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Anıerikanın siyası 
•ıdudu Avrupa 

ile birleşti 
Yazan: ASIM US 

t <'rika ile h;landn hiikumctl 
ı.n '>lnda l'lltıılan bir anlaşma üze· 
t~ c Amerikan deniz ku\'YCtleri 
lşg anıJa adasını işgal etmil)tir. .Ju 
k aı hareketi lngiliı - Alımın 
tı\'\etı 1 atı er arwmda cereyan eden 

tnli~ntık . muh:ı cbe"i balunı•ncfaı 
lın hır hildisc>dir 

tıı!tıglJiztcr Brlt.nn~ ı: ndasmm doğ. 
da an ıloğru~a Almnnl:ı.r tıırnfm· 
lu ~ ~ reJ< ha\ n ,·e ~erek dc•nlı :;o
<a le lsgal <>dllmesinc mruıi ola· 
be~ her ttlrlü tedbirleri çdkt~n· 
ı\lın alnıış bulunuyorlar; onun için 
Ya .an başkururuıclnnhğı Jtritıınya. 
Jtil~hrac ıılanı ~erine bu adal, de
ll'.J en abluluı u ulimü kabul et· 
!\ı/lr, Amerlkadnn in~iltercye 
inı en Yardıml:ırın ke ilm''"i gnye

daıı 1 tihdnt edeıı At 1 flk mey
lıi el tnuhnreb<:'Si bu nliınm tatbl· 
ln u l:n ha kn bir şe~ delYili!ir ki 
Ço~llz hilkfınıctini bu harpte en 

't<ırhıh uJ'i'rııtan da hudur. 
tu l\lnıanJunıı denizaltı, deniı lis 
rı t~·e lın, r hnn> o;lllilılıın ile gi 
'ftı.~ •ld ri atlantil• muharebesi 
ın:rttn ba..,lnmr tı. .lnrt, nisan. 
ettfl<ı hnzirnn ayl:ırıııda dc,-nm 
'lib · Şimdi~ c kııd:ı.r nııılıın tec· 
te C'Jnr<' !?;Öre Amerika(lan 1n~l-
ıı re'·" silah ,.i ,·ecek ''<' ""'' ı·c.•k 
lld • •' '"'· 

tnl(( eden gemilerden bntp.nlarnı 
tar tarı lngiltr \C Amerika .. n
ıtıi •~dan '.\'eni ~npılnn ~emi\erin üç 
bt ; •dlr. Bu tnl:dlrde atlnntik 1.ınr· 
len n hu!!;Unkii eyri 11E' uzun sene. 
ın~ı Urceet,1 fnnedilirsc kırk be"' 
bl ~ 0? nüfu lu Britıın •a ıulıısmın 
ltıı~· ~un . rı:ücadelede muk~.' emct 
<lilı ... ~I) etıru kn:"bedebiJcecbrı kco-

ndcn nnl ılır. 
ti~nnn için on zamanlarda Ame· 
h ~a?'clımınuı Britanyayn mUn. 
n:ık;;an lgillz ticaret gemileri ile 

11• 
1 harpte İngiliz mulm\'enwti· 

1 ;l ~uhnfazn\'a J( fi olmadTf;ını ile· 
nı'> f Urer(') bu gemilerin garp 
r 11' 

1•1ıresinde Amcrfünn harp ge· 
t'S ~rl il hlm ) c inden b:ışkn mil
i~~ tedbirler alınmnf;ı lazım gc
nı ğinı nıüclnfna edenler çoğnl-

1 tı t t h .. H • ~ ,e Amerika Cum urrcısı 
''7-'elt 'ki . ı· ..ı. ~anda ndıısının ~ gn ır:c 

u"tıı.r \erme i bu \azİ)Ctin bir ne· 
ee'ilılir. 

ra lzıaııcıa adasının ı gnliııclen on
d ~n <' ika hül•iımeti bu adada 
eııız k ti . 

nıaıı ~~a \ e Jın.' 11 , un~ nınc 
lir· us u l<'r vliC'udc gctırl'cel<
ı\n; ~u üslere doğrudan doğruya 
~~·ertl<n harp J!;Pmllcrlnin hlma -
ti 1

1~de Anıcrlknn tirarct gemile· 
llıat e her ein ten sl'.Lh, mUhl.; • 
tırııi '1Yceek 'e ~yeeck cş~·n gc. 
Uca P depo <'Clilecelctlr: lngiliı. 
Yar~ct gemlieri de bundan onra 
lllınnı::' .siffibl:ı.rını 'c es~·n?arım 
ru~kt 1" 1n Amc>rikn~ il kBdıır wt. 
da 1!n kurtulacak, bunları hlan
lırfta,Lı •ndakl depolnrdnn alarak 

n· ll)a)a götürecektir. 
~il 0 l'1eliklc ııtlantik hnrbindt• tn
ıı-· ı 

1
donanrnasmm , c tiC'aret ~c· 

rıaıı" ~in lıu~ün üzerlerinde hulu. 
ıner:l{ır YU!dın en büyük kısmı A· 
tır. •talııara hıtlkaJ ~tml~ olaeak-

nuı\'c it - d d" -· ınesa,. kongreye gon er ıgı 
~h Jda İzlandanm işgali sebebini 

ederek: -··o l'apıırn arp yanın t·üre'Jinc ka.rşı 
!ic,,, 

11 
~'1 ıııuht.emel bir hücumcla 

den~ 1ı:c:Y baknnındnn ha\'B ,·c~"a 
Uliı8aı li sü olarak kullanılma "'..'il 
fınıı t noktaların Almanva tm a-

an · · kabuı ısl?a! e<lilm~ini Amerika 
le e.lın <!d • ez.,, diyor \'C bu sur t
h A.I 811 teılblri.ı doğrud~n doj!~· 
teri hl:ınya.vn knrsı oldugunu go:>· 

)or. • "' 
Aınerıka bit 1 · A\•rupa haritıısıııa da-

tın1 ~~n İzlnnda adasını ~arp ya· 
t".eın r"~lne karşı ~-aıntması m.ıh. 
l\ı'll et bir hiıcumıla evkü!cey bıı. 
lara~dan h \ a \'<'Yll deniz u ... ~-u O• 

ta t 1~01lanılma.ğa mli ait bir no'k· 
li!(!(: akJd <'<lhorsn. ,·e sırf bu te· 
buı 1 u~crfn( bu adayı i gııl ctmis 

nnnyo • ile gar • rsa yann aynı mülal1aıa 
linc ~· Afrikadakl I>akarın i ga
lfı. IDdebilecel.,rf de hatıra ge-

hland 
'"<ıtıerı ;:un Amerikan deniz ku\'· 
ıikaııırı rafından l gııli ile Ame
hudud <'rnniyet :ıhıısı A \Tupa 
doğrusuna gl•lmiı. oluyor: d~ha 
hudut ~i Alman~ a ile iiılcta hem. 
ve Avrı/ m<'mlelrnt !=iel!dini alıyor '""rfk Pıı harbi tızaclığt takdirde 
ınan~·a arım 1ngııterc Ynnmd:ı Al· 
ecle~ h~ ~ll'~hine ginne ini foap 
kansız adısell'r artık i~tinahı lm-

&lbl götünüyor. 

Alman tebliği 
.................... 

16 saat devam 
eden şiddetli ı 
muharebeler- 1 

den sonra 
Müstahkem 

mevkiler 
Şimal mınlakasın

da da yarlldı 

Şimal buz 
deniz nde 
Nh.ihim Sovyea. liman

! arı bombardıman 
edildi 

llerlin, 8 (A.A.) -Alman ordu. 
lan başkumandauhğının tebliği: 
Şark cephc<'ındc hnrekfıt pıan 

d:ıiresinde devam etmektedir. ln
giltereye karsı muharebe Alman 
hnva kuvvetlerine nıensup mUhim 
teşekküllPr dün gece iyi şartlar 
alt:nda Stamton limanındaki aske· 
ri h.:>deflerl bombalnmL5lnrdır. A
ğır çapta infilfık ve binlerce yan-

( Dcı;amı Sa. 4 dil. ı de} 

Aımanvava 
karşı 

muharebede 

Rus va 
Po onya 

ile 
b·rıeşiyor 
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Londradaki Sovyet 
Seff ri ve Hür 

Polonya Başvekili 
buluştular 

Londra, 8 (A.A .• ) - Röyter bildi. 
rlyor: 

l'olonya arnzlslnln Sovyetıer birli.. 
ğl ne Almanya. arasında taksim!nden 
beri, H.usya ve Polonya mUme.\!sillerl 
arasında ilk buluşma, bu hafta. tatili 
cı:nas:ndıı. İngiliz hıı.r\c!yc nezaretinde 
vuka gelmiş ve Sovyet bilyUk clçlsl 
Meisk!. ve Polonra başvcklli general 
Sikorkski, Rusya • Polonya mUnase. 
beUerıni mil kere etmek üzere bu. 
luşmuştur. 

(Dcuamı Sa. 4 sü. 6 da) 

Minsk 
Enkaz haline 

getirildi 
Zürih, 8 (A.A.) - Bcrlinden 

İsviçre ajansına gelen hıılberler, 
kullanılnbllccek hi<] bir şeyin düş 
ma.n elin~ geçmemesi kin, arka.. 
larmda hıırabeden başka bir ııcy 
brrnkmmaalan zımmada, Salin, ta
rnfmdaıı kıtalara ve Sovyet vatan 
dnşlarma verilen emirlerin büyük 
bir taassupla tatbik edildiğini 
göstermektedir. I<'ilhakika Sovyet 
kıt.alan, Almanların knrargih kur 
mal:ı.rına mar.i olmak maksadile 
Miruık şehrini tıı.mamilc tahrip et. 
mişlerdir. 

Alman gazetelerinden Angriff, 
nçık havada dokuz gece geçirdik
ten sonra '.Minnk'de sığınacak bi
na1ar bulacaklarını ümit eden Al
man askerlerinin hayal sukutuna 
cğradıklnrmı ve enkaz haline gel
miş bir §clıirde Rus avcılarından 
başka bir şey bulamadıklarını 
yazmaktadır. 

Sovyet tebliği 
.................... 

Cephelerde 
şiddetli 

çarpışmalar 
devam ediyor 

Din est 
gec~ı -
medi 
-0--

r 

58 Alman ayyaresi 
tahrip edildi 

Mo!il•O\'ll, 8 (.\.A.) - So\•yct il!. 
Uhbarat bürosunun 7 tcn•nıuz gece. 
yarısı n~ retlığl So\•yet tebliği: 

7 Temmuz gUnU, Oytrov, Polot:ık, 
LepeJ., Borbruisk, Novograd.,vollnsk 
ve Noggrilev • Podolsk istikamct
lcrind::ı şiddetll çarpışmalar devam et. 
m!ştlr. Cephenin şin'al b!llgcslnde, kı. 
tıı.lanmız Knndaşlta, Dukta ve Kcx.. 
holm istikametlerinde çarpışmalar ve 
arazimize girml§ olan dlişman kıtala. 
nna kayıplar kaydcttirmlşlcrdlr. 

(Devamı Sa. ı SÜ. S de 

Suriye Cephesi ................... ____ __ 
Sahilde şidde,li 
muharebeler 

oluyor 
İngiliz kuvvetleri 

Furklus mmtakasına 
geldiler 

\ \'isi, 8 (A.A.) - lyi mal\lmat alan 
Franınz mahfilleri bir o.y süren mu. f 

harebclcrden SQnra Surlycdcki nzi
yeti şu şekilde tasvir etmektediı·: 
ıraktan gelen ve Suriye çblUndc 

ilcrliyen motörlU İngiliz kıtnları Deiri 
zor ile TüdmUrü gcçmcğc muvo.ffak 
olamamışlardır. Yıı.lnız hafif bir kaç 
müfreze bu noktalardan b!raz daha 
ötelere gidebilmJştir. Hududun §imali 
şarki mUntehasmdan Suriyeye girmiş 
bulunan İngiliz lrnvveUcrlnln §imdi 
nerede bulunduğu snrlh obrnk mıı.lQm 
değildir. Bununla bera~r mczkOr ıu. 
taıarııı Kamcslyo'ye doğru yürümek· 
te oldukları öğrenilmiştir. 
Şimdi bUtUn dikkat 83hil mnıtakıı. 

sına tevcih <'dllmlş bulunmnktııdır. 

Bu mıntakada lngilizler Surlyenln si· 
ya.st merkezi Beyrut'u zaptetmcğl is. 
tihdaf eden ilk plfı.nlarını yeniden ele 
almış görUnmcktedlrler. Burada 4.8 
saattenberl şiddetli muharebeler cere
yan etmektedir. İngilizler 4. Avustu. 
ralya piyade taburu ile hUcum etmek· 
tedir. Bu kuvvetlerin cenahları lngi
liz suvarisi tarafından himaye edil· 
mektedir. Fransızlar Avustura!ynlıla. 
ra büyUk zayiat verdlrnıi§lerdir. 

(Deııamı Sa. 4 sü. 6 da) 

Bm·sa, 8 ( A.A.) D vamlı 
surette yr~an Ye ftmurlardan hu 
ı:;ulc gelen seli rin bazı mahsul 
ter üuriııde tahr:bat yaptığı 
bildirılmektedir. 

Öğrenild ~ıne göre. Gökdere. 
Deliçay, Balıklı ve Nilüf r sula 
rı bilhassa Hasköy, Canbaz· 
Jar, lsabcy Vakfı, Adakalc. Di 
kencik, Paı>azoğlu, Iğdır, Os 
manlı. Barakfakih, Kazıklıpena 
yjz ve Köprübaşı köy ve çüt. 
liklcrindcki tarlaları istill etmiş 
bulunmaktadır. 

Suların bu köyler mahsuntı 
üzerinde çok büyük zararlar yap 
tığı anlaşılmaktadır. 

Valimiz, yanında jaı darına 
komutanı ve su işleri mühen· 
disleri olduğu hald,., dün sabah 
suların istilasına maruz kalan 
bu sahalaı a giderC'k mahallmde 
tetkikleı de bulunmuştur. 

Suların tehdidine maruz ka· 
lan köyleri kuıtarmak ve t,,"an 
derelerin tahribatını önlem k 
için buradan ve civar köyler· 
den bu mahallere kafi derecc'!c 
amele gönderilmiştir. 

istilaya uğrayan bu köylcrdC' 
insanca ve hayvanca bir Zc"l.y1.ıt 
vok ise de mahsulün tamam:-n 
mahvolduğu bildirilmekte ve. za 
rarın tesbitinc çalışılmaktadır. 
Yağmur, mıntakıı.mızda ehin 

de bütün şiddetile devam eyle
miı:~tir. 

Antones o 
Türkiye, Por ekiz 

ve Japonya mümes
sillerini kabul etti 
Hükre;,, 8 (A.A.) - Romanya 

b:ı§vekil muavini 'Mihnet Antones 
ko, dlin Türkiye, Portc>kiz ve Jn· 
pon mlimessellerini kabul P.tıllli~ -

tir, 

1 AT VARIŞLARI BU SEN 

At )arışları nihayet imUmUzdeki 
Pazar başlıyor. Memleketimiz atçılı. 
ğ'mın inkişafında mUhim rolU olan 
yarışların gün geçtikçe, aldığı ehem
miyet göz önUnde tutularak bu sene. 
ki yarışların muntazam ve iyi ecre· 
yanı iı;in H\zım gelen blitun tertibat 
aln.kadarlarca alınmıştır. 

Her sene şehrimizde altı hafta ola. 
rak yapılan koşulr.r, bu sene gerek 
ıslah ve yarı:;ı eneUmcnlnin, gerekse 
valimiz Dr. I..cltfi Kmlann himmetle· 

Jiyle oQ hafta.ya ~ıkıınlmış ,.e ikra. 

Seyirciler ve bir çıl.-ış 
miyelcr d nrttınlnrıık koşulara bu 
suretle fıızla atın iştı.rakı temin edil· 
mlştır. 

Ye!icfcndi koşu mUdUrhl U de mc. 
raklı s"yircllcrin ynl'l§l n iyi takip 
edebllmelcrl ı1:ın 10..Zım gelen tertlba· 
tı almış, mUştcrck babıs gl.§clt:rinin 
adedini arttırmıştır. 

Diğer taraftan Vcllcfend )e kadar 
rahatça gidcbllmck i<'ln ko ul:ırd n 
evvel Sirlceclden Uç hususi trenin 
tahriki tcmın edll ni tir. 

Yukarda da b:lhsett ğimı.ı.. ibi An. 

r ' H z.randan ıtıbnrCD t an ca ku. ~ 
ppnı:ı.-.m tıer 25 a dine wukabi 34 
•V '\KIT OH.Ul:'UCULARI IU)TtJl'· 

HANl::st., riSlnd~n AŞK GGIWNDA 

Romar.ınm 8 bilyU:C forması hediye cdilccckUr 
---~~~~~~~~~~~~_J 

r d 

on 1.'0ı/itnim 
B rsadan 

esarabya 
cepli esinde 
o et ' u caveıne i 

l ırıld 
-0--

yester'e ç ... kild
0

ler 

al 

Bcrliu, 8 ( A.A.J - D. N. B. 
ajansının bildirdiğine göre, pn · 
zar günü Alman - Rom n kıtalu 
rı Ba ar l-, a ccph nJe Sovve 
!erin sil ı muka\ cm .... tim kır 
mı. larch 
Düşmanın mukavemet 111C'rkez 

!eri ve mevzileri "dd(;fı hare· 
ketler neticıesinde ele geçi!'ilmiş 
ve Sovyctler Dm~ cstc.r(; kadar 
atılmıştır. 

Esirlerin ve ganaim n mikta· 
n pok bil~ üktür. 
Bukrcş, 8 (A.A.) - Romen 

ve Alınan kıtaları t !rafın lan 
işgal cdılen Bukovinanm 'llifu u 
500 bin ki · ·r. .'.\1ukaddcratı 
asırlarca Moldavya prenslığine 
bağlı kalını olan bu ni.ıfus, 
1775 tc büyiık Romnnvay:ı bağ 
landığı 1918 tarihine k .... dar .A· 
vustuı yaya· aıtti. Bu eyalet hel' 
türlü adalet mefhumuna aykırı 
o'ar k geçen &ene Mo 'rnvanm 
bir ültimatomu ile Romanyadan 
ayrılın stır. 

(Devamı Sa. 4 sil. 4 de) 

karad::ı. llkbah r yıır lnrına iştlrllk 

eden oUtUn aU r lstıınbula gclml tir. 
Fazla ntın tştlrlı.kl ko ulann he) c n 
ve z ı;! ı l b~sbUtUn nrttırııc ğt tabi· 
tdlr. 

Pu bir d 

• 
~ 

ere, 
1 

mahvolan 

iN 

Amerika efkarı umumi
yesin e çok iyi 

karşılandı 

izlanda ile münakaleyi 
keserse 

aş;ar 
---0-

pon a da 
Bu hareketi Amerika
nın harbe yaklaş:ığı su

retinde ifade ediyor 
(Yazı ı !J üncüde) 

ima - us harbin
be lenen en 

s··rpriz 

man arın 
he e eri 

.? 
neresı . 

(Ya::; sı 4 ı'tncMeJ 

Gürılerin Peşınclen: 

al kçıhlc a inkılap 
İlım, medeniyet, harp lılleri o 

katlar girift bir hnle g lmiştir ki 
bu sah<>lardaki ilerleme hart>.ketle
ıini biri.birinden ayırmak adeta 
imki'ınsrz oluyor. Onun iç.n ha.va 

1 
)olu :ıc nakliyatı .kolaylnştımrak 

, muhtelif memle tlcr ve latalar 
arasında.ki medeni mlinascbctlerl 
~rtırma.k içın ke fedilen tayyare 
imdi bugtinktl harpte en müthi§ 

bir sil:llıt.ır. 
Buna mukabil Japonlnrm cep 

d n zaltı gemisi diye altı metre 
uzunluğunda ve iki buçuk metre· 
genişli n.nde yaptıkları bir deniz· 
alh iliı.hı harp fil tl olmnktan bas
ka bir çok fal d:ılı işlerde kullanı
labileceği, rne;selfı. bu cep denizal
tısı saye ndc denizlerin en derin 
noktalarmd::ı. balık tutmak imkô.n
lan hasıl oldu/;;'ll için Jnponyad'l 
balık ıhracatı en aşağı bir misli 
artınlabileceği anlıışılmı.5tır. Bir 
tar ftan j pon bahriye nczarct.i 
Mltsu ishi insa.at tezgiihma Anıe. 
rik bahri · kin cep denizaltısı 

m ıl rk n diğer tnraft(uı "N"ıp-
po Fi hor Co." b:ılıkçılrk müesse
sesi derha1 on iki cep dcniZ31Us1 

rlarn almağa talip olınuı tUl'. 
yapıl::ı..11 müteaddit mUr :ıtı r üze. Z:ınned;yoruz kl hfı.dise)i balOc· 
rine y rışlarm sa t 16 d b.'\ 1 ma81· ı ç lık rııeminde bir inkılüp hareketi 
na rıır ~ ril Ur ı çok y rı.nde sa) biliriz, 
~o ı.s betli bır t Jbird . Ilasaıı Kumçayı 



ı-•.&JU'.E 

Tarihten sa falar N 
J!JOPEDISI 

Mos o a engizisyonu 
için aşk~ 

ve 
ı•o o cenubu da, h.ar

cnooc ~'cdı ıı Alelm, Na
,.W tosuna kaçlXUftı. 

.... mcmu."1:ın prensin ,..nDI l>lr ınr. 
• bulaıruycrlıırdl. 

En .ıılhayel, p~ Roma 81ti
... prc ln saklı bulund.J 11 J eri itfa 
tıUi. Bu h'.lbcrl nıan Bü,lilk Petro, 
IGıınt Tolatoy adlı blr mtımunımı, bir 
M1aul°" c Viyrumya gGndcrdL 

Tolatoy, genç prensle götilşttlğü 

.... onun tir t1r t! diği.ııi gGrdli 
~ ö .ıurtnı~n korkuyor. .. 
&auıaomnı en entrikacı bir <hp(ü

.... olarak ıuU1au TcUtoy, bln blr 

...... tıq vurdu. 
l:1ftue, Viyana bUkQ.meUnln arl.lk 

k•rf•n\ h~ etmıycceğ1DI, Petro. 
- )'akma& NapoHy gclecefini illi)· 
ı.11. A-.o t myından N poll 
......,. rJy lr tailmatn!lm gatı. 

...... de mu,·affak oldu 
- Ça (van. Petro) rdcy dl.ği 

fllll:Jetler ır.eyanında oeıunwı fUhut 
• 88f&bat irdJ#ln mu-
- davr:ı.. yor. mua :ı. 
~ prcasw oerabcrtndc bulunan 

kzyafctmdeki mctrcslııl yanm 
ta mu!:ıtar ve sal lyet. 

.. tallmat. Çare•iÇln ;ınanovıyaLı· 
• altalt etU. lşte bundaa eoara tek.. 
.. Jllnııl•!le görUpıeta gelen Tol.-

- nnu Rusya dömnete nıııa ettL 

~Çareviç ~de beraber 
~ ~c nunıa ev ~ccckU. A. 
lllrıll. :ıtiô lan tuzaktan baberııiati. 

.. ozUL E!rozini !le ev'l nerek mesut 
lMr bayat ı;eçlrcccğinl dU§OnUyor n 
flıııllııla için bı. ... !ince Ru~ topnk-
1- ayak b:ı8mağs can atıyordu. 

., :volda haatll•~. Gebe ld 
GIDı; Çarevt onu Alaıanyada bmık.. 
-ta nı bur o du Rmya toprakla

ba caya k.: dar bQton 
tup yazma.kb. inli 
fUkur • gut ruhum. 

lu: y y lun ı:ıre. 

:ba§a birlikte ~ 
r >1 feda cdlJUIWD, O. 
b~ cndift' GW&darı 

~. cll)ıordu. 

*. * 

kızg d mJrl rl ö .tUrJıüyordu ır l t d 
pa;ııı son n f ~'nl ~erirken: 

- Hcplnlz knlbm!.zc bakınız, orad 
kimi bulursunuz! dedi. 

:e. a6s, Petronun ~ynlni tırmala. 
ınap ba§ladt ve §U kanın verdirdi

- Ya o(tlum. yahut memleketim. 
Rum tmparatonınun tercddUdU çok 

iirmedi. Oğlunun metresi.ni çağır • 
raıc. ou, prenıı!n bütün dileklerlnl 
anlaUlrdL 

Efrodnl bllcllkJer1nı söylP-<ll ve: 
- Oğlunuz babamın OJUmUnde.n 

BOIU'I. Çnr olacnı;'llll. O znD"'.nn Pet"'S. 
burgu bırakıp donanmayı mahv dcco· 
ğtm. Tebaamı gCM evv lki haynt ve 
Adetlerimize irca ~H diyar de. 
di. 

P.:tro, bu adwı oğlu le kartı! • 
tm:lı ve F.fro7.lnl aynı söZl rl cevgili. 
8lıı1n karpanda tekrarladı. Zavallı 

Çareviç çılgınc bn~lt bulunduğu bir 
vllcudlln kendlrinlD mahvı için çalı • 
t.ıımı gijrUoco, ne yapacağını, ne aöy. 
ı~ı ;:ı.tırdı. Artık mfuıcvlyatJ 

tamamlylc bosulmu tu. 

* * 
Haxlnuı gUnU, ruh 
yanMm tebliğ dt 
§U%1lan eöyllyordu • 

dı 

•'H&zrotı Davut. ltcndl mUcrlnı o u 
bıak1uncla ::wı idam hükmü verdi bu 
sisin ~ öyl hUktım vernıenld 15tc. 
rlm., 

Rubcnt h y u meyi dllye-
ye ban.le etti. Bur kerl c?'klln 

buçuk mi o 
ğu 81 bı 
nın ismidır. 

rdu· 

Baltık den z t kan V ıstül 
Karadenı akan Din;~pcr ne· 
hiılerınin mewaı Galiçyadadır. 
Galiçya m<>.den kömürü, petrol 
bakmıından zcı;gin bir torak· 
ur. Mute. ıl olan iklımi çok 
munbit'tir. Garibinde Polonyalı· 
Jar. şarl:ınd:ı lhıtenler oturur. 
Dınycpcr lkı; tları Almanların 
ve Yahud.ilcrm ) rloştiğı mm· 
takadır. Lchistanın kumaş. r;e
ker, alkol fübrikalaı ı da b-Jra· 
davdı. 

Galıçyn ismi 1144 yılında 
burada !bu· Rus prefüı t:aı n 
dan \apılan Gahç tehri lden 
kulmr tır. Galiçya sekiz yuz 
yıldanbcri mtitemadi ·arpı§ma· 
tar memlck tidir. Orta zaman· 
larda Po'onyalıfar. Rutenler. 
Ruslar burada mütemadiyen. 
c~ rpı~D!nruır. 

G · ~ !ti rı du rnn ııd3.n 
a: ip d rcre bir elden 

bir ele g ır. Bır müddet de 
Knı:m hanları ım uvarilori Ga· 
: ya ovnlnnnda nt oynatmışlar
dır. 

Lehistarun ili< tal<Biin.inde 
(1772) Ga.liçyn A:vusturyanm 
hissesine .öügmüşti.ir. Bu tarih 
ten itıbarcn Polônya ile 

i~ lienato lza ı b )Ord Ç 
vaç, .!atinlllk cdUlrk l u mtrl kır 

döviliııyord ıı. 

.F.n nihayet 127 dan ruUr 

• t urya ur.l2:.n<b. elden ele get,'011 
bu toprırltln.r 1815 muahedesiyle 
oir d -fu da'ha A vusturyaya 
wriım· t'r. 

di.\'anı CH., Al ksı P t."oviçt. gcl"('k po
derln ve gerek vatana k l'fI ihane 
ile ilhııln edel'P.k müttefik n idam ko... 
ran verdi. 

Aleıt.ty bu karuı ha.kkınd bir dl 
) ?!'\ olup olm dığı sorulunca: 

Hayır, diye lc~ılık verdi. "'ı: al. 
mz bir d eğ m \'ar. EfroWııyl bir da· 
ha aon def kur.aklı:ı.mama mllıtıuıd 

I!· 4 

HMk .ASelulnln Alledileoe~inı aanı. 
yordu. Fakat Çarcviçln m :vkul bu· 
lunduğU hapllıbane çanını.-ı bir UlU ı. 

lln clmesJ. ht.'T' cyı meydana \'U?'QIJ 

Zal'Bttt genç. Etro nlslnl kuc:ıkln· 
yatnlldıln gözlerlnl yummuDtu. B!l.00.. 

51, oğlunun her geyı itiraf ellikten 'c 
affcdilôlktcn Mnra öldllğUnU 11An etti. 
Fakat Çarcvıç Oldürfilmllşttl 

Etrodnt D<l Oldll 't. 

Bu, kaU olıı.rak bU1nmiyor. İmpa-
rator malyeUnd~ lışan hlr 7..a bitle 
e\ lendiğl rlvşyet cdlldı 

l l' Zi \.ID1E'.r 

Konfer .s 
"-"~ Halkevııacw.n: 

1 - J0.7.IHJ Pcr§embe günU at 
17.30 da Halkevimlzln Tepcbıı. mdakl 
.merkez blnaaında. Y&rdim Sevenler 
Cen1lyeti 111tanbul merkez beycU adı· 
na YUk80k Mimar Sedat Çellnta ta· 
ratmdan "T<lrk Mlınaria 

01 l - 191 harbi esnasında 
G ıçya.da kanlı mlihare'belt>r ol· 
muştur. 1914 h"-rbirrin ilk gun· 
lerind Ru ' r GaliQl":ıYa girmi!:l 
ı(' I..c..m'bcrgı alm:ısltır mA ur 
Pcl Ie"tlsd l i rnubna:ını 

tmi c, Katı ka1I r da 

ru ı b•ı 
bıraktı 

:r m... lnrr 
bile dtımi«-

~91 mütarekesi imzatıınılrlccn 
G li , toprakları Ukr.zynalılar 
\(' Po onyr>1üar arasında kanh 
hamlcre sclleJ> oldu. Pok"lt'ly8lı 

r bu harplcnl n mlf'D'ff""r ol:ı 
ı. k ç•k'trlar. 1 8 mart 1921 de 
Polom r, Sovvet RU3lar a· 
r c;ında'kı h. rllt' son \'P ;ı 

Ri~a mun'hcd i Gnliçvan1n 
P•>l"nva • · ol:iummu l-ahul 

Emniyet lmirlerl arasmda 
nakil ve terfiler 

aJU&n. 1 ( \ 'AKl'l'J - YtlıueilOR 
ikinci anuf emnıyet Clmlri C&blt Ay

tuğ Killa birinci aınıt cmnl.1'"-t &mir. 
llf."iD , lııegöl tklnol smıf emniyet a
miri İrfan Yalçın birinci snu! emni. 
~et ll.mlrtiğine, 1stanbu1 lkl.Dci sınıf 
emnJyet Amiri Şevki Durak blrlnci &· 

nıf emniyet amlrllflne, emniyet u. 
mum mUdUrlUtıl muamellt memuru 
l-Il.i.3cyiıl Altdoğan Hatay Udnd 11mlf 

emniyet f\mirllgiııe, umum mllclllrlUk 
ba§komi9erlerindell Abdullala <>re.b 
haıJr emniyet Amirliğine, F.dlnıe !Jat
komt.erlertndell. .A. tı:t Vural Milde 
mnlyet &mirllğin.e, İstanbul befk<ı

mİ.St'..rlerlDdcn Jı.'ılver Ysniter ikinci 
IJUltf emnJyet Amlrlltlne, Jatanı.1 b&§ 

ltomiıııerlerindeD AJunet Şevki Belen 
Amasya ildnef 8mt! emnitet limJrtl· 
ğtnc, Ağn emniyet mUdUrU Kemal 
.Alyannic Jılardln emniyet müdUrUlğU. 

ne, İzmir cnınıyct 4m.lrlerlnden Atıf 

Aftla 1:5111tl ~ ~. Jb. 
göl emaiJet Amiri hmet Başka An. 
kara e-1yet lımlr1lllne. Aııkal"tl ı· 
klncl IJııul e:mn.lyet Aaıirlerinôen 

öıner Varda.r Kaltamonu emniyet L 
mlrUl'lnc, lııtaııbul fıldDci Mnıf emnl· 
)'et l.mJrlerindlD s.lih AkdolaD Kay. 
ı.eri emniyet A.mlrliğ1'1o, Hatay lklDel 
•mı:t emniJet lmlrlerlndea NecaU 
Alpman Bing/51 emniyet lmlrllğine, 

Adapu:arı ik1nc1 amll' eauıl,,et ı\mlri 
Şerif KuUuer HaklWi llDlllyet Amir
liğine, D02ıce emniyet Amiri Kemal 
Yqildal Slveftk e nmlyctt. &mlrllğinc, 
lhr dlD eln!llyet &miri İbrahim Tal. 
kut Ağn enml,yet Amlrlifl.De, KWs 
enın.lJ"'t &miri Ktımtu Tuml B&lıke-
·r Enuıl~t Amirliğine, Bincik emııl. 

yet. 4mirt Sadık KmmeW 8l'IU emni· 
yet Amlrlltiıte. Sôke emniyet l.ııılrl 
Nııll Azata .t\.dap:ı:ı;ıın er ınlyct il.mir • 
ll~e naklen taylD edllmljlerdlr. 

Yeni demiryolu hatlanmızm 
inş atma başlamyor 

An.kanı, 8 (Vakit) - Adapa.· 
Y..arlndari başlayarak BoludaA 
geçmek: üzeıc 1 ımak - 1aJguldak 
ıhattınm lametpaşa istuyonurı. 
da birleşecek ol~ demirJ'Oka 
etüdü ta.ınamlanmfş gibidir. 

Bu şimal hattının ikinti kls 
mıru teşkil edeook ~ Sorucak 
istasyonundan baohyarak Tosya 
ve Osmancıktan geçerek Sunsun 
Sıvas hattının Hawa. ile .Amas· 
} a arasındaki bir :ook1umda 
birleşecclc olan ikinci lcıanın da, 
etüdlerine yakında lbaşlanacak 
tır. 

Bu mıntalcad..ın aynhp Ketkit 
vadisini takiben Enurum hattı· 
nn birlo.,eook olan Uç.Ondl ikJs· 

mm da tet.kildürlne devam olun 
maldadlr. 
Diğer taraftan Elazığ - Van • 

:J':ran hududu hattmm M üncü 
kilometresile 11' tlncii kilomet 
resi ~ki dördüncü kısmı 
inşaatı mırıa.kuaya. çıkarılmış· 
lır. 

Bu 20 kilometrelik hattın mu 
halDJMn bedeli dört buçuk mil 
yon liradır. 

VAKIT'A 
'ABONE 

OWNUZ 

dliye Vekalet i sicil teşki
latı kadrosu hazırlanıyor 
Anbıra, 8 (V11'/cd) - Adliye 

Vek:filet.inilı sicil ~um kur· 
mak ınalmacliıle bir mtiddettenbe 
rı Paşladrğı faali~ 80ll. saf. 
iiiaya mtilınl etmek üııeredir. 

Vek"dlet. gimdi bu işin laıdn>
sunu hazırlamakta ve bu tefki· 
IAtm nerelerde ve ne ı;,ekildc 
faaliyete geçebHeceğini tayin et 
me'kı;edir. 

Bu te§1ilata alt tahaısat &) • 
rıldıktan eonra derhal faaliyete 
~leoıjJrtir, 

Adli eiıc'l memurl&n mıntaka 
nın göstereoeii lüzuma göre, 
ayrılacaktır. lJk it olarak bütiln 

zer~ Savyet: Rusya Almanya 
11 nruaşarak Galiçyayı Rusya· 
yn ilhak e ti. 

Buglin yine Kru-patlarda.n 
aşm Alınan v,:ı Macar kuvvcl· 
l6ri GaliÇ} ayı yeniden zapt ve 
istila tm· bulunuyur. 

Yarın: Ostrov Po!ôtsk 

vilayetlerde cünmuriyet ınöddei. 
umumllerinin neareti alt11lda!ki 
kAtiplerdPn biri tarafından bu 
viızi!enin görUlme6ine ~11ılac:ak 
tır. 

Bu k!itipler, lrendi vıl!iyetleri 
dahillnde vukubulaıı adli vaka· 
yii ve bunlana failleri hakkında 
fi§ler dıoidunca.k, bunla."'lll bir 
suretini cıe Vekilete · takditn e· 
dece!klerdir. Bu fişlerin doldu· 
0

rulmasına ba§landıktan eonr a· 
dır ki ~r fiiline ait ceza 
kanunundaki maddeleri daha ~ 
sosslı bir şekilde tet.Jdk etmek 
mümkün olacaktır. 

VAK1T 
Sizın gazeteniz.dit-. Her . 
arzunuzu yazınız, sıze 

cevap verecektir 

Heyeti Vekile 
Mesai saatini 

teshil etti 
..4..11kara, 8 (Vakti) - G t1 n d e 

R n c a k s e k i z saat ve
ya d a h a az çai.unJmMI 
kap eden işçiler hakkında ni· 
zamnrrmenin tadiline ait nizamna 
mc Vekiller Heyetince ıaMik 
edilerek yann meriyete girecek· 
lir. 

iskenderiye bom
bardımanında 
Bir sahih havuz 

tahrip edildi 

Tayyare gemi
si yaralan.dı 
Borltn, 8 ( A.A.) - AJrnaJ1 

tayyare teşekkülleri 6 temmU& 
ea. tclaıır t•emer. limanına 
yaptıktan hücumda 'r st\biJ1 
havuz:n ta.brip d:mİf}crdir. 

Bir Dritanya tayyare s:-emili 
ne de isabet vaki ohmştur. 

D . N . B. Din bildirdifin<) gö 
re, eiddetli bir hava dafi attı 
~ine rağmen Alma.n sav&§ ta:V· 
ya.releri. limanda yatan tayyare 
gemisine isabet k&ydetnıe~c uua 
vaffak olmUf)ardır. 

Ağır çapta bir bomba ta ..... -yare 
gemisinin teknesini pa.rçalaml!t· 
ve bir ikinci bomba: da. geminin 
ön tarafına isatet etmiştir. Tll'i 
yare gemisi derhal yana yat 
ml§tır. 

Orta çapta bafka bombe.lar • 
bih bir havuzu tahrip etmi§tir 
Depolarda, emtia garlarında ve 
t skcnderiye şehrinin diler bal 
malıalleıinde yangınlar mUşaM
dc "'dilmiştir. 

Alınan tayya.füleri salimı:.ı üıl 
leıinc dönm.Uşlcrdir. 

Amerika Harbiye 
Nazırının bir talebi 

N "'YCJ':k. 8 ( A.A.J - Vafinl• 
tondan alman bir habere göre 
harbiye nazın Stim8on Iyaıı 
mecliai harbiye encümenine bit 
meeaj göndererek hilkQmet tet
kili.tı taraf mda.n veya hWc<mıet 
hesabına ithal edilen mallallll 
gümrük resminden muaf tutul• 
masıru ietemiıtir. Yine bo habe
re göre teklifin şiddetli bir mu
halefetle kartılafad.ğına dait 
allmetler ,.ırdır. ÇUnldl bu _.. 
retle gümrilk te.rifelerinln ida.rf 
me:mnizm.. bilfiil maliyenin 
murakabesi altı:.a geçmtı buhl<' 
nacaktır . 

Ayandan Msc • Arran'a göre 
tel\lif kabul edildiği takdirde A• 
merilc. n işeıleri sair memleket• 
terin İ""ileriylc reka.bet etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Ahmet Dti dar adeta korkmağa ba§la· 
-ftı. Tehi ketnn yakl .. tığmı haber veren 
$Cln esleri gibi boğuk bağylfmalar haJi de
Yam ec1}ordu. Birden balkonun alunda de 
nızae kurek sesine benzeyen bir hqırlı işit· 
ti; VTp baktı. Sa 'ldt:il yeni ayrılmJJ bir 
eandaf, hızlı hızlı acılıp ilcrlemeğe uğraşr 
yordu. Tereddüt ve kor ·u içinde knlmaktan
sa her .... ,"" r ğmen kim olursa ol"un sesle 
nip n ,,..,f;r tercih etti. B ikondan aşağı~ 
.... ktı; 

Edebi 
roman üMRAILD 

Y azan : 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 

h rrirlerine daima alaka duymuı. onların hr 
8Utiyetlerine ve yaratıcı kabiliyetlerine kar 
şı tcce.,.süs ve merak içinde kalmıftıt. lmralı 
ada.unda dolaşan kimseler ise romnn yazma· 
mıı, fakat bizzat hayatlarile birer roman 
yapmış .insanlar ... Ahmet Dündar bu mace
ra)ann hepsini, hepsini bir bir öğrenecek. 
Psikolojik sebeplerile, amillerile, takip edil
mi~ olması lazım gelen zikzaklı ruh çizgisf· 
nin kıvrıntılarmrhıki müessirlerile bunların 
hepaini öğrenecek. 

- Bu uz ktan gelen sesler nedir, oğ 
lum"ı> 

Sand l yavaşladı ve içindeki cevap 
verdi. 

- Sekizinci takım koyun öte yanında 
t tuyor, beyim; ığnp çevrilip tamam• e . karaya çekiliyor. Ağ balıkla dol-

ri m ağırdır, çocuklar hem asılırlar, hem 
et de, i\cle olmuş, bir ağızdan bağrışıp biribirle· 
g< rini gayr te getirirler ..• Ben de şimdi oraya 
~rı yeti§ea:ğim. 

-4-

Yeni doğmus idamı bir ağttC!an 
ağlamalarına benz r b r ses, geniş ve umu· 
mı bır viyakl m daha fazla uyuyabilmesi· 
ne imkan vcrm m · ti. Karyolasında doğru" 
lup da e olduğunu anlamak üzere etrafına 
hak neft ar elen pencereden dıFIYS. 
de iz ~ nn suyun üstünde halka-
lar ri~ ek d •..i§t!~I gördü. Matrtılar sa· 
balı gı: nnı anyorlardr. 

f\yclmlık ve bol günefli bir gün odayı 

doldunnu tu. Kalktı, balkon kapısını açarak 
dı<ıandaki temiz ha ile cir rlnini şişırdi. 
Sahıl, sulu boya il yapılmış resim gibi tat· 
lı renklerle uzanıyordu. 

Yıkandı, Ura oldu. iyindi. 
Bir kşam cvv l hizmetiyle meşgul ~1· 

mus ohu yarı ı ızı, yan ı ı ı renkte 
elbise giymiş ola d .. lıkf niı, rlinde bir tepsi 
ile merdivenleri çıkıyordu: 

- KahvaltmJEI get'rdiın, Leyim. 
- Teşekkür ederim; balkondaki kii· 

cük masanın üstüne koy. Senın dın ne, be 
o~lum? 

-Demir. 
- N wmandanberi buradasın? 
- O ldanberi. 
- Nereliııin) 
- Avvalığın köylerind n ... Kirazlı kö· 

yü benim yerim. 
- Eskiden ne i y" p rdm) 
- Nf' is olursa ynr rdmı, beyim. Bir 

znman Avv l kta k. hve' d < trm; Buı-
sada ote11 rd de c..alı t1m. 

- T evekkE'li değil mük mmel hizme 
ediyorsun! 

Ahmet Dund r. bir kac k,.re yutkunup 
~uııtu ve O m'r ıl orm i ediiani bir 
türlü soramadı· Ne :z: m n • eu u işle-
diği için haoisnneye clü .. " .,r ı:ıene 
yattıi' Kendisini buralın l r ..,füi1kleven 
ruh haleti nasıl merhalele .1 geçmiştiri' 

Balkonda hasır koltuğa gömülmü§, bir 
taraftnn denizde biraz ileıide sivrilen kaya· 
lıklara konup tekrar kanatlanan kuşların 
mütemadiyen kavisler çizerek botlukta işle
meğe çalrştıklan hendesi şekilleri seyredi· 
yor. bir taraftan sabnh sütünü içiyordu. lr 
kele ve civan ile arkasındaki koy parçası ve 
ağaçlı tepeler buradan yarım olarak görül· 
mekte idi. Dün akpm kendisini getinniş o· 
lan küçük gemi itıkelede hareketsiz yatıyor : 
yanma bağlanmıı sandallar hafif hafif Ml
lamy• r Rıhtımda yansı kırmızı, yansı s .. -
n elbiselilerden biri telaşlı adımlarla yürü· 
mekte... İ§te bu adam da kendisine hizmet 
eden Demir gibi, lmralı motöründeki tay
falar gibi, hatta ıu basık damhm görülen 
ve hangara, koiufa benzeyen binalarda ya· 
tıp kalkan ötekner gibi omuzlannda kim bi· 
lir ne heyecanlr bir roman vak·aamı taşıyıp 
götürmektedir. Suç işleyen insanlar ale)Ade 
adamlardan baıka türlüdür; onların maddi 
varlıkları etrafa hazan haşyet, hazan ürper 
tj, hazan tiksinti veren garip bir macer zır
hı ile sarılı olmak lazımdır. Ahmet Dündar 
talebeliği zamanında pek çok roman oku
muştu. Sergüzeşt hikayeleri bilhassa mera
kını çeker, eline aldığı kitabı aablıha kadar 
bitinneden yatağma giremd. Bunların 
coğu cinayet, a~k, ölüm gibi beteri hadile'" 
rin etrafına örülmüı eserlerdir. Ahmet Dün
dar vak'~ tip, phaiyet yaratan roman mtr 

Demir telas ve heyecanla içeriye gelr 
rek: 

- Müdür bey geliyor, beyim, müdür 
bey... . 

· Diye haber verdi ve o daha dqanya 
cıkmc:ıdan Ayak sesleri işitildi. 

- Safa geldiniz, dokt.or. 
- Safa bulduk, bqefendi. 

- Sizi dün gece karşdayamadıjrm için 
özür dilerim: gece rahat edebildiniz mi). 
Odanız pek fena değildir zannederim. 

•· - Yerimden memnunum. 

- Cemevinin hekim ihtiyacı IWm er 
ki, hem şiddetlidir; vekalete kac defa yar 
dık; arada sıraCla gelen müfettişlere de dai
ma söyler dururum ... Zaman zaman muhtr 
lif doktorlarla da temaslara geçildi, fakat 
!İmdiye kadar bir türlü bu iti kimseye ka· 
bul ettirmek mümkün olmadı ... L~tfedip 
geldiğinize cidden sevindim. 

- Estaffunıllah: lötuf mevzuubalw 
değil... Bcıa vazife yapmağa geldim. 

WI') 



F'ik' ---!.., ve polıtika ~ 

İUrkiyenin 
c~güçlükleri 

..... ııhuri"·ct T". ki 
:«-'>r diuı\ " ur ycsi harp ~on-
t..'lı l,;ibi • ~'>ının manzara.smı oldu-
l!lcr ha~0l"lnüs Yo ~ndellk hadl

ko.}llla . iikıııda hakiki teı;hhlcr 
1eı.hhl~~ ınu\affal .. olmustur. Bu 
'" rııı 11 ki' ""Q 1 a «ate ne kadar ur 
~aşat)1~1duğanu hadiseler, fı:indo 

'.rur:: nıız. s:ırtla.r bba.t ediyor. 
Cdeıııel"i lllılletinin ,.e onu idaro 
'"İrı·• n berrak .,,··r·· ü d"' .. ue '.I:.. • ,..o uş unya o· 
lct oı~kiyenin iistiln bir hü\ i
kat b'll d na sebep olmustur. J•'n-

~.e~iıı ka~::t ~değildir ki Türld-
1'r her ·a ~ ... ~~ı Yeya. ka1'1jıla.şa-

1!anıaıı i . gu~Jük derhal ln"ll bir 
lıu :r.ann~llldo bertaraf edilir. llu
ıl'urkive .bneıc fazla. lıa' al olur. 
~U~t;;I .• ilju kar~ısındn b~luııcllı;;u 
c.ı · "l\Jer ,., 
ıl~k 2anıanıa. ve püı.nla hallc-
ı"l'd.ir llluazzam nıahiyettc h:idi
y • 
l'tınıck 

~unıu7. 11• d' . tnecburiyctindc oldu
rtıek 011 •L •scJcri olduğu gibi gör
denı.eı.u il Ycıınıek ilk ndımı atmak 

ll r. 
U l;U{'l"Ji . 11ııı1 tah ıı lel'i yani inkılap daYa-

lerıi 1'iir~1:ınık ettirnıel< i'ıtediği 
1 ·~ l:ıh:ı.kı :Y .. 'nin kısa. bir z:ıman-

1 erı 1 • 1
kuna ır.ani olan sartln.rı 

ttl. ıa inılt· mütalca. ~<lcbıli-
ı _ 
it ~lacldi <ri~,.ı·· ··ı - 1\ ... ,... .. ,, u .. er. 
1ttacıdi ~ture ait. güçlükler. 

k lçiıı0 ~Uçlükler Türk coğrafya
~ltıirı ~·aydını!:' o!an Türk ı;chlr

l linyl.\,•i kasabaıarmm J;;öylcrinin 
eıı .. ueri ~alıan üllerindeld .,c~ ir
'.rtı.rkj . gehnefırtedir. 
~ l'a~Ugün bir intikal dc\·

lt İtıt· ktadır. 
a ıtbaıa ikaı denesinclt• •whirler, 

•li1111. r 
""!arı ' Pazarlar, ko' ler tabi 

('hi &l ~U-tJnrı kın bet_,;1cktc , .e 
lbııı "tlar-4 ,.... ı · ı·ı ... ' ' ett' ,..oı·<· a•nı ı erını uı-

nı.ı " ~l'trıeğo ~.alısnıakt.a.dırbu'. 
ıı liir ~:hr ~:. ~ey deb>ildir. 

r: al'abaı r ,...ol'Qyorsunuz, bu şe. 
~ 'kı:tlaı arın, atların te kil etti-
~tı 1~ra ·· - §eblrl , • ~ore kurulmuştur. 

k bı.ı lp~t~ın •ktı .. aıli hiiıın>si an-
'J ld • • re "l'arıa ıu nakil \asıtalarma 
i\rahac·ı ntnı-stı::. 

-cı dükk· hanları, nalbantlar a.r-
ıı ı anıa ' 1.vaıııa rı, yolculara ~ıda ha. 
ar lhul r, 'e bu kalabalığın po.
ılar ş"h acnıı tenıin <•den diik'lian-
~~i. Pa;: kadrosunu ı cı;kil eder
~ g1Ştir11lelct ınüna~e ı.artlarmı 

Y<!rıi 
111 

• laı-l ret i orln~ ::ı ~ılon-
I lll %J 1Unakaıe sartlnrııı:ı ~bre 
• ı. ı·a~ erı? kurulma ı zaruri 
• lıit ı t bır ~chir bir kaç ~in-

•·rı tıu.• t e Qrta 'Ucde \eni bir karal,-
\ eır ) a. t".' mm · u . 1 art az. 

ıar lıa 1ara g<lre IJir imar 'e 
l ıı da d ~Ol,eti ba.<>larkc n lıi r ya.ıı
k~i lılsıs~t;.1~1u tuhii olarak l.:t:1111i
"1 ~~irı"n ınr. l\ll'selii ,.ı saua~ii 

111. lıır-rkezı bazı nı •ı-hczler 'ardır. 
ı..'·llt>e tat,rer falJrikn lar ı C'cssü' 

1
• kıııır 1 ()Jarak ("Sld 1,11\\ etle-

. .,,. etle.· • 
• lltk( 1 ıııı im) bcderkr. 
lleti 

3~~ <'hrileri ,msab:ıl:ırı, 
in I to 3·en·"itıl hlr ekonomi dhamıa 
lt• l~lıı• .)o~~ eıı kıırulnıaldndır. Buna. 

kal('t bl!Jlir. Fa.kat bu kurulu-: 
re ler 1, lnadığı it-in bazı 0 uc· 

•ak ·ena·r ~ " " ~· tı tadır 1.~ •giııden ortay:ı c;ıJ.-
l Ye1 ıc;· b•ziın Giresun, Trabzon 
İ> ~ lil,l 1~ 11 ba~umdaıı ga;\ ı·t dik· 

ı 

r 

~t~r. bir takım busu~ivetlcr 
u '''a~ 

zi llı.ik Ctlcrde ziraat<' ya.ı·l\ an 
lrı bil' ı.,~nrı Çol< mahdut h;r Hal-

t ı. .. .... hl • • 
"' ilıı 1 zıraat le meşgul olur. 

~ı ile :~kiden A nadohı hinter
a ls içiıı 1 ıın.ı.-.aıe miinnscbf-tini 
f!~l 'lif..,~ he~ıı.ncıhk )>apa.rlardı. 

{'r" git) alk da komsu memle
t' ltörutı rek ora.da bazı lıizmet
~;rıerclıer llıC'ınlekcte dö,iz <'el
•u 'ila '. 

:11ı1ıuğiuJ:UC'rd.- na.kliy<•citiJ. isi 
~ ltr. :>)ahı? rerdj olmaktan çık

faııa. aıaı!lrnan1arı hinterlandı 
r~t \e 1ı doğildir, Büyük 

ıJ 1llilli ~~fısat hareketleri bii-
1 ~l<ıı. 111lakale yolları hinter-

~lo o111a.._ llına.n.ıaru. bağlamıı;;ta. 
0ınsll 1 <la tabiidir 

tıl'tneJ;, • ırıeıtıleketk;dcn dö\·iz 
tı%t.i 111~~•\ki.nı harı• ı;onra..-.;ın
ıı herkes';:kün değildir. Zim
. l"0 ktur lllt.'fih"lll olmasına im-
11 haıde b 
11
a g(ire ~l'a.tla yeni h:.wat şa.rt
tır. neşenı faaliyetler ba.5h-

~ıı tlalı:ı, ~ (le bir kısım nü
';l!E!ı>i lı:ı tnüsta.ıısu bir baJe gc

~t 111 \'ı(l~nla.n daha iyl verim 

11~ '~· topraklarda b.liau 
i'J.ıi \'ilri, • • 

k aldık ~etinılzi bir misal o-
l'tı \o b · ~kinole.<.me devrine 
tı '.türkJ;• inkılabı g~ekte 
t 1 bir t;<)keııı~ elbete karsılaşa.. 

t btı gU 1~Uı;olü~Ier Yardır. Fa-
n,, n Ç Ukle11 -· • 

""l'lız y Yenecegımıze 
gUııcıc ·h alnız hunları bir•len 
ttt allC<te ~. • ' 

ılti.n il hayale ccgun17,i anmak 
il'' li gUı;liii< set.:P olur. 
'S liz ~enı Cirtn Ronesans dm ı lne 

ette bu ekte olan bir <'!.'
ol~ ol geriliğin tarif i ~ı•bebl 
·ırı tııaıu:~n kan;ınııza hftlii bir 

ar tıkaıınakt-" _.ır. 

-.. ' •• ·.. ,.. ' '.~ .. t • • : , •• •: :·ı !~ "·'" .. .._ ... r' ·.c. ~ :\ .. . 

Şehir tiyatrosu bina-
rarı tamir edilecek 

Koınedi kısnunın kaplları genişletilecek 
zen1in beton yapllacak 

Yaz münascbet.~u orta ve şar
ki Anndoluya. turneye çıkan şehir 
tiyatrosu artistleri 20 temmuzda 
sehrimize döneceklerdir. 

Sanatkarlar bugünlerde Sam
sunda btJunmaktadırlar. Oradan 
Zonguldağa giderek bilabıre ls
tan.bula geleceklerdir. 

Muhtelif vilayetlerde verdi!deri 
tıeıınsiller büyük bir ra;';;bct gör
müştür. İzmir belediyesi şehir ti
yatrosu sanatkarlarını fuar müna
sebetile İzmir edavet ctmi5tir. Fa 
kat, sanatkarlarm turn~den o za
man henüz yeni dön cekl<'ri ve 
yorgun bulunmalaı ı hascbile bu 
davete icabet edemiyeceklerdir. 

Yerine halk operetinin gitmesi 
muhtemeldir. Belediye bu yılki ti
yatro mevsiminin 3ec;-"n yıl.ı na
z:ıran daha canlı bir şekilde geç
mesi için şimdiden hazırlıklara baş
lamıştır. 

ridat 15 bin lira artmıştır. Önü
müzdeki sene daha fazla gelir te
min etmek üzere tedbirler alın

maktadır. Geceleri sehrin her ta
rafında seri nakil vasıtaları temin 
edilecek, olobiliı servisleri arttırı

laca.ktn-. 

Mısır çarşısında 
İstimlak Muan1elesi 

tamcıımlandı 
Mısırçm '!lSınnm istiml:ik işi ta-• 

mamlanm•şlır. Halde yapılmasr 

icap ed n tadilata ait projeleri va.
:i \'e belediye reisi Lütfi Kırdar 
tetkik ederel; muvafık bulmuııtur. 
Gerek hali.n dışında grrcksıe iç:in
dc yapılaNk dük;;unlar bin~ ıle 

mütenasip olacaktır. içeride bulu
nan dükkii.nlann hepsinde firigo 
tesisatı bulunacaktu-. Bu tesisat 
belediye tarafından yapılacaktır. 

Gerek drF. ve gPrelrnc komf'
di temsillerınin vet ildiğ'j binalar, 
ahşap <>lmak itibaı:ıe tiyatro ol-

maya müsait değildir. Bir mütldet Vapurda bı"let 
tenberi 5ehir i,çinde liyatrn olma-
ya elverişli yerler aranmakta idi. k t ı ·. d .. 
Uygun görülen bütiin binalar ge.

1 

on fO orünü oven 
zihniş, fııka.t matluba mU\'Rirk gö-
rülmem'ştir. Yeni tiyatro binası 30 lira para cezasına 
inşa l'diliMeyc kııdar temsillerin ı mahkfim oldu 
bu binalarda verılmesiııe uevam Dün gecıe köprüden Adaya. harc-
edilecektir. Binaların Mksanlık- kot eden bir va.pw-da yolc\lluk e
larmı ikmal etmek üz re oütçc- den Ran:tos'un bilet konlrol sıra
de 10 .bin l!r:ı tahsisat aynlmrşt•r. smda ikinci yerine hil'inci mıe.vki
Bu para ile her iki biııadn dn. ta- de seyahat ettiği görülın~ ve kon 
dilat yapılacaktır. trolör Halit !nan kendisine ya 

Fen iı?leri müdürlüğü buna ait fark ödemesini veya ikinci mcv
projeyl hazrrlam:ıktadır. Kom{'di kie gitmesini söylemiştir. 
binasınm kapıl.ı.rı genlı:lctilecek Rruıyos buna sinirlenmiş ve Ha.
ve bir de beton zemin yapılacak- lit tnaııı vapur halkı içinde döv
tır. Ayrıca her iki binanın da elek- müştür. Yakalanarak cürmü meş
trik tesisatı takv1> e '€ililecek ve hut. üçüncü sulh ceza malıkemcsi
yangın .söndürme tertibatı da faz· ne verilerek 30 lira para cl'za.snın 
Waştırılncaktır. nınhkfun edilıni;.:tiı·. 

Geçen yıla nazara.n .bu ~ene \"a- ----o---

ikinci müraka
be kursu 

15 Temmuzd .. ~ Anka
rada açılacak 

Fiyat murakabe teşkilatına ye
niden alınacak memurların kursla
ra taıbı tutulduğu malumdur. Bi -
rinci kurs şehrlmiroe 2 haziranda 
başl;ımrş 21 haziranda bitmi~ti. 
Şimdi ikinci kursun hazırlıklarına 
geçilmiştir. İkinci kws ıse 15 tem 
muzda Ankaradtı açılacaktır. Bu 
kurs da 15 gün sürec:ekth-. Bu kur
sa şehrinı.izden de 25 kadar yük
sek tllhsil mezunu gencin iştirak 

edeceği haber alınmıştır. Üçüncü 
kıtrsuıı nerede ve ne zaman açı

l:ı.cağı henüz mn.liım değilse de a
ğustos içinde Arıkarada veya lz 
mirde açtlmru;ı muhtemeldir. 

Fiyat n1ürakabe 
kom·syonu 

Kuru derilere azami 
fiyat koyacak 

Fiyat m.ura.kaıbeı komisyonu, ya. 
rınki içtimamda peynir fiyatları ile 
meşgul olacağı gibi kuru derilere 
de aza.mi satış hadleri koyması 
muhtemeldir. Komisyon, evvelce 
y~ dcdlere fiyat koymuştu. Şim
di de kuru derilere a?..ıı.mi satış 
koymak teşeıbbü.sü piyasada mem
nuniyetle karşılan.mlŞt1r. Bu lıu -
sust.a ko~on. sanayi birliğinden 
de il".ahat :i:stemi<ıtir. Birlik, bu te
şebbil.sü muvafık görmüş ve deri
lerin borsa kanalıyla. geçmıesinin 
de doğru olacağx mütaleasmda bu
lunmuştur. 

Belediye Kooperatif 
Lokantası taşınıyor 

Belediye kooperatü loluı.ntası

run !bulunduğu bina, .belediye ma.. 
kine i~lcri müdürlüğüne tahsis e
dilrnl~tir. Lokanta. buradan t~ma
cakt.ır. 

-<>-
tktısat Vekili geldi 

~ikoHi'ltik zihniyetten nı\isbet 

7lhni3-Cfe ~eç·melc için bir mektep 
~alınd<•tnamcsi kafi değildir. Bir 
c-emiyct içinde mül'thet ilim kafa
!>mm bir kıymel lııılini ahııası, 'küt
lenin imanları arn<1mda ona yer 
verilme,,) Fumıulır. Bunu ı1a kmin 
ed<>cc•wz. Fakal ;\·u.ıı:H·n~rmız bin 
ı;üç oldu~unu bih•rek dfü;mammı

za kar .ı öylı· sliiihlun:u·:.ı~ız: bir 
sürii tarihi ""beplerin bi:- araya 
~ell'rek lrn!""ımna yı~ılı~ müskül
ieri ~«·ncc<'ğiz lal.at lıa~·ııle ka.
ıııJnıada n 1 

lktmat Vekil Hüsnü Çak.tr, şeh
riıni'ıe ıg elmiş fü. Vekil, burada. 
kaldığı müd<let uı.rfmda. muhtelif 
işler ü:oerindc tetkiklerde. buluna-

K ayıkçı Hyas caktrr. 

SADR1 ERTE~I 
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- Bu kadarile herkes .girecek, · 
kimse dr~arda kalmıyacak. 

- Hay hay! Pi!.:ı.vdan döne . 
nirı kaşığı kırı'sın. 
Hakkı yava~ça Pt!"afma bakrn 

<lı, İ"<' adnn ilcrsinde ikinci mev. 
~ g-üverteyc inen rr..erdiven var. 
dr. Srnih;:ı Ilakkınrn kaçma-k ni 
\•etinde olduğunu d~;.al sezmiş. 
iı. Yanındaki gen~ll'rden birine 
gösteı-di: 

- Bakınız Hakkı Bt>y kaçmak 
niyi't1nde. 

Bu gene: d<'rhaı rıtı'dı: 
- Hakkı ağabey bekliyoruz, 

ortaya. 
B ü t ü n g·özler Ilakkıya 

dönmüştü. A r t ı k kaçmasına 
im.kan yoktu. Etrafına bakml:ı. 
Senihanın ay ışığında yıldızla· 
nan mavı ırı ~özlerini gördü. 
Yumruklarını sıktı. ~erini 
kenetledi ve istemiyerek kadrile 
karıştr. Seniha dn. girm~ti. Dön
meğe !b3.$ladrlar. Seniha kıvrak 
bir hareketle arndan kaydı ve 
tam zamanında Hakkının karşı -
sma dikildi. Bu tesadüften ziyade 
danışıklı olatı hareketi Hakkı 
anlamamazhktan gelerek dansa 
iba.şladılar. Susuyorlardt. Senih~ 
Hakkının. Hakkr da Senihanm 
söze haşlamasını bekliyodu. Bu 
bekleyiş iki tarafı da srktı. Hak· 
kı tam sö7,e başhyaca~ !'.ırada 
Senıha sordu: 

- Neden renginiz soluk Hak. 
lkı Bev .. Hru:;ta mr~mız yoksa? 

- Hayır Seniha Hamım. Biraz 
yorgunum ~adeoe. 

- Pederinizin hastalığı ne ol. 
d1ı? 

- Tfogün daha iyice btraz. 
- r.ecmis olstm. 
- Tesekkür ederim. 
Seniha Hakkıya bıraz dah<ı 

mahkum oldu -<'--

Hyas adında b'r ka~ ıkçı kayık _ Bir çocuk hırsızlıktan 
hanesini kiraladığı Betiıl adında mahkôm oldu 
bir genç kı7 ... -ı. as:k olmuş ve bir gün Kemal adında 14 ya§mda sa.hı -
kendisini sokakta Uı.bruıca c:;eke - kalı lbi.r çocuk, dfuı Küçükpazar ha
rek zorla kao:;ırmak istemi.1. kız linde bir sergiden iki karpuz çal
mumanaat ederek muvaffak ola - ıruş, kaçarken yakalanmıştır. 
mayınca ela kend~ini dövmüştü. Birinci sulh ceza mahkeme.sine 

İlyasın ikinci a~ır ceza mn.hke- verilen küçük hrrsrz, duruşması 
meainde görülen duru~ması diin bi- sonunda 5 gün müddetlt> hapse 
tiril.mis vı-> B tüJU ka<'ırmak istP.- nıabkiım ,." hemen tevkif olun -
diği sabit olarak valn~z dövmek 1 mmıtur. 
suçundan 1 ııy 22 gün hapse mah- Altın Fiyatı 
kfun edilnıi~tir. Dün bir altmm fiyatr 25 lira idi. 

~ ., .. :r. • ...... 

YAZAH: &.f M.AN AH ISKA&. 

.:ı ·Jmldu. 
- Pe.~i Hakkı Bey, neden b,ı 

ka<lur durgunsunuz öyleyse? 
Hakkı şaşaladı. Ne cevap ve· 

receğini birdenıbire ke:-.tiremcdi. 
Seniha tekrarladı : 

- Durgunluğunw.a sebep ne 
olabilir ki?. 

Bu .sırada çiftler değişti.. Se· 
niha Hakkıdan ayrıldı ve u· 
zaklru?tı.. Şimdi Hakkının ~özle· 
ri &nihamn peşinden dolaşıp 
duruyordu. Kendi kendine mırıl 
damlı: 

- Güzel. çok güzel 'bir kız .. 
seviyorum da .. 

Döndüler, gülüştüler, oynaştı· 
lar \'e gece yarrsmd~ın iki bu
çuk saat l"Onra herl~es yor.gun. 
argı:n kamarasına .c;ekildj,. 

Pire'ye kadar Hakkı Scni
hadan kaçh, Seniha Hakkıyı 
kovaladı. Vapur Pire limanına 
demirlediği zaman yine birbir· 
!erini aramaktan ve birbirlerin
den kaçmaktan geri durmuyor· 
lardı .. 

Vapura günırük mcmurlan, 
polb ve acente ad:?.mları girdi .• 
Ge?Jıneğe çıkacakların pasaport~ 
lan toplanıyordu. Seniha pasa· 
portu elinde Hakkının vapuzxlan 
çıkışını boş yere bekledi.. Saat 
ler geçiyor, vapurun hareket 

zamanı yaklaşıyor fakat Hak· 
kı kamarasından c;ıknııyoı·clu .. 
Meraklandı. Gitti Hakkıyı ka
marasında aradı. Kamara boştu, 
kimsecikler yoktn. O sırada ko· 
ridordan geçen kamarota. ses -
lendi.. Hakkıyı soıxiu. Kamarot 
Fransızdı. Senihanın merakını 
giderecek i..ı:hatı fransızca veri 
y6rdu. Halbuki Seniha tek keli· 
me fı an-ızca bilmezdi. Bir ingi 
lizcc bilen aradı. Vapurda müs· 
talı<leminden ba:c ka kimse.cikler 
kalma.mış gföiydi. Ya.rnn saat 
kadar sağa, sola koştu, nihayet 
yemek salonwıda se,l"VİS yapan 
gar. onu buldu. Onun yardrmiyle 
ve tercilımanlı:ğiyle Fransız 
gar~nu sorguya ~ekti. Jşin iç 
yüzünü a.nladı. Anladı ama va• 
purun kalkması yakmlasmıştı. 
Yolcular birer, iki~r dönüyor· 
lardı. 
Hakkı pasaportunu nwmurla.· 

ra YE'rdikten sonra numarasını 
almış ve vapurun sandalına 
binerek arka taraftan sahile 
ç?km1ı:ıtı. 
Senıha sinirlendi.. Gözleri kı· 

zardı. Biri parmağının uciyle 
dokunsa a.ğhyacakh. Güverteye 
çıktı. Vapura q,ir sürü ı:tatıcı 

dolmuı;tu. Ufak tefek :::.atıyorlar·· 
dl. Biblolar, pul kolleksi,yonlan, 
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ıaorap dlşladlkçe: 
1 -

l(at'i hükümlerden 
çe:tinelim 

1kı scnedenberi sürüp giden, 
nıuharebede1 yalnız bazı silahlar, 
~ a ısız i~tihkamlar değil, bir 
('.<>'.~ kafalar da iflas etti. 

1: "~.1unih,, konJeraıısındaki 
l' ımuk ipliğini, c::ağııı en sağlam 
halatı gibi görenler var<lı. Bu 
Konferansta in;;anhğrn korkunç 
bir feH'ıketten kurtulduğunu 
.:;öylediler, durdular. 

Halbuki sonradan öğrendik, 
ki ").fonih,, asıl m:ıksadın önü· 
ne gerilmiş bir tahta perdedir. 

"Çemberlayn" in bütün za· 
feri, hudutsuz nl'fü. itiırrıa:ları 
içinde gev:;;em·ş bir lnziltereye 
azıcık vakit kazandırmaktan i· 
baret kaldı. 

Ama. yetmişli;• ihtiyarın, va· 
tanına bu son hizmeti de azım· 
sanaınaz. Çünkü ''i\1ünih,, deJd 
tahta perde. büsbütün kapana· 
mamış ve h.azı aralıklardan ha
yal meyal bazı şeyler sezilmisti. 

2: Harp başlangıcında, yeraltı 
istihkamlarına fazla bel bağla· 
ruyordu. "Majino" !arın. "Zig
frid., lerin resimleri bastlryor, 
bu yeraltı kaleleriııı:! hudutsuz 
emniyetlerle yaslanılıyordu. Za
vallı Majino, ilk hücumda, ödü 
ı:::onn eriyen. korl~a.klara döndü. 
Topları patlamadan, yaylmıları 
,gürlemedcn sindi. Meğer o zırh
lI kuleler, o mua7..zam namlufar, 
birer noel pastasından başka 
bi~y değilmiş. 

Harp ilahr, onları müthiş 
çatalına taıktr ve mağara ağ
zında övüt1 ,. 

3: Fransız ordUt!!'Un.ı, A\TUpa· 
da kıt'a ordularının en sağlamı 
göziyle bakılryordu. Topçusu 
şöyle, piyadesi böyle, tankı f)U 

karlar, tayyaresi bu kadar dı 
yip duruyorduk . 

Hepimiz unutmtL<.:tuk, ki bü· 
tün bu silahlaı im:ınla patlar. 
bütün bu aletler yürek benziniy 
le işler. 

Birkaç ay içinde bit~ beklen 
medik bir netice ib karşılaştJk. 
Fransa çöktü. İki milyon Fran· 
~ız askeri tüfeklerini atarak 
ellerini kaldırdılar . 

1: !nı.ı;iltere yc>Jnrz kaldığı 
• ı?;iin, onun da yılacaimı bekli

yenler, beklcmiyenlerden çoktu. 
Almanya bile, bunun böyle ola· 
cağına inanarak saldırm~tr. 
Fakat tU::.lL<-muş tayyareler, Bri 
tanya ~emalarını sahap yağ
murlarile doldurdu. Bir hafta· 
lık kayıplar, muhacimleri şid· 
detle sarstı ve. randevular unu 
tuldu. 

5: Mrikada, Habeşistanda 
İngilizlerin müdafaada ka1acak
Jan hesap ediliyordu. Bugün 
oralarda koskoca bir impara· 
t.orluk yrkılmrş, iki yüz 'bin 
kişi , yüzlerce general ve bir 
Dük esir edilmiş bulunuyor. 

Necaşi '•Haile Selasiye" , yi· 
ne tahtındadır. Tavus kuyruğu 
yelpazelerin >tatlı serinliğini 
tada tada fennanıar dağrtryor. 

Böylece G. 7, 8 diye rakam· 
lan çoğaltmak kahil. Fa.kat 
i!:m•t icin. bu kadarı yetımcz 

mi? Hadiselerden ders alalım 
ve hükümleriımiztle, k8lı.in Ira· 
fa.<;ITie vaklşacak keskinliklerden 
~inelim. 

Hakkı SüM.. GEZGiN 

ikmal haz·ırlama kursları 
Yabancı, azhk ve Türk hususi 

mektepleri de kurs açacak 
İkmale kalan talebeleri yetiş. ' 

tinnek üzere Maa.r.i.f Vekii.lcti 16 
tem.muzdan itibaren bütün vilayet 
lerde ikmale hazırlama kursları a.- • 
çacaitr ·zmıştık.. Şehrim.izde bu
na ait , _ .. ırlıklar tamamlanmak ü
zeredir. Ay.ıın 10 unda maarif mü
dürlüğünde lise vıc. orta okul mil
dürleri toplanarak kurs yerlerini, 
öğretmenleri tayin ederek bir 
program hazırlıyacaklaniır. 

Resmi ilk okulların kurs prog. 
ramı hazırlarumştır. Yabancı, az
lık ''e Türk btIBw.i okulları da kurs 
açmak meoeburiyetindedir. ikmale 
kalan Lir talebe dahi olsa. kursa.. 
çılacaktrr. Bazı ekalliyet okulla.rt
nm kım; açmamak üzere yaptık
ları · müracaat ancak ikmale hiç 
bir talehC'nin kalmamış olduğu gö.. 
rülürse dikkate ahnacaktrr. 

İlk krsrm öğretmenleri kurs de
vamınca 30 lira ücret alacaklardır. 
Kurslar 26 ağustosta sona ere
cektir. 

fundanlar, sigaralar, boncuklar 
her F,eY. her şey vardı. Seniha, 
hırsmr bunlardan almağı dü· 
şündü. Bir sürü b~blo se<;ti, pul 

Pamuk İpliğinde 
ihtikar yapmış! 

Çakmakçtlarda pamuk ipliği ü
zerinde ticaret yapan Şevket Do 
kur admda. bir.isi maliyet fiyatı 
650 kuruşa ol:ı.n pamuk ıipliğiru 
1270 kuru.'}8. sa.tarak yüzde yüz ih
'tik&.r yaparken yakalanmış ve ad
liyeye teslim olı.mmuştur. 

Şevket Dokur muhakemesi so
nunda 25 lira para cezasına. ve bit 
hafta müddetle dükkfirunm kapa
tılmasına ma.hküm OOilmi§tir. 

-<>---
Valinin tetkikleri 

Vali ve Belediye Reisi LOtfi 
Kırdar dün imar müdürü Hüs· 
nü ve Prootu kaıbul ederek şeh 
rin imar işleri etrafında kendi· 
lerile gö~üş. planlar üzerin
de izahat a~ır. 

Bilhassa Ahırkapı semtinde
ki teneke mahallelerin imar 
planında. alacağı .şekil etrafm· 
da Prostun mütaleasnu dinlemiş 
tir. Burası hazırlanan projeye 
göre yeşil saha olacaıktır. 

ayırttı, boncuk beğendi. Taım y • )ıı.1 • at 
parasını ,·ereceği sırada kulağı- enı a eşny : 
nın dibinde Hakkının sesini 
duydu: Azami fiyat mevzuu 

Seniha Hanım. bunlar sizi al- etrafında tetkikler 
datrrlar, paranızı fazlasile alır• Değerli iktısad filimlerlmiz· 
lar, vazgeçin Pu. alr.şverişten.. den Asım Süreyya tıoğlu, An 

Seniha ba,<?ıru çeYirdi. Hakkı karada lktısat Cemiyetinde ver 
mn nefesi nefesine değecek ka- ~~ olduğu iki konferansı bir 
dar kendine yakındı. Gözlerinin arada. ve faydalı lbir kitap hfilin 
içi gülüyordu. de l!:ııasn..'.> çıkarmıştır. 

Hakkıyı terslemek, yardıma Azami fiyat mefhumu, azaıni 
muhtaG bulunmadığını, ne yar- fiyat ile nark fiyatı arasmda:ki 
tığını bildiğini ve kimseye he- fark, cemiyet iJ...·tısadmda fiya
sa.p vt>romiyeceğini söylemek tın rolü, fiyat miMiahaleleri, 
için dönmüştü.. Fakat Hakkı 1914 - 1918 harbinin ilrtmadi 
devam etti : bünye ve fiyat mekanimıast ü-

- Bütün bu satıcılar yaban- üzerin<le!d tesiden ve ~ 
cıdırlar ve buralara yerleşmiş fi.yat rejimleri bu iki lronfurans 
kimselerdir. Vatanlarmdan uzak ta tetkik edilmektedir. Ası:ın 
açlık \'l' j~-:izlik bu adamları Süreyya noğlu'nıun eseri ih."".:I 
biraz da madrabazlığa sev'ket• sad1 neşriyat arasında mümtaz 
mi.ştir. Bir kuru.;;luk malı yolcu bir yer işgal edecektir. Tavmye 
lara bir liraya satmağa çalışrr.. ederiz. 
lar. Mesela; şu önünüzdeki bib· ,-------------
!oya yüz elli drabımi verecıeık· 
sinJz. Halbuki ben bunun benze 
nnı bir mağazanın vitrinindJ 
yirmi drahmiye gördüm .. 
~eniha Hakkın biraz olsun 

terslemek. hırsını al.nıak istedi: 

- Fazla bilginizi. lü.zu.msuz 
merhametinizi başkalarına sakla 
ymız.. Buna ihtiyacını yok. .. 
Ben ne yaptığımı bilirim 

- Evet haıkkınız var Ne yap 
tığınrzı biliyorsunuz. fakat ne 
Yerdiğinizin farkında değilsiniz .. 
Çünkü ... 

Seniha hiddetlendi: 
Çünkü ı. Devcllill ediniQ: lut 

fen .. 
(Devamı oor) 

Çarşamb. Perşembe 

9 Tem. 10 Tem. 

o. Ahır: H ı~ 15 
Umr: 65 Hl7.11': G6 

ValdUer Vaaatl lilDDJ Vaaat ...., 
GtbletlD 

5.87 8.M ~.S7 8.55 .,,.ıo..1..., 

Ô~l<'I 13.19 4.36 13.19 4..S6 

Ddndl 1'7.19 8.$6 l'f.19 8Jl6 
Akşam %US 13.00 %0.4% 1!.00 

Yatm ~.4S 2.00 %!.42 %.00 

tmsak S.20 8.3'7 s..ıı 9..39 



Amerika· Amerikada 
dan Mısıra harp hazırhğı 

KUUiveUi harn n ~~a. ~ = 
'Amerikanın So•t

lera yardım plAnı 

~ I r. ~ sen!tletmek kere kon 

malzameSI. geldi peclen 1585.000.000 dolubk nnm • 
aa W...t IBt~. Ba pa • 

Yslıks-. a (.&.A.) _ ~ nmm 160.000.000 dOlan tamir ı.a-
w __........ ~ ... ......... lllab tıgla IU'fedileeek -
--.ptsrCmJaaıp•en •ile._ .. _. _________ _ 
... .,. • JI& • pml Wmftktıdlr. 

Alman tebliği 
(Baa ... "ıifloWe) 

pa tı-•d hn -trepolM*, .. -
_. " 1al8 wJırwnmdap ..._ -
mlı1'etll f89r•lerdf. pek 1ıi1yGk 
i1ı.-ıia1' 1819111 •e '* P bO,JGık 
1MSl"kr~. 

Diler --~ Porta -mmt ve lıf.lı&9&e •lmeNen ı...... 
tma ..... «"'-'-iz. 

Bir ·-- Uftlea1M alEi ld bil -
y6t tfılaıet ft11C11DA Jıfapte'Ja 
IU'kDlda 'bıJlnbelır Allbet et.mittJ:r. 

.Almuı •vat ~ 
mlrükep mAblm Dlr tıeeekkll. 
8 - T temnp pceıli !Meaderi.)re 
deala QllDne taamıs etmlltlır. Bir 
~ YIDQ ile tcıık atDılm. dlfer n.. 
m.- teılllatı •e f8ldıd8 ba1uuıı 
lllbd lııedaftere bcJemn•1ır llabet 
etallth'. ~ ,_..ı.,. mDp. -
We edl•llür. 

...... eHllM. ~ -- taa
ım ~· cim --ma
--.aedllıde •e dealıl tcM..a 
WllllDı1m 11 ........ tanueıııl 
~ 1 ÜMa t.nare-
111 Jmnttlr. ı & 

DIP7 r 4llll pee ...- Allun-
JUDI 91111ıtellf yerleriae i1lfillk 
" J11111111 boalG hn ........ Sl-
..a Jla1k u .... al8ler ... ,..,... 
Jıllr ftl'dlr. •• 1 KGloDya " 
--..... 111ır1a ..a.Delertnde 
J»ek ~ 1-rlu' olamrtur. Ge
- .. tMaıulıllC - szwta, p. 
- ..... ,. Kale ....,.._ 
•r• •• Jawbil tamı• tıilJ6 -ww +ne ıe ...._ 6ın=11& • 
flM' 'Wlr. lhmlana 11 • pee 
afldwl ,. Jl&w. '1114 ....,..._.. 
" • 1 c1f Wlrl1e tapgua tanıflıfl,;, 
a.tllıdp ........ ,. 

••• 
...., • (A.A.) - Almm b-

tüın, ....,_ m11eı1t1ree ~ 
....... ~ .. )'811-

........ 11 -ı 49ftlll .... 
tı1dd9t11 9UllmebeJer BdloHble 
'*ve* em .ı-•· ea eı11ır1er 
aıamda l:ıl'h r ıı uma a6dılet 
......... Men gtbıılae latalar 
~. ••• 

aewllll, 1 (A.A,) - D.N.B. a. 
jrımm• blıl>er aMılm- aıDre Al -
-- staJra ttnu'eleri ... ba 
4en'*'4eld t1l'ill1ra mmtabemda 
'9QU\1ll1ar .,. mlblm Soıvye• lfmaa 

--~ eıtmlllerdlr .,...._ . ..,..,.,....._ 5 

ı.-.1ııı1ut~•elale
ıtn6t1111Rcemtler1'11JqwınJaa
na ._ ...... t.a Wler ...,.._ 

;..,....___________ C' '&tir • .ürua t&~ aym 

--·-.... (.LA.) - .. ................. -. 
... f: ..... .., drılfl& ... 

• E ................... 

lııms ra....+kj atlldm dellllr)lO -
lamı el& ciddi huua afı'ataut 

. 
-

Jaıdrır. 
.üMa bllt tqJve1eıl ... ha; 

tserlndelı:I m1 -+=Mtm AJmaa 
.._ Jıl •rz hn aetiocn'au feJoe 
..... ...... tıe.lılt et 
........ Batta '* - DOkt& 
.... ~ GUbriM' ...... 

t 

--
• 

••• ...... ı <.&.&.> - "1maD ara °"" 
..... ~ , ........... rlıaat et. 
... cılaD 8ot)tıdlııft takip eduek 
,._. -11ıD ı Temmmd& Dc1ar ıa 

1 

ım - eelr abmflardlr. ıau-m .. 
.. pek tıaıaıı ....... aıumda ... 
tule, .....at mtdı traıw .,. llO 

-~ ••• 
..... 1 (A.4.) - D.JıJ.B. ~ 

.. ~ ..... Alma ...... .. 
~ ..... mu. .......... 1ılr .. .... ....,.._ .. ..,,..., . ..-.... , .. 

Ba -ımaJrJao • - ........... 
.... ta maUk -~$ .. 1ıL 

v.....-., 8 (AA.) - Sma
ner Vela bayaaatta bukmu'ak A
merika taNlmdan Sovyıetler Blrii
ğine ~tlacalt ;:yU'dmı pl&nmm .a.. 
ratle ve flllen hu1rlaDDurt bulun.. 
d 1liunlı 8ÖyJemiıJtir. 

Sovvet 
tebliği 

(Btlf tarak 1 fftcicle) 
Olltrcw laUJuunetiade, kıt.alarımm 

dftpnenm JruneW mot&ltı c8s8tam. 
larm& karp aaadalle mtıcedeleje ~ 
na etm1fler 'fla dOpnenm 1iJna11 tar
kt:ye dotru llıerleme barekett dmdaral 
mqtur. 

Polotak llıt.Ocunetladl. bir - dlfa 
pıU Orinulll fimall laylSIM mtlbllll 
JruneUer lhr&cJD& tefelJbo. eden dO,. 
manla pddetll p.rptflD&)ar TUku& ıeı. 
aılftlr. Kıte.lanmls, mevzileriDl Uı 
ft Uludftfte bir .urelte mnhafpM et_ 

mekted!r. 
Lepal mmt1""11Dda flddetll car. 
ı6maJar olmaktedır: p 
Bobru1ak tetllwılettnde dOpwl bir 

ook defa Dlnlperl pçmete tetebWP 
etms,. fakat Jrıtaıanmmn G1dDrDCt1 ·
... altmda b07QJr kayıplar Yererek 
ilk menUerl Q&erlae prl çekDmlfUr, 

Ncmwred • Voduk istikametinde, 
umdıne Qal'PIPD kıtelarmm, clDpDe. 
11111 mWm motOrltı kuvvetlerbll dur· 
durmaktadır. 

Jloslln • Podaıllk tatıkanıeUaclt. 

kıtllarmm. 4'1nı'"• flddttll 'bir ... 
llarelle ~. Ba mm••lt..,ı 

Jrıta1arlnm, bir dUfmali taburuaml rl. 
oat battım k-* bu taburu t&mt. 
mil• balla •tmlftlr· 

7 lıemmas ,aatl. baft: n....u.rtmls 
4Qfmla matlrlG ~ ..... 
aertıt. dutMıler tadlnldt " ..,..... 
la1)MW ~ .... ..wır.. 
~ 'barekttl 1Ndwwwaqtm. 

........ , (&. &.) - BtclD
ktl Sovyet teblljmln mahedt: 

lf.ellal Sovet mmtablarmda, 
Almaa ~ W,111tmlea, - • 
!&l •a'""d'wlnl, batla ~. 
patates ..,... ~-- im* 

x.WU. mmfalrehr ~ 
....ınm keadl malanlleriDdell e!ll 
kllçtlk bir tmm bDe aJmyma mL 
• olmak fo!a ...... olla batla 
tedhirf.e.rl lttlau etDJektedlr, 

KIJJller -- YJimluml JÜe müta. ba6la1r, ll8neııatlan ft 
yeınltlerl Wlrtp etmekte ve ..., 
lere aUıf v. 8kWtr. 

Klllloıdla ile l'8li cet''"'eJ9 ma
nffM o&aaaıyu UyUller, cetele. 
re Jltibü etm.lrtedlr. Blltln ban. 
Jar. .... t.leıtyle ktiltab keıııB .
Dl Alman bta1an için bllyUk silo 
lWder t-etkfl e~. 

Rumen palDeU, Sovyetler mıu. 
ifne kartı harp J8Plllak istemiyor. 
Romanyanm fqlllt zlmamıamı • 
nm bir beyanatına DUU'Ml, mem.. 
lekette ktltle haHnde ukerclen 
kaçma hareketi mutaııede edlle • 
bilmektedir, Jlanfov, K•.-.k 
ve Trdsfute bmlJ'elerlacle lıbler. 
ee ldff. aefert>erltk emrtnclen kac;., 
1m1llrdır, 11 teamnmıa evvel -. 
duya ~ edeeek ole fJnrDer 
için UJIUllDI al ~$ l'üat 
bil U(Mıa. de •etle d ....... Ur • 
F1rarller, ormanlarda gillenmekte 
ve Almla • ~- kJtalaıma nY 
ftt1l bir ........ &GK-•k • 
tedlr. 

.......... (AA.) - Blıstbt itle. 
den ... llılfl'edUG 8orJıl& ~ 
dfl denJU.1ar ki: 
1BDttta ..... ...,....... ... ~da 

UlcnnJQ& kadar ............ ...... 
ıe,ta ...,... Mmlfttl\ 

AJmen Uer! 'barelmetl om., mmta
Jrumıı'la durduıu1nnlfbll • 

BarkoftQ mmteke...-, lak4 "* 
clftrmd& bllfft ... llddet!t ~ 
beJeio dnam etmektedir. Dlfmama 
Dıdeperl sorlamak lmamandald .... 
tefl1ılJnllert ...... tçtn alır _,... 
taatd~ ............. 
IDJlbr • 

K°'°IN(I - Vollmk WUra'DltlDde 
dftpwnm tanld&nDa, motaıltl w ..., 
JdM11 ln&netlerble lre.rp 1ıl7lk muha 
rebeler dnam etmeldıedlt • 

Dalla caupta, ~ .......... 

lğdırda malısu.l 
çok b11reketli 

......... (AA.:) - Burada Jıalde,J 
b-c!ıee 11e1ıa1•,.W. Ba 14 ..ı.. 
Jraımsda buld&Y 'fl8 arpa IMbau1t1 pek 
lıo1 oldulu gibi miktar öllleıU9 de 
seçen 1enek1Ddea fuılaF. 

DIPr tentteD çiftGllerimbıllı fala 
lhtbnuu ..,..mele bu JJ1 peımak iL 

kolt.lnlD. bir )'il evvelldlıe .DUUaD 
çok QatQn cıııeceıı Dna!ıakkaJrbr. 

Besarabya 
cephesinde 

<Boa taraft 1 incide) 
Bulovimd& ~ ahali, 

çak olmMda l»enılJer, Rullar hiç 
bir zaman ~ bir e
~ ful& bir teY olma· 
mııP;mhr. 
Şimdi Bükret hilkOmeti iatir 

dat edilen aruinin Jıdan8iıyle 
IJlellU} olmlkt8dır. ı.aı edilen 
iki mmtakaya valiler tayin edil, 
IDÜJlİI' ye bunlar vi&ifelerinin 
baıpna gitmif bulwmyorill'. 

Besarabyaya da dllri .. -
dan mürekk• bir biil@net 
meclisinin yardlllliyle idare edi 
lecek bir wnmıt vali tayin edil 
miştir. Bu meclil. intlral devri 
müddetince oldt*ça gneüJ eall. 
tüyetlıere malik balmwmlrtrr. 

Birkaç gün denm eden milea 
de1e1enle ~ çok lllkm
tı çe1rmipi•. Ceriıautiniıı bir 
kanı alevler tçindeıtir ye ahali 
nin ~ bir kam Sm,et ma 
bmlgrı tarafllldan RUB}'&Y8 
dojna ~Dmeie ktJar edihn .. 

tir. 
MWmlan 13 llİD 'Ve 8 bin klel 

olan Hertza ve Celle plıiı1el'l 

tarnau~~ıd'itr· 
ll8rllll, , (A.A.) - AJmu Ol' • 

taJan bat Jmınandeplıjnnn tebJL 
11: 

Belarabyada Aı..a " Romen 
tıtalia•r u_.......,.. 
1anııI tard ettikten IOlll'a U..teme. 
le deftlll etmektecllr1er. 

Butcmna -·"' • aomea kltalan " ... _...... etmall 
prblllnde lfacar ıataıan Dlnyea. 
ter ııebrtllln yakan mecruaaa var. 
llUllardlr. ÇemaYiç llP1 ecWmllttr • 
~ Seret'ID Berlaln4ekl 

cephede dllmanm taklbl.ne devam 
edlbılektedir. Prlıpet b&bı1rhlda • 
rmm ......,,.... .Alma& otd11811D11D 
birlikleri Uerllmekte, DJD,Jeper ve 
c1v1na• .. yalan IDICJ'lll lld;lbme_ 
tin4e muaa cephecle PrPıliDü • 
tadr. 

1 

~ • l'!DJllldlJ& 1atalamma ... 
Nkitı pl&D. muclbbaoe dna1lı •tmelr. 
tedlr. 

Alman tanareım puar g1na ftt 
muım bir .. tuJdanaı, mtaıı kam. 
~ lmJaa •tmlfler, Bovyet be. 
lar)raalnlll 119 JV&IDl1&CÜ lılr bale 

pUrmlf1lt ,bir - tr.lal, J'8llan, 
.,........ dlpolal'la ~ ........ 
d!I' • 
BımdllD 'llafka Ukra.,a'da rleut 

.... IDtaJaıa w ........... -~ 

.... mevslledrl9 bip da .... ta-. ....... ,.. ......... 
Dfleı' blımdılr lllMlnllr -talla. 

...... ...,. ...... flılmda 
dl) • mtalamı ... blldmlaa et. 
mitlerdir. • 

BombardlmaD tanare18l'l ...... 
bombeıdaull ~ ....._. 
8o9J9t lııaclaft ..... ......... 
yuma ldlmıla 1ıara •d aw a. 
ı...... )Udim ttm•ı'r w rmrlltAıllt 
çapta bcab&Jarta •ı ,,_ ....... 
k811f me•lllılrlrd •••11:*' dlr • 

DGn ao.,etıer iM tanan Jra1'lt 
mit' dlr. a.laıdan )Is -- llaft 
mn"ı 9'ılın'l eea•da, lm1c lılrl ,_ 

Pa:nuklarda hutalık obllallıüla 
llen:ber lhtlJUI 'bir ted1* cılcü .. 
tq kooperaWl blrUll 10.000 ld1o ktı. 
ll8ft ile icap edim ... mtıcadele va· 
lltllılft t.emlD ecllbalf tıuhmm&ktadır. 

Boa ~ ... 111aurtardan 
n Seıdfll1m mlama ~ PL 
muk tarJalan ~ fQdalUaul
tır. 

izlandanın işgali 
v....-.. (AA:) - v....-. 

da,, lsJlftdlftm lfıp11aln. ~ 

delWderi u.a •'•iti ............ 
nndeR kurtarmak iÇJa .Amerlb: ., 
n .. •vmm kunpnıımpa ~ laer 

teClıda ~..s. rkl•ıtlıll JrawU 
lllllftUttar. 

• llllp.biüere .....,... llla1 - ... 
muWl lııW tedlıir olup y._mıanm. ~ 

_. ve Dakara ke.rfl elmecü Qlll 
tedb1N bir lıqlanpı; t.efkl1 edüWr. 

Bu haberi alan &.1aD ...... 
Pepper ,O;yle demJftlr: 

- qer Be1alcJmalaw - BWerlD 
Y.,uııurun. Kader n A.ru ,.....,._ 

D& dair dılWler Tala, !ıeın'•" .... 
•tmete .... cılmaJıJIS, çlaJdl lıllQo
raa ki, JIWer lıaralannl uaü taar. 
rus llf19Ule eıır, 

Si.Jul ıallpblU.. ....... - tıld: 
bir aetJcNtndt ., ................. Uıl 
mOmıkeleJi Jrelecek oıaıtara ......._ 
ka elem Jmnetleda lll1lban1ae ... 
~ 1ılr llltalıqet ı•eelrtır 

........,. •• (.&:A.) - ... ....... 
k&a ... te ................ ... 
taıanma ,......,. tllncl ,.,....... 

8Cll'dutu .... JipClll ulrad ıııD ... 
Yar11&7 Alrl,Jama onap o1ank ele. 
mlfllrkt: 

- Amerika, bu ?en1rMlle aeıW 
dotN llDJlk bir llıdıım abqtlr. 
~ JloUeede ....... _ 

lılr 111nO lluelDBU ~ at,.._.. 
oblPohMdlll ............ JÜIJS 

"' cıeftlll ftl'm5ltt:r: 
- ._... 'lataJarmm hluda,. 

tbi4iiiılt.._.... ___ , lııillil"-... 

lntlb&. Japon kuYVetlerintn Bollanda 
HJndi•ınne 1ılr Darao barebtl arp. 
-- Amedbda ........... mabte. 
iDii ...,..,,n IDtaaa ~mm. 
dedir. Bir Judra olıuü ~&ıs 
bnetlerllda ~ !bnıema. 1....,... 1l8 - ......... etull 
de llleclden llOl'abmıl " 111"9 1ılr Jııl. 
dWeniD 1&poaJa)I ..... * _.,.. 
te llOkacalS ..... ftrl1mlttlr, 

llkctl)e sen VladlftMıok'a A.ınert. 
Jwı baıp •• ,_,,..., çdmnl....-

J&pcınJQI baıtıe anıtınnuı ~ 
il ftl'drr. 
lltımt arumda df&llomıtlJr mi• • 
9ll18I' taaU oaunacaktlr. 
ldma,:yealD1 lnaUW. derulate ettlll 
uman hlenc?ap ilden İnglUs elçlal 
llonrd.8mltll wslteal bqmda kala. 
caktır. 

RelalcamJıur RUIMltln DAD ettllf 
PIP ,..._ Jdb"P9lıllrl ...,,,,. •• llp 

•tlnl takip edlıD ~ ..... 
... ,........._ 1ıa ..... .....-e= ... 
lerdlr, Bu, Amerlkalllıaım .. ........ 

ruller 8seıtD9 -- telldldl .. ..... 
ıerlll dlbrJall fıttmtmlk mna 
anladddm pn,Uk '* ~. 
Bumm ı....,. ,.._ .......... 
h1,.u.. .. ,.,... ftldlr iri o da ..... 
te Alman~ ...... bDD. 
metine slttlkçe f"'1•1ıpn )11117 .... 
~ ta1md1 ..... 1llıuıda fllll1 
terenm p.rp JarllD ldlre8lndeld bir .. 
ahbtldtıDdea - .._ ..,..,.,. 
dlr, 
~ • (AA.) - BlrlesDr A. 

medb deWletWlllla ~ .... 
DUl ..... mtl~ Pim ..... 
1eltra w ................... Mnlrılt 
1erbdn Pil ~mil ... ......_. 
n••...,__.. m11C1tüce, isinde,. tl
ka1'11&1a .AmerlDD ~ ..od:all 

de .,. _.. m&Jll pmDll'l tanıtmdlll heldpnda lllGlıılr Wlıt ml&e'""' 
ı.- ..mm._., 19 AJmaa tanu-1 tir. 
k&Jlpbr. Kel& bl ........ 1d llrttwo• ....... 

Bal'* lh"? • ; ,utr 1nmmıı• .U lerl hak1rmdıl. da ldClılr ~ mn 
men m&Jll pmtım c?llrt ..,,,,. ball. cat dellldb'· W'üat PO" e)7llde lılr
rllıbae .... •tm?fler - 1ılr .. t leflk .ADaertlra,. ... )'llleUlara 118.. 
dnaa .- .....,.... Mtıe m6Jı -. w tslenc?ada'd BtttaaJa w ~ 
tııan top ~ ~ dllı JameUerlD mrtcada I0.000 ...... 

blrfnl1ı hlaf#.. ·~ ....... - dlr. maaClld,,_ 7'k w. ..... aldv o --..... 
... ............. ki. bir -.ı met. 1ftDdafl ... prldea utıınJl bir~ --------......... --... ............................. . . ... 

*ı1&2 ı Aiti"» EJU ,,.,.,Ur -... 
lıııllt...,..tır4; ası• ••w1t 
........... ~ .. 'ıh ..... 
.... ıçı• ....... , ... 
..... lıııı' &1W1. ...... ~ .. 
"""' .._ 1 at r1e :z• o ,.,_ ._ 

.............. .... ::••ı ._ .. ~!s=== . • , .._,.rlll ..._.uardu mGdaa. 
1111 .... rtmll'lllllr. 

le muabll taanuda baJ9lıe •Jle- w 
dQpaanm Ud ~~ _.. • 
mfl' d!J'. 

~-..., ~~ dolN'lai 
..... tefeblıli eltili --
• .. l'lllPt ....,...,. w .,,. ld'I ... 

s:p.-ı• -~ .. & •• ............... '.._, ..... ta,,.,.., ....... 
nm .,_.,,... w ~ U ..,,_.,*' 

............. , ., 1111 
tl 5 »" ..... 

Lefkot.ı 
Uç defa bombr 

dtman adi 

ler •1111 meydmu ......... ıt·· 
O'ctmall aJma ........ ..... 

bll' telıUI ... "Lwf ...... 

..... -ta·•· ~ 
Dıumll'• • ldWtN ...... 
8cte ....... llpl et=?/ • 

......... (A.A.) -Ol'ta' 
sms amamı ~ .. ilmi,... .......... .,,. 
daap.ltıe .... ,_ .. ,ldd. 
detm'l'rl'dlr. De)ı?IFw"dla illi 
ttlmmettDde tacllll ....,... 
etmektedir • 
o-ıne•ata a' -. _. 
~.,. ......... . 
lal\U--tlkı .... D9m9 

DUlıaDdlk' bDUbl lllıllftll' .. 
mlfUr. 

Ub,Ja4a w B9'tflttall ...,.,,.o,.... 
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t ,.c :> 
~~~ ._;a.,.. ..... n,,>J .... ır 1 . ... ~ •u.W<..-.. • ..., v burada düe lo ettikleri ıçın bu 
~ tı ~~da ~etirdi birahaneye bu isim verilmiı::: ... 
~ t .. ~ polis.len, Ro6 İşte şu ev de dinamoyu icad 

... ııp1% zabıtasından biz eden Gram'm oturduğu ev ... 
M ~-L Judi'nin yanına d()şemelerin 
b bi;4.le resim yapar, fev- üzer.ine uzanmış olan Toodor 
~ biz. §ahsiyeti vardır. nuifeld sakin bir tavırla sağına 
~ defa Kisling Paris soluna. kiliselere. evlere, kahvc
~Ya kendisine ~ir ders lere bakıyordu. Fakat Teocbr 
~ misafiri bulune.n ZuHeld'in gözleri daha ziyade, 

de nasihatler ve. halk arasmda talebe veya dak· 
k e ~ tilo k:ryafetile dolaşan ve mavi 
ln..:-...::_~.· ?esim ) apıyor?. gözlerini g;eniş bir gözlük ar~a. 
aa;-~u. gördüğü baz:ı smda saklayan genç bir kadını 
ı erk llltibalağa}r göstere ı arryordu. 
~ ~ ek resimleri.. Fak~t 
tıe~ kaıcıaz:de değil, Jizel bor 
ç.1 __ - y fevkalade merak 

ı ~ ~ Odasında. aon cıı 
k\ af~ veya bir malı 
l)ır talepnamesini okur-

~ 
%:'fazı.dan da radyoda Li 

tı.ı l'Şasındaki pamiık fr 
fly N~vyork borsasında.ki 
tı.h.~~ a.rnu kontrol edeı . 

lle}t ~-u-g~ başı balta ile 
·~ k ~klınde idam cezası 
11r ~~~r ~:arsa da, şim~ive 
chiç k.1 Yüz senedenberı Ji

f.re h ~yi idam ettirme 
sıııtıı~ ~ınin cezasını hapse 
0~lır. 

·.a~uzeı lililka· fat d y 

··~·~or z· o~;:;u .. 
J'1 G ij• tnfold acı acı (!Ü] 

~il~ve etti: 
.(lan .em. bir sucun n1lık<ı· 

il y. ~C!>nııyete k3r~ı borcu 
~1°~rak ilanihaye kürel\. 

?larU""u Yaparak mı . )'Oksa 
o"<eı a halta nltm& yat<ırak 
li:akJe!{ daha İn"-aridir? . 

·""aı· ısın cı:. •di kabul 
~: at Jı' 1 .. "d •1-,lttn] ze tın ı a.m 
~ ha arının cez.asını müeb 
~iv~ tahvil etmez .. Bila

rı borsasında pamu 
d<! 

0 
ıp alçalmi!."ına göre. 

haııisıı s.-:ne veya on be;:ı 
~ Yİl't\ . Ce?.a_qı verir.. Son 

!l tE' 11 Ya~mtfo i~lenıen bir 
<le ~T yetmiş yaşında 
lt bt ırrnenin hic de 
na~ hareket olmıy'.ı.cağma 

~
I>e• .dır. 
, l{ı aı;rta bu kadar sulh 
~ 8a.ki_~ bir memlekette 

Yapl'yo llıüthiş hir polis ne 
.,.e Z . r? 

ı \li~ld sordu: Judi şu 
fıQ~: 
~nbu~ senin zaıınctti-

s~ n ~n bir memleket 
~t u: keı c düşün ki. 
~ ~lliyet('.ilcr •. dün: 

~etı bır köşcsındekı 
~ ~rıe kanuna karşı 
·,~ ~nburga girmek 

CJot.e l'l:uüıktirler. Bunların 
~eter ~g'da yaşıyabilir -

i'k a}'kt 1 tnemlc.ketin kanun 
tJ' ~~ tı hareket etmesin· 
tasına~~ ve~·e. pa~ 

~anı.ak ıstemesm 

.8.bıta b . 
• k~1tın Urtların hiç birini g-öz 
t bi,. ~ Ve kı:ınuna karşı 
~aı h l"Jayetsizlik ~östcren 
ltı.eııeıeuıut harici edılir. Son 
L &utu u kadarla da kal
laf Q~ leıhtekarlar, kalpa. 
~ ~·e. dolmuştur. 
~ oın.~ kalpazanlar ~a. 
~ ;:._~nu eöylsnek h1ç 
llQ ltr~.ll etmez... Burada 
~ ~uklann vi2.eleri, 
._ı:, ~ l faıbriblaımm fir 
~ ~ ln~ekete a.it para 
~ ~~çin sahte 

hL - Sllılııa.Yie kömür veren 
~~ ~ amelelerin 
~ daha doğrusu bağ 
~ar ltla.rı iki gazetıe vardır 
ı ~l>a.t·~ç bir zam.an Jirel 
li~en ı olunamışl:ırdır. 
~Jltı ~ her üç sene 
~~ :-~er bir he.reket 
ili hUkfuneu de~ 
İlttlrt-~ten kovmak ve 
~I~ de kurınak isterler ... 
~lll'. . bu harekete öna· 

'81 ~ patlak verince, 

~~~~~~~ 
!!al. ~ n~ye geliş~ 
~ ~&7.iıfe verir, en tehlı 
tr, ~ nıüsttşırlık teklif 
terı b' if iki gueteye mu· 
~ d~·~ verir, şarap fi 
"'ı.e old ... irlir ve her memle
...._btı ~?ibi. Gl~tcnburgda 
'~. n;~~. asayış yoluna 
~~ ~--.:m ıade olunur. 
~~~ ya.vs.şlatmıştı:. 
• 'U\i rd1ı tarafından şelıır 
....... lı:ıt a.ı . 
idili • Şu ~·· ~burg'a ~Idik .... 
~ ~ttcl"duğün Sen - Güdül 
~ bi:tidi •natm p.b.eserle 

bir-ah r .. ~ şu da Man· 
an~ Alman tııMıbesi 

VII I 
Glotenburg grandü.~i Jirelin 

malikinesi fevkalade idi. Mare l 
~al Fredrik dö Hohaıbenberg'in 
emir zabiti Judi Olpcrin elini 
öptü. Teodoıun da elini .sıktı, 
her ikisine de ) er gÖ' terdı, Ju
dinin söylediği sözleri bi.iyük 
bir dikkat ve alaka ile dinledi.k 
ten sonra: 

- Son Altes grandii§esinin ne 
düsüneceklerini kat'i surette 
bilemem. Fakat her hn lde proto 
kola riayet olunma,mı istivece· 
~ine eminim. Fak:.ıt ziyarctini~e 
Son Alws Ruaya1'a haber vcrır 
ve kararlarım size varın 03· 
ltmd'da bildiririm. 
Emır w b:ti Judi Olper ıle 

Teodor Zııifeldi hüYiik bahre\'~ 
men merdiv·enin ba~nıa kad:ır 
ttşvi el*i Bahçe H?h~nda ._IMe
leri w ! Fr.Jt1~a güllcrı ı\e suQlen 
nıi~ti. Orta vcrdeki büvük bir 
havuzun orta~ı beyn~ .zsnbak· 
lada doluydu. Saıayın _:lclk ~a
lan 11ir pen<'eresin.de~ bır ~r.ıan 
tin tanı:o,unun ııagmelcrı akı · 
vordu. Kapıdan e,;ıkarken sür~ii 
İti bir acker esas vaı.iyeti aldt. 

.Judi Olpcr de Teodor Zuif~1d 
de gC{!eyi Glotenburg'da g~ı.r· 
rncğe Rönülli.i idiler arı:a: ~~dımn 
amcası. Bruj mektebı alı.:::ı .. s~· 
b k tarih <'<>ğrafya prof esorlt 
HJ'Qghel'P-, randevu vermişlerdi. 

Judi Olper. otomobilinin. fe 
neılerini yakıp Ostand'a doğru 
yol alnıağa başlayınca Teodoru 
dedi ki: 

- Sana genç kı1.Iık i ~mimin 
Brö.,.hcl olduğunu söylemeği u · 
nu~U-?twn.. Amcam profesör 
Bröghel dı> Fland~ ve Braba:ı~n 
en kuvvetli tr~ılarmd.an hırı-. 
dir Hiç bir şey anlamaz. Yanı 
buğünkh hayatın cilve~eri~en, 
bu.s.ı:Unkü hadiselerden hıc bı~y 
an.hmaz, diyonun. 

(Devamı va.r) 

_ Baı: tar.ıfı diınkiı S.'lymımla -

Kitapların ilk modern basımlarının 
lngiltere ve Amerikada. moda olduğu 
bir zamandı H a rding bu modern ki • 
t.apların busuaı bir lu>taloğun& ı:nalilt 
olıruı.llla mUftchlrdi. Bu kr. taloğ daha 
ıyi tertip edilre ve her halde, kemiy· 
:retten ?.iyadl.l keyfiyete ehemmiyet 
verilmiş oısaydr daha. çok para kaza· 
nırdı, fakat o bu kataloğu büyük ol· 
maer ve iÇinde ınühim isimler taoıma· 
sr dolayısile seviyordu. ~Iodcrn mu • 
harrlrleriıı llsteııinl yazıyor ve zama· 
nm icabııu göre bu ııstcyc her hafta 
işaretler koyuyordu. M.eselA Drlnku -
nrter veya De la Mare gibi muhar
rirler moda oldukları zıunan, Hardin· 
gtn modern kataloğU bunların eserle· 
n ile doluyordu. Fakat bu eserleri~ 
bUytlk bir kısmmın hiçbir kıymet 
ol'"'lS&l bllo bunların e.Jtmıı. "çok na
dir" veya "dUkkli.nınlızdtı. pek az nUs· 

· edi""'r ve ba.sı var,. gibi notlar ilave ,, -
bUytlk ilmit i~lnde bekliyordu. f,lele 
me.,hur bir klta.p i.ltemek için dük!.· 

" bU "nadir1 nma gelen blr ınllşteriye " 
eserlerden birinl yutturması bayatı • 

nl--""lın biri olu· nm en mesut zame. cu~ 
lnk .... ı,ertn eeerıe · 

Yordu Onlara Dr u ... 
• u ıa.rın t.otkl· 

Tindeki fevkalftcle mUta: ... a 
aı>yter • kinin ne eıırarengiZ oıacağınl 

b. mef· 
ken, mllşter11erin ne derece 1: 

tuniyctle gısztertni açtık~arını gornıek. 
l!onrn. lk1 11ene evvel pek az blr 11ey 
muk&blllnde aatm aldığı bir kitabı 
§imdi on liraya atmak, büUln bUn • 

ıar Hardingi çok eevindlrlJOl1}U. sırf 
trende okumak için öyle eararengiz 
olmıyan ba.Blt be.ZI romanlar satm al· 
mak tareyen kadınlarm, ..,.arengla ba 
zı şairlerin bir paket dolU9U eeerleri· 
Dl alarak dWtkA.ndan çıkmAlan da bu 
meyanda idi. Hepsi bu kadar olllaydı, 
tnaan, bu ada.mm halk arasında, ba. • 
klld edebiyatı neşir ve taanımilme 
hizmet ettiğlıd dllştlnüyordu. Fakat 

maalesef bir müddet eonra &)'Dl ka. • 
dmlar, •'f'DJ ......,. pirlerin eee1' 

terikı teJıra.r dQkltana pUJorlar n 

5 - VAKiT 9 TDllWZ »! 1 

Bahriyeli Salim 1 Berberler arasında : 
9.7.1941 

7.S:t Hlllit .... ultl 

Mcb-es;!\İ r.eden vnr· 
""U~U.llt aul.ıii.l'O• 

Ge..:cnlerde bit ı;~ı: yaıu11 Be
yoğlunda "Ge.rden bar" da mettt- f 
si Mükerremi kıskançlık yilzüı:ı 

den tabanca ile vurup öldUren sıı 
btkalt bahriyeli Salim ile kendis.
nin Milken-emi öJıdUrür.ken kapıyı 

~il ço:' ;~ ·,ıi. ler 
olur? .. 

parçalar 111.:JO Ajaııs 
i.4 s .'\j:wu, HM:> lt:adınlar 

8.00 Hatlf Fa .. lı 
par\',Qlar 20.lll l~yo 

tras ., 
8..$0 Evin ~ti fr.J.7.Cte8i 

=bıı=~::c:T::ıı:~ ~~~ Berberıerın kuvvetli bir 
Selimin muhakemesine dün ikinc: 

ı.ı.s~ Sıl7 2U.J H&tt.aam 
be maileri tUrk"9tl 

~~:.~i:0:~~!:t::-~~:= psıkolog olmaları şarttır 
ra. sorguya çekilen katil ııunlılr,. Beri>er!iğin hwrusiyetlerinıien 

12.45 AJeıı• fKa1odela 
ıs.oo Nılo KaJe.>e) 

prkılar 21.IJf Ziraat 

13.15 Ka.ntık TakvimJ 

prornau 2LlU ~ eserler~ 
U.03 Dam. u.ıs myuetıCUlll 

havaları hor bando8u 

8.15 l\lemlekt.ıt ıuo Solo 
l'OfiWı ~rkılaJ' 

ı~.::;; Konuşma .?2.30 Aja.nıı 

18.4:; Çvcuk !2.4:i Caüıand 

$ubeye Davet 
~·,yoğln \'erli A<ıl<t•rlik Şobt>Nlndetı: 

ı - 337 doğumluiar ve bu doğUm
lularıa mua meleye tabi J:iiğer doğum. 
Jularııı son yoklaıııalanna (1 Tem
muz 941 den 1 Eylt)J 9U tarlhlııt ka.. 
dar Ul'VUtn edeC<'klir.) 

:.ı - Yoklama ayın tek 3ünleriııden 
sabahleyin saat seki.7. buçuktan 13 e 
kadııı devam edecektir. Cumartesi 
Pazar günleri hariç. 

3 - Yoklama a~ll{tıda göeterUdil'l 
tizere nahiye nahiye yapılacaktır. 

A) ı - 7 Temmuz 941 de Beyoğlu 

nahlyeııL 

Bl x - 15 Temmuz 9!1 de Taksim 
~ahiyesl. 

anlatmrı;tır: bahsederken. bu sanat erbaıbı. 
- Mlikerrem ile oo iki sen... : ın en mühim vazifesinin iki 

denberi ~etres hayatı ~n.,ıı<lrk. fi 1 taraflı traştan ibaret olduğunu 
ya~mda bir de m çocugumu7 ol- sövliyenler haksızlık etın1.s o • 
du. Fa.kat MUke?'cm ben ka.c:a~- hırlar. 
çılıktan ha.pse girince tuttu, m~- Berberlikte muvaffak o!ahil -
nasebctsi.z bir hayat ~~;n .. ·k için her ne kadar temi7.li!< 
başla.dL Bunda..ıı vaz geçmesı ıçıT' • tJ hoş sohbetlik şartsa da, mü.ş. 
de kaç defa lıa.ber yolladmı. V · teri tutmıya kafi değildir. Asıl 
lak 11SIDadı me6ele bir berberin kuvvetli bir 

Hapı.sten çıkmc:a te.ımıı yaıvaı- psikolog olmasındadır. Çünkü 
dım, yakardmı. Çocuğumuz oldu - berber ancak müşt.erisinın hale. 
ğunu bu hayatı bırakarak tekrar ti ruhiyesini iyice ve gayetle ça
beraber yaşam.ağa başlamamt7,l buk anladığı takdirde muvaffak 
söyledim. Bermutat aldırmadı. Ni- olaıbilir. Muhtelif tabiattaki bir
bayet vaka ge<:esi bir kaç arka- çok müşteriyi memnun edebil. 
<laş Unkapanmda bir meyhanede mek için o müşterilerin haleti 
içtik. &>nra Ahmet Selimle "Gar- nıhiyelerini bir 18.hzada kavra
dcn bar" a gittik. Mükerrem bu- mak ve ona göre muamele yap
ı-ada Nejat adında bir gençle bir tnak icabeder. Yalmz.ca traşçı o
ma&ada oturuyordu. Ahmet Be- lan berberler bir ustura boyun. 
8.im ile haber yolladmı. Geldi, ken- dsııı fazla yükselemezler. 
<lisine eğer artık benimle beraber Bana bu izahatı veren yirmi 
y8J}8ll'lak istemiyorsa be.ri kıznnız beş senelik berber Aıbdurra:hınan 
Mübeccelı.i bana vermesini söyl<! • beni de ~k iyi tarbnr~ l!ibi fazla 
dim Müüıis surette kızdı, ağız do- trasa kaçmadan bira· vvel işi. 
lusu. küfü;lerc basladı. Ben de nı bitirmek için usturasını sürat-
kc.ndimi kavbett:i.m, olanlar oldu... Je yilzümde gezdiriyor, san1d ber 

cı 16 - 22 Temmuz 941 de Galata. Diğer s~lu Ahmet Besim de ber koltuğunda beş, altı dakika
dan fazla otunnıya tahammülüm NaJıiy<'ı:ıi. vaka esnasmd.'l kapıyı falaıı tut • 

Dl :as - 31 Tenımuz 941 de Kil· madl~ı:nı. Salime yardım etmedi-
sımpıısn :Kahiye!ll. ğiDi söylemiş ve d.i.nlenen şa.hitler-

E) 1 ; ~.Tustos 94.1 ılı> Hıı.ıokoy den de ~nn veznedarı Elen! -~il: 
Nah iyNıi. ı kerrem;.ıı Salime küfürler ettıgını 

F ) ~ 15 Tcmmm. 911 u~ ~i.Şll ~tt.iğini anlat:tı. Neticede muha • 1 
keme kıırur .için başka bir güne nnhlye'1 
bırakıldı. 

G) ıu '.!:? Aguıstoo 90 de Kemer. 

olmadığını biliyor. · 
Traş bittikten oonra karşılık. 

lı konu,~uyoruz. 
- Jiletle traş olanlar işiniz;) 

sekte vuruyor .mu? 
"Jilet" kelime .. ini bir küfür 

gi.bi duyuyor. 

burga~ nahiyesı. 

Hı 23 - 31 Atustoıı 90 de Kıse. 
ııraınetlılcrin yoklamam. 

- Müşterilerimizin yüale el. 
il.si jiletle traş oluyorlar, djıyor. 

Odunda ihtikar yapm 14! Bunlar ya tamahkarlar veya. fa.z .. 
la titiz olanlardır. Tamahki.r milş 
terinin korkarak vereceği para
da.n ne ha.yır f{örülür ki!.. Titiz 
müşteriye gelince, onu da mem .. 
nun etmek QOk mü.şkül bir iştir. 
Havludan iğrenir. usturadan iğ_ 
renir .. Titiz müşteriler hiç bir 
zaman sakal tra.şmı berberde ol-

Bu IH\n davetiye mabiyetlndüdir. 
remınuz \'C Aj:(ııslos ayları içinde bi-
1rı. ınat.eret yokla.muını y:ı.ptnmıyan. 

ıann S5 inci mad~ye t&bi. ttıt.ulacak
lan ilan olunur. 

~· ol- * 
Seyoj1u l'erU Ailkflrllk Ştatıe.inden! 

Bu S(llle Tıp Fakültesi ve Veteri. 
u.•ı· FakUltesinden ecucr ve d.11 ta
bibi olcuUarı ile Ün!versite fan fakUl. 
t.esl kimya şubl!sinden ne,'et edenle
ıln Temmuzun ilk yansında ıtOD yok.. 
Iamaıu.-ı yaprlacaj.\I ve askeri~ ka
rar verilenler tcbabeti askoriye ldlnl. 
ği veteriner kliniğinde Ağuııto&un Bi
rinde bulunacak veçhile aevk edile
cekleri ililıı olunur. 

bir saflık içinde bu muharrirlerin e· 
serlerinin yllkaek bir fiyatla ııatııaca· 
ğuır ümit ederken, fiyatlann dQfttlğü· 
nU anlıyorlardı. 

Fakoıt hayatı1.11z.m en dikkate §a · 
yan c.ihetl bayatımW.a ve ifimlzle bel· 
ki hlçblr tuüna.aebet1 olmıyan birinin 
bizim şuurumuza ntlCuıs etmesi ve ona 
ll!klm olınaıudır. Muhteşem bir p&rlt· 
la. çevrilmiş olan kibar bir evde bir a· 
damla oturduğumu hatırlıyorum. Bu 
adam bütün dünyaya kU§t emniyet 
içinde olmakla beraber, yekmdak.i blT 
köyde oturan bir kan.btn mevcucll • 
yetinden ölecek dereceye l<adar kor • 
ktıyordu. Bu adamdan et. almıyordu. 
Yalnız onun mevcudiyetini şuuruna 

yerleştiriyordu. Her yerde onun ktr· 
mızı y\ızUnü. kuvvetli TUcudw:ıu, ltan· 
ıı bTçağmr görll.r gibi oluyordu. Bu 
adam onun rahatmı o kadar bo.zmU§· 
tu ki, nihayet evini satmış ve ba§ka 
bir yere taşınmıştı. Bu bMise, bu gibi 
hallerin en fenasıdır, diyebtlirlm, fa· 
kat ht;p.lmiz de, bu tarzdıı. bir tesir al
tında kaldığmnz zamanlan ha.trrlaya.· 
ilirlz. 

lılıster Tonk.ıı, yavaş yavaş Hardin· 
ghı ~unıruı. yerleşmişti. H1ster Hsr
dlng öyle hayalperest. deJtilebilecek 
bir adanı değildi. Yalnız dQkkA.nmın 
mUmkUn olacak ~ügii llakkmda 

bayallll\ dalryordu. Her gU.n yaptığı 
işe k:ı.~ı çok pra.tık ve hıısııas görll · 
nllyorou. Bir -veya ;iki hafta geçtildıen 
soııra hiçbir valı:ıt 18tu70ll& dotrU 
giderkt-n bir toreddlidc dü§memi§U. 
Acaba Tonks kendlslni beklemek için 

orada. mı duruyordu? Onun şen gil· 
111§11 yine etrafa ya.yılacak mıydı ? 
Aca.ha Harding ondan nvel m1 gitmi§ 
oı.caktı'? Fakat sonra onun mutat 
goetaretile istasyona gitmi7eceğinin 

farkıııd "t'8l'lll1ş ve kUçUk bahçıeıdndc 

biraz bt:kliyerek, bir ldauıe olup ol • 
mır.dıfmı görmek içlD IOkaJa dognl 
be.km.fi~ Tonkaa karp tub&t blr hilı 
duyuyordu. ~ bu adam bira& bo· 
almu§ bir~ l"e,a. biru faz-

Yle'1 ikapıda odunculuk ya.pe.n 
Ali, <:eklıtini 380 kuruşa satması 
lıizım gelen oturan.lan 450 kuruş
tan sa.tarken cUnnil meşlıut he... 
lindc yakalanmış, aalaye i'kinc; ce
za ma.hk.emeaine Terilm.ilUr. 

- RADYO-
mazlar. Tamahkarlar ise yal-
nızca saç kestirecekleri zaman 
sakallarım da beııberdo kestirir. 
ler .. Çünkü o zaman ucuıza. ge
Ur .. 

20 Liradan 50 Liraya 
Kadar radyo maklna parçalan alr 
yO\'\&Z. Bocr.uk da ol8un. Poat&ca 
torblld& mUbUrlU oldutu htJde alı· 
na. Açık adttı, ta.faUUlı mektup· 

.a SZZAR remBlrtfl ;ya:z,mız. 

- ~çok kimler traş cııh.ır? 
- ~ler ve genç görUnmek 

hevesindeki ihtiyarlar. F'akat 
daha ziyade traşa itina eden müş 
terilerimiz yeni ev-1.ilerle evlen
mek üz.ere olanlardır. lhtiyarla-
rm da buruşuk yüzlerini gerdire 

DUŞMAN 
Yazan: Hugh Valpol 

ıa ytıkııek bir kup benalyordu. latas 
yona ~a bir yoldan gitmek ihti • 

mtı.!lni de dUşUnmlljUl. EaliDg Bro
advay fu>.erlnden de or&J& Ç!Lbuk git. 
ınek ihtim&U olabilirdi, fakat doğru · 
ııu dU.~füllnle bu mUDlkOıl değildi 

sonra Torı.k.lla ya.paca#t bir mUbaha
ııeyi iıszıylııllll§tı: Ona büyük neza · 
ketle •'Sabahlar ha.yrolsun" diyecekti, 
her lklıl de tet.uyona dotru yürüye· 
celdet, ve ona yolda, agır fakat bil 
ytik bir nezaketle, bu aabah yapıla • 
cak çok nıilblnı işleri oldıığu için mut 
lak bir aWtOtun kendisi için çok mü 
him ol<iuı'.nmu iah edecekti Sonra 
kendiın. MUlter Tonkwn öıltinde eğile 
rek i>u ııözlerinde hiç bil' tahkir kas· 
tolunmadığını ve kendisini iyi aıılr--ma 
smı rica eüecek, ve herkesten ziyade 
Mister Tonksle konu.,maktan bir zevk 
duyduğunu aöyl!.yecekU. Hılrdlng bu 
llÖ)'llyıeceklerini bllyük bir ibtimıı.mla 
Jl8Zlrlı)'-Or "t'e bu arzusunu yerine ge· 
tJrmek için ~çbir mAni görmüyordu. 
HakHı;aten hiçbir ınlni gör\lılmUyor · 
du, !akat bu llÖ7.ler1 bir t1lrl\1 a.ğz.ıııR 

alamamıştı. :Mister Tonk!ıu gördüğü 

~ sanki bir damğa ile birisı a g 
ımı kapa.mıştı. Ve bu y'l.zden çok a· 
116bll6JSnllU. •'Bu berilin llPfUJDıı. gi l' 
med~l, )r.enıdisiııin anıaması lıUım· 
dı. Ben bu .bopuı.uz111i"l ona ki.ti 
derecede ~-" Her ne olur:ıa 
olsun bU aıam ~ görmUyo:r, git· 
tikçe daha JQt~ ve (!aba. hahiş
kB.r <*&yor -.e da!ııa b&JOk bir ısrarla 
orada. bekliyordu. 

!l.A.dl8enbı ikinci sa.oaa.a: Sardingin 
Tonkdıı rllyada g~rmesi olınUŞtu. Bu 
adam çok rüya gören bir adam de · 
ğll&; ancak ara Stl'a, geç yemek ye · 
eliği :::aman, kendisinln, ıı.ıxrarak yUk· 
sek tılr yerdeıı dlJ,§t~. veyahut 
btı18inin dUltkADma giı1p kıymeUi bir 
kit&bt altı pe11ı1 mulUP.blllDde OD& aat· 
tatmı görQrdil; fakat umumiyetle 
rtiya göl"llft blr a4ıun delildi. Bir gece, 
~ 1'ılılam ~ğt ~ ~n-

Ç~viren: F ethı Nuri 
di odasında görmlljtU. Bu rüya o ka· 
dar canlı, Tonksun çehresi o kadar 
hakiki, geceliği o kadar hakikate uy· 
gundu ki bunun rüya olduğ'una inan· 
ınak çok güç oluyordu.. Kendl.ııl. hld· 
detle: "Buraya neye geldiniz?" diye 
bağırm!ftı. Karuıamdakt: "Sizi bir 
daha brrakmıyacağ'un.,, cevabmr ver 
rnıştı. Zavallı Harding bıığırtı içinde 
uyanmı§lI. Bu rüya tekerrür ediyor
du. Fakat y&lnıs tnaıwlra değı,tyor
du. En fenası ınoerdinnd.ıın Tozık.sun 

çrpla'k ayaklar.ım.n seainl ifltmelrtı. 

sonra yatak odaaıuın kapıaınm dışın· 
da bir fa.sıla oluyor, ve Tonk.sun a· 
g·ır eoluğu, bir ııılık gibi kapuuıı ara· 
9111.dan i§idiliyordu. Biraz tonra ka.pı 
yavaşça açılıyor ve Tonksun ctrafmo. 
bakan başı görtilUyor ve sonra bütün 
ağır vücudu meydana !:lkıyordu. Ka.· 
pı 1av~ kapanıyor ve Tunluı ora· 
da bekliyordu. Hardlng dnlma aynı 

şeyi M>ylUyordu: "Burada ne a.nyor 
sunuı.? ,. ve Tonks ce"·ap veriyordu: 
•·sızı b!r daha bıraknıtyacafnn." 

Bir hafta Tonı-.~ hiç göze görün · 
memi~U. Harding biı· hııl{l.~ hissiyle 
derin bır nefes aldı. Tonks belki baş
ka bi:- yere gitmişti. Belki bir tatil 
aeyahatıne çık.mış, l>lr denizde boğlıl· 
muı veya bir otomobil taraiındatı. çlğ· 
ııenml§ti. Belki de bir ciruıyet işle • 
miıı ve memleket.! tcrket.ınl§U. Her 
ne olur.sa olııun bir h&fı.a ortadan 
kaybolır.u§t11. lt'akat Hardlng onun 
g&yb•ıbeUni bir hafta sonra hisaetıni· 
ye be.11aynıca ve buna şaşmış ve kız
mtftI. Belki bu, hi9 hotuna gitmiyen 
bu gibl blr adamın, her gün yaptığı 
i~ine blr cazibe vermesinden ilen ge· 
liyordu. Fakat buna ne deralniZ! Pa· 
za.rtesi günü Tonks yine orada idi, sü
ratle adrmlarmı atıyor "bUgUn nasıl· 
sın17,?" diye b81Jltyarak, ııoğuk aldr 
ğım, boğazından haatalandığml ve 
kendl.lini de pek iyl hiısctmedlğini 

ona lsah ediyordu. Bugün H&rdlng 
OJMl :l&dUrcoek dereceye gelını,tl. 

(DetJtımf uar) 

gerdire defalarca perdah yaptır. 
drlclan vakidir. 

BekArlar traşı yüzlerinin te.. 
ınizliğj i~in isterler. Evliler ise 
t!Ün aşın traş olma.kla iktifa. e
derler, fakat evlenmek U:ııere 
olanlarla, veni evlilere onları hiç 
-.ormaym .. 

- Meslek crıbabı arasmdn 
traş farkı var mıdır? 

- Tabii biz yabancı bir müş· 
terinin kim olduğuoo aakalmda.n 
ta.runz. Yüksek memurlar, ~ 
carlar her gün, memurlar hafta.. 
da üç defa, e:ı.ruü kısmı haftada 
iki defa, küçük esnaf ile hancı 
pek az olan memurlar haftada 
bir defa traş olurlar. Fa.kat me-
mur kumu artık daha ziyade f1V"' 
!erinde traş oluyorlar. Gençlıer 
haı:.gi sınıfa men.sup olurlaraa 
olsunlar her gün wya. giiıı aşırı 
traş olurlar. 

- Benim gibi böyle alela.calıe 
traş olmak istiyen mijşterileri. 
niz çok mudur? 

- Banliyöde, sayfiye mahal. 
!erinde oturan mUşbe:riferimiz ile 
asabi olanlar bir an evvel ID:JI.. 
tukt.a.n kalkmak isterler. Bmr 
!ar traşlarınm iyi veya fena oL 
duğuna da fazla dikkat etmeııltt, 
onlar için esas zaman kazanmak. 
tır. Asaıbi müşteri idare etmek 
b!zim. için en mlUıim meseledir. 
Bir e.saıbi müşterimizin yüzünün 
hatlarından o gün ona ne §ek~ 
mu&mele ebnemiz lhmı geldiği
ni k~etmemiz Jbmıdır. Ko
nuşurken, asanıi derecede c:Uk.. 
katli olur ve bezan ~ka bir 
niyetle başlamış· ol~<7t.ımu~ bir 
sözi.i bu asabi müşterinin yüzün. 
deki hatlara göre !başka bir ve· 
kilde tamamlarız. H&tt& ıbazarı 
tamamen aksi naticeye de va· 
nrız. 

-- Bıyık bırakan müşteriniz 
kimfordir? 

- Evveli bıyık bırakmanın 
muhtelif oe;killeri ol~u eöy. 
Jiyeyim. Bunlar arasında en zi. 
yade görülen. kaytan .bıyık tabir 
olunan duglaavart bıyrk:la.rdır. 
Bunl&n sinema meraklısı gençler 
bırak.u. Züppeliği ileriye g~ ~ 
renler ağızlan içine düşen Çinli 
bıyığı lbirakırlar. Erkekliğin bı
yıkta olduğuıw. d.iişüınen eski ka. 
falı ca.'hil ~ler de kelebek bı. 
yık bırakırlar. Bazı ihtiya.rlar 
da. pos bıyrklarmı asla kestir
mezler. 

- Traş ederken müşt.erinizle 
ne konuşursunuz 

- Her müşteriye ayn bir 
masal okuruz. MiŞ.erin:in o a:ıı· 
da neden 'babsedilmflfdni iat.ed.ifi. 
ni anlamak lazmıdır. Bir sporcu 
gence tutup da piyasa. vaziyetin. 
den, işlerden, bir esnafa da pa
zar günkü ~ ha.bNtmek 
hata olur. Sonra ~ 
zin haleti ruhiyeelni anlamaJrta.. 
ki ihtiAAADJZ daha. da ileritye git 
~tir. Müşterinin ne için tne 
oldutunu farkederb. Kinriai ran. 
devulanna yetişmek Çn aıoele 
traş olmak isterler, bunlar 118· 
yecanlarmdan bellidirler. İşte gi· 
derken, randevuya giderken. IJa... 
!oya giderken yapılan ~ 
normal trao a.raısmda pek ~ 
farklar vardır. 

- Saç kestinneı:ıin de modası 
var mıdır? 

- Olmaz olur mu!.. Hatta bi· 
zim aleylıimizıe tecelli eden mo
dalar da vardrr. Şu bobatil mo. 
dası yok mu, bizim de kazancı. 
mızı bir !hayli sarstı, ç\inlril bdb 
stillerin saçı daima UZ\An olmalıy
mış. Tabii bunun üzerıtı-:~ on~ 
günde bir saç traşı olan müvteri. 
ler ayda bir dükkfina ıliramJya 
başladılar. 

- Müşteri en ziyade neye ti. 
tizlenir? •. 

- En ziyade usturaya.. Ustu
ranın gayetle keskin ve hafif ol· 
masını ister .. Biz traşa b:ışlaym. 
ca derhal: 

- Ustura acıtıyor mu~ 
Diye sorarız .. 
-Ha.yır .. 
Diye cevap :verecek ınüeteı'i 

pek enderdir. Muıhakkak: 
- Biraz ... 
Diye dudak büker . .Biz ~ 

yı siler kapatır, kutusuna koyar 
çekmeceyi açar, başka ustura a.
nyormuş gibi birkaç kutu çıka
rır, bakar, fakat gene eski ustu 
ra ile işe başlarız. Bu. kerem~. 
teri.ye: 

- N&Sli! 
( Lu.tfen MTfnm N'''irini .. ı 
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Karamürselde esnaf n 
bilmediği şey : ih ikar 

lilk . .-•/ill•'°l 

Karamiirseldc elektrik f a b r i k a s ı 

Karamürsel (llıısu5i) - Knra· 
müreel, Samanlı tepe!erinlıı eteğin
de ve Hereke, Tavşancıl, Yarnn
canın karşı yakasında.dır. Kasa.ba
nın merkt:T.den uzak yerleri oldukça 
mamur köylere benzer; sahile ya
kın yerleri nshri şohirler gibi mun 
ta.zam.dır. Denize nazır krraa.thnne
leri Boğazi<;indekilerine muadil 
denebilir. 

Kns:ıba deniz kıyl3Ula tedrici 
yükseklikte kurulmuş -yeşiller 

içindeki evlerle müzeyyen- ta -
raçala.r gibidir. Kasa.ba.nın deniz -
le beraber umumi panomm.ası, bi:r 
büyük \'3.UI içindeki suya konu 1-
muş bir koca çiçek buketini a.n
dırmaktadrr. Karşı sabılden geçen 
trenlerin hem keaıdileri görülebi -
lir, hem gürültüsü seher vakti işi
tilir. ş:::ndi İstanbulda işliycn Ka
ramürsel fabrikası umuml harp.. 
ten evvel çuha Ye kum~ çıkarıyor 

muş. Bugün yalnız muazzam baca
siylc binruıın temelleri göriinmck· 
tedir. Yalovadan günde üç defa o
tobüs gelmekte, ve haftada üç ke
ro İzmite motörlar i§lemcıktedir. 
KaramUrselden iki saat mesafede 
Akpmarsuyu lstruıbulun Keçe su
yundan, ha.ttfı Ha.midiye suyundan 
inha. iyidir. Ancak kasaba.ya geti
'ilmek iı;in icap eden güzergah 
lek 83.rp olduğundan buna şimdi
lik belediye bütçesi müsait bulun
mrunaktadır. Bu cihetle su pahalı 
"S ttlmalı:tn.dır. 

Karn.mUrnelde esnafın okullarla 
alışverişle zilmi açılmıştır; gaze
teJcr münderecatmı aralarında 

mübahase etmelerinden belli; fa· 
kat kalpleri hrrs ve tamahla bo
zulmam ş olduğundan içlerinde 
muhtekir yoktur. Miişteti saf da 
olsa bu çarşıda az aldanır. Burada 
herk€S çalış"}'or. Eczacmm olduk-

Kayseri de 
Koyun eti 35 kuzu eti 40 

kuruşa satılıyor 

ca müreffeh olmasınJan halkın 

pratik doktorlara koca karı ilaç
larına değil diplomalı doktorlara 
koştlığu anlaşılmaktadır. Tuhafi
ye ve manifntura.cıla.rm ve kadm 
erkek terzilerin refahından ahali -
nın silse de, lükse de meydan bul
dukları manasını çıkarıyorum. 

Halkı çiftçilik bağcılık, zeytin
cilik, ycmişçi.Jik ve dükkancılık iır 
leıi usandırmamakta. olduğundan 
sinema, tiyatro galiba onun için 
bumda pek nadir yer buluyor. Böy 
le çalışkan ve een insanlar gör
dükçe Jan Jı:ıkrosonun bütün in· 
sanlardan nefret etmesi esbabma 
akıl erdirilemez. Onun :filoince inr 
sanlar mürai imiş, biribırlerini aJ. 
datırlarmı.5. Ha.ya sahibi olmak 
§nrtile müraiilik, fazilete hilrmet
tir ve iyidir. Mosela burada misa -
firi olduğumuz akraba tal'a.fından 
p~nte edildiğim zatın bilmu -
kabele keyfini sordum. ve ll.fiyet
ler diledim, ve münasip söz bul -
mak için zihnimi yordum. Bunun 
hakkında gösterdiğim al8.ka nz ~.ok 
hayli insaniydi ve milrailikti; fa
kat bu milrailikte muhatabın ve 
pream.nte eden akra:banm hatırını 
hoş etmek faziyeti vardı. Kezn ö
nümüzde yelkenli sandalımız çok· 
ça sallanırken korktui;'llmu göster 
memeğe çalıştmı. Cesur Karnmür
SC'l d .nfzcilerinl taklit ettim; bu 
da mürailikti; fakat memcl ıhdu. 
Çünkil aynı zamanda utanmaktan 
da mütevellitti. Utnrunaktan çıkan 1 
mürailik hal ve harekıitımız-n iyi
liğinde kılavuz hizmeti görür; scy. 
yia.tm freni hükmündedir. Buranm 
bir kusuru varc:.,a o da Bark tara
fında kısmen d::ığln.r bulunduğun
dan gUnC§in biraz geç doğmasıdır. 

M. Cemil P~kyahşi 

...... lmlm\'t•MWMW:ılllllll:BlrJa• 

Dr. Ş 
1 

rO Faz 
eı 

Slrkcel l\IuraolJie caddt.'61 No. Sö 
Tel!'fon: 21508 

Pazardan maada her gün hnstıı 
kııbul eder. 

Kayseri, (Hususi) - Güıtepe 

civnmıda. h r tesisatı tamamla -
nan yeni mezbahada davar kesimi ı I 
ne ba.şlanm:ştır. Kasap dükkiı.nla
rma tevzi edilen etler eskisinden ~--•••llllai~iliiiiii.,.illlla.IJ 
dalın temiz gelmektedir. Ve kuzu 
eti 40, koyun eti 35, daruı. eti 30 
kurıJŞa satılmaktadır. 

Halke\i rel-;i Ankarndan döndli 

Birkaç gündenheri Ankarado 
buluruı.n haikevi reisimiz B. ö. S. 
Erdi şehrimize dönmliştür. Anlca· 
rada C.H.P. genel sekretcrl'ği ile 
yaptikları temaslarda yeni halke· 
vi bina.mızın tefriş işinde müsbet 
netiee almışlardır. 

\'Uiı.~ etin yeni yıl blit~c l 

Villı.yeti:mizin yeni yrl bütçesi 
vek!Uikçe tasdik olunarak gönde· 
rllmlştir. 

Y(;J'rf. blitçcde ilk okul öğretmen 
l<'nnin mesken bedelleri ve basöğ. 
retmcnlcr makam ücretleri için 
tıı.hsisat vnrdn-. 

MualFmlerlerimiz, bu aydnn iti
baren makam ücretlerini ve mes· 
ken bndellerini alacaklardır. 

Diye sorduğumuztl11 muhak
rnk surette: 

- Bu iri. deminki biraz sakalı 
tutuyordu. 
Cevabını verir. Diyorum ya, 

size titiz müşteri ile uj!rasmak 
verem olmak için birebirdir.'' 

Acele satılık Arsa 
ı 
1 

Kıırtaı Maltcpesinde, Kuruçc;ıme 

mevkllnde Bağdat caddesine 2 dndL 
kn nıc..ınfcdcı 544 metre murabbaı ar
sa nede olarak satılıktır. Taliplerin 
Yakıt gazctcainde Adnar Evclmlğe 

mUracaatıcrL 

Bir süt anne aranıyor 
Sıhhati yerinde, yeni doğan bır kU 

çUk yavruya bakacak aynı zamanda 
aut verecek bir ıwneye lhtl;>•nç vo.rdır. 

Talıp olanlar bc'l diye Ceıı !şlcrl mti_ ı 
dUrlilğUndo saat 16 dan 17 ye kadar. 
MUhcndls To.llı.t Ayraıa acele mUra
caııtlan 

ZAYi 
Danca Birinci Fırka Beşinci alay-

dan alaığım askerlik tezkeremi zayi 1 
ettim. Yenisin! alacağımdan eski Hinin 
bUkmU yoktur. 

(bl ta l'ağkaııanı: Bolgruıını ııo. 
l<ıık 6 numarada lııı-bolıılu Ab. 
dullah oğlu Hayranı. 181<1 Doğ.hı 

(33421) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, gı'<'.t' 8,SO d:ı: 
1 - Gungıı.dln. 1 Url ~ ~özlü. 
2 - 0Undü7. İn!'lan, gcct• Kurt. 

Devlet Demiryottan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muba.'?lı bedcll SCl96 lira olıın 860 Ml! betonluk çakıl taşı eksiltme 
u\ulllc S!X'k<:r~ıcı~ ve.ı·a L..i.ıeburg:~ hat kenarmda veya vagonda teslim şartile 
ıntın almacnktır 

Tallplcrln yUzdr 7,f. muvakke~ cemlnat ile h'llnunun göster::l!ğl vesalld 
bnml\en 18.7.D41 Cumıı glınU saı.t 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. 
koınısyc.nuna müracaa~arı llı.z~~cl~J'. 

Şartnameler paruS'.z olarak .tc.millyondım verilmektedir. 15186) 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
ı - Antalya vilayetinin .::))111. kazası cıahllinde budutıan F.'llrtnamede 

yazılı (Ardıçıı) cie\'lct ormanm".lm tahminen (728) metre küp dikili çam 
ve '(lSOı metrl kU;> yaş katran \'1; 1373,624) metre kUp kuru katran ağaç. 
lan bir sent• lçer'.slndc ç;knrılmıık Uzerı.ı 26.6.941 tnrıhlnde" lUbaren yirmi 
ı;Un mUdcetıc knpaıı zarf usulilu a~tumıaya ko:ıulmuş•ur. 

2 -- A rttır"Dcı 16.7 941 tarJ'.lnP mUsn<llf Ça11amba gUnU saat on ikide 
ıuıtaıya ornuw mUı.JUrILğti bin.!.s.r .. lb yapıl.<tcaktır. 

3 - Çamın bchE:r gayn mıun~I metre mlkAbı muhammen bedeli 400 ve 
kntrunm 730 lrnruştur 

4 - Muvakkat ıeıııınat ~5ı 'lr& 42 ıcunıştur. 
5 - ~artnam. ve lalt..lcavel<>'ırnı<; projeleri Ankarada Ormao umum mU.. 

dUrlil~ ve Antalya Ormıın mUdUrlUr,-llnde gbrlil"blllr. 
G - Tekllf mcktu,..ı~rınır. ltı 7.fıll gUnU saat 11 re kadar komisyon re. 

tsl~ğlne vcr'ımesl llızımr-ı:. 

7 - tsteltlllerln ı !caret O 1:-;.ı ~csllmıar!lc birlikte betli ermen giln ve 
saatte ihale kr,mısyonmıa mUra,:,iRt.nrı. 15310) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı Satın Al
ma Komisyonundan : 

1 - Ç'annkkııle rttlı; komu•.aı.iığı birliklerinin Ibtlyucı olan erzak agu· 
ğıcuı göstcrıldığ! I(Jıı \'P. saaUer:I.? lilFJelerl kapalı zarf ve açık eksiltme !le 
yııpılacııktır. 

2 - Tn\lplHı.'1 nı·ı-.akkat tc"l.lı atıarlle oirllkto ihale gUnli ve saatinde 
Çanakkale Deniz kcmı.tsnlığı sının alnın Komisyonunda bulunmaları. 

S - Kapa!. zarfla yapılaca t lr alelerdc iç ve dl§ zarfları kırmızı bal. 
mumu ile mUhllrıenmi~ olaralt ihıı I<' saatinden bir saat evvel makbuzu ınu
kablllnd,, komisyona ,~ .. ilmiş olnıR ıc•r. Postada vlı.kl gecikmeler nazarı !tL 
b:ıre nlınmaı.. 

4 -- Asağıda :nlkllin göstc·l1t•ı erzaklardan koyun kuzu sığır etleri 
bir cltslltme ile ·•apıl:ıcak old•ığ'uhdan talipler her Uç eti de venneğe 

mecburdurıar. 

5 - Ev.eaf ve şartnomeler .1~ • :;:Un Çanakkale Deniz Komutanlığı Satın 
Alma Kom•syonunaan 'e İzmir M•!J:ıtahkem mevki satın alma komisyonu 
h:ı§kanlıklarınü:ın görii!~billr. (:5569) 

Kilosu Cl.~• .. t 
16000 Sıltır eti 
12000 Koyun eti 

9000 Kuzu eti 
8000 Zeytin 
7000 Sabun 

480.00 Kapah 
450.00 Kapalı 

337.50 Kapalı 

240 00 Açık 

262.50 Açık 

T. tŞ 

Zarfla 28/71941 Pazartesi S. 15 te 
Zarfla 
Zarfla .. .. 
Eksi'~me 28/7/!'141 Pazartesi 16 da 
Eksiltme 28/7 /90 Pa2'.artesl 16,30 da 

K <Jçüh Tasarruf hesapları 1941 ikramive planı 

1 o.det 2000 L ııı: . 1000 
:ı 750 . 
• 50 

ı Şubat, 2 Mayıcı • A.~'Ustos. 8 lkın.:ıteıırtn 

tnrlhlcrinı:lc yapılır 

2GOO. Llra Q 250 . 1:: 2000.-
CI 00.- 35 100 4 ""8500.-
- ı ... oo.- ..ıo • 50 c: 4000.-
""'2000.- ~00 20 . - 6000.-

VAKiT matbaası "'ı 
K ita v k ısın ' 'ı ı 
taıızını edip 

qenlden 
açmıştıı 

K ıtap, mecmua, go.zet~ basar. 

1 

Birkaç saat zarfında berber 
dükki\.nmda gördüklerimden ve 
bu i.c;ittiklcrimden sonra ben de 
berberlerin hakikaten psikolog 
ofması, her nabza göre şerbet 
VermP.,i IRzmı olduğuna kanaat 
geti~ 

S - lence re l. mrıırl:ındı. Kom~I. 
--<>-

Rasit Rıza Tivatrosu 
Tabiler ""mmA ,-1;7;;.; ;~ı~ri alır. 

~mmlmtl!'ılill!Jimlili!!!!Sll~----· .......... ~ 

M. AOAR 

Bu al<şıını Bağl rbaşı HAiede: 

- AuluıdPler - lfoınedl S pt•rüe l 
HalJdı• Plşklıı rcııısıllcro 1'ftlr{ık 

edecek Ur. 

Sa!1ibi: A ~ll\1 US 

Umum neşrıyatı iuare eden: 

Basıldığı yer: V AK/1 Matl;ııaSt 

Refik Ahmet Sevengil 

Ba'\ Di9, Nezle. Grip, Bomatizm• 
Nevralji, l.mklık •e Bütün Ağrılanom Derhal Kete' 
leabınch iünde 3 kaşe alınabilir T AKltTLERINDEN S \KIN\Nlı 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

verıı;-1 1 

.uinıar, ...... ~f 
,ıarıcı asker 

Levazım amır ığınd0n 

Kıtaatı 1 
lstanbu 

-----------------------------------""".~ 75 ton kuru fasulyr alınacaktı •. PnzarlıKla ckslltmesl 14.ı 941 l. 
tcsı güııü saat !) dn \nı.<aradı:ı Lv. mlrlığl ı:ıun alına koml3.}onuııd• 
pılacak.tır. Bcncr kilOS'.ınun tn.ımı· fıı::.tı 22 ı.uruş 50 santimdir Talı? 
tcmim•tlarll komlı.yonR gelm,.~r:. (283 • 5516) 

~·A ~ 
At;ıı~ıdt> yazılı ·ııa 2.emcıcı • .ırLcakUr ralipıerlı: oümuneıerUe 

ra<lu Lv Amııi!ğ! :ıatın nıma .. mu,onunu mUrncaatlıın ElbiSellk 
c:hctl asl{criyeden ~eri:< cek, yn nı:< .nınllyesl mUteahhıdc alt olacak ur 

Kılınç. keu:cr. sırma batta.lily 'llntrn burç, portatiı karyoıs ııı&D' 
ıteroerl, manevra :ınndıtı. clbl.s·~ih'> ıumıaş ve imali, ;;izme, fotin ktıpııl 
kuma§ ve lm8lı (237 - 6371) 

"' .. * 
15 : 3Cl ten Dikre yağı ve ~ : 10 ton Gres yağı satın alma.::aktır. !' 

yağının J.:ilosu ı~o. Gre:ı yağının ;:ilüıi;: 90 oturuştan olup katı t.?minatJ 
liradır. Pazarlrl:lıı r:k:ı. tmesi n:: ~,,., Cuma gUnU sacıt 15 de ı.nkarıı6' 
M. v. Sıı tın aımıı .mıu.fyonundn 'li aını:ıca.ktır. Taliplerin belli vakitte it 
yo:ın gclr.1elcrl. (!'?41 - ~375) 

,,. .ıJ * 
Beher metresine t!lrmln edı:cn fıyatı 67J ku!"Uş oııın 15,000 metre Jli 

Gabardin lcumaş kapalı Ziirfla m11 'l<ı1'nsayn konmuştur. lhal .:ıl lo 7.041 
şau:.ı11a gür. J snP.l 11 de Ankara :h M M. V. Satın alma komtsyo:ıundll • 
ıacaktır. gvsıı.r ve şarl:ıanıesi ,'),, in.ruş:ı ıı:omlsyondan alı r. llk tcl'.ll 
6215 !!radır 'Inlipler.r: kanuni vgıı l<e ıarlle teklif mektupla ııı i.lınle saf 
den bir saa· evvı.-1 aoml.syona vı..~~ıeıerl. ı 181 - 51471 

*** Aşağıda yazılı mcvadm ıtara·. zarfla .ı{Slltmelcrl Sankamışta ;.# 
Satın Aıma Koınısy,•ııı..noa 12. 9A C.:umarterlı gUnU hıznıarında yazılı 
terde yapılacaktır. 1'& . .,ıerln .ut u :ı veslka•arlyıe teıdif mektuplarını ı:ı: 
s~atlerlı:oen blr ımal evvel kom• non& vermeleri 

GtNSt lhnlt• Miktarı l'utnrı Temırıatı 

Lira 
1950 
3750 

Sunti Kilo [Jru 

Kömür nakli. ıo 1,000 occ 26 ooc 
Kök odun . 
Go.z yağı. 

11 6.000 00( 90,000 

12 90,000 ."i5,100 2633 
(165 50S1) 

Bche: mctresine 133 kuru~ 'iytıt tahm!a edllen S0,000 met!'e ma!V 
çıı.dn bezi k~:lSlı zarfla eksilLtnC~" konmuJttır. İhalesi 16.7 94 ı ÇarşŞ 
ı;l\nU saııt ıı.sn da •'nı<arada .hl ı.ı V. Satın Alma komisyonu.::.da yar 
cnktu EvM' v şarto:'lmesl 20\) ı.urı..şa komisyondan nlmır. Taııplerlı:. 
nunl vcslkcıınrilP teklif mektupl'lnn· ihnle saatinden bir snnt evvel krt/ 
yona ''etmeleri. c ~Ol - 5207 J .... 

Dökilm lısllndc • e.< ım edilmt ,{ rtlle eher kilosu 4 kuruştan ıs• 
kuru ot pazarlı kın ~a •u alınac ıktır thaleal 14.7 ıon PazartPs günU ~ 
15 t,. Çor'uda asken ı.utın alma wı.ıisyonunds. yapılacaktır. Tanmln lı"" 

73GO l!rı., kat~ tcmınat. 1104 ı.irsı."ır Talıplcrln belli vakitte Çor•uda a 
satm aıma komlsyonuıı ~!'I bulu.un'.llsrı. (297 - 511731 ... 

EG.10C kilo sığır et: paznrlıl.ıa. <ıotın alınacaktır. lhalcsi 12.i.941 cJ 
gUn\J saııt ıo da Trnrz •nda asl t.r satın a..rrıı komisyonunda ynpııncııl' 
l'ııhnıın bedelı 21 6CO ı: a 111, •ı:.111'.r tı 1620 .ıradır. rııllplerin ~m va"1 
kom!syrına gı•lrnc'erı. (299 - 5575) 

• :f. ıt 

M .. ıfıtc·llı n-ıkııyat \O.ptırı.a tk' [" rah 'llln be1ell 15,000 Ura ilk ~ 
1atı :azn Jirnrtır Peı:n·lıkla ek, Ll··~ıı 25 7 041 gıınu saat 16 ctq GeJibOI 
ısk! şube bınnsında .. sl<c.rl satın 't rr.a kom.ı.vonunda yapılacal<tır Talil" 
rln bt:ll' val.'tt konıısyoı.a gel'llt.I• r! 129 ') (5571) 

5471,03 

lJS •. ıı 

ıv 
1 

410,3!1 Elmın"• • ıııntak4;nnaa Ycşlldlrekte Koc~..., 
:;uıta oıı. ırı ~ıı.ıernğn Kaoasaıı:aı.:w '.\ili" 

Mehru·• ıAo oKıık nrınm lıdı Kaıdırım inşaııt1-
736,3P ~ıncır 1 e>:yı Asn Meuırlığ.nda yapurılacak ti 

mcr o{,qlJ ~t- duva nşaatı 

S6.6l Kabcı .ı.ş.e yenıacrı anzım edi en meydancıa > 
tırıla.: • ~ ısunallzadyon m,,aau ve tAm:raU. 

Kcşu tedelleıı ile ı I< temı:ı ı• rı:l'ınarıa-. yukarda yazılı ,şlı.ı nyrı tf 
.ıçı < ekflltmey"' konu.u:u~tur Ke111 ve ~:ırtııumelerl Zabıt ve MuıımeıAc ı' 
lariüğ;ı kall.'mmae gt.•1.ıteblllr. ın:ı•e 16.7.ll4J Çarşamba gtınU saat ı• 

:>aun: ıcncllmende •ap·ıacaktır. !'a pıerm 1J1 teminat makbU7 "cya ıtı 

turııarı. l.hn!r tarllıindf'r. sekiz ~"H.ı evve• deı<'diye fen işleri roUdUrlOğ 

milrnrnatıa aır. .. aklıırı t>nnt ehli~ c .... 941 vı:..uııı nlt ticaret odası vesllt 
r!le !hale ı;tinll muayyer saatte )tı.n • H:ncUmende bulunmaıan (5303) 

l ıllık ldnı!-t llk l'eml. 

125,0( 

250,0C' 

t UlC\' lnı:lk 

9.31' E\.araa~i: ·r.flesseııat. pay mahallinde kAiıı 2 nurl 
ı lı ot !l"'vı•ım (bir ene müddetle) • 

18,75 b<>rc.st,.,.:ı.tıı'lf klı.ln Tcrkez halinde 49 numaraıı ~ 
c.1iyesiz ~·ıı-ı:ıl'antı (blr sene müddetle) • 

60,00 4,c;o UskUdar skf'lc meydanında 912 metre murabba! / 
halı ynz!tk lı ııbve mahalli, Birinci teşrin 942 sorııl 
kadar. 

Kira bcrlell muhnm\ı:cnlerl •le t:k teminst mikdarlan yukarda yazılJ 1 

parça gayrı mcnklıl ... :.uya ve:1lı•ıeı. Uzore svrı o.yn açık artırmaya koııııl' 
mu§'.ur S:ırtnnmC'ier! zabıt ve '!lıuınıelll.t nlldUrlUğll knleınindc görUlebııı' 
İMlc 24.7 941 l'•·r~embe glinll sa.ıt 14 de [Jaiml EncUmenJe vapılacal<ts' 
raılpler n ilk teminat mı kbuz ney L ı::ıektuplıırlle ihale günü muayven sat1J(I 
Daimi Enclimcnde • uıı.nmalan. (5592) 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

\nkara cadde!ilntı. or o.l!teber )'erinde Ccvkaliide oazarotÖ ha· 
\'ııda.r ve aydınlık bir bina kfrnldrtır. 

Vakit gazC!k•sl ldıı.rchıı!leslnc mürnl'aaf. 

-----·----J----~----------~ · 


