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' l KUPONLARIMI7 
31 Ağustostan IUbareTt toplanac:ılt 

ıtuponlarm ber 60 adedine mukab! 
V A K 1 T okuyuc..ı•arı KOTOI' 
HANESİ,, serisinden ôL\lEZ REiS 

ı,,.önü . kanıpında ASker-lik yapmıy 
~"idQga hü- Genç tayyarecilerimiz mu- Memur, mebus, b 1 

ar 

e:::tçe tayin vaffakiyetli uçuşlar yaptı azası olamıyac 
\>en f ıyat 1 

,. 
r 

~':n:. ASIM US 
t1ı1..!e111ı dlseıcrde IU'..ale hü
ıı. -'"Cllaı, CJctcn çel..inınck la
lı..~~ ltıü &:>n tetkik seyn.hnt
~ ~ecleıerıe bir J,erc 

· ~Ilsaı olmnk lize
~u~y mnhsulünc 

satım filntuıı 

llıflı~ 

'

' 5Ö ~1da gezerken bir 
l e clenıistJ. )• ft ,_ • 

.... ~ k Yat. :resmen scki:r. 
ııhta uru hır. l· akat çift.

~o 't.tUınallarını satmıyor. 
~ t, .ı\deta er1 oflo;inc maJını 
.~ ' ~U kendi malını ka· 
~ ~ ~ ~·liiJer unun ldlo

'"' tıı- b _ ı>a alacak yerde 
\,'iııı~tot ~~~ay satın alınai;ı 
~~ ail! 0 llü ~iyecek iı;in 
~ ~ d ~tnı~tır. O kendi 
~ "1t is~ e~l"lncndc kendi ö
\'" )l~~Jtı h_.alde mal sahlil" 
'~%ıı lcıı hu;.;dayıuı bir t.n-
~ getiri l'lıŞa satmnk lmkfı.

\..\ 
1 

~lcıı P toprn,k mahsulle
\' lıoıg ı 1.-urut;a atar mı?,. t ~~~: bu sene hububat 
\ ~~ kendine kafi dci:,ril-
\..~. 

1 
~lı. 110ksanı telafi iı.io 

,,caııdcrı ~ert ofi i bu bölge
\~ ~~r, J1'abriknlar<la 
ı.. ~ tll. ~ kilo basına 2 k"U· 
~ ~~ ltıaa btıraber ~kllyc , .e 
~"'lllıııet taflan da iiih·e ede· 
t..~tiı :u;ıtah ilden dokıu 

)i:: OQ UgclayJ UD olarak 
~ ~. \ beŞ l..'llras- ,eriyor. '1' ._ ~~ etg1dt!a munf olan 

"' ~ll..~rfnde oj;rüten ~ ~. lel'in bu taraflarda 
\...'~~·\'ererek un alacak 
~ 1( btl!'adan kilosu oıı 
•' "'-. ,llru!J.a buğday ııru
~ .~~ &rdır, 
~ ~ "4 tı..lcınca. ilk hatıra 
~ ~caba. hUkfunc~e kilo 
'~~ l<tıru buğday fiyatı '- ., ""-ı de hlr isabet h ilk 
~ tabı· o tul or. 

~ ~ 1 ı oJn.raı zama.n zn
~ '\~~;a.ı. OOİJl dunıyortlu. 
~ ~~lııy :Ego bölgesinden 
\ '-ı..~~ ~ ~a.ldet:lince bu tür
\~~. 'flun lit nıahnl olmadığı
~ ~'flıiı-11 teyit için Aıfıuı
"'t~~ ""~ bir köylü ~lft!>i 
" ~ tbıı ll:ıukaıemeyi burnyn 
~G b~~. 
\.: ~~11 ~ttıı buğday lı;ln ver
~? ;:tltılltııı etnnun musunuz? 

S' ~da UDıusunuz da ne de· 
~l'~day bf.~c edilir mi? Es
\." hliıt ~ lı;ln para de
""'ı ~fınıet Aııkarn<la im-
~ lte~bebuğdayrn okkası on 

-~ ~l"dıl(la rler ICfn tarlalann-
-~ie Yarı buğdayın fayda- l 
\.":'\ \lg 8-de l'llnıasından ibaret
\~ ~~ ~ kendi geçinece
\..~ t~)'ttı ~UrerdJ. Halbuki 
~ ~ı:~t.tı k losuna hlikıimet 
\ '""'Clel<t tıru \'eriyor Köy
""-~~ ~fdıı btığday her• vakit 
~ ~ ~en hlziın taraflarda , t,11lııu~~ok bir lira, 11.i lira 
i'>tk. ltö)'lü~' lnıdi zengin dc-

ıı..• oqali.ıı Cl'fnılz \'ar. 
~~~-- eU 'it Ilı~ tı51Jt ndekt para hep 

Genç tayyarccilerimi:: lnönit Kampı talimlerinde 

Türk - Alman 
konuşmaları 
Sıgasi 

mahıyette 
değil 

Rerlln 10 (1'..A.) - Gr.zetta dö Lo. 
zanın Berlln muhabiri: 

Türk • Atman iktisadi mtizakerclerl 
mUnascbcUle bu konu;ımaların siyasi 
mahiyette olmadığı Bc~llntle tebarUz 
ettirilmektedir. İktisat ınntehassısı o. 

ınöııii, 1 O(A.A.) - '!'ürk hn
va kurumunun İnönü kampının ka 
pnnış merasimi.ne saat 8 dP. 'lavn
cı gençlcr:mizin teftişi ile bneln.n 
mıştır. 

Küclik bir sahada bu kadar pliı- lan doktor KlodyUsiln Anltarada bulun 
.. .. tl cvk ve h masına hiçbir ıılyast ehemmiyet ve. norun sn.a erce uçuşu z e- 1 il 

yecnnla seyredildi. Ayrıca tayya. r emez. 
relerle güzel ve yüksek a.kroba _ Doktor Klodyusun vaztfcııı iki mcm-
tik hare-ketler yapıldı. leket arasındaki, Uc:ır~t nıUnaSt'bctle. 

lnönü, JO (A.A.) _ Türk hava rinln normal surette iylle~tirilmesl im 
Programın öğleye kadar devıırn kurumunun İnönü kampında bu kft.nıarını aramaktan lbıır,etur 

eden kısmında genç ta) yal'ecilcri-
mizin akrobatik hareketleri ve pa sab:ı.h saat sekizde bru?lıyo.n saat 

· · • · 1 . 19 dn genç ha.vacılarımızm çok 
rn~Utçulcrimlzın iruşler ve ~ı- b • nll , Ik lanan spor hare-
yelı ntlayışlnrı alaka ve tnkdırle kegtle . e

1
n
1 

'e 8 rş ...:ı: 
tnkl ·ım· ti e erı e sonn e'""· 

P 001 ış r. ! Yüzlerce bakır renkli vücut iki 
Inönü, 10 (A.A.) - Hava ku- saat fasılasız koştular, atladılar, 

rumunun 1nönü kampında yaz ça- sıçradılar, dövüştüler, takla altı -
lışmalannm bitmesi müııascbetile lar, alev çeml:>eri içinden geçtiler. 
yapılan 1gösterilerle öğleden son· Merasim gençlerin hep bir ağız -
ra yelken uçuşlarına devam edil- dan söyledlklel'i havacılık mnl'§ı 
miştlr. İri kartallar gibi kendilerı ile bitti. Misafirler Türk hava ku 
nl hava cereyanlarına veren ve rumunun bu güzel ve şerefli mü
bu cereyanlar içinde uçan yirmi essesesinden ayrılırken çok zen -
planörün arzettiği mnnzara çok gin ve kuvvetli inli barlar 'aJJI· 
cazipti, yorlardı 

il , iTTE FEC E tü LER 
ÜRPERTiCi BiR HADiSE 

Muazzam bir yllan, ~ir kadına saldırdı, 
beline sartlarak öldürdü 

Japonya ile 
Amerika 

bir anlaşma 
imzaladılar 
Şnnghay, JO (A.A ) - Buraya 

gelen ve halen teyid f!dilm!yen ha
bcrkıre göre, Japonya ile Blrle§lk 
Amerlkn arasında bı. satıab bir an_ 
laşmn imza edllmiflir. 

Bu haberlere na7.ıu·tın Japonya, 
BüyUk Brltanya ile c!l aynı mahl. 
yette bir anlaşma yapnıağı derpi!J 
eylemektedir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

l::nıit ( Htısu~i) - Merkew 
bağlı Çubuklu Osmaniye köyün
de çok korkunç bir facia olmuş
tur. 

Bu köyde otuz yaşlarında Ha
tice isminde hamile bir kadın, 
tarlada fasulye toplarken, birden 
bire çok büyük lbir engerek yı
lanının hücumuna maruz kalmış 
tır. Genç kadınla yılan arasında 
müthiş bir boğuşma başlamış, 
şimdiye kadar eşi yuroumuzda 
asla görülmemiş cesamette olan 
yılan kadıncağıza sarılarak sık
mağa ve zehirini muhtelif yer · 
!erine akıtmağa başlamıştır. Can 
havli ile feryat eden Haticenin 
imdadına kimseler gelmeyince 
kadın son bir gayretle bu kor -
kunç yılanı boğazından tutarak 
vücudünden ayırmağa muvaffak 
oluyorsa da, kendi hayatını kur
tarmak mümkün olamıyor ve 
zavalli Hatice, dayanılmaz ıztı-· 
rablar içinde inliye inliye, can 
veriyor, ölüyor. 

iran 
hakkında 

İngiliz hariciye 
nazırının beyanatı 

AUl.AJ.°'", 1TALYAX, )L\OAR 

ve no:\fF.:~ ELÇİLERİ İRANJ 
TERKET)I EZ:o;l'; 

Tedbir ahnacak 
Londra, lO (A.AJ - RiYı1ter: 
Bugiin Avam .Ka.manwnda 

Eden, !ranta yapılan İngiliz-Rus 
anla.smasmın tatJbikinde hiç bir 
teehhüre müsamaha edemiyece -
ğini açıkça söylemiştir. 

Sorulan bir suale verdiği ce
vaota, Eden demiştir ki: 

f ran hükıiıneti tarafından ka
bul edilen İngiliz·Sovyet şartlan 
Alman elçisi ile memurlarının 
1ranı derhal terk etmelerini ve 
Alman elçiliğinin kapatılmasını 
amirdir. 

Bu hüküm, İtalyan, Macar ve 
Romen elçilikleri hakkında da 
tatbik edilecektir. Iran hükfune
ti, dört elçiliğin de, bu emre 
derhal ittiba etmelerini kendile· 
rinden rica etmiştir. 

İran hüklımeti, mihver elçi -
liklerinin, şifre veya telgrafla 
muhabere hususunda mazhar ol 
dukları kolaylıklara da nihayet 
verilmesini emretmiştir. 

lran hükumeti, Alman cemaa
tini, tngiliz·Sovyet hükfunetleri -
ne teslim etmek üzere tedbirler 
almaktadır. 

!ran hükumetinin, Almanları 
memleketten ihraca pek mütema 
yil görünmemesi ihtimaline kar
şı tedabir alınıp alınmadığı sua
line, ])len şu cevabı vermiştir: 

(Dcvam1 Sa. '· ç-ii ! dr. 1 

~") r-. ~ toplanıyor. m
~· .. ~~Cl"llen fiyattan hiç 
~~ ~lı(I Yok. Allaha çok 

~\~·"::,~::::-;:.;; ,;. Sıhhat müdürü tekaüt oldu 
~ ~tlli ~nunlyet ifade 
~,~ eıc ~01iisten han~l.Jnc 
~~g~I gıh;u.rındır? Jlüklımet 
\.~~ gtif;lııdi kendi hasılatı ile 
~~)' ~~ltı ~enılycn garp vi
\~ ~~ ti 'aziyete göre mi 
~~-- 4 Yatı talin t•t in? 
\:ıt~ tçlıı 11~olu gibi bütün 
~ "·b l'lletoeı.. veti"-tircn 

Ramazan! 
salıya 

h. \'a,:111 l.lh • " 
\...~iti "'Ql·e~ a~ istJhsaı bölge-

~"" ~l'lı.ı gurc ınl? 
~~ 01ıl1ı1tıbut;liay fiyatmılan 
~-~ ISttiı !)~r;nı g&öteren ikin. 
\.' ~ etı l ıır: Orta Anado
't~ a....lltaı. en Çok elli nltrnıs 
'L'~"llıl 'lek ' -
~'\ ~ lif'b. 1 n bir çok çü~i 

~~ ilq l~~rdc i-,l<'rinl ge· 
~ 1.(l ~ iki liı 'lli dö

~~ "ttıl', P;:ı, ıiı~at ctmeğc 
.~il.' lsıı bt.tbt.tb biı olarak istih· 
''iı "il ııut a.t ır.lktarı da arl-

'-ı~lrı ha~i 1~ buğday Türk 
llJ •I kı bir sen·eı kay- j 

ll>ı~tır. 
Valimiz Sıhhiye r.tüdiirü Ali Rız<' §ere/ine veriluı ziyafette 

(Ya...""t.Sı ! ncidc) 
1 

Tahkikatunıza gön• Ramazanın 

birinci günU Eylülün 2~ üncü Sau 
günUne tesadüf etmektc~ir. Bu yıl 
Ramazan 29 gün çekec~k. Birinci
te§rlnln 22 inci Ça~CJ.mba gUnU de 
ooyram olacnktır. 

Birinciteşrindek~ tatiller 

Bayram dolayısiylc B!rlnciteşrinln 

22 sinde ba§lıyncak resmi tatllin 
araya hafta ve Cuı:nJ::uıiyet Bayra· 
mı tatillerinin do glrmPl!l yüzünden, 
lkl yarım ve bir tam gt\n mUstesns 
olarak, ayın 31 ine kac!a.r 7 gUn su. 
receği nnlaşılmaktat\ır 

Bu müddet içinde Ç!lhşılacak ya, 

1 

tım gtlnler 25 Cumartesi ile 213 Salı, 
tam mesai gilnü de 2i Pozartes! gti· 
nUnden itibarendir. 

Ankara. 10 (VAKiT):' 

Fiili askeirlk hizmetleı·jni yapmamıs olar.larm hicbir 
m<>muriyete alım:uamalar: ve alınmış olanlarn: cıkarılma
ları hakı< nda ~İT' kanun layihası hazırlanmııktadır. Bu 
gibiier muvakkat memm namzet memur olamıyacakları 
gibi :nebusluk. belediye, azalığı gibi siyasi :ntihaplarda 
İn\ihap edilenler \:ile intihllpları makbul olmıvacaktır. 

Almanlara teslim olan Rıcs köyliileri ııo bir Almatı ağır 
t.op bataryası 

Alman tebliği Sovyet tebliği 
................... 

• 
.Bolşeviklerin Y'üzlerce 
şıddetli muka- Alman tankı 
bil taarruzları tahrip edildi 
püskürtüldü 

--<>---

Büyük nakliye 
gemileri batırıldı 
Berlln, 10 (A.A.) - D.N.:B. nin bil. 

dirdiğine göı'e, Alman kıtaları 9 Ey 
lülde Şark Ccphesiniu şimal bölgesin 
de, Sovyetıer tarafmda:ı şiddetle mU
daCna edilen kaleler ve c:ı.bra mevzile_ 
rı ile blmaye olunan mtildm bir yol 
iltisak noktasını zaptetmı~lcrdlr. 
İlmen gölünUn cenubunda. Sovyet.. 

ler, Mayin l:>araJları a.t'.kasmda geri 
çekllmeğe çalışmı§lar"!ır. Fakat Al· 
man • Fin kıtaları sUraUe bu barn~ 
lan aşarak terakkilerine devam et. 
ml§lcrdlr. 

Cenup bölgesinde Alman kıtalan, 
aynı gün Bolşeviklerin §lddetll mukR. 
vemetinl kırmışlıı.r ve 7CO esir, 14 top 
ve 4 kamyon almışlardır. 

< Dcvam1 Sa 1' sü. !J de> 

Almanya 
Kıştan evvel Şark 

harbinden bir netice 
almak icin 

acele edivor 
Lenin~rad muharebe
sini bitirclikten sonra 

askerleri diğcı cephe
lere gönderecek 

Stokholm 10 (A.t\.' - &rlinden 
gf'len haberlere göre. Ne.? crktı.nı Al. 
mnn başkumandanlığınu. kış mevsimi 
ilerlemeden bltlrllmeııı kabcden baş-

( n,wmm Sa. ~ sü. 1 de) 

Timoçenko 
ikinci bir 
mukabil 

taarruz yaptı 
Mos1cova, 10 (Rooyo 1,45) -

Sovvet istihbarat bürosu tarafın 
dan· bu sabah neşredilen harp 
tebliği: 

9 eylül günü ordularımız bütün 
cephelerde düşmana karşr §İd · 
~"tli muharebeler vermekte de. 
vam etmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz, harp mey 
danlarındaki düşman kuvvetleri. 
ne ağır darbeler indirmiş, hava 
meydanlarındaki düşman tayya 
relerini tahrip etmekte devam 
etmiştir. 

rnewım' Sn ~ <rii 1' de> 

Amerikan 
harp gemileri 

Mihver harp 
gemilerine ateş 

açacaklar 
l.ondrn, IO(A.A.) - Vaşlngtondan 

alınan bır .toyter mes:ı;-na göre re-
tslcUmhur Ruzvelt, pe~cmbe gUıa& !.. 

rat edeceği nutukta Gren muhribinin 

( Dc1>amı Sp. 4 ~ıi. 1 ilr 



-~ ... ~ 

· satı ·arı an-
ırınada dü 

Bir miiddet evvel İzmit.ten §eh
rlmize gelıp bilô.hıre Bnndırmayn 
efdt>n Tiı::ıret Ve!rliletl iaşe mlls
te~a.rı Ş fik Soyer, dün, Bandn-
m din lst.ruıbuln dl:inmllştilr. 

İaşe müsteşarı. diln, f!ehrimlze 
geldikten sonra yali muavini Ah
met Kmıı:t'ı ma.knmmda ziyaret et· 
nıiş, kendisinden muht elif f.şlcr l1· 
:ı:erinde izahat alm~t.ır. 1Jiisteşar, 
tetk klcrine bir muddet dalın de
vnrn edecektir. 

Dl/1er taraftan, şimdiye kadar 
Ilınan hanında çalışnn !stanbul iqe 
mUdilrlüğU dünden i.tibnren Ata 
ntabek hanına taşınmıştır. İaşe 
mildürlüVU ile beraber fiyat tnu -

un 
e a 1 
• • • 
ıngi iZ 

Başve ili 
lrak 

hadisesini 
anlattı 

An bu vıı.zlyette tramva ylara raknbe şefliği de bu ha.na taşın· Lonctra, 11 (A.A.} - "Çôrçllln nut-
i> ı .. tıe ve .ç""rdcl:I tadlldtta hl. mış o!aca:ktır. İaşe mildürlüğü ile lrunun devamı,. 

zr d meler ) pılsa fena olmıyııc:ık 'fiyo.t murnk.,bc büroeu Atruı.tabek ,I Çörç!l lrok ~tltt!Wl inlUplmı 
t . l! ... c1!l. bllctçllertr. "salon,, de· hanaıda t?plandıktan sonra ~ \ anlalmlf ve demlııtir ki. 
Iderl tramvayın ortamndakl bo_ş ka· ko.be koIIllSyonunun ds bumda ça- RaLılt Alt Almanlara \"alUenni tut. 

ma -trunıvıı.y 00.Sam::.ğ:I:A ayak W• hşnuısı knra:rlaştırılmtl'.tır... malan için mUtcmadl tnüracaa.Uarda 
Uktan sonra varmak- hayli mll§ktll Bundan başka. ~nkU nushaıntt- bulundu. Fakat yalnız ~G.fO kadar 
oluyor. YakıU yerte:e W!'<:t!k olanlar da da haber ver?lğimlz gibi 'OskU· Alman tayyaresi Sunyecıen lrakn var 
ön ve ıırl ıı eahanlıklarda durup lçerl. darda nçılac:ık fı,ynt murakabe bil- m~ ve Bağdat ile elmalct Muswa 
ye girm yorlar ve bu B'ıtdre • Salon., rosu, pek yn:kmda ~çılaçaktir. B_n yerlqınege çalı§mıştır .. 
ek.seri:> :.ıe boş ~.diyor. nu vaz;yeUn bUro, ,lst.anbul ı:ıurnknbe merkezı- Almanlann bu m:.ıvaffnkiyetalZllğt 
farkm!\ varan biletçiler blr yandan ~e ~fon~:i~~ b:lncakt.Ir. pekfllll. !zah cdUebWr. lnıkta harekette 
bilet keserken bir ynnda.n da: ıa\ ;· ~1-rd ·ı!r t:cmur- bulunacak olan Alman p&t'a§UtçUlcrl 

- Salona girelim bl'ylllr , bayanlnr! ır on •0 en 1 e · ve havadan nakledilen kıtalar • ki 

diye haykmp duruy'lrlar. Buna çok Teınizlı•k d bunlarm nakline sarıycdeki vıoı 
defalar ıı.Idrrı§ eden olmuyor. Eiletcı i ÜZÜ n en Fransızlan yardım edct'ekJerdi - aı. 

ı lP t a. har k t cd n ez blr halde ritte cereyan Eden çetlıı muhanıbcler 
• kalınca k ı vur rak. or. uz dOrtcrck Bir ana ile oğlunu de G'enlo bir nlsbcttc in.ha edilmJJ • 

lona yolcu sevk::di:> r Bu yüzde.."\ yaraladı ıerdi. Bu mUtehaasuı ~-kerlerden dört 
hazan mu.n:ıkaşalar da ceçtiğlni gllr. binden !azla.sı öldUrill.tı~ ve mWıim. 
dllm. Fatihte. Çırçır mahall~de otu- miktarda ruıkliyc tayya~ de tahrip 

n ıı:n k :.ırme ~ §5yle dtı· ran Hanife ile oğlu Feyzi, aynı olunmU§lur. Bu mUteb-ıaus askerler o 
evde oturan Muzillerle temizlik derece :JIPranmııtı kL Glridi tahliye. 
meseloc.nden dolayı kavgaya tu - ye b1z1 mecbur e~ olmakla beraber 
tuşmuştur. 

Iyor . Haydi yolcu 
n ltyor. lmdıı.t lşıı.re· 

ı.nl an ıran şekilde z l e~Uyor. Yolcu 
r Yahut ak.:ıt ol•Jy.)r. Biletçi e.r .. 

kada lken 8ndcn lne::ck yolcu tnern1_ 
yor, b r ik i Lsta,5)·on f a.t.la gicliyor. 

Tefri!~a num ı : G8 

Ka.\-go. sonunda Muzaffer bıça _ bqka harekcUerde bulww:ak blr haı.. -- ~~~~ b'Jw ç:lmLş, hem Hanifcyı, hem ııik bidiseleri 
de oğlu Feyziyi muhtelif yerle - Yeııl lJ'ak hllktmıet.:ıc <1aStça 1fbtr. 
rinden ağır surette ynralnmıştır • 

.Muzaffe r yaka.lanmış, yaralılnr l!ğl es:ısma döndük. Bu ıı birliğini 
tcd:ıvi nl tma alınmıştır. takip etmek Diyetindcyb. Ber tkl ta. 

ir adamın trc.n altında rat da §'lmdl muahedeye halisane na. 
yet etmektedir. lrakta d:ıi.'"08 tchllke. 

ayakları kesildi ıer vardır. Buna dikkht <:tmck uı.zmı. 
Evvelki g ce P cndikte feci bir dır. Fakat bunlar btlyQk bir ~ 

tren k .. :w olmuş. !znıltte oturan verece~ mahiyette dc:lldir. 
Mehmet .isminde birisi, Pendiktcn Bu arada Almanlarla V!§'!. Fransız • 
Hayda.rpaşaya hareket eden banli· 1arm entrlkalan SUri)'OOe devam edl. 
y5 trenine atlamak isterken, va - :rorou. GeDl'ral Dentz. .AJmaıı mıınta. 
"'onun altmo. yuvnrlnnnuş, her iki atıerinl terviç ıcııı Alçakça hareket 
o.yağı birden kesilmiştir. ediyordu. Biz kendimiz Jc m\lşkfil va.

Mehmet b3ygm bir hclde Hay- :lyette bul:muyordnk. y ,manlstandn. 
d~a bastaneq'ne kaldınhruş, ki ordulanmız tahliye oıunmllf ve çok 
tnhkiko.tn bn5lanıruştır. malzemo kaybetmışllk, Trablwıdaki 
knnıJ?Yor. öteki ~ kadar an_ cephemiz general vo::ı Rommelln Al • 
caJc dunıluyar. man !aeyet1 eeteriycslilln gelDluıl. üs. 

Ba§ka bir güçlllli. B'Jtı~ önde m c§· rtn ~tu. Sonra.da. tenkili t. 
gulkcn arknc!nn yeni l>!r mU§terl bini· cabeden trak isyanı çık:nıııt.ı. Ve i'nm 
}'Or. Biletçi bunu göremiyor. Arka ta· aızlarla blrUkte Surlyqyl laWA etmek 
ra!a gelince sağa solıı. lmklnmı bulduk. Blr hür Franma 

- Vıı.r mı bilet nlm!j'au. diye ecs l taburu kuvveUerlmizle t.ııreket blrllğl 
lasılıyor. E~r ıı.rkad:ı.'1 blnme mecbu- yaparak kahramanca duğll§tU. Kuv. 
rlyeU konsa biletçi da!.rnn ıı.rkada du. vcUerim1Zln mevcudu 903nralan dört 
racaıtm n yeni bin nıerl görecek, tllmenl ' buldu .Avuııtralynh ve Hlntll 
parasınr alqı blleUnl verecek ve bu kıtalar harcklt canum<d\ :mUteadd1t 
yolcu gc..zUnUn l5nünde ıçeriye geçip defalar temaytlz ettiler. SUrlyenln NU 
J:ıt.cdl:!I • t asyonda lnJp g idecek. Ne ordusu t.nratmdıuı IK~U Kıbnal em • 
biletçinin h rkeoo ayn nyn bilet sor. niyet altma aımamı.z.ı lntaC ettL Şar. 
ması, ı;e eumm ln::nun omıızunn doku· km blltu.n bu k.ısmI dC8 mcmıwnl • 
nara ·: yet verici blr vulyete gelml§Uı'. A~ 

- Efendtm, ısız bi.e t al·hnız mı, di· denizin prk mtınt.chaa:Dakl deniz 
ye .swü ııonnasn:ıı. l!lf'y<lan kıı.lmıya. ve hava kontrolUrnU:ı !lll1 olmU§t.w'. 
cnğı gibi ekseriyetle ya lı ı· dmlnrm TQrk dosUanmızla. doğrudan doğnıya 
~rayı ıı.vucunda saklayarak bUctçlnln tcma.ıı tesıs ~tUk ve pctıol borularlle 
!cryadmıı(!) aldırış etTremelerl V f' so. diğer kııynaklan ldareml:. altına ..ı. 
ruıunca: dık. 

EvlAdun istcnıedlıı ti. cevabını, 

vormesl lteyfiyet! ortıı .an kalkacak· 
tır. 

Tnı..'?lvuy d resi un um mUdUrll 
Bay Hulkinin bu hu 'llnt esaslı bir su· 
rette tetkJk ed oe in ltillladım var
dır. Bu lUb:ı.rln yazryoıı.m , 

Snrt..vc , .e V1Ş 
Surtyede hiçbir emelln:iz yoktur. 

Suriyeııln hiçbir Jmmmda Frı.uıaızla. 
rm yerini almağı veya onıarm men • 
t:ıatlerl yerine ln~Ulz menfaaUer!nl 
getırmeği araştırmıyorıu;. Şwıu açık. 

ça anlatmalıyım ki, hUr F.raıımz mut.. 

Otobüslerin hareket saatleri E 1 . hirin k 
tesbit edildi s uşe • ..ad 

Benzin tahdidi Q.zcrlrı~ §ebrin mı:.h· faaılal.ırln 9,80 R kadar. luş b~a JI ._.,.~ 
tcll! semUerlnde işli.yen otobüs sa.aile- Öğleden sonıa: lü»O aan ltlror~n 
n fl}yıe tesblt. edllmifUr: yine ...vnı taalalarla 2l e kada&- aııı. Co~!,un .:ı MI 

TAKSİM - YENll\L\llALLE vam cdeccktlr. 1cut1ano• tr-
HA T'J'J Öğleden sonra, 17 deıı 22 78 kadar ~irin kUrtu!uf ~ 

Yenimahalle - Tnkstın lınttmdn: ayni !a8Jlnlarla eerv1s yapılacaktır. Eylille tcsadilf e~ ~ ~ 
(eskiden 3T ırofr.rdl) §imdi 18 o indi- Avd t seferle."! de ka..'";&llklı ol3rak Ağustos ba~~~ .. 
rilmlşUr. aynidlr. kişehirin kurtui.~-..hi~~ ı 

Sabahleyin, 1 de ba§lıyan servis ,a_ IÇERENKÖY - KADIKÖY llAT'!I mektedir ki ~~ pi.--
nmpr saat c.rnlık1ıı ıı c. kadar devam Sabahleym: T, 8, 8,80 ca; ki ibayramı bır b~ 1,. 
edecekti!'. Akşam: l'l, 18, 19 datın. yaşatmaktadır, ,. ~al I 
Akşamlan. 11 de ba§tayıp 23 de b1,, KADIKÖY - 1ÇEBE...""1KÖY HArn Çok parlak teS ıd J !![1. 

tecektlr. Sabahleyin: T,&ıs. S.•~. 9,1& de; bayramından ~..ı ~·~ 
Pauırlan 17,25 de olan ııervta kal· Ak§llm: 17,30, 18,30 ve 19,30 dadtr. ESkişehirin ]<u~blr ~ 

dmlllll§ ve sa.at 24 e na10041Im1§Ur. RAMi - stRKEOl HArI'l hı }1elooiye önünde ~il; 
Bu lıtttta ıı den ıa ya kadar oto- Sabah: 7.SO dan ,armı,.ıoar aaat ta. yapılarak ordunun JJlıJlıtl"" 

blla yoktur. :sılalarla ıo a kC.ar; zar oiwıdu Burada ~.ıJ!.. 
Bu program aynen gel!§ aeterıerm. Akpm: 17,46 ten yan&ıp.r saat f&· tukiar söyl~i. __ :-.1reıe pııır~ 

do de tatbik olmıacaktır. sılalarta 22 ye kadardır. Ordudan bır ~ ~ 
E\:;}p - KEREST.ECILEB BATl'I AVDET SEFERLERt: önüne gcldilrteD~ fi 

Sabahleyin 6 da baJ!B;yıp bazaD OD stRKECl - BA.."1 HATl'I mmta.ka kOJD11 ~t 
beş dakika w bazan yaruup.r as.at Sabah: S.SO druı. ysrmf§ar eaat a· Burada da halkl11 ~-'J 

ralıklarla 11 e kadar; ran hisleri bir Jl~ ~ 

te.fiklerimfzln de kabul ettiği alyaseU. 
mlz Surtyenln Suriyelilere tadesld!r. 
Surlyelllcr mUmkUn mert.ebe kua bir 
zamanda mııstakil htlknmraıılılc bak. 

Akpm: 17,4& ysnop.r aaat an- du. Once, beledi~ tJ;I 
lıklarıa 21~115 e Jwl~ır. kahraman ordUJXl_,.,,;ı~ ,,. 

Yalnız bu eon eervtıc beliUz bU o~ Porsuk otelinde V""" ~J 
larak kara.rlqmam11tır. fet verildi. i '1:~ ~ 

larmı ele alacaklardır. Mllat.akU Su • 
rlye bll~meU veya Surf)•e btlktllnet
lerl tcakll etmek için h:ırb!D eonunu 
bcklem!yeceğtz. Suriyenlr;. ~mlekel 

idaresine art.an btr roıu ()]masını der. 
pi§ ediyoruz. Fraıısaru:ı Suriyede harp 
ten evvelki va.zlyetl fda"Jle etmcsl. ba.. 
his :mevzuu olamaz. Frnr.sa bUktlmeU 

Programm tatbikine clODden ıu. YilkscJc rUtbel ~~f, _....... li . . ,.. __ .ıt ~ " 
baren t>aşıaı: • ....,-.. .ll!uavını ~~ ~,;,. 

re1sı ve parti ·~ bit .. 
ye azalan ve dİJ<i"'" ~" Altm Fiyab 

DUn, bir Reşadiye altmmm kıy
meti 25 lira 75 kuruştu. Klllçe aJ.. 
tının bir gramının f".cya.tl ise 353 
kuruştu. 

··. · · HA 

'Kısa · ~~~ 
•, ' 

de bu vazlyctln sona ermrs1 lllzumunu 
fdıi.k etmişti. Buna mukabil §UJlU 

kabul ed!yor.ız Jd, btltlln Avrupa cıe.. 
!etleri lı:tJıde Fraıı88."l rp Surlyedekl 
vazlyeU :rOçtıanıı bir \'aztyettir ve 
Avrupa devleUer1nlıı Sur!yede nntuz. 
lan olduğu müddetçe ırraruınnm kl 
hepıılDe teknddllın ed~kUr. Biz Su. 4 Hnlkm dolaştJğı umumi balı-

çeleroe sıhht su t.esisotı yap1lma
riycye Fransayı tarihi eü! mcvkllnden sma. karar verilmlgtir. Bu bahçe-
mahnnn etmek için gUn:t-dlk. BUrlye lerde aynı zamanda fıskiyeli ha.
hb.kkma k&!'§I olan ta.MhtlUerlmlzl vuzlarm mlktarı da artın:la.ca.kttr. 
lQzumlu olduğu nisbttte yerine .y. İstanbul mebuslan halkla te
goUnnck için gittik. IIarp zamanında masa devam etmektedirler. Dün de 
bile Suriycde Vi§'l Fraıw:ilarmm men- 1 Beyoğlu, Şişli ve Şehremini hallc.
faaU ,,erine htlr Fransız men!aatlert- evlcrJnde yurtdaşlan ~şler
nln fkameal bahis movzııu değildir. dir 

Nil ddl.slndeld bidlseler • Belediye t5 eylfilden itibaren 
hakla olan mtıııaac~llerlmlze dn1r sinemalarda merlyct mevkiine gt. 

bana blr sual soruldu. Bu mlln&lebct. recek olan yeni belediye tallmat
ler buswıidlr. Nuıl ki Mwrla olan namesinin tatbik işi etrafında a
mtına.aetıeUerimlz de huswıidlr, Fnua 1..8.kadnrlara son tebligatmı yap
sanm da Burfye ne huausf antarmaıar mıştır. Ayın 15 inden itibaren 
yapaca.gmı zamıedJym-uz. Suriyenin kontrollere ba§lanacaktır. 
lsUklAll alyaseUmizde aıı.:ı. hatta. -i- Per.mnnat makinelerinin kon 

Bu arada Nil or.duııwlmsıJarJJ oena.. ıt:rolUne pazartesi gUnllnden itiba.· 
hmda Slren&lkdekl ~ a·an Alman ren başiana.Cüth-. Voltlan indir • 
ve 1talyıı.n kuvvetlerine iki bfiyQk miyenlerın: tumnelerl mühilrlene.ı 
darbe indlrilmi§tir. Bu kuvvetler Tob. cekUr. 
ruku derplı ettikleri gf!ıl nptctmedike °" Blrlnciteştin başından itiba
ço Mısır Q.zerlne Oerllyemt'Zler. Haltru- ren 25 b.i.rl.ncltcşrlne kadar devam 
kl Tobruku lnglllz ve Awırtraıyaıı ın. etmek fizere parti ocak ve nahiye 
taııı.r amımkı ellerinde tutuyorlar. ıcuv koıigrelerlne 'başlanaca.kttr. 
vetlet1m1%1ıı ma)'lS ortar.r.-da Te bul. "" Mıstrçaf'8ISmm 220 bin liraya 
rand& garp çöltınde yapUkları §lddet- tamir edilmesi i l dalml encilmcn
ıı taa.rnızlar dllfmanı tlnı!t ettiğimiz ce kabul edilmiştir. lha.le yakında. 
gibi geri çekllmeğe m.ec'bur edememiş yapılacaktır. 
se &ı dllşmnnı bir tcvakllUf devresine ============== 
sokmakla mwiım bir ret oynamışttr. 
Almanlar mayıs sonunda SUvcyvt.c o
ln.caklarmı tefahUrıe tnıf yayıyor. 

lanlL Bu te!ahllrler lt)§8 çıkmıştır. O 
zamandanbert Nil ordt\.cı;n& mühim 
takviyeler getmı,Ur. Garı> çölünden 
gelecek bir Alman tstlltı.mıa karvz Mı· 
am muvattaklyeUe mUdhfıuı. edeceği. 
mlze kan.llın. Görlllt\yor ki Nil vadlst. 

evvelkı Vakı ıl 
il tr.~101 921 

Baytar Mekteplerinin 
tevhidi 

nln garp ve şark ccnabl!an geniş blr Aakerl " Mtllkl Bı>vt r Mekteple. 
nlıJbet dahilinde tytl~mlştlr. Nisan rinin tevhidi Ozcrıoo nıe1{tcp heyeti 
bqmdı:\ ltaıynnbra ka!'8l kazanılan j talimi ııin n her iki Gocı t p munlllm· 
muvatfakiyell rd n sonn:. uğrndığmltt l~r! anısından tefrık , ,, intihabı bir 
talls1zllklcrl yendik. Heyeti umumtyo-l ı,omiayona havnl cdJmı4 ve bu ke
lli iUbarne bu mllsaft teki aftan mcm misyon dUn ŞQrayt !)ev.rtt c içtima 
ııun olmakta haklıyız. ctınışUr. 

vat bulundular. ~ t?-~';-J 
Çok münevver eodi' 

lediye reisi Dlilhtt:di ~ 
Demirel irat e -~·it ~ 
bir nutukla Dk!~~ ...t ~ 
kurtancı Türle ~diııi fi" 
Irk ve hUrmet bisl ~ 
7.e! teba.rliz ettirdi-~ ~.;, 

Müteakiben M kuıJ! ~ 
men lçli bir şiir .o ~ ~, '/' 
l>?~ gazetesi ~!P .f ~ ~ 
nn Faruk ŞuKI u uıı ~~ ~ 
allim Cemal J)Ur1lf1 etli~:.. 
rından sonra kJYill '\1t 
g~erall bati~tere ~ ~ 
cevaplar verdı. f!P:' ff:j 
Kurtuluş ba~~..ııt' 

diye önünde de ~ rr " 
dı ve fener atayı ~' 
!aştı, -hl I 

Bu münasebetle ..... 
fimize. Genelk!!~~ "'~ 
Mareşal Fevzi ~:-~ 
ğer büyüklere ti~ 
çekildi. ,A}ll .,ı/. 

AT YAB15~~ 
Yarı§ ve ıslab 2 f.. 

tertip eylediği at ya~ 
zar gil~ü ba.şl~,;. ~ ,,. ~~ 
rış yen şehre ~ .... 'A! 1' 
sıtalan pahalı oldU~ j)l 
rış yeri kalabalık -~~rJJJ~ 
§In kala.balık oınıa1;;r ~ 
bir sebebi de alak~eıi~ ; 
için vilayet gar.e~. iP' 
reklam yapılmanı. el 0~.J 
ebadında küçük b~ ~ 
bu yarışın ~-uu. ll~t 
saat önce Eskışeh1\tcf,d L"f'I 
kası uyandınını.a:k l saı.~· il 

MEKTUPÇU :rı t'Z 
Uzun senelerden. ri 11 ~Jll 

de çal·şan ve ~k 1~uc:tU~ 
bırakan mektuJlÇU l(t'ı p 
kul Çoruh vilayet ırıe.ot 

. ld' yerı f1 r.a ta 10 001 ı . ('f ıl r 
mt:.'kbıPGUSll Said A . .JA 
ta\ in o'undu 1 r/t"'. E 1.-1 elıir, AtaJunı 011 

Diti01"171 

VAr<11" ~' 
J:f· ,, 

Siz!n ga%efetı~ ıı· 1 

arı;11nuzu v(d.'" ~ti'. 
,. ..... ""r:t ı,erect 

·ııe 

Kiroplnrdn okudukları, Fransız mekte· 
bindeki rahibelerden dinledikleri, çocukluk· 
lannd.:ı m ürebbiyeleri matmazelin anlata an· 
lata b:tiremediwi muht m Paris, nerede-

Edebl 
Roman üMRALD 

1 .. JflıeJet1.ltl 
armdaki muhabbet ve nezaket cu 'f.'I"'·~ 
baştan aşağıyn hakaret mannsı ~e~ .. ftıJı 
Selma Tumrul, Çelikpalastaki bır l ~ 
hayata dişini sıkıp tahammül etnıek ~fofll. 
bcr bir ~iin farkına vardı ki o h~ ~.~\jJ1 b'. 
rı. rahat ve lüks otelde Pınarcık k~~~eff'ei'~ 
eit, mütevazı ve sakin ya yışmı oı f \Jl'l't" 
dir ; Konyalı Fatma kadının Selnı8 

·n? lem son almı:n J. r:-lere göre artık o
rada genç kızlara ne ~ileleri, ne hocaları, hiç 
kim , hic kimse knnıı,:amıyonnuş .•. Hürri-
1.e4 l , mutlak ve en~n bir hürriyet için
ar y mak ne tatlıdır! Su r e bir an evvel 
b t e de yül·c.clt tahsil, filan diye babal nnm 
ğzmrb d l '"an Ö7} .. re bir sel· "l vererek, bu 

huly ı İm1 i n ve h kihı.t h line girerek bir 
l·ere F ranqaya. adım a tabilseler ... 

Ö er T~rak n n kızlan r,üzel dew'ldı, 
k 1' ' pn lr v e Bık r,iyiniyorlardı 

Tok,,,"mle T ünel arasındaki cad
l .. ı en paldıya giyd"rmek miı
ıkrnıı? sanılan s natkar ve ince 

?ev ·li ter ·1 i her mevsim k in bir kar defa 
·a gidip gelirler ve Pnris modnsını 

l lonbrında günü g""nüne yn at· 
bu yii.zden zenr.in olmak için lıum-

1 1-,jr mır tt <' lırırlar ; Konvalı Ömer 
f ~'nin t nb 1 u C\ fran ..,a k~lım d~ bu 

"'l h fr'l° cıt "l ; Pm1ınrln,:lr .. 

Tı ,..,. .. •l. (\ .. r 
·'1 P nrrcrl· l·ö· 

... ' mak rn 
el ... ıp b.. · w Ü hısab d n 

k eh"rl rin velvelesi içine kan· 

alı şu kadar yıl geçmiş olmasına ve ya§a
yıs şa.-tlarında, muhitinde ve hatta mua§Crc· 
tınde hasıl olan büyük değişikliğe rağmen 
bu adamın icindeki "oz,. hula Selma T um· 
rulun se\•dığı, hayranlık duyduğu temiz ve 
başancı Anadolu ruhudur. Pınarcık köyü· 
nün bütün mütesebbis ve gözü açık insan· 
lan onun -~ibi mütehammil, salabetli ve iyi 
ka lplidir. O mer Tarak<'ırun karısı Fatma ha· 
nnn i e hadiseleri filozof bakrşlarile süzüp 
kendi kendisine hükümler çıkaran ve vardı
~ ı neticeleri a ncak ruhuna fışina bulduğu 
kimselere söyleyen ürkek, sük\ıti ve karr 
ıksız Anadolu kndım, bütün Pınarcık kö· 

yü kadmlannı temsil ediyor; bütün gün di
dinip uğraşmasına, canını di ine takıp yaşa
mnsma mğmcn ekmeğini erkeğinin elinden 
alıp yemenin zevkine İAnmış ve kocasını bir 
yo.n ilô.h, kadir ve haklan geniş bir hüküm
dar, bir .. efendi,, sayan ananeye bağlı köy
lü ve kücük kasa.balı kadınlar. Bursacla ge
çirdiği günler içinde Selma T umrula bu 
Fatma hanımın gözlerile bakıp onun sesiy
le seslendiler. 

Bu ses Selma T umrulun bağrında bir 
hasretin ateşini uyandırıyordu. Çeliıkpalas 

otelindeki karışık ıosyatenin renk renk tu 
valetli güzel kadınlan ve kibar ve hafif nü· 
mayişkar erkekleri arasında geçen bir haf· 
ta, bütün eğlencelerine rağmen Selma T um· 
rula geldiği yeri unutturamıyordu: burada 
sabah akpm düşüp kalkbğı kimseler ona 

. tamamen bayancı olduğu bir alemin, başka 
bir cemiyetin insanlan gibi geliyordu; ken· 
disini bunlardan tamamen U7.ak hissediyor
du; adeta yaşama maksatları ayn idi. Şu 
müteahhit mühendis Betonerin kansı, şu 
Ömer Tarakçmm kızlan üstünde ya adıkla· 
n bu toprağa ne taraflarilc bağlıdırlar) Va 
zife düıüncesi bu cins insanlann dimağları
na şöylece uzaktan olsun gölgesini düşür
mÜ§ müdür? Hayatı anlayış itibarile arala · 
rında.ki mesafe aşılması .güç, hatta imkanşrz 
bir uçurum manzarası göstermiyor mu) 1 
bu kadarla kalsaydı Sdma T umrul onlara 
belki de ducla'k büküp geçecekti, fakat Be
tonerin kansı da, Ömer Tarakçının kızlan 
da, m*ur hekimin kumar maSMmdan ba 
bldmnıyan zevcesi de ve .diğer bunların et· 
rafında toıplenmm olanlar hep birden söz
lii gibi gizli bir tnarru'..a. gecmiş sayılabilir 
l~n:li ; Selmaya bir bakıslan vardı ki dudak· 

da uyandırdr;;ı ilhnm bu idi. 

18 
ıl/.J' 

Ahmet Dündar ylikpalasta h~ ~ 
nhbnp oimakla beraber en ziyade ~~~p V" 
sı profesör d>:>ktor Ali Ceylanla dı.ı~ ?f 
kıyordu. Öteclenberi hi.innet duydıJ &1-rt'11" 
mm burada kendisine ve nişanhsJll8 ff'iJ ,,e ~ 

bır efkat gösterme inden menıntlfl ti ce 1 

tehassis olmu§tu. Profesör doktor Apii11~, 
lanın kaıısmı tnnrmnk dn Ahmet bİ' ~r 
için ayn bir zevk oldu. Eski ve kİhf'rid'i bl 
lenin kızı . Olgun bir terbiye ve esf1l ~~ 
nezaketle karşısındakileri hürmete .. ~ ,O~ 
eden bir kadm. Ciddi, ağnbaşlı. ~ "" 
beti yerinde. Oldukça geniş bir A" f .. ~ f" 
türiyle beslenmi görünen dimağı ~ 
yat ve mazisine ait bahislerde de ~ 
bocalayıp kalmıyor; biraz yuka~~,ıı"' 
u7ak tqn da olsa mmıleketi tanıoığl 
dile-bilir. 



ltadıu J6ZtlDd8D Sürpagopta arsalar 
Metre murabbaına 150 1 

lira kıymet kondu Komşusunu öldüren 18 sene 
hapse mahkum oldu Sürpagopta arsaların mlizaye

dc ile satışma karar verilmiştir. 
Metre murabbaı en az 150 lira
ya verilecektir. Apartrmanlar 
tesbit edilen ~kle göre altı kat 
olacn.ktrr. Kapıları yandan ola · 
cak, cadde önünde olmıvncaktır 
Her iki apartnnan arasinda ı2 
metrelik boŞ lbir saha buluna -
caktır. 

Bir ay kadar evvel Eyüpte ' 
bir cinayet işlenmiş ve Kut:.i 
adında lbir ~enç komşusu Veli 
tarafından bir tavuk meselesi yü 
zünden öldiirü9nüştü. 

Bila.hıre birinci ağır ceza 
mahkemesinde görülen muhake
me sonunda \•akanın bi: kadın 
yüzünden olduğu anlaşılmıı:ı ve 
duruşma dün bitirilerek Velinin 
kararı 'bildirilmiştir, 

Mahkeme katil hakkında hiç 
bir hafifletici sebep görmemiş 
ve kendisini 18 sene müddetle 
hapse, Kutsinin annesine de :3 
bin lira tazminat ödemeğe mah 
kQm etmL5tir. 

Ayrıca, Veli kaçtığr zaman 
kendisinin bıçağını saklayan 'kah 
veci :Melımedin de 3 gün müddet 
le hapis yatması kararla.~tınl -
mıştır. 

Köy enstitülerine yeniden 
3,000 talebe alımyor 

Fırınların teftişi 
devam ediyor 

Belediye müfettişleri ekmek 
kontrol işine devam etmektedir
ler. Dün de Sarıyer, Adalar ka
za.lariyle &yazıt nahiyelerinde 
kontroller yapmışlardır. Teftiş
lerde Sarıyerde, Yeni mahalle 
caddesinde Mehmet Emin Genç
erin fırınında maya üzerine ör -
tülmüş kiri bezler görüldüğün -
den zabıt tutulmuştur, Tar&.bya 
da Vasile ait fınnla Sarıyer ka
zasında diğer fırınlar da tamire 
muhtaç görülmüş, kantarcılarda 
Diyamandi'nin fırınında hamur 
ekmek ~.ıkarıldrğt görülerek za· 
b,rt tutulmuştur. 

Her yıı oldugu gıbi bu yıl dıı. ktiy 
cnstıtUlerlnc talebe almacaktır. Ens. 
Utlllcıin hnlen 6000 tnlcbcsl m-0vcut· 
tur. Uıı yıl ycnldc;: 3ı•'lQ talebe <IRha 
alınacaktır. 

.ı-::n.stltUdc tnhslllerin' t.ıtirerek kÖ)'• 

lerc öğretmen tayin c<li~cceklcre, pc_ 
tıin aylık Ucı et, b!r defaya mahsus oı_ 
mak lli::re oC llrıı. tcçhiL•t: bedeli, vn· 
zlfe mııhalllnp gitmek icm z:ınıı1 ycıl 

ma rn ı .Maarif Vekilliğı bUtç-eslndcn 
\'Crilccektir. Bu öğretmcn1cr haatal:u:ı.. 

d.kıarı taltdirdc Ug:\i kanun tı.Uktiın. 

lcrı d:ıhillndc UcrcUerln. &lacaklardır. 
ItnU askerli!.( hlunetlerl anasında va. 
zlfelerindcn kayıtları tl-ı kin olunmı
yacağı glbt kcndiıerlnı· 11stC'ğmcD ve 
ya askeri :ncmur olun<':..3 a kadar al-

makta oldukları acretlPr!!:ln Uçte iki. 
si verilecektir. Bunlar ~ferbcrllk, ta. 
llm ve manevra gibi sclx·plerle sllflh 
altına. alındıkları takdlr<:e ücreUerlnl 
tnm olarak aıacnklardrr Bı; öğretmen 

!ere ça.lı§acaklan köyleı"<!e- öğretme· 

nin ve ailesinin geçimini'. okul talebe· ı 

sinin dara tatb!katma y<.tecek :mik
tarda arazi tahsis edıl«:ektir. Aynca 
ısUhsale yarayıcı Aletle ... ıslah edilmiş 
tohum, çift ve irat ha;YVlılllarI. cw fi_ 
dan gibi va.ıııtcıJnr De\'let.çe J)lraaız o. 
la.rnk Yfirllecektlr. Mnlıııu~, hay\'an ve 
binalar kuraklık. sel, yangın, çok ha· 
sn: yapan nebat ve hayvan hastalık· 
iarı ve bllOmum cen1 btıdUıcler glbl 
sebcplcr!c ziyana uğradıhiarı takdirde 
işletmeyi )Cnider. t.csis m.ık&adile Me. 
ari! \'ckllliği bütı;csıı:den zamanmda 
zarar ve zly:ını karaılıyacak bir yar_ 

dım yapılacaktır. Bu tarıuıardan elde 
edilecek ha~nlat öğ:'etm'!r:c ait olncak. 
tır. Öğretmenin tayin edileceği kö· 
ytin okul binam ve öğretmen evi köy 
kanununa tevfikan köy ihtzyar heyet· 
terince yapt:nlııcaktır . 

Köy ensUtWeri mezunlarından seçi
lecek llyakaUUer köy enscıtuıerine de 
oğretmen tayin edilebll!r!CJ; köy ens. 
UtüsU mczur;ları için "Köy ö!1'etmcn. 
ll'ri tekallt sandığı. ve ayrıca "Köy 

öğretmenleri sağlık ve içtimai üardım 
ııandı~ı .. kuntlacaktır. Rl:lylerde çalı· 

şan ö:ı-ctmenlere · ve allt'lcrine, köy 
okulla rmdaid ta!ebelere nı«:canen bn k 
mak ıızcre ~'tfı:.anf Veklll:(:1rıce hekim· 
ter tayın ec.HecekUr, Kôy öğretmen. 
lerl. öğrctmPnlerln C§lf'>f• \'C çocukları 

MııarU Vckllllği :Provant•.ryum ve Sa_ 
natoryomunda panusız ıP.davi edili.'., 

ceklerdir. 

Sıhhat miidiirü 
tekaüt oldu 

İstanbul vilayeti sıhhat işleri 
müdürü Ali Riza 70 yaşını dol
durduğu için tekaüde sevkedil • 
miş, yerine Ankara sıhhat işleri 
müdürü Şuayip tayin edilmiştir. 
Ali Riza şerefine dün Belediye 
gazinosunda lbir veda çayı ve
rilmişt!r. 

Dursun Volagelmezin kullandığı taksi· 
Dün Ebus~uud Cad desinde üc çocuğu 

ağır suret te yaraladı 
Dün ö#lcyin Sirkcclcl~ üç kUçUk ıı.rab:ısı çıkmıatır. Dursun yolıı.gclm<?z, 

çocuğun ağır 8Urette yl\ro1nnmaslyle dlrekııiyonu kırıp !re.nl k,t.SDll§, l~kin 

nct.ıceıencn bir otom bii kazur ol_ tren bir<lenblrc bozularıık yUk araba .. 
mu:itur: sına bindirml§tlr. 

Sirkecide • .Mehmet lfurad .ııoknğın· 
ela ' numaradaki otomobil tlunlratha. 
nesinde çalışan Dursun Yolagelmez, 
dUn ti.mir etliği bir otomob!Jl tecrUbe 
lçln sokağa ~ıkarmı§, fakat Etıwısuud 
caddesinden geçerken l)ni.ınc bir yUk 

Otomobil bununla hcı:ın: atamamı§, 
ve yolda oynayan be§ yaşında Mi§ola, 
6 yagında Sultana ve yedi yaşmda da 
Ya.koya çarpmıştır. 

E ylulde yapraklar dökülürken servet 
de birdenbire dökülecektir 

Çocukların UçU de muhtelif yerli.'. 
rlnden ağır suretto yaralan~. Etfn1 
hastahanesine kaldınlmı;;ııaroır. Suçlu 
§Of6r ynkaln.nmıştır. 

Dünkü ihtikar ihbarları 
Fiyat murakabe bürilsıma, 

dün, kömür, muşamba cil8.sı, 
kaşar peyniri, muhtelif nevi ku
maş, fasulye ve oksijenli su ih
tikfı.n ihbarları yapılmıııtır. 

F.:yıüldu yapraki&• dbkUlilrkıu l::elkl lllzin cebinize de eervet dökUlcce,ktlr. 
';UnkU servetin ı1e benzi )'l\prıJuar gibi sarıdır. Piyango Hl EyJWdc İz 

mir F.ntPrnnsyoo:\l F.ııırlnda çe:tiilyor. 
Büylık ikrarrııyt.ı (~5.000) llT'kılrr. 

- r..ıucevhcrlerc tarafıntıilan 
kıymet takdir edildi mi? 

- Tabii ... lki mütehassıs. bil· 
hassa bu i§le meşgul oldular. 

- Taksitleri. Prenses kendisi 
mi ödüyordu? 

- Evet.. Her şeyi kendisi ı
dnre ediyordu. 

- O 1.amana kadar bankada 
mahfuz bulunan mücevherleri, 
satrlmak üzere Mister F..srnorn 
tevdi ettiğine dair size resmen 
malfımat verdi mi? 

Mister I'arnham burada. bir 
mUddct durakladı: 

- Burada bir yanlışlık var 
zannediyorum, dedi. O zamana 
kadar bankada mı mahfuz duru. 
yordu. dediniz? Prensesin ifa. 
desinde bir yanlışlık olacak. Mü· 
cevherler bize si~r~ edildiği 
vakit bankada değildi. J\lister 
E monın yanındaydı. 

Çaney burada, sigorta memu· 
runun yüzüne dikkatle baktı: 

- • • c dediniz? Mister Esmo
run yanında mt? .. Yani Prenses. 
sigorta ettirdiği ;r.aman Mister 
Esmor mücevherleri almış bulu .. 
nuyordu öyle mi? 

Sigorta memuru biraz ~ala. 
mış vaziyette cevap Yerdi: 

- E,·et Bu va1jyetten bizi 
haberdar ~tmişlerdi. · Si?., niçin 
hayret ediyorsunuz? 

Ben. Çancye, fazla açılmama· 
s1 için iı;aret ettikten sonra. si· 
gorta memuruna dönerek: 

- Şey, dedim. Biz, daha .ziya. 
de Prensesin ifadesindeki uvgun 
suzlu~a ha)TCt ediyoruz. Maa· 
mafih, tarihlerini kanştmnıts o 
labilir Her ne hal ise .. Siz, şim
di. yüz b.Ja Urayı ödemek vazi. 
yet.inde ~unuyorsunuz. Olduk. 

, .. il .. • 

BiR CASUS OL DURULDU 
Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

2 5 İngilizceden Çeviren: H. MU NIR -
ça yüklü bir yekfın ... Parayı is· 
tediler mi? 

- Evet .. 
--- O kadar çabuk mu? .. 
- Evet .. Daha dün! .. Resmen 

talepte bulundular. 
- Ve şüphesiz, siz de bunu ö 

diyeceksiniz, değil mi?.. Çünkü 
ödemi ye mecbursunuz? 

.'.\1i ter Farnham, önüne baka -
ra.k, bir müddet parrnaklariylc 
oynadı. sonra: 

- Ne yapalnn, dedi. Meobu. -
ruz Müessesetni7.in büyük bır 
şöh~~ti vardrr. Onu IC'keliycme . 
\i:ı. Fakat ıher halde, :hadiseye 
dair esaslı tafsilat almak h.tiyo· · 
ruz. Mesela. Prensesin üaıdesin
de - dikkat etmişseniz - mü
him bir nokta vardır. Mücevher_ 
!erin Mister Esmora havale edil. 
mesi esnasında. Matmazel Lan· 
tiyer adında bir Fransız kadın 
sekreter bulunuyormuş. Bu mev· 
zu etrafında aydınlanmak isti· 
voruz Çünkü. mücevherlerin e. 
İe geÇmesini mümkün kılacak 
herhangi bir haber. bizi fevknla. 
de memnun edecektir. 

- Bizde. dedim, o karlın hak 
kmüa bir hayı\ şey öğrenmek 
i tiyoruz A.c:mızd~, <mu konu~m 
YQrduk. 

- Şu halde bizim ihesahınuza 
da kendisini görmü., ol®ilirsi -
niz? Tamamen ara.ml2Xla 'kal -

mnk üzere siz öğrendiklerinizı 
bize bildirirsiniz; :biz de size .. 
Anlatabildim mi? 

- Hay hay, dedim. Ben, mat 
mazel Lantiyer'i mümkün oldu -
ğu kadar ~uk görmeğe çalı§a 
ğun. 

Ve o gün öğleden sonra, tek 
başıma.prenses Sarentzofun apar 
tımanına gittim. Sekreterini gör 
meden ~endisini gormek lftzım -
geldiğine kanidim. 

Ktsım X 

Prenses Sarentzofun oturduğu 
apartnnana girdim. Kendisinin 
hangı dairede oturdut;'llilu öğren 
mele üzere, kapıların üzerindeki 
isimlere bakıyordum. 

Fa:'kat gariptir ki hiç biriniıı 
iizer!nde prensesin ismini görme 
dim. Bu esnada yukarı kat mcr 
divcnlerinden uzun lboylu, yll'kI· 
şrkh ıbir papas iniyordu. Kendi
sinin burada oturması ihtimaliy 
le sordum: 

-Lütfen prenses Sarentzofun 
dairesi hangisidir: söyler misi
niz? 

Papas elindeki bastonu, kira
cıların ismini gösteren bir levha 
nm 12 numarası üzerine dağru 
uzattı. Bu numaranın yanında 
Madam Sorrenson yazılı idi. 

-Evet,dedi. Oradadır. Prenses 
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çe: 

''H k a ,, te l 
Hak fikrinin, hak ~aygısının çok sarcddı~ ı günlerde 

yaşad1ğımız için olacak, yeni yetişmeler, haklarına razı 
değiller. Hak J.arşnnnda, c:ıncak binde biri: 

- B'"'ynu;;ıı kıldan rece! 
Diyebiliyor. 
Direni~Jeri, eğer ger•;r.k bir inanıştan doğsaydı, bunu 

yermez, överdik. Fakat Y4zık, ki onlar, hem hal:srz olduk. 
tarını biliyorlar, hem d~ bıle bile eşık aşmdırıp, baş ağ. 
r~·yorlar. 

Amir~ larafmddn ~eğenilmiyen beceriksiz memur, 
baba ocağmır. ~nzibatı•ı !an hoşlan:nıyan h:?.şarı evlat, 
mektebe zindan göziylc hakan tenbel ve hay!az talebe, 
hep l:u davadadır. Hepsıt:in gadre uğramış bir !ı.~kları var. 
Bu hak, ciensizliğin, yüz~·aizlüğün, acizliğin k:ymetlendi. 
rilmemes. nden doğuyor.• 

Lise taiebeleri arasmda edindiğim tecrübeler, acıdır. 
Bu çocuklarda haksızlık, hemen hemen insiyal a girmiştir. 
Hangisine sorarsanız sonmuz cevaplar değişmez. 

- Fizikten numaran nedir? 
- Sekiı aldım! 
- Cebi reler:? 
- Yedi <lldın: ! 
- Ya edebiyattan? 
- Uç vern:.it ! 
Diklm' .. ediniz, iyi numaraların hepsini kendi almış, 

fenaların: hocalar vermt§tir. 
.. Aldım!,, ı bir hak kuvvetiyle söyler. "Vermi§,, e bir 

gadir eda!'ı katar. 
Ancak pe~ n21, sorulan bir sual knrşısmrla, sağa, so-

la sapıp. işi gürültüye gP.tırmeden: 
- BiJm;yoıum! 
De•. 
Büyük çokluğun bu gibi hallerde tuttuğu yol. dolam

baçlı, karanlık, hatta biraı da kirlidir. 
.dütün se:-ıe çnlışmazlar, yıl sonuada dönHnce de ka. 

bal.ati mt:ktelıe hocaya, 'Zl\rurete yüklerler. 
Dünkü "Vakıt,. tn büy}e bir çocuğa ver;JeT'ı cevabı el. 

bette görmü~sUnüzdür. Riyaziyeden c]~;nen bir ~alebe 
gadre Ufradığmı iddia ecHyor ve gazeteden akı? istiyordu. 
Gazete, hu gibi davalarm mahkemesi değildir. Bu mektep 
dava~ını r,ray:-. Jmrlar gö~üren çocuklar, adamda şüphe 
uyandırmaktP.~ başka, hiç bir şey kazanmazlaı. Çünkü hu 
hakkın yolu her zaman, herkese açıktır. Fakat binlerce 
kere tecrübe ettik ki, ı;ıu kendini bir hakkm ~rnhramanı 
yerine koyanlann imtihAn kağıtları, ya bomhc;ştur, veya 
hezeyanlc-. doludur. 

Hak telakkisi üstünde kuvve'de durmak. haksızlığa 
yüz vermemek, haksızı aramızdan kovmal·b 'f:a,.Jar. Bunu 
unutmıyahm. Do~t kırılacsk, arkadaş gücenecC"~;:. hilmem 
kim diş bileyecekmiş ... Ne çıkar? Hak, en büvi"!~ dost, en 
güze! arkadaştır. HAKKI SOH 4 GEZGiN 
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Tabana kuv 
B u sözdeki iyı niyeti hiçbir 

zamn tahlil etmemişizdir. 
"Tabana kuvvet!.,dedik mi; kar 
şımızdakine bir arslan mulm
vemeti temenni ediyor gibiyiz-
dir. Tabiatin insana bağışladı
ğı iki en büyük "nakil vasıta
sr,, olan !bacaklar (eskiden bu
na 2 numaralı araba denilirdi) 

bu daireyi, bir başkasından bo
şalttıktan sonra kiralamı~tı. üze 
rinden henüz çıkannrunış.. Fa -
kat üst kata kadar c:ıkacn.ksı -
nız. 

Papasa teşekkür ettim. Ve 
on iki numaraya çıkan merdi - · 
venleri tırmandım. Fakat hayret 
ediyordum. üzerinde kendi ismi 
olmazsa. telgrafları, mektupları 
kolaylıkla nasıl alabiliyordu. He 
le ibizzat konuşmağa gelenler, 
nasıl bulabiliyorlardı? 

Bununla beraber, 12 numaralı 
antreye geldiğim ~man, kapı -
nın bir tarafına, prenses Sarrcnt 
zof'un kart vizitiniıı sıkıştırıl · 
mış olduğunu gördüm. 

Zili çaldım. 

Kpı aç!lmcaya kadar epey za. 
man geçti. Nihayet bir kadın 
çıktı. Şüpheli şüpheli yüzüme 
baktı. l{endisinin bir ecnebi ol
duğu belli idi. Belki de lbir Frnn 
sızdı. Fakat giyinisinden, sekre 
ter olduğuna hükmedilemezdi. 
Prensesi görmek istediğimi söy 
ledim.Sözlerimdcn birşey anlama 
mış gibi vüzüme baktı. Fransız
ca söyledim. Yine baktı. Başını 
iki yana salladı. 

Bunun üzerine kadının Rus ol 
ması ihtimali hatırıma gcdi. Fa 
kat Rusça bilmiyordum. Neden 
sonra kadın. bana, bir masa ü
zerinde duran bir tepsi içinde 
görünen bir takım kart. vizitle
re işaret ederek meseleyı hallet
ti. Ben de kart vizitimi Yerdim. 
Alrp içeriye girdi. Ben hata kn
pı eşiğinde bekliyordum. 

Fnkat uzun boylu bcltletmedi. 
(Deva.mı var) 

nelere kadir değildir! Bir insa
nın dinlene dinlene günlerce 
yol yürüdüğünü işitiriz.. Hat
ta bir Amerikalıdan dinlemiş -
tim. ln an uzviyetinin, yürüme 
ğe karşı bir nevi mukavemet 
silfilu 'iicude getirdiğini söy -
!erdi. Çıplak ayakla, uzun me
safeler kateden "tabil insan,, 
ın ayağının altında bir nevi ka
lınlık hasıl olurmuş. O kadar 
ki, artık ayakkabı giymeğe lü
zum kalmaz ve lbu, düğmesiz, 
bağsız, pençesiz, topuksuz na
türel iskarpinle lbütün hayat 
boyunca hiçbir güçlük çekme -
den. hiçbir arıza.dan muteessir 
olmayarak gidip gelmek kabil
miş ... Amerikalının izahatı ibu
nunla da kalmryordu. Şu altı 
kauçuk tabanlı, hantal biçimli 
nyakka.bılar yok mu? İşte on· 
lar, QC>k yol yürüyen çıplak ıin
san ayağının tabanında teşek
kül eden tabii köselenin taklidi 
ımişler .. O sebepten rahat ve 
bir 'bakıma dayanıklı imiş .. 

Sözü karıştırmayalım. Yol 
rürü.'llek insanın zaruri ekzcr

sizlerindcn biri olduğuna göre, 
gerek sürat icabı, gerekse ten
bellik yilzünden otomobil, trnm 
vay, otobüs, bisiklet vesaireyle 
!!ezerek bu en güzel vo dinrunik 
hasletimizi körletiyoruz demek 
tir. 

Zamanlar, bızi daha çok yol 
~·ürümeğe mecbur ooiror ve 
'belki daha geniş mikyasta mec 
bur etmeğc devam edecektir. 
Şu halde §İmdiden, şu "tabana 
kuvvet .. hitabının asıl iltifatın 
dan heyecanlanarak evvela kı
sa mesafelerden başlayıp ya
vaş yavaş daha uzun yolları 
"İki numarnlı arabamızla,. ka
tebneğe n~in girişmiyelim? 

Hem ayakta yürüyen bir ada 
mm haşmeti, ne otomobilde gi
denlerin iki büklüm haline, ne 
de tramvnydakilerin sardalye 
misaline bemer ... Tabana h-uv· 
vet! 

HiKMET MÜNiR 
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Korent 
İngiliz tayyareleri 

Bugün beyaz · tarafından bombar-
sarayda bir nu uk dıman edildi 

söyliyecek 
V~lnr,ton, 10 (A .A.) - Reisi· 

climhur Ruzvelt, kt'ndis'nl Vaşing 
tona göUircn trende y:ırm t'kşa.m 
Beyaz Saraydan radyo ile irat e
deceği hitabeyi tamnmlamrştır. 

Reisicümhunın bu hitabeye at
fettiği bUyük ehemmiyet hitabesi 
ni iki mfsilllne ibllğ etml3 olma 
siye s3.bittir. 

Hitabe Ncvyark SDnU ile saat 21 
de ba.,lıyacak ve evvelce derpiş 
edild:ği gibi on beş dakika de -
ğil, yirmi beş dakika devam ede· 
ccktir. 

Salih.iyettar mahfillerin müta
leasma göre Rels'cllmhur Atlas 
Okyanus muharebesinden bahse -
decek ve Amerika gemilerinin kar 
pla.ştıklan hadiseleri tebarüz et -
tirecektlr. 

Har 
Pasifiğe intikal 

ederse 
fnsiltcre ve Amerika 

ne yapacak? 

Slngapar, 10 (A.A.) - Röy
ter: 

Japonyanm, Tayland hakkında 
tedbirler alması takdirinde bUylik 
Brita.nyanm nasıl hareket edece -
ğine dair sorulan bir suale, Duff 
Kupir, eu cevabı vernı.:ıitir: 

Yeni bir Japon tn:ırruzu çok va
hbn tclfıkld edilecektir. Fakat böy 
le bir ihtimal karemında ne ya -
pe.cağmuz elbette şimd'den tah -
m1n edilemez. Birleşik Amerika 
ile sıkı bir el birliği halinde hare
ket ediyoruz. Bu el bfrliğinln çok 
büyük ehemmyeti vardır. 

Harbin Pasifik denizine yayıl -
dığıru g'örmeyi, ne BliyUk Brltan -
yanın ne Birleşik Amerikanın ar. 
zu etmed'ğini, fakat böyle bir hal 
nıkubulursa her tUrlU ihtimale 
kargı koynuı.ğa amade bulundu -
ğumuzu söyliyebllirm zannedlyo -
rum. 

Amerikan harp 
gemileri 
(Baa tarafı l incide) 

maruz kaldığı hücumdan eonra, A • 

merlka donanmasının lııaııda ve garp 
nıBtt kUresfnde rastge!r<;eğl mihver 
harp gemilerine ateıı aı:..ır.ağını lfade 
~ beyanatta bulunacr.~r aar.ılmak. 
tadır. 

Vaşington, 10 (A,A.) - MUteaddlt 
mtı~ahltıerln zannmn g~re. Ruzveıt, 

per§embe gUnkU nutku!l<la blrl~ik A. 
mcrikanm; nazlzme katil olan mu • 
cadelede, ~mdl iktisadi vcı alna! kuv. 
wUnl sar!etmekte oldu~nu aöyliye. 
ak ve Alm:ınyanm, Amcı!ka gemileri 
• tecavüz f'tmek suret!!~ b1rle~lk A
merlkaya karat !!ilen a!ll{eı1 harckO.t 
;rapmakta olduf!u mese!eı.ı:ıın tetkiki 
amanı gelip gelmediği .uallnl ortaya 
atacaktır. 

Kahire, 10 ( A.A) - Orta.şark 
imparatorluk hava kuvveeleri u
mumi karagahmın tebliği: 

S-9 eylül gecesi, imparatorluk 
hava kuvvetlerine mensup ağır 
bombardıman tayyareleri Ko -
rent kanalını bombalrunışlardır. 
Kan:ılm her iki sahiline tam isa· 
betler vukuu müşahede edilmi~ 
ve tahmine göre büyük hasar 
ika olunmuştur. Ayni gece Yu
nanistandaki Heracliou hava 
meydanına. da hücum edilmiştir. 

Ruzvelte 
hDcum 

Berlln, 10 (A.A.) - Dlptomatlsche 
und Pollllsches Korres-ı>e>ndentz gaze. 
tesf, Amerikan (Greer) destroyeri hA.
dlsesl hakkında şunları y:ızmaktadır: 

.Amerikan makamları, Blrh?şlk Ame 
rlka devletinde bir mUddettenberi hU
kUm aUrmekte o!an ı:.oıınutsuzluğwl 

artmı§ olduğunu anlayı:ıca, biraz za· 
yıtıamış ola."l harp haleti ruhlye.sJııJ. 

canlandırmak lU.ZUmunu hWıetmlşler. 
dlr. 

Ruzveıt, bu ae!er de gene ha.d!.tıelerl 
tahrif etmek usuınne S"CJk kalmıştır. 

Zira ı;tuzvelt, pek ıyl bıllr kl, Amerı. 
ka milleti, bir Alman denlzaltısmm 

sebepsiz olarak taarnu;<ı uğramış ol· 
duğunu ~grenecek olu:v. Ruzveıt, A. 
merikan milletıni harbe 9t.lrtlklem1ye
cekUr. 

HO.diselerl tahrlt elı:tek Ruzvelt lçln 
artrk vazgtıçcmlyeceğl l•ir 1Uyad ha_ 
Une gelmiştir. 

.Amerikan m!Uettne ~tamıyacağı 

nice valdlerde bciuıııcllf n c1alılll aı. 
yaset bakımından Dl~ 11"11.lız haber· 
ler yaymı§tır. 

Ruzveltln !ntıııap cd!lmeden evvel 
eulhu mUmkllıı oldu~ kajar koruya. 
cağına dair ver.ni§ oldı:ğu aıöz ile §im· 
dl tam aksını yap~ak lcın aarfettlğt 
gayretler bir tezad teı;'t!l etmektedir. 
Dalma tekerrür etmekte o~an bu uıl. 
sız haberlerin yardımtle&r ki Ruzvclt 
harbe biraz daha yakııı,mıığa uğraşı. 
yor, Ruzvelt, gayesı.ne t=rl~bUmek i· 
çtn, haklk,9.U tahrif etmek ve mllletln 
mentaatl hllA.fma da oiAa onun gafle. 
tinden ısti!ade etmek gıtJ vasıtalar
dan çekinmemektedir. 

"Evvela Amerika,, 
l{omi esinin 
Beyannamesi 

Nevyork. 10 (A.A.) - "Evve
li Amerika,. komitesi .An:erikan 
mllletine h :tap ederek Grlr dcs · 
troyerinln hUcumu hakkındaki Al 
man ve Amerikan iddllarmın bi -
rlblr'ne zıt olduğuna işaret et -
mlştir. 

Komite diyor ki: 
Alman iddlnsmı yalnn olarak 

tasvir etmek doZru değtıd'r. Al -
bay Noks ve Stimson gibi Ruz -
veltin hUkfı:metine mensup bazı a· 
damların izhar ettikler ibOytlk : • 
zularm hil8.frna ol:ı:-ak Amer'ka -
nm hnrbe girmesinde Almanya • 
nm hiç bir menfaati yoktur. 

---·
1 Komite, hitabesinde eu sözler

Almanya 
(Ba:; tarafı 1 incide) 

Jm 191'1erdek1 diğer ~ter l~ln acilen 
.muhtaı; old:ığu kıta!an M:rbeatçe kul 
lam.bilmek maksadlle, V.~lngrad mu. 
Jl&rcbcalıı1. tıiraD evvel tltırmek husu. 
sunda .abirflZland:ğmı taıdik etmeıc. 
tedirlcr. Bcrlln crltdru, Schlucsselbur. 
sun zaptı LenlngraJın ku~tııma-

amı lnm:ımla.dığmı ve Lenin~rad 

m!Jharcbcsinln son sanıcıaı §imdi b:ıt
Jadığmı haber vennel:I• beraber Le. 
nlngrc.dm sukutu tarih' Alır.t:.nıar tara 
fmd:ın lntilup e.!llen n:t tocıa bağlı 

o dut:unu katul '.:l tlllcktcdiıler. Allllan. 
ı:u şehri, sağkı.m olur:ık zııptctmeğl 

t rclh etmcktedirıcr, fa.kat §Chir tes • 
ııın olıno.kta g ecikirse \ e.rı;ovada ve 
noterdamda olduğu gfi:>l l.ıombardrma. 
na mUracaa.: mecburiyet 'nde kalacak.. 
ıarmı aöylllyor:ar. 

Finlılnaiyad;ın cclcn haberler, Lenin 
padm cc.:ıup varo::ıar.urn §imdi A1 • 
man topı;usunun ate;l al~ı:nda bulun • 
duğunu ve ~ehrin 2,j kU:mıetre cenu • 
buııda muhnrcbeler c<ıroyan ettiğini 

bildirmektedir. Bu hal>crler, Svir neh. 
rlne varmı~ olnn Flnlô.ı\'!l.ra kıtaatınm 
'fUl!eal Rmıarı bu mmt&kada. tutmak 
o14uğunu !Ulve etmckt'!d:.r. Aynı za • 
manda. D&Z1 barı> muhct,ırlerl Ukray 
aa cepbeainjen gl!ndcrd::.hıerl IOn tel. 
ıratJardıa, Romıınyalı:&rm, Odesa 
mtıdataumm kud.-eU ile durdurulduk 
ıanm lılldlriyorıar. 

le nihayet vermektedir: 
Amerikalılar, 
Tetkikte bulununuz. Yarın söy

liyeceği nutukla ReiııicUmhur bizi 
harbe l!IOkmağa hazırlanıyor. 

Ecda.tlannız iç:n mUcadele et -
tlğinizl, onları harpten ve umumi 
katliamdan korumak mecbmiye -
tinde olduğunuzu nazarı itibara 
alarak hilkümet'nizin ııi7J aldat -
ma.sma mtısaade etmeyiniz. 

İran haklunda 
( Baa tarafa l tncfdeJ 

"Bu tedbirler alınmadığı tak -
dirde bunları kendimiz ittihaz 
etmek lüzumunu teemmül ettik. 
Bu usulil ben şahsen iyi kar§ı
layorum. Fakat, tedabirin sürat
le tatbiki için lran hükumeti nez 
dinde Israrda bulunduk,,. 

Londro, 10 <A.A.) - İngiliz 
hariciye nezareti. İngiliz - Rus 
sulh P.artlannın İran hükQmeti 
tarafından kabul edilmi;, olduğu 
nu bevan etmektedir. 

Tah'fan. 10 ( A.A.) - lrnn 
meclisinin bugünkü fevkalade 
toplantısında başvekil İn'tiliz ve 
Rus taleplerinin hepsinin, bazı 
Iran ı:1ehirlerinin işgali meselesi 
henüz müzakere mevzuu olması. 
na rt!P.men İran hük\ımeti tara -
fm:fon kabul edilmiıs oldu~nu 
bil<lirmistir. 

Alman, 1tah·an. Macar, Rumen 
elctliklertnin kapatılması ve İran 

Alınan 
tebliği 

fBM tarafı ı lncfde) 
Cenup cephesinin başka. bir mmta· 

kasında, Alman kıt.alan 1000 ea1r ve 
H tank ele geçlrm!§lerd!r, 

Son günlerde vukua gelen çarplf
malarda Alman piyade ,..e topçuswıun 
ateşi neUcealnde Bolşe\·Jkler, Cenubi 
Dnieper Uzerlnde mUteıı.ddit topçeker
monitör, romorkör ve ı!ahn baııka kU. 
çtik vapurlar kaybetr.ı~ıe-rdir. 

9 EylUlde tam yUkltı bir Sovyet nak 
llye gemlsi, Teraon'un §iJ'kında Dnle. 
per 11.zerlnde batınımıştır. Bu nakliye 
gemtst.nde bulunan Bolşeviklerin ekse· 
r!Bl boğulmU§tur. 

Klyefln arka..smda y!nc Dnleper O. 

zerinde bir Sovyet monltörU de batr 
nlmıştır. 

Berlln, JR (.ı\.A,) - Alman ordula_ 
n tıaııkumandanlığmın b.bllğt: 

Şarkta, btıcumlar ttn:.\·attakl~Ue 

devam etmektedir. 
Şimal! Afrlkada, Alman bombardı. 

man tayyareleri, 9 Eylül gecesi, SU· 
vey§ kanalı mmbkasmdA Ebusuheyl 
tayyare meyclanma blı· taarruz yap. 
mı§tır. Hangarlarda "JO l-eıız~ depo· 
larmda §iddetll yangmıaı çıkanlmıı. 
tır. SUveyı kanalı 11.,..alnde bUyUk 
Amar gölUnde bir §ılepe tam isabet 
kaydedilml§ ve Süvey~ id:irfezlnde dl. 
ğer bir oııeı:- de ağır hasara uğratıı. 

mıştır. 

Tobrukta liman teı!satına, olmalt 
Mısırda İngiliz nav11. m,•ydantıırma ve 
demlryollarma yw blr ııerl bava bU

cumlan ~-apılm~tır. 
Gece, oldukça kuvvcW blr Alman 

bombardıman tayyareleri tcııekklllO, 

tsmalllye tayy~ meydanma hücum 
etn1ıııtır. 

Dllşman, n·e gece, ne ~c gUndtız Al· 
man arazla! Uzerlnde uçuı yapmamıı. 
lardır. 

Japonlar 
Yeniden cephe üzerine 

hücum ettiler 
Çııng·King, 10 ( A.A) - Çin 

kaynaklarından gelen habrlere 
göre, Hunnan ayaletinin şimali 
şarkisinde mühim bir meydan 
muharebesi cereyan etmektedir. 

14.000 kişilik Japon kuvvetle
ri pazartesi gU.nü, Yotçeu'nin ce 
nubu şarktsinden taarruza geç -
mi;,lcrdir. 

Muharebe, fasılasız devam et-
mektedir. 

Almanya -Fransa 
anlaşmasının 

esasları 
Loc.dra, 10 (A.A.) - FraııSJZ kay. 

r.nklanndan blldirlldlğlne ııı:sre, HiUer 
tara!mdan derplı eatm::; c.lan Alman. 
Fransız eult ııartıan yıc.~sl halt ha· 
zırda iki hUkf.lmet şefi '~rafından he. 
nUz imza edilmemtıtır. 

Esas prensipler mukı::.·ı1elesl kaleme 
almmıı bulunmaktadır. Eunuıı anah· 
hatlarına noza!'an Als~ıı Lorenln Al_ 
manya tarafından Dhak edllecek: Fran 
aız mllstcınl~kelerinln tamamlyetl.,e 
riayet olunacaktı:r. 

Fransa taviz otıırak blH'ıh:ıre Belçl. 
kaya alt Vaıoıı mıntaka.larlle garbi 
Afrika tngıllz mnsterc.ırÖlelerlne va· 
ziyet gekllnde teıtah1lp e.ltcektlr. ttaı. 
yaya biç b~ arazı terk edllml}ecek, 
fakat buna mukabil Mısır 1ta!yaya 
terkedilccektlr. 

Şimali Fr~nsa Al:Dar• i~gall altmda 
kalacak, fakat Alman iııgr.ı kuvvetle· 
rlne bir d.:ıst mıııet kııvveUerl kaim 
olacaktır. Fransa bUtllıt yardım 
kaynaklarnıı AlmaT.yaıw~ emrine A.. 
mtıde tutacaktır. 
Prr~ede Frnnaı7. dona.."lması Atlyen 

bekllycn var.iye•. hnkk.nua t.am bir e~ 
rar hUkUm &Ur~cktedır 

---~· ---
Amerikadan 
lngiltereye en büyük gemi 

knfil~ıi gP.!di 
Londra, 10· (A.A.) - Harbin 

bidayetinden.beri ş'mdlye kadar 
kadar misli görlllmemiş o~an bil· 
yfik b:r gemi kaflleEi atlas okya
nusunu gecmiş ve Britn:ly:ı 1 man 
larmdan birine vasıl olarak bUtUn 
hamulesini boşalttıktan sonrn da -
ğılmıştrr. Mlirc ttebattan. t lcnret 
gemllcrin:l,.n ve himaye cilzUtnm· 
tarından hJc; bir:Ode tek zayiat 
yoktur. 

daki Almanların fn .... ipz ve Rus 
kuvvetlerine teslimi İngiliz • Rus 
talcp!en cUmlesindendL 

Sovyet 
tebliği 

(Ba, tarafı 1 incide) 
7 Eylülde tayyare dafi topla • 

rile ve düşman hava meydanla _ 
nnda 71 Alman tayyaresi düşü. 
rülmü~ ve tahrlp olunmuştur. 
Bizim kayıbımız 24 tayyaredir. 

9 Eylül günU Moskova civa· 
rmda 2 düşman keşif tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Cephenin garp kısmında albay 
Çujo(tın kumandasındaki kuv • 
vetlerimiz düşmanı garbe doğru 
abnrş ve 3 gün içinde d~mana 
2500 ölü zayiat vertiirerek 312 
esir almış, 11 top, 17 tank dafl 
topu, 41 makinelitüfek, 19 otoma 
tik sililı, 96 kamyon, 16 moto • 
siklet ve birG<>k harp levazımı iğ 
tinam etmiştir. 

Cephenin şimal kısmında, PL 
nosalmide düşmanı takip eden 
kuvvetlerimiz düşmandan 2 tank 
6 top, 6 tank dafi topu iğtinam 
etmiştir. 

Kiyef civarında tayyarelerimi
zin, to~ularımızın ve piyadele -
rimizi.ı:ı müşterek hareketlerile 
100 lerce Alman tankı tahrip o. 
lunmuştur_ 

Almanlarm işgal ettikleri mm 
takalarda şiddetli bir çete faali. 
yeti hüküm sürmektedir. Bra~ 
viçte, eylülün ilk günlerinde, ~e -
teciler tarafından 37 Alman su. 
bayı, 12 Alınan memuru, 200 den 
fazla Alman askeri ödiirülmüştür. 
Veliko şehrinde gene çeteciler ta 
rafından 70 subay ve aSker öl -
dürülmüstür. Buna benzer ha -
berler, Vitebskten, Brestten ve 
diğer şehirlerden de gelmekte • 
dir. 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter; 
Moskova radyosu bildiriyor; 
Salı akpmı, kUçUk bir Alman 

tayyare lı':'.fUPU lılo&kova ilzerlnde 
bir tsarruz teeebbUatlnde bulun -
muşlardır. 

Bu tayyareler, hava dafi topla.
rlle gece avcı tayyareleri tarafm
dan dağrtılmışlarciır. 

Tayyarelerden bir tanesi bile 
Moekovaya kadar girmemiştir. 

Bir Alman tayya.resl, tehir el -
varında <lUşUrUlmUştUr. 

Moskova, 10 (A.A..) - Tas a
jansı merkez cephesindt>n mare • 
eeJ Timoçenko kuvvetlerinin yap. 
tığı .Lkinci mukabil taarruzlar ne
ticesinde inhlzama uğratılan ve 
parçalanan Alman motörlll tume -
ıılnin 29 uncu Alman tümeni oı.. 
duğunu bildirmektedir. 

l\los'kon, 10 (A.A.) - Kızıl 
yıldız gazetesi muh&blri, Alınan 
kuvvetlerinin merkez cephesinde 
nehrin beri tarafına atıl.mı§ olduk 
lannı bildirmektedir. 

Dört bin Alman askeri boğul -
mWJ, 238 muharebe arabası ve 60 
tayyare tahrip edilmJştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter: 
Sovyet tebliği zeytinde şöyle de 

niliyor: 
Yedi eyltll günU, Sovyet tank -

Jan, 100 tank ve ztrhlı otomobil, 
82 top, 300 siper havan topu, 560 
kamyon ve otomobll, 225 moto • 
siklet, 16 telsiz poetası, Uç sllv::ı.· 
ri bölüğü tahrip etmi'.jler ve yedi 
bin kişi telef etmılerdir. 

İzmir yüzme 
müsabakaları 

Ankara, 10 (A.A.) - Beden 
terbiyesi umum ınUdftrlüğUııOn 
verdiği malCUna.ta ş;öre, 13 - 14 
eylülde Kal'\lrynka yilaııe bavu • 
zuııda 8 bölge yUzllcUl~rinin tşU· 

raklle yUzme mllaa.balan ya.pıla -
caktır. TUrklye ytlzme blrincilik
lcrinde iyi derece alml§ olan Al!· 
kara, İstanbul, lmılr, İçel, Koca
eli, Buna, Seyhan ve Sıvas bölge
leri lJtlrak edecektir. Faflleler 
12 eylOlde İzmlrde bulunacak ..
kilde bölgelerinden hareket ede • 
ceklerdir. Müsabaka programı, 
Tllrkiy ytlzme blrlncfllkleri prog· 
raınmm aynı olacaktır. 

Osloda fevkalade hal 
ilan edildi 

Londra, 10 ( A.AJ - Rö"ter: 

iran kıtal arı '.J.. 4. e oe 
Hangi hat üzerin- .ı ' 

den geri sana 
çekilecekler? Toıer~ 

--o-- (~ tfllO ~ ...... 
Bu hususta miizakereler __ ....-r 

cereyan ediyor 

'hlaran, ıe (AA.) - lrana tabmll 
edilen prtla.r mucibince İran kıtala
rmın RumJye gl:SlUntııı cenubunda bir 
noktadan ba§byan bir hAttm eenubun.. 
dan ltlt&ren Tahran V.l Şaym prkm.. 
da kA.JA. Gazvin ve St-ıunandan ve 
Kanakln, Kermanşah. Htırremabad, 

Diztul, meecldi SUleymar., Hattakmeı 
n Benderdllamdan gotçen blr batta 
kadar geri çekilmeleri ıuım gelmek. 
tedlr. 

lngruz • Sovyet telrlltierlııln kabul 
edildiğine dair oıan trar. notası pa • 
zartesı ak§amı tevdi edUml~se de ıran 
lotalannm çekllmelerl lbzımgelen bu 
Ud hat bakkmda ııot.:.dP. bazı lhtlraz1 
kayıtlar ııerdedUmektt'dir. Bu hususta 
halen mtızakereler cere;-an etmekte • 
dir. 

Sinema ve 
harp 

Amerikada fi)mle pro
paganda yüzünden şid
detli münakaşalar oldu 

V8f1Dcton. ıo '(A.A.) -Sinema ne 
harp propagandan meıx~ılnl tetkike 
memur senato tali komlteıl dUn mesa.. 
ialne b&§lamııtır. Bu içtima, cumburt. 
yetçJ ayandan Nye 11&, Amerika ai. 
nema •nayiln! temsll e1eıı Vende! 
Vllkl arasmda flddeW Ur mUnakapyı 
muclp olm:l§tur. Ny3, il!!lrat aleyıı. 

tan bazı filmleri llUzam ettiğinden 

Vllkl, kendi.sin!, Amerikaı> mllleUnl 
harici .ıyaaette te!rlka7a dl1§tlrmek 
ve .Amerikan alnema aruıayllne zarar 
vermek istemekle itham etmt§tir. 

Ruzveltin 
Papaya 

• 
mesaıı 

IJ!ama, lO jA-A,) - Ruzvelt papa. 
bk nezdtndekt §&hal mUmeulll My· 
ron Taylor tayyare ile nomaya gel • 
mifUr. 

Ruzveltın papaya blta~n bir mea. 
jmı bamll olup Olm.ldtğmı soran ga • 

· .tectıere mumaileyh iti cevabı ver. 
ml§tir: 

"l:eaaj bizzat ber.tm. Ben retstcum 
hanın talebi tızerine par.ayı görmek 
!çtn Avrupaya geldim ... 

Taylor hafta sonunda .Amerlkaya 
dlmecelfnl llive etmL,Ur.,, 

Japon -
Amerikan 

müzakereleri 
Nevyork, 10 (A.A.) - Tokyodan 

Amerika aJaularma Yerlim blr habe
re göre hariciye na&ın amiral Toyoda 
geçen ı.atta A.merikarm Tokyo sefrll 
J'laef Grep ile yaptığı aııUlAkat bak • 
kmda altaııat mecllsUıe izahat ver • 
m!§Ur. 

tkl 41plomat geç.en hafta on iki kere 
buluşmuıııardır. 

Prena Konoyenln Japcn • Anıeı1 • 
kan mUzakereleri hakka:.<!a s.:>n de • 
recede mUhım btyanatta bulunacağı 

zaanedUmektedlr. Bu hey.natm ya • 
ruı aall&nat meclllf auuınm lmpo.ra. 

"his ve 11cyı.."'--
t.aılan ur eder. ~ 

Şiiri ı,unuıı tA11' ~ 
sadece bir ınJt ..ıcc: 
sllihı reJukki ::.; ~ 
la.ra göre d~. ··"'~ 
tadır nu tc.ıa-• 1'0 
sıtası haline 

ekil ıtı~ Şiiri fi JJIJll""'" 
d cnlcr ,.a,rdır. ~ 

rıı,, her ~eydi~ -~ıd 
ynhut ifa ncc tc)P"'"; 
tamı s:ıy-ılır • .n;_,, 
ıo b:ığlıır. •'o 
bırakır. ~ 

Şiiri taınaJllell ~ 
bir \'arlık te~ tJI 
Bunlara göre, f"· 
san ruhunun ır "-:..1 
pup gelen b)lio tr'...J 
par~a.sıdır ve ... iti 
rliya\'i bir ales-
telikkUcr bizde a. 
rlbirlcri kJırŞısOI bit 
mekteilirler. ~e aJod 
raf etmeli ld Y dl-• 
edebiyat saııasııı ,,,.'";Jı 
taraf, dlğcrıerl:,eel' r 
ceği, mııt e<1eb .ı1r, 
vunnaya aınade-

Bece aruza b-:. 
gasını yapı~tırO',O .... 
kafiyesiz şur tJO' 
''bozgnncu,. sıf a _,ıJ# 
reddüt ctnılY0"· ,-1ycır-....-: 

Her estet.ık ı• ~ 
nnı itham l~in ed '"' 
ta ahliiki olıJIJ)'.,. 
,.ar. - .. .ı.U 

Halbuki nıe~ld 
telif ı;eldUerde roJ 
yet bir seııtcıe ~· 
feyizli bir başl ... 

Sanatı yaJPd bit ~ 
tclfı1dd cde.rselı ~ 
mantık Jdtapl~ 
dilsturlan Ue ti 
liriz. ~ 
Sanatı yat~ıı ~ 

nrrsalc bir gün 1 t;A 
m:ı.kal eyi en gil~ı-' 
okumak be(Jb:ıb 

Eğer sanat• ~ 
bir tczabllril . 9d~ 
edebi eser lliY~ 
dünya Ue ka~ 

111 
tP 

sanlar gUnlcriJl 1Jt 
koda getırıncıdo tıe' 
n r:ıuurlu fııa.liY• ~ 
yan eder. nuıya~ı 
ynçlan v:ırdn'· f~ 
yalnız rüyıulaP 1 

Şimdi biriblrlcrl~ 
maya ~ahşan .~11 g;;,.t 
tir. llakild 511~" lef• 
lfade etmekt cd•~ 

Şiir bir so ,yC' "otPtl 
edllml,, kaJJIJll' k ,Jf)f• 
cleğildlr. ınıı~uıhb;;.ıt 
alakalıdır. JleJll ıİelll 
manası \'ardır. 11., Hem gnyrfşuur 
yat glbl.. ~ 

Şiirin scntcıf~:r... 
ki falan ,·cya f ır 
gelmez, tal•at b Jı ı 
n1n lnklt:ıfı deıO'~ 
hl görünen ccr•~of 
llndc ifade cılc ot' " 
Bunun için de sa ftl 
lclcrlnde ıoıcrıı.,-
zımdır. ,t.,t' 

Yeni Türk sıın ıf. 
mıu bana oıub•-:ı,,ı 

5. 
tor taratmdaıı kabultl.r.'l mUteaklp ya.

1 
_____ _ 

prlaca~ tahml!l cdilm,ıctedJr. · · ·ıı bir t Yeni Irak Ef~anistana ilmi 0 il 
aefir gönderdi k ya" 

11e7ru, ıo <A.A.> - ı ... ıun ıık Er. ça ÇiSi 
8'1'1d9tan aeflrt. <>lara le ~ memle lcet41 ~ 1 ; 
g~derllen ''TahalD bev .Mkeı1., Köy. /::mit (IJıısıl~ ıı.t~ 

j ··ı):J t ter a ansmın muhabirı.n~ beyanatta jandarma t~Şı> el~ 
bulunArak dem!fUr ki : tarla iyi muc:nd 

"Ort.qarkta dahln nizam bUkllm bunlara gi:z 8ı~ 
aUrmekledlT. ı'kuaadt '&-ulyet _.ktcye Son olarak da ~ılC 
uğramamııtır. btıkba:to t.lm bir em. him bir ka~:ık<::aııtıl 
nlyetıe bolulıı:::ıktadır ve derhal yakll· uri~ 

Sefir 9'.ln hid!uler doi•yıılle tran lzınitin MaJ1ld r.d• 
ve trak arasındaki tlc::;.rt mUnascbet. Rüstem lpek n ııer JI 
lerin halel:lar olmadıpı DA.ve eyle • 26 büvük pake 
mıııtır. çak tütünleri b~ J{ 

Japonya ile Amerika 
anlaşması 

Osl.o'da Almanlar tarafindan 
f evkalM~ ahval iian edildiğini 
bu sa.bah haber veren Stavanp;er 
radyosu, bu sabah Oslo'da ilan 
edilen kararname mucibince Qs. \'&§lngton, 10 (A .• .\..' - .M.&rbuat 
lo, asker ve Veron mmtakala _ konferansında Kordel :{u!, A~erika • 
rında akşamın yirmisinden saba Japonya arasır.dakl ınDzakerelerde 
hm bcşina kadar ış1k söndürme her hangi bir uzla3mayıı \'anldığı hak. 
mecburiveti emredildiğini ve kmda blç bir maıama:ı t.uıunmadığmı 
komünistlerle Mrksistlerin faa • ı MSytemıgtır. Ve hali hıır.:ı1a Japon • 
li:veti buna sebep ıı;österildiiini Amerikan YUtyetlı:de yu1 bir ~Y 
bildirmekte idi. mevcut olmadıtynı OAv• eytemlııtlr. 

yerek ~aı:dır;ftııuııl 
yUne gıtrnış. (eıııı' 
elma koyara ~ . g; 
diye 1<öy, kö<ld. • j 
m:ş, O esna. 1 ,re JI 
bu adrunm hfil ıstf 
şphclencrek elkfll~ll~ 
dan bo.,al tarn 
meydana çıI;;arı!l J 
~I önce ka~ak t~Ut 
da 25 lira para. ıt 

Tevkif cdile?1 
müsadere edileJl }idi 
liktc adlivevc teS 



'C'ngı1 

Yazan : Knut H ansan 

SPOR 
..., ,., - -

Bu hafta yapılacak 
maçlar 

t.aabul fut.bol ajanlığından: 

7.Sa Hafif 

11.9.1941 
19.ltl C&7. 

orkelJtn.a 
ı9.SO Ajans 
ı 9.4'i l'urttan 

~r 

1-Y.&Kl'r 11 Jl..:YLOJ, 19'1 . r------------------------• BÖY\ıK EDEBi BOMAN 

MUCiZELER DOKTORU 
Yazan: 

P/TIGRILLI 
fürkçeai: 

MUZAFFER ACAR 
75 mJi bir çak .lı:emilc bulunuyordu, 

Bazı defalar burada oturuyor ve 
bu kemiklerle oynuyor, ocılardan 

Futbol mcvsiınin.ln aç.ılrşı müna
sebetlle 14 eylfil 94 ı pazar gUnU 
Fenerbalıçe stadında tertip edilen 
şenliklerin programıdır. 

pı-og-ram 

7.f~ Ajans 

8.00 Haflf 

proınun 

8.SO Evin qaU 

2.ss FMnı 
:!0.11\ Jtaıf~ o 

~eıe.s - Mümkün ... Belki de bu da 
ıo •: Kemı~nı;ıc ve sihirbwık S~'lhr. dedi.. l<'akat 

nt lüzumunu bile his.<Jetmfyor 
Aspirinin icad.ndan cwel lbaşaf 
rı ı için de doktora veya ş.vja
tanlara koşanlar olurdu. Fabiat 
bugün eczahancye koşarak bir 
kaşe aspirin ile işi ·hallediyor -
lar. Bu sebeple tababet alemin
de muvaffak ola.bilmenin yega
ne sırrı halkın bilmediği, duy
madığı hastahklar çıkarmak ve
yahut eski hastalıklara yeni bir 
ismi vererek halkın gözüne bir 
yenil!k göstermekten ibarettir 
işte doktorlar bunu yapıyorlar: 

§ok.iller yapıyordum. 
Bir gün memrlıkta bir ~ bul ı - Saat 14 ferdt rutııoi mil.sa

ba.kalan. 

prkdan 
2.45 Ajan 
3.00 Fmnl 

~rlnlan 

kanınıla aaz ~iz.in nazarınızda pek basit gö· 
rillen ibu ameliyeler bilseniz ne 
kadar güçtür. Bunlar ancak an_ 
latıldrldan sonra sizin de batın. 
mza gelir ve çok basit işler oldu· 
ğunu ancak o zaman takdir eder· 
siniz 

muştum. 

Bu diş beyudı, kuvvellydi, ve 
ön dişlerden biri idi. Ben hiç dü
şünmeden bu dişi cebime aok
muştum. Bundan blr şey ya.pmak, 
törpülcyerck blr §Ckil çıka.mıa:k 
1 tiyordum, Bunu da sonra !}imdi
ye kadıır yaptığım oyma işlere 
ili.ve edecektim. 

Di§i eve götilrdUm. 

2 - Saat 15 Matbwıt - Hakem. 
lor maçı. 

3 - Saat 16 t&tanbul muhte
litleri, 

4 - Tribün 50 duhuliye 25 ku
ruştur. 

Stad gişeleri saat 12 den it.iba
ren açıktır, 

S.SO Kllnşık 
program 

&O.~ Caz. 

8 80 Fa.ınl !'&:u 
9.0IJ Konu5ma 

( Dt·rtıf';ıjfll(' 

sa&tl) 

f'<ıerlrrt 

21,00 7Jraat 
Tak\lmJ 

%1.Ul Karı<:rk 

eu-kdar 
%1,SO Konuşma 

( Şllr ı;aatl) 
21. t.!'i S<·nlonı 

orkı!!itraııı 

%%.S<ı Ajana 
Sonb::ı.hnr mevısiın.i gelm~tJ ve 1 

karanlık et'.ken başlıyordu, Yapı- 1 
ıaw daha başka 1ş1erım Yardı. u- Nlşan1anaoıar =---:----

1

----

1 
şn.klann bulunduğu odaya gidip 1----·-------- -: Perşembe Cuma 
lşime başlayıncaya kadar aradan 1 1 E I J ' l 1 
bir kM saat geçmişti. Hu müddet FaUb Evkınmc Mcmurlutunda ı:..... > Y ii 1 ' t< Y U 
znrf:ndn ay yUksehnfaU, bu bir tcnerıler: :::.= 1 

Q,.h J N CI ,~ .. -~: 19 Saban•. tO ynrım aydı .,... rem ni Arpnemlnt aokak o. 21 ....--· .. 
U§:ık odasında hiç bir ışık yan- de :ressam Sedat All"m ile Hikmet Urrır: 1211 Hızır: 180 

mıyon:lu ve ben ya.payalnı:z bulunu
yordum. Uşaklar gelmeden lfımba· 
lardan birlnl yakmaya cesaret ede 
miyordum. Fakat iri bir ateş ya
karsam sobanın ağzmdnn çıkacak 
ışıkla çalışabilAcektlm: bu sebep
t< n odun getirmek 1.çln dısanya 

çtktmı. 

oaunluk ka.ranJr'ku. 
Odun bulmak için elimi uzattı· 

ğım vııklt, sanki başıma bir pnı·
maklcı. \'Uru1uyor gibi bir şey his· 
'f:!cltim. Derhal geriye döndanı. 
fakat kimseyi göremedim. 

Kollarnnı sağn sola avurdum, 
fııknt kimse yoktu. 

B'risinin orada olup olmadığını 
sordum, bir cevap alamndmı. 
Başım a.çıku, parmağın vuruldu

ğu yere elimi stirdilm. fakat e
limle soğuk bir şey hissetmiş ve 
deriıal elimi çekmiştim. Ne aclp 
Reydir! diye düşUnUyordum. Tek -
nı.r saçlar::ma elimi uzattım. so
ğuk ey ortadan kaybolmu tu. 

DUşlln!iyordum, acaba tavandan 
başıma soğuk bir şey mi dilştU? 
diye kendi kendime mınldanıyor
dum. Nihayet odunlan kucaklıyor 
ve tekrnr UJjak odasına gidiyor, ıı
teş yakıyor ve sobanın a.ğzmdan, 
hlraz ışık çıkmcaya kadar b kllyor 
duın. 

Biraz aonrn dişi ve tll?'p\lvU O!'

taya koydum, 
Tnnı bu snııdn pencereye biri

si vuruyordu. 
Bu tarafa baktrm. Pencerenin 

önünde, yUzUnll cama ya.c;!amış ol 
duğu hnlde bir adnm duruyordu. 
Bu bır yabancı idi, bUtün kilise
nin 1'.iyartçilerini tamdığmı haldo 
onu tannnıyordum. 

(Sontt vann> 

KAYIPLAR 

GUrı§ık. l!"cner Hacı tsa. sokak No. 16 
da Defterci Raco YazaD ilo Klara 
.l<"aro, Samatya JJasekihatun No. 31 
de '.Makinist Hasan Fehim ile İsmet, 
Fatih Şehremini Cad. Marangoz Mwı. 
ta!a Anamııdo llc Huıir<'. ldırnckapı 
YUrUk aok:ık No. S te Kunduracı ŞUk· 
rU Jıo Kcı.l>an, .N'ecaUay ile Rahınlye 

Aluz, Fatih Kırkar aokak No. i2 de 
Macuncu Naci 103 Ue Namiye Sal. 
kım, Borlek Drama Ostııncı sokak 
No. 7/1 do demire! Mııst:ıta ile ~I· 
le GUr, Snmatya Tramvay cad. No, 68 
memur Tahrir Ustünel il• Neibc Öge. 
nal, Naei Valas ile Necmiye Saylcr, 
Fatih Sanıçhanebatı sokıık No. 1 de 
memur AttilA örs llc Arı<ı, Fatih 1t. 
!aiye cad. No. 27 de Bahattin öner 
ile Nazlı Kazboğlu, SıJ'ıgilzeı İsken· 
derpaşa No. 24 mcmı;.r Saiip tlnal ile 
Süreyya Sezer, Fener K. .Musla!apap. 
Kuyu sokak No. 3 tc 1§<.:ı lhsan Bekir 
ile Hesns. Yıld:.z, Topkap: Beyazıt ağa,, 
sokak No. 9 da Uğret::c.ıcn Yueu! Yedi· 
su ılo Meliha Özdamar, Şehremini PJ. 
lfıvcı sokak No. 4 to kunduracı Stıbri 

,. 
Ö~le 
ikindi 

Aksıını 

fUl6 

ıs.ı ı 

J6.·•·> 
19.2/i 

ıı.oı 

4.M 

11.119 o.~ 

l.41 18,H 

IUP lli.16 
12.00 19,28 
l.SS 21,0S 
8.17 4.61 

.. , .... 
11.07 

v.ı9 

12,00 

us 
9.U 

Bir manifatura tüccarı 
ihtikardan adliyeye 

verildi 
Çakmııkçılıı:rda, Sahrısafa hanm· 

da 11 numarada. manüıı.tura tica
reti Jle uğra.şan Suriye tebaasın
dan Moris Şayo, bir müddet evvel 
ihtikar suçundan asliye ikinci ce-
1.a mahkemesine verilm:Ş, fn.knt 
du.sumuısı sonunda suçu görülmi
yerek hakkında bcrnet knran ve
rilml§ti. 

Mor:is Şayo bu sefer yine lhti -
kar suçundan yakalanımıı. dün as
liye ikinci ceza mahkemesine ve
rUmlşt ir. Şayonun bu seferki su-. 
çu kendisine milmcnat eden muh· 
tPlif tacirlere, deposunda ve mn
ğnznsmda bir hayli malı bulundu
ğu hald~ satmamasıdır. 

Yoksu) çocuklar 
menfaatine mfö~amere 
Embıönü ilk mekteplerinde oku 

yan yoksul çocukları gıdalandır

mak ve giyim ihtiyaçlamu ka.rşı
lnmn k ü1..ere ı 7 eylül 1941 çar
şamba gtinfi akşamr saat 21 d" Ca 
ğıı.loğıu ç.ifte Saraylar bahçesinde 
mevsimin en muhteşem ve eğlen
celi temsili yapılacaktır. :hfuhte -
rem halkmın:m hem bu eğlencell 
günU yaşamala.n, hem dt yoksul 
mektepll oocuklam yardmı etmek 
üzere t~riflerl rica olunur. 

Biletler kazanın her ilk.okulun- 1 

da mevcuttur. 

1 Si~ dokt<>rlann verdikleri ter_ 
tiplerin aynen tatbik edilmesini 
ve sonra bunun saklanmasınt b.u 
kadar kolay bir Üj mi zannediyor. 
sunuz? Benim de yap'tığ'ım dok· 
torun yaptığı gibi hastalarına 
hiç bir şey anlatmamaktır. Ben 
fazla bir şey yapmış değilim .. 
Siz ki tababet alemini, şarlatan· 
ların semere veren faaliyetine 
karşı müdafaaya çalışıyorsunuz, 
acaba şarlatanlığın tababete kar 
ı;ı kendisini müdafaa etmesinin 
ne kadar müşkül olacağım hiç 
düı:iinmediniz mi? 

Ben sizin tababet sahanıza ta. 
arruz etmiş. sizin imkanlarınıza 
menfaatini7..e el koymuş değilim. 
Bilakis tababet alemi benim im. 
kanlanma, benim sahama göz 
dikm1ştir. Ben btitün dilnvada 
her s·nıf arasmda en açıkgöz ve 
en dal:ıverct:i olanlarını aradım 
ve her defasmda da bu vasfın 
vevn isterseni7. bu meziyetin dok· 
torlarda olduğunu r.;üŞnbnde et
tim. 

Cilnkü en eski zamanlarda si· 
hlrbuiarm bile baş vurmadıkla. 
rı ve •a hususi bir L"iın verme. 
dikleri birçok ilaçlara doktorlar 
karışık bir isim vermişler ve bu 
şekilde göz bağcılık etmişlerdir. 
Ben buqün sarmısağı, yılan ze· 
hirini, beygir kanını ve köpekle· 
tin ıbazı guddelerini muhtelif 
hastalıkların tedavisinde kulla. 
nı:rorsam. doktorların her gün 
yaptıkları işten ga}Tİ bir şey 
yapmıyorum. Doktorlar da aynı 
ilaçları kullanıyor ve onlara kim 
senin anla.'tlıyacağı jsimleri veri· 
yorlar. Ben sc bunlara yılan ze. 
biri. vahut sarımsak d iyorum .. 
Aram~zdaki fark bu kadar. 
Eğer şarlatan hata eder de 

söylediğine biraz dikat etmezse 
o ~an muhakkak doktor veri
ne geçmiş olur. Evvelce hasta
ların safra k~sinde veya böb· 
rcğinde taş bulunduğunu keş -
fetmek çok mühim bir mesele i· 
di. Samimi olarak düşünün ve 
bann hak verin Evvelcı.· buna 
hem doktor hem de hasta hav
ret ederdi. Faknt eczacılar taş 
dü.<~'ilrccck müstahzarları sat -
mak ic:in \'itrinlcrinde büyül 
ıekUlmlaı· \'apmağa başladıhtan 
sonra halk da safra kesesindeki 
tn.,.;;;a, böbre'derdeki kuma karşı 
bir yakınlık bir bily,i cdinaı ve 
safra kesesinde taş bulunması 
hayret edilecek bir hfıdi~ ol · 

Ben daha hafif hareket ederek 
herkesin anlayabildiği lbir has -
ta!:k ismi söylüyor ve hiç ikim.
senin anlryamıyacağı bir tedavi 
usu!U tatbik ediyorum. 

TE>odor Zuif eld lbir an :için 
sustu. Etrafını tetki1r etti, son
ra sözlerine devamla: 

- Ameliyat yapmak için kul 
landığnn aletlere ~elince ... de -
di. Ben hiç ıbir z.aınan sir.in soy 
!emiş olduğun•ız gibi garip ,, ı 
talarla ameliyat yapmış deği -
lim.. En ba it müdahaleler için 
bile fabrika..lann bu iş için imal 
ettikleri en mütekamil füet.leri 
kullandım. Fakat lıer defasında 
hastayn 'bir tirbo.c:.on, ucu haçlı 
bir çivi, tornavida veya bir tır
nak makası gösteriyordum.. Ni 
c;in ben de herkes tarafından is 
tenildiği zaman sa.tın alman ma 
lünı füctlerıi kullan<lığmıı hasta
lara itirafa mecl>ur olayım! 

Müddei umumi Teodor Zui -
feld'in sözünü kesti ve: 

- Herkes bu atetleri satm a· 
labilir. Siz de isterseniz bir n~ 
ter, bir pens. hattA oynamak -
tan zevk duyarsanız bir forseps 
alabilirsiniz .. Fakat yalnızcn doJt 
tor diploması olanlar ibunu lnıl· 
!anmak hakkına malrktirler 

Tarih diploması bunların· is -
timal hakkını kazanmak için 
kafi değildir. 

Teodor Zuif eld, sol eli tutul -
muş gibi ıztırab çekiyordu. Hem 
şiresi l\lim'in saadet l;a;bercisi o
lar:ı.k getirdiği lbir tutam sarı 
saç eline o kadar nğır geliyordu 
ki!. On beş seneden beri bir sır 
olarak sakladığı iherşeyi artık 
yegane hayat sebebi olan bu bir 
tutam san saçı tutmak için iti 
raf etmişti. 

Teodor Zuif eld. sol elini oeke 
tinin iç cebine soktu ve oradan 
porföyünil ~ı!mrdı, sonra iki 
parmağiylc J>Orföyünden çektiği 
kırmızı mnruken kaplı bir vesi
kayı müddei umumtnin önüne 
at::ırak; yorgun, hatta bitkin bir 
sesle devam etti: 

Dadaydan aldığını nfifus kliğr
dmıla Lüleburgnz 3 Uneil kor sil
varl tlimcnindı!n aldığım muvnz
&afltk tezker<'mle Harbiyede 8 in· 
ci tilmcnden aldığım ihtiyat asker
lik tezkeremi zayi et.tim. Y enistni 
alacağmıdan eskisinin hfilanü yok-

Tokgöz ile Feride Gc:nç, Samatya Çar 
daldı hamam sokak No. 2 de maldniat 
Vahit Ünlilel ilo .Makbule Co~kunderc, 
Samatya İzcitUrk sokak Ne.. 4 tc Kar. 
yolacı Agop Gllleç ile Gntyanl Pct. 
l<'atıb Tabak Yusuf aokıı.k No. 45 do 
Motorcu Muhittin Çak !!o Sab1re ö 
meroğlu, Samatya Hacı •udm mnha'I_ 
lesi No. 108 do Marangoz Cemal Ka· 
lan ile Emtnc GUnU, Şct.':'('minl Glzlı. 

ce Evliya sokak No. 86 do polis Ap. 
tuı~ız Erkcbay ilo :Mll7.f'nhcr Ayel, 
Fatih Hatice Sultan sokak No. 22 ıkı 
makinlo;t ~alm Çoray Uc ~Alre Derce!, 
Şehremini Melek hatun cıı.d, No. 24 to 
Marangoz Raif EEnglll! ile MUrUvw:t 
Cıınbaz.lar, Fatlh Feyzl{oışa cad. No. 
9 dn Diııçi Fatih AlAclUn Denli llo 
Neriman Vuran, Fa.t!h Bıı~boca eokak 
No. 63 te MUce.ıllt Fetlıl Demlr ile 
MUrvet, Eytip Otak1,ıl.u" No, J de Ma· 
klnlst Yaşar Ylğitba.;,ıı Ue Ayşe Celen, 
Fatih ca.d. vızc aparL No, 9/ 3 te ta. 
lebe Şahap lltcr ile !Jll.7cyyen YUce, 
:Pallb Fahribcy sokak Nn. 4 te kahve· 
el laman Carlk ile .Ayııc Sara:ro.n. Fe
ner KU!:Ukmustatnpaş3 Kaysı sokak 
No. 18 de i§ç! Apturrnbınan Bozkurt 

maktan cıktı. Bugün artık halk 
ne Nazmiye Kaya, t:Jamatya Hacı HU. umumi bir nam kazanan mü -

- Bu kadar !bilgimi göster -
dikten sonra hftlfı doktor oldu -
ttumu anlamadmrz mı muhte -
rl'm muddci umumi Bey?.. dc
Ji 

tur. 

Kn trunonu vilayeti Daday ka
~a:.mm Efiinl nahlycs"ınin Kurt
lugelik ltariyoslndcn :nodnr Oh"UI· 
lanndan ljakir oğlu Süleyman do. 
ğurn 1327. (Sil67) 

• • 
Mild.a.faal Milliye emrinden al-

mış olduğum aslcerl tOl'hJs tez.ke
remi kaybetthn. Yenls!n1 alaoa.
ğnndan es.kisinin hilkmU yoktur. 

Safranbolu Hacıla~b&bası köyü 
Beldrwta o~rullanıulan Ahmet oğ-
lu Mmı Kalkan S26. <87170) . . ., 

NUfus tezkeremi ve içer.i6inde 
Sirkeci tetJdkl hesa.bat koıniıs
yonundan aldığan terhis t.eUere
min kaydı olduğu halde kaybettim. 
Yenisini ala.cağDtıdan eskisinin bük 
mil yoktur, 

816 doğumlu 
Mehmet Telli. 

Abdullah oğlu 
(Si170) 

., • e 
Gönen askerlik eubesinden aldı. 

ğmı terlı1s tezkı::rcmle nUfus cüz
danmu zayi ettim. Yenilerlni ~ 
cağımdan eskilerinin hllkmti yok· 
tur. 
Kasnnpa.~ KUç\ik l~yalede Mek 

tl'p sol<nğl 4 - 2 numara.da Göne· 
nln Tu7.n1;:oa köyUnden tsma11 oğlu 
Şaban \'atan. 

*. * 
NUCus cüzdanımı ve Bcsoğlu asker. 

ilk oubesindcn aldığım k:hls tezkere· 
ml kaybetUm. Yenilerini çıkaraca. 

tundan eskilerinin hUkn.i\ y?ktur. 
Kaaımp:ı.sa, Zlocılrllkuyu GMldeıü 

102 nwuarada 315 ıtol'umJu Yu· 
•uf oJlu Hidayet l &tnuı. 

ec~1nb<-y sokak No. li cc Mimar SclA· tahzarlann te<lavi ettikleri has
mı Atnar ile Süheyl& D!lren. • talıklar ic;in doktorlara nıUrnca· (Devamı oor) 

UÇ KöŞELt ŞAPKA 

l~irdi. Ayni zamanda alçak bir le orada bulunanlara: 
- "Pic:.kopo~ cenapları onıçhıdurlar ... dedi, 
Salkımın seyahatini takip etmiş olan değirmenci Lu· 

ka gizlice salkımı aldı. Hiç kimsenin baltmadığı bir za
manda bo2'azına atıştırıyordu. Bundan aonra herkes O"' 

turdu, 
Bir aralık Avusturya ile Napolyon arasındaki 4bir 

muharebenin muhtemel neticelerini konuştular. lmpara -
torluk krtalanmn İspanyol arazisini asla i till etrniyeoe
ğ'ine dair olan sarsılmaz kanaatlerini izhas ettil~r. Avu· 
kat yaşadıkları gürültülü ve heyecanlı devirden şikftyet 
etti. Tıpkı, ba.balanlh....büYilk bahalann ~·aşadıiı devirlere 
imrendikleri gibi, kencIIIerinden evvelki nesillerin yaşadrk4 

ları ~in zamanlara gıpta etti. 
Hu sırada pa.pağan saatin beş olduğunu ilan etti. 
:Juhterem piskoposun bir emri Uzerine Pajlarm k'ii· 

<;üğü, sansarın beklediği l:ay GUkurunda duran 'Piskopos· 
luk arabasına gUti. Fmndan ancak lbir saat evvel gelmiş 
olan üzeri tuzlu muhteşem bir «iörekle ~eri ~idi. Kata.ba
lığın ortasına masa konulmuştu, Çörek dörde bölündü, 
Değirmenci ile kansına. şiddetle reddet:mclNine rağmen, 
münasip bir hisse verildi. 

Ve batan güneşin son ihticıamlarını s·mırnn asma yap
raklarmm altında yanm saat kadar ha.kikt, demokrat bir 
miisavat hüküm sürdü. 

XJII 

SAKSAOıiN KARGAYA DEDi Ki ... 

Bir buc;uk saat sonra bu güzide oemAat tekrar şehre 
dörunüştü. Piskopos cenapları arabaları sayesinde herkes· 
ten evvel varacakları yere \'l'..,ıl olmuşlardı. Artık onlar 
evlerinde idiler. Biz istedikleri ~e varan insanlan iba• 
detleri ile bafbqa brrakalım. 

Pek zaytf otan güzide avukatla, birbirinden daha han
tal ve daha vakarlı olan iki rahip, Zaptiye konaima ka· 

• 
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d kaldılar." dı)'C bağırdı. 
Deginncnci Lukas aşaJtı inerken l\listrcs Fraslrita, 

bir taraftan 1.a1>tiyc müdürimlin cakctini silkiyor, bir ta. 
raftan tekrar tekrar: 

- ··zavallı kocam hiç bir şey işitmemie. kUtüklet
,!ribi uyuyurmun .. " diye söyleniyordu. 

Bu ciımlcclf>n ziyade, kadının onları söylemek için se.. 
sini alçaltmıısı mtıciT.e\i bir te ir icra etmişti. 

Fakat elan Don Eu~cniv de Zuviga Y P<>nce de Loon 
homurdanarak, fakat sulanmış bir ağızla: 

- "Seni mel'un malıluk, seni sürtük seni!'' diye ge. 
vezelik edırordu 

Mi trcs Fra~klta. da: 
"Sunu beytfendi hazretleri hır daha hatırlamıya 

caklar değil n.P" aiye yüzüne gUlUyordu. 
Şiddetin i~e yaradığım rnüşabade eden zaptiye mü· 

dürli hiddetli rörllr.rnek için elinden geleni yaptı. Fakat 
k"dının knncıırıcı gülcşü ve niyazla parlıyan ilahi gözle. 
riyle karşılnsınca c saniyede yumu.-ıadı. Salyalan aka 
aka: 

- ''Bu, sana bağlı!" dedi. 
fı:ılerinın yokluğu, bu fısıltı konuşmasında her za. 

nıankmden dahn ~k ~öze çarpıyordu. Bu sırada değir
mcncı Lul{as ıı madnn yere a~lndı. 

XII 

AŞAR \'}·~ TURF \NDA ME'\'VALAR 

ZaptlY' nıüdürU tekrar sandalyn.sına yerleştinldiği 
1.aman de~inn<'ncinin knrrsı. kocnsına sür'atle göz attı .. 
Onu yalnız eskisi gibi rabtı tı bozulmamış bir halde gör
mekle kalm3dı, ayın umanda ror za.ptct:ti~ bir klı.hkaha
'11 ~alıvermive hazır bir durumda buldu •. 

Don Eu~er.iv'nin bakmndıf; bir zamanı ya.kalryank 
kocasına. bir bt·S<> gönderdi, Mistres Fraskita Kleopatra., 
nın bile ıml rıec r.• filsünk. r bir sesle: 
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ilan 
lstan.bul ikinci iflb memurlu

ğundan: Müflis Mehmet Sabit ve 
Kardeşler şirketi iflAs idare aza
lannın davalan takipte münferi
den ve milçtemian masayı temsil 
salii.hiyetleri tetkik ve ala.caldds.r-

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRıP .. ROMA TIZMA 

' ca bir karara bağlanmak üzere ~ 
lacakWarm 15. 9. 941 pazartesi 

ı günü saat 10 da dairede hazır bu· 
lunmaln idare kararilc ilan olu
nur. (37162) 

NEVRALJi. KIRIKLIK Vt: BOTU~ AG,{ILARINIZI OERHAL t<ESEH "Üsküdar icra memurluğundan: 

/-abında günde 1 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKINlNIZ. He1 yerde 
Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

940/ 808 
Ürküp kazasmm Çarştboyu ııo

kağmda 20 No. hanede iken ika
metgii.hı meçhul Seyit Hasan oğ
lu Hasan ve Hacı Mehmet cvlit
lan Ahmet ve Osman ve Emine ve 
Halime ve Üm.mügülsüm ve Se 
yit Mehmet oğlu İbrahim ve Ka
sım oğlu Hacı Ahmedi: 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Kırklcııe:ı ıstneyon.ında h11t :;cı1arında teslim edilmek ~re 14-21 cm 
kutrunda G-10 metre boyda ve mwıammen bcdelı 2200 oıan 40 m3 meşe 
direk açık ckr.lltıvıc ~•Jl'.ı; ile sa ·u alınacaktır. Ekslıt:ınc :9.9.!Ml Cuma gU. 
nt1 sası 15 de SlrkcciJe 9 uncu ~!etme hl.nasında to:ı;lıınacak A. E. komis· 
yonu tıırnfındıın ynpılaı>aktrr. 

1stc!:lilerln 165 tır:ı muvnKkbt teminat ve kanuni vcslkaırırmı h mllen 
aynı gün v~ snnttc Sirhcclde 9. ~ıctme bl.nasmda A. E. kom!ı-yonuna mil. 
racanları. 

Şartnaıncıer paraıu. olarııK ı·.omlsyondan vcrlllr (7786) 

Devlet Meteoroloji işleri Umum /ıfüclürlü
ğf.ıden: 

Mılnhal t;umnan ır.uamclt\t vr muhaberat şubesi 30 llrn asli maaşlı cc. 
uebl muhahera· ve deı!'va memu~ıı..tuna yüksek :ahsllll bulnnıııak ve lngl_ 
tireye vıı.kıf olmnk cı,,rtilc mfu:n •:ıka U<ı bir memur almacı-.ktır. 

İsteklilerin ınemurm knnun.ınun 4 Uncü maddesinde ya1'.!lı evrakı mUs 
bftc!erilc blrlikte c.ı c1'cc.1erinl.n en ı!CÇ 20.9.941 gUnUnc kadıı· umum mUdUr 
11\.'.:'e göndcrnnıcf'I ıuzu~YJU ilt\n olunur. !62!19 - 7846) 

Türk ıye Cumhunye1 'lerkez 
AK T 1 F 

ltMB. 

Attn& Sa.ti ı<flogran:ı 

Banknot 
72,604,628 

Llra 

lU2.124 .217. 77 
15.643.695.-

Ut&klı1ı • • 447,431,31 ll!!.215 844,08 

lhtılldek1 Mnllablrle:r ı 

'l"tlrlr Lira.il • • 

Barlçtck.I Huhablrler : 
Altın . Sa!I Kil~r&m 9.636,856 
Altma tatıYill ıtabl sertıeaı .ıo

Yi&leı 

oıger :ıovızıer " oorçıu Kllrfnr 
t>a.klyeıen 

H.azıııt l'abYWft1 : 
Deruhte :ıdllen nrak aakdtye 
ıı:ar~ııırı 

Kanwııuı tı il macıc:ıeıerlnt t.e'l'fl. 

ll&D HU1D5 taratınd&D f&Jd 

356.838 04 356.83Ş,04 

18.555.009,33 

48.752.401,- ~0.307 410,33 

U5~.748.563,- r 

tedl}'&I • 11 .683 oıı.- 137.065 552,-
-

... edat O!Udam ı 

ncan Senecıat 261.267 496.39 !:61.267.496,39 

!;abam ve tabvU&t etızdanı : 

45.441.861.93 

erutıtl ed.Jleıı eYra.ıu n&kdl· 

. e.ıılD utııııgı ubam "' 
.ah•UAt ttlbar1 ıuymeU• 

?lerbetıı ~haııı "" Tabvtıat ı 8.310.245,19 63.752.107,12 
"Yllfl ~ 

A Itır. "' 1ön:r fl:Urir:ıe 'l Y&DI • 

I'anvtıAı .ızerlne a•ana • 
4.948,64 

7.808 722,-
Hıı.zlneye ıu11a •ao &Yana 

A"rlneye !O"" No knnurıa (öre 
açılan aıtm karşılıklı aY&D.I 

Bl1111edarııu 
167.500 000,- 175.313.670,64 

4.M0.000,-
Mubteill • • • ı ı , 7.807.201,08 -YekOD 818,585,119 68 

1 Temmuz 193R tarlhlr.den 1tıbarerı 
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- Şimdi beyefendi hazretleri üzümlerimin tadına 
ba.kacaklnr ır.ı:>'' dedi. 

Sonra, ~evimli mahluk her iki elinde de buğulu birer,. 
salkım üzL'm o'dugu halde başının üzerine kaldırdığı çıp. 
lak kollarivle, nari•ı endamiyle, asil Gehresiyle, tahrik edi
ci muhteşem v~ taze. vücuduyla şaşırmış olan zaptiye mü· 
dürünün önün<: dikildi. 

İçinde bir ltorku titremesi bulunan kandırıcı bir ba· 
kışla, muka\·emet edilmez bir tebessüm aras·nda: 

- "BcvE'fendi bunlann henüz tadına bakmadılar. 
Bunlar bu seneniı: ilk toplanan üztimleridir." dedi. 

Kad n orada. hakikatte bir satir - bir memleket ila. 
hesine meyva tnkdirr. eden büyük bir Pomona - gibi du. 
nıyordu. 

Bu sırada taş döşeli avlunun öteki ucundan, Piskopos 
Diokese görUndü. Yanında akademili avukat, iki yaşlı ra· 
hip iki hususi hizmetkar iki Paj vardı. 

Piskopos birdenbire çok komik ve çok sevimli bir eda 
ile durdu. Nihayet o zamanın metropolitlerine hfis ağır 
ve ihmalkar bir ifade ile konuşarak mütaleasını beyan 
&tti: 

'·Hamisen ... aşarı ve turfanda meyva vergilerini Al
lahın kilisesine vermek .. Hiristiyanlık doktirini bize bunu 
emrediyor. Fakat siz Zaptiye müdürü cenapları 8.şarı al· 
makla kanaat etmiyorsunuz. GQrünüşte turfanda meyva
lan da yutmağa çalışıyorsunuz,,, 

Değirmencinin karısı Zaptiye müdürünü bıraktı. Ve 
piskoposun yüzüğünü öpmek için koşarken: Piskopos ce
naptan!., diye bağırdı. 

Değirmenci Lul~as ilk buseyi rahibin eline kondurur
ken ısözlerini samimi bir hürmet edası içinde telaffuz ede
rek: 

- ~u kulüb ... ye şeref vermei{e tenezzül ettiğiniz için 
Anah sizi mükafatlandırsın!., dedi . 

ll'raskuita kocasını takip ederek piskoposun eli öper
ken: 

- "Benim Iutufkar lordmn. Allah sisi t&kdis eesm . 

• 

Yeni Neşriyat : 

Yeni Adam - 350 nci sayısı 

dolgun bir §ekilde çıktı. İçindeki

ler: Meçhul öğretmen (Baltacı. 

oğlu), E<lebiyaıın mesuliyeti (Sab 
ri Özerdem), Bnltactoğluna rnek· 

tuplar (Aka Gündüz), Boğa güre
şi (Hikaye - Cahit Burak), Mavi 
üstünde (İffet Evin), 1ffet Evin 
(Resai Eriş), Antlgone (Sofok
les'ten çeviren: (Nevzat Hat.ko), 
Hayaton (Baltacıoğlu), iç sosye· 
te, kültür haberleri. kısa tetkik 
ve tenkitler. 

Yeni Eserler - Yüriiyü .. 5 3. sa
yısı zengin mündereeatla çıkmış· 

trr. Okuyucularrmıza tavsiye ede
riz. 

Beylel"beyinde sütçü Ahmet Yü· 
ceere olan borcunuzdan dolnyı 
mahcuz Beylerbeyinde eski iskele 
yeni Çamlıca caddesinde kain ıs, 
20 No. gayrimenkuldeki hisseleri
niz:n 10. 10. 941 tarihinde sa.at 14 
dPn 16 ya kadar birinci arttırma
sı yapılacak ve teklif olunan bedel 
mulıammen kıymetinin % 75 ini 
bulmadığı takdirde 20. 10. 941 pa· 
zartesi saat 14 den 16 ya kadar 
lklııcı arttırma ile paraya çevrile
ceğine dair tanzim kılınan 9. 9. !141 
tarih ve 940/808 sayılı satış ilan 
varakası sureti ilanen tebliğ ve 
arttmna ve ihaleye kar§ı bir şlka· 
yetiniz varsa ta.yiıı olunan bir ay 
içinde şifahen veya yazı ıle memu-

l riyetimize bildirilmesi ihbar olu-
nur. (37159) 

Bankası 6 ' 9 ' 1941 iaziyeti 

' 

PJ..!SJF 
Sf'rmftye 
lbtlyat ak,eC a 

AcD Yt fHk&lta. • 
Hu.sua1 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

l'devtUde-ıı:ı Bankllntlar a 
.>erubte edUeıı enaltı oakdfye 
Kanwıw:ı & • 8 mcı aıaddeler1De 

:.'l'flkaıı Hazine tar&tmc1u •akı 

ed!yat 
Derutıte edllesı tTI'alD oalrd1ye 
l&k1yuı 

ür§ıııgı tamamen a.ıtm olar&k 
111.Yeten tedavUlı •uedlleıı 

~~11.kont mUkabl!I U&Yeter. tedL 
t'azec1. • • 

az.tneye vap· .. a••.., k&r'fllıfw 

uane mukabili 119')2 No.IJ xaııun 
muclb\.ııce U&Yeteıı ted&•W•' n · 
ıedilen 

MJCVOUAY a 
r ' UJ"uı • 

A.ltm : Satı K1loenu11 

• • • 

877,150 

J~ No kanuııa •Ore BazlAeye 
açılan a•a~ mukat:ıW teYc:U oıtJ" 

rı&D altınlar: 

T.822 019,15 
6.000.000,-

158.748.563, 

21.683,011,-

l 87 .065.1552,-

17.000.000, 

250.000.000, 

94.000.000,-

68.802.306,24 
1,233.782,03 

'A.tı Kııorr&r' 55.541,930 ___ 18_.1_2_4_.ı_6_1._0c 
t~vb raattıın4a&I : 

.\Jtına tall"111 ıtabtl dövlZleı 

)iter döYi:ı:ler •• alae&klı fCU. 
-tn1: t>aldyeleı1 30.113.497,4!? 

W.ubteW. 1 1 e e e e 

İskonto haddi ı;ı:, 4 Altm 11zPrlne avans % 3 
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L1n 

] 15.000.000,-

18,822,019,15 

498.065.5!12,-

70.036.088,27 

78.124.167,90 

30.113.497,42 

ll3. 423. 794,94 

818.58!1,119,68 
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Lukas'ın efendisini sakltunasından daha uzun müddet Al
lah sizi bana saklasın.,. dedi. 

Piskopos nazikane ve candan gülerek: 
- "Benim dualarımı istiyeceğiniz yerde siz bana dua 

ediyorsunuz. Ben size ne yapabilirim?., diye cevap verdi. 
İki parmağını havaya kaldırarak evvela Mistress 

Fra~kuita'yı sonra orada bulunanları takdis etti. Zaptiye 
müdürü, değirmencinin karısının elinden 'bir salkım üzüm 
aiarak piskopos cenaplarına uzattı: 

- "İşte lordum turfanda meyvalar dedi. Ben henüz 
tadına bakmadım,,. 

Bu kelimeleri telaffuz ederken değirmencinin karısı· 
nın muhteşem güzelliğine seri ve sinik bir nazar fırlattı. 
Akademili: 

- "Masallardaki gibi ham oldukları için değil her 
halde ... dedi. 

Piskopos: 
- "Bilgili dostum, masallardaki ham değildir. Diye 

işaret buyurdular, fakat tilkinin erişemediği bir yerde· 
dirler ... 

İhtimal hiç birisi bu sözleriyle Zaptiye müdürünü ima 
etmemişti. Fakat her ikisinin de sözleri, tesadüf bu ya, 
biraz evvel vukubulan hadiseye o kadar kabili tatbikti ki, 
Zaptiye müdürü asabiyetten mosmor oldu. O da rahibin 
yüzüğünü öperken: 

- "Bu bana bir tilki demektir ... dedi. 
Rahip, lbir azizin nazikane sertliğiyle: 
Zaptiye müdürünün kendisine takdim ettiği salkımla· 

rın arasından bir salkım aldı. Işığa tutarak baktı. Sonra 
onu kati hine uzattı: 

- "Üzümler <:<>k güzel dedi, fakat çok müteessirim, 
benimle anlaşamıvacaklar ... 

Katin de tmkı efendisi ~ibi sall·"ını tetkik etti. Ve 
nazikane bir hayranlık hareketi yaptı, Salkımı rahibin hu 
su~i hizmct'karlarından birine uzattı. Hizmetkar üzilmü 
:.toklıyarak efendisinin hareketini ve katibin jestini tek
<it..l"lıı.dı . So11ra biivüJr: bir. ihtimamla 88lkmıı sepete yer-

~--~~~~~~~~~--::'.:::::;;.,. 

, Hrlllye liDm4ur•Jetı ""I 
ZiRAA T BANKA1~ • ., 

K..WUlu, tanhı; 1888. - .Sermayesı. lül_ı·~·UOL 
;jube ve Aıans adedı : 265. ı,rt. 

Zirai ve tıcari '•er rı,vı brırıluı munm'!:,.,-. 
Para ııutkttrenJett eM.JlOO tlra lkraaıJYf 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü İlanları 

'/f P 
ı Hazmı.o 9ll ııı.r1l:ıindcn ovv..-. muhtelif lskelelerd~etı! f ~ 

tranıııt kaydile ylıklenerek lstanl:.ıııc.a knrayn çıkmadıı.Jl e ııs"l~ 
aktarma edlılp harıcc ııevkolunıı.1 P§ya için şlmdlye ka~ı 961 
lehinde buıu.ıımay&r.!&rın gUm~t \'esalklnl hAmllen EY u:ıe:e~tl 
kadar usuıu daıresltıdL bir istı...u. He idareye muracant ~ cr.>,...,İ?') 
Mezkı'.lr taıihteI! ııonı& vflki olac'iK bu kabil mUracaatl3 1 

alının1yacağı ilfln oıumır. 

Gayri menkul Satış ilanı ı 
Usküdar icra MemurluğundatJ: ı.ot ~/, 

b8ll ~.~ Urkup kazasında Çars;ı t>.>yı.. sokağında 20 No.u ti~ ..J 
mekte ike:ı h(ıle. ... ikwı.etgtuıı m?,.huı olan Sey.t Hasan oğl~rıııt ~ 
.Mehmed evıliular J\!ımet, Osmu•..ı. F.m!.ne ve Haılıne vediO JJ'' ' ' 
Seyit Mebme• o(;ıu lorablm ve h~sım oğlu Hacı .A.hIJll' da!I d,O~~J 
Sllt!,;U .Alımet Ytıce,>1. c.ııen nıasra! l.ariç 120 lira borçl3.rl!l ttt ııJ!' 'J 
.ılup .stan ... ul .bı:ylt:rbev! eski ls-:.cıe yeni Çamlıcıı. caddesi~~r ~ ,~ 
yeni ıs - 2(; No. ıx t,:r tarnfı Mlimtnzm Helvacı arsası,nr.ll ~~~ 

.. l.ah"esi ve ~lr tarafı J~oçonun t!Jt\.ncU dUkkt\nı ve dördil eJI t'ıı~ -
yol lle mlltıout ve halen arsa vazı,yutınde olup cephesi kJSı:,11ıııı~ "J(I ~.:İ 
kısmen kuru duvar ve öığer cepııcs• de komşu duvarıarilC ~· -'~ 
kııpal: bir kuyu, l:ir c.,..k ve lkl -1.s111u ağacı bulunan ve ~~~I 
kuruş tnkdir cdı.m~ c~an (122,51 n.ıetro murabbaı ga~ı•ıı JJ fi O'f 
ikı gecliğındcn: birınln 120 schım ıtlbarile Seyit HasaD ıiJXI~• ri'_ ( 
sehmi ve Hac Mehmet evı.Adlan Alıruet, Osmıın, Eını.ne, Jlll,1{•1'1" ~~ 
gUlsümlın, ıo sehmi ve .Mehmet "l:ı•~ lbrahlnıln, 15 rıchmi ve ~JJll ~.J --~ 
Ahmedin ı2cı sehmin ı<. selıminl ve 3C sehim itibarile 1/3 ~O ,tt~ ,./. 
dlğ1n yıno .ı.20 sehim itJbnrlle dil,flt Hasan oğlu Hasanın, tJııı:ı1 -,.,1 
Mehmet ev!atlı>rı Ah.ı:tıt, Osml!.D, Emine ve Halime v~uı :J~~ 
40ı 12ı~ sehınınin ı '3 &ı!lıımleri V-' ICasım oğlu Hacı AhJJl gıd-1 ~ ~ 
20 sclın:in:.ıı 60 senim itibarlle :;I) achıminin 1/3 sehmi a.~s.r&t ~/ 
ve şek!, daırE>alnoe aı;ık arttırma .ııı paraya çevrilmesine 
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ı - t~ou gayri meııkulUn &l t t.rma şartnamesı 30.9 1 ~~ 'ııı.ı ~ 
beren 91C/80>- No ı~c L.ı;küdar .: •11 aalreslnln muayyen nu ,rıtl~ • 
ııln ı;öreb:lmeııı i(jin açıktır. 110.Tıl'.n yazılı olanlardan fazla ı.ııeıt' ' · .J. 
uıtıyenlcr, ışbı.. şıırtrıanı-;;ye ve f40/S08 dosya numaraslle ~/ 

müracaat E:tmelidlr. -it 1,~_:J f 
2 - Artırmaya ışt:rftk için ~.,ıkarda yazılı kıyme~ ~:~Jr •~,,Ş; 

pe;> veya mıır bır ba'hhanın teminat mektubu tevdi edileC. ll't1cıııll -..., .i 
3 - Jpote~ sah!bı ltlacııkııla..-.e. diğer allıtadarlarm ve ~e pı'5';,"/ 

hipterlnln gayr menkw tlzerlnd<::k' haklarını, hus-:ısile faiZ e"~;ıl~.,tı 
olan ıddınların ~bu .JAn tarlhlnl.!<·:1 itibaren 15 gün ıçınde ·~e ~·.I. 
lerll<ı birl!kte mcmurl!ıftimlze bıl<Lrınclcri icap eder. AkSi ~~ ~~~ 
aic111 ile .ıı.ıbıt olmad·ltı;ıı satış bl..'Ut ılnl.n payla§masındaı:ı b ıııll ;~ ~ 

4 - Gi>~teri.Jen ~ unde arurmayıı ı§tlrAk edenler artır bil' e I 
ok•ımuş ve ıa,unılu rr.a!Omat aım.~ ve bunlan tamamen ıca ıf'_O~ 
itibar olunurlar. rrtsı t.ı' 

u - Gayr. nıP.nkul 10 Teşri;ılev\'el 1941 tarihinde cuırı: . .-ıı jlll e6'. 
14 den Jlj ya kada• llt.küdnr lem memurluğunda Uç defa bllt1' Jtl~Jll ,ıt' 
en çok nrtıranP ıhale ~dilir. Ancak artırma bedeli muııamıııeıı 6:ıer ,rl 
de 75 ın · buımıız veya satış lste.v ~:1.n alacağ'ına ruçhanı oıa:ııııli, ' 1 ~
ıar bl.ltınup l.t' bedel lıunıarın hu gayri nıenl<ul ile temin e udil ~.,,('l 
nın mecmuuı•dan fuzla~·ı. çıkmıı.z~n eıı çok artıranın taahh 1g~l ,,, 
Uzere artırma 10 ı;l.ııı daha tenv:!t edilerek 20 Teşr!nlc\·veır tıJ" ~ 

ırı•' Pazartesi gUnl' saat 14 ten 16 ya kcdar OskUdar ıcra me J ~tr11 ı~ artrrınıı bE>deli utış lıtcycni.n l!.1.<1.cnğına ruçhanı ola':nııı;ıı<>", . 
lrlarm bt.. gayri uıtrıirnı ile tem .. 1 cıhlınlş nlncaklan :ınec , ,Jo' .ıl 
~ıkmak prtllc en ('ı•k artırana ı.:n!r edllir, Böyle bir t>ede ;') 
ihale yapılmaz. Ve ımtıs talebi dlı:J"I, 
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6 - Gay menkul kendisL1~ ltı:ıle olunan kimse derh.,r.-li~ıt' 
mfihlct :çinde parayı vermezse Uıtı.;c kararı fesholunarak k rııfP .ti 
en yilksei< teklıfte l:ı~lunon klmJe orzctmlş olduğu bedelle ~1

11,IJf~ ı 
ısa o.ca, raz:. olmaz vt;ı.n bulunm.ı.t:s'I. hemen 7 gün müddetle..,,. S""' ııfP' 
rtlrp en çok artırana ihle edilir. İKJ ihale arasındaki fark ı•ıı ıııl 
!çın y!ızae 5 ten hesap <'rnnacal< faıı. ve diğer zararlar syf d~ ıS.~~..I 
kalmaksızın ml.'murıyetım1zcc al,c:tlan tahsil olunur. (l\l'-'d,e:·llS il '(/i' 

7 - Alıcı artırma to{.dcll h:ı<ıclnce oınrak yalnız tapu · .'/• ,.ıeC ıJ 
mı scnell.ı: vak.! i.avi;, t~dellnl Vt! ihale karar pullannı vcrrııı, ,,41" '~ 

rtsıtl J'.~ 
l!ıftıterakinı \'ergllu· tl.'nvlrnt ve tanzl!nt ve dellftllYC t 0ııı:ı ,- "'.i 

velıi~ bt>Jeaiye rüsumu ve mUteraK ın vakıf !caresl alıcıya 81ı;ttt•!l ,. 

mı. bedE'llnd"n te.,zJ olunur. İşı.>.J gayri menkul yukardn g ,rtJr;;ı,,, 
Osklldar icra memurı. ~ odasında işbu lifin ve göstcr!ten ( 
mesl dairesinde satılacatp llt\n olu:ıur. 

,~li 
Otel yapılmaya e!verı-1 

kirahk bina "" 
\nkara ca<ıd("sinu. er o.utcbeı yerinde fC\ kaJiidc 0~ 
\-adar ve aydmlıJı blr binıı lmaldıtır. 

Valdt gazek•sl tdarchr.nc. .. ınc mliracaalltİİ.•••1911"'-


