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~~\te ve çay 
ınh·s 

tl1eseıeSi 
~fa~an: ASIM US 
'~~Jet Alccli 1 yaz tatı_ 
~~ ttnıezdcn enel Sam· 
e Ue ~Alehmet AU Yörüker 

ALMAN iSTiHKAM NEFERLERi 
N RVA NEHRi üZER NDE BiR 
MUVAKKAT KOPRü KURUYOR 

M5.daf aa gag etinde 
bü1jiik muv2/jakiJJel 

~·---.,_-;.::_,. __ _ 25000000 liralık 
1 t Y•n de\ Ict lnblsarma 

t• ı: .. 
ı.... ~"ta " &A e en bir proje 
ı:-<tlibe Bu proje memleket 

~rı d edilen lmb,·e teniatı 
~ eı1 °hrdui:-u zorlukları 
~'il~ ıı er<!k ııı rol• yül•s..!I. 
·~ e hber tarafta de,·Jet 

alkıo kahve \'C ça 

tasarralboaosa 
iki av içihde satıldı 

~ea. teiln etmek, hem de 
11, ~de edflccck lnhba:
&lbı ~~~.ailelerine yardım 

"- gunun mübrem :ıaru· 
tı..L 'lrlanıak arzus.ındaıı 

Maliye Vekilinin beyanatı 

~tllıtıyordu. 
.. , lter<•.t l:Ulnımet ve .~e 

ııı, muhiti bu fikrin ka 
~s::t oldu~'ll fınlde her 
keld:!1n. salühlyctli encü. 

Ilı . t.1 Il}ltllmedl, Ve me· 
ı.• ır_ıli~kercsl fldncitcşrin 
~ lel'd dıgı anlaşıldı. 
'"-•~ ~ı;e böJ~es:nde tet 

~ 'ıe lf eeıısı Yaparken, Büyük 
~ 

1 
~ ndckl kanuni teklif 

~ .. ~ ~· olmıyan, proje ha· 

l'. ~ r teklif hazırlaudı. ı A .k 1 ı· Ruzvelt'ın ~ ).... lllalümatı bulunmıyan m er., a 1 d 
~ ~\· 1~dr müstah~illcri de ,. ra n a n utku 

~~·:::E .. ::: ... :~:- amiralın Amerı·kayı ~~ ~hve devıet tnhlsan· Bogv azlara dair Rus- İngiliz 

Ankara, 18 (A.A,) - Maliye 
Vekili Fuat Ağralı tasarruf bono
ları hakkında Anadolu ajansına a· 
şnğıdaki beyanatta· bulunmuştur: 

Hasılatı Milli Müdafaa ihtiyaç. 
!arma karşılık tutulmak Uzere 

(Devamı Sa. 4 :ii. .& de) 

iRANDA iDARE 
ŞEKLiNE DAiR 

Londra 
Radyosunun 
neşriyatı \ \ lıatı enı halk hem de,·Jct h 1 t• • h 

~~. \'~111iistahsillcri ısma: yazısı ü zerine areKe ini eyecana 
~ e ytnnı ni~bctlnde ANKARADAK• Londra radyosu bugünkü fars. 
~::"":.:~ ..... ~~~; 1 tenkit eden getirdi ~~i~riyatında şunları söyle-

~-~~~-; :$ı~ AMERiKA ELÇili- bir yazı "Alman tehdidi ;.ı~~~ •. :~::n,:::.rı:::re~:. 
~~~·ı.,..,. 1<umroı.r. GiNiN TAVZiHi lngiliz matbuatında k d d ~'.:.iikl!i~":;~ ... İr~~;/.~~ 
~h:!!\:'~"':,ı ~':: Ankara, 13 ( A .A.) - Amerika Şayanı dikkat ~rşısı~ • a i~ çök• :p':f"!~~:UU:,nı~e h~ı;zı:.1i~ 
~~ ~ ':n~r.,, büyük elçiliği aşağıdaki yazınm mıyecegız dıyorlar celer doğuracağına kanidir. lran 

~ :~.;.ab~:llc~="!'~ ~:i~~~/nadolu aj:rnsından rica cevaplara yol açll Nevyo .. k, 13 '('A.A.) - Nev- :n m~~!ı'!ı~e!::ı=~~ 1 
" ea. .:ıf.:1 memleketlerımn 1 Anadolu ajansı, 2 eylülde Bo· • · Şehinşah halkın asrileştiril-

\ ~ 11•11st ı-~~thburdt ~net~. ğazlara dair meseleler hakkında --o-- york Times ga?.Ctesi. B. Ruzvel· mesi için beyhude yere milyon. 
)'a ~- ane e c o A "ral y tes Ste ling'in ''United Almanlar Tahran tin, memleketin beklediği sözle. lar sarfetmiş, yoksullu~. sefale· 

' 

""'· Phklan gibi, tstanbu. pmı ., ~ tarrafınd n n 0 ] · v • l · ,..~ 'ederek ··uı h 11 rcss a3ansı a eşl' - dan &VllJJJ'l.fOr ri söy edıginı .yazarak şun arı ı. te sebep olmuştur. lranda Şehin. 

Sovvet 
tebliği 

Çernikof 
tahliye edildi 

Moskova ıs (Radyo 7,45) - Sov. 
yet ıat1hbarat bUrosu tarafmdan lıu 

sabah neıırcdlleı:ı harp t.<:bllj1: 
L~ "'rettıkJe·l-u, haetta· ba~, lu.n.

1
a.n müteaddit . mütalealann J • J Hl.ve etmektedır. şahtan başka söz sahibi yoktur. 

~ ""-· "'' ~~ h tt B . t" b" ·a 1 12 eylül ı;rtınn deva•nroca, ordula. ~veı gazete ld r lerine u asasını neşre ı. Bir kısmı da iki tarafa "Alman tehdidi karşısında diz u ıse meşru ı ır ı are o mayıp nmız bUtUn cephelerde dılşmana kar., 
r nUınone ao"nadeer"rck Tü.··rk matbuatı, Amiralin eski teslı·m edı"ldı· çökmiyeceğiz. Ve açık denizde istibdattan başka bir şey değil-

l' L~'"'- "' " d l k b k 1 a· 1 d t" t k '" muharebeler vermekte devam et. '~~.~·ua giriştikleri bir eI!ız gc!'1e . ~ay aş anı .. 0 • sahip olduğumuz Amerikalılık ır. ran a meşru ıye c avuş. v· 

'-'~ hatrrlatb. Bu itibar dugunu ılen surerek~ bu mu~ Londra, 1S ( A.A.) _ lngiliz haklarım.IZI muhafaza edeceğiz.. mak zamanı artık gelmiştir. mişlerdir. 
~ makamlarca ciddi su- lealara başm~~lele::ı,,nde husus~ ve Sovyet hükfunetleri. İran bil. CDevam1 E J lı sil. ·' de> - An1oora radyo qazetcsinden - fDC1ıam' ~n. 1r ~. f de) 
~~d~~~~ ~~a~~~~~~ ~~nm~~~~~r-----------~-------------------------
~dti. ut ed!len_Amıral_ın hıç bır devır. f gazete olan lttilaat gazetesinde T. t t• . mu·· du·· ru·· hakkında 
~Ilı~ halde kah\"t' \'C çay de Ame~ka d~nız.g;nel .. kurmC!:Y intişar eden bir makaleden dola· ıcare o ısı umum 
~ ,~lartlan değildir. k başk~nhgı vaz~f~sını gor.:rıemış yı hükfunetten izahat istemiş. • h d• ••• • 
~ llayıtahilecek şeyler. oldugu ~aydedılırse. b~ mutalea- terdir. Bu makalede, müttefikle- tahkı·kat açı ldıg..,; ına daır ava IS uzerın_e 1t1Yat haline gelen lü 18:rrn .milnha~·~an şahsı olan ma.. rin Irandaki hareketine hücum 

~ ıal"1Jri ihtiyaçlardan hıyetı daha ıyı anlaşılır. edilmekte ve mihver memleket. Ticaret Veki letl, meseleJI ~ '" 
0 miimkün olmuyor. A? man teriyle olan siyasi müzakerelerin. 

~ ._.. -!!karı men için ser- müttefikler gelmeden evelki gibi 
\ ~, ~ &..•undan kaldırılan kaJmaları ümidi izhar olunmak· 

ıı:__._.~~Ydan mahrum olanlar t b11""' ti tadır. T •h [ • t t 
~~· ~:~·atıa da ol.sa inhi· e ı1JOI ~iı;ns.~zetesinin Tahra!!. mu. avzı an a enıye e vaze -
l ~ tıdebı1tr e bu ihtl~aı:_IRnnı .§ babın şoyle yazıyor: 1ngılızler, 

~~tıı.~1:::-~~.::;z ~: (Ya ..... ü•clid•' rneı ..... s •.•.•• e dr• ne ı·ye ıu··zu vn go··rdu·· 
~'ne ~anında yüzde yirmi y . . t 50 b f • • ... . -

~~ a:!1.1Aleka~e:;;:ı :~;~~d~~ un an ıs ana ın 1 1 • il il il 

,~~ ~:b~~; .. •• .... · i . ~ g . d . Of s n hareket tarzmda bu yanlışhk gorulmuyor 
~~·· kıt~farı Aok n • (eA Ar) z Yauna ~, zak l ·1zt t~ yt korporas Ve~~~~r~d: t~~İ~.)oıunJ:~~:~ ~~er tacirleri haberdar ~tmedi. tsfu!:~da~tnıdtc~~~nltitaal~:~l~1~: 

t. "..,O•J d n ara. 1.ı • • - • ngı ere ıcare o r . 3 _ Ofis mübayaatını üç kali- zacı esnasın a mu ı om~ ve 
~,.il ~ 191"8 8 nistandaki harp kurbanlarma ve 1 yonu taıafından ve aralar:nda tstanbulda intişar eden "Taş_ te üzerinden olmak üzere 250 ve mer'i mevzuat ve talimat dahi· 
ıı.~et{ ~~ (A. •• 1.) _ Bükreş- sivil halka yardım irin Türkiye Yunanistana yardım cemiyeti ve viri Efkar" gazetesinin 7 eylül 260 ve 270 kuruştan yapmış ol· !inde neşriyat yapmakta serbest 
~ ltrt~~ldirildiğine göre, bir Cumhuriyet HükQmeti'nin ihra. bir de Avustralya komitesi bu- 1941 tarihli nüshasının birinci duğu halde aynı mallan tstan. olduğu ccYabından başka gaze. 
~~i~~ı 'Yugoslav hududu_ cına müsaade ettiği Yiyecek hak- lunan muhtelif !n~iliz komitele. sayfasında ''Ticaret Ofisi lJmum bulda 8 _ 10 kuruş noksanına teye tahkikat hakkında herhan
~111.-"lllirıae 'l'unadaki seyrise. kında Anadolu ajansı aşağıdaki rinin verdikleri paralarla Türki· Müdürü hakkında tahkikat açıl. vcrmiye hazır birGQk tacir bulun. gi 'bir malUnıat verilmemiştir • 
• "l(>)t t altına almak Ü?.C· malUmatı almıştır: yeden satın alınmış Türk mahsu. dı" b(l.şlığı altında ve çerçeve i- duğu hatta ofis mübayaatını 2 - Neşriyatın vukuundan 

lnevzilerini işgal etmi;,1. Yunanistana gönderilcek er. lüdür. çinde Ankara hususi muhabiri- doğrudan doğruya müstahsilden sonra ticaret ofisi nezdinde icra 
ki zak 50.000 ton kadardır. Bu er- Bu Türk mah"ullerinin Yuna- nin telefonla iş'arına atfen bir yapmış olsaydı, kiloda 70 • 80 kılınan tetkikattan, ofisin tiftik 
.'~V nistana sevki bu husus için Türk haber çıkm·ştır. Bu haberde: kuruş kazanabileceği_ ihracatçı birliği umumi katipti. 

~CILAR TERBiYESi YAPARKEN 1 KIZJlay cemiyeti tarafından kira. 1 -Ticaret ofisinin, iki tacir. 4 - Usulsüz olan bu vaziyet ğiyle tiftik fiyatları, eldeki stok-iMIZ BEDEN lanan Adana vapuriylc yapıla· üzd ka'l"Qısında tı"caret vekaletince o. lar ve kaliteler hakkında temas. "' den piyasa fiyatlarından Y · e • .., t v ··b 
ca.ktır. 8 ila yüzde 10 fazlasivle 300.000 fis umum müdürlüğünden malt1- an sonra yaptıgı mu ayaanın 

Sevkin şartlarına ait miizake-. liralık tiftik satın aldığı.. mat istendiv.i ve mumaileyh hak. işaa olunan fiyat hadlariyle hiç 
reler bir taraftan Türk hükfune- kında tahkikata teYessül olundu· bir münasebeti olmadığı ve ha.t-

fDe-ııam'I R'l. lı ~,; fi de) 2 - Ofisin. bu mübavaa için ğu bildirilmektedir. . ta müstahsilden mübayaa imki.n. 
Bu neşriS•at üzerine keyf ıyet ları dahi ofisçe derpiş olunarak 

Ş h • l J ' vekaletçe tetkik olunmuş ve aşa. neticeden ihtiyar olunacak mun· e l r m ese e er ., : ğıda yazılı neticeye varılmıştır: zam teşkilat ve işleme masrafla. 

BOSTAN Ku Yu LAR.ININ ETRAFI n~retti~~s:Ji~flı!~a~~~ı~~i::~ ~~l~~~i~~\~f~~~~;~~i~r: 
reyan ettiği halde, ha'berın An. lunmuştur. 
kara muhabiri tarafından gaze· 3 - Statü mucibince bükü. 
tesine Ankaradan bildirilmesi metten aldığı salahiyetler dahi· 

N E O EN Aç 1 K T 1 R 
" ve ticaret vekfıletince bu hususta !inde yapılan bu muamele ticaret r 11 tahkikata girişildiğinden bahse. ofisinin hareket tarzı kabul .. 

dilmesi mevzuun ticaret vekfıle- yerinde bu~unmuştur. . 

O EN tinden öğrenilmiş olmasi:vle uah Keyfiyetın ,bu Y?lda ta.vzıhllı 
y azan : YEKT R J! GI P ooilebilirse de vekalet bövıe bir aleniyete yazına tıcaret vekıte. 

(Yazım f nıcide) ı hadiseye. ga~tenin bu haberi 1 tince lüzum görülmüsti.ir. 



U EYLÜL lDU 

E ÇI 
Lokantalarda, börekçilerde para alan ada

ın gıdalar1mJzı avuçlaması, elle inin kiri rini 
domates ~uyiyle yıkaması tun mi hıf .zı ıhha ka

ununun her hangi bir maddesinin hi.ikmüne 
de mi girmiyor? 

Yazan: YEKTA RAGIP O Et 
c.vvelkl gün Edirnekapıda bir 

o u. iı bocta:ı kuyun.ı.. 
n yamı ... a ti.tlu:ı: :ın incir ağa. 

ma çıkıp birkaç tane olmuş in
iri toplamak isterken iki küçük 

cuk dalın kırılmasiyle düştü-
r, bunlardan 8 yaşmda'hi kızca. 

cesedi birkaç saat sonra 37 
tre derinliğindeki 1."Uyudan 

ıkarıldı. Küc;ük yd.vrunun ana 
e babasına ıstırap verdi ve bu 
• ·se ~kalan için unutulup 
·tti bile ... 
Fakat ....• Bence bu kaza. üze. 

e uzun müddet durulacak bir 
adır. Bu hadisede çocuklan
sa.hip olmadı.klan iç.in ana ve 
anın mesuliyetini aramak bir 
ızlık olur. Çünkü oocuk iyi 

e kötüyil fark ve temyiz edecek 
ır yaşa girmiştir, Yani demek 

·yorum ki, elinden tutulup 'bı_ 
lmıyaca.k, evde. hatta odada 

:psedilecek yaşta değildir. Bir 
ya, bakkala, kasaba gön· 

·ıecek yaştadır. Nihayet kom. 
ya giden bu yaştaki kız orada 
ağac:ı çıkarsa, yahut arkn
ariyle mahallede dolaşırken 

na giderse; evinde. fabrika.. 
da veya dairesinde işiyle mey 

olan ana ve lba;ba bunu nasıl 
ontrol edebilir. Evvelld glirikQ 

da. bence ınesul olması ica.. 
den bostan sahibidir. Bundan 
aşka belediyeyi de suçlu görü· 

yorum. Şöyle ki: 
Bostan sahibi mesu!dür: Cün.. 

kil içinde etrafı a~1k o1an ve hiç 
bir emniyet tcdb:ri nlınm:ı.mt§ 
bir kuyu bulunan bostana küçük 
çoca.=Jan alınrş. bunların böyle 
tehlikeli bir 'yerdeki ağaca çık· 
malarma mUsaade etmiştir, Bu, 
bostancının mesuliyetini mucip. 
tit 

Belediyenin alakadar şubesi 
mesuldLir: Çünkü umumi bir ma
hiyette olan bostanlardaki kuyu_ 
lann emniyeti meselesi hakkında. 
bir hukUm ve karar vermemistir 
Yan'Y,ln yerlerinde a2'ızlan açık 
bulunan kUyulann kapatılması 
h.,kkmda - ibir kaza vuku bul· 
duictan onra - e1t elere bir ta. 
mim gönderilir. Kapatılmayan 
kuyulann belediye tarafından 
CiolduruJacağı bildirilir. Buna 
rağmen lbircok yerlerde in.saat 
yanılırken amelenin kuyu suyu 
lcuilandıklan ıgörülür. 

Bizde bostanlar bir eğlence 
~ mahiyetindedir. Marul bos
tanlan ve idiğer sebze bostanla. 
rr ... Halk lburalara marul, erik, 
hıyar, ayva yemek için gider, 
!tatta bostanın bir köşesinde. ku· 
yunun etrafmda oturur, paket. 
terini acıp tıka basa karrnlarmt 
doyururlar. Böyle 'bir yerde bos. 
tan kuyularının etrafı korkuluk. 
suz. demir pn.rmakVianz bıra.'lrr
hr mı? Bur.alar llusust bahçe ol. 
11a, o takdirde orayı tutanın, ÇO
luğu. çocuğu lrazaya uğrarsa ıs. 

trrahını baba ve anası ~eker. Bl.\, 
be'lti bir mcJ~le tc kil etmez. 
Fakat bo~-tanıar umu.:ıi .bir yer 
vaziyetinde olduk-tan sonra iş de. 
ğişir. 
~irkeciden bindiğiniz trenle 

Bakırköyüne gıderken gü • 
~ta sağlı sollu bos • 
tanlarda böyle et.rafı açık birçok 
kuyu göreceksiniz. Pendiğe ka. 
dar olan glizergfilı da. bunun ay
nıdır. İşte belediyeye terettüp 
eden mesuliyet ıbu nok-tadan gel 
mcktedir. Temenni ederiz ki 
bostan J.cuyulan yüzü:ıden sık 
sık tekerriir eden bu hadiselerle 
art.ık karşı karşıya gelmeyiz. 
Birkaç sene evvel arkadaşlariy. 
le beraber bir mayis günü Meci
diye köyüne eğlenmiye giden ilk 
mektep t.alebclcrindcn biri kova_ 
lamaca oynaken arka arkaya git
mlı?, kenarında bir metre irtifa. 
mda olsun bir pervazı ibulurunı
yan bo:;tan kuyusuna düşerek 
boğulmuş, mayıs eğlencesi böy_ 
lece ana ve bab iyle arkada.5la
rma zehir olmuşt:.ı .. 

LOKANTALARDA PARA 
ALMAK MESELESi 

Birinci sınıfları kastetmiyo. 
nım. Oralarda kasada oturup pa
ra alanlar ayndır. Fakat şu :i.. 
kinci sınıf ve ondan aşağı olan 
yaııl az müstahdem kullanan lo
kanta. asçı dükkanı, börekçi, 
köfteci vesair yerlerde para aL 
malı: işi hakikaten bir faciadır. 
Mesela Karaköy boğa~acısı ... 
Evveıa parayı verirsiniz. Börek 
istiflerinin başrndn. duran adam 
parayı alıp çekmeceye atar, .son
ra aynı pannaklarla peynirli ve. 
ya kıymalı 'böreği tutup ıparanm 
kirlerini böreğin 'Ü.U'rine nakle
der, sonra böreği 'kllğ-ıda sarıp 
verir. Bu ne perlıiz, bu ne 18.hana 
turşusu... Paranm ne gibi yer. 
lerden geçtiğini, ne gibi ellerde 
ve ceplerde dolaştığını söylemi
ye hacet yok! •. Bazan verece,..öi.. 
niz paranın bozulması icabedeı
se o zaman ufakJ·k bulmak için 
çekmecedeki parolam duman at. 
tınıır, bozuk para aranır. Yani 
değil parmaklnr, el bütün cesa
metiyle ve sathiylc yıkanır .•• 
Başka bir misal: Bir piya2.Ct_ 

da piyaz istersiniz. Aynı kirli 
eller sulan tabağın içine aka a
ka domates doğrar, bir c:ana.k!an 
avuçladığı soğanı ve !biberleri 
fasulyelerin ~e Siralar, sağ 
elinin baş parmağını sirke şişe. 
sinin a.ğzına, - sirkeyi ayarla
mak için - tapa vazüesini yap_ 
ma.k Urere koyar. Şicıeden akan 
sirkeler parmaktaki kirleri ahı> 
taba.ğa nakleder ve siz de gözü
nüzün önünde yapılan bu ne .. 
fis ( 1) yemeği yen:niz. 

Bu, gözönünde cercvan eden 
en temiz ve itinalı, basit yemek
tir. Ya fçerde bilinıniyen ve gö. 
rülmiycn yerlerde yapılan ye-

Ruzveltin nutk-.md 7 birliac 
aat evv l 

ama 
an ırah bir 

vapur daha 
batırıldı 

\ uııtngton, 18 (A.A.) - Amerikalı 

eşh.aBuı malı oıan Pana::ıa b ndıralı 
Montana vapurunun Am~ikadan 1z • 
lnndnya giderken yol1!ı torpillenerek 
battığı haricıye nezaret.t taratıııdan 

blldirllınektedir. Vapuıım y1rmJ altı 
kişiden mUrckk!!p tayta.m tamamen 
kurtarılmıştır. Tayfadıı.:ı t.ıçbiri Ame.. 
rlkalı değildi. 

Harleiyc ncznretı, Moııtananrn ev. 
veıcc Paul:ı. lsimll blr Dbilimarkn. ge • 
mlsl olduğunu ve deniz komiByonun .. 
ca mllimderc edildiği.Dl <J3ylcmektedir. 
Montwıa, lzland:ı btllLOmeUne alt 

kereste yUkllyte, 29 sğıl&tosta Vll .. 
mlngton. North. C&rol!na'd:lD 1zlan.. 
daya haTCkct etml§U. 

* ~ 
Lonıtra. ıs A..A.) - Atlantik açık 

lo.ruıda Montruıa admı!S\ t.tr Amerikan 
ticaret vo.punınun ba"°'&lmış olduğu 
bnberi Ruzvcltin nuU«;nu &lSytemesln 
den bir kaç s:ıat evvel J;elmJ§tir. 

Amerikan ticaret genı.lertııi batır. 
ma.kla Almo.nların Amerikayı kor • 
kutmak snyeslnl taklı- etmektedirler. 

RuzvelUn vermiş oldcğu emir llze .. 
rlne Aınttikan :ıı.arp gem!ıeri mihver 
gemllertnı, tayya.rcıeri:ıi 111 amıya ha§. 
lamı§la.rdır. Amuikan tJc.aret gemile. 
rlnl himaye etmek tçlr. fUoya emir ve. 
rilml§Ur. Amerikan harp geıntleri. Dı. 
tar etmeden dll§manı:. t!it darbeyi m. 
dirmeye hazır bulunmNı.tad.ırlar. 

tzlandanın prla ~dsn böyle ln • 
glllzlcr, garbı ille Amerikalılar tara. 
fındnn mUdataa edilecektir. Bu su • 
retle bfitlln Atıantlk AltnaDlar için 
tehlikeli mıntaka olmuştu. 

Bulgaristan 

Sovyet nota
!na ehemiyet 

• 
vermıyor 

S-Ofya, 18 (A. A. ) - Koakova 
nm Bulgarlstanm hattı harekeUnl 
prot~to etmesi Bulgar siynsi mah 
filleri üzerinde ~ t.eelr icra 
etmemlştir. 

Tebarüz cttlrlldlğine göre s6z 
de Alınan .. Bulgar bahri Jşbtrllği 
hususundaki Sovyet ithamı hiçbir 
esasa müstenit değildir. Çünkü 
Bulgar limanları, hnrp gemilerinin 
girmelerini temin edecek teçhl 
zattan malınım.dur. 

melder .... 
Bunların kontrolünü belediye 

zabıtası memurlariyle doktorlar. 
dan beklemek hakkımız değil 
midir? 

Yeni belediye zabıtası tali· 
nıntnamcsine ibu hususta hükUm 
konduğunu hatırlıyomm. Ancak 
bu yeni t.alimatname tatbik edi. 
Jinceye kadar :bu hal 1böyle mi de· 
vam edecek? Para alan adamın 
kirli elleriyle gıdalarnnızı avuç. 
laması, ellerinin kirlerini doma
tes suyu ile yıkaması mnmni hıf. 
zıssıha kanununun hiç bir mad
desinin hükmüne de mi ginni. 
Yor? •• 

r Corc 
Bir ingiliz 

zırhh fırkasını 
teftiş etti 

Londra, IS (A.A.J - Höyter ajan. 
sının İngiliz ordusu nczd ndeki muha.. 
biri bildiriyor: 

Kral Corç cuma günl. ljllrkt lngllte. 
rede tam mevcuUu va tam techlzatb 
bir tngmz zırhır fırluuımı teftiş et • 
mi§ tir. 

Binlerce tanır., top anu.lası, zırhlı sa.. 
vsş arabaları, motosikıct.i<:r ve otomo. 
blller kralm ruıa vat.ar kı.vvctleri baş 
kumandam Broo.ıte, zırhlı kor kumnn. 
danı tuğgen~ral Martcl ve gcnclkur • 
may başkanı Adamm t~kU etUklcrl 
yllksek riltbcll askPrl c•kll.nın önlln. 
den gcçml§lerdir. 

Birte§\k Amerika a~cmllitcrı g~ 
neraı Lee'de resmlgeçiLte hazır bulu
nuyordu. 

Bu tırka blly(lk Brittı.Dyanm balen 
ana vatanda ve dcnluştt! arazide bu.. 
ıunan nıUtıeaddlt fırkat.ı.rmdan biridir. 

Kıtaat nakline malıBUB arabalardan 
bl.rlnde yer aım11 olan kral fırka 

satıan ö.nllndcn 90 dakika mQddeUc 
geçml§ müteakiben fırka kralm 6ntın.. 
de geçit yapmı,ştır. 

Bu manzara nç maru2r bAdiseye 
kartı bir ihtiram lfad'?ıli gtbl telAkkt 
edilebilir: Inglltere fı.brlkalarmda 
tank lmalAtı için sn.rfCdiJt'r. fazla gay. 
reUn neticeleri "Fraruu nıcydaD ma.
harebcstndo yalnız bir te1' lngUJ..z zırh. 
ıı fırkası bulunduğu dcvlrdenberl 
togillz ordusunun hOc•uo kabiliyetinin 
yeniden tanzim cdllml§ c.lması, ve nl. 
hayet Rosyaya yardım f'lınck ve nazl 
zırhlı kuvve!.lnin Avnı,sdan tardma 
çal!§mak için AlmanyayB karot ''ikin,. 
el cephenin açıımnsı -.r.aksadile yapı
lan devamlı ruu:ırııklard!r. 

Blrlc-§lk Amerlkada unaı edilip tır. 
kaya ait yardımcı c11z11tnınlara dahil 
buluna.n ta.yyarcler. fnl."anın mtıra • 
caat edeceği ycgtuıc hava kuvvetini 
teşkil etmemekle bcr.r.ber . krtaatm, 
Uzerlnde te.şekklll balinôe uçmuaıar • 
dır. 

Amerikanın 
laponlJa i Je 
anlaşma 
şartları 

Vaı;lngtoo, ıs (A.A.) - Japonya 
ile blrleşlk Amerikanın 1:1r anlaşmaya 
varmak tızere oldukla.."l hakkındaki 
haberler VS§lngtonda hnyal mabaulU 
telAkki edilmektedir. Bu baberlerlD 
ekaerial Şangbaydaıı n!'a Tokyodan 
gelmektedir. Böylo bir nnln§tnanm ha. 
len vuku beklendiği.ne ~eir burada 
blçblr emare yoktur. V~i.Lgtonun iyi 
haber alan mahfillcrl:ıe göre, birleşik 
.Amerikanın vaziyeU dt;ği§memlfUr 

Ciddi mUzakerelero ~lamodan evvel 
Japooyaımı blssJyatınco.kı a&mimiye... 
tı gösteren herhangi bi; r.4aJ1eye lhtt
Y&.IJ vardır. 

Bu nl§ane. .Taponyan::ı mihverden 
tamamlle çekilmesi oıatıHir. HattA. Ja 
ponya, çlnl tcrkclme.k 11t1reUe cfkO.rn 
sUktUtet vermediği mU:iüt-tçc, böyle 
bir hıırekeUn, sadece tık adımı te§kll 
<ılmlf olacağı zannedilınC>lttedir. 

L eningrad 
muharebesi 

Sovyet sözcüsü Lozonki 
diyor ki. 

Çarpışmaların eşi şimdiye 
kadar görülmemiştir 

Herseıde 
Çeteler ~oo 

kişiyi 
öldürdOIBf 

Budıı"""-t.o ıs <ll-"'' - tııı' p,ııl 
""" •ete 'fil çcC1' 

Lon~. 1B (A.A..) - Lenlngrndm Jsng gazetesi Herse. \'ti 

mcmlc-kctin dlbcr alamın.ile lrtlbatmı sinde 400 erkek. kadtıl•Arl ı ,.,ı 
0 t çctc.·-

kestiklerlnc dalr olarak Almaıılarm tedhişçi komnnıs ttı.edi:ı'· 
!Jeri sUrdtikleri iddiaıa.r: Lozovskl tat öldUrWdUğUnU bUdlrllie ıcııtıtd 
BiU'ı.tn glrişmemckle ":cnber reddet • Bazı aileler ıııınaı:ı~~if• 13~1~ 
mi§Ur. bUtUn evlere ate~ ve :Ucr bJ 

Lozovakl "bunda çoX mllbaJAğa var., ray • Ragusc tııınen ,1' 
tabirini kuUanmııı Vt;. ru sözleri llfLve mUnaknlllt durmu_ştul" i)t sııbll ~ 
ctmi§tlr: Haydutlar Bclı;rad 

15 
~etıf. 

"Almanlar şehrin Çt k yakınındıı smda l§llyen vnpurın_.,,, ..ı)J i' 
olduklannı iddia ediyor .ursa da Le • lan eruıkı imha et.ıJli~- e-u\-sf 
nlngradı to.yyarclcrlıi bombnlaınağa Tedblşçllc-r kaçı:ns6il 
muvatfak olamaınaını:t aıoır. Lcnln • mu§IO.rdı~ 
gnıd iyi nıuıı tan tcr•f1..ııd . .na aablptlı ıo 

ve Bclgrada bcnzemc.r.. Pa r ı· 5 "' 
Almanlnnn aşa{;'l lJ.•.)epert geç - • Ilı' 

rocğe muvaffak .:ıtuı ,•ll,!)ndıklan aua. tt1 ıtr P 
Unc, Rus sözcUsU il ;ın...:-ebe gece gUD Sokaklara . .,,J, 
dUz deva.m ettiği lçfI' •nm tafstlAt a.ı. lJ 
madığı, fakat Alma.n!arm nchrl geç. 1 leştlf 
mek te§ebbUslerl Ruslar tarafmdaıı yöz er yer <ltı 
ktnlmnkta oldutu yolundı! cevap ver. J1 ) ,.. ı.., 
mtştır. Lfabon, 13 <:1· sclef· .:Oj 

Sovyct sözcnsu Lozv\&\.{ Lenbıgrad ten yeni gelen klll1ferı31 ~' 
muharebeıerl hakkında §U beyanatta vaziyetin sür'atle 

1 
r '1 

bulunmu§tur: ld w so··yJü"'or il =ırııl) o u~ınu f Ill' ı.v 
•'Lenlngrad yolur..ru. v:ıırubula.D çar. buraya verlc~tirıleıı Illıtr~\JJ 

pışmaların eşi daha gı..rWmeml§tir. buna atauıetir. ~daJ11 ed1 --A~ 
Almanlar, bu kadnr se.!11§ bir muha. bazı Fransızları~ ı 'fl ııfllrj~ 
rcbeyc uzun müddet dayanamazlar bildirim ve acı bır k~ yııP~1 ~· 
Bunun için çabuk bir cctlce almak 1.ıı. baber~er ka~ısı~ at1l• ~} 0~ Uyortar. Uğradı.ıtlan z•yiat LBe pek muhtemel tezahUf ilıtlisıl 1' 
bUyfiktnr. Alman uı.yyınelcri, Lenin- manda, mukabele ~ıdUfllle~.-11 
gradı ciddi surette bo':l!baJ&mağa mu. Alman askerlerini 0 tnıır~ .. 
vaffak olamamı§lnrdır .. , re vukuu muh.t~nıl erl~t1r 

Alman mareşatıarm'lllıı biri, günde. karşı koymak ıçlll y ~11'_,t' 
tir. ıcs:-nt;, ""-Uk emrinde Lenlngra1ııı birkaç güne Şimdi ortalık so\\lll'-ıAı~ 

kadar zaptı ıa.znngeldiğıni ııöyıemi§tlt ' k"J'IlSC ''ftıır 
ıımcn götUnUn cenu~ı. f&rktJılnde ve sonra pek az 1 -;e tı 

Lc.nlngrndm dış mlldafu. lı&Uan ha • makta, sinema~edit. _ _., t ~· 
rlcinde bulunan Sovyet kuvveUeri. az kimse gitme rııfl~ l' 
Lenlngrada taarruz et~ckte otan Al. Memleketin her t~te ; ,,c~ 
man ordusunun ccnabuu tehdit edl - kifat cevam etıJlCdıı vt. S!ljtl ' 
:orıar. Lenliıgrada gttm<'kte olan tren tedbirer, fabriıcaln~ ,re sıt/J~ 
ıert, zırhlı trenler bJ:na.,e ediyorlar. le Elermont Ferrıı getefl ıııf 
Bu zırhlı trenlerden biri blr Fin mnt- Etinne'de vukua. atıt<l 
rezesinl pOskUr tmU§tllr hareketleriyle karl':8ş _1 

Berlln, ıs (A.A.) - Lenlngnld ni olamıyormuş. ıııiitt:"d' 
mıntakasmda. Alman hava kuvvetle· Marsilyada, Jt;a.lysıtyişi ~ 
rıne mensup kuvveUl filul:ı.r 12 Eyıru. komisyonu a.za5ı.nırt•bitı'~ft :df'. 
de &ıebrin cenup ıatibkllm.armıı bUcum malına müracaatla. söffe~ " 
etml§terdlr. Han.nnı fec.alıgm& rag. binde bulundukları ı1; 
men Alman mubar.,be tayyareleri dir. cııılBI"'" 
Sovyet blok havuzıarmt, topçu mev· Bu arada, son r.sırdi~ ;,.ı 
zııertnl vo bntarvatarınt tahrip et.m.if· çok sivil Almanın ı:e dil ~t~.sı~ 
terdir. ya mü~esna, FreJ1S~flf11e ~ ~ 

Rus otomobuıcrtnde."\ marekkep ka_ nn sayısı art1p . e f1 p.'Jf> "'"· 
filelerle klt'o. toplulukt-!n Alnuuı tay.. Şark cephesine .gıdf~,. 
yarelerlnln oğır bomb:ılarlle tahrip talarma mukabıl. ııınr rt." 

""~:~. fazla mllr- ::.ıı::.~nele.'ine yara r< l 
tarda ııaıay alıyor · ı vEcızE:t.,~f~, 

OEMi' r ı..ondra, ıs {AA) - Bundan birkaç ruan· M. ıP", I' 
hafta evvcllnc gcllncc~t' kadar mun. ,.,1gı ,,. ~ 
tazaman birleşik Amcnlcı.ya giden * Başa bir gai!e ge. deJI~~ 
kalayl:ı.n, §imdi Rusya fuJa miktarda tan rua.n acbep oıdulıL· cı•).f 
satın almaktadır ve bu tııUbayaat u- "hep çekUc"ğlm kend! ~'8 tııı"'...o 

'""&1'.J• rfjt)Y zun zaman dcvnm cdl'bı'ecektlr. dlr,. denils'.l hem 11~ J\.l•,Jı 

Bıı hususla, şu nokta kayda değer ten uzakla§ılır, be!ll it~ 
k1 malzcmen!n temmuz istallatlklcrlne edilir. i~J 1, ff 
nazaran, seneıcrdenber\ Malezyadan * Musiki ve ~1 ""' yıç e~ ,il 
knlny ithal etmiyen Rusya bu mcm • lA.dt? tatlı bir surette ~ıı~ il' 
lekctin en iyi mü~teril~ arasında U. knt lrfanc'l ilerletınez: tfJııd&6:~ 
çUncU dereceyi ıUmq Vl' belll başlı blyatm farkı da ptilJ!l rorJJlr p-· 
maı olarak kauçuk ve kalaydan • Aııkerler vatanı JtO ~ 
ı.000.0000 liralığa yakm mUbayıı.ada ler; muhtekirler kcnd! ~ ~ 
bulunmu§tur. puau kurmu11 gib!dlrlct• ~ •. 

AID-----------------------------------------, 
t3~tdc· 

mal edilmiş olacak ki merdivenleda se'~I.' 
hatta öğretmen ikametgahı olan o ıı11icıııe 
1 umrulun burada bulunduğu z~~0rıf'1' 
nazaran adeta perişan bir halde Ş.~~ttJ'l~ı. 
du. Semra Hanımefendi Fatma 0~rrıedi~1 

Selm~ T umrul arasındaki farkı bıl f<J ol1 

çin gördüklerini her zamanki ınanZ8 

Mahcup ve minnettar, arabaya girdi
ler. :Ahmet Dündar, kadının Bursa dışında 
en ez üç dört saat ürecek olan bu gezinti· 
aindcn profesör doktor Ali Ceylanın haberi 
ohnadığmı ve belki de olmıyacağmı bilhas
•ehemmiyet vererek düşündü. 

Direksiyon Semra Hanımefendinin eldi· 
'l'CD.li avuçlan içinde sağa sola dönüyor ve 
otomobil meşhur açık havuzlu banyonun 
'8Jllhaşmdan kıvrılrp büyük caddeye indik 
ten sonra düz yolda oldukça korkunç bir sÜ· 
atle atılarak mesafeleri yutuyordu. 

Selma Tumrul, yolda önde ve bir hayli 
az.akta görülen otomobillere yetişip onlan 
hızla geçtiklerini ve yolun iki tarafındaki 
ağaçların geriye doğru devrilir gibi gözük· 
tüklcrini 'nrkederek bir aralıl· bu baş döndü· 
riicü süratten adeta korkmağa başladı. 

Son bir hafta içinde tanıdığı öteki ka· 
C!mlardan herhalde pek cok farklı olmakla 
beraber ne duyguda, nasıl bir maksat pe· 
tinde olduğunu bilmediği bu kadın, Selma 
Tumnıila nisanlısının hayat ve mukadde 
nıtmı avuç] .. nnm irine almıcı, onlan ko::\tU· 
a..-koştura, dağlar tepeler aşarak, köprüler, 
7t>'Dar, mesafeler gccerek nereye sürüklü 
,or? Sanki Bursa - Mudanya asfaltı üstün 
a..\ieğlı de mechullerle dolu talih ve istik 
tiıd yolunda h.ranhk bir akibete doğru p,İ· 

Edebi 
Roman üMRA L D ~EFIK AHMET 

SEVENGtL 

Yazan : 1 
'1m ...... ..aa::ı ... -.1E1 ........................ __ .................................... .. 

Semra Hanımefendinin arabayi kullanır· 
ken arkasına bakmadan söylediği ve Ah- \ 
met Dünd.lnn yanm yamalak anlayarak 
müphem nezaket cümleleriyle mukabele et• 

tiği tek tijk sözler açık kalmış camdan uğul. 
tusu i itilen ve otomobille birlikte koşan 
rüzgara kan arak kajboldu. Mudanyaya gi" 
retken otomobil yavaşladı. Semra 1-tanım
efendi: 

- Burada uğrayacağınız bir yer yok.~ 
Pmarcrk köyünün yolunu bana gösteriniz. 
bakalım. 

Dedi. Asfalttan ayrılarak toprak yula 
saptılar. Yer yer hendekler, taşlar, ağaçl1k 
AAhadan ge~erken yolun üstüne dökülmüş 
<"ahlar ve dallar mani olduğu için eski sü· 
roti devam ettimıek mümkün olmuyordu. 
Virnilarda c1cniz gözüküp kayboldukça, iki 
taraflı af?adar hazan bir hayal dünyasına 
doP,ru yol alındığı hi sini verdirecek şekil 
de rnanzarayi güzelleştircHkçe Semra Hanım 
efendi heyecanlanıyordu ; yine arkasına 
dönmeden ve Selmaya hitap ederek: 

- Aman, Hanımefendi, vallahi cennet 
1bi yerlerde yaşryonnUŞtWmn:; buralaıa ba 

Dedi 
Pınarctk köyü okulunun önünde lüks 

bir otomobilin durduğunu görenler "Bu 
müfettiş filan olamaz. acaba vali mi gel· 
di},, diye şaşkınlık içinde toplandılar. Şoför 
yerinde bir kadın oturduğunu farkedince 
hayretleri arttı, fakat otomobilden öğret· 
menle nişanlm inince şa.ş}cmlık.Jan gidip ye· 
rine sevinç geldi. Köylülerden biri çekin
meden ynkla§3rak: 

- Hoş geldin, Selma öğretmen... Bizi 
kimlere bırakıp ela gittin'? .• Geri dönmiye· 
edesin diye bayağı üzüldük, yahu ..• 

Dedi. Selma öğretmenle doktor Ahmet 
Dündara hal hatır soranlar oldu. Semra Ha· 
nımefendi bu laübaliliğe hayret etmekle be· 
m.ber ses1ni çıkarmadı ve Selma T umrulun 
gösterdiği tarafa doğru yürüyerek melcte· 
bin bahçesini aştı. merdivenleri çkrp içeriye 
girdi. 

Fatma öğretmen, Se1ma TumnıJ kadar 
tertipli, dikkatli olmadı~ lçin hayvanlam 
yem verdikten sonro kümesin kapısını kapa· 
mağı unutmu , tavuklar bahceyc da~lmış· 
lar, merdivenleri çrkıp mektebin koridoruna .. 

rak kabul edip geçti. 1ı,'lı11~ 
Fatma öğretmen misafirleri kopiifldl't 

Selma T umrulla öpüşmüş, Ahın et gö!ttf 

la yanlarındaki yabancı kadına yer . 
miş, hademeye kahve pişirtiyordu. W'l'\t11 1ıt 

S ··C(re1•·· bit 
emra Hanımefendi, Fatma 00 ·]<ide . 

Selma Tumrula hasretini söylerkefl 1 kotlt 
de kullandığı "A ... ayol!., larla dolıJ 011tt ~ 
mayı pek yadırgadı; oturduğu oda I r filc1

' 

kirden ziyade adi, etrafındaki insaıı 3 zi,.,.~ 
hayatına mensup kimseler olrnakta0clıf1cılcl • 
esnaf takımı kansı, §Öyle böyle ka clif11e"r 
olarak göründü. Yol yorgunhığuJltl ,Ahı11e~ 
dinneğe vakit kalmadan kalktılar· .. tiite'5 
Dünclan Mudanyadan lstanbula G0re11' 1< 
olan vapura yetişebilmek idn pmtt ~eli~r; 
yünden bimn önce aynlmak lazJJ11 ferıd11 
du. Selma Tumnıl Semra HanJ11'1ÔiittdıJr" 
uzun uzadıya teşekkür etti, Ahrnet bB)ctı: 
daha şimdiden hasret dolu gözlerle • e 

- Mektup Y8%· •• 1er!O 
Dedi. Se-mra Hanrme.fıandi sofor içe~ 

gecti, Ahmet Dündann valnız başJJltl 
girip oturması ayıp olurdu. ~) 

• 



!9 eretler; 

Amerika harp 
faaliyetini 

niçin artırıyor? Sürpagop mezarllğmda ihtiyar bir kadın 
Dün sahalı tren 

tekerlekleri altında 
parçalandı 

Toıırak!arunız lıstüncle b:ınş ahengini, bütlin mnımsiylc tutu)o
ruz. Yntanııoızın bir karı tık yerinde bir tek yn.bruıcı n.) ağı ~oldur 

Smırl:ırımız emniyette. füıınlnrmırz tunç snfla.rln. b:ığlı. nn,~a 
nnıızd:\ kcndl kartnllımmızıhm ba.ka hl~ bir laınat sesi ~ok. 

'l'arl:ılarımız cömert. ı\ğ ~l.ınmız mcyvıı. dolu. Il:ıf;lanmızdıı ı;:ıl. 
kımlnr :r.engın. Ş<•hirlcı imiz et ra!Jnrmı zorl:ı.yııralc geniJliyor. mr !,'.Ok 
kuSlı~ıılnrd.ı kNınr 'e tenh.ı ;} erler, ~imcll modern mnluıllclerlc süslü. 
Kendımlz du)Ju~:t.uı onra, hnrL'n nıuslhctlerlyle \'llrnlmul'l za\alh 
lrnm!'lulnrnmuı ~u Urzı.J:ı.yımız :\ i~ ecel\ \'eriyor. 

nu:!' Vaşington haberi Ruv.eltln 
be 11.ndan sonra Am(•rikanın h a.r. 
Y1i ~inı daha hızlı bir urettc 
ttıd~ekte oldu~'lınu gfü.tcrmek 

he ~~rikanıu filli bir ~uretle har
d liUogrq süriikl mtr•inl gii teren 

e erden bir:i de Ameriluın tj· 

~t gemilerinin ı.ilahlıı.ndırılmn. 
1 

.slcJir, Amer ikan ticaret ı:wmi 

Arsalar 805 metremurabba
h ık parçalar halinc~e satılacak 

Sürp Agop sahnsmda modern / metre murabbaıdxr, 
bir mahalle kurulması için bele . Bin:ılarm esna met.halleri cad'. 
diyenin ayrı bir plan hazırladığı_ 1 de tarafında olmıyacak, iki' blok 
nı ''e arsaların satışa çıkarıldığı. arasındaki boşluk üzerine tesadüf 
nı YazDln3tık. 1 edecek tir. Her iki blokun arasın. 

Dün sa:ba.h Yenlkapı tren is. 
tasyonunda çok feci bir kazn ol. 
muştur. Yenikapı çeşme sokağı 

28 numarada. oturan Zehra Üres 
isminde bir ihtiyar kadın, sabahle
yin kömür almak için evden çık.. 
rnıştır. Zehra tnm tren istasyo • 
t.umlald raylar arasından geçer • 
ken Yeşilköyden silr'atle gelen 

füet biit~n buular gcrtl'lcti ... mıvvcm bir insan lmdcsi, büJ,iıl_ 
nwz, yıl~~z bır ıle' let hlnrcsi~ it• .r~ leıl !derimin hepsi mcyd:ına g ı. 
mlstır. Duny:mm ı.;~lrdE;i müthiş imtihan YC fcliikct ort:ı!;md:ı 

tirk ,·at.anı. ) N) tlzilnün m:ıddi \ 'O mııne\ i <'en!! tl olarak Jmldı 
Fakat füi sene C\'\ e1 üi:r.l cnn C\ imizılen , urnıı t.n..blat lrud~lo~"U 

ııun, ~imdi "J;rzincnn,, dan "\·r.n., n, "Aırrı., ctcltlcrine, (Erclycı;) e 
,.rçrnclığıııı ~öriiyonıı.. t ennın kendilerini müılafna için 

t'°Pla , .e diğer Juı.rp silahları ilo 
t~hiz edlJnıesl keyt1ycli, Uu:t\CI -

1 S<ın ntıl';(unda mllıH•r de\ let· 
dc;:.e ) apbğı tehditlerin bir:ı'l. 

ta ruı haline girme 1 demektir 
nglJ~l'eYe ' c Ru ya,·a ınul.1e • 

Sürp Agop sahası dokuz blok· da teshil ediJen pla.nn ,g-öro ı 6 
tan mliteşekkil, her blok iki par. metrelik bir saha va:rdır. 
çadır. Binalar altı katlı ı.·e tramvay 

Satış a)Tı n)TI parçalar halinde caddesi tarafı portikll olacaktır 
rapılacaktır. Beher part,anın sa_ Arsa.lan n metre murabbaı 150 
hası S05 bir blokun saha.•;ı 1610 liraya satılma.kta.dır. 

banliyö treniyle kanıılnşmıştır. 
Zehra kaçamamış, tekerleklerin 
altına d ü ~ m ü ş t ü r . Tren 
hlkın bağırmasiyle dul'mU!f 
sa.da kadro parça parça olarnk, 

Yerin üı;lil gibi, galiba altında d:ı bil~ illi bir lhtll" l kıynn.sma.sı 
uu, Zaman zantnn blnlerce metre ılerinlild('rd ro, 1:1'.llbllir lmç nsır. 
danberi sürüp ghlen boğuşm:\l:ırl" bir yer ~ ,ı,, yor. Tor r:ıl, maden, 
ı.u tı\baJralnrı b!! ihirinc ı:;~~.erek ynra Jı:nl u -·:ı l adar , l , lh or. 

hıe . • • .. • 
'c silah naklcdttek ••t•ınilcriıı 

llllh\· "' k t r filosu ka~ısında kendi Y u .. n 1 u" kumaş ta c· ı rl er ı· Anka ra-, ~~~~i~ tcsadilf olarak. trenin 

30, 40 hin yurdda.sm r_anmn. mal olnn Erzincan fc> • 1 et""den on 
rn, iste simdi de, ba~ka Jröc;cJcr(lt· ~·ine ycrlcro srriln•ı., ~ nrc~ • ,rn:ı: 
zeleril·le Jmrş11a~ıyonı7, 

endllerini müdafaa e tmeleri :ka 
tarı,. b -.. e ıı kam nn tatbik saba.sına 

son tekerleği kadının cesedi üs • Bu, esi,( hılyUI• nrs:ııtmm n~tığı lıosluk1:ırcla ürlip gi:len bir 

:~lllctoo l harbin yeni mmtakıı.lıı.ra 
dl Unı kola) l!lşbrncalt birer fımii-

tünde durmuştur. Va.k'aya rnild _ 

Ya b• ı r h eye t g o" n d e r ı' y o r <ieiumuml 'Sezai el koymu.s. Tabibi 

ycrltw;me deprC'ntlsl mlrJr~ l"o!•sn yeni bir rökfü;liıı b:ışl::m ıcmdn mı 
yız~ Ililmiyonız. Fakat şuursuz 1abintın saldın ı gcr~<'Jctcn cndi"ic 
'Priddir. • ad.U Hikmet cesedin defnine nılı .. 

r , sat vermiştir. 

Aınertkıı, har bin i'k:I "cnelik -.e)· ı ----<ı----
~ık ılr tekcrrUr eden zelzeleler karşı m<lıı daha etnıflı dl ı:tin. 

mc".n 1.amam gf"lmiştir. Bazı mmfoluıla.nmızı "Zelzele S~n ı rnarlm 
• 1 " -~ ltf.?de bitaraflık lınliııden bu. . Bazı fabıikntörlerin satış şubo· ı Yünlil kumaş ~1an tacirler, 1" lk t t d • t 

t-oilb.ka \aziyetinf' kadar gelnıl tir, BI nr,ara.k top~ncı, yan lopt;:ıncı bu mevzu .etrafında gerek §Chri_ ve or a e rısa "'' c damı:;ııhynnı.l>, ornlnrdn oynnk toprn.klnra m::ıhsus bir yapı sis-
t cml benım ... emeğl, artık a."la ihmal e<lcmcylz • 

HAKf(J SOHA GEZGiN . \~kanm bir J:nrbe girmesi le 

1 

ve ııerakendcc:ye ayrılan yuzde mlzdcki alnkadnrlar. gerek An_ 
hlbde oianlnrın bu murnffal.ıycıı kar hadlerini b:rden almak yolu . kara mahafill nezdinde teŞebb\is. kadrosu 
dikkate li.yıktır. Çünl.U hutrüıı nu tuttukları yaulmıştr. lcrde bulunmuşlardır. 

GONDEN G ON E 1 
Arnerikada hartı nleyhtnrlan~ırı . Ylinlıi kumaş sa1an tncirler:in Son olarak da bu gibi tacirler_ fst.anbulun ortn. tedrisat kad-
f&aUycUnc raA'ruen nıiJnaknsn ı.ıı ıddia~ına g-öre, böyle s:ıU!} şubesi don mürekkep bir heyetin Anka- rosu etrafında görüşmek üzere 
~tar üzerlnclc cereyan cd~ or: açan fa?rikalıır, terc:ihnn malları_ raya gitme~·ne k:ı..rnr verilmiştir. dün lise ve orta olrnl direktör. 

- Amerika. ir.ı.riltercye ._ 
0 

nı kendı satr~ yerlcrmclo pcrakcn Heyet. bugurılcr<lc Ankaraya gi. !eri maarif müdürünün başkan.. 
Rtlsyaya ~'ardını etmelidir, Ful,at de. olarak snltırmakta '."<' kendi- I düccklir. l:~mda bir toplantı yapmı~lar-
:n:.:zeınc t.a~ıyan gcmllc.ri Aıneri- lcrıne mal vernıcmektc>dırler. dır. Toplantıda her okul müdürü 
• donıuınuısııım himay<'sine mi -------------------- sınıf ve öğretmen vaziyeti etra· 

~~~~1h~:~:ı~~,~t ~enıilerlni Hazırlanmakta olan İstanbul ınebuslan- ~1~!~~~a~i~~:~:tir~~ B~~::. 
i 

1 
indbergin ısnırlnrıııa, ,·nııınnk f .

1 1 k k laklar vekalete g()nderilecektir. 

r şar ının 
qanda,, kı 

-
r~k:1i~'i telkinlere raf,"lllcn: .Amo. ta Si at ıjıan!arr nın tet i leri Bir müddettenb_; !ıazırlan B lR zamanlar lstnnbulun 
d" adım adım harbe doğrıı ~i • 

1 

ma.kta olan şehrimiz ilk tedrisat tavanlarını inim inim 
·l~r, Belediye İm 

1 1 
. M'" ... 

1
.. lstanbul mcbıısınr. "·t"kta temasla. kadrosu dün tamamla.nmıştır. inleten. hfıltl da aki leri duyu· 

· nıerikaurn harp tanılf.nrları ı _ ar § eıı uaur u • rmm sonuncusunu Şl!" ~aıkllc ynpmı§ Yann Ankaraya gör.derilecektir. lan pek meşhur bir halk şarkı.. 
~a ıncıa t icar et. gemilerinin siliih eti Prostln birl~klc . Ş"hti~~n 1 ınrdır. --<>----·- sının sözlerini değiştirmiş ol-
.l ndınımn 1 aleyhinde bulunanlar ~~hıtelıf ~emtlerın~tru~ 1 tafsılat i Şile l;rym.ıkıınlt Şi!e i;ı Zcillğlnln lh Ziraat müdi1rü duklarım gördüm, 
~1 ':'1rdır. Bunlnra göre, tfoı:ı.ret P ~ an~ azır1ı:;a a ır ar. ! ya. ve tcktuoUlü ıı,:ln )UJ ılmnkta olan Ankaraya gitti Şarkıların sözlerini değiştir-
• lll.lerino top kıınaeağına, genıi- ~r f .~ p R arıt::lnrdır. işleri izah etmiş, bU 1s1c meşgul ol - 1stanbul .ziraat mfidUrü Tahsin, mek ötedenberi adettir Her 
~~ı~:;nun himayesine terkcdiJ· kırkö;O: '?y~lkö~cSirk~~ı, ::ı: · mak tızerc tir uc koo~'-:1\tl!ln tc§kll Ankarnya gltm~<;t.ir. Ankarada sôyliyen, o şarkıyı kendi hisle. 

( ' • tn h t Unk F tlh- B edilmekte oluuğunu ı-. .. t.t>r vermlgtlr, "Ziraat nsay.işi,, mevzuu etrafın - rine uydurmak için ~ir tarafın. 
. •emUere konacak t-0plıır ,.e di. na. mo • ap~nı • a • 3 da hnmlnnan ikanun Iô.••a·a.sını dan becerir. Birnz makam ica-
:r ha.rp ına17.cmcsl Jngiltcreyc lnt., Kasınır:ışa, Tünel • Ga.latnsıı_ Di(;er taraftan mebu!:·ı-.nn Adada ,..,, 
~ p rny semtlcndlr yapmıa oldukları teır.as dn Ada halkı nıUzakere etmek üzere Ziraat bı, biraz da. bu değişiklik, biça. 

•U Jtt \ a C\'kedilınelldlr llu ~ · " V • · 1 b"rl· -· 1 ·~rnleketİcrin Jlnh ihtiy~çlnn Bu plilnl:ı.r kısa bir zamanda ik· terkos tesisatının tev.":t Edilmesini, bir ekilin.in riyaseti altmda yapıla· re şaırın eı ı ıgıy e canına 
•lıtı lelldlr mal edilerek mccl"sin te~rinisani camun yapılmasını, Kır1ılı. Burgaz ı. cak toplantıya iştirak cdece.kUr. okur. 
AnıC'rlkan~n sUratlc harbi niha devresine yeti tirilcccktir, şık tesisatının arttının.Gl'mı Kınalıda Layiha silratle tamamlanarak Her ne hal ise ... Bu defa de. 

~ Cllendlnnek huc;usuncln bir ~ıı~. Şehlr MC'cllsinln halen telldktıı otunın bir bayan do, Adr,ıım asfalt ol Meclise verilecektir. ~~~~~ reryrkl~d=ll!~~a~ureri-
et gü tenneğe ha~ltııhğı lıbso I olan Sun~ıye, 'M~~aı·amn .Ana. 1 maması yUzUnden lto.~ tyalckaplan. 
ııma.ktadır Uu n. ·rcllıı ebcbi dolu salnl. ve Buyukada planlnrı nın sUratıe bozuldu~un:.ı, rozı kimse . Yeni Emniyet Müdürü fındık ile, badem ile beslerim" 

•111 • ~ ~ 1 mevcuttur k •f · mısraıdır ki, şu şekile sokmm.ı· : Ctlkanm b\iyiik snnn)i \ 'l' ııın- . · . . lcr d BUyükadıının i!baJ) ba 1mın • yaTln VaZ! esıne lar: .._ 
lı3 o gruııları hakınuntlıın, ~lft~llcr .,Mu.hte~ıl cnctıme~ buna aıt lc.t. cinn'kozmopolitllkten ırur, tı-rılmasını iS başh,yor 
' ~ lstthlıik emtiası lstllı nl cı~en l:.ı..mhnı ıkmal etm41tıı. teml!Jlcr~lr. Ben esmeri tıe§em ile, şense. 
fab · :btanbul emniyet müdürlüğtine siml-0 beslerim ••• 
.1 nkacılan \ 'C Cenubi Amerika • -----<>-;--;-:-.- t . d"l I A Gö"ru""nu"'şte müh" un" hır" "''"Y -.evı u L R 1 d ayın e ı en {frmıran dün valiyi ~ 

(.' eri ba1ı>ımından llJrı , ayrı ıman eı! ıgın e p . G l c l . . t tm.,... ...... . "d" vok, decrı"l mı"?. Ha.ı..r. benı'm bu rnana.ı • 1 k . ·ı l artı ene .Je {reterı zıyare e ı:-.~ır. ıenı mu ı.ir ., .... '-Ld. 
h a.r ifade e tmekle bC'rabcr, ışten e çe -h rı en er pazartesi gı' "inden itibaren va_ kadar ufak bir hadise için, ibu 
erısı bir noktada artık hıu lıi s\i· Şchrimir.de bulunan rarti Genci ·r · b ı k satırları yazmakhgnnw a bile l'&~le nlha\ ctlendimıek ~:ı~·,-..hıdc Mıntnka liman reisliğiııd<' çatı- zı esıne aş ıyaca tır. 

rtıtitteflktİr:cr · §::ın iki kontrolör ilo idare şubesi Sekrclcıi FJkri Tü1.er. dün valiyi hayret edersiniz ... Lakin iı? öy_ 
• · mild""rU ~o ket · t ki t 1 ziynrr.t etmiştir. Bilgün Ankara· V.0"ulere ==r'ecek le değil ... "Ben esmeri badem 

_ ~rnerikanın sürat le hnrlıe doğ. 1 u ~ v '' en uza IU} ırı . ~ ,, :~ • _ı 
... sihilklenmeslnıle bu a ' n nJrı mıslardır. ya dönmesi :muhtemeldir, müfettişler ile, fındık ile beslerim" gibi,, 
1101ct 1 " ' 1 Bunl 11 t el ı t'ril l her gece seksen '-'erde yu-z sek-.a a.rdn,n hareket t•dcn .1ümrr n n ış en cet ı mc e • ,, 
1erin ınU~terek ga:orclerinilen u· rinP nenin ıı bep olduğu hl'nilz Her yıl olduğu gibi bu yıl da sen defa. yüzlerce halkın önün· 
hanıou almaı.taclır • anlaş lmnmıştır. Ziraat Vekili gitti eğitmen kurslarına 3000 talebe de haykırılan bir mısram iktı_ 

RQ .ıı • ---o- alınacağını yazm~t·k. İstanbul. sadi propaganda kıymetini, öte. 
1 > "k ı.annyi ' e maliye ~mı, · B' k .. d b rl lı ı · d d 'd kı·sı·nde bulnbı'lı"r rn'ısın' ı'z ... arı b la Alt F• t ır ~ gun en c şe r mı.z e an gı ecek talebeleri sermek ' 
hanını~~ r ~~ııd~ enF ;:ra~e 1t~ m -::ya 1 bulunan Ziraat Vekili Muhlis Erk. üzere ilk tedrisat mlifcttiı;ılcrin- Fındık yerli mahsulU, badem 
kar.a 0 arc ır, u ut ıııı ıııı Dlln, bir Reşadi\'e nltımnm fi. men, dün akşam Ankaraya dön_ den bir grup teşkil edilmiştir. Bu verli mahsulü ... Her ikisinin de 
1 nılma.._. için l npılncnk ~m~ai yatı 25 lirn 75 kunı5tu. mUştür. 
~~~ ~ mtlc~~eıcr~n ~rlı ~===========~=~=============~~~~p=k=b~·y~l=e=~~e~n~~~e~~~~~~~~e~l~ct~~~.~~i~sti~·~h~l~~-i~n~d~~~·~m~e~~~c~k~e~t~h~~~~b~~ 

t- •1eaktır. Harıı en tıüyül, i tihlat; -
'll. ıa.."tdır • .En ku:nııc:lı "nnayi pa • Prensesten bahs....oderkcn. onu ta· 
ıarıdır. ırn~ lik mali~ ed ~"ruıılar, nıdıgmı ifade eden bir baş lı;a· ·•n . · . rd l' l\I ifa a~i rıınıı~ eti ı.tırmıladırlnr. re!inde bulunu\·o u. \.E'7..a ~ · nt 

' 
.. rıı Utıwacak olursa mnlh ·<" \e mazel Lant.iycr"in ismini zikretti: 
~;·ük ha-rp ann~·li gruıılar; ı.;ıd!\ ğim zaman: aynı urcllc ba.5ını 
l eldeleri sat.anların nı:ıllarım a· salladı: 

1"' alrnak, onlara ımııanıı..n pnzıı.r. - Matnınzcl Lantiver ile 
,~~ ınukııbil s nn'i bir pazar teıla ş:ıhsen görüşmek istiyÔrsunuz, 

etnıek m C<'burlyrtlntl c• kulı r- öyle mi? Dedi. 
ıa r ı · .: l a rp r;abıd< nll ı a\ <'t lııılursa - Muhakkak surette görmek 
'llll"t ı. • 1 .,I" , .:ı ,.beı :ı.ararlardan ı.im,Udcn istiyorurn. dedim. prense!'. e .mıs. 
""rtıılnıus olurlar. t.cr Esmoı· ara ında yapılan ti . 
r ~"lilılak madclcleri isti lı .. al eılcn cari muamele hakkında her han
/ rikıtt :ı ra gf'll nce, tıuıı!ar elle· gi bir kimseye bir sey söyleyip 

1~~·.h~J;i stoklan harkc ı:.e\liCfl C. SÖy!emediğinİ 01Uhakkak kendi· 
ut'"ekl l"rf için nıuztariptir l er. sinden öğrenmek ister im. Onun 
h '11 nr. knclar c:ııhıık nlhn;\'CI ııu la komı.smanın bence büyü!• bir 
~tııa. ~ otlar ı. 1im0r. açılır a ,.4... ehemmivet i vard ır . 
~i~arı !:nbuk n ihaye t bıılacnl•tır - Şu halde prensesin. Mat_ 
,."'l~;\ et bunla r milnerin nıa{;l iıbl· mazel Lant iver hakkında söyle
.hu ile c..le ı ıara ınlk\nsı, ,c nwııfi diği sözler de sizi tatmin ctmi· 

n,. 1 • 
dırı' e eri ba'kmıınclan da alfıkn lı . yor galiba? _ . 

ar, _ Hayır .. Dogrusunu ıstcrsc. 
ı:n~~l&ra göre, IH'ın deınokr "iler niz tatmin etmiyor. Prenses Sa
!t\i.l'a. •ffa.k olmalı, h l'nt de bu ı.nfrr rentzofun bu işe ka.rışm~sı ~
'e ~le <-ide t"<lllmcliıllr. {'lft cikı nasında Matmazel Lantıyenn 
\nı &) \an yetı5{i renJerle <1en ııbi annesinin birdenbire hastalan. 
''lldel'ika. de\letlcrlııin harp karşı_ masmı cidden garip buluyorum. 
~I durumlan a)·nıılır, 

1 

Belki de doğrudur, fakat .. 
atıı 1•nn dün~·a yollarmın rabıık - Acab:ı prensesin, bu l\fat-
' ~n~lllda ,·c tif'a rct p:warlnrın-n mazeli bilhassa b~ından savdu· 
''l'd "" l lem .-sindc mcnfıuıt' ı 1 ğuııa :m kanisiniz? Sorgu esna . 
hlr r"'·. Her g~en ~tn on' 'r ı : ı sında ismini zikrc~tiğine -pişman 
naıe~likct t esi ri ;\n1ıalıilir. lllııa· I oldu~una bakılırsa. tekrar onu 

l{a'lJ :'\'1 dünyanın slirntle o;u lh:ı hadisevle karştırmak istemi-
"'" ~":_• ı \ e AmNihıı mnddf'leri. yor ... Sizin kanaat ini z bu mu? 
C'l\ tı c tı"Un 1.:upanan "nhnlarn sii - "Eh. aşağı ~'Ultarı böyle ... 

llir C\kedllme ... 1 ilit iıa eder, Esasen bende öyl~ b ir his var 
tılr lrıt~aç m c, · im da.ha -.Urt><'~ ki, prensesin doğruyu söyleme· 
tl~l~rua~ dentı!!i, hl\wan yet is- diğ'ini ihtar cdiy'>r. Pronse_.c; b a. 
belde)i ' e tlft~ller için l>flrh bir na tam hakikati anlatmadı . 
~lller1..!ı olama1, Bunun içindir iri, Bunun üzerine Fransız papa 
raaııy ti ds l~Jcrt süratlc başarma sı. beni az çok memn un eden 
f.tdtt. e clttikcc ku" <•tlenmek· bir cevap verdi: 

· m edebileceiimi 

. "' 
•• i l •• ll 

~!y~k. ~~c~n~ ~bıt~ ~ ~a~s~kUR~m~y 1 
2 8 lngilizceden Çeviren: H . MU N J R -

sanıyorum. dedi. Doğrusunu is
terseniz, bu sabah ~1atmazel 
I..antiyeroen bir mektup aldım. 
Bunun da şayanı dikkat bir te_ 
sadüf olduğunu söyliyeceksiniz. 
ama, öyle değil .. Hadiselerin 
pek tabii seyrinden ib:ıret. .. Biz 
Matmazel Lantiyeri çok iyi bi -
lir iz Ayinlerimizin çoğunda bu· 
lunur. Sessiz bir kadındır. Böy_ 
le esrarengiz işlere karışacak 
yaradılışta değildi r. !-. lektupta, 
Londradan alelacele ayrılmak 
mecburiyet inde olduğu i~in bize 
allaha ısmarladık diyemedi~n
dcn bahsediyor. Fakat şimdiki 
adresi mektubun arkasında ya 
zılıdır 

- ·Aman, dedim. lşte benim 
aradığım da b udur. Acaba bana 
verebilir mi.;iniz? 

- Bilhassa vermek ısterim, 
dedi. Çünkü bu işin temiz!enme. 
si, arkada.-:ımızın lehinedir. Ken 
disinin şüphe altında kalmasını 
arzu etmem. Si1..e adresi yaza • 
yım. 

Odamn bir kü~esindeki yazı 
masa.tına do~ru ilerledi. Oradan 
beyaz b ir kflğıl aldı. Fakat knle. 
mini kağıt üzerine değdirdiği sı· 
rada bana döndü: 

- Matmazel Lant iyer gayet 
utangaç bir mahluktur, dedi. O
nun için, sizi kendisine tanıştım· 
cak birkaç satır yazarsam daha 

iyi olur zannederim 
- Pek lütufkarsiruz efendim, 

dedim. Bu tedhiriniz beni min. 
nettar eder. Hiç şüµhesiz Jd Mat 
ma7.el Lantiyeri korkutmak iste
mem 

Ev~·ela adresi yazdı. Kağıdı 
bana verdi. Sonra bir mektup 
yazdı. Onu da zarfa koyup ka· 
pamadan bana verdi. 

- Bu mektup sayesinde, Mat 
mu.el Lantiyer ile serbestçe ko. 
nuşabilirsiniz, dedi, yalnız ben 
de şundan iminim ki, Matmazel 
Lantiyer bu mücevherlerin satıl. 
mnsma daır her ne bilh·orsa. bir 
başka.c;ına söylemcmişÜr. Size 
muvaf fakıret temenni ederim. 
Aldığınız neticeden !bana haber 
vı•:-irseniz memnun olur um. 
Aynlacağıma yakın ilave etti: 
- Hayatınız beni pek alfil<a

dar etti, dedi. Polis hafiyeliği 
saye inde kimbili r ne miihirn ve 
esraremdz hadiseler ö,ğreniyor -
c;unuz. Bununla beraber, insan 
denen mahl01run iyi olabilecğine 
karsı itimadı da kaybetmeyiniz. 
Bıı diinvada fena olduğu kadar 
h·i insanlar da var 

Buna cevap olarak kendi k a.. 
naatleriıni kısaca hü!fu>a ettim 
i3en de aynı fikri besledisnmi. ir.. 
tanhğa karşı Umidimi kaybetme
diğimi sörIUyordum. 

Elini srktım ve arrıldtrn. 

Kiliseden dışarı çıkar çıkmaz 
saatime baktım. Tnm üçtü. Do
vcr ve Knlc yoluyla beni Parioo 
götürecek trenin Viktorya istas~ 
yonundan kalkmasına tam bir 
saat vardı. Binaenaleyh r.azırlık. 
!arımı yapabilirdim. Derhal ya
zıhaneye koştum, Çaneye kısaca 
vazivetten bahsettikten sonra, 
bavulumu aldım, bu bavul esa • 
sen, ibir tarafta her türlü levazı. 
miyle hazır bulunurdu. 

Yoln çıktnn. 

Ve gece ~aat on birde .Parisin 
sokaklarından otomobille geçiyor 
dum. Güzel bir otele indim. Ya
tağıma girdiğim zaman, gece ya.· 
rısıydr, 

Ertesi saıbah erkenden kalk _ 
tnn ... 
Kahvaltımı yedikten sonra, 

papasın mektubunu yanıma alıp 
eokağa çıktım. 

Papas mektubunda, benim ne 
derece itimadc\ lfiyık bir adnm 
olduğumu ve her şevi aç·kçn ko
nuşabileceğimi yazıyordu. 

Adres de şöyleydi: 

"Vcrriyer so1raqı No. SSi, NÖ1Ji" 

Mevzuubahis olan eve geldi· 
ğim zaman, Mabnnzel Lantiyere 
verilmek üzere kartvizitimi ve 
papasın mektubunu gönderdim. 

Birkaç dakika sonra, beni i~eri 
aldılar. Gözlüklü, ufak tef ek bir 
kadın karşnna çıktı. Aşağ'ı yuka. 
n atuz bes ynslarında vardı Pa
u:ıstar. ~elen metnbu okudufuı 
halde, beni haHetle karşılamak· 
tan kendini alamamıştı. 

(Devamı var) 

na bilyük ıbir hizmet umulabılir 
Esmer, beyaz, penbe ve} a sim: 
siyah heı:hangi renge boyanmış 
sevgili olursn olsun, Türkiyedc 
~ulundukça, kendilerine sahip_ 
!ık. vazifemizi, önlerine paket 
paket öz memfaket mnhsulil 
y!ğmak suretiyle if n cder"'ck 
~oğru hareket etmi§ oluruz ... 
. Ben esmeri. fındık ile, badem 
ıle beslerim" sözündel~i propa_ 
ganda kuvveti, bu mccburıyoti 
pek keyifli ibir şekilde lıatırln
tıyor, gözümüzün önüne mcm· 
le.ket mahsuliyle yetir:ımiş fıs.. 
tık gibi tazeler getiriyor. 

''Neııe" fındığın ve ··~n ses" 
b ademin yerini tutar mı? 

Sevgililerimizi lbu tarzda ia. 
şeye kalkacak olursak. memle
kete hizmet fırsatını kaçıraca
ğımız gibi, sevgili de elden 
gider, 

HIKldET MONIR 

1500 o~omobil 
lastiği ge!di 

Haydarpaşa gümrüğüne 1500 
Fayreston marlmlı otomobil lUs
tiği gelmL5fu. Bu lfı....<-tiklerin ti
caret vckfı.leti tarafından mühim 
bir kısmı İstanbul emrine tah. 
sis edilecektir. ---o---
Taksim sahasının imarı 

Taksim sahasının imarı için 
hazırlanan "Planla bizzat vali ve 
belediye reisi LO.tfi Kırdar meş
gul olmaktadır. Simdiki tirllti
nün ba~ka y<'rc nakledilmesi dil. 
şüniilmektedir. 

lvırmı yı evvelkı Vakııj 
14.0.DıJ 

Galata sa 1· al1ın 
mağlubiyeti 

Almo.nyo.dtuı gelen tlr mektupta 
Gnlntıısarayın oı: E)ll\l(ıA Karlcsnıhe

dıı ~ks klUb )lıı <.ynnJığı oyunda 
blr gol ne mağlôp ol J~u b !dirilmek.. 
tcdlr. Fcnlks klUbU (,!l!'\tnıınrayı :tr 
viı:rcde bUyUlt ~lr mat: u ıydc u~ 
tan Scrvcn ı,ıutonu rr ı ıp tmiş v 
Almnny:ınm şampiyor. , mi olan No 
rcnberg ltlUbUnc de y ı:.ız üı; a..1yı 110 
mağJQp olmuş, Aımıı.ı~ ır.ırı en ku~
vcuı takımlanndan blı ı 'Jr 

Mektupta, oyuncuıa ' 
oynamnsaıardı Almo.m ı:ı"l·n 
vctıı klUbUnUo mniı'l yeti 
kaktı diyor. 

Daıma halllın menlaa· 
tim düşünür, her sayı· 
smda en seçme vazılar 

neşreder 



\AKir 14 EYL'VL 1941 

K l f l Ak / Ruzveltin nutku 
lZl ayın e a et- heyecan uyandırdı 

Sovyet lehli ği .......... , ....... ~ 
( Ba.3 tarafı 1 inctdeJ 

Şiddetli muharebeleıc:en aonra or • 

zedı3lere yardımı 

i terede 

telgraf havalesile göndeTmişlcr· 
dir. 

2 - Dün Erciyeee 500 çadır 
sevkebniş olan K·zılay umumi 
merkezi bugün <le GOO kat çama 
şır, :::oo takını elbise ve 300 ara:; 
kabı göndermiı:;lir. 

Alman tebliği 
Eerlin, J 3 ( A.A.) - Almnn o"· 

duları baıılmmandanlığının tebliğı: 
Ş:ı.r:r cephe.sinde harekatnmz 

1 plan muclb:nce ve tnm muvaffa _ .. t db r kıyctle devam et.me!ded'r. yen! e ""rier Dün!;:ü tebW'u zikredil n düıJ-
man gemi lmfılcı::'ne yapılan yeni 

1 

hücumi:ır :wrc~s·nde Alman d~ -
l!JOY niz:ıltıları cem'an on bin tonluk 

, _ ticaret. gemisi ve k:ıfileyi himaye 
L ı dra, ı;:; ( A.A.J - Dahılı ' eden deniz birlikleTindcn \ôeünü 

mni}et nazırı B. !\1orrison alev batırmışl:ı.rd r · 
muhar · - rı.n ık;nci kışı zar- Bu suretle ·hu kaf.leden cem'an 
fmda büyük Brit~yayı koru. 16! bin toniliı.toluk Uca.ret "emisi 
ma.k üzere alır.an geniş clçüde tahrip edılmi'-t.ir. "' 
''.~mi tedbirleı i buı:; n bildirmiş- Dlln gece Alman h:ı.vıı kuvvetle 
tır, . . . . ri lngiliz adalarına karşı yapılan 

Bu tedbirler mucıbınce. mılle. taarruz esnasında Great Yar 
tı_n, Yfl~g:.na k~ı ~rtibat s~r- moutlıun ııarkınd:ı giden b'r dfüı: 
vı~lennın hC!)Sl yemden tanzım man gemi kafilesine mensup üc; 
edılmektedır. büyük tic:ı.r~t gemi.sine tam isabet 

B. Morrisoıı, şiddetli hava hü. !er e!de etm~lcl'dir. 

r Ba:, tarafı l ıncide) 
Hasımlarımıza: Daha uzağa gi
demezsiniz, donanmanm topları 
hazır duruyor. demek zamanı 
gelmiE~ir. 

Bu yeni vaziyetin Almanya 
ile aGıktan açığa harp tehlikesi 
doğuracağına hiç şüphe yoktur. 
Bu da Almanyanm bilece~i iştir. 
Amerika mi1leti, demokrasinin 
müdafaasında Cumhur reisine 
müzaharet etmek için ona ilti_ 
hak edecektir. 

"Herald Tribuna" diyor ki: A.. 
merika milletinin hadiseler kar· 
şrsında. hedeflerine ve ittihadına 
yeni bir itimatla sarıldığına hiç 
şüphe yoktur. Ve ~imdi, her tür. 
lü kaçamak fikri uzakla.~tırıldığı 
içın. vaziyet tebellür etmi5tir. 

Mılle~in siyaseti, sağlam bir 
temele oturtulmuı?tur. Ve bu 
sa~!anı temel, nazizmin dünyayı 
icine gömdüğü deh§etc ve tehdi. 
d~ verilecek en mükemmel ve 
yc~ane cevaptır. 

İtalyanlar ne diyor? 
R•mın, 13 (A.A.) - P<>polo Dltalia 

gazetes! Ruzvelttn nut"kı.1 hakkında dl_ 
yor ki: 

Ameril<a ReLslcumhu .. :.ı iı;tedlği glbi 
har<?ket edebll:nek içlrı esaslı hak ve 
ahlak prensiplerini redc.<::i!yor. BUtün 
hakl:ırı ihW ed<J-: beyar.at. ve keyfi 
tedblrlerUe atık~ıı. ilA.rıı :ı,.rp ıı.ra.sında 
ancak bir adım kalm~tır. Fakat Re!-
sicumhurun hAIA. lJma;·:.s; ni gören Ya· 
hudi zumrealııln e,kıyı..:.k .. suııeri hak 
kında Amerika mllietl acaı;,a ne düşU· 

dularımız Çernikof şe'"·) ı:ı: tahl!ye et. 
mJşlerdJr. 

10 ey:IUd<:ı et:reyao e<lı-D .b&Ta mu_ 
barebelerlnde. havada,., .Dava meydaıı 
larmda, 53 Alınan tayy:ı.resi dUşürlll • 
müıı veya tahrip edJI:nl:t.•r. Bizim ka .. 
ytbımız 32 tayy<l!'edir 

ll eylillde Alruan tayyıtrelerl mtl .. 
teadcllt de!alar l..e:Un:rr11.<1 ıehrine bil.. 
cum teşebbllsUnc!e buııctmıuşlarsa da 
her defasmca avcı tayya.relerlm~ ve 
tayyare da!i toplarmıu: tarafmdan da. 
ğrt.ılmışla.rdır. ~e sıt.at 22 raddele • 
rlnde, çok Y'.!kaekten u~arak §ehrin 0-
zerine -vanna.ğa muva!f&k otan mlln. 
ferit birkaç Alm!LD tayy.ı.resı şehre 

rastgele yangın ve talırtp bomba.Bı a t.. 
mıştır. Çıkan blrk!Lç yangın derhal 
söndUı1llmü,tür. 

Alınan tau.am malQ.ını;.u, nazaran 
tayyarelerimiz ve tanııra dafl topla. 
rımız Lenlngrad civarınC'.r. ve Lenin • 
grııd Uzcrlnde 11 eylUlC:e 11 Alman tay 
yaresl dUşUrmU7:erdir. 

10 eylUide denız KU>'"Vtı'lerimlzi B'1ıı.. 
l~ncllya körtezln:le blu.ac t;Ucum botu 
ile romorkörler UarafL ,Q.n çekiımekte 
olan asker dolu birkaç rıııı·ID& batırmış 
!ardır. Bu ka1ilt3, F!ntn..-ıtlya sahillerin 
deki bir noktaya asker ıtri'>~ etmek 
maksadile gelm!'ilerdl:. 

~!ar! vu!<~u ihtimalinden ln- Bcrli,11, ı,, ( A,A.) _ Almw 
gılız. m.ılle~ını haberdar ederek resmi tebli,ği haklı: nda D.N.B. 
derru:tır kı: ye bugün şu malumat verilmek· 

Eger Ruslar Almar.lara mu. tedir: nliyor? Bunu bilmek ~mı:ıdır. 
k t ı ~l" 1 Corriere Della Serra g-azetesl ııöyle 

Fakat hUcum ':ıVtlar:ıuı llerıeyl:iloJ 

!arkeden deniz k..ıvvet.'crl 1Jt, bunlara 
hUcum ederek evvela. ~Il'l:.;rı aramdan 
4 hücumbotu batırn:ışıar.iır. Alma.o • 
!ar, hticumbotl3.l'II1IJ1 tat•rndığmı tark 
edemedikleri i1;1n, az s•ın:u romorkör. 
ler taralmdan çekilen '1.t'~c?r dolu mav. 
nalar gö~ünmu,tur. B•mlın da b1rlbin 
ardınca kA.mllen batırı;!I:ı;Jardır. 

Düşmanın Dinyeper n,•hrt Uzerinde 
mUteaddit defalı.r kurm,ı~ıi te.~ebbüs 

ettiği ltöprUlt>r, her .:erımrı".la topçu.. 
larunız tar:ıfınd,ı.n ta:ırlıı edilmiş, bu 
arada. bu köp:-lller 11:'.<.r ınde, seyyar 
dubaturıa :tarşı kıyıya r,.eçmeğ"e ça • 
lışan 100 lcrce Alman askE'rl öldUrUI
müştUr. 

av;~e veya ;>~·an mag up e-- Denizalt•lann şimali Atlantik. 
debılırlersc ne ala .. F. a.kat §a~et te bucnin bildin'len ~·eı11· muvaf- yazıyor: Al J k - 1 "'~ .r Ruzveltin nutku &rtlk Amerika hU. 

~a.n ar, ış .m::vsımın.de sıgı_ fakıyatleri. İngilizlerin kafileleri_ b} I bil --ı B t ı lı:fimetinln hakild nlyet!eri hakkında 
na.h" ı 1r ci~· yuk;: ~ a~yadya 1 ni Alman hücumlarına karşı ko· hiç bir §ilphe bırr.km.'lı::w:&ktadır Ruz. 

ucum cın, şar cep ıesın en ..,..v ma ~ıl·l · b t d B" .. · · 
belk. k"ll' ti' ·ı d • ~,,n a . arını ıs a e er. u.. velt b'ır ta'"m glzll i"'e~· 'çin mihver 

ı u ıye ı mı ·tar a tayya ··ı b' k f'l · k' d · .... •• • t' b'l ı d·. A"l • yut ır a 1 eyı tes ile ~n 17.emı-.• slya.se'ine karı;ı her vı:n!a ile mUca-
re ge ıre ı ece t r r. ı e yu_ !erir. dörtte ücü batırılmıstır Şu ' 
valarının ve cai· m:ı '-"erlerinin h ld t .,. 1 • • "rlaf~ t. b. del~ye karar vermr,tır. Bu maksatla . . . ., . a e D"'l ız.erın r.ıu aa a ı. d ha ... 1,. 1 1 ,,. bl hA.d·se çıkar 
sıyanetı Hıtlere 1 nrı::ı ı:.ereflı bir · Al f h.. ,. , . a rp vt:'" .s o nra. r 1 

RU&'L\.R DtNYEPEKHJ; nm ADA 

lŞGAC. E'l'TtJ.F.R · ~ :resı man arın ucum .. aoıye- . .,. h , -meydan o!mma harcl:eti o!du~u- . 1.,. 1 - b 1 mak ıçın ltcavüz prt'~sı azır.a~ 
nu milletin hisse+me"ini isterim sınQ '"'nk ço phl aş~ndgı uAulınnuyor. tır. Sözde Amerika eır:nıyet mmtaka. 

• v .., • ...,ar • ce esı. en an or. · 
B :M:orrıcon -ı:angmlarla mü dul 1. • b'•t•• oo·ı 1 smda bulunııcak bUtün harp gemilerıı-

Londra, ıs (A.A.) - H n.c. 
Moskovadan b!ldirlldi~lne göre mer. 

kez cephesinde J!'f'ı;en hafta zarfında . . ;:- • ·'. ~ . . - arı, cepııenm u un ge e- · d 
~~ele ınıl.~ı sc,"rvı ır.ın 250 bın rinde ileri hareketlerine devam ne at~ etm.,.ıeri içuı Am~rıka ona.n-
ınşıden mur~ .kep ve yangınlarla edivorlar ma.sma verdlğl emir, hiı; görülmediği 
'llticade'~. i~~n yer yü_~nde ~ev- AğustÔS ayında cenupta Niko. bir meydan okumadır Bu, kendini bı... 

233 Alman tankım tacr:p ey!emişler. 
Dinyeper nehrlnde ka.Jn Korfç adBSY
nı işgal etmişler ve dahıı. aşağıda dört 
nokta.da Dinyepe"llı garp lt. ıymma geç
mişlerdir. 

ut en b~~~ tcşe.YJrul oldugunu laef işgal cdilıni~ ve şimalde İS<! taraf ua.n ec!o?D blr meır,ıeketten çık. 
tl\ c etmıştır. Alman orduları, Pcipus gölüyle maktadı.r ve bu memleket muharipler. 

-----o---.-- İlmen J!Ölil arasında Luga müs· den bir tarafı ber vasıta ile imhaya 

:-u~r yrizmo ınusa- tahkem mevkiinin önüne var. çalqmaktadll'. 

Moskova, ıs (A..A.) - OtJ Ajansı 

ıı. v mışl:lrdır. Almanlar ne diyor 
J ~talarına baş~andı şi;>:ı~~ra:~~ı~t~~uptan gerek 

b!lcllriyor; 
Sovyet tebliğ'! ıııı nolttıdarı 

etmektedir: 
taarlh 

1.auir, ıs (Telefonla) - Su 
rl:ırı federasyonu tarafından 

: tip edilen fuar yüzme mtisa.ba. 
ı<alıınn:ı. bu ··n Ka~ıyaka havu
ıunda b:ınlruunı: trr Müsabakalar 
dıı.n evvel seki?. Mlgeden gelen 
yüzücüler Atatürk abidesine mc 
raslr.le çelenk koymuşlardır. 

Saat 15 te milsabaka.lara geçil. 
mişt"r. Ltanbul 3lizliciileri yarış -
lara mil ab kn hari.ci i51tirak etti· 
ği için puvan ve mükafat ''eril 
meınekted.ir. Neticeleri bildiriyo: 
rum: 

100 metre serbest: Blr;nci Ne
jat (~), 1,10,4; ikinci Afgan 
(İzmır), tiçünciı Hakkı (Bursa), 
htanbuldan Halil mlisabaka hari· 
el bir.inci gelmiştir. 

200 :metre kurbağaiamaC!a b'.rin 
cl Muzaffer (l~el) 3,21,6; ikinci 
M~a?Tem (Seyhan), üçüncü Ki. 
mil (Ankara). 

400 metre serbest: Birinci Malı 
ınut 5,31,8; i!tb.ci Tıırhan (Ank:ı -
:ra), ~"Üncü Nuri (Kocaeli). ts
tanbulaıın Bedri müsabaka bal'ici 
İkincidir. 

. ~~ b:ı.yr:ı.k yarışında Bursa 
b!?~cı, Ankara :i.kincl, lzm.ir üçün_ 
cudur. İstanbul mlisa.ba.ka harici 
birincidir 

Su top~da İçel, Seyhanr ·LO, 
Aılkara, !zmiri ı - o mağlup et· 
nıiştir. Müsabakalara bu 1n de 
vam edil<>ce:CUr. "' • 

---<>---

Alman <ıtal~ rı 
Mas <ova -l(iyef 
de;n · ryo:unda 

Bud:ı.pc te, 13 (A.A.> Al· 
~ kıtaları Moskovı:ı. • Kiycf de_ 
:nı.iryoluna kadar gelmi lerd.ir. Bu 
8Uretle bu iltl "Ch.ir arasındaki 
~endifer nakliyatı durmuştur. 

YUGOSLAV 
l<RALil.ONDRADA 
Çekoslovak Reisicum

huriy le göriistü 
la l.onclra, 18 (A.A. ) - Yugos

:v kralı Pi ver buclin Ç '.osıo· vak .• ,, 
vat.Ya ~içilik bi11asında, Çel:oslo. 

, . rclslcllı:ı:ıhuru Dcneşi ziyaret 
°'lll'ltir, 

Leningrad çenberi gittikçe da
ralıyor. Bu son günlerde bu şe_ 
hir Alman hava kuvvetleri tara· 
fmdan beş defa ve Mos.kova ise 
altı defa bombardıman edilmi~. 
tir. 

Alman hava kuvvetleri t:u son 
gllnlerde 210 Sovyet tayyaresi 
düşü.rnıü.. ı:~l..,rdir. 

Bu hadiseler karşısında Sov
yet idarecileri şark cephesinde. 
ki yeni harekatı btiyük bir endi· 
!3e ile bekliyorlar. 

---o---
Asker ailelerine 

yardım için 
Bir yemek tertip edildi 

Y ardmı. Sevenler C::.miyeti İs
tanbul merkezi eylülün 19 una 
tesadüf eden cuma günü akşamı 
hasılatı askeı \ ailelerine tahsis 
edilm,:.. üzzre Taksim gazino. 
sunda bir yemek tertip etmiştir. 
Ha:yırlı bir maksat için yapılan 
bu t~ebbü.se şehrimiz halkın·n 
pek fazla rağbet edec:;ği umul· 
makt&lır. 

P. T. T. nin veni 
mcrke7.~

Posta ve Telgraf idaresi Si'rkc. 
ci gar bina.smc1a. yeni bir merkez 
açmı.~ ve bu merkez dünden iti" 
haren fn-:.:·yete geçmiştir. 

iRANDA 
r Ba.'f tarafı l ıncideJ 

İranlıların iGinde bulundukları 
vaziyeti idrak ediyorlar. İranlr
lar, nazi siyasetinin hüliıl tekni. 
ği lıakkında, belki Avrupalrlar 
knfüır tecrübe sahil::i değillerdir. 

Memleketlerinde fazla miktar
da Almanın mevcudiyetine mü.. 

1 sam:ı.h:ı etmek suretiyle maruz 
kalcJıklnrr ve komşdarmı maruz 
b1ra1ctrkları tehlikevi. kafi derç. 
eede anlıyorlar. Aksi t:ıkdirdc. 
Rus . İngiliz. i.s.galinden evvel al· 
dıkian tedbirierden daha ,,..azih 
kararlar ittihaz etmiş olmala.rr 
laz.ım.,.elirdi. 

trarun büyük Britanya ve Rus. 
ya ile olan münasebatm·n bu bi
çare r~sır, r.otaların teatisinden 
SOTI"1 l·"o"nmHı olara;;ı umu}u
vcr-111 : fa:ım:ıfilı. r<ier hu mak;ı_ 
le. hü"~fımct mabafilinin takip et_ 
tim siya .. etteki durum•ı güsteri-

Bertin, ıs (A.A.) - Delltsche dip_ 
lomatisc.lı Politlsche Ko:rea Pondenz 
Ruzveltin nutku hakkmda §Wlları ya· 
zıyor: 

Ş:ıyet Ruzvelt §imJı mll!etlnin ö· 
nUnde yalan beyanatta. bulunarak mu· 
hllc gö.stermeğe çalıştt~ı ate§ açma 
emri ile dünyaya yen! b. r şey öğret_ 
tığlni zannediyorsa bı.ı da bir hatadır. 
Zira. hakikat halde h:ıftala.rdan beri 
Amerika donanması bol ~ususta emir-
ıcr almış bulunuyordt., Fakat bunun 
resmen bild!rilmeııine C"saret edile· 
memlştl. 

Son tkl gün z11.r!ınd-ı J<aradenizde 
bombardıtn;tı{l ~yyare!zr! 83 tank ile 
dUşmanm iftuteaddlt hava datl batar
yasını tahrip etmi' ve dUı;-man te~ek· 
küllerini dr.ğltmışlardir. Bomb.ırı.lı_ 

man tayyarcle:-lne re!ıılt3.I. eden Sov. 
yet avcı tayyareleri ~ a:'~man tayya
resi tahrip etmlş!erdir. B.r bomhardr 
man tayyaresini":: ka.ylJo;duğu haber 

verilmektedi:-. MUrett"i>K'. paraşUtlı> 

yere inmiştir. 

Moskova, 13 ( A,A) - Bugün 
öğle vakti r.c§rc-dilen Sovyet t~"b
liği: 

Sovyet krtalan dün gece bü. 
tün ·cephe imtidadmca muhare
belere devam etmişlerdir. 

Maliye Vekilinin 
beyanatı 

Amerika Rei~icumhum. vakıalarda 

tahri!lere istinat ederek lıl.itUn deniz· 
ıerin bdlcimiyetln lcendslr.c hasretme_ 
ği ve hoıııurıa g!tmiY<'n her §eyi bu 
dcnwerden uzakla!it:rmağı istemek 
teşebbllsfınde bu?unuy:>r. Bunu Ame
rikanın, muharip bL: ceı1ete rahat_ 
sız edilmeden harp mıılzcmesl gönde· 
rebllmesi içln istiyor. Ve buna "deniz 
lerln serbesti.si .. adını veriyor. Slvil 
halkın iaşesini temi.n e.:ı~ek erzak aev 
k!yatı ise Ruzvclte gör-ı, biltUn dllı:.- fBa~ ta-rafı 1 mddPI 
yaya ait bir hak değ!.lılir. ve bu sev· 4058 numaralı kan'.lnun verdiği 

sala.hiyete :istinaden tasarruf bo • kiyat için denizlerin serı:~Ptlal de mev 
zuuba.hsolamaz. nolarınm satışa c;ıkarıldzğı malı1 -

munuzdur. Mezkür k:ı.nun bunun BilvUklUk çılgınlığmdıı. l'.'utunan em· 
r azami haddini 25 milyon llra ola· 

peryallst Ruzvelt, şlm.~Ii Amerikadan 
rak lesbit etm.~tir. 

İng!ltereye harp malz~::'lf'&i scvkiyatı_ !ki aydan kısa bir zaman için. 
m kuvvet kullanarak tem!n etmek lr- de bu miktarın tamamen satılmış 
tiyen, bu scvkiyıı.ta cr.:ıt:J olmak te· olduğunu iftiharla söyliyebilirim. 
şehbUsllnde bulunanlarla hezimete ka Bina~naleyh bono satışr kapanm·ş 
dar harbctmek l'!tiycn \it? fJimall Ame~ bulunmaktadır. 
ı-ikııy: a!O.ka1ar eden den zlerde bulu- Vatandaı:ların bu hususta gös . 
nanıara ateş açmak ~tiyen Ruzvelt. teri:kleri emsalsiz rağbet ve a.IA
bu aynı Rw:veıt teh~kcde bulunan kayı şükranla kaydetmek isterim. 
sanki kendisi ve memlc~t.t! imiş gibi Satışm yüzde doksanmdan fazlast 
tavrrıar takmryor ve tcdbirlerini meş· bir sene vadelilerden olmuştur. 
ru mild::ıfaa tedbirleri imiş gibi göa· Dünya bulıranının doğurduğu 

teriyor. mali ve iktı.sadi 13artlar karşısında 
Ruz,·eıt. h~diseler ydrıı"mak ıstıyor. I halkrm:zın 3 ve 6 ay vadeli bono· 

Bunlarla. ,.e vakıalar: t,.Jırft etmek la'r da mevcut bulunduğu halde 
suretile Am::rika. halkır:ı tahl'ike mu.. en uzun vadelilere rağbet göster~ 
v3.ffak olm:ık ve kend· tn;lcerasma si!- 1 mesi cilnı.huri~ et maliyesine olan 
rüklemck istiyor. Bunu ı;tmııeden giz· emniyet ve itima.dmm 1eni bir te_ 
liycmez. zahürüdür. 

yorsa. büyük Britanya ile Rus_ 
yanın, müatakb~lde Iranla ola. 
cak müna<-;Ç' ~ilerinde aherk ü
mit etmek b<:yhudedir. . ~. 

Tahran, S ( A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

:b'lde edilen bu netice, bir taraf 
tan tasarruf fikrinin memlekette 
:?saslı bir surette yerleşmekte ol· 
duğunu göstermekle beraber diğer 
taraftan vatandaşların milli müda· 
faa mevzu.undaki alaka. ve htı.SM. 
siyetJ~r:ne kuvvetli bir delil teş _ 
kil etmesi itibarile de takdire şa
yandır. Tahrandaki Alma.."1 elçiliğinin. 

son dakikad:ı ihdasına çalıştığı 
müşkülata rağmen. 80 kÜ?ilik ilk Bulgar Meclisinin 4 
Alman kafilesi, bu sabah şimen· saatlik toplanması 
diferle, Tahrandan hareket et 1 Sofya. 13 CA.A.) - Nazırlar 
m"<·~i:-. 72 Alman İngilizlere. 80 

1 
:Meclisi dün akşam to"llnnmıştır. 

AI.mm da Hu.slara teslim ediL İçtima saat dört bu<luğa kadar 
r,1~ştir. devam etmi'Jtir. 

Bugün Veli/ endide 
Mevsimin son 

koşuları yap ılacak 
İstanbul at yanşlarmm sem ko

şulan da bugün velierendkle ya.pr 
lacaktır. On haftadanberi bu gü -
zel sporun zevk ve · heyecanma 
doyamıyan tstanbul at severler:l, 
ancak tam bir sene sonra bu güzı:l 
spora kavuşa.bileceklerdir. Bu haf
ta da koşula.rm. ve bilhassa. büyük 
ln.giliz atlan a.rasmCaki kO§Unul' 
heyecanlı ve ze7l.ii olacağı şimdi. 
den tahmin edilebilir. Koşulara 
girecek. atlar ve ya.rışla.rm mesn 
feleri şunlardır: 

Birinci koşu: 
Üç yaşmda 88.f kan Arap erkek 

ve dişi taylara mahsus. Mesafesi 
1200 metre. Bu koşuya Kuruş, 
Süleyk, Mellke kaydedilmiştir. 
Favori Melikedir 

İkinci ko'u: . 
Dört ve daha yu.lı:arr yaşta ya. 

r•M kan ln~iliz at ve kısrakJara 
mahsul!. M~ı:.afesi 2400 metre. 

Poyraz, Olg.ı, Cesurun gireceği 
bu koşunun favorisi Poyra7.dır. 

tiçüncü koşn: 
Üç ve daha yukarı yaştaki saf 

!kan İngiliz at ve kısraklara nıah· 
sus. M:esfesi 2400 metre. 

Bu koşuya Dandi, Romans, ıto
mismj, Gonca, Özdemir, Mimo.z.ıı 
jslmli altı at girmektedir. Favori: 
Romans. 

Dördüııcö koşu: (llaod&ap) 
Dört ve daha yuka.n yn.5ta saf 

ka.n Arap at ve krsraklııra mahsus. 
Mesafesi 2000 metre. 

Bora, Tomurcuk, Kısmetin gır~
ceği bu koşunun favorisi Boradır. 

Beşinci koşu: 
!ki yaşında yerli saf kan lngili:

erkek ve dişi taylara mahsus. Uc
saf esi 1200 metre. 

Bu koşuda F. Simsaroğlunun 
Buket, Demeti ile Snlih Tem"lin 
Çobankm koşacaklardır. Bu Ur; 1a
ym arasından favori set'mek birM 
güçtür. Fakat en göz alanı Bu. 
kettir. 
Müşterek bahisler: 
!kili: 1-3-5 inci koşulııı·dn. 

çifte bahisler: 2-3; 4- 5 inC'i 
koşular üzerinde, Uç!U bahis 3 - ~ 

--5 inci koşular üzerindedir. 

Sovyetlere 1 Rusyava gidecek 
yapılan j Amerikan heye1i 
yardım : 18 azadan teşekkül etti 

--(Po-- ı \'a~Jngtou, 18 (A.A.) - H.uzvell 

l•ngı••ıtereden kalkan Ru~yaya. gidecek heyet r.-!111 Harrl. 
1 m ırıla görü~tUkten sonra,. Sovyct el. 

b• k t•ı s 1 çis! Umanskiyt kabul rtmiştir. P-

ır a 1 e ovyet ~:a~:;~r~:::;0u~:~:11~~~~;:a:k~:~ 
l imanına vardı kovaya -g1d-ece_k~~-o-- --

Londra, ı:ı (A.A.) - .Maliye oeza-. 
ret! parlamt.nto encümen kA.tibl Ding 
ıe Foot dün söylediği nutukta, bUyUk 
Britanyanın Rusyaya yr}.'hğı yardım.. 
ıar hakkında ıtııaatta buiunmuştur. 

Dlngle, Sovyet t..'ll<!pltr:t.ı muhtevi 
ılsteni.n alındıg-J nafta M:'tında hamu.. 
lenin hazırlandığını V'3 gemilerin de· 
olze açıldı~ru söyleııli~ttr. Bu maıze .. 
me §imdi Rus llmanıa.~ıı.c varmış bu .. 
lunuyorlar, daha başka malzeme de 
yoldadır. 

Dll;er tarattan, .R.uav ~)·a göndel'ilme 
si icap ecren Amerika·\ &~lAhlarından 

ve h3rp matzeme.oinde.:ı !.."ıUrekkep llk 
partınin, çok yakmda t lr İran Uma • 
ama gelmesine intizar olunduğu, t .. 
randan bildırilmektedır. 

Tokyo, 13 (A.t\..) -· u.N.B.: 
So·ıyet makamstınm, Şanghay ta

rikile malzeme aimakıar> ümit kestik
leri için. Sovyet gemılerJnm Çln 11. 

manları:ıa seferlerini taıuamen tatil 
taııa-ç\·uru:ı<i.l olduklatr, Şangbayın iyi 

haber alan bil' 1'.ayn 1f,ından. bil d lrll .. 
mektediT 

Yunanistana 50 bin 
ton erzak gidiyor 

( ""' tarar c ı tncicıeJ 

ti va:;:ta.siylc diğer taraftan da 
Cenevre beynelmilel kIZtl haç ce. 
miyeti vasıtasiyle Alınan ve !tal· 
yan hükfımetleriyle yapılmakta. 
dır. Büyük Britanya hükumeti 
muvafakat etmiş bulunuyor. 

Beynelmilel Kızıl haç cemiye
ti, işgal kuvvetleriyle ve Yunan 
kızıl hacı ile birlikte erzakın harp 
kurbanl~r:na tevziine ait teknik 
hususatla meşgul olacaktır. 

Diğer taraftan Türk kızılay 
cemiyeti hediye ok.rak bilhassa 
çocuklar için Yunan kızrl haçına 
25 ton gıda maddeleri göndere. 
cektir. 

Marsel Deat ölmedi 
Vi§i, 13 (A.A.) - Marcel Deat 

nin vefat ettiğine dair olan dün 
ge<:eki şayialar, iyi haber alan b'.r 
kaynaktan tekzip edilmektedir. 
Par~ten bu sa.hah gelen haber

lere göre, Deat elim Versay has_ 
tane.sindedir ve umumi ahvali mem J 
nuniyeti muciptir. 

Darp ba11ınllanberl 

Finlerin kazancı 
800 top, 100 füİtralyöz, 

25.000 'iüfek iğtinam ettil"r 
Hıılsinkl 13 (A.A.) - l:<~inıindıya 

lutaıarınm, harbin başı.~t'h'r. ey!UI ip • 
tidasına kad .. r 25000 tl.ıf•·.tf, ::!!>00 ma
kineli tüfek, 10()') mit:&.:ybz, GOO !turu 
bara tilfeği 150 si ağrı o~Us topu ol
mak üzere 800 top, 80 hı..iif obtis to. 

pu, 180 salıra to;:>u 3~\l tank da.fi to. 
pu iğtinam ettikleri, %t1 tanl:tan, 67 
zırhlı otomobilden b!r ıu~mı iğtını..ın 

bir kısmını tahrıp et';iklen, tanklar
dan 150 sinin ve otomulıllierden 2., şı... 

n1n kullanılabilir halde olıl:.ıl\'Wlu nyrı. 
ca 300 traktörle 1250 \can~yondan keza 
bir kısmını tahrip b1r kLBmmı iğtinam 

ettikleri, bun!ann da. hl.r çoğu kolay 
ca. tam!ce elveri~li bul:ındu61J, resmt 
bir tebltğde i:ıildirilrnektcc'ır. 
İğtinam t-dilen şimend!.t ı malzeme

si içinde, ezcümle ner~ı t.~ra ugTıı. 
mış 30 lokcımotif ve ı30.:l vagon ve iki 
zırhlı: tren vaı dır. 

Bund:ı.n başka, harb::: t.ıc:ayetindeıı. 
ber!, Finlbdiya.1.lar 1GL ro:ı tondan 
fazla geml tahrip etmlşlerjlr, 

FinJO.,-ıdlya bahrlye!lı li5 tane snhll 
batarya gemisi ve H :.1\'}0.re ta~rıp 

etmiştir. 

Ladoga g(;lünde, ll't-:•tı::ı :l.Jıllrlar l O 
tane gemi ve toı; c:eker. 6 bUyllk duha 
tahrip ctm.şler, eltserıs! L'lotö'r!U kil. 
<;Uk çantalardan ibar·~~ .,ı.= gtml iğti
nam eylem!şlerJlr. 

Hava kuvvethrl ve t:R\>'1 datl topla
rı, 25 haı!iranda!l. 11 t!ylüie kadar 120 
bombardıman tayyare:.!, ZSl avcı tny 
yaresi. 23 keşi! tayyaresi ve 5 tan"' 
bağlı balon ki ccma.ı ·ı:?:,"! tane hav:t 
vasıtası tahrip etmişler ayrıca 19 tay • 
yare, 5 balon iğt!.na.m e~·ıenıı§ıerdlr. 

Bu hesapla, düşmanın 1nytntı. ııı.;ıır 

ken tahrip ec!ilenler h1:-'c olmak UZ". 
re 454 rakamına. ballg- cmıaktadır. 

E.'lirler tarafından vı>ril~n nıalfıma. 
ta nazaran esir Etdedi de ı;><'k fazladır. 
Bütlliı Useranın sayısı h••nUz tcstılt e. 
dilmemlştlr. 

Beyoğlu Hallz Sinemcsı 
Bostm !Hatiırıe ll de 11,f-<..e 8 de: 
l - Kı7.1lgölge 30 Rı!lm:r blrıkn. 
ı - Arslanlar Ada!l1, .Macera tllnıl 
S - Yağmurdan Kaçarkoo. Komedi 

Fenı koltuk~~ k3nıı;muıttur. 

Milli piyango 
Bu sefer 7 eylülde değil, 15 eylulde 

izmirde çekiliyor 
Bu sefer Piyango 7 EylülC:e ceğıl, 15 Eylllldec!ir. Bundan .:nakaat Zafer 

Bayramı Piyangoalle 2 nci çekllJı~ arasrnı biraz açmakttr. F;.kat aiz yine 
Piyango biletini almakta acele <"dı.ni%. 

ÇtınkU bUyU!: fkrsm.ıyeler I"''~~ bu teahh!.irün farkına v11.rmazıar, da.ha 
cvvtı keşide 7 Ey~tıld~~r diye r,a..,ktıaıruı kaçıverır:cr. 

Unutmn~ınıı. ki. bl.,rUk lkr ı·ı.1yc bu ~eter (25.MO) lint!'r Aynca ti 
taM 110.0N!) hrıı. f> tıı:ıeo (~.OOJ>. lira, •o ta.ne (2.000) :ıra, 80 taııe (1000) 
lira vardır. 
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" 11 de Bahçn"&D Ferit TU~ ile Fab. (:;'11 programına uygun olıır&k bölgede 
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~ Y~ hey aokak No. 23 w mu:ıaaip Muhlis lere yUzme öğreUlmeğe bqlanDllft.ı.r. 
«. ~ h.ik-~- Voıo,dka btiılblltlln afalladı. Sa. Tanscll ile Aliye Alwıka, Ortaköy Şo· • Adana H&lkevi spcr komıteal bir 

;:"ne hM.~ lem kapwmm keaaıma da.yanarak kercJ sokak No. 33 te S1..y) ar Salamon mUkAfaUı bisiklet ki>~:JbU tertip et_ 
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Wı~ altı. ~bir plAa kaJdu• mlşUr. J<O§lı 21 EyJfilcie yapılacak ve 
~ ~ı.ICJi, • Kabara ile Vida Sinyora, Beşikta§ Sen benim şimdi. bir tabelacıya 

1') ~ reliııin - Şimdi hepsi aoıfraya oturur. Bakkal sokak No. L de O.ııtteğmen ~e:~:;ır~lanlara mUkAiaUaı tevz!. edL. gidip "operatör, doktor Teodor 
-~u l..ı•~ ııe .~ ben de ibizlm karıyı eavullanm.. Neilp Kaptanoğlu ile Mu:ıllll. Aka, Z 'feld · · w.ımed gı- Benim yanıma düşecek olan yil:ı • Dahlllye ~kAteU sicil muamelAt uı " diye bır tabela mı yap 

ı...._ · __ ,___ de ~ı- ...w....udir" Beşiktaş Hasanağa sokak No. 11 de tırmamı isti'-·orsun? Benim mu.. 
~ ,,......_,, ., ... ,~~- B 

1 
umum mUdUrlllğtl meınurlanndan J 

g~t&Pkasız •• ,, erJ>er brablın Çokl<clrrc~ ile Nuriye ayyen müstahzarlarımı . atacak 

deö-ıı..:ı:· ve G&ll, Uça paltça esmer bir :tı_ E-•- ,.._ lk '"" 82 de an.mı Sakbaş mUnhal cı.ııunan Balı· ı:.-..... o ın-tı Ulü', ı><:§ taş .,...rağan cad, No. eczacının reklamım yapacağımı, 

• 
~ • za M9 • llırıldanıdJ: ıotör SallhatUn Kara ile Sabriye, keslrin Küpeler nahiyem mUdUrlUğU· """6"'"_,..,., __ ,._. de a.....L.. .,,_ t .. d ıı ti onun ilaçlarını yazacağımı, o-

t\'V 1 ..._.... - ~ .......a1C •• ,;xJllra,. Beşiktaş .Akdoğan sokak No. 182 de ne ayın c iln fi r. unl 
-... e lae, mili! - Y& yanıma lralmem, :m.arsık • Balıkesir Beledi~ .ıı:ncU.meninin n a anla.-ıacağnnı, hastalarımı 

..... 'bl~ '"•·arete ... -,..i ~...:..=-• o._~ _ _. ___ ne yapa.· maklnillt Bahattin Hirı:ııan ile .M.Uay. ona ""Önder~mi ve mukabi -
"" ""' ~ 6 ..., uaı.-... ı.ucwı.nanıö verdiği lroııım göre, eUt"rc zamlar " - ........... 

~&~LPaltolan_ nm ben. .• Diye itkillendi. yet Yarar. Ortaköy S Yıldız sokak yapılınıgtır: !inde onun da beni tavsiye et_ 
~ ..;ı.yle .... _ ... :..ıer -"'ra:ya o• .. --ya No. 6 dn elt":ktrlktl uıvı Erinç ile Nı. mesini kabul 00~.ıı.e;..;mi mi zan· !l'.ı: ~DG!.U'• DUA "1nllö Buna nazaran, kuzu fi5, koyun bl_ -~,.,. 

~-· _ l-n•ladıJar G inin gAr Yoldilvcn, Be~lkta't Vl§tıezadc nediyorsun? 
~l ka.rıaına ~ • • el . anaaı. her ne Spor cad. No. 124 tc veterin<>r Nuri rlnci 65, koyun ikinci 64', sığır 42,5 da-

h...,,,.. ettı Günü kada.rLntf Erkuş ne Ayllı. Ayganer, Bcşlkla§ na 45• keçi 35• oğlak so, manda 3o, Mahallenin apartnnan kapıcı-
~ lraba 'n n - en oturmayınız hemşi· Köylçl No. 49 da mP.mur Ahmet öz· maıtk sr; kuru§tur. tarını tedavi edeceğimi ve has. 
' ~Ylnı e §Öyle reler •• Biraz bekleyin.. dağ ne Fatma Ruhan, Beşiktaş SeWe • Havran Edremit, GölJ1cç, BUrha· 1 ıtalarımm listesini mi yapacağı -

e \ı\~ diyen Dediyse de, aldıran olmadı niye ve Ayvalıkta tetklkkTdc bulunan mı zannediyorsun? Hem o.i'"di 
,,lrııİr ... otbaurnıuş dal. Volovdka """franm en muteııa ka.··. sokak No. H to ŞUkrü Yıldırım ile B lık 1 busl ık . ~· • - k J """ Halim Bo tan Ben• •~ .... dl a es r me aruıı!a:ı Hayrettin art . kim gelir de ban& kendini 

Ilı.. e a""L•- ııurken, 0-inc götilrllldil, iskeml-ın' e ,.nk e 8 a, ""k .... :ı ,..ura ye, ~ı: ,,_'"' d .,...., ... ~ ""' Şair N•-· kal N 6" da Do d Karanla Fahri Tirltoğlu Bıılıkeairo tedavi ettirir? Doktor oldu<rı,.., 
ı..' ~ Uran bir tiiriildü. Yarul-"'ma isabet eden "'4lm so t 0• J n ur· dö ,., .... ~ ~ ' ,..,...., NI 1 ö k ,, Se t nmU§lcrdlr. herkes taraf md&n nörenildikten 
._ ~~ degi!~. gen" kı:za mw. atınca f<>rahladı. macı yaz zte e ile c..eynep r , ~,.,,, ~ .,.. .,~ "' • Toprak O!uıl Mtın;u;, be umum sonra &..ır' +...ıı. !hastanın kapunı 

.• Kışlık !,.inden: Bc§lktaf SilAhhane Cad. Narmanlı a_ ·u l.ÇA ı..· ar..___ " ,,.,. ...... _ ...... , Sa 0 11 mUdUr muavini Hurreın Ollse alt ba açtıKıru gördün mü? Geçen gün 
"'·bit··~ ha.aba· - Hi,. de fenaya bcnzemi'-·or, ı--~ ..... '"/ı bit Ş3hln ne mm.., old ti ,.. ,, Be Ik C1h c N 19 d zı işlerin tetkiki için Aııksı.radan Bur. y a ras adığını eski m;;....teri-

elinde . güzelce. Şapkasız hali daha cici.. § ta§ annUma aa. o. a "llS"' '•~- brr paket, Barnu da pek öyle yukarıya doğ Tüccar Kazım Macaro~ıu ile Zehra saya gitnıl§tlr. ]erimden !biri beni ~rmemezli. ;"1• oteki cliy- ru kalkık değil, diye geçirdi. - Acargil, Bc§lkta§. T~viklye Ferah • Devlet Dcmiryollan .Adana, Tar. ğe gelmek için az daha yerlere 
\'anından sar. Faka.t "'"""ar da asıl bundan sokak No. 2 de öğrelı.1en Celal Oy. sus, Ceyhan ve cenup baltmrn diğer yuvarlanacaktı. 
""hı.._. ,..._, bl:lZI garlannda !Uzunı!u h!r çok tesl· 

'" 'I\._ ""i',.•'"6 ayak sonra koptu. 1 man lle Semiha . Akpı!'ar, Se§lkla§ Filhakika etraftan binlerce "' ı.."::~va:yl ci Ah sat yapmayı kaı-arl8§tırnıı~, ve bu ı, 
.:.--, . ar ma. - Canavar, köpek oğlu, sütü Tuzbaba CncL No. 23 te -:uıviye • lçln 200.000 lira tahsisııt e.yır.mt§tır. şiling alacağını var ama, elime 

• .. .:.--- bozuk, <!aha gelin gorunmeclen met Benzeş ile Elmas ıı.raöz, Ortaköy on para 'bile g"""";§ det'Hl. Yine ~ 1.-• Son iki yıl ~çlnde ı:.ok nıUkemmel ~~·~ ,.,. 

~~~ .. ,,04'<1.1(

1 
ana •• Mü. kızlara sataşıyor gıibi hiddetli hid Sanmesclt Memur Halit DUZcnoylu geçenlerde alaca<mn olan bir " ' OYdka 1 bir hale geUrilen Adl!.nıı. garında da· ,., •••• 

..n.._ kıza detti sözler salonu doldurdu. Vo. ile Sıdıka Erkan, Ortaköy Çiftçi hla· müşteri beni mahkemeye ver-
at.._ ..... ve .... ı-· d .. ıu 1 ha bazı ilAveler yapılı.cnk, Ceyhan 
-""l', ]) •'-Ul.m,, e· loydka bu 18lı:ırdılan şaka niyeti· mur Cad. No. 18 de Amele -. n r mekle tehdit ederek ala,.,.cr..ınm ı.. aba n'-- l.sta!yonu da ıalah edilecektir. --.....~~ 

-. ' r...._t C• ne dinliye<:ekti ama, birden neye Bıışdurak ne Kadriye, lit>tikta§ Ihla. yarısına razı etmes'?e lbakt:I • GUmrtık ve lntıisarıar- \'ekAle i leş. • 
ttt· ugradığmı bilemedi. Erkek hısmı- mur Dere sokak No. 18? !e tUcc.ar zı.. - Peki sen ne yaptın? 

'• t~ lardan biri fırtına gibi geldi ve ya Solu ile Makbule, Beıı!kta§ Köyiçl kiıAtma bir tam.m yaparak hayvan 
~ ~ hll:... r. ederim. Voloydkanm ensemno blr §İ.ŞC in. Durak sokak No. 3 tp öğretmen Su· ve hayvanı maddelerden ihracat güm- - Ne yapacağım. kenCüliine 
'-."'le~· GUnah dirdi. nust Tibet ile Bedriye A.pargun, Be· rUk vergi.sinin tarl!edtı yazılt yüzde bir bliyük şişe kolonya ile bir de. 
'· ·~ dctndek.l pa. Voloydka köpürdU: §lktaş komisyoncu :Muraı Yolgu ile 20 ve ı:iO sl nlsbetlnd~ hı,yvan sağlık rece hediye ettim ve beni rahat. 

~ u-un H B • resmine tAbı tutuıaca&.nt blldirmlıtır. sız etmemesı'ru' paradan v~".aeç 
• 0 • a.y_ - u ne i<ı.tir be kabrlar .. Et_ Sacide Önal, Be .. ikla§ Vfc:nczadc No. &• • .._ -S ver.. O za.. rafmu sUrU sUrU kan, kızlarla ku: 3 te Kunduracı "nuste!l: Ozdinçer ne • HAkim ve mUc.lı!e.umumllerden tiğimi bildirdim. Eğer §imdi bir 

~ lien!n için şatıyorsuııuz, bir de karınım bun· LOttlye Soylu, Beştktal BUyUk Çiftçi muayyen terfi ınUddetlcrlnJ doldura· doktor muayenehanesi açarsam, 

taJ!tU, 'bı· lardaıi hangisi olduğunu bulmamı, sokak No. 8 de Boyacı c~maı tndat rak ayırni& komlayon!an tara!mdan :C~81:!e~~-~~~nme· h~ 
lıı.e~· ~~deki pa· bilmemi istiyorsunuz.. ile Asiye, Bcşlktıış Bılyilk Çiltl;,ik ao. terfilerine blr mbl lmlunmıyanlar • ,uçu~11 

U6'Ç ~ 
-...~°'1e."--~ttrdı. Vo· Arkasından, gelin taze !}içekli kak No. 71 de Hattat Salbn ile Kbıi- listesine it.hal ed!lme?:iı:ı ht.ldm ve keçeğim ve O zaman hel'kes san. 
~-.. "~fnıdan mı, bembeyaz gelin elblseeiyle salına- le, Be§lktaş Hasanpaşa acresl No. 51 mUddeiumumnertn ltlrazlan Adliye ki oelli.tlarmm evini gösteriyor. 
~ illi.~~ ~ rak geldi ve o da hıounla: de EPaf Dursun AYSm na Dllrdane VckAletıne gelmtştlr. lkl numaralı a· mue gi.bi benim evimi gösterecek-
' C!..~ Bayagı, _ Ya... &eni çöplük horon, Arguna, Be,lkta.ş Te;,Yikiye Göknar yırma komtsyonlan ö:ıllmOsdekl g1lD.. !er ve: "l§ll;e ddctonın evi" diye· 
~ eokacağı lerde toplanarak bu it!l'azlan tetktlt• cekler .• Ben mahalli lhalkın bil.. 

~ aeııi. •• Zanpara düfkünll herif •=· Sokak No. 69 da .MUö'Jhl.tUn Seveenll bo.§lıyacakln'. tiin tecessüs nazarlarım üzerinde 
~ traın ni.. Demek ilk günden ba§ladm ue Nermin Eke. Ortaköy Dereboyu toplıyan lbir §Shsiyet ohnak iste. 
, ~ vayda ama ba... No. 146 da Memur Kıınul SUyev ile miyoru.m. Hem artık bundan son 
~l'dli.tıctı n:tlryor,. Diye Voloydkaya yilklendl. Sa. Aliye Çmar, Ortaköy CU!I Et. aokak s p Q R ra yeni lbir yolda hayat:mu kur-

\'~ te haz landu~ looda be.ğn§malar, ~'ll'JŞmalar, No. 16 da. Necdet Sevıl ile Leman ib km . 
\ taı.~lı. :eıırrllk ıgımin ağlamalar arttlkça arttı. Gelinin Ergimen, Ortaköy Dereboyu Kuyu so· _ _ -- mıya a ıya ve on ee'kiz yaşın· ~·11 te ak b v: ..., --- da.ki çocuklar gibi yüzer frangı 
t..~'4le .. ı.Lap oldu.· ra aaı. oloydka.yı: kak No. 22 de arabacı lsmail Pala· '· -..u Haydi -- s F bah ~--- l üstüste koyarak bir servet yap. 

~ - --.. uyunu çek.. baya Ue 1''ahrlyc Ar~. Be§llrt8§ Ih. ener Çe '-l'Y u.nCU an - ......... _ 
D 

r 1 b dan .. } mıya U'CWUW.7a tahammülüm .-a.. 
tı._ ile nıus" takbel e~o !-lra ·• ıamur Fulya Tarıaııı No 12 de Bahçı. .ragın ıyor ,.,., ~ • "lr Bir kere insan !P-yrİ IDeflU w 

~~ t.uaı-. ve birlik~ Diye teh<lide koyuldular. Volo. van Ramazan 100 Pcnbe. B8§lktq Fcnerbılb~ Geılçllk Klübü Umoml garip şekillerle çok para kazan.. 
"'-" ~~ tnUddet gez. ydka: Tramvay depo.su A«>artman No. s te KAttpl.lllnclcn: mıya alıştıktan sonra artık nor

a...'tıJ-·- da iıier öyle - Yahu etmeyin, eylemeyin.. komisyoncu Mufltl\.fa Arıt ile Vedia Birlncl takımımıza D ensup bllQmum malu şartlar dahilinde para ka· 
~~d etti kt, bu ~~ bzilir' ~ryor. _1~bahtanbel'i Batar, Ortaköy Cavit No. f6 da bah· futbolcularm önilmllzdckl H EylQl zanmıya bakamaz. Ni:hyet doğ. 

"d....!oıo en daha 
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sa· Of>loJ.J.l.>O ...... ma uaoun koyme: çıvan Rıza Altmoğlu 11e E1ll Kavoğlu 1941 Pazar giluU saat on üçte Killp ruyu söylemek gibi deh derece. 
~ )'dJta müstakbel dnn.. All Şevket Palan ile Ayec Sabahat, merkezinde bulunmalan rica olunur. sine varan dolandırıalıiı ben ka-

h.. lıı:u,;acınr talep Hep bu düğün teli.,mdan a.ç Beşlkta§ Şcnllkdcde No. ü tc arabacı bul edemem. 
•"""' bıı kalıtım •• Diye yalvardı ise <le ku· Mehmet Karaksş ile Ane Şengöz, Şubeye Davet 
~ ~ dtlnıa,n1 UstUnde· lak asan olmadı. Acar davetliler. Am&vutköy Amerikan ~kolejinde Eminönü Terli Aa. :j. BŞK.d&a: Bu sırada çocu'k uyandı ve an· 
~~ ka.buı • den bir kaçı onu karga tulumba bademe KemAl Mesut ue Halide öz· Piyade Blnb&§w Rasim oğlu Alt nesi derhal beşiiin yanına gitti; 
k_,"l'llı edip et. ettikleri gibi merdivenlerden a .. a_ ve IVVW'l•gun· a baktiktan -.. .. -..!."'lttl 8Jna., tarlhJ ,. toraman, Bcl)lklıı.§ Nllzhet1yc C&d, SOl •(Sl6 - 66). ~~ ...., ....... 
~ ru.nu her 1k!8i ğrya fırlatJverdiler. No. ~ te Kaptan Ali Numi Tecelli Deniz m&klnc yUzb&jJBt 0mıan ot. Teodora: 

ÇJbp evlenme Voloydka Zavetuşkiıı kAtibi adi. ne Nihat Arkun, Ortaköy ogtU Çık. ıu Osman Gerede 302 (ll07). - Ne olur, dedi, biraz dışarı. 
~. malumu. le gitti ve kanmndan bop.ndr. mazı aoli.ak No. 16 da Ziraat :MUhen- Deniz Makine ytızbaşııtı Mehmet ya çık, çocuk seni göl"JllEain, r>. 
.~ • Memurlar hiç de Pf&l' görllnme· dlsi Galip Erpotııt ile Şadoman Çıpa. AU oğlu Mwrtala Sami Himmetoğlu rl1rse tekrar uyumaz.·· "tt' littan eonra ye· diler, onu: Bebek, Sırat sok!ik No. 15 le Banka· sos (1562). Teodor Zuifeld parmaldannm 
~ ~ atı&.ıınıın evine - Aldırma, eeef etme cam:ı • cı Vahan Alekaanyan Ue Anadit Ço· Deniz Güverte Ytl.zbaııaı Abdullah ucuna ba.sarak odadan çrktı. U
~ d~ vay .. Ev iğ· ğrmn .• BugUnlerde evlenmeler za.. ,er, Beşikta!J Teımklye yokU§U, No. oğıu Ahmet Adem Danıgacı 801 <791) zun koridonı geçti ve Mlm'in 0 -

mı~. okurken uruya kaldı, bir 
romanın üzerine 'kaapnmrş. bir 
kolu karyoladan aşağıya yorgun 
bir vazivctte sarkmıştı. Dizleri. 
nin üzerinde de köpeği Tabu ya
tıyordu. 

Zuifeldin içeriye ~rdi~ni gö
rı.i~ Tabu havladı. Zuife.ld, Mi. 
min yatağı üzerine oturdu kö 
pcğin ağzın ıeliyle ttkadı ve ha\': 
vanın başını sevgi ifade eden bir 
hareketle sarstı, sonra Mime 
doğru dönerek: 

- Ne düşünüvorsun? 
Diye sordu. Mim şu cevabı 

verdi: 
- Piyer Sen Srlven ile evlen· 

me}i düşilnfiyon.ım,. 

Zuifeld kardeşinin yüzünü da. 
ha iyi görsün diye eiHldi ve bir 
eliyle ku:kardeşinin saçlarını ok.. 
şıyarak: 

- Piyer Sen Silveni seviyor 
musun? 

Diye sordu. 
- Sevmek, bu ba$a lbir me

sele .. Muhakkak ki ona ibadet 
edercesine bağlı değilim, fakat 
nihayet günnü birinde ev:lenmiye 
karar vennek ti.zmı değil mi ? 

- Bu h~usta hiç kendisiyle 
görll§tün, 9na bu fikrinden bah
settin mi? 

- Ben deiil, bu fikirden bana 
o bahsetti. ' 

Zuif eld bir &n için düşündü: 
- Fakat Piyer Sen Silvenin 

mazisini biliyor musun? 
Diye sordu. 

Mim yataiınm üıBine oturdu. 
yanma ikadar i~ olduğu si. 
garasmı havaya fırlattı ve kita.. 
bı raket gibi kullanıp 11inraya 
vurduktan eonra şu cevabı ver
di: 

- Ben erkeklerin ne oldukta· 
n ve ist.ik'balde ne olabilecekleri 
ile katiyen alil.adar olmam. E. 
vet, söylemek istediğini biliyo. 
nım .. Piyer Sen Silven ~k köti.1 
bir aktördü. Sen onu yanma u. 
şak olarak aldın ve ~endisinc mc· 
sar aricadqı payesi veroin. Sen 
Glotenburg'a gelip yer1cştikteıı 
bir müddet sonra o da sana ilti· 
hak etti, fakat bura-ia kendi he. 
sabına çalıştı ve oldukça mühim 
bir servet yapmıya ıcuvaf fax ol. 
du. Piyer Sen Silven :İnuha.kkak 
ki çok zeki bir adam •• Çok para 
kaz.anan erkekler daima ~ki o
lan erkeklerdir, Sonra Piyer se· 
rri çok seviyor, bu da benim onu 
sevmem için iyi bir sebeptir. 

Zuifeld kardeşinin bu aözleri 
ciddi eöyJeyip aöytemediğ;ni dü. 
§tinüyıordu. 

- Senin yinni bel Ya§ idealin 
böy)e lb1r antika, antikacı ile ev. 
lenmekmi? 

Diye SOl'du. lılim büyfüc bir 
sfiktnetJe fU 099abl \ et"di: 

~ ~ı~'U..IYt<:ek bir hal. ten bundan ful& ellrekli olmu,. 16 da memur şevket Pr.!ia.r ne Saba,. Hlıvtyet ctl.zdanlarlle l:lrll.IJte acele dasına girdi, 
t\ıı..,~· Hısım, at. yor.. hat Oerman. eubeye mUracaaUan llAn olunur. Mim yatağmm ü2leJ'ine uzan. rn,.,.~ · ~~l 

~~·· • Yeru evlileri Diye teeelli etWer. -----------------------------------------------

~~, b1;;tur kız, cm1, !.----------· 
. ~ ,,_Lc_ Yandan da :E Pazar iP azar tesi 

lıı.' ~·'"'4& ulşelerlııl _ 
~,.... > 14 Eyl41 15 Eyliil 
~ ~ 11~1'1 ~den kaybet. ::ııııı: 
~ 1ı..S gire,u Voloyd· C Şaban: ıı Şabaıı: ıs 
""'~ llzere idi ki, .,_ Bmr: ın Hrzrr: ıu 

~llıt 'ar~i olan kız ta-
~~h.~itıı <>daya stlrllk. ,..,..._ ~--......., v...ı ueıı 

\ ~ b ar. 'üzerine Ulllefllt 

S
IL."'11: aıı-.. ep bir ağmdaı:ı d , 1.D l Ll'1 4UO H.20 I."' u.~Ya aa.Ya§a.l'&k " .,,.. 
~ ~t eorguıan eor' öiie ıs.ıo li.48 ll.09 6.4D . 

l:J ... ~'~c t:ı-Ya bağlı oldu : tklacU ıuı 1.11 11.u uı 
.,, ~"'ttaıeı- Ytrek adamı e. Akfam ıuı u.eo ıt.ıt 1100 

,~ ~ Yatılı 20.66 1.38 10.M J.82 

~ ~ b neredeydi, ne lımak f.A 9.11 4.39 9.st 

~~ hllir ir sUrU kız 
ı...~~ nereden türe -
~ hiç' Şapık&81Z ve 
~ , , ~gönnedtğl, bU 
'> a bunlardan 

~~ bet.. Diye mı. 
~Yle tongaya 

~ hangisi ev 

ş G~ dalıp, ar: 
ıı..,~ -uıe ııolrularak 
~· bir Y\lkarıya do.. 
~ 

tı -., ~:~len ziyadesi~.-
~ Ydkanm den-

lı~ e.n hO§lnnmamışa 
~.~\aldı. 

lı.,"' ı.ıı.:.ı_arıxn hn .. "...ı-ı b ' 

~~d=da:: 
·~~ dailadıJaı-. Damat 

1 ~ha ş'nıd!den ili 
.. CUlazuy~ as 

Osmanlı Bankası 
-tLAN-

Osmanlı Bankumuı Galata llerke 
zile, YeııJcaml ve Beyoğlu Şubeleri 

Vezneleri~ Kiralık Kasalar Daire.al, 
13 EyUU 19'1 PuartMı gUnUnden iU. 
baren tş'an ahire kadar aşağıda ya. 1 

zılı aaaUerde açık bulunacaktır. 

Adi gttııler: Saat 8 aan eaat 12 ye 
kadar, Saat 13,80 dac l!aat 15,30 a 

kadar. 
Cumarteli günleri: Saat 9 dan saat 

11,80 a kadar. 
KblAl.lK KASA.l.AR 
DA1BE81 SAATLEBl 

Adi günler: Saat 9 dan ıaat 12 J9 
kad&I', illet la.- dan IUl M ıa lra· .... 

cua.rtMI slDleri: Saat 8 dall .at -- - -

36 UÇ KOŞELl ŞAPKA 

- ''Rana baiananı isterim!" dedi 
Kan koca sUkfınetle 'bakıştılar v~ biribirlerinin nıh. 

lanna boşalttıkları enerjiden karardan ve sükfınetten 
öyle bir ıtminan hasıl ettiler ki biribirlerinin omuzlarını 
yakalayıp gülmek mecburiyetinde kaldılar. 

Bunlar olup bittikten sonra değirmenci Lulcas başka 
bir lamba daha yaktı. Ahıra gitmek Uzere dıpn c;.ıktı. 
Yavaşça Tomy'yi ~ağırdı: 

- "Gel bakalım! Eğer o !kadar sııkışm111&n bana 
yardım et .. " 

Tomy dişlerinin arasında bir şarkının ahengini fısıl-
dıyarak onu takip etti: · 

Birkaç dakika eonra değirmenci Lukas güzel bir eşe· 
ğin üzerinde olduğu halde değimıeni terketti. İcra me. 
muıı.ı arkasından geliyordu. 

Kan ile kpca ı.ııedalaşırlarken ffUnlan konuştular: ~ 
- "Kapıyı iyi kilitle!'' 
Kadın kapının hem kol demirini fodirirken. hem de 

kilitlerken: 
- ''İyi örtün, hava :;!l)ğuk!" dedi. 
Biitiln veda burulan ibaretti. Ne bin'birlerine AlJaha 

ı..c:marladık dediler. ne öpüştüler, ne sarm~tılar, ne br 
kıştı1ar • . 

Fakat, neden acaba? .. 

XVI 

BİR UCURSUZ KUŞ 

Gelin, kendi he.sabımıza biz değirmenci Lukas1 takip 
edelim: 

Bir kelime söylemeden bir çeyrek fersahlık yol alınrş
lardİ. Değırmenci kerıdi dişi e ·ınin üzerindeydi, 1cra 
ruemuru elindeki memuriyet sopasiyle kendi eşe~i sü
rerek arkadan geliyordu. Bu 11ırada karşıda yolun yfiksel· 
diği yerde, kendilı;rine doğru mn•zı.am bir kU1un geldi. 
ğini gördUler ••• 

•• 
)'(nUn !., Diye söylendi. 

Dıpndaki ses: 
-" Beyefendinin yadı bir tmrlni t.a~ Y8.. Bu 

aynı şey &ımektir ... DeaI. 
İçeri ~irerken: 

-''Akgamm hayırlı olsun değirmenci Lukas,. diye 
sözi.ine devam etti. Sesi şimdi daha az resm1, daha. derin 
ve daha ikalındı, Saaki kendisinin 'bafka bir &dam oldu. 
ğ\ınu 'hissetmiş gı'biydl, 

Değirmenci: 
- "Allah seni korusun Tony,, diye cevap verdi. "Su 

yazılı emri bir göı'elim. Hem OO'lediye reisi Lenor .Tuan 
Lopez namuslu i~la iş yapmak için daha uyguı~ 
bir saat se<:ebilirdi. Fakat bunda her halde senin hatan 
vardır. Anlaşılan yolda lkafayi çekmişsin. Bir kadeh da· 
ha içer misin?,, 

-"Hayır beyim,~ bir şey için zamanun yok!. Be
ni hemen takip etmek mecburiveti1ldcsin. Oku şu emri!,. 

Değirmenci Lukas klğıdı aldıktan sonra: 
-''Seninle gitmem mi H\zmı .. diye eordu. P'raslcita! 

Buraya bak! Lambayı getir!,. Mistress Fraskita elind · 
tuttuğu bir şeyi yere bıraktı. Gaz lambasını asılı olduiru 
yerden indirdi. 

Değirmenci karısının yere bıraktığı şeye süratle iı 
~öz attı. Ve yarım kilol.uk kul'§un alan geniş ağ'-zlı kısa 
bovhı babadan kalma sıla.hı tamdı Karısına döndil. ona 
şefkat ve minnet dolu bir nazarla b3ktı. Kansmm yüzünü 
ellerinin arasına aldı: 

-"Sen bir harikasın! , Dedi 
Bir merme~ heykel kadar aakin ve solgun olan FJ'1!!1. 

kita en ufak bir titreme alameti göstermiyen elinin iki 
parmağı arasında tuttuğu Hlmbayj. kaldırdı ve soğuk bir 
eda ile: 

-"Gel oku!,, Dedi. 
"Kralımız ha.şmetmaap G. D. G. Hazretlerine daha 

lvi hizmet edc'bilmiş olmak için bu civarda defirmencilik 
yapan Lukas Fernandezin bu emrl a t J r atma1 



14 EtLUL 1941 

1 
a taı Radyo Programı 

Pazar: 14.!•.1941 

m;. ket ta_ 
H .! vcı:rram (Pl.) 

ns h:ı.lY.ırlerı, Y.00 Mllıik: 

,. (Pi.), {) 30 J 4" Evin saaU, 
":v f'ro r m v mCTlllcKet at aya· 

:ı, 12 33 MUzik: Kım,·k şarkılar. 

12 45 habcrl r. 13.00 MUzik: 

ram ve mc nllc tet sıı.ı: aynrı, 18.03 
Müzik . Radvo caz \e ta::-bo orkestra· 
sı {l. özgtır ve Ate, Boc• kleri>. l~.1.u 
:.ruz k: Fasıl sazı 19.30 ::ıılemleket sa_ 
at ayan ve A]ans cP~rlart, 19.45 
Serbest lo dakıka, 19. ,:; Mtız.k Sine. 
ma orgu parçalan ı Pl ) , 2t..15 Kouwı 
ma (Meslekler konu~wor ı 20 30 MU. 
zllt: I<anşrk şark lar (Şeddi&r&ban, 

Neveser, Nihavend, KUrdıJ ve Suzinak 
makamlarm.c.an). 21.0" Zıraat T&kvi· 
mi ve Topmk mahsulleri ~l'Mat. 21.10 
.lıltlzik: Kan§ık p.rkılar. (Dllkeohave. 
raıı. Gülizar ve mca.z!<Ar maka.mlarm. 
dan), 21.35 latan bul at yart§larmm 
netJce~ri, 21.46 :U:~k: Gençler man 
doll."\ orkeatram (Sadık Talu 1.d&reeinoo 
de), 22.15 lıltlzlk: Dana mUzlltt (Pl.), 

22.30 Memleket aat ayan " Ajana 
llaberleri, 22.415 Ajan.• rpor 11ema, 
ZU6/23.00 Yarmkl program "b

J*Dll. 

Pazartui: 15.9.1941 
'1.IO Program .,.. meıx11eket aat a 

JU'1, 7.11 .lılGzlk: Hatif parçalar (Pi.) 
7.41 Ajam haberleri, 8.00 Ktızlk: Ha. 
fit perçalar programmm devamı (Pi.), 

l.30-8.-H Erin ea&tf, 12.IO Prosram 
,.. memleket aaat a,an, 12.11 ın.Dl: 
Baz eaerleri. 12.46 Ajam baberlert, 
U.00 Klbılk: FUd ..,tuıan, 11.»
U.OO lılUzlk: Kar1flk program (Pl.), 
18.00 Prognm ve meJDk,ket aat .,_. 
n, 18.03 lı(Qz!k: Dua mQslfl (l'L), 

18.80 lılüzik: P'ud azı. lt.30 KemJe. 

ket saat ayan. " Ajana babeltert. 
19.'5 Serbest 10 d&Jdka 19.ISCJ KQzlk 
ş.n Soloları - Şadan Candar, J0.11 
Radyo guete.I, 20.46 Jliblk: Bir hallt 
tOrktl.111 ö~ - BaftaDm .. 
kbtl: Keklik: 

J(ddllıc idim ...... 
K ......... kuMar; 

• 

Daba bell ae 1111111 lııl 
AnemcJea a)'ll'ddar, 

Gel, pi ,... lılıldllt, 
&...-_ .... , 

.ıf.l aa-11 .... s ... 

----~ Kelıa _,.... ~ 
~..,....,....~ 

•••llml& lı:awll 
Kaldıı .,.... ,.... 

lleldlis ...... flllmlr, .......... .,......; ..... ..,..., .. ..... ......... , .. . 
a.oo asnat Tantal .. Tcılnk 

-.hmnert boınur, ft.10 Ktlıllilt: JCa. 
..- p.rlalar. (ıım.tear', ........ 
.._ .,..._., K'arc:llV,, n.- Tama: 
IDıııllgtl .t.Belıl,, 21.ta lıltdılk: ...,. 

..,. cırtıelıtrul. (ft'f: - ftltt 
~. n.ao Vemleht _. .,_., 
:A.jlm ha1-lerl, ...... - 'l'all9lllıt, 
.... ..,,. - ... la.- m,.q, 
... lılllllE: Dam llDıllll , ..... 
nr a.oo Tmmlı1 propw .,. 1ıa· ..... 

":; 

Salı: 16.9.1941 

7.30 Pro~m ve menillket sa.al a. 
yan, 7.SS ııuztıc Hafif ı.-roı;ram (Pl.) 
7.~ Aj ns taberler, S.( il 11tlzlk: St>n· 
tonik mOzlk (PJ. \, 8.SiJ .45 Evin ~ 
atı, 12.ao Prot"ram ve !neml ket sn:ıt 
ayan, 12.38 Müzik: 'l'i..rl,.,c .,:rı.k.~ar, 

1:? 45 Ajar.s hab'!rie.1 13.00 Mtı.zık : 

Türl>ce pi kJar prograının.rı ikinci Jwı 
mı, 13.::0-H 00 YUz.ik. KArıııık prog. 
ram (Pl.), 18.00 Pro~ram ve memıe · 

.cet sııa• ayan, 18.03 l!Jzlk: Mllzlk: 
Radyo Salon orke.str.wı (1Vyo1ouı.at 

Necip A§k.uı), 19.00 lll\z'k: Fa.111 mı. 
.ı:ı, 19.30 Memıeıu,t saat ayan n Ajana 
haberleri, 19.45 Serbt>st 10 dakilta, 
19.55 lılllzik: Yerli fllr•lercen prkılaı 
20.15 Radyo gazetesi, :0.415 .lılllzik: 

1k1 ve Uç pifalıo ile cu parçalan (Pl.) 
21.00 Ziraat takviınl ve toprak mah· 
ırollert borauı, 31.10 lııliJzik: Od& mn_ 
ziğt, 21.30 Konuıma 1U1 8e'lle önce na. 
1111 yqıyorduk), 21.46 M.dzllı:: KlAlılk 

Tllrk mtıztgi program• Şef: Keeut 
Cetnll, 22.80 Memleket aııat a)'VI. &· 
J&D8 haberleri, Esham - TahTillt, 
Kambiyo - Nukut bonwa <n,at>, 
2US KOzlk: Dena lılilzltl (PL). 
22.M--23.00 Yannki prt'K1'aDl ve U. 

JllUUf. 

Çarıamba: 11.9.1941 
7..80 Prosram Te memltıket Aat a· 

JUi, 1.aa ~= Haf1! pvça1ar (Pl) 

7.46 .AjaD.a naberleri, 8.00 müslk: Ha. 
at parçalar progn.mmm deTamJ (Pl.), 

uo-s.f6 JDwiD ..u. 12 ao Program 
ft memleket -.at ayarı, 12.U Küztk: 
Oyım haftlan Pi.), 12.f6 Ajana ha.. 
berıert, ıa.oo lıılbtk: Kal'lflk flU'kılar 
.. tablmler, ıa.ao-ı .. oo lııltızik: .Ka· 
~ program (Pi.), 18.00 Program 
" memleket mt a:yan, 18.08 KIDlk: 
Kanpk ,.na " TUrkWer, (Kahur, 
Mt.haftlld. Saadnık ve Ht\lıeynl ma. 
'kam1anndall), 18.2S KaDQfDI& (Dq 
politika b&dJaeielt), M.4.1 ftad7o 00-
eelıt klebü, 1uo Keniı.aı aat ayan 
.. Ajana haberleri. 1.S.'6 Serbest 10 
dakilı:a. lt.IG Klbfk: KNJm\ar fu1ı. 
20.11 Rac!JO pzeteld, 20.46 Jıltııa: 
Bir halk tttrlt1llll ııtreniyonız - Bat. 
tama tDrkGIG: - K.ekU.k. 21.00 zın.. 

- talcftml .. Taprak mab.-lleri bor
... 21.10 Vlbllt: SU .men, 21.30 :s..,... Bati* -.ati), 21.46 )ibik: 

•1-un t=- • .._ <tef: tbeaD 
JtOaoer), 2UI llemlekd aat a,an. 
~ ~ JDı!ılU.a - ~vlll.t, Elci,,. - Jf'*1lt bal'.- c.J'ıpt), 

&41 Jılllıılk; ~ allıiCi <PL), 
• R ••• YM'IDlli ~ .,. U.. ...... 

P.,,.,,.,,.: 18.9.1 Hl 
Ta PNcraa " memleket aat a· 

JUi, 7.ll lııl8ı1Uc: Baftt program (Pi.) 

7.M A,Jamı halıeried. 8.00 Klailt: Ba. 
at pnıpamm ~ tPL), U0--
1.M llwta ..et. u.ao Propam " 
• ı•'abt aat &JU'I, ll.11 JıılQl.lk: 

Kmluu, ltlmı•ııe ... taalıv, 12.46 A... 
jlım ~ 11.08 KUmk: BatU 
...... ft ttlrktllm', t.S.3~1"-00 Ktbıik 
~ propaaa (Pi.), 18.00 PrQgram 
w .._lelret aut a,.vı, 18.oıs Jıllbılk: 
AıldJe eu Cllblltna (llnh!m Orgor 
w A.tef 'McelrW.rt), l'Ui> Kllaik: :ra· 
111 ..... u.oo a:.ıaa,ma (Dertlepte 

...U). 11.ıs Jl1bılk: Jlad7o eu., 
~ ~ Ddad kmnı. 
D.11 Jlea1a.t aat ayan .,. .Ajanl 

BelediJe ReİIİ ,.., ,...,., 
J:mza yerinde bir istavrm flareti nrdı. 

Luka.c; icra memuruna: 
- '"Buraya bak! dedi. Bu nedir? Ba. emrin manB 

nedir!'' • 
Bir lıırstzın ve}·ahut bir katilinki gibi samimiyetin 

illerini ~ı.mıyan sert ve kuru çehreli otmtuk bir köylü 
olan fora memuru: 

- .. Bilmiyorum, diye cevap verdi. Zanııederııem bir 
büyücülük veya kalpasanlıt ile al!kasr olan bir meseleyi 
tahkik etmek ic;iu olacak, Fakat meeeJe seni alakadar et. 
miyor. Seni ya şahi~ yahut ehlh-ulruf olarak çağır:yorlar. 
Hakikatte me5elcnin teferruatını bilmiyorum, Senor Juan 
Lopez sana işin ginmşinj, çrkmrşmı anlatır." 

Değinnenci: 
-

41Doğru ! dedi. Ona söyle, yamı $telirim!" 
- ''Ooo ! Hayır !beyefendi! Bir dakika kaybetmeden 

hemen şimdi gelmek meoburiyetindeein, Belediye reisin· 
den aldığ'm emir budur." 

Bir müddet icin bir sessizlik hüküm sürdü. 
Fra.skitanm ~i37.~crinden ateş fışkırıyordu. De!irmen,, 

ei Lu asın gözlcti bır ~ey ar.yormuş gıl>i yere dikili kaldı. 
Nihayet başım kaldır.:rak: 

- "Hiç olmazsa ahıra kadar gidip qcltlerden birine 
aemer vurmama müsande et!" dedi 

icra memuru: ı 
- ~k mi' diw sordu. Btt haldP- insan yanm fer

mhlık ir yolu yaya giddbi ir. Ckce güul. ay da var." 
- "F.vet, ftY doğ :ur, biliyorum. Fakat aval;lıuımın 

ti§i beni rahntsrz ediyor," 
- "O halde zaır.311 ka)"bettirme. Hayvanı aenıerleme-

haberleri, ı9.•5 Serbeııt 10 dakika, 
19.55 lıltızlk: DUnya ı:arkılan, 20.115 
Radyo gazetesi, t0.45 Mtlzik: Mızraplı 
sazlarla saz eserı"rl, :.?1.0:> Ziraat tak· 
vimJ ve Toprak mah .. •ıllerı boraaaı, 

21 .10 Milzik: Beraber ~ar.ıu ve tUdcU. 
.:er, 21.30 KODU§M& ( Şilr saati} . 21.45 
Mll.zık: H.adyo ıenfcnl orkeatrası lŞcf 
Hasaıı Ferld Alnar), 22.cO Memleket 
saat ayarı, Ajana haberler!. Eııham -
TahvilA.t, kambiyo - Nukut borsa.ııı, 

(Fiyat>. 22.45 :U:Uzik. llaıı.s mUziği 

(Pl), 22.155-23.00 Yarınki program l 
ve k&pamıı. 

Cuma: 19.9.1941 
7.30 Program ve memleket saat a. 

yan. 7.83 Müzik: Haf! ' p-uçalar lPI.) 
7.45 Ajana haberlen. S.'Y.l Müzik: Sen 
tonik program (Pi.), !l~.45 Evin 
aaaU. 1230 Program ve memleket sa 
at ayan. 12.33 Müzik: <>y.ıu havalan, 
1%.45 Ajal'ı haberleri 1J 00 Mllzik: 
Yeni ve eeki plyua 1}2\rlu.an, 18.30-
H.OO MUzık: Karışık program (Pl.), 
18.00 Progn.m ve mem:eket saat aya. 
n, 18.0S MUzllt: Kanş.k §&rluJa.r (Nl· 
bavend, Karcığar, Uşşak, Hlcaz), 
18.40l4Uzik: Radyo S"1n:f kuart.eU, 
(İ. özgür Tb Ate, Böcekleri), 19.00: 
Kaııutma (İktıaat Saa·1), 19.15 MUzik 
Rad.Jo Svtng kuarteti }ltogrammm l. 
Jıcincl kumu, 19.SO Meml"ket saat aya_ 
n, ve Ajans haberleri 19.45 Müzik: 
Klb!k Türk muziği pro~ı (Şef: 

Meımt Cemil, 20.15 Raoyc gazeteal. 
20.45 Ktlzik: Karışık ~rkılar (SegA.h, 
Bnzzam, BOaeynl mtlkamlarmdan) 
:ıı.oo Ziraat takvim! ve Toprak mah· 
llUllert borauı. 21.10< Tcm.sU. 22.00 
KGzlk: ~ alon orlteatra.ııı (Viyo. 
lOl!lat Necip Afkm), 22.30 Memleket 
.... t ayan, Ajans baberlert, Eııham
TahTl.lt.t, Kambiyo - Nukut bora&.11, 
(Fı)'at), 22.415 Mtlzlk: Radyo salon or
kutruı programmm !kinci klaını, 

22.55/23.00 Yarmkl programı ve ka. 
penll. 

Cumartui: 20.9.1941 
7.30 program n memleket saat a_ 

yan. 7.38 Jıırozik: Hafif program (Pl.) 
7.44 Ajana haberleri, 8.0W8.45 Müzik: 
Senfonik program (PU. ısso Prog
ram n memleket -.at ayan, lJ.83 
Knzlk: TOrkçe ptlk111.r, 18.'5 Ajana 
babel'leri, H.00 lılQz!k: 'l'UBçe pWt. 
Jar programmm lklnci lwmll, H.80 
lımzlk: Riy&8etlcumhıır Nıııdoeu (Şet 

thaıuı K~), lG.1~-115.80 Mtlzik: 
Dana mUzltl (PL), 18.00 Program ve 
memleket .at a,..n. 1.8 OIS lıltızDt: 

ltınfık p.rkllar ..(aa.t, ~dil. Hicar, 
Kahur), 18 . ..0 Vtıztk: Radyo caz n 
tanco orkestrul (t. ÖqGr Te Alet 
Beceklert), ıt.00 Koln~.ma (Kahra
manlar a.atl), 19.115 1ıı!11%ik: Rad:o 

caz '" tango orkestrac program.mm 
deTamJ, 19.tıO Kemhket Mat ayan ,... 
Ajıt.m haberleri, 19.tl5 KODUfDl& (İqe 
-.ati), 19.156 lıltlzDt: lııtanbul Mealre 
fU'kdan, JO.lG Radyo gueteal, 20.44 
!ıılQzlk: Kal"lftk .,arkıl&r {Şeddiaraban 
ma)r•mı), 21.00 Ziraat Takvbnl " 
Toprak mab.lalJ<)ri borsası, 21.10 K11. 
sik: Dtııle)'ici istekleri 21.-ll5 Kon1J4 • 
ma (GODOn ~leleri), 22.00 Jıltızlk: 
RadJ'O aıoe orkeatran (Vlyolonlet 
Necip A§lrm), 2130 lıfen.'eket aat a· 
Jan. Ajana haberleri. &ham - Talı. 

TtıAt, Kamblyo - Nukut bonı&111 (Fi

yat), 22.4S Mtblk: Rad,yo ıalon orkea • 
bul program.mm Ddnct kısmı. 22.M-
23.00 Yannk! pror-am ~e kapantf. 

45 yaşında oldutu halde 7\lZünde blç 
bir çizci, hiçbir buruşuğu yoktur 

Açık, :rumu~ ve 'bir genç kızınkJ 
gibi lrusı.ımız bir cilt, Adeta bir ha· 
rika denebllir. Fakat bunun fennJ 
b1r halu vardır 

.fşte, bu, Viya.na UnıverstteşJ Pro- , 
fesörO Dr. Stejskal'm ıayanı hayret , 
k~fi olan "Bloceı., la netıcesidir. 
"BioceJ" her 1'\llD\lplt ve lçusursuı 

1 cJld için elzem oı.n ıençleştiricJ 
kJymeW ve tabit unsurdur. Şimdi. 
peııbe renktekJ Tokalon kremlılde 

"Blocel,, bulundutundan, aU: U7UJ'• 
ken cildinizi besler ve ıençleştlrlr. 
Her sabah kalktıtuuıda çizgi V«l 
bwı.tşukluklann ka)'boldutunu ve 
biraz daha ıençıe,tlğlnlzJ &'ÖrilrsO
nüz. 

GündQz.lert tçtn de t>e.yu renıctekJ 
(,atsiz\ Tokalon krem.lnJ kuJ!anma:. 
Bu sayede cildiniz.J tazeler, siyah 
noktalardan kurtara" ve açık mesa
matmı sıklaştrn.r. On yao daha genç 
~az ve Oyle de kalma. YQz()
ntlzO.n za;yılla.nuş edalel~e ı:tlha. 
yet veriniz. Bu çlrkln tenden kurtu· 
lunuz. Mektepli kız oldutunuz za. 
manJd taze, ıllu :yanakl~uı ve 
tatb gtUelllğinizt iktisap edin!t, Cil
din piası olan ou 1kJ muhtelif To
lta!on kremiDln hartkulAde netıce
Jerlnden fevkalAde mahzuz kala· 
cabııuz. Akil ıakdirde pvanm 
meımnw:ıdyetle iade edeceia 

PARASIZ - Bu gazete. 
nin her okuyucu lmyanı, de
rununda (beyaz ve penbe) 
renklerdeki Tok alon krem. 
leri ile muhtelif renklerde 
Tokal on pudrasının nümune. 
lerini havi lüks bir güzellik 1 

kutusunu alabilir. Anbalaj 
1 

ve sevk masrafı olarak 20 
kuruşluk bir pul aşağıdaki 

adrese gönderiniz. 

Tokalon Servis 7 4. Posta 
kutusu 622 lstanbul. 

Sahibi: ASIM US 
~am!dtit ver. VAK17 Matl-"lQ. .. 

Um\JT" .,~vah id::ıre eden: 
Dp,f1t AJımorl (!,..,,_,.;J 
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... 

ne yan!mı ed~yan." 
- "Haydiii !!,. Kaçacağımdan mı korkuyorsun?" 

- "Boo hiç bir §eyden korkmam. değirmenci Lukas! 
Ben kanunmn." • 

Bunu söylerıken paltosunun altında taşıd:ğı silıilu 
meydana c:;ıkardı, 

Değirmencinin katısı: 
- "Tomy, bınaya bak, dedi. Vazüenin icabı olarak 

ahıra gidericen, diğer e§eğin de semerini koymak husu. 
amda bana yardım et." 

Değirmenci: 
- ''Nıçin?" diye sordu. 
- ''Benim için, seninle beraber geliyorum." 
lcra memuru: 

- "Mistress Fraskita. siz gidemeY.Siniz. diye itiraz 
etti. Bana verilen Emir kocanızı bulup getirmek ve sizi, 
onu takip etmekten menetmektir. Başka türlü hareket 
edersem bu, benim kafama mal olur. Senor Juan Lopez 
bana böyle söyledi, Ve bu suretle ..... Gel bakal!m Lukas!" 

Kapıya doğ:ı.ı döndü. 
Değirm.eraei yavaşça.: 

"B dah . " di- ~.t "'dt' - u a garıp... J" av.rıeu • 
Mistr~ Fra~kita: 
- "Pek garip .. " diye cev&p verdi. 

Üniversite Rektörlü7ünden: .,.ıı~ 
"1'!18, ' 

1940 - 41 yıl. c.ı;kerllk derıı~.ıdt>J? ikmale kalan D'1 ıtıı.rlAr ~ 
tateben':ı Jkmıu ım.·;·an·arı 15 E•:ıoıocn 15 Blrlnciteşrill:orııuuır ('jl 
dıu1 alllkat.larlarır ,. .., müddet ic~'lCe talim tabUnl 

~caatlan. 

GOZ MUTEHA.SSISI 
Kemal Tarkan 
P~da.n oaşka ııeı gtUı 

001.LIUl;.N SO"° KA 

1 aksım . Kame, Palas 
l nci kat 

ı~ı .. ıoo . tmu:ı 

Bir dadı eranıyor 
Bir buçuk yq:nde - < ocuğa baka 

cak ve ev lşıerinl gfu'.,cek bir kadına 
veya 13 - 15 ya'jlnrmda olr im; çocu· 
ğuna ihtiyaç vardır. Vakit gazetesi 
yazı işlerine mU::-acaat edilmesi lA 
zrmdrr. 

NURi ESSiZ 
SUr'&t ve Enınlyet 

Müracaat yeri: A.kaarııy KRrakoı 
ıcarşı11m1a Onıını Ualre 

•••!!IC•••mr.11111ı1••liı 1 UA.'\ olunur. 

- sı 
VAK iT ma b~~efl 

Kitap kısmı.u qerıt 111 
tanzim edip açmış ,.,, 

Kitap, mecmua, gı.ızete ~it'' 
Tabil~r n,.,,.,,,u, ~;-r;;; iclerı a Luka.s. Tomy'nin işitemiyeceği kadar alçak bir sesle 

mırıldanmasına devam etti: ...................... 
•tli 

Otel yapılmaya eıverı 
\ - Bunda bir şey var ... Anlıyorum .•• • 

Kamı: 
- ''Sehire gidip de, olup bitenden zaptiye mUdürilnü 

ha'berdar edeyim mi?" diye fmıldadı. 
Değirmenci: 
- .. Hayır! diye itiraz etti. Hayır! Yapılacak şey, 

bu değill .. " 
Yapılacak herhangi bir şey için hazır o1an değirmen

cinin karısı: 
- .. O halde ne yapmamı istersin?"' diye sordu. 
Eski asker: 

kiralık bina /f 
\nbn caddHlntı. er a.a:tebeı yerinde fe\·~ 
•-adar ve ayılınlık blr blaıı k.italrktrr. 

Vakit gazck•ıd ldarchaneı.lnf' mUraMtat. 


