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-
beyana ~nda çok nıühir1ı 

Sefir diyor ki: Türk ingiliz ittifakı, takip 
1 

ettiğimiz siyasetin temelini teşkil 
edeceğin i bir kere daha söyliye bilirim 
Tu. ·RKı.YE İzmir, 11 

(A.A.) - Şehrimizde bu. ı·Nsı·Lı·zLER 
---- lunmnkta olan İngiltere büyük elçisi 

Bize 20.200.000 
liralık mal sattı, 

İnglltereden 
ıa.000.000 liralık 

mal aldı 

Sir Hughe Knachbuıl Hughessen Fuar 
dolayısilc vali, belediye rel.!I ve diğer 
memleket bllyükleri şerefine bir ak_ 
eam ziyafeti vermlf ve sonunda ava· 
ğıdaki nutku söyle~Ur: 

- Ekselans, Bay Belec!Jyc Reisi, 
Bayanlar ve Baylar: 

(Devamı Sa.! sil. 3 de) 

Almanya, Norveç, 
&olanda, Fransa 
ve italyada ma
vallakl etıerf n'

arhrıy or _ _. 

Berlinden verilen 
bir habere r;öre : 

iralı Şe .inşahı 
~~ 

t ~ehrimizdc istfra1ıat buyurduktan sonra Ankarayı te§rif buyuran ReisicunıJumımuz 

Eingazi 
İngiliz tayyareleri 

tarahndan şiddetle 
bombardıman edildi , 

isf ehana gitti 
istas yonda ketUlisini istikbal edenler arasında --<>-

~ara-de-ni-z icra Vekilleri Heyeti Kahire, 17 ( A .A.) - Orta 
şark İngiliz hava kuvvetlerinin 
t.o.'hliği; ._ -

Veni ah 
yemin etti Sahil yolu Reisicumhurumuzun baş-

~ kanhg~ ında toplandı -.. ( a.~ • 

~ / - .,, 
14 - 15 eylül gece.si ve onu ta-

kip eden gece lngiliz ağır bom.. 
bardıman tayyareleri Bingaziye 
taanuz etmişlerdir. Bu iki taar. 
ruz esnasında yangınlar <}Ikarıl.

tran Meclisinde 
münakaşalar oldu ~eııı'-dan: ASIM US Ankara, 17 (A.A.) - icra Vekilleri Heyeti, 

~e e 'upurlıı se~11hat e· bugiin saat 1 O da IJaşve kalette Reisicumhu Js. mıştır. İngilizler Tahrana 
doğru ilerli·:~r 

~~11s~~~:ı, 80s':ır:kıH~~: met lnöniinün riyasetin de toplanmıştır. 
~.~t~ılrıı de~iJ de ye..,<dl zilrtı:-

Bardiya'da gece taarruzlanna 
hedef olmuştur. Liman hasara 
uğramıştır, Llulaar 

Kralı 
Hıtl2r i n 

·umumi ka
rargah ında 

ı"lı>ı ~~, bir cennet gibi gö· Alman tebıı·g.._ı. Sovyet tebıı· g.._ı. 
~ ben ~örünii<;li bu kadar 

\.... 'lı llıcı~· sahUlcrdc diinynnın 

Trablusta İ.spanyol rıhtımı bo
yunda demirli bulunan gemiler 
de bombardıman edilmiş ve mü· 
teaddit infil8.kler vukua gelmiı. 
tir. 

Tahran 17 (A.A.) - ıran b . 
vekili Ali Furugi bugün parlfı. 
mentoda beyanatta bulunarak 
müttefik kuvvetlerin, İran hü. 
kumetinin Tahrana yaklaşmama
larını talep etmiş olmnSJna rağ
men bu şebre doğnı ilerledikle 
rini bildirmiştir. 

~°'~ılaıı 0~ de, rinde ot-0mohll H •• f h 
l._"'ll> "liıı:ıı 1 lifU<Jc cclemcmcl. ucum ve a 
lı.' ~~t. t tcın hli,lik bir mnh· 

"lltu111 stanbuıdıın nopaya 1 ·p/er devam 
\,~ \e ı!arndenizin sııhll ,.c. l 
\~ ltıeti abalırını bir şose d 
~ltrı~~c bağlamıık ihtiyııcı e i 11 o r 
'\~~ ~tıdılrniştır. 1'1uhtolif ,ı. 7 

~ 1 ~llJı ll!Jar:ı dahilinde aym ---0--

~ı:~t de dar eden bir hnyli 
ı~ lt olmuştur. Fakat İs

\' ~01tı0Payıı kadar değil, sıı
~ ile bıu \'llfıyetı bile henüz 

tıanı tlesunneğe bile im-

' 

~~ ıın;'1•stır. 
~ 'tıdan u_nla Sinop , lliı.yct-

~'l'll oıa l\ı7.thrmalk geçer.Fa 
\.' )"~ n ~c>rdo şose, Ş<ısC 
ı..'ı~h~ , koprU olmruna. ... ı )"İi· 
\."'~ oto 0 kılj bu iki \illiyet 
\' : llcğ1;;~bllle gidip gelmek 
~ ~llt it. Mutlaka Kız..ıl· 

' ~ ~O\~lla gelince otomobili 
~ lıhijt t~k, anc:ı.'k bu uretle 

:'\~' cıtafınn geçmek lfı· 
C..tı tıl;ı 
~~ lı}( ela sahıı yollannda. en 
\'~1"tin ğlarcıan inen nehirler 
~='ttıtnd !:Oklui,"U ve ularm SS hp,1 e tuın an ederek az 
\~t. l'a~ köprüleri alıp g(i . 
\. "ııtıı ~ iti; r .. t su tuğyanlarınu 
'tıı'ı... a cıt.,:in ll Ynıımak zorluğu 
,~11"&a !:<ll'' bütUn mcmlc'keti l' 11.).11\'ı •k ağlarla ören bir 
t\''I\ ( btt ı.ı Ve karan önünde 
• )'\l..lle niey midir? 
~·~ette Zc arasını.la yazın a1 
~ ~1 ııl'iiler <>tomobil gidebilir. 
S ~~ bil ınes<'lesinden Jo. 
'!e\ ~- ~hay, setnıek milm· 
\' "ab,0 nra IU1.e ile Trab· 
~'ı ~ ltıii~ı~la Giresun ara ... ı O· 

~ lt'lı tlıon ~·Ur. Giresun in Ordu 
!\, '.1-~~Yeı..ı ~lnlrnış. Kı ... men toıı· 
~.., el·e ~allnclrclir. Samsun
\.~ ı~'~ır dar munfn7.am bir 
~ ·~ ldı0~ Oradan Onyeye 
~ ~ ~\1yeı;~t:reli~, bir sahada 
~':'~ ~ lı:ın olmuş. tinye~'<' 
~ aı) · ~ gayet az bir mesa· 
, 

1b ~~lloın llıtındıın sonrn Ger. 
t'~ ltı ltı etrell)( hlr yol yapıl
\~t 0b1ııe ıne, siminde Siuo· 

\u~'tıl.- gitliJr.ınlrnr 
."fili "llrııı ~ • 

"1 'Sehırr ~slmlr>r'nf .aydı-
~ ~üd'Jerı 'C J·asnbaları 
\~~tlıU 1 

der ~ıapanmıs, hu. 
ilıfii''ı( ~ ıı :ı!mnmı olan 

'' ı . aııtn•s olsn. Hopadan 
~ '11.\)1 

r · iıı"'- •lln bir ;\Olcu sahil 
l.>eıı • oııclnıı sonra d:ı 

Cltnı Sa. q 8il. ! do) 

Leningratta 
91 kale susturuldu 

Berlln, l7 (A.A.) - Alman umumi 
karnrgdhmın resmi tebliği: 
Şarkta t.aarruzlarıınız büyük mi~ 

yasta bir hareket yotund:ı inkişaf et· 
mcktedlr. 
AtlanUğin §İmalinde c<'nlzaıtılarr 

mız düşmanın ccman 27 bin ton hac. 
mfnde nltı ticaret gemiııinl batırmış. 
tır. 

DUn gece savıış ta;.ryaıelerimlz in· 
gilterc açıklarında iki bUyUk nakliye 
gcmlı!inc alçaktan hilcunı ve bunları 
ciddi surette hasara uğr·•tmıştır. Bfr 
tanya adıısmm cenubu §arldsindeki 

f DPMm' ~n lı trii. 6 dn l 

Fransada 
idamlar 

---0--

PAR iSTE 
Bir Alman küçük 

zabitine daha suikast 
yapıldı 

Vi§i 17 ( A .A.) - Resmi Fran. 
s:z ajansının bildirdiğin göre dün 
akşam Pariste şark istasyonu ci. 
varında meçhul bir şahıs tara
fından ağır surette yaralanan 
Alman küçiık zabiti bu sabah öl· 
mGştür. 

Paris, 17 (A.A .) - D.N.B.: 
Matbuat işgal altında bulunan 

Fransndaki asken idare şefinin 
kurşuna dizilen 10 komünist 
hakkındaki beyanatını neşret· 
mektcdir Bu komünistler AL 
man askerlerine karşı yeniden 3 
suikest yaptıkları için kurşuna 
dizilmişlerdir. 

(Devamı Sa. 4 8ü. 1 de) 

Ladoga gö
lünde bir ada 

geri ahndı 
-0-

Smolensk civarında 
Almanlar 1 O bin kişi 

zayiat verdi 

DiiıŞman toprakları Ü7.erinde 
birçok keşif uçuşları yapılmış_ 
tır. Bu harekattan bütün tayya
relerimiz dönmüştür. 

Doktor Ata Bellll 
Tl rk vatanda•bluı· 

dan çıkarıldı 
--o-- Ankara, 11 (Vak"tt) - Aslen 

Fon Papen 
Berlinde 

S m O 1 en k Krbrıs d~mlularından ve va tan Benı, 11 ( A .A.) - Jurnal de 
daşlarımızdan olup elyevm ya· Geneve, Berlin muhabirinin iş'· 

• • , .(bancı bir devlet hizmetinde bu· arına atfen Führer, müttefik 

Çevril lyor t". ıunduğu ve bu hizmeti terket_ devletler şefleriyle görüşmelere 
devam etmiye karar vermiştir. 

rnesi teklif olunduğu halde ka. Ga7.ete, bu görüşmelerin Musoli· 
Mosl<o\-a, 17 (A.A.) - Sovyct ır- bul etmediği anlaşılan Dr. Ata ni ile yapılmış olan mülakat ile 

tlhbarat datrcsinin bu sab:lhki tebliği: Refiğin Türk vatandr?lığından 1 başlamış olduğunu hatırlatmak. 
16-17 EylUl gl'ccsl, Scvyct kılalım çıkarılması hakkındaki karar- tadır. Bu maksatla Bulgar Kralı 

bUtiln cephe boyunca dil:manıa çar_ H t' V k'l ta d'k Boris Führerin umumi kararga name eye ı e ı ece s ı • · 
pışmışlarrlır. ed'l · t' hına gelmiştir. Bu ziyarete hu-

Garp lııtikamctlndeki bir bölgede, 
1 ml§ lr. susi bir cbenuniyct atfedilmek· 

kıtaalrımız iddetıi mubarcbclcrden k tedir 
sonra 60 tank, 24 top, fil mitralyöz, Askerlere verilece Be~lindeki Bulgar sefiri Dra· 
13 mnyn a.ıcu ~16 tüfenk, mermi ile ganev, salı günü payitahttan ay. 
dolu 40 sandık ve çolt miktarda harp • ı h 1 f nlmıştır. Aynı gazete, Von Pa. 
malzemesi tahrip veya iğ'tlnam etmiş sıgara ar ~ ~.un- penin salt günü Berline vasıl ol-
lerdir. muı, olduğunu bildirmektedir. 

Garp isukametindcld dığer bir böı daki talima~raame 
gede Sovyct toı.c;usu bir günde dil~· 

manm 46 n•!trnlyöz y~vnı>ını. ıo mnyn 
bataryasını, 15 top batnr: asını tnhrlp 
etmiş veya sııııturmu~tu. 1çınde Al. 
man piyadesi buhınnn 17 zırhlı sığı 

nak imhıı. ve beş cephane deposu d:ı 

berhava edilmlşt!r. 

Sırp Çeteleri 
Ankn.rıı, 17 (\'akit.) - Er, on- Zağreb, 17 (A,A.) - Saraybosna 

başı ve erba.ılnra verilecek asker c!varmda Jandarmalar. hücum et • 
s:gnrası hakkındaki talima~e, mlş ve diğer suikast hareketinde bu. 
He):eti VekiJccc tasdik cdil~tir. ıunmuş olmakla suçlu ııı Sırp çetecisi 
Talımatnamc esaslaıına gQre er . idama mahküm edilmi§Ur. 
lerle, onb:ı.şı ve erba.'llnrdan her bi- ı 

Başvekil beyanatına devam e. 
derek demiııtir ki: 

"Bu talebimizin mües ir ola. 
cağım zannediyonım. Fakat 
müttefikler Tahrana gelecek ol
salar bile parlamento ~asının 
endişeye kapılmaması lfı.zımdır. 
Çünkü müttefiklerin hasmanc bir 
emelleri yoktur. Buna dair lbj1..c 
teminat vermi~lerdir. Onların bu 
vaadma güvenebileceğimizden e
minim. 

Başvekil şunları ilave et 
miştir: 

Yeni Şehinşah memleketi ka. 
nunu esasiye tamamiyle bağlı bir 
hükümdar gibi idare edeceğini, 
bu kanuna ve İran milletinin 
haklarına riayetkar olacağını 
bildirmekliğim için bana mezu. 
niyet verdi. Şehinşah parlamen· 
to tarafından kabul edilmiş ve 
ileride de kabul eöilecek olan bii· 
tün kanunlara riayetkar olacak 
ve millete gerek şahc:en gerekse 
mUştereken vao·lıı" hn ksızhkları 
tamir edecektir. Milletin bütün 
ümitlerini ve bütün arzularını 
tahakkuk ettirmiye cahı::ıacaı·tır . 
Schinşah hanedana ait elmasla 
;m tran milli bankasında bulun. 
duğuna dair kanaatini teyit frin 

(Devamı ~cı. 1ı sü ! de> 

Cephenin {imali g:1rb:si lstıkame· 

tindeki bir bölgesind<>, Sovyet tayyr
rcleri Alman piyade aslıcrl yük!U 27 
kamyon, cephane ile o; kamyon, 5 
tank, ı hava defi top bRtııryası Imh:ı 

rinc kendi istihlak ve ihtiyaçları 
için sat lacak asker sigarasının 
miktarı günde on sigarayı g~mi
yeeektir. Ederle onbaşı ve erbaş· 
lara inhisarlar idaresince doğru -
dan doğruyn sieara satılmryacak -
tn·. Yasağa aykırı olnrak erat ve 
onb'.Uıılarla crba,':)lardan başka kim 
selerin elinde bulunan asker siga
raları zabıta v<>ya inhisarlar me
murları tarafm<lan müsadere ve 
keyfiyet biı' zabıt varakasilc tes· 
b't olunacaktır. 

Şehir meseleler?: 

ctm!.şıerdir. 

( Dcı1amı Sa. 4 ,çil.. 7 de) 

MISIR 
Almanya ve italyayı 

protesto etti 
Kahire, 17 ( A.A) - Mısır 

hükfuneti, dün sabah Kahire mm 
takasının bombardıman edilme· 
sini Berlin ve Roma hükumetle 
ri nez.dinde protesto e~<rtir. 

MUsadere olunan sigaralarla zabıt 
varakası en yakın inhisarlar idaresine 
verilecektir. Asker sigarCPI satan erat 
onba§l veya erbaşlar hrkkında diaip · 
lın cezası tatb~k ednecckUr. Böyle b'1' 
satı§ ye.pıldığmı gören ve~·a duyan aa. 
kert inzibat memurları askeri kıtaıa· 
rma teslim ı.:dcccklerdlr 

Belediyenin iki kararından sonra 
Artık şoförler şikayete 

meydan bırakmazla r sanırım 
Lokantalarda nara ile kürdan nasıl getiriliyor; 
Merasim tribünleri portatif olamaz mı? - Galata

aarayda eski kara kol binası ne o]acak? 
Yazan: YEKTA RAGIP ONEH 

(Yazısı g 'ii~e) 



ararından sonra 
LEH ŞiKAY. E 

Z A S 1 1 
Lo.·antalarda uara ile kürdan nasıl b _tiriliyor; 

er asim trib .. nleri portatif olamaz mı.? - Galata
sarayda eski kara tol binası ne olacak? 

Yazan: YEKTA R~.GIP Ö EN 
ikkcJ.ç gün evvel Haber refiki. I ki: 
ıme " atırlar'' mt<harrlri. şa,. "- Temas ettiğınlz mevzu iha. 
ıt odu {u bir Mel eden b;::.hset· beden srhhl bir m edir. Ancak 

t . S rkecıden köpriıye gidecek l ltikatcn ÜZ•"'rinde du.."'Ubnası ıca. 
:r l.adından bir şoförUn ta.kSi bir ild noktanın dikkat nazarı· 
:aatınin yazacağı r< ' o.mm bir- nwia.n kaçtığını zamıcdiyorum. 
k ç mı.E!ini imedığini yazdı. ls-- O dtı. şunl::ır: 
tenir.se bu şoförün isim ve nu. Yem.k tabağı içınde getirilen 
marasını da vereocğmi ıbildirdi. kürdan v para.,. Bu ekacriyetle 

Al" n.dnr mnkam.ların bu ih.. bliyü.:t lokantal ... rdn vaki oluyor. 
bara ehemmiyet verip işin tah- Verdiğiniz lbiltün pıırayr garson 
kik.ine. giri tiklerini duymadrm. !bozdurduktan sonra ormian al
Belki btıhMisc te olmadığından dığı bır yenıek ıtabnğına - ken· 
dıkkat nazanna alınmamıştır. disine bahşis verilmesini temin 
Anca t Haber gazetesi buna ben· edecek şekilde bzdurduğu - pa_ 
r.er lıfuli elerin çokluğu karşı- ralan şöyle dağmıkca koyuyor 
sında şofor cr1e, otomobil sahip_ ve bunların yanma da •birkaq ta.. 
eriyle, garaj sahipleriyle konuş. ne !kürdanı sıralayrp getiriyor. 
m~. hepsi seksen b n dereden Paranın nelerden geçtiğini siz 
su tirip kabahati biribirine etrafiyle yazmıştınız. Ağza gire
yüklemiş, uzak m a.felero git· cck ve bilhassa di erin boşluk. 
memek, pazarı~ etmek meselesi larını sırnlryacak olan kürdanla 
bır türlü hnllcdil~emişt.i. birer ı>ıslik yuvru:ı olan paraların 

Şımdi öğreniyoruz ki belediye, yanyana ibulunmaeı sıhhi midir? 
kararlnrtnın en cczrigffii vermiş- Para konan ta.bağa ihtiyaç ha· 
tir. Müşteri ile pnzarlık eden, llnde yemek konulduğunu da 
fazla para alan. mtiştcrinin iste· görmilştUın ... " 
diği yere gitmiyen §Oförc, muaT Okuyucunun ıbakl<ı var. Haki. 
yen :bir müdd~t i<in ibcn!<in veril· katcn ~1 iscabeden lbir meıse
miyecek! ie ... Ben bu Gütilnda yazı yazar_ 

Gördunüz mii. ha.1dı ve hnksm ken o kadar ince eleyip ark do-
meydana cıkamcak kararı!.. kumuyorum. Eğer öYle olsaydı 

Böyle bir şikayet ~unda da.ha kim'bilir ne kusurlar lbttlur. 
•ben n ıılamrya.cak otomobilin dum. O.kuyucunun bu ikazına. te
sahibi aynı zamanda. şoförlilk de şckkür ederken dolayı.siyle bclc
yap?l)rorsn kendi cez.asmı kendi.. diyenin gözQ önüne oyduğum 
si ~kecektir. Hakıkıdır, varsın bu ınoktanm da ehemmiyetle ta· 
çeksin! kibini dilerim. 

Yok. eğer !ifOför ayttklı 'feya- Tnöünler Portatif Olamaz M-ıt 
hut kilometre üzerine tn!<s~ Jrul. Merasim günlerinde geçit re~: 
lancyors& zararı ~nl sahı~ıne o: mi yapıla.cak yerlerde inşa olu· 
~· Bu talroırde ta.k.sı saati nan tribilnlerden bahsedeceğim •. 
ki~ometre başı~n 13 ikuruş yaz. Böyle bir glindcn lblr bn.fta evvel 
dıgı halde ~fordçn 20 ku~ is. hant banl tahıtalar ..nakledilir i,.,. 
teyen ve.bu pnrayı ttemi~ iç~n ae kele kunılur gibi tıiblln hl.~'1nn 
~ döpl.Ucr. t Yerlf?rc ı;;ıtmıven, başlanır. Birçok Givi ~ılır, ·r 
yab~ !<itcnen r~~.ı doldur- hayli amcle ~ hsır, Nih:ıyet mu
ııınk ıçm ıpazarlıga gırışen ~föı:· a.zzanı bir tribiln m~ydana çrkar. 
l~r oh çekecekler. '.Mal aahıplerı· Ben §Öyle dfu:ıünüyonım · 
nın ~laI'If!m YD:nması karamın· Acaba bU tr bunun bir plUnı 
~ seYıncc~ lerdır !Bu cezri §C. yapılıp direk vcltıtlıtnları ~ivisiz 
kil otomobıl .pat~~a~m ~~ak· geçme olarak yapılamaz mı?. Bu 
~k yola getire~ •• gundelıklı. Ef'" takdirde direk YO tahtalar bırlcş_ 
f~r sc erken artık otomobılıni tiFilir ve pek 02. !bir çivi He bir 
kılomotre. başına fazla pnra ve- trıbün meydana çıkar. 
rene tc:s1ffiı ct~n va~eçc.. Bu günkU Çeklld hayli 
c~klerdır. T<_a'ksılcrc, _YC~ıd~n eınek ve civi sarflyle yapılan 
yüzde yımu zamınedpmı1?11.r. trlbiln birkaç giln nra kaldırıl· 
Artık oU?mabil. sahıplennın ınak için aynı cm.eğin sarfını ica· 
buna bir diyec:ği yo~r sam- bettiriror, üstelik çakrlnn çivile· 
nm. Beledlyeru!1 ;benzın. verme· ri eöker!ltcn, ço;hı ?.a~1 oluyor; 
~e knran •. taksı. ticr~tlcnnc zam bükOHlp işe yarn.ma2 Jıa.te geli. 
ılc otomo?ıl ~ıp~erıru:ı istekte. yor v-0 tahtalar da kırılıp parça_ 
rinln ye~ne çeil;ıtmesı •. }bundan }anıyor .. Bunlar ıkinci bir mcra
~nra müşterılcnn seforlerden sım gününe kadnr herhangi bir 

kay ;ın malı~ bırn.kmıyacn.k~ d Poda s klaruyor. Isumbulun 
tır. ınşallah... geçit resmi pılacak yeri, bu-

~kantalarda Para V .. v günkü vaziyete gorc Taksim 
Kıcrdamn A.rkadafJlıqı meydamdır. Burada daımf bir 

B ~ gün evvel gene bu sti- tribün iru;asınm ::nevzuubahis ol· 
tunlarda lokantalarda, aşçılarda duğunu cvvcloe ı 'tımiştim. Ah.. 
temizlik meselesinden bahset. vali hazıra d-ola.yısiyl modern 
nı tını. Yazımı okuyan bir oku.. ve meydana yakısır mermer s{l 
yucu gönderdiği mektupta diyor tunlu ibir trlbiln inşa ı geri kal-

Papa Milivere k&J'4f 
gelemiyor 

Ruzveltin 
• 

mesaıına 

c nı 

rdi 
Nev)ork, J'7 (A.A.) - Novyork 

Taymis gaz_tesinin Ronıadaki mtlha.. 
biri blldlrlyor: 

Ruzveltln Vatikcı.n nezdindeki .sefiri 

.Myroıı Tnylltr vıısıtruıllc "Papanın 

nazizme kal"ll BÇilan hnrbin haklı blr 
harp olduğunu 119.n etmem,, talebini 
muta.zammın olarnk yapmış olduğu 

mnracaa.ta ~pa. n.arikAnıı bir "hayır., 
la mukabele etm ,ur. 

Mnamaflh 6ğrenllditlnc göre Papa 
nm vermif olduğu covaJ,ı, kendlalnin 
nazizme lehtar olnıadfttm ıernb ede. 
cek !)Ckllde :kaleme almmı§tır. 

Geııe öğrenildiğine göre Ruzveltin 
Pa~ya göndermiş oı~ulfu mektubu. 
uzun •e dostane bir !L!:ınla ynzılmıg
tır. Bu rıu!ktup hnrpteıı sonrn Ruaya.
da dlnl hürrlycttn ycnidl'.n lcs1sl için 
Am,.rikanın elinden ™' gelh'lıe yııpacıı.. 
ğt vaııcllnl ıbUvn etmektedir. 
Papıınm cevabı, Ruzvt>lUn mcktu • 

bundan daha. uzundur Bu mektup, 
Ruzvelt ne Amerlkan :mllleU hnkkdıda 
çok dostane sözleri fhtiv etmektedir. 

ZSnnolunduıfutıa. ıt~re Papa, 1kt ta. 
:ratta.n herlınngt blrtnln lehinde vaz._ 
yet almakta tereddllt etml§ ve aktdev! 
prenıdplorc isUnat ckırok hiçbir har. 
bin bakir olamıyacağı mUtnıca.ımıda 
bulunmak istemiştir 

Balkanlarda 
zelzele 

Bertin, 17 (A.A.) - BcigraddaD 

bildirlllYOT: 
~lgnı.d rasatbıwc& dlinkU Alı gü. 

nJ yeni bir zelzele knvdetml§Ur. Bar. 
smtılar sekizer aanlycllk fa1111alarla 
btribirlni takip ve 12 dakik& devam ot
ml§ttr. 

7.elulenln mcrk zl, gcçontcrde ını. .. 
vetll bir yer aarınntıırmııı vuku& gel. 
dlği kU~Uk Aısyadft oıduf,11 aaıulm&k -
tadır 

mış olabilir. Ancak sa?>uk bozııl
mıyacak, portatif lbir tribün ih· 
zarı her halde parnnın tasarrufu 
ibalnmmda.n zararlı olmıyncak. 
tır. 

Gatat(lSaraydal:i Btno 
Galatasarayda eski lkn.ra.kol bi_ 

nBBı ne kadar gö::ilmwre batıyor! 
'05kUlmüş srvalaıiyle bu köhne 
bina Beyoğlunda. bilhassa üç ibv 
yük .a.nacaddenin tam telaki nok· 
tasında ne !kadar da çirkin gö· 
:rUnUyor; şehrin kenar semtlerin. 
tkki hali arsaların etrafına du. 
var çevrilirken, harici ıuva ve bo
yaları dökülmfi bina sahiplerine 
münasip şcltilde binanın cephsi
ni birinci sınıf caddeye yakışır 
blr hale ifra.ğı ihtar edilirken bu 
ibina ne diye bir bal~. yola. kon· 
muyor? 

Yıkılacak mı, tamir mi edile. 
cek, belediye mi satın alacak, 
maarif mi alacak, arlı'k bunun 
halli zrunam gelmiştir. Şik!ycti. 
mime haldmrzsak o. başl<a! ... O 
takdirde aöy1iyeoek söZUmUz 
yok? 

BULGARLA
RIN RUSYA
YA KARŞI 

Harbe 
· mek 

zamanı 

vak asmış 
Fedakarlık yapmakaı .. 
zın arazi kazanmış 
olması münakaşayı 

mucip oldu 
7Alrlh, 17 ( A.A .) - Röyter ajaruım. 

dan: 
P.omııdan nlmml§ olan bir telgrafa 

g6ro ltalyıı hU~ctt Alman barlctyc 
neznrctl tnrafmdnn B!.llgıırtst.anm Ruı 
yn akıyh1ndeld lınrbe ftrmcsl anının 
hulQl etmiş olduğundatı haberdar e. 
dllm!Jtir. 

Söylendlğlnl' gl:Sro 1• lya hUk1lmcti, 
Bulgarlstanın en uf k bl. fedakArlrk 
yapmaksızın arazi ıut.arn birçok ka.. 
zanı:lar temin e!mt11 eıM:ığunu nazarı 
dikato alarak, Alman hıı~c1yc neuıre.. 
Un1n bu mt•talc.-ıamı ta~ etmlıtJ,r. 
Makedonyadııkl nuru.. mmtakası 

meselesi hakkmtb. İtoly ile Bulgarie 
truı arasmd.ı mevcut oln.n gcrglnUk 
ZlLll olmuş dcğild!r. 

l{mma kareı tAarnıza l:ııqlanılmalc 
Uzero Knradenlzdekl tıtıtUn llmanl1U1 
k&.parruuıı h~un Alıruınyıı tara • 
tından Bulgarlstcına ı>mredllmlf oldu.. 
gu söylenllreekt:edlr. 

Rumnnya., bu tcdbirt evvele kabul 
otml§tir. 

ltalya, Bulgarlrıtana Moskova ile 
diplomasi mllruı.S2bctlcrinl kesmea1ıd 

tavsiye etmektedir. 

Şimali ve 
Cenubi 

Amerikada 
A lman lar 

tevkif 
e dtllyor 

--0-

Arjantindeki Alman 
E lçisi ayrılmaya 

mecbur oldu 
SanUago, 11 (A.A-> - Unlted 

Press: 
N az1 propagandaa J&Pm&lrla suçlu 

bil"' kaO Alman poll.s taralmdan tev. 
kU c~!r. Tevkif ed~k.nler anuım· 
cıa Conoeptlon'dakt Alma.n koruro108' 
ltığu memurtıırnıdan Gct1ıBrd Frtıdde

sen de vardır. 
Nervyork, 17 (A.A.) - tTaltecı Pres: 
Almanya hesabına C83Wlluk ctmif 

olmaklıı suçlu Duqueımc l8m1ndc bir 
adam tevkif edllml§tir. 

BlSylCndiğine göre, Duqucmıe, ca., 
ralbo denl.z!nde 1ngt}iz ~mnertne yol 
gösteren Blrlq:fk Amerika bandımlı 

saffıharp gemfleri ve deatroycrlertnln 
limanlara girl§ ve çıkz§larmı glzll blr 
radyo IBtasyonU vaaıtıud.1".e Almanya· 
ya bildiriyordu. .. . . 

Buenos. Ayres 11 (&.A.) -CnltcCI 
Prcas. 

Siyasi mahflllerde 2'JUlJledildJ#ine 
göre, Alman elçisi A.rjanlillden ayn). 
mağa mecbur kalacaktır. 

ArjantiDdeJd ııaztiertn taallyetlnl 
son Uo gtln zartmda müzakere eden 
meclis, yalnız Alman eıçi.ııine knt'f1 
değil. Arjantındeld, nazı tefldlA.tma 
karp da fiddeW tedblrieriD aımma.smı 
ten.alp etml§tlr. 

Bu meselelerde umusıiJet.le bOyWt 
kay&~UyaUadavraııa.nPrenagazo-

Almanya tesi~:e ~ s1yut mu. 
mesııillerhıln vazifelerine ayn blr hat.. 

Vişiyi yeniden :lnha===gU~ po.!ı: 
tazy 1 k a ~imlJıe clddl 8Ul'ette halel geUrml§. 

b 1 d 
Nıızl aıo,.htarı olan otrıca gazetesi, 

aş a 1 hariciye nazının ştddeU tenkid ederek 
kendisine "ArjantiDID Talleryrand.,ı 

Londrn, 11 '< • :<> Boıtd~ ismini vermek~ ~mrArjanUnln ha 
nın bitaraf 1-'Uploma.ei maha.(iU.Qe klmiyetlnl teŞ!i!n ctmfB oımakJa uu. 
gayet emin "1ul~makla~elcn.. '118.tn ei?Jn~'lty;~ıi1~) 7ı .ı • 

haberlere göre, Alman,>ı>., harpte, Manauflh "'Er Pampero., gazetcs1, 
Fransayı mihver devletlerine yar. tabklr edilen Alman hUkQmcttnın Ar
dmıcı olnra.k faal blr clbirliğlne jantin ne styut mUnuebeUerlni koıı. 
sevk~ek Uzer~, Vışiyi yeniden mcstnlıı muhtemel oldU#UJlu eöy:lcmek 
tazyık etme-ktedir. Almanyanm. te u uıı.ve etmcktedlr-
bi~ çu iki nokt!l üzerinde ıs. :::::::n h&ıiclye nezareU ve Al • 
mr ettiği söyleniyor: hükilmetlnln Arjanllndc Alman 

1 - Fransn donanmasmm el. man 
1 

hl 11 .ıı.: dU§IWUllarmm çevlrd!.klerl ent.rlkalar 
r~ yapması. 
2 _ Sonbaharda ynpılmnsı mu• ytızUnden iki memlcl«ıt araamda harp 

ka:rrer liıg;Ur. faarnızunu knrşrla.. çıkmasına mtistuıdc etmlycccklerinl U.. 
mak Uzerc zenci vo 5iınaıt Afrika mit erleriz. ---- -kıt.atıtmd.an mfirekkep ellı bln ns. 

kcrin Libyadnki ttalyan scncı J Amı·ral Darlan 
kurmayı emrine limiıdı:' tırtulmn 

ı. 

Vlşiden alman mahrem hnbeı 

lcrc göre~ blrçok noktalıı.r üzerinde 
nnln.,ına husule geldiı';'i kin, sulh 
muahedosi projc:sj şimdi. ana Mt· 
larllc. filhaldkn tanıruncn kaleme 
alırunış görülmektedir. Fnkııt val 
mz yukarda gösterilen ebcpler • 
den değil, Fransız efkt\rı umumi. 
yesinin hali hazırdn.ki durumu hn. 
sebile bazı maddelerin imdilik 
gizli tutulnuısı zanıretindon dol 
vı lı'ıwlsı tehir cdllmJştir. 

Akdeniz limanlarını 
teftiş ediyor 

\'isi, 17 (ı\.A.J - Atıılrnl Uarlno 
dlln akşam Vtşlye döntnlittUr. Muma. 
lleyh, pazar gUnU Marsıtyaya ve pıı.. 

ıo.artcsl ırUnU TulODa gttn lş \'tl Akde 
nlzln muazzam llmo.nı olan Manıllya 
dakl deniz !I\ÜC!!SCSCIPrlr.1 teftiş el .. 
mlşUr. 

,~· 
RUSVAVA 
Yeııidetı 

tagga~j; 
gönderıt r1_ 

cıııte6 
l.ondra, 17 (A..4-) ;,utıt': t'. 
Oğrenndiğine göre. .,,- / 

lC§lk Amerika. RuJ1S~df 
1erce av ta~1 gtsıl .,/, 
vcrmlşlcrdlr. ~ ,; ~ 

Sovyetıcr oirlflble APrfl' I 
lngUtcrc ve birle~ dJJ ..,,,, 
ğcr fliJAh~ ınıaJ!tııl '/ 

verDecektlr. paldl ~ 
Bu maızemeııtn 

yoluyle yap~ 

Aırnal'l 1 
uçaklB' 

sk' Murmafl ~ 
bombaraıf11 

• 
ettı ~~ _ .. ,~~:.?-: 

nm askorl kayna iJ'G "!1.;. ~ 
göro, bUytık AJıılr.J1 p Jı('~-
§ekkllllcrl 15 ey!Wde t/J8'(J1"'" ~ 
atndckl bol~vik tıat'P lif'. f 
balaml§ln.rdır. tw' ~ , 

Alman tayyareleri dl ııoı",,, 
uuk gimal mıntak&Slıı ;.ııt1 
yet mevzUcrlne de ço1' A 
lar yapml§lardır· ~ :; 

Bundan btt§l>a §[JXl.lll J; ' ~ 
2000 ve 1000 tonu~ı.oıutıevr j;.'.,, 
llye gemisine taııı ~ıııılftd·....; 
tnIB ve fkl gcın1 bıı~ r 
nilAtoluk diğer bir ~ 
sara uğratııınl.§tlr. __ ...t1lı•ıi ~ 

AlmaD ava' tayı~ ddft f'~ 
ya körfezindeki ınU~~ ~· 
an işgal eden sovyet 

11
,d1'· ~ 

faldyetıc hCicum etın!f; tı11 11 f' 
lstihkA.mlnrr ve kltaııı 'tJl"':o. 
da hts.'Jedillr derecede "I._ 
tur. --~ rJ.JI 

Büyllk Alman taP~r 
Lentngrad b6tgeS1IJde ı;iJSI ır 
aovyet kıtatarma ~...ut· 
U hUcuml&r yap~-, 

iki arkadaş at ,,l_t 
ka""" ~fi"",_,._,. Ercnk~ydc otur8l1 ~ ~;?; 

Fazıl adında ild Bf'lt ~,% f 
plAJ gazinosunda :IQC sel~ 
da. bir kavga çııanlŞciııı ıı" / 
sandal küreği ne .F'& rt 
raıaml§tn'. a ııl ~ 

Yaralı tedavi lUJ1 

yl\kalan~~ 
dıı f~I. Balıkpazart11 111~ 

.-... ndll• l'V~ 
DUn Balıkp..-. - ı.ııtı.l '• r' 

dea!ndo olr ~ ° C oııJ ..1 
ndındn blrt:sıne ait yn ... ı (iT.~ 
tu~nıU§lur. 11'1' Y-~6p 

Atc;J, gnzocağıntn ,.,ıctıııl' 
und, .... ti 

tutu·turması eeın ,-- P ı 
kıs!:Ylf!D yandıktan aon ,ıt'f. 
tur. tıtl ~ 

DUkkdndaki ~pııf 
gortall oldıığUn 8018~ 
ba~l:ınml§t.tr. 

;orı 

Tefrika numarruır: 75 ,------------------------·-------------------, 
1 

Edebi Da M IEi) AD n u ~EF:~z~~METI 
'J"r 111i? ~· 

dm Ahmet Dündarı mesut edebı 1 le 8" ~ıl 
Pınarcık köyü seyahatlerinden, he frıt~ -1' 
da Celikpalas otelinde ilk akşafl'\ 5~fo"lı el 

kadına söylediği sözlerden sonra ~i Ahjr 
ziyetinde bulunuyorlar. Dernek k icifl 11· 
Dündar Selma Tumrula evlennıd rn1ttS1~ 
vermi sayılır; şu halde sözünde tıJ-ı~" rıt 
zım. Dürüst ve ciddi bir adan1a Y~·ıse '11~0 
reket de elbette budur; bugün. degıtıreıt-, ı' 
evlenecekler; biri lmralıda, bi~ ~ıfl e', el-' el 

yi.inde kalamazlar. Evlenmek .1c10. .Ah~1ı 
vaziyetlerini tanzim etmelidı~~~r de•l çe 1( 
Dündar lmrah cezaevi hekimlı$1t1 rsııdB' iS't 
melidir; Ankaradn, İstonbulda. Btı]<eJ1c)!~ ıl' 
mirde büyiik sehirlerden birinde·ft'lli~İ ~ııı 
yine eskisi gibi bir hastahane hekıı.iıııli~ ; 
rnalı, )"lhut cesaret edip serbest he hııııc Jı 
yatına atılmak iizere bir munyene S',1,rtı 1 
malı. Selma T umrul, evlendikten . , f l.\t11.; 

' Fakat Galatnsaraya doğru yuruyup 
de yaya knldımnlan doldurup caddenin or
talanna kadar taşan, tramvayların <>tomo
billerin yolda ilerlemelerini güçleştiren ka· 
dmlı erkekli kalabalıkla sanlmca adet ürk
tü; bilhas:u sağında solunda önünde arka· 
smda dolaşan ve nereden çıktıkları belli ol
m yan fazla boyalı, fazla kokulu, aşın dere 
ced garip renklerle giyinmi§ kaldrmn çiçek· 

• ]erinin omuzbaqma ürünerek geçisleri ve 
bıraktrklan müna.qebetsiz levanta !kokuları 
R .. yoğlu caddesinin akşam piyasasına alışık 
olmıyan Ahmet Dündarda ~iddetli bir tik-
inme uyandırdı: bu yolda biraz daha d -

vam ederse mancviyetinin baştan başa kir 
leneceğini. asağılapcağını, adileşeceğini 
zannr-tti ve adrmlarmı sıklaştırarak ı~açmak 

te<!ine dü tü. Aylarca aynldrktan sonra 
bö 1 ece vakti döndiiö-ü btanbulda n re· 

.,."de-bilirdi? F.vi, aile~i yoktu; ahbaplarr 
onun C"lcl W•nd n h b~rlcri yoktu; Jm· 

lry:ı r-'tmC' n önce hem n hemen devam
urtt<" P,t"C'" nöbetcisi gıbi yatıp knfütı~ 

h t h nr-niı kapılan bu sa tte knoanmı ol 
lrvdr; k,.oıvı chnnak YYl>mtr·:n olım bil 

oradnki esH mda · • ,. clb,.tte baske bir 
hr~im vatt"ord 1 • ot<.>l 1 

., 
1·:ı nere e gi· 

~ ., ... ? 

ı lı lıktan korkfl· 
• kavuc;mal. di 

Roman ~ . lb::. SEVENGIL 

leğile ilk rast geldiği lokantaya girip yalnız, 
akin ve mütevazı bir şekilde kamım do· 

yurdu, sonra en yakın otele giderek kendisi
ne açılan odaya çıktı. Burandan Pınarcık kö· 
yüne ve Mudanyaya kadar otomobil, Mu
danyaclan lstnnbula kadaı vapur yolculuğu· 
nun mmtısmı, yorgunluğunu dinlendirmek 
v bilhassn düşünmemek için lıemen yatıp 
uyumağa muhtaçtı. Yarın ak§am tekrar ka
vu~acağı lmralınm şu mahut eczacı Vedadı 
ona dememiş miydi: Düşünceler bi7Jm k(\· 
tilimizdit. 

Ahmet Dündıtr derin bir saffet ve ea· 
ınimiyetle kendisini bekleyen ve hulyalara 
dalnn nişanlısı Selma Tumrulla prof öt Ali 
Ceylanın kansı arasında yapmış olduğu mu· 
kD..y.e eden ve nişanlısının aleyhine çrkardı
"'t hükümlerden dolayı şimdi kendi kendisi· 
n utnaıyorou. Rahat etmek için düşünme 
mek, gündelik hayntm alısknnlıklnrmdan ay· 
rılmamak ve bilhn bulduğundan fozlaeını 
i tcmcmek lazım. 

22 

R· k"re zehirlenen ruh bn dıhn ıfa 

bulabilir mi? Ahmet Diindar İmralıyn gel· 
dikten sonra gündüzleri kendisini işe verip 
oyalanmağa çalıştı. fakat geceleri ortalıktan 
el ayak çekiiip ıssız ve yalnız geçecek saat· 
ler yelkovana asılmış birer kurşun ağırlr 
ğmdnki saniyelerle emekliye emekliye, bitip 
tükenmek bilmez bir sonsuzlukla siiriiklen· 
meğc ba layınccı kendisini <lüsi.incelere br 
rakmaktan kurtulamıyordu. 

Saadet hangisinde? Şimdiye ikadar ol· 
duğu gibi bekar, serbest, kendi kendisine 
buyruk yaşayıp gitsin rni ~ Şimdiye kadar 
sürdüğü bekar hayatı icinde kendi i gibi be
kar arkadaslannm ba1landım ballandıra an• 
lattrklan eğlence! rden hemen hemen hiç 
bir 7evk almadığına ve hatta lbu cins yasa
yıştan hoşlanmadığına göre bekarlık kuru 
bir mahrumiyetten bnska nedir~ l\ıiazbut ve 
muntazam bir aile kurmak, evlenip mesut 
olmak mi.imkiin mü~ ilk genelik senelerin· 
denberi evlenme meselesi hatırına geldikçt" 
bin bir kayıt ve Rartm hakikat olmasını isti· 
yerek bu iei geciktirdıkcc geciktirdi: bu, n~ 
znmana kadar sur rek ~ Selma Tumrulda 
Ahmet Diind ırm evlt ııc• "'ı kadrndn aradı· 
gı vnı>ıfl<ırın l nzıl,ırı wır, bazılftn yok Ru k~-

ıı. ., .. 
ctılışma hnyatınn devnm edecek J1 •• 'e '1 et' 

öğretmen bır glin l&f drnsındı:t "
0

1 t iı .;ı 
Selma Kız Öğretmen okulunda &e:'l.I· ~re' r 
bma ücretsi?. tnleb olarak oku-l~~etİ 1 

:içip yntıp kalh.-tığı kin mecburi hı; ırırl", 
mış: bu müddet de galiba dah~. c L..ı' ıı"\ 
şu halde Selma Tumrul hic depls jlJ tfı t) 
deti bitirinceye kadar yine bir yerde A~d'e' 
tep muallimliği bulup çalısmabdır~81,e ~! 
Dündann kendlsine bulacağt hE15 

1
1 

k. 1·x: ~ J..1fl~ 
mı ·~· veya açaca~ı muayene r>r1'1' 

ma Tumruhın nakkdecPO.i mekteP r) 
hirrı .. olmalı... (Devamı °'' 



Ue &cuıat 

~mık Kemal 
~~Pağanda Mektep ki~aplarının 
~~:~~,~:M.::~~ basılması tamamlandı 
~:~~!:~1,f~;: Devlet Matbaası mektep kitaplanndan 

'"'·r:":ı.~~!. ::::~ başka mühim eserler hazırlıyor 
~. rınu" h~dl: 

1 
Yeni at:rs ymnın yakınlaşması do· l hasnukUnllr Bıınlar;n .ı·n.sında eaki 

., "'- • u ~ erin · · 
v14n "ftir ~, i . . lnyrslyle Devlet llasnncli faallyetıne yunan kll..'\ikleriı:ıckn te~iımcler, Mol 
" . ..,. .. n zının -

. lutarnıı :ra:ı· devam etmektedir. Bu M?nekl kitap yerin tercUme!erl, ~u'ı1i vesikalar, 
0~ ı ıhUyacı tnmnmlanml§tıı EMtk olan Franııız dılcllerinden J . Deny'nin Ali 
ıtı,.;ıtlıı b 11 lllak adı Faizi. kltap!ard~n yeniden oas:lnıı§ ve mlk·' tnvı Elöve tarafından t~.-cUme edilen 

11 d .. ~ll.s'tna mah~us tan arttınımışltr. Dııvlet Basım Evi tTUrk Dili Gr11merl), TU:-k dil kuru· 
ta..!a.izi~ \fız.ıh bir ha. son iki ny içinde bir mll:;on mektt>p 1 mıınun (BUyUk TUtk L<lgatil nln 

\."'illi bi il Yasatbğı ru- kitabı lıasm~tır. Bu kttııplarm ta§ra ı 3 üncU clld!, Tarıh Kurumunun belle· 
~ 1~kUtteyc anlııt- brıyllerme scvkedilmcııin .. GC\'llm edil. t~nl, Şehi di\•anıncJan df'rlcnen keli. 
~ hJsı lerj telkin et· mektedir. 23 EylQJde Hayı.er kitapları j m!!ler, CoğraCya itongrcsl mOzakere_ 

'-ıı>"tıı~' "/!\er Yaratmaktı. ı:at~a çıkaracııktır. Klıapıarın satış ıerı, son asır Tilrk şairleri. San'at An· 
"'111 anı.ık Kemalin tıstesı çıkmıştır. ' .slklopt>disi, Hacı Halifenir, Keşfiz..7.u· 
~ Cd~tltlr gürü • Basım Evi mclüep •,;taplarındnn nun .. ıtllr. 

fııU.,~l'ek bu da\'ayı maada ayrıca yeni bir ı,; ,k neşriyat 1 

\ ~ b ı:ıunınn ar· 
tt ttiı:ıııulrnu tar. Ta.. 
~ lllde Nnmıll 
~la~en 1a.knt dili

'Qliıiıtı.;:1 • göre tebdil 
l hu,·ıycU \'ar-

~l.1ta 
ı "'llltı:ıı r hlr milter. 
~~~11.ıı •ıa çıl ıyor. Sa
ı~t!"ıııı bu dildrn lıa;:ıka 

r t etnıı suretle bir 
~~'- b" olu~·or 

"'l'r-ı- ~ ili . . 
l(.,;~erıın:nn1etı b17lm 
~ "'11.lıJ z için güzel 
'l~lt dJı~ilebHir. Çün· 

1 
ıııu111 en bir dile çe-

~ i;ııl:ılıı ~I değl~tlrmek. 
'lı ' l'tıb nılC' yn~yn.o 

l, k~ttıttn u. anat1•arın 
1 ~· elttlr 
tı. J lllııh . . 
• Ilı' asarnsı ıle 

M llden kömürü so
basına rağbet arttı 

Oduncular rağbetsizlik karşısında 
odun fiyatını indirdiler 

Gt>r"k sayfiye cönUşlirıUn bt!.11lamıı. · 

sı, ger.:!kse l~•" nıevslml•ıin g!rmekt .. 
bulunması dol\yı'!lyle soba }'e sob1 
borumı p1yasıısmda cıınl:lık ba§ gö.;. 
tcrmlştir. Bu sene hıikın daha ?;lyıı. 

de maden kömnru sobıısma rağbet el 
tlğl görUlmcktcdlı. B:ı • n~bt'te sebep 

kömUrUne rağbete e§' Ilı: ~M<ıeti tabii 
idi. Netekim, odun tacirleri de narbm 
yU.k~l<liğ"in" r:>.~men odunun çeklalni 
rlOO kurıı"a antm!lğa raz.ı olmuoıaraa 

dn yne miis't>ri bulmak bir ıneııclc 

le!ıkll cdiycır. 

•ıııt ıxaı . 
4tı11 'erdi. Tarık iti bL ~ ,~. k .. lt ... 

1 
olnrnk dn bu senl' O<lm fiyatlarının 

1' ~~tlllet u url • geçen senelere naznnn yı.kı1ek olma· 

llu \'aziyet kn~ı&mdA. oduncular, 
fazla kıu:anrnnk şöyle dw-sun zarar 
etmem•·nin ı:aralerini aramağa bafla. 

bıt elit )alnız bun- ıııdır. Evvelce de yazdıjt•mıı: gibi odun 
'"ılı dt\ıı.~d narhının yUltsekllğin!n lıt.lka ntadcn , 

mışlar(lır~ 

\ 1 ~~ııu11 ır, bir mille
-"'Yet akışı dcmeldfr. 
' ~J ~azı ile nliika-

~~-~ftet 31
1 
,tenkit, hat

hı 01 ı:ın dahi mazi 
~ ~llıak, lusaoo onu 
&.'tul'il llldır. 

Taks; ücretle-1 Alman profesörü-
rine zam nün davası 

Anka,.. nıı v~ 'lwlh F'akUlt•al Al• 

Pansiyonlu 
ilk okullar 

Ayrıca bir a~:k hava 
mektebi açılıyor 

1stnnbul ViUlycl!nd-; talısitlcriııl ya· 
Ulı olarak yapmak istlyt-:ı çocuklar 
için \"e köylerde pansiyonlu l.lk oku!. 
!arla sıhhi \•az!yeUerl h~ı-ıusl ihUma. 
ma muhtaç talebeye mahsus Ycşll 

köyde (Çocuklan Kurtıırma Yurdu) 
ve <A~ık H!iva Mektebi) açılmıştır. 

Pansiyonlu okullar; Yılilızda birinci 
yatı, 150, KOçUk yalıda ikinci yııtı, 

130, KA.ğıthancde 1lçUncü yatı llO ıı · 

radır. 

Şehir Yatı okullarının taksiUcrl Ey. 
ını, lklncitcşrln, lkinı:ll\anun, Mart \'O 

Mayısta olmal< Uzcrc be" dc!ada alın. 
maktadır, 

Şehir yatı okullarınd~ıı t maaııa Sl· 
livri, Bcykozun Eozhane, Şile. Yalova 
kazalRnnda dn köy yatt rılrnlları \'ar· 
dır. Bu okulların sentllk ilcretl 80 ıı. 
radır. 

Bu okullara almacnk Uılebcnln Uc_ 
retı de taksitle aJınacakt!r. 

Konservatunrın 
konserleri radyo ile 

neşredilecek 
İatanbuı konaervatuvarmın bu yıl 

vereceği konserlerin prozramı te.sbit 
cdllml§tir. Bu programe. göre kon. 
scrlertn 8 1 alaturka 3 ü alafranga o· 
lacaktır. Konserler TakPim belediye 
gazinosunda verllceek, vo mdyo ile de 
neşredUe~kUr. 

Belediye ilk verilecek olan lıımail 
Dedenin konserlerini !llmP nlmağn ka 
rar vcnnigtır. Bu husııstu kııp eden 
hazırlıklar yapılmaktad:,. 

Filmde tarihi devirleri yaşa1.nıııl< 

Uzere Şehir Tiyatrosu nrt•stıcrl vnzi 
te aıace.klardır. 

Dede Efendinin konserlerini aırOBlle 
ıtn, ZekM, Sadullah Ağrı, Osman J)r. 
de, Abdülbaki gibi değeri, musiki Uıı. 
tadlannm eserleri taktp tc!ccokUr. 

Küpte sakle.nan 
albnlar 

~na' llıllleun nesd 
,ı"'l.lıi le3 lı kültür o· 
~~ 1Jrı 1111C)ir itinde 1ı11. 

t, ~ı~~aıtıalc. ldriık 
'n Uden i Ukba· 1Jt ~...,c:ı-k • gcc:Uğimiz 
~~•l't!Jn.ı t .. b 
:!i( "'' ecru e-

Henüz tatbiK mevkiine 
girmedi 

Tııkstıcrc ''erilen zam l)alınl Enctı.. 

men tarnfıııdan tetklk edilmektedir. 
Tekli! ne zaman kabı.l f'iJllip tatbik 
sahasına gtrecet;'i henü:ı: ı.Cın değildir. 

Bazı takB!:cr dıln yeni ummm tat· 
blk edilmc!!'c btı.;ılandı~mı ~ri l!ÜttrPk 
mUotcnlcrden yüzde 35 !ar.Ja para aı.. 
dıklıın görUlmU~. ve 7 şoför bakkmda 
zııbıt tutulmutıtur. 

man protesörlcrindcn Berhıcrt Mel~ OedikP4§8dıı oturan Horn1 adında 
zig ''Ata.tUrk Blblıyogl'llfyaaı .. · adtn· bır kadın, bir sUrU l~ymeW :müce\•_ 
da bir eser ~karm~. Cumburi,et mu_ hcrJerlnı nıutfaktakl ktlpUndc, sakin· 
harrir'lerinden , ·aııır Nadi w eoer hak mi§, bunu ldrncıJarınd .. n MllnevV<?r 
kında iki makale ,.azmıştır. .AJıno.n görerek bir gUn bunııır. küpten ı>çaı -"• 
profCAör bu ya:r.ıtaf'<b Nadir Nadlnin mf§tır. 
J.:endlsine '1akant eltitl ldtli&ııiyle\ Bir kaç gUn ııonra llorni mUoevher
tnuharrir aleyhine bır dava 9CJilXlllltı. lerlni bulamayınca. soll.ğu karalt4'ld!ı 
DUn sabah 1111llyt birinci ~eza mahkc· alması üzerine tahk1kata ba§lıınnıış 
mcslnde dJ v:ı · n btllulmış, profesör ve MUnevvcr yaknlanmI§tır. 

l; bıı a hlÜmkUn o. 

to~dan <in bizim d • 
'-1.... S tıı,. egerli lıir hl7.-
~~~ '"t-tı11) llu ~ oldn dn 
~"\ı l<ı bııı kazannııo:tır. 

._ t ı lllazı kültü-
1&: "' f! tUr ~;"\{ llta ııl'. eecı, bu u. 

lııda11 geril arkada...; 
\ • ltiıın ıı" ·· h , 'ucu· 

'ı-rı(!r· 
ıa;'' Ol~~ d~{,rf me~·nın 
~~t: llıeebı.ı buylc bir u

~ lU~ruz. 
~b U dlı b"· cııc m Hl ki 

> ~1':t~t!(ı:C artıl< mıis· tıiJt llı~lr. Nam le 
\;_'llt ~ele nrasmı Ta· 
~~~it ba • ~· .. nı h&rflcrc 
ı" t kn hizmette 
Slt \! kerı·k 
. ttı b:ı terbiyesi, 

" kınundan çok 
~ aı ~ 

~ ttD~:" ~ n:a.nının haleti 
~ 1h~ >1 teli.in un. 

le bes bunu snnat-
S~('f.~lttıı ·u!etnl. sanatı 

~~ ı)""1~ e muyaffo· 
\ tt;_lıir ~b kıımık Ke· 

"ıltıı1 , itin haiz ol. 
'tıı.~~ ~ d:ın gösterildi· 

'ltıı 'ıı ~l'tl larıtı dl'lmru 
.._~ 1 ~ıt~ J;Üre ruhun 
') tıı% n arı gö teri!. 

~ıı~~. bu baknn· 
" • "'Q.('<}j 

\ ~ .. ,a> r. ller zn-

~~~ bt "ası 
tı t ııı CSl' '" olarnl• 

\ ~ ı ,.tıı'> lc~enı!" filnıl ola. 
''~Itır. J:ib.eı bir tel· 

"'lıı. tıı~llııııı i 
\~ ~ trıl'.i cnıılar:ını an. 
~~~ aı-y0$11 l'lincicn ı:ıl<· 

. ~ \·c bll 11 l>ok hıırllm
~ it "aıı cnar:ro ,la 

(' •ı,. ~tı:ı nıe;croil
S4/.) ll1_ olur. 

"°-~M ~I ~ı ı -~ ~ 
~ı ı e 1 

I~~ 
\~ tQtı.._ l8 
-~ ll'ı ~l l\a lfll 021 

'~ ~ııl1tı. ~v.ıaaş 
~tet~•ıt nıaq itası 

!ıatıe lıru:ırııkta bu· 
r llhnınl§tır. 

Yapılan tetkıklcrc görf' günde bir 
taksinin mfl!arl!ı 82~ ku~~tur. Buna 
g6rc yapııaıı zam lhtı}·ac..ı kuşıJayn._ 

t'O k nlsbctte gö:1llmUştllr. 

Profesyonel musiki 
san'atkar1ar1nın 

imtihan 
tstanbul !x>Jediyes!nin tA.mimi Uuri. 

ne umumi mahai!erde profesyonel o· 
!arak çaltşrut muPikl sarı'atkftrlarmın 

imtihana tllbi tutulmMı kararlaJttrıl· • 
mı§tı. İmtihan önUmlizdei.J Cumartesi 
gOnU Esnaf Ccm!yctınde saat dokuz. 
da yapılacaktır. 

Bununla breaber, kumpan. 
yanız bununla nasıl iktifa 
cdebilcocktir: bilmiyorum ••• 
Ben kumpanyanrzın yerin • 
de olsaydım. Mister F-cmıorun 
bu mücevherleri beraberinde gö· 
türdüı°:'Ülle dair müsbct delil is. 
terdim. Küçilk bir nokta var ki. 
benim olduğu kadnr arkadaşım 
Kambcrvelin de gözünden kaç -
matlığına eminim. - Bu nokta Au. 
dur Mister F..smor senclerdenbe-' 
ri mücevherat işiyl<- uğraşıyor· 
du. Bq c;ah:tda birçok ta~ıdr~l?
rı vnrdı. Bilhassa bu JŞ ıçın 
gittiğini zannettiğimiz Harro -
geyt şehrinde Barnct'i tanıyor. 
du. Eylülün 25 inci glinü onun 
mağazasına uğramıştır. Düşü • 
nUnüz, Barnet•de bir mücevher 
cidir İkisi de dma.q üzerinde 
ckı;~dirlcr. Eğer Mister F~. 
morun yanında mücc,·herlcr ol
saydı, çok eski bir arkadaşı olan 
Bar:nete bunları ~östcrmez mir. 
di? Bence gösterirdi. Fakat böy· 
le bir hadise olmadı. Hatta Bar· 
nete miıcevherlerden bile babsct. 
medi ve bu adam, hadiseyi an
cak J>nı.nscs Sarentzof un sorgusu 
esnasında öğrendi. Buna ne der. 
siniz? 

Sigortacı Famham hakikaten 
§aşırmıştı: 

- Vallahi pek karışık bir me· 
sele, dedi. Pek garip, pek üzü· 
cü... Bunun içinden nasıl çıka. 
bile.C6ğimi7j bilmiyorum!? •. 

Çaney bunun U7.erine: 
- Si:r.e lazım ohın §ey, Pren· 

hakaret lddia.ıımc!a ıarar elmt,, Nadir Münevver, bu mUoovherlcrl Horni_ 
Nadi pro!~rUn iyi TUrkçe b!lmcme· nln olduğunu bllmlyerck ::ldığınr. için 
si yüDlnden yazıJardan be,karet mAna. den·b(r be§lblrycrdcyi düğtinll'6lnl yap 
sı çıh-ıırmı~ olabllect>ğlni ıöylemi§Ur. mak Uzerc nişanlısı Ahır.ede verdıği· 

Netleesfo eeçl!ecek l>J~ lc~ilik bir . ni söylemı,tır • .Ktıdın ııorgusu sonu~
chllvukutun yA'!!lan tetkikine .karar da tevkif olunmuştur. 
vcr1lm1Jtlt·, İki t:ıraf ehlh'Ukuf iatm_ 
Jerl Uzerind" mutabık k:ılmadıklan::ıı· 
dan iıılmler Untvenıite ttl<törlüğünden 
\stC'Il ece le tir. 

AltınFiyab 
Altın !lyatlan dUŞJnektc devam et· 

mektedlr. E~~1k1 gt1n 26 lira M ku· 
ıuş olan bir ReJadlye a!tmının fiyntı 
dUn 26,30 lira idi. 

Darülacezedeki 70 
çocuk sünnet edilecek 
DarülA.cezedıı bimuye edilmi§ ole.11 

beş ile yedi ~·ag arıı.smdr.. 70 çocuk ll· 
ntimUr.deki Pazarte.cıi gllnü sUnnct e. 
dilccckUr. Belediye çocuklara :tıedlyc 
oatxtacaktır. 

. -. 
il •• •• ' 

~J~k, ~y~c~n~ ~bıt~ v~ ~a~s~k ~~~n~ 1 
32 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR-

sesten bu imz'lıı ki~ıdı istemek
tir; dedi. llk i~iniz bu olmalıdır. 

:Mister Fanhao1 sonlu: 
- Pekala, .siz ne yapıyorsu · 

nuz? Yani Mis Esmor n.'lmına 
hareket ederek r.e y:ıpmak r.ire. 
tindcsiniz? 

Çanyey cevap verdi: 
- 1 Ier halde bir §Cyler yapmı· 

ya çalışacağız. Oradan. buradan 
bir koku almıya uğraşıyoruz, 

Mi~tcr Farnham yanımızdan 
ayrıldıktan sonra Çaney hemen 
işe ba..~ildı : 

- Kambcrnel! .. Ortada kafi 
olan bir şey var: Öteden beriden 
topladığımı~ ma1funatı kendimi
ze saklıya.marız. Bunları zabıta· 
ya ibildinmeliyiz. Şimdiye kadar 
ne öğrendikse, hepsini bjr araya 
toplıyalım ve kendilerine vere. 
lim. Zabıtanın ~;mdiki halde, 
Peytli Brice memurlar gônderdi. 
ğini biliyonmı. Bunlar, katili a
raştırmak hususunda mahalli po 
lise yardım için gönderilmişler
dir. Harrogeyt şehrindeki "Bü
yük otel" öğrendiğimiz malfıma. 
tı da kendilerine verelim. Hül~sa 
sen Pariee gidip gelin~c !kadar 

her ne elde etmişsek bütün te· 
ferrüatiyle tesbit edelim 
. o_ ~n akşama kadar caneyin 

:fıkrını tatbik ile uğraştık. Ertesi 
saba!_ı artık tamamen ha1.ırlnmış 
oldugum.uz muhtırnmrzı Emni
yeti Umumiyeyc götürdük. Ora
da eski ve yakın bir arkadaşımız 
vardı. Müfettiş Jalvan adındaki 
bu zat, yan resmi vaziyette çok 
kereler lbizimlc işbirliği yapmış· 
tı. Muhtıranm.ı verdikten sonra, 
gene o zattan bu meseleye dair 
polisin faaliyeti hakkında ma!Cı_ 
mat aldık 

Henüz esaslı bir şey elde edil. 
miş değildi. Peytli Bric polisi. 
Londradan gelen memurların da 
yardımiyle Midlsmur ve Nider
deyl bölgelerinde derinden deri
ne tetkikat yapmış. katle dair 
bir iz bulmıya.çabalamışlı. Fakat 
§U dakikaya kadar hiç bir nokta 
aydınlanmış değildi. Hele hadı· 
senin a;ağı yukarı beş on gün 
evvel cereyan etmiş olması, ka. 
tilin şimdiki halde memleketten 
srvışmtş olması ihtimalini bile 
hatırlarına getiriyormuş. 

Fakat şimdi bizim "Büyük o. 
tel" de Haydcn adı al tında otu-
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Sadri Ert4'm, dünkü ynzı~uıda Türkiyo hallanm "mektep" c ,.er. 
dlI:,i kıymeti üne sürii3 ordu. N ereyc yolu uğradı) a omth lieı, bunu 
_;ijnnü:;;. İllt ıııchtcbi olmayan 1 iiyüc(';, köy, ilk mcl:teı> iE.tJyor; ilkı 
olıın orta meı.-tcbln nçıhııasmı dilcyor; bu ikisinin sah"pleri f<ıC', ''11-
!>C" Ye malı taç olduhlarmı nnlatı' orlamııs 

.Güıel ... Jlir mcmlckett-c ıncktcJK' \0crllen değer lıiç §Üph~iz ruh 
\ e zihin ~ ulr<>cJ; .. ıer~nln nıUjdcsitlir. Böyle IUC ut hır 1ıfidi!>i('! ı..~-.
-.ınd:ı, elbet tf' lwpnuz se\ inlriz. 

Ynlnız "t,:ıJısıl" c, çcvrenın ihU3nçlnrmn. uygun lstikıunctlrr 
'ennck de, lıu U.dyacı du~ ınnk lm<Jnr mülılmillr. 

Uızdc de dıin) ıınm hor tnrafınıla oldıı~rıı gibi üı; dcrooCU bir ogre· 
tim lıillümü \'n ı. 

Jt'nkat lillca5< yüzde ile: nile rcisf, bunlarm mmıru ını, hayuttnl,i ro
lünü. te .kil edici 'ıısıfhırıııı hilir. 

Ütl..'ldler, çocuklarını yoklaınadan, 111uhIUcrınui ihtlynı;larını ehi. 
~ünmccleu, l.oıuli evlerinin ~tlarmı heS&planuı.clnn mektep ı terler. 
Onlara "iir<' mc!.-tcı•, <''in rocnk gt;rültii~Unii cnıen, bir rnuhnlli~ etlil
hn' n,, llır. Ool,'11, ııdct yerini bnl ... un ı1iye, yavrusunu mel.tdw. gön· 
derir, 

Hnlhnki lwy çocuğu, knsnbn ~a' nı<;u, tiehir u nğl, mcrl:ez ('\ IBdı, 
t.:ıh il b:ı.kımmdan başka. tasniflere, ayrı derecelere bn~lnnmnzsa, hl
l~•H~fl 7.eka, ı.en1i kınını hesc:ı lulıea döner. 

Çok kc::-c ort.:ı mel<t.-p \'C füe, herhan:.,'i bir muhitin Jmklki ihti~'D.· 
,., i~ değil, bc!edlyc meclislerinin birbirine relcabctinl <lindlrmek için 
istenir. Bu, lmrcmnedc abliW..i bir kmrur huhmınas:ı bil<>, netice ve fıkı 
bet bakımından :ır.arurhdrr. 

Köy enstitüleri, hatta bugünl•ii şeldllerllc, höl lö muhitini doyura· 
enk mue eselerdir. Onlnn ço~altmalt, teltem111UI <'ttirmek ~eter. 

l ulrarıd:ı, ı.ncak ytiıde iiç nilc rel..,inin mektep deree<'leri , c hu 
drrecelerin 1t-.. kil edici rolleri hakkında bilgi sahibi oldn[,'llnu ü~ I<'· 
ml tim, Şu halde devlet, bir yandnn mektepleri kurarken, bir yand!ın 
da ı;.octıl< kıba!annıı ~·ol f~ÜS1eml('k, onlanıı muhtaç olduklrın tnh"il 
ıl<•recelcr:ini 11nl:thnnlt zorundnclır. 

Bu ikl i"! 1 lrllkte yüriitmezsck, cml'lılerimbJ bo"nna lıal"<'.amıo; 
oluruz. Use1el'(lc "kcmmiyet'' değil, "kc~·fiyyct,, lilzan. Kum kal:ıba
lık, her yer< en 7fynd<', ilim yolunda tehlikelidir. 

Hükünıtln ~umıt m ktcı !erine clört elle sarılısınn, işte bu hnJd. 
lmtin ın:ıh uı ·i ~u?.Ü.} le b:ıknlıiliriz. Orta tahsil yul'alannı, kuru kıı.
lnbnlıklnr<lsn tmnblr lm.rt men';<. U: clerln, gcr('ek btr ilim yu. 
\01tsı olmnsı da hu lıo ,:ılısa bağlıdır. Çünkü kim noder~ <insin, mek· 
t~plerde s"\i) c clü .. tül.çe, ölçü le!' de llilser. Onl\en:;ltc ile fü c arnsm
dn k:ı.ra bir b~filuk lmzılır .• nlın<letnnmcli ('.n.lılller içinde lmlırız. 

Has at, ln.trınn komis.} onlan lmdar şefkatli 'e cömert olmn.t1 ı;., 
fl'in, bmılzr iş hnlamaı:l:ır. ll'r yer,- hirlkiIJ Cj()ğalırhır. Rul hn m<'-nflle· 
(.ir. l'izc ynh ncı, lılz~· muzır bir takım clıımgah"'la nlmlartnı kirletir 
ler. ~:ın:ıt 11ıcı.t1•pl.: .. rinc h<'P birden bir kurtarıC'ı ~hl sarılmalı~ ız. 

HAKKI SÜl-IA GEZGiN 

GONDE"-1 GONF 

B ugünkü gazetede, "kimse-
5iz 70 çocuğun sünnet 

duf\inü yapılacağına" dair biı 
havadis göreceksiniz. Bu <:.o. 
cuklar Daıiiluceze himayesinde 
büyüyen 5 ile 7 yaş arasındaltı 
metruk zavallilnrdır. 
Şurada burada, Oariılftee1.c 

namına bir takım } ardımlarda 
bulunnuya davet edildiğimiz 
zaman, belki Jıayalimizdc can 
landırruıruyoruz. Ji'akat o birkaç 
kuruşluk yardımla. ne lkadnr 
talihsiz insanın ~nlünü sevin· 
dirdiğimizi bir bilsek ... 

Dariilacezc 'başlı başına bir 
biçareler alemi ... 

Oraya düşmek. gerek ha} a· 
tın sonunda, gerek baslangıcın. 
da lh.iç kimsenin. dü.<jmanına bi_ 
le temenni eylemcdiı':ri lbir akı· 
'bet olmakla beraber, işte Bele
diye, muntazam bir bütçe ve c· 

ran şüpheli bir adam hakkında 
aldığımız malfunat. Taylar ve 
Hocson isimli iki genç:ıen öğren
diklerimiz, keza Amerikan kon· 
solrnıluğunun söylcöiklcri bir a_ 
raya gelince zabıtanın işi nisbe. 
ten kolaylaşmıştı. Ayrıca, bu 
Rüphcli adamın eşkalini de bildiı
miştik. Bu malfımatı verdiğimiz 
daki!rndan iti:XU-cn yirmi dört 
saat içinde. bulün memleket için. 
de ilanlar ac:ılmıya bı~landı. ü
zerinde şüpheli adamın eşkfili ta.. 
rif ediliyor ve "cinayet yüzünden 
aranıyor" cümlesi olmnuyordu. 

Çaney bu ilanlardan birini gö. 
rünce : 

- Kerata. kim:bilir ne zaman 
kaçıp gitmiştir. dedi. On gün .... 
Düsün .. Bu kadar zaman zarfın
da neler olmaz. Bir insan dünya
nın uçtc birini dolaşabilir! 

- Fakat, dedim Herhangi bir 
kimsenin. herhan~i bir yerde ken 
disini görmüş olmnsına ihtimal 
vennez misin? 

- E•·ct dedi Herhangi bir 
kim ;enin h

0

erho.ngi bir v rde onu 
görmüş olması... Doğru u fen:ı 
değil ... Ben emnim ki. ıbu adamı 
yüzler~ kişi yilzleı ce defa gör· 
müştür. Faknt kimbilirdi ki. bu 
adam, darağncında ·alland::r1l_ 
mak için aranıyor? Soknğa çık, 
iki dakika içinde <lünvn kadar in_ 
san görürsiin. Fakat bunlar a· 
rasında bir katil vcvn bir kalpa
zanı ayırdetmiye imhan var mı? 

(Devamı ı•ar) 

lin<kn gelen fözl:ı f eda~arlıklar 
la o :müesseseyo bir '\'eknr, lb~ 
üstünlük ve fazilet sima"ı vere. 
bilmiştir. 

Çocuk ve ihtıyar; bütün y::ı._r
dımsızlar, elele verere_l{ talihle
rini birleştirmi. ler, biri varlı· 
ga, ötckı yo.kluP,-a doğru, orada 
cesaretle yaşayıp ıgibnektedır. 
!er .. 

5 ile 7 } aş nrasmdaki ldmse. 
siz Danilf.cez' rocuklnrmdan 
yetmişinin bir arada sünnet 
edileceğini ve Beledivenin bun 
lara hediyeler dağıtacağını o
kuyunca, insanın içinden evvela 
:ıcıma.k geliror; garip ıblr hns· 
sasiyetle yüreğinizin ezildiğini 
duyuyorsunuz. Zihninime mu. 
kayeseler cı:ı.nlamyor: fakat bi. 
raz sonra Belediyenin öster
diği babalık vazifesindeki yük
sek, insani}etsevcr şefkati, ö
vünerek tebcil ediyorsunuz. 

Darülacezeye her fırnatla 
yardım etmeliyiz. Ornda cemi. 
yetin, bir diğer yüzü gizlidir. 

HlK!rfE.T lrfUNIR 

Böceklenn1iş 
nümuneler 

Nohut ıhrncmın aerbcPt olıruıclığt 

mBIQmdur. DUn Ticaret \'C'kO.lcUnd n 
nlO.kad!ıılara gelen bir c=ıılrde b&ek
lenmeğc yllz tutmu~ no?;utıarın lhrn_ 
catı kontrol m"murlaru ıı. muayene 
ettirilerek tesbltl bfldlr!lm<:lttedlr. Bun 
dan, vckt.ıeUn bozulmağıı başlamı 

nohut mahsuıuncn lhrnc-nı serbest bı 
rııkacaıtı netıcealr.c va.rıl'llcı.ktadır. 

1 ki kanı yon kazası 
Evvelki gtln, şehrimize, iki kamy n 

,kazası olmus, iki kUı;U çocuk ntır 
surette yaralanmışl:lrdır 

1 Şoför Bahaeddin. ıdarea ndckl 
8540 numaralı kamyon t c Takslmd n 
geçerken, 11 Yll!lındn s brı oğlu Kc· 
mal Öz.kana çarpmış, ço:.ı;ğtı tr.kerlcl• 

1 lenn altına almıştır. 
Çocult bir mUdd t sUrUldcncUlctt n 

sonra muhtelif ycrlerlnder. ajjır suret. 
le ya.rnlanmış, tı:ı.ygm blı halde Et!al 
hastahnnc31ne lmldmlmı tır. Suçıu 
för yakalnnmı tır. 

2 Şoför HUscy n idaresindeki 
8664 numnralı kamyonla ıdlprU Uzerln 
den geçerken, Nuruosrnııniyede oturan 
9 yaşmdıı. tlJkerc çarpmı•, çocuğu blır 
çok yerinden tehlikeli ~tte ynrab. 
mı§tır. 

Yaralı çocuk Etlni hastahanestn 
kaldınınuş, şoför ynltt\l'ınmıştır. 
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Sovyet 
tebliii 

f B<U tarafı l lrtefdeJ 
Moskan, 1'1 (A.A.) - Rcsmt teb. 

Jf#: 
ICıtalıımnız Lodag-> ı;ölUnde Rak· 

hua.asorl aı.lasıru geri nı.-ıı~lıırdır. Bu 
ada ıcın ):apıla.n muha:-ebclerde 800 
Fin subayı ve Mkerl ö'mil§tUr. D~· 
manm dört vapuru 'l.C 1kl motorbotu 
batmlmışt:r. Ad:ıdakl garnizonun bı! .. 
klycsl esir ednmt,ur. 

B. M. Meclisi 
toplantısı 

Ankara, 17 (A,A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemsetıtin 
Günaltay'm reisliğinde toplan. 
m1ş, askeri ceza kanununda mev 
cut husu.si atışların mana ve §Ü· 
mulünün tayini ve tezkerenin ge
ri \'erilmesi ho.'kkındaki b3,ftvekfı.
let tezkeresi B. l\1, Meclisinin 
1941 yılı mart ayı hesabı hak. 
kında meclis hesaplarının tetkik 
cnciimeni mazbatası okunmuş 
ve cuma gUnU toplanmak üzere 
içtfmaa. nihayet verilmiştir. 

Karadeniz 
sahil yolu 

M~koı:a, li (A.A.) - Rcsml istlli. 
be.rat ajaruıırun bildirdiği:ı6 göre rad· 
yonun evvelce bildirdiği gibi Alman· 
ların ölU ve yıırau olarak 10 bin klşl 
kaybctmelcrile ııetıceleııen Smolenr. 
kinin §!.mali §arldsinı!ekl muharebe 
Yantscvo'dıı. cereyan etm~. 

Yıuıtsevo ı;chri Sınolenslt'in 45 ki.. (BM tarafı 1 inciaeJ 
lometro r;imnıı ı:ır~!nı.ledlr. Boyib:ıct - Tn< köprii - l{ast~ 

Ajo.ns Ala:ıanlarm uğrad;ğt 10 bin monu - Araç - Snfrnubolu -
uıu ve yaralı olarak tahmin edilen za: Bolu lsUlm.metlntlc:n İstanbula. ge-

lebilir. Böylc<'.e ze,·kine <1oyum 
yl&ttnn b:l§ka Rus kun·etıcrinln bu oJmıı.ynn bir otomobil seyahati ya· 
nıuhıı.rcbcde 100 den :azla top, 100 den pılnlılllr, Sonra. bir giln bu sn.hil1e
!azla alev maklnes! ve bir çok maıze· rt müdııfııa znrurctlnde kalırsak 
mb lltiIWD vcyıı. tnhrlp ct.Wclerinl illi- hu yoldan \'Utan hizmetinde de is-
ve eylemektedir. Ufade olunabilir. 

Kosko\"&, li (AA.) - Sovyet ls. Görülüyor ki Jfarndcnlz sahil yo
Uhbarııt dal.rcBLrun dtin ak§amkl teb· la oohsinde 6imd;yc Jmdar bir ıı.;.y. 
liği: U l ler l"&Pıhm hr. Fnluı.t muhtc-

16 EylUld'e bOtiln kıtıılarımız cephe· lif \'llıi.yetler tarafmdan l"&Ptlan 
rıin heyet! umumiye.sinde dU§manla bu i~Jer blr merkezden idare edil. 
ÇUJ>~lard!r. mediği ,.e bi.r pro:?rnnıa bağlı ola-

Almanlarm O.sel adamla asker çı· rak tanzim edilmemi bulunduğu 
kannalc te,ebb1lstl cenasmd&, Sovyct irin muayyen netke alınıı.:ruunıs
topttzlnrr, tayyareleri ve harp gemlle· br. 
ri ulur, tank ve dlğer ailMılarla yük. ' Bu vnziyet umumi surette yol 
IQ ceman 28 bin tonlJAtoluk .f nakJI. yapma mesclcsfnd~ mu~·e.ffala
Yo gemisi, ı to!1lido, 10 hQcumbotu. yetsizliklerln scbc-binl de gösteri
... Alman ukerlle dolu blr çok kUçllk yor. Memleket.inde nn.sıJ demiryol· 
'deniz cıllzUtaınJarmı tabrip etml.§ler· lann yapılması \ 'e muhafazası An
dır. Bir dU,man tayyaresi dQ§UrW· kara merkezine bağlı hususi bir 
mll§tUr. ~ta nit lso slmdi \ilay~tıerin 

Ertce! gUD, d~ topladıtı bir· h~usi idarelerine terkedilcn bU
ço1c n:ıkllye gcınlsl, kllçtlk deniz c0_ Yük :roHarm yaınlmnsı ve mnb:ı. 
zntaıru ve tayyıır ile Ose! adamna (azası da hepsi aym ı;eldldc bir 
denizden ve havadan yeruden aslı:er merkezi ~5lcUU.tm kontrolü altm
~armak t~bbüsfuıde 'tıulunmu:tur. da bir elde. toplanmalıdır. Çünkü 
1k1 gUn ııürcn §!ddeUl mu>uı.rebelerden rnoayyen bır yol pro"'rnmmm tat
aonra d~an dcn!z n hav" kuvvet· bı.~ a:cak bu yolda. temin oluna
Mrinin en bllyUk kuvvet! imha edil· bilır. Sonra yol yapına~ gibi yn.pıJ. 
mlştlr. DU~an kuvvetlerinin geri ko. mış olanların daimi tam.irat i!;Ieıi
Janı denize do~nı pllıt~OrtUlmUştUr. nf fenni surette idare <ıfmck do 

Lcnlnı:rad ~lgealnde hn.rekAtta bu arı:ı a.yn ~ Uıt.is:ıs meselesidir, na 
• Uıtıs:ıs dlayctlcrin lıususı· i•Y--eıc. Junan bir Soı:yet tank livası lehimize • _ • wı.r 

1 • nnde bnhıruım:Mlı!,'l gıbl aramak da 
nctlcclcncn b.r muhnre~ 48 t:ınk do ~ru de ~ilcllr ASIM 
'tre zırhlı otomobil, 27 tor, 13 mayn a: ı; g • US 
itti tahrip ebn~Ur. 
SOVYt.r JUTAT...ARI SlfOLE.'llSK't 

çıı:vnm·oc 

Loıılda., J7 (A.A.) - :MOskova rad. 
~. Sovyet ıutnatmm halihazırda 

&iıolenskl çevirmek vazl;etlnde bulun 
makta o!duklannı bJı,1ırmektcdlr. 

Smolcnsldn ~lmn!ı '11\rb:!aind~ TU • 

kua gelen bir muhanb<'eo Sovyet ıo. 
tAatr, .Alma.nlan hezimete uğratmış • 
tn-. .AJm!Ullıırm zayiatı, 10.000 ldal 
tahmin edilmektedir. 

Moskova, l'7 (A.9.) - "Kml Yı'

drıı:., ga:ı:etc.!i, Sovycıtıerbt çevirmeğo 

muktedir olduklanru iddia ettikleri 
&noleıısk'ln ~!ma.H ;arıruinde Ruslar 
t.araftndıı.n kn::nnılmı,i olan muvatta. 
•Jdyctıer hııkkınd..-ı ta!Bilit vermekte· 

•• 
"Kızıl Yıldız,, ı;-ru:etcsı, Sovyet pl· 

yadcmle tank ctızUtanılıırmın :Moskova 
lı\Wca~Unde Smo1eMkln 45 kilom.et. 
ro t.ma.ıl aıırkhıindckl merkez! mmta. 
ltada. h.arckAt icra et.ınekte olan Al· 
mım kıtaatını geri ııtlrmeğe muvııt!ak 
almu3WX'. 
• 35 g1ln devıı.m. eden harp, sekiz gQn 
!çindc çak bllyUk bir muharebe haUxıi 
elmr;f.ır. 

Kmlordu, luı.!llı:ızırdr. SmolenAkl 
f;Cvirecek vaı:iycttc b:ılt:nm&ktadl:r. 
T.Uıı~enko'mn ordı;ını, !)lnıcll 

"'lOl'Ucro'nm ctrn1'ınds ve cenupta 
Y'cJnltı'nın drnfmda tcııebbüs kudrcU· 
rü ~Uııc.nlmıatı:r. 

NCU ALMAN Plı.ADE FIRKASI 
4.MAME.'i t;IUIA. :r.oDJLDt 
ow. 11 (t\.A.) - Rus kıtaatı 
bir .Alma..'1. ordu.sımun rfcaUnl 

t:m ııcmra SlııtıUno nahlyesil ~ 
til'dİt.t etm~lmlir • .Almanlar, bu böl • 
g • • mcmadan evvel bi: buçı:k ta.. 
hır kııybctmısıer. ger.iden taarruza 1 

uğrıı.nuş:U ·.c m!t.r.alyll:r: vf' tll!ek ate. 
olle lal~k ınccbu.rlye.tlnde kal • 
ınt§lardır. 

Lelılnirad blilgcsindc cereyan eden 
bagka bir muho.ubooe, 30 uncu Al.. 
raaıı pl,y:ıdc fırl:ııar tarnı:alCll imha. e. 
dilrnL,tır. Rus\ıu', :50 e..s1r alm~ı:ır, 
ytız kamyo.n, b1r bnlt Wl top batar. 
yaaı Ye daha. birçok ıxuı.!ttme iğtinam 
l'tml§lerdlr. 

Fransada idamlar 
fBas ttZTO.tı l incideJ 

Gazeteler bu suiknstlerden do_ 
ğan vaziyetin vchametini bilhas
sa ikaydediyorlar. 

Pcrri~. 11 ( A.A.) - 1. al kuv
vetleri makamab, bu makamata 
karşı su.ikastler devam ettiği tak 
diroc nlınacaX rehinelerin kurşu· 
• Uleceklerin Pariste af ~lcrle 
ilan etmi§lerdir. Bu rehineler, 
yalnız komünistler arasında de. 
ğiJ, bila lı:;tisna bütiin Parla hal 
kı aarsından alınacakt1r. 

Yeni Şah 
(Baş taraf" 1 incide) 

pa~lamcnto komitesiyle eksper. 
lenn yapacağı tn.hkikatı kolay· 
laştıracağun v:ıadetmiştir, 

* • • 
Başvekilin bu sözlerinden son

ra mcbuslnrdan Deşti söz almış, 
demiştir ki: 
"- Bütün mebuslar namına 

SÖylüyonun. Yeni pa.disah eski 
pruii§ahın zararlarını telifi ede· 
ccğine i§Rret ctm;stir. Bu telafi, 
ne gibi tedbirlerle mümltün ola. 
caktır. Bütün mebuslar bunu 
bekliyor." 

Bu mebusun sözlerinden sonra 
bazı müruı.lmşalsr olmuş. ba-şve. 
kil tekrar söz alarak: "Beni he
piniz iyi tanırsınız. Ben bu yolda 
büyük bir imtihan geçirdim" de
miştir. 

Başvekil şunları da ilave et· 
m.İ§tir: 
- - Şimdi İn~liz ve Rus kuv. 
vetıerl Tahrana yürüyorlar. Bizi 
inandırarak !r:ına :fenalık için 
g c 1 m i y o r u z ve size Irana. 
ihtiyacımız vo işlerimiz vardır 
diyqrlar. Ayrıca fenalık için gel. 
mediklerinin halka anlatılmasını 
!stiyorl::ır ." 

Bertin radyosunun bildirdiği· 
ne göre Şehinşah !sf ahruıa git
miştir. Hindistnnda Sı?cladan 
bildirildiğine gör~ İngiltere ,.c 
Ruslarla Iran ara~mdaki anlaş· 
maron takibat:ndıı Iran makam. 
ları roüşkülftt çkiyorlnrdır. lran. 
da Alman nüfuzu hala kınlama· 
mıştır. 

İngilizler, yeni &ahın Va?.iyeti
nin. tutacai;ı hattı harekcte bağ· 
lı oldu...,aunu tebarüz ettiriyorlar 
ve bilhassa salil.lıiyetlcıinin mah 
dut olduğuna işaret ediyorlar. 

Tahran radyosunun bildirdiği. 
ne göre yeni şah bugün saat lG 
da yemin etmiştir, - Radyo ga. 
zetesindan -

Lonilra, 17 ( A.A.) - İngiliz 
kıtaatı. Tahran civarına yalda~ 
maktadır. 

Londrarun salahiyettar rneba· 
filine göre, lrnnın her tarafında 
sükün hüküm sürmekte olup ol
madığı, resmen Tahranı iş~al lfL· 
zım gelip gelmemekte olduğu 
ha.Irkında Londrada bir hüküm 
vermiye imkftn yolttur. Her şey. 
lran hü.k:Cımetinin mubta~ olac:ı. 
ğı yardıma bağlı olacaktır. 

Veliahtın tııhta c-ılanasını mü_ 
teakıp çok zecri bir takım ıslü.hat 
yap·I:ıcaktır. Yeni en.h hakkın· 
da meziyetlerine göre hüküm ve
rilecek ve saltanatı, selefinin sı· 
Hihiyetlerine nazaran pk mal1dut 

ln(§iliz sefirinin beyanatı Ahırı~ 
Bu •• ,.!s::.,:~~:~~.!:'~!.. !::r·:.ı::ıı:.:::~~.z:=.; ~i= :!·:.ı:::.ı;~~ t cebi~ ı 

roğml%dan eminim, gUz : ıchrinlzl bir bin !nglliZ llrnsı laymcUne!c, ması dikkate değer bir hadisedir. (Ba3 t,'f'°'e ,i-'1' 
kere dııh:L ziyaret etmek Umidlni tıı. Vagon: 6237 ton at'lrlığmdıı ve tak.. Temmuz nymda 'battrılan İngiliz • a ~ 
hakkuk etUrebildlğl.mdcn. İzmir Fua. ribcn Uç yüz bin İnglliz lirası luyme· ticaret gemilerinin tonaj yekiln•ı Uma.n tcslstltm t ta> 1' 
rmı blı, kere daha gördCBJmden, ken· tinde Tllrklyeye lhrııç cdilml,tır. -iki istisna. ile- harbin en dil· yerlcrlndn bir çoUcU~tl t 
dimi yine geçen senek! do::Uo.rmı ara· Fazla ta!sUMa glı1gmck Lstemlyo· şük nylrk zı:ı.yiat yekunu idi. Ağı.ıs. Jarına d.B hll\'B !ıerl ti.? 1" 

d An k b l ilk ki .. • ~ a_"( barfında. a.tJna d"nizi.nd" eki .Alman t,.'\yY• ?ı~-'"100 smda buıduıtum an dolı\yr mesudum, rum. ca u senen n se z ,,.yı <Ar.> • .... ... ceP ~,.-
k 1 1 i ı d Til ki t u lUM •- ı gemi zav.·ıa· tmıız cUz'i olmu.,tur. Ve Llbya .. :Mısır ~ Ol~• gerek refi ttmın gere.t .~endlmln bize ç n e r yeye es ın '" b'm"' ma ":I törlil kıta teeeıruıı .. 

.,.e,.en sene g6ste::dl~ ... -ıl:ı: samlml hllr- lann mecmuu nğırlığır.a \"C bedelleri- gemi kafilelerimiz cm.niyet \ ·o ,.n..., •,. 
.. " rtndekl r,utıın "e":!:,ı.ıtt ' nUkabulden çok gUzeı blr hatıra mu. ne dair bir kaç rakknm zlkrctmcği memnuniyet verici: bir şekilde 1n- ... ~ .... 
llafnza ctti~imlzi ve Bizlerle tıını§mak kAfi görUyorum. g.iliz limanln.rma uğramağa. devam :nar&k llOcutıı ş!trdlr· rl ıV 
bahtlynrlığıruı. mnüıar olt!uktnn .son· Bu milddet zar!mdn TUrklycyc etmektedir. Durmaksızm kuV\·et- miller! dağı~' ts1fşte; 
rn yeniden İzmire gel~eğl dıı.lma kuv- cem'an SG.342 tonluk w takriben 2 lcrimizi arttnı.yoruz. Mücadele \'fi- AJınan savai\unuı~,~ 
vetlc arzu cttığlmlzt ııöylenıek h r milyon 572.000 İngiliz (18.72-1.000) si mmtakalarda gece g\i.ndüz de - cesl Kahire 'JS bOoıI""'"fıl 
halde zait olur. Türk Jlrası ,cıymcUndn mal teslim et· vam etmekte ve biltiln bu mmta - yııre meyd8Jlll1İ ~ 

Yine lzmlre gelmek luıtırn.ıan taze. tik. kalarda, kara, dem ve hava km•- ~yyare ~:}der °'~ 
lemek, ilk ve ik111c! bulu•n a arasında Bu mkkamlıınn bu senenin ilk se· vctlerimiz gc<:e gU.ndüz fasılnaz polarmdn i görillıoo't J. 
geçen zamanı gözden grç:rmek de. klz ayına aft olduğu unı.tulma.mıılıdır. ve daima artan miktaroa toplan- gmlar çıktığı ıııyYlir&~ 
mektlr. Hatıruyorum ~i geçen scno Son haftalar içinde Tilrklycye g5ndc- ma.kta.drr. 1stikbe.klcn neden emin pek nz ınırı:cıc • ıı&r, 
İnglltercnln İzmir Fuarma ~tırAkin· rllen mallann tah7tbcu on mUyon ·bulunduğumuzu anlamak için ge- şima.li ,garb Ol< tJOtO , 
den bslısettiği vakit bu l3UrAkln istik· Tllrk ura.sı kıymetinı!e olduğu hak· çen :z.iyaretinı esnas~llki vaziyc- yıuıgın ve ın: ııış11sll;ı 
b:ılde daha bUyUlt bir ıuıkyasta. ola.. kmda Londrıd!ı yapılan beyanata bel· ti bugiinkü vaziyetle mukayese et. dır. lka.ınets ,.#' 

'-"' mek kafidir. lnr olmuştur. 1 • ~'J 
cağı Umldini u.uar ve TUrklycye kar. ki dlkka.t ctmlşs!.nlzdir. Müstakbel T ,, • ...r11 ~-ı. 

..-kuı bütün bı.ı gayretlerde bıJ- Doruınına tOyr bl!' 
şı takip ettiğimiz ticari \'C mali siya· mUbaynatmnz hnklundn §UDU nazarı 1 , "'""" rıııııı: ,,~ unur.cen •w'k doet1Anm12r saadet de!l b:ı.tatj-alıı •1 4 .. ~ "'4 
setin uzun vadeli bir slyntet olduğunu ltlbarc :ı.lmak 111.zımgellr ki, 2.750.000 .. • re" n/' 

l en yük.sek saadc! l ten bll§ka. bir şey ba.rdıma.-ı t.aY>'~ .1..) .,, ~· 
da !l!\.w etrnlşt m. O znmnn &azlerl· İngmz (20.200.000 TUrk) lirası kıyme. dil ..:ı~~-· h ...ıı~ ı cıul k ti ~ ,.'.! 
min tahakJruk etmekte o'du...,•nu bu. cmeUl.6.ı.uıl7. u 6 ..u.e m e e Br.rlin. l'T (• ıııarıır~ 

b" tinde zcytlnyıığr, tınık palam!lt ve de düşünmek için va.ki~ıyorum. nm askeri ıcayııa plıi~ 
gün stiylemetc cesaret edebUirim. Ve kuru yemi" mubayaasına alt uzun ya· nu ...... ...ı.. tl ,,,_ · ı T- .. ·-..ıı .ı, 

,. n -.unasa.1e e yar~ e u:- gör•"L bOyUk .P~·lDl,., ~ "'-
bu sözlerim l.stikb:ıld" daha !azl:ı tıı. deli bir pro"'rnmın h:ızıriı.nmasmı der- ''i'-'Cd t.! if · •er - .... ""• "" ,,-

., .. J e"" vaz emı son a ece r..v- ""kkUUeri 15 "'·rilt · .t11 
hakkuk edeceğini size lt'min etmek pi etmekte.}•!- ] ın~t ,. ı d -•--~ ... - il' . ı;ı ... ay"""i' ıran uev et a tluwu~ geslndekl soır~ 
f.stcrlm. Bundan ba.5ka şu noktayı da. :ır- taktilrle yU.dcdcrim. ıardl1'· 1' 

Hrulha.zırdn kargıln~l1ğımız zorıuk· zetmek isterim. MUnnscbctle:rim.izln mülhem bu· bombalnnıt!I __ ...e1etl ft 
t 

Alman tnyy-- · _..dl r 
lara rağmen, bU Un iruvveUmlzl yal· TUrkiyenin mübayaatr için muh· tunduğu ka~ılrklr dostluğu mildti- taJıssı"- tt 
mz kendi hUrlyctımlz lçfn değ!1, bU_ taç olduğu İngiliz lirnsmr kendisi- itiz. Türklerle İngilizlerin birbir • zak Şimal QllJl :f! çoJ 
tun dünyanın hUl'Tlyctı uğrunda tarı. ne ter::ıin etmek ve nynı zamanda lerile servestçe, samimiyetle ve yet mevzllerf11e ~ 
hin knydettı~-ı co bUyUk mOeadelcye Türkiyeyi müstacelen muhtaç lbu- itimatla konuşa.bileceklerini bili- lar yap::nışı.:ırdır. şıııı'1 t 

hasretmiş olmnnırzn rıııtırıel kendimi· lunduğu ham Ye mamul maddele- yoruz. V c Türk - !ngiliz jttifnkr- Bundan tıa:I<• ıı.ıııtol0 
7.l 1zmir FuanndC\ H\yik~e temsll et· 'rin it.halAtınn. llizumlu miktardan nın Türkiyeye ka?'§r takip ettiği • 2000 ve ıOOo to ~ ıs
tlreblldik. Bundan mUftchlı1z. fazln İngiliz dövizile doldu.rmrunnk · · tin t llni +~ıı t nakliye gemısıııe ıı:ıut mız sıy::ı.sc eme ~ e • dflml• ve ıki geDl~U<' 5,• 

Bu mllnascbetıo ooıı konsolosumu. için i~ hüküınct arasında tertibat mekte olduğu ve adrmn teşkil ede .,, er .,,. 
zwı gerok mesal>crlle bizi bu kadnr alrnmrştır. Bu zihniyotten mülhem ceğini size tekrar s5yliiyoruz. tonll:Uoluk diğ tıt· f. 
limtt verici bir neticeye uıa.,ıırnnlıırın olarak lngil:.Z hUkfuneti geçen se- Kendi h<'sabmıa söz söylememe basam uğtauıııı~8yt're1 1 

1::.cpslııl tebrik ederim. ne zaıfmda bir :ızc.mi mll.bayaa vo müsaade buyurulursa, T~rkiycde Alman $'\'11lş ıııD' 
TÜRK TlCAURTJ.NiN 1NK1ŞAH satış siyaseti takip etmiş ve istik· ber nereye gitsem ka.rşılnştığrm ya körrezınde~et " 
Türkiye hnkkmda tatbik ettiğimiz balde de aynı siyaseti takip etmek ıı~etten ve dostluktan ne de- e)!n f:gal eden ·· tıı ctft' .-. f' 

""'''etindectr. rece müt.e'---r- o. Jd110-nmu ,,.ndo ~ııffakfyetle ~ucu ıcıtt f' ticarl siyasete gelince zlkrcdeceğim ~ ~ "'O-- ıı arı ~ t4' 
bazı rnkamtarm UcaroUnılzln dikkate TUROli - ING1Ltz T1CARETİ etmek isterim, Diplomatların tnli- yet istibkAJlll t,c1: 
de~er bir artı§ kaydctt!~ı:ıl isbnt ecre· D.\HA ÇOK 111ı'1UŞAı;: hi kendi ocaklarmdan uzak yaşa • ltırd.'\ hissedilir _,.f!' t 

ceğmc §Uphe yoktur. 1938, 1939 ve EDECEKTİR maktır, Liki.ıı bu mis:ıfirpcrver ve mtıştUr. tııl?~. 'o' 
1940 senelerinde TUr'dyeden yaptığı· İster satışlarmıız, ster rnüba.yn- dost memlekette öyle bir hüsntl BQyUk Allllaı:ı ıııde .-;ı 
mız mUb:ıyaatı blrblrlle :rr.l:.kayue ve a1anmız mevzuu bahsolsun, Tür- kabul gördüm, o kadar br.riz bir Lcnlnı;nıd b!JJge9 o.>ıı 
!azla tn!sHtıta girişmem k Uzerc bu Y.iyc ile olan t.:ca.retimizi nrtınnak anlayış Ye f'ıkir ibirı:ğııe kllJ"!illa.'J- Sovyet ıuıaıa,-rıııı )~~·_, 
seneler zartmda sa.tın ııldığunız mnl. niyetinde olduğumuzu mü.~cdc tmı Jı:i artrk kedimi ya.banct 't1ir dctli :ın::umıar .. r ııırt~ 
larm ancak h• .. •lıcalarm~ ve mecmu edecclt.slnız.' Bu ticaret ika.ti ven mem!eketto bls!etm.iyorum. mev:z.llerini ve tı-~ t 

""""' " Tıt,...,,Jr ....,._ ·:ınh•a ll'Tıl.-.~r sini tahribC dC' / yektııııarmı zikdcrcceğim: geçici veya muvakkat .mahiyette vn ' uu. 1 ın.u_....... me ,._~) tt 
o'~"""caktır. Bu ticaret ~-t..ı.."" c- DOÖtJKDU'GU REFAH Be.rlln, l'i <· ııı.t' e~~ 

tNotLmRENts ~ı1'BAYAA ~.r.. ~ °!:"!--'~ Ba 1 1 isi b ·~tiJılt~ A' 
ETTlOt MALLAR dece:k ve da:ntt ve k!ll'§ıltklı mü- ~>ö.DıS. Y be cd ye re • u mlldafaa "' ııeıct C'. •ı 

nasebetlcrinıizin. temelini ta""il 0 • korkunç mücadelenin cereyan et - yan eden. m·.ıb~u-"eııl • 
tık olarak zeytlnyn~c!an bahsede- ~ ti - · ·-~ -ı-<- ·--• bul de ~ ... ıt • d'""ektir. Ticaretimizin bu tnı.:~n4'r gı Jlu._.a ~ aran.ı.z.uıı un· Alınan plya ...... 0 ıı: 

ccğım. Zeytl!lyn~ı mUbııyı.ııbnıI% 1938 ... -.. ~ •• •·~· u,_.. -" emin vo muntazam olacaktır. Har trm.A e JZ1J.Ur şıilirinin g~cn seno tarn!ındıın ıııı .. 1crv 
de 158.000, 1939 da. 197.00C ve 1040 da Jd - "-: b d ı~M lmi Jt&İ" ~ " b!.n dofurdugu- hususi vo geçici 0 ugu gıu.ı. u Eene e ~ye faa cdile:ı \'e. .,e _,~ 
8,100.000 Türk llrıı.s! kıymetinde ol· ~ 1 1 "i ha il - tı- -nn .M t §artların ıistisma.rilc bu inkişafın e ~· r yır eser e ugrnş gını bir hattı >-arıuao-uııee· ""-
mu~tur. h;,.. bir ımünnsebeti olmıya.calttD'. . görmek <;ok güzel blr şeydir. :3u b1r noktayı znpte aJJ ~ ~ 

İncir mUbayaatına d:ıir rakkamlnr-ı ..,. -:-1e"' · · b' e efti "re e!ah .fJJJ1 .. ır ~ Bu münasebetlo şunu arzetmek fs. llM.4! • ıçın ır § r r. ~ r m mU§tur. Bu soO dv tt'~ 
mi% §Un!nrdır: terim ki, biz 1914 ilo 1918 ara - bütün dünyaya. şamil olma!!t lüzu· sua~ ıe ~(. 'F. 

1933 de 576.000, 1939 da. l23Ci.OOO ve smda aldı,b'llllrz Ye deniz aşırı mcm muna kanaat getirdiğinlzl göster- JJU§lrr. AJın$1\ ıo~t ~.I 
1940 - 1941 de 1.815 000 •rurk lirası lcketlerlc ol:uı müiıısabetlcrlmiz _ moktedir. Siz cadcce böyle bir ka• dllşmamll mnıes ıı.ııP 'il""' 
kıymetinde insir satm nlmmıştn-. de göz önünde bulundurduğumuz nııat beslemekle ka.Imıyorsmıuz, o• topunu ve •l sil 

Kun: UzUm: 1938 ,de ::21.000. 1939 derslerden istifade ettik. Biz em:.. nu tatbikat ~ahasm~ dn ~oyu~·or.. lerdlr. 
dıı. 1.833.000, l!W\-1941 de 7.500.000 niz ki ticari mllnasebctıerim.izde· · sunuz. Bu kanaate bı.z de ~Uri.k e· ===::::::::::::::::-.,.... #'fi 
TUrk Urnsı luymctfnd-, 1.ıübayaa edil- ki E~af istikbalde daha bUyük bir oi.}'?~Z. Ve. ~u nebept.~ dolnyrdır j,ıldetl eÔe'J 
mlşttr. vil:",at g6stcrece~ı:tir. Gerek lngilfa ki ıstikbal ıç~ besJ~ği.rniz. ümi~- ham maddeler tifsdc , ~ 

Tiftik ml\hayıı.:ıeı, 19:?S de 176.881, tacirlerinin T"irk piynsıısma mal lcrln dayandıgr prc?~pler .Bırleşilc 1.ı.r altında. i::ı tJ11d f\ 
1939 dn 1.1503.1555, 1940 - 1041 de temin etmek hususundaki menfa- A:m~rka devleti reısı ve b:ışvekl- temin ve ıesJıil ~ııı:. 
G.'100.00.J Tllrk 11:-nsı kıymetinde, 

Kenevir ve ltete.n mUb:ıynııtT, 1938 
de 270, 1939 da 77,<IG2, 1040 - 1941 
de l.029.000 TUrk lirası kıymetinde, 

Tlltun mllbayantı, lDPS de 1815.768, 
lD:ıo do. ıs o.oo. ı9to ı:a 4.400.000 
Türk llıııl!ı kıymctind , 

Krom mUOO.yaııb 1938 c!e .aıtır, 1039 
da mır, 1910 d:ı G.200.0''0 Türk lirası 
loymcUnde oımu,tur. 

Milbayaa.tı nisbcten artan diğer lın· 
zı mallar d:ı vardır. 

Bence pek entcresmı oJan mecmu 
mUbayaat rnltkaınJnrmn flmdl temas 
edeceğim: 

1938 de mUbLIJ;aatıtıU:llll mecmuu 
2.817,124 Tllrk llro.sı ld1, bu mebleğ 
1939 da G.Z87.295 TUrlt l!rııaıruı, 1041 
de 35.402.340 Tllrk llııuuna çılı.mıştır. 
Yd.nl mUbııyaatmız yuvıırltık bir rak· 
kamla 2.000.000 lirasından 35.000.000 
TDrk Uraı:ıııu yükselmek suretlle Uç 
sene içinde 17 mlslinden !:ızla nrtmı~-
tır. 

Zikrettiğim rnkkıırnlıı.rıı husus! ln· 
g!llz firmııltırı tarnfmdıın yapılan mU· 
bayc.at değU d"ğlldir. TCl'klycye gör
dcrdiğlmlz nynl devre zarfında ziya· 
d~sne nrtmış olnn ma.:arr. gellncc, fh· 
t!y:ı."larmız! kaJ1lılıım::ık hususunda 
lı r halde muva!'faklyct!'lz ollnıyıın 

gayretler sa:'fetmektcylz. 1941 ııenes•. 
nln ilk sekiz ayı zarfmd:ı tngutcrcden 
Tllrklyeye ccmnn 44,000 ton ~ıriığın· 
d:ı ve 3.600.000 tngill:: l!rıısı luymc
tınde mal gönclcrdlk. Bu hususta. bazı 
tafsilM vermeme mUsnacfo buyurunuz: 

Kimyevi mad:leler ve boyıılnr: 9.5113 
ton nğırlıi;'llldn ı. e takriben 241.000 1ıı. 
gil!z lirası kıymet.inde, 

Fabrika için makin · lılet ı:e ede· 
ı:nt, 8.5CO t~ a,..~lıclınch ı.•c takriben 
219.COO İn.,.111: lirası kı~·n•eUnde, 

Pamuk ,.e pamuktu me.ısucıı.t: 1939 
ton ağırlığm(b ve tal<.rlben 69'1.000 
1nglllz ıırm:ı kıymeUndc, 

Göztaşı: 3073 ton t>,fırtığındn. ı:e 
takriben 1-7 lı!n lngil!. J:.ram kıyme· 
tinde, 

ve fakat kanunu esasiye ur!;Un 
ola.TJ. s.115lı.iy~tlcrle açılmış ola.. 
caktır. 

nti, gerek Tür:k itlıa.Uitçılnrmrn tn- lımı7: tarafmdıın. tasrih ~Jlr~cn ve Birleşik J..rtle ıl 
giliz mallarr hakkındaki talepleri ortaı a atılan sckız maddemn b.irl- ceklc.rdir. il ~9 cf 
nisbctini muhafaza etrnekt ve ni lz.mir fuarı b:ı.na hatırlatmakta.. Bu düşünce e geliY,f 
hatt.ô. .gitgide nrtmnk~dır c dır. Bu madde şudur: "Mevcut ta· eserle etr:ıfrr.ıı3 ~ ıf'<f>' 

İngilizce kit.npla.m ve ~etele- ahhUU~rin ~'lZ!l.rt dikkate alının~. sırganm. ortaS bit ıslf11 
re gelince, ibunlan git gide artan 91 §art:ıc:_. _buyük_ veya ufa

1 
k •• gllll, bu derece gnzel i~ f 

mıktarlardıı. Türkiyeye gönderebi- ''~ya mag~up bütün dc~ıt:tıel'lll ken le terfp etınel< doll 
leceğimizi ümit ederiz. Geçenler- di iktrsa.dı .:efahlaı;ı ıçuı_ muhtaç büyük ccsaretteıı 
de lng.:Iterede seyyar hir sergide oldukları dunya ticaretmden ve derim. ·;' 
"La Türki Kemıı.list.,. mecmuası- Jeff , 
nm büyük bir aWta u:rand~ ve 'illfii 19 Eylul Yaruıki Cuma Matine d 
büyük bir rağbet görmUş oımnsı .... TAKS.M "1" 
dikkate değer b'r h!i.discdir. Türk ~-·:.::··:. 1 s ,. ne ~t 
kültürilne ve kit:ıplarma gösteri - _,, ,r,. 
len clika lngilterede gittikçe bU - .... •Aiit'll~ 
yümektcdir. Bunun lblr delili ola- ~fi'( eni Si~ema Mevsimi nin Açıh•ı JY• cf , 
rak ŞtlllU arzedebilirim: Son za - o " & J,11 ' mn.ıtlnrda. !nıfıtorcdc Uç yeni Türk mi B RIS KAllLOF ve BEL.... . ·ti 
grnmCl i negrcdilmistlr. ::; ,;;r •11 

Geçen sene lzmiro yapuğrm ~- m: T aralından yaratılan ve heyecan ve tee! ,ı 
yaret !n.:.nfltcre tıırıntnde knydcdi- H:: c1 011 ( 
lc.n en mü.~ül ve en tehlikeli za.- P,~j (Dr. ŞANDU) Filminin Fevkin e d 
mana tesadüf etml.5fr. Bu sırada ···• • k a y- ı - c a .. ı f' 
I..o::ıdroyn ve diğer İngiliz şehir.le- c.:~ ... · ·.~ 1 1 . u z u a n 1f:...; 
rine en §iddetli hn.va hücumları _. ,.. 
yapılıyordu. Biz yapaytı.lnızdık. I K L__ J L. l l h~f· 
Dü§m:m da ka.pmuzda idi, 0 zn· or1nı ve ae .. ..,et ttr l i mlerinin ~a 
mandanberi düşma.n bizi ga.rptc, takdim edecektir. ~ 
Afr.Jkada. Şarkta, denizle-r<Ie. de- ••• .-!:·· 

s:::-::=c:ıı .. &!llfil 2 -==·----··· ...... ,...::::;.. .. 
nizlcrin nltL'lclıı. ,.c hnvıılarda teh- ::::i:.i:M: ı·-·=--========·-==··::::::::=:::::::···-- 1 
dit etti. Biz mukavemet c:ttik. Fa- ~ Jı' ~ J 
kat mukn.vcmet göstermekle kru - l·tanbul v k fi o· '- ı·· -·· UiP ~1", ıruıdık. iblr tnraftruı mukavemet e- • a a a r ıreıdör ugu tli' 

derken bir tnra!truı dü.~ruıa ağır - · ıı:Ji f 
darbeler indirdik. Havalarda ve coısı Mikdan .'UuMnmıeıı bC .. J)I' rj 
dcmizlerde eh~etini gittikçe - -----ssı 1'1f lı 
dıı:ha fazla ihi3settiren şanlı zafer. Gaz bezi 20000 4500-.Ura ?ıı ~ 
lcl' lkazı:ı.ndık. Gureba hastanan~sl lle hast&hnnedc yer aJJlltŞ t;)Ul prf ~ ~ 

serirlyntlarma lUzumu o!alt mlkdan yıızılı gaz bezi aÇ~d(..ı ,/J 
İNG!LIZLER DCŞl\JANA flÇ mf'ye kon11'.m\:2tur. lha.!em 6.10,941 tarilıbıc mtısr.dif ~~ "-· 

ı.rtsa,t FAZLA ZA 11.~T 15 t.e İstanbul V11k1r~r ~lldllrlUğtı,b!.nasmda toP~~~, .. 
\'ERDtRll'OR lacakt.ır. Şartnameler her gQn Levazım Kalemlnde gam 

Di!şzn:uı tayyarelerlıün İngilte -
reye karısı gösterdiği hava faali
yeti son aylar zarfında hisseıd.Wr 
eekilde a.za.IIJU3 fakat !n.:.nfiiz havıı 
ordusunun faaliyeti bilyilk bir mik 
yasta artmıştır. Almruıyadn, Nor
veçte, Ho'andadn., Frunsad<ı, ltaI
:raW:ı, ~imali Afrikada, Atlas deni
zdıde ve Akden'zde tayya:rccileri
rnizfn muvaffalnyetlcri tedricen 
ço~alacaktrr. Yakında. Rusyada da 
böyle olacaktır, Son iki ny zarfın
da düşmanın aylık gemi zayiatının 

' İstanbul Belediyesi ilanlat J ~ 
._._._..,,..._llll!l!!!!!!!!'ll!!lllll .................. ---:to9~Pp~t. 

HUriyet Tepesi he.gıuuıne aırtıannda yaptırııscalı deli~ ııı< ; 
kald?m:ı m~.a:ttT :.::·~ •.k.!lfltıneye konuım03tur. Kcşıt' ~ ,ıııc 9~r'O 
ru~ \'C ilk t.Cminııtı 197 lira 16 kuruotur. KelJf! \°C şarUl cıı"'tl ııııs 
ınellt Mfldilrlilğ'.i. ;::ı'cmt::de g!S:Weblllr. İhııle 3.J.0.~ ıoıı1' ~ 
de Dalml EnctımHad~ )&prlacaııtsr. ftlfJ' 1 Uk teın :r~~ ~ 
tuptm-, ihale tar:1?fn·1cro 80ktz g{l:ı ~1 ~ed!ye Fc%1 c:ıt•t ıJ ~ 
mUrncaatın alaca.k!r;.n temü ehliyet • e 941 yııına aıt 1: o;ıı:.ıP ''" 
larlle ihale ~!l mva~n saatte Da1Dll Encllme:ıde ~ 



• lsim •• •• gunu 
~ J.ıatı~ Ceviren : Cevad Tevfi~ Enson 
~ 1~ kuzeni P..ay- la veyahut ant bir jıastalıkla zı

ıı ~ bet defa. gördU- yaa uğramasmd.s.n pak fazla kor _ 
~ niıJanııs Yaşmda idi. kıırdt. ÇUnkU, böyle bir hnl vuku-

t..~ Jil.a..., 1 gayet güzel unda sevgilisinden bir buse ala.bil-
.~ -uva ·· İl!Jtta lllda ataı' bu guzel mek için tekrar bir sene bekleme· 

t ııereai ladı. _He>:e- si icap ediyordu. 
btıJaın kesildı; söy- Aylnrcn evvel çiçeklorle doldu-

ıı kada:~ Ha~atm~b racağı bibloyu nrayadur.ırdu. Za
'11\ ordu ıtel ~ır knd~· ten onu hemen hemen bUtUn an-

lııı~ · endı kcndı- tikacılar tanıyordu. 
n.,~ttıa n Onların gözfinde Fransuvn, gn· 
""'llltıdUr? l' kadar up- yet no.dide vazolar nra.ynn acayip 

1
', lltun ~·:i' b:r mahlUktu. Günler geçtikçe 

C> ~rııun ~ u, utangaç: Fronsuva tarifi gayrikabil bir he-
d~ nııl;~z .bir ıwnçti. yecan geçiriyordu. Ve nihayet o 
tı. lııcr> u &açtan dn mesut giln gelmiş bulunuyordu. 
kı.t b uzun bır sakalı Merdivenleri çıkarken ayakları tir 

t btı}'litu~:ım.t bUyük tir t\tnyordu. Fnkat çok geçme -
,,. • J.>a~ t g 6tU. . den bir sene evvelki haller ecre -
~ tın Vıı.n~r1p bir Upti: ran ediyor: ve o bir senelik ıztı· 

l:llııunu da çnltşıyor- rap, heyecan bir saniye içinde ö-
~ı ff tları p~.ın çızmekle deniyordu. 

~ Ç(v· ~ızerken, bn· 
t rır '"C't('k gn.yC't ko· 

' ııı k~~or: sakalının 
bır "k 

1 
dtnm Uzerindc 
de dola ıp du-

g~ nt a r d gnyct ncı:ıeU 
ttı ı 1 illet clrck kadar 

~'ılı ·g 11nıı de Sılvl idi 
<1 h a~ et :ı:cngın olup 

r~tılı(ln~"ıat, g çiri~·ordu. 
... ı • Sl \' k t ıcada · to gcç-

ıctı. 1 .~Yinpederin n 
ı1 ı;:ok kı nu-ı:ınlılar biri
t •~ ı:cviyorl rdı Na-

• "'lld • 
Pt kcndılcrlni 

' clc:rı 
lı: 11 de1'tn ıçınl çek· 

0~cn\ Raymondı>.n a.ıta tu. Utangaçlığı 
l<ıııeıu bı~ çok fırsatlar 

• • • 
1nnı nlşanhsmı 

bır nı anlamı tı. J.iı
c-a... ~tı.?..arnnn ltiıafntta 

"' .. 
Seneler geçU, Fransu,·a Mntiy" 

biraz şLsmnnlamışt1. Sakalı biraz 
daha u.uımrrıtı. Gene eskisi gibi ay
nı mimn.rm ynnmda pW.n çiziyor -
du. ~llvi <'le gilzelliğlnl tam mana· 
slle muhafaza ediyordu. Znten gU
zcl Sllvlnln çehresinde en kUçUk 
bir tebcddUlllt hasıl olsaydı, Fran
suva kcdt'rlnden ölilrdll, 

Bir giln - onuncu senei devrl
yede- yavnş yavaş km~c>ninln evi. 
na doğn.ı ilrrllyordu. Bu s ne Sll
\•iye v('reCC'ği gnyct nad!-de bir he
diye idi. Bin zorln eski bir Çin va
zosu c.le gccmnrı;e muvn[(ok ol· 
muştu.. Vazoyu ccrçcveliyen dcko
rasyonlnrn uysıın d )ll'! bu sene de 
vazoyu orkidelerle dolduracaktı. 

Kıymetli p:ı.kcU elinde dalgın 
dalgın yürüyor; bir tarnft.an da o 
mesut günUn tekrar geli inden bU
yük bir sevinç içinde idi. 

- Heyi .. önUne baksana .. hay· 
vnn herif! ... 

Frnnsu\'a, ba.'jmı çevirir çe\'ir • 
mez koskocn.man bir otomobil ça
murluğu gördü. Lakin b'r saniye 
geçmeden büyUlt bir darbe ile his 
setti, o kadar ... "' .. 

Frnıısuvn Mn tiye büyük bir oda
da uynndı. Etrn.fınn bnkmcn du\'ar-
1'.rm benfücynv olduğunu fürket ~ 
ınckte gec.kmedi, Ve ı-ok gcÇme
dcıı bir knıyolada yattığını dn an
ladı. ~ nz bir bli'ız given genç bir 
kadın arada sırada eğilerek kendi
sinin uyuyup uvumadrğmı gözdE'ıı 
gerirıyordu. Fmnsuvn mırıldandı: 

- .Neredeyim? .. 
Kadm, hastanenın ismini söyle· 

dikten sonr kendisini sUkuta c;a. 
vet etli. Fra.suva işte o 1.amap 
§Oförtin ba.ğırnınsmr, ve otomobi -
lin h1>ybelli ~murluğunu hatırla -
~-ııbildi. Birnn içinde. ölümden kur· 
tulduğunn ~Ukretti. 

Lfıkin, birdenbire mUthl. > ı 
dUşime<'yle kıvranmağa ba.'}lndı. 
Mahvolnn bir buse! .. E\·et, bu bu
seye kavu§abllmf'k lç'n te.m bir se
ne bc>klenı~si liı:r.ımdı. Bu dilı1Uncc 
ile hııstabakıcmm slik\ıt mnr:nc 
itaat etmlyerek sordu: 

- Yaram ağır mıdn ? .• Belki de 
kalkıp evime gidebilirim. 

Kadın, hafifçe tebessüm edc-
rc>k: 

- Hayır, dedi. ynrnnız ağıı de
ğildir. Lfıkin ıstirahate, hatta pE"k 
çok lstinıhnte muhtaosmız. Belki 
de haftalarca yerinttdm knnılda -
mıyatru<smr1-

BUyük bir tee&"ilrlt~ ~ını yas
tığa bıra.ktı. Demek ~ilviyi isim 
gtlnU ~in görüp tebrik edernlyc -
cekU ... Tam bir sene kaybediyor -
tlu. Geri kalan her şey onun icln 
mUsavi idi. Hn.ttfl ynrnsı bile .. . ,. . 

Ayak sesle ti U;i tildi; kapı açıldı. 
Sllvi ve Raymon... Fransuvnnın 
cUzdanuıd:ı bulunan bir kCığ'Jt pa.r
cn mdn yegane akrab:ısı Rayıno -
mm adresi ywlı idi. Ve bu suret
le kendilerine telefon edlleı ek mü
essif hlıdlscyl blldirınişliler. Fron
ımvn, sonsuz bir sevln~lc çocuk gi· 
bl ellerini havaya kaidırnrnk hny· 
kırdı : 

- Sllvi sen misin '? .. 
• llvi bUvilk bir P.efkntıc kuZt'

nlnln .) nnı~n yn.kla1Jara.k kendi.sini 
tes Ulyc çalnıt.ı. Fakat, Frn.nsuva. 
biran cwel dilşUncc-slnt ortaya nltt: 

- tnnnır mıemız'? .. Si:r.t' geli • 
yordum. Size kUçlik bir hediye de 
getiriyordum: Eski bh Çin vazo· 
su. Bu nadide vazoyu bulduğum -
dan dolayı hilseniz ne büyi.ik b.ı 
sevin~ lı:indeydtm. Tn.bii F:imdl bin 
bir pa~a olmuştur1 Orgideler de 
t:Qz toprağa ke.nşmt br. 

Sih·i, kuzenini yavnscncık azar • 
lıyarak: 

SPOR 
Lik Maçları 
Bilindij;-i li% re fut.bol hk maç

larına onUmüzdeki pazar günü Fe
nel'b.ıhçc ve Şeref sta.tlıınnda baş
lanacaktır. H er sene olduğu gı.bi 
bu yıl da likin a.:rifesinde birçok de
ftikodulnr aldı YilrildU. Bilhassa 
l<'enerbahçe klUbondcld ikilik hn
berlerı bütün spor muhitinde çok 
derin akisler bırokmı§ klübun biı 
çok tara.ftarlnımı da mütee~sir 
ctmi tır. Heıxesfn merakı sarı la
civertlilerin l.ıkin birincı maçında 
Altmtuğlular kar§lSJ.Da nasıl bir 
kadro ile çıkacaklarındadır. 

Diğer taraftan Beşiktaşlılar dn 
bu sene malüm hadiseli mnçta ce
zalanan oyuncularından malınım 
bir kadı-o ile .sahnda yer nlacak
lardll'. 

Galat.a:;a l'aylılarn gelince: :-3arr 
kınnızılılar bu sene aşağı yukarı 
geçen senoki kadrolnı mı muhnfn· 
zn etmektedirler. 

Futbol ajanlığının bu haftaki 
mnçlar ve hnkmı•lcri hakkında tı'b 
J!ği n.~gıdadrr: 

21. 9. 941 pn1.ar günü )8Jlll:wak 
!lk nıaı;ln.n: 

1''utbol ajanlığından: 
T".ENER STADI: 
Sant 10 Anadolu - Denurspor 

ha.kem Şek.p, ~an hnkemloi Sn -
drk, Samn.hn.ttin. 

Saat 12 Fenerbahçe - Allrn
tuğ hakem Snmi, .) nn hakemleri 
Zeki. Sabahattin. 
~ant 14 Galatasaray - Taksim 

hakrm Ahmet. yan ha.kemler! Fa
zıl, Nihat. 

Sıınt 16 lstanbulspor - Vefn 
hnkC>m Tarık, yan hakemleri Ba. 
h.ı, Nihnt. 
ŞLREF STADI: 
Saat 10 Eyüp - Halle:. hakem 

BUlent, )nn hnkcınlN·ı MUeyyet, 
Ruşen. 

Saat 12 Galata - Kurtuluş ha· 
kem Selil.ml, yan hakemleri MU
eyyet. Biilent. 

Snat 14 &ykoz ::>file.) z;.n.niye 
hak('m Feridun, yan hakemleri 
Nejnt. Sc'llınıi. 

Snat 16 Bcşikt.M, Beyoğlu ha -
kmn Şnzi, .)rut hakemleri Nejat, 
4 'ecdet. 

Kürek mukavemet . 
şampıyonnsı 

Su ~ı>orlıın ajırnlığmdan: 
1 - M cvs min t>on mUsnbaknsı 

olan kilr('k mukavemet fj:tmp!yon
luğu 21-9-911 p32'.ar glinli saat 
11 de Beykozdn bnljlayıp Moda.da 
nfıhayet bulacaktır. 

2 - Klfiplcr bu mü abakııya 
istedikleri kadar tekne ile i.,u. 
rak edebilecektir. 

3 - Hakemler: Rızn. Suerı, Be
kir Macur. ::'-:edim Ulbatur. lsmail 
Dalyancı, Efdnl Noğım, Arif Spor 
el, Nuri J3o<;ut, Bedri l\orav, Ne
dim Özgen. 

. il~~,.-·~ -·~~ :·.· ,- ""'--........ -
:;--;\'-.-:· .. . ,.' .ı-. 'ı;;: . "'(/;'. +:_·.· .. ~ ·:·"--:; , •. . . ·./I --... 
' .•. . . . .ı.J -'-'" - .. . ._ -........_.•' :. ···- ~-~·-·- .. ·--~- . 

18.91941 
:7.~ Hafif 19 45 <;orlM.'lllt lt 

program Duıldka 

'U6 AJan!I 14'65 OUnya 
8.80 E\ln ı;ao11 rkıllln 

1 %.88 Kannn, .ı!O,lli Radyo 

kem=l;4! 0~1 

'" Wıbıır 20.~ ı:uaplı 

12. :; Jnn '\Zbrl3 

1 .00 Hafif Nırkı ~:r. e rl ıi 

ııt.30 l\0~1k 21.&0 '.l.lrnat 

urogram Tnkvlmt 

IR,O:' RıuJyo <.~Z 21."'' trombcr 
ork~tra 1 Şarkı 

ı; 30 1 a ıı Mr.ı .ıı.:Sn lionuşma 

19.00 Konu nıa ı.,ıır aaatJ) 
1Jrrtlf'1mo %1.45 Radyo 

Saati>- St<lnfonl 
("I 1 li füı d~ o Cl\:Z. orknstrır.81 

'1rkf'Stn'8J %"SU AJam• 
il) 30 Ajnn!i ll:.46 l>ans mil7.itl 

?erşembeJ Cuma 

> 18 Eylül j ı 9 t- yJuf 
::.e 
er Şahan: 26 1 Sıı.b&n: 27 

Jlııır: ISG Hızır: 1 ')7 

~ Mkıtlrı \ ,. ... ,. ,.. 
'.ı "' \ ·~· 

... ,,. 
ıun ..... u 

6.4S 

" 
11.U 6.44 11.St 

Ô~lr )8.08 6.53 JS.08 6.tl6 
ikindi lG.87 9.ı: 16JJ6 9.t8 
Akı;am 19.14 12.00 19.18 ıı.oo 

l'nt ı w.ıs 1.32 U .47 1,82 

lm<i.'lli !'i.OS 9,46 5.04 s.r.o 

• Mmlnka Ticaret müdUrll Necmet 
tin Mete uUn nk§am .Arıkarayn gH: 
mlştiı. 

• MUnhal mebusluklar için yakmda 
ktsml seçim ynpılacaktn 

• D biliye VekA.lcti, as~er ailelerine 
ynrdım kanununun tatbtkatından ali"' 
nan neticeler hakkında vU~yeUcrde:n 

matnmnt isteml§tır. VokAlet tabak· 
kuk eden gellrlerle vUa.yet.lerln mer _ 
kez ve mülhakatındaıı_ tıı•gaı1 maişet 
haddinin kat llm olarah tesbtt ediı.. 

diğini de sormakta.dır 
• Adlıye VckAletf, ceza kanununun 

'tıidllhıdc nazı•m alınma!· tızre.e, cczn 
hukulmnda iblisatı yapını" avukatıa· 
rın miltlll<'a ve flk!rler.nl llğrcnmek 
mnksadıle echrimlz Mnıııuna mUra 

cant etmiştir 
Bu husustn faaliyetç g~n baro, 

bir komisyon t<'şk" ederek çalışmala_ 
rına bsşlamı~t1r. 

• Vali ve Bı-ledlye Reisi LOt!l Kır
dar dlln )'ercb:.ıt!ın sıobagrnda. yapıtıın 

lstlml!k ve nc;ılncak olıı.n yolun Vll.ZI· 

ye•!nl tetkik ctmlııtlı 

1 

• Bcl"dlycyc :nıılll lnt.ıdam binalar 

============== hııkkında mütemadi lh'oıarlar yapıı· 

vrudyet isim glinümli tcbr1k etme· 
niz<' bir mani teskll etmez .. 

Ve Jatu.ktn yatan ndamn doğru 
cgılel'('k dudağın: uzattı .. 

l<'rnnsuvn, başını tekrar ynatığa 
'ndir<'liğl vakit otomobil b!ld [sesine 
asliL e cI etmedi. lyile~m<'k için 
önünde tam br st'nP vnrdı. Bu e
s·ııe nail olmuştıı. 

m ıktndır. Son oı:ı.rak dıı Fntihtc Kir_ 

1 
mastı lnb •llrslndc hlr ~,·ın çok !tnn 
~ ozlyetlc olduğu blldırlJrr.!!!tlr. B-01 d -
ye mur--tu~ı('ri tahk'k"'"' devam et· 
tncktcdirıer 

• Par..:lr g-tınU Kapam::.uııda bir 4ı 
porta.cıtlnn ilci çl!t çoı-qp ~lan Bedri. 
yo ndınClakl kndın 6 tıv ml\ddcUc har--

sıc m..'lhltClm cd.!nılşti'". 

n2 ü<.; KÖ CLI ŞAPI{A • 

IJaha fazla ~örlıyemcdi. Gözterıni kapadı ve o1li gibi 
uzand•. Fra kita: 

- "Ya dedi~i ribi ölürse. dıye bağırdı. kötü bir şey 
olur. Evimde ben b11 adamı ne yapayı.m. Ya ölUıısc banıı 
ne derler. Lukas ne söyler? Kapıyı benim açtığmın göre 
kendımi nasıl temize çıkarnbiUrim? r'aknt hayır, onunla 
hurda valnız kalamam. gıdip kocamı bulmalıyım. Yok"a 
hcrki'!S benim hakkımda kötü b:r fikre knpıhr. Her:kesin 
yanında jtibanmı kaybederim. gözden cl i.ışertm ." 

Böyle karar verdikten !-Onra, sıliıhı bıraktı . Ahıra 
ko~tu. Di~cr dişi cı?Cği cckti. Gclişı giizel samerledi, Bir 
sı~rayışta ü tüne atladı. Sel <;ukuruna ~ollandı. Oraya 
vaklaşınca: 

"Sansar! Sansar!" di\',,; bağırdı. 
Zaptive memuru bit <ıitin arkasından meydana çı 

karak: 
- · Burd:wım. siz misim?. Mı t.ress l<'raskita ?'' diye 

cevap verdi. 
''Evet benim, hemen değirmen ~it. Ölmek üzere 

olan efendine lbak.'' 
- ". e? Alay mı ediyorsun? . .'' 
- "Sözümde hır ynlnn yoi< Sansar efcndı.' 
- "Ya sız'.' GUzel hanımc ğrm, Reccnin bu saatınde 

siz nereye gidiyorsunuz? " 
- "Ben mi? ~en kendi iıo-ine bal<. Ben. ~ehre bn dok· 

tor nramıya gidiyorum." 
Eş ·ğine bir tekme. San--ara dn b"r tekme vapıc:tınp 

uzaklaştı. Sôylediğı gibi şehir yoluna sapmadı. :f!,akat ci· 
var köye giden yola doğnıldu. ansar hemen uzun bacak 
iarmı aca aça değırmene doğru yollnndığ"ı i«in. bu son Ya 
ziyeti görememiijti. Kafası aE>ağı vukarı şu dU ilnce1eık 
me.,.cıguldü : 

- Böyle şeylerle zihninizi yor
mayınız, dedi. Bizim için yanını • 
~ hn!i! olması mevzuu vtı.histit. 

Fakat, zavallı hastanm yUt.ılnde 
bir yalvarış htsset.miş olacak ki, 

u sözltri il!ı.ve etti: 

- ''Doktors gidiyomıw: ! Kadın da baŞca ne yal)a.bi 
lirdi! Bu herif de ne garip adam! Has•alanacak r.amanı 
bulmuş. zaten Allah meyvamn olgununu vemesini bilme· 
y(>ne verir ... ". Iee bulunduğ\lnUz 
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Hattfı hemen otelın , .ı
nındakı çantacıya k(}('amD n 
bir valiz ısmarlı} abilır; \ e 
bir iki saat değil. o \!alız yapılın
caya kadar odasında kalırdı 

Piyer Sen Silven böyle otelırı 
bütiln odalarını ıkişcr ikişer bı. 
ribirlnc geçme yaptırmakla fcv 
kalfıde isabrt etmi:itı. 

Diğer mühim tcı;ebbü~lermden 
biri de hafiye mlize:;iydı. Burada 
en miithiş cinnyetlerin re--ımleri. 
katillerin fo~oP;rafları. cnayet a 
leti olan büyük bıçakların, ta
bancaların, demirlerin, ttirlii cı. 
nayct vakasmm sergisi \aıdı .. 
Heyacanlı hadiselerle karşılnşıp 
garip bir titreme ve bu titreme
den zevk duymak ıstiyenler, in 
sanların vahşetmin nerelere ka· 
dar vardığ:nı yakından gormek 
istiycnler bu müzenin daimi mü. 
davimlerini teşkil ediyordu. 

Budha mücss..~esi ruhları, 
bedcn~eri temiz knlmıı; kill'I elere 
ruban, bedenen; aynı .zamanda 
ahlakıın fvkalfı.de d~ııcn mınta
kaları şahıslnrr ve bunların ha 
yatlarrm yakından göstermek ı· 
<;in otokarlarla kervanlar te.şkil 
edi~·ordu. 

I lcr hafta kalblerinde tama _ 
men temiz duY2"Ular. temiz his· 
ler bulunan kadınlar, bir an için 
cınsi 7.anf a düı:;nıemiş olan er • 
kekler otohlisler, otokarlar dol
durarak muhite en yakın olun. 
a?Jakan düşkün n:ıahalleıc.re gi. 
dıyorlar, daha doğrusu akın edi
yorlar ve bu mahallelerde daima 
kapıları açık ve pancurl::ıı iyle 
perdeleri .:ıl>ı ~ıkı kapalı olan ev 
erin içinde cereyan eden hayatı 

tetkik ediyorlardr. Hl~ şliph.esiz 
!bu namuslu. şereflı şahsıvttle; 
insanlığın u z.n. ı ırı 1 ı MC'. ' 
rinin bu hatalarını tetkık etJnek 
ve onlarla miicaucıe kın tedbir. 
l~r düşünmek gayesiyle bu mu
hıtJerı ziyaret ediyorlaroı. 

Bu görülen mnm.aralar na 
muslu insanlarr ınütcessir etme· 
sine rağmen kervanlar he.men 
<la.ima ~nuna kadar dolu oluyor. 
du. Ahlakın butiin d• ünlilğün ·· 
canlı olarak gösteren bu cvlerJt.' 
namuslu ınsanın boğazına knd.ır 
) ültse'lcn acılığı yutturmak için 
olacak i~kilcr normal tiyat·n bf" • 
r" l"/ı' 'e "atıhvo ... Fal·at bu bit 
çok hususiyeti olan evleri tetki· 
ke ~elmek icin bilyük bir kervan 
teşlul t>dcn insanların hazan bir 
kısmı . diışkiin insan psikolojisini 
daha yakmdan incelemek için o. 
tobüsü otokarı kacınyor ve ker
van ekseriva çok noksan olarak 
geri dönüyrdu. 

Zuifeld fıkrini şu şckılde hii· 
laca ediyordu: "Her insanda bir 
melek ruhu ile bir hayvan ruhu 
vamır. lrıSnnların melek ruhuna 
hıtap edi •ormuş gıbı gösterip 
hayvan ruha hıtap etmek lfızım_ 
d·r." 

• ~luease nırı matbaa nda b -
. ı~mı:ı. tt<ı oian :3udha '!\iagaz 
ıs m ı m ua her nü~ ~md. 
bireok mils bakal!'lr açıyor , 
karılt;ınc c: k zengin h ı.ı.•eler 

\'nadcdıyordu. Bu milldü'allar a 
rn ın a .dukca ganp ve caz p 
olanı ı J la va dı. l\l e.J. bir ko
laylık, g r· me is. d} ulm mı 
bir i .. at "b; (' vlerdcn bahsolurn 
~ or bir t re t :. kuyucu u m· 
k fatlardan birını almak ümidi\ 
le m cmuay ba~!andr mı. nrt: : 
senelerce u..,r .... ıldığrktan sonra 
kendısiM bir güzeli me merhe. 
mi ' yahut cnrt~(' 1lac1 fnlnn 
verili) ordu 

Karı. bu sthlde enelercc u,_ 
ra tırılıyordu , mm , h<'r müra 
en tında lac <rı m hd.f at kendi
sın daha caz"p g terı'ivor \e 
me-cmuayı devamının temini icin 
tiirlü yollara snpıhyordu. 

Fıı.kat müesse:senin esas fa~l _ 
yeti ''Budha:ıın sırrı'' isimli bir 
ilacı imal <•tJnek ve satmt>.ktı Bu 
ilaç her sınL'.'~a ve her yaşta in
sanın her hast lığ.na iyi gelE'n 
fevknlade şifalı bir şeydi Btl 
tlln n~nla.rn, ~ızıls.ra. ynraıara: 
muznun hastalıklara, sari illet· 
lerP kar8ı emsalc:iz bir deva idi. 

ilk defa bu milstahzardan pek 
az imal olwıduğu için cok kısa 
bir müddet zarfında bütün mev
cut tiıkenmiştı. Halkın göster. 
diği bu l"dğbel karşısında Zuifeld 
derhal, mahkemesi sırasında 
kendisine muhalif olarak hare
k~t etmiş, hattfı mahkiuniyet1 ı. 
çın çalışmış olnn yirmi doktorn 
müracaat etti ve: "FC'\·ltalü.de o 
larak piyasaya sürdüğüm bu 
mü tahzarm bir şişesi on ockiz 
silingtir. Bunun b....~ şilingini size 
terkedronım, siz de buna muka
bil ilao.n reklamını yapın. fayda. 
larmdan rcc;men bahsedin '' de-
di. .. 

. Piver Sen Silven daha ileriye 
gıderck, memleketteki bütün do'k 
tôrlara nym teklifi yaptı ve ta. 
bii hepsinden müsbct netle aldı· 
ğı için satış çok kı"a bir znman
~a iki üç ve nihayet beş, on mıs. 
lıne çrktı. Fakat iş burıunla da 
kalmanıı~ı. Sec;ilen çok açıkgöz, 
<:<>k zeki memurlar Avrupanrn ve 
dünyanın bütün memleketJrelnı 
dolaşıyorlar, di~er memleketle -
rin doktorlarına dn aynı t.ekli.fı 
yapıyor ve ilfica yeni yeni hem 
de çok mühim mahreçler bulu. 
yorlardı. 

Zuifelcl de bir 'andan hedi~ 
mük3.fat yolunda terakkiler gö 
teriyor, birçok kimselere bas"t 
dolma kalemlerden tutun da kü
~ük otomobile kadar her türhi 
heclh·e da~tıyor, fakat bunla. 
rm he!lSinın ayrı ayrı bir rek
lfun va01tası olma:.ım t min cdL 
yordu. 

( Dcvtmn va ) 

Cç KÖŞELl ŞAPKA 49 

- ''AJlah gunahımı affet.sın! Boğuluvorum zannet. 
tim .. "<lcdı 

Değirmencinin kan-ı korkmID? olmaktan ziyad 
kızgın: 

· ~e!. Siz misiniz bcycfondı hıızr.:tleri! Bu ne de 
mektir? Nasıl c met ediyo~sunu~' Günün bu Mntınd 
buraya !telmC"'d n istiyol"'unuz?" diy<' bağ-·rdı. :'\taam 
fıh. mıhaniki bir ı arckctle ı:en cckiln i ti. 

Znptiv .. müdüriı onun arkasınd n odrıya ir<'rek; 
- "Su be kadın! Sus! diy kch. lcdi. Ş • a her flC' 

. o\·lıyN·eğim, Az knlsın boguluvordu ~ 1 r bc.-ni b 
lliv '! 0 bı ırotiirme't üzere\ dı. Bak! Su 1 1 roe b· lr .'' 

Gittikcc fazlnlBJian bir ns.ıh tle 1i •re Fraskitn 
- ''Defol buradan! div c .. v:ıp ve: . H•ç ir &-)i 8.1' 

!atmana !Uzum yo!c. Ben h r "'Yİ pek· 1 ~nırvorum. Bo 
~mlac aknn ın. bo~lmıvac: n. bund n bana ne 9 

Ah'. Du ne, \·11·lık! O mc>', ınun i in 1 o ımı r:ı rttm" 
- "r . .:11'1! I frmı dır'c "' 

' D;nlrmek ist ~miyor:''l b '" f D rh 1 bu . 
onn defol! n roı • Yok c..nına okunım" 

- ":"'l' r ·, u\ ı un'" 
"="'l' dcrıc>!< ı tıvor anı onu s ·yı ,orum Ko<.'aır 

\de rl il F'akıt C\Jr. izı t '· b t • Tt13 n· · nf a\1a mukte
d r: Hem n ldi-ir \'erd n t?eri d•m' Y h a S"ni tuDr 

l n fn, t',..t'Yl · 

1 • r :ıhı 1• 

- ·:\'!?ili F.ı.kıta bö"lP b.; mu. b.;n ~ı-ır dı:~ 
ı; .-n. lh,dı. Bura\- ı m h~yırlı b r is ıı d r. Y ınluı-
lıi'l ledl\e r nı• tPvkıf ett1rd ·i de"'irmcnc Luk:l[ 
kurt.ınnıva ı:reldım. Fa ut her ı:;eyd ~ C\'\7eı su elb sek~ 
mi !nını~n:-ahc:m lliklt'rim ı·ad r ıslandım " 

- ''S:ına defol dtvorum ·• 
- ''Eıraz sakin ol çtl"' n m"hlük' Bu i haKkında ı 

hıliyorsun Bak ve·eJ'lınin t m el'tr'ni de ıı:etırdim. ~ 
bavr vak. bu me le hakı nt'la 1' onumırus. Bel elbi&'l 
"Urda kururken ı-.. n d v<ı ·a ırirenm. 

"Ah! OemL'k ki hE'ni ıı- rmt\ ldıı'?ın•z' i~ır 
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,y RA 
l KA ı ıt>LAR 1 __ , __ 
Nüfus hüviyet oUzaanunla aakerllk 

terhlır tezkerem, kaybett'm. Yenileri· 
ni çıkaracağımdnn. c.skilertnln hükmü 
yoktur. 

Beyoğlu Bonıa aok".ak No. 2 de 
Süleyman otlu Cf>mAI Arslantatar 

* • ~ 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
K8dmlarm 1 

HAYRETi 

Ankara Memureyn K'>'>peratif Şir· 
kelinden almış olduğum 2664/4094 
sayılı namıma muharrer hisse 11enedl· 
mi iki sene evvel zayi etmtı olduğum. 
dan hUkmil oımadığmı llGn eylerim. 

tıııtanbul Levazım h •vetl kimya.o 
gert Yarbay Sabri Dntyolu 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRıP, ROMA ilZff 
NEVRALJi. KIRll<LIK VE BOTO AG ULARI ~iZi llt:RH-lL ı<ES~ i• 

• • • 
tzmtt Nüfus mUdUrlUğf.'nden aldı· 

!tın nüfus k!ğıdım ile Ankara merkez 
Jandarma komutaolığmoan aldığım 

askerlik tezkerem! zayi Fttlm. Yen!· 
Jerlni alaca~ımdan eskilerinin hükmU 
yoktur. 

icabında günde 3 kaşe aımabilir. Her yerde puliu kutuları ısrarla isteflıı 
~ 

·18~ ~ 
Gayri menkul satış __ ! .. .Ji ~ 

'-~ 

*-----
Bu Padra1ar, 

bir "Colorimetrique,, 
makine ile istihsal edilmiştir. . _______ __. 

TENİN 
G'ÜZELLİG1Nf 

ON MİSLİ 

imkllnı hAsıl Olmutt\ır. 
Bu yeni pudra, su ge

Teninize en uygun 
tclecck pudranın tam 
'c hakiki rengini ve· 

ARTTIBIR 

çınnez "Empermeabl" 
dır. Yağmur ve rüz.. 
gllra rağmen biltcın gün 
sabit kalır. En sıcak bir 
d:ıns salonunda bile 
bumun parlamasına ma-

ren yeni bir ''Colorimctrique,, 
makine icat edilmiştir. 

Du sayede, şimdiye kadıır gôrlil
mcmlş derececle emsalsiz g\lz.ellikte 
7eni pudra renkleri istihzar edilmesi 

nJ olur. Teniniz taz.e. 
nennln ve sevlmll olur. Yeni Toka
lan pudraşını bugQn tecrübe ediniz 
ve hemen daha genç görününüz. 
Tokaloo pudrası kullanmakla iyi 
neticeler alacağınız teminatlıdır. 
Aksi takdirde paranız iade otun~r. 

Galata: Arapcamli Kutu çıkma%' 
5 numarada lUusn oğlu 826 do. 
ğumlu Ali ÇlloA'lu. (8'7296) 

* • ~ 
EmlnönU Yabancı Asknllk oubesin_ 

den aldığım aakerllk ımJtat raporumu 
zayi ettim. Yenisini aıactt~ımdan C!°• 

kisinin hUkmU yoktur 
Unkapam: Esklza11.an ııokıık 4 
numarada Mehmet < ğlu 326 do-
ğumlu lsrna!I Turna. (8'7209) 

* • ~ 
Ankarada kullandıtım şoför ehli. 

yetnamem ile nUfue ktlğıaım ve lçhı
de 47,5 lira param Ankara caddesinde 
kayboldu. Bulıın aşağıdt>k: adrese ge· 
tlrdlkleri takdirde memnun edilecektir. 

Sirkeci Türk otellndl" :'.\lclımet Ali 

oğlu Ballan Nlya.Tt. 

1
.-- fJOOOJo Ht!klm: ·, ı 

Ahmet Akkovunlu 
l'a.kıtlm l'atlınhMıl' l'aıa. No ı 

par..ardao maadıı berıtur ..aat l& l ı 
ı t.eo sonra. l'elefoıı 10121 

AAJS?M QCU 

GÖZ HEKIMi 
Dr. Murat R . Avdın 
Beyo~lu Pıınnakkapı trnsm ~knk 
No. ı. Tel: 410MJ 
. . . .. . .. . . 

SAHlB! : ASllı-1 US 
Basıldığı yer : V AKIT ~Iatbaası 

Umumi neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Seveııgil 

' 

Tür -:iye Cumhuriyeti Merkez Bankası 13-9-1941 vaziyeti 
AK TlF 

R:aea; 
Altn.. 88!1 Kllognm 
Banknot 

72.604,628 

uıa tıık 

'l 
o ıhllde1d MnUbtrles ı 

!( Ltruı 

Oartçtekl Mubablrleır ı 

• 
• • 
• • 

.utm: Satı KJloı:r&m 9.636,856 
~ tabTill ltabO lerbeet dl>
Yialeı 

DtğeI dÖTiZ!Cl' .. bOrçlu IC1riDc 
bakiyeler:! 

H.adııe ratınllert : 
Deruhte edUeD ewall:· D&kdl,. 
uroıııtı 

Kanwıua 6 · 8 maddelerin• te'f'fl
ııa.ıı H.astnG taratmd&D Y&ld 
Mdiyat 

lleacdaı Otı.M!aw ı 

ncaı1 Senedat 

s.bMll ve tabvtlSf eöEdaııı : 

enıbte edilen eYTa.kı nikdl· 
,eıı1ı1 ıtar§llıgı esham .,. 
talJYilat 1 tibaı1 IOymeU• 
tierbesl P'...eham ft Tabril&ı ı 

&Y&ll 1 • 

Altm .,, döwt.r. llzertn• an.m 
TabvtlO.t tlzeı1ne awana 

• 
• 

Hamcyt kısa Yad aYata 

Hıı.zJncye s,or.ı- No kı.muna cöre 
ar,ııac altm karoılık1ı ••ana 

HL'l..~darlaı 

U:uhteuı • • • • • • 

Ura 

102.124.217, 77 
18.228.552,50 

463.985,70 120.816. 765,97 

358.583.12 358.~.12 

13.555.009,38 

46.445,332,33 60.000.341,66 

158.748.ti63,-

21.683.011,- 137.065.552,-

260.267 .496,89 260.267.496,39 

• 

45.424.361,93 
8.310.245,19 53.734.607,12 

4948,64 
6.261. 768,85 

1(17.500.000,- 173.766.717,49 
4.500.000,-
8.079.037,21 

YekQn fılS.589.090,96 

P.hS1E 
een.ye 
bad,.C a.q.I ~ 

A.dl .. fHILa&Ade • 
Bu.UI • 

• 
• 

• 
• 

. ......,.,_ . . ' 
• • 

l'W'tlldıek1 llent=ıı ... 1 

Denıb.,. 9dllea eTraJD oakdly. 
Kaııwıun 8 • ı IDd mad<ielerlDI 
Wrl1kaD B.ulDe ıaratmdaa f'&ld 

tediyat. 
Deruht. .cBI• ..ram aıüdlJ9 
O&ld7MI 
Ka1'flJJIJ tamamlD altm olarU 
Ul,..ten tedarille :r&lMdtl• 
tt.-ıtoat mukabili U&weteıı ted&. 

• 
Ha.r;lneJ9 yap:•.,n aıt.., k.B.rJtbldt 
anrıa mukabOI !902 NoJJ llaııUD 
muctbtnoe u.-- ced&YW• ... 

medlı.a . ' • • • 

IO:VDUAT ı 
rf'·•ı u....: 

177,150 

l860 No. ıu.ıuma ı;On ~•19 

aı;ııan anm muk.abl.U '"dl oltr 

1.822.019,H 
6.000.000,-

158.748.563, 

21.683.011.-

137.065.1552,-

1'1'.000.000,-

2l!0.000.000' 

94.000.000,-

68.824.294,21 
1.233.782,0~ 

ııan aıtmıar: 

5t.tl iıOJ~ lfl< IS~l 930 78.124.167,9r 
""· ~ . ------------Ofris TaUlatWata 1 

.uıına ta.bTill ubü ~ . 

Otger döYial• " aı.caıw O. 
r1Jlg ııaldyelerl , • • 
W.uht.W • • • • • • • • 

.. 
29.466.863,21 

16.000.000,-

13.822.019,15 

49S.0615.ISl52,-

70.058.076,24 

78.124.167,90 

29.466.!\63.24 

l 14.0152.412,43 

518.589.090.96 

1 Temmuz 1938 tari.tılı:den itibaren. tskoot(' haddi % 4 Aıtm ftzerlne avans % a 
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yorsı.ınuz. Lukası niçin çağ1rttığmızı ve niçin tevkif ettir· 
diğinizi itiraf edi~rorsunuz. Demek ki tayin emrini geti
riyordumız, yara.bbi ! Bu gülünç suratlı herifin benim 
haki<ımda nns·l 'bir fikri varmıs '' 

- ''Fmskita, ben zaptiye ';ıiüdürüyüm." 
- Kral bile ol!!amz, bana vız gelir. Ben kocamın ka · 

rısıymı. Ve evimin hanımıyım. Siz beni zaptiye müdür. 
!erinden korkar mı san yorsunuz? Saliihiyetini böyle c:a. 
murlara bulayan ihtiyar mütecaviz bir çapkına karşı ada· 
let istemek için Madride gideceğim. lcabederse dünyanın 
öbür ucuna da giderim. Sonra yann mantillamı örtüp 
hanımefendiyi görmiye gideteğim.'' 

Zaptiye müdürü sabrını kaybederek, yahut tabva r, 
nr değiı:rt.irerck: · 

- .. Yapamazs·n ! dedi. Çünkü }ola gelmediğini gö· 
rürsem vücuduna bir kurşun yapıştıracağım." 

l<'raskita alçak bir sesle: 
- "Bir kurşun mu?" 
- "Evet, bir kurşun! Bu işin bana bir zararı dokun-

maz. Çünkü gelirkerı, bu gece bazı şerirlerı takip edece 
ğim, diye haber bıraktım. Görüyorsun ya aptallık etme: 
benim sana tapın ğrm gibi sen de beni sev!" 

Değinnmciııin kar·sı, muarızının üzerine atılacak· 
mış gibi viicudunu ileriye uzatarak ve ellerini arkasına 
koyarak bir daha sord1ı1: 

- "Bir kurf(Un mu? .. " 
Ürkek zaptiye müdürü cebinden bir çift tabanca çı

kararak: 
- "Bana müşkillat çrkarırsan seni vuracağım. işte 

o zaman hem senin bu kötü muamelelerinden, hem de gü· 
zelliğindcn kurtulacağım." 

Fraskita başını a~ağı yukarı sall·yarak: 
- ''Demek tnb.,.,ca da var ha? dedi. Yeğenimin ta. 

yin kağıdı da öteki ccbinizdP. .. O halde beyefendi bu iki 
teY?en birini tercih etmeyi düşünmeme lüzum yok. Bir 
dak1ka bekleyiniz, büvük lambayı yakayım.'' 

Kadın, hunu söyliyerek merdivene koştu. ÜG sıçra. 
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yışıta aşağ:ya indi. Zaptiye müdürü de yatak ocıasındaki 
lambayı kaptı. Kaçar korkusuyla onun arkasından gitti. 
Fakat merdivenleri Fraskitadan daha yava.'j inmek zo· 
rundavdı Bunun neticesi olarak mutfağa vasıl olduğu 
zaman e;eri dönmekte olan Fra.~kitaya rastgeldi. Mağlup 
edilmez kadın bir adım geri çekilerek: 

- ":l'\e diyordunuz, bana bir kurşun mu yapıştıra
cakt·nız. O halde kendinize dikkat ediniz lord cenapları, 
emirlerinizi bekliyorum." 

Bunu f.:öy!crken, hikayemizde mühim bir rol oynıyan • 
meşhur biiyük ağızlı silıi.hı yanağının hizasına getirdi. 

Zaptiye müdürü korkudan yan ölmüş bir halde: 
- "Dur sefil mahluk! Sana ne oluyor? Benim kur

şun dediğim bir şaka idi. Bak! Tabancalar bomboş. Fa.. 
kat diğer taraftan layin emri bir hakikattir. İşte bak! Al 
bunu, onu sana veriyorum. Bu senindir ... Hiçbir şey mu. 
kabilinde ... Bedava!" • 

Tayin emrini titreye titreye masanın üzerine bıraktı. 
Fraskita: 

- "PeMla, yar·n kocamın kahval1ısını hazırlamak 
için ateş yakarken onu kullanırım. Bunun şimdi sizden 
acısını çrkaramam. Fakat eı?er bir ı;ı:ün yeğ-enim Estello 
burava gelirse bu sırf, bu kirli kajhdın U7.erine ismini ya· 
z..1n hilekar eli çiğnemek için olur. Haydi bakalım! Hemen 
şimdi evimi terkediniz. Haydi çabuk, hemen şimdi! Sab· 
nm tükenmiye başladı." 

Zaptye miidürü bu feverana cevap vermedi. Sarardı 
ve morardı. Gözleri dışarı fırladı. Bütün vücudu bir s1t· 
ma nöbetine tutulmuş gibi titredi. Sonra dişleri biribirine 
c;arpmıya başladı. Korkunç bir ihtlaç çukuruna, yere yu.. 
varlanıyordu. 

Değirmen oluğuna düşen, elbiselerinin ıslak vaziyeti, 
yatak odasındaki ~ddctli munakaşa, Fraskitanın kafası. 
na dayadı~ı silahın korkusu, ihtiyar zaptiye müdürünün 
kuvvetini berhava etmişti. 

- "Ölüyorum, diye söylendi. Sansarı ~ağır, orda. sel 
yatağının içinde ... Burda, bu evin içinde ölmemeliyim.', 

lstanbul Emnıyet Sandığı Müdiir/ııgıı .,ıııi '"~ 
ı.ıd"° ~"il) 

Hayrty• D .. ımr.ç 26•/ 12750 Hesap No.slle Sandığt!ll tıı&'1'' ~ 
raya kar~u 1stu.yt>ce : •• ı..ımutç.ıvı.:~ mahnllesinın .MııJılllu p0t~-I t ~ 
eskı \lli, yeni u:r, ıo~ 'C'.lı gaymr.cnkulU birinci derecede ~ .ıı>'"ı "ıJ ~ 1 

Oc;ı,y d:ı nı• .·ı:ut tapti kaydı sı.:retınde lBoğaz:çindC ıs 
1
00, l~ 1 ~ 

çavuş nıahallcslnln ~Jel mutçaVU§ sokağmcta es.fkı 99, ye~ı.Dıırefl ~ ~ 
h!.llı:ıne VI! bahçedır. Sahı.Jbancnın hududu: Sağı Hacer 8 pJll O l"-di 

bll.ııç .... :1t 
mı knyıkhıın• . .ı.;, aı karu Lebiderya. cephesı tnrtklaın ne µ.ıtıl•~ 11 ı ~" 
ğt yeni kUşaa olJ•1ı>J1 tı.rik, soı tar atı Hılml hanesi, ark851 e~cıı: JI ~ 
tarıkiaın ile rnai:ıdııtluı (Gaynnw.1kul kaydında Uç baciZ nı ~ ' lg 
dık ve rnUşter .. em: !ıukukuna ıı.ı.cssir değıldlr.) '3liflıtl ıı ~"" 

İkraza esas oıan munammın raporuna göre mc.zkCr ~ !lle;:.'ıll' 1 ~ ı 
ve l:ıahçenin mesahnsı ~06 ar§lll teJ"bUndedlr. üç kat a!ıi9P dt 0 O',..~ ~~ 
haricen ve dahlltm boyalı ise de t..oyusı eskimiştir. nerunuıı ~sllldt ~ 
2 sofa.. 2 hai.A, t·:rko~ ve t>.ektrik tt-slsatı vardır. Borçlu va u"'IJ!' 411..11 ~ 
me.lığ!n1en haklt.nda vııpılan taklp üzerine 3202 No.lı ltııJl >fi!""~· \ 
de.:ınlr matufu 40 rıı~ı ınaddeslne gore satılmıı.sı icap edcııu.iıl'' t 
yazııı balıçcll hhfap u czkQr yalının t.llmamı bir buçuk aY ıxıuıdl" "../J 
tırmaya konm:.ı§tJr. ı:.:at·ş tapu slc.ıl kaydına göre yapııınııltltal&~.J: 
g!rnıek istiyen U75ı ura pey a'<c,;esı verccekUr. Milli ~erit ~ııl 
nin teminıı.t mektubt .!fı. kabul oıunur. Birikmiş bıltUn v •u'f' ,ı 
simleri, vakrf icarcsl, taviz tutan ile tella.Iiye rüsumu b0~1)-eı:Jeıf I 
tırma şartnamesi 2C.9.9•11 tarlhhıden !tibaren tetkik ctmıılt tJl)-ıll .-,. 
Hukuk t~eri :ıe.' lsin.:le açık bulunaurulacakır. Tapu s

1cil 1ucııı'~ 
zumlu malQmatU. şarf.ı:nmedc ve takip dosyasında ı:ardJT'• ~~ D•~ıf 
olanlar, bunları tetklıc e<lerek da.ılığa çıkarılan gayr!ınell l <?''-' 
şeyi öğrenm~ ad ve teUl.kki olunur. Bırlnci arttırma 5,11.

94dl'l' 
nü Cağaloğlunds kC.U. Sandığınıızda saat 10 dan 12 ye ltll ~t(ııı9P ~ 
Muvakkat ihale yap.le.bilmesi lçlı\ teklif edilecek bedelin t~ ~t.P 
icab..den gayr.menkul mükelletlycUJc Sandılc alacağmı taı1la ~ı?'..J 
ması §ıırttır Aksi takdirde son arttıranm taahhOdU tıA)tl ~ f 
24.11.941 tarlhınc ınUs:ıdil Pazartesi gUnU aynı saatte ve 8~ıP". -
arttır.nası yapılnc:ıkt.:r Bu arttırnı&.da gayrimenkul en çolC !Jtll~ 
d~ bırakıla•·aktır. Hakları tapu sıcillcrUc sabit olmıyıın al ,rt<ı 
fak haklq ııahlplennin bu haklaruu ve hususile faiz ve ı;ı:ı&S rıl'ıtl f' 
larmı tl(ın tnrılııııdı::ı 20 gün lç!nde ~vrakı mUsbiteıerile ~rl> 1>~ 
bildirmeleri ltl:>:•muır. nu &urcUe h&klarrru bildirmemiş oıııııl ..ıç r..,'.,J 
sıcuıcril"' sa.bıt cı1ınıy3vlur satı§ beacllnln paylaş111nsıncııın btl ıµ'oJY 
ha fazla malQmat a·ı.•uk ıet!yenıerln 940/ 2QS6 dosyn ,No.sııe 
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