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lnü ve Fevzi Çakmak'm 
loraflan karşısmda .. 

KU.t'ONLARIMIZ 
31 temmuzdan itibareD toplanacak 0 
Kı.<poalarm her 60 adedine mukabil 
V A K I '.!' okuyucal&rı KVTCP 2 
JIANBSI,, ııertsbıden OL"l:Z llEtS 
romanmm tamamı hedtJ9 edDeoektir. 

Dumlupınarda yapılan meraaiminden ü~ intiba 

Dumlupınarda yükselen ses: 
GOZLERi YEŞiL KIVILCIMLI KUMANDAN BU YERDEN 
BAŞKUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBESiNi YARATTI 

. RclsfctttMt'"""* Afytm ia~ 

-R eisicıımhıırıım-~;l 
gdın a · 

Aydın, 31 (A.A.) - Reiaicumlaur l•met lnö
nü dün buraya Reliflerini müteakip, mulatelil mii
eıweleri g_..,,U.ler, müteakiben seyahatlerine 

evam eyletıNlı üere şelarimiu/en ayrılm11lar 
ılır. Miltt Selin gerek baratlalıi lıua teıtalrlıulları 
e gerek ı~i:. gelit oe ayrılışları, lıallnmmn 
i~en ..,,.; ~ bailılılı fcmlairlerine ve.ile ol 

Finler bayram 1 

yapıyor 

Viborg'un 

-
EDEN 

Türkiye. 
irar a ve 

işgali Polonya 
Harbin inkişahnda Hakkında yeni bir 

muhim tesirler beyanatta bulundu 
k 

ı.-.... n <A.A.> - Bdla, c11n et. 
1eda 80IDI'& <::cmnt17'de b&r nubalt yapıca lrad edenk tnadan tıaLHtmif " -

(1"-.. .+ ~) (l>evGMI Ba. .. ri. 1 M) 

Canavar bir ana 
Yani doğurduğ çocuğunu ktravaUa 

• J8 göre boğarak çeşme yalağına atımı L 
nDeLUrlllldQ Miiclcleiumumilik Y.• aabtta ı..ı bb )'iNlcli )ca. 
~ dım ticlcletle anyor 
O-. ....... > (F ..... 1 ~d 

Silah elde, göz sınırda Millt Şefin 
etrahnda son bir kotle halindeyiz 

Sovyet 
donanma 
tehlikede 

Mareşal 
Peten 

diyor ki: 
Fransada tek bir 

hukomet vardır 
o da benim kurduium 

büJQimettir 

Tarih 
karşısında 
mesuiıgeti 

•• • 
uzerıme 

alıyorum 
vı,a, 11 <AA> - l'nnm ... .._ 
nma~ ~bala. 
mü ... Wal altmd: balUIUDJ1aD 
"'- fllılrl'1'1nden ve ŞSmal Atft· 
kadu ... )'lrm1 blD .. ,,.... tor 
ladılıVIP beledlye atıadlDda 1ı&r 111-
tabe lN4 eden Kaı'9pl PetAıD fUD]&n 
.a,temlftlr: 
"TnDmdıt yÜlll' bl- ldlkbMtt. ftl'. 

dlr, o d& bıUbap <tti8fnı --1 arU. 
dıll1arQe berabel' tdareıDdt 1.ıtman 
blktmetttr. Bu hflkQmetlD b&r '9k 
........ .udlr; tulddltlerbni mtldrtk 

(. .. d. 5 .. , 

Budiyenni 
Dinyeper 
hattına 
hlkim 

Lolulra, 11 (A..\.) - Son alman 
haberlere göre Jıl&repl Budiy9DI ha· 
leD ~ battma h.lktm bulun. 
maktadır. Fakat Alman arm bu mm,. 
tabda Ueri hareketi yanmak için ber 
QU'919 1-f wrmak-ta oiduklan qt. 
kirdir. Rualar taratnıdu yapdmlf o-
la mukatıU taamuıun muntta~ti 
lht1malleri baklanda urth bir mtıta. 
le& dermeyan etmonlD heııQz amuı 

dıellldil'. 
AJmaD raporlarda Lentngradln mil. 

dafaUr lQba mWm mtııtuda Ru 
~ertnln tabflt edDmll oldutu 
1ı11dlrtlmekt..ur. So.,.t IUlaJUDID 
pMMri oıa.n Dmeperopetronlc'dald 
muaaam baraj tahriı> edlllnlft1r· Bu 
IEabrUWIUe barebt RUAl)a.nD mU. 
ltafaa umlnt "1Gmele kati '* deltl
dlr. Rwılar, thUJU" edll«:ek Maım. 
1*1ar De olana olılmt mtWnllleN ia. 
Ufade ede'bllecÜlııırl ldç lU l'Y bttak 
mamata umetmlflerdU' 

Rmtar, •amuıJMm flmdiye kadar 
lga1 etmı, oıdUkları memlekeUerde 
ı.t!fade etUklerl f8klldc RUlyada da 
Dert bareketlmlıdeD istifade e~el9,. 
rlDe me,.ıu 'f9l'IDeDlek k.aranndad.r
RlllJada A1maDlanD tlline pgeoü 
biç bir pDbmt JOkt,ur, Almanlar 

~ RlllılanD ~ 

Ya isveçe iltica 
edecek 

yahut kendini 
imh 

edec 
o 

Alman tebliği 
88inci Rus 

f kası imh 
edıidı 

Ukravnad 
12 vilayetten 7 ai 

işgal edildi 

Leningrad 
F aııluız bombardlJlllflıll 

ediliyor 

n!D dlılm.k olan baberlerdeD ..... _Wllllll!alllll . ..,~ 



- VA.Klll 1 EYLCL ıou 

e s o oye 
poıı ~ ekili Prens Konoye
A-nerıkan Cilmhurrei.si Ruz

rdi,_CH. mc::aj gUnUn en 
hfulısddir. 

113 Konoye 1891 yılındn doğ
g re bu!?iln tam elli ya

ır. Babası Japonynnın uynn
vrindc çok mühlm bir rol 

olan prens AtnUmn.ri.dir. 
M Konoye Japon milletinin 

• ti~ i eski bir ailenin 
r J apon masallnrın.n gö-

no)' ecdn.dı, Japon mll-
ırmak için gökten yere i

o tunun ya.nmda Ko.. 
büyük ceddi de var-

V 'IT'A 
A ONE 

OLUNUZ 

- ~ 

Su ücumlarına karşı; 
korunma kanunu 

Ankara. 31 (V AKIT) a. 
fıa Vekaleti taşkın ve su hücum· 
larma karşı korunma hakkında 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. 
Kanunun mucip sebepler layiha 
smda ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

Kapalı ve akar suların zamarı 
zaman husule getirdikleri taşkın 
lar tesirile geniş sahalar su altın. 
da. kalmakta bu yüzden maddi 
manevi bllyük zarar ve hasarlar 
vukubulmaktadır. Son iki yıl için 
de bnzı mıntnkalarda vukua ge· 
len taşkınların umumiyet ve ek 
serlyetle bazı suni amiller tesiri 
ile tahrip sahasını artırmış oldu
ğu görillmUştür_ 

Yıllardanberi \'urdumuz ıçın 
bırcr ii.f et halinde devam eden 
bu hadiselerin bilhassa son iki 
yıl içinde actığı rahneler bunun 
üratle yapılmasını icap ettir. 

mekte<f.r. Bu suretle hükılmet 
ve alakalı olan vatandaşlar el 
birliği ile bu mUcadelede mUşte· 
reken çalısacak, büyük külfet ve 
fedakarlıkla vücude getirilen in· 
~at ve tesisatın muhafazası ve 
ıslahı iş}erind hisselerine dUşcn 
vazifeyı yapacak. taslan zaman
larında da suların ~stilasma ma. 
ni tedbirlerin alınması için ken · 
dil erine duı en vazifeleri yapmak 
la mükellef tutulacaklardır. La· 
yiba esaslarına göre. sahil ve 
S"tlerln taşkın sularile yıkılma 
teblikesme veya halkın su afeti
ne maruz bulunduğunu görenler 
bunu derhal mahallin su işleri 
müdürlüklerine veya muhtar, 
jandarma dairelerine haber ver. 

ehir c · arına 
si erler k zıldı 

Tank tuzakları 
kuruldu 

Lon~ 81 (A..A.) - (8..6.0.) 
Harp vaziyeti hakkında §U mlltnl 

beyan edillyor: Bugün ıınrbln on bi
rinci haftam b~l:unışttr Rueınr iki 
mukabil taarnızııı. Almanıa.nn merl<eı 
de lolo kova.ya ve of m:ıldc Lcnlngrada 
karşı Dert harek Uennl durdurmuşlar 
dJr. 
Şun I~ Peypua göltı.ıUıı 200 ldlo 

m trc ccnubundald mukabil taarrur.. 
da vnzlyet gitUkç lnkişn.. ctmckt.edlr. 
Bu taarruz muvnffaldyetlc netlcclo • 
nirsc Peypwı gölUnUn rkmdald AJ. 
mnn kuvvcUerinln vnzıyetı gllçtcşe • 
cckttr 

Merkezde yapılan taanuzd n guye 
Almanlann Klycfo doğnı Ucrlemele • 
rlnl durdurmutımnktJ. Bu ccphed kmı 

lJ muharebeler nm cdi:tor. Mosko • 
vanm garbf ııfperler, tank tuzak! n 
her tllrtU manialarla dolu~ur. Dün bu 
cephede hardııktt\n tıo.,nnm:asma yağ. 
mur ynğıruF. 

Budyenı orduları IJJn~·eper nehrlnlıı 

öto tarafms geçm ,. Almnnlarro K' • 
ycfln şimalinde Dlnycper n hrlni geQ
Uklcri iddiası teeyyüt ebneml.ştir. O.. 
Oesnda kanlı mutıarobcl~ devam edl. 
yor. Burad.-ı Almanlarla Humcnlor 
kanlı zayiata uğraınıala"dır. 

meie m obur olacaklardır. 
Setlerin yıkılma ve yarılma 

tehlike in maruz bulunması ve· 
ya civar arazinin su istıllasma 
uğraması gibi hallerde en büyük 
mülkiye rnemwıı emrile tehlike· 
ye maruz bulwı.an iköy ve kasa
baların 18 yaşını bitirip 50 yaşı. 
ru doldurmamış bühin erkek nü 
fusu ellerinde !bulunan balta., kaz 
ma. kürek, keser. el arabası gili 
yargı ve yıkm.tılan kapamaya 
\•e su istilAsınm önünü almıya 
elverişli ner ttırlü alet, mal?.eme 
ve vasıtalarla tehlikeye maruz 
yerlere giderek hizmet ve yar · 
dım etmeye mc:abur olacaklardır. 
Bu işlerd çal~ınlanlara bu me 
sailerine muka:bil ücret verilm~ -
yecek yo.lnız çalıştıldan mü<ldet 
çe kendilerine 'Parasız eknıek ve 
katık tem.in edilecektir. Bu işler. 
de çalıştırılırken akatlnnan.lara 
sakatlık derocclerine göre kendi 
lerine ve ölenlerin af.lelerine po· 
lis ve jandarma efradına verilen 
tazminat kadar hükumetce ı>ara 
verilecektir. Yaralananlar en ya 
kın ıhast:nııelere sevkeditirler. Bil 
tün hastaneler bu yaralı ve sa: 
katları hemen ve tedaviye mec
burdurlar. 

Davet anında koy ve kasaba -
la.rrnda bulunup da sthhi vazi • 
yetleri müsait olduğu halde her 
hangi bir suretle bu davete ica· 
bet etmiyenlerden 5 liradan 10 
liraya klıdar ihafif ,,ara cemsı 
alınır Vermiyenler nakkında 
tahsili emval kanunu hükümleri 
tatbik olunacakbr. 

Moıkova radyosuna 
göre 

Gomelde 
Almanlar 
8000 öü 

verdiler 
oeko~n. 81 (A.A.> - .M.oskovn 

radyosu dUn nlq}:uıı Gomel et.rafında 
cereyan eden muharebelere mlltealllk 
olarak §11 htıbcrleri veriyor: 

"Sekiz b!.ndcn fazla 51il v ynmlı, 

takriben 200 zırhlı r:nulu-"""ebc arabaaı, 
birkaç yQz top, binlerce otomobil. yilz 
kadar tayyare._ l§te faş'.:rt ordu:ıunun 
Gomel iÇln ödediği fiyat budur.,. 

Rusçukta 
Bir komünzst 

şebekesi. 
9aka andı 

.t:;ofya, 31 (A • .d.J - Bulgar 
polisi, Tuna limanlanndnn Rus. 
çukda gizli bir komünist teşki • 
latı keşfetmi~tir .. Bu gayri ka • 
nuni t~kilatm reisi bulunan avu 
kat Hristof. komünist erkanın _ 
dan aldığı talimat mucibince bu 
şehirdeki mekte-p gençlerine ko. 

================---~------~ 
okakta ir adııi Şehir meseleleri: 

kav sı ı 
Birbirleı-ini di>ven üç 10 sene ik yol pro ~ram 
A::;5r:~ı:o:: Sa. Osküdarhlar se\İin irdi 

biha ile kw Cavide dün sokak· 0fb1l' 
tan evlerine giderlerken, eski ki· yarım asırdır tamir gör?Diyen.soka~ de So~· 
racıları Gülsüme rastlamışlardır. dar Meydanında Kır kahvesı - Cıhangıtr clıır• 

Ev sahibi anu. kız ~le Gülsü- maaı"r sokagı"" nda amele bekliyen parke at.ı~r· 
mün arasında bir evde oturduk. ~ 851" (~ 
lan ?.amandanberi dargınlık var Asfalt yolları bozan demir tekerlekli arA o~~ 
dır. Yine bu mesele yüzünden Yazan RAGIP YEKT . _,,(! 
münakaşa.ya ve münakaşayı mü· : tını 1"" .. ~ 
teakip de sokak ortasında şid - Belediye on scncllk bir )'Ol pro- Bence yapılacak ~d·:::n s0ıırt ~· 
detli bir kavgaya başlamışlardır. wnıı. 'c t .. tanbulun bütün yoUannı meydan tanzlıa edil • d~1 ~ 

Üç kadın ibin'birlerirrl, s~sa. yaııncakl Bunu gnzclede okuyan şe tımın l>ir llZ geri ine ~~ıraı-r b' 
ça. başbaşa bir 'hayli dövdükten hlrliler tnlı i~tiyle. ço'k ~.emnun ol danlı~ında olduğu ôb• )11•111 
sonra yokular tarafından güç· ,muşlardır. 1'clekıın Ü~k.ud.ırda otu. malıdır. Bu L:ınklar 1flt' 'Si ~ ..rt 
lükle nyrılabilmişler ve karakola ran tnnıdıkl:ırundnn bır ka? .kişı yect•k bir şekilde )'&P110 ııJ: ıbt11' 
+ft~l· edilm. 1 d. mcmnuni)etlerini nı;;ıkÇ3 lııldırdılcr. . ~ . d h .... tııın 
~ ım ış er ır. . . denız .... enarın a a ... i oıııt· 

O~ı l d ....::-·· - Sonnı dedıler iki. d b ti mderilnı ş e 
~. e.~n .~nra a uı.u.uıumeş - Haz.ulanan programa her hal· n u urc e o• eP 

h.ut ucu?cu ~h ceza mahkeme- de şehrin ke.nnr semtlerindeki sokak Sormagı· r sokağııı1

1~ .. 1 aıne verılen uç kadın her ne ka. !a rın dn tnmid konmuştur ı.nnıyo p• 
dar :biribir1crinden davacı iseler ruz. şu hizinı Osküdıı r senelerce le bekliyen ta§ ,,s 
de mnnkcme, her üçümi de suçlu ilımnl edilmişti. Bir kaldırım taşı ,. . lesine tt111ısı' 
bulmuş ve kendilerini 25 er lira bile yerinden oynama.mı§tı. Doktor \.mc ibcı~ı yol .ınc~aı.ııırı .. v4 
para cezası öde:ıneğe mahkfım I.utro Kırdıırdan Allah ro:u olsun ccğım: 1 ıangır ().TY'". 
etmiştir. Oskudnrlılon hurfık bir mc)dıına hm en g11Zc1 bfr ycr:t ~ırıı' 

~r çocuk 
Oturdu~u apartmanın 
beşinci kabndan düşüp 

parçalandı 

Yüksekkaldırmıda Y nz:cı Hay 
dar Ekrem sokağlnda 25 numa· 
ralı apartmanın beşinci katında 
oturan Yasef ve kansı dün sa
bah oda penceresini açık bırak. 
mışlardır. Odada oynıyan bir bu 
çıt k yaşındaki çocukları Bension 
:bunu görünce pençe.reye tırmaş· 
mış ve ta:biatile a.sağı uç.muştur, 

KüçUk çocuk beşinci kattan 
taşların üzerine dı.işmüş, vücudu 
hurdehaş lbir hale gelerek he -
men ikaldınldığı ş;şli Etfal has
tanesinde biraz sonra ölmüştür. 

Yakaya mUddciumumilik el 
koynn.13, tahkikata lb::ışlnnmıştır. 

İspaTta Mmtaka yüzme 
müsabakalan 

tsparta, (lltıSWit) - Bölgcınl7.ce 

tertip ~dilen Ispartanm Şirin Eglrdir 
gölUnde Antnıya, Muğlu, Konya. ve 
!aparta vııayct dahili yuztıcUlcrl l§t.t. 
rak e~tlr. 

100 metre crbest yüzmede bir.inci 
Konyadıın lskcnder 200 - 400 met.. 
relerde Antnlya ~ğ'leden sonra yapı. 
lan mUhlm ve ~ğlcnccll lm:mıı.ar. 1500 
metre yilzmed birinci Antalyadan 
Halil, 2 ncl Muğladan tsmaıı, S nctl 
Eırtrd'rden S311h, 4 nr.U Konya. Türk 
bayrak yangmda birine! Antaiya 2 ne!. 
Egtrdir. 

F ransanın yeni 
Fas ve Tunus 

başkumandan arı 
Yi5i, 81 (A.A.) - Gcnn-nl Ju

in Fastaki Fransız kara kuvvetle
ri başkumandanlığnın., general 
Lrı.ttre dö SasicillY de Tunustnki 
Fransız kuvvetle ri bnşkumandan
l.ığma tayin edl!."llişleroir. 

münistlik ruhu a..cıılamakta idi. 
Hrist.of l>Olisin elinden kurtulma 
ğa muvaffak olmuştur. Beyanna 
meler ve komünistliğe dair eser 
ler dağıtmış olan dört talebe tev 
kif edilmişlerdir. 

de Jıemen apartımau yııP'...,,eıs ~ kııvuştunıyor.. aı;••· 
Fııkal ) nrını asırdan heri tlsl;üda-r sn knlmnmış olrna.51D!I 1' 1'sr· 

dn tamir görmi) en soknl· olduf:unu taş döşenmemiş sok:ıı.lcJ~r 1.iil# ~ 
d.t bu müıııı sebetlc ı;uyliyclim.. Bu lar belki bütçe 'ln~ 'i• SD 
sokakların etrafı ~ ckğtıdlr "'° bu sıraya konmuştur dircıııni,ıı\'llt11 
ınahallo sakinleri bizler lıcr sene yol gir solm(jının hnlinc ne 11311 
\'Cı~ı iıti de veririz. Cihangirde geçen sene )a~t ı 

Fakat nrnavul kaldırımı Ş(°iklinde geniş caddenin hcrnl'n 11 1cıı>I 
<;enelerce evvel döşenmiş olan taşla duşen bu sokuj;iın ctrııf~ıtı ı11 ,,.{ 
rın montıızıım bir surette s1rnyn kon modern evlerle kapJı ••. Jl .. ı,ı•ı!I r 
mnsıruı ı;enelerdcn beri sırtı eJınc 1 0 r ç 
dl. Bu fer ı~unlluh I{ · l ıı dhonız. nt etmiş, luıtaklık 0 

U) pir ~·~ 

Üsküdar meydanında 
kır kahvesi 

gidemiyoruz demişler.. ~ .. .ı: 
C\•vel nr:ıb:ılnrJn bilmCJll ırJI'':. 
tun çıkanlun pnrke tMlıı~ 0 1J 
la buraya taşUUDış. Toşı01nreıı D" 

t skud:ır meydanı dediler de aklı Hir daha bu taşlara el 
6 

iJI 6111 v 
m:ı geldi. ll.ı.kikaten tlsküdar meydn mış .• Parke öbekleri cvle~ıı 
nındn hül ük bir fodl~ var! Taş, istif edilmiş" Bir kac ıı~~ll)"'r' ~ 
kum öbekleri nnısın..:a ameleler lha 15 sfinlük cnlışmıısını ııe .. tf1°el ·ı; 
rıl itınrıl çalışıyor. Bir ynndıın ida bu taşlar yoğmurlarıtıııı ·rtııcr.A 
Üsküdar çarşı!:ma idolfn. eslti dul j!a döşeoiverirse Sonna ı;~.... "' 
k6nl:ır yıkılıyor, cnkaWın lcnldırılı diyey hayırdua edceeldtn>"' 
yor. Su mu'hokknk ld, U küdnr mey 
danı yakın :zamanda tamamen dclli yorlar. l tı'tl 
•.tcekt ı~nkat bir ŞC'.! gözüınü7.dcn Asfalt yolları pası" 
kaçmıyor! O dn Üı>kııdnr v:ıımr iskc JiJ11 ' 
lesinin yanındaki nrsr..ya tahta par hafaza ehe ·~ 
m klık cevrilm~ine l>aşlnnmnsıdır ~t-lı _.ı 

• llelcdi)e demir tckerl~ıdlP' 
Bumda scnt'lcrce evvel hır koh"e rın fnll yolları ça.J>uk b ~U 

vardı. Yine etrafı böy\e parmaklıkla ..;hi o' .'11 . . O ~ li .d. U göz onune alrrak bu es-- gt\Y 
, rılınıştı. slu ile ~enle l ı. s tıılnrının asfalt yollordaP ~ 

kildnrlılnr iburnyıı ge!ır, hava alırlar . . .- fııll ~-ol ı 
dı Hu kah .. ·e sonr dan kaldınlldı. nı menetti. Bir ı'kı tıS ı~ l 
Y;rı düzlük oldu. ı-·nkaıl .!halkın de dn "buradan demir tel.ter urd'' f 
niz kenarındn lbir yere oturma Dıti b geçemez.,., Jevhalnnnl ~eli 
l ncı giderilmedi~inden akşam üsUe cak asfalt yollar ~ ıedi~(ff' 
ri lrodınlar, coonkln-r bu arsada taş ne çoğnlıyor.':l'nbiati)•lc ı;e ~~ 
lar tızerine otunna)"D. haşlııdılar. Bu afsalt yoluna b!l§ma ıcyb.a 

0 
f.J~ 

vıWyct böyle clovam ederken bir S1ln Bu yüzden olncnk iki g~~l 
belediyenin umum ı meydanla. yoğlu tarafındaki bir ıı5 ~ 

ra koydui;u bnnklnrdan bir · ç ta demir tekc:-lekli anıbaıs.r ııı ıır' 
ne de buraya ikondu. Sn.ha karanlık len gelip gidiyordu. zıı:hlr eıoıııt 
olduğundan sceclctıi Üsküdar iskele lııT bo cadde b:ışındı:ı "rll l~ 
sine yanaşmak üzere yaklaşan vnpu levhasını görmedikJcri~~to ~ 
run projektör JŞtklnnı altında bu lar. BUtun artı.bacılar ceı... ~ 
hunklann üzerine hani~iyse J.-ucnk dır. Bunlara karneleri -vcrUlfııcJ 
kucağa k:ı:dın Ye cocıtklnnn oturdu yeUeri vasılasiyle veya ~o fll 
ı:iu guriihliı. Son gunlerde bu bank den araba numnrıısı olJrf'C 11ıııl lıır knldınld1, sııhanın etrafına yuka ye yasakları hakkrnön "~ ~ fP 
ndıı so~]ediftinı gibi tahta !>:ırmak tenvir etmeli, lıatllı neıcd1~,.,..ııı 
l:k ÇC\ rılmcyc h.ışlnndı. Aynı znınnn formdan habcrdnr oıınııdıt ı:ı'111 
da iskele duvarına lbitiştk bir yere din ctmelcrlne meydan blt1' P 
de knhvc oc~ğı ynpılı).or. Bundan 1 için her nnı.lıacı.dan iffl~;~dı' p 
cınlnşılı:ror kı hunıdn bır yaz kuhvc dır. Aynen knı·nelerine "\ıdt'' ~ 
si tesis edilmekle .•. Eğer böyle ise bu ircce mcşnıhııtıa :bıılun11111 ~ııJI ~ 

çok ~et• l,;ulınış bir iştir. Çiinkü son takdirde biç lıir arabacı ıı tıl 
bahara ~iriyonı7:. Bu . nı;ık ~er.in kı y~knl:mdığı zaman "vall~ucfll 
şın rağbet gömıı)cceğındc de timse rım yoktu, Bay mcınurl,, c• ""'' 
nin şünhcsi olnınoz. Ve imza veren bir ur:iblle~ fi' ı 

Yok eğer hurnsı gelecek seneler halinde yakalanırsa ı!d~,r 1 
naı.ıırı dikkate <>lınanık yapılıyorsa car1>tırılmalıd_ır. A fa}t )ulOlcrle 
bu inşaat hiç de müstakbel Uskfülnr ile değil, böyle cezri US 
mcydnnına ynkışmıy:ıcnktır. faza edilir?. 

Tefrika num rası: 58 ,--------------ms.-------=ırms11cıara.mnı~~~-==:ıs:x=:m:-=:c:n' 
Yazan: 

geçilen banyo odaları pınl pml fa~11!~ 
aydınlığı, temizliği, genişliği ve rahoth~ııt( 
insana tatlı bir ıahavctin hazzını hatır 
yor. 

'Jaı Otom bil fabrikalar yolunu bırakarak 
( Çekirgeye giden küçük yola saptı, meşhur 

çık havuzun arkasından dönerek büyük 
deye aktıldr. Mudanyadan a,ynlalı he

U nuz kırk dukika bile olmamıştı. Otomobil 
C likpalas otelinin muhteşem ve sü lü ka · 

1 p önünde durdu. 
Bu geliş Ahmet Dündann Pınarcık kö

vune ~e!mesine benzemiyordu. O zaman 
lanndaki münasebet ve vaziyetin mahi· 

eti kendıleri irin de pek belli değildi; o za· 
n ikisi de sadece ı imsiz bir t kmhkla 

lu idiler; o zaman ... 
O zamandan bugüne kadar geçen kısa 

müddet i : d ise çok şey olmuştu. Ahmet 
ündar art '!.: b"liyordu ki g nç kadın kendi 

·nı emniyet ve te limiyetle buralara kadar 
' ·p edecek şekilde tereddütsüz sevmekte· 
r; Selma Tuınrul dü§ünüyordu ki genç he
"m kendisini ev ese isini gücünü bmtkıp 
marcık köyüne kadar gelmez, sonra da onu 
~ p cıine takıp buralara kadar getirmez. 

· de henüz acıkça yüz yüze bu bahsi ko· 
mamrs oJmakla beraber kendilerini biı 

7 div cm ~İP.inde his ediyorlardı. 
Su halde duveul nn ııiddetle cereyanı· 

nicin n l olmalı? Hicıler taşsın, kalbler 
yecan vem ,ha'bbetlP doluo bosalsm ve la 
ert fYo'kvüzünde yakıcı bir rfü::gilrm yel· 
., ·n .. Ml ılrp savrubn l·ml güller gibi ar-

Edebı 
Roman üMRA ~EFIK AHMET 

SEVENGtl 

zular, iki genç insanın dudaklarından, göz· 
!erinden, bedenlerinden biribirine aksın, ak-
sın! 

Bu eyahatin manası bu idi. Bursa bü
yük şehir, yabancıların srk sık gelip gittiği, 
otellerinde, kaplıcalannda, istirahat ve teda
vi evlerinde yerli ecnehi çeşit çeşit insanın 
kaynaştığı bir şehir. Selma Tumnıl vaktiy
le Bursa Kız Muallim mektebinde okumuş, 
fakat aradan uzun seneler geçmi , elbette 
unutulmuştuı:; onları burada kim tanıya· 
cak 1 Kalabalığın içinde kaybolup giderler: 
dikkati çekmeden, göze batmadan, dediko
du uyandırmadan bütün taşkınlrlclarile, he
yecan ve aşk ile, §İirli, hisli, güzel bir hafta 
ya ryacaklar ... Mademki ~lenmek iizeredir 
ler, uzaktan yakından küçük bir dedikodu 
da çıksa aldırış etmeyiverirler vesselam ! 

Otelin bahçesine çıkan iki taraflı bü
yük merdivenleri geçip çağlayanlı havuzu 
yana bırakarak kumlan çıtrrdata çıtırda.ta 
yürüdüler ve binaya girdiler. Şoför elinde 
taşıdığı iki vali?J otd kapıcısının tezgahı ö
nünde yere bıraktı, parasını alıp yrılclı. 

Çelikpalas otelinde yanya ~i boş oda 
bulmnk hayli güç oldu. Ahmet Oahc!ar ka· 

lahalığı istemekle beraber otelin böyle tık
lım tıklım dolu olacağını da tahmin etme
mişti. Kapıcı, Ahmet Dündarm hekim ol 
duğunu öğrendikten sonra yumusadı: 

- Arkadaşlanmz daha evvel geldiler; 
sizin için de oda ayırtmışlardı, onları saklı
yoruz. Doktor olduğunuzu niçin önceden 

'ylemediniz ~ 
Dedi. Ahmef Dündarla Selma Tumrul 

biribirlerinin yüzüne baktılar; bu işte bir 
yanlışlık olacaktı; fakat buraya kadar gel· 
dikten sonra kapıda kalmamak ve Çekirge
deki ikinci sınıf otellerde yer arnmı:ıP,a mec
bur olmamak için bile bile bu yanlışlıktan 
istifade etmekte mahzur görmediler. Kapı· 
er odaların anahtarlarım kırmızı elbiseli kü
çük hizmetci çocuğa verdi; çocuk önde, 
Ahmet Oündarla Selma T umrul arkada, o
dalannm bulunduğu kata ("ıkmak üzere a· 
sansöre doğru ilerlediler. Odalar ikinci kar 
ta geni Burna ovasına bakan bir balkona 
açılıyordu; temiz, kibar, ağrr ve güzel eşya· 
sı ilk bakı~ta ziyaretçinin yüzüne gülümsi· 
yor, geniş ve yayvan karyolalar huzlır ve 
88.adeti koynunda saklıyormuş mbi duruyor, 
odalann her birinin kinde bir ikinci kapı ile 

13 
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Tabiat güzelliği ile tarih zengttl~~~İ}-e 
elele vermi olduğu Bursa, Yeni Tul ıi1' 
Cümhuriyetinin dahili turizm metk~ e rl~ 
den biridir. Eskiden i ten çekilmiş ihtı~"' 
nn ve az masrafla geçjnmek istiyen ki ret' 
lerin _yerl~tikle'Ci Bursa seneni?. ~~a1>ee' 
mevsımlerınde de kaplıca tedavısı ıç~··tiif'I 
len hastalarla dolup taşar, Çekirgenin u ı,ı1 
eski ve ahşap binaları böyle bir ihtiya~ J · 
raya topladığı insanlar tarafından isS8 ıı.SfJ' 
lirdi. Yeni Bursa kaplıca şehri olrnak v tılii' 
nı muhafaza etmekle kalmayıp bu citıSE 1'1.11 
esseseleri gittikçe tekemmül ettiriyor; 

8 \.~ 
bundan başka Uludağ teraslarım r:t. ~r.· 
dolduran kadın erkek sıhhatli, güıbııt: ~ti 
de insanlar var ki bunlar eski Bursarı11~· 
mmadığı yeni bir nevi ziyaretı-ilerdir: J\ )rı1 
1ckette kı sporlan ve clağcılrk zevkı j ~· 
mağa ba laclı başlıyalı Bursa içeriden J tJ~ 
dan gelen kayakçıların devamlı surette ~ 
ray:ıp sokaklarında garip kıyafetleri, kı~0cl 
ketleri, dal pantalonlan. ayaklanncla ı.ı:ı1' 
man spor kunduralan ve hazan da sr ~ 
nnda 'Bekiz okkalık torba, ellerinde uctJ ı,i< 
kerlekli kayak bastonlarile dola tıklart 
ehridir. (Devamı var) 
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l--...,;;a~DlS!_lm!iiillllö~~tl-IE..sııÇ8...,: 
Sünne çoc! .. r.ları 

Canavar bir ana 
Yeni doğurduğ çocuğunu !uravaUa 
boğarak çeşme yalağına atmış L. 

Müddeiumumilik ve zabıta bu katı yürekli ka
dını şiddet le arıyor 

DUn. öğleden sonra, Aksaray· 
da Soğanaga mahallesinde, Cami 

Biraz daha bek· 
liyemezdi, sanki .. 

Tramvay yürürken 
atlayan bir kadın 
ağır yaralandı 

KaraırUmrükte Erdemba'ba so· 
kcğ'md:ı. 34 numarada oturan l:b· 
rahim kıZI 38 yaşında Şef ika 
dün .Şehza:iebaşında bir tramva
ya. hareket halindeyken atlamak 
istemiş, fakat muva.r.enesini kay 
bederek yere düşmüştür. 

Şefika yere düşmüş, la.kin 
tramvay kapısının kolunu bırak. 
matlığından bir miıddet sürük· 
lenmiş ve vücudunun muhtelif 
yerlerinden ağır sun>tte yarnla· 
narak baygın rir halde Haseki 

kılarak boğuldu,..<Yu anlaşılmıştır. 
Vakarun ika ediliş tanı ve pek 

muhtemel olduğuna göre, anne· 
sinin lohusalık kanlı donuna .... a· 
rılmış olarak atılmu:ı 'bulunması 
çocuğun ~ayrimeşru olarak diın. 
yaya ~eldiği ve annesi tarafın -

ı Kabadayıhera 
1 bakın! --

Bıçağı çekmiş am~ 
ancak berberin cam

larını kırmış 
lbrahım ndıncla b:risi, ~\'Velid 

geca kendisini bilemiyecek dere
cece sarhoş o.muş \e kal:>ad~·;ı. 
lık <lnm.:ırı tutarak cebinden ka· 
ma.:ıra çfrı:rmıs: 

- Jkyıttt! Var mı bana yan 
bakan! d·y~ nfıralnr ~avunnağa 
başlamıştır. 

Bereket İbrahim herhangi bi· 
ri.sini yaralamamış. yalnız ko;sc
deki ibcıiJerin camlarmı kırmış~ 
tır. 

Gürültü üzerine yetişen bek • 

Barbaros türbesi 
Tanzimi için geniş bir 

proje hazırlandı 
Belediye. büyük Türk Amirali 

Barbara~ ttirbesiııin deniz tara · 
fmdald binaların da yıkılmasına 
~la.ndığ ndan artık evvelce 
muvakkaten tcrtıp edılrniş olan 
türbe bahçesinin ~lı surette 
tanzimine .knrar vermis. Mimar 
Prost. ibelediye mezarlık ve bclı· 
çclcr müdürlükleri mütehassıs -
lan burada yaptıkları tetkikler 
sonunda, tarihte ölmez nam bıra 
kan ve bütün düm·anın hürmeti. 
ni kazanan yüce denizcinin şcre· 
fiyle mütenasip olarak caddeden 
rıht.mıa kadar bu 'bah~enm tan· 
zimi içhı h'.r proje haz.ırlanroı tır. 

Barbaros tüııbesinin bahçesi 
bir ~mi güvertesi şeldine mtic;a
l:>in o1arn 'it tnnzim olunacak, Gü. 
ml S"natlar Akademisi profesör 
)erintlen hcyke1traş Hadi Bora 
\~ Zühtü Müridoğlu ta.rafından 
yapılarok hf'ykeli denmn her ta: 
rıı!mdan ı;örülebilecelt §elrllde 
rikzolunacak ıvc türbenin iki ön 
ceph~e .iskele ve sancak olarak 
yeşil kmnızr fenerler k-onulacak
trr. Bu fenerlerin sütunlo.rmm 
met.alden yapılması müna ip gö. 
:rii.lmü.cıtür. Ayrıca fu.crinde be • 
yaz fenerler :bulunacak direkler 
dikilmesi de mukarrerdir. 

Baıi>aros fünbesi önündeki cad I 
dede lber sene 1 tem.muzda yapıl· 
ması mutad merasimin de bun
dan sonra türbenin deniz tarafın 
da açılmakta olan bahçede yapıl. 
ması takarrür ebniştir. --·---Üç çocuk birden 

doğurmuş 
hastanesine ~ aldırılmıstır çiler tarnfından yakalanan İbra· ============= 1 nim, nöbetçi üçüncü sulh ceza lzmitten b1ldirildiğine göre, 
na kanld.ir. 'Bo kanaat 1n6nünün mahkemesi tarafından 5 lira pa- Karasu kazasının Sakarya ma· 
a.t"Zlndan bütün mllJeti temsilen ra cezasına mahkCtm edilmiştir. hallesindcn Mehmet oglu ömer 
ifade edihnlştir. Biz ordumuzu ---v-- -- Gelişli.nin karısı Havva, bir b:ı· 
milli hakkın mUdaflli mJlli sulhun Dünkü cürmümeşhut tında üç çocuk doğurmu~tur. 
koruyucusu olarak tanırız 'e Otinı h"' d" 1 • 
hurlyct harihlndekl rolü de bu ol· a ıse erı Çocuklardan lbiri krz, ~kisi er 

t Dünkü pazar günü uzun za. I kcktir. Do,...ö-um hfuiisesinde bir 
01~iı~r· Şef 1nönünün sulhun \O mandanberi ilk olarak muddeiu - çocuk ölü olarak dünya.ya gelmiş 
milli hak'km mUenideısl olan or- mumiliğe 7 tane gı"bi fazla :mik· tir. Di~er bir cocuk 8 ve üçll.nci.1-
duya. gönderdiği selima., Türk or- tarda cürmümeşhut vaknsı inti· sil de 16 gün sonra ölmilslcrdir. 
dularmı Cünıhurrelsl namma iza.. kal etmiştir. Hükumet, bu aileye 150 lira ik. 
feteo idare eden f.ffinelkurma.y Bunlardan dört tanesini nöbet ramiye vermiştir. 

çi müddeiumumi muavini Yusuf 
Başkunı muhterem l'1areŞ&l Çak- Ziya lskenderoğlu nöbetçi sulh 
mak <'.e\'ap olarak bh milletin ma.hkemesine sevketmiş, nöbet
kalblncleki, milletin a.rzulannı ifa- çi sulh ihakimi Celfil de hepsinin 
de eden bir cevap ven'H. Bu ce.. munakemesini kısa bir zamanda 
up da Türkiye Cümburlyetinin bitirerek karara ibağlamıştrr. 
hii<liselcrf ve lstikbtLli olduğu gi- Diğer üç vaka, poli çc talıki _ 
bl gıiren zihniyetin tam lfadefd
dir. Orda, millet,, mecli!i, hUkü· katları eksik yapıldığından ikmal 
me~ Biıyük Şef bir noktada tek İçin iade olunmustur. 
bir insan halindedir: Şirketi Hayriyenin 

l\lilli istlklil w ondan aynlma- mali vaziyeti 
ı mümktin olmıyan milli hikiml. Şirketi Hayriyenin mali ve i· 

yet! dari vaziyeti Münaka.lfıt Vekfile· 
Bu birik manzaraEmın mlllet(c ti tarafından tetkik edilmektedir. 

ifadesi şudur: Vekalet bu tetkikler neticesinde 
Emre imade~iz! idarenin vaziyetini tayin edecek· 

SADRI ERTEM tir. 

iki amele yaralandı 
Fatihte, Sof ular caddesinde 

Tevfik adında birisinin insaatm. 
dn çalışan Musta.f a ve Hüseyin 
adında iki amele, dün ikinci kata 
büyük bir merdiven taşı çıkarır" 
larken ta.cı ellerinden l·urtulmuş, 
ameleleri de beraber sürüklemiş 
tir. 

5 Metre kadar yüksekten mc:r
diven aralığma düşen ameleler • 
den Huseyin başından ve ayağın 
dan, Mustafa da ayağından ve 
kalçasından ağır surette yarala· 
narak Guraba hastanesine kaldı. 
rılmışlardır. 

Ben de lbilhassa kadına bakı
yordum. Kırk, kırk beş yaşların· 
da. kadar gUml bir kadındı. Ken 
dıne iyi bakmış, canlı ve gözleri 
parıl parıldı. Sorgu yapıla dur· 
sun. onını bu şeytan gibi gözleri 
odanın içini başta.nbaşa dolaşı
yor ve ortada büyücek bir masa 
etrafında toplanmış olan bizleri 
çarça:buk bil' tetkik haddesinden 
geçiriyordu. 

, il il il •• 

llk bakışta kendisinin batın sa 
yılır bir şahsiyet oldu~u an·aşı • 
lırdı. Bilhassa üzerindeki kürk 
mantosu. epey zengin olduğunu 
gösteriyordu. Gözlerinin ve saç. 
!arının siyah olması, bir t<'nebi 
olması ihtimalini kuvvetlendiri -
yordu ve 'bana öyle geliyordu ki, 
bu kadın Rustu. Bir şey bilhas· 
sa dikkatimi cclbediyordu. Ga · 
yet kendine hakim bir kadın<lı. 
Herkesin kendi üzerine çevrilen 
gÇ>zlerinden hiç şaşırmıyor: lbila. 
kis etrafı tesir altında brrakı -
yordu. 

Sorgu hakim~ ile konuşan, ya· 
nmdaki erkekti. BeSbclli bır şey 
ler aıılatıyorlardr. Neden sonra 
hakim, sol tara.fmda oturan ne. 
yete donerek: 

- Celseyi talik etmek üzcrey· 
dim. Yepyeni ve iheyecanlı ma · 
lumat edindim. Bu bay. LOndra· 
r.m tanınmış avukatlarından 
Mister Paltorp'dur. Bu hayan da 
kendi~nin müsrerileri arasında.. 
dır Mister Esmor'un ölümü lıak 
kında gazetelerdeki neşriyatı gö 
rüncc derhal Mister Poltorp\m 
evine ge1miş ve bir miiddet son
ra size arzedeceğim ma!funatı 
vermiş. Bu bayan, Mister :Emno· 
run bu civarda nief.n dolaştığını 
biliyor ve tahmin edi}'Oruz ki, 
kendisinin :ifadesile, vaJranm ea· 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

15 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR-
rarını ibir hayli aydmlatmağa 
muvaffak. olacağız. (Avukata dö 
nerek) Siz, Mıstcr Poltrop. baya. 
mn söylıyeceklerini bildiğiniz j
<;in, sualleri kendiniz revcih ede· 
rcl\ başlasanız daha İyi olacak. 

Bu esnada herkesin gözü ta • 
mamen kadro üzerindeydi. "Aca. 
ba kim?" sualleri ağızdan ağıza 
dolaşıyordu. Sorgu hfikiml ken
disine verilen iki kartviz.lte lbaka.· 
rak kadının ismini ilan etti. 

- Prenses Darva Sa.rentzof ı 
Demekki bu kadın, tahmin c· 

dildiği gibi Rustu. Bonde de ay. 
ru suretle tahmin ctmış olacak 
ki: 

-Düşilnlüğüm gibi çılctı, di
re mınldandı. Hi~ r>iit>l•roiz bir 
miiltcci ... Bakalım ne scyliyerck. 

Prenses Sal'entzof şanit yen· 
ne geldi. Yemin etti. Yemin eder 
ken hiG soğukkanlılığını kaybet· 
memiş olmasr, lbu gıbi !hUdiselcrc 
alışkın olduğu hissini veriyordu. 
Sonra.. mii.kemmcl bir in..~ilizrey. 
le hüviyetini söyledi. Müteveffa 
Prens Diınitri Sarentzofun karı
sı Prcııscs Darya Tatyana Sa· 
rentzof ... Doğuş itibarile Ru ... 
Fakat birk~ senedenberı lrutiliz 
vatandaşlığına geçmiş, Londra
da oturuyor. 

Avukatı, kendisine. emred~ldi . 
ği gibi, sualleri tevcih etmeğe 
ba15ladı; 

- Size başl~ıçta birkaç u· 
rnumt sual soracağım. Sonra, ba: 
na, dün gece gazeteleri gördük · 
ten sonra neler söylediğinizi an. 
la~ıanızı ~sti}•eceğim, Evvel~: 
Mıster Esmor'u tanır nuyqmız? 

- Aft, evet; hem çok iyi tanır
dım. 

- Uzun z.amandanberi mi tn: 
nırdmız? 

- Durun bakayım; a"5ağı yu· 
kan on senedenlberi ..• Kendisini 
evvela, mücevherat işlerile mcş. 
gulken tamm:ştnn, Çekildikten 
sonra !bile ah'b:ı.'bhğımıza devam 
etmiştik. 

- Size de mücevherat sattığı 
ohır muvdu? 

- Evet, ara sıra. 
- Son defa kendisini ne za-

man. göroüniız? 
- İki hafta kadar evvci. 
- O ,.aı,t, !bir yere seyahate 

cıkacağını biliyor mrydmtz? 

- l!..vet; biliyordum. 
- Niçin gideoeğ-ini de biliyor 

mıydınız? 
- Evet .. benim bir işim 1çin 

gidiyordu. 
- Sizin mi? 
- Evet .. benim ... Bana. ait bir 

iş için! 
- :Pekfılft, t*kkür ederim .. 

Şimdi bu işini2lin ne olduiunu 
anlabr mı ın~? 

- Bu meseleyi mümkiln oldu· 

Eskıucn .~ünnet içuı pek de mevsim gözetilmez 
Sünnet, hiraz da ~\&e büdçesiııdeki imkana bağlı idi. 
lar babalar, yavrıılnrmın çağı gelince, eşe do ta haber 
farlar, semtlerine okuyucu çıkarırlar, düP, ·n yaparlardı. 

Şimdi artık ('! ! i adederden yal 2 bir çocu t gezd 
me kaldı. Başlarmd.ı sp·ı.u.ıJı, incili t :t cel r, sü_lu urb 
ve hamaiUer, nazsr boucPklariyle sü~lü yavr>Jlnr so 
larda doleşhrıhyor; eşin~ dostuna el öpıne~e göluriılüyo 

Düğün, ımeccleşti. !hi yüz, üç yiiz çocuk bırdcn s· 
net ~diliyor. abii düğün Je daha şanlı, şöhre~.1;, daha 
tafotlı yanı gürültülü oluyor. 

Kaç gündür, görüyorum. Bizim se'l'ltin sol "'Zda 
hep böyle süs1ü çocukla ... dolduruyorl:1r. Ama cici elb" 
lerinin tadını pek çıkaramtyorlnr. 

Küçücük yüzlerinde bir enai~e- solg nlu~J. gözle 
de lıir korkt. bulutu var ı:ihi. Onl rm } erı :ıe b balar se 
niyor. Bu dar 7cman, bir kr.ç yüz liray :mnl clac..ık bir· 
şöyle bir kaç kuıuşla baştan savuvermek az şeymi? .. 

Düğiinkriıı jmeceleşmesi, aile büdç _sini harabid 
kurlarmakb ela kclmıyor. llu. memlel etın de rr:ıenfaat' 
uygundur. SencJe en aş~ğc yüz bin çocuğun :) ·in net e 
diğini dü~ünürserıız, bu menfaatin hududunda.:i geni 1 
kavrarsınız. 

Sonra, bu işte, sevim~ecek bir başka nolda da, dü v 

leri her sem•&.te Hava Kuru::nlannın yapmasıdı". Bir 
dan aile hüdçelP.rİ korunur. düğün masraflan hiçe ind 
lirken, bir yandan da )'\tl dun en çok muhtaç o duğu 
"silah., a hizmet ediliyor. 

Zafer Bayramı, memle.kettc hemen bemer. Lir u 
giinüdür. Temenni edelim. ki bundan sonra baı;ka hiç 
sebeple bir tek damla Tüı k kanı akmasın. 

HAK.Ki SÜHA GEZCi 

1 GONOEl\J <-;r-tNF 1 

u STAT Hakkı Süha Gezgin, 
bugünkü yazasında sün. 

net düğünlerinin toplu gır ihal· 
de yapılmasının fnydaşından 
bahsederken, bu munascbetle 
söylenecek bir diğer sözü ıcıt· 
fon bana bır.ı.kmış olacak ..• 
Kiıtle halinde sünnet düğünü, 
hi~ şUpnesiz her aileyi tel.er te
ker büyük masraflar yapmak
tan kurtarıyor. Mademki böy. 
lcdir; "kutlc halinde" di~er dü· 
ğünler niçin yapılmasın.? 
Düğünlerden nedense vazge· 

çilmiyor. Sünnet lba:hsinde oldu
ğu gı'bi, evlenme vadisinde de, 
hayatın bir defa idrak edilen 
mürüvveti olmaları itibarile, 
mutlaka habralarda lbir iz :brra.. 
kacak merasim ve lbiraz eğlen· 
ce ıtcrtip etmek lazmıgeliyor. 
Gerçi evlenme düğünlerinden, 
her insana, hayatta birkaç defa 
nasip olduğu görülüyorsa da, 
aslolan ve temenni edileni bir· 
dir; bir yastıkta. kocamaktlr. 

Hulasa dtiğün ıazıın. Düğün 
masraflarını i~raftan korumak 
için muhtelif tedbirler almış
tık. Fakat müşterek düğün üze. 
rinde ısrar edilmedi. Ostadımr : 
zın sünnet düğünlerindo ileri : 

ğu kadar açık 5ekildc anlataca· 
ğını. Eğer silik bir nokta kalır. 
sa, lCıtfen sual sorarak beni irşat 
ediniz. Bfa, ihtilal b~madan 
evvel Husyayı terkettiğimiz za
man, ben, mticevnerlerimi de be· 
ra.bcr getfrmcğe muvaffak olmuş 
tum. Kocamın ölümünden sonra, 
büttin Sarentzof ailesi mücevher 
leri bana kalmıstı. C>cuklarımız 
yoktu. İhtilalin ~ıkaca.ğmı biz da 
ha evvel kestirdiğimiz için Rus
yadan ayrılın~ muvafık gör • 
milştük. Bu mticcvhf'rlerdt'n bir 
kısmını birkaç sene CV\'Cl Pariste 
sattım. Fakat büyük bir kısmı· 
m bundan on beş gün önceye ıta· 
dar saklıyordum. Evde değil .. 
bir banka kasasında idi ... Fakat 
son zamanlarda muhtelif sebep· 
lcr dolnymile bu müc<'vherlcri de 
satmağa karar verdim. Bu suret 
le elde edccci!im paradan d~hn 
iyi istifade edeceğimi tnhmin e. 
diyordum. Meseleyi, nrkadaşım 
Mister Esmora açtım. Esasen 
bir kaç sene evvel. Pariste ha.na. 
bu mücevherleri satmak teklifin 
de bulunmustu Birkn<.' defa. u· 
fnk tef ek taslarımın Ratılmasına 
da delalet etmişti, Bu defa tekli· 
fııni memnuniyetle kabul etti. 

Hakim sözü keserek: 
- Bu mücevherler, mühim bir 

yekun tutuyor mu? 
PreMcs Sarentzof, niç heye. 

can eseri göstermeden: 
- Yiı.z bin lngiliz lirasına si

gorta cdilmisti; dedi. Fakat ha· 
kikatte daha fazla para eder 

Butün oradakiler ara~ında 
0

bir 
fısılda..~a geçti. Hakim: 

- De\-am ediniz efendim, 
dedi. 

Prenses devam etti: 
( Dt11Xtr1U ıvar) 

Hele "müşterek duğun" 
smda bir ittifak edelim 
necek her kadm veya ~r 
kwm kocaya verecek y 
oğlunu everecek her ail re 
masrafa Wirılketmek pre 
etrnf ında bir o.raya ,., 1 
günü tesbit etmek ko }' 
düğiın ~nünil iz.!cık 
mek, diğerini lbir ~.a il n 
mak ve ninayet gazctder 
tasilo muhabere temin edip. 
kfıh dairelerinde temaslar h 
le gGtirmek surctile birkaç 
tfo bir arada, muazzam d' ~ 
lerini yapmak, bari kul· de 
debdebe yaratacaktır, 

Ha.yatın yegane müruvveti 
lan evlerune IJ, diS€'Si, haf 
da derin ve mesut lbir iz b 
4\ak kadar Şatafatla tesit 
mek isteniyorsa, bu usul, o 
<liseyi gözde lbirkac kere 
teceği ve hele masraftan 
hayli küçi.lltcccği için, eın 
barlISI olmak icap etmez mi? 

$ehir Meclisinin 
fevkalade içtimaı 

\vırm 

Şehremaneti varida 
konan hacizler 

emnnet varidatı Uz rine haciz v 
Ukleri görülm kt dlr. Bunun 
gcçebPlınek 1çln Şehremaneti 
tmm kabili haciz olmadı na dair 
madd l kıuıuntycnl.n kabulUnU 
et.ml§tir. 
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81Deııln kdnunus.:ınf ayının lınj;langı., Muaz '7 a i'il Kursu na 
Edenin beyanatı dn ~ 

Dumlupınar 8 ~b 
yükselen 5~ ~ 

cmdarıberl Alın:ln hu'ül1 nUn tehlike. - • Ali 
lertn1 lrana ihtar etme~" bnslamış ol h 1 rana ı:ıman . 
dufunu hatzrJatmrJUT •f.giıZ haric!• asar yapmış dı·z·ııd·ı 

( Ba8 tarof1 ~ ~ ~ 
M'eraslmln bu ~ "'.,,., ~ 

du namma en kıdCJllSiı 111~0} .J 
~;:;~i~zlcrfne <l \'nn l:ı ez ımıc ---<>- bildirilecek tebli oj 

- Almanyanm ırand ... ı .aın te teş. T h a n da .§ 
~ etUğt bir çok gene; Aım:ınlar var. a r yen•ı şartlar 

Paris, 31 (A.A.) - Fransadakl as_ 
kert kumandanlılt blldlrlyor: 

Scvgurd bir hitabede b1l ~; 
ulusunun r.ıahamct _::41~;:; 
dolu t.o.r'.hinin baZI ~ d' 
takip eden milli ınU ıatı1' ~ 
gfizc-1 blr tablosunu yş§8 gı;ıl'ti ~ dl. Bunlan:n hepsi d o.ıl rrıık ?:ı. 'r'l~-

tlal görecek yttğtıı idi. r Bun ur sade örfi j d a re 
- bu gcnçlerı.n ... ı.rı.n r.ayr.usundcn 
mtltevellıd olamıy na~· ı t~rd •. ~I· fulırnn, 3l ( \.A.) - !nı;'lll -
ueııat~yh Alm!Clbrın lr .ı:. ın gitme_ , Irnn petrol RirkC'linden bildirildi· 
imi Ue darbt'i hükflmct tI •blı~ı 'inU:ıı ğ ne "İ.İre, İran ordusu "nteş kes,, 
&1dm kalrn3S1 temin c-dllmiştlr t:n.r·ni ald•ktan 24 saat sonn Sov 

Eden, illı.veten .,öyle d m• 'ir ki: yel tombardnnan tayyareleri df;n 
- Bu hale vnltıf oldı.~ımuzdan ti, rinlerce ll re petrol tahrip etmi~

flkan bir'.nl tercih etmcmız icap C'dı- k rcli'r. Şirket müme.ı:ısillcıi mcv
:ranıu: Her gün d3h3 bariz b r ş kıl cut pc-trol stokl!ınnm Sovyet ihti
alan teYleri görmemek l<'d!a 'll!!;ı bu. va.çlarma trı..hsls ed lebilece>ğinden 
Jmunak ve nıı.zi ajnnlarrr.ıL ~bc:ı hll Ka.zvin bombaıdun:ınmm bir hata 
ldbnet veya.but bizleı .n ,.e c!ostlan· oldu~nu söylemişlerdir. 
mmıı aleyhine mOtcveceitı her hancrf 

'.J"ıı.hran, 31 (A.A.) 
lılr tqebbUs için mUsalt an hult\I e. miştir: 
dlnceye kadar faally"t crlnc- devam 

Gecik-

etmelerine mllsaade et.·ıu~k veyahut Pars O.Jansı bildiriyor: 
ftlllyeU tran bUkOme~n" açıkça 17.ah "İran,, ve ''lttılaat" gazeteleri, 
ederek bfzl.m kadar lranı da tehdit açık İran 'iE'hirl r.nin bomb:ırdı -
etmekte oıan na.z.I fanllycUcrinA ı.. m.:ınLrı hakkınd'l neşrettikleri 

hükOmettcn m ·~::.le>ierde Benderpehlevi, Gaza.-

' 

) an gıbi diğer Azerbaycan şehir
Blz. ikinci hattı hareketi tercih et.. lE'rinın bombardmıanını tenkit e

a Tahranda mütea.ddl tc-ebbüsler dcrck bomb:ın:innanlıı.r esnasında 
• lıuhmduk. Ben de bizzat Londrnda l •n anca da bir çok telefat oldu -

ban clçlııini gördUm, ğunu ve munzzrun hasar vukubul· 
'"Teenni, rahmandan, acele, ı;.eytan_ duğunu, bu bombardnnanların 

gelir,, §eklindeki şark mcselinı harp prensıplerinc muhalif oldu -
•!lrtı:ılat'ltü: etti. i:'Unu yazmaktadır. 

Melıuıuniyetc pyan hiç blr cevnp 
e1emedrk. Alman cevaplar, itlrnzlar. 
-. bahanelerden ve ehemmiyetsiz 

•"'-iP taJmn müsaadektı.r1ık1arclan fba,. 

sonra Eden, Sovyct hUk<ı. 
beynelmilel mUnasebcUcrl 

i'B~ianıılaıtırmak için fwkatlı.de mU. 
ikl tedbir alm~ ol<'uğunu beyan 

.amJfUr. 
SoTyet hükfuneU, RU!Jya Ue mUna· 

l~191Mltlerinl yeni~n truı.zim ctml5 olan 
ya fle ltıılı.f etm~Ur. Rus top· 

IPll.lı:larmda bir Polonya crdusu tC§kJ• 
derpl.§ etmektedir. 

&ovyeı hllk!ımeu, TUrklycye yapı_ 
-··-·- beyanatta da bizimle beraber oı. 

ve Türkiye Cum.hurlyellnin muı· 
tamamiyetine kemali ihtimamla ri· 

etmeğe ve TUrklycnin Avru113 
letlerinOOtı her hangi blrlnln tecn. 

u:-.wme uğraması takdlrfnde ona yar_ 
Ye mUzaherctte bulumnağa dma. 

Olduğunu beyan etm!ftir. 
8cwyet hllk<Unetinin b1: teşebbt1ale· 

lUlm ta.rarmuzda.n hr.rareUe kar-
H':.ii!lllııımıvtır. zira mevzuı bahis olan 

memleket yan.l TOrldye ile Polon-. 
arasında buııust >:ıüştcrek rabıta. 
vardır, 

Bizim bu iki memlekett mütcknbll 
lllölıDOıraheret muahcdelerlmlz vardır. 

Polonya. bnrp meydanmdakl kahra. 
müttef!h.'1mlzdir. Coğrafi vazı· 

eri ve mllll mulyeUcr1 ile TUrkl· 
w Polonya, harpten sonrah"i bey. 

~'•~•illlınn.el işlerde mUhlm b1r rol oyna_ 
ıı.amzettlrler. 

Eden, müteakiben harpten sonraki 
wı:ımln:ranm ve Rwwcltlıı sekiz nokta o. 
Mı,,.,. .. ~ izah ve te§rl.h ettikleri prenaip· 

laUnat ve btltUn mlileUcrln me· 
blrUğtni istnzam edeceğini söyle. 

unu ntıve etmiş ve "Altincı bir 
baıbl olmamalıdır.,, demiştir. 

Finler bayram 
yapıyor 

_...._ Sl (A..A..) - Hnber aldığr 
görc, Finlandiya lataıan, 1940 

Jfoskovada lnwılana.n muahede ile 
•· 

1--tıer !Birliğine terkedllen mmtn. 
flddeUl muharebelerden sonra 

ele geçirmişlerdir. 
rt..odoga gB!Unün §)mali §arktsinctı; 

ıataıan eski Fin • Sovyet budu· 

Gazeteler, bilhatSa İngiliz ve 
Sovyet hUkfunetlerinin lranlıı. 
harp halinde olm1ldıklarmı ve İ
ranlılara karşı dümı.anlık besle -
m.ediklerinl mükerreren ilin etme· 
!erinden sonra hn:klı gösterilemi -
yecek bu harekatın sebebini bir 
türlU izah edt>miyorlar. 

l\loskol'n, Sl (A.A.) - !randa.
ki harekat hakkında neşredilen 
Sovyet tebliğine göre Sovyet kı
talnn 30 ağustosta Reşt ve Saf· 
t:rud'u işgal etmişlerdir. 

l'ahran, 31 (A.A.) - Pars a
jansı bildiriyor: 

Umumi inzibatı temin "e pani
ğe mani olmak maksadile, İran 
başvekili Tahranda örfi idare iıa.n 
etmiştir. Tahran askeri kumanda
nı ko'rgenerol Emir Ahmed! örfi 
ldarc kanununun tathikino memur 
edilmiştir. 
HUkfımet hn.lkın iaşesini temin 

için laznn gelen tedbirleri nlıruş
tır. 

Simle, Sl (A . .A.) - Hindlstandaki 
İngiliz kuvvetleri umumi karargılhı 
tarafmdan bu sab:ı.h neşredilen tebliğ. 
de küçük bir lran a.sk:?rl mllfrczc.sinln 
bayraklı olarak Kermanşah'da kalma_ 
sına müsaade edildl{,'i blldirllmektcdlr. 
Petrol mmt.nkaamdakl diğer İran kı. 
tnlan İran ve İngiliz kumandnnlan 
arosmda. yapılan anlaşrı:a mucibince 
petrol mmt.nkası harlc!ndekl yerlere 
çekllmelctcdır. losal h::ırcktl.tı esna· 
sıııda esır ed!len lran a.:•kerlerl umu· 
miyeUe b:ı.kmısız bulunı.;yordu. H:üçUk 
bazı gruplar mUcadele rtmck lstcml{
ıerse de bllyük kısmı ,nudaI'c mukn. 
vemetc taraftar görfu:mcmlşlcrdir. 

Esasen birçok lrnnlt gruplar lngillz.. 
ıer lehinde dostane hisle• besledik.le 
rinJ ve .hareko.t esnasmc!a. latatanmı· 
za yardıma 11.made oidıJJarmı tcyfd 
eyle.miş!erdlr, 

!mparnto:-luk ha\a kuvvetlerinin 
ve haber o.lmdığma gör,. Sovyet hava 
teşekkllllerlnln hattkAtı yalnız kara. 
da yapılan askeri harckAt: hlmayeye 
lrnn tayyare kuvvctıerlDir faaliyetini 
tahdide ve beyannameler atrn.:ığa in. 
hisar et.ml.(IUr. 1.-an kaynaklanndan 
çıkan ve lran açık şellilerinin bom. 
bardrman edlld:lm.ıinl blldlrcn bnber 
ıcrtn asıl ve esası yokt:ır. 

Sovyet kıtalnrmın Ha?.er Denl.ZI ııa· 
hlllcrlnde Pehlevi ,,.c şalu:- §<'hlrlerin~ 

l~S'lll ettikleri ve Slrc:lr'a doğru Uerl 
hare-kete dovam ett'kle1 · uumolunu. 
yor. 

( BtUJ tara~ l incide) 
İngflterede de tayyare meydanlarma 

Henüz ifşa edilmedi • başkaca. taarruzlar yapılml§tır. 
Londra, 31 ( A.A.) - Bu sa.. Alınan harp gemileri Hollanda sa· 

bah resmi mahafılde bildirildiği_ bili açıkıarmd:l 8 İngiliz tayyarcsı ve 
ne göre İngilizlerle Rusların lra. Almnn av tayyareleri de Norveç sa .. 
na dermeyan edecekleri şartlar hlllcrl yalanında a tngnız tayyares! 
tespit edilmiş olup derhal !ran 1 dDşllrm(ljlcrdJr. 
hükumetine tevdi edilecektir. Bu 1 lngillz bombardıman tayyareleri 
şartların ne olduğu hakkında res ı dUn gece §imali garbt Almnnyada. 
nıl malı1mat yoktur. Yalnız u. münferit olarak uçmu§lcrdır. Hava 
mumi fikir, Rus ve İngiliz hüku. dafi topçusu düşman tayyıırelerlnden 
metlerinin lranın dahili işlerine birini dUşQrmU~. 
mümkün olduğu kadar az mü • sa Nat FIRKA llIHA EDJJ..ı>t 
dahalede bulunmağa gayret et • Borlln, 31 (A.A.) - Sovyct kuvvet_ 
mekle beraber Alman tehdidi _ ıerı. Salla'nm §8.rkındaki ormanlar ve 
nin memlekette tekrar baş gös _ rot.nklıklardn. cercynn ~den muhare· 
t:ermesine mani olmak ve Rusya belerde bUyUk zayiat vermfalerdir. 
ile münakalatı temin eylemek i. ss inci fırkanın gedikli mektebi t:ı
çin bazı tedbirler alacakları mer. mamiyle imha cdilmlş ve cepbımln dl· 
kezindelir. ğer bir .mahallinde mahdut bir saha 

Times !baş muharririnin işaret Uzerlnoo 650 Sovyet cesedi lrulunmu.ş. 
ettiği gibi müttefiklerin esaslı tur. Muvakkıı.t bir rapora naznrnn 
kaygulnrı, 1randan Alman hulul son günlerdeki muharebelerde 48 mit. 
ve nüfuzunun tamamile zail ol - rnly6z, 9 kara torpili, 800 den fıızla 
masını temin etmek ve bu nUfu. Bll~h. müteaddit toplar, 200 den fazla 
zun tekrar teessüsüne mani ol. araba. ve 100 beygir fğtlnam edllml§· 
maktır. tır. 

Bunun için müttefikler bir 
takım sahabet tedbirleri alacak. 
lardır. Bunun ı!c;in İngiliz kıtna • 
tının memleketin cenup kısının. 
daki sevkulceysi oktaları, petrol 
kuyularını ve Basra körfezi sa. 
hillerini işgal etmeleri, Sovyet kı 
taatının da şimalde Bakfınun 
petrol sanayii tesisatım ve Ha • 
7.er denizi sahillerini nezaret al_ 
tında bulundurnıağa mecbur edli 
meleri lazrmdır. 

Orta şarkı tehdit etmekte o. 
lan Alman tehlikesi zail olur ol. 
maz !ngiliz ve Rus garnizonları. 
nın memleketi terkedecekleri 
haklnnda İran hükfı.metine ga _ 
ranti verileceği tahmin olunmak 
tadır. 

İyi bir menbadan alınan ra • 
porlnra göre lranda halkın hisi 
siyatı, tnr.:'iliz • Rus teşebbüsü. 
nün lchinde<lir ve halk meselenin 
neticelenmiş olmasından dolayı 
huzura !•avuşıntı~ görünmek .i 

tedir. 

Odesa 
Sivil halkı Rus donan-
masının himayesinde 

70 TAYYARE DUştıunno 
Bcrlin, Sl (A.A.) - D.:N'.B.: 
Bildirildiğine göre Almıin hava kuv. 

vctıert dün 70 Sovyct tayyaresi dU. 
§ilrmllştur. Yerde de 47 tayynre tnh· 
rlp etmişlerdir. Bir gün içinde Sovyet 
hava kuvveUcrlnin 117 tayyare kay. 
betmeslne mukabil ancak 9 Alman 

tayyaresi tıslerlne dönmeml§tlr. 

~"'1NGRAD FASILASIZ BOM_ 
BARDDIAN EDtı.n'OR 

BcrUn, Si (A.A..) - Alman bem· 
bardıman tayyareleri dün ordunun 
muharebe faaliyetine müzaheret et
mişlerdir. 

D. N. B. Ajansına gelen haberlere 
göre hava kuvvetleri, Şark Cephesi· 
nin merkez ktsmmda düşman tecem. 
mülcrlnl. motörlU nakliye kollarını 

ba§lıca hedef olarak scçmlşlcrdlr. Rus 
lar büyük zayiata uğr~tılmışlarclır, 
Tam isabet alan blr çok mUhlmmnt 
depolan bcrlı:lvcı cdlldlğ1uden bir çok 

Sovyet cUzütamlıın m!lh!mmatsız ka.ı 
mağa maruzdurlar. Aynı l'Ölgcdc mu_ 
tcaddlt tayyare dafi batııryalan mu· 
harcbe dışı kıtmnuştır. 

Leningrad mmtakaıımda, yürüyüş 

kollan, kışlalar, dllşnınn mevzileri 
fnsı'lamZ bombardıman edilmiştir. 

UKRANYr\Dr\ lŞGAJ, tmll.E.."i 
\'1LA YETLER 

Bahriye mlllziml Hmrt .. Louls Con· 
te D'etienne, komtsyoneu Ma.ulcc Bar. 
lier ve tllccardan Hollanlra tabliyetin. 
de Jan • Lou1s Doornik, casusluk cUr
mnnden dolayı l:itume mahktlm edil. 
m1ş ve kur3llllQ dizilmişlerdir. Diğer 

be§ Fransız Comte D'etıcnnc'e yar_ 
dnnda bulunduklarmdan vcı komllnlst 
ntlma~erıne fBtlrA.k ettiklerinden 
hıı.rp divanı tarafından idama mab.. 
kQm edllmlş ve kurşuna d!zllml§lerdlr. 

PETEN 
{Haı taralı 1 uıcide) 

\'e l''ransanın §ere!, hay&yet ve men· 
faaUerl cndt,ıest ile mılte.:ıassis olarak , 
tarih kar§ısmda mesullyı>U Uzıerime 

"80 Ağustos gunn ııo f'j 
ım ıleımlı ımrnanc1$11 ı:-o ,..., 
b:ı lmnınndanlıl' JJJC) 

1
_,. ıJJ ,1 

besini ~-arntt:t ,-e ord•~ eııııt",ıı' 
flnlz. A kdcnlz.dlr Ucrl. ıtc l-• .:Mt 
dL Tnrib bir tekerrür ~o~ 
26 Ağostosundn J\.IP /. 

119 
""1'~ 

gfrd .) nytıısınd.'Ul JliıJI. • t.tı:Jı' 1 
1 .. 6 ,,,,- "' 

na al,tı. 1022 n ıı # rııtlll ·-' 
Türklük dUn)ıt)& bil" ııJ""° 
fer tanıtnmk is11klAlıl'lt .A 

tir' ... ~ demiş ve ilAve eyl~ ~il / 

'•l\flllotln 09 asırJ.ı. v'--
niln nlovl.)IO •:itklflnd•· rı('61 ,...._ 

t>'itırı -~ 
rarı ~alların en !' rıı tıd'l'~~ 
tepeden baı;lar. l crd • tıı 1111""" 

ti [Jtll:t 
meçhul kol ~hl er ...ı 

alıyorum.., bl:ı:lm ömel'.oi.nıi:ı:dlr·" ıııtl~ 
. o us• MarC§al, "Milli ihtııAlin gönüllü ve Cumhuriyet Ha.Ik par rııtı / 

muharipleri Fransız lejyonunu,. t.ecs· darc hcyeU llzasınd:ut C0

6 
l'i ti' / 

stıs ıruretııc lejyon ko.drol&rmm gcniç. Ali Rım Erem de söY'e ;.ıeflP.J 
teUlcceğinl ve böylece l1:Jyonerler gibi tukta l•uUo.nmakta oı:ıtı ·a. ,; 
muharip olmak gercfini kazruıtnaaııı1 ll ta.rlh.imizdc değil, dltiı~ 

1 
1f ~ 

olmakla beraber lejyonı•rlerin iman de açttğı çığırın derilll•ğ\;ııı ı:ıJ.:.t 
ve inançlanna ve kurt~rıcı hareket. , görlllnıcmııı slyas1 ve ıctlfi}t e~ 
Jerlıın i§tlrlı..k etmek lsUycnlcrin bu larn temel olduğunu t bS !"fil ~ 
teşekküle girmelcrlnln kolaylıışt:rrı. ve bugUn demiştir. ıyl dOC ıtı ·.; 
mı§ olacağım anlatmış ve sözleıine hayırlı ve milli 0 13 ral' ~;,0 tJP ' 
§liyle devam etmiştir: hemen hepsini bü)1lk :ı: ~ !ıı.. ""; 

"Benim vo Amlral Darlanm baıım 1 .., I' ·~ yuz.. , •. 
da bulunduğu bükOmeti.t: istinat et· Hntlp sozll'rine soy' cf\ 
mek .karnrmda oldu,.,•nmz sadık lrı-

bU tir: 
sanlar, lejyonerler, felO.ketim\zi \'e bu_ ~ 
nun doğurduğu IUtıbeUcriD chemmlye. 
tini anlo.mryarıı.k ha.lA mı.zinin taluıy· 
~1UU ile vakit geçirmekte devam eden 
btıtnıı. gayri memnunlan ve bUtun çe
ld.ngen in.sanlan bize b:ığ!anmağa da. 
vct edlnlz. Onların slnııi ve gUrUıtuıü 
tenkitlerini susturacal<.sı::.ız. Memlc. 
keti nlznm ve anlaşma yolunda tut· 
mak için bize gelmcsl lı,:ln çalr~ınız. 

Muslihane ,.e içtimaı faal.yetiniz kim.. 
seyl endişeye dllşürmf;)~CC'ktlr,., 

Sovyet donan111ası 
tehlikede 

Arlınd l$fıır, !illet-~ 
Bizi lmndan 2'? ) " 11çu1'"~ 

rınll ı;eldi,_imJz bf>l<l blıi 'il. 
dUsmeirtMı kurtar.t•'• tıttıl ".; 
rı.'ye slirültll)en çUrıU;. ,-e ~ 
!K'SClerden do "'~ ırn-1 bir ' /JI. 
m.Jlll, Jfük \ (' h.ılfiC:I il $D "'
) et ı1e\ lctlıı.c ı.a\'ll~·urt\ ı.J. r' J 

, .. ıı ~ 
t0tın cmıel• ırruıı " "" ~. 
lrtlıı bamsı ı•;lx'dl ~ 111Ull ' 
Nrnfıncb tek vlirııı bir 111,ı,..-. 
hallnclf> toptnıınml\t ~ 
i~lt" I• r /_ 

Son il•I ~ ıllıl< c1 '"''11 IJliılil' ~ 
rı5ıltlığı ~L.'lllc b!li.IU>""" ı' ~ 
ortu, ıloı';n ~ \ rııpt'~1 ırl"rı ;I. 
Halkan, Do,;'ltdn t111n 1'~1 , _11.# 
uı lilltt.lr büttin ctnıf• <'(! • ,.. i 

f Bas tarafı ı ıncideJ ·• 'r -
1 ı alı . dilı . ti B nk~lrr ., ~i:'l ~u cı ı:ııt•ırı• I 

makıne er l np e mLS r. u mlllr·tın toprnğııaln 1(1 (f ~ 
fabı ikalar L~n.in.gra.duı elektrik mııdığr [çin gilnlıik. fır~·' t rt';J 
ihtiyacnıı temin ediyordu. Vuosld n ı1 11''• 
il.zerindeki baraj da tahrip edil· .ı;lızt-ştçl bir siynıı;rtl• ,.,.~rıı ~ 1 

,_ al ıo uzalı: duraroı,, ov. . .. ttı ".tf 
miştir. Bu suretle sudn.n .ı::ıtihs bir ll"' · '• 

,.e mlllf'tl~rd"n !ılı.: ,_ıı~ edilen C'nerji ile lşl:iycn fabrlknla· nır\fl 
rm hepsi durmuştur. Tallinin ta - ııtetı ' 0 oy:ıınrnğı 01 

:aJilt 
rihi ve kUltür bakmımdnn ltıym<'t- <len, ldmdt"n 't ne ' ~ 
li !ı.bldcleıi bulunan eski mahnU<1· h<•lll olm "'ıın rııı.ıı.t ber ili<~ 
!erine bir şey olınaın~tır. Es.ki uoımadıf;rmt7. hl· •"r 1111" ~ Boşaltıhyor ,_, ı l l l · ıı~medl"lmlz bir nııı) ,:t 1111~ Berlln, 31 (A.A.) _ Ukraynııdaki 12 I klisel. er, es.ıu. sato crrın tn c ~n , 1 -es' 

b d k ı ı..•rn('I lıı•r lı:ın;:i l)ir ' buıı l"~J •-''Avet~-n 7 si <-maır.iyle. ikisi de yıı. lıarbm ta.hrı atm an mnsu.n n - ı ıt' •. 
.ltoskova, S1 ( A.A l - Röy

ter: Odesada şiddetli muharebe_ 
ler olmaktadır. Alınan bomba 
tayyareleri her gün şehre taar 
ruz etmekte ise de Sovyet avcr 
sırun ,.e hava tnüdaf aa..unın mü
kemmel oluşu sayesinde ancak 
pek az muvaffakıyetler elde et. 
mektedir. 

"" ~ ..., '"" B k J.ıil tim ml!ll bıtlklill vı topr• ıııı"v .Jll rı yanya Aım:ı.nlnrla mUttefiklNi.nin mıc;Jardır. una mu a an ve t"f'r .,.-. 
llnd dl gar ci\•ntmdakl bütün mnhıı.lklcr mG7.ü ımid"f~uı h 1" rıııd' ~ 

e e r. tanuımiyle hnrnp ol.muştur. Evle· hazır olmnı, ıiat. 1·'' ıt.111 ~ 
Bu yedi vllA.yetin ıslm'crl şudur: , . . , r u-ıııı:1 · . ..t ·' rin çoğu da enkıız ]Hlli"dedir. Tnh tıllkfımPt.•u·zl.'l 1 • ı1!Jrl"'.,.: 

~pcropctrovsk, Jltomir, Domencz, 1 n 1 , .. ı "·il· '( ~ 
ıiyc e3n.'lS·nda, Ruslar, binl rec i.i· l'tt ı;ı m •, '"'' · •· ".!t1 

Podolsk, Nlkolayct, Od<ıssa, Çermlkof lü vermiR ,.e kllll'yetll harp mal- ~ııset ,:ı~'l'·'-ıdP nu.:tı ''sr ·' ~,,J 
ve Vlnitzııdrr. Bu yedi vl:Ayclln me· zcnı<'si terk chn.§lerse de kU\'Yl'l dı mda lmlabllmr' ~ "ı 
sa.hal sıı.lhlyesl 264,600 ıc;ıometre mu. lerinin bliyilk bir kısmını I<'lıılnn- bo-~"ı •• • · • " ff"'" / 
rabbaıdır. Sovyet !.st.ntlst.iklerine göre diya körfezı ~olu ile kurtarmağa ımrLnı <ln, pnrtı, nr<'tı· rlıfll' ;! 
bunların mecmu nüfusu 16,724,000 dlr. muvaffak olnıu~lardır. top\ Pfrun mil!Ptr", .. ,ı:ı~ ,~•"--*' 

Şehrin merkezinde kadınlan Ukrnynanm heyeti umumiye& Besa· ~;mdi Sovyct filo~mıun ba.r.hcıı sınml.ı dalma tt•tlll • •' ıı rl~~ 
ve çocukları öldüren bir Alınan rabya ve 19Stı da. ilhak edilen şar. vezüesi Kroustadt ana üsUnden rnk :mm Şl'f lnu •ti .ı·rı ,ı1ı.ıJ' 
b:ı.taryası Sovyct avcıları tara • kt Polonya dahil olduğu halde soo,ooo Leningradm miıdafaasma lşt:rnk "'°ın blr kiltle ;:tı:ı " 11 

fmdan keşfedilmiş ve susturul - ldlomctre murabbaıdır. Ve 40 milyon olacaktır. milli blrlll~tt> bııtdııt... ~ 
muştur. nUfusu fhtıva eylemektedir. Ukraynn- B ı· d l lı b ı · r' •"".# ... er ın en gc en a er <'re gorc 

1 
, • ., tı t" ~ 

Şimdiye kadar hiQbir fabrika d:ı. nUlwı kcs:ıfctı kilometl'o başma 70 Tnllinin dümn-i üzerine Alman'-'e. nu ma<ııım h:ı ,.o ... ~ 
::.-•••"'U .1 ,.r:ı r, ttl'M hiçbir hedef hasara uğramamış- dlr. NUfusun yU7.de sek.'l('nf Ukrayna· ılo l<"inlandlyn arnsmda doğrudan raJ:rn<'n tı-c:wü7A' 1' ttnhtJ ,11 ı:-. ,ıt 

tır. lı, yüzde dokuzu Rus, yüzde 4,5 i Ya.. doğruya muvasa.la tesis edilebile· .. aı, bir .ıo \j;'ll'ito-. ıı~d I_ 
Kadınlar ve çocuklarla ~n hudl ve yUzde 4 Q Alnuındır. Şehir_ ce.ktir. F,nlnndiyaya gönderilreel• irin hiç bir dl'hş• ttrn ~ reı"' f 

müdafaasında zaruri olmıvan lerin ahalisinin yüzde 40 ı büyüıt Rus yeni kıtnlnrm ve harp mnlzemcsi- bir imke&n kn~dı dil•1ırı;ı1'~ 
kimseler Rus filosunun himayesi ve yü7.de 2S 1 Yahudidir. Alman ır· nin artık lsvecten geçmesine lü- mi .ırrı lmrrndirccrıc " t!l"' 1 
altında tahliy(} edilmiştir. Fa • kmdan olan nbnlinln çoğu §chlrlerin zum kalnuyac:ık ve bu suretle Is- l:ır ı;östrN'ft'ı;oi.mll.(" <f•· 1 
kat şehri sonuna kadar müdafaa d!§mda yaşamaktadırlar. voç'l.n bitaraflığım iblfı.l tehlike· ıııız ,·:ırdır. ırıllrı' /1 
etmek azmi katiyen sarsılmamnr Marlupol ve Ode.ssa m:ntakalarmd::ı si de bertaraf edilmi~ olacaktır. Biz o birlill-i de. tıtı 

11 trr. İşçiler bizzat kendi atelyelc· yapynn Almanlann diğer lıallta nt'. Finlandiya körfez.ine> dökülen \ğusto ı:ı borçturur.... ;\l ı f ı-
rinde iki zırhlı tren yapım.5lar - za.nuı nlsbeU yüzde 10 dan fazladir. maynlcre rnı";:'lllen So\·yet filosu Ali Rıza Ekrem Ebedi .: ~1111 !=r'~ dır. Bu trenler muvnff akıyetli Ukrayna bllhruısa hububnt istihsal Tallin ile Hclsinki n.r.ısın<l=ıki de- ı uz1z ha.tırn,.;ını tebcU ve. ıı4~t· 
taarruzlarda bulunmaktadır. edilen bir memlekettir. niz ruıltliyatına acaba nn derece- önUvr kar.r Ttlr.~ mill"tın rıırrtııl 
Şimmalde ise Almanlar batak· Almanyada, hubub3t ekimi memle· ye ko.dn:r mani olabilecektir? Sov- j ba,.ıılığr.u ifade C"dcrcl< s<'" 

lık arazide Lenin..~da. yaklaş . ket toprnklarmm yüzde 40 ı nlsbetl..r. yet filosu şayet Len'n.,""rat meydan ıc bltlrmlşUr: . ..ti 
Tannı.par ve bu hududu bnzı 

IF.4111ıılalanl& da geçmişleroir. mak kin ellerinden gelen ib\itün do bir saha kaplamakta Ukraynada ı ınuhnrehcsindt'n aşağı yukarı sağ . .\0rlmıla~ınr, ıırdl tfl"/ =============::::::- gayreti sarlediyorlar. fakat her L'I<' bu nlsbet yüzde 63 dür. UkrAyna, ln.m çıkarsa ya mayn barajını ?.or- Şimdi nsıı ı•z.('li ,.<' <' ıt1= ,·~ 
muharebelerine benzer bir muharebe yerde aynı azimli mukavemetle Sovyet Blrl!ğlnin blllı.ns:>a şimal ve laya.rn.k lsveçe iltica etmek veya \Urhğn dt.incrr:lr dt~·,ııır• ttlfllt ~ 
hazırlamaktadır. Bu muharebenin karşılaşıyorlar. Ve ağır zayiata §imali §arktsi için blr hububat ve et keneli kMıdini b:ıtırmak mecburi - ımıı ... lllitlin b•ı r,o M\t11; i\~~ 
Brlansk'd:ı. cereyan etmes1 kuvvetle UW':tıY<?rlar, mildafa~ h_attmm i· nnbandrr. Ve Sovyet Birliğinin en mu yetinde kal.:ıcnkt1r • hı olduld:mmızı cıı, :';4,,ıc~,J askeri muharriri yazıyor: muhtemeldir. çerılerırufo halk sakındır. Tram· i bim zlrat Istlbsaltıt yapılan mmta.ka. ı.rnıUlt>rinn borchı t.ıılı t:ı'I'. 

:flborguu zapbndan ve Estonya vaylar sab:htan akşama. kadar srdır. tJkraynndnkl şeker sanayii de Sovyet teb~ı·gw ı" 7.1 da rrıı:-ln ba ,-·.:ıdıtn tas ı·-"" den h Filhakika Alınan kuv.,.cUerl bir haf· J 1 0 
v ~·n soııra cep e· muntazam .:.! iE;lt>mc' tedir. A> - hum.ısı bir ehemmiyeti h:ıizdlr, hliyük Tilrl• mlllı-tl. 

fimallndcki Alman kuvvetlerinin ta evvel ce!lup cephesini şiddetle bom kantal;:ır açıktır. Ün~versitcde --------------
de bir değtşlkl!J, h~'ll.lle ge_ b.ı.rdrmruı. ctmi,..tlr. yaz sonunda her Yakıt oldui:'U fı!İ. Londra, Sl ( A . .4.) - Dün ,ge· - d'kl6 
§ilphc yoktur Alman tazyiki h•ç bc • .lenllmedlk "ılr '!>" ı kt s ti . kab"ıl ce yarısı ~şrcdilen Sovyet teb - 1 Go·· be's Vene '}. ~-' aqaja.ıMr:aJ Kulçer ordu~nun }'inlan şckılde kendin! gö l<'reb!l!r. 1ı~~;k~~\Ü~:Uk bir kısmı askeri ovye erın mu 1 Jiğinin metni: 1 IJP'" ... 

~e Nal'"Va .temr .. ugn. mınt!\ka. Alman tebliğinde Ukraynada müt:hassıslarm idares! altında taarruzu Cumartesi günü bütün cephe r.:.,~ 
isal etmesi muh cıcıır. Bıı Uık . . . • .1 şehnn sokaklarmda sıperl~r ve imtidadınca şiddetli muharebe • \ enc~il•, 31 CA.J\.) - ~ıf 

llJlır:. .. General Buch'm ı.rtnlan serbest Çarn~gov cyaletı~ıı_ı t~nmr~ e tank kapanları kurmakla meşgul lerc devam edilmiştir. 27 ağu;; · prop:ıganda n:ızıı ı dokt~~ıı!l ~ 
tır Bu suretle serbc"t ko.la· Al:naıı kuvv~t.lermm <.'lınde ibu • d~ Ş }ıj · d t · Berllıı, Sl CA..A.) - Ruslar 1 tos "'iınti tarafımızdan düşürü · be'-·nclmilel sıne-mn festl ~tJJ"" _11..--- . l d - I·:ı dcdilm<'ktedir Bu ur. e r cıvarın a opcu mcv 1 ,.. ,, e 

elan bu kuvvetler şimo.l lstlkame. u~ !~=~ y(jyefin ~imalinde .Din· zileri ve mitrr.lyC\z yuvaları ha· füycf m.ınt:.nknsmda mukabil tnm~ ı len düşman tayyarelerinin C\•vcl yrslle yapılan şenlikler 
ıın.ı•liAlı faaliyete geçerek Pctrovz"odsk e} a L ~.,e · "' . . • zırlanmaktadır Dü!'"mandan alı- ruza geçnıl.§1.er ve Dinycperi geç- cc bildirildiği gibi 41 olmayıp için Vf'llediğe gel.ıniştır. 
~ttil!llıaJuıauıda tevakku' etmı oıan ırın yepe: ıle Desna ar8:5~n. Bırı nan tanklar v~ otomobiller \ine mek için bir çolt genlilrır kullan - 66 olduğu şimdi tahakkuk et.niş ~tde 

tıerile irtibatı tcsk: icln Lndoga :ı.nsk~n ccmıbu gaı~ısınde bulun- cfö"'mnndan alınan vcdek kısİm • mrşlardır. Nehri gcc:mek ic:ln ya.. tir. Nafia Vekili lzıt11 ·-''' iJ 
ı.tlkametincro t'erlcyccek'er vı:> 1 maktadır. Bu v~•rete n'lzamn l;:iıe tamir edilm~ktcdir pılnn bu toarnız nki."n kalm11tı!'. j Lo11dra, 31 (A.A.) - Pazar \'eJ.,.._,j. 

... pıııılll ile Jııl!).Skova aaamdaki ir 1 .\!man kuvvcticrı ~"!rp~an ve c~. Giinlcr g"c;mekt,.. V(' HiÜerin fi Cephenin merkez m.mta.kasnıda. I günü ö~le üzeri ne$'edilen Sov · h.nılr, sı <A.A.l - Nn!'~e ~ 
Jraa 8'ırettc lteııclıhcceKlerdlr. mı~tan 11 

brekrte f!1\!~~~lrek bır ı' oo.r:-di ta~u d:{ Den"prcpet · Ruslar muk:ı.ha taarruza geçmiş - yet tebliği: Fuat Cebe.soy dUn otoıno~c ~ ,d' 
• 11 ........ mmtakasmdn ~ner 1 T·. vı"ıvett,.. \.1 iJTl~R • r ar. rov;:,k eirafrndı. harap olan fah- lerse de D.N.B. njnSlIL"l göre bu l ~o Ağustos gece!rl krtalarımız m'z. g lm~t.r. Vekil ız:n· ~ 

, _ _,_,, •----ı d Al --1 - 1 d t bo nd --~;ı;... de mfidde•- Na!la 1•lcılni t l"llellllıto ~11,e göre .Mo~ovanm Cenu:o. ('{'-M.c<:inde kayda değer rikalardar. başka 'bir fieY temin muLUllJ.li .........-.1•=- ar a mlM._r ıııu u yu a çarp~a · "1"' ~ 
~ill '*" için Sı:rıolmllık Ye G<>meı mühim bir ;;;y yoktur. ~ir. tarafmdan durdur.ulmuştur. vam etmielerdir. · cekt.ir. 



~kiŞehird ıı· Ntşaaıaauıar J 
be 1 en 
~ t er Eminönü e'\'lendlnne rııemurlu- 1.9.1941 ~ ~e f I" ğunda nlşanlaaıntar: 

\ah ~•Yeti • Por Alemdar Ankara cnd. No. 20 
~elerrı .t~na karşı bğcnber Btıaı Krrcali ile Fatma 

l .. "ılayette Semerciler. 

'7.SS Hafit 
Parc,,ınlar 

7.45 Ajans 
R.00 Uaflf 

ndrnıı) 

J9.M O.la 

musUdsl 
.ZO.lli l'8d) o 

parçalar gnzott'f>i 

8.SO t~1n saati %0.45 Hı: ttanm 
~hl Yeteket Demirtaş M. hzetbey sokak No. 1 

C ~ ı ~ 8 de Eıjref Kqık.oğlu ile Nadide 
~~Uııı '-"i ehire bir kcr<> Fırat. Ya.vuz Si.nan M. Dolap So. 
~;·~1 • ~oıııu- çamur der No. 5 de makinist Salih .Mir:ı.sycdi 

doıu ~desi teneke ba- ıle Hatice Sertdemir. Merean E-

1% 38 Pı re,· '~ 
37 

M'mallerl 

Türkü 1 

Glirg<'ni il\ 

1;'1\r o~-un 

~ d l11i. ~:aıınlleler ha _ minpnşa 'Xo. 44 de berber Biln) a.-
10rıı bır ı.._gunku Eskfşe_ mln Taşlık ile Sirarpi Tülbentçi 

~,; fıtııı btılauelde olmuştur. Hüsanıettbi so. No. 34 oe ma.nifa
:t...:"~ h rı bu Orta Ann· turacı ~fustafa Dalyan ile :Melih 1 

~la 4~ 'I'ürkun go~ _ Arin. Beyazıt Okçula.rbaşı No. 63 

12 15 AJ:uı" 
l S. 00 J\11 rıı:ıık 

21.00 '1.lrruıt 

tnlnlml 
şıukıL'lr ll,10 Knrıı,ık 

IS.Sil Karı ık nrkılar 

progroııı ıı.so Koııuşnuı 

18,(1~ namı (1an,~ı 

AllP i) 
· artacak bir hale de :işçi Ohannes Xiğdel ) an ile 

le. Çok §(' Hayganu . Hocapru a Hüda,·endı- mU~i[:"I 

ıs.so f<'asıı :ı:ı ..!ı.ı., ~cnfmıl 

uı.so AJ:.uı .. ork~tra!iı 

la<; de ~n.~'apılnıı ve yn gUr cad. No. 9 da terzi ıustafa 
~ }apıJ,.n Ufusu her gtin fiündoğdu ile Şerife Ufak. Kndir-

. -ak ~-L ga Liman cnd. No. 151 de demiı'cı &l-. '4<Wl1 pek çok 
<.ıJ.~ı)lı I' İbrahim Kökes He lffet Kıyılar 
~ ltan ~ 1. LJ.mt Alemdar Binbirdirek Piyerloti cad 

ttl'tır 
0 

b •1.edjJe rcisı mii. No. 41 de komisyoncu Ahmet Hnm-
b.l""1~e ı.._~reı n.e olan bir dı Sazklr ile Ommilgül Menekşe 
--~lli ..-.ı • ..,, " h Snıaç lslınk mah. Esiı'kemnl No • Ve he .,e tr pUmın • 

-a olan "n~z kadastrosu l 25 de sayacı Panani Pnpadopuhı 
..ıc ~it .. ~hrın nazım plli- !.le Simndnıhi. Hacı kadın Saatçı 
•1.11 .. uratıe ~oku u No. 2 de makinist ll1isevin 

• çnlı ılaca- ~ 
a, h Rahmı Ersın ile Hüsniye 'l'elll. 

~ıı t gij 
tdıı_dları i 11 f;ı>n şleyen 
,""'111 ııı d~~dc lmıanta mü. 

gru bir hareket 
Oıı S 

~t ~ıe:~('} şehir harici 
't!ı ~ k san tı'alının 
)ıJ !in içi e olunan mahal 
~~el ~d kalın tır. 

ll ~d;rsuk çayı kena 
fr~J\ tİiı('t ev~ılen yerlerde 
~ı. ÇtJtınışt er ve mahalle· 

1Jfit) ır. 
\.. t l';\ ~ <11~ l IHUB!\Tf 'A 

rıh Ç\R,_..LER 
~ lı.ap~!'_,Yrl taşmakta \'O 
~ alttatın ">arak birçok ev 
~l'ıl 120 iŞ, 
..,. aileıc)i~ } Ikıhnış Ye su. 

bit lilllla •8~faletc sürük 
l'qıır1}cı% llıani olmak fçln 
, ~·ıaı- ı:::; teşkil edile
' d:ı~l"I rlatnu trr. Be· 
Ot ~li anııta nıuhteviyat.ı. 

· tbikn geçmiş 

Hnc:kadın Darlilhadis N o. l J de 
manav Kemal Tiken ile Zi.ncti .Al
maz. Eminönü Nur npt. No. 47 de 
Abdi M'nhlr Toplu ile Nn<'i.}C g. 
roz. Sarnçali so. No. 27 de Vasfi 
Korkmaz ile Mevhibe Snlöz. Yan
cıyo.ku so. No. 42 de Ml'hmet Su
di Kondu ile !<'utma Eral. Naci 
Fethi Yıl ile Neriman Geçti. Hoca 
paşa 1bnikemal No. 136 dıı muhal
lebici Etem Boztorun ile Ce\•rlye 
Tunçer. tshak paşa mah. Rarnce
hennem No. 11 de doçent M. Ba· 
ha Erden ile ıcvidc T~ı. Bc.}a
zıt Bakırctlar No. 34 de balıkçı 
İsmail Horfoel ile Gülizar Eren. 
Kumkapı Kadırga Tabsmoey So. 
23 de öğretmen İbrahim En.oy j.~ 
Fııtma Zehra. Sille.)·maniye M 
:-c.se No. 2 de hamal Husc>yin Gec 
gerlioğlu ile Hatic° KUçükaya
sofya mnh. ce cad . .No. HH me
mur Mustafa uuven ile Necmiye. 
AdJI Altat ile Seniye Suver. 

)\ t\;1 k 

~~(l~ı~:~~: ~~~ Davacı iken suçlu çıktı 
d \' ı:ıO!'tse:_?lc>rl belediyo 

t ~ ~I ~'Un- kenarlarını 
ıtlltı b ege başla.mış-

ddı:-ciOd.iyenin bu fa· 
\>e ~d nıonuıwıdur. 
~ tlltlt4 l'Si çok modern 

ıN1Sa.J~larıa dolmuştur. 
"t~ titıtdir. }oluna parke 

~-l biı-~ . -
>~ ~~ «:!ltirdiği sehrin 
t 1\ e~ı asri sinema 

~~~lı:tf\~l' ettirilerek 
~ ~ ~ . &kişehirda 
~,l.!Q.. l{ .. 1ta daha dort 
~°" llıa le Ofırüb~nıdan Ya. 
~ ~adar olan Ponıuk 
~ hah %k gilzeI ve fe· 

iı.ı.:' l('~elel', binıbaneler 
•t~lilc Yapılnuşttr 
~~rh~ vakıtı~da 
~~e QÖk~ ~ için bu 
\.ı~~ 1( lUyor. 

' hatJt llda.r temiz ve gü-
~' btırada çok mfi· 

l'a11 b.i 
iblitnhir ldınaenin issiz 
~ aı ~oktur Fab . 
~ bın1erıe · insn.nınn -

ger 
'~ dotd ıtkl'n akşam sn; 
~ . \Uııgu Yüreklere 

~~~llıdaıtı viran bi • 
)a...Liatbnıa 0 telin.in bulun· 
IM..~ttıa k edilmiş olup 
~ ~ t bnşıanncaktır. 
~.,~~bulvar ve 

~~-ta~ YF:!Th'DE 

~~---.. ~ ..._\ ~ .... · lt~ ~tirilmeğe 
•:'\~. ~a ~ t.bniz muay. 
~ tll ge bu zahirclc· 
~. ~ ki~ toprak ofi-
,~~ ~"il~ şuııu bir kuru, 
~. ~ :ta: • elıre gelen ynz· 
\..' ~~~ ~irelerlni bo. 
ttıı\~~llra g{jJ~lerhıe yerleş· 
'~~~Jar Ş, CUnbllş köy-
~~~-

~l'aat bu civara gön· 
~~s~e Ço~altineıen iki yı1 
~~ ~!.'~' JtlUvaffnkıvetli 
~Alt 1:1,t' ~~. nu <PIA:~} • 

--.ı.lijı..._ ea.~esin .. ~ e ve 
~~ ;N "'tl.edilt . de birkaç yıl 
~ ~ biı- kal'I§ topralı: 
~etı el.elin bu husustaki 
~~k bUYiiktür 

~ ~ l>ıg.,tORMA.~ 
~ ... ~()Ca 

t >~ }'ar-alandı 
'h~ ~ ltid et aı 
~""~ "-1~~~: 
~~ta~ı Aksaray 
\' ~~ ~. te1tnıeoo lbr~ 
~~ ~ôbiJ!e ça.rp~ 

ar 'Valı!Jan:m!'1a:r-
"~~ 

Sultanahmet civarında oturan 
Mutaza ndmda birisi, dUn cv!n
de kiracı bulunan Haticenin 17 
yaşındaki kızı Saadete musluk 
başında rastlamış ve kızı bir kö 
şeye sıkı§tırarak ötesini berisini 
çimdiklemiştir. 

Bunu Saadetin annesi Hatice 
gönnü ve Murtaza. ile ~iddelli 
bir kavgaya başlamıştır. Kavga 
sonunda Hatioe Murtaz.aya ağız 
dolusu küfretmL<? ve her ikisi de 
cürmümeşhut üçüncü sulh cem 
mahkemesine karşılıklı davacı 
olarak verilmiştir. 

Ancak muhakeme sonunda 
Murtaza.nın Sa.a.detin ı:öğsünü 
çimdiklediğine dair bir delil elde 
edilememiş ve Murtaza beraet 
kazanmıştır. Haticenin ise, Mur 
tazaya küfrettiği sa.bit olmuş, 
kendisi 2 gün napis cezasına mah 
kfun edilmiştir. 

- Gllzcl bacaklara. VenUsün 1:ıa_ 
caklarmı andıran bangi taraftan ba· 
kılsa mUtenasip, cazip. iıısanın !ç\rıde 
arzu uyandıran bacakıare içım· titrer. 

- Ne gfbl .. 
- Tıpkı kelebek kanP.tlan gibl. 
- Ctlzel. 
- Senin anlaytt.cağın ben güzel. 

mütenaatp bacak A.§ıluyım. 
- Zaten fik eözlerlndeu bunu anıa· 

mqtıın. 

- Yüreğim sızlar. 

- Neye! 
- !Böyle mUt.ena.stp. Venns eo)ı.ın· 

dan olmlyan bacaklara.. 
- "O'zWmeye :ne hacet. Mademki gU 

zel bacaklara A§ıksrn öte tarafını bı. 
rak. Fakat şunu da dil§Un ki, bacak_ 
lan güzel ohnıyan nice yllzü, gözü, 
göğsU cazip olanlar da vardır. 

- Doğru.. IAldn ben bacak iı.§rk:ı

ynn dedim ya.. tıte burada, bugUn 
seninle gezerken hep bu UlrlU, bu ctn.s 
ten bacaklan arıyor gözrerlm. 

- Onun kolayı Yar. 
- Nasıl. 
- :Mevsim geliyor. Her hafta bir 

plAja gider, doya, doya iatcdltin ba· 
caklan .seyreder.sin. 

- Ha.. dikkat et. Be:: bu l§le, bu 
zevkte, bu &raYl§ta biraz da ekono· 
mlye aadıkım. 

- Ylııi.. 
- YAni pa?'UIS, malmi.fınz taratın. -. 
- Sende birader :>ek miifldllpe. 

.mı.in. 

- Ne ya.payma kardeOim- Oılpte 
para ~ O&l"Mla b&ylıe olaca. 
1DL Hs 'b&ft& iblr p1&j9 gtt.mü 1:ı1r 

Jl&)'ll .....,. ırinmk ~-

:bd uiıadllf bir aptı, b!r JÜan 
,, ırt .................. . 

ıu. 4ü Konuıınıa l%.S~ Ajl\n11 

!Türk hın'U 22.45 hun!! 

l\nrumu MUzlı;t 

';:: ~azortesi Salı 

- 1 Eylul 2 Eylıil > -~ 
<[ Şaban: 3 Şnb!\11: 10 .... llıur: JJ~ Hızrr: 120 

\ıuoıı.,ı \. ıur-ıU'I l'.ıı7J:Ull \ ...... , ~U· 
• ıne h> 

6.28 10.4-0 G.21 l0.i5 ,, ... 
Oğle 18.14 6.81 JS.18 5.82 

iki.udi 16.55 9.12 16.5' 9.JS 

,\k ıım 10.tS 12.00 19.41 12.00 

\ atbı 21.20 1.36 21.18 1.86 

imsak ..... o 8..67 4.41 9.00 

Demiryolları lise 
mezunlarından memur 

alacak 
Devlet Dcmiryolları kadrosun. 

da caha ziyade lise mezunu me· 
murlanı. ihtiyaç olduğundan, ev
velce ortamektep mezunları ara
sında olduğu gibi. ibu leaf da lise 
mezunları arasında ve bütün 
me:mlekte şamil olarak bir jmti· 
han açılmnsma karar verilmiş -
tir. 
Haydarpaşa, Sirked, Ankar· 

Balıkesir, Kayseri, Afyon. Ada. 
na, Malatya, İzmir ve Erzurum 
işletme müdürlükleri merkezle -
rinde yapılması mukarrer hu mü· 
sabaka imtihanı eylülün yirmi 
beşinde olacaktır. 

Bu .inıtiruı.na askerliğini yap -
mış veya askerliğine en az lbir 
senesi bulunan beldir veya bir 
Türk kadını ile evli bilhassı şi. 
mendif ercilik gibi ağır lbir mer 
leğ'e tahammülü olduğuna dair 
elinde vesikası bulunan lise me· 
zunları kabul edilecektir, 

Müsabakada kazanan liseme
zunları münhallerden fazla olur. 
sa sıra lbekliyeceklerdir. Derhal 
vazifclendirilenler stajda bulu -
duldarı müddet iGinde baremin 
tayin etmiş olduğu maaşı ala('al· 
lardır. Yalnız Umum müdürlül·J 
kendılerini istediği yerde kullan
makta serbest bulunacaktır 

yarak, bir tazı gibi koklayarak !konu§ 
makta lken yanlanndan çok acele yü 
rilycn gilzcı, mütenasip oocaklı bir 
!;('llÇ lı:ıyan geçti 

- İ§te, işte geçti. Gidiyor. YUrU, 
acele yUrU. 

- Yoo .. Acele yürtl diye beni yor. 
nıa kuzum. 

- Yahu .• yUrtı, geçti uçtu, gidiyor. 
-'Peki ne yapacagız. 
- Hızlı, hızlı ana y'.lli§melt tızere 

yürtlycocğiz. 

- Canım bırak §UDU. Ne yapacak.. 
em! 

- Ne mi yapacağım? 
- Evet. 
- Bak neler 

yahu, Aşıkım. 
- Anladık. 

yapacağım. Aşıkım 

- YUrU diyoıum aana .. 

tkl arkadaş Adeta ka\"ga ediyor. 
muşçasına konugarak ilerliyorlardı. 

GUzcl bacalaı kız ise onlardan olduk-
ça uzakla§mıştı. Bayan susamış ola· 
cak ki, bir sucu dllkkAnmm önUnde 
durdu. DtlkkAna yakla§tı. Çok geÇ. 

medeıı elinde limonata dolu bir bar_ 
dak görUldll. Fırsattan istifade ederek 
!ki arkada§ bayana yetlpmek UYıere 

iken bayan bardağı ve panumu sucu.. 
ya verir vermez yine .s'.b'aUe Derledi. 
Takatmden Dolmaba.bçeye doğnı in· 
meğc başladı. 

- İ§te §imdi yakalayacağız. 
- canım o yakalanır mı T Baksana 

yddırm\ hızlyle gidiyor. 

- Yllrt1. 
- YUrilyoruz ya i§te. 
- BuraBI yoku§ a,a.ğıdır. Yorul. 

me&.n çabuk )'e1lşfriz. Bak, bak ne 
J1111W1, De taze, Dıl cakid bacaklar .. 
Bak. Ne surat asryoraun yahu .• Sen 

tı UIV PTBQ bla lqhnpna 

5 - VAKJT 1 ETI.tlL 1Ht 

Dünkü at yarışları 
- .At yal"IŞlnrının scku:lnci Jıetta ko· 

şuları dün \'ehefenrudc, yioo bUyUk 
bir kalab:ı.lık meraklı kUUeal önUnde 
yapıldı \'e her hafta olouğU gibi dlln 
de sUrprl:rll gcı,:U. Koş'11nıın neticelen 
şunlardır: 

BIHlz.>( l l\O:;'ll: 
ClinUn blrinci koşusu tlç yn~mda 

Arap erkek ve dişi taylar aramnda 
idi. Bu ko~u.}"8 SUleyk. Kuru§, GUı
geç, Tnrzan isimli dört at girdi \'C 

bermutad •rrı.rzan gayet rahat bir ko 
şu yaparak birinci, KuruL' ikinci, SU. 
leyk tıçüncU geldi. M U§terek ba.bls 
gnnyan ıoo. plase yll7., pll'uro 250, iki_ 

il 2fi0 kuruş 'erdi. 
IKtxct KOŞU: 

Üç yaşmda yerli yarını kan İngillz 
at ve kısraklara mahBu~ Mesafesi 
1200 metre. 

Elham. Hencs. NerimM, Dellkonlı· 
nın girdiği bu :koşu Ellıanm b1rlncl 
gelmesiyle neticelendi. Heves ikinci, 
ı>eıiknnlı UçilncU geldi. MOııt.erek 00. 
histe ganyan 100, pl 100, pl.Ase 125 
kuruş v rd.i. 

Dün~ at yO'TT§lan ntlan bir göribıü.}_ 

ko~larda lklncl gelen Niyazi KU?"t&_ Mti§terek ba.hts ganyan 900, ~ 

ym Bozkurdu güzel bir koşu yaparak 200, plllse 100, çitte ı~. fldli 900. 
blrinci, Sava ikinci, Bora üçllncU oldu. tlçHl 4100 kunı§ ~ 

ıoçoxon Ko~u: 
İki yafmdald yerli saf kan İngiliz 

erkek ve dişi taylar& ~.a.b.lu.e. Meea· 
tcsı 1200 metre. 

GUniln en mllhlm ve heyecanlı ko. l 
ı.ıusu bu oldu. Hcrkec tımıtlerlnl Salih 

Temelin ~ batlamf3. En 
mühim rakipleri de Fehmi Simsaroğ~ 
lu ahın. 

KO§U toplu bir ha1de ba§ladı. Buket 
başta. Çob&nkm Buketle Demet ara.. 
ama girmfo. Çokl§i.yorlar. Viraja bu 
§ektlde toplu bir halde geldiler. Bun· 
dan ııonm mücadele BOD hIZDU aldı. 

Neticede Demet bir boy ara ile ibirln. 
af, Çobankm ikinci, Buket tıçtlrıcU 

oldu. 

Bursa yüzme birinciliklerinin neticesi 

I stanbul Türkiye 
şampiyonu oldu 

Müşterek bah18 ganyan 200, pl~ 
•oo. p1nso ıoo, çifte 2•0. iklıt bahts 
1425 ltUnl§ verd.L 
DöRDIDmtl KOŞU: 

Oç ve daha. yukan )'11~ 8&f kan 
İngiliz at ve kuırnklarma mahsus. 
Mesafesi 2000 metre. 

Bu ko uya Dandi, Karo.ntll, Özde. 
mlr, Romans, Rol, Huma Hatun adlı 
altı at girdi. MU§terek bahis Romans 
uzertne Oynarumf. 

KO§U ba§langıçta Huma Hatun ba§" 
ta gidiyor. Karanfil Huma Hatunu 
takip ediyor. Romana vlraja kadar 
bu vaziyette geldi ve öne geçU. Fa. 
kat son metrelerde karanfil aılu blr 
hamle ile atıldı. Ve Potoda blr bum 
farkla birinci, Romans ikinci. Dandi 
UçürıcU oldu. 

lııt:U§terek bahta ganyan 200, plAse 
150, plft.se 100 kunııı verdL 
BE!)'lNCl Koı:;u: 

Sat kan Arap aUan arasmda ve 
mesafesi 3000 metre olan bu koı.ıuya 
Tomurcuk, Sana. Bozlrurt, I,şık, Bora 
lsimll beş at girdi. Bl.ltUn ümitler ls· 
mail Hakkı Tekçenin Savasına bag". 
ıanmı~. Fakat haftalardo.ııoort girdiği 

- Yoruldum, bittim. 
- Hotlr için çiy tavuk yenir. yUrü. 
Bayanın çorabı dll.şmU:tU. Bir kc_ 

nara çekildi. Yukarıya kaldırmak ı.. 

çln uğrB§ıyordu. 
- Bak, manzaraya bak. İşte dUn· 

ynlar bana verlldL Şimdi bUtUn dlln. 
ya benim oldu. 

İkl arkada§ nihayet çorabın yaptığı 
bu bckrennıcdlk muziplikten !slifade 
edip bayana yet.işm~lerd.i. JAt ata_ 
rak yürürlerken bir :1lkkat eseri on.o 
Jarm beyhude ko~tuğunu kendilerine 
anıattt. Bayanm bacak an uzun uzun 
tnytcrle gözlerine gör1ln0yordu. öteki 
arkadaşına: 

- Hatır için çiy tavuk yemek lA 
zımdır. 

Arka.smd:ı.n taUı heyecanlarla koş. 
tuklan kızın ba.caklan bacak Aşıkmın 
mldesını bulandrr:ıI'l§tı. 7..avallı Erme_ 
ni kızı Blnege benzemi§tl. Buna ra~
mcn A§ık, arkadqmın: 

- Hatır için çoy tavu_k yemek 11'1 
zımdır. 

SözUnn lrulağmm arkasına atma.. 
mıştı. !ılı.kat bu tavuğu pi§f.rmek BU.. 
retlyle yemek mümkUndUr dU§Unocs:i
le sarmldı. Beyhude koşmu§ olmama· 
lan için Dolmabahçeye kadar inen 
yoıru,u kızla beraber takibe koyuldu. 
ıar. 

Bu takip boşa çıkmadı. Tam tram.. 
vay caddesine çıkacakları zaman Er. 
meni kızı ile iki arkada§ avlapnrş ko
DU§mağa bıı.§lamtllardı. 

~ytarukmcaksözle?'~pi,şirllıı>l§. 

ti. Şiı:ıull yanya.n& Bc§1Jrtap dqğru 

kOl1uprak ilerllyorl&rdı. Ktzm Tllr~ 
~ bozuktu. &6y1eyif taıs .ıan • 
nirlendiriyordu. Bebeğe gitme#e ka· 

IS> 'tlCll'!e"8k ~ duralJm .,... 

BaNa Sl (Hususi muhabiri .. 
ıııizden) - Beden Terbiyesi umu
mi müdfirlüğfi tarafından Bursa.. 
da tertip edilen ve cumartesi gü
nü başlıyan Türkiye yilzme blrln
clliklerine dil.n de havuzlu p3Jik 
yüzme havuzunda devam edilmiş 
milsnbakale.rm niha.ycrtinde Buma 
valisi Refik Kornltan yüzmenin 
ehemmiyetln.den ve memleket mil 
dafansmdaki rolilndcn bahseden 
mUhim bir hfüı.bede bulunmuş, 
bunu müteakip kıwınanlarm mü
klifatlarmı bizzat tevzi etmiştir. 

Bugün devam eden yanşlar ne
ticesinde İstanbul 126 puvanla. 
TUI".kiye yüzme şampiyonu olm.ue, 
Marmara 80 ppuvanla ikincl, An
kara 61 puvanla üçüncü, İzmir 
33 puvanla dördUncil, Kocaeli 31 
puvanla bcşincl, Akdeniz 27 pu
vanla 6 ncı ohnuşlar. Bugfinldi 
mllsabakada. alımın teknik netice
ler şunln:rdır: 

200 se.rbest : 
l - Hakkı Marm.n.ra, 2,18. 

2 - Nevzat (Ankara), 3 - AıJ 
lan (İzmir). 

100 ırt üstü: 
l - Mahmut Marmara 117,2 

(Bu yeni Türkiye rekorudur). 2 
- l< ... uat (İstanbul), 3 - Bedri 
(Kocaeli). 

1500 scrlıcst: l - İbrahim 
(İstanbul) 23,3,8, 2 - Ali (h-

larkcn Erm1:n. lcwnın btr arkad!l§ı 
karşılarına çıktı. Gençlerden ayrılıp 
konu§luktan sonra onu t!ıı yanma al. 
dı. Gcnçıcrle ttınıştırdı. lkt taraf do. 

memnundu. 
Bu kız beyaz, toparıaı. yüzlU, mu. 

tcbcsstm bakı§lı idi. CorU§mesl de 
hoştu. İki arkadaş: 

- Bu kendi gelen daha cazip .. Bu· 
gUn için olı:ıasa bile yonnn lşim1Zı.? 

yarar diyorlardı. 
Fakat onlar J'Ol Ustünd dört kl.§1 

olunca Bebeğe gitmekten vazgeçml.ş. 
lerdL Kızları pnylnşmışlardı. Ve tabıt 
güzel bacak A§ıklıa: gence güzel fa_ 
kat tUylU b:ıcaklı kız isabet ctmişU. 
Şans bu .. Ne denir. K;mlne knvun, 
kimine kelek dll§er. 

Bc§ikta§tan AltmkJm gıden vapu. 
ra ntladılar. Gllvertede serinleye se· 
rlnleyc ve Boğaziçlnln .Y"§llltlclerinl 
seyrede ede Altrnkum vardılar. Pll'l;J. 
daki gazinoda bJr 4z ısı rahat ı-ttıler. 

Terlerini kunıttular. B:wyo almak i_ 
çin•kablnelerc gittner. 

Birer mayo nldılıır. Kızlar mayola 
rmı giyip tc sahne çıkınca bacaldarı 
tUyll1 kızın manzarasının bllsbUtOn 
çirkin bir görtınüş olduğu anlaşıldı. 
Aşık yolda butdu$\'U dOVgllisinln göğ. 
sllne baktığı vakit vapur masrafına 
bile acıdığı görlllmUştU. ÇUnkU kızın 
göğstl de bacaklan gibi elmslyah tUy· 

1 rle CSrtUIU ldL 
Genç Ermeni kWllı bl kara kediye 

benzetmekle beraber: 
- Artır hatır için göz göre göıoe bu 

çiy tavuk yenmeL 

Demekten UMl:J.1 -:=~~ 
ı-.---· §Ila.tırd.ığt sevgilisini suınrda yUzdl\r_ 

me#e ~ ZİYA VEHBi 

mir), S - Tuıan (A.nbra). 
Türk bayrak ~= 1 - lıılt:ııın 

bul takmu 5,44, 2 - Se"1an ta.. 
kmu, 3 - Marmara takmu:. 

Jfole atlaımm: 1 - Bülent 
(Ankara), 2 - Fuat (fst.anbat). 
3 - Seyfi (Koca.eli). 

Su topu mnçla.rmda da Se,tıanı 
&-2, !çcliyi 4-2, ~ 
1-1 m.ağmp eden 1stanbuı mı to
pu tnknnı Tilıtdye §8.Dl.Plyonu c:ıi
muştur. 

İsta.nbul suporeulan yamı ıe. 
tı:ı.nbula hareket edecektir. 

Kısa memleket 
haberleri: 

* Balıkesir öğrotmeu okulu ne be. 
lcdiye k6pr1lsü arasmdakı VasıCçmar 

c.-ıddesl ve y.mI hükQmet konağulm 
önU asfalt olarak ynptırılmasma "11A· 
yctçe karar veriltnlş ve inşaatına. tk1 
glln evvel hUkOmct önünden bqlan_ 
mı§br. 

• Balıkesir adll zabıtn memurların_ 
dan Talllt Altınok, merke~ karakolun.. 
dan Sabri Şika. lsm.aıl Boyuneğmez 

ve Hasan Türkeş İstanbu, polis mek· 
tebinde dokuz ny staj görmek üzeN1 
bugilnlerde şebıimlzc g-eleceklerdır. 

* I\:onyada yağ fiyatları yUksckh .. 
ğinl muhııfaza etmekt<-dır. Pazarda 
tuzsuz tcreyıı.ğınm kilosu 140, 150 
kunıı;tur. Yağoz inek yoğUrdu 12 -
15 kunı§tur. Sadeyağı 19!:9 da 00-70 
geçen sene SG-90 kuruştu. 

* Bilecik Sıhhat MUaUrJUğQnden 
Trabzon Sıhhnt ve lçUmaı Muavenet 
MO<!UrlllğUne tayin oluDJ\n Dr. ŞUkrU 
Göksu Trabzona giderek vazlfesme 
başlamı§tır 

• Gaziantep husus1 muba.s be mlı.. 

dllrtuğllnc ..ayin edilmiş o'an Muş vi.. 
lAyeti husust muhasebe müdUrU Ha 
san Basri Ozanalp vnzıft>slne ba§l • 
mıştır 

"' Gaziantep dokuo-acı•ar oemf;ı; u 
tarafından dokuma fsUh!<alAtmı kon. 
trol etmek ve satış yapC" k Uzere bir 
dokumacı ıratışı limited şırkeU kurul. 
ması yolund:ı teşebbüse geçllmtşttr 

., Ispartanm Bnlndız kbyUnde otu 
rnn Çomak ogullannclan /1. bdullah oğ_ 
ıu 314 doğUmlu S ııeynıan Aksu gec 
22 de tr<'n rny1 Uz rınde uyumakta 
iken val:itJıb: tren geı;:rrrsı Ozeıine 

SUIPymanm boynundllo biçerek olil. 
mllne sebeb yet vermwtır. 

Soruyorlar. 
Cevap veriyoruz: 

Haymana ne deınektir? 
Ankaraya yo.km ve ıılfalı bir kapıı. 

cnslyle tanınmış olan Haymananın Adı 
Osmanlr padlşnblarmd n Uklnln an 
sı adından almmııı olduğu lll:iylenlr. 
G<ıya Sultan Osman'm •v11mm adi 

<Jler • W) id1 ~ (liqw • ... 
•GJı=5D.'9111l J] t•' •• !. 

9111 - 1 E 2 ' fJI 12 • 
mc§g\11 oıur we de1"!.ıet m.illıi.ftderhı.l 

Jı:eflrJl ~--



\ Ua'I 1 rn.ıtt. tMt 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞA!\' 
Rer vemektell IOBl'll rinde Üç mfa muntazam: 

dı~lerinizi hrçalayuuz. 

D{·vlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

... Evliilden 8 Eylüle kadar muhtelif hatlara kal

kacak vapurlarm İsırnleri; kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlaı. 
hıtrad,..,11 tıattın.t - .'az:arle ı 17 de <Tarı) Per embe 17 ,,,. c Karadenız) 

ı " :ıla ı:• hl rr.rnıl~ ı 

rt!JI llattınıı - ç .. - anıba ı" d\ (Duu:ııurıınarı Cunı rl"i! il' de r Ana. 
fı> ta.) c. ll<t'CI Mhtnnr.ıdan. 

h•lt hattuı ·-!':alı 8 d fSa"I ı•t P<'r .onıb<- "'~ Bıı tmı Tophan~ 
~ı'ılıın•r,ıı 11n 

Mud11a,>11 tlııttu•ıı - • 1.,, l'er§entb \e Cumarle~ı 9 cıa {ÇanaJuuııeı. Pazar 
F ek (M11rnkaz) Poııtıı•ıır Galata Rrblrmından kalkarlar. 

(~OT: balı, f'enı.c ıut.1· \e ~'Umartt>8i g1inlerJ ıwaı: P"llt»laru ııa. 

wten saat J(t da G<I! ta nbtmıında.I i.IA\c birer npur kaldın_ 
IJlcaktır fll~e vapu'?'bı.: aynı glln Mudanyaclan l6.S41 da latan· 
lıula doae<·ekJerdtr. hu aıuretie Mudaa)aclan latanbola ,.Hır &'ÖD 
"•pur "•ıdır,) 

~tlrrmııı h:.ıtt111:1 - r a .. art.esl, ::!aıı, Çar§amba ve Cuma 8 de tMarakaz), 
Galata rıMımından. Ayrıca Çarşamba ve Cumarteııl 20 de 
ı K• nyıı ı ı ophane ~ıbtımmdan. 

l\arabtıa hıttmıo - '-ılı ve C'•Jmııı 19 da (Seyyarı. 1opha.np Rıı.tımınd~n. 

tmroz battuıa - Pazar P da fBntın). Tophane Rıhtımından 

""'8hlt h:tttnıa - f'areamba l~ de <Olgetı ) . CUmarteaı 12 de (Saadet). 
• ırkecı Rıbtımnıdaıı 

l..u Hlrlncl braı - Pazar 16 da (lzmır). Galata nhtımından 
t..ır tlAvt" Sllrat - .~alı 13 de ('!.ırhan). Galata Rıhtımmdaı1'. 
l'llllir lıclMJ ~raı - Perşembe 18 c1e (Kadeş). Galata Rıhtımından. 

O'f : \'ıipur M-ferlert hakkında IH!r türlü malflmat aflliıcla telefon ouma. 
- Pllları yaz.ılı AcmWerimlr.dell ötftılıllelıUlr, 

O""ata Ra Ac ntr. ~ Galata Rıhtımı, Limanlar Umum 
Mfldllrlütu bhıam albnda. 

Galat ~ubc Aı;cnttı ~· GaJita Rıhtımı. Kmtaka Liman 
RelB~i Binuı Altmda. 

Sırkee Subf Ace:ılchğl Sirk-ecl; Yolcu Salcıma 

42362 

.0138 
227.W 

'(711M) 

Otel yapılmaya elverişli 
kira ık bina 

"nbn cadde.iDIJ. e'" a.u&eber Jeriade fevk.alide ouare&li bıı 
\"Uar 'e aydmbk bir blno ldlabldlr. 

\ ıakJt guot('lfli ldarchuealne miracaat. 

........ ,, C.mn•ıretı 
ZıRAAT BANKA'"'I 

ND'Wut tanhJ ı~ - ~,.. ıuo.uou,ooo nn Luaa 
5ube ve AJam adec:B: 266. 

Zwat "' tıcart 'ıer ,.,,; bania flttMmllldni. 
...... ~ ...... lll'a llnuııl~ ...,.., 

.... ll&nJr&mDda lallldlUsll ... .....,. _...,.. ....... _.,ft • '· 

..... ~ ~ • lllıra ftldlecM lnlr'• • ...aıauı 

-- .... ~ dalJtdacalttlr, 
• .... l,llO 11191* ..... l1ıa •• ..... 111 ........... .._ .. - . .... . .. ... .... . . ,,. . ..... . .. . . . ..... . 
.. • llO ..... . 

DIBlU. T: -pJanndaJD oar&Jar bl1 -.. IQIDde S0 11n4aD lf&I 
.......,__. Ulralldı9 ı;rJctıtı takdirdi .. • tulul71• 9'U'Ueoü11• 

lfeel •: 1l llart. U ~J'&D U i,1JlQl ll BlrtnclkbuD carlbl• 
ltllde yapılır. 

Birinci aınıl 

·•Nta w aue llA8T••MJ.+KJ 
Qbra o.ddlllll ... Ti 

'ltıaveae ...elert: 115 ... 19ueı 

1 Yeni Nqiiyat : 
&': 

Perde ve Sahne ·· 
Memleketimizin bu sinema ve tlyat· 

ro meraklılarını tatmin eden T'fl81mıt 

mecmuası çıkmı§tır. İı;lnde Selim 
NUzh~t. İbrahim Hovl. Hlkm~t Feri. 
dun Es. F.:rtuğruı Muhsin. NmıMt SA_ 
fa Coıkun. Vasfi Rıza Zobu, Mefbıı. 
l'f!t Erıdn, Burhan Arpad. Frllzan Cc 
mali'nin kıymetli yaz•l"rfytı~ bir ı:ok 
güzel resimler vardır. Tevsiye ederiz. 

~c~le satılık Arsa BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRıP, ROMA Ti 
Kartal Maltepeıılnde. Kunıceşme 

Mevkimde Bağdat caddeafJıde 2 dald. 
ka m~ede Mt metre murabbaı ar• 
• ac.1le olarak eatılıktD' Taliplerin 
Vakıt gazeteaıııde Adnar EYctmıte 

mllracaaUeri 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE t10TON AG ıUlARINIZI ılERH ~L ICE 
icabında günde 3 itafe alınabiliı. TAKLiTLERiNDEN SAKINJNIZ. 

Pullu Kutulan ı•r:ırla isteyiniz. 

Bevoilu Halk Sinema•ı 
Bugün matine 1) de, ;ece 8 de: 
t - ZORO Kamçdı Adam lll Kııımı 
~ - Koraanlar Dtttmanı 

---Yuca UlkU (is1anbu1)va JJkO 
S - Gece Adamlaro tAvıuıtar). (Usak) lis~ 1 eri 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı ver: v AKIT Matbaa..rrı 

'1mum .,esrlvah idare eden: 
'lef;k Ah mrl S1Mı1moil 

SayıUara ba,ıaamı,tır. lıUyeJı?era maıııı ıı tırıl• 
gladerlllr (UŞAKTAKi Cllll llıeııata Orta lııı •' fi 

Bebekte 
Muhtetem bir mÜaa· 

mere verilecek 
C. ff. Partlst Emlnöntı nahiyeatntrı 

7 .,.ıoı 941 cumarteııı &'ec:eal Bebek 
Belediye bahçoslnde mı;hteeem bir 
milBa.merc tertip cttı~ı haber atm· 
mtııtTT. 

Bahç<ı ve onunckki ımlar o ak§am 
mehtabın 14 tlDctl gecelerine tnab· 
aua §&§Us!le lafkm bir nur ve ziya 
tufanı iç:fn~ kalacak Boğum bu 
~ köteei çok uzun ııaaUer ıpk 

ve mUslki na#melerl, genç ve meaut 
kahkaha ve çıeıtt çe§it görlltmemi§ 
liyakatli sahnelerkı tam bir cennet 
olaca.kar. 

Tertip heyeti bu trrmıtt.an ıııtifade 

ederek, o akpma kadar bir evlen· 
me memurunun öııUnden geçUkler! 
halde fU veya bu sebeple henUz dil· 
tttnıertnl yapamam11 gene;; çiftler i· 
çln bu gtızel cennette birer yor ayır 
rnayı dQftbımU,ttlr. 

Gtnt ctftler ~ duvaklartle 
bu e§siz yeri s~leyeblllrler. taterkr 
ae lıerkea gibi aerbut fakat aıUm· 

kQn oldulu kadar açık renk giyebl· 
lirler. Yerler u kalmqtır. Bu bap· 
tak! mtıracaatıar nahiyenin Ankara 
caddesinde 51 11.wnandakl merkezine 
ve kabil oldutu kadar .Uratle yapıl 
mabdır. J 

VAK 11 
...._tede çııran MltUD JUi " 
l'Ulmlertn buJrulnl mahtUadm 
~NE fA..&lftlll 

'llemleat lleaueaı 

ICiDde dlfmda 
"J'bli iNi llO &ı. 
ı aybll • la • 
ıt ayblı &11 at • 
ı fdbil • uıoo • 
l'arUedu 8aUwı sıruıı IQllı 

•.Yda otus lmrUf dQftUOr. Po.ıa 
Dlrlllfne airlniYeD yerlen ayda 
vetm1f tıepr kW'Uf zammedlllı. 

AbODe JcQdmJ blldirell meklUf. 
we teJgraı OcnUDI abone paraaa. 
mn poeta "7& baDka u. yollama 
Ocret1D1 tdan kendi aa.rtne &br. 
rtlrldymbt Cles po.ı. merlHl&iadt 

•AJUr• ...... palır. 
Adr.,a deltfUnne Ocretı 26 ~ 

D.&111 OVBlm.&IU 
ncaret lllıılarmm anUm • •· 

un 80Dd&D WbareD UAa aaytaıa 
nada 40, aç •Jfalarda ııo &tınJt, 
dOrdtlDcO sayfada 1; lklDcl " 
UCOncOde 2; biriadde &; tıaflılı 
ram ıcumeoe o Uradlr. 
~· QOll dnUILb dl*. N91111-- , ..... .,.. ~ .. 

db meler ,apdlr. R..ml UAnlanlı 
santim atm IO ıı.uttur. 

l'leart~~ ... 
..... IJIUu 

str defa ao: ua esaı.. oo. ne 
1eful ID, dOı1 deful 71 ft OD 
defam llKl ımruetur. 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından ba ıları 

llerb· keBdl •yatma ,..U- - Rik&yeler - BEIUJI 
SITKJ KmrJ ~ 

SeaJ Jleylyoram - Romu - BUBILUi BUBÇAa MI 
H ~nt.P Gaseıeclı • - !i&BlL ALTUG tfı 
:.iwJlııı Meb'wıu lt.77 • ıltiıS - BAIUU rARIK US IOCI 
Oçiillcü l!lultaa Mel1111edill M''n•l Dütüaü - lltLM1 URAiiı SCI 
KencU keııdinP lOIO lıellme ue ctrettcl - Frauıır.cıa ldtab- :641 
Keadı lseıtdln• llOO kelime Uf' l:ttretJc.1 - Almaam ldab• tMJ 
KeadJ lıımdblf' lllO laıllme lk öp'eUcl - lıııtHwe ktıaho ı&CI 

-lllkWI Kamatt - MIAJL\'l"l"~ KtP ~60 
Haya1 n "° - Rc.tnuı - ftASAN RASiM 08 58 

Yükaek Ziraat Enatitüsü Rektörlüğünden: • 
Kurwnumıu oxur!arı ıçiD J.48#ıaı mlkdarı )UJlı kumauıaı l'icaret oda. 

.. ~aan aımaıı mubanınıeıı bedelim· Ozerlndeıı kapalı art wıuliw ihaleııı 

~·apılacaktır. 

2 - thale ti.9.19tl gUnü aaat I' de yapılacaktır. 
a - Muvakkat teminat ytlZ<~ 7,5 tur. 
4 - Şartnameyi g~rmek ..,.~ dab!I fazla ızahat almak islivenler:in daı. 

re mUdUrlüfllne müracaatları (6722J (730f) 

onısa Mıktan Mubammen bedel l"L Tutarı 

Erkek paltoluk kum&§ 378 metre 630 2862 iKI -
Erkek elbJ.eellk kumq 1100 metre 615 - 6766,00 
Kı:z t&yyörlllk kumaş 110 metre 620 - 12(0,00 
Kız mantoluk kum&§ 30 metre 730 - 219,00 

10.~6.50 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

9eniden 
açm1.ştı1 

Kitap, ••ı ...... , ...-. laaaar. 
Tlltt1er tut"""" di'J'!#i i.Jeri al ... 

• K iiçüb T asarrul laeaapları 1941 ikrQltf 
&V • .,.UJ.ü.I::k ı Şubat, 2 Mayıı. A~ :ıtr• ıs ~ 

tar rln 

1941 lkraadye erJ 
ı adet 2000 L.lUı • 2000.·-l.ln 4 • 260 • 
a 730 • - 1000.- "8 • 100 • • • 1000 . • aooo.- . '40 • 30 • • ~ . - 2000. tOO 20 • 

Devlet DemiryoUarı ve Limanları işlet 
Umum idaresi ilanları 

:Mı.hammen bedel, muvakkat teminat ve mlktan a~fl~ 
ını.1htc\iyatı çam -.rrEstcı 11.9 Jt 1 perıenbe gtınU saat ııs dell 
siyi .. \'C kapalı zarr u&ı.10 tle Anlca•s.da idare blnaamda ~_, 

Bu işe 1:ırmek ı~t:yenlerin ı.tlt:ı;I hiza5mda yazılı mu.a&';" 
kcınun•ın tayın ettı~· 1 Pı.kalan \'•' lı>kllflerlnl aynı gllr. .,.atı 
mlııyon reı11Jığınc vf'r!U~ tri lilzun·m . 

Şaı tnameler r 100) ırnruı; mı. ,,ı,Jıindc ldarcn~n Allk&r• 
<lıtrpaşa ve tzmır " zndlı>rinde ııııt ı'ma'ktadır. 

Llıt.. Miktarı bnd 
1 Pöf' 400 Mil Ç&m ke"' 'l.o 

Mubanımen bedelt 
M704 Lira 
24000 Ura 2 400 " .. • 

. "'. 
Muhammer. bedeli 8~.000 (otu ... Uç bin) Ura olan ıo -

gıliz beziri 10.9.lltfl -;:ıc-eaııb& gllcıtl saat 15 de kapalı zarf 
rada idare Nnaınnda eııtm almacaktrr. 

Bu işe girmek iııtiyenlerln "ıo\7r. Clki bın dört ytlz yet1Sdf 
muvakkat teminat ile kanunun t~vin ettttt vealkalan n 
gün saat H de kadar komisyon l""ll'Ujflne vermeleri ıuurıdlt 

Şa:-loıameıe~ llM> J..urup A n'ura " Haydarpap 
ma~b&dır. 

Teknik Okulu Mü dürlüiündetı : 
Okulumuzuıı müht>n& w teıı mt<murlutu kımmlarudll 

ıubeterlne ,eni talebe kaydına 1 Eylru 941 tarihinde bafl~ 
1Unll akşamı aaat 17 de nihayet verltecekUr. 

Kayıt muameJeet heı- ıtm 8U! 9 dan 12 ye kadar ~ 
Orta mektep D\t'SUDlan lmtib&Dla, U., olgualuk 

fak olanlar imttbanlıs kabul ohmut'lar. 
Tep1n!enelbl Dk~ her iki kmm lgaı ayn •F' 

lmWıaıdan gOaJen 19\alllıal pa&eledJe S711DDn 31 ncıl 
caldır. l'ula tate.uat almak tıctl,.... ~ :tPP meldlll~ 
~ ~ ..,.,.. ........ a.. 


