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YIL: M • l&D: llOI 
.... Mlı Ulan O. Valıl& .... 
~ tıılue (1111'1). T .. (llGI) 

-.. ... , • Yl'la& ... - ~ 

Başvekil ............... 
t Hava Kurumu merkezin· 
1,5 saat meşgul oldular 
~ f,\,A,) - Sayın fia§vekllimla Doktor Renle Saydam, Tl1rk 
~ Geneı Xerkesire gelerek bir 'buçuk aat kadar Kurwmm 

tetklklerde bWunmUf ye batkan Enurum Xebuau Ştllr. 
'-bat a)m•ll•Mı~. 

~ ~:ıltQ Ç&lıf'll&ıarmdan ve mU.takbeJ meMUll Uzerbıde 
lr~ teabtrlerden menuıuniyetlertnt ifade eden Bqveldllmis 
-~t.ıı ıe.taleMnl de gösdeıı geçirmlflrdir. 

Çlrçil'in 
· yeni 
beyan ati 

ŞEHRiN OTOBOS SEFERLERi 
TANZiM EDiLDi 

4500 litre benzin sakhyan 
bir garaj basıldı 

Otobüslerin benzin tasarrufu 
dolayısiyle tehir dahilinde yapa
caıdan seferleriıı miktarını tea
bit etmek üzere dün belediyede 
Ltıtfi Akaoyun bqkanlığı altın. 
da aeyrüaefer komisYonu bir 
t.oplantı yapımlftlr. Bu toplantı· 
da Sirkeci - Rami, Kadıköy • lç_ 
erenköy hattına çall§&ll otobüs
ler günde il.çer, şehrin diğer hat. 

Kızıldenizde 
Bir Amerikan 
şilebi batırlldı 

VG§tngtON, 9 (A.A) - Kml· 
denizde Steel Seafarer imıindeki 
Amerikan şilebinin bir tayyare 
tarafından batmldığJ atrenn.. 
mittir. . 

Va§inıton, 9 ( A.A.) - Steel 
Seafarer filebiıün bombardmıa
nma dair ha.berin Amerikanın 
Kahire aefiri tarafmdail Vaeing. 
t.ona gönderdiği hariciye :nezaren 
tince bildirilmektedir. 

Miltec&viz tayyarenin hüviyeti 
meçhuldür, Şilebin btltiln mtıret. 
t.eba.tı~. 

Berlift, 9 ( A.AJ - Gayri res
mi bir kaynalqan bildirillyor: 

Her halde İn«iltere heubma 
..,rOeeter eden bir Amılribn 

,,,...,,.. Sa. J ıl. 1 ,., 

Bugün 

lanna çalışanlar da gt1nde ikl se. 
fer yapacaklardır. Şu hesaba gö. 
re: Taksimden Yenimahalleye 
36, Sirkeciden Ba.kırköyüne 12, 
Sirkeciden Kocamustafapqaya ' 
14, Kerestecilerden Eyii>e 46, 
Sirkeciden Ramiye 4, Taksimden· 
Yıldır.a 6, Edinıekapı • CillaDAi
re 12, Çarpnba. - Mecidiyeköy(l· 

(Devamt Ba. ... sü. 6 dt) 

Türk-Alman 
ticaret mü
zakerelerine 
başlandı 

Ankara, 9 (A.A.) -
Türk ve Almaı: heyeti 
murahhulan arasında 
bugiin Hariciye V eki
letinde ticari müzake
relere ba,Ianmı,br. 

Bir Al•t:a.Tr•iirii 
IAll4n. • (AA.) - .... de

nis kuwetlerl MjwıjmW ___. 

rmda bU mubriple 1* ıı.Jmp se-
miıdnl b&t.ırndtludlr. Alman -
ffl knnunrl Br8mle h.-ra uira-

Jnit11if bir-~...,.,_. bet~ fli/Uv LflMnıratfpfl 
Wr .... 

ttıaut w pek nmlltemel olarlık 
batırılmıılbr. tn,lls kunetlerbıin 
hiQ bir ayiatı )'Oktm'. 

L8;;tnğ;:t _....;..8-l;,__s_e_l_ls_•_•....._lr __ 
Vahim vaziyete 9 EylOID coşkun bir. 

dOflU tezahDratla kutladı 

... Uroıu.A.RIMl7 
il Atwıtostaıı itibaren tcıpıenıcak ~ 
kuponların her 60 adedine mukabil erup 

v A " J T or.ıyuca!ar1 K1'TCP ... 
llA..~Est,, aerlalndeıı ÖL\IEZ BEiS ,-, -
romanının tamamı veril.cekUr. 

L--~--~----------~--·-t.; 

ağır toplardan biri • • • 

Sovyat tabii ği 
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lekerte dahili 
turızm hareketi 

Köylülerin ufak tefek açık
gözlükleri de olmasa ... 

dan bir müddet e\ veı Gaze~. 

Hruıan Kumçayı Fuar mtınasc 
Bandırma • :tst.D.'.1bul ve Ban. 

.Ba ihtiyar )fanıııahnrr - ıte sen., 
olmadığı halinden ~ 

lı:at memlekeU gönnelı; utnma..,.. 

ttlğl yUz ymnl llrays -~ 
e. 
ADk&ra garmıla nst.ıa&gan em 

dostum da ~ anlattı: 
- Kırk be~ gttndUr .ııeyahat~. 

:ı.tanbula dönQyonım.. Ya.plı· 

bir plln!a kırk be3 gQDde ımem-
ketın her taratnu gönlwıı. hem de 

lryo!unun hennz dolaıımactığı yer. 
otomo-::ıil ile gitmek prti1k bQ· 

yurdu dolaştım. 

Bu vıı.~ lb&li valtti yerinde 
Kn-k beş gtlnlUiı: yolculu!unda 

ubakk&k ırurette ytı.zlercc llrn sar. 
tmıv ya.nı :yurdun her kötcame az 
k para btrakınıştı. 

Balıkesır • Bandırma oıunda ra~ 

,. ah p o!u ~m f~vkalAde ~aka 
~ ı bir k6ml\r tnccan da 
oııırak n reye gideceğini §:l§JrmtŞ 
halde: 

- Ankara llzeriDdt"n Samsuna gl 
im., Hııy11 gelin blrl!k olup İsken. 

heruna kadar uzanalım .• 
D ye ben! de teııvllt edıyot- ve cıın.. 

b!r ayltk btıeue mUmkUn oldU:U 
r çok gezmek, gönnclt çın pla.ıı· 

çtziyor.lu. 
Bu arada Devlet Dcmleyollarmın 

tın~ o!duğu goı.lı V(l çok ne!la 
tarife halkın fevknlA.üa işine yanyar. 
~rk· sin e inde bu yolcu rehberleri 
kerınUyor. yahtl plG.rJan bu reb,. 

llı.ııMm Sst!! ile tertip olunuyor. 
Trenlcl'dcki izdiham t.arifle anla· 

bımaz .• Bunu muhnk!t:ı.k görm k IA. 
ıam B~ burada ııahlt olduğum blr
b4= nztyeU kaydedeyim: 

lzmlrden Ankaraya gelen bir tren 
rdUm. rıunam kırk Od vagondan 

r.1f~11atıil.şekklldl ve üç lokorootlt tarafın· 
hareket eturnıyorau. LokomoUI. 

n ik18l ~nd n ı;ektyor, tı.ır Ucünctısü 

de arkadan dayaruyord.ı. 

Yine ayıı1 hat üzcrlnd ve Ankıı.ra • 
Haydarpa arasında {tlıyen btr ook 
kat.a.r:l.a.nn otuz :sekiz, klrk vu.gondaıı 
ıeşcmı ettiğine ve en a-ı Utt lokomo. 
Ut ne çeklldiğbıc ~t oıaum. 

Bumda m mnun!)'eUe kaydetmek 
isterim ki, devlet demir;voUarr !C!aro. 
elleri, gar §Cfleri vnz!f erini hııkkly· 

Uaya çal13lYor ve ihtlynca göre ka. 
tarlua vagonlar iı!vc ebnck sureWc 
balkın ı!JrtlrabaUnl temin ediyorlar. 
Fakat bu ltadar hilsnUııtretc rağmen 
ayakta kalmak hattA trene blnemc 
mek her zaman herkesin baflll& gcl • 
blllr hallerden. BilhasSa ~"uar mUnue
betlyie thdaa olunan Hıı vdarpap.dan 
on 1k1de k.ıı.lkan trende y~ bulabllm k 
için ook açıkgöz davranmak prt.. 
Halk tren daha kör makasta bazlrla· 
nrrken treni dolduruyor ve trenl gar. 
dıı. beklly nıer vagonl.arm çoktan dol· 
muı olduğunu ve battı yolcula.rm ma. 
salarım bile kurduklarını hayret ve 
ltılru da .mltie sörtıyortar. 

Bµraya adar anlatmak ~ltn 
balkm Fuar blletlerlndekl tenzllll mn 
nuebettyı trenlC?"C gö eTd!Ci ta#• 
bettlr. 
Şimdi d ken& kendine meydMta 

gelen bu dahlll turizm hareket.ınt bal· 
talayaCak ma.blyctte olan kQçQk, .e. 
bemmlyet.ız takat ne ® olsa ç!rkln 
lbuı noktalara ip.ret edeceğim.. 

KelMllt. dlll damağı kunıyarak .An· 

b.ra)'& SDel1 blr yolcu garda •ğzma 
koyacak b1r bardak su bulamamakta_ 
dit". Yanlr§ anlD.ft!masm: Su ln.ilnmı.. 
'7fJrn demcyorum. .. bir bardak 8U b" 
ıanuyor .. diyorum. 

Anknnı. Gınmm btif~~1rıde 1ber §'CY 
bUhmmaktadır. Hem de !l.yaUar çok 
ucusdur. 'nLlf.I bUfe ba.rClakla :su sn. 
tam.az, bunu da kabul ediyorum, faknt 
Ankara garmda bir de BUvet denen 
aabJ klllbeal vardır. ~te bardakla .u· 
:rwı bumda satılması lft7ımdrr. Fakat 
bl1ra4a tilr bardnlc au bu1rntı.ğıı lmkAn 
yoktur. ha.tt.A BUvet «ncıı bu erde 
e1§e ile satılan Tqdef cn J "'yunu içecek 
bardak ibllo l'oktur. Bu BUvctln yal. 
n.ızca bir tek bard$ olc.uğtınu bny

reUe ~rdQro. 
B\l bb', rtmdl trenle yola çıka1101. 

Bir çok ld!çUk ısta.syonıarda k3y1.ll 
ler ktlçUlt kesekuğıllar içinde veyahut 
salkımla 1lztlm ultyc:i'll" Halkın ka. 
ranhltta ve bir dakikA te~ nkkut'. mQd 
deli içinde tlzamt fiyatla 'e biç göz. 
den ~lnn~en atdı~ J UzUmlerin 
maı:ıttccssUt' kşimlş. bu•urnıu toruk 

oldUğu ~rtUUyor. 

Geçelim... Meyvasıyıe ' bllha. ıı 

elma.sly!.e meıJhur otan s.ıpancayıı. gr. 
uyonız. Evvelce burada !pe dlzDerek 
s:ı.trtan ~lmala:rdan aıqı btanbUla gö· 
tUmıek bu yolculuğuu Uımnl edDmL 
yecek Metlerinden biri • BugUn l9e 

iııAn S pancadan bir k.' meyva ıa 
ursa blle da.ha tren htı.rcket eder et,. 
mcz tııı.tnsmı anlayQP ve btr daha aı.. 
mağa UM:ıe C!dfyor ... çenı:n Sapanca· 
aa kUçUk .sepetler !çind ve İstanbul 
fiyat.mm lkl misline ıııatılan clma, ar. 
mut ve &ıeftall gibi orey\"lllar iberbaxı 
gi bir §ehrimlz!n en Ad manavmda 

1 
Ruzvelfin 
annesının 

• 
çenazesı 

kalkıyor 
\ 'ntington. 9 (to\..A.) - Annesinin 

cenazesi meraslntlntn sade ve resmi 
mahiyetten Art oımnsuu lntiycn reıgJ. 
cumhurun muvafakati •'mm.ak ınıN!t.L 
le madam Sarab Dctano RuzvelUn ce
ına.zc mernıı!ınlnln bUtUn tefernıatı te.ıı 

bit edllml~r. 
DcvleUn bütlln leriıı1 şımdilik btr 

tarafa bmıknrak sndtte 111Ustacel 
ımahiyettckl mesaili carıve ile me~gul 
olmakla. lktifn. eden R.u7.vell, annesi • 
ilin ~nazc mcnıslmlııe . alt tcrtJbntı 
izhar edebUmlftir. 

Madam Rtızvıeltin cenaı.est, ndan 
U ıııcne evvel 61en t.-oca.1;1 gib1 an:ıo. 

~eler tarnfnıdan Budson <1zcrtnde kMn 
'Ruzvelt maliktUıestndeW meurltğn 

na'kU v detnedUecclrtır 

ViNDSOR DüKü 
Vaşmgtona gıdıyor 

\'aşlngton, 9 (A.A.) - 1ngllt.ero 
sefareUnln b!ld1rdiğlııc göre dQk ve 
düşes d1i Vtndsor 25 eylUldc VD.fjing. 
tona gole<ıckler ve burada bUyUk Brl. 
tanya elçlllğlnde 24 saa~ nıbat"ır kain. 
caklnrdır. DUk ve dllşes bundan aon.. 
ra Kanad:ı.da mutasarrıf 'bulunduklan 
.Alberte çiftliğine gideeeklerdlr. 

Dük ve dtıpa de Vuı.dı<Or evlendik. 
lcrlnden bert llk defa olarak Va ing 

tona geleoeklerd1r. 

VAKtl 
Sizın gazeteniz.diT. Her 
OT.zıınuza yazınız, size 

c~'at.> verecektir 
bile satııamıyacak kadaı p!SU.r, bo. 
~uktur. Sepetin Uzeri:.ı.e ile tane par. 
Ca k elma koyuyor, altına da çllrü:mil§" 
leri, etri bUgrillıerl ft moıozıan sıra. 
ıayorlar. Şahlt olduğum bir vakayı da 
anlatayun: Yolcunun bir: bir ~t 

ııcftall aldı bir taneaini ısırdı w &çt· 
Din çQrUm~, s1yahla.ııml!I olduğunu 
g6rdil. Bir dlğerlnl uırdı. o da öyle. 
Bir Uçllncu.ııtlnll yiyecek oldu. O da 
ayni f8ldlde. ~ olcu oday.onamadl tre... 
nbı her ne 1tebcple l.ııe. btraw: tasla dur• 
mruıından isU!ad() ederek aşağı badl, 
aatıcıya llCmhı: 

- Yahu buru :ne ~ şeftali 
böyle- hepsi ı;UrQk. 

Ve satıcıdan: 
- Bunların cın ı öytedir. tçı al,yab 

çıkar. 

Cevabuu nlmc:& nrtlk sabn tllken· 
mi§ oıacak ki. kaldn'dığı gibi sepeti 

"'içindekilerle bc~ber aÇlkg6Z 1töY10. 
nUn kafaıımıı. tnctitdi. 

Bu kadarla da katmıym .. Geı.de 

çocuklar bir kUll.ht be§ kunıfll onfS 
&atıyorlar. FakA.t maateesııtlf bu ktP 
liihın UZcrtne bir tane ha'ic!katen :lmn. 
nm l~tlh:ı.aını G9'ken beyftz 1ri bir CEw 

vız konulduğunu ve küldhınm ceviı: 

kabuğU ile doldunılınUJ wctutunu d6 
gördüm. 

Bunlar lt1lçtık, ~tsiz tıeYler 
a.ma çtıidn, dahil! turlzm hareket.lııl 
baıtaıryacak b!dl.!eler .. :Memleket da· 
hlllııde scya'b•te erkan halk k~y'lUmO. 
r:Un aı;ıkgözlC1ğUD1l g6rtırsc takdir e· 
der, memnun olur. Fakat bu Beklnın 
hllcklrlık teklinde tezahllrQ her hal.. 
de tılç ldııuıeyt memınm etmez.. 

il. Gtll'lı'TOZ 

fBa.8 tarah '1 incide> 
"Temmuz ayında Birleşik A· 

mcrıka cumhurreisinin -bütün 
dünrn variyetini. memleketleri
mizin sabit ve müşterek men • 

Cörçiıin 
nutku 

fa.atleri lbakmmıdan gözden ge. tiği umumi prensiplerin harp bit 
çinnek için benimle göriişmekten ti,ği zaman !her hidise ve ele alı· 
memnuniyet duyacağını öğren- nacak her meseleye ne §ekilde 
dim. Cumhurreisi ile ve teknik t.'ltbik ailceğini izaha ~alışmıyor. 
müşavirleriyle hari>e ait her me. 1TA.RP1'EN S(f~TRAKI 
seleyi müzakere etmek imkamm DUNY A 
bulduk. Başlıca dört mevzu ü· ... 
zerinde mühim neticelere varıl- Harpten sonra karşıla.şacagı. 

mız bir <:Ok meselelerin hep i 
dı: Evvel~ l~iltere v~ Arn~i~a hakkında beyanname prensiple· 
hük~etlennm ve ~ılle~Ier:.mn 'rinın nasıl tatbik edileceğini ı:;u 
bu~n m~z bulunduklar. mute • . anda faydalı bir münakaşa şek 
addıt_t~hlik~l~r karşu~ln ha· \inde görü-:ımek bizim ic;in akıla-
reketi~ın saıl? v': rehberi ola~ 00 bir iş olur · 
u~Ufll! pren.sıplerı ve hedı>!1en lkincisi. milşterek beyanname 
gösterir 8 maddelik beyanna.me, H" ı · d . , B ·• san· Hitl ·n Rusyaya ka.,....1 ara sır3: tn< ıstan ~a \ e~ a . .!" 

ı~n . . en . . · s tan)•a ımparatorluı{Unun diger 
yaptıgı çırkın hil.cum3: Ru.s~nrun ıa'ksammda mcFruti hüki'ırnetin 
~~~v~met edebılmesme. yardım inkişafına dair , a.mlan muhtelif 
ıçın ıttihaz e~:mcek tedbırler. :ı..- h" b" ~~ · ı ·· · tt...··n ;..:n; .:J ha'""'·ı,.da ıvcyanata ıç ıı · ve"uı e mues~ır • 
~u c~...., aponya '"'' ·~ d w·ıd· 

taki~ edile~k siyaset ve kı:ibil "gt ırİI iN Dl ST A ~· l' E 
o~~ugu .takdırde ru:ak ~arkta~- nlRMASl'A 
yuk Bntanya ile bırleşık Amen. 
kanın emniyetini veya menfaat· 
terini tehlikeye koyabilecek daha 
başka. tecavüzlerin durdurulma.. 
sı ve bu suretle hamin Pa...cıifik 
denizi.oo yayılmasmm men'i .. 

Dördüncü olarak tamamen 
to«nik mahıyette bi~Ok mese1e. 
ler mevcuttu. Bunlar üzerinde 
konuşuldu ve her iki memleketin 
bahri, askeri ve ha.,•a yilksek 
kumandanlıktan arasında §ahsi 
sıkı müna.se.betler tesis edildi. 

Kraliyet hükümetinin sulh 
hedeflerini veya haliP hedefleri· 
ni izah arzularına harbin bugün_ 
kU safhasında şimdiye kadar 
mütemadiyen sed çektim. 
HARP NE VAKiT BiTECEK 
Şu anda harbin ne zaman !bite. 

ceği henüz belli değildir, mulıa· 
samatta muvaffakıyet kih bir 
tarafa ki.h diğer tarafa tevec(:üh 
etmektedir. Harbin neticeleri 
:ise henüz tahmin edilemez. LfL.. 
kin büyük Britanya ile Bi..tleşik 
Amerı'lca tarafından müşterek 
bir beyanname neşri büsb\ifün 
başka mahiyette bh· 'hadisedir .. 
(Alla.~ sesleri>. 
~yannamenin ıv ipleri ve 

metninin mUhim bir kısmı uzun 
zamandan'berl lgifü: ve Amenxa 
demaltrasilerinoe malOm !bulun. 
malda beraber 'b1.ı müşterek be
yannamenin, ~yetin terak • 
ikisi tarihinde müebbet bir kısım 
teşkil etmesi içbı yalnız '1.2ferin 
kUçük bir temasına ihtiyacı var. 
dır. 
MÜŞTEREK BEYANNAME. 

NIN MANASI 

Hin1istnmn T3ritnnva camia~ı 
ua hur olaı al-: ''C müsavi hakla. 
rın iştırakine ,·ardım etmeyi 940 
ağu tosunda taahhüt eyledik. 
Bu teahhüdümüz. bittabi Hindis
tanla uzun ?.amandanb~ri mevcut 
raıbıtalarım1z·n mtitc3ddit mez-
h plerine. 1rklarm:ı ve menfaat· 
~erine lmrşı olan mesulivetleri. 

Maçka me~arhğı 
yanındaki )'"Ol 

genişletiHyor 

Maoka mezarlığmm kaldınlarak 
buranın caddeye 1llvc edileceğini 
bu suretle yolun genlSleUl:!ceğini 
yazmışlık. Meza.rlarm nakline ba~ 
lanmıştır. Kısa bir zaman sonra 
toprak d lzeltilmcsine başlanacak· 
tır. 

Osküdarda Fiyat 
inüra.kabe biirosu 

kurulacak 
lstanbul fiyat murakabe teşlcL 

!atının takviye edileceğini evvel· 
ıce yazmışbk .. 

Bu cümleden olarak İstanbul 
murakabe şefliği Üsküdarda bir 
fiyat murakabe bürosu kurulma
sına karar vermiş ve bu hususta 
haz• rlıklara başlarn ıştır. 

(Js'küdar murakaıbe bilrow, 
yakında açılacaktır. Bu bUroda 
merkeze baj{lı olacaktır. 

--~ 
ibCıert 

• • • ~-.. : dj.Yj '\"CCl 
mızın ıcaut::~ur ,., ıttır 
ayet şartına mualln ,j~t . 

Birmanyada nı~ı;f ecttJI ·, 
kCimeti tesisini istibd tJ>il' tJ.l r 
yasetimi.zle ve htedale~·~erıc. 1'l 
kiinde bulunan ·'·eti Ol 
manyanın dahi ,-azı> ,/J 
mendir. i.J<ııtıtt11 

A tlantikteki nıül 11 r.r'' Ebl'
rlhnimizi ilk işgal ~deal~ f 

di Nazi bo\'Undurugtı tıeriı:ıııı 
lunan AvrÜpa ~ev!~ctirıl. ~ 
milletlerinin h[ık1ınıhudutl• t'J' 
tar.iyetmi ve kara ııııılıt~~ 
mevzuubahis oıı:nası 1~~ JI trtadili i inde hakıın ? sı.ı· 
~ipleri tcmm etıneı...ıtı~ ~ . 
tanya t ma sadaka. f1 ınıt' 0 
lan milletlerle meskÔmet !'1 # 
lardaki muhtar ~Uk ıdıll1Ulil edl' 
seselerinin tedriaı ~c Jll~ 

1 bıiı:ıblitün ayrı bır c...eıcle 1 
< Alk ş scs1eriL Bu Jll ~ rill t 
zerinde. bizatihi taıll· ;ınıetlt 
alakadar arazinin ve rrıüoll-~ 
ahYal '\'e şeraitiylc. J31l il"' 

beyanat.ta bulunduk. aro~<e ı 
n::ıtm mü§tcrek bcyanell nd ıet · t ,, .. r 
ham v<.'ren hürrıye ıı}ıenltl 
lii.kki i il{' tamaın~!l 
duğu görülecektir. ıtRBI 

ATLANTlK fJ . ı\tJJ ' 
::\füliıkatımı7.danbefl dtf~ 

tc rnuhnrebe fasıJa.sıs denİ~..11 
tı. Düşman bu a~al 1 ·cu111~~ 
rın Vi! tayyarelerın h\l lt'tlı lt'-"·, 
ve bu iki silahın kU'"ııııflllıı 0 . nczonlariylc ablokar,a u11dt' tl~r 
aç bırakmak tcşcbbU5.rnıei't 
madtl'Cll tabya dcği~!11oe d'ıJ. 
Bir taraftan tardech 1ıı\'ll~ 
bir tarafa gidiyor. ,1ı.n bl1 ııli'a 
larmdan tardedilinOC;rrsl'flo:ı ~ 
kapılarmdon uza.kin" r:ıfıtlı ~ 
ınan Atlantij?;in öte .ta ' :n /. , 
yor Birle~ik Amcr;k~rlll\ol ,ı) 
tik r.;imalinde vaptı.J(f cııl9 
zifesi ile ~t~ide d~h~n )10 J 
şan düşman butu J\•bn 1' 
baş\·urmaktadır. 13~8,_ p c

611 ı:;-u kadar }akınds.11 1 rıt11 l)llt 
ruz. Ve hazan tabya il bU ~~ 
yoruz. Fakat duşma~er !> ,, 
lif manevralardan .~etJ ~ 
muvaff akıyeti veya nl> fıısl' ~ 
kında fazla sarih vel~yıı"' ... ıııo 
em:ırder göstermek teJI",1'' 
değildir. BinaenalcYllait ~ 
ve ağustos aylarına 0,)

hak"lnnda bir beyanıı113tıfl ~ 
mi5~r. Hakiki r~a.rnelJJle~i t< 
mesı zamanı henUZ g bU.,. ~ı, 
Bununla beraber ha~aıııı. i~ 
zart)nda işlerin çok. ur eı , 
tiği intibamı edinnll~ ett" 
böyle olduğunu tekt3P ti_ 
temem. a.ıı 11'1..A 

Deniz barb~nde~~~ t 
kamette kendini ~v";nntte ~ 

Müşterek beyanruımenin mu. aom. Evvela İngiltere "'c ~ ' 
kaddemesinde denildiği gılri bu ~azan: M. Pl!:KYABIJI milrinin batma veJcal J.fıl1~ 

VECiZELER 

beyannamenin hedefi, her iki "' Kuiuçka tavuk, p<llc çıkacatmı yük blr azalış \!'3~ır. eı1lıı~~ 
memleket rnillt siyasetinin bazı manda. sahillerimııe ... te' ,, 
m~rek noktalarını tanımak· bilerek yumurtnlarm U7.or'.nde üç haf. ihraç edilen kmıetl~i ew ~:.r 

• , • · lek ta yabyor, muharipler lıa.ngl tarafın c .., JP:, 
tır. Bu prensıpıer. ikı ~m e- artmıştır. ....ene ~-ı.t'\t' .. J 
tin dün~a daha iyi bir istikbal ycnllcceğtnt muhakkak 'bllmlyorıar: senesi ithalatımızın )~" ııd f 
temini hususundaki ümitlerinin .şu halde ist\kball bllmt-k h~da kında yapbğun tahtilıııı•ft' 
istlna~ahıdrr. Böyle bir mtı.,.crt:e. harp liderleri tavuktan 2 A'I mette- tahakkuk etmekle kl1 ..! 

rck beyannamenin dünyaya kar- bodedlrler. tnsan acztnl tıllp banpna. maktadır. · L'f P 
ı;ıı olan milstakbelo ait \•adini tc· ğtı ıııava§mft.lr! ALM'ı1N VE tT1-~fl ...J 
ibarll.z ettirmek için hiç bir söz * lyl olmak ne btıy\ık muc1aed1rt GEMi '.ZAY f'l ~tf';1" 
eöylemiye )Uzum yok1ur. Ancak 1yllerin iyiliği uoutuıma>t , gerçi fena· İkinci salfilı son Uç a~t ~..: 
müştereken aırteıffğimiz bu ft. hklar da unutuımas ama blri fllkran Alman ve 1talyan !:1cate'fl fe'~ı 
leni muta:ba'katm hayati ve derin ikı anılır, öt~kl !A.neUe! rinin tahribinde ~oril s•tıil ı,t 
mahiyet.ini göstermek için şu "na • saı:terlni Jdmseııil' oıı:ıc.uıunemıe iade teza}ii!l~ı:- Bu

1
f$t1l'tel 

zi zulmunun tamamen imhasm· tahammuı ~emlyen hsrp liderleri bu haf aza servısının ve rtııJ1' t~ 
dan sonra" cUmlesine nazarı dik· ll(lbepl de harpte eebat Mtyortar; 'bu va %uvetleri bombard _.ı81t t111; 
kali celbetmek ihtiyacındayım. lUbarladır ki, hArbln UZ'\tılan eafba.· lrllllerinin yent ve 'Paı-•i# ff' 

Filin veya falan noktanın ısa- nna !nat harbi t!eneWiır. smdaki in.ki5a.f sa~~rf' 
rahat.en ifade ettiin manaya dair • Her yerde 11ema ma\'idlr; fakat büyUk mikyasta art8 ogt.J~~tıı' 
sualler ooruldu. Ben yalnız ha.. vat.arı ııemaımım başka ffrlnllği var: va kuvvetlerinin n;ıu rifr'İ,.:..H 
ikiki manadan bahsedece~m. vatanm topr&#ma dQJlllr..:ı otan &em&... lerine denizaltı gt"tnıle ~ıy·.:, 
Müşterek !beyanname, ili.n et- mıa da dllflllllndır, vaffakıyetini de ilave t 

~ı=============================================================================================-:::;:::;-~ .. ,~ 
1• ·· -"-· ed · b" 1 f v&J -""" 

Om er arakçının iki kw var. Biri yir 
~ı yaşlarında var yok, ötekisi ondan bir jki 

küçük. Bu çocuk:lann doğuşu değilse de 
uyümeleri babalarının mürekkep, tutkal 

ak fabrikalarının yanyana sıra dağlar gi 
ı heybetli binalar halinde yükselmesi sene· 

erine rastgcldiği için kızlar lstanbulda F ran· 
ız lisesinde okudular. Ömer Ta.karçı, ken· 

ldisin'n prati'' zekô ve maliimab dışmcln çok 
tc;Y bilmediğini bilir; çocuk1armm geni§ bil-

i ve yüksek bir irfan hayatına namzet o
larak yetişmelerini ister. Onun içindir ki 

ddi imkan bütün feyizlerile etrafını sa
ca kızlanna önce ynhancı dil öğretmek 
ere bir Fransız mürebbiye tutmuştu, son· 
lan cocuklarm yaşlan biraz büyüyünce on· 
ı Fransız lisesine yazdn-dı; hatta burayı 

"tirdikten sonra yüksek tabsile devam et· 
ok üzere Avrupaya gönderilmderi ihfr 
ali bile var. 

Anneleri kız çoculdannın bu kadar 
okuyup da ne· olacağını bir türlü anlamı
yor, bunu aı:-ıkça söylediği jçin de zaman 
M~n evd .. çocuHarla arası açılıyor. Bu 88.f 
dın bilmiyor ki yetiş ·in kızların tahsile 

:devam f'tmeleri demek maalesef bir çok kim· 
Jer içi!1 srkmtılı ve fizücü olan f!!V lıayatm· 

1dan kurhılmak, sabah alqam sokaklarda do· 
8'1llak. serbeet ve baskrsız yaşamak • .iste· 
ııildiği zaman İstenildiği yerde '-tenildiği 

, 
Edebi 
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kimse ile rahatça konuşabilmek demektir. 
Her gün mektebe gidip gelmek için evden 
çıkınca bütün bir başı boş hayatın zevklerini 
gül bahçesinden çiçek derer gibi daklar
cian toplayan gen; kızlar vaniır ve Ömer 
Tarakçının kızları da bunlardandır. 

Bu neden böyle oluyor? Türk.iyenin iç 
timai ya~yı§ına ait türlü !afhalar ve yeni 
burjuvazinin tC§ekkülü tarihi tetkik olunun· 
ca ··aile·· nin geçirmekte olduğu acıklı ve 
korkunç sarsıntı ilk bakışta göze çarpar. Es· 
ki bir sisteme bağlı olarak devam eden ··ai· 
~e .. , yüz yıldanberi hayatnnrzm iistünde esen 
Avrupa rüzgannm getirdiği haınıedilmiş 
edilmemiş yenilikler arasında fırtmaya tu· 
,tulmuş tahta perde gibi yere yatrp yatıp kal· 
kryor. Dış hayattaki tesirler evi darbeleyip 
durur'ken bi:v.at evin içindeki ahenksizlikle
ri de elbette hesaba katmadan :geçemeyiz. 
Konyalı Ömer efendi. Konyada kalsa ve kız· 
lnn orada om halli bir babanm çocuklan 
olanık dünyaya gelip büyüselerdi evlerin· 
deki ahenksizTilc zannedilir ki bugünkü ıid· 
detile mevcut olmıyacaktı; Konyalı ~er 
e-fenai !stanbula g'elip zengin olduktan sonra 
Ömer efendinin kansı evde hali Kon}!a ha· 

vasını .sürüp gidiyor; Ömer Tarakçı akıllı. 
saygılı, evine bağlı adamdır, ileri fikirleri ka
bul etmekle beraber kansının inanJJlanna 
hücum etmiyor; onu kırmıyor: hitıralat ve 
senelerce süren miifterdt hayat onu bu ka
dına be.ğlamqtır; fakat lstanhullu kıZlar, 
Fransız mürebbiyenin elinde büyüyen ve 
yabancı lisede frenk !kültürü ile yeti§cn kız· 
ler, o ananın o babanın .sulbünden dünyaya 
gelmi~ olmakla beraber ana babalarile kcn· 
di aralarında yalnız bir kan bağlılığı görü
yorlar; duygu, düşünce, anlayış ve ihtiyaç
mr itibarile onlar büsbütün başka bir aile· 
nin, hatta ba§lta bir cemiyetin rocuklarıdır; 
yaşlannın icabı o1an dikbaşlılrk, sinirlilik, ser
vetin getirdiği şımarıklık. onları hatt anne
lerine babalarına, bilhassa çocuklarına şef
kat isimli esaretle bağlı olan annelerine kar 
şı daima İsyana. serkettliğe, huvsuzluğa ve 
neticede de kendi bildikleri ekilde yaşama· 
ğa sevkediyor. 

Bu kızlar yüksek ve ileri bir hayatın 
bütün imkAnlarmdan istifade etmek şevki 
ile dolu olarak yaşıyorlar; ~ervet kendilerini 
niçin "asil" yapmafnalı? Para. süs, otomo· 
bil. apartonan ve frenik dili Avrupalılaşmış 

u~Kıy e yenı ır asa et ını mm . tir _ 
gelmesine kafi bir sebep te kil etsin. •: ,.., 
lar; memlekette güngünden kuvvetle~1fe~,,1 
yılmakta olan halkçılık ve inkılap fik1~.J 
fakir ve orta halli kimselere bırakıp.~ 
ahsi zevk ve isteklerini dava haline S1 1 tr 

ten çeldnmiyorlar ve acı da olsa kab~ıJ}\J' 
li ki seslerine sc.s verecek beyinsizl~r ~ 
yotlar. Zaten böyle bir iddia on sekıt:' Jo' 
yaşında iki kız çocuğunun kafnslfldafl >"'' 
ğup çrkamaz; onlar düşüp kalktı~l-~ bıJ 
münevver yeni zengin ziimrenin ıçı li~ 
bbil safsatalan tamamen bir vis ş~rii ~,· 
ileriye süren kimselerin ayaklı hoparlo 

• linde döla§ıyorlar. • ~ 

Ömer Tarakçının kızları su gibı "i,.f. 
harcamakta ve istedikleri gibi sefbes~ -~ 
malcta olmalarına rağmen yine Y8.~bJ" 
icabı olarak zaman zaman kendilertflSor.e 
baht saymak için zorlanıp dunırla!·. 11"1 
sıralarda maksatlarına erişebilmek ıçil')i ,p· 
duk1arı sebepler de yok değildir. E~ ıı# 
nelerini babalarmı beğenmezlerl Ah• ~ 
Boğaziçinin cennet gibi sahiflerinded~ 
renkli ağaçların arasında aksi deni~ fi' 
ince uzun yalılardan birinde yedi g ~ İf1 

pzade olarak dünyaya gelmedller? So t'ttf 
azrtrp daha ileriye giderler: İstanbul Y" 
lır yer mi? 

(De~ -var) 
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~'~s j n İ ta h lil Sellüloz ihti~.a~.ını ~arşılamak için 
~.~~~~:.:~= Sabanca golu e1vannda oka
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loör&p 

Fe;a. et er 

Kıskançhk 
ka ŞISI 

Bütün Avrupa, Norvecin 

U•• zu·· nden bir kısmı, Finlandiyanan ya. Y rısı, Letonya, Estonya, Po. 

B. k""ft · · · .. lonya, Ukraynan.n dörtte 
ır o. ecı metresını uç ü ü Çin lspanyıuu!l bir par. 

Ya bir hava hfidi i, y 
bir yer sarsıntısı, 1Jın.ercc e'-'. 
nelik alın terini, goz nurunu 

· zeka ışığını bir nr.da allak 
bullak etti. 

~~; ~~~!!;?ı:~~~ liptüs ağa~ları dikilecek 
~lan sc, ınç yüı.leri· 

te -..~ldıy nı knı>lı~ or. Güz. 
• ı.:"ltti b!Jor, ~ R.u1ııa.nn -sU
~)'"' lıadı guılcrdc asılda-

yermdcn yaraladı 1 ç ' ı'k ı b ·· h 
E ık. .. F. tihte k k _ çası, Ba ·an ar, ugun arp 
~vve ı gun •a 1S anç . • . .. .. 

lık yüzünden bir yaralama vnka- musıbetının olanca R.,.ır~ıgını 
sı olmuş, birisi metresini üç ye. taşıyor. Rusyanın, derın ve 
rinden ağır surette yaralamış_ geniş yaralarmdnn kan bo-

Bugün artık yeryüzünde 
böyle o.zarnetli hı:ıi eler, biı. 
yük feiake.'.ler iç;n tabiatin 
kudurmasına hacet yok. in. 
sanların kendil ... ri bizzat ta
biat kadar mü:lhi~ kuvvetle. 
re snhip oldular. Gökten al 
yağdırabiliyorlar ve § l "rlc. 
ri tuzla buz eder bombalar 
la, zelzelelerin er: korl:uncu
nu yaratıyorlar. 

SUmer Bank umum mUdilrünün 
riyaseti ııltındn lzmitte ynpıla.n 
sellUloz sannyil fabrikalar gruf)u 
içtimaında verilen kıırn.r mucibin
ce, Sapruıca gölü civarmda d'kile
cek okaliptü-ılerin yerleri hazırlan 
mağa başlnmıştır, Bu nğ~lar, gö' 
civarında Silmez· Banka ait olan a-

.raziye dikilecektir. Bu ağnçla"rdan 
scllüloz sanayii için 1948 sene -
sinde i.5tifade edilebilecektir. Bu 
suretle kağıt '\'0 karton fabrikaları 
sellüloz ihtiyacmnı yüzde yet.nıi

f'i dahıklen temin edilmiş olacak-

tır. . . ~anmakta. lki buçuk ayda ik\ 
Fatıhtc, Kırkçeşmede İbrahım f .... 

1 
dört mil-

~ ı:enc 11
• taze insan, 

''- t-lh adanı, mektcı>· 
._ ~~ Şan, tarın üren 

Pa~a caddesinde 104 numaralı tara t~~ «:0 • a~.J.g 
dükkanda köftecilik yapan Nuri yon kışı gıttı. 
oğlu Muhittin, bir müddetten}>e· Bugün harp me}1 danlarına 
ıi Eyüp kızı Muzaffer Semıha giden yollar baştan başa 
~en}pazarla konuşma~adır. M~- basta haline ~elmis üikeler-

Böyle bir harbin bütün bir 
kıtayı kıyamet nrhğı haline 
koyması, hiç te a' ıc uzal. de. 
ğildir. 

"'L: tıy, .... ?nun emrinde "İir-
~U ... ,, "' 

Arı.· . 
I ıTad hiç bir lügat.in 

~tlıı haık e edemez. Onu 
lal:' ıt.~erıııen bıı en
.~ 1-ı , onunla bns-
~ i<eUnı tın<lır, nu bahtı-
~· llu .,: .değU ) n annn 

>'tlll htınrlık b ·· ne u~n. 

~l'abrta<s~ bUyiik sosyal 
j •r. Bu,..·· 'I'ü' ı· n<ı .. . ,.,un r. . ~battan nıınun sc, ~isi ile 

ııııı ltıı 'd ını~ t(!Jc bir u:tvl· 
~•ıı ı ıtıenıın11. • "'1ı , , '--.. ette t'.m-
~ ~t İ ~ ~kliilin ~ııran-

tır. 

Şark Demiryolları Şirketi 
aleyhine açllan dava 

Eski şark demir rolları §İrke. 
tinden yanm milvon liralık taz_ 
minat isteğinde bulunan şark 
demir yolları memurlarının flir
ket aleyhine a~tı~ı da.,·aya dün 
de asliye ikinci ticaret mahkeme
sinde devam edilmiştir. 

Mefsuh şirket vekili, memur. 

larm haksızlığını ilerı sürerek 
müdafaada bulunmuş, memurla. 
rm vekili Ali Şevket de tedki· 
kat yapan ehli vukufun salfilıiye. 
linin arttınlmasım ister:ıiŞtir. 

Muhakeme. bu talebi tetkik i. 
~ın başka bir güne bırakılmış_ 
tır. ' llon 

9
hUnü niı:iıı bu· 

~~1~~~~:J~~:·::,: Yeşil limonlar Kasa hırsızları 
... _-, il! • 

.;._""1'ııı. 1
'
1ann yarattığı A .1 1 Zarada yakalanıp 

.-... ''ta ~Iııttr. I>evıeı setı en gazıne. tutu up lstanbula gönderildiler 
. t ttı lcı.\.,,~~ saygı hissini sarartılıyc,rn1uş 

ıı... ~-bii~'liı: il Beklide a.5ıln- Bir mUddet evvel, Galat.ada mU· 
.~" "'"nU 1 Vaki EOikavetlcr iizcıınc fİ"at hl b" k h rsızlıgı~ vuku bul lıııı. lltıtın 5e\'tlle <, lıiir- '1 J .ı m ır asa ı · 
~llııe tarihi -sıımdır. murakabe bürosu bir çe.sit limon mu!J, YUksekkaldnımda 91-93 

\\...~~t hı<.ı nıııı ·Un <lulduj;,rıı ihtikfırma muttali olmııı:tur. Bu numaralı "Civan" Li.mitet Şirketi-
ı.,:•ıtt tıı1a ..... ~cr1 Ynlıııı bu fo· garip ihtikara sapanlaraın baş. nin bir gec-e kasa.lan kırılarak iç-
!.~ d --ıın hl vurdukları çare şudur: lerlndekı 1100 lira ile 5 bin lira-
~ ~ilidir sa a-smn m. Bunlar, yeşi llimonları asetilen k•vmetindelti senetler ga.lmmıştı. 

OJctıı~- • Onu :rnL-ıız •J 

ı.ı:. °'dtı.t... ~u iı:ln değiİ, onu gazına tutup sararttıkta~ sonra Uzun sitren tahkikat sonunda. 
~ \~~-~·c~n, kendisi ol· satışa c:ıkarıp gayet yükc::ek fiyat i kıuıa hırsızlarının bir müddet şiı-

\."'ı ~ koruduğu ifn iı:temekte, bu limonları, sarılığı_ ketin hizmetinde bulunan Aziz ve 
~ bı na bakıp olgun zanneden müşte- M0hmel adında iki amele olduğu 
'~ ~ ıı.. iiııu rilcr de istenen parayı tereddüt- nnlaŞılıru" ve Zara.ya kaçmış ol-

~"!; lcal ~e,gı i mem- süz vermektedirler. dukları öğrenilerek ynalanmışlar, 
"'""''-lıaga bağlıdır. · · ı · i.' ~""'atıerinulc, hııll<- Murakabe bürosu, bu gıbı 1. dUn de şehrimize getirilerek ıı.d-

~ "-~1!1asd !arda bu nokta mon muhtekirlerini takibe baş. llycyo teellm edilmişlerdir. 
~--lıı, l>tı_I llrduın. Bir an· lamIŞtır. Aziz ve Mehmet şirkette çalı:ş-

~- "''" b tıklan sırada. §lrketin dahili t(l§ki· 
~ -ıını 01<1~ halk pslkolo- Elektrik malzemesi lfıtmı öğrenmişler ve bir gece yn-

~' 1 tikli · geldi nsı kepe?kl~ri ve . camları ~ 
~ ~ı;\iıı bl 1 harbinin ma· Son günlerde lnı:tilterc ve ltal. kese;ek. ıçerı gl~ışle_: ve demır 
~~ lt ~ ,raı daha anladı- adan elektrik levazimatı film mıınıvelil.lcu·, oksı3en lh.mbalan vo 

ttı lit llı.ille~ç heı'kcs l•Uylfü Y 
1 

• f · sair bir sürü fı.I tle kasaları mahi-
'i feıa bir l,nhramnıı ge.mış ır. rane bir ş<'Jdlde krrarak lçlerindc-

hlıj ,}<etten kurtnmn • • ki paralan alm~lardır 
\ı.~ 11,_uır n lda sO\iyor. Un s~gidc ne lmdıır l :ıbet <'fi•~-
l~ ta( I~~ ara md:ı ~c- , ni , alunlıır lıallnıl<J i b:ıt etmlşlır. Zararla sorguya çekilen maz
\.' t~, b?luın 'c ha ·at le\· llir milletin, ıc,ıct muknılderntmı nuıılar suçla:rını inkar etmişlerse 
~~ ~l'at 1•re:r canlıdır. Bu ,._ ellerine te\di ettiği insanlarm 1 de tcvf k olunmuşlardır. 
~~~~ ~hatıv1 iıısnntnra hatn.sı:t r.ıaliyctlni gördliğü znmıııı Yakında muhakemelerine b:uıla-
\.' ~ l'atı:ıanı hatırbtı- duyacnj;,'l lıtı7 iki türlüdür. nu hıız- nacaktır. 
~ ~ rarnan hu)ıı.hn ;..rtı- zın birincisini milletin 'iwncli ar- ----<>----
\.,~' 

0 
baadeti halinde I zulıırını t.:ıhn.kkuk ett"reıı bir lcr:ı B l d l 
·~~or. Hn.,a.tm11zı kuvvetine snhlıı olmnsıdır. ikinci. e e İyeye üc: avu <:at 

1.,.·~ dlişiiıım{l(Jc.n nnsıİ si kendisinin ı-~gldc ı;öst.crdiği ll- alınacak 
\ ~ t- ~il ~·akıı.tten do1i-ıın ruhi huzurdur. 0 _1 d 

1 

~ı.,~ ~u ... , etin, her t ab:ıkn· 'I~rk millet! muhtelif ifnde tan. L>C c i.> e hukuk işler kadrosu-
\.~ 'rı.~ ... ) na yeniden Uç avukat dahn alın -
.'1' ~ ._ki or, Tarladnl•I a· lını ile hıiinUnii st•nnektc 'r. hu nuısına karar verilmisti. 
\~• ftlbl<t in an, bUrod. '.ti sc\~İ)i tek b!r rümlc ile anlat· --o-
~~0tlltıdan (ıt-l'bl çocuk, C\'" mnktndır: Alt F" 

1~~ l<etıdindc bir par- "- llurrı iclıı <le sulh için üo ın ıy:ılı 
~ il._ keıı . emrine fmıadc.>im!,, Dün de bir Reşadiye altınının 
'\.~~'ti ~:!erini se,cr1cr. S.4DRI ERTEM kıymeti 25 lira 75 kuruştu. 

hıttın, Muzaffer Scmıha Yenı. . t ·ı ·ı .. 1 k 
pazarı cok sevdFrinden <;<>k da den geçıyor. ını tı er, çıg ı -
kıskanıriaktadır..... ' lar, hırıltılar, hiç bir nağme 

Gem~ kadın sık sık gitmekte dahisinin tahayyül edemiye
o~duğu ~~uhittin~n köfteci dük. ceği kadar korkunç bir ma-
kanma dun de ugramıştır Mu· h · l ·· ·· ·· 
hittinin gene kıskançlık damar- tem avasıy e yeryuzunun 
ları tutmuş ve kadınla şiddetli yarısını _kapladı: Yang_ın _ve 
bir kavgaya ıba..slamıştır. harabe ıse, fecı şeylerın ın-

Kavga sonunda fazla hırsl3:- san ruhunda uyandırdığı kes 
nan Muhittin ge!1ç katlı!1n~ ~zerı. kin duyguları bile artık l<ay. 
ne atılmış v~ elıne ır,ecırdıgı ek· . 
mek bıçağı ile kadını üç yerin- bettı. . . _ . 
.den ağır surette yaralamıştır. Devrılmış abıdelcr, potrel 

Gürültüye yetisen polisler. barsaklan dışarı uğramış sa
kaçma.k i:stiyen Muhittini ynka. raylar isli duvarlar, parça
lamış, kanlar iGinde yerde ~ygın lanmı~ köprüler, felnkete ka-
yatan genç kadını da Hasekı has. . w b'- .. 
tahanesine kaldırmışlardır. nıksamış msanl:ga \a ıı go: 

rünüyor. T ufandnn evvelkı 

Barbaros ih if ali 
Barbaros ihtilali 23 eylQlde Bar 

barosun Be iktn.ştaki mezarı ba
şında ynpılacaktır. 

Beledıyc buna alt ilıtifol prog
ramını hnzırlrunaya baslannştır. 

Barbaros turbesi öni.lndc yapıl. 
mnktıı olan isti"lliık ve meydanın 
tanzimi ihtifale !:adar yetiştirilme
si için geniş mikyasta fcı.aliyct sar 
!edilmektedir. 

Bnrbaros tlirbeslnin her iki ta
rafmıı o devirde kullanılan vo a
miral Şiikrll Okandn bulunan nli
muneye göre iki büyük fener yap
tırılacaktı:. 

dünyanın nasıl !lir medeni
yeti vardı? bilmiyoruz! Gök 
kitaplarının bah!eU:iği kıya. 
met kaç kere koptu? bundan 
haberimiz yok! Fakat altı, 
yedi bin sene evvele ait bazı 
keşiflerimize bakılırsa, İpti. 
dai sandığımız çağlar, hep 
yıkılmış eski medeniyetlerin 
hara!Jeleri üstünde geçiyor. 

Meşhur "V cls., hir eserin
de, modern muharebelerin 
tüyler ürpertici si' hnesini çiz 
ınişti . Hakikat, pckaz eseri, 
bu kcdar kuvveti,... teyi'c. et. 
mittir. 

Asıl şuna ağlamalıyız, ki 
biltün bu felaketlere sebep 
olanlar, yer yüzi.;ne binlerce 
yıllık sükfuı, refah "etirmek 
için bu kanlı işe giri~tiklerini 
söylüyorlar. 

Sül::un, evet hem de bir 
mezar sükunu getirmekte ol. 
dukları doğrudur. 

- Ya refah? .• 

Diyeceksiniz. O ,fa doğru
dur. Ölüm, bütün ihtiyaçlan 
çiğner. Ölü toktur. Olü üşü
mez. Uzandığı yer ister bir 
altın taht, diler~e kara 1

LOP· 

rak olsun, ne yerinir, ne de 
lıöbürlenir ! · 

Hakkı Süha Gezgin 

Belediyede dünkü 
toplantı 

Ekmeklerin 'iyi surctt.c imal 
edilmesini temin ve kontrol Ptmek 
ve aynı zamanda fırmcılarm kaçnk 
un satışma mani olmak Uzere dUn 
belediyede bir toplantı yapılmrş
trr. Toplantıda teftiş he) el nin bu 
işle ne şekilde meşgul olacağım 
gösteren bir program hazırlan

mıştır. 

a ında 
saire da·r 

iki avukatın b~lediyeye 
teklifi 

Belediyeye 900 bin lira varidat 
temin edc-cek olan iki a.vukatm 
müracaatları, şehir meclisi tara
fından tnsvip edilmiş ve mulı:ave· 
le :ı.ktedilmesi kararla.<Jtmlmıştı. 
Avukatlar diln bclediyeyP. mUrn
caat ede-rek mukaveJe şartlarım 
tesblt etmışlerdir. 

eni bir sair.n yetiştieöin· 
den bahsediliyor. "Yetişti

ğinden,. diyebil:riz. ÇilnkU 47 ya. 
şmı bulmuş. Kendisine tam mn.
nasil(' yetişmiş gözüyle bakıla.
bilir. Öt.ekiler, "yeti.'jIIlekte o
lanlar,. . dı... Bunun biricik eksi
ği, yetiştikten sonra ortaya çrk
masıdır ki, aynı zamanda Ustün
lüğü sayılabilir. 

Bu şair, (Va-Nrı) nun dünkü 
fıkrasında yazdığı gibi ''Divan 
edebiyatmıızdnki şürleri ve bil· 
hassa bunların içinde en lirik ruı
zrm şekli olıın gazel'i, bugliıikli 
zevkimize göre yaşatmak,, isti
yormuş ... 

1şt.c bir kaç mısraı: 

Bir yar adı im.ulun deli gon
lümdelil tunro 

Wr nailı hııynl orda yatar bol· 
lu boyunca. 

rırrıze düşünlüm o dorln hav· 
zuna kalbin 

Pır pır ynnncalc her gece dal
!,'nlll durulunca. 

Hoş değil mi? 

\~ ~ 1 r Şahısta \"C) a-
~Oılltrı {'c.•m eder lUillet Koll30loslu.k memuru bu ma· 

\ :ttakt u 
1Ja1.:ın hl; :uma· lümatı verdikten sonra. not det· 

\ı.' ~llııııtu~ . \"C bir şahı ta terinin uwrinden bir yaprak yrr_ 
, il il il • ' 

- Esmor cinayetiyle aliıkadar 
olduğunuzu gazetelerde. okudum. 
Mister Esmorun beraberinde bu· 
lunan mücevherlerin bizim şirke
te sigortalı olduğunu her halde 

Bu nusrala.r, Orhan Seyfı ve 
Yusuf Ziya nrk.ııdaşlarmııznı "Çt
narnltı" adıyla ne rettiklC'ri haf
talık illin ve sanat mecmuasın
da çıkıyor ve anlaşıldıb'llUl. göre, 
bir çağ önceki "Yeni edebiyat,, 
anızın baslıca kuvvet;li sima.lart 
olan bu ik1 sayılı şairin tesvik 
ve hima.yesini götUyor ... Bir ed 
bi mektebi alabildiğine yaşat. 
mak. için. gUzel bir metot ... Uı..
kin Orhan Seyfi ve Ytlsuf Zi~a 
Ustntlar, bir noktndn yn.nılıyo:r
lar. üst b:llkonund::ı.n bayragmı 
çekmiş oldukları bu m ktebin en 
Ra.hsıyetli mezunln.ı1 kendilerl ol 
muşlardı. Kendileri ve Fa.ru'k N -
fiz ve Halit Pahrı ! .. Dördü d . 
bu nevi Fiirin lUrlü v'l.Ziyctlerd 
en güzel örneklerini verdiler 
yapılacak yapıldı. O halde tclf 
niçin? .. 

\~Ilı 1<!ttn dür. C\ınkü bun· tarak Çaneyc uzattı. 
l,"lt ~ltlit ar-~ularının 1 tj. Bu kağıdın ÜV'rindc bize öy. 
~ ~11'lln 'la cerni <'tin yaşa· lcdiklcri not halinde yazılıydı . 
1\~ ıı;'ltr ı~ltıboJiıdtirlcr. Sonra gj.ilümsiyerek: 

· ~ hıı '-'• ~'asayısı ile tc- _ Pckfila. dedi. Şimdı bun.dan 
-~°"da rnıııeun cmbolü· siz ne şekilde istfiade edeceksi· 
~I · tsuk ~endi nrıulıınnı, niz? Sorduğum sualin fazla oldu· 
•'\' ,~ı ~orn!ıtl a kmı. t<"rak- ğunu biliyonun. Fakat merak bu 
~· ~'-~ hat ektl'd.lr. O, r.-cp- ya ... Ac..ı.ba Mister Hayden ser. 
\~, "~ ~ndan, Tilrk mil- vetinden mühim bir kısmını bi· 
\.'\ilıı'b"thaı ~<'~lerl l~lnden ı·isine mi kaptırdı? 
~,, ldı,. ~ e uzu1mu .. mille· Kendisine esaslı tafsilat veı
\ ~ ~'1'1i~·o illet onda millet dik ve Hayden denen adamın. 
~~ti' ~tllli birlik onun kendisini, pek sessiz. kitap ve 
\ı..' ~)ol ~ıyor. Çünkü antika meraklısı olarak tanındı· 
\\ı, lıt~"ll~OJık mana .. nc bu ğım anlattık. Fakat hiç şüphe 
\.'· ' 'ıııa bı!enısıı .~en in· yok ki, bu adam. Hayden ism.i~i, 
~,,t fos nut unsu. Mister Esmoru aldatmak ıçın 
~~ "'tı l~ kullanmıştı. 
\""> ı~ he lak ist~rler, )n- KollSolosluk mmuru şu müta. 

• 111\t ~ l l~ camıa mllli ~~- leada bulruıdu: . 
~ ı._. ~ldıı'"U l'n kın-wtlı h r _ Mister F..smor da gazctelrııı 

~
--Ilı; tllaı-1 ;aman lr.ı.lıti~ nr- sosvete dedikodularını okuyan 
~ı lr:tıı ; ·ın ili, nliimc-11 bir. adam olacak. Bilhas~a l.o~

lı..~ "?lıtı~ 'ti nasız bir sc\· drada Baydcn isminde bir zengın 
... ..._'"' ~~ 1 sıdır. Tarihte bu bulunduğunu bilmesi yüzünden· 
~ ~~t "-~!!anlar nzd•r. lnii . dir ki, kolayca aldanmıştır. Har· 
\(, ~·ıı ~~rnan, yalnıı bir rogevfdeki '•Büyük otel" direk. 
\~~' ~ 0~ü. c'leğ'ldir. o törünün bu adamı tanıdığını söy 
1. \.." ~ ~'aı 11 bU~ uı, Uyclmt... itiyorsunuz. Acaba konu~as~n. 
~ ~~'«rn~rıı ılUnyn..sı içinde daki şiv~ye dikkat etmiş mı?.: 
\.'\ ~ 'llır~usrney<"n yc-gf.;.. l Mesela Amerikan şivesiyle mı 
~- ~l'k· a l< hedir. Bu hata· konuşuyormuş? 
\.~~"" tnö tı~retıni ~öst<'ren Ben cevap verdim: 
~ ~ " nUdur. lnönü de\'"' _ Hayır .. Dilinde Amerikan 
\~ )\ı.~a,.rntııet1n al"lulan, şivesine çalan taraf, pCk azmış .. 
.:\ ~ ~. "<-art<>yl de nnh- Kendisini bize tam manasiyle 
~\~ti ~l.'t hr. tarif otti. 
""tW:ttı~ ~khnlyetinl elle· Konsolosluk memuru dah~ 

-..:"l~tıe nsanlara lrrsı ı;ok fazla alfıkadar olarak: °' ~:ı ... hfsS<'der. J"nkat • - Şu halde on~. sö~ledikle· 
'"ll&nlarında mille- 1 nni bana yazınız. Mümkün oldu· 

BiR CASUS OLDU ULDU 
Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Rom!!nı 

24 İngilizceden Çeviren: H. MUNIR -
ğu kadar aynen ve bütün taf si. 
lfıtiyle yazınız. Bakalım kendisi. 
ni, Londradnki Amerikan mah· 
fillerinde bulabilecek miyiz!': 

İstediği W.silfı.tı, bir kağıda 
not halinde yazdım. Onun not· 
larmı da cebime koyduktan son. 
ra, Çaney ile birlikte kendisine 
teşekkür ettik. Ayı-ılmak tizere 
aya.,..lS-a kalkmıştık. 

Bir sual sordu: 

- Bu adamın mücevherleri 
aldı~na kani misiniz? O halde 
şöyle düşünmek lazun. Mücev· 
hcrleri almasiylc en yakın ıske 
leden kıt'a Avrupasrna kaçması
bir olmuştur. Amsterdam şeb. 
rinin, kıymetli ta~lar için mü. 
kemme! bir pazar olduğunu bilir
siniz. Oraya gitmiş olabilir. O 
halde vakit kaybetmeden sizin 
de orada tahkikata başlnmanın 
muvafık olmp..z mı? Ben, aklıma 
gelenleri söylüyorum. Mesela 
hakih, ~lister Ilayden ile de mu· 
ha:bcre etmeniz faydasız olmaz. 
Bir telgraf çekin bakalım ve ken
disini taklit eden a<lamın cşkfilL 
ni tarif edin .. Ne diyecek? 

Konsolosluk memuruna, bize 
verdiği tavsiyelerden dolayı te. 
şekkür ettik ve ayrıldık. 
Dışarda Çaneye döndüm ve: 
- Ne dersin? dedim. Bu he· 

rifin Avrupaya kaçması ihtima· 

li ? .. Bana pek uzak bir ihtimal 
olarak görünmüyor. Çuııkü her 
an, muhtelif vapurlar hareket 
ediyor .. 

'Çaney de fikri kabul ediyor
du: 

- l\lümkündür, dedi. Yalnız 
işin fenalığı şurada ki, herif ne 
yapmak ka.rnrında ise, istediği 
gibi yapacak kadar müsait za . 
man elde etti. Şu dakikada, de . 
ğil Amsterdamda. belki Nev -
yorkta bile olabilir. Yahut ce· 
mıbt Afrik:ı.nın yarı yolundadır . 
Hayır, hayır .. Biz evvelfı, yakın 
yerlerdeki ara."?tırmalarımızı bi
tirmeliyiz. Meselii şu, Prensesin 
sekreten olan Fransız kadınını 
bulalım. Bu kadının ne gibi bir 
malılü.k olduğunu öğrenelim. Ba. 
kalım, bize malllmat verecek mi? 
Vermek istiyecek mi? Yarın, ilk 
ışimiz. onunla konuşmak olma. 
lıdır. 

Fakat ertesi günii, bı.ı işe baş
vurmadan e\'Vel. katibimiz Şi· 
pendeyl odaya girdi, elinde bir 
kartvizit vardı Kartvizitin fi. 
zerinde şu kelimeler yazılıydı: 

C D Farnham 
Transatlantik sigortıa şirTcetinden 

l\Iister Farnham orta yaşlı bi. 
riydi, oldukça heyecanlı görünU. 
yordu. İçeri girer ~rm-A; mak· 
sadını anlattı: 

bilivorsunuz? 
Qaney: 
- Yüz bin İngiliz lirasma de. 

ğil mi? dedi. 

47 yaşında Edib A)el (Y 
şairin i5midtr) bUo<>iinkU tecrilbe
lerile tnvrmu alı~t <hınız bir or 
kesu-:ınm çokt n dınled • ı 
bestcler~ni, ay:ııı çe -itl n bir 
il.1vesil(' çalmağa benz<>r bir g 
rette bulunuvor 

Bu konser için, )en\ btlet 
malt zarureti )ol:tur. 

''Daimi karne" mizi 
lir-.z 

Hl.(ME.ı • VNIR 

- Evet efendim.. Tam yüz 1 
bin İngiliz lirasına ... Büyük bir 
meblağ. Netice itibariyle bu mil 
cevherler şimdi kaybolmuştur. ı 
Biz, bu yüz bin sterlini ödemek 
mecburiyetindeyiz. Fakat her 
halde, mücevherlerin nasıl kay
bolduğur.u da öğrcnm~ mecbu
riyetindeyiz. Bu mevzuda bana 
bir şey söyliyebilir misiniz? Ben, 
direktörümüz taraf mdan gönde
rildim. Gazetelerde intişar etme. 
miş malfunatmız varsa, onları 
öğrenmek istiyorum. Londra ga. ı 
zetelerinin hepsini ve vilayet ga · ı 
zetelerini baştan ba~a okuduk ... 
Her halde siz. daha fazla biliyor· ============::... 
sunuz, eğer bir yardrmınız doku-
nursa, sire karşı pek minnettar 
kalacağız. Söyleyeceklerinizi~ de 
tamamen aramızda lrnlncagma 
sizi temin ederim. 

Bunun cevabını ben verdim: 
- Sire izahat vermeden evvel 

bir şev öğrenmek istiyorum. 
Prenses Sarentzof'un şirketle o. 
lan muamelesi tam ve nizami bir 
şekilde yapılmış mıydı? 

- Ne demek? ... 
- Yani, mücevherleri sigorta 

etmek teklifi. bi~t Pre~s ta. 
rafından mı c;eldi ! 

- Evet, evet .. Prenses tara· 
fından. 

(Devamı oor 

iv rm \ıveık 

ti) ~3lfll IJ21 

Et Fiyatları 
Et fıyatlnrı mutcd .ur. 

hayvani ır clccsrıyctle sem zdlr l 
sada gerek D lıç v.: g relt lnvm: ı 
hemen ayni !ıyntla yAn. 9 100 ı. 
nı~ amııındıı. satılmakl&dır. • 
60 - 10 kuru nrnsm • satılma tLı 

drr. Beyaz p ynlr 100 •u tur. K 
pr peynirleri 120 - 180 kuruşn 
dardır. 



1-VAKl'I' 

Leningrat vafiim 
sa Vaziyete düştü 

Sa" 'ı·n b·ır stoklıo1m, D <A.A.> - şıuseı-
o 

~ burgun znptı; Leningnı.dm kuşntıl 

hayat yaşıyor ~~:c=am~;:~~!: 
--o--- Alman kuvveUerl, Leningrat va-

roşlarına 40 kilometre mesafede 

Al m an 1 ar bulunuyorlar. Şehrin .şar~mdaki 
Rus mü.dafaa mevzilerı, dlger üç 

B h • cihetteltllerden muhakknk ki daha U şe rı kuvvctsizdir. Binaenaleyh Alman-. k 1arm ba§lıca, §nric cihetinden yük-za t demıyece (er lendiklerl ta.hmlıı edilebilir. Ce-
nup cihetinde, Almnnlar, Rusların 

Londrn, 9 (A.A.) - .Moskova 
rndyosu ile neşredilen resmi Sov
yet cıjıı.nsmm Odesıı.dan gönderdiği 
bir telgrafa göre dUıımanm Odcsa
müdafaasmı ya.rmnk içln yaptığı 
bütün te§ebbilsler a.kinı kalnı=9tır. 
;z9 giindcn.bc:ri Almn.n ve Rumen 
krtclarınm Odesaya knr§I yaptık
ları tnamızlnrm hepsi Sovyet or
du, donanma. ve göni.illillerin1n sar 
sılnuı.z milda.fanlarz önünde parça.
lanmnlctadtr. D~manm gilzide fır
blrı 1mhıı cdilmi Ur. Muhıu;ara 
altında bulunnn eehir zaptı gayri 
kabil bir kale haline gelmekte -
dir. 

Odesıı mmtnkast komlinist komi
tesi kft.tlbi Kollbanof radyo Uc 
neşredilen beyanatın:la 5()yle de
miştir: 

"Dü.sman beldemizi hiç b'r r;a -

man nlamıya.csktır. Odcsa civarın -
da muharebeler cereyan etmesine 
rağmen şehrin hayatı hiç sekteye 
uğrammnıetır. BUtün s:ınayi ve i
lim merkeilerlnde !ooliyet ve me
sai devam etmektedir. Cephede 
çarprşruıln.ra imkil.nm en yilksek 
müsnn.doollc en iyi hizmeti yapa • 
bilmek endiscsile vo fedakArlrk 
hi3sile mlltehnssls olan Sovyet va.
tanpc'.l'Verl!&ri uhde!.i.no dil.:1Cn va -
illelerl hokKile ynp::uyorlar.,. 

1 
• • 
iZ r 

( naı tarafı 1 fnrldt) 
doğru halk yavaş yam~ ccddelere dıJ. 
külmeğe b:ışladı. Bu ~ntten itibaren 
C. H. P. btnasmda lzmır Tallsl Fuat 
Kuts:ıı, lzmlrde bUlunan mebuslar, 
bclcdlye reisi Behçet Uz, ParU men· 
supları, vlltıyct ve şehir mecllsl tı.za_ 
lan toplanmı!l!lr ve • otomobillerle 
Halkpm:ırdakl §ehlUlğe gitmişlerdir. 
Kernslm9 saat 9 da l.qlanmıştır. 
Aakcrt bando tar.ı!m1'an çalınan le. 
t1klAl margından sonro:ı :tmıirln kur
tuluşu yolunda §ehlt :!U~en kahraman 
Jann dbldeıli b:ı.şındn kız ır.ualllm mek 
tebi mUdUrU az!z §ciılUPro karşı hisse. 
dilen minnet ve ı.ıUknın duygularına 
tcrcUmruı olan bu- h~f.al:>t>do bUlunmuş, 
buna aUı mll!r~c kumaııunru Teğmen 
ŞUkrU Başaran heyecorur bir nutukla 
mukabele etmiştir. Nutuklardan son· 
ra AbJdenin etrnlmda yer alan bir 
manga asker Uç defa a~ etmek su. 
reUle §chitleıi scltımlamıı,ıtır. 

Heyet buradan kışlaya gelmiştir. 
Saat 10.15 te Esterp~a Tepesi ve 
halkpmardnn olnuk Uzere §Chrln Uç 
kolundan hareket eden y!ğit askerJc. 
rim1z kışla önünde blrlc§Dllşlerdlr. Bu 
nııda a:ınit b:ıyrağmıu: c.tlı mU!reze 
kumand:ını tarafından evvel!I. kışlaya 
Te sonra da hUkQmet <'laireslno çeki· 
lirken ruıkert bando tara!uıdan istik. 
W marı.ıı çalmmıgtır. Tıım 888.t 15 te 
de kafile l{tıle ~n atılan topla bütün 
halk ve nakil \'8.srtalan bir dakikalık 
fhUram vaziyetinde kalm:~lnrdır. 

Bayrntt ~kmc ve ihUram mcro.si· 
:mindeıı sonra la§lanm l'alkonuna çı_ 
kan Partl idare hcyetlııden avul>at 
Orbıın, .sık ınk nlkışınıııın pek heyf. 
canlı b!.r nutuk söylcmJııtir. Bunu kı· 
talanmızın çok muntnzu.n blr yurtı. 
ya, ile yaptıklım gcçtt re.sın! taldp 
etm.!§Ur. 

Sa.at 11,30 da İzmir viliiyet ve 
kaza idare heyetlerinden ve Kar
Şıyaka halkevi mensuplarından 
mütesehk.il bir heyet, Atatürkün 
annesinin mezarını ziyaret etmiş 
ler ve ihtira.inla mütaaddit çe_ 
lenkler l-..oymu.51ardır. 

kuvvetli muka.vemetine rağmen, 
§ehre yaklaşmakta devam ediyor
lar. 

Lcnfngradın cenup vnroşları, 
İsveçli nskerl mütchassr.slara naza· 
ran, cıehrln merkezine takriben 
ylrmi beş kilometre mesafede ka
in Krasnje-selo'ye ycrleştir:lmiş 
bulunan ağır topların ateşi altın· 
dadır. 

Garp cihetin<ie, Leningrndın alt
ID.l'lJ kilometre garbında. l"inlandlya 
körfezi sahilinde kfün Korpje mın
t:.n.ka.smda elfın ş!dactli muhnrcbe -
Ier cereyan etmektedir. 

Nihayet Lcningra.dın cenubunda, 
mü.him bir demiryolu iltisak nokta 
sı olan Gosschinıı.da vaz.lyct milp -
hemdir. Ruslar da. Ailmanlar da 
mevklin kendi ellerinde btılundu • 
ğunu aöylUyorlnr. 

Leningradm beş milyon nUfusu
nun ne şerait içinde bulunduğu 
hakkıda sarih mnlUıruıt mevcut de
ğildir. Voroşllofun, kft.fi miktarda. 
erzak stoku b ıktirmemi43 olması 
pek muhtemel değildir. Manmafih 
şu cireti tebarilz ettirmek Ifızundır 
ki, cıehrin ihtiycıçlnrı, Baltık mem
leketleri de dahil olmak Uzere, cl
var mmtaknlardan temin edilmek
te idi. Diğer taraftan, elektrik 
noksanı da kendisini ltlssettirme
ğe banlanu,.qf,ır. En az dört elek -
tr:k fabrikası da ta!ırip edllml!J, 
yahut Almanların veya Finlandi -
yaltlann eline geçmi5tir, 

Röytero göre mulınsara doğru 
değil 

Londl'a, 9 (A.A.) - Höyterln Moıı. 
kova, muhabiri Aleksa.:C.t Verthden: 

Lcnlngrad mıntakasmda cereyan 
etmekte olan muharebel6r son derece 
şlddeUldir, Fo.ltat AlmP.nlann ııehrl 

çember içine aımııı olmaktan pek u.. 
sak oldukları muhakkıı.\:hr. 

Yalnız Almanlar, oenul.u garklde 
oldukça §eh.re yaklaşmış·.ardır. Fakat 
bu yaklll§ma, genııı mikyasta bom • 
bardıman etmelerine kifayet edecek 
derecede det;lldlr. Len!ngı-adm muha. 
fnza..sı Ruslar için mant-vi alnal ve 
bahrt bakımlardan tevkıl'lı.de ehem • 
mly.:ıWdlr. 

"Her §eyden evvel o~ .. §eklinde
ki klAsik prensiplerine sadık olan Rus 
ıar, Lcnlngradı ancak lııı.rbe muvaf. 
faklyeUe devam için ordt:run §Clılrden 
çek!lmesı esas itibarile znnırt olduğu 
zaman terkedeceklerdlr. Her ııey, Le. 
nlngradm uzun ve çeUn hlr mukave. 
mete hazırlanmakta olrluğı.ınu ve böy. 
le bir mukavemetin pekaltı. mQmkUn 
bulundu~nu göstermektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Almanlar Le. 
ningradı ele geçirmek için bUyUk 
gayretler snrfetmektedlrler. Alman or 
dusunun ve hava kuvv .. uerlnl:ı bütün 
enerjileri bu §Chre kıı.r.n tahşlt edil.. 
meğe devar:ı olunmaktaô". Bununla 
beraber Afman radyo.runda yayının 

resmi tefsirlerde ~ehrtn muhasarası 

tamamlanmı~ olduğu ltlm! edilmek • 
tedlr. 
Diğer clhetten Rus r:ıporlarına gl:lre 

Lcnıngrad Alman toJJlarmm ateşi 

altında değildir. Alman topları har~ 
el kemerin tstlhktı.mıa•,:ıo ateş et • 
mektedirlcr. 

:t.rnre§l\l Timoçe:ıko, Voroşllofun 

yanlnrina yapılan Almım tazylklnl a
zaltmak için Gomel mıntakasında blr 
mukabil taarruza geçmiştir. 

On ikinci lınrp haftasmm başında 
Rus ordusuna ve §Cflerlne teşebblls 
zihniyeti ve ö!Unce>o kııdar mllcade. 
le etmek azın! h!klı!ıdlr. 

ingiliz tayarelerinin 
bombardımanları 

o;;ıedcn sonrald merasime sa
at 15,30 da başlanmıştır. Önde 
askeri bando olduı'.:'11 halde yürü_ 
yQşe gecrn alny Anafartalar cad
dcsinı takiben Tilkilik, Arasta. ı~onclra 9 (A.A.) - Öğrenildl
Bnşaturak, Kc-ı:neraltı, hUkUmct ğlne gör~ pazartesi • ~lı gecruıi 
ve kışlaönü yolu ile Cwnhuriyet hemen hemen yüz kadar lngiliz 
meycfo.nma gelerek Atatürk anıtı bombal'donan tayyarcsl, Hensehcll 
önlinde kcndilE>rine göaterilen lokomotif fa.br'kalarınm merkezi 
m ... vlrii almı~lnrdır. Anıt·n önün- olan Oasscl'e hü.cmn etm'şlerd!r. 
de vrıli ,komutan, mebuslar, be. İngiliz tayyarelerlnden hiç biri 
lcdh ~. parti ve halkevi reisleriy· kayıp de{;>ildir. 
le u·ğ~r crk~n da yer almıştır. J.ondra, 9 (A.A.) - Hava ve 
Söy nen bir nutku müteakıp a. dalım emnlyct ne7.al'Ctlcri blldiri
bideyc yüzlerce çelenk konmuş. yor: 
tu Pnzartcsi - salı gccesl münferl-~ k mik 9 cylnl !zmir kurtuluş bayra_ ticn fanliyette bulunan pe ~ -

., 

' . -

Alman 
tebliği 

(Baa tarafı ı incide> 
reUe Lenlngrad Almantıır ve Finler 
tarafından tıı.m bir çemt'.'r altına alı. 
narak §ehrln memleket dalılll ile bu. 
tün mUnaka~u kcsllml~t&. 

Savaıı tayyareleri, gtlııdUz ve gece 
Lenlngraddııki esliha ve Ja§e fabrika· 
lanru bombardıman etml§tlr. 

Alman hava kuvvetleri, lılOIJkan.ya 
bir gece ııkını yapınl§tır. 

Atlantlğin §imalinde <1enlzaltıla.rr.. 

mız ccman 21.1500 ton!Jito hacmlnde 
dört ticaret gemlsi batrnroştır. 

8/9 EylCll gecesi hava kuvvetleri· 
mlz, 1ngiltercde York Kontluğwıda 
asl<crl tesisatı ve Gre.ıt Yormut Uma_ 
nı te.'lisatını bombalamı~tır, 

7 /S EylCıl gece.si SUveyş körfezinde 
ve ıımanındaki dUşman gemilerine AJ. 
man savaş tayyare!erl t-ırnfmdan ya· 
p1lan hilcum çok muvnttakiyetll oı. f 
muştur. Yedl bin tontıltc hacminde 
bir sarnıç gemisi cldıil hasara uğra· 
tılmıştır. 

Dün gece düşman Al!l'\Bllyanm gnrp 
ve cenubu garbt mmt.'\l:alan 11zl:?rln.· 
de uı;:muştur. Bllhruısa J\:JJ.teel de ike. 
metgAh mahallelerine ntılıı.n bomba· 
!ar sivil hnlk arasmd:ı ö!U ve yaraır. 
ları mucip olmuatur. Ta~-ynre dafl ba· 
taryalan, mutecaviz tayyattlerden 
blrlıli dUşUrmüştUr. 

Uzak Şimalde çarp!:an kıtale.mı 

iaşe scn1sln1 himaye Jto1una mensup 
HOO tonilatoluk Brcmra mektep ge_ 
.mısı. fena hava oartı &lbnda aeyre
derlten bir kruvazör va ıld destroyer
den mürekkep blr lngU:z deniz kuvve. 
tlnin b:uıkmma uğram:ııtır. Geml ka· 
filesinin himayesini t'.!mln için Bre. 
mes, dU.şman kuvvetıcrtlr: muharebeye 
tutuşmuş ve kısa bir ça?l!ıŞlJlııyı mll
teıı.klp bir çok torpil alarak batmııı· 
tır. 

Bremes mQrettcbntmm eed hattı 

harekeU sayesinde kafi'eye mensup 
bUtUn vapurlar gldccc'tlert yere va.sıl 
olmu~tur. Brcmcı mUrettebatmdan 
b!r kuımı lmrtarılmıştır. 

Bcrlln, 9 (A.A.) - Şimdiye kadar 
alınan ma!Qmata göre, Sovyetıer 7 ey. 
\filde ceman 71 tayyare kaybetmişler 
dlr. Bu tayyarelerden 62 ı.f hava mu
harebelerinde, 9 u da yerde tahrip e.. 
ôllmlştlr. 

Aynı gtııı Alman lınva kuvveUerl 
Odesada çevr.lmlıı bulunt.n kıtalar& 
muvaffaklyetle hUcum etmeğe devam 
et.mlşlcrdlr. Şehir dahlllDC'e ve cıva .. 
rmda asker tecemmllleri yUrilyQş ha
linde kollar ve nakliye vllJ!ılalan imha 
edilmiş veya bozguna uğratılmıştır. 

Rıhtımda miltcaddlt antttpolar ve bu 
rada bulun'.ln harp mal%emesl yakıl.. 

mıştır. 

Kırımın garp sahlll nt;ıklarmda Aı.. 
man sava'} tayyareleri dl'n Ucaret go.. 
milertne hUcum ederek tlOOO tonluk 
blr ticaret gemisini ateşe verml§ler. 
dir. ~minin artık kul•6nılmıyaeağı 

zannediliyor. 
Bundan başka 10.000 ve tiOOO tonluk 

iki nakliye geml.sl de ııa.ı.ıı.ra uğratıl • 
mıştır. 

Berlltı, 9 (A.A.) - U.N.B. bugtlnkQ 
Alman tebliği hakkmc!a ~daki 
mQtc.mlm malClmatı almı§tır: 

Ladoı;a gIDQne aalıll Şlucsselburg'un 
hUcumıa zaptı Uzerlııe Petresburg 
SovyeUer Birllğlnln gerı kalan kısmı 
ile bUtUn kar:ı. yollan ltnpıınmı§tır. 

sıuessclburg'un almmaaı aynı zaman., 
da Ladoga gölUne do~ Neva nehri 
Uzerlndcki aeyrlsetaln ile Beyazden!z 
kanalı Uzcrlndeld naktlya.t değişmiş· 
tir. 

Petrcsburg Moskovad:m sonra de_ 
mir ve diğer mMen ııanAytı ile elektro 
tekruk ve kimya sanayi! bakımından 
Sovyetler Blrllğlnln en mUhlm merkf• 
zidlr. Bund:uı başka bu r:t-hlrdckl tez· 
ı;Mıiar SovyeUerln harp •·e tlcaret fi. 
lolart tonlltıtolıı.nrun yansmı vermek· 
tedir. 

GO~IEL GERi \'ftI:tLMEDI 

Berlln, D (A.A.) - D.N.B.' Ajansı. 
nm b!ldirdlğlne göre P..•:a cephesinin 
muhtelif noktalarında noı~vlkleri.ıt 

mUhim kuvveUerle Yl:''l!l' olduklan 
mukabil tna~Jar S'lvyetıere ağır 

zayiat verd\rilerc1c pUc,kflrtQlmU§tUr. 
Gomel mmtakasmdll da Bolııevilder 

Alman ter:ıkk!slne e:.ıermdekl bUtUn 
va.sıtalıırla ma-:l olmlll: isteml§lenıe 
de muvaffak .;!:ım:ımı~larılır. 

Çoktnntıe.'"1 Alman cephesl.nln arka. 
smda bulunan ve zap~dı!.n sonra bir 
gün bile muharebe mmt.akıımıa gir
memi§ olan Gomel ael>rl Londranm 
yapmakta olduğu iddh1crın akaine o.. 
ıarak Alman kuvvetleri taratmdan 
sımsıkı tutulmaktadır. 

mı c;.cnlikleri b:ı ... ta Milli Şefimiz tarda Alman tayynrclerl İngil~e:e
ve Reisicumhurumuz !nönU ol· 11in şaltmda ve Cenubu garbısın 
duğu halde cumhuriyet hfil;:Qme. J d .. bulunan sahil m:ntakalarmı a..5- 1 . 
tine ve partimire knl'fjı saygı ve rruşln.rdır. IIasnrat chcmmJyetsız. ısc de ~1-
minnet duygulan altında halkm Bunlr.rdan b ri dii UrUlmU5tUr, ı mali. şnrki sa.ı:11inde brr mnhnld~ 
en ü:;tUn tezahürleriyle devam J Blribirleı·.i.ne pek uznk bulunan ba- ~z m ktarda ölU ve ~ bulundu 
etmektedir. zı mahallere bombalar aWmışta. gu ha.her veıilmektcdir. 

Sovyet 
tebliği 

~:•w.:>t' (B<Ul tarah 1 inc{diJ, 

yalarmm bombard.ım::.na maruz 
kaldrklarmdan ancak şuraya bu-, 
raya geli§i güzel ufak çapta bir 
kaç bomba ile birkaç yangın 
bombası atabilmişlerdir. 

1ki ev hafif surette hasara. 
uğrarmstrr. 

Londra, 9 (A.A.) -MQSkova 
radyosu tarafından öğle vakti 
neşredilen tebliğ: 

8 eylül gecesi krtaatmuz, bü
tün cephe bôyunca muharebeye 
devam etmi§lerdir. 

Mosh.-cva, 9 (A.A.) - P.öyter 
ajansının Moskova muhabiri bil. 
diriyor: 

Almanlar merkez cephesinde 
Yel mirde uğradıkları bozgunu 
müteakıp ric'at etmekte devam 
ediyorlar. Almanları duıı:ruı:ksı
zm takip eden Rus kuvvetlen bu 
mmtakada elliden fazla ksabayı 
istirdat etmişlerdir. 
Şimdi Yclmirin garbında yirmi 

kilometreden topçu ateşini duy
mak mümkündür. Bu da Sovyet 
kuvvetlerinin buraya kadar olan 
ileri hareketlerini göstermekte_ 
dir. Muharebe meydanı defnedil
memi§ on binlerce Alman asker
lerinin cesetleriyle doludur. 

Sovyet krtaları harekf\tmm bu 
mmtakada. inlti§af edememesi i_ 
çin günlcrdenberi Almanlar tara
fından tatbik edilen planları oo· 
şa çıkaran Sovyct kum~a he: 
yetinin muva.ffakryetlerı gayrı 
kabili inkardır. Almanlar, bu 
rnınta.kada tutuna:bilmek için bi
ribirini takiben bütün tümenleri 
muharebeye sevketmişlerdir. 

Muharebe meydanında sayı
srz silah. ve harp malzomesi iğti_ 
nam ve Alman !kıtalan tardedil. 
mistir. 

Kutup denizinde 
(B<UJ tarafı l incfileJ 

a.skerl münekkidi, Spitzbergin İngll• 
tere taratmdan işgali saycslnde mut.. 
lefiklerln eline çok mü~lm bir .sevkul. 
ceyşi noktanın gccnılJ olduğunu be • 
yan etmektedir. Fllvn..lt! bu nokta, 
Groenlad ne yeni ~mhlo anumıda ya.. 
n yolda ktundir. Bu t.r.1'.Jm adalar, 
senenin bazı zamanlanndl\ ı;ıimall Ame 
rlka ile Rusyayı b1rlbirlno raptedeb!. 
llr. ÇUnkU yeni Zembleln cenup mUn
teha.sı, Rusyaya ancak 1760 kilometre 
mesafede bulunduğundan buralarda 
tayyare meydanları inş olunabilir. 

Bu işgalin yek naznrd,ı pek o kadar 
mer'i olroıyan ikinci bit ccphcııl de 
Almanya Ue Japonya o.rasmda de • 
nlzyolu ile her turlil mUııakall\ta mani 
olmasıdır. 

Bu iki memleketin cenııp denizle?rl 
tariklle aralarında münakala.t tesı; et. 
melerl imkAru mevcut oi.madığındnn 

şimal buz okyanusu yolvyla bu mu. 
nakaltı.tı yapmak Umldln~ bcsllyeblllr. 
lerdi. Fakat hareket Usle'"i Spltzberg. 
de bUlunan lngi!lz gemllrr1, bu teşet
blls11 son derecede tehlikeli •btr oekle 
sokablllr. 

Almanyan.ın bu mmtakı.nın kl:lmUr 
damarlarını tııtetmek pro~~aine gelince 
artık bu projenin mevzm:ba.hs edilme. 
s!ne lmkA.n yoktur. 

ALMANYAYA GORE 
HAD1SATIN EIIEM.l\ı11Th"T1 

Berlin 9 ( A.A) - Yari res
mi bir k~ynaktan bildiriliyor: 

Spiçbergin İngiliz ve Kanada 
kıtaları tarafmdan i.~ali hak. 
kıncı. İngiliz istihbarat servisi
nin radyolarda verdiği haberle 
alakadar olarak sa13.hiycttar Al
man kaynakları, bu işgalin her 
halde İngilizlerin kendi 'Prestij_ 
)erini yükseltmek bahsinde git
tikGe daha fazla bir ihtiyaç his· 
settiklerinin yeni bir bürhanı 
tef,:kil edeceğini bildirmektedir. 

Spiçberg'in kışın şddcti naza.. 
n dikkate alınrrsa bu yeni ''ba
şarı" larda.n dolayı İngilizler an
cak tebrike şayandırlar. 

AlmRn makamları, eğer bu 
ooktaya mlihim bir askeri ehem_ 
miye't atf cdilmiş olsaydı her hal
de İngilizlerin oraya ilk. ol~ 
çıJµnalanna müsaade edilmer.dı, 
demektedir. 

Birada ihtikar yapanlar 
malıkiim oldu 

Kumkap1da mü"'drat bayiliği 
yapan Nazmi ile Sultann.hmet ci
varında tütüncülük yapan Yani
nin soğutulmuş birayı 20 kuruş 
yerine 22,5 kuruşa satt:kları an_ 

iran 6ü'tü'n 
Alman 

tebaasını 

Teslim 
ediyor 

Tahran, 9 ( A.A.) - R~ 
ter ajansı bildiriyor: 

İran hatvekili, Alman ve 
fialyan elçiliklerile, mihvere 
mütemayil memlek&ler elçi. 
liklerinin kapatılacağım ve 
Iran lıükfunetinin kabul etti. 
ği, lngiliz.Sovyet talebleri 
mucibince, bütün Alman ta. 
baasımn teslim edileceğini 
bildirmİ§tİr. 

Şehrin otobüs 
seferleri 

( Bll3 tarafı 1 in~' 

ne 16, Kadrköy • lçerenköyüne 
6 sefer. yapılacaktır. Aynı mik.. 
tarda dönüş seferi yapılacaktrr> 

Bugün halen Taksim - Yeni
mahalleye 18, Sirkeci • Bakırkö_ 
yüne 6, Sirkeci - Kocamustaf apa
şaya 7, Keresteciler_ Eyübe 23, 
Sirkeci • Ramiye 2, Taksim - Yıl
dıza 3, Edirnekapı _ Cihangire 6, 
Çarşanba - Mccidiyeköyüne sekiz 
Kadıköy ~ lçerenköyüne 3 olmak: 
üzere 76 otobüs vardır. 
Kararın tatbikine hemen baş. 

la.nacaktır. 

BiR CÜRMÜ MEŞHUT 

Benzin sarfiyatının hükümet.. 
çe tahdit edilmesinden sonra e
linde benzini olan bazı kimsele
rin ihtikar yapmak istedikleri 
görülmüştür. . 

Dün Taksim.de Modern garaJ. 
da bir !benzin saklama hadisesi 
cereyan etmiş, fakat ani baskın 
yapılarak benzinler yakal~. 
tır. Hadise şöyle cereyan etmıg
tir: 

Dün sabah 45 - 50 taksi şofö. 
rü Ta.ksimdeki Modem garaj sa_ 
hibi seııa Çele'biye müracaat e.. 
derek benzin almak istemişler, 
fakat Seha Çelebi kendisinde 
benzin kalmadığını söylemiştir. 

Bunun ü?.Crine §Oförler, 1743 
plakalı Raufun arabasına Rama. 
zan isimli diğer bir şoförü bin. 
direrek benzin istemişler, Rama
zana benzin verilmiştir. 

Bu sırada Seha Çelebi de ben. 
zin olduğuna kanaat getiren Sait, 
Rauf, Mclımet Ali, Sadi Niyazi 
ve Aziz isminde altı şoför derhal 
za.bıtaya ve petrol ofisine vazi. 
yeti bildirmişlerdir. 

Saat 16 da. petrol ofisi müfet. 
tişlerinden Mehmet Ali Beyoğlu 
polis merkezinden bir memur ~e 
Şel İngiliz şirketinden Şe~ettın 
isminde bir memurla gara]a gel
mişler ve bir arama yapmışlar. 

dır. 500 
Araştırma. neticesinde 4 

litre benzin ve 57 varil yağ bu
lwımuş ve vaziyet vilayete bildi. 
rilmiştir. 

Fiyat murakabe komisyon~
dan da bir zat Modem garaJa 
gelmiş ve tahkikatını ya:pm.ış. 

tır. 

Kızlldenizde 
(Ba3 tarafı 1 Uıcids) 

vapurunun Şap den.izinde Alman 
hava kuvvetleri tarafından ba. 
tırıldığı söylenmektedir. 

Berlin ~iyasi mahfilleri, eğer 
tahakkuk ederse bu hadiseyi Şap 
denizinin birçok zaman evvel İ
talyanlar tarafından hnrp sahası 
ilan edilmiş ve bu haysiyetle sa
rih surette hudutları bildirilmiş 
olması keyfiyetinin pek tabii bir 
neticesi telfıkki edeceklerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri 
Reisi, lngilizlrin Hn.beşistanda. 
yaptıkları harekatı müteakrp 
Şap denizinin harp mıntakası 
telakki olunamıyacağınm ilfinını 
kendi vazifesi teld.kki etmekle, 
Bertin siyasi mahfillerinin fik.. 
rine göre az çok zamansız olarak 
"alarm nihayete erdi" işaretini 
vermiştir. 
Şap denizi ve bilhassa Süveyş 

kanalı mmtakası bittabi bütün 
ris!cleriyle harp mmtaka.sı ola
rak k&lacaktxr. 

laşı1mrş, yakalanarak asliye ikin.. 
ci ceza mahkemesine verilmiş
lerdi r. 

Maznunlar dün yapılan muha
kemeleri sonunda 25 er lira para 
ceza.sına mahkı1m edilmi§}erdir. 

~şar~ 
cephesı 

Alman ta# 
2 milyon 



kısmeti 

SPOR -
~azar günü y~pılacak 
şenlikler İçin futbol 
ajanlığının tebliği 

7 .6.'\ Hafif 
10.9.1941 

ı~.l-0 • rlıeı;t ıo 

dakili.:a 

ırdt. Beıt>er Xattiı' et'Ondi gfilşuyu lstanbul futbol aja.nhğtndan: 
ile §3kaklanm oğuyor. l<'uLbol mevshıtinin açılı şenlik-

ııa r~·a bu-
7 .·~ö ı\j:Ml!ll 

(){, llııflf 

ıe .. ,;. ı;;ıırkdor 
(!\lıw~r. 

1'ın'r'f'!ftil, 

Hlcu:ıklln 

20.13 l~o 
(i&.7.et~ı 

.ıO.i5 Haftanın 

TiirlffL..U 

ıı .oo l'.lraat 

- G4llyanK b:lta :yo\ mu~. !erinde ka.rşı~cqı,cak olan IstM.bul 
~!.. muhteLUerinde yer almak Uzere 

par~nt:ır 

~.3C '1.\ in sa:ı ti 

- Hacı lılerzuk efendinin dedi· aşağıda isimleri yazılı aı1tada§1a
ğine JgÖ~ üp.m ınabeyncibqıla- un l4 eylUI 941 pazar gunü saat 
mı evine g'ltmis. Şimdi gidip gc- 14 dP futbol leva.zmtlarilc birlikte 
tlreceğim.. Y.'enerhahçc stadında hazır bulun· 

l'?.S ıı ~rierl 

1 '?. ır. .\janıo 
18 llt'ı l\luhtellı 

>::trkılar 

x:-ııı Han ık 
program 

18,0S lf';\"dan 
fl'n!ltı 

;ı; , :t .• l\onu::ııua 

Alman haber meraklıları t.at- . m lan rica olunur. 
Tak" imi 

'ıl.10 Saz efterleti 
~l.S:t Konuma 

(l'O'lt& 

Kutum) 
.1 .•~ Rl)nM!\l<-um 

min etmJlti. Hdkea ya.va~ yava!l Be ilttaştan: Mehıncıt Ali, lb-
~rb:ıe da~. Binu evvel Ha. rahim, Yavı.ı. 
cı Me~k efendiyi hayırla yadc- 1 Fenerbabçedcn: Cihat. F'lkret, 
den d<ı8tlan deftım ediyorlardı: Esat, Niyazi, Aü Rw.a, K Fıkrct, 

- Me~tım adeta :tar- l~cbli, Naci, Ömer, Murat. l'\aim. 
deş., Ço'k ükUr bir şey yokmu .• Ze) ne!, Lebi;rı, Aydın. 

Utıt politika 

Yoks.'I. yanardım mahşC'~ kadar Gnlatasarnydan: Osmnn, Saim, 
Tiryaki zad Hac1 Me:-mk efen- 1.-'aruk, Adnan, Salim, Mu.sa, En. 
di)'·e.. \'er, I<: fak, Saliı.hai tin. M1>l1met 

h ıdi!!elPri 
il!. !\ ( O.."Uk lddhıi 

J 9.SO ,\jnn~ 

hnr bfllıd~u 
2ı.so ı\j:mıı - -------·----

;ar şamba1Per embe' 
1 O Eylül j 1 ı ... ylul 

- Allah için doğnı adamdrr. •\li, Arif, BUIPnd. 1smniJ, Gazan. 
Karıncayı: inclt.nıemlc;Ur.. fer. 

- O kadar mı ya hcm.,lrcciğim. bt S"ordıın: Kadir. Tal'.ık, SC'· 
Şunun urnsmda kırk kişiyiz .. Krr fer, M~kcrrem. 
kımız da blrib"rimlz.I çok iyi bili-

1 
Vcfadı.rı: Enver, uleyman, Pik 

Tri. Neme llwm.. 1ki elim lanı. ret. 
ma gclccc.k. Bir glln olsun b ını De.rkozdan: Ş:th;tp, Bn.:hadır. 

·- ::ıa;mn: 18 
Hrur: 128 

1 :;'abe.n: 19 
1 Hızır: 129 

kaldırıp da bir komşunun pencere- • "' • 
\. lllU ıı..-ı "--· l!laam 

<lllMt,;lt• 

,_, 
ıtAaıı sine baktığnu gören olmamıştır Putbol mcvs'..minln açı:lış1 mU -

müfilUmaııcığm,. nııJiPbetile H eyırıı 1941 pazar 6.36 11.09 
• • ,. günil Fencrba.bçc atadır.da tertip 

<d• 8.37 Jl,J! 

ö~ı., ıs.ıo 6 . .ı:ı 18.ll 5.H Ne tuhaf bir tesadOrtür ki; yal- edilen şenlilderi t rif etmek ü
nızlığmdan ürlanr>ğe bıışlıyn:ı tir~ :zere şehrimizd bulunan milli fut 1 
yaki zade. Hacı '-tcrzuk c:fcnd .)i ibolcularla eski sporcularm bölge 
mahallenin ileri g~lenleri evlen- spor servisinden davetiyele rini nl
dlrmeğe karar vcrd'kr. Aradılar, dırrncl:ın rJ.ca olunur. 

lklndı uı.u 9.!i' 
A'kşanı 19.2t Jl?.&9 
l'atsı 

İmsak 
:?O.ii!J 

H.45 9.19 
19.%6 ut.00 
11.01 1.SS 

4.51 9.%7 

sordular, soruşturdulsr .. Mahalle. 
de mtib:tşiriıı dul kansından baş· 
kasını bulamadılar. En uygunu bu 
kadındı. Eh Hacı Merzuk cf ndi
nin kısmeti bu imiş,. Güniln bi.dn
dc de evlendiler •. 

Söz aramızda.. Hacı Me~k e. 
fendi, İffetin gözü ne renktir, sa
çı U%UD mu? kma mı? teni e&ner 
mi?. beyaz mı?. Koynuna girinoo
Ye kadar bi.lmezdi.. 

Fakat bu \•esile, tiryaki za9e 
Hacı Merzult efendinin ayağına 
gelmiş bir kısmet gibi oldu ve 
doetlan bir daha dile get.i.l'<li .. 

Elin ağzı torba değildir ki bü-

Bayramiç'te 
Kurtuluş Bayramında 

erlerin müsameresi 
.Bayramıç, (Hosmıi) - Bayra. 

rnıç, kurtulu.s günil olan 4 eylül 
1941 kurt.ulu zafer bayramında 

16 ncı tUm. Mıh. böl\lf\1 ericrt ta
rafrndsn bir ımtısanıere t crt.i.p c
'<lllıniş ve ınuw.ffak.ıyetlc ama er
m · tir. 

Temsil CJi.P. salonunda. veril. 
uı!ştir • .Alay komut.anı Kemal Ô· 
nok, kaymakam, ve belediye rem 
v daha bir çok subayla memurin 
ıııe.loriuna feı'8f vemıişıeroir. Tem· 
sile milli ıx:ıatfla başlanın.I.§tO'. 
Ma.retan ıeotu'& 1st.. Kadl~öylü ne· 
ştt Uygun "Büyük Zafe~. adlı i
iıi ve onu mUtealdp ''Türküm Bil· 
~11~,, adlı ~ de Ahmet Ar· 
mağan okumU§tur. Şiirtn sonu sü
rekli )lkışla.rla nihayotlcnttı.lştir. 
Büyük zafer adlı şiir Reşit Uygu· 
nun kendi }•a.mtış olduğu bir eser
dir. 

Bunlardan sonra "En ulu eseri., 
adlı faciaya başla:nmıştır. Bunla • 
rm da baş rollerinde · Halil Şarman 
ve Rc~it Uygun eseri bir haldkat 
olaı'&k yaratlnJ6Jardtt. .Kendileri 
tarafuıden 1Jive etmiş <>Mukltı.rı 
t&bloda. Hayri Ts.may :ih Uyar ro
lttnde de çok büyilk bir muvaffa
kıyet göstermfşttr. Ve NSyJelilde 
fa.ela sona eımlştlr. 

"Soyulan Hırsız,, adlı kbınediyi 
yaratanlar da yine Reşit Uuygun 
ve Hayri Tamaydır. Bu ee~r de 
bQyUklerl tara.fJndan bUytlk a~· 
larl& eona ermlştir. 

Y okıul talebeler İçin 
adalarda balo 

c. H. P. Adalar Kazaıı: idare heyeU 
tarafından mevıılmin aorı baloru ota.. 
rak 13.9.941 CUmartesl" alqıami An•• 
dolu kulllbllnd& blr gece eııenuai ter. 
tlp tdiitnJ§Ur. • 

Pattrulerle da vetıllere maıı.tuı olan 
bu .nezih toplantı vMileaUe Adalarda· 
kl yokııul talebeye <yardnrıaa ,bulunu· 
Jacaıtur. 

ATdet için npur· nrOr. 

Subeye Davet 
l:Ddn611tl lbkerlllt ~ttellnh: 
:oenız makin~ Y'klqt..ilt Şakir otlu 

H~n S~ttar 303 {814 .. 324). 
Dz .• Ma. YUzbarıır Mehmet ot. 

Kat'h1 808 ( 18!8). 
...,Da. Ka. Tzb. Zölnkat Ol. Ali R&. 
ln1t sos (188'). 

8. T. TQte'Jtt\ uat&I! Bek!r ot. Ol. 
:yuettııı (81& • 8rT) 
HO~yet et\ıdaııl&]11 ~ tıır\fkte a~l• 

tube)'t mtın.cııaüan llA.ıl 91\mur. 

Tebliğ 
]'eni~ ajanlığından: 
1 ~ c,r':11 cumartesi gunü Moda 

Deniz klilbünlin korllannda. bu 
seneki tumuva)'n başlanacaktır. 
Jzmirdcn ve Ankarada.n ıda bu tu-r. 
llU\-S.ya birlnc:i. sınıf O}'UllCUb.r ~&
tirat cd ct>'ktir. 1'1naller 20 ve 
!:l e~ liUde oynanaeaktır. 

Dilekler: 

Mebuslarımız halkı 
dinliyor, fakat .•• 

Okuyucularmnzdan tanmmt1 blr 
zat ~ gazeteye ynztltnnSmt 13tlye,_ 
rok ~lan ıs6ylei.'ll! 

tııtanbuı metıosıarınm kualan do. 
laprak 11:\lkm 4St"klerlııı, dcrtlertnl 
dinlediklerini ve bunlarA ç&re bulma,, 
ğa ~tıklarım ga.ıııete.Erde okUyor 
ve memnun oluyoruz; fakat dalma 
toplantı olup bltUkten eonra ertesi 
gUnkil gauıtclerd" "DUn rrıebustannmı 
flltın yere gttmıııtır., dile okuyoruz; 
muhterem mebuslanmır.n ne zaman 
hanJi'f. kazada nerede bulunacakıa.n 

lbet~ bir programa tft.bidtr; bu prog
ram g1hıll lle BUU no t'V'Velden UA.n 
~lise de ih rkea oküyup f>~sc mc
'buslnrımızn söyllyeeek !.Atı olanlar da 
ona göre barekct tmkll.nmı bulaa da.. 
bJı. lyt olmaz mı? 

Beyoğlu Halk Sineması 
Rugtbı l\laUne 11 de ~('(le~ de: 

1 - KızıJcölge JO Klllml birdfıD. 
ı - Anılanlar Ada11ı. Macera tllml 
s - Yatmord::ut ~1'1Hlll. Komedi 

Yeni koltıılilar konnimu,tur 

Yaza veda 
-Bebekte-

Bedtıeht bir han muho.letetı, Be· 
bek Belediye Bahçesüıcle seçen Cu· 
mrı:rtesl 1çlıı ilıaztrlanall muht.e§cm 
mllsam reyi blr ha:rta geriye atlı; ve 
yau veda için dUşlinU!cr. tııu eptg ve 
bah8 bt~lmcz mUsamenı böy1ecc .ıs 
Eyınıo kalmı§ oldu. 

Evvelce de yaZdtğ'lmız gibi bu, nevi 
pbSnla ımünhasır fevkaJAde parlak 
müsamereyi c. ll. Pa.rtl!!l Eminönü 
nahiyesi hazırlamaktadır 

Tertip !reycU, yln 11\ ~lce yudığl. 

mız gibi, blr evlenme memunuıdaıı 

gcçmi§ fakat henllz düfOJılerinl Y8P.. 
mamış gençıere telleri 'ft 4'l•aklarıy. 

le bahçenlıı eu mutenl\ lıoktatarmcıa 
ib!re.r demet çiçek bahçes1 halinde ha· 
zırla'dığı yerlerden başlta, daha bir 
hayli yenilikler dUııUnmU,.ctllr: 

E7.CUmle, llac:l:\m B&tnlayln mem· 
lckeUnıten bize natmeJer getiftn çok 
temiz ve uıll çocuklar lbuJmU§, bunlar 
görUlmemlıı güzclUkler saçan mahalli 
Japon elbiseleri ve 1stan°'4lda İlk Dl>. 
ta itilecek blr sürpriz olmak Uzc· 
re Japon prkılann(lan numuneler ha. 
zırlarnıatır. 

Bunlardan ba§ka Şark ve Garp mu
sikisine: Oiıkar 'Vayll4ın Salomesbıl, 
mebdeiııdcn dlıha iyi itad' edenlerin 
yapacağt ~ak18lann cazt~uınc hudut 
olmıyacaktır. 

Müsamere bqlarkcn, Bebek Koyun· 
da civar deniz k!Upleriıı:n mükemmel 
bir yarışma phlt olacıığ12 

Mehtap çıktığı zaman, denizde mu
ıslki cezbesi !çlndc geçen eaz heyetle_ 
rini işideceıtz. 

Denl.zete ve karada eahne, Mat üçe 
kada.r yaza w<Jam en tU.su:nklr bir 
hltırası kalacaktır. 

20 üÇ ROŞEU $APKA 

otura~ak salhınmak i tedi. Yuvarlandı,'' 
Değfrmeı.C: Lukas: 
- .. Ey it ! M ıı·~! diye bağırdı. Be efendi haz· 

retleri bi .. • tn'r'afımzı incittiniz mi? Bira7. su. ibiraz sirke 
getireyim mi? . .'' · 

· Zapt·ye mudürtı. :muktedir olaUğu kadar toparla· 
narak: 

- ''Bir ~Y olrı1aôı, lbir şey o1madı . . " dedi. 
Ve Frasldtanı:ı işitebileceği 'kadar yavaş bir sesle 

ilave etti: 
- ''Buntın aCismı aenden <'lkaracağım.: 
Hftıa asmanın tepesinde olan Lukas: 
- ''Her nt- ise, diye cevap verdi. Beyefendi bRzret. 

leri bavatımı kurtardılar. l)üştin kancığım, alkımlan 
seyrederek :m.trsdn oturuyoroum. Biri birini kateden direk. 
!erin ve vücudum 'kadar aralıklan olan daUarm Uf.erinde 
olduğum yerde uyuyuvermişim. Anlıyorsun ya?,. Beye. 
fendi ha.zretlerin:n yuvarl:mmnsı beni zamanında uyan
dırmasa' öt, tam bu öğle l90ltunda döşemelerin ~inde 
beynimi rıı:ı~-çals.r.nt: olac~ktlm ." 

Ztıptiye mUdürU sordu: 
- "Ne? Nasıl? Q halde <:<>k memnunum. yuvarlan· 

dığım için rok ımerr.nun olduğumu söyliycyım," 
\1e de~rtnenc:nin kansına dönerek: 
- "Evet. bunun acısını sizden çıkaracağım .. u diye 

s'ozUne nıhayet ~rdi. 
Bu sözicıi o kadar :mütekasif bir hiddet ifadesi i~in.. 

de ~'6vledi ki :Mistre!! Fra.Skita ~ndi~lenmiye başladı. 
Kadrn aşikar bir surette anlamıştı ki deA'frmencinin 

her §e~>i işi tiı.,rinl zannederek zaptiye mUdürü svvell kork. 
mu3tu. :Pakat hic: bir §eY i§itmediline kaııut getirince, 
(~linkU d~X'r.nencir.in 90~ kanlı kurriailı~ı upttye mU
cürünü aldntınıs oıabilirOi) öfkesinin dir.gfnle.n~ saln'er-
ıni~"e '\'e intikam usulleri tahayy(il etm.ye ibaşlanw.ftt. J 

. Kadm: ' 
- 'Şmdi ~cğıya in 'baka.Jım. Ban" beyefendinin 

üstUnü. başını düı-.cltmek iç\n yardrm et .. Toz toprak !çin· 
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MUCiZELER 
Yazan: 

PITJGRJLLI 
J ürkçesi: 

ıı.tUZAFFER ACAR 

74 -·- -
Hayır, çünkü g-orünüı ün tama • 
men aksine olarak ben bugune 
kadar daima ilmin son buluşıarı
m, en son mctodlannı ha taları
mm üzerinde tatbik etmc.ktcyım. 

füı.tta doktorların rnUştcrileri
nı almak içiıı en ufak bir te~el> 
büste de bulurunl.1§ değılım . yal
n:z müteredditler, telaşlılar ve 
gayrimemnunlar akını ile iktifa 
ettim. Ben sihirbazlık etmiş de
,ğiiim. Biltlkis eczalarımı, ilfıçla· 
rımı en btirük eczanelerden al • 
füm. Ve yalnız bu ilaçlarla ve 
bütün daktodarın yaptıkları gibı 
hastalarımı normal şekillerle te
ôa vi ettim. Haua 4birçok dokto~ 
lar gibi tedavisi kabil olmıyan 
hastaları boynuma almadım, yal• 
nız evlerince veya munycncha
nemde tedavisi miimkUn hasta
larla uğraştım. Birçok defalar 
benim müdafaama imkan olmı -
yan hadiselerle karşılaşıyor ve 
bılhnssa yapılması lazım gelen 
cerrahi müdahaleleri rnemleke -
tin en U"ta operatörlerine hava. 
le "diyor, hatta bauın masrafla
rını da kendi cebimden ödüyor -
dum. ' eteki.m gördünüz; ~e
kctin büytik doktorlarından hiç 
biri gelip aleyhime şahadet et • 
medi. Ben birçok kereler hasta· 
larıma: "Bunu bilmiyorum, anla
madmı" diyebilirim. Fakat bir 
doktorun bunu söylemesine im -
kan ve ihtimal yoktur. Çünkü 
bir doktor hastasma: "Bilmiyo
rum, anlamıyorum." derse o has 
tayı arttk ilelebet kaybetmiş de
mektir. Hasta hiç tereddüt et • 
meden gider iba.~ka bir doktora 
müracaat eder. Fa.kat benim gi• 
bi bir tecrübeci ha tasına: ''An. 
lamıyonım" derse hasta sihir • 
ı. .. zda daima bir hususiyet var -
dır zannettiği için yine gelmek· 
te ve derdini keşfettirmeğe ça. 
lısmakta asll tereddüt etmez. 
Dünyada.ki insanların birçoğu 
mukadderatm elden okunacağı • 
na, hadiselerin evvelden keşfe -
dileceğioo, gelecek fonalrkların 
önüne geçmek imkanlarının her 
zaman mevcut olduğuna, hattft 
Olüme karşı gelinebileceğine, ba
zı .sihir ve garip ilaçlarla birçok 
lbastolıkların tedavi olunacağt • 
na inanırlar. 

İşte sihirbazlar, medyumlar. 
falcılar halkın bu batıl inanışla
rı neticesinde meydana gelmiş -
tir. 

Vaziyet böyle iken lben dok • 
tordan ziyade sihirbaza inanan, 
ilmin kudretinden ziyade görün
miyen kuvvetlere itimat eden bu 
lcim..ctelerin taleplerini tabii red
dedemezdim. 

Bir kaşığa konan ilaç a~ııı ol
du'ktan sonra o kaşrk ağıza gö • 
tiirUli\rken sizin veya benim söy 
ledi~m söz arasmd'a. bir fark ol· 
m~ bundan ne ı::ıkar? işte be • 
nim diı'!er doktorlardan farkım 
bu ... Sonra ben bu ha.!'talan c-

vune, muayenehaneme davet icin 
h ic'bir şey yapmış değilim .. Gel· 
m elerine müsaade ettim, gelenle
r1ı1 başkalar:nı getirmelerine de 
göz yumdum, gelenler geldi. 

Daha başkalarım da getirdiler 
ve bu şekilde günden güne çoğal· 
clılar .. Sıhirbnzhğa bağlananlar 
7.ehir ipt il<isma tutulanlara fev ' 
kal fıdc benzerler. Bir kere sihir: 
bazın cazibesine kapılan, kokain 
ı~üptelası gibi bir lbaş.'lcasını da • 
sıhırbaza, falcıya götürmiye ba· 
kar. Bu gibi kiı:ıseler derhal ta· 
mşır ve anlaşırlar .• Öyle böcek. 
ler vardır ki biribirlcrini kilo 
metre!ercc uzaktan hissederler • 
İşte sihirbazların, falcıların c~
zıbt>.sinc tutulanlar da böyledir 
Biribirlerini hisseder, biribirle: 
rıne bağlanır ve başkalarım da 
aynı yola sürüklerler. Bizim 
meslek işte böyledir . .Bir mahal. 
lede bir sihirbazın, bir muci?Jeler 
doktorunun mevcudiyeti ihaberl 
yayılınca artık o mnhalleye ve. 
ya o sehire doğru bir akın başla· 
dığı açıkça @rülür. 

Tcodor Zuifcld ibir an sustu ve 
kendisi aleyhine g~adet etmi~ 
olan şahitleri teker teker gfü~ 
den geçirdikten eonra devam et. 
ti: 

- Bazı şahitler benim iliç sat 
tığımı da söylediler. Böyle bir 
halin vukuu yoktur. Ancak bazı 
ilaçları eczahaneden alıp şekille· 
rini değiştirdim. Mesela ka.,.~ 
ise toz yaptım, toz ise komprime 
hnHne koydum, Sonra bir kıs.un 
şahitler de benim manyetizma 
yaptığımı ve bi~k !hastalanmı 
hipnotire ettiğimi iddia ettiler. 
Derhal -9UJ1U söyliyeyim ki ben 

f!şahsan imnotizmaya, bir insa· 
mn enerjisinin, diğer bir insana 
gecerek tesir icra etmesine ina. 
nanlardan d,eğilim. Maamafih 
bütün bunlara rağmen bazan ben 
de küçiik ameliyatlarımda mu· 
vaffak olmak için ipnotizma ya_ 
pıyormuş gibi hareket ettim. 
Hastalarıma kendilerini eski Çin 
de olduğu gibi altın iğneler 
ba~ırarak tedavi ettiğim lıissini 
veriyordum. Fakat iben de iğne. 
!erle lıa,sta tedavi edilmesine im· 
.kfin ol."llıyacağuıa inanırmı. Ben 
altın i~e batırıyormuş gtÖİ g-ö_ 
rilnüyor, fakat hakikatte malfun 
olan şekilde enjeksiyon yapıyor. 
dum. Enjeksiyon yapmazdan ev
vel hastanın kolunu veya baca· 
ğtm bir ayna p~a ı v~ya. bir 
madeni para ile soğutuyormuş 
gibi davranıvor. fakat hakikatte 
hastaya belll etmeden soğuması 
18.zım olan yere kloıin detil slln. 
yordum. 

Hukuku umumiye avukatı: 
- Sihiri>azlık .. G&bağcdık •.. 

Diye ay~cla ikalklı. ~eod<ır ZUl 
fold hiç istifini bozmadan \'e e& 
leline azami kuvveti vererek de 
vam etti: 

UÇ KöŞELt ŞAPKA rr 

İhtiyar adanı eskisinden da.ha QO.k sarararak: 
··- l"okat&.. hana bak, bırak uyusun.'' dedi. Sevgili 

Fraskita m beı.i dinle •.. Bura~·a gel... Şuraya yanıma o
tur . . Sana çok söyliyeceldcrim var.'' 

Değmnencinin karısı nlçak bir sandalyeyi yakaladı. 
Ve zaptiye mi..!di!.rl:nün önüne, onun sandalyesinden nazı
k!ınP bir:ız uz...,Nığn koyarken: ''Hiç şüPhesiz" diye·cıevap 
verdi. 

Ot•ıru: ott•rnıaz bacak bacak üstüne ı:ttı. Diraoği.ni 
dızinc dnradı Gen<.- \•e sevimli yüzilnü avucunun içine a
larak ilerıy~ d'1fr\' eğild1. Bu suretle bası yere e~lmişti , 
Dudaklat ı nıtitebessimdi. Yüzündeki beş gn.mzc de faalt. 
y~~t~ oldu~ halce zaptiye mlidürline dikilen sakin göz
lerle. beJ efendi hazretlerinin söyliyeceklerini bekled1. O 
bu haliyle bir bombardıman bekliycn Gamplunava benze
tilebilirdi . 

lhtiy:ır adam konu mağa çalıştı. 1'~n.t bu muhte
şem sevimlılı~n ve bu letafetin parlaklığından gözlerı 
kama!7ar:ık nı::.-zı açık kalmıştı . Rubcnsin fırçasmdan çık
ır.ış bir malı ü • f!:bi. anlaş lınaz dcrm mavi gözleri, müt.e
bessim ve temiz zj?zı, Hi.tif vücudu ve mermer gibi deri· 
sile kork ı Hhnm cd n bu kadının blitun varlığı karşısın• 
da gözleri kamtsın: tl. ·ıhnyet ölgün bir sesle kralın 
mUmcs ili: ·'Fıarldtu!" diye lll1rildandı. Bu esnada çur
puk omuz~arı üzerinde yUkselen, terle yıkanmış buruştik 
yUzti şidd~tll bır üzUntüyU ıfade ediyordu. Frcıskita: 

- Bu benim ısmimdir . Sonra? diye sordu. 
lhtiyar aclam fe,•kalade müşfik bir sesle: 
- ~e i ti yorsun? dedı . 
Değirmencimn karısı: 
- Ti! mı istı~orum? dedi. Pek fena vazi~·etU bWun

du~ o da,lardan buraya gelebilmesi için Estelladaki bir 
ydenimi belbd:yeye kft.tip tayin ettirmeni.%i istfyorwrı. 

- Ernskita 'tunun kabil olmadığını sana ~ 
bulunuyorum. Bugünkü katip!, .. 

- Bir hırsızdır. Bir c: rhoştur. bir hayvandII"!. 
- Biliy\Jrum, belediye cncumeni kitaplarında bir ka· 
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ı mci tertip 2 inci 
çekilie pli.m 

ikramiye ikramiye buamly• 
Adedi mlkd&rı Tutarı 

Ura Un 

1 '6.000 %6.000 

1 10.000 ao.ooc:ı 

1 5.000 %6.000 

'° 2.000 80.000 

i • 1.000 80.000 

uo 600 80.000 
800 100 80.000 

1.200 GO 80.000 

4.ooo 10 -IG.000 
80.000 • M0,000 

81.MI YE&'CN 1J0.000 

,am bilet 3, yanm bilet 1,G l'.radır. Huılatm y11zde 60 1• i.kramlyedlr. 
Çeldllf bu defaya ;naım:a olmak u.ere 115 JCyıtU !Hl de 1zm1r EDternuyonal 
l"uarmd& yapılacaktır. Isilet.1D1sl ıo JCylQJe kadar del1ft1rinlz 

• 
"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazıları 

Beria> llemdl ..., .... ,... - mıra,... - ..... 
8l'l'lll llUlft • 

tteal ~ - .Rcımall - ll1J8BAJI •UllO&S • 
• Den"° GaRtllel;lll - SllBU. ALTUG il 
........, 11.ıt'Wlu um tJb - 11A1UU ~A&Dl us aoo 
.,.._.. 8altu Melıımedbl ~ DüiAd - BlLIO tJB&Jıj M 
._.. lmldlnf' ı• 1nı11me ue tpetkıl - rr..... ld._.. UI 
&elMl.t -.t'ltcDDt IMO kelime lir~ - & ......... lld1allt 1151 
KelMll lladllw , ... llelllDe •• ötnad - ......... lııllUo .. 
-lM wı Kalam - l!IAIAIL\~~ KIP U1 
&.,a• 1111 119 - Rc.man - RAMN BA8111 09 • 

Jandarma GN. K. AnkMa Satınalma Komis
~nunclan: 

Bir mell'<"HDe otur bir kuru,, doksan u.ııUm fiyat c:a!ınıin edilen 
.. Uft.ilOO,. metre ~a~.rlık beli 22.E.il Pazartesi gtlDU aaat 10 dt Aııkarada 
J. SR. Al Komlıyc :ıumuzda kaJl8b zarf eluiltme.Ue alınacaktır. Ntlmune 
komt.,onumu&da bel' ,nm görWılr. Şartname (362> kUJ'Uf bedeı tı.arıwtmda 
Allkara ve btantn:ı J. Sa. Al. Ko lumdan almır, Muvakkat temınat 14867) 
llra ( 46) kuruşwr. bıteklUeriD k11pu zarf teklif mektup.ani' eulltme 
akUncleD bir Ha ent':me kack: komiayonumuza vermeleri ,1';278) 7812) 
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yrt vardır. Ben Oorporation'un muvafakati olmadan kim
•yi namzet gcsteı emem. Aksi takdirde tehlikeyi göze ... 

- Tehlike! Tehlike! Su dairenin ti. kedisine kadar 
Jıic;birl beyefendi hazretlerini memnun etmek için tehli
keyi gör.e almJl"Or~ar. 

Zaptiye mildbrü: 
_, Bu senin Clfk·nm kabahati midir? diye kekeledi. 
- Hayır! Hayır! Ban beyefendi hazretlerini bedava 

meviyorum, 
- Bana beyefendi deme. Bana. sadece siz. de; ya

hut ne i~tersen onu de. O halde beni seveceiini vaadedi• 
Yol"Bun ha ? ! 

- rten dah~ evvelden sizi sevdiğimi söylemedim mU 
- Fakat? .. 
- Bunun fakatı, makatı yok. Göreceksiniz veienim. 

r.ıe gtbel, r.e namuf.lu bir adamdır ... 
- Ah! Fraskita ! Sevglim ! Asıl güz.el olan sensin. J 
- Dem"k her.den hoşlanıyorsunuz? 1 
- Hotanrr.ak mı? Seninle mukayese edilecek bir 

tek kad•n }'Oktur. 
Mistres Fraskita bl1lzunun kollanm sıvadı. Ve Kar

yaticl kadar kıymetli ve beyaz leyl!klardan daha beyaz 
kollarmm yukan kısnnlannı e:östererek: 

- 'O ha!ck bakınız benim hiç bir saklı hareketim 
JO)rtur.~ dedi. 

- ''C'T8Ce f,ilndUz nerde olursam olay"Dl simen başka 
bir şey dilşünmllynrum_'' diye r.aptiye mildilıil devam 
etti. 

- ••Ne? O h2Jdc han'Illef endi hazretlerinden hoşlan. 
mıyor ..nusunuz? .. diye Fraskita sordu. Ne yazık, yatak 
odanızdaki uat' tamir etmek için Lukas Bize R'ittiii za
man banımefendinın çok bot. çok iyi ve tavru hareketi 
tak ki.bar \Jjr kadın oldufunu söylemi§ti." 

Zaptiye mQdtırC acı bir ifade ile: 
- "'O kadar defil ! O kadar delil!" diye mmldanclı. 
Dellrmenciııiıı karısı ımlerlne devam etti: 
- t4Jliter' taraftan halk .... 8iylenildiilne 16.. 

j 

Saraçhaneba•ı 

Halk Sineması 
B1BINCI Fil JI 

DISI TARZAN 
tKtNc..1 FiLM 

O KAOIN 

KAYIPLAR 1 
EmlnönU malmUdUrlUIQııden aı. 

makta olduğum tekabt ma&fım& alt 

1 
ve b&§ka hiç bir yerde kullanmadıtmı 
tatbik mQhUrUmU zayi rttlm. HUkmU 
yoktur. 

Adliye zabıt kAtlpll~lnden mUte. 
kail Ahmet Hamdi A vpr. 

-(372384) 

• • • 
Vefa orta okulu blrlncl mutmdan 

aldığım taadiknam•ml zayi ettim. Ye· 
nlalnl alacağımdan eaklalnJn bllkmll 
yoktur. 

Fatih: Çırçır caddeıel 18 namara
da Salıeb&ttlD Seatay. (17118) 

• • • 1 

En ldaran 
,LAIBA 

l~.,ntı HELIOS MOESSESATl g:a·ag 

Wanbal 1 oD tcra lılmtarlor-u: 

94111026 

MJıklMldema Şltllde BomonU tM.. 
delllnde G9sel ~ eokalmda 
1'7,!9 nlllll&l'alı Selime& Apartı. 

manmda makim lkea bUea ika· 
meqAlu meçllal lıuJuua 11MaD 

ıı..ana. 

•rS:ek ISTlkLAL ~I 
Taleı:ıe kaydı iÇi:. ber gt1D muracaat 

E8kl talebe kaJ1tlarmm yenllenme9lne 115 :EylGI• 
p:.•ADIWAl)I POUS &ABA&oı.11 

Telefon: 22634 , 
nrklre caaaaararedA 

ZiRAAT BANK 
~UI tanbi: 1888. - Sermayem: ıuo.<JUO,_, 

5ube ve Aıam adedi: 26S. -~ 
Zirai,,, tıctm '•n llftl• b0?1ka ,,.~ 

Pu9 ~.,..an........,. 

Çatalca kıu:a.11 Podlma köyü ilk o.. 
kulun ikinci amıfmı Ucm&l ederek 
8 QncU sınıfa pçtiğll'c dalr kızım 

GUltene alt nakil kAğı± aayl edlldl. 
Yenisi çıkanlacafmda?l eıkl.sinln bllk. 
mO yoktur. 

Kmıuacuk: Tabtrcbnstaa 18 au· 
manda stımrilk mulııafua me-

BahfiveriD aleyhinize Beyoğlu bl· 
rlncl Bl1llı hukuk mahkl'malndeD ıa. 

Wı.lal ve berayl lnfu d&!remlııe tevdi 
eyledfti 26.4.IHl tarlh V.J 9'1/1087 nu. 

muru K.lDl Qetl110r (nMO) 

maruma mukayyet J:.UlrmO l1&m mu.. ..,..., B&nk&lmdl llWllbar&b •• Oltıal'Sll caııartU' ~ 
clblnee tabaill tekarrtlr ece.n 2llO lira· o<dl" 

Mı Ilı.- ıııalunanJ&rl 18Dedl • ,.,. tdlecd 
nm bermuclbl hüküm l9.11.988 tari· pl&oe core Juamıyc ~tııııac-ıı ·ftl. 
h!nden itibaren yüzde ;; fi.ti ve yUzcle 

1
..,. ...._., !5f • • • 7692 numaralı blalklet ehllyetna. 

meml zayl ettim. Yenlıtnt alacağım. 
dan eıkllinlll hOkmO yoktur. 

• edect ı.eoo llnf• a.ooc in uv ., 

5 avukaUık UcreU ve 1""7 kUJ'Uf ma. ·-• • ... • 1.00I • ..... ... 

Sarıyer: Ort:açepne t9dcleal 108 
ııarlfi muhakeme ve len muratıarlle 1 • !M • &.OOCi • ,.. • 

birlikte tah.uı haklwıı'" taratmıza ., • ıı:ı • &.OCN • 
aUlllU'llda Necati Alr••>'· 

(l'IMI) gönderilen lcra emri lkametgllu ha. OIKK.A 'l'. Beea.pa&rmddl oar&Jar blr ten• ıÇtlJI' 
mrmmn meçhullyetl haaeblle tebliğ ~ uamı,. -t4 uıtı.rdl .. it ••• 

ı.tanbul Vefa llae8! oınmcu amdm· 
dan almlf oldutum 1019 numaralı 
mektep ta.edikDameml zayi ettim. 
Yenlalnl çıkara.catmıdan .,.,.,anın 

bUkmtı olmadığı U&n ohmur. 

ktlm•mam11 oımnsma " bu 11UreUe j ıı ...,.., ... , il - "-fi ·: u Mart. u tiaziraD "".7 .... 

teblJl&tm bir ay müddetle na.nen teb. rtnde J&plbr. 

ı.ıame ıcra blklmUllJıce karar veril li••••••••••••••••·-·~ 
ml§ olmaema binMD tarD:l illııdan iU· 

Samtt.tya Pl&Da JU11111a No. U 
Ceım.1 UDDM (S7W) 

• • 
Enez GQmrQUnden allJlmı ISl •-

yı ve 27 .15.IHl tarlhll ticareti dahlllye 
beyamıameslııi kaybettin;. Yenl81 çr., 

kanlacatmdan bUkmO ,olı.tur. 
Mehmet Beklr Kara (87284) 

bıu'9ll mllddeti mezkOre aarfmda ve 

~l/1M6 d09y& No. De m.ııkQmunblh 
borcunuswı vermedfllnlı ve yahut le. 

ranm teblrl hakkmda teı kik mercllll. 
den wya temyiz mahkemeabıdeD ve. 

ya iadeyi mahkeme yollyle alt olduğu 
mahkemeden blr karar geUrmedltınız 

ve yine :mezkat' mUddet u.rfmda mal 
beyamnda buJnnmadıltDız veya hakl· 

İstanbul Belediyesi ilanl 

&eyazıt tahı;ıl !JUı..es: oinas.ııc ıkmaı ın§&B.U .K&~ 
meye konulmuıt ur. Kc;·!f bedeli J'i ::ı2 lira M kurul .-~ 
69 kuruıtur. Mukau'e, elcalltme, baymdırJık işleri pa-: 
şartnameleri rıroje Kç?lf bUllsu•'ı: ~una mUnferi diğet 
kıı.blllnde beledıye !en ı,ıer! m1ıdUrlUğUnden verılecektlt 
~emhc g1lnU ıaat 115 c:e Daimt Ellet.mende yapılacaktıı'· 
nat makbuz veya mektuplan. hrıl0 tarihinden eekiZ gıııa -
'41ert mUdtlrlUAUne uıUıt1caatla alıı•.ı.klan fenni ebliYet. GOZ MUTEHASSISI . .•.. .,.. ... 

Puardail oqlla. oer ltlD 
OOL&l•D llONU 

Tahım. Kam., Palas 
I nci kat 

kate muhalif beyanda bulunduğunuz 

takdirde mOddeU mezkaı"enllı hitamı· 

n& mtltaldp oelıd lıll:s. ...-U. laap 
eden muameleyi kanunlyeye teve..Ul 
lrtlmaca&ı maıamunu obı2ak ve bu 
lıummtaJd lan. emrlDln taratuma teb. 
IJl1 makamma lra1m bWıonmak bere 
lreyfi7et ll&Da t.bUI olunur. 

l'Wfeaı •ta (87236) 

Acele aablık Araa 
KArta.ı Maltepesinde Kmuoqme 

lllevkllnGe Bafdat caddUlnde 1 dıaldo 
ıca mP..ıa.fede IH4 metre murabb&I ar
• acele olarak 1&t11Tktır l'allplerm 
Yakıt gazetem.de Adnar EYclm.,. 
mUMl<'.tı&Uerl 

tsrANBUL BOBSASININ 
1/9/Ml l'tYA'DABI 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı ver. VAK/7 Mat,_.aa..,. 

Umu..., .,--n"tVtlh ida!'e eden: 
Dpfi1r A ,,,,,,,, ~,..,._,,., 

Londra 1 Sterlin 
Nevyork 100 Dolıır 132.-
lıladrid 1'00 Peaeta 12 93715 

Stokholm 100 ine~ Kr. 81.0060 

11811A1ı1 n TAB\ IJAT 

lkramlyeli " 15 988 19.615 
% 7 984 BmLI • Er .. 
zunım 2 na. 1 20.20 
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re ~k aksi \'C kırk~ ı. sizi demirden bir sopa ile id~ 
re ediyor:mış," 

Don Eugenh' de Zunige Y Ponce biraz kızararak: 
- 'Tan: emen öyle değil, fakat belki biraz.. Şüphe

siz kanmın aksilikleri vardır. Aksilik ile beni demirden 
bir sopa ile idan: etmesi arasında fark vardır. Her şeye 
rağmen ben bir zaptiye müdtlrilyUm," 

- ''Na ıse onu seviyor musunuz. leVDliyor m~ 
Puz? •. " 

- "Sıze söyliy~yim. Onu seviyorum yahut daha bar 
ka türlU söyliyeyiın, Size rastlayıncaya kadar onu eevdim. 
Fakat si~ ra~tlcadığtmdanberi bana ne oldu bilmiyorum. 
O da ban~ bir şe-yter olduğunun farkına vardı. Siz.e şunu 
söyliyebilil'!m ki bugünlerde kanının yanaf!nı okpeam, 
kendi va.ıağım1 ok,aYonım gibi oluyorum. Fakat sizin 
elinize. ıtolur.uza et-nenize, belinize temas etmek için dün. 
yadaki bUtUn vsrımı yoğumu verirdim." 

Bu söz.1eri sevliverek zaptiye müdüıil karşuımda 
kendi kendıni okşıyan Fraskitanm gıplak kolunu yakala
lllak isterli. Fakat o. rahatını bozmadan elini beyef~di 
hıızretlerınin r.öbüne uzattr. Sükdnetli bir ıiddet ve bir 
fil hortmnnnun mukavemet edilmez ,pıetanetiyle zaptiye 
müdürünü ıtivoiWdi Zaptiye mUdürtl iandalya ile yere yu· 
varlandt. Isn aradr. kötü niyetli mahl'Ok, hesaplı hesaplı 
gWerek: 

- "Mukııddu Meryem! diye baimh. Sandalya la.. 
nlmış ~~i'Ja.!" 

Aynı dak;kada detinnencl Lukaa uma yapraklan. 
nın arasmdan cirk:!l yüzllnQ ~kararak: 

- "Nedir b~t gtlrUltQ, ne oluyor?" diye eealendl. 
Zaptiye müdür\) elin yerde ve yQzU hav&da icl. Ytlzll 

yere doğru havadııı 'wüsillen bu adama tarif edilmes bir 
dehşet ic:inde lHaktı. 

Beyefendi hazretleri bu haltv1e Saint Kidıaet tara. 
tından deiil. cehennemin dlhr bir şevtam tarafIDdan 
mafhlp edilmi!f bir eeytana ltemetebilirdinlz. · 

- .. Bu ne mi! ~endi buretlerl sandaıyuma JaD 

ret OdUI ~an. ınıulı ıar.~,. ve kanunen ...... _...., , 
vesalkle 2490 numarı:ı· kanunun t:ırlfatı çevreıtnde 
ml'ktuptarmı ihle gt)nü ııaat H 6(: kadar Daimi 
llzmıdrr. 

••• 
Ha.eekl. CPrrahpa~a. Beyoğlu w ZUhrevt baııtalıklat 

nepkb1il dojtum evt ve ıuhht mU,.uesatın yıllık iht!Y•~ 
kUo marıgaJ kömürü açık ek.U+m6yı konulmu,tur. T8 
153 kurut V" ııı- teminatı 72 Ura 87 kuruştur Rartnameıd 

119 
MUdU!IUltU kalemlndr vörUleb!Jir tııaıe 2ıs ' 9 941 perıııellll 
Dalmt F'.'nr•lmPl"·!c yR;>ılacaktrr. Tflllplerln ilk teminat ırıııt 
lan ve 94· VTl:nn alt t'cnret odRa' \'t'llkalarlle lbsle g11 
Daim. EneUmPDdl' bulur.malan. 

lstanbul Fi:vat Müra habe Konaiı 
ıoe Numanw 1.IAD

0

: 

Aal:er aileler.ne : ardım verg!ai aolayıslle 98 No.b 
ıen azan:! et fiyatlaı?.,., kilo be..lc:ııt. :1:,15 kunıı zam yap 

Yeni Poataba.ne kr.rtısında \'er.• Vaıde hanı aıtında 
ııallar kll'11ya veril.niye eı&şlanmli>''r. Talıp olauıarın ve~ 
iatlyenlerln m!'zı.t:ıı n .ır.alde ktra•tı. kaaa ar memur 
mell?rl 

Devlet Demiryolları ve Limanları fı 
. Umum idaresi ilanları 

Muhammer: l ı ı•eli J C.000 Ur:ı wan 1.000.000. ade~ 
sQnn saat 115.30 cia Lapı.b zarf t.sulU ile Ankarada 
aloıncıı.ktır 

Btı if girmek ~">U)eDleriD ı ı:.ı~ liralık muvakk&t ~ 
tayin ew,ıı waıkaları ve teklifltdr.I. aynı gt1n saat 16.
y.lr. Relalltlne vermele'"I 19.sımdı:. 

f;l&rf'nuneler pıtr•'-ıı olarak r..r.lut.rada Malzeme 
fllda Teaelltım Vt' Se\ 1: Şe!llğlnd":; c.ağıtılacaktır. 

- ----~---
ı.tanlııal AllllJe U ad Hukuk Mali- b1 karar arzuh&l tM 

....._...._ı 
1 

mahkeme diV 

IH1/t02 ( makla m'Jmaneyb~ 
JIDddel: .&ne. yazılı mtıddet sa r!' 
llDddelaleyll: tbralılm: F•tlb Nlf&D vererek tah)dlcAt 
cumcla etıld Boeozlr oteli namDe 1UO.IH1 Ça~~.d 
aaraf ' ilUIDal'alJ ~in 11 No.lı ela mabkememtzde DP""" 

amldm (blılea •amet'!'llu meollul). kanuni bir vek11 ~ 
KOddel Ane tarafmdan mOddela. tebllt yerine geç--_ 

leylı lbrablm aleyhine açılan lhtar da. nur. 
vumma alt anuba1 auntı mllddela· ---------
1•"18 teblll edilmek bPı• ,....ıı ad
ruJne gönderflmJpe de IL~e7'lfn 
makar lbmetglbmı terk De •mU 
meçhule glttllllılD beyı .ıUc lade 1a1m. 
muı Ozerlne Bu>:uk uula muh&ke. 
meıert kanummun lü, H2, Ha w 
188 UDcO maddeler!n tnftkaD iade 
kı1maD daft anulaall l1 t.allkllrat ıo. 
ll1lntl pterlr dantiye -wanke mm 
mahkeme dinnb ııe.IDe u>•mHına ve 
Nl/402 numu"ada k&Jrtlı ..... .,.ya 
mtlddelale1bln (llJ) g1ln lOlnde cevap 
wrm91ble arar ftiı1Jm1p w bermucl-


