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Tedbirlerimize rağmen 
aziz yurdumuzda ihti
kar yapan ve bunda ıs
rar etmek istiyen bir 
zümre vardır. Bu züm
re ile çetin ve devamlı 
bir mücadeleye girmiş 
· bulunuyoruz ----

uıaaris· 
tanda 

Evlerinde bomba 

Süveqş 
bombalandı 
Bertin, 20 (A.A.) - D N.B. ajaneı

nm öCrcndiğlnc göre, Alman savaş tay 
"Y&relı:l'i .:ıs..ı U ağUaı.os g çe:Ü B 'lley§

te dU§man liman ve ıaoe tesisatına 
bUcum etml§lerdlr. BUyük bir petrol 

, deposuna tam isabetler kaydedilmlı:ı 

vo bir çok yangın D)ÜŞah<ıde cdllml§ • 
Ur. 

Japonya , ·e Siyam adaımu göt.teren harita 

Macarlarla 
Romenler 
çarpıştı 

Gerginlik 
vahimleşiyor 

inailizler 
Siyam hududuna 
73 bin asker 

_ tahşit etmişler 

-Gerginlik 
artıyor 

Ocn~P.., 20 (A.A.) - İ)i malCımat , 
alan mahfillere göre, Macar . Romen · 'l okyo, Z'! (A. A:> - Of!: . 
münasebetleri gittikçe vahimle§mek ' . ~ygondan Do~;ı ajanBma bil • 

. • dınUyor: Gergin ligin artmakta ol 
t:dı r. Son gUn!erde Macıır devriyeleri duğuna üt allik hab rler cUmle
Koloşvar civarında Romen muhafız· sinden o~r~ Büyük eBritanyanm 
lanna ate~ açmı§lardır. Ayni htıdlso Siyam • Malezya hudutlarmm 15 
SekdefcldkcıvaUnnda ~araolt kasaba.. ila 30 metre gerisinde 73.000 as
s~ a te err r etmiştir. Romen ara. ker tahşit ettiği, bunlardan 42000 
zısı tarafından Oıtuı ırır.a~ında iki inin Hin tl ilerden mUteeekkil ol
Romen askcrının cesetleri bulunmuş. duğu ve bı.İ arada 250 tayyare d e 
tur. Romenlerin mukııbiı hareketlere bulunduğu mü§a.hitl r tarafından 
~eı;mclc.rl üzerine huduttn vukubulan beyan edilmekt di e 

ti d 
e ~ 

m sa. cmclcr çok vahim bir mahıyct : Singapurda 20.000 tngiliz askc. 
almaktadır . 'tinin tahşi t edildl~i tahmin edili• 

Mncar zlmıı.mdıırlarınır mümessil· yor, Diğer taraftan Birmanya 
ıeri. Cenubi Trııns.J\·anyanın Maca_ Siyam hudutlarında da 25.000 i 
rlstana iadesini açıkça 1ı;tcmcktedir. Birmanyalı olmak Uzerc 33.000 ki 
Faşist mebusınrı Mııl"at parl!mcn- ' şilik bir İngiliz kuvvC'tl Hashlo, 

tosunda şu sözleri söylcuıeğc alışmıı;. Tanug{?yi V (' Tavoyda t.oplamnl'tl 
ıardır: bulunmak tadır. Bu kuvv~Uerbı u-

Macarlnr, parolamız, ~udur: Her mumi kararg&.hı Mandalaydrr. 

EDE iN 
TDrk mil

letine 
mes~jı 

-0--

Ankarayı ziyare
timden beri birçok 
şeyler değişti 

Değişmiyen 
birşey var; 

Turkiyenin istikla
lini muhafazaya 
azmetmiş olması 

ey bize iade edilsin .. 
Bu parola. sade cenub\ Transilvan· 

ya değil, Slovakya ve HırvaUstanın 
da iad~tru t azammun Ptmekledlr . 

yacağı Budap~tedeki Romen elçili. l..ondra, 20 (A.A.) - Hariciye ne. 
ğinde bndlrılmektedir. zırı Eden, radyo ne Türk milletine bir 

Romanyanın ıimall Tnı nsllvanyaya 

ve Tıaa ırmağına kadar Macar eyalet 
ıer!ne kavuşmadıkça meınnun olamı,.. 

İşaret edildiğine göre Macaristan me~j gönderml§tir . 
ile Romanya arasındaki •klıııadl mU.. 1 ~~den bu mesajmde czcUmle §Byle 
naeebetler hemen heınc.:ı sıfıra duı· l demektedir: 
mii§tilt. • j (Devamı Sa. i BÜ. 1 de) 

KUPONLARIMIZ 
AŞK UGH.U?lı'l>A romaıumıun kupon.lan ~ 

eayımızda bltml tir. Formala.nn:uı ıuuırlanmakt&ar. 

'l'tn'Zi günU &:'.\ rıc.a UAn edflMekttr. Oku~'D<'ulamnlznt 
ılAıl edllmaclrn mllnM:&&t etmemeler ini rica .....-L ~.~ 

Hakllti hıırp rflfıi nılcrf: Bir Alman hücum mUfrez.eeJ ön hatlarda.. 

Alman tebliği Sovyet tebliği 

Cenubi Cephenin 
Ukrav- heyeti 
nada umum ye-

~ovyet kı~~ıarı sinde 
ımh~ılıyor Anudane 

163.000 esir alındı, 
344.000 ölü var 

90 tank tah
rip edildi 

Bertin, 20 (A.A.) - Alman orduta. 
n başkumandanlığınm tebliği : 

Cenub1 Ukraynada dUşmıuım Mltı. i§ 
gal ettiği az miktarda lcöprU başlan: 
na karşı hUcuma, muvnffnklyetıe de. 
vam edilmiştir. Serı kıtalar, !JlddeUc 
mukavemet eden düşmanın ltuvvetlerl 
ile çarpışarak, 65 tank ta.brip etmiş 
ve bUyük miktarda Bolşevik askeri 
esir alml§tır. 

İngiltere ctrıı.fındaki deniz mmtıı. 
kasında, Alman tayyareleri, gUndüz, 
bUy{lk bir ticaret semlsiDt hasara ut. 
ratmışıardnr. 

lngiltercnin fark ve cenup sahili 
üzerindeki csliba fabrlkalarmn ve il· 

(Devamı Sa. 4 sü~ S de) 

muh rebeler 
devam edıyor 

--o--

Romanya petrol 
mıntakası bombardı

man edildi 
MoSJ,o\1l, (A .A.) - Dlln gece nll§

redllen Sovyet tebliği: 

BUtUn gün Sovyet krtalan, cephe. 
nln heyeU umumiycsı üzerinde anu. 
danc bir su['('tte çarpışmağa devam et 
mitlerdir. arpışmnlar, bilhassa Novog. 
rad, Kingl.scp, G<ımel v> Odesa. l.!!U· 
kametlerinde şiddeW olmuştur. 

Alman mUtcmmiır. malOmata göre 
pazar @nü ovvelce bildırt!mi§ olduğu 
gibi 22 değil fakat 28 Alman tayyare
st dü§UrUlmilştUr. 

(Dcoomı Sa. 4 siı. f de) 

ihtik8~1a mücadele bütün 
yurda teşmil ediliyor 

Gıda maddelerinin fiyatları 
tesbıt ediliyor 

Ankara. ıo (\'AKIT) - Tıcarct 

Vek!leti Fıyat nıtirakab0 ve lhtik!rla. 
mUc~clc l§lerinl bUlUtı memlekete 

te§mll etmiştir. 1 
Halen bUtüp vılA.yet ıııorkezlerinde 

birer fiyat murakabe komlsyo!\U ku. 
rulmuş bulunmaktadır. Bu komisyon. 
lar bll(ımum gıda maddel_'erlnln fiyat· ! 
ıarmı tayin ctme.klc me5gul bulun_ 1 
maktadırlar. Ticaret Veklı.leti gıda 
macldelcrlndcn en mtihimlerlnln fiya ı. 
.tarını tayin ctmişUr. Şimdi de zeylin 1 
yağı ,.e saoun fiyatları nzcrindc tet. 
klklcr yapılmaktadır. 

Fas ve Tunusta 
Yahudi 

mesel • 
Si 

Rab t, 20 (A.A.) - Rahattan ay. 
rılmndan evvel Yahudi meseıelertle 

meşgul olan yüksek komiser Vallıat 
Xnvier dem~Ur ki: 

önUmUzdekl bir kaç S{ln içinde bu 
maddelerin kaç kuruşa entılacaklan - Seyahatimden makAAt bır taraf 
hakkındaki karar UA.n olunacaktır. tan Crcmloux kararnam'!slnın Ceza. 
Vekı\lct diğer taraftan etiket usuJUnU ylrdo feshcdllmıı1 olma.aı. diğer taraf. 
bUtUn memlekete te§mil etmektedir. ta.n Fasla ve Tunustaki Yahudilere 
Her mağaza satmakta oiduğu eşyanın matısus matıalli nızamlar dolayıaıykl 
fiyatını tayin edılmlş (\)an fiyatlar §in!!! lt AfrikeQa tahaduUcı eden Ya. 
Uzcrinden UA.n etmeye mecbur tutul· tıu ıı 11• ı sini tı.:tkik <.tmekten lb&,. 
maktadır. rettı 'l ıhudllerin iktısadt nutu7Jan. 

İlltantiuı ile Ankarada olduğu g!bl nın h ngt sahalarda kendi.ili ı<Hıter. 
bazı yerlerde de ihtikA.r yapan kim. dı' '" ' ı -. ı olarak bilmek ve bu nO. 
eel~rl lhbar etmek için mUracaat yer· ı fuzu t ır ız bırakmak iı;ın ne gıb 
len ihdas oıunmaktadit'. (Devamı Sa. ,6 ar'l. 1 d,e) 



V AKIT'IN 
AllSIBLOPIDISI 

Nikolayet ve Din
yeper nehri 

ala k bir barp limanının ya. 
da ilen de b1r buçµk mllyorı 

cıant l!fYIW ithal w ihraç eden 
t limanı mevcuttur. Şehrin 

binden f..ıadrr. Nlkola_ 
ııaa buğday, ham rmır. 

ınaJqıınea ve ıeker 1lanç eder. U. 
mUkeounel bu& Jorma mald. 

vardır. Bu yUadea .Nlkolayef 
ııenenln ber mentmlııde ıeml.. 

t r . 1920 de fflbrin SovyeUer 
IDdan tekrar tttali eaumda 
ma.aca harbetmtı olan on ~ 
J'1ll ha tıraaı için dlkllmtı ~blde.. 

rdur. 
aye deniıl llıf&&t te•lhJ&rm· 
~le çaJqır. Niknlayef: Har._ 

Kenan ve Apoatolofoya, birer 
~tt.miıl'YoUyl ballıdJr. 

Bu Uman Dlnyeper ve Buc nebirle. 
Karad nlM dökWdWderi körfea 
dedir. 

.llaref&l Budyenl orduJarmm ,ark 
çeklldltl Dlıı~r lee Rua 

rmm eıa mUhlm nehridlr. Kay. 
r memleket! S.mbal aıaıı Valday 

u dan, ya.n.ı Rua onJarmal tam 
ttnden çıkar. Bir Otlk knrımlar 

ek sunlUyle ılmalden cenuba 

molen kten itibaren aeyrtıaıtere 

it bir hal alır. Kokllef dvarmda 
:uı Drut, Beruino çaylan n 
k bataklıklanndan çıkan Tripet 

aj'uıı alır. Kiyet'ln kaıJımıa gel· 
vakit ııold&n Dcna amalı da bu 

katılır. O \'akit uehir cenubu 
ye dofru luvnlarak eok bere_ 
bir mmta.kadan geçer; buralar. 
l kıyıdan bir çok sular Dlnyepe. 
l'lfI?' Dınyeperin .Aleluwıdrou'a 
akıfl çok hıZlıdır'. Buradan ce· 

lflU'klye doğru dönerek .Keraon._ 
«;er ve Karadenlze cMJkülUr. 

ug nehri de Dinyeper'bı denıze 

Wdüğü kumlu ve çamurlu noktada 
ze dökülmektedir. 

t tınıl Bortsten olan Dtnyeperin 
lu~ 21:50 kilometredir. 

Binalann katları 
ne kadar olacak? 

B ledn e bınalarm ka.tlannı tah 
etme>k \izere Dahiliye Vekiletl 
t- as ederek bir nizamname 

lam11trr. Bu nizamnameye 

Büyük Britanyanın 
istilasına doğru 

Harbin lıqladığı gUru:tenbert BUyUk 
Brit&oya adumın tatl!A teıebbl\atı a · 
levlenmekte ve y:lııe hAcliaeler ka!'§ı. 
auıda bir aonraki müealt devreye bı

rakılmaktadır. Son gUnıorde ylne Bri· 
tanyanın ı.tUAaına doğru gidildiği 

hakkında birçok rıvayetk>r dotaıma 

ta bafladı, 
Mthvercilerlıı İngiltere lmparator. 

ıu,tuııwı kalb, olan ve Alman arzu· 
larm& uygun blr .ulh taarruzuna ve 
mı. tefkll etıeoek böyle bir muvaffa 
kı,Jet lbUm&llylıe her gün bir parça 
daha hazırlanmakta bulundukltn 1Up 
lıeıliadir. 

Alman e>Nularuun illUIA ha&ı.rlık 

Jaruu mevatmlere uydurarak denizden 
ve havadan mU,terek bir taarruza 
geçmek nlyetJııde buluııduktannı mub 
telif memleketlerin aıker1 muharrir 
teri tetklk ve mUla!Aa etUler. Ote · 
denberi tahmJn edild!ğl rtbl bir iatllA 
tefebbUllüna batlamak tlaere Alman • 
yum ilkbahar ltODU veya eylW aymı 
lnt1hap etmJı olm&a1 dlifUnUleblllr. 

:t.UJl hareketine tık te,ebbU.. Fran_ 
sa ııahWerl.Dln l.fgallyle b&§lıyacaktı. 
Fakat mihver makamlan, Franaız 

ordularmm alll aylık bir mukave -
meUnJ huaplıyarak ıawa ha.zırlıkla

ruu da ona göre taıızlm et.mı, bulu· 
nuyorlaniı. Ve Fransız ııahillerlnln. 

lfgaı hareketi tamamlandıkça i.lt.nt. 
hazırlıkları da llOna erecek n derhal 
BUyUk Brltan.yaya kartı ta&rru&a ge_ 
cDecektL Bu he.aap Jyl bir netice ver 
mecll. ÇilnkU Fransanm altı ay dayan 
madığı Ye çOir. kısa 'bir samanda it· 
gal edilerek Alman kuvveUerinin 
Kail§ ahllleriu tnditt görtııdtl. Bu 
suretle mibvercllerin herıabı ook iıe. 

rlye atmmak arureu ka!'§wnda kal· 
mq oldu ki, haztrhklarm ikmal ed.1· 
lemiyeceğl muhakkaktı. BllyUk Bri· 
tanya ile tehUkenln Manş sahilleri_ 
ne inml§ olma.sile kendin• toparlamak 
gyretinde bulundu ve herhangi bir 
latl!A nazırutmı <la al<satacak ted • 
birler aldı. 

Narv1kten baflıyarak ispanya hu· 
duUann.a luıdar dayanan aahlller bo· 
yunca işgal edilen mmtakalarda Al. 
mu oı-duau birçok limanları lltlli 
limanı olarak hazırlamış bulunmak· 
tadır. Brltanya lmpanıtorluk ha.va 
kuvvetıennln u~un ?.amandanberl bu 

lstilA Umanl&rına kar§. yaptıkları 

bava bombardıman la&J'J'Uzları da 
mihv<'rcilerin makaatıanıı hergUn bir 
parça daha baltalamaktadır. 

Yazan: 
Mütelaa~ Tayyareci 

T. A. 

nakliye tayyarectllğl, bUcumboUan 
ı.:esalre birer aUrprtz oıanık ileri .&Urtr
ıeeekli, Bunıarc:;an bir k.smı ve bil. 
hlLSll& römork plAnör katı..rları Girit· 
te tecrllbe edilerek fa' k ve hl.kim 
blr hava çalıpuından sonra mu • 

Petenin 
Fransız milletine 

yeni bir hitabı 
Vi-, 20 (A.A.) - Ofi: 
RadYo ile Fransız milletine hita

ben &öylediği. btr nutukta Mare -
§al Peten, dem ittir ki: 

Ya ibenlm tarafnnda.suıız, yahut 
aa aleyhimdesiniz. 

Hürriyet sevsi9i, nıağl'UI' ~,raıı
sız milletinde elfm yaşıyor. Fak&t 
ancak bütün vatandaşlan ~aıuna 
tabi buluna• memleikeUer hürdür. 

Bu sayısız mUşkUli.t içinde t.e8i
sine sabırla çalıştığım. esaıılı reji
min ~saslr preMi.pldir . .Asıl muh ,_ 
taç olduğumuz §eY, nizamdrr. 

Yugoslavyanın 
Moskova elçisi 

katibi şehrimizde 
~rzuruıq, 20 (AA.) - Yugos· 

lavyanm Moekova bUyUk elçiliği 
başkatibi Ue ailesi ve matbuat at,a.. 
§CSİ, dUn buraya gclmttler ve ak
§am trenile latanbula hareket ey· 
lemişlerdir. 

Amerikada gizli 
bir toplantı 

Nevyork, IO (A.A.) - D.N.B. : 

vaffakıyet temin ed9blldl 
Malzemesinin ve mevıdmtn buıır 

bulunduğunu iddia et.sek bile acaba 
Alman orduları bugün içln BUyUk 
Brltanyaya karıı !atili.ya geçeblle • 
cek midir? 

HAdiseler ve nıuhteılf uıemlekeUe_ 
re kal'ft açııan cephelerde gördlllt ki, 
mlhvercller bir cepheyi ikmal etme
den ve kapatmadan bir yenLsiJ:l.1 aç -
mak yoluna sapmamaktadırlar. Po
lonya işl halledilmeden .t.lman ordu. 
lan tehlikeli bir manzara arzeden 
garp cephe8ine girişmediler. Balkan· 
!arda harekAt devam ederken bir .Ak· 
deı:ılz hareketi beklentyordu, fakat bu· 

rada da hiçbir teıebbüa göze çarpma, 
dı ve ancak Ba1kanıann kaU ol~ 
Alman lfgall altına gfrmı, bulunma 
sından aonradır kl, Ortap.rk Afrika· 
smd& Alman· İtalyan oıduları tqrlld 
mesai edeblldi. 

Buglln için Alman kuvveUeri Sor 
yetıere kartı p.rkta çetJıı bir mllc:a_ 
deleye devam etmektedlrıer ve mDı -
ver makamlarmm tuar\&dıklan ku.
vetten çok daha tutuma ve mOte -
caıılalne çatmlflard ... O.rek bavadaıı 
ve gerelue kara&ln Sovyet ordu1&n _ 
nm altı hatta zartmda eök1llerek sa· 
fere UlafılacalJ tahmin edlllyoıdu. 
Belki de, p~ye Jwıar olan h .... p 
iııaqetlerindeD cesaret aluıarak, altı 

hattaıım sonunda olacak kıaa blr ha· 
zırlılı:: ~evresini takip edecek gtlnler -
de BUyllk Bdtanyaya lltll& harel:e _ 
tine ba§laııacaktı. ll'ak&t ortaya atı
Jan rivayeUere bakılırsa bu JJMapla· 
nn, neticesine göre bazlrl&Dmıt pl'O' 
paganda haberleri olmaa lbUm&ll 
çok fuladır. 

Kara Ye denia kuvveUerinln olacak 
bir iatD& tefllbbGdllde barepte ... _ 
ZD' vasiyette bekledikleri umulaa tıl18, 
hava ku.....,tıerlnhı kendini f&l'k c.ı> 

heslndeıı kurtararak yardıma kopn&· 
lan biç de beldeDecek bir bal'eke& 
detlldir. ÇUnkU; prk cepbelbUQ 8cw 

yet bavacıJıet, bUUbı dlter Wt cep
helerdeki mihver ta1)'&1'eOlUlinl prk 
c:ephemne çekecek w oyalıyaoak ka • 
dar fa&llyet •• mukavemet Jtieter • 
:mı,ur. Bu cep~ .lbmal etmek ~ 
ma«IObtyetl kabel etmek olur. Neti• 
ceei hakkında kati w mtlabet bir ka• 
naat mevout olmayan :SUytlk Brttan· 
yan.m llW& tqebbbtbıO. muUak 1llr 
r.ater ı.tıyen 'Ye bunu u p vaade. 
den blr cephe tı.erlnde blrak&ralı:...,.. 
gilzeftlere atılmak biç dıl beklen • 
mea.. 

Harp 
devam 
ederse 

Ruzvelt ve 
Çörçil 

Sık sık 
buıu,a
caklar 

.Moa~ JO (A.A.) Kıa ttir 
mUclclet kalmak UMN dtıD Mootreaıa 

gelen bUytlk Britanyaıuıı .4lnertka ~ 
çı.t Lord Halitalu demlfUr ki: 

Harp davam ederse RuaYelt ile 
ÇörçiUn ara ıır& bulUIQJ&l&n çok 
faydalı ol&bUlr. 

Lord Halltaka bu aö&lert. Çörçtl • 
Ruzvelt korıferanaım lk\ devlet ada. 
mı arasında yapılacak bir cok görilf.. 
melerln ilki olup oJmadığ'. suallııe ce. 
vabeıı "6ylem!otir. 

KeDdlıı.lne ''harp devam ~. 
cUmlesln1n maııaşı sorulunca Lord Ha 
l1faka demiştir ki: 

Harbin ııon.u ba§ladıtı zamankinden 
iki eene daha yakındır. 

Görtlfmeleri ean.umda Lord Hali • 
fakı Çörçll • Ruzvelt mWAluıtı bwıu. 
ırunda Amerikan alutlllmellni umu • 
mtyet ltibarlle mtlait ol&rak ta•SU 
etmlfllr. 

Vllffn&1oa, IO (AA.) - Relııicuın. 
bur Ruzvelt, dUn gueb!cller toplan. 
tmnda B&rtııln :lc&p edene 1948 ııeııe. 
lbıde de devam edecetlni n lqtıten 
ile birlqlk Amerlkaıu:n 1941 MDı.m. 
de tatbik edebllec.k tm&lAt p1Anl& • 
nm ıimdldeıı tetkik •ttlk*IDi eGy • 
ıemı,ur. 

Relld•ll!mhur, bu mwıe ıaalüunda 

dtbl Lol'd Beanrtwook De sara.ıuau. 
Dtl Ut.ve etım,ttr. 

Ruavelt, pMtealJıuıe ,.,atı beya. 
aatta ..,.,,,, .. ,o,ı. dılmiftlr: 

Ç5rc11 ile benim UUIUlda wkubu. 
lan koınıp,,., dtlll;raü,ld demokn.li 
tere ,apdan yardıma bir ıus verecek 
~. 

O..tecUerdell btri, ftlaioum.bura 

"' .....u llOnDUftur: 
ın,tds b8fveldll, iqıılıerellbı 7ardı. 

mımm el••tr..- llal'tlil >•e-·ba
flnden emin olduğu hlaslnl .slıe vır. 
mi§ midir! 
R...ıt. cevap Ql&rak, bu pbl bir 

IRlalJD ..-uJmumda blçbtr f&,1da l6r. 
medlltnl ıı6ylemift1r. 

Relldcumhur, buDd&D 8QDI'& Uadbıl 

le çOrçJl an..,.ld kormpnap ~ 
den temu öNlt bla ~ U. 
st ıOn ve ne.ıe tubbuldutumm llm 1 li ~ 9,5 metre ola.n yollardald 

bbıalar; bodrum, tkl kat; 9,5 - 12 
tre genu,llğmdekiler bodrum, 
kat; 12 - 15 metre genfşlltin-

Girit barekAtının tamamen hava · 
dan baıarılrnaaı ve Bılyi•k Brltanya· 
ya kartı yapıbcak t.UlA hareketlnin 
kUçUk bir 6rnt"tl mahiyetinde teCsir 
edilmiş oımaaı, Brltanyanm daha ~i. 
yade b.ıva kuvveUerine kMŞI blr mU· 
dataa terUbl alması icap etugınt 

hatırlatmaktaclır. 

Nevyork Taymia gazet.ealnin bil
dirdiğine göre, reiaicUmhur Ruz
\'elt harbiye nazın Stimson ve bah
riye nazın albay Nob ile bir saat 
süren gizli bir konuşmada bulun -
muştur. GörilfJmenin eon kmmmda 
hariciye nazın da hazır bulunmu..-

BUyUk Br!tanya &d&lmm lat1lAmna 
geçtlebl!lr. Ancak tark oepbealnill btr 
neticeye ballanmuı n bava orduu· 
ıııan bir basn1ık devrealle kendlnJ to. 
pe.rlamaaı muUak aurette 11.znndır w 
zaruridir. Yoka& bugünlerde b6yle 
bir hareket beklemek uzaktır. 

dl dabl lfp edllllllyecet:t ve buııJarm !========::::::_...... 
elr ler bodrum dört kat, 15 met. 

en yukan olanlarda beş katlı 
Jacalı: trr. 

Denız atlından duoaıa.r, 

.römork pl&nör katarları, 

havadan 
pikecıler, tur. . 

fstanbul cDıetinde ya.pılaca.k yer 
in denizden )'Uksekliği 40 metre· 

fazla ise o mmtakada azamı 
bodnnn Uç kattı tılna yapda-

KlıunPIUf&dan Kurtohıp, Gazi 
aünden Şeh.zadebafma •e 
yeköyünden Bü,yOkdereye 

n yol ınşaatrru ikmal etmek 
re yf!nlden 110 'bin Hral* tah

aynlmıştJr, 

lstanbul tramvay ve 
tenviratı ıslah ediliyor 

Ruzvelte göre 
HA.~P 

1943e kadar 
sürebilir 

Değişiklik hakkındaki kararname 
Keeldtyeköy - BUyülr.deN JOlu 
t ol.acaık. bu euretle halana 

e g~e.k mttmıdin olacalctır. 
Heyeti Vekilece tas~ik edildi 

V&§İagt.oa, 20 (A.A.) - Reiei
cümhur Ruzvclt, dün gazeteciler 
toplantamda harbin icap ederse 
1943 seneaind~ de devam edece -
ğini ve İngiıt.ere ile Blrlctik A
merikanın 1943 senesinde tatbik 
edilecek imalAt pllnlarmı şimdi -
den tet:JWc ettiklerini .aöylcmlş -
tir. 

n ve gelen vesatt ayrı ayn 
rdan geçecektir. 

Yıkılmak üzere olan 
binalar hakkında 

Anbn, 20 (Vakit) - İstanbul 
elektrik tramvay ve tünel ışletme 
leıri umum mQdüriüğilnUn elektrik 
ve t~vay kJBımlannıı al 1 usul ve 
esaslarda deği§iklfk yapılması 
ha.klundalti kararname heyeti veki

ada vukua gelen inhidam ıece tll4ldik edilmlftir. Bu tadillta 
•anı;csinden sonra belediye bt1ttln' göre tramvay mUnakali.tmm tesrii 

ra. bir tamim göndererek ba.Jnnundaıı lüzum ve ihtiyaç bu-
tnhid m binaların teeblt edil- lmıan yerlerde demiryolu @ebe&e
blldirilmiştr. Tamre muhtaç aiDin tek hatlı kmımlan umum mü
r tamir edilecek, villyet dllrlilkc;e laıkAn dahilinde çift hat
r için ''..mento verecektir. Bu ta tebdil edilecektir. Bu itlerin 
mewuı olmak tlul'e her ..... yapılman w hattın geçtiği yer 
Jraymakamlarm riyasetinde Jerde seyriıısefer veya. halk eomi

llomisyon tef;lekkW ederek tet- yeti bakınılamıdan tehlikeli bir 
er yapacaktır. TamJrle &ahı ~etin lııale&f Jcap etttrdlğt 

ıin olmıyanlar da yrkrJacak- takdirde ummn mUdih101t tarafın -

Bir kadın gözünden 
yaralandı 

.Fenerde. Abdisubatı maıhalle
oturan Vahide adında bir 

m, dUn kom usu Fatmamn 
gitm~ş. fakat iireti tuttu
peneerenin camı başına 

llaılllltlii'r. Cam kırıktan Vabi-
n Une saptanmı.tf, yarata_ 
:i tedavi a!tına alınmıştır. 

VAKiT 

dan letimlü yapılabilecek ve b&h
Bi geçen Jttere pl&n ve projeleri 
Nafia Vekil etine t&edlk ettiril -
ıli.kten sonra bqlanaca.ktır. Umu
mi müdürlük, tramvay geçen cad· 
1le ve bulvarlamı yaya kaldınm ~ 
lan da dahil olduğu halde bütün 
gen.işliğine kaldırwnlannı beloolye
Dln tercih edecefi asfalt, parke. 
mor.ıayJk, ueullerinden biriyle lnııa 
ı:tmeğe ve btınlan iyi bir haldr 
bulundurmaya mecbur olııcnktır. 
Elektrik k191llmda idare 1938 se 
ııesinden itibaren vanılmı olan 
>ooo lamba) a 1942 s ııesı ba.ı;ın • l 
1 n ıt baren seıH'\'İ ~00 "lambanrn 

n gazefeftlMİJ" • n ~ r !{ı VI' fle 1946 Sene j sonuna ka-
'1°'r 4500 adet umumi ı eııvırat 

r z~ . mbasını meccanc-n tesis ed cek 
tir. Bilfnnum teuiratı umumiye, 

Jimba tesisatı Ve şebetlesf ida.re
nin eleidtlk febekeainin «>cza.yı 
a.sliyeeinıden madut olup bunlann 
tecdidı de idareye alt olaea.ktır. 
Maddo 9 umtmıi ten'?rat tebeke
ui olmıyıuı yerlere llrnba koymak 
için çekilecek hattın uzunluğu 
li:mha bqma v....U 80 metreyi 
geçmiyecektir. 

Bir &Tabacı öldü 
Sarımeşe .köyünden Ywıuf oğlu 

Meıru. kum yük1i1 arabam ile lıir 
yoku....<rta arabadan inerek lSnde yll· 

riirken beygirlerden birinin kayışı 
kopmuf ve llemiş tdterleklerin 
altına yuvarlanın.ıfbr. Kaıburga 
kemikleri kmlan zavallr adanı &~ 
dığı yaranın teairlle hir8c aonra 
ölmüştUr. 

ihtikar ihbarları 
Fiyat murakabe bli1"06una ih. 

tı' ir ihıbarlan devam etmekte. 
dir. Dün de 7 ihbar yapılml{Jtır. 
Bu ihbarlar. vewHn hkit, ma
karna. kömür, et. vesaire tize 
rindir. 

Rcisieümhur, bu mesele hak -
kında d1io Lort Babeıt>"* ile cö-
2'ü.şt.üj(inü il&ve etmiıttir. 

R.tmvelt, guetecilere yapıbiı 
beyanatta e.zcftmJe §IÖ'Yle demı. -
tir: 

Çörçll ile benim anmmıda w.
kubulan konUlllDS. dünyadald de -
mokraaılere yapılan yaronna bir 
hız vereee4c mahiyettedir. 

Gazetecilerden 4:>lri, reiııiallmhu
ra şu suali eomıuştuır: 

İngiliz bepeklli, lnıgiltereain 
yardımımız olmakuzm ihaıhi ka -
zanabileceğinden emin olduğu his
shıi ıri• veımiıl rrdılir? 

Ruzvel:t, cevap olarak, bu gibi 
bir 111uıı.Jbı sonılmasında h1c; bir 
fayda görmediğini 3Öyleml.ştir. 

Re18.iclimıbur, bwıduı aonra ken 
dıaile Çörçil araamdaki konUtma -
ya yeoiden tenıu ederek bu IÖ'-

Sayfiyelerde ki bakkal1yelerin ııU menın hangi IÜJl ve nerede vu
dc şehir bakkallarından faıJaya ku bulunduğu şimdi dahi ifea edl • 
mal sattıkları ihbar edilmiş. bu- lemiyeceği ve bunlarm if1&111 bel
ro tarafından takibata 2eçilmiş.. J ki d4 ancak b8l1Jllen eonra m0m. 
tir. Win o!acapır •ıemiştlr. 

iffUI belki de uoaır barptea IOllN 

Filipifl 
Amerika 
anlaşıyor 

mümkün olacafdu ııöJtemlftlr. 

Amerika ayan .. 
azasının 

Heyecan
lı sözleri 
~ 

Amerika . 

f).~ 
T•kyo, 20 ( A.A.) - -oJd 

ingiltereye bir 

Manıladan gelen bir ~....ı 
re, Jl'iUpin reWcümbuT" 
KiSlıon, .Amerika Bi1'1et~ ..,ı 
!erinin .reialcümhu.r .,.. 
las'a bir meaaj göndere~~ 
rika harp i1ln etti~ ~,C 4 
!ipinin bu devlet gibi ~_, 
ceğint bildirmiş ve AJD8t'1_. 
yareleri, toplan w dJlflf 
malzemesinin getlrtlmesil' 
rm aaerl vaziyetfnln zırhh araba 

vermemiş 
\"~lnl'ton, 20 (A.A.) - D.N.B. 
Ayan aza11ndan demokrat Birci blr 

llUtuk atyllyerek demiftlr ki: 
Avrupa barbbılıı ba§uıdan beri A.. 

merlka ailAhJaııma makaadtle talat • 
ben oa milyar dolar ar:fetmJft;ir. Fa. 
kat pmdiye kadar 1ngUtereye ne bir 
zırhlı araba ne de bir bava da.ti topu 
verllmemif yalım blrka~ ticaret ,. 
m1al tullm edilmlıtlr. 

Hava daft top mevcadamua •• 
decek olursa bir ~k A.merlkan fe)u1. 
nl bile müdafaaya klfi gelmes. 

O kadar muhtao buhmdutumus .. 
700 gemiden mürekkep olmall ıamm. 
gelen iki Okyanus donenmamm tacU 
edllmezııe 19'6 daa evnı hasır obm. 
yacaktır. 

Tayyare ialihl&li de ceaareti kın. 
cak mablyettedlr. 

Nlhayet Sena.ter Bin! top !ma.Unia 
de ki.fi derecede olınamumı taJdd 
etmi§tlr, 

Bird'ım bildirdiğine göre 1941 
senem zartmda Amerikaıl tusibl&rm 
da ın,a edilebilecek Ucaret gemisi 
yekOnu Almanl&rm en IQade muvat. 
fak oldukları ay ı~ batlrdddaft 
hacmi ancak bulacaktır. Senede 1GI 
kargo1fk randıman balen fuıaslle 1118 
edilen gemi nokam gtfzöııUne aıc. 
nınıa kaU7en lrAft detudlr. 

timalfni telmih etmiştir. 

M. Hergo 
Vişide 

' - Leh, aleyh ne demı:ktit 

- Bu iki kelimenin t.er tııtf 
cada lkifer kelime sayııır. (il 
eada ba)'lr ve fayda, (&lf'Yl ştt 
ran ifade eder. Kelime b\Tnııat' 
cll ,abuı &amiri olan fb) .)1 1' 

vQeud bıdmQftur. 

ftrtcgede bant bir keUnı 
landır ve (lehine ıtley • ııı 
zamlrlerle de birleıUrlllı. 



E~lfiR 
• 

Babasile kardeşini öldüren 
Zeki 30 sene hapse 

mahkUm oldu 
937 senesinde, Kuruçeşnıede, 

babasının mirasını kardeşi Ra
diye bırakmasına kızarak bir sa
bah ev halkı uyurken evvela kar 
deşi Radiyi, bilahare de babası 
Hacı Şevketi yataklarında uyur. 
ken öldüren Zekinin muhakeme
si dün birinci ağır ceza tarafın
dan bitirilmiş, hakkındaki karar 

Mahkemenin verdiği karara 

mil§ ve idam cezasına çarpılmrş. 
tır. Ancak, babasının kendisini 
mirasından mahrum bırakması 
fakdiri thlırik sebebi sayılmı§ 
ve idam cezası 30 sene müddetle 
hapse tahvil olunmuştur. 

Her duruşmasında hırçın ha· 
reketlerde bulunan Zeki kararı 
büyük bir sükfınetlc karşılamış 
ve mahkeme h<'~ etine teşekkür
ler edere salondan çıkmıştır. 

bildirilmiştir. 1 

göre Zekinin suçu sa.:..b:..:.it.:_..:g:...ö_ru_·ı.:.._ -------------

Yaş deriler 
Zahire Borsasında 

satılacak 
Bundan bir müddet evvel ıtü· 

çük baş yaş ve tuzlu derilere fi· 
yat murakabe koınisyonuncn 83 
kutu§ üzerindeıı nark kondu~u 
malt1mdur. Fakat, bazı tacirlerin 
de. narka rağmen ellerindeki de
rilerjn ldlosunu llO kuruşa snL 
tıklan görülmüş, bu ylizden bu 
glbi derilerin borsada satılması 
fikri ortaya atılmıştır. Hatta 
bu hususta milli sanayi birliği 
tarafından vekalete göndcrilmi~
ti. GelC!n haberlerden vck!lictin 
bu fikrı kabul cttiğ-i anlaşlımak· 
tadt" 

Ancak vekalet. bazı esaslar 
hakkında alfikadarlara yeniden 
sual tevcilı etmiştir. Yaş deri
lerin zahire borsasında satılma
sı muhtemeldir. 

Bir çocuğa otomobil 
çarptı 

Süleyman adında bir şoförün 
idaresindek: taksi, dün Kadıkö
yündeki pastahanenin önünden 
geçerken, Nevin adında. 9 yaşın. 
da bir çocuğa çarpmıştır. 

Bir f1rın kapandı 
Ortaköyde bir fırına da 

bir hafta un 
verilmiyecek 

Şehrin ı:>kmck vıı.ziyclile meşgul 
olmak üzere teşekklll eden !komis
yon dün Bcyoğlunda tet.kiklerne 
bulunmuştur. 

RC'yoğlund ı Münevverin flrmı 
idari sebeplerle • cddolunmuştur. 
01·t.a.köyd0 Fazılın fmnma bir haf
ı a un verilmiyecek, Kasmıpa§ada 
un satan fırıncı Hasan da müddei
umumiliğe v<'rilerPk hakkında. ta
kibata ba lanmıştır. 

Haliçte yeni tarife 
Devlet deniz ~olları idaresine 

r;eçen Haliç vapurları için yeni 
bir tarife kabul edilmiGtir. Diln. 
den itibaren tatbik mcvkHne ko
nn n bu tarifefe r ~:zaran Galata 
kopri.isü ile Hali·~ ıfkeleleri dört 
mmtakaya ayrılmaktadır. 

Altın Fiyatı 
Dün bir Re.şadiye altınının fi

yatı 25 lira 55 kuruştu. 
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06r8p dlşlblll 

Bir otobüs 
biletçisi 

Bir müşteriyi ağır 
surette yaraladı 

Fatihte, Hırkaişerif caddesin
de Selimbey ıapartımanında beş 
numarada oturan Mustafa adı.n· f 
da birisi, evvelki gün Eyübe gıt. 
mek üzere Eyüp • Keresteciler 
otobüsüne binmiş, fakat otobüs 
bilotçisi Sezai ile b~let meselesı 
y:i?i.inden kavgaya tutuşmuştur. 

Kavga sonunda bıletçi Sezai 
bıçağını çekerek Mustaf anın ü· 
zerine atılmış, kendisini muhte· 
lif yerlerinden ağır surette yaı·a
lamıştrr. 

Yaralı Cerrahpaşa. hastahane. 
sine kaldmlmış, suçlu yakalan. 
mıştır. ----o----

İzmit köylerine 
kahve dağıtıldı 

Vilayetimiz emrine evvelce gön· 
derilmi:ş ola.n 230 çuval kahve bii· 
ttin uelıirli vata.ndaşlnra ve mer
kez köylerine tevzi edilmiştir. Bu 
araba herha.ngi ıbir sebeple :it>Jmlc
ri unutulmılar ve deftere ynzılrnt
yanlar olursa bu gibiler <le müra
caat ettikleri zaman kahve veril -
tnektedir. İkinci parti olarak ~30 
Ç'lıval !kahve de gelnıişUr. Rinncl 
lcvzin.tm önU alındığı zaman lbu 
yenisine iba.cpanılacaktır. 

Kahve tevziatında · ticaret ve· 
ktı.lctinin emirlerine göre e,sas §e· 
hir nüfusu olduğu halde Kocaeli 
fiyıı.t murakabe komisyonu ıköylü 
vat:ı.ndaşlıırmuzı da mahnım et
memek için her nıı:lıiye müdürü 
emrine 120 kı1o kalı.ve :vermiş ve 
bu kahveler istiyen köylülere da. 
ğrtılmı.5f,rr. 

(Köylü !ko.hve içmez) yolunda 
bir cevap verildiği lıakkmda lb:ızı 
gazetelerimizde görülen ho.vadi -
sin aslı yoktur. Bu her Jıangl bir 
sebeple ikahve nlnnuyan bir rıah -
sın uydurmıısmdan ibnrettir. 

e: 

Türkiyede su davası 
Su, dinin de eD l;Uyük dün1;ı r.ımeti olarak tnkdlm ettiği bir hayat un.. 

s•ırudur. YcrylızUndc !:ı~ §eyonunla cıuılnndı. Bir bakıma tarih de onıarm 
yatttklnnnda nkar. Vukuata semt gbsteren, hedef tayin eden odur. 

Mecenı:retıer, ll'mııklarm :ıktığ"ı, çayların şanldadtl,'l ve denizlerin ko. 
pUrdUğü ye.rlerdc kuru.ı.ur. ÇölUn, işte pek ıssız kalışı, susuzlukte.n bagk 
neye verilcb!.lir? .• Fa){at ''su., Y'ln da 1n&:uılnra yUklcdiğt bir takan vazı
foler vardır. Irmaktann yatağını tabiat, kendi keyfine göre açar. Geçeceğ 
yeri inl~i'!r, yoku~lar çızer. 

lr.san, zekıtsmdan başka hlç bır varlığa sahip değilken, onun !aydasm. 
sezmiş; fakat bu fnydndan pay aımak için, kıyısında oturmaktan ı;ayrt ca. 
re bulamamıştı. Kafalard!l. cedvel, kanat, baraj, bend fikirleri doğduktan 
sonradır, ki bUyUk ıoamurelerln, zengin mcd~yetıerin temeli atılmID oldu 

-Mısır- ın iklimi malum. Oı·ada güne§ bir zulUmdUr. Yakıc•, bemb • 
yaz ı:ılr nydmlıkla gözler ka.ınn:pt\ toıırak yanhr. Fidan kurur. Fnkat bir t 
(Nil), orasını cennete çevirdi. Mıım· medeniyetinin csklUği de bu ırmak ) • 
znndendlr. Asur t!lllta.."latı, Babll zcnğinllğt de yine su Ustllndc yükS('lcli. 

Kuyu, bir su b&Ziı;CB1dir. Aına. su.sayan adam bir ip oulur, b!.r ko\a 11 .... 

ıandmr, ondan sonru BC!rln bir şnn;tı ne ferıı.htaya ferahla.ya yıkanır. 
Irmaklar, tn)lsr ı.ehlrler de emek tstcr. Onlan da ba,."ltboş brrnkmağ 

gelmez. ÇUnkU toprakla blrle,crel: tohumu besllycn, başakları yükselt 11 

ı;nyırlnn ı:-överten su, hazan sel olup tarJalarla birlikte sablplcrtnl de bo ar 
Bu tablat aslanına bcicın dlzginlm.- vurmak JA.znndır. 

Anadoluda akar su ÇOk; fakat bunlardan tsUfadc eden yoktu. O canım 
ınnaklar, binlerce yt1 boJU bo§Un1' nktı durdu. Batı dUnyasmın ''Beyaz Kuv_ 
vet,. dedlkkıri bu ıntıNC' em hayıı.t unsurundan ne yazık ki nnslbJmizi çok 
geç alıyoruz. 

DUnkU gtız..1teler, 'ı'Urkiyede BU siyasetinin olnn hıziyle ilerlediğini ''O bu 
uğurda 81 milyon !im harcanmakta olduğunu >bildirdiler. 

Bım1an sonra, 'bizde de su, toprağa tohum gibi girecek. Bozkır, çıphk 
ova, gölgesiz da~ kalmıyacak. Sulanncak yUzbinlercc hC'ktaT'hk arazide ye f 

tarlalar, yenl fidanlıklar, yeni bağlar fışkmıcak. 
Türk vate.nı, yUz mtlyonlnıt bUyük tUrkiyenln Ç<'rçevcsinl hazırlamak

tadır. Tarih, bizden eoıırnld!er kadar atalarına borı;;lıı hlr nesil kayd ı. 
mlyccckUr. 

• 

IGONOEN 

Aktörl 
etme 

1 STANBULun hayatında 
bir tiyatro faaliyetinin 

bulunduğunu inkt:.r edemeyız. 
Senenin yalnız b'tr mevsimin. 
de olsa dahi, .,erilen. temsiller, 
halkı seyirci sıfntiyle ala.kadar 
ettiği gibi, \bu temsillere bilfıil 
i§tirak etmiye hevcslenenlC'.rin 
de sayısı az değil. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

GONE 

ın 

Çocuk muhtelif yerle!'ir.den 
yaralanarak Nümune hastaha • 
nesine kaldınlmı~. §Of ör yaka • 
lanmıştır. 

• 
1 FUAR 

Şu caddeden geçen yığınla 
gence bakınız. Herhnngi Lir iç
timai eserde rol alıp muvaffa· 
lkıyetle oynıyan aktörden fark
lan nedir? .• Kusurları, sadeoe 
''tabii" olmaları. Bir kmım 
\gençler de var ki, doğrudan 
doğruya sahnede rol alarak, 
tiyatro hayatımızın beklediği 
yeniliğin ümit ve inkişaf bay. 
raklarını - henüz açmamı§ ol· 
duklan halde - ellerinde tutu· 
yorlar. 

meslektir. İkisi de "fnzıa sıkın • 
{ıya dayanmayı" icn.bettirır. O 
:bakımdan genç muharririn, 
~eçn aktdr olmasında bir mah· 
:ı:ilr gönnediğim gibi, ayrıca 
muvaffakıyctini de i tiyorclum. 
Başlangıçta karşı! ılan mc -
Jeki müşküliı.tı kolayca ycncbJl
mC'sıni istiyordurm. Çünkü nıa. 
lünı ya; hemen bütün meslekle· 
re Ye meşguliyetlere şamil olan 
ibir .. yeni" yi kıskanmak, onun 
yolunu tıkamak, muvaffakıye 
tine engel olmak tıdeti vardır. 
Kuruması ltlzımgelcn bir id t 
amma, her halde Lahnc hayatı 
mn da yabancısı değildir. Gene 
aktorUmun bu manialan bır 
Muamm r Karaca, bir Hadi 
Hun cerbezesiyle yırtarak, der. 
hal birinci safa çıkmasını istı 
)ordum. 

----o.---
B eledi ye meyva fiyat-
larını tetkik ediyor 

Belediye meyva fiyn.tlnrı etra
fında tetkikler yapmağa başla.mı§" 
tır. Geçen yıllara n~zaran bu yıl 
meyvalarm daha pahalı olduğu an
laşılnııştir. Hal mUdürlUğU iki se
ne fiyatları are.smdakl farkı gös
teren bir llst.c hazrrlıyarak 1ktrsat 
müdürlüğüne vcrmı,tir. Bilhassa 
Beyoğlu cihetinde meyvaların çok 
pahalı olduğu görll.lınüştür. Beledi
ye tetkikat neticesinde !Uzum gör 
dUğU takdirde mCi-"V!\lara azami fi
yat koyacaktır. 

lzmit Plajı 
Şehrimizde güzel bi'r plaj yapıl

mış ve merasimle açılınıştrr. 

Amcanızın bu mıntakada arka
daşları mı vardır. Yani, mesela; 
bu sefer de onlardan birinin ya
nına gitmiş olmasın. 

- Hayır, hayır.. Hiç zannet_ 
miyorum. Oralarda bir ahbabı
mız olduğunu hatırhyamıyorum. 
Bundan başka, eğer birisinin e. 
vinde kalmak üzere gidecek ol
saydı, bana muhakkak söylerdi. 
GörUyorsunuz ya, Mi ter Kam
bervel; giderken söylediği son 
sözler, pek açıktı. "Yarın geç va_ 
Jcit geleceğimi sanıyorum. ~ak~t 
eğer gelemezsem, cumartesı gu
nO öğleden sonra muhakkak :t:ıu. 
radayım" demişti. Bunu da s~~· 
burava ilk Et'eldiğiniz zaman soy-
lem'istim, sanırım. . 

- Şu halde, radyo vasıtası!'le 
gelecek haberi bekliyeJim. Eger 
bize malCımat veren olursa. der
hal siY-e bildireceğim. Şimdiki 
halde yapacağımız bundan iba. 
rettir. 

Bu sözlerden sonra. kızın ya-
nından ayrıldım. . . 

O geceki radyo ~lfuımın bırın. 
cisinden bir netice alamadık. Bu 
ilan saat altıda yapılmıştı. ~in· 
lel'ce kieinin bu neşriyatı dınle· 
miş olduklarını bildiğimiz ,:ıaıde, 
neden bir cevap alamadıgrmıza 
§a§ıvorduk. 

Saat dokuma aynı ilan bir ke. 
re daha yapıldığı zaman, ben, ar· 
kadaeıın Çaney ile birlikte, yazr. 
hanede bekliyordum. 

Beklediğimiz haber geldi. 
Saat dokuzu ~)Tek g~iyorclu, 

telefon çalmıştı. 
KISIM 11. 

Ben kolayca heyecana kapılan 
insanlardan değilim. Fakat bu 

On blrlnel lnn!r füıtt'rnn yonnl Fnıın nti\nnS<'bc1lle lıuırlannn posta pulları 
bugünd«n ımı:ıren ı;,ntııııı çıkanlmı tır. Bir seri pul 49 ltuı·u,. ıo pnrtııdır. 

Yukn.rda bu pul serlsJ,nl gUrllyor.ıunm. 

Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

4 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR 
telefon çaldığı zaman, doğrusu.. 
kaloom oynadı. Telefonda gayet 
keskin. a~ık, kafi bir ses konu· 
şuyordu. Besbelli bir i§ adamı· 
nm sesiydi. 

- Kambervel ve Çaney yazı
hanesi mi'? 

- Evet, Mister Kambervel 
benim! 

- Benim ismim de Barnct ... 
Harogeyf den telef on ediyorum.· 
Müccvheratçıynn .. Az evvel rad. 
yoda, Mr. Esmora dair bir he.. 
bcr işittim. 

- Evet Mister Bamet? Ken· 
dfc;ini gördünUz mü? . 

- Efendim .. Perşenbe günü 
öğleden sonra Mister Esmor.~ 
ni görmiye gelmişti. Tam sızın 
bahsctt~ğiniz eylül 25 perşenbe 
günü .. Tahminen saat dört sula-
rında gelmi§ti. . . . 

_ Evet.. Bugün kend.ısının 
nerde olduJnlnu gösterebılecek 
bir şey söyledi mi? 

- Hayır.. Söylemedi. Bütün 
söylediği şundan ibar7,t ?.ld~: 
''Bu civara bir ~§İm duşmuştu, 
seni de ziyl\ret edeyim dedim." 
fste bu kadarcık söyledi. Mister 
Esınor ile senelerdir tanışırız. 

- Nereye gideceğini, ne gibi 
bir ~ş için geldiğini size söyleme. 
di . " mı. 

- Size tekrar ettiğim sözle. 
rinden fazla hiç bir şey söyleme· 
di. Benim yerim, istnsyona ya· 
kın olduğu için, her halde tren
den c:ıktrktan sonra şöyle bir uğ_ 
ramış olacak. Fakat bana bunu 
da söylemedi ha. benim kendi 
tahminim. Bu zat hakkında ben. 
den başka sim malumat veren 
oldu mu? 

- Hayır .. İlk olarak siz ha· 
ber veriyorsunuz. Hiç şüphe yok 
ki bize yardım ettiniz. Ancak 
sizden ayrıldıktan sonra nereye 
gittiğine dnir, en ufak bir fikir 
dahi veremez misiniz? 

- Maalesef .. Fakat ben sizin 
yerinir.de ol am. derhal buraya 
gelirim. Çiinkü kendisi son defa 
olarak burada görülmilştilr. :F'a· 
kat sunu da dikkate almalısınır. 
ki. Harrogeyt şehrinde Mister 
Esmoru tanıyan yalmz ben de
ğilim. Birçok diğer kimseler~e 
var. Siz gelinceye kadar ben bır 
soruŞtururum. Fakat her halde 
gelmeniz lazım .. Mister Esmor 
bana geldiği zo.man sıhhati ye • 
rinde ve hatta lüzumundan fnz.. 
la neşeliydi. , 

- Pekala, Mister Barnet. 
Derhal oraya geliyorum. Ve ge· 
lir gelmez ilk işim si1..e uğramak 
.q}acak, o zamana kadar yeni ma-

Bir genç tanırdım. Gazete i
darehanelerine gelip giderdi. 
Hattfı bir gi.ın birkaç yazı yaz. 
<lığını ve bu yazıların gazetede 
c::ıktığım da görmüştUm. Ace-
ımHiği yı.izun.den, c;ok şükür, blr 
kanuni takibata uğramadık. 
Fakat hali gösterıyordu ki, mu
harrir olacaktı .. l )erken nkUir 
olduğunu işittim. Eh; buna iti· 
raz edilmez .. ''Muharrirlik" ve 
"aktörlük", fkisi de şerefli bir ---

ıumat elde edebilirseniz pek mem ı 
ııun kalırız. 

Mister Bnmet, elinden gelen 
her ~yi yapacağını vaadetti. Bu 
suretle konuşmamız bitti. 

Ben h!ldiseyi. Çaney'e anlat
tmı. Sözlerimi bıtirlnce, o, tren 
tarif esine baktı V{': . 

- Hemen harek<'t etmelisin, 
dedi. Hemen şımdi. Çünkü Kings 
Kros istasyonundan saat 10,25 
de bir tren kalkıyor. Bu trenle, 
saat 2,30 da York şehrıne vara.. 
caksm. Orada birkaç aat uyur. 
sun. Sabahleyin kahvaltını alır
sın ve ertesi gün Harrogeyt'te, 
Mister Barnet'in dukklinında o
lursun. Ve (bu sır:ıdn saatine 
bakarak> §İmdik! hnlde, treniu 
kalkmasına tam bir saat var. 

- Ben bu bir saat içinde Mis 
Esmoru da görebilirim. 

- Buradan telefon etsen da
ha :iyi değil mi? Yahut ben tele.. 
fon edeyim. 

- Hayır. Ben şahsan kendisi. 
ni göreceğimi söz verdim. Şimdi 
onu bırak. Ben Mister Barneti 
gördükten ve Harrogeyt'te diğer 
tahkikatı yaptıktan sonra ne ya· 
pacağım? Mahalli polise müra
caat mı edeceğim? 

Çancy'ın vcrd1ği :talimatı dik
katle dinledim. Sonra, her 4..man 
ıçın her ihtimale knrşı hazır Ju 
ran bavulumu aln> sokağa çık: 
tım. Bir taksi çağırdım. Doğru· 
ca Lanka ter Geyt mahallesine, 
Mis Esmorun evine gittim. 

Mis Esmor, verdiğim haber -
den f'evkalô.de memnun olmuştu. 
Fnkat benimle beraber p;elmek 
i tiyordu. 

(Devamı var) 

Fakat kendisini ancak sokak
la görüyorum. Sinemada, sc
madayirci olarak gôrüy.onım. 
Mağazalarda, spor meydanla
ı mda. plfiJl~a ve bütün ) nz 
gezintilerinin İstanbul halkı 
sere serpe döktüğü muhtelif 
sahil ve ağaçlık mmtakalarda 
görilyonım. Ukin sahnede go 
rcmiyorum. 

Acaba sahnede kıyafetini " _ 
ğiştirdiği için mi tanıyamı 
ııım kendi.sini?.. Seeındc:' ı 
mi tanımam? .. Tevziat lı .. u · . 
de ismini de mi görmedim! '! 

Yok meşhur !bir piyes n 
"zengin aınc:ı." rolUnü mU O'\ 
nuyor? 

Bilmem şu fıkrayı iıdttinız 
mi? 

Bir adam sahneye pek m 
ı :ık etmiş. Aktör olmak için rr. 
jisördcn perdcclye, idnre mu 
dUı ilndnn ı:lım memuruna. k • 
dar herke in bn ının etini e 
miş. Fakat nedense, ic bcd n 
semıx tiyi uyandıromamış. 

Her gUn de gelir gi.dermi .. 
Her halde disiplinsiz bir th t
ro olncalt, rejisörtln yanını k 
dar çıkmak yolunu bulu 
Eorduğu sual de f?U: 

- Benim rolUm ne ol c ? 
Bır ı.,rlln re.1ieör c~vnp ' 

mış: 

- Baş rolU oynı} ar 
"zengin nmca" sı ola 

Adam, heyecanla 

( UUtf PYJ ~n \fa Vt (' 1'1M 

HiKMET it ONIR 

eli< 

Zavallı Unknpanı 
Köprüsü 

Bakım ızlık ve tlmir ı 

olan zavallı Unltapıuu K r rU 

vellti gUnkU dolu esnasında mut a 
vapurlar çarpıp rahne inin ~ ) U il 
ne sebebiyet v rml11tır Şr remnnct 
bu vapurların meD p oldut,u ku 
tı nyalnrı protee o etm<k~(llr. 
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Bugün. şehrimize Edirneden' l zmir F aarı aÇıld l İzmir belediye 
180 Sovyet tabeası geliyor (Bat taro1' l incidlJ) zifeyl lfa ederken yüce Mllll Şe- parasız n 

F..dlrne, 20 <VAKiT) - laviçrede dinle~ plmlfUr. Kame altı baJ1lk dma fuan açmak üzere hmire ge- fim.iz ve BUyt1k CUmhurreJııı~ 1 
iRAN 

serefini 
mDdafaa 
edecektir 

bulunan 30 kl§llik bir Sovyet ticaret otoba.8 n dDrt otomobil ile latan1ıaıa llşinden ve merasime riya.set et - sevgi Ve selAm1armJn saym İzmir- yapılıyor 
heyeti ile Almanya ve Fô.nllııdJyadald 10Dammftn" mekte bulunmaamdan dolayı Tica- lllere ibliğr haktandald arzularmı 

1 
sovfet tcbeasmdan ı:ın ·klşlllk blr Re)'et n ·kame. BabumlddeD ı.. ret Vekili Mllmtaz Ôlonene ve va- fahrile yerine gettrmeği önde ge- _ _,,. 1 

ki daveti kabul derek törende bu- len bir vazife sayanın. fBıq UJIW~ 
kafile bugtltı Bulgaristıın yoliyle E.. tanbtıla b'9111e gtd9ceirttr. lunduklanndaıı l!olay: ecnebi dev- Yalnız lmılrlileT için değil va- edeceğini söyledi ve 

Jetler müme$8h.lerlıo mebusları - tanın inşa ve iman için çırpuuı:n rağmen ba ad8Dll -_. 
mıza o1e haiı..:a §ükrA.ılarını bıldlt'- bütün in1allp nesli için cidden bır evvelce ancak iki ~ 
mit v: fu:ıru.w öek.enen hiıuMet- iftihar levhast olan fuanomı:n k~ bqanlablleceğl -? Sovy~t Rusya ile Iran 

arasında herhangi bir 
mesele yoktur 

Tahran, ZO (A.A.) - Pars ajansı 
blld1r!yw: 

•1ran,, gazetesi başmakalesinde 
Delld radyoswnm nepiyatma ta?Wa 
edl70r ve ~· ki· 

Delhl radyosu; t&n ile SovyeUer 
blrJfll arasmdakl dcmt&nt,mtınaaebct 
Jerin idamest için ta vslyelerde bulun .. 
maktadır. '.Ôelhl radyos<ı Sovyetıer blr 
llll ne lran araamdaki doetano mil • 
nuebetıerin ne kadar Ml1am blr esa. 
• dayandıtnu 'Te bunun pdlye ka.. 
dar hiçbir hAdlle ytlzCnClen samıma. 
llllf old1ltmnı herhaldC' b'llyor. 

Bu mtlnuebctlertn esası, her ild 
memleket IÇin dalma Mrih olmU§ ve 
~hl radyoaunwı salAhtyetı haricinde 
kalmıştır. 

Bizi tehdit ederek kend rnantığma 

ygun blr hattı hareket kabul etme.. 
mlz lçın Delhl radyosu 1:ıizln1 bütçe 
ve kuVV"etlerlmlzl ba§ka milletlerin 
bütçe ve kuvvetlerlle mukayese edf. 
yor. He::" şeyi p.ırnya ve kuvvete tabi 
zaııııeden Delhl radyosu bu S'.ıreUe leh 
dit ve zecJr usullerinln propagandası. 
cw oluyor. 
İranm ideali hak ve hakikattir İran 

bu prensibe d!l;>anarak, maddt ve ma. 
nevi ltuvvctl"rIDl kendi bak ve şerc. 
lnJn mUdafllU! uğ"runda kullanmak • 

tı:ı.dır. 

1ran btıltQmet1 memlekette eınııtyet 
ve ııtlldllıetl temin ve bUtUn devlet • 
lerle ve bllhaasa kom~larile bltaraf
lılc esasma ®y.ınan dost.~e mUna • 
~tıer fdameainl iistemtkte•rr. Del. 
hl radyosu İran ııak:ıanda iyi hisler 
beaUyorsş. tahrik edici konu~;ı.lar,. 

dan 1ı;tıııAp et.m9'l llsm:geHr. 

Edeli:· 
İzmir enternasyonal fllsnnm açıldı

~ bugün, asil Türk milletine hltnp et.. 
mek bcnJm !çın ha.kik! L.r zevktir. 

Harp zamanında böyle bir tuann 
tanzim!, çok gllı;tUr. Bu !unrm aÇI! • 
ması ve lngllterealıı tuardA paviyo. 
nunun bulunma.sı, Türkiye ve lngilte,. 
renin mQşterek lsllkballerlne olan lti
matıarmm bir bUrhanıdrr. 

Birkaç ay evvel sizleri TUrkiyede 
ziyaret etmek ve rels!cumhurunuz ls. 
met tnönU. devlet adamlarınız ve as.. 
kerlerlnizlc samlml görilşmeler yap • 
mak fırsatını bulmuıı ve dalın iyi bir 
istikbal vücuda getirmek 1Çin çalı§a.n 
memleketıerlmlzi..n müşterek fmamm 
mu alıede eyh!mlştim. 

ZJyaretlmJ takip eden birkaÇ ay zar 
fmda birçok bQyUk h!.dlseler vukua 
geldi. Fakat bir unsur degl§meden 
kaldı. Türkiye, herhangi blr mUte<:a
vlze .karp mevcut hazineler_!D en bU. 
ytlğ(lnU, latiklAllnl muıuıtazaya katı 

aurette azmetmiş bulwımaktadtr. 
Kahramanlık, TUrk1ln ananevi haa. 

leUdlr. TUrkiyeııin yakm ve ortqark. 
ta §imdiye kadar oynadığt ve oyna • 
makta devam edeceği mUhlm rol, bu 
kahramanlık Uzerlne mlh!ues buluıı. 
maktadır. 

.tzmır, fuan, TUrkiyeniD ekonomik 
Jatlltballnln bir ıembolllı!Ur. Bu mtl . 
naaebetle Türk hllktmetlnJ ve milleti.. 
nl tebrik eder ve TUrk hUkQmetlne ve 
mlllctiM, şlmdl ve gelecek yıllar için 
tam muvaft'akiyetler dilerim. 

Fas ve Tunusta 
(BM tarafı l incideJ 

tedbirler almması lA.zım geldiğini ta· 
y1Jı etmek de icap ediyordu. 

Afrika topraklanna ayak bastığım 
anada Fnsta Yahudi meselesinden 
dolayı tahnddtı.s eden meselelerin bQ_ 
yt1k bir kıammm halledilmlf ol4utu
nu memnuniyetle öğrendim. 

Sultanın bu nazik meseleleri Ma_ 
re, Un hUkl'.İmdln pre lbl dairesinde 
bal etmr.ği derpiş tmiş olmaaı cesa· 
ret verici ıı r şe>ydlr .. J 

Almanlarm el:ne geçen 

Gizli 
Sovyet 

• • • 
emrı gevmısı 

Derun, 20. (A. A.> - D. N, B: 
Sovyet 41 ncl kolordu kuman. 

danlığmm müteaddit nUabalan Al 
man krtalarmm eline geçmiş olan 
gizli bir emriyevmlsinde §Öyle de
nilmektedir: 

118 net. 11 ncl, 180 ncl ve 90 n. 
cı fırkalar kumandanlrlrlamıa: 

Bazı unsurlar tarafından kıta . 
larda maneviyat dtlföıklüğilnden 
bahsedilmekte olduğu.na ve tına 
'lamıa:ndanlarile alay lnmıa.ndaııla
nnm kumanda ettikleri tqekkW.. 
lerde bir nizam tesis edememi§ 
bulunmalarına ve kütle halinde 
rica.tin devam etmekte olmuına. 
binaen gu emri veriyorum: 

1 - Rlcate nihayet vermek ve 
teşekküllerde nizamı tesis etmek 
için her gey eefet'ber hale kona -
calrtır. 

2 - Pruılğe a&bebiyet, verenler 
ve ml"ı:ı:il hizmetlerini bozanlar 
der nl kurşuna dlzllccektfr. 

3 - Bütlln hafif ve ağır mlt
r&lyöder dedlal atee hattına aev. 
kcdılecek ve emniyet altmda bv.-
1 unan maballenleti tal\k dafi top 
\an ılc te&ekJdi}ler ehemaıl,yetU 

ve tehlikeli gM.leeek yerlere 
(JÖnderilecelrtir. 

Muharebe hattan geriıdne ağr 
mitralyözler ycrlcgtirilmell ve 
mevzilerini terkedecek o1anlar 
kunundan geçirllmelldir. 

4 - Mildafaa hattmm derfDUlt 
müteaddit merlıeJelere aynlmalı 
ve bir karış toprak mfie.leJeels 
tczA.ı:edilmemel1dir.. • 

·5 - Siyasi Jmmandan Ve ko • 
m.iaerler, kumanda ettıkleri tep 
küllerde intizam 14 saat zarlmda 
iade ve Usis etmelidirler. 

Kumanda ettikleri teııekktlller 
içinde btlyUk mlktarda intbam • 
sızlık unsurları görülecek olan si. 
yasi kumandan ve komiserlerin 
cihnlesi harp dfvanma aevkedil .. 
melidirler. 

Rütbe i§aretlerini c:rkanmg olan 
biltlln siyasi kumandan ve komi. 
serler saat 17 ye kadar bu ip.ret. 
lerini yeniden takacaklardll'. Aksi 
takdirde bu kumandanlar birN' 
hain gibi kurşuna dizileeektir. 

Bu emriyevmi, 41 nci kolordu 
kınrandenı tuğgeneral Kosobut. 
zk'j'in imzasını taşımaktadır. 

Aslına mutabrktır cilmleslnin 
altında da birinci teşekkUI sefi 
kumandan Stefanov'un imzası bu
lunmaktadır. 

Sovve.t 
tebliili 

(Baa taraft l ınctdeJ 
Pazar gecesi, kızıl bava kuvvetleri, 

Romayacla Plöstl petrol mmtaka•uu 
bombardıman etmiştir. Büyük yangın 
lar ve 1nfi1Aklar mllp.hede edıJm.lşUr. 

Pa.za:rtesi gQıiQ 30 Alme.n tayyaresi 
dll§UrUlmll§tUr. 12 Sovyet tayyarem 
kayıpUr. 

Baltık denizinde, 2 dllfm&n nakliye 
gemls! batırılmrf, diğer tki nakliye 
gemtal yanar bir halde bl?'8lalDUflır. 

Moekova, D (A.A.) - Bu •bab 
neşredilen Sovyet tebliği: 

19/20 Ağuato.ıı gecesi. kıtalarımıa 

bütlln cephe boyunca çarpışmata de· 
vam etmtıııerdlr. Bllhaasa Novograd 
ve Gomeı tııtJkametıerinde anudane 
muharebeler olmU§tur. 

VAKiT 
Daımo halkın mnılaa-

tinı düşünür, her sayı· 
s:r.da en seçme vazılar 

nesreder 

GONDEN GONEI , __ _ 
- Bu "zengin amca" nın pL 

yesteki rolü nedir? 
- Birinci perde açılmadan 

on sene evvel ölmüş bulunur ... 
A,nladm. mı! . . . . . ' 

Acaba m.ubarrirliktcn aktör-
1tlie geçen ~in rolü de bu 
neviden mi? 'lam o pek zarif 
veı::.,,hafmna cesaretli cesaret
• ·ttdlrrlUIPe ..... 

tozlarını kaldırmak, kendisine 
nasip olmadı mı? 

Fakat yese düşmemeli Niha.. 
yet bu da bir roldür. Bilmem 
kaçına meslek olarak, aktör
IUğe heves edip, onu dahi bu. 
lamamak. tab:f hayat faeiır 
mn bili.müddet tekrarlanan 
başlıca rollerinden biridir. 

HiKMET llONIR 

Sovvet -Polonya 
anlaşması 
imzalandı · 

Polon~a ordusunun 
te,kiline ba•landı 

Bılollkova, it (AA.) - Tu Ajan• 
ımıın bDdlrdilfne göre. 30 .Afuato. 

"lNl So9)'et. Polonya &DlaflDUI mu. 
clblDce H .Afustomta Scwyet Birlfti 
~ lle Polonya b&fku. 
mandanlJll arumda b'.r aaked anıar 
ma akted1lmift1r. Anlatma. Sovyeuer 
BUlllt namına, Sovye .. bı\fkuma.ndan
Jıtı m1lmepfll General VUUenkJ ve 
PolonJ& namma PokıDya bqkuman_ 
daD1ıtı mOm...Ol General Bogouch 
Cbuchko taratmdan im&& edilmı,tlr. 

.PoloD7& ukeıf lnaYfttJerlDln bq. 
lnmwldanı Gellenl 8cnül. GeDen1. 
~l 8cw)'et topnJdarmdaJd Plo
loaya cırdwımnm kumandıan1Jtm& ta. 
ytn etmlftlr. 

Oenera1 Anden, 1ıU' Nmıa ordu.. 
8Qll1ID .,Jra ... b'flMQltır. 

lere temas ederek demiştir ki: ruluşunu ve bugilnldl mUtekAmil lece parasız olaf9lt 
Behçet Uz'un nutku t~kli a.lmasmm en şerefli hissesi- mltf oldu. . .-MI 
"Ttirkiyenin bu yegane enter- nı ta§IYan lmılrin bıkmak usan- Yangm yerleri tıfllJW""..1 

ııaayonal fuarından beklenen baş- mak bilmiyen muvaffak belediye ten 90ll1'a arazi __,, .. ~ .... 
hca hizmet, memleketimizde jktı· reisi doktor Behçet Uz'u Ye onun mahaneden deallS""'" 
udi sa.hada elde edilen yenilikle- mesai arka.daşlarm.ı takdir ve te.. ftf bir meyll ~ 
ri ve ilerlemeleri her sene bur3da §ekkftrle anmayı bır borç b~ ne gellnce, ı-u . d~ 
toplu bir halde ifaae etmek ayr.ı Fuara resmen iştirak eden hü- bakımından :.ı,ara • .ı ""' 
zamanda bizimle iktısadi ve kül - kümetlerin muhterem miimeesille- faydalı idi: çilJl)dl 
türel münasebetlerini inklŞ{ıf et- rile gU~iln gayri müsait şartlan yapılan ~ 
tirmek isteyen devletlere milsait dolayıslle sembolik bir surette Ie- kolay ltlemealıte bG 
bir zemin hazırla.nıaktadrr tirak eden bUkfuneUerin muhte - cbmı olacaktı. 

1933 de yangın sab&sı Ü~crinde r~m milmessillerini selamlar ve Yangın )"Crlerfniıt bl 
1mıir ı eylül panayırı namı altın- gosterdlkleri. alAka ve nezaketten vlyeelnd• sonn l.P~ 
da kurulduğu gilndenberl her yıl dolayı kendilerine teşekkür ede- ternuyonal fuart. '-
enterna.'lyon:ıl fuarın geçirdiği te· rim. metre murabbaı ~..lı: 
kimül safhalarını kaydeden Behçet Az'z arkadaşlarun, bttyUk bir kWtör ı--
Uz dünyanın uğradığı f.:ılaketli ha- Yüce Miııt Şef bu güzel eser tir Parkın etrafiob 
le rağmen İzmir enternasyonal fu- münasebetile buradan ıbUyUık mil- ler açddr. o.cıcıeJerlll 
arırun üzerine aldığı vazifeleri ak- le~ hitap ederek yeni Türki,.. modem binalar ~ 
sama.kSizm yapmağa muvaffak ol- yeyl kültür ve iktmadt faali) etleri de imar sa.h•smı 
duğunu ve bunun başlıca sebebi- mütemadiyen ilk hamlede olau bir yangın yerle.rbuleld 
nin fuar hareketlerin • tezat ve memleket diye tavsif buyurmut - metleri de arttı. 
mani te~ eden hissiyat ve tema- lardı. Bu tavsif bUyU.k milletimi .. İmar faallyetle,._ 
yillülita. Türk vatanında yer ve _ zin in.ga ve imar yolunda sarfe~ evvel yangın yeri 
riJmemeai, Ttlrk milletinin biltiln tiği devamlı mesainin en veciz bir rm laymeU fev~ 
lnsanlık için tamamen hayırha.hanc ila.deeid.ir. Hemen bütün dünyada Bir metre m~ 
da;ygular beelemekte olmasından inaan enerjisinin öldUrileU ve o- he!J, otuz 1n1nqa ~ 
ll8rl geldiğtnJ. tcbe.rilz ettirerek caklar aöndUrUcU bir boğazlqma Yangın ,.erlerle'!-'_~ 

-------------• dftnŞtir ki: De heder olduğu bugünde güzel 80IU'S hizmet m~w 
En bUyüğilmUz a.z1:z Şefimiz 1- lzmirin ve onu ainesinde gururla ledlyenln ,'erdiği .,,,_-" 

Alman &...Lfiaı• nönilnün her tilrlü zaaf ve tered- taşıdığı 11 inci enternasyonal fu- bit tarafından meı,..I UHI. ,dildden uzak, §a§lll&Z bir .isal>et- annın bu mamur ve medeni man- kunqa •tddı. K~ 
(Baa ,._,.. • ._., ' le türk milletine çlzdiği yol, bizi zara.sı yine bugibı prk hudutları - cbktan, yeni W..W 

yalıug tehlikelerden ve ıztırap _ mızda Van g6Wnt1n Tutaıan dağ- yeal caddeler 
lll&ll tuiatma ve AJ111 ....,..... ... 
teaddlt tanan ...,.... •• poe Jaa. 
eund&n :rapdmlfb:r. 

şıman Aırlk& aldll 1alaDlanDdll. 
Alman stukaJan. llGI tcıeO'&a '*
mma 1ılr llaldQe s-nllll u. 1ılr l'O" 

morkllrll batırmqlardır. !ki tkm'et 
gem.isi elddl ...ıte~buua. lllnbl
DUfUr. 

Judan. masun bırakmayıp, aynı larmm eteklerini demir ağlarla ar '1mdl ba aralarlD 
mınanda medeniyet tarihinde mil- meğe çalJ§an veya irva ve iska yerlerde onhet ylıtlll., 
letimizin kıymetini bir kere daha programnnna yurdun ıt.UrlU köşe- otuz Hraya kadar ;:~ 
yQbeltecek bu gibi insani hare- !erinde tatbike uğraşan Tllrit iş- Şu heM.ba göre ~ 
bıtlere devam etıtirmemizc lmkln çllerinin Türk fen adamJannm §U sinin yalnız Kilittir ,..,,:: 
Yel'JDektedir.,, ulvi manzarası milletimizin ııılıuna da yaptığı imar ıpıri 

1mıır belediye reill bu bakım- yerleşmiş olan bu yaratıcı hele - tlğl maddi menfaati 
dan 19U lmılr enternasyonal fu- can ve heyecanın, en milşkill şart- lmı.lr beledlyeebdll 
arma ilUı'8k ederek vatanıınımı lar altmda dahi neler bqarmak ent.enıasyonal l"aal' 
bu gUzcl köfeeinde vilcude getiri- kudretinde olduğunun tebliğ ifade- Ktiltllr Parkı tefk:ll 

A1maD ... .., tananlıerl. diba pcd' 1eıı ba ~ faaUyeU zengjnleg- leridir. lif mlizelerl, ıııe1r 
:t*-derlye lngiUs denls e.aı.e ıaa. tireıı ecnebi devletlere ve btı JşU- Milletlerin elem ve ıztırapla ağaçlıklan vUcude 
cum elmlflerdlr. 
İDgUls haY& kuvvetleri. Kat .ııt. 

ıtne hllcum etmek IVID ~ 1ılr t.e· 
~~-......,.,.. ...... 
t:4Mlfh!ı\ 

Ava ~ ft llaYa daft m. 
t&ey&J&n, • " ID&JD tar&J1C1 pmDer 
1 dQpwı tanaı-1 dtJfGl'mtlflm!lr. 

As ~ bir dftpnen bom. 
bardmwı tetekkillD, dtln ... .A.Jmaa
.yanm 11ma11 prbl MblllDe hlcam et. 
mı, ve yangm n lnfll1k bombalan 
atmqtır. Huar, pek tala delildlr. 
Gece avcılan ve bahriye topçwıu, 2 
hıgtllz bombardmı&n taYJU'811l dOftlrıo 
mtlflür. 

ELE GEÇEN ZDPll.I 

83rlln, IO (A.A.) - Berliner BOr. 
sen Zeltunı guetul, A1mU& b&w. 
kuvvetlerinlD Sovyet bat.rfJelfDe ftl"" 
dlrditl kayıpl&rdan bahlederken dl. 
yor 1d: 

Halen OdN&'d& haldk1 bir So\ryet 
DUnkerk'l tatbik halindedir. 

Nlkolayef'de dealse bıdirDmek U.. 
re bulunan ve halen AlmanJ&rm eline 
geçnılf olan Bo-tyet a&ffıhılıp gemlat, 
SovyeUer BlrJ.llinlD :eotaal&r& n Ak. 
denize kadar tıeca'rilD&r' nlyetıertnın 
yeni bir bttrbamnl teflrU etmektedir. 
Bu bOyUk harp gem1llDin fııpm. Sor 
yet amlrallık dairem tarafmdan gtz11 
tutu1mut ve hiç blr yıllıkta bu cemi. 
nln laml geçmeml§Ur • 

rakleri temJıı lıuisusunda müzahe- müşahede ettiğimiz bugilnkU bcd- P>ii~eshıden sarf 
ı:ette bWuııan Tllrkiye elçilerina baht hali karşmmda bu kudreti - milyon lirayı g~ 
ve 1c:nir konaoloelarına teşekkür· mizi muhafaza edebilmeği ne ta.- dece 482,000 metre_ ~ 
lerini bildirerek l.941 fuarına ha _ lihe ve ne de teeadtlfe meciYun olan Kllltllr Park~,,. 
~ .AJawıp, BllyUk Britan)'a, değil.iz. Neallmls bu muiıarJyeU, idi ..._ kıJmeU ~ 
İtalya ve lran hükU.metıe:rinin da· tarihin ka}'Jlettlğl bin bir mıısl - Airadır. Demek ki f-.!!. 
hilde de Srhhat, Maar~f. Ziraat, betten lAyıkile ders alarak iç ve en ıtene içinde bir _,r_. 
MOna«alAt ve İnhisarlar Veki.let- dış poltikasm.ı milli menfaatlerini, elindeki anaJarm 
lerile Evkaf idaresinin, milU ban- millt i&tiklAU kat1 teminat altma ldz, on milyona ~ 
rine minnettarlığ·nı bildirerek ti- aldığı kadar, lneanlıfa sulh ideali- larak ~erek tehir ,.. V;j 
caret odaları ve hususi 8atış mU- nl de mUmkiln okluğu kadar mah- leket JçJn maddi ve 
eeaeaelerimizte bir k smı tüccarla- fuz tutan bir iatlkamette yürilt - dalanıu milyonlarla 
nnıızm iştlraldle hazır bulunduk- mek imkanını bulm'Q§ olmasına bile miinddin olmıysll 
lannı ifa.de eylemiş vn lmıirde . me;>;dun~ur .. Bu ~e~e ile burada t'an milesseseleri 
bıraktığı cııerlerle tzm:rlilerin kal ı Ti.ir;c • mılle~Öfıı'!'l b.iiyük_ kurtancıaı Şimdi tzmir beledl1• 
binde ııilinmez bir sevgi yaratmış Ebedı Şefın büyük hat:ı:asmı hu- r:et Uz yangm yerı"rtJllll 
rlk'in hatuumı anmıştır. şu. ile .anma.yı ve blrligı~lzin ve ıJc olduğu gibi diğer 

Enternasyonal fuarın her &ene :nılli sı;>:asetiırüz!:n yüce t;ımaali o- 'ehbüslc>rl de para!itı 
meydana getirdiği geniş turlııt"k :~ın. Mıllı. ~efi_!l onünde ml~net ve mirle ch·ımnın nakU,... 
harekete cevap vermek için fuc.r- ıhtırıım ıle eğilmeyi asil bir vazi- ldar" .-trnek isini taılıJıll'ı 
da vilcude getirilmiş olan tcsisa t- fe !'ayar m. .. ladı~ Garaj Santral 
tan, eğlencelerden maada, müstes. 1 .tıs:ı.t :Veklll bundan !°n:a dun- parasız ,aprlmak14'1"· 
na ve tabU gilzcllikle-ri ve nadir \.l.ım geçı!'mekle oldugu ıktzsadi bir col< büyük b<'l~ 
birer kıymet olan bir çok tarihi o.uhranr ana h.aUnrlle tebarilz ~t- l•artı'4ız nıısıl yapıtabll 
arkeolojik eserleri ile de İzmirin tı.reı e.k bu v ·zıyet wka~ınd~ ~ur- lamak lstlyenler t 
ayrıca görUlmeğo de'ter bir yurt kıy_cnın ~.aklp ~ttlği ık~_ısa.di sıya- foallyetJerinl -tetkik e 
köşesi olduğunu ve burasının tu- setı t•ıhliı elm ş, her turlü macı.. • 
ristik yollarla bezenmesi için tz· d Ye pc>k fazla talep bulundugu 
mir viJAyetinin aarfettiği mesai- .ıalde memleketin ihtiyacı göz ö
yi takdirle kaydeylemiş ve fuarı nünde bulundurularak bazı kayrt
yurt. içinde ve dışında tanrtlrrmak lar, k,onduğunu söylemljtlr .. ; . 
ve zıyaretini kolavlaştırmak için 'eı< 1, halka ve millı mı dafna Londra 
matbuat umum mlldürlillrn Ana yn lıizım o!a.n maddelerin te\'Zil-

ı SterUll 
N e,·york ı 00 
Madrld 100 
Stokholm 100 

dolu ajansı radyo idare~ olduğu ne devletin müdahale ettiğini ve 
halde bUt~ Türk matbuattn d • bunun doğuracağı neticeleri anla
mlryollan ile de.n!zyollan ida;eı~. tar:ı~ sözlerine göyle devnm ct-

BSIAR.JN DENİZ MUVASAIABI rine mirınettarhğmı gildirerek ti· m!ştır: ESHAl\I ve T 

İkramiyeli % 5 1938 
İkramlyell % 5 1933 
Ergani A. B. C. 

KE8lLBC'l:ll caret vekilimize hitaben sözlerini - Tedbirler tel!irlnl yeni mah-
şöyle bittrmlştlr: :ıullerim!z idrak edild'kten ve pi· 

Berfin. IO (A.,A.) - Huwd m.uU. 
blrlmlsden : 

Aakert mabftller, Alman krtalarmm 
Nikolayel tezgAhlarmda ele geçlrdilr. 
ıert gemilerin SovyeUer tan.tından 
tahrip edllmemlf oldulmW 116Jlemek-
tedlrfer. 

Almanlar, bu ctızOtamlerm yapmnı, 
kısa bir müddet zarfmda lkm&l ede.. 
ceklerlnl ümit etmektedirler. Bu .... 
reUe K&radenlsde btr mllldm AlmAIL 
c1onanmu1 bulunacaktır. 

Ukraynada ~ e.llrlerlD 79kGma 
163.000 l bulmaktadır. OltllerlD de ._ 
dedi M4.000 olarak taıamlD edlJmek
tedlr. Maama.flh muharebe79 lfUrtk 
eden Scvyet ordu1armm mtıhlm bir 
kııımı. hll& döt6flne&e df"ram etmek. 
tedlr. 

Alman mOteb,.=•n MarefU 
Runsteadt'ba taretmd&A yapılan bir 
manevra netlcealnde Kırma eya.ıeUnln 
Alman lutaıan tarafmdaa ciddi su. 
rette tehdit altına. alJDmll olctatwm 
8'Sytemekted1rler • 

Almanl&r, RU8farm denbde mana. 
eebeUerlnl tamamen U111Del9 uira• 
flYOl'lal'. 

Vttl, IO (AA.) - 1'anla1 Pe-'
ten bu aynı 80IUllld& Pranlan• 
cenubu •arblBlnde Aach ve Acen 
leh!rlerlni remıen lbwet ad&..,.., 

Muhterem Ticaret Vekilimlz, b•J yns:ıya çıktıktan 80nra göstere • 
% 7 1934 Sıvu - mı-. 

zurum 2 llA 7 
USrene iştlralt etmek ve fuan gez. cektir. Bir mühim noktayı bilhas-

1 mek için yurdun her tarafmdan sa tebarilz ettirmek isterim. Bu 
gelerek lzmirln neşeli seması al- tedbirlerle bu maddAlerin ticareti ~;;~~~~==~~~,J 
tında ıopianan yurttaşlanrnızın nslil. ?1e.ne.d·lmiş değildir. Bu ~ad- tın aldığı tedbirlere~ 
yüzlerinde milli saadet ve buzu - delen? ıstıhsal mll>;ta~alar·nda ılan aziz yurdumw:da da ib~• 
ııın akialerlni görüyorsunuz. Biz bıı edllrruş olan azamı fıyatlarma na- ve bunda ısrar etrrıe1' t1 
saadeti ve neşeyi sevgili CUmhur- kil ücreti ile makul ve mutedil kl- zümre vardır Ark;;datl 
reillmizin etrafın.da millete · bir n ilave etmek suretile meşru bir bu zilmre 11 · çetin c~' 
kaya halinde topluluğumuza ve bil· kazanca rna g~tere~ her tacir, lı b"r mücad~leye ğfi 
tün kararlan tedbirleri mllli saa. bu '!1cvzuda ~endisi içın dalma. a- yoruz. 
deti kökleştimıeğe himıet eden n:ıu bir faahyet Aaha.sr bulabılc- Halk hüküm t rei 
cümburiyet hllkflmetlm.izin başı - cektir. tine sa~imiyet ~e teb ~ 
mmda her zaman uyanık bulunma- ArkadMlar, tecrilbe göstermiş • ederek bu mUcadelcYe 
ıma medyun olduğumuzu biliyo - t'r ki ic;eride veya dI§arrda harp sile işitrak etU. Ya~b~ 
nız. DUnyanm geçirmekte olduğu havası estiği 7.amanlarda ekseriya zuu milli bir dava o~ 
111 buıhranlı Ve felAıketll zaman · ticaret, birden bire krızanc; hrrsı - Bizzat asil ve vatan~.il 
da. milleUıınid bu badireden uzakta nrn kaynaştığı avare sermaycle - larımız bu davada ~. 
tut.an ve böyle ecnebi doet.larımı • rln fırsat kolladığı bir saba teWc- yolundadırlar. Bu ıı:ı 
zm da tıalmle yaplaşt*lan A&adet ki edilir. Bu hadise dolayısile ti- hiç §liphe yok kl t 
ve De'8 gUnleri !hazırlayan büyük caret birden bire nazarların tlzeTin cek.tir. 
Şefimize en derin minnet ve ta- de ~iiplıe ile dolaJJttğı bir faaliyet Sevgili yurttaşlarJJXl• 
zim hmlerim.izi ve Cilmhuriyet bil- sahası olmak za.nnı altında kalır. letçe inanıyor ve ıaısJS 
ldMnetlmizbı kıymetli Başvekili Dr. Cemiyet hayatının, milli hayatm ki bu büyük cihan __ 11. 
Refik Sa:ydama da jçten sevgi ve ahengi bozabilen böyle bir f(iphe Türk milletinin ,~, 
•)'811armuzı lOOen ib!AI buyur • ve §albenin ve hatıl zannı altın. toprak bUtUnlüğtl gibl fi 
mamzı rica ederim. da bulunmak dahi hakitt bir tacf- t.ısadl varhğı da sağtaaıı1' 

lkbaat Vekilimizin ri hlç filpbe )'dl ld mMeemfr eder. lar&k çıkacak ve asil 
nutka Bilhuea ticareti. aennayenlıı bU. ~ bir giln, faka:!-ı 

ginin ve tılyin metni ve mutedil bir gOn bmiriıı bu SU--O' 
Aals bmkWer: klr vasıtası teWdd eden T8ıtt ta- le aUslenmll olacaktır~ 
Kubterem BqveldBm bmlr 11 cfrlerinln bundan çok mllteelllm lmılr enternasyonal 

inal ~ fuanm açmak olacaklarına tilpıbe yoktur. Ancak vatana~ güzel tzıoıit• 
& 1 '1 't · 1 ....... Bıı ,... arlra.tsı'sr bu& nP-a ~,.. --. 



' 
DOKTORU 

. - H_nydi bakalım, dedi, şim
dı de bıraz kendi :Şimize baka
lım .. 

Ve masasının fi7.crinde duran 
kalın bir dosyayı açarak karış
tınnıya başladı. Bu dosyada ne. 
!er yoktu ki .. Hi<; şüphesiz biri. 
bırinc benziycn ihbar mektupla
rı, doktor tezkcı cleri. fatida· 
lar. tıb akademisi başlıklı kağıt
lara yazılı uzun raporlar. Bir 
hususi hastahanenin. bir klini 
~n şikii.yetnamelcrı ve daha ne: 
er .. Neler .. 

Müddeiumuminin gözleri bir 
kiı.ğıttan iliğerine gidip gelivor
du amma. düşünce i çok başka 
taraflarda idi. Dosyayı bir mud· 
det tetkik ettikten sonra nihayet 
Teodora döndü: 

- Demek siz. dedi, biraz ev
vel bana yapmış olduğunuz gıbi 
birçok hastalıkları elinizin basit 
bir temasiyle iyi ediyorsunuz. 

- Fakat bütün hastalıklar 
yalnızca bir el tcmasirlc iyilc!')e_ 
mez. 

Diye Teodor dalgın dalgın ce. 
vap verdi. 

- Vallahi şayanı hayret.. Şa
yanı hayret .. 

Diye müddeiumumi Teodora 
hayranlığını ifade etmekten kcn· 
dini alamadı ve sonra aıılatmıya 
başladı: 

- Meslek hayatına atıldı~
mm ilk senelerindeydi. ... 

Artık mesele kalmamıştı. Müd 
deiwnumi tamamen silahları bı_ 
rakm~ mağlO_r. olmuş demekti. 
Zuife)d ile olan v nı aô$Uuğu hir. 
denbire eski hatıraları canlaiıdı. 
racak kadar yakınlaşmıştı. 

O gün öğleden sonra müddei· 
umumi adliye nazırı ile kısa bir 
~örüşme yaptı. Adliye vekili de 
Grandü.~ ile g(küstü. 

Vekiller il;ıtimaında ve Polonya 
mümessilinin kabulünden sonra 
Jizel, Teodor Zuifeldi de hususi 
salonunda kabul etti. Ve ilk ö· 
zü şu oldu: 

- Müstakbel tarihçiler için, 
bu sihirbazlık davmu ne bü\.·ük 
bir menba teşkil edecek.. · 

Dedi ve gnyctll" gülünç bir hal 
alarak d vam etti: 

( Oeııamı uar) 

Cocuk )lastahanesinln ı;un'atklır şe. 
killer tn.şıyan bakımlı bahçesi ziyaret 
günleri tıdetn cnnlnnır ve seslenir. 
Sabahın çok erken saaUerınden itıb:ı-

cuklar başkalaşır açılı'" ve n<>o'elc_ 
nirler. Gözleri parlar, kUçllk ağızlrıı ı. 

nm ke:ıannda her znman görlllebllcn 
yaslı çlzgll r silinir, har· kC'tlerlnc bi. 
rnz haynt gelir. Ve tıdctJi kabul gUn. 
leri hnstaho.nen;,n havası görünmeyen 
sihirli bir elle değiştirilir. 

Orada. burada küçUk kahluıhalar 

duymak mUmkündUr. Çocuklnrm hıı,:

blrt -~ınız o gUne mal . us olarak 
ağlamazlar ve şlk!\yet f'lmezler. 

Ziyaret günleri hnı.tııı:c garip bir 
bayram yerine ct6ner Oylc bir bay. 
ra"ll yeri ki. bUtlln mUıtcrllerı beyaz 
yıı.taklardıı.ctırlar. HepsL"ln renği so_ 
luktur, ama gözleri hrı.1 •• ld 'bayram 
yerlerini dolduran rkııdaşlarının 
neş·e ile p:ınl parıl yanan mesut ÇG·• 

cuk gözleridir. 
Hastuııanenin bu ml\st ı;na günli 

yalnız bir yere uğramaz. Orn ı da: 
ikinci kattaki geceliği 10 llrn olan hu. 
sust odadır. 

O odada, bir senedenbert küçUctil< 
boylu, süzğUn yüziU ' euçları sarıya 
yakın çık kumral olan bir çocuk yıı. 
Uyor. Hastall1l DU zavallı yüzlü kUçUk 
adama (zengin çocuk) • mıni tak· 
mııtır. 

Herkes ondan çeklnir. tllkat yine 
herkes ona acır. Hele katblerı çok iyi 
oın.n fakir çocuKları. Herl<cs ondan 
çekinir, çUnkU onun odasm1 terk edip 
aralarına kanııtığı biç vaki değildir. 
Daima btlyUk bir nıahbus sabrı ve 
te\'eltküliyle hastanenin en IUkl! oda. 

21.8.1941 
i'.SS Hafif TBngo 

program orkcstrneı 

ı . .ıa AJııns J9.SO Ajan 
s. ocı Ilılfl r 10.f!S Dünya 

Program nrlnlan 
8.SO E\"ln saati ın.15 Rndyo 

12.ss Fa ıı gaT.eteııı 

rkıllln %0.45 Kıınun • 
12.41> Ajans ta.'nbor • ut 
U.00 Fasıl Trio• u. 

'arkı lan ıı.oo zımnt 

13. lG IU\nşık Takvtml 
program 21.10 olo 

18.0S (az ~·e ışıırkılar 

'J'anı;o 21.25 Sıın"ıı.tkar_ 

l 8.SO 8er00!.t lıınmız 

l !> (lııklkn ltoıın uyor 
18.40 Fru!ıl he3 etl 21.ltl ~nfonlk 

19.0? Konu mıa progruın 

(JMrtl~mo !2.83 AJ:uıs 
Santt) lZ.45 Dnn 

19.lr Cıu, ve MUzif,-t 

Perşembe Cuma 

> 21 Ağus. 22 Ağus. 
~ -
<r ltc>N•p: 2'7 I """'"' .. - Hızır: 108 llı:ur: l 09 

\ ak1Ut11 " ltt;8 t.ı t;L.ıtnı 
,_, 

r.uın 

UUnllÇtD 

ı1 •115•l 
fl.16 10.ll'i 6.17 10.18 

Öğlo 18.17 ö.17 18.17 5.18 

ikindi 17,().1 9.04 17.0S 9.05 

Ak :mı 20.00 l!.00 19.58 12.00 

Yntııı 21. ll 1.40 21.89 J.89 

tımal• l.2.J 8.2.& 4.2l5 8.27 

SPOR ... - -
Boğazı geçtne 
şampiyonluğu 

u ı:-porlıın Ajnıılığındıın : 

---

Bölgemiz Boğa:ı:ı yüz .. rck geçme 
şampiyonluk müsabakası 23 •. 941 
Cumartesi gUnU saat 17 de A. Hisar 
ile Bebek arasında yapııacaktır. ım. 
tün yUzUcülerc o.çık olan bu mllsaba. 
kaya herkes girebilir. lşti .. Ak edecek. 
!erin saat 16 da Bcbck'tc Galatasaray 
klilbUnde bulunmaları lll.zımdır. Baş 

!hakem Rıu Suert, Hakem Sıtkt Er
ya.ı:, Bekll" Mııcur._Nuri ll08ut. 

---<>--
Klüp murahhaslarını 

davet 
Jl'utbol jwılığından : 
Lik maçları programı g(SrUştilmck 

üzere, birinci kt\me ldüpl('rlmir.ln &R. 

llihlyetli birer murahhasmm 25 .. 941 
Pazartesi gilnll .sruıt 18 ne Bölge mcr. 
kezlnefgelmelcrl rlcıı olunur. 

VAKIT'A 
ABONE 
OLUNUZ 

sı olan bu tı>k yataklı beyaz odada 
yalnız oturur. Ona acıyorlar, çünkU 
hastaneye gcldlğlndenberı. her ay o. 
<l:ı. Ucrctiyle bernber bazı paketler ge. 
tiren kel<'bek gözlUklU kfltip kılıkli 

adnmdıın bnşkn onu hiç arayan olmıı. 
mıştır. O adam da zengin çocuğunun 
od'lSında bır çeyrekten fazla kalmaz. 
:ıankl çol> acele i§i varmış gibi sık a_ 
dımlarla yllrlir gider. Haııta bakıcı. 

lar bu çok sessiz ve renlcslz çocuğu 
!'lı>v!msiz falml uyP:ı.1 buluyorlar. O. 
n acı iltıçları ştktıyeltılz içer, en ba. 

ğırtacnk p::ınsım:ınıara incecik renk. 
siz dudaklıınnı ısırmakla boyun eğer. 
Yıılnız onun stızgün ve ifadesiz yüzü
ne kabul gUnlori garip bir mflnn gc. 
lir. 1\:aşlnn çatılır. Gôr.lerl innlla ka. 
pıyn dikilir. Bl\lUn ısrarlara. ricalnrn, 
ve azarlara :mğ'men hiç bir y ye· 
ınez. Ertesi gtln onun için tabii tml 
: vdet etmiştir. Yine muti ve mUtc.. 
\ eltkll oıur. Yine uysal bir baş C'ğişlc 
her denilen! yapar, tA yedi glln son_ 
ıakl kabul gUnUne kadar. 

Onu, bir bahar nk§amı bUyUk '1: 
siyah bir otomobille gctlrmlşl<?rd . 
YüzU ~1nc böyle renksizdi. I<'a7.ln ola· 
r ık gozlcrlni d" sıkı sık kapamıştı 
Ve herkes ilk bakışta onu ölmtlş 
·~nnettıler. Yaşlıca bir arap kadının 
kolları ve hıı;lnnkııı.rı arasmdan alıp 
edycye !toydular Yanınd 2 k ı da. 

ha vardı. ı<ısn boylu. şişman. saçsız 
h.'lıılı bir erkekle yine kuıa boylu çok 
ııüslU, çok boyalı. cok bareltetli blı 
hanım. Erkek. çocukla yukarı çıkmıı1_ 
tı. Kndın bu I~ kcndlsint' pek hüyUk 
hlr ıztırap vcrec kmtıı gibı scrtablbın 
odnmnda kaldı Blroz sonra ikl8! dC' 
oraya bırnkUldnn. yolda bulduldıırı 
lılr pakrtmı, gibi :Cıkayd v<ı UzUnto. 
rU:ı çıkıp g'ttUler. Halbuki bıuıta def. 

terine y zdtklatı Ls1ml nyle, çocuğun 
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7 4 numaralı v pur n l 

gri Gönenle bir ko · a: 
" - oğaz, herşeyinde b;r f ncelik, baş <a 

yerler e bulunmıyan hususiye ler saklar.,, 
Boğaziçi; kendinde bir çok tabi· 

a.t güzelliklerlni toplayan, her mu
tihinde kendine ımo.hsus bir Alem 
yaratan, !stanbulwı en sUzcl sem
tidir. Boğaziçi !böyle olduğu gibi, 
vapurları da lbirer neşe kaynağı -
drr. Onlarm kendine mahsus husu
siyetleri, Boğnz ha.Un tarafından 
çok sevilen kaptanlıırr vardır. Bu 
vapurlardan birı de 74 numara
dır. Bilmem, siz, Boğaza çıkaııken 
veya Boğazdan inerken, bu vapur· 
la seyahat ettiniz mi? .. 

Gerek Rumeli, gerekse Anndolu 
yakasında 74 numarayı gören, 
genç, ihtiyar, çocuk herkes ona 
seslenir, çocuklal"; 

- Ya ya, şa şa Hnyıi kaptan 
çok yaşa!.. 

Hayri kaptan bU tün bunlara gfıh 
elle, gflh, mendille ve dUdük sal • 
mak suretile mukabele eder. 

SP.lnmdan bnşka. orljinalliklcr de 
vardır. Yalının penceresinden. mey 
va tnbağ:nı uzatnn, kndeh ikrrun 
eden, kaptanı yemeğe da,•el eden
ler de eksik değildir. 

Kaptan, bunlara ynlnız sı>li'im 
vermekle iktifa qder. Başka tiırlü 
zaten mukabele edemez. 

Bu ikramlnrm mahiyeti her hal
rle tetkike değer. Cfı.nı gbnillden 
olduklarmn biraz şUphe yar. Çün-
1cü kaptanın mısıl olsa bunları 
~·alıya yanaşıp almasma imkan 
yok!. 
Boğaz h. r.ok scvdıği bu 

kaptanı oku • ıma dnhn ya-
kından tanıtmak i.oıtedim; kendisi· 
ui kaptan kö&künde ziyaret cttiın. 
Beni büyük bir memnunlyelle kar
ş.ıladı. 

- Ha.yri kaptan dedim, sizi Bo
ğaz halkı çok seviyor gnlLbn ! 

Güldil, ve: 
- Boğaz halkını ben de c:ok 

Ka]Jtan llmıri G<i11en 

b hası V<' anası oldultları ıınlnşıhyor. 

du. 13 şlu dol ter rır olmak zer 
ııastub:ıkıcılur 'e hademeler bu hCld'"' 
s ile p k mcş ul oldular nih ~el 
anlaşıldı. I<adın, çocuğ>m Uvey an • 
sıyclı. Ve b:ıba ıJ(l e\•lencll blr s ne 
olmuştu. 

Adam p ra sarfetm ı.tcn korkmuyoı. 
du Ç.'ocu~ı en p ıhalı odaya yatırmış 
tcd \•isi kın lltzım gel r. her şeyin 

~ apılınasını. ihtiyaç olur a dı§ard:ın 
da mlılı:ho. ısı r çağırılınnsmı söyle. 
mıııtı. \" s;'ld<'rken sertablbin önUnc 
bir nd t bin lir Jık bırakmıştı. Çocuk 
, katsiz fr.k t paralı bl? dlkk Ue 
t d vi c cttııneğe başlandı ı.~akat ilcr. 
ı mı, bir \ereml \'Onlı. Ve o kndnr 
:r.ııvnllı o kadar mUcade i'B!z bir ''ar. 
Jıktı ki, dohtorlıu onun yeni bir ham.. 
le ile h \yata glrCCl'ğinl .r.'lnnelmlyor _ 
ı rdı 

Bir l.ın dahllıyccl dol~lor l:lyle bir 
ınUtak ı bulu'1muştu •Eğer. bunu 
uınuml ko'; 1şlnrdan blrl•U' yatıracak 
olurıı:ık. hayatla bır !ı\l.l temin ede
b!llr.) 

Bu hcpslı.e m ıku1 görünüyordu 
ama, 10 liralık odanın d ıimı müşte. 
rıslnı urııuını koğtı tıı yııtırmnk hem 
s ıyğısızlık, hem de a ulst ık olacaktı 

Bu rikir c;ııbucf\k unutuldu gittı. 

B r hah onun hlzmcıl rıne baknn 
hrıstabnlueı hcvccnntıı nubetc;l dokto_ 
r ı kn tu, " ı zengin c;o uğunun bıç. 
kırıı bıçkını ağladığını) söyledi. 

Od.:ıy.ı gtren doktor h .ıt!katen onu 
yasU •a kapanmış, 8 lt af"Fli 8 !arken 
buldu. Onun temkinli k dcrlı.e o ka. 
dar nlı mıı;lardl kı. b•ınu Adeta bir 
ha!ıflik ıı.ddettiler. Do1''or g yrl th_ 
tıynn: 

Stzt ağlamak ynk mıyor. dcdı. 

Yazan: Hasan Bedrettin Ülgen 

Boğazın neşeli !JO/culamıı 

~eviyorum. Onlar da eksik olma
sınlar ıltifntıari~ beni taltif cdl
y·orlar. 

Boğazın her şeyinde, her yerin· 
de 1sto.nbulun hiç bir :yerine ben· 
zemiyen aynlı'klar var. Boğaz bl
ribl rine hlç benzemez. Boğazın; 
kendine .göre lbir mendil sallaması, 
selamı da vardır. Bu ancak Boğa
zın emsalsiz sull.ırmı havasını al -
makla verilebilir. Ben, Boğaz genç 
lerinin mekteplerile, clemlerlle, 
hastalıklarilc, hattıl vapuru kaçrr • 
mamalarile meşgul Olurdum. Hiç 
birinin gönlünü lkırmnk istemem. 
Bazan çok rnü,,kUl mevkide bUe 
kalarak, onların arzularını ~erine 
gcUı irhn. Boğa zhalkı birıblrlcrilc 
çok sevişirler. 

Bu muht r<"lll halkın büyiık t,, .. 
veccıihU ıkru ısında ben il.dC'ta kU
çülüTUm. Gece >anları, bilhns 
ml"htaplı g cclerd evimin önüne 
kadar sandalla gelerek '•Hayri 
kaptan uyuyor!,. diye hep bira· 
ğızdnn bir ninni tuttururlar. Gc -
rek Roğazlılıp· ve gerekSc ·yazın 
Eoğaz:ı gelC'nler bcnı iltifntlarile 
scvincın en yilkseğin<' çikamlar. 

- Kaç yıldnnbf"ri kaptanlık y • 
pt) orsunuz., 

- Tarih ve gününü sö~li~emcm 
belki bir yanlı lık yaparım. E&J.· 
sen benim ana kucağun beRiğim de 
Şirketin vapurlarıdır. Ben bunun 
!çindC' doğdum ve bunun içinde 
bil~ üdüm. Onun için bütün haya
tımla Şirketi llayı iyed0 m<>~gı.ılüm 
diyebillrm. Bakmv. :tdımı bı1c Hay
ri koymuşlar. 
Boğaz icııpıanlı~ı beı ırn en bil

~ lik cmclimdı V<:> hu l m ı tfı ço
cukluftumd:ın l a m·'jtı. Ben, şlr 
ketin çok · rsk kaptanlarından 
meşhur Sl"~fettiıı knıı•anın torunu 
ve yine "lrkct knı tı "lnrmdan Fe
da kkaptnn n ogl: rnm. Bognz kap-

c 

fa~yau "/ 4 tııımara ••• 

tnnhğının: eski sazanında kendine 
mahsus incelikleri. yansfan ve 
muvaftnkıyetleri vardı. İşte ben, 
çocukluğumda bu rnuvaffakryeUc
re o .kndar imrenir ve lbenimser
dlın ki; Boğazda aptan olmaktan 
gayri bir şey dilşilnemezdim. Tam 
bir Boğnz çocuğu 'baş1<a düşüne • 
mez ki... 
yalnız size beni hem çok üzen 

- Boğazda ba mu.ıdan geçm · 
enteresan bir vn.kn vur mı? 

- Hayntımd başımdan bü 
kUçUk bir çok vnkalnr geçmiştir; 
bumda sa) ıp dökmek içın sahife
lerle yazı yazmayı icap ettirir, )'lll
nız, siz c>benl hcım çok Uzen hem 
dC' çok sevindirC'n bir vaka anla 
Uı~ m: 

Bir laz sah hı, g nç bir ba)an 
ve l anında tnhmin n dört yaşınd 
kadar bir )avııu;u ile, UzE>l'lne gU· 
rıe tentesi çeki nıi8 b.r sandala 
blnmi~ler, Ru.mcllhısnn mezarlık 
burınındn an forlıı. nkmtmın te 
nok ,nd 'iandnlcı.nro ihmal w 
tesey~ Ulıti ~'\iıifnd~n Ustiind 
tenteye lodos rU tıl'roPn dolmtıBl 
Uzerine bir anda alabora oldu. Bir 
vnpur halklnın gözleri önünde ec
re~ an eden 'e f cla Jl netkclcn
mt-si muh kkek olan bu ana ve 
çocuğunu kurtulmuş g 0

!"111 k beni 
çok mesut l'den bir Ynkn olmuş
tur. 

Hem n hemrn tornistan ve may 
na C'ttim. çocuk kurtarıldı. 

- Eski Boğazı ve ycıni Boğn~ 
nasıl buluyorsunuz? 

- Eski Boğaz:; bunu hatırla -
yıp da yUrek sızlnmamnk kabil mi! 
O zengın Boğaz, o ilıtlşamlı Boğaz, 
ahıllertnde b.r tek boş ~::ı. bu-

1 unmıyaıı tnc.Ier slbl dizılmiş mub 
tc :n kii.qanelcrt sln inde cemc· 
den güzel Boğaz! Me:ihlekt'tin en 
yiıks k ad.ımları büy k ticnN"t er
babı. ban.,,.r-rlcr ve bütün l!Cfare~ 
lcr hep Bo zdn :ı. nz.ı gl'çiıirlerdı. 
Çok gUzld<.' 1 lr de orta halk " rdı 
kı Boguz·n asıl sekenes! ve ~iııkc
ti Ha' ri~ enin vUzilnU idil~ lbun 

Yazan: Feride Öz.pay !ardı. Boğ ·c;inuı ba ıan bahçele
Sonrn hn 'ilanın k n lı, do ı u ka •. ri '.em !eri enf s nEfnlstendi. M _ 

knn küCi.l t yuzUnU gorü,1c~ kızardı. s. la, l{nrlı<.'ıdu ~ami Il yın bahçe 
Çocul< o gün ak ma ltadar fnsıl • ınde yüz! N'(' ç it gti a\ c.rlJ.l·-

sız ağbdı. \k ınma do~ru sertabip 1 dı. Burnd.ı ;?3 vezir n nynı iaınan
bnbasına tel ton d ol'lt ıuzumunu da_ oturdu~unu bil nler vardtr. 
duydu. ilnkU ~ocuk. cır günde şaır· Bognzın nad"d<' balıkları her i ke· 
ine k l{Qd r çokmu tu. 1 1 de 'P bill nssa Rum lihisannd 

G ce çocuğa haber ,. rdıler l<l, b • her \·aı urun gdi ındl' küçük bir 
bası erle ;! Eunll k<'ndls.n ziyarete g _ ı tnb_I ıçindı- ovle b r vnpurn gös
ıecckt.ır. H!ıstanın ını.uıeri hıçkırık- t Mldı mı, br <;ok ~oku b"rdE'n bu 
ıarı derh .. l durdu Oda nn b knn h • tablaya mU len çıkardı. 
deme, nr.mdagtanna: (Buglın ilk det 
yUz 1 bir ı;ocu a bt'nzedl dedi Şim. 
diye laıJu büyUmU tt:' kllçUlmfüı gibi 
bir halı 'ardı ve lmrl:nı.: dokunu
yordu.) 

Çoculc o g ce ra'mt Lir uyku uyu.. 
du. Snbahle\ln erk nden 1 ktı. '\: U_ 
1'Ü ha!i! p n'bc, gözler p rlaklı. Haı:• 
tnbakıcıya ııııçlnrını tHamasını \"e 
yUzUne kolonya 11Urıneslni ricll L'lU. 
Öğlevc y·ıkın b:rden ~.aııı yastığn 

ioğru dUştU \' agzmd r bcyl\7. gece. 
li ıur 90~1 bir kan d• resi akmnğ 
ba11ladı Etrafında b<'ya1 ,. sessiz 
ı;ölgeıer ko~u§uyordu. trnçlilt oda ~
•fota bcynzlı erkek \'(' ~.ııdııı knlnb • 
lığından dolmuştu HPpSI lsi)l mr. 
ı•ul oluyor h ~ blrınln, lrorkud:ın sl. 
ınn za~nııı üçllk b şı le elli etmek, 
ıldınıı g trniyordu. ZLng'ir Ç<><'Uk a~. 

ı m k i t dl l' kR Ptrtıfı ıdakller o 
kadar c od: H' o l<actıı.r l~k ttılar kı 
ağlny mn ı v kork korka b )tldı. 

- Yavrum ba, ~'' ı;;ddlm. rlıyor 
Aç o~ nnı 1;ocu~.ım. 

Çocuk bUyUk bir ı:,a) retle uznmı 

ıurpıklennl arrılıy<'r Babası g nı 
v havıı ııııh bir tl'bC"sılnıJe. özl ri 

Boğaz kinde meht p nlC'ml n 
olurdu kı ddd n cm als zdı. Hal
kın mu u t rbj esi o .-::ıdor yuk 
s ktl ki b nl rce sandalın işllınk 
ettiği bu ınuhtcııcm k f lede n 
bir kUrek ıpırtı" , ne bir vük ek 
1 onu m:ı, ıtılmeı, s nlti mchta 
il(' biı llktl" k mse nefes bile n _ 
mnz sanılırdı. o utc bu nl~lerd 
ııl' giz ı ustalıklı nnla'.'Unalor olur
du. 1 ~ (> kı Boğaz aı mlerı bö\
il' .. Boı;nz1a Um'ran faalı\ctı Şi~· 
k 1 Ha Hilen n tE.sisind n nr 
bsşl m~ ıı. 

•.. 8?·nzda knptanhk hakkındaki 
auRlinc<'ler mC' gelince: Jstanbuldn 
piy de d nılen k ... j ık r kalkıp d 
sandalcılık ~ık ııc.ı. bu sanat. e bn
l>ı n sıl hl ınd·vsC', motörlU , 
snit ılm:ca do n ı.;a.zd san l n 
mın:ı bır ev kalmadı. Tn.bii mu _ 
tesnaları dn var. Ô\ il" 'aka! ı 
t saauf edilı~or ki n sıl olu)or d 
bu adamlara bu kutlar c:ı.n ve mal 
te~Um f'dll ) or dl in nn hnyre -
ler (' 0 de knlıvor. 

BP •n söyl m k rdl ım iki 

ae\gl ıı yıı.ııarak kl'ndı'!in baluyor 1 run 

- IJı•\ uııı \ nrııı -

v r. b'rimi . Dıkknt buyu
N re le Şirketi Hayriye va-

(Liıtfen !>nılılf<'~ 1 çl'\ irlni:ı:) 



f'O::: Nişantaşında 

ı H1GH SCt-100L 

ingiliz Erkek Mektebi 
Kayıt muamelesi başlamqıur Pazartesi ve Perşembe gUnleri saat 

~ 1 10 - 12 - 11.tasında ldıırcye mUracaat olunması Tel : 81078 

cil:l\':Dım ...................... . 

Yazma -Doku01a Kooperatifi • 
'1 idare Heyeti Ba§kanlığından: 

1 
~ ı Kooperatıcımız ortaklarının &§ağıda madde madde yazılı hususları 

(;Örtlşmck Ozt're :;o 8.941 tar!hh1e mUsadl! Çarşamba gUnU saat 10 da 
TUrbedek~ Esnaf <~mlycUerl b!nasında aktolunan fevkalMe toplantıda 
ekseriyet olmadığınc;an dolayı 10.9.941 çarşamba gUnU saat 14 te tekrar 

j ayni yerde yapılacağından ortaklarımız hisse senetlerini mezkur günden 
blr hafta evvel lloope.ratif merkezine tevdi ile duhullye varakalarını al· 
malan rica olunur. 

RU7.:NAllE. 

ı - Kooperatifin 941 senesi bütçesinin ml\zakere edilerek kabulU. 
2 - Ticaret Vekil.leı ınee haz.rla:-ıaı. Kooperatifler statUsUn~rı mUzakercsi. 
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"Vakıt,, Kitabevınin y~nı 
neşriyatından bazıları 

Ftyaı> 

Rerkf'" kl!nı11 '1:\)':ıtmı ~r - HlkAyeler - BEIOH 
SITlü 6V'~'J MI 

S«ıl Se\•iyonıın - Roman - !SURDAN HURÇAK 50 
20 lkr&~ (.1a:ıeted,il• - ~F...Bl.L ALl'UG ıb 

r.le' llııt i\lelı'ıııo:to 1~71 1.ll:l.1 - flAKKJ J'ARIR OS 300 
llçüncü Sultan lltehmedin sıınnet DUğUnü - HİL\11 IJRA1ı; 30 
Kendi krııdlne 1000 kelime •Je c{tretlcl - Fran81ZCa kttab• 250 
Kcncıı kl'ndinı 1000 kelime UP öğrettcl - Almanca kit.ah 250 
KenıU kendine ı UOO kelime Je oğrettcl - lnglllrue kltab• !5-0 

\Nli.ı•rı liammı - ~Al..AH .. '.'.ı'fl~ KİP 230 
1.lıı)&I 111 • bu - '«.man ~ASAN ltA:Sll\1 ()~ so 

Ünivertise Rektörlüğünden: 
Edebiyat Faltültcs.nde TtiMk e:1ebiyatı tarihi Tur Ki) e tarilil ve Tıp fa. 

külteslr.rlt' sinir \"e iıro•rıjı doçcı.Uil:ıc rl açıktır. Namzetlerin 24 Blrincıteşrin 
:::Uma gUnlı yabaııcr dıl imtihan ••c 17 inci !klnclteşrln Salı glınü esas im· 
tlhanları ynpılac!lklrı Doçentli.< imtihanı lallmıı.tnam~BI hUkmUnce tezlerin 
1 l ıklnr.ıtr.şrlndc ver!:Tış olması lazımdır. tstcklllerln sıhhat raporu, be!} fo. 
toğraf, nl\tus trzkcresi 'e ılml hlıvlyetıerinl gösteren fişlcrılc (Fişler tec.lrls , 
i'.Slcti kaleminden •stc-ı ... eı.kt.ir.) l~ Bırinclteşrln 941 tarihine k&dar Rektör-
ıUğr mUracnat:arı (7267) 

\ İnhisarlar U. Müdürlüğünden:: j 
..... 111111!_ 2~---------------------------------=-------= .... l .l:füyUk boyd~lll (20) ~· lll. yarım ooydan (:10) çift lA.!'tık çlzmr 

c;.k eksiltme 111mlil• un alınac.ı.ktır. 
2 Muraınnırıı t.;>deli '5·!tı) l!ra olup yüzde 7.5 muvakkat teminatı 

ı •O "i~ lıraJ.r 

:; · l!:ltslltme 2P..~ !!41 Salı ı:;.inü saat 10.30 da Kaba tuta Levazım şu, 
ben•lzrle.,i ... ıım konı"r ıonıında y<ıpılacaktır. ı 6493 ı --1 

. 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

OkulumLzun ntlıht'ncls ve te ı l!.•<murluğu kısımlnnnın inşaat ve makine 
§Ul>el<'rir.c yeni talt-bıı lrnydına 1ı.~·111 90 tarihinde başlanacak .;;o Eyl!ıl 041 
glınü :\'.t.,ıınıı saat ı7 <10 nllmyct H'rllecektir. 

Kayıt muam lr ı trı gUn s:ı.a 9 dan 1!! ye kadar yapılır. 

Orta mektocp tı ı 1urları t11tlhaı11a, llıır., nl~unluk !mtlbanında mm af. 
fak o1nnlar imtıhanP:z kebul olunurlar. 

Te~rlnlt'vvelı., ılk j!'üt:l('rfnrlc h": iki kısım ıçln ayn ayrı yapılacak duhul 
lmtıbanıarı gliıılcrı İstanbul gazt:tı-ierilc EylUJiın :?5 nrt gtınıı ııa.n oluna. 
cııktı" F ı:ı:lıı ln!•..ıı'ıt atmak isti ·r:1lerln bizzat ı.·<'va mektupla l tan bul Br~ 
şlkt3ş Yıldızdakı !diltfMı:r.c müracı<at·arı. (7820) 

Bır : uhafive mağazası için tezgahtar 
f(asiyer ve çocuk aranıyor 
Tezga. 

çal ş 
arın ta ·a iye 

1 Ol a~ı i 
4e 

Müracaat yerı: Ya.t Ue veya 1oğrudan doğruya Vakıt ı<Utuptıane 
aıerourluğuncı. Telefon ile 20096 numaraya 

T. tŞ BANKASJ 
Kiiçüh TasaTrul hesapları 1941 ikramıve planı 1 

il 

ı---:-------
Raşit Rıza Tivatrosu 1 Bevoğlu Halk Sıneması 

Bu Akşam 8-0stnıırıda: llugtin nıatlnı> 11 dn. ı:ecc g de. s 
KEŞ1DELER • Şubat, 2 Mayuı ı Ağustos 

tarlhlerlnde y.:ıpılır 
8 lklnctıe~rlıı 

- \'elinin ( onı~u - J\olll<'dl 8 perd" bil) iıl. tllnı birtlcıı : 

1941 k am yeıerı 1 

Halide rlşkln Birlikte l - Hın tekin l"rnı diin3ııl ırda, 

1 (26 kısrm tekmili olrdl·ıı ı 2 - ( e.ı.ur 
~~~~~~~~~~~~-

' '.\lııhblr U\\.ı.ııtıır ). 3 - :-;.urlu fıorz!. 
ı adet 2000 LJık = 2000.-ı..tra 
2 • 750 - 1500.-

• •1000 - 3000.-
• 50C - 2000.-

Yeni Neşriyat : 

Fota Mağazin 

Foto Mağazln ıecmuıısınm 35 inci 
oyıst zengin mUndcrcca! çıkmıştır 

Bu haftakinde dünya h ıdiselerl or!. 
jina.l r ımlerle te3b1t c ·Jıtmiş bulun. I 
maktadır. Tıı.vs·yc t'.'dcrız 

pur iskelesi arsa, kömür, odun, 
kum, tuğla, tıu yiyecek ve sair(' 
depolan da orada. Ne iSkf'lcye 
yanaşabılirs. n, ne hareket edebi 
lirsin! M<'sela ncdır o Beşikl<ışm 
hali?' Barbaros h.ızretlt'rin in sa
ye> sinde belki bu i kelenin depo.. 
!arını tamamilc oradan kaldınrlnr 
da hız ~ bır fclılketc uğramadan 
bura.dan kurtuluruz. Thincisl de> : 
Ko.nlıcanm şimal cihc>tindeki bu
runda bir yalıva ait ktiçük bir ıcu
lübe vardır. Esaİıen, o yah,>n da 
cirkinlikt('n başka bir fal·dası ol
mıyrın bu kümbclik motorlil vPı:;a. 

ttin zuhurundan sonra vapurlar 
için o kRdP,r tehlike> te 'kıl ediyor 
ld bil' gUn bir fa<'ia nkmndan ım 
bn)-iik mahzuru bu memlt'ket"n lxl
şmdnn dC'fcdecek b r ı>rbab~ hım. 

met zuhur edcrso bılhass'\ ır~·ct 
kaptanla, bayram payncak ve o j 
na ebedi:} Pn dun cde<'ektır,,, 

Ha\Ti kaptan )anında bulunan 
lostromo R<'<'f'P Ka1a~ cı~ n scslcn- ı 
dı: 

- Al, ~ava§ al, sağa doğnı. 

Kendınine tt'aEkkür edcrC'k yn- j 
nmdan a.ynldnn. 

1 . :/- . 
:Roğazm ruhhi havasını yolculara : 

"C muhite yaratan Ha.vri kaptan 
ve 74 numaralı vapurdur den-em 
m~ ctmemJŞ oturum. 

.ıM. - 2000.-

1 100 .. 8500.-

50 - 4000.-
20 • -sooo -

. .. ! ... " . ~ . " 

----' _A_R __ i 
Erzurum vlltıyctınln Caıcriyc nııı. 

hallcsindcn Bacaksı;; Ali Ağa soka. 
ğmın 12 numıı.rnlı cııods!ndc muka~

yct Şnltır oğlu Şcrafcttıne nlt n!lfus ı 
tezkerem kaybolmuştur Yenı~ını ıı. 
lacağımdnn r kisının h•ıkmU yoktur. 

Şakir oi:lu şernrl!ttr.<• \ nıu rlıır 

• (36962) 
• :f. $ 

4 ncU şube•len aldığım ı 120 numa. 
ralı ıkamct t<'zkercmı Jrnybcttlm Yr. 
nisını alacağım 

Hl".) oğlu llknf'l•r:ı• ""kıt!. No. 2 ele 
trnnlı Kflzım ~ fııllııhl. SGD~l) 

* :;. * 
Şıbınknrahi arın Alıçora askerlik 

ubc·mıden aldığım lerhiıı tezkeremi 
kayb ttım. Yen s!nı alacağımdan eıo. 
klsınln hUkmü yoktur. 

s2ı trn•ll ıtlü ı;;nklr .,~ııı l\lııhar. 

rem. (86965) 

aa 
Birinci sınıl 

nütehassıs doktor 
NURt BELI..:ER 

,fNtrc '"<' ınrn H.\ T"l.IHl..AtU 
-'nl;:ııra Cladd i No. 71 

\lıın'Pllf' rııı'ltl• rı ı • tr•n ttlharf'n 

1 (Kom:ÖZ HEKiMi 

Dr. Murat R Avdın 
Beyoğlu Pnrmakknrn fmam rıokalı 
No. 2, Trl: .ı1M;8 

Tür~ ive Cur:nhuriyet 1 ~rkez 
AK 1 t F 

~ll"8 : 

A.ltn.. Satı :<Uoıp-a , fiO' 6..!8 
Banknot 
Ufaklık •• • 

lhhlldekl l\lnhablrlf'r : 
Nlrk ~!ruı • 

flarlçtckl llubablrler : 

"1tın Sa.ı1 Kilogra.m ı ı.0;0,19:! 

lı.ltma Ubvill tuıbl 1ertıesı aö
vlzıer 

Dığer dövizler "' oorctu K11ı1ng 
oakıyeıeı:. 

fl.arJo• l ahvllll'n ı 
Deruhte ~dııerı eYral< aakd!y• 
rıarşıııtı 

Kanunua 6 A me.ddelerlnt tcvft· 

Lira 

102 124.217,i7 

15.057.9lS.50 
ti47.191,69 117.i29 3'!0 P6 

Gflfl fi96 3 ı 1.ı99.v9G,::o 

lf.ı.571.119 67 

fi.209 049 14 62.7SO.l68,71 

158.74j) 563 -

Askerlik t!itnları ... ıuuı Halltn• taratında.rı •nld 

BI'.} oğlu Yeril \skrrlik Şulx>slndmı: 

337 do~mlular \'C bu doğumlularl.1 
munm<'lcyc tabi olanlarır yoklama
ları 291'.941 de hıtnma ercceğind.-n 

nahıyeler içın tayin ediıcn gUnler na. 
zarı dıkkate alınmıyarak yrıklııması. 

nı yaptırmayanların hcme"l ayın l<'k 
günlerind<' şubeye mUracaatıarı ilfln 
olunur. 

• :t. • 

84>~ oğlu l'erll As. ı;;ııbe61nden : 
337 doğumlular ve bu rloğumlularla 

muameJrye tibi ol ıp da kuıa hlzm .. tc 
ayrılan tam rhllyetnamr'llerle şllT'1-
ye kadar mµhteli! rsl:ap dolayıaıle 

c\·klen ı;erıy~ kaımı, tam chllyetna 
melıh:'r 2~.s.oiı tarlhtndl' yedek su. 
bay ol<uluna. ""k olunma1' üure der
'l ı ııtx-vr r~hrncaatları ilAn oıunur. 

cedlyaı • 

lenedılt Uilzdaru ı 

ııcnrı seneaat • 

I ,'\ t 

Eahıı.aı ve tahvflU ctir.dAnı : 

~cnıbte edilen eYralu oaııdl· 

"Jeniıı k•rDılığ'I el!ham n 
t&b•Ullt ltlbaı1 Kıymetle 

Serbeat Eıthanı ve l'ahvtllt ı 

ı'van• · r : 
A.ltm •fi dövi% llzenne &Yana 

l'abvilflt UZer'.ne av~ • 

Hazineye kısa vad &YIU!a 

Hazineye a~-r No ttanunıı göre 
acılan aıtm karşılıklı •Yana 

Hweııarııı.r 

MUhtettt • • • 
• 

• • 

. 
21 6«:3.01 l ,-- 1l'l7 O!;'i 552,.:_ 

272.8"i(l.5Jli,39 2'i 2.856.iJHl,SD 

4:ı; HS 341,93 
6 310 2!1!'1,19 53, 758.557,12 

4 948,64 
l'i.208.436.1\3 

167.!'100 000,- 172.718 38517 
4.500.000,-
7.635 791.46 

Yeko.n ı;ze 7 u n2r; 11 

1 Temmuz la.88 t&nJ:Wı<leD ıutıareD. 

......................... 
' a·urlliye cumBurıyetl Si 

ZiRAA T BANKA~~ 
~uruı~ tanbı. ı888. - ::iennayesı: ıuo.ouo.oou 

Şube ve .Ajans adedi: 265. 
Zi1ai ve tıcart 'ıer nevı banka muamı~~ 

Par& blrtktt~nlerf' !IU!OO UMI lkrıun.lye ""'. 

aruı da.nHUII108 ıluruoa.ra.ı:ı •e ihb&r1n% ta.ıSarTUS ne•".-'/ 
6C l1nUrı OUIUıuuıJa1'8 senede 4 c1e.ta •f'kllecek ınır'S Ql f 

c;JAna gOre ikramiye cıağrttlacsı lrtır· 5-,z' 
• acıoo ı .ooo Ura111ı a.ooo ııra ıoo t.eıecı 50 1Jr11

1
'' ";JJ 

·- •• •• • . ..ıJ ı • 60() • ı.ooe • ..-. - .,. 
• • !50 • ı,000 • iRS • ~O • 

u • ıoJ • •.ooo • ~ 

OIKKA'I amıapıarmd&IC paralar tıb sene !çtnde l50 ,.~ 
ıtlfnıJyeruert ..ıtramJyı ~tııtı takdirde % uı cazıastYlt.o.ıııı' 

LJ ı 11 ""'Ol u sırtncilt t{t!~' -: u Mart. 11 r:ıaz ran "-J 

"'!rııJe yapılrr 

D. D. Y alları 4 İşletme Müdürlü2ündeıı: 
J1oıı1t 

Şube 45 mıntnkasın.:ı:ı:: lhzar edl lccek aşağıda ocak kdsr' fi 
aarları, muhammen bedelleriyle muvakkat t~minat mik ~I~ 
sa tarihi göster lmı olan baıast işine talip çıkmadığından ,ul <' 
15 de Knyderıd 4 uncu .şlt>0tme lt0mlsyonunca kapalı zari ~I ff 
kasaya konulmuştur Bu 1 girmek lsUyenlerin tetnlnaua 01,ıı 
tayın ettlgl vesikalarla teklif mektuplarını milnakasa gunU eıerl 
ı;aatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine \'t!rtıl 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1~,~ 
Balast işine alt mukavele ve şartname projeleri 4 • ol' 

tUğüııden, \.nkara •·e Hr.ı)·uarpaşa gar şefl!klerlndcn parasıı 
Ur. ~ı-ıJ1 

Ocak 

-'fuhamnıen ıtıU' / 

ruil<darı llocMI l;('oılıı.J' / 

kllomctreı.I tl18 L. L-

ı.12 + 600 
$25 + 000 
~'>2 -+ 800 
><64 + "'00 

.. ıı. + 900 

-
(5 

1000 
1000 
1000 
20QO 
:ıooo -8000 

1300 
1200 
1200 
2600 
4200 

10500 

---

V A K 1 T matb~a;~ 
K ita o kısmı,1.1 qenıd 

l u ıl z l "' edip 
K ıtap, 
T~bilPl' f't!'""'"""' 

~a!ıibi: ASIM US 

Omum .,~rıwıt1 idare eden: 

t ıı 
açm~Ş 

Bankası 16 ' 8 1941 
P A ~ ı F 

!lôlern13,·e 
IJı ti) B t ak('f!9! S 

Adl ve fcvkaıtıoa • 

Hususı 
• • • 
• • 

f<k'vti.ldı>kl Banknotlar : 
.>en.ıD~ edUeıı eTr&kJ oakdJye 
l<aounwı 6 . • tnd maddeler1De 
:.eYflkan fta%tne ı:aratmdaJ:ı ..ald 
~dıynt 

eruhte ~len eYralo cı&kd1yı 

:ıaklyesı 

Karşılığı tama.men altm ola.ra1ı 

lflvetcn tedavüle •azedlleı:ı 

>teeskont mukabili llA•eteı:ı ted&. 
vazecı. 

H a.zine ye ~ '8. p · .. a.ı .... karştlıklJ 

e.•a.n~ ınukablll 8902 No.b kanun 
ınuc1blnoe UAYct4n tedanlle va· 
zedflen • • 

HE\'DUAT ı 
T'fl·• Uraaı : 

"'ıtm: satı Knoırram 87'7,150 

~~ No. lta.ı:ıuna ~öre Hazuıeye 

a.çıJ.an an.M ınuıtablll te•dl olu-
08Jl aıtmıar: 

·uı KilogrııJl'! 65.541,930 

'l.~22.019 lf 
6.000.000,-

l5S.748.563 

21.683.011, . 

187,065.55Z-

17.000.000 

2.->C.000.000.-

94 000 000 

~0.025 8QD,5'1 
l.233.782,Ö3 

711124 167.!lfl 

Divb Taahhtlllab ~ -------

A.ltma ta.hY111 kabil döv1%ler 
Diğer dövizleT •e alacakll Klf· 
ring baldyeleı1 . 
Y:Uhtellt. • • • • • • • 

n ıas 674/lf 

YckQn 

lalroı:ıto badd! % 4 Altm ftuırtn. avane % 3 


