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Kızılordu ile 
ingiliz 

ordularının 

iş birliği yaparak 
arekAta .,.eçmeieri 

isteniyor 
Kızılordu kuvvetleri 
müşkül vaziyette 

l\lo ltova, 11 ( A .A.) - Onited Pres 
bildiriyor: 

Ordunun neşir vasıtası olan "Kras 
naya Zvesdn., gazetesi İngiliz ve Rus 
kuvvcUcrinln derhal hareket birliği 
yaparak Alman kuvvetlerine bir dar. 
be ınıllrmeğe çalışmalarını ısrarla is· 

ltmektedlr. 
(Dcııamı Sn. -~ sii. 5 de) 

Amerika matbuatı 

Moskovanın 

düşmesini 
Bir ihtimal olarak 

kabul ediyor 

(Devamı Sa. } sii . 1 del 

Alman tebliği 
• 

9uncu, 18inci 
Sov9et 
orduları 

l 8 İnci ordunun 
Başkomutanının 

Cesedi bulundu 
64325 esir, l 26 ta nk, 

519 top alındı 

Sovvet tebliği 

Şiddetli çar
pışmalar 

devam ediyor 
Beş Alman tayyaresi 

düşürüldü 

So vyet matbuatı 
vaziyeti ciddi 

goruyQr 
lJcrli n, 11 ( A.A.) llfoskovn. ( A.A.> - Bu sabah-
Alman ordularr taşkumnndan- ki Sovyct tebliği: 

lığınm hususi tebliği ! Dün gece bütün cephe boyun-
Azak denizi muharebesi sona c-a harekat devam etmiştir. En 

crıniştir. Orgeneral Löh r ku- şiddetli çarpışmalar Dijozi bül-
mandasınclaki hava filosunun iş , ~esinde olmuştur. · 

(Dc1·am ı Sa. 4 ~ü. 4 de ) (Dcvumı Sa 4 ~ii S de) 

Oduncular beyanname ver
mıg_e mecbur tutuldular 

Belediye icap ettiği takdirde mahal
bnha rhl beraber ~imali ,\fr:kııda 
harp mı·,, iıııinin ~lrd·~iııi göıönü. 
ne ~rtiri lne~ tngllb:lcr tıırafm

ılnn bu <·ephedc mlihim taıırruz 
lıarcltreeri ,· ukuı. gelebileceği kO· 
by anl:ışıltr, 

linden odun getirtecek 
Nark İşinden suçlu sekiz eşhasa ait tahkikat 

dosyası hazırlanıyor 
( l ' a.?ısı 4 füıciide) 

,,...----·----·------- - .. , 
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31 A ı. t.ı>stan ltıbar-ıı toplana al< 
ım or rm bcr 5\J adrılim mukao. 
\ \ K 1 .. Ok!JYUCJ1&r• li OTUı• 

HA 'LSt ,, serlsl:ıdcn oı.,ı;,J'. ıti<.I' 
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Fin tayyareleri 
Mor ar: sk demir

yolunu ağır surette 
bombaladı 

Garlar yıkıldı, mühim
mat depoları berhava 

edildi 
Relslııld. 11 (A.A.) - l<"'inliln. 

diya tayyareleri , Murmnnsk <le
mlryolunun Kontupohja ile Knr
jumaeki arasındaki kısmını mU
ess'r surette bombalamışlar, gar
ları yıkmt.şln:r, trenleri ve demir
yollan tahrip C'lmişlerdir. 

(Devamı Sa, 4 sii. 5 de) 

Aınerika -Japonya 
konuşmaları 
enüz esUmedi 
Müsbet neticeler 

alınacağı umuluyor 
Toky o, 11 (A .A .) - Üıılted Prcss 

bildiriyor: 
İ yi haber atan m hfıllcrde Amcr!· 

ka _ Japonya konuşmalarınm Alman 
, m<'nb:ılarmdan çılmrılan şaylalnra 

muhaHf olarnl•, k<'sllmcmi:,ı olduğu 1 
bildirilmektedir. Bu mahfiller konuş· 
maların muvaffaltlyclle n<'llcclcnmc
si için ümitler me\cut bulunduğunu 

söylcmcklrdirl<'r. J<:ldc cdılmck lstcııf. 
len netl<:{?!erln blly ik h:ıtlnrı, bu mah 
fillerin kan'lat!nc göre şunlardan iba-

rettir: (Dwamı Sa. i sii. 1 del • 

rum. Vazifemin ba.şma tayyare i
le dönC"Ccğim. Acele edişimin sc -
bebi rümhurlyet ba) ra.mında Ber
lindc bulunmak ve cümh•ıri~ et 
bayramını oradaki vntand'.l ,}arı-
mın arasında gccirmekUr.,, 

va 
ovye lere 

~ ütarel<e teklit 
e medi 

Berfü1, 11 ( A.A.) 
D.N.B. bıldirı~or: 
Amerikan A-;sociated Prcss a,. 

jansı, Almanya tarafından Sov
yetler birliğine g(ıya bit· mütare
ke teklif edildiği hakkında şa
yialar dola tığım bildirmekle ve 
ivi malumat alan Amcrık~ mah
fillerinde böyle bir teklifin müm 
kiin görüldüğü ve şimdihi r;artld
ra göre bunun Almanlar ic;in ta· 
mamen tabii bir hareket olacağı 
fikrinde bulunduğu tasrih edil
mektedir. 

Salahiyetli Alman mahfillerin
de kat'' surette beyfın edildiğınc 
göre. bu hnber Fimdiye kadar 
uçurulmuş olan balonların en 
budalacasıdır. Bu mahfiller, şu
nu da tasrih ediyorlar ki Alman~ 

(Devamı Sa. 4 sil 2 de) 

Eski bir nahiye müdürü 

Şükr~ Kayadan 
şantajla para l<o

parmak istedi 
( l'ıızısı 3 liııctidc) 

ı __ h_e_n ... 11_-m--y~~ak~!!'usj 
be ı . 

• 
1 

odunun mnıiycli üzerine \ crdl0 i rapor yUksck r n ık t.ııkdırıne S('°bcp 

oldu bahancsıyle b!r bell'dıyc memurunun muhakemeye sevki djn (tnsvır 
cfkOor) 1 çılcden çıkarmış: tiıbırın tnm hakkını ya atarak (uluorta, ver yan. 

sın! ) ediyor. 
fakat zannetmeyiniz ki, her buhran anında kurban i.sUycn kalabalıktan 

bır fikir ve lçtıhad tccellUdU ile aynlmı tır da belki hata ctm~. belki de h. 
etmemiş bir masum olmnsı ihtimali olan bu memuru tutarak bu kararın 
nıryhlnde o ıı<bıet endişesiyle söylemektedir. 

lıuyır, btlsl)UtUn zıddına! odun meselesinin ktül derecede alcvlenmcd!ğ!n 
den başı kızmış, komlsyon:ı rapor veren memuru d ğll, komisyonu tcrkııı 
eden tızaıan dl'ğil, bUtUn "belediye,. y! lş ba§ındnn atıp bnştan ıı.şağıyn kln-ı 
varsa ikinci, llçUnc.U dcrec<'dC vilı\yctıcro d ğıtmak emrini veriyor: :ıır:'\ bl~ 
ıstcmc.ı:ul• ki, idamların::ı !ct\·nları da, bir .l{Cre başlta mnnsıb ve memur •• 
yellere yoll:uıırkcn kendilerini takip edecektir. yolts.ı. Bteki vill'ly\;Ucr g&v-.ır 
de&rtldlr ki ... 

* ~ ~ 
sayın okuyucu, ne- r~~ncuyu, ne odun n:ırk.:nı; "\(; !>cled!yeyl, -ne oı:ıd&r. 

llstün makamı mUda!aa etmiyorum. ıınt.~ce tıunda.r. oir meslak (~ çık.ar 
mak istıyorum ve bUlbU!Un başına gcl~:ı dilinin ooııuıı 1JWI o beltııım J.cte ba 
tı.rıu eksik muhakcmcll ulrnnkt.aıı doğduğww w liderin :!:Alla dı&, ~t 

de !Jöyle boğdıığwıu JÖy~emek ıstıyol"'ım. 
tUS\'or et'kir ı;lbi boınu::ııd:mıın etmek ı~zrmı-cen sesi duyul~ b c 

auanı:ı: (Devamı Sa. 4 sii. 1 ı?•' 



u 

Çünleri,. _;:._e~imle!!.! ı 

Bir galat-ı nıeşhur 
Profesör E.cma.l Oonap füyolo • 

J•, bl~ o'oji gibi kelimelerin souun
ıJakf (jl) c-kinln (~i) seklinde y;\" 

ıılmn ma. \ 't olmnınnsmı:ı. t.arnftar. 
ılır. Bir ı.ac gün c'"'·el ciddi bir 
tefid k eseri olnn bir ınakıılc ile 
hu hıısustald lmııııafinl ilmi delil
le h l e berabe r bir kere d:ıh:ı. ne . . 
r ttl. J nkut mnknlcslnl e ki bir 
ı unnl< s ll n de \ am et mek niye
t ~le ı.l ,il, anrok bu cl.wacl:ı. is
i ıı:ıt ••ttiği flmi biirhnnlnn bir 
1 ere d lı ı:ı., y nl'esen ' 'e 3 eniden 

ı) at bnl:ı.n gençliğe sunmak fik· 
ı ·~le 3 aıdığını söylüyor. 

Hiz muhterem pror örün bu 
ıla\llcla.ld ilmi delillerini - 6llde. 
ı e fiz~ ologik yerine isterse'ii fiz. 
\Ologl<ıcl deriz noktası müste na 
olarak - dof;'1"11 buldok. nnmİnb 
IM-raber mnlmll'nln hltllp cttıı:.-ı bu
ı;ıinkü 'e lınttu yarınki genelik 
zürnr<.'Sfnin ruhu dn fizyoloji ve 
bl3 oloji eldi ile yoğun lmuş ol
dnJ;'1lnn dü iincrc1c lıu davanın fil-
113 ııttu netice lcmıfyeecğt hülı:
muncle lmnı.r luldık. 

Dilimizde tıbbi terimlerin (gi) 
3 erine (ji) ile nihıı3 etlenmesi ha. 
kiknten bir Tnnzimnt hııstahğm
dan meydana. gelmiş bir galat 1 e 
de esiri bir tabirle dil inkılabın
dan sonra da olnıl kftnplarma 
ginni olcluj;"Uruı göre, bnno artık 
kendi h:ıllne brralmınk daha doğru 
değil midir! Bir hnsfuhk eserini 
t.eclal1 etmek isterken yeni bir 
terim Mnl'fji ı vtieucb getirmek 
tehlil esi yol, mnclnr? 

Bize knlırsn. eskilerin: 
"Galııt-ı mc!)hur lögat-i fasilı

den ev1ô.dtr,, 
Yolunda Jmbnl ettikleri prcn_ 

sjp yersiz dej;ildir. 
HD.S!ın Kom~yt 

Tahran Büyük Elçi!-: 

Sua O avazın 
Cenaze merasimi 

Tahranda V<'fat eden Tnhran bllyUk 
çlmlz Suat DavaZin cenazesi dUn 

e e e 

llT e vezın 
ve k afiye 

Aı:izim Sadun, 
28 eylfıl 19-11 tarihli "Vatan" 

da "Bir tenldt t ecrüben" i gör. 
dUın. Senin ynı.ılannı her zaman 
zevkle okurıı:en , bu seferki derin 
bir tees.5fb' bıraktı. 

Peşin a n l a m a \! ı ğ ı n ı 
söyliyer ek yapma bir mahviyet 
gösterdikten sonra Orhan Vcli'n n 
"Garip" isimli fakat haddizatında 
garabetle alAkası olnuyan eseri ve
silesile şürden b:ıhsediyorsun. 

Mektep stralarmda işi ttiğine gö
r e şiirde her şeyden evvel vezin, 
kafiye gelirmic;. 

Hiç de ihtiyar olnınmııkla bera
ber atehlerlnden kendilerini öyle 
imic; gibi gösteren bir kaç kişi ile. 
kimseden vekll.letleri olmadığı hal
de gençliği ve her gün bir gaze
tenin yaran sütun unu füzuli işgal. 
lerfne istinaden edebiyatı tems11 
iddia.smda bulunanlıırdan mUrek -
kep bir zümre de, tıpkı senin 
gibi: 

- Efendim şür dediğinde cvve
lıi vezin ıamn, kafiye lAzmı. Bu 
estepetnlar. Süleyman efendiler 
nodir? 

Diye bir neknrat tutturmuşlar • 
dır. 

Hayır, ıızizim Sadwı. §lir demek 
her şeyden evvel vezin ve kafiye 
demek değildir. Bunu sa.na "ben"' 
söylersem, bellı:i lnnrunazsm • b~ 
vaz'fcyi "Muallim Naci" ye 'brra.
kryorum. O muallim Nncl ki hepi
nize ve sizden evvelkilere, yani da. 
ha büyük bir çokluğn ders vermiş· 
tir. O muallim Naci ki, şür telii.k
k:sini, eiir tedrisatını Boileau'nun 
"Art Po Uque" indı>n, F.irdevsi. 
den, Şeyh Gnlib ve N ef'ilerden aı. 
mıştır; edebiyat luı.kkmda yazdığı 
mektep kitnplarmdan da.ha iyisini, 
bugüne gelene kada:r da kimse 
yazmtş değildir. bak, ne diyor: 

• Yazan : Fikret Adil 
.armak istemelerinden ileri geli
yor. Bunda ne dereceye kadar mu. 
vaffak oluyorlar? Bu bahis tam.a
mile ayn ve bir zevk bahsidir. Mü
nakaşa edilebilir. Fakat !'m"aSı mu
hakkak ki, yeniler şiirin ne demek 
olduğunu anlamışlardır. 

Azizim Sadun! Bilmem seni ilc
na edebildim mi? Eğer ynznnda bi
raz tok sözler söyledinıse, senin 
"Kör kadı., olduğı.:nu bildiğim için. 
dir. Kusura bakma. 

Gözlerinden öperim. 

Viazma 
bölgesinde 

Düşman kıtalarınm ileri 
harekatı durduruldu 
Londra, 11 (A.A. ) - Röyter 

ajansmm Moskovndaki da.im! mu.. 
bablrlnden: 

Cepheden gelen bir telefon ha.
berine göre, Via.zma bölgesindeki 
Sovyet krtaları, QOk büyük bir 
tayyare kuvvetinin yardnniyle, 
dilşman kuvvetıer:lnln sllratle ı.. 
terlemesine mani olmuşlardır. 

Bununla beraber, Sovyet ordu
BUnun organı olan (Kızıl Yıldız) 
gazetesi tarafından neşredilen 

son Viazma telgrafı, bu cephenin 
merkez bölgesinde vaziyetin cld • 
eli olduğunu tasdik etmekt edir. 
Düşman, muharebeye, yeni fırka
lar sokmuş ve adet bakımnıdan 
sahip olduğu mevzit llstilnlUk sa.. 
yesinde bu bölgede terakkiler el
de etmiştir. 

Alına.nlnrm telefatı el'an fıWa
dır. Fakat düşman, bu bölgeye 
azim miktarda piyade, hücum a
rabası, tayyare ve top doldur
muştur. Aynı telgraf, bu cephe.. 
deki bir Sovyet teşekkUIUnlln, gün 
lerdenbeti mevzilerini muhafaza 
ettiğini ve mütemadiyc.n çarpl§a _ 

rak dU~ana, arazi teslim etme -
diğini, bir hntisal nilmunesi ola. 

-------------------~------~------------~~~~~ 

Rusya ya 
sevk iyat 

ingiiiz. filosunun 
himayesinde 
yapıhyor 

Lonclra, 11 (A. A.) - İngiltere 
bahriye birinci lordu Aleksander, 
dün alcyı.nı Vort.hingdo imd ettiği 
nutukta, Rusyaya yapılan sevkiyn• 
tm ehemmiyetli miktarda. nrtaca • 
ğmı ve bu sevkiyatın İngiliz filo.. 
l!Ullun himayesinde yapıldığını söy 
lem.iştir . .Mister Aleksander, Rus. 
yada cereyan eden muharebelerin 
İngiltere için hayati ehemmiyeti 
haiz olduklannı beyan eylemiş ve 
A merikalıla.rln 1ngıllzlerln, Rusya• 
ya, mlldafııasını temin edecek mal 
zemeyi vaktinde vermeleri lazım _ 
geldiğini ilAve etmi~tir. 
~~~~o-~~~ 

Bulgaristan la 
ticaret muahedesi 

Macar t icaret heyeti 
Sofyada 

Roma, 11 (A.A.) - Yeni ı. 
talyan - Bulgar ilctısadi anla.şma· 
sı, hassaten mtihim bir siyasl e
hemmiyet iktisap etmektedir. 

Filhn.ldka., bu anlaşma., iki mem 
leket arasmda mevcut dostane mü 
nasebetleıin yeni ve el Ue tutu. 
lur bir tezahUrllnü teşkil etmek
tedir. 

MACAR HEl'ETİ 
Sotya; 11 (A.A.) - Bir Ma

car i.ktmat heyeti, Bulgaristanla 
Yunanistan a:rnsmdnki iktısa.di 
mübadeleler hususunda görüşme -
lerde bulunmalı: Uzere Sofyaya 
gelmiştir. 
Ayın 9 unda gelmesi beklenen 

İsviçre heyeti Sofyayn ancak ge
lecek haftanın ortala.rmda gele
cektir. 

"V,, müca
delesinde 

ingilterede 
Hücum kıtaları 

Manevra yapıyor 
Londra, 11 (A.A.) -
İskoçyada bir yerde bulunan blı 

harp muhabiri yazıyor: 
Kral altmcı Corç, belki bir gün 

dUşman ·ı.şgau albnda.ki aahillere hU. 
cum edecek olan Britanya hUcum kı:.. 
tatarının manevrasında hazır bulun.. 
muştur. Kral manevraları yüksek rUt. 
beli deniz ve ordu subayları ne birlik. 
tc Uıkip etmiştir. Bu ncvt barekAt bu. 
sust surette techlz edil~ deniz vesa.. 
iti ile nakledilen askerler bir İBkoç 
gölU kıyxlarma ihraç talimi yapmI§ 
!ardır. Asker, başka vapurla.rla gelen 
tank, kamyon ve tayyareye knrııı koy. 
ma toplan takip etml~r. Hücum L<ı. 

UhkAm askerleri ile deniz tayfalan 
tarafından yol hazırlandıktan aonra, 
deniz askeri ve me§hur tskoçya ala • 
yınm erleri taratmdan yapılmıştır. 

Lofoten adası hücumuna l§Urak et. 
mi§ olan kıtalarda. kralın önUnJe bir 
gösteri yapmışlardır. 

BUtUn bu talimler tam bir muvaUa. 
kiyctlc yapılmış ve muhtelif kuvvet. 
ler arasındaki harekAtta tam bir a • 
henk görUlmll§tur. 

--o---
Tlrk • Bulgar 

dostıaıa bakkında 
Bir Bulgar gazetesinin 

yazısı 

Sotya 11 ( A .A.) - D.N.B. 
Bulgaristan krıılmm taht& cul<Uıu • 

nun yıldönümU gUnUndo TUrkly dcW. 
ıet reisUe BulgarfBtan kralı arasında 
teati edilen telgraflar haaeblle Türk . 
Bulgar münasebatma alt mUtalea ser 
deden "Mir,, alqıam gazetesi gunıarı 
yazıyor: 

"Bu tellerin teatl.Bl uzun zaman • 
danbcrl iki memleket arasmda mev • 
cut olup son aylarda. detatle teza.hllr 
eden iyi mUnasebetlerln deWldlr .• , 

MezkQr gazete bu iyi mUnasebcUe. 
rln yabancılar taratmdan bozulması 
ve kanııtırıım.a.sı te§cbbOslcrlnln Tllr 
kiye htıkQmetl tara.tından aureU katı. 
yede reddedUml§ olduğu hususuna dik 
kati çekınektedir. 

Ahmet-Refiki~ 4~ 
··ı · · yddönum o um el . . . J\llııı - ,,,,, 

Büyilk tanhçinllZ, cil )YJ 
kin ölümünün dördilJl tışt! ~ 
m.i§iz. Onu, onun d:!~ 
ziya.ret ettiler vo 1 
dıln.r. ~:ıı~ 

Ahmet Refik: ta dJt' eU' ~ 
tini atmış bir sıınn dB ıt 
rünil tarih nıevzuun 
ll§klıı eritti. inlD eıı 
Osmanlı tarih ~ fjf. 

mcvzulannm içtı:e , dalı' 
buldu. terkip ettı "e ~L~.I 
yı:ı.zılanuya.n ese~e: )~üt~ 
gün, Ahmet RefıkJll ak ııı -; 
ni ortadan kaldrrıtS ·~ 1'11 
ki tarih.iutizi bUyillt bı 
çinde göreceğiz. ılysıe' _.ı.li 
D~ matbaaJJl.tZl Ull yv· 

kardeşi, bize ölilill~ J 

münü hatırlatırken· torl~ 
- O dedi, iIIlP~b~~ 

Ve halkın ilk tan 11$ !' '/ 
cümle umumi ııatıarl'~ 
iyl anİııtan bir c~c ~Ct 
nıbcr, gene ekSi~~ııı:U· ~ 
paşa, Em.nıllıili ğı t 
pll§a halkın anlıyn.cıı t j.tJP 
rih yazmışlardı. Fak~ 
fik sadece tarih ~ ~=dl 
yarattı. Onun arŞi\' ~~ 
rutubetli du•;a.r~-sııl' ),i 
çen senelerini ne ) leC;~ ~~ 
edemedik. Ancak şe ·ııf ~
bunun vtiksek degerle~ 
tır. Tarlhi, tarih çerıp} ~ ıl 
romanlaştırmak .§C~c!il'tetl 
o kazandı. Ahmet. roııısll ~ 
dır, ki bizde tarilü }(!l>ııı• 11 
açildr, fakat onun eSeP' 
olamadı; hattıı. onun de'# 
baz oldu ve o~ 
yor. 

.. ,, tll1 " 
Ahmet Refik, ''tunç efl 

nl lten daha ebedi 0~:t tıi! 
le kendi abidesini )~~ili· ııı 
adamımızdır. Eserlcı:' roJ1lf Jl 
terinin sayısını bilıtl1) ~· 
acınarak söyleDlek 

1:ııl~~ 
günkü nesil Ahmet 1crJ 
bilmiyor, tanunıyor. e~fl 
rimizle ancak trır ktl!İ a. ı;ınmkl Toros ekspres1Ie §ehr!mlze 

muvaaı:ılat ctmiaUr. Merhumun cena. 
l Sirkeci rıhtımmıı nakledilerek bu 

Şiir e<lcbiyabn en güzel parça
larıdır. Bu halde lir edebl'\•attnn 
bir kısmı hAs olınn~ olur. Edebi 
yattan ııddolonmıyan öze iir dc
nilememek liizım gelir. Çünkü her 
halde ;lir mcihnmu edebiyat mef· 
bumunda. dahildir. 

Hı:ı.Jdka.ttc bir özlln !'iiir namını 
ıılnbllmcsl evvel~lnle edebiyat • 
tan mBdat olmasına tevalıkuf eder 
manzum olm mn değil. Olııbllir !i. 
bir söz manzum olur da edebiyat. 
tnn madut olmaz. Ana lir denile
mez. Zirnh mcfhnmnnda clıı.bil ol 
mıyıuıa. fn an denilebilir mi! 

rak zikretmektedir. Holanda bat vekiline göre 
Bu telgraf, dilşma.nr ancak çok h 

"Mir,, gazetesi, m~el ne olursa 
oısun, hiçbir deslsenln lkl memleket o.. 
rıısmdakl iyi münasebetleri bo:zamıya. 
cağını UAvo vo izah edJyor. dır r#:JP 

Aıımet Refik her """ııı1e' 
bah eaat 11 do buradan merasimle 
alJırılncak, Beyo.zıt Camlinde D.3" 

mazı lulmdıktan sonra EdlrnekapISI 
Şebltl ğlndokl aile kabrine defnedile· 
c ktir. 

büyük bir azim ve seba t sayesin - üç cep e var 
de zaptetmek mtlmkUn olduğunu Londra 11 (A.A..) -
ilave ediyor. Holanda ba§veklll Gcrbrandl cuma 

Orel bölgesinden alınan son günfl akş&nu radyoda ~yledtğl lilr nu 
telgraflıım göre. perşembe giinü tuırta (V) harbinden bahsederek Al.. 
şafakla beraber şimale doğru ~ manıar& karoı yapılan bu harpte Uç 
!ayan Alman ileri hareketinin diln cephe olduğunu söyıemlşUr. Bu Qç 

-----o---
Bulgaristan da 

i lli kundakçı ilime 
mabkim edildi 

' ·cı· 
ve okuma zevkini ~0.ıP' serler bırakmıştır. ııfll' 
mnk, elbette ki bil)~lt~ 
mmııza karşı neslin ~ti". 
etmek olacaktır. • .,ı ~ 

Nı'
0

" 

• • d bfiyük bir "dd tl d t- cepheden Dk Jklsl askeri ve smaidlr. S f 1 ( A ) Şilr hem naznn Jıcm nesir Jisve- e şı e e evaın e o ya, 1 A . • -
ljği "kr..rdır Uçtıncllstl de i§gal edilen memleket • Cum - V d So t. "İnde tecelli edcblllr. Bir öze man a.~H u. • a gımü ama a vye 

seııtfl.1 
siyle onbeş ve o~ı:r. ıı• 
mahkQm olmu§lS;'" ..ı: 
nun beraet etmietır. 111e.rı' VECiZELER 

Y ezan L <W.Jlıtl PEli V A.BŞ 1 

1 tıun oldu~'ll için şlinlir denilemiye Bu bölgedeki muharebeler, son lertn mukavemetinde beliren knnnat ler birliği hesabına kundakçılık 
C"eğl gibi men nr otdu;;.. i"in ~·ıir derece şiddetli ve mütevali kısa ve l.ma.nlar cephesidir. ve casusluk yapan Anton Prud İddianamede ınazıl1kr d 

eııristam yabancı "'a ~ 
muharebeve sokmn~; 1''' 
nnın ve bu makstıt ·ıce.sty 
lık hareketleri ve :~~ıılt~ıı 
latı vaotıklarının n 

.,.. ,, - nl h-1:-a :""'-"' t Bqvekil, zutUm altında buluna.n k" "kl · · h k ı !eğildir de denilemez. çarpışm ar ~ e ...-..s><W. e • ın ve şerı erının mu a eme e. 
m· .. u memlekeUer mukavemetinin ölçü ve · t" · d k" k b"ld" ·ı · 1nandm mı? Şiirin her şeyden v- ı,.. r. n ne ıcesın e · ı arar ı ıM mı~ 

:f. Hatırat, vUcudOmüzUn eczasın· vel vezinli ve kafiyeli olması Rar• Bu muharebelerden yalnız bi- ıılddet itibarile gittlk~o artmakta oı.. tir. Anton Prudkin ile diğer bir 
d n mllrekk p olsa 2a;>·ıtıadığımız za· değildir. risin<le, dUn Lelyuşçenko kuman . duğuna işaret etmiş ve sözlerini "0 • maznun ölüm CC7,asına mahkfı.m 
man mühim h tırab:mn, kısmen olaun Evet, biliriın, mC\vzun ve mıı daki birlikler kırk dört dUşma.n çUncO cephe ilk iki cephe 11e blrıc,. .... 

1 

edilmişlerdir. Prudkini'n zevcesi 
z vaı bulurdu. kaffn olursa. şiir, ruha daha yn tankını harp harici brra.kmış ve tığ! takdirde nazı Almanyayı eze • müebbet hapis cezasına çarptı. 
~ Eğer fıkı;,ler oimağ eczasının ııa.. km, kulağa dnhn cazip gelir; 1il motörlll iki Alman bölilğünü Jnı- cekUr ,, dlyerelt b!tJ.rm~tlr. nlmrstrr n;(;l"r iir maznun srra. _, , 

i!i bildirilivordu. 

rekctlerind~ • .,a~t ~ gathlerden kin, ahengi var diye her vezinli V" ha etmiştir. ~lef ' J 
bah ederken Jrendi cııma~ cezamız k Esref'ten !f{!Cff" .,--" 'J 
b şkıı klms!']~l"C na81l mU~kallp olu· ~~iy~~~ı~!~ ~t s~:ım~f ~e~~- Et narkı tetkik Ne dememeli 'l Hı\d lsllt-f dehrl .-:.)"" .. "''~'' 

• yor? yatla ülfe ti olanlar bile vezin ve /i 
ll/o Hatırat Jmvvetl olmasa yazılar kafi y1 şiir rt k akta b · d•ı k o r- rJ 

h rltalar bize renkli f'ğrf bUğrU çizg1· g5~~yorlar ~ şa O§lll eıs e 1 ece Bay, bayan ancak isimlerin evveline gcle'n bir "Unvan,, olabilir. Bu sc· Ulr glrilmişkon nedcc'"-tl ~',; 
l rden ıbarct görUm.ırdtl; hatırat, mm 16te gençlerin, dn.hn doğrusu §i- beple birden !azla mevsuf için ayn ayrı kuJlanılmak lste.n.llmedlği zaman ~ııcJlt ~ 
v f n O.lem::ıde meşlludattan mühim· irin ne demek olduğunu bilenlerin Fiyat mUrakııbc komlayomı. yarın· yine ba§t& (mesclA baylar: llter ve Sarakalı ya.but bayanlar: Çeşmeci ve \'iıkıt\ pc-J;: s-o; d ~ J 

lr. yıkmak için, tef'ritten ifrata aYdet kf içtımamda et narkı üzerinde çalr Uysal suretinde cemi yıı.pılablllr; lrudn TUrk ııivcıı1 ı;ıunıı hiç mUsait ~~ 
.,. İ• g><rmekte meeuA t d ah ktı B ı ti da k traf d görUnmüyor.· Mudhi•·A • ı aıcınl ·"'" .,. " u uye var ır p asma, yezinsiz ve kafiyesiz pca r. u ç ma nar e m a ,....... ~ 

, iş görmem!'kt mesullyet daha şiir yazmak kasrtlan bu sebepten. vaki dilek ve şlkQyeUer ~zden ~ı. İlter ve Snrakalı baylar yahut Çe§mccl ve Uy11&l bayanlar demcmell. 
çoktur. ya.ni gUrüitUyo getirilen ııilri kur- rileeckUr. Unutmamalı ki, Unvan zikri zaten resm1 muamelelerde ya.saktır da... l 
~~------------~--~--~--~------~------~--------~----------------------~------------~~--------------~--------------~--- ~I 

gittikçe karanlıklaşan bir yerdi. Ark8gari'~1 Tefrika numarası: 90 

Eğer işiniz va rsa tabii benim yiizümden 
isinizi bırakmazsınız! 

Ahrtıet Dündar hapisaneden yeni çık
mıs ve tabii s imdi issiz olan bu eski mahku· 
mun kendisinden para istiyeceğini zannetmiş 
ti; lmra1ıdn bulunduğu zaman Şahin reise kar 

ı sempati duymu~tu; onun terbiyesini, ciddi· 
lığini, fWn pek beğenirdi; şimdi sırası gel· 
mic;ke'n elinden gelirse ona yardım edebiJ
mekten cekinmiyecekti: zaten nasıl vnkit 

<'İrec-eğini, nereye gideceğini de bilmiyor
du; .. onunla biraz konusur, lmralıdan ha· 
'>er alırım, oya lanırım,, diye düşündü. 

- H ay hay ... Pek iyi olur, bir yerde o· 
turalrm, koıımıalım ... Nasıl istersen ... 

Oiye cevap verdi. Sahin reis bu alcak 
· n ·ı l k kn~ıcııncb te'krar eğilip Ahmet 

n 1 
.. n ('1im· cıarıldı, Öptü. 

~ 1 ın reis alımp nereye götürülür? To
k 1 yan mı, Lobona mı, aparhmana mı? .. 

- S n n reve f'?idiyordun, Sahin reis ? 
- \'n11 hi beyim, demin ~emiden cık· · 
b·r cı tir burahrda serseri serseri dola-

c rum... e ;rap ;;ım işi hilivorum, ne 
• el c.e;riııı. veri.. 8;?: J stanbııldan avrılıp 

•) hımt've dii eli kaç sene oldu! Cok de· 
İ'l bur 1 ..... CP1en f?l'!Cenden çel:inivo

rum, yi"r .. rkt n b"r hata i<. lcmekten korku· 
yrır1tm ... r·ı i i ı,:r "'7 r!iv~ek mi diye et· 
r f a l akmryoTtlm ... Sı1.:mtı İçırrJe nere 

,-------------------------------------------, 
1 
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ye gidilir?. Nihayet karar verdim, şurada u 
eski gemici meyhanesi gözüme ilişti , bir 
o değişmem is. eskiden ele burada vardı bu ... 
Lakin onun da sahipleri, müşterileri filan 
hala eski adamlar mı bilmiyorum ama, bu -
raya ~irmekten de cekiniyorum, belki bir 
tanrvan olur, "katil Şahin gelmiş., der1er 
de sıkılırım ... Utanıyorum, doktor beyciğim, 
utanıyorum ... Nasıl anlatayım ... 

Ahmet Di.indar kendi derdini unuttu, h"a· 
pishanede rahat yaşayan ve cemiyetin içine 
döniince derin bir iirkeklik his~eden bu ~ 
ki a7ılmın bir küçiik çocuk gibi hüngür 
hünoür a<>hmak üzere olmasını teessür ve 
alaka ile karşıladı. Burada sarılacak bir ce· 
miyet yArası vardı; me in ve kat'i bir sesle: 

- Şahin reis, utanacak ne var? Sen 
ya,,tığln işin h .. sabmı verdin: artık onu 
unut. .. Şimdi tekrar iradene hakim olarak 
insanların irine k;lnsacak ve namusunla 
vasıvacaksm ... Havdi gel, seninle bu mey· 
haneye Pirio beraber otur;llrın t dedi. 

- Amnn n~ ~ıl olur, doktor beyciğim, 
hurr lnrr öv le sizin ?.İrin oturacnrnn?Z yerler 
değiklir ... Nasıl olur? Vallnhi mHnnsebet al
maz, hen !3frrle Mrarsrz bir kahvede fi!an 

şöyle bir yerde oturalım demiştim. 
- Hayrr, buraya girip oturalım; bizi 

yemezler ya... Hem ben de burasını gör 
müş olurum. 

Şahin reis mzı olmuyor, doktorun ken· 
disi için büyük bir fedakarlığa katlanmak
ta olduğunu düşünerek üzülüyordu. Ah
met Dündar, önünde durdukları meyhane
nin camlı kapısını itip açarak iceriye girdi 
ve arkasında duran Şahin reisi de çağırdı. 
Evvela sigara dumanı ile karışık sıcak ve 
oğultulu hava ile sarıldılar ve genç hekim 
bir saniye sersemler gibi oldu; karşılaştığı 
manzara onu buraya geldiğine belki de piş
man edecekti, fakat bir kere Şahin reise 
karşı gösteriş yapıp, .. ben her sınıf halkla 
düşi.ip kalkarım, buralara da ızirebilirim, ce
kinmem, ne çıkar!,, yollu sözler söyledik
ten sonra devam etmesi ]azımdı; cesareti 
yan krrılmıs bir halde bir iki adım daha at
tı, ilk rast geldiği boş masaya doğruldu: 
örtüsüz cıp]ak taş masanın duvar tarafında 
duvara bitişik ve pat1ak musambalı peyke, 
öte tarafında da koba hasırdan kahve .is· 
keml .. leri vardı. iskemlelere oturdular. 
Bu~ı dar, uzun, yan lo~ ve dibe doğru 

gah, bir yan da mutfağa giden k~P! kıtf~ 
yordu ; masaların etrafında gem•~· . jcİ) ~ 
balıkçı kıyafetli kimseler oturup ~~· ,ııtt 
lar ve yüksek sesle kavga eder gıb• 
lik ediyorlardı. s'~ıl 

Kirli bir peşkiri koltuğu a1tına ti~jfl ~ 
mış, pos bıyıkh, kıvırcık saçlı, göz.le yl'ı1'ıı1 tı sarhoşluktan şişkin kıranta pıe di~1 

gelip yeni müşterilerin karşısınıı1 (ti~ ti 
dükkanına üstü başı temiz ada~ 0 8 

tjs ~ 
liba yalnız vergi, kontrol ve sivı1 b-iflcJ.~ " 
mu rlan geliyor olacak ki Ahmet ~c:li \ 
müşteri olabileceğine ihtimal vefl11 
Şahin reise hitap ederek· 

- Ne içeceksiniz? ~ 

D• J ı_·_ '-'- b aftll
11 i•P ıye sormak a oeraoer ir ~ar •e 4 1~ 

Ahmet Dündarı göziinün ucu ıle :· 5~~ r 
heli bakışlarla süzmekte devam ettı·bl'~ô , f 

reis de dönmüş, Ahmet Dündara 1 ~ııl 
du. Bu kahil yerlerin muaşeretin_e. l ~ıı~ 
adabına alr ık olmıyan genç hekıfll ı;Sfv. 
srz bir şekilde etrafına bakarak ,,c - 11ce1~ 
solda oturan kimselerin dibi kal~ • \ (l"~ 
uzun kadehlerin birini bdşaltıp bırtfl 0tJLI 
·durarak mütemadiyen rakı içmekte 
larma dikkat ederek Şahin reise: eJiı' 

. • h _ ,,, i~ 
- Bız de_.§ôy:le birer kade rCll' 

değil mi> · , ' 
'(O,.vanu ~ 



-
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Şükrü Kayadan şantajla 
para koparmak istiybn 

Eski nahiye müdürlerinden. 
Ali B inokay tevkif olundu 

Diln' sabah adliyeyi? mUhlm bir §311 Ancak, sabık \'ekil, bir taraftan da 
taj vaka.sı intikal etmiş, suçlusu tev.. zabıtaya mUrncaat etmiş ve bir ctlr 
kit olunm~tur. mUmeşhut tertip ettirmiştir. 

Şantajcı eski nahiye mUdürlennden Mehmet AU Binokay, CV\'elkl gün 
Mehmet Ali Binokay ndmda birisidir. Şükrü Kayanın evine gitmiş ve kendi. 
Bir mlldoot evvel l§lndCll. ayrılan sinden 2WO lirayı alırken memurln.:
Mchmet Ali Blnokny, geçenlerde, ııa.. tArafoıdan cUrmllm~ut halinde yak!l 
bık dahiliye veklll Şükrü Kayaya bir lanmıştır. Suçlu ceza mahkemesinde 
mektup yazarak eski bazı hA.dJsatı yapılan sorgusu sonundn tevkif olun 
mevzuubahs etmek suretUc kendisin mu§tur. Binokay, suçunu itiraf etmiş 
den tchdJt yoluyla 2!X>O Ura iıtleml§. demlşUr k!: 

Ur. - İ§ten ayrılmış, parasız kalmıo • 
ŞUkrU Kaya, bunu ltabul eder g6 t.ım. Bir miktar para koparmak üze.. 

rUnmUı;ı, mektuba cevap vererek pa. 1 re bunu dllşUndUm ve kendisine mU· 
rayı alması için kendisini çağırmıştır. racat ettim, Cezama razıyım.,, 

Murakabe bürosunun Beyoğ lu 
şubes i dün açıldı 

Fiyat nıurnkabe bürosu Beyoğ
lu §Ubesi, dün açıl.mıntrr. Büro 
t;timdilik iki memur ile Beyoğlu 
kaymrı.ka.nılığrnda ~alısacak tır. 

Şubeye yeni telefon tesisnh ko· 

Gümrük ve T icaret 
V ekilleTinin tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Gümrük ve 

lnlıis:ırlar vekili Rnlf Karadeniz, 
dün öğleden evvel Gü.ınrük Muha
faza BuşmUdürlUğüne g"derek 
tetkiklerde bulwımuştur. 

Ticaret Vak.ili Mümtaz Ökmen 
de diln lthalüt ve lhnı.cat Birlik
leıi umumi Jdl.tipliğine gelıniq, 
teknır ithalıi.t Jş1erl üzerinde meş. 
gul olınuştur. 

---cı---
111( tahsil çağm'daki 

çocukla r 
Son ya.pıln.n a.rnştırmala.rda ilk 

t.a.hsil çağma girip de hcnUz oku· 
la devn.m ctmiyen çocuklar tes. 
bit edilmiştir. 

Bu çocukla.mı da okula devam 
edip ilk tahsillerini yapabilmeleri 
için, vilayet tetkiklerde bulun
maktadır. 

Öğrendiğimize göre; bu çocuk. 
la.mı bir kısmmm gece demleri 
yaparak ilk tahsili temin etmcle:ri 
düşünlilınektedir. 

Edirnekapı - Otakçılar 
yolu 

Bir müddettenberi )~apılmak· 
ta olan F..dirnekapı - Otakçılnr 
yolunun in,,~atr tamamlanmış
trr. Cumhuriyet bayramında ~ 
çılacaktrr. 

Altın Fiyatı 
Dün de altmın fiyatı 25 li

ra idi • 

nuncaya karlar kaymakamlığın te
lefonundan istifade edilecektir. 

Ancak Beyoğlunda işlcriı1 daha 
kesif olacağı tahmin c<lildiğinden 
icabında büı'O tnkv.i.ye edilecektir. 

İş dairesi reisi 
Edimede 

Edinı<>, l 1 (lluııu&i) - lktıs:ıt Vc-
kfücU lş Dairesi reisi EnlJı !Behiç dlln 
Ankarad-ın Alpulluya gelerek Şeker 
fabrlknsındald iş hayatını ve L:ıID yü· 
rlltüm şartlarını tetkik etmiş ve bu 
sabah Edlrneyc gclml§llr. 

Burada Umumi .MUfettlş vcltill S:ıb 
ıi öncyt ~ vi!Ayet. makamını ziyaret 
ettikten sonra lktısnt .MildilrlUğü mu
ıuncllıtınr gözden geçiren Enis Behiç 
yarın sabah dıı Ticaret Odasında lktr 
Mt Vek!letlnl ilgilendiren işler üze
rinde temaslarda bulunacak ve öğle.. 
den ııonra şehrimlzdcn nyrıla.eaktır. 

Modern Garaj sahibinin 
muhakemesi 

Ayıuıp&.§ada "J.lodenı Garaj,. sahlbl 
Sllba Seynur bcnzln ihUkA.nndan do 
layı yakalanmış. a.'lllyc dklncl ecza 
mahkemesinde yapılan sorgusu so 

nunda da tevkif olunm~tur. 
Maznunun muhakemesine dün de 

devam olunmuş ve mliddeiumumt mu· 
av:nı mutaıcasmı ı:öyllyerek suçlunun 
sUrgUn ve pııra ceznsiyıe tcczlyesinJ 
ısteml§tlr. 

Muhakeme knrnr için b::ıfjka btr gU. 
ne bırakılml§lır. 

Öldürülen köpekler 
Şehirde ba.şr boş gezen serseri 

kopek ve kedilerin imhasına de
vam edilmektedir. 

Şimdiye kndar 400 serseri kö
pek ve 270 kadar kedi imha edil
miştir. Tnsnuı.srz gezen köpekler 
ev köpekleri olsa. dnhi öldüriilme
si için alfilcadarln.ra emir verıl.miş. 
tir 

Maarif Vekili 
geldi 

Maarif Vekili Hasan .Ali Yü· 
cel, dün sabahki ekspresle Anka· 
r.adan şehrimize gelmiştir. Ve
k1l, maarif müfettişleri tarafın· 
dan karşılanmıştır. Vekil: ken
disiyle g-örüşen garetecilere: 

"- 1stanbulda birk~ gün ka
dar kalarak Oniversitc, Yüksek 
Mühendis okulu ile Teknik okul
larda tetkiklerde bulunacağım 
Müteakıben Ankaraya dönece"· 
g-im '' . . 

Vekil. dün ilk olarak Mühen· 
dis okuluna giderek tetkiklerde 
bulunm~tur. 

Kürtaj yapmaktan 
maznun doktor 
Dün sorguya çekildi 
Evvelki gün kürtaj yüzünden 

Beyoğlu hll.')tahanesinde ölen 19 
yaş~ndıı Yorgi kızı l\farikaya a. 
melıyat yaptığı iddia edilen dok
tor hakkında müddeiumumilik
çe yapılan takibat ilerlemekte· 
dir. 
Tahkikatı idare eden miiddei· 

umumi muavini Necati Küütkcü 
oğlu, diin ~lis sokağında 28 nu
maralı apartımandn. muayeneha
nesi bulunan suçlu dahiliye ın u
teh~sısı Dr. Aleksan Abrajyam 
sorguya cekmiştir. 

Doktor, hakkındaki iddiaları 
reddederek demiştir ki: 

- Marika, bir gün daimi mm;· 
terilerimden Ulyana adında bir 
ka~mla beraber ~eldi. Muayene 
ettim. Kendisinin hasta olduğu· 
nu görerek srkrştırdan Bana, 
gayri mcşnı bir QOCUk edindiği 
ni ve bunu düşiirmek üzere ilaç 
içtiğini söyledi. Rahmi kanıyor
du. Hemen kendisini Haseki has 
tahanesine gönderdim Fakat 
buradan dört giın yattdctan ~on· 
ra çıkmış ve Sen Jorj hast.-ıha· 
nesinde de ölmüş. Ben kendisine 
ameliyat yapmadım." 

Tahkikata ehemmiyetle de· 
varn olunmaktadır. 

O sküdar H a lkevinin 
edeb iyat müsabakasını 

kazananla r 
0 KC'DAlt fü\l.XE\11'ıı"DE:S: 
Evimiz dil edebiyat şubesi tarafın· 

d:ın Tilrlc kahramanlığını tebarUz et· 
tiren edebi yazı milsabakast sona or. 
ml{ltll": 

Piyesler: 
l - .Ağaç - MUlıarrirl: Behçet 

BağdaUıoğlu, 2 - Zeynep - .Mubnr
riri: Tevfik Oray, 3 - Dağ ba§tnı du· 
man almış - Muharriri: Sabih Gö
zen, 

KUı;lik hildlycler: 
ı - Haberci - :Muharrlrl: Orhan 

Yusuf, 2 - Yirmi sene aonm - Mu· 
harrlri: Suruı. Tilrkkan. 

Şllrlcr: 

ı - Yiğitler destanı - Mubarrlrl: 
Snlih Fethi, 2 - Ynlnız Biziz - Sab· 
rl Soran, 3 - Hntay Zaten - Mu
harriri: Necip Pehlivan. 

Yazıhanemize döndük. Çane}' 
de gelmişti. Cancy az çok malu· 
mat clde etmişti. Otomouili. otel 
hizmetçilerinden biri tuttuğu i· 
çin, ha~i şoför tarafından gö
türüldüğü kolavca anla.cµlmıştı, 
1.ştc Çaney bu şoförden bazı şey
ler öğrenm~ti. 

.. .. .. ' 
BiR CASUS OLDU RU-LDU 

Şoför, papas Vilfordu evvela 
mc.c;bur bir tütüncü dükkanına 
göltirmüş, orada bavullariylc be· 
r;jl.ber brrakmıştr. 
Şoför de parasını aldıktan 

sonra bırakrp gelmişti. 
Çancy bundan sonra, o tütün· 

cü dükldi.mna ~idiyor ve tahki• 
kat yapıyor. 

Evet ... Oraya, böyle iki bavul· 
la bir adamın geldiğini, dükkftn 
sahibi hatırlıyordu. Sigara, tü
tün, yaprak sigarası satın ala
rak bavullarından birinin i<:erisi
ne koyduktan sonra, bir başka 
taksi çağırarak içerisine binip 
gitmiş. Çaney bittabi bu ikinci 
şoförü bulamamış. 

lr;te bu suretle iki yeni hadi~ 
karşısinda ibulunuyorduk. Rensı
nin amcası yanında ~Iışan Vil· 
ford olduğunda şüphemiz olmr 
yan papas, sırra kadem 'bamnıs· 
tı ve onunla yüzde yüz alftkalı 
bulunduğuna emin olduğumuz 
Prenses de kaçmıştı. 

Vilfordun ka<:masma sebep. 
Rensi ve Fani tarafından görü· 
lüp teşhis editmis olmasıydı. 
Bunun tehlikeli bir vaziyet do
ğura.cağım ~k iyi bildiği için 
Prensese haber vermiş, onu da 
kaçırmıştı. 

Biz takibatı. bir an~ za:brta· 

Büyük . heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

45 lngilizceden Çeviren: H. M UNIR 
nın eline brrnktık. Ve üç gün ka· 
dar bekledik. Fakat hiç bir ha
ber çıkmadı, dördüncü günün 
sa:bahı telefonumuz çaldr. Mü -
fettiş Jalvan konu§uyordu. 

- Sen misin Kamberve!! Ben 
Müdüriyettcyim. Genç kadın ka· 
tibiniz M is Fani orada mıdrr? 
LüUcn (,&neye söyleyin, onu a• 
hp buraya kadar gelsin! 

KISThl XVIJ 

Fani Plat'i otomobile aldık ve 
derhal Müdüriyete gittik. Mü
fettiş .Jalvan cinayet masası men 
suplarından biriyle konuşuyo~ • 
du. Bundan <başka on dokuz yır
mi yaşlarında. kadar bir dclikan: 
Jı vardı ki, halinden bir Yahudı 
olduğu anlaşılıyordu. Gözlerind_e 
7.ekfı, aynı zamanda endişe sezı· 
yordum. 

Jalvan, her zamanki gibi der· 
hal vazife adamı tavrını takındı 
ve delikanlıyı göstererek: 

- Bu gencin ismi, Marko'dur. 
dedi, Elmas tacirlerinden lzidor 
Norenberg'm katibidir. Si:ze i
nanamıyaca.ğımz bir haber vere· 
vim. İzidor birkaç gündilr orta• 
da yok. Bu gen~ adam merak et
tiği için ~ip biu lbaber vermiş. 

Şimdi Mis Faniden rica edece • 
ğim_ Bana Rokkaboni lokanta · 
sı!1da Prensesle beraber yemek 
yıyen Yahudinin eşkfilini tarif 
etsin. 

Bizim Fani insan tarif eunek 
te birincidir. Loknntadn. gördü· 
ğü Yahudiyi öyle canlandırdı 
ld, genç katip, onu her söylediği 
söze "t..mam; ta kendisi" diye 
mukabele ediyordu. 

Sonunda: 
- Evet, dedi. Bu, .Mister lzi

dor Norenberg'dir. Bundan baş
ka Rokkaboni lokantası da bizim 
yazıhaneden pek uzak da değil. 
dir. 

Çaney, genç katipten sordu: 
- Evi nerdcdir? 
- Loderdeyl sokağında bira· 

partıman dairesinde oturuyor. 
- Evli midir? 
- Ha.yır, bekardır. 
- Ne zamandanberi ortada 

yok. 
- Dört gundenberi efendim. 

Dört gün evvel, iki üç kişi ile 
mühim randevuları vardı Hele 
bir tanesi pek mUhim bir ~nde· 
vu idi. Öğle valrtine kadar biç 
gelmediği için yazıhaneyi kilit· 
ledim ve evine gittim. Apartıma
nın altı numaralı dairesinde otu• 

Zavalh kur lar 
biçare ayılar l 
Jlk in~n, ı;ıı>lak, ince derisi, 

.taif tırnaklan, zararsız di lcriy
le yeryiizünc ~aktığı ~iln, cliinyn -
da her ~eJ i kendine dih"llıan bul
muştu. Gök kitapları, ılin t.nrihJ.-. 
ri buna: 

- Eşrefi nınhliıkatrn ~anıdılı ı! 
Derler. Anın, mahli'ılrntııı c~re

fi, i-,tc o haldeydi. Aj:'..'llç ti°' uğu , 
mabrnra, atalarımııın ilk sığındığı 
yerlcrıtir. Onlar, huralrırd1\ kulak
ları klri5te, ~-iireklcri bitmez tü • 
kenmez çsrııınt ılar iı:inde, n-.ır. 
larea ~üriindüler. Gece, etıııfı im. 
ranlık sarınca, korkulan nrhır. 
ı·nı>rnklan hı:,mlıı.lan riızgur, 

.,tirüncn bir yılan olur, ommnı 
uğultularla. sarsan ka-.ırgnları 

\·ah5i ha~' an siirülcriniu hUcunm 
snnır. tH rcrlerıli. 

<:iineşe tapmanın sebebi de im· 
dur. ('ünkii \ ehml büyülen, kor
~myu dayanılmaz hale getiren ge
l'(', :ı,İİIH'";ıle hitt>r, onun ı~ığı al
tnıda, ıırnhliıkatm 7.:t\nllı csrefi. 
l>eın ı..ıııır, hem t•lrnfıııı giirercl• 
ıfü~manlarındaıı korunurdu. 

f n ... anın lıa~·,·aıı ... errindcn ç.ek
f i!li l'İll', ha~ lı urnnclur. 1'arih, bu 
karnnlık denin ne kadar sürdii. 
~iimi t ahmln t~lc-ıni~·or. 1•'akat lıir 
rok a ... ırlarm, bu berbat hnldc geç· 

tiğbıi kestimıek, ~ç değildir. i
•%, zckünın ilk fethi gibi se~m
Jı:ındı, Ta~ bnlt:ı, granit fopıız, 
.,iıltılcmizin ilk nrmnsıdır. 

Uıındnn sonrası nınllım... 1nsan 
tlcmiri bulunca, ı.endini bin Jicro 
l.<ıvı.-ctlendinniş oldu. l\mlconh 
knplan dl h.•ri, zırhlı eldi\ eninle 
"'ökiıldü. Artık nJı..,i hay,·an. in· 
"'Bll.'\ saldırın lttuıı cekiniyordu. 

,. tJ 

" Dürıkii gazeteler, hnrıı sah sm. 
dul.i kurtlarla nylların b!ı.5ka ili. 
kelere lmrı~hl.larnıı 'e im kaçı 
~ın bii~ii'I< hlr ınuharerPt halini nl
rlığıııı yazdılar. 

Ne ııklı.}ayım, im sntırlnr:ı o
kuduğum 7.amnıı, .} üzümü a1~"' 
b:ıst ı. Görünmez bir tokat yenıb 
gibi oldum. 1nsnnların birbirlcrlııı 
hoğazladıklıın yerlerden, kurtlar, 
"l.} ılar. cnn:ı,·arlnr kaçıyor. l>e· 
mel< in~ıınlar oııln.rı korkuta<'al. 
bir lınlc ~cldiler. Ayn1• bastıktan 
~·erden, .}Ollannııı uğradığı semt
ten cjdcrhnlnr çnlatalı:uı uzakla. 
~ıyor. 

ı\rah:ı bu , .. .,. kı.}aml'ttt>, .}U\"n· 

lannı. im\ uklarını bınıkarak ha". 
ka diyarlara gU~ eden za\ allı 
kurtlnrla, biı;ıarc nyılnr mı, .}Oksa 
mnhliıkntın ~ttfi ollluğunıuzu 
si>.rllyen hi:der mi dnlıa ~ok nem
mnğa muhtncız? Ce\ab.ı güç \erj
ll'cek sual ~iba iste budur. 

HAKKJ SUHA GEZGiN 

Cümhuriyet bayramı mektep
lerde nas ıl kutlanacak? 

Cilmhuriyet 00.yrammm yakınlaş 
ması münasebetiyle okullarda ya. 
p:lacak kutlama töreninin pro
"rrum hazrrlanmaktndır. 

Bu programa göre; 21 llkteşrin 
den itibaren ilk okullal"da öğret
menler ders mevzularmı (Cümhu
riyet) mevzuu etrafında tophyn. 
caklardır. 

Öğretmenler cümhunyetin ilü • 
!"ındnn evvel Türkiye. cihan har. 
bl, C'ihnn harbine göre Türkiyenin 
'aziyeti, kurt.uluş sava.§ı, Türk 

Bir müşavir garda 
düşüp bayıldı 

Bir müddcttenberi ist.µ'ahnt mak. 
~adflc mezunen §ehrlmizde bulunan 
birinci umuml mUfettlşllk maliye mu.. 
§avlri RU§tU Dcmlroğlu, evvelki gece 
Dtyarbakıra hareket etmek Uzcre 
Haydarpaşn garma gelmiş, lflkln Uzc.. 
rlne fenalık gelereli dilşUp bayılmış 
tır. Dcmlroğlu zabıta tarafından 

Haydarpaşa. hastanesine kaldırılmış .. 
tır. Mumaileyh orada tedavi görmek. 
todlr. 

Bir yangın 

Fatihle, Slnanağıı. mahallesinde 41 
numarada Hatice admde. blrlsinln 
evinde diln gece bir yangın çıkmış, 

kısmen yandıktan sonra söndilrllı· 

mnşt.Ur. 

Ynngmm masa lizcrlne bırakıln.n 

lD.mbanm elblııclerf tutuşturması ne
ticesinde çıktığı anlaşılmı§, tahkikata 
~la.nmı§tır. 

rur. Zili çaldım. Fakat cevap a
lamadım. Sonra aşağzy<l idnim; 
kapıcı ile görüştüm. Kapıcı o gün 
·Mister İzodonı görmemişti. Bir 
gece evvel saat dokuz bucukta 
bir kadınla beraber gelmiş, yu. 
.kanya çrlanış, fakat çok kalma· 
dan ~ene berab~rce aşağı inmiş· 
lcr, çıklp gitmişler. Ondan son· 
rn bir daha görmemiş. 

Çaney, Faniye dönerek: 
- Sen, Pr"ns?Sle, Yahudiyi 

takip etmiştin. Fak;ı.t taksiye 
binip gözden kaybolmuf;lardı. 
Hans:i istikamete gittiklerini ha 
lırlıyabiliyor musun? 

- Evet. Loderd.eyl istikameti-
ne •• 

- Şu halde vaziyet anlaşılı -
yor. lzidorun o ak~an1 apartıma. 
nma getirdiği kadm. Prf•nsesin 
t,I\ kendisidir. 
Müfettiş J~lvan. tekrar .Fani· 

ye hitaben: 
- Şimdi bu gen~ katibe, o ak

şnm lokantada gördüğünüz pa· 
pası ve kadını da tarif eder misi· 
niz? 

Fani, insan tarif etmek husu
sundaki kabiliyetini bir kere da
ha gösterdi ve genç katip ikisini 
de tamdığını ~izlemedi. 

- Hem kndmı, hem de erkeği 
tanıyorum efendim, diyordu. Fa 
kat maalesef isimlerini bilmiyo. 
rum. 

Çanev sordu: 
- Nasıl tnnıvorsunuz:' 
- Bundan altr hafta evvel, bi· 

ziın yazıhaneye birkaç defa gel· 
miştiler, ekse.&-iya. :1alnız geliyor-
lardı. ( DMJar.ıı var) 

ink.ılabı etrafında talebeye sevı
yeleriyle miltennsip izahat vere
ceklerdir. 

Orta okullarda talebeye hnftn 
içinde aynı mevzular üzerind<' 
konforanslnr vereceklerdir. 

Talebeler okulların iç ve dışla

rını silsliyeeeklcrd.ir. Cümhuriyet 
baynunı gUnU de bir kutlama tö
reni yapılncak, salonları müsait o· 
lan okullarda tnlebe~e ve ı.-elile. 
rlne müsamereler tertip edecek· 
lerdir. 

Devredilecek ihtira bera\:ı 

TUrkiyedo 1.stilıaal edilmiş, olan 2 

gubat 1938 tarihli ve 2418 sayılı ihUr 
beratı muclbincc, madeni oımıyan 

maddelerden mamul "Ekler,. (Z(p Zip 

jarjur) fierltlerl için temin edJlml 
olnn hukuku, berat sahibi, lisans ver. 

r-'lk, yahut beratı tamamen devret. 
mek surcUle mevkii tatbike va7.et • 
mek arzusund:ıdır. AIA.kadarlarm, 
fazla maltlmıı.t almak Uzerc, mub. 
teif vekili, Galatada, Kefeli Hürriyet 
hanında, 9 numnrad:ı mukim Bay 
Şönmnna mUrneaat etmeleri ilD.n oıu.. 
nur. 

Fukaraya yardım 

Otuz ltUsur senedenbcri mulıltinde. 
kt fukaraya takdire değer yardımlar 

yupmnkta olan Topkapı fukııraper.-cr 
müessesesi, önUmUzdckl Şeker ve 

Cumhuriyet Bayramları mUnnscbctile 
de bUyUk mikyasta bir yaTdımn hazır 
lanmışbl". Bu yardımda Topkapı fakir 
!erine giyccclt ve yl~cektcn başka 

odun ve kömUr do dağıtılacaktır. 

Yardımın daha geni~ mikyasta ya .. 

pilabllmesl !çln müessese, hayır s::ıblp 
lcrinln teb<.'rrUlerlni bekkmcktedir. 

. '\.DAKAj l"ll'IH 

Er.i~1 131 Son 
K. ti. I{. 

Buğday: 2'1 2, 20 
Al"Jla: et 8S 37 
OzUm: 284 170 117 

lt"ıtra ve ~ckAt H.:.ınyıe mükellef o 
lan muhterem a~nLn.ıze, mUlcUmlzın 
en hayaU .htiy çlaımı karşılayan ,; 
elde ettıği tcbcrnıat l\endlslylc Kızı.. 
!ay ve ÇocuK _p:sır~eme Kurumlar 
arasında oavlaşıuı 'l'llrl< Ho\·a Kuru 
muna her veçh!I<> yo.rdımda bulunma.. 
ıı:ırı ıuzumu lıerr.mlyetıe arzolunur 

·11010.ı h•tnııbul l\IiU'tlsl 

lvırmı vı ~vvelkı Vakııl 
12 Blrln<'ilesriıı 921 

Lokanta ve kıraathane
lerde nark 

Şehrent'anetinde lhllklrJa mücadcl 
esb:ıbını tezckkUr etmekte bulunan 

komisyon J.'al>ında loknnta ve kıraat 
haneleri sınıflara. tefrik ederek her 
birinde yemek ve kahvelerin 1'1yaUıı.. 
rmı: tesbtt ve tlAn edceektil". 
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- kırK &(bcp var: birincisi b:ı.rı..ıt yoktu: demııı ve nıısıl kal!ln 39 sebebi 

( B~ tarafı l '1!cide) 
Moskova, ( A.A.) - Prnvda 

gazetesinin yazdığına göre, 
Somant'da cereyan eden ve İn
gilizlerin de iştirak ettikleri bir 
hava muharebesinde beş alman 
tayyaresi dilşUrUlmüştUr. 

Bunl;.rın mühıı.: bir kı"~ 11nın 
murettcbatı esir edilmı. tır. 

nlatmakt n kurlu muşsa -s z ki bııkikııti scvcceks.ntz, v" O<lJr. bıı.hsi.n 

n orman d.w ına intık:ı.l etmeı< sLZcc !{zıt bir a:aksat deC'\lJır bu ac;;ı. 

ı.oca ıst .r.C'}ük ac-zı nercJeyse ornyıı blr tok cu.u cd n bir c "dP atınız: 
odun narkını ml.ız kere eden komlayon bir b\:ledı~e • rr. yo:lı:, odun 

.arKını muzalterc etm"'k bir beledıye vazifesi değildir 
~>.ğer tarftan 4a d~man tan

ı k: tahrip cciilm? tir. B'r piyade 

1 
taburu imha edılmlştfr. Dilijma
nın gcri:;indcki çeteler düşma-

mi111 ı<orunma kanunu Azami fıyıı.t teablU telerlılı ;,ı .cJlyelerden hu yıı 

vvcl almış, koordln:ısyon lleyetlne ve onun te~kltUU r ne vermiştır mUn 
abo komlsyonunJa vali sadece reis olarak bulunuyor. 

o vali vo belediye reisi ki, "istanbuı halkmm dllegı oa.<kın dıl ıtı s... 
;,nu ötedcnberl ltımadımız yoktur yolunda men!! bir kadroya a ın k st!l~ 

nul halkını tLı'.l\'lr e!ka.ra kapanan tek §ahsiyetten ıb r t aı, yn • .ı ıı<ç ~111 •• 

ı<U:ı olmaz. halbl!kf belediye reisi oıc.n valinin mUraı<ıı o ıcom.4yon:.ı::ı J.ı. ov. 
sıl lstanbuı halkı lehine hareket ctUğl de daha dUnltU gnzeto ııaberlertndendlr 

1 
na mühim ihra<: hareketleri kay
d"tM "c-tir. 

'0YYET :\lAl'llUı\Tl~lN 
~ıtT \I.E.\LAta 

e~er tn&vlr e!ktı.r lstnnl:ıul halkının gerçekten mUmessm ?ulun 'l/'11 "ıe 

lcdiye uıbt eaasında bir halk mUessesesl o!mnk !c:ıp eden ~lr •eşekklllU '.:ıır 

dlhiltyıı vekilinin kendıllğınden çtıyavrusu gibi d.ı';ı:ınnsını bır ltUfUr keli. 
mest bilerek at;-zına aimıya.caktı: belll ki, faik öztrn'< f! lı bu ıırl"'.ız h ~" 
kctinö bfr ıunır çekmek için konulmuştur. 

* :(. "' 
bcyazıt meydanının ruıfaltmn. böylo gUnlcrde binlerle lıra harcanmam 

ı;lbi kırk yıldır bekllyen bir belediye vıızl!cs1nln yapılmasından dolayı d:ı. 

bütün erkA.nlyl belediyeyi sUrgünc mabk(lm etme:< Jmnı ve kalbi halis bir 
ıstruıbulluyu kör ve mnklSr kılmak ve gerçekten yeni bir ~ere! kurbanları 
kafilesine vtlcut vermek olur; tıı.s\'ir c!kl!.r kurdu bir kurban lBtlyorsa satı 
mu bundan daha az masum bir b:ıhanenin bvym.nıı. havale etmeli idi: unut. 
maınnlıdır ki, bir bUdçcnin kabul etUğ! imar tabslsatını sarfetmC'mck d , o 
tahs1s:ıtı kendi çcrçcvcsln1n dışmd:ı. s:ı.r!etmek kad:ır suçtur. 

Beyazıt bUUin lstnnbul değil, belki bUtUn tUrklye gençll!lnin muhitidir; 
tUrk gcnç11ğine ve irfanına, türk lbldclcrlnin bir tnkslm meydanına. uzanan 
imar cllnln istihkakı saygı ve takdirden ib:ırettır: ne kadar cı.ffa lttyık bir 
özllrQn c.scrl olursa olsun bu ölçUsUz tnanıız hnrekeUn kn~ kayıt.sız 
olamayız. 

* ~ l{. 

genç meslekdaşım cib.ad baban, ttirk basını nıçln bir mUddeıumumt ka· 
dar takib mıısunlyctino mnstchak gllrlllmUyor? z3nncdcrlm. bunun saikle 
rin1 bugün daha yakmdan truuml§ oluyorsun. lınlct.ı t ı ıı ,., 

Amerika-Japonva 
konuşmaları · 

(Baş tarafı 1 incide) 
Amerika. Birleşik devletleri ::Man· 

t;ukuo hUkQmetlnl zımnen tanıyo.cak 
vo §imali Çinde Japon mcntaa.Uerinin 
UstU..-ı!UğünU tasdik cdccekUr. Amc. 
:-ıka Birle lk Dovlctleri eski dostluk 

1 
\O scyrUsc! r mutıhedeslnln yerine 
Kaim o .n:ılt üı:erc yent bir muahede 
kdetınck Jo.ponyo.ya oarld Asyo.nm 

lpUd:ıl ma 1 l l rlndcn 1.sWade hnkA· 
nını temin eJecektır. 

Japonya Çlndek! muharebeye, Nan· 
kin ile Ş:.ıklng ıı.rııınnd:ı yapılacak blr 
itlW mucibince, kabil olduğu derece. 
1c sürntıe nlh:ıyet verecektir. 

Japonya tlçlü paktm lmzaaI neUce· 
aı o1ıırak ı;lrlşmi' olduğu tnahhlldatt 
Almanya ve ttalyaya karşı işblr1lğ1 
noktasmda tnh:Ilt cıleccktlr. 

Japonya., Çınd ki kuvvetlerini ted 
rlcl bir surette çekecek ve Japonya 
ile Çin ara.sında 1ıtb1rllgtnl temin et. 
mek Uzcre snml:nt bir gayret snrfede· 
cekUr. 

Japonya., !tendi ordusunda. buıımn~ 
mU!rlt ncısyonallstlerln Amerika ile 
yap1lac:ık bu ll!H\fı Jcabul edecekte· 
rinc dnlr temi.ant verecek:.tr. 

Amerika matbuatı 
(Baş tarafı 1 incide) 

Rusya bu b:ırpten çekilse b!lo .Al· 
manya s::n:nş nctices:lnde mu:ızzam 

zararlara uğrıımış oıncaktır. Ne olur-
1;a olsun, Rusya muharebesi tarihin 
en kaU netice veren en bllyUk muha· 
rebesl adıl:xlllcmez. Vaziyeti en !cna 
şekilde kabul et.sek bile kendimizi nl· 
h:ıyet geçen Hnz!rnndnkl bale rucu 

İngiliz 
parlamentosu 

Rusyanın vaziyeti 
müzakere edile=:ek 

Londra, 11 ( A.A..) 
Röyterin parlamento muhabi· 

ri yazıyor: 
Parlamentonun önümüzdeki 

topk.nusmda, hükumetten, Rus
yadaki askeri v:::ı.ziyet hakkında 
müzakereler açılmac:ı hr.kfınını 
hazırl~n.Eı istenecektir. Zanne
dildiğine göre, hükfunet, parla· 
ll}.entodaki işler buna müsait o
lursa, bu husustaki bütün fikir
lerin kayrtsız v..: şart.sız ortaya 
atılmasına ve' hatta parlamento
nun batı cephesinde hemen as
keri bir haı·ekette bulunuimaa.
n~ tnraftar olan fı.zaı;ı tarafından 
beyan edilecek fikirlerin dahi bil
dirilmesine memnuniyetle rıza 
gösterecektir. Bumm:a beraber 
son fikri müdafaa dEreccsinin 
hüklırr.etin parlfımcntc.ı karı:ıısm
daki vazivetini müteessır ede
cek bir mahiyette olaı;ağı hak
kında hiç bir alfınıct yoktur. 
Bwıa mukabil, zannedildiğine 

göre. ekseriyeti teşkil eden ftz.:ı. 
şu kanaati taşımaktadır: 
. İfşa edilmiyecek olan bir<:ol( 
şeyler yapılmıştır. Bu azami im
kanlar nçindc yapılmakta olan bir 
hareket hattıdır. Herhangi bir 
anda yapılması lii.zmı olun veya 
olmıyan bir şey hakkında karar 
vermek hükumete aittir. 

\to..".<o' n il ( A. \.) - Sovyet 
.;p" yıuısı tebliği: 

ı o b:.r1 ncitcşr n (!ilnU. kıtnlan .. 
mız oUtiln cephede muharebe et. 
mi.şll'rdir. Muharebeler bilhn.cısa 
\'iazma Brinnsk, Melitopol isti • 
1: ımetlerinde cok şiddetli olmuş -
tur. S birinciteşrln glinU 34 Al -
man tayyaresi dUQUrUlmUetUr. 

mz·m knyıbmnz 27 tayyareden 
ibarcttır. 
MOSKOV RADYOSUNA GOR1'~ 

Mosl<oa, 11 (A. A.) - Nntional 
Broodcasting Corporntion muhn -
tiri bugün Moskova radyosunda 
yaptığı neşriynttn cephedeki va • 
z!yetin Alınanlar tarafından Orcl 
zaptmdanberi geçen günler .. ns. -
zarnn şimdi daha. iyi görUndUğUntl 
söylemiştir. Orcli ztıptettikten 
sonra Viazma ve Brinnsk istiknme 
tinde taarruza geçen Almanlar, 
bazı noktalarda hcnUz lcrlemektc_ 
rurler ve Sovyet mntbuatt vazly~ 
tin ciddiyetlnl muhafaza. ettiğini 
c;öylemektcdir. Lakin kızılordu 
;nrp hududundaki ilk gedikten 
Eonra nasıl yeni mevzl!er tesis et. 
tiyse şimdi de vaziyete tekrar ha 
kim olmuş görünmektedir. 

Moskova., 11 (A.A.) 
Vi:ızm.n. kesiminde dtışman hU -

cumlarmda dilşmana ağır kayrplar 
verdirilerek geri pUsldlrtulınüştUr. 
800 Alınan subayı ve W\kcrl ölınll§
tür. 

Briansk kesiminde Sovyct kıta. 
Iarı, 43 Alman tankı tahrip ve bir 
düsman piyade taburu imha et • 
mi~tir. 

Brlansk istikametinde diğer bir 
kesimde: 23 dllşm:ın tankı ve as -
kcr taştyaıı RO otomobil tahrip e • 
dilmiştir. 
Alınan cephesinin babsmda fa • 

nliyette bulunn.n bir Sovyct Çe -
tesi, 50 Alman askerinden mürek
kep bir mUfrezeye hücum etmiş • 
tir. 15 .Aluuı.n askeri öldürülmüş 
ve geri k:ılanlar. büyük miktarda 
tech"1..:ıt brraknrnk kaçmıştır. 

Diğer btr yerde, Sovyet çetele. 
r! bir yol boyunca kara maynlan 
dizmbıler ve civardn pusu kurmuş 
]ardır. Silil.h ve mühimmat taşı • 
yan bir düşman nakliye kolu bu 
kara mayn tarlnsmm içine dUş -
müş ve havaya uçmuştur. Alınan 
nskerlerl, çeteciler tarafından im. 
lm edilmiştir. Ertesi gün bu çete 
bir Alman birliğine hllcum ederek , 
15 Almnn l>ldil.rmüştür. Bundan 
ı:onrn da bu çete. Almanların umu. 
mı karargfl.hlan ile münaknle hat .. 
'A.rrm k .. smjşti. 

MERKEZ CEPHESINE 
TAKVh'E KITALAR! 

GôNDERlLDt 
:\tosko\-n, 11 (A.A.) - Krasnaya 

Svezda'nm bir telgt11fma g6rc, Tim.o· 
ccnko ordularına yardnu etmek tlzere 
merkez cephesine mWıim miktarda 
takviye latalar. söndcrllml§tlr. Bu 
tn.kviye krtalan, a.ğtr tanklardan, mo. 
t1irlU plynde vo topçu blrllltler!nden 
ve süvari tcşkillertndcn mürekkeptir. 

tmiş bulnbllırlz. İngiltere Avrup:ı.dn

ki son mUtte!lkini kaybediyor ama 
AtlanUk kcndlslnin yeni bir müttefiki 
o!nrnk oruıya çıkmaktadır. 
N~vyork Herald Tribüne gazctesl, 

:\lmnnyıı.run bir mütareke akdetmek 
zere Sovyet Rusyayn b:ızt teklifler
e b•ıluna 'l"tma d:ılr dot!J.Ş:ın §:ıyfa 

ı.rt c!ddt te.ikkl etmektedir Bu su.. 
r Uc AllI' nyıı. kendisine kal'!lı olan 
tıu t h11lt nı kısmen ols~n ı.znteye 

Zn.nnedildiğine göre, hüktlmet, 
parlfi.mentodcıki fikirlerin tama
men izhar edilebilmesi için mü
zakerelerin mümkün olduğu ka
dar seri olarak yapılm~nu is
temektedir. Gizli bir celsenin ya
pılması da muhtemeldir. Bu su
retle hükfunet açık bir celsede 
veremiyeccği cevaplan vermek 

Aıkfln•nı bulacaktır:., k Paoa 
many_a mu ar~ e Muharipler nezdin-

ıvnf!ıı' t\'ablllr. 
'Muh f t n ~nıetcsl olan Dally 

'l \' diyor ki: 
t~ lt ~ tarafından garbt Avrupa· 

la yap lncıık herhangi bir hnreket, 
ı tta ,>alnız bir köprUba~ı tutmaktan 
• .,:ır t kıı.ıs:ı bile, Rusyn için bl!yllk 
J:I r lnıdım tc .!tll cdc.r ve bu mcmle 
... etı b iki de kaJdırır . .Buna rağm n 
h ıı -• rtn bu bUyUk ndımı atmıyc-
.. kları m:ıhalckak !!lbldlr. B;ınun se· ! 

tıi <i ,'\ g"çcnlcrdc Avrupı.yı tstUO. 

1 tm 'c z. re b r orJu g6ndcrllme'llnl 
o\m r.knya telcllf etmiş olmn'ıı.rı ı;c 

\ı~ rlka tıı.r'l!ınd:ın bun:ı şlmdıye ka 
dar mü .. bct cevap 'erllmcmlf olması. 
ır 

ı .. o:ıtır.ı, ıı (A.A.) - 'Onlted Press 
o ld rlyor: 

S:ıllh yetil makamlara gelen rnpor 
ara göre, M°' kovaya karşı yapılan 

Alınan yUrUyU,crtı lld taarruz ~l:llnd<' 
çılmnktaclir BUDlardıın birlnclıl 

Smo1eD!lk M'lsl{ovn !jlmcndlfer yoıc. 
ı:ı n .ı:o~ n .ı:-eçcrek Vl:ı.zmnnm 1 

tek~~aş ~!~.~~<) de yeni bir teşe~-
yanm düşmanını ezmiye muvaf- b t b ı k 
fak 01auiu bir anaa ondan mü- ÜS e U unaca 
tareke istiycceğini fnrzetrne.k 
gerçekten manasız ve tasavvur 
e<lilmiyecek kadar gülünc:t.ür. 

Amerikan ajansmın telgrafın
da yazıldığı gibi, böyle bir tekli· 
fin Alman için tamamen tabii 
bulunduğu volund~ki iddiaya ge
lince. buna da şu cevabın kafi 
ı:eleccği i!U \"C edilmektedir: 

Geçen sene Frnnsadan IT_!~~
reke istiyen Almanya degıldı. 
Bılakis Almnnyaya mUtareke 
teklifini ma:'4lt1p FrnnM yapmış. 
tı ..• 

Papa kadın ve çocukların 
iaşesi için yardım te§kilatı 
kurulmasını ve zehirli gaz 

kullanılmamasını istiyecek 
Bcrn, ll (A.A.) 
Tat gl\ZC~slnln Bcrlin muhabirine 

ı;Bre, Papa m ıhnrlp devletler nezdln.. 
de pek yakmJ • ycnl bir teUt'bbUste 
buıunncnktır. Mubnbir, bu malQm::ıtı 

Papo.nm Bcrllndekl mUmeuillle te • 
masta bulunan mııh!illcrdcn aldığı • 
nı hU<'llrml§tır. 

şarkından llerlcmeğe çıılışmakt.ıı. ve Muho.blr, teşebbüsün şu maksaUa 
ollh::ı .. ~n Roslnvol ve Yulmov kesim· yapılacağını ynzıyor: 

!erinde ıılddeUI muh::ırcbelere sebcb~ ı - BQtUn muharip memleketler. 
yet ıtermelttedlr. 1klncl lletleyi§ Brl· ıerdckl kadm ve çocuklıınn iaşesi ı. 

unr.k ve Glu1:hov hattında lnlciıaf et· çin bir yardım ~kUAtı yapılması . 
mekt.c ve Tula !le Orcl arıısmdn ?ılO!ı. 2 - Gelecekte muhnrlpler tarafın. 
kova Hnrko! yolunun bir noktası j de.n her türlU zehlrll madde kullanıl. 
nı hedef tutmaktadır. masmm önüne geçilmesi. 

A~man 

tebli~i 
(Baş tarafı 1 frcide) 

birliği ile hareket eden General 
\'on Mansteın kumo.ndasınd~ki 
ordu, Korgeneral Oumıtrescu 
kumandasındaki Romen ordusu 
ve Organcral Von Kleist kuman
dasında.ki zırhh ordu, 9 uncu, 
18 mci Sovyet ordularının külli 
kuvvetlcrıni mağlup ve imha et• 
miştir. Pek ağır kanlı zayiata 
uğray3n düşman. burulan başka, 
64,325 csır \'ermi3tir. 126 tank, 
519 top ve tahmini imkansız 
miktarlaz da haşka. harp malze
mesı elde eclılmıştir. 

2e eylüldenbcz ı. yukardakı or
<.lul, :-la müttefik lta.i} an, Ma
car w: S.ovak kıta1~1111m mer
but bulunduğu Marc.,nl Von 
Rundstcdt orduları gıupu. 123 
bin 365 esir, 212 tank ve 672 top 
almıştır. 

BtR SOVYET NAKI .. IY"S 
CE?ıtlSI BATITUI.JD1 

Berlin, 1l (A.A) 
Askeri kaynaktan bildir"ldiği. 

ne ~öre, dün La<loga gölü Uz~rin
de Alman av tayyarclerı bin ton 
hacminde bir Sovyet mıltli) c ge
misini batırmışl;.rdır. Bundan 
başka aynı hacimde d1f.er bir 
gemi hasara uğratılmış ve 800 
tonluk bir şilepte yang.n <:ıkanl· 
mıştır. 500 ton hacmind" Hr 
Sovyet gemisine Baltık adaları 
civarında o kadar ~r b1r isabet 
olmuştur ki, gemi oldui;ı verde 
kalmış ve yana yatmıııtır. 
Diğer bazı Alman tayyareleri, 

Kronştat limanına karşı muvaf
fakıyetle hücuma devam etmiş
lerdir. 
Od~ limanında ve muhru::ara 

edilmiş §elitin önUnde üc büyük 
gemi de hasara uğratılmı~tır. 

Berlln, (A.A.) 
Almnn ordulan b.:1.§kumand:ınlı{;'ının 

tebliği: Azak denlzi.nin tılmnılnde çok 
dar bir sab:\da sıkq}tırıllDl§ olan dU~· 
manm imhası yakmdıı. bltmla olarok
tır. Muharebe meydanında., ıs inci Sov 
yet ordusu ba.!Jkumnndanmm cesedi 
bulunmuştur. 

Brianks ve Vlnzmo. bölgesinde çen· 
ber altma almmıı kuvveUerln imhası 
da terakkller kaydetmektedir. Dll§
manın yaptığı Umltslz yıırma te§eb
bUslert her tarafta Alman kıtaıarmın 
htlcun:ıu luı.r?;uımda muvat'fakıyctalz

l!kle neUcelelllD.l§tir. Alman cslr ve 
malzeme, durmadan !azlalnşmaktadır. 

Lcnadrnd 6nUnde. dUn dllşm:ınm ne· 
~-:ı.; almak için yaptığı bUtUn teşebbüs· 
ler, :ınuv<ilfaklyctslZliğe uğramııtır. 

Uç gün süren çarpl§malarda, yalnız 
b1: pıyade tümeni kcslmlncıe 28 ağır 
cins tank t&hrlp edilmlatlr. 

&ı.Ya§ t.ayyarclcrt dUn ı;eoo Mosko 
va ve Lenlngrııdda cbemmlycUı nsko 
ı:i tesisleri ve aynı zamanda demlryol · 
larını bombalıımıalardır. 

Feroo ad alarmda b' r limanda. bir 
sn.vaıı tayynrcsl, dUn gündüz ikisi be· 
raber 2~000 tonllAtodan fazla hactm 
d..ı iki ticaret gemisi batırılmıştır. Bıış 
kn iki vapur ağn' hnsaro. uğratılnıı!I • 
tır. 

11 ilktctırin gecesi, savaş tay. 
yareleri lngilterenin do~ sah li 
Uzelinde mUhlm bir limnnı ve n • 
danın cenup batısmdn limnn tcs . .s 
lerini bombnlamıalardır. 
Şimal Afrikasındn, Alman savnş 

tayyareleri ıo ilktc:Jıin gecesi, A· 
busmeyt İngiliz tayynrf' meydanı -
nn hücum etmi'31erdir. 

Filistinde Hayfa İngiliz petrol 
merkezine tesirli bn.'}ka bir hUcum 
yapılmL,Ur. 

Şimal Afıikıısında havn muhcıre 
bclcrinde üç İngiliz tayyaresı dilşU 
riilmUştür. Blzim kayıplarımız ol 
mamıştır. 

İngiliz bomba tayyareleri. dUn 
gece Almanynnm ııimal batısında
ki muhtelif yerlere infilnk ve yan
gın bombalan n~lardır. Sivil 
zayiat EWlır. Birkaç yerde evler 
tahrip edilmiş veya hasara uğra -
nuşbr. 6 dlişmnn tayyaresi dUşU • 
riilmUştür. 

Berlin, 11 ( A.A.) 

. Fin tayyareleri 
(Btlf tara./1 l incide) 

Murmansk dem.iryoltmtm geri. 
sindeki köprülerle Yollar ve §ar -
kmdnld demiryolu da şiddetli ha
va taarruzlarına u!;rrnm.ışttr. Po
ven tze yn.k.ininde bir Sovyet kolu 
imha edilmiştir. 

Kareli berzahı bölgesinde, Fln 
tayyareleri, Koiviatostof önUnde • 
ki blr küçük adnda bulunan bU
ylik bir mühimmat deposunu ber. 
'tava etmişlerdir. 

Bu adadaki Sovyct garnızonu
nun tamamen mnh\'olduğunu kıı. 
bul etmek lıizımdır. 

Ha.va dafi topçusu bir Sovyet 
bombardıman tayyaresi düşUr· 
müsfür 

Bundıı.n evvelki tebiı"de ciddi 
surette tıasar:ı ı.ğradığı bildir len 
lkl dUşman bomi:ı ... r:iımnn t yyn· 
resi, yel'e dUşUp J'fil'<'alonmıı, ve 
Finlündiyıı keflif tııyy. r"'"ri tn
rı'ı.fındr.n harp saflarının bir knç 
kilometre Uerisinde bulunmuetur. 

Ordu~arın işbirliği 
(Hrı 'ıp·atı ı incide) 

Cepheden gel~n hususi tC'lgrofiar 
Kızılordunun her üç !larp eepbcslndc 
de çok gUç blr \•eziyete karşı koyma· 
ğa ı:all{ltığmı ve Almcnların muazzam 
flwl h:ı.reketlerlnln drvnm ettiğini 

blldlrm~lttcdlr. Rusların Almanlar tıı
ratmdan Orcı'ln !limalindı:ı yapılan 

ileri hareketin! durduramadıkları ka· 
bul edllmelttclllr. Brl:ınsk'dıı. vaziyet 
clddifür. A%ak denızl c;;c'<TCaindo ise 
Kızılordu kuv\0 etleri bir hnynt veya 
ölllm ı::ava§mo. atılmışlardır. 

Krasnayıı. Zveslla gazcteııı malmle· 
sini şöyle bitlrlyor: 

"Sanayi merkezlerimizin en mWıim 
!erinden bir çoğu atıl b!r tclıtlkenln 
tehdidi n1tmdadır.,. 

Prnvda gazetesi ııöylc yazmııktndır: 
Almanlar, Orcl çevrcstndc muvak

kat bir surette durduruldukttUt sonrıı 
çılgınca. ynptıklan ileri harekete yo· 
nlden atılmışlardır. Tayyarelerlınlz 

düşmana. da::-bcler indirmekte ve har 
be sürUlen yeni alaylann harp l•:ı.b!. 

llyctıerlni azaı.tmaktndırltı:r. Fnkat Al 
mantarın !n.sanca ve mnızemcce uğrıı· 
dıklan .zayiat l{ollarınm tlcrl hareket· 
lerlnt durduram:ımakta ve bu koll::ır 

manla1tı.rımız nrasmdan ileri geçmek
tedir. Askerlerimiz cesaretle vo feda· 
kll.rlıltlıı. çarprşmaküı.dırlnr. 

yctler birliğinin en kıymetli kıs_ 
mınm Avrupa kıt' ası oldui;ı ve 
Uralların ötesindeki topraklann 
büyük bir kısmının steplerden 
teset~kül ettiği ve bu bölgede 
dikkate de~er bir harp endüst. 
rlsi meveut olmadıi:'l hatırlatıl
maktadır. Bu ı:ıı.ırtlar altında Al
man ~skeri mahfilleri şu fikirde. 
dirler ki hakikaten bir Hus or. 
dusu teşkil etmek kabil olsa bile 
Rusyanın malum olan kışına ve 
yeni Hus ordusuna rağmen bu 
'>rdııvu imha etmek için büyük 
bir Alman oı dusuna lüzum hasıl 
'>lmı,·acaktır 

MO "KOVA BOMB LA. ıDI 

!)erlin, 11 ( A •• 4..) 
Salahiyetli bir kavnaktan ha

ber varildiğir.c göre, dün g~ce 
Moskovn üzerinde yapılan bon:
bard ıman. askeri hedefleri bü
yük hnsarlara uğratmuştır. Mos
ko\'~ya giden demirvolları bom
bn.lanmıs ve muhtelif yerlerin· 
den kesilmiştir. 

J~ nwı SO\'l'ET on.ucısu 
BA ŞKUMANJlANI 

Bcrlln, ll (A.A.) - Alman tebliği: 
DUşmıınm lmb:ısı yakında. bltınlş 

olncaktu. Muharebe mcyd:ınında. 18 
!ne! Sovyct ord:ı!!u b:ı.şkumandanmm 

~scdl bulunmuııtı.:r 

DU..'}manm yarına tc~bbllslcrl mc
,·affaklyetslzllkle nctfcclenml§tır. Mos 
kova ve Lenlngrnd flChirlerinin aake· 
rl tesL::ntı tayyar.?terlmlz tarafından 

Resmi bir kaynaktan bildirili
yor: 

bombala:ıınıatır. 1 ======::::~ ........ 
Berlin askeri mahfillerinde 

bolşevikliğe kar§ı yapıhın mUcn
delede artık kafi bir netice elde 
edildiğine dair Dletrich tar~fın. 
dan yapılan beyanat üzerine ıs· 
rar edilmektedir. Aynı mahfil. 
!erde Sovyet Husyayı kıskıvrak 
bağlamadan evvel daha iggal edi
lecek geniş sah;Uar ve yapılacak 
askeri hareküt mevcut olduğu 
şüT>hesiz ve tabii telakki edilmek· 
tedir. 

Berlinin askeri mahfilelrinde 
bolşeviklerin kış veya önUrnüz.. 
deki ilkbaharda Urallarmın üte· 
sinde bir v()ya iki ordu teşkil c. 
dip edemivccekleri hakkında 
şimdiden bir sc\' öylemek iste
nilmemektedir 

Bununla beracc.r zrınııcdildi2":. 

ORDULAltIN RİOAT llATLAIU 
KESlLUI 

Berlln, 11 (A.A.) 
D.'N.B.nln öğrendiğine gör-0, Vloz.. 

mıı ve BrlıınUslc böl~eslndckl harckQ.t 
csnasır.d!I Alman he.va kuvvetlerine 
mensup te~klllcr, mağl(lp edilen Sov· 
yet lcıtııln:mın ricat hatlarını kesmı,· 
lerdlr. Tesirli bombnrdımanlar netı.. 
ccslnde ıs tren yoldan çıknrılmış ve 
bet demlryoıu tsta.syonu yakılmıgtır. 
Bundan başka vııgona blndlrllın!ı Ud 
top ve her cinsten 450 nakil vııSltasI 
.Alman boı:nbalarl!e tahrip edllmf.Jllr. 

Hnrko!'un doğusundaki demlryonıı.· 
rı ~cbekelerln" oo hUcum1ar yapıl~ 
ve Alman a:ıvaıt tayyarclerl burada 8 
tren! yoldan çıl<armıılardır. 
Şimal b!Slgesınde hava kuvvoUert· 

ml7.ln hücumları nakil vasıtalarmı 

ne ı;:öre Sonet kurr'~'ld.mh~: bi. 1-,zguna uğrntmıı, ve sarnıç vagonla.' 
le henüz bu meselP ic:hı zihnini rından m:ırelckep bir tronl t.Mrlp et· 
Yormamıstıı·. Bu mee~I('(}(' SO\'· 1 nı~tır. 

lSIA~!:Wl 



Dün taban eti, bir gu·n av eti. 
Fakat böylesi değil!.. 

td otu Yazan : 

' ıı;:ıardan lhiri. 
~ ç ! d~. Bfr ay-
~ tngıtağrn sesin~ iıffi-

r, ~ Yor, hem de ktiçük 
llc(~C'ki kartuşlan be· 
~dedi~· Yerleştiriyordu. 

~ı!; iJey kahve ocağı. 
\..,~,, ış koca bir IOftft,:ıı 
"<1.11,c r· ~· 
"aftaJtı ~ ibu
~ bi~ 'Viye iliştirilmiş· 

t, ~.lıı ç k" .yij'ksekten o.t -
·-~ e ilır; ve çıngırak, 
llo(~ sesı hi.kAyeyc 
~efe VUral"ak onu iti
ttj: ....... ~!Şırdı. 
l{ hır v nerede ki bc
.:~%ı aydanber1 Anbarlı 
~l~r~~~ durun baka. 
, • l:ııa egıl mi onlar?. 

e. U:ıguı ' işler yine O.) z 
" erı <1'' otl • .., u!1'lk gehyor 

t ~ "-,, ı.-o~eşmcslndeki 
~~ırer iki§er düş
~liıab r. lçerlcıinden 

a İlyas efendi, 

· ele b . 
l'ıııa lı CYiJn, hayrr haber 

a~efcndl halimizi, 
l'~ • Sür şu cezve-

e.ı Uk kahvcsj fçe-
t <>tu 
~ t'anlal'dan bir b3ş. 

• d~ 
~t~ bir; .~vcı için kırk 

~~,ut iibi k tün av eti der. 
~ ~ onuşmaynuz yn
~~fl(! 'At da kötlilemeğe hiç 

a~l.e""'tı.hnıut beye ne dl
~lle ? •. 
~~ ~U boş gelmeyen 

~--:-.ı.1ı.l· Bilhassa. iki haf 
-;,~ itı avlarda lblr tav • 

1 haJ.Yat cdinmlşti Bil-
'""~t~ dUnıanken Mtı.h-
~ ~ta a•~~ bir ta~ 

'"lit bö""". 
ıı..._ b Yle vururuz der ~~ e' , . 

lie ~ilt. 
l' d a sonra kahveye 
içctıe ~eldi. Yorgunluk 

<l\'crln.ra şöyle bir 

~~lıı.r! dcc1i. 
~~h~ut Beyi 

~~·~· ll~~ . 
! <!~:1ti tüfeği al-

~ -·ucro.en birine a· 
bu~ . 

' "t), d ~ne ayazlnml!?lıu' 
(J Cdi; ec.nde ne var .. ~ 
<(.i tıe v 

~'114ı.ıtfrdiyse tlya.s c-
•ı 1 bir ta vı:-ancrk 

~lıh: 
a Ya 

·~ ~ ~ltn ha; dört pos. 
~ ~a.tı? l boş dönsUn ; sen 

~i biı ::l dalı avcıyız be! Satın 
"'llıv a iyi! 

Cdeıuı . 
~ lltutll} er, iki nrkn a. 
~ blh,_ ~P masalardan 
"1:...~~aıı tavşana ba
~ ~ Bağ bacağı arka-

~~ Fakat taze ka
' Yordu. Bununla 

il(! ).,_~c ona Y~ 
:-.-ntnut Beyin nlııy _ 

~ ~ ~C\'J canları sıkkın 
\ ~la'l'ı fi rnı~!erdi Bu sı

• r llti ıı~~g1 e yerleşti· 
~~ ı erledi; ken• 

)aı .. _kyı d 
~ bh. edi. Koca An-

~- adanı avlanahil. 
~t~~~ 
\..~e •bu tavı;an hlltfl· 
~~ nıernk sa.rdığr 

\i' l' CY.i eıitcnden ter-
:;.~ '\1ıuı 

~.,.ı\.nbaz.ıı istikameti· ,,Or· h 
~t av ' er çrkrştn bir 
~ l'oı u;;:.. dü.~üyorou. 

~ti'~tı. Om ınde bir çinge
. ~ hJı. liif uzunda üstten 
~ ~ ek Vardı. Tüfe. 

e b:i 'bir değnek sarıl
~ r tavvan tutuyor-

KENAN HULOSI 
götürüyonmn nrlrndaş! dedi, 

- Eh, yolda tiir alan çıkarsa 
tarız da .. 
- Desene ara srrn rnüşter.iye 

rast.geliyorsun? 
Çing.eno yarı güldü: 
- Ne diyo'M>un beyim, dedi, bu 

nvlt&ta tavşan vun.ırum da mil§te. 
ı-isi olma.z m r ? 

- Ucuz mu bari?. 
- Altmış kuruş verene bere-

ket versin! 
Çingenenin kulağtna <loğru eğil. 

di: 
- Al sana bir lira!. dedi. Şu 

§11.rtla ki ne yapıp yapacak, nz ilo· 
ridc sana göstereceğim adama sa. 
tacnksın! 

- Hiç merak etme beyim se.n, 
hele .sizden biri var ki ibizi aç br
:re.knııyor. Elhnmdillillnh sayesin
de geçinip gidiyoruz .. 

Akşam ~t yedi sularına doğru 
Çobanşeçmesindeki avcılar birer 
iki er yine buluşuyorlardı. J\:ahveci 
!Jyas: 

- Merhaba arlmdaşlar ! dedi. 
Bugünkü avımız iyi oldu ~llah ! 

A vcıla.rdan biri: - Bırak llyas 
efendi şu av bahsini, dedi; talihi· 
miz öylesine bir döndü !ki. .. 

Da{lka birisi: - Anbarlr kum
du be, diye konuştu; kerkenrs vur 
duğumuz gün bile bayram yapıyo-
ruz . 

İlyas: 
- Mahmut Bey, diye atıldı, sen 

de ne var ne yok? 
- Eh, Allah ne verdise... Kü

çük bir taV§Mcık ! 
Birisi: 
- Birader, senin de kısmetin 

tavşanla açılmış, dedi, biz tJd par
ça bıldırcın yapsak kendimizi hah. 
tiyat' sayryonız . .Anlat Allah aşkı
na, nasıl ~uyor bu, nerede avla -
nıyorsun böyle? 

- Hiç ca.nmı, :k.ar§.ı .sn1ln.nn ar
kasına gittim, oradnn Garden Sll't
larma geldim; tam yedi saat do. 
laştmı; bir keritenes bile çrkmndr. 
Artık ümidi !kesmiş, Mister Foks
la, Madam Flora öru:1e yolu tut. 
muştum. Tnm paketten bir siga.ra 
yakıyordum; baktmı !köpeklerde 
bir değişiklik var. Etrafı:mr şöyle 
bir araştırdnn: Ka.I'§rda ilci kulak: 
Fıkır fıkır oynuyor. Hemen taba
kayı cebe, omuzdan çifteyi aşağı: 

-Tak, tak! 
Bir duble, ild aynklarmt diki

verdi. Biz böyle vururuz işte be! 
Avcılığm mektebi yok ki bey bira • 
der! 

Köpeğinin ayağından dikenleri 
~yıklaya.:n biri : 

- Doğrusu hakkı var Mahmut 
Beyin., dedi; tnvşa.n det--il kuzu 
Udeta! 

Mahmut Bey: 
- Bırak §akayı cnmm, diye lıi

fı kesmek ister gibi gözüktü; rast 
gele ol<lu t~te! 

Harbi ıile tüfeği lemiiliyen bil' 
cvcı: 

- Yok, dedi, vallahi doğru söy
l;Lyor. tavenn değil hakikaten ku
zu! Belki de bir elçi! Bugüne ka
d.nr vurduğunuz tavşanlarla bir ne. 
6i1 tüketeceğe ibeİızediğiniz için 
simcn ricaları var gibi geDyor 
bana! 

Mahmut Bey yan gurur, ya.n 
altıyla: 

- Her halde bira.der ha.ldısm. 
dedi; kimsenin önUoo çrkmaya.ra:k 
benim yolumu beklemelerinden 
belli! 

Tilfeğ'i temizleyen: 
- Vallalıi doğru söylüyorum, 

dedi; bu elçi yahu! Kookoca arzu
hali var be knrdeşlın ! 1nanmıyor
snn kuyruğu altında gözüken mft
ruzata bakrver bir! 

Sonra kahveci llya.sa döndü: 
- İlyas ustn be! dedi. Knldırı. 

ver şu kuyruğu ynhu! 
İlyas hem ba.5mı sallıyor, hem 

gülüyordu. Kahvedekiler: 
- Canım llyas, dediler, kaldır 

Allah aşkına be! 
İlyns yan tereddütle elini uzat· 

tı: 

(Det><ımı 6 ncı4a) t~ 
'KADIN-FA=vo=A=LI =MA==L=UM=AT== 

ne dikkat etmek lA.zmıdrr. Sı:lrba.t 
üzerine bUyilk tesirler yapmama.
smı temin etınek, bu harareti ay. 
nı derece üzerinde muhafaza et
mek lhtmdır. Tab!t hara.ret do-
recesi 115 i geçmemeli, 12 dan de 
e.§a8ı olmamaltdtr, ·-- ·-

V . K l"T 

1 Haftalı- Radyo rogramı 

12.10.1941 ler, 21.30 Konuşma (Şllr saati), 21.45 
Radyo senfoni orkestrnıır, 22.30 Ajan.'! 

8.83 Hafif program, S.45 AJans, 22.45 Dans mUzlğl. 

17.10.1941 
9.00 Hafif program, 9.80 Evin saati, 
12.33 Şarkılar (HlcazkA.r makamı), 
12.45 AjnM, lS.00 Taksim. tUrkU, 
zeybek .ve oyun havaları, 13.SO Radyo 7.33 litl!it parçalar, 7.45 Ajans, 
SAlon orl<e&trası, ıfl.03 Radyo caz vo 8.00 Senfonik parçalar, S.SO Evin sa· 
tango orkestraSJ, 18.40 :Muhtelif ına· ati, l'l.33 Karışık makıı.mlardıın ııar
kamlardan ıarkılıır, 19.30 Aj:ı.n.,, kılar, l~.45 Aja11B, 18.00 Karışık ma. 
19.45 S<ırbcst 10 claklka. 10.55 Mub· krunl&rdan ıarkılar, 13.30 Karışık 
telif sololıır, zo':ıs Kı:mn!Jma. (Mooklt. progmm, 18.03 Faıııı tıeyett, 18.40 
lcr konuşuyor), 20.-30 Fasıl heyeti, lbı.dyo S\'l.N: kuarteti, 19.00 Konu · 
21.00 Ziraat takvtmt, 21.10 Karşk ma (l'ktrsat aaatl), 19.15 Radyo Sv1ng 

kunrtot1, lD.80 Ajııns, 19.45 KlA.sik 
'1'11rl!: m~l. 20.15 Radyo gıı.r,etesi, 

20.<tli Mubtell! !Jllrkılar, 21.00 Ziraat 
Takvimi, 21.10 'Tums!l, 22.00 Radyo 
.!Alon orkootrıuıı, 22.30 Ajans, 22.4G 

~rkılar, 21.35 Ankara sonbahar &t 
yar~Jarı ncticolcrl, 2l .45 Daru1 mU.ziği 
22.30 Aja.ns, 22.45 Anadolu Ajansının 
spor i!!Cr.1st. 

13.10:1941 
7.33 Hant parçalar, 7.45 Ajans ha· 

berleri, 8.00 Hafif parçalar, 8.SO Evin 
saati, 12.33 Kooler?çe-ve tanb\ır lle saz 
eserleri; 12.45 Ajans, 13.00 Beraber 
oa.rkıJar, 13.SO Ka?'l§ık program 18.03 
Dans mUzlğt, 18.80 Faaıl heyeti, 19.30 
Ajans, 19.45 Serbeat ıo dakika, 10.55 
:Mllzlk: Muallim ve talebesi, 20.15 
Radyo gıızetasi, 20.45 Hafta.n.ın tür· 
'kllBU: Gökçen' Ele. 21.00 Ziraat tak. 
vlml, 21.10 Muhtelit prh't ve tUrkU· 
ler, 21.30 Temsil: Kimgil allcei, 21.45 
Radyo Senfoni orkootnW; 22.30 M3DS 
22.45 Dat\B ptUziği, 

1,4.10.1941 

7.83 liafit program, 7.45 Ajans, 
8.00 Senfonik müzik, 8.30 Evin saati, 
12.SS TUrkço plA.klar, 12.45 Ajans, 
1s.oo TOrkı:e plAkla.r, ıa.so KarşJt 
program, 18.03 Radyo salon orkes
trası. 19.00 Nihavend Te hicaz maka. 
mmdan §afkılar, 19.80 Ajıme, 19.45 
Serbest 10 dak1ka, ıo.5~ .FBml prkı· 
ıan, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Mar· 
ta Eggcrt'den parça.lar, 21.00 Ziraat 
takvimi. 21.10 Mandolin kuartet:l, 
21.80 Konuşma: (100 ııeno önce namı 
y&§Iyorduk). 21.45 KlAa1k TUrk mu. 
zlğt proçamı, 22.30 Ajııns, 2U5 Dans 
mtıziğl. 

15.10.1941 

16.10.1941 

7.33 Hafif program, 7.45 Alıı.ns, 
8.00 Hafl! program. 8Jl0 Evin ııaatl, 
12.ss FMil şarkıları (Kndmlar), 12.45 
Ajans, 13.00 Ji1a..ıııl §Srktlan, :13.30 
karJ§Ik program, 18.03 Radyo cıız or. 
kestrnBI, 18.30 lnceaaz fM!ı, 19.00 Ko 
nU§l?la •(Dertleşme saati), 19.15 Rad· 
':JO caz orkestram, 19.M Ajaruı, 19.45 
Serbest 10 dakfko.. 19.55 Dtlnya oar
Jalan, 20.15~ Radyo gazetesi, ro . .w 
Yeni §Brkılar, 21.00 zı.raa.t takvimi, 
21.10 MUzl1t• P~, Deste ve 9CII1&~ 

Ra<f7o ıın1on orkestram, • 

18.10.1941 

7.SS Hafit program, 7.45 Ajan!!, 
8.00 Scnf~ik program, 18.33 Türkçe 
pl!\ltlar, 13.45 Ajans, H.00 Türkçe 
plO.klar, 14.80 Ankara sonbahar at ' 
yan§lıirunn tahminleri. U.SO Rlyase· 
ticuınhur bo.ndosu, 18.03 Çitte fasıl, 
18.40 Radyo caz ve tango orkestrası, 
19.00 KonU§llla (Kahram&nlar ıınati). 
ltl.15 Radyo caz ve tango orkestram 
19.SO Ajans, 19.~ Koml§m& (İqe aa.. 
ati), 19.65 K8J"1§Ik oarıa ve tUrklller, 
20.l~ Radyo gazetesi, 20.4.5 Klar!Det 
ve santur Ue eaı; eoorleri, 21.00 Ziraat 

takv1ml, 2Ll0 DlnleySel iııteklerl, 

21.45 Kon~a (GUntın mesele.len), 
22.00 Radyo salon orkeat:ram, 22.80 
Ajans, 22.•ı:i Radyo salon orkeetrası, J 

Ramazan fıkraları : 

Kitab Kavlince 

ç· çek Boya ve Kola evi 
T8.ks1m Şchltmubtar caddcsl Dicle 

apartmanı Alhnda 63 numaralı dl1k· 
kft.ndıı. modem tesisatlı bir kota dük· 
kAnı açrtmt§tır 

her şeyi unubna.lC için gidiyordum. Dudaklarım ıtı.nıtau .• 
Ontan yeniden dilnnle ısla~ .... 

Nella bizi görünoe pek sevindı. Nella kısa. boyiu, kum-
ral fıklr fıkır ve de~en lbir kadmdtr. Biraz da ~· 
ne 

1

düşkü~dür, dereem yanlış bir hüküm vermiş olmam. 
Kocası ise ağır ktmil lbir adamdır. Sosyete hayatmd~ 
pek örle hoRlaı'ıan bir ka!a.sı. o~akla ~r. gayet 
tecrübeli ve usta bir malıyecı diye tanıla. Frkıiooe kan
sı Nella krrılmaktan korkulduğu. için ihtimamla bakılan 
bir taş bebekti Nella ise aksine, kocasından daha. gfıçlü 
kuvveti. d· ... :m-üz beşimixıde.n daha acar bir kadındı. 

ı ve oıUUUJ. , -~ "nd 
Bütün derdi günü, yeni yeni egıenceler .. bulup . pe§1 en 
1.--oşmak durup dinlenmeden zevk, sefa sürmekti. 

Neİıa bir ibaalm arkada§iyle birlikte yatacağnn oda
mı gösterdi. Bavulumu açıp ~eşti~rk~, sigarasını s!
nirli sinirli çeki.1f;ircrck. yata~ ~ıne oturdu. Bır 
müddet konuşmuştum ]u. onun hıç agzmı açmamış oldu· 
ğumı fark.ettim. Ba:.camı kaldmlnn. Kaşlan çatılmıştı. 

- Nella, ne var? _ . 
Sigarasını yere nttI ve topuguyla em.ik:ten sonra aya· 

ğa fırladı. Pencereden dışarıya :bakarak acı bir sesle ko-
nu~: ı = ~n1ükemme1, ne harikulade bir mazhariyet. 
Nella .. Kocan duysa çı1d~c::ık. ~ .. .. 

Nella birden fmldak gıbı hızla bana dogru dondu. 
Yüzü adeta kırışmış, buruşmuş, kararmıştı: 

- Kocamın haberi yok ..• 
..:.. lyi amma ... Fakat ... 
Se . ·-~'\. 'b" t>TVdt" sı, .u;.11 gı 1 av•.1 • • - a • • et . . 
- Mükenunel imi§ .. HarılCula.de bır mazhany unış. 

Viyak viyak iba~ıran bir -piçe bağlanıp esir olmak, ayin~ 
biçimsiz 'bir endam &~kaleli gibi .. dolaşın~, tür~U tür~u 
rstıraplara uğramak .• Bunun mükemmellik, hankulAdclik 
nere~inde kuzum?.. · 

Şaşkmlığımda.n Meta küçfik dilimi yutmuş ~blydim: 
- Nella .. Nella, olay ediyorsun • Halbuki bir bebe· 

Yazan: 
PITIGRILLI 

Türkçesi: 
MUZAFFER ACAR 

94 
la.ı·m resiml rini eyre dalıyor
du. 

Profesor 1.faycrin son sözleri 
Zuifeldi sarsm~tı. Çünkü bu 
sözlerde düşunlıslerinin knrınh· 
ğım bulmuştu. Bizi en ziyade tc
es üre sevkeden hakikatler. bi
zim nlrakça bir hile He ikinci 
plana 2lmm1f': olduklanmwfır 
Tcodor Zuifeld günı.in birinde d~ 
f?linmuş ve fikirlerini şu garip 
cümle ile hillasa etmişti: ''Ecza
cı her kim olursa olsun. daima 
haklıdır, fnk~t bikarbonat'm fev
kinde ve altında daima baskn 
maddeler vardır " 

Zuifeld çocuğıİnu elin<len tut· 
tu ve: 

Haydı gidelim ) a\•rum •. 
Dedi. Birlikte ı:;ehre doğru \n· 

diler. Artık gün batıyordu. Zui
feld, profesör Mayerin koluna 
yaslanmış, dok-torun acı ihtnn· 
ıu tekrarlıyordu: ''Beşeri h;ı.ki
katleri fiziki ve biolojik hakikat
lere yaklastırmak doğru de~il-
dir.. . 

lşte bu sözler Denison Marşa· 
im ~ene :t>u mevzu hakkında soy
Jerniş o1duğu sözlerin verd·ği 
bütün zevki dağıtıyordu; prof<'
sör demişti ki: 

''Ç-ocukların analan tarafın
dan terkedilmeleri, ıbu çocukların 
b~'3kalanndan olduğuna delil 
t;e.skil etmez .. " 

• • • • • • • 'I s • 

Piyer Sen Silven'in Atlanti.,öin 
öte tarafından ettiği bir telefon, 
tam tahvillerin kıymeti sıfıra i
neceği bir sırada Budha mües
sesesini iflastan kurtarmıştı. 

.İki ay evvel Teodor Zuifeld 
gu.etcci aleyhine açılan davayı' 
takip için Piyer Sen Silveni, Pit· 
sbu~ göndermişti. Fa.kat Pi
yer bır tek kelime ingilizoe bil
mediğinden Mim, kendisine refa
kat etmişti. Artık Piyer Zuifcl
din emriyle ihareket eden bfr 
kukla ihaline gel.mlırti En te'hli
kcli işlere atılıyor,· iş. sarpa 
rmca Zuifeldin hesabına hareket 
ediyor, fakat daimn patrommun 
verdiği isi yapıyordu Malt\ın 
<>!el~ ii2.ere mu'hakeme gamte
cmın ml.l7.afferiyeti ile ~ 
Dulmuş, müessese mahkQm dfo 
muş, borsada panik ~ıkımş 
Budha müessesesi iflas ctma 
tehlikesine maruz kalmıştı Zui
fcldin artık tahnm.mül edece1t 
hali kalmaınıştr. Aldığı uyku i
ınsıarı uykusunu kaçırıyor, iç.. 
tigı tes)<ln edici şuruplar, sinir
lerini harGtete getiriyordu .Judi· 
nin kaçması onun mücadel~ :r:o· 
hunu harap etmişti. O lmda.r. ki 
her gün Amerikadan :telefon e
derek yapa.cağr hareketi sor.m, 
ha:ber istiyen, tutacağı hattı ha
reketin tayinini talep eden Pi· 
yer Sen Silvene muttasıl : • 
miyorum .. BHmi)pnnn •. " 
cev~p veriyordu. 

(Devam 1~11) 

:A.ŞK1N 'MUCfZES! 

ışt.e o füc sahalı, anacığımı hn.sretle özledim. Sa.n1ti, 
1) orada, o bizim öZöabÇemiide, toprakta, a,vut.mak, kan
dırmak için benim kcıilisinc ıulaşmamı !bekliyor gibiydi ... 
Ya Con! .. Tuhaf değil mi? .. Con da oraddn. idi. Onu ha
kikaten görliyor gil>i o1u~ordum. 

Anacığım, hiç !bir zaman lbabamın parasına ehem· 
:rrjyet vermemişti. Anacığım, bu y.önden Cona ne kadar 
benziyordu. Fakat lben Conu dü.~eme1iyiın.. Artık o
nu maziye f.':Ömdilm. Şimdi her şey, bundan tıpla bir sene 
bir gün evvel ne naldeyse ~ene öyle olmalı, öyle cereyan 
etmelidir! Ben gene Vera Maknir oldum. Kocanım ismi
ni silkip a.tmak pk ko1ay oldu. Rttht anlaşamamazlık id
diasiyle mahkemeye müracaat edildi. Babamın parnsı bu 
işte epeyce rol oynamış galiba, 3d boşanmam, pek öyle 
dallanıp, budaklar..mach. Yani gazete1crc aksetmedi. Mu· 
vakkat boşanma i:fünrnı aldım. Yalnız birk~ ay kanuni 
müddeti !beklemek Hizmı. Ondan sonra tarnamivle ser
bestim .•• 

Artık tekrar eski hayatıma döndüm. Oooh! .. Ne gü· 
?..el, insanın c;ok, çok, çokça. parası olmak ne büyük 1>ir 
Eaadet. Harcamaktan doyamıyorum. Tuvaletler, türlil 
tilrlü mantolar, müce'\1lerler, kürkler ve lbir de sr.ıyet ;pa
halı bir otomobil a"dım. Babam 1bütün ıbu densizliklerime 
galiba kasten ses çıkarmıyor, her ne desem -peki, diyor ve 
ilave ediyor: 

-:-· Waı; kız, yap .. İstediğin gibi barca .• Gez eğloo •• 
Kendini~ ... 

Ve ben do ~endimi üzmüyorum. Eski ahfuplar ·-
den etrafımı atıYorl21' .. Eski dostlukları yeni lbaşta.n c:ın
Iandırmıya uğraşıyorlar. Ta.'bii Sedrik Bleyn de hiç ek&fk 
clmuvor. 

Zaten, akra:b:-tm Sedrik. lb'!l1 on :rn.c:ımın bast!bm gUD
dcn itibaren ta Co\1un dircksiytmuPda b!ılnnduğu ga.l'Cf: 
lüks Binuzin otoıno'bmne a:Uam k trk.m cüne 
etrafımda pervane i dolaştı. 

Cana gittiğin-. zaman, SOOr~'ı, -- Ccınc1aıo zmrsfl~, 
ve herkesi unutmU& unutmu~. Faknt · C!'-



Yaşanılmış vakalardan 

1878de dünyayı velve
leye veren bir suikast 
Anlatan: Nuri Dilmeç 

(Baştarafı dünkii saytda) 
ceye isal eden bir \'akanın şahidi 

oldum. 
Sokak kapısının i!.l kanadı açıl. 

mı!f, hapisane arabası geçince tekrar 
kapanmıştı. Hır mUac:et sonra bay· 
gm bir ha! le olan Noblllng seyyar 
mabpes~ne l:apatılmLJ çıkarılıyordu 

SUvarl muhafrzıara rağmen halk, 
"Tod dem Hunde,. yani "~heresin 

köpek,, snylııılarlle ar11.bnya hticum 
ettiler. Pollsler arn~cıya beygirleri 
şlddeUe k&m!;rlamnsı için bağırıyor. 

lardr. Bu gürUltUden Eerscmliyen za. 
vallr arabacı kendisini korumağa va· 
kit bulama•arıı, kafasını kapının ke. 
narmıı. çarpmış, alnı ikiye ayrılmış_ 
tr • .Biçare adam kanlar içinde kaldı· 
rııarak yerine başka arabacı geçiril. 
dl. l<•akat nallt kUtıes:nı yarıp ara. 
bayı sokağa çıkarmak milmkiln ola· 
madr. 

Bir an geı<ll ki pollcı adeta sarsıL 
dı, halkın muhafaza kordonunu yar. 
masma remak kalmı,tı. Fakat sert 
ve hAklmane bir kumanda arbede 
maballlnl çıniattı ve sUvarller hemen 
aUarının başını halka çe\1rdller, ma· 
hlrııne manevralarla bu mUtehen·ir 
kütleyi geriye püsktirttüıer. 
Zabıtanm ou azlmkAr hareketi kar 

şısmda halk çekilmC'bc mecbur oldu. 
Mamafih bu husus pel' de kolay te. 
min edilemedi. Bir takım itl.şmeler. 

kakışmalar, düşüp yuvarlanmalar ol. 
du. Dirsek yemek, ayak altında çiğ· 

cenmek tehllkesinl unutarak h!ddet 
ve tehevvür halindi' bulunan kesir 
bir halk arasına girmek ihtiyatsız _ 
lığında bulunan kaı'!ınlardan bayılan 

lar da başka .. 
Vaziyete :ı.Akım olaıı zabıta, başka 

blr manie tesadüf etmeden bapisıı. • 
ne orab:ısını yola koydu, ve meş'um 
ka!ilenln evvel~ yava, yavaş, sonra 
bütün surat.ile halkın tehdit ,.e tak· 
bih nvazeleri arasında uzaklaştığını 

gördU. 
Bizzat şahlJi olduğum facia ma. 

halline gelenlerden u:rısı de bendim, 
binaenaleyh 18 numaralı hanenin ö. 
nUndc tnrauut me\•J..:!iml dilediğim 

gibi intihap tmls ve muhteşem cad· 
deyo nlem olmuıı !hlamur nğaçlarmın 
gölgesinde kendime iy! bir yer buL 
ınu§tum. lntıhabım hakikaten fayda_ 
lıymrş: Evveli\. gölgede gUneşin sı· 

cnk §Unlarından mutı..!aza olunmuş. 
tum, .saniyan de halkın itişip kakış_ 

malanna karıµ ağaç bana bir siper 
vazifesi görmüştU. 

Katılı taşıyan araoo uuı.klaştıktan 
sonra halkın meral•t cinayete sahne 
olan eve tevcccUh bGe etmedi. ÇUn· 
kü orada neler oldu~nu kimse biL 
mlyordu. Hiç kimse katilin ikinci 
bir kurbanının odad,ı yatmakta ol • 
duğundan haberdar değildi. Zavallı 

beceriksiz otelci Holtfeuer evine nak 
!edilmesine intızareı::. basit ihtimam· 
larlıı tedavi ediliyordu. 

Halkı bu derece şlddeUe sarsan 
heyecanlardan _onm Mr sükün hasıl 
olmu§tu. Bu hal bana Alman rubu. 
nun kuvvet ve zaafını gösterdL 

Daha. teml.n lop clH paUıyan hld. 

Yazan: N. A. 
detler. tehevv\lrler basit ve zararl!lız 
polis tedbirleriyle ba•tırıtmış, intL 
kam sayhaları yerine mağmum ve 
yılgın bir dlıkQt kalır olmuştu. Şim. 
di halkın bir tek ı•··n• dUııUncest var
dı: İmparatorun sıhhati ... 

İrtlk4p -ıdilen r.lenfur cinayetin 
tevlit ettiği nefret \-C keder hislerini 
halk fısılda:Jara.k ne_klodlyordu. Bil -
tün yUzlerde derin bir ızdırabın izle. 
ri vardı. Tali aa!nh.at hakkında ma· 
\Qmat almak lçln herkes b:rblrini 
isticvap ediyordu. Bana gelince biz. 
zat gördtiğ1\m husı.;satı en yakınım. 
da bulunanıare. bikQ.yc ettim. 
Yukarıda imp~rl'.lOr için yaralan · 

mış ve arabasının içine yuvarlanmı-s 

olduğıınu lK>yledin •. Ve b~ka. bir şey 
il!ve etmedim. ÇUnklı fena bir neti. 
ce tevli~ culp etmlyeceğlni tabii bi. 
lemezdlm. 
Verdiğim maluma~ mütemadiyen 

gelmekte ve artmakta olan halk ara· 
sında ağızdan ağız:ı yayıldı. 

thUyar bUkümdarırı katilin kurşu. 
nu ile yaralanmış olc!uğu ka tiyetle 
halkm ma!Qınu olu:ıcıı.. umumi h!d • 
det ve dehşet o ,iereceye geldi ki, 
onun uıvt azametini hlkfıye edebil · 
mek lktldar•m haricinde diyebilirim. 
Hayatımja şahidi olduğum en aza. 
metil nümayiş ve tezahtir buydu. 
Ve bu azamet sUkünunda milndem!ç 
buıunuyoruu. Aynı zamanda Alman 
milletl.nln ıhlt\s ve r.ıateminl derin 
vakarını gösteriyordu. 
Facianın iç yUzUnU ve tafsilatını 

bizzlı.t mUl!zım VilhC'imydcn aldığı_ 

mı söylemek zaittir. Bu kahraman, 
fakat basırel9iz zablt!.'l namını bura· 
da tebcilen ltaydctm<'k isterim. 

Filvaki \"ılhelmy, car.inin diri ola. 
rak ele geçırllmc~lnl"l ırızım olduğu_ 

nu, bu suretle kı?ndls!nden fesat ter 
Ubatının m:moeıerl hakkında ifşaat 

ve iUrafat alınabllect>ğlnl takdir e· 
dememiııtlr. Halbuki böyle bir terli. 
batın \"Ücud•J kaviyyeu zannolunu. 
yordu. Vilhe1my vıı\"a mahalline ye· 
tl§tlği zama.1 cfınlr.ir intiharına ve 
sonra da ağır suret"• yarıılanmasına 
meydan ver.neseydi lıu gizli tertiba. 
tın anlaşılması mUml:Un olabilirtli. 

Adliye tabldkatı !çln o kadar kıy. 
metll oıan tıu me\·zııu ortadan kal· 
dırması doğnı değili!'. Bu affı kıl. 

bil olmıyan bir hataydı. 
Filhakilm • 'ob!linr- <>telci Hott.feue. 

rln çene kemiğini kırıp da onu yere 
yuvarladıktan sonra rovelverinl yal· 
nız kalan mülll.zıme tevcih ettiğin. 

den, Vilhelmy tamamen me§ru mü. 
dafaa halinde buluııuyordu. Ve vazı· 
yeli çok m•fölm ve nazikti. La.kin. 
bu halde <fabl hattlt. kendisinin dev. 
rlJlp ölmesine kail olmalı, fakat ka. 
tilin vefatını mucip olan o ağır dar· 
beyi indlrmemeliydl, o müthiş mu. 
cadelcnln ıııuho.kem"sizli~I içinde in. 
dirilen darbe katil için bir nimet, 
devlell.n menafil nokta! nazarından 

ise bir fel!kct olmugtu. 
Bahtsız mUlAzmı kendisine reva 

görillen hareketlcrd"n kurtulmak !· 
çin nihayet payıtaht~ terke mecbur 
olduğu h:ılde, otel.· Holtfeuer çok 

18 AŞKIN l'vtuClZES! 

kisi gibiyim, Condan adeta tamamiyle kurtulmuşum sa· 
yabilirim kendimi .. Aradan da bir sene bir gün geçmiştir, 

Türlü türlü dcr..sizlikler ederek, her türlü rtevki tata• 
rax kanuni müddetin dolmasını bekliyebilirdim. artık .. 
Gençtim, güzeldim. Herkes tarafından da beğeniliyor
dum. Fakat haftalar doldukça, yavaş yav~., her şeyden 
bıkmıya başladım. Hırçınlaştnn, Danslar. gece klüplcri 
beni artık tatmin etmez oldular. 

Ne fatiyordum ? •. Neyi arıyordum? .• Bütün bu huzur
EUZluklar, asabi ihtilaçlar neden ~liyordu? Yoksa dai· 
ma malik olmadığım lbir şeye göz koyarak, elimdekilerle 
memnun olamamak gibi bir nıht hastalığa mı uğramış
trm ? ... 

Kendimi unutmak için türlü türlü çarelere bas vur· 
duğum ibir günün gecesinde ~arip bir ibuhran geçirdim. 
O sabah sevmediğim bir toplantıya p:ifmi.cı, rosvcte bülbü· 
1ü diye anılan Neli<?. ve arkadaştan ile )'üzmüş. ı:coo ye
meğini Sedrik ile ıbirlikte yemiş, şimdi de onun otomoıbi· 
liyle Colli'nin gecl:? partisine gidiyorduk. 

Böyle sinirli, buhranlı oluşumun sebebi, o sabah 
Candan bir mektup alınış o~mamdan ileri geliyordu, bel· 
ki •• Bu cok kısa bir mektuptu. Boşanma teşebbüsüne kar
şı c;ok üzüldüğünü ~öylüyor, ve: 

Avrupa' .• Evet, Avrupaya seyahate çıkmak belki de 
bir kurtulu3 vesilesi olacaktı benim için. Yeni yüzler, ye· 
ni yerler görcccktım. Buralardan uzaklaşmakta ihtimal 
kl!fayda vardı. Kan: boşanma ilamını almayışım beni mr 
niüddct bu arzumdan geciktirebilirdi. Fakat topu topu bir 
ay bekliyoock, o zaman bu beni burgu gLbi yiyen a.1A6ptan 
kurtulacaktım. Ç.Ok değil, bir ay daha sabır .. Ondan son· 
ra ver elini Avruoaya •.. 

O halde ıbugime kadar neden aptal gibi eğlcruncmiş, 
bütün rehirlerim.i içime akıtmıştmı. Dünya.rıın küskün 
kadısı ben mi kabmştmı, Silkindim. Kendimi topladım. .. 
Hil\Wr şeyi mnursanuyacak, eğlenecek, eğlenettktim .•. 

Şi'.flrik'Je birilkte ~ hafta. kalmak ürere Nella'nın 
~\, dağılamı ~ sal§INI olı&D EIY'ine gjdiyordnk. 

VAKi';' 

Hik&ye" 30sefle 
~denberi meşhur 

BiR 

(Baş tarafı 5 i1ıcideJ 
- ''Tuh ana.smı!.,, diye alçak -

tan bir küfür savurdu; sahiden de 
bir ic;tida ... 

Elinde, hayvanın kuyruk altın

dan çıkan büklilmüş bir kağıt du
ruyo'rdu. Bir ucunu yavaş yavaş 

açtı: 

GÜZELLİK 
REÇETESİ ile sabah, 

•. ..., 1 . ' c:8~ ~ij 
oge ve a ~ 

- Vay, dedi, içinde bir de yazı! 
Kahvedekiler tlyasm yanma ko

şustular. lçlerinden biri iskemle 
!erden biri üzerine çıktı! 

- Oku! Oku!. 
Diye sesler yükseldi. 
Mahmut Beyin yüzünde birden· 

bire garip bir frrtma. kopmuştu. İs
kemle üzerine çıkan şu satırları 
okudu: 

- Biz ta\toanJar milleti ı.on bir 
aydır mö~kül \·a7iyette buhınuyo
ruz ! Bau <:ingenelerin Yakihiz ti
caretine Anbarh &\·cılanndan ~lah. 
mut Bey de ,·asıt.alrk ediyor. Rica. 
mr;ı; su: E~er bu zat hakikaten bir 
avcc Jse !:İfl~inl ahr, kar::-ımııa 
çrkar. yok ...• 

Aynı saniyeler kahvenin blr kö· 
şesinden bir çan sesi işitildi; avcı
la-r: 

- Çal İlyas efendi çal! dedi~ 
ler. Kırk gün taban eti, bir gün av 
eti ama böylesi değil! 

Avcı Mahmut Beyin ÇobançC§
mede bir daha gözükmndiğini söy-
lerler. KENAN HUL\)St 

garip bir aklbete ruazharlyctıe te. 
mayüz etmişti. 

Budalaca ve ihtiyatsız hareketiyle 
çene kemiğinin kırılmasına sebep o_ 
lan bu suçun mtitehaııımn, vak'anın 

yeg!ne kahramanı k!>tilmi~. bundan 
yalnız o istifade etmiştir. Bu yüz · 
den hattA. servet bile yaptı. 

Holtfeuer'ln b~:n.. gelen kaza, 
Berlinlllerin manıt tl'cesslıslerinl et. 
rafına toplnmı~tı Knr!lerine hakiki 
nıaliım" t ··"re111lyen f;6Zeteler sahi. 
felerinl, ote:cl.nln ı:~radığı fe!Qkete 
tahsis etmişler ve onu Alman lhl!s 
ve sadakatin'° bir er.muzecl olarak 
göstermişlerdi. Bu ha: otelcinin hiç 
de yerinde olmıyan bUyUk bir şöh • 
ret kazanmıısma ::ebtp olmuştu. 

O zamana kadar meçhul olan "Lln 
den Otel'e., umul!ll bir tehacüm baş. 
lııdı. \'e te:aç:ısı htyecanlı havadis 
ıı.matörli Z.'lrif hadınlnrın randevu 
mahalli oıdu. Yaz h"-vaaının gUzelll. 
ği de bu tehactinıU teshil etmekte 
olduğımdan neliced" §Öhretşiar otel· 
cinin cebine kUlliyctll mfütar banka 
'· ''ne.si g1rmlş bulunuyordu. 

Vak'ıt yerinde ynpılııo ihlimamlar. 
dan sonra takayyütıerle evine nak. 
!edilen Holt.feuer en manıt: doktor · 
lar tarafından tedavi edildi ve bUtUn 
Berıin halkı, imparator ailesinin e. 
serine iktifa. ederek ona muhabbet 
!zbarmda adeta rekabete giriııtı. Bu 
bal, bu tesadti!I ııöhret. kendisi için 
bir ikbdl ve ııcret: devri oldu. 

KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik olmak için \ , 
Tecrübelerini '\ \ 
GEÇİRMİŞ REÇETE 

I. şte; donuk' v; sert bir cildi be
yazlatıp yum~atmak ve bu sn

ycde şay:ı.nı hayret bır cilde malık 
olmak için tecrubelerlnı geçirmiş ye

' ni bir tedoir... Meşhur bir aktrıs, 
' gençlik manzarası"lı idame için bu 
güzellik reçetesini kullanırdı. 70 ya
şında olmasına rağmen genç kız .rol
lerini oynardı. Once Pcnkreatln ile 
hazmettlrilmiş bır miktar sut krema
sı ile ayni miktar )ine hazmctUril
mlş zeytin yağı karıştırınız ve buna 
iki misil taze :.ut kreması Ufı\•e edl
lnız. Bu tertibi Eczacınız da hı:ızır-
layabillr. Fakat az miktarda pahalı-

1 ya mal olur. Beyaz renkteki (yağsızı 
1 Tokıılon kremi terkibinde saf Zeytin 
yağı ile hususi surette hazmetUrilmlş 
süt kreması vardı:-. Cidden cildin ha
kiki gıdası olan bu tertip sayesinde 

1 cildiniz beslenecek \"e ona adeta ina
l 
;nıtmıyacak derncede bir ı;ençlık ve 
taz~~lk verecektir. Yukarıan resmi
! nt gordutunüz kadın bize yazıyor: 
~Kendim bile lnannnııyorum, Toka-
lon kremınln t.ıç gunlı.lk lstımalln len 
sonra clldım beyazlandı. tıızel{'ndl .·e 
guzclleştl.> Sız de (yağsızı Tokalon 
kremini - tenin glizclllğl lc;ın tecru
beslnl geçirmiş ve zamanla takarrur 
etmiş bu guzellik rec;etC'sinl tccrubc 
ediniz. Bugün dünyanın her tarafın
da milyonlarca kadın her sabah 
muntazaman bu kremi kullanmak
tadır. Toknlon kreminin memnuni
yet bahş semeresi teminatlıdır. Ak.si 
takdirde paranız iade olunur. 

Her vcmekt~n sonra ~ilmle Uç defa 
di~1crlni.tl tırı;alaymız: 

monta~ 

Adalar Malmüdürlü ~ünden: 

Sedcfadas• 
Kamino 
KöyönU 

/\IEVKU 
BUyUltadn 
BUyUkada 

Burgnz 

oıxsr 

Dalık Voloyeri 

.. .. 

tıılı'~ 
ııoO 
.ıoO 
loO 
soO 

Manaslı. .. ı• " .,ıoO 
Halik , .. .. .. seı 
Patrldiş (Partık) .. .. ,. ,.eril 

Yukarda evsafı yazılı 6 adet balık volt mahalli kiraya 
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fJ ~ 
!ıp olanların ihale glinli olan :.!7.10.!l41 Pazartesi gUnil ı;aııt UA.11 
oıtidilrltiğünde müteşekkil satı§ lwmlsyonuna mtiracaatııırı (9 

Devlet 
1111' 

Dcmiryolları ve Limanları tşle 
Umum id .. resi ilanları 

D.D/101 No.lı tarife muclbıncc talebelere Mayıs, }ial!~ , . ıncıte 
Ağustos aylarında satılacak ı:;luiş · Dönüş biletleri Bır dC G 
olan gece yarısına kndar muteberdir. Mcriyct müddeti içiııbll ııı 
Ucrctl yekunun'ln yUzdc 10 u a}-rıcn ted!ye edilmek şartlle ind ıı 
daha uzatılabilir. llu husustaki tarife zeyli 15.10.941 tarih 

(7594) 

~ :f.. * I<urt. 
Tarım İ§leri bnğcılık ve y{'rl! sanayide kullanılacak 1<U ffttf' 

tas, sül!al dö sut, her nevi madeni ve kimyevi gUbrcıer ıse tlt 
maddelerine mahsus olmnlc ve 10.10.!l41 tnrlh!nden itib:ıreıı rd 
Uzcre D.D/204 No.lı tarife yeniden tertip etlllmiııtır. ücret1~76~~ı 
şikllkler yoktur. İstasyonlardan fazla tnfsllo.t alına.bilir. 

KAYIPLAR 

~~ 
hnılıköy ~ulh ~tJılıkrııı\l• 

Bir borçtan dolaY1 ,,,_ 
\'e açık nrUırrnıı ne ~ ~ 
rnr verilen KadıköYUtı 

1340 Eylülünde blrlncı süvnr:I fırkr- ne•~ 
tn'lhn.llcsinin osrnıı os sı knrarglUırndan almış olduğum as 

kerl terhis tezkeremi :ayl ettim. Ye 
nlslnl alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

ı\ko,anı~ Çukıırho.,lmı oluığı 7 

numaralı hııııı~dı• ı,ıı.ıııhınıc·ı Si 7 
dıığımılu ı,lil.ru. (37.')31) 

4299 No.lı, ::.l:!.940 tarihli Kıtbatıış 
lisesinden nldığım lascllknamcmı kay. 
bcttlm. Yenisini nıncıığımdan eskisi 
nln lnymeli yolctur. 

lci 4 veni 3/3 No.lı .n • " • ,,sz:ıv 
fından ve tamamı 1 uı • 
muhammcncli bir 1'

1 
1 ti' 

hlsses! tarihi nandeJİ • 
: · yirmi gUn müddet 11 
rulnn satıcı sartn:ııt1cs ., • ·e 
Ş{'rnlt dairesinde ' d 
6.11.!lH tarihlnf ıc:r. oD 
şemlJC günü s:ı:ıt on jlt 
dıır nçık arttırma ll' F 
Ye\•mU mezk{ırdc sJ ,ı 
hamminesinin yu.zd d~f 
nl tamamı ıçin ta1' sPl 
kıymetin yarısı oııuı l 

Diclı> p:ın..1~ oııııııda l\lı'hnwt .\tn· şun yüzde y'1tmi!I ~11ı;ıı 
mnn Slwrckli. (87;)80) t.ılcdlrdc en son arttı ıııO 

* * * 
=-:ıksar mit".ıs nıcmurlu~unclan ald'

ğım nUfus klığıdım ile Zara 36 ıncı 
alaydan aldığım askerlik tezkeremi 
zayi ettlm. Yenisini alacağımdan es 

baki kalmak u.z.e:ce 1111 

glin daha temdıd~ ıl rt 
r ı>" n~ tesadüf edC'n 8 ,ıı 

ondan on ikiye ıcad:ır )ti 

na. !halel kaUyesl ıcrıı ~ 
taliplerin yüzde :>'cd~ır :' 
çcsl \'ermeleri ııı.zıll'I t 

c\°ltıı 

Patronun bu şöhretinden garson .• 
lar da istifade ett', ve her biri mü~· 
tcrilere doğru yanlıg verdikleri ma. 
IQmat ile bol bah~ı~lar kazandılar. 

1 
kisinin hlikınU yoktur. 

_. ı;:rl••'r<'i ••••~ilııı 
~ Ka.,ımııa .. a lhhrl~·e caddf\..,İ 12 

1 
H. )fu tııfa. vı• ~lahdunm 1 , t il ·ı s·.w <l•~ 

ne kaıl:ır blna ve -~· 
ta1'dlfV 

larr bulundu~u sı.ıU 
nunıa rada -ınl:ı "" u " ~ Halkın bu fevkalQ.de tehacümü o. 

telin adamlarını hummalı bir faallye 
te mecbur ediyordu. nu sebeple §Öh· 
ret alan ot~lcl ise gizlediği bir sU. 
nır içinde !.ıuzıırunn tlrmek §Crefine 
mazhar olan talili z,yaretç!leri kabul 
ediyordu. 

ç 1 K o L A T c E M i ~umlıı Hıı .. an .\~ılın. c:rn;s:.!) 

İtina ile ha:ı:ırladıgı ll"fİS bn~ r:ı~ıı-
yüzde beş rcsm1 talı p ' 

·t aiti ralyc borçluya aı ııc ıı 

çuk d~llallyr! resmi t~' 
ylrm! scnelık cvka! 0ıııı 
pulu ınllşterislne alt 

(Sotıu 1ıarw) l
lık :ıekerleri.ıılı:ln milha~llMll için 1 Acele satılık Arsa 
tf' ... rlflnl:ri IM'kli~·or. 1 

t~tanbul • uahçc·kııpı Kllrtaı Maltepesln1'e. Kuruc;eşme 
.ilevkllnGe Bağdat caddesinde 2 dak1. 

Ka tnP.aa!ede öH metre murabbaı ar-
1!18 acele olarak satılıktır. Tallpler'.n 
Vakrt gazetesinde Adılar C:Vc!mlğe 

mUra~aUert. 

tılıktır. 0ı;ııı 

İcra ve İfllls ıtall t ı: 
ıpo •• maddesi mucibince 6,, ... 
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.Nella, on iki kad-4r arkadaşımızı çağırmıştı, Her haldi! 
çok. çok eğleneccktık. Dağın tepesine tırmanan yılankavi 
yolu, otomobille kıvrıla, kıvrıla, döne, döne <;ıkmak pek 
hoş oluyor, ve bn yeni heyecandan adeta n~lendiğimi 
hissediyordum. A~ağtda nisan bütün gönül alıcı. güleçli• 
ğiyle bütün ovayı şenlendiriyor, durmaksızın tırmandığı· 
mız karii tepelerde ise kara soğuk bütün şiddetiyle hü· 
küm sürüyor, gö:Clere meydan okuyordu. Parlak günc~te 
kar ve buzlar ışıldıJorlardı. 

Derin derin nefes alarak, billfuiaşmış havayı içime 
c:cktim. çektim .• ~ 

Sedrik'e gülümsiyerek: 
- Günümüz çok güzel geçecek, dedim. 
- Vera, seni böyle gülümser görmekten çoK' memnu· 

num .. Bak adeta effiı haline döndün •.• 
- Dağları severim. Son defaburay.:ı. gclişinıi hatırlı· 

yorum ... Birden su~tum. Gülümsemem kayboldu. Rengim 
uçtu. En son defa, buraya Con beni otamobille getinni5• 
ti. Pek çekingen davranmış. adeta benden kaçınırmış gi
bi bir bal almıştı. Bunun üzerine ben ona doğru dönmüş! 

- Fakat, çekinecek ne var Con? Ben seni seviyorum. 
Dünya umurumda değil,. Seni seviyorum .. demi§ti.m. 

Con, gene tereddüt etmiş: 
- Lakin, aramızda öyle ~ılmaz uçurum var ki. Ve• 

ra ... Senin birçok ~ylerc ihtiyacın olacak. Bunun için de 
~ alnız sevgi kifayet etmez ... Ben İS<! sana scv~iden baş· 
ka vcrecı'k bir şe) c malik değilim .. diye itirazda bulun• 
muştu. 

Ben: 

SAHlBt : ASIM US 
Basıldııh yer : V AKIT Matbaası 

Umumi neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Seventıil 

caklılarla diğer a1eııt;8ır '
ile faiz ve masraf6 ı:ıll 

· ındC 
rını on beş gtln ıc; pı.I 

aksi halde hakları ıs ~ 
slltı~ ' sabit olmadıkçtı. 1şcs 

lıı.şmıısındıı.n hariç Jtllııııı~ "ı 
ha fazla maınmııt al :r:o-11 

dairemizin !l10/1167 I~ 
mUracaa.t eylernetcrl 

olunur. 

"Vakıt,, Kitabevinin Y~~ı 
neşriyatından bazıla',.; 

Horkt>• kencll nay:ıtmJ yao&ı - HikAyeler - BEK1B .-ı'l 
SITKJ )llJı. .. , 

Seni Seviyorum - Romao - tSUKHAN BUBÇAK 
20 Derat.E' Ga:utedılk - YJ!alll. ALTUG 
Gledlsı !teb'UNMI 1&T7 • tZ!r.i - BAJUD rABIK U~,. ıoi 
UçUncD Sultan lllelımedlo Sl\ıın•t DüğUnll - ~il Utw',.. 
KendJ kendine 1000 kelime ue ~ğreticl - Fransızca ldtatıı! 
Kendi Jn•ncllot l 000 kellme Ue 6trcttcı - Almanca ldıatı' 
KendJ kendine 1000 kellme Ue ötrdfcl - lnJ:ll.l7.ce ldtıtbt 
A!lkerl liamua - SALA.H.\'rıt:N KtP 
Hay&1 DD btl - Roman - ffASAN RASİM us 

·-------........ ·~li Otel yapılmaya eıverı 

\ 

ş 

- Bu, barı.ı. yeter .. Bütün dünyaya ~ldir, cevabı
m vermiF., kollarımı sıkıca onun boynun:ı. aolamış, du· 
daklarımı' onun dooo.klarında ezmiştim. Con ilk öocelcri 
bu cür'etirni hoş görmek, beni öpmek istememiş, fakat 
bir lahze sonra büt.ün iradesini kaybetmiş ve beni kucak· 
larnıştr. 

kiralık bina ..,,/ 
Ankara caddeslnl.r.a ec ır.utebcr yerinde fevJmlidO 

Ah. bu nutulnıası imkansız <;ılgınlık dakikaları ... Fa· 
kat ben bunları ve Conu düfijnmemeliydlın, Ben buraya, 

,-ıuJıu ve aydmlık bir blıı4 ldnıldd:ır. 
Vakit gazel<•sl hlarchaneıı;lnc mllraeaa&. 


