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İf18anın en müt laif .Uôlalarla çarpqtılr Şarlı Ceplaairule ıtırilain fimdiye lıtular lıaytlet 
cererm ediyor. Reuam, bu tablotla, bu lıanlı SCl"Plf"'Glllll 6ir-1ınaini eanlantlırntlflır 

~ Konoye' den 
·• ah' e mektup 
~:Sadri Ertem 

örfi idarenin 
erkeklere emri 

TOrkiye 
hakkında 

Ofi Açjanamm 
mütalealan . ~.!:i~X.: 

~ '"'~- •ektap muhtevi· 
~ea U1& ed lme

...:.:_~r stillla ..._ _ 
_____....._ lılrl ol· Bugün tatbike başlamyor Mı LLET 

.. Şafi etraflnda Slm-~ malltewlJR 

-. ~ '"::e;.;;ı:;: 
'~ ....., •• laalll ~ ~~latJlaclaf ettlll ... 

N uf us cuzilanınızı !/anınıza ............. 
almayı unutmayınız 

~--'-- lngllterecle, ~ .._ ~d• tilrltl ttlrlti · ~n. her vat.andat örft ida. 
~ ~~ ,.. muhtelif re komutanlıiınm emri mucibin. ti.."' . llk~e ıet rdlit ma· ce yanında nüfus ci1JdanınJ bu· 

S 
~"""111111 ba mellele et.- lundwmak mecburiyetindedir. 
~~ a.a.t.lerl ve Ame- Hu emir hilifmda hareket edeD-

~· s:~ ----·lar t•-~ - .... - ...,.. ler ha.kkmda örft idare kanunu. 
-~- .__ rler. Bu mek· mm 7 nci maddesi bttktlmlerine 
~ i;;' lng111z gazetele- 1öre takibat yapllaacktır. 

~ ~~ lıtr teldlde tehlr örft idare kanununun yedinci 

~ ~ CUet.lerlne göre maddesi şudur: 
s_~~e Amerikayı oyala- .. Madch '1 - örft idare altına a. 
~ ~ •:J'11ttarmak• ve lnıan yerlerde aakeı1 idare tarafından 

itUbU edila ~ q,.. b&reket 
.-ıer ve emlrlei'e itaatelsllk sa.te. 
neler " .büvlJlltlD• dair hll&fl baldkat 
....,..ua bnhmanJv bakkında Tlrk 

oeS& bDUDUDUD - DC1 " 628 IDoi 
ınadde.lertndl JUdı oealv Uç mlaU 
arttırdarak hWmlolaDur.,. 

Bu maddede lfant edilen caa ka. 
DUDUDUD 528 met -+!eJJ 1 ay bapla 
ve DO Ura para celUDlı mu.telsim ~ 
lunm&Jrtadır. Yabm artı :dan kanunu. 
nun TS lDcl madllllllne s&~. bu OllAlar 
Uç ml.IU arttını&rak htlknıolumir. 

~ atlatmak nlye-

S ~.., taraftan bu bi- Ç6rçi 1 Yeni Sırp hUkOmat reıs· 

~~v~~~ General ~ ~ ... :::; .,_ Kanada ve İngiltere 
~ ~~ ıneeeıetıı1n1a ae Kanada • İnRiltere M d • 
~~~ tıdllcHt:aı gt;.ter- hakkında e 1 ç 
~'Ş!·::=e":."~ Bir nutuk Beyannamesini 
~~ ... bldoada endlteet c 
§~::=..~~ söyledi okudu 
~ ~ "'-kereae dcmoknr.- Londra, 4 (A.A.> - Kanada Alman A1'4udu. .. ( A.A.I'-' ... n.::.::••eall teldlcle Bqveklli M.akeıızi King oeref..ne Fr&nkfurter Zeitung'a göre, ye· 
'-~ l9bı 1ıir ve•- Sitl dahilinde Manelonhoı.de ve- 1 ni Sırp htıkQmeti reiai General 
\ı..,. ~ a.....:. •-u.._u"'e ıeu-- rilen öğle yemefiııde bir nutuk 1 lıl.ecliç. puar gUnil radyoda bir 
~ :--IEll -.o,, ....._, iradeden başvekil Çörçil, aöslerine beyanname okumue ve bUkOme· 
\~. ~tf.dnclen blm evveli miaafirlnin yWmek mezl - tin it Jll'OIJ'&1DJDJ tarif etmlftir. 
a ~ ..........._-:-~ Prem K• yetıerini tebarüz ettirmek aureü - General, moaeJWı bir kuvVet 
ır, ~ ~ 11,uW önleJea le bqlamış ve :&:anada tıepeldlinhı tbdaa ve Sırbl8tana it eervisinin 
~' a.. t..ııdr edilmekte- nutkunu mevzuu bebeederek de • ı ithal edileoeliai haber ?eJ'lllil. 
....._, lllllj~I> mıttır Jd : tir. 
~ ~4da Amerika •v- Londranm Jıarabele[! a.raamda .Bqv.ekil, Sırbiatamn kendi 
~ ._":•ııst11tjl mektubu söylenen bu mllhlm nu~u dinle - milU nipnlarma. armalarma ve 
~. 'h~ •ha .. fa I~ buı yenltt Makeul Kingin on bet ee- j bayr&ima malik olmak hakkım S ~ ~ talanla edUe- nedenberi sllren befvekilliii ......, ı 'elde ~ oldufunu blldiniıiltir. 
~ ~ ba h&dl9e ilse· smda neden bu lı:adar bOyOk. bu General Mediç, lromilnlst kim 
~ -~•'Jar yap1- derece lmttdath bir otoriteye • - dakçılara flddetle hücum etmiş 
~' bdd,.ı etme- bip olduğunu pekaJl an1am11Jıu· • ve Sırplan anartiye ve inhitata 
~ "- dır. Kine, harbin mevzuunu tef - kartı mücadele etmek ve devletin 
~ ~en bul malim kil eden büyUk meeelelerden bah· yeniden Hıyuma çal1f1118k ür.e. 
.....:._~ bau tahminler &ederken dUnyanm her tarafmda re birleamiye davt etmiştir. Mu· 
~ 

1 
• bulunan hllr insanları cetlerinden matleyh. · töyle demifür; 

Türlcigenin 
parolası: 
1 - Kahramanlık 

2- lhtiyat 
Vi§i, .. ( A.A.> - oti - Havaa 

ajansı Türkiyenin zafer bayramı 
mlln.asebetiyle diyor ki: 

Ankarada zafer bayramı umu
miyetle her vakitkinden daha 
parlak olmU§tur. Aabr ıeçidi 
bilhı•a heybetli oln.aJda bl.. 
mam11, mfer ttırkülerinden ve 
cotlrun alkıflanlan memleketle 
hüldlmet arasında tam bir birlik 
oldufu da açıkça göıiilmOtttlt. 

Tilrk milleti, teblike-!n- içinde 
memleketini daima · dare etmMi., 
ıu bilmit olan Milli Şefine mutlu 
bir itimat besliyebilecettırl bu.. 
*1tU vahim anlarda tamamiyle 
mlldriktir. Harbin bltUıı TUrk 
hudutlanna yaklqaq olduiu 
bugün)e!'de, yıidöaftmünün kut· 
landıft kahramanlık menkJbele. 
rinin gerek remnl temhOrlerde, 
xerek gazetelerde tebarüB ettiril 
meei kadar tabii bir oeY olunu. 

( Devtmat Sa. ! al. 8 tW 

Bulgar 
meclisi 

Dahilt siyasetin iyi 
olduğunda muttefik 

Sofya, .+ (A.A.) - Bulgar a· 
.ianaı bildiriyor: 

Dün 8ulgar parli.mentoeu il· 
çüncü f evkalMe içtima devreei· 
nin birinci ce!s eaini akdetm:ştir. 

KUPONLARIM iZ 
11 Atwstoetarı IUbaren toplanacak __ .. , 
kupoDlarm her 60 adedine mukab!I r ertlp 

V A. K 1 T okuyuc~an K'OTCP 14 
llA..'llQ:st. aeıUinden ÖL\IEZ BEİS 8 
romanmm tamamı verlhcektır. ____________________ .J 

Reisicumlıuru.nuz 
· Balık ~sir' de 

Halka bir hitabede 
bu undular 

llMıke.lr, 4 (A.A.) - K illi Şel l& 
met İnönU, dUn 1&at yinr.lde Ayvalık 
yoluyla lzmirden Balık~lre gelmlf 
!.erdir. :Milli Şet, cadde ve: sokaklarda 
toplanaD OD binlerce h'Jlkm COfkun 
tezahUratJ arasında d<>gruca hu..sual 
trenlerine j'lderek gecey. orada ge. 
c;lrmlf)ıerdir. 

CumhurreJalmlz, bugUr .-at dokuz. 
da ,ehrln görUlecek y~rıerlni ve bu 
arada Kız San'at okulunu. Aakerl 
lıaatahaneyl, halkevlnl, Atatürk par 
kmı, Ziraat bahçealnl gezml§lerdir. 

lnönU halkevtnln oparlörU ııe•BalJ. 

kealr halkına b!r hitabede bulun 
ezcumıe dediler ki· 
"Vlllyctınlzın her tarannda va 

daıları çalı kan ve ne§e•, buldum. 
Balıke&ri m!Ut blrllğ!II gUael 

ömeği olar.ık takdir ederim. Bur 
çok ne§ell olarak ayrJacağım ve 
g~r gltti#"{m vlllyetıere Balıkelll 

aellmmı götUreceğlm , 
Gönilllere ferahlık verici bu 

meydanınrda top'nnan bınlerce 

tarafmdan atirekll atkı .arla 
lanmıştır. Reisicumhur f önU, 
saat 12.20 cie hususi t r"n!erlyle 
kıwlrden aynlmıılardır. 

Türkiye 1 LOzavskı 
B~lgaristan gazetesi 

Demıryo~u muna~a- Leningrada muhi 
IAh yenınden tesıs takviye kuvvetle 

olunuyor ld""". . 
Boh/G, .. (A.A.) - Burada a· ge ıgını yazıyor 

iman malflmata göre, Bu1garis. 
tan ile TUrldye arumdati de
mi.r,alu mflnakalltI yeniden te. 
.. olumcütır. 

Meriç nehri geomekte olan E· 
dirne • 89iJengrad hattJ. AJmm. 
larm Yunaniatanı1a Y8o1J1D11t ol. 
duklan tumm eanasmda kesil· 
miltl. 

Moakova, .+ ( A.A.) - .uuaıUYll 
ki gazetesi, Almanlarm 
va. Kief demiryolunun il 
noktası olan Briansk'ı zapte 
oldukları iddiasnu "radyo 
ri" diye tavsif etmektedit. 

Bu guet.e, Almanların Len" 
fDevamt 80. J rii ~ • ' 

. ROMANt 
UÇ KÖŞELi ŞAPKA 

A K VE iHANET 
.. -- ta • .....,. -- ft llllDlıQlal Mr ..... ouılaDdmll

"'· 1111 _,. all dı;S IMtrt. Qaı ws aa ....-, bit '* aubafttr 
,.... •.....,. llMI 1 - ıı•ntrn1a maru etmlfhrdlı "Us 
...... - ....... ıl•I ...... '* oaıuauı- IUUp 
Mlldl-nı 7111 - .................. ..,...,. aı.t "'41111. .............. din..,,. .... k latlfll'edlcıek. lrıUl.p ~. 

-· .. 1* ... -- •e=lf ... 

KAFES ARKASI 
~ ılrltldll'l - dılftl. .......... ,... 11&1' .... 

......................... .......as ftkalarla ~ '* .......... .,.., ... '* ..... wrdlr: AP. ... ...,.,., ..... 

....... - ..... alfkOUllde .............. , •• Bu ......... bnJllM'I .................... _..__ 

ÖLMEZ REiS 
,._ u.ltllde " ,alma ._.,.. auJrelıUblde wl'ID9kte ,,. .. .,...... w 

Udll ...... da W.taamaktAr& ............ ~ , ... 3 • 

Bir amele ve bir çocuk ka 
yon altmda ezilerek öldü 

8' '.,... ile Amerika l lı:alan bu mlruı elden kaçmnak l&- I Sırp hiildlmeti1 Sırp milletinin 
~-s ........ e4eeek t.emeaıene bil'lepıeleri Jbmı ı~l- . bu inhitata bimt nüıayet ver· 
~ ~ _ · lıalunundaa, ta· eliğini ileri allrmtlf, tahıum;nille · mest i~in tetekk\il ('tmiş olduiu
~. la ~ Amerika. .... mecbur oldufumuz muaaam ytlkO _n.,.;u_l6_ylem:....;;...;.•;.,;:,'.ıi.;.;."r;;..:.·------
~ "' &1ft mualar -...ıe hatırlatmll ve be.yrajmml Jidlfte-
~~ ~ reken taflyarak IODun& ~ ba Valiler aruında 
~:-Yer!:: ı.ı':: ~~~~ :.."':° ~= deii4iklik yapılacak 
~ ~ ~ları lie elde ecll· hiç bir saman eblk olma)'8D btr Ankara, .. (VabA> - Dahiliye 

Sabahleyin hilkdmet Azaları 
da hazır olduğu ·~dt meclis ek. 
seri yet partisi toplanmıştır. 

Bqvekil M, Filov söz ~arak, 
celsenin nıznameaini bildirmiş • 
ve memleketin umumi vaziyeti 
hakkında iz.ahat vermiştir, 

~~ ~ •nıhafaaa etmek, meseleye de temu etmletir. Bu Veklleti idare iniirlerl arasında 
~'hl ebnelde olu Urp. meaele ıudur: Henüz fatihlerin yapılacak yeni tayin ve nakillere 
~· ... -:~ ._ mall)'et kudreti dJflDda bulunan milletle - dair hazırlıklara g~iştir. Bazı 
"· ' llirlar temla rin her l8hada tun lfblrllfi olma. valiler tekaüde eevkedilecekler. 

lbıı... _ dan balen bldm ve &)111 _...,. ctir. Bu anda Trakya unnnnt 
~ -.... .......... , ta.- 8& ' ... ' .. , ...... de:taaıntin edecektir. 

Hariciye nazın da Bulgarülta. 
nm harici siyasetini etrafiyle 
anlatmış ve harict vaziyetin iyi 
olduğunu söyledikten sonra mil· 
il birliğini i•t etti~ takdirde. 

(DeNIMBa. ....... de) 

Bir mMIMİfl ölünHifle ~ olatl "ltıamyon, [,~.-& kaZMın t: 
geltJili ~ •• , (Yazw. 3 Uooü •Jfada) 
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MAl'1FATURll. Fll'ATLARJ 

Yerli nıamulatr olmıyan yün
m, pamu1·lu. ipekli keten ve 
bilc:.ımle mensuratm peı akende 
yUdelcri üç sınıfa göre te bit 
cd:tnıJştir. 

Oçüncü sınıf için nzami yUz· 
de yirmı beş il:inci mf i~in 
yüzde otuz beş. birincı sınıf i· 
çin ise yüzde eJlidir. 

Yerli ipe!dilerin toptan aza· 
mi kar haddi stnndard bezlerde 
yüzde on ~ , fantezilerde yüz 
de yirmidir. 

Yerli standard ipeklilerin ma· 
ğa?.ada perakende satışlnn yüz
de yirmi öe~; stanllard harici 
olanlar ikinci s•nıf ma~n.zalarda 

D 

• • • 
ı er gemısı 
batırı o ar 

Lotıdrn, 4 (A.A.) - (.li.B.O.) 
Hava nazın dUn gece beyanatta 

bulunarak şimdi mihverin batırdığı 

llrltanya gcmlslndcn tlL3!a rn1hvcr gc. 
mlsl batınlmAkta oldıığ~c eöyıcmitı 

tir. Nazır d mtştlr kl: 
"Temmuz ayı zarfmdt< batırılan 

Britanya gemileri. sencnJD muhtelit 
a;>1armdakl tonajla.-m h.ıpsindcn azdı. 
1nglltcrey<: muntazamao levazım gel 
moktedir. Son aylar zarf;ııdıı bu le • 
vazım haftada s:;o bin tonu bulm!lkta. 
dır. Temnıuz ayı zart;:ııda 468 bin 
ton hacminde 02 mlhve::- geınisi batı

nlmış veya yaralanmı;,tu Hcnllz to 
ncjlnn tesb1t edilcmcm4 dığer 152 
ı;Ollli d batmtm veya hUaJ'& Uğra. 

tıımqtır '" 
Nazır lkl gece evvel Bol'llne :rapı • 

lan taarruz hakkmda m:ılO.mat verir .. 
ken demI:tir kJ: 0 Bu bir ~langıçtır. 
Her gece, Almıın hıılkmm m3neviyatı 
kınlmcayn ve harbin ll1:rumsuzıu:ıznu 
anlaymcaya k d&r, nğtr b<ımb:ılar yağ 
dırılacaktır. Bu btzım p10rumm1ır. tc:. 
raaı lçln ibllyllk adımlar atılmı~ur.,. 

ıt: Demokrasilerle naı:t:ertn, fqitlUe_ 
rııı hueunıeu ve bOI. cvııcı ttc gösto1'1lcn 
husumtyet derece !nde ı;lddeUldir; dn.-

1 h:L ehven oı.n)'dı Bovyet barb1 çıkınca 
lkl evvelki muhıwınlru' tıenprlardı. 

* Tren l!e gtln!ek 1JU<letlııde dahl 
mlltemeddin mllleUcrln )ardımı var; 
her mlllct icat. ve ihtira bJrblrlno 
yar4nn ediyor, ou tııkdlrde birbirini 
61dUnnı!kte muMrtp mfU tıcrln bit 
ıruuıtık ı ~ v r: mantıka rUcu ıı:tn 
bnn Dl:ık Jlmn. 

Q Har:p Ud .. rlcrl.ill yUzdo bfr derece 
s!ndo olsun harp ate~lne tAbi tutmalı: 
Sıra bize gell.vor diye ı;:abuk banfn'lar. 

.. 
yat veya 4r 
1111 ca IDIZ 

yüzde otuz be~. birinci sınıf 
ma~azalarda yü?.de elli, diJ?er 
bilumum mağa.zalnrda ise yUz • 
de yirmi beş kftr ile yapılacak· 
tır. 

Yerli pamuklu ve yfinJU men
,ut.:at ve ipekliler fçin tesbit e
dilen kar yllzdelerf şunlardır: 

Toptan yerli mapuklu ipekli -
ler yUzde üç, perakende yUzde 
on beş, toptan yerli kaput bez· 
leri yüzde Uç, perakende yüzde 
on beş. toptan yerli diğer pa • 
muklu mensucat yüzde vedi. 
perakeıvie yüzde on ~. toptan 
vün ipekliler ylizde on. nera
kende yUzde yirmi, toptan verli 
yünlU mensucat yUzde on. :pera
kende viizde vinni 

TUIIAFIYE FIY ATLARI 
Bilumum tuhafiye eşyasında 

maliyet il.zerinden top~ncılar 
yüzde yirmi üç. perakendeciler 
yüzde yirmi beş kAr afohilecek 
!erdir. 

Tuhafiye eşyasında bir top· 
tancı bfr de perakendeci kabul 
olunmuştur. BaGka mutavassıt
lar araya girdiği ta.kdirde bun
ların kir hissesi toptancıların 
kar yüzdelerinden bir mikdar 
feda edilmek suretile temin e· 
dilecektir,. 
AYAKKABI IJIY ATLAR/ 

Ha::rr ayakkabılan kar yüz.. 
deleri: Lastik, lAstik çizme, §O" 
son, keten tenis ayakkabıları, 
hara malı kadın, erkek ve c:o· 
cuk ayakkabılan, yalmkat ter
lilder, mestler ve bilQmum san
dallar yUzee yirmi beş, piyanta. 
krepsol erkek triyandaf ora. ka • 
dm ayakkabıları ytlzde otuz; 

Piyanta ve yapıştırma, krep
sol, mantarlı ve altı lastik r.en 
ne ayakkabıları yUzde otuz beş, 
hazır ayakkabılar. maliyetleri· 
ne ytıkariki kar yüzdelerinin i· 
lavesı1c sntılacaklardır. 

Toptan satışlarda toptancı. 
perakendeci: yüzde on beş ten
zil t ynpacak. yani toptan sa· 
tışlıırda toptancı perakendeciye 
tesbit olunan kar yüzdesinin 
yüzde on beşini terkedecektir. 
Bilfımum satıı;ılnr yukanki esas 
lar dairesinde tertip olunacak 
etiketlerle yapılacaktır. 
ODUN VE Kô!IVR 
FiYATLARI 

Odun, kuru meşe ve gilrgen 
odununun ~kisi toptan 435, pe· 
rakendc 560 lmru~ur. Dükkan
larda kilo ü?.Crinden yapılan sa
tı.,.lar azami yüz paradan ola· 
cakt~. 

Nakliyesi perakendeciye ait 
olmak fizere ikinc.i ellere yapı • 
lacak sabşlar toptandır. 

Perakende satış fiyatı olan 
560 kuruşa kesme, eve \•cya 
dükkana kadarki nakliye ve is· 
rr masra.flnn dahildir. 

Kömür: Anadolu ve Rumeli 
farkı gözetmeksizin kömfuiin 
toptan kilosu 5,5, perakende 7 
kuruştur 

Araba ve ka)'Iklardaki satış· 
lar toptandır. 

c • n e 
Son hava hadiselerinin mana 
Şark cephesi hava harekAtı 

başlıyalı on bir hafta oluyor. Bu 
milddet zarfında mihver tay:r·aro 
akınlarının dniına mukabele gör
düğü ve Alman havac!.larmın ha· 
kimiyet kurmak yolundaki bil· 
tün tc;ıebbüslerine Sovyet Rusya 
kızıl havacılığının ciddi surette 
mani olduğu göre çarpmo.k.ta· 
dır. 

Büyllk tayyare zayiatına rağ. 
.men kız:I bava ordusun.un ayak· 
ta tutunabilmesi. bu tayyarecili· 
J\!ın bol sayıdaki mevcudunu bir 
daha ortaya koymuş bulundu. 
On bir bin tayyarelik bir zayiat 
listesi hic: de ihmale sığmıyan 
bir rakamdır. Başlıbaşına bir ha. 
va ordusu kurabilecek adedin 
bava birliği cnmiasmdan ~ıkarıl. 
ması dolay:siyledir ki, giln geç
tikçe hareket smıbestliğini mih· 
vercilere ,geçirmiş ve bugün ar. 
bk Mosk.ova maltamlarınm da 
itiraf ettiği gibi, hava kontrol 
hP.kkı ve avantajı Alman tayya. 
recileri eline geçmiş bulunmak· 
tadil". 

Alman havacılığının daha hnr· 
bin ilk gUnlerinden itibaren yap_ 
tıklan kesif ve devamlı taatTuz. 
lar, daha ziyade Sovyet tayyare 
llslcrine lrarşı oluyordu. Hareki· 
tın lnkışnf mda.n ve tayyare mey 
danlannda Sovyet havacılığının 
mühim bir kısmının tahribinden 
sonrad·r ki, mihverciler havıı 
kontrolünü ellerine almış bulun· 
maktadırlar. Bunun tami bir ne. 
tiocsi olarak da, .zayµ' düşmüş 
bulunan Sovyet tnyyareciliğini 
önüne katan Alman havadan 
Moskova UY.erine bombardıman 
taarnızlarına başlamışlardır. 

Bu arada Sovyet tayyarecm· 
ğinin Büyük Britanyalı bombar. 
dımancılarla aynı zamanlarda 
Berlin iizerine akınlara. başla.. 
mış olmaları, bu hava kontrolU· 
nü kaldırmak azmiyle yapılmış 
teşebbüsler olarak l!i}?.C çarpar .. 
Nitekim, lngiliz havacılar:mn 
garptan olan taarruzları. şark 
cephesine karşı olan müdafaa 
tertiplerindeki sistemi biraz ih· 
mal ettirmiş ve Sm'}•etlere, ol 
dukça. büyUk ı:ararlar gördük. 
ten sonra Bcrline taarruz etmek 
kabiliyetini kazandırmıştı. Fa· 
kat bu garptan gelen ln~liz ho: 
va bombardıman taamızlar:nm 
idrune ettirilmemi bulunması, 
Sovyet Rusya tayynrccilerinin 
de Berline karşt giriımıiş b•tlun.. 
duklan taarruz hareketlerinden 
vazgeçmeleriyle neticelenmiştir . 
Bu suretle Sovyetler, mihver ta?' .. 
yiki altında ve hnva hakimiyeti· 
nln kendisi demek olan ha· 
vo. kontrolil dolayısivle sadece 
mfidafaava çekilmekte fayda 
bulmuş olnca.klardır. Havalarda 
t.amamiyle değilse bile cüz'i bir 
Ustünlük kurmamış olan taraf. 
lar için, bilhassa. zayiata uğra. 
yarak S!erek molzemc ve gerekse 
en lihumlu olan eleman kayıb·n· 
dnn sonra taarruz!a isi lehte hnl· 
letmiyc calı-mak. d ha f azJn bır. 
palaııarnk mUda.faa krbiliyetbi 
e!d"n kamr:mak gibi bir netıC'e 
f'n"'ur-ı1')l ir. En h·i mUdtfaa şek. 
linin taarruzda olduğu muht lif 
vesilelerle anlatılmrya çal~ıl· 
mıfibr. Fakat bu, taarruz kabili· 

Yazan:: 
Mütehassıs Tayyareci 

T.A. 

başara~ İR de.ifldit, 
hav hfildmiyeti, ceJ>lı; 
nen yerinde ve hat~~i 
larda muayyen de~ 
?.ere kurulur. be911iii 

Bu hareket ser 111 layıslyle hava kontrO 
dedir ki, mihver tat! ri 
bilvük klitleli hareke e 
ditii tarafa e-1Vketnıe~ 

yetini hırpalatmadan çok dahn henin muayyen kısıırıel rte 
önceleri düşilnülecek ve tered.. de giriştiği mncadel e bil 
dlltsilz tatbik edilecek bir tabya Jedığı hfLkimiyeti kj~ 
şeklidir. Yoksa, karşı taraf;n dir. Ajanslardan ved 11 Mıkimiyet lrurmıya başladığı bir havacıları tarafın a 
sıraya kadar müdafaada kalarak, işlerin karşılaştır:lınasl 
sonradan geç kalmış bulunmayı kan neticeye gore• ırıti" 
taarruzla telifi etmek kaygusu günlerindeki hava 8 
zarardan başka bir fayda temin zamanla bozulmuş ":~il 
edemez. ver havacılarının b~ecellİ 

Bugün için artık müdafaa ile hakimiyeti şeklinde ti id 
hasmını oyalamak t:arelerlni a. tir .. Ve bu he.kimiye~ 
raclı~ı kanaatini verecek hare- tirmek yolunda ga·rıd 
ketler önUnde, daha ziyade mih· if etmek meeburlye~:erf 
ver tayyareciliğinin faaliyette Kara ordularının 1 

bulunduğu göze çarpmaktad·r. tı sırasında. tayyare~ 
Bu da Almnn tayyarecilerine bir m da ilerf almış olrıt~iııa 
avantaj temin etmektedir. ÇUn.. susa devamlı olarak. bU 
kU: Hareket serbestliği hava hlL mesi de, mihvercilenrı 
kimiyetinin kurulmasında bir ve.. dikleri ehemmiyeti 
sitesidir. Ve bir muharebe cep· tirir... ""' bll 
hesinin her yerinde aynı siddet Mihver havacıh;;• ta ' 
ve ka.biliyettc bir hava birliği bu. ve harekatın cer~Y8:nıetf 
lundurmak suretyle boydan boya re bir h:ı.va }ıakı~~lr 
bir hava bll.kimiyeti tesis etmek eekilde görtımnek~ · 
düşOncesi hiç bir r.engin memle. milsbet verimlerinı ~~ 
ketin ve havacılığı nB.ınütenaht dular:nın inkic::af edt:V"' 
sayıda bulunan bir teşekkUliln tında görecektir. 

istanbul mebuslan halkl8 . . 
temasa d0 am ediyorıar 

Eyüp ve Bakırköy kazalarında h~ 
ihtikarın önlenmesin\, yolların yapılma!il~iJ,t 
murların maa§larınu' arttınlmasını iste~ 

lstanbul mcbualD.n halkm derUerl. ı §ruDba gtınU 8Mt ıt de ~ 
Ai dlnlemcğc devam ctmektcdlrler. I t.e§rlf edeceklerdir. Mez}C{.; 
Diln d EyUp ve Dakırkliy Jmzalann· 11tto yapılacnk olan uınu t 
da'kl h lkı dtnlemlşlerdır. Bakırk6y aziz arkada.,ıarmıi%.I dJ&\'" 

k~sında yapılan dinlemede; h:ılkm 
bir kısmı kaza yo1lıı.rmm bozukluğun. 
dan babsetmislerdlr. Bu yollnrm sür 
aUc tAmlr cdllmeslnl, tamir edilmedi. 
ğ1 takdirde ınllnakalatır. gtlç!Ukle ya. 
pılacağmı söylemişlerdir. Kliylerde, 

kendilerine bu yıl tohuınJı:k az yer bı
rakıl<!ığt, bu yUzden eklnıtn az olaca. 
ğmt, ayni zıı.mıınds. ekim ara.zls!nln 

ıırttmlmıuıını llerl sUrnıU.~er. memur 
lnr da bugUııkU maııglıı.rla geçimin çok 
güç olduğunu kend!lerinl' bir zam yn.. 

pılması tçın Mecliste ve HUkfımet 
nezdinde mebuslıınn teşebl·Uslerde bu. 
tunmıısmı t"mennl ct.>n.,.erdlr. 

Halktan b!r llct.sı de kııza bııltkallıı.
rmın lhtlkG.r yapt1l:Iarml ve bu lbtl· 
ld\nn önlenmesi için kH~makamlığa 
tcbl ğat ynpılmnamı lstemıı1lerdlr. 

Eyüp kazasında yııpıt!lll dinlemede 
de; EyUbiln su me;,e!eııl v yotıarm 

bozulclntu mevzuu ban3eallml§tir. 
* • • 

ne~ojthı Hnlkıl\l 6:ın:' ırmn: 

Başvekil Ma 
Vekaletinde 

Ankara 4 (Va1.:ıt~.
Refik Saydam. bugüf! 
evvel Maarif Vekaleti']Jı 
Maarif Vekili Hasan 5 
ile bir saatten fazla. ı:;i 
maarif işleri etrafındıı 
mıstır.~ 

• ran 
hasta 

ati 
Tohra11, 4 ( A.A -

sı b'ldıriyor: 

Hasta olan lran b:I~ 
zırt.esi gunUndcnbcrı .. 0 dır. Do!dorlnr başvc1!_1.h 
~ne kadar iyile~gı 

Sııym mebuslannuz 10.0.941 Ço.r - dirler. 

,----:zmml-----------------------.-------.n-----~ taşıyan bir eda ile: ..J 
d. e.: 

- Yoksa nişanlınız bumda ıY tyı 
Leyla Saygıocver meşhur hekimin ka 

ı ol ul tnn sonra adının etrafındaki dedi· 
kodular gitgide zrunanla silinip kayboluyor, 

n0 111, muht~em, kibm- bir hanımefendi 
-v ıye ine bürünmekte gö.,tercliği ustn.lığuı 
bunda cıbette tesiri olmuştur; fakat onun 
~ı huy tını bil nler içınde bazı patavat 

k'mseler ya kumarda kaybedip sinirlen· 
1 ı, y .ıut da b"' ka sebeplerle canlan ı 

..; ğı znman veya sadece bilinmeyen şey
ri ortnya döküp herkesi hayrette bunkmal· 

k ni duymui olmak için arasıra onun 
· :nd n bahsederler. Bu iddialara gör:: 

: ygısever ~ı~·den içinde geceleri hü 
ı · rsiz kimselerin toplanıp kumar oy 

1 n bir eve sahipmiş; bu eve ceplen 
u giren bir çok kimselerin sabahleyin dö· 

· otomobil parasını başkalarından ödünç 
ak çıl-tıklan ve ev sahibinin bu yüzden 
ta ervet yaptığı söyleninni§. Hatta meş

ur h kimin de oraya dadnndıktan eonra la 
b:r :zrunruı içinde evini rehine koymağa 

ur kaldığı; nıhayet kadından daha açık 
z :ıkar k onun1 evlenip parasını pulunu 

urt4 rm" v ~ muvaffo.k olduğu ağızdan ağı· 
k laktan kulı:in fuıld .. =ı:-n dodikodular 

• ..,,ruu ..... , i"lman, eaçma ak oÜgmÜ"I, yaıııı kaym 
rinin yaşına yakın bir adam. İnşaat mü 

Edebt 
Roman DMRA o 

Yazan: 

~EFIK AHMET ' 
SEVENGlL 

teahhidi. T urkiyede asfalt yol yaptırmak mo· 
dası çıktı çıkalı İstnnhulda Kalamıştan Mal· 
tepeye kadar deniz kıyılanna büyük bahçe 
li. güzel manzaralı, bol ı ıklı, geni balkon· 
:u, muazzam servet abideleri 81ralayan zen· 
ginlerden. Meşhur hekimin kızı Betoner'in 
ikinci karısıdır. ilk kansını henüz mektep 
ten yeni çıkbğı ve Anadolunun uzak bir ka· 
sahasında belediye mühendisliği ettiği sıra· 
1arda almıştı: bu kadın tnbii tahsilsiz, öyle 
böyle bir ev kadını idi, Betoner zepgin ol· 
duktan ve yüksek hayata girdikten sonra ka· 
nsı bir <"ok benzerleri gibi alafrangalığın 
icapbnm k:>lay kolay yerine getirebilecek 
kabiliyette değildi ve Betoner de bir 90k 
benzerleri gibi bir kolayını bulup ertrk eski
meğe baslam olan bu k dmı yolun kenarı
na bir ağırlık bırakır gibi bırakıv~rdi, meşhur 
hekimin t nis oynıyan, kotra kullanan, kok
teyl partilerine devam eden. çirkin de o1mr 
ynn kızı ile elendi: lakin alafrangalığın 
fcaple.nna riayet etini olmak için kanmu 
öyle pek sıkıya koymuyor ve Baya:o Beter 
ncr i tc koeasmm burnunun dibinde doktoT 
Ahmet Dündan yanına oturtmu . genç ve 
yakmıklı hekimi f\deta gözlerile. c1J,.rile, vü· 

cudunun bütün hareketlerile yiyecek gibi 
maddi manevi sıkı§tırarak ona katiller hak
kında ardı arkası gelmiyen sualler soruyor: 

- Hapisane hekimliğini kabul eder
ken korkmadınız.mı? 

- Mahkumların gözleri nasıl parıldar~ 
- Mahkumlar ansızın bıçaklarını çe· 

kip müdürü, memurlan, hekimi filnn öldür
mezler mi? 

- Size şimdiye kadar kaç kişi taarruz 
etti? 

- Bizim haydutlar dn Amerikadaki 
gangsterlere benzerler mi) 

- Kovboylarla bizim katiller arasın
daki fark nedir? 

Ahmet Dündar bu manasız sözlere ve
recek cevap bulamıyor, ne diyeceğini pşır 
mış, kan ter içinde bocalıyordu; Selma 
T umrul biraz ötede ıpeşhur hekimle diğer 
bir erkek arasrnda otunnu~. oyunu seyredeı 
görünmekte ve yangözle Ahmet Dündan 
süzmekte idi. Meshm hekimin km, mühen· 
dis müteahhit Betoner'in kansı hlr anılık 
Ahmet Dündann kulağına doğnı eğildi, an
cak onun işitehilecer.i bir BE> 1.... fakat krrk 
yıllık bir ahbap amimiyet ve hususiyetini 

benimle konuşmnktan çelciniyorsunuz1·· 
mm, onu da meşgul eden bulunur! ·'1f 

Diye fısıldadı ve yüksek sesle 1 

etti: 
- Siz benim suallerime 

niz: meraktan çatlıyaca.Snn.. . . ı; 

Bu sözleri söylemekle beraber bıt 
raftan da dizini Ahmet Dündann diziil' .-' 
raz daha yaklaştırdı. Pısmk, çekinge~·~· ~·D 
yalperest ve maddi temasların zevki~ 
habersiz denilecek kadar toy Ahmet ~ 
dar neye uğradığını bilmiyor, yanı b3!rdl'rt~ 
kiler görecek diye ödü kopuyor, Selrn8 ~ 
ruldan utanıyordu. lmrah hakkında )~ 
mat vererek k clının yanlış düşüne~~ 
düzcltmeğe çalışmaktan başka çare go ~ 
yordu; aynı zamanda ayağını çektikçe Wtfı 
mi • kadrnm temasından kurtulmak ,,e ~#, 
kalarmı da rahatsız etmemek için ad~ 
duğu yerde büzülmüştü. Bir aralık 
Betoncr onun sözlerini keserek: ~ ~ 

- Yalnız doğru söylemiyorsun°~. 
hut da en b-...ceriksiz, aptal, sünepe ~~ ... 
bu lmralıyıı toplamrslar ! .. Böyle hap~·;.. 
lur mu). Bayle haydut olur mu) .. H3

5 deki heveean dün yasım y:rktmTZ ! .. 11 

susun, rica ederim ... 
(Devamı var) 



Asker ailelerine 
gardım 

Belediye vergi ve resimlerine yapılan 
zamlar bugün tatbik edilecek 

Asker nilelerıne yardım mem -
balnı r, vılayet umumi meclisi ta -
rnfmdıııı tnsvip cdilm:şu. Kabul e
dilen tekliflerin tatbikine bu sa . 
ba.htan itibaren başlanacaktır. ls
tanbul belediyesi bu hususta icap 
eden blitün hazrrlıklan tamamJıı
mıştır. Elektrık, tramvay, tünel 
\"aridatınıı yapılacak zamlar idare
\"C teblig edilmfı;t r. 

Elektrik ltllovııtmıı yapılan zam 
elektrik istihlfıki aylık muayyeıı 

mliddetlere göre hesap P.<lilcliğfnc 
n:ıznran cylf.ılden 4 günlük ist.ıh

lli.h ldnıece tayin olunarak umu. 
mi rclrn.nıdan tenzil edildikten son
ra alınacaktır. 

Havıı~ıızınm metre mikabın,~ 
yapılan 20 pnral k zam da aynı 
şekilde tatbik olunacaktır. 

necektir. 
Haliç vapurları müstesna olmak 

üzeı e, deniz, kara ves. itinin birin
Ci mcvkılerine birer kuruş z1111 y:ı. 
pılmıştır. 

Z'.l.mlar biletler Uzcriıll' :şarct 

edilmiştir. 
Otobiıslerc ynpılnn zıı.mlar, oto

büs sahiplerinden satacakları bi
let nıiktanndan pPşinC'n tahsil o
lunacaktır. 
Ayrıca askerlik mükellef.yeti 

kruıununun 63-64 ve ihtiyat za -
bitleri kanununun 25 inci madde
leri muel:bincc tecil cdilenlrrin l:s 
telerl kaymakn."lllar t~rafındım as
kerlik şubel<winclen istenecektir. 
Bu listeler Uıhakkuk ve t.ahs'l şu
belcnne tevdi edilecektir. Bu ŞC'· 

raiti haiz olanlardan her tecil SC· 
nesi için beşer lira alınacnktır 

iaşe rnüsleşarının 
tetUikleri 

Şehrimizde bulunan iaşe mUstc
eaıı dün de tet.ıdklerfne devam e~ 
miştir, ~f ilsteşar dün öğleden son· 
ra ticaret ofisine gelmi.5 ve alfı.ka
darlardan iznhnt ıalmışbr. Burada 
dün saat 17 de yapılan bir içtimna 
vali ve belediye reisi doktor Lut
fi Rırdnrla iaşe mUstcşan Şef k 
Soyer de iştirak etmi5lerdJr. 

Şeftalileri noksan veren 
hapis yatac.·ak 

Semiha ve Suphiye adında iki 
kadın, geçenlerde, Çarş :kapıda 
bir manavdan 2 kilo şeftali almış
lar, ancak bunu bnşl<a yerde tar
tınca 1.5 kilo olduğunu görmüe
ierdir. 
Yakalnruırak nsUyo altıncı ceza 

mahkemesine verilen Tahsin mu
hakemesi sonunda 5 gün müddetle 
hapscı m:ı.hkfı.m edilmiştir. 

--<>--
Altın Fiyatı 

DUn, bir Reşadi;·e altınının fi
yatı 25 lira 70 kuru§tu. Bir gram 
~Ulçe altının fiyatı ise 350 kurue
tu. Mezbaha rl!sumundan almacnk 

rlizdc 5 ?.nın, buz haıulatı. soğuk 
hava depolıııı kirası ve et. mıkl'yc 
ucreti milst"sna olmnk ilzere tah
sil olunacal:trr. l{unturat resmln
len alınacak 'Uzde 50 zam iı;ln 
noterlere ve belediye şubcl('rbıc 
teblıt:at: yapılmıııtır. 

500 liraya kadar olan kunturat 
mukn\·eleleıinden şimdl)e kad:ır 

·eir amele ve bir çocuk kam
yon altında ezilerek öldü 

almnn 20 paralık resim, yarındnn DUn saat 17 de Köprll lıstUnde feci 
itibaren 30 ve dahn yüksek muka- bir kamyon kazası olmuı;tur. 
\'elclerden 40 paral·k ı-E>sim 130 ııa- BE'l diyen n temlzlık <ainde kul. 
raya ib~ edilecektir. !fal \'C tel- !anılan .2; plAknlı servi kamyonu 
inliye resmi de aynı §ekildC' yüzde Karaköy :stıkamctine ~ıof;ru giderken 
50 zamlJt tahsil olunacaktır. Sine- Kadıkoy !sk ıesi civarın:!~ 18 numara. 
ma, tiyatro ve konser b'lctlerin • , ıı dııeğlıı dibinde kaldırrrıdnn tnşlıı.ra 
den ahn:ıcak vüzde on resim so- ınen bir kadınla ka~ıla§nııştır. 
ğuk damga ile b"letlere işaretle Kamyonun şoförU Nur'. karşısında 

Tütün ışçilerine bedava 
yemek veriliyor 

fnhlsnrlar lcl:ırr."tnlrı Usklid:ırtlııkl tutun deposund:ı dlindcn ltloon-ıı lş

•.ll••re ldıırı· t:ır.ıfrndıı:ı Oc~t.ıl:ı. o:nml< üğ"lı• Y•'m!'ği \'erilnır.)(' tasla.nmı tır. 

nu tırt'tln ı-:ı.HPrd, n dah:ı fnzlıı rl.lnelıınnn n.lınuc.ığı mu:ıakkaktır, Hunutıı 

lmdır lşcilprfnl yeınrı. ~ ı rln~n KörliyorsunııL 

Bunun üzerine dedim iri: 

blrdenblrc bir kadının pi'.) da olduğunu 
g8rUncc hemen fren ynpmıg, fakul 
bu anı hareket frenin ':opmasınn se _ 
beb olmuştur. Bu sefer ;;oför, lmdına 
çnrpmnmak ıçln dlrekslycnu sağ tam. 
fa kırmı11, kamyon bUtUn hızlyle kal. 
dırımın üstUne çıkmıştır. 

tııte busıradn yayn ka'dırımda her 
§eyden bihaber yUrUmekl.lı oıa.1 b!r o. 
mele kn.myonun tckc ... le'kleri altında 

kalmıştır. 

Htıdlseyl gören poll:ılcr derhal bir 
imdadı sıhhi otomobili c<>lbetmlş. fa
kat kamyonun tekerlekleri altında 

fazla kan zayi eden zavallı amele da
ha hastaneye gitmeden ~olda BlmU§ • 
tür. 

* ~ 
Edlrnekapı ile Topknpı arasında 

~llyen bir otobCs, dUn yolda 9 yar,ıla. 
rmdıı. HUsnO adında bir çocuğa ı;:ru-p

mıştır. HUsnU muhtelif yerlerinden 
ag-ır ı;ureltc yaralanmıD hemen ka'· 
dınldığı Şlşh Etcııl lınstaoaneıılnde de 
81mU~Ur. 

Suçlu §Oför yıılmlanmıı;., tııhklltatıı 

bnr,ılc.nmır.ıtır. 

Asliye ceza mahkeme
sinde davalar 

Geı;cn ağustos nymda, mtiddelu
mumiliğe ve oradan da nsliye lk·n
ci ceza mahkemesine 42 ihtikar 
davası verilrn3ştir. 

Bunlardan 36 tanı:-si mahkum! -
yelo neicclenml~. geri kalanı dn 
bernet kazanmı5tır. 

.. .. ... . ' - Geçen gün başkomiserle 
beraber evinize girdiğimiz za • 
man, odalardan birinde bir dola 
bm zo~anmış olduğunu gördük. 
kilidi lmılarak açılmış ... Onu si
zin de bir gönnenizi ve i~erisin_ 
dekilerden bir şey kaybolup ol. 
nıadığmı bildirmenizi isterim. 

BiR CASUS OLD URULDU 

Ren.c;i yüzilnü buruşturarark: 
- Biraz giil} İ§, dedi. Çünkü 

ben o kadar laknvt bir adamım 
ki. amcamın ölümünden sonra 
evin eşyasının bir envantirini bi 
le ç1kartamamışımdır. Maamafih 
bir kere gidelim, baka.lım. 

Köyden iki el Himası aldık \'C 
"Şeytan kulesi" ne gittik. 

Eve girmeden evvel, duvarın 
dibinde ~orun cesedınin bu
luı;ıduğu yeri kendisine göster. 
dik. 

Rensi orada bir müddet durdu 
ve etrn.fı gömen ge<;irdi. 

- Tabanca ile vunılarak öl. 
dürülmüş. öyle mi? dedi. 

- Öyle, dedim. 

- Hem de bir tabanca kurşu· 
nu ile? .. Eh, bu cinayetten kim
senin haberi olmamasına hayret 
edilmemelidir_ Çünkü, burası 
köyden bir hayli uzak ve ağa<;. 
lar arasında b,,ir yer ... Hem deci· 
nayetin gece olduğu zannedili • 
yor. Katil, her halde işini bilen 
bir adam ... Tam yerine getirmiş, 

- Bir iki nokta daha var, de· 
dim Herif, Mister Esmoru bur~ 
ya kadar otomobille getirmiş .. 
Yalnız bir otomobilin köyden ge· 

Büyük. heyecanİI zabıta ve Casusluk Romanı 

19 İngilizceden Çeviren: H. MÜNiR -
çerken kimc:e tarafından görül· 
memesi şayanı hayrettir. Fil. 
hakika, buralarda bir otomobil 
gören olmamış. 

Çarls Hensi bunn şu cevabı 
verdi: 

- Buraya .gelmek için muhak 
kak köy içinden geçmek icabet
mez. (Bir başka istikamet göst~
rerek) Şuradan dn gelmiş olabı· 
lirler. 

- Eğer dediğin doğru ise Mis_ 
ter Esmoru öldüren adam. bu 
raları ~k iyi biliyor. 

- Evet Haklısınız Adam. 
buraları çok iyi biliyordu. 

Eve doğru tırmandık. Bu eve 
ilk defa glrdiğimizdenberi, bü
tiln kapılar kilitlenmiş ve analı. 
tarlar polise teslim edilmişti. Bu 
anahtarlardan biriyle. ön kapıyı 
açtık: lambalan yaktık. Çarls 
Rensi, eşyayı gözden geçirmiye 
başladı Odalardan oda.lara do
laştıkç~. bize dönüyor ve "hiç 
bir şey eksik olmadığını" söylü. 
yordu. Her şey, buradan ayrıldr 
ğı birkaç ay evvel nasılsa oldu
ğu gibi duruyorm~. 

Fakat ben, onun dikkatini bil. 
hassa, şu zorlanan dolap üzerine 

çektim. 
Çünkü bu dolabı?\ kapısının 

zorlandığı besbelliydr. Kapıları 
nrdmn kadar açarak Rensiye gös 
terdim. 

lçeıisindc görülen Uç rafm 
muhteviyatııu ayrı 3\Tı muayene 
etmesini istedim Bilhassa ek. 
sik bir şey var ~ıydı; mümkün 
se onu bildirmesini rica <'diyor
dum. 

Rensi daha içerisine bakma _ 
dan evvel. omuzlarım kaldıra • 
rak: 

- Ah, dedi, Oradan bir şe; 
eksilip eksilmediğini na,ıJ rHc 
ceğim, diye düşünüyorum, c,ün
kü :::öyledim ya ... Eşyanın bir lis_ 
tesini çıkarmış değilim. (i\lua. 
yeneye başlıvarnk) Yalnız bir 
ı;ey dikkatimi celbediyor, bura· 
da, zannedersem. üzerinde kıy
metli taşlar bulunan ufak bir 
maymun heykeli vardı. Evet. e_ 
vet.. Son defa burayı baktığım 
zaman. heykel burada bulunu. 
yordu. 

- Son defa buraya ne zaman 
bakmıştınız? 

- Amca.mm ölümünden biraz 
evvel ... Onu. son hastalığı zruna· 
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Belediyemiz, bir ls .... mbul kütüphanesı kuruyormu§. 
Bizans saltanatının zama~muza kadar intikal etmiş eser
lerinden tutunuz aa, bütün devirlerde, !:>ütiın dünya ka. 
temlerinin bu Türk şchrı hakkında yazdıkları toplanacak. 
mış. Bu uğurda c,:cdışan bir ele komisyon varmı~. 

Belediyenin l-u teşelm~isü çok yerinde ve pek güzel 
bir ıeydir. Muv;\'-fak olduğu gün, kendisiyle beıaber hepi. 
mizi ele, sevindirecektir. 

Şehir kütüphaneleri, oralı gence, doğduğu toprakla. 
rın, hüyüJtiğü muhitin, ta\·ıh içindeki bütün çe~sini tattırır. 
ilmi araştırmalarda, bütiin meraklılara ışık tutar, yol 
gösterir. 

Çoğumuz, ecdadımızın yalnız kılıcını tanır, fetihle
rini öğer, zate• 1erini alkışlarız. Halbuki, medeni üstünlük. 
lcre kavuşulmacian, hiç bfr zafer kazanılamaz. Bir mille. 
tin kendi "atamndan dı~anya taşabilmesi için1 ilk önce, 
kendi ülkesini maddi ve r.·uinevi bir refaha boğması, on
dan sonra da kabına sığmayan hir "med,, le yükselmesi 
ıerektir. 

Harp, sade bugün değil, milletler döğüşünün ba!la. 
dığı ilk çağlardan beri zeka, yürek ve kafa eserkriyle ya. 
pılı:-. Üstün kılıç, üstün cevher ve üstün işçi elinden çıkar. 
Silahlarm tesirini> cinslerinin iyiliğini meydann getiren 
hco bu üstünlüklerdir. 

. ..İstanbul" R:ım Selçukilerinden ne almış? Osman 
oğulları burada ne bulmu;; ve neler getirmişti? Türk me. 
deni teşkilatının 1t:tanbu~daki izleri nelerdir? Bizans va
kıfiariyle Türk vakıfları masında ne gibi insanlık fark
ları var? 

Bizans lmpatalorluğunun yıkıldığı gün, ''Kostantini.. 
ye,. de kaç kütlıp~lane )'Ükseliyordu? imaretler, hanlar, 
kervansaraı:a .. ı.akımınJan: Rum lstanbulla Türk 1stan
bu:un mukayeo;e~;ııden nuıd bir netic~ çıkar? 

Bunlar dcgil ha.lkrmı;: münevverlerimiz için bile ka. 
pah kutuiart!rr. Bir kaç emektar m:itebassıs şöyle bir ya. 
na bırakılacak olursa, hunları bilenimiz yoktur. 

Beleuiye böyle bir kütüphaneye vücut vermelde, hem 
idarP. ettiği ~ehre lazım gelen hürmeti göstermiş, hem de 
gerçekten bir ilr.ıi haYJr işlemiş olur. 

HAK.Ki SÜHA GEZGiN 

'GONDEN GONE 1 

Meden yet ha u 
B ÖYLE bir ıs.m işittiniz mi? 

$CJki hayır.. Fakat böyle blr 
§ey, her halde kull:ını~o;ırunuz.. Glr
dlSinlz her lokantada her mu.balle. 
bicide, pastacı veya ge.z!noda yiye_ 
cck, iı;:ccck yanmc!a muUaka bun· 
dan getiriyorlar. 

Diğer h:ıvlulnrın mcdcnıyetıc aln. 
knsı yoktur denemez. Fakat medc 
niyet, lnsnnla.ra zam.ar kazandır. 

mak bakımından, biraz da tenbelllğl 
te~vlk etliği için oıncr.k, havlunun 
bu çeşidi medeniyete mal cdUmlş 
öyle yu .. Ne yıknnmet var, ne u. 
tUlenmesi var, kolaycr. temin edili· 
yor, Kolayca kul anılıycr ve gene 
kolayca bir tarafa atıld•l:t.nn sonra, 
b!r daha kendisiyle m"sl:."lll olunma. 
yor. 

Bu, "l<tığ'ıt havlu,. dur: 
Bana k!ğıt havıunutı böyle iddia 

1ı bir isim aıtın<h icadından balısc. 
d"n dllkkllncı, derh'.1.l herkes tara. 
fındnn rn~bet bulmasının sebepleri 
nl de anlattı. 

ntnda görmiye gelmistim. Ne ka- l 
dar ihmalcilik ~ttFHmi şimdi an_ 
lıyorum. Ben bir an evvel hare. 
ket edip şu e\'İ satmalıyım. ya· 
hut kiraya vermeliyim .. 

Bu esnada şöminenin etrafın
da tetkiklerde bulunan Çaney 
yanımıza gelerek: 

- Bakın. dedi. Bir ı:ıey bul_ 
dum. Hem de mühim bir şey ... 
Bu şömıncdc. bir takım kağıtlar 
rakmışlar .. Zannedersem mek.. 
tuP .. İşte, küller a«rsmdan bir 
ufak parça çıkardım. 

Sebepler, ne sıhbtdl,. oe artist 
Ur, Sırf tenbclllk! .. Bu hakikat, ~ •. 
mlzl şuradan şuraya u~ tmamak ,, 
zevkimiz, sıhh:ıtimız n ımma azxcı 
dahıı mlhncte !.atlan :ık ıç n r 
gibi icaUnrıı ~vur(.. muzu r;ö , 
t.ermel• bııkımmd:ın Hır tc lllyıktır 

''Medeni ·et havlusu nun mUdafı 
dedi ki: 

- Biz bu luvlulan senin mlkro. 
bun Glekislne geçecek, yahut önU 
nUze az çok l !rlcnm. b .. havlu ko
yacağız endl~eslylc 'rııt ctmta değ! 
liz. Biz, ımctınl.ınn şcrruıden başımı. 
za çıkan bir takım 1 Jcrl hafı!lctmck 
maks:ıdl.}le bu yol:ı ~:ıptık. (Sesi 
heyecanlanarak) c!endlm' .. Bazı ka_ 
dm mUştcr1lerımlz gcll.}or; yemek· 
Jerln! yec!lktcn sonrı:. başlıyorlar 

boyanmaya... Yeniden tx>yanmak i
çin, b ttnbl eski boynltm dud:ı.kla 

rmd:ı.n lllp temlzlcmel; lazım, .. Ke. 
dılcrln yemek sonu tunlzllklerlnl 
pclt andıran bu harcketıerl esna. 
sında blzlm peçeteler, havlular da 
b::ı§lıyor boyanmnt,o.ı .. Her gU..'1 hav
lul:ırımı.zın en aşağı .}lızde altmır.ıı 
böyle dud:ık boyalnrlyie kırlenmek
tcdir. Yıkamal• iı;:ln d:ı.ha çolt sabun 
g1ttııtı gibi daha sık yıkamak mcc 
burlyetlnde kalıyoruz. Onun için bu 
•Medeniyet hnvlulnn,, icat edllmi,.'I.. 
tir. Dud k boyası da al lr.se, bunıı;ı. 
turulup ıı.tılıyor, Geı.aı.n yenisi". 

l{endislne yıılnız şunı söyledim. 
- Mad ml:ı hııvlulau değl§tirnıek 

için sıhhi sebep yolttur... O hnld 
niçin kırmızı havlular 'irnllaıımıyor 
sunur.! 

HiKMET MUNIR 

Bir katilin cezası 
yarıya indirildi Kenan yanmış kfığıt uareasr 

nı masa üzerine yaydı. Hepimiz 1 
lii.mbalarımızı üzerine tuttuk Bir milddct cvvclkı Yül:::sekknl 
Kağıdın ü tünde pek fazla bi~ dırmıda 17 Yll' ındn sevgil:s.i Ev 
şey görulmüyordu. Yaln z üst gen~ayı kend.sıne yüz YCrmed.i.';tn 
tarafta bir adres göze s;arpıyor- den ölduren 55 ~ nşmda Angelo 
du. adındaki katil muhnkemcsi cıonun 

Ad re şöylevdi: dn 30 srn miidd tlP hapse m:ılı 
''Büyük otel: Harro:-ı;evt" ı.Cım olunmu , ancak t mvtz m.:ı.h 
Bunun altında el vazısiylc \ a_ 1 ırem ! knrnrı n:ıkzetm" t. 

zılm•ş bir tarih vardı. . Yemden baslan n ve d n b t 
Tarih de şövle\di: ri.l n muhakemcsı sonunda An 
"21 Eylül 1930" losun ePuısı 30 s<'neden 1:i sene 

.. Ye indlıilmicitir. 

Bunun altmdn da. avnı el \ a. =================== 
zısiyle:. ., 

"A.zızım Mister Esmor... 25 
eylül tarihi bana da pek muvaf k 
geliyor. O halde bulu maroız . .'' 

Yazılıydı. 

Kağıt, burada vırtılmış ve 
kenarları yanmıştı. 

Fakat anln.şıl•yordu ki Harro· 
geyt'de. "Büvük Otel'' de otu
ran birisi, Mister Esmor ile mck
tuplnşmıştı. 

(Deı•amı uar) 

·ıv·rm 'l ~vvelk 

.., :ı:.} mı oz ı 
Sıcaklar arttı 

İki gündenberl yurr.un her ynnm 
sıcaklar tahıımmuı edilemlyccck der 
ccde artmı tır. Evveıkl gUn lzmlr 
hararet öğleden sonra g8!gede 40 
?'(!Ccyl bulmuştur. 
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ez teşrinde 
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p ça~ın a i çocuk
s mı yapılacak 

.An1:.ara. 4 (Vcl:ıt) - İlk tah.. 
sil çağlndaki çocukların adedini 
tesb!.t icin 8 ikincit<:"rinde mem· 
lekette bir !:avım ve y:ız-nı vnpı· 
Jacaktır. Sa1·ım, bu ~cuklarm 
adedim bilmiye ve bunların ta. 
ma.mını okutnb"lmek için alına.. 

Eski 
Finlandiyadan 

•• •• u un 
yer er 

alın 

diğer 
• 

gerı 

l 
St:okholm, 4 (A.A.) F1Undiya 

ktirfezinln Almaıı hava ve deniz kuv. 
vctlcrl tur~mdan ele gct:lıilmiş oımn.. 
sr doiayısilc, h.?.l '."n Kıırc • berzaıunda 
bulunan Sovyet ıutıı arm::r. ta.ı:ıllyesl 

bund:ı.a böyle im~~dns;:z görUnmc::tcdlr. 
YUzdcn fazla Rus gcm!Bi kısmen 

bııtırıımıD, kısmen hr ..ar~ utr~tır. 
Esirlerin adedi ı;Undcn g1Jne artmak
ta.dır ve dııhıı şimdiden J 0.000 1 bul • 
muştur. 

Fil!lndlyanm §imal Wlgesinde, Sal· 
tanm etrnfmd:ı, Alman • Fin kıtaıan 
!ki gtın süren mu:ınn dnnr bir muhnre.. 
beden sonra, Rusları şlın~i. e:ık! hu • 

dutların ötesine tardetm!~ bulunu • 
yorlar. Blr•ennleyb, Rusların elinde 
193!> dak! Fınıandl;ı.a. rrı'71~ınden Ud 
mevki kalmı.tır ki. bunlar da, Hıı.ngce 
yanın ad:ı. l'c, Pctaamo clvnrındakl 

balıkçılar nda.sıdır. 

cak mahalli ve umumi tedbirleri 
es<Eı şekilde tesbite yarıyacak· 
tır. Zira şimdiye kn.dar elde e
dilen malCımat:ı. göre okulu bulu. 
nan köylcrlmi~e çocuklardan 
vasati he1:apla yansı okula de. 
vam ettirilmektedir. 

• 
1 a 

Sev u ceyş 
no Ktalarına 

yerleşti 
Slmla, 4 (A.A.) - !rıı.r.daki muha. 

s:ım:ıtm b:ışmd:uıbcr' geçen bir ha! • 
tanm ııonunda Brttany-.ı. ve Hind lu 
talarmm, lrnn lç!~de kııV\'etle yerıe11: 
mi§ bulundukJan bumda haber veril. 
mektcdir. Bu ku\Vetleı~ m.Unakele hat 
tı Uzcrlndc ki sekilceyi§ noktaınrı tut 
mnktadrrlıı.r. Bu da mihverin bUtlln 
m:ıksatlarınıı mani omrok bir en 
geldir. 

Bu ktta'ar, garbt Iranda, dağlık 
ve sarp bir arazide takriben 6~0 ki _ 
lometre ve Iranın, cenubi garbis'.nde, 
çor.ık, kumlu. 1Sl!lZ arııztde ve kayalık 
blr mmtıknd:ı. SOO kllomctredcn fazıa 
Uerlemlşlcrdlr. 

Şimdi b~ca petrol Lcttllısal mın 

tıknlıın ve lrıı.ndan F.afk~·a'ya gt_ 
den başlıca yollar dahil <ılmnk üzere 
mllhlm nutuz dalreler!Id ellerlDde tut 
maktadırlıır. 

Xıtaıarm E>laıer ahval<lc alalade ~. 
cIUerdcn ibaret olan bu yollar boyun 
ea ilerlemek hususunda gösterdikleri 
stır'at Hind ordusunun, y.ldınm har. 
b1 mmatmd.'1. üstat kc&ll:!lğlni !abat <'• 

der denilmektedir. 

Sovyetlerin 
Baltık filosu 

ve 
Kronştad üssü 

tehlikede 
U>ndra, 4 ( A.A.- - Ballıkta· 

ki deniz kuvvetleri muvazenesi_ 
nin istikbalde ne olacağı hakkın. 
da endi,.~ edilmektedir. Husu· 
siyle ki Sovyetıcr Tallin'i kay
betmiş olduklarını itiraf ve Al
manlar da Baltiski'yi almış ol. 
duklarını iddia ediyorlar. 
Şimdiye kadar Rus donanması 

Finlandiya körfezine hakim bu.. 
Junmakta ve Alman kafilelerine 
büyük zayiat verdirmekteydi. 
Fakat naziler Jrarada mütemadi· 
yen ilerlemekte ve Ruslann sağ· 
lam bir surette yerleşmiş olduk
ları Hangö hari~ olmak üzere 
Sovyetlerln A vrupadaki bütün 
üslerini tehdit etmektedir. Dün. 
yanın en kuvvetli kalelerinden 
biri olan Cronstndt iissU de Le. 
ningradla beraber ciddi bir teh· 
dit altındadır. 

Türkiye h kkında 
(Ba/J tarafı 1 ıncideJ 

Mesela Falih P.ıfkı Atay, Ulu,. 
sun 27 ağustos tarihli nilShas:n· 
da, TürJdyenin kendi istiklalini 
müdafaa.ya azmetmiş olduğu· 
nun herke~e bilinmesi lıizungel
diğini, lnönü adını ta.sıyan bir 
Şefe malik bulwıduğunu ve bu a_ 
dm miili kurtuluşta ilk x.aferin 
remzi olduğunu ve Milli Şef ile 
ordunun etrafında ihaneti asla 
kabul etmiyecek olan birlik bu. 
lunduğunu yazıyor ve ertesi gü· 
nü de kahramanlığın şuursuz ha.
reketicr demek olmacl ığma işa. 
ret eyliyordu. 

l5te Türkiyenin parolası şu. 
dur: 
"Kahramanlık ve ihtiyat .. '' 
Reisicumhurun orduya gönder 

diği telgrafta da. gene bu iki 
nokta görülüyor. Filhakika bu 
telgrafın ilk cUmlesi millet için 
asıl teminatın ordu olduğu hak· 
kmdaki cümle, Türkiyeye müte.. 
madiyen verilen ve emniyetten 

Çörçilin nutku 
(Ba.a tarafı l incideA 

blltiln dllnyarun kaI'§ıiaştığnnız btl
tiln ~çlükleri de\·amlı veyahut 
mükemmel hiç bir hal sureti bula
mryacak ve bütlin dUnyayı tehdit 
eden elim 6.kıbct önle.nmiyecektir. 

Mnkenzl king, L..~tcre ve Ame
rika birleşik devletleri ile da.lına 
ve en sıkı mlinasebtleri isteyen, 
ismi ve sözü atlatn tiğin her ild 
tarafmda da hürmetle anılan ve 
dinlenen bir Kanada devlet ada -
mıdır. 

Bir kaç hafta. evvel Amerika 
Rolsieümhuru ile görüşmek !ırsa
tma nail olduğum zw:nnn .M, Mn.
kenzl King'e ne derece hilnnct 
edildiğini kendisini Amerlka Cilm· 
huriyeti ıle Kana.da dommyonu • 
nun hareketlerini mkı bir sempa -
ti havası içindo birlC!1tlrmeğe ne 
derece ynrdon ettiğini bizzat Ruz. 
velttcn duydum. Makenzi K.ing, 
milcadelenin çetin olacağım ve 
gittikçe dctinlcşcn, kararan ve 
gc~Ieyen ve beşeriyeti yakm ve 
muhakkak bl.r cihanşlimul karışık -
lığa doğnı sUrükleyen bu facia ön
lenmek istcniloyorsa bütün hür 
insanlarm bir safta bulunmn.ları 
ltı.zım gclcclğinl söylemiş ve her 
ikimlzjn de aynı: derecede duygu
muz kuvvetli hissi ifade için ba.,.. 
vekil sifntile kullanabileceğim ta. -
birleri daha açık bir surette. beynn 
etmiştir. Bundan dolnyr kendisine 
minne tta:rmı. 

Çörçil, nutkuna şu suretle de -
va.m etmi,etir: 

Makcnzi King, siz, toplanturuza 
i'.}tirak ederek muallakta bulunan 
t>iltün harp ve sevkulceyş mesele
lerini meslekten yetişmiş miltehns 
sıslarla mlinaluı.şa ve tetkik etti • 
nlz ve bum.da bulunan kahraman 
Kazında kuvvetlerini ve diğer kıta
lıı.rı gördUnUz, bunhr, henüz diiş. 
nuı.nla çarpxşmn.k talih.ine mazhar 
olamadrlıı.r. 

1 M ziyade hak!ızhklar do,..,Ou.rabile. 
areşa an- cek ol~ teminata doğru~an doğ-

ruya bir telmih olarak telakki e· 

Bu, onlarm hatası değildir. Bi
zim hatnmız da değildir. Fakat on
lar, burada. bir müstevliye kal'§I 
ilk ol.arak mukabil hücuma kaldı· 
nlacaklan nokta.da. duruyorlar. Ve 
son on beş aylık tehll1ı:eli devre 
müddetince de aym ooktadn. dur
dular. Memleketimize bundan da • 
ha büyük blr hizmet edilemezdi. 
Müttefik kuvvetler arasın.da bu -
lunan bütlin krtalnrdnn he'rhnngi 
si tarafından bu kadar ehemmi -
yetli bir askeri lı:zmct i!n edilme· 
ntiştir. Avustralyalı. Yeni Zelan -
dalı ve cenubi Afrikalı kıt.alarm 
harekii.t sahnelerinde bulliiilhhla: -
nna onlarm zıddı ile bakmış ola
bilcceklcr:nı tıı.hmin ediyorum. Fa
kat onlan nihai neticeyi elde et • 
mektc oynadıkları rol. diğer rol -
lcrin hiç birinden a.5ağı değildir. 

Mos ı:ova. 4. (Rndyo. 7 ,45) -
Sovyet istihb:ırat bUrosu tarnfm • 
dan bu sabah ne.,redilcn harp teb
liği: 

3 Eylül gilnU ordulanm'!.Z. bütün 
cephelerde e'd:ietli muhnrebeler 
vennel:te devnm ctmiı:lerdir. 

1 Eylülde cereyan eden ha,·a ha· 
rckLitındn, havada ve yerde, 3() 
dilşman tayyares dU Urdük. Bizim 
kayıbnnız 27 tayyarcdir. 

nerhaymin 
Fin ordusuna 

• • • 
emrıyevmısı 

Ilc!s:nld, 4 (A.A.) - Mareşal 
Mannerhaym Fin askerlerine hJta
ben bir cmrlycvmi neı;ırederek ha· 
reküt esnns:nda göste'rdJderl par
lak cesaretten dolayı Fin kıtnla -
rmı tebrik ettikten sonrn bilhassa 
şöyle demektedir: ''M'.etin olnuı -
ğa devam etmeliyiz. Silnhı bıraka 
rak sapa.na sanhnanm r.:ımanı he
nüz gelmemiştir . ., 

' dilmekteclir. Bu cümle ihtiyatı 
tazammun ediyorsa telgraf m he. 
yeti umwniyesi de, sulhu ko_ 
rumak için sarf edilmekte olan 
gayre"Jcr akim .kaldığı takdirde 
milletin kahramanl:ğma müra· 
caat olunaacğmı ifade ediyor. 

Bu telgrafta bizzat Reisicum· 
hunın da işaret ettiği gibi, geçen 
hafta sulhu korumak yolun.da 
Anka.n hükfuneti muazzam gay. 
retler sarfetti. Hatırlardadır ki 
Rei·icumhur bin"biri ardından 
İngiliz ve Alman büyük elçileriy_ 
le görü.ştü. Her iki büyük elçinin 
hariciye vekili ile de uzun uza· 
dıya konuştukları malUnıdur. Bu 
suretle Türk hükfuneti iki tara'· 

SoVJiet tayynrelnl. bilbac.osa Le 
ningrad mıntakasmda. dü<>mann 
şlddeUi darbeler indirmektedirler. 
70 dll~mnn tnyynresi, bulufüı.r::n 
arnsma ev.klan~ en bUyilk havn 
''\Cydnnlarunızdan bil-ine nni olnrnk Dlğer tarn.ftan Fin tebliğinde fm hakiki niyetlerini öğrenmiş 

şunlıı.r kaydedilmektedir: oldu. Fakat her şey olup bitmiş 

Britanya. imparatorluğunu te~il 
eden milletlerin sevk ve idaresi 
için kullanılan yumuşı:ık teşkilatı, 
dn.1ma daha büyük bir ahenk için. 
da tekii.mül eden si.stoml iyi bilir
sln;z. Kendi milletinizi ve onunla 
bu kadar zamandanberi bu kad:ır 
camim! bir surette devam eden 
L5blr1Jğ"nizi de bilirsiniz. lşte me
sainiilerdir ki bu k~ık zaman • 
tarda §imdiye kadar olduğundan 
daha tam bir surette Kanatlanın 
blrllğiıı.l temin etmiştir. Harp gay 

' retleri; bu mücadelede Kruıa.dnnm :uz ctnılıjlerse de. derhal ha· 
.:.nnn avcılarmuzla düşman tay. 

:-eler! arasında bUyül: bir mu • 
:.rebe cereyan etm ş ve düem:ın 

11 tayyare knybedcrek kaçmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Ertesi günü 50 - 100 metre al• 
çaktan uçan bomb:ırdmıan tnyyn
relerimiz, ilerlemekte olan dilş -
man tank ltolunı. ijl 11lrUcU darbe • 
ler indirmiş; 10 Alman tankı De 
'.20 zırhlı otomobil ve bi""tok hnrp 
malzemesi tnhl'ip ctm"!ilcrdir. 

İstan ·tl tif• ik il racat
çıfo r· nkkında 

bir karnr 

"Kareli berzahında d•an ana· 
cin.ne bir mukavemet göstcrmi§sc 
de, neticede tamam.ile mağlup ed:l 
m'!}tir. BUtUn noktalarda memle -
ketin csld hudutlarına va~tır. 
Harp ganlmetlerimiz munzza.mdır. 
Son harekat esnasında yüzlerce 
otomobil, 2000 den fazla beygir, 
yüze yn.Ien tüfek, 300 den fazla 
top ve hesapsız hafif ve ağır piya
de s"lAhl:m elimize gcçmLstir. E • 
s!rlerin adedi gtn geçtihçe art -
mol:taclır. Şimdiden elimize on 
bind~ fazla e=ir '\r'tlrdır. Berzahın 

garp kısmında, memleketin te -
ın!zlenmes:.ne devam olunnuı.kta -

, , t ~- ôır . ., 
:A.nı.:m-a, 4 (Vak ) - ı.stnn. 

bulda tiWk ihrnı-atdan birli· Fin krtnln.n Manilıı.ya girmeden 
ğinde bir !~ısım ~ amn dahilden Molotofun auyledikleri sözlere bir 
düsük fiynt!arl.ı tiWk mül-ayn.a· :nukn.bele olmak Uzere, sembolik 
SI için arı!larmda bir anla"ma bir surette yedi kere top atmış -
yapmış oldul l~rı }·"'tlundn ril•fı- lardır. 29 teşrln"sani 11139 da Sov
yetler y'lp.lm· ~'I' Tic:ıret vcıia. yet hnrkirc komiseri, Fin tom:u -
Jeti. pay tevzi t:ı.limatn:ıme-"nin k.nnrn b1r So,'Yet tıehri olan Ma • 
bun-ün ~J ... ~li · r'"""'trılar:ı b~h. nilayn toplıı yedi kere ateş etuk
şettiği ri"" "' lı r"' 'arın tifflt ler:ni beynn ctmişU. Bu auzler, 
ihracatımh bu 1 ''d" m··ı:r~ bir bir kaç gUn sonra yapılan Sovyet 
netice verl'!' 'in" ır.nı~i clmn 1: u· ı taarruzunu hıı.kh göstermek için 
zere tetld!;lerd" b•ı1 Lınmalttuclır. Heri sUrillen iddialardıın birini teş 

AMF..RlITA POLO.ı.il".\LILAilA 
YAimrıı E!Jll'.OR 

Vcı ln'!ton, 4 (h.11,) - R yııs::Ueum 
bur clııırcsl, Ruzv ltln hallh:ızmb 

Kruu\cl.."ıı.ltı ta.Um yapmakta olnn Po 
lonynll kıtnatıı h'.ırp rr.ıılzem~sı ve 
bilhassa mitralyöz, mıı~JneU tUfck, 
kamyon vo top gu. d rCnıC!'lno n::.Us;ı. 

nde veren emrini nc~ret..~Ur. 

k"l etmişt. O zaman, resmi Fin 
mnlıafillcrlnde Molotof tarnfındnn 
ile'.t'i sUrülen bu iddia reddedilınlş 
ve Fin toplnn hududun 20..-25 kJ
lometre ge:-'sJne çekilmiş olduğu 
için, bu topıarın MıınJla ftzerinc 
alcı; etmesine m tlrfırt;cu bıkfin 

b~unmadığr söylenın:~tl. 

1 eyliil ı 941 de 1 arJI~ el.varma 
gelen F n topçul:ı.r. 21 ny t.cehhUr
le, nihayet. lddin ett'ğ.i gibi yedi 
kere top atmıık suretilc Moloto· 
ru haklı gösterme{: i.ııtc~'erdir. 
Erte"i gUnli ıınnila Finler tam -
fmdıı.n tşzal cdllmi!.!tlr. 

değildir. l\ı1. Von Papen Ankara. 
da iki gün kaldıktan sonra tek.. 
rar lstanbula dönmüş ve .Alman· 
yaya hareket etmigtir. Orada M. 
Hitlerle gÖ!11Şeecktir. Diğer ta
raftan İnıtilterenin de İran mese. 
lesiyle ~k meşgul ibulunduğun_ 
dan daha bir müddet her hangi 
bir teşebbüste bulunaeağı 7.anne· 
dilemez. 

Binaenaleyh, Ankarada. büyük 
bir kararsızl·k havası devam et
mektedir. Millet bunu biliyor ve 
tamamiyle itimat ettiği Şefi c!. 
rafında sevkitabii ile srmsıkı top. 
lıı.nıyor. 

1 ırvatlar 
Almanların elindeki bir 

şehre mrdiler 
Budapcştc, 4 ( A.A.) - H r. 

vat krt.aları Hırvatista.ndaki Le. 
munatri şehrine girmişlerdir. Şe· 
bir Yugoslav mağlUbiyetinden 
bugüne kadar Alman idaresinde 
balunuyordu. 

Macar matbuatı Almn.n maka· 
matı ile mutab:ıkat husulü neti. 

geniş ölçllde kan dökmesİn.i icap 
ettlrmeııtiştlr. Fakat bahriye, ha
va vcı kam kuvvetlerini yetiştir • 
mek bakımlarından ve mali ifJlerle 
iaşe işleri baknnmdan bu gayret
ler, İngilb: hnparatorluğunun gös
terdiği mukavemette öyle bir Um.il 
olmuştur kj. onl:ı.rsı:z bu mukavemet 
muvaffaJuyetle idame edilemezdi. 
Kanada; İn.,"'İliz dili konll§an fılc • 
mln b!r burcudur. Knad::ı, bir ta -
raftan BJ.rleşik devletlerle idame 
ettiği c!ostane vo milşfik ı:ıami.mi
yetıe. diğer taraftan da. Britanya 
milletleri cıımias.."1Ul. ve n.navrı.tana. 
karşı beslediği sarsılmaz saılakat. 
\c be5crlyetin bu lkf büyük aile ko
lunu blrl~tlren bağdrr. Okyıı.nus 
tan ~an bu bağ. kıtalar nrasmdn.
ki ha.kiltl milna.sebetlerin esasını 
teşkil etmektedir. Bu b:ığ, müstalc 
bel nesillerde Avrupanın mUftchir 
ve mesut nıllletlerle, yeni dünya
da kurulan bilyUk memleketler ara 
eırufa ihtilaf çıkma.sına mani ola • 
cnktrr. 

Bulgar mecHsi 
ccsinde vaki olan bu girişin Hır. ( 80-3 tarafı l incide) 
vnt hfüdmiyetini ilan eden sem· Bulgar milleti için endişe edile· 
b:>lik bir hareket olduğunu söy· cek ıhiç bir şey olmadığını teba.· 
Iemf''ttcdr. • rüz ettirmiştir. 

Besarabyanın yenı Bundan sonra dahilive naztrı 
idare tarzı M. Abrovski söz alarak, şarkta. 

Bükreş, l; ( A.A.J - Besarab. ki askeri harekfıt balnmrndan 
yarım ve Eukovinanm mülki ida. dahili vaziyet hakkında izahatta 
re sistooıi bugün kat'i şeklini bulunmuş ve alına.cak tedbirleri 
a'mr:tır. Neııredilcn bir karar bildirmistir. 
name muicbince her iki vilayet E!:seriyet partisi mebusları, 
iten.dine mahsus mü....rtakil bir i· nazırların bu izahlarını hususi 
darc te.-::kilat·na sn.bip olacak ve I bir alaka ile dinlemişler ve mem· 
bir vali. koordin:.ısvon meclisi nuniyetlerini alkışlarla izhar et· 
ta.rnfınd."lll idare edilecektir. mişlerdir. 

ingiltere 
Sovyetlere neler 

vaadetti, 
neler verecek? 

-0--

Alman gazeetlerinin 
neşriyatı 

Beı·li.n, 4 ( A.A) - Dünltü ak· 
§a1ll gazeteleri İJ1.Kiltere ile Sov
yetler birliği arasında teati edi. 
len sempati teza.hürlrini müta
lea ebnektedir. Berlin.!'r Naoht 
Atu:gabe şöyle ya.zıyo.r: 

"Eğer, Londra hali bütün Av
rupayı istedi~i gibi kullanabil 
seydi M. Edenin politikası bolşe
vizme A vnıparun büyük bir kls· 
mıru terkctmek isterdi. 7.annc. 
dildiğinc göre İngiltere, Stalin'e 
o kadar geniş vaatlarda. bulun· 
muştur ki şimdi yalnız İngiltere· 
de değil bütün A vn.İpada bolşe_ 
vik faaliyetini serbest bira.kmak 
mecburiyetinde !:almıştır. 

Lokal Anzeigen de şöyle yaz
maktadır: 

Londra ile Moskova arasında· 
ki mtinasebetlerde askeri mal7.c. 
me mesele.sinin kat'i bir ehem· 
miyeti yoktur. fngiltcre Sovyet. 
ler birliğinin harp ihtiyac:m an· 
cak çok küçük bir mikyasta. ka_ 
pata bileceğinden bol§eviklere 
başka bir şey vermek mecburi· 
yetindedir ... Times" in de itiraf 
ettiği veçhile İngiltere Mosko. 
vaya büyük vaatlarda bulunmuş 
ve A vrupanm büyük bir lnsmmı 
tcrketmiştir. 

Berliner Boersen Zeitung, şiın· 
di biribirleriıı.e fişık sı;ibi gözüken 
Moskova ile Londranm banşmı 
''örümceklerin cvrenmesi" diye 
tavsif etmektedir. Bu evlenme
de Britanyahlann gtirdiği hedi. 
yeler kıymetli gibi görünüyorsa 
da Sovyetler birliğinin getirdiği 
he.diyelenn daha ehemmiyetli ve 
pratik olduğuna Ingilizlcr bakı· 
mmclan iüphe yoktur. Her iki 
taraf da verebileceği şeyleri tek· 
lif etmektedir: İngiltere muhte. 
şem vaatlar ve bol bol sempatik 
formUlleri Moskova ise komünist 
r~eteleri ileri sürmektedir. 

Gazete sözlerine şöyle nihayet 
vr.mktdir: 

lki zhirli örUmceğin evlenmesi 
her ikisinin de ?.ararına olacağını 
anlamak için siyaseti d<?ğil, fa. 
kat biraz hayvanatı bilmek kafi" 
dir. 

Amerika 
Sovyet yardı
mına devam 

ediyor 
---<>--

Japonya 
T amamile çevril

miş olacak 
NemJork, 4 (A.A.) - D.N.B. 
Soripps Howard gazetelerinin 

V aşingtondan öğrendiğine göre, 
Japonyamn son siyasi teşebbüs
lerine rağmen reisicumhur F.uz
velt, Sovyet Rusyaya harp mal. 
zcmesi J!Ciidcrmiye azmetmiştir. 

Diğer tdraftan birleşik Ame. 
rika reisic"Ulllhuru CillE' yn.p~an 
askeri !-W dunı tensik etmiye ve 
lngitter~ ve Holanda Hindistn.ru 
ile birlikte Japonyanın cenuba 
doğru yayılmasına mani olmıya 
karar vermiştir. 

Bu suretle Japonya tamamen 
~evrilmiş bulunacaktır. 

NmJyork, ..+ ( A.A.) - Amcri· 
ka radyosu Sovyet Rusyaya gön
derilen mahruk yfiklü ilk Ame
rika petrol gemisinin V!adivosto. 
ka vasıl olduğunu haber veren 
bir Avustralya rtı.dyo ~.;ıoeri zap. 
tetmiştir. 

Lozavski gazetesi 
( Baı tarafı 1 lncid~J 

' 
PrensKon°~ 
Ruzveli' e 111

1 
(803 (,,-;.,. 

Bü,iik rııırpte ıa ., tiıı.ID . .:.ıJJI 
lturda. Tfc:ıre etil· Jı~.aıl' 
lmlWıını tchılP ~ Jll"·,. 
cmpcryali:ııni Bil rl ~ .... 
l:ıy muv::ıffııtryet!;ıe rr..ıJJ 
lnıkii.mnı bnJdo.&dit )llll";~ 
bunun bir netle A1Jli ~r ' 
diseleri bunun~':'.,.,,, it 
Son aylard." F srt""~ 
f~•Talini bazJl'IIJ'aJI p•P~ 
yük lhrbin J a~ ııı.ıd'· 
tlği hülük ırclii' e~ 
llinıliç:ııi.)i Jşgsl ttlil ;.ı-/ 
Harpte tntb::k. e en t•'~ 
b r sc".dlde ycıı·d 
Juyor d::mettir. ~ tjll' 

Japnnya ıl.indl ıtı ıeb~ 
h:ırbl hangi tnr:!,ı. ~ 4,ıl. lcnirse nctıcel J>lr ti. 
tehlikeli oıu:.ırncal' .tf11 6' 

ıstırııu .,.ur 
d:ıs etmistlr. nı,·er ~,:iP 
dadır. Japonya ':ııcr .~ 
sc de dcrooIU"ll!' :fili,... .. 

•. d. ·-~ı)en a> do Hın ı~uu • ·ııtıJCll .ti 
onu çekip JlindıÇ ıaııpJ 

. .. ut o bir Fr.ın a oıc\-. 
lstil:i.sı devam cd~ bllrbl el 1 
Japonvnnın t9 Jıll~ 

d:ı tuttu~"tl bU lıııtt! ~ 
\'Um edecek rnidlr 'ııı t 

İngiliz gnzctıcrtıı·cııl tılt 
tığl gibi Jııpon.>"fl ~ 
yo mi Jı:ızırınnıY0~~b' ~ 

Jııponynnın ce 11,~e 
do;'l'u gcnicı"cıne uııar? -
lanı~sı ıııüınldin ~ t'lllL~-" 
hariciye on:zıl"I 1' ıı. o1atelif 

11
, 

neden aynım1sı 111 ~ J 
de tefsi ı re :r01 bit ~ 
p:ı.l,tı \'C )Josko\·a al' )ll(tıi' 
Iıed~ini ıınzatnl' ~·.w.d~ 
istir&.! ı Snvyetıcre 

1 
,c)'I""· ~ 

ketin muluı.ddeU:.~·· P'~O
slr eılil:l'ği gibi u :ııı ıı01 ~ 
\'U obrak Jnpon.fll ,tt ııı ...cc·!I 
brd:ı harekete ı;f :11 wf 
sayı'dı. ritı 1111' 1 Rogiin hfrdi ele l'l' 1 

ne b:ıkıl ca:, olo~~u r,ıı~ 
çeki:tncsi ii ·cta ii~ece1' 
hin~ tcls'r cdilcbl 
zara. nrzcdcr. .~ 

J:ıponyn.ıln Uç!U I' e~ıd~ 
!c:Jn y:!.l'dIII!Sl7. btr 1 ş l (,11 
ı;irmck mccbuıiyet 11 t ısı 
haklruı::ı. bir J.-tlll~:ı:' • .ı1" .> 

h• oı;o-- ·ı."J no k:ın~t.c sn fi tıli 
o\C 

zruruın Prens Holl • 
lcyiıhı.:c ncı;riynt .... .ııııı ~ 
Nctdtlm l\lıı.tsu~111 bU.anıflık mua.lıed& ..,J)'~ 
olınası Jnponyad11'1 1 .,ıt t.arlarmı tcsı.in cd c 
t l tesiri yaptı. •ff 
Amcıikn ile JapOtf~ 

mllı\"cre ııtilııılrtaJI # 
blr luı.rbin Japon)"IJ e41ıı" 
harptcn~ri tatbik ı,;ırt 
nı:ı.sl prensiplerine •~ı;t1' 
ya.ni Japonyayı tel~ 
ccğl mubakl<nh-trt~erl>tl 
bir harp devam ., / ;;1!/ 
Rnsya - Am~~ ıc~ 1,tl'J 
bloku ile de miic~ttcfi"..,,.-J 
bu mlicadc!edc nıu J-~ f' 
yardım görmcmc1' ~ ııl' 
dalma lıt"sab:ı. ıwtıl A. 
dır.· rP.·ı;ı~ 

J apcnynnın bu ıı- ·o' ~I. 
cJen istifade ederek Çi ~ ~ 
lc)1 balletme;;e ~atı~ııı ~ #..,t' 
oi~i istismara. bıışlnJll t•· ~j 
hod:ınt hakimiyetin {,, , 

Amerika. tnrafm~ ~~ 
min etmek gl:>i bır 
neticeler elde edebilir. P!J. 

Japon B:lö"ckiUntıa ~) 
gönı.br:n;ı nıelctul>nıl1 ı1' ~f 
olduğu gibi AlmnnYnl ~ ~ti/ 
rlilıncdlfu ba.kicnd!l tC ~İlf 
me,·cottnr. Eu ,ıı,zıyc t,-
ponyanm bir oz.ln"~S' 1?, 
ceği tahmin edil~itt fJ1 

Cevat Nit8 ~ 
izmir borsa. k 1 
serliğine tayı~8vı 

Ankara, 4 (Va7.:ı~)Ce'"~ııt 
odası umwni kfltibı .5.,r!i~~ mi İzmir horsa 1;oırı1~ gv>i 
yin edildi. Mevzun. ıftlııııt.~I. 
truıbul ticaret odnSl 10Jl1i5>~t 
bi, fiyat müra.kabe ıc t>tl ' ~ 
da azası olduğund~ (t ~~if 
bu mevzua tam \1.1 ·rıi ııı tP 
ti olan bir zatın t.ı:Y1.(:D.!Ct ı 
dır. Eski !.stanbu} tı ~-;1 
ril Muhsin Naimın.~ 
ni hakkındaki !PYı 
dır. 

grada doğru ilerlemekte olduk· --------
larmı ve mevzilerini muhafaza 
etmek için mühim takviye kıtaa. I 
tı getirmekte bulunduklarını ili.. 
ve etmektedir. 

Aynı gazete Almanların Dnie· 
per nehrini d{ıbalarla geçmek i· ı rt· Ak.-r-1-..M4 
çin yapmış oldukları birçok te. Müracaat :.m· ıııısu9' JJI""'" 
şebbüslerin tardedilnıiş olduğu,, 

1 
ka~ı 

nu yazm.'\.ktadır, -------......-



Türkçesi: 

raht müdahalelerle zengin olan 
bu oparatörler. hasta memeleri 
am~liyat e~ek, ihti~ları ~enç
leştırmek ıçın estetık ameliyat 
lar yapan §arlatanlar hep bÜ 
zümreye damga değil Dli "! 

K1;1lağı alfabe seslerinden baş
ka bır sey duymıyan, elleri sıcak 
il~ soiuğu ı:or tcf rik eden, gözle· 
rı açık hakikatleri seçemiyen ve 
cehaletlerini kimsenin anlıyamı. 
yacaf!ına kani oldukları ıatince 
kelimeler altına saklıyan doktor
lar, şimdi kar§ısına sıralarun:ş 
al~yhincie ıbulwımuyorlar mıydı? 
İlım ve beeşriyet namına söz 
söylemek salfilıiyetini haiz olan 
memleketin üç dört büyük dokto 
nı da, ep meşum bir yalanc:lık o: 
Jan şahitliği kabul etmemişler· 
di ... 

. Miiddeiumumi sözlerine §U §C. 
kilde devam ediyordu: 

- Öksürüı?ü geçirmek için 
.hastalara kaselerle at salyası 
ıçirdikleri Mısırhıar devrinde de 
ğiliz, Bugün yaralar da yumurta 
arısiyle tedavi olunmuyor, fren· 

gi tedavisinde domuz yağı, kul 
lanılm.ıyor. Bugün kauçuk \.'e a. 
liiminyom devrinde yaşıyoruz, 
sehpa yağı devrinde değil.. Fa· 
kat 7.uıfeld sehpa yağı ile hasta· 
lanm tedavi etmiş midir, yoksa 
etmemiş midir? Bu hususta bir 
şey bilmiyoruz. Fakat ben öyle 
zannediyorum ki Zuifeldin hare 
keti ne kadar \11;ayri ıne ru olur. 
sa, hiç kimsenin hayntmı tehll 
key dü.sürmüı:.ı .değildir. Benim 
kanaatimce bir bardal: deniz su
~'U, bir bardak 63rap · veya bir 
lokma ekmekten yapılmış bir 
hap, hiç kimsenin sıhhatini tch· 
likeye koymaz ve kimseyi kati. 
yen öldünnez. Ancak bir şey var. 
sa, o da Zuifeldin kendi-:ine mü· 
racant eden hastaların zaman ve 
paralarını yokyere aldığıdır,Çün 
kü Zuüeld olmasaydı hastalar 
pekala başka bir diplomalı dok. 
tora miiracaat eder ve paralan. 
nr, zanıanlarını başka bir şekilde 
başka bir yerde isrf edebilirler· 
dı. Gene üzerinde durulacak bir 
nokta. Zuifcldin cemiyeti beşe
riyeye bir iyilik yapmak için mi, 
yok~a maddi menfaatler temin 
etmek gayesiyle bu sekilde faa.. 
liyctte bulunduğunu anlamaktır. 
Bunun i~in de ..... 

Artık Zuif eld mfiddeiumumivi 
dinlemiyor, gözleriyle kolundaki 
aatinin akreplerinin hareketini 

takip ediyordu. 
(Devamı wr) 

- Bıı taralı dünkü sayunızda -
Hocayı.. nasıl memnun edeceğini 
bilm;yor ve işin haJlini hitama 
erdirmek için gene onun muavc· 
netini umit ediyordu. Onun için 
sordu: 

- EY ... Pekala, aziz Hoca E
fedi, düğün ne vakit? 

- Ah! Bu kadar acele mi. be. 
yiın? Te kadar aculsun! .. Eğer 
bu iş yalnız sana kalsa. galiba 
bugün olup bitsin diyeceksin? Ve 
zifaf eylencelerinin, kına gecele
rinin gürültüsU hemen başlasın 
diye emir vereceksinl 

- Ah yarabb1 ! F.ğer bu müm 
kün olsa! .. 

- Kimbilir"! .. Her şey bcrta· 
raf. hiç bir şey imkansız değil
dir. İhtimal buna da bir ~ bu. 
labilirim ... 

- Ey, öyle ise, eğer bu usta 
lığı da yaparsan. sürUlerimden 
rirmi koyun ve bir koç se<:İP ma. 

likivetin altınıı almak hakkını 
haiz olursun. 

- SSzUnQ senet ittihaz edivo· 
rurn. beyim. Mademki öyladir, 
veldl ve mümessilini ve iki şahi· 
di haznlamaktan baaka vapacak 
şey yoktur. Hemen, vakit kav. 
bctmcden yola çıkmıya bakr.lım ! 
A Ydctimize inti:r..aren sen de dü· 
:irün hazırlıklarım ilon:ıl etm k 
Uzere ,;:eni geniş vakit bulmus 
olursun. 

Takriben ~ki saat geçmi§ti l·i 
b·r s8.i gelip i:r.divaç mukavclesL 
nin aktcdildiğini ve yeni zevceye 
refakat edece'' kafilerJn hareket 
etmek uzere olduitınu oo ·e ha
ber verdi. Bey de hemen zevce_ 
sınin şerefine bi?..zat alaya dahil 
olarak refakat hizır.etinde bu
hmmak üz.erQ karşıcı cıkmıya 
teşebbüs ve süvarilerini tacil et· 
ti ... 

Böylece dngenenin ikam~a. 
hı önünde gayet acaip ve ~ayrı 
mUtecani bır c(>maal bırikmiR 
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Fiyat listeleri asılıyor 
I<'iyat muroknbe bürosu tara • 

fmdan hazrrl"nan fiyat Ustelcli. 
dUnden !tibaren nıağa.uılnrn dağı
tılmağa b:ı.§lanmı lır. Bu listeler, 
vitrinlere ve sair görUncb.lecclt 
>erlere asılncaktır. 

Diln de fiyat murakabe bUrosu
M halk tarafından bazı ihUklr 
Lhbarlan yapılnu tır. Bu ihbarla?' 
arasında kömür, odun, cmıento ve 
et ihtlki.rlan vardır. 

Namık KemAl'ln bu C§Siz eseri, 
Hakkı Tank Us tarafından sııdcleş· 
tlrllerek n<>§redllmlftir. Tilrk tarı 
hlntn harp, kahramanlık ve fevka,, 
19.de heyecanlı \"8ka!.arna veren bu 
mlllı eseri bUUln ok .yucularımıza 
tavsiye ederiz. Fiyııtl ~O kuruştur. 

Satış yeri: VAKiT Kt'T'tO'PllA 11'.:st 

oldu. 
Civarda bulun.ın bütün çinge

ne taüesi, reislerine hürmetle 
riıti izhar etmek ve yeni zevceyi 
alkışlamak üzere ko.-;up gelmiş· 
lerdı. 

Onları dünyadaki mtitebakı 
insanlardan ayıran içtimai mani
ayı, içlerinden birinin atlayıp 
ı:eçmiye muvaffak ola.bilmesin • 
den hasıı ola.n gurur ve meseITet 
hepsini sarhoş etmişti. Sevinçle 
bagırıp çağırıyorlar. kulakları 
patlatacak bir güntltü ile saadet 
temennileri ediyorlardı. 

GU1.el ve mesut zevceye yeni 
ikamctgjhma kadar refakat ede
cek alay derhal hazırlandı ve ga.. 
rip, nim vahşi ve dağı nihayetsiz 
tahavvüllerden mürekkep biı 
sil ile manuı.ras• ibraz etti. 

Nn.srettin Hoca alavın başın 
daydı. Mağrurane eseğine bin· 
miş. ciddi ve vakur, yol açıyor. 
du. Arkasından muzikacılar geli 
vordu. Musiki aletleri şuradan. 
buradan alelacele tedarik edilmi~ 
ve ancak patırdılı şenlik c:avura 
bilecek şeylerdi. Bir kafile ke· 
mancılnrla :vılan oynatanlar. sari 
bir meserretle oynak rnrfodilen· 
ni ~uriilUilü namelerle tereıınilm 
ederek, yahut ezici, bitirici arzu. 
ları kederli namelerle inliverel: 
kafileye ahenk verivorlardı. 

Bunların hmen akibindc, yük 
sek ve muhtecıem bir katl:-a raki 
ben, şimdi be ·in kaympcder:i ol· 
duğu için biılent ve mafnır, çin· 
gene geliyordu. 

Bunun arkasında dn büvük bir 
tahta araba, üc çift oküz koşulu 
ve gayet süslü. kıymettar ku. 
maşlar ve hahlarla örtuJU, o.ıiır 
aıfuo yürüyordu. Bu arabanm i
çinde. maivet ktzlarlyle muhat. 
veni zevl!e tahtına kunılmus. o-
ııruvordu 

Fak t n 5rliu-ll'mni. ne z ngin 
miicı>vheratmı temaşn ve tn.kdir 

At yarışlarının dokuzuncu 
hafta koşulaı ı pazar günü Veli 
efendide yapılacaktır. Bu hafta
ki koşulara az at kaydedilmesine 
rağmen, kuvvetlerin aşağı yuka. 
rı mUsavi olması koşulardaki be. 
~·ecanı arttmcı mahiyettedir. 

Bilindiği gi}>i son iki haftanın 
koşula.ri vila,~t idarei hu usiye
si tarafrndan tertip edilmiştir. 
Bu ko§ulann tahsisatı, Valimiz 
Doktor' Lfıtfi Kırdar'ın himme 
tiyle bu sene vilayet bfit{.'CSinc 
konmuştur. Gelecek sene de aynı 
himmeti sayın Valimizden bek
ler ve 1stanbul at severleri namı 
na şimdiden teşekkürü kendisi~ 
bir borç biliriz. · 

Bu haftaki .koşularda m~e. 
r~k !bahis tir.erinde ufak blr deği· 
şıklik yapılmış ·ve üç yerine iki 
i~ili bahis konmuştur. Gene es 
kı çifte ve bir üçlü !bahis vardır: 

lkili bahisler 3 ve 5 inci ko
şularda, çifte bahisler 2. 3; 4. 5 
inci ke>§ular üzerinde, üçlfi bahis 
3 • 4 • 5 inci koşular üzerinde
di r. 

Bu haftaki k~uların me.cıafe. 
leri ve kaydedilen atlar şunlar. 
dır: 

BlRfNct I~OŞU 
(Bozku-rt ~j 

Oç yaş:ndaki yerli yarrm kan 
İngiliz erkek ve dişi ta ·Jara mah 
sus. Mesafesi 1400 .. 

1 - H~vcs (Suat Karaosmm'I) 
Siklet: 58 •• 

f - Delikanlı (Tevfik Ali çı· 
nar) Siklet: 55 

1K1NC1 KOŞU 
(Bahariye 1.."-0~usu) 

Üç yaşındaki snfknn Arap er
kek ve dİfiİ taylara mahsus .. Me. 

safesi 1200 .. 
1 - ~uru (ŞC1ıket Tltrgiıı> 

Sıklet: 53 .. 
ı-Sülcyk (Sedat Borteçcne) 

Siki.et: 53 •• 
3 - Melike ( Pren8 1lalim) 

Siklet: 51,5,. 
üÇONCü KOŞU 
(Sat~ koşusu) 

İki yaşındaki safkan İngiliz 
erkek ve dlc;i tavlara mahsus 
Mesafesi 1200 ~ .. 

1 - Cengiz·· (Asım Çtrpan) 
Siklet: 58 

2 - Bomba (Suat Karaosman) 
Siklet·: 56 

3 - Yavuz (K. lrtlcılmaz) 
Siklet·: 56 

4 - Par<Wn (Fahri Atlı) 
Siklet: 5!,6 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
(Handikap) 

. Dört ve daha yukarı yaşta yer. 
1ı yarım kan İngiliz at ve kıs 
raklarn mahsu . Mesafesi: 2200. 

1 - Poyra:: (Prens Halim) 
Siklet: 68 

f - Cessur (Talat AtcanJ 
Siklet: 55 

S - Olga (M. Ç<flebi) 
Siklet: 53 •• 
BEŞt. tOt KOŞU 

(Centilmen) 
G ve daha. yukarı yaşta yerli 

. af kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsus .. Mesafesi 1800. 

1 - Ozctemir ( A. Almatı) 
Si1\let: 6 .. Binicisi ôzdemir •• 

f - Roi (S. KaraoS11 atı) Sik
let: 61! .. Binicisi Dr. Scfcro/ •• 

3 - Mimoza (H. Eray) Sik. 
Jet: 60.5. Binicisi Sedat Evrcnos. 

4 - Yeti (A. Aynagöz) Sik
let: 60,5 •. Binici.si Sait Alason •• 
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Bir kadın 
l(ocas ·ı e iki çocu
ğunu zehirledi 

Antakya.. (llususiJ - Mer. 
kez nahiyesine bağlı Apaydın 
köyünün Tababiye mahallesin 
den Arif oğlu !\lohmet, cumarte
sı "ilnü karısının hazırladığı sa. 
bah kahvaltısını yedikten sonra 
sancılanınıya başlamış ve biraz 
son~ da çok fenalaşmıştır, Meh· 
medın bu halini görenler derhal 
jandarma karakolunu haberdar 
ebnişler ve işe el koyan jandar. 
ma, sancılar içinde kıvra.nan iki 
c;:?C~l~ zavallı kocayı şehre ge· 
tırmıştır. 

Fakat Mehmet yolda iken öl· 
müş, isti~al> edilen karl8J, Bil 
seyj n kızı Dudn geçimsizlik yü 
zUnden kocasmı zehirlediğini itL 
raf etmiştir. 

30 yaşlarındaki katil kadın, 
tevkif edilmiş ve hadiseye müd· 
deiumumilik el kovmuştur. Ç'.o
cuklar basta.hanededir. 

iz mitte 
Zafer Bayramı emsalsiz 

surette kutlandı 
lzmit•, (Hu.m.s'i. mıthabirimn

den) - Bu sene, yurdun her 'ta 
raf mda olduğu gibi. 1zmitte de 
Zafer Bayramı emsalsiz bir te
zahüratla kutlandı. Denebilir kı 
lzmit, halkı, bu derece coşkun 
ve heyocanlı tezahüratı yıllardır 
görrnemisti. lzmitte yodi Ycl§m· 
dan yetmiş yaşma kadar ne ka.. 
dar vatandaş varsa, bUyilk bir 
sel halinde törenin yapıldığı 
Tayyare m;ydanına akmıştı, 

Faşulye, nohut ve merci
meğe azami fiyat kondu 

Burada Korkomutnn Korgene· 
ral Mu.za.ff er Ergüder çok mfi· 
him bir nutuk söyledi. Aradan 
birkaç gün geçmiş olmasına rağ 
men bu nutuktan bazı parçalan 
Türk unıumt efkarın arzetıneyı 
bir vazife telakki ediyorum. 

Umumt harpten sonral i fecl 
halimizin mufassal lbir tarihq( si. 
ni çizen komutan, dedi ki: Fiyat mUrıı.k&be aı.omllı)vnu dUtı de. 

mutat toplantı:anndıın bJrlnl daha 
yapmı§tır. Bu toplantıdb komisyon, 
kuru tıı.sulye, nohut ve mercimek ti. 
ya&ırmı yeniden tctk!k ctmlşur. 

Dün vermiş olduğu kanıra gl5ro ça· 
lı yumU§llk ve Anadolu 11ert ulaklan 
yı\nl tombul kuru fasuıyenJD toptan 
lrllosu 19,5, perakende 22 5, sert çatı 
toptan 20,5, pero.kend 23,5; boroz 
toptan 24, ı'crakenrro 27,5, ufnk Rize 
battalı toptan 27, perakende 31; Dor
mnSôn toptan 29, pernltend 33,fi· 
barbunya toptan 15, perakende 11: 
karadcnl:ı: ufak ıs, peral:ende ı ku 
ruştur. 

l'<ohut fiyatlarına geli~ce temiz n 

tureı nohudun loptan fiyfitı 15, pera,. 
kcnde 17,5; 28 numara kalbUr Ustu 
temiz nohut 17, perakende 20, 80 ııu· 
mara kalbur tıstU tspsnya tohumu 
toptan 22, perakende 25,rı, 32 numara 
kalbuı Ustu lspıı.nya lolıumu toptan 
27, perakende 31 kun:ştur. 

YUzd 6 firesi ve yUzı!e 10 böceği 
almml,7, yUzde 85 rand•rtıruılı temts 
yeşil mercimeğin J.-Jlosu toptan 21, 
pcrakcmde 24; kınnw mcrclmek lop 
tan 13, perakende 16 kuJ'U§tur. 

Bu llyatıııra, tstanbuıun yakm semt 
leri için naklly ve amballij zammı o.. 
larak 20, uzak semUerl için de 40 
para illiı.·c c<!llecckUr. 

"- 26 Ağustos sabahı bütUn 
topçu kütlesi umulmadık bir is
tikametten ateş açıp Türk piya
de ve süvarisi taa.nııza. geçtiği 
taman düşman ordu u tam bir 
baskına uğramıı:ı; nereden ~eldı 
i:;>ini bılemediği bu yıldırım km. 
vetin savleti karşısında muhare 
beler vermiş ve nihayet 30 Ağus. 
tos günü tamamen yok edilmi 
tir. Şimdi dünyayı ateşe bürU. 
yen yeni harpte motörlü bir or 
dunun 8 haftada 600 kilometre 
ilerleviş kaydettığini söylüyor 
lar. Biz, c:arılı:h ayaklarnnızla 
9 günde dovüsc dövüşe 350 kilo
metre yürüdük." 

Çingene kızı ve beyiade 
Askerlerim. dünya orduları :ı. 

<;inde erlik alanında bir cş!r.iz 
olmadığım biıtün cihsı. bilir. 
Mafevki 1rnrşrsmda itaat'i b r 
asker c•lan evıatlarımın düşnınr. 
karşt ında gazabh bir ns:nn oldu 
ğunu görmek istiycn varsa; bu· 
~'Ursun .. '' 

etmek, ne de hatta gôzlerind 
parhyan saadet lem'alarından 
müstenir ve mütehayyir olmak 
kabil değildi. Çünkü iba.ştan aya· 
ğa kendısini tamamiyle setreden 
kalın ve sık bir peçe, bir duvakla 
örtiilü idi. Arabanın etrafında 
ve arkasında, bin seneden f a.z!a 
olduğunu iddia ettikleri bir sal
tanat hakkına varis olan hüküm 
dar hanedanının muti ibcndcgani 
sıfatiyle çin~eneler yürüyorlardı. 

Rengarenk elbiseleri içinde 
~zcllcşmiş ta:zc Qingcne kızlar 
hareketlerinde tabii bir çeviklik 
ve bir letafetle fevkalftdc dilfirip 
rakslar yapar.ık nümayi~i canlan 
dırıyorlardı, Hatta mesctTet ve 
memnunivctten h~ıl olan in· 
tizamsız tcrennümlerin ve dağda 
ğalı tezahüratın ortasında gider· 
arabanın etraf mda. ihtiyar falcı 
kanlar bile dan.scdiyorlar, tepl 
nip duruyorlardı. 

Alay yolun yansını katetme· 
mi.5ti ki yürük hayvanlarına ra· 
kibcn alelacele koşup gelmiş olan 
beyin suvarileri iltihak etti. E. 
fendilcrinin ~voelerini ihtiramla 
. clarnladılnr ve hemen şeref mu
hafız böltiğü teşkl etmek Uzerc 
arabanın iki tarafında sıralandı· 
lu. . 

Muzikacılar gittikçe artan bir 
teheyyüçle ahenklerini bir kat 
daha arttırıyorlar ve gen<: kız 
lar vücutlanna icabında ibilfüh 
tiyar eğilip bükülmek ihtivacım 
ve şehvetkarnnc vazl\'(~tlerine 
müstesna bir hararetin n~zlı eda· 
sını veren tabiatin semahatle 
kendilerini teçhiz ettiği füsun. 
kar tesiri gizlemek ?.a.hmetini bi· 
le ihtiyar etmiyer k. cı:rc•kliıyıcı 
cilvelerle sflvarilerln etrafında 
ke!ebekler gibi uçu~mıya devam 
edıvorlardı 

Bu esnada beye srelince. o da 
mc-sut ve mesrur. bir türlu M· 
kim olamadığı bir sabırs·zlıkla 

sevgilbinin mu,.asalatm ıntızar 
ediyordu. Hatta çir.g ne musiki. 
sinin cazip nağmeleri uzaktan 
aksederek kulaklarIDI gıcıklar 
gıcıklamaz, hemen bir lıayvana 
atladı ve slirntı~ alaya knrşıcı 
gıttı. 

~asrettin Hoca beyin yaklaş. 
tı~"lm görür gormez, merkebini 
ileri UrUp beye durmasını işaret 
etti ve munharekarane bır tavır· 
la çıkıştı: 

- Oldu mu bu ya? 1.emlekc· 
tin Met ve teamUliitına, usul ve 
itiyadatma böyle t~avUz etmek 
yakışır mı sana? Böyle haysiyet 
\.'e vekannı çiğncm!ye ve hepi. 
mizi de mesuliyet altında bırak. 
mıya ne hakkın var? 

- Bırak beni, muhrerem ve 
aziz hocam, ne haleti ruhiyede 
bulunduğumu elbet bilirsin.!. 

- Evet, bunların hepsi doğru, 
Fakat böyle olmakla beraber, 
kcr..dini 'tülilnc: bir vaziy te koy· 
mak için kafi b;r sebep te§kil et· 
mez. 

- Bin defa hakkın var, Hof'a 
Efendi! Fakat olan old ı. ya.. 
nahın şimdi? 

- Ah, evet, işte hep böyledir• 
Hep işleri altü t ettikten sonra. 
benden nasihat isterler. akıl da.. 
ıuşırlar! .. D ınck gene ben seni 
müşkill ınevkiindcn kurtaraca· 
ğım. öyle mi tasavvur ediyor 
sun? 

- Ovle amma bu senin 'c;:in 
favdasız d; olml\ arak! 

- A.nla~ıldı . Y nı?. c:· emek 
kolav. amma vapmak ,nictür. 

Azız atam .. Seni teker teker 
tanıyan milyonlarca şüheda şim 
di saf saf olmuş senin arkanda 
el bağlnmış bizi gözlüyor, Emin 
ol c:ızdiğin yolda yürüyeceğiz. 
Gerekirse birkaç mislini düş. 
manlarımıza ödeterek arkanda.ki 
ehıtlerin saflarına iltihakta ge 

cikmi) ece<7iz: buna and iciyo 
ruz" 

Kahramnn evlatlarım. and ıçi 
niz ... 

Ba buğumuz Büyük İnönu 
Biz sana malik olmakla ne kadaı 
mesut isek, sen de 1 ı\ aıun en 
bahtiyar başısın. Bugün bUt n 
dünyada mill'}tı•·ı fc:fr·nasız k"n 
cıisinc ba;:lamış bir t k çef var 
o da ensin. &.n dbv'ıı;te ı:ie. b 
r15ta da milletini :n f rden zaf 
re uln!';tırP;orsuıı. '' 

Sen yeni bir dovw karar v ı 
di y ın gün istiklfı limizı muhafaza 
iGin bn.c;ka çare kalmad,wın 
Türk mıllcti inarumstır. O za 
mnn senin işaretinle nasıl d ~ 
hır d vrileceö"ini biitün dunv 
gorcccktır, bun hazır·z. • 

Ord nla, milletinle b rab 
1nönii, sen s ğ ol .. " 

Adanada elemek 
15 kuru~ 

Adana, (llıl8i.lsi) - İki gıın 
denbcri şehrimizde ekmek fiyat 
lan artmı§lır. Evvelce 950 gra. 
mı 14 mruştan satılan el.mekle 
Bimdi 15 kunıştan ııblmakta 
dır 

- Ne demek? .. Bu da Jıall"fl:ı. 
dıkten ronrn. sürUlerimden daha 
virmi ko run ve bir koç ayırıp 
tasa.mı! ve tem<'llüklhı altına a.. Fuarı geze:Je:r 
labilirsfn. l:mıir. CRusu..ttl - Pazar ,u. 

- Sen öyle bir teşci usuli' kul· nü fuarı 40.775 lti ı gezmiş bu 
lan ·orsun ki b~ır,ıhti,·ar in~anın sur tle 12 f!ilnde fuan e nl r· 
filt .. ı bir~~ c;ır"''"'r icat etm·ve 

1 
savısı 3-12.552 ye bati~ olm • 

( Devom1 6 ıtırıda) tur 
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Çinge · ~ kızı ve beyzaoe SANiN 
KA .. JPlAR 1 

-----ı 
6211 No.lı meaaha k"ıdmı zayi et· 

tim. Yenisini çıkar&cak•mdan eakial. 
nin bUk.mU yoktur. 

Sahibi: Kıbar GtİJIKÖr. (S'71'8) 
(Ba.~ ta ıf 5 incide) 

kabiliyetli w hale gelıyor. Ulüv· 
vü cenabın, semahatin harikula. 
de r;ayretler sarfettirecek kadar 
değ ,rliclir ... Diişünüyorum. ba 
kay::m ... Hah, buldum! ... Bu cok 
geri kalmış ahalive bazı ,·enilik· 
ler, bazı terakki ve ıslühat t~d· 
birl...ri liı.zımdrr Bu mcYanda 
memlekete yeni bir itiyat,· bir 
usul sokmak icabcdivor. Dur bu. 
rada, alayın muvas'llatını bek. 
le! ... Icabeden ~eyi ben vananm 
Kadın s nin yanma geldiği za 
man, hiç merasime hacet b rak 
madan, külfetsizce kucakla, sa. 
rıl beline, ve beraberce atmm en 
hIZ!ı yürüyüşüyle dört nala eve 
avdet et! 

-a "-"- .. ıc .,, .. ..:.ış ve ıatıf bu oda· 
'·k, "' .1adJ~ı tnkdil'de her biz· 
rrıeti ifa edecek bir hizmetkar sı. O 'ı Ş MACUNU 
ı at m kabul etmiş. etli cnnh bir 1 * • • 

336 ııenesinde Arahi.'ıtanda 8 inci 
kolordu karargAhmdan aldığını aaker 
ilk tezkeremi zayi ettim. Yenisini ala_ 
cağımdan eııklainin hUlmıU yoktur. 

((imrene dilberi de avrılmıştı. 
Binaenaleyh evine avdet eder. 

ken, Nasrtetin Hoca oldukc:a 
hürmetli bir servetin başında 
bulunuyor ve Ak~ehire doğru yol 
alırken. ge<;irdiğ-i ahvale dair ha· 
zı mül§.hazat dermeven etmek· 
ten hali kalmıvordu Mesela di· 
\Ordu ki: 

- Ey ~di kısmet! Sen tıpkı 
hafif. oynak ve hevesine düşkün 
bir kadına benzersin! .. Cok za. 
mandanberi bana karşı zalim ve 
hain bulundun. Hk bir zaman se. 
ni ne anlamıya.. ne yakalamıva 
muvaffak olamadım. Fakat iş
te, şimdi senin sırrına ermiş bu· 
'unuyorum! Sana hakim ve senin 
lütfuna na.il olmak için meğerse 
c::ingenelere anlıyabilecekleri li· 

Ctdenkı Gf"mre köyünden MWtta.. 
fa oğlu ısu dofumlu Mehmet. 

(3132) 

* ~ 
suıtanahmet 2 nci ilk okuldan 

94.0 - 41 yılında. s.ıdığun §ahadetna· 
meyi kaybettim. Yenialni cllapatmıdan 
esklıılnln hUkmU yoktur. 

Nihat Karaçoban. (11116) 

* • • 
Kastamonu San'at okulundan aldı. 

ğmı aakert orta ehllyetnameml zayi 
ettim. Yeniıı1nl alacağım.!an ealdslnln 
hUkmU yoktur. 

9Sı mezunlarmclan Evrenyell Ah. 
met Ertürk. (87183) 

* * * 

Çingenenin yanına avdet etti 
ği ?.aman. Hoca ona anlattı ki a: 
layın istikbaline cıkmak suretiy· 
le bey tarafından fıdeti belde hı 
la.fırı.da göst0 rilen nezakRte mu: 
kable olmak ü1.cre veni zevc.e a· 
ra.b:ı.dan yere inerek efendisine 
te-şck.kür etmek Iaz·mgelir. 

sanı kullanmak, kullanmasını D · 1 . 
bilrr.ek lazım gelivormuş!,. Yal. iŞ ere hayat verır 
lan! Hop, eşek!,. Sevine sevine 

8 Tqrinlevvel 929 da Kocaeli ku. 
rnandanlığından aldığını terhis tezke· 
rem ile bonservisimi ve nüfus tezke
remi kaybettim. Yeni.sini alacağımdan 
eaklııinln bUkmU yoktur 

yürü bakalım! Bundan sonra ar. • ANCAK--• ... 
pı viyeceksin. Samana, mıs·r • "'W 

Bu suretle Hocanın pHl.nı hiç 
bir karışıklı"a meydan vermeden 
tatbik edilmis olacaktı. 

Bey, sevgilisinin kolları ara· 
sında sarılı, dört nala gözden 
ka:l · !du. Kendi süvarileri de a· 

kocanına. karpuz kabuiuna vat 
mıyacak~m! 

Ali Nuri Dı1nu•· 

Her sabah, öğle ve 
Jkşam, her yemekten 
·onra mutlaka lırça-

Bulup getirene mUk&.fat verilecektir 
sıı doğumlu Bayramotlu Satı 

Oztürk. (S71S9) 

• • * 
$ubeye Davet lay· .:rkederek cf endilerini ta. 

kip :vorlardı 
.E' •,..nbirc h°adis olan bu hal Eminönü Yerli Aa. Şuheelndell: 

d~n • , kına dönen çingene baba: Yd. P. Atğm. suıeynıan oğlu Ah 
hır t ~ bulutu içinde süvarilerin met Cenap 312 (13386), 

' amak şarttır. Bu u· 
ıulü şaşmadan, mun
tazam bir metodla 
takip edenlerin dişle 
!İ mikroplardan, has· 

Samatya nüfus memurluğundan aı· 
dığım nüfus klğıdımı za)I ettim. Ye. 
nisinl alacağımdan esk.Jsinln bUkmU 
yoktur. 

ka; .>0ld ~~ ufka bakakalmıştı... Smı:t 8, MJ. Me. Meb.net Ra§lt o~ 
O f•r • 'l hir gürültü, bir tasdik ıu Osman Nuri 298 (331-64). 
ve 1.a • 'P fırtmast cemaatin saf· Deniz Makine Yzb. Ahmet oğıu 
lannc:ian çıkıp yükseldi. Mehmet Cemal 301 (1274). 

G"nck-in alkışı heyecanlı bir 0en1z Makine Yzb. Mehmet oğlu 
tevrt i- ç:nladı ve yeniliğin nü· Mustafa LQtfl 304 (1531). 
fuz kabiliyetine raci .hakiki bir Bu aubaylarm bUviyet cU.zda.nlar!le 
7.llfer teşkil etti. birlikte acele oubeye mıı:acaatıan llAn 

'":~ı:: ara:banın önünde v\irümi· olunur. 
Ju_•\·esı kalmıyan çingene şiın. 
. w. \.ln önüne ~eçmişti. Bu sı. 
a • asrettin Hoca da yeni va· 

... , ~n bilistifade genç kızların 
ıı·n r- :ı sokuldu. Tatlı şakalar
ı onu selamladılar ve kendi sa· 

natlanna merbut oynak hareket. 
Jer arasında cilretkiı.rane vaziyet. 
ter alarak Hocanın etrafında şeb. 
vctkarane dönüp durdular. 

• • • 
Vaköd&r A.tıkerllk ŞobNlnclea: 
Refah vapurunda telliden vefat 

eden deniz gedikll üat Ç&VUf Nulp 
Allııln aileaf olup gere.il UskUdarda 
Sellmmı caddealnde 367 sayıda ve ge., 
Nlme Alemdar Molla Allyültenarl 
aıab&llesl TOrbe aokak 21) Ayıda götı. 
termit olduğu lkametgl.hlarda bulun. 

1 m.ıyan alleainJD m&8f aıuameleal ya· 
pılmak tızere derhal ıut-ıeye mtıra.ca 

atlan ltızumu fllD ol•.ınur. 

Bu esnada bey ikametgahına 
avdet etmiş bulunuyordu. Se -
vimli ve füsunkar zevcesini sa -
dık hi~etkar ve cariveleıinin 
dikkat ve ihtimamına emanet et. Beyoilu Halk Sinemcuı 
tikten sonra, düğij.n devam etti. 
ği müdde~ misafirlerini ağırla
mak ve gelen alayı ihtiramkara· 
nıe merasimle kabul etmek için 
istihzarat ile meşgul oldu. 
Kayınpederini tasavvur edile· 

bilen hürmetlerin son derecesini 
iıbraz ederek karşıladı ve düğün 
münasebetiyle gayet muhteşe-

8agb Matine ıı de c~ ı de: 

l - KmJ1ölge SO K.ııam birden. 

1 - Anlanlar Adaeı. Macera ftlml 

1 - Vafmordan Kaçarkem. KomeclJ 

Yeni koltuklar kono.muıtur. 

Birinci sınıf bir bayan 
terzi kalfası aranıyor 

mane tezyin deilcn büyük salona 
bizzat kendisi sevketti, orada hu. 
susi bir ~ref ve ihtiram mevkii 
gösterip oturttu. 

Sonra . ~asrettin Hocava hitap Ankara.da tanınmış bir bayan 
C'derek, bundan böyle ona karsı terzialnln yanmda prömlyerllk ya. 
daima mütehassis olacağı kat'i , pabiJecek tecrübe v.? iktidarlı ve 
emniyet ve itimadı izhar ile, dü· ' i bonaervlal haiz bir rA::-z: bayan ara· 
iün esnasında kendi ine vek8.let ı nıyor. Taliplerin Haydarpll§a Dev. 
etmesini, ziyafetlere. eğlencelere letdemlryollan l!ııhal!ebe.linde sıı.I 
riyaset eylemesini, velhasıl u • dettin Onata mektupıo veya biz. 
mum.iyetle misafirleri izaz ve ik· zat mUracaatlerl. 

ram ıçin ne ~·apmak lfızımsa vap. iil••-••••••••i 
masını ve uzun müddettenberi l 
bekleyıp özlediği kansının kolla.. -------------
rı arasına. iltica ederek nakabili ıı••••••••••••ll 
tatmin ve ateşin muhabbetinin 
cereyanına kendisini serbest<:e 
terkedebilmesi için bu hizmetle
rin kiıffesini deruhte eylemesini 
rica etti. 

Hoca bazı bahaneler serdede· 
rek bu JıizmE>tleri bac;·ndan sav· 
mak ictf'dıyre de, fazla ısrar et. 
mıyordu. müdafaası gevşekti .. 
Bey d€' bahsettiği koyunların a. 

GOZ MU fEH ASSISI 
Kemal Tarkan 
t>azr.rcıan oaşKa aeı (Üll 

O<'.:l.&UEN 80'-'KA 

1 aksım, Kamer Palas 
1 nci kat 

dedini eh<.>mmiyetli fmrette arttı· ı -------------
nnca büsbütün mukavemet ede 
medi ... 

Bu suretle vekaleten düğür 
sah.bi vazife ve sali'ıhivetini ka· 
bul rt.'lliş olan Nasrettin Hoca 
8.deti be1de üzere bir hafta de. 
vam eden di'ğim e<'{lcncelerindc 
vaz·ff·"inı gayet sor'Uk kanlılık. 
la, şaşırmaz, bunalmıız bir buzu 
nı ka b, bir sühuletle ıfa ve ik 
mal ettı. 

Bu rcuterııadi zevk, e"tlence ve 

Birincı sınıf 

ıütehassıs doktor 
NURı BELLER 

IH "'" RUH 11.\~1 Al.iKi.Ai. 
4.nkara Caddl"t'l No H 

1ııınPıı,. """~it rl ıl\ tt•n ltlhar"ı 

alıklardan muhala
~a edilmiş olrır. pas
~anmaktan ve çuru· 
nekten kurtulur. Her 
:;aman temiz, parlak 
•n n.;:--1 ,...1,...-c•~l .. J .. ,,_ı, 

Mustala oj'lo tamall Gönüllüler. 
(37141) 

tSTANBUL BORSASININ 
4.9.Ml '1Y ATl.ABI 

Londra 1 Ster~ 5.24 
Nevyork 100 Dolar 130.025 
Madrid 100 Pu.eta 12.9375 
Stokholm 100 İneç Kr. 31.0050 

ESHAM ve TAllVtLAT 

İkramiyeli % 5 938 

tkramiyell % 5 933 
Ergani A. B. C. 

19.60 

20.30 
% 7 934 Sıvu-Erzurull' 1 20.15 
% 7 93" Sı:vu-Er· 

1 
zunım 2 ilA 7 20.2'5 
Anadolu Demiryolu I v~ U <&e.50 

' Merkez Bankaırı 124..50 

-ı 

ile sabah, öğle ve 
-:ı/qam her yemekten 
sonra günde 3 'delo 

Sahibi: ASIM U8 
Eczabanelerle bllyük ıtriyat 

1 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaa.."' 

Umum neerlvab idare eden: 
~._,.__.,.,._...__Aııll_ 

mağazalarında bulunur. 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazlları 

fferkı> kenfll ~y:ıtuıı yafa! - HikAyeler - BEKlB 
8frlU KUN'l 

S"ul Seviyorum - Roman - tJ'QB.llAN BURÇA.ll 
ıo Oenııt- <.azetef'J,lJi - S~~ ALTUG 
t.lt'<111ıu \leb'u'IUJ 1b'77 :.lSll - llAIUll .fARIK VS 
O~bncü ~ultso :llehmedln ~hıtht't Oilttuıü - mı..\olt UH.Allı 
Kf'ıtdl kendine 1000 ketime !Je ctretld - Fl'aluı1ZC8 kJtAb

Kcna. lll'l!d:nı 100() kelime ile iStrettcJ - Almanca kit.ahı 
f\.Pnd krndine ı 000 keli~ 1t öğret1cl - tnılliuıe kltab· 
\ılkPrı tian:uı - ~LAH.\'ı11~ KİP 
lbı)-a' mı bu - ~ man ~ASAN RAstM U8 

nyaıı 

Yüksek Ziraaf Enstitüsü Rektörlüğünden: 

ı - Kurumumuz ckurıarı !ç1r, afağlda mlltdan yazılı kuıra§lar Ticaret 
Odasından alın3n ll"U~unmen be.ı(>"Jer üzerinden kapalı zar! usulile Uıalesl 
yapıtacaktt:-

2 - Hıal(' 6 9.194l s:fınU llllat ı • de yapılacaktır 
8 - Muvakka• :e.::ılnat yüz·le 7,5 tur. 
4 - Ş.ırtnamcyl ı;crmck v .. anha fazla ızahat almak latiYcnlerln dal. 

-e mUdllrlilt;Une mUracnotıarı (5722) (7304) 

CiNSi l'lllctan Muhammt"n bedel Fı.. Tutan 
Erkek paltoluk kumaıı 1)75 metre 630 - 2362.50 

l!:rkck 4'!lblsellk kumaş 1100 metre 615 6766,00 -
•<ız tayyör!Uk i<U1'18.!; 110 metre 620 - 12•0.oo 

Kız mantoluK kumaş 30 metre 730 - 219,00 

10,l\86,50 

ziyafet haftasır. 'a Hoca. be ·in 
ıtibar m bih ük bir dcrebevi gibi lnhis;\rlar U. Müdürlüğünden: 
daima en yüks21t b~r hürmet mev 
kiinde tuttu ve i ~ ri daima ge"'i~ 
elden gorerek, ha i 1ne t amah· 
karlıl.l&.ra mn dan vermcd ~! i . 
~in. 1· "rl~"~İ m"-ırı:ın etme'"e mu. 
vaffak oldu VE' et ::ıf" ·1da b;r,.ok 
dostla't' pevda etti .dost bir mu· 
bit kazandı. 

J,fr!l.mafih me"aisi lfocava muh 

et ·st 

Fı!;ı t,pnsı bUvük 
Fıçı tıpa~ı küçUk 
Fıçı tıp:ısı bezi 
Mu,amba önlUk 
LAıiUk No. ve harf 

Mlkdıırı 

10 ooo adet i 
H'.000 ,, ) 

l!'iC.,000 
220 

:?.k.000 

Mı t • !1 H. 

Ura Kr. 
sso -

%1 
Lll'B 

')Q 

t. mlnatı 
Kr. 
50 

MUtcabhl-11 rnnıına 

770 :1 75 
1190 ~~ 

EKSiLTME 
~ki! 

A. Eksiltme 

Pazarlık 

A. Eksfltme 
A. Eksiltme 

GUnü 
12/IX/Dfl 

• .. 

Saati 
11.30 

9.55 
11.10 
10.llS 

telif k37"'n"'lnr dı t"Mİn e'""'erli 1 - NUreune VP ;ıırtn.ımelerl mucibince yukarda ~lns v• miktarları yazılı • ıcalem mcizeıne !ıizalarmdA 

değil ... 11"'re!5. m·ııı·;,·eti dahili· ~österllen usullerle a ııı aıınacaktır 
M JtC en C"Va nr.::ı"'"ı"Aa zevce ;n 2 - Muh 1mme- ~ ocll• rl rnu\•akko.t tt>m!:..at•an eK-.lltme §ekil ve saatleri hizalarında yazıl•c ır. 
W,, ~cfttl tldıhı. ı:trah3 fre"İIİP S - ~ksi!tmc \'e oazarıık nlzalarmda yazılı gUn ve eaauerde Kabataıta Levazım şubesindclrl Alım ko 
trendi ine tahds olunmuş ve a- mlayonunria yao •acaktır 
raba boş kalmamak için de kızış. • - NUnıunc stlzü '{eçen şubede görll'eblleccği gibi §8.rtnanıclcr de parasız ıııınablllr. 
tırıcı ve gıcıklayıcı evzai sebe. 8 - LStek\ilerin tı.yin oıunao s-Un ve saaUerde yü.zu~ 7,f güvenme parasiyle birlikte mozkCr komlııyons 
biyle Nasrctt~ Hocuuı> bilh~· müractaUan. (7575) 

1 

C.:ret meraklJ TC gtılUııçJU reeimJi blki,. _,Jı 

Zıpzıp Haaan Fener atadyoffl 

.. 

gayet meraklı ve gQlUnçlU resimli bil<:,.-. "' 
.\.yrıea: Bir kah11un;111lık deebııı - Uturıım ımyal&l' rtt!I* I 

gerdanlık bJk()yeJerl - ZPngln bilmece - l)Ört ~ ıl" 
He.- yerde fiyatı 7,rı kuru,tur, - Tevzı yerl:{ AnkAr& 

lıtanbul Belediyesi ilanları 
TıWmln ıs. İlk 'l'. . _.;ıj 

t"'~ 552,20 41,iô Faub hayvan hıı.atahanesl ve şuatıa 
aLr.acak ceza \"e levazım. tlY'°' ' ' 

2250,CO 16!U5 ı:arUllceze m~esseaeıılnin yıllık Uı urta' 
HiOO:> kilo pnl.ılteı ve 30000 adet yuııı 

"""' Tahmin bedelleri ıJc ilk temlıınt nılkdarları yukarda ~t 
açık ekslltmcyc kom.iınuftur. Şaı-tnameleri Zabıt ve ııua 4 l.f 
kaleminde görOiehıiir. İhale 22.~.!JH Pazartesi gUnll ssat 1 

c!lmende yapılaraktır. Taliplerin lllt teminat makbuz ver- ~ 
94.l yılına alt Ticaret Odası veıılkaierile ihale gUnU mua~ ,'ftJO 
Encümende ">Ulunma•ar:. 

*** ~ Kadıktsyünde Oısmıınağa mahall~sinln SöğUUüçeoıne 90 ,JJIP ff 
19--17-2:; v~ 13 numı.r$.lı dUkkA.1 ve ah§ap 3 barakanııı b ,_. -
edecek an1<nzının r.al·~ı kapalı z.trf usuıııe arttırmaya koııuJJll ~, 
bedeli 6Fi7:> lıra ve ilk t."minatı 5t!S lira 6" kurugtur. şarın-ı:ot ~ 
ameıa.t mli.IUrltığU kal~mlnde görtı.ehlllr. İhAle 12.9.941 cı:ııı.a ~ ""
de Daimi Encllmeııde yapılacaktı"· Tallplcrln ilk teını.nat Jll~.I 
tup!arı ve kanunım ıbrıızı l~nn LC~en vesikalarile 24.90 n l)llol' ~ 
tarl!atı ~evreslııde lıuıriayacaldarı teklif mektupıarını ,,...-
1' de kadar Daimi Enciımene vennelerl Jlzımdır. ~ 

.. • • P"ı"ı 
5 EylQı 94.l ra:ihlı!den itibare'l asker ailelerine yerdJ11l ~lf/J 

ve fıı:.ifa oekll değfşılrlııııi§ ve :ı.y:ı:.u 2 Eyl(l} 94.l tarihi! ı"' rl ,. 
edilm~ olduğundan bu tarlhten llltıaren eski usul ve esaa!• ·o4"' 
pbııen ve ferden salma suretile ı; crckse maaş ve ticretıer userı ..A 
tarbiyat üzeX'lnden tahıl.Ata nıha;et vertlml§tir. .-J'; aır· ~ 

Badema bu ııc.rabaı in baka.rli5ını tahsil için müracaat t-"'
D.llen paranm bdenm<-m( 111 ve böyle bir hareket kasıtsız .,eya ~ 

da. vukubulabltecegınc göre dcrn Ll lıcsap lşle.rf mildllrJUgi)ıl' 
verilmesi luım geldiği sayın hal'tın nazarı ıttılama .,.zoıuııur· 

Aydın 
Kıymeti 

Ura K. -" 
31~!< 75 54 Mı..htelif cins evrakı ınatıııs- *' V'. 

VH.lyet hususi Mur~sınlıı UM~ yıl: ihtiyacı o.an 54 ııaıeııı,.. 
715 kurug muhammen :uymetll t'''rcou matbuası tabedilmek Ol' 
konulmuıtur. 1, il 

İbale 11 Eylfı! 9•1 tarihine rns:.lı.yan Perşembe günü _.ı 6~ 
Dalml EncUmenınde :·apılacakt•ı. 'lahplerln 239 lira teıı:ıın•t ~1 
Ukte sözil geçen ~Un ve saatte c~cflmen kalemine ve !tp.ZiB oı.'ıı:-. ·..ı 
istlyenJerln her gün rnc.Uınen kilt'mı:ı:ıde hususi idare mUdürlll c1'
atlerl HA.ıı olunur. 

lcmdaTma GN. K. Ankara Satınalftltl -' 
yonundan : ~ 

Bir metre1:ıne otuz bir kuı"l~ doksan santim fiyat d• 
"228.ilOO,. metre çamaş.rlık bez !!2.ı;,4.1 Pazartesi gUnU saat 16tıt· 
J. Sa. Al. Kom1ıyc numuzda ka(.ı:ılı zar! cksiltmeıılle aıınacal' 
komiııyonİ.ımuzda her ,.:un görilıuı·. f.artnamc (3621 kuruş ııed'' 
Ankara ve 1stanbı:l J. Sa. Al, Ko !arından alınır Muvakkat t• • __ ı, 

Ura (46) kuruşıur. ~t.eklilerin kapalı zarf teklif mektupi .. -~ 
vaktlndeıı bir ı;aa ev,, :ıne kad~~ komlııyonumuza' vemıeıerl ' 

...... 
Lira 

116 

Beyoğlu Vakıflar 

Kuru, 
79 

Lira 
li 
kuruş;.'""' ııa.ı ..... ..J 

62 JP!hkoydc Ha.cı .Mahmut ın• •9 
:ı· > 

'<l:lı~ r.e sokağıncıak! eski ll ye.,..,,. 1 
:net:-e •6 santim mesaııasıııds ~ 

•-ı ~ 'i 04 Ortaköyde UçüncU Orta sckal<tM ~ 
lo:rrr sayılı iS nıetre 66 şartiıJI ,il~ 

Yukarda yazılı gayrımenk•ıı~.:rln mUlkl~ etleri peşin pa,ş ~' 
Uzere 2.9.941 tarihinden ltıbare:ı '!r) gUn mlld !etıe pazaruğa bU ~ 

İsteklılcrın bu :nad·•et zarfı ıcı vakıf akar ve mııhlfiller ifil~ 
racnatlan. ( 

.................... __ .. 
'ı·arıııye "umd&raJ&t• 

ZiRAA T BANKA Si..,,.-. 
~w-w~ t.arılıı 1888. - ~ :nayesı. llXı ı.ıuc,,UUl. ı urıı 

;5ube v~ ~Jans :ıdedı 265. 
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