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l11oaı Bar sada 
~e~icuınhurumuz geçtikleri köylerde 
~!~un tezahüratla karşılanmıştır 
'lılönıı ~·> - Reislcümhur otomobille devam etmi§ oldukları 
~ !lchrlmize gelmiş- seyahatleri esnasında da geçtlkle-

. Şer ri yol boyunca civar kaza, nahiye 
~ &lbi sbura3a gelişlerındc ve köyler hn.lkmm da en içten tei Usurluktan itibaren zahüratile karşılanmıştır. 

~lllirin TDrk hu
~ &lllanı · r dudunda 
~lllpı a Alman 

\~?\ıı e.~an = ASIM us tahşidatı yok 
~ beş ~1Jakasına otomobil 
I\..~ ~ Ukse .. '~a çıkı lnn 800 
~ n1on klıı,'1nde bir dağın 
~ ~tn bir nokt.allıı yc5fl 
\ •e • ~ır~ bir Cok çadır ku
~ t lltı.~r karın içinde birer ma-
·"' tn" !)'ola, Burası tzmlS ~ b~cadele cemil etinin 
~-~l:tletj r kamptır ki ci\ar
~ ~ gib~~ır hastal rm bir 
\fla:.!'fa ht.ıld _ın . bir ~mnn 

~ ~ a usu hır ycnlır. 
~~ btı ~daı lnrlıı. birl:ktc 
~ aı~ Pa çrkhk. Tepede 
· ....._t'n gilnlerinde bile ek-

( 'l ti do~:li.n havası ile ci
~ gt{:IJ'd· urarnk bir kaç gü· 
~~ ~ kon ık. Arada kamp se
~"'\~ l'trın tıştuk. 

Von Papen 
niçiı , gıttı? 

-<>--

Alman -Rus harbi 
yeni bir vaziyet 
doğurmazsa 

Müzakerelerde bir 
değişiklik olm1yacak 

ll bir g,! fki, ~inni üç ya.5. 
'rı...~h. 

11 
Ce oru)onım: Bcm, 5 (A.A.) - Bund gaze -

' ii,gu11 e Vakit gchlinizf teslnin Bertin muhabiri dUn akşam 
~ ıl:l4tgeı~~'\'~;. gazetesine • telgrafla şu maliımatı 
ı.:~ ""1 "'UIU,., vermiştir: 

" ~eı~e. l ooperntlflcr (Devam1 Sa. ! sü. 5 tü1 

~:::=:·Ü::;:: lsı·vas kongre ~' fı.~l<l& unııı? Ha tnhf,'llllZ • 
~ fa gordunüz mu. 
~da~~ l;Ördüm, Dlr haf· 

~·~ g~100~rı:~~5~da sinin 21 inci 
...._, '-'t~le konu uyoııım. O 
~ tliıı ltanıp gelnıl5tlr. 1 11 11 il 

,~ :l'ttı10~Clndc dört kilo art.- y 1 d o n u m u 
\... ~ et~. nu inanılmaz de-
':I~ ı.ı~k ı\ e bir lfıhtır; !,;Un· 
,.._ ~~ har\'lııpa StUıat-Oryomla- T h •• ti 
'"-". lıııo aı~a dört de~ril, an- eza urz. a 
\~ ~ ~'k !:Ok iyi bir sıh· r 

'"~ \'~tı sayılar; bunun- kutlandı 1 tn~.ııtıı f nlar dnğmdakl te-
l.:'%- e._:' kaliı.de sıra hnssn-

k "llle]( ı in Shas 5 (A.A.) - Sivas halkı 
\ otıu~ın t bnrndald in- du"n tarih' i Sivas ko"awı.c:.inln yirmi ~ S..: il~ ağn,, onla.nn tec· -.·-
\.~ "'ICI~ lUut'ğe lıncet yok- ikinci y1ldönümUnü içten teza.hii -
~~ 1.~l'aiık~trın manzanısmı ratia kutlamI§lardtr. 

'-t ~t~ldJ~ ha, nl, teneffüs Bu münasebetle cümhuriyet a-
ll tt "'tlEllli lanında yapılan törende kalabalık 
~ ~-..erer,}'e teb ı do'ıdıor Beh· bir halk kUtlesi karşısında söz a.
~ ~ l llcen lllUc:ı.dele cemiyeti- lan hatipler, yaşan dan glinUıı 
~ 'cı..~P ı..... burada hastalar kutsal önem ve değerini tebarüz 
"'-' .::""" .. "'llnn d" linmU cttirml§lerdir. 
..'\ hı~ ... ~ l • u ş. Bunu müteakip Atatürk bUstil-1\:. \ıı-"llc d \'11.lisf merhum 
' ' 'lltetıe ayrıca hlmınct et- nün a.çılI§ meras.iml yapılmış ve bu 
~,~htııs eş \'amanlar kampı sene bütün teşekküller ve müesae
'\Sııı ıı:ıü lnıcU her ene tz. seler adına çelenkler konmuştur. 
~' lncakcadete cemiyeti \'n- Tarlhi kongrenin toplanmı§ ol· 
~~t hl lld bin Urn gibi duğu Sivas lisesi önünde yapılan 
lll..." ta~ ınlktara iıtlıis:ır geçit resminden sonra kongrenin 
~ ~,"1~~ n kızılny cemiyc- toplandığı salon ile AtaUlrkün oda.

'~s~rrL'\r alarak tem- sı ziyaret şdilmiş ve Ebedi Şefin 

~f AT~··,~: r~ ~ t~=ş·ın~ı~;~ ;m-

~ hın lir ık iki evi Kızılay ve 
aruşşafal aya teberru ettiler _ __, __ 

r 
1 

t; 3 J ., 

KUPONLARIMJ7 
Sl Ağustostan it.ıbare"I toplanacah 
kuponlnrm her 60 adedine muknb! I · 
V A K J T ok'.lyuc ıları KÜTÜP 
HA~'"ESl., serisinden Öl.'llfZ REl;o- 7- 1 
romanının tamamı Yrril cekUr 

L~~~~~~~~~-~ 
. ' 

Kar) l\legerle'nln bir makalesi 

Türkı1Jenin 
dürüstlüğü 

nazarı dikka
te atınmıyor 

--o--

Cörçil - Ruzvelt 

Boğazlar mesele
sini konuşmuşiar 
Amerikalı spiker Türk 
efkarı umumiyesiyle 

alay mı etti? 

Türkiyenin 
haklı uavası 
Bertin, 5 (A,A.) - D.N.B. bfl

diriyor: 
Berliner Börsen Zeitwıg gJUC· 

tesi Ka.rl Megerle, Türltiyeden bo· 
ğazla.rm açılma.smı istiyen Am~ 
kan bahriyesi sa.bık genel kurmay 
başkanı amiral Sterlin,,<>in beyana
tını ve boğazlarrn da.ha bir amr 
evvel a.çılmasmm çok iyi ola.cağmı 
söyleyen V~n Star gazetesi
nin miltalealarmı bahis mevzuu et
mekt~dir. 

Ka.rl Megerle diyor ki: 
"Türk milleti, bu telnillılerc 

sarih ve ~ık bir cevap vermiş 
ve bu derece mannaxz fikirler 
ileri sürenlerin saliıhiyettar şalı 
siyetler değil, fakat yeniden 
parlamak isteyen bir ka~ mün
ferit kimseler olduğunu Umil 
etmek 1Azı:m geldiğini k&ydeyle 
miştir. 

L ŞARK CEPHESiNDE : BiR HUCUM _, 

Türkiyenin bu tama.ki dli§üı 
cesl.nde hayal ink1sarma uğra 
mamasnn':.Umit edelim. Zira, e 
ğer aon s~n .. ıer zarfmda Anglo 
sa.kaon emrepyalizmlnln inllip 
fI hatırlanırsa, buna, daha ziya 
de !ngiltcre ve Amerika Bir
legik devletlerinin e.ldtklan ted
birlerin her birini sözde milli 
mlidafaa llizumu ile haklı çr
kart.ma.ğa çalışmalanndanberi. 
bu ıki memleketin harici ~ 
setlerinin bariz vasfını teşkil &

den yeni havanın bir ifadesi de
mek daha doğru olur. 

- - - -
Alman tebliği 

Leningrat 
Alman topçusunun 

ateşi altında 

241 tank 
tahrıp edıLdi 
BerUn, 6 (A.A.) - A.ııııa.n orduları 

ba§kumandanlJğmm teblitl; 
Şark cephMinde, t&m muvaffakl-

-
Sovyet tebliği 

152 talJlJare 
düşürüldü 

Beri in 
Bombardı
ma.ı edildi 

----0---

Alman piyade fırkası 
ağır zayiata uğradı 

yetıe neticelenen harekAt olmuıtur. Moakova, S (A.A.) - Sovyet bom. 
Lenlngradm muhaa&raaı devam et· bardıman tayyareleri, Per~embe • Cu 

mektedir. lADlDgrad ,ehrı alır Alm&D I ma gece.sl Bıcrllnc taarruz etmişlerdir. 
toplarmm ate§i altına almmı§ bulunu. Askert ve sırttı hede!lere yangın ve 
yor. yUksek infilak bpmbaları etmışlardır. 

Eatonya, dtl§mand&n temlzleıım1§. Yaııgm çıktığı ve in!il&.ltlar olduğu 
Ur, • görütmll§tUr. 
A1maİı a&V&f tayjrareıeri, dUn gece Bir Sovyet tayyaresi ' Ussüne dön.o 

İngiliz aahllleri açıklarında 8000 ton· meml§tir. 
luk bir dU,man devriya gemlalle bir ~ ALMAN TAY\"ARESt 
ticaret gemUılDl b&tırmıpr ve d.lğer Dt~Ştl'RULDt~ 
blr ticaret gemiainl de ağır be.sara 
uğratmıfl&r~. 

Alman hava k uneUeri tngilte~ID 
prk aabillerlnde ve laıcoçyad&ki ııınan 
teeleatau da bombardnıwı etmlflU
dir. 

İngillZ hava kuvveUerı dün !ıtan§ 
tızerinde ağır zayiat ven:ni§ıerdlr. Al· 
man avcıları ve hava dafi topçulan 
düımanm 25 tayyaresini dU1UrmU1. 
tur. 

Alman savq tayya:-eleri suveyı 

körfezinde çok alçakt.8.n yaptık.lan 
taarruzlar eım.asmd& 8.300 tonluk bir 
ticaret geml.81ni be.tmnı~,ar ve diğer 
bUyUk bir ticaret i?emisillJ de yakmı5. 
lardır. 

Sovyet tayyareleri dllr. gece otmal! 
prkl Almanya.ya ve Berline taarruz 
etmek teıebbl18Unde bulunmU§lar lse 
de, bu hücumlar akim kalmııtır. 

(Dmum Sa. .J ri. l de) 

Moskova, 6 (A.A.) - DUn altpm 
neŞTedllen Sovyet tebliği: 

4 Eyltllde bütUn cepne boyunca şld· 
detll muharebeler devan'. etmektcdJr. 

Hava muharebeleriDoo 52 Alman 
tayyarest dllşUrUlmtııtUr. 28 Sovyet 
tayyaresi kayqıtır. 

Baltıkta kızıl hava ve ~eniz kuvvet_ 
teri bir nakliye ve bir devriye gemisi 
batırmı§tır. Diğer ikl nakliye gemisi 
ağır hasara uğratılmı§tır. 

Xoskova, 6 (A.A.) - Resmen bll· 
dirildiğine göre Baltık Denizinde hiç. 
bir Sovyet harp gemisi b:ı tırılmamı~
tır. 

SO\'l:'ETLlmtN BİR 
MVVAl'"FAK1\'ETİ 

Moskova, 5 (A.A.) - Röyter Aja.D· 
sı bildiriyor: 

Koslov Yoldn§ın kumımdası altın. 

dakl Sovyet birliği tar~ndan 263 neti 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

- -
Bulgar meclisinde 

Gece yarısına kadar 
süren müzakereler 

--0-

Kral 
Alman donanması 

1:.-..} ~umandanını 
kabul etti 

Sofya, 5 CA.A.) - Ofi: 
Sobranya meclisi dün toplana

rak devleti kurma kanununa mü
zeyycl Iaylbnyı tetkik etmiştir. 

1slizahda bulunan bütiln mObus
lar ecnebi memleketlerin ilhamı 
altında yapılan ve memlekette ka
nşıkııklar çıkmas:na sebep ola.bi
lecek olan her türlü fesat hare
ketinin önüne geçilmesi için IAy.i· 
hada derpi.5 edilen tedbirlerin şid
detle tatbikini istemişlerdir. 

Meclis müzakereleri gece yan
emn ka.dar sürmüştür. Milzakere
lere bugün -Oe devam edilecektir. 
ZannedJdiğlne göre bugünkü da
hili şi)asetc müteallik bazı mese
leler milzakere edilecektir. Hari
ciye nazırı Popofun beyanatta bu
luna.cağı zannedilmektedir. 

(Devamı Sa Jı sü. S de> 

(Devamı Sa ~ sü. ~ deJ 

Amerikada 
heyecan 

Bir Amerikan 
torpidosu ta
arruza uğradı 

\'a~lngt-On, 5 (A.A.) - Bir A
merikan torpitosuııa karşı yapılan 
hilcum hakkmdn kendilerınden ma 
Iümat talep edilen bahriye neza
reti erkfı.ru, bu hücumwı fecirden 
evvel mi, yoksa sonra mı yap~ış 
olduğunu tasrih edememJıılerdir. 
Maamafih, ilci bahriye za.b.ti, tor
pitolarm arkalarından bırakmakta 
oldukları izleri geceleyin görmek 
mUmklin olmadığını söylemiştir. 

Resmi tebliğ, hücumun mahalU 
ni doğnı olarak bildirmediği gitıi 
saatini de tasrih etmemektedir. 
lzlandaya giden blitUn Amerikarı 
harp gemilerinin, bütün ışıklartnı 
maske etmek surctile harp zama· 

(Devamı Sa . .& ıü. ! d~) , 
üç köşeli şapka 

Bu fı!vl:a1Adc Iılil.S 1spruıy Ji ı-c;maru bugün 6 inci ve 6 ınc. sayfamızda 
sayfa hal•nde VE rıyc.ruz. Okuyucularımız, bu sayfaları topl<ın.ak aureUle 
kıymetli bir <:sere eship olacakhrdır. 

Kates aırktıs11 
Yakın bir mfıZinir tı§k Vı'J mf.ceralarlylc dolu bu fevkalrı.& beyf:canlı 

ve silrUıd<'ylci romAm da pek yakmda VAHiT stıtur!annda okuyacaksınc:. 
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Kütahya, toprak sanayii 
merkezi oluyor 

-AT..;;_;,;_AT__.;.:0 R-K-, O N-H-E M------:--mftı 
110 bin liralık iki evi Kızılay ve 
Daroşşaf akaya teberru ettiler 

J. t (Ilususı) - l{ocaell Ve 
~ t .1 atı ivı mc~ai gbste-

ilayet tahsisatı ile bir etüd 
laburatuarı kuruluyor 

n .; ir "miz ara ;ındadır. Çok 
\;Ui ve mütevazi bir idare 

ri o :ın YH.:yct Veteriner mU 

..:>elçuk Sultanı Alaeddinin kızıt ay doğmuş gibi 
naaıl gÜzelleşmışti? 

z ya Tn:ıı'ın daimi alakası 
Ip"' ~ •: .. 'e ha\ van nesli dai· 

.ı n..-.. f ct"lJektc ve hastalık-
n .urt:ın:makta ır. 
11.. ..... z ve ı : rmara havza 

u nmı o an vi.tiyetirniz 
n u ve Tralı} a harekatı hay 
!l :J: c~in.e de transit vazifesini 
rm ktcd·r. 
9 O ) Jm a vilayetin 9 kaza • 
da ve 113 köyunde ~rbon; 
rbon. ç· ek. gurm, uyuz, brad
. kıl ku'"du, distomatoz, gibi 
vvan ha.,'"'tr.lıl:ln.rı çıkını~, ve 
p i de vaktinde aşı ve serum 

yapılarak söndürülmUştür, 
Bu ha::.talıklardan bilhassa in 

n ve hayvanlarda telefat veren 
arb n hastalığı 27 köyde ~k -

m . bu kö··lerdeki 216 at, 2135 
nd.ı, 3952 s.~ır, 8999 koyun, 

22'"'4) ı.eçiye aşı ve serum ynpıl
mı tır A}Tica 101 köyde de 
4 15 koyun. 7971 ı~cçi, 8908 sı
gır, St:><> manda, 254 ata şarbon 

ı ı yapılmak zonında kalm -
mi! t:r. 

92,G59 muhtelif hayvan da 
bayta.rlanmız tarafından mua • 
yene edilDA0

ştir. 94.0 senesinde 
!zmitt<'ki mı>zbahada 10,037 sı • 
gır, 3425 dana, 1071 manda. 
6927 malak, 26,765 koyun. 
19,982 kuzu, 8639 keçi, olmak 
üzere 69.922 hayvan kesilmiştir, 

Vilayet Veteriner müdürlüğü
mm bir l usiyeti de Türkivede 
lk defa o!-ır 't h \7V3n mezarlığı 
tesis etmesidir. Hnlcn 833 köy
de ve nahiyclerle bir kasabada 
ha1-van me ı.rl·ğı vardır. 

~ Efl ·tun insanı, (kılsız dcrOJ, 
• o· ı boylu, geni~ tını:ı.klı ta.b a

n ~.ıcliaur) diye tarif edermie. 
:!ll ı ol '.ı muhnrlpleri görse 

ılcl srfntınm yerine n.ğla.yıct, 
latıcı stfatlarmı koyardı. 

• H ~lı hı.sanlar mll te.meddin 
:ınln "YraID 5enllğl vcrlrlcr: 

uharlpler insanlara dilnyayı z:n. 
dan ettiler 

• DUnyada muhabbet kadar 
tath şey }oktur düsturunu muha -
r.pler de ta.sdik ediyorlar: Neden 
b mıyorlar? 

~ On pnra eksik olursa eve b!r 
ekm k nlmnmıız; on panuıın ehem 
ıniyetl o kadar büyUktUr; muha
r pl"r n:ızarınd'l koca bir lruıanm 
eh mm!ycti yok. 

"" İktisat için mi harp ediliyor? 
Hnrp masrafları 50 senelik .i..cıUk -
bal MltçPlerlnt yemls yutmtl§tur. 

t(. E.ı)' cUhl geçlnc>n zat! Artık 
• ba.rıı; ! Bahusus kendi ya.mhlnrmm 

f ryatlan muslk.i sesi değildir. 
J3una insan kanı sarhoşluı:-u mu 
diyelim? Yorgunluktan sıhhatleri 
bozulan askerlerinin nroillerl cılız 
Qlur: Bu c hct sulhu ic:ı.p edecek 
ehemmiyeti haiz değil mi? 

Kılltah,,a Valisi Hamit Oskav 

a§Iyan faytonlar henüz istasyo
ıa dönmemişti. Her zaman KU. 
tabyaya gidip gelen arkadR§un, 
Jüzinelcrlc arabanın ne olduğu. 
lU bir tUrlü anhyanuYor• hayret· 
ıer içinde kalıyordu. Maamafih, 
meselenin künhünü biraz ııonra 
öğrendik: 30 ağustos wer bay. 
ramı için diğer vilft.yetlerden mu. 
taddan ~ok fazla yolcu gelmls: 

Alavonttan, tren manevrala.. ne istasyonda. hamalla araba, ne 
rının bitmesini büyük bir sabırln de otellerde yer kalmıştı! 
bekledikten sonra, Kütahyaya Uzatmıyalım. sokakta yatmak 
doğru yollandık. İstasyona, gece tan da muclr.e kabilinden kurtul· 
karanhğ::nda tı.qcta eri}'en cılız duk •• 
ışıkların göz kırpmaları ile gir. Fakat, .ntntın ilk ışıklarlyle 
dik. Lrutln, ayaklarımızın KUtah. beraber sokağa fırlamayı da ih. 
ya toprağına değmesi, hemen mal etmedik. 
mümkünolmadı ! Çunkü önUmUz· Şehir, srrtnu koca bir dağa 
deki :peronda Bahkeslrden gelen yaslamI§. 'N tepede, Germeyan. 
kabir vardı ki hareket etmek n.. oğulları devrinden kalan bir ka· 
zereydi, Şimendifer memurları. le var; kalenin sağ tarafındaki 
herhangi bir kazanın önilne geç. geniş ve yilksek sırtta da köylU. 
mek i!~in bizleri, vagonların ba· lerln "Yatır" dedikleri blr evli. 
!lamaklanna ric'ate mecbur ettL va tUrbesi. 
ler! Çaresiz: Kütahya, tipik bir tehir: Yer, 

''- Meydan senin ularuml'' yer Ankarayı, Eyübü, Bursayı, 
Diyerek bekledik. Akşehrl hatırlatıyor. Bir köpye 
Maamafih birkaç dakika son. geliyorsunuz ki sulan. yeeUlii{, 

ra, meydan bire ko.lmışt.I, Fakat, çeşmesiyle, orası tıpkı EyUptUr. 
aksiliğe bakın ki Kütahya topra- istasyondan görllnen dekor ise. 
ğıpa ayak bastığımız halde, adım solda stadyom, arkada eehir ve 
atamıyoruk! Zira, ka.rş·laştığı • şehrin üstilnden ytlkaelen kale 
rnız Balıkesir katarındaki yol ile, aynen Ankaradır. Öyle yer
culann yUklerini henilı: yerleşti· !erden geçiliyor ld Jaa.n ~,Yri Ih.. 
remiyen hamallar ortada yoktut tiyarl: 
Çaresiz, bir mUddet de onlarm "-Nurettin Bocanm tUrbesi 
teşrifini gözledik! Bu arada, sa.. acaba nerede T" 
bırsızlnnanlar hamal avına çıktı. Diyor,! 
lnr. Nihayet, o Ltüşkill de hallo· Kocaman çinarlarm, uııusuıı 
lundu: Artık, istasyonun drırnda kavaklann altından, ~iı bir o. 
idik, Lakin, gene beklemekten vayı seyrederken, çekrigeye ne 
yakamızı kurtaramamıştık! Ne. saman g-eldillnlr.e paıyonıunuz1 
den derseniz, ortada tek btr ara.. Şehrin Ç&l'IJSI da huauslyeti 
ba bile mevcut değildi! CünkU. haiz: Binııra. meeell manllatu
BalıkC3ir katarmdaki yolculan racılar, blr sıra pamukçular. bir 

sıra natballdlar, bir sıra saraçlar 
'l-~ ........ ~ ..... ....,.~ ...... .Aa..~t vesaire ... Kntah)'8dan bir dere 

• • akıyor ki evvelce, {eye.an zaman ....,. n 1 lan sokaklara yayıhnml. J'uat 
'.Paşa ndlı bir mu~, dereyi 

Muhasarası ~tan bir yatak icine alm11. Fa. 
knt. Fuat Paşanın himmeti bu 
ka(!arla kalınam11. KUtahyada, 
onun birkaç büyük e8eri var: Çi· Yazan: 

Namık Kemal 
Sn.deleşttren ve baskısını 

luu:ırlayan 

Hakkı Tarık Us 
TOrl< kahramanlığmm b1r destanı 
olan bu eseri bUtUn gençllk ve her 

vatandq okumalıdır 

Fiyatı: 30 kuruş 
SATJŞ YEit!: 

\',\KIT Ktl'I'ÜPHANF. t 

NOr: Vakıt'm kuponlnrmı top.~ 
layıuı daim! VA.KIT okuyucuıP} 
rma bu eser yüzde im terW!a.unE 
15 kurııtıa verilmektedir. Taoru 
dalmJ ckuyuculan mektupla 15 
kuru,ıuk po3ta pulı: gönderirler
se adroolerlne gönderilir, 

nilerle sUslU :bUldlmet kon.aiı ve 
QOk zarif bir cami ~i ••• 

Kütahya kalesi iki kuşaklı: BL 
rl dış hisar, biri i ~hisar. Gemıe
yanoğullarr iç hisarda otururlar. 
mış. Bugün, kaleye iki kan ka. 
dim top hayatiyet veriyor. Biti, 
Ramazanlarda iftarı bildiriyor, 
biri de öğle vaktini.. Bunu tetkik 
ettim: 1261 senesinde yapılmış, 
serisinin 636 :ncrsı ve lbe6 kan.. 
tarlık. 

Kütahya tabii bir sanayi meı
kezi. Mesela, ch'3I'daki bir kum 
dağı, hububatı kemiren bitleri 
öldüren 7.erelerle dolu .. Bununla 
Vali Hamit Oskay meşgul olmuş, 
onun aUikası yüzünden asırlar. 
danberi hl(} istifade olunamıyan 
bu nesne, bir ihraç mataı haysi· 
yeti kazarunış ! Mısıra ve diğer 
birC'-Ok memleketlere, bu tabii i.. 
inç Erkmenkü adiyle gönderili-

Yazan: Saim Alaçam 
yor. hemde vagon vagon.,. 

Erkm.enkU isminin vaftiz ba. 
balığını Ziraat Vekilimiz ile Kil· 
tabya yapıyor. Erkmen, malQm 
olduiu veçhlle. Ziraat Vekilimi
zin soyadı .. Buna, Kiltahyanm 
"kU" sUnU de Ulve etmi§ler. Böy 
lece, orijinal bir mUstakar ad 
meydana ~lmit. 

Vali Hlmit Oskay, top sana· 
yiine karşı da büyUk bir alAka 
göstermiş. Onun emellerini Şap • 
daiıru işletmek, Kaolin maden
lerini ışıldatmak ve çiftçiliği ih.. 
ya etmekle hUlasa edebiliriz. Bu 
maksatla, viltlyet bütçesine. top
rak sanayii hakkında etlldler ya. 
pılmak için kurulan bir laboratu· 
var tahsisatı konmuş, Libora. 
tuvan sınat kiyma mütehassısı 
ahbab~ Mehmet AH KUıtçı te
ais ediYQr. Onun bana verdiği L 
zahata nazaran, yakmda., bu fen 
hücresinde büyük ve mUsbet ne
ticeler alınacaktır. 

Vali HAmit Oskay, Yoncalı'da. 
Jd banyolan da ihya etmiı. Bu· 
rada, tarihi kıymeti hırlz bir ha. 
mam var. Selçuk eultaru Al!et.. 
tin Keykubad zamanında, tam 
780 eenıe evvel inoa olunmuş .. 
Kapısının llıltUndekl kitabe sarih 
bir surette okunuyor. 

Hamam hakkında IU efsane 
s8yleniyor: 

Al!ettin Keykubadtn km Ay. 
doidu Hatun bir cilt hastaltJl'ına 
tutulmuş. Zamanın hekimleri, te
daviden fıciz kalmr6lar. Sultana: 

.. _ KJzt, tecrit etmekten be.§. 
ka çare yok •• Ne hastaltim geç 
meai mUmkUn. ne de airayeUru 
önlemek!" 

Demieler .. 
Allettin Keykubad, Yoncalıda 

kUçUk bir kfıtk yaptmnış. Ay
doğduyu oraya yollam11. Zavallı 
kı~ aylarca tek ba§ma o· 
turmut. Blr aara.y hadeıaeal, her 
gUn. teıekııede euıtanm yemmni 
getirir, kapıya bıralur, koşa .koşa.y 
uzaklqll'DUI! 

Bir gün. mesut bir teaadüf ol. 
M\11: :Kl.reıki dailardan, Uyuz 
blr kurt lnmiı, az ilerideki radyo 
aktivtte&l çok yüksek suya ve 
~urlara girmiş, çıkmış .• Erte
si gün, aynı kurt tekrar görün· 
müş., Daha ertesi gUn, keza ... 
Aradan bir mUddet geçince, Ay. 
doğdu dikkat etmi!' ki kurtta ne 
uyuzdan eser kalmışbr, ne de 
ıskalıktan! 
Kızcağız, yesin verdiği bir te

halükle kendini aynı sulara ve 
çamurlara atmış. Birkaç gün 
sonra gelen saray hizmetkarı ne 
gö.r.;e iyi? Aydoğdu, hakikaten 
ay doğmuş git! gil7,elleşmemiş 
mi? Adam, koşa koşa sultan A· 
laettin Kcylkubada müjdesini u. 
laştırm!Ş. O da. büyük bir se
vinçle bu hamamı yaptınmş. A· 
ma araya yUz }"Illann ihmali gir. 
miş, Yoncalı lbir tedavi merkezi 
olamrunış, lşte. bu hatayı da, 
Hamit Oskay savaba çevirmi§ ... 
Bravo! .. 

ıunsnndsld tnrUü bln9 ~ 

Ha.ber aldığmuza göre. Ebe- de Parti merkezi ol~-ııı~ ..... 
di Şef A t a t il r k U n hem- rulan ve 80 bin li~ till ııı;y: 
şirelerl Bayan Makbule Darüş· olduğu tahmin cdıleıı yı:ıı ~~ 
şaf aka ve Kızıla ya yilksek bir da Bayan Makbule ~stit. ~ 
tebeITUda bulunmuştur, Bayan Kızdaya teberru e~}ciifl f"~ 
Makbule, I\:adıköyfüıde 25 bin Bu binada Atnt . ·i od"' -
lira kıymet tahmin olunan bir tarı ve çalıştıkları ~nJefİ~ ol' 
evini ölüme bağlı bir tasamıfla tuluş tarihinin ilk gu" ı ı l't 
Dariişşafaka lisesine bırakmış. mez iblrer h a t 1 t edilıt\ dJi 
tır. Bu ev iblr müddet evvel 25 rak aynen mnb:ıfaZllatfı#ıı~ 
bin liraya bir t11o~en satm alın- ve Türk gençtiğı w__:.111ıttl' 
mıştı. Evde beş bin lira. kadar ma hürmet ve bayı ... - ~ 
tahmin olunan bir nıasra.f"la bazı ret edilmektedir. •t ııot~ 'ıf 
tamirat da yapılacaktır. Böyle· Bu iki teberrua. ~ W ııttf 
ee teberruun kıymeti 30 bin H· melesi evvelki gün dUğıl b 
rayi bulmaktadır. dnrm da hazır bulun ı" 

D:ğer t a r a f t a n Ata· lant•da ÖOnnl ediJınlştif· cı e • ~ 
türkü:ı 1919 da Samsuna c:ıktık" Dün K a d Ik ö ! n nt ed~ 
ları zaman ikamet ettikleri ve vinde kendisini zı~ı bol 
içinde vatanın kurtuluşunu ha· muharririmiz, r~~~uıe U~fl 
zırladıkları tariht bina Samsun. ğu için Bayan MiW uıtı~·ı 
lular tarafından Atatürke bedi" rüşemcmiş, ancak.. ~bit~~ 
ye edilmişti, Bu bina Atatür" bilvasıta, bunun b?yii t;eJatc1'1 
kün vefatı ürerine hemşireleri leket hizmeti gı'bı a.Pı111ıı rl' 
Bayan Makbuleye intikal etmiş doğru olmadığını. Y vs:tJfe 
bulunuyordu. naçiz bir :vardım ve 

N~ii~V~kil tAb;;;ivad9 

General Cebesoy, imar hakkında 
beyanatta bulundu ıte ~ 

• talya. 5 (A.A.) - 1ki gün- ı mt muavenet ve rn~e;~ıı:ıt.,;,ş 
denberl Antalyada bulunan Nafia no.Ca.J\larma hiç şUpb; t ~ı 
Vekili General Fuat Ccbesoy ~ gUnlilk kısıı bir :ınll ~ •:,.J 
talyadan aynlırken Anadolu ajansı muhterem Antaıyııl ass3 .,~ 
muhabirine aşağıdaki beyanatta teşkilatmdnn ve l>~~-t ~ t Jt 
bulunmtl§lardır! den gördüğüm sa.nuı-. ı~ 

''Autalyaya Hk defa geliyorum. tezolıürntm bii.tmıtınl ~ oJJ,1. 
Evvelce duyduklarmıdan 90k fazla bbnde ta.§ryaca.ğnna eJXl JJ>~ 
sını görmekle bahti.yanm. Antalya· siniz. Bu mUnıı.sebetle ~~ 
nın istikbali çok parln.ktir, gerek ra teşekkllrlertnıJJl~· ~ 
ikt:sadi, gerek idarl ve gcrck8e n> Jnğ:ıu rica cderlın. 
falı ve huzur bnkımmdan en miis- -
tesna Ustunlüklcrl vardır. Bunu •fJ 
nazarı dikkate alan cumhuriyet AClkll bir 61"~ 
idaremiz memleketin imarma. bir ti tf 
plfln dahilinde hız vermekle bera- TUrk Maıırlf ceıJJ~e~ 
bcr çok mfinbit olan Antalya OVll- flA.n i§lerl bürosu JJlU~ .. tJI 
sının sulruunasmı, bataklıktnn kur- tan 'OstUncl'ln kıZI su:n " 
tarılmn.smı ve tru:dnn sulıı.r.n fena.- duçar olduğu bııstsJ11'~,. ~.J 
lıklanndan vikayesini düşünere!: mıyarak rahmcU rah' p ~; 
bu ova dahilinde bildiğiniz gibi bir mu~tur. Cenazesi dUJll<l

1 ~'" 
kaç suyun ıslahını tetkik etmeğe köyUndeki eı.-lcrind 11 ıı er>"">" 
ba.§laml§ ve bir an evvel bu tet- l I<'eriköyUndckl aile :ı~',.,. 
kikatın ve kıymetli vnlimlzln me- dcfncdllml§tir Kedel°ıı tfJe'!' 
sai a.rkadaşlarile bonıber bu işleri laht.ıuı .eabı:r · ve uıertıll 
pok yakında başa.rn.cağma vo 90k met dileriz 

canlı zeki çalışltan ve sanılıni olan ·---·· ---~"'.: Antalyalı yurtdaşlarmuun da. aza.-

Tefrika numarası: 63 ,----------------------.--------------..--, sebep teşkil eder mi?.. dat1 tt'~I 
Selma T umrul - Bu kumar diteı1" 

bir zevk almdığma bir türlü akıl er Ben korkunç, kanlı bıçaklı, insanı tir
tir titreten hikayeler dinlemek isterimi 

Diye sinirli sinirli söylendi. Ahmet 
Dündar kendisine gelmiş, aklını başına top· 
lamıs ve daha tanışalı yanm aaat bile geç
memiş olduğu halde böyle yüksek perdeden 
kendisini azarlayan kadına hatta kızmıştı: 

- Hanımefendi, Arsen Lüpen neşriya 
bnı tel rar okuyunuz! Sizi daha fazla rahat
sız etmiyeyim, müsaadenizi rica ederim. 

Diyerek kalktı, Selma T umrul da onu 
takip etmişti. Meşhur hekim oyunun ba§m
danberi bir kelime söylemediği halde elinde· 
ki kığıtlara bakmakta devam ederek oturdu· 
ğu yerden: 

- Ne oldunuz, canım, tatlı tatlı konu
§Uyorduk ... 

Dedi. Müteahhit Betoner, Selma Tum· 
rula: 

- Vallahi, hnnnnefendiciğim, offmrzı 
rica ederim, sizinle meşgul olamadım... Bi· 
~m kayın peder adama nefes aldırmıyor ki... 
K•ğıtlarclan bac;rmrzı kaldıramıyoruz; inşa· 
allnh vann bulusuruz, sabah kahvalt1sın1 
hep b: rlikte edeli~; sonra sizi otomobille 
gezcfüiı im ... 

D'ye yı ~tı. Selman n y nı ba§mda o· 
turup oyun ı;cyr derken mi 'tsmm gcnwli· 
ğini ve hududunu hemen el ~ i ölçmeğe lü-
7 m görmeden yuvarladı ~~ı bir takım mü· 

nasebetsiz sözlerle genç kadına kur yapma
ğa uğraşan zayıf. kara kuru, çirkin ve küs· 
tah bakışlı adam sahte bir üzüntü ile: 

- Bu kadarcık mı idi, Efendimiz ... 
dedi, mutlaka gidiyor musunuz? 

Selma ikisine de cevap vermiyerek 
meşhur hekimin karısına hitap etti: 

- Ben geceleri erken yatanın; kusu· 
ra bakmayınız, tanıştığıma memnun oldum, 
Allaha ısmarladık, efendim ... 

Ahmet Dündar ve Selma Tumrul ma· 
sadan henüz uznklaşmaml§lardı. Müteahhit, 
mühendis, zengin Betonerin kanar yüksek 
sesle fransızca olarak: 

-Aptal! 
Dedi. Ahmet Dündarı kastetmi~, Sel· 

ma için söyliiyor zannettiler, gülü§tüler; 
meşhur hekimin kansı elindeki iskambil ka· 
ğıdmı gösterişli bir jestle masanın üstüne a· 
deta vurur gibi attıktan sonra: 

- Ne yapsın cannn, de(Ji, görgüsüz, 
bfçe:re bir kızca§'ız ... O gen~ doktorun peşine 
takılıp buraya gelmiş; bakalım. §imdiye ka· 
dar hayatında bir kere olsun yüksek bir sa· 
fona adım atmış mı? J. 

Bu sefer daha gürültü ile gül~~-

~EFIKAHMET 
Yazan : 1 

SEVENGtL 

ıs 

Ahmet Dündar la Selma T umrul, meş· 
hur hekimin grupundan ayrılır ayrılmaz ge· 
nİ§ bir nefes almak üzere kendilerini bahçe· 
ye dar attılar; holden geçerken bir ba ka 
tanıdığa yakalanacaklar diye korkmuşlar ve 
kimseyi görmemek için etraflarına bakma· 
dan yürüyüp ilerlerni§lerdi. Serin gece ken· 
dilerini kucaklayınca bir lahza durarak bat· 
lamu yukanya kaldırdılar,· ciğerlerini temiz 
hava ile şişirerek rahatladılar; sonra yalnız· 
lığın 2:evkini daha iyi tadabilmek için Ah
met Dündar genç kadının elini tutarak onu 
kuytu bir köşeye doğru çekip götürdü; ora
lardaki masalardan birinin etrafında hasır 
koltuklara Y,anyana oturdular. 

Ahmet DünCÜlr: 
- Bunaldım, doğrusu ... 
Dedi. Selma Tumru1: 
- Ya ben, ya ben? .. 
Diye cevap verdi. 
Ahmet Diindar - insan ıbir otele ~clip 

üç beş gün clinlenemivecek miL Eski bir 
~ık &dNm bu kAdar rahrıtsız t'tmek için 

yorum! Ne ihtiras, ne ihtiras... vtı' 

O dakikada bunlan konuşmakl~,, f' 
ber ikisi de başka şeyler düşünÜ)'or f1 çe~~ 
kat düşündüklerini açıkça söylemektpiit1Jlıı 
niyorlarch. Selma T umrul, Ahmet ··f11'1~4' 
meşhur hekimin kızı ile diz dize go f1tf>~ 
Ahmet Dündar, Selma Tumrulun 1'1 fllii~ 
oturup mütemadiyen zevzeklik edefl ,,e "ı 
ahhit mi, tik.car mı, komisyoncu f11tl•fll se .• 
duğunu pek iyi anlıyamadığı ada.'!1 .• ;~1 

maya söylediği münasebetsiz sözlert ~1111"~ 
ve arada bir genç kadını istihalr ba 
ııardığmr görmÜ§tÜ. Je~ 

Yeni nişanlılar sosyeteye aile 
5~rif"' 

için pek de faydalı olmıyan pozlarla ~1 

lardı. f$t'1'ı 
Selma T umrul, Ahmet Dünclar~·tıt l:ı' 

bulda yaşadığı seneler içinde kinı 1 
0ıJıı 

neviden ne kadar sahnelerde rol alfJ'lıf i,İ ~ 
ğunu düşündü; sevdiği adamın 1'118~0\'~( 
münasebetleri hakkında ne biliyor~ ıc·flll~ 
da mı, çapkın mı, şimdiye kadar ~!~ 
dü11üp kalk ı, hayatında kaç kadının dil tv .. 
var} Gölgesi diyor e.ma belld bu 11~ 
bir hüsnünfyetin esendir, Ahmet [)ti. cJe~ 
ha~tınd;\ başka kadmhrm gölgelerı 
de kcndilerı yaşıyorsa... · ) 

(Devamı ,,ar 



~·eil~~ele· s E-Ki"R HAB-ER'rE ... 
ı~ ad~ ··--~~~~~~~L~~~· ı~ın es . 
~~; Lo.ka~t~cı Pandel~ ile ~a~sonu · Gü~~~;:~i:!ıer 
~~~ıı~_ıa;; ıhtıkardan tevkıf edıldıler Resim şubesi yüksek 
~,~''tıı cıildııu ~ aıı bu e e· ..ı- b dereceye çıkarıldı 
~ ~ litıı, l\ita lehe nottan Ba!ıkpaza.rında lokantacı Pan ~ u varid görülmemiştir, 
~t·, ,

6 
hı tefc.rrüau. ~~li i.lc garsonu lspiro dün asliye Bundan başk::ı Ak.sarayda in- ı Orta mektep mezunu alan Gü-

ct; de~ 11.rleee tanıt- ıkıncı ceza mahkemesi t:ırafm - şaat malzemesi satan Ahmet ve zeı Sane.tıar Akademisi rcs.m şu
'ııı.. ltıı; .~ ~gtUın, J<:isasen dnn tevkif edilmi:::lerdir ()<;man admda iki tacirden bir besi bu ders yılından itibaren 11.se 
~~ llı~t mı böyle bir Bunlar, üç müşteriye 'verdikle çimento torbasını 180 kuruş gibi olg~nluğunu. vermiş ve evvelce 
~~-~''lsllı~e''fldlr. Ese- ri 235 !,'1"amlık ekmekten 10,5 ku farla fiyata satmışlar, yakalana resnn ~beı:;ınden mı:zıın .?lmlL:i tn-

l ~. u, bab.'i ne nış alacakları yerde 20 kuruş al rak adliyeye verilmişlerdir. lebelen almak suretile yuksek bir 
1'hk1lt>ttr mışlardır. Ahmet ve Osman mahkeme ta dereceye çrkarılmıştır. Ka)ıtlaro 
: ,, ltı" bakınılardan Maznwılnr mahkemede salata rafından ~rgularını müteakip 15 cyl~ldo başl~acak ve 29 ey· 1'. lltlll!ı tebrllie da verdiklerini ve onun i~in 20 tevkif olunmuşlardır. lillde nıhayet verilecektir. 

ıllı.ıııYcUn kuruş aldıklarını söylemişlerse 1 GUzel Sanatlar Akadcmls.l.nin 
1

Afı • 1 ~barüz ba· yeni ~ılan bu yüksek şubesinden 

~~~ ıeıalddmizi Fırınların teftişi Bog~ azhlar ~~~~::!~r!:~::;:~!.:::ı~ 
'- ~ da işti.fa.de cdcceklercıtr. 

\ ~~. ~~uhakınıı?dan devam ediyor 
~ lttdtacnın il.lnı zıhnl-
~e henin, ııo' Ya.~ Şehrin muhtelif kazalaı1nda i· 

~ lıt~ 11liltl(lı11 nı mesc- mal edilen ekmeği kontrol etmek 
r~t-~1tısnııe 01 .. ~~un üzere teşekkül eden heyet dün 
'.:: % Yetu bir ~n 1~~1 Fatih, F..minönü ve Üsküdar, Bey 
'~, •• }·e bly010 .. 1 < c- koz kazalarında teftişlerde bulun 
.~ı..- '"İi..'I•·- J• ' rne\:- 1 rd ._'\ "ti '-"=t lliın t 11ik muş a ır. 
"' h~ lıl~ oJrn.,ıı c hl - , Eminönü, Beyoğlu kazaların-
ı .. ~~ ııı ~ıı tar:lhJ sn 1 z- daki fırınlara fazla un verilmC'Jİ 
"laltıct~~eıl'lerln b~u~~.ır. , kararl~tmimış. iyi ekmek imal 

lıcJıı .. ,.1 tlcnebıı·ır k~ z'. m etıniyen fırınlar hakkmda zabıt •vo" ı ,ı,·a. · 
J• l<'Utk•· ·ı ,.·1 tutulmuştur 

bi eıellln 
... ~JJ c ---·-<>----

~~' llıetOcJ llıe\'7:uunn. gü. 
. cıtuı . a "<lhlp olnuı
tQ.~hJ laşını hllo bul· 

l'lı fclser nıeseıcnlo va 
~tı~ da ~ 1ncseıe-sı .;a. 

'tıliJı biıgı1<'~lden uzak lıir 
~ ~'\ erı<'tce 11.ddoJunmn
~.lt \el"!iit ınutattı. 

• Ilı~\ "11irsl><!t e3 c ~olo
(, ~lfial( hıctodu da 

Ilı il bıı olnıtıstu 
ı::cı hıet0<1 ' 

h..:'~t tbIJııt un havn-

Karamanın fiyatı 
artacak 

Dün ha~rvanat borsasında et 
fiyatiannın tesbiti etrafında bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantı 
da karaman etinin 65 kuruştan 
aşağı satılmasına imkan olmadı 
ğı ileri sürülmüştür, Vaziyet a
lakadarlara bildirilmiştır. 

Otobüslerin saat 21 den 
sonra işlemisini istiyor 
Benzin miktarının tahdidi do

layisiyle otobüsler dünden itiba
ren seferlerini azaltrmşlardır. 
Boğaziçine ve di~er semtlere iş
leyen otobüsler belediyeye tas -
dik ettirmi;ıa oldukları hareket ta 
rif elerir..de ywı.iden tadilat yapa 
rak alakadar makamlara bugün 
vereceklerdir. Yeni hareket tari
fe!crinde her mmtakaya işleyen 
otobüsler mıntakanın vaziyetine 
göre tekliflerde bulunmuşlardır. 

Taksim - Yenimahalle oto -
büsleri sabahlan gerek Taksim
den Yenimahalleye ve gerekse 
Yenimahalle<len Taksime sabah 
7 den 12 ye, A:kşam 16 dan 21 e 
kadar sefer koymuşlar ve 12 den 
16 ya kadar seferleri tatil etmiş 
!erdir. 

Adliye zabıt katibi 
alınacak 

1stanbul adliyesinde ~rk bulu
nan 1000 kuruş mn.a.şlı ilmtlplik • 
lero memurin kanununun 4 cU 
maddesinde yazılr eartla.n haiz ve 
daktilo makineslle serf yazı yaz
ma.snu ibilenler arasında mllsn.ba -
ka 'imtihanı yapılarak milna.siple
r.i alınacağından isteklilerin bu 
maddede yazılan belgeleri luı.mi
len müsabakıı. imtihanı gUnU olan 
18 eyl!ll 941 perşembe giinli saat 
10,30 dan bir giin evveline kadar 
bir dilekçe ile İstanbul adliye en
cUmeni reisliğine mllraca.at etme
leri İstanbul müddciumwniliğinden 
bildirilmektedir. 

Cocuk Bakıcı 
(Mürebbiye) okulu 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Keç~rendekl Çocuk bakıcı (MU
rebbıye) okuluna eylill sonuna kn
dar talebe knydolunacaktrr. 

"Vi§i,, markalı hir ajans, 
Türkiye hakkında bazı mü. 
talealar y&ydı. Tiirk - F ran. 
sız it'~ifakım y<"panlardan, 
şimdi ''Vişi,, de kunler var? 
bilmiyoruz! F ak:~t ajansın 
fikirleri dostanedir. Türk 
milletinin 30 Ağ'.lstos Zafer 
Bayramında, bir yüreldi ve 
tek başlı 011 dok\12 milyon 
gövde halinde görünüşü ger
çekten büyük ve derin mana
lı, muhteşem bir manzara idi. 
Hele Vişi adesesinden, bu ul
vi birliğin, bir kal imrenile
cek halde, göriildiiğüne şüp. 
he yoktur. 

Türk ordusunun tebrikle
rine, o ordu ile zaferlerin en 
şanlısını kazanan lnönü kah. 
ramam, verdiği cevapta, va
tanın, her şeyden önce kendi 
silahına dayandığım söyle. 
mitti. Barış için harcanan 
gayretler hoşa 1 

giderse, dün. 
yada kılıç·~an başka zaten 
neye dayanıhr? .. 

Bunlar, tabii sözlerdir. Fa. 
kat "Vişi,, gibi ülkelerde bu 
sözler, hakiki manalariyle 
kavranamazlar. Netekim "O. 
fi,, Ajansı da o cümleden bir 
takım garip manalar çıkar. 
mış. 

Sanıyor, ki bu sözler, şunı. 
cl· n buradan hi2e \•erilen 
· teminat,, ların boşluğuna 
bir cevaptır. Ken..lı kuvvet\. 
ne güvcnenlerir.. kimseden 
teminat hcklemil eceklerini 
bilmek için, fah ıizum kal. 
maz. Şeref ve hay!!İyet duy. 
gul::ı.rının, mertliğin topye. 
kun çiğnend;ği bir çağda, 
bnktığı yeri gfüebıienler, el. 
bci.'.:e ynlnız ken~· kuvvetle. 
rindeu, milli kuv' eti temsil 
eden ordularından başka biç 
bir şeye dayanma.dar. 

Bizde en büyüğümüzden, 
en küçüğümüze l<adar onu 
!eşkil ediyor ve yalnız ona 
ınamyoruz. 

Şu ve hu konueınalnrdan 
hususi manalar çıkarmak, 
hoşu boşuna kuşk•.Jlanmak o
lur. 

Türkiyede her azametli 
karar milletçe vertlir ve bu 
kararı almak için de, mHlet, 
her şeyden haberdar edilir. 

Türkiyede mılletle devlet 
ayrılığı yok, şahsı davasını, 
kendi menfaatini mllet hak. 
lanndan üııtün tulun amiral. 
ler, diplomatlar yok'ı:ur. Bun
dan ötürüdür ki, "Ofi,, (An
kara kararınzlık içindedir.,, 
derken hükümlerin en yanlı. 
şım veriyor. O bilr.in, ki An. 
kara, esen rüzgarl~rdan isti
kamet alan bir barometre 
değil, ibreleri millı kutuptan 
ayrılmayan ~A§maz bir pus. 
ladır. Ha~kı Si.Jha Gezgin 

GONE L"'tt lllt "at tarihi saha
t cıı!llat n~ 1\öprülüza

'q.Q gtt ~t.alıalıku"I{ et.tir
it, h1:tlıeıı Sal llinıJer sa

~ te~hı, h ~ kaldı_ l"ıı.
b~ I.! lttld Ucerret fel· 

olmak li7ere bütiln rejimler 7.aıruan 
,.e mekin fjDrtlrrma göre biz.im re
jimin sağmdA \ eya ı;olunda topoğ-
ra.flk me\'ldlcrinl almdardl1'. Blr 
yandan htılmki bilgi mlişahha.'> hfr 
kadro l~lne yerlc5'irken btr taraf
tan Tilrk de\·Jt'tinln hukukuna da· 
ha dob'1'11!tU Türk flOl'IJCtcsinl f'.s4il 
\'C yeni kontrUkslyonu Ue mnüye
sell bir ~kilde fonmı.ak imklnı ha
sıl oluyor. 

Bu müracaatler alakadarlar 
nezdinde ne netice vereceği ma
)Qm değildir. İki akşamdan beri 
Boğaza gitmek için 21,30, 22, 23 
ve 24 otobüslerine binmeye Tak 
sime giden yolcular mQşkilata du 
çar olmuşlar ve Boğaza gideme
mişlerdir. Otomdoillere yapılan 
mUracaatlerde şoförler ancak 10 
liraya Boğaz::ı gidebileceklerini 
bildirmişlerdir. 

İlk mektebi bitir.mi, ve on e~ 
kiz yaşını ikmal etmiş olan talip
lerin sağlık raporu nUfus eUroa.n
lan, mektep şaha.detnamclerl ve 
altı kıta fotoğraflarile Ankarada 
QOC1.ık F.sirgeme kurumu snğlık 
mUdürlilğüne mUracaatlan. 

AH 
~ ~l!tr ~ ~ edildi, ya. 
~ hndc ö~n·tll. 
ıı., ... ıe" 
'"""' tlah<l.! • 1 ~1.ıı~Yll<le !oitnıla hukuk 

\.:.~' edi l>l'atikllk <'1-
lıı. '"~ıı b· lnıeklc iktifa 

4~ "fJii11ı:r lıaı-eıcct kal· 
_""tij bunl e~/1u bakımdan 
~ ~et ~de nıiiessir 

~il b lll<ııı. ·ti~ acına t~-
~~ lklllQı.I( bilgisi ndllyt• 

blllc tlta etteknlo;ycru ~·c-
~ lı.ı~~lllc ti~!· İlmi mnh!
~ttn 1letf mernlc
~t ~~ı,. to~l'ak bir salıa 

lb l>Uıtu fcı-a.gııttc t.a.
'~ ll~~ r sahibi olac.•ak 
~el tıııı.ka~·ardı. lfütUn 

~· ~~ lttnc 11 btı 7.ckirnm 
~seli, l:utnaz:ı.ar olması 

I~ !l:lde ebepten hu
t~~-~kllıııi mahiyct-

S ~I ıncmieketl-
L~~ tr, bti 
,~~ l{<, Hık avukat. 
~ bllltlll< ntsYenleri ye. 

t lklktı bir so yolojl 
~ !ial~ı e(t~k ilim 
-.,l ~ ı:ok malulnt 

~-t~~Uku llmJ rlh· 
~~OH. • bir SOS)-al 
ı.:' &t -..,Ya. 

.\ıı "'ıı,,llııl kılııe abnaktadrr. 
ııı!~ ~tUnı t~likldsl ona 
~~'"" ~~ bahsetmek

" .• ~ d tt hl c~yct ı:a-
·' 't'ltıdl " bu1'"llk telilk
~ le~"· 

S' ~ "'~C\ cut olduk. 
\lt\'tt llosy&l 001r. Bina.· 
lt l~ rneseıo gibi 
~ llogl'lll •~ewUn et· 

~ n:~~ nıe ele gibi 
~ ~tl 01~· ." e pratik 
\.. ~~~_1ııu11.:gu ~ bir 
ı.:l •-~ etınekte-

Jltı t!8as t~kUit 
~~~ltı~~l-Odu brl-

\~ ~~~'tıı ~h-~. maddeleri
~~~ 1111~ ilccrret na· 
ı..~~ ''kten ibaret 
~~ ~ 1•er ltl~i kaı-şısmd:\ 

l\>,~e otd ele hakkın· 
~~~l'ti( uğu gibi H· 
ıC'1J~ t gi>s mehaz p;ös-
• tı: b~lli i<Ut!ercn mUcl
~ ~ ~lıı,._ ÜJ>hanemb.e 
'~ -..ıCttQ -.~: Yet bulun· 
~ ,~., 0~ bir hukuk 

~ıı toıo,n k için fel
,~lt 1tı~ kuıuırtine ih-

Bilha.'5& Ttirklye~·i blitün dnl.,t 
hususiyetleri ile muasır rejimler 
yanında. tam olarak tanımak müm
kün oluyor. 

J<:sere bu balumtlan rejimin ki -
tabı dcme'k mUmkiindür, 

Yeni Türkiyenin dnlet hukuku 
ılhnJycUne ~öre pronllni bundan 
daha. l)i çizcn bir esere t.esadtif 
etmC',dlğlml itirafa m~burunı. 

Kitap münewerler l~in, politika. 
il~ nıc.o;;;nlolanlar Jçln mutlaka o
lmom.asr lizmı bir cısenllr. llatti. 
btz.lın rejimJ en i;)i ·anlatan '\'e il
mi m&hiycU haiz olan bir \'Mika 
olduğu için tabii hJr propaganda 
vasıtat.ıdl1', 

(lünkü en l)i ı>roımcanda haki -
kati oltluğu gibi wyleyebilmektlr. 

.Sadri Ertem 

Caney söze karışarak: 
- Şimdi iş, ''Büyük otel., de 

tahkikat yapmağa kalıyor; dedi. 
Hemen vakit l:aybetmcden gide 
lim, Bu gece nerede kalmak ni
yetindesiniz Mister Rensi? 

Rensi cevap verdi: 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre Boğazın en fazla otobüs ih
tiyacı akşam saat 21 den itibaren 
dir. Çünkü saat 21,15 e kadar 
vapur seferleri mevcuttur. Ala· 
kadarlarm bu noktayı dik.kate al 
maları Boğaz halkı tarafından 
belediyeden rica edilmiştir. 

ilk okullara talebe 
kaydı 

İlkokullarda talebe kaydma 
bu ayın 15 inden itibaren başla
nacalitır. Bu yıl 934 doğumlu ta 
lebeler ka.bul edileceği için okul 
idarelerine tebliğat yapılmıştrr. 

Bu okullarda yeni açılacak şu 
beler 29 eylQlden sonra. talebe 
vaziyetine göre kararlaştırılacak 
trr. 

Belediyenin yol 
faaliyeti 

Şişhaneden Kasnnpaşaya. inen 
yolun genişletilmesi işi ihale e
dilmiştir. Bu yol ayni zamanda 
Azapkapısma kadar uzatılacak -
tır 
Diğer taraftan Gaz.i köprüsün 

den Saraçhane başına kadnr o
lan kısım 80 ibin liraya ihale edil 
mL5tir. Gazi lbulvannın bütün in 
şaatr anc:ık bahara kadar ikmal 
edilebilecektir. 

Adliyede yaz tatili bitti 
Adliye yaz tntili dün bitmiş -

tir. IBu sabahtan itibaren biltün 
mahkemeler açtlmış. faaliyete 
geçmiştir. 

, .. .. .. ··' 
BiR CAS US OL DURULDU 
Büyük, heyecaniı zabıta ve Casusluk Romanı 

- Ben, tekrar Hanogeyt'e . ._ __ 20 tngilizceden Çeviren: H. MUNIR -
döneceğim, Orada beni getiren 
taksi bekliyor. Harrogeyt'de bu
lunduğum sıralar. ben daim:ı 
"Kovins,, otelin<le kalırım. Eğer 
siz, .. Büyük otel., de bir şey el· 
de edecek olu~-samz. benim ote
le uğrayarak maliimat verirsiniz. 
olmaz mı? Hadiseler bir az inkj 
şaf ediyor sanırım? 

- Evet. dedim. Fakat bu ka
dar kafi değil., 

Evi tekrar kilitledikten sonra 
kirahk otomobilimize bindik. 
Köye döndük. Oradan Rensi, ken 
di taksisine atladı. Hep birlikte 
Harrogeyt'in yolunu tuttuk. Yol 
ba,yunca. Çaney hiç hir §eY söy
lemedi. Yalnız şu işarette bulun
du: 

-Bir suç işlemiş olan insan
lar. suçlarım açığa vuracak ve· 
sikalara bakmak istE'dikleri za -
nıan, tamamiyle balıamazl:ırsa. 
kendileri yanarlaT. 

Kısım l 7/I/ 

rcti ... 
Ben cevap vererek: 
- Daha ziyade, sizin otelin 

müşterilerinden ölmüş !birini a -
raştınyon.:.z. dedim. Her ~ıaldc 
Nidlsmur'daki cinayet vakasını 
işittiniz değil mi? 

- İşitmek ne demek efendim? 
Her kes ondan behsediyor. Fa -
kat zannctmemki benim oteli -
mi.n .. 

- Bilmeden itiraz etmeyiniz. 
Bu cinayeti işleyen adamların si 
zin otelde oturduğuna dair eli -
mizde vesika var. Lütfen şuna 
bakar mısnız? 

Ça.ney cebinden <;:ıkardığı. "Bü 
yük otel., dam.gnsı ya.nık ki.ğıt 
parçasına baktı. Hayret içinde 
kaldı: 

- Hayır, tanımıyorum. Fakat 
bütün müşterilerimizin, bir kaç 
satır olsun el yazılarım ihtiva e
den otel defterimiz burada Ora 
ya bakarak mukayese edebilirsi
niz. Fakat bu, garip bir yazı .. E
ğer def terim izde böyle ibir yazı 
varsa. kimin olduğu kolaylıkla 
meydana çıkar. 

Zili çaldı ve bir emir verdi. Bir 
dakika sonra, hizmetçilerden bi
zi. el?ıde kalın bir cildle geldi. 
Cıldı, masanın üzerine koydu. 

Direktör: 
- Kaç tarihini istiyorsunuz? 

dedi. 
Çaney: 
- Eylül 25 tarihini açınız. de

di. O tarihten itibaren gerilere 
doğru bakabiliriz 

Otel direktörü,· aradığımız ta
rihi buldu. Onünıüze, yanık mek 
tup parçasını koyarak, üçlimUz 
birden yazıları tetkik ve mukaye 
se~·,- başladık. İsim isim üstüne, 
sahıfc sahife üstüne giizden ge
çirerek, aradığımızdan ~k daha 
önceki tarihlere kadar gelmiştik. 
Derken birdenbire Çaney durdu: 

H enUz bundan 00ş on gün ev
vel. !stanbulda bir denl:z 

gez.mtisine çıkt.Iğrm zaman, hava
nın harlkulfule gi.izelliğine bn.kn
rnk, kendi kendime şu dU§Unce
ye dnlml,'ltmı: .Ağustos nyı. mev
sim tcraz.islnln b.'.ışa bıış geldiği, 
hassas ibrenin tam ortaya isa
bet ettiı:;"i aydır, dlyordum. Bu ny 
içinde hava, öyle dliındüz, ınt·-
18.fsız bir güzellik arzediyor ki 
hiç bir değişikliğin mUdahalcsı 
yoktur. GUncş bunaltıcı değıl ve 
rüzgarda. lblr hoyratlık eseri gö· 
rülmüyor. Tam, kamil, kıırnrlı, 

yerli yerinde bir devre ... 
Fakat bugün görllyonız ki, bi

zim ''Eski ağustos,. dediğimiz 
hararet ve scvmllllk müddeti bi
le hcnllz çıkmadan ortalığı bir 
fı.rt.ma kapladı; bir sel nldı; sı
cak gUnes soldu; geceler adeta 
Uşütüyor ... Mevsimin dümdüz te
razisinde şnşırtıcı bir kıyrunet!. 
Her fiey altüst ... ve bununla be-

raştırdık. Şu isim çıktı: 
Sirıts P. Ilayde>ı Pmısilvanya

lı Canwrikan. 
Otel direktörünün ağzı açık 

kalml§tı. 
- Mister Hnyden mi? Olw 

şey değil .. Fakat buna iınkfi.n ve 
ihtimal yoktur. Tamamen sessiz. 
kendi halinde, her kese karşı iyi 
:muamele eden bir adamdı bu .. 

Ç:ıney sordu: 
- Bu adamı hatırlı}•orsunuz 

demek? 
- Evet efendim. Nasıl hatır 

lamam. Bir kaç defa kendisiyle 
tatlı tatlı sohbet etmiştik. On 
gUn ltndar evvel buradaydı. Ge
liş tarihine Bir bakay1m. Eylül 
15 öyle mi? Evet .. 25 eylül tari· 
hinde de" buradaydı. 

- T"mam. Bu tarih bizim için 
pek mühimdir. Yalnız siz, şu im 
zanın bu mektuptaki ~azı ile ay 
ni olduğuna siz de kanisiniz ya .. 

- Ben, el yazısı mütehassısı 
değilmi ama, onun el yazısı oldu 
ğuna hükmedeceğim geliyor. 

-Öyle ise hakik<ıti söyliycbi
liriz. Biz bu mektubu, Mister F..s 
mor'un öldürüldüj?ii evin içinde 
bulduk. Ne dersiniz? 

Direktör daha btiyük bir hay
rete düşmüştü: 

- Anbyamıyonım. dedi. Ora 
da ne işi var? 

rauer yüzlerinde beş on gun ön
ceki baygın ışılWarm açık knh
verengi.nı t.nşıynn yüzlerce deniz 
6.şıkmın yan dolgun gönUUcr.i 
sarsllarak boşalıyor g'bidlr. 

Hani şu esnaf anısında "tera
ziye kol vurmak,. diye hOf;a l;it.
mez bir itlynt vardır. Ona ben
zer bir hadise oldu. Tab'nt.. dn
ha çok değilse bile, tam hak.kı
nı almak istcdiğ:miz "yaz,. dnn 
kısmak, daha eksik vcnnc.k için 
mevsim terazisinde ktlçük bir o
yun ya.pDlIŞ olduğu hissini ,:eri
yor. 

Diln, henüz ömrünü bitirme
m.iş bir k~ yaprağı dalından sö
kerek döndilre döndfire dolaştı
ran rUzgnrm kırbacından sinerek 
evime döneııken, !:okagnnın köşe
sinde ''kcb:ı.p kestruıe., snUUı bir 
adnm gördliın. Mevsimin isti.kb5-
li namına, iyi bu- alamet değil! •. 
Neredeyse kcnnr mahallelerde 
keten helvacının st>Slni duynca
ğız ve arkasından sahlep ! ... 

Bir ka.ç zayıf bilnycli in.s:ııı, 
p:ırdesilslinü giymiş dolnşzyor. 
Sveterini geçiren, burnu üşliınllş, 
çıtı prtı genç kIZlann. dnğıl:ın 
saçlnrmı p:ı.rmaklnrlle bnstmıra.'k 
sokak içlerinde kııyboldul;'UilU 
görüyoruz. Anneler, çocuklıırmı 

erk~ eve alıyor ... 

Dikkat ediyorsunuz ya, blr tür 
li1 "Sonbnlııı.r geldi., derneğe di
lim varmıyor. 

Çünkü ,onunla beraber ne gel
diğini l)iliyorsunuz. 

Yaşınıza, hiç sezmeden lifi.ve e
dilm.'~ olan "bir çeyrek yıl,. m 
dUşlindUrücU muhasebesi! 

HiKMET MONIR 

VA 
Daıma halkın mentaa· 
tinı düşünür, her sayı

s·nda en seçme vazılar 
nesrede1 

lvırm ı vı evvelk Vakıll 
• t\)10J hı 

Y an1T.1nlar F' n..:r.hı l~b 
~ ~'lılyet'den nıUcllif 

"-~'4ltt't11" "iUtu ar--teden e. 
L."' \ ı-. "· l<tırı:ıı "liıı l.ılerini 

-..~ellt . " n itibari· 
~\ ı~e Garplı o\.\1 it de\. riı. nıuttdlr. 

~ l'ıı~t ~et hnJnıku
~~ - 'Yet erl<czt yap
~I .___~n dev

Büyük otele inip bir parça ye
mek yedikten sonra ilk işimiz. •.)· 
tel direktörünü bir oda.ya çağıra 
rak kendisine sualler c;onnak ol
muştu, • 

Otel direktörü. bizim kart vi
zitlerimizi p;örün.ce f ev kala de he 
yar.anlanmış, alakası artmı.ştı; 
C\'VeJa: 

- Jn.c;aall:ıh. bizim mfü;terile· 
ri takip -için gelmemişsinizdir. 
dedi. Malflmya, otelimin şöh-

' -Allah Alla.h! diyordu. Bi -
zim mektup kağıtlarımız .. üze
rindeki tarih de, pek uzak bir 
günU göstermi)·or. Fakat şunu 
da hesap etmelisiniz ki, bizim o
telde oturmayan bazı .kimseler 
bile, buraya ~elerck bizim dam
galı mektup kağıtlarımıza yaz
dıkları olmuştur. Buna maalesef 
m~i olanuyonız. !vfe..,elii. geliyor 
lar; bir kadeh bir ~Y içiyorlar; 
sonra bir zarf bir kağıt istiye • 
rek otelimizde bir mektup yazı
yorlar. bu da. böyle bir şey ol -
masm? 

- Bu el yazısıru tarumıyor -
mU8WlUZ? 

- İşte, dedi. Şu yazıdaki, ''e .. 
harfinin yazılışına bak. Sonra 
buradaki yazının "e,. harflerine 
bak. Nasıl kendine m:üısus biT 
kI\.Tiltşı va1-. .. Bulduk! 

()te{ direktiMl ve ben, beyw -
ca.n.la balayordtık. 

- Ben anlatayım. Haydcn as· 
mindeki adam, {belki oe takma ' 
isimdir) sizin oteliniroen Londlı\ 
va ~1ister Emnor'a mekhıJ)lar 
y~ıyordu. Buralı:n' ,:!Ct!rip kc.rı !'4oıal ~~ oenn.r. cmı.t:t .. ııı aeuıı
disiyle ~ön.işlr.ek ıcin Bulu:; . t1u1no..ı y&n~: rırw11a.ç:nUU.(ll • 
tuktan 5t>nra. Q:;tı b:r ınınduna ~ eoı>ı -....ı. .... tôV ~ & 
lflt.iril> NidLcmıur'a ~ötürdn ve o- tıcıo{;i.uııQı\ ~1M •· ~ Wıhn:ı ı 
rada öl daz.dil. Sonra nze rirrl ara. bllG .. o. dOT't dQk!cb ~limAUu:l\ ,.._., • 

dJ Ne -.ar ne :voksa çı:kardı • mqtu. Z&t-v otaukça tav.Mır. Ztı.brt ~ 
. - (De:vmn l ~) 1 ta.bkDcA~ dft'&ta etmelrte<llr ~urke-zı Nklet Vazrmn ~~ ftit oldu~ a-
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Gıda maddelerinden sonra eşya tiyatları 
da tes~it edilara!< ilan edilecek 

Ankara, 5 (V:slut) - T ica,.et 
nklleti gıd:ı. maddelerinin en mU 
bhnlcrln.ln fiyetlıırmı tesblt ettik
ten sonra aYtıdi de zeytinyağ', sa
bun, bulı;:ur, ve daha bunun g'bi 
diğer gıda maddelerinin fiyatlan
nm tnyini L~ ile meşgul olmakta-
dır, Flya.tı tay'n olunoca.k gıda 
l!Ulddelcrın:n istihsal edildiği m'll
u.kalnr dn.hillndeki fiyat murakabe 
k.omisyonlan bu fiyatları ticaret 

Amman 
teb~iii 

vekfıletine bUdirmekteilir. Bun • 
dan sonra bu fiyat Uzerlne nakli
ye, toptancı ve perakendeci Ucret· 
1eri de ilave olunarak, tesbit olu
nan miktar ballın ilan edilınekte. 

dir. Vekalet biltlmwn gıda mad
delerinin fiyatlannm tesiJltini ilt-
mal ettikten sonra ayakkabı, lıu· 
maş, giyecek d iğer eşya ve saire 
nin fiyatlarmm tnyinine başlıya • 

ı caktır. 

Almanlar 
13 milyon ton ticaret 

gemisi bs.tudılar 
(Baş /arotı 1 lnrldd Be"lln, 5 (A.A.) - Askeri kay-

Pariste 
Bir komünist mebusu 

öldürüldü 
'Pllr'9, IS (A.A.) - Sab1k Selnf' me· 

busu komUnlst Marc~ Gltto!ı dUn 
"Quartıer dea Lilaa., da blr au.lkasde 
uğramıştır. 

BlslkleW olan katıl. b!r kaç el rtı. 

f"eJver attıl<tan eon."& kaçmağa muvat 
fak olmuştur. 

Derhal hastahııneye >:a1dınlıı.n y&· 
ralmm vaziyeti çok vatimdlr. 

Gltton barpten bir gü."l evvel komu_ 
nl.st parti.sinden ıawa etmıı ve daha 
geçenlerde Dorlot'nm r!yaset etti~ 
Fransız PapUler parUSlnf' girmişti. 

Parla. G (A.A.) - DUn ak§am bir 
aulkaate uğrayan eski lı:omllnLst me,. 
bus Marcel Gltton öğleden sonra. Te· 
non haataııancstnde ö1m'l6tUr. 

Rusya ya 

iranda 
Çeteler dağıtılıyor 

--0---

tnglllz - Ru - trao an..,..,.., 
bir kaç güne kadar 

Londrada ilan 
edilecek 

Stmıa, 5 (A.A.) - !randa vazi
yetin sakin olduğu resmen beyan 
edilmektedir. Kermanııah mınta -
kas.:nda a.si zabitler idaresindeki 
bir kaç çete dağıtılmıştır. Bir kaç 
mitralyöz ve bilyilk miktarda tll
fek teslim edilmiştir, Bundan maa
da. kasabalarda, tUfekler mUsade -
re ed:ilmlştir. D.ğer taraftan, !ngi· 
tiz kıtaları faaliyette bulunuyor -
lar. İngiliz askerlerile İranlılar, 
her tarafta, gayet iyl gcçinlyor -
lar. 

Benderşahpur'da zaptcdilen se
kiz gemklen yedisi servise girme-

Atm.L"l hava da!I topçu:nrı bir bom· r.aklardan D. N. n. ye ve:-ilcn rna· 
bardımım tnyynresl tab'1p etm~tır. liimata göre, muhnsnmatm başlan
LENlNGP.AD AUtAN TOPLARL.~IN grcmdan 31 ağustos 1941 tarihine 

TEHD1D1 ALTlNI>A kadar, cem:ın 13 kilsuT milyon to-
Berlln, G (A.A.) - 1>-~mgrad gehri nl1fıto hacm'nde İngiliz veya ln

Alman n~ır toplarının ateı: altuıa gir- giltcre cmri.nde ticaret gemisi ha-

su·· r atle yardım ya ğ~ .şimdi.den h:ızır bir haldedir. se-
• • ı k.izıncl geminın hasarlnrı ise ya-

knıda tamir edHecektir. 

mı~ bulunmaktadır, tmlm~ttr. Bu kayıplarm dörtte 
Derim, ~ (A.A.) - D.!'l.B.: biri Alman bava kuvvetlerinin, 

Pllmazsa mukave• Beru,"5 ~~.A.) - "L:ı Nuvel 
gazet do ZUr;Jı,, in Tahran muha-

t• k 1 k biri, 1.n.gıt:z - Sovyct kumanda.n-
Şark cepht'Slnln §lmA: bölgesinde, d1irtte U~ de donanma CÜZÜtam • 

lılr Alman ~oıordusu, f E) !Qlde, Sov. tarının tahribi ,eseridir. 
m 8 1 ırı aca l!ğiyle İran makamatı arasındaki 

m:lzakerelerin, başlıca, Sovyet kı
taları ta.raI-ndan i§gal edilecek o
lan hatta müteallik olduğunu söy
lemektedir. Bu kıtalar. f;lmdi, Tah
rana takr:ben ı 44 kilometre mesa.. 
fede bulunmaktadırlar, 

7et geri kuvveUerlnl ezici bır bezime- Lenlngra.dm işgali henüz uza.k 
te u:ı-atınl§tır. olduğu resmi Alman ma.hafill ta-

Almıı.n kıtnlnn, stıratıı nerl hare· ş im al"ı rafından söyleniyor, Alınanlar Le-
keUcri esnasında bl" çok yol manı.a1a.. • nlngradın kcnd'lerine tazım oldu -

r1le ve SOVl'Ct!crln paUntılU§ oldukta.. Lıı·ndı•standa ğunu, söyliyerck şehri tahrip et -
n lAğunlarl& Jtaroılqml§ ve geçmiş. r miyeceklerinl söylUyorlar, 
lardlr. Cenupta Odesa limanına gelince 

Alman krtalnn, Sovyetıertn muannJ· m Q n e V r Q 'Q r bu şehir haIA Romen ve Alınan 
dane mUdnhale ettikleri bir mukave· kıtalanna mukavemet etmektedir. 
met hattına ul&.§mış!ar •e bunu yar. Londra, G (A.A.) - B B.C: Slmlo.da Odesanın b:r Tobruğa benzediği 
JIU§lardll'. neşredilen bir te'>llğe göre ~ blrlDciteş. İngilizler tarafından iddia olun -
Şark ccpbeainln mUteıv!dlt noktala. rinden 14 blrlnclteşrtne ltndar devam maktadır. Dfğer ta.raftan Rusların 

rmda, harp arabalarmm yardnnile ha_ etmek Uzere glmalt Hint!!Etanda met- Ukrayna sanayi mıntakas-:nı kay
nket eden Sovyetlcr 4 EylWde Al· 1 ruz blr ıstlll\ya karşı ml\cıafaa manev betmekle Ruslar endilstrl sıkıntısı 
man mevzi "rlne bUc~m etmişlerdir. 1 ra!Rn yıı.pılacak ve b-.ı manevraları çekmektedirler. Bugün ~ndra -

Bir Alman firkP,sJnın bulunduğu böl ba•ka tıı.Umler taktp f'decektlr. dan gelc.-n 0ha~crler, u:aı.ardakJ 
sede cereyan eden muharebelerde 24l Bu man<"ıvralar csna!L'lcia mefnız Rus endUstris1n n bugilnkil Rus lh-
Sovyet tankı tahrip edl• a;J,tır ' b!r ıstı!!\ karfısmda kalacak sivil hal• ı tlyacmı karşılıyamıyacağmı gös -

Londn, 5 (A.A.) _ Alın~ rad kın naaıl hn.•ket edeceği lıa.kkmda da te":11ektcdir. !ngil"z gazeteleri b~ 
J'OSU Ladoga gölil üzerinde ve Le talimat vertlec-=ktır. 1 vazıyet karşısında Rusyaya acil 

nlng d 20 mı rk
·-"' b 

1 
yard:mda bulunulınasmı istemek • 

ra m n şa ııua u unan ! tcd' ı 

rinŞluieselbı.'l"g bile gUnr.:~!ndgrat :..~ebarehirle AmAur·ıkada heyecan ~~ e~ !c'l ve uzun vadeli 
n çarşam a un eıı ..... n -~ olarak lki ektlde mütalea edil .. 

b1r <;ok defa ağır Alman toplan Aş 
tarafmdan bombardıman e<l:J.mi.ş mektedir eli yardım yapılıımaz-
o
'd ki t t edl n~b (B<U tarah 1 ınct.del sa Rus mukavemeti kırılacak, uzun ,, u armı ey yor, D'Vlll ~r . 

dnnanm dUn tekrar başladığı ha nr ıeraitine uygun hareket etmek- vadeli yardmıa. ihtiyaç kalmıya -
ber aJmıruştır. te olduklan malflmdur. ca.ktır. 

* * * Bu gem'ler aynı zamanda tah- - Radyo gazetesi -
Alman tebliği bugUn Lenlngradm telbıı.hir dinleme cihazları ile de 

Jm§atıldığuu, '°ebrlD Alman topçusu· mUcehhezcil'rler. 
Dun teairlı atqi aıtma ı..!.ı.ndığ"ını bf1. \'aşfn31<ın, 5 (A.A..) - Gıi.r A· 
dlrmelctedlr. mcıikan torp'do muhribinln taar -

Teblfl, aynca merkez lnımımdaki ruza uğraması hAdisesi Amerika 
.Aıman krtalannn kll.l'fl 29.:! UııeU Sov· matbuat.mm ehemmiyetle na.zan 

Kari Megerle' nin 
bir makalesi 

Sovyet kıtalarmın, Bağdat yolu 
ilzerinde milhim bir iltisak nokta
sı olan kazvine kadıır geri çekil· 
melcri, İranlılar tara!mda.rı arzu 
cdlldlği söyleniyor. 

Tahrandaki İngiliz mabafll1, İn
giliz - Rus - İran anla~ası -
nm, blr kaç gilne kadar Londnra.
da ilAn edileceği fikrindedirler. MU 
teakiben, lran tarafından resmt 
bir beyanname neşredllccektir. 

Son gUnleı-de yeni başvekilin &
heII'..miyetlice olan hastalığı dola
yıai,le, milzcı.kera t geclkıniş Ur. 

italyada 
Mücevherat s~bşı 

yasak edildi 
Boma, 6 CA.A..) - on: 
ltaıyada zlloymet ta.ş:arm ve m&. 

denlerln alım aatımı dur.cıen itibaren 
yasak edilmiştir. 

Resmi gazete, b::ı.zı let:.&nalar olaca. 
ltnı yazmakta.dır. Bu yıu.aga ını.;bale 
!et edenler altı ay hapla ve 50,000 liret 
para cezasına çarpılıı.bllecelderdlr. 

Nevyorl Ta}•misin ı 
bir makalesi izmirin 

Japonya 1 karnPıoda 
ileri gidiyorsa 1

1"· (BtSS.,, 
V•,•ruşuruz ~m~ ı;:1::~ 

U . ~::e hepsi~, 
Vevyork, 5 (A.A.) - Nevyorl: mls ~ tcnl'llf~ ti' 

Tayms gazetesi yazıyor: ''Eğer rerek bura.da -
Japonya çok ileri diyorsa vuruşu- gidiyorıa.rınlf. ~ 
ruz. Herhalde. bize, Çindeki dost- l'amıınlnl' .anı- ~ 111' 
lıı.nmıza karşı, yeniden bir yatış - gördüktCD ~ ~ 
tırma veya Jhanet politikası takip - Bu )aldat t Jılt 
ettirilecek değfldlr. Öyle bir nok- dırlardan 1~ ~ 111t 
taya geldik ki, Japonynnm, bitir- e&b'"1Da bir ot.el f 
diği maceraları iyi bir neticeye gö· yapılsa ne ohJt~ tJI! 
tUrmesine yardım ederek tekrar Suali hatırS ~~ 
maceralara girmesine mani olma _ l"ıunııola.r-snıb ~ 
ğa, badema te§cl>bilsten Uııtln& e- sabit , .e de'~ ., ı 
diyol'llz. getJrmek bO ~ 

Şarkta, yeni milttefikler say&- atmuza göre ~ 
sinde bütUn pasifik mmtaknsmda.- Omıan kanUJlll ti f: 
ki vaziyetimiz, bundan iki sene ev- fakat gariptJt ~,,.& 
veline nazaran da.ha sağlamdır. ğında. umumi.;:,-'-. .-..., ...... ,.".\•..,·""""-

Gözlerimiz de açılmıştır. Aciz sıınat-0ry~, ;:;..-, 
olduğumuzu iddin etmektense kuv- sına manı ota.il w.et ~ 
vetimizi göstermenin daha akil.ıine lülcrin on, 

011 ~ ~ 
bir hareket olduğunu §imdi anlı - kısm:na tec9Y~......ı , 

karar" dan ~"..:.ıt. 
yoruz.,, nl oı.ıo~ 

fıınna mıı ~.Mi 
ko.mpm b"r 1' ., 
köyünden btrinlJI ı 
lası göze ç!ll'Pıyo'~ 

Romanya ile arası mı Doktor Refik ilfd' 
tl İzmir glbl .~ )fll9 

Almanyanın 

açılıyor blr 5chirden "',·erı- ,,. 
Londra, ıs (A.A.) - "Newa Weck,. pcs'ne çıkJJl\bl.._lfdl ,...,. 

lsimll Amerikan mecmuası, pek ya· blr dltl'::.. ,., 
kmda, mUnaschetıerlnln gitgide dahR. sekliğinde - o iilJI"·# 

nimet olduğtıJI...., ol' 
gerglnle~tiğinl söyledl,ğt Almanya flo mir d!iiyetlJJd~ .. 
Romanya arasında pe:C yakında bir b'r mUrııea.:ıt Oto~ 
takım mUşkülM çıkacıığ:ııı tahmin e~ ote'le blr sttnı.ı. oıd 
ınektcdlr. mani olan JcSP110 Bu mecmua diyor ki: kanun ,-a!!ıtaS ~ 

Aımıı.nya.nın, TraruıUvanya arazisin· yar<lım eder. pil 
den bir la.sınır.ı daha Macııristana ter_ si de bn yolds f" 
kctmeğe Romanyayı, doğ:'udruı doğru. teklifi rcddetıllcio ~ 
ya veya bilvasıta mecbur etmek Uze· ı manhr da~ıııb ti 
re olduğuna BUk~ yenı bazı emarr- rin <le~I, bUtll, 
terle kanaat gctirml§Ur, homanyanm, !adc cdl'(l~ğt t 
Rus arazisinden tavızat e.:acagı ihsas cucle gelir. 
tdllmektedlr. 

İtalyan ha.,a lruvvetlcri
nin batırdığı donanma 
Roma, 6 (A.A.) - (ığrenlldlğlne 

göre, İtalyan hava kı:vve1.leri ve do
nanması Akdenizde 122 tıcaret gemi· 

al, 23 aamıç gemisi, f9 kruvazör, '2 \ 
destroyer, 84 denizaltı ve AUantlkte 

1 de :12 ş~P. 6 aamıç gemi.al, 4 kruva. 
r.ör, 2 destroyer ve 3 denizaltı batır. 
mqtır. 

Türk hududunda 

tsTANBVI-?ı 
5/9/19'

1 sttl'! 
Londr& 

1 ~ fi' 
Ncvyork ıOO ~ 
Cenevre 100 ff"" 
Uadrld 100 ~ ~ 
Stokholın 100 ~' 

~t tırkasmm imha ecııdlğinl. ayni .dik.katini celbetmcktedlr, 
cıephede 25 Afuatostan f Eyı1lle ka
dar 1187000 eıılr, 1122 tar.k. 500 kam· 
:roıı iğtlnam ettiğini bllc!lnnl§tlr. 

Gazeteler, Grir torpido muhribi
nin de sU\'ari.slnin Iotoğra.flarmı 
neşretmekle ve taa.rruz lı8disesinl 
anlatmaktadırlar. 

fBtu taratı 1 ıncide) 
Boğazlar meeeleelnin Çörçil • 

Ruzvelt deklarasyonu ile mU
nasebettar olarak gister:ımesl, 
bir tesadU! eseri değil, fa.kat 
galibin payı Uzerinde!tl gizli 
mukavelenamelerin mantıki bir 
neticesld r.,, 

fBas tam'1 1 incide) 
Bir İngili zdenizJ;lltısı bir Bulgaristsndakl Alman asker 

tahşldatı hakkında ecnebi mem -
kruvazörü torpilledi balardan gelen halberler Alınan 

Ak denizde 

ESBAJI - • ; 
İkramiyeli ,oJd9 t ,,S 
lkramiyell ynıd' ""' 
Ergani A.. B. ~ ..... .,,, r 
Yüzde 7 93• z:sı•...- ,, 
zuru.m ı .,,, 
Yüzde 7 934 srf9' 
zurum 2 llA f 

Sovyet 
teb1i2i 

(Ba." tarafı 1 ınridel 
Alman piyade tırkruıına "'erdlrlıen a· 
~ zayiata dair, Sovyet tebllginin 
zeyllDde izahat verılnıekı~dlr. Bu za. 
yiıı.t yekOnu, ölll, yaralı vı: eaır subay 
•• asker olm:ık üzere yeç1 bindir. Ay. 
m z.amand:ı. bUyük mıktıU"da malzeme 
de ftlinam edllmtştir. i'lr1'anm müte· 
bakl kl.illlına, teıuar nl'ı3ına girmek 
Dzere geri çekilmek eın: 1 vertimıştir, 
Alman esirlerden birinin tfııdeaıne go _ 
re. fırka, aubaylarmı:tan yanamı kay· 
betmlşUr. 

Tcbllğ'de Koslovun kumanda ettiği 
blrllğın. Almanlnn, sıperlertnden çı. 

kardığı w ımsabalan bltbırlnl mUtea.. 
kip terke mecbur ettığ! söylenmekte
dir. Almıınlar, snıuı ve cephane bırak 
ml§lardır. lld gUn suren ~uharebe es_ 
naaında, Sovyct tayy~ teşekkWU 

takriben bin subay ve a.cıku öldUrmUş, 
aeklz yüz tank, bin ta.ıe motorıu na· 
kil vaaıtası, iki yüz O('ygır, dört M .• 
Denıcbnit ve iki Helnkel t.ayyarest tah 
rip etmıştlr, 

LO'.lO\ bKİ'NİN BE'f'AN,\TI 

Bu hlldlsenin muhtemel olarak 
teva.li edecek olanlıı.rın mukatldi. 
mesini teşkil ettiği zannolunmak • 
tadrr. 

Bazı mnlıflller. Atlas okya.nu -
sunda devr:ye gezen harp gemi· 
!erinin gcn.i.g bir sahayı murakabe 
altında bulun1unnalan ve tzlnnda
ya gitlen gem.ilorin çokluğu hase
bile bu kabil hıidlselerin z;asıl vu
kua gelebileceğ nln anlaşılması 
milşkUl olduğu miltalensmdadır. 

Bir Amerika ajansı ı;unlan ya
zıyor: 

"Ameri:ka bahriye nezareti At· 
1as okyanusundaki Amerika' 'harp 
gern:Ierlne mihver korsanları tara
fmdan bu kabil dl~er taanıızlara 
uğra.malan ihtlmalile müteyakkız 
bulunmelarmı bildirmiştir, 

Aynı aj"ns şiddetle harc.!.tete geç 
menin s·ra.sı geldiğini yazdıktan 
sonra miltnarrız tahtelbahir süva
risin n Grlr torpi.:lo muhribinin A
merika donanmasına mensup oldu
ğunu blldi~'İni de ruı.ve etmekte -
dir. 

Ne\'~·orkı 5 (A.A.) - ''Gıir" 
Amerikan to?p'toouna yapılan ta
arruz, Ruzvelte diln derhal bildi • 
~tir. 

l\losko\-a, 5 (A.A.) -· Dün Sovyet Nevyork, Taymisin VS§ingt.on 
istihbarat bUrosu rela muavini ı..n. muhahi.r · ~öyle yazıyor: 
aovakl g~cteciler toplı.ntuıu.da de· ı Vn~iııgtonda taarruz eden rlU~ -
m!§lr kti. man denizaltısının Alınan oWuğ-.ı 

"Almanlar blr ay evvel Len ngradm zannedllmekted!r 
dıf maluı.llcn11e gırd!l,lt'nnl iddia et_ j · • 
ml.§lcrdJ. Netıc de bu h .. bcrln r lr G l:lb· t Va.<Jtnı,.'1.on, 5 (A.A.) - Gnzete-
bcls mnrl!etındcn lbD.re~ o!du&ıı nnııı. lere cevap veren P..olslcUmhur Ruz 
ızlnu~tır. ı volt 1zlarulaya po:;tayı götilren 

Harplerin ~ok t lddcUi 01duğu Lenüı. Grir to. pito muhrbi.ne kaç d f a 
grad c1vrı.r..nda \ 'C Lcn~.nrad • No\'_ clefa taarruz cdlldiğ"nl bi'mcdiğıni 
gorod arn.ıımdn Almıı.rı!ar mı..azznm fakat Uı.arruzlnrm Atlas Okyanu
zayiıı.ta uğramnkta ve ı.:.ı:rııyenıt'mek· 8unun Amcr"ka sahilleri açıklnrm
tedlr. 1ı;ıgnl etUl<lı>rl anıl.iyi kaybet. da vukua gclr.rlş olduğunu söyle -
memek içl.n, Alm:cılar muhnre!J<.'ye mi~tir. 
yeni kcvvet.Jer so~maK n:.ecburıyetır ... ı Relsicllrnhur taarruz esnasmd::ı. 
dedir. Gr!r muhribinin vninız olduğunu 

Almanlar I..enlngTa ~la mıi-msalenln hu~t·si ı -ıre tlel'i ~e hUviyet nu _ 
lı:esildtglnl ı1eya şrarln mJ•ı sara edil. marruımı ve Amcr iknn brndırns nr 
dll1n1 ldd!a edlyorıar. H aısc..;erl he- tnşımnkt:ı bulundu/;"Jnu ilflve eyle· 
nüz olmad:ın b!ldirıne1: Alman pro· mi tir 
pngnndasının csld tıd-~'d.r , Mutnnrrt7. bulunduğu t~!:-:lirde 

Lcnıngrıı.dıa aıurn .. u!ıı kesnmedlğl ne ynnılac:ıi:"I tıttr.linc Relr'cUrnhur 
gibi bu §ehrt Sovyetıer rnrıı·~ ıı n eli. JllrlC's k Amerf!:a b:ıhrlye l:uvvct
ğcr kısıml :mna bnğiaya:ı. deıııiryulln. lcrlnln "mmuta.arr:rzı imha edece-
" da ijlemektedlr. 1 ği,. cevabını vermiştir. 

Loııdra, 6 <A.A.> - Al.denizde, bir hariciye neztıretine göre, Almnn • 
dUşman kruvazlirUnUn, t>lı tngUlz <k· •rürk münasebetlerini zehirlemek 
nızıı.ıtı gemisi tara!mdan torplilcndlğl maluıad.ile yapılan te~ebbilalerden 
ve hasara uğr&Wdığı haber verilmek· ~ba.rettlr. 

Karı Megerle. 1ra.n Uzerine hU
cumun mUhim Tilrk menfaatleri 
bulunan bir bölgede vukua gelmiş 
ohluğunu hatırlatmakta ve maka
!esine şöyle devı!.ID etmektedir: 

tedlr. Hariciye nezareti A.detl veçhile 
Lôndra, 8 (A.A.) - AmlraWk dal.. meselenJ.n askeri veçhesi haıklı:m· 

resinin tebliği: da bcyanatld bulunmıımıştır. Al -

''Eğer Türkiye, galibin payı 
olarak Sovyetlere orta şarkta 

vaıı.dedilm'ş bir nUfuzun her tilr 
li1 ilk emarelerine enerfk suret
te karşı koyarsa, hııklı bir da
vayı mfidafaa edecektir, Ve bu 
bııhıste, hiç kimsenin şimdiye 
kaadr üzerinde gUphe etmed ği 
hnr ci siyasetindeki dilrü.stiüğU 
.işhad eyliyebllecektir. 

Mcalna Boğazmm herMn clvarmda manyanm TUrklere karşı tecavüz 
faaliyette bulunan bir t-ııuız denlzal. 1 niyetleri beslediğine b 'zzat Tilr -
lı111, bir düşman deniz kuvveti Uzert· j kiyenin !nanmadığı kanaati Berlin 
ne muvaf!aklyeUi bir htl::ıım yapmı:• de mevcuttur. Al:.- an teminatının 
tır. Düşman knıyaUSrlerlnden birisi Türlclyen'n 1Umatsızılığını tevllt 
torplllenm~ \"e ağır baaara u~ml§' edecek mahiyette ohnadığı da aşi
tır. Bu kruvazör, sclciz Pı:llluk toplar. kardır. 

la mUcehhe.z 10.000 toııllAto hacmlA Fon Papenin Almanyaya yaptığı 
deki kruvazör amıfmdan ldi. seyahat mUnase:beille Alman ha

Kahire 
bombalandı 

Maamafih Türkiyenin bu dil
rüstIUğU na.zan it bara al·nma
maktadır. Çünltil Amerikan rad 
yosu, spikeri Tilrk toprakların· 
dan, bir Türk verici radyo mer
kezinden yaptığı bir cntisyon
da., yabancı mtlşahltlerin Tilrk 
efkarı umunılyes nin biltiln bu 
lnfia.linin yok yere bir çok gU
rültil olduğu fi.'trlndedlrler. Di· 
y~rek Tilrklyedo efkfın umumi
yenin infiali ile alay ctmckte
<'!tr.,, 

riciye nezareti bu seyahatin mahi
yetini yen1den tebarUz ettlnnfş -
tir. Böbreklerinden hafif surette 
muzta.rip olan Fon Papen, tedavi 
altrna alı:nn.ca.kt.Ir. Bu, Fon Pape
nin orta ve yakın §arktaJd vaziyet 

Kahire, 6 (A.A..) - Bir lebllğ.lo bil hakkm<la şifahen malfUna.t ver • 
llirildlğ!ne göre, dUn gerekı hava akı· meslne ve günUn meseleler:nı mu -
nı uıuısınd.~ Kablro varo:ıanııda bir zakere etm~ne blttabi mani de-
yere laabet eden bir bomlıa ytl.ıUnden , ğildir. · 
blr kişi 151mU~. 21 klşl y&ralanmıı ve Maamaf:ilı, Alman - Rus harbi 
ehemiyet.slz ha.sar olmuş~ur. bUyUk muharip devletler arasın -

Gulgar Meclisinde 

Servet Berkin'i 
kaybeftik 

Ankara, 6 (VAKIT) - Maarif Ve. 
krueU Talim ve Tcrb!y' hasından 

( Rl/,'f "'rınt• ı '"''-fde) Servet Berk!n zattırrlcı.Jen vefat et· 
Sofyn, 5 (A.A.) _ Dün neşre- mlştir. Cenazesi yaruı (lugUn) kaldı. 

d:Ien r~i bir tc:..!iğde b!Jclir ldi- rılacaktır. 
ğine göre ıkral ilçilncU Borls evvel· VAKiT: Mehmet Scrvı.'!t Berkin, tyl 
ki glin AlL.lan dona.nmn.sı baı;.ku • yetişmiş gt>nçlcrlmlzdeı:di. tetnnbul 
mnndnnı bU~Uk amiral Raeder'i ka- Daıill!UnUnunun felsc.!o r,ıubc.sindcn 
bul et.ını:itil'. çıkmış ve Almanyaya taiısillni ikmale 1 

Saat 13,3;) da kral büyilk aml- gitmiştir. Orada.D dl:ndUg-J zaman Ka. 
ral'n şerefine bi.r öğle yemeği bataı lisesinde !cıse!e ve içtimaiyat, 1 
vc~tir. Ziyafette prens SirU, 1 Ticaret mektebinde lktlSnt hocalığına 
Alınan elçisi Bcckerle, amiral 1 tayin oıunmuı ve bu m:ıvzu üzerinde ! 
Şuster, Ba.şvekil profesör Filof, neşriyat lle meşgul olmuştu, Sonra ı 
harbiye nazın general Daskalof hUkQmet merl:ezlnde vp,::'fe almı§, bu 
ve d.ğer bazı resmi §ahsiyeUer bu- yılın ba§larmda tallın ve terbiye he· 1 
lurunuştUT, yeti Azalığına tnyln 01'1.'laıııdıı.n da u

zun zaman lktıaat Vekfl.!etlnin neıri· ı· 
~ ': 2M e!U:WWW yat ve ihracat tc§ktıa.tıan•lırma umum 

Göz HEKıMı mUdUrlUğ'{lnde ve Ticaret Vekttletlnln 
• • dış ticaret dnireal relsllklerini lfıl et. , 

Dr. Murat R. Avdın ml'.jtl. He:ıllz 48 yaşlannc!;ı ldl. ÖlllmU 
Uryof.lu rr.mmklmpı. tmam !Mlkak mem'eket ir!anı için bir z!yadır, KeP. 
Nn. '!. 1'1"1: ttM3 d!alne rahmet diler, all<!wıe ta.z.iyet· j 

!erimizi aunanz. 

daki kuvvet msbotlnlerinde yeni 
bir vS.Z:yet doğurmadığı müddetçe, 
bu gi:bi müzakerelerden bUyUk de
J:;işlklerler çıkacağına intizar edl
fomez. 

İngiltere ne olan ittifakmm çer
çevesi dahilinde Tilrltiyenln oynı -
yacağı rol hakkmda geçenlerde bir 
Amerikan amirali tarafından ya -
pılan beyanata Berrnde ehemmi -
yet verilmemektedir. 

içkisiz s•-~ 
CağaloiHu Çifte Saraylar sıJı~ 

Her Pazar Mat 16 ten U a kadar SalAhattln ~~,J 
saz heyetiyle tirmc.e 11ı1V'ZEn EN ~'lfABl (llP""" 

çır mayınız. ~ 
Meşrubat dahil her taraf (55) ,,oD~f 
B:ıhçemlz!n tertip etml§ o·ı~uğu BUl'Ul(. SU~ ~ 

Pazar gtinU ı::nat :~ da icra C>df<ceğlnl ve o geoeniıl ~~ 
bulunan bUyUk s:ız heycU, ca1 .. vr.ryeteler, aolo~ar, ııo ~~ 
mllll rnkıslardnn tııtkıı. Uç tanır.mı§ komik bir saıınede 6""' 
CAKLAr. komt-dlsJn! oynayacaklardır. Saat Oı:e kllcıat' 
zengln f'ğl<'ncell geceyi kaçrrnıtıınanm tavsiye ederfS. 



SPOR 

- Siz 'bir kere Vaserrnan yap 
tırın da. 

..., 

Vaserman! .. Bu ismi yeni du
yu.yordum .• Sonradan öğrendim, 
meğerse kanda Cirengi aramak i· lstanbul su sporları ajıuılığı ~ 
miş.. rafından tertip e<1:ıen vo 3 gün 
Pompalı bir iğne ile kolumuz- devam edecı k olan lstanbul yel -

dan bir iki gram kan aldılar, biz ken mn.şpiyooluk mUsa.bn.kalannıı 
de Vasennanrn netİCt*;ni bir haf dün Moda koyunda başlanmı.~tır. 
ta sonra aldık. Çok sükür kam- BüyiJk bir aliı.ka gören müsaba· 
mız tertemiz imiş .• Raporu dok· kaya Galııt.asara.y, Dcmirspor, Fe
tora verdim, memnun görümlü neı·b:ıhçe klüplcri ile Tfublye, ti. 
ve: caret ve Ha) darpa.şa mekteplerin-

- Soyunun.. den ıs şarpi. iştiroit etmiştir. Bun-
Dedi •• So}-undum .. Emri Uze· lardan ayn olarak da devlet l'man· 

rine .kollarımı yana açtım , dok - ları ü letme umum müdürlügu tn
tor kollaıımı t•tün kuV\•etiyle a· rafından tesis edilen liman genç. 
§ağı bastı, lben de bütün kuvve- llk klubü de ilk defa. olarak yar ır 
timle kollarını havaya kaldırma lara girmiştir. Uman klilbti tam
ğa çalıştım. Yani sizin anhyaca- fmdan yeniden yaptırılan ve menı
ğmız bir az dalaştık. meğ rse leketin yctişrdi.ği en kıymetli yel
bu da muayene şekli imiş .. Son- kencilcrdcıı olan Beh7.atla .Nncınin 
ra doktor parm:ığmı gözlerimden kullnn<lıkln'r.1 şarpi yanşa ılk de
muayyen bir mesafede tuttu ve fa girmesine rağmen bllyiık bir 
nazarlarında parmağ mn hareke maharet.le idare edilmesi yüzün -
tini takip ettirdi. Binnuddct dok den müsabakayı birincilikle bitir. 
torun parma~ını, havada, sağda, m!ştir. 
solda, tepemde ve }erde ~Tct- .MüsaOO:ka 4 deniz mili Uzer nde 
tım. Bu doktor da kUçük bir tah tcrup edilmiş Ye ~<>Ur çok az es
ta c;ekiç ile dizlerime. dirsekleri- tiğinden şarpiler bu mesafeyi an
me. elmacık kemiklerime. çene ca.k "r saat kırk sel<r da.kiknda 
kemiklerime vurdu .. Bacağım fır katedebllmi'ilcrdir. 
ladı, kolum sallan.eh. yanaklarım Yn.rış baştan nihn.yete kadar Ga 
titredi, çenem oynadı. lX>ktor i· latasara.ylı .M:ahmuUa Liman genç 
şini bitirmişti, J,k klilbünden Behza.t arasında sı-

- Gıyinin. kı bir çek.isme halinde devam ct-
Dedi. Giyindil'l .. • (; dıyccek, ı miş ve her ıki ye'Ccenci de müsa-

diye bekliyordum.. bakayı kaznnmnk için bütiin ma-
- 1 'ilıa~ et ga.yet sakin bir tn- hnretlcrini kulln.nm:şlardır. Demir-

vırla: sporlu Fey,nz Ue Galatasaraylı 
- Biradeı. dedi. Sizin ha..c:talı- Neriim ilk çtluştn geri kaldrkla.

ğınızdn. diğerleri gihi tı.'<'favisi ka nndan yarışı döroüncü ve beşin~ 
bil olan bir hastalık .. Müteessir Likle b!tirmi.slerdir. MUsabakanm 
olncak rniihim bir §eY değil bev· teknik neticesi §Udlll'. 
ninizdc ur var 1 - Behzat.. Naci 

Bu hastahğ; yakalananların klübü) 1.48.32. 
nasıl toparlanıp öbür dün aya 2 - Mahmut - Vecdi 
göç ettiklerini bildiğim halde he· ı .:m.12.8 
yecana kapılmadım. 3 - ~amim - Erzin 

(Liman 

(G.S) 

(G.S) 
- Peki doktor. şimdi ne rnpa 1.54 12 

cağız? diye sordum.. 4 - Nedim • Ha.san (G.S) • 
- Gayet basit, dedi .. Ben şim 5 - Feyyaz - Rıdvan (Denur-

di kfığıdnuzı yazarım. Bir kac: spor). 
giln burada. yatarsım7. (yani akıl Müsa.ba.kala.rn bugun. yine Mod3 
h~ahanesinde) biz size bir pon· koyunda vo sa.at 14 de devam e
lrsyon nombcr yapar, sonra ka- dileccktir, 
fanızm rec:mini çtkarmz.. Bir ke ----o----
re urların yenııi te 'bıt ettikten Atletizm hakemlerini 
sonra operatörümuz bunları ko- davet 
!arca çıkarır ve sizi lJlUhakkak t~tanbul n. T. bölg i ~kaalı· 
bir ölümden kurtarır.. ğnulan: 

Nt. doh.1:orun bu sözleri n1tm- 7 -- E}lill pazar gi4ıü sa.at 
da : ' OperatörUmüz bunları çı • 14.30 da Feneı bahçe starında böl
knmınğa ~!ışır ve sizi muhak- gemiz mükelleflen anısında yapr 
kak bir ölüme sUrükler .• , mana- lacak atletizm mils!ıbakalarma. i
smm gizli olduğunu nasıl seziyor sim.len nşağıdn y82.lh hnkemlerin 
dum. teşrlnen rica. olunur. 

- Muvafık görürseniz dok • 1lha.ıni Pofatcr, Vamık Gezen.° 
tor Bey, bir defa da operatör Füruzan Tekil, Mehmet Ali Ay. 
Bey muayene etsin.. bnr, Be im Koşnla.y, Nurettin Sav-

Dedim.. cr.Nazmi Tüfekçi, Halük San, .Mu-
- Evet. dedi. Ben <'le simdi fahhnm Elmen, Cemil Uzun.oğlu, 

onu söyliyecektim. Melih Sağtur, Musa Kfı.znn Uzun· 

6.9.1941 
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Güreş hakemlerini 
davet 

Gıireş ajanlığmdan: 
1 - 1941 - 42 yılı mesai prog

ramı mucibince 7. 9. 1941 pazar 
günU Fatihte güreo klilbU salo
nunda müptediılcr arasında. Grato
Romen müsabakalan yapılncaktrr. 

2 - Bu mUsabakalanı. ha.ziran.. 
da ya.pılan mü.p(ediler mtısa.haJra.. 
sına iştirak eden güreşçiler yeni 
yeti: en müptediler iştindt edecok· 
tir. 

3 - Tartı ı ı de mü...abakalar 
14 de ba.cılıyacaklır. 

4 - Kursa. :iştirak eden ha.kem
l.Crin tartı zamanında lıazir- 'bulun· 
malan. 

F enerbahçe Gen~lik 
klübünün kır balosu 
Fenerbıhçe gençlik klübil sa-

nuuı zaman tertip ettiği balolardan 
birini ibu eene Sua.diyc plaj gazi. 
nostuıda ayın 13 üncü cw:ruu-ksi 
akşami kır eğlenceleri. §eklinde ve 
klUp müessis azıu;ırulan musiki üs
t.adı Milnil" Nureltin.bı iştiraltlle 
verecektir. 

Müsamere tehiri Ve kalktık 'birli!<te operatörün oğlu, Agopyan, Fikret Koca.bekir, 
pavyonuna gittik. Operatbr ( ... l Reşat, Salın Arıknn, :Muzaffer 
Bey şikayetin1i d inleyip şöyle bir 'l'oksöz, Vasfi Ek.ici, Ragıp Sezgın, 
yüzüme baktıktan sonra: Suat. Naim Kcny, Neliman Te-

Deva.mı ~uarm > kil, Sudi Aziz. Nuri Örs, Sadık 
Muzaffer Acar Ceyllı.n, ı.~eridun Güvengil, Fey

)az, Sellin Duru, Hayati 07.gan. 

C. H. P. EmbıönU nahiyesi na
plma Bebekte verileceğini yazdı • 
ğDnıı muhteşo:m. mil.<wnere Hava 
muhalefeti Mbebil.C 13 eylül 941 
cumartegi ak &mına tehir edilmiş
tir, 

9U/743 

Evvelce Gedikpaşada M.utrip so
kak 18 sayılı evde mukim flren ha.
len iknmetgllht meçhul Mehmet 
Ali oğlu Ali Haydar. 

Yuvaldm Çilingir oğlu ile ara
nır.da tekevvUn eden dava neti
cesinde mumaileyhin l.sta.nbul o
nuncu asllyo mahkemesinden is
tihsal eylediği kesbi katiyet etmiş 
ve Gedik.paşada Mimar Hayrettin 
nıalıalles\ yeni soko.kda 15 No. lu 
gayri mcI\kııle mevzu haczin fek• 
ki ve masarifi muhnkonıc ve Ucre· 
ti vekAleUn tahslii ha:kkındalu 
7. 11. 940 tarih ve 40/269 esas 
40/ 243 karar No. lu llŞmm ıi.nfıw 
talep edilmesi üzerine dairemizden 
yukandaki adreshıize gönderilen 
icra emrin.in bllıi tebliğ iade edil~ 
nıcsi ve mbrtaca ynpılan tıı.hklka.t· 
la. da 1rana gittiğiniz ve ikamet.. 
gfthmızı:n ma.lfun olmadığı neti· 
cesine vanlmış olması has bile ic
ra h8.kirnliğince keyfiyetin bir ay 
mllddctle ilAnen tebliğine karar 
verilınJştir. İ§bu U.A.nnı tebliği ta.
rilıinden itba.ren 30 gUn za.rfmda 
Ui.m hülanUnün iera ettirilmesi, ic· 
ra, masa.rlfi muhakeme· ve ücreti 
vekaletin tediyesi ve bir itirazınız 
VAl'Sa icra tetldk mercii:ne yapıl -
ması IAmndrr. Para borcundan do
layı 30 gUn içlde mal bcya.nmda 
bulnpmflllrı, bulwıulmsdrlt t.ak~ 
de ha.peen tuyBc o1aaae8ğmız. hl· 
lifı haklbt bcya.nd& buhmu.raanm 
tecziye edileceğiniz icra emri nı.a· 
kamma. kaim olmak Uure ilAneu 
tebliğ olumrr. ( 37202) 

değı1, rahipler bile onu ba2ııen alla.hına oeıref 'ftn!ll bir ge. · 
zellik harikasr, !bazen en metankolik nıhlara ma'sum bir 
aydınlık getiren cilvenin ve oevvaliyetin bir fBY(am ta· 
bul ederek (zannedersem kocasının önünde) fmsat ~ 
t.iıkçe nazikane kur yapıyorlardr. : 

En faziletli piskopos "o, sevimli bir malü'ktur . ., sö
L..tınn tekrarlatn1lyı Met edinmişti. Tarih AkadeniM ile 
mektuplaşan bilgili bir dava vekili ''o eski Yunanistamn 
bir he} kelidir,, diye fikrini bildirirdi. Milislerin miralayı 
"o hc:-.·betli bir kızdrr .• , diye ba.imrdı. Zaptiye müdürü 
"o bir yılandır. bir deniz "krzrdır, bir şeytandır., diye eö
ze karışırdt. Neticede hepsi de değirmenden dönerlerken 
.. ha.yır!•hayır! o i}; bir ruhtur. O bir melektir, o bir 8f!J'l• 
gilidir. O dört yaı:ıında küçük bir c;oeuktur,. derlerdi. Ve 
maktan kendilerinin sıkmblı, romantik olmayan evlerini 
görürlerdi. 

Bu d5rt yaşındaki küçük, yani tistreeıs P'ra...~ta 
otuzuna geliymdu. Bir az daha ağırdı. O bir Hergül, bir 
kadın Hergül :di. Onun en ~asam dikkat ola.n tarafı ha
reketlerindeki ~abu'k:luğu, iri vüeudUnün zaraf etl, canldı
i:'1 ve hafifliği idi. Akade.milinin iddia ettiği gibi, bir hey
kel olması çlf'Hi.zım olan abdevi sWrunet onda eksıırti. O, 
bir int>e s~z ftibi ~ükUlilr, rüzdn gösteren bir · pervane 
gibi döner, bir Cikmk tepesi gibi dans ederdi. Yüzü daha 
kel olması için HiZJm olan albtde\'i sük\ınet onda eksı1rti.0, 
nun cnmı seYimlıliği yüzündeki 'beş ~ukurla daha fazla
l(l8ırdı. 

Bütün !bunlara lbir az daha çapktn bakışını, l)eŞe)i 
gamzelerini, konu.~alanna fevkala.do bir güz.ellik veren 
ba,§mm dği~k pozlarım na.ve ediniz. o zaman sıhhat ve 
saadet ile a1rdınlanmış bun* ve güzellik dolu ~ 
Lakkmda b!r fikir edinmeğe muktedir olabilirsiniz. 

Mf&tress Frasıı?.uita. ve değirmenci Luku. A.nd&hl
sia'lı değildi. Kadın Navarra'dan, erkek Murcfa'dandı. 
Lukas on 'be'$ :va.smd:ı iken. sabık piskoposun ya.nma yan 
yamak, yan hizmetçi grbi girerek bir kasa.baya gitmişti. 

B - V AKIT 6 El'L'(JJ, 1941 
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BÖYUK EDEBi ROMAN 

MUCiZELER DOKTORU 
Yazan: 

PITIGRILLI 
fürkçesı: 

MUZAFFER ACAR 
71 

Hukukçu değıldı anunn, miı.. 
messiliııin kat'i fikirlere sahip 
olmadığını pckfila arilıyordu. 
Müddeiumumi evvela sıhhati u 
mumiye fayda1anna muhalif ha 
reket olunduğundan bahsetmı 
ti. lşLe meceleniıı ruhu bunclan 
ibaretti. Fakat mtiddeumumi 
şimdi de şuurdan. ihtiyardan 
bahse başlanuf?tı. Teodor Zui 
feld, her iki taraf ne kadar bo 
la! öylese, kcndinı ne kadar 
y:rtsa heyeti haki:nenin kendi. 
sine vereceği s.zami cezanın bir 

1 ay hapis Ye bin şiling para ceza 
ı-rnı geçemi ·eceğini biliyordı: . 
1 laik ara.s'Ilda söylendiği gibi 
kendbine iki sene sürgün ceza ı 
verlimesi için suçların daha ço
ğalması ve araya hiç değilse do. 
landırıcılrk, tavcılık veya ölüme 
!'lebe-biyet verm k ı"ibi suçlaı m 
ka:r~ma: ı Iazrmdr Fakat bu mu· 
hakemede mevzuubahis olan bun 
lar değildi. Zuifcldin faaliyetine 
nılıawt verdirmek iGin onu bir 
müddet hapsettirmek küçük bir 
mahkumiyete ~rptmnak kfı.fiy. 
di. Gran dükah~n havatında ye· 
ni bir safha acmak sivasi parti
leri müca.delelerinden memnun 
çrkannak ve memlekette şarla_ 
tanlığa mani olmak iç:in Zuif eldi 
on beş gün müddetle mahk<ım 
etmek kAfi gelecekti. 

;\1üddeiumunü kürstisünun ge. 
risinde asılı duran Jizel'in fotoğ_ 
rafı sanki gülüyordu. 7.uifeld na· 
zarlarını salona doimı çevirdi ve 
o zaman tanıdık birçok sima1ar 
gördü: 

Otelin kapıcısı, Judi. ihtivar 
tarihçi ve traşçı amcası. Me.c:hur 
antikacı Piyer Sen Silven Clinle
yiciler arasındaydı. llk !'Irada 
parmcıklıklara dayanmış bir ta. 
lehe kız gibi gnvet ı;ade Rivinmis 
gözlerini si} ah gözlüklerle örtmüş 
bir genç kadın duruyordu. 

Bu kadın Ji?.eldi! 

o kadar mel tebdili kıyafet 
etmişti ki kimsenin kendisini tar 
mmasına imıc:'.uı yoktu. Hatta 
Zuifeld bile iher hususiyetini biL 
diği halde Jizeli tanıyamamış, 
yalnızca mevcudiyetini hisset • 
mişti. 

Jizel! .. 

ye nazırına verdıği emirlerin t 
~amen ifa edilip edılmed~n 
hız.zat kontrol etmek mi ıstiyor
du ? .. 

.. Kanun mumessılinin tereddiı.. 
du ınsaru düsundürüyordu S& 
lerindc hiç bir samimiyet, 

0

kana 
nUcrinde hiç b"r katiyet yoktu 
Ga etle has.it hatta çocuJ.:c:a ee. 
n~k kadar hafif bir dava olan 
Zmfeldin isi kan tırıld•kça ka 
n tınlmış, ic;inden çıkılmaz bir 
bale kulınuştu. 

okakta akşam gazetelerinın 
hususi tahtları satılm·yn başlan. 
dı. Salona kadar ge1en birkaç 
gazete, avukatların, matıbuatın 
masaları üzerinde dolaşmıya b 
ladı. 

Sosyalıst gazete ile cumhurı 
yetçi partinin na.51ri efkan olan 

Gıızetc bütün b;r say.fayı Zui.. 
feldın mahkemesine tahsi etmiıc 
!erdi. Müdafaa vekili kurşun ka 
lemiyle bir makalenin altrnı çız 
di, bu makalenin başlığı: "Ha. 
kımleri ikaz!" idi ve esas fikri şu 
satırlarla anlatıyordu: 

"Bu kadar fenalıklarından son
ra eğer Zuifeld, Grandüşesin hi· 
mayesinden istifade ile beraet 
ettirilirse halk medeniyet namı. 
na ve kendi selametleri için bu 
re?.alete karşı biu.at harekete 
geçecektir." 

Ve bu satırlara göz gezdiren 
Teodor Zuif eld, acemi, isteksiz 
cümleler içinde yüz.(an müddeiu
muminin acaba neden hfila ken· 
disinin rnahkumiyeti11i talen et. 
memiş olduğunu merakla düşUn. 
miye b~ladı. 

Açık kalan büyük bir pence
reden bahçe görünüyordu. Gü 
neş artık çekilm'?k üzereydi. 
MUddeiuınumi sözlerini baj?lr • 
yordu. Artık gfuıeş ancak sa _ 
lonun lbir köşesini tamamen ay
dınlatıyordu. Elektrikler yakıl -
dı .. Müddeiumumi sözlerini bağ_ 
hyarak :ına.zmm. için en hafif ce. 
zayı talep etti. 

- Söz müdafaa vekilinindir. 

Diye reis sözli Teodor Zuifel· 
din avukatına verdi: a.vu'kat k~ 
ğrtla.rmı topladı, kalktı, bir kere 
göğüs geçirdi ve sonra ~ baş_ 
tadı: 

Teodor Zuifeld ilk defa. Glo· 
tenburga ~cldiği zaman Judi ona 
Jizelin halk taral'mdan fevkalade 
sevilen bir kraliçe olduğunu söy· 
lemi3 ve Jirelin halkın hakkında 
söylediklerini bizzat duymak i. 
çin tale'be kıyaf etinc veya dak· 
tilo kıyafetine girerek halk ara
sına karıstığım, üniversiteye, 
kahvelere devam ettiğini ilave 
etmL~i. O kadar güzel tebdili kı. 
yaf et ediyordu ki jandarmalar 
bile kendisini tanıyamıyorlardı. 

Acaba Ji7.cl neden mahkeme 
salonuna gelmişti? Kendisinin 
kurtuluşuna yarıyacak Zuifeldin 
mahkfım iyetine bizzat frahit ol· 
mak mı istemişti? Yoksa adli. 

- Mahkemeniz milekkilim Te 
odor Zuifeldi hastalar.: GRrinde 
tecrübeler yapmakla iUıa:m. edi· 
yor_ dedi. Fakat Dyital'in. ka1b 
hastalıklarına iyi geldi2ini 1785 
de keşfeden Vithering de bir tec· 
rübeciydi. &rutu keşfeden Roje 
Bakon bir rahipti .. Tıb A.leminin 
ismini hfirmetle andığı PastOr 
de doktor değildi. Hdkim beyler, 
ilim yolu biç bir aman dlplcma. 
farla d-O§enmiş değildir 

• 

(D6'UOfrll mr) 

3 köşen~ 
Şapka 

YAZAN: 

Don Pedro Anton'io 
de AlaTaon 

\>Efb&i:ıtt 

Cezmi T allir. ~ 
Berktin 

IJrı rllman 1i'8J tteneiin(J.e ~ tm'ii/f,lf
dcın bir kôtı 9obanıntn ağ::ından naklen ~ 
tu-. 11a1:a Andaluziad-a geçmektedir. Va.ka 'kıalıra
manları §Clırm Zarıtiye ımii.d11r'Iı, Mğirmenci ve ka· 
nsıılır. 

lı..11 - ı taôul 
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: '.şmJyeıııen .k:r&mJy• ~ur: takdirde '!Gı ~ raz.ıa.stvıt •ertıece,· 
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----------------------------
f st nbul Gümrükleri Başmudürlüğü11den : 

lh:ı1r ı;ünü: 28/ D/9.U 

Mlkaarı De-ğ(>rf Teminatı An-

M.H.N. Marka :No. Kilo Or. Lt. l(r. Ll. Kr. Eşya Oin 1 barı 

%?65 DMG 4174D 437 (100 17140 76 1285 60 % 20 dı;:n fazlı. 50 den 
az ipekli pamı..k men.. 

AlNO 17/18 aucat. 3 

J:bale günü: 2-1/9/ MJ 

26 ART 42574 2914 000 4749~ 21 3552 .. ~ % 1 den fa.zirı % 20 
den az pekli pamuk 

90 mensucat 3 
Zl ART 42373 2864 ~ 46702 95 3502 715 % 1 den razıa % 20 

den az ıpekli ı:amuklu 
89 meMUcat 8 

28 AHT 42356 2731 t)()(ı 44559 33 3342 00 % 1 den fazla % 20 
den az ıpekl ' pamuk 

71 mensucat 3 

Yukl\rdak! e:ya 1M9 sayılı kanun mucibince 23 ve 24/9/041 de kapalı 

ıurC usulü ile S.'ltılncalttır. Satışın i•; gün evveline kadar eşya 9- 12 arasrnda 
gC!rCleblllr. Satı§ Hcıa ... ,)'e caddesindeki Satış M;Idllrlliğllı:dc sant 13.30 da-

dır. Şartn:ur.eler omla11 gtlmrU!ttc:'l parasız verilir. lsteldilcrJı ıx·> ekçelerlnl 
lhah güne 01tlcyc 11nc.sr vezneye yctımıalnrı ve teklif m('ktup'ıu ile birlikte 
pey akçelerir.ln mnl•buzlarmı \'e ~401.. sayılı kanunda yazılı vc'1 1k.aıarını saat 
12 ye katflı!' 5atı~ 1>1:1dilrlllgilne vermeleri 1Azım.1ır. ( i8S6) 

Otel yapılmaya e;verişli 
kırahk birıa 

\nkara caom·sınu. ar ıı.ctcber yerinde te\'"1llade oaaırctlı h 
\"adıır ~·e ayd.nh.k bir bln;ı kmılıktır 

\'akit ~87.<'t .. .,, lılarnh"'l""inı• mtinırnat. 

deüirınen ... 
Ka~u J.:ıu.ı.n tır ı;e~ ı eK fersah mc::;aicde. kıraz ve viş

ne a~nç auyıe örtiılü bir tepe ile, fa ılalı akan nehre ya
tnk olan fevk.ılade milr.b't bir ovanın arasın.da bir un de
ı..'iirmenı vaı Jı. 

Müteıd Ut s~bepler yüzünden, uzun zaman bu değır
nıen mezkur r. hrin ikr1 gelen keyif ehilleri tarafından 
bir emel'cc ve diı!lc nme veri olarak sccilmiş bulunuyor
au. 

E~vvcıu, .':>ur _ya, dığer yc.rlcre nazaran daha az ~etin 
b•r arab<t volıyleı geliniyordu. Sonra, değirmenin önünde
ki l2ş d ·ı;eE kfü:Uk avluyu. biiyük bir asma örtüyordu. 
Bu "fmdr. n altında. asma yapraklarının n"be•if'ie a., lıp 
:ukıı.me!~r ndfn zi~aret~ıler yazın tatlı bir serınlık'en, 
kışın da 0 :.i11l'ş zıyalur ının ılıklığından haz duyuyorlardı. 
Daha sonra. değirmenci hürmete liıyik, ketum. hoş nevi 
şah-. nn mah~ı:s hir adarnd•. O. bir akram kcndu:'yJe be· 
rab.!r kal'll·:k r<>ref.ni veren kıvmetli efendileri, ınPvsim 
m .. temin etm1 • c onunlu. bazen çeşıt GCE;it kirazlarla ba· 
zen onların ll\"\'ddc:ı gönderdikleri ekmek ve yağ tiritlc
ıı \'anında fovl " 1~dc olan marullarla. bazen kavunlarla, 
bazen ""ardnk vazifesinı goren armanın üzUınlerivlc. eğer 
mevsim kı~"n pc:tlamıR mı ırln. rademle. kestane ıle, ce
\•iz'e. ar;.ıJa sı• a 1l,l soihık kış akşamlarında ate:- başında 
oek es'd bı:- ~nr&pın izaz ederdi 

·•ocğiııNnci bu kadar zengin mı idi? Yahut onun 
•eçkm rnisııfirieri kendilerini bu kadar unutuyorlar m:y· 
oı ?., diy~ söziiYJılı keseceksiniz. 

1"e öyle .. Ne böyle ... Değirmencı ancnk kendine ve
~ecek kadar Feye maliktı. Ve ı::elen Beyefendiler sahst 
unır ve nrz:'lkC'tin timsali idiler. Fakat. bövlc inc;anlann 
'iseye ve Jt.VIC'k ellive vakm vergi verdikleri bir znman

:a bizim değirmenci gibı kurnaz bir adam belediye aza-

• 

lstanbul Fivat Mürakabe Komisyonundan: 
105 N o.lı tlıUı: 
'l optan ve penıkeı.dE' fasuı:; ... , ochut, mercimek, peyııir aznml fiyatlan 

1.§ağıdakl §eldlde tesbJt edllmlştlr. PEIL\.KE~DE 
Toptan Yakın Semtlerde Uz.aö Semtlerde 

ct.Nst Fiyat 
Fasulyeler: 
Yumuııak çalı ve Anadolı 
Sert ufakları tombul 19,5 23 :!8,5 

Sert çalı 20,5 24 2~.5 

Horoz 24 28 28,5 

Of ve Rize Battalı 27 31,5 82 

Dolınason 29 34 34,5 

Barbunyn 15 17,5 18 

Karadeniz tak 16 18,5 19 

~OJITLAR; 

Temiz Naturel. 15 18 18,5 

28 Numara kalbur Ustu 17 20 20,5 

30 numara kalbci luıtil 

ispanya tohum:.. 22 26 26,5 

32 numara kalbur Ustü 
İspanya tohumu 27 31,5 3~ 

'1EllCll\lEKLER: 
% 85 randımanlı böceksı7. 
temiz ye.şil mercimek 21 24,5 21'> 

'o 75 randıman!ı temlZ 
Kırıımı§ kırmızı mercımt..k 15 18 1&,5 

PEl NlRLER Toptan ı'enıkMde 

IJEYAZ l'EYNlULEU: 
Birinci nevi yağlı Trakya 62 7ô 
ikinci nevi beyaz pc)nlt 58 'l1 
h.A~AR PIWNlıtLER: 
Birinci nevi yağ!: 108 13(.ı 
lklnci nevi 94 115 
O'çüncl! nevi Kars ve mO 
maslll kuru ltaşar peyniri 65 P.7 

SOl': 
ı -· Toptan sa~..arcJ& !aturcı.lı.rda matın men,elnln ve clns!nın sarih bir 

şoldlıic gostcrlinıesl ı;.ıırttır. 

2 - Perakendec'.e::- eUk<:tlcrıJc malın fıyatından maada ııuı.lın cinsi ile 

.ııenşc!nl de ı;oslcı ccek)Hdir. 
3 - Komisyonca kalıul edlbı:4 olan uzak &emtler: Yedikı.:le, Topkapı, 

Edirnekepı barlc!, Eoğıtzlçi, (Run:ell 11ahlll Bebekten itiba.rt'n) Anadolu 

ve Adalar 
4 - Ta~in edumlş olan toptan fiyatlar dökme olup İGlnnbuluaki toptan 

fiyatlardır. Ve t.u !~·&tiara perakrnciecinin vesaitıne kadar ardiyeden çıkı§ 
ınasraf. dııblldir. (7887) 

Jstanbul Fiyat M ürakabe Komisyonundan: 
ıoı; l\ıı.lı hln 
tst.anbul Flya~ .Murakabe t{om1Eyonunca tesbit edilml§ ola~ azamı fiyat 

vt3 k:lr yüzdeleri •l'o'rı;:ııarına ayrı:mak aurctile teksir cdilere~ dtikkAn vıt· 

rinlerino •ı.ıH•mak s~ •eti e hazırlannıı§Ur. 
ll.9.9U l'erşernt:e &k§anuna kadar mezkür 1lblarm İatant·ul fiyat m~ 

ra.l<abe komısyonu §e'ıiğı ve Ncııret Sanayi odasından ve al!kadar eanat 
cemıyetıcr!.nden tcmınılE came:tAnlara halkın görebileceği. §Ck:ıde asılması 
u~ olunur. (7888) 

Jstanbul Fiyat M iirakabe Komisyonundan: 
1;17 .No.l. Ufrn: l>'J .r.o.lı ıı ı:ı.n:ı cl:dlr. 
Evvelce 160 kuruş toptan ve 17b kuruş perakende fiyatı tcsblt edllıni§ 

olan Urfa mell§dı yeg•nr en az yUz:de 08 sUtyıı.ğını ve en çe>l< yüzde 7 asidi 
ihtiva eden saf a&ae yağ olup, ıısid tesi yüzde 3 U gcçmlyen urfa menşeli yağ
ların azami toptan !ı~·at• 165 ve petakende fiyatı da 183 kurııııtur. (7889) 

Devlet Demirvolları U'f'ftum Müdürlü~ünden: 
Llıu i\ln:uıılarıııdaıı Memur Aıırıa('aktır: 
Haydarpaşa, ~irkecl AnkarJ., Ealıkeslr, Kayseri, Afyon A~ana, Malat. 

ya, İzmir, Erzurum ~etme mer!t,..zlcrinde 25 EyHil 941 tarlh!nd\J saat 14 de 
ill'ltlh.ın açııa<.'aktır 

Girme prtiarı. 
A - '11'rk olmııl< "c Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak. 
B - Lise mc::um; olmak, 
C - Yapılncal< mnııyenede &lhhatı şlmendüfer b.lzmctir.t: eıver.şU 

bulunmak. 
D -- Nli!us tczkeresı. 

E - Terbi~ edilm:~ ve ask"'t ti .t son yoklamaııını vaı:>tırr.ıış ··Jmak veya 
askere ceııı:ne en az bir s ncsı ::.u•w1c.uğuna dau ml.'n&Up ..ıldı..ğı asker.ık §U. 

besınden ves!kası •J!mak. 
F - Mektep Jlpt ... mı;.sı. 
H - A~ı k:ığıd:. 

l - l'olısten a&ci!i<!t doğrJ'uK k!lğıdı. 
K - Yetım maaşı varsa cUzc.ıu.ı yoksa olmadığt:ıa dair VO?Qlka. 
L - P.AJen bir D~.l!c,dc ııre rruvafakatnııme bi .. yE".rde ı;sıışmışsa bir 

~Cins ııı~tı:t olmııuı[tına c'la!r VP.J!J<Pıarı bulunmak, 
M - Evl! ıse e \ •ı:me cUz;hnı. 
lfürnraatlar ı l~y!tı• Per§-!rı,t-.c gUnU akşamına kadar ıs~Ar ilen veslkıı_ 

ıaııa h'rllkte ışle:mt> ırUdUrlll derine<' kabul olunacaktır Bu uırlhten eoo· 
rald müraı:aatıar l<ntı::ı olunmaz. 1600Rı ı75i4) 

Uç Köşeli Şapka 3 

!arının, rahiplerin papasların, bu işleri idare eden diğer 
adamların itibarı üzerinde bir istinat noktası edinıneği 
.zahmete do,ğ·er buiı..:yordu. Bu suretle her tarafta söyle
niyordu ki C!eğirmenci Lukas böyle nazikane bir hüsnü 
k:ı bul gö;ter~ne rnyesinde. her yrl sonunda küçük bir meb
lağı kenara koyma.ğa müktedir oluyordu. 

Biri:ıe ''zatı fılilcrinden yıktırdığın:z evin eski kapısı
nı almamı rica edebilir mirim?., derdi .. Diğerinden "Lord 
<'t:nablacı. filfın filan vergilerden iskonto yapılmas! ıçın 
memurlara emir verilmesi.,, diye bir müsaade isterdi. "fa
ziletli efendimiz ir-<'k büceklerim için Manastırdan yap
rak toplnma1na izin verirler mi?,, "Zatı muhteremeleri 
filan da?{dan hır az mahrukat toplamam i<;in bir ll\Üsaade 
iütfederler mi? .. "ZL:t· alilcriniıı işine varamayan filan 
filan şeyler var mı?,. Lord cenabları filan ... şeyi kullc.nı
.,.orlar mı') ''Bu~ün katmmz· ödünç verir misiniz?,. "YUk 
arabanız yat'm me~'!ul müdür?,, Eşeğinizi almak için a
dam Q'Önder~em dahn iyi olur mu?., 

Bizim de~irmenci bövle küçük şeyler istemek ic:in 
da;ma fır ·Jt buluvordu. Cevaplar daima cömert ve bita
raf ''nasıl is~rH•ııiz ... Cümlesinden ibaretti. 

Rir k:"dtrı•r, dıc:ar dan görünüşü ... 
Şehrin ileri gelenleri taraf·ndan deı7irmenb zivaret 

cdilmer;ıinin srnıııı.cu belki de en kuvvetli sebebi, orada. 
nrzu ettikleri vibi rahat rahat Allahın elinden C'Ikan e:ı 
f:Cv;mli, en miikı>nımcl. en f.-vkalade rnnat eserlerinden 
bitini tcmac:a eciebilmlrivdi (bu ıivartlcre Piskooos ce
naulnrı. muhterem Zaptiye müdürü ve rahipler de baş
lnmıc:tı.) 

Bu cıan~t f'"'er'nin adı Mistres~ Frasnuitıı. idi. Size 
ce<r;rmenci Lukac:' ın mecıriı kans· Mistrc...cı.s Frasquita'n"Il 
cck tr>miz bir kadın old11~11 n11 vr> ~0;yirmenin rı~lıpr .z.iva
rct"'1lerinin <le hımu nek ı'Wı. bilcliklerini sövlcmel<le i~e 
baı:ıl;wara<!ım. Daha fn7lasrn1 ~a sövlivp.hi1irim. JTi,.. bit"i 
cna kirli :ırzufarlıı ve şehevani bir gözle bakmak sadakat
~izliği gootermFm;stir. Siinlıcsiz: ona hayrandılar. Yalnız 
ince ve kibar iru:arJar değil, ruhaniler, yalnız ha.kimler 

~~~~~~~~~~~--~ 
lstanbul Gümrükleri BQ§mi.ıdutlüi 

ihale ctmn: 12/9/Kı 

lllkdan 
'f.K.N. l.\fsrka No. Kilo Gr. 

140 ABB 110191~ 545 500 

.~ ., 
DPğerf Teminatı 4'"\11 ~--•ili' 

lif lh• .... ıı: iP"" 
LL Kr. Ll. . suıı'I ıı:;-,Jel 
5449 71 409 00 (8011" 1 

24 
ABB 1103901 1509 

ıı.pı 
suıııı 1ııt.~ııel 

000 5147 13 386 00 (Sol)IJ"'" 

bıale günü: ZS/9/9'1 

~· 
H W 13 400 000 6691 38 501 90 ~:.t ~-

13 JlleD6'~ ~ ~78 

K A 115 ıııll< ıJe ı;.t~ \ 

2sf9fi
41 vı' ~ ~: 

Yukardıı.ki e~ya 1549 sayılı ka•-.un mucibince 22 "'6 e$!' s't ı..ıı. ~ 
zarf usul\J ile satılacaktır. Satı,~ü Uç gUn evveUne ~:ıogtl~dt ~ P'
sın.:ıa &örUJebillr. Satış R~adlye cac<11ısindekl Satı~ :MU }d!lttlO ıı~.N 
claciır. Şartnam<:ler t.nılaD gUmrUı<tcn parasız verUir. ~~eı&f ıtı~~ fP' 
terini ıhale gUnU öğ!eyc kadar VQ2.lleye yatırmaları ,..e un~ P""1s55) 
blrllktıı pey akçelerlı;in makb117.ıantı. ve 2490 sayılı kaI1 dıt ( 
lar•,ı saat 12 ye kadar Satış Mi.ıdUrlUğüne vermeleri ıADJ!l 

İstanbul Belediyesi ilanlar• 

Ke,Lf B. İlk T. ~ 
d' rtP 

39i3,05 2~4.47 Bakırköyde Ka•t&ltepede Gençler cadde6iJl ııı >4~ 
Bctoıı Bordür ve §OSe 1.n§aatı. . te~ ıç J"~· 

7817,76 S86,33 BP.şllttaıta Sp.:ı·.· Caddesinin nihaycUPill ıı du~· 
cak toprak ha.f'.':'l, duvar hedml, merdilo"t ' 

vuafr11 in§aab. ~ .p 
ıılI ı:ıtf eıJ 

Ke~!f bedE"llerUe lık teminat uı!kdarları yukarda ys )i:lşlll 11 ç' 
zabıt ~ 14 17

-"' açık eksiltmeye Konuımı.;§tur. K"''it ve ~rtnamelerl U ~t ~>~ 
dtir!tiğtı kalemır.cic F,ör:ııc-bllir. f!ısle 22.9.941 Pazartesi gUı1 ye'f' ı:ıı~ı" 
ml Encümende yapıı~caktır. Tallp.e~ Uk teminat ıııa)(b~, ~~f 
ihale tarihinden SE"klz gün evvel He•Ealye fen l§lerl ınudUr~~,ı".ıf .issC' 
alacakları fennt ehliyet ve 941 .{l'.ll:S. alt Ticaret OdaaI ye (ı 
nU muayyen Paatte :>aı.'llf EncUrcc.r de bulunmaları. 

__ K_A_Y_IP_L_A_R _ _,I 
!st.anbul limanından almış oldu· 

ğum 614 No. lu reis §ahadetna.me
mi zayi ettim, yenisini alacağım
dan esk:sinin bilkmü yoktur, 

Musa oğlu Mu~ta.fa K ader. 
(87144) 

• • • 
Kılıçali pa.şa askerlik 41ubcsin

den almış olduğum terhis ve.sika
mı kaybettim. Yeni.-mu ala.cağım· 
da.in esldsinln hUkmü kalmadığını 
ilan eder:nt. 

Araç kaiasmm tydir nahiyesi 
Bal! kara Büzey hane 6-3 de ka- ı----•.,-"Jı,şt• 
yrt h Halil Bey oğullarmdan Eyüp SaraçbaJJe J11SSI 
oğlu Mehme t* Gö: .. •:r. Sf;.,148) Halk Sin~~ 

Giresun Tirebolu ilçesinden Sa- slRllliCJ f'lz/,~ 
karya okulu 5 inci sınıftan alml§ Dİ c;;:.İ T ı\fl· 
olduğum tasdiknamemi zayi ett m. '"l rııJ.1 
Yenisini ç karacağım.dan eskisinin QlKl;!.~C~ pJrl 
hükmü yoktur. I' ,,,.. 

Muharrem İnce 
Fen fakültesinden aldığnn pas<r '/ 

yu zayi ettim. Yenisini alacağım- "'.? 
dan r.skLcıfn'n hükmli yoktur. 41/684 .. .,unı fi r 

Fen fnl<ülteı.I !750 Ce\'det Erim- Heyoğlu 4 üoru tP.jJ~ V 
o~lu. (81150) kimliğinden : tJ,Jı#J 

Fehmi tarnfındtlll t~eb * * * 
1. Fırka 3. Alay karargahından 

aldığ m n.'lkeri tezkeremi kay
bettim. Yenls ni alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

İnebolu l"ünari kö~·ürıden Ah· 
me t oğlu Salih 825. (8720-1) 

• • • 
1940 da Cağaloğlu orta okulun. 

dan aldığını tasdikn:ımeyi kaybet
tim. Yenisini alacağundan eskts:. 
nio hükrnU yoktur. 

Ahmet !\lala, (87209) 

* • * 
Cide nüfusundnn aldığım nüfus 

cüzdanımı ve arkeri vesikamı za
yi ett'm. Yenisini alacağundan es· 
k'sinin hükmü yoktur. 

t~mall Uygun. (87201) \ 
• • 

Niifus tezkeremle askerlik vesi. 
kamı knybettim. Yenilerini alaca· 
ğ mdan eskilerinin hükmll yoktur. 

Jlı.;az Gcı~en köyünden l\lebmet 
oğlu Mehmet Çcllkkayıı 817. 

(87149) 
* • • 

İstanbul emniyet müdürlilğün
den aldt{:;'lln 31-9775 sayılı ikamet 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Romen tcba.a.sındnn Jak Yıınl-
ÇarPpha. (37H7) 

.. ""$ 
lran konsolosluğundan aldığım 

1 e)IÜI 1932 tarih ve 36030/440 
sa)ıh pasaportumu zayi ettlm. Ye
nisini alacağımdan e11klsinin hUk
mü yoktur •• 

Ali A11gar Pen·f'ri. 
* Jf. 

Malkara nüfus dairesinden aldı-
ğım nüfus tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
htikmü yoktur. 

.l\lnlkara imzası Haeı Sungur 
köyünden Adem Ba~kıran. 

* Jf. 
t61etmekte olduğum, Akhisar 

belediyes'.ne kayıtlı 15 numaralı 

leyhıne açılan sui.b5111ae: 1°~~ 
vasının muhıı.kerne bılrııc 1 ,r 3 
Beyoğlunda J{utn 3rt<t11~ 

da Mıimtazbe~ :~e ~Jltl~ttl 
inci katında daıre ği b t\1~ ~ 
halen nereye gitti ıı;ıe~ V'.l". 
davetiveve verilen .... ti~e~f? • • J.sJI >"' 4 ol":. 
ve zabrtaya yaz' 1ıı.Ş1ı,ıııııı 1e "<~ gelen cevaptan an ..... ~ctll 1., c" ~ 
dan bir kere de 0'";eti!P'ı; ~ 
mahkemece karst gtııı00ıı ~t/ 
~rundan muh~~ırıe t ı ı ~;eg 
9. 941 salı giınU ~ult tılıi~o:ı' 
lu 4 üncü sulh ııu sııt21 j~9 
l:4İndc hazn- buıunııı ( 
nur. 

s ' ıM ll~,~ 
Sa!ıibi: A~J'f p edt~' 

Basıldığı rer · V .A ;dıtrC ,,ı1 
Umum .,pqrh'~ 11 t:I"",... ·.fi 

Dnfj'J< '1 Jı trıl'f L,11 .• i 

çr~ 
taksi otomobiUııı10 )~etu:·~ 
hamil plii.kasını ";ıt16ll' 1( 
sin! alacağnndall {~~ 
yoktur. z\11 

Akhlsarda Elfl~eııÇ- ~ 
müsteciri Iiiınil * 1f --~~ ~-; 

tatlıuı· ı;~;, 
İstanbul koıl1~uf11 ıe~tı~ 

müstakil topÇU ~ ~ ~ 
hından almış oldUCıııJel'e~; ':'ı/ 
keremi bu kere ırı eıtr1'~ •. 
nan Kemal iyede~ çtl' ııJI'· 1~ kaybettim. yen il )'o'/. g6 "f'J 
dar. eskisinin hilk1'11ısııııi' ~~ 

Galata K~~kçk&~~ "scft I 
ra.Jı kahve uıf'rirı ı1~ 'Ol'f) 
Atma koyü bfll~ııı lıJ .fJ 
lıırmdan 327 do~ (. 
lo Mahmut. Kurt~ , jJ1' / 

• c.11 Zu 
Ankaradan ge~~)'et ~~ 

sııportumu ve h jJlİ şll )dt-,/' 
kaybettim. Yeniler ~ .,. 

Ankarada aa.cıd~ıs " 
Suluhan sokakta. ~1 
sakin Jo7.ef 6011' ' 


