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( ı<UPONLARIMJ7 
81 Ağustostan itibaren toplBDactık ot 

ıt . 'ı:. 
Kuponlarm lıer 60 adedine mukab! 
V A K 1 1' okı.ıyuc:.ıları KUTUP 1 "' 
ifA~"ESt,, serisinden ÖLUEZ .KEfl!! 31° 1 
rn:ı:nanınm tamamı verlhcektlr. 
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1 manya ile 100 ily ı· lık 
ticaret anlaşr1ıası inıza andı 

1/ql'i • 
~~ ""' v, kiliu•iz Alman nı;yiik Elpsi Fon Poperl 

·Alınan ticaret' Sof ya elçimiz 
~Uahedesinin Şevki Ber k-=r i 

\' hnzc: Si .,.,;,~. ~ ~ •. ~.:>t~ ~r,. eı-
\ o.~ll A ~JJ!IA US çınıiz Bay Şevki Berkerin orada 

llııııı : ..., vı \·~fat ettiği §imdi burada öğrenil. 
'a dett ~ 'tas enberi Tiirklyc ile mi.5 ve büyük teessürü mucip ol-
~ t~te ~~ela Ankarnda cere. muştur. Cennze bir iki güne kadar 

ttt ,11ı:n ~iiz milyon lira· S .vi!lngrad ( Cisir Musta.fnpnşa) 
~-''t·ı.aı hlaM dün lığlcyin yoluyla Eclinıeye buradan da fs
""' elinde imznlanmıs- tanbula nakledilecektir. 
"ı-ı ıtırı 1 • 
1 l'Urı. ınzalanma ı bir (VAKIT - Bay Şevki Berker 
ı~t)1di ın -:- Alman do ·tıu. hariciyemizin değerli rUkUnlerin

ıı. ıtıı.ı ~hıyetinde olarak den biri idi. 1883 de (Dİ\'rlki) de 
lıit d 1• rek beyanname- doğan Şevki Bey eski hariciye na-

e 111 old - ı ı · ı \e 'h uı;u ç n ayn zırı ve eadraza.m Tevfik pn.şanm 
t, <) eınmiyeti hai.ı bir • maiyetlerinden birinin oğlu ldi. 

~ .\~ ti ah Tevfik pa§a küçük Şevkinin is-
l. ~ık?ıU~akcreı ca~et t mı:; e- tidadını görmilş ve kendi'3inin ken.
~ıı~ 1 bu anı erı at Pf e- eli oğullarile beraber lnhsilUe yn-
~ L'lllala 8?1ıa t• nı ı_n· kından .alli.kadar olmuştu. 
~"'tat tın bırnz uzun slir
\... 4'1ıu ~l:!Un görünen safha Şevki Berker Gnlntasaray Sul-
ı...: i lış· 01du&'tlna dikkat t: tnnisinden sonra. hukuk mektebin. 
. 'il ad" e tah · h "c.i 

AlmanlJa Tür/~iyelJe; 

Sanayi mamulatı, harp leva
zımı ve demir verecek 

1 ürkiye Aimanyaya. 

Maden, tütün, pamuk, zeytin-
yağı ve zahire verecek 

Ankara, 9 ( A.A.) 
Son haftalar zarfında Ankarada cerey.:ın etmiş olan 

Türk - Alman iktısadi müzakereleri bazı anlaşnıalarm im
zalanmasına müncer olmuştur. 

Bu husustaki anlatmalar bugün Almanya namına Bü. 
yük Elçi Von Papen ve Alman Heyeti Reisı Elçi Clodius 
ve Türkiye namına da Hariciye Vekili Şükı-ü Saraçoğlu, 
Türk Heyeti Reisi Büyük Elçi Numan Menemencioğlu ve 
Ticare•.: Vekaleti Müste§arı Halit Nazmi Keşmir tarafın. 
dan imzalanmıştır. 

İki memleket arasındaki ticari miibade)elerin tanzi-

1 
mine dair olan bu uzun vadeli anlasma ile iktisadi müna
sebetler 31 Mart 1943 tarihine kadar tanzim f'!dilmiş bu. 
lunmaktadır. Bu müddet için her iki taraftan takriben 
100.000.000 ar liralık ihracat tesbit edi1mistir. Bu had da-
hilinde Almanya \araf ından Türkiyeyc bu- memleketi bil. 
hassa alakadar eden sınai mamulat ve b~tn1ısis demir sa
nayii ve harp levazımı da dahil olmak üzere demiri işleyen 
sanayi mamulatı verilecektir. Türkiye de A!manyaya lıu 
memlekete müteveccih ihracatının daima l<ısmı mülıim
mini te§kil etmi§ olan mevaddı iptidaıve ile zahireleri ve 
tercihan pamuk, tütün, zeytinyağı ve ~adenlef verecektir. 

Aynı zamanda imzalanan tediye anlaşması ile de 
ttt 

0 
1 elerc yalnız uzak- den çıkmış ve nratı n.rı ye 

·~~.ıı:~lar. iı:in bu belki (Devamı Sa. 4 sü. 3 de) ı•--------------------·-----• 
'lt11:ıati~z hır şeydir. Zira 
t: ~.~ bu mü:r.akerelcrc 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

~lerde hif;bir güı,:lük 
~ı..ttllıı lı 

151 llt ll~r.i ticarette t.at~ 
~kahıı~n..o;ıp i (l.'(Jii:;-tni al
'1 .. ~~ de istenileni ,·er
:'l<dirıı Y~nın da istediğini 

~i h~ e ~st<>nlleni \'ermek 
~t ~kahır itlrazı olamaz. 
~ llol'ttıa~ bundan ib:ırcttir. 

~"'daıı 1JUnanl:ı.rdn. tatbl. 
~ıblııın %k basit olan hu 

~it .i Şart bugijn'iiü fcvkalii-
t, dığı ~ ları arrumcla hcr

~b· hl hayli kansık bir 
i l\~et alıyor; ~ünkU 
Ş(.Ylerıı ladan almak l"'t c-

Niier :n ancal< bu rnem· 
lt-<u lltaftan Almanlar 

~ a11~nda bulunıhddarı 
~i ll)a 'l'ürklyenin bu· 
~t ~d ~'11an içinde vere. 
· 'ııla.ı e er1 ~mek n- ona 

'l'etııı11 llla esası hazırlamak 
''- bitı ~lr. ,. e iki taraf-

1\ı. SÖz .. •• 
a..._"' )'e unu zamanında 
'bı.~~:lne J;ctirmek Jıu u. 
~~ herhangi bir zor. 

ı~~ dü UnoosI ile ta· 
zatı bir vesiknya 

~ ııııı.ı::~·;ı mümkün oldu. 
~~~ '~ ıtı 1 hesap ve kitap 
~ ~Ha.~l.tnlla.lıcdcnin tatblka
~. 11111 i . ~ lmkônlar ara. 
~ l · •~in bir vazife bil. 

~l litlc 
~· .._ .ı\ 

~~ 'b ltıiıı bJ 1ınan tioorct mü· 
~~~'1İtll sllteır;ıı uzunca siirmii., 

\ıı,/e d'· e ter ir ,.e ifııdc 
~ '~a lln Ankarndn imzn.. 
~ ~at'l~tbjn doğurıluğu 
>~ ti~ ta :rağmen Türk 
~. ~ıı t~ r~t münn ... cbetlcri

~lııu d<'ltJ ~i lnıkanmın hu u
'-t ~l'lj : duğu İ<:ln bilhassa 

~lliıı' ı\J~clp bir hiidiscdir. 
~İt bı.ı ~ n ticaret miizalie
l lletı 17.dn memnunl:rct 

' la Ce)·e • u.:'~~ taı lıU _varma mcla ge· 
l"'t llıeu~ .1<unıctıcrinin, ge. 

tııı f:tl'" l1n direktifleri ilo 
~tl.eı~1ithlyetll mnrnlı

tı 'ıı1;ı,~''lltııde>rt tetkik Ye mü-
1ıı t l1 l.ıı an gö terdiklcri 
!~ ~i1 • ''c uzla mıı kalıi· 
~ ~ıı t~tb~11Ul lik ~olrnu~f.tır: 

' ~~ttlılıı() •1<atı da aynı zilı. 
~litı a ~·ka~ idare <"dilince rô ~efı llccek zorlukL'\

'tq~ et-eğinden . üplıe 
Sa, 4 Bii. 6 ela). 

Alman tayyarecileri bir hücum planını 

Alman tebliği 

9 uncu Sovget 
ordusunun 

ticati kesildi 
Moskovaya 
100 Kilometre 

yaklaşıldı 
O' azısı 4 iincüd'e) 

Ruzvelt 
Bitaraflık kanununun 

Meclisten 

Süratle tadi
lini istedi 

Vaşinsıton, 9 ( A.A.) 
Ruzvelt bugiln kongreye gön

derdiği bir mes:ıjda bitaraflık 
kanununun Amerikan -:ic.'\ret ge
milerinin te8lihi ne im.kan vermek 
üzere süratle tadilini ist<"miştir. 
Cuınhurroisi Birleşik Amerika
nın hareket serbcstisini tekrar 
ele alması lüzumunu söylemekte, 

(Devamı Sa. 4 Bii 2 de) 

hazırlarken 

Sovvet tebliği 
Bütün cephe 

boqunca 
muharebeler 

oluyor 

Orel 
Tahliye edildi 

( Y azı.sı 4 iitıcii.G"e ) 

Hô.ldeki inf ilô.k tahkikatına 
adlige ve belediye elkogdu 

(Yazısı 2 incide).. 

B. Nurıum Mcrıemencioğlıı 

Şark Cephesinin askere 
gündelik emri: 

Düşman kış. 
başlamadan 

Elçi B. Olodius 

işgal altındaki 
arazide 

Askerlik çağına giren
ler meınlcketten 

kaçıy01·lar 
-o---

ımha edilecek Sırp çeteleri faali
,~·~t~~~;r~a~1~:~b: yellerini artırdılar 

indirilecek?,, 
ncrlln, 9 (A.A.) 
Hitlcr Rus ccp11csinckki askerlerine 

aşağıdaki gılrıd 1''.c emri göndermiştir: 

Londra, 9 ( A.A.) 

Doğu Cephesi nsltcrlerı. 
mlllelımir.in \'3 lI : •ve :15tlkbali en· 

dlşcslylc dUt-mar.:n r.on nndaki tehdit 
edici taarruzunu öı:lemek ilzere 22 
Haziranda slzlcre mUrncao.tc knrar 

İşgal a'tında bulunan toprak
larda askerlik çnğrI\a gelenler· 
den kaçnuya teşebbüs eden veyn. 
muvaffak olanlann adedi her 
gün artmaktndır. Bu milli• his 
bilhassa Belçika ve Şima'i Fran· 
sada dikkate değer bir inkişaf 
göstennektedir. Almn.n makam
ltrı bu hususta haklı olarak te
laş etmekte ve nazi başkomutan• 
lığı aldığı yeni tedbirler a~ın
da "bundan böyle A 1manya ile 
harpte bulunan memleketlerdeki 
kuvvetlere gitmek teşebbüsünde 
bulunacakların ölüme mahkiinı 
edileceklerini" ilan etmektedir. 

verdim . 
Krcmlindııkilcri:ı ffKri yalnız Al· 

manyayı değil, aynı zamanda Avru .. 
payı do. imha et~l)k olduğunu bugün 
biliyoruz. 

(Devamı Sa. 4 ~ 1 de) 

Rus cep
hesinde 

Vaziyet 
vahimleşti 

Lcndrn, 9 (A.A.) 

(Devamı Sa. 4 sil. 4 do) 

İtalyan tayyareleri 
1-ıayfayı 

bombaladı 
Uomu ,9 (A.A.) 

Londramn ı>altıhiytll.Llr mnhaflllnde 
§Öyle denllmcı,tedir: 

1tnlyan ol"'lulı:;rı ı.:ml!mi karargllhı .. 
nm 494 numıı.rıı.lı tebl!ğl: 

Hııllhazırdıı Sovyet Rusyada cere • 
yan etmekte olan muazzam muhare. 
be hakkmdıı sarih ~ etraflı malumat 
me\'Cut değıls-::ı de r.ıerkczl bö1gede 
vaziyet pek zıynde valıamct peyda et. 
mlştlr. 

ltaıyan oonıb:a-dtm:ın tayyarelerin.. 
den mürekkep t_f:Ş';kkUller dUn gece 
Hayfanın petrol ıNS!iychanelerinc ve 
depolarına taarruz ctİnl§lerdir. DUş. 
mnn bataryahrının ş~ddctll nteşlnc 

rağmen uırynrclerlır.iz b<>mbalnrmı 

1 

(Dcrnnıı Sa.. 4 sii. 6 df1} (Devamı Sa. 4 sü. 3 de) 

benim kö~em 1 
yazan: hakkı tarık us -

avrupaya gitm~yorum 
fon (laııcn'ın ııııkarııdu ycnl blr anlaşmaya tııız:ı koydl.ğunu l§tltlğlmlz 

sıralarda gözlerimiz .. berllnt r bör n zcltllllg,. gaz"tes~.ıln ~ t>ni türldyo tızc· 
r.no yıı.zdığl uzun m:ıkaleden d:ıha. aynlnıamış bu!unu)~rdu bir mo.kalc ki, 
ancak türl,ı;-ı•yi ana dili gibi knnu§tuğu ilk defa gö:-Uten bir yabancının 
uya.ndırngeldığl bir ha)T\.t içinde okunabilir; inkıltı.blnr geçiren ve lnkılA.pçı 
kalan türl<iyenln ll\Ttılıa ded~klerl ıataya blr nlz:ıın vc.rınell fikri gtldcn hır 
mcmlelrnt basınında asıl simnelylo tanınmamış olt!Jğu kanı:.a tini tadil eden 
bu yıızı bizi memnun eder. bu memnuniyet bir tııUı s!.\z i~itmiş olmaktnn 
dc~il, bir doğru söz dinlemiş olmıı.ktandır. 

tilrl•iy('nln nvrup:ul;ıkl toprnkları nsya veya nfrik:ıd:.lr! t.oprakıarından 
daha az mı idi? böyleyken osnuınlı devrini bir (nvnıp:ılı dC\ lr) saymıı.dılar. 
n\ nıpa coğrafi bir t.Ablrdl; fakat o devirde rcsmt veyn h·ısı.:st dl1ler bunu bir 
mcdenıyct Cllcml olarnk aldılar. 

tahslliml.zl ";ı\TUJlllda ikmtı.ı,. ediyorduk. dUrıyayı gl!rm"k için ıtvnııı::•· 
ya. gidiyorduk. bUtUn medeni vnsıtalıınmız nvnııı:ıdan gcl:yordu. hUltOJnct 
merkezi tı\'r\IJl!l.daydı ve nlhayct nvnıpa Uo nsyn:ım ka\ uşağındaydı; lAlun 
8,·nıpıı, coğrafi bir ttıbir iken ç!zdiği hududu medeniye~ bir smır çizildiği 
zaman bulıımıyordu. 

e:;ki edebiyat kitaplarının sözün kolay nla~ılm!UI bebslnde devirden 
devire teslim ettiği bir beytini sız de hatırlarsınız: ••giizcıJığlnln dergrüıma 
gelmem, cıııl her an gön•bllmt>k isterim,, diyen d!.vnn ş:ılrl sovgllislnln ynnm· 
dan hiç ayrılmadığını söylemiş oluyordu. biz de o kn~ar kayıbrmwa bern· 
ht'r B\ nıpnda iken 11\'ruııaya gidiyorduk! 

nlm:.ın m<'slektnşın tllrldyeyf hiç bir siyıı.sl m:ıo<sadıı matuf olmadan B\• 

rnp:ılı tıı.nımnsı dlllmlzln şu "n\'nıpayn gidiyoruz., p~rscng'.nl d!llmlLden 
atabilirse gene sevinilecek bir 1§ g6nnllş olur. 

I 



2 VA KIT 10" 10. 1941 

Günlcr.=rı !' :!~;,,dıen ı VAKIT'JN A NKETi 
al!klar J3n çıkarı
lan makine yağı 
8lrkao cUn evvel yan reenıJ Japon 

>Jt&- Donıel Japon Alimlerinden Dr • 
....... 'Dm ml'ıldm blr kfıoflnl bııber 
9'rcll: Bu ac>ın b:ılL>a ve köpek ba
lddarmclan çlk:u .fan yağlan blrlncl 

makim' ysfı ballne getiren yenl 
... asu1 ketletoılt- Bu ketlf tayyare
flllk &Jemlncle bbyllk bir ebomml,et 
,..,.,.IDJf. 

Bugünkü nıusikirniz 
Beste ve güfteler halkın anlıvabi leceği bir 

dille tertip edilmelidir!.. 
~ Anupa barblnm dcıJurdutu amuml 
: ı..u.. IU'IWDda ~l{t\Jı blr de makine 
,)lali lııulu'anı vardır. Blç ıt'pb..ts .ı .. 
.. Allmbd tobna Ye köpek balıkla
..... makbae yatı Çlkarmap ..we
.. eellep te ba bcbrancbr. Neteldm 
1ılalm memlekeıtml7dckl maklne yatı 
.......... da KandeWz.ID Rize Y8 Hopa 

1 
Yazan: 

1 
Şimdi de bu aa.zm tarihçesini ve 

enva.mı, akord meaeleıinl hallet • 
mek üzere yapbiJm ıal&hatı ihti
va eclen bir eaer huırladım. Hasan Bedreltin Ülgen - Eserleriniz var mı? 

(..aıDleı1a~ balıkoı\an bankete Po 
.tlnalt. ba ..ıdUerdf' ~ bol avlaua 

lııalatt'ldan makine yatı çıka
nı-cır. 11qlanmqtır. Ve bu mretle 
....._. edllea yağlar bacb flUm o 
..,.,...,,.. ·;p,mekıe olM oıomobmer-

- llalqJvnlarda kullanllmakta4ır. 
~ fark '° ki, TlUldyeda .... 

idi ,.,,ndan makine yatmı balık1:1· 
l9r oakanYor, ıabll iptidai Y&S1talar 
.. ppd:ua ba ite lalç k1ıme aönttp te 
lıelaDQ'or. Reıraaye ..ıaJplul, eanayl 
......_ it adamlan bunan tarlana bl· 
J9 ftl'llllJOr. Faka' lapODJMa balık 
: •1m;ıaa maJdıne yalı çıkarmak mo-
911D bir .ınpoa AJbDI buıdutu için bu 

lı6ttlD clham metgal ec1ea bir 
..... ketlf mahtyettıı· alıyor. Derhal 
c1ı1t7D eermayelt-r llarekete ~rek 

amlılm llltlf-"eJ~ NkıJor! 

RAMN KUHÇAYI 

Bit tiftik ardiyesinde 
yangın 

DUa -..ııı eaat ıs.ıo da Eml
if.lllllınOrıde blr yangm ol:nUJtur. 

l'uım, Eminönllııde Emirler 
~ GWbenkyan hanmm alt 
•tznd,a bulunan Ohncse ait pa

ve tiftik ardiyeelnden Ç1kmq 
100 balya tiftik ve 3:5 balya pa. 

yuun:'ftlr, Yangm etrafa slra.
t etmeden y.etllen itfaiYe tara.

l&ıdilr'JlmnttBr. 

Santuri 2iyt1 Santur 

İcra heyetinin değerli elem•nr 
santuri z ·ya Santur, bu aum mem 
leketimizde ha.len en eski e~ 
nıdrr, Kendisini konservatuvarda 
Dede Efendi konaerine çalışırken 
ziyaret ettim. Beni bUyUk bil' ne
zaketle kabul etti. Anıket mevzuu 
etrafındaki fildrleıinl eorduğum 
zaman, uzun müddet dilfllndll ve: 

•·- Ç~ mllhim bir meeele de
di .• Gllıılerce konUfU}aa, 86ylcnse 
ve yuılsa yine bitmiyecck bir da
va!. •• 

Bir defa halkın alAkuuu çek. 
mek, musiki dinlemek zevkini on
larda yaratmak, lkinciai de bu iıin 
Attııi iç"n eleman yetiştlrmektlr. 
Mevcu~ar yarın çöküp giderse ne 
olacak!.,, 

- Ka.ç eenedenber! bu Jele mer 
gulailnllz, tercilmel halinJzi anla.
Ur mmmız? 

- Babam ve amcam Aamaal. 
tmda ticaretle iftlp.l ederlerdi. lıla 
U vazlyetlerl bi idi. Kaamıpaı~a.
ki bllyUk evimlzde hep bh- arada 
otururduk. Ben J2 y_aşlarmda i<Uııı. 
Amcanın: benden 10-12 yq bU-

v Ec 1 Z ELER 
1

1 yUk iki oğlu vardı. Bunlarm biri 
keman diğeri kanun öğrenmele ve 

ruu~ 11. ClSMtı. PDTAB.Şı o sıralarda Kamınpqa cihetinde 
musiki muall!ml"ği yapan Ali us
ta nammdald r.attan dera almala 
karar vermlşler ve cuma geceleri 
içtimaa bqlamışlardı. 

• RabllelU:A ge)'l"ek aatt. nlldJ n.
ok atmags mecbur edlleJl Gl,Jum 

,. haline m.betıe hiçtir; lat.lbdat 

• Rommcmm Jra'1hum& ppıal 
ll&Z&l'IDda lıb' rom.an yazmak 

lnd ahibinlD bir apartman kur. 
t lcad&r mllhlmdir; çok mQhlm ı,e 
ebemml,vetl nlabetbıd• çok dikkat 

lunur. 
• Son b&rpteld mukateleye bakı

fen&ları azaltmalıı: IClıı bir ahlA.k 
e girl§ilml~ aanılır; halbuki 
t bemln iatll~da'. 

Ali uata, fri vücudu, beyaz .,. 
kalı, kırmızı fesi. g6zl\ığil ve mtı. 
tenasip aimaalyle pek mUt&kkel ve 
sevimli 'bir zattı. Kendialni ook &e
verdim. O zamanlar taaııeup ve te
settür dolayıaiyle erkek misafirle
re hizmet etmek vuf.fesi ailenin 
en genç erkek çocuğuna düşerdi, Sa 
b:nnzlıkla beklediğim dera gecel~ 
rinde bu hizmm.I memnuniyetle 
yapardtm. Ali uata. nal'gile içerdt 
Ağabeylerim hocalarma zarif bir 

; k&W&nı neden tullet •yılmalı· nargile a1?111'lardı. Nargileyi gUn. 
düzden temizleyip haztrlardmı. 

• Tllttıne ısa.~en para Ue aıkJl&Jl 
lkdar edllebliiJ'; fakat duman 

~rwa.lıt ft!ailrbktaıı daba 11ı1Jı iU. 
olunuyor! 

• Kabahat var ki. 'tı!r kahkaha onu 
lıltaıllıllir

0 

: kabahat var k1. milyonlarca 
prriıı1 gideren.ez: Bu harpte 
lllbL 

Çok memnun olurdu: '"Aferin of
lum Ziyacığım,, der ve bu ~,.!!at, 
be-ıl çok eevindirirdi. Bir il em
retain diye g&züııOn ieine babr -
dan. Bu zat öfreteceğf pef!'8\' ve· 
ya tarkınm evveli notaamı yazar 
ve bu notayı ueulUntl vurmak ıv
tiyle ve gllr ve tatlı 88.daaiyle ae. 
k1z on defa (solfej) yaptıktan son.-

ra çddmr ve bir hata g6rUne ta
rif ve tulıib ederdi ki, musiki ta
liminde en iYi mu! ve tart budur, 

Solfej yapılırken diııleme.kten 
zevk altt ve notaıarm şekillerini 
ve kA#rt üzerinde mev1dlerlnl bi:· 
mediğim halde isimleri ve aedala
rıle sllra.Ue bifrzama alır ve gra
mofon pllğr gibi okurdum. Yal:ırz 
nota ve p.rkJ ohmak beni tatmin 
etmJyor ve bir 11.Z çalmak istiyor; 
dum. Efradı aileden hlç biri buna 
razı olmuyor ve "Şimdi okumak 
78lllanmdn'. Afa.beylerbı kadar o
lunca sen de bir uz çalanın,, di
yorlardı. 

Bir gUıı annem buıa bir d'1dUk 
•tm a1dJ. Art* ben Ml>ah tan ak
eama kadar, cHldUkle meegul olu. 
yordum. l:brahim aıdmda bir kcım
§UJDUS vardı, Bir g0n bana: 

- Oflum. dedi. o dlldilğtt 9&
Jıp ne )'&p909bm T Sana bir nay 
vereyim de cınu çal, Bana gtlzel 
bir (nay) hediye etti, ~ • 
den ~um. Hemen naya 
sarıldım, Ama bu mUbarek IU bir 
metreye yakın manlukta oldufun· 
dan nasrl tutuluağmı bilmiyor
'-'tum. Sol dizimin Uzerine koyarak 
utıemek lbmı gelecetını tahm1n 
edip ba sureUe ite beıfl•dık, Wdn 
biatm eUf den:hane oluı tnclr .. 
ğacr bu TUiyete mQ8ait ~. 
Batta bir yer aramak Jbandı. A· 
cemilJkte çıkaracaPn fallJO aada
tan dinlemele Jdmeen!n kulalı ta.. 
hammW edemeacft. DtlıfftndOm ta
fmdım ailemlsln emektarı olan 
Pıtlpr Mmellle dadmm edMmda 
eoıutu aldm. Bir b4 ,un eee çı
brmadı ama bir mDddet aonra ar. 
tık bu gtlrQlttıden kafam ~ti: 
"Git bqka JWde ~. diye ~ 
dan kovdu. 

- Aman cWfwPn! diye yUzU. 
mı gfSzt1nl1 15perek )'alvannaga bq. 
1adml en IOIU'& ctlnde bir paket 
t1lt11ııe göııltlnU yaptım. 

Gece7t gb4Qse katarak Qahp • 
)'Ol'dum. Ben w.mdan rflU oaldJ
bm ıotn 1renctWnln baber1 oJmu. 
eh. "'llba)'9t bir lb Jlüer aldı T8 
bana: 

- AJaf le& ~ plı;sım nuıpıım 
da bana pndtye bdlır aeden 15y. 
lemedbı? Ha1dl n&JI al pi baka
lım ! dedi. 

Bir tablm ,.. ...... bir peerev 
çalmamı emretti. J>edUrlertnl btl • 
y1lk bir abtıe ,.,ıım ve pek 
memnun kaldı. 

'"-Nay~ef· 
renillr Ye onda oaJar. 8eDi 16tt1-
reylm dedl 

Ert991 cama teıdre,ye sit&. Be. 
uf neysenlıefl Am dedeye aGttııtlp 
elfni Bptardtl Ye ftlrqı lıu t*iJde 
anlattı. A.1111 We: .. _He oah
YOl'IUD he)elwf .. _. ....... 

lecUm. Banlar meJUQDda d~leıle
rlne uana 09Jmmıa blras aor
ca olan Deb&YeDt pepoeYlnl ~ 

mı emretti. Çald:m, Çl)k beğenoi; 
o günden itibaren derse başladık. 

Bu ders bel sene devam etU. 
Musikideki b\ltün bilt,1lerimin dört 
te UçilnU kendibinden öğrendim . 
Yedi sekiz sene kadar nay çald!k. 
tan sonra geçirdiğim bir hr stalık 
eebebil~ bUtUn efradı aile beni 
nay çalmaktan menettiler. Keman 
ve ara sra santurla meşgul olm&
ğa bql adım. Kemanı çok seviyor 
ve aanhriıı ihmal ediyordum. Üs -
tat santuri Etem efendinin vefa. 
tmdan sonra bu sazı çalan hiç kim· 
ae kalmamıştı. Arkadaşlarun ve 
başlıca merhum İsmail Hakkı ve 
kemani Reşat beyler bu sazın or
tadan kalkmas:na razı olmuyorlar 
ve beni santu.- çalmağa teşvik edi. 
yorlardı. 

Toplantılar ve konserlerde san
tur çalrnağa başlayarak bu 88%t 

tethtre ve erbaıbı merala te4vfke 
pyret ediyordum. DarUlelhan te
oekkll1 etti. Burada yinnl otuz ka.. 
dar talebe yetiıtirdlm. 

- Klislk olarak benim de bir 
kaç dC'l'im var •• 

- lıluaildnin bucllııkU vaziye~. 
tinden memnun musunuz, nc.!erin 
yap:lmaa:m iaterslnls ! 

- Yukarıda ~yledlflm gibi mu
sildnin Atisinden bqka dil.!jUndU -
ğUm mWıim bir meeele yok .. 

Son yapılan icra heyeti faııllye
tinJn d,- buna mühim yardımı do
kunacak.. Ve bu 1' zamanl& pek 
mükemmel bir hale gelecektir. Bu 
8Ul'etle klAaik mU8ildmJze icra heyr 
tinin hbmetlerl dokunmUJ olacak. 
trr. 

Opere4..ler, fllmlerdekl tllrltçe 
muafld parçala.rr musikl zevldnln 
~'ayılmaaı için yardımd& bulunmak
tadır. 

- Bugtbıldl beete ve gilfteleri 
naaıl buluYol"IQD11Z ! 

- PIA.k ve gramofonlara iyi par 
çalann çahpmumı temin .etmek 
llzımdır. GUftelertn de halkm an
~ileceği .Urlerd.en tertip edil
mesine taraftanm.,, 

Haldeki infilak tahkikatına ad
liye ve belediye elkoydu 

Evvelki akşam üzeri seb1'e hA.- ı Hildeki bl1tün camlar kml
linde vukubulan infilA.k tahkika· mıt. infillk olan dilkkln tama. 
tına mQddeumumt muavinlerin· men, yanındald'er de kıstr.on ha· 
den Kemal Ö7.Qoban elkoymuş ve sara uframıtlardır. HAi binamı
dün yanında bel-1i .. da 13 ı- 9&-iıln,·ıdilkklndald u. 
l~rJ oldu~ hal~e vaka m?'11alline 'mon vesaire yem~ler yjiztlnden 
gıdere~ hır J<etıf yapmış.ır. w ' de 1;0 bin liraya ya"kiii bir zarar 
Keşif eonunda anlaştldıgma zivan olduğu l&DJlmaktachr. 

göre, dtlkkln sahibi Rüstem, . 
LQtfi ve daha on bet ortak. yem DUkkan uh1pleri hakkmda, 
yeşil olarak getirttikleri limon· tedbirsizlik ve dikkatsizlik su• 
lan bir gecede sarartmak ic,;in li• çundan takibat yapılmaktadır. 
mon sandıkhnnın bulunduiu Aynca Be1ediye de, bu oekı1de 
dllkkan& bir teneke karpit koy. limanlan satarak halkm srhha
m~ar. tız•rine de au dökmüt· tiyle OJDJ78n limoncu'an cea.yA 
lerdfr. Kapılan kapalı dllkkln- c;arptıraclk ve bu ılbiJer hak
da karpitten inti§&r eden gazlar kında takibat yapaıeakbr. 
biraz aonra birdenbire l§tial ~ 
miftJr. VAKiT lnfil!k o kadar kuvvet1l olmut 
tur ki hava tazyiki pyet, hllin 
tavan -pencereleriııı km1> mprı Sizin gaaet•niz'dir. ff er 

• çrk!nam11 olsaydı, bütUn hll ye
rinde buııtftn bir harabeden bqka arsanuza )'amr~, a• 
btr teY ka1mry&caktı. ~,,.,, oereee1ıfir 

1 •• dem .. eut ·I 
Blr muJl&rrtr (Dede thUfali) dent1iilll ve bun,a da param ldmM b. 

bal edDmedltl ICID lhtlfal demek dotru otmu, dl.JW. Oaa pır. ihtifal dla 

~ .u.ı 1.71Dldh'· • 
Bayır, BllUal din Te Jdtem l.ylnl deltJdlr. Jatlrmlt W tulm al&Jı4u'. 
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llUe J&PIJOI', ne bir mltem tutuJvrdu. · 
Pu& almmak lhtlfad mahlyetlnden 1ll8ldqtJrmaS. anı•• beraber Jtı. 

ne lhtlt&l dememeli, muelt. tımın deme1L 

Cidede kadlll 
lıtanbulda Y 

,-----------------------------..-----------~ 
nn hep.inin yaLuı olduğunu, sanabi~ 
tiklerini, aeni çekemedikleri için .~le• ır 
,eyleri uydurup ortaya atbklannı toY ~d ~ 
ni tatmin et; benim huz\ır ve ıük6P: ~ 
ri ver; beni sevdiğini ve yalnız ~na~ 
.ğini, benden evvel de hiç kimseyı 

- Pek tuhafsmız, eledi, siz profesör 
Ceylanı hiç tanımıyorsunuz... O acrna
derecedc zavallı bir adamdır; görüyorsu-
ki hem Yaflı hem çirkindir; hem de ka
eğlence meselelerinde bir çocuk kadar a
'clir; o bu iıleri bilmez, böyle şeylerle 

1 olmaz; utandığı için, elinden gelme· 
... için, ihtiyaç hissetmediği için, hulasa 

çok eeb.oplerle hovardalık edemez: fakat 
acı olan taraf ıudur ki bu muhterem ve 

adam kanamın bir ifrit olduğunu bilir; 
a(izel çehrenin ve muhteşem bedenin için
nasıl bir yılan nıhunun kıvrım kıvnm kıv

llDllııakta o1duğunu bilir; ancak kibar haya· 
menısup ~nsanlar arasında boşanmak ka-

genif akisleri olan bir re7..alet tasavvur 
emez; kan koca evli olarak bulunduk· 
müddetçe ikisi de ayrı ayn istedikle!'i gi

yaprlar; herkes sadece arkadan arkaya 
pka, yarı ciddi tebessümler icindP- de· 

odu yapar: f,.kat iş mahkemeye düşer, 
mna sebepleri ortaya dökiilü , r~:za1et 

a çıkarsa kadın dı:ı nkek de tası mrağı 
yıp sosyeteden ce' '!meli, hatta bu di-
n kalkıp g,İtmelidi, ! 
&.tanmak profesfü ı\!i C 1·nJ !: ·~ · 
-~ziyade l- r1••nm da · ·n ,.. 1 
~ İl'rl'r ki ~ k,.+n Ce~--

Edebl 
roman RMRALO Yaıu : 

1EFIK AHME 
SEVENGIL 

denn bir ıevgi ile, korkunç im irade zaafı 
şeklinde bir sevgi ile bağbdır; zaman zaman 
ıztıraplarmı ıükun içinde hazmetmek tecrü
besine girifir, zaman zaman ortadan kaybo· 
lur. Dündar Bey, siz ne cliyonunuz. profe
sör Ali Ceylan karısmm ihanetiyle ilk defa 
karıılaımryorl Siz bu aileyi yeni tanryonu
nuz ve bu soeyeteyi de hiç tanımıyorsunuz, 
galiba ... 

Ahmet Dündar boğulacak gibi olmuş· 
tu. Bu deli kadm kendisinden yüz görmedi· 
ği için ona çatıyor, Semra Hanımefendiyi 
kıskandığı için onu çekittiriyor ve insanı çi· 
leden çıkarıyordu; bereket venin bu sırada 
ev sahibi misafirleri çaya davet etti de Ah· 
met Dündar da bu azaplı aahneden sıyrılıp 
çıkmck hrsat ve imkanmı buldu: yerinden 
knlktı, çay masasma doğru yürüdü ve baş· 
kn cehrelerle, ba•ka ahbaplarla kartılFşıp ko· 
nwm<lğa baslryara.k kendisini oycı1arnağa, 
dvuıınap« cal:ştı. Lakin, heyhat, siikun \ e 
i"tirrıJ. ti i1·i !:.,h?:aha, !lir fıaıltı araaın~a kr 
rlk l 1" 1 ;;'; b;r kac ctiml"n;n amansız hücu· 

f olup tarııı... bir MJnandır .... 

maclağm edilmiıti. Mı:;htctem ve mustema 
tuvaletli kadınlar, bu kadmlann etrafında 
zarafet ve nezaket müsabakasma çdmıq gjbi 
görünen erkekler, kulağına çalman ıakrak 
ve nqeli sözler, türkçe franl!Zca almanca 
İngilizce birbirine kanıık olarak savrulan ve 
salonun havaımda uçupn cümleler, aigara 
dumanr, ka.löriferin etrafa yaydığı sıcaklık, 
hulasa burada ne varsa hepsi aöz birliği edip 
Ahmet Dündan boğmağa karar vermiı gi· 
biydi : bunalıyordu; Semra Hanımefendi iae 
salonun batka bir köşeainde etrafını saran 
perestitkar erkeklerden mfüekkep bir halka· 
nrn içinde bütün ha11met ve hakimiyeti ile 
giili.ip neteleniyor ve eğleniyordu. 

Ahmet Diindar bulunduğu yerden, ken· 
disilc konusan kimsderden, etrahnda topla
nıp rröziiniin içine ba1<an ve alakasını bekli· 
yen kadın la.rdan avrılıp d" Semra Hanıme· 
f enclinin vanı.Hı nirleme.,di: onu bileğinden 
tutup o küstah 1..ıo' ıı:ılı h~l'>.anm icin~~n 'e· 
kir.> nkcır;:ı.m~z Vf' h;r kr'larrı dikio: "&n;n 
j,.'" ı..··-·t l-" ·I~ , .. , ...... ı r. b11 s()zler h"'"'ir 
o' 1:-m il ıimıa.~~w.... 

ğini söyle ve beni inandır!,, diye ~t"a 
mazdı; emel, arzu, aık, itimat ve İ'~~ 
bedinin eütunlan rüzgara tutulmus ~ 
kiğıtlan gibi bir bir yıkılıp yere ~~ 
ve iltinatmz kalan tavan Ahmet ..,~ i~ 
batma çöküyordu. Her §eyden önce Jt1. 
c;~ıp bunaltıcı havadan kurtulma~· d~wf 
mak, kendisini dıpnya atmak ,h~~J{ 
dayanılmaz bir kuvvet halindeki h j)e ,,..,. 
tini hiaetti ve bir aralık hir bahane ~.!# 
balıktan SJYnlıp çıktı, ev şahibin~ "'d~ .. • 
meden gitmenin ayıp olacağını bıle ~ 11 
meclen kendisini koridora dar attı: be~ 
lüklü, beyaz bashkh, bukleli saclı. ltP' 
hizıl)etçi kızın elinden f8pkasını 11,ıı ~ 
bastonunu alıp apartmumrn kapısın ~ 
rı fırladı: merdivenleri sanki arkasJ1!~ 
sup yakalıyacaklar ve onu tutup oefl , 
düreceklennit gibi telafllı\ iki!ller ücer 
tak indi; sokağa cıktı: Oooh... b 

Nieantaşı caddesinde iki taraflı 
rm, diikkanlarm. ge1io ~cr:en trt'tıl v, &0kağm ıııı•lc-1an •"k1r ~ular etraft 

.aıy9S' ~mobiller .-..-._~.,il 
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~~fendinin . ı ~ ın: 00 a ·00 -LıJ&@~· ~-ib-~ ~-uj i;/,f;:k~çakçıları 
ı :~11~~ bazı O ün iki kasap i hti k§r - F aaı bir iş 
, ~unceler d hk"' ld merkezi: 
·tı~~:.~ an ma um o u Tarlıal 
S 11

d
1

kon Bir eczacı ile iki kömürcü ~ ? serinde bu-

~~~l.inıız bu de- de tevkif edildi 
(ı.ı~ nları İhyn et. 
'~ llitı!;lki • ~ der" sı insan 
l~ ~ş ınden sarıyor. 
~ lıı: gtııpu ir.Inde 

~ ttttnı. . 
'~ ~lflıgrı.zetedc oku-

bt. ~ aynJ,Jandığı 
it tınıı .sizden 

P, lJıt 
lt'd ~niyetin, iki 
h:ıb; ldl Bn mli

'lık;lta J'll Scdceek del:+ 
"ll'eyi .. ~k dile ge

~tınaıı iste. 
rıı ıııu~ğf 
~ğf 0~ bugünkü 

it; ~o .. uasını isti
" bant ttı arknsuıda 
!&~tat ~\'Vllr e
·~ 1ta1nı gCc;mi<ı, ya-

1 bir dC\TC 

'-!...,~il 
.• ~ l'lıU1Jr:t .. 1 tık • t'ıt'lm ., guze. 

:lııde b t bo"'ünkU 
tel' n nıUzi"'i ve 

1 l' aldığı kiiltü' ... 
ltıı~ nı. 

t ~ele nıhnnri}i, 
~~bil' d ~linıı i~n ele. 
, ;cı 01~.a gerj dön
~!<at tllr, ~ok de
~ "llJ.;ıtl 0 hUyUk kah· 
:J. bil'\~tar gibi 
~l~rı atrra olmu~
ı ~' g~~ gUn. 
~ ~llııd ~hnek is
'1..~.~~~ llncirlemelt 
'-~ il değildir. 

, I;' beraber za-
~ ~ i ~ek yerine 
t.~.~ tırcnıcr nr-

~lc!ı;. ln\Jkf.edlr ol-

~~ til.ıeı rnllziğinl 
~~ tı lll~lğl hall· 

\'ı:1iııiıa 6 ngrasmaldır, 
l ~ti ~llziğlnl bir 

lttıeg llılcket hUn-
~lltoa 8aYtnruc ev
,~"Q ~UPPellk. nl-
' tıı, 1 nda, heye
~~~U ienıtıstdlr. 
~ ~er rtıcmlekes; la~a ribe mal o
\_~lireu il'. SüJeynıa. 
\ ;:~ ı n fftfhar ecle· 

hıı cı &ıııaiı Dedenin 
h listen gUzcl bir 

~ıııu 
\~, lt\ı~~~;~r yalnız 
~tııdan "'ltun tarihi 

. lıl'tfJ1 da foruma~ 
~ 'ıa at, .t~nrnınk için 
~ lııı b ll'i tanmtak 
~3<t ~Ilı 11ıneınclc, nn
~ et 01 an bir so ye· 

{'~:lJanı~ 
~ ~ıı t Yct.e tntiknl e
~ tl lttı1·unun bir 

def;! erı ibaret nlnn 

Şehremininde, l•asaplık yapan 
Şevki, yanm kilo kıvırcık etin· 
den 35 kuruş yerine 42,5 kuruş 
almı§, yaka1nnara.k dün asliy.? 
ikinci ceza mahkemesi taraf m
dan 30 lira para c~m.a ve 10 
gün de dükkanının kapatılması• 
na mahkQm edilmiştir. 

Bundan ba.5ka Beyazıtta, Ma
kasçılarda kasap Hüseyin de a
lelfunum etin kilosuna beş kuruş 
zı:n etmiş, ynkalnarak aynı mah 

Ekmek fiyatı dün
den itibaren arttı 
Ekmek fiyatlarına yapılan on 

para zammm tatbikine dünden 
itibaren başlanml§trr. 

Dün, yapılan tefti5lerde ekme· 
ğin bütiln kazalarda normal ola
ra.k çıktığı göriilmilş, Beyazıt, 
Kumkapı mıntakasında. hamur 
ekmek ~ıkare.n ilci fırınla, Bey. 
oğlunda un çuvalları üzerindı 
ame1e yatıran iki fırın hakkında 
zabıt tutulmu.'}tur. 

Aaker ailelerine 
yaı-dL'·n işi 

Asker aile!erine yardım ~ 
etmek mal<sadiylc naki! vasıta.. 
lamıa yapılan zammın neticeleri 
henliz alrnınamı§tır. Ancak as
ker ailelerine yapılaeak yardnn 
miktarı şöyle tesbit edlmiştir: 

10 ~ma kadar olanlara (10 
yaş dahil) ayda 10 lira, on ibir 
yaşından ~ olanlara (2,5) 
lira.dır. Aynca mesken üc.reti dd 
verilmektedir. 

Y ardnn 30 Jiraaan az gelirli 
olanlara yapılacaktır. 

--~o----

Romanyadan amonyak 
getiriliyor 

Belediye, amonyak temin et
mek maksadiyle Bükreşte bir 
anlaşma yapmıştır. Gelerek a • 
monyak MrsirÇarşrsı Frigofili 
tesisatına tahsis edilecektir. 

Fivat mürakabenin 
Beyoğlu şubesi 

Beyoğlu fiyat murakabe büro
su, yarm a~ılacaktır. Büro, mer
keu telef onla bağlı olacak ve Be
voı{lu kaymakamlığında çalışa• 
caktır. 

lstanbul hukuk İşleri 
miidürlüğü 

Dahiliye Vckfileti hukuk m{l
şavirliği muhakemat müdür mu
avini B. Kemal ÖzlU açık bulu
nan İstanbul hukuk işleri mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. ~ liJı telt ~1trnek mum. 

~dt Olıır apıJncak Şey 
l· "lllh • • t tt 
:"it •• l:ı - Mister Rensivı zor u um. 

keme tarafından 25 lira. para. ce
zasına, 7 giln de dükkanının sed
dine m.ahkUnı. edılımşt.ir. 

Aynr,a. Aina'dan kayıkla kö
mür ~tiren İdris ve .Yustafa. a• 
dında iki kömürcü fahiş fiyatla 
kömür satarken yakalanmı.,ıar, 
aynı mahkeme tar.ümdan ıtevkif 
olunmuşlardır. 

Büyükderede eczacı Asaf da 
ispirto ihtikirmdan dün tevki! 
olunmuştur. 

Ticaret Vekili 
Dün Mmtaka Ticaret 

müdürlüğünde 
meşgul oldu 

Ti<:aret Vekili Mümtaz Ökmen 
dün öğleden evvel ve sonra. mm
taka ticaret müdürlüğünde meş
gul olmuştur. Vekil bu arada 
toprak mahsulleri, ticaret ofisi 
ve petrol ofisi umum müdür ve
killerini davet ederek muhte1if 
mevzular ii7.erinde görüşmüş, 
kendilerinden u.ahat almıştır. 

Ticaret Veki~ akşam üzeri ti
caret odasında birinci reis Mit
hat Nemli ile ikinci reis Ahmet 
Kara· ile iki saat kadar görüş· 
müştür. 

Ahmet Karcı. şe:bıin et vaziye
ti hakkında Vekile izahat ver
miştir. Ticaret Vekili, bugün it· 
hallt ve ihracat birliklerinde 
meşgul olacaktır. Vekilin bu ak
şam Anka.raya dönmesi kuvvet 
le muhtemeldir. 

Belediye müstr-'ıdem· 
, . leri için Jayafet 

talimatnamesi 
Dahiliye Vekilliği, Belediye 

mi1trt.ahdemlerinln layaf etleri 
hakkında bir talimatname hazır
lamaktadır. 

Da.biliye Vekilliği bu talimat• 
namenin yürürlüğe girmesine 
kadar bugünkü kıyafetlerin de
ğiştirilmemesin ilgililere bildir
mi§tir-

Beyoğlu Uçüncü 
Noterliği 

Temyiz mahkemesi fi.zasmdan 
Ra§it Komık'mı Beyoğlu fiçüncü 
noterliğine tayin edilmiştir. 

Behçet Uz tzmire gitti 
Şehrimime bulunan lzmir be

lediye reisi Behçet Uz, dün lzmi. 
re gitmiştir. 

1 •• AltmFiyab 
Dün de bir aJtmm fiyatı 25 

lira idi. 

Turhal, Tokat'a bağlı bir nahi
ye merkezidir. Yeşilırmn.k nahiye. 
Yl ikiye ayırır sağınızda. eski Tur
hal, solunuma yeni Turlıalı birbi
riyle kucakhışmrş bulursunuz. Se
kiz sene evvel kendi halinde, mah· 
dut faaliyeUI bir na.biye, kısa bir 
zamanda çok faal bir iş merkezi 
haline gelmlj ve Türkiyenin en 
büyük şeker fabrikası bu nahiye· 
nin çehresini çabucak değiştirmiş. 
Ur. Turhalda hangi tarafa baksa
nız mutlaka fabrlkanı:n bir eseriy
le karşılaşmunız. Mahalle a.ra.l&
rnıdakt çeşmeler, elektrik tenvira
tı, radyo hoparlörleri. a.srl sine
maları, lokantalan ve hastane.ı 
buna !benzer her şey fabrika tara.. 

1 frndan vücude getirilmiştir. 
Belediyesi ve tam teşkilltlı ilk 

okulu, polis ve jandarma teskllltı 
vardır. Kısa bir :zamanda modern 
bir §ehlr .ma.nzara.sı alan ''yeni 
Turhal,. da. kimseyi boş ve işsiz 
gezerken g15remezsiniz. Bmııda 
he~es iş sahibidir. Ve durmadan 
çalışır. Pancar zeriyntı mfistahsil 
içln. başta gelen bir kazanç vasıta
sı olmuştur. Bu bakmıdan iş ve
ren ve fş alanların çehrelerinde 
bariz bir memnuniyet vardır. 
y Bu geniş ovada istihsalıltm ço. 
gnltılmasr temenniye şayandır. ~ 
ı:nlimkündür. Ovanm ortasından 
geçen "Y eşilirmaktan,, ovanın k:ı&
ınen olsun sula.nmasnu başarmak 
için her şeyi hilkfunetten bekleme
melidir. Basit usullerle dahi bu ll'. 
maktan pekAla istifade milmlı:Un 
olduğıı kanaatindeyim. Varidatı 
artnuş, medeni seviyesi yilkselmiıJ 
ve bir kaza haline gelmJş bulunan 
Turhalda belediye teşkilatı zayıf
ttr ve za.yıf çalışmaktadı:r. Top 
yekQn varidat kaynağı içinde bu
lunan belediyenin kendi smın için 
deki çarşı ve caddeleri onanp ye
nilemesi ve lıer turlü sat.I§Uırm 
muraka:besi ihmali caiz olmıyn.n bit
memleket i~idir. Bahusus mnaz -
zam fabrikanın teşkilAtı fc;lnde ça· 
1rşan lb1r çok mUnevverlcri ve i§Çj 
ımııfmı da dtlşünllp ona g5re bele. 
ciiyenin temizlik ve onarma işle
rini süratle başarmam ve ~ ça,. 
lışmasr lUzJmu aşikardır. 

B. A. 'VnaJ 

Büyiikdcredc bir fınn 
yanclı 

Büyükderede, Mehmet Ali a· 
dmda birisine ait börek frnnın
da, yığılı duran odunlar, bir kt• 
vılcnn sıçraması yüzünden ateş 
almı11 ve fınn tamamen yandık
tan sonra söndUrülmü~Ur. 

Zabrta yangın etrafında tah
kikata başl~tır. 

istimlak işleri 
Belediye istiınlil.k işleri i<:in ye

ni bir plan ht!l.ZII'lamıştır. Beşse
ne ~mdn. şehrimi2Jde yapıla· 
ea.k istimlakler bu pliı.nla tesbit ı 
edilmiştir. 

~ lrıltnıtu teı rj bizim dedi. Papası görür görmez ken· 

BiR CASUS OLDOROLOU lıu~:Udl,,,il.n, bir disine doğru yürüdü. Aralarında 
\. lı bt., lkk babanızm az daha bir hadise ~ıkacaktı. Fa
\ı.~ ~ ııiıcı, esi yııhnt, kat ben ondan çekinmiyorum. 
\;~ 1

1 
' Rtb l'YI giymek Papas bana pekfena ba.ktı. ua.ıı.a Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

"ıtıartıa 1• bn tentn- evvel, Rokkaboni lokantasında 
•ıı.. ~t~ da abestlr. da g-ördüğü icin tekrar karşısı· 43 lngilizceaen Ceviren: H. MU N J R -

~
A at:rrndır. o na <:ıkm2khğm11 pek hoş görme- kiliseye intisap etti;;;,..; bilmiyor· etti. v:. e R.ensiyi iterek g,....ip nit-
"11}r:ı. diği anlaşılıyordu. " - ,..~ ek 00 ~~ ~· 

ı. ~ı ERTEM dum •• " m ıst ı. Buna muvaffak oldu 
1'1 ~ M Bu sö~ üzerine, papas geriye da. .. Dışarıya çıkıp otelin asan· 

~ ~ KISIM X çekildi ve hiddetli hiddetli Ren· sörüne doğru yilrüdi.i Rensl bü-
t% ı'ciY'enin I<'ani oldukça üzüntülü görü- siye bakmıya başladı. ti.in ;hiddetine rağmen a.rkasın-
11iı.. ıa'·kı "- Yanıltvorsunuz, diVordU, dan baka kaldı. Sonra aelip ya-. ' l•l I{ nda nüyordu. Onu bir kenara çeke· •J ~ 

l ı. .. ~din rek kendisinden sordum: Ben Vılford değilim. He-.n sizi nıma oturdu ''Sizi temin ederim 
vı, ~ de tannYınınnıın." ki. bu adam Vilf orddur" diyordu. ı~ ttt;· - Ne oldu. aralarında ne geç- -J" 
.'il Uddct · 1 Bunun ütt.rine Rensi tuhaf tu- Nıhayet kendisini buraya kadar 
·~ ~elirı . eyvel em- ti? Bana bütiln tefcrrüatıy e an· haf güldü ve: getirebildim. Fakat benim ürk-
~ t~~erını Haseki fatır mısın? .,_Yok canım, ,ledi. Kendi tüguın .. w·· .. bir şey varsa, ""apas bcn"ı 

lidııı~ t'rU eden E· Fani, odanın diğer köşesinde rd nft'- ., 
~. l'\'e \:;a~. i ba ... ·anm Çaney ile görH~n Rensiye bak• hüviyetini mi saklıyorsun? Sen go u. .IJ<d\Ua. önce bir kere de 
ı.tr.ı: " .. ı:n .. u.rac"'"tJ ede· ·-s- ••a-..+ ... kulesi" denen evde otu· Rokkaboni lokantasında. o 0"rdü· ""lle, ....,. tıktan sonra hadiseyi bütiln taf ~, ..... ~ 

oıltıtiiOn noterlil<- silatiyle a.ıatmıya başladı: ran amca.mm katibi değil m.iy- ~~ ı:;öre: siz ne dersiniz? Şim-
adıJhnı ile~·i _Anlatayım Miste: Kamber· din? Her halde Şeytan kulesi ci· dı nı mımlemiş değil midir? 

\4<\ vel... !kisi arasınd.;;ı. hakikaten varında bir cinayet islendiğin· - Papas, kendisine Vflford di-
't.\.ı ... ,,.._ ___ bir sahne oldu. Yemek yediğimiz den~~ vburasardır~ se;~ın ye hitap edilince saşırdı mı? Me.1 

.,_ .... -la müddetçe, hiç lbir mesele çıkma· , . 1eıa korkuya benzer bir hareket 
""!.., • durdurdum, gos·· te~ı· -: .,_ t mı§tı. Yemekten sonra i<(erikı sa- eri L u ..... 

li. YI Sou lona geçerek bir kahve içmek is· - Rensi gerçekt.en bu söz1 - Hayır .. Öyle bir korku aıa. 
2; K. ıt. temiştik. Çok geçmeden içeriye. papa.sa söyledi mi! Jneti göst:ermedi· sadece kızdı 
't 

24 20 Rokkaboni lokantasında gördil • Fani heyecan iç.indeydi: Sonra lbirden n~et peyda ed~ 
~~ ı~~ 1~~ ğüm.Uz papas girmez mit Ben O· - Evet Mister Kambervel!.. rek konUŞmıya başladı Rensı. 
~L ti~ıc rnUkeneı 

0 
nu gördüğüm sırada, Mister Hem de nasıl söyledi bilseniz! nin ısrarı karşısmd~ l~zmış 01-

1. ı~ "U'~e Rensi de görmüş... Bırdenbira Bağıra bağıra ••. Ve bu esnada sa bile, bir nevi soğuk kanlılık 
"~ aı·11ıı ' nıweum1z1n ''Ay!" diye bir ses çıkardı. BU- herkes onlara bakıyordu. Rensi gösteriyordu. Fakat dediğim gi• 
~t. 1ı kııreıınyan ve ttln oradakiler bu sesi işitmişti, tamamen müstehzi ve kızgın bir bi, geçip giderken bana. dikkat-
~~· e.tıdıaıyıc Kızı.. Kendi kendine: "Bu, Vilford de· tavır ta.lanmış pa.pasa başım sal- lice baldı. Beni gayet iyi tanıdı· 

'l~~e a Kunım.ıan ğil mi?" diye soruyordu, fakat lıyordu. Papas ise, gittikçe asa· ğı muhakkak .•. 
>ar11ı ava Kuru.. derhal yerinden sıçradı ve papa· bileşiyordu. Manzarayı görme- İste bu sırada ben bir bata 

~ Ilı h~da bulunma. sa doğru yürüdü ve ona hitaben: liydiniz! Papas. ''yanılıyorsun~. yapmış olduğumuzu anladım. 
-.:.a.ıL.--.;:::.......u:ZDl:ı.m.ı.ıL.1._,.a._...ı;ı::..··..Jr.;ı.ııa:f.et..icllnduıcL...11~~.Ben~Jsı!!"zl~hic; ta.nmııyorum" diye Biz, "Bilyük Santral ot.eli" ne 

Düü\l paete .... , se1ı1r ~ 
~ örfi mükemeJer 

tarafmda.n ~ ba61a
cbğmı yB.zdılar. Yümda bu bıçak
sız kattllertn, giyecekleri ağır hil
ktimlcrl de. ytae ba gazetelenJe o
ku~ Yakın umanlara ka
dar esrar, Jrokajn, e:roba, morfin, 
afyon eter gı"bl maddelen'len yal. 
ruz esrar "e afyona t.aıuyordak. 

Umumi harbin llOlllarma dolra 
ba mel'un zehirlerin ~idi r,oğal. 
eh. Hele "Vraager• ordalannm bo
zulnşuyla. bizim ıa,ı1anmıza akan 
gaç selleri ~ soma, ze. 
lılrdllk ba.5h başına bir zanaat, bir 
meslek ve geçim yolu oldu. 

Çtbıktl artlk sinsi sinsi sokolda-
ğu yerde tlryıddler çoğalmış, pe
rişan müpteWann lımn artmıştı_ 

Bana öyle geliyor, ki ilk zaman. 
larda ba işin, arlmsmclald f.elıllJce, 
blitun korlnmçluğayla. görWemedl 
O tehlikeyi ~lecek kanun raket
leri hazırlanmadı. Esrar koka.lıı ve 

• • erom bçakçmyla me.e11, slgara 
k.lğıdı, ~ tap kaçak~ btr 
tutuldu. 

Cezalar, bu ölçWerden doğdu. 
Halbuki, birlnln zararı yalnız dev· 
let bUf.çesindo mlııimlni bir yara 
açıyor; 6tekl, milU bftnyeyf iğrenç 
bir buer gibi kemlrlyor. 

Saç, hayatta bıraktığı kanlı iz-

.lere göre J:ıü1ik ftJ'8. k"6ik ._ 
yılmak 1lmn gebneE ml f 

&,ela akıl hastahklan mllte. 
llMsmları, sinir hekimleri olmak 
üzere bllttln tıp dün)'MI. bu ttirlii 
keyif verici zehirlerin ne ~ 
Akıbetler lı.azırlad.ığmı ayıp cl6-
l.1iyorlar. Tımarhane istatistikleri, 
mUşahede raporlan ve hutalamı 
Uadclerl dolap dolap ortada dam. 
yor. Hepsinin birlcetlii nokta, bli
tun feliketlerln, ba zehirlell'den 
doğduğu Jıakikatfdir. 

Azgın bir gönül fırimasma uğ
rayarak adam öldftren bedbahtı, 
kannn, cemlyetJ:n içinden zindan. 
la, balta ile, sehpa ile kopanp a
tar. Katllin kmmınn, bır-ağı ile 
denilc:ı adamın ı:rtmı.bı, nihayet 
blr kaç saniye slirdilğil halde, ze
hirle ölenin acısı yıllarca devam 
eder. Hem her gUn ba.5ka bir ölüm 
kadar acı olarak. 

Kokain adamm enela ~rcnnı, 
haysiyetini, ruunosunu, fazlletini 
huffisa ln~lara mukadder ne ka. 
da.r güzel, iyi vo büyfik şeyler var
sa hepsini yere serdikten llODra 
bunların sahibini de mezara atar. 
Şn halde 7.ehlr k:M:akc:ısı, gelişi gü
zel bir kanun isl.cıi gibi değil, ca. 
nanr bir katil gibi cenlandml -
mııltdır. 

HAKKJ SÜHA GEZGiN 

1 GONOEN GONE 1 

Tiyatromuzu tenkit 
B 1R şeyin aleyhinde yaz. 

manın herhaldo kendine 
mahsus zevki olsa gerek ..• 
Daima şiddetli, barut gibi bir 
adam olarak tanınmak, kimbi
lir ne gurur okşayıcı şeyi 

Bir şiddet, haklı olarak gös· 
terilm.işse, esasen aleyht.e sa
yılmaz. Haklı olarak; lehte ya
pılmış ıbir tenkit kadar tabil 
görünmek l~elir. Fakat 
münhasıran aleyhte .razan bir 
adam, eğer bundan bir zevk a• 
lıyorsa, bu zevk ıtahlil edilme
li; pek cazip bir şeyse, biz de 
tatmıya çalışmalıyız. 

Fakat hayır!.. Aleyhte yaz
mak itiyadı - münhasıran ters 
bir şey söylemek arzusundan 
geldikçe - taklit edilmiye la
yık değildir. Mesela 6\1 tiyatro 
mevzuu üzerinde, ne kadar a
leyhte yazı intişar ediyor. Ger
çi bu yaiılar, tiyatromuzu yü• 
rüdüğü yoldan şaşırtmıyor. 
Halkın takdiri eskisi gibi de
vam edip gidiyor; hatta artr 
yor ..• La.kin bu acı çeşninin, 
bu barut gibi şiddetin - sırf 
a'eyhte yazar bir adam olmak 
şöhretiyle - her fırsatta kö
rüklenmesi, nihayet bir giln he
ves kırabilir; ümitswik getire
bilir. 
Düşünmeli ki tiyatro, düne 

kadar memleketimizde bir o
yıqıculukt&n ibaret sayılıyordu 
ve mensuplarına nasıl göz~tt 
bakıldığrnı hepimiz biliriz. Kı
sa bir zaman içinde her türlil 
7.aruretlere rağmet\ bugünkü ti· 

ne hal ise, bunu Çaney münasip 
g-ôrmüş, !benim vazifem değil •• 
Çancy. hala Rensi ile konuşuyor
du. Onlara döndüm. 

Rensi anlatmakta devıim edi
yordu: 

- Düşündükçe, bu adamın Vil 
ford olduğuna daha ziyade ka• 
naat getiriyorum. Ben Vilfordu 
görür de t2nnnaz mıymı? Benim 
avukatlarım da onu tanırlar. 
Amcamın mirasından kendisine 
bir hisse bıraktığını biliyorsu -
nuz. Çünkü Amerikaya gitmek 
istiyordu. Amcam öldükten son
ra kendisine bu parayı derhal 
vermiştik. Bu hadise, avukatla
rımızın yazıhanesinde cereyan 
etmiştir. Onun i~in kendilerinin 
de muhakkak tanıyacağına e
minim. Vilford papas kıyafetin~ 
girmiş olsun olmasın. ben teşhi· 
simde yanılmadığıma kaniim ... 
Eğer Vilford değilse, onun ta -
mamen benzeri olan birisidir ki, 
bu kadar benzeyişe de gfü~1ükle 
ihtimal verilebilir. Şimdi ister
seniz bizim avukatın yazıhanesi
ne gidelim. 

Çaney: 
- PekilA, dedi. Faka.~ bundan 

evvel yapılacak bir şey daha 
var. (Bana dönerek) Sen müfet
tiş JaJvan'a bir telefon et! Ve bi
.ti derhal ''Büyük Santral oteli'' 
nin önünde beklesin! 

Bereket versin Jalvan yerinde 
imiş. Kendisinden milsbet cevap 
alınca, Çaney, ben ve RE'n&i ote
le doi.ru yollandık. Jalvan oraya 

bizdeD öoce ge1mi§ti. 
(Deucllnı tJC:' l 

yatroyu vücuda getirmiş olma· 
nın iftiharı ile göğsümü.zil ka· 
bartacak yerde ona hücum ede· 
rek bir takım zaafı.arımızı 'tat• 
min ediyoruz. 

Aktörlerin bazı mazbut eser
reri temsil ederken, kendiliğin· 
den sözler ve sahneler katıp 
"tulOat" yaptığından şikayet e
dilir. Sizi temin ederim ki, ten· 
kitlerde de aynı usul tatbik e
diliyor. ~niş kavrayışlı, adil 
ve hakiki bir takım htıkümler 
namına, kendi za.aflanmmn 
m&hsulü olarak halis muhlis 
"fikir tulOatı" yapıyoruz. 

HiKMET MONIR 

rf akdimame alan 
idarecilerimiz 

Beykoz eski kaymakamı B. 
Sadettin Ertür, Bor kayrnakanu 
ve İstanbul emniyet 2 nci şube 
müdür vekili Turgut Başkaya, 
Bilecik kaymakamı Naci Rollas, 
Harran kaymakamı Ata Aksoy, 
Hızan kayma~amı Feyzi Col)f{er, 
Beykal k~ymakrunr Hikmet Tör, 
Tokat mektupçusu İsmail Hak· 
kı Kayan; Dahiliye Vekiletince 
taltif ed.i'ınişlerdir. 

Kasaplara et tevzü 
Birkaç gündenberi şehirde 

mevzii olarak hissedilen et dar
lığı, dlln bertaraf edilmiştir. Bu 
sun'i havayı bazı oe1eolerin ya
rattığt öğrenilmiştir. Alman ted 
birlerle dün me7'.bahada 2 bin ko
yun kesilmiştir. Etler, 'bütün şe
hire mütesaviyen dağıtılacak, 
böylelikle her kasap et almış o
lacaktır. 

lhtikarla mücadele 
Fiyat murakabe bilrosu me

murları, diln Yenlkapıda bir kö
mür cilrmü meşhudu yapmışlar· 
drr. Cürmü me.şhut neticesinde 
kömürcü Alinin, kömürU bulun• 
duğu h~lde satmak istemediği 
görülmüş, zabıt tutulmuştur. 
Ayrıca, yüksek fiyatla kundur3 
sattığı için Arıkan pazarı, 70 
kuruşa et sattığı için Üsküdarda 
Kısıklıda bir kasap bakkındsı 
zabıtlar :tutulml).'3tur. 

ihtiyar 'bir kadın 
az daha yanıyordu 

Kadıköyünde Moda caddesin ~ 
de 238 num~rah evde oturan 70 
yaşında Ester adında bir kadın 
dün evinde çamaşrr yıkarken e
tekleri tutusnıuş, yanmıya baş
lamışttr. lhtiy~r kadın bövlece 
diri diri yanacakken vetişenler 
tarafından kurtanlmı§ ve ağır 
yaralı olarak Haydarpaşa Nü· 
mune hastahanesine kaldınlml§· 
tır. 

E yıl evvelkı Vakııl 
10 BJriaclt.ApUI 9%1 

Memurlann bir l1' lcbi 
lılUA)'aka içinde ~ ~ 

l&r hWdllnete mQ.racap• ec\ue!r Bil· 
gr&d ormanlarmdo.n Jtqlılt Oıl1Ul lta· 
mu &&ı.p etmillerdlr· 



z y Cem· · i de işlenen 
i ti As n· muhakemesi 

Suçları sabit gö rülen üc. 1naznun ı . 

sene hapis ve 7 sene memuriyet
ten tard cezasına çarpıldılar 

Ankara, 9 (llWJusi) 
Kızılay cemiyetinde işlenen 

<1c efkarı ammede çok <lerin tesir 
husule getiren zimmet ve ihtil5.:5 
suçundan doları Ankara zğır ce
za mahkcm~sinde bir müddetten 
beri maznun o!arak duruşmalar: 
yapılm~kta o'an l~ızılav cemlye· 
ti merkez umumi v~z11edarı C'.e
lftl Siinel. vezne k5tibi Sami Ti· 
blB ve muhase-be l\:atiolerlndcn 
Şemsettin J{aram:zrak'm hakla· 
rındaki duruşmanın dün son ka· 
rar celrcsi ya ı1mPtJ'". 
Mahkcm~ ı;ece rn!;lt 22 va ka· 

dar devam eden uzun tetkikat 
netices;nde ittihaz evledi<?:ı ni
hai kararını t 0 fh;m etmfr.;tir. Bu 
karara ~öre 45 bin kilscr 1 irayı 
ihtitasen ve mü~r~ken zimmet· 
!erine ge<:irtlikleri sa.bit M>rülen 
her ÜC' mnzruntın ceza kanunu-

HiUerin or uva emri i 
( Bcu, tararı 1 incide) 

Arltndıışlı:.r, bu ıı.ra1a iki §ey g!lr
m~nll.zdUr: 

1 - Bu dUşmnn (on bUylik korkuta· 
rnnızı bile a;;ac~<t dc:recede !evkaltı.de 
ı:ıt!Ahlanmıgt.ı. 

2 - Eğer bu bırb:a: dUşman on bin. 
Jerce tanı.<tru blz~C'tl. evvel harekete 
getlrebıımt, olsnydı bı?lm milletimiz 
de bUtUn m~den,yet tU~ml de mahvo 
ıncaktı. 3ltUn Avrupr. yıkılacaktı. 

ÇUnkU bu dtlşmı>.:ı :ısktordcn değil, bU 
yUk bir kıınru itlh:ınyle ·canavardan 
mUrekkeptır. 

Arkadıışlil,., 

msyıu ve Lş~ c~..nct!tll kendi gar. 
kırlnlzlc göıdil'lôl?. BUtün dUnynyı 

tıesllyocek dcrccc.1c geniş ve bcrel!.eUı 
b1r meml!kf.' . le ~!.Z Amuuıların düşU· 

nemlycceğ!tnl2 b:r satr.ıet hUküm aUr 
moktedlr. t;}te bu 25 ıcr:eye yakın bir 
zamandır a:vum ellen Yahudi h!kt 
myetnn br nt'tC'f'otı.lr. Bıı hAkmyet, bol. 
§CVk olmo.k.r. b rnher, eğer deri.nleşti· 

rlUrse ancnk kapita!.lstllğ!D umumi 
tckllnc ben7.emekted:'. 

Alman ıılaylarınıı:, gemlleriııln, ha· 
va :tllo!ıumın n.slte:lerl, 

DOnyunm a&!n &bmıed!ğf cc ut. 
h1f zaferle• !en s!rln ad.lartnız cbedl 
olarak ayruı:nıyntnktlr. lkt milyon 
400 binden fe.ı.l:>. en•r aldınız, ı i ,MO 
den fnz•a tank 21 6CO den fnz!a da 
top tabrip attınız: ... ·eyı· nıcunız. 14.200 
tayyare de d~'inl!:auı veya yerde 
tahrip edlhr.'11tlr. DULya §imdiye ka 
dar b!Syıe bi!" ~Y gern:em!ştlr. Alman 
ve mUttefık k"J\"VE'Uerln l§gnl etmiş 
bulunduk!D.n toprn1c JU33 Almanya.sı 
ıım iki m!all ı;e bı;Uiz anavat:ı.n.mm 
dl}rt m1S11dlr. 

Ellml.zdo muaznın yiyecek, benzin 
ve cepbıı.ne atoklo.n vıudır. 

Bütün bu netlceıc,;· geçen blly11k 
harpte yaptığt:nu fcC:aklirlıklnrın tın. 

hasmn el~ ed~lwl~tlr. -arkada7lan 
mızm ve nUt1ıerlnln elim A.kıbctlnl de 
lylc"O göz;öntlnde u.:tımık- yüzde bc
§ine bile vnnr.ıyruı fednktu"lıkle. elde 
edllmlftir. 

Siz arkadaşl:ırımm ve kıymetli mut 
tcfik cıa'terlerl:ı ::ıu S,5 ay 1çlnde cesa 
ret. k!l.:ırnnınnhk, n:.nhrumcyet ve 
yor.;u:ıtuklnr n ba,ar!ıı.lı:ırınw gcçcıı 
ba.rpte blr ne!dr o!arnk \"aztfesını ynp 
~ olıuı b~n hcrl:e:ıt.en evvel takd!r 
ediyorum. 

8,5 ny içinde nlhayet bu dll;manı 
kış bn§lama•lan cvvr.J imha edecek son 
darbeyi lndl:mek eartıarı llaz.:rlandı. 
Bir in!ianın )tıpabile<Xğı bUtUn hazır 
lıklıır tamo..n';nnmı tır. Her §CY ve du~ 
manı yere B:!rm~k fı;:I! testlt edilen 
pl!nlar muei~lnce n:untazam yapl•
mı~tır. Bu senenin llüii kaU meydan 
muharc~slni:ı b:ı ı.nr._..ıcıdır. Bu <lllıı 

mana ve do:ayıslylo uı ;un bu harbin 
bllyUk mes~ıu olnn t:agiltcreyc altuı 
&uı kalluuno-nc:a~ C!'"r be lndlrilecek
tlr. Çünltü bu dJ,."U!Mı lurm:ı.kla lutn 
d& 1nguter~nln tı:>n ır.Uttc!Jnl de ort.D.· 
d:ınkaldırmııı •;luyo::uz. Bu aurcUe 
Almanyayı ve bUtUn Avrupayı Hunla 
rm ve ı;onra da Uo~ol kabllclert.nUı 

laW~ı devruıdcn beri asta. görülme 
ilik bir tchUl:eden kurtaracağız. tııte 
iıunun tçlnCllr ld, Aıa:an mtlleU 6n\: .. 
mnzdckl luı..tnlnrda 1'er umandan zl· 
yade fllaen blz~mle beraberdir. Slz;tc 
rln ı:e mUtteflk aııkerltrin yapmış o:. 
d'.ıkl n do.ha. ~lmdldtıll herkesi en de· 
rJn mJ.nnettarlığa. mecbur, etmiştir. 

Oe:!ecc:!I ıaüşkQl gUnlerde bUtnn 
:memleket nc!eıılnı kısm13 bir halde 
&zinle beraber~lr. ÇUnkU Allahm !na· 
;,eU De memleket<? yalnız zaferi değil. 
.ulhun 4r.\ e3&Slı prtmı da getirecek-

nun 2oa ve 80 incı maddelerine 
tevfikan ve ihtilas oluna.n meba
liğin Kızıl~v gibi kederlı günle· 
rinde felaketzede vatand~lara 
ve memeketin müdafaası J;ibi 
mukaddes bir vazife rl ifa ed"'n 
erlere elini, kucağını aG:n havır
kur bir mücsscsere ait bu'unma
sı kevfivetl mahkemece bllha~
sa takdiri te~dit sebebi savıl.:ı.. 
rak her birinin 14 der sene mü:3· 
detle a~ır hapse konulmalarına 
yedic-er sene mcmurivetten mt\h· 
rumivetlerir.e ve zimmetlerine 
V"ı.?rirdikleri mebaliğe mukabil 
Cela'ın 9977 lira 80 l:urı~ ve Sa
min·n 35 695 lira 80 kuruş ve 
Ş~mscttinin de 20. 704 lira 50 
kuruş aı!ır pnra cezaları ~lınma
s·na ve bu naravı l{rzılav cemi-
·etine tazmin etmelerine mah

Mm edilmi$lerdir. 

aşvekil 
Macar ve Beldka elçile

rini lcahu1 etti 
An!ı:ıra, 9 (A • .\.. ) - tfa~vı:kil 

Doktor Refik Saydam bugün sa.. 
at 11,30 da Macar orta ~lç;si Jean 
Vörenle'yi kabul etmiştir. 

Ankara, 9 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam Başvekiilette 

saat 10,30 da Belçika orta el~isi 

Pııtermotte de ln Vnillee'yi bera
berinde beynelmilel Ktzılhaç komı. 
tcsl murnhluısı Dr. Junod olduğu 
halde kabul etmiştir. 

2 milyon Alman 
• as. erı 

5,000 tankla Mosko
v aya yürüyor 

Londra, 9 (A . .r\) - (B.B.C.) 
Rus ııarbl bl!tUn ~:ddctlle devam 

ec!17or. 2 milyon AlmFJ., 6000 tankla 
Moakovaya kcrşı m•·n?zam taarruz • 
da bulunmaktcdr. A.n:an baııkumaıı.. 

danlığının yo:>mııa: 1.cttdlğl kıskaç ba 
reketl Smo!eru;kln !i~nıollnde KnliıılD 

ıaUkametlnt!e, Tlmo-:ı ııko ve Voro~i • 
lof orduıe.ı.··u:.n blr.l'~tlği noktaya. 
Smoıenıkln C'"tıubunrtA T!moçcnko 
ve Budlnnel ordı.:lnrınır. blrıeştUdcri 

Orclc doğrll yı.pılmnt.~dır. 

Bulgar · Fin ticaret 
miizakei·eleri 

Sof tJa, 9 ( A.A.J 
G!1%~tclcrlıı haber verdii!inc 

~öre, Bulgar;stan ile Finlandi va 
nras·nd.;ı.ki nıUznkerclere dün Sni 
yada b:ı.ş':ırmıştır. Bu n lzait~· 
reler billıac;sa Bulı;:ar tütUnünôJ-: 
ve başka Bulırar ma'lısullerinin 
ihracı için vamloıakta:lır. 

Bugün 1sviçredcn bir iktısat 
be) etinin g ... lmesi b~klenmekte -
dir. Pu'1dan b:u;k~ bir Rome·ı 
iktısat hcveti de şimiii Sofyad::ı 
bulunmaktadır. 

(Bcuı tarafı 1 incide) 

aynı zaman<ıa dığer bir tacli' içiu 
açık kapı bmıkm:ıktad::..·. Bu da 
knerikan gemilerinin muh::ı.ri·,ı 
memleket limanlnrma gitmeleri
ni yasak eden m:-.ddenin ilgası
dır Ruzvelt dHnya fiCr:ı\tiniıı 
1935 scnesir.de ilk dt.fa olara.K 
kob:ıl edilen biatraf ık kanunur..
danberi çok dcff .ştio/,!u: i!ave ~t
mt?kte i)diinç \'erme ve kiralama 
k~nun~ harp iHlnını n·ıml icabet· 
tinniyorsa teklif ctti~i. ta.~ilatm 
da harn ilünııu icabe~tırmıyece· 
ğini söylemi§tir. Bu tadilat sır! 
Aırıerikan hukukıınun rnüdafaa· 
s·na taa'luk eden bir ·nec-eledir. 

Ekseriyet liderleri Ruzvel~ 
mesaj·nın verilmesini müteakıp 
derhal harekete geçerek 8.\'an 
ve mcbusan ır.eclislcrine projel.:!r 
tevdi etmişler, şimrı.li Amerik~ 
ticrı.ret yemilcrlnin st'U1ılandırı1-
masmı yasak eden maddc?in ve 
l>;tarafl·'-: kanununun ılgası:.t 
istemişlerdir. Ayan meclisine 
arzcdilen kar arlM" .nilli bakım
dan Acil bir :mahiyet arzroen hı 
devrede şimali Amerik~ ticaret 
gemi'crini silahlaneırrnası veya 
si1fıhlnnmalarına mllsaade ctmc:;i 
için Cumhurreisi Ruzvolte kon
grenın salahiyet vermesini iste· 

' ' ,. 

V41{TT 

Sahte 
kontrolörler 

- . 19!1 
ıo -10 · \1 

Odun narkı fiyat m~!8~ 
komisyonunda görU~J 

A~nııan 
.teb1 ligi 

Berlin, 9 ( A,A,) 
Alman ordu arı başkumandan· 

htının tebliği: 

ikişer a y yirmi beşer gÜn 
hapse ınahkum oldular 

Anka.ra, 9 (Hususi) - 1zmi
rin Gördee kazasından Şevki Ci· 
banoğlu Emin Vefa SUrmeli ile as. 
len Bulgaristanlı Hasan oğlu Rem
zi Başa adında Uç vatandaş, fiyat 
murakabe kontroın sUsü vererek 
Etpaza.rmda bazı dUkkiinlardan fa. 
tura istemek ve haklarında zabıt 
varakası tanzim etmek g"bi hare
ketlerde bulunmuşlardır. Dükkan· 
cılar tarafından polise yapılan ib -
bar üzerine yakalanmlljlar ve cllr. 
mil meşhut mahltemesine verilmiş
lerdir. Bu sahte fiyat murakabe 
kontrolleri ikişer ay ve yirmi be
şer gün hapis cezasına. çarpılı:ıış.. 

larda. 

Narkın yüksek tutulmasına arııil 0 

mahkemeye verilecek ~ 
Fi t ura.k b k 1 d"' mJctrr. T?o-l<:).roıı:.1.jı 

Dün hususi bir tcblil;le de bil· 
dirilmiş olduğu Uzera !}ir Alman 
zırhlı ordusu İtalyan, Macar ve 
S 'ov;.k tcşkillerıyle takviye edil· 
miş olarak Dnieprepetrovslt'un 
şnrk kesiminden hareket etıni~ 
ve Azak denizine inerek Melito
Pol ynkmları:ıdn mağlQp edilen 
9 uncu Sovyet ordusunun ric'a· 
tini kesmişt:r. 
Aynı znmanda Alman teŞkille

rı doğuya doğru ileri yürüyüş· 
!erine devam etmiı{erdlr. Bu ta
kip esnasında muhafız krtal~rı· 
na mensup sür'atli bfr teşkil A
zak denizi sahili bo! unca Ber
diansk'a vararak şimtlden gelen 
zırhlı kuv\'etlerle birle ;:miye mu
vaffak 01muştur. Ser taraftan 
sımsıkı sarılan '1.ltı, yedi tilmen 
yakında imha edilecektir. Düş· 
manın zayıf bakiyeleri Rostof 
üzerine çekllmfye c:alL}lllaktadrr, 
i\Iuhnfız kıtalnrına mensup 
teşkil!er düşmanı yakında!l ta· 
kip ederek Mariopol'a varmış 
bulunmaktadır. 

Cephenin merkezinde dcrin1i
ğine delme hareketleri diğ~r bir 
büyük <;evirme meydan muhare
b~si hazırlamıştır. Arkalarından 
elıemn:.iyetli zırlılı kuvvetlerin 
tnatTuzuna uğr:ıvan üç Sovyet 
ordusu Briansk kesiminde imha 
edilmelerini bekEyorlar. 
Viazm~ civarında ~vri1miş o· 

!an Sovyet teşkilleri de buna ili\· 
ve edilirse Mare5al Timoçenko, 
Sovyet cephesinin heyeti umu· 
miyesinde tam verimle çarpışa
bilecek son ordulannı da feJa 
etmi~ bulunmak .. .adır, 

Hdtalardanbcri i:Jte bu or
au ı arm deY2mlı taarruzl.::.rt etra
fında ..,apılmış olan valan propa· 
,,.anda bu suretle kat'i olarak ye-
re vunılmu.ştur. · 
Lenir~adın batısında düşma

nın tanklar!~ yaptığı varma te· 
"~bbllııleri dUsman için ağır za· 
\•iatla al:im kalmıştır, 

A1man hava kuvvetleri, ordu
'ltın hareketlerine büyük teşkil· 
'erle müzaharet etmiştir. Asker 
'"onlulnklanna, toP<;u mevzileri
ne. miinalcale yollarma ve şimen· 
fer'ere tam muvnff akıvetle ta· 
11.rruzlar vapıimt:?tır. Dün gece 
Alman savaş tayYarelcri Len!n
~radda ehemmivetli askeri tcsıs
lere hücum etmişlerdir. 

Son haftnlarda lngiliz karasu· 
\arma mavnler dökU'mesine mun 
taı~man devam edilmiştir. 
Şimali Afrikada Almnn stuka

ıarı Topruk•da bir tnr.iliz topt;u 
mcvz:ine ve aktarma tesislerine 
bUvlik hlr nıuvrıfrııtrvetle taar-
ruz..:ıa bulunmuştur. ' 

Alman savaş t~vv3.re'eri seltiz 
ilkte-;;rin gecesi M::ı.rsa • Matr;ı? 
•:e Fuka yakınlarındnki !nSFılız 
tayvare meydanlarını bombala
rrı,c:l-:1rdır. 
Düşman. Alman topraklanna 

ak·n etmemiştir. 
DUşoan hava kuvvetlerine 

karı?I yQ.pılan savaşta, i'kteşrl: 
nin birinden yedisine !tadar 3::> 
düsman tayyaresi tahrip edil· 
mlıjtir Almanlar ancak üc tay
yare kavbetmişlerdir. 

MOSKOVAYA 100 
KİLOMETRE 

tsvicre lm vnakl:mnda.n bildi · 
rildi~ine ~öre, Alınan ordul~rı 
Moskovay~ 100 kilor.ı .,tre ~ıak aş 
mıc:ı.'ardır (Radtıo S?a:ete.<ıı) 

60 TREN TAHRiP EDİLDİ 
Dcrlin. 9 ( A.A) 
s Birir.citcşrinde Alnıan ~:ıv::ı 

kuvvetleri Sovyetlcre yeme.en 
son derece Fiddetli darbeler ın· 
dirmi§tir. Sevaş v~ pike ~yya
relerimiz teşl.il cdılen ce~ erde 
kı~tmlmış Sovyet kıtalarına 
karşı kesif \·e tahripkar hücum
lar yapmışlardı•. .Yüzl~rce ~~
man t~VYaresi terbil cdılen ~~
dafna t~bbUslerin!~. hepsını, 
bu tc .. ebbüs'er hissedılır cd•lmez 
a'·im bmılttınlarak Sovvet ha:e-

Hayfa bombalandı 
(Baş tarafı 1 incide) 

hedeflerine 1.<tnlY.ıL etltrmıaıerdlr. BU.. 

ytlk yangmtlir çıittığı gôrUlmUştUr. 
Tayyare d.:.fi tatıı:yalarınm mer .. 

mllerile ya.rr.lan:nıı o•anıar da dııhll 
olmak Uzere bUt•ın t:ıyyarelerimlz n.s_ 
l~rine dönml~lerdir. 

Aynı gece dt4m1:: bfr hava akını 
yaparak Slcilyanm ~ark s:ılılllerinde 

bazı malınllt!rl oomhıı..rdıman etml§ae 
de nüfueça :z.ııylat ve hasar yoktur. 

Slraktıaa.nın tanaı-e cıatı bat.arya.. 
ları blr tayyare c!ll~ılnnUşlerdlr. Bu 
tayyare sa.h!t clvnnn::IP. denize dllıJmU:s 
ve mUretteoat tamaın'l-e esir edilml§. 
Ur. 

Şimall \trikııda '}'f)bruk cephesinde 
dllıJman mU!rezeıerlnir. faaliyeti gö • 
rUlmUıtUr. DUşm!lll ~urıarı geri pil.! 
kUrtülmUı ve blrka<: esir alınmıştır. 

Alman av tayyareleri Tobruk cep .. 
besinde lkl dll§man tayyarest duııur. 
aıüşlerdlr. Olğer Alman tayyareleri 
dU:ımanm nert hava meydanlarına 

taarruz ederek iaşe dt'polarına ısa... 

beller kay.:lctmlgter ve yerde duran 
bir tayyareyi tahribe muva.f!ak ol .. 
muşlardır. 

Trablus ıızertne ynpı'an bir bava 
akını ancak ha!lt maddt b&sara se • 
beb olmu§tur. 

Şark! A!rlkada Gon:ıor mmtakasm 
dan hareket edtn ttn~yan ve mil.atem. 
leke askerlarlıı1e:ı mUrckkcp kuvvet. 
11 bir kol İngiliz kumz.ndanlığuıın mcr 
ıcezı olan mllhlm bir ı.IU~man mevziine 
~iddetle taarruz etml~Ur. Bu kol dllf. 
manm muka.vP.meUnl kırdıktan sonra 
onu ağır zayiatla t!.rara tcbar ctmı., • 
t!r. Kıtala:-ımız dU~tn:uı kUmnndanı:.. 
ğınm merkezuıl ate;c vermlgtir. Bir 
cephane deP'>ııunu tahrip etmlgler ve 
ve radyo Uıtasyonunu yakUktan sonra 
bir miktar esir, sılMl ve ma.ızeme a.. 
tarak har~ket Usle";1ı& dl>nmU:ılerdlr. 

Sırp çeteleri 
(Bcu, tarafı 1 incide) 

Bu tedbir1erin ilan edilmiş ol· 
ması, işgal altında bulunan mem
leketlerdeki mukavemetin şiddet 
ve genişliği htkkında bir fikir 
vermektedir. 
Sırp topraklannd.,_ isyan git· 

tikçe bir ceJ)he harbi şeklini al· 
maktadır Sırp çeteleri Saray 
Bosna yakınında. bir Jağı işgal 
etmiş'erdir. Bunların buradan a• 
tılmaları için Alınanltr tar~ın
dan yapılan gayretler akamete 
uğramıştır. Bizzat Almanlnr c~:ı
hi bu vaziyeti itiraf etmcktcdır
ler. 

Donau Zcitunı;ı; ismindeki Al· 
man gazetesi, 6 ilkteşri.n nüsha· 
smd!l. şöy'e diyor: 

Bu c:cvredeki bütün köyliller 
komünist şerterln avu!rnt. öğr2t• 
men papas veya eski tıubayların 
kum'andası altİnda sefer.ber edil· 
mişlerdir. 
Diğer bir Alman raooru da, 

son günlerde Yunanista.na gelen 
üç Alman tümeninin Sıt'bista!1~ıı 
aasviııi yeniden tesis etmek u:ın 
ku'l~nılmtları yUzünden mevcut· 
larmm azalmıŞ oldlt~cıu itira! 
etmektedir. 

Sof ya Elçimiz ~t mevzilerinin "'"rİ ile o''ln tr
tib'lt va"ıtalArıtı:.t hİİ"lH'!11 rda 
bulunmt=~lar barılıca dcmin:ot· 
tarını {e~heıtin çok Jı:eri'e"'nc (Bas trtrafı 1 incirle) 
kMnr muhtelif noktıılnrdan ktıs- kaleminde hizmete başlıy:ırnk ha. 
mişler<lir. Pu hUcumlar. esnasın· rl.ciye nezaretinde Tevfik p:ış:ıya 
da ağır yüklü 60 tren ... 1r sarnıs: hususi kalem mUdilrlUğU ot
lı vap.:on katan ~·c 17. lokomotı~ miş, Tevkif p:ı§anm sadrazamlığı 
tamamivlc tahrıp edılm113 ve ~3. zamanında da Stokholıne ccfir ol
h büyü!: miktarda trtn ve lo.w· muştur; Londr:ı, Ptı.rls konfcra.ns
m~tif hasnr:ı ui!rrıtt'arn.k durm:- lnrına gittiği zaman da. p:ı~anm re· 
y~ mecbur btrakılmıştır,. .

1 
fakatinde bulunmuştur. Bir roUd-

Bir tak1m garlar t.alını> edı - det mUtare.ke komisyonunda vazı. 
miş. külliyetli ml"e.tnrda volcu ve fc alan Şevki Berker Anltamd:ı u
marmındiz vr.gonu k~llan1lm:ız 1 muru si.yasiye mildUrU umumisi ol. 
bir hale S?etiri1mlstir. Bunlar· mu9tur; McclisJn UçUncU dcvreslııe 
yukarıda zikredilenlerden ayrı mebus seçildiği z:ı.mnn da Hariciye 
olara.~ yapılan hücumlar csn.Q.- V ckfi.'ctinde milstcşar bulunuyor -
sında cliismana verilen ha.sarat du. Sonradan kendisinin yine eıç·
mcyrnmdad r. liklerde hizmetinden is.Ufndc olun-

Alman tnvyarclcri vollar nze- mıı.k istenilmiş ve Sofya clciliği • 
rinde bombh.'arla ve otomatik si· mizc tny"n olunmuştu. Uzun zn. 
lfı.lıl"rla yeniden yüz1ercc otomo- mandanbcri bu vnz".fcde 'Oulunmrk-
.. •• • • • 4 • ı ~· .1. w •u A- ı • • • • .. ••• .. • ... 

ya m a e omsyonu un, ., ...... w- ,,.. 

vali ve belediye reisi doktor Liıtfi yine valinin ı;::;tJll 
Kırdarın reisliği altında fasılasxz tlmada bi; ~ • ..ı..tc' ti: 
tam 6 saat süren içtimaınds. odun 50 kuruş ın.Oll~cıı 
narkı etrafında görUşmUştUr. da 8 toptancı ~ 

Fasılasız, 20.30 a kadar devam deiumumfl'ğe t~ 
eden bu celsede narkı ve muhtelif rapor vercrelt bi>·et 
raporları tetkik etmiş, mUteha.s... tulmasma sebcudiırl 
SISlan dinlemi§tir, Bu uzun tetklk· ye iktısst IJl ~ 
ler sonunda, Kandıraya ve sair o- Süreyyanın d1l ,.eıv.:::.{. 
dun kesim mnıtakalanna gönde • nakline ka~~!" ,.e ~ 
rilmesine karar verildiği dUn ya- riyaset ettigı t fi)1 
zılan 6 kişilik heyetin fuımmdan ı:amma ··ekfı~e se).J 

""dilrtl ı.; earfınazar edilml&t:.r. Mllzakereler mum mu UJll>li ı 
sonunda komisyon, son defa ge- bulunduğu d ed ıerf 
çen salı günü kabul edilen 50 ku- karar te'inıil ~' ' 
ruşluk narkm ipka.sına karar ver- da mUddeiUJll 
miş vP iki genç muraknbc memu- rarlııştrrılınIŞt~· ~~ 

--~•" ,şl s• ru tarafından hazrrlanan raporun Bu çap~·ıece~ı 
isabetli olduğunu kabul etmiştir. nin teınizliyebı tb~t 
Bu hakikat kabul edildikten son • olduğundn.n ınn ~ t 
ra !Ik narkm yüksek tutulmnsma de dahil odun~~ 
amil olanların ve ilk raporu tan- hangi bir yoısu etere~ 
zim eden beledive iktısat mUdUr. lanlarm nınbk 111eıı 
lüğü murakib! SUreyyanm mahke- lunmalarr da. "e 
meye verilmeleri komr altma alm· leslndendlr. ~ 

Ticaret an aştfl 
(Baş tarafı 1 inc1dt) 1.ı. 

•• ı,_sc· 
T ürkiye ile Almanya arasında ticari tıl~· j!;İ 
anlaımadan mütevellid bü'a;ün tediy~t 11e ,,te 

11"' 
arasındaki diğer her türlü münasebatta.11 ı d~~ 
yat çok genit bir esas dahilinde tanzirt1 e 
maktadır. }. 

Müzakerat her iki tarafça Türkiye ife ıı1 &· 
smdaki ananevi münasebatı tavsif eden tıl J') 

vası içinde idare edilmiştir. lki hüküıııet 'fJ~ I 
arasındaki iktısadi mübadelelerin esasını ~(;:~ 
için tesbit etmek suretile iktısadi sahacfo· ı~ıı) 
manya arasında daima mevcut hulunınl!Ş oııl?" 
sebatı en geniı mikyasta nazarı itibare 
etmişlerdir. .~ 

So v wet Türk-Aırnao ııi 
,. hedesı nıP ~ 

t ebU.sti edilemez.::~~ 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet hıı- Ja,<;mnnm l~i tıı J'J 

herler bUrosumın bu sabahki tebll.ği: mıısmda ynranU ,ııll 
DUn gece kıto.ı:mmır. bUtUn cephe ~JerinJ t:ıncllr ,-~ r{Pil' !J 

boyunc:ı. dU.manla muharebe etmlr " 
terdir. V1azma, Brlar.sk ve Meııtopeı 
t.stlkametlerinde:d muhıırcbeler bU · ı ~~ 
ııa.s.sa §lddeLll olmu~tuı. Rus ceP,~1 . 

Londr:ı. 9 (A.A.) - " 
Moskovıın:n cenubunda k!ln Oreıın 

z!yaını kabul eden dün geceki Sov.. (.8%, 1 
yet a3keı1 tc"ıllğlnln bir illi.vesinde Rus ıruvve:ıe tl~(.11 
§Öyle denllmcktcdh": baret olan ınııl<~ 

6 ilktearlnue 19 Aın.an tayyo.resl oldukları tııkdlt~tııı1"~ 
hava muharebelcrlnıkı uU1'UrWmUatUr. vaya varınııtıırı ıcı:~ 
Zayi olan Sovyet tnyyıırelerinln ııdedl Almnnlnr.ı:ı ell ~ 
12 dir. Bund11n bR§Kll 7 Uktearinde ketleri, vıaz.:ntı ~ ııJ 
Moskovo. yakınında l G Alman tııyya- yakınınd:ı y:ıpıl ton!":) .1 
resi dUştlrUımU~tll ... Hennz natamam Ud ileri bnrci:.l!~!De il' 
olan matnmu.t.ıı. g6re, U§tcgrlnde ge. ler!.nln çember e51t• 
no Moskovıı rnltmm~a o.ltı Alman nım ıırzetnıeltt rı.-c!' 
tayyaresi d!lşUrtllmllrtur. Poltavıı<UUl ~ ııttl 
Lcnlngr.ıd ynkınI:"dP Sovyet tayya... makta oıan .ı\l P'.;' 

releri, Atms.r pi:ınJclerilc aıUhlmmn.t lma anudane bit 
:cakleden f 7 lamıyonu, bir treni, ~ kn.lmııktadır. fa) 
tayyare d:ı!l cllZUtn..-ru tahrip etml.§- Londrıı, 9 (/\ ıll V 
tir. Röyter :ıjaııs:~,-P·'t 

:Messcr,,:mt 109 Upmde tk1 tayyare mı mubııbirl 1>
1 

•• ~' -r; 
dUıUrUlmU:ıtUr. Almanınruı ~ 

Cenup cı!-;>hcslndc ~cvyet tayyare • yaptıkları t.tı.a ,,oD ~· 
ıerl, taarruz harekft:c":ı lcra. derek 81 lamııdığı aıın,.ıl ıltt~~ / 
dUşman tnnltı:n, a31rı.r ve mühimmat rahaten an1M'1ııt 1ıt 
nakleden ı SO kamyonu ve dört top cephenln ın~bt~etl ~ 
tahrip etmişlerdir. mo.hdut Ustıın1 1 ~~ 

Merkezi c.?phenln ı,u bölgesinde Sov ıemeğe muvııt'!al' 
yetıerin bir pıyaı:"c ct•zutrunı bir Al _ zayiatı ouyükttl~ A) 
man taarruzunu tard ve birçok tank Londra, 9 ~·ıı~~ 
tahrip etmiştir. lngı'li.z b~ .ııiflv 

• "'!>"" Jr! So"·ytıt hlıdndu, o (A.A.) on: ki vaziyetın }(t3v-,j 
Sovyetlerin tı:.hılyc ettiklerini bll • ortaya koylllCl tJ\djt 

dlrdlklcrl Orcl, Altn '"' Orllk nehirle. ürelin bo~ıı. fi ~e 1 
r~ln birle§Uklert :>erde ııynı isimle Rus tebliğinddıııt ~~ 
ıınılan villl.yetln merkezldlr. 76 bin ta.nm adun a d;ııv 
nU!uslud:ır. Yumurta ve kümes hay.. Rus başkUJXl~olt~tı 
v::ı.nı ihraç euen b:ıflıca zıraı merkez.. lik cmrind~ll c\~ 
!erden birlillr. Orfll §<:'l:rinln ehemmi.. akrbctİ balılS pl 

d 1 . (111',ı; 
yetini arttırım d:~ ~r t.ır scbeb c eı ımıyor. . ab ct1 ~ ıı..-. 
mlihim ctcm!ryollarm•n dUğUm nokta.. Sovyet sıl 111ıı f 
sında bulunnınsıuır. rUk bir kısIJll ,sı 

Orelln zaptı, Mo:!'.t'-vıının artık doğ'.. ne düşnıil-5 ollll ı;ıırt') ,-1 
rudan doğruya Domtnssm merkezine Amerikayı ~~~riıı~;> 
bağlı olmadığmm blr deUli .ııayıJablllr. rak müttc.fılt blrV et 
Orcl şehri 15tj4 Sc.'ler!Jıde le.sis cdllmlg mek zorunda. $0'~ 
tir. o tarlhlP.rde Mosl:ova devletınln l\faamafib, ~,·ı ~ 
cenup hı.dutları mUntchnsındıı. basit rlndcn MosltO~ileel'f 
b~r kaleydi. !.>nna &t•nrn 19 uncu naır.. muvaffak ol~ •d r.ıl 
da eski bir ltalc olmr.ı.ı itibarile yığııı. kaybolmuı dC~JJl ı:ı1 
lnrla mahkürniarı ve Polonyalı asiler tcsinin StokhO ~ 

t ı ltında ki ı it1~ 411 le siyası m np•l.sla:: ça ı nrı n A. 1 ha!JlleS J"'" ı 
barındırmıııttr. Bur.!nr burad:ı.n yn Si. man "'ttl v• iP, 
berynya yıı.t.ut sct.tacaulbourge gönde Tula'ya do/:! dJ'· 
rıımekteydiler. ıoıo senesinde beyn.z ztnnotunmak~I tJ1 .ı 
Ruslarla mUte~ekkll &meral Dontklno kovadan 50 ~1rtil P 
kuvvetlerinin etmaie ocğru en son va.. manl-3r her til ınıslftjc 
rabUdllderl nolctaydı. yorlar. Fakat ııf· ~ 

katle temsil etmekte idi. 
ÖlUmU z:ıylattnndır. Kendisine 

rnlımet diler, ollc~e taziyetler . ' 

ca dövUsüyorl rfıı11 
görülmedil< ltıt ı·t 1 

rı toı><:uvu. tn~il 
ri, bombaJırJ 



~ toeu ... 
~tı:ı· ,}. &okuıu§lylc eteği· 

•JtCdj~ 
~ ille o• bOyük dağın 
~ ~lıırı ll?ıer &Utunıu bir sa· 

ll'~u 
~tl l3u, mlnarc ltr. 
~ ln katalı vo kocıı 
'.lıı~' 'Vücudunda her §CY 

bir lc>l YU;,o; defo. daha bü· 
~ad .. bu b!rer - lunurdu. Mf. 

• ~ıı rn~trc idi, Gözleri 
t ha gibıyııı, Burnu fil 
l'~t Ornctıc ileriye doğru 
~hı<!~·. bu kadar lrlllgt· 

l ı f>tın.'\ ra. men "irkin • ll•:ıı "' 
b;r ae" Ul tn yüreğine iş· 
~ 11~''l:niı1ık vardı. Ba:ı:nn 

er111 .Yol.a.rında gUneşlc
kııkal 1-t e~ 31 de bUyük bl r 
at~ arını Y rlcrc kadar 

~~it llılatdı Vakıa böylo 
• oıcıu~ Sclnın1nmunın b!r 
~ iö nu bilecek çağda 
1' 8l<:t"'k' <orıt .,.. ıcrı aşırı nezn • 
~ ıtı~thı:l geliyordu ama, 

lt<q. &at \e korku tanı 
ile., h~a 8()\:lyorlardı. 

ttt 'e ıu • dt; masal devler!. 
~ 'lllııt ın •açan bir §ey de. 
~. ~ te Yapardı. Havalar 

1 ~ı:ı but k(llunu klSğe uza 
~ı.. Utın.n tıehrin üstüne 
~ • ~tı 
•l ita nmıf dudaklarını 

~~dı, :r <loya doya. yağ
!!.~ \7.n bazı bUyUk ve 
~a ~· kocaman sırtını 
~lıı Urur ve büyük n. 
''ll Ol lttlıe1 tlçeklerlnl ıaır 
l'la. 0 ~rdıı_ Devi kızdıran 

kaııt ~r t.ovı ahl!ksı:ı:lık 
~ <!evı danltmama'k 
• , .. teldik! kadar iyi ve 

\iA"'1,.. 
ıı~ ..,; r::u, Wlcedo hayat 

l'ahat geçip sldlyoı-

.~bıı.ııcı 
tt""' ttld• (.!~'8rlnrdan §chre 

lırıı ~ Br.bn, .eükflt1 ve 
t11zıu 14.mdı. Bir çok 

~hı erte dolu büyük ba-
\,} )t 

01llıızıarmd& güç tu· 
~ tamı ;.a,l'la !lQ ve kaybctml§ 
'~ 'lrarma bakıyordu. 
r. ~titf • babasmm aksi.ne 
~ 1 bı ıtn l'llemnun, ko.ru ııı· 
,t.rtck11.Gı. KüçUk beyaz 
ı:..~!llı ll1 ve topuklarına 
l~tıı eaçıartyte Dk g\ln-

~rcıı :ı Oehrin erkekkırlnin 
· \'ucuttu bir Mnyl8 

1'!(,~ ~ıt:~rı kadar mcak, 1 
t eı 

•ıı ·ll'.all]ar kadar par ı 

~e~oCalt denlz!crde glSrU· 
~nt~~b.r kadar kırmı:ı:ı 
tt '• 11

'! &1lzc!Uği gören-
~ ~llt O\uy la d tıı ıt"'l' or r ı. 
• ~ ~led:, o kadar alev. 

.,,_ ''lıtin bütün kadın· b -yl'll' 
"'~ ıır, değneklerle gü· 

!~~Uler, onu dövdüler 
~'!.\ >. • l\A b1Udn bir halde 
~ m'llı. 

lıa~ tıta.r. Hcp.slnln, o. 
't~ e.ı:uarın bu yan H!U 

biç üphelerl yok· 

kalbi 
Yazan : Feride Ôzpay 

. arıyordu kl., uznktan bir l§ık gö:ı:Une 
ç:ırptı. Son bir gayrcUe l§ığa doğru 
sUrUnmeye ba§ladı, fakat kuvveti git. 
tikçe azalıyor, ba~ı dönüyordu ... 

Gözlerini açınca. kendini gen!§ v.: 
ıstlslü bir knryohde buldu. Her taraf· 
ta yanan blulcrce ınum odayı aydın· 
!atıyordu. Btltün y:ıruıo.rı snrılml§, u. 
zerlne ipekli bir cl~,ıw glydirllml§ti. 
Nerede olduğum.: anlamak için etrafa 
göz gezdlr!rnen, lA ywıı b:ı§tnda aca· 
ip tostoparhk \'e kocaman bir §CY 

gördU. Bu seter kcrkudan bayılmnk 
ı:zcre iken, korkunç :ey konu~tu. Sc· 
81 ·çok tnUı ve yumu§ak geliyordu. 

- Korkmı.ı, diye slj,u başladı. Ben 
devim. Kapımın füıUnc"! l' seni buldu
ğum znmıın ölmek üzere idin, fakat 
§imdi lyile§tln. Yarın bUlün sarğıla· 
rmı çıkar,ao!l!:sln. Ama artık şehre 
dönmene !btiır.al yoY-, bu sefer mu· 
hakkak ııcnl XJdUrU:-.er. lst~recn bu
rada. imi, 1xın de ys.Jnrzım. 

Kı:ı:, kork•nıç olm~::na rağmen tat· 
lı tatlı kon'..l_:jan devi beğendi. Ve o 
gUnden lt.l!Mren bernber yaşamağa 

b:ıgladılar. Dev ml'suttu. Gllzel kadın 
ona !evknH\ıle yemekler pişiriyor, el· 
biaelerini utuıuyor ve geceleri onn 
!jarkılnr söyiUyordu Kadın da haya. 
tından memnundu. He,· istediği feyl 
buluyor. Çok güzel elmaslar takıyor 
ve geceleri dev uyudulctan sonra, sa· 
baha kndnr ıo.ynads:ı kendini seyred1· 
:>"ordu. Sonra. dev btr eğlence de bu'. 
muııtu. Ona. her g11n sarayın bir k!S§e· 
ıılni ge:ı:dlrıyordu. Bu glln resim gale· 
rlsinl, ynnn hnlılar salonunu, öbür. 
gUn heykeller koridorunu, daha öbUr 
gUn hazineyi, ve gUzel kadın günlerin 
geçtiğinin !ıı.rkma b.'e varmıyordu. 

Kndm bir s-ün sa.rayın alt k::.t aa· 
lonlarmdnn bit'lnde otururken harlku· 
lltdo g11.zcl ?lir ses iştttı. Bu ses kuş 
veya insan ııetılne benzemiyordu. Bu 
a~. parlak aylı ve esintili ııakln yaz 
gecclorlnde, yasomm kokularlyle be· 
raber, çok u:ı:akla.rdıı.n gelen aşk §ar 
kılarma bcnz17ordu. 

Genç kadt'l. bu sesin sahibini gör· 
mek sevdasına till§tU. Ve gece ilk ıııı. 
arzwıunu deve açmnk oldu. Dev la. 
kayit: 

- Hayal gönnll~stn. dedi. Buro.da 
senden ba§lt hiç kimse yoktur. 

(Sonu t1arın) 
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TEPERi\ŞI 
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Akşam 20,SO da 
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istiklal coddeıinde 
Komedi kısmında 

Aktr.m 20,80 dn 

Kibarlık lıuclalası (5 perde) 
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Bevoğlu Halk Sinem~ ·ı 
Bugün mn ine J1 cte. ı;-eco 8 de: 
1 - Lorel Hardı · Zafer DbnUşU. 

(Türkçe) 
2 - Panııık Pr<>notı>:ı. Yedi Cüceler. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

GÖZ HEKiMi 
Dr. Murat R . Avdın 

Ht'yoğlu Parmaklmp.ı tmıım otnkak 
:-On. ı. l'el: 416153 

Birinci sıml 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
I' IH ve RUU UA~TALIKLAHJ 

AnJ<nra Cndd 1 No. 'U 
\lıınyt'ne <ııaııtiı~rl: 1 :\ ten l~lba r,.ı 

MALUMAT 

ve su ilAvesile ka}11atacaksmız. 
kadar Pi ince nte§ten indirip üstüne kıı.· 

ra biber ve tuz serrıcceksiniz, &of. 

malı, bir nıcmıer Uzerine yayarak 
kunıtu.P kUçUk parçalara l.ymna
h. !ki f'ıa&tte bir ağm.<ı alıp erıtin. 
Ağız kokusunu ciderme-k için en 

vı ... xır 

11---·-----ıl Ramazan fıkraları: NI ana a ıar 
5 , 

Fatih E\lendlrmc Monıurhı,.,mıla 
Nf~lnnanlıır : 

Fatih Oruç Gazi sokak No. 21 de 
Blliınetçl Mehmet AJflCB.oğlu ile Şerife, 
Fatih Hatızoa§a svk&k No. 7 de Ust 
teğmen Kenan Czt.llrkır.en ile Mukad· 
dcs Aksungn, Fatih Hanedan sokak 
No. 15 te tınnc! şe ... lf Co:kun ile K~· 
rime Er, Şeorem1111 Elektrik sokak 
~çl Ahmet :dlçginer ll<. Vahide Tuna, 
Fener Kesm~kayn :>okek No. 3 te nr. 
keı1 memur Tal!lt Taı:cogan :ile Bel· 
kia Datogıu. EY:.'P !slı\mbey cad. No. 
18 de gilmt'Uk n:emuru Ali Ekrem 
Dlnç ile Medih:ı Arle.ımğlu, Karagtım· 
tilk Cevizli bahÇJ> 1K>kna No. 6 da şc. 
för .Muvaf!<>k A•e§:f Ge Hatice Biçici, 
Ayvnnsaro.y .tı.gııçıı::C'şnıc sokak No. 
89 dn doku:ııaC"• Mehmet Yılma:ı: ile 
GUleUm Bayındır. Fatih Kocamustn 
Capnşa No. 53 tc- Klltlp Mehmet Ma· 
navoğlu ile Hatice Çetınknyn, Samat
yn Cerrnh[Jaşn r.~d. No. 12 de Tüccar 
Salt Bo:ı:knya .ıe Snb!ha Daraağan, 
Snmatya 1mam ııo~r.lt No. 25 te Bak· 
kal Bchlr Akar llt> Ayııe Seziş, Orhan 
Namer ile Hadiye Sultan, Samatya 
Dero sokak No. l.7 i!e Vatman Niyazi 
Dur ile Aliye Mıı!, Eyüp Şlrazc çık· 

ma:ı:ı No, 5 t e ıuınhlk~r Burhan ören 
ile Sabiha Ça:ara~lıır, Fatih Kırçcşmc 
Ctıml§Crit soltal< No. 2 de Elblscc! 
Salt .Ayıınl:oz ile MO!levver, Eyüp Qı. 
mlkeblr Tekte .ı.okıılr No. 20 do §O!ör 
Hıısan Basamı~ Cf" Hatice Barira, 
Samatya Al\-:.ıçk'l1'nn sokak No. 25 le 
l~I Mııstafo. $~sar flo Muko.ddcs 
MaUı, Rnm.z Re,:ıdl' e mahallesi, No. 
!9 da Seyyar ı;atıcı Ahmet İzbul ile 
Na:ı:mıye Dereli, Balet Hancı Hamam 
sokak No. S te D:ımirel Nabi Köse ile 
Nerlman Sevindi, Kıı.ragümrUk BllAl 
sokalt No. 7 do Berber M. Sabri Esen 
ile Ay§O fülıç, f:.laıns tya KUrkçüb3§ı 
ııoknk No. 22 de postacı Şeref Kar• 
ile Hatice örı,,. ("lı;tteğmcn Na§lt SU 
say :ile Fikret Konay. 

Ateşe biz karışmayız 
Ramarnn (rfuıU, Ye:niçeri ağnsı bir ı 

Bckta§lye rastlar. Rcktaşr, rakı ş~o· 
sini cUbbestnın altmda eaklaır.ış, gidi· 
yormuıı. Ağa yaklaşın~: 

RU 
Yazan: l ürkçesi: 

lstanbul Erkek Öğret
men ~kull•na kabul 

edilenler 
1941 - 1942 yılı için öğretmen 

okullarına dev:1et hesabına para
sız yatılı olarak 510 talebe alına
caktı. Bu müna ebetle yapılan 
müsabaka bitrni!;, kl}-Zananlar 
muhtelif mmtnknlard~I mck· 
tep'ere verilmiştir. lstanbul er
kek öğretmen okuluna verilenler 
şunlardır: 
Asım Kaptan Afyon, B . Falı· 

rettin Kıra! Kabata.~. Nacatin 
Aksoy Pertevniynl, Şevki Tan 
Pertevniyal. Selami Toker Anka
ra. Osman Veri Ank~a. Hasan 
Akyürek Ankara, ~ 1urettin Er· 
soy Ankara, Ahmet Çivg-in Ba
kırköy. Halit .Şanlıözenci Bartın, 
Halil özansoy Beykoz, Hasan 
Uzmay Beyo~lu, Y. Sadık Sel· 
çuk Bilecik. N. J{emn.l Sönmez. 
soy Cağaloğlu, Süleyman Düzen
li Corlu, Aziz Yılmaz Ç'.or'u. Meh 
met Türksen Edime, Emin Sü
mer Edirne, Mustafa Sabri Anıl 
Karadeniz - Ereğli, Ali Varol E
yüb, Bidayet Yavuz Eyüb, Ad· 
nan Turani Gazi 03man paşa. 
Tahsin Pelit Gelenbevi, H. Basri 
FJSen Inebolu, Muzaffer Gürbüz 
İnC'bolu, Cematc!tin Güvendik 
Kadıkoy, Ahmet Kırlı J{adıköy, 

- CUbber.ln tlltında ne var .. diye 
cübbesini ac;ıruıı. 

HiddeUe sormu§: 
- Bu ne? 
- Şi~ .. 
- lçindeld!. 

. - Su .• 
Ağa da ve:- baka~m .. diye rakıyı 

lslemlı;. Bektaşi f'lle:-lnı bnvaya açıı. 
rak:, . 

- Rakı ol ya mUbıırck .. diye dun 
etmcğe baglı:ıtnL,. Yeniçeri nğnsı, Bl'k· 
Lnş!ııin 1<urn1tzlı!f,nıı 1=Hlmllıs ve: 

- Köfteho~·. dem~. Suyu rakı yap· 
mak hilncr değildir. ~uraW.. bir yan. 
gm var. Bır tUrltf sôndUremiyorlar. 
Git bir Defeıı et de söneUn .. 

Deyince, Bekta~: 
.. 

- Yok azizim, demiş. .Ateşe t;l.ı 

10.10.1941 
7.S3 Hafif parçalar, 7.45 Ajanıı ha· 

berlert, 8.00 Mllzik: ~enfonlk parça· 
lnr, 8.30 Evin saaU. 12.S3 Türküler, 
12,45 Ajans ha.berlerl, 18.00 Karl§ık 
&ıarkılnr, 13.80 Kanşık program, 18.03 
Fasıl s:ızı, 18.40 Svlng Kuarteti, 19.00 
(İktısat Saati), 19.lv Radyo S\.ing 
kuarteti, 19,SO Ajanıı. 19.45 KlAsik 
TUrk mUzl~l progran:.., 20.16 Ratlyo 
gazetesi, 20.4~ Su:ı:inı:.k makamından 

oarkılar, 21.00 Zlnuıt Takvlınl, 21.10 
Temsil, 22.JO Radyc 8ôllon orkestram, 
22.30 Ajans, 22.45 Radyo ııalon orkes
trası, 

Cuma jcumartesi 
t O J. teşrin 1 l 1. teşrin 

Ra.mın.a.n lı! Rıımaz.an 10 
Hızrr: 1~8 Hı;r.ır: lGll 

Vakitler Vuat1 E'Z~!~I VasaU 1-::Zııni 

Güne~in 
~J.06 1,, .. , .. 6.07 12.29 

doğuğı! 
,. .... 

öğle 12.01 6.%3 u.oı 8.U 
ikindi 13.11 o.ss Jli.10 o.ss 
Ak§anı !7.8'7 12.00 1'7.86 12.00 

Yatbı 11).09 l.SO 19.0'7 ı.so 

imsak 4.28 ıo.~ f.29 J0.&2 

Selim Dağlı Kadıköy, Cemal 
Çavd~roğlu Kadıköy, Şinasi Bü
yükakpınar Kadıköy, Ali Sedat 
Sarıkaya Kadıköy, Omer Kara
dayı Kara.gilmrük, Nedim ı\kol 
Kasımpaşa, Mustafa Livacttiı: 
Kasımpa.~. Şevket Ç-elikkanat 
Kırklareli, Fehim' Ateş Kırklare
eli, Asnn Kucur Kumkapı, Meh
met Türkoğlu Kumkapı, Süley· 
man Sırn Sinop, Mehmet Şahin 
Sinop. Nejat Oygan Şe.'l.remini, 
Jibrahim Erdoğan ÜskUdar, Zeki 
Akk<>k Oskildar, Şaban ncrip;en 
Yenikapr, Hüseyin Karahan Ye
nikapı, Kemal Denk Yenika.pı, 
Abdullah Di.i.sınez Pendik, Sabri 
~rol Pendik •. 
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Elleri omuzlarımdan kaydı, ve beni Meta .h~a 
kendisine doğru çcl:crck göğsUne bastırdı ve dudaklannı 
dudaklarnnda ezerek aç bir ihtirasla, beni öptü •• Öptü .• 
Bu arada da, en ~zcl aşk kelimelerini fısıldadı. Nerede 
ise bütün irademi Jrnybcdecek, ve fikrimi değiştirecektim". 
Fakat birden aklımı başıma topladım, Onu huşunetle it-, 
tim, ve: 

- Beni rahat bırak! . .' diye söylendim. Aşk, ~k .. Hep 
aşk Daima bu terane .• Ya ihtiyarlayıp, sa~lanma ak 
di:işfoğü, ve yorrrunluk, üzüntü, k~derde!1 yüzilm sol~p 
buruştuğu, saadet, neııe umacak ibır şeyım, tutunacak bır 
c':alım kalmadığı zaman ne olacak 'beyim... Artık bıktm, 
usandım Bu ha.yattan. bu sefaletten usan~nn. Evime,. 
Üz evim~· gidiyorunı .• Buna da mani olamazsm .•. 

Ve başımı ynshğıniil giimeı-ek hıçkı1!1- hıçkıra a~l:ı.· 
mıya baa'a<lım. Komşuların. duymasına bıle ehemmıyet 
sınlar, genç evliler, daha. bır ~ene. olmadan k~vgaya tu .. 
vcrmivordum Varsınlar, ıstedıklen kadar dedikodu yap· 
tuştular Gö~yaşları. hıçkırıltlar ibaşgösterdi, desin'er .. 
Artık b~ralarda duracak değildim ki,,/ Bu tabaka bcı}i 
artık didi~in edemezdi, rahatımı bozamazdı. 

Con ::ığır ağır knlk.tr. Sözleri, boş bir teneke leğeue 
<lüşen yağmur damlaları 7 ibi sıkıcı ve manasızdı: 

- Sana mani ... olacak ... değilim, Vera .. Senin böyle 
ciddi •. karar .. verdiğini sanına ... mıştım. Vera, Fakat 
yanılmışım ..• 

Nasıl olmuştu, hatırlıyorum. l~kiden Qll.c'l biı· kere, 
Con, demiştim. ben seni ebediyen ve ıbir g\in seveceiim ... 
Ve şimdi ise, hir r.cnc lbır gün sonra evlediğimizin ikinci 
yılının ilk gününde ba.ba. evine dönüyordum. Hayır, ikin· 
ci yıl başlam1vacaktı. BUtiin evlilik saadetim bir sene 
bir gün sürecekti. . ~- . ·' 

llk günü babam. gözlerindeki o yumusal< bakışları, 
sert, kesik sözlerirıl yalanbyarak: 

- Hele §iil~Ur akıllandın.. Memnunum ktz.. Sen, 
· ; c indcnein · en iyiyi arn · 

P/TJGRILLI 
ı ........... 1';111 ........ ~-lftll .... 
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Küçüğün küçük sarı başı kadar 
Teodor Zuif eld için dliny&da kıy
metli hiç bir şey ~ ol:tu Hayal 
ve melankoli dolu bu küçük b~ş 
için Teodor Zuifeld ~rn~ defa i· 
çinde yUzdliJ'Zü yalnn ,.,, cirkef 
fı'eminden kendini 'kurt,u·mnk i
çin ceorinef" etrniştı. 

Düşiinür. benim ruh .. mdaki 
faica biitlın zen~inliği ~ördukteıı 
sonra birdenbire fakir dilfımcl. 
veyahut da scvmiye baf'ladığım 
kadını kaybetmek dP~ıi, benim 
asıl faciam kacmak. km tulmak 
tc§ebbüslerimin muvaffak olama 
masıdır .. derdi. 

Klicük Cinci yorulmu~tu. Dıi ~ 
kündü.. Profrsör Mayer küc:ü
ğün gözleri üzerine dU~en bir tu
tam saçım cekerek ka 'dırdı: 

- İşte, dcd;, n<'vras tcnits c0· 
cukların alilmeti 

Cinci <'ocukl :.ı_6;nn ı ağm n a 
cıkmu; değildi ... Oburdu, faka 
yalnız Utlü çıkolatn ile fındık 
yemekten hoşlanıyordu. Ya'mz
ca bir tek kişi ona yemek yedi· 
reoiliyordu. O da babasıydı. Tc
odor Zuifeld <:ocuğu dizlerin' 
oturuyor, lto'unu beline dolayor 
ve bir hikaye anlatmıya başlı -
yordu. Küçük bir şey sormak 
veyahut hikayeye karışmak içiı. 
ağzını açtığ-1 anda da derhn' ka· 
şığı ağzına sokuyordu. 

Zuifeld anlatıyordu: 
- Farele: pndi!;ahmır bir kı· 

zı varını§ ... 
Cinci cümlevi tamamlıyordu: 
- Yani bir prenses ... 
- Evet kız.ım, padişahların . 

kralların kızları prenses o1urlar. 
- Yalnızca fare krallarının 

kııları mı baba,? 

. - Hayır kızım. öteki kralların 
kız1an da prensestir, 

- Prenses Jizel dP bir karal 
kızı mıdır baba? 

- Hnydi yavrum, ağzını gü. 
zel aç. da kaşık girsin. Hem 
muttasıl sual soracağına biraz 
dinle .. lşte babası, yani fare1er 
kralı. kızını dün anın en kudret
li mahluku ile evlendirmek iste
mL~. ve nazırlarına. kumandan· 
lanna, kflhinlerine dünyanın en 
kudretli varhğ-ınm ne olduğunu 
sorup öğrendikten sonra kızım 
güneşle evlendirmive karar ver
miş., 

- Amma, baba •... 
- Sus kıznn. ağzın dolu iken 

konuşma. şimdi çiğne, .vut, son~ 
ra konuşursun,. 
.. - Amma baba. prenses bir fa· 
reyi seviyordu, onu söylemeyi u
nuttun .•. 

- Evet kızım, unuttum. J{ra
lın kızı küçfik. ,gri, zavalh bir fa
reyi sevirormuş amma, ;tabii 
bu fare bir kral kıziylc ev1enemi· 
yecek vnziyettc imiş, fakat kral 
kızı güneşe vermiyc karar ver
dikten sonra da bundan vazgeç· 
miş. çünkil o sırada lbir siyah 
bulut gijne~i kapamıyn b~la
:nuş... (Haydi ağzım $rlizel aç.J 

- E. sonra ne yapmış? 
- Bunun üzerine kızını bulut· 

la evlendirmiyc karar vermiş •.• 
Çünkü bu'utu güneı:ıten daha 
kuvHtli bulmuş .. 

- Sonra? 
- Sonın.'birdenbire balomş 

ki dallar "allanıyor, birden toz 
lnr, tonraklar k::ılkıyor, yaprak
ar uçu~uyor .. O ?.aman bu kuv 

\'elin ele rUzgiir olduğunu öğren
mış ve ruzgar ·ddf'tlc esince bu
ıutı.ı önünde ı,:ürdüifü gibi götlır
nıüş, Bunun üzc.rine kral kızrnı 
ruz~fıra verm\ve karar vermis 
! l.okmavı h i ri ğ"ne.,.) " 

- Ben doydum. baba, artık 
t<'miyonım. 
Diye Cincı babasının koluna 

va ı 

-

0

Hnydı rocu~ım. biıaz daha 
ayret .. Bak hikfıyc de sona ge

livor. Dinle .. Faknt o kadar kuv
\ etli, kudretli ruzgar meşhur 
Çin duvarı karşısında pek aciz 
k<.lıyo!"Irlu.· . 

- Bu Ç:n duvarı dediğin yer 
nerededir baba? 

- Uzakta kızım . çok uzaklar 
da . .. 

- Sen bu duvarı gördün mti 
baba? 

- Bayır kızım .. 
- Peki. Mim hala gördü mü? 
- O, belki görmüştür kızım. 
- Peki baba. şimdi Mim bala. 

nerede? 
- Piyer amcanla beraber A· 

merikada kızını •. 
- Halam hiç gelmiyecek mi? 
- Gelecek kızım.. Sen §imdi 

~ıikfı.yeyi dinle: Kral Çin duvarı
m öğrenince: "Ben de kızımı Çin 
duvarına veririm .• " demiş. Fa
kat ... 

- Fakat? 
- Aç ağzım, al şu lokmayı da 

devam edeyim.. Fakat o sırada 
kıal, küçücük bir farenin, Çin 
duvarını kemirmekte olduğunu 
görmüş .• 

- Küçük. ın-i. zavallı bir fare 
değil mi? 

- Evet kızım, kUçük, gri, za.· 
vallı bir fare, Çin duvarmı ke
miriyormuş ve bu f arc kralın 
kızının sevdiği fare İnli§ ... 

- O zaman kral ne yapDllfl 
baba? 

- O zaman kral küçücUJC fa
renin güneşten, buluttan, rtiz • 
gardan dnha. lnıvvetli, daha kud· 
reti olan Çin duvnnndn.n da da
ha kudretlı olduğunu kabul et
miş ve gti7.el prensesi fa.re ile ev
Jendirmi§ .•. 

Cinci her zaman baba..c;iyle so
kağa çıkmaktan hoşlnlll)"Or, o 
da Teodor Zuifeld gı"bi bazan gü· 
rilltüden, ha.zan sessizlikt~n h~ 
lann or. ve baza.n gürültülil, lba
zan da sessiz bir köşe aramıyor
du. Cinci kendi zevkine göre ka
labalık olan cadde'erden hoşlaxn
yordu.: Bunlarm en başında ye
ni açılan Jansenius cad.Cesi getr 
yordu. (Dooamı uar) 

değeri yok minem; gitme, olma.z mı Veram •• " Duda.klarr 
saçlal'Jmda geziniyordu: 

"Bizler hayatm hakikaten birer canlr :parçasıyız Sen 
bir parazit değil in cicim. Sahiden değilsin. Yoksa ·bana 
,·armazdın. l3a!1a ll:nçmazdın. Kalacaksın değil mi!'' 

Con, umduğu cevabı alacağına inanan bir adam gi
bi kouşuyordu. 

- Hayır .. demek ister gibi ba.5unı salladım MQtecs. 
sirim Con, dedim . .Anlamıyorsun, evime dönüyorum la· 
ter hakiki olsun. i ter olmasın .. Benim alıştığım hityat 
budur ... 

Bh·den beni kendisinden kopanrmışcasma itti: 
- Öyle iı:e git, dedi. Sana mani olacak değilim Ben 

J.:endime bir arkadaş, !bir eş. bir karı aldığnıu -sa~ 
cium. Bir dı., bir lrnbuk, bir k~lleş mahl(ı!{ değil. Evet .. 
Sen bundan başka bir şey değılsin Vera! •• Aynada b!r 
ı,endine bak! .. Evet. bir kabuktan ibaşka nesin ki.. Saçla· 
rın a1trn başak, vücudun ~yaz k<:difc gibi •. Gözlerin ise 
bütUn umud ve vaatlerle dolu, ?.engin .. Sen muhteşem bir 
ma~fnza ·ın, fakat ne yazık ki içinde mücevheri yok.. Ben 
bu mücevherin ~ !l'nhf~d~ olduğu:ıu sanml§tım •.• Ne 
·azık. ne ynzık Kı •• Degılmış .. Git. bir çoklarının biltiirı 

mal, mUiklerini kaybettiği bugtin'eruc bile r.engin kalma.. 
ı.ın yolunu bulan brıbana git ... lhtireııl ki, o, ve Sedrik 
Blevn denilen züppe, benim asln bulamadığım mücevhere 
ı·asllar'ar ... 

- Coıı ! .. Söyleme böyle, Con!.. diye tnıcdim. 
O. devam etti! 
- O. seni istiywdu Aynı oo?d r .... Neye onunla 

c:vlenmc:din? Nedı .• benimle l,ar,arnk. bana bir ısene cen
net h11y~tı ynJ;attıl~tnn "l'nra ı{>eni en kızgın cehennemler<' 
~tıyo?'r,..Jn, söyle ... 

Ked. yavrusu sc:· :ıcı nuyavb.dı. Hiç bir ~Y ifade et· 
nuve b""T t>Psk: 

· - J-:ayva ... e:\311 ~ı.; ~a.. Us. 1 • l'\e'İiltl. 
u • r:•rin bir t:,vırla: 
-- A c \, ! <l.' t .il"r:td: R· f'f' muthi bir ~ 
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Açıkgözlere verdiği ahlak 
dersine hay an olduğum 

Hataylı kız 
Demiryollarımızuı ulaşt?ğı her 

mmt.aka dahilinde tren yolculuğu 
yapa.bilmek için büyük ve mühim 
bir kabiliyete ihtiyaç var: Açık 
gözllik .. 

Bilhassa Ankara üzerind~m ge
çip Haydnrpaşaya ulaşan katar
larda rahat olmaktan gccerek §ÖY
ie oturacak hatta ilişecek bir yer 
bulabilmek ıçın açık göz olmak 
şart.. Bn7.t vatanda.şiar da diğer 
vatandaşların safiyetini, nezaketi
ni bir maden gibi işleterek kendi 
rahatlaramr temin ediyorlar. Bu 
hal ne dereceyo kadar insaniyete 
uygundur? Bunun üzc'rlnde dura
cak. değilim. Fakat sıra.qr gelmiş
ken bir kere "kompartlmanda yer 
yok!,, diye nasıl atlatılmak isten
diğimi ve o sırada on yaşından 
fazla olmryan Ha.taylı blr k~ 
kızın gösterdiği fazileti, büyüklli
ğü burada nnlat.rruı.k isterim. 

Samsun veya Sivas - Kayseri ü
zerinden gelip Anknradan da yol
cu alan trenlerde yer bulmanın 
r.c demek olduğunu ancak başına 
gelen bilir. Ankaradan trene bin
mek istiycn bir yolcu bütün kom
pa.rt.ımanlann hatta koridorların 
dolu olduğunu üzülerek görür. Fa
ka.t aldanmama.h yine yer arama
lıdır •. 

t,te ben böyle bir trenle İstan· 
bula dönmek mecburiyetinde kal
mI§ ve kala.balık trende yer ara
ınağa. koyulmuştwn. Tren kori· 
dorlara kadar dolu idi, fakat ben 
yine her kompartnnanm kaptsuıt 
açmağa ve arkamdan sa\•rulaca.k 
ağır sözleri peşinen iade ederek: 

- Dolu mu?. Tamam mı? 
Diye sormağa karar vermiştim. 
Kompartımanların kaprlarmr te-

ker teker çekJ.yor ve ı;onıyordum · 
- Ta.marn mı efendim., Bir 

kişilik yer yok mu? 
Sanki sözleşmiş gibi her ko::n· 

pal'trmanda her ağızdan aynı ce
\'&P yükseliyordu .. 

- Tamam .. Altı kişiyiz ... Hatta 
fazlamız bile var .. 

Fakat her zaman kompartıman
da. altı kL5i göremiyordum.. O za· 
man içime bir §tiphe dUşüyor, fa
kat yine hiç bir vatandaşın iki sa· 
atlik istirahatini temin için bu şe
kilde yalan söyllyeceğinl kabul 
Eldemiyordum. 

Belld onuncu kompartmıanın 
ka.pmmı çektim \'e sordum: 

- Bir tek kişilik yer var mı e· 
fendim? 

Yine sözleşmiş gibi hep bir a· 
ğızdan: 

- Tamam .. dediler .. Altı kişi
yiz .. 

Yalnız kompartıman yolcuların

dan bir tanesi bu ceval>a iştirak 
etmemişti.. Bu on yaslarında ka
dar tahmin ettiğim bir kız çocuğu 
idi .• Tam ben kapıyı çekip dr.sarr
ya çıkacağmı sırada: 

- Ağabey, dedi.. &.ııhn yanım
daki yer bıo§ .• Bu efendi ayakla.rı
nı mat.rp yatsın diye sana ''ta· 
mam,. dedi .. F.sasen her kim gel
se ''tamam,, diyorlar, sonra ayak-

lannı uzatıp yalıyorlar. 

Ben de şaşmrştmı. vagonda bu
lunan diğer üç yolcu da ... ve hiç 
birimiz küçük kızm bu açık hare· 
keti knrnısmda ağzımızı açıp bir 
tek söz soylıyemcdik •. 

KüçUk kızın bu şekilde bana yer 
vcrmesile nramızda başlıyan dost
luk yolda bir hayli ilerledi .. Bu 
kliçük aslen Hat.nyh idi.. 1.smlnin 
Neclıi olduğunu söyledi. Tahsıl: 
için 1stanbula nRabevsinin yanma 
gidiyordu. Geçerken Kayseriye uğ 
ıanııc~ amcasuıJa da iki hafta kal
mıştı. Hataydanbcri yalnıı: seya. 
hat ediyordu. Crvıl cMl bir hali 
vardı. Serçe kuşıı ~ibi muttasıl 
konuşuyor. :Mektebini adını, yapa. 
cağı tahslli anlatıyordu. O kadar 
ki trenin Eskişehire ııasıl geldi· 
ğini bile pek farketmcdik. Treni
miz Eskişehlrc gelince: 

- Ben inip bazı 3cyll"r alaca
ğım ağn.bey .. 

Dedi.. Korktum parmak kadar 
bir çocuktu bu .. Beceremez treni 
kaçırır.. Yabancı yerlerde akşam 
\'ak ti sefil olurdu: 

- Amnn dedim vaz ~eç., Bir
den lren kalkar ortada kalı~m .. 

- Hayır, dedi, tren burada el. 
li dakikn kalacak .. Ben o kadar za· 
man ~mrfında işimi halleder de dö
nerim bile .. Hem treni kaçırırsam 
da ne olacak .. Ortada kalacak dc
ğillin ya .. Bir otele iner Haydar
pa.~y~ telefon ettirir bagajlarnm 
caklatrrnn. Ben dn ertesi günkü 
trcnl~ giderim •. Çok çok ağa.beyim 
bir gUn fazla. istasyona çıkmış be. 
ni beklemiş olur. 

Küçüğün bu cesaret ve zekası 
karşısında dilim tutulmuştu .. Bir 
şey söylemedim, o indi gitti .. Ben 
de biraz ~ehri görmek için tren • 
den indim.. Hareketimize on da
kika kala kompartımana döndü
ğüm zaman küçük yol arkadaşım: 
benden evvel gclmLs, yerine otur 
muş buldum.. Önünde ve filede 
bir çok küçllk paketler, kese ka
ğıtları vardı. 

- Vakit geçirecek biraz bir §eY 
!er ndım ağa.bey. dedi .. Haydi gol 
yiyelim .. 

Ve bütün ısrarlarıma rağmen 
bana zorla. yedirmcğ~ ba§ladı. O 
kadar müşkill mevkide kalmıştım 
ki tarif edemem.. Benim yapaea
ğmı ikramı o bana yapıyor hem de 
zorla 8.mirane bir tavırla yediri· 
yordu .. 

Mahcubiyetten yerlere geçmiş
tim, Fakat diğer taraftan da bu 
küçliğün zekasına, cesarct:ne, her 
haline hayran olmaktan kendimi• 
alamıyordum. 

Konuşa. konuşa biz yine zamanın 
geçtiğini anlamamıştık .. Trenimiz 
Bozöyük jstasyonuna gelince pcn
cerayi a!;ltk ve dışarıya baktık .. 
Küçük yol nrkadıışnn birdenbire: 

- Abla .. abla .. 
Diye feryat ederek yanımdan ay

rıldı ve bir 1ıihzada vagondan aşa
ğıya inerek trene binmek üzere 
hazırlanan hlr kadının boynuna 
sanldı .. Bu lesadUf muhıütkak ki 
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dir Vera .. 1nsal1ah böyle bir akıbete uğrama.. ve şapka· 
sırıı kaptığı gibi kapıdan dışarıya fırladı. 

Haykırdım : 
- Con, .\ila.ha ısmarladık demeden mi gidiyorsun, 

Con .•• Buna.. istih1.a ile cevap veren odanın derin sessizli
ği oldu •.. 

Yesiın, birden mütilis v~ ani bir hiddet kasır_gası 
ıe]clinde kükredi. Conun bu suret!e hareket ve beni bu
şekitde muhıı.kem~ etmiye ne hakkı Yardı? O kendi YlU?a
Yl§lnı tabii buluyordu, çünii bir ba§kasmı görmemişti. Bu 
ise benim tamamiyle yabancı olduğum bir atemdi. İ~te 
Çlbanın başı burad.1 kopuyordu. Biz biribirimizc yabancı 
idik. Aynı iklimin insanları değildik. Onun arkadaşları, 
muhiti, hatta Cız düşünceleriyle benimkiler arasında dağ
lari kadar fark vardı. Biribirimizde kutuplar kadar uzak· 
tık .• Bunu neden, neden dnha evvel 11;önnemiş, sezememiş
tim ? •. Aşk narin, çabucak kırılır bir şeydi. Güzellik, ne· 
şeli kalıkaha'ar ve yıldızla bezeli gecelerle yaşnrdı, Fu
karalık. yoksulluk 'e o kadar n~frct ettiğim borçlar onun 
içini, zarif tül v.ibı kanatlarını ürseler<li. Bu da kaybo· 
hınca. ortada yalnız bir ş0y, dümdiiz basit eviilik hayat.: 
kalırdı ..• 

Con neredeydi? creyc ~itmişti? Muhakka!: ki ac:ık
mı§ olmalıydı. Tavuk vahnisi tenceresi ile lokma sa.hanı 
ocağın dibinde boyunları bükük durup duruyorlardı. 

Bugün lbiziın evlendiğimizin yıldönümüydü, ha! .... Ben 
iae 'bunu :tamamiyl<' unutmuş gitmiştim. Aklımda olan 
~ine şey, bir 3n evvel eve, babamın tvine döneceğimdi. 

Con. gece yarıorı(l.ın sonra .. aat ikide eve geldi. Çif· 
te yataklanını.tın crasmdaki gere ma asının üzetindc du
t'"dn radywnlu saat bir hayalet gibi ışıldıyor. parlıyordu. 
7..orla gözlerimi .kap:yarak uyuyormuş ~ibi yaptım. Bu, 
beUlj de 'bir kahpelikL ama, Conun suratına - hiç olmazsa 
~."*aa kadar -- bak.Inıya yüzüm yoktu. 

Onun odada :.ıessiue dolaştığını duyuvordum. Niıha
vet, a)aklrai>Mwnın yere düŞÜtÜnden, takırdısmdan ve 
waı)'9nm ~rdaytfllılnda. da yataia girdi~mi antadlm. 

VAKiT 

r 
VAK 11 

, 
..,;azote<le Çtıl&o otıtttD yazı " 
rutm.ıertn bukuJro ~ 

AHONE rAJllYESJ 

\femJoket Memıe&et 
tç1Ddt cııımda 

°'J'IJ& lf6 l Mı &6. 
' ayU. tll() .J Zll 
~ aylı• no ":e" • 
' )'1lWl lfO() l 800 • 
rarUedeo Balkan Bırutı tçuı 

ayda otus ıturuı dUşüJUr. Poeta 
hlrllğtn• gtnı.ılyen yerlere ayda 
vetm.ı.ı beşer kuruş umme<11117. 

A.tıono Wıyôuı.ı tıildJren aıektuı: 
ve telgraf UcretJııJ abone paruı. 
nın poatA •eya tı:ınka Ue youama 
Ocretıııı lı1are llendJ U%er1n• &lu 
f'Urldfeniıı tıv poet.a merkezlnd• 

VA.KIT'• abone fazıla. 
A.dre• rJeğtıtınne Ucreu 2~ Krt 

iLAN (]<JHETLl:IU 

ncarct UAnlannm saııum • u 
an eondan tUbaren ua.ıı aayfaıa· 

rmda •O, tç aaytatarda 50 kUM.1.1. 
ctördUncU sayfada l; llWld Ye 
ııçtıncUde ı; tıtrınctde •; oqıııı 

yanı keıımece O Uradır. 
Bllyük; <;Ols devamb kl~U 

renklJ UA.D verenlere ayn ayn tn· 
'.Urmeler ynpuu. tusmı 01\rJILJ"Dl 
i1Ult1m aa.tın 60 kuruıtuı. 

l1caı1 Mahiye~ oımı:raıı 
KOçUlı U4nlaı 

sır aera 80; uu cıeruı oo. oc 
ctetaaı 6:1, dört cıe1ası 70 ve on 
1eta!J 150 kuruştur. 

Yeni Eserler: 

. - :.-4• 

Kanije 
Muhasarası 

namık kemiil'in 
·enlleştlrllcn <'~rl 

h;uırlnyan • fıak!:ı tarık us 
kad.m, ı-rkek, küçlı1': bUyllk her 
tllrk için tf'krnr tcloıır olmllM'ak 
bir kitab. 

fiatı 80 kuru" 
ten;I ~·eri \"AKl1 kltabc\'İ 

her klt.abcıd:ı bulunur. 

Ül'kiiclar A<ıll~·c Hrılnık 

ğlndM: 

941/1704 

Davacı Fatma U!ut; Yo.yok tarafın· 

GEDİZ - Manis:ı. halkevinin <;ıkardı. 
ll;ı mecmuad".r. Blnr.clteşrin sayısı 

geldi: Abaza naun Paşaya dair '·esi· 
ka.lar (Çağa1.ay Uluç:ıy), Mlnlsa An· 
tlkile derlemeleri üzerine (Ersoy), dan kocası Ahmet Sı:.it aleyhine bo-

mUzık ve ço::uk (İz1..t:~ Arslanı. Köy şanma . dav~nd.ı. mU~dclaıeyh Ah~ 
ne istiyor (Fehmi Erdoğan), ş!ir met Saıdln cn\'a Arzuhıı.lndekl adrcsı 
(Midhat Sezener). Ti.irk dllin\n geçır. I bulunan Kadıköy Moôa ca.ddes Zühal 
diğl mcrhalnfer (Talıeln Tandırlı). sokak 16 No. da dı.va arzuhali gön 

derlldlğl halde muraaı!eyhJn adres bı· 
rakmadan mezkur haneyi terkettiğl 

TAŞPISAR - Afyflnk:ıra.hisar HaJ· 
kevinln mecmuası. Su mcı sayısı gel· 
eli. :Namık Kemale da!r bir yazı ile 

tebliğ iJmUhııberln~ckl yazıdan anla. 
şılmış ve 30.il.941 tarlhll celsci rnuha 
kemede davacı vekili dava arzuhali· 

Afyon şn!rlcrlnlr., hel<lmlerinln baya· nin gıyaben tt>bllğlnl talep etmiş ve 
tına alt ynzııar va?". Tavsiye ederiz. işbu talep kanun~n ı:ayanı kabul gö-

rUlmUş olduğundan yukarda aözU ge· 

Acele ~a.tılık 
Tll§ baskı makinesi 63X95 (JUilen) 

Etiket, banJ, çc!< defteri, ve emsali 
şeyler. Ayriyeten katen mendil, saat· 
te tek olarak 500 çi!t c·1arak 1000 a· 
det basar. ftin, ipek, pam·Jk, keten 
üzerine bllüoum t.ıukılar yapar. 

çen dava nrz..ıhallnin n~nen tebliğine 
ve tahkıl<atın 11.11.941 saat 10 a ta· 
likinc karar verilmiş olduğu urı.n 
olunur. (37502) 

KAYIPLAR 

Trasport makluesl 6SX100 (Eraruı

mus Sutter) 22 uıak ve bllyUk taş. 

1937 senesinde Knsımpaşa orta o· 
kuldan ııllığım taso!lmameml zııyl 

ettim. Yenisini nlncatımdan eskisinin 
MUracaat: Topb!U!e LUl<'ciler cad. hUkmU yokt·Jr. 

No. 21. Bay Sadık Hakverdl. ı-t ~ı ifa~ r<'ttiıı. (Si SOS) 

• • • küçüğii çok sevindirmişti, fak.at 
beni çok üzdü.. Çünkü mini mini 
yol arka.da.şan "abla .• dediği ka
dım bulunca beni bıraktı ve ka. 
dınlar kompartımanına geçti .. 

İzmit üs::ıı.ilıuhri komutanlığınılan 

Ben Pendikte trenden indiğim 
zaman hC'nüz sabah oluyor
du. Küçük arkadaşım belki de 
"ablasının,, kolunda. uykuya dai
m.ıstı. Kendisine veda bile edeme
ciim. Fakat buküçük Hat.ayh kızı. 
gö.qterdiği fazilete ve babası Ye
rinde-ki erkeklere verdiği ahlak 
ders:ni unutamıyncağım .. 

~r. Giinyiir. 

929 da almış oldu~ ... nı terhis tezkere. 
mi zayi ettim. Yenisini çıknraca~ım 1 
dan eskisinin hUkmıl yoktur. 323 tc· 
velliltlii Raşıt oğlu Zıya Vrıroğıu. 

(371106) 

*' * * 
İzmir nU!ua memurlı.:~rndan ald. 

ğım nU!u:ı k~ğtıiımı kaybettim. Ye 
nLcıinl al:ı<'.a.ı-ınıilıı~ eskisinin hllkmU 1 
yoktur. 1 

Kuıı1lcapı İ.ıl e:· başında i 5 n~· 
maralı kahvede Mt-:·.nıct Azak. 

(~i501 ı 
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ı-;ırafımı kollıyarak gl>zlerimi açtım. Artık Con yanımd:ı 
olduğu için karanlık daha az ıssız ·ve daha çok t:hammül 
edilir haldeydi. Conun sesi karanlı~r sararak bana ka· 
dar ulaştı: 

- Vera! .. 
- Ne var, Con? •. 
- Vera, fikrinden cayacak mısın? .. 
Sesi tatlı ve ümitle do1uydu. 
Cevap vermeden evvel upmmn bir dakika ~eçti. ~u 

kelimeler ağzımdan fırladı: 
- Hayır Con, c:ıym1yacağım, .. 
Yatakta doğruldu \'e lambayı yaktı. Arka-ından ya. 

lağımın kenarına geltrek otul'du \ "C iki e1iyle omuzlarımı 
yakahyarak. soluk a!madan konuşmıya ba§ladı: 

- Dinle beni Vera, canım .. dedı. Seni ı;ıeviyoruın. Bu 
rr.i.ıhim bir şey deği! mi .. İşlerimiz düzelecek. Düzt''meli .•. 
Oh. Vera. biraz daha bekliyemez nıi"in? lnan bana, şim· 
di çalıştığım yere c.rtak gireceğim. Daha fazla para ka
zanacağım. Bununla fla sen, almak ic:ted.i;!in b~zı. ş_eyleri 
tedarik edebilirsin. Her ~yi senin için, sırf scnın l('m y~
pıyorum. Sana Jayık olmıya ç::ılışıyonım. Biliyorum. bi· 
liyorum ki ben. senin yarın kadar olamam .. Fakat ömrün· 
de asla nail olamıvacağı hariku'adc bir şeye malik olnn 
bir im:am ayıplamak doğru mu? .. Ben, &ni ve bu minicik 
yuva.mızı seviyorum. Evimiz küçük, fakat benim için. "il 
t1fak bir köşesi bile öyle bir askla dolu ki ..•. 

Kalbim burkuluyor, ncıyor, sızlıyordu. 
- Çok rica ederim .. Yalvarırım Con .. diyebiidim. 
- Cicim, se,1i11 bu kadar üurıne titrediğin f?E!rler 

h;c de mühim ve o kadar büyük şeyler değildir. 
· Sabırsızlıkla ve adeta hırçınlaşarak dön<!rek yüzi\mü 

duvara doğru c:evirdim. 
- An1amıyorsl4n, anla.mayı i~temiyorsun .. dedim. 
Soludu: 
- Anladın mı, dedi. Ben yalnız bir şeyini arılıyorum. 

Seni ~·diiimi, ve senin de beni terkedip gitmek istedi
ğini ... \h Vera. s,ru bırakamam .. Bir türlü bırakamam .• 

TüRKiYE 
iŞ BANKASI 

r<ü~~l. lasarruf 
he~cı pl:ırı 1941 

tI ... R.A.tvif )' E PLANI 
liEŞ'lDEı EH : Ş:..b:ıt, 2 Ma. 

VI& 1 A., JSIOS. 3 tık teşrin 

· ar l.1 r!r.! yapılır 

1941 

2 •• 
4 

35 ~ 

o ~ 

300 

Devlet Dcmiryolları ve 
Umum idıucsi ilanları 

._....,._.-.._...,....,. .... .....,..._._.....--.._......._..,.. ... _.__.--;~rıı~ı 
~lulınmmı:>n bedell (3350) llru o cın :!000 takım p..rfn<; ) 1 ~ 

ıı;ub·ık ıı;:J ile :!ll'lO ıı:l ~ c;omme lrnpı kilidi aynı.q: (p·r"1d<~,r 
1 

Pazartesi gUnU saat c 14,80! on dört otuzda Ha;clarp~,ııc!'l 110şc'1ı 
h!!l.:ıdekl komisyon tarııtından açık ekeııtmo usulllc s5trr. e ,,_,ııl'ıı' 

Bu ışe g!rmd> l~cy<'nlertn (251) llr:ı (25) kuru,:uı: ;:rt>9''tl 
mıt ve kanunun ta)1n cttlğı \"esalkle bırllktt' ı:>k11.ıtmP =t·nll 
komisyona mUrncaatl:ırı lllzımdır. g-ıtıl 

Bu ışc ait ~artnnmeler komisyondan p:ınsız .,ı~·rı.k dil { 

·~li 
Otel yapılmaya elverı 

kirahk bina 

1 \nkara raud<·ı.ırııı. ~ .. ıı ı:tı•lıt•r , c•riıııh• 
\ ad.ır n• u~·d,nlık hir htnu ko ald;tu. 

\'akit ı.;a1.<·l~ ... 1 ldar"hi'-ıf' .. lnt• mürarnat. 

İstanbul Belediyesi ilanları ~ 
:jlll;l"i 

Unkapanında Haraççı J{aramcnmct mahalle intn CemrılL':ctıc ~ 
5/1 ~3--1-35 numnrıılı dlfükAnın hedım ve teha11<:lıl rd• ~1' 
satışı açık arttırmayn konulmu,tur. Tahmln !>.:'deli 1430 ıır:ı '~ / 
107 lira 25 kuruştur. Şıırtnamesi Z:ıbıt ve Mu:ım •1§.t 1Li•1 •·rl~ eli' 
görUlebllir. İhale 27.10.041 Pııznrtcsl gUnU saat 14 de Oaiınl 91, •,JJ1 
pılncaktır. Taliplerin ıll< tcmlnat makbuz veya rnC'ktuF·nrl"t: uı ı'I". 
nyyt'n saatte Daimi F:ncUmcndc bulunmalıırL 

SAHİBİ : ASIM US 


