
KUPONLARIMIZ 
31 A8ua""tan lU~ topl,...,.k ı·-r_e_rt_•_P_, 
kuponların her 60 adedine multab!l 
V A K I T okuyucuları KCTtn>· 14 
BA..'lllEst., .erisinden ÖL'WEZ REts 8 1 
romıı.nmm tamamı veril~cektir. 

------------------------~---1 

Reisicumhurumuzuiı 
milli sanayii teşcii: 

·Haftaya Ankarada müza- Bu güzel eser -
kerele!e b~şl~n-~~D! _I size emanet 

o /JIJO 

l edilmiştir 
Emanete 16yık 
olmıya çalışın 

Bursa, 6 (A .A.) - Reisicumhur İnönü dün 
Merlnoa fabr.ilqlsile kız enstitiisünü ve sana.t oku· 
lunu gezmi§lerdir. 

MerinoıS fabrikasını gez.işleri C8ll88mda fabri
kanın muhtelif teslsatmı ayn ayn gömen geçiren 
ve muhtelif işler üzerinde izalıat alan Milli Şef, 
fabrikadan ayrılışları can~da kendilerini cıog. 
kun ve iÇten tezahüratla uğurlıyan i§çilerimize hi
taben: 

"- Teşekkür ederim çocuklar, :ınemleketin 
bu gU:rel eserleri size emanet edilmişth·. Gördüm. 
iyi çalIŞiyonıunuz. 

Bir de Bnµrleriniz sizden memnuniyet gÖ6tt'· 
riyorlar. Memleketin bu güzel emanetine !Ayık ol
nuya çah§mız. Size t~ekkilr ederim" demişlerd!r. 

Kız enstıtil!Unden .ıonra ziyaret eyledikleri 
sanat okulunda bilhaesa modeller üzerinde dur. 
muşlaı· ve talebenin kabiliyet ve çall!fll&. faaliyet
leri hakkında sualler tevcih buyurmuşlardır. Milli 

Şef her iki müessese hak.kında da memnuniyetle
rini ifa.de etın1§lerdir. 

Bur!'&, 6 (A.A.) - Milli Şef 1nönü şerefine 
dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
belediyede bir ziyafet verilmiştir . 

. Alman ııgalladea evver 
Y unanistan ve Yugoslavya -
dan alacakları kalanlara 
Ticaret V.ek61etinin tebliği 

Ankara, 6 (A.A.) - Ticaret VekA. Yugoal&vya ve YllD&Illsta.nın Al· ayrı birer vesikaya yazmak aureWt 
ıetinden bildirilmektedir: manya tarafmdan !§gali tarihiM ka. vermeleri rica olunur. 

dar bu memleketlere mal ııevketmi§ tat.enen mal<lmat §Unlarda: 
olup henüz bedellerini tahsil eylemı>o A. - İhracattan mUtevcllit alacak_ 

mlf tacirlerimlziD matı<lbatınm tesbiti lan: . 
mak.sadlle, bu memleketlerde alacağı 1 - Alacağın miktarı 

bulunanlarm aşağıda yaz1ll' sualler da· 2 - lhraç tarihi, ihraç edilen ma-
hillnde Lııtenilen malfunatı 15 Eylfil lm cin.sl, 
l~l tarihine kadar AD.kamda Cwn. S - Mal vesalkinin hangi banka va· 
huriyet merkez bankasına veya bu mtasile tahsile g6nderild'tf, 
bBnkanm §Ubelertne bCdirmeleri ve 4, _ Mal bedell bu mfımtckette bir 
taııııllln kolaylagtınlması için bu mem bankaya yatrnlrnl§Sn bat:.kanm adı, 
Jeketlerden her birine aJt maltlmatı 

Uçan 
kaleler 

faalivette 
Londra, 6 ( A.A.) - lngi. 

liz hava kuvvetleri umumi 
kararıihmm tebliği : 

Uçan Kale modelinde tay. 
yareler bu sabah yukaekten 
uçarak yaptıkları k~şif hare
katı eınuında Oslc Hmanın
da dütman vapurlarına hü
cum etmit lerdir. 

T ayyarelerimizin hepsi üs
lerine dönmüıtür. 

üzüm, incir 
• 

pıyasasına 

Hükumetin 
müdahalesi 

5 - Mal bedeli bu memleketin kle. 
ring mUeascseslne yatınlmıpa TQr· 

kiye Cumhuriyeti Mc.·kez .Bankası lh_ 
barnamealnln alınıp aımmadığı. 

6 - Alacağın §imdiye- kadar ulçiD 
tahBll edilmediği, 

7 - İhraç edilmiş olan mal a!Aka
dar memleket gUmrtık:crlne gelmi§ 
olup ta gUmrllkten çektiınemekte i11e 

1 bunun sebebi, 

1 8 - İbraç edllml§ olıın mal allka· 
dar memlekete vasıl olmamışsa ne,re. 
de bulunduğuna dair vcr!lmeııi mUm 
klln olan malOmat. 

B - İhracattan gayri Eur<ıtle tahas 
ıuı etml§ olan alacaktarm miktarı, 

mahiye! ve tahsll edilmemi§ olmaaı 

sebepleri hakkında malOmat. 

Sovyet~er 
ÜC büyü~ 
şehrin 

Müdafaasıt• t 
hazırladı 

Leningrad, Kiyet 
ve Odesa 

ŞiMAL CEPHESiNDEKiHA~! VAZi~ET~-- 1 

Aıık&ra, (Hwıu.si) -- Hlllromet u_ 
zllm ve incir piyasasına müdahaleye 
karar vermııtır. HUkfi'Ilet inciri 20 
uzumu 40 kuruıtan a.şa~ düıUrmlye 

ccktit. 

Vekllletçc allkadarinrı\ bu hususta 
t~bllt;-at ynpıımııtrr. 

En çetin 
muk avemetle 

korunacak 



l 

- vA-rr 7 r,YJ ""L 1%1 
-----
/n"T~ PQZcl le. i erta-;mk 

t!C Iran h rlisc.lerilc me§gul 
oluyor: 

t,ç ı ,;er n ani b:r 
s!·m·mı mani oimd ıçm 

anlar ıirl.kte ı 
~tanin 1 

~afaza em 
LoııClm, G (A.A.) - Bu s;ıbalı çı. 

sı:w;et r c,r ~ r .td l~bruıta ve 
tran.1 cerc,,an eden Mcll:..c1erle mcş -
<nıJ. olmağa devam etmektedirler. 

t .. 
• • nçleri e a yes 

e r ya 1 or 

./.lman'arm Ruslara. ita ı barbe ~~ 1 

'!'ak etmeleri içlnBUlgarlar t!zerinde yap 
tıklan tazyık azalilllftc' :Uunun sebe. 
bf, mnrıcüi.dl:ine göre nua mukave
meU karvısmda Almruılar.n plA.nl&rmı 
değ Urmek mecburıycllnde kaunış ol. 
maı ndır. Alman crkA.nıtarbıye.ııl Rua 
yada kı~ı geçirmek til:rlnl kabul et.. 
tiğl şimdiki halde tıı.b.-v'yt. kı:.aıan te
dar' •. dne ıuzı.:m görmemel<tedlr. Şimdi 
llk Bul""arlaruı vazltes1 ı:ullttefıklerin 

ant bir baskınına mani otn:ıak lç:n İt.at 
yanlarla blrlıkte Balkanlrı.n muha!aza 

tm kUr, 
Deyll Hcrald gn.zcte-lnuı b:lgmubar. 

ziri .Almıuuarm ort.a,,arlfta yapacakln 
n kış sefcrt eann.smda lk1 hedefleri 
olaca~ lwıidlr, Ktıflwıyndakl Rua 
pctrohlnU ele geçlrmek n lnında ın. 
gillzlcrlıı Ruslarla tema...-uı keaıMk. 

:Matbuat Kıbns mUda!aumm tak. 
'riyes.lnl mUttc!iko.n tuvlp etmekte. 
dır. 

Kahlreden Tııymls gııuıesıne gl5nde 
rUan bir habere göre Kıb~ mUdafa
uı bu adnnuı h<ırhnng1 b!r tehlikeye 
marw: bt1l:ındugu için takviye edil. 

emektedir. 
Bu t.edblr!er ortaşarkta mtldnta:ı.yı 

azam; dvrecede kuvvcUr:f'dlrmck için 
dcrpl§ edilen umuml pro,,ıye dııhlldir. 

1ran hııkkmda s6yıeııM mUhhı\ blr 
y yoktur. Tahrana iltica eden Qkl 

Kudlls mUftüsllnUn §lm<f. ne yapacağı 
rakl eorulmo.kt'ldır. :MUftU son 
manlardıı. Yezidilerin nıemleketlnc 

gitmek Uzere Tnhrnndan aynlmııtı. 

üyi k bir it yan 
va uru 

Aşdenizde bir İngiliz deniz.. 

a ası tarafınd n batınldi 

Londra, 6 (A.A.) - Anı1nilllk ~ 

1uımı bildiriyor: 

"E,'3peria,, lmıindeki ll89i tonluk 
İtalyan vapuru Trabluıprp açıgu:ı. 
da den!.zaltılarımızdan bl.~ t.aıafmdan 
torplllenerek bat.ınımı.ı-tı. 

F.aperf& 1st1Bna.t bir kllde kunet. 
Jfflldirilml.3 'tir kafile tttt.katlndeydl. 

knf!le, muhrlplerin torpldolann, 
rl bUcumboUarmm ve de.nlz tayyn • 

J"Clerlnln hlmaycBl:ıde yoıa çıkanlmqı. 
tı. 

Bu Uptekl gemiler dü;mıııı taratın. 
dan kıtnıarm nakli l~b lı.ullo.DI1mnk
tadır. 

,._~__,--~~~,_;...~~--,___,_,....,.....,;..;ım~ı&...--~..._---'*-.___...-. 

Atabey nahiyesi gençleri temsil 
1 parta. Olusu i) - 1spartanm 

güzel, tılrin Atabey nahiyesi gen~ 
lorl bu yıl çok bUyUk varlıklar 
göstel'di ve muhitin derin sempa
tisini vo takdirlerini kazandı. 

Tailllcrini memleketlerinde ge • 
çlrmek Uzere nahiyeye gelen Use 
v orta mktep talebeleri ve öğret
menler, merkez balkevi gençleri -
nin de :iştirakile 26 ağustos mUna• 
ısebetlle vflAyet Hnlkevinde bllylik 
bir mtisamere vermişlerdir. 

"K:zıl Çağln.ynn" piyesile "Es
ma nıh,, adlr komedi cidden mu • 
vaffak bir şeklide temsil edildi. 
Kalabalık b!r seylrcl kUtlesl, güzel 
samlıni ve sanat heyecanı veren 
bir gece geçlrdi.klerindc.n do'ayı 
gençleri coşkun alkı§ ve teza.hU
l'atla ka!'§ıladılar. Maarif MüdUrO 
gençleri ve b"lhnssa mUtc~cbbisle
rinl tebn1t etmek suret.ile alllk:ısı· 
nr ve cnçlcrln muvaffalnyeUcrin
den duyulan takdire tercllman oL. 
du. 

Ata.bey n.ah!yesl gençleri, aynca 
vllAyet takımı karşısın® arkadııır 
ça ve gUzel bir futbol maçı yap • 

Suriyeden a rll n 
4000 FransıZ' askt·ri daha 

Marsilyaya vardı 

ve spor kıya/etleriyle • • • 
mrşlardtr. 

Atabey gençlerinin bu sUkseierl 
Atabeyin meşhur kalkan oyunla • 
nnda da g8riilmUştUr. Bu milll o
yun son senelerde ihmal edilmiş 
ve 11.deta unutulmnğa yUz tutmuş. 
tu. Gençler, bu oyunlan diğer mi\. 
li oyunlar progrnmr aramıdıı. o ka· 
dar muva.ffn.Joyetle canlandırmr§" 
lardrr ki, tıeyircilcr alenen takdlr
lerlnl jzbar etmişler ve sık sık vJ. 
lAyet merkezini ha.tirlama.larmı rl 
ca etmişlerdir. 

İspartadn oynanan piyes, 80 a
ğustosta nnhlye merkezinde de tek 
rarlanm~tır. 

Güzel bir köy enstitnsllne sahip 
bulunan İspnrtanm Gönen köyUnU 
"en ölU cserı ve erkek kukla" pi
yesini temsll etmişlerdir. 

Atabey gençleıinln sanat aşkı 
v.e .ın,Uhltto hlr .sanat heyecanı u• 
yandırmak y~U gtrlştiklerJ bu 
teşebbilslerl alln:şlo.m.ak bir yurt 
borcudur. Zira, gençlerin son se
nelerdeki faaliyetleri bize fst'ltbal 
için daha bUyUk Umltler vaadet • 
mektedir. 

Paristeki Alman 
• g rnızo u 

)(anllyn., 6 (A.A.) - Surlyedcn Londra, G (AA..) - Fnınsadan ge-
askeı1 lntalan ceUrcn UçUncU bir len haberlerin içinde en manidar ola.. 
katile dlln ak§am .Marsllyııya gelmi§ • nı Parls garnizonunun GO bln ki§tdc.n 
Ur. Katile (Grol) (Slma:ıı.) ve (M ra. 20 bin kl§lye lndJrlldlğine dair emlD 
ke§) vııpurlnrmdan mUl"f'kkcptır. Bu bir membadan verilen t>abcrdlr. Son 
vapurlar 4 bin asker nakıetmJ§lerdlr. zamanlardn' en kUçUk lıtr kaaabada 
taukbal mera.simine askeri ve sivil bUe bir kaç Alınıından mUrekkep bir 
makamlnrm mUmessWert l§tlrak et • 1 kuvvet bulu maktaydı. Bu kuvvetler 
mlt;Ur. Her vapun.ın gcı;t§indo Frnn- şimdi kaldınlmı,tır. Halen Fraruıada 

SIZ mlllt marvı çalmnuştn, Vapurla • ı bulwıan kıtalar Uk hattn kullanıla.. 
mı ~vertelerlnde bulw.an Faslı top. bilecek kuvvetler değildir. Bu kıtalar 
çu ve avcı efradı ea:ıs vulyctine g genlf mlky88ta polla hizmetlerinde 
çerek aeltun vennişlerdlr. kullanılmağa elvcri§ll olan yqiı u • 

Vaktin geç olmam dol.oyıslle a ker. kerlerdeıı mllrekkepUr. Bu kuvvetlere 
lcr geceyi vapurda geçlnnl§lcr ve bu zırhlı birlikler v bir'mı: maldııd1 mllt 
sabnh karaya çıkmışlnrw. reze refakat ctmekteı.'ir. 

Çete muhre
beler· yapan 

General 
Mandokas 

Alma harp divanı 
Azalarından 

bir kaçını 
ahp götürd·a 
Loııdra, G (A.A.) Glrtdde faa. 

llyctte buıunan çctelerlr. ba§ma geç. 
mi.§ olan general M:.noıı Mandokasm 
dikkate vayım yeni bir ır.t.nklbesl. öğ • 
renllmlktlr. 

Mandokaauı kumanda~ında hareket 
eden bir çc~. çete muharebeleri yap. 
makla zan altına aıuur. birkaç ki§l
nİn bir Alman barp d1vanmda muha.. 
kemeleri yııpılırken m~eme salonu. 
::ıa bUcum etmlıtir. Manookas mıu: -
ııunlan kurtarmakla ltalmaınt§ harp 
divanına mensup Alman ubltlerinden 
bir kaçını da atıp götUmıll§tUr • .Maıı
dokas iri yan av.rıoın bir oı.:amdır. Vak 
Wo Glrttten çekUmlyen t:irkaç yUz 
Awetralyalr bu generalin kumandaaı 
altına gtrm13l<ırdlr. Gene.-n, Mandokas 
Balkan muhnrebelerlno u Yunanls • 
tanın girdlğ! bUtUn b~Jere ııtırak 

etmlşUr. 1931S seneııtnc kadar erkAnı 
tıarblycnlıı barcket kıslL! şefliğlnl ifa.. 
etmiş w o tarihte l.stl.fıunw vermlıtir. 

Rumen 
ordusunun 

yarısı 

Odesaya 
kaı şı taarruz 

ediyor 
otıkovıa. (A.,,A.) - hvcaUya gıı.. 

:zetcsl A1ma.'l okumandanJığınm o -
dcsa önUnde Rumen kuv\~Uertnl be • 
sapSJZ israf ettiğini yczmaktadır. 

Rumen ordusunun yarıamdaıı faz11181 
bu !41hre taarruza getlrilınl§tlr. 

2 IDd, UçUncU ve dlğflr birinci Ru. 
men tırkalan ile muhn!B7a kuvvetle -
rinln birinci fırkası agustos nyınm 

sonuna kadar imha edll::rılş otduğUn • 
dan beşinci ve al~mcı ptrade tırkala. 
n takviye olarak gönderl mı, ve bun
larda. 29 ağust0tıta Kruı;L&ya sıruarma 
v demlryoluna J<a.oı yay:Lıktnr: taar
ruz eanaamda hemen kim1ıen imha c. 
dllnı1olerdlr. 

Bir Rumen taburu 8ovyet tayyare 
dnfi mJtralyözlertl\'\ lmh~ ecUlml§Ur. 

27 lncl Rumen ply&U• fırkumm 

mevcudu birkaç yUz klşl~e kndar 1n -
mJa olduğundan bu fırka geı1 aımml§ 
trr. 

Alman esirlerin ifa'1et11ııe göre Ru. 
men ruıkerlerlne cvveıa., ıo, soııra 20 
aguatosta da.ha sonra J eylCılde Od sa 
da. lstirabat cdebUecel:lerı vaadedll • 
ml§tt. 

fıa e 
angada "" .. 

.Alanyaıım bugtln aıatJıS:,~~ Alanya, 6 (AA.) - Natla vcklll 
general All 1'"uat Cebcııoy, Serik, Ma • 
navgat v Alanya yolunu tetkik ederek 
dllri buraya gclmtııerdir. 

Natla vekili açılma.~ mmt.akamı • 
zm m~ portakal. limon mandalln 
matwılllnUn lnki~m:ı btıytlk yardımı 

dokuruıcak olan dum kanalı ln§B.atmı 
d tetkik eylemiş ve kazamwn zıya. 
retlne alt tnUbalannı lfııdc ed1ırkeJ> 

Leningrad 
etraf nda 

Şiddetli muharebe
ler oluyor 

Hel lnkt 6 (A.A.) - Lentngrad 
cephesinde Flılıer daha mll&:ılt mevzi. 
ter l§gal etmek ve mCdataa hattını 

kıBaltmak lç!n eski hudut hattından 

biraz Ucrl geçmlşlerdir. 
Lcnlngradm cenubunda bir detfglk.. 

ilk olmlUlll§ur. Burada tı&uar fCbre 
ôQ..40 kilometrelik bir mt:Safedo bu • 
tunmaktadniar. 

Şarkta lhnt.a hareketi t>lmal lst!ka. 
metlDde devam etmektedir. 

1 

Fin sahillerinde ochrtı üzerinde ba. 
va bombardımanıan ve topçu kuvvet
ıerlııln at~ neUcealn.1c çıkan yangın. 
ınrdıın mUteveJlit kesit bir duman gö. 
rUlmekled!r. 

Londra, G (A.A.) - Kanlı muhıı. 

rebe Leningrada yaklagmakta ve bU. 
yUllk bir alo.ka uynndmnaktadır • .Al 

manlar §imdi Lenlngracıo 60 mlllik 
bir mesafede bulunmakW.oırlar. l!os. 

kovn §lmenditer hattı beııuz kesiJml§ 
değildir. Rus ordusunun herhangi blr 
cUzU de henUz muhaaarıı cdllmemıı • 
tir. 

kişafı memnunlyeUe ogrstl ~A 
\'e kasabaml%lll yaıoıı e fŞ cu, 
rih1 b:lkımdan değil ıı<~~.J 
mcyvaıan ve ipekli u -6~ 
§6hret kazanmış oıdugtın 1 gt'd J 
ve halkımızın yol ve ~ 1"" 
ledlğl gaymdırlık işl~ 
tahakkuk edeceğini ~ 

lı'ıareşal 
Antonesk~, 

Romenlere hıtab00u 
bayannıme neşra P 

~ 6 (AA-> - )!>!~/. 
tone:ıko 1kUdar mevıuınt' JJJ' 
yıldönUmU mıınssebCUle !$'~ 
hitaben bir beyannat11~ "' 

Marc§&l bu t>cyanıı ~ 
ea ~öyle demektedir: ~ ~ / 

Biz uçurumun keil4 retiJ!l.,~ 1 
duk. Ben memJckcW ftlbit ffP'.~ 
meğc çall§tım. çunkil ~ ~
retsiz, emnlyetsız. adal" ~ 
mnz. tSf ,ıf 

MareJnl ıktldar& pt. uııı ';! 
memlekeUn içinde bUluJl' tBP 
ram hatırlattıktan~ p 
etmektedir: ıJ'1 

Ben memleket.in muıuıA";~ f 
manyanuı, falyanın ve Jıı. ttO tıd f 
kadderatma bağıadlJll· ~~~ 
Ufak blze Rwnanyanın e1' ~ 
ıarmı tahakkuk ettirJJl ~ " 
verecek Ur. Bugün artık .t ~~ / 
lttifak1arımız sayes!Jıde ~ Ji 
rnklarını kurtarınata mu .~ 
Ve §1lrefsizlı.gtmlzl a.eıterıı.ı .il 
ıılle yıkadık. ıııJ11 P.J 

l!arcpl Rumen or0u9.ı ıı ııoJYJ' 
baluıctUkten sonra .Ru:;.ı ~ 
nin asken, sıyast ve iç al 

ve etmektedir: gösterdiği taaıiyeU tc~ ,1 
Gece gündüz mütemadiyen ecre • tcdlr. ıPfl 

Bu haberleri veren Taymll gazete.. 
slDln Stokholm muhablrı §UDlan llft-, 

yan eden muhareoeler neUces1nde ~ net~ olaraı; I 
vazlytte bir istikrar haau olmuştur. Ur: ,.,_.4tJ'.i 
Ho.llt Alman kuvveUert mütemadi • Bazı Rıµnenlerln bu rt sıı~ 
yen G<ımeldcn :Mrlıınsk ve Konotopo cadeledo yeg&.ne gayeııı~cS~ ~ f 
lstlkametlndo Ucrliy rek Dlnyeper - yükseltmek ve ona mut 0ıdılf~ 
~ g~ re\!} tJl< 'V t..• ,ııqadc etmekten f~ıfe ,.r 
mekledlrJcr. 'Fak t bunlıu Ruslar ta lam'!lmı oıınaıan ~eııoı"'" · .~, 
rafından kısmen ımhlı Ccfıtınek felıLlfK,6Jf,,~Rumenler. Çetin ~o ııı~ ' 
Bine maruz tnı1unmakt.ruı:rıar. Bu ınm mUcadcleye glnxı.lf bUl~ ~tL /. 
takalardn şlddcUI muharebeler ecre • z1mle çall§lığımız bir ,,c.~cııııel' ") 
yan etmektedlr. bir ıııu fT 

Göriln"•• göre mu.:ıa.rebe Moekova- leketln ihyası lçln il~ 
"r' ılne giriyoruz. yaşasın 

yu. uzak olan ınesafelerdf' çok şiddeUI 
olacaktır • .Almanlar Mos:tovaya yakm 
Jerl cephelerdeki kuvveUerlnl son on 
tıc§ gUn zarfmd geri çekmek mecbu. 
rtycUnde kalmışlardır. 

Bundan mnada. Almantor Ukrayna • 
nın sınat mıntnkatarmn erl§eb!lmek 
için aoağt Dlnyepcr geçidJerlDe muka
vemet edilemez otddoUl nırbeler vur. 
mak çaresini aramakt.acı'Tlnr. 

Dlnyeper Uzertno mart al Budyeni. 
nln yaptığı müteaddit mW<abll taar
ruzlar ve merkezde mnrf'~al Timoçen. 
ko kuvvcUerin~ yapmaklb deTBm et.. 
Uğl harekAt Almanları fevkalAde sı • 
kl§lırm ıgtır. 

Almanlar mütemadiyen tehdit al • 
tında bulunan noktalan takviye için 
cephenin bir tara!mdım dığer tarafı -
na kuvvet nakletmek mecburlyetlDde
dlrler. Bu surcUc "Keltela Beller,. ve 
yahut "Rund3tedt.., 1sm1 \erilen en a. 

Rumanya. 
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nerelerde idiniz} Söyleyin bak~·;: rfılJ( 
Ahmet Dündarm yemekte ılk ,..tı tıidtJI 

tığı ve bu tesadüften dolayı dn ~ 
memnuniyet duyduğu eski hocası. 

Ahmet Dündar genç kadmm elini avucu
nun içinde bir yavru kuı gibi okşarken bu 
elin daha evvel kim bilir kimlere uzanmı§ ve 
yine böyle t limiyetle bırakılmış olabilece
ğini bu dakikada ne teyidi, ne de tekzibi 
mümkün olmıyan acı bir ihtimal olarak zih
ninden geçirdi. Bunlroı açrk. konuşmak, ka
dından mazısi hakkında malumat istemek 
ve kendi hayaller ve hümınlarla dolu hayab 
hakkında izahat vermek mümkündü. 

Galiba evlenmek üzere olan · bir çok 
kim ... eler de nişanlılarile yalnız bldıklan sr 
rada böyle yapıyorlardı. 1 fıkin neye yarar? 
Kndmm doğru söyleyip söylemediğini nere· 
den nnlayacak? Kendi sözlerinin doğrulu
guna. kadının ,,-1 i cak? Faydasız bir 
yorgunluktan hatta k ç:mak lüzumunu his
sederek bu i ı; yaz eonunda yrl-
dızb bir gökyii7.ü al güzel bir kadmla 
yalnız ve ba,h!t ita nm büyük zevkini 

nlatma... im ttı. Ahmet Dündar, öteden 
beri hulya ile beslenmi§ ve şii~n hoşlan· 
m h; Pmarr l· köyünde genç kadınla ilk 
d h yalnız lmldığı ~nlerdenberi de anısrm 
höyl• !nıne f;özleri Et:"darda getirip haren· 

1 t ı.n 7evk clryordu. r c.clm sevgtnin kud
r ı n hahsr.tti, ecven bir inM..rıın kendisi
ni ne• dolu ve her gfı lü~e l•ar ı koymak 
dn ~B?.1Yh 11 \&bileee~ini anlattı, yalnrz 

GeVİ)'o daima ha-

Edebl 
Roman n M RAlb.·n '?EFIK AHMET 

SEVE GIL 

yallerile berl'\ber mesut vakit geçinniş olaca
ğım söyledi. 

Ahmet Dündar bir aralık tatlı bir gü· 
lümseme ile eğilip genç kadmm güzel gözle
rine doğru bakarak: 

- Öyle ise beni sevdiğinizi ve Pınar· 
cık köyünde geçen bütün yalnızlık günleri
nizde benimle dolu olarak ya§Rdığmızı öy
leyin. bakayım ... 

Dedi. Genç adam gururunun doyurul
masmdan her zaman büyük bir lezzet duy· 
muştur. 

Selma Tumrul nazlandı: 
- Xalnız ben mi teminat vermeğe 

mecburum} Ya siz> 
Dedi. ikisi birden güldüler. 

FJMeslekte oldukça yeni ve acemi tecrü• 
besiz iki sahne sanatkarına benziyorlardı. 

Gökyüzünde alçalmış ve çelikpalas o
telinin yan karanlık bahçesinde oynanan bu 
komedyayı daha yakından g8rcbilmek için 
dünyaya bir hayli yaklaşmış zannedilebOe
cek tek ve parlak bir yıldrz, onlarla alay edi· 
yormuş gibi mütemadiy~n ve katıla kahin 
gülerek göz krrpfYOl'du. 
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Bursa ovasmın ÇeJikpalas balkonlann· 
dan görülen sabah manzarası harikulade la"' 
tif bir tablo teşkil eder. Bol güneşli bir gü· 
nün yatak odalanna dolduğunu ve gözleri
ni kamaştmnağa başladığım hissederek yan 
yana dairelerde hemen hemen ikisi aynı za· 
manda uyanmıştı. Yıkanıp giyinmi ler;.. o· 
dalannın önündeki mÜ§terek balkona cık• 
mışlar; dinlenmiş, neşeli, mesut ve rahat, 
demir parmaklığa dayanıp a,ağıdaki asfalt, 
yolu, yoldan itibaren alçalar_ak genişleyen 
bahçeleri, ağaçlı ovayı, ve uzaklardaki toz 
penbe renkli eıra dağlan ~ediyorlardı. 

Bir kapı gıcırtısı duyarak arkalarına 
döndiilcr. Balkona açılan üçüncü odadan 
dısanya bir erkek ba§t uzandı ve Ahmet 
Dündara şakacı bir sesle hitap etti~ 

- Yeni evlileri rahatsız etmek pelt mü· 
nasip bir ey demidir ama size ceza olsun di
ye sıellyonım f dün Ş!'ece vemel:ten 50nra bi
n niçin bu1madmız).. Ha, s&vleyin baka• 
yrm ... Hani birleşecektik, sizi bizim hanım• 
1arla tanı tıracnktım; belki de birlikte ger 
me.ğe. irüyü falan çrlra = ... Dün gece 

Ahmet Dündar: .. ttı~ 
- Buyurunuz, lUtfediniz. .ı.ıdef1 ~ 

dedi; rahatsız olmak ne demek ... sıt lf11" (} 
rahatsız olur muyuz~ Ben de. nısnfl 

1
, 

ohbet;nizden zevk ahnz, buyurull··;yııfet1 

Profesör, ık, sade, sevimli k 
balkona çıkarak yanlarına geldi: . e<' 

- Nasıl, nişanlınız mı?.. Ben ~~~ fıt~ 
zannetmiştim; ne ise arada b~!u Je~~ 
yok -. bir zaman meselesi ... Burzun o,()Y 

yann yine yeni evliler olarak seliınıJa.ıl rtt 
smız. .1' 

Ahmet Dündar nisanl~ınr hôl." , 
tanışbrdr : p1ııl 

- Selma T umrul, Mudanyanıfl 
cık kövü öğretmeni. 

Sonm genç kadına döndü : . ,,,ıf 
• . ı-ıı ı5 ·~ 

- Profeeör Doktor Ali Cey ~. veıı• k 
elbette birçok defalar işitmişsinizdır ". 0 111111 

gı"bi b1rçok kimseler üstadın tale~1 

refiTıi taşıyor. ..rıJ."'~ 
ProfesöT Ali Ceylan Ahmet 1'i1 ~l 

Si_. 'b' k. tl ,,..,.,e ~ 
- zın gı ı ıyme ı geı'!<; ·r 

doştik etnıiq olmak benim için şere~;J(t: 
Dedi. Sonra Selma T umrula clo 

,(De.anır .,., ) 



Gümrüklerde bekliyen sun'i 
pamuklu mensucat 

Mutedil bir gümrük resmi ile 
memleketimize ithal edilecek 

Evvelce Almanyn.d:ın getirilmiş 
olan mllhim miktarda suni pamuk 
lu mensucnt gümrük tarifelerimiz
ac suni pamuk ve yünlü kumaşla· 
ra ait hUkümler bulunmadığından 
idhal edilememişti. 

Bu yüzden uzun :r.arnnndanberi 
<ıu'nln bu nevi mensucatın esas 
\'asiflan olan halis pamuk nisbcti 
gözönilnde tutularak mutedil bir 

gümrük resmi ıle geçirilmesi için 
alakadarlar tarafından yapılan 
müracaatla Ticaret Vekaletince 
nazarı ıtiba.m alınmış ve dış tica. 
ret dah~si reisliğince bir idhal 
imkanı formülü hazırla.nmağa ba.._• 
ıanmı~trr. BulullACa.k formülün Ve 
killer HeyetincP. ta.wkini mıitea. 
kip idhalata ba .. sıanmasr kuvvetle 
muhtemeldir. 

Boğaz otobüsleı-j 21 den J İstanbul Mebuslarının 
sonra ışlemiyecek mi? halkla teması 
Benz"n tafarrufu dolayısilc Tak 1stanl>ul mebuslarının b.r haftn-

ı:::im • Yenimahalle otobüslerinin 1 danberi devam eden halkla temas. 

-<>----
Pul dağıtmıyan 

otobüs~ü 
Taksim • Y cnimahll.Jlc a.rnsında 

lşliyen 3044 numaralr otobüsteki 
biletçinin biletle beraber. :tsker n
!lelerlne yarcinn için vı>rilen 40 
paralık pulu dağıtmadığı görül· 
müş, sahibi hakkında ceza kesil • 
ml§tir. 

!.arı bu lıa.fta sonunda tamamlana• 
caktır. Hafla sonunda tetkik net"· 
celeri etrafında Partide bir top • 
luntı yapılncak, vilayet ve beledi· 
yeye ait olnnl:ır valiye ve partiye 
b!ld..ir.lecektir. 

Asfalta cevrilecek 
caddeler 

Tramvay klr.r~si şehir dnJıillndc 
ki nıühim tramvay caddeleri as
falta tahvil cdilccetkir. Tram\'ay 
idıtresı bu hususta hazırladığı 
proğr.unı belediyeye Y<'rmiı:ıtir. 1• 
dar<'!nln lMl • l !l42 yılı iç!ndc ~ 
faıta tah\·il edeceği yollar ııunlar• 
dır: 

Bcıyn.zıt me\'danı, Beyazıt • Sul• 
Uınahmct caddesi \"C Sultanahmet 
meydanıdır. Yakında yapılacak 
proje Yc keşifnamelerc göre ihale 
olunoca.ktrr. 

Diğer taraftan Bcyv.rt - Sulta
nahmet. arasındaki ana caddeye 
ait projeler hazırlanmaktadır. 

Çan pazarında sünnet edilen çocuklar 

Çanpınr:arında Halk Odaaı ta.n:tından Zafer B:ıyraım f')rrrıne 7 faJdr 
~-k J:lydlrflmtıı. ~G ~etim ,.c fakir ~k da l'llnnet fldllmişti!' Halle ocıa. 
sınm hu hamiyet: ımılllttf- bllytlk blr takdirle k&r!Jılanmll}tır. ~amlmb.: 11Un · 

net edilen çocuJdan bir arada göıW!rlyor. 

ı Kahve tevziatı 
Bu ay bin çuvala 

çıkarıld& 
Şehrin kahve tevziatı bu ay ba

§mdan itibaren yenJ §O-kilde yapı• 
lacaktır. Kahve satışını kazalarda 
bakkallar da yapacaktır. Her kaza 
bu i!ll ypabilecek olanları tesb"t e. 
oecektir. Bu ay tcvı.i edilecek kah· 
ve bin çuval olacakt.Ir. 

Kuduz köpek 
Dört aile efradını ısırdı 
G~enlerde Cnddebostanda hav

li garip bir kudurma hadisesi ol· 
muş, ört. aile efradı kuduz bir kö
pek tarafından ısrrılmıştır. 

Şaşkınbakkaldr. oturmakta olan 
tıir Yahudi kızının ıki !1no köpeğinden 
birini bir mUddet cvvcı h;r kuduz kö
pek xsırınııtır. !ddlaya gbre Yahud1 
kızı bu \"azıyct Uzcrlne te.Aşa kapıl • 
mış, köpeğin kudurmak IUtlmal!nl he. 
! aba katarak hayvanı c•vıırda bulu • 
nan bJr gnzinocuya 250 lrn.ruşa sat • 
mıştır. Gazinocunun çocuğu Uı; dört 
gUn çok hoşuna giden bu köpekle be. 
rabcr yatıp kıılkmıtı. bu ll'"ada hayvan 
tarafından IT'llte!lddıt y ... crlnclcn ısı. 
rılmıştır. 

Cazfnocudan sonra k(;p"k bir tuc. 
cara intlkal etmiştir. 

TUccar geı;cn pazar gfınu yen! al _ 
dığı bu fino köpeti fit' Caddebostaıı 
ch·arında bir kö~kc mlsr.tflr gitmiş 
kopek burnda da bU~lm ev halkmı 
ısrrdılctan sonra ölmtı:t!i'". Yapılan 
muayene neticesinde köpc~ın kudur • 
duğtı anlaşılmış ve ıııırıl:mııır derhal 
tedavi altına alııımı.şlarrtir. 

Ôazlnocu da Erzlncan<!ıı bulunan 
btitUn a•ıeslni lstanbuıa dııı.:et ederek 
tedın·! edilmek Uzere nastancye götllr 
muştur. 

Köpeğin ilk sahibi hakkında 
tahk'kata başlanm~tJr. 

Transit geçen Suriye 
menşeli deriler 

Suriye menseli deri ve yünlerin 
Macarlar tarafından salın almıp 
şehrimiz yoliylc ve transit olarak 
Macaristana sevkcdileceğini yaz• 
mıştık. 

Son günlerde bu sureUe trans"t 
olar.ık Sur.lyedon şehrimize mU • 
hinı mlktard& deri gclmJştir. Bu 
derilerin ekspert •~' .. ıi evvelce de 
yazıldığı gibi, ı:~·lmizdo yapıla
c.;ağmdan deriler ekspertize edil. 

1 meğo başlanmıştır. 

Nişadır g~ldi 
Son günlerde ha~tnn şehrimi

ze mtihin1 miktarda nlşadır gel
miştir. 

Ayrıca. bir parti otomobil last!· 
ğlnln de bugünlerde memleketi • 
mize gelmesi beklenmektedir. 

----o---

Altın F'iyatı 
Dün bir Reşadiye altmmm kl} .. 

meli 25 lira 75 kuruş, kUlçc altı

nın bir gramı ise 350 kuruştu. 

'ern CASUS o .. .. -' 
LDURULOU 

Bilha.sa mektuplan alıp yaktı. 
Lakin bu gibi adamlar, daima 
bir yanlış yaparlar. Bu adam da 
yaktığı mektupların tamamen 
yanıp yanmadığını tahkik etme
den çekilip gitmiş. Netice itiba
riyle biz bunu. §Öminenin içinde 
bulduk. Anlıyorsunuz ya .. Şimdi 
adamın eşkalini bire tarif ediniz 
bakalım. 

Bü:vük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

- Hay hay .. Uzun boylu, sağ 
lam yapılı, siyah saçlı, kara göz 
lil, kara bıyık ve sakallı, ve göz
lerinde altın ~rçeveli gözlükler 
bulunan bir adamdı. Hali tavrı 
sakindi. Yavaş yavaş konuşur· 

du. 
Çancy bir sual sordu: 

- Amerikan şivesiyle mi konu
şuyordu? 

- Hayır. konuşması pek oka· 
dar Amerikan şivesine çaimıyor
du. Birkac cümlesi müsbet ol_ 
mak üzere kendisine Amerikalı 
diyememim. Söylediğim gibi. 
kendisilc birka<; kere konuşmuş
tum. Gayet malumatlı bir adam. 
dı: bir hayli dünya gezmişe ben· 
ziyordu. Okumıya meraklı idi 
D şarıya pek çıkmudı. Garajı· 
mızda bir otomobili olduğu hal . 
de .. 

Çaney heyecanlanarak: 
- Yok canım. dedi. bir de (\ 

tomobili vardı övle mi? Sizin ~a. 
rajdakilerle bir kere konuşmak 
isterim. Buraya otomobille mi 
gelmişti. Herhalde öyle olacak. 

- Evet, otomobille gelmişti ve 
otomobille gitti. Geldiği zaman 
tesadüfen bur.?da buluıwyordum . 
Giderken de kendisini uğurla · 
dmı. Bir gün öğleden 80T\ra git· 
mişti. Bana York istika.metinde 
gideceğini eövlemişti. Ayrdı, ta.. 

21 ingilizceden Çeviren: H. MUNIR -
rihi mi? Iştc onu kestiremiyo 
rum. Maamafih kaprcılara: 

- Şu halde kapıcınızla da gö_ 
rii.şmek lazım gelecek. Kapıcı o· 
na gelen mektuplar ve telgraflar
dmı da haberdardır değil mi? 

- Evet, mektuplar ve telgraf. 
lar evvela ona gelir. Çağırtayım. 

Bir müddet sonra kapıcı gel· 
di. Mister Hayden'e pek seyrek 
mektup geldiğini, bir veya iki 
defa da telgraf geldiğini söyledi . 

Kapıcı gittikten sonra Çaney, 
direktörden sordu: 

- Bu adam kendisine bir A -
merikalı milyon.er sü. ü veriyor 
muydu? z 

- Hayır .. Ne olduğunu kati. 
yen belli etmiyen bir adamdı. lş· 
te. mesleğine dair bir tek 15.kırdr 
ctmemi~ti. Fakat ben onun pro 
fesör veya o neviden bir adam 
olduğuna hükmediyordum. ÇUn· 
kil latince de okuyordu. Birkaç 
defa okuduğu kitaplara bakmı~. 
tım: Horas, Virjil, Homer ... Hep 
bu neviden insanların eserleri •. . 

~C!llcy: 

- Anladım, dedi, klasik eser 
let' meraklısı gibi görünüyor. Her 
ne hal ise .. Garaja gidebilir mi . ') 
yız .. 

Otel direktörü bizi garaja gö
türdü. Orada karşılaştığımız bir 
adam, bi7.e Hayden'i tanıdığını 
söyledi. Bittabi otomobilini de 

hatırlıyordu, Otomobil yeni, mo. 
dern bir • eymiş. Koyu lacivert 
renge boyalıymış. Halinden, pek 
fazla kullanılmadığı anlaşılıyor· 
muş .. 

Adam anlatıyordu: 
- Fakat otomobil ile, yalnız 

bir kere gezmiye <:Tktı. Sair za· 
manlar, araba. dairr.ıı. garajda 
kalmıştır. tık defa, buraya geldi· 
_ği zaman, otomobilini güzelce si. 
lip temizlemekliğimi istemişti. 
Dediğini yaptım. Bir hafta ka. 
dar hiç buraya uğramadı. Sonra 
ibir giln öğleden sonra geç vakit· 
ler geldi ve otomobili alarak dı · 
şarı ~ıktı. Gece geç vakte kadar 
dönmedi. Nihayet geldiği zaman 
gene emri mucibince aldım, },. 
kadım . temizledim Bu hadise 
den iki üç gün so~ra da kendisi 
<;ekilip gitti. Hayır efendim .. O 
gün öğleden sonra nereye gitmiı, 
olduğunu pek kestiremem Fakat 
öyle tahmin ediyorum ki," kire<;li 
bir yolda seyahat etmişti. Çünkü 
tekerleklerde öyle bir mıntaka. 
nın çamuru vardı. 

Bu soruşturmalardan sonra. 
"Büyük Otel" den ayrıldık. Söz 
verdiğimiz veçhile Çarls Rensi· 
ye bütün öğrendiklerimi anlata· 
caktık. Onun oturduğu ''Ku· 
vins" oteline gittik. Rensi salon· 
da oturuyordu. Bütün öğrendik. 
lerimizi kendisine anlattık. 
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Girip d8'1Ddlllça: 

Radyo 
zaferleri 
Rakamlar ... rakamlar ... ra. 

kamlar! .• Mantıkı güldüren, 
hafızaları isyan ettiren ra. 
kamlar. insan rakamları, ma. 
kine rakamları, gemi, tayya. 
re, top, tank rakamları ••. 

Bir ay evvel alındığı söy. 
lenen tehirlerin, Lic ay son. 
ra, varoşlarında kanlı çarpış. 
malar olduğu bildiriliyor. 
Kuvvetler kuşatılıyor, kale
ler, limanlar boş:ı!tılıyor ve 
çok geçmeden yine eski ha
berler unutularak, yeni za. 
ferlerden bahsolunuyor. 
Düşünüyorum, ki söyle. 

nenlerin hepsi doğru olsaydı 
bu ordudan bir kişi ayakta 
kalmıyacak, tank, tayyare 
namına bir tek vast\:a görül. 
miyecekti. 

Halbuki, yine her gün yüz. 
)erce tayyare dHşürülüyor, 
yüzlerce tank ateşe veriliyor. 
Bir ay evvelki hi!' bilanço. 
da, bir tarafın kayrbı, bet al. 
tı milyondu. Durmadan çar
P•!malar devam ettiğine ve 
gittikçe kızıştığına göre, bu 
yekunun iki kat!na varması 
lazımgelir. 

Dün, bir başka telgraf, 
ba~ka bir taraf tayyareleri. 

nio zaferlerini överken, 49 
kruvazör, 56 \:orpido, bil. 
mem ne kadar şilep batırdık. 
larmı lıildiriyordu. Böyle bir 
donanmada kaç tane knıva. 
zör bulunuyor bilmiyorum. 
Fakat bir taraf bu kadar za. 
yiat vermişse, artık su üstün. 
de onun hiç bir bacası tüt. 
müyor demektir. 

O halde acaba neden şu 
kılıç artığı bir kar: gemi hala 
müstahkem limanlarda çifte 
demirli bir sığınak hayatı 
yaşıyor? Buna akıl erdirmek 
mümkün olmıyor. 

Rakamlar, riyazi katiyetin 
birer remzi diye 'ı::ımmr. Ça. 
ğımız, her §ey gibi bunu da 
yıktı. Artık rakam, mübala. 
ğadan başka hiç bir halin i. 
fadesi sayılamaz. 

Lafla peynir gemisi bile 
yürümezken, ondan bütün 
dünyayı yerinden uynatacak 
bir manivela yapılabilir mi? 
Her gün sürü sürt\ ıakamlar. 
la karşılaşıyoruz. Rakam. 
lar ... rakamlar ... ıakamlar! •• 
Mantıkı güldüren hafızalan 
isyan ettiren rakamlar oku. 
yoruz. insan rakamlnn, ge. 
mi, tayyare, top, tar.k rakam. 
ları ... Hepsini bir araya top
larsanız, asnmızın en yüksek 
propaganda istaticı ığini elde 
etmiş olursunuz. 

Hakkı Süha Gezgin 

IGONDEN GONE 

Boyanan ve bovan
mıyan kadın 

E N Sôn Dakika refikim.izin. 
• gazetemizden aldığı ilham• 

lıı açmış olduğu "Moday& karşı 
moda ile mücadele" IUlketinl d..k• 
katle takip edenlerdenim, bu a.. 
rada dün, gazetemizin çok sevil. 
miş roman mnhanirlerinden "Be
nekli Boncuk" mUellifiLoman 
Ahıskal fikrlni söyledi. 

Leman Ahıskal. cesaretle pek 
- Kadtnlar, her şeyden evvel 

mUhim bir fikir ileri sürüyor: 
boyanmaktan vazgeçsinler, diyor. 

Bu ne demektir? Bu §U, de. 
mektir ki. güzellikten yana, ta• 
biatin ikramına mazhar olamamış 
kadmlarm, yüzlerini olduj;"U gibi 
teşhir etmelerinde hiçbir nıab
zur yoktur ... 

Bir k15un kadınlıırm boyannuı. 
ıır, tabiatin eksik brrakmış oldu
ğu bazı hususlan tamamlamak 
manasına geldiğine göre, hiç bo
yanmamakla bu eksikleri açığa 
vurmuş olacaklanndan Urküyor
lanın, bir noktayı bilhassa gözö-

Sonunda Çaney. kendisine dil· 
pedüz bir sual sordu: 

- Tarifini yaptığımız adam, 
sizin tanıdıklarınıulan birine 
benziyor mu? Mesela, amcanızın 
arkadaşı Vilford olmasın. 

Ren i asabiyetle başını salla. 
dı: 

- İmkanı yok. Vilford olma
sının imkanı yok. VHford gayet 
temiz traşiyle şöhret almış bir 
adamdı. Amerikalı değildi. Niçin 
sordunuz? 

- Çünkü bu adam. her kimse, 
"Şeytan kulesi" ni i}; tanıyordu. 
Adeta orada daha önceleri bu • 
!unmuş gibi bir tesir bırakıyor • 
du. Amcanızı ba.şkalnrı da zi:va • 
ret eder miydi? 

- Evet Onun antikalarını 
görmiye geİenler oımustu. Fakat 
hiç birisi de. tarif ettiğiniz ada
ma. benzemiyordu. Acaba bu a. 
dam Jdmdi . Sabıkalılardan biri 
olmasın? 

Çancy, bu suale J.:at'i bir ce. 
vap vereıniyeceğini söyledi. 

Çar! Rensiyi yerinde bıraka.. 
rak otelimize döndiık. Yatağı
mıza girdik. Ertesi günü saat on. 
da Bondl'a uğradık. Bir akşam 
evvelki faaliyetimizi kendisine 
anlattık. 

Bondl bire şu tavsivcde bulun· 
du: 

- Bütün bildiklerinizi bir sır 
olarak muhafaza edeceksiniz. 
Yahut da. polise haber verece~. 
siniz Prenses ile avukatına bır 
şey Söylemek niyetinde misiniz? 
Paltrop bana bugün akşama ka· 
dar burada olduklarını söyledi. 

Çaney bunun cevabını verdi: 

(Devamı ucır) 

nünde tutmaları liı.z·mdır. O nok. 
ta da, ta.biatin. eksik cihe tleri, 
daima bir başka husueiyctlc te
lafi otm~ oinıasıdrr. Körler, na
sıl failıı llnssas olursa, çirkin 
kadınlar da ekseri~ n fc"·kaüı.dc 
zeki olmak gibi bir üstünlükle 
manen süslenm·ş bulunurlar . 

Güzel bir a:vnnnğı nu tcrcıh <.,• 

dersiniz; yoksa yiızUne bakılır 
bl:r zeki. hassas, ltültür!U ve afif 
kadmı nu ? 

Tamiri imkansız derecede çir
kinlere. zaten boya kar etmez ... 
F..sas glizellik "?.ekti" da, ''kült.Ur,. 
de ve "iffol" tcdir. Umumiyetle 
kadınlar, bu üç buu jlu manevi 
cazibe dünynsın:ı1 techizat.ına gü. 
:venerek talih meydanına çıkma• 
hdırlar. Erk!'kleri deli etlen, çen
berc sokan da budur. 

Harpten sonra. yine istcdi.kle'" 
ri gibi boynnmalnrmn. benden ya
na bl.ıl cevaz, bin müsaade ... 

HiKMET MONIR 

Bir gene hırsızlıktan 
mahkfun oldu 

Ali Suat adında 18 yaşlarında 
bLr genç, bir müddet evvel, Zon
guldakta ailesinin vanmdan kaça
rak lstruıbula gelmiştir. 

Ali Suat b"r mUddet yanındaki 
parası ile geçinmiş, sonra pal11.SJZ 
kalınca da hırsızlığa bn.şlıynrak, 

sıra ile Sirkecide oturan l brahlm 
Gülşen, İbrahim Şengül ve Sadul
lahın odalarını soymuştur. 
Nıhayet yakalanan genç, dün 

birinci sulh ceza mahkemcs nde 
muhakeme olunmuş, suçunu itirof 
ederek: 

- Ne yapayım , dem.iştır, parn· 
~ kaldım. Çnldım. 

Neticede mahkem e> kendisini 
sabıkası olmadığ-ndnn 1 ay müd
det le hapse mahkfun ctm · tJr. - •' 

43 köpek ölrlürüldü 
Son y rml dört saat zarf nda 

şehir dahilinde 43 ers ri köpek 
ve 35 kedi öldilrülmU tür. 

lvırm ·ı evvelk \lakı' 
7 l ;\ lfıl Jt»ı 

Meşihat tevcihi 
Beylerbeyinde Havuzb'> mda Efgant 

Kadlı1 Dergdhı ş yhJ il c n gcı;enlerd .. 
irtllıal ctm!ş olnn Vdi .Mclımct Efen 
diden inhilal eden mc;Jil-at bUlmtuınn 
ibrazı liyakat eden mahı!umtarı Mch. 
met Nurettin Elendly<> tevcih olun 
muştur. 

Mehmet Nurettin Efendi !adlı na.. 
bAnlslni ciddi bir tahsil lie tak'riJlll • 
mi§ genç erbabı zekô.mızın mnmtaz 
larındandır. Tebrik ederl:r; 
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Sovystler 3 büyükl 
şehrin n1üdaf aasını l 

hazırladı 
MosltO\"ZI, G (A.A.) - Röyter Aj1D· 

sının Mosl{ovnya Sl!l"ell mııhsu:ıada 

gönderilen muh!ıb!ri Aleksandr Vcrs 
yazıyor: 

"Tebl!ğde muharebelerlr. bUtOu cep. 
he boyunda dev'Ull et~lğl kaydolun. 
mıı.klB iktifa edilmekte ise de .Moskc. 
vada. ht.diselerln dnhıı. iyi bir §ekil al· 
dığı lntıbıu vardır. Leıur.grıı.dın, Hıcf· 

in ve bllh•uısa Ode.s u:ın mUdatıı.ası 

bilyllk bır ihtımam1a lıillrlıınnuşur. 

Lcnl.ılgrad mıııtakasmdd Almnnlnr 
bUyük Romcıı kUV\'CUerıyle karşlltı",. 

mışlardır. Almanlar bu mmtrıkalarda 
ynpılilcak kuvveUi bır n: .. kıı.bil tıııır_ 

ruzun kcndı erini pek müşh'1ll blr vı:.. 

ziyete s:ıkncağmı anlamı:lardır. ÇOn· 
ktl Lenlnsrddan ve ccz•up istlkame· 
tinden Rus.ar tarafındıın aynı zaman. 
da yap:Iacek bir muKabil taarruz ne_ 
Ucesinde Alme.n kıtalarmın lrtibau 
kes:ımesi lhtımnli vardır. Bunun !cin 
Almanlar mUtem.-ıdiycD NO\'Ograd 
mmtakasmı takviye etmeklo me~ı.'111• 
dtlrler. 
Bazı mnhflllercre hasıl ouııı kanaate 

göre, Almanlar Leoıngrac.• bllh:ıssa 

kısa bir zamanda zaptedernlyecekle. 
rini anlnmı:ııımıır. Şinı:11 bu §Chrln 
arluısuıdıı.ıı dola§mağa ve kuvvetleri:! 
Leningrodm cenub:ına, yukarı Volga· 
:ra v~ Moııkovaya tevcL'ı etmeğe uğ'. 

m§llcal:tnrdtr. Bununla tr'"t>ber Len~_ 
gradm etrafında talışld et'llen Mnre:ınl 
Voro~otun kuvvetli bunç hareketle
r! ya.pmaca elvc~h mua7.z.am ordusu 
nun ihd:ısma sebep oınr .. J(lceği tehU· 
kclcrl saymağn ınzuı::ı bue yoktur. 

Merkez mmtaknsındB l'e Smolen.sk 
etrafında vaziyet oldukı:a tstllmı.r kes 
bctml§ gibi görün~cltteoir. Harekot 
tcşcbbUsU Ruatarm eı•ııe geçm~tir. 

Almnnıar bu mmuı.kııd& tedafW blr 
vaziyet almış slbi gtlrllDD)orlar. Go 
mcl'in prkmda vaziyet oldukta k~. 
:rıınlı~tır. Ancak Almanlbl"ID iddia et. 
tlğt ve Fin:e.ndlya kayn:ıı.idarının te 
yidiDe uğradığı şekilde Almnıı kuv
veUcrlnln Brlaıı.sk'e knda:- llerlcdiklc. 
rlne ınaıım:ık için hlç bı. .. sebep yok. 
tur. lılaamatlh Almnnıa:nı bu Lstlkıı. 
metteki ~emlryolları mın-asnlasmı kea 
meğe tc~ebbll.9 ettikleri cooğnıdur. 

ı.tuhtcll.t menbnlardıın Almanlnruı 

bOtllıı gayretlerine rn:mt>t: DnlepcrJ 
Kiyc!in cenubundan geç:nctc ınuvaf· 

fak olamadıklarını b ldlN:n temin edl
d haberler de gelmekte.;!!!. 

•*• 
Sf.okhobn, 9 (A.A.) - Novograd 

mmtakııısıuda İlmen gölUnWı gıırbinde 
Sovyet kıtclıı.rı ıınudı'\ııa muharebe 
c~ rek clOJjıuana mukııbı. truı.rruz ynp
rı::,olardır. Tallln yolu t!zer.nde Alman 
k.taıarı Lcnlngr:ıddan eıl! kilometre 
mesafede bulunmakUıtlrr. 

SchJuessclburg lle Leningrndın AI. 
man ağır toplarlle bombı.rc:'ımnn e'!!l . 
dikler'.ııe dnir P.>1 olan haberler teytd 
edilme.mlştir. Estonyada Hus kuvvet. 
lcrln1n çemberlenr:lesl 1§1 bitmek nze· 
redir. Dagoz vo Oescl no::ıııırı hallha· 
Zirda Rus kuvvetleri ıa.-nıındnn işgal 
edilmektedir. Bu tıdalar 'lus n:Unalta. 
il!tmm teminine ve buralardaki diğer 
ad:ııan l§gal ed~n Alman ku,,·vetıerı .. 
ne kal'§J h!ırekete geçen Sovyet hava 
kuvvetlerine müsait btre: tııs teşkil ~t. 
mclctedlr. 

Merkez ceph 3llıdckl vaziyette pek· 
az tcbed~W vnrdır. RWI kuYVeUeri 
Smo:ensk, Briıınsk ve Gomel mmtn.· 
blıı.rmda muluı.bll tn:ı.rruzl:ırdıı btt 
Iunmııktadır. Gomet'e karşı yapılan 

dnluı. ehemmlyelli bir mukabil taar. 
ruzun Dnlcper hattı üzerinde cenubu 
p.rld ts!llmmetınde Mareşnl Budlyer
nl'nln C(lnatlarma k:ı.ı"ŞI yapılmak la· 
tenen Alman tnıırruzunu ağtr1nştırmı~ 
Cibl görUnmektcdlr. 

İngiliz emniyet 
nezaretinin tebliği 

Londra., G (A.A.} - DahUt Emniyet 
n:ızırı Hcrbcrt Morlson Volverhamton 
da. bir nutuk a6yllyerck demiştir kl: 

- Dmılz eşm bir tn:ıh:ıldc büyllk 
eb.cmlyet! hnlz kı~ seferleri olması 

mllmkllııdllr. Fakat bu:ı1urd:ı.~ hiç bırl 
anavntıı:ı ccph s:.nd..,ki 1:.hrp Jtad:ır ve 
hlı;: blr asltcri!ı ccs:ı.:et v~ mukavcme. 

Alman ticaret heyeti şehrimjze 
1R mllddettenbcri. tıazır!1klıırma devam edilen TUrk • Atman Uca· 

ret ruıla:ması müztıkereler'.ne yakında ba§lanaeliktır. Bu mllzake_ 
reıe.·dtı Almanyayı uman ede,.,,•k murahhas heyeti Doktor Cıaudiua'un rı. 
yasetindedlr. lO ın9ıden mUre1'keJ:: olan bu heyet, dlln ıs,ao dl> tayyare ile 
r,ehrimi.:e gelmiş ve: Ye;JllköyJ., &efaret erkA.nı taratmdan lul'"tıla.nmııtır. 
Alman beyctiııl.ıl, tı..ıôtlıı. .A.n1c.ı.•ııys htırcket et~2sl kuvveUe :ı.uhtemeldir. 
:Enelce de ~azdığım.z gibi, tleuet mUzakerclerlne Eylıll!lıı Jlt \aftnsında 
bnşiııııaraf,rıua clA1r \'erl!en karur-aa bir değl~lkllk yapıldığına dalr henüz 
n!ç bir hct: r S"':nt.illği gibi yeni anlaıımnnm kıı.ç ~Uyonlulr koııtenJanı 

ihtiva ec!eccği de ır.alıirn dcğt:cııı. 

Bu mOZD ıcereıt.~~ !~tir!~ edecek TUrk heyetine ise Ticaret Vekll.leU 
mllstcşıın Hat!L 1'•a7ml KJ&mir nyaset edecektir. :MilBteşnr, tı.; ak§am An· 
kara!·& gicroceklir. 

Sotya, 6 (A.A.) - D~ktor Coludlus, 
refnkatlnde ::nUhlm mikta.ıda Alman 
mUtehııssuıı ve teknisyen! bulunduğu 

halde bugün Sotyaya g--.!·ııiatir. 
Burada hUkftmet erk!Uıı ve Bulgar 

ekonomlsinln yUksek şa?ıslyetleri ile 
mUll'lkl olacnkbr. lyt Nr menhadan 
6ğrenl1d ğL'le göre, yanmıla harici tı· 

cııret mUdUrU Doktor ı .. anduverhr'ln 
bulı:nduğu bir ticaret hf'yııti ııs Ey_ 
IWe dotru Sof}aya gclf?ccktir. Bu ml!. 

Anıan 
tebliöi 

Ilerlln, 6 (Radyo sn.at 9) -
Alman başkumandanl·ğı tebliği: 

Şimal cephes!nin bir mmtnka • 
smda vukubulan muharebelerde 
Alman kıtalnnndan biri l 160 esir 
almıştır. 

Gene cephenin bir mmtaltasrn • 
:in bir Alınan kolordusu yapmış 

'lld:ığu taarruz esnasında Rusların 
nrdcı krWarmı imha Pylemiş v ! 

tiirçok mfuıinlardan geçerek ağ·r 
toplarla mildnfaa edllmekte olan 
Sovy~ müdafaa hattını yarmış. 

tır. 

Şimal cephesinJ.n ba.'!ka bir 
mın:aknsında b:r Alman kolordu· 
su çok ilerliyerek Sovyetlerdcn 
17384 esir almrştır. 121 orta tank. 
30 en nğtr tank, 13 keşif tankı 
iğtinam edilmiş, 193 top almmış 
veya tahrip edilmL"Jtir. 

Ayrıca 517 k-;.~yon ve 200 a ~ 

dı:t nakil vasıtası alınmıştır. 
Merkez cephes'nin bir m·nte. 

kn.sında bfr Alman kolol'dusu 
ya~:nı§ ol~uğu muvaffakıyetli 

muharebeler neticesinde 13.700 e. 
sir almış, 106 bnk ve 115 naki! 
va.sıtnsı iğtirııı..-n eylemiştir. 

nasebctle Alman • Bulgu ticaret arı. 
J:ışması hUkUmlerinl t~.\ eden yeni 
anlaşma lmZa edilecektir. • 

Yeni anlaşma hOkUmlerlne g6re, 
Bulgaristan Almanyaya bııkrr made· 
nlle Uztlm lhrııt edecek "~ bunun mu. 
kabilinde ı;6zta§ı ve mamul eşya ithal 
eyllyecektll'. 

Gelecek haftalar lçlnd~ Bulgar!F..
tandan Almanyaya UiO vag-on üzUm 
sevkedileC(lktir. 

Sovyet 
tebliği 

Mosltova, 6 (Radyo 'l,45) - Sov. 
yet istlhb:ırat bUrosu wafmdan bu 
sabah neşredDen harp tdllğl: 

ı:i - EylUl günü ordulbTllnıZ, bOtUn 
cephelerde dUşmıına kart-ı §ldcietıl mu 
harcbeler vermekte devhm etmişler. 

dlr. Henüz tc.m...-nıanmıynı malümata 
nazarnn 3 cylQ! ~tı cereyan eden 
hava muhıırebelcrinde dUşmanm 33 
tayyaresini imha <:ttik. Blz!m kayım.. 
mız 27 Uıyy:ıredir. 

Ukrayna cepheslııde cıu,,manm geri. 
!erine sarkm::ığa muva.!f•u olan Albay 
Davatorun kumandasr.ıaAkJ bir Ka • 
zak suvar! kolumuz, dlı~nn gerile • 
rinde münakale yolların. kesmek, er. 
zıık ve cephane kollarını durdurmak, 
ltöprU ve radyo lstasyonıarmı, demir 
yollıırmı tahrip etmek, dtl§mıın karar 
ga.hlarmı basmak surctl.e dll§ma.nıı 

a::!m zayiat vcrdırıni§tir. CUnJerce dUı 
mıuı gerilerinde faallyetto tıuluwu:ı ka. 
zak süvkl"ilerl, d!lşmanla Dk karşılap 
mada, dU,m:ınm 483 Unetl piyade aıa. 
yma mensup bir taburu Um!lcn inıha 
etml~ler, 3 dUşr:uııı topu~ıu ta.tı.rip vı 

ağır m!lklnelltU!ckle 16 !ınru maki. 
oolltUfeğini iğtinam etmı_o:ıerdir. Dllş. 

manm, her ne pahruıı:ııı olursa olsun 
ikıwı.klann imha edll~s· t.akkmdakJ 
em!r de Kozakl~ruı ellnP geçmiştir. 

Kru:aklıı.t, bir pwıuya c.t:ştlrUrerek, 

aynı atayın ikinci ı.aburunu aa ıtAmı. 

Merkez cephesinin diğel' b:r 
mıntakıı:mıda Alm'hn Zırlıb kuv. 
vetlerf Sov ·et hatlarını yarm·e
lar ve 25 tank, büyilk mikt~rda 
kamyon ve nakil vıuııtalan lğti -
nnm eylemlc;lerdlr. len 1mha etml~\erdir. Oü{man, kaz.ak 

Londra, o (r'\.A.) _ ~rnstakll Bel. mıvarllertnln imhası için mtıteaddlt 
çtka ajansına gelen haı..erlerc g!Sre, 1 tayyaresini ve tankını b.Brekete geçlr. 

m'"se de kazaklar batalllık kenarın. Polonynnın cenutr.ıneakl canayl m:n· ..., • 
rmdan Ormanların '"in:Sen doın~nrak takasına İnglllz hava ktnvetıeri tara· • ""' ~ 

tından yapılan hücum net.ceslııde, yal daima Alman takibinden ırurtuımağa 
nn: bir ge~ zarfmda 1800 den fazla muvaft:ık oımuştardır. 
lnsan ölmUştUr. Bu mr.ıte.kada mnne_ 
viyat çok c!Uştık olmaltaır. Devnmlı 

hav:ı hUcumlan balkı YIJ'.'rnlmıştır. 45 
bin kndıır muıtecln!n Poloı:ıyncıan Lük
semburga gcılcllği bfidirlllyor. LUksem.. 
burg trenleri ıııı.rk ceplıeıı!ne g6nderi· 
len :malzeme De doludur. 

Almanlar 
Frarsız re natermden 
UçUrıU r urşuna dızmier 

Yunanistanda sıkı 
bir emir 
fRM t(JT'afı 1 incfde) 

topraklarından çıkarılmaması em• 
r"ni nlmıştır. Bu cm.re muhalif ha
reket edenlerin cmlfilt ve servet. 
!eri müsadere edilecek v bazı ah
valde kaçn.kç·larm aileleri Yunan 
fehirlerinden nefyedllcceklerdir. 
Aynı zamanda bu emlr maka.blc de 

\'işi, 6 (A.A.) - V~i r.jansmm P!:. ~amil olabilecek ve Yunan kuvvet• 
rJs muhabirinin biidlrdi~ne gm At. I lcrin":ı ricatl sırasnıda hicret e .. 
mnn mııkamlan son 7.ır:.ınn su!kası. J denlere de tatbik ediıecckt!r. 
lan blr mukabele olmnk üzere Fransız 

rehlnelerlııden tıc;llnU kur~una dizmi:ı- pıı------------, 

terdir. V A K J 1 
İngiliz gemisi 

torpillendi 
Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork d('. 

nlzcillk manfillcrinden llğrenildlğlne 

göre, 6449 tonluk lng-lllz gemisi Zan· 
s-nra torpillenmiş ve k:lraya dUşmU§. 
w~ 1 

lngillz bayrağı altmdr.1!! 945 tonluk 
Elizabct 15.'lllndc!:I Danlr-Gr!:a ı:cınlsi 
de b:ıtınln•.,tır. Geminir lmptanı ve 
yedi klı;Ulk mUrettebtu telef olmtıfiUr. 

te ti te 

tiszeteııe çıkan 011tfln ya%> •e 
resımıertn oul<uKu aıaruuzaw 

ll.U41~1f l 'AKlt'ESI 

'4emleket Memleket 
\ÇUlôe GlŞl.D<la 

~,rlıll "3 lM tU. 
IS aylı" C60 :a~ • 
" &l"lık t74 ~" • 
l ftllı.ı lıt()() lfiOU a 1 
l'anıecıcıı Rnll<nD Btrılgl I&, 

'l)"ôa otuz ırnruı, dU~1UUr Postıı 
oırııı::-ıne gtrmıy~n yerlere a:ııas 

yet~ Of'Şer Kuru~ zammedlllr. 

U de lnglllz h:ılltmm paslı korunma lt'>ına. 6 (A.A.) - lJ.ı!ollnJ. :ı.ırhlı 
!~erinde çalış:ınlann ı;österccelı:lcrl teşekkWtcrln tP.l!mle.-il-!c dafi batar. 
ce:Jaret ve muk!lvem~t kadar eh<ı~· J ynlnnnm manevralnrır.dıı hazır bulun· 
mlyetll olmıyncnktır. Mo·!son, bir lab m:ık Uzere refak-ıtlndc ta§!st milisleri 
rlkayı zt:yp..retl esnaım:n:ı dıı şunlnn 1 kur:ııay ba~knnı e:encrııl ca.vaııero ol. 
s6ylemi§tır: j duğu h:ılde bu sab:ıh merkczt ltalya_ 

- Naztlet1ıı Dihat sur~tte ortadan dn b!r mabaflc gitmiştir. 

A ı:ıone kayamı oııcıırcn m~K tuı: 

ve teıı:rw UcrtUnı Bt:ıooe parası. 
ııın po.sw veye o:ınka Ue yollama 
ucretuıı ıaare ır.endt ıuerwe alQ 
t'Urkı eııw oeı po5ta CJH'rlieuıutı 

\ AKl"ra al><lnl' yazılır. 

Aaree degı,urme Ucreu 'l5 KtJ 
O.A!li U«'HETl.Y.IU 

nearet UAnısnnuı santim • • · 
cın sond:Uı tUhnren uıı.o sayfala 
rınt!a 40 I<; M}1aıaraa 60 ırnruş 
111rdUnctl aaytacta ı: ucızıcı •e 
rıı;ııncHdt> 2: ııınnclde t; oa§llk 
vanı K,.smece O llradIT. 

kaldınlmalan lçln hnltU:t harp ancak 

1 ııfmdi başlnmı!itır. Eltl;(?rlya mUdn:nn· iskenderiye bombalandı 
da kaldık. Ftıkat bu k!f! değildir. llll. 
cuma gcçmckllğlmlz ltızımdır. 

Romanyada taksi 
tahdidi 

Eilt.TC3, 6 (A.A.) - Bundnn 
lıöyle Romanyn:b hııs ·cıi otomo:.n, 
taks! nro.b:ıia.n ve otob'i~t-ıin yal 
ruz yüz.de el ,. ~ lşlemcs.nc mu. 
san.de edilecektir. 

mıhlrc, 6 (A.A.) - Mısır dnh!ılye 

no::ıreUııin tebliği: 

Dl!n gece lskeııe!crlye ve SUveyş 
kanalı mmtnı.nlarınıı kar;:T havn nkm 
lan yapılm~tır. tıı!cendcı"yc Mlges!•· 
dıı Uç Suocyiş .mmtılmı.ında iki k'• 
ıt yar.:ılanmr.ıtır. Her ik! mmtakad:ı 1 
da ıı.z nasar olmu~tur. I~11h!rede Nil 
Deltasında d vMyctıerce do bava tel'. 
ilke lşarcu \•eril~. 

Bil ytl k: çolı devaınJJ ıı:ıtoeu. 
renkli UAn verenlert ııvn avn ltt· 
:!lnneıer \'apılır Ketıml UanJ&rm 
<:ıanUm ~:ıun 50 kuru:ıur. 

0Mrl l\lahh"Ptt4' Olmryaıı 
KüçUk lUUıl&.r 

Bir ı:2rfa SO: lk! Oefası CW>. DC 
1erı.sı 65 t:ıllrt defuBl 7~ n on 
1ı-t11~ 150 Kuruştur 

Amerika - Japon 
müzakereleri 

iyi gidiyor 
Tokyo, 6 (A.A,) - Eroin b!r men. 

bada.n alınan mnıQıruıta göre, Ameri. 
ka • Japon ihtillUmm ııa:u için umı· 
diye kadar ynpılmakta olan müzake· 
reler mUsait bir zeminde inki.ııat et. 
mektedlr. 

Kordel Hul rolU tali derecede bulun .. 
ması haı:cblyle mUza.kerotın phsen 
Reisicumhur Ruzvelt tarafından sevk 
ve idnre edll~esi keyfıyctı dikkat na· 
zarını celbeytcmektedlr. 

lyi maIQmat alan ~am, hasım 

taraflarile iStitade edllmemcsl endlşr. 
elle mUzakcrat bakkmııs. ketum dar 
ranmaltta ve lt§B.B.tta bulıınmamako_ 
dır. 

ikinci oetrol gamisi 
Vladivoıtoka vardı 

Nevyork, 6 (A.A.) - Tayyare ben. 
zln1 yUklO elan "ABslciated., isminde
ki petrol gemisi Vladlvostoka gelmit• 
tir. Asslciated Ameriktın hUldlmeU • 
nln Rusyay:ı. benzin ihracına m!l"!Ulde 
ettiği taribtenberl Ru~ bu llmn-
nma gelen lklnct gemldf.:. ~l... 

, ' 

Fransa ve N orveçteki 
lsviçre kCJnsoloslukları 
ALMANY ~ TARA

FINDAN KAPATILDI 
Zurlb, 5 (A.A.) - tsvlçrede çıkan 

Btmd gazetesi, Alman makamlarının 

esbabı askeriye dolayısiyleı yaptıkları 
talep Qzcrine l~gal altıarla bulunan 
Fransa ile Norveçte İ8vitre konsolos· 
luklnrmın kdpntılmı3 oıduklıırmı ve 
bu tedbtroı başka memlckeUer konso
loslukları lçlıı de atbtk edllml.§ bulun. 
duğunu yazıyor, 

Efganistandaki 
A~manların çıka
rılması · istendi 

(B~ taraf, ı i11(.:ide) 

KAbllden gelen haberlerden anlll§Il,. 
t!ığma göre, tran hAdlse.'<ri Efgan o. 
zerinde bir tesir hasıl t-tm~tır. Bu 
mr.kamlarm utmdl EfgıırJJ>tandan ıit· 
mek latlycn Alman ve !teıyantarın ço
ğuna pasaportlarını veımeğe hazır 

bulundukları §UpbesizdL•. 

Diğer tar:ıflan Britanya ve Sovyet 
makamları, Elganıstıuıı terlt etme)( 
arzusunu izhar eden DUUı:ı bu Alınan 
ve ltalyruı tebaaınrm:n nrem!clı::eUcrl· 
ne dönmelcrl için ıstenc~n tcmlnatm 
verllme3l hakkındaki Af1ıan talebini 
kabul etmemeleri muhtemel görülme.. 
mclı::tedlr. Şu halde, Efr;an!Jitana gay. 
r1 k&ııunl bir surette glrrul11 olan Al· 
man ve ltalyanlamı lı:gııı.z ve Rus le•. 
taları tarafmdnn ele geı;.rtımem~Jerl 
için ln'1lfZ makamıarınuı bunları ko· 
rumnğa çalı~ıısı ihti1'.ialden uzak 
değildir. 

Efgan htıknınetlnin İral·dan ve trak 
tan Efganlsta.na iltica. eden Iraklı 

mıısıuman asllcl"!. teslim etmlyeccfl 
ve hudut haricine çıka.~mıyncağı znn. 
ııedlllyor. Etgnntstruım tu hareketine 
diğer mUslUman memlehtıorden de 
müzaheret bekJenebllir. Zira mlblU_ 
mnn bir mWteclyl bilhns~a siyası bir 
mUıtccly! himaye etm<ık u.Uslilmaruar 
için dln1 bir v:ızlfcdir. 

• • • 

Bulgaristanda·-----"
1
--,.,1 

" Milll korunma,, 
kanunu kabul gadıkÖY J." 1~-

ğunila IÜ~ts!)-o# 

d·ı· FeJleryolıı t ~ e ı ıyor köyünde h~ordJI\'• de 
ile ŞndaJl ~o. 1' "P~ 

Sotya, 6 (A.A.) - Sobranyada za.sker so. • il0 V: ~ • 
· "MUll korunma., mevzuıt Uzerinde ya. Ha.kkI Azerl_,at11eCl > 

O_.ft,,Ö'' cev--..ıo\' ne ... pılan mUzakercier eana.ınıd::ı adliye ,,,..... ~; .... 11 ~!.:ire ,.,. 
nazırı Mi ta.kot Bulgaril!.5nm mukad. mur K~ ~ ~ 
der bir devre gcÇ'.rmekte ~lduğuna 1§0- MUhUrda.r Si ~ 
ret etml.ıı ve gıöyle dcm!§Ur: mutealılıit ~nŞS ~· 

Bulgaristan tam bir mlllt birliğe !peker. RtznPr ~n~ 
belkl tarihin hiçbir devrcı:ıınde bugün. No 35 tüce!l ııı. ~ 
kU kadar muhtaç olm&ımıtır. Ne~tn g;%uı. ~ 

Yeni kanun projesine göre milli ko. Ragtbe ~ n • 
runma kanununa aykırı bütlln hareket :Kadık!{ı ce,ıılP~a. ~ 
ler bundan Wyle nizııml mahkemeler ı memur yulJSŞI 
tarafından değil, teşkil edilocek bir dıköy ~~ il61İ 
divanıharp tarafından m;;hakeme edl- Hasan (;ıı.ıtı.l JO- i;.ıJ 
ıeccktir. Bostancı }JeJılllet L >l 

ı zinoCU ~ .j, 
ıo' Dürı.Jnne Pg dD ~ 

Rus yanın 
Finlandiya 

elçiliği memurları 
Erzurumdan otobüslerle 

Sarıkamışa hareket ettiler 
Erzurum, 6 (A.A.) - Sovyet Rus. 

yanm Fiıılft.ndlya. elçlli!U erkA.nlle 
memurlnrm:bn ve teb;.asmd:ın 110 
kl§llik bir kafile dfinlıU trrnle buraya 
gclml§ ve bir mOddet letıtbhatten son. 
ra ihznr edilen otobilBlerle Sarı:kııIDl§ll 
hareket etml§lerdir. • 

Bazı Amerikahlar 
lngiliz. Alman lıarbinin 
Amerikayı alôkodar 
elmediğine kani 

Londra, O (A.A.) - Amerlkanııt 

Crcer muhribine karp yapılan taar. 
ruzdan bahseden Deyll Tclgrn! gazete 
ai bu Mlllsenin iki t.a.rıı.ttıw blrlnln mah 
vllo n<:tlcclcnec•1' olan bu mUcadelenin 

Amerikaıım emniyeUne zarar verml
ycceğtnc çU!ıkll bu kıtaıun harp sııhe. 
sının etrn!mı ç<:vlren a§tlmaz mnnıa. 
larla örtuın bulundu~!!. dair btıtlln 
Amerlltalılardn henUz m~cut olan ka.. 
ruuı.ti sarsacağını yıızmaktadn'. 

Şüphesiz Atm!rlkaıüarm büyllk bir 
kısn:ıt vo Amerika. hUkfu:ı<'U böyle bir 
kanaat beSlememektedir. Fakat he. 
nüz bazı AmerikaW:ır b!r İngiltere 
harbl olduğtma ve Amer!r.ayı allka • 
dar etmtycceğlne inanmaktadırlar. 

Harbi nasd muha
keme edelim ? 

so. No. 12JjaJ!llde~o. f 
AJtca.n Ue IJO· l' 
baliyc SUb~ crııı:f> eeJ ,.ı; 
~eıunct 'f ~~ ,_ 
Arda. SarnÇ 125 ~~ 
mal so. No. pe :r. 
PapadopuloS r;t ;;,ıı 
Acıbnd~t :ıJ r· 

8 de nı~ ..... ıle f.1>' 
zer ile~ 6 d• 
yıldız so. N~· f o> ~ 
Erinç ile N~. ıs~ ~ 
CI cııın1 so. ~I ~ 
1. Hnk~ ~c,.fi) ~ 
Cııfenı.ga )lull'.',A 
de ıneın~ıı. JY ı 
scınlha t~d'~r' 
Moda a.p ~ :.1",.. 
Bini ile NC ôlPJ ır, 
Uç llo N~eısı ~ 

KD.dıköY J(ıııif ~ 
tüccar nyasbJXlet.~ı 
IWiıiöY ~ JJ~~. 
de kundu J(a.CJI'"~ 
rlha uıuer. eıe /lı 
No. ıoda .. ~ ~ 
Z:ynep ~ sil~~> ,...,.~ .. 
No. 19 da ~#!ıfl' 
lent Otar!~ ~~ 
yolu MUS N~ 
de tuccar ~,, il' 
Biilkat •• B~> pısoJ' ~ 
3 de J{jilll ~ iP· iJ1 
ErcnköY t ~ 
rnur AJııllC A 
h~tD~JJ~'~ 
da öğrctllleıı ;,.,ı. .,~ 
Melahat~~ 
so. No. 3~#.' .,,ı f. 
Nart Jle _,,6y il~~, 
köy 1çerı!l1P~ :..J 
us xenan ~ıı. ~ 
ran. osnıa.nsJıııııı ~ 
de Memur 1 >': dı 
rure CJ.nye ~,'8-~ff 
No. 4 de ıe soP' ~ 
ile MazaltD· J'}'JI 
No. 361 de ~,. 
murknŞ ile tıi'I ,o. ' 
ğirmcni ~ f'P f, 

(Ba~ tcvaft l W:iü) ~çı H ~ 
So\'yot otarşisl ile dünyaya kapan. K~dilli Si ~-
mı <>Wı I!usyıuıın sliratle ele ge· de deniz ~ P:_,; 
çlrilmcsini temJn etmektir. 2Z lla. tulga ile • e ,..,.fi"'~ 
dranib lın..5hywı So\'yet sefcrloln ra Maltepe 1 rt'! 
gayesi budur. da devle~ fıeJ 

Sol'}'ct Rasya;a gellnce, Sovyct Ahmet JC&~ "~ 
Kızıltoprs.k e)IJI"" ..1. ,-, 

I!usyanm bir müdafaa harb!mle da rençber N,A<i ~()I 
bulunılo,'1loa göre, harp gayesi, renköy KaYJ..~ı!l~ 
Anupa birlif;ino y:myıM'..ak olan t&Sl ..IV"...\1,.. 

So\'yct ot~ini pn.r~:ılamamak ,.e rab<.cı us -rcııJt~ 
ı1Ye Ocal. . tr 

nihayet onu terk mcc'burlyeti ha.. No. 66 da öö~,ı. J 
~ıl olursa l~ y:ıram:ı:ıı bir baldo ile K&ınfle ,,.. ~: 
bırnkmal..-tır. nu ilti 5eliit muhtelit Usktidat f'-t~..MJ· 
balmnhrtlan birlblrtıun aynı olma- ğunda ol~~ı' 
malda; bcr:ı.ber, her iki sekli mu. Üskildat' ?Jll 1 ~.11 nffn~yctle tatbik edlldJği tak· ~o. JJJ:. 

Ham:un SO· j)t 
dlrdc demokrasilerin tasan-ur et. lafa. Karakıı3 etti' ~ 
tikleri A\'rupa. taksirnl kendlnğın. Üs.küd:ır Jiıı>'l' n 0ı_'Aj• 
den husul bol:ıctılrtll'. Binaenaleyh Cayin so. No.~ P~ 

KAmB, o (A.A.) - Alman haberle· ~k cephesln:lcki ha:rckctlcrl su 'fat'., .. -4_",J 
re gBrc, Tebrizdekl Irıık konsolosu ,·eya bunfann zaptı, veyahut tstir.. Yücel ile çıl""" Y.ı~ 
§ehrln Sovyet kltııLln tnrnfınd:ın I{• dadı ~eklinde mlitnlea etmek ye. Arap odaa.ltl arreJll ~I 
gali esnasında öldUrUlmtı~tUr. Bu ha· rlnt:'le dcğUdlr. Nann itibara alt- rangoz :Muh cıJıCsıı' ~ 
ber hakkmdn henUz tatııiUlt alınma. n:ıca!c, he..;:ıplanacak no::tıı mohn. Mediha. Iin 6 de t f. 

rlplcrln blrlb!rl~rlnin pliinlı\rmı dede so. No. t }.~ ,.l 
~tır. mu\'affaluyetten düşünneğe nnsd ~'Ol ile .AdBl: 001'9~ 

'.l'nhr:ın, 6 (A.A.) - 1:-an kabinesi m1.':d;edlr ol:ıcaklannı ıınlaınaktır. retUn çs.vw.ı c:.e~ rJ ~ 
dUn tran hUkftmctlne tevdi ed!Imlş nu noktayı nnhnıal< için de har- emekli l~~İldl' ~ ~ 
bulunan İngiliz • Sovye' notasını tct· bin dilnya t~lndekl nmnmi seyrini Ketenci. ü. No. 9 O'-ı-d 
kllt etmiştir. Yıırm bu mesele hııkknı· t-Ot.nı gaycslnJ gözönilndc bulun. Bostan 

1
60y8 tJtl:J. ·e !~ 

cin !rnn hUkQmeln!n pnrlAmcntoda be· durmak ti.zandır Aygın :i e ıcııcıb P:..t 
yanatta. bu:unmnsı lhUm:ıu "'ardır. • SAl>Rt ERTEM Üsk~~uneıı s1'~ r. 
------------~-......... --------- 1 :ia!a.~ pinG· ~ iJqBt'~ 
tim ........................... ~ ........... , 7 de~•-~1 ~ 

....__ 1 No. 1 1 ~retl'"wf'' 

z saz 
Cağalo~lu Çifte Saraylar Bahçesinde 

Her Pazar saat lS ten ıa a kadnr Sal!h:lttln Pmar ıc:nre81nde bUyllk 
saz heyetl}'lo bfrllk,o Mtr'LEl'"l EN SEN Al'1 dinlemek f.rsatıuı ka· 
çrrmnyınız. 

Meşrubat dahil her taraf (55) kuruştur. 
Bahçcmlz!n t~rUp etml§ o·~·ıığu BllYV'K SthlıNET DOôO:St) 7 Eylfil 

Pazar glı.nll sant J.41 da icra t-rlı:cccğitıi ve o gecenin progrı.mı dahilinde 
bu1onr.n büyük s:ız hcyeU, c:ı1q vı..ryctclcr, &olo~ar, hokkab:ız zeybek ve 
mllll rnkıslıır.fan ta~ka Uç tanır.mı, komik bir sahnede ÇtF'J:I!.; YUMUR. 
OAKLAr komedisln! oynayacaL:larchr. Snnt 11te kadar devam edecek bu 
zengtn Plrlcnc<':f rrcceyi knçırnı:iınanı%t ts\'S~ ederiz. 

l l<~nize Nur. jJil" 
3 de beriJer 

~ 
tNGıtJtV t 

YRDIM~t~.ı 
TAY'/~ ôfl 

y 0 Jcl- ,/ 
. 6 (~~ 

N evyork. bUdİ~~ 
.radyosunun ~ Ppr; 
paratorluk lı~~ ,ıt.ıtl-' 
tisap için gel rdi1 J. i!Cfe~ 

1 yurec.!den dÖ bl~ c9 
nu gcçcrke11

1 110tJC tJf· 
torpiJ1cnınCS1 ~ kisi do yora °' 



terdikleri istil1ralin intikamını 
almak Uıtedim: 

- F«er muhte'mı doıdorla· 
rımızm tarifelerine göre hareket 
etmiş olsaydım, timdi bizim va.. 
pur ecel iskelesine çoktan yanq
mış olurdu. Halbuki görüyonu.. 
nuz ya ölmedim, demek beynim· 
de ur falan da yoimıU§, yalnız 
başım dönüyor. 

Oteki doktorlar gene bir feY 
söylemediler, . yalnızca ihtiyar 
doktor arkamı oqadı: 

- Öyledir, oilum, bilme?Jer .. 
Neden senin beyninde ur olsun .. 
Başın da dönmüyor •• 

- Dönüyor, doktor, dönüyor,, 
D~e IBrar ettim. Bu sefer de 

tasdik etti : 
- Döner, OJlium, döner .. Hem 

de çok fena döner. Allah kimse· 
ye vermesin .. 

Benimle llenen eğleniyordu .. 
Bağırd~m. c:ağırdmı, doktorlara, 
koyduktan teşhislere söyi~medik 
söz bırakmadım. 

Ve neticede de1i g&nleijni sır. 
tuna geçirip tahta sıraya gü7.el
ce beni bailadılar. 

On bet gUn kain>, tam bir deli 
muamelesi gördükten aonra has. 
tahımeden nuıl bin bir milşkü· 
tatla kurtulduğumu, doktorları 
nasıl dava ettiğimi artrk anlat· 
m·yaynn ... 

Demin doktor Necmiye söyle. 
miş oldu~ slSzlere taaecllp et· 
tiniz de onun için baf'mdan ge. 
çen bu maoerayr anlattım. Şim· 
di aizde anladmız ya neden biraz 
evvel doktor Neemiye: "llzillme. 
msanlardan intikam almak için 
elinde fmsat var: Doktol'8UJ1 !" 
dememin eebebf! .•. 

MUZAFFER ACAR 

,,.._ 
Pazar r••arteai 

> 7 Eyl61 8 Eyl6l 
~ er -·u ı-·u .... llmr. iM Bmr: UI 

~~w-•- w- ..., 
~ .. 

us dn' •• 10.59 6.U 11,81 

Öile 11.U ..... 11.12 !5.'9 
tldlMm l&M 1.11 1 ... 9.11 
Akpm J9.ll 1%.1') 11.11 u.eo 
Yatlıl ıt.09 1.M 21.11 l.M 
tıuaak •U8 ,).!'§ uo t.11 
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MUCiZELER DOKTORU 
Yo.zan: fürkçeai:. 
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Muhterem milddei umumi 
İatanbul eu sporları ajanlığı ta• tikleri §&l"Pi. rakiplerinden ıoo met bey., Fransız i h t i l i. l i · 

n.fmdaa üç gün devam etmek üze- re farkla blriocillği elde etntiftir. nin filime ihtiyacı olmadı_ 
re tertip edilen ve cuma günU baş GUzel idarede Bchmttan 8fafı ğı gibi, Glotenburg halkının da 
lıyaıı latan.bul yelken pmplyonluk kalmryan GaJataaaraylı Nedim i. manevf yilkselişi için de böyle 
mUsa.hakalanna dün de Moda ko. kinci, yine Galataearaydan Samim tecrlibecilere ihtiyacı yoksa, eğer 
yunda devam cdilml§ ve bu suret- UçtıncU olmuştur. siz bu iddiada bulunuyorsanız si. 
le Yantlarm ikinclsl de nihayet - tJr:i gün devam eden y&n§lar ne- ze §Unu hatırlatmak isterim Jri, 
le~tir. Bugün yine aynı yerde ticcslnde Liman Gençlik ltlU.bün- müddeıumumf bey, dünyanın en 
mlisabaıtaıann tlçUnctl811 de yapı- den Bchzadm 2!5 puvanı, Galat.asa• 1 bilyllk kimyacısı Lavuazie'nin 
lacak ve İ8tanbul yelken şanıpiyo. raydan Mahmut, Nedim, Samhnlıı başı vurulduktan sonra Lagranj 
nu belli olacaktır ·21 mfulavi puvanlan vardır. Bu- "Bu başı kesmek için bir an kAfi 

Dünki1 yarıelara Galataaaray, gür.kil 80n Y&rllJ katJ neticeyi mey. geldi. fakat böyle bir baş yetiş· 
Demlrapor, Fenerba.bçe ve liman dana çıkaracaktır. tirmek için bir asır kili gelmi· 
gençlik klüpleri :ile Haydaıpaf& Dünkü yan§m teknik net!cesi yecektır" demi§ti. 
lisesinden 13 prpl lıtirlk etmit- fudut": • Teodor Zuifeld asabiyetle par. 
tir. Dört deniz mili üzerinde yapı- 1 - Bebzat, Nad (Liman tıU- maklarını sıkıyordu. 
lan mUaa.baka çok heyecanlı olmuş bO) 1.1,25 Sert söz söylemek. uvkinl tat· 
ve sıkı bir poyraz rü7.gin altında 2 - Nedim, Hu&n (G.S.) 1.2.M min için hAkimler üzerinde hiç 
cereyan eden Yarlf liman gençlik 3 - Santlm, Enin (G.8.) 1.4.59 bir teıııri olmıyacak boş sözler 
klilbUnden Behzat ile Galat.asa- 4 - Mahmut. Vecdi (G.8.) sarf eden bu avukatın tam çene· 
raylı Nedim ve Mahmut arasında 5 - Niyazi, Jamran (G.S.) sine ıiddetli bir yumruk indirme. 
çetin bir mUcadeieye sebep olmU§ Müsabakalara bugün yine Moda yine kadar arzu ediyordu. 
tur. Neticede Liman Gençlık ld~ koyunda uat 14 de devam edile. Hiç bir hatip dinleyicilerin • 
bUnden Behzat ile Naclntn bUyUk cektir. lakaaıru on dakika müddetle oı· 
bir maharet ve bilgi ile idare e~ sun iiRrin<b tutamaz ve daima 

, I ilk on dakikalarını mevzua te. 

yeni Neşriyat : Galatasara yüzme :euu:U:~~r:.~ t>ir mukadde-y Ve gariptir bütün avukatlar 
lalam Anaiklopediai 

Maarif VekUllğintn karan Ue 1stan. 
bul Üniveraiteal Edebiyat FakWteai 
tarafından nqredllme!ue olan .t.ı&m 
Auiklopediai'ııbı befWC! clla'U cık· 
mııt.ır. llk dört fuikW:le oıdutu gibi 
bu cllz'de de bir çok maddeler deterll 
t.ıimlerimlz taratmdan yenldeD telif 
edilmi§tlr. Yabıız Türk dün)'UID& de. 
ftl, ls!Am Alemine alt baz: mevsularm 
böylece dikkat Ye ihtiniiOmla işlenmlf 
oırnur, bem mwt kWUlrQmO.Z, bem de 
f&l'k kUlUlrU lçln büyük bir kuanç 
te§kll etmektedir. G. citadeJd telif 
maddeleri tertip nruma ıöre kayde. 
diyoruz. 

bayramı hasmı tarafın delillerini alrp on-
ları çürütmiye bakarlar, bu sırf 
söz söylemek .zevkini tatmin i _ 
çindir Maymunlar nasıl sırf ak· 

Her eene yapılmakta olan Galata. 
•ray yüsme b&J'l'UIU, dUD BO)'Wcde. 
n Beyu Park yüzme bavuzunda ka· 
Jababk bir ıporcuaun ltUrlkl)'le çok 
muntuam bir ,.ldlde yapılauftır. Oç 
kategori tıze11nde yapılan bu mU.. 
bakalann llODund& fil Mtlceler elde 
edllml§Ur. 
JM Metre ...... (~): 

1 - H&W 1.06, 2 - Nf'Odet 1.12.0J, 
llO ...... ~ (Ortalu)ı 

ı - Muammer '6 l&Di79, 2 - Arif 
46.1. 
100 Metre Kurlılı.plama (~): 
ı - İbrahim 1.11.2. 2 - Supbl 

1.~.6. 
IOI Metre Serbell&ı (Ortalar): 

l - aay.ııattiD ı.ıa.e, 2 - Vural, 
110 Metre Seı'IM!e&: (Büyüler). 

ı - Beliğ 2.415,7, 2 - Necdet. 
110 Met.re Sırttl&til Köotlkhır: 
. l - Arif 48.7, 2 - Seyhan 49.a. 
... Me&n la'-* (llıbdldw): 

1 - Bedri 6.29.2. 2 - Kemal 6.12.15 
111 lle&ıe Serbeat (il~): 

l - .Fethi 39.1, 2 - S.ybaa 39,2 
180 Metre SlrtbtD (llGJ·tUder): 

robasi .zevklerini tatmin için a · 
ğac;larda saHarurlarsa avukatlar 
da sırf palavracılıklanru tatmin 
için hsım taratın delilleri 07.erin.. 
de dururlar .. 

Müdafaa ( !) vekili sözlerine 
ıu şekilde devam ediyordu: 

- On sekizinci asra kadar ta· 
be.bet bir sıkıntı, on dokuzuncu 
asırda ise bir ilim oldu .. Mikros. 
kopun, anestezinin, X şualarının 
ketfi.nden, meşhur Laenk, Keod 
Bernar, Kirkof, Kruks, Arson· 
val gibi bUyUk ilim adamlannm 
aemereli faaliyetlerinden 80lll'& .. 

Reis, avukatın sözünll kesti: 
Çok rica ederim. Ustad. de 

di. Burada tıb tarihinden ba.b. 
setmiyelim .. 

üzeıı.ne toplıyarak sal<Q!an cı. 
kıp gitti. 

Zuifeld parmaklan aansmdaJd 
şeve ibadet ediyormuş gibi t. 
kıyordu. Artık etrafında her lllF 
silinmişti, ne avu.katJa:rı ne fit; 
kimi duyuyor, ne renkti' avukat 
ckppelerini, jandarmalan ıc&e,. 
yordu ... 
Açık pencerede günün 9011 Jllt· 

lan yavaş 'yavaş aönüyorda. Bir 
serçenin dallar arasında srçİ-adı. 
ğım gördü. Salondan t:amM1W1ı 
çıkmış, ruhu, aklı. dOIQncllll ... 
ka alemlerde dolaşmıya lıqla
mıştı. Salonda 1talan ~mm. 
vücuduydu. 
Dalgın dalgın açık 1>E!DOINdım 

dışansrru seyrediyordu. Pa:rmat
larının arasında tutt~ kOıglk 
şeyi bi ran dudaklarma ~ 
Bu, birkaç dakika evvel~ 
gelmiş olan yavruamun sa~ 
dan kesUmiş küçücük bir 
idi. .. 11111111& 

Artık Zuifeld awkadmm. 
Mkimleri dinlemiyoıdu, BUtGia 
salonda açık bir ~tık v-. 
dı, sözler o kadar eaht.e, o b
dar ta.ısız geliyordu ki .. sa..,,
!iyen hatipler, not alan kltid• 
bile yorgunluk ~ 
Basit talebe kıyafetti. IJtlytlk 
gödtlklt1, gbel .tadın da art* 
dinleyicilerin ilk smsmda detl. 
di. Her halde çikıp git.inilti. Ga. 
zeteciler b!ribirlerine ilaret ede
rek canlarmm sıkıidıfmı ..-.Z
yorlardr. 
Br~ kili muhüernrnin 9Q. 

nunu beklemed nÇJ]up citmiltL 
Jandarma uyuyup kalan biNinl 
uyandırdı. Akpmm ilk karanlı. 
ğı ile beraber, salona bir tıoiuk· 
l uk hakim olmU§tu. 

Teodor Zuifeld, bu tekilde din· 
lenen bir adalet maldneainin ..., 
sd olup da kendiaini mahkOm ._ 
deeefini dUfllnüyor ve üsıll(bul' .. 
du ... 

Ma.hkemenin eıtcmt.ı ~inde ol 
duğu acıJCça görülüyordu ... 

Müdafaa vekili kelimelere bfl. 
Yük bir kıymet vererek alır alır 
bot, mammz sözler söylemekte 
devam ediyordu. Reis yeniden 
*Unü kesti. 

Ali Ku,eu (Abdülhak Adııaıı>. Ara· 
bacı Ali Pap, Çorlulu Ali Pqa, GQ. 
selce Ali Pata, Hadım Ali Pqa, He· 
klmotlu AU Pap, Sllre.1nll Aü Pqa 
(Rep.t Ekrem Koçu), Çandarlı Ali 
Pqa {Wnail Hakkı Uıw!r.,arııb), Da. 
mat Ali Pap, Tepedelenll Ali Pap. 
(il. Cavit Bapun), Bac:llll Ali Plfa, 
8em1z Ali P8f8 ve Amedct -(Tay:1b 
GökbUJin), Kehmed Eırm AU Pqa 
(H. Ungunau), Ali Ştr, AllAn (Zeki 
Velid! Togan), Alp, Altaymar, Amid ;,..,-----------•! (lıl. Fuad KöprUIU), A:p Anlan, Jı.. 1 - Kemal 1.29.G, 2 - Nejad 1,33. 

51 lldre ~: 

Tam bu sırada maznunun kız· 
kardeai Mim yeniden Alona gir. 
c:U. Bu Kenç kızın salona girmeei· 
le hasıl olan tecessüs ve hareket 
mUdaf aa vekilini blr kat daha 
müşklll mevkie soktu. Halk ara 
smda bir mırıltı başladı, hlkim 
kürsüsünün üzerine kalemiyle 
birkaç kere vurarak halkı sUk(l 
ta davet etti .. Mim hakimlere ga
yetle nazik bi rreverans yaptı, 
sonra Zuifetde yaklaştı. Eğildi. 
yavaş sesle bir şeyler söyledi .. 
Fevkallde hevecanh olduğu ~ö. 
r01Uvordu. Ağabeyjsinln birkac 
sualine bUyUk bir memnunivet 
içinde cevap verdi. bir elini Zui 
feldin omuzuna koydu ve elinde 

- Muhterem üstad, dedi. Da. 
va mevzuumuza temas etmeni 
zi tekrar ve bilh&Ma rica ede
rim .. muya tarihi oıtlkrlD!in eaw Yı

------------1 nanç), Albl sade, A.ml~ (:il. Şerafed. ı - Sallbattin, 2 Kemal. 
ı oxıso tıaynk: 

Kanije 
Muhasarası 

Yazan: 
Namık Kemôl 

SadflletUıea " .. 
7 

-· ............ 
Hakkı Tarık U• 

Türk kahraman1ıtmm bir dNtual 
olan bu Meri hatun gwaollk .,. :ber 

Yat&Ddaf olrıı.mahdlr. 

Fiyab: 30 kunq 
fl&TllJ DIBlı 

VAUr~ 

HOi': Valat'm Jnapaa1N'IDI top. 
laya& daim! VAxrr on,....._ 
rma ba emer 1tlsde eo tıeuD&tl& 
lG lnmlf& Yerllmektedlr. Tqra 
dalml ckayuculan mektupla lG 
kul'U§luk pcı.ta pul1: stınttertrler 

- a~ gGaderDlr, 

Saradıaneha•ı 

Halk Sineması 
BlBINct Flı.11 

DiŞi TARZ.AN 
bdNCı1 l'IUI 

O KADIN 

Acele aabhlc A.raa 
Kartal Maltepe_... &~ 

llevkllDde Baldat caddlllDde 1 dıül
kA ~ede 6" metn mvabbal ar
• aoeıe olarak atdlkbr. TallpleriD 
Vakıt guet.ulDde Adnar lllTclmlte 

Beyoilrı Halk Sinemcw 
llucb ....... u .. a.ee • de: 
1 - Kmlıölp • "- ..... 
1 - &.nlular Adaa ll8een ftlml 
1 - Yatmarda• ~ ...... K ..... 
r• lwlt 'ter ........ . 

dtn Yaltkaya), Amaaye ıBeaim Dar
kot). 

Fiyatı 1 liradır. 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarllaa 
Puardıu ...... Der stm 

OGL&DllN l!ION'U 

Taltaım, Kam~ Palas 
1 nci kat 

l'eleloeı ... , 

1 - Halllill talamL 
Sa Topa (K~)s 

Mavi • Beyaz tıJnmlar berallere. 
Satopu (Btlytllder): 

Beyaz takim ,,__. pl\;> 

JıfUsabakalard&D 80nr& ikinciye ka. 
dar madatyeler verllmlftir. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

8 UÇ KöŞELl ŞAPKA 

dir. O çı~k yet.iftlrmekte o kadar usta idi ki ç)Qlkleri 
biribirine aşılayarak birçok yeni 981itler elde etmietl. 

O, ayni umanda anadan dotma bir m0hendi8di. 
Değirmenin su ihtiyacını üç mialine çıkaran bir lld. bir 
sifon, bir deiirmen olufu ~apnuıtı. Bir k~ dam öit
retmi§ bir yılanı ehlileştirmişti. Bir pa:pağana, duvar O. 
tünde kendı•in.in tanzim ettiği blr·günee saatine glft, 
saati ha.bel' vermesini talim etmlttl. Neticede papelan 
hatıl ı;teceleri ve bulutlu gUnlerde mükemmel bir kati
:vetle saatları haber venneğe başlamıştı, 

Sonra, dılirmende her Qetit meyve ve Mble '9liş· 
tiren bir mutlak babc:esi, değirmenci Lukasile Mistress 
Fraskuit.a'nm yum girmeği Adet edindikleri bir neri ya
seminli köşke çevrilmiş bir havuz, bir çiçek bahçesi. bir 
soba odası, baska memleketlerde yetİ§en çiçekler için bir 
cameki.n, bir içme suyu kuyuau. komtu köylere yahut 
kasabaya inmtk i4;in karı kocanın binmeaine mab8ua iki 
eşek, bir ~vercin yuvası, bir. tawk ve kuş kümesi. ba, 
!ıklar ve ipek bötekleri için bir yer. vesaire.. vesaire .. 
\'ardr 

Bütün bur.la.r .kıymeti on bin real (bir İspanyol DA· 
ııuıl) tutacak eelri2 odalı bir evle, üç dönümlük bir ara· 
zinin ıenitliii içir.e sıkıştınlmlflt. 

Saatl~tin Temelleri 

Evet, de~irmencı ve kansı biribirlerini deli gibi sevt· 
yorlardı. Bununla beraber, erkeğin bu kadar çirkin, ka 
dmm da bu kadar giU.el olmasına ra~en. Pra!!kita'nm 
koc&SJDI «:e>k daha fazla sevdiği söylenebtlfr. Bunu ka' 
dmm kıak~ıb, mttteınayil olmuındaıı. \19 Wirmencı 
Lukat mım buJdayı getirmek için ~tıfıl 1r6ylerden Yll. 
hut kacbadar. gec: d5ndllfU zaman kammm ondan. ba. 
nım he.sabii\I iflteme5lnden anlcyorus, 

Halbuki deiirmenci Lukas. karısı dei\rmeni aık ınk 
zivaTet eden bevefenditertn dikkat Vf' fhtimamma mılhar 

saktadıfı küçilk bir şeyi Zuifet· 
de verdi. Maznun kardeı.inden 
aldı,n bu kıymetli şeyi baş par 
mağı ile şahadet namıai?t ara · 
amda tuttu. Mim itıini bitirdi ve 
avnı ı:cekil~e lH•""kecıin rııt?dlrhırını 

Avukatının cevap vermemne 
mlh~l bırakmadan Teodor Zui 
feld ayağa kalktı: 

- Benim de • l!IÖyleceklerim 
var reis bey: 

Dedi. 
- Avukatınız sözünü mtirdiii 

zaman siz de söyleyeceklerinisi 
söylersiniz .. 

- A vukatrm art.ık ıSÖllllnti bi. 
tirdi .. diye iki parmağı araamda 
tuttuğu bir tutam MÇI Mnkf İba. 
det ediyormllf1 gibi alnma kadar 
kaldırdı ve dudaklarına ~
rek öptukten eonra ~e IÖJ(e 
devam etti: ( Deuom1 tHJr) 

UÇ KÖŞELt ŞAPKA 5 

iyi kalpli ffrnclisi onu kilisa için tahsil ettirdi. Belki 
de bunu nazarı itıbare alarak yersiz yurtsuz kalmasın 
div ölUrlter. aeğırmcni Lukas'a bağışlamıştı. 

Fakat değirmenci efendisinin ölümünde. uf ak tefek 
emirlerinı verlne ~etirdi. Beyaz cübbesini duvara astı 
Sergüzeşti ve dünyayı görmeği, mısır buğdayı öğütmekle 
dua okumaktan daha fazla arzuladığı için bir asker ola 
rak orduya iltıJu.ı, etti. 1793 de general Don Vcntura Ca 
ro'nun emırbcri olarak garbLPircne muharebesine işti
rak etti. wtelk Pınon üzerine yapılan hucumca hazır 
bulundu. Scnra uzun müddet şimal eyaletlerinde kaldı. 

Eetella'da M!~ıess Fra'*1ita ile tanıştı. O zaman kadını 
sade Fraaqu;ta dire çaırırlardı. Ona Aşık oldu, evlendi. 
Andalusia'daki dti}rmene J?ötUrdU. Orada bu dar. kah 
kah~lar ··~ ııöz yaşlan "adisinin arasında gurbet hayat 
tarının gerı ka:an kısmını refah ve stikun icinde yaşadı 
lar. 

Navara'dan bu münzevf yere getırilen Mıstress Fras 
t.uıta, Anda!uaıa'lı'arm biç bir adetini almamış ve o cı 
\.ardaki kadınlardan Aşikar bir surette ayrı kalmıştı. On· 
lardan çok daha bacıit. f:erbest ve zarif giymırdi, Sık ~ık 
'ıkanırdı. Gilnetsın ve havanın ~ıplak kollarrm ve gerda 
·ıını okşama.sına "' ·; .Qa~c ederdi. Bir parça elbiseainı, c,. 
zamanm hanmıef ndılerınin giyimşıne, Goya kadmları 
rı n kıvafetlf'rl ı· "'"lırc·· Ftııklıği adam akıllı kısa idı 
(; ~adar kısaydı ki kUçilk ayaklannı ve bacaklannm baha. 
nnı teşbır edcrdı Ko~asmı. değirmenci Lukas ile Na 
varra'dan Andahı..:;a gelirken iki ay kaldıkları Madridirı 
modumıı UYJND ~larak givercb Tam bae•nm u.ttine top 
!adılı eac:la~ boynunun ve bqınm sarafetinl meJdaM 
kordu. Kulaklenflfiıı. bir dft kil~ sert fakat le!reels el· 
lertnin ince patmıı.klamıda bir cok vUzUkln vardı. Nı· 
hayet 1\I'ritT<'SS Fra. kuita'nın bir musıki iletin.in ~henıo 
ne sahipti 
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ı aftaıık Radyo Programı 
------· PA;.:d\R: '7.9.UH 

a.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 8.33 Müzik: H....:i! program 
'(Pl.), 8.45 Ajans hab<'rlerl. 9.0o MU 
Zik zik ve maı §lar (Pi,) 9 3019.41 
ICYln saati, 12.30 Progrıırn ve mcmlc. 
ket saat ayan. 12.3:$ M~zik: Ttirküleı 
ft oyun hava·arı, 12.4::i Ajans haber
leri, 13.00 MU.Zlk: Peşrevler ve karışık 
prkılar, 13.30/14.30 Mılzlk: Radyo 
Alon orkestrası ( Vlyc onist Necip 
.Afkml, 18.00 Program 'e memlek~·t 
saat aya.ı, 18.03 MUzi'' Radyo caz 
ve tango orkestrası (1. Ö?.gUr ve Ateş 
B6cekleri), l .40 M'l.zlk Muhtelif §ar. 
la ve taksimler, 19.30 ?>'cmleket saat 
ayan ve Ajans habepleı·, 19.45 Ser 
beat 10 dakika, l9Ji5 Itlzlk: Piyano 
De caz parçaları (Pl.), Z0.15 Konuşma 
(Keslekler konuşuyor), :!0.30 MUzik: 

yaşı~o duk 21 45 Wız.,k: Kltıslk 

Nlrk mllzil\"t prrıp.rllM' ı Ş<'f: Mesut 
-:!emil), 22.30 \femıekt .. pat ayarı. 
AJans hııbcrlcn, 1.<;sha•ı Tnh\•ilat. 
. ..aınnıyo Nutut o .sası cFtyat). 
.:2.4:J .Müzık: Uaruı muzığı \Pl.). 
22.55/23.0ll Yarınki pr lg &m ,.c ka 
t>anış. 

ÇAH~.UIBA: «-.11 lllll 
7.30 Program ve mo:tnl(kct saat a.. 

varı, 7.83 .MUzik: Hafi! parçalar (Pl.l 
7.45 Ajans haberleri, S.OC MUzik: Ha 
fif parçalar programmıı devamı (Pl.1 
~.30/8.45 Evin saati, 12 ~O Program 
ve memleket saat aya•:ı. 12.83 Müzik: 

Fasıl sazı, 18.40 MüziK ttadyo Sving 
Kuarteti {!. OzgUr ve Ate~ Boccklerl), 
19.00 Konuşma (İktıs ~aaU), 10.15 
Müzik: Radyo Svlng- ku:n lcU progra. 
mının ikinci kısmı, 10 30 Memleket 
saat ayarı ve Ajanp ~aı:ıcrıeri, 10.45 
Müzik: Kltulik TUrk müz.gı programı, 
Şef: Mesut Cemıl, 20 . .a.'" '.Radyo gaze· 
test, 20.45 Müzik: Karışılt şarkılar 

(AşirAn ve HU1.amı. 2:4.00 Zlroat tak. 
vlmi ve Toprak mahsullt rı borsası, 

21.10 Temsil, 22.00 .hltiZ.ık: Radyo sa
lon orkestrası, (Vlyolonıst Necip Aş. 
kın), 22.30 Memleket saı:ıt ayarı, A
jans haberleri, Esham - Tahvlllt, 
Kambiyo - Nukut bor~·l'ı {Fiyat), 
22.45 MUzlk: Radyv sa or orkc trası 
programmşn iktnc kısm 22.55/28.00 
Yarınki rogr.ım ve kapa::ırı. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRıP, ROMA 117~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGı{ILARINIZI ıJERHAL ı<E:,, ,1 J 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKıNıNJZ. 
Pullu Kutulan ur.arla isteyiniz. 

"' -~ '6.. . . . ~· . .... "";.. J. J ::1 \.' -- ' > 

F&SJl aazı, 2İOO Zırar• takvimi ve 
toprak mahsulleri borsruı., 21,10 MU· 
ilk Kan§tk şarkılar, ?.I :l5 tstanbul 
at yarışlarının neticeleri, 21,4:> Müzik 
Dana mUzlğl (Pi.), 22.sıı Memleket 
eaat ayan ve ajans h1bcrler:.. 22.45 
AJan.s spor servisi, 22.5!'i ·n.oo Yarın. 
ıı:a program ve kapanış. 

PAZARTESİ : o.i.ll.1011 
1.30 Program ve memleket saat a. 

)'an, 7.38 Müzik: Hali! p1Jrçalar (Pl.) 
T.4 t' '\jans haberler!, s.o MUzik: ha,. 
111 ı>arçalar programın:., C'CYamı {Pl.) 
U O ".45 Evin saati, 1.2.80 Program 
n memleket saat aya- 12.33 Müzik: 
S.:: C<ıl!rlert, 12.45 Aja.:.s haberlcrl, 
ll.00 llı'zlk: Muhtelif ~!lrlıılar, 18.30/ 
1'.00 ıı ~k: Karl§ık program (Pl.). 
ıa.oo ?r ;-am ve memle";<et sa.at aya 
n; l8.C3 Müzik: Dııns llUzlgt CPL), 
ıs.: l ''hzlk: Fasıl sazı, Hı.30 Memle· 
ke. SL. ayarı ve Ajanı: haberleri, 
11. , ..... ı best 10 dakika, 19,55 Müzik 
8&lcao!on aoloları, - Nllıat Esc.ngln, 
a ~ Radyo gazetesi, 20.45 Müzik: 
lllr lk tUrkUsU öğrenl}"OfUZ - Haf. 
taıı.ıı. Türküsü: Zeynebim 21.00 Ziraat 
Takvimi ve Toprak mnhsulleri borsa. 
-. 21.10 Müzik: Geçit programı -
Tci. sesler, 21.SO Tcma11 : Klmgil ail<'. 
... 21.415 MUzik: Radyo ~nfoni orkea· 
truı (Şef: Ferid Alnar} . 22.ao Mem· 
IMıet aat ayarı, Ajans haberleri; Es. 
bam - Tahvil!t, Kamblyc; - Nukut 
bonUI (Fiyat), 22.45 Mllzlk: Dana 
mQzlg1 (PLl, 22.155/23.00 Yarınki 

program ve kapanış. 

SALI: 9.9.19.U 
7..30 Program ve memleket saat a. 

ıarı, 'l .83 MUzık: Hafif program {Pl,) 
i.415 Ajana haberleri, 8,00 MUzik: 
ientonik program (Pl.), Eı.30/8.45 F. 
vin saati, 12.30 Program ve memlc 
ı<ct ııaat ayarı, 12.33 Milzlk: TUrkçe 
pla.klar, 12.45 Ajans ha~rleri, 18.00 
Müzik: TUrkçc pl!klar programının 

devamı, 18.80/14.00 MUz.ik: Kanıık 

program (Pl.), ıs.o~ Program ve 
memleket saat ayan, 18.03 Müzik: 
Radyo salon orkestrası (Viyolonist 

Saz eserleri, 12.45 Aj.ınr haberleri, 
13.00 Müzik· Muhtelif şarkılar, 13.30/ 
14.00 Müzik: Karışık pn.gram 1 Pi.) , 
ıs.oo program ve memlt'ket snat oya· 
rı, 18.03 Müzik: Mcyda ı faslı, 18.25 
Konuşma (Dış politik-ı hAdlselerl) . 
18.45 Radyo çocuk klt;b'• 19.30 Mem. 
.cket saa~ ayarı ve A;ıau.. haberleri, 
19.45 Serbest 10 dakıltn 19.65 Müzik 
şarkılar. (llieves r, N'tıı' end, Hlca1. 
kll.r), 20.15 Radyo gıızetNıı. 20 45 MU. 

zik: Bir hnlk lUrkUsU ljğıeniyoruz -
Haftanın TUrkUsU : Zcyı.ebim, 21.00 
Ziraat Takvimi ve foprah mahsulleri 
borsası, 21.10 Müzl1'. Snz eserleri, 
21.SO Konugma ı Post.cı. k-ı.tusu). 21.45 
MUzlk: ttlyabeUeumhı.: b~udosu (Şef 

lhsmı KUnçcr). 22.30 Memleket saat 
ayarı, Ajans hal;ıcrlerl Esham - Tah 
vllAt, Kambiyo - .-lulcut borsası {Fi· 
yat), 22.55123,00 Yarmk: program ve 
kııpanı§. 

PEltŞF • .lUBF.: 11.11. lllll 

7.30 Program ve memlf-ket saat a. 
yarı, 7.33 MUzik: Hafif pıugram (Pi.) 

7.415 Ajans haberleri, 8.QO Müz!k: Ha. 
Cif programın devam ı P!.), 8.30/8.45 
Evin saati, 1.2.30 progr rn ve memıe. 
ketlSallt ayan, 12.33 MUzık: Fasıl 

şarkıları, 12.45 Aja:ıs r lıt>rıcri, 13.00 
Müzik: Fasıl prkıları programmm 
devamı, 13,30/14.0C l!tl.zlK: Karıııtl• 

program (Pl.), 18.00 PTogram ve 
memleket saat ayarı, lb.03 MUzlk: 
Radyo caz orkestrası 1 !l·•ahlm OzgUr 
v~ Ateş Böcekleri) , •Q ır, Müzik: Fa 
ıııl sazı, 19.00 i'CC'nuşma {Dertleşme 

Saati), 19.15 Müzik : Radyc caz orkes 
trası programının lkinc1 kısmı, 19.30 
Memleket saat ayarı ve Ajans haber
leri, 19.45 Müzik: Yurtıan sesler, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 MUzik: 
Kemençe ve kanunla ımz eserleri, 
21.00 Zlraat takvimi ./o ı.oprak mah. 
ııullerl borsası, 21.10 Mü2ik: Karışık 

§arkılar (Muhayyer ırnı:am, Sega.h), 
21.80 Konuşma (Şiir Saati), 21.45 
Müzik: Radyo seni"onl orkestrası (Şe! 
Ferid Alnar). 22.80 Me.rn.eket saat a
yan, Ajans haberleri, Esbam - Tah. 
vııa.t, Kambiyo - Nt•hut borsası (Fi 
yat), 22.45 MUzlk: 081\' müziği {Pi.). 
22.155/23.00 Yarmkı prog?hm, ve ka 
pnnış. 

CUMA: 12.9.lDH 
Necip Aşkın), 19.00 MU2'k: Muhtelif 7.30 PrograUm ve memleket saat 
şarkılar (Hüzam, Kuşdili Hicazka.r, ayan, 7.33 Müzik: Hnflf parçalar 

<'UM~UTEı-.1: 18 9.JD.lJ 

7.30 Pro~am ve mcr leket saat a. 
yan. 7.33 UMüzik: P.afü progrom 
(Pi.), 7.45 Ajans hrber•,.r.ı, 8.00/8.415 
Müzik : ::>cnfonik progrn. (Pi.). 13.30 
Program •'() memlol~ saat aynrı, 

18.3 8MUzik: TUrkre pıt.kıar. 13.45 
Aj:ıns ha')crlcrl, 14.00 M zik: Türkçe 
pltıklar programının devamı, 14.80 
MUzik: ly•sc. ur oıuıdos-ı. (Şef 

İhsan KUnçcr), 1515/J,•80 MUzik: 
Dans mUzlği (Pi.), • 00 Program ve 
memleket saat ayarı ~.Oll Mllzik · 
Fasıl sazı 18.40 • ı:lk Radyo caz ve 
tango orkestrası (İ. ôz;ı11r ve Ateş 
Böcekleri) 10.00 ı:or •m..ı.- (Kahrı:· 

manlar ı;aatl), 10,15 M'lzik: Radyo 
caz ve tango orkestrası programının 

devamr, 19.SO Mem!E'ket aaat ayarı ve 

Ajans haberleri, 19,45 er.:-bcst 10 da. 
klka, 19.155 Müzik: ESAa peşrevler, 

20.15 Radyo gazetesi, 20.45 MUzik: 
i1skl İstanbul kabıırc §arkı ve kanto 
ıan, 21.00 Ziraat tnkvtmi ve toprak 
mahsulleri borsası, 21.10 MUzik: Din. 
!eylcl istel:ieri, 21.45 Konuşma (GU. 
nUn meseleleri), 22.00 MCzik: Radyo 
Ealon orkestrası l Ylyo.ontst Necip 

Aşl{m). 22 30 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri, E"harr. - TahvllAt, 
Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat), 

22.45 Müzik: Radyo salon orkestrnsı 
programının ikinci kısmı 22.65/23 00 
Yarınki progrnm ve kııı: anış. 

Birinci sınıf bir bayan 
terzi kalfası aran1yor 

..... r,., .. tPLAR 1 
324 Tevellütlü nüfus cüzdanımı 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (37201) 

Hilmi Yıldırım. İm'bohı Abaııa 
ıınlıiyosinch•n Tom kiiyünden. 

* • • 
lstnnbul Emniyet MUdtirlUğün

dcn aldığım 31/30778 numnrah İ· 
a:amet vesikamı zayi ettim. Yen:· 
sini alacağımdan esk sinın hükmü 
yoktur. (37140) 

Jt'eriköy J.nlnşahln sol<a'k 101 
Hristo • lar.)ogl{!. 

Rize şubesinden almış olduğum 
askerlık veslknmı zayl ettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. (37218) 

Uizenin Pilivdıı malıııllc"iııtJcn 
327 doğumlu !\lchmct oğlu ~lemi~ 
Zaim. 

* • • 
Mülga Kılical'paşa askerlik şu

besinden aldığnn terhis ves kamı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. (37216) 
İnebolu asağı Güılc köyünden 

Cnlık ol,'Ullarınclan Ahmet oflu 
Mustafa. 

* • • 
Ankara v:üı.yeti jandnnnn ko

mutanı ğından aldığını ~11·1935 
tari.hli askeri vesikamı kaybettim . 
Yenisini alacaf,ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. (37215) 

1828 cloğwnlu Cafer oğlu Ah 
met Ozpala. 

* "' * 
Kadıköy MalmüdUrlüğimden 

4039C• ~ 799 numa.r:ıh tekaüt mnn-
111 cUzdarumw kaybettik. Yenisin· 
rıkaracağmu:zdan eskisinin hilkmU 
yoktur. (87215) 

Leman, Güzide \C Feride Bıyıldl. 
* ~ 

İkamet tezkeremi zayi ctt·m. 
31/31889 dosya numarasile yeni. 
sini alacağundan eskisinin hilkmii 
yoktur. (37214) 

Ankara.da tanmmıı blr bayan ~ 
terzisinin yanında ~>römiycrllk ya_ 
pabilccck tecrübe ve. iktidarlı ve 
bonservisi haiz bir •o:z. bayan ara· 
nıyor. Taliplerin Hay,'Uırp:ışa De\'• 
letdemlryollan Mııhasebealndc Sa. 
dettln Onata mek~up.o veya biz. Çarşıkapı Kıwukçulnr çıkmaz 

olınk 5 numarada Yunan tclY.la 
smdan VasU oğlu l\lat)os. 

ili!!!!~ mll ll!lilii~--~- 1 
-------------------- Kabataş erke: lls:si orta kısım 

zat mUracaatıcrl 

..._B•l!!l!IBllSEBl•m~~· ile nel sınıftan 1938 senesinde al
~Cızinak ve Şcvefza malmmlanndan) . (Pl.), 7.45 Ajsns haberleri, 8.00 MU. Birinci sınıl 
19.30 Memlekot saat ayarı ve Ajans zlk: Hafi! parçnlnr p-ogramının de--

dtğnn tasdiknamemi znyi ettim. 
Yenis'ni alacağımdan cskl.cı•nin 
kıymeti yoktur. thsnn Kesi.iner haberleri, 10.45 Serbest 10 dakika. vamr, (Pl. ı, 8.30/8.45 Evin s:ıati. 12.30 mütehassıs doktor 

19.65 MUzlk: lo'asıl sazı. 20.115 Radyo Program ve memleket saat ayan, NURİ BELLER 
gazetesi, 20.45 MUzik: Ke:man solola 12.33 MU:r.lk: Muhtelif ş:ı•kılar, 12.45 

(37208) 

j rt 13')()l·u lk B be ... rn \'t' HUH H\ 1Al.IKl.At( n (Pl,), 21.00 Ziraat takvımı ve top_ A ana haberle • · .... :ı. : era r Sa!ıibi: ASIM US 
rak mahsulleri boraaaı, 21.10 MU.Zik: §arkı ve tUrkUler, 13.80/14.00 MUzık 1 4.nkara Oadd ·ı No. 11 '1s1Jdığı yer V AK/1 Mathmwı 

K k (Pi) •il 00 Program 111111\·cnP Rnntlul: 11' tPn ltıhar• ı (J Fallszt - Piyano konçertosu (Pi.), anşı program • • mum .,ıoc:;rivat1 idare eden: 
2!ll=.8~0~K~on~u~ş~m~a~c_:~~OO~~sc~n~~ti~n~ce:__~n~as~ı~I _:v~e~m~e~m~le~k~c~t~aa~n~t~a~y~a~n:·~l~S~.0~3~M~Uzl~k:...!_~~~~~~~~==~~~~~ Dt>fi7.: A hlmrt ~,.. ~ .. ,.,; 
- ~------------------------

6 ÜÇ KÖŞELİ ŞAPKA 

Bir adamın İçe., den ve dı§ardan görünüşü 

ueğıımencı Lukns şeytan kadar c;irkın bır adamdı. 
Biilün ha.yatı müddetince de böyle kaldı. Kırk yaşların
da vardı. Buıhırı!n beraber Allah ondan daha hoş ve daha 
sempatik pek az ı.ciam yaratmıştır. Sabık piskopos onun 
canlılığına. zeKasma ve cazibe ine kap:larak, ruhların dc
~I haki:...i koyunların raşında çobanlık yapan ailesinden 
L11kas'ı istelil!şt i. 

P iskopos cenahları ölüp de kışlayı manastıra tercih 
edince general Cııı·<.• bütün ordunun içinden Lukas' seç
r.-ıişti. Onu kE>ııdine emirber ve harp meydanında işine 
bakan bir hızmet.ı.aı yapmıştı. 

Ac::kerl lıızmcti bitirince. l\1i-:tress Fraskuita'nın kal· 
')İni zaptetır.cnın, piskoposun ve Reneralin teveccühünü 
<azanmak kadnr kolay bir iş olduğunu k~fetti. 

Aralar~nda fefıh delikanlıların da bulunduğu Estella 
ığlnnlarının gi);: bc;bcği olan ve yirmi Nisan görmüş olan 
JU Navarrıı.'h k1z Murcio'lu gencin fenalık fakat a)'ni 
amnnda tatlılık dolu ml'.zib ve devamlı tebessümünde 
irkin bir maymun gi~i bakrşlarına son~uz neşe ve nük

tndanlığ1r.a. kıvılcım ciolu sözlerine tahammül edemedi. 
:--Jer kes tarafından hakikaten arzulanan bu güzel kız ile 
beraber, onı•n '1na.,·nm. babasının alakasın' kazanmasın.ı 
sebep olan küstalıhğı. -cenesi. sür'ati intikali, biçareliği. 
ı:-esareti ve caz.besi işte böyle idi. 

Lukns kat •sıylc nisbet edilir:-;e kısa boylu idi. Bir az 
yuvarlak C'lmuzlu w~ çok emıer bir adamdı. 

Uç KÖŞELİ ŞAPKA 7 

deki şey)r~rc gclıyc.ı uz. Hiılün söylediği şe,·kr yerinde, 
tedbirli, .yi bulunnıuş ve ıkna edici sözlerdi .• ' ihayet de· 
ğirmenci Lukm,'m n1hunda cesaret, sadahat, şeref, aklı 
eelim. öğrcnrııe arzusu, her şey hakkında sonradan edi
Pilmiş bir bile;i. içtimai mevkileri ııe olursa olsun, akıls:z· 
!ara kar,:;ı dı::nn bir istihfaf ve dostumuz akademilinin de· 
aiği ği onu bır Don Fransisco De kuevedo yapan bir nevi 
hiciv, ahv ve iftihza vardı. 

lşte Jeı{irnıC'r.ci Lukas'ın içten ve d ştan göriinüşü böy
le idi. 

KaJı ile kocayı daha iyi tanımak için 

Misttc ... 3 I<,ra~kuita, değirmenci Lukas'ı delice sevi· 
yordu. Kvcas1 da kendine ta!'lındığı için kendini dünya
lLin en r:ıes't.t l:aoın: say yordu. Çocukları yoktu. 

Bu suretl0 biitür. zamanlarını tarif edilmez bir ihti· 
marnla birb-iı;erinı sevmeğc ve şımartmağa hasrctmişler
d•. Mamafi bu n.üşfak itina hemen hemen her çocuk ruh· 
ltı ciftte lmlur an o bıkt·rıcı hassac;iyetten başka bir f?ey 
bışımıyordtı B•'akis fazla bir ~ey iliraf elmeden, hatta 
ne hissettıkh.·ıiıı; J-endileri de fark na \'armadan sevişen 
oyun arkada.:;larır.a karşı <'-Ocukların g6sterdi~ itimatla, 
re~P ile, actk k&lpliiikle. dnğrulukla birbirlerini kolluyor 
tardı. 

Şim-ihe kaoa· hiç bir kimse. deöfrmenci Lukas ka
kar her K'"0 İ teıı.i7 olan yahut her türlü konforla bu ka
rlar dol:.ı bir Mll'"ava ve yuvava sahip olan bir deüirmen· 
ci görm-e:niı::tir Ve vihe, ııimdive kadar hic bir de~irmenci 
lmr•ı::ının (hrııt"ı nılrl·z bu noktrıd1) hfr bir kralirenin et
rcıfı ~ fi::ıt-ess Frn ktTih'rım etrafı krdar c1ikknt. mutava
at ve 'h:lrnı"tıe c:e' rill"'lemiqHr. Süphec:iz hiç bir de~r· 
JT'"n. hl'nıen hcmr., hHtiin }ı"lli haz r tarihine c:ahne olmak 
ii;.ere olan bu de r'Tirmpn kadar bövlP vivece~i. irereai. İS· 
tirahat vaı:ııt•ılrırırı eğlenceyi, hatta hayat coşkunluğunu 
ihtiva. ooememh-t;r. 

..,, Jatt: 
lstanbul Deniz Komutanlıgın K~ 

Deniz Gedikli Orta O 
müsabaka imtiha~~. ~ 

1 - Deniz Gedlkl! Orta OKuıtır un 18.8.941 de yııptl~ 1ıııtir• 
hanına yetlşemiyenlerin 10.9.941 gUnü ..saat 9 da yııpıınca _./, 
mE!lcrl için ~ımd!deu ı.-t.yıtlarınm ) nptırııması. ottııltl rııı: 

2 - Okurlarm c.ynı glln ve saatte Deniz Gedikli 1~tıl<' 1 ı ''e unmııları ve yanlıırm<ln CMUreıtk.-ırıı ve kurşun knıcın 
malarL 

............................ 
' fiU'lli e ıı:11ın<i11r.yet• ... 1 

ZiRAAT BANKA~ &)f" 
l\.urU!u.~ c.a:ını 1888. - ::>ermayesı lUlı OlllJ VIJ(.. 

1 

~ube ve A7ans adedi. 265 ıff'-
Zıraı Vt tıcari '•e-r nfvı harı lın muamtll r1 ' al· 

Para tılrtkttn•nlcr• tx.KOO tl1'1' tkl'Brnh·t Vf 

•raat Ban1<umd.8 
'lıC t1nt.ll OUJUDADJara senede • 1eıa 

pi.Ana gOre ı.lU'amiye 

• adoo ı.oocı ıtmllıı ı,OQ(J lln 

• • 50CI • C.000 • • • ~~o • ı.ooo • 168 
tO • lO~ • t.000 • 

01.KKA ı· tieııapıarmcıwc paralaı 

ıUşmJyenıen iramiyı çıkbğ" takdirde % 

• 

Kt:{' -: ll Mart. U Haziran 1l l!,) IQL \J 
"je yapılır 

- ----------------
Devlet Demiryollara ve Limanları 

• 

Umum idaresi ilanları e ı .ı 
ı.... ......... ______________ _... __ _,.. __ _.~ıtu~ ~~ 
Kırkı .. ıell islnsyonımda hıı.t : c ıurında tC'sllm ed!lrllC 01ıaıı 

kutrunda 6-10 metre bcıyda ve nıwıammcn bedeli 2200_ 9 9 9'1 ~ 
dlu !':Ik cksllt;•1e ı...sı•.ı; ile ıw.. ıı ııımacaktır. Eksiltaıe >elli' " 
nli sa:-.ı 15 de Sirkecl:le rı uncu ı '<ime bina nda topıaıııı ~ 
yonu tar-ıfından yapılaraktır. • . .,estl'ıı.ııı y<!I 

lste!:lilerin 165 lır:ı muvaKkı.t t<'minat ve kanunı ı;oı:tV ~ 
ayıu gUn ve saatte Sırk<?cld O. i"'c.tme binasında A- :f;. 1r• 
racanlan. 

Şartnnmelcr parMJZ olarak ı·omlsyondan verilir r-' . ı~J 
" • 81ııııııı1"' rı:ı". Muha:nme:: bedeli tı900) !in olan 1000 kilo Sarı B G,.r ıcıl 

gclll ' Çarşamba gflnlı 1.1aat JCı 45) on..ı k:rk beşte Haydarpnş llıaı' ,_ı 
llndPkl komisyon tur<t .. rdan açıLt eksiltme usuliylc satın ı:ıııJ'~;;I' F'/ 

Bu tşe gırmt'lt :btıyenıcrln ı ,4:,> • Ura ( 50) kııruşlult sll11rtr' I 
ve kanunun tayin »tt,ğ• vcsalklc l•.rllkc eksiltme gtınU ,~ 
m's.ı. oLn milracantıarı !~zımdır. d~ıtıı"'19ı" 

Bıı ı:ıcı ait fartna:ı!clor kom:e~ ıından parasız olarak 1 

~~~ililtiiilNPJI.:!~~--~ ~' 

"Vakıt,, Kitabevin:n ~~ 
neşriyatından baııl8 tt' 

ı) 

HlkAyeıer - 8f',1UI< rrJ'l -
SJl'li• 6l -

y•ııl Sf'vlyorum - Roman Sf1JUIA1' ttt1KÇA6 
'?(} llerı.14· t.ıu.(•U>t'J 11< - 'd•:hı.1. ALTUG 

:.ıcrllı<• ,\lt>b'u"'ıı.ıı 1~77 :.etı. UAKKI fAKIK VS J,.1" 

Oı,tinı•ü ı::ultaıı :lll•hmt.'dlu !-lh1•11.-1 l>ilğilnb - HJL.'\-11 (Jl{ IJ' 

Keııdl kendine 100(1 kt>llmı: •u: .ı:rn·tkl - Frun~ızcn ıdııl,,. 
l{ena. ııt•ad:ııı ı 000 ı<ı•llnıf' ı.JI' :ı~retlcl • l\lı.naııı-a ıclf.ll.,. 
li.ımıl krndinı• ı UOO kcllıue 1t llğrl'tlcl - lrıgi!lz,~ ıdtU 
\ı<kPrı Kamuı; - ... ·u.AH.\'ı 1 ,., KIP 
fwya: mı tnı - ~ .. ;.man V.AŞA:'\ô HASt M U~ 

1'~°'!1l'J sO~.Sl!:.ETÇI 

NUR/ ESSiZ 1 Slir'at ve Enırılyet 

~ 
~ ; 
~ 

Çenesi düz, burnu ve kulakları büviik. vüzü c;ic;ek bo
zuğu idi Diğer taraftan ağzı muntazam ve dişleri mü· 
k~mmeldi Bu i.ıcnm·n valnız kabuğu kaba ve c;irkindi. 
li"akat içine nUfuz cdildikce onun miikenımeliveti ke~fc
dilme~e ba~lamn.!:. İrinin fevkalMeli<Fi disleriyle basit· 
J')l"du diyebıffrsinfz. Sonra onun ihfo:aı:l'. yumu~ak ve 
r.ıtrı"beli bır ıııe~i vardı. B u ses bazen vakur ve erkekçe 
id i. Bir ı,ey rfca ederken fevkalade tnthlaşırdı. Ve her 
zaman m ukavemet edilmesi rordu. Sonra hu S<.'Sin icin· D~irmf'nr·i T .. uka~ çiçeklere bayılır Karısı da Öyle- ıilll .................. .. 


