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~Uer; · 
d . ın gün- Alman tebliği 
ehk emri • 

~"~~arı, AsıM us, Orel zap
~~h ~\\:t reisi Hitıer Alman te d ı· ı d 1• \.lı~ tıiiııde:'an<lanı sıfatile do-

ı'ılı d tlııir tıe.,1 0rdulıınna günde
~~kii <;a.retti. Okuyucuları· 
~ ~İirıcıe~lllıız~ aynen o'lm
~ kr5 has k <:'mır hakikatte 

it~ 'etterı ~dan en·eı Kwl 
~ ~~ili "nın t:unam.ile bu. 
\a en b. n kati bir li"8.nla. 
c~ b~ lıa:r b~J'annamedir. Al

Utİirı ar~a.hının resmi teb-
~Utatı eep~ede yapılan t.a.ar. 

,~ Sıı\Yete .. derlediğini ,.e bir 
t ~~ıııll ~.lıtnenlerinin çevril
~ lı,l~ k so3'·Ienıc~ine karşı İn

l'!ıli aJnakJarmm arnı za Yet· .• ~ • 
));'~iııe b 111 Yahametindeu 
~~~ h a'kıb.rsa bel' halde 

'lf't arp h lıt aıes·h' areketlerlnin 
\~ 1ne dönmü.~ olduğu 

lo.ı ~11etı 
'llıağıijb .. er Tarafında ~örü-

dtta ~Set, ı;iındiye kadar 
ı t nıısali ,,·· ·· ı ı·· y.. 'b. 
,~ le . ..,oru .' ug11 gı 1 

~'a A1l!çlcı mahıyette mi-
~~ılan ~an taıır.r01:lan ö
~"'llt"ıı. •zıı Ordu kun:et
~ llııh!ti kati olarak mu'ka~·e
llıi' ~nctı 11~ kaybetmiştir de 
\~tlrııişt!li t-Oplayamıya.ca.k 
~l/t İ~lıtd •r? Bunu öniimi\zc1c
{'~ eld hiidiseJer göste-

~ıılfltteri.n n tttY• .. d 
~i ıı., l'a~Jı . eşre gı gun e-

liclan !) tarzı o şekiJde
~~1~ ı. Alınan ba,.kumanda-
"'\ "end· ~ 

il dqJ<\ı 1 ordularmm yüz-
t ~aııaau ı kati zafer yoluna 
,,01'tı~. \ '?de bulunduğunu 

~ltıı altıı«ta ıne hu gündelil< e-
~İtj ~ ka~~onra. tngiltereye 
'\ ~tkt· ınıyaeağı bir dar. 
~I hıııt a:!•ı denilmesinde ay
L.. Ot.. anıeu bulu,·oruz 
~ qun ~ · 
~lı~~n ~ en biiy\i~ kunet
>'lı t~e ~ ':tan evvrl imha ve 

~il oı°' Y~tlcr Birliği ar
bıı a<'aktır'? Almanlar 

otta ... () llerec<'.de ileriye gö
~ nların flltrinee 1\los

\.~., IQ~~ Ve en büyük Rus 
l :"ııırı. dıJ.ttan sonra So\'. 
L.-~L ""'tlar . . 
""I '1 ti11iı:ı 1 •çın ;rnpılaeak i::: 
'~t~ıııe aı1<a...,ma, Ural d!!ğ
~ tektt ÇeldJmek ve kıştan 
~~~rd: geçmek üzere ye-
\'· ııll . 0 rdu te~kilinc ça

ı .\~
1

1(a ~e';:'~'~n dahilindedir. 
tı41 t111>aıı ı:ırun arkasına çe
tıı~r ~a~lo geni!oi Rus t.op-

hı:. • He bırakmıs olan 
ıı~ "'<uın · ~a "'"ll'I eti ne kadar uğ. 

Volga bölgesindeki 
hükumet daireleri 

boşaltıldı 

Bolşevik 
orduları 

Harp sahnesinden 
uzaklaştırıldı 

Müdafaa cephe1;inde 
500 kilometrelik bir 

gedik açıldı 
Bertin, 10 (A.A.) 
.Askerl bir r:ıembadan D.N.B. ajan 

sına bildiriliyor. 
8 ilkteşrin sabahı bir Alman önct\. 

sü Vi:ızma mmta.ka:sında ~niıı bir 
yola doğru ilerlemiş ve Moskovaya 
giden bu başlıca yolun diğer yollarla 
birleştiği mühim bir noktayı ele geçir. 
miştir. Bu manevra ile Sovyet teşek. 
kti!lerinlıı rica.ti kesilmiştir. Bu nok. 
taya yerleşmiş olan Alman toplarının 
a.teşile asker ve cephane yüklU bir kaç 
uzun nakliye kolu tahrip edilmiştir. 

Yüzlerce Sovyet askeri öıdürUlmüş ve l 
binden fazla esir alınmıştır. 
Akşama doğru gelen takviye kıta.. 

lart garpte bulunan Alman kuvvetle • 
rlle sıkı bir iş birliği yaparak Rusları 
demir b!r çember içine almışlar ve bu 
suretle düşmanın artık içinden çıka
mıyacağı yeni bir cep açmışlardır. 

Briansk imha. muharebeııinln cere. 
yan ettiği mmtııkada Alman teşek.. 

külleri, 8 teşrinievveıde, üç Sovyet 
fırkasının bakiyesini imha etmişlerdir. 

Berfin, 10 (A.A.) 
Alman ordul~rı baskumandan

hğının tebliği: 
Azak denizi, Briansk ve Vin-· 

ma yakınlarında çevrilmiş oıa .. 
düşman kuvvetleri dünkü gün 
daha ziya.de sıkıştırılmıştır , 

Bundan başka Cephenin mer· 
kezinde açtığımız 500 kilometre 
genişliğindeki gedik doğuya doğ. 
nı derinleştirilmiştir. Ehemmi
yetli bir aemir yolu kavşağı o
lan Orel 3 Ukteşrinden beri eli· 
mizdedir. 

(Devamı Sa 4 M'i. S de) 

~UPONLA 
~ı Ağustostan itibaren top 
Kuponların ber 60 adedine 
il A K 1 T ok'.Jyuculan 
HA NESi,, serisinden OL'\IEZ 
r"manmm tarnarm verfücekti L ______ _. 

Ttirl• · Alman ticaret anJaşmasmm imzasından iki lntJba: Solda Almruı heyeti, sağda Tlirlt heyeti bir ara 

Ruzveit J 

Bitarathk kanununu 
kaldırmak istiyor 

Al\IERtKA CUMHURREtSt 

DİYOR Kİ : 

Hitl2rin 

Ticaret Ve~(ilimizin mühim be 
--..~ .... .--............... ---........ --• ._...-........ -------,_,..-.-.-.,_.----p ,,,___.....__,._ ....... _. ............... .__ ..... .._.-

Ticaretimizde b · 
in~işaf laı:_ görül 

planları •ht .k""' l 
ZAFERLE NETİCELENİRSE HCn- l l ar ve vurguncu u 
RİYETDIİZİN lUÜDAFAASI Ştl\IT 

Rt:S CEPHESİNDE CEREYAN L 

DEN HARPLER KADAR PAHALJ· 1 
YA MAL OLACAK 

müsaade edilmiqe 
Şehrimizde bulunan Ticaret Ve

kili Mümtaz Ökmen, dün de tet
kiklerine devam etmi!}tir. Vekil. 
dün öğleden evvel it.balat birlikle
ıi umumi katipliğine gelmiş, ak
;ıam geç vakte kadar meşgul ol
muştur. Temaslarının sonunda ka
bul ettiği bir muharririmiiin muh
telif suallerin<' cevnben Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen . u bc;•anat· 
ta bulunmuştur: 

-tstanbulda. Vekalete bağh mü 
esseselerin mesailerini yakmdaıi 
tetkik ettim. Buradaki müessese -
!erimiz arasında daha yakın bir i~ 
birliği temin etmek için karar al
dmı. İaşe ve fiyat murakabe teş
kilat• takviyeye muhtaçtır. Fiyat 
murakabe teşkilatının ve kontro· 
lörlerinin murakabe vazifesini müs 
bet şekilde yaptıkları göıiilmekte
dir. Bugün fiyat murakabe bürosu. 

1?te -ı: 1~· bir daha bu de
~ıp~n~ak 1 ardığı orduları çı
liq l'ı hİ hu dcfaki tankları r,. r dah 
~ 1 ~~atla a bulamıyacak-

bij ~ın Al bu ordulara kar51 
\•~11k 0td lllanyanın ela Rus
'ı~ ,1~·!ttaı.ıuıar tutma~ma ha-

Sovvet tebliği • •
11 . ıngı ere 

Vıazmada tenkit ediliyor 

(Yazısı ~ incide> 
nun başında şef olarak bulunan 
zat ve arkadaşları mesailerinde 
ciddi olarak çalrşmakta ve muvaf
fakıyet göstermektedirler. Kon -
trolörlerin arasmda mesaisinden 
memnun olunmıya.n bir ikisi tas
fiyeye tabi tutulmuştur. 

nm ithalat eşyası için tcsbit ede
ceği fıyatlara esas olmak üzere 
şimdiye kadar birlik idare heyet
lerince ihzari mahiyette ve mali
yetin tesbiti için yapılan muamele 
bundan sonra birlikler umumi ka · 

'' ~ ır o ı l!tni 1ı·· '.. ndan '-Onra A1. 
'~aıı~İlj~ "~un kunetile ~·e

~ 1~ ~rl<:t unparatorluğunun 
~ ~k 01 C'.:tkt ır. 
1.. tıı li\or ki 
''il'~ ltıii.İı· · , Alman - Rus 
\ıtı "tıl·oı-'n;,,hır s1 fhaya gir. 
ı~~llıi~ e~ı ~ bütün cihan ef
ı 1111tı bij ... rtıdi kı~tan enel 

'~ ~ 11lk i ~Uk Rn-; ordularını 
'~~'ice_'lf'n ha<jladıkları ta.ar
~~~'~"<-~ ,,.~e dere<'elerde kati 
· "<li~-., J1; 111 an'amak mera 

~ Clıi • • 
n mki!,"afmı bekli. 

~~~0skova 
~~tirıe göre 
~,'>skova 
~~t '"sa da 
~J devam edecek <l. ır1 ( \ 

tııu A..rıııırık,\.) - Moskovndaki 
''tııı l~rdı tın heyetleri Londra .. 
~ lıqk;· Lord Beaverbrook 

~.'<at f'l 'Uda mUlalea serdind.. 
"I~ ıtı• 
t tıııııet -ll v~ yalnız Rusların 
t ~Ylr>ını Olduğunu söyleme~ 

ıı lı Şlfr 
~t ~l'cıtınd' 
, 1 a(I en amiral Stan.. 'r •· l'lerıılı•tır. 
i\q ""llı.ı " . 
\ır.tatııı,na kadar harbe devam 
r ~ · !--ıa:ııı \rcı·mi§lerdir. İntiba • 

er ... 
• Olgaı J>J.Oakovayı almağ\l. 
·~ rtr b · h. aırııaı:-. ile Ruslar cephe. 

, .. ~ır<lırı u ve harbe devam 
· o.r. Ruslar UmitsiZ 

ve 
Moskova yolunda 
Karı h çarpış
malar oluyor 

--0--

220 Alman tankı 
tahrip edildi 

Moskova, 10 (A.A.) 
10 teşrinievvel sabahı neşredilen 

Sovyet tebliği: 
Dün gece kıtalarımız bütlin cephe 

IJOyunca çarp1şmışlardır. Muharebeler 
bllhassa Viazma ve Briansk mmtaka
larında şiddetli olmuştur. 

Londra, 10 (A.A.) -
Bugün öğle üzeri neşredilen Sov. 

yet tebliğ:.Oln ilavesi. Leningrad cep. 
hesinde teşebbüsün Sovyetlerin elinde 
olduğunu göstermektedir. Tebliğin il~ 
vesinde şöyle denilmektedir: 

Leningrad cephesinln şimali garbi 
mmtakasmda Sovyet kıtaları 5 tan!( 
tahrip ve bin Alman askerini imha 
etmişlerdir. 

navede şunlar da. zlkredilmektedir: 
Tayyarelerimiz cephenin merkezin. 

de cereyan eden şiddetli muharebe • 
ye iştirak etmektedirler. Tayyareleri. 
miz düşmanın cephane yüklü 64 kam. 
yonunu, 6 siper havan topunu ve üç 
sahra bataryasını tahrip etmişlerdir. 

Moskova, 10 (A.A.) - Alman
Moskova )'.Olunda kain bir şe-

--0---

Rusyaya 
Karadan yardım 
istiyenler çoğaldı 
Nevyork, 10 (A.A.) 
Londradan Amerika 

t>il diriliyor: 
ajanslarına 

Bu dcfaki temaslarunm mühim 
bir kınmllll ithalatçı birlikleri ida· 
re heyetleri ile ithala:tçı tüccar
larla yaptığımız müzakereler teş. 

• kil elti. Biliyorsunuz ki hükümet, 
ithalıi.tx teşvik için tüccara bir çok 
kolaylrklar göstermekte idi. Tüc
carın istediği akreditif işinin ken
dilerini memnun edecek bir tarzda 
işlediği göıiilınüştür. 

Nakil vasıtası temininde hüku
met mümkün olanı yapmaktadır. 

Memleketimizin toprak mahsulle· 
rini dışarıya. götürmek ve dışarı -
dan ithal maddelerimizi getirmek 
için dai:ıM seferler tahsis eıtik. 

Fiyat murakabe komisyonları. 

Alman ticaret heyeti 
1 

şehrimize geUyor 
Ja 
A 
ani Aııka,-a, 10 (Vakıt) - Alman 

ticaret heyeti bu. akşaınXi eks· 
presle lstanbuh hareket etmiş
tir. Heyete Br:ıi:ı Büyük EIGimiz • Tokyo 
Hüsrev Gerede refakat etmekte- Japon 
dir. Heyet, İstanbuld~n Berlinc 1 gazetesi 
gidecektir. 

benim 
lnglliZ parlamento mahfillerinde ha 

sıl olan kanaate göre Sovyetlerin uğ. 
radık!arı muve.ffaklyetsizlikler Çör • 
çil hüküm.etinin vaziyetini sarsmıştır. 
Aym mahfillerde bu halin biUUııre 1n.. 
giliz kabinesinde· bazı değişiklikler! 

intaç edeceği ilave olunmaktadır. 

.--------... 1.ıı~-------yazan: 
sabit geli MuhafazakArlarda olduğu ka.dar·li

bcrallerdc ve SosyaHstı1lrde hA.kiın o. 
lan kanaate .,öre İngiltere Rusyaya ' 
yardım bahsinde azami gayretini sar .. 
fetm~miştır. Ve yeni gayretlerin sar. 
fı lçln birçok tedbirlerin derpiş edil .. 
mesi ııı.zımdır. 

Bazı kimseler Avrupaya seferi bir 
kuvvet gönderilmesini ve garpte bir 
kara taarruzuna geçilmesini tavsiye 
etmektedirler. Diğer bazı kimseler ı.se 
madenlerin ve şimendiferlerin mlll1-
leştirilmesi ve asltcri hizmete elverişli 
oUtUn İngilizlerin seferber edilmesine 
ma.tut bazı tedbirler alınması suretile 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 da) 

Maarif Vekili 
şehrimizde 

BUGONDEN 
İTiBAREN 

BULGARiSTAN
DA EKMEK 

Vesikaya 
tabi 

Sofya, 10 (A.A.) 
Bugünden itibaren Sofyada büylik 

Bulgar şe-hirlerinde ekmek sarfiyatl 
vesikaya tA.bi tutulacaktır. Ekmek 
vesikaları şu şekilde tevzi edilecektir: 

Yedi yaşından küçük çocuklara 
gUnde 200 gram, yedi yaşından yu. 
karı yaşta çocuklarla büyüklere gün· 

meal a an· · 

sabit gelirliler yalnız aldıkları muayyen 
bir taraflı bir teşebbüsle arttıramıyanlar değil 
yaşınt doldurmuş, fakat nafalcası devlet haıdnesl 
iradına bağlanıp da gayri resmi b.r mütcka't 
cısının himayesi hakkındaki akrarıarla bu zum 
yatlarındaki yükselişlerden tik ve son mUteebsi 
!anlar fiyatları crgeç kendi lhtiyaçl:ınna göre, 
zim ve tadil edebilirler ve hayatlarında bir 

bula bilirler. 
'fakat tadil edemiyen zümrede bu geçim 

lteııdi eline almış demektir. 
birçoklarının düşüncesinden ayrılarak di 

kurma ma~ veya ücretleri artırmakla olmaz. 
tedbirdir: bu tarafı artınnız; öte yam yeni 

olursunuz. 
ohalde muvazeneyi kurma için bütün bu 

larını daha ucuz ve mümkün olduğu kadar m 
dilerin1l temin edebilecek teşkila.t kuracaı:tız: k 

zaten bugilnkU bu karışık fiyat mürakabel 
vazifeyi ancak böyle teşkilA.t üzerine alabllir· 

·· geçirmeden el koymak, bu fevkaIAde gU~l 
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Gün 1erin Pesinden : 
VAJKIT ll · 10. 1911 

Kızılayın uzak 
mesafelerde görün
mi ıen bir hizmeti 
Kızılay haftası münnsebetilc bir 

r 'k nrkadaelarmuz bu bayır oca· 
ının memleket muhitinde şlmdi

} c kadar yaptığı iyiliklerden, kim
C8izlere ve yoksullara en kanı 

gUnlerde gösterdiği ııefkatten 
bwettJer. 

Eski bir tabirle "Tnhdis.i ni
met,. kabllinden tekrar edilen bfi
tiln bu iyilik ve eefkat eserleri 
(i{lphesiz herkesin kalbinde yer tu· 
tan kıymetli hnrekotlerdir; fakat 
yangın veya zelzeie gibi felUket 
haberleri ile evvelce söylenmiş ve 
yazılmış eeylerdir. 

Geçen eene kıŞ mevslmin.in .eon-
• ıarmda memleketin miıhtelü nok· 
tala.rmda yiyecek darlığı görüldüğü 
smıla.rda KnradenWn samsundan 
hopaya kndar olan eahil bölgeıc
rinde açlık tehlikesi baıı göstermiş. 
ti. O vakit yine kızılay bu taraf
lara yard.mı elini sUratl<' uzntnıış 
ve az zaman içinde yüzlerce ton 
mısır göndermiştir, Ve bütiln bu 
mısalan yiyecek sıkın usında. olan 
hallen parwnz olarak dağıtmıştır. 

Bu sene bir tetkik :ıeyıınati ve· 
silesıle l::u yardmıdan !stifade e
den halkın luz:laya karşı olan min
nettarltk hislerini yakmda.n gör
düm. Bu müşahedeml buraya kay. 
detmekle bir vicdan vazifesi yap
Dll§ oluyorum. 

Hasan Kumçayı 

Sofya Büyük Elçimiz 
sıhhattedir 

\'aılnı;ton, 10 (A.A.) 
Ruıveıt bltnmflık kruıununun ilga. 

sı hakkında kongreye qıığıdakl me
sajı göndcrmlgUr: 
Amerikanın b!taraflığı hakkındaki 

Dk kanun lll35 de kabul edildiğinden 
beri dlinya durumunda bUyUk dcğişık
ltkler olduğu beplrniZln mnlQmudur. 
1939 bitaraflık kanunu Isa dünyaya 
tahakkUm lç!n yapılan nazı teşcbbO· 
sUnUn hnklkt ehemmiyetini Amcrlkn 
:un ka.vraynmadığt bir zamanda ka .. 
but edilmişti. Haklkat ~udur: 
Yenı Avrupa. barblnln hakiki bir 

harp olmadığı ve birbirinin karşısına 
dlkllmlg olan orduların hakkile mu· 
h:ırebe etmeden zaptolunam:ız istlh
k(lmtann arkasında katncaklan hikd. 
yesin! dinledik. Bu bava fçlnoe bita· 
raflık kanunu makul gözUkUyordu. 
Fakat o zaman Majlno hattı da zap· 
tedilemcz sanılıyordu. 

O zamandan beri, son iki korkunç 
yıl içinde harp kıta;ınn kıtaya yayıl.o 
mıştır. Bir çok memleketler fethedit· 
m!ı, bUyUk §ehlrlcr harabeye dönmllş, 
alvll ve asker milyonlarca. insan öl· 

mllştUr. 

Bundan 6nca Tanrınm toprağı ve 
kulları biç blr zaman b6yle blr tah· 
rlbata uğramarnt§tır. HlUerin §Ckll 
vermek istediği lsUkbal bugUnkU ga· 
zete ba§lıkiarında g!SrUldUğU kadar 
açık ve tehdit edicidir. 

Bu harp yıtlannda biz Amerikalı· 
lar hiç bir vakit dUşUnUşUmllzde bt.. 
taraf ve Hitl r kurbanlarının mukad· 
deratma hiç bir vakit lft.kayt kalma· 
dığımız gibi, blz1 annelerlmlzl ve de .. 
mokraııi mliesscselerlmlzi, memleketi· 
mizi ve ynnm küremizi tehdit eden 
tehlikeyi gittikçe d:ıha iyi anladık. 
MUtecavizlerin zaferinden bizim için 
ne gibi neticeler çıkacnğını da öğren· 
dik. Bunun içindir ki, Amerikan mil• 
ıeu kongre dettuetile, nazı vo taeist 
tahakkümüne kargı tllt surette mUca.· 
dele eden mllletıere yıırdmı için ehem 
mlyeW ve pahalıya mıılolan tedbirler 
almqtır. 

R zvel 
Bitarafhk kanununu 
kaldırmak istiyor 

Hitler, batı yanm küresi sulannd:ı. 

deniz erlerimizin hayatına ve gemile· 
rlmlze tecavüz etmiştir. 

Yalnlz g!mııll Atlanttktc nru:ller 
t:ıratmdan ntuı cdllcn ho.yaıt bölgede 
değil, hiç bir hnrp bölgesi olmıyo.n 

cenubi AtlanUktc de bir Birleı;ik A • 

merikaya vo diğer Amerikan Cumhu.. 
rlyetıerlne nıt gemilerin b3tırdmıı.sı
na devam edilmektedir. 
Dıg memleketlerle Ucarct yapan ve 

Amerikan bayrağı ta§ıyan gemilerin 
sil!hlanmasmı yasak eden 4 Sontcg· 
rtn 1939 kanununun 6 m<:ı maddesi 
bUkUmlerlnln katdırılroo.smı tavsiye 
ederim. 

TiCARET 
Hava hUcumu halinde ısll!hlt gemı.. 

ıer düşmanı dll§11robUeccklcrl gibi 
sıhhatli blr surette bomba atam.ıya· 
cak kadar uçmağa mecbur ede<:ıekler· 
dlr. 
Eğer mUtcamz bir dcnlultı 1oo sı. 

ıruııı gemi dU§maru torpWerinl deniz 
altmdan kullanmağa mecbur edebile· 
cekUr. Bu takdirde 1oo bir gok torpil· 
ler hedc!e isabet etmlyecck ve denl:z. 
altılar bir kaç )11z metre me.!J&fede 
deniz üstllne çıkarak toplarllc ticaret 
vapurunu ba.tıramıya.caklıu-drr. Mayın 
tehllkelerlno ka~ı bir gok tedbirler 
alıyoruz. Va.purlanmw miknatlsll 
maylııJerc kar§ı koruyucu tertlba tla 
eihazlandınrken onları tayyare ve de· 
nizaltılar& kaJ11 ırtı!hlandırmağa aa · 
IA.h.lyetlmlz olmaması gariptir. 
Va.purlanmtZDl .UA.hlıuıdınlrnaaı der 

bal ya.pılma8t ica~den son derece a• 
celo bir meseledir. 
AMERİKA ELLERlNt BAÔLl 7U
TAN BAÔLA.BINl ÇöZMELIDtR 
Bitaraflık kaııUnunda pıırıA.mento· 

katı zaferi kaz3nab1leceği günlerin 

1 

T •• k A 1 f 
sayılı Olduğunu biliyor. ur • m an 

Size katıyeUe söyllyonım kf. eğer • ... ~~.,._,...,....~ 

Hitlcrin şimdiki aaker1 plD..ılları za· beyannamesi 
ferle neticelenirse, b!z Amerikalılar, 
kcrıdl ocnklarımızın ve kendi hUrrlye· 

timizln mUdafnı.uıı için, §imdi Rus cep Solyada çok müsait ı 
besinde cereyan eden muharebe kadar 
pahalıya ma!olacak tahripkAr bir 1 karşılandı 
muharebe ynp01ak zorunda kalacağız. 
HIUer biz.ı3 tsyıc bir geklldc meydan 
okumuştur ki, Amerikalı mfn.Ulo bu. 
na mUsamaha edemeyiz. Ve etmlyc· 
ccğlz. üzerinde gemilerimizin geçtiği 
dUnya denizlerinde Hltlerln kanunla.· 
nnı tatbik ctmeslnc müsaade etmlye. 
ccğlz. Amerlltan bayrağı onun ne dc
nizaltılo.rile, ne tayyarclorilcı ne de 
tehdiUcrllc denizlerden koğulmıya· 

:Sofyn. lO (.\.A ) 
TUrk. Alman rnU§tcrek beyannn. • 

mesl Sofya !lyıısl mahafillnde ço1' 

mUsıılt karııılanmıı;t:r. Bu maha.!ll, 
beyannam~ye bUyük b!r clıcmmlyct 

atfetmekte ve bunds. 1'Urk ve Alman 

hUkftınctıcrlnin, Bıdltanlann cenup 
<ioğusunda roneı m'.llıafo.zn 1Çln gös.. 

caktır. DcJllcrln vicdansız hırslarının terdlkleri iyi nlyct~rin bir delilini 
ışığı altında tetkik edildiği zaman hiç görmektedir. 

bir TCallzml olmadığı görUlen bltarar Bulgar ı!lyo.al rr.ahnfili, TUrk • Al • 
lık kanunu hükümlerinin haklarımı- man müşterek bey:ınnameslnln, Bul • 
zın mUda.faasma mani olmasına mU· 
samaha gösteremeyiz. 

Alman yanın 
mütaleası 

Berllıo, 10 (A.A.) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Alman slyut kaynaklarında, Ruz· 
veltln parlft.mentoya gönderdiği me. 
saj hakkmd:ı şu mlltalenlar yUrUtul· 
mektedlr. 

Bu mesajda bitaraflık kanununun 
kaldmlmuı teklif cdlllyor. Sakat se· 
beplere daynnarak harbin peşinde 

ko§tuğunu gizlemek lsUyen Ruzvcltin 
beyanatında, son zamanlarda yaptığı 
btıtün beyanatta. olduğu gibi gittikçe 
artan bir dU~Unccslzllk hft.klmdlr. Bu 
mesajdaki tama.rolle uydurma dellllcr 
ve varııan ne.tlocnln mantıksızlığı kar 
§ııımde. Berllnde ve bUtUn Almanyada 
herkes şunu soruyor: Amerikan mil
leti gibl bir mmet böyle bir Jıarcket 
tarzına daha ne kadar tahammOl ede· 
cekt!.r. 

gnristanm rolhver devlctlerllc birlikte 
TUrklyeye müteveccih bir hareket yap 

maı· Uzere ukert huzrrlıklardn bulun
duğuna. dalr olarak ecnebi kaynaklar. 

dan sız.an ha~rlcrin ~tr. ve katı tek. 
zlbl ihtiva etmekte otrluğunda mUttc. 
fiktir. 

BUtUn ga.zeteler, Eerlin ve Ankara 
hUkCımcle:-lı•m bu beyannamesi.ne ba, 
sayfalarında yer verrnektedlr. Bul • 
gar matbuatı, T:tırld7e ve Bulgarlıı 

tan arasındaki iyi ruilnaaebcUer llze. 
rinde ısrar etmekte ve birkaç gUn 

evvel \"um:ı.Ja nutuk veren Sobranya 

reisi Knıovun "Sofya ile Ankara ara
amdal'.1 münasebet\e~.rı dostane vns. 
!mdun daha yUk9E'lt ve imdiye kadar 
olırıadığmda.n !'azla iyi neticelerle 

meşbu" oldı.ıC1J ve~ Eulsarlstanın ne 
'rürklyenlıı b\rblrle:.nl karoııat~ıra • 
bilecek rnUsellih hır ihWft!a altrtık • 
lcruneği ~U:ım~ bı..lunduklıın bak. 
kında.ki beyan:ıtııu tekrar etmekten 
memnun gö:il..-unektedlr. 

Fal ve 

J 

MUnccctm: ... rıır1 
- Görmez olur rnu,~ ı!lJ11 

J<Cll •'J 
k1t talllme bakSıutl• ,.,eııU 
rutş görllrdUm. BU yüdll1l 
ğacı olacağını ne bilir 

ıırd~ ;1 
Eskt Mtınecclınb8f1 eııJI!· fi'. 

Etcndlnln fıkrflıı da ~ ~ 
istihraç etmı~. ki, !alş':,,? ~ 
at, 1 tanbulu baştan ;ıı ~ 
bir yangın çıknczık. O fi,, 
ı;eceyl bekJemi§ ~e lll~ -~" 
lince pmdanını yakJll ~~ 
bilmek için üst 11<at.a ç Uf• ~ 11 
nm perdesİlÜ tuuıştur!ll jlUıı~ 
sarmı~ ve duvardai<I sııııdı;."' 
ll'nı yaktıktan aonr11 tıtf" 

bit Osman Efendi derlll 
ve: 1~ıııı'-- Meğer yanacak ~ 

Oilnldl aayımızda Edirne Muhabiri· 
miz1D verdiği habere istinaden Safya 
BUytık Elçimiz Şevki Berker'ln vefa· 
tmı teessUrlc yazmıştık. Mcnınuntyet· 
lo ha'l:ıcr aldık, ki kıymetli bir hatk:l· 
yecl olan Sefirimiz sıhhatte ve hayat.. 

BITAUAFLIK KıUHJNU 
TADİL EJ>lLMELl l\ltDtn ! 

Amerikanın siyruıcU, mUdıı!aaısı i· 
c:abeden her yerdo modern harbin 
muğlak vasfına uygun olarak bl.zl mu 
da.fan etmektir Bundan dolayı, kongre 
ve nıınet tnro.fmdD.n açıkça tayin odi. 
ıe.n siyasetin terasında hUktUnoU hlç 
bir fCY dordurmamaııdır. MalQm ıı.a.· 
dlseler ';areıemdtı. bitaraflık ltanunu· 
nun tnmo.mllc değl§tfrllmesl l!zımgel· 
dlğtnl müdrik bulunmalıyız. ödünç 
verme ve kiralama kanunu n.a.sıl har
bin Oinmı icabctUrmcml§Se teklif et· 
t1ğlm tad11lcr de harbin lllı:ımı lcabet 
UrmlycoekUr. Bu, Amerikan hakları. 
nm baelıca mUda!aası mesclcsldlr. 

nun pek yakında bUyUk dik.katini çr. ,-
keceğin.l Umlt ettiğim diğer maddeler 

Ne dememeli 1 

d;n"a rda ki 1stnnbUlınu§·· pi 
blrl 

Geçim derdi çcıcen f P 
• ...,tŞ. 

!r. 1 ş ve talilni yokla .. - ıı 
- Yen! acne s1kıı1tı t;;C 

de vardır. Bu maddelerden biri çok -·--------------• chem.mlyetlldir. Mütecavizlere dola· ra rahat cdecel>slı:ı.· 

tadır, / 
na~ıosun 61Um Jul.berlndc:ı 

galat olarak lnllşar eden bu haberi 
tavzih ederkmı ba§koruıolosun ölü.mil 
n11 tccssllrle kaydeder vo ailesine ta· 
ziyetlerim.W sunarken sayın Şevki 

Berker'o uzun ömllrlıır dileriz. 

Hamdullah Suphi 
!'.ıt1n!.e. 10 ( ) - Bilkret Bil· 

yt1k clcJmlz Hamdullah SuphJ alleal 
ile blrlikte buraya cebnl§Ur. BuJga· 
ristan yolu ne Bllkrc§e gtdecektlr. 

Bitara.fllk kanununda. hareket ser· 
bestlm1z1 felce uğratan muhtelif bU· 
k1lmler vardır. Bu hUktırolcrin kaldı
nıması veya dcğ\§Urllmesi .Amerika· 
nın §lmdlld b1tnnı.nığmı biç bir su· 

1 
VE C 1 Z EL ER 

1 
rcUo boZmıyacaktır. 

Fa.kat ıılınal v cenup Amerlkaamı 
!re.zan: M.. CJEUlL PEKYABŞJ daha btlytık bir muvaffaklyeUe mu .. 

------------- dtıfaa etmekllğlmlze yardım edecek 
-ıı Zenginli~ :ıılcln ekseriyet ıl§ık• 

tır? ÇUnkll zengin olanlar, lmkA.ıı dal· 
resinde olıın a.leınlerin fU en lyis1n. 
deki her .§Oyl. hO§ CClrocck haldedir: 
Zengin Volter Bkruıf iddia etmio 
ısa de. 

:& Harpte c:ıl.r:ln ocbındcn para aşır
mnk ı'lirkattir; yine J:.nrpte dUs.cımanm 
canuıı çıkarmak fazllottlr; ne man· 
bk! 

.Y. Birine i§sizllk bal gibi tntlı gelir; 
diğerine işle m~~ olmamak b1r fe. 
lket g6rUnllr. 

.J. lnaanlat'm gclrııiş geçm~ dAhfle· 
ri, kör ve hJ1ıslz tabJa.Un fllllcrinde, 
ha.rekeUerindeki esrarı ke§f edemJyor· 
lar; ta.biat pı.IJyulares :lı\.'Klnlnmı w .. 
tiln dlnı.yeUne galip. 

ve lPındi dünyanın fethine doğru git· 
mekte olan muazzam kuvvetlere kar· 
oı mUc.adclc edenlere daha tesirli yo.r. 
dmilnrda buıunmaklığmuzı temin e• 
dccckUr. 

B1tarnfllk kanununun hUkllınlcrlne 
gön:ı Amerikan h:ı.ynıtı taıııyan va· 
purlann seyrlsctcr cdemlycccklcrl 
bo.zı harp bölgeleri tayin edllJnt§tlr. 
Hltler daha genl' bnzı çevrelerin de 
he.rp bölgesi olduğunu, :milliyetleri ve 
yükleri no oıurs:ı. olsun Ucaret scmı.. 
ıerinin bu bölgelerde kendi mesullyct· 
ıert altında. ıscyrUııefer edcl>Ucceklcri· 
nl llA.n etmı.,tır. • 
Şlmdl blllyoruz kl, Hitrer dUnyanm 

hlç blr denlzindcı, his; b!r harp bölge. 
sinde ihlc; bir kayıt tanımamaktadır. 

ytSlle yaptığımız yardup& nUııı.yet ve· 
rilmcsinln meınleketlmizln müdıı.taası 
bakmımda.n esaslı bir zaruret oldu. 
ğuıı.& kanllm. Zira, gcmilerlmlzl. kcıı· 
di dostıa.rımmn Jimanlanlldan uzak 
tutmakla mtıteeavU:lerl, denizleri kcn 
dl kontrolleri altına almağa. t.e§V1k 
etml§ oluyoruz. Blı1.eelk Devletler tçln 
artık HiUerln oyununa e.ıet olmaktan 
vazgeçmek vakti gelml§tlr. Amerika 
ellerini b:ı.ğlı tutan bağlan ~zmellcllr. 

TaclrlcrlD ara kazanmak Umldlle 
AmerikalıJarm canları ve mallıırlle 1 
oynadıkları n bu ııureUe Amerlk& 
halkını doğrudan doğruyn hiç allka · 1 
dar ctmıycn hAdLııelcr çıkıı.rablldlkle
ri zamanlara dlinmek istemiyorum. 
Bugiln hUkllmctln tatbik ett1ğl kon· 
trol muciblnce, hiç blr gemi. biç bir 
bamule hUkllmet!n mtısaadesi olmak· 
smn Amerikadan ayrılamaz. Bu mu.. 
.ııaıı.denlıl verilebilmesi içiıı, ihroC edi· 
lccck malların Amerikanın mlldafaa.· 
l!ma yardım etmesi prttır. Hltlere 
,ka.rJı çarplf8.D mllkıUcrlıı ka.rfılaştık 
ıan askert T1W7etln vehAınetlni be. 
Jltbnelt için parıa.mento nezdlr:ıde ne 
kadar 1Bl'nr etsem azdır, Bitlerin 
Rusya. ve İnglltcre)'l ezmek için elin· 
de ibulunan bttUlJl kaynaklan. bllt'\ln 
makin• ve !nsan kUdrcUnl kUllnDma.· 
ğa uınetUğtnt takdir ~tmemek haki· 
kate ~zllnU kapamak demekUr. Hit
Jer zamanla yarıp. girdlğ1nl biliyor. 
Almanya. ve :ttaı;ya dahil olduğu bal· 
oo esaret altına altnml§ oıaıı memle. 
keUerdcn yllk9eleıı lfsyan ecsleıini ıatt 
m.!ştlr. Amcrlkan ;yardrmmm gittikçe 
artan k~tl.nden korkuyor.. Hltıer 

A.Jqam arkadaoınıızm (Ne demeli'!) .sütunu bir üstnddan ba§ka bir 
Ustada bir tav.siye n<'ırcdiyor. {Vı:ıkıt) dıı majUskUlstlz dlzllml' metlnıer<kn 
bahaolunarak (Hakla Tıı.rık Us Aleme uymalıdır) deniliyor. 

Bir kere diledikleri gibi a.ıeme uyan Vakıt•ın bu yazııarında, bllYilk harfler 
de kullanıldığı dalııı. başllklarnuııı.n belli dc'hll midir'! Ama bu yazılar satır ve· 
y& nwıra iba§larında., yahut noktalardan sonra -bu 1mllı. 1şareUcr1 varken
ha.rflıı bUyllk\lııll )tullanmayı f.»;\a ve uzull buluyor. Nasıl Vedad Tör de 
Atırb&.§lanndaki bo§luluo.n yaz.ılarmda hep atmakta ve majllskUlll!.~lkt<:n 
dBlıa. çok göze çarpmaktadır. Blltiln bir cllmle veya bUtUn bir ib:ırcnin hep 
bllyllk hartlcrle dlzllmcsi eniz olunca hep kUçUk harflerle dlzllmcııi de caiz 
olur ki, bU takdirde aynlabllcn clbctte ne baş kalır, ne .ııon! 1nııanıarm yüzde 
dokaaıu yazı lle deCil, yaunm notalığmı yaptığı sesıcrle anl~ıyor. Konup.n 
b1r adamın satır yahut özel ad ll:ı§lıı.rında ötek1lerdcn !arklı ve tumturaklı 
majillkUl bir ses çıkardığı hiç görülüp i§tUlmlş mldlr? Bir tek sese Ud ayn 
§Cldl.de harf Türk yazısında.ve ruhunda bir zaruret olsaydı bUtun Tüı'k yazı. 
tarmda buna bir tek misal göstcrllcblllrdL Bizim alfo.beınl.zo bile Lll.tlll nl· 
!abesi demiyoruz. Bu bir TUrk alfabesidir. HattA 1At1n harfi de olsa har!inl 
a1mca mıın.smı d3 nlm&mız lhım gelmez :ı;a! Kaldı kL majlifiltUl bir "lmlA,. 
meselesi de sayılmaz; sadcoc bir :sUstUr. Kelimelerin doğru okunmasiyle bir 
alAkaaı yok! 

Hakkı Tank Us majUsklllc d<'ğll, bir sesin :majüskül ve m!.ııUskUl adı 
altında 1kl ayn şekil almasına aJeyhtardır. 

Bu fıkra tezini izah eden Ust:Adı kimsenin dinlemediğini söYIUyor, kimse 
kendisinden ibaret olduğuna göre ... J<"'akat bu menfi kcmmlyetln klymetl de 
yalıııs llm1 salMılyeU (Ne demeli?) muharririna.en kt1 kadar geri olmıyan 
Necib Fazılın daha geçen glln yazdığı mUsbet bir fıkra klll"§ıaınd& hUktlm· 
den dll.,<ınıez ml? 

Geçen gün anlamadan blr majllskUl aleybtan olup bize malflm olan 
maksatla ötel'\} beriye bir mektup yollııml§ . .Almanya gib1 majllskUle bir tarih 
borçlu olan b1r diyarda bile vaktiyle nıajUskUt aleyhine doğup bUyllmll§ bir 
cereyan olduğundan haber vermek suretiyle istemekaizln davaya. !kuv:ı;et 

veriyordu. Fransada majUııkUlsllz basılan Fnuısızca yazrlan mia&Der de 
cllın1zln nltmdadır. 

Medeniyet tarihinde her lnkıllp, hatttt ııu Lltın harflorl bile aslında tek 
bir adamın cscrlcllr: Zararsız flldrler eaygı tıtcrıer. (Ne demeli?) :nw.har-

sını fstcmcz mi? 

Demiş. uf 
Adam memnun ıortıl 

111
., 

Zcngın mi oıacıı.il'' .ı· 
Hayır, zUğUrtıllt:ııı:ı ' _,{ 

Falcı dediğin bljylc ti 4,-, 
~tt•ı\ ,,,,, 

u r aynada :-41 
rebe salUle 

kaçaJI . 
•. ~tefi 

Kurt ve atı .sıı~ .. A e' 
·u~ 

TransilvMya~·l\ ı / 
~ ,,,) _,jf 

Buda~e, 10 (z~ lY 

myna. muharebesinden ıı>1 
\1ik miktarda kurt \'C ~ • • c 
Tran.silvan.y:nya iltiCll ~ 
'l'ransll vnnyanın .ibir1l~~ 
rtndn. bu son gUnlfr ,-ı.,ıı 
lar iki yüzden fazla.. )lll. 
muş ve telef et,rniştir. 

\'ali 

Hiç f 

1 
rirl. Usta.dm -kendi ic;tlhad köşesinde olsun- Koğuculuktan masun kalına· 

Beğenen alır, beğenmlyen bırakır. Böyle demeli, başka bir §eY dememclL """ 1} 

Tefrika numarası: 89 
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1 
Edebi Da M ra A n o ~EF:~z~~MET 

. tıteı 
esaret zinciri gibi takı1arak onu talih1~İf' ! 11 

bahrunna bir kurbanlık koyun gibi çe 
Karşıdan :kar§tya €eçmek istiyen kim

aeler nakil vasıtalannm aralanmasını yaya 
kalchrunlanncla boşuboşuna bek1iyor ve Ah· 
met Dündar nereye gittiğini, niçin gittiğini 
bilmeden, ne tramvaya, ne otomobile, ne de 
başka hiç bir şeye aldırmadan, denizin orta· 
smcla bocalayan başıboş bir sandal gibi cad
denin bazan kenarından, bazan ortasından . 
bazan kaldmımn Ü tünden, yürüyüp gidi· 
yordu; neden sonra farkına vardı ki tuttuğu 
yol kendisini apartımanına götüremez; tama· 
men aksi istikamette ve bir hayli ilerlemiştir. 

6 

Ahmet Dündar Maçkadan geçip Beşik. 
tasa inmişti. l\1anasız, sebepsiz, hedefsiz, 
dalgın v:e düşüncelerinin ızt.ırap verici dal-
alarma gömülü.r bir halde sehrin sokakla· 

rında dolaşarak Galata ya geldi. T ophanc 
caddesinde asağı cinsten meyhaneler kirli 
ı rklarmı sokağa dökiiyor, bir takım periıınn 
k1yafetli kimseler bur.-1 ro girip çıkıyorlar
dı; kaldırınnn üstünde duran bir adnmn 
çarpmamak kin caddeye inmeF.r mecbur ol
du, f.-.Jca.t eynr ?5'17.8 frir.~e edam ya!:?t.c:;p 
t-"ilerefc ve: 

- Doktor beyciğim, müsaade et, öpe· 
yım. 

Dı.> crt k hmet Dündarır c!' .. <' ~ • .ı..:ı ı 

roman ~ 1.6 SEVENGtl , __________ __ 
onun bir rüyadan yeni uyanml§ :gibi daJgın 
ve hareketsiz baktığını görünce: 

- Beni tannnadmız mı, doktor bey? 
dedi, ben ... Şahin... Hani f mralıda.n ... 

Ahmet Dündar şahin reisi tanıdı; fmra· 
lı cezaevinin balıkçı kolhaşısı Şahin reis Ga
lata sokaklarında doktor Ahmet Dündara 
rastgelmekten fevkalade memnundu; genç 
hckjmin hala bir uyku hali ile sarılr olarak 
durmasını kendisini hatırlamamış olmasına 
atfederek i7.ahat verrneğe kalktı. Ahmet 
Di.indar: 

- Tanımaz mıyım, canım hiç tanı
ma;-: mıyım .. $ahin reis, evet, Şahin reis ..• 

Diyr. kekeliyordu. 
- Sağ olasın. doktor beyci;:ijm, sizi 

aördi.iğüme nP kadar sevindifömi bilemPZ 'j. 

niz: si7. bi?.e lmralıd::ı b:.balık ettin:7. hepi· 
ın:.1. size yürekten bac~ı idik: 1 eni ı1nnttunuz, 
t nırmyar kF.m•z diye bayağı iizüldiil'l, vd. 
lahi .. 

- T n·,..,.,?.z olur muyımı? .• O !:c.t! .. r 
arkada:-tık etti1;. 

- V<ır n,, c~c1~tr>r bevdğim. 
"' 

1 
• • ; l d ' , - ı e -n•7 ıınrn ı "'.!1 ;ıy;·ı .... :nız mı, 

f'l~ini~i 

- Mahkumiyetim bitti, kurtulduk el
hamdülillah ... 

- Oh. oh, geçmiş olsun. 
- Hani kurtuldum djyorum ama, doğ· 

rusunu isterseniz. fmralıdan ayrıldığıma mü
teessir değilim, diyemem... Allah uzun ö
mür versin, mlidiir'bey.de, siz de çok iyi mu· 
amele ediyordunuz bize ... Orada bir kaç se
ne insanca yaçadım doğrusu ... 

- Şahin reis, sen kendi akıllı, u~lu, ida· 
reli yasayışmla arkadaşlarının hiirmetini, 
müdiirün muhabbetini kazanmıstın: ht-.rkes 
i~ıyı.ı-: o!duğu muameleyi g(irür. felaket de sa
adet de insanın keıım ~inded.ir. h:;-y::ıtma İs· 
tQdiği sekli ''nmek inP-ın•n l·,,.ndi ~lin2.cdir~ 

Ai-ımel Diind r r:ızınd n hem.en he
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Şahin reis bir şey söylemek ıçıfl f9 11 

defa teşebbüs edip vaz geçtikten 5oıı t1 

ha yet cesaret ederek: ·ı. ~ 
- Doktor beyciğim, affedersİfl~~ 

sura bakmayın ... Hani sizi ~örünce '"))İ}~ 
görr.ıü~ gibi sevindim de ... Bir şeY/0e ~ 
ceğim ama münasebetsizlik olacak 1~ -e 
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diye ... Uı'kin ~stanbula ~e]ip de kar
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Tahran elçimizin cenazesi 
bugün getiriliyor 

Suat Davas Edirnekapıdaki 
Şehitliğe gömülecek 

Geçenlerde vefatını teessürle 
yazdığımız Tahran elçimiz Suad 
Davas'ın cenazesinin memleketi
mize getirilmesi için h4i1.riciye ve
krueti vnsıtasiyle teşebbüste bu· 
lunulmuştu, Suad Davas'm ce
naz.:ısi Bağdat yoluyla lstanbula 
gelmektedir. C.enaze bugün IIay
darpaşaya muvasalüt edecek ve 
Nümune h~tahanesine naklolu· 
nacaktır. Yarınki pazar günü 
Nümune hastahanesin~n Sirke
ciye vapurla getirilecek ve ccna · 1 
.ze merasimi yarın saat 11 de Sir
keci nhtunından başlamak üzere 

1 

tertip olunacaktır. 
Suad Davas Edimckapıdaki 

Şehitlikte hazırlanan makbere
sine defnolunacaktır Cenaze me· 
rasiminde vali ve ~lediye reisi 
Dr. Lutfi Kırdar, umumi meclis 
azaları ve merhumun dostları 
ve akr.ıbası, askeri ve polis rnüf· 
re7.eleri hazır bulunacaktır. Ce
nazeye konulmak üzere hariciye 
vekili, İstanbul vali ve belediye 
reisi ve İstanbul umumi meclisi 
namına, diğer müessese ve dost
ları na.mma ~lenkler hazırlan
maktadır. 

Bir kız kürtaj- Cumhuriyetin 18 nci 
dan öldü ylldönümü 

Taksim civarında oturan ve 
muayenehanesi bulwmn bir Er
meni doktor. geçenlerde kendisi· 
ne müracaat eden Yorgi kw l\fa· 
rika adında genç kıza kürtaj yap 
mış, fakat ameliyat fena netk-e 
vererek Marika hastalamru.~tır. 

Bunun üzerine Beyoğlu hasta
hanesine kaldırılan genç kız. 
fazla yaşamamış ve dün sa'bah 
hasthanede ölınüştür. 

Vakaya müddeiumwnilik e!
koymuş. l\farikanın cesedini mu· 
nyene eden adliye doktoru mor
ga kaldırtmıştır. Ermeni doktor 
hakkında takibat yapılmaktadır. 

:sADAKAJ l'TEIU 

ICn!Y' lyJ Son 
K. K. K. 

Buğday: 27 :u 2o 
Arpa: et 38 37 

Uzllm: 284 170 117 

Frtra 'VO zoktı •• 1tuiyJO mUkelle.f o 
lıın 'lliuhterem 11.halıırlze, mWetlmlzln 
en bayaU 1hUyaı;:larmı kBI'§tlayan ve 
elde ettiği tebcrnıatı kendisiyle Km.. 
ıay ve Çocuk Esirgeme Kurumlan 
ı:ırasmdıı pnylB.§tuı 'l'llrk Hava Kuru. 
muna her veçhlle yardımda bulwıma. 
tan IOzumu clıemmlyetle ıu·zolunur. 

6/10/Ml btaııba1 MMlsl 

pcrynllzm ıı.rnsmda cereyan et
melrtedir. 

Türk milleti bu teı.atlann içimlo 
değildir. na tezn.tlnrm l~nde ol· 
mndığı i~ln lngUtcro ile milttefik, 
nynı 7.nmu.ndı:ı. Almanya. ile dost vo 
So\') et Ru ya ile Almanya Jıariıin· 
(le bitamftll'. Ttlrkiycnln bu ~ 
mrası kendinin dünya i~deki '"IL
ziyctinl tnnmı:ı.ktan \'C milli blrDğl· 
nl korumak, lstiklüUni mulı.af'a.7~ 
etmek i.,indad bilyük karanııclan 
doğmaktadır. 

SADRI ERTEM 

Kutlama hazırlıklarına 
başlanıyor 

Cumhuriyetin 18 inci yıldönü· 
mü münasebetiyle yurdun her 
yanında yapılacak kutlama tali
matnamesi hazırlanarak aüi.ka· 
darlara gönderilmiştir. 

Her vilayet talimatname hü· 
kümlerine göre kutl~a progra· 
mı haZirJıyacaktır 

Şehrimizin kutlama programı
nı tesbit etmek üzere yakında 
vilayette ıbir toplantı yapılacak· 
tır. Ankarada yapıla~ olan ge· 
çit resmine iştirak etmek tizeN 
tstanbuldan 800 iz.:i gidecektir. 0-·----
y abancı okullarda 

Türkçe tedrisat 
Vekalet talimatname 

üzerinde değişiklik 
yaptı 

Yabancı okullarda talebelerin 
türkçe tedrisatı etraf mda Maa
rif Vek.aleti 1935 tarihli talimat· 
name üzerinde bazı: tadiliit vücu· 
da getirerek alakadarl~ra gön
dermiştir. 

Yabancı okullarla ynbancı ta
ıbiiyetinde !bulunan talebeden 
türkçe dersini muntazam surette 
takip ctmcmi§ olanlara türk~e 
dersinin kurs halinde gösterilme
sine izin verilmiştir. Bu kurlva 
türk~yi öğrenmiye muhta~ olan 
bütün sınıf tale'bcleri alınacak• 
tır. 

Tarih, coğrafya, sosyoloji 
dersleri, yurt bilgisi dersleri de 
gösterilecektir. Yurt bilgisi ya· 
lbanc.r talebeye ihtiyati !bırakıl
mıştır. Coğrafya dersi ·yn.hancı 
talebeye kendi memleketine ait 
kısmı kendi ul~ diliyle öğret· 
mek işi ser.'best ibrrakılmıştlr. 

================= 

uı 3 Kişi 
Bir kadını kaçırarak 

tecavüzde bulundular 
Cürşanba günü akşam üzeri 

Beyoğlunda garip bir kadın kQ
çırma vaknsı cereyan etmiştir: 

. Kaçırılan kadın, Tepebar?mda· 
ki Novotni birahanesi sahibi Ja
nm kızı ve ithalat. ihracat ko· 
~isyoncukmndan Mişelin karısı 
30 YWJmda J anettir 

Janet evvelki akşam, yalnız o
larak Sümer sinemasının 16 30 
matinesine gitmiş ve saat 18'.so 
da çıkarak, Taksime doğru yü· 
rumü~tür. Janetin fikri evine ya 
ya ol~rak gitmektir. 
1ddıaya göre hadise şöyle ce

reyan etmiştir! 
Taksimi geccrek Harbh·eye 

doğru yoluna devam eden kadın 
biraz sonra yanında ışıkları sör.
dürülmüş bir otomobilin durdu· 
ğunu görmüştür. Otomobilden 
çıkan iki kişi birdenbire Janetin 
üzerine atılmıŞ'lar. birisi kadının 
b~ğırnı.g,grna mani olmak için 
agzını kapatmış, diğeri de kendi· 
sini Jrucaklıyarak otomobile al
mışlardır. 

Meçhul mütecavizler Janetin 
ağzını bir mendille tıkamışlar ve 
~oför de goza basarak yıldırım 
hızi"!1e hareket etmişlerdir. Oto
mobıl Beyoğlumı, köprüyü. Be· 
yaz!dı ge~iş ve Edimekapı ha• 
ricinde'<l bir mezarlığın kenarın· 
dan geçen yol üzerinde clm muŞ
lardır. lki me,.hul şnhıs ve oto· 
mobil ~oförü bundan sonra kadı
na otomobil icindc zorla tecavüz· 
de bulunmuşlardır. Bundan son
ra da kadının üzerinde bulunan 
biı;holye, bir altın bilezik. bir 
alun sa.;.t ve para cantasını da 
alarak kendisini baygın bir halde 
mezarltkta bırakarak otomobile 
atlamışlar, kac.mışlardır. 

Janet biraz sonra kendisine 
gelmiş ve bitkin bir h~de Un1m· 
panı karakoluna müracaat ede
rek başına gc1cnleri anlatmıştır. 

Tahkil:atı müddeiumumi mua· 
vinlerinden Kemal Özçoban yap. 
maktadır. Müddeiumumi muavi· 
ni dün yarımda zabıta memurla• 
rı ve tecaviire uğrayan Janet ol· 
duihı halde, vaka mahalline git-
miş, k~ifte bulumn1~ur. ..._ 

Janetin gösterd'ği yolun ke -
narındaki mezarlıkta bir boğuş• 
manın cereyan ettiğini göstere
cek tarzda emareler, kırılmış, 
ezilmiş ve üzerinde gezilmi~ çalı 
C(Irpı, ot ve toprfl.k görülmliştür. 
Kadın, kendisine tecavüzde bulu· 
nanlann hüviyetlerini öğreneme· 
rniş, hatta otomobilin numarası
nı ibile alaır.amı~tır. ~alini si· 
lik bir c;ekilde tarif edebildiği ba
zı kimseler yakalanmış. kendi· 
siyle muvacehe edilmişse de hiç 
birisini katiyetle teşhis edeme .. 
miştir. Şoförlerin resimleri de 
birer birer kendisine gösteril· 
mektedir. 

Janct dUn sabah Qdliyeye ge. 
tirilere1~ muayene edilmiş, vücu
dunda bazı yara be.reler görül· 
müştür. 
Me~ul mütecavizler Janetin 

tarifi üzerine şiddetle aranmak
tadır. 

Kendisini bir köşeye çekerek 
hadiseyi anlattık. Müfettiş Jal
vnn, ''Şeytan kulesi" nde geıçen 
hMiseleri gayet iyi bildiği için. 
bu haberin ehemmiyetini tak -

BiR CASUS ÖLD DU 
dir etmekte g~işmeştir, 
Eğer bu papas dün gece Pren· 

ses Sarantzof ile beraber idiyse 
ve Rcnsinin amcasının yanında 

BüyÜk. heyecanlı zabıta 'Ve Casusluk Romanı 

44 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR 
bulunan Vilford olduğ~nda §ÜP disinden bir şeyler öğrenmek ka-
he yoksa, her halde sorguya <;e· bileli. 
kilınesi ıazı~elen bir adamdı. Ben. telaıı.r Jalvanın ve ar-
Müfettiş Jalvanın tavsiyesi ü· kadaşlarm yanına döndüm. Va· 

zerine otele girdim ve papasla ziyeti haber verdim. Hepimizin 
görüşmek istediğimi söyledim. zihninde şu sual uyandı: Acaba 
ötekiler d~rda. clnltında bekli.. papa.s Vilford, bugün otelden ay
yorlardı. rrlıruya önceden mi karar ver -

Girerken tesadüfen f!aate bak· mişti; yoksa, hfı.diseden ürkerek 
rnıştnn, Katibimizle nişanlısmm mi kaçmıştı? Fakat böyle bir SU'" 

yazıhaneye geldiği zamandan ale katiyetle cevap vermiyc im· 
beri bir saat geçmişti, Tam bir k:8.n yoktu. Söyliyeceklerirniz. 
saat ... Beliti de birkaç dakika ancak kendi tahminlerimiz.den i
ziyade ... Fakat işte bu saat için· baret kalırdı. 
de bizim kuş, elden kaçmıştı. Ben o kanaatteydim ki, Çarls 

Otel kapıcısı, papasın yanm Rensi teşhisinde yanılmamıştı, 
saat evvel gittiğini söyledi. Otel- Bu adam Vilfordun ta kendisiy· 
den tamarniv~e çılonış. Nereye di •.. 
gittiğini bilmiyorlarmış. Fakat Vilford Taverner Belki Ta• 
hademelerden birine sormak lü· verner de hakiki isimleri arasın· 
zumunu gösterdiler. daydı, Fakat burada tanınma· 

Maatteessüf bundan da bir mak için, daha ziyade kendisini 
netice ~lamadık, hiç kimse bir Taverner diye çağırtmaktan hoş 
şey bilmiyordu. Ancak, papa.sın, !anıyordu. Belki Rensinin amca· 
bavullarını alarnk bir takSiye sının yanında çalışırken papa.s 
binip gittiğini görmüşlerdi. tgte olduğunu da saklamıştı. Fakat 
o kadar... bütün bunlar, birer tahminden 
Şoföre, hangi adrese çekmesi· ibaretti. 

ni söylediğine de kulak vcrnıe- Otelin dl§Inda biraz konuştuk· 
rni~i. Yalnız bir kolaylık var- tan sonra, ayrıldık. Ç..a.rls Rensi 
dı ki, taksi arabası, kÖ§edeld du- öğrendiğimiz şeylerden kendisi· 
rnktan ~ğrılmıştı. Az sonra tek· ne ha.'ber vermekliğimizi rica e
rar ora~ gereceğine göre, kcn· . deı:r.k ~n !başına dönmii$.ü. 

Çaney taksi durağında kaldı. 
Fa.kat Jruvnn ile ben Prensesin 
evine gitmi:\'.~ karar 'vermiştik. 
Bakalım, dun gece Rokkaboni 
loknnta.sında, beraber yemek ye· 
diği bu pa:pas hakkında neler 
söyliyecekti. O papas ki kc>ndisi· 
ni. oturduğu otelde buiamamış• 
tık. Esrarengiz surette ka.ybol· 
muştu. 

Bir tıl{siye bindik Prensesin 
evine gi?i~ceyc kada~ geçen kısa 
zaman ıçınde Jalvan ile konu§
tuk. Benım dü~ndüğüm şuydu: 
Eğer bu napns, hakikaten Ren• 
sinin amcac:ımn katibi ise ac::ı.ba 
Harrov,eyt'de Hayden ~iyle otu· 
ran adam da bu muydu? Keza 
Niyu Holand'a bilet alan da bu 
muydu? 

. Pre~in dairesine çıkan mer 
dıvenlcn tırmandık. Ben zili ~.al· 
dım. Falmt icerden ses ;relnıiyor
du. rrckrar Galdnn Bekledik 
Bekledik,., · " 

Hiç bir secfa yok •.. 
Anlaşılıyordu ki içerde hiç 

kimse yoktu. Olsa bile her halde 
bize kapıyı açmak niyetinde de-
ğildi. J 

Bunun üzerine nşağzya indik. 
Apartımnmn kapıcısını aradık. 

Kapıcı, ltüçücük odasında çaY. 

Şnrlt ceplıcsindc son büyü!. 

t.a::ı.rnıı:, -ki imdiye ka
darki t..'l.ru'rnzlıınıı sıfatı yine bun
dan b!ışlia değildi- ba5Ltlı başlı. 

yalı, ortalıkt.n mübnliıb'll. i,.tlclııdı 
da bU~·ümUs gibidir. 

Bir ~azete: 
- iılo~mvnya yüz kilometre lrol

dı ! 
l>e:ken, bir ba luı.sı: 
- Alman ordolan, l\losko\'nya 

iki ;) ü:ı: kilometre yaldnstılnr. 
Haberini ,·eriyor, Arn<ln. <'.ol• de. 

l!'ll, sadece ;liiz kilomet rc1iİ• mini 
mini bir fnrk \nr! 

mr haber: 
- Berlin,.srtık nus ortlulamın 

bitmis na1n.rile hakryor. 

llükmünli \'erirken bir bas';tnsı 
"Buılyeni onlııfarmı~ ıııunt;1.am 
bir surette çeldldikleri,, ni, "harp 
c>de ede bıışkn bir hntt:ı ycrlesme· 
~e glttilderl,, ni bildiriyor. 

Üç giin l'\"'\'el de bu Rns nıare
fjalinia J~una dizildiğini, erds • 
&unun "J{iycf" <le tuzla buz ohJa
~"tlnu y:ıynuslnrdr, 

Tılsımlı ışıklnr altında, h!ldise
ıı;rın rengi, nınnasr, lcok~n ''() re. 
sırlerl b:unb:ıska oluyor. 

fşto size bir baslık: 
- l'etmis Sovyct tUmeni ihata 

cıllldl 
l

• . • 
ctmış tlimenJ acaba~ tümen 

kus:ıtabllir? Bu ımsnı:.'111 toprak üs
tünde lmrduj;"11 daire kut:ru, ocaba 
knç yüz ldlomctrcdir? Ordular, saıı
Jd ısaJ'(lalya. fıçL<iı İmİ!J gibj konn
suyoruz. 

Bir de ba im bir ba~lık: Bütün 
<'CJ>hede lınrp devam ediyor, 

EunlaJ'(lan Jınkikntin hükmUnii 
ıı.tmnk için .acul olmamalı. Yoksa 
kendi görüş ''e anlnyış lmbill.rctl
mlzin el. ildif,-ini ortaya koymakla 
kalmıyor, halim ynnlış inanışlar a. 
S"Jlnmak m<".snliyctinl de nlıyonız. 
Vnknlan insanlar icat etse de. 
onlan besliyen, onla.n Jmhp1ayaıı, 

tekemmül ettiren yine zamıuuhr, 

Znmnnn. tefenıık, isti'kkı.li kqtif. 
nn<'ak nndir lmfnlnr.ı nnslp olnr. · 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

_G_o_· _N_D_E_N __ G_o_N_E_I 

Ecnebi u 
lerin bar 

ne
uru 

B eyoğlundakı ecne!>i kütüp· 
hanelerden birinin önün· 

den geçiyordum. İçerisinden 
'(Jkan iki gençten: birinin şöyle 
söylediğini iı:ıittim: 

- Görüyorsun ya ... llıni ki· 
t.aplar yokmuş! 

Kütüphanenin camekanına 
bir göz gezdirdim. Gerçek1:en il
mi kitap namına bir ~ey gözü
me çarpmıyordu. Bu..~ünkü har 
be dair resimler, kitnplar, !_iU 

veya bu memleket in nasıl zap
tolunduğu hakkında bir suba
yın, bir ~keri muharririn vcy~ 
meşhur garetecinin yazdı~ e· 
serler ... Sonra. b:rkaç edebi ki
tap ... 

Bu kitap~ardan mühim bir 
kısmının pek yakın tarihlerde 
Türkiyeye geldiği, ihtiva ettik
l~ri mevzuların yeniliğinden an· 
ln.şılryordu, 

Bir o kitaplara baktım; bir 

Hazin bir yıldönümü 
Bugün t~çi merhum Ahmet 

Refik Altmay'ın ölümii.nün dör
dlincü yıldönümüdür. Bu müna
sebetle kendisini sevenlerle akrt!· 
balan bugün Büyükadauaki kab
rini ziyaret edeceklerdir. 

Vapurdan denize düştü 
Osküdarda Selamsız caddesin

de 192 numarada oturan Lfttif 
adında. birisi, dün 60 numaralı 
Şirketi Hayriye vapuriyle köp
rüye gelirken denize düsmüş, bo 
ğulmak üzere iken denize indiri
len bir sandal tarafından kurta
rılmıştır. Latif Beyoğlu hasta.ha 
nesine knldınlmıştır. 

içmekle meşguldü, Bize şÜphcli 
şüpheli baktı. FakQ.t mallı.mat 
vermekten de <;ekinmedi. 
Adamın verdiği malumattan, 

bir kere daha yanm saat gecik· 
tiğimizi öğrendik. 

zPrenses yarım saat evvel hiz• 
metçisiyle birlikte çıkmı§. Elle
rinde küçük birer çanta varmış. 
Nereye gittiklerini sö"lemcmi. • 
ler. Hem niçin söyle::;inler? A· 
partmıanm kiracıfa.rı jstccliklcri 
gibi girer <:ıkarlar. Kapıcının va· 
zifesi bunlar. tahkik etmek de
~ldir. 

- Gifü~rken tclfişlı bir hali 
var mıydı? diye sorduk. 

- Ha.yır, dedi. 

- Apartımanmızın her daire· 
sinde telefon bulunur mu? 

- Evet efendim Bulunur 
Aynı zamanda. sıcak, soğuk s~: 
yu da v.1.rdır. 

Jalvan ile birliMe apartıman• 
dan ayrıldık. Ne olduğunu aşağı 
yukarı anlıyorduk. 

Vilford, otelden Prensese tele· 
fon etmiş ve ortadan Kaybo!mo.· 
sını tavsiye eylemişti. Bunun ü· 
zerine Prenses sıvışmıı:;tı. Bera. 
berinde Rus hi7..metçisini de gö
türmüştü. 

de Qradığı ilmi eesrlcri bula.mı.. 
yan iki gencin hayret ve tees
sürünü hatırladım Bütün bu 
neşriyat ve nakliynt fn.aliycl:i 
~ında bir haksızlık yapıldı· 
gına kanaat getirdim. 

Mademki Avrupad~ kendi 
dillerinde yazılmış yeni kitap.. 
lar get' !".'iye imkan bulu· 
yorlar? Bu kitaplarm ekserisi 
ni~in harp ve siyaset mevzuları 
üzeı inedir? .. Arada bir ve hat· 
ta her imkan buldukça, ilmi e
serler de getirtmeli değil mi· 
dirler? 

Harp çıktığı için, ilim de or
tadan kalktı mı? 

HiKMET MONJR 

Odun · şinde suçu 
görülenler adliyeye 

veriliyor 
Odun narkı işinde suçu güıt\

lenler bugün adliye~ e verilecek
tir. Evrak, munılmbe bUrosunca 
dtln akşrun geç vakte lk.n.da.r çalı
ttlınak suretilc hazırlo.nmıştır. 

Bir amele ağır 
yaralandı 

Çarşıkapıla Sepetçi hanmda 
9 - 10 numar~da oturan Yontaj 
~dmda bir amele çalıştığı lrubı 
ımalathanesinin önünde arkada· 
şiyle şa.ka~aşırken ikinci kattan 
aşağı~·n düsmüş, muhtelif yerle
rinden ağır surette ya.Nlanaralt 
Cerrahpaşa hnstahanesine kaldı· 
rılmıştır. · 

Beyoğlu mürakabe 
şubesi bugiln açılıyor 
Be~·oğlunda açılmasına ka:rar 

\•erilen f'yat mumkıı.be bürosu m
gün nçila.es.ktrr. Bfiro fillpbeei te. 
lefonla meı'.keze bağlı olacak ve 
B~yoğlu knymnkamlığmda çalJoa.. 
ca.kbr, 

Siyasi Bilgiler 
okulunda 

Siyasal bilgiler okulunda her 
yıl dahiliye vekfi.leti hesabına 
100 talebe okutulmasına ka.ra:r 
verilmişti. Bu talebeler ya leyll 
şekilde okula alınacak veyahut 
da pansiyon şeklinde yaşamala
rını temin için ayda kendilerine 
40 lira verilecelttir. 

---o---~ 

Umumi yerlerin teftişi 
Sinema, bar, tiyc;.tro, ve diğer 

eğlence y<!rlerini teftiş etmek il· 
zere viHi.yetin emriyle sekiz kişi
lik bir komisyo.'l teşkil edilmi,. 
tir. Komisyon bütün k~an sr 
rn ile dolaşacaktır. 

---0--

Altın Fiyatı 
Dün de bir Reşadiye nlunmm fi

yatı 25 lira idi • 

\virmı yıı evvelkı Vakııl 
I1 Brln<'~rln 921 Çaney'in, kfı.tibimizin nişanlı

sı FAAiyi Rcnsi ile beraber otele 
~ön1ermesindeki hatnyı bir kere Maaş-ı umumi 
daha anladım. ~~ Rensi oraya Dnnden ltıbareıı de,'lllrl mer'kezı,... 
yo.lnız ba.jına gıtmıs olsaydı... l de Haziran maaşmm soıı_nıafmıa • 

(Devamı 'VGıT) dlyc.sllle ba§ln.nml§tır. 



v r nu uzu 
al ındakı 

meın e~<e lere 
Sev:_e 

Ameri!mda depolarda 

k üHiyetli mi?t'.arda harp 
malı:~mc~~ rr.eydana 

çıka•ıich 

Vn,Srıgton, 10 (A. ) 
CUmlıurre.sl mua-.ıu. Vallas, Birle. 

şlk Amerikada mlıtl :ıdolt antrepoııır. 
da buıunu;; m!h\•er ~wuzu altmdak. 
memlt.>iteUcre göndt.>1 I mek llzcre ha 
arlanan mllh\m mlktıırda tıarp mal • 
seıncsı ke,s!edlldı~.ı:ıt ve bunların mU.. 
ısa.dere edlle:e:ı.nı söylenılştir. 

Yallas, yalnız NC":S ork llm.nnında 

yapılan ilk uhklktı.tta, bin kadar kam 
yonu doldu,.nbil~O<>J.ı mıktarda malze.. 
me meydana çıltı.rılaığını mı.ve etml§. 
Ur. 

Yallas, toUdafnn lkt!~'1 konseyi re!. 
111 mtatlla ne,rettığ' reı:mt beyanııtın.. 
da Nev Jt1rseytr. b!.r tel< marşandlZ 

garmdıı. c.zcUml" k.!lliyeUI miktarda 
alemlnyum ve t"nek.,.cen maada de. 
mlr ve çellk mnnıuıat mcydn.nn çıka • 
rıldığını sısyıemı:tlı'. 

ma 
• • 

eısı 
es 

o 
L a IJavana, 10 ( A .A.) 
r~namn devlet reisi M. Arias 

bir görilr:ıme esnasında Röyterin 
muhabirme, Panama. hükfunet 
darbesinin lıavretıni mucıp oldu
ğunu bildirmiştir M. Arias, La 
Ha.vana.'d~ bir göz doktoruna 
gitmek Uzere şah günü Panama 
d an ayrıldığını söylemiş ve şöy
le demiştir: 

"Panamadan gelen ii~berler 
beni çok şnııırtmıştır. Ve şimdi 
bu hususta mütalaada. oulunm:ık 
istemiyorum. Ben ka.~ma~~· 
memleketimin ve milletımıu 
menfıatlerini daima müdafaa ~t· 
tim Hn.rckct t~rz.ımdan millet im 
de krum gibi gurur duyeıcaktir. 

R eis. hiikOmet darbesıni bildi· 
ren bnb.?rleri La Ha vana ~ldiği 
zaman gözlerinin vaziyeti dola
yısiyle okuynmadığından bu ha· 
bcrlerin kendisine okunmasını 
istemiştir. 

Hükfunet darbesinin, l'::ı.n~ma 
ba}Tağı taşıyan ticaret gemile~i · 
nin silfıhlanması hususunda Bır
les!k Devietlerle vam!an nota ti:" 
a tisinin bir neticclii olun olmadı
ğı kendisine soruiunca M. Arins 
demiştir ki : 

B unun ehemmiyeti bu kadar 
feci hfı.diseler doğura~ kadar 
lbilyUk de,ğıldir. 

Kendisine, mihver taraftan ol
<Iağu hakkındaki ş:ıyial~rm doi?· 
ru olup ohn:ıdıf!ı sorulunca M. 
:Arias, "ben Pnııruna taraftarı· 
yun" demı~ir . 

M. Arins şimdi ye."li Par~ma. 
aevlet reisine telefon edip mem• 
lekete hemen dönme~i ldzımgelip 
gelmdiği hususunda bir karar 
vrmiyc ~ışmaktadır. 
~~~~o>--~~~-

0 ah r i e 1e1nurları 
arasında nakiller 

• 
ısırın es \ 1 

. Genel 
kurmay 
başkanı 

Yakalandı 
l{nhlrc, 10 (A.A.) 
Mihvere mUsalt hissiyat besliyen 

v geçen haı:lrandtı n.skcri b!r t&yya 
r'l ne ltnı,:mn!;n tc ebbUs ettikten son_ 
rn tevltU edilm olnn eski genelk.ır
mny ba.~kanı genem! Adz El ?Uısri'nl."? 
muhnkcmcslnc ü• Kahlrede b:ış\nn -
mı!tır. General Azlz, Mısır subayları.. 
nt kncmağn teşvll<tcn ve askeri bir 
tayyareyi ı;nlmnktnn sucludur. Subay 
lıırı kacmnğn teşvik suçunun harp za.. 
mnnındRkl cezası ida.ındır. 

Suç\uun muvııkltııten serbest bıra. 
kılm . !• leğl rcdtledUmlo ve kısa bir 
celseden .sonra aıuh:ıkeme 22 sonteıt • 
rln" bıre.kı\mıştır. 

(Baş tarafı l incide) 

Pasüik'teki umum durum İn
giltere ve Am~rikanın Japonya· 
yı ciddi surette te!ıdit etmekte 
olduklarını gösteriyor. Bu du. 
rum !{arsısında. Japonyamn em· 
niyet tedbirleri almakta haklı 
olduğu muhakkaktır. lngiliz im· 
par~torluğunun cenup rr.cvzileri• 
ne J aponyanm taarnız edeceğin~ 
inanmak giilün~tür. BUtün bun
lara r af:'tnen ve denizdi! büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
çevirme hareketi kar~r::;ında Ja
ponynrun k;ı.yıtsız kalacağına 
kim inanabilir? 

Vaşingtou, 10 ( A.A.>. 
Odunc: verme ve ı.;ra\ama 

programına göre. Amerikanıu 
tngiltcreye yanın•ş olduiu mad · 
di yardımın ödenmesi l<;in lngii· 
tere ile görüsmeler pek çok iler. 
lemiştir. 
Diğer taraftan M . Ruzvelt ö 

düne: verme ve kiralama çrogra· 
mmd.an yab:_ncı memleketlerin 
istifade şartlarmı soran avan ft .. 
zasından cumhuriyet çi M. Van
denberjfe verdiği cevapta de
miştir ki! 

Bu müzakere Amerikada ve tn
gilterede arnr zamanda ~Pil· 
maktadır. Anl~şmanın esası ıta
zırlanmıştır. lngiliz bilkQmeti de 
bunları tetkik etmektedir. 

JAPONYA AMERİKA lLE 
ANLAŞAMIYACAK 

To1.-yo, 10 ( A.A.) .. 
Tanınmış bir Japon muharnn 

Hoşişwnbun gazetesi.!de şöyk 
vu.maktadır: 
· va~ingtonda ne müzakere e -
dildiiini bilm iyoruz Bildiğimi:-.. 
yalnız şudur: Asyalı milletlerin 
kurtulması bizim sarsılmaz Hlkü· 
müzdür. lngi!terc dünUn müte
cavizidir . F~mt I3irleşik Ame· 
rika devlet leri vanmn mütecavi
zi o1aeaktır Amerika ve 1nnilte· 
re ile qa.rış yapılamıyor. Çünkli 
her ilcisi de kaderin talihsizlerin · 
den ithalat maddelerini kesmiş
lerdir. Uzun mtlzak~-relere gi
rişmektense. bu baskıdan iyiden 
iyiye kurtulmak daha iyi olur. 
H8.di!3elerin de göstermiş olduğu 
g!bi İngiltere ile Amerik~. kendi 
menfaat işlerine Çini de sokabil
mek icin b Utün gayretler ini sar
fediyorlar . 

J aponya bıı~ne kadar yap. 
mıR olduğu gibi, durmadan siya
setine devam edeccktır. Şan· 
ka~ek'den İngiliz • Aoerika.rı 
si\•aseti uzakl~stırtacak ve bun
ların yerine Japonya - Mançuko 
b!oku Jl;etirilecektir. Va§ingtmı 
müzakerelerine rnğmeı1 Japonya 
gayesine sadık kalaca:..-tır. 

Tokyo, 1İJ ( A.A.J 
Japo:ı Iıabcrler bürosunun söz 

cüsJ Japon • Amerikan :nüz.:ı.ke
releri hakJ:ında şöyle demiştir: 

Görüşmeler de\•am etmekte
dir 

·ııanilla fle Hon~lmn~'daki 
konferancılnrda hükCmetin ala
cağı vaziyet hakkmd<i soı;ılan 
bir euale sözcü şöyle :lemi!}tır : 

Amerika, bir t.::.rn.ftan milznltE· 
relere dev::ım eder~;:::?n öte tnr:ı.f
tan Janonva ile yaptığı müzalt:e
ziyet alıyor. 

A 
eh 

an 
V t\' KTT 

z 
ve r 

(Baş tarafı 1 inddej 
Lcningradın batısında düşma• 

nın tanklarla yaptığı c:ıkr§ te
~bbUsü püshürtüiınüştür. 

Moon ve Öseı ndala.rımn i~-
~ali için yapılan muharebelerde 
şimdi tamamlanan he~plara gö· 
re 12.531 esir, 151 top ve mütc. 
addit tanklar almmıştil'. Ayrıca 
2.680 ınayn da toplanmıştır. 

:Ankara, 10 (Vak'lt) - Askere 
giden mükelleflere kazanç ~ergisi 
mükellefleri hakkında yapılacak 
muameleye dair maliye vekaleti 
t~kil5.tma yaptığı tebligatta. §U 

direktifi vermiştir: 

ve o tarihe kadar olan vergileri· 
nin kistelyevm olarak tarhedil
mesi Hi.znndır. Bu gibiler kendi 
rıza ve ihtiyarlariyle i~1Pt .:..ni bı· 
rakın~ olmayıp kanuni emre =s
tinaden askerlik hizmetine alın· 
mış olduklarından keyfiyeti ha
bar vermemiş olmahırı dolayısi
le b~klarmde. r.:ı.nunun 58 inci 
maddesi hükmünün tatbikine de 
mahal ve sebep yoktur. 

Alman hava kuvvetleri dün 
l!ecc Kırım tayyare meydanlar•· 
nı, cephenin merkez ve cenup 
bjJ,Telerindeki demıryollarmı ve 
Leningr~da bulunan askeri te
si~atı bomb:ılamış!ardır. 

Silah nltma almn> halen silah 
altınd.;ı. bulunanların fiilen tica. 
ret, san'at ve mesleklerini ifa et· 
mel3rine imltan olmadı~mdan ve 
bunların ticaret ve sa.n'nt ma
hallerini muattal bır halde bı• 
rakmaları da işlerine devam et
tiklerine deltı.let c~cmiyeceği.n
den ~skere ahnnrnk dükkanlarını 
fiilen kapadıklnn tarihte mükel
lefiyetlerins niha.y .. t verilmesi 

Askere gitmekle beraber tica. 
ret ve san'at mahallerim muattal 
bir halde bı:rakmayıp bilvasıta 
işlerine devam edenlerin ise mü 
kellefiyetlerine devam edileceği 
tabiidir. 

İ:ıgiltereyc karşı yapıln.n mü
cadelede. Alman savnş tayyare· 
!eri faro adalarındaki ehemmi· 
vetli t~sisatn hilcum etmişler ve 
ln;ıilterenin ııir;.ı~l sahili açıkla
rında ceman 6500 tonilfı.toluk 4 
ticaret ~emisi batırmışlardır. 

DilE;man tayyareleri Alman 
topraklarına hilc:un etmemişler
dir. 

Bcrlin, 10 (A.A.) 

Hariciye memurları 
arasında te tiler 

D.N.B. njansı askeri kaynak· 
!ardan 3ldığı mQ)funata atfen 
bildiriyor: 

Alman ordusu teşe!ckülleri A-
zof denizi boyunca şark istika· 
metinde ileri hareketlerine de
vam ederken Alman ava kuvvet
leıi biribirini takiben dalgalar 
halinde şarktalti mühiıa liman .. 
!arı bombalamışlar ve Sovyctıe· 
rin denizden kac;mak i~in va
lıkları gayretleri karşılamışlar
dır. Bir Alman filosu kwnanda· 
nı dem;ştir ki: 

Moriopol limanında Sovyet as 
kerlerini hamil 15 vapura te3a• 
düf ettik. Sovyet kıtal~rınm ba· 
kiyeleri rıhtımlara tam bir kar
l?aşalık halinde dolmuştu. Kam
vonlarla mütemadiven efrat ve 
malzeme ~elivurdu. Bu firar 
hazırlıkları devam ~erken atı· 
lan bomba.larır,..m: Eıimendifer va
gonlarına. vürilvüş hnlinde!<i 
!wllara ve t?emilcre isn.bet etti. 
Ne tarafa gideceklerini eaşrran 
Bol~eviklerin ~özleri önUnde 
nakliye ~mileri ar'-<a arka.va su
lara gömilldül~r. Mu~7.z.,m alev· 
ler bozwna uITT-avan Sovyet te
şel<kiirlerinin tamamen tahrip e
dll(tlı'Hni tröstermekteydi. 

Eerlin, 10 (A.A.) 
Askeri bir kaynaktan bildirili· 

yor: 
Bria.nsk bölsresinde cereyan e

den şiddetli muharebelerden 
sonra lnı.cıatılan kıtaat etrafm -

Ankara, 10 (l'nlcıt) - Hıırl
ciyede be§inci derece memurlnr -
dan merkez:le Basri Resit Danış-. 
mend dördüncü dereceye, yedinci 
derece memurlardnn merirezde Hıı. 
san Rtfat Sözen altıncı dereceye, 
sekizinci derece mcmurlnrdan mer 
kezde elçilik b:ı.rl:Utibi Rngıp Ber
kay, Hnydnr Görk, Burhanettin 
Işm, Filruznn Selyuk, Tokyo bü. 
yük elçll'ği ba§kAtibl Seyfullah E
sin ve Bern elçiliğinde başkatip 
Tarık Emin Yenisey yedinci dere
ceye, dokuzuncu derece mcmurlar
dnn merkezde elçilik ikinci kt'i.tibi 
Sena.i tzer elçlllt ikinci kl\tibl E-

Dr. Ditrlb'iD "1edlğl gibı, BerliDiD as
~erl mahflllcrln b.">lte\1zme karşı mQ.. 
cadclcde a'l'tık kntı harann verllm!ş 

olduğu kcytJyeU:ıdo ıs•ar edilmekte • 
dlr. Aynı ml\hnf'.ı geı·çi §arkta işgali 
lhımgelcn geni. sahalnı bulunduğU • 
nu ve Sovye! Rw.yo~ı arazi cı:ıktal 

nazarmdnn :cc kadar icap ediyorsa 
o kadar sıkı S'.ırdtc tutmadan evvel 
daha bir takım RPiler! borc~t Icril. 
sı tcabettt~mı a~y\e:nektedlr. Bu ma.. 
bafllde dc.::lllyor k!: 

Muhakkak oııı.n bir ııey varsa Bol 
revik cırdu'nrı t:ı.nl unsur olnrak har. 
bin bUyUlt tiMb~dcli kl~ 
tırılmış!aruır. 

Bolşe\'ikler1n kışm veya gelecek 
ilkbaharda Ural btesınne bir bnttn iki 
ordu teşkUlne ıı.uv.:ıftak olup oımı. 

yacaklnn hnkkır.ıta hlbmln yUrUt 
mekten Berlın aske-, m:ıhlillcrt lmtl. 

d.;ı.ki c:er.ber sıkışmaktadır. Sov~ "a etmekte·!trler. Mıı:ımııflb bizzat 
yet askerlerinin <;oihı "enberi ya· 
rıp ı::e!;lllek istcmişlerae de ağır 
Zll.viatln püsklirtülmiiı=llerdir. 

Müteaddit Alman batnryalan
run açtıklan &iddetli ateş bu ~
kerleri öldürUcU bir şekilde hır· 
palamı~ ve Alman sa'·~ tavya.
relerinin bombaları. ü.,er lerine 
dolu gibi yağmıştır. Alman hü· 
cunı efradı ve zırhlı araba bir· 
likleri ccn'ber icine alınan Sov
vet kuvvetlerini cüretti ileri ha. 
re~rntleriyle yarmışla::drr:. Bu 
kuvvetler arkadan ~elen Alm~n 
p;"-adesi tarafından imha cdil
mistir. 
Budapcşte, 10 ( A .A.) - Stc· 

fani: 
Buda.peşti Erte-:;ito gazetesi• 

Sovyet ba~kumundon.ığınm dahi bu 
mcııele Uzerlnde ben~·Q kofa yormnd:ğı 
tnhmln olun'llak,a Sovyetıer Birliği • 
ilin en değerli kumu Avrupa c!.hetı o. 
ıup Ural 6tes1ndc';<. Sovyet nra~ı~ • 
nin bllyUk bl.r parçnm Steplerden lba.. 
rot oldug,J ve dlklu~·.e değer harp sıı 
naytl lbtlva etmediği keyfiyeti batır. 
ıattımaktadır. 

Bu aıt§am Alma:ı har!clyc nczare • 
tlnde şılyle ı.!enilmıştır: 
Eğer şidd":ltl walf\t.l olan Rusya kı. 

şına rnğıneo yeni blr bo!~evlk orduııu 
tensik! ~altllustcn n:.Umkun olursa bu 
orduyu imha et:ı~".t l~ln bUyUk blr 
Alman or<lUS"Jna lhti:,~ bQSll ol.mı • 
yacı:ıktır. 

!11l'DAFAA OEPIIESlNDEKt GOO 
nin aldığı haberlere t.!Ört: Volga Ktt.oMETRELlK GEDlK AÇJLDI 
böl~esinde bulunan bütiin hüku
met devairi Alman kıtaatı t~ra
fından kaznnılan son n.uvaffa· 
kıyctlcr üzerine Uralla: ötesine 
nn.:\ledilmiştir. 
180 KİLOMETRE 36 SAATTE 

Berlin, ıo (A .A .) 
D.N.B. ajansı şark C\Ci)hesindc 

harbe i"'tirnk eden bir Almnıı 
piyade ~!ayının muvaffakıyetine 
dair askeri kaynaklardan aldığı 
bir haberi n~retme'<tedir. 

Boz;"J'un halindeki Sovyet kuv 
vctleri:ıi fasılası :d:nkip eden a· 
lav, 180 ki'oır.etrelik bir mesafe. 
yi cebri yürü~'e 36 saatte ya

l'i~i, 10 (A. A.) - Ofi bildiri. 
.,·or: 

BUtiln Sovyct cephesi boyunca 
'Iluharebeler §İddetle devam edi. 
ver. Lcningradda mukabil Rus ta· 
:ımızlan aklın knlmı~tır. Viazmn 
·1e Brlansk nr:ısmda Almanlar, 70 
Rus tilmcnini ihnta ctmi5lcrdir. 
Alman taarruzunun hedefi. Rus 
:ırdulnrınm imhasıdır. Rus ordul:ı
rmm en büyi.ik kısmı nrtık imha
rlnn kurtulıımo.z. Alman kuvvetle
ri Mo"kov:ıdnn 200 kilometre u -
~nlttndır. 

Cenupta, Ukraynada. Ruslar 
ya ol~rnk katetmi.,tir. 

Bcrlir., 10 (A,A.) 
Rostoftruı çeklllyorlar. D. N. B. 
:ıj:ınsmın tebliğine göre Alman 
lruvvetlcrl cenupta 75.000 nUfus _ 
Iu Melitopol §Cbrini zaptetmi!}lcr
d:r. Melitopol Hnrltof • Sh·astopoJ 
c;imendifer hattı üzerinde mUlıim 
bir mevkidir. 

tem Nazif B:ıynzıtoğlu, Rom:ı l>ü
yiik elçili~i ikinci katibi Adnnn 
Kural seklzlııci dereceye. Onuncu 
derece memurlardan Burgnz kon • 
solosluJu knnçilan Mehmet Ali Te
kinalp, Prağ ltonso!osluğu kan<,:ı
ları Ccmnl Arsal, Berrn bfiyilk cl
çll.:ği UçüncU klltibi Mustafa. Kn
yngll , Paris büyük elçiliği Uçllnc!.l 
katibi Melih Esenbel ve Beşir Bal· 
croğlu, Tahran bUyUk elçil!ği U • 
çilncU kliL'bi Tclii.t Miras, Bern cl
çil'ği UçUncU kfıtibl Talü.t Benler. 
Londrn büyUk elçili@ üçUncil ka
tibi İlhan Savut dokuzuncu dere • 
ccye yilkseltilmiştlr. 

(Baş tarafı 1 incide) 
resmi Sovyet njnn.s.ı tarafından bil
dirilmiştir. 

Bu ajans cUyor ki: 
Bu bölgede mUthl§ bir harp ce

reyan et.mektcdir. Bu bölgede Al
manlar, acleden faik kuvvetler tah· 
şit etmişlerdir. Rusl:ırm mulm _ 
veınetı. aıı.udanedi.L', ı Hıı.ttA çem .. 
ber i~ine :ılınmış ohm Sovyet cU
zUtnmlıı.rı, dil:Jll'lana knrşr bliyUk bir 
enerji ile mücadeleye devam ede
rek onu ağır zn}iata uğratmn.lttn .. 
dır. Beş gl1n devnm etm.!.s olan 
muharebe esnıısında bir Sovyct 
cil~UtamI, takriben 220 Alnınn 
kamyonunun tahrip ve 7 ilfı 8 bin 
&Sker itlii.f etmistir. Çember içln
de olan b:ı.r.ka bir _Sovyet cüzütn • 
mI, muknbil bir taıı.rnızda. buluna
r:ı.k dli.~n'l:n nuı.ltincll kuvvetleri
ni lnhizamn uğratmış ve 4 bin Al
mam öldürmU.stUr. Bu bölgede h:ı
rek~t icra etmekte olan diğer blr 
Sovyct cUzUtnmt Alın:ı.nlı:ı.rn zayiat 
verdirmiştir. DUşmnn 1000 mn.ktfil 
bll'akmıQtır. 

&loskO\"!ı, ıo (A.A.) 

Almanl:ırm 'Mo31tova yolundıı ltlUn 
blr r;;ehlr olan Vlnı:mn cephesinin muh 
tellf bö'gelcrlnde yeni Ucrl harelr~tlcrl 
ynpmı, oldultlıırı bu sııbab rC!lmt Sov. 
~et ajansı tı:.r:ıfQıdan b11dlrllml~Ur. 

Bu njans diyor ltl: 
"Bu bölgede mUthlş bir h:lrp ecre • 

yan etmektcd!r. Bu b!Sl~ede Alman • 
lar, ndeden faik kuvvetler tnhşlt cc
ml~lerdlr. Rusların mukavemeti, anu. 
dancdlr. HattA çember içine nl.nmı§ 
oınn S:>vyet cllzUtamln.rı, dlltımruıa 

karşı bUyUk bir enerji ne mUcadcle. 
YJ de\•ıını ederek onu nC"ır znylatn u,:t. 
rı:ıtmnktadır. BeD &:ln devam etmiş o. 
lnn muharebe esnı:ısınd:ı. bir Sovyet 
cUzUtıımı, takriben 220 Alman tank!. 
le, 140 Alman kamyonunu tahrip ve 
7 DO. 8 b1!1 nsker ltlAf etm!şttr. Çcm. 
bcr lçlnde olan baııka bir Sovyet cll • 
zUtamı, mulmbll bir tnarruzdn bulu • 
nıırı:ık dU7m!lllm mnl:lnell kuvvctıerlnl 
lnhizama u!tratmış ve 1l b!n Almıını 
51Udrum, tUr. Bu b!Slgede barekO.t ic
ra etmekte olnn diğer blr Sovyet cUzU 
tamı Almanlara zayiat vcrdlrm!şUr. 
Dll~mnn l.000 mıı!ttuı bırnkmL,tır.,. 

Stol•holm, 10 (A.A.) 

Şanghaydıın alınan ve Sovyet hU 
k1lmetin!n ve Moskovadakl kord.plo • 
matlt'!>lıı pnyt.nhtı tcrketmek Uzcre ol. 
dultlarma. dair olan haber, hcnUz te
yit cdllmeml~tır. 

An~, 10 (Vakıt) - Dahlli • 
y ede, mnlınlli id:ı.reler umum mü -
dilrlU{;ıü birinci daire reisi Rrz.:ı. ü
Iıa.1 §Ube müdilrliiğilne, hususi ka
lem nıUdürU Cemal Onen mah:ılii 
idareler umum m\idilrlilğU birinci 
daire relslr ine, wnum mUd:Ir '""lU

avin. S3.im Henr vekillet hukuk 
mü,)O.virliği muavlnliğine, hukuk 
mü.5::ıvir munvin.I Zeki Özener 
mWkiye mUfett' l'~'i.'le, şube mil· 
d ilrleri'lden Ken:ın Una Avanos 
!kaymakamlığına, Van mcktuçusu 
Fa'k Tomb:ıko5lu Çorum mektup. 
çuluğu!ln, Muradiye kaymnko.mı 
Be<lri İlhan Vnn mclctupçuluğuna, 
'.Avanos k!ıvm::ıkamı Rıth!"' i Oncr:ın 
Erzinca.u ~e!ttupç •luğ'Una, İskilip 
ka.y, lığından vck"let emrinde H•J 
lilsi Aknlm GercUJ kaym:ı.knml ğı
n.a, Maz'.":Tit lmymnknmı Hilmi 
Tuncer J~u1tıbna, ~--cJş kayma. -
kamı ~!tldr C&nnlp H"z:ına, Hizan 
taymn.lmmı Feyzi Conger Erc'şe, 
Karaynz.ı kayma.lmmı Avni Koçyi -
ğit Mnz~irte, Pnza.rc·ik knymal:am. 
Jrğm.dnn vckii.let emrinde Nurettin 
Aydın Gilndo ~U:l lmymnka.mlığı -
ı:ıa, Patnos ka.ym:ıl:amı F eyzi Tu
gayın Eru.ha, !fars mcl:tuçusu Sa
di Scvcnc:ı.n ?: • ?!

0

-ıı ır.cktmı ;ulu -
ğuna, Ağrı m 'tturçusu ~eflk E • 
rol Niğde m"'!:lupçulu :12n:ı, 1'.ksu
di;•e knym~ı·nmı A!lnf Yo.lgmk:ı.yn 
Cidcye, GUlıınr knymaluunı Ruhi 

D.N.B. ajansı Odesa limanın· 
da bulunan gemilerin Alman sa· 
vaş tayyareleri tara.fmaan tek
rar mUessir sur~tt~ bomba!nn
dıkla r .m askeri k~ynaklardnn 
haber alm1ştır. Pi!te tuarruzuy
la vamlnn bombardıman esna~ın
dn 15 b:n tonluk bir Sovyet nak
live nem:si ve 5 bin tonluk di 1~er 
bir remi bonıb:ılnrla ağır hasar~ 

Çetinerln Mcsudiyeye, C"de kay - uj!rotılm•ştır. 
mo.kamı Kemal Erdem GUlnal', A- VıdoıYa gölü üzerinde vat>tlan 

Yeni ak 
kabinesi 

Fllh:ıldkn Stokholmdnkl diplomat 
lardıın biri, Moskovndıı bulunmak ta 
olıın blr diplomat nrkada~lle d:ı.lml 

surette tC'l"'rnfln temııs ctrn"'ltte1r 
laca knyr.ıakamı Fehmi Al~ Er - bir bombardıman faaliyeti esna. Bağdat, ıo CA.A.) 
ganiye, Ergani kayma.kamı Cen:al sında Alman hava kuvvetleri se- Yenl İrnk kabinesi n§n~dııkl şekli. 
Y~ar. Ezine kaymakamı Cemal 1 ldz vüzer tonluk om!l.'t Hzere 4 d- dtın kunıımu~tur: 
Tnnıl, GöklUyC', GöltlU kaymnkıunı Sovvet nal\' ive gemi ine bomba- B:ı"'ehii ve r.ı !dalan nııı:ır vekili. 
Ce:iıl Sumer Ezmeye, füı:!lc"hamrun lar isn.1::et ettirill!'!İıilir. Nuri Ssit. 
knymnkc.mı EdiTl Yavuz E:ulıl:öy Baltık dcnizind~ bir S::>vy~t D:thlllyc nıızırı ve hıırlclyc nazır ve. 
kaymakamı Cenap Nuh A!mı Ed- na!:liya gemisine 0 lmdor ağ·r kili Sa lih Cabur. 
remlte, 7..on"'uldcl: Lle~tu~usu HU 1 isa'J~t va:ti olm• ı<>t•ır ]d bu gemi Maliye naun: Ali MUmtaz. 
eeyin Uluğ l{nrs mektup<;uluğuna l I.ullamlmnz bir lınl~ gelmiş sayı· ı Adliye nnzm: Tıılı!ıin Ali, 
tsplr kaymc!<amı Seyfettin Kut l{ı. Iabilir. MUn:ıknlo.t ve nana nazırı: Melı:ıı,.t 
zıleahamnrn kaymrı'mmlıGın:ı n::.k - ttr·rlln, lC (A.A.l U.N.n. Emln. 
len Uıyin edilmişle.rd!r. T.ıugUn tıpıt: Aln:ım matbuat r.ıctı !çınla! 1§1!!r nı.zın: AbdUlmcbdl. 

ALMAN fŞGJ\Lt ALTINDAlU 
YERLEIWE 

ihtikar yapanlar 
id:.m ediliyor 

Londrıı, ıv lA.A.J Aım:ın res:nI 
njıı.nsmm Praı;d:ın aldı!h bir tel~rat 

lhtllcO.r, yurda ihanet, memnu Sill\b 
talımak gibi muhtel!! sıç' 'lrla pcr. 
şc.....,be gOnU ,;cnlden o:ı iki ltfıJlnln 

Prnr; ve nrnodn ldnm t'4iilcllltlcrlnl bl~ 
dirmcktcdlr • 



• 

VAKiT 

kalbi 
• 

!I __ .....,._ _____ , Ramazan tıkraları : t Ntşanıanaaıar 
Günahını o çekain 

.Yazan: Feride Ozpay 
~de ve aynı ,.s:kD(Je bl.r 1Jı:alb vardı. 
~kat la kalbin t.tır ttLl"afı -en kU· 
çUfll- oevh: btlytn.:ugun0e oıa.1 pır
la.il'.&. 11.nC~ yaktıt ve zUmffitlerle t:ı. 
mametı 'kntı1ı idi. Ve fı.deta bır nur 
3•umrwro :g.b! EJ1"u pRMl, ııı.ıcv alev 

Jılınlınfüaü ıl!:l'lcndim)() .'Hl'ııııırluğun
ıcla 1\l~rualananlar: 

Yayuz Sinan .M .. Dolap S. No. 8 to 
.gemici Mustafa Erden ile Kezlbıın, 
lahak P.aı& Çaytroğlu No. fı2 de Ta· 
'?'akçı HUseyln Kocacrlcr ile 'Bedriye 
Tezer. SUJeymanlyc Petvn yokU§u 
~o. 15 te TUtUncU Aptilssamcd Har-

)'anıyor, göz al~y?rclı..ı. Bu :muazzam rntl füı Nurhayat Molla HUsrcv Vefa 
bir 11ervetti. BtllUn cıiinya padişahlıı • cad. ~o. 7 ae Esnaf Necatı Ertıl He 
rmm haZlnekri bir araya ıtqpl&nsa yt ŞnCliyc Sever, Sulta.Mhmct Atmcyda
ne bu ufak kalb!Jı b-;!ıasıııa eremezdi. ı ııı No. 19 dA t!caretıc mc~gııl 7.eki 

Bi..rde:ı ke !m buc~dan kaçmak, eliti Kılıç fle Nedimo Kıı.sımgll, Ankara 
d:?ki bu hudut~ıı, ~eıvetle uzaklara Caddesi 'Nemli handa Odabaşı Hay· 
gitmek arzusuna l<ıı.J. .tcı. Ve kıymeUi dar Gllzcl ile Satı Sulak, Nadi GUrel 
yilkUnU U<>lunttn aı:.ınıı sıl<1~lırara~ ile l<"ahrlye Aruz, Demlrln§ M. Yeni· 
ltoşmağa b'lr:-lnı.l:. hayat s. No. 43 tc Klı.lip Cnhlt Aka-

Ancn!{ s:n~ay~ar. .l!{l(, mclf'e :kad&r ıın ile Semiha Çöle.şan, Mcslhpaşa 

w.aklaşmıgtı )(i, ırkannaan bir in!'• ı ~lr Hııı;mct sokak No. 36 da otomo 
llk ifllti. DöndU. a~rayın bulunduğu lbllci LıCıtn Sıral ile • •crln11?, KUctık· 

yerden cR.pkr.-a dumımlar rluyor ve pıızar, Semlrlğdlş No. H te l\:abzımal 
Mr tnnıfta blr ı~ın ta§ görilntiyor- HUscyfn • Yo.ngln ile !Pembe ICıılnycı, 
dll. .Kumkapt SclA.nl'kU Ali S. No. 17 d<' 

Korku de kıymetli yUkUnc baktı. memur Fahri Naim ile Alime l{Jz.~ 
Ve acı ile haylu:-Jı. 1-~llndekl kalb crk .... -.:uroosnıaniye DuUu sokak No. 
Jiokmu bır et pıır!:::t.ııı haline girmiş· •B tc Marangoz Ali Salt Uc Gallbc. 
ti. Ker.arınılan ,Yl!ro dc·[;ru kan sı7ı- Kumkapı Nurhayat Sokak :-:o. 7 de 
yordu. 'Etra!:na dchşct1e b:ıkrndı. El· IHa!lac; Halil ile Nafize Cilzcl, Kum 
Hırı tlt.ı'lyor, ll~a'kları keSiltyor. osıu% kapı Boetan sokak No. 7.:.! de Kasa.p 
lannda. belinde feci ağrıl&r duyuyor :-;ecatı 'Keııer ile Naibe Moral, C8.ğaJ· 
du. Vt.icudiln 1.: blr C:ermanaızlrk ba,. oğ1u Necc.t sokak No. 88 te ögTctmen 
l.amı§tı. B!r.'len ıılhi.sclcrinin pRram· 'il'uran Sadl ile Kll.ıııilc Gönenç. Fnt. 
parta ve ı:<>k cskt oı"!uıttınu !arl:etti. '1'ikR soıcak No. 7 de Ustab:ışı ~..ıı Ta 

O zaman y :ıın..ia bir Kiln lflttlği, _lıı_r_u_e .... A .... y ... şc_. ------------
esrarlı ve .g\l..:cl scaı l§itll. S<!s tıınc 

tane eunıarı stsylcdl: Evlenme 
- Dır kalbin bU~.itn kı;p•.nıetı yerin 

de dururl•cn vı: vur:rJ.rcnd!r . .Sen on•ı Eskl Kuthls ı.•allsl Re,.'lllt ''P.nşa. 
acımadan ltopardın. 'Lakıkatte 6evin ı hatldeııl csbak Vaşington sefiri Ali 
kalbi de atelı\d .. h'!r 1rısan kaıtıl idi. ' Ferruhun hemşire zadesl ve Fenerler 
'Fuka t seni Öl'le l'l'\" n!~tl kı, d!lnya. tahlisiye mUdllı11 Abdullah Ziya Fer 
nın en kryr. ~tıl ~z.nclcrlnrl.,n tıaha gıının kerimesi Fatma GUzclla 11c 
mubU!§Cm ve da1ıa 7.f'lıgin bir hal al· j P rofesör 1smen Hakkı ilzmlrltnln oğ. 
mr1tı. Seven blr !<A1" h:Syledlr, onınr lu Doktor Necmettin H.nkkı İzmirli· 
.ıa oy.namağa 11.·e <ınlu; kırmağa tık; nln nlklh mcrnslml dünkU Cuır.a gil 
gelmez.. B;.lt'j!'I !:'~L"lll.klf.'rini \'e kı) - nU snnt 16 da f\kraba vo dostlarının 
metlerini k ... ybc "ı'!r:":- '\'C gU.zide davetlılerin huzurunda Ko.-

Se.'! sustu. 1<ıı:'ın .Sll!,ıarının keçe.len a:ıcöy ~\·tenme mcmuı'lıığ\ln!!a yft'pıl 
el~!, glSZ: •:.nh. fcrc.zl~ICiDI, tır· mıştıı·. TaraOnra saadetler 1.cmcnn! 
naklarınm iktvrıı~:~nı hlS8Cdlyordu. , _e_d_er_ız_ .. __________ _ 
o gilul ikaaın bir.ılenbl:'e !100 :yaııında 

pi& ve korkanc Ur c.ım haline ~Jrdl. I rlD eepb.esinde 
Silrüne sUrür·e ,ehrı:ı kcnanna ka"1ar 

geldi. oııı<la bld~. ~. 15 yaşında İspanyol 
.Meml'.kct bUyuk 1 .r hercUıner için 

de yUzUyordu. Uirr;lr~rlnl boğazlayan, 
dOtll§en <e.Tlt .. lder. e-tlerJnl ltkayıt bi'r 
yüz.sllzlükle blr parı;ı: ilik!! için &atan 

kııdtn1ar. hırsız çocu1<lar \'e ağlayan 
1ht!yarl4r b ı1b rıe:1nc l.1lrür ederek 
b1lyUk btr ~efa1eı .~mı'le ~-aJıyorlardı. 

QUnkU, artilt l!evi!l (yl ve St\'Cn kıı.1-

bi durmuştu. 

:Atatür!c Bibliyografyası 
yÜzünden çıkan da va 

çocuk~arı esir edildi 
Hcl"linki, ıu l \. . • .\.) - Pctro.: 

koj'on 7.eptı idn c rcyan eden 
muharebeler esna: ında Fin km
'\'ctleri, arularıncla on bı':;; yaşuıda 
çocuklar bulunan blTÇ<>k genç lr
mnyollan da esir nlmuılnrdır. 

Bunlann İspanyol dahili harbi 
csnasıııda İsar.yol kız-1 idaı eııiniıı 
tenflibi ile Mndrit kızılordu ku • 
mandanlığı tarafından Fransa ta . 
ı iki\·]c I!usyaya gönderilmis olan. 
ılardnn ibaret olduğu nnlaşılml!J • 
tır. 

Atatürk lllih1iroğı~fyası adlı 
kltap müellifi ede'biv.t\t fakültccıi 
:profesörler.ind~ Herbert Melt
sim; Cumhurivet ırarete:;i muhar 
rlrJerinden Nadir Nadi ~ıevhine. 
~dtabr hakkında ya.zdı~ı bir: yazı· 
da kendisine bakar-et ettiğı id· 
(Jj~...; •• le ibir run-a açmıştı, 

Bu genç 1spanyollın kolkoseslcr 
C!c ve fabrlkalnl'da beş sene çn ~ 
!ıı:ıtıktnn soıırn dehsetıi birer Bo1-

~cvik olmuşlardır. 

Bir afyon tlryakısi, ccz\•eyi manga 

la sokmu11, tftnr ezanını bekllyormus 
Kansı, lıallne acıyarak : . 

- Efendi, mUJde, ezan başladı. J.Hl 
ezzln mine,.eye çıltrrnı;ı . deyince, Tir 
yak! : 

- Hay Allııb senden razı olsun. 
elemi§ ve <.'t'Zveyl daha ziyade .ntcş.: 

tıokmuı;. Tam o csn!lt\a baş ucunda bir 
sivrisinek \'IZlldnmış, T!ryaki de b 0 

men ııiyanu yutuverml§. kahYeyl d·~ 

ı;:czveyc boşaltıp hbpllrclr.tmcğe boş 

ıamış. 

Karısı bunu görünce: 

- Efendi, ne yaptın, cz:ı.n okun 
mndı .. CalJba kulağının dlbınd bi: 

&h rislııck vızladı.. dcylnc Tf~·ol<, 

,ahvcslnl içmekte tıevnm ederek: 

- O hıı ld ... gUnalıı d:ı o çeksin. de 
m!ş. 

l l.10.1941 
7.33 Hııf:ı progı..ı:ı. i.45 Ajans, 

ı:ı.oo Senfomk progra ıc. 13.83 TUrkçe 
plfiktar, 13.45 AJan.. 14.00 TUrk~e 

pllıklnr 14 • .'.lO Ankarn !:onbahar at ya. 
rışlnrının tanmlnle.'!. 14 40 'Riyaseti 
cumhur bandosu, ıs.ns Meydan faslı, 

D.8.40 R.ndyo ~az ve tango orkestrruu. 
10.00 Konuşnı'\ (l"al.ı ı. manlar saatıı, 

19.11> Radyo c3Z \'e ta'lgo orkcstra51 
l0.30 Aj'IOS, 19.45 S 0 rhcst lO dakika, 
il.0.55 Saz eserleri , .,. oyun hn\'Rları, 
20.15 Rndyo ı;azctcs 20.l5 Car~ık 

prkılar, 21.00 Zıra:ı: takvimi, 21.10 
Dinleyici .rJdcri 2..ı •5 Komışma 

(GUnUn mes~lclerll, ~.00 Radyo sa· 
lon orkcstr«Sı, 22.Sf Ajans, 22,45 
Radyo salon orkc.strll"'• 
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Asliye birinci ceza m~ıhkl'mc-
. lde gör:ülen mu'hakemeye dün 

de devam o1ur.muş \•c mahkeme 
\-... zm-n tsm.:ı.il Hakkı Ba\tacıoğ 
hı. Halide Edib ve Saddık Sami· 
den mürekkep bir ehli vukuf ta· 
'rafından tetkikini kararlaştır • 
mrştır. Dw'll.sma ehli vukufun 
raporu iGin başka bir güne hıra· 
kılmıştır. 

VAKIT'A 
ABONE 

Ol.UNUZ 
1 

lkrnmiycll yUzde 5 93 19.55 
Anadolu Dl'mlryolu S 4 .ıw 

Şoförler yeniden zam 
İstediler 

Şoförler taksilere yapılan yüz· 
..:le cm zammı az bı.ılaralt tekrar 

j .z.ıım yaptl~sı iç:n oelediyeye 
~ müracaatta buJurunuF;]ard·r. 

OkuyuculaTımu.dan 
A. Şe~re: 

MALUMAT 

1 f3 AŞK1JN ;\~UC1ZE. l 

sen sapına kadar kahramansın .. dedı ve derin bir hazla 
<>'ülümsedi 
"' Cevao verdim: 

- Canım ba:l>acıirm. lnsamn kendi evi başka,. Bura· 
dan sanki hiç ayrılmamış gibiyim ... 

!Kollar:m ı bôynuma do1adı. ve esi titreyerek: 
- ~eni özledim 8<ız .. dedi. 
Babam bana dtimn kız diye hitap eder, sinirlendiği 

bir halimden, haie~ctimdcn 'hcrlannıadıw zamanlarda ıise 
beni ~smimle çağırır. Vera, derdi. 

Eve döndüğiimürı ilk sabahı, göz1erimi açtıe-ım za• 
man kendi odamm pek iyi bildi{(:tı ve <eanm1m ici kadar 
~evdiğim manzarasiylc karşıla.~tım. 

s e~niyen \ezzetli yeınekler 

Yuvama vanruŞt.ım. Hakikat oltrıuş bir rüıa güzelli· 
~-iyle döscnmiş, arı sevimli odam. eriyen mavmkfer. gii· 
r.eşi andıran sarı renlderiyle şirin odam .. Burada ne o 
~:O)'U esmer duva!lar. bumburu§u!c perdeler. insanı sinir 
den sinire sürükliyen ruh sıkıcı renkler yok .. Bu gürel
lik i<:inde coştum. costum .. !Kalbim c;nğlayn çağlaya. <hı· 
daklarımda bir şarkının sessiz mırıltıları ile. yo~anı &.• 

\'Urarak yalaktan fırladım, ·ere atladm1, ve C'feniQ :pcncc· Sebzelerden PATATES 
bağa ı;ekUccek, listiıne tarçın eki. 
Jc_>ce'!t . 

Bu yemek hPm soğuk, hem sı. 
cak1<(ll yenebilir. 

(İrine konulat·nk ~ekrr yerine 
pr-knıu dfl ko~'mak mümklindUr. 
o da olmazsa ndi suda yumu5ntıl
nn; kuı u üzUm 'konulabilir~. 

t';!)'e doğru ~ektim. • 
Bahrc sabahın ill~ aydınlığında asumani bir .güzlliklc 

vıkanıyordu sanki .. Güller isyan ederek bahçe duvarının 
i;zerihden a.eı.votfaı'dı. Bizimki, asri bir bahc:c değildi. 
Hep, hep bildiğimiz sardonynlar. &bboy1tır, boru çic:ek· 
leriyie ibczeli olan ıtıu bahçenin küçük tartılarına engin bir 
itina ile bu çiçeklerin tôhunı1arını eken o candan sevdi· 
ğim, taptığ'ım beyaz elleri. annemin e1lerini hasretle ho.· 
tırladrm .•. 

Bizim asıl. ve yar ve ağyare karşı gösterdiğimiz -
\'C ıneden de saktı:vEıyım - öğündüğümüz ibahGemiZ mun· 
ta?..am hendesi §ekılleı-iH verdiği bir ka.düe örtü ~ibi, 1>2.
bamın muvaffakıyetlerini abideleştiren ltöekümüzlin ö· 
nünd~ yayılıyordu.. Fakat penceremin altına isabet eden 
bu, 1ıer gör.den saklı 'küG{ik ve babayani köse. bütUn sa-

. · · ana.mı sö lüyorou. 
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Çünkü, Cinci'nin bu caddede 
üç btiyük dostu vardı: Stop, 
Antuwm ve Lmrirgston ... 

Stop, Otomobilleri, arabaları 
durckıarnk Cniciye ) ol \'eren 
memurdu ve bir defasmda da 
büyük be~ az eldiven~ni çıkarak 
Cincinin minimini ellerine gecir· 
mi~ti. 

Antuvan köpek elbi e:cri sat.:,,n 
bir dükkandı. Cinci burndan To· 
bı icın 'Ufak tefek a:lıyo!' ''e vit• 
11ni önCnde her gün dakiknlarcn 
duruyordu. Bu vitrinde bir kapı· 
dan .tir köpek ~efil bir kıyafet 
te -g-iriyor vo diğer kapıdan fev· 
kalf!de şık ~i~ inmiş olarak çıkı· 
yordu. Cinci bu manzar~yı sey· 
retmekten büyük öir zevk duyu
~ ordu. 

Livingston ise nıemleketin en 
.eski şekercisi ve kahvclıancsiy· 
di Memleketin biiütn tanınmış 
edebiyatcıları . tarihçikri, politi 
kacıları ve c.asuı:ları ~u §ekerle~ 
mccifle toplanırdı, O kadar ki 
I..frimı:ston Bükrcşin ı\:apsa'sın· 

dan, Venedlğin Flc!'!w'ından bi· 
~e dMa meşhurdu. Burada bir
<;ok kimsclcr günde üç kere bu· 
lu ur, casuslar burada randevu 
ıvcl'ir, bütün edc-;,i münakaşalaı 
burada yapılırdı. 

llhiessesenin en nıe~lıur çeşit· 
!eri Bul~ar gülü ile yap1lnn fon
danlar. Cincinin scvdiğ': sütlu, 
fmdıklı çikol:ıt~lar ve 1929 da 
Pariste yapılmış olan mfü:abak:ı• 
'la birincıliği 'kaznnan ve reçete· 
ci müesı ese snhibint: nil ol~'l 
t"ktcylli 'idi. 

Cinci dükld'ı.n<ian ~ıkmazdan 
evvel kasa) a y.;ı.1 lasıy<R'. parası 
nı kendisi veriyor ve lbcyaz ön
lüklü kızların sardıkları 'kiiQÜk 
çikolat:ı 'Paketini a:lıyör, paketin 

., ...,ı, .. .ı:ıanlmamış -ol· 
duğuna dikkat ediyor, .sonra ar· 
nanın karRısında. bir ker~ küçiik 
a pkasına · ba.ktıJ, tan sonra dük· 

kandan c;1kl}'Ordu. 
Profc~or Mayer. 'l'eodor Zui· 

ft4dı <lıyor<lu ıki: 
- Hu 'Ç(>Clı], ntiznmı ook sevi .. 

vor Ellerinin tcmizlii{i ile çok 
alfı.k~ar oluyor. Bunlar ihtiyar 
doğmuş ~ocuklann karaktcris • 
tık hnklandır. 

Ve profesör şu tavsiyede bu 
·nu '-Ordu: 
- Çocuğu köylük bir ye.re gö· 
rün. bahçelerde, kırlarda koş· 

~ "' .f.1ver roruklnrla oynasın. 
Fakat Cinci çocuktan d~l. 

kiliseleri seviyordu. 
Küçüle din hakkında.. kilise· 

ler hakkında o h.dar çok sual 
soruyordu. Teodor Zuifeld ad~· 
ta müşkül mt•vkiclc kalıyor ve 
baska biriı:inden duyulan. fakat 
aulnşılamıyan sözleri tekrarlı · 
yormuş 2'ibi J)ek acemice cevap· 
tar Yeriyordu. 

Bir gün. o meşhur ve fcc1 ida
re meclisi içtimaının ertesi gü· 
nii Zuifeld, 7.rofesor ~fayer .-e 
Cinci ile birlikte sok~ğa Glh."lllış· 
tı. Lfrin~n'daıı 1!ecmi~ler, kb-

pek elbisesi satan Aııtuvan n 
dükkanı önünde bir müddet t · 
vakkuf etmişler ve sonra yava, 
.ravn.'? tepelere doğhı aç.rlmıva 
ba lam~lardı.. Cinci önden ko 
şuyor ve mavi çıçekler n.nyordu 
Teodor Zuifeld profesör Mayel'I'. 

- l{ızım {!Ünlük ltoltuların • 
dan ve kiliselerde gördüğü re 
simlerdcn hoşk.myor, bu lıusu~ 
ta ne düc:Unüyorsunuz! 

Diye sordu. Profesör bir an ı
çin düşündü, sonra şu ccvnb. 
verdi: 

Bu muammaya sebep ola 
mazsmız dostum Zuifeld, dedi. 
K1z111zın uurunuz olduğunu 
Eövliyen siz d~l miydiniz? 

Zuifcld rordu: 

- Sakm günlük kokusu , • 
dirıl merasimleri canlandıran tab 
lolar çocuğun '.kü"ük ka..f asmda 
eski nesillerden k:ılm~ fiJdrle.,. 
birdenbire harekete getirmiş ol
masın? .. 

Profesör 1\layer omuzlarını 
silkti! 

- Fikıi mekanizmanın ne şe
kilde işlediğini ne ben bilirim 
ne de bildi,E{ini iddia edenler b" • 
lir, dedi. İnsanın ktıfası dikiş ma· 
kinesinden daha karışık, daha 
mürekkeptir. Ben öyle zanned -
yürum ki bu çocuğun ka.fasmd 
sizi fenalıktan, kötü yoldan kur· 
tarmak hisleri uyanıyor_ • - Yani" 

- Bi~ ruhi yapılışımıza gö-
re dini akidelerimizi ve mukad· 
deratmnzı kastediyorum. 

Tcodor Zuifeld her şeyden 
şüphe eden b-ir tavırla güldU: 

- Henüz bir iki yaşında olan 
bir ~cu~ bizim dini '1.lddelen 
mizle ne al8.kası ola'bllir? 

Profesör Mayer derhal oe"·ap 
vermedi. Fakat durmuş, hafifoc 
sallanmıştı, Bu onun di.1şiillce}'C 
daldığına bir delildi. Bir doktoı 
grubu arasında veyahut bir mcc 
liste uzun bit söze ~lıya.cağı 
veyo;ı...hut bir münakasaya giri.cıc' 
ceği znmnn daima böyle bir 18.h 
ze düşünUr ve yerinde sallanır· 
dı. Nihayet bir müddet i§e ba...:ı 
Jamazdan evyeJ bir kere kendi 
sini tecrübe eden canbazlarıı 
haliyle yerinde sa.Unnrp durdul
tan sonra: 

- Siz, dostum Zuif eld, dedi . 
Siz bu asrm IOO.şında dünya~ 
gelmiş itısan!alliansıruz. Siz 
1902 - 1903 scnelrri adamısmı?. 

iz meclislere ,·eyahut acık ver 
!erde bir elinde bir kitap. bir e
linde kadeh olduğu baldo ilim 
den bahseden kimse!ere lbenzj
y1orsunuz. Siz ehemmiyetsiz. kü· 
çük, p:ı.rçalamhış ibir muhake 
menin kurbanısınız. Ağzınız • 
da. <'i~nC'd !deriniz hakikat değil 
~vn.llı hakikat parçacıklnrrdır 

(Devamı uar) 
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\
1era canım, bu bo§nllma işini uza.tına .. Ve :buna 

güvenme. Çünkü ben seni seviyorum. Boşansak, boşanma. 
şak da bu hissim cPğişeme.z. silinemez. diyor. ve yazısını: 
Senin, hep seninim •. diye !bitiriyordu. 

Ban~ neden böy1c bir mektup )'azmak mecburiyetini 
duymuştu Con? .• .Hatalarnntn yı:ırnlanm de.;'n bu .keli· 
n.eicri kttflnnmıya ne !hakkı vardı? B,irden müt:his bir hid 
füte kapıldım , ve mektubu paramparça ederek yere at· 
tım .. 

\'c n" tuhafUr, hemen arkasından diz çokerek kii.ğrt 
p~rıçularını birer oirer topladım. ihtimamla yanyana dı
zerck tekrar ve tekrar, o Conun iqten gelen sözlerim oku· 
dum ... 

"Boşansak. boşanmasak. ıbu hissim değişemez, sili 
ı~~mez :· cumlesi be) nime nakışlandı . 

• :r.. ıı: 

Kafamı burgulıyan bazı düşünceleri Sedrik'e açtım: 
- Ben her şcy;i eskisi gibi yerli yerinde 'bulncağnnı 

sıımvordum. Eski halimi bulaca,...~ı ve o zaıruı.nln.r na. 
sı'sam. gene de öyle şen. ~mt1r, hiç lbir üzüntüsü bulunmı 
yan bır laz olacağımı umuyordum. Kazın ayağı hiç de 
üyle değıl ... dtY"•' k !hüngiir hüngür ağladım ve devanı 
e~tim: 

- Hiç n .şelenemi~·orum. E ld halimi bulamıyorum .. 
B.1'>:ım elinden ~cldiği kad~r beni scvindirmiye, mesut 
etmi:vc uğt"a!:ıyor. Fakat nerede? .. F...ski dostlarını, .ahbap· 
!arım, \'E:' he e sen, l:e:ni gene eskisi gibi knrşlladılar. Ba.· 
na tam bir ı:;efkut gosterdin 

&itrik'in sesi dolu dolu 'çıktı: 
- Bcr. sana . .şefkattan d~a fazla bir şey ~rmelC il

tc_>ııdim. 

Otomobilı yolun keranndıı durdurdu. Kontağı kap:ı. 
dr. Gözlerimin içine baktı: 

- Vera, sen biç de eskisi gibi değilsin. Olamamın 
ds .. \rtık ~ocukluk zamanın da geçti. Sende bil' lbDllAnıe 
)etişme. gclişm~ var. 

Cöz'~ri koyu. kovu mavi idı. Onların bu kad~r n 

' 



Yaşanılmış vakalardan 

1878de dünyayı velve
leye veren bir suikast 
Anlatan: Nuri Dilmec; 
Berlln kongr mln zamanında, ya· 

. 1878 scn,.sınd.-. id. Jel blltUn b!r 
ııllletl d h<;ı t \' ıztı. wP ile sarsan 

el bir sul!•asl.ı., m:.ıhtelıf safhal:ı. 

•ını yakınd n ta ıp ,. m:ı ahede et. 
nck bnnn. nasip olrr.u tu 

Bu !nC'll\ B rl ld T'nU>r drıı l.lıı 

lı·n namınd ılo .. llvtlk c:ıddede vu. 
ubulmuşt•J. l"-i>l s il". inin iki ha. 
rıuıı ve rrlızrl l!r ... zar gUnUydU. 
lhtıy"r !mp ı ııor Vi!helm bır 

Jnd nb<>rl nlsafıri ( :. n İl'an • şahı· 
ı tahsl~ l' cıarn-ı ozlm~ll tıı. 

l yı zıyar t rtmı11 \'e Nasrettin Şıı. 

a \eda d~rek .•yrıJn·ıştı. 

Saat öğleden ınra ~ııkrıben birdı 

imparator ftık 'ır rehaya b:nmiş. 

11rrgartt•ıı paı' rnd:ı her z:ımankl 

zlntl lni y pm, k 1\z rı: g.diyordu. 
Ben M,tt 1 tr.ı 

ruyordunı. i\ vnı n J , bu kanlı vnl•'a 
ya doğrud r. do~ııy0 karışmış olan 
an ml.ııtu:ırn Vilhelm de oturuyor. 
ıu. B n C\ ın ıı• n il ,,,•ı:ıd:ı oturu. 
vordum \'ılh tmv lkıtıri katta yer 
, şml tı. 

O gun m ktupl • rım. ) azmış ve u. 
k bir gez nt • n c!ı nrı çıkmış_ 

tım. 

Ekseriya ~cmcı<ı rlm• Frledrlehs 
tr:ıssc'dr. bir loltllnt a. yiyordum 
Gene oraya gitmek ı:ı)ctıyle Pnııajı 

ı;eçmck Uz r Mlttelslr'l'!Se'den sap. 
lım. 

"Llnden, otcliııın b.rnz ı.ı.erıslndc. 

!el Unter d n Ll'ldcn caddesinde bir 
ı<aldırımdan ötekıne )::'f.'Çerkcn ancak 
bı"nu saıııye ara 11" patııynn iki 
tüfek sesi o:-t.ı:ılığı çm1nttı. 

Bu hddlsc Tıergartrn'e doğru git 
mcktc oıan imparatorun Unter'den 
Linden'den gc<•m ktl' olduğu sırada 

vuku bulmuştu. 
Katil, nynı C..'lddcde "Metropol,, 

otelinde bitişik olnn ıs numaralı 

hanenin penceresinden bir av çifte 
tilfcğiyıe irnpııratorn nişan alarak 
ılk kurııunu c.tmış, fıı.ltııt kurııun 1. 
sa.bet etmeyı.nce çlftenln saçma dolu 
olan ikinci gbzUnU bognltmıt;ılır. 

Saçmalar ımpnrntorun şakağına 

ve omuzuna manen isabet etmiıı, 

lhtiynr hUkll•ndar bindi~! Viktorya 
arabasının va tıklar· ımuıına yığılıp 

kalmıııtr. 

Uşağı oturduğu yerden içeriye ıııç_ 
rayaralc m •lhuz tehlll:eye karşı vU· 
cudunu haşmctmaııp efendısine siper 
dml~. açıKgdz arabacı !sc sUratle 
yolunu değl'ltirerek ıs numaranın 

mukabil tnrnfınd:ıkl ı::ıddedcn sara. 
yın yolunu tutmuştu. 

Bu snhne, blr y:ldırım hızlyle \'e 
kopacak fırtmol rd:ın evvel h!lklm 
olan .sessizliğin nııımcıtll şeameti ı. 

çinde geçnııı:tı. 

t Ben cınrvct ın h'."111 J·ln pek yakı 

nmdoydım ve bir ~anlyeyc sığmıyan 

bu mUllılş ha.ct senin lcsirlle beyni. 
me yumruk y miş gibi mıhlanmış 

,alml§tıın. 

Bu C'.mar!J. "Lh.dcn,. oteli taraça_ 
sındı kemo\11 lııtlrahrıtlc p!posunu 
tütturmck•<' olaıt b r ad:ım , slltlh 
"f.'sinl l ltınce hl.'ııtcı' ateş edilen e· 
\'C' d'lğru fırlamıştı. Bu, mUlllzım 

Yazan: N. A. 
Vllheımydi. Arkıısından da oleıci 

Holtteuer gidiyordu. 
Katil Karı ~obilin~ isminde tılri. 

siydi. Ve h• lunduğu oda kapısını 

kllltlemlşU. 

\'llhelmy kılıç ve tPkmı: ile vura. 
rak Y.n.pıda .,lr delik açtı. Katil te • 
cessUs heyoc~nile bu delikten 
sını sokmak ıht!yatAzlığında 

kaCa. 
bulu. 

nan Holtfeu! r'e de ı'O\'el\'crle ateş 

etmiş ve çeı:ıc .<emiğınl kırmıştı. 

Bunu matenldp ku:tuluş ümidinin 
azaldığını .,.:i•cn Nobıllns odasının 

hir köşesiııe ç~kllere.< beynine bir 
kurşun sıktı. Falcııt katilin kendi ııl· 

lfUıllc nc;tığı bu yara gazetelerin 
bllfılııre ynzdı!tlart \'eÇhlle ..L öliL 
mUnU intaç <>de •ek dtırecedc mühlik 
değildi. F.hcmmlyets!.z değilse bile, 
herhalde vc\ıamett"n ae uzaktı. 

Mam~!i Vflhe•rr.y oda kapısını 

kırmağtı muvafıuk o:muş, içeri gl_ 
reı·ek kend'!!lnc bili'ı.t.ını tevcih euen 
katilin bir l.rııç ~ıırt .. l!ılc lrnlunu kır 
mış \'e nyıı-r.ası::.'l v .. Klt bırakmadan 
alnına da \tlıçla \"\t~"rak derln bir 
) ara açmıştı N:.I•' .. ·• mecalsiz va· 
zlyette olmıımna rağrd'rı şıudet mu. 
ka\'etnettc ilulunmal,tn oldu~ndan 

\'ilheJnıy, odaya fl,.ml~ olnn Mar. 
gunrdt nanı:ı.dak. tar;rm yardımlylc 

onu Lı:ığlı"Rrnk kıpı rdanRmıyocak 

tir hale koyJu 
Bu esnada bir eo'• t.1ikcrl memııı

larla znhıtn erkô.nı d:\ vaka mahalli. 
ne gelmlşlerdl. Tolıktknl çok sllrme. 
dl. Orada, hll.dlse ye:-:nde, katilden 
ne öğrcnm~k mtlmkUnse öğrenildi. 

Elde edilen mc.lt'ımc.t pek fazla bir 
~ey değildi. l{ntll lsm~I söyledi ve 
lbllsane bir istılıza !.le, imparatoru 
CldUrme~ nlyet\nJe oıduğunu ve ~e 

rikl cUrllmlcrl ele bulunduğunu 119.vc 
etti. Bunu mUteci\lp kendisine bir 
baygınlık geldi ve bUytık fen adam. 
larmın umutsuz ç:ılıgmalarına rağ • 
men bir daha nyılmııdr. Binaenaleyh 
fazla malumat ntmalı: (in kabil ola· 
madı. 

Mama!ı, zabıt~~ h:ııl Noblllngln a. 
lclllde bir n·:am <'lnı::ı 1ıtını en bucak 
meydana. çıkardı. Knu: ı ıaue ziraat 
cnsUlllstlndc mUkemm ı tahsll gör. 
ınüş bir doJ..tordu F' , • crild cU 
rilmlerl olup olr.·:ıdı['.ı ~I meydana 
çıkarıllll.{'mı.:llr, 

Bu vak'a katnln edasında cereyn. 
nı sırasında suil:nst b.:lbcri sUrntıı> 

yayılıyor, kC'!llf halk kl\Uelcrt vaka 
mahalline koııuyordu BUyUk cadde 
b~tnn baş:ı. dolmu tu. Fakat dsıid. 

kalar geçiyor. vcziye~I tenvir eden 
hiç bir maıcıriıat a!ınamryor halk 
ı:abırsızlanıyordu. 

Umurnt heyecan o rorJoeye gelmişti 
Ki artık tn!"ihl 1'~r mahiyet kazan· 
mış olan hnacnln araha knpısına hal 
kın hücum:a•ı güç tc\'kif cılıllyor. 

ılu. Nllıayc~ Noblliııgl nakledecek 
hapis:ıne n-:-abası. stl\·arl po~lslerin 

muhafazaeııııh olarıı" bUfiın suratı. 

le p;<!ldi. 
Ben h~IA 1~ num:ırah nanenın ö· 

nündeydlm \'e hnnen:r. etrafında. top 
ınnnn ahalinin aeab.y, tini son dere. 

(Devan:· 
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olduklarıı.ı aslcl f,ffk etmemiştim. Bende bir yetişme. bir 
~eli~me vardı ... Gözle. inin içindekilerini okumıı k i tiye· 
ı ek ona baktım ... . 

- Yok, Sedrık. dedim. Hayır, sandığın gibi olgun· 
W.!inıIŞ değilim. 

- Biliyornm cnnım. bir hata işledin . Fakat bunun 
ıcın de ömrünun tor.una kad;ı.r böyle meyus olacak, üzün· 
ti.ı cckccek dcğılsin ki ... 

Acizle ba. ıını salladım .. Bir hata mı? .. Evet. bir hata 
yapmı tım. Snnki, koyu mavileşen bir çift kül rengi göz 
~özl rimin om.inde canlam; ordu. ı:;an saçlı. budala bir 
kız, yakıcı sıcalc, giıneşli bir günde kaçmış ve bu kil! rC'nk· 
ti gözlerin ~rlcaa11 dar her nereye olursa gitmişti. 

- Öyle dü,ı1{Ülı, öyle 'boşum ı..; Sedrik .. Halbuki ben 
~şkın her türlü mıuıiayı yenebilecek kadar büyük olduğu• 
na inanmıştım, dedim. 

Bunun iizcrinc Sedrik çok hayret ettiğim bir şey söy· 
ledi. Onu. bız her zaman arkadaş1ığınn güvenilir, iyi 
bfr insan olarak tanır, böyle fikirler ~liyeccğini. asla 
umm~zdık. 

- Aşk. dedi, epeyce büyüktür, azametlidir. Fakat 
hizleı ba.zrm bu aşka layık olac:ı.k kadar ''büyük" değiliz. 

D:>ğru...ct\l ı'k üncclcıi biraz kızar gibi o~um, buna ..• 
Fakat Scdr iğe karPi da hakikati sörl~mek istemedim: 

I lem. z;ı.ten .• dedim. Benimkisi de hakiki bir ~<;k 
değildi ki, ileride böyle bir sevgi ile karşılnştığım zaman 
ona layık olmıya çalışacağım ••• 

Sedrik e~imi tutarak: 
- Vera, dl'di. Ta.mamiyle serbest ka'd1ğın zaman 

S<.nden bir sey istiyeceğirn. Vera. vera, üzerine ba§ını gö· 
n up a~hy~bilecek bir omuz, vakit (J'eçirecek bir arkadaş, 
ve ... Seni sevecek 'bir kalb aradığ'ln zaman ben buradn· 
yım, hazırım ... 

Birden tekru kontağı açtı, firenleri ~ladı. Tekrar 
düz ;olda kaymıya basladık. 

\"\h, canllt' Se.dı ik '. .• Neden onu. onun beni sevdiği 
kad#r sevem yotıdum? O, tam 'benim muhitiımin adarnıy-

V A K 1 T 11 • 10 • ~41_ il' 
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Muhasarası 
namık kemal'in 

\'enilc-ştirill'n eeerl 

tıa:ıırl:ı~ on· ııaldıı tarık u" 
kadııı, ı•rkı>I<, '-iiçUI< biıyük hn 

~;~~::~~,;~~~~~·~:~=~.~:::,·· BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZ~~ 
__ .. "_r },.-·it.t-bcı-da -bı-ılıın-ur_. _ı NEVRALJi. KIRIKLl l< VE BOTUN AG ULARINIZI LlERH -lL f<ESER 

·ııif 
icabında günde 3 ka~e alınabilir. Her verde ouUu kutuları ınarh iste.-ı 

KAYIPLAR 

Teklrdağmın :Mnlkarn ka:r.asmdakl 
nüfus memurluğum!an almııı olduğum 
nUfus tezkeremi knybcttlm. }"en\ı;\nl 

çıl:aracnğtmdan csktslnln hllkmU yok
tur. 

iuct o~ltı Husun l)ı•mirhan 
(375~6) 

* * * 
Hadımköy Çntalcn MUstahkem 

.Mevki Muhabere böltiğünden ald1ğın1 
askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
sini nlacnğınıdan eskls!nin hUknıU 

yoktur. 
t:minönü l'abuncı Aı.l:erlil• ı;'ııbi .. 

sinde im;\' ıtlı Tu:ılı:ı lı;nıelt•rlrııle 

~81 ılo"•umln Sen«'t ikili. 
(37522) 

* ~ * 
8326 numaralı 10/3 d flerc knyıt?ı 

asker ailesine yarılım cllzdan de:tcrl· 
ınl Jrnybctlım. Yenlslııl alnc:ı.ğım<lan 

esk!slnin hU~mU yoktur. 
Cii:ıdıı.n ~~hibi FlrtJı•ıı ÔL.tllp 

(87523) 

l'8kıiılıır kra Mcıııurhığunılıııı: 
939/2554 
Haber gazetcl!ınln 26 Eylf.ıl 941 ta 

rihll nUshasmda satılacağı llAn edilen 
Kartnld::ı. Ethem Kaptana alt ıs par
ça gayri menkulün snt.ış gunlcrl yan· 
lış illin edilmiş olduğundan mezkO;
gayri menkullerin birinci nrttmnaın· 
rının 8,11.941 Pazartesi ve !kinci art. 
tırmalannın lS.l'P.911 Perşembe gllnU 
evvelki IUı.nda gösterilen santte dai· 
rede icra lutı,nacağı ve iıtl.nın 7--S nu· 
rnaralartnd.t gllsterllcn 146 l'io.lı Ya 
lcaeık ve Pendik yolu mevltll ve H7 
• •o.ıı Hacı C:ı.fer Kuyusu mevkili iki 
parça gayri mcnku!Un üçte bir h!S3e· 
c;lnln tıatılııc.:ı$!'ı tashlhcn ll!tn olnur. 

(375211 

.. ·- ı ... ~ • .: -,. ' .. • I 

Acele Satılık 
Taş baskı makınes! 63x9:; (Jüllen), 

Etiket, Band. Çelt defteri, Ve emsali 
şeyler, ayriyeten Keten mendil !'!aottc 
tel;: olarak 500, fift olarak lMO adet 
basaı'. Y'l;n, ipelı, pamuk. l•el n tize 
rlne bılumıım baskılar yapar. 

Toransport ınuklneRI 6Sxl00 (E· 
raI\l!mU8 Suller) 22 ufak ve bUyUk 
taş. 

~Jtırac-.ı.&t Toplı.<tnt) 1,tilc"ilcr C'&d. 
No. 21 de Bay Saılık IIRkwrdl. 

nıtih 3 UnC'Ai Sulh Hukuk Hlikim· 
liğindeıı: 

{)40/88 
Evvelce mahlcememlzln 935/4 il 

du yası ile hacır edilip 17.1.940 tar·. 
hindi> İstanbul Barosunun 12:'7 sicil 
numarasında mukayyet Hasan Fehmi 
Aralın vasi tayinine karar \'erilen \'c 
halen Şişli Fransız Lepe lll\slahano· 
sinde tedavide bulunan ve İstanbul 
gilmrllk ithalflt anbar memurluğun· 
dan mütekait .Mehm~t Aliye vastsi 
Hasan Ff.'hmi Aralın i1:1t1Cnsı Uz<.'riı•e 

hemşiresi Şaziye Akdoğanın 9.10.&ll 
tarihinde vasi tayin cd ldlLI alfı.ka . 

darların malCımu olmak Uzere ııtm 
olunur. 

81.'yol'hı I>ördü.ncü !"nlh Hııl;nk il · 
ktm llğtnden: 

41/6"" 
Halen akıl hastalığından muztarip 

olup halen Bakırköy Akliye hastah:ı· 
nesinde tahtı tedavide bulunan \.C 

vasiye muhtaç olan Hatice Hikmete 
Kız kard~şl FeriköyUndo Avukat cnd· 
ceslnde ŞahadPt sokağında 1 No. da 
oturmakta olan }<'atına Süreyya I§ıjtın 
vasi tayinine karar vcrilm!§ olı1uğu 
llln olunur. (37515i 

Çanakhale Belediyesinden: 

l - ltfalyemlz ihtiyacı için bir ay mliddctle ve paıar1ıl< suretile 250 
metre hortum alınacaktır. 

2 - lleher metre hortumun muhammen bedeli 31)1J kuruştur. 
3 - Tnllp olanların nUmunclerlle birlikte Ç:.ınaiı.kaı .. B<?lediye Riya. 

"tine nıOracaatı&rı lldn olunur. (8939 l 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

KüçUkpa7.ar Ye§iltulumbo Salihpaşa Caddesi Pekmezciler sokak No 
H tc mul•lrn Bayan ı-;m:nc Kay:ı 30.1.941 tarihinde Sandığımıza bıraktığı 
para !c;in verilen 56666 numaralı bonoyu kaybettiğini söylemiştir. Yenisi 
vcriıeceğinden eskisinin hUkmü olmıyacağı il!n olunur. (37513) 

İstanbul Lokantacılar Cemiyetinden: 

Toprak Mahsuller! Ofisi tarafından esna!ımı.za tevzi edilmek lizcrc 
lkınci ve birinci nc,·ı un vcrilmlşUr. Nna ihtiyacı olan esnafın cUzdanla.ril<l 
birlikte her gtin saat on ıklyc kadar cemiyete mtiracaat etmeleri ll!ln oluııuı. 

AŞI{IN MU~ESt :15 

dı. Giizeldi. zcııgindı. O da hayatı benim gibi görüyordu 
Şcf 1~'1tli\'di. II2.kiki bir centilmendi. Fakat bütün bunlar~ 
rağmen. dünynnın her yerinde iki insanı bir araya geti
ren, hirbirlcrinin ko!larınn atan o tarifi imkansız, isimsiz 
kıvılcım. cevher ond;ı. yoktu. 

Colli'nin vcrclığt..balo pek muhte~m oldu. Şehrin en 
rr.eşhur orkestrası idi. Yiyecek, içecek su gibi boldu. Her
kes mükemmel surette eğleniyordu. Fakat ben biçaresi. 
nıütmiş bir azap i<;fr:.de kıvranıp durdum. 

F.rtesi sabah babam, ~nemi okşıyarak. gözleriyle yu. 
zümü araştıra, araştıra: 

- Bir A vnıpa seyahatı yapsan. mesela wndra Pa-
ri$, hatta \'ıvanayn bir uzansan, nasıl olur, kız? .. dedi. 

- Bilmem ki b3bacxğım. bilmem ki .•. İyi olur gibi •• 
Babamın apaydın yüzü birdenbire karardı sanki: 
- Mesut de~i1 m'sin kız? .. O delikanlıyı kurmuyor· 

sun değil.mi'.' .. 
8ızlandım: 
- Si'rleme baba .. Y~lvarrrım .. Unutalm1 bunu! .• 
- Fakat ~en .. unutabriyor musun bari? •. 
Titremiyc ba~laöım. Kelimeler gayri ihtiyari dudak· 

!arımdan fırladı: 
- Bilme ... m ... ki •. ., 
Arkasından kendimi babamın kolları arasınd~ bul

ö.um. Hüngür hünP,üı' ağlıyor. böylelikle bütün sızılarımı 
dindirmiş Jrlbi oluyordum. 

Babam, beceriksizccsine saçlar1mı okşuyor, ''sus, 
kızım .. Ağlama l~ızım,. Her şey diızelir .. Yapma kızım .. 
Yakışır mı sana .. " diyordu. Derken, bir küfür rnırtldnn· 
dı, w•: 

- Ben de k~ılJ kafalı csnafm biı isiyim, seni teskin 
etmek benim isim değil,. Keşki annen sağ 01sa.ldı .. d~di. 

Bunu duvunca büsblitün meraklandım ve katıla ka
tıl;ı ağladım . ·Fakat, açıldım ... 
mak, en doğruyu btılnı1ya c;alışm:ı.k ~ıarımız .. Fakat han
~i insan hatadan salimdir? .. Kim yanlıfi yapmaz ki .. La
kin bir kere de hatayı gördük mü, derhal düzeltiriz. Kız. 

istanbui idrofd Pan1uk tJ. 
FABRiKALARI T. A.ŞiRKETIN~!e .I' 
Yıınmıı; olan İdrom Pnmuk Fnbrilrnsı TUrk Anoniın Ş1 .,.0t' 

iP 
• 

·ı ı:aa ı, ., 
kalAdc umumi tçtımaıııda fnbrllcanın yeniden !.nşıısı ı e ııı:ı~ 
mına lttifııltla hı.s.ııedaran karnr vermiştir. Pelc yaınn bir :.;il ıııD~ 
lacak olan bu modem fabrikada mılll mnmul!tımızın dO 1 111 

~ p 
vasııta ve daha elverişli bir surette piyasaya çıknrııaca 
halita ve mOşterlcrimlze haber vermekle mUftehlriz. 

,': .' " --r. .!. .. • ··~ 

Çanakkale Belediyesinden: 
ı - Su nmklncmlz ihtiyacı için bir ay mü!'.11etıe 

25.~0 beygir kuvvetinde bir motör alınacaktır. 
2 ~ MotörUn muhammen bedeli (4000) ıirıır\ır bC 
3 - 'falip olanların teki!! ııartınrile birlikte Ç'an~Kk"-1~ 

_setine mllracaatları lltın olunur. (8940) ,J~~ ; 

İstanbul Fiyat Müra kabe KomisyotıtJ ~ 
119No.lrİlı'\ıı: l>~I~ 
lstanbulda bulunan b!lflmum odun tacirlerinin eı:crınde yfll ~ 

stokları m!ktannı İstanbul Valiliği veya mahallin en yat<ırı 1<1111 ıı Ç , 
İstanbul Fıyat Mllrakabe bUrosuna bir beyanname ile 111.

10
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sab:ıJıma kadar blldirmeıerl lldn olunur. 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü ilanları 

ı<.üç~k l:ısarruf 
hesapbrı 1941 

iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDEı.ER· • Şubat, 2 Ma. 
}'il!, ı Ağu~tos. 8 İlltteşrtn 

~!lrit.lcrirdc yapılır. .... 

SAHİBİ : AS/.\I US 
Umumi neşriyatı id? re eden 

2 .. 150 
4 :ıoo 

8 250 
85 ıOO 

so .. 50 
300 20 
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, 
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