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Reisicumhuru,;,,;z 
tıkaralJ a teşrif ettile-· 

-ernı k • Ankara, 16 (A.A.) - Reisiıcü.m.- ma.k, vekiller, Cümhuriyet Halk 1 e etımı·zı·n hur 1smet İnönü bugün 11,10 da ~art.isi gen~ı sekreteri v~ umumi 
~ şehrimize avdet buyurmuşlardır. :idare heyeti -azalan meclli:; grupu "k rn 1 . Milli Şef gazi istasyonunda baş- reis vekili ile parti müstakil grup 

de 
ase elerın- vekil Dr. Refik Saydam ve Anka- re~, me~~lar ':ekfı.letler erkanı 

ra garında da B. M. Meclisi Re- vali muavını, garnızon, mel'kez ko· n b•ır • 1 isi Abdülhalik Renda, Genel kur- mut.anlan, emniyet direktörü tara-
mısa may °ba§ka.nı Mar~l Fevzi Çak- fmdan karşıla.nm.JŞlir. 

~a.~ .. -
~ --..ı : ASIM US 

~:~ h:kfınıetinin esash 
L~~ iri topraksız köy

t.e"erınektir. tık hamle 
alt olan toprakl&rın 

,,._ 0 ](da karar vorilmlştJ. 
l'e icarı lldar hllihim, o kadar 
~ tat li~tır ki henill bu 

• "-cftt~C() bika,t gönlümüzün 
'6.. ~ be c ilerle~ değil. 
\:"ltlat t'abcr kar muza çı · 
~ ın ınuttaka yenilecek
' t old:~ekctimizde zirıı

t1l1t -ra ~ll halde b<>ş Jıı-
~ra ıı '"•drr. 1.'oıJraksız 
Olan ğı ~eçfrımelerine k~

~ ..... clı ... ,- koylulcr mutlaha 
\~ ~~'ktır. , 

~~t';J~rnsun hattı Ülcrin· 
~ llorıu1lorunı. Tcsııdiif et
i~ hıtt '~le konuı,uyorum. 
~'ınal.o2gat \llayetinln 
I.~ . eıı SUı bağlı Ahmet lt"akı-
.\~tlıı eyınan J{oçtur. 
~ttı. qc \'lü 
~\ 'ıelteufesı~ yapıırak bu 
t~~ lliinu.ı he donen bir kö~-lü. 
\."4ıt e 8o Ce ne yapacağmı 
~ '-... "b~ l°UYorunı. Anlatıyor: 
~ ·,'4llf ı::ın 200 dönüm t.op. 
~] bası (i]düğü i~in bu 
~dl ~li arasında paylıı· 
'-. ~ b 

8 Csinc sade 20 dö-~ • ıı>tı • 
Ilı.: tofıllln Yll'lrıi donum yere 
~ btı ~ atdır, cne<le 1500 

il ~day alınablllrmi_ş. 
~ n, bekir mısın't 
"-İe ie~~ ı»cuğum var. 
~~le ~ele olduğu zam:ın 
ı.:~ r harap oldu. F&kat 

'bir~ zarar olmamll}. 
t..ı...~ f.'aı:C'ktup aldım. Bôy
·;1111eaı t o !,"Ündenherl bir 

, .. _d ·Çocuklarım sıı~ mı 
::-''Q e d e • 
~dl k~uruyor mu, blhni-

0l'e \'arınca bunu 

Alman tebliği 

34 ve 27 inci 
ordular 

mağlup edildi 
9 tümen imha olundu 

LONDRAYA GöRE : 

Len ingra
dın btazı 

kısımları 
işgal edildi 
&rlln, 16 (A.A.) - Aıman ordu· 

lan b&§kumandanlığnun tebliği: 
Ukraynada. Alman ordıauna mensup 

teşekkUller Alman hava kuvveUerile 
iş birliği yaparak cUretıı hücumlar& 
bulunmuş ve &§ağı D~yepcrln geniş 

fDevamt Sa. 1 .;ı. ! de) 

Sovyet tebliği 

Muharebe 
bütün şidde- 1 
tile devam 

ediyor 
~ 

Loadraya gire 

Almanlar 
10 bin 

zayiat verdi 
Moskova., 16 (A.A.) - Bu sa

bahki Sovyet tebliği: 
15--16 gecesi kıtalarımız bütün 

cephe boyunoa. muharebeye devam 
etmişlerdir. 

Moskov&. 16 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bür06u tarafından bu 

C Devamı g,, ! sil. 3 de>. 

SANAT OKULLARI BÜTÜN MO
RACAATLARr KABUL EDEECEK 

Yüksek teknik okulu 1924 yllında 
tedrisata başhyacaktır 

~~ llöııu 
~~il l~atı8111 ın Yenlen 1500 b.i~ Ankara, 16 (\'AKIT) - .Memleke· caktır . .Mevcut sanat ve ticaret mek. 
~ kııos alıneağını öyledfn. tin muhtaç olduğu teknık elemanları tepleriyle ensUtlUerdcn ba§ka yeniden 
'ıi? ._. v 11 da tohumluk. Ge. yetiştirmek Uzere Maarif Vek~eu ta. açılacak olan okulların inşasına 1942 

e a.llcni gC!;in<lirebi· rafından hazırlanan kanu.ı~ JAyihalan· yılı içinde b&§lanacak ve bunların mu· 
~L "' nın lkmfiline çall§ıtmaktadır. Bu hu- hlm blr kısmının tedrisa•A ba§layabil_ 
u..;'_Q,..re 
~ "'Olllrtın tnez. Param olsa susta verilen malftmatA nazaran bu mesl için her tUrıti tedbirlerin ve ha· 

1:lfutnİ •·akat ben askere sene mevcut sanat mckteplerinlD tev· zırlıklarm lkmııllne çalıştlacaktll'. 
~:ve bıra sa.ttmı. Parasının zl ve tekemmUIU için yaptlacak bUttln Kurulmaaı dtişUnülen Ankara yQk. 

'!..~. 
11 

ktun. Gerisini ya. mUracaatler nazarı ltlbare alınacaktır. sek teknik okulu, yapılan projelere 
l ~ ~Q 1:;eadım. ~imdi bir Kabul prUarım halz olar herkea bi_ göre: 
h~~r yerden borç al- lllstısna bu mekteplere kabul oluna· fDemmı• ~"· ' ~. 6 '1n'l 
.W'll\ • 

'~~-da kendini geçln
~e ""Prağm olmazsa 

t 1 • 
' l'aı::r uk çekeceksin. 
~ ~~.Ptak Qlarında l~lenme-
~ ~ Var mı! 
~ .~~:YUnıuı esasında ku· 
~'!la C)lla 20 .~vnıls. Ekilecek 

lil1ia· gorc imi • Şimdi 
l'\)( U. )]5 C\ il bir köy 

~ ~t d:haıı~ e dar geliyor. 
\ ~ llt lı' ekllebi'ecck bo!I 
\~ baı ~:;-t köylülerin hep" 

~' ~- getı~ drf.il. Araların
~ ~ itil " olanlar da \'a.r, 
~\~ 111 ~l tohum ekip 30000 
\ ~ l>lbt dıranlar bulunu· 
· ile li fa",.lr halde olanlar 
~~ rrnı, otuz ki i kııdar· 

~"ı...:tı l\h 
~' ~llllatı ;et l"al,ı1ı kö)iin. 
~. il~ ldı Ot;; topraksız değil, 

~1ı1111~"'6eıı :ıyeı~ız hlr köylü 
S '"' "«tll<erı • ailesinin araz :..1 
S ~ dı~etı~7•ras yolu ile J>RY· 
S ~~ ,.llli.rıı ol~rnk kl'nlll h s· 
~ >'-~ '1C)k~ e dUı;mü<;;. Di'ldcat 
~~ tıı ~Udur ki köyün ara· 

"''llld nüfusa nısbct-

Prenses Nevcivan merasimle 
asri mezarlığa tevdi edildi 

Prenses Nevcivan merasimle Asri mezarlı.iia qötürüliiyor 

iRAN 
Tamamıle 

işgal 
ed ı l ecek 
Müttefik kuvvetler 

bugün Tahrana . . 
gırıyor 

Tahran, 16 (A.A.) - Associtcd 
Press gazetesinin bilc!lrcüğine göre 
Alman, :Macar, İta'y&'U ve Romen 
tebeasmın hudut haı!ciı:e çıkarılma· 
ları ve bu memleketıere ait elçilik· 
lcrln kapatılmaları hakkında tevdi 
edilen İngiliz • Rus notasına İran 

Şehinşahı tara!mdan vııktlnde cevap 
verilmemiş olması dolR.yısile İranm 
tamamile işgaline kara:- verilmiştir. 

Tahran, 16 (A.A.) - MUtteflk 
kuvvetler yarın birlikte Tahrana gt_ 
recekler<lir. 

/tan tahtına geçen Şapur 
Muha.nımed Rıza Pehlevi 

Yarım 
milyon 
Alman. 
askeri 

işgal altındaki 
araziden Şark 
cephesine ahndı 
Londra, 16 (t\..A.) - Almanların 

Sovyet cephesinde inBaJ?ca zayiatı o 
kadar mUhlmdır ki, Hollandada bulu· 
nan harp glirmüş ktU.U.rdan yarım 
milyona yakın aake. getirılmesine lü 
zum hasıl olmuştur. 

İyi haber atan LondrEı mahfillerine 
glire, Rusyaya karşı hü<;uma geçme. 
den evvel Almanlar, Holanda, Belçika 
ve işgal altındaki l<'ransıı.da 40 ua. 50 
tümenlik bir garnizon bclunduıııyor. 
!ardı. Beklemedikleri mı.azzam teıe· 

fat karşısında Almanlar bir ganızon 
dan tahminen yarısını yani 400 bin 
ua. 500 bln ıtışilik iyi talı..-r. görmUş ve 
Sovyet cephesinde nlzır ete elverişli 

bir kuvveti çekmek nıtcburiyetln<lll 

kalmıştır. İyi talim görn<tiş bu kıtala· 
rın yerine polis vazlfeslı. görmek u_ 
zere her hangi bir kun•et ikame elld· 
bilmesi mUmkündUr. Alman başku 
mandanhğ'ının HolanJad·ı bırııkılacalı 

tümcnlerdc daha ya.51ı V6 dnha genç 
askerler lmılanmnııı da muhtemeldir. 
Bu suretle 25 ile 25 ya~ı arasındaki· 
lerln kış yaklaştıkça flldctctlenmektl! 
oııın Rusya seferine ıvttrttk: temin edil 
miş olacaktxr. Holandada 35 yaşından 
yukarı sllll.h altına aıınncakların glin. 

~ " "- · t \ eut .. . 
\ 11"'~ıın e dc/rtcıır. Ynııi Su
~ ~~1lld~ıı S:linıJc para olsa da 
~'~ l!~ tın a'nrak t,oprağı . 
S ~~rrı .,.0!sa bH.'.? bu, diğer 
~ •ıt · l<n.. -ıtrarına olııen.khr 

Memıeketımizı1e hayırseverliği ile 
tanınmış olan Prenses Nc,·cıvan, aek· 
sen yaşım mütecaviz olduğu halde dün 
Bomontldekl evinde ve!ı.t etmi§tir. 

va, deniz ve kara kuvvetıerinc yardı · A ti kt mı tazammun edecek surette dUzelt. r na v u u a 

1 derlleceği söylenllmektcı ıır. 

t. t l_'let •' • .ı "1l bı.~iiy·uı''U71~ <'tinde hulu-
l...~ ı~ı er n ihtfynçların:ı 

\:~ .~ n.ıı n nıuı inim ' y hu· 
"-' lı "''~r · ."I\ '-ıı llrfcıııa e kaza 'e 'ilüyct 

Merhume, bundan çok zamaa evvel, 
kıymeti bir buçuk milyon Türk lira· 
sına yakın olan bir çlftligını Osmanlt 
donanmasına vakfetmiş bulunuyordu. 
BllAhırc Osmanlı devleti ııakıt olunca ~ . ..,:ı ı~k e .boş toprak ara-

~ 1 l<aıı' k11l IUlcri oralara Prenses Nevcivan ile zevci Feridun 
• ıır!tc l:ııı ~!rnek lilzıındır \'C Paşa Mısıra giderek vakfıyedeki (0& 

" '°' · . llrlU bo toı•rnk az manh Devıetl) tAblrlnln bugUnkU 
( 1\ Jr. t' k vc.

0
a Tlirklyc Cumhurlyctl Devle ıni as. 
mı Sa. 2 Sü. 6 da) dettığinl blldirmi§. vakfiyeyi Türk ha· 

nılşlerdl. 

Gerek merhume Premıcıılıı w gc_ 
rekse memleketlml.zln e.akl ve aıııl tı!r zelzele 
alleıılne mensup bulunan Feridun Pa· _ Tirana, 16 ( A.A.) _ ı.)ün Te. 
oanın yüksek hamiyet ~erleri bunun· pedelen mıntaknsında vukubulan 
la & kalmamış, muhtell! vatandaşlıı· zel1.clc neticesinde Beuka ve Lu
rımıza yapııan §ahsl yarC:ımdan başka ıati ka abaları olduk~a mühim 
bundan iki ay evvel de Türk Hava hasara uğramıştır. Nüfusça za. 
Kurumu Genel merkezi cınrıne 4 bin yiat yoktur. Askeri ve sivil ma 
tng11lz liralık b1r tcberrUde bUlun_ kamlar derhal mesken iz kalan 
muşlardı. ı halk lehinde tedbirler almışlar· 

'Devamt Ba • .l sü. 6 "1J ) dır. 

( ' KUPONLARIM J7 1 
31 Ağustostan IUbar<?n toplıınacak 

kuponlarm her 50 adedine mukab! 
V A K 1 T ok!lyucJ•nı KUTÜJ> 
UANE~ı .. serisinden Öl.'IE:t. REt~ 

J 
"r. ı p 

rnmanının tamamı verU. cektlr 

L--~----------------~ 
z=ss; 

Mec:is Parti Grunu topl~ntis.nda -
Başvekil, Mim MCdafaa ve Hari-
ciye vekilleri izahatta bulundu 
ihtikara 
Hakkında 

mücade:e 
Tıcaret 11 ek ili 

etraflı izahatta butundu 
Ankara, 16 ( A,A.) - Cumhu

riyet Halk Partisi Meclis Grupu 
Umumi Heyeti bugün saat 15 de 
reis vekili Seyhan mebusu Hilmi 
Uranın reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakıp 
söz alan Milli Müdafaa Vekili 
Saffet Arıkan, Refah vapuru fa· 
ciası hakkında cerevan etmekte 
bulunan adli tahkikat üzerinde 

Baba<lmı oifu1.a intikal cdeft 
tarihi. taht •• 

Sa hı • 
ıran ... 

Tahtı oğ l u
na bı raktı 

---o--

Tahran radyosu 
resm1 bir tebliğ 

neşretti 

grup umumi heyetini tenvir et. 
miştir. 

Milli Müdafaa Vekilinin izaha_ 
tına na1.aran adJi tahkikat tabii 
seyrini takip etmektedir. 

Milli Müdafaa Vekilinin izaha· 
tını müteakıp kürsüye gelen Ha
riciye Vekili Şükrü Saraooğlu, 

fDcııam1 S11. 1ı sü. 5 del • 

Tahtından f erağat ede. 
Şehinşah Rıza Pehlcui 

Tahrandaki 
Almanlar 

Türkiye yolile 
Almanya ya 

gidecek 
Bcrlin, 16 (A.A.) - Yan rea

mi bir memba.dan bildhiliyar: 

Londra 16 , AA) _ T h Buraya gel~ son haberlere gö-
' \. • . · a • re Ta.hranda.kı Alman kadın ve 

ran radyosu , Şelıınşahın tah. çocukların 17 eylul çarşamba gü-
tından feragat etmiş olduğu. 1 

nü hareket etmeleri takarrür et-
nu bildirmek tP.dir. ı miştir. Bunlar Tahranda.ki. Alman 

* • ~ I elçiliği mensupları ile birlikte ve 
Türkye yoluyla memleketlerine 

londra, 16 ( A.A.) - Tah. döneceklerdir. 

ran radyom, Şehin~ahın oğ. 
lunun kendisine halef olaca
ğını bildirmektedir. 

rnrmnm1 Sn. 1ı sii. 6 fia) 

Ruz v e ltin 
mühim 
raporlar ı 

Amer.ka hangi 
milletlere ve ne 
suretle yardım 

ediyor? 
"Amerika H;tJerizmin 
hakim olaca~ı bir dün

yada yaşayamaz,, 
(Yazısı 4 üncüde) 

lKtanbı~~l~!~~: 1 
23 Eyıuı 1941 ~atı gunu Ramn. 

zan• ~rltin ıptid:ıs olduğu ilAn 1 
olunur. 

Bulgaristan 
set erberliğ i tekzip 

ediyor 
IS<>f.l ıı . lti f A.A ) - Buıgarlstanda 

tekmil sdepbcr:l1< uan •Jıld!~i bak • 
kında tılr ecnebi rndyosu tarafmdan 
neşrcdllrn ne.beri tckzıoe ~uıgar ajan. 
sı mezundur. 

Günlerin Peşinden: _____ .._ ______ ~;.;.;....=.:.;:...:.. 

karadeniz 
posta arı 
ÜP\l!'t l>l'llİ7.Jt1lları ldDrt"8lnlıı va.. 

pnrları ;)Ulnız gUrıdil?l~ıı haN"ket et· 
tlrmek \O geceleri llmaul uda ~·klen· 
mf'k kararı )Crinclt•dlr. Aıwuk bu ka,. 

rıının tatbll;;ııtta ııkı;ayan taranan 
vardır. 

Bir kne \llf1Urlar111 glııı lıiz.krl gide· 
rck gPcelerl beklcnıl'lcn tamıınıl~le 

mümkün ulmı~ or. \ nıııırun se~ ııhat 
programı mucibince ı;e1.·elı'Jnesl IAum 
ı;-t·lı•n han \'t•rlnde h.ıv:ı ve deniz \ "a" 

7.i~·ctı nı ,u bulunmuyor. Kaptanlar 
7.ıtruı1 •I tk ba7nn ak~m karanlı,. 

f:'ın•h. hı de\ oma, b.WNI gecıea9 

·ı · r•ıı ' ~ola çıkma it'\ nı-O<'bur ka· 
IQ ur. l\ıı hat kış gPllm'f' ıiahll dyade 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 
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Kaybettiğimiz büyijk alim ve mutasavvıf USLA 
ABOOLAZiZ MECDi TOLU Finlerin hücu

munu kesmek l:D ~ doatu Kubtnem Mektup. 
il Omnan Ergtn'e: 

Geçen aene d4hı-t.allbıe lsmall Sa
n. Sencert kaybetmiştik, bu sene de 

()llyUk Allnı, galr ve ml\te~avvlf Abdlll. 
8lllz Mecdi Tohm'u kayo:ıltik. 

Dk! Meblyatımıza d"rinden vakıf 
mutasavvıf olan AbdulAziz Mecdi, 
yazık ki, yeti,mlş tek halef bırak_ 

malrmzm aramızdan ayrlan Alimleri· 
iıııılalla n ~van sahibi Qct!rleriDdendl. 

fark knttllrtıne genlf "iUkutıı '"A· 
i9b. Acem d!ller.nde 3li" yazacak de. 

N.eede tasarruf lrudretfJl' tanmmqtı 
Mb•'P Feı1dUddlıW.-altar'1, Hay_ 
Jllm'ı EvhaddOdtn t.K.lrnıAnl'yt. Sa'd!· 
JI. JfevllnA'yı, lbıı 1.Flrız'ı, Jıl0teneb-
1'Jf. ŞeybUll'kber't, v.: a:ru zamanlat. 
4la t.en:Ome.liyle me§gul oıdutu (Ab· 
41Ukertm-t Ceyll) yt, bo' bol okuyan 
w blM onlardan metlD kadar Jmnet_ 
n parcaıar -nren Mecdi, aon çabfma. 
ı.mı tamamen "Vahde!1 VUeud,, feJ. 
-..sn. hasretm!gtl. 

ııtlltl'sna lrfa:u, A.rüane nükteleri, 
wlQd kalem!, bllbaaa manzum söz 
lladmdakl blldutsua kabiliyet!, p.pla
eü bir muharl,et bııllnde idl 

8lnd ŞA1r, "Bed&yi'hAne.S.::lllgQD..,, 
dı1111111tl.tnatı bqtan bqa :nqeden ve 
.-.ı •Ymekten !baret .. yardı. 

.. Bilme meftun,, "Çe§Dll siyah" a 
IMOlab olduğunu dalma söylerdi ve 
"-nda da amlm1 ldL 

Bir çok mazmwıl&rmı ''Ve§mlsiyah,. 
--. "Vec'bi1ılakaud,, dan aldı. BunUD 
.. clmleden lzad, fc\kat yalnız b~ 
...... Nil' o:D.l'ak yafltdı. Hatt& d17'1-
tlllrtm Jd: lııl'm&l!nden mk adı: b&hMt. 
• EvbadtıddlD-1 Klrman! ıtbl o da 
ıamd& &11ul bulıınmarsa hakikatten 
1ıelıllletmesdl. 

ilan Jl)larda mübarek ellel'blıe Utı. 
.. &ns otdutu vakit yine kendinden 
nnı d08t1anıU ,,. ;randa blrakma.. 
IDal& çatııtıtı aerler!n! dtl§tlndtı. 
'IJml'lel'de aata melmu;.ı Atalar gam 

'9 mefbUD!., olduğunu ç<ft iyi bllen 
~ adana • 'BGttın &asn f"J'Z kudreU 
lalndmde cemetttm • Ne gam oımu
..a kuvwt dUta payi nl.Uivammd&,... 
Jfmalarl)'Jıe bl&l teellyode lıulunu

JW: aotıanm cSoetJarma dlld• •~ 
1aek 9Ul'etıyle etOdlertnt lkmale pllp., 

~ ume vermek için oeklldlli' 
i1ıtttna klJ,..utde w b!r wU gUUliğl 1 
~bel' a&lll&D ~~ ~ 
Ja7meUl tetkilcle,. bıraktı. Bu arada 

;.-ıllal'lbll bert dlllm!zr. M'vfrmekle uğ 
~Abdülkerim Ceyf1l'Dln °'Ellnsa_ 
aı kAmil,. ln1 de bltlrmette muvaUak 

'Cıılda.. 

dım ııoııra da g!W.ell~lni muhafaza 
..sen çok sevimı! caz!b. ~I bir sı.. 

maye mallktL 
Genc;llğinı de llme ve neıri maartte 

lltlımetıe ge<;.rdl. Balıknlr camilerin. 
dl bir baJk:ı vaızQ nssit.atl, gt1I' aea 
91, takl'lrierlnde!.<t tat\kat ve bell&'&t 
~tyte iftihar etti. · 

Bil' gazelinde (P'enıgat eyleme 6m
rllnde bıltka hizmetten) oemft, dedi. 
lfnl de bizzat yapmlf bahtıyarlal'daD. 
a. Hayatını ırwuııars bftyırlı olmağa 
Mılrettt. Ve timinden pe!l ce>k gençte-

lı1Ur9ld ve mUtesavvıt Mecdi ise, 
-huzurundan m!ls~fil<I olanlnra
eon ne!ulnc kadar ' 'lıle.arl!l Rabba· 
ntye., tnllm etU. 

trtan aaklliği"lden lezzet alır, le. 
dUnnı, sofi idi. Felsefi ımanını (Slneal 
uri mel~metıe rr.Uzeyyen olanın • za. 
h1r ve batım batında mllheyya görtı 
nur.) akidesiyle 11A.n etmişti. 

cumhuriyete kadar d .. vam eden 
mebusluğu, Şurayı Evkaf Reisliği ve 
Şer'tye Ve'k11eti mU teprlığı dolayı· 
siyle biraz siyasetle de r.ıeşgul olmu:• 
sa da ııayatmm bUyll\t bir kısmı maa· 
rif ve t.aııavvuf sııhasınC!a geçml§Ur. 
1Jml kemlllnl kendi gayretine, mllates_ 
na lr!amıu feyz aldığı Fetih Tllrbedan 
Şeyh Hacı Ahmet .Amlş Efendi ( ölO 
mO 1838 H.) ımrhuma oorçtudur. Gl
rtddekl edebiyat hocaltfında okuttuğu 
edebiyat derslerfııe dair noUarı bUylllı: 
bir cUd içinde toplanmft88 da Aiaııı. 
ray yaııgmmd& yandığ-..nı kema.u te. 
eutlfle söylerdi. 

"Oldu ı.mau Efendi A.ztnı-1 darW.. 
karar,. 1M9 mısramı lımaU Saib 
Merhumun ölUmllne "tarih., dUtllren 
pir, blr do.stuna yazrJıft merslyedeld 
f1l mısraı da aankl kendi hakkında 

sö:Jieml§Ur: 
"Atladı "'8llDf m:sarU, a#'lacb er 

llaltldDI,. 

OICllALEDDIN SERVER HlÇ 

ıçın 

Yeni 
tahkimat 
yapıyor 

İstokllolm, 18 (A.A. ) - Onoga 
.. c Ladoga gölleri ara~ılakt b&rekA.tı 

ıldka ile takip etmekte oıdufu Hel • 
s ink!de dU§llnll!dUg1lııe gf.re hareket 
harbinin gayclerl yakla!ınıllk llzere • 
dlr. 

Bu barekAt, ,u noıctaıorda yapıl -
maktadır: 

Garpda içinden gec:tınıe.t mtımıdbı 
oımıyan orıuanlar ortamr.da. 

Cenubpda Svir nehr! IJıtıkameUnde. 
Finlandiya fl!'kalar:. ı:l.>VJet Karelt.. 

sinin merkezi olar Pl trMA vodska dot 
nı ilerlemektedir 

Diğer tarattan Ruaıar uu .tıUcumla. 
ra karıı koymak için ye:at tahkimat 
vücuda getirmek maksadile hummalı 
bir faaliyet sartctıne&te~lrier. 

Bundan bqka FinlAdlyalılar, SvtriD 
garp salıillndekl mevzllerın.ı genl§let. 
mektedlrler. Fakat ne ba nehir, De de 
kareli berzalımm cenubllcda ..,. hudut 
üzerinde Sjııtervack ırmatı qı1ma,. 

mııtır. 

Berzahın cenuwnda bl.r takim l'ID 
bataryaluı, Leıılııgraaı bombardıman 

etmekte olup bu pehlr.le çıkmakta Olan 

yaııgmlal', gör1llmektf'dtl'. 

Diler taraftan Alman ıuta&tı. ~ 
goe gölü ile ır.toııya anıamda Jr.&ID 
bulunan Vonmoo adıulh• IKale m~ 
vaUak olmU§lardır. 

Dagoe ve Oeıte1 adalar. lıeDOs Rua. 
lamı elindedir. Rulll&r, 1hrq amtii • 
yestni defetml§ old1lklumı blldlnnek. 
tedirlel'. 

AlmanlarlD bu adalardaki bUa ba. 
taryalan tahrip et.alı!, e>ıcluklal'J ~ • 
lenmektedir. 

Cerrahpaşa hastahanesinde 
cildiye, frengi servisi açıldı 
Cerrahpaşa hastahanesinin ge

nişletilmesi icin yapılmakta olan 
istimli.ke devam edilmektedir. 
Yeniden ac:tlacak olan cilt ve 
frengi servisi ii!lümiradeki pazar-

* Blrlbirtni müteakip katile kafıle ı 
harpte ınsau &dürmek Allaha tazlnı 
midir, zayıflara mua\•cnJt, muhtaçla
ra llısan mıdır? Allahm 'eya tablatm 
tenazur ve nberı.?,i mükemmel olarak 
hedlye ve ihsan ettiği varlığımızı hU~ 
mıı.tımal mldlt'? Hayı?'. öyteyııe mu. 
saleba olunmalıdır 

* Karı Maka veraseti ilga ediyor : 
lılUlldycti kaldırınca bu fflkete maruz 
kalanların mal ve mntkü olmaz • ka.. 
nm zaten Yok - kl vemsetJ flgaya 
hacet kalıım. 

tesi gününden itibaren faaliyete 
geçecektir. 

Bundan başka hastahanenin 
antre kısmı geni§letilecektir. 

Ün,versite için burada yapıl. 
ması kararlaştırılan cerrahi pav
yonu 140 yataklı olacak ve 100 
bin lira sarfedileceklir. Bu pa.. 
rayı veklllt ödiyecektir. Pavyon 
için ica.beden iletler Avnt1)Q<lan 
getirtilinceye kadar şimdilik 
Cerrahpaşa hastahanesinin alet
lerinden istifade edilecektir, 

Silivri yoğurllan 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekileti süt talimatnamesinde 
yeniden tadilat yapılmıştır. Bu 
talimata nazaran Silivri yoğur. 
du tam ve yarmı yağlı olmak ü
zere ikiye ayrılmıştır. Yrumı 
yağlılar yii?.de 3,5; tam yağlılar 
da yüzde 5,5 yağı muhtevi ola_ 
ca.ktır. 

iran 
altınları 
nerede? 
Tallran 16 (A.A.) - Para ajansı 

sı blldlr!yor: 
ParlAmentonun H eyli.' 1 tarihli iÇtl. 

mamda me::ıualann b!rl Huıedana alt 
elmaslarla l'anka ka1mele•1 kartılıtı o 
larak mahfuz bulunması ı t'ap eden aJ,. 

tınlar hakkında dove•an etmekte o. 
lan pytaları maliye vezlrinden Wizah 
etmiştir. 

Maliye veziri Golsavaı ııu cevaba 
vermiştir. 

Evvelce &s 1Ub ettlğtmJA ctııt baJda 
mevzuu olan elmll8lar, ayı::i halde, e.ıd 
komisyon a::alarmm mU!lürlert Ue ka, 

paıı sandıklan l<:bıoo ol&rak banka 
bazlnealılde :ınalı.."uzdur. BuDlarm mu. 
faual Uatesi, kon:.iısyon azalan tara • 
fmdan mllhUrlenml§ " maliye vat. 
rine wvdi edilmlı 

0

bulunmaktadıl'. 
Hanedana ait ve tanhl kıynwtl ha., 

iz elmutara gelince, bunlar haliyle ve 
Glll!Btan ııaraym'll mtıze olarak ay • 
nlmı§ olan büyük saıonunrlo. muhafaza 
edilmekte iken bu sany, etrafında ve 
bllhll88& mtıze salonunda mııtanm11 °'" 
lan tamirat dotay:ıılle bu •lmulan toz 
Ye toprak altmds ve lıerke.tn matın&. 
hinazan olarak mul:afaza. etmekte 
tehtlke gör1llmtlf ve bunlar da 16 a. 
ğustoe 1941 tarihin~ m!.ııt bankaya 

naklolunmuotur. 
ptğer bir mebu8 fU ııözlerl slJyte • 

mi§ Ur. 
•·Hepunizın hllkQmete karp oıaıı 

itimadımız tamdır, bUlkanm da doğnı 
yoldarı aynlmıyac&tına ıilphe etmlyo 
ruz. lııfaliye vezlrillden bütün memı.. 
tarın bu elmulan ne pntı siyaret 
cdcbilecekler'..nin teııbttlni rica ederim. 

Macar 
Naibi 

Hitlerin karargahına 
niçin gitti 

Budapeft.e, 16 (A.A..) - Macar baş. 
vek111 Bardoıısay. paurt.e..ı cıınn ıstıe 
den sonra parlamentonuıı hariciye en. 
cUınenl huaunmda anılral Hortlnln 
Hl.tlerl.n umumi karargaJıını ztyareU 
ve bu mtınasebetle J&J.Ü&n görtı,meler 
hak~~~1 , 

B&f"llU eTnJ•. kral -1bln1n ıA1 -
manyaya deyahatiAin Al:rıaD • MacıLr 
ananevi doatlutu hava111 içinde cere. 
yan etmlt oldutunu mtiphede et • 
mlş ve iki meııı1eketf a'llkadar eden 
meaeıeıertıı tetıu~ netlculnde tam 
bir aıılqmaya vanımı, oldutU slbl 
bundan 80Jll'& da ~tl•re llarp ya. 
pılacak harekA.ta Macarlstanm iftira. 
kinin g1lmufü bahsbld<! iki memleket 
ordutan kumandıtnlan snmmda da 
aynı &nla§ma mavcut tx.ıunmaktadır. 

Hamiyetli 
bir. vatandaş 

Aıtkara, 18 (A.A.) - Kızılay 
umumi mertı:eslnden bi.ldlrilmlştir: 

h:ıUk kaza.sının Körliktan köyün
den Mehmet Ahlatçı tarafından 
cemiyetimize sekiz altın lira te
berru edilmiştir. Esas nizamname 
abldlınma tevfikan Kmlay daimt 
azalığına kaydedilmJ9 olaıı. bu ha
ymıever yurtdaşmuza cemyethnlz 
teşekkürlerini bildirir. 

Amerika 
Baş müddeiumumisi 
lngilterenin bazı mınta
kalanna ai1ih ve mühim 

mat nakledilmesine 
müsaade verdi 

Vapagtom, 18 (A,.A.) - Hari
ciye nezaretinin din akpm. 1ılldlr
dlğine göre, Ameıika Birleşik dev
letleri baş mtlddeiumum1sinin bir 
emirnamesi. Amerikan pmller1 -
n1n Britanya jmparatorluiunun be.
f:r mmtüalarma aDAh, mftlııimmat 
•e yolcu nakletmelerine mlleeade 
veımifür. 

Bqmüddebnnn•"rin ba emJm&. 
me8i mucibince AJllı8l'lr,ua ftllV • 
lan, B1rletlk kanık, lllndistan, 
Avustralya, JCaneda, Yeni zelaa
da ve cenubi Afrika ile Birleflt 
devletler re1ıllııin tayin ettlil 
halı> mmtakalan d&hfltndeıkl mm
takala.r hariç olmak bere, Britan.. 
ya impa.ra.torlufuııun dlier kmım· 
lanna gidebileceklerdir. 

Amerikan lıaridyesl ytlUek 
memurlarmm tearth etültne gö -
re, bu suretle, Amerikan vapurla
rı. prk! lngills Mribm, lııglUs • 
Mısır Sudanı, Aden, Perim, Blr
manya, Malezya, lncDia Bomeoeu, 
Bnıney, Saraftk, J'ljf, Paaiıfik a
daları, Bermudea ve Fal'kland .,_ 
.dafan. tngllil GUyam,. fncUiz Hon
duram, 1ng1d!z AıltJllerl. Tem&v 
ve Labrador gibi mmta.kalara ve 
buralal-dald limanlara slllh, mtı -
hlmmat ve yolcu götllrebilecek.ler
dlr. 

Bu emin:ıemen.in çı:kanlmaım:ıdaı
kl eeu mabat, tngutereye yar. 
dun progr&1J1IDDl tatbiki lçJ:n Ame
rikan gemilerinin gidebilecekleri 
araziler baklandaki muhtelif aual
lere cevap vermektir. 

igiliz 
tayyarelernin 

Almanyaya akınlan 
devam ediyor 
~ 16 (A.A.) - Dlln ge

ce çok kuvveW 1ncWs bombtLrdı -
man tayyarelerlnden mllrekkep 
bir filoeile PnaK p.tbl Almanya 
ve işgal altında bulunan l'ransı:z 
llmıuılarma yapılan almım bqbca 
hedefi Hamburg limanı obnaetur. 
~ lllMat tecWan. fabd -

kala.r ve demiryollan kuvvetli ha-
va filol&n tiLratmdıan bir kaç uat 
devamlı olarak bcimb&rdıman ~ 
mfşt:Dı. lıfUteaddtt bllyO yangm -
lar ÇJknuttır. 

Kukabafen Umanı ile Havr li
muu do1d&n da aym reee arfm,. 
da bambal~tır. 

Fransada 
kurşuna dizilenler 

Londra, 18 <A.:A.> - Alman 
lrontroltl altmda bulunan Pam 
.raıdyo8waa göre Alman Wa1 :mır 
tablan Almaa ordmu meaauplan 
aleyhine t89dı edilen teea"'1s ha
reketlerine kU'll mubi>elebllmi -
sil olmak üsere ltpl ahmıda bulu
nan Fransa.da 10 Fnams rehbıetıl 
daha kurşuna. cli7JJmiflerdir. 

KW'§una dizilenler 19 ile 62 Y8f 
araamda ldmseleıdir. 

Netredllen iııdmlerin yal'lllllıdan 
fazlası Yahudi imnine benzemek
tedir. 

Memleke · 
toprak mase. 

den bir 111 

Bir yatı mektebinde ücretsiz olarak ana
mz babasız büyümüş. maişet ve şahsiyetim 
kendi kendisine küçük kasabalarda, köyler
de, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf bir ce 
miyet için~ kazanmağa, yapmağa uğraşan 
Selma Tumrul, hürmet edilmeğe layıktır; 
fakat Ahrpet Dündarm senelerdenbcri ic,:in· 
de kıvrandığı istikbal hülyalan, yüksek ve 
parlak bir lıayatm nimetlerine kavuşmak 

1 
Edebı 

Roman öMRALD 
Yazan 

~EFIKAHME 
SEVENGIL 

öne.iti bayetmm düz bir çizgi ~ ~ 
cbğmı biliyoruz. Annesinin sağlığJıı~ el'~ 
onun ölümünden sonra ela ha~ 
panllllf, arama arkadq zoru i!e _.
alemlerine karqır, fakat hemen ~d. ~ 
tün ömrünü okuyup yamıak, ~ ~ 
şünmek ve hayallere dalmakla geÇl~ .. A 
ralı tecrlibeei bu genç adamda ~ 
huy deiittinne, bir aksülamel ~~ 
tirmit olacak ki bu gece lstanbula 

ti Selma T umrul cinsinden bir kadınla 
evlenerek mi tatmin edilecek} Selma temiz, 

"f, iyi düıünceli, saf ve sade bir kadındır 
ssa bu son vasfı üzerinde biraz fazlaca 
ak laznn: Saf ve sade bir kadm. Ah· 

et Dündar buradaki ··sade,. kelimesini ga· 
bir hürrnetsizlikten çekinmiş olmak i

Pl intihap ediyor, Semra hanımefendinin 
• fsızca savurduğu ·oosit,, ve .. görgüsüz., 

'melerind•ki dehşetli hakikati biraz olsun 
·netebilmek için ... 
insan iyiden, temiz, afif, basit ve acrk 

~mcıan her 7.aman hoşlanmıyor: kolayca 
lıyabi1di?:imiz fey bizim icin enteresan de-

.ldir. Semra hanımefendinin mechullerle 
lu, ucu bucağı bulunmaz. 10§ ve kanşık 

"lere benziyen ve ineanı daima ümide 
ltliiıaüıl'l'!1ı , araştırmanm ze,·kini verf"n, beU<i 

t , belki hftnan, berh :ılde büyük ve 
z bir lıevf!cenla dokh, .. -" ıııahsiveti ya· 
~ima Tumnılun k;ic-i' k ve ehemmi-

etsn va"l'm mıMJM!Yf" df'!vam imlc:~nt'H 

vermiyecek derecede ve nisbetsiz şekilde za· 
yıf görünüyordu . 

Ahmet Dündar bütün istikbal hülyalan
nı lmralımn sükun ve nisyanına gömdükten 
sonra bu ölü hayat için Selma Tumnıl gibi 
bir zevce sacie uygun değil, hatta fazla 
ve fevkalade sayılmalıdır; fakat hakikaten 
bütün iddialarından, isteklerinden, yüksel
mek, parlamak, meşhur, zengin ve herkes 
tarn.fmdan saygı ile anılan bir hekim olmak 
arzularından tamamen vazgeçti mi~ 

Ahmet Dündar lmralı cezaevi hekimli
ğini kısa bir zaman mahkumlar arasında ru
hiyat tetkiklerine imkan bulmak üzere ve 
bu vaziyeti mesleği icin bir kazanç sayarak 
kabul etmİ!lltİ: aradığım bulur bulmaz bura· 
dan aynlmak, tekrar umumi hayatın taşıp 
çalkanan dalgaları arasına karışmak ve mut
laka viikselmek, yükselmek, söhret ve ıer 
vet kazanmak niyetindeydi ; halbuki lmra
l!M gecen <l.} lar gene hekimde adeta bir 
uyu~ma. sönme, gündelik hayatın mahru· 
miyetlerine alı~ma ve fazlasını istemekten 
vazr.ecme l ı:ı ) ti ruhivesi tesis etti; Bursa 
ieyahati, Çclilroalast:.."'\ki yeni ahbaplar ve 
onlArm <liiqi:n,J·· .. rl;a ı,.,.j i!fe Ahmet Diin 

damı U)'Ufuk maneviyatmı kamçılamıt ve 
onu yeni baştan ihtiraslanna kavutturmuf 
oluyor. 

Ahmet Dündar kendisini saatlerce mq
gul eden diitüncelerinden ancak vapur Ga
lata nhtnnma yallaf tığı zaman uyandı; ls
tanbul kaldımnlanna ayak basınca kendisi
ni büsbütiin canlılık ve hareketle dolu hia· 
setti. Aylardanberi uzak yapdığı memleke
te gurbetten gelrniı bir adam gibi, yabancı 
i.ilkelerden vatana dönmüt bir yolcu gibi 
içinde belirsiz bir nq"e ve isimsiz bir sevinç 
vardı. Galata caddesindeki sıra dükkanlann 
ışıkları sanki daha parlak; Karaköy meyda
nı adeta geni§leyip büyümü§; tramvaylar, 
otobüsler, otomobiller buraya adeta bir Av
rupa tehri manzarası venni§. lstanbul eski
den de bu jradar kalabalık ve şa'f88k nwydr> 

İçinde gittikçe şiddetlenen bir coıkun· 
luk ve kuvvetli bir Y8§8ma ihtirası hissedi
yordu. Beyoğlunun mühim ve mqhur lokal
lerini bir bir dol.,.nak, bir gecede bir kaç ~ 
re gitmek, insan görmdc, mu.iki dinlemek. 
güzel kadınlan seyretmek ve... içmek isti
yor. 

iN.met Dindarın lmraı.,. gitmeden 

sar bumaz doğruca umumi eğlen~ 
nin bol qıkb kapılanm aramak is 
yuyor; uzun deniz aeferlerinin ~ 
güçlüklerine, mahrumiyetlerine ~~ ..... 
elikten sonra braya adnn atar atJll31! .. 
nelere dalan ve çektidkleri sıkmtıYI• fJ 
leri, mahrumiyetleri içki, musiki ~e 
tesellisile unutmağa çal1J8n ba}ırı ~ 
psikolojisin: şil"(ldi her zamankinden 
kesten daha iyi anlıjor. .. 

Ahm~t Dündar Bcyoğlun?~ ~ 
panltılı, flltir pkır aydınlık büyük bit 
lokantalarından birinde yemek. 
sabahlamak ve birinci smrf otelle~::!ye 
de sıcak bir banyo alıp yatmak ve OSJ

dar uyumak le aran ile tünelin alt.~# 
girip yukan caddeye bu iatekl~ ~ • 
zamana kadar şahsiyetinin ark8'1'-'; l 
lanmıt ve bin bir mahrumiyetle dol 0 
lı aylanndan sonra birden cani rı'! l• 
çıkmış olan yeni Ahmet Dündar ~ 
;ordu. {Dtwanll 



HAVAGAZI iHTiKARI Ml?I üskodarda.mura
Kadıköy şirketi müşterile- kabe şubesı açıldı 

• ' k Beyoğlunda da bir şui:>e 
rını i i kısma ayırmış! açılmasıdüşiinülüyor 

Bu hususta miirakabe bürosuna bir ihbar yapıldı Üsküdarda nçılac:ığmı haber ver
diğim.iz murakabe bilrosu şu.besi 

Dün fiyat murakabe bürosuna, ı mış radyo ve elektr;k Jevnzmıatı faaliyete ba..<jlrunış bulunmaktadır. 
enteresan bir havagazı ihtikar ili- 1 satan P:lips mağazasında yüzde ıse- Bu fJUbe, telefonla fst.anbuldaki mer 
barı yapılmıstrr. kiz yüz nisbctinde ihtikar yapıldı- keze bağlı bulunmaktadır. 
Kadıköyünde oturup tanınmı~ ğı yolunda blr ihbar vaki olmuştur. Diğer taraftnn fiyat muralmoo 

kimselerden biri tarafından yn.pı· . fiyat murakabe bürosu memur- bürosu şefliği, Beyoğlunda da bir 
lan ihbara göre ka.drköy havagazı Jarı tarafından dün yapılan ara.,<1· murakabe bürosu açmağa karar 
müdilrlliğü, mtiştcrilerine, haruri hrmada f'ilhaklka bu müesscse,de vcdnı:iştir. Ancak, bunun için Üs
kuvveti gayet :ız ola.n bir nevi gaz 16 kuruşluk bir adet ampulün 100 kUdardaki tecrilbenin neticeslne in· 
\-erntektedir. Bundan dolayı Kadı- kuruşa satıldığı tc_sb!t edilmiştir. tizar olumaktadır. Eğer ÜskUdnr
köy cihetinde oturan bir çok kim- İhtlkfır failleri cümhuriyet müdde- daki büro, matlup neticeyi verir-
seler, evlerinde hava~~azı tcıdsatı . sc Bevog"lunda ,,_ bı'r m··-•·abe 
b ~ luınumilığinc verilecek lir. ,, un. lLI <Ul. 

ulundugu halde te:rcllian mangal bürosu açıl~ı, esns itibarile ka. 
kömüril kull.anmaktadırlnr. İhbarı İllTİKABD.\N BİR KADL'°I,.\ mrla.~tınlınr§lır. Bu büro da, te • 
yapanın iddiasına göre Kadrköy ntn f;RKEK 1'1:.:\'KiF t:DiLDi lcfonln merkeze bağlı olacaktır, 
havagnzı şirketi nllfuzlu kiınsele· Büronun önümüzdeki hafta jçindcı 
rin oturduğu mmtak:ı.lara haruri Galata.da Tünel ch·nrında nçılması kuvvetle muhtemeldir. 
kuvveti fnzla olan bir ne'i hava- 13 numaralı dükkanda fotoğ- - -- ~• - -
gıı.zı vermekte. diğer mmta.kalara raf mazlemesi satan Nuvart adın. 
ise alelılde kuvvette gnz tevı;i et- da bir kadm, 80 kuruşa satılması 
mekte<lir. Bilro, bu c!lıeti do tetkik lazım gelen filmi 125 kuruşa sat-
cdeccktir. mış, yakalanarak diln asliye ikinci 

BiR JHTtKA İllBARJ CeT..a mahkemesince tevkü rdil-
Fiyat murakabe bürosuna, tanın. miştir. 

Taksi ücretlerine yeniden 
yü zde 25 zam edildi 

Halk her saatte vesait bulabilecek 
Şehrin ekmek ,.e nı.;uJ vasxtalnrı ih

tiyaçlarını tctk1k etn'el: ilzere t.uı;ü.1 

belediyede b!r tc plnn•.ı yapıımıştır. 

ll'oplantıda İmza kayınaı.a~11ım, bele. 
diye reis muu·im iıış..: nı.:ııteşarı, top .. 
rak ofisi ~UdUrll bel .. dlyc tc!tlı he. 
yeti rel.tl, iktisat mU~i.hU ba:z:ır bu • 
lunmuBtur. 

Bütün kazalards ekın<'ğın normal 
,ekllde ve iyi oln rıı.k çıkınıuıı için tef. 
tl~lerln sıklaştm!>nL'I" ft:nıı ekmek ı.. 

mal eden fırınlar hak!unı:ıa ylldınm 

cezası ı.atblk edl.mcsı lrnrarlaştırılmış 

tır. 

To.katlerfn zam mc:t"''C"İ de g<:!rilşU. 

mll~tUr. Şlmd!Y" knd:ır t.'lkısllere ya. 
pılo.n zamla birlikte umu ı.ı zam mlk.. 
tan yUzde 15 1 l',uJmuştu;-. Fakat bu 
miktarın bugUnkfl ihtiyacr önllyemi .. 

Mazot tevziatını Liman 
Reisliği yapacak 

Mınt:nka liman rc16llği, deniz 
nakil vnsıtala:rnıın ihtiyacı olduğu 
ınnzı.:t tevziatını Uzerinc almıştır, 
Bundan sonra, rnazut alma.k isti
yenler İstanbul liman rclsliğ:tıe 
müıaca.nt edeceklerdir. 

Bir katil 12 sene 
yatacak 

Bir müddet evvel Silh-ridc otu
ran ~adlr adında birls.I, bir gece 
nılesi ile gizti mUnıı.-;ebet te bulWl· 
mak üzere evine giren lsmail a. 
dındaki k8ylüsünü öklllrmüııtü. 

Dün birinci ağır cezada muha • 
kemesi bitirilen Nadir CV\'eta 18 
seneye mahkıim edilmiş, fakat talı 
rik sebebi görilldiiğiln<!cn cezası 

12 seneye indirilmiştir. 

yeceğ', ı;özönllnd'.! tutula"8h yeniden 
yUz<le 20 ?.anıla umumi ?em miktarı 
yüzde 35 c çıka~11mı§ttr 

Bundan ba!lka şehrin nakil vasıta. 
ıarı ihtiyacı da görUşülır.li~tur. Benzın 
tasarrufu dolayxııile son yapılan oto
btialerln harl!'l(et saatler.' flzeriilde ye 
nlden taJilı\t yapılmaıı ihtiyacı hasıl 

olmu§tur. Buna ııebcb d'? halkın geç 
\'akit uzak sem~re giUr.t'k üzere 
nakil vasıtaları buJamar.ıalandır. 

ŞirkeU hayrlye, Akay, banl!yl5 tram 
vay ld&relerile de temaa edilerek bu 
oakll v1181tatıı.rın:n tarlfe:nı de gUnOD 
lhtiyncma ;;öre tıınzııo edilecek, halk 
f!'CCC, otobUs, tramvay. tr .. n. vapur bu 
labilecekUr. Bıı busuıtl&. tetkiklere 
ba§lanmı§trr. 

Hırkaişerifli .Şerife 
31 gÜn yata cak 

Hrrkaişerifte oturan Şerife a
dında bir kadın RVnt e\'de üst kat. 
ta etlrran Namıiye adında bir genç 
kızm odasm:ı Jcağtd:ı. finnlt kazurat 
koymuş, bu yüzden aralarında ~ı~ 
kn kavga sonunda biribirlerine ha
karet ettiklerlnden karakola ve -
rilml~lcrdir. 

Şerife karakolda da tek durma· 
mıı; ve polis Cafere de hakaret e~ 
mlştir. Neticede cürm.ü meşhut 3. 
eli sulh ce7.a mahkemesine verlleo 
Şerife tluru~ı sonunda 31 giln 
mUddtlc hapse mahküm edilmiııtir. 

.Altın Fiyatı 
Dün bir Reşadiye altınının fiya,.. 

tı 25 lira. 50 kunıı;ıtu. 

Otomobil lastiği 
tevziatt 

Bir müddcttenberi durdurulan 
otomobil lfı.stiği tcvz:a tına yakın
da yeniden başlanacaktır. Ancak 
bu hususta hazırlanan tevzi liste
sinin alakadar makamlarca tasdiki 
icap ettiğinden lastik tevzilnin bu 
hafta sonunda, olmaz.sn önümüz. 
de.ki hfta ba.'.ılaması mukarrerdir. 
Lastik tevziatında, müracaat.çtlarn 
verilen sıra numarası göz önllndc 
tutulmaktadır. Bundan dolayı, sı· 
rası gelnıiyen icıtida sahiplerinin 
a~8?arlara müracaat etmeme -
len lazımdır. Bu partide tevzi edi· 
leıcek otomobil lAsti{;'i miktarı 120 
kadsrdır. 

Külliyetli mikclarda 
çivi geldi 

Son gllnlerdc 1stanbul madeni 
eşya ithalı\t birliği namına külli -
yetil miktarda çivi gelmiştir. Bu 
çiviler, tama.mile birliğe aittir, 

Bir sabılcalı 
mahkUm oldu 

~enlerde, doktor Halit Galib n 
parasını çsrpan S!lbıkalı yankesici
lerden •revfi.k Özavcı dün birinci 
asliye ceza mahkemesi tarafından 
11 ay 20 gUn mfiddetle hapse mah· 
kfun edilmiştir. 

--~---

Ağaçtan diişen çocuk 
Ortaköyde iskele cadde.sinde o

turan 9 yaşında Yılmaz adında bir 
çocuk, çitlenbik ağacına çıkmış, 
bir nralik düşerek başından ağır 
surette yaralaıımıstır. 

Yaralı çocuk bnygın bir halde 
Şişll çocuk hnstanesine kaldın! • 
mı:ştır. 

Kamyonet çarptı 
Şoför Bahattin idaresindeki 

3549 numaralı !kamyonet GUmtl.ş -
suyundan ge~erken, Kemal rıdmda 
bir ç.ocuğa çarpmış, kendi.<ıini aya. 
ğmdan ve muhtelif yerlerinden 
oğır surette yaralamıştır. 

ç.cx-uJc ha,ı;;taneye kaldırılmış, 
suçlu §oför yakalanmıştır. 

Ertesi sabah vaziyeti Çaneye 
uzun boylu anlattım. 

, - ~ .. .. .. ' 
Derken "Transatlantik :-ıİgor. 

ta kumpanyası" mümessili 'Mb· 
ter Farnham da geldi. 

Çaneyin mm·afakati üzerine, 
ona da vaziyeti anlattım. Pren. 
Besi gördüğ'ümii, ondan sonra çar 
çabuk Parise gittiğimi, Matma. 
zel Lantiycr ile sı;örüşmclerimi 
kendisine hikaye ettim. 

Sigortacı. herhangi bir mi.ıta · 
Jeada bulunmadı Sadece, Mat. 
mazel Lantiyerin s&Jerine ina· 
nıp inanmadığımı sordu. 

İnandığımı söyledim. Başını 
iki yana salladı: 

- Şu halde Prenses Sarent7.of 
size yanlış ifade vermekten isti
fade etti. Fransız kadınının izL 
nin muhakknk bulunacağını bili
yordu. Acaba zaman mı kazan. 
mak istiyordu .. 

- Zannedersem öyle, dedim. 
Kw.andığı zaman zarfında. siz 
de ona, mücevherlerin sigorta be 
delini ödiyecektiniz, Prenses dt• 
paraları alıp, ~imdi kimbilir ncr
de olacaktı. Fakat şimdi. mücc\'. 
hcrlerin kaybolduklarına dair 
tam delil elde ettikten sonra Ö· 
demiye kalkacaksmız sanırmı . 

Mister Farndan: 
- Elbette .. dedi. Tam ve müs 

bet bir delil elde etmedikçe öde. 
meyiz. 

- Pekala, bu mü.ctbet delili na· 
sıl elde edeceksiniz? 

BiR CASUS OLDURULDU 
Bü.vük. heyecaniı zabıta ve Casusluk Romanı 

31 İngilizceden Çeviren : H . MUNIR -
Prense~ Sarentzof, sorgu

. va <:ekildiği sırada, mücevherle. 
ri ~listcr Esmora verirken. ken
disinden kağıt aldığım söylemiş* 
ti, bunu görmek istiyeceğiz. Mü· 
cevherler Mister Rmıora veril
diği zaman bizi hadiseden usulen 
haberdar etmişlerdi. Mister Es. 
mor bizim tanıdığımız bir mü -
cevhercidir Fa.kat bu "haber 
ver~" Mist~ :E~morun mücev. 
herleri aldığına delalet edebilir 
nıi? Biz, o k§ğıdı görmek isti· 
yeC'cğiz. 

Çaney söuı karışarak: 
- O kağıt dahi, Mister Es

mor öldürüldüğü 7.aımın mücev. 
herlerin kendi::ind~ bulunduğu . 
nu ifade etmez. Demek istiyo· 
rum ki, Mister Esmor Amerikalı 
müşteriyi görmek için seyahate 
çıktığı 1..aman mücevherleri be· 
raberinde götürmemiş, belki Lon 
drada emin bir yere koymuştur. 
İhtimal önce ihzari bir konµ.~ma 
yapmayı muvafık görmüştür. 

Sigortacı: 
- Belki, dedi. Fakat Prenses, 

Mister ınsmorun. müce,vherleri 

müşteriye göstermek için bcra.. 
berinde götürdüğünü söylüyor .. 
Gene or.un ifadesine göre 1\Hs • 
ter Esmor öldürüldüğü zaman 
mücevherler yanındaymış. Ve 
onu öldüren adam, mücevherleri 
alıp gitmiş. 

Çaney sordu: 
- Bunun üzerine Prenses de, 

mücevherlerin sigorta kıymeti 
olan yüz bin sterHni almak isti. 
yor dğil mi? Size bir sual soraca· 
ğım: Bu si~orta muamelesi va· 
ptldığı zaman miicevherlcr. s .ıc 
g-ö,,,terilmiş miydi. 

- Elbette efendim. Bana gös. 
terildi. Benden 'başkalan da var
dı. Fakat esa"' muameleyi ben 
yaptnn. 

- Siz mücevherlerden anlar 
mısınız? 

- Ne münasebet .. Bir taşı ö_ 
tekinden farkcdemh·ecek kadai' 
bu işin cahiliyim. · 

- Lakin müce,•herler. her 
halde muayene edildi. Kıymet 
takdir edildi. Prenses Sarentzof 
yüz bin sterlin dediği için hemen 
yüz bin sterline sigorta edemez 
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Girip dl•tbıdlkçe: 

Şoförlere kızmıyalım 
'.fek kalmalı:, lıosuma gitmez. Yer yüzünde, eşsidn listUnc ı;e\· 

rilen, göı. ına.hf;Crinin ne nı:"lr bir §ey olduj;'1Jnu bilirim. Jştc bundan 
öliirüdiir, ki gru-abettcn ı:ıiddctle ~~ldnlrim. Garnbet di.) orunı, ı;tııı 
kü biz ı;.apt:al•' yarndılı~hlarm, ha\ uşac:ı .. lan e~siılik, nncnk ''a.) ı.ı. 
n,, Jıkl::rdu giırünür. 

l•'nkıt bu~Un, basit bir da.nıdn ba.51,alarmdan n~Tibcni:,rtm. 
lllr aya ~~kın<lır, gnzetclcrdc hemen her imza. !tlıibl ".Ofo ler

ılen ~ilaiyl't.ri. İnik b:ıyralı:lı t:ıksimet reler, beri.esin iniciııc Joku
mıyor. 

DUmen lm .... ıııdn bir iliıh gıırurik ) an ı;elcn: 
- Ilı•-, mu;,ım? 

Sonısımn, CC\np \Crmeğc tenezzül ctmlyf•n: Polise: 
- Uo112:.lniİı1 yok! 
l>iyeıı ŞOriİI' :;i.ızümil7e bahJ or, 
.Cıı hali rr.Una.scbctsiı bul mı 'ıır; ticaret nhliiklJ lf" t eıır edemi

yen, lmstıhlıl, «ayan ':ı.r, ceza istiycn 'nr. 
nu tiirhi Jı:ıllfr benim de hn~nna geldi. Ben '\le kız•Yın gtlnc~in 

alnında, yağmur ultuıcl:ı. şori.ırlcıc ba~nırdum. Onlnrılıın yulrnndnl.i 
<'CVnı>lnn nl<lır.ı. Falaıt can sılnsı lıa~kıı, ndnlet duygusu ltışka
ılır. 

Her ~Y, canlı~, be llycn bütün gıda maddeleri yilıd<' yuı:, iki 
lÜZ arttı. Ot-0mobil, liı.stllı:. yedek pıırc;n rilntlan, ntc ıı:ı.ha.<:ına ytik
c;eldi; ı;oför dü;1iııülmool. 42 liralık lii.stiklcrln "27ij" lirn~ıı s:ıtıldığı
nr blliyorıu. Hunla demirin 6umıı J\.nfd:ıl,"lnd:ı. 

Son gunlerdc, benzin dnl'iığı da :ı~e kan en, yaya kaldık. 
Şoför de n•idcll, gih <leli bir \'arhl•tır. O da <loymul{ \ e ı;iyin

mek Jstcr. ArohJ.;;ı, onun geçim 'U"'ıtnsıdır. Bu arabanın da bir 'a· 
t.ıati ömrtı \3r. J,fistlk csltir, m:ılms esner, fren boz.ulur, cnın kırılır. 
Hepsini dü"üı.ıııek, hepSi lc:in p:ıra nyınnak ,.e bir ~ün bu nrnbanın 
yerine bir b:ı"lmsrnı tco~'lll.'\k Ia:r.ım gcl~cf"ktlr. 

Bu eıırtıar içide, bütüı;ı buPfnr nasıl başnnl:ıbllir? Şoför, nltmd • 
ki araba son nefesini H·rinccyc knılar hadi, siiyll' hi•) I<.• sürünli11 
yaşrvabllshı. l'nknt. sonra ne y:ıpnf'ıık? 

Dillrü g:ı7:etcJorde okudum. Bu zavnlhlar, ~iizdf• ylnnl zammı 
ninwt bilmişlerırlfi. Şikayet ettli:-imiz, terbiye n nhlüklnrıııilıın mcm. 
mın olrııadığmıız şofôrl~r, bence memlekettcld muhtf"Mrlerc, im hn· 
rel:ct lrrile ders ,·ermi5Jcrdir. 

"Yü7.de ~ lmıi :r.am,, in. doymağı, ticari lınyatın hangi hısmıncl:ı 

~örU~ ornz? "r~n ınnsum,, farın ~ üzıle yUzU az buldttı:dnn bir dc,irde, 
gös1crdiklori hu tok gözliiliik, bizi şoförlerle ban~hrncalı: kndnr J;:u,·. 
\'etli bir tkari olıliik csericlir. 

HAKKI SÜHA GEZGİN 

üstün kuvvetlere karşı koymanın sırrı 
Muhar~be kıymeti erin ve komutanın kıymetidir. 

Muharebe Jaymetinin üstünlü~ü adetçe azlığı 
telafi etmektedir. 

Askeri Mccmu:ının 121 inci sayım 

da mutnd dolgun mUnderccatlyle çık. 
mıştır. Yedek Tet?"mcn A. Şevket ta 
rafından yazılan ve (İstlklc.l Harbin· 
de 88 inci o.lnyla Saınsı.ı .. dan 1zmire) 
gidişi nnlatnn tarihi no.ıar bu sayıya 
eklenmiştir, 

Mecmuanın, ordu mensuplannı auı. 
kalandıran muhtelı! yazd:ın arasında 

Kur. Alb. Vahid Al<yar iınzalı blr ma_ 
kale, {Ustnn kuvvetler-: lmrşı koyma· 
nın sım) nı gösteriyor. Makale şöyle 
ba§layor: 

••BugUııkü A\TUpa luırblndo tnıık 

'" t:lyyan'.'nln stlrat ve o.leş lrodrctlnc 
dayanıut haslrnılariyle elde edlll'Jl seri 
mu\'nrtaı..ryetler, myıf dlişUnc-.cllleri, 

hu harp ve sUAh \ıısrtal:u-ıııcn Ustiln 

<>lan taro.fm mutlal;; muvuf!aldyctlno 
inandırabilir. Uuıılar, bir orılunun harp 
kudretini nı:ılzemc UstU,,ldğü dercce-
61~ fo mukayese ctmC'k gaflcUno de dü
~blllrler. lfalbuld bl.nlerl e yıllık tarih 
bize ,gösteı~ıniljtlr ki m!iıııwi ku\·vetteıı 
mahrum olan bir ordu lou malzemeyi 
Jrull:ınmak lrndretlım umllk olam:ız. 
Tol nik ne kndnr ternkkl ederse etsin 
insan nıhunıııı ~ilkscl•~lğlne dnyıııuna_ 
d.ıj;'l taktllrık dalrn:ı liclz ,-e c:ın ızdır. 
Bi7.e bunu -ıılnn bMIM'ı<'r de göstcr
ml tir ... 

Mıılııırrlr "l'unnuı mnhtemC'I buh· 
rantı \nYlyctlerlııc tar1hteıı nlllC."\ğı• 

m11. kıınııtlc lmrt>• l><>)~blleec~ml1.I 

söyledikten w "lıu Ju 1 bizi hl~ bir z:ı.,. 

snız ya .. 
- Elbette harır.. Fakat cks· 

perlcrirniz, yüz bin liradan da 
fazlrı kıymet takdir ettiler. Pren~ 
ses yüz bini kUfi buldu. Kendisi 
de taksitlerini bu miktar Uzerin
den ödüyordu. 

- Beş yüz sterlin kadar değil 
mi? Oldukça mühim bir meblf\ğ. 
Prenses bu parayı na~ıl ödiiyor_ 
du? .. 

Çekle .ödüyordu, Kendi im 
zasını taşıyan çelderle ... Ve b:.ıc
ka bu parayı tediye ediyordu ... 
Nıçin sordunuz? 

Çancy cevap vcrdı: 

m:ııı b:ı.srııa kalıp knnulora SC\ kcclc-
m~; biz tnrlhl lr bJlgl kaynağ-ı 

telaklil ederiz,, •I . ı e ı onrn 5C\ k 
tallmatruı.rne.-ıln!n tl ind maddesi c
saslnrıııı tefüll;; Uc dlyo.· kJ: 

''7.'lferl.n; ltomutan'uı tı"'tlin et•\ k vo 
idaresine, l.ıtanm da Ushm muharebe 
kıymotlne ba~lı oldııI,-cııu gurllrtiz. 
l\JuJuırebo kıymeti l ~rln 'o konıu
tan'ın lcıynıetı olduğun:ı gort', her fül.. 
Blnln ayol ınuluırebe kı.)ırt"tlnln listll.n· 
IUğU de od~ azlığı tdfıfl etmekt~ 

dlr.,, 
"Bu nutddenln nıhurı•ı Tlirk ordusu 

lmdar nnlamrs v~ tııtlıllc rtmlş dünyn· 
d:ı hiç bir ordu .)'oktur, dcnlll"blllr. En 
ynkm tnrlhl obn tstlklfU llnrblnl bno 
ndetr.c ,.o malzemcee aztığımıza :rnğ_ 
meıı üstiln bir muhnre!ıc kJ.)"Ul('tl llo 
elde cttU;:.,, 

Makale şu net!ce ile b't.yor: 
''Komutanın kıta z:ıfı'rin ı,nznnıl· 

nıaıımı U-mln 0<leool{ "fi ~ ıU.sck laılıi· 
liyetlerlyle üı;tıln Jrnvvetlero ~ı k~ 
)'BO:ıktır ... 

TTamvay hatb 
geçen yollar 

Tramvay ve elektrik işletme .. 
lcri umum müdürlüğüne nafia 
vekfiletinin kararı ti7.Crine ana. 
caddelerden gc~eı1 tramvay yol· 
Jarını asfalt veyahut mozaik par
ke olarak in.sa edxekt:r. JC:ıre 
ayrıca bu sahalarda vukua gele. 
cek tamiratı mütemadiyen yap· 
mak mı:{cburiyetindedir. 

Şehrin bazı semtlerinde tek 
hat üzerine işliyen tramvay yol· 
lan çift hatta GCVrilec.:-ktir. 

----'-O-

Cevat Nizami 
lzmire gitti 

1zmir ticaret ve zahire borsa 
sı komiserliğine tayin edilen sn 
brk İstanbul ticaret odası umu. 
mi katibi Cevat Nizami Du:::cnli. 
dün Tırhan vapuruyla '\'azifes 
başına hareket etmistir. 

Cevat Nizami, lzmirdtki 'azı
fcı;ine, 450 lira ücretle tayin cd'' 
mi~tir Bu miktar, bıırada aldı 
ğr tlcretin aynıdır. 

iv ır m ı _vı_ev_v_eı_1t_va_t<_ııl 
l: h.)IUI 021 

Odun ve kömür 

-Arkadaşım }{embervel'in 
dün Matmazel Lantiyerden edin. 
diği malumata bakılırsa, Prenses 
zengin bir şey değilmiş ... Evinin 
vaziyeti de onu gösteriyor. Ha
kikaten ha}TCt edilecek bir va. 
ziyettir. Kendisi bir prenses <?}
sun; yüz bin İngiliz liralık mır 
cevherleri bulunsun ve öyle bır 
dairede otursun Hatta Matma. 
zelin ifadesine ğöre. Prens~s sı
kı bir ekonomi iGinde yaşarmış .. 
_Şu halde, ne demek i tiyor. KömUr Fiyatı ytık~c'm~klcdlr. B.r 

sunuz? ay evvel b ' k:ıruşa vt>rllen kömtirUn 
_ :F:saslı bir şey söylemek ni okkası eıyevm 6 ku,--u' ıo p radır. 

yetinde değilim. Yalnız şuna dik Kuru ve \c kısmen dal.la tc;z .. uz ktimllr 
katinizi celbederim ki. mücevher ler 6 kuru§ 30 parııd•r. Ptrakende fı. 
!eri kendisine tevdi etmesine kar yatlar 7,6 kuruştur. 
şıiık Mister Esmorun verdiği Odun da en a§llğl ve kesilmem~ 
söylenen imzalı ka!';dı her halde gürgen çeklııl 370 kunı~'\6ır. Me;;e o· 
görmeniz lazımdır. duntan 370 - sso <fu'. K<>sllmlş ya,.. 

( D<'Vam1 var) • rno. meşenin çckısl 540 !turu tur-
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ağ e SL ikastleri
ni (m te ip ediyor 

uzvel:iOmühim -
raporları 

~~~~~~~~~--- Partf Giiijiunda--~ye cuınhur1iJ' (Baa tarafı l incld.el "d n kuru 
l'a~ngton, 16 (A.A.) - M. 

--o-- Ruzvelt'in kiralama ve ödünç Sovyet tebliği Divanıharp kararile verme kanununun mevki tatbike 
girmesi hakkında parlamentoya ng ı(· i ·, ~m 0d~lr!n tevdi ettiği raporlar yardımın (Brut tarafı 1 ıncidd 

n t 1 u ~ uı büyük bir lm:mının İngiltercye 
.. j yapıldığını aynı zamanda di~er sabah neŞ'redilen tebliğ: 

Roır.n, lG (A.A.) - Zağrepten 12 millete de mlizaheret edildi· 16 eylul gecesi krta!amruz bU-
bild rillyor: ğini göstermektedir. Bunların tün cephe üzerinde düşmanla hıır-

30 ı " · 1 y · betm~lerdlr. 14 eylulde, saat 12, a ı ... ara- arasında Çın, Po onya, unanı.s· 12 eylfllde Sovyet tayyareleri 
sı Zı:ığrApte b"r bina d:ı.hilinde 4 tıın, Yugoslavya, Norveç, Belc;i-
bomoo pa.tl:ldığr, llırvat dahiliye ka. Holandn, Holanda Hindist3m cephenin §imali garbi istikamet"n
ncz.arctinin remni bir tcbliği.ııdc Be:-ezllya dominik cwnhuriyeti de Alman tayyare meydanlarından 
hab~r verllmekted·r. bulunmaktadır."' birini bom.bnrdnnan etmişlerdlr. 

D.r Hırvat polis kom1seri öl.mil.'} "Bu yardımın bir iane veya 20 faşist tayyn.rcsl tclırlp edl.1-
ve il" dsi Alman olmn.k üzere 4 a.a - ~"mpatı· rncseıes·1 o1madımna ı·!';a mlııtir. 

""' • F" " - Sovyet bo::nbardmıan ta.yyarele • 
ker ynrnlanml!"tır. ret eden M. Ruzvelt raporunda ti cephenin cenubu garbi istika _ 

Aynı gUn ··uzta.ı;a" milis kışla- demiı;tir ki: . 1 d"" 
--"- d bi bo lxı. infililk' tm· "T ·· k Unf •t metındc kilin b r ~man tayyare 
l:iUlUU • r m . e -"· ecayuze arşt m erı. ~Y- meydnnma da hllcum ederek 16 
ı 2 kl~i ağır ynralnnmı§tır. kavemetın m_uvaffak.ıy~~ızl.ıg~ tayyare tnhıip etm:şlerdir. 

Resmi tebrğde, bu suikastla - Jl!-ahkfun oldugunu bıldıgım1z ı- , 13 eylfllde cenup istikametinde 
rm, komüni!;tlcrle İngiliz ca.su.sln - çın bu yardıı_nı l:ap~oruz. Avru- kfiln bir Alman tayyr.re meydanı
nnın eser! olduğu söylenmekte - pa kıtasını §tmdı 1?0~~lüa ~lan na karşı yapılan nkın esnasında 10 
dlr. amansız harp r.~n.~ınes~nı ~aglCıp dUı;man tayyaresi ta.hrlp edilmiş _ 

MU.tca.dcllt tevkifat yap:l.mıGtır. c~ek ~ncak ?ı;ıtun hür millet!~- tir: 
rın mutec~vızın darlbelen~cc_ı Hnva. kuvvetlcrlmlz cephentn 
m~temel o.an her ye:~e m~~te_ gnrp istikametinde bulunan bir fa
re.~c g~:yTet sart:~cle~~ ıl.e m~ flı:ıt tayynre meydanı üzerine bir 
lcundu~; .~crı:~n:. hurı;vct u.g· akın yaparak 7 ta.yya.re ve iki top 
r~na_ dovu~en butun rnı}I7tlenn tahrip etmişlerdir. 

* • ır. 
Eadapc.~tc, lG (A.A.) - "Pes.

ti Kurler,, gıızetcsl, Bosna Sa.rny 
divanı hnrblnin 11 'k8y1UyU idnma 
mclıl:Q.m ettiğini b1ldirmckted r. 
Bunbrd:ın onu dı?rhnl idam olun -
mu,, biri nfferilm";Jtir. Mahküm -
iar bir Ustrışl mUfrezes· He j:ındar
Jna}ara tnarruz ctm~ler ve br tü
neli havnya uçurnuık i:.ıterl>en 5 
üstaşlyi öldünn~lcrcllr. 

General 
Denz 

~. 16 (A.A..) - Yakm:ark kıta.. 
lan 00.:;ıkurr.nnd:ım gc.."lcraı Denz, dUn 
akfnm Viş:yo gcımış ve tstasyonda 
hllrlciye ve ba.rbtye nezaretleri mUmes 
8Ulcrl tnra.fmclnrı sel~mlbı:mıııtır. 

General Oenz, bu~l!n mareşal Petcn 
tarafından ;e Vl;-lye ın det eder etmez 
ıı.mtraı Darlan tnratm~ kabul olu. 
nacaktn-. 

General Denz. mUlılro blr a!yns1 
mcvkle getlrfiecektlr. 

* • • 
Vlş1, US (A.A.J - Fnınannm Su• 

riyed ki atı komls'!rt, bu robalı marf.'• 
§ili Feten tarafın:!.:ın kabul edllm~Ur. 

Kara e iz sal rı 
(Baş tarafı 1 lncfdt} 

ehemmiyet nl:ıcııktır. Yıılnrz &1lndllz· 
lerl yol nlm!!l;, geceleri ~tmek osulll 
nıuıınr:wı. cıllllrsr elnlcU btruıl:ul lle 
llop::ı. nraıunCn anc:ıl' on nıtı, on ye. 
dl günde tam:ıml n:m blr posta. eefcrl 
omm:ın ylrtnl, bclld ;>1:ml beıı r;llno 
kadar ozayncnkta. nıını;:ıo ela bir çok 

mahmrbr mcyd:m!ı gelecektir. 

Blescll\ Trnbzcınibo kııı.aplık har 
vıuı ııl:ın vnpnrlnr O\'Vt:lltıO lswnbula 
Uç gQnde gttuğt h':Jdo bugtın yedi 
gl1Ddo vıırnbilmektOOlr. Bu yedl gllo 

içinde luı.)"'lUlbr Ulmelıtc ve diri ola· 
mk btıuıbula varanlar ~ l ltkletlcrln.. 
den müh1m bir kıimmJ l;D)'bctıncJ:te
dlı'. Gerek llIOm \"O gerek llklctten 
!kay"betme M4Ise?crt tntıU ol:ırıılc ı... 

taııbuldo etin pahalılaşır.asına sebep 
olm:ılttadır. ıu,m vnpurtann Tıı:ıb.. 

ır.onclmı lstluıbula kntbr ) oııtığı aeyıı
bat müddeti ycdl gllnde.n on glloe çık
tıt"I fllJ'ZOdlllrso bu t.:ı!ln mucip ola. 
~"I z:ınırl11:1n ehemmiyeti nnl!ışılır. 
Bunun yolcubr lçlD mucip olac:ığı 

zorlnklnr nyndır. 

Bu gibi m:ıhzurlnn blı dtrece)·e im· 
dar nmltınak ı:ııı batın:. c'Clcn tedl:lr 
&acları ll:u'ndenlz po tasmı yap;ın \'tı." 
purJJıra otom bl!lı>rtn ôı lerlDıle ceco 
tıc;-ıtııh:ıecrınao U .. rl lnı glırmc'•c ynrn. 
yıın tenvir 11mbnJan gll:! hlı; clm:ız· 
sa beş ) llz. mclrc llerJW-J r;ö .. tercblle· 
cek birer rJyn Metı vcrr..;cl. \'O ,·opur. 
Inrm sesntıat pro~rn:nrım bir dere
ceye lmdnr yine zUnd.17.IPrl gitmek ve 
gecc!crl blr llm::..-ıa \'nrnıaı. es:ısmıı 

güre tertip etmekle bcı-nlX'r ı:;eml kııp· 
t.anı.:ımm. gc<ıcler~ dl'! l~bm::la yola gl. 
dcbfimclt l~ln t:ılcıllr s:ıllhlyetl bırak· 
malt. 

t5to n.ncnl Myle bir tr.dblr sayesin
de n:oro.denlz postnlarmııı bugiln l•:ır_ 
ıL-ı.m:ılttn olı.1u!l1J zorlu!dnnn bund!ln 
onra tahnr;;:ı :ı:ıı udll<-mt'7. bir hal t!l· 
maaı ünlme!ımr. llASAX r.ur.ıÇAYI 

«,1'>culi Uek1oı: 

Ahm~t Alıkoyunlu 

nıhaı zn.f en ka__ı.nnmala~ı ıçın yal- Rumen kıtalan Odesa civarında 
nız k~lkan. ıiegil, keskın kılıç ta insruıca ve malzemece ağır zayiat 
Yermekt.edır. . . . . . \'ermişlerdir. 

_A:nen
1
kan _ m~IIetı .. Hıtlemr.mın l\losko\"a., 1G (A.A.) - Sovyet 

luı.!nm 01a_cngı ~ı; du~yada yaşı- tebliği: 
yamıy~cagım bılıyor. . Dün, bütün gün, tekmil cephede 

M. Ruzvclt bundan sonra ycdı ~kldetll muharebeler cereyan et -
mHyar krediden altı milyar 281 ı:nlşUr 
miJyomınun mulıtelif imalata cu~csi gUnil ıs Alman tay
tak~iminin yapılmış olduğunu yaresi dtl§ürülmUe'tür. 10 Sovyet 
bildirmişti~ . . tayyaresi noksandır. 

Bu sura.le ımal edilen malze_ Sovyet hava kuvvetleri Roman-
meden yabancı hUkQmetlere gön_ yada Kaln.s Salina ve Köstenceyi 
de!ilen 31 mayısta 75 milyon do- bombalamı.cıİatdır ' 
Jar iken son ü<; ay içinde buna Alman _:_ Ru~en laWarı Ode-
171 rnil~on dolar ilave.si_ suretiy- sa üzerine bir hücw:ıa teşebblls et 
le 246 mı!y.on dolara balig olmuş- mişlcrse de, bu hücwnlar, karadn 
tur. Rcısıcuınhur. ham malze. ve denizde Sovyet kuvvetleri tara.
mesi .ihrac~t:ımn yüzde ~9 unun ·cından pUskürtülmüştilr. 
son üç ay ıcınd~ yapıld1rrı ve bi.1 E;stonyad.a, Almanh.r, cumarte
ihra.catm HlO_ mılyo~ ~ola.r .kıy. si günü, Oesel adasına bi.r ihraç 
metmde old~gı.ınu bıl?ı~!~tır. .. hareketi yapmnğa te§ebbüs etnı~ 

Raporda ışaret eclildıgıne go- lerdlr Alm:ı.nlarm dört nakliye ge 
re kiralama ve ödün<; verme ka- misi Üe bir mulıribl ba~tır. 
nunu mucibince eevkedilen harp Diğerleri hasara uğrııtılımştrr. Bu 
malzemesi imal edilir edilmz ge- suretle ta.arnız ak.im kalmıştır. 
milere tahmil cdilrr1·!dir . r~onıİ.m, 16 (A..A.) - Bir ta.rnf- • 

M. Ruzvelt,. bedelı . fngıltere tan Sovyet mukavemeti aynı şid
tnraf•ndan tedıye edılen harp det ve sc-bn.tı gooter:.Xken Alman
m:ılu;mcsinden baş.~ lngilteJ:eye ıar da ilk so~ru.klnrın ycıldn§ması 
harbın ba~mdanben tahmınen üzerine bfitün cephe Uzerlnde hü-
440 milyon dolarlık malteme gön cumlarma yeni bir 11iddet vermişe 
derildi~i~i ~ildirmiş ve şunları benziyorlar. 
llfı.ve etm1ştir: Krcmenşug'un Ruslar tarafm • 

Bombardıman tayyaresi ima_ dan lohliycsi Almnnlnrın mareşal 
1i icin bir milyar do!nr kıyme. Böek tarafından Kiyefi çe~ek 
tinde sipariş verilmiş, imalata da üzere GomeL:n cenubu sarkisinde 
b3,!Jlanmışt1r. l{iralan:ın. ve ödünç yapılan taarruz!a blrJeŞmek için 
verme kanunu mucıbınce yapı- Kremenşug mıntakasında da bir 
lan imalatın üçte biri tnvvare ve ileri hnreketi ya.pt:klıı.t-ını gösler
tavvare malzemesine _aittir. .. mektedlr. Kremenşug, Dınyeperln 

Rapordan anla.'}ıldıg- na. ~ore. şark sahillerinde b.r cndüstl'i. şeh
A.mcrfaa, harp malzcmesı ve ndir ve naziler için clıemmiycti 
Birmanya yolunun tamiri ic;in i- h:ıiz bir köprllba51 teşkil etmcktc
ca.b~den malz~meyi mı. detmek a. r. Kiyef ve Lenlngradın maruz 
Uv.ıre Çine şilepler vermiştir. bulundukları tehdidin gittikçe va

Yunan eyaletinden gecen de. h~mct peyda ettiği doğru o1mak
miryolu için de Çine mnlreme lo beraber bu şehirlerin mtidnfıın· 
ve teçhizat gönderilmb:ıtir. sındn hiç bir !.n.af eseri geri.ilme -

Son üç ay iC'inde verilen sipa_ mektcdlr. 
ri~ler mucibince Çin hava lmv- Don havzası Rusyanm bn{llıca. 
vetlerinc en modern rıvcı tayya- snnayı mınb.lmalrmdan biri oldu
re' .:ıri de gönderilec~ıitir. ğundan Almanlar burasnu zaptet-

Dif'er memlek '"1rre yardım i_ mek için çok bü)1lk bir gayret 
c;in s~vkedilen malzeme arasında ::;arfed:iyorla.r. 
şunl"'r vardTr: Alman - Sovyet cepheslno c::-

Polon ·n. i<'in: Top, mPhimmat, reyıuı eden muharebelerin eldde· 
Kamı.dada. talim gören Polonya, ttıi mUfesslrlcr "Ce~1ennemi rnU-
lılnr frin clblce. cadcle,, diye tnvsif et.mekted:.rler. 

Yununistnn kin: Orta Ş<'rkta Şimali şarki cephesinde ccre-
lnnoiJiz toprnklarma. i'tica eden yan eden muharebeler esnnsınd:ı 
kıt~at::ı mahsus olmak Uzere ye. rnnreenı Voroşilof kuvvetleri 200 
ni r-ila.lılar. c1üşmnn Uın!cıyla. yüzlerce otomo -
Yu~oslavvn için: Orta f!ark lej· bil ve top t.ahrlp etmişlerdir. Du 

yonuna mrıhsu~ olm:ık üzere as- ceph~de dilşmanm zayiatı lO b"n 
kert ve bahri silahlar. kiıkl:r. 

Norvcc: ic;in: Mavnlcre ka.~ı 1Jonı1rn, 16 (A.A.) - Lenin-
lr:ıblolar, hava c afi toplan, deniz grat echrl bugUn rndyo vasıta.sile 
a't·l:ıra knrrı tic-ıret va.nur1an Londrn. şehrine hitaben bir mesnj 
ic'n rhfi to"'l1'lrt. hasara uğrayan ne,rederek dost lngiltereden ge· 
gemilerin tamiri. len yard·mı.ı cesaret bulan şehr!n 

Bcl<'ika icin: I{ec-if arııhılan. ronunıı kııdnr mUcndeleye nzmctt!
mitrnlvö-lf'lr, tn.'rya,."'~r. Bel<'il:a ğini bildirm!ştir. 
kô~C~l'nr1.,'·i htir rel<'i ta kıta.. Moıılt0\'R, J6 ( 4l.A.) - Sovyet or • 
ları kin sılıhive le ·a7..ımı. dusunun orı?nnı oıan Krnı.naya Zvczdn 

Holo.ndn icin: Sirh, mühim. gıı.zctesı yazıyor: 
mnt, tn.yynre. P::\l"'J) gemisi, tank. Alman b~va kuvvc:Jer:.nde bUyOk 
Holanda Hindistnnı için ticari boşluklar hasıl o!mu,tur Almnn hava 
emtia... ltuvvctl"rlnln bue,--Cnkll !mrckı\tı, mu. 

Londra, 16 (RadJJo) - (saat 
8,15) Orta şark hava kuwetll'
rinin tebliği: 

Cumartesi gecesi Britan •a 
tayyare1c>ri. evvelce taaruzn u~
rarnn mihver nnkHve gemileri 
krıfilcs"ndcn lwrtulan b:r J?tmi-

ba.!:ımatm bi:fayct!.ndekt barcka.t.ı ile 
kıyas eaııırsc, bıı.va e~pheııtndc bu bU~ 
yük boşiultlar sa'1h surPtte meydann 
çıltmıı.ktadır 

.rnıu.ım Tı:llınbaııe Pata No. a ~; hulmu~lar ve hücum et!'1İ"!er. 

Almıın kumnndnnlı~. O'.ı boşluklnrı, 

tnyynre cUzlltnnılarınxr. !tlratlo bır böl 
geclen öbUr bölöCYC n.-ki suretlle ka. 
patmnğa ç:ııışmı..ktad r. Cephenin bir 
bölı;esı.ıdc? anzJ. tayy~reif>'"inln faali • 
yeti daima diğer h'r bölyııdc ha,•aJarn 
sUkOnet gctırme!ıkdl · Da~ınanın elln 
de, herhalde t!.lt~'l ce:>he tıoyuı:ı ... n ny. 
nı zamanda hnrektıt }'lsı:'C!lk kadar 
ldltı tnyyarE: buıı·nmnma!ttadır. Nazi 
kumand3nlığl. bırıun •çir uman zn • 
m::ı.n tnyya!"elerl bir kere cephe nrkn -
sınd:ıkl bcc!enerc. b:lşk~ tir def ileri 
h:ıtlardnld hC'deflcre hllc•ıma gönder .. 
mele tak tığ ne ba"vuı r.1:ıktad11 

pa7.ardao uıaad:ı berı:un tıtıat 16 t dir. Gemi infilak ederek bavnvo 
ten sonra. 'l'eleton ıoı21 uçmuştur. Trablus limanmd::ı.'-d 

ms~ıı.~:::ııı·iiW~i.'..i:;&Uiillllilli:.ı I mihver gemilerine taarruz edil
i mistir. 

iman tebliği 
(Bas tarata l Uıci@) 

mecrası tlzerlncre en mUt.lm noktalar
da köprU başılıırı kurnıua!ardır. GUn· 
lerce süren muharebelcı<ic bu k6prtı 
00.şılarmm <dllşmanın zniılı tcşckkill_ 

lerlnln mUzaheretlle yaptığı şiddctll 
hUcumlara mukavemetinden ve genlg
letDmeslnden sonra, Alman tUmenıerl 
bUyllk bir cephe tlzcrlnde {O.rka doğru 
llerlemeğe devam etmektedir. 
İlmen gö!Unllıı ccnubunet11 bulunan 

bölgede 11 inci, 3' tlnct~ ve Z'l incl 
Sovyet ordularına mer.sup mtlhlaı kuv 
veUer General Keller in kumanda.sın· 
dakt hava tcşekkUUerinw. mtıznbcrt

lilc bcıreltet eden ve General Busc!ı'un 
kumandası o.ltmda buluna:ı Alman ıu_ 
t11lnrı taratmdan son ha!tnlar zartm· 
da lcatl mağlt:lblycte ut:;"Iatılmı3tır. 9 
düşman tUmenl lmhn, d!{:er 9 tUmen 
de tamamlyle mn~lQp etı11mlştlr. Ha· 
rckflt esnasında dilşma.ı ı.rk kanlı za.. 
ylat vcrınlııtır. 53 blnde..ı fl\Zla esir 8-
Jmmı§, 320 tank, her nenden 695 top 
ve pek çok miktardır. h.!lr;ı nıaızeme.ı;l 
iğtinam ı.·eyn t.nıırıp edilml.ştlr. 

Alman bava kuvvetler. 1ngiliz lnı;c 
1;emllerlne hUcumlarma ocvam ederek 
Hebrides c.dalnrmın gıı.rb:nda gUndilz 
7300 ton!.IMoluk bir p~t.rol gemisl.ni 
batırmışlardır. 

DUn gece blri nalcllye geml!ıl olıno.k 
Uzero iki btlytık dllşman tıcaret geml· 
si lngillz s::.i:ılılerl aı;ıkl".mıda bOmba· 
!anarak ynlulmı3tır, İk! ı;eml bir ka. 
fileye mensuptu. 

Ş!mall Afrika.da Sollnm ccphealnde, 
Alman kıta.1.arı tanklarm mUzahcretı._ 
le bir keşif hareketinde lJulunmu~ ve 
dtişman hatlarına kadar Derlemlşıer
dlr. ~tın bir muharebeden sonra 
Tobruk civarında mUhim bir tepe :iŞ· 

gal ec11lmi.5tlr. 
14 Eyl(llclc Şlmall Afrlkada bava 

muharebelerinde ve hııvu do.fi toplan 
tara.fmdan olmak Uzero 8 !nglllz tay. 
yarcsl dilşUrU!mUşttlr. Alm&.'l bava 
kuvvetleri zayiat vermcrul~tır. 

lngUiz tayyarelerinin dlln Alman 
koyuna, Hollanda sııhlllt>rlne yaptık.. 
ıarı hUcum teşebbtlslcri akim kcıln:.ıır 
tır. Avcılarımız iki dU.,mnn tayyaresi 
dil§llrmllllerdlr. 

tnglllz tnyynrelcri dUn geco Alman· 
yanın glmall gnrb1sln:lw müteaddit 
noktaıa:n bombalar atn.~ıardır. mı.. 
baua Hamburg'da siviller arası:ıda 
ölU ve yaralı vardır. Gece avcıları ve 
bava da!l topları dUfi!mM bombardı

man tayyarolcrlndan dokllzunu dilşUr
mUşlercllr. 

RUS TECEl\llrO'LERİNE IrtJClUl\J 

son haftalar zarfında cereyan e~ yenı e ,.,il 

miş olan dılnya siyast hMisele. ) .,,. u•'ti< 
rinden grup umumi heyetine mu. Şam, 16 ( A.:~ıi ıt!~ 
!assal izahatla haberdar etmiş . hilI' FJ'tll"" ra1 v ~ 
ve bazı hatipler tarafından bu takı Gene ~ 
mevzular üzerinde sorulan sual- kuma~~~yctiıı! ~ j~d t 

riye c~ riteSifl1 tıı.r 
lere cevaplar vermiştir. sis ve ona oto ıııı.reltet. . 

Hariciye Vekilinin izahatın- tir. Bu ~..,-.. ıeri .ıt jç~ 
dan sonra grup umumi heyeti, kUve&"' ollll;ı.>" .. 
ruznamesinin diğer bir maddesi- Fransız· ınaııi ~~ 
ni teşkil eden Manisa mebusu fnaliyetgiı~iJdetİ ~ 
General Naci Tına.7.'ın, hükfune. riyeye ,..wdc 

ye yaptıkları K Ll11~ te tevcih etmiş olduğu sual tak- ~ 
ririnin müzakeresine geçilmiştir. 

İhtikara. karşı hilkOmetin ne san at o J 
gibi tedbirler almakta olduğunun 1 ' ' 
izahını istiyen bu takrire cevap rBa3 ttı1~ 
vermek İ"in Ticaret Vekili Müm at. »01. f .... ~ ~ 

!< 1 - 1ıı§3 .,e .,.. oP 
taz Ökmen kürsüye gelmiş ve ha.- ka btnaıarı. cıent~ ııını>tı: 
yat pahalılığı ve ihtikar mevzu- köpr1llcrl yapa;~aıtoıtt~~tl 
larınm ehemmiyeti, bütün mem- tiren bir ~ır ııı'ııtıı_f 
leketi aHi.kadar etmiş ve nihayet 2 _ EJc!n•... t'~ ı; 
fertleri olduğu kadar bazı züm_ elektrik ve te'~~;1,sc~ ıor releri de töhmet altında bulun. radyo ıaıertnde ~ıııe, ~ ~ 
duran bir bA.dise olması itibariy~ hcndl.slerinl, ~ntıcııdı&ı:11lt 
le mevzuun çok etraflı ve <;<>k a- :ıat ,,. rs _,~ 
çık olarak imh edilmesi, imille- ve gemi in§ ııınr.ı1' dl,.... 

ren bir ciektJ"O ııranşt3" yf 
rin, sor.ra bunlara karşı almma. 3 _ Mubtellt' ıtıt• Jtl!; 
sı gereken tedbirleri ve niha.. dQstriBl.Ili ttıleP e it ııtr 
yet bugilnkü tatbikat ile ne yol- dfslerlnl yot!Jurcc~ 
da ~alışıl.makta olduğunu izah ~ 
etmicıtir. fnkWtesını. uroııfll 1 ' 

.,, 4 - MeıntekC _. ııı:ıde r 
Vekil, ihtikara mevzu olan t>e:» rıc•t 

maddeleri ithal eşyası, memleket ğu maden ızıı dcflcf!! f 
mahsulleri ve nihayet sanayi ma işletmesi. ve nı;tıeıııil' e t 
mulii.tı olarak fü~e ayırmış ve makinelerin ın Mll pi>~ 
bunların biribiri üzerinde fiyat cek oııın bir ın:ıuesSC-~~ f> 
tezayüdüne funil olan anasırı tah edecektir. su ;;'ll< titll .... ~ • 
1. 1 tm• ..+. taro.ftan ıne l retli 
ı e ı:l~ır.. duğu mllhendfslPr ıııe. )._ 

Vekil bundan sonra ithaHit eş- ıa beraber b!lh-"9~~rcl1 ~ ı 
nJı!U.. d-1 

yasının menşelerinin de çok pa_ ıtı.kado.r eden 8 
11311n!ı:ı 

halı olduğunu, orada da maliye. teknik ve i~tın ıtUI" 
tin arttığını, beynelmilel nakil lar vııomal< oıac4\ a 
ücretlerinin yüzde otuz, ve si- • • 'I~" 
gorta ücretlerinin de fazla teza- NB~G 
yüt ettiğini rakkamlarla izah et- Prenses 

1 miş ve bu sebeplerle birçok it. 
bal maddelerinin daha hiç bir t~~t' I>' 
ihtikara mevzu olmadan "cif,, < Ba31aıı ~~~ 
kıyrr.etlerinin bir. iki veya üç Vaktedllınlş 0 ~ e pıı • 
misli art.tığını söyliyerek fiyat bund:ın b'r ouçul' ıı:ııı> şo 
tereffüünün bu kısmının tabii da. Hariciye ve:~tıt· f 
ve gayri kabili i~inap olduğunu ıuna tc.su.ın ed rŞll ~ 
izah etmiş vo bundan sonraki fi- vı 80 bin 'I'Urlt 

11 cı~ 
yat temevvüc ve tereffülerine laşıımaktadır~ ce~.9 . ,J 
karşı mücaddeyi tebarüz ettir. .Merbume:ı ı;:ııcıııP ~ 
miştir. sonra :somo.~ ~artı it rı ~ 

Memleket mahsullerinin fi. konaktan Jdlıdı cdll 
1 klye cn-•ınde e~ rf>t "'1 ı yatlarındaki tcreffüe im.il o an ııu sr• 

· h ''ecldi,·ekö'.U a t0~ ~11 sehcpleri izahtan sonra yenı ma ,.,.. ,, "~uıııs et·,.. 
sule daha tarlada iken kıymet metr .nı m11 çe ~ 
konulduğunu, pirinG, fasulye, no-., Merasime Pous t:ı>' 
but, mercimek, yağ gibi an:ı. ih- tırtık ctmıştir. 11ıırıı1"rt~ 
tiyaç maddeleri üzerinde bundan Merhumeye ~ııcstPo 
böyle ihtikarın işlemesine imkan ıer kcderdldo 
bırakmadığı kanaatinde bulun - sunarız. 

9
.
111 duğunu ve çünkü bu maddelerin 

:istihlak: mmta.kac:mda da azami C 
fiyatları tayin edilmiş ve bir ta_ iran i./ f ııC' 
raftan da ofislerce bu fiyatla mü Jf' ı ç. 
bayaaya başlanmış olduğunu ifa. (Boş ıtır ,,, t' 
d tm. t• G (\fa) ,,,:;ıc c c 1§ ır. Tahran. 1 • bııdidı> ,(1. 

Pamuk ipliği, kaput bezi ve rno nıdyostınun n:ı ı>t' ~ 
alelumum mensucat Uz.erindeki Şehlnpbı .RlZL' :eıı~ t td crı' 
şikayetleri yerinde bulan Veki!, oğlu Şahpur t.J'Oış ~.<.•ı 
tktısat ve ticaret vekaletlerinin tahtan feragate 11ııııc'· 
bu mvzuu ele aldıklannı. iktisat den milli ınecıı.si C)ıf.' 
vekaletinin hususi fabrikalarca i· ur. f'f'f~-r' ç 1ı;~ 
mnl edilen pamuk ipliğine, kaput ş \HIN TAi• t rıf,JJ ~ 
bezine el koydu~u ve diğer sEIJıı;D ,,, 1' .. 
mensucata el koymıva salahiyet Londra, ıG (ı\··'·~ 1-rı1C ~ 

t aldıi!..,ını ifade etmiatir. yosunun bUdlrcf'(;lf • .,ı:t.r·· f 
muş ur.: "' çc "" ır:tl' 

B<'rlln, 16 (A.A.) - D.N.B. ajarı
smrn öğrendiğine go~. LUyUk Alman 
tayyare tc~kkUllrri 1' ey!Ulde Dlnyc.. 
perin §8.rkmda düşmen tuıkerl tecem. 
millerine ve toptu mcvzi:crıne bilcum 
etmltılcrdir. Blril:Irin! tıılılp eden dal. 
galar hallndcı taarruz.• J;et,;cn Alman 
tayyareleri dUşmanm s'.\nra toplarıru 
nakliye, kollarını ve tl'..ııkiarmı bomba 
lıyarak bunlan lroha f'tmır, 500 den 
fazla otomobll, mitralyöz ateşUe tab. 
rlp edilmiş, be!! to? susturulmuş, bir 
zırhlı tren de barekettett durdurul-

Bundan ba~ka altı nnld!ye trenine Bu mevzuun birkaç vekô.leti a- oğlu lehine tı.ı.C edcıı ·5" 
birçok tam isabet cldu ec1llmlş, tren. ltı.kadar eden umum! kısmı üz.e- bu sabah ıcuın:ı tdO rJJ 
lcr durdurulmuıı ve a,ıır hasara uğra. rinde başvekil doktor Refik Say_ mecııstnın fc\·t~ltfr· 
tılmıştır. dam dahi heyete esaslı izahat sinde ıııuı cdllın~ rıısı.ı.tıt c ı 

LENt!li'GRADA. GtRILl>I vermiştir. HUkUmdr.rın !:1dıeı O? !' 
Londnı, ıa (A.A.) - • (ll.H.tJ.) Hükfımetin bu beyanatı grup beblerden 11crl g 

1
;r.t 

Londnı mahafillnc ge.rn haberlere umumi heyetince müttefikan tas tcdir. N ıır'ı; ı 
göre Rus cephesl.nde \"a:t1yct vudur: vip olun.muş ve saat 20 de riya.. tıtAl\""D.\ fS\'J\• ) "' li ı 

set~e celseye nihayet verilmiştir. Londr:ı. 16 <"..ı\u a•trr 1 Lcnlngrada hilcum 1;-:.ı;nc ve m3lze
mc :!Aylatına bakılmae!aıı devam cdl. 
yor. Almanb.r şt:hr!n bn7.· kısımlarına 

glrdıklerlnl beyan ediyor:ıH. Hus mu. Kahı.rede 
dafilcrt artısında mnLeVl)ut bozuklu. 

ğu yoıttur. n.usıa. en n~n ta.nklarile Ha va boır.bardımanı 
mukabil ınarruzlar yapıvopiar ve Luga 
nehrine kadar m!id!l.!a• u.:nt.akası ha. neticesinde 39 kişi öldü 
;1;1rlıyorlnr. Vlllda. tep:ıluindekl kuv. l{ablre, 16 (A.A.) - Resmen bildi· 
vetlcr Almıuılarm ~cr'ılnl tehdit edi. rlldlğlne göre bu sabah Kahire mm· 
yorlar. takası Uzerı.:ıe yapılan 11Bva bOmbar. 

Merbzdo Sovyet ınııh.~bl.l tııaITu. dımanı ennasmdn. 39 klş1 lllmU,, 33 ki. 
zu devam ediyor, ııı yaraıanmı~tir. 

En tehlikeli va:-lyet IJl.raynnJadır. ==========::-::=== 
Almanınr Klyefl çeı.·1ı mcıc ıçın bUytık 
gayret s:ı.r!edlyorlar Krrmenı,;uku zap 
tcden Almaoıann Ha:1'of• bUcum ede. 
cekıerı tahmin olı.onu·ıor 

* • "' 
Londrn, 16 (A.A.) - ı U.B.0.) 
Hava h!\klmljctlni el.:- geçirmek ı.. 

c!n Len!ngard üzerinde n·uazzam bavıı 
mubıırebelcrl illuyor. B· ,,,ubard>elere 
tngUlz pllotınn dE tştımıc etmekte • 
dir. Almanl!u dl1r yUZdPn fllzla tay .. 
yare llo taarruz etır.l~l"rdtr. 17 Al 
mnn bombardıman uıyyaıesl dUştlrUJ. 
mUştUr. 

Paz!lr ~unu Al~arı hı:.' e ku~etıerl 
Moskovaya tekrar hüc:.m ctmeğe tc. 
şebbllsı etmişler fııkat g ... : pUskUrtUL. 
mlişlerdlr. 

Alınan bRberlat g~."5 Kiye!, Lıt 
nın .. rad. Od0 sa muhı:ırehe!eri ş!ındlye 
kadar r:örUl:rıem\ş ııMdetlP devam et. 
mcktedir. 

Bcrlin. 16 ( A.A.) - Askeri 

bir menbadan ö~enildiğine göre 
kuvvetli Alınan bava filoları 
Kie! mıntaknsında kıta toplu· 
luklanna ve istihkamlara mü. 
eı:sir surette taarruz etm~lerdir. 
Muharebe tayyareleri ile Stuka 
lar, Sovyet muvasala yollarını 
ve istihkamlarım tahrip etmiş
lerdir. YUrUyüş halinde bulunan 
kıtalara ve motörlü kollara da 
taarruz edilerclc 350 arata tah. 
tip edilmiştir. 

Di~er cihetten tank kollarına 
karşı yapılan taarruzlar esnasın
da Alman tayyareleri 20 tank 
tahrip etmişlerdir. 

Hava muharebeleri esnasında, 
14 Sc:>\·yet tayyaresi, Alman tay. 
yareleri tarnfmdan, 2 Sovyet tay 
yaresi de tayyare dafi batarya
ları tarafından düşürUlrnUştUr. 
Bundan başka 33 Sovyet tayya
resi yerde tahrip edilmiştir. 

le ıxıu ıe• r. 
lngiltercye ço eti "' t1ı" 
dilen lran hUltil~,,.ır ol~· 
1.lyan c;ıktığınıı 51 •tJ f 
Atman propagtındll ... a'l(il•'dif 

dra"'" .. ı' lan h:ıber :ı,on pıt" 
dilP'e 

surette teyit c ../'.,.. 
4',:1:1 4 _ .. ,,:::... ~\ , .......... •:::::-· t"' 
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SPOR ----------------------------
Hi!KlWI -

Beşiktaş -Gençler 
maçı hakkında ıstasyon arasında 

17.9.1941 
1.S.'! .Raftf iP.sn AJanıt 

parçalar 19.45 Serbest 

iY azan: Kenan H uliisi 
oere yanmdakf adam yt}zünil bu
l'U§bınlu: 

1,45 Ajan• 
8.99 Hafit 

parçalar 

8.IO E'\in tıaatl 

10 dakika 
UU5 Kadınlar 

Fallh 

20.15 Had.yo 

Merkez ceza heyetinin 
son karan 

- Heybeler dışarı canım! de. 
di; birinci mevki bileti al; üçün_ 
cü yolcularla git! 

ll.3." Oyan ua:r.etesl 
Ankaradan verilen bir ha.bere 

göre Beden Terbiyesi umum mü
dürlüğü merkez icra heyeti son 
yaptığı bir toplantıda Gençlerbir
Hği - lieşlktq takımları arsam· 
da yapılan Tiirk..i,ye futbol şampi
yonası maçında çıkan mUe&rif hl\
diseden dolayı kail ve eon kararı
nı vcnniştir. 

ba'\-alan .20 15 Haftaıım 
lZ.45 Ajana TürkUııü 

J ~IO .Kantrlc tı.00 Ziraat 
Şarkılar TaJmml 

s.sn Kan~lk .u.ıu Saz 
program ı.:ııerlerl 

Buna rağmen köylüler anlama
mış davrandı. İkisi de yanyana 
oturuyorlardı. Başları eğik, ya
hut kompa.rtnnan kapısından dı
şanya, her gidiş ~elişte gördük. 
leri stepe bakıyorlardı. 

111 os Karıtık % ı 30 Konuşma 

p.rkr1ar <Sallık 
Kontrolör: 18.!l'I KonolJln& Saati) 

Alman kal'ara göre Gençlerbir
liğindcn Mustafa ibeg ay; Beşlkta' 
tan Halil 3 sene, Rifat, Şakir beşer 
ay, Hüsnü 3 ay, Şükrü, Hakkı iltl· 
!!er ay, İbrahim ve Şeref birer ay 
mü.sa.baka boykotu almışlardır. 

- Yok beyim, dedi: hani ra.. 
hatsız olursanız, çıkaralım. 

nr, polltlkn 
HAdl!M'lf'rl 

U.4~ Rl)R11Ctkum 
tmr bandosu 

Kövlülere döndü: 
- Demek ki, dedi; Bomyükten 

ı M 4: Radyo ı;ocuk 22 S3 Ajan,. 

siniz? .. 
- Coksnar köyündeniz! . 
- lkiniz de mi? .. 

- lkimir.de .. Be kardeşim! 
Birinci mevki yolcusu şiddet

le fırladı; ve b~ı üzerindeki va
liz rafından aldığı küçük bir pa- 1 
keti yanma koydu, Tıpkı bir hu_ 
dut gibi koyuyordu. Paket koy. 
lülerle kendisini bir duvardan 
farks1z ayırmıştı, 

Bu yaptı; ve kontrolöre sür.

1 
atle dönerek: 

- Olut münasebetaizlik de
ğil ! dedi. 

Sonra biraz daha kenara çe
kildi; kendi kendine: 

- Birinci mevki, dedi. birın
ci, Uçüncü. hasta, Eskişehlre ka. 
dar ... 

İnönü, siyah ayaklı böcek fur. 
~onların önünde birdenbire gö
zükmUştü. Keskin bir yarın al· 
tında ağaçsız ve sususz gibiydi. 
Sarısu <> tarafa doğru başını çe
virmeden kayıtsız akıyordu? 

Köylü: 
- Ah, dedi, eeki günler! .. Yir. 

mi sene evvel; O'nun ayakta dur. 
duğu tepe! 

Kalın ve kocaman eli, bütün 
hıziyle giden trenden Meta ay· 
nlarak, şehrin batısında bir te
peyi gösteriyordu. Pencere kena
rında.ki yolcu: 

- Demek ki, dedi: dövüştün! 
Köylil sadece başını salladı: 
- Şu tarafa <Joinl, dedi; Gün. 

düzbeye doğru harp ettik. 126 
kişiydik. Sa.bahtı, Akşam Us'tü 
İAJ'is~V\19.b~..-.v.c;la.ı "OA 
yedi kişi!" 

Birinci mevk yolcusu: 
- Ya, etti; Gündüzbey ne 

tarafta diyorsun? 
Köylü kalın parmağını geride, 

İnönü kareısında bir tarafa doğ_ 
nı yeniden çevirdi. Tırnaklan, 
yontulmuş bir tahta kadar sert 
gözUküyordu: 

- Nah; §U tepelerin arkası! 
Köylü bir saniye durdu: 

- Dövüştük; dedi; bir defa
sında da muhabere tellerini kes
tik! 

Birinci mevki yolcusu dudak-
larını büktü: 

- HI, dedi; demek ki muha. 
bere biliyorsun? 

Köylü hafif gtlldil: 
- Eh, askerlikte öğreniver. 

mi~ik! Bir de muzika ~arımı 
Bunu, daha fazla gülerek WJy· 

lemişti; ve bir dakika, bir bora· 
?.aDda tıpkı bir "ti" işareti veri. 
yor gibi yeşil gözleri büyUdli; 
damarları §işer gibi oldu, Sonra, 
stepin bir tarafma takıldı. Açık 
~ bil~ yalncı bir serin. 
lik esiyordu, 

Köylüler FQişehirde · indi. 
Kontrolöril çağıran !birinci sınıf 
Yolcusu: 

- Şurayı temizletin. dedi: öf, 
ahır! .. 

Gece saat on ikiye doğru eks· 
pres iataayona giriyordu, Birin~i 
5111ıf yolcuau iki baaamak mer<lı
veni ağır ağır atladı. Bir numa. 
ralı peronda beş on 'kişilik bir 
kalaballk gödrtü. lçlerinden bi. 
ri: 

- Yaman adamdır doğrusu 
ha; diye konuşu.yordu; bütün. ~m 
rünU köylü için harcayıp 'bitır
di Köy seferberliğini ona borc:;· 
luYuz! K6ylil ruhunu bilir, köy· 
1 illeri sever! 

Kulak misafiri olan polisler -
den biri: 

- Ya, etti. tevek'keli değil ... 
Kompartımanda bir köylü ile 
beraber seyahat ediyordu! 

KENAN HUL0Sl 

klllbO l2 4l'i Dan11 mllzltf 

~ 

> 
çarşomba~erşembe 
17 Eyliil 18 ~ylftl 
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~AYIPLAR 1 
Ni§antqı Erkek orta okulundan 

aldıtım taedlknameml zayi ettim. Ye. 
nislni alacağımdan eakWn1n hUkmU 
yoktur. 

Nlşantaşı Mt!!f'UtlYflS mahaJle9J 
Kevı;c>r 10kak 11 awmınul& Oemnı 
oğlu 1:4atıan .;oo No.:. St>nlem'eı-, 

• • • 
btanbul Liman da1ıw1Dden almıı 

olduğum reislik phadet.llameainl zayi 
ettim. Yen!Blni alacağım~an eııkislnin 
bUkmQ yoktur. 

KlmU oğlu Mahmu" Tortk. 

••• 
İstanbul Emniyet MUdürlUğU 4 ncU 

§Ubeden aldığım 81/39384 numaralı 

ikamet tezkeremi zay:I ettim. Yenisini 
ala.ca&ıından ea1Us1nlr. hUkmO ~tm 

bak Mote :Malı; ot~ (3'1178) 

* • • 
İstanbul Şehremaneti rı1tfua memur 

luğundan aldığım nUtua cU7.danımı za_ 
l1 ettim. Yenl.s1nl alacağ"mdan esklsl. 
uln hUkmU yoktur. 

Topkapı Beyazıt A~ Mabılll~ 

Kalaycı sokllk 1 ncmarada Adem 
oğlu S2'l dotumlu Etem 'l'uaalar. 

* • ~ 
Beyoğlu Askerlik Şubesinden 922 

tarihinde alml§ olduğuı:r. aakeı1 ter 
hla tezkeremi zayi ettim, Yenisini a. 
lacağm:ıdan hllkmll oımadığı UA.n olu. 
tıur. 

Galata ('A.~.meydanı Hoca ba
nın sokak J 1 No.lı bwıede ili do

ğumlu Hasan oflu Ma~r Kı'ak. 
* .... 

Eskl§eb!r Talim taburu tatbikat 
bölüğünden aldığım askerlik tezkere-

Karar dünden itibaren meriyete 
girmhılir. 

Muvakkat futbol 
talimatnamesi 

Beden terbiyeei umum müdür
lüğü futbol müsa.be.ka taHmatnrı

mesi çıkıncaya kadar mer1 olaeak 
olan muva.k.kat talimatı bölgelere 
göndermeğe karar vermiıştir. Bu 
talimata nazaran klüp deği(jtiren
ler beş Belle, bölge değiştirenler 
de bir sene müddetle heriıangi bir 
klüpte oynaya.ıruyacaklardır. MU
esssese klilpleri de aynı hükme 
ta.b:dirler. Askeri okullar yalnız 
kendi talebelerini talumla.rmda 1 
oynatabilecekler ve hariçten her
hangi lbir uzuv alamılacaklardır. 

Ta1tmatta maddi bir menfaat 
mukabilinde klüplere girenler, ha
sılattan para istiyenler, antren
manlara .iştira.klan dolayı tazminat 
alanlar amatörHlğtl ihlAI etmiş ad
dedilerek ebcdt boykotla cezala.n
dınlacakla.rdır. 

Tecrübesizler arasında 
gÜreş müsabakalan 

Gilre11 aj8abjmdaa: 
1 - 21 ey}(il pazar günü gUretJ 

klübU aalonunda tecrUbeeizler a
rasında; kafa kol ve burgu ~ 
bakalan yapılooaktır. 

2 - Ta.rtt saat 11 de güre§ler 
saat l4 de ba.şlıyacaktır. 'fcblii' 
olunur. 

Tebliğ 
Teala ajaabimdUl ı 
Bölgece tertip olunan tems tur

nuva.la.rma Moda klübtl kortlarm
da 20 ve 21 eylfıl tarihlerinde de 
saat 14 den itibaren devam edile
cektir. Tebliğ olunur. 

mi zayi ettim. YeııJa!nt ttlaeatımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 
Bt.,11<ta5 Yabancı a.kerllk fUbe
ıılnde kayrtıı Kaeımpap Sürörty~ 

kuıu 18 numarada m dofumlu 
HUanU oğlu Recep 'J'tıtlmn. 

* ... 
7.9.941 Cumart.eai gtıııU ntıtua ~ 

donla, askerllk tezkeremt .,.. araba.cı 
ehllyetnameml zayi ettıır. Bulup geti
rene 8 lira vere-:eğlm 

Clködar BWMkterea1 llÖ!leda71 
110k&k numara 10 da 1lınlatm otı-
' 't'llç. ( S7119) 

48 t)Ç Kö$ELt $APKA 

,.ıyakkabılardan Uç köşeli p.pkaya kadar bUtUn elblaeleri 
giydi. Kılıcı taktı. Kınnızı pelerine büründü. Butonu ve 
eldivenleri k&ptı, 

Don Eugenio de Zunica gibi paytak paytak yilrlly&
rek değirmeni terketti. Şehre doğru Yollandı. Zaman za.. 
man kendi kendine bir cümle mınldanıyordu, Bu cümle. 
nin içindeki fikir şu şekilde bülasa edilebilirdi: 

- ''Peki.la! Zaptiye müdürünün karısı da gU.zeI bir 
kadın ... " 

XXI 

LORD CENAPLARI, KENDlNIZt SAKININIZ 

Şimdi değirmenci Lukas'ı bırakalım da, değirmende 
Mistress Fraakita'yı terkettiğimizden, değirmencinin bu 
şayanı hayret keşifleri yapmak için değirmene dıHndüiü 
zamana kadar ne olup bittiğine bir göz atallD'I, 

Kocası geri gelinceye kadar yatmamrya karar ver
miş olan ve §imdi yı;;karda.ki yatak odasında örgilsUnii ö
ren değirmencinin muztariP ':k&l'I8ı binanın bu tarafında
ki değirmene su getiren küçük kanalm istikametinden yll 
reıkler paralayıcı feryatlar işitmiye başladı. Tom.y ile ko. 
casırun hareketi bir saat olmuştu. 

- "İmdat! Boğuluyorum! Fraakita! Fraskita!" 
Bu. bir erkek sesiydi ve bu ses Umitaizliğin melftn. 

kolik ahengini taşımaktaydı. 
Ta8avvur etmemize imkan olmıyan bir dehşet içinde 

kalan kadın: . 

)~;, Bir sa.niye, 
'rı ~o.uarına döne • 
~~atsız! diye 

Keresteciler hattında 
çalışan otobüsler 

Son mmanlarda Keresteciler • 
EyUb hattma illlyen otobüslerde 
bilet lw;akçılıiı olduğu belediye 
tarafm4&n haber almank stkı 
tettiflerde bulunulmıya bqlan. 
llU§tır. lcabettiii takdirde oto
büslerin servisleri başka yerlere 
verilecektir. 

- ''Bu, Lukas olmasın?'' diye düşündil. 
Yatak od.asında Sansarın, bize daha evvel bahsetti· 

ği küçük bir kap: vardı. Bu kapı değirmene su getiren 
k._analın üst tarafına açılıyordu. Bir dakika tereddilt et· 
meqen kapıyı açtı, Gerçi kendieİJ'li imctadına çağıran 1eai 
tanımamıştı. Şaşılacak olan şey. kendisini zaptiye mtldil.. 
rüyle karşı ka~ıya bulmasıydı. Tanı bu ıırada kanalın 
hızlı hızlı akan sulanndan dışarı çıkıyordu. Elbiseleri 

ire ıddiyor· 
110 et lan, birden 
ib k, siyah bir 

oldular Pen· ırsıklam olmuştu. Ağzındaki suları fıı,kırta fışkırta: 

BfJY\iK BDBBI 8011AN 

MUCiZELER DOKTORU 
Yazan: fürkçeai: 

PITIGRIUI MUZAFFER ACAR 
81 

Bu muavam elektriklik rek. 
lam yetmiş beş metre yük
sekliği ile Glotenburg sema
larını delmektedir. Ayrıca yiımi 
.katlı muazzam bir binanın üze. 
rındedir. Bu muazzam binanın 
ismi ''Budha: sarayı" dır. Ve ga
riptir, hiç kimse bu muazzam 
milesseseye niçin Budha isminin 
verilmiş olduğunu öğreııememi§· 
tir. 

Budba sarayı muazzam bir teş 
kil~tı gösterir, ıbirumın her tara. 
fı telefonlarla biribirine bağlan. 
mış, hatta bazı katlar arasında 
se..>i telgraf muhabereleri temin 
olunmuştur, Dört adi asansör ilk 
on kat arasında münakaleyi te
min etmektedir. Aynca diğer 
dört ekspres asansör de üst kat
lara insan taşımaktadır. Telefon 
30bekesini idare için yirmi tele
foncu kız vazife gönnektedir. 
Mektup, telgraf nakleden alıcı 
ve verici i.lctlerden maada me. 
murlara sıcak sandöviçler ve so. 
ğuk içkiler dağıtan tesisata da 
maliktir, Müessesenin içinde bir 
banka, bir matbaa. tir telgrafha· 
ne, bir küçük ha talıanc, bir ec
zahane, bir kimya IU:ııoratuvan 
ve bir demiryolu idaresi vardı. 

Son kat tamamen fikir veren 
bürolerla doluydu. Bu i~işare 
bürolan dört kl8Dla ay'rılmıştı .. 
Birincisi taril\i araştırmalar ve 
bütün dünya üz.erinde büyilk 
mıwaffa.luyetler kazanmış iş. 
ler ve bu işlerin şahmlar ve ce
miyet üzerinde oynadığı role da. 
fr istatistiklere .aitti. lkinci kı
sım imtihan, ve bröve ve ıproje, 
alım sa.Umma tahais olunmuştu, 
Uçüncü büro l~kli maddeleri 
bulunan konturatlara, şeretli ile 
§erefais arasındaki •hudutlarına· 
raşt.mlmaema, dolandıncılığm, 
hırsuJığın, meşru. namusktrane 
bir şekilde gfıst.erilmesi işine ay_ 
rılmıştı. 

Bu fevkalade ince işin idaresi 
için Teodor Zuif eld kendi dava
sında müddeiumumi mevkiinde 
aleyhine hareket eden ve bi1rim 
lik haptı pdt :JÜk8ek olmı v. 
Gog'u tavsiye et:.mi§ti. 

Burada ismine Uk defa rasda
dığımız bu şahsiyetin büyük im.· 
biliyetinden Zuifeld emin bulunu_ 
yordu. Dördüncü büro da bir tat
biki ruhiyat mektebi vaziyetin.. 
deydi. Burada bir salonda talep 
belere en idi şeyleri insanlığın 
en düşük hislerinden, en zayıf 
hislerinden istifade ederek, fa
kat çok lbilyük bir fdakat'lık ya. 
pıyorrn-. gibi göstererek satma
nın, sürmenin usulleri öğretili _ 
yordu. 

Bu mektebe giren talebeler, 
duhuliye veriyorlar, bilgilerini i
lerletmek istiyen bahriyeliler çl 
dıkları veya. gümrükten kaçır -
dddan kuımaşlan bu mektebe 
maaş olarak veriyorlar ve bura. 
dan mezun olan talebelerin hep-

si ileride halkı namusluca dolan. 
dırmanın usullerini öğreniyor -
lar ... 

Artık bu mektepten çıkan ta
Jebaler çaldıJClar•, ~rilkten ka,. 
çırdıkları mallan bu mektepten 
mezun dilğer talebleere gi7Ji ola 
rak beşte bir fiyatına sattıklan 
zaman, hem satan, hem alan 
memnun oluyor ve bu §ekilde 
mektebin çok büyük faydaları o, 
kuyordu. Bu mektepten fevkal&
de mahir eski kitap saıcılan çık
tı. Bu mektepte sahte dehi. aat. 
mak, hatalardan istifade etmek. 
nezaketi istismar etmelk, kabili
yetsizliği işletmek gibi yilbek 
dersler veridi, Gazetecilere bU. 
yük davaların istifade temin ~ 
lunacak şekilde nasıl müdafaa 
edildiği öğretildi, 

Ressa.mJara büyük blöf, sanatı 
öğretildi. Bu sanat kötii bir res
samın elinden çıkan kötü, bozuk 
hatlara, ışığı fena !hesaplamalan 
nihayet 'reSim bilgisi noksanl~ 
na isim vermek-ten ibaretti. O* 
basitti; fakat çok güZe1 idare ~ 
mek, hataya bütürizm. primitü. 
rizm, sembolizm gibi ieimler w
rerelc yeni bir sanat doğduğunu, 
hatta yaratmak, yaratabilmekti, 

Piyer Sen Silven diı,yoıdu ki: 
"İyi bir tablo ile fena bir ta1*> · 
arasında h~ bir fam l'(Jktur. Br 
tün mesele iyiyi de kötUyii de 
satmasını bilmektedir. 

Ve Piyer Sen Silven bugün 
Luvr mÜ7.e&İnde· Oulunan V atD.. 
nun meşhur (Piyero) isimli tab
lolannm bir zamanlar bir antika.. 
cı düklrı&nmda uzun müddet dur
duğunu. fakat kimsenin çıkıp da 
18 frank mukabilinde bu tablo
yu satm almıya yaııaşrnadığuu 
hatırl&tıyordu. 

Teodor Zuif eld de §U mütalea. 
yı ileri sürüyordu: Bir milyon ve
recek bir tek insanı bulmaktan 
ziyade ibirer frank verecek bir 
milyon insanı lbulm.ak daha ko. 
la~. 

işte bu esaslar ve bu fikirler 
imerine ilwndımue olan Budha 
Iİl'.tiııti .imanların bütün zaafla -
riödan istifade ediyor. inaanlı -
ğm blitün -hususiyetlerinden bir 
menfaat ~:Elcanyor, lbizim naan. 
muda çdt tem.iz olan hisleri i -
na.ını§la:rımm 1'1tifada etmeılini 
bitiyordu. 

Pyer Sen SilYen telıirde yü. 
lerce otelin idaresine nez&ftt edi
yordu. Bunların ciddiyetine biç 
kimse en ufak bir şekHde bile 8iSB 
söyliyememi. 

Odaları daima iç içe geçme o
lan lbu otele müracaat edip de 
birkaç saat geçirmek için yer is. 
tiyen belirlar deıiıal kapdtq> 
kovulurdu. 

Fakat bir kişinin iki oda tut· 
ması ve yanındaki odaya IMecHli 
kimseyi misafir etmem btiyen 
memnu ~ildi. 

tün bunJarm sebebi budur '' 
Betbaht ads.m tekrar. göz yaşlariyle ~ ümere 

idi. Fakat bir kere daha asabiyetine Mkim oldu. Kelime
lerle değil, korkun~ lbir hareketle şunlan söyle,mek istedi: 

- ''Yukan! Yukarı! . .'' ' 
Bir hayvan giıbi merdivene tımıanmıya başladı. Bir 

eli döşem.edeydi. Diğer eli geniş ağızlı eili.lıı tutuyol'du ... 
O rezil tayin !kağıdı dişlerinin arasındaydı. 

Kilitli olan yatak odasına geldiği uman anahtar de
liğinden ve tahta kapmın aralrklanndan sızan lamba ışığı 
şüphelerini teyit etti: 

/ 

- "İ!fle burdaLar!" diye tekrar söylendi. 
Bir an kalbinin acısını içmek L"1er gibi durakladı, 

lçerden hiç bir ses gel:rniyordu. ümidin korkak sesi : "Ya. 
içenle kimse yoksa!" diye mınldandı. 

Tam bu ~nada içerden birinin öksUrilğü işitildi. 
Bu, nefes darlığına müptela olan zaptiye mildürünilı 

kısık öksürüğüydü, Hiç şüphe kalmamıştı. Muazzam bit 
deniz kazas:nı andıran felaketin ortasında kendini kurta 
ra.cak bir tek halis tahtası yoktu. · 

Luka karanlığın içinde !korkunç bir şekılde tebee. 
süm etti Ruhun bu parıltdan karşısında karanlık, nasd 
karanlık· kalabilirdi? .. Bir erkek kalbinde arada s·rada 
tL1tuşan şeylerle. herhangi bir işkencenin ateşleri nasıl 
mukayese edilebilirdi? 

Neyse. düşmanının ök ürüğlinü işitir işitmez değır
menci Lukas da yavaş yavaş sükunet bulmıya başladı. 
Daha evvel söylediğimiz gibi onun ruhu !böyle) di. Haki· 
kat onu şüpheden daha az inritmişti, O ak§3.m Fraskitaya 
ı!öylediği gibi ruhunun hayat1 olan itimadı kaybettiği an
d·Ln itibaren bambaşka bir adam olrnıya lbaşlamnztı. Onun 
karakterini evvelce tasvir ederken mUkaY~" ettiJljmiz 
Veııedildi z.enci gibi, inkisarı hayal, ajkım bir darbede 
yere MrmifJ ve birden ruhunun tabiatini dcğill!rm~. diln. 
yaya, veni kavustuğu bir alem ı?ibi yabancı bir nazarla 
bakmıva onu icbar etmi~ı 

Yalnız onun hu) u far°khydı. O Desdomona•mn htssiz 
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p&Ana gött: tıuam1ye ı:tagrtdaı-" •rT. 

' ~ ı.000 lralıJı t ,O{IC in IOC llo(J 0 llrnhk 5.000 il 
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lstanbttl Deniz Komutanlıf.mdan : 

Df>nlı Lise~• ml;salXıka lnı\.1har.ına girer; okurların knt'u' listeleri geı. 
m!ştlr. Ala.kal' okurlanı. acele lstı.ı:bul Deniz Komut.a:ılığı...., mtiracaaııan. 
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Şartnaınelf'r pıH'CJ~O olarak t.Lkarada Malzeme Dalrealı:.d~n. Haydarp&. Gayri menkul Satış nan• 
şııdn Tesellüm vt Se• lı Şetllğind.11ı; dağıtılacaktır. (7983) 

• • • U8KUDAR 1CRA MEl\ll:RLt:GUNDA.ı."i : ~ 

Sonıa ist:ısyonunda yapılac.\l{ yatakhane blnaaı ln1ttatı >rııpalr zart usu· 941/lf>1'9 . . • eyıedlCi, ';J 
li'e v~ vahi·· f!ynt U;er'.nden ek.ı\ltmeye konmuştur. Bu •ngaatta dö~me vıa HirlstC1 veled! JJ 111:\trinın Vital! Levlden ıstıkraZ ıı:ıs.Jlall ~ 
ıontr.lnr için muktaz1 ıltmlrler tı.a~~cc verilecektir. bll binnci derece ipoteh gösterm, clduğu Kuzguncuk tarıJJBfı ~~ . .J 

1 _ Ilı: ı~ın mulıa:r.men be•l'!ll ( 42.700> ııradrr. tulı bostan yen! liorıur sokağında eski 20 yeni 7 No.Iı ~~ş!Jl ~ il'" 
2 - tsteViHer ou iş~ alt ,arcııame vesa.lr evrakı D . D Yr>'"&n Ankara ve A.here ferağ oımıı;n mahal ve H!rı.stonun arsası ve ıuıııdJD O::ı! 

P Balıkesir vcznes!ndrn 12115) ~u•uş mukab!l\nde alabıllrln ve Boh1.;r Efendı s~ uığı ile ma.ıdut Abdullah J\.ğ& ~1\1 ebU\'UJ(. ııı•rs:/ 
s Ekıılllmf' ~0.9.941 tar '.ıl.:ı·•~ Sah günü saat ( 16) dı. Ar1kara D. D. mclre murabbaı rallwannda ve tnınamına üç ycınill rcUfl l!df" F 

•olln1'1 yol dairesin ele toplanacak merkez birinci komlsyn:u~<'ll yapılacaktır ( 120~) !irR kıymet uı.:1dlr ed!lmi!l olan bahçeli evin bO ına ~r 
4 - Ekslitmeye ı:.rcbilmck ıı,..n isteklilerin teklif ·nektt•r·:arile birlikte ~2-jC 1'oJ· kam.ona tev11kan açık arttırma Ue satıııxıas 

lş&ğ:ıda yav' teminat ve vesaiki nynı gUn saat ( 15) e A!ldaı komısyon reis- \'AZ1l E'CT JJA:t:JJU\SI: gtrflil 
iğin<' vel'melerl ıazıın• ır 7 ta• NC1.lı çift Kanatlı ahşap kapıdan birlnci ı<at:D. ,.ıııt , 

a) 122('2 5ı ltııuıl< muvakkat t.cıminat. .6lR1"1:,·t K.\ l : sof&)~ r-
bl 249(. sayı'!ı kı:ını nun ta fiiı etUgi vesikalar ile btı ı,,. mahsus oımak Zemin! mcrmE:r c ö~cll bir koridor zemlnl tdbta bir 

ıı.:re MUnakaltı. •:et<All tınden ~n·rr.ış ehliyet vesikası. Phllve~ "•'Sikaeı için üz.erinde kar§ılık. ı ~ı o bir aelA ve bir kiler vardır'• 
hP.lc tarlhind<?n en uz .PP-lıız gUn vveJ bir istida ile Münakal~• Vı-kA.ıetıne mü. lKIXllı KAT~ 

~ar.Mt olunması. (6473 - 7991) Kl!çl!I• bir sofa ilzE-rlnde dört oda mevcuttur. 

Yatı ~ektep erine 
Çocuk vcre<'cksenlz: Yatak, Yorı:-an ve Çarşaflarlyle l'atall OrtU U, 
Batt niye, ll:>.\'lu ve 8ornıı2larıru ucu:ıl'a map7..amızdaD ıWrsınız., tıı.. 

tıınbul Sultanhnmam r.adrtt>:ıJ No. f Tel: 20623 

l8URSA PAZAR/: SiPAHi oğlu HASAN H1J"N0 

I~ 

• llm-lliliı. 

Beyoğlu Halk 
Bugün Matine 11 de gf'Ce 8 de: 

ı - Hudut Ateşler .çlnde (26 kısım 
telmılll birden) 

2 - öllim şuaı Boru Kartoı. 

S - Mikl. 

En idareli 
LAMBA 

ÇAU Jiı\ l'J • 
Damdan &.vd•nlık alır bir çatı odasından ıtıarettır. ~ 
BODIWM 

0 

l\ATI: ın&Şt1'11•: 61 
Zem:ru çimento cıuşı:1~ bir mutfak ve harap t:..ır ça .,e ı;ıı1~...,.. 

mızı çı:ıi döşeli bir tn:;ıılt üzertnl~ susuz mermer çeşıııe 
1 

ııe ~-· 
gömülü bir Sil küpü ı:ı:ıt.\'CUttur. Bu kattan ııarap bir ıcaP 

BAHÇı~: • 
Et.raf. duvarla roahC'ut olup CliCar mUsmlresl yoktur• 
1'~\'SA ,.-.! ı ıaııı1 dl ı.Jıtlel 
Bına tamamen .:Arglr olup bahçeye nazır ol"11 k ~ 

~lektrtk teıı.fatı me\'<.'Ut ise de eh.:ktrik yoktur. 919.tl ~ 
1 - lşbu gayri menkulün n!Urma ııartnamesl 26 eıı 0uro',:,; 

baren 941/156 No. !lı- üıkUdar ::.~n .. dairesinin IJlU8~a'1• ~J 
koa~ göreb:. ınesı lçlrı açıktır. LlınC:a yazılı oıanıardaD ra$11e ~ 
lstiyenler, t.şbu !';Srl1:1ı.meye ve 941/ 1~9 dosya nuı:nıı 

6 
müracaat etmeJ:ôir vUSd' 1~ ~ 

2 - Artırmaya ıştırAk için yvkarda yazılı kıyıne~~~ceıtt~..'.., ~ 
pey veya mlllt bir 1,anJuınm temlna~ mektubu tevdi edi '/O :rı»:;-:: 

Kilis gümrük muhafaza taburu satın a ma 
kom·syonu başkanhğından 

3 - İpotek 311h'b! ı.ıacaklı.a, öa <!lğer aıAkadarıarıs>falJ ~ 
blplerinln gayri nıcnkul üzerlnd·Jin haklarını hususile de 8,rtl" ~ 
.,lan ldıiıaiarmı işbu \!AD tarihlnılcn itibaren 15 gUn iı;~ 110.:dt ~·.J 
rUe birlikte memurıyet •rnlze bU :ilrı.c:elerı icap eder J.. 118rı.: ~ ~ 1 
ılcUl lıe sabit olmadıl(ça aatrş ~clelınln pııylaşmaaındBJI ur!!"• f :ıııJI 

' - Gostımlın günuc artırmı.ya tştirA.k ecte:ı.ıer ıır ı<•ııol e .,. 
okumuı ve IOzumlu mnUunat a.1'1\J' ve bunlan ıarnaı:neıı s• ~ 
itibar olunurlar. ~t t4 t~ tf'P'.J 

UJı 
Arpa 
Odun 
Et 
K. ot 
Piring 
Sabun 
Z. yağ 
Saman 
K.üzUm 
K. taııulye 
Kınk mercimek 
Nohut 
Börillce 
Gaz yağı 
Zeytin tanesf 
Kuru soğtın 
Peynir 
Patates 
Sadeyağ 

En.akın 

M.ikdan 
kllo 

89000 
96000 

670000 
215000 
78000 

3000 

2400 
2000 

83000 
4000 
2000 
1500 
3000 
2000 
2400 
1000 
15000 
1300 
5000 
2000 

Muhammen 

bedeli 
Lira 

17300 
10560 
13400 
10000 

f680 
1260 
11560 
1200 
20715 
800 
ıroo 

250 
450 
300 
600 
4150 
2150 
845 
750 

3000 

Kr. 

fııvııkkat 

krrı.in:ıh 

Llra Kr. 

183!1 

792 
7f'3 7b 
75(· 
3'U 
p~ :>O 

1!)1 

9:1 

1f,5 

9u 
62/5 

~· 50 
16 '\7/15 
3!-: 715 
:.:: 
4~ 

~a 75 
11' 715/15 
~ 37/6 
1:1' 25 

2::1~ 

EK İl l'llENl:N 

Tarihi Gtinll 

l.10,941 

.. .. .. 
" 4.10.941 Cumarteırl .. .. .. .. .. 

7.10.941 S ••• _ .. 
.. .. .. • .. • 

Cuma .. .. 
" • .. .. " .. • 

SıJatı 

9 .. .. 
.. 
• 
" 
" 9 

.. .. .. .. 
" .. .. 
., 
.. 

A - Tabur L'ıtiyacr için yukarda yazılı 20 kalelh erzı.J:, \"Cm ve yakııcak cksutmeye ~Jt.ulrr.u~tu. 
B - Şartr.omel.,r· komisyondadır. Görüle ve almr.bllır F.l:.slltmclcr ta bur kararghmda ,·sıpılacı.ktır. 

Cinsi 

kapalı 

• 
• .. 

Açık 

" 
• .. 
• .. 
" .. .. 
" .. .. .. .. .. 
• 

C - Açık ekırltmc1tr ..,.n muvakkat teminat mak~ ,zunu w Ticaret Odnaı vesikalarını tekili mektupların. 
getirecektir. 

D - Kapa1.~ zarfla eksiltmeler ıçln yuknrdakl ve 1.knlarını. teklif mek tuplormı havi kapalı 2'ılrtıannı eksilt. 
me saatinden blr saat e\'Vel eksiksiz komisyon başkanı•ğı:ln makbuz muka bilinde vem:!.§ olmE.la'!' O?l<slltme sna· 
tinde de komisyon ıa hszır bulunmaları llAn olunur. ; 79431 

Beyoğlu tlçUnrü SuUı Hukuk BA.
kJmllğindeıı: 

94.1/1622 
Devlet Lima111an l~ıetme Umum 

MUdUrlüğü taratmdan A.lıkarada Dil 
Kurumunda Mııhmut Şerit aleyhine 
açılan alacak davasının D'luhakemestn· 
de U&.n'en yapılaıı teb'lg!lta dava edi

len mahkemeye ge1memt~ ve davacı 
vekili taratmdan esbabı ırubutıye ibraz 
olunacağından bahsile gıyııp kararmm 
l!S gUn mUddetıe U&.n~n tebllğine ka.o 
rar verllmlt oldutundan mahkeme gü 
nU olan 7.10.941 tarih~ne mllsadit Salı 
günü saat 10 da mabkemtye gelmeniz 
veya bir vekil göndermeniz, aksl tak' 
dlrde davanın gıyabınızda görülecegi 
gıyap karan mskam:ı:ıa kalın olmak 
Uzere llAn olunur. (37272) 

Sahibi: ASIM US 
Ra~nldığı ver . VAKi T MathM-" 

Umu,.., .,-rlvııh idaTe eden: 
D,,l,'lt A J, ...,,.1 c:-~··-··,.•İ 
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katlinden daha egoi~t. daha az sert ve daha trajikti. 
Bu gibi vaziyetıerin garip. fakat hakiki cilvesi, ümit 

yahut şüphe tekrar geri gelmişti. (Bu meselede ikisi de 
bir demekti.) Bir an için ümit ve şüphe onu mağlup etti: 

- "Ya, aldamyeırsam ! diye dU.sündü.. Ya öksürük 
Fraskitanm öğsürüğü ise! .. " 

ıs -- c.ayri menkul 10.10.1941 tarihinde cuma gtı.nU te pıt ~f 
dar O'sküdar lcrıı nırmurıuğunda il<; deta bağırıldıktan san:dt 111 ıı<J9 tJ .J 
ihale eri1 · .An(ak artırma bed~ıl n.uhammen kıy~etiı'l ~1111,. il'-~~~ 
veya aat.ı iııteywl.n a!acuğma rüçhanı olan diğer aıacal' ~-ıl ~ p~, 1 
del bun!arm bu ı:;a~·r. menkul ilf' temin edilmiş aıacald ıal' ~~ ,,>' J~ 
tazıaya çıkmazsa en çok artıranm ta&hhüdU oll.kl ıcaıın gdJlO ı,PT~ 
gün da!ıa ~mdit (>dilcıek 20.10.1~4J tarihinde Pazartes~del; -~ ~~ 
16 ya ka:ia• CııkUdar !cra memurluğu odasında artrrJl1& ıcul üe ti~~ 
alacağına rüçhanı o~an diğer alacaklıların bu gayri ınen ıfl"et!t" ., 
aJaca:uart mecmuu.,dan fazlay& ~.llcmak ve muhaınınen k 681 ,ıdll ~· I. 
tutmak ıartlle en çok art.ırana ıhale edillr. Böyle blr bt eri ıırt'~~ I 
ihale yap1lmaz ve anlJ~ 2~80 nun:nralı kanuna tevtika!S :ı ~,- r~ 

6 - Gayrl menku! kendlıılne il•ale olunan kimli" dern ııd~ıf'I' ~ ~ 
let içinde rarayı v~rıntz.ı.e ihale karan teshotunarak 1<e.ıırı.r '!', 1 
yükııek teklifte bulunan kimse arzetmi§ olduğu bedelle art-~'~.; 
ona, ran olmaz veya bulunmazsa htmen 7 gUn müdd'tle ~ ~ 
en ı,:ok artırana Uıale eclıllr. İki ibate arıuımdakl tart< .e 11,,ıaııt f 
yüzde 5 ten hesap .,lıınacak ta.iz ve diğer zararlar ayrıca 1sSl· ~ 
lltakıı~zr. rnemtırlyetlın!zce alıCI1'lD tahsil olunur. (:r.Jadde {~~~ 

7 - Alıcı artırmt' 1'edeU b.ı!'iclnde olarak yaımz taP~1ye JJJ"' . /, 

mı aenellk vakıf taviz bt>delinl vıı ihale karar pu1Jarnll "e 6" ~ 

Müterakim ver~iler, tenvirat ve tanzifat ve deU!ll1°•~~~ 
\'ellit beıedlyc rl!surnu ve müterakim vakıf lcarest aııctY9 gısıı~_:!, f"" 
rea bed('l!nder tenz!l olunur. İşbu gayri menkul yukar_!rı 11rıı·~1 

O'ııkUda-: tcrn nıı>murluğu odasında işbu llA.n ve gastcr~.......- ( 
mesl dalrestıırle SRtıla<..ağı UA.n olunur. 

ALMAN LİSESi~ 
ORTA oll1Jf, T I CA ~ ET 

1 tO l 
( B tJ S 1J S ı > - ( Beyotıu. yeoıyo ıctıt· / 

1 - Oku: 13 eyıoı cumart~sl günü saat 9 da açıla~ , ..il 
4' - 'l'ürk<;e engel ve bUtUn.eme smavlan 12 eylOl e. JI)~, 

rlnkl Lse 11 eylül saat 9 da ba§lıyacaktır. 1 tıılt~ ııe I' 
S - Pazarteııi ve per§Cmbe gtınlerl saat 9 • 12 de yerı de ı.ıe I 

d!lecek ve it eylOlden t•!t-ıaen hergün ayni gaatlel' ,,~ 
dma C:c. 'aır olunacakttr. 

11 
"61'° rfl'e'J 

4 - Kayıd için nüfus veya ikamet tezkeresi, diplO~ ~ti ~ 
me. tlfo, .!l<<'k ve 8lll.;ı<1.r raporlan ve 8 toto ~dl" 
zımdır. okuid•td ııO 

11 - Yfnı C:en Y!'mdan ltiba'!'en kız talebenin 
göre Uniforrııa taşımal'\• t mecburidir. 

Talihsizliğin can çekişmesi içinde biraz evvel mutfak 
ate~inin etrafında ?.a.ptiye müdürünün elbiselerini görmüş 
olduğunu, değirmenin kapısını açrk bulmuş ilduğunu ve 
felaketin isbatmı bir kağıt parçasında okumuş olduğunu 
unutuverdı. Eğildi. Istırap ve şüphe ile titreyerek anah· 
tar dcllğinden baktı. 

söyliyebilirler ve beni asarlar. Hiç ştiphesiz beni asarlar .. 
Fazla olarak da ha~:atım:n sonunda merhametten başka 
bir şey kazanamamış olursam çok düşük ruhlu, çok akıl
sız olduğıunu göstermiş olurum. Sonra herkes bana güler. 
Ben, bir kanbur olduğum i<.in, Fra.skita da güzel bir ka.. 
dm oldu~u için bu felaketin gayet tabii olduğunu düşü. 
nürler. Hayır, böyle bir şey istemem. İstediğim intikam 
a1 maktır. Ondan sonra muzaffer olmak, hakaret etmek, 
gülmek. herkese gülmek. öyle ki herkesin şimdi imrendi
ği, fakat darağacında çok çirkin...görünecek olan kanbu.. 
rumla kimseyi alay ettirmemek ... " 

----·-
Yatağın baş tarafında, ancak küçük bir müselles rü· 

yet sahasına ginyordu. Fakat. tam bu müsellesin içinde 
yastıklardan birinin ucu görünüyordu. Yastığın üstünde 
zaptiye müdürünün başı vardı. Değirmencinin yüzünii 
bir kere daha şeytani bir kahk.:ha buruı;turdu. Sanki 'bir 
kere daha mesut olmuş gibiydi. Vücudunu süklınetie doğ. 
rultarak: 

- "Şimdi halnkati biliyorum ... Diişüneyim! .. " diye 
mırıldandı. 

Yukarı çtkarker. riayet ettığ; ihti·ıatı ~ene cld"r. ~ .. ,, 
• akmıyar..ılC aşağı H.di. 1nerke:1: ''Bu nazlk bir meseledir, 
oüşünmeiiyim. 1 Ier şeyi yap.rıJk ıçin bol bol vak!im 
var .. '' d•\'e düşün<li: 

Mutfağa vardığı zaman odanın ortasına oturdu. Yü
zünü elterile örttü. Bir müddet sonra ayaklarından birine 
inen küçük bir darbeyle daldığı tefekkür fücminden uya· 
nıncaya kadar öyle kaldı. 

Tüfek, dizlerinden kaymış ve alii.kayI kendi üzerine 
çekmişti. Silahına: "Hayır! Hayır, dbdi. Sen istediğim 
şey değilsin. Sonra herl·es onlara acır ve beni 2<-"rlar, b(7 
sabrmm bir zapti~c müdi.iri.iy1c görmek ı.orundayız. ls. 
panyada zaptiye müdürünü öldürmek hala affedilmez ka. 
bahatlerdendir. Onu manasız bir k·skançhV.la öldürdüğ-ü
mü. sonra elbiselerini çıkararak kendi yatağ'ıma vatrrdı
ğmıı söylerler. Karımı sırf şüphe ile öldürdüğümü de 

• Kelimesi kelimesine olmasa da de~rmenci Lukas 
böyle düşündü. Bu çeşit düşüncelerin iktizasınca silahı 
yerine bıraktı. Başı yerde, elleri arkasında bir aşağı, bir 
yukarı dolaemıya başladı. Sanki toprakta, hayatın teme
linde zaptiye müdürü.ne ve karısına karşı yapacağı zelil 
ve gülünç bir mukabele, bir intikam arayordu. Kendisi 
gibi his$eden, cemiyetin yahut be.'.?Cri tabiatin telkinleri. 
ne karşı daha az isyankar olan kendi vaziyetindaki her. 
hangi bir adamın böyle bir meselede tatCik edeceği bu in
tikam. bir kanunda, bir düelloda. bir müsamahada veya 
semada mevcut olan intikamlardan çok daha başka türlü 
olmal·ydı. 

Ansızın bakışlan zaptiye müdüriinün elbiseleri üze· 
rlnde durdu. Bir müddet hareketsiz kaldı. Sonra yava.'j 
yavaş vukarıdan işitilir korku...:.uyla sessizce. fakat sarsıla 
sarsıla gülünceye kadar yüzüne bir zafer, bir neşe, tarif 
edilmez bir scvin~ ifadesi yayıldı. Kahkahayı saJ·verme
mek irin ellerini böjfürlerine bastırdı. Adamın bütün vü. 
cudu bir o;;ar'almm vücudu gibi sarsılıyordıı. 

Nihavçt bu alaylı neşe kendini terkedinceye kadar 
oturnıak i.ız ... re kendini bir sandalyaya bırakıvermiye mec
bur oldu. 

Bu, Mefisto'nun kahkahasıydr. 
Sükfuır:t bulduğu zaman hummalı bir telaşla soyun

mıva baı:;hclr Bütün elbise!erini zaptiye miıdürünün elbi· 
selerinin durduğu sandalya i.i?..erine yerleştirdi. Düğmeli 

Belediye Sular idar esinden: rtıet'" ( 
,~v 1. 

KemerlJurgıı~ ~esas• ile Mangılava Uzinimlz ıırasttıdll ~, 
de teslim fdllmek ,a.-ıııe 150 M3 kaldırım tqı aıınacaktır· 11 q.eld' ~ 

Tallple:'fn luh~t aımak +e fıyat vermek ı\zcre 22• erlfeısP 
gtu:.ü sae! 12 y• kado~ Toks!mt1e SırıuıervUerdeki ıdare tı1 
servis. :ııtırara:ı.t'an. (8211) 

P er1' 
"Vakıt,, Kitabevinın Y rı 
neşriyatından batıl~ "1" 

ll•rkP ktoıtl uy:nou Y&f6l. eıuyeıer - eı.ıuıı vri'.I 
Si rliı li. 

..;.>ııl 8(>vtyorum - Koman - !Jf'KBAN 6UKÇ~ 
lO lhnt.ı- 6azeterJ.ltl - S)llli.ıl ALTUG S 
-.lt:<"Us• &ıeb'u.._ ı~'7? tl9.:ı - HAKKJ rAKDl V crııı'pı 
C<;üncü ~ultao .'llehınedln Shru. .. 1 OUğllııO - eıL)ll ıd~ 
l\.todl ktodlnf' 1000 kellme ue r.trettcl - l"raftsazCll ıd~ 
Kt-oo, trt'udJuı 1000 kelime iJP 'jfretlcl - 4JmallC8 ıd~ 
K~nd krndint• 1600 kelime ır l.lğreticl - toglltzee 
\KkPn Kamlü - t!'Al..AB.\'.a1J~ KlP 
Haya· ın• bo - Rc.man - ~SA.'11 aAStM US 
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