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idare e\.i: Ankara C. Vakıt Yurdu 
Tele.fon: İdare (24870), Yazı (21413) 

'relg. l5tanbul Vakıt-P~ta kutusu: 4~ -
Yeni Alman 

taarruzu 
nerede? 
Ya.zan: ASIM US 

ttı Ciridin zaptından sonra Al
de 'arılar yeni taarruzlarını nere. 
t ıı Yapacaklar? Bu mesele efka· 
ıunıu'!'iyeyi şiddetle ala~ad~r 

~erı bır mevzu olmak mahıyetı-
1 tlluhafaza ediyor. 

~ Almanların Girit üzerine ha. 
ı ildaıı taarruz ettikleri glinlerde 
~~kta Raşit Ali hük(ınıetiniıı in· 
~1

1 tere aleyhine harp açması . ve 
qt ll'ı~ıı tayyarelerinin de S11rıye 
cı erınden geçerek Iraklılara yar
r ıtıı etmesinden bu adadan so:ı. 
~ ~ıbrısa, Kıbrıstan sonra da 
'd'r~yeye sıra geleceği tahıııın 

1 lıYordı.:. 

f SURiYE HARBi 1 

ingiliz 
kuvvet leri 
Halep üzerine 

yürüyor 
Şarki Suriyede Heıeç 
müttefikler tarafından 

İşgal edildi , 

Vısi 

r 

• 

5 Haı;1randan ıtlbaren toplanacaıt ku. --...ı 

ponıa:m her 25 adedine mukabf 

"\AKIT OKUl'UOULARI KtJTlı'P 

HANf;"'I,. serisinden AŞK UGRUNDA 

Romnrınm 3 bUyU:< tormaııı hediye ediJecektJr. 

' 

ıngil;z tayyare 

Bev~ut 
Limanında 

gemileri 
şiddetle 

bombaladll 

Halep tayrare meyda 
bombalandı 

Klllılre, ıs (A.A.) - o 
glliz hava kuvvctıcrlnln dlln 
tebllg!: 

ttı SOııra Amiral Darlan'ın Al
r,arı • Fransız iş bif'liğini lng!.lt~ 
r llleyhindo harbe kadar gotu. 
'tıtcek sakilde bazı sözler söyle
.... ~i de gene bu zamana tesadüf 

kuvvetleri 
ingtliz~ere karşı 
taarruza geçıı 

lnglllz tayyaM!ert taratmdan ılddetle bombardıman P.dilen BP.ymttan bir görilnüt 

Llbyada çar§&lllba gütıll İııgi 
va kU\'VeUeri düıman tecemm 
kargı bücumıarma devam etmifl 
mot6rlU nakliye vıuııtalarfJe la 
a,tır zayiat verdırmiJlcrdlr Avcı 
yarelerfmlz Gazala, CapuDO ve 
dem mmtakalannda dlltmaı:m 
yük :nakil Yasıtaamı tahrip e ••tıı11.· . d 

d 1!>1 ıçin vaziyet. bu bakım an KudiN ıs (A.A. ) - Tass: 
a '!1analı bir hal alıyordu. A".!ıociated Press'in Suşiyedeki 

til~ıtekirn Hür Fransızlarla. in: 1n iliz kıtaları nezdinde bulunan 
tat'b!erin Suriye üzerine şınıdı m:habiri bildiriyor: . .. 
ili •k etmekte oldukları h~rek~t Ş"ddotli hir topçu vD mıtralyoz 
ı...~~tıın tanzimine bu vazıyetın 1

• a~n sonra lngiliz krtalan, 
·· •t.ıh ateşııı ,. . • a· . ı 1 rıı nisbette tesiri oldu. Lübnanda Eriha nchrı va ı...c;ı. yo u-
ti lialbuki lngilizlerin mlitahere. nu açan mevzileri j.şgnl c~lcr • 
tlı'e Hür Fransızlar Suriyey! iş- dl Kuvvetli iki tııgiliz motorlU ko
"eı ~trniye başladıktan sonra ev· lurlrak hududuna geçerek hudut: a/' tahminler doğru çıkmadı. tan 55 kilometre mesafedf) §.~rkı 
L',hassa Almanya Suriye hud.11t- . gı"dcn kervan yolu uze-.._ ltı sum•eye ı tmlş. 
~~ darı lngilizlerin . g.eÇJ?l~sı~.e rinde bulunan Hascçi işga c 
ti; '' .. kayıtsız bir seyırcı gıbı go: ıerdir. Bu kuvvetler. Halebe k;rşr 
oı~dt.ı. Suriyenin işgaline manı taarruza geçmeğe hazırlanma ta 

lıt ak için Alınanlar tarafınd~n dırlar. . ·ıd· -· 0 te~~atıgi tarzda bir faaliyet hıs- 8aından resmen bildirı ıgın 
ılnıedi gö;e Kisve mıntakasındaki Fransız 

~,su.tiye 
0

hadiselerine karşı mih.: 'ışd atalan fngillzJere karşı ta-
tc ı k P · ı rd' 1&~"1 erin gösterdikleri bu a su· arruza gcçmış e ır. k 

Sovvet 
tekzibi 

Sovyet • Alman ademi 
teca vüz paktı 
bozulmamıştır 

---<r--

Alman orduları 
başka bir sebepten 
dolayı sevkediliyor 

11o9kova, il (A.A.) - TMa Ajanaı 

-·--·-'İngiliz av
vareler i 

Rur havzası 
ve Norveçe 

Çok şiddetli 
akını.ar yaptı 

1 
Çö - ı blldlnyor: 

lııglllz büyük eltlaf Crlppııı'in Lon· r c 1 

l..oodra, 18 (A.A.) - Diln gooe 
Ruhr ilzcıinc yapılan İngiliz taar
ruzunun §imdiye kadar Almanya
da bu mm takaya karşı yapılmış o
fan tarruzlarm en şiddetlisi oldu· 
ğu haber alınmıştır. Bu taamız 
çok büyük bir bombardmıa.n te

(Deoomt Sa. 4 sil. ! 

Alman 
Amerik 
Gerginliği 
artıyor 
--0-

Robinmorvapurun 
Almanlar tara.-.-·-
babnldığma şüphe 

edilmiyor 
-0--:."'!\ti b'raz · ıo (AA ) - Kana.da 1• Ilı. · • tarzı ilk bakışta 1 Visı .~ • • . 

b;"1t1 ksız gibi görünüyor. A~a- taıari 'aa Suriyede 1n.giliz ve un-
11tk~1nıanlar Akdeniz cephesın· parator1ıık kuvvetleri, il~ beraber 

dray& muvasalatmdan evvel oldufu 
gibi mı.-vala88tınI mlltealdp de tnguı.z Müttefikler konferansmda 
gazetclerile diğer ecnebi gazeteler Al-

şe.kklllil tarafından icra edilµıi§t.ir. 
Endüstri hedeflerine bllyUk :milt
tarda bombalar atılm~. Pek ~k 
bllJ,ilk ~·a~ınlar ~tır. 

AMERiKA 
t"' 1 lıareket planlarını hadisele. (Dt:11amı Sa ı su. l de) 

~l''!"i in kişaflar~ı~k~a~r~ş·ı~s~ın~d~a~~~~:l~::.:;;"";;:ı;ii:;:-" ~cıtt•rmiye mi lüzum g6. • Mare§a) .Peten namına 

mııny:ı ne SovyeUer birllğt &ramrıda 'lftİ bir nutuk ŞÖJl8dl 
,........ ... .._.. .. , 1 ....... 

)'lal ... yayıüfa bql•mlflardır. Karbih uzun 
Bu pyfalar& göre: 

lt•klr? Yoksa Suriye üzerınde!" General 
lli11 • geçen Alnıaıı tayyare~.erı-
~ ~ardımı sadece bir tecrube-
~ •baretti de Raşit Ali hareke· Hu/ z ige T 
~/' İflas etmesi ve Suriyeye 
rrıJ11 • lngiliz taarruzunun başla- b 
··~ttı •le bu cephede başlı yan faa. Surı·yeıı·ıere ir 
d":> ere nihayet vermeyi daha 
,/" mu telflkki etmişlerdir? d d• 

tıı11 ~tıanistandaki Alman ~şgali: mesaj· gön er 1 
.,, b taıyan işgaline çevrılmesı 
"'ıarı" tııemleke.tten çekilen Al
l>a) 0~dusunun da Orta Avru: 
ticıd~ tdtürülmesi bu ihtimalle~• 
~tcı· Olarak hatıra getiren bır 

•sedir 
ı... Cir· .. 
~ 1dı işgal eden Almanlar 
~iad~ııın hava Qslerini ellerine 
~~dıkten sonra Akdenizin A. 
libl' deııizi kısmı ile ltalyadan 
ttk •ya deniz nakliyatı yapıla· 
t'tte tııırıtakası üzerinde tam su
b1ıı" lıava hakimiyeti kazanmış 
r'da~~Yorlar. Bundan sonra Lib· 
Eıtirı· 1 Alınan ve ltalyan ku~vet· 
)tg; 

1 
hava kuvvetlerinin hıma· 

11kla ~tırı.da denizden pek kolay. 
"eııer· ~l ıyebilirler ve hava kuV· 
~'"ek 1 ıle lngiliz donanmasının 
tlık etlerini zorf~!ltırarak, Tob· 
''· Ve 1 k ';""l' .. 'r l~rett s enderıyeye muessı 
"'ısır e bombardımanlar yap~rak 1 
~rr Ve Süveyş istikametınde 1 

vı'tla~tlar yapabilirler. Yalnı: 
t'ket·' :~frikada bu taarruz ha. "- ,.,..,., . . b' )a Yazın sıcak mevsınıın· 
•rakr,•ltııası!1dan ise sonbahara 

"ttıid· ll'ıası ıhtimali daha kuv. B ............ Q ı r. 0t-neral u-.~ 

t)la~, t~kdirde önümüzdeki yaz ıs (,\.A.) _ Harbiye nazın 
't '1'a Aç'nde Almanların sadece \'işi. ııuntziger. mareşal Petcn na-
ı.. ')a ~ Vrupası üzerinde Garba gencr.ı2uriye ve L(lbn&n aııa11ıı1Jıe bir 
;'kle~arka doğru taarruzlarını ınma ;:, öndcrerek demiştir ki: dil. 
t~ br~I( lazımgelir. Garba taar- mes!iJ ~ ballaneıer vesile ıtUhBZ eda-
111fa., ıtanya adası üzerine doğ. saht et'le Fra.nsanın ret&bnıı \ 
r.~~"t !doğruya ihraç hareketi, 1 ınck ııt•r k 'ıstcdlği topraklar Uzer ne 
j"'l}'a rlandanın istilası ile Bri- rnc etın:ı Mrbin feraatl çökınll§tU~ 
ilıkas, adasının dört taraftan ab- hakSIZ :ızıerıc mUdatııeı arasın 
,.'- ....... dbernektir· Şarka taarruz ){il~:~~memiş nis'bCt.s!zljğe rağm~~ 
"lı.... az ' • " dakl ~· U tevl'ye k&l'§I § 
~ ··•arıı 1 tahmınlere gor~:.- sız 1<ıtaıarı ın 5 

• • ınektedir-
'tı i arın Sovyetler Birlıgın. FrtıJl . ukavemct göster 
~ler;~tediklari gıda ve ilk mad· deU~~~t;Ii bir çok fCYler ~::t~ 
'I ı }'e ~lıııaınaması halinde bun· ıer. a rağmen. bu topra 
~o)tııtıştirecek arazi sahalarına o1ınas;;a1et gcUrnıektedlr. Suriye 
1-t ak te!lebb'" .. demektir. cak s csaJmın sonunda, 

~ er lı ':' usu NaZtr m Fransaya kargı 
~~a kadalde önümüzdeki sonba. ve Lilbllan balkında:ııa.fazs etmesini 
~ ... ~ltııa ar otan günler ve aylar· etmdiki ıumadın• ın 
~ ""ı•tı 1 k.11 ordularının boş dura· 1 ıeıncktedfr. 
~tı bir 'tııse iddia edemez. Ya. !lı.s=~~:::::::::=:::::::::=:=~~ 
~;ıe k Zamanda mühim ha.?ise- =: . zamanda, 
'"kttır. i;Ş•lasacağımıza şuph~ nıa hiç bek.lennı•Y~7ıde olduğu 
ııı·.'ltı k .~cak nasıl ve nerede· hiç beklennııyen ~~ 1 oıaçaiını 
~ttıkt; at 1 olarak •ayiıı etnıek .b. bı.ı defa da . oy e 

""tı:zın değildir. Çllnkü A lnıa~ gı ~lemek 2erektır. 
arı simdive kadar daı· be 

ı - Almanya SovyeUer Birliğine t• 
araziye müteallik .. lkt.ısadl mabl· ve ç e 1 n 
yette talepler ileri atırmU, ve Ud mem "" 
Jeket arasın.da daha geni§ yeni bir an. olacagını 
ıqma akdi için Almanya ile Sovyet. 
ıer Birliği ara.smda mllzakereler cere· b • ı • 
yan etmekte bUlunm~tur. 1 ıyoruz 

(Devamı Sa. 4 Sil. 6 da} 

Muhiddin Birgen 
iki ay meclise devam 

etmediği İçin 

Mebusluktan 
çıkarlldı 

Ankara, 13 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Refet Canıtelio 
başkanlığında toplanml§tır. 

Celsenin açılmasını mllteakıp 
Mardin Mebusu Muhiddin Birge
nin iki ayı mütecaru bir zaman· 
danberi meclis mesaisine i§tirak 

(Devamı Sa. 4 mı. ! de) 

Bir şeyi de muhakkak 
biliyoruz kı o da ; 
Avrupa 

bünyesinin 
yeniden 
tanzimi 

Alman elleriyle 
yapılmıyacaktır 

fYazısı J, üncüde ı 

Pasap0rt k a nununwr) 10 uncu 
m addesi değ•ştı r i l dı 

O i PLO MATi K. PASAPO'RT 
KiMLERE VERiLECEK 

,\nkara, ıs (A.A.) - Pasaport ka-1 tlrak için ı;ön(l!.'rHenlerc, beynelmllcl 
nununun 10 uncu maddesi apğıdakl k9Dg'relere hUkılmeU temsilen murab 
§Ckilde tadil olunmll§tur: hu olarak gönderilenlere, ecneb2 bir 

_ Madde 10 - DlplomkUk pa.sa.. devlet.. ~)')lelmlıcl siyasi teşekküller 
porUar Büyük Millet Mecllal, ba§ka. 
nne, icra veldllerl heyeti azalarına, 

Büyük Millet Jıl~llal az&81na, Genel
kurmay bafkanma, Temyiz mahkeme. 
al relalne, cımıhurlyet b&§mUddaiu. 
mumialne devlet ı<lraaı relalne, divanı 
muhaaabat relaine, orgenerallere, rJ. 
yaseticumhur umumi klUbine, elçi ve 
slyaal mıımeaWerlne, hariciye vekA. 
ıeti meslek memurlarına. rlyueUcum 
bur erkAnmdaıı resmi ve ııiyaal bir 
vazife ile gidenlere, kara, bava, deniZ 
ticaret matbuat ve nıallye ve maarit, 
ve ata§elu'ile muavinlerine, ecnebi 
memleketlere ve beynelmilel alyut 
mneaseseJere, muahede ve mukave 
leler mllzakereıri ile A.ldd l.c;ln gönder~ 
lenJere. beynelmilel aiyaat içtimalara 
ve kongrelere ve lconteranalar& it-

nc.zdinc daimi ' 'eya muvakkat bir va. 
zlfe ifa etmek üzere ı-Hndcrilenlcrc, 
siyast kurlyelere verilir. 

B - Diplomatik pasaport alan kim 
selcrln SI!ııt veya vazifesi d<'vam et. 
tlğl müddetçe yanlarınd'.! Yll§ayıp ev. 
il bulunmıyan ve I~ ııahibi olmıyan 

kız çocukların& ve yanlarında yqayıp 
re§it bulunmıyan erkek çocukıarma 

dahi diplomatik pasaport verilmesi 
veya bunların asıl vazife sahibinin 
paaaporllınun refakat hanesine kay. 
dedilmesl caizdir. 

Muvakkat madde - Hllkün\ctçe gll. 
rülecek mübrem ihtiyaçlara münha
sır olmak üzere hUk<ımet daireler! ve 
devlet müesseseleri mllntcslplerlnc de 
icra veldlleri heyeti kan.rll• diploma. 
tfk puaport verikbtltr. 

Londra, 1-1 (~A.) - Bombar
dıman tayyarelerinde.n mürekkep 
.kuvvetli tegekkllller cuma gecesi 
Ruhr havzasındaki smal hedeflere 

Pelc yakında 
kararlar vere 

(Devamı Sa. .4 80.. 3 de) 

Fransız büyük elçisinin cen 
zesi istanbula getiriliyor 

Ank~rada buyuk bir mer~sim y 
ınönü bir çelen~ gönderdiler 

,_ 

Dünkü kongrede hazır bulunan basın mensuplart 

Basm Birliği kongresinde Hak 
Tank Us başkanlığa seçildi 
idare heyeti ve umumi kongreye 
gidecek azalar bugun seçilecek 

Türk Basın Birliği Jstanbul mm
takasınm kongresi dün Eminönfi 
halkevindc ve Necmettin Sadakm 
rei.<ıliğinde toplanmış, kongrede va. 
U ve belediye reiııi Lütfi Kırdar da 
hazır bulunmU§lur. 

Kongre muamele ve hesap, bUt-

çe, dilekler encUmenlerinln rapor 
larmr milzalı:cre ve idare laeyeti 
nln raporunu kabul ile heyeti ibra 
ettikten sonra 6000 Hralıt ınUt 
vazln bUtc;cslni kabul etınlşth-. Bun 
dan ııonra da dilekler encilmeninin 

( Detxı,,.. Sa. .J ri. 5 de > 
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~~a_d_yo_G_a_ze_te_s_ı 1 
ingiliz Kr ~ı 

Corç 
ransız büyük elçisinin cenazesi 

Is anbula g~tiriliyor 
Londrada 

Seni James sarayında 
8 sse .. e ı 

Surl.~:ceekı harekat dilnyayı a
takad r Cd"n en nıUlıim mesele o
lıırıık devanı colyor: 

İngiliz ve hür Fl'll::ıs:z kuvvetle
nnln i1°rlediklerl gelen haberler
den anla.rıhyor •• \nen..'< bunlarm 
mukavemet görilp görmediklP.rl 
bilinmiyor. ln.:;i!izler diyorlar ki: 
lstical i<;ln sebep yoktur. Frn:ıs..-z 
kuwcleri tnkv!yo edilemiyor, Al
n::ı.nyn mı.ldu.hale etmiyor Şu hal· 
de beyhuc'" )ere kan dökmekte 
mana yoktur. Vhd lse giddetll 
mulı.ırcbt.?Ier olduh'Unu ve yavaş 
ller:."tl' "1:1.ln bundan ileri geldiğini 
bildiri, r. 

Vışi tıükfimeti lnglltereye ver
diği nQtnda Suriyeye giren Alman 
taY) are !erinin geri çekildiğini, Su. 
rfy<;<lekl bir kaç Al1"'1an tayyaresi
nin ~c.ı-ap olduklnnndıın uçamıuirk· 
l:mnı bildiriyor. Vf.'}i bu notasında 
Almnn;·a He i<Jblrliği yaptığını da 
inkar ediyor. İngilte'renln cevt.bt 
nota;;mda ise Almanya tle Fransa 
arasında !Rbtrllğ! olduğu, lngllte
r<>nin kan dökmek :istQdiği, bu iti
barla Surlvedek! Franm kuvvet -
Jerine sllfı.hln.rmr hUr Fransızlara 
terketmesl için emir verllmesl bil· 
diriliyor. 

IRAKTA Htr.K'OMET 
BEYANNA~lE t 

Irak hü.lru.metinln yeni ba.5VekJU 
bir beyannıune neşretmiş, son hB
d!selEırt Ctkarontnrm cezalar.l\mln.
caklarTJU herkesin ntllmnetlc i.ş!_ne 
devam r.tmesini blldf~Ur. 

MISIP.DAKt ITALYAN 
l\lEKTEPLERf 

!skendcriye bombanlmııuımda 
500 1-.işl ö'!ınUş, tskenderlyenln tah 
lfy~!ne karar verllm.lşU. Mısır bil 
ltfımntl Kal irede ve l>tekl şohir -
lerdcki ltalyo.n mekteplerine el
koymu~tur. Bunhrm mlktan 50 ka 
dardır. Buraya İsknderlyedcn ge
len muhacirler yer1eşt1rllnılştlr. 

ASKERi IIABERAT 

Surlyepeld Mkeıi harekata ge.. 
lince, Şam istika.metindeki miltt&
fik kuvv('tlcr Şamm 15 kil.ı:ınctra 
cenubundakf mUda!aa hatlnrına 
girm şlcrcllr. rrnnsrz kuvvetleri 
Şama doğru çekllmektodtr. Yan • 
na kadar Şrunın işgal edilmll ol
ması 'l'luhtcmc1dlr. 
Ş~ın bntI cenubunda :Merc t. 

yunu milcb.faa eden Fra.rureı kuv
vetleri de çekilmişlerdir. Sahilden 
ilerliyenler hakkında henüz y ni 
bir nalOmat alma.mnnuştır. Şam 
sıtk t deme bura.d<Lkl kllVVCUerln 
de ileri atılmıılan muhtemeldir. 
Şamm ukutundan sonra. antl LUb 
nand:ı ikinci bir mlldafaa hattı 
mevcutsn burada da uzun milddet 
mU:bfaa mevzuu ba.hsolrunaz. Şi
malden ilcrliyen müttefik kuYvct
ler hakkında yabancı kaynaklarm 
verdiği mıılfunata göre mllttefik 
kuvvetlCl" Haranın cenubw da.ki 
Akçakaloyc varnufllardrr. Diğer 
bir kol da Rakka civarına gelmirr 
tir. • 

FRANSIZ - AJJMAN tŞBfRUQt 

~ ve .Alman ot.omobil sa
nayii milmesslllerl işbirliği mUza
kerelerl yapmışlardxr. Difer taraf
tan Fransızlar kl>mUr istilisnllni 
artırn.cclı:l:ır. buna mukabH Alman
ya Frnnsaya ~a çok hububat ve.
re cektlr. Bundan ba.çka Fr:ınaada 
1 O bin 6ruln)i mllcssesesi Alman -
ya hc~ına çalışmaya bagtamş -
lir. Frıuı:ınnm Almanya ile tam 
bir i-;.btrliği yaptığı bunlarl& da an
l:ı;plınııl·U.cl:r. 

Amerikanın Vişi elçisini 
kabul etti 

\'işi. 18 ( A.A.) - Mareşal Pe
ten, dUn alq}am Amerlk& Birleşik 
devlntlcrl bUyUk elçisi amirnl Le
aby'yi k"bul etmiştir. MUlikatta 
başvekil muavini amiral Darlan 
dıı bulunmuştur. İyi haber alan 
mahfi' roen ô&"Tenlldiğine göre, 
umıunt ,.~-' ·r- .._ llhassıı Suriye 
anla.."Jtllr il mevzuu edil -
rniştlr. 

----o----
iıanıikten gelen 

ingirz tayya elari 
Alcczlra.'>, 18 (A.A.) - Atlan· 

ti!:ten gelen 16 lngUlz tayyaresi 
CcceHlttnr'.kta ycrn inmiştir. Bu 
byynrler benzın ııldıktruı sonra 
de~ lstfkn.metfne hareket ey

h:."lll;§ttr. Fwious ve Ark Royal 
tayyare gemileri ile iki kruvazfır 
ve 6 torpido askeri llınanda n<ımir 
'i bulunmaktadır. 

Yunan Kralına bir 
mesaj gönderdi 

Size ve ıilletin·ze 
karşı ebediyen 

minnettarız 
Efeminiza ve ümıUerimze 

de iştırak adıyoruz 
Lem m. Jt; (A !\.) - İnglUz krall 

Corç Etenler kralına ap.ğıdaki mesa. 
jI gönderml§Ur:. 

Glrldln zlyaı sızın için ve Elen mıı.. 
ıett lçln acı bir darbe olmuştur. Bu 
bizim için de öyleda. Elemlnlze igU.. 
rak ediyoruz. Fakat aynı zamanda U.. 
mttıerinlzc de ittlrnk ediyoruz. 

Hcrgtı.n İnglltereye gelmekte olıın 
haberler, Yunanistan fat'IRsınuı kah. 
raman milletinizin maneviyatını boz
mı\dıgını gö.stcrmei<ted!r, Bu ylğf t mıı 
lctJn UııtUn düşman ku\'votıortne kar. 
uı gösterdiği knhranuınlık ve l2tJhfa
fa, tarıJıin hiçbir devrinde rastlanma.. 
mr~trr. M"mlekoUnb: lstıl!ya uğra. 

Dll§Ur. Fakat Yiıruın m!llcUnin mane
viyatı aynı Ck:recede yüksek kalmış.. 

tır. Yunan mllletlııın gösterdiği mu
kavemetin şöhreU dUşmanm yaptığı 
muvakkat fetihten §UpbcslZ ki daha 
uzun mUddet payidar olacaktır. 
Yu!lanlstanın gösterdiği misalden 

kuvvet o.Iaralt \'e muharebeden eonra 
donanmıın:z:t:ı.n lto.Iıuı harp gemilerini, 
ycnl Yunan hava kuvvetlerinin nUve.. 
sinl ve yen! 'btr Yunan ordusuun kacı.. 

, rolarmı yanımTT.dıı. gl:SrmekJe iftihar 
duya.rak roUcadel:ıyo dcVl\M edeccr,tz. 
Hİlknmetımın öğrendijiine göre deniz 
ll§ln memleketlerde bulunan Elen cc. 
mantıeri, mücadeleye devam etmeğe 

karıır \ erml§ler ve en ~ hangi şekli. 
de yardım cdebilecck!erlnl ııormll§lar. 
dır. Kıta Qzcrlnde ve Girtddo kahra_ 
man Yuıınn ordularmda harbedcıılerln 
hepsl.nl bilhassa yaralılan ve allelertn 
don uzak dll§cnlert §tlhsmızda sel~ 
larmı. lo blrllğlnb:dcn, knzandığmız 
muharebelerden, askerlerime yaptığı_. 
ruz yardımlardan ve mll§tcrck dllş. 

manrmım lndlrdiğlnis bllytlk mane.. 
v1 darbeden do~ alzo v hepinize te.. 
gekldlr ederim. 

&mı n mWellııizo ım.rvı ~ 

mJ.nnettanz. Bu minnet blıılcrimlz a. 
rumdıı. ltaıyanlaro "geçeınlyecekııi. 
nlz,. diyen Metaksam, bu bUyUk a.sker 
ve devlet adammı ve dabıı kudreUI cll
ğer bl.r d!işmana "hayır,, d!yen halefi.. 
ni, Korl::isl unutmıyoruz. .. 

A.ıaJm.ra, ı: (AA..) - Frnnms b(l. 
yük cleial U. Juıe:ı Hcnreytıı ccmız.e 
mer&31Jnl bugllD liiUlt ıo.so da ya.ıın
mı::ıtu. HUı.eveffı:uun to.butu mera81m· 
den birnZ önr önue bir aüvarı ve blr 
polis mutrezcsi olduğu hnldtı bir ccna.. 
ze arabaslle hariciye Yek!letlno geU. 
rllmlşt1r. Bu gell§ esnasında mUtcvef· 
tanm refikası lle Fransız bUyUk elçi 
llği. biltün kordlplomaUk ve Franııız 
kolonlSl otomobillerle ccnıızeyf takip 
eylemekte ıdllu. 

Fransız bUyUk elçli;lnlıı tabutu Ha. 
rlciyc Vek!JeUne getirildiği e3nocl3 
ba§ta BUyUk Wllet Mecl18ı Rei51 Ab· 
dUlhallk Renda, Ba§Vckll Doktor Re
fik Saydam ve Hariciye Vekili ŞUkril 
saraçoğlu olduğu halde bUtUn vek.ll. 
ler, RlyııseUcumhur uınuml kAUbl 
Kema.ı Gedeleç, .Ba.:Jynver eeıa.ı ve 
meraslme iştirak edecek r.cvıı.t Harici· 
ye VekAletl önUnde bahçede haz.ır bu
ı.mmakta idiler. 

.Madam Jules He.nry oto:nob1lden 
inerk°'n hariciye kAUbi ı.:muml muavi· 
nlııln refikası Bayan Ccvnt Açıkalın 

ile protokol ~ refikası Bayan 
Sa.1Ahııtt.1n Arbel tarafmdaı: kıı.flılan
m.J§tır. 

Tat:>u~ Harlclye.nl.n öııllndc bekle· 
mcltte olan top arabasıı:a konulduk. 
tan sonra menıBlmc i§UrAk etmekte 
olan zevat lle kordiplomatik tabutun 
önünden ge~rek kendilerine aynlıı.n 

ınevkllcrdo yer alml§lardır. Bunu mu.. 
teakip tabutu ta§muıkta olan top a· 
rabe.aı tarekot etml§ ve cenaze &layı 
yUrUyUoe geçml§Ur. Alayın 6nUnde 
b1r mızraklı mUtrczesl bulunmakta ve 
onu Riyasctıcumhur bandosu, bir po. 
ııa mtlfrezc.ııl n bir plyado krtnsı ta. 
kip etmekte Ye bundan eonr da içle
rinde Re!slcumhur 1n6nU!ıUn gönder. 
dikleri muhtecıem çelenk olmak Uzer• 
diğer çelenkler geliyordu. Fransız bay 
rağmA aanlı tabutu tqıyan top ara. 
basmı m-a ne Fransız bOyUk elçiliği 
erka.nı a)'Dl zamanda ReJstcumhur a 
dm& olmak üzere B. lıf. :MeclJst Relıd 
AbdUlhallk Renda, Ba§vekQ Doktor 
Refik Saydam ile Harlclye '{eklll Şlllt. 
r11 Samçoğlu. .A.!gaııJ.stan, Almılnya. 

Birıeıılk .Amerika, İngiltere, .Japonya. 
tran, İtalya ve Yugo.ı&vya bUyfllc eı. 
çUeriyle, Belçika, Bulgar1atan, Çin 

Romanyadan 590 ton 
matbaa kağıdı 

getirtecek 
Ankara - Ha.arıt VekAlet1 taratın-

Danimarka, Mwr, Hollanda. lllacıırlr 
tan, hpanya. Finlandiya, Irak. Nor. 
vcç, Romanya, hveç laviçre el~ 
ıert ve dlğer elçilikler aıaalahatgüzaro 
lan ve bUttın bUytlk Ye orta elçUlkJcr 
erktuu, vekiller, RlyueUcuınJıur wnu.. 
mı k\Ubl ile tıqyavcrt. tı&rtdye .,... 
kAlcU erkt.m ve J'raıwa kcloD.lal ta· 
kip edlyorlat'dı, Bir polla mo.trczcaı De 
bir piyade ve süvari lutaıarmm ka.. 
patma.kta olduğu cenaze alaymm lkl 
yanını:ıa. da jandarma efradı yürilmeıs.. 

tc idi. 
Alay böylece ln6nU bWvarrm taki· 

ben gara pJdJI' aman meruimde 
bulwıaıı zevat garın mcraa!m salonu
na aar;ım•ıbr ve bum.da hııı.riciye ve. 
kAlcUnden dofruca ıatuyona ıelm.lt 
bulunsn lıladam HemJ ile J'rana bil· 
7Uk eıçl.llgt maal&batcUan Ot.ıtre,e 
tazlyetıeriJıl awımU§lardlr. 

Bundu eoa.ra Penaııa Ctbrak ta.. 
bu.tun vagona konul~ eımamnda mil 
teYeffayn 80ıD rulm1 ihtiram J'&Pılmıt 
"' bir mntreze uker'.n havaya Qç el 
ate§tnl takiben bh' lokomotlflll ~ır. 
mckte olduğu vagon gardan aynlmt§
tır. 

·sıanbul. nahiye müdürleri 
arasında değişiklikler 

Ankara, ıa (\'AKIT) - lstaııbul 

vilf1yeU nahiye mUdUrleri arasında ge· 
:ııiJ bir değlşlk!Jk yapılmış, §ehtr lçl& 
dekl b.lzı nahiye mUdUrlert köylere ve 
k6ylerdekl bazı ruıhlye mÜdUrlerl de 
f;iehlr içlne naldedllml§lerdir. 

Alemdar nahiye mUdUrU Fahri Şi· 

lcnlıı Alaçah nahlyealne, KQçllkpazar 
nahiye müdUrtl Ali Ru:a Hadmıköy 

nahiye& mUdUrlUğUne, Bey8%1t ruı.hiye 
mUdUrU Nuri Yalovanm Kılıç nahiye-

si mllC.Urlilğüne, Saınatya nahlyesl 
müdUni Ce!Al Beyazıt na.iyesi mUdUr. 
IUğüne, Kılıç nalyesl milc:'UrU Feyzi 
Alemdar nahiyesi mUdUrlügtln1l, Ga
lata nahtyeaı mUdllrQ T&IO.t Ercnköy 
ııııhlyesl mildürlUğUne, Fener nahJycs1 
mUdilrU Abdullah Galata nahiyesi 
mUdürlüğtlne, Taksim n9.h!yesi müdll· 
rn HulQm Samatya nahiye:ıi mUdQr. 
lUğllna nakredllmlilcrdlr. 

Sivas çimento fabrikası 
üç saat fazla çahşacak 

Ankara. 1' (VA.KIT) - Srva11 çı. 
meııto fabrikaanun ln§aatmda günde 
~ saat kadar fazla mesai yapılmas~ 

na .koordinasyon heytıt.l.ncc .müs:ıado 

edllml§Ur. 

Toprak Mahsulleri Ofis· yeni 
silolar aptırıyor 

Ankara, ıs (VAKiT) - Toprak hacmiıldc hububat anb:ııian ~ <:dll. 
:Mahsulleri Oflsln.ln me&ğ\11 olduğu 1§· mekteı!'lr. Bir lu.amı tamamlnnmak 
ler marurumealne pamuk ile bakıl.ya. Uuredtr. 
tm da ithali mevzuub31W1Ur. 

Mevcut ııek1z a1loya Ulveten Ak§e. I 
hlr. Akçakale, Beylikah.Q', CerlkJl, 
Çardak, Çankırı, Çay. onu. Dinar, Dl· 

ynrbaJar, Eretu. Erzurum, Faktu, 
Kayseri, Kırklareli, Huraitpmar, ~ 
taaUi, Şarkı§la, Teklrdıığ, Tıtdızell, 

Yab§lhaıı ve Zllede 1500 UA %000 ton 

ede ell'I 
B11yük sözler flCl'heden bir ndta

daşmuz 

Veggandın 
teftişleri 

Cezayir, 18 (A.A.) - General 
V eygand. yaptığı teftiş seyahatin
den bu sııbah Cczaylre dönmilştllr. 
General Veygand biribiri ardına 
Kaza.blankayı. .Aga.diri, Dakan ve 
Ra.ba.tı ziyaret e~tir. 

İngiltere ile 
muttef ikler 

bir toplantı yaptllar 
So a 
k r 
arbedevanı 

kararı veri di 
Müttefiki er bUWn 

vasıtalarile birbirıerJne 
yardımda bulunacaklar 
Londrn., ıs (AA.) - Röyter: 
Resmen blldirlldlğino gore. salJ!t 

James sarayında dün bir toplantı fil' 
PtlDUatır. Bıı toplantıya, İ~: 
domtnyanlıı.r, Hincliştan ve blitOn ınll 
tcllklcr aynı Z&Dlanda hUr F~ 
hareket. mümeaıillleri t§t.i.rak et~ıer· 
dlr. 

lııglltcrc, eimall 1rlılnda, KSJladJ 
Avustralya Yeni Zelanda, ccnub! ~ 
rika, Belçika., Yunıınl.atnn, LOltSCııl
burg, Holando.. Norveç, Polonya. Y\lı' 
goelavya ve muvakkat Çekcısıovıı.~ 
hUki\metıert ve :.ıUr Fransızıarın p 
general. DH Go!Un mUmesstUer!. lı~ 
btrllkte glrJl}miş oldukl&?ı tceavil ıd 
1.:arıı mUcadele hakkında s.pttd& 
kararl&ra varmışlardır: e 

ı - Alman ve İtalyan tecav'j:&llıl 
k&r§J ntbal zafer lmzantlmcaya J<ad'' 
mUcadcloye de\'8.Dl edilecek vo btl rıJ: 
cadeıe lçlıı ellerinde bulunan trU~ 
\"IU!ltalarla mUtekabllen ftlrdmıd• 
lunulncaktlr. ~t 

2 - HUr milletler cebir ve ııid fC 

istimal edilmek surct!le AimıınY• "' 
ortaklannm tahakkQmQ altına gır~f 
ğe meeb.ır edildikleri veya blSyıc -ı 
cebrin tchdi~ altında ya~dttııı.~ 
müddetçe istikrarlı ve feyizli bir :SU' 

olll.maz. 'ft.. 
8 - Hakiki ve devnmlı bir aulb ctttl 

rı:ıellnin atılmam, tecavüz tehdlc!!tl ti
m.astın bulunan bir dünyada. ııur ıt' r 
leUertn kendi arzularlle ııı birliği >"~ 
llllllan ve lkUsadl ve Jçtimnl eııuı»~ 
ten mQstefit olmaları De kab'l~lf· C1 
mllleUer ktmdl aralıırmdıı ve dit r il .. 

J;ll,.. 
muıetlerle bu maks:ıdm tahal<kU f.I 
çin harp emıaımıda ve harpteı:ı ,,otı 
t~nk arzusund:uiırlar. 

UZVELT 
dan Romaııyaya sipari§ edilmiş ola.n 
590 ton matbaa kAftdı Romanyaya 
ihraç edilecek palamut we balık yağı 
ile takas edilecektir. 

"Seciye zekaya üstilndllr,. de
miş. (0.st.iln) bir kelimedir ki ta

Boğazından rahatsız mamla.yıcım (hangisine?) su.alile 
Vaşington, 13 (A.A.) - B. İaşe müdür muavinliği değil (hangisinden?} suıılile gelir. 

Alman kıtaları 
Bulgaristandan 

ayrılıyor 

. ~ 

fçtlınadıı, ÇörçU. Eden, A tıee. ı:;ıd 
Crnnboume, Lord Moyne, Sır "-rjl c1 

t tıl· 
Sinklt'r ve BuUer lngiltere)1 

Ruzvelt boğazından hafif suret. (Bana üstfin) denmez; (benden 
te ra.1ıatsızdır. Bu sebeple kabi- Ankara, ıs (VAKiT) - İırtanbul • Ustlln) demek ılve icabıdır. 
nenin cuma gUnkU mutnd toplan- 1aşe mudur muaYhıliğlne 1etanbu1 n-1 (Seciye zekAya UstUndUr) de
tısı ile gazeteciler toplantım. ya... ı racat !ıaş kontrolörü Hul'§lt Kor&l ta· memeli, (seclye zekMan üstün-
pılmıştlr. yin elıımı,,tJr. dür) demell 

-66-
Çok tehlikeli günlerim oldu ti 

hep sevdiklerim bulunan bu dllnya 
ne nıhumun arıısmda yal.ruz ince 
ve :ayıf b1r tel kaldı. Şahsiyetlınin 
bilmem nerelerin.den gelen bir e
mirle muhitimde ondan bahsettir
medlm. Ve böyle zamanlarımda 
Takdir, hastasına Aşık blr doktor 
gibi hep baş ucumda lbulundu; gö~ 
lerim ebediyete bakmak igln bu 
Aleme ıkaparurkeu bana. garip şey
ıei- eöylcdl; o va.kit dinlediğim bu 
ıleyleri şimdi ıutlryahiliyoru..u. &.· 
zan, gözlerhı.d<:l hemen lboşa.Iauk 
bir dolgunlukla derdi ki: 

- Filaet, kardaşbn; onun halt
kmda en eon kararını verdin mi!. 

Ben, muktedlrsem yll .. '"ÜmU istik 
rah ile öbUr tnmfu çevirlrd.bn ve 
o devam ederdi: / 

- O gece, hiç bir şeyden şüp.. 
he e.tmedin mi? 

Oh. hıı.yır! Ben bu geceye kadar 
şüphe içinde idI.m; o gece hepsi 
dağılmıştı; yalnız acı bir hakilc:nt 
k~tı. Yine içki ve saldık sev. 
daların sofrasında fnşi.rahln otu
ran, içe'l, çırçıplak vücudunu yılan 
gibi bükel"e-k ve zulmet renkli sat;· 
lannı dağıtarak oyun.yan kız, bu 
müteaffin hakikatin thnsallydi. 
Hayalimde perd<".Si aç·!an o timsa
li s yrederken artın Tnkdirin söz
leri kesik ve rabıtasız gelirdi: 

. Mesela en oonl'n gelrtı!'Bl... 
cığlıynrrık.... insan nğlıyarnk mı 
g lir? .. O yeldirme, o başörtüsü?. 

Ve ni.ha\et. bı:ndcn UmitlE'rini 
kestlklen kam. günler olurdu ki 
ı;ocuğum srmsıkı e 'l~rlme sanı. 
mrş; beni hiç bir yere gönderme
mek için melek knvv('!Unden yar
dım beklerken ve• refi' am odı:ınm 
uzak bir lfü;eslnde, gözleri gözle
rimde. i<;ln .ıçln ağlarken, 'rakdll' 
yııvaşç..<ı kulnğ"nna d<ırdi ki: 

- Onu gemıek iste!' mtsln ! 
Son bI:r defa?.. . 

Fakat ben, ihtimal 1d muvak
kat hir ıST..hhate avdet ettikçe btm
lar azatlı ve sonra ıhepeı bitti. 
Şimdi ıhi kimse bana, onu ısöyle
miyor; ne onun iyilildeıinl, ne de 
fcn:ılıklarmı ... 

Bir gün, aylardanbefl ilk defa 
yatağundan ç~ayor; yenı giren ba.· 
han pencP.rcmden seyrediyorum; 
bu, büUln beni sevenlerin mukad
des ıgiinli oluyor. Sonra, odamın 
i~inde, kızımm elinden tutarak ge. 
7'.inr.ıl'ğC başltyon.ım. Osttlmilzdc 
refiknmm tehnlnle ~ılan şefkat 
ve muh:ı.b'bet karuı.Uarmın altmda, 
krznnla ondan daha r.ıinhrıini bir 
çocuk haynh yaşıyarnk bu emek
leme devresini geçirlvoruz .. 

Ve bir gUn, havaya ve gUııcşe 
d:ı:ha ya.kmdnn temas etmek iç.in 
doktor, çamlığa çıkm:ımış, S!cak 
gUnleri ora.d:ı geçirmemi istiyor. 
Ve biz artık her mü.s..-ı.it günde <'r
kenden çocuğumuz, enlmcağunız 
ve kitaplarnnızla ça.mlann anısına 
koşuyoruz ... 

Bu. güzel bavalard:ı bizim kati 
bir adeti,miz oldu. Saat ona kadnl" 
hazırlanır; eşyamızı Hatice ile 
~:ollnrd!k · sonra biz de çrlmr, a{.'lr 
aı'hr .. ilriiverPk gl1erdik. R"fikam, 
kl'ndi ,,.ı;ı,, snlmcıığı kurnr; yumu
fl!lk şilteler VP yastıklarla iÇ('riısl
ni ıfoldururdu. Sonra. ben. yo-ııgun 

\'İicııdumu oraya 117'.atırdnn ... naha 

-
Y8zan: HllYDAI AlPAGUT 
uzak yerlere, ara.ha ile gidebilir • 
dik; ve bu, hazan tepenin ot,.kl".
rini devreden bir tur olurdu. 

Bir pazar glinüydil... Araba, 
bende u-ıak hatıralar c,anlandrran 
sokaklardan geçiyordu. Bu uzl\k 
hat:ral:ırm içinde, bir 5evgll1 ta
ra.fmdnn b:ına: 

- Şiirinize cevap yazd.ID? nrna 
mektubunuza yazamam! 

Denllmi§ olan başka b!r pazar 
doğdu. O sevgili, bugUn ölm!lştU; 
benim kalbim onun yıkık bir met
feni idi. Yaşıyan ve muhteris na.
zarların önilnde oynıyan, o sevgi
li def,'1ldi. Jlstedim ki bugilnUn ba
kiyesini oralarda geçireyim. Refi
kam, her srıunı gibi buna da bo
yun eğdi. İndik. Biraz yüıilclük; 
işte bu noı:tada onlar çamlığa in
mil'lerdi; oturduğu minimini çam
lar bir:ı:: solgundu; fakat ynşyor
du ... Hf'f\'inln ömril bizim aşkmıır.
dan uzundu ... Glriza.n, işte bura.da 
dilşliyordu. Sonra, onlarla. konuş -
tuğum onda.n ikinci bir buluşma -
nm vaadini aldrğinı muazzez yer
ler ...• 

Kahrcdiei bf'r heve5le oradan, 
onun gl"çtiği yerlere basarak in
d lm; o küçilk çamlarm altmda dur
dum. Sonrn, hamnğımızı orada ter 
tip ettik. Ve o ı;ün nekahatimden 
beri birinci dl:'fn olnrak okumak 
istemediğim ''Vertcrin kederleri,. 
göğsilmUn listünde. hep onu dO
şllnrlüm. Bı·te..ctj pazBr yine oraya 

BerlJD., ıs CA.A.) - Doyçe Al
gemayne Zaytung gazetesi Bulga.
ıistandan a.ynl.makta olan Alnuuı 
kıtalarınm Sofyadan hareketi hıık 
kmdn uzun tafsilat vermektedir. 

etınl§ıcrdlı. ııoo 
Dominyo~arm her birı. ;ı.·Ui<SC1' şt11 

mlscrlerl t.aratınd:.ın temsil edilfll
1 

Amo:-y Hlndlstnnı te'llsil etnıt~tıı 

b~'"" MUttct1k hUkQmctlcr namına ı;:ınll' 
killeri oulunmuştur. Yalnv YU tı6' 
tanla Yugoslavyayı LondradJLld _..ınll 

gittik .. Ve üçllncfi hafta. benim yUk clçllert r.emaU etml§tlr. ~I°" 
Aynı arzum!\ karf;!t refikanım izdi. hUr 1',ranııız ıtd,.rlerln "e,ı pe cı:~tlr'll 
va.ç hayatımda ilk itiraznu 

0

gôr .!. neral Dö Gol namma lçUmae • 
dilin; kalbinin blltUn s:ıffetile, her etmlıj!er~lr uef 
şeyi artık hisseden bu feda.kltr Çörçll 1>ır nutuk s5yliyerc · ce @' 
zevce dedi ki: nçmış, l:lğlcden l!Onra cin ,. ~ersı O"' 
• - O yer, ~nnedcrfm uzak olu- 1 korks~I 11,. Gerbrandy, Pıcrıo "' ~ 
~or; arabada üşUyonmn... pon" Ca!S'n Mıısarık 8.mopuıoı r 

IAldn rad .ıı:. "" ' "' • rd• - • 0 a ebleniYorum. Subbotlç birer nııtuk rı!5yl"mı:ıe ı;rıv 
Acıy~n .ve çok seven gözlerini İçtimaı mOteaklp mUme('3mcı 

bana. dikli; bu gözlerde birlkea ııı. tıı.ltdilll edılm\.,lc.-rdir. 
y~larm: ''Artık yc~mez mi?.... ---·-n----
diyen bir l{adesi vardı. Onun bU· 
tUn hissi buhranlarını okuyordum; 
her halde b:ızr şeyler hilfyor. fakat 
<;ok şeyler hissediyordu. Hiç is
l nnkAr bi.r hali yoktu; benim hiç ~ Tıcaret ve seyris~faın 
t-•r T.am:ı.n sukut edemfveceğimo 
c>n kuvvetlô lmıw.la lnanmvıtı; ve muahedes 
ölmeveceğime de inanmnk !"tiyor- 1 
du. Fakat. bugiinlPrimde r!IP be- • • r sene da 
ni tnhri'> eden ~·erlerde Y!l';::tmak 1 
ist,..dlğimc. orada t'~ "nt'hll~1mi ı ı, 
kendhinc bir itirn' gful ro\•l{'{llği- uza 1 acat' 
me pek mütees.c•lrdi. Dedim ki: ,,,, 

- ~"n bilin;~n: nert'ye ister- Ant,arn, 18 (P-A.) f'f\•I ro~l"':-cısı 
sen... Türktye Ue ttalya :ır:ısındn "' 1 "o 

- Doktor da ornyn gittiğimizi 29 Uklt nun 1936 tarfö'I tlcBr~•ıı.' 
1stemlyor. scyriscfain muahedes! bir sene 

- Nicin! 
tcmdıt edilecektir . ~ 

- Cilnkil or&da uyumuyorsun, ~ 
okumuyon:ıwı, dMıla düşllnU0or - __,,,,.,..

1 sun: hep evimize dönerken dn.hn 

1 
-

hasta, daha yorgunsun... 
1 VE C f Z EL E F< 

- Doktor aldanıyor. , _,..f\~ı 1 Yuzar: 1\1. CEM1I, P ..,,,~ 
Dedim; sonra sükfit İi:inde ha-

1 
~ 

ztrlandık. Ben, hiç ıbfr şey wyle- 1 * (Korkak tesmiye o•un~ !il ı~J 
meden arabayı doğru oraya sev-

1 
51D'elt cııı.ha hayırlldır) ~rbl ~ 

ketti. Aynı ağnçla:ra salıncağı kur- Fnınsızı, r nMII unuttular· ıe ır• 
du. v.: arlık bizim her ~pamnmız ı * . ·a:::ılcr, kendi mUtt~lkltr"~,,ı-· 
hep bo~·ll", orada geçrnege baaJnd•. illzl~ yeneceklerinden eıntıı < ~ 

ndııe 
Bir sağlam gencin sevda m·aa- , dı Frnnsız donanm3'fi1lt t>e ~ ıcıt 

' " •f!<JRt'" katma giderken yaptığı gibi yrka- celp için o kııd .. r tedak ... r• 
ntr ve sllalenirdlm ! Dalma., en veni truunazlnrdL ., rı 
elbisemi giyerdim. Bu, siyah~ bir :rr lnganlarm en fıu:ııctJıle• 1ısrı \ ' 

'kootümdii, kan dökrnlerl lııc nnzller f,!aln 
(Dot:mttt t>m") ı hile ~Uzid mahın.-ınrdnndır. 
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1 

--=v.uar:=-:
1

:.:..' -=HA=-=·::.• -=iKi.~ 

~utuklar Ş cemiyetinde "K h .. . . 'haftası emsipaşatiq bir lat~:;eb~~~if:!~!;: Dü~kü_.!!,t .. ~~~~~~~y~~·~ 
~~~~ dijnya bir~ ıautak· park gapılacak lan sanatki.rlann imtihana ti.bi lık, dikkatimi çekti. Koca koca deruna kırk bin çuval 11a119e 
•""" --..U. 11..,...1nı -. tutulmalan ka.rarla§bnlmışbr. h"'!lerle yazılı "'36 kahve nümu.. çık-!", ''lııkeodcriywdm .. 
~."1ı!~ştu, ço,..ıı _.....,_ İmtihan eylülde yapılacaktır. :""!"'d~n ~7 '" bozuk çıkb!" aö .. doksan blıı çuval ke.lıve pılfıor"' ~ lcı r 19fik:rarlı btr baŞat.ın. • • k d •sk 1 d d ı Sanatki.rlann mesleki bllgil~ni .;:ı, ıki sutunu bqtanbqa kap.. gibi.. Fakat Kafdağı ynkml~ 
L~et·'IUnmı bnlmul'} bir ~ us o ar 1 e e mey anın akı• kalafat arttırmak \"C imtihana haz:rla.. / ~Ş(:l. . na dönen bu ÇUVaUa.nn... tıir tir-~' olmaktan .ı,..ı - mak il•ere musiki ean•tkirlan bo]f'"?•nbJrc büyük biı" kahve lil piyasaya dağıldığını .,..._ 

-~-~~n.~ isti~ bedr • ·ıe ·· · k 1 • d k ld 1 cemiyetinde ku.rslar açılIXlJ.'}tır. 1 • uguna crmhn:ı gibi, içim ke- yoruz. ~~~ . tayin odemiyeD, yen 1 çop IS 8 esı e a f rf ıyor Kurslarda tedrisat dünden iti- rfle doldu. Bir kere daha oku- Zaten artık kahvenin p,.... 
~ bir dUnyanm balıor,... haren başlamıştır. imtihanda um. . . . ya dağılması da doğru ckjllıllr, 
l>a:latt denebilir. ~":ile ?!1~t~~~sı .. :z-ost, 1 Şemsipaşa parla Salacığa doğ. muvaffak olnmıyanla.r icrayi sa- 1Bcledıye kimyahanesınde ya- BU.deki esnaf böyle bil' ff'.i1Dad s; . .........,m •ulh lhdJa- imar ışlerı mu~unı Hil"!'u .K"!'c~· '!! uzayaca_I<, bir de spor sahası nallan menedilecektir. :;ı an bu ~hll!ler, işe daha inan. asla liyık oW:..dıklannı her ga: 

"ı 1ı; ':aı>....ııyor. r.ıu.....W ge- oğlu ve. mu•=. ~~~n ış'!- vuc~?a getirilecektir. "'" c'.rl~ bır. cldd~vet veriyordu. Ha. bin tUrlU lhtiklir veslblulJle 
~ \ dıs Icre sübj .. ktif hlr biri- rakiyle ımar mudurltiğünde bır Dıger taraftan Üsküdar mey- Yuvarlak ı, k Ul:!ue mwardan g~irilen daha isbat ediyorlar Halk ile cav.n.r ~~"'1eğ0 .,.ıış<r•r. tapJantı y~p~ış ~e Üsküdann dan~m P!i"' f'.rost .tarafından elime :""'rdok maddelerin isimleri sayı. arasına, mutlaka bir devlet •---~ 1 bir müeadcJedo eksik ım- tafsilat planı uzennde konuşul· tetkık edilerek ımar ışleri mU- 6 k S ' ıyo u. Fakat her nedense ben· ldlltı girmelidir -r 
.,,., ....... ., ... .,.ıD<lm - muştur. dfirlüğüne verilm;ştir. Plfın fize. uruş . paraya 1 - Otuz altı kahve nümu~esin: · 

1 

et cdly"<>r. Harbin ylnnlDcl Prost Şemsipaşa camisinin ta- , rinde bazı tadilat yapılması ileri sablabılecek del! on Yedisi matluba ve etiket- Yukanlaki haberi bir bre da-
':;13 sOylcnen bu .-.ıenJe rUıl 1<ıyınetini gözönünde bulun. sürülmektedir. 475 gram yuvarlak ve 950 lerı~.e muvafık görülmerniı;\ir. ~ olru_dum, diyorum. Ent, bela. ıı.."' "hln heldki bünyml ..,_ dun.rai<o burada bir park yapıl· lskele yanında bulunan çöp jg.. gram uz.un ı;kmck imali etrnfın· I Cuml-si listünde durdum. diye k_ımyahanesinin rapıdann. 

.., .:!:;'ediği için bnnıdr ..... masun m"vnfık görmüştür. Bıı 
1 
kelesi ile Kalafntyeri de buradan da _!ıeledıycnm tetkiklerde b dun. !otanbuld!' kahvenin, çöldeki dan §üph,e edemeyiz. . Otu allı ~ en ibaret" ıraı.c.ı.ıa. civarda büyük mikyasla inşaat kuldırılarak Anadolu hisanna d~gunu ya.zımştık. Vali ve Belo- ~nıınıur kaoar seyrekleştiğini bL nhve numunesı tahlıl etilıııtıt 

...,_ HÖzfuı bir IUB Had• ... yapılmosı yıısnk edilecektir. Ya· nakledilecektir. diye rci~ Lütfi Kırdar Ankarnda liyoruz .. Faknt keyfe ait bir eey ve huni~ on yedisi - cılc• "ı ~~ ...._ ba.o;b;,.,....... ıtıtJ- pılanların da Prost yıkılmasını Üsklidnr tramvaylarının yeni bulund:ıgu sırada, orada imal e- ol~uğu ıem de, ondan onun yok mış olabıHr. !fakat "kahve ntı--.ıır. 111ç •'-- sözle aıı ileri sürmüştür. hattan tesbit edilmiştir. d~ea ymi.5~ _ek~eğin de.lın lugund.~n •. !"lığından' bahsa m: m~"!'i" terkibinden, 11U111a1aı 
bir fri1W bulanmak g&- guzel pırügını gorınuştıir. Bele. z~m ?ormuyonız. Varsın birka hakiki kahve manası ç-

!'tİıı ıı.ıbukl harp bah8bıde sM- Beşı·ktaştakı· Hasan paşa diye iktısat işleri mudurmğu bu ~z tiryakinin zevki eksile kalaınç ıazımgelmez. ~bat_. etmest için vaziyet karşısında Ankaradnn dıyo,,,.. ' "Kahve nümunesi", lıugtlıddl 
'-• ~.... daha -" ..... elanek nfimuneleri getirmiye Zate~ onlar da arpa nohut, gazete dilinde "ke.lıve" ,..m 
~ tıSalıb bir 8Dl't"tte ~kem- karakolu yıkılacak karar vermiştir. Nümuncler bir bakla ıle kendilerini' a~tmamn ~llanılan arpa, nohut, balda ... ~ "'"1ası !izmıdn". Bugün· kaç güne kadar gelmiş olacak Yolunu buldular. saıre ••• demektir. 

beyt - oır A,.,.,,,. Barbaros türbesinin etrafında./ Barbaros meydanının antresi- 950 gramlık uzun ekmek t ecrii'. iş böyle iken, bir tefti§le otuz ~ t.akle bunlann da 811 da• 
· ıı.. h harbi fanıet.mek hata ki bazı binalar daha istimlak edi- , n~ :~3nroarosun bronzdan bir besi nümunelcre göre tekrarla- altı kahve nümunesi bulmak size yedisi yani yilzde elli UçU. bomk. ~il, 1111<1; arp içinde ATnlpo ıata· lerek vıkılınıya ba§laıımıobr. bustu konacaktır. nacakbr. de alllneı kıtnnın ke§fi kadar ~olıudu, baklayı, arpayı de§o.. 
"1eo :·Ve ~ ....,_ Y.,;i ptlinda Hasanp ... kara· !-feyd:wdaki binalar lstimlik Fınncılar cemiyeti 475 gram. sarsıcı bir haber gibi göriiıun8• nnden kat kat fazlasına -Loıııı d arp hlkiyeı.rt llo ba k 1 dn }ıkılacakbr. Vali, ttara. edilirken Dolınabahçe • Bebek hk ekmeği iyi pişmiş olarak çı· Yor "!U? iten de hileden vazgeç~ .\'llıı,,. e . kıı.panabillr. -~ kolu ,ıkı)masını muvııfık gör· , yolunun pliinı da gözönünde tu· karabil~eklerini bildlrmiıı!er<lir. Bu ~kilnsız bolluk karşısında, acaba nasıl bir ceza kesildi? .eı.. ı.;• Bırllğl ~. ~. ~-u~. , tutmaktadır. Bu vazıyet karşısında 475 gram haben bir kere de.ha okudum nu pek merak ediyonız. nıuharebcnln ihayet muştvr. ekmeğin 6 kuruş beş paradan sa.- Gerçi arada sırada bazı bva. . 

'-1 ı cleırtıek d ğlldlr ;....., Tramvay cihetine isabet eden Meydan lcdriol surette tevsi blm:uıı Jlizım geıeceı'ini de söv Hakkı Silha °"""' 
ctı. .. __ iim e_ . binaların yıkılması bir hayli pa..- edilecek. bilihıra Akaretlerle l . l rd. ,,. 1 ' . 'iı;wı ul~ur ve d~nlzleze ra a mütevakkıf olduğundan Tih b3 ar~ındaki ahşap baraka. emış e ır. 1 lllliiı neclht ~üm .. ~l~~~eldc- .n!dilik· bu j--'en vazgec:ilmiştir. lar yıkılacaktır. G O N O E N G r•ı N E "t ••-~-e .. ~ •• - Francala 25 kuruşa u 

~eniz bunamlle karayı eın· d ıkb G ~~·ıa::.::::-; Kadın güzün en .ı0~~~~~ UZEL YAZI YAZMANIN SIRRI 
~ ""1arma.ı.ı l<ed1 il• - -br. Francala dünden ib"b3ren G tlZEL ,.., Yazmak için ,....._ ......., k'flod...,kUr G-~ 11.ı lq hllicadeleyl pek ~k an- b • ld 25 kuruşa sablmalrtadır. Bazı kak bir usul takip etmek lA· yumak emelinde ola~ bir • ...::: 
~ ~Oharcbenbı :n aylık ta- ır. genç vuru u semtlerde fazla fiyatla francala ~· bunun ben, gayet praUk pk. r1ıı, bu emeline ermcsl için mutlaka 
\:' ~."" m_,.... bir ı.tl• "!'Wdığı görülmüıı, iıeledlye tef. nt '"'""" Ancak >lr kaç ..... bir kaç ...ı takıp ctm"" ,_ 

'"" ....._.. Olr ... ...,. ..,. ~ başlamıştır. yam ;-.u.n '"""anlrin kllab>m eldo bantnı .._ bu ""'""'"" Old ~ 
~~~:'::;'= yilsde ,... Otomobilde karnına kurşun sıkılarak yol Basma aatışlan kontrol =~· .::; :: ;,.."":;.::.;: "":.:.·=~ .. ~~dar .... ~ ILl'p vaziyeti böyle olllD• 1 H ı· • k ı·ı· k 1 .. .1 edilecek zannetmeyiniz. GUzel yazı ;,asan Jl'Ol'SUl1 dlyocek oıunıanu:, beD, ': ~ etrafında söyleıoCD s4jzle- ustu•• ne atı an aya ının a 11 ya a aı tul Fi t ak bir muharririn kitabmı tekrar tek· 80D samanlarda yeni §alrlerla ~. rıııı kıymeti her ...... üs- ma ;;,"b§~;:;,, .:!"i,:S~~vJ.~ rar okum•lf<, u.ıftbuna dlkkt eınıoyt ıorıoı kopyo otmcl<le ,._.: 

~ olınryacaktır. J\arŞalık· Evf'elld gece GaıUıaDe :yokllfUDda 1 polia haberdar ediıimİI, --yapılaa m koııt.rol altma almıya karar tavsiye edeceğime ihUmal Termeyd. Onlardnn blr antllm koleJr.llJıoau 
~"t!tiı o '• han"ketler yanya· kadtn ,...... ... ...,,.-..... - iahk!katta '"""""."' Hayati ismin ~r. Bu koutroııer, bl""' -• .._ -

0 

.._ - "'"""- ..... ~ken. kondl -~ •- dlği muka.yCSll edildiği bir gen" tabanca ne vurulınur de bır genç oldugu ve bir kadın fıyat murakabe ve zabıta memu- ~ yazmak b...n.I ma11arr1r &... ma de bosdum ••• Fakat bu ·P M-.. Jı -.ıs .. - ...:Ih i • bli -"k oımu7, " l .• ..ıı.,.,"l .. d •-nA.... 1b •--& da .._mdaJı tekrar • .._ ....... vamm do"-•' ... ~-.u~ ~l'ıı, -· gal. 1 t yarı yu tahkikattan anl&§ıldığma mese esı ,, ._ ...... en &rACMM:19l ra.. ru 14UU.1D n yapılacakbr. .....- r •• 6' ... uğunu lsbtıt etmes mi 
t._ '~ tcnazuklara işaret t.t· tur. yapılan him taraf d tomobil içind Jllzumunu Dert sllnıceğtm. .Bqtan GCbm )'UI yazan.ın eserini -

~~r<•tin hl 11 öre b!dlsC şöyle cereyan etml~Ur: m an o e ta. ba§A tekrar etmek mn-...... - oım•- -.o·rk•R -~-· d"-cıc-gı gllıl,-r1-.,. 
""' İ SS<' tmekte< r. g L---- fJe '----A-- --·-1.:ı ~ o·• k•• th .....,...., - """' ,.... ,,_..., uzo ,_,.. .... ·~ JUl.1~ vunuıuugu ve un u racatunız da en gilzel bul ~ıı:ı bulanuyan bir harıt .. ...,.,,eıkl goce Gazhane Y<>- ,..ıao kenarına bualnld$ .......,ı. · dntanuz ..........,. bod ,...ıamı teluvmdan da -

il ' bo ~ dönüklüğünü, bu kuşun ... -" gecen bir şoför yolun. m .... tır. . D~ ihracatın yekfınu 400 dan bir kaçmı "temize çekmek,. de bir hazin neUce doğu}or o hl - - ~ bm liradır. Bu arada dün Alman. fayda glh11Y°"'m H1K · ~k r:iblrinl tutmaz gö- ~ t;an:.fmda. toprak i.istUnde bir ya• ya 85 bin liralık zeytinyagı~ ' İn- ~ylc ki. yeni ;.azı ya.--.- ı.-.. 1'1ET llOJlla 
~e akıllı<"a sayıJamıyat'Sk sag . tmakt.8. ,.e inlemekte ol· lbn.him arkadaşını vurdtiktan gilt l --- "'""Y ~~~·:_ t:l gayeslnl bnlanuya.n bir adarnm )ll sonra kaçınJŞ, fakat bu sabah ya _ ereye yaprak tiitün, Macari&- amış ola:ı klmM?, yazısına hafla. 

.:'le ~ d~.''11 dabnl §eklinde an- duğunu gönnilş ve Jıl'mPn otomo- kalanmı:ştrr. tana yer fıstığı, keti.re, lsviçreye mad.'lr evvel, mt-.,şhur ve muvaffak ~ ;:-l lnUJn'kündiir. bflinden inerek yaralının ynnma iplik döJdintüsü, bakla s:ıtılmış.. bir muhnrrlrln eııerlnl önUnt- alacak 
Denize düşerek 

boğuldu ~hl~ Anıerlkıuı oettrinl• ••· g11n>L•tir. Ya,..ıı güç tı.ııe: Beyoğlu hasbuıesine kaldınlıuı br. "'"'" M .....,, bir :>aP••ıım;, .. ~ 
liı, hq Mrp -da hir •ol· _ Beni tatıanca ile vurdulor... Hayatlaln ,....,..ti .tehlikelidir. b1' ""'' """"• aynen kopy• ,.,.. ıı_,...,~~'ia filhakika otuz se- d · Müddeiumumi muavini Necati talı. Altın Fiyatı cek. Bu ameliye cımaınııda, kalemJ, 

·p ('J1 Beni vuran !braJıiındir, emış ve -lı!r fil<ıi en ı;Uzel tnrzc!a lfadA e• 
Dan abab Sanycrda ~ .. 

deelnde deniz kenarında blr eıtıılk _. 
eedl bulunmll§tur. 

. c·· gibi uza ...... p gı"dcbll<",- v Jd gunv dan bir daha kikata devam etmektedir. Dün bır· altının fi atı 26 li " ... ·U ı,.,. .• • '-'a.r"sı aı:nr o u • d rb-' y ra 1 meğe al••,ıca'" gibi, o mubarrlrbı 
• n .. ü hnrı• tereddiye uğ- J ,... ~ u;;.di.scd e ~ 50 k t ..,.. ö• , konuşaznıunıştır. ...... en unış u. Uıılflbunda kullandı .. , hıccliklcrl de 

t tezatlar «,:of,ralmakt:.s. " 
~~ aıttnaıctadır -
ftıtit " haftası böylece tuhaf 

-2-
~ Ve fiil bnhranınm iftu)CSi 

'-~ltlektedir. Harbin fikir
'-~ ~~e Y'&ptığı buhranlı tc

"l\t<ıı ldüktcn ~nra. hidlse
u n<Ja eskl bir Çin filowfa 
!lltneğl' mecbur oluruz. 

1'11,;i 
ıı;1 rlcr intlzammı kaybe-
1-,; .. ~ abuk sabuklasır. S-07. a-

'"la ~ ..:. ler Şınca i~lcr başı oozuk-
d:ı. "fll ~ı bor..r.uklaşınm diin-

1 

"'\ Z&nıı ve inti7.amı kaY" 

lıltJ:&r 
!-tığı haftasının dilnyaya 
) de~~, ha bundan baŞka 

b•hlir. 
SADRt ERTEM 

.\tat·· 
U~k Bulvarının 

~Ur ınşaatı 

~ lııauk buivannm inşasına 
.q. lltıa ~lı içinde başlanacak· 

· hazırlıklara başlan-
ll. 
~ ıı:ııe · 

İftıali. ~üdürlilğti, bulva-
~tır lllCSıni hazırlamıya 

~~ 
~l" ---0-
~d· IJ~adan G00 ton 
~ gıt geldi 

. et ıı 
~ ~sya yoluyla memle· 

.teJ.nı· t~n kağıt ve mu. 
l1a ~~ır. Bu kağıtlar, 

:menşelidir. . 
·YAKIT' A:. • ,-. 
'.#\BONE ! 

OtUNUz . .. 

_ Geçen sefer. ])6mbö1tonda 
oturcıugunuz sıralarda yangın 
çık-tığını hiç de hatırııyaınıyo. 

ru~ Evet, aşağı yukarı Y~ 
ştL Ocak tem~eı:meınış~!· 

~ün elbisemi deg~ırmek ~-
odama çıktım. Bır de ne go

zer~ ., Oda dumanla dolmuş. 
~·de al~vler içinde. Jşte ... 
BlckVoterc geldik. ()z} . 

"\füter Vivertimav~ ~u c en 
.:y1erken, trerı. süratını azaltpnuş 

so b·raz cıonra da durm11ştu . en 
ve ı - b' kac 

d 
ba.Jcınca. ga.rın ır ~ 

cere en . zakta oldug· unu gor-
.. •aroa u y~z ) önümiizde.ld tren ilerleme· 
n~· ni tecı-kil ediyordu. Tren 
mıze ma d:ı fırsattan istifa?e! 
memuru ·neccklcrin biletlerını 
Bıe:ırvotere ı - •·J , . . rdu. J{ırmızı yanö.J\ ı me-
topl ... ) ~ alık bizim vagona da 
mur bır ar 
ge1°rek: · · · ·n .. iniz. :::_ Lütfen biletlerınızı Vç,a 

det,~nbe renkli biletimi uzata -

rak: J{Jeyboroy:ı gidiyorum, 
- Ben. 

ded~m.. . c:rkta iyice tetkik et-
Bıletımı ı,. k f verdi ve ar· 

t 'kten sonra es ı, .. ı sert bir !bakışla suz. 
kadaşımı gözden kayboldu. 
dükten son~aaına sordum: : 

Hayretle sı' zden bilet bte· 
_ Memur 

roedi. v· u·mavz cevaben= 
l\1. ter ıver . . ıs . taJlITlar; ve bılet ıste· 
- .Ben1 biİ parasız c:ey:ıhat e. 

ınezler. Ta . a.som var 
debilmek içtn ~rcrken .iıaınalın 

Tren gara gı • 

biı:, BlekVoter! Blckvoter! .. di· 

ye bağırdı· . .., - .... ~~mı, 
Mister Vivertım~: .... ~in

·.-ini ve vaıızını 8l&l on 
§elJlSl.J-.---

Meş'um Tren 
- - -

Bir kaç gÜn devam edecek esrarengiz ve kor
kunç bir cinayet vak'nsı 

Çeviren : Cevad Tevfik Enson 
miye hazırlanıyordu. Büyük bir mak üzere olduğunu gördüm. BL 
kib:ırlıJda: raz daha yaklaşınca, kendisine 

- Ref~atin~ pek ço~ :t.t~k~ mülfiki olan bir arkadaşiyle mü
k-ü.r edenm; dedı; geceyı 1yı ge. na.kaşa ediyorlardı. Hatta bira-
çirdim. ı-alık yolcuların arasından sıyrı. 

Elimi uzatarak: larak kenara çekildiler te18.şlı 
- Allaha. ısmarladık, dedim. tel8.şlı konuşmalarına d~vam et. 
Fakat bu hareketimi görme- tiler. 

di veyahut görmemezlikten gel. Onların durmus oldu:kln.rı yere 
miş olacak ki,. hafif~ şapkasını doğru koşnuya başladım. Gaz 
çıkarmakla ıktif a ederek trenden lambasının altında ikisinin de 

indi ve hemen garın kapısına doğ simasını iyice seçebiliyordum. 
ru ilerliyen yolcuların arasına Treni kaçırmamak için bütün 
karışıp gitti. süratimle koşarken, mütemadi-

Onun gidişini seyretmek için yen karşnna çıkan insanlara çar
pcncewreyc ~Jaş~ken, bir. şe>:e pıyor?wn: Diğer taraftan yeni 
bastıgmıı hıssettım. Bu, bır cı. gelenın direktörden daha genç 
gara ağızlığı idi. Ağızlığın kena- olduğunu, sa.çlan ve bıyığı san 
rmda gümüşten bir fotoğraf var. giydiği gri renkli kostümün d~ 
dı. Hiç şüphesiz Mister Viverti- usta bir terzi tarafından yapıl. 
mavz'a aitti; ve cmpcrmea.lblinin dığının derhal farkına vardım. 
cebinden düşmüş ola<'.aktı. JRr- Artık aramızda birkaç metrelik 
hal trenden atladım. Tam o es. bir mesafe kalmıştı. Birdenbire 
nada kapılan kapamak için ge- bir şişman adama çarptım ve az 
len tren sefine srodwn: kalsın bir bağaj arabasına çar 

- Trenin kalkmaSIIla ne ka- prp yuvarlanacaktım. Tam bu es: 
dar vakit var? .. Vagonu.roda 9C- nada tren şefinin düdüğü acı acı 
yahat eden yolcu cigara ağızlığı· öttü ve bana trenin hareket et
ru düşürmüş. Her halde daha mek üzere olduğunu hatırlattı. 
gardan çrkmamıştır. . Fakat bu aralık gayet garip 
Mcm~r: . bır ~ oldu. Biraz evvel birkaç 
- Bır buçuk da.ki.kamZ var, atlım otede duran iki adamın 

dedi, acele~ . ~· yerlerinde. yeller esiyordu. 
Garda elimden .gel~gı kadar Onları birkaç saniye evvel gör. 

hızlı koştum. Lakin, ıstasyon ga- müştüm. Halbuki şimdi ortada 
yet büyüktü. Belki de Mister Vi- kimseler yoktu. 
vertimavz garın öbürucunda lbu- Hayretler içinde olduğum yer 
lumıyordu. Biraz geçmemişti ki, de don& kaldım. Dikkatle sağ~ 
onun halkla beraber gardan çmk. IOluma baktığım halde onlan gö 

remcdım. Acaip bir şekilde orta
dan kaybolmuşlardı. Bir hamala 
sordum: 

- Biraz evvel burada iki a. 
dam, du~uş konuşuyorlardı. Ne 
tarafa gıttiler? .• 

Adam, cevaben: 

d
. - Hiç kimseyi görmedim; de. 
ı. 

}.,.kinci defa olarak hareket dil
duğU çalındı. Tren şefi elleriyle 
bana i§aret etti; ve aynı zaman. 
da haykırarak a«>Je etmemi eöy 
Jedi; ha.mal da : -

Yapıl&o tahkikat sonwıda ...... 
BQytıkderede Pa.mr~ı ca 511 mil 
89 numarada oturan .L&mboJa ..... 
duğu ve mumalleyh.l.ıı anı tııtr a. -. 
t1cealnde denJze dlloerek bolP"lılır 
aala§ılmlfbr. 

Polislere yazlık elbüe 
Şehrim.iz emniyet mildilritllb. • 

de resmi elbiaeli polisle.re yulık ti 
bJaeler yaptmlması ve tevd • 
.karri1r et.mJıtir. Krem rengillde o. 
Jacnk bu elbiselerden yalnız GllES 
verUecektJr. 

-:- E~ ~ trene binmek nl- Bebek J • yeti:1<1e- ısenız.. Biraz acele et - - atın~ yola 
menız, 18.zımdrr .. demekten ken. Bebek - 1stinye yolu 1941 mal 
dini alamadı. )'!lı içinde tamamlanacaktır. v .. 

zıyet mUtcalıhlde bilcliril~ 
H&re!<et eden trene memurun inşaat mukavelesi 1944 maD JIİ 

yard~ıyl«: ati~; ve der~ başına kadar temdit edilmiftlr. 
~entT?i :t·r koltug<. a~. Mıs- j Yol inşaatına iki cihetten &. 

cl
_r d ıvcyd . ımavzın ağı:zhgı hfili betten devam edilmektedir• nı.a 
un e ı.. jB ita ı· . ~ . a . v ı~anı_!ldan Emirgina clof-
Ikı adamın böyle ant bir su. ru, dıgcrı Hısarbağından ftJl'll' 

:ette yok oluşları beni hayretler iskelesine doğrudur. 
ıçlnde bırakmıştı. Onların gaz 
la~bası altında konuştuklarını 
göztlmle görmüştüm. Bulunduk 
lan y~rdc kapı, pencere veyahut 
merdıven yoktu. Gar, geniş bir 
asfalttan ibaretti .. 

Bu .işte ~ v~ mantığın kabul 
ooemıyeceği bır gayri ta.biflik 
vardı. 
. Ta'bii bu mevzu üzerine daha 

zı;rade durmakta mana yoktu. 
Böyle olmasına raün. bir ·· ·· 
ihti 

...,.. •.. en suru 
" mallcrin mevcudiyetini dü

şünmekten bir türlü kendimi ala. 
mıyordum. Bu müthiş hadiseyi 
kafam~ ibir türJQ çıkaramıyor. 
dum. Bı araJrk unutsam bile ak-

,Cam fabrikasınm 
idare merkezi 

Paşabn.hçc ş'ş0 \re cam fabı'lm. 
smm şimdly<1 k.,dnr Pcrşembepa • 
zarmda bulunan idare merkldilbda 
Pqabahçedeki fabrikaya n~ ı.. 
karrllr etmiştir. Perşembcp8a • 
rmda yalnız ticaret servEI Q1a • 
caktır. 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKUYOR lıma gelir gelmez bir sureti hal 

bulabilmek i~in ümitsiz bir vazı. 
Ytttc. çırpmıp duruyordum. 1 ~~~~==:==:!!! 

,(Deucı""' wr) l . 
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Bugünkü lstanbul 
Bir gün; şehirde ne çamur, ne • , 

• 

BOTIK Dlld 80llAR 

MUCiZELER DOKTORU 14.6.1941 
, .... Baftf 

parçalar 
Türkçesi: '7.45 A,Jıl.m or:kl!ıltruı 

MUZAFFER ACAR 1.GG ~ :::!: := tasıt 
4 3.80 ıı:vtn 11114tf ıo.ııs Radyo 

,Yazan: 
PJTIGRILLI 

h.. ~;;.;..ı etmiyorum. ıs.sa Tlirkçe r:a~t.eııı *'~ kOb:ı:p .. _. ___ ., ...... -A ..... kerı- tedavi et~ .zann p• .. •·•-- 20.46 Kllnıc 1>1u:1 Evet, bugu .. nkü İstanbul diye "'tl'i,., - .......,.., ... ..........,. _ Tedavi etmek mi •• o daha .-uK ~ 
de toz bulacağız fekat... 

~""" taJtd.i.m ettiler. Zuifeldgeıı~ tA bhini öldü 11.45 AJıuııı ıı.oo !\lemJe1<eı bir şehir vardır, fakat bu şehrin ~ l&nini anlıyamadI. Kendi ileriye gitm:if hat r- u.oo Rlyaaetlcmn po81Mr mühim bir kısmı 1970 veya 1980 

hnlc geldiğini götlirsllnUz. lstan
bulun temiz kalması için sokak
larının yıkanması lazım gCldiği_ 
ne incınan Lutfi Kırdar, elbette 
bir gUn bunn da muvaffak ol::ı.
caktır. 

simlerin kıymetini o vakit biltün 
manasiyle anlıyacağız. Ga.ümll
zün füıiindc bir tene içinde ta
mamıylc dc~~en Emin.önü'nün 
eski halini belki çoğumu.ı batı.r
lıyama.yız: 

. b. ele büyük bir it.1ııa ile l!IÖyle- mil§. ÖldUrdüğUnil eöylomek doğ- 1ıo.r bancl- ıı.ıo ntnleylct de olmıyacak. 2000 yılında ise 
\ıı "il &rada yataklı vagon m&- u.45 Türkce l8t.ek.leri İstanbul tamamiyle değişmiş, kı. '~Ptya gelmişti: :ru ;!1: 96zlerile, zengin bir köy plMdar SiM Konıı...,. yafefini tebdil etmiş bir şehir o-~ Jatfreı- nı&yöler restoran& PC ıunn.ıı ölilznilne eebeblyet v~ u.eo 0ıuuı Gftnftn !arak vUcut bulacaktır. 
\ ~erierşe yemek ha.zı:rdır. de- sahte bir doktonm muhakeınQU.lu lllD&Jlf meeelelr.rl Gerci bu tebdili kıynfot pek 
~ de bu arada yat.aklan dil- kutecllyordu. Yapılan otop&i ne. 18.oa Jlallf !l.M Salon tabii bir şeydir. İnsanlar gibi §C· 

t...~•--- "".,.,, .. ,lan ... _:-. llQl).o tfeesinde haBtanm vtlc~~~ mQ-· prkılar ork4'11trN• birler de renkten renge, kılıktan 
~~. ""ca:ı · -.~· - doktor profesör Huge.s m ver- ı&ao zıraaı n.ao Ajan• kılığa girerler. On sene evvelki 

bur .... ,eri bulunmuş, fa- takvimi n.45 s.ı- İstanbul manzaralannın çoğunu ı..' ,a.ı.--- da -to--· _.tnıek dlği iliçlann ~ k b ....ıın 
'!\ --.ı:n ...... ·- a• koltuğunun altında. bir k~ ıuo eaa. orketıtl'MI bugün göremeyiz. Anca ub' -
~~l"lara daldılar. kat il bir tavuk tırııa.gı- oı:keırtraaıı 2S.J5 Dan" kil lstanbul ile yarınki lstıınbul, 
-~ bir genç kadın da safran es.pıt& ~u ile yap:ştırı.1 - ------------- bu tabii seyir ile değişecek değil· '!'~en oturmuştu. nm ::~u: görUimilştU.Bu vaziyet dir. 1ntanbul, bugün tnrihinin bir 

r hafif bir reveransla genç llllB """'ur doktordan ba§ka 1 p dönüm noktasındadır. Caddeler, ..... ,"'-· kad h .. atanm m~ rat Cumarte. azar ~·- ""'-mıadı. Diğeri ise ı- ._ bir üfürilk4}il tıı ın- evler, meydanlar kendi tabii ö. .~ fevkalade harareW bir bir slh.irbu, tedavi görmekte ol· 14 Hazir. 15 Hazir. mUrlerini doldurarak meydana 
g&ıterdi ve ."Vay• n bu- dan da 

8~ana koyuyoruu. Polis ~ - geliyorlar. Şehir, ~~~zzam bi.r 
.,:21 anı?. . ., ''Hele bak ne te- duğunu me civarda ve .köy- et Oern.eveı ıs / eem.eveı 19 ı imar programı ile degışıyor, eskı, 

lerden BOnra genç adam az ~ur~= :ır üfil~çtiyü ya ...... Hmır: 40 • Hızır: 41 kötü, iptidai, daha ileri gidelim, ~ ~ yer aldı, Teo- de met va.ffak olnuıttu. Jik ---....:.---------ı acıklı \'e gUlünç manzaralarından ~ e)d de bir kenara oturdu. ka)amaya m~ itham sebebi sıyrılıyor. Bilyilk inkılaplarımız. ~ kadın cenubi Afrik&da.n tahkikat 
8 

i A:rtlk bu mevzuu - 'aJUucr ' ...... l!ô&aD2 "._' ...,. la medent kıyafeti kabul ettik, °"dıı_ Orada bazı vahtf bay- de değişınişt .. ~ıum se-
• -'-' '--"""lan ihtiyatsızlıkla 0 

e G~ ıs.28 s.4G ıs.u 8.4G içtimar bUııye kötü an'aneleri ~ •Uf.nıuş, §imali Afr'Jwdıuu .,.....,_, ek değil aynı za - d" .. •ş•ı yıktı. Fakat İstanbul gibi dUn· 

,,. ~ .y. 

Bahsa dönelim: 
Bugünkü İstanbul böyle değL 

şerelt eskiyi tamamiyle tarihin 
karanlıklanna mı gömüp gide
cek? O vakit, biz yUz sene son. 
rnki nesle hiç bir mukayese im· 
kanı vermi§ ohnıyacağız. Halbu· 
ki şehrin tarihi bakımından bu
na şiddetle lUzum vardır. Bugün 
Ahmet Rnsiınin yazılan bize ya· 
rım asır evvelki lstanbulu bütün 
çıplnklığiyle anlatıyor ve biz bu 
yazıları zevkle okurken, bugünle 
aradaki uçurumu görerek mu
kayese imkanı da buluyoruz. 
Gönüı ister, ki bir te§kilat bu. 

günkU lstanbulun filmlerini al· 
sın, foğtoraflnrla karakteristik 
cihetlerini tesbit ct.<rln. Şehir mil· 
zcsinin veslknlan olacak bu re. ~t bahçesine hediye ot- bebiyet ''enntaz doktorluk yap - öğle 13.I 1 uz ıs.ı-1 '·82 yanın en güzel aehrlne ne layık 

de geliyordu. . Gazeteler tıu .rı:s~ g. o~-amda J Akııarn 20.12 u.oo ıo.4~ ı §Chlr kıyafetini henüz verebilmi§ EV18D8Dler ~koca bulmuştu.. F..eki ylrıninc.ı ..... ~ n...., l'ıı.~ı 2~.u; %.OS ~2.45 J.oa değiliz. 

- Yahu, şurada b1r cltlkkln 
vardı değil mi? ... 

Deseler, tereddUt edecells ve 
eski EminönU meydanının remni
nı merakla seyreder: 

- Bak hele .. Bir varD1Jf. bir 
yokmuş .. diyeceği%. 

Bu, büyUk bir iştir. Ben. ta. 
ıihin bir b<>§luğu olarak tellkld 
ettiğim için hiç olmassa gelecek 
nesillere bir nebze olsun fikir 
verebilecek ş kilde ''bugünttl la
tnnbul" un ölüme, yok ohmya 
mahkOm manzaralannı mruı 
dü§t.Ukçe bu sütunlarda hem bu.. 
gilnkil okuyuclan alakadar ede
cek, hem de yannki neele ibret 
verecek taraflannı teabit etmiye 
çalışacağım 

BANOOl.U 

ı..".. ~rikadaJd l.& .. -.1. tarlaları- manda ruh!!& tklndf 1'7.15 U3 n.1G US :.- 1 
""I~ .._ .... Bu arada mak olmuştu. animct bil ı.oo olduğu tarihi şehir, ne de medeni 1 

Yakında hesa.bı görille- mf§lcr, Ufürilkçillilk", ''Orta lrnt!llk s.08 6.2& s.os o.n Daha kuvvetle izah edecek ka.. ._ ___________ _ ~ ":ilılkü bilhassa bo§annlak sihirbazlık, b •-•·•arı altında. sü- b 
1 1 ""ru.ııa"a gelnıfa bulunuyor- çağa avdet,, aşwu ..,1ıırdı Bun naati ile misaller u

1
8 ım: Fatüı f!Vle.ııme rnemarlaiuada 1 Uıboy, Hüaeyjn Doğnı1 ~ Telıll-

\r· "J utun y:ızrlar yazın .. , • Yüz vıl sonraki stanbullular nikihlananlar: me Yücel, AbdUlganl Yiğit ile ~ 1ttm ~uyanlar s:uıkl Asurilc", Gdel- - §Öyle bir film görseler: Balıkpa- l<'atUı Hrı.san Halife sokak ddku Feriha, .Mütekait Recep ôaçetta ıı..~ llalQıı • .ıamı ...ııvercm aL~ a.rı ki ....... rJılar zamanın an p o r ki b k etrcl"k . F ... ,__et y: 
b ıw 

0

.. ı niJer es .ı.u.., ğu zannın i uçu m ı genır;.. macı HUseyin Cilcilğü ilr. Behiye Jle Semiha erman, .A.U.UI • ,..,~ı, kupa i<azanmQI, birilı • d• '!ıMl••lerdCn bah'°'nndu - _ _ - - - Uğinde, her kanş yeri ysmn yum- .Alu, ıı ubyar lpçi ç<kmıw No, 6 da gök ile Neyyl <e Karalrnnun, A .... "~~~~ ~:11:uıederdi ~d== :: tu. her beş, on metrede bir dö- amele Sabri Kırat Jle Makbule D&- çf Rif'at OOalçJk Ue Memhuda 06. 
eb..'-u seller de mazıtrl un1 t&hBis etmişler, Yarın yapılacak Milli nemeçli yoldan sırtında ki.ifesi, nizhan, Eyilp Bakkal so. No. 19 da milşen, 1şçt Sadrk Sayar ile Huri-~ • •t tün sahifele n tecrilbclcre Küme maçları omuzunda eşyam hnmallar, ko- tornacı Nlvnzi K6kce ııc Hac<'r ye ôztOrk, HUseybı Kumaş ile .J'at 

& bir kaç yalancı phl resnıi IJimden ziyade ldiği fik btanbııl Fııtbol A:Jaohtın4an: lunda sebze veya balık sepeti, Yatkın, K~rük Melek sokak ma Tüfekçi, Üsküdar Belediye b8f :ınenııeketin.i:ı. sefiri sa- t erınck lAmn gc - FENEJtBAllÇE STADJ: sağda bir atlı araba, solda bir No. 48 de sıneyman ErgönUJ ile katibi Ahmet 'rorkcan ile Necmi-~e i§tn- "ft t.nyı rn-'U'Ulll! ve JuyıDe V • 1- ilinin hıısta - 1 tan J U y il -.. .. 
...... >T~ -,J _ __,..,,, JISr&r etmiŞ "'• ekt Saat 15.830 da GaJataBaroy 11 

• kamyon geçiyor ve dükkRnlann llhnme Okatan Hasan Halife mıı- ye, tabak sma amnı e ·-· ı. _ _,,mla. yetim kıı.Jan ço- ciuue ;..ı·nııerinı· değiştirm en Y • 

lb~ .. ~ ıkl nn .,, ad buL~r. Hakem: Şazi Tez n an önlerinde sepetler, denkler •• Her hailesi No 24 de elektrikçi Kadir rna, asker Sami Kadri ile Faa.., ~ :l~l . tazm•--t ver.mek için 1 a b. eticeye varam ı- tti t Aziz u-1 JJ .__. ~.."<() ı~. uıu da hiç ır n biltUn ıuıkem: Feridun• Baha n •ft-'tan bir bagıv na yu"kseliyor... ile Seher, Muratnta.., No. 2 de Or- seyyar sa rcı .. ;uuı e -· ~ &atm"'-tI. . . nın& · ile fJrJkten F balı ı.n.ııu :1 ,,...,.... tat De ı. .... - ..,. :t.L m..r ve ]rimya -•'-a,.. Saat 17.80 da: BqfktA§ - ener • Bugünkü Çeşmemeydanı'nın, han Çaykara Murıı.tpqa No. 45 ban Yavqcr, mtabaşı Mus a 1ııı.lıaı: ~ bir aiva.h zeyWıi .uor- ,..~ • bekledikten sonra~· Du Yan ba ıre Jl z ı.ı. An dokuma ~ıcııı "e ....._,....,,:ucu ile çekb- ınuctıelerı bazt nebe.t kök- çe. He.kem: Samlh ratı90y, KüçUkpaza.r'ın, Aksaray'ın bazı Nusret Okay. Arpaca.misi Tatlı 90- m r e ,e'"-'·e gm, -
~çtıta'!:'d;~.._... yet eekl usulle:nıarma ve çbıge- kem: Necdet • Sel!mL mahallelerinin kahvehaneleri. kak No. 76 kasan Raif Gfiranda ile cı Muhfttln Eber ile Hanife Xara-
'"ııllı Bob dedi. Sizin bir Jerfne, hatıb~;u1 SJTlarma dönüldüf!l· Balıkpazarlnnnın meyhanelen Halıde Çalışır, Ka~ Kal- bulut, bahçIVan ldris ile Nedye ~ı. ' ır ... .,... ..,, erin " N olı.ain e 6 t t"p 2 m" cı" bı·r resı·nlde, bı"r filmde elli, ... ı·ız fa sokak No. 4 dcı Şera.fettin Ak- GUldağ, Kasap SUleynıan Yarqan _,uebiyet, benim de b :: .. ~ cerrahlıgmw bile ışlovard ıncı er l ' J' Fatih il Hld et C1 ek emici Ali Ya 

r. ... n.. I kil" . anne sonraki İstanbullu ı' "ı·n ll"" bıyık ile Zarif<> AkçeJ, te e ay '>" ç ' g • N.. a"a.tn var .. Hayat ne ıned' yun olduğuııu yazın • çe ış pıyango .,.., ,.. " · Jl V" ·1 nc> li Sümer ı..-- 1• :"ll if'-.Je eder, ..bu:_:_:_ z seyyar <'Sna.f Hüseyin zeki ile .Ay· mnn c " ı o p s , UIU4A ı, esak değil mi!. 'nk~r ederek talihlileri Ja.U ı.unwıu; ... Bı .. akçı, MAr•~ SOleyman memurlarından Kuatata .Kulea Jle 
4, JııtEı.?ncıer hiç de fena bir Maznun hıidlsel~~~. lltPiP.iıı 6 mcı tertip 2 ıncı ı."t:.kllirtc so.ooo Bunlara benzer neler yok bu· .D;,gruaz ile GUı;.a-;-Ôırıdamar. lclAl Okon, öğretmen Turhan Tal· ~~<lir .• llav&Sl kusur dolu- kendini "'.~.;: ..... fakat meç- "'"'"' bllyUk lk.amlyeyl "'"" ••· gilnkO fetanbulda. Seyyar aııçı- 11anı.ı Ramazan K..,... ue .Ay. ga Jle ~en MO.eyyen o-. 
•u ~?acak yerleri seı tUr. O- ıanıaınen ıy. ·bir kuvvetle mucl· ırıaraıı bUetln bir parÇ881J.ı Ortaköy Ia.r, köfteciler bile, yani medeni 

301 
Asker mUtd<ait Hllaeyln Ferit tnccar Hidayet Boyar ile Fatma 

!>." lılıe katanlar, uf&k tc- bul"''""'""" ,.... bulunan lıa- dr.<boyu 97 nuouu .. da yalou t•kaUt bir §Chlrde olmanı&8ı lbımgelen F.ğflıııoz ne Fatma Çalpan, hamal Me!Ahat, P'etJıl Kulalan ile Hl>moı 
'l;; "'ıklar ya-tar ve sefih ..,ıer doktorun& maznun ıdı!n - m,..ı•e goçlnm emokU .,,,.,. "'"" ~eyler, Fakat bUtUn bunlarla Ramazan Korlıut ııe FabnA YOl<:,r ııu., "°"aad& hDk~met -

e llıtthakemc olunur.: Mu- z:ı ha&taıarı. g:.'!unrnU§lardı . .Aley met Tevfik ŞelJl:lSr, diğer parça.sile mücadeleye başlanmıştır. Divan. Kapıcı İbrahlm Şengil! fle Şaziye Abdillhlz Eroğlu :ile CcmJle Slpa
':!;; lll:zjn ve 'l>Pni:m gibi ınsan- de şaııadette rinde bir doktorla Em!..-dat Hayat nahl~de Kadir yolundan Sirkeciye kadar inen Battal, Memur Ahmet Calkmı ile hl, polis memuru AH Oze.r ile Jla. ~ <l~ğudir. he ftShltlcr aJ: vardi. Ve ga.riptlr, ArrztOY kazanmışlardır. asfalt yol, bize şunu anlatıyor: LfHfiy<' Havlucu, Esat Başkurt ile cide Alpan. !'\hanı shm bu sözterlnizi bir gnc; k adJnDl dilşmMcA şaaheti JO.OOO er liralık Jkraml)'\!yt Manl8ll Bir gün 1stnnbul toz ve çamur Hacer Ovcrdln, Tesviyeci Hüsn!l -------------~ • diye ""'1< kadın llÖZÜ· bu ...., k ~ mOmkil• Notla momurlumdao cmı COkm.., uedir bllmiyecek.. Şen" llo Sorvel Sonm,ört'n, do- Caib Aranıyor 
,. l!Uiyorswwz ya )>aham .,...unun ten.,....,. bOtlln lanl,.• -"Sabri .. ukao,.ı.~ E\'et, bu bclkJ bize şimdi ma· kuma"' AH Gcrlkaye llo FJmlno Zevcim şıoıı belediye tal>sll ..,_ ~OUl&.oan<hr. ş;m<U tet- !aldJ. Bu plıadO hoo bir b&va.,... 600 er bin""'"' Jlaomlyel•ri PIU· aal geHyor, fakat sobahın •aat GDllU, Rençpe. Nasuh Karnbulııt WıJ llolit BUyOkeren b .. ayda.. 
' Ye kanununu ta.dile ça· ınuJıakeıne çok maznuna kar- mu; Karakoçan k!Syü öğrebncnl HQ. Uçünde Divanyolundan geccrse- ile A)'!W Çalışan, Ml'vlut Uygun beri kayıptır, Kl~celzlm iki .,... ~. lı 1ıı,.., dalıl1 bulunuyor. de .. ,.,,.,. •-veli halhl olınq- ,.,.,. K&ıe. 8,..... t:a>Jıbqı maba~ niz, bu ıuıfalt yolun tertemiz yı. ile Emlno Ozyan>k, IW Rü•t•m euğumln darilllcezeye oıimdm. ~Ukçudur •• Saf, v:;!' ., ,...,.ı bir;::,. doktor her- ı..ıode iki g&Ondon mahn.m K.,.k- kanmakla olduğunu ve 88fultın Kök llo Filniye Sar. Zevcl>nln hayat ve .,..,.._ .~or Unun "" demek old - tu. O kad~ adalJ1 olarak görlll- çı l!ııf!J8tai& kazanml§lardır. evinizin taşlığı kadar temiz bir Memur Fahri Tokcan ile Ayşe haberi olanlarm fnaaniyet namma 

~-~~? ~~~~ (~~'~' -------------------------------ıd~~e~~oo~~ 
t.. t.m bir ~- eğe ba4ıa.mış - p e adroslnn malOmat vermelerini ri-'te!~ ~ bmgfhl bir~ ı ~lff H 1· iL( • w ı er ı ca edenm. 

~"4. IR\ 141 • (Su perilerinln duur) ralaam ,. l'tlıator.Dda :ne een'lai sli de'rlerirti unuturlardı. Sonbaharda kcndlnl koı-uJııcasım vadetti v pı~"Ordu. Hafiften başlıyan seeler 
ek ne de seri ta:ınam- - Jerinde, onu dalgmlığmdan ayır- mehtııbın <'n parlnlt en içli gece· seyahat hazırlıklarına başladı. gittikçe daha netlotlyor ve ifita. h ..... _ •. tem .. '· m"-"iln - k zaman evvel, gurıe. ---'- 1• ... ı.. büyük bir dikkat sar- meınie nağmeler harikulAde '* 

. blJ;.~ılcr ve ~ad~le';';ak· Bundan ğ~oa .. e]U1diğı nıor dagldaa- mf~enıi' KomJU köylerde bu .gU.. ııınde uzun .sırma sııçlarmı dökcrl'k Ağusto ortııl!ırm do· ru ııarlak sr>a J;lyafeU §e'klinde bUttın bait-o-.ı,;ıı •• "'""a. ~ ın- - cu ... ı ad hu.an raksını oynardı, \'e havuz ve sakin bir cece idi. Gilzel p r ı &._ İl dflalı-"-'er ..... ı. • • ..:-I po U;r- -a'" siltunuu.. ...,) ••-ym sahibi garip am ~lD Ç(' .. 'f dolduruyordu. ~ ~ ~ yı•u~- "-tUnde Dh::•~ •• n'-•'"Urdl ,.., .-.- ırd sakinleri onun danslarile mevsim. bUtün arkad:ıı;lannn, dosU!lrına .. t t ""'-·...:• -"-un sandalya· ı'lll - 1.;. sar&Y ,. .. ..-. • -ubtellf rivayetler dola.cı ı. Musikinin bllyUslinc tutulan ti-
"b .... -_•v.., ............ ...n • .n'lr ,.... -·..ıan ve ... d l ıerl ı· ta,:ın· ederl0 rcli veda ettı, '·ava yava..u BU'-"Un il .. ~-a "'~-- z• u·eld'n. ta- yanan ·uu,,. ..... ·'-- pancıu• B--ı..- oıı.un için hasta er er- n ,J " • "' "' ,J çoklClr, böcf!Clcr, çalulllll" güzel pe-

. .1.....,._- .. u.· - um JcaPua.a•, ~ı.. son ~· ı Bahar hanım ha\'lldisl duyduk- tUne doğ'ru :ı,Ukseldl. Altın yap Un - ze-~•nt tr.t.et.J.. Sara,- . :u.tii. GllDt..-;?U& di B"'""• da unutulm.anm acrsıy a r nin harek,.tlcrine tempo tutw--. •n.mı ,,_ 1Jll'I ....ım.- M le nnk --· rdi •·- son- '-'Ukandaki mahzun ada- raklardıın yapılma uz:un bir C'lb1sl' IJalk0° 
6

....- ••-•rinde oy ..,. bu. hale geldiğini söyle . . . ....., "''"' yorlardı, Dıllgm adam yavqae ~-•A- bUDJar ~ nJe-'- li · · ed""C'k "nl'C''i dıi"ilnmeğo ....ıyn, 10tl, b" 11ınd3 nililfer blÇJ"mindc t_-.. b•-=p ·--"at.e - panlu-a• _...ı, ki göre nu Bir gündil. Parlak, renk , ın:. sa- mı ıyı ~-" .. "' ..... ,.. ~ -.ı gözl<!rlnl araladı. Bahar hannn dml --=-ıe üü --~-- ~ __ ,.,
1
A2'1 yapaı" kini bl başladı. Vakıa ona, ihtiyar kaplum yine atlından bir taç vardı. Mnvi rin idi Bir ı.. 

' ~ "Ba de ııDıayet oy.....-: rdL na yapmanın bütün zev · r bağa. insanların fc>na ve kalpsiz ol- tillden kanatlan UstUnde nlt·ndan sm <'n fUsun!u ye de · ~ 0

112rı., __ :i<._ ..3-- .._,_ an bile ... l)deri k&ın&§I m bahçesi akılla- anda ... t•·ran epiz bir bahar.gün.il. gfl kadar hafif' ve kınk oynuyordu. 
"'t ... -~ın:ua.u u.u- • ..n ... ~ı sara.Y al"d" i.ıJ ..... w b ı klıınnı so··vl"mlı:tf SÖ\'leml«tı "'ıidCT.lar panldJ'l.'Ordu •. Suvun yu"• "-n.rord .. ı. _ diye d:ıafh•- Bıı b---nı- .k"dar fevıc a ·: w. BI-· tembel ve geveze ır .. ~e. - 'u · ~, "i • • ., ,J ,J ,J Genç adam göilerlnl biran tama--._~ ~-- urdUJ1l!iAA "" fd ,., .. e_lt , ,.... b ama madem ki o da ıztO"ap çekiyor zUne çıkınca bir nn eaşırdı. Her za-~ııı._,_, aöyliy ...... •- .ı~t - n d en nad c y-v • şil kurbag·a niHlferlerden. ıruıın k d k k men açtı, vt:1 periyi gördü, ııomıı ~Llll ......... U&R dünyanın ·-~1 n 1 d halde onun da te<!avl C't- mıın ar ıı 110larmm or u ilo an. olan orada. . . · la zUmriit ~ a - - na otuımuş bu glize ma- u, o • """ başı tekrar göğ"silnc düştO. ve gelecek . Jeri jn.ce bır tıslu~ Urfbnifti Gülle- yap~mı seyrediyordu ki, kula· Uğl kUçUJr ve çelimsrz kurbağ:ı dıkları dUnya ona <:c\t . güz l gö· 

.. ~~~aydasız mesaJ· 1ar arasına se~piufarı, orkidelerin ~ bazı aözler çalındı .. ~raya yavrular:ındnn, genç ve tecrllb:°z rllnmUştU 
"~ hUkuk,.unun km baba - r:iD en baygtıı 

0 

ıcaraıı!il ve ya· gma 2 hizmetçi efeı;dılenndcn balıklardan hiç bir farkı yo tu, Gece sesmz ve parlaku, gök-
a daJ-ıa" aöz eıı iriler~, ~~i, kriznlltdeilnm~ =~yorlardı. Ku.ri>ağa biltU~ Bahar hanım ona kederini unuttu· ten görünmez gümüş teller halin. 't~ f!lon .... bir~"~ btr · semfnlertn ~0,.,; velhasıl ,,_ -ll.zleri bU"'ilk bir diık.katle dlnledı racak çareyi nihayet buldu. de bir ıeık dalgası yer yilzunc akı· 

:ı:ı .. _. ---. ,,,_.,....,...... -~-rrıe -. ıAdelc ... bu "" ,J bu--eden Bir .. ece eesl('rln uyuduğu bir ııa yordu, Mavi bir sis biltiln balı"e'-'I ı... ~ ijı:ı-e --.... '-"'- etti.. riJl en -:-- JıarlkU il •.ı • ...n.. banyoeunu ,..,.... ,, 
1 1 

" ,J 

·ıı r.-ı...__ ouuı uuıı.ua.uua ,.;.,._..ı.1eriJıın ~--""''".... Bahçeııtn ve &~CfJ A~-'- her ~nüne ntte ona da danscdecclı::tl. Filo' n kaplamiıjtı. Bu gtlmü aydınlık ~ "".-3~ 1--'-de •ahit ..,..,.~.,.. t UMU.......... .-u suya daldı. n.a& h · k 1 b ğa ~Uh '-GUUC =-= "' bahçede op bU··ın• sarayın ve J-.,, bu bUyük havadisi aıilatı- herkese açtı i tıvar ap um 8 iç ndc glUlc>r daha kırmızı. zam • 
. Sôı lellf idam vakalannI z1,a.9P1da ,,._ u gölge- gelene b- 'ilk bir başını tekrar eecllc ea!ladı. (Doğ. b:ıklttr daha ak, yaal'mlnler daha 4oı.._ Pekine gelince Çin - tanı 0 

_::... ... ıannın ese bir '\Mrdu Kuri>ağa 0 kadar U} -· değil, dedi, ı·nsanlar bir bir za-
"'l.Q ,_ • "'""" 116_. oyınalı .J- • i ki gilneş batma- • .. " munis görllnlıyordu. Ve her çi. ~..,!'dan ve bu Çinli dolk- genış ~uş nıerıner hiç bir gayret earfett ' man kendileri için yapılan iylllk- çekten çıkan koku etrafa garip, tı-...~ ettfklerl muhtelif si.ne so uyordu. Sulan rrak dan yeşil havuzun bütün saklnlcrf lcrl farketmezler. Ya sana bir f<'· ~--lll.lerttıd ti haVUZ bulun. ecek kadar be macerayı öğrendiler. . d duyulmanıı'f S?1lrlı bir lavanta gi· ~ 8etn e.n bahaıet • suda görUIDUY bu sular Qzerine İhtiyar kaplumbağa başıru y~- nahk etmC'ğe kalkarsa, r.onra a b! dn/;'llcyordu, At şböeeklcrl Oz<'ll ~b ı>atikoterapi.. ndi Gece.. :..ıeııntifı gark 1 ki gözlen vukarmm havasını koklıyanlar bir ateşl<'rlyle glizE.'I gecr>nln emsalsiz '>:"

1 

?tıalfun.atfuruşluk etti ve yeş · · ck)er ~ _.., ıı:ı salladı. Gelin ba 1 arı . - d. aha bu y-11 ve sessiz muhiti, bu .~ il;.. tasdik yaldu;dan ~~ 1 _ ... ıdar ve bu - ,_ ..... ı.rını gents vual eteklenle ~. dekorunu daha C6rarlı yapıyordu. 
t ~,,.e genç kız - )luznaşla1'1 gib. 1d;;uatırdı. Havu- ::.:ı~ar. Kınrnzı balıklar iç~e· ziya.sız yarı karanlık yer! s~ve- GUzel peri ge~eyc \'e bahçeye do-~ devamla: biltiln baJıÇC}'l ay:ıı;anıeriye vardı. _,_, .. ektiler ve su perltcrf hika~c- mm1ler. Korkarım ki yilreğtn hiç yn doya bakt·ktan sonra Y va!,l('.ıı ~tı&.~azlfe icabı Na.nJdn- un vanoıda. bir_ __ ,,,...,"ıe pembe yneu.ı .... ~vq yava.ş ağladılar. P'aknt hfeeetmedlği ac•larla burkulur, bu havuzun mermerine ntlndı. Ve hl. 
~ sıralarda, mucize ;&va~ı be)'&S ~;ılteşekkfl bir 1,.lerlnde en çok yanan, su ~erile- arzudan vaz.geç kı;mı buradaki ron z<'vkl gt'li.-ıdl. Knnatınr.n r ı.. llıda~~-~rdk~en·· A;! çardakrfYgile.Ue=varJan ~r:.!~~? rlnin en genci ve en hgiizelı ohlaan haetalıınn sana kilfldir, oraya git. üzerindeki su da.'Tilneıkl"rı ayın 

"'l' 1ü1u1. ao.u e vu gon .. ., ... t.'7Aüo d Bahar annn - me ) altmdn J)ınlpırıJ } anı~ arlardı le1t ltaç Jğne batınbnalı: su- kam ~1ardan idi • Bahar hannn L .' Faknt Bahar ha.nmt tecrlibt'lı 
~~ hayala döndilklerl.ne mor. t ıaın:ıınerı JllJLvi :!Ul blr vuzun içinde güzelliği, iyiliği §~- kaplumb:ığanın sözlenni nezaketle P<>ıinin a~ aklnn kumlnr ÜZ"rin ı: .. ı.. Öyle zannediyorum Zenlll1 ertyede he?' ~ e katiyle meşhurdu.. Binölrl r ... e reddetti ve izin istC'mcğc su peri- de yav~a 'l<'tledl knmerivenln 

elin h _ ...... ...t Bn kant rdU- styalı el . v kavga eden kurbağa yavrularuu 0 ıktı önünde durdu. içeride genç .1dam ~ltto Ugünlerde bu;ım<:>" - erkek 0 turu -bu gUJen tabi- ba ... "tınr; hastalara, yaralalılara ıerinln padişahının yanma ç . 
r da bu pilde ı, #>· mahzun tavrfYle ___ ,darip bir böce-

0 
~:' .... --. Kendisini bedhah. t sanan Pad~ah çok sevdiği güzel perinin oluru\Ordu. Yine ) an dalgın ve 

rtasm<fa- ,...tm'- taşıyan ua&0& ricalarma dayanamadı. (Fakat, mcyuslu. Pen biran durdu. Sonra 
; Zıtifefıd l}Or.bamnm me- at 

0 
rd .Astl hatlar rccek herkesi o tedavi ederdı. dedi, bu çok tehlikeli bir se;.Jrnt meltemin çamlarda tnflanlarda 

<lllü;; ekmek krnklarrnı ğe ~~A~ fllpbe kctt1~m Baharın bir mczlyeti de harlku· dUnva bizim icin korkunçtur. Bili· meydann gPtllıd1ği musikiye a~·ak • .rızn YllllP"" . • ~-vislf aş JA~e danse•-estydi. Her 6 ne mn- ,J d k d t ~ b 1 d E ~~e~
1

-.. " b"a"'• salla- J" ..onksizdi ~ b.rı .. n1r bir _. "'" _ _, gt1 U · · or:ıunuz ki su perilerinin ölümıl uy urnra an! m\;6<' nş a . 'n liıL - U •. •ll1.-... --- kadaT & ~ ı • ....ıı.lerl U,)' _. ,.....te gök ayının tl kg~~ı, m Ş ' 

~ -" s"yah ıs-- gfbi ,,...,_ 1 i ....ı bir lmsnnın vücutlarına tr.rna8lyln çaresiz hn.cıtalaıına haynt veren '"'--~ktor nıusunus! aıtmd~-~ammnt ede~_!.°..:~ telden işle~ elblaesb~'til 6'{~ olur, kPndinl:rJ sakınınız.) Bahar cnrcslz hnstalamıa harat vC'ren ı ı:·~, "'-k•-- de~ı'- ama. acı)'& .,_, lı dunu" • rek danaedi!Pnl görenler u n -"&'-- ....ı "Ur "....... d ·ma yarı kapa ber )aareket.. 
'lllft ~la.n adamm da basta- ym111 ~ ~ 
~ he.tırmak eu.retilc 

Perı yavnşça knmC'rlyeyc yürü. 
dii. Yan aydmlık gece erkeğiıı 
yfü:UnU aydınlatıyordu. Gllzel per. 
na~·rcllc duraladı, Erkek ağlıyor • 
du, bac:ı yaralı bJr kartal gibi önn 
nı:ı dU11mUstU sinirli <'ilmi alnm 
tuhıYordıı 

Peri yapabılPceğf en bUyilk fe 
dak6.rlıfu dilşUndu. (A k dansmı) 
ovnnmak ... Bu öyle bır OJ'Undu Jd 
ditoyada hl bir mevcut onun ö
nünde durnmu, dikleş mezdi.. B 
O)'Un en lıC'dbıuıtlnrn bahtlar, erı 
foklrl re hazineler, en klmseıJ.zle
rc yuvalar ~e sandetlP-r verirdi 
KUçUk pcli son bir defa dUşUndll. 
Ewer bu o~unu oynarsa bir dahi 
orava n<'ftl gölgeler <ilyanna dö 
ncmrzdl. Ve h!r daha hJc;, gündü 
zun sarışın qıklan u~ tülden ka. 
n<ı tlannı ııutamıvncaktı, TereddU• 
az sUrdil 

Peri vnnına yalda.şıp vilcudunu 
Mran rUzgılra (Aşk sc>renadım) 
c;nlmaamı sövledl Şimdi b0t1bı ta.
biııt rilzgil'!a beraber llareltet. 
gcıçmlş hayatm en büyük çalplı . 
nı çnhvordu. 

KUçlik peri bUyUk bir feragati<' 
(1.(ltfat Mıtf/tl"JI• çeviri· · 
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·ı 
_ ... _ . '•'-..; .... "'~., . .. . ' ... . . 

Güzel 
... 

Sağlam 
ve iştahlı! 

Ü 

KULLANIYOR 

Çocuklarınızı. ki.jçükten SA. 
NIN di§ macunum~ kulla.nnıı. 
ya, BANIN diş macunu ı1e 
gilnde üç defa dişlerini / ırça
lamıya all§tırını:;. Gürbüz 
yetişmeleTini temin etmi§ 
olursunuz. 

Sakatlan Davet 
Fa.tıJı AııkerlU< ~ubeslııden: 
312 - 3.'i2 doğubıluıara kadar olan 

bDOmum sakat eratm guruplara ay. 
nlması icap etmektedir. Bu doğıımlu.. 
'ardan sakat olup ta §Ubeye nıüraca.· 
atla muıı.yeneslni yaptırmamış olanla. 
rın muayeneleri yaptmlmtı.k üzere he. 

men mllraca.at eylemeleri D!n olunur. 
:;. 'f. 'io 

Beşiktaş ı·erli A6kerlik Şubesinden: 
s12 na. 332 dahil bUUln sakatlar de
celere aynlmak üzere muayene et-

~ırlleceklerdir. Ellerindeki nutus bllvlı. 
·et cUzdam ve eski raporları ve altı· 
ar ~dt1t vesika fotoğrafları ile hemen 
şubeye mllre.caaUan UA.n olunur. 

dansına başladı. Ay kanatlarında 
titriyor, saçlarmda kırıliyor, elbi
sesinln eteklerine küçük dalgalar 
halinde dökülüyordu. Güzel peri 
blitil.n hayatını israf ederek ha.ri
kullıde bir o;ıın oynadı. Ağaçlar, 
yıldızlar, çiçekler ve gökler sana
tı kaI'ŞISIDda hayretten hayrete 
dUşüyorlardr, hiç bir zaman kainat 
bu kadar güzel bir sahne görme
~tir .. 

Kilçü.k peri erkeğe doğru ilerle
di '\'e ona. çok ynkm adeta. dizleri
n.in dibine oturdu. Göklerden te· 
miz ve derin gözlP.rlle onun gözle. 
rine daldı. Siyah ve ktvılcnn ka
dar ya.kzcI gözlü adam biran kü -
çü.k periye ba.ktI. Yüztindeki ıztı. 
rap silinmişti. Çevik bir hareket
le yerinden fırladI, gözlerinde mağ 
:rur ve müstehzt bir bakış Yardı. 
Periye doğru yürüdü. Baha:r ha.. 
mm kaçmak istf'..di, fakat geç ;.aı
mrştx. Genç adam onun ellerini tut 
tu, perinhı ömründe hiç · itmediği 
Sicak ve yumlll'iak bir sesle: 

- Teşekkür ederim küçük pe
ri, dedi. Bana aşkr ve hayatı ha
tırlattın, ya.,.c:a ... 'lla.k ve sevmek için 
içimde sonsuz bir ateş yaktın, ar
tık mesudum. 

Ve eğildi onu öptü. Sonra hiç 
bir şey ilave etmeden ve arkasına 
bir defa bile bakmadan sara.ya 
doğru koştu. Mermer merdiven -
lcrden çıktı, genlş gUrnU.'.l kapmın 
içerisinde gözden kaylıoldu. 

Bahar içinde bir üşüme duydu. 
Ta.biat munis şeklini kaybetmişti. 
Gokte büyUk ve siyah bulutlar 
v:ardr. Bi.raz evvelki mUltefit rüz
gar bir kırbaç kadar hızlI ve sert 
esiyordu. 

Küçilk peri yüriımek istedi, der 
.na.nsızdI. Fırtına. karuı.tlannI acI
tryordu. Son bir gayretle havuza 
ıı:ndar yilrUdü. Rüzgar ayakta dur
ma.sına mani oluyordu. Güçlükle 
diz çöktü ve elini suya uzattr ... Su 
k"pkntiydI, donmuştu. Biran ~inin 
sızladığını duydu, kanatla.rı kop - I 
muştu. RUzgB.r az evvelki erkek 
Kadar zalim ve kayrtsı:z onlan alıp 
ı;ötil'rdü. 1 

Zavallı küçil.k peri, bu soğuk ve 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
.! - "4J senea! Afyon mab.s'..ılU, geçen senelerde olduğu gibi, ha.§haş ekl. 

Udn~ •iıaade 1.ıdllrn aıhalardıı. ~ueues T. C. Ziraat Bankası §Ube ve ajana· 
.'•" maritet!le mUst.ab.9.ildcn mlıl.myaa edilecektir. 

2 - Milbayaayu 15 Hazlraa.'.!:uı başlanacak ve 15 Eyluldc nihayet veri. 
!ecı-kUr. Bu mUdde!. za:'fmda afy.,n•anru Ziraat Bankası şube ve ajanslarına. 
&&tmıyantarm, mUddetln nihayo?tı.o~eı> sonra vukubulacak mUracaa!lan ve 
serdedeceltlerl ınazcre.t!er katıyym kabul edilmiyecektir. 

3 - Aııgar:j bir klıoya kade: satı§a arzedilen afyoniar mübayaa. edile. 
cektlr. ll3Jmı bizzat •r c. Ziraat Bankası şube ve ajansma götUremiyenler, 
ltöylcrl nan:ına veya Erle~erek toı~kı.i edecekleri guruplar namına aralarm· 
dan birini mutemet tayın ederek maııarmı bu mutemet vasıta&le teslim ede. 
bilirler. Bu tııkcllrde gerek tcslir.ı 'e tesellUmde ve gerekse para tediyelerin
de 0fis bu mutemedi re~ sahibi ar!C.edecktlr. 

4 - GÇt>n seneleı d<:. olduğu gibi bu sene dabl ml1'ltah!!ilden sandık parası 
ak3perUz tıcrett Vtır1<lr her ne nsm ile olursa ol.~un hiç bir maııra.f alm· 
rc"l·acaktır. 

5 - Drogı. .• afyouar bu se:ıc D.A, D.B. D.C. ba.rfleriyte rumuzl:ı.nmak 
Uzere Uç &mifa ayrılacaktır. 

Tamaml:•ıe konal:ırz olarak h•C'e ve temiz toplanmış renk ve koku iti
bariyle mlımtıız vasıflı afyonlar: D.A. 

12 der. faz!.a morfinli (A) sımfına ithAl edilmiyecek derecede az konaklı 
ve renk itlbarI'l c:ızip, .>üksek e\·Uı.tlı kaba afyonıar: D.B. ' 

12 den az morfinll çok koaaY.1 : yağmur yemiş rengi bozulmU!J düşük 

vas1flt afyo:ııar: l>.C. 
Smıflanna ayrılacaktır. 

Bu tasnif mıntakn itibariyla 'llmayıp umumidir. Yanl blr nuntaltanm 
ni.sbeten iyi olan afyonu (Al ve eaha dli,Uk afyonu (B) ve en klStU afyonu 
{C) addedllmfyecektır. 

Satışa arzedilcn nfyonlar h>:lngi mıntakanm olursa oısun kallteslııe göre 
yukarda tarif (.dilen sı.1ıflardın •Ayık olduğ'.ı. bir 11mıfa ithal edilecek ve o 
smı'fııı fi.yatma tltbi tutulacaktır. Yokurulmu afyonlar D.C. smifıiıdan adde. 
dilecek ,.c bu ı:ınrfın fı)':ıtma tA.bl tutulacaktır. 

Hileli katkılı afyı:nlar yumurta. ve 11ütle kan~tırılınış dahi olsalar mağ
§U§ addedilecek ve 11ureti katlyyed-= milbayaa edllmlyecektir. 

6 - Afyon fiyaUan geçen sene yapılan zamma iltı.veten bu Bene de ye-
niden arttınlmı~tır. 

D.A. emıfınm beher morfin derccıe.st 80 kuru§ (seksen kuru§). 
D.B. 81Ill!mın beher morfin ouecesi 6:5 kuruş (Altmı!J be§ ku~) . 

D.<.!. smı!mm bebl'r morfin derecesi 155 kuruş (Elll be~ ku~) •• 
Olarak tesblt cdllm:Ştlr. • 
7 - Bu sene mUl>ayaalarmd..~ pfyon bf>.dellerl Uk tesellümdeki tartılar 

Uzerinden tahakkulc ettirilecek vJ ayrıca flTe tenzil edllmiy~ktlr. Topak. 
t"ki şeklini muhatar.a etmiyece.t kadar sulu ve rutubetli afyonlar kurutul· 
duktan sonra tPEellilm edileceg-l~c!ı:n, mUııbi.rısillerin mallarmı kurutmadan 
evvel satışa &rzetmemcüri lQ.zrmd .. .t. 

8 - Satışa arzedllen afyonl!U'da:ı mağ§uşlan ve eski sene ma.Jısulil olan
lar varsa tamamen aynlüıktan ve kabule şayan gö:1ltenler 6 mcı maddede 
izah edilen rmıflara seçı:dlkten eonr.ı ayn, ayn tartılacak ve bu tartı üzı-
rinden hf'r mıntalm için seyyanen: 

D.A. srr.ıfına glrtll"erln beher kllosuna 10,40 (On lira krrk K.). 

D.B. sınuma glrenltrin beher k.losuna 7,EO (yedi<L. seksen K.). 
D C. snıfın:. girenlerin be:ıer l-:llosuna 6,015 (Altı L. Be§ K.) . 
HesaMyle tedlyat yııpııacalrnr. 
Bu sure11e trsllm edilen &fyo.>nlann ltı.buratuvannda yapılacak tAh1il ve 

O!is\n merkez deposunda yapılacak r:iha! muayeneslnden sonra, 6 mcı mad· 
dede yazlıı her sınıfın beher moı·!in derecesi fiyatı üzerinden tahakkuk ede
cek bedelıerir.l· nazaran, afyon tes!!m eden müstahsillerin alacağı tezahür 
ettiği takdirde bu pa .. a yıM ke.~ tesE>llUmil müteakip Ziraat Bankası §Ube 

•e ajansları tanı!mdan alAkadarl'"l ı prim olarak ödenecektir. 
9 - Eski ııene :naLmılü l>ı'q;ist atyonlar kaU~n milbayaa edll:mi. 

yecektır. 

lO - So!t afyonıar, afyot1 r..-.ı:gt. ıc;lme cıvcr~ll Qlmır,sİ '"-tr mUııı~ 
vasfına naz.aran, bu m"Dtakaya. gbn.!erilf:nA!.i.I ekspc.riD.iıı muayaı.ea netıce
s!neo teablt E<leceği kilo fıyatı üzerinden son mmtakalarmda, yir:e T. C. Zi
raat Bankası §Ube ve ujaı::slart tarafından mtibayaa edilecektir. 

11 - Tarinteu dU~l!k morCi:ı! veya yülu!ek morllnll mmtakalar lçlıl, 

t.unıte ve k:ıymet takcı:rı.nde mıntakavi bir tefrik gözetllmiyec~.ııden ve 
mahsul llang! mmtak:ıt1an olursa cı~un kalitesine nazaran gireblleecğl snıı. 
tın !!yatına tıl.bi tutulacağından ır.Usta.hsillerin bir mıntaka ma!uıulünQ be.ıka 
bir mmtakaya nıılcletmek kUifeUni yüklenmemeleri tavsiye olunur. 

-(41573) (3231 ) 

Beyoğlu T ahsil Müdürlüğünden : 
M'.ehınet Sal:ltln hazineye Ol!in borcunun temllıi tabaili için biBlıedar bu. 

lunduğu Tophanede ltyas Çelebi me.ba.llealnln Rılkı Etendi sokağında bir ta. 
ra!J Topçı: mültızlmler:nden Os:ne.n Şerif bahçesi ve diğer tara.f: Camilşeri! 
ve iki tarafı tarik: am ile mabdu: n. Topçubn§ı Elhac Ali Efendi vakfmda.n 
eski bir yeni 10 sayılı hir bap a.h~p hanenin 1/2 hiMesi tahsili emval kanu· 
na lıUkümlerin~ göl'e r.aWac aktır. 

Talip ol:uıların 4.i 9•1 tnrlhıne ra.sUaya:ı Cuma günü aaa.t 1' ten sonra. 
Beyo~lu kaymakamuğında mUt~~ekkil idare heyetine mUracaaUa.rı ilb 
olunur. <•570) 

( KAYIPLAR ) -
İl!tantıul İhracat Gtlm.rüğ"llnden tea. 

cil ettiğim 761 No.Iı lhra.cat beyanna.. 
mesinl!l Girel!UD gümrUğtln.e ibraz 
edilmek Uzere alm~· olduğum mezldll' 
beyannamenin suretini zayi ettiğim· 
de."l ve yenisini çıkaracağımdan bsıd.
sinin bakmU olmadığını beyan ederim. 

lbrahlm GWtaıı. Makaudlye Han 
No. 1'7. (86198) 

~ ~ ol/o 

lstaııbul Yıldız Harp Akademisi pi. 
yade bölUğünden almış olduğw:n ter
his tezkeremi zayi etml§ ve yenisini 
çıkaracağmıdan eskisinin bUkmU oı.. 

madığl i1An olunur. 
Galata Arapcaml Yemeniellerde 
Sl numarada Rlttll Mustafa oflo 
Dnrımn Ta§4'r. (36199) 

Beykoz askerlik şubesinden aldığım 
D26 senesindeki a.akerlik terhLs vesi
kamı zayi ettim. YenLsini çıkaraca· 

tınıdan eıııkleinin hilkmil yoktur. 

Adrfıe: Anadolublsarda Gök!Rl 
Kandilli caddesi 6Z numarada tb. 
rahim oflu Haydar. 818 t.evellütlü 

(36200) 
:/- ol/o :(. 

3505 numaralı yük arabacı piltı.ka 

numarıı.mı zayi ettim. Yenisini ataca.. 
ğnndP.:ı esklıılnln bUkmU yoktur. 

Fertköy: Avukat caddesi K o 
yulo r.okak 8/6 All oğlu Ya,ar 
Y uar. (36191} 

latanbul A&llye İkinci HuJmk fU.. 
ktmlJıftnd"1: 

M l/433 

Davacı ŞUbret t.arafmdan müddel.s
leyh Beyazrtta Afa maba.llem .mekteb 
sokak No.: t te KAmil aleyhine açılan 
600 Uranın tahııill davasından dolayı 

*ebllğ1 muktazi davetiyenin mumalley· 
hin halihazır ikametg!hmın belli ol
mam'.U!I dolayısl.yle 1.l!nen tebliğine ve 
emri muhakemenin "47.9"1 11aat 15 e 
tayinine mahkemece karar verllmlf 
olduğundan tayin edilen işbu gün ve 
ııa.atte mumaileybin mahkemeye geı. 

mesi aluıt takdirde bakkmdak.i muha.· 
kemenin gıya.ben bakıla.cağ'ı bir nlls
ba.llı mahkeme diva.nha.nNine asumrg 
olan davetiyenin teblitl makamına ka.. 
im olmak 11.iere llA.n olunur. (36189) 

htanbul Aellye 1 nci Bokok fU.. 
klmlltt.nden: 

Slı38/"83 

vasııa10 Andan otıu taratmdan Nl· 
kola.ki Sefer oğlu mlruc1larından Pi
ne Lopl Çözgüct\ler, Elizabet, Ml~ai · 

lldis Sefer oğlu, Sarafiın Sefer oğlu, 
VUu KIZTrOğlu, Sokrat Kızır oğlu, 
Hlrist..o E:aabil oğlu, aleyhlerine ac;ıl. 

ınış olan meni müdahale ve haczin 
fekki C:avasmın ıcra kılman muhake. 
meal. neticesinde icra ve ınaa kıı.nunu • 
nun muvakkat maddesinin f ncU ben
di mucibince 4.9.929 tarihinden gayri 
menkullere konan ve 4.9.932 tarihine 
kadar takip edilmemi§ hacizlerin mer. 
ru· bulunacağma binaen davacıların 
Lebleb!ci banmdaki hl.sseleri Uzerine 
konmuş olan haczin kaldmlrnMına ve 
adalarda l numaralı hane hakkmda 
lttlbazı karara mahal olmadığına dair 
2!5.6.940 tarihinde· evvel verilen hUkUm 
müddeaaleyhıerden Sar&flm Sefer oğ· 
lu, Hiriato Ese.bil oğlu, Vuıil Kizir 

·ı'ü.rldye Camaarıyetı 

ZiRAAT BANKASI 

oğlu, ve Sokrat Kizir oğluna berayi 
tebliğ gönderilml.§ lae de mUddeaaleyh 

1 leriıı g~rilen CtametgA.lılanndan Uç 
ıııene evvel çıkmış ve yeni adreslerinin 
bilinemediği postanın şerhinden anla

! ııılmI§ olmasına binaen dördüne de bu. 
kuk wıul muhakemeleri kanununun 

K.urul~ tarihı: 1888. - :;eımayesı: 100,000,000 Türk Lirası 
Sube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ııcOTi ~er ntvı banka muamtltl~ 
Para blrtkttrenlere !&.800 Un lkraoılye •ert,_. . 

4b-aat Bankaamda 99 fbbal'ln ~ ile• .. -•~ -'1A - U 

eo 11ruı OOJun.aııJ&ra eerıeck ' defa -:Pkllecell kılr'a ne ~ 
PUi.na '°re ikram.iye datrtil&ca kta. 

• a.dt'lO ı .ooo l1raWr t.OOC lira 100 &ded 50 llnJıJl 5.000 llıa 

• • 500 • ı.ooo . 120 t4 • t,.80G • 
!.~o l,CıOCI • ıso zo uoe • 

1• • lOJ • 1.000 • 
UIKKAT: Besaplarmdald pa.raJ&r btr eene ~e :50 l1ndaD ap.t 

l~yenıere liramlye cılltığl takdirde «ro ıo ta.zlastyle Yeril~kttı 
Kc~' ~· ıı Ma r ı l 'Ie.zlran 11 F:);'ül. 11 BlrlnelkAnun tarnııe. 

,.ın •p vnptlır 

407 ncl maddestne tevfikan UA.nen teb 
l!ğat ıcnm tensip kılmmı§ cılduğuı:ı· 
dan bunlarm illıım ertesi gUnUnden 
itlbaro..n kanunu müddeti içinde kanu-
nt yollarına müracaat etmedikleri 
takdirde htlkmUn kat!~et keabedecr. J 

iti tebliğ makamma kaim olmak üzere 
11&.n olunur. (36192) • : 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, gece 8 de, S 

büyük nım birden: 

1 - Şeyhin Oğlu, Türli~ ~rkılı, 

ı - Herkes ondan bahsediyor, 
(A\-a.ntur) 

S - Son Zaferi (t)'~ SlWışor Kov· 
boyla r ) . 

Birincı sınıf· 

_,. mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
Bt.Nta Ye .RUH BASTALIKLAR I 

Ankara Caddeııl No. 71 
Muayene saaUeri: 15 den ltibareı 

ırtmalt gecede -korkunç oğultu· 
.lar a.rmsmda ütriyerek- havuzun 
kf'..narmda kJmses!z, see.~z ve ka-

natsız öldQ. l----------------.·----Ferlde ÖZpay 

Sahibi: ASIM US 
Basıldrğı yer: VAKiT Mat'hn.a.'ft 

Umum neşriyatı idare eden: 
&elfk AMMt S~gil 

T0RI< Tf CARt;T.BANl(ASI A.~ 
~UPONLU VAD~Lf M~VDUAT 

PARAM 1 BURADA i.(LET 
r; 

F .A.. • ..,- ·~· <% .. ...... . ~. 

lstan b ul 
1 1 

Bel•d l yeıı;I 
n ı r ı 

gŞtı~ 
Fer.erbahÇe yarımadasında )apılacak istir.ad duvarı vesaire in§ ti~ 

ck~iltmey~ ko:lulmuştur. Keşi! be-Jeli 641 ılra 26 kuruş ve ilk terxı~ ıııll'd' 
il!'& 9 kurcştur. Ke~lf ve p.rtnıı.mc zabıt ve muameıtı.t mUdUrlUgtl kal~pıl' 
göri\iebllir. İlınle 30.6.9"1 Pıızar~ı gftnU saat 14 de Daimi Encumende deli tt' 
caktır. Taliplerin :.Ik tı·rr.lnat m<;ıkbuz veya mektuplan, ihale tarihi.ti teP 
kiz gün evve! Btledlyt: ten i§le:i müdUrlUğllne mUracaaUa aıacaldllı1-eıı .., 
ehliyeti ve 941 yı.:m::ı. alt Ticar~l Odnsı vesl~alarile ihale güllü :aıusY>51 
atto Daimi Enciımende bulunmaı:ı.1. {471 

• ,. • nı ,r 
Kınalıada R!htım C'ac.desin1c !ie•on yoı, l:ıelon bordur adi kaldırı A,, ff 

Iı:lliw> 

irc inşaau açık eke!ltml}ye kon ll:::ıu~tur. Keşli bedeli 4610 lira 24 ~t )111 

ilk teminat: 33S lira 27 kuruştur. Ke~it ve şartname Zabıt ve uuarııel 14 
dl\tfüğü kıı.lemınde görü,.,b!lir. İlı:ılf' 23.6.041 Pazartesi gUnU saııt ııı'~ 
Da\m\ Encümende :•n1'ılacaktır. To:!pleritı .llt teminat makbuz ..,·e)°' J 

tuplrr, iha!c tarlh!ntlen sekiz gl.:ı evvel Belediye Fen İşleri .Mür ır ır. 
mUracııaUa alacakları fenni ehiiyct vı.. 941 yılma. alt Ticaret Odıısı -t g') 
rlle !ha.le gUnU muayyen saatte Dalmf EncU:nende bulunmaıan. l 4 

** * Ta:Jımin ltk 
be(Jel l tt•mlnar 

l ~Jf 
1296,00 97.20 Arnsvutköyf.lnd" J,flttıyc Sokak 3 numarata• ''t 

ııumazaıı dUkkll.nm satl§ı. .. ı;' 
504,0U 37,80 Arnıı.vı:tköyünl.!.!l LQtflye sokak 11 numarata.j ..,-e 

.JU~araıı evin sahşı. .. ~fol 

604,00 S7,~0 Arı:ı&"utköyn~ • l Ctfiyc ı:::okak ıa numarata.1 ,·e ' 

50!,Q\1 37,80 
!lUmnrıtlı evin S'ltışı. 

1
s 1'" 

Arnnvutköyüncııı Luttiye sokak 25 numarataj ve 
numaralı e\in sntışı. 10 J;ff 

~t.oo 37,SO Arna .. ·utköJ.1i'ldt! ı. üt!lyc sokak 17 numarataj ve 
nt:'"!laraıı evin r.a tıt-L s ıı•F' 

6!S,OO 4.8,60 Arnnvutköyüiüe L'Ottiye l!okak 7 numarataj vo 

numaralı evin ctışı. 11 ~ 
482,C~ 32,4.0 Arna,utköyü:ı ,c Ll\tfiye sckak 35 numarat.aj ,e 

num11ralı evin ı::atlı.-•· 
9 "" 1576,00 ~.~o Arnavutki.SyüO'I ~ I.~tfiye sokak 19 numarata1 ..,.o 

numaınlı evin sauı:ı. 15 '/.sf 
432,0(; 32,40 ArnavutköyU.1d" Lutfiye sokak 31 numara.taJ «-

nurr.ııralı e\•in ı;:n.ı:ı 1s '/.'t' 
ıl32.00 32.40 Arna\'t:tköy1.:.1d.• ı Otfiyc IK!kak 37 numara.taj ..,.e 

DUl?'a alı e'li ln r.a l lt:I, 111 ı.-1r 
4.SO,Oll 36.00 ArnavutköyUııc"' lri'.ıncl Etc;I So 67 numarataj ve 

num,ı ra lı evin ı::ıt.ıçı. ıı I'' 
50i.OO 37,!!C ,\rna,·utköy!.laöc U.ıtfiye tokak 2i numarataY ve 

numaıalı evin .ıat.ı{ı 16 ıcsr 
• 360,<:t" 27,00 Arnavutköyün1cı Lütfiye sokak 33 numarataJ ve 

numaralı evin 'l<!.tıll:. 6 p? 
IS-04,00 37,50 Aıns.\utkoyünde Lütfiye tokak 10 numarataj ,·e pi 

numıll"alı evin tıa• (il. 
5 "" 504.0C 37,80 Arnavutköyün'l~ LQtfiye t.akak 9 numarata;· ve f 

numl'talı evın ı;-aı~ı. C!Ô~ 
57ü,O.ı ;1a,::o Arnavutköyüııt:ı~ Uıtflye ısokak 53 numarataj ,•o ~ r 

numarıtlı evin 11:ıı ışı. 611 ıı' 
612.0:: 50.40 An:avutköy!Jndc lJ.incl Etçi So. 59 numarataJ çc 

r.um'lralı evin ~ ·•tı•ı ı4 ~ 
432,00 S2.t0 Ama\'t:tköylJn&.? Lfıtflye ııokak ıl9 numarataj o;C r 

numeralı evin l!'abııı 3 ıı' 
j ve~ 4"t2,00 ;;2,.10 Arpa,·ı.:tköyfuıd" Lutfiyc sokak 47 numarata 

numaralı evin ııat:şı 
1i ,~ 

Tahrr.m bcdc'lErl llP ilk tem nnt mlkdıı.rları yukarda yazılı gn) ,ıııel 1 
kuller ııatılmak bzere &yrı ayrı :ı::ıic arttırmaya konulmuştur. şarı:ı ~. 
Zabıt ve MııamelAt Mü llrlUğll l<alemlnde 6ÖrUlebillr. 1hale 20.6 19 ,t ıı.ı~ 
~ilnü saat H de Daimi Encllmende ynpIJacaktır. Taliplerin llk teınl.ncUıııtP"' 
buz veya mektuplart ile ihale gllnU muayyon saatte Daimi ~sozı' 
bulunmaları. ( 

Otel yapılmaya eıverışil 
kırallk bina 

1 
Ankara cadd{'sinb. er- a.uteber yerinde fevkaliWe 
va.dar \'e aydmh.1,; bir bina kit-alıktır. 

Vakit gazeW.."1 ldarehNJ~tnc müracaat • 

Universite Rektörlüğünden: . ..ıı 
tıırll'' 

bC"ftl , 
Türk tnkıılibı tarll:l derslPrtndc·r. muvaffak olamıyan talC rıJe.t'~ 

ıknıAJ lnıt.hanlarr Haztraıım 23 Uncu Pıızartcs! günü saat 9 da l<O 
lonunda yapııacaktrr. (~) 

AlA.kad:ırlanr bulunması. 


