
~•Yıa 4 Eyliil 1941 3 PERŞEMBE 
{u •---~: 24 • SAl'I: 8494 rus -are evi: Ankara C. Valot l'urdn 
~ l'eletoo: İdare (2'370), Yazı (21U8) 

~-""' v .............. """'""' ':J 

Türkiye bölünmez 
bir bütündür 

~~nb~lu be~~el~_ilel. bir. şehir yapmak gazele sülu~!arının 
·· larıle degıl, T urkıyeyı ortadan kaldırmakla mümkun olur 
•ııı~ . 
~ '"111><ııı • 
~ı. nıur tnılleHndeki adalet 

~llıen I\~ h~klara riaveti şıar 
"ılhu crıka.n demo1:rasisi. 

e llQe b' . ca1uı mütecavizler 
~ 1IQ ina~ı 171.le bir saf tadır. 

"Yoruz. 

Ya 
~ •. zarı: Sadri Ertem 

..attan 
.. ~ lld .. r-ıkan iki cehalet 
~ ntıı~or. gunuur dünyayı dola.-

~C:baı ! '-'~~- e~ ~rlnden biri Ame· 
~ ~ danı riye genelkurmay 
~ t~llt haJt gnsını tu.§ıyor ikin
~ 01aıı •• kı bir Amc.rfüalı ı;a· 

'l'ııı~ a alttir. Bu ce
\ • Söıe baı ı klS!ıca tal1 lll e· ı 
~~~ !anından Türklerin 

~laıı:nıpau duyduldan, 
~I bUtİİıl .rtnc kın-u tuldnrı ı 

lı.ıi t...~'kter dünya de\'letlerinilcn ı 
~ ~il tara.t'mdan btikli'ıl· 
~ ~e'ıeu Şiznau Amerika Bir· 
._ •~İld1seıerılldo uunan za.ınan 
t~ lor crı,....~reyan eder. lllz, 
~ gıdel'fı. --.ı:şısmda, güleriz 
~ lıoı Atncrlı:mn demok
~il ~ 1-rı ı~ on ;uz hayat 
~~ 4ı lta.;::ıde erııUdiğl, gen,_ 
\ıJaü .. lle~ ~ mücacıeıesı ba.!'ka 
,. Yanarak inkişaf et-

\ ıı_ ~l' 
~At tttc Ba.hlp olan ve çe· 

4' t l'cttıı~tadelcJeri yapmal< 
~ ~lıa ,. kal:uı memleket-
i, funat c halici i.lem bakkm

A~· lııd~ daha lttnalı, do.ha 
"il~~ 

~ r~ nıe, UıtJsas snhlpl rı ilim 
" ~"'il' hu cut ohnn.kla bera-
~ ~ ~ııı trıyeu ,.ıalıa.smda küt· 
~ltt hı~ g~lkir \'c fllm disiplini 
~'it ı\rııcti~czlcr. Hele bu fl
lııa,: 11111~ an çok uza.k yerle. 
I~ der tulııLf1ı1c, ~rnbct s:ı
(lı_ Uerı ~e mUtalealar, fi· "<r ''ald terler. 
(1 ~~ı:.,,~tı~rdan bir tllDC· 
t~ ~ -=uoUf etmlstlm. 
~7~ bir U.Obcr Kolejde idim. 
)~ tı.ı U, llunı ıscyyıı.lılar kafilcşi 
~ h:raryaıı arın aru.sıııda Turı.ı. 
'-~~tul 1 

hnkkmda du• .. tora 
~l il 1Ja an Senı; bir ünh'ersHe 
~~ gtl:d.iı '"l'dı. Seyyahlar mck
~ ta ~r, bahçeye çıktılar. 

l'llQIJtu hazırlnynn genç de 
"4ı~ıı.tıiJı:kJ ı.a Seldi. H.ıunlio ho· 
4ıto"d ho''llzı al~k du\'arın kena-

fo %, hep beraber sC)TC· 
~ '<l'l\j 
litıq ~ I! h . 
~hııın nkl.ındıı alaka duyan. 
~t l llil;ı, te G<tısa.dj membal:ı..n 
~ lıtluye tkfıtter y111ıan üste lik 
~~'l(ı ,;!usorın~ğe gelen genç 
"'lıt~ Saıuıı bognzın fiulanna, 

~ tan ere hn)mn hnyrıw 
"1ı ' ı\ ISQnra: 

~u h d 
~ {I .;:ı ~(!r'711' §U Babülmeodcb 

~ taı l\.ıne ·ka 
~ lıahat t-Opnığı, ve bol 

~ı:ı;liııin k ları içinde Amerika.o 
ı. lllü A. l.'ndJ §arttan içinde 

llİtılt"alitı11iJ llıerlkalıyı diğer kıta.''t ~ oıııuı an d~1a ayımııştrr. 
~ 'er llıantısı kendine göre 

#iıı ~: ta~e~l'afında i ler. 
~tt.ı ıı.ıl'et' Ctii '"e eski amiral da 
itıı be ı~ gcni3 rnik)nııta ce-
lt 1~r tı 11lılş \"e mutadı da a· 
~ -~ ı\ tı dir. 
,:'llıta llıerr. 
:vıı \e llİ)·llalı Anupa roman. 

~~t gıhi ~lertnde arobct un-
\ gorun 

l' 11 t ıunı mc ine rai,'lllcn 
~ 'i>rll\1~·~ı tal orta halli Amerl

"a '" ıı..h. ilin da.hl k b 1 ~h.... --ıplJk a u etme-
tJ - "'~I 1ert fikir diye orta· 
~ "ııtat tl'dI_r. 

~t~l\Jn ,hlUyoru1 ki -.a.<Iece bir 
ıı ı~l'I e bl 
il ~t tllr ~ r §ahsın hu ·u:.i dü-
~ll~""cle"l~t e .~ıncrtkan kütl~I. 
f'ltt t 1 u rnues ~eler! bu ka
~ aı.:ll l'ak ctmezln. Çünkü 
ti ~1' ~lar elen bu deretıc ga-

li bı ~il tıoı~ l 
1 lı l'lı-.~~ara .ı. arın zorlnnma. ... ı ne 
~. "l.!ttc ld 1ht1yaç ,ı;ııo:ter!r. Bu
~ ~İbt !:ok l)i .... dir eder-

~- cı0h!1-rı.ll 
"'lı ~ ~llla zorıa"-nası Karndeni. 
lıo' ~heıı Sokınnk için olııblllr. 

a 'l<ıl )oktur. Iforadcnize 
t l>cı· •ırı Yn bugün ihtiyaç 

'"lıı Sa. 2 Sü. 5 te) 

Alm01ı kuvvctlerinitı yakl(l§nıakta oldukları Lerıingrad'dan görünii§ 

jAlmaı tebl iği! ls ovyet tebliği 
L e n ingrad 

süra t le 
-Muharebe 
bütün cephe 

ç e v riliyor boyunca 

433 SovYet layya~1 deva'!!.f!!iyor 
resi düşürüldü 

Dinyeperi tutmak İçin 
yapılan teşebbüsler 

akim kaldı 
Berlm, 3 ( A.A) - Alman or

duları başkwnandanlığmın teb. 
liği: 

( Det'amt Sa .& sü. 3 de) 

Von Papen 
Almangaga 

gitti 

Tallinin tahliyesinde 

180 Alman tayyare 
düşürüldü 

Moskova., S (A.A.) - Bu sabah 
neşredilen Sovyet tebliği: 

Muharebeler dün gece bütün 
cephe boyunca devam etmiştir. 

He.va kuvvetlerimiz. d ti.'}Dlanm 
makineli b'rlikleıi.ne topçu ve pi
yadesine, tayyare meydanle.rmda 
bulune.n tayyarelerine hücum et
miştir. 

Tatllnln tahliyesinde 
l .ondra, S (Radyo, saat 8,15) 
Moskovadan blldil'iliyor: Dün 

geccyar.sı neşredilen Sovyet teb
ii ği: 

Kaliforniyada 
müthiş bir yangın 
Zarar bir buçuk milyar 

tahmin ediliyor 

Nevyork, 3 ( A.A.) - Kalifor. 
niyada Portcosta limanında müt. 
hiş bir y~ın çıkmıştır. Zarar· 
Jar şimdiye kadar bir buçuk mil· 
yar tahmin edilmektedir. 

Bundan başka United Pressin 
lstarıbıd, 3 ( A,A.) - Alman. bildirdiğine göre, yangın 850 bin 

ya büyük elçisi M. Von Papen, dolar kıymetinde buğday stokla. 
dün Yeşilkövden tayyare ile Al. 

1 
rmı tahrip etmiştir. Limanda ça· 

manyaya hareket etmiştir. lışan iki amele kayıptır. 

Orta tedrisat müesseseleri 
Talebeye umum1 bilgilerden başka 

sanat bilgileri de öğretecek 
.Maarif Vekaleti orta tedrisat 

mliC6Sesclerini orta tedrisat bilgi· 
si verdikleri gibi, aynı zamanda 
ame li ve nazari sanat bilgileri de 
veren müesseseler haline koyma
ğa karar vermiştir. Bu maksatla 
memleketin her tarafında sanat o· 
kulu müesseseleri açmnk üzere 
ayrılan fevkalade tahsisattan bir 
kısmı da bu işe ta.h.si8 edilecektir. 

İlk olarak tecrübe mahiyetlndP. 
bir kaç villyetteki ort& tedrisa.ı 
müesseseleri bu fiekle ifrağ edile
ceklerdir. 

Talebeler, burada hem orta talı 
silini görecek ve hem de bir sanat 
öğrenecektir. Tecrübe muva.ffa -
kryetli neticeler verdikten sonra 
bu müeeseseler çoğaltııacaktm, 

KUPONLARIMIZ • 
31 Ağustootan iUbaren topluacak [± ert p 
kuponların her 60 adedine mukabil 
V A K 1 T okuyuc·.ıları KUTtlP 14 
HA.."'iESl,, serisinden ÖL"\IEZ REtıs 5 1 
romanmm tamamı verll!-cektir. 

ı-..~~~~~~~~~~~~_j 

Şirketihayriye11i de 
let satın ala ·ak 

-
Avrupa ile tren muvasalatın ı 
görüşmek üzere Almanyadan 

bir heyet geliyor 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim ince

dayının gazetemize beyanatı 
Bir haftadan.beri §ehrlınizde t.e~ 

klklerde bulunan Milnaka.l§.t Ve
klll Cevdet Kerim 1ncedayı, dUn 
sa.ba.h devlet Ha.vayollanna ait 
blr yolcu tayyare.eile Ankıırayn 

gitmiştir. 

Vekil, !stanbukla bulunduğu 
mUddet zarfında. yaptığı tctltikler 
etrafında bir arkada.şmııza şunlan 
söylemiş tir: 

.. _ lstanbulda bir hafta kal· 
dmı. Bu müddet zarfında Vekale
tin burada bulunan bütün mües -
seselerinln mutat işleri üzerinde 
tetldkatta bulundum. Bu meyan • 
da liman igletmeleri umum mü • 
dürltiğUnfuı atiyen çıkacak olan 
teoJdllt kanununa esas olncak knd 
ro teşkllAt işiyle de meşgul oldum. 

Devlet De:nizyallan idaresi teş-

( Devamt Sa . .& .'tfl. 6 da> 
MÜNAKALAT VEKiLi 

Oevdet Kerim lncedayı 

Ruzvelt Zağrepte 
Gazetecilere beya- gizli vesikalar 

natta bu1unarak bulu.ıclu 
Harp malzemesi iatih
ıali.tmı arttıracağım 

söyledi 
Va..5lngton, S (A.A.) - Ruzvelt 

gazetecilere beyanatta bulunara.k 
Amerikanın daha fazla pnra sar. 
fetmek suretiyle harp malzemesi 
isti.hsala.tmı tesri edeeeğinI söyle
mlo ve demiştir kl: 

Milli emniyetin temini için bu • 
nun tahakkuku icap ediyor.Bu haf· 
ta sonunda veya gelecek hafta.nm 
baş"Ild& yeni bir kiralama ve ö
dünç verme programı hazır~ 
sı mUmktindilr. 

Paı-lfunento mahfilleri yeni prog 
ramm beş milyor dolar kıymetin· 
de imalltı istihdaf edooeğ:nı tah
min ediyorlar. 

Maamafih Ruzvelt kongre0en 
iatiyeceği tahslsat hakkında bir 
şey söylememiş yalnız yakmda 
kongreye milh'm bir mooaj gön • 

(Det:amı Sa • .& sü 5 de) 

Amerikan konsolosu 
mihver a levhinde 

Tahrikat yapmış 
Zağrep, S (A.A.) - D.N.B.: 
Hırvat gazeteleri, Zağrepteki 

Amerikan başkonsolosluğu knpa
tıld.:ğı zaman ele geçen yeni vesi. 
kalan neşrediyorlar. Bu veaika.la.r 
yalnız Bclgrattaki Amerikan elçi
sinin Yugoslav siyasetini mihver 
aleyhine sevketmek için yaptığı 
tesirleri ve Zağrepteki Amerikan 
başkonsolosunun caniyane faaliye
tini değil aynı zamanda A.mer;kan 
ba.şkonsoloeunun Yugoslav ve ko
mUnist partisiyle münnsebcttc ol
duğunu da göstermektedir. 

Amerika elçisi Lane tarafuıdnn 
5 nisanda Vaşingtona gönderilen 
bir telgrafta dotor Maçell'in mih
vel'·n dilşmanı olan kabineye gir
mes!ne ka~ı minnettarlık izhar e
dilmesi istenilmektedir. 

( Devam1 Sa. ~ ~;; ! rlıt>) 

Milli ŞEF 
Se ha lerine de
vam eme 

ı zmırden ayrıı ılar 
İl.mir, S (A.A.) - RcisicUmhur 

İsmet İnönü seyahatlerine devam 
etmek üzere bu sabah şchıim'zdC'D 
ayrılmışlardır. 

• 
1 

hU • 
1 

İngiliz. Sovyet elçileriyle 
müzakereye girişti 

--<>--
D. N. B. ye !!ÖTe: 

T 
ombar ı

man edildi 
Şehit şan 
lsf ahana kaçtı 

Lonclra, S (A.A..) - 1..ondradan 
lıhall haberlere g·~~.nnı.nazıLt'"•.alılll& 

w Rwı elÇilerllc ıran htıkfuneU anı.. 
mncla mtlzakerclerc devam edilmekte
dir. 

Hallha.zrrda bu mUzakrrelerln Gir
mlı olduğu aaflıa ve elde cdllcbllecck 
kaU neUceler hakkında bir l!CY söy 
lemek mU.mkün değildir lnglllzlerle 
SovyeUerin bu mUzakerelerle takip 
etmekte old:.ıklnn ba§lıca gaye, ken.. 
dilerinJ İran& girmek mecburiyetinde. 
btrakmı§ olan işi lkmal etmektir. Bu 
da kalabalık ve tehlike!: bir Almarı 
cemaaUninln lrandn bulunmam tcb. 
llkeslnl ortadan knıdırmrıktadır. 

Sovyet elçiailc sıkı b!r mesnl birliği 
yapmakta olan İngiliz ~lçlslne verll
aıi§ olan tallmıı.tm bu t et l!kcyl kısa 

bir zamanda ortadan kaldırmağa me. 
dar olııcak mahiyette olduğu beyan e
illmektedlr. 

Sir Buıtıırda verilmiş oıan ta1lznnt 
13dece Alman sefıı.rettnl.n tsUkball me 
ieleslnc mUtenlllk otmnyı}J Almanlar 
tara.!mdıı.n kontrol edilmr-kte olan di
ğer memleketler sefarctlcrlne de p._ 
m ll bulunmaktadır. 

(Devamı Sa. lı ~ı. .& de) 

1 100,000 Finlandiyah kadın askeri hizmette 

Finlondiyada askeri işlerde çalışmak iizcrc 1939 harbillde k<ulı··1'traan mürekkep bir 
teşekkül vücuda getirilmişti •. Bıı- teşekkülün azası bugiltı 100 bitı kadım J!CÇmiştir. Resmi· 
mizde tayyarcLeı-i J/,özli.yen bir Fin kıadıtıı ile askerlere çorap ören Fin kadınları gö,iUi.l.yo 
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i Sct:ıniztn milletin yaşama 
tı'.l ı.ın1e 6allnyi h,.,yntınm yegfı... 

lstanbulun kadın 
o d .ın•ı irj;.at eden sanat 
val:i ziynrctlcri derhal 

• tn h<'r kö~esinde derin 
a il knrıııhndı. Bunu te

) azı 'c f.u.iricıi, memnu
c nliı.lm ile olmduk. Her 
old.ı -;u g. 1., Til mlllcU bu 

b hal:kin b nrmnkta ge-
km ' ~ ' r ~ :J kette belki 

t okull.ır !. 1 veya geniş bir 
rı '· d<'ğild"r. Fakat bu 

un Umit edildiğinden dtıha 
r. n VÜ"ut bulncıığın:ı hlı: bir ı:a

iı he etnu'roruı. Yalnız son 

Osmanlı tarlh1nln her oovrlndc giz. 
il randevu evlerine rasUıyOl'\lz. Bae 
z:tn bir çamn§ırhanc, hazan Eyllpte. 
ki kaymakç: dUkkAninrı. zaman za. 
maıı esir tüccarlarının evleri, !ıattA 

bUy(ik hanlnrın bektır oda.an bu ı, 

çln biçllmlf knttıuı oJ•ıyordu. 
Hicrl on UçUncU as;rda 00zı ktldm. 

laruı çamnş:rcı dQkklUu <ilye açuk.. 
lan dt\kkAnlara dolaJrduklan gtlzeı 
çama u yıkııyıcllar, §l,jdcUe takip e
diliyor ve bu gibi dllkkla.Llnnn amıın 
verilmeden kapatılınaBı için lırtanbul 
kadısına UslUate hUktlmfor ya%1lıyor. 

. muhterem ..n .. 'buslnrmuz- du, 
n bazıl:ı.rmın tçnıas ettlltleri sf· BUUln mııhıılle Jmamlan ve halk 

::t at oku11an sa.rıatk r veya bu g1bl kadmıan takibe mecbur edil. 
r. c::ı dc

0 
1 "ncak namzet ye- mışıerdl. Evine gizlice erkek alan vc

irebilırl0r. Her yerde ve her yahut başka bir maha lede §Opbell e\' 

d o!dugu gıbl mel:tcp ancak ta- lere girenler derhal y&knlanır, ~hlr 
ber.ın br~I dthllindc ona bir f,- buduUarmda.ıı çıkarılırdı. 
r v vg· n~ılaL1~tnn bfu}ka blr Arap Fatma adında bir kadm, MU. 

ey yapamaz. Bu bnh-ımdan Lu derri.w Mevııı.na Muhiddin KAUp Meh 
ktep mczunlıınndım memlekete met, llyu ve 81nan &Glarmda dört 
ı bir f.rçl ve teknisyen olarak ki§inln phadetl ile uygunauz kadm 
· e>b lmcleri için sanayi mer - olduğu ihbar edilmll tmam, müezzin 

zl"'r miz.cle mecburi staj devre - ve cemnat k&dmm evine gelince Arap 
ri ill"UUS etmek ve Eıılu bir kon Fatma.: 
ol ıt"Tll!l. fabrika. hayatmnn gös. _ :tm&mmıza da, kadlnıza cıa. l"'-

erec i!i D""..arİ ve ameli rand.:rıa- rla.tıntze de ırınet olsun •• diye bağır
t ölc;cek ~cnp ('fler. Bu ışi mı1 - mııtı. 

" ,. •etle ba.snr:ınlar yüksek Fakat Arap .Fatma ıcurtuıamaml§, 
• o'rulunda tahsillerine de- namahrem ile evi baaılc:ıktan 801ll'a 

am ederc't memleketın en mUhlın °bUtUn emlıU:l aatılmı§, kendlal de silr. 
t' hrmrlruı birini telAfJ et.cl~ gUD edllmilU. Kocaaı yenlçert olan 

lniffCl~a~, 
rUdL 

Fakat mesele kapaıı.mamı§tı. So • 
kak orta.sında kaclmlaru. sata.şmanm 

glzll evlere kadınlar g6WrUp eğlen • 
mcıı.ln zevkini alanlar kendi Alemle. 
rlnde devam ediyorlardı. 

Kaymakam Oamaıı P:.şuım kansı, 
bir çingene çengisinl geceleri BabıAH
ye geUrıyor aabahlnra kadar stıreıı 

eğlenceler tertip cdiyordı. Kaymakam 
Pa,.<ıa "zcvoe.slnln mağltlbu olduğu cı. 
lıeUe" ses çıkaramıyordı.. 
DJğer taraftan !§ büyCmüş, sabah.. 

lara kadar saz sesleri lıe gözlerine 
uyku gtrmlye:ııler, dedikoduyu padl§S.• 
ba kadar duyurmu;,lardı. 

Osman Pqa azledilerek J.J.mnfye, 
ltarı.st Buraya ne!yedUaller. Çengi 
kadın da tdam edlldL 

Bu ılddeW harekeUer de rezaleti 
göze alanlar lçln bir tbret dersi ola. 
madı. 

Bir g1ln lstnnbul Balıkpazan tara. 
tında Ud zorba, aokaktnr. geçen gU
zeı blr taze hatuna göz koymu11lar, 
blr müddet takip ederek !ıılmrçaf§lSı 

k.apwnda OnUnQ kestirml§lerdl.. 
Kadın ba§ID& b!r hal geloceA'lnJ, an. 

laymca koşmak istemi§. avı kaı:ıra
caklarmdan korkan .ortalar 188 he
men tazeyt omuzundan, kollarından 

yakalıyarak .sOrtlklemeğP ba§laımf • 

avcıları 
- Tutım.. 

- Vurun •• 
Sesıcrt etrafı c;m:atmağa başladı. 

rutacak. vuracak kim~ 
Zorbalar patııınrmı aıyımı:ı§ aaldm. 

yor, blr taraftan da Kadını ııQrUklU • 
yorlardı. Blrl: 

- Scn1 bizim odava göUlrcceğtz •. 
eğienceyl, zevki, dünyayı gllrecek.!tn.. 
cllyordU. 

Kadm yalvarıyordu: 
- Karde§ler, bırakın bcnl-

az bir b~1 
.-"" mokrasl meınJekctJdit· ~ 

tar ya cehalet ytız\illdell """"" 
yoktur. Çilnldl Karadc:ıüLılckl SoY• ta acaipllkler olur. _,_,.) ..,,, 
.ret donruuna.sı lıaamılarma aa7.a• star sansasyou ~ P'!'~,,ı 
rıın çok kuV\·etJJcUr. Sovyetlerln temin emtck tstJyeJI esi bit pi."~ 
Karadenlzde bir veya btr kaç harp Bir Amerikan gazct "'er' ı~ 
gcmlslnc fhtlyaçlnrı yoktur. Bu nsıf&liıdır. us:ınsaBY~';eıe~ 

(BtJf tara .... 1 crıddeJ 

hru'bln basladığı r.amandanberl öğ- hlli olrnyucuıa.nn ~ 
renllcn hll~ikııt udor: F\lolar ne dolarlan biçer. Ba ..J 

kadar kuvvctU ohırlıı.rsa olsonlal" işler. • .. ~ı<ıeıetl ~ . 
ahfllcr üzerinde müc:ı!l6ir olabll· Gazetenin dUny& ~W old.9!~ 

mek lı:In mutlaka donanma.nm mda böyle bir ,.azJyı:!." il~ 
kun·cW hal--a flJolan ile işbirliği 00 gördükten sonra ar;;ııııı~ 
yapması lizmıdır. Donun mls:ı.Jle- nilzU rahat rsJıat "'~!!.-, 
rlnl Norveç harbinde ve Girit mil- Star harp snhasuıdaO ~-
cadeleslndo gl>rdUk. Esasen Knra- rlığı bir makale lle ~_,,, ~ 
deıı.lzde böyle bir vazlyem de ihti· gcn~letnıek tstJyor. fl'rf!°4 
yu.ç yoktur. geni lemis ona ne! on• ~~ 
Eğer ooğular ticaret gemDerl- 0ıncaz. bir tJeli orU,.. .A~ 

nl geÇfrmek I~ zorlanacaltsa bu Jüzmıdır. .....ııtııılC ';"" 
Mısırçarpıı emıatmdar: biri, kadı • fikri ıterl sürenler Moutrö mnka- Aranın bunun nctk':"'rl<,,,.. ::.k. 

nıu haline acıyarak bu gözleri kanlı ''clesl hültUınlcrlnl bilmiyorlar de- senedlr devam e(len 1u _,,1neııtc"' 
adamlarm öt:Une gcçmJa. mcl."1ir. Çün1cll bu muka.\"ele hü- yet mllna.sebetıe.rl ton I 

- Hınurlar, bJrakm batunu, diye kUmlcrlne göre boğa7;dan g~ecek uılıJ ne çlkarf 1JG10 ~_,. 
haykırmıştı. Bu, diğer esnafa da Ce'" ticaret gemileri sıhhi ebcplcr is. tar gazetesi tstaıı ısııyor. ~ 
sa.ret vennf3, birkaç dıUtika fcinde ti na edilmek prtJle a.slii. kontrol milel şclıtr yapnulk ~ ,ıt' 
ynzıerce esnaf bayd:.ıtıarm etrafını edilmezler. lng.lllz ve Amerikan yanın boğazlru"a 5J,hlp ~etl ~ 
sarm~tı. onlar, haıA kadını bırakmı.. gemllcrl bo~ara gelemiyorlarsa tiyor. SO\'Yet bsrlci si~~ 'I 
yor, kalabalığı yanp od.alarmıı doğru bonon 5ebebl Montrö mnkavel 1 mclWd farkı teb:ıJ'ÜS ~"' dUf"' " 
ilcrllyorlard!. değildir. Sebepleri ba5ka yerlerde den ziyade SovyetJcJ'C 'J'llt!:1~ 

Bu esnada blrkag mllUılı yentçert aramak lhımdll'. vazlfedlr. (liinıborfYet Oe ~~ 
daha bu :zorbalara ilWıak etmla, ~ B11 hidlseyJ görünee lnsanm ILk- Osmanlı lmpanı.torıuğıl obt'Plt.::.Jf' 
bUabQUln bUyUmU§lU. ima nöyle bir ihtimal gcllyor. A- anısmda emperyali5t 

8 
et ~,,J 

Helk ellerine geçlrdiğ! .opalarla cnba Amerlkada Amerlkanm har- dof:"!ln lhtlliı.fln.ra nlhtlYti clfl .~ 
sokakları: tutmuş: be girmesi aleyhinde bulunanlar tJr. SOl'fCtlcr hUkÖnte t g~· 

- ~rmJyclim.. yo.ı vermiyellm" bir giio harp başlar&a 1 terin bu tıencdcnberl bizlm]e do rııı ıı 
diye bağırıyordu. amiral gibi ad:ı.nıla.rm eline dU,o- tir. Bunun lçlnfilr 1d ~~ ,.aı'.d1;ı. 

Bir ııes: ceğlnden mi koı'=nıyorlArf nu aml· yatı O\'YCt RnS)~ ar" 
- Daha :ııe gQne danı., bekliyoruz, raUn sözleri Amerlkada bu cndJ. de oldu!;'ll gibi tees ur ti' 

vurun kAfirlere, diye batırdı ve ko- ~ hakh gösterecek derecede mı tir. ıt1I b'~ 
caman bir ta§ı zorba vo yenlQCrilertn hesapsn ve Amerikan mcnfaatlne Türklycnln tsta.obnlu ~!.,... 
tızcrlne fırlattı. aykmdır. Hoş Amerika harbe gtr. milel §ehlr yapma]• bit ·~ 

mlc: veya ...1rmcm.l• bltlm itin bo bir 6ütunlnk yazısı ile P"" Arbk boğuşma ba,1amıatı. Blr ta. lL h" ~ ~ deO 
tanwnen müsa\idlr. Amerika ken· TUrklerl dünya ..ıı:ı;uıt ~ rafta esnaf, b!r tarafta ~klyalar ça. J-

b§ıp duruyorlardı. dl mukadderatmı kendisi tayin tnakla milml'Un olur. ıd ~ 

rlar. Fı:ılmt daima fabrika ha- tıqka bir kadın, yine nıunelırem bir 
md:ın yani ameli sabadan hiç erkekle yakalandığı için bapııedilmll
v 1 ln lrn.lma.malıdll'. Yani ted- u. Bu gibi kadmlann dostıan, aevgi
ameli sa.hada tatbillatmı göre- Werinl kurtarmak tçlıı Olliarla evlen. 

k E:'n a.z senenin Uç ayını sanayi 1 mek tateml§ler, fakat sadır olan bil. 
rk zlcrlmizde gcç!rmesl zarurl· kUmler, eYlencnlertn ':le şehirde kn!a• 

1&rdı. 

İ§te bunaan 80nr& 

koptu: 

_ ııtllslQma.n yok mu, lalAm olan eder. Amcrllmn mllletincl:ti ~ t" 
kıZıl laya.met yardıma gelsin. Star gazeteeıtn!n ncşrlyatma ge- bt si, milli luıltlııra rl~itl ,t 

Diye bağtmn blr lhtlyarm gQr aeaı. lince, bu gazete de Amerlkanm nen Amerikan deDlO aııuıı~~ 
r. B; e yalmz nazari bilgi değil mıyacağmı Dln edlyorct ... 

ı tatbiknta sokacak amelt in- aurada bir UD' hat.t& daha faz.la. 
af o l"mnd'T. Diğer taraftan tam 1215 .ıme .~ TUkua geren çok 

fı.ili mndmıanı veren kalifle enteresaıı lkl vakad&rı bahaedeceğiz. 
. !.'re Hıtiynç va."<iır, Çok eUkUr Ge.latada. yeıı!.çert bölllkkrl bir me.. 

ze>KA. ve bulu.~u bu hususta seleden dolayı kavga etmışlcr, atı§ma 
b:ze gLlçlük çektırmıyec:ektir. u zaman:ia ka.nU hAd'.&elere sebep 

r çoklıı.rmımn ışn.lıit olduğuna cö oımuıtu. İki taraf sllAhlarla eokakla. 
memleketlm'ze gelen yabancı ra döklllmllşlcr, ım T&rilkrlnden, un 

Ut .. !ı~ ıslnn ea~ırtacalt derece - çun.llarmdn.n metrialer yaparak :iki 
k 0 h ll..r et '\'C bll)'ilk bir hassa.si- gUD ,.ııır içinde harp cl.ml§lerdi. 
le i ın l::~retlerini tekrar et
edcn istedikleri işi gayet ba

vn arb meydana gctirdilt • 
rru gordü.k. 

Hitler ve 
Musolını 

neler 
görüştü ? 

Moıtkcwa, a (A.A.) - Moakova 
radyoou Stokholmdtın alınan ou ha • 
beri vermektedir: 

eski kurmay ba•'!wıı gibi gaflet- ıru cahil mütecadzter 
:ycnlçeıilen bUUln mukavemeUnl ':l' :uQllfo 

tcdlr. Stann da hatasını biraz ev- zinılc bir saftadrr •• , A 
kırdı. Dl\kkl\nmı kapıya:ıı kavgaya vel ls .. -t ettiğimiz Cfla!llara •öre nı lfJ:"~ 
kO§tU, ....._.,. e z. ~ .... -t :eJı 

izah mlinıkündllr. Amerika bir de- SAD.ıu 
Yenlçeriler, namı kaçıramıyacak • 

~:'.";':...,':;.":;,.".:::'.':.: Sünınbank Umum Müdürünün tetkiki•~' yt 
:!"':.:.!:':.::::.:.:..:-· ı Devlet f abrikalarımn muhtaç oidugu S
~~ =· ::::ı, ~ dek parçalar memleketimi~de yapılaC 
MınrçalJW haıkmm t.uuru ~ • t, ı~r ko.ç giln4cnberl şclırlın.izde niyetle kaydedebiUriIJ:l. ıeriD(le ~ 

mamı§tı. Dilkı<Aitlaruu açmadılar. bulunan Slimer Bank umum mu ~ Sümer Bank mUesscBC eı'Jd ~ • 

Yokluk ~inde dfin:rn.yı hayretten 
yrete dUşUrcn Türk m.llleU ea -
vi h'lyııt:mrzda da iki asır ev -
lki rolünü pek ktsa z:un:ında el

Neticede .ekbanba§ı ~u Mehmet a• 
ta td&re81zl"1 ytU:UndCD azlodllmlf, 
yerine öıuer ağa geUti~U. lıfeh • 
met ağa, bu ·n.zlyetten müteesııiı' oJ. 
mUJ, intikam almak tçü; yenlc;crllerl 
Juşkırtmakta devam edcyordu. 

Omer ağa, yenlçel'\ harbini dindlr
ml~U. Fakat DeU Mehmet ağaıım 
lu§kırttJğı yenlçerller aoltak ortasın. 
da kadınlara tecavüz ediyor, her gUn 
blr Taka çıkarıyorlardı, Mehmet nğa 
yenlçerllerl tahrtkten vazgeçmediği 
lçSn evvelA Maniaa.ya wyedlld.I. Sonra 
orada bap ltc.sllett.k lstanbula geU • 

.. .Alenen rezalet ~ h!}~t" ile "~ (l\il'U Btıifüın Zlliiıi s~. dWı, •bit" 1ışan iş;ilcre tek tip ve ueıı ıtib'ııf 
11 :rrz nisvan ve §Ubbnnı cebren ve kah I arlta.daşmuza §11 beyanatta bulun- se temJ.n karan, ı eyıtıld0ıııııııf:ııc 
ren hanlara ve odalara" kaldıran ha. ın~tur: r<ın tatbik mevkline lt ?ıl!f ı;· 

Musollnt ile yaptJtı mC!Akatta Rft. mallara ve yenlçerlleN kar§! tedbir _ htanbulda ka.ldığ:m bu bir Aynı zııma.nda işçilerfıll~~llld~ 
ler Llbyaya daba fazla 1lal)'U kıta• almmamm 1stedller. Bı.r taraftan da iki gün znrtmda fabrlkalnnmwn sıcakycmek vermeğe ~ ~.','.",o!f
ıarı gönd.ertımesl:ııi. TUgoslayY& ft dllkkAnlannı sllAh ve cephanelerle imalfıt kn.pasitelerlni artırmak, J&. •• Basma JstIJı.sa.lAtnıl alJllvtıı;ı,. 
Yunanlatanda.kl gaml.zoıılann artb • doldurmağa başladılar. ÇU.nkll her t!hsal faaliyetlerini tanzim ve tev- ıçın yeniden tedb!rler Uddet Jı edcc ' tır. Bu bn.kmıda.n ~.c;inl.& 

1 .,,~ Mdim olacak çareler -
n bırl~ de :ınayi bölgelerhnizdc 

rılınamıu'"' Frmımda lf!fal altında gtln yeni bir hAd15e beklenebUlrdl. si ederek randmııınlanm ~ğult - 1stanbulda daha bir ın ece~ 
bulu:ıııuı topraklardnld polla vaz!fe • Bu gtbl rezalete ter;et.blla edenler mnk Uzere ıa.zmı gelen tedbirlerin rak tetkiklere devnırı ~ 

s:ı.ruı.t kurslarUc nokt!ıanla • 
IZI n!SbetPn tclAfl etmektir. Bu 

rshnn tedrisatı ilk günlerde 
slek teknllojlsl ve refli.mden 
r t olması da gayeye muvafık-

slnJn Uaama mll.z:ıberet edllmealnl ls.. için "kabhar Jnn1le kahreyle!tln" dl. alınmasına dair temasln.rdı:ı. bultın- 1 
tem~. Bun& mukabil HlUer ba§ka ye çıkan hattı hllmayuıı ve fetvayt dum. 

VECIZEL.e:B~ yerlere gönderilecek ltalyanlarm ye- oerl!e.nln fJlddeti b1r ınllddet için so- Ateş tuğlası imalatı da tetkik 
rtne nazi muhahı: kıtal&n lkameslnl kakla kadın çevirmenin önünU nlabil.. mcvzuuma. dahildir. hzan: l\t. <..'F .. 't111 p6i' 

Bu hu.sus ciddi tutulursa b& - ca göre yet4tlrme nokt.&1 na:ı:a.rm
dan iktiza eder. İşte bu gece kurs· 
1armda aertınkala.ndırma mecburi 
tutularak bir kaç sene zal'fmda 
memleketln ihtiyacı olan verimli 
işçi meydana getJrilnı!ş olur. Bu 
suretle bu isçiler arnsmdan b.lific 
işçl kendiliğinden ayrılır, Gelecek 
yazıda bu tcşkllita esaslı blr su • 

tekut 4'tm1Jtir. dL Fnkat g1z.tl Alemlerin önll alma • Bugün SUmer Bank fah'rlkalnn- ~ı. 
cJ]l!\ıııı-için uzun boylu ne maa.

a ve ne de teşkilat.o. ihtiya.ç 
tur. Her mliessenin mUhend'.s 
tcknisvenleri hu kurstan dahili 
t klUı.Ua ''Bo.zı resmi fabrika· 

da olduP,ıı gibi,, meydana 
_,,.,.~,r•ebllirler. Hatta eanat okulla • 

adedi çoğalması icap edi -
!l bunlarm muhakkıık surette 
yı bolgelerlnde olması ihUya -

ri:m numarnS?: 61 

rette temas edeceğiz. ı 
AU Haycla.J' Seymen 

VAKiT 
Daıma halkın menlaa
tini düfiinÜT, ha •ayı
srnda en seçme vazılcu 

neşreder 

:ınadı. nm ihtiyacı olnn ateş tuglalannı 
Yeniçeriler 'Oı!kildn.r gibi nısooten yerli fabriltalardnn temin imkil..nı

tenha taraflarda odalar buluyor. Bu. nı elde etmiş/bulunuyoruz. 
ralara kadın kapatıyorlardı. Bundan başka bugtin Avrupa -

Halk sokakta bir kadın gllrdO mu: dan getirilmesine hnkfi.n hasıl ol • 
- Acaba nereye gidiyor .• diye ar. mıyan yedek aksam ve mnk.ine 

kamndan takip eder, mclılllleden ÇI'"' parçalarının yapılmam ll%erlndc de 
kan blr kadm hemen mimlenirdi. çalışmalarda bulundum. Yedek par. 

Bir gU.ıı geldi, ki kadınlar sokaıta ça husu:ıunda. lbUtUn ihtiynçlardcı. -
cıkamaz oldular. ki tcmln edebileceğimizi. memnu -

... Harpten evvel bile ı;11:ıtdlr ~ 
daresl hUnerdt, marifetti: ~ ıılf tP 
* Harp kabak dadı dcğb r.t 

verdi. •• 11ı1 ~ 
otll':~' ~ SUrat zama.nmcl3 JoY.OJll ~ l"-

nlvdeleıi dimağın teııUJccU . ııe 
da f§looiğt gtb! çabuk ışıı~-or ~rııı 
mUdhi§ asrl b!ırptO döğ'J~eJl 
mağları. ~ 

Kelimelerini ilave etti. 
Bu son cümle ••Allah akli venin,. m&n.8 
p.:eliyordu. 

Edebl 
Roman ôMRALD " EFJ~8~~ME~ 

SEVENGtL ~I 

1cJe· 
evinde, yolculukta, vapurda trende o~; },'.ıf 
nerede olursa olsun etrafında daima bı·kptJ 
re teşkil etmek kudretine sahiptir. Ç~~ı -yr
las oteline geldi geleli de işte üç giindor ,;r 

mek saatleri dışında kendisini mutI.aı~:l111 • 
yalnız oyun salonunda bulmak muJ11 pfı\ 
dür. Ahmet Dündara tesadüfünden 50 tıf' 
onu ailesine ve dostlanna tam tırır ~~ış cJe 
maz mecburi bir vazifeyi yapıp bitırı~)'t: 
eğlenmeğe hnk kawnmış bir adam vaıı ııı1 
tile mn.sanm başına geçip oturdu ve oY 
kağıtlarını dağttmağa başlodı. 

Meshur hekim, biraz ilerideki masanın 
esine toplantp kumar oynamağa hazır 

kndmlt erkekli bir grupu her zaman 
e edilmesi mümkün olmayan bir zevkten 
hrum btnıkmamış olmak icin onlara yak
tt; aynı zamanda Ahmet Dündan elin· 
n tutmuş çekiyor, onlara doğru getiri
rdu: 

- Eski talebem Dündar, size takdim 
'm, dedi, ne iş yapmakta olduğunu öğ

dİpiniz zaman her halde kendisile fevka· 
e a!"Jrnclar o!acnğmızr tahmin ederim~ 

aranın ortasında yalnız katillerle mer 
bir adada hekimlilt. ediyor1 
Mnsanm etrnfmtla top1anmJJ olan 
tan tuhnf sesler yükseldi. Sirkte acayip 

ma luk pörmüş 1-imselerin şmumk lıay-
• kin-le Ahmet Dündara bakıyorlardı . 
nç hddm bu tarzda elinden tutulup ma· 
m sa gezdirilerek teshir edilmekten fev
... za duydu; üstelik Selma T umrul da 

....... , ........ !!. kl'"'mm eş;ği..nde. yalnız k2Jm:rşh; o-
-k~" ı da avın oluyordu; buradan binuı 
~t kaçrp kurtulmak isteğile kıvrandığı 

•llııde Jr: ... dmlardan biri:· 
- Rica e(}ertm, burny'2 gelip oturmaz 

) diye ttcslendi, turava yanıma g~ 
; ttİ2i dinleme'· her halde pek ziyade 

llftl~ ol8Cak... Ben ~tür romanları o· 
l9ğa bayrlmm._ 

Ahmet Dündar ayakta tereddüt içinde: 
- Rahatsız etmiyeyim. 
Diyerek çekilmek istedi. Kadm, oldu· 

ğu yerden. kumar ma.sasmm befmcla.n eealr 
niyorclu: 

- Yok, canım ... Niçin rahatsız olacak
mlfIIn) Şuraya geçin bakaynn. dizimin dibi
ne oturun ... Size soracağım çok §eyler VBJ' . 

Ahmet Dündar çaresiz kalmlfb. 
Me§hur hekim: 
- Hapisane doktorunu size tanıttım, 

dedi, timdi de sizi ona tanrtaynn ... Kanm, 
kımn, damadım, ahbaplamnız. .. Falan bey. 
filin bey, filan hanım.-

Ahmet Dündar kendi8inc uzanan elle
ri aıktıktan 80nm arkasına döndü, Selmll 
Tumrulu çağırarak, ~ beımdaki kalaba· 
lığa: 

- Müstıade ederseniz si2e nİ§8nlmn 
tanıtaynn ••• 

Dedi. Genç ve giizel bir bdınm yak'" 
18,tığmı gören erkekler, evvelce Ahmet 
Dündara ıöylece oturduklan yerden alaka· 
dar olduklan halde, bu s fer ayağa kalktı
lar; kadmlar görün~ nezaket ifade eden 
ve hakikatta ne gibi rN'ınalar sakladı~ı per 
belli olnu7an bir tebessümle b ktımr. M~ 
b.r helnmin kmwr ew snııhibi, htç değilse rna 

sanın oahibi olmak vaziyetinin doğurduğu 
mecburiyetle Selma T umrula yer gösterdi. 
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Meşliur liekimin ihtisas fubesi malum 
değildir: fakültede hocalık etmedi, belli baş
lı bir hastahanenin muayyen bir servisinde 
falan da değildir; hekimlik etmekten ziyade 
meslek cemiyetlerinde idare heyeti azalığı, 
umumi katiplik. reislik filan eder; bayrr ce
miyetleri ad.ma verilen baloların hazırlıkla· 
rile meşgul olur, toplantılarda çok görülür, 
gazetelere beyanat verir, aik. aık. fotoğrafile
ri basılır; onun :için meşhur hekimdir: her 
kes onu tanrdığr gi>i o da heri.esi tanrr. 'Ah· 
met Oürıdarla da nereden, ne zamandan ol
duğu bilinmemekle berabc.- ,c>ylece ahbap
ttr; esasen bütıin tanıclıklarile ahbeplabn 
Alunet Dündarla olan münasebetlerinde: da
ha fazla kuvvetli olmamakla l)eiubCr nerke
se karşı samimi, müt~ir ve ~ görü
nür. Yaşı eltiden fazla olmalı; ıııallla OM\!IT 

lan pek ciddi bir;,. yorgunluğa ~ğı 
için olacak, vücudu yaıma .... g:eaç ~ 
dinç görünür; neı·esi yerinde, ~ahl asr 
kuvvetlidir: dostları aramıda o;; n zevkini 
kem derecesine getinnis olm:-ıkla da mes
hu...dM; yani kumal'a ipt t 'Wlt'dw, kom<ıu 

a· 
Meşhur hekimin karısı, kocasına 11~111 

ran en az yirmi ya gençtir; zira ko~5 oJr' 
ikinci karısıdır; meşhur hekimin biri11C1 ~tiıl' 
sı onun kumardan baş kaldırmadığını g~ el 
ıkılarak ve bu nevi salonlarda az ço~ g\l~iıı 

ce hanımlara türlü gönül eğlencelerı teb·teıı 
... b" f · br 1 

ebnegı ır zara et ve muaşeret ıca ·fitıİ 

erkekler eksik olmadığı için onlar-:lnn bl tı 
bularak geçinip giderken suc üstü ynl·tı; fi 
mq, rezalet dalgalana dalgalana a1°11 i~ 
salona a~eclip ört bas edilemez halt" ae1f11 ,~ 
istemeye isti!meye mahkemelik olmuşlar,~~· 
nlmışlar. Meşhur hekim iitinci karı 10

1 ·,.it'' 
mar mıısa!lt basında bulmustu. Znten bı ~ 

• fO"' 
ci karısmm bu kadını kıskanarak koCB .• fi 
hareketlerine bir karşıkk olmak üzere ışı r 
yola döktiiğüne dair baz! dedikodular d8 I~tı 
talıkta doln.c;mamıs değildi: her ne ise ... 0 • J" 

olmuş. bugün zevk ve iptila birJ'"i ··111
f'l1: 

bu ·adın meşhur hekime hakiknten de 
sayılıyor. 

(J)e..am. var) 
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~ij u\'Cg EDEBi BOMU 

~CiZE LE R O O KTO R U 4.9.1941 

~'tı'~n: 
CRILLt T ürkçesi: 

MUZAFFER ACAR 

'7.S.'t Hatif J9.SIJ Aj&m 
JD.45 Konu~ 

Türk Dava 

~di 69 
f buradaki şa. mıydı? 

progmm 
'7.45 Ajans 
8.00 Hant 

program 
8.SO Evin 588tf 

12.88 Kemençe 
Tan bur 

Kanunu 
adına 

19.55 Dtinya 
fllı1olan 

20. l li Radyo 
gauıtesl 

' alı bir iş . l:h_ıkuku umumiye avukatı bel 
~ kı bır saatten beri muttasıl ko-
~: arı llZe.rine çc- nuşuyordu. Hemen hemen bütün 

Kamın 

Triosu 
IZ.4!5 AJan!'I 
18.00 HııfU 

Z0.45 Dh·ıın ve 
konUJmll 

zı.oo Ziraat 

iay şahitlerin söylemiş olduğu sözle-
~ dir 'l/eer u _ anda ri tekrar etti, muhteJü memle-

oı:~~~~~ ketlerde yaşıynn ''e hareketleri prkılnr 
tamamen Zuifeldin hareketlerine ıs.so Kar ık 
benziyn bırçok ırk ve renkteki 

Tak\iml 

21.10 Bt-rabcr 

oarlolar 
. . . 

ı. 

kimselerin isimlerini saydı dök ıs.o.~ ~:ram 
tüH ' - orkestnı.sı 

:ıyat ne kadar yekna aktrr! JS.Sll Fasıl BIUJ 

Avukatın bu sözleri, bır sene 
evvel başka bir mahkeme salo 19.00 Kona nıa 
nunda duymuş oldu~ru sözlere n; (Dertıeısme 
kadar benziyordu. • sruıtJ) 

Zuif eld. avukatın muhakeme Hl.Hı !:::nı.:z 
tarzını takip etmek için kendisi-

%1.80 Konut1ma 
(Şllr saati) 

!Ull Radyn 
senfoni 
orkMtrn ı 

22.SO Ajans 
22.45 Dan 

mll7.iğl 

ni pek çok zorlamış. fakat ne de
mek istediftini, sôzüniı nereye 
vard:racağmı bir türlü anlıya -
mamıştı. Avukatın knlm dudak.. 
ları bazan uza.yor, bazan kısılı 
yor, tekrar hortum şeklini aı;
yor; ağzı ki.h açılıyor, kah ka
pan:vor; san dişleri göriilüyor 
f kat bütiln bu kuvvetH afız h~-

Perşembe! Cuma 
4 Eylül 5 Eylül 

..... Şaban: 12 1 aban: 18 
Jlızır: 1.22 Hızır: J%S 

reketlerine rağmen sözünden bir \.aKJueı ,..ııaaH l'AaDı , .._, P.uan 

şey anla.:ıılamıyordu. .ı.ıneçln 
Beşer ruhunun bütim tezahür. !1· .. G.so 10,51 6.st ıo.M 

u ı;ekilde leri arasında avukat Toodor Zui 
f~din nazarında en anlaşılma~ 
bır hadise teşkil ediyordu. Çün
kü avukat bi~ok defalar kanaa
ti hilatına karşrsındakfnin mah· 
kfuniyetine çalı ·ır. veya gene 
birçok defalar ve gene kanaati 

Oğıo .ıs.ıs 5.S6 ıs.ıs ıua 

tklııdı 16.5~ 9.14 '6.51 9.16 
Akliıun ıo.ss ıı.oo ıs.as 12.00 
l'Bt ı 21.15 l.Sa 21.18 l.S5 

hilô.frna müekkilinin beraetini 
talep eden ve bunun iGin bUtün 
mevcudiyetini ortaya atarak çır. 
pmır durur ... Glotenburg doktor_ 
ları tarafından vüksek bir ücret
le tutulan avukat nasıl samimi 
bir tonla. nasıl büyük bir ihti
rasla Zuifcldin cemiyeti beşeriye 
ıçin muzir bir mahlUk, ilme kar
şı en lbüyUk cinayetleri işliycn 
bir katil olduiunu iddia ediYor. 
du ... 

inısnl. 4.45 tı.06 4,46 9.09 

SPOR 
..... 

İstanbul Yelken 
şampiyonluğu 

u porlan aj:ınlığından: 
1 - İstanbul yelken §8JJ1piyon

luk milsabalan 5-6--7 eylfıl cu
ma, cumartesi ve pazar günleri 
Moda koyunda yapılacnkbr. 

Dünyada her şeyden şüphe e_ 
den ZuifeJd bu avukatın samimi
yetinden de, hakimlerden ((Ok 
şüphe ediyor, ve tarif;twe tabi 0 • 2 - M tsabakala.rn tam saat .ı.4 
lan bu kinin. bu tcferrüatın nere- de başla.naca.ğından yelkendlcrın 
!er varacağını, nerede duraca. saat ~s.so da ~ yerinde hakem 
ğ-ını düşünüyordu. heyetine knyıtla.rnu ~aptmnaları 

18.znndır. 
Tcodor Zuifeld düşunüyor, ve 3 - HcLkemler: Rıza Suerl Sait 

avukat dönen bir adamın kapı_ Salfı.hattin C.hruıoğlu Ha~ Ol
SIDJ ilk çalan müşterinin arzusu- ' man Hamdi Görkem' Bchznt Bay 
nn göre nasıl olup da şu veya bu dar 'HUsamettin Yutk Bekir Ma
tarafa döndüğünU. fil<rine, kana- cur: Şeref Bırgen. ' 
atlerine, müşterisinin noktai na· -o---
zarına göre istikamet verdiğini T eblii 
ortada hasıl olan Ya.ziyete göre o 
zamana kadar ;nandığy, hatta i. 
man ettiği fikirleri, kanaatleri, 
kıymetleri bir lfıh7.ada menfaat 
manivelası ile devinijğini anlıya. 
mryordu. 

<Devamı varJ 

- Ba~ tarafı ~un.kil saymuzda -
- Ilehey çingene yatağının u· 

~rsuz yumurcağı, ne fayda ki 
is işten geçti artık! Ben buraya 
senin mel'un ırkmın orospusunu 
istemiye gelmedim. Hemen sade_ 
ce seni cezalandırm1ya geldim. 
seni darağacı rneyvası mel'un!. 
Bey hıddet içinde ve emsaline ib. 
ret olacak mü~ir ibir ceza ta
lep etmekte ... Bıı olan biten şe) -
!erden sonra. senin emsalsiz inci. 
yi almaya razı ola<'..ak rnt baka. 
hm? 

- Senin nüfuzun büyük ve 
tedbirlerin hudutsuzdur, Hoca 
Ef end~ ! GözilmUn önünden şöyle 
bır hayalini geçirdiğim saadeti 
şimdi kırına!. Gel. tenezzül et, in 
merkebinden ve benim mütevazı 
ikamet!!S.hnnda misafir olarak 
ikram ve ihtirarnlanmr takdim 
müsaade et .. Eğer bu işleri yolu. 
na koymayı üstüne "almak ister
. en, en mahir çingene uc;tasmm 
vücuda. getirdiği en muhteşem 
bir kazanı kendi malın olmu.q gö· 
riirsiin. Gel Hoca Efendi, gel bu 
guzel kazanı, bu hakiki şahe.sc. 
ri, ibu san·at nefise~ini bir gör! 

Tun Nas~ttin Hocanın key. 
fiM göre icraat ibu suretle başla· 
mış oluyordu. Binaenaleyh mer
kebinden indi ve çingeneyi taki. 
hen eve dahil oldu ve çni~ene da. 
hi olsa, bir prensin ikametgahın· 
da nailiyeti tabıi olan her nevi 
ikramları buldu .. 

Filhakika bir kıyak inci olan 
ve işte başlıca allkadar bulunan 
kurnaz çinJ.?ene Jazı, tabit olarak 
babn.sivle Hoca ara mda muba
hase cereyan ederken dinlemektC' 
idi. 

B yin sevgilisi olan bu kız dn. . . . . 

1 tanbul atletizm a j:ınhj:;'llldan: 
9 eylfıl mUsabaknlnn için lzmire 

hareket edecek olan atletler cuma 
gUnU! saat 8 de hareket odccek o
lan Mara.kıu vapurunda buluna. 
c.ı.klardır. 

kabil olduğu için, perestişkarı o 
lan beye karşı aynen derin bir 
muhabbet beslediğinden, cere. 
yan eden mubnhasenin neticesine 
kadar kendi arzusu vechile mat. 
lllp hasıl olup olmadığını muhak 
kak bilemediği için. endiŞe için· 
deydi. 

Binaenaleyh merhametini cel· 
betrnek ve hüsnU tcveccUhünü 
kaz.anmak üzere, Hocanın yanına 
J!"İrmek lazımolduinına hükmede. 
rek, meziyetleriyle Hocayı tesniı 
ctmiye ve gW.elliğiyle de göziinü 
kamaştırmıya tcşebbiıc; etti. 

Tamamiyle muvaffak da ol 
du ... 

Çingene baba elinden geldiği 
kadar misafirlerini ikna etro~yc 
çalışırken, genç. kız en güzel ziy
netlerini tak•narak süslenmiş bir 
halde göriindü ve Hocanın etra. 
fmda zıplamıvn, uçuşouya baş· 
ladı. Harekctlcrinde.~i nezaket 
ve letafet, güı.elliğ:ndeki haşmet 
ve azamet Hocanın havret ve 
takdir hislerini tahrik etm ti 
Hele meşhur göbek havaları~~ 
biraz ayak uydurup bir ild dans 
da :vapınca, güzel kara gözlerinin 
ateşli bakışlariyle bir kat da.ha 
sihirkfu· olduğu için, Hocayı ta· 
mamiyle büyülecli: O kadar ki 
Hoca yerinde zor durabiliyordu .. 
Fakat ağzı suland ğına rağmen. 
kendisinde hasıl olan teessürleri 
harice hissetfömckten sakındı. 

Bir aralık kızına doğru döne. 
rek, çingene dedi ki: 

- Haydi GUlşen., ızit.. Hoca E· 
fendiye mahsus ayUdt~ım kaza· 
nı getir! Biliyorsun ya. Arif us. 
tanm ynptığı mcshur kazan ... 
Çabuk getir buraya! 

Kız u1.akla.ştı~ı .?.aman Hoca· 
sordu: 

1 SiAagettec: 
Mavi pul damgalamı

yan bayi hakkında 
Posta umum müdürluğu lstan_ 

bul müdürlüğünden aldığımız 
bir mektupta, Divanyolunda bir 
l>OSta bayii hakkındakı şiktlyet 
hakkında şu cevap verilmikte 
dir. Cevabı yazmadan evvel pos: 
ta idaresinin bu husustaki yük
sek alakasına teşekkuni bir borc 
biliriz. 

~pşudur: .. 
<> - 8. 1941 tarihlı nüshanızın 

3 ü~ü sayfasının 4 üncü sütu 
nunda münteşir: (Ma.vi pul~ 
damgalamıyan bayi) başlıklı ya· 
zı üzerine keyfiyet tahkik edil· 
miş. ve şu netice alınmıştır. 
Dıvanyolu bayii Arif halen as. 

kerdir, Yerine çırağı Mustafa 
Özdemir vekfılel etmektedir 

Müdafaa vergisi kanunu i ha
ziran 1941 tarihinde tatbik mev 
kiine konduğu sıralarda mUdn: 
faa pulları henüz ihzar olunma
mış, bu itibarla kısa bir müddet 

.::verine mavi renkteki harç pulla. 
rı istimal edilmiştir. 

Bil5.hare müdafaa pullarının 
tab'ı ikmal edilince harç pullan
nın PoSta maddelerinde kullanıl 
masına nihayet verilrni şve bayi: 
lere de bittabi müdafaa pulu tev· 
zi ofünnıuştur. 

Gazeteniu akseden }ıfidise, 
ba.yie tevdi olunan mektuba. 
mevcudu olduğu halde müdafaa 
pulu yerine harç pulu ilsak edil. 
miş olmasından ve lbayie vekalet 
eden çırağın da bu pulu tanıma
masından, bunların müdafaa pu_ 
lu yerine istimalinden haberdar 
bulunmamasından ileri gelmiş
tir.'' 

Bir genç kıza 
tecavüzde bulundu 
Beykozda. Muhmut Şevket 

Paşa köyünde oturan .Ali adında 
birisinin genç ve güzel kızı A~. 
babasının tarlasında. akşama ka. 
dar çalışıp pürneşe evine gider_ 
ken, bir mUddettenberi kendisi
ni kolluyan, aynı köyün delikan
lılarından Mahmut Kurt ile Mu· 
ratlıdere mevkiinde karşılaşmış. 
tır. Mehmet Kurt Ay yi görün_ 
cc kendisine: 

Bugün Si as en büyük tarihi 
bir gün "nü kutluluyor -

-~ 
KONGRENiN TOPLAN DTG! TAR/Hl SALON 

SivM. (Hıısusi) - Dört EylUl 
Ebedi Şef Atatürk'ün 1919 da 
Sivas lisesinin a.c:tığı kongrenin 
yıldönümUdür. Sivaslılar içten 
gelen buyük bir te.zahürat ve 
coşkunlukla, bugtlnü kutlayacak· 
lardır. 

4 Eylül 1919 inkılfı.bınıızın en 
hoş bir temel taşı olmak şerefi
ni ta.şnnakla Sivas ve Sivaslıya 
büyük tarihi bir vasıf vermek. 
tedir. 

Dört Eylülü bugün Ebedt Şef 
Atatürk'e inanarak, Milli Şefe 
bağlanarak, ve onun etrafında 
sarsılmaz bir kale gibi toplana.· 
rnk buITTin kutlulayacağız. 

nu bavram en biiyük günleri
mimen birisidir. 4 Eylill .ı.919 is. 
tikHil savaş•mızı hazırlıyan ve 
bugunkü refah ve bugünkü feyiz· 

li inkişaflara kavuşturan bir dö
nüm noktasıdır. 

4 Eylül 1919 saray denen ve 
halkın kanını kene gibi emen. 
duvarlarında kan kokan, halkı 
anlamıyan, onu dinlemiyen ve o. 
nun ihtiyacını karşılamıyan sul. 
tanların. memleket dLc;ına atıldı 
ğınm ve Türk varlığm.ın istiklfile 
kavuşmak için en bilyük kurtu
luş. ihtilalinin bn.şlangı~ tarihi 
dir. 

4 Eylül en ibüyük günümüz.. 
dür. Onun için seviniyoruz. <> 
nun için bayram yapıyoruz. Bu· 
gün Sivasın heyecanla. sarsılan 
bir kalb halinde Ebedi Şefin ~ 
rlhini, lisedeki yatak odasını ve 
narin kongre salonunu ziyaret 
edeceklerdir. 

NEŞET NAFiZ 

Feci bir kaza ı 
Taksimde Cumhuriyet cadde-

sinde oturan Peroza ndında. bir .. _______ ____ _ 

kadın. dün sokağa c:1kmı.ş bu sı· 
rada 6 yaşındaki ~ Mari, 
apartımanm 'kapısında oynarken 
başını kapı deliğine sokmuştur. 

Çocuk başını b"r daha pencere. 
den Gikaramam~ ve bu sırada 
biri i kapıyı kapa.ymca boynu 

Beyoğlu E'1encllrmf't lemortuğmıda 

·~ıınlaruuılar: 

-: Sabahtanbe~ burada. en! ı kırılarak inkıtni teneffüsten he_ 
bekhyordum. Bihyorsun kı sem men ölmüştür 

Şl§li Ferfüöy Ya~ mcyd&ııı No. s t.<
Pe.znrcı Recai Kaynar ile GUlcr Mi. 
dillı, Şişli Ferlköy cami 11okak No. 
da Taşçı Ahmet Onoeoı,ıu ile Sad!n 
Somu§, Beyoğlu Çukur Cuma No • ., 
de mUh ndls Cihat Erg11v n fiil Saba 
hat SOvcy, Taksim Mat sokak No 
81 de Odacı B:ı.lırl Karıı.kıı ile Han 
Şen. Şişli Caddcs1 Bahadı- sokak No 
6 d Seyyar s:ıtıcı Ali Hn)dar ile Har 
kine Nav!, Taksim D lbar cad Devr~ 
ragapt ttlccar Dilber il Şive Aslan 
Şi§ll Ferlköy Mektep s kak No 22 
d Usta Arlf Özbek ne Naciye, Ka 
armp Aşıklar soka~ No. 87 de 
ltahvecl Mehmet Akbcy ne Sulhll 
PektUrk, Be) oğlu Topçck r sokak No 
10 da Oyuncakçı Valc1"3'!1n Kızeckt il 
Kalyopl Güle oğlu, Taksim YcnJkıı!a 

sok k No 22 de dondurmacı Neşet 

Glll ryUz lle Ruki)'e Candan, Kasım. 
pap, Cami sokak No. 17 de Memur 
Ali Dal ile Fatma Gllt. Galata Hoca 
hanım okıı.k No. 'l d Slmaar Hakkı 

seviyorum, demiş, fakat Ayşe bu 
iltifata aldırmnvınca kızın Ü7.eri
ne saldırmıştır. 
Kız büyük bir mukavemetle 

kendisini müdafaa etmişse de 

Çocuğun cesedinin defnine 
ruhı:;at verilmiş, tahkikata baş
lanmıştır. 

Mahmut Kurt kızın zorla ırzına Beyoğlu Halk Sineması 
geçmiştir. 
Yarmı saat sonra jandarmalar 

hM.ise yerine :vetismişler, kızı 
bay~ bir halde bulmuşlard:r. 

fahmut Kurt adliyeye teslim 
edilmiş ve SOl'Kllilunu müteakıp 
tevkif edilmiştir. . 

Rııglln latlne 11 do gt cıc 8 el : 

ı - KıT.Jlgöl .. e 80 f\.ı rm birden. 

2 - Ar 1 nlar Adıı •• ıacerıı ftlml 

S - l'nğmurıfan ı"u arken bomedJ 

\eni koltuklar konoınıu&tur. 

Çingene k ızı ve beyzade 
Sağır lle Ftthlye Darıcr Beyoğlu 

Tn.;lıı.bB.§1 No. 198/l de kunduracı A 
poltoı Sefikidis lle Va.ııillkı Denaharek 
Beyoğlu Surt,ye çarıısı No 10 da or 

- Ey Hoca Efendi, benim 
kuçük Giilşenimi nasıl buldun? 

- Oh, ne ynlan söyliyeyim, 
dediğin kadar küçuk d~il doğ
rusu ... Bahusus tam dayanıklı. 
iyi :bir parça ... Bununla beraber 
terbiyesi de yolunda, bozulma. 
mış!. Bu eserin için seni cidden 
tebrik ederim ... Vakıa çingene. 
amma. zaran yok. Sonra budala 
bir şeye, alık bir kıza da benze· 
miyor. 

- Ah, ne gUzel söylüyorsun. 
Hoca. Efendi! ~zlerin tam kal 
be te-.ir ediyor. 

- Fakat ne kadar yazık ki bu 
sözlerle i§ler yoluna girmez. Ya. 
zık ! ... Bunlar öyle gilı.el bir çift, 
öyle müntehap bir iştirak, yaba· 
ni bir ağaç üstünde aşılı dallar 
gibı, öyle kıymetli bir birlik teş 
kil edeceklerdi ki... Bey azimle. 
ısrarla senin kızını tezevvüç et. 
miye kntiyen karar vermişti. Fa
kat sen affedilmez mUna.scbetsiz 
liklerinle her şeyi berbat eten .. 
Şimdi be) in hiddetini nasıl tes. 
kin etmeli bilmem Maamafih. 
ben bir tecrübe yap;;,ak ~ terim. 
fakat bu qok güç bir iş olacak! 

- Bir şey değil, Hoca 'Efendi ı 
Muka,:emet olunamaz belô.: tin· 
le sen her maniaya galebe ede 
bilirsin. Sonra ben minnet ve 
şükr::ınımı isbat etfnek yolunu 
hiHr:im. ·Bak. kazana iki güzel 
ten?ere de ilave edeceğim, Şüp. 
hesız bunlardan memnun kala· 
caksın. 

- PekAii, pek ~l! .. Ve mu 
hakkak kararlaştı kt beyf en mü. 
~it hissiyata irca iı;:in elimdt>n 
geleni yapacağım, muvdf11\ ohı
cağrmı da ürrit cdcrirıı Jı~a :.-,., 
~~\i.e ba..'la, aonl":ı MT'llT g-Q~J htı 
dı~l~ ,. .. "ldltirc ~ f'~•-

ceğim ?. Bunları cuppemın cep
lerine koyamam tabii! 

an mllh nd!sl Turgut Gtlraan llc Ne. 
bnhat Ar, Knsımpa a No.ımcı yoku 
No. 60 do. memur H kkı Tüzel lle Ay 

ÇaCtran, Knsımpn.şa. Mezarlık so.. 
k k No ıs d hamııl Mustafa Ye:lJ 
bulut ile Han!tc Şekerciler, Bcyo~lu 

Tomtom aef r sokak No. 15 te maran_ 
oz Dlmltrl l{omatos il Elen! MUL 

- İı:; buna knlsın, sen endişe 
etme! Senin emrine bir merkep 
ata bir mekkari 'ermekle ltencP. 
mi bahtiyar adde:ieceğim. lste.. 
diğin veçhilc kullamnnk Uzere bu 
hayvanı elinde bulundurm k be· 
ni memnun edecektir. Sakın red 
detmiye kalkışma' Karnrlaşmış. 
tır. böyle olacak! 

Bu sırada kazan geldi. ç • caı ta Tataak soka No. 17 de 
Evet. muhnkkak. bu fı a bir i çı Yaka H yem il R C'l Teri, Gala 

parçaydı ve Hoca memnuniyctfo- t kunduracı sôkak No • .16 da bzecl 
den gaşyolmuştu. Mehm t ı ı;ller ile Ş trlye ÇetJ 

Çingene se tendi: Bc):o~ u Tomtom Ha~., sokak No 
- Gülsen, şimdi de getir ıki 8(1 de nad me Balcllnl l<almondo il 

ten.ecreyi ! En gUzcllerini, biliyor. Marl Lnskavts. Taksim Teıgnıt 110.. 
ı kak No 3~ te talebe '\: unığ Knranta· sun ya .. 

Bu iş bittikten sonra, çingene, Ji f ki il oı a MerltO\ Kasmıp 
Hocayı ahıra göturdü ~e ona MU zziD Fevzi No. 7 de ır: mur Mus. 
mahsus ayırdıi{ı meı kebi 2ôster- t&fa Akhaaano lu ile H 'vn ŞeniDka. 
d. ya, ş l Day Sungur s ak No. 8 de 
ı. 
Hoca memnuniyetıni ızhar et- foto rçı carcı Movra ıs ne zıeno 

ti ve ihsas eyledi ki beyin son v tttn oflu, ı:ıı ı E n-f dendi sokak 
endişelerin" ı aleye mm ffak o. • o. n d memur Slyo~ Göğünç De 
lar:ık işi tesvive ed{'b"lcccktir. HayıJ)e Haykıran, Kas.ıııp şa, Yağ. 
Artık ittifal ... edildi ki Hoca beyi han sokak Nl 2 4 te k hvccl Hasan 
ıkna edecek ve bir kere vola gir· Pala~ ile A2ame U) aı, h.ıwmpap 
dikten sonra izdivaQ mer imini Çinliler No. 33 dtı seyyar satıcı Dur 
bizznt kcndi::i iM'o ve ikmal ev mu Alkım 11 Rerlf , &yoflu Kutu.. 

\ ecektir cu sokak No. 60 da k ry.>lacı Muııta.. 

Bevin vanma a\ d tıı d Na"' fa İhsan ile Muzaffer Anıl, Beyoğlu 
rettin Hoca ald·wı v z"fe e}aha· Tozkoparıı.n No. 73 de sutçu Mahmut 
tinin neticesindC'n b V1 h l-€'rdar De r aya. tıe 1raz Zuran, KnsımP8f 
etm k üzere q>v:nrle havl·rrdı: İplikçi sokak Demirel Yııfar Çruı.,rraJi 

- Asil bevim öküz erı hazır. il Nariye Şentürk, Ga1ııta Pc~mbe 
la! pazan No. 4/1 d dokunıacı Hamdi 

'R.cyı'l meserrcti bu bütün hu Başöz ile Hamdiye caınm A.ceınt Fah 
·•t"tıZ n!.lu rettin soko.k No. 10 da ka.hwıci Kl· 
D h"l f.{~:ıyn t."rl~ fit ~ib mm Gökkaya ile Yapr Is;ırun. ~· 

ı,..fr\I( •l'f' inh "' ~ l~· .... ki o1·lı_ paşa Kulak817. c:ıd. ?'o. Ga da İfCI F. 
z(m w rı:,.,,..-bi -.'lrPTt·. tv>v h<>r m ıı C :ık ytar ile Fntu ~ '!'ttlt 
t"'..;uw\OOan da.ha 1· rfnön id". , nl e\tı:ı k fabrikan -oka)t ~'lo. ".t 

"S• 111ı ·ı~ı ı) M N> u'l Osman •ııft!'r .. 
.a ı; /\'-.ni p.-y,;pr \lo,_.-1 ıu ~ 



r.nıv ... · - 9 ; EYJ~'OL tv.J t 

ı\NA - lLK - OUTA - LİSE 

vatısı:z 
\ rım. u .. o~ t nlW\ a~ c<ı<hlt'"' • .;ıı ~~raylaı 

Kayıo .çın ner ; 0ı;:ı 10 dau • ye Kadaı n.ıckte t>t: mUracaaı edilebilir. 
Denılerc 25 Ey U.ttf ,tm§lanncaktır . İsteyen.ere tarUnarnc ırondcrllir. 

l't ,cton J6 ııc 

ı ' 
---~· 

'atı 1 t , . . e.~ ep.erıne --... 
Ço uk \croct l<ııcnlz: \'ııt ıl, \ ' organ \'~ ~Jarşuflarl_ylc Yatak Ortüstl, 
Ba tanlye, l la\ hı \'t' Hornozlıırmı ucuu·11 mağa7.amı:r.dan a.lırsmız. t• 
tarbul Sult .ııh ırnıım ı><ı<ldcsl So. 4 Tı•I: !?06'.!:I 

BURS1-& PAZAR/ : SiPAHi oğlu HASAN H USNU 
~-l!Dlll!lllalmmlll ........... . . : .... L. 

!'!'.~~: .:' ~..::.· t'.... ' ----q 
" a , ıt ,, Kitabevinin yen. 

rıeşriyatır dan bazı ları 
nyat.ı 

U•·rltf' ltPnı'I 111 '''lllUI r"""! Hik!yeıer - Ut.KIH 
Sll Kı KUN) 

S<>ııı:.; ~ı~orııııı - Komaı:: il ' KHA.l\ UUKÇA.h $0 

20 tkn.tı C:... n ı.ewd. İI; - :-.ır.ruı. ıU.TUG u 
r.u:rlJ,. Ucb'u ,.ao ~77 . t V. HAKKI t'A.lill\ U!! lSOO 

Oçüncu ~ull ııı llrhmcdlrı :-,; •nı •• •t Uu{;Uıı ll - HİL.'HJ llKAI\ ıs<ı 

Kr udl kcı.dlnr llltlO kellıııt •ıc .ğretlcl - Fransızca kltab l:\O 

l\c na ıt l'n d:n, ı 000 .-r. l lıne '" 5ğrettct ~lınaııra "ltah l~ 
rı a d kcndlnı ltiOU ıa•lime .f' ?~retıcl - lnı:lllz.•e ldtab lJ() 

h~,.r h.un:uı. - A LAH \'ı1 f' KlP .~ 

lJ l\'11. • ın bu - >?,.· :nnn ~;A ~11' ltASl)I U!" ~ 

-- ._, 
latnnbu) Belediyesi ıl anları 1 l __ ...,..ı.:ım;aza,,_; .'Clll..,.. .................................... . 

Ah .ı ,ın ·~rnn m:'>I ıı lesinde yeni Saraçhane ~ıkmazı soka,. 
ğu ' .•"'P ı.ır<ık I• L'lnl inşaat v • Ul.mfratr açrk eksiltmeye konulmu§tur. 
Ke. i bedclı 1C!l:.J llrn '3~ kuru§ w ı; :< teminatı 52 llra 45 kuru~tur. Keşif ve 
pı 'lam ~ b • v ınunmeltıt m'Adtlr :lğü kalem nde görUlebillr, t hale 19.9.941 
Cu:n.1 Un n<ı' 14 de Daimi ~.:cdıme.nde yapılacaktrr. Tallpltrln ilk temi· 
nnt makbuz \IC\'ıl m •• ı plan , t!uı 1 .-. tarihinden sek!z gtın evve' belediye fen 
· 'uf mlld rlU Unt- .nıl ncnntla ... ncnkları !ennt ehliyet ve 941 yılma alt Ti 

'"et odas v' fil! l rilc ihale gün' muayyen saatte Daimi Eo1 il mende bu. 
u.ımnlnn. c7809) 

V AKIT matbaası 
K ılaD kısmı ııı 

ta ıı zım edip 
9eniden 
a çm ı ştıı 

Kitap, mecmua, ga zete basar. 
Tabil~r nn""'""' ,.t;.,,;;.; ; 41tı,..ri alır. 

IE:!~~anlml!mllRml ............... ~ı 

, 
ıMA• • 
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T. iŞ BANKASI 
Küçük T asarrul hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞlDELER. • Şubat. 2 M&yıa. J Atustoe. a llducttepin 
tarUılerlnde yapılır. 

1941 ıllramlyelerı 
ı adet 2000 LJık • 2000.-Ltnı 

1 • 760 • - uıoo.- • 
• • 1000 - 8000.-
• 500 • - 2000.-

83hi?~: A Sl M lJS 
Dmwn netl'iYatı i<ıare edeo: 

8 -• -2000.- • 
811 • 100 • -~ • 
!MJ • l50 . - '°°°-- . 

500 20 . - 6000.-

BasIMT~J ver: v AKi T Matbna8t 
llefilc A.A,..,.ı s~.,a 

h.A 'ı lPLAR 1 
Elılzığ vilAyetl Geban kazasmdan 

aldığım nUfus kftğtdım ile aakerllk 
tezkeremi zayf ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan esklsiııln hUkmt yoktur. 

Unkllpanı: Atlama tu 8lda Hlise 
ylnbey hanında EIA7ığ \.11Ayetl 
Geban kazasının Bı\\'ındır köyiin· 
dPn Haydaro~lu 818 doğumlu 

MPhrnt~t Ali Kızıldal'. (37120) 

• • • 
Kastamonu vilAyetl Kilre kazasın.. 

dan aldığım askerlik tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağım~an esklslniıı 
ttUkmU yoktur. 

BAŞ, DıŞ, NEZLE. GRıP, ROMA 11:~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL ~E:~ 1 

icabında günde 3 kOfe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKJNJNJZ. SUtlUoo Koç Dl'mJrboru LlmJkd 
,ırketlnde amele. Klirc-nln TUtsUIU 
köyünden :\l!'hmet oğlu 321 do. 
tumıu Hllsnti. (87118) 

••• 
317 doğumluyum. Songurlu askerlik 

~besiııden almııı olduğuM terhis tez 
keremi zayi etUm. Yenlııinl alacağım. 

dan esklsiııln hllkmU yoktur. 
KilçUkayasofya Kadırga limanı 

187 numaralı ~vde İbrahim oğlu 
AU Çeki. (S7Uıl) 

• • • 
Boğaziçi Ağır topçu drpo taburun· 

dan almış olduğum ve Y"Tli ve yaban.o 
cı şubelerimde tescil ettirmediğim as_ 
kerlik terhis vesikamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan cslusinln hUkmU 
yoktur. 

Safranbolunun Ennol • YaJacık 
köyfuıden ):'akup oğullarından 

Mustafa oğlu Ha.liau ,.;ır.;ün -on. 
baı11- 312. (37119) 

• • • 
Kılıçal! askerlik şubesinden aldığım 

askefi vesikamı kaybettim, Yenisini 
alacağımdan eskisinin hıikmU yoktur. 

Tophane Boğalke;ıeıı H ekim çık· 
mazı 12 numaradd Hü!lt"ylo oğlu 
SU doğumlu lla81111 Atıcı (S71SO) . "' . 

336 senesinde Arabi.standa 9 uncu 
kolordu karargfthmdan r.!dığım asker. 
!lk tezkeremi zayi ettm. Yenisini a_ 
lacağımdan eskisinin hımmu yoktur 

Cid!'nln Gemre köyü.,dM MU11tala 
oğlu 1812 doğumlu Mt•hmet. 

(37132) 

Acele satılık Arsa 
KArta.ı M.altepeslnde. Kuruçeşme 

.ıevkUnoe Bağdat caddealnde 2 dald. 
ıc.a mr-48.fede M4 metre murabbaı e.r
• acele olarak ıatıhktır Tallpler'.n 
l/akrt gazeteııtnde Adnar Evcımıge 

cnUracaatlert.. 

Eminönü Yerll A& Şubeehıdea: 

Yd. P. Atğm. Süleyman oğlu Ah. 
met Cenap 312 (13386), 

Smıf 8. Ml. Me, MelLnet Raşlt oğ· 

lu Osman Nuri 298 (331- 64). 
Deniz M.:ı.kine Yzb. Ahmet oğlu 

Mehmet ~mal 301 (1274). 

Deniz Makine Yzb. Mehmet oğlu 

Mustafa Liltfi 304 (1531). 
Bu subayların hUvıyet cUzdanlarile 

birlikte acele §Ubeye mtl:acaatlan i14.n 

olunur. 

Yal\.-aç Sulh Hukuk malıkemeelnden: 
Esas: t2 
Karar: W. 

Yalvaçm Kaş mahallcıınden Kuyu. 
cu oğlu Yu5U! Kuyucu ile mUddelaleyh 
saray mahalJesindcn Lokt.aan oğulla· 
nndan Abdullah oğlu Halli ve oğlu 

Ahmet Tuna aralarındaki Lstlhkak de
vasının yevmU mulıakemealnde Mene. 
men icrnsır.ca mUddel aleyhlerden 
Ahmet Tunıı.oın borcundan dolayı sa· 
tıtan 5 numaralı Kaptıkaçtının nısıf 

mUlkiyetinin davacı Ywıuf Kuyucuya 
alt olduğuna dair sadır otan 6.8.941 
tarihinde karar verilmL' ve mUdde'. 
aleyhlerden Ahmet Tunenm ikamet· 
gA.hı meçhul olduğundan llAnen tebı.ı. 
ğat yapılmasına karar verildiğinden 
i§bu UA.nm r.e§rinden ltil.ısren bir hat. 
ta içinde Temyiz etmet'ığ! takdlrcre 
hUkmUn kesbi katlye tedt-ceği hUkUm 
ihbarnamesi makamına kaim olmak 
Uzere UAn olunur. (87121) 

Direktörlüğü ilanları 

Muhammen KıymeU P ey Akçeei 
L. K.r. L. Kr. 

... 
897 80 67 

Balatta Hızı: Çavuı mahalleıı•nde yeni caddede IS:S No.ıı hanenin mu•ı·ı. 

yeti satılmak üzere on be§ gUn milGdetıe açık artırmaya çıkarılmıııtır. 1tıa. 

lesi l:S 9.9U Pazarteııı giinU saat Ot& be§te icra. edileceğinden lıı~klllerin Çen 

b.?rlitagta lstanbul '/a~tıar Baııır.lıdUrllltu Mahlilllt kalemine nıUracaat?arL 

Devle t Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

YURUKALI PLAJ SEFERLERi 

(7679) 

YürUkaU Pllj ~kci('lllne bug{lııden itibaren vapur utramıyacaktır. 

(7770) 

Pullu Kutulan ..,..ıa UteyinU. 

r----------------=-ı Jet-' 
Devlet Demiryolları ve Limanları t 

Umum id aresi i lanları ~ 
eJı .,,,.,, 

Kırklarel• ıstasyununda hat k.t:tıarmda tesliıll ~<Pi ~ 
kutrunda 6-10 metre boyda ve uıUıammen bedeli ~·"",,1.t" 
direk açık elniJtı..oe ı.stılıyle ııa+;m e;macaktır. Ekıtiltn1e 1 ._ f. 
saat l:S de Slrkcciae 9 ncu ifletme biııaıımda topıaııacal' __ .., 
tarafından ~ıapılacaktır. ~ ~ 

lslekll!erin 16e u.rıı muv&kkr.t temJnat ve kanuni .. 
aynı gün ve .saatte ~irkeclde ~. ifletme bfna.ııIJ1d& J.- ~ 
mUracaatıarL 

-- Şartnameler p&ı ouı; olarak lr.omlıtyondan verlllr· ~ 

Fatih icra Memurlutunctaa: Fatih len il ; 

Hayrlyenin Muza!ferdtn alacalı o. Hasanm Hayr'~~ 
lan ~9 lira 71 kuMlf ile maaaritln te· alacağı oıan 65 ıır-,.J' 
mini tahsili için lııt:uzatterin mahcuz nl tahaill için aa~ 
bulunan Topkapıda Beyazıtağa ma.. ıunan Topkaptd& 1:., 
halleslnln Hamam odaları aokağmda ııiniıı Ham.anı od&1 ~ ,;-. 
eski S sayılı ve tapu kayc?ma göre bir 8 aayılı ve tapu :k&~ ~~ 
tarafı tarikiam bir tarafı tarikihas rafı tariki anı blı' ., ~,I 
ve bir tarafı mahlQl ana ve bir ta· tarafı mahlUI ars& ile ; ~ 
rafı Hasan Efendi haneı>i ile mahdut san Efend! hanesi 

11 
# lfJ 

216 lira kıymetinde bwunan vakıf muhammen kıynıet ~ ~ 
arsanın nısfı S0.9.9(1 tarlhiııe muaa.. sıf hissesi 30.9.941

18 f6 
1 

dit Salı gUnU saat U--16 ya kadar Salı günil ssat ı+-~,,ı J 
icra dairesinde alttaki ~artlar daire_ dairesinde Atldeld ,;.-! 
sinde açık arttırma ile satılacak ve o açrk artırma sure~,t~ f 
gUnU muhik kıymetin ;vUzde yetmiı gUn muhammen ;ı.-'_, 
befl bulduğu takdlrcre ihlllesi icra e· ini bulduğu takdlr<Je rd9 e' ,J 
dilecektlr. Aksi takdirde en eon art. ıecektfr. Aksi tal<: ı-1dl1 
tıranm teahhUdU baki kalmak Uzere nm teahhUdU b8 ili'~ ..A 
10.10.941 tarihine mllMdlf Cuma gU· 10.10.941 tarihine ~ytıl 1:.ı 
nU ayni saatte ve ayn! yerde satl§a nU aynı saatte 17e e# ır 
devam edilerek en çok arttıra.na. ihale maya devam edllerel' tJt t1İ' 
edilecektir. ihale cdlleocktlr. sa 

1 - İ§bu gayri menkulde mUııeccel göredir, ~-.4' 
1 - tııbu gayri ıı.ıı .1' 

ve gayri mUseccel hak aahlplertntn ve gayri museccel ı6 r~ 
tarihl 11Andan itibaren UI gUn zarfın., it•~11 

tarihi ilAndaıı · tP!JJ:' da vesaik ;le memuri-•imlze mür• 1 ııı<te " - ._ da veaalklle b ,. ~ cai.tla.n lbnndır. :Ak.il' takdirde gayri rııdtl°' 
müracaatlerl IAZ1 

mUsecceı bak sahipleri • paylafmadan gayri mtlsf>ccel ıı•1' 
hariç kalırlar. aıırıll· ,..;! 

madan hariç k ~J 
2 - Arttırmaya gtrecfl!kler y11zde 2 _ A.rttT!llay& t;,ıı!":.J 

7 buçuk nisbetiııde pey verecekler. 7,:S ntsbetlııde peY; ft"/ 
3 - Bedeli ıhale pef~dlr. Memur 3 - !hale bedel ,,ııl 

kanunt mehil verebilir. IA.ztmdır. Memur ıca.ıı • ..lı 
4 - Müşteri bedeli ihaJf'y:t mtyadm billr, 11 IP""".i 

d ih .. - ''il•terl bede 11 -.ı!I"· ı a vermez ıııe ale feshed.!lerek gay- .. ..... ., ''" 1' 
ri menkul yeniden arttırmaya çıka· vermezse ihale ~ıfll''~ 
rıtrr ve eıı ~ok arttıran~ ihale edile- menkul yen!detı 111,,ııt t ., .. 
rek aradaki fark ve zarıtr blllhUkUm ve en çok artırana tıı1' 11 

müşteriden almır. daki fark ve zarar 
terlden aıınır. e 11'~ J 

IS - İhale tarihine kııJar vergiler ıs _ İhale tariııJn ~ i' 
satı§ bedel111den almır.. Yllzde 2 bu. satış bedelinden aıın•:~.ı &' /, 
çuk crellru.lye lle 20 ıenf'•ik evkaf ta llllye ile 2o senelik e l'Jı 
viz bedeli mtlşteriye aitt:r. mU~terlye aıttır. erv.r~ f#1 fj 

6 - Şartname ougünden itibaren 6 - Şartname l1 ıtı"" 
herkesin görebllecPği aun:tte açıktır #1 surette bugUnd:~oı•l< ;ı,ıt ...J 
Fazla malil:tıat lııtlyenttrin 940/ 1897 Fazla malQmat Ur-c'' ,,.) 
No. ya mUracaatıarı U&.t: olunur. 941/158 No.: ile ııı 

(8712•> dır. 

Türkiye Cumhuriyet ı vlerkez Bankası 29 ı 8 11941 
AK TlF 

s ... 
Altm: San ltllorram 72.60(,628 

B&nlmot • • • • 
Uf&klık • • • • • 

Dablldeld llalaablrı. ı 

l'Orlı: Lln.m • • • 

Barlçteld Habablrler t 

Altm: Safi Klloıram 9.686,856 
AJtma tah..US utıO IU'beet ci6' 

risler 

Dıter d~Tisler " bOJ'Çlo fCJ.rfııc 
ııe.ktyelert 

....._ TU.,.wt ı 

Oenıh te 9dllen ınak . Dı&lı:d171 

ll:&rfılılJ 
K.anunua & • 8 maddelerin• teTft· 
Dil ...._. tar&tmd&D ~ 

llldtyat • • • 

8-edatOlsdulı 

l'!caı1 Seııed&t . • • 
................... cı8ıldUJ 1 

Oerubte edllen nralu nakdi· 

,.. karplıtJ eUam " 
t.abrill.t tUb&rt &ı)'JD8Ue 

...... llılMlll .. TallrilU 1 

&.uıııhr ı 

AJtm " dlt9b nzenı.. • .,... . • 
raımll.t n.rm. &ftlll • 
Raatneyı ıo.. n d aY&De 
RazlD•J'• U"n No. kanuna r6re 
açd&D altm kaJ'flltldJ .... 

Hiaaed&rl&r • • • • • • 
MuhteW • • • • • • 

Lira 

102.124.217,77 
19.485.005,-

ISS:S.714,88 122.1U.937,6:S 

49:S.160.IS3 (95.160,:S3 

1S.55:s.009,33 

48.358.881,12 61.913.8{0,45 

158.748.563,-

21.688.011,- 137.065.IS:S2,-

269.1166.296,39 269.366.296,39 

41S.4( 6 ,2U,93 
8.310.24:S,19 53.7156.487,12 

4.948,64 -'r.808.722,-

167.500.000,- 1715.313.670,M 
4.:S00.000,-
7.:S79.942,80 

YekOn 832.833.887 ,&8 

ı Temmuz 1988 tarlhiDden ıtnıu.. 

P A S1F. 
..,,_ .. 
baUyat .... 1 

A.dl ft fHk&i&ôe • 

B UWlll . • 
• 
• • 

• 
• 
• 

• 
• 

J'd8"1ll*ld llulalottu • 
Denıht.e edilen nr&kl aakdl,.ı 

Kanunun 6 • • mm maddelertne 
tfff1kaD HuiD8 taratmdu wald 

~· 
Oerubte tdll• ftTÜJ MlıdlJ9 

oU!J981 
KarfllJtJ ,. ........ alarü 
Ul.ftbm C.-Yttle 7Uldlı. • 
ReNkoot mukatıOJ U&..._, t.cla. 
.....s.: . 
HazlDeJ'e ,.., ..... " ~ ~ 
..... mukatılll SiM lfo.lr ana. 
madblaot il&~ tıed&Ttle • · 
ldltıD . • • • • • • • 

llSVD11&'1'. 
f'\•'ı ..... ı 

AJtm: ...a IQlosrUI srt,160 

1180 No. ııruuu lftN lluıae19 -----
ac;aıa. ..... aUUtılll .... ol1P 
UD altmlar. 

il.fi ~ M.Ml ,930 ·-----
..... 1"ı tt'I o ı 

AJtıM ran111 1ıatı11 ertr 
DfC9r derim. .. • ...... b Do 
rtq bald,.... .•••• 
Mulaı.uı • • e • ~ e • • 


