
2EYLUL1941 
SAL 1 

ldar YIL: 24 .Y. SAYI: 849Z 
l'eJ e evı: Ankara C. Vakit t'ordu 
re:°!l: ldare (2'370), Yazı t2Hl8) 

· Ubulbul Vaklt-Poata Jru~ ü 

Reisicumhurumuz 
• 
•ınıirde 

-·ı 

KUPONLARIM iZ 
81 A#1Jıstostan itibaren toplnnacalt .--
kuponlarm her 60 a.dedine mukab! ' ers.ıp 

14 \1 A K l T ok'.lyuc.ıları KtlTU:r 
HA..'Plı'ESİ,, serisinden ÖL'IEZ BEİS 
romanmm tamamı veril.cektir. 

3 ' ~------------------~ 

Şehir Meclisi fevkalade bir toplantı yaptı 
Asker ailelerine gardım için 
Kanunun gösterdiği menbaların hangile

rinden istifade edileceği kararlaştırlldı en1 1! ,Şef Kızılçullu köy 
,..,.sııtusünü teşrif ettiler 
!'1·· r, l (AA) 
t 

GtıU, L , .: • - Reisicumhurumuz ts. 

1 Nakil vcmtalarından, elek. 
trik kilovatından birer ku-

r,,l. ..:-.. oun .. "l d >rt· •tUıtin~· . og e en sonra Kızılçullu 
<ili ş f ~ ~ıyaret etmişlerdir. l 

ruf, havagazinin metre mi. 
' kabından 20 para, konıer 

ve •İnema büetlerirıden yüz. 
de on, askere alınmıyan mü
eccellerden •enea(* bq lira, 
iJarei husu•iye varidatından 

yüzde iki yardım ücreti 

ı )eti·r c • 876 "ı: l b . .., w• ttl :. ıtnıe' a e enm ve , 1 egıtme. 
ı ~l' trı, late~te .olduğu bu enstitüde bütün 
ı~ ~İtler denın tütün sergisini, koopera. 
'k ttlllitı .. 1 ershanelere girerek dersleri 
~ '>-lenıirı talebenin İ§lerini yakından 

:ili s .. ~ erdir. 
ladıL ~ ~f' enst0 t" .. h d ~ı' !(ta.. ı unun a\ıra cfterini 
t . •• o 

t. tırıj ta ,.n~a mektepten ayrıhrlarken, 
~~'Öılcr~n ~- ıçin toplanan tai.,.heye hita. 
l\ÖJı e t r..0Ylemişlerdir: 

Ve f> fltfıtiilerine çok ehemmiyet veri. 
11 sahadaki çalışmaları yakından 

~·· fDe1•am' ~n lı ~ ! del 

nrkü izmirin IAımaı tebliğ . 
~ira .Yaşıyan eski 

IZrnir var 11,432 esir ahndr 
~ 'rctı 
~ 1tı~~ :. ASIM US 
~~r '4:111ıı lllUdürU SaWıat
~ :~~ :~keoloji tarlhl
~ ~ ilmi muvaf· 

l.et~ nunu hmlrde 
~ ~ er &~da öğ. 

~da \'cklll merhum 
llılld . 11 ,.aktile 1zmir 
~~ Olmak tektfl 
~ llerıgı zaınan ihtisası 

;s.ı ıuYe sUrercY ttliar 
~ I~ rajmen ıs

'- 'kalQu ili etmek mee· 
~ ~)'tll b& ... ~tt.. Bu ~de 

.... ~Y ~nhı neticesi 
~ ~ -hatt'n Kantar 

llt llYllc gö tenı biltün 
._- tı\lsen °hnak ...ırnnnı 

it\ t~laıcıe blr flkir adamı 
tttı·r· Şllrad kararını tııtb'.k 
~ gı ldt an, buradan te· 

• A. ~Plar u • 
l. '4a:".1'eoıojl zerinde ng-
~- -~rta ahasmda ta

~ltı ııen \ıernasa gcçml~. 
1 'e e böylece daha 

'oııra, ~ri olarak ça-
~:-'ıı, bat lllıhin muhtelif 
1 ~11tlr rtl'at tecrübeleri
~ 'ıı:ltı ~ bu suretle 

~ı ıı~ttılıeıı de Kocabahçe 
.~lı ~ ~ırı rne,·kfde milat· 
'-~ llıeydaıı n "Agora,, deni. 
t ~l'tııış~ı Yer altından 
~hattın r. 
.\tı..~1lı bıı l\antarm mey. 
~ a1~ eser Uk defa o
~tııı oııın:.eoıoglaıı tarafın· 

~\tıt:ıı <lota un 'e bu muvnf· 
~ '«llliııe Yl Alınan arkeo
b.~:ııtre 81.a Yapılınııthr. 

e olan rtııırabbıu blr sa
"'--ev..eı li bn eski "Agora 
"'il.... tlin .. ,, 

:ı..,. \ .• İiı;lin cu &51rla mi· 
."'llııt lıııaıı ,. ctı a ır anısında 
~'11de e ~ına medenl
~ Oldu~bırakan blr ihti· 

\ 1 il ıne:'llnıı yer altm. 
~ "lfııu~ i ~tdana. çıkarılmış 
\ı~d., de , ediyor. 8 met
-~ ıtı loııtakı iki kat olarak 
'll bı.~'1tty~t a dolmuş olan 
~:" 11~11 bakayasınr gö· 

\ b~ bir olup da bu ka· 
'-\! .. ;-rıı '""t~tin eserin, ta tan 
~ gılıı ~ ıeııe:t nıernıer sütun· 
ij~~lller : Ve din deği~ 
~"'1 . ~ır l'llcesı olarak 

ibı. larca g"rUn r tı " v o mez 
il~ ı~ e bunları örten 

'- ll ita h e Yent bir chlr 
) ~ ~ı 0 aYret etmekten 

tcı~lıat:ı~ 
~.~~ ili y U 1\antar böyle 
"'t ~ bir : Urerek lzmlrc 

~" cıı. ılııe b'e rtıUze '-'apmı~-
~ .... '4-11 b •nas, . J ~ 
~ " tı 111.. ıçerlsln0 sı· 
Ilı "ıııa t.ıı ~e~1..(' içinde de bir 
~ı..~h ~l'ahe er vardır, 
~ulldt lşı'k r lzınirtn şimdi 

~u.bıı~~ '~•ta olan nıüze mü· 
~._ bı Itıi ''A \'e imkün bu· 
tı~ı.~~ gora l 'it ~ "A. ,. <an ha! • 
ııı~, ' hat ~ora . ıım mey. 
lttt bO, da lu f<inıdlki tz~i-

~11. n:"ra, ln:ı bova büyük 
t ıJ 2 ltıet • ~rş·Jan ve 
(~ "lnı ''1 "edC>n 60 metre

, rıı r.e eski bir 1zmlr 
Qtı. 1ı ~ A del 

-<>--

Fın 
kuvvetleri 
Leningrada 50 

kilometre yaklaşt 
Müttefikler üç 

koldan 1 ·-· 

Moskovaya Sovyet teblıg~ 
ilerliyor Dinyeper 

BCrlln, 1 (A.A.) - Alınan or
dulan b:ı.~kumandnnlığınm tebliği: 

Alman kıtalar: 26 ağustnstan
berl Kiyefin şimalindekl Dlnycper 
mmtakasında 27 Sovyet monitörü 
ve gambotu imha etmişlerdir. 

nehrini geçmek istiyen 
Alman kuvvetleri 

imha edildi 
Estonyadaki tcnı.:.zleme harekiıt Moskova. 1 (Radyo} - Sovyet 

lan esıwıİnda garp sahilinde bulu- istihbarat bilroeu tarafmdan bu 
nan Hapsal limanı zap~tir. sabah neııredilen harp tebllği: 

Reval mmta.smda cereyan etm'ş 31 Ağustos günU ordularımız 
ve 28 ağustosta bit.mi§ olan mu. bütUn cephelerde dU§Dl&Da karş; 
harabelerde 11,432 bolşevlk as. şiddetli muharebeler vermekte de 
keri esir almın:§, 493 top, 91 tank, ve;; etmişlerdir. 
2 zırhlı tren ve çok miktarda dl· 1 31 Ağustos günü hava kuvvet • 
ğer ~arp malzemesi iğtinam edil- (Devamı Sa. ! 811 • .4 de) 
UÜ§tir. ~'m? f!tr. b <fİI f> lfp 1 -

Al1nan piyadesi iş1ıal c.dıleıı bır ~ıurae sol\all harbi yapıyor •• 

Benzin, gağ Ve 
lô.stik ihlilJacı 

• 
ıaşe Müsteşarı tarafından 

tetkik ediliyor 
Ankura, 1 (\'AKIT) laşo MilstA. 

1;1an Şefik Soyer, garı> \flAyctlerinde 
tctk!klerdc bulunmak llz~rc seyahate 
çıkmı:ıtır. Tetkik cdcceğ' mevzular 
arasmd& lstanbul, tzmlı gibi bUyUk 
§ehirlerde benzin, yağ ve 1Astik 1htl. 
yacı 1§1 vardır. 

4 7 yolcuyu hAmil 
iki Sovyet tayyaresi 

nerede? 
(.Ya.mı,J~) 

alınacak 

~hir meclisi dUn fevkalAde toplan. 
tısını Vall ve Belediy~ Rel.s1 Lütfi 
Kırdann ba§kanlığı &ltmda saat 15,30 
in. yapDll§tır. 

Celse açılır açılmaz, vali söz alml§. 
ıevkalAde toplantmm mahiyetini izııh 
ctmi§ ve ruzıi'amenln mUzakercstnc 
gcçllml§tlr. Asker ailelerine yapılacak 
yardım tekllflerl tetkik <:dilmek Uz<.• 
re kavanln, mUlkiye vıı bUtçe cncU. 
menlerine havale edUmlrıtlr. 

Anadolu clhetintıı Marmara sahfll. 
ne alt nlzım plAnmm tetkiki hakkın• 
cıakl tekllf okunmuıı, bu i§in mUsta. 
cel olmadığı azalar tan!mdan ileri 
sUrfilerek meclisin ter.ı.nlııant devre • 
sinde müzakere edllmeııi ıstenml§tlr. 

Teklif reye konmuıı ve kabul edllmlı;
tir. Bi!Abare, belediyeye 16 milyon va• 
rldat temin edecek ola.n iki avukatın 
teklifi hakkında hukuk işleri tarafın. 
dan gönderilen tezkere okunmuıı, tet. 
kik edilmek üzere kavıuıtıı ve blltçe 
"'ncllmentne havale ~llml§tlr. Bunu 
mUteaklp celse bq da'lcilla taW edil. 
'lll§tir. 

C Devamı Sa. ! sa. S de) 

Almanya 
Nihai zaferi 

elde 
etmedikçe 
Durmıyacaktır 

Berlln, ı (A.A.) - Yan resmi bir 
kaynaktan blldirlUyor: 

1 EylUl 1939 danberi Alme.nyanm 
elde ettttt bUyUk . aa'<ed ve &yası 
muvaffakıyetler bug11ıık1l bUyQk ihtl. 
lltm ildnct yıldönUm\lnde Berlln si• 
yall "mahfUlerinde hwnısı bir memnu. 
niyetle hatırlanmaktaaır. 

Bundan iki ııene evvel bugUu Al. 
manya, lngll!z garanUsl ile bUyUklUk 
dellllğtmı uğrayan Polonyaya kar§J 
bir polla tedip hareketince bulunma• 
ğa mecbur kalmıııtır. Bu hareket Aı. 
man mllletwln bu salı.adak! bayaU e 
hernmlyette taleplerine lıllfln bir red 
cevabı verildiğinden dolayı mecburi 
bir mahiyet aım11 bulunuyordu. 

Vali 'Ve Belediye Reisi LUtfi Kırd'ar dilnkü ce'lscye riyaset 
edi yor ••• 

RUZVELT' 
Radyoda mühim bir 

nuıuk söyledi 
---0----

H itler 
Şuursuz cebir kuvvetleri 

ile dünya üzerine 
saldırdı 

Ollı'lJ EZMEK İÇL"i ELİMİZDEN 
GELENİ YAPACAGIZ 

Nevyork, 1 (A.A.) - Ruzvelt 
Birleşik Amerikada in günU mU
-nasebet:le ndyo ile aıeğ:ıi!K&I ııut 
ku söylemiBtlr: 

Birleşik Amerikanm bu bayram 
gününde kadın ve erkek işçiJerin 
hukukunu teslt ediyonız. 

Bu hukukun muhafazası ştmdi 
yalnız, onlardan istifade eden biz
ler iç'n değil h:rlstiyan medeniye
tinin bUtUn mUstakbell .i.ç!n haya
ti bir ehemmiyeti haizdir. Ameri
ka işçi sınıfı şimdi bütün haıple
r:n en haşlni ve mUthLsl olan bu 
harbi kazanmakla mUthlş bir me
sullyet taşımakta bulunuyor. Fab 
rika1aıımtzda, imalAthanele'liınlz • 
de, ıersanelerl.mlı:de azametli bir 
nisbet dahilinde sililılar imal P.dl· 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

lngiliz -Rus 
kuvvetleri 
bırieşti 

---o

Tahrana 100 kilometre 
yaklaştılar 

---0--

iran Başvekili 
Halkı sukonete 

davet ediyor 
!Moakova. 1 (AA) - Sovyet kıta. 

.ıaf'f Tahrana yakın tik mea&!eye 1m 
d&r gelmi§ler ve lngill.z krtalarmm 
bulunduJu bir mmtakaya yaklsım11-
lardır. lnglllz ve Sovyet kıt.aıarmnı 
Tahran üzıerlDe yUrllmek i~ln blrlef • 
tlkleri Kavztıı dlln mnttetiklerln ıaıaı 
etUkleri mUhlm bir noktadır. Sari ve 
Şari aralarmda SO kllo::netrellk bir me 
s:ıfe bulunan iki kUÇ<.lk k&sabadJr. 
Bunlardan blrlncl81 Haztor dontzı ıııı. • 
bilinde kAln Bendcrphm 110 kllomet. 
re cenubu garblainde Dimendifer hat. 
tmm ba§ıdır. 

Serzcvar oehrinln zlkredilınif oıma-
81 Deri hareketin pek r:eı.ıı ır:.lky&Sta 
yapıldığını ve müttefik kıtala.rm ,mı.. 

(Dooamı Sa. .6 m. 5 eh) 

Zonguldaktan dönen iktisat 
Vekilimızin beyanatı 

·Kömür havzasında 24 bin amele 
sıhhat ve neşe içinde çalışıyor 

Fakat hatırlardadır ki, hemen 3 eye 
JUlde lngutere harp UAuUe seneler • Zonguldak, 1 (A.A.) - Kömür lerinde tetkikatta bulundum. lda-
denbert Almanyayı imha niyetile ha.. . havzasmdııki tetkiklerini bitirerek re ve tekmll elemanlardan ~çilere 
zırıanan bUyUk harbl ~ıatmıgtı. Ankarnya dönmekte olan lktısat kadar bUtUn tefi'kllAt.m yekvücut 

BugUn Alman hariciye nezareti Vekili Sırrı Day Anadolu ajan.sına olarak sarfettiklcri gayreti ve t&o 
salilılyettar mahfillerinden yaban aşağıdaki beyanatta bulunmu§lar- mln eyledikl~ri muvaffa.ltıyeti gör 
cı matbuat mümessillerine beyan dır: melde cidden müftehirim. BUtun 
edildiği gibi bu ihtiiif bu arada "İktısat Vekaletinin mUhim ild müşa.hedelerin Ye bilhassa arka 
Almanyanm ve müttefiklerinin mevzuu olan demir ve kömür is- daşlarunm şuurlu ve feragatli me-
bolııevizme kar§ı bir mUcadelcsi tihsallerini mahallerinde tetkik sai5i. işletmeler"mizin valilerden 
haline tnkıllp et.mJş bulunmakta- etmek üzere 26 ağustostanberi ve bUtUn mahalli tcşkllfıttan gör 
dır. Öyle ki: lngilterenin Alman- Karabük demir ve çelik fa.brlkala· düğU kıymetli yardmılar her yer 
yaya zorla tahmil ettiği hal Av- rmclıı. ve Zonguldak kömür işletme j ınnmm• s,, t ~i 5 tlt1 

nıpanm infba.hma doğ?-u bir ileri 
hareket gibi telAkki edı'lmelidir. 

(Deoomt r.1 A sil. ~ de) Yeni sanat mektepleri için 
Türkiye-Avrupa 70 milyon lira aynldl 
tren hattı son-

baharda açılacak 15 milyonu ilk iki sene için 
sarf edilecek Ankara, 1 (Valat) - Yunan 

ve Bulgar hudutlarında yık:lan 
kl>prülcrln in§MID& ba§lanml§tır. 
Elde edilen malzeme ile bu iki 
köprUnUn biran evvel in§asI iç'n 
bUyUk gayret aarfedilnıekteda. 

Köprtıler sonbahar içinde ikmal 
ed.Jlecekt.ir. Ondan aonra Avrupa 
TUrkfye arasında trenle doğrudan 
doğruya mllnakallt yapmak imkA· 
nı huıl o\amtlr. 

Ankarn, 1 (Vakıt} - Maarif çıl.ınası etra.fmdalo ~ ~ 
Vekfıleti tarafından memleketin planda yer almAAU:.dır. 
muhtelıf mmtakalarmda yeniden ı HaL'ı nıc:mlc-«etv ınew.ut 9a1at 
sanat mekteplr>ri ııçılması hnkkm· mekteplN •. ;...ı 11c g!'bı mı!~· 
daki hıız·rlıklara devam olunmr.k· 1 bulund\lfu ayrı U"Tl •""**t .. ı: 
tadır. İki senede vUcudc getirile - a:<:'ktedir. 1'11 h ~ vrı:iııiA ! 
cek olan faallyetin c.e~Jı..n t~- cil:-'()!'I bıa~n il) UC •eııe •Jı 
bit olunmn.ktadtr. Bu dlm.I~ o- j Uı n....., uı;u ı~cıdJ'ecı*Y 
la.tat mevcut aanat m~ .. 

• 



,.....-

- \'AKIT 2 El'L'OL l9't' 

Adliqe Vekili Hasan lvlene-· i ANA s·L FinlerlB 
Rusıar 

tl 

Nasıl başladı, 
nasll bitli? 

bulunmadı. H1ntli kıtaat. yürü. 
yüş halinde bulunan kıtaat geçer 
geçmez yollan tamir ediyorlar
dı. 

mencioğlunun beyanatı DiRiLECEK 
ŞARTLAR , 

Çarşamba sabahı krtaatımız. 
19 saat süren bir yürüyüşten 
sonra Şahllbad'a girdiler. Çar. 
şamba sa.babı erkenden sekiz bin 
kadar erden mürekkep olan 
Iran ordu~u. Paitak geçidini tcr
ketti. Tngiliz ve Hint kıtaatmm 
~ramış oldukları 1.aviat pek 
cüz'i idi 

Boşanma kanununda değişiklik 
yapılması muvafık görülmedi 

Almanların 
lngilizlerce münasip 

görülecek yere 

sulh 
VaoarsB 

Fı nlôndi!J0Y
0 

39 harbinden 
önceki huduflar 
iade edilecek 

• • ur ar~ 1a < rçın 
az rlanan Times· mubabıri, cenubi lran. 

da.ki harekatı e()yle tavsif et
mektedir: 

Ticaret, borçlar ve deniz ~anunla
rında tadilat yapılacak 

Nakledilmesi 
ııteaecekmlş 

Londc&, ı A.A.) - İr&na blldirileD 
İngiliz • Sovyet prtlan henüz malQm 
olmamakla beraber bu tıartlarm §U 

noktalan lhU'V& ettlklcrı zannedilmek 
tedlr: 

" pan 
Başlıca hedef, Almanlnnn 

I...oru!u-a, l ( A.A.) - Bermutat petrol kuyularını tahrip veya 
n rcdilen tcbliğ'lcrde lr:uı.a tek. zaptetmelcrine mani olmnkt:.ı. 
if edilen ~ara müteallık yenı Takip edilen tabiye. cölü geçmek 
b r şey yoktur. ve lngilizlerin Bingazide yapW:

mdi !randa cereyan etmış lo.rı cevirme hareketine müşabih 
an muharebeler lıakkındn et· bir hareket icra etmek olmuştur. 

r.: .flı m JUmat alrnnu.,,crt.ır. İngıliz Motorlu bir kol, Hürremşahdaki 
kıtaatı nezdind~lri Times muha. müda.f aa tesisatım zorlafü ve 
bıri, olup b:ten reyleri Şahabat- tnınlılar:ın arkasını çevjrdi. 
tan b Idirmektedir • HiiITemşahdaki telsiz istasyonu 

Muhabir, diyor ki: süngü hücumu ile ele geçirildi. 
Hint ordusu kumandanlığının Karan nehri üzerindeki nehir 

Iran ordusuna karşı haıı> et.. clizUtn.mlnrı İran1'larm elinde 
n ekten ziyade ..sevkulcerşi bir sağlam olarak kalmış olan lran 
tak m manevralarla bu orduyu filotillasmı zaptetti. Yalnız ku
hareket edemiyecek bir hale g-e· ıruından Remisi olan Baber topa 
tırmek için hazırlıklar yapmakta tutularak sahile atıldı. Abadan 
o Juğu malfımdu. arkasındaki petrol kuyularına 

Zırhlı bir liva, Pa:ltak geçidine karşı yapılan hareket Hintliler 
y.ınlnşmıştır. Liva, Hac.biran tarafmdruı icra edilmiştir. 
yolunu ıhtiyar etmişti. Hint kı.. Hintliler, pek ani olarak ve 
ta tı mukavemete te~adüf et-
m mıştir. Pek nadir olarak si. QOK sür'atle adaya çıkttklarından 
ıa.ıı tılıyordu. Fakat keş=.f kol· diışman, mukavemet gösterme
arı. geçide girdiği zaman lranlı- ğa vnldt bulamamıştır, Yalnız 

sokak muhareöeleri olmuştur. 
ar pelr şid:ietli bir ateş açtılar. Krtaatımız. ağır zayiata uğra. 

Hintlilerin bir kolu. Haoovinden rnıştır. Bir t:rbur kumandanı ve 
cenubu şarkiye doğru ilerledi ve iki zabit maktül düşmüştilr. Ef
şidd tli bir mukavemet karşı- rattanda virmi kadnr maktül , e 
md-ı kaldı. Bu kol, mitralyözle- mecruh vrdı. 

rini, tank dafii toplarım ve ha-
fif bataryalarmr kullanmak su- İran seferi, iht:r~:.:mlı bir plan 
retiyle tno.rruza. geçti. Milteaki- haz1rlığmm ne adar kıymetli ol. 
ben bataryalar tarafından hiına. duğunu bir kere daha isbat et· 
ye edilen ~ar. ilerlediler. miştir. Elde edı1miş ol:ın muvaf. 
Fakat İranlıların mevzilerini fakıyetler, Hint hareket üssiinün 
keşfetmek güçtü. Artık ileri gi- çok iyi tensik elilmiş olduğunu 
dilemiyordu. ve kumanda heyetinin şarkta 

Sa ı sabahı tanklar, İranlılar: 1 harbin nkibeti üzerinde kat'i 
mevzilerini yeniden ateş altına al surette tesir icra etmek ehliyeti.
dıfa.r ve dilşma:n kıta.atmı çok yor ni haiz bulunduğunu göstermiş.. 
dular. Saat 9 a kadar lranlılann tir. 
mukaı;emetlerl pek anudane ol- ,-------------
du fakat lbu saatten itibaren bu Kızılırmakta yapılan 
mukavemet zayrlladı. Nihayet 
tranlılar, ricat etmeğe başladı. sulama teşkilatı 
lar. 

Öğle vakti İngilizlerle Hintli Aııkan, ı (VAKiT) - Su i§lerl 

ler. tekrar Herlem'i?e başladılar. Dal.rest Rel.3~ samınttln Buge Kmıır.. 
lranlıların muka" .;metleri, erki. mak ııahll8tnda yapılacak ıru t:terlni 

nıharbiyenin p15mru değiştirme- tetkik etmektedir. Bursada Kocaçay 
ini intac etti. 
İkinci seyyar Uva, SaripUrdan llzerlnde blr reyulatör ile aynı çayın 

Paitak geçidine taamız edecek aag hlll sulama kanalları. hafriyat 
y rd Gilan koluna yardrm et.. Ul§aatı ve lfUrveUer del"E'sl uılab işte.. 
m k ıcın cenuba doğru istikame· rı ekeiltmcy<ı konmuştur. 
tını tebdil etti. Saripurdan git. 

ı olan livanın verine Auildn-
d n gelen ikinci piyade livası 
ikame edildi. Seyyar liva, Gilana 
vardığl cmada birinci kolu, tek. 
rar ıleri harekete ~itecek 
hale gelmış bulur.uvordu. llti
aklannı temın etmiş olan kolu 
ı lh a, Şn.hii'bat üzerine yürü.. 

dul r . İranlılardan l500 veya 
-~-'"'"'""' kişilik bir kuvvete tesadüf 

ed ~ tahmin olunuyordu. 
Ha bu.ki İngiliz ve Hint kıtaatı, 
muhnrebe etmek mecburiyetinde 
kalınaks~n 50 mil mesafe ka
tettiler. Ardad tarafında da düş.. 
m n, kıtaatmuzm ileri hareketi
m tevkif etmek teşebbüsilnde 

Tefrika numarası: 59 

Soruyorlar. 
Cevap veriyoruz : 

Pazar kayığı ne vakıt 

başlamıştır?. 
- llk pıwı.r kayığı ışlctcn zatın 

Ahme.t Paşa adlı bir boStancıbqı ol. 

duğu yazılıJır Bu 2'.tıt Kanljc bcyli!r. 
bcyts! olarak 101 i de lilm~tur. YR.lı 

köyündeki mektep. Demlrkapıda ca• 
ml, Bcykozdn çeşme yapınlfbr. , 

Yeni Adliye Vekilimiz Hasan 
Menemencioğlu.. adliyemizin ça. 
lışma teşkilatında ve kanunlarda 
yapılacak tadiller hakkında be
vanatta bulunarak demiştir ki: 
• "- Bugünkü adliye mcvzuatJ
mız, on beş senedenberi tatbik e
dilmektedir, mukabelesinde bu • 
Iundu. Ma1üm olduğu ti%ere. bu 
kanunlar, en yeni ve ileri kanun. 
lnrdır. Cemiyetimizin ihtiyaçlarını 
temin etmektedirler. Bununla beı. 
raber. kanunlar, zaman zaman do
ğişmcğe, cemiyetin ihtiyıı.çlıı.rmn 
uymağa mecburdur. Bu bakımdan 
ticaret kıınunlan Uzc:rinde tetki -
kat yapılmaktadır. Bu tetkikatı 
yaptırmaktan maksat, kara ticnre 
ti kanunu lle borçlar kanunu anı.o 
smdalti ahengi temin etmek ve de. 
niz ticareti kanununda mevcut o. 
lan yanlışlan düzeltmektir. Ma • 
lfundu:r ki kara ticareti kanunu 
tayihası hazırlanırken, medcnt ve 
borçlar kanunummda bir değişik
lik vUcuda getirllınesi diişnnülme 
mi§ti. O zamanki borçlar kanunu.. 
mm: olan mecelle ise ~ve 
yeni ihtiyaÇlan Jmrşıla.maJctan 
çok ut.ak biT halde bulunuyordu. 
Bu vaziyette kara ticareti kamı.. 
nu 1Ayihaıımr hazırlıyanlar bu lA.yl 
baya !sviçrcnln borçlar kanunun -
dan birçok hUkfimler almak mreti 
le memleketin ticari ve &.tmadl ha 
reketıerine bir genişlik TCnDek 
lstemlı lerdi. Halbuki, biWıare 
mecelle yerine medent ve borçlar 
kanunu kajm olun~ biriblrinin 
aynl veya biribirinden az çok farit 
lr olan hükUmler, hem ticaret TC 
hem de borçlar kanununda yer al. 
mak gibi bir garibe husule gelmifıl,. 
tir. 

Kara tıcareU kanunımda yapıl· 
makta olan incelemeler, bu ka .. 
nunu borçlar kanunu ile hem a • 
lıenk ktlznak maksadma mUstenit.. 
tir. Bir mUtaleaya göre de, me • 
bazmıız olan borçlar kanunundan., 
kanunumuza alınmamış olan tlca -
ret fa.slını almak ve onda mevcut 
bulunmıyan ticaret kanunumuzda. 
ki hUkUmleıi de ilAve etmek su .. 
retlyle meseleyi halletmektir. Bu 
mütalealan tetkik ettirerek en i. 
sa.betlislni bulınağa. ~. 

Türk ceza kanunmnuzn da yeni 
baştan bir tetkike tabi tutuyoruz. 
Bunun için komisyon faaliyette -
dir. Projenin umumi hükllmler1ni 
teşkil eden 190 maddesi hazxrlana.
rok hukukçulann tet.ıdklerine ar
zcdilınek nzere adliye cerideslntn 
eylUl oUsbasmda intişar edecek.. 
fü. Biltun projeleri bu sureUe 
neşrederek aJmacak mUtalealara 
göre, bunlan yeniden tetkike tabi 
tutacağız. Harç tarifesi kanunu 
ha.kkmda bir lii.yiha ha.zırlanmış • 
tır. Noter kanununda esaslı deği. 
çiklikleri ihtiva eden bJ:r proje ile 
tapulama kanunu lAyihasI da ha· 
zırdır, Bunlar, bu sene yilkaek 
meclise takdim edilecektir. 
Boşanma meselesine te:mafı eden ve

kil şöyıe devam etml§tir. 

··- Bcıpılmaıım anca ': hA.kimln htlk 
mil ne olabilmesi kcy!lYCt1n1n pek ye. 
rlııde bir USUl olduğuna JULni1m. Evıt. 
lik bağı. herbangl bir akil gibi telak
ki edilemez. Evlilikten sunra, bu rabl. 
tanm devamında ceinfyc .. alAkadardır. 
Ev1lliğin mahsulll olan çocuklar için 

de keza... 
Ma!Qın olduğu üzere, kanun l>o§an. 

ma sebebi ~kil cdebll<!oek hld!aele.. 
ri serbestçe takdir (ltmek salAblyet~ 
nJ hAkimo vcmı1§Ur. miyle olmayıp 

da bnşanmsyı, tarafların hUsnU naz. 
ıarma bırakmı§ olsaydı. tıaddl zatında 
aile yuvasının bozulmasını icap ettır
miyecek kadar hafit ve ehemmiyetsiz 
sebebler, yillardanberi tet>ssUs ctm.ııı 

olan aile yuvalarmın bozulmasına kA.. 
!t geıeblllrdL Bu usullln ıon mllhtm bir 
faydası da evlenecek olanları. clddl 
bir işe gi~erlnl cvvcJdcıı dü§lln • 
meğe ' sevketmesidlr. Kolnylıkla kın. 
labllecek mbıt.alann •yi dll~ntllme. 
den teslJJ edilmcsl fçtlmal sukut ve se.. 
fa.letlerl doğunu". 

Ben, §ahsan, mevcut olan usul aley.. 
b1ne s5ytenebllccek B5zlcr .. bu usuıun 
faydalan ile ka?Jılaşbraığım zaman, 
bu hllldlmde bu değişikliğin yapılma
mnm. muvafık olmıyaoağ. netıce.stne 

varmaktayrın •• 

Hasan Menemenci oğlı.. .MUcr1m ço,. 
cuklal' b&kkmda da: 

• - MemlekeUmlZd'> mücrim ço .. 
cuklar meselesl hcnllz llzerlnde duruıo 
lacalt kadar ehemmiyet alm1§ bir me. 
sele değlldlr. Birkaç bllyük §ehr1mlz 
Llrt1ım& edilecek olunıa, mllkerrer mile. 
rtm çocuklara tesadüf edilmemekte. 
dlr. Jılaltmı olduğu Uzere. Uk defa 
mGcrlm çocuklan Edinıede topJ.aım> 
tJk. Geçen sene Ankara dvarmda Ka. 
labo köyünde bir bina. yaptınldı. Bu 
bina Oç paviyondan lbarottl Bu sene 
Oç pavtyon daha illve edlllyor. Bura.. 
daki çocuklanD sayısı yü7JEl yakındır. 
Pavlyoalarm lkmallndo bu miktar lki 
misUne çıkartılncaktır. Cenup vilAyct 
lerbldeD birinde buna benzer blr mUeıı 
8ll8e daha vtıcuda getirmek t.asavvu • 
nmday:ız. Buna yaptığıD112 vakit malı 
kQm çocuklar mcsf'lcai hııll~miş ~ 

l&caktir. 
lBlalı ceza evlerine geUrdiğlmtz 

çocuklar, :ınııhk1bnlyctlerl altı aydan 
tuıa olımlardır. Bunda.n ıız müddellf 
ı:ııahldUnlarm llllah evle .. lndc kalacak.; 

lan zaman, bu evlerde tatbik edilmek 
t. olan terbiye asitem1nln beklenen 
119Dleroyi vermeaino ktıfi gelmez. Bu. 
nwı içindir ki mahkflmlyetleri alb 
aydan aşağı olan çocı.ıkııı.r, mabkQ -
mlyetlerlııl bulundukları yerlerdeki 
cxızacvlerlntıı husust yerlerinde gcı.;lr. 

mektedirter. Bunlar için yeni ceza • 
evle.rlnde ayrı ayn yerler yaptırmak.. 
tayız. Çocuklar, burad:ı nnınlllmlerln 
ve wıtaıa.rm nezareti &ltmöa okumak, 
marangozluk, kunduracılık, terzilik 
demlrc!llk, ve :ttraat gibl kOylcrlnde 
ıoıerlne yanyacak licy•er öğrenmekte. 
dirler. Burada takip edilen usul ken.. 
dllerlne mücrim olduklannı unuttur. 
mak, onıan §&ef ve hayııiyeUcrlne sa 

bip kı1maktII'. 

1 - Mevcudiyetleri zanırt olan bir 
kaç diplomat ve teknlkciı16Jl maada t. 
randa bWuıı.an bü tUn Almanlar lngtl. 
tercnln bıUhap edeceği tiı mahalro 
naklcdllecekıerdlr. 

2 - Basra körtezı U Ha.ze r deni
zi arasında Uman ve demıryolo bakı.. 
mından müttefiklere azamı kolaylık 

gösterilecektir. 
3 - İnglllZ .. lran pe..roı &a.tıalarw.. 

da petrol istihsali ve taafJyesl ışlcrl 

sekteye uğ'ratılmıyncaktn lngiltere 
İran bllkfunetlne temetttıı hissesi ver
meğe devam edecek ve tktiaD.di vaZi. 
yetlnln dllzeltnmesi içtıı de müzaheret 
te bulunacaktır. Bu eartıarm metni 
birkaç gUnc kadar hazır olacaktır. 

Bu sureUe Ingilterc ve A_merlka tara. 
tından Rusyaya yapılacalc yardım \tin 
yol açılmt§ olacaktır. 

lı:ıgtllz kuvveUerl lran kluılarma 

tahrtpklr bir darbe indlrmeğe ba.zı.r -

landıklan sırada ph ordcya at~ kes 
emrüıt vcrml§tir. Bu cihet gazete pıu. 
hablrterl tara!mdan Londraya gönde
rilen raporlardB açrkça tebarüz ettt.. 
rllmektedir. 

Nehirlerle dolu 160 kilometrelik bir 
mmtakada bllyük bir ırllratle Derle -
mı,, olan ln,,"'11.lJı kuvwıUerl cenubi t.. 
randaki petrol 88haamm anabtan olan 
Ahvazı ııaptetmek tızerc bulundukla
ır blr suada 1ran erkA.nttıarp zab!tle
ri beyaz b&J?'&klarla görUnmll§lcrdlr. 

tngUtz kuvwtıerlne refakat etmiş o.. 
lan Deyll Eksprea gazeteslıılıı mu .. 
hııbtrl olan Koorchead lngtllz ee!erl
nln parlak hattA dahlyaM olduğunu 

ve 1ranm cenobunu iJgal etmlf ol&D 
tng'Jlz kuvvetleri anc;ık dUşmanm tes
Jlm olması Uzerlne durduklarını beyan 
etmektedir. Fakat bir 1ngilize k&rfl 
üç trnnlı olnn kuvvctıe:· arasındaki 

nlsbetalzllğe ve garp çölUDUn ııruttlğl 
btlytlk güçlüklere ra~en tngWz teıı
kUAtı bir saat gtbl i§lem!şUr. 

tktısat ve Maarif 
Vekilleri Ankaraya 

döndüler 
Ankara. 1 (VAKiT) - Maarif Ve

klll tst.anbuldan, iktısnt Veldll Zon. 
gtildakt.akl tetkik gezllcrlnl ikmal e. 
dere.k dUn akşam Ankaraya dönmllıı-
lerdir. 

) -fi11' 
J.oııdra, ı (A.A~ ıcst•~.; 

ya:le Rusya arası tıtı~ ~ 
zake.rclerden bahse ~ J;1' • 
henüz gelmemiş 01~ıcrllıı x 
men mareşal Vo~ ,-e~ 
vetlerine ricat eınrı b:tsf tJ 
ümide düşmek için jı1 0\d11 

Sf'beplere i tinat etJll "' ~ 
inanmak lfızırndır. ~rt~· .. ıOJ 

Deyli Telgraf ~ı.ı' 
Stokholm muha.bi~oebir ~1" 
lfızmı s.relirse nüfu ~l<İ ~il" 
litikacılar aşağı kdet.Jfler-· 
müstenit bir sulh a . 
zır bulunmaktadırlM· ııe.~ 

Finlancfivn 1939 cdrı 
J • de 

evvelki hudutları ıs 
tir. ,.e ı1I 

Ru ya. Amerika 1yetı 
bu h.udutlarm ,!°asuıı ttııf. 
ranti edeceklero~r. rı r.:ı11 

!ngiltere iktısat n~rı ,v-tlt A 

diyayı çenber içine .. ı ~~ 
:yı genişletecek ve bU pet~ı 
mcrikan vapurları rıı t>ııl' 
kadar gelmek imlcfıfll 
\ardır ·cf.Jl fi 

Ay;.1 sulh yapm~k 1 de ıft~,r.-
diya Hitlerden muss.ı:ttlıı <J' 
lse de bu muracaıı 0tııı9 
memnuniyete şa.yarı >.\~ f 
bir cevap almıştır. !Cffllt~ 8'1 
Finlindiyanm c;art>t:!te<fi!. !' 
vnm etmesirrl iste~~ıı,·stl~ 
nunla beraber, ~rı bjıô 11 ~ ya.si muharririnın 0ıııt'~ 
göre Filandivadn b biıt~111 
mevcutlan bir ~~~ıar;~ 
geçmiyen Alman ~1 s ~ 
k1' evvel Rusyaya Jc {'e. ıtl 
nan Finleri korkutm1~0ir. 
fak olacakları şüphe 1 

* Alaturka havatar1 .::,,a;::,?: 
yenler vaWıda§lardır; it ,.;ıt'1 
dir, aevgilldirier. Bu eetıeP ~1'1-.. 111 
aöZlerl de, Oil'eleri dıe. 1.9 l!r 
tre.ııklcrbıldnden d.ııa aıuJI 
rlD hlaaolunur. eri'~ 1 

• Tren o kadar gnzıel 1 Yo1'-J 
ratle geçUAi halde yine. 411 u:% 
kıldığı zaman ol.w'; .,. uı~ 

Mücrim çocukların munakeme usul lllm sahııeıılnde ne kadar ..ııı~ 
!erinde bir hususiyet ger.etmek çok :J\ ·~,. 

yerinde otur. Nitekim. ceza muhaıt.. * !naanlar olmaaa ~~d.t ~ 
melerl usuıu kanunu da bu bakım • 1\1 güzel mo.nza.ral&J' ne . )cJJI &' 
dıın bazı müstesna bUkllml~r kabul rer mevcut aayııacakJard'dP1 ~ 
etml§tır. M:csclA on b..~ y~ bellnz muhariplerin vUcudll b11t1 ••d:;«O 
bltlrmeıni§ olan çocuklara alt duruş. alin varlığına delil: fak~~.ı1-~ıfl". 
malann, gizli yapılacağı ve verilecek diyen hap o detııdlr: Y., ..,rf.'-.~ 
hUkUmlerlıı de gizli tefhun olunacağı • Trende biz koJUJOI'• 'lf;"'- ~ı 
ve dllıılzler i.se, bunlann mahkemece vanyonız; evde otururk~ TP/' 
dınteneneblleceği tmılll, kanunumqz önUmllzden gcçtyorıar: ,,il 
!&'atından zateD kabul <'dllınl§ bu • • teharrik, e§)'& sabit, ~ 
lunmamaktadır.,, c:tcml§Ur. qya müteharrik. 

ek ~e~: 
'\ ~laml§tı. Bunlar caıbant c:linlem ~ 

Yazı kı§l bir arada barındıran irtifa cil
velerile ziyaretçileri memnun ve meşgul e· 
den Bursa. tabiatın sere serpe tecelli eden 
yeşil güzelliği içinde Türk sanatının en asil 
eserlerini de göğsünde yükseltiyor. Bir ara
ya toplanmış olan bütün bu sebepler, Buı
aayı yerli yabancı seyyahların sık sık ziya
ret etmeleri için kafi iken Bursanm Mudan
yaya otomobille otobüsle yarım saatte, kırk 
dakikada aşılan bir asfalt yol ile. bağlan
ması ve Mudanya ile lstanbul arasında te· 
miz, siislü. şık ve güzel vapurlarm işlemesi 
Bursndaki yabancı tekasüfünü her zaman 

1 
Edebi 

Roman öMR ALD Yazan: 

~EFJK AHMET 
SEVENGIL 

aetmek için buraya gelmif olan au 
olacak. 1 ~ 

Ahmet Dündarla Selma Turıt~ ''f'f 
ranlık basarken içeriye girdiler; otel~ ~~· 
van koltuklar, alçak maealar ve~~ tJ'.'' 
maş, ipekli, i§leme ve fotoğrafilerınıtt k~ıe 
edildiği tık vitrinlerle süslü bol el~ ~ 
aydınlatılmıt holünde yeni bir man j(ıdıt' 
hafifçe irkilerek durdular. Pml pırıl ~ 
lar, usta Avrupa terzilerinin elinden f· e)I 
model tuvaletler içinde ağır ve haşrne;:ı0.,.,· 
larile merdivenlerden inerek yemek ... °'1111'' 
na doğru yürüyorlardı; gayriihtiyat1 ,_ ,f 
nn geçip ilerlemelerini beklediler, aon ,)( 
kalarından yürüyerek yemek salonurı9 

için artırmış oldu. Ahmet Dündar, bunlan 
öteclenberi duyuyor, doğru buluyor, eski 
bir Türk sehrinin bu mesut inkişafı karşr
.mıda hatta memnun oluyordu; fakat Ah
met Dündar, Bursaya geldikten sonra gö· 
rüp öğrendi ki burada kaplıca tedavisi için 
gelen hastalarla dağ aponı yapmak iç.in ge
len sağlamlardan başka bir üçüncü cins zi
yaretçi kalabalığı daha var. Bunlar, lstanbu
hm. yanı boşmdaki istirahat ve tenezzüh 
,ehri Bursaya gibnek son zamanlarda lstan
bulun kibar tıleminde moda olmağa ba§ladr 
ğı için buraya geliyorlar. Hastalar hemen 
umumiyetle Çekirgedeki eski tarz otel ve 
hplıcalant in~rlar; eporculnr şehirde pek 
az kalıyorlar ve çokluk doğruca tJlndnğa, 
kayak evine, dağ oteline, yahut muhteşem 
manzaralı v&dilere kurulmuş olan çadırlara 

çıkıyorlar. Çelikpalas oteline gelenlerse mon
den hayatın zaruretlerine cevap vermekten 
hiç bir suretle geri kalmak istcmiyen ni~n
taşı sosyetesidir. 

Bursa ile Çekirge arasındaki asfalt yo· 
lun kenarına, ebedi bir yeşillik ve güzellik
le nazlı nazlı sallanan kavak ağaçlannm ya
yılıp uzandığı ovaya ka?'§t dağın yamacına 
oturtulan sevimli beton bina anla§!lryor ki 
dışandan gelenler kadar Bursada oturanla· 
nn da lüks ve lmnfor ihtiynçlarmı karşıla
maktadır. Zira Bursada devlet dairelerinde 
çalışan yüksek memurlar ve fabrika, banka. 
büyük ticarethane mensupları akşamlan 
kokteyl içmek, ve kadınlı erkekli oturup 
konuşmak ve dansetmek için Çclikpalasa 
geliyorlar. 

&ki müsliiman Bursada yeni bir sınıf 
insan, yeni bir hayat, yeni bir mu8§eret. Ah· 
met Dündar, Çelikpalas otelinde kendisini 
böyle bir hava ile sanlmlf buldu. Anadolu 
kıyılanndan yanm saat iceride tütbeler ve 
camiler şehrinin kenarında aşm bir AvnıP" 
havası 

Ahmet Dündar ve Selma Tumnıl ayn 
ayn odalarmcla 90yunup dökünerek çelikli 

su ile yı:kanmı§lar, rahatlamrşlar, hatta alt 
kata inerek büyük terasın kucakladığı hari
kulade manzaranın güzelliğine dalmışlar, he
men hemen hiç konuşmadan oturuyorlardı. 
Bir saadetin hazzı veya neler sakladığı belli 
olmryan bir istikbalin karanlrk ufukları ile 
sanlı gibi idiler. Ovanın bir tarafında Meri
noe fabrikası haşmetle yayılıp genişliyordu; 
sayısı belirsiz kavak ağaçlannm tatlı bir 
renk içinde uzayıp giden sık ve güzel man-
7.arast gözü adeta yoracak şekilde me:..cıgul 
ederken uza'ktaki dağların irili ufaklı tepe
leri mor rengin en güzel ince farklarile bir 
ressamın yeni başL-ıdığı bir tablodadi hen üz 
kafi şeklini almamış canlı ve latif çizgileri 
habrlatıyordu. Terasta bir çok masalarda 
kadınlar erkekler berrak gökyüzü altında. 
açık havada, yaşamanın lezzeti içinde me· 
sut ve biribirlerini bulmuş olmaktan neşe· 
Ji görünüyorlar; bahçeden gelen :rüzgar ya· 
lacı ve kıvrak bir dans na~esini zaman za
man havada uçuşan kml bir kumaş parçası 
veya bir dilim musiki halinde bu insanlarm 
üstüne atıyor. Ak§<lm yaklaşhkça bahçede· 
ki kalabalık seyrekleşmiş. terasta oturan 
nıııifter:ler.den bW çoğu da kalkıp gitm~ 

diloı-. . . rıtt' 
Metrdotel yakla§arak kendileril11 

• 

ketle selamladı ve masalarını göst~~İf ol' 
Bol ışık altında nereye yerieşun ıf1 er 

duğu birden görülmeyen bir orkestr80 
111e\: 

rafa yaydığı hafif ve tatlı nağmeler ~h~~ 
salonunu baştanbata dolduran kala (9tıJ' 
üstünde dalgalanıyordu. Kahkahalard~ .,t 
bıC'.ak ve tabak tıkırtıları. musiki, k 3 ttl~ 
erlcek sesleri. türkçe, almanca ve _!11l

1 
1'11' 

cümleler arasında süslü elbiseler, ~z;e ııil'ı'' 
fctler, gözü ok~ayan eaç tuvaletlen ,,e ör'İ 
yet kadınlara itina ile hizmet edi~r .tiıt1e 
nen erkeklerin bezgin nezaketleri bırı •)11'1f 
k · b" h 1. ·· d l'ft-U arışmı9, garıp ır a ıta vucu e o) 
gibiydi. (Denmı .,., 



Maslak yolunda 
gine bir kaza oldu 

üç ağır, bir hafif yarah var 
Evvelki akşam, Maslak yolunda. 

bir kaza obn~. bir kamyonla bir 
otomobil sarJl?Şarak S kişJ ağır, ı 
kiGi de hafifı;e yaralanmıştn-. Ka.
za. şöyle olmuatur: 

2371 plA.kalı 11lks1 otomobllinin 
ısa.hibi uoför Hasan l<'errar, evvel
ki gUn paza.r oll:naaı mUna.sebetilo 
kansı ve kaynanaslle bir gezinti 
yapmak istem!§ ve otomobtu ile 
BUyUkde"reye gitmi'.}tir. BilyUkdc
rede bir müddet oturduktan sonra 
saat 18 e doğru tekrar otomobile 
binen aile sliratle tstanbula doğ
ru gelmeye ba.5lamı tardır. Taksi 
otmobill Derbent karakolu clvıı

rmdaki virajlardan birisini döner· 
ken İstanbul tarafından gelen 
yüklU bir kıunyonla lmrşıln.şmıştır. 

Kamyonun şoförU Ahmet. kar -
pmıda blrdcnbil'e taksi otomoblli. 
ni görllnce sağ tarafa doğru gc1:· 

mek·istemiş fakat knzayı öııllye -
mcmlştir. Kamyonla taksi büyük 
b1r hır.la çarp?§mışlardır. 

Bu çarpışma netice&nde kam
yon devrilmi§, taksi otomobilinin 
de mUlıim bir kısmı pal"Çnlanmıg -
lır. Kamyonun tı0förU Ahmet, talt 
side bulunan Hasan Ferrarın ka
nsı ve kn.ynar.uıı bu t:ırpıt;ma ne. 
ticeslnde vUcutlıınnm muhtelif 
yerlerin.den ağır surette yaralan· 
nuşlardır, Hasan Ferrar da hafif 
surette bazı yerlerinden yara al
mıştır. 

Hılcü.seyi müteakip jandarma -
tar fiehre telefon ederek vakayı 
b'ldlrmişler, biraz sonra gelen 
imdadı sıhhf otomobili yarahlnn 
alarak B 'yoğlu hasta.nesine götür
müştür. Nöbetçi rnliddeiumumı ve 
jandarma tahkikata ba.§la.ıntşlıı.r -
dır. 

Bakkallar ve / 100 yaşında 
lokantacılara · bir kadın 

Günde 13 çu\•al un Taraçadan düşiip öldü 
veriliyor Şehremininde Ereğli mahalle

sinde Kuyumcu eokıığında. 7 nu -
Ticaret Vekflleti bak~nilara v• lo. maralı evdo oturan Haydar ve ka

kantalara halka aatılmnlc üıere un nsı kendi yanlarında bulunan ıoo 
temine karar vermtııtır. Bakkallara j yaşmdakl Fatmayı evvelki gün 
günde 10, lokantalara rla gUncıf! Uı: ovd<' yalnız bırakarak sünnet dil-
çuval un verilecektir. ğUnlln~ gıt.mişl<>rdlr. 

Dün aabahlan itibaren tP-vzl ı ine 
'bll§lanml§tır. Tevzıat ı;cl"('k bakkal. 

1ara ve genluıe lokant.aııırıı lrenclilc.. 
riııln te§Okktll ettirmiş cldukları et'. 
m1yeUeri mart!eUle yapılacaktır. 

Diler taraftan harfcc un satan fı• 
rmlar hakkında takibata baı.lanmııı
tır. Unl&r& da azami satıo fiyatı ko.. 
nacaktır. 

Bir katilin ağır hapsi 
istendi 

Bir müddet evvel Eyüpte, Kut· 
si adında birisini öldüren Vellnin 
ikinci ağır cezada görillen muha
kemeBi l!IJOtı safha.sına gP!miş ve 
mllddeiumumt Ziya. Yazgan müta.
leasuu eöylemı,ur. 

Muavin suçu sabit görmüş ve 
katilin 448 inci maddeye göre 18 
sene müddetle hapsini, brçağı sak 
1ıyan Velinfo arkadaşı kahveci 
Mebmedin de ~ ncı maddeye 
göre teezi.yesini istemiştir. 

Muhakeme mildııfaa ve kara.ra 
kalnı.ıştır. 

Fatma, faz.le. ya§lı olduğundan 
yürüyememekte, ancak silrlinroek 
suret.ile blr y relen di ;er bir yere 
gidebilmektedir. Ev,ıcllti gün ev
de yalnız knlan Fatma taraçasına 
ı;:ıkm~. etrafı seyrederken anl o
la.r:ık bahçeye yuvarlanmıştır. 

Falına, düşer dlişmez ölmüştür. 

Cesedi muayene eden adliye dok
toru kadının CÜŞÜŞ §eklini Vo Ö
llimlinli §liphcli görmüş, ce!eciini 
morga kaldırtrnıştır. 

Büyükadada bir kasap 

ihtikardan mahkam 
oldu 

BUytika.dada kruınplrk yapan 
Şükrü Yılmaz, azami 60 kunışa 
satılmıuıı• l!zmı gelen kıvıreık etL 
ni 80 kuru§a satarken diln cUrmU 
meşhut halinde yakalanmış ve der
hal asliye ikinci ceza mahkemesi
ne verilerek 40 lira ağır para ce
zasına ve 10 gün de dükkfı.nnıın 
kapatrlmasrna nuı.lık(!.m edilmiştir. 

.Asliye ikinci ceza mahkemesi 
dün sa.hah ve öğleden sonra 21 
ihtikar davası görmliştilr. 

lstanbul mebusları
nın tetkikleri 

başladı 
Her yıl oldug"u gibi bu :vıı da lstaıı. 

bul mebustan kaza kaza dolaprak 
halkın dileklerini dlnllycceklcrdlr, Pnr 
ll, mebusların hangl günler nereler. 
de bulunacaklannı gösteren bir liste 
hazırlamıştır. Bu listeye göre, bugün 
EmlnönU ve Fatih kazalarında, Uç e;y
JUlde Üsküdar ve l{adıköy kau.lann. 
da, 4 eylOtde Bakırköy, Eyüp kaza. 
lannda, 5 eylül öğleden evvel Sillv• 
ri, öğleden sonra Çatalca kazasında, 6 
eylUlde Yalovnda, 9 eylUlde Beykoz 
ve Snnyer kazalnnnda 9 eylülde 
Kartalda, ıo eylUlde şısıı ve Beyoğlu 
Halkevlcrinde, 11 eylülde Ado.lar ka.. 
zasında, l 2 eylilhle ŞJl(ı~e gidecek.. 
lerdlr. 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya döndu 
Şchrh:nlzde bulwwı Dahillye Ve

kili Faik öztrak dUn öğle tlıeri vı. 

!!yete gelerek Vali ve Belediye Reia1 
LOtti Klrdan ziyaret etm!§tlr. Vekil, 
vlla.y t ve belediye iJlcri etrafında va.. 
llden izahat almıt ve a\\ıamlt1 tren• 
le Ankaraya dönmU§tUr, 

Cevat Nizami lzmire 
tayin edildi 

Bir müddettenberl mezun bu
lunan lııtanbul Ticaret ve sanayi 
oduı umumi kitlbi Cevat Nizami 
Dllzen.linin bmir ticaret ve uhlrc 
bor8aSı umumi liUpUğine t.Ayin 
cdildiğ haber ıı.loınuot.Ir. 

Üniversitede talebe 
kaydına başlandı 

'Oniversiteye talebe kaydına dttn 
sabahtac itibaren ba§lanmııtır. Ka• 
yıt 1ç1n müracaat edecek olanlar Uae.. 
leriıı mayıs devrcainde mezun olup 
da devlet otguııluk !mtıhıınlarmda da 
muvaffak olan gençlerdir. Kayıt mu. 
amelesl fakültelerin. açılı§ tarlb! olan 
ikincite§riıı bn§ma kadar devam ede
cek ve bu tarihte tedrisata baolanıı.. 
caktır. 

Francala satıfı serbest 
bırakıldı 

Ekmeklerin daha iyi çıkmasmı tc. 
mJn maksadilc tegekkUl eden komls.. 
yon, dün öğleedn evvel belediye rc1a 
muavini LOtfl Akaoyun ba§kanlığı al• 
tında toplanarak şimdiyE> kadar yapı.. 
lan igler etra.fmda görüşmllş, yeni ya• 
pılnco.k t.eftl§lerin programı tanzim 
cdllml§tır. 

l>lğcr t&ratt&n dünden itibaren bU• 
tlln kazalarda serbest francala satışı. 
na başlanmıştır. Norma! olarak bir 
cok fırınlarda bu §ek.ilde salı§ yapıl. 
mıııtır. 

- Böylece mücevherlerimin 
satılması işini tamamen ona te:r 
ketm.iştim. Çünkü dünyanın en 
iyi müşterilerini Mister Esmor 
tanrrdı. Avrupac?a ve Amerika. 
da bütün mücevher meraklısı 
bütün z.enginleri biliyordu. Hatta 
bundan bir ay kadar evvel bir 
gün bana gelmiş, ve mücevher -
terim için en iyi müşterivi but· 
duğunu.söylemişti. Bu adnm A
merikalı bir milyonerm~ş. Kızını 
yakında evlendiriyormuş. Denim 
mücevherleri, kmna hediye ver. 
mek Ü7.ere satın alabilecekmiş .. 
Bittabi milyonerin ic;mini sor
dum, fakat Mister Esmor dedi 
ki, "satm alma ~artlarından bi· 
rincisi olarak, adam, kendi ismi· 
rrin ifşa edilmesini istemiyor." 
Hatta ibu isim bana bile gızli ka. 
lacakmı§. Eğer mücevherleri sa
tın almaktan vazgcçcr.:;e, söyle -
mekte bir mahzur yokmuş ... Ki 
o vakıt da isminin bana lüzumu 
yoktu. Bir de, satm alma işi mu· 
vaffakıyetle neticclencliğ! tak • 
dirde söylenebilirmiş. Bövlc ga
rip birtakım şartlar.. bununla 
beraber Mister Esmor, bana, bu 
adamı çok iyi tamdığmı söyl~ : 
yor ve her işi emniyetle kendısı· 
ne tevdi edebileceğimden bahse. 
diyordu. Eğer satış takarrür e
derse, bedeli derhal. satışın vapıl 
dığı yerde verilecekti. Mister 
Esmonı iyi bildiğim i<;in bütün i· 
şi gerçekten onun eline !>ırnktırn. 
Kendisine itimadım vardı. Bu· 
gün de söyliyebilirim. Mister 
Esmor benim emniyetimi suiisti. 
mal edecek bir adam değildi .. 
katiyen değil<li. 

, •• il il ··' 

Bu esnada herkesin ağzında 
takdire !benzer bir takım sözler 
dolaştı. Herkes, prenseein, işleri. 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büyük. h~yecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

16 İngilizceden Çeviren: H. MUNIR -
ni tevdi ettiği adama karşı gös· 
terdiği itimadı beğenmiş gibiyd,i 
Bununla beraber, prenses istifi· 
ni bozmakı:;ı?.m sözüne devam et. 
ti: 

-Netice itibariyle, benim mü 
cevherleri satın alacak Ameri. 
kah.milyonerin kim olduğunu 
öğrenemediğimi anlatabilirim sa· 
nırım. Bütün öğrendiğim şun
dan ibaret: Benim mücevherle. 
ri alacak olan bu müşteri. bura. 
larda avlanmrya gelmiş imiş ..• 
Mi ter Esmor da onu av esna· 
sında görecekti. Beraberinde mli
ccvherleri de götürmüşti.i. Mil. 
yoner gözden g~irecek ve kara. 
rmr verecekti. Şimdi müsaade e
derseniz {Prenses burada çanta
smı acıp içerisinden küçlik bir 
defter çıkardı) Hatıra defterime 
ba::ayım. Evet .. Eylülün 23 üncü 
perşenbe günü Mister Esmor ba. 
na son ald·ğı tedbirlerden bah
setmiş ve Yorkşayr'a, milyoneri 
ıtörmiye gideceğini söylemişti. 
Ben de bankadan mücevherleri 
aldım ve ken..iisine teslim ettim 
ve gitti. O ?..amandanbcri, Londra 
gazeteelrindeki havadisi öğren -
di~m zamana kadar ne bir ha. 
ber alabildim, ne de kendisini 
gördüm Şimdi biçarenin ölmüş 
veya öldilrUlmüş olduğu anlaşılr. 
yor ve benim mücevherlerden de 
e er yok. 

Hakim bir sual sordu: 
- Bir şey hatırıma geByor, 

madam; bu kadar .kıymetli eşya
yı kendisine tev<li ettiğiniz hal
de, bir müddet sonra görUnml 
yen adam, hakkında niçin tel8.ş 
etmediniz? Aradan en açağı on. 
on beş gün geçti. 

Prenses cevap verdi: 
- Sebebi var: Mister Esmor 

giderken, bana "birkaç günde hal 
lolabilecek bir iş" demişti, Bu, 
lastikli bir sözdür. Birkaç gün, 
belki de bir hafta olabilir. Filha. 
kika endişe etmiye başlamıştım. 
l1'akat Mister Esnıonın. Ameri
kalt milvoneri bulamryacağma 
da ihtimal veriyordum. Belki de 
onunla görü.secek münasip bir 
zaman kolluyordu. :Esasen ken
disine itimadım olduğundan ve 
bu memlekette bir tehlikeye uğ. 
rayncağma ihtimal vermediğim. 
den bekledim. Herhangi bir dıı
kikada, derhal meydana çıkaca
ğını limit ederek bekledim. 

Hfıkim lnr sual daha sordu. 

- Bir mesele da:h& var. Mis. 
ter Esmorun size Yorkşayr'a gL 
deceğinden bahEettiğini söyledi
niz. York§ayr geniş bir mıntaka
dır. Burada muayyen bir yerin 
ismini söylemedi mi? 

Prenses, başını iki yana sallı. 
yarak: 

- Hayır, dedi .. Hayır .. Mu. 
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On hnf tadan beri suren 
Rus - Alman boğu§ması, ha. 

·ı la bir netice vermedi. Hücu. 
mu tasarlıyan, elbette bu u. 
ğurda her şeyi hdzırlamış, 
yığınaklarını kurmuş, cepha
nesini yığını~ ve hu',ün bun. 
lar tamamlandıktan sonra, 
ileri atılmıştı. 

Karşı tarafın da, gafil av. 
landığı söylenemez. Daha ilk 
günlerde ınüdi\faa hatlarının 
savurdu&u ateı kesafeti, bu
n:.ı gösterdi. Harp başlarken, 
A vnıpa kaynaklarından sı. 
zan bazı haberler, Rus sefe
rinin altı haftada bitirilece
ğini bildirmiıti. Bu mütala
anın dayandığı mantık kai
desi ıu idi: Rusya.da hakim 
olan zihniyet, vatan, millet 
fikirlerinden uzak•,ır. Ordu
sunun tarihi yoktur. Kuman. 
danlar yetiıtiren harp tecrü. 
heleri geçirmemi!, silahı im. 
tihan olmamı§tır. 

Kiiçük Finlandiya karşı. 
smda, bu ordularm uğradığı 
zorluklar da bu düşünceleri 
besliyor, söyliyenleri haklı 
çıkarıyordu. 

Fakat bugün, bütün müte
haasııların ve mantıkçıların 
aldandıklarını goruyoruz. 
Altı haftalık miad. iki misli
ne yaklaıtığı halde harp de
vam ediyor. Rus dayanışı, 
bazı noktalarda Almanların 

cıle takdirini knz n 
rr. erteheye erd1 

Nazar.ye, doktrın, umd 
&Ö"'lerile nnla\m I; ıate \ 1. 

11iz zihni varhkhtr, ser çi • 
çeklerı 3ib;~ir. Yapma bir 
iklim, un'i bir hava içinde 
yn:arlar. R(·nk ve oku ba ~ -
larlnr. Bu türliı varlıklar 
rniJletlerin yaradıh!!la ından 
yaı;ayıs sartlun.ndnn dogma. 
dıkca, daimn sntıl:ta l alma .. 
ğa mahkumdur. Buyuk ha. 
<lfoeler kar§ısındn. niizım 
kuvvet olmaktan çıkarlar. 
Z mam saçan tehlike, haya. 
tın muhtaç olduğu kanunu, 
kendi kendine yaratır. 

Rusyanın mukavemet ede. 
miyecegı zannına düşenler, 
bir noktayı hesa;> etmediler. 
Onlar sanıyorlardı, ki iki 
devletin smırla\'ında çarpı. 
şan nazizm ile boisevizmdir .. 
Hakikat bu olsa rdı, belki u. 
mulan dağılma bnslıyacaktı. 
Fakat bugün iki nazari e, 
iki doltı.rin, iki u~de taraf
tarla:ı: deftil iki millet çar. 
pıııyor. Bu gün SlaYlıkla 
Cennenlik boğuşuvor. 

O Cermenlik. ki "Şarka 
doğru!,, huyruğilc elini Tu
nanm aktıP,ı tarafa uzatmıf 
ve o Slavlık. ki "Akdenizfı 
İnl'n yol, Viyanad?.n geçer!" 
demişti. 

Hücumun şiddetine, daya. 
nışın ya çmhğın · bu fikir 
adesesinin arkaımdan ba
karsak, hakikati görmüş o
luruz, sanırım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

2500metreirtif ada 
boğmaca tedavz 

Müsbet netice verdi. 

'" l 

Tecrübe tekrar edi cek 
Boğmaca hastalığına tutulan 

çocuğunu te<lavi etmek üzere bir 
babanın Alman mec.mualannda 
okuduğu bir usulü tatbik etmek 
üzere devlet hava yollarına mü. 
racaat ederek 2500 metre irtifaa 
Gocuğunun tayyare ile çıkarılma· 
sını ıstemiştir. Mecmuada çocu· 
ğun 2500 metre lrtifaa çıktığı 
takdirde iyi olacağı yazılmakta 
idi. Devlet ha va yo1lan teklifi 
memnuniyetle kabul etmiş, has
ta çocuğu tayyare ile Ankaraya 
götürmüştür. Fakat LiHihare yol
cuların, 2000 metred:m fazla yu_ 
karıya çıktıkları vakit uğultu-

avven bir yer i mi söylemedi. A
merikalının bu ha val"ide ava çık
tığından ve bir verde bul u.sacak.. 
!arından bahsetmişti; işte o ka. 
dar ... 

Hakim bir l~..hza düşündükten 
sonra: 

- Bu mücevherler. bü~ iık bir 
paket halindeydi? Yani, Mister 
Esmor onları bir bavul icf,nd<! ta
şıyabilir miydı? 

- Mıster Esmor mücevherleri 
benden iki kücük paket halinde 
aldı. Cebine koydu. Paketler bü
yük değildi. Birinin içir.de elmas 
vardı, diğerinde inci vardı. Her 
iki taşlar da yüzük, küpe veya 
kolyeye takılmış değildiler. 

Hfiltim avukat Paltrop'a, son.. 
ra Bondl'a baktı: 

- Bu sözler, bizi ha~TCtc dü
şürüyo,., da<:i. Madamın söyled:
ğin.e ba.lcıhrsa Mister Esmor bu. 
ralara avlanmıya gelen :bir Ame
rikalı milyonere mücevher sat -
mak için gelm';. Ve şim<liki hi:l.L 
de, hemen §Uracıkta öldürülmüş 
bulunuyor. Halbuki bu sene. !bu_ 
ralnra Amerikalı herhangi b'r 
kimse, avlanm~a gelmiş değil -
cilr. Gelseydi, 'haberimiz olur -
du. 

Hakim durdu. Sanki özleri 
hakkında mlitalen ileri sürecek 
birini bekliyordu. Bu esnada jü. 
ri heyetinin reisi ayağa kalktı: 

- ·su sene, buralarda herhan. 
gi bir Amerikalı görtilmüR değil
dir: dedi. Bunu katiyetle söyliye
b;!irim iBurada avlanan hemen 
herkesi !bilirim. Bunlar arasında 
bir tek Amenlmlı yoktur. 

Hakim Paltrop ile Bondl'a tek. 
rar dönerek: 

(Devamı var) 

dan rnh •sız oldukları görulm ıı, 
çocuk hu usi tayyareye alınmış 
ve 2500 metre yul 'diğe cıka_ 
rılmıştır. Çocuk 2500 metreye 
ç ı k a r ı l d ı ğ ı vakit o :sli 
rüğünii kesmi~. bilahare 1 es·ı 
köye indikleri vakit tekrar ök. 
sürmire başlamıRtır. Fakat. lila
hare öksürük akşama kesilmistir 
Çocuğun babası iki gUn daha 

bekhyecektir. Çocuk adamakıllı 
iyileşmezse gene b,!' iki Ank 
scyhati yapacaktır. 

O st kattan düşen amela 
Ni 'lntmırnda 85 numarnlr n.par

tımanın yanında yeni inşa edfl
me>kt c olan bir npartı:manm aJ
tınC'ı katındnki iskeledo mva ya.-. 
pan arn<'le Ali oğlu Mehmet Altan 
bir nralık. baygml:k gcÇlrm.iş ve 
dil mu tilr. 

Ancak Mehmet Alt.an çabuk ken 
dJne gelm li ve bir knt aş3ğıdaJrl 
kalas!arn tutunahilnili tir. 

Amele bu vnziJ ett.e bağmp c;:l.1 

ğmnağıı b lıı.mıştır. l<'erya.dmı 
duymılnr derhal itfaiyeye h. bcr 
\'C'rn>t lcr ve Mc>hrned.i 20 da.kile& 
sonra ~ağı~ indlrmiı lc>rdir. 

1 v rm. ~· dVVelkı ~ ı: • I 
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Darü!fi.inuna duhul 

imtihanları 
Bu sene DarUlfünua c.uh•Jl 

olanlnrın mlktan 120 kf Jır, 

lardıuı Sultanı dokuzunt'•J 
mal etnı('mlş olanı r 1.<tıbıı• ı 
rınn glreb imek !çın thza~ bir ı 
n ttıbi tutuımu !ardı. T 
ynzJye d r nı.o n lmtı 
gUnU Dartılı ı.lnıu kon! ı 

dn lcrn ediJmf§tlr. Bu ıl 

36 efendi bir hanım lııt ra . 
lnrda.n )ııln:z beş cfcnd n uv 
mustur, 

VAKiT 
Siz!n gazetenizdir. Her 
arzunuzu yazınız, sıze 

ceı}ap verecektir 
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Ruzveltin 
nutku 

(Ba.<t tarafı 1 incfde) 
yonız. Bu silıi.hlnr gcc0 gündilz de
nizler aşarak, hnvııiurdtın geçnrek 
dünyanın q.itün harp ccphekıine 
scvkediimekte VP. Birleşik Ameri
ka demokrasinin muhafnz:ısı için 
emsalsiz derec~de kuvvetli yeni 
sila.hlar t.n.sarlamahtn, tekemmül 
ett.i.nncktedir. 

Bunu niçin yapıyoruz? Sans~i -
inıizin bUtUn gayretini kendi top • 
rakalrrmrz.1 henüz hakiki surette 
ulaşmnmııı olan harbe devam iç"n 
tahsis kararında mıyız? 

lstllısalatnn·zı sUratlendirm.i -
yec~k ve harp saJıalıırınn sevkedi
len hu is!.ihs:ı'atı daha fnzln mu • 
hafazn altına aimıyacak olurnak 
düşmnnlarnnı.z cesaret bulacaldnr 
re hlicumlarını eski ve yeni saha

lara yayacaklardır. 
Hitlerin ablukaya alnıdığını ve 

yolund:ın durdurulduğunu zannc -
denlece alenen ihtar ederim ki çok 
tehlikeli bir t .. b.minde bulunuyor-
lar. Her hangi bir lı::ır-pte düşma
nınız bir sene evvelinden d!l.ha a
ğır ilcrlyor gfüi görtindüj:'ii zaman, 
tam, daha fa'?la kuvvetle darbe in
dirilec~ mağlup etmek i;;in rln:h!l 
fazla enerji sarfolunaeru:, dil ya 
tahakküm.il tehdidine cjccliyen n: 
hayct verilecek ve bizzat şer ile bir 
uzlaşmaya daynnncak h "r türlü 
sulh fikir ve sözlerine lbu suretle 
aon verilecek zamandır. 

Amerika Birleşik Devletler.!n· 
de amele sınıfının, milletin hnya· 
bnda biribirleriylc alakadar bir. 
tiklerden biri.si haysiyetiyle bu· 
günkü vaziyeti tesndtü değildir. 
Bu. salim ibünyeli demokra.c;inin 
tekamül seyriyle vücut bulmuş. 
tur. Hitler böyle çalrşnuyacaktır 
veböylc Galrşama:z, Hitler ferdin 
bütün hukukunu reddPttıği gibi, 
gnıplann, amele smrfınuı. tica
ret rniie3Sesclerinin, ilim, din ce. 
maatlerlnin bütün hukukunu da 
raddeder. 

H itler, dini, merhamet.sizce 
tazyik ettiği gibi, sendikaları da 
seddeylemektedir. Hiç bir Ame
rikalılar grupu, organize iş gru_ 
pu kadar, nazi tahakküınUnUn 
manasını, bu tahakhilınün, keııdi 
grupu fızasınm serbest hayat ve 
yaşayış tarzları için ifade ettiği 
manayı bu derece sarih b ir su· 
rette anlamamı.stır. 

Tereddüt gösteremeyiz, önü. 
m üzdeki büyük vazifede tered· 
düt edemeyiz, Amerinkanm hür. 
riyctini müdafaa vazifesi, diğer 
her gayenin. bütün şahsi menfa. 
atlerinin önünde gelmeklidir. 

Tehditkar ve tehlikeli bir va· 
zi.f eye lba~lamış bulunuyoruz. 

Hitler, ~uursuz cebir kuvvetle
rini bu dünya üzerine saldırtmış_ 
tır. Bu cebir kuvvetlerini mağ. 
lQp etmek için yapılan gayretle
rin tam payımızı üzerimize alma
lıyız. Çünkü bu kuvvetler, bizler 
birleşik devletlerine karşı saldır. 
tıla.bilir. 

H itleri mağlup et-:nck isi uzun 
ve çetin olabilir. Birkaç keskin 
taraftan ve nazi mütemayili var. 
dJr ki bunlar bunun mümkün o
Jacağnu söyHiyorlar. Bunlar ben 
den. hatta Hitlerle mücadele et
memi, onun zafer masasından 
kırıntılar dilenmemi, hakikatte 
ıse sevdiğim ve taziz ettiğim her 
1eye, hürriyetimize, kiliselerimi. 
ze ve memleketimize sadakatime 
h iyanet etmemi istiyorlar. 

Bu hattı hareketi reddettim .. 
Bugün bir kere daha yeniden reel 
d ediyorum. ·bunu yapmıyacağ-ız, 
bunun yerine Hitleri ve Hitlcr.n 
nazi kuvvetlerini ezme!{ için ik_ 
tidanmızda olan her :}eyi yapa· 

• cağız. 
B unu eöyler::en, Amerikan mil. 

letinin azmive vicdanı adına söv. 
lediğimi biliyorum. Amerikan 
i~ilerl, Amerikan çftçisi, Amer_ 
kan iş adamları ve kilise men· 
supları, b!zim !hepimizin, hep 
birlikte, demokrasi di!nyasını de
vamlı temeller üzerine kurmak 
büyük mcsuliyetimiz ve bilyük 
imtiynzımız vardır. 

İstikbalde :herhangi bir iş bay_ 
ramında Amerika birleif.k dev. 
letlninL, müstakibel reislerinden 
birisi bizim içn ''vazf elm saılı· 
kane ve mükemmel bir surette 
yapmıı::lardır" derse ne mutlu .. 

4 7 yolcuyu hamil 
V91lngton 1 (A.A.) - Içlcrlnck 

diplomat pMaportıarı MmD 47 yolcu 
bulunan Ud R1.1.1 deniz tayyareslnin 
Alaskada denize lndlklcrlne dair Sov. 
yet sefaretinde hiçbir mıılCımat mev. 
uı olmadıb'lnı A merlk" n ajansları 

Alman 
tebliği 

(Bo:, tar af• 1 cncide) 

Alman deniz birlikleri mayn 
dökmcğc devam etmişlerdir. 60 
truı fn7J:\ dllşman gemisinin 6 nu
maralı mnyn tarlasında alevler 
içinde o!duğu görülmüştür. 

Atlantikte ıbir Alman denizaltı 

sı şiddetli ve fasılasız hücumlar • 
dan sonra ibir gemi kafilesine men 
sup cemnn 14 biiı tonluk 4 dü..s
man ticaret gemisini ibatırmışt r. 

Oldukça kuvvctll Alman enva~ tay. 
yare tC§ckkUllerl dQn geeo lngiltcrede 
Hul llmnnınıı taarruz ~erek doklara 
ia§e müesseselerine ve dpolnra tam 
isabcUcr eıdo cbnl.şlcrdir. Ağır ha.. 
sar olmll§ ve müteaddit bUyük yan • 
gmlar cıkm!§br. 
Diğer savlı§ tnyynreleri lngUiz prk 

sahillcrlndel:t llm.nn tesis:ı tmı ve L!n. 
cotn2lı!re eyaletinde bulunan tayyare 
meydanlannr bombardmınn etmişler .. 
dir. İngiltere üzerinde iki bomb:ı.rdı • 
man tuyynresi tahrlp e<Inml~Ur, 

Şlmuıt Afrlkadıı AlmD..'1 sava§ ta.y. 
yarelc,.1 bir lnglll.z dent:z Ussu olan 
.lskenderiyeye ve Portsa!d l.manma. 
dün akşam mUesslr hUcumlard3 bulun 
mll§lardn'.. 

Dün ~ece, İngiliz tayynreleri garbi 
Almanya tızcrlne uı;mu~ıar, ve bom.. 
bal:ır at~lıırdır. İka.met mn!ınllele

rlndo ve bilhassa Kolonyad& hasar 
olmugtur. 

Mu.nterıt dUsma.n tayynreıcrlnin et.. 
malt ve §imali ıµırkt Almanyııya yap. 
tıklan hücum te~bbllslerl aklın kal• 
mıştır. Gece avcılarımız ve hava da. 
fi topçulamruz 7 İngiliz bombarch • 
man tayyaresi dllşürmil~lerdir. 

T ahra n, ı (A.A.) - İyi haber alan 
rııah!illerln tebarllz ettirdiğine göre, 
Sovyet ve Britruıya hWıOmetıcrl bu 
gUn §imııll ga.rbtdo Tah..-nndaıı 100 k.• 
ıometre mesa!cde bulunan Kasvlnede 
frUbatı temln ctml§lcrdlr. 

Stokholm, 1 (A .A.) - Vilpu
rinin dllşmeclnden sonra Finlandi
ya !kıtalax ileri hareketlerine de -
vam ederek Leningrn.da 50 kilo
metre mesafede Kivenluı.pn köyü· 
ııe varmışlardır . 

Bedin, 1 (A.A.) -Şark cephe. 
sinin merkez bölgesinde Alman sa
vaş tayyeleri Sovyet tcşekkWle -
rlni ve demlr yolu hatlarnu bU -
yük bir muvaffakıyetle bombala· 
m.ışlardır. Knotop bölgesinde 
Kul'Sk ve Bircalskda bir ç.ok demir 
yolu hattına. bomb:ılar isıı.bct ()t -
tirilmiş ve müteaddit tren yoldan 
çıkanlmtştır. 

Stoklanmız iblrlbirin.i. takip e -
den dnlgalar halinde Sovyet mo -
törlil kollarma hücum <?bnişler 20 
tank tahrip eylemişlerdir. 

Ayrıca bir çok Sovyct kamyonu 
tahrlp olunmuş ve iki hava dan 
batraya.sr muharebe hnrlci edllmis 
tir. 

Nakliye trenleri de ktSmen t:ıh 
rip edilml17 ve kı:mıen hasara uğ. 
rn trlmıştrr. 

UÇ KOJ,DAN ~IOSKO\' A \' A 

Stokholnı, 1 (A.A.) - Şimdi Al. 
mantar. Moskovny:ı. doğru Uç nokta. 
dan yanı Viyazma, Ve:ı, Kuclou~ \"e 
Gomclden..Ucrlcmektedlrlt'r. :Mnama • 
flh tcsndUf etmekte oldukları Rus mcv 
zllerl oo.rktn.n yeni takviye kıtııntı al
maktadırlar. 

Diğer taraftan marcgal Timoçenko, 
general Konjcfln kumandası aıtmda 

mulmbll bir taarruz hareketine girl~
mi§Ur. 

Bu mulmbll taarruz Almanlar tanı. 
fmdaıı tardcdllmfştir. 

Bu harckAt haricinde olmn.k Uzerc 
Almnnlnr, ı.ılmdl başlıca kuvveUerlnl 
Ukraynada taıııııt etmektedlr. Alman.. 
l~ bumda dubalarla ve t.zun blr top.. 
çu hazırlığından sonra Dinyeper neıı.. 
rlnl geçmek Uzcrcdirler. 

Mart'ıınl B;ıdyent, ordUBUDun bir kıs 
mmı nehrin şark sahilin:ı geçirmeğe 

muvaffak olmll§ ve bu kuvveUer sa • 
hllde mevzi almı§lardU'. 
Şimalde J.cnlngrnda kargı bn§lamı§ 

olan Almnn tııarnızu mUtemadlycn 
yab"(ln yağmurlar yUzUnden tahhUre 
uğı'amıştır. Bununla beraber Almanlnr 
tedrlct surette §ehre doğru ilerlemek. 
te, tayyn~lcri de mUtemadlyen Rus • 
ıarm Uerl mevzilerini bombardıman 

etmektedirler. 

bildlrmcktedirıer. 

Bu hususta malOmatma müracaat 
edilen Sovycıt se!aretl atef;Cs! ııu ceva• 
bt vermekle iktifn. etmiştir: 
Şimdiye kadar bana Wyle bir haber 

gclmeml§Ur. 
PlloUara gellnco bunlar perşenbe 

gUnU Moskovadan hareket ctUklerlnl 
\'C yarm Vaşlngtoıı.a geleceklerlnl be. 
vnn etmişlerdir. 

.. -. .... .. 
zafere kadar 

mücadele edecek 
f Bas tarafı ı incidcJ 

Şurada işaret edilmektedir ki, 
bugün mUtt.cfjk Avrupa orduları 
İngilterenin Avrupa kıtasındaki 
son ücretli nskeri olan ve yeni Av 
tuparun kalkmmasıru tehdide ln· 
glltere tarafından memur edilml~ 
bulunan bol§evizme karşı yürüyor 
lar. 1 

Alınan hariciye nczaretiıı1n sala 
biyetli mahfilleri bu rnUş:ıJıedelc
rinin, son Hitler Mussolini mUlfı -
katında neşredilen resmi tebliğ -
de olan münasebetini de tebarüz 
ettirmektedir. 

Mezkur resmi tebliğde mihver 
devletlerinin bu harp, kendileri • 
nin ve blitün Avrupanın nt'si için 
zaferle nihayetleninceye kadar 
devam edecek mukadder blr mu -
cadole olal'llk telfıkki ettiklerine 
işaret edilmişti. Aynı ma.hfillel'de 
şöyle deniliyor: 

Biz bu harbi. tarihimiz. millet.i
miz ve A vrupanın dünyadaki mcv
kü nokta! nazarından mukaddes 
bir harp olarak telakki ediyoruz. 
Bu harp meşum olaca.k bir uzlaş -
maile nihayet bulamıyacak ve fa.
kat hepimizin bildiği eibi muznf· 
fer hatimıısine kadar ettirilmek 
icap edecektir. Slyasi vaziyetin 
bariz vasfı, İngiliz bo:şevik. blo
kumın UhTadığı hezimetlerdir. Ne 
Ruzvclt, Çörçil müJıikııtı veya 
'Moskovn. konferansı gibi şa!}lrtma 
hileleri yeni ümitler yaratncak bir 
ma:hlycttedir. Ve hatta. ne de 1rn
na kar§ı yapıln.n ha.5in ve manasız 
taarruz dünyanın dikkat nazarin -
rmI 1ngilterenin asken lJıa.ğlubi
yetıerindcn başka bir tarafa çevir 
tebllir. 

.Moskovaıun, Londfanm ve Va· 
şingtonun asabiyeti ve miltc.madi
yen !Hin edilen nikbinlikleri, yakm 
olan neticenin kenclilerie verdiği 
korkuyu gizliycmez. Avrupa km·
vetin Jnklşafınn man! olmaya uğ
ra.şan devletlere karşı mihver dev 
letlerinln rehberlikleri ile zaferi 
ka.zıınınnya. nzmetm~~tir. Nihai za
feri elde ctmedik~e ve A vnıp:ı. her 
türlü tchEkcden azade olarak mil 
li, iktmn.di vo içtimai haya.tını biz· 
zat kendi ka.nunlarile tanzim im -
k8.nına ulaşmaclıkça mihver ve 
müttefikleri tlurnııyacaklardır. 

Bugünlerde yapıldığı görlilen 
ve mihvl'r devletlerinden gti'tı b~
rine g"..ı.h diğcrlne fena niyetler 
isnat etmekten ibaret olan teııcb · 
bilsler, Avrupa. düşman1:ınnıı kar. 
ffI mücadole halinde bulunan dev· 
letrein kntl azmlle kırıla.caktır. 

Şehir meclisinin 
toplantısı 
(Bas taTafı ı incide > 

1klncl celse ylno Vali vo Bel<?dlyc 
Reisi Dr. LCı.t!l Kırda!m bn~luuılığm• 

d:ı açılmı§, .kavnnln encilmenlnln be. 

tediyeye 16 milyon ıır.,hk varldat tc. 
mln edece& olan avukat Suat ve HO.· 
mit lncenln bulduklan glzJi varidat 
h:ıkkmdakl karan okunmu§tur. Ko. 
rarda masarıncrln t.e.nzıllndcn sonrıı 

yilzde ylrrnl \'erilmesi vıı masarltıcrc. 
belediyenin h!çb!.r suretle karqımamn .. 
sı yazılmnktcrdL 

Azadan Rasim Hamdi bu işle ihti• 
kll.r olduf;'Unu ve 16 mlly.:n lçln 3 mil. 
yon yüz bin lira ihbar.iye UcrcUntn 
çok olduğunu iddia etn1L,tir. Vail LQt. 
fi Kırdar; istidada ıs milyon kaycll 
bulunm:ıdığr, burada yUzlerce Ura 
ynzıldığını anlatmıı mUnakaşa1ardan 

sonra cnctlmenln karo.rı kabul edil • 
ıniııtır. 

BllA.harc, asker ıılleicrme yapılı:cak 
yardım baklanda hnzırla:ıan kanunun 
göstermiş olduğu ge:ır mcnbaların.. 

dnn hangilerinden utifııcie cdıleceğl 

hakkındaki cncUmcnln teklifi okun • 
m~tur. Bu teklife gBrc, Haliç hariç, 
diğer nakil vasıtalarmm blrlnci mcv• 
kilerine birer ıruruıı. ranayi mUessc • 
selerl hariç olmak Uztre elektrik kilo. 
vatrnn bir kuruş, he.v.a;;nzlnln metre 
mikAbına 20 para, konser ve tiyatro, 
sinemalara ytlzde on, ldarel hususiye 

- • 
~ • . . . .. - ... ~E-
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izmirde 
(Baş ıarafı 1 incide) 

takip ediyorum. t::ilzlcrc !ZOk güveni. 
yonım. :Sizlerde çok ilmlıllmlz vardır. 
Çalışmal:ırımzılıın ~k memnun ol.. 
dum. Bunılıın soom da y!ne çalıı:mı7. 

Bu çalışmalarmıı.ı da taldp edcct'ğlm. 
Ah1:'lldı, vcl<arlı, l'..:lJ !yetil Jnsaııl:ır 

ol:ırak Jf'lişlniz, Kiiylerlınlz slı.ı ~k.. 

liyor. Köylcrlınl7.do do sltlerl görece. 
ğiııı. l\lıımnun oldum. l\Ilnh:ı ısm:ırla.. 

~ - , - _________/ 
'r1lman sarı.ayı Fikir ve Sosye~ 
mıntakaları 
bombalandı Son 

cevaP 
fı$' ~ 

(Baş ta~o ,·e ,11 ı , t rı. 
ıııesgul olan ı~·nıı tan ı;. "ICI 
mii scselcr tunıftJll el ~bak 

I...ondra, 1 ( A.A). - Havnnm 
fenalığına ve semanın rr.Utema. 
diyen ıbulutlu olmasına rağmen, 
birçok İngiliz bombardıman tay· 
varelerinin pazar gecesi Ruhr ve 
Ren mmtaknlarındaki ankeri he. 
deflere taarnız ettikleri hava ne· 
zaretiltin tebliğinde kaydedil· 

dık." mektedir. Başlıca taaITUzlar Es. 
Talebe, hep bı.· ğızdan ytıksek ~n ve Kolonya mıntakalarına te· 

dllml11tlr. tıııtrtl b; 
Gelelim fildr hnY11 .I_ t 

ıt'I: la ı: I,_ 
sesle: 

"Soz veriyoruz, çalış!lcağız: sağ 

olun." cevabım verml§ler ve Mllll Şc!J 
heyecanın nlkı§Iıunışlarr.iıı. 

S!lııt 20,3() da sevgi ve saygı tcza• 
hürleri nrnsınd.ı. Kızılçull:ı k!Sy enst•. 
tUsünden ayrılan Reisicumhur lsmet 
tnönU, Kıı.difckaleye gelmişlerdir. 

Kadifekalede şereflerine, bu ok :ım 
Cumhuıiyct Halk Partisi Ulrafmdan 
bir z.iyafct vC?rilmlştır. 

vecclih etmi§tir. Essen, Krupp 
fabrikalarının vatanıdır. Bu fab· 
rikalar İngiliz tayYarelcri tara.. 
fmdan mükerreren bombardı· 
man edilmiştir. I<olonvada bu 
ı:;on aylar ıı:arf mda şiddeti: taar 
n.ız1ara hedef olmuştur. 

Bombard•man tayyareleri pa_ 
zar gecesi Bulum•a doklarmı da 
bombard!lllan etmi5le!'dir. Tay· 
yarclerimiz dfü:manın limnnları· 
nn ve sulanna mayınlar atmııı. 

1 - fikir hayııt~ııı t; ' ;I 
lı:ı~·:ıtıın nı:ısıııd:ı btr 

1 
ııf ,!

tur. giint'l"!il• tıny:ıfınt 1,r ı ,1,, 
prrn~ i ıılerle fildr hll) 

11 
b· J:, 

<'Cleıı uno:.;urlar bıı~~11 el'.' I 
lt'r dc,..'ilılir. Hen ~ ır ili C• !1 11 
ldt.n.p ne<oret ~:ııı. nu (' c ., o , ~ 
le\ iy::ıtı f,im \ c fl!·1: ~ıır' • sr, 
lummd:ın bizim mıllı ~; 
f'ıımrzın ır.ıc1c-sldir. 1_.-ııı' ~ d 

nu kit.nplarm ııı;tırılııı : ~ bı 
mPt tıırnfındaıı lı1> nıl 'I 

lardır. 

/ Bugiinkü izmirin 1 .. . • . 

altında yaşıyan eski. Japon amır~ ı~r~ 

tel.im füru1--ı uğra)'1ln 01,, ,., 
tarifi de, Tlirkiycnlnd ~l '' 
pinin fan.hı da ıoss ~1,ı1ıı1 ·~ 
kület:I fornfmdnn b:ı~pJ111i ı;J ~ 
''Tüı'Jc lnlıılabnun 

1 
ıır. f 

adlı kit:ıbımdan nlının ~ ı-e~, 

bir ı zmir var arasında degışıklık t .. k ... ,~ . -~ 
tnıı lı<'lıliz ta ur tctli•' .,.. 
bir heyet t~mfnııtnn IJ!• ır 
relc lrobuJ L'flilml" , ·t' ~ 

( l1a~ tarafı 1 ırıcfrleJ 
bt:Jwııluğo, icap ctt i[,'1 y•Jdlllo 
hafriyat ~·:ıpılsa yeni İzmir ;\-Ulrn.· 
ndıı dururken yer altmda hu (•ski 
İzmirln olmkl:ımııla, mcyılanl:ı.
nnıla gezmek nıümkiin olacağı ka
naatindedir. IlUtün ıırLusu da bir. 
giln ha csld İzmjrin bütün deh· 
dehe \'C JıaşmetJ ile mcyı.lana ~ık· 
tıj:;rını ~örmektir. 

Iler halde Bergn.ına lle hmir ,.e 
Efcsdo yapılan fıııfrjyatlnnn bu· 
g\ine kadar vertl:~-i nctioc mcmlc. 
ketimizin nrkeolojllt eserler ba
lmnındnn hiç bir memlekete :iH• 
yas Milemiyecek derecede zcn~m 
bir isti"ül»\.lc ruınızet boluncluj:,'llnO 
giistıiyor. Gönül istiyor ki tahsi· 
s:ı.t kıtlığı \'C)'nhnt yolduğu bu sa· 
h:ıtla başlamasın , .e ı;imdiyc 1m<lar 
bir çok da. lnymctJi semereler ver
miş ol:ın ~alı,5tlllllnrı ya.ncla bırak-
nı:ı.sın. 

ASIM US 

Sovyet 
t~ 

( BCUJ tarafı 1 ınctde> 
lerimlz, motürlü Alınan te5ekkUL 
ler.ine, topçu ve piyade kuvvetle.. 
rino ağır dnrbel<'r indirmiş ve hıı
va meydaularnıda. birçok tayya • 
T'Cler imha etmişlerdir. 

29 Ağustostn cereyan eden ha.
va muharebelerinde yC'rde ve ha.. 
vada olmak üzere 125 Almıın tay. 
ya.resi tahrip ve imha ettik. B'
'tim kaybımız 24 tayyaredir. 

Ukraynnnın P. şelrrindc'<i göniil 
lU kıtalar hnr.kulAde bir kahra ~ 
manlık göstererek 'lehre giren, 
ve şehrin merkezi caddelerinde i
lerlcmeğe teııebbüs eden 8 Alman 
tankı ile 12 Alman zırhlı otomo. 
blllni bombalarla ka'I'Şılıyarnk bun 
lardan 6 tankla 12 zırhlı otomob 1i 
to.hl"ip etmişlerdir. Tnnk ve zırhlı 
otomobillerin nrknsından şehre r.-1 
ren Alman piyadel<'rile gönUIJU ln
talnr ıırasındn şafakla b:ışbyan 
sokak muharebesi n.kş:ım karnnl•. 
ğuıa kadar de\•nrn etmiş \'e Al -
mnnlar 1600 ölü ve y:ıralı bırakn. 
rnk ııehirden tardcdilmişlerdir. 

Dniyeper nehrinin sağ ashillıı • 
deki ll. §ehl"i karşısında Almanla
rın bilyük piyııdo ve tank kuv • 
\'etlerini teksif ettikleri ve nehrin 
üzerinde dubnlıırln köpril kurma -
ğn başladıkları görülmUştlir. Faa.. 
liycte geçen pike bomöardrman 
tayyarelerimiz, düşmruım ku.rrn:ı 
ğa muvaffak olduğu köprUlcı i, 
tnm isabetlerle kii.mflen tahrip et 
mişler, ve B. eşhrinin karşısmd'l 
toplanan Alman kuvvetlerini im -
ha etmiş ve dağıtmışlardır. 

To7.:yo, ı (.tl.ıl.) - Merkezi 
kooperasyon milli meclis reisi a· 
miral Suctsugu Prens Konoyeyc 
i5tifasmı takdim etmiştir. Ami· 
ral istifanamesiııde dünya vazi. 
yetini tetkik etm~k ürere şimdi
lik siyasetle mes~ui olmak iste
mediğini bildirmiştir. 

Tokyo 1 ( A.A.) - Resm~n bil. 
diıildiğine göre amiral Scişiito 
amiral Nobutako Kondo'nun ye· 
.rine donanma erkanıharbiye i · 
kinci reisı:-ine tayin edilmiştir. 

Amiral Nobutako, ismi gizli 
tutulan bir deniz kumandanlığı_ 
na tayin edilmidir. 
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mulıt~n n lt:b:ırll ı .. ~l'' ı t .~ 
sidir Pn~nt sekil n• 191 ·~ 
lnn,;m İsli'' j,.j h~'<rınıtılr.ı '''rj 

• • l ('C 1)1" .. 
pa. camiaı;ı içiıııle' , ıı ,1 
Is cyis tn•z'nr.ıu bC'tııC t '.;! 
lnn 'nrdr .• \,rupıı111 -de "1' 
\"e :ıntH "zlcri Tilrl I> ı;ıı ı~~ 1, 
b.ali:i.11 nlmı~tır. Uu .b~"ıı .. J"'. ,tf 
l"irn eli nhu'l"iye•in• 1 · tı' 
Uiinya rrfmlNin'n ,·c 11ııır t:; 
minin fnrlm1 ·n otro·~ \ 11 t' :J 
;;Jt rr.ü<::ıbel::-tlerı t:ı·~ 111 H 1 1, 
rnt-ınJ slnrı c1 •rh:ıl : J' 'I 
lfr•cr. rnımt lı!I ~ .. kil f,r •. 
cıl<'rılrr ya azimtJırclır .'f 
ıln rnh 1 ! 

1 
ıuı 'ı , 

B 'l ı.ı<u.c:ı h:r ncf "..., ., l .~ 
· • il .. · n z-;r.~ .. • ... .J 
1 ~. ıl ın, <'('. 1 ,,(' \ ~ 

• 1 acl mı ... ırnn ..... b~nntı , 1 t ti 
~ (Ha_~ tar~.'• 1 ıncıdel_ 1 illi· ctç o!· ·~~tı i b ırıı' 

beyanatı 
de oldugu rıibı bu bö4'cde de ıml· 1:-. ·"~ 1, 1 fsb!lt <' .d 
ıi Q • • l 1 ___ b ~l . 1 a n luu ıiJO :ırı ,,. 

•.1efımıze o an s~.:rsıUUUJ". a(T I ı- d • il 

~m ve Refilt Saydam htikiımPtin.J '\'e~. ba • 
0 
•. rı:U :ı 1 

" 

1 . k' f . li t n mz • nım ~ ,,,, o an ınanm me'" ur cyız eza· . 
11 

v 
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i•1g:!~z - Rus 
(IJa tarafı 1 incide) 

dl Çl'gntay da~lımnın tam garbında 
bulunduklnrmı gö3~ermekted!r. Sovyct 
l•ıtn.lan dıı r;ıırkl !randa cenub3 doğru 
Uerllycrek F.fganlstan hududunun şf • 
mallgnrblsinde kO.ln iki lmsabn olan 

n " •ı ım Rf am · rıı 1, 

n<''mi!el lıir isim oıınn~I ı ~ ,t 
Tiirk mllleli bc;rnct~I ~I" il!/ 
tnribçl. fı.Jim hlr çocu!-"~ ı-lt _, 
yt'n ifWınr c<}{·r. Felat fi .... rf.,r 
ne\'\ eri lmv:ıt "! \'C filc~r,ıl!' ',I 
:ll ırrlı;:ı -ınlı'lrın !ınrit' ı ıtll ırı 
~I .~örmek mitıiyrt naf11 ,j 
m:uyor. ~r.f 

S.6.DRI ı-
sanıdarı vo TUrbcU§ahı !şgnl etm~· , 
terdir. 940/1555 f,j I 

gcllrlerlrıe yilzdc Uti, mezbaha rUın:.• !,·-----..--------·• Tcbrtz ve snir ycrlcrdcr. aıınnn ho. Fııtlh tcrn mdnn: f1 il ~ 
l.:crler halkın Sovyet ı~:ncsinl sUl>O. Haliıln ala.cağından tJ0111 ı:ııırt ,t'r 

mu, hallerden, kontrato, telWlyo rU.. 

sumlanndruı yüzde elli, siJlh aıtmn ~
Jınmrynn mUccccllcrdcn senede beş l.• 
ra ücret alınması lleri sUrUlmektcdir. 

Teklif ekGerlycUe kabul edllmlıı, 

tahııllO.t işlnde çalışan 50 talısildann 
yeni menbaıann tnhaili ve kııydl l§
lerlnln Uzcrinde çal!§maS' oygun ge .. 
rUlmilş \'C toplantıya son \'erllmi§tlr. 

Vişidc bir Dö Golcü 
tevkif edildi 

İfitnnbuı Dor&:laınııı l/D/011 fiyatları 

l Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezcta 
100 İsveç Kr. 

15.22 
129.5275 

12.89 
30,8875 

E HAl\I \'E T,\ ffi'1LAT 

İkramiyeli %5 938 19.60 
1kramlyeU %5 933 Ergani 

A. B. C. 20.24 
% 7 934 Sivas • Erz<.'rum I 20.05 

netle kabul ettiğini leyi~ C?ylcnıcktc • ı ıunıı.n ve borçlu Hatıcrnın )(ıı#l)i l' 
• dir. !ekil ''e yaylı lkl bcYflr 11 .,ır 
ı Talırnn, l (A.A.) - Bnşvekil l!rn kıymeti muhıımtlllJle 1 .ıt' 
l 
Funıgi han dün mebusan mecli - arob:ı. satılılüır. yıı't f / 
sinde beyanatta ou1unnrak .tngu - mrıncı artırması l'il- sııııt ~I 
tere ve Sovyetler ıbirliği ile cu - hlnc mUsnrJlf cuma gıınC \fli)'cıe 1pl 

1 martcsi gilnüne kadar cereyan c. arnb:ı.nın bu'un Iuğu ortıı ~ôll I> ~ 

1 
d<'n müzakelerin vaziyeti bir de· köy Çarşısmd:ı bilın!W'-> l.Jl, ıY 
rcceye kadar aydmlııtmıı: olduğunu caktn-. Kıymeti muh!IYJltli ~ fi 
ve kati neticenin nncak pazartesi mcı.dıtx takdirde Uclncl aı,: ).e~~ 
veya salı günü belli .ı>labileceği.n! 9-941 pazartesi gtınil tı1 .p~ 

''i~i, l (A.A.) - Grcnoblc s~-!!•------------·• 
natörU Leon Pcrrier emniyet poli-

söylemiş ve bu neticelerin meclise aynı saı:.tte yııpı1acakt1~p11 ;) 

derhal bildirileceğini ilô.ve etmiş- mahalll mezld:lrda :ıneııı (S~ 
tir. cnatlan !10.n olunur. ":'..ııl • 

Ba..'.l"ekil, lbundnn f30lll'a mebus - etW;t 
si tara.fmdıın tevkif ve hapoedll· 
miştir. Perrier ibir mason ı~a.smm 
nlifuzlu n.zasmclıın olup dö Golcü
lerle sıkı milnnsebettc idi. Penicr 
İngiliz vo dö GolcU .radyolara tah
rikçi hahcrler vermekte idi. 

~AKIT'~ 
~BONE 

OLUNUZ 

lan, şehirde hüküm sUrmekte olan ala.n mahfillerin teb~~--.""4' 
en~ yatrştmno.k için ikendisi- ğine göre Sovyet ve J3~ ~( 
ne ynrdnn etmoğe davet eylemiş lrumctlerl ibugün §lın~ z!) ıl' 
ve halkın iaşesi temin edilnUş oJ- Tahrandan 100 kiloı:ne ~ tJl>StJ 
duğunu bildirmiştir. de bulunıın Kasvin'dC ır 

Tahran, 1 (A.A.) - İyi haber min etmişlerdir. 



Türkçesi: 

Artık etrafında cereyan eden 
hadıselerin hiç biri ke.nıd:isini zer
ı::e kadar alakadar etmiyordu. Di· 
ger şahitler de sıra.siyle dinlenil· 
di: .B~ar şahit, müşteriler, miı~ 
terilenn dostları, şahitlerin ya

m akrabaları, şifa bulan ha ta
lann anaları.babalan ve yakm 
dosUarmdan müteşekkil büyük 
bir gruptu. 

. Müdafaa vekili e.n kuvvetli şn.. 
hıt, profesör Mayerin en sonra 
dinlenilmesini istemişti. Teodor 
Zuifeldin aleyhine şahadet et -
mıye gelmiş olanların hepsi tica· 
retleri bozulan doktorlardı. Le: 
h.ine şahadet etmiyc gelenler a· 
rasında da hır tek doktor vardı 
O da mc.şhur kadın lıastahklarİ 
mlitehassısı profesör Mayer"di. 

Muhakeme salonuna açık bir 
rorgupluk bır keyifsizlık hava ı 
çilkmüştü. Her tarafta bir mah 
kfımıyet havasınnı seıinJiği esi: 
yordu. Fakat müdafaa vekil!nin 
profesör Mayerin şnhadetinc blı. 
}ilk itimadı vardı. Marsal Prens 
ıle raJarmda g~cn bir vakadan 
~onra sara ·dan tamamen a) rılan 
profesonı. hu kere meşhur bir 
ihııbazın gayesini miidafaa cdt::r 

Rormeyi lıerkes sabırsızlıkla bek· 
li}ordu. 
Şöhret! ne kadar büyük olursa 

olsun bu şekilde biraz da sıya i 
karakteri olan bir da va da profc. 
sor Mayerin, Grandü~sin bu de 
rece himaye,..ine mazhar olmuş 
bir sihirbaz hakkında pek çok 
şevler söyliyeccğ'im herkes ümit 
ediver ve şnhadetini sa.bırsızlık. 
la bcklıyordu. Fakat halk dokto· 
run bütün doktorların aksine 
olmak uzere Teodor Zuıfeld le. 
hine saha<let edeceğim ö~reninc 
bu kere de şu şekilde dedikorlu 
lar sam:in arasında nldı yürüdii. 
Herkes-bu vazi}et dahilinde: 

"Profes<lr tekrar Grandi.ışesin 
dohUu~nu kazanmak istiyor ... 
Bu. yeniden saraya kabul olun· 
mak ic:in çevrilen mahirane bir 
manov:ra .. " gibi sözler snrf "d~ • 
yor, mülahazalar vüri.ıtüvordu. 

Reis önündeki ltstcyı letkık 
ettıkten sonra: 

- Şimdi son ahidi dınli)e • 
lim. 

Dedi ve mübaşire hitaben: 
- Şahit profesör Mayeri ça

ğırın. dedi. 
Mübaşir tekrar etti: 

Şahit profesör ııa • r .• 
Bir daha çağırdı: 

t Şahit profesör Maver .. 
lllaın kevı okuduk. Fakat biç kimse cemı> verme 

ıte~ı al }hine ~- di. Salona kime girmedı. 

-----' 
-~ ' , ,.. -........_ 

({!S_~ulv-t_ }' 
Fa.tih E~ lendlnoe mcmarlalmt

da nl,.-.anl&nanlar: 2-9-941 
Eyilp Zomzcmci 80. No. 21 do 

postacı Esat Temizkan ile Cavi
de Aksulu. Şehremini hastane cad • 
No. 135 de kunduracı Etem Yük
sel ile Fatma Kurtar. Sıımatya 
Hilkat 60. No. 32 de memur Cemil 
Acuner ile Renser Bağrı. Fatih 
Horhor so. 25 <ie mürettip Hayri 
Akçelik ile Zehra Yürüten. Eyüp 
BülbUldere Bağlama No. 66 da 
tornacı Tanntanır ile Ruhiye. ~
yilp Aşhane ııo. No. 3 de şoför 
Fehim Tosun<.>r ;ile Rebia Güzin 
Eroğlu. Samnt)a Bezlrg{ın so. N. 
19 dn cakkal lsmail Al tan lle Ay
şe Koçoğlu. Ahmet Daniş ile Rüc
han Kavaf. 

7.8! Halit 
program 

7,-iL Ajana 

8.00 Sanfoııik 
p&rÇ&1&r 

8..30 Evin aa&U 
12,83 Türkçe 

plAkıar 

12.•b Aj&M 
n oo Tllrk e 

pUUdar 
lS.Sl' Knn~ık 

program 
18 O:! Salon or. 

keatrası 

19.00 Fasıl eaz.ı 
19.8 Ajana 

Kurumu 
adına 

19.5~ Türkçe film 
ıarkıları 

20.15 Radyo ga. 
&etP-81 

l0.45 Sıılnt Seane 
pıyııno kon• 
çertosu 

21 Oll Ziraat 
takvimi 

21.2: BestekAr 
elmalan ııo-
rlsındcn 

l1 4" Kii\ lk Tllrk 
müziği 

2't 30 .Ajllnt1 
Fatih Tnnbuıi Cenııl so. No. 5 

de sebzeci Hilsnü Sevi mıle Rah
miye. Eyi.ip Dökmeciler Kitapçrha 
san so. No. 25 de veznedar Rauf 
Dengiz ilP Mediha SUslil. Fener 
Cibali Sfrrilioz so. No. 2:1 te Şük· 
rU Bayraktııroğlu ıle Şazi:. e. E) Up 
Z y:nep hntun No. 9 da tucear Ali 
Nebi ıle Nnslbc Pru-lakçakı. Eyüp 
Çeşme so. No. 76 da fıçıcı Ahmet 
Şcntilrk llc Hayriye Acet. Fener 
Hnnbolu so. No. 11 de demirci ,Ve
fa Yerusoy Ayşe Eskisoy. Samat
ya cad. No. 69 da piyade Ust. teğ. 
Ne<:nU Glindoğdu ile Necdet Oz
~ürk. Abdurrahman Dinç il Ra.h· 
miyc ü t. 

Samat,Yıı Değirmen oo. No. 6 da 
sa) acı aSbrl 1'..'rdcm ile :lcliha. Ra 
mi Cuma mah. No. 10 da yağcı Ab 
dlllkcrlin Denli ıle Leyla Gllvey. 
Sanıııtya Merhaba caddesi No. 14 
de u ta Polırou Yonoki ile Harlk
lı)a. nnih Sarnçhnnebaşı Fethi. 
bey "'o. No. 14 de terzi Hakkı Dl· 
!ek ıie lsmet Civelek. Fener Taşçı 
Hilsryinbey so. No. 1 ı de wnele 
Şevket Helvneıoğlu ıle Hace:r Çe
l"k. Samatyn l\:alekapısı No. 7 dl! 
kös leci aPnayot Uınl ile Zaharc 
ahklu. Fatih Atpa.za.rı Serdar so. 
• 'o. 46 d:ı Necmettin Dengiz He 
Naide. Sam tya Mamınra cad. No. 
11 de kunduracı lstrodi İskeçoğlu 
ti \ ırculı. 

Fatih Tezkereciler so. No. 22 
oc k k!p SPllın Kocatepe ıle .Mes
rure Eskici. Şelırcminl Cami so. 

No. 16 da yapıcı Nurettin ile Zeh
ra 'J'oran. Karagümrtlk Keçeciler 
c:ıd. 'o. ılO dn o~tmen Sn.mi Tan 
ıle Naım .F,mıaı\. A'luıann: Oruç. 
gaz so No. 33 t\ m~ur Salatı 
l"nnsu ile 1'Jmine Muzaffer Naral. 
Samntyn Kazlı c mc No. 60 da a· 
melo Hasan Kom ç ile ~ermin 
Köm ç. E:,ıiip Mehmetbey Si'). No. 
ı 9 da bahçıvan Ha) dnr Öıbiçen 
ile Saliha Ekeş. Fener Soğuktu
luınba so. No. 35 de demlrcı Feh
mi ılc lt"üi.hat. Fatih Çırçır lbn
dethr..nosi No. 12 de kunduracı lb
ralum Gider ile Lfıtfiyc Okan. 
nFtih ~furatpa.<ja malı. No. 3 de 
tcs,·lyeci Mcilimet I<uyucu ile Mu
kaddes Kumaşlı. Samntya Üllifecl 

l9.45 Konuşma 2ı. Dans 
TUrk Hava mUzlği. 

~ Salı IÇarş&mba - 2 EylOJ _:_ t-"yhil > 
~ c:r Şaban: JO I Şaban: il - Bıur: l!O Hıım·: J21 

•UU&Na •-ta ~u.aı ,_, ..... ,. 
Ollneçıı• 

5.2 10.46 5.29 10.48 d• ... 

Öğle l2.1S 5.82 12.ıs 5.83 
1klııdi 15.M 9.18 15.53 9.18 
Ak§&m 1 .41 12.00 18.SD 12.00 
Yat.eı 20.18 1.86 20.16 l.35 

tmsAk %1.41 9.00 8.43 9.03 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugttn maUııe 11 de. ıecıe a de: 
1 - ZORO ~ılı Adam. SO Kı ım 
1 - KorMnlar Dü~maİu. 
S - Gece Adanılan (Avantur). 

co. No. 16 da memul" Hikmet U
ğ'nz ile Türkan lşbir . 

EyUp Düğmeciler No. 35 de 
makinist M. Nedim Karaman.oğlu 
ile Asıye Anıeven. Unkapanı Fil 
yokuşu No. 21 de ecza.cı Kfı.zmı 
Karaoğuz ile Saime Aczan. Fatih 
Muratpaşa cami so. No. 10 da po· 
lie Abdurrahman Şİ.mfek ile Efnı
ze. Aksaray Muratpaşa Mücellit 
cad. No. 120 do dokuma desenci. 
si Hasan Vidlnli ile Fatma.. Hase
ki Bosta.nha.mam cad. No. 6-1 de 
dökmeci ReA..it Dgm ile 1'""atmrt 
Gülsilrn. Ka.nı.gUmrUk Çınarlı cad. 
No. 48 de Hüseyin FA'6en ile E
mlne. 

Şehremini Bakkal so. No. 16 da 
nmele Ali Cs.ndeıınir ile Hamdiye 
Tezgeldi. Çarşamba cad. No. 19 da 
kunduracı Ali Kpnıacıoğlu ile A· 
kile Dalgıçlr. KaragUmrilk Mey. 
menet f!O. No. 1-1 de taşçı lsmail 
Kalafat. ile Meliha Çetin. Rami 
Cuma mah. Toz so. No. 21 de vat
man Ali ile Ramiye Öncille 

S - VAKiT :2 El"LCL J94.l 

Çocukların yaz eğlence yerlerinden: 
..wwwz -- zwı :wwwss ı_.: - ._:g - 2-'i -

Çocuk bahçeleri 
2000 çocuğun istifade ettiği bu 

müesseseler nasıl çahşıyor ? 
Yazan: HASAN BEDRETIN üLGEN 

1 

Bir Çocuk balıçesinde oyun 

Çocukların okulun kapalr bu· 
lunduğu ·zamanlarda en büvUk 
ihtiyaçlarından biri de, temiz ha. 
va almak, yorulan dimağlarını 
dinlendirmek, çocuk oyunların • 
dan faydalanmaktır. Çocuğun bu 
ihtiyacına ce\·ap V('rmek için ta. 
!ebe velileri, kendi iktidarları 
ni betinde bunu temine çalışmak 
tadırlar Bu işte nsd vazife vila· 
yet ve maarife isabet etmekte. 
t.l"r Çocuklara böyle bir muhit 
\.~ atmak için memleketimizde 
birkaç yıldanberi başhyan «;o
cuk bahçesi) tesisi faaliyeti, bil. 
hassa bu yıl daha ~eniş mikyas 
tn ~lerlemiştir. 23 ni~an çocuk 
bavramında şehrin yeniden ÜG 
emtinde daimi ~ocuk bahGeleri 

tesis edilmiı:: mevcutlara i!Avclcr 
yapılm'ştır. 

Bütün bunlardan ba ka ayrıca 
tatil nylarınöa yüzlerce çocuğun 
bahçe ihtivacıru gidemıek' için 
İstanbul maarif müdürluğü şeh. 
rin belli ba h semtlerındcki ilk 
okuJ!ardan bahçeleri müsait o· 
!anlarını <rnz ta.tHi çocuk bah_ 
Qcsi> haline ko muştur. Bu yıl 
F~tih, esküdar. Beyoğlu. Emin· 
önii, Bakırkov. Kadıköy. Adalar. 
Kartal. Sa.rı}•cr kaza.farında ol. 
mat~ Uzer <16) çocuk bahçesi 
aGılmı~trr. 

Ço"uklara ya.ptmlacak, işler. 
oyun faalivetleri, terbiye, peda
goji usullerine göre tanzim edil. 
miştir. 

Okuvucularımı.zla blrHkte şim 
di bahGclerin çalışmıı ıııı vakın. 
dan takip edelim: 

.... "' 
Sabah saat 10 .. Fatıh 27 nci 

çesindeyiz. Çocuklar öğretmen_ 
lerin nezareti altında bahçede <>
yun oynuyorlar. Okulun dersha. 
nesinde de bir faaliyet var. Ba.~ 
oğrctrnen izah ediyor: 
"- Okulı.ı,muzda, çocuk bahçe 

i olduğu gibi, ikmale kalan tale
beleri yeti~tirmck üzere de jk_ 
mare hazırlama kursumuz da 
var. Çocukların bir kısmı Ş:.mcli 
ders görüyor. Alakası olmıyan· 
lar dn oyun oynuyorlar." 

Bahçede çocuklar gruplara tak 
sim cdılmiş. Bir grup ebe oyunu 
dığer ibır grup da top kaçtı oyunu 
oynuyor. 

Oyun bfü'Ük bır canlılık içinde 
on beş. yirmi dakika devam etti. 
B~lnharc istirahat verildi. Çocuk 
lann arasmda dolaşmıya ba.şl 
dını ... 
Kısa pantalonlu, kolları sıvalı 

açık gömlekli, gürbUz bir •avru 
bana bakıyordu. 

Kendisine sordum: 
- Adın ne bakalım, küçük? 
Gözlerini kırptı: 
- Cengiz. dedi. 
- Terede oturuyorsun? 
- Atikali'dc .. 
- H r @n buraya ~eli 'Or m •• 

sun?. 
Memnuniyetle başım ı;al!adı 
- Evet. he11 gün •. 
- ~·asıl. bari giizel eğlcnı:ror 

mm~un? 
Gilldü ve: 
- Evet, dedi. Ben, en fazla 

musiki ve okuma saatlerin.i sevr 
yorum. Oyun kadar beni onlar 
da eğlendiriyor. İçeride bir oku 
ma Nılonu, bir de kitap dolabımız 
var. burada çok güzel öyküler 
var .. 

Çingene kızı ve beyzade 
okul binasında acılnn çocuk lxıh-

----~------,--------------------------------------------
trJln b olan ahıt <D uanu uar) 

dar d a ndı. Bun. / ::=====~====:::::.:=:::;:;;=: zu f ktordu ve hep. 
~ ı.a n ıhirbaz-
h ~ z ba "ılık u· 
h kıteQa\i i etrni~ e 

nı tk ın parw mı 

Senin ~ka kardeşin var 
mı? 

-Var .. 
- Nerde 
Eliyle ebe ovunu oynıyan ço

culdarın arasında sar ısa.çit kU.. 
~ük bır kızı işar t ttı: I' ı b YleQ 1 r 

t l'b unı tın bazıları 
b€ n. ıl t vıda ve 

tı t ·n r anp aletler 
kada 'aptıklarını bile 
r.la bı; va .. dıla.r. Birçok 

ltn Ok ha: tahkların 
1'ı- ısu enllli clanek ve 
ın,ı_liır e hge ı tfrildiğini ·"'-" z ıt 2 tc rinisa. 

td ğj Uıfcldın kimse~ 
A kon "e o gün olüle. 

h t llUştuğunu söyle· 
tı ta d h,t d Zuıfeldi 
!lzın 1 ını ve bu m~ 
da on beş sene evvel 
v z n ınuthu; has 

1 ·ı~. b t tozla tedavı 

n~ınc ~ det etmi. 
:l r da ı temırerek 

u d nJ rden da. 
"ı t '-e ınaznun lG n 

b n b· r Bunlardan 
t ndan oldukça 

ll r 1kamıı olduğu· 
el b ırc s• Zuifeldin 

t olucan, bır 
, u nd bir vıla11 

r d 1 u rı Urdu. 
t n rk n maznu 

lı 1 . butün taz . 
h ıl na gırerek 
z 

1
tll d hakimlerin 

n~ ktı Fakat 
. t ne•h·ı 'kla. ne 

el r oldu ve 
lerledı. kar 

n-r Zl1ıı'!'l rpev. 
Z f · dın kula 

b 1 •h Kard 

['Nasrettin Hoca 1ıaldı:ında 
otuz setıe suren tet1..ililerdcn-
01ıra büyük bi> er hazırla-
mış olan merlıum Ali l\urı 
I>ilmcç. lnı hikôıtetri ölll:mün. 
den evvel Ra~eımni::c 1 ermi.r 
ti. Hıkavedc /\·Mrettin Hoca 
11m bıimodiğimiz taraflarım 
da ihtiva eden "Çin~cne 1.,-,-ı 
ve beyzade" 11i çok beqcnecek
siniz.] 

Tirnürlenguı bir fırtına gfüı 
kasıp kavurarak. dunya.yı kana 
boyıyarak gelip geçmesiyle tarih 
tc hususi ıbir ehcmmıy t alan 
devirde, gen~ ve kibar lbır bey 
~zel Akşehir kasabası cıvarm
dıik~ geni§ malikan('sın.de mesu. 
da.ne yaşıyordu. 
Zamanının hakikaten en yük 

sek tabakasındaki ınsanlardan 
bırl ola bu delikanlı mazinin u
zak asırlarını ihata eden sisler 
ıç:nde bıze Anadolu derebeylcri. 
nin tam, a lma mutabık bir tim· 
~inı gbstermektcdir. J{endisi 
·ibarlarm adeti olduğu t.izere. te 
mellükünde kendisine muhit olan 
-ıevklt rden ve eğlencelcı·den ala 
b:Jdiğinc istifade etmekten baş -
ka zahiren hiçbir gay ı olmı. 
varı biiyi.ık bir rveti ıstih!rnı 
ıle görmek illetine, o da müptela 
olmaktan hali değildi. 

l·akat namütcnah: değışen 
zevkler ve sevgililer ara ında 
bir ı;in bır s vgilinin bir «ift 1\a 
d fe ~ô7.Und n nihayetsiz bir aşk 
ve saad t ilhamı b:r Rim k gıbi 
d likanlınm ta kalbine ısnbet et 
b. = 

Tesır. bır yıldırım tesırı ıdı. 
Güzel kıza çılgınca ına tutula· 

rak o kadar elemli ve derin aıo;k 
huh alarm daldı ki bu alevin 
ı:ahıbi ve membaı Çingen oldu. 
ğu halde onu yaklasılmnz kolıw 

lftkkı ettı. ve bu telakki sc .. -dıu;ı 
nın ateşini busbUtun körUklroi. 

Ktiçuk Çıngcnc kızının 'ah3i 
smet \'c umi}et: mağlup e
dılm"'z bir ıazıletin muhafazasT 
altında olduğuna ınarunak lazım 
geliyordu. Çiinkü birçok fedakftr 
lıklarla yapılan bütün ,·alanlara 
mukavemet etme ini. bütün ku. 
rulan tuır.aklardcın ka<;ma mı. ve 
beyin sadık tende.gam ve dost 
ları tarafından emniyet YC masu 
niyet"nı tehdit etmek uzerc ya 
pılan tertipleri akim bınıkması. 
m biliyordu. 

Kıbarzade be ' nihJJ. vet gordii 
ki ne olursa olsun sevgtli ine nail 
olmak için ameli ve esaslı ~re 
lcr!e mes leyi halletmek 15.zım 
geliyordu. 1'""akat bunu bir izdi 
\ actan başka halledecek va.s1ta 
yoktu. 

Ru cesurarıe ve kahramanca 
dfü:ıünce i.ızerinde durmadan ev
vel, delikanlının bir taraftan RJJ. 
kının. dığer taraftan içtimai "I 
nıf ve asalet korkusunun iki mu 
tekabıl Qarsıntısmı kalbinde his· 
ederek bunlara mukavemet et 

mesi liı.zımgeldi. 

:'\ıhny t aşk ga ebe ederek ka 
ı arını \·cı dikten sonra. ~vgilisi 
nin öabasına ıki dostunu sur ti 
mahsusada gönderip kızının izi!i 
\"acın• fateui 

Kızın ~ ıngcne babao;;1, bırkac: 
sene evvel beyin malikanesi civa. 
rında küçük bir ~er edine.rek o 
ıada • r! şmiş ve memlekette oı· 
du~a hlirrnet ve itibar kazan -
mı hali, vakti müsait bir adam. 
dı. G~ be olsun. mukim olsun, 
butUn Çingenelerin en bUyük re 
ısi olarak tanınmakta, ve bunlar 
üzerindeki hakimiyeti bir salta 
at lıukUmdarane bi'r rıyaset de
rce in. varıyordu. 

Kibarzade bey m~akbeıl k . 

yınpederinc kar~ı bir ÇıJ)f:!cne 
prensinin asaletine yaluı:acak ih 
tiramatta kusur etmemclerim 
dostlarına sıkı sıkı te.nbih ctmi 
olduğundan. esasen tecrübeli mü 
dahenecilerden, u ta dalkavuk 
!ardan olan blı adamlar herlfe her 
ne\'İ mUdahenelcrde bulundular. 
bir~ok m1lnası7.hklar yaptılar. 

Hu fen~ latifccilerin bey tara· 
fından kendisiyle eğlen.m k ve 
kenclısini alava almak lnaksadıle 
gonderildığıne kani olan ve baş. 
ka türlüsiine intimal veremiren 
Çıngen.e bu çirkin oyunu güzel 
bir çehre ile ~ecİ>;tinnek irin nef 
ini güç za.ptetti. Faka.t murah 

ha !ar kı~ından balısetmire baş· 
lnyınca, Çingene a.damakılh kız. 
dı ve bu i teğin kustahlığl karşı 
sıu.da satılık elması olmadığım 
bağıra bağıra söyledi. Eğer he 
vesi erim tatmin için beyin bö' 1 
bir ihtiyacı varsa. başka. kapİys 
baş vurması lllzımgcldiğini nn· 
'attı. 

Bu. hakaretle yapılmış iki kat 
acı bir red c vabıydı. Beyin mu 
tcmetler. tarafından ietimal cdi 
len özler ve tantanalı. muhte 
~em tavırlar Çinrrene\'e alav vt:> 
stihza gibi J!Clmişti. o kadar ki 

bunlan kavminin reisi sıfnthıl<' 
haiz olduğu vekar \'e havtı'ivef 
ve İ7.zetinefsini fena nalde renci
de edecek haknretler ~ibi tefsir 
ctmektevdi ve bunlardan dolavı 
kız·mn namu unu lekelenmlR ad. 
derliyordu. Cevabındaki huşune 
tin sebett. bu idi 

Uğradıkları bÜ muvaffakıyet 
ızli~i i5idıncc kibarzııde bev sid· 

detli bir kedere düştU. Ve ruhu. 
ııu ~an aşk elemlerini teskin 
etmek ~<;in ne V8-pat':!!":'nt ıı.~1rd1 

Birkar ı:ı;un yeiıı VI" •r.tıran iı m· 
,•,. .it r1 kla ~ onrıı Cm ... ·Pn 1·"' 
reıune '~ htr ~e"~ ~oe• ·1-mı 

ve karar \ crdı. 
Yenı bu· muvaffakı) etsızl~ğc 

duşınek korkusılc. bu efer n1f'· 
mur ettıği adanılaı a ke.tıyen teb 
lığ etti ki, mukadderatını dinın 
ıçinde tutan bu adanın son dere. 
ce fütiram ile ynkla sınlar. Ve 
arzularını yaptırmak içın çok 
dikkatle. ·ok ıtına il · soz Ö) le 
:::ıınler ... Ve muvafakat cevabı 
~ctlrdıklerı takdird . onlara par 
lak mükafatlar vadetti. 

He)hal! Bu ikinci teşcbbus bi
rınciden daha fen, neticelere se. 
b-~p oldu. 

K ızmııf boyle nah o lfıt f elcı c. 
istihzalar maruz kalma ınd n 
dolayı Ç n)?ene aba hey tın şaı 
ı-anc v.., milcssir nutvklar-nı Si) 

nuna kadar dinlemedi rnle ... Da
ha özlerini bıtlrn1cd n hep mi 
kapıdışan etti. 

l\luvaffakiy t itligın kara hıı. 
beri kibarzade beyı cıjtırındnn 
c:ıkaracak m nıy tte idi Fakat 
RQkı hiddctınden d ha kuvvetli 
oldnıhı irin hıddcti cabuk sukfr 
net buldu. vr \ erıı t• h zin hJr 
Um~tsl?.lık ka ·m oldu 

Bu hudutsuz a k <lemi onu ov. 
I<· harap bir hale v caresfafüfo 
dalrlırmı tı ki. bütiin m ·cudiH· 
ti altüst olm::ı k t hlikec:irı! ı.?ı r . 
mişli. B \, bu vavvet icindc gır 
zel Çini? ne luz·vı biri" mesire 
mani olan en.,.ele ı:raleb etme'< 
:eın bir care,.. tao:ı::ı\•vur etmivc 
hcvhude ver\' kel1ı lıııı zorluyoı
du. 

Zahiren imkan <111hil na~ hi<'b r 
cnr('C:I t?örılnmiv n bu vırtıcı acı. 
kın tahakkümü altında bi~orc 
vilz bulamanııs 8.~ık ~öz göre gll. 
re zav·f am:ığa. ve bu vaziyet 
ni,.Ur f,.vdaeı ol:tmı ·arak tc ır 
s• Jr&l.r- ~in·n lovmetini bi· 

'~"""' '11""17! 

A \ uri nılmP 

İşte bul. Yalmz okula bu 
vıl daha lıemiz ) eni başhyacak 

Zil çalıyor, çocukları 1 tiraha· 
t ~af;;'lnyordu. 

Öğretmenle birhkte talebe a 
rıunnda dol~aı-ak konuşnuya 
başladık 

- Bahçenin çah ma l>~ramı 
ııe şekilde tanzim ediliyor? 

Fa Jiycte sabah saat 8 den 
i tıb ren ha Jıyoruz. İlk ön 
muht lıf cımnastik orunları )a 
p·Iıror. bilahare kursa ·bi oln • 
lar kur a gidiyor. geri kalanlar 
d ı of.retmcnlcrinin ı liraldyl 
ılk tn.hs•l c:ocugunun oynıyabıle 
ceğı terbiyevi ve pedagojik O) u 
lar oynuyor}, r. Tol be •e bu o 
vunlnr go terilirken 1>ilhn ya 
ları. ıhht vnzi • tler. gozömindc 
tutuluyoı·. Oyunu O\ nJ) amıya . 
cak kad r zayıf ve r hateız olan 
~cuklara \iıcudunu yornııyacak 
o) unla.r gd terilmektedir. Öğle 
d n sonrn da bahçede, scrbc t 
mütalea. ınuzik. re im ış faA.l 
yetine yer \'CrİlCl ktcdır Bu 
çalışma saat on altıda b. İaına . 
tadır. 

Bahc:enııze tahsis edilen tale 
~nin :stifade ooobileccği zengıı 
bır kulüphane de mevcuttur. Bu 
kütüphanede 500 den fa:ıla c:o 
cuk e erı \'ardır. Bahçede aynC'a 
bir de ovuncak sand•ih bulun. 
maktadır. Burada ovunlarda kul 
lnn lacak malr. me. muht~lif o. 
vuncaMar vardır. 

- Bahçe} e devam eden talebe 
mıktarı n(' kadardrr~ 

- Günde vnsaU !arak 200 
250 arasmdBdır Bun:.ın 30 40 J 

kurs talebesidir 
• • • 

Qocu~n n muhım ihti ·a~ so· 
haltta t~zda toprakta ovnamal 

( T .. ıiifeın saJıifM;t çc·l'ıri11i ) 
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L 1 s E s 1 ve .. Devlet Demiryolları Sirkeci 9 uncU ALMAN 

G 3şte iuiıılan 
l~arpuzun hikayesi 1 

TiCARET O R TA O il U L U Müdürlüğünden : cıı ,, 

Kırklareli - htanbul e.nııL,da iııteyen 5 ·"o ıı: rt>Ctı ~f 
Uzunköprü · Alpul?ıı ara!md& ıoıeyen ve bu katarla !b&rt~ 

( H C S U S 1 ) - ( Beyoğlu, Yen.iyot 20 ) 

ı - Okul 18 eyUH cumartesi gUnU eant 9 da açılacaktk. 
ı - Türkçe engel ve bütünleme sınavları 12 eylOlde, diğer deıııle.. 

rlnki ise 11 eylQl saat 9 da b3§1ıyacaktır. 
s - Pnzartes! ve perşembe gt.!nleri saı:ı.t 9 • 12 de ~ tnk!be kayde• 

No. Ju yolcu katarmm tarifem 1 9.1941 tarihinden i .,ıV 
şekDdı> değl,tırillnfşt!r. . saffl' 

Fazla malOmat !Çln ista.syo.ı:ra müracaat edilıne81 

Bu bir hikaye degi!, sadece bir hakikattir. 
inanmayan aşağıdaki satırları oltuyabilir 

dilecek ve t< eylOlden l'it:ııucn hergUn ayni saaUerdc talebe kay. 
5 

No. Ju katar 
dma C:t-waı:r olunacaktır 

olunur. 

Kırklareli i.a•k11: ro.oc 
4 _ Kayıd içln nüfus veya ıkamct tezkeresi, diploma veya tasdiknn• Alpullu kalkı§: 

21415 me. ttfo, cıcl'l• ve mnaıı.t raporlan ve 8 fotoğre.f getirmek JA. 
zımdır. 

tstanbul van~: t;.M - Hey babam hey! Yeme de memleket çocuğu, keramet sahibi 
a'litlda yat. Kurabiye kurabiye.. diye tanınır, öldükten sonra belki 
T{ulağunm dibinde bomba gibi de nnmma türbeler yapılırdı? 
hyan bu ses, beni olduğum Halbuki iş basit: Karpuzu güneş
-de z. k diye durdurdu, Halbıı- tc biraz dıı.lia tuttunuz mu, içlnde

ı maksadım, buradan çabucak kl su uçar, fiziki ta.biri ile ta.ya· 
r ,;mek matbaaya acele yetls- ran eder. Su tebahhur edince, b:r 

105 No. lu katar :; - Yenl dem yı.lından lllroren kız talebenin okuldaki numuneye ../ 
göre üniforma taşmıal!ln mecburidir. l1zunköpr!l kaJkq: 2Cı.55 

Alpunu varır: 22.10 
............ mııı .. lmll .. illll ................... -------------~--~~-------~-------- ~--------------

kt.i. miktar da hararet ahp gider. Tıp

, 
rur iye Camhariyetı 

Adamm vUzüne baktım. 1nnnı
r • bana, Jaakal al tnuş ya{jmda 

rd1. Altmış :>n§ ve bu bomb:ı 
li harharasız gi.ırleyei ses.. Ta.. 

~n toprağına kurban olasım A
na.dolu! Sen ne rocuklar yetL:;Url-
J 1'5Un ••• 

Bır de bizim şehirlileri hatırla
ri.ı n, da.ha otuzuna varmadan Uç 

uzunda imiş gibi çökmilş ueli
k .nlılar .• 

Tefelsilfiln zamanı değildi. Bu· 
t' nduğum yer bir "pazar" dı. Her 
tr raftan buna benzeyen s~ler ge
li ordu: 

- On beşe alma, altıya. nl. 
- Bal akıyor bal. Teklrdağı ! 

- Hanım a.bla! Son pişmanltk 
p ı etmez. Ya.r.:n bulamazsuı. 

Erbabı bilir. 
· .ıt öğle idi. Sıcak do.lgası 

e 1"'\ rı k vunıyordu. 

r; rr .lerledim, geçio gitmek 
ı. c lim Fa.kat sonra vazgeçtim. 
F ne di.kka te değer sa.hne-
lı •. Ayağıma kadar gelen 
tı .nevzuu nasıl tepip geçebilir-
c ın? 

')ediğim gibi vakit öğle Uzcri 
e duğu için "pazar" daki esnaf, u
t ız ta.rafından öğle nevalesini ha
tll'lamağa gelen vatandaşlara dur-
1.ından "propaganda" yapıyordu. 
Gelen bir karpuz, bir kaç kavun, 
•eya salntalık alıp gidiyor. 

Her pazar yerJıde olduğu gibi 
urada da seyyar köfteciler tez.. 

g!h kurmu.:;lıır, cızır b:zır, koku
.a kokuta köfte pişiriyorlar. Ta.
esi iki kuruşa. Biraz biber, biraz 

la. domates cabasmdan. 
Koftecinln yanındaki sergide 

ir karpuzcu va.r. Karpuzcu, m-
11rbazlır gibi herkesi hayrette 
ırakıyor. Usul gayet basit; fa-

ıeat bilmiyenler iç.n, dediğim gi-
11, (ne sihirdir. ne keramet, el 
abukluğu marifet) 'kabilinden. 

Efendim. ne yapıyor b!liyor 
musunuz, köfte ile beraber bir de 
karpuz yemek istiyen "hovarda,, 
ıktı mı: 

- Sen köfteni yiyedur, ben 
as.na buz gibin bir karpuz verece· 
gim. 

O.yor ve karpuzu, "ziyn.f etin,, 
sonuna doğru gUn~in alnnıa ko
yuyor, milşteri hayrette: 

- Ulan, karpuzu ne diye kay· 
natiyorsun? 

- Sen ne anlarsın enayi? 
Köfteler biterken aynı naka.· 

ra.t: 
- Hey babam hey! Yeme de 

yan:nds. yat! Kura.biye kura.biye! 
Ve bir bıçak darbesi, hart ... 
"Gilne§te soğutulmu§,, ka..""Puz, 

kirmm damakları a.raamdakl '-e
yaz dlı lere ben.ziyen çekirdekleri 
ile sulu sulu smtıyor. 

Seyyar köftecinin hovarda mil§
terisi, temiz hayretini eu cümle 
ile ifade ediyor: 

- Ulan, gavurlarda bile ?il 
dalga yo'k. 

Genç karpuzcuya, bu işi nasıl 
öğrendiğini sordum. Tnm bir tr
~ ile: 

- Vaktile biraz kalem yala· 
dıktı. Mektepte öğrendim. 

- Hangi mektepte? 
- Knyseride fizik dcr&nde, 
- Peki. niye tahsile devam 

tmedln? 
Genç adam, halinden memnun, 

~dU: 

- Böyle daha iyi. Allah bere
·et versin, para. da kazanıyoruz. 

Karpuzun gilne§te so{;'Uyncnğm1 
rtraftakilcrln aklı almıyordu. Es
ki zamanlarda olsa, bu açık göz 

tan kendisini kurtaracak çocuk 
bı:.hçeleridir. Bu bahçelere bil 
hassa yaz aylarında şiddetle ihti. 
vaç hi~ı;edilmetedir. 

Bütün babç::?lere devam eden 
qocuklarm say:sı 2000 çocuktan 
ıızladrr. lki bin yavrunun bahçe 
htiyacını temin etmek bu işe ve
rılen ehemmiyet tahakkuk etmiş 
elillcrdendir. 
Önümüzdeki yıllarda bu bahçe· 

erin fazlalaşacağı, daimi çocuk 
bahçelerinin tesis edileceği ve 

hrimizde 70 bin ilk okul ~ 
ı:;unun 50 binden fa....Iasının bura_ 
ardan istifade edeceği :Yolunda
ki vaa.tlarm tahakkukunu gör
mek istıyonız. 

Hasan Bedrettin tngen 

lu, sıCiJ,kta mıla.nan bir yerin bi
raz sonra soğuması gibi. ""'akat 
karpuzu güneşte fazla tutmaya 
da gelmez. O zaman kaynar. İs
terseniz siz de bir tecrübe edin, 
buz masrafından kurtulmuş olur
sunuz, 

Ben, o güne kadar. bu pazar
larda kurulan sergilerin hiç kay
da tabi tutulmadığını zannediyor
dum. Meğer, yerler kira ile im~. 
Metre murabbaı 5 kuruşa. Bu pa-

• rayı, belediye tahsildarları mun. 
ta.zaman tnhsil ederlermi.41. Muha· 
tabuna: 

- Peki, tablalar, te7.gahla.r? 
diye sordum. 

- Onlar <la kira ile dlye cevap 
verdi. Her pazar yerinde bu suret
le tezgfi.h mıısa. tabla kiralıynn
iar varm~ Bunun pazar kurul
madan çok erken, daha gece ya
rısı, bizim için meç'ıul eller, ma
saları, ta.blalan getirip yerine bt
rakıyorlar, yirmi dört saat sonra 
da gelip a1IyorlarmL5. 

Ya molozlar; işte bunlar:ı kim
Se el slirmüyormuş. Bu iş de be
lediyenin himmetine kalıyormuş. 

Reşat Mahmut 

Kısa memleket 
haberleri: 
* MUnhaı bulunan Adana ınhhat ve 

içtim.al muavenet mUdUr'UğUne tayin 
edilen Şahap Akm vnzlfestne ba§la. 
mJ§tır. 

* Balıkesir fıyat mUrakabe kom!s. 
yoııu kontrollü~e. lııtanbul tktısnt 
FakWteal mezwılarmdan Yusuf Na
mal tayin edllmiıı. Banknlrc gelerek 
vazifeslno ro§lallll§tır. 

• 1zmırde ~.:eçecnerdt: Yeni Bitpa. 
zarında Abdullah oğlu Bılkırcı Han<'. 

ZiRAAT BANKASI 
t\.urulus tanhı. 1888. - :iermayesı: 100.000.000 Türk 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve tıcari 'ıe7 nevı ban/ta muameleleri. 

Para blrllittnınlcıre ı8.800 Ura lkram1ye veriyor. 

L.ırası. 

aru.ı Bankumda llUDlbarab .... Qıblı.r8ı2 ta8&n'Ut be ........ __,,, .. .., ' 

5C drtUll bU.lunanJara sen~ .. de.ta 
p1ADa gOr! 1kr&mıyt 

• adeO ı,000 Oraldı $,000 lira 

a • 500 • e.ooo • 
• co • 

• 
'Z60 
ıo:ı 

• 
• 

l.000 • 
4.00C • 

.... klleocıM kur'a Of' ap.ğtd&lc 
da.grtılacl! l:tır. 

100 9ded 50 Urnfılı 5.000 u,., 
m 'o • &.so< 
161 • • uoo 

OIKK.A T· Besapıarm<1akl p&ralar btr eene lctndt 50 U.radao L§a,. 

Stlfmlyenle.n IJD"&mJyı ı;ıktığı takdirde CJICı 20 razlaatyle ,,..t11~1<~1 

K~• -: U Mart. 11 Haziran. 11 Ji"'ytQL U BlrlnclkAnUl> carthleo 
rin ie yapılrr. 

._ __________________ __ 
I stanbul Deniz. Komutanlığından: 

Deniz Gedikli Orta Okulu 
müsabaka imtihanı 

fi. kilosu 85 kunıoluk çıviyl 800 ku• ı - Deniz Gedikli Orta Okulunun 18.8.9H de yapılan mfü'a.baka imU. 
ruııa ve yine Keçecllerd 1nkıll1p ao. hanına yeti§emiyenlerin 10.9.911 gUnü ..snat 9 da yapılacak imtihana girebil• 
kağında Ali oğlu Lntıı oo kilosu 85 melerl içln ~ımd!den i'r.yıUarmm ~aptırııması. 1 

kuru§ olan çiviyi 600 kuruşa s:ıtmak 2 - Okurların cynı gün .. Je saatte Deniz Gedıkli Okulu tıınıı.sında bu. 
suretiyle lhUklr yaptıkiarmdıuı ya. ıunmaları ve yanlnrında (Mfireıtkcpli ve kur§UD kalemi vo ıcıstık) bulundur. 
kalanmı§lar ve milli korıınma kanu• malan. (7:>24) 

nuna gorc ndlıyeye verilml§lerdlT'. !-----------------------------
* lzınlr ziraat müdU.-U Refet Dl. r 2 5 

k~, kongrede bulunmak ve Ege böl. ' ' • • • 

gesinin hfl§aratıa ve mantar hasta· Vakıt Kıtabevının yen. 
lıklarlle yapılan mücadele hakkında f 1 

=;,,~ı::mı=ar!;aha;ıa::er::. neşriyatından bazıları 

Yeni Neşriyat : 

lslam. Türk 
Ansiklopedisi 

18 lncı aayıaı mühim ms.)Salelerl 
muhtevi olarak inUşar ermı:tır: ı -
Hilkati a.ıcm hakkında Kur'a.n vo ıı.. 

mi telA.kkll r; l~tıuıno lUUdılrü 

Profesör Fatln. 2 - liind!slanda 
Türk Mogol imparatoru Alemglr; 
Ömer Rıza. 8 - Fetav!lyı llcmgirin 
ve iııllımda teşri. usulleri· Tcınylz Ret. 
151 All Hlrnmct. 4. - İkinci .Alemgtr ve 
Ingilızıerin Hindlstana yerleşmeleri. 

Ömt>r Rıza. 5 • 12 - {Alet) kelime
stn:n turıu bakımdan tctltlklerl. 13 -
İslı\m • Türk Anslklopcd:sfnin mcslc. 
ğine dair Niyazi Bcrkes'3 cevap. 

Fntlb tcrnsınd:ın: 
G.ı.z telliwı 8476 No. ve 17..8.941 

tarihli nüshasının 6 mcı sahifeslnd ki 
satr~ llAnmm 8 inci sabrında satıla• 
cak hlssenln 82 do 8 olması ltlzımge. 

Urken sehven yarısı de!!llmt:;ı olduğun. 
dan tashlh olunur. (87059) 

BerkP kemli tmy:ıttDJ ya r - HikAyclcr - BEKlR 
SITKJ KUN1 

Seni Se\i) onını - Roman - HUIUIAN BURÇAH 
ıo Derste Gazetccl.lk - S'EBl.L ALTUG 
v1C<'.Iisı Mcb'u aıı lb77 • llll.'S - HAKKl rA.RIK US 
OçUncO Sultan Mehmedln Slinnet DUğünU - DlLMl URA.!"ı 
KcndJ kendine 1000 kelime ue c{rrettd - Frnnsızro kit.ah 
Kenctı lrt•ııdinı J 000 kelime ile l>ğrctlcl - Alnınnca ldtab 
KenıJ kendim• ı 000 kelime Ue öğretıcl - tnglliu..e ldt.ııtJ• 

1l'lk!'rJ Kamus - Cl.ALA.ff,\'.ı"ll KİP 
Bnyn.1 m• bu - Rcmı:ın HASAN RA8UI U8 

50 
60 
26 

soo 
80 

ZtiO 
ZMl 
ıs<) 

25() 

$(1 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
myınetı 

Urn r. 
Adot 

sıs 75 54 M1.ıhtelir cine evrakı matbua 
Vllıl.yet husu 1 1d:ır1tsinin UH' yılı ihtiyacı olan 54 kalem ve 3188 Jira 

75 kuruıı muhammen ıuymeW evr.tkı matbuaın tabcdılmek üzer. eksiltmeye 
konulmu;itur. 

İhale 11 Eylnt tın u.rlhlne msUayaıı Pcrı;cmbc gUnfl saat H' <kı vllfı.yct 
Daimi EncUmcnlndC' ~apılacakttr. Taliplerin 239 llrn teminat nkı;csilc blr. 
ilkte sözll gecen sün ve saatte c'lcllmen kalemine ve fazla ma ıc..mat almak 
istiyenıcrln bcr g'Un l'ncUmcn k ılcmtndo hususi idare mOClllrlült!:.nc müraca· 
atıcri llSn olunur (7463) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

OtN M.lkdan Muhıımıneııı B. % 7,1) t.eminııtı 
, 

F.:K tl/l'ME 
ldra Kr. f,lra. 1 r, •,Pk11 HUrıll Saati 

Fıçı tıpası büyük ıo.ooo noct > 3 o - 20 fi O A. Eks.lltmc l2/lX/9tJ 11.30 
FıçI bpnsI küçUk tC.000 ., ) 

Fıçı tıpası bezi 250.000 .. MUl 3hhıdi namımı Pazarlık 9,5.'\ 
Mu§B.mbo. ÖDlUk 220 770 57 7f> A Eksı!tm" 11.10 
T.Astik No. ve hare 28.000 .. 1190 D A Eksiltme 10.15 

l - Nünmnc ve eartnrunelerl mucibince yukarda cins ve mıktnrlun yazılı 4 kalem mr.lzemo lılzalal'U'lda 

~österllen uırulll!rle satm aımacaı tır. 
2 - Muhamme:o bedelleri. muvakkat tem!natıarı, eksıltmCI §ekil ve saatleri hizalarında yazilıC'tr. 
8 - Ekal?tme ve -pazarlık h;.zalannda yazılı gün ve sar.tlerd Kab:ıta,ştn Levazım şu})(ısind ki Alım ko· 

misyonunda yap!lacaktır 
'4 - NUnıunc sözU ı;eçen şubcd gorülcbilcC<.'ği r.lbı şartnameler de pare.sız atınabDır 
& - kteklU"rin tıtyln olunan gUn v~ saatlerde yllzd 7,5 gUvenmo paraslyl birlikt mezkCr komiayona 

aıüracaa.tıarı. i7575) 

' 
KAYIPLAR 1 ~!, 

olduğum te:-hlS tezkereııs1 / A 
Yenlslnı alacağıınd&D 

1 
ti' ~ 

tzmitte t üncü kolo:-du 31 topçu ıı.. 

laymda Cuahanedc yaptı~ım aakcrlik 
tezkeremi PetUrke a.skerllk şube.sin • 
den aldığım askerlik tfozkereml za.yl 
etUm. YenlsJnl alacağımclan eskisinin 
hükmU yoktur. 
İstanbul Tavukpa:r.e.r ~o. 70 Pettır. 

kP.11 Ali o~lu Dervi~ 3'!1 ıloğumlo. 

(37066) 
• .y. • 

1600 numaralı taksinin fenni mua. 
~ne ve benzin cUzdanlle beraber za. 
yl ettim. Yenisini alacacımda eski• 
sinin kıymeti yoktuT'. 

1600 oto sahibi Yakup Bürümen. 
'(37073) 

* •• 
Yalvaç nüfus memurluğundan aı. 

drğım nüfus varakamı zıyaa u!rat. 
Lım. Yenl8inl <;tkııracağınıdan eıık!.8!• 

nin hükmü yoktur. 
E!lkt telgraf memurlarından 7..ahrt 

Özbek. 

mil yoktur. ı tJ. 'il ~ 
181 lncl alay talJUI' ( • 

za oğlu Şllkril guıtr. _,J 
* .,.JJ 

1038 • 1989 4:ıers yuJcıstı tl~ ~ 
kesir Gazi ilkokul~~ 
mektep pJıadetnaIJ! l1'" ~ 
den hUkmü oınıadııt ;ı..,.ı (P' 

. . ·uıi~: ~ 
Çatalca nUfus ıııeıı111'l ~ 

dığmı nüfwı kAğı~eııf,ıııi j 
keremi zayi cttiıJl. 

0 
ycvtı"1·f', 

dan esklsinln bUl<Jıl ısS 7i'" J 
Kumkapı Bfsardlı:..., .,..,.~ 

oğlu lbsan .oeıntrlCJ < 

* • ,ıııııı ıl -;;, 
İstanbul Ev;a! dSf!Cyt ,,/ 

tahsildar mnbJ11nU ~ 
* • • sini alacağımdan / 

988 senesinde Bartın §'.ıbeslnden al. olmadığı DA.n 01uııur· 

dığtm tezkeremi, nüCus cüzdanımla 'fahıılldar l\leıııoeı /. \ 
zayi etum. Yenisini aluc~mde.n es;. • il- • .~'6 'J 
kisinin kıymeti yoktur. ısı ~ıııl r 

Bartııı kaz.ıı<ıı Saz karfyeebıden MoL İçinde aakerl ve!i~ ft'l.t 
la oğlulsrmdaa H3sa.n o~lu Sac111<, cUzd:uıımı zııyl ettiıs1Ü1'1'1" ',/ ~ 
su. •(87070) dığmıdan esklsJniJl .b ı'- r". 

• • * Bı>yoğlu fltl>CSlnde.ıt~ıott' 
İnebolu askerlik §Ubeclnden almı§ man Numnn, ıooz t .., 

V A K I T matba.a;! 
Kitap kısmuu 9enıd 

1 tarızim edip açmıştı 
K.. batat• 
ıtap, mecmua, gnzete 

1 
t 

Tii.biler """"'"" c1;,.;;; ~.,,.; ~ 

, 
ıHAP • 

;~ 

T. iŞ BANKASI ,J 
Küçük Ta&arrul hesaplMı 1941 ikr~ 

KEŞlDEJ..ER . t Şubat, 2 Ma.yıa, J Agwıt.ollı 1 
tariblerlııde yapılır 

1. 

1941 tlu'amlyeıerı , 
-~ · ı adet 2000 ı..ııa • 2000.-Lln !1 • ZIO • P"'." ~ ı 

ı 1eıo • - ~-- sa • ıoo • .., ~ ' 
8000 - • - -~ 1 • 1000 • - .- ~ .. .... ,,,,,. 

... • ... ~ ..... -.2000. .. -.... ~., .·.·-~ 

Sahibi: ASIM UB 

Umum MIJriyat.ı idare eden: 

11' -Basıldığı ver: Ytl~ 
&el ik A.Anaıl 


