
8 Eylw 1941 
PAZARTESi 
YIL: M • BAYI: em 

idare evi: ı\abra <io. V&lat WUdı 
l'lıleraa: idare (2'870) , Yuı (DWJ 
l'els. llıtubal Vaıaı-Posta ~ M 

Leningrat 
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fYaaıt • üncüde) 

Arıiv itlareai mütliirii 
Kamran 

Emniyet 
müdürü oldu 
Emniyet nıüdür vekili 
Salihattin Korkud da 
Edime vali muavinli-

ğine tayin edileli 

' 

KUPONLARIMl7 
n Atuatoetan ttıbare-ı toplanacak ~ enıp 
uponlarm her 60 adedıne mukab!' 

V A K 1 T ok~yucJ•atı KOTÜP ~ 
HANESİ., ııerieinden ÖUIEZ REiS 9 1 
romanmm tamamı verU.cektlr. 

--------------~~~~~---.J 

İngiltere ve Sovyetler 
Birliği Alman 

kolonisinin 

Kayitsız ve şartsrz 
tesliminı isledi 

Türkiye de ingi~ 
tere arasında 

ticari münasebat 
Son haftalar zarfında 

lngilter~den 

TuRKiVEYE 
1,600,000 
liralık mal 
göne erildi 

Şark cephe
sınae hareki 

Plan lllUCibince 
inkişaf ediyor 

3000 toaııato llla
mlade dit•• 
gemisi batlrıllll 

Berlln, 1 (A.A.) - Alma •• 
dulan başkumandanUğmııı tebllll: 

Şark cephesinde hart*lt pJla 
n ucl.bince devam etmektedir. 

İngiliz sahilleri açıklannda Al
man aavq tayyareleri bim&)'91i 
bir gemi kafilesine menııup ceman 
3000 tonillto hacminde dört dUl
ınan ticaret gemisini tahrip e~ 
ve diğer büyük bir ticaret gemfid. 
ui de mühim hasara uğratmıttır. 

5-6 eylill gecesi, büyük bir .41-
.man savaş tayyare teşekidlltl, Si-

l veyş civarında ll>u Süheyllaüd 
(Deva.mı Sa. .& ri. j de) 

Teknik tedrisatın · inkişafı • • 
ıçın - --~ - ,,_, ~ 

üç yıllık bir çalışma 
programı hazırlandı 

41 - 42 -- 43 yıllannda 15 erkek aan'at 5 yapı, 
5 ticaret liıeıi, 12 orta ticaret, 23 kız enıtitüıü. 
43 Akf&ID San' at, 30 marangoz ve demirci, 50 

köy kadın kursu açılacak ., 



a amllk stajı için 
ahiliye Vekaleti tarafından 
yeni esaslar tesbit edildi 

Dabıllye Vekaleti me.iyet me
l :ının kaymnka.ı:nhk stajları 

;y nlden b:ızr esaslar tesbit 
·r. Bu esaslara göte s:ya.-

1 r Okulu ve Hwmk Fa
mezunlarmdan maiyet me-

Başka dairelerde staj görenler 
Dahiliye Vek!leti ile vilfiyetler 

teşkilatında büyük Millet Meeli -

Sovyet havacılığına 
Demokrasi tayyareci l iğ inin yar

dımı ne fayda temin eder ? 

Ticaret VekAI 
G2da maddele •. 
fiyatları iizet 
tet..lrikler yaP 

Ticaret \" ~ -
rinden en mülıimlerJııiıl ~ 
teebit ettikten eoar& ~ 
tinyağı, sabun, b\1]gdl' 
nun gibi cHğer baS1 ~ 19 
rinin fiya.tla.rmın ta1-

o azdan evvel Vcklllctin 
v ya v lal etler teş!drntm

ta ın olunııcakları bir memuri
t 6 a Irk bir n~ctlik devresi 

ceklerdir. Bu namzet!lk dev
d ehliyetleri tasdik edilm:. 

raşka bir daire veyı:ı. vi.l3.
tte 6 ay cW:ıa namzet olarak ça-

lardır. 
.. tl"k devresi sonunda ehU

ri s bit olsa da olma.sa da 
alı makamlıı.rca verilecek ra-
arda bunların z:ıtt hal ve lınre
en ve vazifelcri.ndeki mesai 

mu affa.kıyet derecelerine göre 
t memuru olup olaml}'!lca.kla· 
ıt o unaca.k ve bundan son

ma t memurlukrlarma tayin -
l prlaca.ktrr. 

sinde ve B~ekii.letle devlet şıi - Alman ordularının yağmur 
rası dairelerinde müstahdem olan mevsimi ve kış basttrınadan ön· 
Siyasi Bilgller okulu ile ihukuk fa- ce neticeye doğru yaklaşmak is-
kültesi mezunlarının bu daireler· teğile. geniş mikyaslarda ta.ar -
de yapmış olduklan hizmetler nıa.- ruzlara geçtikleri nazarı dikkati 
iyet memurluğunda geçmJş sayı • celbetmektedir. Bu arada hava 
lıı.caktır. Bu gM>i memurla.nian kay kuvvetlerinin kesif ve fakat m~ 
makam olmak istlyenler tam te - ayyen mınta.kalar üzerinde hare
şekküllü hastanelerden rapor ala - ket ettikleri ve bilhassa pikccile
caklar ve bflAhare nahiye müdilr· rinin i§e müdahale ettikleri de 
IUğü veya maiyet memurluğuna söylenmektedir. ı 
&ak.il ve tayin olunarak kayma - Yağmur mevsiminin gelmiş 
kamlık stajına tabi tutulacaklar - olması Sovyet Rusya müdafile -
dır. Bunlardan 14 temmuz 941 ~ rine bir parça ümit ve cesaret 
.rilı!ne kadıı.r geçirdikleri mUddet- vermekte ve fazla yağışh mev • 
Ie'l", namzetlik ve kaymakamlık simlerde bataklık olacak arazi 
staj müddetini de doldurmu!J veya üı.erinde harekatın imkansızlığı. 
geçmiş olursa kayma.kamlık kur- Sovyet ordusuna avantajlar te • 
suna .kabul olunabilecekleroir. Bun min edeceği düşünillmektedir. 
ların 12 temmuz 941 tarıltinde ma Alınan ordularının 'üslerinden 
iyet mmeurluğuna veya nahiye mü ve iaşe, ikmal menıbalanndan ~k 
dürliiğüne tayinlerhıe kadar ge~en fazla uzaklaşmış bulWlmalan, 
mUddet stajlarına inahsup edilmi- geri hizmetlerinin müşkülata uğ
yecektir. ramasmda amil olurlar. Bilhassa 

Maiyet memurlannm knyma.-- Kaymakamlık staJt sonunda va- nakliyatın motörlü vesrtalarla 
.....--- stajı, vliayetlerin muhtel:f' Hler maiyet memurlariyle nahiye muayyen yollara bağlı kalmış 
mu1cn:ı nde, kaza knymakamlık1an müdürleri için merkeze raporları- bulunması bu müşkülltın ~ın

tln e, kayma.kamlık vel::i- nı, dosya, program ve tezkiye va- da gelmektedir. Çünkü, Alman 
e, nahiye miı.durluklcrlnde ve rakal.ınmı göndereceklerdir. Bun- orduları, geniş aralıklı inşa edil· 

-...a.u...wu belediyelerde olırınk ve lar müdürler. encümenince ka:bul miş olan Sovyet tipi demiryolla• 
l çalışmak Uzere iki seneden ""' tasdike iktiran ettikten sonra rından ürtifade edemiyerek bü -
nuyacalkttr. Vilayet merkezle- ka.tiyet kesbedecekUr. tün ikmallerini kamyonlara bağ-

staJ ımUddetl nsgari 6 ay, Yeni hükümler lamış bulunmaıktadır. Bu arada 
kamlılt refakatinde, kayına- Ka.yma.kamlık sta.jmda ımuva.ffalc nakliye tayyareciliğinden de aza. 

lık vekfiletlnde, nahlye mü- olamryanlar vekiletin merke:& vi- mi istifadeyi temin etmekte, oı ... 
·Jerinde staj milddetleri de l!l.yetıer teşkilatında dereceleriy-- dunun çok acele olan ihtiyaçları· 

birl!ıl için azamı.,ıtı aydır. le mütenasip bir memuriyete nak- ru ve bazı ta.re gıda maddelerini 
Ma yet memurlarmm her veril - lolwı.a.ca.klardır. Kaymakamlık sta.. hava yoliyle getirmekte ve ikmal 

en yerde gorcceklerl ~er aylı jmı muvaffakıyetle b1tircnler kay· 
iızah, bu hu.susta nasıl rapor makamlık kursuna davet edilince. eıe~:wimn yağmağa yüz 

lllf'f!Celklen gösterilmcktedlr. ye kadar maiyet memurluğu veya tutmus olmam bütün bu ikmal 
V ler, mektupçuluk kaleminde nahiye :mUdUrlfieiJil ilnvaniyle me- ve iaş0 işlerinin güçlükler içine 

lnma.k i.ı.z re her mai3ct memu- mur edilecekleri yerlel"de c;alısa - saplanmasını intaç ederek mih -
için ilk once ild senelik ıbir m&- caklardtr. vercileri. müşkül vaziyetlerde br. 
programı yapa.caltlardır. Mlic- t-------------
s cp olmadıkça. bu'program de- 1------------ rakabilir. 

rilmiyec ktir. Maiyet memur - VE C 1 z ELER 1 Sadece yağışın değil, hava ha-
yet Uarilmeslllde mlli:ıha. rekat:J ümrinde en fazla tesiri do 

valiler mesul ola.caklardır, ruan· M. CUıltL PEKTAllŞ) kunacak olan hava hararet dere-
er, maiyet memurlannm ha- oesinin di.işı:nesi olacaktır. Fazla 
t ve raa.tmI ya.km.dan takf.p • Aradığnuz mücrhn berberi bu- soğuk havalarda motör ~alışma. 

ecekler. her fırsatta lbma.t n Janıadmmsa başka bir berberi nı- larmm. aksayacağı, birtakım har 
asrta teftiş ve murakabeye çhl ~ldilrmed.lniz d~. Harbi va h.i.diseleri meyanında tayyare 
tutıı.cahl ı:r • .Mülkiye mU!et- h&z1rdaki haksizlıklar böyle tar. h kallat ve pervaneleri üzerinde 
n de teftiş ve talı- fık:raJa.rmı hiç meea.besıne indirdi! meydana gelecek buzlanma hidi 
:ı.cin gittikleri yerlede ma- sesinin uçuş esaslan U7.erindıe o-
memurlarmm yaptıkları işleri • (Bir tok klştnln bigayrlhakkin lacak tesirleri ve tayyarenin sü-

~ve bu iı lcroe muvnffak olup idareten itlAfı icap ederse idare rat.aizliği ve muvazenesizliği ha-
91D&<l!kla.nm bir raporla ve.ldlete teşkll1tmda bir bonıkluk vardır, reket imldnlarmı sekteye uğra. 
'-"'-"'·""""·ekelerdir. ıslah etmeli) diyen -06ki mUellif - ta.bilir 

ler şimdi binlerce çoluk çocuğun TayYarenin fazla irtifalardan 
hakslz helak edildiğini iş:tU!eler ve soğuk taba.kalan içinden uça
dünyanm en fena zamanı derlerdi. rak geçmesi, ha.va dahilinde mev 'Ma yet meurluğuna veya nahiye 

ürlü !iine tayin edilmiş bulu
Siyasal Bilgiler Okulu ve hu· 
fakülte i mezunları bu mem.u

tlerini muhafaza edecekler ve 
tam tcŞeikküllü devlet hasta 

inde muayene Cdile'rek Y1l1' -
h r j cır·nde va.züe görmcğe ve 
vasrt:ı. ile scya,hnt etmeğe kabl 
tleri bulunduklarına dair rapor 
a.kla.rdır. Bu raporu almryan -
ı.·aliler derhal izin verecekler

. Fiili hi2lmeti.n1 yapmakta. o -
a talim ve terbiye maksadl-

ha en askerde bulunanlar da 
terinde ibu raporu almağa mec 
olacaklardır. Tam tel'lekktillü 

mıliata:naleroen fotoğıııflı ve müs -
rapor alanlar maiyet memurlu-

a jlarma devam edeceklerdir. 

~ fnsanlan mamureleri mahva - cut su buharlarmm pervane ve 
dicl tahrip lletlerlni icap edenler, kanatlar üzerinde tekfu)Uf ede
bir zamanlar siıhirbazlarm. mahkfun rek bir Jivraj yani bu7lanma 
edildiği cezaya çarpılmalıdır. Çlln- meydana getinmiş olması u~uş 
kil bu.Jcatlardan daha murlr slhtr- ba.lmnmdan mahzurlu olur. Tay. 
bazlık olamu. yarenin süratini a.zaltrr, müva -

~ Franaanm lnkuazına sebep, 
uykuda iken baskIDA uğramasıdır. 
Belki de askerilcr hiya.net etti; 
yahut millet; kendi ifratla.nna kur
ban oldular. 
~ Muıt gunır nedir? Aıbi u cc

dadmuzın ve hürmet ve muhaıbbet 
ettiğimiz zatlarm vo onlarsız ya
dırgamadan yaşrya.mryacağmıız bU
tün hemşerilerinıizin izzeti nefsi • 
ni, hürriyetini muha.f:ıza kaydı -
dır; bu gururda tevazu makbul de-
ğildir. 

?.eneSini bo7.ar ve hatta. bazı de
falar pervane pa!alarmdan biri ü 
zerinde olacak farklı toplanma 
motörü yerinden sökecek aksi te 
sirler bile yapar. Bu sebeple ~ 
ğuk mevsimlerde, bilhasea şimal 
mıntakalarmda olacak uçuşlar -
da a~n taarruza geçmek 
mecburiyeti karşısında kalmabi· 
lir. Dolayısile yer müda.faasmın 
tesiri içinden uçulur ki. mevsi ~ 
min ~uğu havacılığın uçu.c;.. 
larmı tahdit ve yer müdafaası • 

Yazan= 
Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

nm tehdit çer<;evesi içine girme
si U7.erinde 8.mil ola.bilir. Bunla
ra. karşı tedbirler alınmış bile 
olsa, bu sefer de meydanların 
}'Ulllu.şak ve çar.mrlu oluşlan ha· 
va. hareketlerini çe~eveler. 

Antakyada bir soy
gunculuk vakası 
Aota~ 7 (Hususi) - 26 ağus 

tosta Derinderede bir soygunculuk 
hadi8esi olmuş ve bir pollsimjzle 
bir vs.ta.nda.<Jamz şehit edilmiutir. 

Hatay valisi :;iikrti Sökıneıuriier 

bu hadise hakkmda şu beya.nat
ta bulunmuştur: 

- 26 .ağustos 98bahı 1!11118.t 8,40 
da !skenrlerunda.n Antakya.ya yol-
cu getiren iki otobüsün önüne De
rindere mevkiinde altı siıa.hlı çr -
kanık yoleularda.n para, saat, fo
toğraf makinesi, yükte hafif pa.. 

hada. ağır eşyalan ga&betmisler -
<lir. Yolculardan gasbed.ile.ıı para 
ve eşya.nm yekunu altı lbin lirayı 

geçmektedir. 

Şa.Jıdler ü~ncü oOObüsıü de dur
durara.k soymağa tc:Şebbijs etmiş-
lerse de bu otoıbüste lbuluna.n ve 
Antakya.ya vazife ile gelmekte o-
lan bir polisimiz hamil bulunduğu 
tabanca. ile pek kahıamanane bir 
surette şalkilere ateş etmeğe ba.<;
lıı.mıştir. Şakiler polisimizin müda
hi.ıesi karşJBmda. ~ polısf 
mize mnka.bele etmişler ve memul' 
aldığı yaralardan Mhit dUşmüş -
tür. 

Bu ara.da biT vatandaşmuz da 
yarala.naraJt bir kaç gün sonra İs-
kenderun hastanesinde vefat et ... 
nrlgtir. 

ttçüncü otobüste buluna.n yolcu
lar polisimizin kahramanca mtida. -
halesi esnasında hidise .maiıalllne 
yetişen Çakallı karakolu janda.r -
malanmızm mq&hal~i iizerine 
kUTtuhnuşlardtr. 

Takip edilen .soyguncularuaıı Kı
nkha.nm Hacılar köyünden Paşa. 
bey oğulla.mıdan ve eski Suriye 
mebusu Ma.bmudun Rkra.balarm-
dan Mehmet lbey oğlu Hüseyin bir 
Fransız tüfeği ile yakalanmış ve 
suçunu itiraf etmiştir. 

Çete Suriyede teşekkül e~ -
tir. Çeteyi teşkil eden İskenderu
nun. Abacrlar :köyündn Hatay mU
cadelesi esruısm.la. Suriyeyc firar 
ederek düşmana casusluk ve par
tiza.nlık ya.pa.n Hacı: :isminde biri-

Bundan başka, mihver ta.yya· 
reciliğinin Sovyet Rusya üzerin
de ktlrmuş olduğu ha.va üstünlü
ğünü bozmak ve şark cephesinde 
ki hareketlerin inkişafmda mü· 
essir olmak azmile, Amerika ve 
İngiltere hükiımetleri vaadettik
leri yardıma başlamış bulunuyor 
lar. Kış bastnınadan bu yardı • 
mm azamt· nisbette yapılabilme.. 
si için de gayret edilmektedir. 

Görtilüyor ki, mevsimin yak· 
laşmış olması sadece mihverciler 
için değil, aynı zamanda yardım 
etmek kararında bulun:ın Ame -
rikan ve ln.gi.Hzler için de bf?ı 
mahzurdur. Sovyet cephesine A· 
merikan tayyareleriylc beraber 
İngiliz pilotları da Varnll§ bulu • 
nuyor. Ve çok kısa bir zamanda 
bu pilotların Amerikan tayyare
lerile uçtuklarını göreceğimizi 
tahmin edebiliriz. İşte o zaman, 
mihver tayyareciliği karşısında 
yıpranmış ve oldukça ağır dar -
beler yemiş olan Sovyet Rusya 
kızıl havacılığından fazla olarak 
bir de silah ve evsaf bakımından 
ileri olan ve teknik yetişmiş ln • 
giliz pilotlarını görecektir ki, bu· 
günkü şark cephesi ha \Talannda 
cereyan etmekte bulunan muha 
rebelerin inkişafı değişmiş ola .. 
caktır. Hava kontrolünün de Al
man tayyarecileri elinde kalıp 
kalınıyacağı şüphelidir. Eğer 
Sovyetlere yapılan tayyare yar=. 
dıml. birkaç yüz tayyarelik mah
dut sayılı bir kafileye inhisar et
miyor ve tayyare cinsleri de mih 
ver taarruzlarını önliyecek cins 
silahlardan terekküp etmişse, 
hava kontrolünün mihverciler e
linde kalmıyacağı ve bugünkü 
muvazenenin bozulacağı tasav • 
vur edilir. Aksi takdirde mihver 
havacılığmm düşünce ve gayret
lerinin tahald.-ukuna doğru gi • 
deceği bareldtm almış olduğu 
şiddet ve inkişaf muvazerı.etinde 
devam Mebilir. 

Ne demell 'l 

ti işi ile meşgul ""11mı~~ 
Fiyatı tayin ol~ 

desin.in istihsal ~ 
dahilindeki fiyat nı~ 
yonlan bu fiyatıarı _-Ad 
letine büdirmekte. ııtP-:' -
bu fİ\'at tızerlne nakJiYe, 
ve p~rakendeci üeretıetl 
olunarak teebit olunsa 
ka ilı\n olumnakW1Jr· 

Vek&let bilfunuın ~tJ 
rinln fiyatlaıımın 
mal ettikten sonra e.Y 
mas, gı"yilecek diğer ~ya 

'""' • 11ıe ren;n fiya.hlarmın taylll 
eaktır. 0-- __... 

Elini makiııeY 
kapbrdı 

Kazlıçeşme Denılrh8J1e 
de ) 55 numaralr çelik 
rikasmda çalışan Rifa.t • 
Sarrka.ya çalıştığı ~ 
kaptmı.ra.k yara.J.annıışt:ıı°• 

Yaralt Jhastaneye 
tedavi altma al.mmJŞtır. 

Anbara dii4 
Çc1'Jllemeydanmda. }J.C 

yinin kahvesjnde otu.rsJI 
Kurt, Tra.k vapurunda ~i 
rak ça.lı§an a'l"ka.<laŞI a 
nu ziyaret etmek il~ 
gitmiş, güvertede dolM .. '.'"" 
denbire muvaza.nesinl Jta 
ambara yuvarla.runı:ştıl'· 

Yuvarlanma. neticesınae 
nun muhtelif yerlerinden 
mıştır. 

SiAcUJetttq 
Ada vapurlarıııd 

kamarada sig~ 
içenler 

F'atihte .Macar .Kal"deŞJCr 
de .(15/3 numarada otura-O 
rumzdan Re§attau dtın t° 
aldık: 

" - 8a.b9.hları Adal&rcJall 

eden Burga:z ve Gözte~~:-dJt. 
uıusunYankılar muhıırrlrl, (sonra.· ltm tıkımı yolcu awı.aıu••·--· 

dan), .sonraları) demek var1ten arab. purlarm alt Balonlım:nds ' 
casmm sôylenlp yazılmasma esef edl. 1 mez levhaları bir k&~ yere 
yordu. Umarız ki, bu yet:nde yapılan blıld~maama ntğmen b ~ 
ihtarı {İslam Ansiklo;ıedi) s1nı'k yolcular fosur tonr eftt' oO 
meeelıi. Ll.fzai Cel&ll yaran muharrir dirler. DQn sabah alt $1lb 

olsun dikkate alır. Yeni çı.kan be§inci mana boğulmu~ t1d 61' 
cilz'de bu kelime tercüme edilirken köprüye gelinceye k&dM' ~ 
b~ok de.ta (bilahara) yazılmıştır. Ba. Buraya ilttcıı. etmıo oıan ~ 
ri Ttirkçesln1 yazmıyacalt&ak arabca· çok rahatsız oldfil~. ~ ,,ıe 
smt doğru yazmalı; (bi!Ahara) deme_ hammlil edemedim. Bll 
meli, ( bilillııre) demeli fiZe §ikil.yette bulundUill· ~it 

- Sigara. içmeıneıeri 11 

s:dir. Arkadaşları yine Suriye te
baasından Kürtler dağının Raco 
nahiyesinden Memeli köyünden 
Reşit, Mahur, Davut ile Kınkha
nm Gökpnıar köyUnden Suriyeyc 
firar etmi3 Hacı oniba§ı oğlu Yu
ı:ıuftur. Ba.ba. ile oğul her ikisl de 
dilşmana hlmıet ettikten sonra. Su 
riy~ye kaÇllllllardir. Şakilerden 
birinin de Gavur <l .. .;mdaki müsa.
cleıneleroe maktul düştüğü haber 
almmıe~. Ceset aranmaktadır.,. 

hP '/B 
tarda. bulwınmam. LeV et 
bizi dinlemezler, dedi. l)iğ 
rura ayni ~ikayeti yap~· 
çen Runı vatanda§Lara lb 
du. Kendlsile alay ettiler· 

Bunu yazmakuuı roakl8 
demki memurlar yoıcuısra 
tenıiyorıar. O balae zs.b.-Url)e 
bu memnuiyet tatbik etti 
Vapurdan atıayanlarde11 d6 
gibi slgara ı.çenlerimizdeB 
namaz mı 'l DenizOyU." 
dikkatini çekertın.,. 

•------ ----------------------------, yüdü ve neticeclc gece gündüz ırnüt~ 

R A L 
Yazan~ uğultularla dönen bir değirmenin 

- Hanımefendi, sizi tanmıl§ olmak Edebi Da M 1 ) 1.1'\.\ n arasına onlar da hiç bir mukavernet 
·ni asla unutmıyaca~ım; kendinize ha· Roman ~ U 1EFIK AHMET bulamadan yuvarlanıp gittiler. 
arkadaşı ,s>larak bir genç doktoru intihap SEVENGIL Nipntafı aosyetesi adeta l90 

u.-.-ıı.&9· olduğunuz için de tebrik ederim; el- Bursada kendisini temsil ettirmek üz~ 
e lkiniz de biribirinize layıksınız; saadet açlığını gideremiyorum. Ali Ceylan Ahmet Dündarla &imaya bir dınlı erke\ıi bir heyeti buraya gön~ 

rı111me:Iınİ ederim. Gülüşerek aynldılar, her biri kendi çok yeni simalar tanıttı: holde oturup biyeli; Ahmet Dündann genç; yakJP"'"': 
Eski ~acı hali kaybolmu~. nikah dai- oda.!mdan geçerek ve eon bir defa aynaya sohbet ederlerken de profesörün kanın ah· hocalan tarafından liyakat ve zekası.~ 
de yeni evlilere nutuk aöyliyen bir ev• bir göz abp sabah tuvaletlerinin tam ve mü- bablarile birlikte bahçeden içeriye girdi. dilen bir adam, Selma T umnılun ~ 
·nne memuru ciddiyeti takınmıştı. Ah" kemmel olduğuna .kanaat getirerek kendile- kadın olmam onlann bu ıheyetin içİ~a 
Dündar izahat verdi: rine lazmı olan diğer şeyleri de alıp korida- 17 tA istenilerek, ellerinden tutulup ~ti 
- Dün akşam için özür dilerim; ye• ra cıktılar; birlikte merdivenleri inmeğe baş- • yer bulmalarına sebep oldu. Yenı~ td. 

ten 199Yıra, nasıl oldu bilmem. önce aşa- !adılar. Doktor Ahmet Oiindar1a Sehna T um~ nunda, holde, oyun odasındaki top1'!11 
bir kumar fırtınasına yakalandık; son· Yemek salonunda tek tük masalarda rul, Çelikpalu otelinde geçirdikleri bir haf- da daima hazır bu1undurulduklan gibı S 

da vakıt gecikmiş oldu, odalanmıza çıkıp oturup 'kahvaltı eden kimseler vardı. Profe• ta içinde hemen hemen hiç bir gün yalnız- leri asfalt yolda Çekirgeye [kadar ~ 1 
llillllattık.. eör Ali Ceylan n-arsona: ldı.: imkinmı bulamadılar. Burada bu mev- eden yürüyüşlerde~ gündüzleri U~;, 

- Nasıl) •• Kumar an oynadınız dün - Bizimlcller ge)ip gitıtiler mi) simde pek çok otellerde görülmeei mümkün maçlarına doğru uzanan otomobil~-" 
~ · Diye eorda. olmayan pek faz1a miifterek bir hayat var terinde de ihmel edilmiyorlardı. ~ 
- Hayır, biz oynamad!li, oynıyanlara - Hanımefendi sabahleyin edcım 'liah· clr. Hemen hemen otelden %İyade bir klöbcle Başka bir ifade ile şöyle <le sö~ı, 

r.;ıım.ıı:uaudk; seyretmek mecburiyetinde kal• valtı edip çıktılar. yaşanılıyor gl>iydi. Küçük oteli lstanbuldan lir:- Üçer beter :ıci~ilik gruplar, bu g~ıı ~1 
..-aı~: ne ben, ne de nipnlmı bu iıten anlamr CevaıbmT aldı. grup halinde gehniş olan eMi ahbaplar clol- hazırlarken hemen daima Ahmet ouıı,-111 

da. .. Bu mecburiyetin bizi ne hale - Öyleyse rahatsız olmazsanız l>en de dunnufttt. Onlann drşmda evvelden gelmiş da gelmesini isteyen kadınlar ve Selına t 
duğunu tahmin edersiniz. sl'71n ınasanna misafir olaynn. te4c tük yabancılar da ya oyun, ya güzel ka- rulu rica ve 191'8rla davet eden erJdcelet 
-BiV.m evdebazan eğlence olarak kü· Diyerek Ahmet Dündarla Selma Tumrulun dmlann etrafında toplanmak vesileslle bü- 1unuyordu. ~ 

öküde oynanıyor; ben de hu ite bir tüı- karsrsma geçti. Hoca ile talebe eski hatıra· yük grupa karıtıp gitmiılercli. Ahmet Dün- Kumar hoglarma gitmemişti; -'C: i 
1Btnamadım. Bizim 'hanımlar ve misafir lardan, bu~ün izi kaybolmuş arkadaalaıdan. darın eskiden tanıdığı mealekda,lann burada holde, otelin önündeki büyük -v~ ~ıf1' 

_.... ... • ... ,iz oyun ma1Bsma o urdu klan zaman memlel<:etin dört bir yanma cla~ılmı~ ~ski t8· bulunma.r zaruri olarak genç hekimle ni- rasta, §Urada burada~ ven~ tıb 
•·•1ı1a.,· .... a salondan tmı.kJqmm .. Ey, kahvaltı leben'n adtetılerinden, vazifelerinden, me- şanhsınm da bu kalclba.lrktan uzak kalmasr frsıltı, yarı ıgülüıPl\e, yan tariz, yarı so 

1 
111iflınek için yemek salonuna inmiyor musu· muri <'tlerind"'n Jmhsettiler Snlon~ :ıirip er- na imkan vermedi; meslekdaşlar ve aileleri- seklinde yapılan dedikodulardan ba:z:at1 

z? .. Asl... belki genderi drıvurur, fakat kanlar yanfenndnn ge~erken•mofeqÖrli 11e- le ba!lıyan tanışıklık, ahhaplann ahbaplarile ker gibi olmu~lardı. 
~Rlen...m.hahlan lrahuAl.n .. t:m .,,,,J,.n 1.,,,..., .. ,.,.. ... __ }~ ...,.). ...J. L-. .. lb..1'---..-.._---ı......;.;.---1-----~-...ı~"--~...l.-ı-...;:L....a......;....&..;;.._, _________ .;..... _ __.ı~----.e.-



• 
Odun ve kömür 

meselesi 
Mürakabe komisyonu tarafından 

yeniden tetkike başlandı 
Fiyat murakabe 'komisyonunun 

son içt.imamda lstanlrnl kömürcillc 
rinin kömür fiyatları için ya.ptıkla
rı i:irnz.lar \'O çıkartmak i.~tcdilderl 

mil~külat ilzcrine fiyat murakabe 
komisyonu bu i.c:in mahallinde tet
kikine karar vermhı ve bu let.kik· 
lelin yapı1ma.smı fivat murakabe 
bürosundan istemiı Ur. Fiyat mu
rakabe bürosu k:ırar üzerine Si
nekli, Çerkeş ve 1strancuya üç fi
yat murak.~i gördcr.miştir. Bu 
memurlar bilti.hnra Şile ve civarı· 

na gideceklerdir. 
EV":elce kömür fiyatları tesbit 

olunurken belediye lktısnt müdür-

·1 op \anctların 
yaptıklan ihti~ar 

ylizünden 

söy!i.iyorlv.r 

l lüğü mahallinde tetkl.kler yaptır
mış ve kömyr narhı buna göre ko
nulmuşt•ı. Fakııt sonradan zuhur 
eden bıı.zı vaziyetler komisyonda 
kömilr fiyatlarının yeniden tetkik 
zaruretini doğurmuştur. 

Komisyonun §lmdiki tetklkleıin 
Hk snfhasmdan edindiği kanaat 
kömiir flyatlarmm kiloda 20 para 
kadar daha indlrllmeğe mütehnm· 
mil olduğu merkez.ln<lcdir. Tetkik
ler ikmal oll'nur olunmaz bu hu
susta kati karar verilecektir. 

Oğr-endiğimize göre• komisyon 
odun fh"ntlarıru dn veni<len ele n. 
lacakt.ıZ-: • 

Bilecikte 
ikikaGap sürgüne 

mahkum oldu 

ı:a.s.ıplar. et most.>ks'nin gene 
yolunn ginncmiı; olnıac:ından ı:ıkıl-

yetçi bulunıııaktadıriar. l\onulan 1 
kayıtlar ve alınan tectblrlcr sa-

Bılecikten yazıldığma. göre. be 
lediyenln koyduğu narkı kafi 
görmiycrek c.t kesmemek sureti
le milli korunma kanununun hü
ktimleı-ine aykırı harekette bu
lunan iki kasap·ikiser sene sür• 
güne. ellcrindek i ha.yvanlarm 
miisadt·!'esine ve 50 şer ve yüzer 
lira para cezn!;t ödemeğc mah • 
kum cdilmi~lcı'Clir. ~lüsadere e
dılen 100 den faz.la hayvan pa
Z.."lra cı'rnrılmış ve satılmıştır. 

yesinde \•alua et bol bol bulun -
maktadır. J.'akat celcplcrle to:;ıW.n· 
cılar ve toptancılarla celeplori:ı 
mUneseboti elnıı tanzim cdılcme· 
ıniştlr. Kasaplar bu yaziyet kar-
şısında daha fazla tnh:ımmül edc
miyeceklerini ve b\r ç.ok ka.sap 

dUkkllnla:mım kapanması zarureti 
hasıl ola.cnğmı ileri siirnıc.ktcdh- -
lııtr. 

Knsnplnrm ifadqslne gqre, mu 
tavassıt toptancılar ccleplorden 
koyun etini pahalıya aldıkları için 
kasaplara da pahalıya satmakta 
fakat fiyat murakabe komisyonu· 
nun koyduğu nariı üzerinden fa -
tura vermektcd'rler. Ancak blr 
cürmü nıeahut korlcusuyla katiyen 
bir yabancıya. satış yapılma.makta 
ancak her kasap tanıdığı topta.n
crdcı.n mal alabilmektedir. Aynı ~
heple muhtelif znmanlarda top • 
tancılarla ara.~ını nçmış olan kn -
saplar slındi etsiz knlmo.ktnclır. 

Fiyat mum.kebe büroGu, bu çok 
mühlm vaziyeti ehemmiyelle tet -
klke t.:ışlrunrntır. BJhassa, &Un 
pahalı olarak kas:ıplo.rn golmesln
<lensonnı. kasııplann halka no gıni 
ı:ıartlrla mal sattıklan mern.k edil· 
mektcdir. 

Güzel San'ntlar 
umum müdürü 

Bir müddettenberl şehnmizde 
bulunan maarif vekal<'li güzel sa· 
nntln.r umum müdürii Tevfik dün 
Anka.raya gitmistir. ' 

Tele fon müdürü 
İstanbul telefon müdürii Niya

zi Tezer Ankarnya ~itmiştir. İs· 
Uinbul telefon müdürü Ankara -
do. vekti.letle y ni Aksaray sant
ralı inşaat ve Tstnnbul şeh<'-kesi 
tcv~iatma başlanması için temns 
ta bulunacaktır. 

Kanalizasyonda 
çalışırken toprak 
altında kaldı 

Fatihte Hasanhalife mahallesin· 
de oeaklı sokaktn Ali Ulvi ve Me. 
Jfı.hatln yaptırmakta olduğu inşa
a.tta ~ışa.n amele Ömer oğlu Meh 
met ka.nali7..asyonda meşgulken, 
birdenbire üzerine topraklar yı. 
kılmı:ş ve toprnk altmdn ko.lnıtH -
hr. Dl:'rhnl yeti§enler "Mehmetli 
baygın bir halde toprak altından 
çıkarnrnk hasta.neye kaldrrmışla.r -
dır. 

7..abıta tahkikata devam etıııek
tedlr, 

,,,. 
1 

• Kocaeli ,,.alisi Zlyıı. ~keli, yaylak 
kaymakamı Şııhat Ural. Aydın sefer. 
berlik rnUdUrU EmJn Glın\'er ve Ço· 
rum nU!us mUdUrU Şevkl SUsey muh. 
telif zamanlarda göstcralklcri b3şıı
nlarından dolayı Dahiliye Vcktıletin· 
ce takdirname ile taltif olunmuşlar. 
dır. 

• Postn, Telgraf ve Te:t'!on Umwn 
l!UdUrlUğU memurlan anısında bazı 
değışlklikler ynpmaktadır. Bu arada 
muayyen terfi mfıddcllerini dolaurmuş 
olan memurlarm da kadro mUsaadesl 
nlsbet!nde terfii cihetine gidilecektir. 

• Devlet demlryolları ~!ctıno umum 
mUdUrlUğü cer dairesi ~ısllğine mez· 
kur umum mUdUrlClk f'!-:. heyeti reisi 
Şaban Daga tayin edilıni§Ur. 

• Ankaı'a Etnografya Mllz-Oyl mU. 
dUrü Osman Ferit Sağlanım iktidar 
ve iht!sassmdıı.n istifade collınek uzc. 
re ya§ kaydından lstisnaeı:: çalıştınl· 

ması İcra Vekilleri H<!yctince kabul 
edilmiştir. 

• Ankara.da Atatürk pı:.rkmda yar. 
tırılmn.kta olan stadyomun ana du· 
varları bltml§tir. !çinin tesviyesi \ 'C 

bisiklet pistinin ikmal iei 10.700 11. 
raya ihale edılml§tir. 

• l{nnıcabey harası mUteh ssıs şet· 

lcrindcn Hikmet Şakir Eker Tokat 
İnekhanesi mUdUrlUğUn~. aync ineltha· 
ne mUdUrU Salt CU\•en Tokat merkez 
veterinerliğine, EUlk 'bakteriyoloji a_ 
sistanı Naci örpen lzmlr tahllffuz· 
hanesi '·etcrinerliğıne tayin edilml§_ 
!erdir. 

• mı.rs varidat mUdUrü Snbrl Çetlı:
kol Siirt varidat mlldUrlUğUnc, Tokat 
varidat mUdUrU Musta!a 11kdemlr Ha· 
k!n varidat mUdUrlUğünc. Siirt varı. 
dat mUdUrU Emin Kavuncu Kars va 
rfdat mUdUrlQğüne nak:t"!lı uıyin edil. 
mlşlerdlr. 

• tzmlr taoe :mUUUrlUğt.ı kadrosu gr
nl.§lctllmckt~dlr. laşe :mUdUr!Uğüne 
Trakya umumi mU!ettl§Uğl lstatıstllt 

mUdUrU Nazım B:ı.lknn ve raportörlU· 
ğe Ktı.lıya tayin edilml~t!r. 

Bir Yangın 
Diln ak§am saat ı 7 de Beyleme

yinde Buıihn.nlye ırnnlıallcsinfn Ab
dullaha.ğa. caddesinde 17 numarnlı 
Pvin il.st katından ynngm çıkmış, 
C\' tamamen yandıktan sonra sön
dürillebilmiştir. 

Annerele Öğüt 
Çocuk E lrgemc Kurumu Of!neı 

l\lr.rkc:r.lnden : 
Kurumumuz ta.rafındmı nr..şredllen 

(Annelere öğüt) mektupları yeniden 
basılmıştır. Bu öğtl'lcr 12 mektuptan 
lb.-.rcUr. Çocuğun dot!'uşundan itibn· 
ren ı ycı.şma kadar nam~ bnktlacağmı 

öğretir. 

nu ınektuplann adregnizo gönderl. 
lebllmcsl lçln mukabllhıtl~ kurumumu· 
za 'i lrnruşluk blr posta pulu gönder_ 
meniz ve sarih adrcsini.Zl bildirmeniz 

ld1fidlr. 

, .. .. il • · · ' 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

22 tngilizceden Çeviren: H. MUNIR-
tişeooktlk. Fakat otcle girerken 
Bondl 'un hademesi koşarak geldi 
ve bize derhal ya.zıhane)'C dönme 
mi7j rica etti. 

Tekrar Bondl'un yazrhanesine 
döndük. Bon<ll'un yanında spol"" 
cu kıyafetli iki genç vardı. Bu 
iki genç bizi merakla süzüyordu. 

Bondl: 
-Tamam, dedi. l~i ki sizi bul 

muşlar. Siz iburadan çıkar çık . 
maz bu iki arkadaşım geldi. Ta
mştırayını: Mister Hocson ve 
Mister Taylor ... Ga?.etedc cina -
yet havadisini okuyunca, bazı 
mühim şeyler bildiklerini hatır
lamış ve bize bildirmek üzere 
gelmişler .. ikisi de Mister Esmo
run eylül 25 de Peytll Bric is
tasyonuna gcldi~ni hatırlıyor
lar. 

Çancy, gençlere döndü ve: 
- Aynı günde şekerci dükkfl· 

nmdn pa.<;ta yemeğe inen iki kişi 
siz misiniz acaba? diye sordu. 

Gençler hayret iç.indeydiler. 
Hocson eordu: 

- Nerden biliyorsunuz? 
Çaney ta.f.silata girişmek iste

miyordu: 
- Nereden bildiğimi ~imdi bir 

yana bırakalım. Sizsiniz değil 
mi? 

Hocson cevap verdi: 
- Evet, biziz. 
- Paytli Bric'c niçin gclmışti· 

. ) ruz. 
Otomobille dolaşıyorduk. 

Epey yer gezdik. Nihayet Peytli 
Bric'de bir parça bir şey yedik. 
Vakrt bir hayli geçti. Arkada§ım 
Taylor, bir p;azetc arıyordu. At 
yarışlarile alakadardı. Ona dair 
havadisleri okumak istiyordu. 
Adamın biri, istasyona kadar gi. 
dersek ,orada gazete bulabilece • 
ğımizi söyledi . 6.59 trenile, ak • 
şam ga?.eteleri ~elirmi.s. 1stasyo
mı kadar yürüdük ve bir gazete 
aldık. İstasyondan çıkarken iki 
kişinin, kapı önünde duran bir 
salon otomobiline girdiğini gör • 
dük. Yani. gözümüze ilişti. 

Tnylor da arkadaşının sözüne 
iştirak ederek: 

- Ben de gördüm. dedi. 
Çnney sordu: 
- Bu adamlardan birinin Mis 

ter .Esmor olduğuna nereden hUk 
nıcdiyorsunuz? 

Hocson bu e ·nada Bondl'rn vü· 
züne baktı ve: · 

- Onun olması ihtimalini dii· 
ı:;ündlik. Orta boylu bir adamdı. 
Elinde bir küçük bavul vardı, 
Yaşlıca idi sanırım. 

Çan~y kabul etti: 
- Evet, evet .. o olacak. Fa

kat bura.da bir mesele Yar ki. 
çok daha mühimdir Mister Hoc
son! Mister Esmor'un yanındaki 
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Asker aiJelerine, mill~tçe yardım, artık biı· mürüvvet 
işi o:maktan -;ıkmış hir knnun emri, bir vatan vazifesi ha
fü1i almı§lıı. 

İki üç eündenberi, bindiğimiz nakil vasıtalarmda on. 
ların payını d9. ödüyoruz. Bunu candan, 3önülden yaptı. 
ğımıza şüphe yok. Fakat ~ünkü gazeteler, fenD bir ılıaber 
verdiler. Bilmem hangi hatta işliyen o'Lobüslerden birisj, 
halka, paralarım aldığı halde, bu vergi,ye ait pulları kes. 
memiş. Yani __ huch~tla~da ~alnn topraklarını bekliyen, şehir, 
kasaba ve koyleruekılenn rahat uyumalarını temin eden 
asker kardeşlerimizin hakkını çalmış. 

Hırsızlığın bin türl\ir.ü olur. Hepsinde de hırsızların 
göğüs gerdiği bir tehli~<e vardır. Eve girerken, sahibinin 
kurşununu, sopasmı düşünür. Kazanç peşi:ıde koşarken, 
postu vermek 7hHmalini eh: hesaplar. Hülasa yürek çarpm. 
tısı, korku, onun bir nevi sermayesidir. 

Yol kesen hnydut, JSS!:l, karanlık köşeye sinen kar
manyolacı, taşıdığı silahm aynini, kendi bağnna çevrile.. 
bileceğini unutamaz. 

Faka•.: kenrJ\sjne emniyetle bir vazife verilen İ!Çİ, me
~ur, .h.u tü~l~ ~ehHkeleri söze alıpadan, ayni kötülüğü iş. 
hyebılır. İkısınm Eı;rasında bence hayli mühim cc:za farklan 
olması lazımdır. Mesela, :şte ıu otobüs biletçjsi patronu. 
nun hakkını ç.alarnamı§, ama zavallı asker ailelerinin rız
kına vicdan$~Zca el uzaknıaktan çekinmemis. 

Meselenin ahlaki f~C'.z.atini muhakemeye lüzum yok. 
Çü?1kü bu, daha ılk bakı51 a bütün acılığiyle kendini gös
tenyor. Bu kadar iğrenç h;r alçaklığı titremeden yapana:: 

- Utanmadın mı? 
Der:;ek, o vicdansız, bize güler. Vereceğimiz cezaya 

gelince: Silah bil.şında yc:ışanılan günlerin kendine mah
sus yalçın kanunferı, ke,fdıı hükümleri olmak gerektir. 
Bu türlü suç u•an sivil mahkemeler değil. haJ'!'.) d\vanlan. 
na, d.irme büyiı\tücü adeı.eler arkasından bakan askeri 
mahkemelere vermeli. Bu ahlak ve vicdan mik"Oplan an-
cak bu ız:ihi ş;ddetli tedbirlerle yok edilebilirler. ' 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

GONOEN GONE 1 

e dayanma 
uvveti 

Y EDl GÜN idarehanesinin 
:resim odasmdayım. Us. 

tat: Hamiz. "KarikatUr" ün bu 
haftaki sayısı için hazırladığı 
resimleı·ine son şeklini veriyor
du ve bir yandan sohbet edi
yorduk... Derken içeriye, elin
de boru gibi uzun bir mukavva 
ile bir delikanlı girdi: 

- Karikatürlerim var efen
dim, dedi. Göstermek istiyc• 
nıın. Muvafık bulursnnız, mec
mualarınızm birinde bastırmak 
isterim. 

Ramiz, derhal. delikanlının 
elindeki boru gibi mukavvarı 
aldı; önüne koydu; açmak içın 
bir hayli uğraştı... Mübarek 
genç, eserinin değerine verdi~i 
ehemmiyetle onu sıkı sıkı öyle 
bir sarmış - ve bu yüzden mu
ka\-va, boru kalıbını öyle be
nimsemişti ki •• açıp masn üze. 

adnmı görecek olursaruz tanır 
mısınız? 

KISIM JX 

Ben. Hocson'un vereceği ceva· 
bı heyecanla bekliyordum. Çün .. 
kil bu cevap, işlerimizin büyük 
bir kısmını halledecekti. "Büyük 
Otel'' direktöründen aldığımız 
mahlmat, bu iki gencin söyliye -
ceği sözlere uyacak olursa fev • 
kalade bir buluş olacaktı. 

Fakat Hocson'un verdiği ce • 
vap ümidimizin hilafına çıktı ve 
kendisinden daha fazln bir yar. • 
dım temin cdemiyeceğimizi an
ladım. 

- Hayır, dedi. Öteki adamın 
nasıl bir adam olduğunu tarif e
dmniyeoeğ'im. Çünkü o kadar dik 
katimi celbetmedi . • Doğrusunu 
isterseniz, bu ndam, bize sırtını 
dönmüştü, Otomobilin kapısını 
arkadaşına açıyor ve eşyasını i• 
Geriye koymasına muavenet edi· 
yordu. Sonra kendisinin içeriye 
girdiğini gördüm ama, şöyle böy 
le.. . Sonradan böyle büylik ve 
heyecanlı bir hadise ile alfı.lcadar 
olacaklarım ne bilelim Yalnız 
şurasını da söyliyeyim ·ki. bu \>
teki a.dam. iriyarı birisiydi. 

Taylor ilave etti: 
- Geniş omuzlu idi. Ben de 

bukndar hatırlı onım. 

Hocson daha fazla malumat 
veremedi~ne ınUteessirdi: 

- Ne vapalım, dedi. Ancak 
bukadar ·biliyoruz. Acaba buka. 
dnn olsun işinize yaramaz mı? 
Çaney bir tavsiyede bulundu: 

(Devamı uar) 

rıne yaydıktan sonra, biraz bo 
bulunsanız, hemen sıçrayıp yus 
yuvarlak oluyordu... Ozcrindc
ki resimlerin istiklbali namına 
iyi bir işaret değil! .. Gelmele
rile gitmeleri bir olacağını, be
ğenilmedikleri için geri çevrile· 
ceklerini seziyor gibiydim Re
simlerde in.ntçı bir çekingenlik, 
daha doğrusu, kusurlarını ba 
kalarma gootermemek için can
lı bir ihtiyatkarlık hissolunu
yordu. 

Fakat Ramız, bu mukavva· 
larla yaptığı mücadelede niha
yet muzaffer oldu. Her ikisini 
de önüne sermiş, dişi çekilecek 
veya silnnet edilecek bir çocu. 
.i:run kol ve bacaklarına hükme
der gibi. dört yanından bütün 
kuvvetiyle kontrolü altına nl
mıştı. Eserin sahibine dönerek 
tenkide bruıladı: 

- Azizim, evvela desscniniz 
zayıf! .. Sonra, perspektif kai
delerine dikkat etnum1işsiniz. 
Şu adam geride olduğu halde 
ilerdekinden daha büyük görü. 
nüyor. 

Delikanlı kaygısız bir cevap 
verdi: 

- Ben onu öyle gôrtlyorum. 
Ramiz. itidal ve nezaketini 

muhafaza ederek tenkidine de· 
vam etti: 

- Des.seniniz zayıf demiş
tim. Şu kola dikkat ediniz: VU· 
cudun umumi nisbeti içinde ne 
kadnr ince bırakmışsınız! 
Delikanlıda, gene aynı cevap: 
- Ben, öyle görüyorum. 
- Kulağa ne buyurulur? Şu 

dörde bukülmüş mektup zarlı 
gibi şeyin "kulak" la münase
betini bulamıyorum. Karikatür 
öemck. tabiat1an büsbütün ay
rılarak ıstediğimiz gibi çizgiler 
çizmek değil ki ... 

(l.liıtfen r.:o,•faw revirini"') 
HiKMET MUNIR 

l ırm ı evvelkı Vakı1 

» J',;:\IUI 921 

Halicin t~thiri 
meselesi 

Halicin bir çok ycrlerimn dolduğu 

...c bunun da seyrUsdu· cn,cel ol 
duğu Hallç vapur ı;rketı larafmdan 
Ticaret ve z• ant !lleuırc.Uno bildlril 
mlşUr. Bu meselede a~:tadar vehre, 
ma.ncıll m11zkOr nezn~t ta.rafmdnn 
haberdlLI' e'1ilmlş ve kt§JD hUIOIUndcl' 
evvd ltıT.ım gelen ta.thlratm icram ı. 

çin te~bbUsatl l~lmede bulunulmu 
tur. 
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·yef e i 
Rus ı a arının 

• • 
gerıs,ne 

1 
1 
r 

.Bem, 7 (A.A.) - Ceocvrede 1:ık&D 
Le. Suls.sc gr..zcte.sinln R<'rlln muhıırl· 
tı1J1 bildiriyor: 

Bcrllnln IAhlycttnr ıııcnbnlarmda 
dlln akp.m blldirlldlğ'.n~ göre merkez 
cepheslnd cereyan «ıeu fidde:..U mu_ 
harebcler neticesin do Ki;> t'1tek1 Sovyct 
kıtnıannm gerisine yapd:ın tazyik git 
tikçe artma'ktndır. 

Yine ccnuptakt vaziyete- mntenllfk 
ınnnicıar blr hab<ır daha t•tııımı.ştır. Bu 

ha.bere göre tsıınd mmtal:amıdaki tr 
çiler :Moskovada.n gelen h.r emirle tah 
llyc edllmeğe ba~lanmır.t.Jr. 

lü:ubalıir, bund:ın, Rusyt> için btıyUk 
bl.r ehemmiyeti olan bu bavznnm da 
t.erlı:edllmcstne karar vertıml§ olduğu 
mAnasmm çılcanlması IAzmı gelip gel 
m1ycccğt.n1 .sormaktadır. 

Ruzveltin 
annesi 
:Vefat etti 

Ha)"l1 Park Nevyork, '1 (A.A.)
RuzvelUn annesi, Glı-enviç aaatlle 16 
yı on be~ seçe vefat ctmıctt.r. 

11.ııyd Park. 7 (A.A.) - Cumhurre. 
isi ve refiknsl, CW:ıartcsı. gecesini, 
RuzvcIUn ftllileainin lbqı ucwıda geçir 
l1l4lerdl.r. 

Nevyork &aaWe 11,15 te .cm Dllf..ı.. 
n1 verdiği zamanda yaıımda bulunu· 
yorlarüı. 

MUtcveftiye, 12 saattenberi kendlne 
malik değildi. 

.A1le doktoru Scott Smfth•1.ı:ı koyda· 
ğu te~ göre, öJUm sebebi fazla 
yaşlılıktan mUtcveWt ht&di deveran 
ldfayetsizllğld!r. 

Madam Sarah .Delana Ruzvelt 86 
yqmdadır. 

l~UZVELTlN NlJTKU 
Vaşln ... ton. '1 (AA> - Beyaz Sa.. 

ray mt?murııın, cumhurreisinln, Pa
zarteal akrsamı a!Syllyece.ı. olduğu nut. 
ku, nmıcsl.nln vefatı dola~myte. söyle 
mekten sa.rfnınznr mı edc'ceğt, tehiri
ne mi, yoksa sliylemeğc mı karar n· 
reccği :tıakkmda pmdiyo ~ hicb1r 
f1k1r beyan cdememl.§lerc!fJ'. 

Alman tedbirler değ~-:Jmedlğt tak 
dirde Cumhurrcls1 Ruz~·t'lt nutkunu 
Va~.nton yerine Hayd Parktıı.n .aısyıı. 
yeccktlr. 

Musolininin 
• 

mesa11 
(IJa.<J tarafı 1 rnrildeJ 

olan memleketimizde en tıarareW lıiıı· 
slyat ile kllr§llanmtf o1'u~u aı.ze 

temllı eclebllirtm. ÇilnkO F1n mnıeu, 
gir:ljinlf olduğu çıeUn mllcadelcde ltaı 
yan milleti tarafmdan kc.cJlalne gös,. 
~ olan bUyUk sempatiyi ve yap. 
mg olduğu mlliıb-t yardı:n.. dalma mllı 
nctarlıkla hatırlayııackttr. Eluıeıa.ns, 

size Fin ordularının nrkaol!.§ setA.mmı 
gönderir ve sizden gercıı: kcndJmln. 
gerek Fin milletinin hllr..neUeriı:ıl ka· 
bul etmenizi rica ederim. 

- D:m öyle görüyorum. 
- Kulak b öyle görülmez azi· 

zim. Böyle kulak olmaz. Bu, o! .. 
sa olsa ... 

Delikanlı omuzlarını kaldırdı 
ve sesine biraz da cesaret vere
rek aksırır gibi şiddetle: 

- J3Gn. öyle görüyorum, d~ 
yip kesti. 

Söze kan~nk arzusu i<:im· 
den gclm="miş değildi. Şu deli .. 
kar. rya ''tenkide dayanmanın" 
n<> demek oldui{unu anlatmak 
h muvaffakıyetin ancak bu 
suretle bulunabileceğine dair 
birkac söz söylemek istiyor • 
dam. Fakat delikanlı teh'ikeliy .. 
di. Öyle gnrip bir görüş ve ka
naati :vardı ki, beni, olduğum 
yerde düc::ündürme~e ba.c::,amış.
b ... "Karikatür" meemuas1nda 
bastırmak a.rzusile ~etirdiği 'in
san resimlerinin kollanm a ma 
llaba.~. kulaWtıı pirohi gibi. 
kafasını • bir taksinin arkadan 
görllnüşünü andıracak derece
de • hebenneka ve biçimsiz bir 

ı 
lngiltere 'kralının 

milli dua gününde 

Müttefiklerin 
galebesi için 
Bütün klise rüesasının 
iştirakiyle bir ayin 

yapıldı 
Londra, '7 (A.t\..) - Bugtınkll pa_ 

zar gtlnQ, İngiltere Knı!mm mmı dua 
gUnll olduğunu ııllylıycrek bUtUn mll· 
letl davet ettiği hususi Ayine, her mez 
hebln kllse rüesası ııı~nık etmi§tlr. 

Ber smıf naker, mu.'uı!ız efradı, 

mllll tnUdafna lşçllert. harp malzeme· 
at fab:ikalarmm tşcilerl memleketin 
her tarafında bu Ayinde hazır bulun. 
muşlardır. 

.Ayini, bu sabah Cnnterbury bawes
koposu De lrlıında klliıeai relsl, Galles 
ba,-p!slcoposu ve Hnr kUse reisi 1cra 
etml§tlr. 

Raciyo lkı ne~redllen t>u 14yf.nde Kar_ 
dlnııl Hlnsle,y ve York başpeskopoau, 
sureti mahsusndıı hitabeler irad ct
mlıılcrdlr. 

Cııntcrbu:-y başp~kOp.Jru şu sözleri 
rılSylcml§tir: 

' Billıassa dua edlnlz k1, mUttetfk· 
ıc:r da\'8.SIIltn n.za.meu açıkÇ& gısrtrı .. 
sUn; taglllz milletile oc!ıertnın ittihat 
ve kuvveUcrl sayes1nd~ hombalar mu 
harebeslnl lmz:ıno.cakları lylden 1y'lye 
anlaşılStn.,. 

İrlanda kllScst :rcl.si ''Rus mll!eti 
lçlll, §iddcUe mukavemet eden Kızıl .. 
ordu için. llısa!au bir zulUm altında 
ezilen mmctıer için, bar.ıar arasında 

bulunan Polonya, Yunaı:ii'tan ve Yu_ 
goslavy:ı. itın,, bilhassa dua cdilmeslnl 
~Ur. 

KardJnal Hlıuıley, Avn:pa mlllcUe· 
rl.ı:ıln bllbasSa PolonyanıL çektiği ız· 

tJraplar bnbsinde uırar <>tm~ bu mil., 
lell.ı:ı fikir kUltUrUnUıı ve lstlkballnln, 
bile 'bile mahvi ':StenDcUg-ınt söylemiş, 
bUtUıı milletin h:ıyntmın ve bUrrlyeU .. 
n1ıı mahvcdnmeal latenerılldlğml ısrar 
la W.ve eWkten aoııra dtmlkUr ki: • 

- Polonya.. olmdl, oğullanm ve bil· 
haS3R genç kızJarım, ölhmden de be· 
ter olan esaretten kurtarmak için Rus 
mllletile bir pakt lmMiaıru:tır. 
Rusyanın, ynbut Rus hUkllmctlniı:ı, 

başkıılarma karp •ve p,,,ıonyaya luırşı 
bUyUk hatalan vardır. Fakat rUesası 
hntalar 1rtikAp eden millet, kendJ me. 
na!llne kendl81 ihanet etmemi§tlr. 

Fin ordusu 
Yeniden taarruza 

basladı 
Hclshıkl, 7 (.ı\.A.> - Resmen 

haber verildiğine göre oldukça u
zun bir tevakkuf devresinden son
ra, temmuzda başlıynn taarruz, 4 
eylfrde tekrar ibaelnnuştır. 

Üç gün sllren muharebeden son
ra. krtnlıınmız 75 kllomcı:re iler -
lemişlerdir. 

Son günlerde, diişman, araz;mi 
zi bomhala.mıştır. 

Finlnndlya tayyareleri, La.doga 
gölünün şarkı::ada ve Murmansk 
demlryolu lizcrinde düşı:naıı kıta. -
larmı bomhalnmı$fordır. 

Bir tren tahrip cdilm13 ve yedi 
dCşnıa.n bombardm:uıu tayynrcsi 
düşllrülmüşUlr. 

lfgal altındaki laviçre 
konsoloslukian 

kapatıldı 
ZiirUı. 7 (A.A.) - 1sviı:re gar 

z~tclerinden Bund'un veni ği bir 
habere göre, 1svitfN'nin ~"'ıı.l altın
da.ki Fransada ve Norveçte bulu
nan koruıolosluklan askeri mlllA -
hıwı.!arla veAtman mııkamlannm 
talebi üzerine kapnttlmr~lardır. 

gayritabillik içinde gösteren· 
gövdelerine karınca \'e bacakla: 
rma firkete <;alımı veren ve bü
tün bu münasebetsizliklere iti
raz edildikçe: ''Size ne; bn on• 
lan öyle görüyorum" cevabını 
konduran adam. beni ürkütür. 
dil. 

Çünkii onları öyle gören in .. 
san.~ kimbilir bizi nasıl görüyor• 
du? Netekim bir aralık Rami .. 
zin h~lamalarma artık kanık.. 
s:ınuş okiu~nu :ifade el!en bir 
ka.yıtsızlıkla, gözlerini bizim il· 
zerimizde dol:ıştırmağa koyul· 
du. 
. Besbell_i. o meşhur "görüşü" 
ılc. heı bır utvu.muza ayrı bir 
mahlUk hususiyeti vererek bi .. 
zi de bir şeye benzeteceku'! 

Sovyet 
tebliğii 

Moskovo, 1 ( A,A.) - Röyter: 
Bugün öğle üz.eri neşredilen 

Sovyet tebliğinde Sovyet kıtaıa .. 
rının dün gece bütün cephe bo • 
yunca çarp:şmağa devam ettikte. 
ri bildirilmektedir 

Bu tebliğe ildve· olarak Sovyet 
hava kuvvetlerinin cephenin ce
nubugarhi mmtakasmda dü~a .. 
na ağır zayiat verdirnıeğe de .. 
vam ettikleri bildirilmck-tcdir 
Bir süvari bölüğü 15 kilometre 
uzunluğunda. motörlü vesaitten 
mürekkep bir kafile görerek bir 
tank ve 60 kamyon tahrip etmi~. 
600 den fazla zaıbit ve nefer ö!
dürnıüştür. 

Çete muharebesi yapo.n müf -
rczeler tamir atölyesi vazifesini 
Kören ve Alman!ann Simolens:c 
istikametine götürmeğe çalıştik .. 
!arı Lir tanka taanı.ız ebni5lcr -
dir. Çetecilik yapan müfrezcler 
bu tankla. beraber 15 kmnyon 
tahrip, 3 kamyon, 6 otomobil ve 
altı petrol kamyonu iğtinam ~t;.. 
mişlerdir. 

Moskova. '7 (A.A.) - BugünkU 
pazar günü. garp bo"lgesinde yapı
lan mevzii harekatta yeni muvaf
fıı.kiyetler elde edildiği ha.bel' ve
rilmektedir. 

Gamcl istikameUndeki ikinci de
rece bölgelerden birinde, bir Sov
yet piyade fırkıı.m. bUylik bir mu.. 
kave.mctle l:ıırşılıı.5tıktan sonra 
müteaddit meskfın mahalleri tek
rar ele gcçinnis ve 21 tankla bir 
çok top taluip etmiştir. 

Garp bölgesinin diğer bf:r nokta
sında Almanlar, Kmn.r ırmağı lize
rlnde köpril ba§lıı.rmı tutmuşlıı.rdı. 
Sovyet tayyareleri pike hile~ 
n yıtparak, bu köprü lba.şlannı tah
rip etm'.§ler, dil.~ ırınn.ktan 
geçmesine m.anl oım~lar ve bir 
kaç yüz Alman ölciıinnUşlc.rdir, 

Kiyefte siildba 

Moskova. '1 (A.A.) - Moskova. 
radyosunun bildi.rd~<ine göre Ki -
ycf halkı normal hayaUarm:ı. de
vam etmektedirler. KadmUır mu -
tat "Veçhile, civar bölgclerdelci çift
çilerin her gfi.n mallan pazar mer
danlarmdıı. toplanııınktııCır. Şehir
de her ev ufo.k !ak:ıt kuvvetli bir 
~ale haline sokulmuştur. Halkm 
bir parolası vardır. O da şudur; 
Kiyef bir Sovyet şehridir ve öyle 
kalacak t.Ir. 

Lfü'lL'lGR~D DAYAı<.WOR 

Mosko\-a, '7 (A.A.; - Cumartesi 
gllnU ak§amı Moskova r~sml istihba· 
rat njnnsı tarafından nearcdilen bir 
tebliğe göre Lenlngrnd kıı.pılarmda 

vulrua gelen 1:ok §lddctu muharebeler 
de, son Uç gUn zarfm<b Sc.vyet kıtaa: 
tı tarııfınd:ın knzıımlıın muvn!!aklyet. 
ler.ln geı;cral Benderev'irı kumıındam 

nltmdaltl kuwetlcr tarn!ından elde e
dllmlıı oldu~nun söylcnlleblleccğiııJ 

bildirmektedir. 
B'J ajans şOyie diyor: 
Bu kıtaat çok tyi tş g&rm.-trtemr. 

Bıı kıtalar, Almanları ibtaayon ile ee· 
hlr arasmdıı.k! lblltün ıuevzllerindeıı 

çıka.rmı~lardır. General Bondarev'l.ı:ı 

kuvvetleri, nehri suları ntçıık olan 
noktalarından yUrilycrek geçml§ler_ 
dlr. Ve ı;ıimdl ccnub:ı. doğru ilerlemek· 
tedirler. 
DU~manın bu mmtııkadnld Sovyct 

hatlarma girml§ olan bır tank kolu, 
blr kıskaç hareltetı.:ıe y.'lkalanmıııtır. 

Ayni aj:ıns. 40 tanktan mürekkep 
olan bir Alman cUzUtnmıntn bataklı., 
ğa saplanıp kalını~ olduğunu bildir· 
mektcd!r. 

Almanlar, tedatUI bir vaziyet al· 
mıulnrdır. 

Ayni A:fmuı ruı.ve ediy<'l': • 
İk1 günde:ıbcrl Sovyet bataryalnn 

bu mmtaknyı mUtcma~~' en bom bar. 
dnnan etmektedir. 

.Bu ajansm telıllğl cıu ureUc dcvnm 
etmektedlr: 

Bondarev"in kıtaatı, c;tl§manm ce
nııhlıınndan ccnubıı doğru yayılmış ve 
ır.Unaka.lt'ıt yoluna tıınrruzdn bulwı., 

muştur. Diğer bir SovJet cUzUtamı 
da cephede taarruza geçınırstır. Al· 
manlıırın mevzileri, 1nhtüım etmt;ıtır. 
Alm~ar. rlcnt ctml"Jerdlr. Alman 
kuvvetlerinden bir ~ğu tes.llm otmuıı 
tur. Kıta.atımız ııtlyQk b!: 1aşc kafile. 
sine de hUcum emişler Vtı mlihlm mlk· 
tard:ı milhlmmat ve za!:ırc ıttınam 

etmişlerdir. Tanklıınma: Almanların 

12 Alman lopunu ez!' tarrlp etmı:. 
lerdlr. 

üç gtın dPva:n eder; muharebe es. 
na!ında Almanlar mcıkt ı ve mecnıb 
olarak takrtbcn bir aın;,r kadar ınmı.n 
kaybctmi:;lerdlr. 

_ Beni Ytılmrdnn .aeaiı ve acın. 
gıdan yukarı süzdü ... Fakat bir 
müddet sonra. lnılaklnnm~n 
du~u~nu his'ıedince, içLT.e 
vchımler geldi. Daynnnmıyarn!:: 
Qıktım. 

1!/KMET 'lı!ÜNIR 

7l inci Alın n tırkaımrn 407 inci 
nla_yının kara~Ahı ellm!7- gecml§tlr 
Burada bir talum ~nk 'ile alayın ha· 
rltalarını Ye sancat;'lllı e.e geçirdik. 

Alman 
tebliği 

f Bas tarafı l incide) 
!nglllz tayyare meydannu bliyük 
muvaffakıyetle lbombnlamıştJ:r. 

5-6 cy!Ul gn.cesl, Almruı savaş 
tayyarelerinin !skenderiye deniz 
UssUne yaptıkları ta.arruz esnasın -
da Alman 'bom.balan §ark limanına 
dil§milş ve mühim hasar olmuştur 
Bir petrol deposu yaktlm.-şt.Ir, • 
Aynı gece bahriye k~ tnyya. 

releri Slivcyş limanmdn demirli 
bulunan blr ticaret gemisini hasa
ra uğra.tm.ışt.Ir, 
~ g~ az miktarda. 1.ngiliz 

tayyareleri şimali garbi Almanya.
ya ve Norveç sahiline hücum et
m :şlerdir. Bilhassa Beckwn ve 
Dartmundda ika.metgfi.h mahalle -
rine bombalar atılmıştır. Slviller 
a.ra.smda. bir miktar ölü ve yaralı 
vardır. 

İnönü şehrimizi 
şereflendirdiler 

(B~ taTa.tt ı anctde> 
her köşesine örnek olmalı. 
dırlar. Güz.el aanat, ııüzel 
sevgisi deyip geçmeyiniz. 
Bir milletin terbiyesinde, se .. 
viyesinde yükselmesinde en 
maddi alanlarda çok kudret 
göstermek için güzel sanat 
sevgisi yüksek olmalıdır. Bu 
kadar istidatlı Bur11a, bu lfÜ .. 
zel ıanat istidadında, bütün 
memlekete medeniyet ve kud 
ret tCI§ımalıdır. 

Bursalılar, aziz vatand CJ§ .. 

larım, gece yarısı buraJ a, 
Bursanın her taralında beni 
dinliyorsunuz. Bu lıenim için 
bir zevktir. Bana karşı gös .. 
terdiğini:ı sevgiye tekrar te
şekkür etlerim. Size 
lerimi ve selamlarımı 
ririm. 

Yaşasın Bursalılar, 
an aziz Barsa. 

Milli Şefin bu Jıita..boleri cadde
leri dolduran on binlerce vatan
da~ tarafından oparlörler vasıtnsl

Gece avctlnn ve ta.yyn.re dafi top 
lan 10 düşman bombardıman tay
yaresi, donanma topçuları da bir 
dilşman tnyyn.resl düşUrmUştür. 
-------------1 le dinlenmiş, halle, müteakiben köy 

MağlOp Lüksenburg 
Düşesi 

Yarınki 
zaferden 

Emin 
--0--

Lüksenburga, 
Amerikadan müza

haret vadedildi 

!erine a.vdct buyuran Milli Şefin 
otomobilini sarara.lt "Yaşa, Sağ ol, 
göz bebeğiın!z, aziz şci.ı.miz,, n'.da
larile hararetli saygı, sevgi ve bağ 
lılıklarmı bildirmişlerdir. 

İnönü Ziraat Mektebini 
ve Askeri Müzeyi gezdi 

Bursa. 7 (A.A.) - Rcisiclimbur 
tsınet İnönü dün bunıdıın hıırcket 
etmeden önce, Ziraat mektebini 
ve askeri müzeyi ziyaret eylemi'] 
vemütcakıöen Bursalıların coşkun 
tezahüratı a.rnsmdn şehrlm.izden 
aynlnuşlardrr. 

Otomobillerle Mudanyaya kadar 
olan yolculuklnn e.snasmdıı hal
kın aynı heyecan ve aynı sevgi te
za.hürlcrilc karşılanan Milll Şef yol 
üzerinde muhtelif köyler clvannda. 
duranlı: Merinos sürllleri, zeytin 
mahsulü ve yağlar hakkında fzı:ı. -
hat almışlar ve direktifler ver -

Londra, 7 (A.A)- Lükscmburg mişlerdir. 
düşesi bugün radyoda Avrupayn 
bir hitabede bulunarak kUc;Uk mll İnönü şehr!mizde 
!etlerin hürriyetlerini muhafaza et tstanbııl, 7 CA.A.) - Reisicumhur ------
mek için fedak!rlıklı:ı.r ya.pa.n ve İP.Dlet lnönU dUıı ak$Wll B::ır&adan §eh.. 
döğilşen İngilizleri tekrlm etmiş _ rlmlzi tcşrlf buyurmu,l:ırdır. 

tir. ı------------~-
Düşes bundan bir sene evvel İn • 

giltere harbinin azami uiddet de
recesine vasıl olmuş olduğunu hıı. Siyam' a karşı 
t.Irlatııuştır. 

_o za.ma.nda.n beri bn 'harp, fena 
lıgm cehennemi kuvvetine karşı 
İngiliz tayyarelerinin kuvvet 1hld. 
m sayesinde· knt'i surette kaza • 
nılmrştır. Akibct, kat'i olarak ta.. 
ayyiln etmiş tir. 

BUyiik Br:tanya camiası gibi hU 
Yllk_ bir milletin Lf.ik.semburg gibi 
kU:;ülı: milletlere bağlıynn bu tosa 
nüt, ha.metli bir şeydir. 

BUtiln lngillz mil1::ti. V harfi i· 
I~ semboliz~ cdı1mektc olıı.n güne, 
nıhai za.fer gününe kndar sebat 
etmek azminde müttehiddir. 
DU~. Amerikayı ziyaret.inden 

bahsetmiş ve Amerika reisi cum
h.uru Bay Ruzveltin bUyUk Amc
nka.n milletinin h~ bir zaman kli 
çük Lüksemburg milletini unutmı
yacağını kendisine mlikerreren tc 
mln etmiş olduğunu söylem r;ıtir 

Dlişes şöyle demiştir: • 
!ngilterede ve Amerikada gör • 

dükl_?rim, !ngiıterenln galebe ça
lacagına ve Lü.ksemburg'un yeni
den hürriyetine knVUfiacağına olnn 
lma.nmıı arttınıu§tır. 

ıspanyada 

Büyük bir askeri 
merasim 

---0---

Dahili harpte ölen 4000 
i tal yan askerinin 

Cesetıeri mezarlarmdan 
çıkarılarak b r arada 
gömülmeleri kararlastı 

' 
Uııdriıf, 7 (A.A.) - Genernl Fran. 

ko ile Musaollni arruıındıı aktedllml§ 
blr IUIA! dolnyıslyle !sı;anya dahill 
harbi esnasında maktUl ufiDmU] olan 
4 bin 1taıynnm cantıpagne'dıı 166 
mezarlıkta gömllUl olnn ccscUerl hu· 
sust surı.:ttc Saragosse'dıı !noıı cclllmlş 
olan mezarlığa ruı.klcdUcrck orada hep 
bir arada gömUleeekUr, Orada halka 
nçık bırakılacak olan ~r kulıı ln~ c. 
dllecektlr. GönUllUlerln .~setleri, eski 
Roma mezarlıklarında olduğu gibi 
mezarlıkların duvar kenarlarına g6mU 
lecekUr. 
İnşa edllPct>k olan kulenin tepesinde 

tehlike arttığı için 
HükQmet 
Halkm bütün emval va 
emıakmi kendı emrıne 

amade kılan 

Fevkalade 
bir kanun 
neşretti 

Bıın.;kok. 7 CA.A.) - Gerginliği 
mUtcıruı.dlyl?n artmaktc. olan :tıeyncı 
milel Vaziyete kar~I kO)'D!Bk il.zere Si: 
yam pıırlQ.ıwmtoau, selAn.eti umumiye ------~ 
ye mUtealUk bir kanun JQyllıam ka.. 
bul etmiştir. Halk, em'Vil\ ve emlAkint 
ve §alıal ehliyet ve kab'.il)etlerlni <!ev .. 
leUıı emrlne amade ınıwduracaktır. 
Bu kıınunun hi!Mma. yapılacak oıan 
ağır hareketler, ölilm cezasne cezallUI 
dınlncaktır. Devlet, :ıcı1 bir faydası 
olamıyan bazı meslcld fa:ıllyeUert tah· 
dit eoobllecektlr. 

Alman ticaret 
heyeti 

Ankaraya gitti 
Bir müddetten.beri hazrrlıklıı.rına 

devam edilen Türk - Alman ti
caret :ınl~nım müzakereler.ine 
başlamak üzere Alman muııdıbas 
~eyetinin doktor Klodiyils rlyase
tınde şehrimize geldiklerini dUnkü 
nüshnmIZda bildirmiştik. Bu heyet 
şehrimizde bir gün istir.aha.tten 
sonra milza.kerelere ba.:ılamak üze
re dün akşamki e~esle Ankara,.. 
ya hareket et:ıruatir. 

bir hnç ve haçın Uzcrinde ou kltabcl-;;'. 
buluruıeaktır: 

Anne, ağlama. ÇünkU b1mu İ!JWl· 
ya, bu ebcdt uykularmı uyuyanlara 

NigP.hbandır .,, 
Papa. Prenses Borgbll!llt'nllı rtyue

tlnde bulunan bu iıln hlrr.aye komite. 
ıino takdislerini blldlnnlştlr. 



~. lhtt Bir dost 
lft~ 6l,ti 6essirstn Sermin? ''ermek ımretJle ,Jostluk \'IUİfemi 
~"be ~e .. kafa.mm için- yapa.run. 

' bir btı ~ 'lşanlmız Ki.mran a.5ifte oldu. 
\>~ lrxtiı " e;yı Yapruı da ğu her halinden belli olan e&-mer 

İ ar? bir kızla iki ha.ftadır her gün J<:mi. 
ı...rı. g~ nönündc bulu.;arak Galata.om pis 
~ıı~ beyaz alnındu 'e dar sokaklan içine dalıp kay. 

~ ~ı .. ~cr andırır koyu boluyorlar. Her türlü pi~llğln Ye 

~J'ıtı,.~ Wzu gQrUlUyordu. mikrobun ym a..-.ı olan bu muhit e 
~ ~tı. 'Y' b~bUtün sol- dadıınan bir gençten ne hayır bek~ 
~ eşU gözlcrin.n lcnlr! Oradan aldığı pbliği temiz 

• altlan morar- 'licudumna a~ılanııyıwağını 'kim 
'11 ~~ IS(N ·-· temin oder'! "nf~Jılık" gibi e r. 
~le iliği arkadaşının kek, kadın münasebetlerinin en 
~e !:'den okuyabil • <·oı;lmn ve hararetli demind< b()yle 

t ıı..!_ll<1c b~ilzU.ne bakıyor, t.apkmlık yapan (Jclikanlıılan :U" 
""lt~~ lnhfr tUrlü ihti- k:ıdar hııynt arkada._q olur ? Ora
' ~u: 0

t'du. Fazla bek - snu iz dU,Unünllz. Ben \1l2İfcmi 
/'oL QU:th~- ):tfHJIUkla llJ11\ 81..ZallD1, 
·"il~ t:~kına ? . Söyle- Bir do t" 

~~~en dı.~reccksin beni. Şaziyenlıı alt dudağı hnfif hü. 
~ ~ ~~lcrse ıztırn. kıildil . Kaşları yuknn doğru çekil

lrl"r ~k ı kelimeleri di. 
c tnlhnıter, korka korkn - Tuhaf! ? 

Cf.: ~n olduğu ka- - Tuhaf değil, feci ... Artık bu 
ıı YlC'nıege uğra· aanmla birleşemem. Son günler • 

cnlltı ~ deki soğukluğunun sebebini !1imdi 
lı-a~a Candan arkn- anlıyorum. 

, h~ e . gizlim.iz yok. - Canım bu kadar çabuk karar 
l Yllluz, söyleriz, verme .. bu (bir dost) lar, o kadar 

··nu bUyük dllşmandırlar ki... Kiınbil:r 
~'acıı" Gantirniyct. ana seni çekemlyenlerden hangisi yap.. 

bil(' d yebilı. tı bu ~I. 
ıı <I ğ . - Hayır!. Hayırı. Bu ynlan o.. 
tıııı er "<'rdtğim, en la.rnaz. Adam, karmm rengini bile 
Old~~Öleııı\ e se\•di • yazmıt;, doğrudur. Oh Şaziye! Her 
• t>Unu l'l&ii.lfı. bi· şey bitti. 

ltı;ı Hıçkırıklar aüzel göğsünü sar -
• 1 t sıyor . .sevimli 3-iİZilnil, gözyaşlan 

ıs•:ıtıyordu. 
Oç dört gUn BOnra .. lki gen<; Be· 

\ azıdda karşılaştılar. 
- Merhaba Mustafa. 
- .Ncrclcı'Clesin yahu? 
- Sornuı. bugünlerde çok meı::-

gulUm .. ben de seni nnyoroum . ... 
Magauı.da aradım yoktun. 

- Evet .• biraz Bursaya gltmL<: 
tim. 

-- Gene o tarla meselesi gali. 
ba? 

- .l!.vet. e .• senin bu çok olan 
mcşguliJ•ctin nedir? Beni niçin n· 
rayordun? 

- NLsanlnnıyorum. 
- Yok canım?! Ha~·rola .. Şer-

min ne oldu? 
- Okuttuk. 
- Allah allah .. O kız senin için 

çıldırıyordu yah·u? 
- Öyleydi ama .. Şimdi nefret 

ediyor! 
- Sebep? 
- Aley:hhnde yazılmış imzas:z 

bfr mektup aldı. 

- Vay canına? Kim ynptı bu 
i~l acaba? 

-Ren! 
Şevket BiLGiSEL 

8.9.1941 
7.JIS Hafif 

pa~alar 

.'1.45 Aj&M 
8.00 Hafif 

paıtalar 

8.80 Evin f>&&ti 
U.83 Saz eeenerl 
12.4~ AJans 
11.00 Mubtenf 

prkılar 

18.80 Kan&ık 
program 

18.03 Dans 
MDzttt 

l8.SG Fuıl aazı 

19.&n AJane 
19.4~ Serbelli 10 

dakika 
19.66 Saksofon 

aololan 
::o. ı ı; Radyo • 

caır.eıeas 
20.4!i Uattanm 

TürktlsO 
Zeyneblm 

ıı.oo ZJraat 
raln1mi 

!l.10 Qerlt 
prOJTUl'1 
l."enl sesler 

21.SO K.imgll 
allt'.91 

2u:; SentonJ 
orke.t 1'llAI 

22.34> AjarıA 
!2.4G Da1111 

Mllılğl 

Pazar tesil Salı 
8 Eyliil 6 Eylul 

Şaban: l6 1 ::-ahan: 17 
Hmr: 1%6 Hıur: 127 

\ .allllll \'-tı l'. 7.aJU 

OUneçw 
6.H ll.OJ 

Oğle LS.12 :;. 1(/ 

\ ...... 
li.S.5 

13.1 1 

lldnıU 16.48 
Al> ıuu 19.S L 
1.'ııt.61 ıo.o; 

'lrosak uo 

9.17 18.47 
12.0C 19.SO 
1.84 
9.11 

Bir okuyucumuzun 
S orgusuna cevap : 

C.LhJı 

) ı.<» 

ıi.11 

U.J8 

1%.00 
1.84 
tı.:!I 

• 
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D ünkü at yarışları 
At yarışlarının dokuzuncu haf 

ta koşuları dün yine büyi.ik bir 
kalabalık önünde \ reliefendide 
yapıldı. Koşular yine muntazam 
ve heyecanlı oldu. BUytik bir 
sürpriz olmamakla beraber müş
terek bahisler oldukça mühim 
ıneblağlar verdi. ]{oşulardan a• 
iman neticeler şunlardır: 

BlRlı. ,cı KOŞU 

( Bozlı."tırt koşusu) 

P ç yaşında safkan arap erkek 
ve dişi taylara mahsus. Mesafesi 
mesafesi 1400 metre. 

İki atın iştirak ettiği bu koı:ıu
yu Heves, rahatça ka1,anarak bı· 
rinci geldi, Delikanlı ıkınci oldu. -

Müşterek bahis ganyan 125 ku
ruş verdi. 

!KtNClKOŞU 
(Bahariye koşusu) 

Uç ya§mda safkan l'r.kek ve 
dişi taylara mahsus. Mesafesi 
1200 metre. 

Bu koşuya Meliketülhava, Ku 
ruş, :::ıüleyk isimli üç tay girdi. 
Melike rahat bir koşu yaparak 
birinci, Kuruj ikinci. SUleyk ü -
çüncü oldu. ?\Iüşterek bahi gan
yan 100 kuruş verdi. 

ÜÇÜNCÜ KQŞU 
(Satış l:oşıam) 

İki ya~mda yerli safkan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus. -

Beden terbivesi n1ükellefleri arasında 
yaplla11 atletizm müsabakaları 

lstnnbul Beden Terbiyesi Mü· 
dürlüğli tarafından mukellefler 
arasmdn tertip edilen atletizm 
müı::abakaları dun Fencrbah<'e 
stadında muYaffakıyetlı bir ı:;e • 
kilde yapılmıştır. Mükellefler 
bandosunun i5tirakile yapılan ge 
~it resmini müteakip müsa.baka
lnra başlanmıŞtır. Mü ;n.bakalaı 
Fcshane gtnclik klübtinün üstiin
ltiğü ılc nihayet bulmuş ve Eytip 
kaza ı da kazalar b irincisi ol 
muştur. Mukellefre ait olan bır 
<'Ok rekorların kınlmaı:;ı bu işte 
gösterilen terakkinın en cani 
bir misalidir. Teknik ncti('(.>l<'ı 
sunlardır: 

BAY\. •LAR ARA. INDA 

100 metre: 
1 - Şaziye (Fe:j1anel 15. 2-

Dunıkyan (Beyoğ'lu) . 
El tomt: 
1 Sevım (Fe5haneı 43,53. 

2 - Kftniye (Feshane ı . 
Yiiksc7:: 
1 - Kadriye {lpekiş) 1.20. 

Sevim (Feshanc). 
Uzu11: 

2 - Sevim (Feshanel. 

2 - afiye (!pekiş) • 
4 400: 
1- Feshane M.l. 2 - Ipckiş . 
ERKJ~KLER ARASil\'DA 

100 metre: 
1 - lsınct (Fatih) 12, 2 -

Kooo (Fenerbahçe l. 
00 metre: 

1 - İsmet (Fatih) 24.5, 2 -
Koço CFenerbahçel. 

400 metre: 
1 Foti (Fener) 55,3, 2 -

Kemnl (Kendırı. 
800 metre: 
ı - Foti (Fener) 2.10.7. 2 -

CC'\'at (Fcshane). 
1500 mctl'e: 

1 - Orhan (( sküdar) 4,44, 
2 - Sad k ({ ~küdar) . 

SOUO metre: 
1 - Sakaladis (Taksım ı l 0.02 

2 - Nuri (Beylerbeyi). 
Yiil:sck atlama: 
1 - Kemal (Fener) 1.50. 2 

Mu lafa (Sarı) er). 
Uzun atlama: 
1 - lbrnhim (Feshane) 5.:~5. 

2 Kazım (Feshnne). 
Vç adım : 

12 ÜÇ J\ÖŞEL1 $APl<A 

- "Zaptiye rnudürü, buguıı 1lıstress Fraskita'yı çok 
~ı ken görmiye gidiyor." diye söyleniyorlardı. 

Daima muhtelif şahsiyetlerle beraber gezmiye çıktı. 
ğını görmiye ahşunlarm bazıları: :Erken ... Ve yalnız .. .'' 
diye itti.ve edıyorlardı. 

Bir ~öylü kadın. kendisini hayvanmın sağrısında gö. 
tiiren karasına: 

- ''Beni diti.lc Manuel. niçin zaptiye müdürü bugün 
Navnre'li kadını yalnız baı:tınn görmiyc gidiyor?" 

• öz ıne kJvvt vermek için adf!mm kaburgalarını gı· 
dıkhvordu 

iyi kaİblı adam. 
"Hayli canım. Josefa. bövle vanlış \ 'C kötü şeyler 

ciüşünmc Mısl r~ F'r::ıskıta'nın aldınclan bile ... " 
- ·• ~iın<lan gec:irir. demedim canım. Fakat bu. zao 

tive müdurü orın {ıE;ık olmayı da düşünme?;, demek değil. 
oir ya! Som n değırmndcki toplantıva çtidenlerdcm birınhı 
p<>k de iyi niyetli olmadığ'ın· icıitlım Her halde kadınlara 
c;ok düşkün olan bıı !\1ndritli b} efcndı ı-.mi geçen kötü nı. 
yetli adıım olacak. '' 

Kocası: 
- "Zaptiye müdüriir~ün kadınlara düşkün oldu.ı:-ı.ımı 

S"n nerdPn bilh·ôrsun?'' diye sordu. 
- "Kendim için sovlemıyorum. Zaptiye müduru ol

masına rağmen tc.v cclihlerini bana <:evirmesi ic:in iki d~ 
fa dfü;iinmesi lazımdır.' ' 

Zavallı kadın mümkün olduğu kadar ctirkindı. 
1\fanuel i.:.mini vcrdi_ğimiz adam: 

- "Bana bnk karıcıılım. onları rahat b·ı ak! dGdİ. 
Dr>ğirmend Lukno senin bildiğin adamlardan değildir. Ka. 
fası bir kere kıroı mı , dünyayı görmez " 

- Josefa bılrnunu kıvırarak: ı 
- "Ne olur& olsun, hfıl5. nldırdıi?ı 'Vok .. " dedi. 
- "Değirmenci I"'' kas akıllı adamdır Akıllı ad3m. 

Jar da ı;t..-H~i ~üze! hadiseler<> chcmmin•t vermezler " 
- ''Peki. ~r. övlc düsün Pedi..,.in ~ib; rı1s'.ln. Fakat 

hen Mis•rn~ Jf tı"kitnnın yerioo{' o' 11 -<lm1 .. " 

Mesafesi 1200 nl<~tre. 
Koşuya Cengiz. Pardon, Ya

vuz, Bomba yazıhmştı. Fakat 
son dakikada ~izin girmiye -
ceği bildirildi. Üç tay koştu. Su· 
at_Kamosmamn Bombası birinci. 
Pardon ikinci, Yavuz üçüncü ol
du. Müşterek bahis ganyan 375, 
çifte 385. ikili bahis 375 kuruş 
verdi. 

DORDONCO KOŞU 
(Moda Tcoşıtsu) 

Dört ve daha yukarı yaşta yeı 
li yarımkan lngiliz erkek ve dişi. 
atlara mahsus. Mesafesi 2200 
metre. 

Poyraz, Olga, Ccsunın girdığı 
bu koşuyu Poyraz rahat bir şe . 

......... .. swww:z 

kilde ka?.anarnk birinci. 04ta i
kinci, Cesur Uçüncü oldu. Müş
terek bahis ganyan 125 kuruş 
\'erdi. 

BEŞlNCt KOŞU 
(Centilmen T:o.,.<ntsu> 

Üç ve daha yukarı ya.crtaki 
) erli saf kan I~iliz erkek ve di
şi atlara mahsus. ~1esafesi 1800 
metre. 

Bu koşuya Mimoza, Yetis, 
Roi, Özdernir girdi. Neticede Oz
demir güzel bir koşu yaparak bi
ı-inci. Mimoza ikinci, Yetiş üçiın
cü oltlu. Müşterek bahis ganyan 
450, plase 250, plase 125, çifte 
balıis 650, ikili bahis 850. üçlü 
bahis 2350 kuruş verdi. -

Yelken şampiyonluk ınüsabakaları 

Galatasarayh Samim istanbul 
yelken şampiyonu oldu 

İstanbul su sporları ajanlığı ta
rafından Uç gün devam etmek üze
re tc>rtip edilen lstanbul yelken 
şampiyonluk mUsabaknlannm U • 
çilncü ve sonuncusu diln Moda ko· 
yunda yapılmış ve bu suretle mü
sabakalar nihayetlenerek şampi • 
von belli olmuştur. Şampiyonu 

meydana çıkaracak olan dünkü 
son mUsa.bakaya Galatasaray, Dc
mirspor, Fenerbahçe, Anadolu ve 
Liman gençlik klüpleri ile Hay
darpnıın lisesinden 15 68l')li, işti· 
rnk etnıişttr. Dört deniz mili Uze
rinde yapılan son müsabaka bu se
neki yarşların en heyecanlısı ol
muş \'e üc glin devnm ed<'n yarış. 
!arda en fıızla puvan alnn Galata· 
saraydan Sa.mim İstanbul Yelken 

m· fakat lbu son şamandırada ha
vanın birdenbire deği,c,mesi tckne
leıi birlbirinden nyşrmrştır. Finiş 
şnmnndıra.sına çok gUzel bir volta.. 
dan sonra Demirspordan Feyyaı; 

blrincillkle gimili • onu Gala ta.saray 
dan Saminı takip etmiştir. Galata4 
saraydnn Mahmut UçUncU. Niyazi 
dorduncü olmın lardır. Dünkü mü· 
sabaka.nın teknik netic<.'Si ~dur: 

! - Feyynz - Rıdvan (Demir· 
spor) I .9.28 

l - Samim - Erzfu (G.S) 1.9.45 
3 - ,Mahmut • Ve<:di CG.S) 

1.10.l 
Uç gün üstüste yapılan mtisaba· 

kalnrda elde edilen puvan tal!nlfı 
ne gore GalaUısaraydan Samım 33 
puvanla İstanbul yelken şampiyon 
lu!;"Ullu kazanm.ıştır. Liman gençlik 
klUbilnden Bellznt 32 puvanla ikin
ci, Galatasaraydruı Mahmut 32 pu
vanla üçıincU olmuşlardır. 

şampi~onu olmuştur. 

Müsabakadan sonra ş:unpiyonlu -
ğu kazanan Galatasaraylılar Sami
me yelken şildi ve diğer derece 
alanlara. dı:ı. mad:ınlya ve flfımalar 
su sporlan ajanr tarafından mera
simle vcrilmi~tir. 

Eminön Halkevinin 

Dlinkli yarış esnnsındn muhte -
lif rüzgarların e-smesi yelkenclle
ri b:r hayli uğraştırmış ve Fampi
yonnnın :ilk iki g\in milsa.ba.kalarm
<ia birine.ilikle nihayeUendircn U
man gençlik klübünden Behzadm 
idare ettiği şarpi ancak yedinci o
labilmiştir. Yam~ son şamandıra -
ya kadar Galatasaraylı Mahmut. 
Samim ve Nedimlfi limandan Bch
znt \'e Demlrspordan Feyyazın ı. 
dare ettiği be§ şarpi arnsmda sıkı deniz yarışlan 
bir mlicadele halinde devam et - Eminönü halk~i tarafından ter. 

1 - J<jltof (Fcshanc) l2.27, 1 t~~ odilcn J\dala~ arası merhaleli 
2 Mustafa (Sarıyer). ı kurek yarışı bur.un büytık bir mu· 

Bomba atnw. vaffırltıyetle yapılmıştır. 
• .MUsabakaya Galatasaray, Gü -

1 - Ramiz (Sarıyer) 54.39, '11~, Fencrbahçe ve EminönU ha1k 
2 - Nurettin (Feshane) . e\i ta.kımlan ic;tirnk <'tmiştir. 

4X100: Tek çifte, iki çüte ve dört tek 
kürPk yarı lannda bayanlardan Ga 

1 - P küdar. 2 - Fenerbah· lıltas:ıray b'rlnci. Eminönü halkevi 
çe. 

l\Iüsabakalardan sonra Beden 
Terbivesi müdürü Feridun tara· 
fından kazananlnrm miikafatları 
verilmi tir. 

ikincı olmuş. <"?'kekler arasmdaki 
müsabakada ise havanın muhnlefe. 
tine rağmen Güneş takımı birin
ci olmuş ve konulan kupayı kazan· 
mutır. 

• 
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olduğu t.ııman mr:ınnun oluyordu. Onun, kendisini mem 
ııı.n ettiği kadar ba§kalarım da memnun ettiği için de 
zevk ve gurur auyuyordu. lçindtn, bir çoklarının kendim 
kıskandtklarını. ba~it faniler gibi krınsını arzuladıklarını. 
ve Frankits.'mn şimdikinden biraz daha az mımuslu ol· 
ma.ı içın bire.ok ~(;)ler vermekten çekınmiyeceklcrini 
takdir ettiği halde, en küçük bir endişe duyma.dan gün 
terce onu y~irıız bırakabiliyordu. Sonra kendisi yokken 
ne va)ıtığım yrıhut değirmene kimleı in geldiğini asla ka 
rısından sormazdı Bununla beraber bu. dcı!ıı menci Lu. 
kasın k'.lrı .. 1111. ka~·ısmın kendisini scvmesind n daha az 
f-.e\·diğim ifadC' etmezdi. Bu, kansının faziletınc. onun ko 
<'asının .:uilctıne elan inan·şmdan, cok daha fazla itima 
dı vnr den.ekti . Bu. değirmcncınin, kendisinin ne kad~ 
'-evildiğinı ıyıce bilmekte ve k.ınsmın kcndisiııe karşı nc
kadnr hi!nn ~kar olduğunu anlamakta u tünlüğü var de. 
mektı. B~. l ılhaı;sa değırmcnci Lukasın tam manasiyk 
bir adımı. ~l 1.t<pıı 'in rdamları p;ibi r.ı.z ve muayyen he) e 
{·anlara sahıp ı;üphc ctmiye muktedir olamıyan bir 
adam olduğuı~u ~bstcrirdi. 

Ya ıtımıı.t C>t""e'i ,.a ölmeliydi . Ya ı:vmeli yıı. öldür
nıelıydi Te.,eniıı t.ırr.amen mahvo!uşuyla . en yüksek sas· 
detin ara$ınıi:ı dere<'e1<'r ve mutavassıt b•r vo1 kabul et 
mh•en Lil' adam.: 

Velhn..:ıl o. bil tra.iedıni n ılk peıdesin<lc salın Y<' <'I" 

kan nv::ı1ınn c.ır 1. ba<;ın~ b<-re gi) mi~ Murica'lı bir 
Oteııo idi. 

Fak.ıt bu kadar n~li bir mu~ikinin arasında bu ha. 
zın notlar n!çin -;-

Bu kadar sakin bir Atmosferin ıçinde. .bu meş'um 
eimf'<'kler neYe., Bu basit ve hususi !lahnenin ;c;inde bu 
melodn..,atik dur•ı .. •aı neden .. 

BüLUn bt•nJann cevabını, hıç 7..ahmete gırmedıen 

u: i tect-k ı;; i nı z 
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;:!. ll. F .ır • .: f ~·lığı ~ ..... •· ·' iJl Ja.ıı.ı.u: ~OOS. 
:t:ı !!!!lıı.»l~ :.•ri . ıaJ. :~rt. , •v!enn.W .... ., · ..1. •• u .... ··"'t'~u.!.:. ·mı.a aaıe.e~. 
c.şgaı.mm te:ir:.i lt,illl c:.:ıur i/\".r • 1 <i. "'":· ~ı1f kelılXll ~~ .. ıh berinde I 

r::!.1.~ti.:. & ı.aeyandn ırışaa.U bit- 191Mıf't yıızrıar ,,., 1<.tap hall.De ıaı. 
nie YOya bıtmek üzere olan Hal- 1 rıllra lr • fSŞMtV>?mı .. ttır. U.J (finlin bu ı 
ke\ UU)l::l ôe !clrşi ha.ıarı yapı· m,.mıi r!·ı.·rıilU'Ulı ay;tıı•.!rlıw ve zilılr, , 
lac~.ktır. 1 l"!'e .~iım ::ıil' i&tııcıunet ç.i~ ı:ıu eee. 1 

l nr;;aatı ıkmal edilmiş olan Çan n ıl!ın rı.ıl'laılııi.ı.ı meınnuniycUe kar§ı· 
kırı. Kocaeh ve Kayseri Halkev- layac~ında ştlpbe etcLlyoruz. Fiyatı 
leri.ıin mefruşatı ve salonlarına 20 kunıı;ı \\ı\dt Kltahe\-lz,den edin~. 
ait takımlar ile sahne tertibatı bntr. 
tahJisatı genel sekreterlik tara .FEHİM BEY vp; Btz 

fın ... , ayrılmıştır. Bu halkevle
rin l ~ruşatının kanunuevvel 
ba.oın;,. • ~ 1ar teslim olunmak şar 
tile bugünlerde ihalesi yapılacak· 
trr. 

Bu vilayet halkevlerinden baş· 
ka birçok kazaların halkevleri • 
nin inşaatı da bitmiştir. Bunlar 
da sUratle hazırlanacaktır. 

VAKiT 

İnce ve i§lenml§ tahallll liıılQbu ile 
temayüz etlen Abdül~!nul Hisarın 

Hilmi kitapevi t.nnı.!mdıın negredllen 
bu eser yalnız hacim bakımmdan de
ğil asıl edebi kıymeti ba.kmımdan bü. 
yük bir hlkAye ve gerçekten bir h&· 
diııedlr. Muhanirinl tebrik eder, eaeri 
okuyucularımıza tavaiye ederiz. 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER D .1ima halkın meni aa· 

ti:ıi düşünür. heT sayı· 

s: :ıda en seçme vazıla1 

t '1tR tt RUH BASTALIKLAKı 
Ankara OaddeeJ No. 11 

\luayene aatleri: JI} ten Jtlb&M'! 

rıPsredeF 

.................................... ~ 
a~lirklye t:amaarıyetı 

ZiRAA T BANKA Si 
L'-ı.ırul~ taribJ 1888. - :iermayesı. lUL.UUU,00(. l"ürk Liran 

Sube ve Aıa.ns adedi. 265. 
ZtTai ve tıcari '•tT ııtvı ha"'1a muamtlttm. 

Para l>lrUrtUeo.Jen ıılAOO Ura tknmtye twt~. 

• ru• 8ank&lrmda &wllbU'alı ... anıarsa taArnd ı.·--·· -·~ -
,.f/J w...ı :uıwwı.ıara eenedt • cseı. "•kllecıeiı ınır'• O• qatıaa.ıc 

pLlııa care ila'&mJyf (lafttı)arPlrttr, 

• ..aec ı,00() llralıJıı ı.oocı ,.... lO<ı .., ~ llnh• 5.000 "' 

1 • 5" • 1.000 • UI &e • &.IO< 
• • !641 l,GOCI • lll • !t • UCM. 

10 • lO~ • '-OOCI • 

OIKK.A T · BeaapıartDO&JD p&l"'&1&ı blJ aene LÇlıı~e ~ llradaD .. q> 

1UfmlyenJen Jtramlyt curtıl' t&kd.U'dt "' ıc ruıuıvı· .. ertıec- ' 
l{~· ·: U 114art. 11 tia%1ran U l!l)IQl ll Blr1.nctkADwı :arthlt 

nn•Je ya pıtır ...................................... ...;. 

\okara cauııe::smlL e.'.' o.utebeı yerinde fcvlılaJiı.de ııazaretb bb 
\·adar ve aydd!lı&ı bir binıı lutaJdrtı:r. 

Vakit gozet~·sl ldar{'h;o:ıe ... ın<' müracaat. r 
--..lı.ii 
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O ç köşeli §apkanın sahibi 

Bir t~rinievvcl günü öğleden sonra saat iki idi. Kili· 
senin çanları çalıyordu. Bu, aynı zamanda kasabadaki mü· 
him şahsıyetlerin yemeklerini yediklerini de gösteriyor. 
du. Ra!11pler, biihassa s:ı.bahtanberi dairelerinde ~alışmış 
olan memJekctir. ileri gelenleri bir öğ'le uykusu çekmek 
üzere yatak odalarına doğru gidiyorlardı. 

Bu scıbeple günün bu saatinde, hem de havalar sı
cak olduğu için gezmekle nek bn.şı hoş olmıvan memleke
tin meşhur zaptive müdürü, meşhur r.aptive memuru 
Sansar1 yanına alarak geznıiye çıkmış! .Şaşılacak bir !lf' .. 

di. O, ne gece. ne gündüz üc; köşeli şapkasının cesameti ve 
kırm121 paltosunun ihti5am1 yüzlinden, fakat bilha!!sa ka. 
ba saba araba<:mm husu~iyeti dolayrsiylc kimse ile kanş· 
tınlama?.dı. 

Zap•;yc mii<lt:ril de kanburdu. Boyu vasatın altmday. 
dı. Küçük bır yüzit ve kötU bir sıhhati vardr. Bacakları 
!ğri idi. Nev'i ~ahsına mah us bir yürüyüş tarzı vard:. 
Sağdan sola, önden arkaya yalpa yapan yürUyüşii, "her 
iki ayağı <la topaldır." gibi kaba bir formülle ancak izah 
edilebilirdi Dij!er taraftan hiç dişi olma.dığmdan yüzü 
kırışık ve buruşuktu. Buna rağmen muntazam bir vüzü 
vardı Hemen hemc.n bütün Castiles çocukları gibi yeşilim
tırak bir 7.eytin ~ib; esmerdi. İri siyah gözlerinde ek&-riva. 
öfkenin. istibdadın yahut ~ehvetin parıltısını görob:lir. 
~iniz ... 

Her şeyi ~·apmıya muktedir kurnaz bir köti.ılll.ğ\i ve 
şahsi cesareti ..,:2rdr. Onun ...eki ve ince tavırları ''ar; :ııis 
t.okratik yan ahlaksı? ve tatmin edilmiş hali. ll·l \mı!. rok 
eski gllnlerdeki hali, (knnburuna ve topall·ğıra -,ıı~~•e"' 
kadınlar irin h~ w cazibeli imLcı 

Do.ı Eu~tm;v de Zunigaj PÖ?lı('P. d .. ;_...,.,., (~~ .. n.ti 
~('tJe .. ir.in iı:iml"ri böyleydi) Ma.rtı tt. tr. .. lı~· ~' "ı 
ienin çocuı!uyclu. $hndi o ..aşının elli ~"'1 .'\{'i :!>'!hn. it!~\ 
ediyordu 'e ttl"hrin zaptiye m"'ft11rls.nnm <:trıı•,lun<.fı·~-.·c!j 
Btı ~ ~r .;ı~. İ)ımda.n Sc:'lra ._ :t:h bl!~mdc 

• • • • • • 4 ... • ,: - • -.. ... .. ' 

İLE SABAH,, öGLE VE AKŞAM 
a. ~ IODııt .... ite defa ............... 

dltlertnbl ~ 

Yeni kolej 
ilk - Orta - Lise Taka!mde Sıraaerriler 86 

1'1Udür• Sabık Şt,ll T4. rakkt Direktörü M. AIJ Jla.cime1 Kırca. 
Buııuslyetıerl: l al•ısucı dlllel"e ehemmi)·et "-ermek, taleb-J&lnln eıbhat 

Ye tıulbatl)le y:ıkmdan alAkadar olo:Wrtır. 
Tt-Jefoo: 41169 ....................................... 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazlları . 

() Fıya~ 

8erkf' · kendi ııaystmı Y*f&l' - Hikayeler - BEKlR 
SITK.J KUN'J 

Seni Seviyonım - Roman - BURllAN BURÇAK 
to Dersti> GnzetttJ.11& - SEBii. ALTUG 
r.l6C'llsı &leb'UNUJ tM7 • llDl! - BA.KKJ l'ARm us 
CçüncO Sultan !'lehmedlD 81\.ruı,pt DUğllDU - 1111..MJ URA~ 
K.eııdl kendine 1000 kelime tle tğl'etlcl - Fransızca ldtab• 
Kencıı &rt>ııdlnt JOOO kelime 1JP öğretici - Almanca kitabı 

Kendi kendine 1000 kelime •.u öfretlcl - lngUl:ıoe kit.ah• 
.UkMl liamua - liAIA.H.\'.ı'I~ KİP 
Haya.1 mı bo - R.Gman - 8.ASAN RASt1'1 US 

KAYIPLAR 1 1 

Çatalca alay f, tabur 3, bölük 12 

den aldığım terhis tezkeremi ve nU.. 
fus kAğıdımı kaybettim. Yenisini ala· 

cağım, Eskfırlnln hUl~mu yoktur. j 
Kulaksız mektep eıokak numara l 
29 d.rı 1328 doğumlu Ahmet otlu 

.uı . El"l&tar. 

• • • 
NUlue cüzdanımı kaybettim. Yenl8·1 

ıl nlacnğmıdan eakis1nln hUkmU yok. 

tıır. ı 
Kaaımpat;ada Küçilk Plyalede 
Mektep eokağ'mda 4/2 numarada 

Kanije 
Muhasarası 

Yazan: 
Namık Kemal 

SadeleıtUren ve baıkısmı 
hazırlayan 

Hakkı Tarık Us 
Türk kahramanlı~ bir destanı 
olan bu eseri bütün genı:Ilk ve her 

vatanda§ okumalıdn". 

Fiyatı: 30 kuruş 
SATIŞ l'Eid: 

VAKiT K'OTÜl'HANESt Bakin Gönenin Tuı:akça köylindf.111 

lamaU oğullarından Şaban Vatan. 
NOT: Vakıt'm kuponlarını top_ 
la.yan dalmt V AKIT okuyucuıa.. 

Beyoğlu Halk Sineması · rma bu eser yüzde M tcnzllltıa 

115 kuruşa verilmektedir. Ta§ra 
Bugün Matlııe 11 de ~E-« 8 de: 1 daimt ckuyucula'"l mektupla 115 

l - Kızı.Jıölıe SO Kuıoa birden. kuruşluk posta pulı. gönderirler 
Z - Anılanlar Adaııı . .Macera rumı se adreslerl"le gönaPrllir, 

S - Y•~nrd:uı KaçarkM, KomedJ ,._~, • \ • • • • • • • • • + • • • • ı 
Yeni koltuklar konn.muııtuı. ı 

1 1 
Acele satılık Arsa GOZ HEKIMt 

Kart&! Maltepeıılnde Kuruc;eşmf 

Mevldtnc;e Bağdat cadcteatnde 2 dakt. 
-<a Qlf'.datede M4 metr~ murabbaı ar· 
:ıa acele olarak 'atıltktır raıtpler!D 

"akıt gazeteaınd~ 41'.!nar Evclm!At-

Dr. Murat R. Avdın 
Beyoğlu Parmakl<apı. lmam fKlkak 
No. ı. Tel: 41M3 
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fırsatını bulacağımız hanımefendi ile evlenmi&ti. Don 
Eugeniv'in ~<» ap!arr beyazdı. Altın kopçalı ayakkaplan 
siyahtı. Fakat kırlurm harareti onu biraz açılmıya icbar 
ederse 'Jil.yrık pafü.ka bir kravat, krovazö, örgülü ipek
ten, yeşil kabartma dallı. bol sırmalı, siyah ipek püsküllü 
kumru renginde bir yelek, aynı cinsten muazzam bir ca.. 
ket. siyah ipekten bir pantalon, çelik kabzalı bir kılıç, 
püsküllü hiı sopa, asla giymediği. fakat daima dairesinin 
br sembolü iı .. ~ gibi elinde gezdirdi~ saman renginde bir 
çift sahte cidiven göze çarpardı. 

Ke:ıdisini yirmi adım geriden takip eden zaptiye me· 
murunun adı ~arıc:ar'dı ve o tam ismine uygun bir adam. 
dı. Zayıf ve ••tıkti. Yürürken, gözleri daima öne, arkaya, 
sağa, sola fıldır fıldır dönerdi. Küçük yüzü, uzun boynu 
ve bir çift k::<mGt demetini andıran elleri bilhassa canileri 
ce?.alandınmJc ir:in yaradılmışa benziyordu. O, canileri 
koklıyarak rreydaıı..a çıkaracak bir sansar. onları bağlıya_ 
c2k bir or,.t:tn dövecek bir kamçıyı andırıyordu. Gözleri· 
ni onun üstüne <liken ilk zaptiye müdürü uzun merasime 
lüzum gö~me<len "sen benim yaverim in'' dedi. Şimdiye 
kadar dört tanesine de yaverlik yaptı, 48 yaşındaydı. 

EfenJisininkir1den çok daha küçük üç köşeli bir şap· 
ka dyerdi. <Burdn beyefendinin üç köşelf sapkasınm a. 
normal şekilJe büvük olduğunu tekrar etmeliyiz.' Çorap_ 
ları ve diğer gi,·diği şevler gibi pelerini siyahtı Pillskül
~üz bir s.>pa ile. krlıc yerine bir nevi şiş taE11rdı. · 

Bu «>ıvah kor-kuluk adeta muhteşem efendisinin 
gölgesi gibiydi. 

IX 

Deceh! Eşşoğlu! 

Bu büyük adaro ve yaveri geçerken her yerde İş<'iler 
&ıleri:ıı bTrakıvorlar. ı::ankalarını çrkar·yorlar, hürmetten 
m~dP.. k()l'lrndan cğilivorlar, sonra kendi aralarında al 
VGk We 'koıiıLc:ı;yc:rlar.dJ: 

----·-~ 

I inci tertip 2 inci 
çekiliş planı 

İkramiye ikramiye lkramlytı 

AdedJ mlkdan Tot.arl 

Lira Llr6 

1 211.000 211.000 

a 10.000 30.000 

15 5.000 211.000 
40 2.000 80.000 

80 1.000 so.ooo 
l20 600 60.000 
800 100 so.ooo 

l.200 60 60.000 
.ı.ooo 10 40.000 

80.000 s 2-10.000 

YE.KON 720.000 

tffle 
Devlet Demiryolları ve Limanları tşle 

Umum idaresi ilanları Vı ---------------------:el 5 Kırklaı eli istasyonunda hat :.Ccmınnda teslim edilmek uz.eı ,o ~ ..J 
kutrunda 6-10 metre boyda ve nıı;ııammen bedeli 2200 ollJllg.tl ev~ 
direk açık eksilt.ne wıı.ı:u ile sa.:tı alınacaktır. Eksiltme ;.9.9· "' ı;. 
nü sanı 115 de Sirkecide 9 uncu lf!etmc b!nnsmda top1ansca1< 
yonu tarııt"ındnn yap:ln,.sktır. (dil _.., 

latel:Jilerln 165 tır:ı muvakkı.t teminat ve kanuni ves!kll111 'f"r 
aynı gün ve ııaatle Sirhccide 9. i,vldmc blnasmda A. E. 1.t# ~) 
racaalan. ıfı 

Şartnaıncler parıınz olarak l·omlsyondan verilir 

zumu ehemmiyetle •eollğ olunur. 

T. iŞ BANKASI ,,t 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikro

5 

~~~~ 
KEŞllJ.l:!~H ı Şubat, 2 Mayıs, ı Ağwltoa. ~ 

tarihlerinde yp_pııır. 

1941 aıkramiyelerı 
t adet 2000 l.lıJl • 2000.-Ura 

• 160 . - 1:>00.-
1 • 1000 . - 8000.- . 
• 500 . - 2000.-

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

" '6 • 
oC() • 
~ 

l 
ı'f "~ Bastldrfrı ver VA ~et't,!llqr 

"Refik Ahmet 


