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~ij(\'' k ~ 
YU bir ihmalin 
acı neticesi 

\\ı'( a~n : ASIM US 
tn:: l>eııl· il 
~~Satı 7.~ o annm Karadc· 
ı."l'1U( bir~ ücret tarlfcsin-

liebep lln ne büyük za. 
~1 ın:lduğu hakk.ındn bir 
lto~Yız, Ilu tarife mu· 
itin lstanbnla kadar 

, · lııın~~liyc iicreti 300 ku· 
' ı ~ 'tlıt 12oo k için hu ücret 900, 
:\~o kuruşa yükseliyor. 

~tUnı Y_apıldığı sırada "ke
~liııd Csınin "kereet.e \ 'C ka.
,~~~ Y~zılnııı ı liznn ge
~~· bir 1~Z1ık netice i olarak 

llıı d ına1 \'Ukuıı gclmI~· 
e\'J ~u n "ka et Denlzyollannın 

it llııeıı. .. ~as" tnbiri yoktur. 
<11111 1a.s" denilen ,.c ha· 

ı... · ııı a ~fı hlznr He biçil
~~a bı:aı.ta.n, yanJ ke~te
~l( t!y obruıyan ~yler-

AtMAtriKTiSAT 1 

NAZIRININ 
NUTKU: 

Şark mırıta
kalarının 

k urtarılmasile 
Alım ve satım İçin 

enain 
pazarı ra 
yol acıldı ~:-~aJısj ~l~ye ücreti aren-

·• "'lcıbn.ıt,"t ~fııır 'e tcla·~kllcri· Könlgsberg, 12 CA.A.) - Alman 
tıtı İı ır. Bu da. hem dev- 1ktı.sat nazırı doktor Funk Şark fu

~~1._ alkın zararını mucip armm açılşı mUruıscbetiyle, §lmdıkl 
~lllıı7.ı . iktısadi ıslahat çerçevesi içinde, Şark • 
'\1t~~i illi •t.alı etmek itin ii- sııhaııında ikti.sadiyat ve Şarki Avru· 
~tt 

0 
sıı.ıı gösterelim: pada lkt.ısa.dl meseleler mevzuu elra 

~u"ııııtııı '::1anıan ile me~hnr. fında bir nutuk söylemi§Ur: 
b.1ll!le '. u tabii <Jcn etlerin· Boışevlzme karııı Avrupıının açtığı 
~ ~~<!bilmek için bu böl. bu harpte dilnya tarihi ıı.aırlarca ileri. 

tıı ııtar • e evvel bir ''ormıın si için tnayyUn edecektir. Alman or· 
~~ ~tt1:!•• kummştn.Bn idare dusunun ve mUttefiklerinin görülme 
~ bır l:<ık b<'rl llt>vlet hazine· miş muzafferiyetleri sayesinde AvTu- 1 

'• ıı llı~tre hıasranar yaparak panm §llTk sahasında siyasi ve iklısa· 1 

f'\ ;;:ı.a ..:ikabı tomnf.\ ka- 1 di uılahnt için serbest bir yol açılmış 
~ ltlaıı ırlrunıştır. nU:ıdan tır. Bize bir vazife tcrettUp ediyor. 
~:t~ ilfı. an mamul ağnçlar öyle bir vazife ki, bUyUklUğU dolayı
~~ nlar 'erilerek satıh- siyle ancak, ideoloji itibarile imar 

\' r l'nüı:teri bulunama-

· l'ak talip ar:ınmağa baı;.· enerjilerüe dolu ve Avnıpanm şıırk 
~ 11 ~ ~t bütün gayretlere sahııı!ında ıslahat vücuda getirmeğl 

1

1 
~ tnrlhl bir vazife olarak benlmsemi, 

İp ıı~ olan Alman mıllctl gibi blr mDlet tn· t~~~~1J~~--~ii~I 
1, ~,.1 lldiscnio sebebi araş-lt .. a bi rafından b:ı.şarılııblllr. Bu şark saha t 
~{'~er r \az.iyct anlaşıl· sının ıslııhı roUnasebetiyle Almanya

i la Çoruh orman i5let- nın iktısadl siyasetı için yeni hedefler 
-ie !!k. "1ıfındnn snblığ& çı- belirmeğe baıııamı§tır. EvvelA muaz· 
!~la. !!Jisi kalns cin ·inden 
~ ~ı· lllüşteri olnbilecck zam ve iptidai maddeler bakımından 

\,\ 1) P olmazdan C\"\'OI zengin olan bu arazideki bütün kıy· 
1ı..'t lı11h.,_,n i z y 0 1 1 a r 

1
_ metlerin ve bütün kuvvetlerin harp 

eı,:::-U \d acentesine mü- ihtiyaçlarına göre kullanılme.ın lA.zım 
»~ ~ lc_r ır •- ~ d geldiği tnbUdlr. 

t. ~~t · "nw:.lar an ne ·'1, aıınR .... - 1 Şarkta işgal ed!lml§ olan toprakla-
1 ~bi --~gmı sormuş ar. 

'-;''.' M ta · rın iktısadl verimleri ilerde mevcut 
1 
"14 ~ rıfode lmlns tn· 
tt btııd~gı iı;ln bunların met- mcnbalara UAve edildiği zaman Al· 

1 
~'bı lJ 1200 kunış alma.- manya daha kuvvetli oln.caktır. Avru· 
~~lle b ltnrşılnşmışlar. Bu panm iktısadt sistemine dahil bulu.. 

tlııı h u i in içinden ~ı'kı· nan §ark sahasının iptidai maddele:
~ \' ~t~ esııp cderel;: aliikn bakımından zengin olan toprakları bu 
'-fitl.~~C\'i \·~geçmi~ler. • maddelerden istifade eden endüstri 
~~ bir devlet 6crma~·esı Uzerlndc mıknatıs1 bir cazibe husule 
-.!~ llılJ<~darcnln elindo dört getirdiklerinden bundan sonraki inkl· 
.~4ctalıı hı mamul ağnç imi· pnarda .Alman lktıs:ıdl siyo.sctı için 
i"llları a~ \•arıyor. Vo mey- yeni ufuklar açılacaktır. 
ta labıı 0~a!:~nnn zıımanln ı,:ü- Nazır Funk Bolşevik harbi ikthıa· 
. ~ isa dut,'Unılnn doğnıdan dlyatınm uğradığı znrarlarm ehemmi 

~tı o, c? de\ Jet zarar gö· yetinden bahsetmiş ve zaptedilcn veya 
sa

11 
ısletnıcsi cllndel•i Alman orduları tnrafmdan zaptedile

lt ıle\ar:d~cyln<'e l enlden cck olan toprakların Sovyel devletinin 
~tı de bl edemediği için bu ıktıs:ıden en çok inkişaf etmiş olan 

J.~~llt. r Çok \"Qhmduslar i~~ kısmındal<I enclUslrl istlhsnlM merkez 
'' llh.. <la~ru leri olduğunu hatırlatmıştır. 
i~tı i 

1 
dan do!;'"Ml~"n Çoruh- Şimdiki halde tehdit altında bulun· 

' lı hu etme ldar('slndcn öğ- mıynn mıntakalar bu toprakların ye. 
ıı l'a lj lll.aliım:ıt anlnhsdık- rinc kısmen bile knim olamaz. ita C\let D • \ lıtj~rl:tnır <'niz~·olları tnl'İ· Nazır, devam ederek demiştir ki: 

h ~lııı ken bir t.c!t "1m· - Bolşevlkler, bu mUblm kayıplar· 
~ı~.ıtl d n unutulmu., olma- dan ve Alman ordusunun darbelerin

' liıı.r ır~''1et hazinesinin ne den sonra artık yaşıyamazlar. Londra 
ı ~her 0 z:11ckte oldu~ı, bn- (Devamı Sa. 4 sii. 5 de) 

Bir SoYyct nslterı ~nmlı arlmdıılimı 
taljıyor 

Sovyetlerin 
vaziyeti 

Ameri'kada 
heyecan 

uyandırıyor 
Ne\·york, 12 (A.A.) - D.N.B. 
Nevyork gazeteleri şark cephesi 

haberlerini ilk ııııyfalaTda ve bUyük 
oıışlıklar altındıı neşrediyorlar. BU • 
tiln gazeteler Sovyetler Birliğinlı!"va. 
ziyetinin tehlikeli ve ciddi olduğu fik. 
rindedlrler. 

ln{ızılordunun gazetesi olan "Kızıl 
yıldız" ın "tchlıke büyUktilr,, unvanı. 
le yazdığı makale misııl olnrnk zlk • 
redll!yor. 

Bundan başka aark cephem merke. 
zinde Sovyet ordularının çenberlenme. 
sine ve Azak denizi şlmalindeki Rus 
kuvvetlerinin lmhosma ait Alman hu. 
o;usı tebılğlcrl de Amerikan matbuatı 
tarafından iktibas olunmaktadır. 

Associated Press. İngiltere resmi 
mahflllnl.n birçok Sovyet tümenleri • 
nin çenber içine nlındıklannı iUra.f 
ettiğini kaydeylemektedlr. 

-~ ~ iıı~i ~ ıne a~·nı "eb<'plc 
~lıı '<tar lı nın dışmda !dm bi· 
ı. l> ~lın:lk menfaatinin hc

kf-0 huhındujtn ıı.n-

~' lh .. et •ı.gzliz 

~ ~011Qnması 
' kc:ıenizde 
; ~q~eniş bir 

Tahran sefirimizin Ctınazesi 
Dün şehrimize 

getirildi 
Merasin1.le Şehitliğe , defnedildi 

~ ~~·1aY1 taradı 
v. \ fııı ~~ (ı\-4 
Ş <.. ~'\t ~ CUıı .) - (n.n.C.J 
'- 1 t 'lt lrıgı zarfmd:ı. ikincı 
~ Q,trııe hır llz donanması Akde. 

t~~tn &abayı taramış, ttaı. 
tl.,tır. 1

1~1rnandan çıkmağa 
~. ~~ellı~ler 1Yanıar bu davete 
~.'it' dtış dır. Bu sefer esna. 

t
• ı._ cıur ınan tayyare veya ge. 
b~fiL CcJU "lQı <ele.rıııı ınenııştır. Mihver 
'4t eı haıcı n ileler ettikleri yoı. 
"""~ <le~ dUıımannı görünme. 
~~lıı~e;;8'1lı ve tayyareleri_ 

\ 1 ~ tınıtu neticesinde ltaıya. 
~lnıa:atın Pek ziyade a. 
~ a ltal tadır, Son zaman • 
~ l\r lııııcıı Yan vapurlannm her 
\l, ta1ifn ~rı batırıldığından 

Ultnnkta l:Uı;:IUk çe. 

Suat Da\·azm cenazesi göınUlürken 

!randa vefat eden Tahran BUyük mi§ ve merasimle EdJrnekapıdaki şe· 
Elçimiz Suat Davazın cenazesi dUn hiUlğc defncdllml~tır. 

Toros Eksııresiylc nehrlml.ze getiril· (Devamı SG. 4 sii. 6 da) 

• 
1 1 

9ncu ve 18 nci 
Sovqet 

ordularının 

Kısmı küllisi 
mağlup edildi 

---, 
'<UPONLARJMJ'/ 1 

81 AğuStostan lUbareıı toplanacak il 
ımponıarın ber 61) adedlne mukab!ı ' o.: • 'P 

\ A l( ı 'I oıı.~yuc"ıs.n KUTUP ı-. 
iIA!\"ESl,, seristnden 01.'IEZ UE1~ 34 
""manmın tamamı verfücektir 1 ·-~, 

L.~~-----~~~~~~~~~--1 

, . 

Bulgaristan 
italya ile 

800 milyon liretlik 
Bir ticaret 
anlaşması 
imzaladı 

Ayrıca bir 
ıktisadi an
laşma yapıldı 

Sofya, 12 (A.A.) - Dün sa
bah Bulgar milli bankası reisi 
Gunef ve İtalyan ticar.:ıt heyeti 
reisi Dall Aglio yeni İtalyan -
Bulgar ticaret anlaşmasını im. 
za etmişlerdir. 

Yeni anlaşma ile iki memle
ket arasında 800 milyon liret 
kıymetinde mal mübadelesini 
derpiş etmektedir. İtalya Bul
garistandan yiyecek alacak, bu. 
na mukabil Bulgaristana mensu-

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

Viazma cep
hesi harbine 
I ki taraf tan bir bakış: 

Cepheyi zorh
yan Almanlar 

IS 
di 

Paraşütçüler 
öldürüldü 

--<r---

200 metrelik küçük bir 
muharebe mıntakasmda 

Ruslar 850 
2sir verdi 

l\lo-.korn, 12 (A.A.) - Röyter: 
Viamın cephesinde Sovyct kuv

vetlerinin üç kere gerilerine in
miş olan Alınan panı.5ütçüleıi Sov 
yet kıtnlarr tarnfmdan imha edil
miştir. 

Viazmo. cephesinin tali merkez 
mıntakasmdaki Sovyct mukn.veme
ti nihai safha.sına girmektedir. Bu
rada her iki tara.fn da bliyük kuv
vetler tahşi.t etmiştir. Almnnlar 
mühim bir yolu ele geçirmek içlıı 
nevmidanc uğraşmaktadırlar. 

Mosko\·a, 12 (A.A.) - Röyter: 
Viazrna cephesinin trui merkez 

mıntakasmda Sovyct tank birlikl6-
ri cumartesi gUnU öğleden sonra 
Alma.nlnrı (M) kasabasından tar
dederek garp istikametinde bir kaç 
kilometre ikadar geri püskUrtm.Ü.5'" 
terdir. 

Orelden şimal istikametinde 
ikinci bir Almnn hlicumu yapılan 
bir yan lıarcketfoc ve kn.s:ibaniti 
ookaklıırında. cereyan eden muha
rebelere rnğmen akim kalmıştır. 

Il<'.rlin, 12 (A.A.) 
Askeri bir membadan D.N.B. ye 

verilen malfunata göre Zlazmada 
vilcude getirilen büyük cep dahi -
linde cember içine alman Sovyct 
kuvvetleri 11 teş'rinicvveldc biraz 
daha sıkışt.mlıı.rak mağlUp edil .. 
miştir. 

Glinlerdenberi komiserler tara -
fmdan mukavemete teşvik edilen 

(Deı:ı<ımı Sa. 4 sii. 3 de) 

64325 esir~ 519 1 benim kö~em J 
to, lp26 ank ahndı . ı------yazan: hakkı tarık us 

1"ührerln umumi karıı.rgAlu, 12 (A. 
A.) 

Alman orduları başkumandanlığı 

nın tebliği: 

Hususi tebliğde kaydedildiği veç.. 
hile Azak denizi muharebesi nihayet 
bulmuştur, Orgcnerııl LöhrUn kuman 
dnsındzık1 hava filosu ile lşb!rliğl ya. 
pan pıyade generali fon :Mansterin 
ordusile general Dumltresco kuman • 
daııındakl Rumen ordusu ve general 
von Kleistl.n zırhlı ordusu dokuzuncu 
ve on sekizinci Sovyet ordularının 

killli kısımlarını mnğlOp ve imha et • 
mlşlcrdlr. Pek ağır ve kanlı zayiata 
uğrayan düşmandan bundan başka 

64.325 cs!r alınml§, 126 tank, ~19 top, 
ve tahmin edllemlyecek miktaTda 
harp malzemesi iğtinam olunmuştur. 
Piyade tUmenleTl ile dağ kıtalıırı bu 
muvaffakıyetıerin ehle edilmesine ka. 
U surette yardım etmişlerdir. 

26 eylUl~nbcrl yukarıdaki ordular 
in milttefık İtalyan, Macar ve Slovak 
lutalannın merbut bulunduğu :!\fare • 
~al von Rundstedt orduları gnıpu ce
man 106.365 esir, 212 tank, ve 672 top 
almışlardır. 

Y!.ne hususi bir tcbliğte kaydedil 
mi§ olduğu veçhlle bu ııyın başlangı • 
cındanbcrt Sovyet ordusuna indirilen 
katı ağır darbeler neticesinde hare • 
kı'.\t yeni bir safhaya glrmlııtlr. 

Azak denizinden limen g61Unün ce. 
nubu şnrkisindekl Valdal yaylasına 

kadar, yanı 1200 kilometrelik bir cep. 
hede Alman ve mUtlefik kıtnlnn şar 
l•a doğru tam bir ilerleyiş halindedir. 
!er. 

Brl:lsnk ve Vlnzmn muharebe mey. 
danlan cephenin gerisinde uzak bir 
mesafede l<almışlardır. Anudane bir 
mO.dafaayıı, birlbirini takip eden çı • 
kış teşebbüslerine ve en bUyUk kanlı 
fedakfırlıklaTa rağmen çcnbcr içine 
alman dfusman kuvvetleri kendilerini 

(Devamı Sa. 4 sii. 5 de) 

n omes e. 
odun narkı bWJım.akı mUnakaşayn c.loltunnn dilnkü !ıkrayı oıtumuıı bir 

arkadaşla konuştum. gözUnUn içi: - caıum, §U hırsızın hiç de mi kabıı.h U 
yok T diye baınyor gibiydi. bu süz, biliyorsunuz, eşeği çalman hocanın ııat" 
u:m soldan gdcn taı ızıerc verdiği kıırşılıktır. arkadagım da nark işinin ken· 
disınden bll~tmey!şimi bir eksiklik sayıyordu. 

ben nark esası üzerindeki fikrimi ondo.n evvel de yazdım: bu usulün mu· 
vaffıı.k oıabilmcsi için: 

ya narka tAbı tutulacak maddenin ondan önce gelen bütün fiyat tı.mıı .. 
len de ayrı nyrı nark altına alınır. 

ynhud elde muayyen bir istok vardır, nnrk ona hasrolunur. 
böyle olııındığı takdirde nark işi durup dinlenıııc bilmlyen bir dalgalan• 

ma hallnde kalacaktır. sız bütün fiyat Aml1lerinl tcsblt edinceye ko.dar o 
Qmll!er yeni değtşlklikler arzcdccclt, içeride yUı: dediğiniz gUn 'dı;;arda ha 
kiki vaziy,•t ya eksilmiş ya artmış bulunacakUr. 

bunun en kabataslak bir misalini §U odun işinde bulablllrlz. bakınız, tas 
virlefıtlu' muharriri arkadaşımızın §U hareket noktasına: 

"buııcbrı dört ay kadar C\.VCl odunun fiyatı 450 lnınıı:tu. biz bizzat blr
l<aç odun taclrl tlll gortiıımüştrıı.:. odunun ~'{;'klı;inl memnuniyetle 450, bııtt. 
480 kuru::ıa vercblloccklerlni, manm:ıflh biraz bckloolrso daha ucuı. dl.\ nJı 
ıınbllcccğlnl ııöyl••mtı:lcrdi. blmz bl'ldedllt. belki 400 kunı :ı odun nlabillrı 
derken beledi~ enin 5GO lmnışlul,; narlu yıldınm iner ı;ibl zavallı istanbul h:ıl 

kının b:ı~ına nazil oldu.,, 
560 kuruşluk nnrkın hnklltat olan nlsbctı derecesini kestirecek mevkld 

dcğıllm; yalnız başta liıtfi lurdar olduğU hııldc devlet ve millet l§liırlnfn her 
safhasında her zaman kendilerine hizmet vermekte as!A tcreddUd cdllmiyccek 
bir çok seçkin ve yetişmiş \'atandıışıarımızı böyle toptan yaylım ateııi nltma 
almadan evvel §U malfımatın az çok konturolden geçirilmesi icap etmez mi? 

arkadaşımız oduncusu ile ne vakit konuştuğunu BISylUyor: • ay evvel. 
ynnl haziran başlarında. evlnl.n harcını bilen kim bilmez ki odun fiyatları 
yazın başkadır, güzün başka: hntt.A. kıam da ba{.ıko.! halbuki aradan geçen 
bu dl:Srt :ıy tabii ~'1Jların ayıo.rı değil. Odun denilen ıığırlığın ormanlardan l · 
tnnbulA kıı.dar gelmesi her şeyden ziyade bl.r nakil vasıtası işidir. na'kil va 
sıtnıarının uğradığı darlığın daha göz.e batar bir devreye girmesi bu BOD dört 
nyıı tesadilf ettiği de hatıra gelmlyecek bir §ey midir? 

bir yerde ııııtmlşt!.m iti, ıstanbulun odunu hem rumclindcn, hem anado. 
ludan gelir ve iki taraf odununun m:ıliyetinde epeyce bir fark olur. işte bfı:: 
dO&fince noktası daha! aeabakonuştugumuz oduncunun ~1 hıµıgi tarafta'"<' 
hangi cins ve nevi odun Ustilndc? 

tnsı.1rie!klu' gibi adı basın tarihlmlzin bir ıuı.tırnsı olan blr gazetemizden 
dah!I. hesaplı ve ölçUIU tenkiUcr beklemek hakkunızdır. kelle lstemlye ..... r 
kcn bir vntb.ndıış hakkını çlğnemlyellm. vatandqm da, hakkm d& kGc;nğil 
bUyU@ yoktur. yok!la hıraızm suçunu aralıkta kaybetmek §Öyle dursun, ı. 

Uk!r ortnklanna buğzun tasviriefkJir derecesi bile azı 
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l Londraf• 11 Sovyetler VAKlT'IN 
'VAıKIT 

ANKETi 
intizama 
çekiliyor 

, .{ ırıma k0' 

B nünkü rnusikinıiz IAlman ta9
1 

~~ 1 !U durdur~ 
Hoskova, ll (Radyo) - (1,15) 
Gece yarısı neşredilen Sovyet 

•cbliği: Birlnciteşrinln on birinci 
,Unll bfitiln cepho boyunca bilha.s. 
a. V.iazına ve Briansk bölgelerinde 

Makamları birbirinden tefrik edemiyen, imzasını bile atmıya gücü yetmiyen~ uındra. 12 <A.ıi.Jtı1~ 
P..us cephesinde ·yot 

şiir yazmıya cüret eden beslekArlar var... ~ii~~~et::~·.a:0~ffrirı; 
on on beş yeni eser meydana gc kıtalariylc takvjfC ~pd!J ~lddetlJ muharebeler devam et • 

miştir. Bu iki mmtakadıı Alınanlar 
ğır zayiat vererek nrad kııza.n • 
mağa muvaffak olmuşlarsa da Sov 
yet kıtaatı intiz:ım dahilinde lic:ıt 
etmektedir. 

1 
yazan . lebiJircti, Şimdi ise bunu günde ya- dir Kırıma kar.ŞI ' .fv.J 

H J pıyoriar. Eseri olmryan musik'şi _ ruz durdurulmu.5~U!pi1l ~ asan Bedreıtin Ülgen nas hemen tanmuyorum. Meğer bu ~t~kr :r~u~~~fa1ı;ıret 
ne kolay işmiş? Ben kendi hesa· dıklannı bildiriyorlıır. ~ 

Almanlar 
Mos ovanın 
cenubunda 
vışı, 12 (A.A.> n.o. 
Sovyet Rusyada harp pek büyUk 

bır §iddetle devam etmektedir. 
Almanların kıskaç hareketi gittik. 

çe daralmaktadır. 
Alman ileri )larekeU Tulııdan Mos

kovayr cenuptnn ihatayı istibdat et. 
mektcdlr. 

Muazzam miktarda Rus kuvvetleri 
imha edllml11, kuvvetli Rus mevzileri 
tahrip edllmlatlr. 

Kammi Artaki Can 

bir a.drm atmııı bulunuyol'dum, o 
zamanlar musikLsinaslarm ekseri· 
el notasız olarak yeti~işler<li, bir 
hocadan meşk etmek için seneler
ce uzak semtlerde taban çürütür· 
dille. Piyasada snh an en meşhur 
ckuyucu ve <.;alıcıları hanende Ah-

met Beyler, Karakaşlnr, Aleksan 
;ığnlar, Memduthlar, Aııkiler, Va· 
!>iller, Atuı6tasla.r hep aynı vaziyet
te idiler, bununla berııber bu sa
:ııttkfi.rlar makamnı ve usul cephe· 
~inde çok derin vukuf sahibi ftii· 
lcr: lşto o zrunanlnr ben. bir t.a. 
ın!tan kendilerin! yakından dinler 
wğer tıı.raftan meşketmekte oldu· 
ğum kanunu ilerletmek için Ham· 
pareum notruriyle ı;alqıırdım. Böy. 
lece tam dört sene çaldrktan son· 
ra. bir gUn musiki aşkı ibeni o de· 
recP. mağlup etml§ti ki, benim g:.bi 

hıma beeteklrım dcmeğc hicap e- J•eı• 
bir kn" (amatör) arkadnşlarla Se· 1 ta.nm.ı•1 

--:ı derim, haşa ... O büyük kelimenin nı?iliz avcı rr 2 lı\niğe doğru yol aldrlt. Orada mcr· 0ııuP manasını rr.k i~·j idrak edenlerde- donanmasına rne n ;·~ hum üstat ve kıymetli sanatkar ,... " nslt p.,.. 
udi Ahmedl buldum. Uzun seneler nim: Bu hususta muhterem gnze· birlikte Murro~ . i d 
onunla tcı?riki mesai ettim. Kendi· tenizJe, kanaatimin dercini rica Alman tayyarcsı~ ss~ ~ 
!erinden pek çok istifade ettim. Ni- edeceğim: Hica.zı Şehnazdnn. Uı:ıakı bir cok tayyareler! ıert 
hıiyet beraberce lstanbula geldik, Hüsevntdcn, Süzna"" hicazkiırdan ttı', İngiliz tayvl&.kf?tıı~~ 

" ı:o· • vermemişlerdir. 1 ıış•·. 
l;ıurada çok değerli arkadtUJ!nrln m:ıhuru rasddruı tefrık e<iemiyen ~n nusyaya vasıl ollll 11/.~ 
!!alıştım. Nihayet on ~ s<me ev· imza.cırnı atmaya bile güçlük çeken ~.,d 

\•el Sahibinin sosı. 6irkctinin mU· faknt.sıir yazmağa cüret eden bes- \ Devle~ reı·sııgh• 
r:u::ıatile mezkur 6irketin bugüne tekı\rıarm bu hezeynnlarına niha~ ' l 
kadnr mus'ki sı~liğini ifa etmek· k 
toyim. Ve takriben iki ay evvel yet \'Orilmel'dir: Bugün konserva f t dı' p 
konservatuvar km heyeti azalığına tuvarrmt7.da bir ilim heyeti mev . eraga e 'ti 
tayin edildim. cuttur, bütün bestelenen cserlcı il 

o çemberden geı;rnli, ancak ilim Panama ,e ~ - Beste ve güfteleri nasıl bu· 
luyorsunuz? hyctirun müsaadelerile neşredil . ~ 

- Bu &unl heni ft.detn sinirlen- melid.r. h d f1 
Rwılar yeni mevziler lugal cylemlıı 

iseler do Rus kuvvetlerine çevrilmiş 

nazarlle bakılabilir. 
Lenlngradda Rusla~ın huruç tc§eb,.. 

bllaleri pUskUrtWmU.,tUr. 
vı,ı, 12 <A..A..> - n.o. 

Ga.zetemizin açmış olduğu musi· 
ki anketi, alakadarlar arasında 
bUylik bir ı:ı.lfilm ile k.ıı.r§ılnnnııştır. 
Üzerinde durulan ve bugllnkü va· 
ziyetinden kurtarılması, ıslah edi
lerek tekemmül cttirilme!3i istenen 
musikimiz üzc:rinde &öylcncnleri 
alakadarlar btiyük bir dikkatle ta
kip etmektedirler. Şlındiye kadar 
neşredilen yazılnrda sanat.kiı.rlnrın 
öüşüncclerinde eleman yctiştiril· 

mesi i~ ön safta geliyor. 

diriyor, Wz!ını 40 ti~ne evvel mem ı te o uıman güfte ve besteleri<' c um ur"" 
lekettc iı.san olan lbestekllrlan par hakiki kıymeti etini ifade eden bes 1 be lJ an ~ıt ı ·' 
ma.kla gösterirlerdi, l!enodc ancak tekıirlarmuz:r bu mülvves anha.dan ~ .., 

----------------------------\ kurlarını§ oluruz. ,,,, ~ 

Groenıand Büilin kuvvetimizi -tcra heyetinin yeni konccı ~e\yorı.. 12 <A.J\.>kvıı 
açıklarında faaliyetini nns:ı buluyorsunuz? Hıılfh zırdn KUbııdıı 0tfl 

Ati t• ..., . d f nıısda ikamet eunektŞ~.;eı Sovyet Rusyadaki harp vaziyeU 
bakında Hıı.vas Ofi aakert münekkidi 
§Wllan bildirmektedir: 

Leningrad muhanrası devam etmek 
tedlr. 

an ıgın mü a a- - Konservatuvar icra heyeti. Reisicumhuru Arlall. tııı•tııı~ 

$ U •• p he ı ı· nin faaliyetine gelince, bu te~ek· bun gazetesinin bir ~~ 

1. • ' kül memleket i<:in elzemdi, sene· yanatta bulunnralt ~ol'. 
ası il a vern1e l vız . lerdenberi 'fürk mu.si.kisi tiı.snif he- Panama arasmdn ı;ılctıl ıııl ".l'f 

Leıılngrad mildafaası Neva nehri 
kıylSlllda ve mli.'!tahkem mevkic ve 
mllhimmat fabrikııJ.nrma malik bulun 
duğuııdan devam ettlrebUmektedlr. 
!rloskova bu Gibi iyi oeralte malik 
bulunmamaktadır. 

Eleman yetfatir.mek için değerli 
Maarif V ekillm,iz, konscrvatuvnr 
idaresi ile temasta bulunnrn.k bir 
takım yenilikler hru:ırlamaktadır. 

b laı r a em •ı yeti namı altır.dn çalrşnn çok muh }ilk müşkil!Atm 1ıı:endl!!re• iP'. 
_ Nevyork Taymis terem ilstntlarmır.z doktor Suphi hurluktan feragat ede~~ Ç 

Bu yenilikler arasında konservn
tuvarda alafranga musiki öğretil
diği gibi, alaturka musiki do öğre· 
tilmesi mevcuttur. 

d ve Ahmet Efendi!c.,. c!dden musi- kurtarmak Uzere l{Ubll 

k ! d gazetesin en - b rf' ı Va a an 1 klml.ze bU)1ik hizmetler etmi§ler- mek mccburiyetınde :f,Sıd fY) 
Nr.,1•ork. 12 (A.A.) dir. BugUn konservctuvarda mcv - duğunu söylemiııtir. •tı 

lııloskovaya karşı Alme.n tazyiki bil. 
ha.asa cenubu garbt fsUkamctlnde ya.. 
ni Vlazmıı. ile Briansk mmtakalarmda 
lnJd6af etmektedir. 

General Von Bock'un .Moskovayı 

~atmakta tereddüt göstermiyeeeğl 

muhakknktır. Ştmall p.rbtde bulunan 
Kalln1n '§Chrino karJt Almanlarla 
yapmakta olduklan hücum buna blr ı 
deUl ıınyrlablllr. 

Alman ıutaatmm ilerl harekeli Mos 
kovanın ıarkına doğru inld:&f etmek.. 
tedir. 

Herhalde Alman kumandanlığmm 

Jııloskovayr muhas:ıra etmeden evvel 
mağlup edilen ordulan imha etmek t.ıı... 
temektc olduğu muha.kkaktır. 

C<ıphc ile Rus p:ıytnlıtx arasındaki 
bUtUn mmtakayı tam m.ıınıuılle temiz 
!edikten sonra bu §ehrl kuptmak ıs. 
Uyeccklerdlr. 

:t- Uykuda şuurumuz olmasa abdcs· 
l1nl insan yatağına ederdi. 

:t- Çok kimsede hodblnllk vardır; 
fakat marifet '>Iltı aetr ve lhfa etmek· 
tedlr. 

q. Ta§tar, ağaçlar, topraklar yerJo· 
rınden oynamıyor; kUremlzi garptcn 
şarka doğru yirmi dört satı.tto d6ndU. 
ren içindeki erimiş madenlerin tazyl• 
ki midir? 

Konservatuvar icra heyeti sa
natkiılan ve diğer §ark musikisi 
elemnnlan bu f3dc ilzerlerine öğ
retmenl'k vazifesi alacaklardır. Bu
na ait talimatnamenin bu aylnr 
içinde hazırlanması kuvvetle ümit 
ediliyor. . ~ ,,. 

Okuyuculnrmın anket mevzuu 
etrafında bugün de değerli sanat· 
kAr kanuni Artakt Camn fikirleri
ni takdim edeceğim. Kend si kon
servntuvarm en mühim elemanla· 
nndandrr. Aı14ld Canı kon erva· 
tuvnrda çnlqJırken ıciyaret ettim. 
Beni görünce.: 

- Galiba sıra bana geldi de
ğil mi? dedi. 

- Öyle olaca.k Ustnt dedim. 
- PekAIA memnuniyetle, buyu· 

run konu§alım. 
Yandaki odaya geçt'k, konuşma

ğa başladık. 
- Musiki, dedi. Ne mühim me

sele. Hele bug{lnkU vaziyeti görü· 
ülecek ve halledicek i .. lerden biri. 

Musiki hakkında.ki fikirlerini yaz 
mnğa. geçmeden evvel ilstadm ha
yabm, mu.s!kıye nnsıl intlsa.p et. 
tiğini okuyucularıma tarutmn:k is· 
tediın. Kendisine sordum: 

- Üstat, ded'm. Bu ise na.'iıl 
ba!}lndmız? 

Anlatmaya ba.sladı: 
- Hen!!z on dört yaı,ıında iken 

(Hrunharsum) notası ogrenmiş
Um. Bu sayede musikiye doğru 

---<>---

içerisinden 20 
Alman n1emuru 

çıktı 
Vn Ing-ton, 12 (A.A.) 
Harbiye Nazrrlrğr aşağıdaki tebliği 

rıcşrct.ml§llr: 

Grooııland sulnrındıı cylUl ayı zar. 
fmda. yapılan muntazam devriye ha. 
rokfıtı esnasındıı Amerika Birleşik 

devletleri donanmasına mensup bir 
gemi qağı yukarı aıtmra tonlult 1--ü .. 
çuk bir Norveç vapuruna tesadüf et.. 
mlşUr. 

Vapurun muayenesi mrasmdu için. 
de 20 kişi bulunduğu, bunların Nor • 
veçtekl nazı makamlan tarafından 

Groenlanda bir radyo pozla.ar kurmak 
!çln gönderildiği anlaşılmı§tır. 

Bu posta, Alman makamlarma, me 
-tcorolojl blUtenleri gönderecek baııku 
mnlflmat da verecektir. Vapurdaki • 
ıer arasında Allnan gizli polisine men 
sup bir ajan da vardı. 

Bunun Uuriııc- Groenland uhllle • 
rinde yapılan araştırmalar netice • 
sinde bir radyo postası ke§fcdllmlş -
Ur. 

Bu postada yine aynı vapurdan çıka 
rılım bir aj:mla lkl Norveçli tarafm. 
d11.11 idare edllmekteydl. Bu radyo 
post.ıısma el konmuı ve memurları 

Uıhklkat derinlet.§!rllmek üzere bir 
Amerika limanına scvlredllml§tlr. 

Nevyork Tcıymis gazetesi yazı .. cut A.sar, onların uzun çalışma se- bur, harp malz<'mr.sltı~ 
mcrclerldir. ancnk bu musiki hazi- bnyrnğmı hamil ,Arııe .tıif\61 
neleri şimdiye kadar konservatu · larilc mıkledilıncsi ııl~Jıı~/ 
var dolaplarında ma.hfuzdu, halbu- raılarda bulunmuş 0 . \e 

yor: 
HiUerin yen.iden uatıya dönme. 

filnj beklemek hakkımız yoktur, 
Elimizde olan her !jeyi ve benliği. 
mizi teşkil eden her §eyi muhafa· 
za için, blitUn kuvvetimizi, AUnn • 
tiğin mUdn.faasma vermeli,> iz. Tez 
almmvsı )!ımngelen kararlan a ~ 

çıkça göstermiştir. Ticaret gemi • 
!erimiz.! silfı.hlandırmıı.mıza ve Jn .. 
giltereyo levazım gcindcrmemlzc 
mani olıın modıı~r geçmiş bir kanun 
nltmda titred k, Bir delilik anındn 
kendi kendimize tahmil ettiğimiz 
bu yıısaklar, Hmcre bin dcn!.zaltı 
vermiştir. Bu dcni1.alt.ılar, bizim 
müdafıınmtz için bir tehdit teRkil 
etmektedir. Kongrenin nihayet bu 
nu nnlamış olduğunu ve infiradın 

ki lcrn heyetinln tesekktilil hu çok olan haberi teyit etın~ 
kıymetli harı JH~yderpey muhtel'em Ur ki: '~' 
halkrmız:ı t:ınıtmni?a vesile olacak "Ben, bu gcmilerl.n ıe(f~. : 
tır. Pek yakında Dede koruıerl ile hükümctinin tnlebioe dC t 
icra heyeti bu yolda ilk adımmı at- lô.hlnndmlması ıı.Jeybit 
mrş bulunuyor, icra heyetinin de· lundum." ~ 
vnmh r.atıamnlan sayesindf' daha Mii6arünileyhc göte· ry.t ./': 
çok hnyırlı neticeler vereceğine c- bu imtinamrn Vaıı~ngt::ı r'j!.. 
minim. ça m:ı.hsu:s bir diplo'.11 ... ttJ. .,ıı 

ibdna edeceği muha~.ııııı:~ 
bir çıkar yol teşkil etmediğini g6r kanm bilvasıta tnz)'ı kll~~ 
mil l:ulunduğunu samyonız. yatı tehlikeye maruı:: .ı\,.ı_,.~ 

B t l 'k' 1 d Sa.bık relsicumhur •'G ~~ 
u sav~ a yn nız ı ·ı yo var ır. etmekte olduğu sıyııse~u'J~ 

Bitlere boyun eğmek veyahut hür- 1 ..-
I "d f · kanalmm mUdafaasrn .. td 

r yetin mu a aasında ro!UmUzU oy Urmlş olduğu şekllı:ıdıte~-ıı l 
rıamnk tizere safta yerimlzi nlmak. reddetmir.ıtir. MUşsrUO d' ~:/ 

manın hukukf noktn!rtl -ıır' , 

1 
mckten ba13ka bir ee>' > 
tır. 

·--------------------------
edememeli? 

Necib 1',nzıl Kısaklirck'ln dlinkU fıkrası bir yanlış • doğTu cedveıı ... de· 
geril 14irln Türk dlUnl cehilden veya ihmalden gelme yanlı§l&rdıın arıtmak 
için gösterdiği hass:ı.s!yctl pek yerinde buluyor ve yı:ı.nlı!J diye kaydoluııo.nıa. 
rm çoğunda kendisine ~tldik ediyoruz. Yalnız bir lkl"li üstünde durulabHlr: 

Erat, kanunun (efradı yerine kubuı cttiğ'ı bir ordu ıııtılahı , Bu değ!§me· 

dikçe (erlerimiz) husu31 yazılarımız için tav!iye olunuyor demektir. Jl:vet, 
öyle yerlerde (erat) dememeli. 

<( O'ç ııhbab çavuşlar) bir özel ad olarak bütün snrf ltttaplıırında doğru 
olarak kabul olunmuştur. 

c Muharrirler yazdıları yanlış urğlldlr; <muharrir ı ha kikatt.c canlıdır. 
~nsnndır. lf,illln cemi şekille mut.ııbakot caizdir. 

c Anlamaklığınıız) m niçin yanlış olduğu da t>nlaşılmıyor; fazla olnralt 

1 curaya giren {maklık) ayni sesıılzlerin, ayni l!leslUerile yımyana c;all§'Tllasın 
dakl çapraşıklığı gidermek içindir. Bunlara yanlış dememeli. 

I 

· e·lıf;I E1;ref'ten sec'!!.~ı 

F'~cklrnme, blrıu: p6rtl :'ı 
Onunla örtUlür cı.ser ~ ı·J 
OUnıii., altm 6llSl pıe.l ,,_ur ~J 
Sill~fınct·yüb olar ııııır 

dl. 
Tefrika numalllsı: 91 

, ___________________________________________ ..... , 
Suçluları cemiyetin içinden alıt' rf''I 

parrr.akhklı hapisanelerin duvarları ~f 
kapatarak onların zaralarını azaltt 

11
e ' 

zannediyoruz; hapisanede bir kaç seb,;.1 
Diye sordu. Meyhaneci, Şahin reısm 

çevap vermesini beklemeden uzaklaşmıştı. 
Ahmet Dündar Galntanın karışık man

zaralı, karışık hüviyetli bir sokağında basık 
tavanlı, yarı loş, temizliği şüpheli müştefr 
lerinin mahiyet ve hüviyetleri daha fazla 
şüpheli bir meyhanede oturup rakı içecek ..• 
Bir kaç saat evvel Nişanta§ının en zengin 
ve en süslü bir salonunda, lstanbulun en 
yüksek sosyetesine mensup kadınlar ve er· 
kekler arasında briç, bezik, poker hikayele
ri, yeni moda kadın elbiselerine dair müna· 
kaplar ve son zamanlarda Fransız tiyatrosu· 
na gelip f stanbulu ~tan aşağı kırıp geçi
ren Viyana operetinin güzel sanatkarlan ile 
me§hur zenginler arasındaki münasebetlere 
dair dedikodular dinlemiş olan Ahmet Dün
dar, şimdi basit, aşağı ve liizumundan faz· 
la müt~vazı bir gemici meyhanesinde eski 
bir katille karşı karşıya rakı içiyor. Kısa bir 
zaman iç.inde tesadüfün kendisine hazır 
Jadığı bu iki sahne arasındaki tezada keneli· 
si de şaşıyordu. 

Meyhaneci küçük küçük tabaklar içinde 
fasulye piy;ızı, turup, zeytin tanesi, cıger 
tavası ve dört köse kuşba§r doğmnılmış ek· 
mek gibi mezeleri masanın üstüne srrala.
dı, sonra gösterişli bir eda ile te~alıtara 
seslendi: 

- bci tek doklurrrrrr1 

Edebi 
roman üMRAlLD SEVENGIL 

..,EF~~z~~METI 
............................................... ---, ........ a:;ıı ...... ımııı ................... . 

Ve gidip iki kadeh rakı, birer bardak da 
su getirdi. Ahmet Dündar İmralının kendisi 
ayrıldıktan sonraki vakalarmı bir bir sorup 
Şahin reisten öğrenmeğe çalışıyordtı. Yeri
ne başka hekim geldi mi~ Kendisinin ayrıl· 
masmı müdür, memurlar, mahkumlar nasıl 
karşıladılar'? 

Eczacı ne y~pıyor, şu Ahmet Dünda
rm bir türlü hoşlanamadrğı, hatta sohbetin· 
den, delice fikirlerinden, terbiyeli c:.tılgan]r 
ğmdan, cüretinden ürktüğü eczacr, karısmr 
zehirleyip öldürdii~ü için hapisane köşeleri
ne düşen eczacı Vedat ne alemde? Şimdi 
Ahmet Dündar yok, yılan ıslığı gibi sözle· 
rile kimlerin maneviyatını zehirliyor) Ecza~ 
cı Vedat? 

Sahin Reis f mmlıdan bahsettikce acılı
yor, yerinden yurdundan, evinden ~kra.ba· 
smdan bahsetmekten memnuniyet duyan 
bir adam gibi canlanıyor ve biraz evvelki 
kederli, şaşkın ve kararerz halinden sıyrılıp 
çıkıyordu. Daha bir çok seyler l:onuı;tular; 
ba!':ka mahklırn1::ırm havatmd?r, müddt>tleri
ni bitirip çıkanlardnn, lmrnlıdaki yeni i~ ve 
faaliyet proqrammdan bahsettiler. Sahin Re· 
is, Ahmet Dündann tahmini hilôf ına Ah-

met Dündıudan parn filan istemedi, hatta 
kalkacakları zaman bin bir ısrarda buluna
rak doktorun masrafı ödemesine de mani ol· 
du, yeleğinin iç tarafına dikilmiş bir cebe 
elini sokarak bir avuç kirli kfığıt para çıkar· 
dı, içinden bir kaç lira alrp meyhaneciye ver
di, llesabı gördii. 

Ahmet Dündar yanılmıştı; Şahin Reis 
hapisaneden yeni çıkmış ve işsiz olmakla be· 
raber parasız değildi, onun sıkıntısı mane· 
vi idi; vak tile Boğaziçinde dalyanlar i~ler 
miş, maiyetinde bir çok adam çalıştırmış, 
gündelik vermİf, e~ine doatuna sazlı sözlü 
kadınlı içl·ili ziyafetle!' çekmi~. efilentiler 
tertip etmiı:; me hur hovarda, kabadayı Şa· 
hin Reis, günün birinde ],endisine yalan söy
leyen, hem onu sevr.r ı?Öriinen hem de ba~
ka ~rkek1t-rle diisüp kalkan bir kadını rekip 
vurarak nldi.irdüktcn $Onra senelerce hapi· 
sane köşelerinde kalmaktan erimis. sertliği, 
acarlıVı gitmiş ve !·e cayr ezmekten çeki
nen adam gibi ilrkel· bir hale gelmisti; fa· 
kat omm ası] ürke1-liği tekrar içine bırakıl· 
dığ• cemiyetin dalgaları arasmdn kendisine 
nasrl bir rota verebileceğini tayin edeme· 
mekten geliyordu. 

.. e 'pr 
konulmuq ?.dam tekrar cemiyet ıçıo 1~1 

• ketlcı ~ 
lınca çokluk ya hınç almak '-'C • fh 
çektirilmi' olan azabı ödemek içı'd'·ğifl~ 
hapisane kö§esi kendisine rahat gel ~ •:e :, 
hemen < ıkar crkmaz tekrar suç işleY0 \~ F 

ne hapisaney~ dönüyor. fmralr ce~ede İ~ 
hakikaten suçluları serbest hava iç•~, il~ 
sanca ya§atarak, onların cemiyete kn J;ıı" 
duymaıuna imkan vermiyerek, ilerid~:~l16~ 
ğini t!linin emeği ve nlnmm teriyle . ıııır'e 
bilecek surette yetiştirip hazırlıyor,~&<'~ 
cezaevinden çrkan mahkum nanıt111b;te' P 
çalışıp hayatını yeni ba~tan kuraats ~ ~ 
maddi kudrete sahiptir: fakat bu ktı 8ııe 
fi m;? Ya mahkumiyetin insanın r11 
ha.yatında açtığı müthif sarsıntı? eJl.!ıl' 

Şahin Reis bu vaziyette idi \'e 1-ııt~~ 
tek~r cemiyet içine dönmek için lıB tfl1e~ 
olduğu halde cemiyetin onu kabı~l ~e ~ 
ona yer vermek ve iş göstermek içıfl ~oı: 
recede hazırlıklı olduğunu bilmiyor veft f, 
kuyordu. lmralı tecrübeeinin eksik tıl~ O 

liba budur: Mahkumların cemiyete 
. l~n ~.k.~~IMmı _düzeltiyonız. 



a 
d lu bir dola 

Dün Beyoğlu Postahııncsinden bir 
yangın çıkmıştır. 

Saat 12 yi 20 dnklka geçe nöbetçi 
memurları ve mUvcZZller postaneiıln 
muhasebe odasından dumanlar çıktı -
ğını görmüşlerdir. İçeri girdikleri za.. 
man masanın üzerindeki ktığtllarm 

tutuştuğu nnlaııılnu§tlr. 

Postanede bulunan yangın söndUr • 
me vesaiti ile atevlcr bastınlmak 1B • 
tcnm.l§Se do bunda muvaffak oluna • 

mamıııtır. İtfaiye kısa bir zaman son. 
ra vaka m:ıhallinc gelmiştir. 
Yangın haberini duyanlar postane.. 

den derhal fırlamı~. yangmm söndU • 
ıillmcsi için geçen iki c:lat zarfında 
post.o.nede mektup ve telgraf kabul 
edllcmeml~Ur. 

Muhasebe odaımım mUh!.m bir kıs. 
mı Jle bir evrak dolabı ktımllen yan. 
dıktruı sonra ynngm sondUrUlm~tUr. 
Odada buıunnn birçok evrak vo de!. 

l i hırsız 
oş bul u ları evi soydular, f { 

lanara < ikiş r a hapse ah O 
aka

oldular 
Topkapı haricinde, Gümüşsu -

yunda bir hırsızlık vakası ol. 
muş, suçlular yakalanarak adli
yeye verilmiştir. 
Ayşe ve Fatma adında iki ka

dın. Topkapı haricincie çiftçi 
İsmail Kara.belin evini boş bul. 
muş, bunlardan Ayşe gözcülük ı 
yapmış, Falına da içeriye gire -
rek ild entari, ıbir iskarpin, üç 
havlu, çorap, gıravat çalmıştır. 

Hırsız kadın, çaldığı eşyayı 
bir torbaya. torbayı d'l karnı 
hizasında elbisesinin içine yer
le.ştirmiş, evden çı1.nuştır. 

Ancak 'bu vaziyette şişm~n. 
layan kadın, komşuardan Eda 
tarafından görülmüştür. 

Eda, Fatmanın zayif olduğu
nu bildiği için hayret etmiş, fa-

Berlin Elçimiz bugün 
gidiyor 

Berlin Büytik Elçimizin vnzi. 
!esi başına gitmek üzere bugün 
§Qhrimizdcn ayrılacnğı hnber 
alınmıştır. 

Büyük elçi Hüsrev Gerede, 
Edirne yoliyle Berline gidecek
tir. 

Ayağı kaydı, yaralandı 
Kızıltoprakta oturan Muam

mer, diln Yüksekkaldınmdan 
geçerken elinde bir ~işe önünde 
giden ıbir çocuğa çarpmış, ikisi 
de yere yuvarl.ın.nuştır. 

Dü.;me neticesinde Muammer 
sağ bacağından yaralanmış, 
ilk muda' atı yapılmıştır. 

Eşya taşurken 
Beyazıtta Hasan Galip han~n. 

da oturan Bekir Adıya.man, Sır
keci istasyonundaki anbardan 
e~ya taşırken düşüp başından 
v~ vücudunun muhtelif yerlc
ıinden yaralanmıştır. Yaralının 
ilk müdavatı yapılmıştır. 

kat işin içyüzünü anlıyam~nuş. 
tır. 

Fatma, Edava, kusura bak
mamasını, yolda giderken sıkış
tığı için defi.hacet maksadiyle 
eve girdiğini söylemiştir. 
Kadınlar uza.kl~tıktan on d;ı.. 

kika sonra çiftçi eve gelmiş ve 
bu 'hali görünce 'J)Olise müra
caat etmiştir. Hırsız kadınlar, 
yakahnarak adliyeye getirilmiş
lerdir. 

Oiin, nöbetçi Sultan~hmet i. 
kinci sulh ceza ma'hkemesind~ 
yapılan muhakeme sonunda Ay
şe ı.ı~r ay, Fatma da iki ay hap
se mahkOm olmuşlardır. Hırsız 
kadınlar derhal tevkif cdilmi~ 
tir. 

Et narkı bugün 
görfü~ülecek 

füyat murakabe komisyonu, 
bugün ö?leden sonra mutad top
lııntılnrmdan birini dnha yap::ı -
caktrr. 

Bu toplantıda et narl<ı işinin 
görüşüleceği anlaşılmakta.dır. 

Komşusunun 1 O 
lirasını çaldı 

Kurtuluşta Dolapdercdc J{a.ra 
batak sokağında 11 numaralı 
evde oturan Ohanes Onnik adın
da birisi, komşusu olan ibir he!. 
vacmın dükkamndan on lira 
çalınış, yakalanmıştır. 
Beyoğlu birinci sulh ceza. 

mahkemesinde yapılan muhake _ 
mesinde Onnik tevkif edilmiş· 
tir. 

VAKiT 
Sizin gazeteniz.dir. H_er 
arzunuzu vazrnrz, sıze 

CP'f'O'-' verece. ·tir 

c 

teri lmrtnrmak kabll olmuştur. 
Yoll['ınm bu odada bulunun clek

trJ, UtU L Un kontak yapmn.sından 

çıktıgı tnhmln ediliyorsa d:ı, katl o.. 
lnrak hcnuz bir şey billnm"ml'ktedlr. 

Mlldd umuml mua\'ini Orhan, hA. 
diseyc el koymuş, altıkadarlarm ifa. 
delcr.ni almıştır. 

l-Hl.dlscdc alClkndıı.rların bir ihmali 
olup olmadı~ da tahkik cdUmcktedlr. 

Zab.tanm aldığı sıkı tedbirler sa • 
ycslnde vesaiti nakliye Beyoğlu cad. 
deslnden muntazaman geı;:ebllml§, pa. 
zar olmı:uımo. rağmen blçblr izdiham 
olmamr.lu-. 

ız kazas~ 
Bir adam muvazenes: 

kaybederek denize 
düşüp boğuldu 

Köprudcn Pcndiğe hareket e· 
den (F.renl~öy) vapuru, Kartal 
ile çimento fabrikası arasında 
yoluna devam ederken, vapurun 
cıkış mahallindeki korkuluk zin. 
cıri üzerinde oturan büfeci Meh 
met, muvazenesini kaybcdere1t 

denize düsmüş ve boğulmuştuı. 
Tahkikata devam olunmakta· 
dır. 

.SA OAKA.1 l''ITm 

Er.iyı 1)1 Soo 
K. it. K. 

Buğday: 27 24 20 
Arpn: 4C 38 37 
Czüm: 234 110 ıı7 

Fıtra ıre zcktıt ltıısiyJe mllkellef o 
lan muhterem ruıs.ıı.ır.ıze, mmctimizin 
en hayaU .htiyo.c,:larmı karşılayan ve 
elde ettiği teberrnat• kendisiyle Kızı.. 
by ve Çocuk l.rı;eme Kurumlan 
ııruSI!ld:ı. payla !lD TtJrk Hnvıı Kunı. 
muna her veçh!J • yardımda bulunma.. 
ıan !Uzumu hl'~mı~·etıe ıın:olunur. 

'l/1 O,'Dı;l tstanbul l\lllrtlsl 

Btze (l~ltrenl:ı:I Tı\r~ Hıı.va Kunı• 

muitcı. vl'rlniz) doon·1ı-rl zanum hiç 
U>rcddUt edebUlr miyiz: Göklerin lto
nı..'lJillSmn tercih ooebilec<'{;-imlz. b:ıs

ka bir 11) vnr mıdır! 

lvirmı yı• evveikı \la~ı·I ; 
lS Rlrinelt"'"'n 921 l 

Konyada bir 
cemiyet 

Konyada Türkleri yUk.scltmo na· 
nılyie bir cemiyet te~k!l olunmuştur. 

Fakat bir defa ber~'ber 
geldiler. Kadın, erkekten --~~ha 
sık geliyordu. Kadın geldıgı 7~· 
man Mister lzidor onu yemege 
götürüyordu. Fakat son .zaman
larda hiç gelmiyorlardı. 

- İsimlerini hiç işitmediniz 
öyle mi: 

Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

- H:ıyır.. . 
- Ne iş yaptıklarını da. ibı• • 

mi yor musunuz? 
- Hayır •.. Mister lzidor. ba

na, onların ne isimlerini söyle -
:niştir, ne de işlerinden bahset -
mi&tir! 

- Siz, Mister lzidonın yanın· 
da ne kadar zamandanberi çalı· 
§ryorsunuz? . 

- Oç senedenbcrı... .. v .... 

- Üç hafta evvel gördugun~-
zü söylediğiniz kadınla crke,1?;1. 
dah~ önceden görmüşlüğünüz 
var mı? 

- Hayır .. Hiç bir zaman. 
- Mister lzidoru, ilk defa ne 

vakit görmiye geldiklerini hatır
lıyor musunuz? 

- Evet. Hatırlıyorum. llk de
fa bir gün öğleden so~r.;ı. -;ra;.ı
hancye Mister lzidor ıle bır]µt
te gelmişti, yani öğle yemegın
den döndüğü saatlerde •.. Kadın, 
bir müddet onunla. birlikte hu· 
susi odasında oturdu. Ertesi gi.i. 
nü sabahleyin de papas geldi. 
!şte papası ilk görüşüm bu~~: 
M:ister lzidor o sabah kcndısını 
papasın ziyaret edeceğini bili· 
yordu. ~nn, böyle bir a~anı 
geleceğini ve geldiği takdı~c 
derhal içeri ,;llmaklı~ı tcnbih 
~-m .. 

46 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR-
Ve başlangıçtan sonu~a 

kadar, hunların isimlerini hıç 
işitmedin öyle mi? Ne iş gör· 
düklerini de anlıynmadın? 

- Hayır efendim. Cünkü her 
ikisi de Mister lzidorun ~ahsi 
arkadaşlarıydı. lsimlerini öğren 
meği va.zife edinmedim. 

Çayneyin soracak lba.< kn su~. 
li kalmamıştı. Fakat ben, bır 
kaç sual daha düsünml ~tüm. 
Ve sordum: 

- Mister Marks! Siz, herhal
de Mister lzidorun isi hakkında 
epey şeyler ibilirsiniz. Mister 
1zidor bilhassa kimlerle iş y.a.
pardı? 

- Üç senedir onunla bera~. 
rim efendim. Patronumun ışı 
hakkında az çok malfunatım 
vardır. 

- Pekala, Mister Maks Es
moru tanıyor mıydınız? 

- Hayır efendim. Gerci ken
disiyle muaref cm. yoktu. Fakat 
işten el ~iş lbir müc~h~rat. 
çı olarQ.k ya:bancnnız degıldı. 

- Acaba patronunuzun alış 
verişi var mıydı? 

- Ben kendisinin yanında 
bulunduihıro müddetçe hayır .•. 

- Patronunuzun Mister Es-

mor' dan 
mi? 

bahsettiğini işittiniz 

Hayır,. hiç hatırlamıyo. 
rum. Mister Esmoru tanıyor. 
sam, bu Mister lzidorun yanına 
girmeden önce de, mücevherat 
işin~e bulun'll.a.klığımdandır. 
Mıster lzidora intisap etme

den evvel Sparkler isminde bir 
mücevhercinin yanındaydım ve 
şüphesiz, Miı::tcr Esınorun mü -
cevhercile!' fabrikasındaki yazı . 
hanesi hepimiT.e mahlmdu 

- :Mister Esmorun, York.şa}T 
da, tenha bir yerde ö?düriildü· 
ğünü biliyorsunuz değil mi? 

- Evet... gazetelerde oku
dum. 

- Öldürüldüğü zaman üzerin 
de kıymetli bir mücevher kol. 
leksiyonu bulunduğunu dn bili -
yorsun uz... Yüz bin liralık k:ı, • 
dar bir şey! 

- Evet.. bunu da gazeteler. 
de okudum. 

- Mistrr İzidor bir münase -
betle size bu hadiseden bahset• 
ti mi? 

- Hayır... hiç bir ?.aman bu 
mı>..seleye temas ettiğini hatır. 
Iamıyorurn. Zaten benimle oka~ 
dar Jconuşmaz. Y almz iş üze
rınde bazı talim.Q.t verir. Yazı. 

ve el 
D nlıa ()Ok, kndml:ı.nn kullan

dığı bir söz \'nrı!:r. Onlar 
h<.'rhangl yüksek bir b:Lsan ı. r5ı-

md..'l: 
- Alet i lcr, e1 i.iğtinür! 
ilerler. 
Alctln, işe büylfü hir I.olnylıl 

hı.1. ,·erdiği doğrudur. Kuyu lmz· 
rıu ile de lmzılır, tım::ıld:ı. o •• : fo
hat ikin<'lsi bUtün bir ömre nınl o. 
hır ve insan, tırnnl.I nm, beliti 
p:ırmrudnnnr d:ı. ka) herler. 

Aleti, bu bnknndan cleğerlcnd"r 
me)r, yerinde olur. Amn. filetln el. 
le bir tutulması, hat ~ on::t il tim 
a),lrnası, Öl le bir ldr.tl' el• i' ll ~

dir, Jd dilimde böylo bir hülınılın 
bulunuı;u, benim canımı •Jkıır. Sa
nırım, ki bir gün, ln.~ı,;a bir ~:ı.· 
hancı, bunl:ırı topl:ı.yarnk bizim n
leyJıin•lzde kullnmıcnk. 

Hayır, 

- Alet i5ler, d ol,ofuıUr! 
Sözü, Türk ntnl:ırmm hlikmfi ele· 

ğil. kıskanç bir hadınm, çcJ·cmt'di
ği bir rakip eseri Iınrşı ında l.ı>ııdi
ııl ın utu~udur. 

l"ır(}a. bir fılettir. Onu, R:ur.
'nn.ul. Tlsiyen de lrullıındı; su, bu 
dn. 

Sioıııı bir t.ek t.ruıta ı>ergc!le 
"Süleyınanlyc" yi ynptr. J>Un) nnın 
blitiin filctlcrlne bot'l.llmus l ısır 
ıı·r nıh, bize nihayet hcrb:ı.t r. lm • 
rııl gnribeJer V<"rir. "1\Jı rn." a d-

• 

ese esı 
han çapında b\l) ~khik 'erenler 
• elcU. i ·nac, rı.::ıun en inl_rini 
o~'Uldat:ı!l lir oı' .trıı olJu; c te 
hinde, teneke se<l 'erili. 

'.l'anbar da bir ·!ettir. Ama C.C.. 
mil 3 ult. "Alet" ın, her ı.uın. a.ı:ıI
ı ıaz m:ı.hr('m lir 3 Erl var. ll t.un 
Mrrını \erme.'• i , kendini l ulln· 
nan er ı lmdrct"nl d ner. Daha 
doğru u :1 te t ıl nnlı km' <'tl r 
\'orcn elin ı,endi dir. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

Kimler zçzn 
kımlere n 

hazır anıqor; 

sıb 01.uqor? 
azik bır mevzu anuı, her 

halde bir hal sureti bulu
na.cağını zannederiz. Nuiklı i 
şurada: Bir taktın vatandaşla.rm 
gece yarısına doı'.;TU Beyoğlun
dan !stanbula bir nakil vnsıt:ısile 
dönmelerini temin icin temenni
de bulunur!ten, diğer bir tnknn 
vatandaşlan da bu nimetten mnh
rum etmefü istemicı gibi olaca. 
ğız .•• 

lznh edelim: Gece yansuın 
doğru Şehir Tiyatrosu önünde bir 
kıı.ç otobüs bulunduruluyor. Bun
dan ma.ksnt tiyatrodan boşalını; 
kimselerl "Hamlet,, mi, "Kral 
Lir,, mi, "Halk Düşmn.nı., mı, her 
ne gönnl.işlerse, duyduklan he
yecanın asaletine U} gun bir Us
liipla evlerine götürcbilmeği te
mindir. Yoksa tiyatro ka.ınsrn
dan çıkar çıkmaz, anası bahası 

tarafından tcrkedllmiş çoctü gi
bi sokak ortnsmd:ı kıılıı.rak "silrt 
J.\llah kerim", köprüler geçip e
vin yolunu bulmnğa çalışmak, 
yüksek tiyatro zevki namına cid
den bir zulUm olur. 

Fakat bu tedbirden l. y tiyle 
istifade edebiliyor muyuz ba.kn
lrm? Temsil biteceğine yakın ti· 
yatro kapISI önilne dizilmiş olan 
nazenin otobüslere meyhanPler
den, gazinolardan sallan:ı sallana 
çıkım müşterilerle evlerine geç 

hane işlerinin harıcinde bir 
mevzua dair hiç bir zaman ko-
nuşmuş değiliz. 

Ben sual tarzını deği ·tirdırn. 
Başka bir tarafa geçtim: 

- Polise malumat vermeğe 
gelmeden önce Mıstı;r !zidor 
hakkında şur~an buradan bazı 
malumat ara.stırmrn olacaksınız .• 
Mesela. ekseriyetle devam ettiği 
yerlerden... Kendisi oldukça ta
nmmıs bir adamdı değil mı? 

- Bilhassa mali mahfillerde 
tanınmış bir simaydı. Oralarda 
bütün aklıma r:elen şahıslardan 
sonışturdum. Mister lzidorun 
akrabası olup olmadığını o ci. 
hetten tahkikat yapamadım. 
Azası bulunduğu klüpten sor
dum. Yemek yediği lokant:ıl~r
dan araştırdım. Ve biz.im yazı -
hane civarmdakı kimsel .. rdcn 
tahkikat yaptımsa da. hic ma-
1rıroat alamndım. Onun üzerine 
bur.:ı.ya geldim. 

- Şu halde bu adam, son 
defa olarak Loderdeyl sokağın· 
daki evinden bir kadınla b ra · 
ber <'ıkarken ,görülmüş ... 'V_.e bu 
kadın, tarifinden anladı.r.,'lmız 
vechile, bir kaç hafta evyel 
Mister lzıdorun y~hanesınc 
gelen kadındır. Vazıyet bu mer-
kezde... . d 

- Evet efendim. Bemm e, 
anladığım bu! .• 

Genç katip, rnfif ttiş Jalvanm 
birkaç sualine daha cevap ver
dikten sonra çıkıp gitti. 

(Devamı var) 

g.tmek itiyadında bulun n Bo
hem ruhlu zevatm bir fırs:ıtla. 
dolduğunu görü>oruz. 

O kadar ki, tiyatro h:ılkı sökül! 
ettii;i znman otobUslerde bir kaç 
küçük yer kalmış olu) or ... Gire
bilenler, eookun bir gece ya.rısI 
safasmm, b:ızan şakrak mii.niler 
ve dokuna1dı w.z llf'r çıfurmak 
suretinde tecE'lli eden yü':sek ~ 
mat:nmna caresiz uyarak evlerlne 
kad:ır geleb ıme ·i nimE't ., yıy~ 
lnr. Geri yanı, trnmvnylarda za.• 
ten yer bulamıyaeağı için yaya ••. 

Şimdi bu otobüsleıin, münha
sıran tiyatrodan çıkan h:ılka tah
sis ~lmesini istemE'k muvafık 
bir fik"rdir. Çür!lru bu halk arn
smdn fi h:ıl-.Lm uz:ı.k semtlerden 
gelen' ve hafta.da bir bu külfet: 
ihtiyar edrbil n ailelcr vıı.rdır. 
Fnknt diğer tnrııftan tiyatro hü
rici neııcli vatnn-i:ı"lları da naki! 
vasıtasmdan mahrum b:ra.kına :.ı 
tavsiyeye d"liıniz varnuyor. 

O halde ne yapmalı? 
Otobil!llcri bir hnrek€t cetve

line tabi tutnrn.k, o saatlerde ev
vell Ş~ir Tiyatrosundan ç.ı.kan
ları, sonra d!l per:ı.kende yolcul'\.o 
n tasıroak üzer~ iki muntazam 
~fer yapmn :ı. mecbur etmek v 
bunun kola.ylığmı göstermek 
mümkiln deb"il mJ.dir? 

Otobüsleri muayyen saAtlerdo 
hareltet ett"rmck, esasen, hem 
halkın, hem de otobüsçillcrin 
menfaatine u~ nr bir teJbir olur 
B:ız:ın bo gilm ~•ten kurtul::ı
cn' lan g i, do:duktan sonra d 
bir daha gE'l"p gclmiyccekleri 
haY.kmda. az çok fikrimiz o ur ve 
sokuk ~ l.ınncm bed aht bir 
lacakh gibi üm"t ve ıztımp iı; 
de bC'klem ktc-n kurtuluruz 

HIKUET MÜNiR 

lt.izar 
"Ya mılmış vak lard:ın.. ndlI hl 

kll.)cmtzın eon kısmı yazımızm çok. 

ıuğundan dolayı konamam~tır. özU 
dil rız. 

ISTANBUI BUEl>lVESI 
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' lmI"tJr 
:lU ... hnf:kında Nafia 

n a'd {, m mnluma
n i.oordinasyon heyc

&rar almak suretiyle 
n .e ıl·al lc.:ri yapılmış 

· n·ardır: 
a sarfiyle Mer.~mcn 

ova.s n~h ı c kı .,d lenin tamir 
ve islahı ıle .,uln.ma şeb~kesin . 
drn noır·an ka1an imarat ve in
şa:ıtm i'crn ... li, :..u..:>17 Era sar
fiyb Hn~}öaki Amikoğlu ba. 
takhklarmm kunıtulma ı ve Asi 
nchrir'"l ıs! ht i'"leri, 524.133 li
ra s:ırfiyle Nazilli ovası su sa
hil sulama kanalının no!..sanla . 
nnın ikTP~li 'e bu kanal üztrin
dc venid n v rtırılncak priz ve 
sınai iırı"latm in~~sr. 

Koordinasyon hcyctir.den ka
rar nlmak suretiyle eksiltmeye 
konulan i ı::-r . :.mlardır: 

'.147.122 lira sarfiyle Apolyon 
daki seddclerin sekiz metre ra. 
knnına kadar yükseltilmesi ve 
dalgalara karşı mukavemetin 
temini iein tas ile kaplanması 
işleri, ::'68.907 lir.;ı. sarfilc Koca.
çay üzerinde bir regilfıtör ile 
sağ sahil sulnma kana ları haf -
riyatı ve in5aatı ve Mürüvvet . 
Jer dere inin ıslahı işleri, 416 
bin 967 lira sarfiyle Kayser~ 
bataklıklarının kurutulm~ı ve 
Sarımsaklı suyu ve tabilerinin 
ıslahı irleri stop koodinasyon 
heyetinden karan alınmış olup 
da eksiltmeye konulmak iizere 
olan işler arasında 7.200.000 
lira sarfiyle Ank~ra lağım te
sisatının in.~'lSı da vardır. 

Koordinasyon karan alrnmak 
üzere Bac~vekfılete arzedilmiş o -

F ·n 
y 

·zme ini 
madan 

Memuriyete tayin 
edilenlere dair 

Ankrını, 12 (Hususi) - Altı yıl 
dan az tah illi yillt&ek okul mezun
lıı.rmın fiili cskcrlik hizmetini yap· 
madnn herhan'!i. mna lı veya ile -
retli bir vazilcye vckülctcn tny:n
leri halinde Vcl.alette geçen müd· 
detlerin yeni bart>min 12 nci dere 
cr~sindc gc!:lllrsı ı:ı.zmı gelen :rrild
detin he..: bmd1 gözöntine almıp 
nlmamryıı.c:ığt tercddUdli mucip ol
muş, Maliye Vekfileti bu i~i. hes:ıp 
aivaniyle ~arak yeni bir k.:ı -
rn.r ~tır. Bu karam. göre bu gi
bi yUksek okul mezunl:ı.rnım 12 ci 
ve bu derecelerde geçen müddet
leri 12 ncl der cenin hsnbmda göz 
önilne alıruı.:alcttr. 

• 
ş e ras~z 

em I< verme< 
Verp,iden muaf 

tu uluyor 
Anl:n.rn, 12 (Hususi) - Maden· 

lcr ve ~r runa.i mlie~:ıeselerde c;a
h<::.:ın işe; l"rin bu yC'rlcrde paras:z 
o1ara!c )<.diri p yatırrlnınlarındruı 

da "iC • aran'iı'h o.nl:ı.şılıru.~. Mali-
ye V tileti bu yedirip yatırılma
nın ürrC't mnhiyetlnde olmadığını 

gözön ·ne nler ı: b •nlardnn biç bir 
vergi kesil.-nrmcsi lfı.zım geldiği 
ni nliı.lm.dar:n.rn bll<llrm~tir. 

• nn 

Şehrimızde balunan Maari..: 
Vekili Hn an Ali Yücel. bir kaç 
gün burada k:ıl:ı' :ık tetkiklerde 
bu unacaktır. 

Dün Devlet matb:ı.ru:ında r.ıeş
gul c'mu tur. BurrUn ILilhendis 
rn '.t ' !ni Z:}aret edecektir. 

Y e~i tayinler 
An!t:ır.:ı, iZ m • •ı ') - Bur~3 

t.npu olctl m · ' rl Jne EdirnP. tn
pu s cil mi:d""rU Salih, lstanb ıl 
grupu tnpu cil mlidürlli •une • a 
n!l. tapu r. U .. rli Cem"'l Uya 
ruk, l\:n.dı .. y 1 adastro mlM"irlü · 
ğün" 1s nb 1 ltontrol memurların
dı:ı.n Ilt_ t"n na.ltil suretile tn 
yfa cdilmi.)crdlr. 

VAK JT 

ltaiyanLara 
•• gore 

Alman iktisat 
nazırının nu l<u 

zır l (Baş tarafı 1 incide) 
ve Vaşingtondııki kapitalist müttefik· 
ler güzel nutuklarına zayıf mukavo· 
metlerine rağmen hlç bir §eyl de~
Urmt>g-e muvaffak olamıyncaltlardır. 
Bu itll!ak dünyada şimdiye lmdar ya· 
pııan hareketlerin en saçmasıdır. Srrt 
iktı.endt bakımdan lnglllz, Amerikan 
ve Sovyet iktısadl sahaları nrasmda 
hiç bir mUhlm mUb:ı.delc lmk!ını mev· 
cut değlldlr. Bundan ba§kn SovycUer 
Birliğinin inhisarcı tcmayUllerl ile ln 
gillzlerin ve Amerlkll!ılnrın serbest 
mUb:ı.delc usulleri ayni seviyeye getı. 
rilemez. 

lan işler şuıılarJ1r: 1 
77.914 l!ra surfılc Ceyhc>.n neh 

ri güzer.,~ 1ıı"rla vnntmlac"k se j 
de i•1c-:ı::ıtı, 633 !81 lira f:nrfiyle 
Erzincandaki Vc.zlıerti dercsini:ı 

durnu çayın:n ıslahı, Adapazarı 
civarındaki bat~klıklarm kuru
tulması, Akhisar ovası ile Os. 
mancık civarının sulanmasına 
nit faaliyet de inkisaf etmekte
dir. ıslahı İ"i tııl unm 'l '•tc..::lır 1 

Bundın b::ı. :rn E kı"chir ova-1 
sının s ılnnmas· ic::n baraj ve 
k.;ı.nı:ı.llnr in ~sı ;ıe Erbaa. A
nı.:ısya, Si'i:k:?. .\ 'an\'a ovaları ı 
nın sular .. 'll~ ı. Sa!-.::>rya ve Mü-

Zemin üzerindeki ctUdle~·i bit 
mi"tir. Bır kısmınm keşifleri 
\"ff'>!lmaktadır. Bu k:ş ihaleleri 
y.?,pılarak ilkbahara inşaata 
baslanacaktır. 

z 
.lliililno, 12 (A.A.) 
Corriera Delin Sera, yazıyor : 

• @ 1r ırı/? 
.. 48 

• 

orvuç sa 1ftila fn~ 
nomucuefdı 

I.ondı a, 12 (A,A.) - Hava 
nezareti teb:ığinin bır ilavesın. 
de kay~-dılaı;:ine göre, dün ge
ce yarısınd:m bu sabah fecir 
vaktiı. · k~ r lnr•iliz hava kuv
vetlerine nhns..ıp kuvvetli te. 
şe1ckuller • crveç sahilinde Ale· 
sundd::ııı Li .• ere l;ndar bir çok 
nskeri hcc.:.!lcri bombardıman 
etmişler ve mitralyöz ateşi al~ 
tına almışlardır 

Bu taarruzlu netice.:ıınde bir 
düşm:m ıar.c grmi--i ya!oım·ş ve 
daha az ton-:. i:i~ baz: gemilere 
is:ı.bctler kavd"dılmiştir. Bun. 
dan başka h:ıva meydanlarında. 
tayyareler ve binalar hasar~ 
uğra tı 1 m ıştı:. 

Londra, 12 ( A.A) - Hava 
nezaretinin tebliği! 

Dün gece ln.l!ilız bomba tay
yareleri Emdene ve Almanya
run şimal batısındaki diğer he. 
deflere ta;ı.rruz etmişlerdir. Tay 
yarelerimiz ayrılırken büyük 
yangırJar <:ıkm·ş bulunuyordu. 

Sahil tayyarelerimiz de Nor
veç ve Frise adaları açıkların
dayken düı;,man iaşe gemisine 
hücum eylemişlerdir. 

Norveçte bir balıkynğı fabri. 
kası d.;ı. bombalanmı§tır. 

Taarruz devriyeleri yapan av 
tayyarelerimiz Fransauaki düş ~ 
man tayyare meydanlarına taar 
mzlar<la bulunmuşlardır. 

Gece hareketlerinden bir sahil 
tayyaremiz üssüne dönmemiştir. 

Aza denizi 
harb·n.n 

şayanıdikkat 
_rapuru 

• I 
Bcrlm, 112 ( A.A.) 
D.N.B. ajansı Azak denizi mu. 

h:ıre:.c!eri h.;:.klı:ında aşağıdaki 
raporu almıııtır: 

Son za:mı.rı arda ma .. er;al Bud;. 
.:?nt. ''Almanlar hiç bir zaman 
Dınyepcr'm ger:sindeltı araziye 
ayak b:ırmıyac.:.klardır •· demiş
ti. Fakat bir müdaet ı:ıoııra Sov. 
yetler m~vzilerini teı k~tmck ve 
Dinyeper'ın ~erisine <:ekilmek 
zorunda kalm:şlardır. D~manın 
bir kısım kuvvetleri Nogav Ste. 
pinden ~~çerek, Melitopol • IA.
porojie demiryolu boyur.ca yer_ 
lesmiştir. 

Bu hattın ılerisinde ve geri. 
sinde Sovyct1er uzun zamandan. 
beri Donetz hnvz.;.sının cenubu. 
nu müdafaa ic:in mevziler hazır. 
lnmışlardi, Sovyctler Alman ile
ri hareketini muhakkak burada 
durdurmlk istemiç!crdir. Sov. 
yetler buraya alelacele takviye 
kıtal~rı ve en b:.ışta Kafkr.sya
nm ı:üzide tü.'"!'lenlerini gönder. 
m.iştir. Dinvcper kıtala:rmm geri 
kalan !usmiyle bu kuvvetler bol. 
şevilderin 9 uncu ve 18 inci or
dularını te~kil etmişlerdir. 

Bu arada Alman daz ve avcı 
ve pırnde teşkilleri Stepten geçe
rek Sovyet mevzilerine kadar 
ilcrlemis!erdir. Bu teşkillerin 
vazifosi mUdafaad.:ı. knlmak ve 
bu c~r~evede düşmanı tutmak. 
tan ibnretti 

Bu ~ünler, ""•:n günlerdi. Çün. 
kil dÜ'"man. Alman :tuvvct!eri ta
rafından kıtndan tamnmiyle 
ayrılmış bulunan Kırı.n ile irti
c;.t tesisi ic:in bir çok defalar 
varma tcc.oebbü~1cri vapmıı;trr. 
Fa:,at 60 mermi birden atnn ba. 
tarval2rın kufüımlmnsma \"e .sid. 
d tli t~nk hücumlarına rağmen. 
d:.i r.ıan '1.r:-.. ide bir metre bile 
ılcrlemişlerdir. Dilş_ 
mın·n mukabil hücumları. mü. 
afocr•n çelik scddi 1rnrşıı:ımda 

:ıkim v:ılmaktavdi. Solşevikl<!r . 
ııck C'O~ tank kaybetmekte. ölü 
\; e P<lİr ''cmıektevdiler. Muha. 
,. b01 ert> P.nrr"n Jn•ı:ıl~rI d:ı cesa. 
r•tle ;ı:Hrrı k e1 mic.-+ir 

Sovvct kütleleri ~ı~~litopol va 
Zan"lroiie arn~ırıc'laki du\•arı del_ 
meğe boşwı" uğraşırken mukad-

Alman 
batarqa.iarz 
ing•lter enin 

cenup sahilini 

nerıin, 12 (A.A.) 
D .N.B. nin ruıkerl b!r memba

dan öğrendiğine göre Alman ordu
sunun uzun menzilli bataryaları 

teşrinievvelin 12 nci gUnU öğle -
den sonra 1ngUtercnin cenup sa -
bilinde Duvr clvnrmdaki bazı mU
hİln n.sked tes!satı bombardmı:ı.n 
ctmi§lerdir. 

Bir çok mermilerin hedefe isa
bet ettiği görlllmUştUr. 

l[ahlre, 12 (A.A.) - İngiliz orta 
şark t:mumt karıırglUımm tebliği: 

Bir gece evvel maruz lmldıklan bU
yUlc ınuva!!nkl.yetslzllğe rağmen bir. 
çok Alman tnnkln.rı 10-11 Teşriniev
vel gecesi yine Tobruk'un cenup ve 
cenubu garb!slno yıı.klaşmışlnrdır. 

Harlct mmtakıımızın isUhkO.mlı:ı.rr 
na takriben bir ınll mesafedo bulunan 
b:ışkn bir dL'ılemo istasyonuna da ta. 
nrruz edllm~Ur. Zaylıı.tı:nız iki mnk· 
tul vo yodl yaralıdan •ibarottlr. Diğer 
mmtalmlnrdn. ya.z aylıumd:ı. cesura.ne 
ve nzimk!rane bir hnrckct neticesin· 
de kııznndıklnrı tc§ebbUs knbiil~tlni 
almdl eller.nde bulunduran keşif kol. 
lıı.rımızdan bir kısmı pek mcmnuniye· 
te şo.ynn neticelerle tanrruzt tablye
lerlne de\'B.m etmektedirler. Cenubu 
garbi mıntaka.smda bir Avusturıılya 
ke.lf koıu bir ltnlynn znblUni esir nı
mış ve kumnndasrndaki mutrczeyi ta· 
mnmile imha. etml.§Ur. Ayni nııntakıı.. 
da b:.ı!Jka bir ke~ lwlumuz 114 kişi
den mt!rckltcp bir düşman grupunu 
pusuya dUşUrmUş ve grup rlcııt eder· 
ken sahada. 40 ölü bırakınıstır. Keai! 
ltollnrımız bundan sonra zayiata ug-. 
rnmadan geri çekllmişUr. 

O clvıırda :fnnliyctte bulunan dllş

man::ı ~ klşUlk bnşkıı bir keşif kolu 
pusuya dU§UrUlcrck tamamlle lmhn 
edilml§Ur. 

Viaz1na cephesi 
harbinde 

(Baş taraft 1 incide) 
Sovyet askerlerinin intizalllS!Z lwl 
Jnr hnllncle yapmağa tcşeb'!füs et
tikleri yarma hn.rekctlcri n.kinı 
knlmIPtır. Bu teşebbUsler Sovyct
lerin esasen kruılı olan za.yintıarı
nı geniş mikyasta nrttmntf}tır. 

200 metrelik kUçUk bir muhare
be ınmt.nko.smda 850 Sovyet aske
rinin mnklül dilştilb'Ü tceb"t cdil
mi<;ıtir. Burada nllı arabalardan 
mUrekkep bir kol da Alman ıı.tcşL
le tahrip edil.:niııtir. Biraz ileride 
traktör ve top yfiklü 300 kamyon 
enkazı görillmcld(.'! idi. 

So\•yetlerin uğrnmış oldukları 
fclü.kct, Londronın siyasi mahfiWı 
de hııltiki bir ye!s fovlit etmiştir. 
İngilizler, ~ovyctlcrin asken sat • 
vet!erinln tasfiyesinden sonrn 9lup 
b~tecek şeyleri der'n bir endi~e i
çinde dtiı;linmcktedlr. 

Londr~dan beynn edildiğine gö
re, ln~iltcrenin nczi, Amerikan 
efkar: mnumiycsinde çok rne&um 
bir tesir icra etmiş olduğundan blr 
şeyler yapm:ı.k ve hem de bunl:ı.n 
acilen yapmalt lazım gelmektedir. 

Bu gazete devarn ediyor: 
Fnknt lngiltcre, Sovyet'ere yar 

dun etmek için hiçbir şey yapa • 
maz. Ve Aınerilmn gazetelcıi 1n. 
giliz erkfımbnrbiyes ne derhal Av
rupa kıtasınn asker ihr::.ç edilme
sini tnvs:ye ederken herhnldc lfı . 
tüe ediyorlar. 

Vnşingtonda lngillz donnnması -
nm ne gibi mU~lıUlatn maruz bll' • 
lunduğu meçhul değildir. tnrriliz 
donanmasını macernlarn sevket -
mek istemek, istihzadan bar;ka bir 
şey değildir. Diğer taraftan izzeti 
nefsi yaralanmış olnn İngilizler, 
Okynnusun öblir tarnfmdalti ye ~ 

ğenlerinin nazarında iadei itibar 
etmek için herhalde blr takım c;n. 
relere baş vuracaklardır. 

Korriern Della Sera, netice ola· 
rnk eliyor ki: 

Bu dn 1nglllz efkan umumiycsin 
de zihinleri te§evvU5e uğratan v.;: 
bir ha~ li zamnndanbeıi hnki!ti bir 
kargaşalık intibaı tevlit eden se -
l;>eplerden bir!dlr. 

Diğer bir gazetenin 
neşriyatı 

ımıano, 12 (A.,\.) - StefnnJ Ajnn. 
srr.dan: 

Popolo d'ltalla gazetesi, Almanya. 
nm Sovyet ordularını .lremirmek vo 
imha etmekten ibaret olan gayesi • 
n1n İngilizler ve Amerikalılar tarafın. 
dan çok geç nnlaşıldığmı yazıyor ve 
diyor ki: 

"lnglllzlcrıc Amerikıılılar bir ara. 
lık Almanlarla mUttc!iklerlnln yerle. 
rinde saydıklarını zannederek Rus 
mukabil taarruzlarmdan bahse baş • 
Iıı.mışlar ve Mnrcl}al Tfmoçcnkonun 
zaferi elde etml§ olduğunıı ln:ınmış.
ıardı." 

Funk bilhassa şunları s6ylcm~Ur: 
- Şark mmtakal:ı.rının kurtarılma.· 

sile alım ve satım ıc;ın zengin pazar· 
lara yol açılmı~tır. Avrupn toprak kn 
zanmı;:ıtır. ÇUnl:U Sovyetlcr Blrllğl b1r 
Avnıpn memleketi sayılmıyordu. Şlın.. 
diye lmdar .Avrupa kıtası bUtUn lm· 
ktınln rınd'ln tamam'lc lııtl!nde etme· 
mlştl. Almanya dllnya t!cnret f!krlnc 
hlc; bir vec;hlle mur.rrz de{llldir. Almnn 
ya em!)"rynllst mnl:sr:.tııırla yc.p:Inn 
tlc-ı ,.~t. kredi \"C' ıJPrm'lye eullstlmnl· 
lerlne karşı mUcad.1 edlyor. İngilte
re şimdiye ka l:ır böyle yapmı§tI. Al· 
mnnyrı plutolmıtllc cmperynUzınl tah 
rlp etmelc V'.l beyn ımııeı ticareti muh 
telif lktlsatıarı kcıl yln§tıra<.'nk dUrUst 
bir vasıta haline g tlrmek lstlyor . .AJ.. 
manya bunaıın b:ış!tn Avrupa ticaret 
:nerkcz!nln A vrup:ı a hasında kalına· 
sım ı.stıyor. tıcrde lktı-:ı.dt harpte hiç 
bir muvat!aklyct ümidi kalmadığı zıı.· 
man lhtll~flnr d:ı.h!l kolay'Jıklıı bertil .. 
raf cdılccekUr. Avrupa ikt1sadtyatı 
gelecek senelerde lstlh!::ıl ile lstlhlt'ı.k 
tırnsınj:ı blr muv:ız:me haBll olacak 
şeklide ıs:nh cd.l"ccktır. 

Jiöııl:;-chcrı;, 12 (A.A.) - K6cl.gs· 
berg'd0 29 uncu ~ark Almanya funn· 
nm nçııı,ı mUnasebcUle Almnn dev. 
ıet relsl Hltlcr fuar komltcs1ne ~ağ:· 
daki telgrafı çckml§Ur: 
"Alm:ın a.s!cerlerinl.n knhrnmnnlığı 

ile ııarkta yaratıınn yeni vazıyet 29 
uncu Şarld Almanya fu:ı.rmo. çolt ge· 
niş iktıs:ıdl topraklarda ~n! işletme 
kaynaklan açmaktadır. Bu gayretle
rin muvaffak olın!l!lını dllerlm,,, 
~~~~-o~~~~-

A z ak denizi harhı 
bitli 

(Baş tarafı 1 incide) 
bck!lycn ~ubctten kurtuınmıyacnk • 
lardır. Daha. ııtrodiden lltl yüz binden 
fnzlıı. eslr vardır. Bu m!ktnr glttlkı;e 
a:tmaktadır. 

DUn geco muharebe tayyareleri cep 
h:min merkez mıntakasrnda dllşma • 
nın yUrUyUtı kollennı ve ş1mcnd1fer 

hatı:mnı bUytjk bir muvaffakıyeUe 

oombardı:nan etml~lerclır. Leningra _ 
dm ın.e trslsatınn karşı do. müessir 
t:ııı:ruzı •r y pılmı~tır. lngliterenln la.. 
ı;-csınl t m n eden mUnalmlt\tn karşı 

ynpılo.n r.1.! :ı. 1 ı>Je Alman dcnlzaltl. 
ıo.rı Atl:ıntH:tc ccm'\n 23 bin tonluk 
3 vnp..:r l:ıtın11:;ılardır. lllr nıuhare. 
be tayya,e .. 1!z Fer<>. u.lı:hnrı a~·ğında 
ccm'ln 3 'bin tonlulc S tlcnret vapuru 
IJ:ıurm ,tır. 

"Gerek bu nevmldnne mukavemet, 
gerek Amerikıı ile 1ng11tercnin tngl • 
ıız ve mihver orduları arıısına t kaç 
olarak Çin ve Hind ordularını koy • 
mak için sarlettiklerl gayretle: birer 
yarım tedbir olmaktan ileri geçemez. 
İngiltcrcnln bizzat lcencll nslcerlerlle 
mihver lrudreU nskcr!ye3lnln l:ar:ısın 
da ltalncağı saat y:ı.ıcıa.:nrıktı:ı lır. 

tnr;"ilterc kenıil ordusuna itimat edr • 11.12 te rlnltvvel gecesi Alman 
medlği için mihver orduları ı:e lmrşı. tayyar ı~rl tnzııt ren n e• ı f n ı kl de 
lqmaktan d:ı.ima içtln:ıp etmi~ tir·• ::iz m.ı:.t:ı:: '3.n.!a c :-ı~r:. lJ 00 tunıuıc 

•
1Ht\c!lseler, yeni Avrupıınm askeri .ki tıc. .. rc.t \ap..ıru b;ı.t rm:,I rJır ı.ı ı. 

kudretine itlmo.t ~tmlş olanları haklı vl.'; blr tıcnrct v3 purunn b r c: a 
göstermI,,Ur. Sovyet ord ılnrmın im- isabet eder ·~ yanmı~tu 
hasuıd:ın sonra, ~lm:li Plout.>crnUk lng!ltor 'l n cenubu e rkl ve cenubu 
servet ve lhti§amm dn. ezilmesi sıra. garbi sa!l.llcr,r.de t ~: r rn ydan arı 
sı gelml~lr." na ve asl:erl tesllkltc mUe., lr taar • 

"Sovyet aakcrl lktıd:ınnın yıkıl • ruzlar ~c;>•lmı,tır. 
ması, mihver Ploutocrntle'yc kar.ı Dlln f;< ~ b rkn<: ln ,ı:ız. l yyıırcal 
tam zaferine doğru ntılm:ıı blı,;1Ulc ı:..r ..... ,.,.,_. n•r. !ilnıall gnrl:ıl m •• rn n.s~n. 
adımdır. ŞiınnU Amer!l:a. halkı term un bnzı nn r ı• •re lnfllAk eulcı ve 
mUl ile hareket ederse c;ok mııkuı bir ynrı ~ın çıl· l<.'I b mbalar atmışt:ı.ra11 
iş yııpmıa olacak ve mister Rcz\·cHI r.n ıı :ır az ur. 
her istediğini yapmakta scrb~'lt bı • 0 
rakırsa, içtinap etmesi ve uzııl·ta kal. 3 • • ! 
ması icap eden fel~lcetıl ::ıir hl ~ n f ~~ r .. ~· yan u ...... (ft h~ 
sUrUklenmlş bulunacaktır. M hvertn , ' 
z:ı.feri muhakkalctır. Ploutocrstic'ler ~ • ~ r. ~ • r 

1
, ~ r ş n,,. 1 

fhtilOJin maddi ve manevi kıtı·vctıe • l J ·~ .:.ı u ~ ~ • ., , ~"" J 
rln1 tahminde nldanmışle.rdır. Buyuk ·r Bas tarafı 1 iı ,.;1e) 
Britnnyanın aıtın mndenlerino lstına• 

1 

c::ıt. ma1:dne Ye kimya maddelc-
~.ıcn hakimiyet ve hcgemo:ıyn ı ar ri ~bnder~ccktir. 
tık maziye nltUr. Milletlerin ı:blrl.~! 

deratlnn diğer bir kesimde ka.çı- ynpmalan saatl çalmı~trr." Di.Eter t~rafta.n Bulgar Hari • 
nılmaz bir surette ta.hakkuk et. ciyc Nazırı Popof Pe Jtalyanın 
m~ı-t ... ,•di. Dinveper'in eimalde Londra, 12 (A.A.) Sofyn, elç~si .I\cııt ~fcır:i tmti a-
gec:tikten eonra tank ta..,!cilleri ve N evyor:;: Taynl°s ee.zetcdnin dlr 

1 

~:: ~ .. 1 3 bır ılı:tn:a.dı anlaşma da 
motörlil tümenler, Sovretleri ar- Iomatik muhıı.birl Avrııı>a' :ı. bir ımzalaı:r..u~tır. 
kadnn vurmak için cenup doğusu 1ngi!!z ihraç ha.rclteli ihllinnll.nden • * "' . 
istikametinde denize doğru iler. bahscderc'c ı:öylc d'yor: 1 Sofpa, 12 ( A.A_.) - Bır Ma-
lemişlerdir • B r ihl'n'" hrrc'cetin" tc:ıebbUs r.:ır t~c~ret heyetı butava ,ıreL 

Sovyet generalleri, ordularının etmek için· gercltcn vnsıtc•arıraız mi ·tıı·. , I_Ic:;:~t i~d ~cmlcket ~
tehlike!i bir vaziyette olduğn.ıu clsa 'di, b·ı f r:::ıtı pek ı:ı.şlldir ola- rı:~ n_d:ı.a tıcaret n:unacebetl~n-. 
cok ı::e<: an'""'llşlardır. Ord•ılara rnk ı e.çırmnztlı';. rr..ka.t bu vno.tn· nm <ıurumunu t:.>tl:ıl: ed~cektır. 
aleUlccle ri t emri verilmi'"'tir. !ar mevcut değil.:ı.-. • ., • 
Fak.:ı.t bunlar kendilerini takip Dli'.lmanı gerek denizden ve ge- Safyt•, 1~ ( A,A.) - Bulgnris. 
eden dağ ve piyade tümı:.-nlerhı- rck"~ hnv~:ınn n.blu'm altına al - tnn d~hiliye r. ... zırı Gabrov~ki 
den kurtul2mamışlardır. Bund"'n ma.!:Ia bere.her, denJzlcrin nc;rk J:ııl- Bukarisi.ana. yeni ilhak ccii1-n 
evvelki c:ok <:etin rnildiıfna mu. , masmı temin cdiyonı:= Bu surf'tlc toprak1ardaki beiediye reislcrile 
hnrcbclerine rağmen Alman kı- Rusynyn. yn.lne Aıncr:::a ve ln"il- r.öri.i:m~:r Uzerc Üsklibe gitmi:'1-
taları bo]c.-evikleri rahat bırak- terden <le'r l, h., :tiı. memleketler- tir. 
m:ımış ve onl.:ı.n dnirra yeni mı.1_ <len de m:ı.lz mo y tiştirJme!tte - :::=============. 
harcbeler va.omağa zorl:ımıtılar. tlir. Rus mı;."· v"'m"t kudrethl fo - , ı::o't yardım ctıncll~1z. ÇUnkU Rus· 
dır sıla.r z bir St'r c t -:eı .. ~~·- l.cb li- l e<l durumun vah m old~ıı'{ıınu t.5y 

Bu ~ırada tankltı.rnruı !::ılıile yeti ~·aln z b·ı y:.>,.i•mn b-ı ·ı:.~·r. ı L1~·: l:fl"i <le •llCr. Dı •m bun _ 
doğru !lerJe-.n; .ı .. r ve boln~vikle. Aynı g:ız te d!~ r blr yı:'t ıi:- (:-'1 c ha r~nnUı~. A:n='"P:a \'e l1nt
rin rica tini kati surette kesrn* ııöyle diyor: t.l ln· :· h• ~ lehli <eyi ı.nHnınrş do-
lcrdir, P.us müttefıl:lcı :.mizc silrııtlc ve i:i.!::. c.ir. 
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8.83 Hafi./ program, 8.45 AJM•, 

9.00 Hafif proı;ram, 9.30 Evin saati, 

12.33 Şarkılar <Hlcazklır makamı), 

12.4~ Ajans, 18.00 Takalm, tUrkU, 

zeybek ve oyun havaları, 13.SO Radyo 
salon orkestrası, 18.08 Radyo caz ve ~ray B 'kt S · ı · K 1 aşa 'r ~şı ~~· ü .eymam1e, a- Ankara at yarışları 

) akrplerını tasfıyeye ugrathlar DUn Ankarada yapılan at yarışla 
tango orkestrası, 18.40 Muhtelif mcı· 
ltamlarden şarkılar, 19.80 Aja.ns, 

19.415 Serbest 10 dakika, 19.5~ Mub· 

telif sololar, 20.15 KonU§ma o(llesk?lv. 

ler lrnnu11uyor), 20.30 Fasıl heyeti, 

21.00 Ziraat takvimi, 21.10 Kanıık 

ıarkrlar, 21.so Ankara sonbahar at 
yarışları neticeleri, 21,45 Dans mUzJğ'i 

22.30 Ajıınıı, 22.45 Anadolu Ajıınsınm 
spor servini. 

arın k . . .. nnm notlcclcrtni :kaydediyoruz: 
uvvetı müsavı olmadıgından oyunlar Blrincl ko~da: suıUn blrlnc!, cö 

heyecan sız oldu nuı ikinci geımi§Ur. suıun iki boy 
!arkla birinci olmuştur. Ganyan bilet 

. elanlar 2!l0 kuru;; aldılar. 

~~~;~ııı~-~~~i~~i~Jif -1: ~ İkinci kO§uda Yosma birinci, H. He. 
~ • ~ tun ikinci, Dıı.ndi Oçtıncll geldiler. 

1~(,;:!j~~~· 1 Yosma blr baş !arkla blrlnclllğl kıı.· 
f"' ' l I zanmıs;tır. Ganyan 640, plaseler 44G 

ve 175 kuru§ aldılar. 

-

'O,Unco koşuda: Yatağıın iki boy 

\ 
1 fıırkıa birinci, Kom!sarj ikinci, Gan· 

1 
ca UçUncU oldu. Ganyan jl30, plAscler 
300 ve 230 kuruş verdi. 

\ 
DördUncU kOfudıı: Heybeli yarml 

! 
boy farkla birinci, Yavuz fkincl, Ds-
\'alaciro UçUncU oldu. Ganyan 4l0, 

'I pllaeler 2l!S ve 105 kuruş verdi. 
Bealncl k~uda: Tomurcuk iki boy 

~ ! :farkla blrtncl, Bozkurt ikinci, Ccıy!An 
l Tek UçUncU oldu. Ganyan 230 kuruı. 
/ j pl&.!eler 120, 13~, 86~ kuruo verdi. 

, J dakika kadar ra.klp!erlnl sıkı bir çen· 
ber 1çine nlan siynh beyazlılar bir iki 

fırsat yakaladılarsa dn. bunlardan ıa.. 

tlfııöe edemediler. BC§lkt&§lılıı.rm sıkı 
tazyıklnl gol ycmedon aUn.tan HUAJ· 
ıuer yavaş, yave.o açılmağa ve biraz 
dn fazın çalışarak oyunu mUtevazln 
bir gekle solunağa muvaffak oldular. 
Bu sırada her ikl taraf zaman zaman 
birbirini tcıhllkeye sokuyordu. 
Akın yapmakta Be§iktll,I rııklb!ne 

teravvuk ediyorsa dn muhacimlerinin 
sıkıqık oynnmalan netice alrnı.ııırnıs 
mani oluyordu. Hll!lln yaptığı akm· 
ıar dRlıa seyrek olmakla beraber da. 
ha fazla tehlike yarauyordu. 

Pazartesi Salı 

13 l.teşrin 14 tteşrin 

ıtamal..IUI 2 ı ltamıu.ao 22 
Hıur: 161 Hızır: J6'? 

VaklUcr \ ' asa.ti Ez:.nl Vwıau Ezunı 
GUneşın 

6h.I 1.2.86 6,10 t2.S7 
do~ğu 

öfıe J:!.00 6.ı7 1%.00 6.~ 

ikindi 15.07 9.3! 15.06 9.86 
Akşnm l'US ıı.oo l7.S1 12.00 
Yntı<ı 19.01 l.80 19.0S 1.30 
lrm:ılc 4.81 10.67 4.8% 11.00 

ZAYi 
Kadırga Uçl1ncU ilk okuldan aıdığım 

ta&dlknameml kaybctUm. Yenialnl 

çıkartııcağımdan 

yoktur. 

eskisinin hUkmU 

AYTEKiN 

~dm jdare etUğl bıı mıı.om Uk devre· 
sinde ikl ve 1kincl devresinde tıç gol 
yapan Kıı.Bımp~n.ııla.r ınUııabakayı 

5-2 galip bitirdiler. 
Ut\.LATA ARAT f - AN'A· 

l>OLVJltSAB 1 

1 
DiinA'i4 maçtan iki görünü.ş 

llboı 

HiJIUin bu canlı müdafaası 30 uncu 
dakikaya kadar devam etti. Ve Beşik• 
taşlılar 3• üncü dakiluu1a ŞilkrUnUn 
verdiği çok gUzel bir ara pasından 

istifade eden lbrahlm vııaıtnsiyte bl· 
rincl gollerini yııpWa.r. Ve devre bU. 

tun çall§mnlara. :rağmen bu ooilce de· 
ği§medcn 1- 0 nihayetlendi. 

Fener stadında son maç Grılatasa• 

ray ile Anadoluhlaar araıımd& yapıldı. 
Çoktanbcrl sahıı.da gtsrmedlğimlz fut 
bol aj:ı.nt ve beynelmilel hakemleri· 
miz.den Nuri Bosııtun !da.resinde ~ 
tadı. 

~ aJanııg-ı taratmdan 
tıq 0~ın ınuclblnce her 

"ı:ıı11 llıda oynanacak olen 
r blrıncı kargıltı§mıı· 

Ve ı;, ...,cref stadlarındıı 

nıldukları görtlldil ve devre sonuna 
doğru bir sayı daha yapan Sllleyma· 
nlyellicr birinci de\·rey!. 2--0 bitir
diler. 

İkinci devTcye Rami kenıllndcn ıı. 

mit edllmlyen bir canlılıkla b8.§ladı 

ve üçllncU dakikada bir karı;ll§o.lıktan 
isllfado ederek yegCLne sııyısmı yaptı. 
Oyun bundan sonra tnmaman Sllley· 
maniye baskısı altına girdi ve üst Us· 
l-0 15 gol daha yapan SUleyınaniyelUer 
maçtan 7-1 galip olarak ayrıldılar. 

GUnUn UçUncU maç ı Galatagençler 
ile Beyoğıuspor arnsmdll. oynandı. 

Hakem Billendin idare ettiği bu maç 
bUtUn tahminleri altüst eden ve rakl. 
bini !.hmııl etmeIJln fena !lnbeUnl 
gösterir blr tekilde Beyoğlusporun 

zayıf rakibine mağlübl~U llc nlha· 
yetlcndl. 

Oyuna çok ihmalkar bir şekilde 
ba§lıyıın ve hattCL iki kişi eksik olarak 
sahaya çıkan Beyoğlusporıuıar bu 
batalannm notlceslnl pelt çabuk gör
dllter. Rakiplerinin kcndllerlnl ihmal 
etmesinden ıstıfadi! eden Galntııgcnç. 
!er canlı bir §ekllde çalışarak rakip 
ko.leyl tehdide başladılar. Ve on daki· 
kn içinde UstUste iki gol kazandılar. 
Beyoğıusponnı eksik olan iki oyuncu· 
su gelerek takım tamamlnndı ise de 
iş işten geçmiş ve Gnlatngençlerln o. 
yunculan bUtUn enerjllcrl ille oynama· 
ğa b~lamrşlardır. Neteklm devre son 
ıarma doğru bir sayı daha yapan Ga· 
latagcnçler devreyi 8-0 galip bitir. 
diler. 

tldnci devrede Beyoğlusporluıar çok 
çalıştılaı·sa dn ancak iki gol yepabU· 
diler. Sonlara doğru Galo.tagençlcrin 
merkez muhnclmi bir sayı daba yap· 
tığından oyun 4- 2 Beyoğlusporun 

mağlftbiyetl Ue nihayetlendi. 

HEŞlKT,\Ş 6 - HlLAL O 

Şerct stadında gUnUn son ve diğer
lerine nazaran mühimce maçı Be§ik· 
ta§ ne HilD.l anı.smda yapıldı. 

Hi1!1 her zamanki kadrosunu mu· 
hafııza ediyordu. Oyun seri hamleler. 
le bUcuma kalkan Be§ikt~lılıı.nn bas· 
kısı altına girmekte gcçlkm~. On 

İkinci devreye Bc§tkta§lılar çok 
canlı ba§lndılıır. Tek kale haUııdc do· 
vo.m eı.lcn oyunda Beolktn§m gol o.de. 
dini nrtırması bekleniyordu. Not.ekim. 
3 UncU dakikada bir kargeşalıktan is 
Wade edon HU.eyin ikinci golU yap· 
makta mllaklllO.tn uğramadı. Bu sayı. 
dan sonra HU!llller yoruldular ve 
mağlöblyetl kabul etmiş bir §cldlde 
oynamağo. başladılar. 

Bundan isWade eden siyah beyaz 
lılar üstUstc d6rt gol daha yaparak 
maçı 6--0 gibi açık bir sayı farldyl• 

kazandılar. 

TAKSİM ' - JnJMEUH1SAU l 
Fcnerbabçe stadrndll. gtlnlln llk mn 

çı Takslnı ne Rumellhlso.r arasmdn 
yapıldı. Muze!'terln idare ettiği bu 
maçrn ilk devresi 1-0 Rumellhisann 
galibiyeti ile bittl l.so do ikinci devre
de rakiplerine iki gol yapan Taksim 
maçı 2- ı kazandı. 

KASIMl'AŞA G - HAUÇ:? 
GUnl)n ikinci maçı mısımpaşa Uo 

Haliç arasında yapıldı. Mehmet Re· 

Anadoluhiear her zamanki kadro• 
BUiıU muhafaza. odlyOl"du. Oyuna Ga· 
latasaray rilzgAr aıtmda başladı ve 
beşinci dakikada mUdatl Adnan a&kat 
!andığından oyunu terketU. On ltl§i 
ile oyuna devam eden Galatasarayıı. 
ıar bdklmlyeU n.lmnkta gUçlUk çek· 
mcdilcr ve 7 inci dakikada Ali! takı· 
mmm birinci golllnU yaptı. Devre ao. 
nuna kadar bir çok fırsaUar kaçıran 
Galatasaray nihayet 43 üncU dakika· 
da Mustafa vasıtAstyto Udnct golUnU 
do yaptı ve devre 2- 1 bitti, 

lkinci devreye Hisar takımı çok 
canlı oooladı ve S Oncü dakikada ye· 
glne goılerinl kazandılar. Buna Ga
lataasray Arif vasrt.aalyte mukabele 
etti. 17 inci dakikada yine Arif srkt 
bir §UUc takımının dördtıncU golUnU 
yaptı ve mUsııbaka bUtUn çalışmalara 
rağmen bu mtlce de~eden 4-1 
Galıı.taaaraym gıılebeal lle nihayet 
bulctu. 

24 AŞKIN MUC1ZES[ 

ya kadar yfirüdü mü yoruluyor. Amma küçük o ... Son· 
ra da kız,.. 

- Ev.elin de kim? •. 
- Benim )rliçük )OiJ<ardeşim. Beş yaşında. 
- Peki, sen kaç yaşındasın Fr~nki. · 
- Aşağı yuknn sekiz yaınndayrm. Baham, y~ımdan 

büyük gösterdiğimi söylüyor. Peki, sen nereüe oturuyor
sun abla? .• 

- Ben mi? Aslını ararsan buralarda oturmuyorum .. 
Şuradaki köşklerden birine misafir geldim. 

- Biz de buranın yerlisi sayılmayız. 
- Siz de mi lbir ki)şke misafir geldiniz .. Acaba han-

gisine?.. · 
- Yok canını, Bayan Vera .. diyen 1''nmki, mağrur 

bir eda ile devam etti: 
- Birun kendi kulübemiz var. Fakat aml evimiz bu. 

. ra.dan epeyce uzakta. Babam hastalanmıştı. Doktorlar, 
sana dağ havası yarar •. Daha çabuk iyileşirsin. deıW~ 
ler .• Biz de onun için buraya geldik. 

- Peki, baban şimdi nasıl, Franki ! 
- İyidir .. Biz iki senedcnberi buradayız. Artık bir 

daha da. şehre inmek istemiyoruz. Annem dağları sevdi
ğini söylüyor. Buraları daha hilr, daha serbestir .. diyor. 

- Annen, küçük Evelin ve babanla tanışmak ister
dim, Franki •• 

Gözleri bilyn gibi parıldadı. Sesi bil9biltün tatlılaştı; 
- Şlmdi gelmek ister misin, annemle EVelin evdeler .. 

&bam ava gitti. O da iki güne kadar dönecek. 
- Şimdi olmaz, Franki .. Köşktekiler beni beklerler, 

canım. 

- Ya yarın? •. 
- Yarın öğleden sonra ihtimal gelirim. 
- Saat kaçta. geleceğinizi söylerseniz .sizi bumda 

beklerim. 
Küçümenin kalbini knınalt iırtemedluı. ve: 
- Saat ~e burada olmJYA çalıs~, muyafrlt 
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Muazzam Budha müessescsı
nin yirmi kntındaki yüzlerce işi 
iflastnn kurtarmak için bir deha 
göstermesine kat'i Hizum hisse
dildiı?i bir sırada Cincinin bnşka 
bir babadan pe\·dahla.nmış olma
sı ihtimaline bütün aklını kap. 
tırmasr Teodor Zuifeldi mahvet· 
mişti. 

Ve işte bunun üzerine Piyeı 
Sen. Sil vene bir trı•o-raf Qekmifiti, 
Pıyer kansı Mim ile birlikte 

A vrupaya avdet için h:i.zırlık 
yaptığı bir sırada. telgrafı almış 
ve karısına: 

- Garip telgraf, demişti. Ben 
nasıl hu büyük tabiat alimine gi
derek böyle SQçma sualler sora· 
bilirim 

Mim· şu cevabı vermişti : 
- Bu tabiyat alimini görecek 

değilsin .. Fakat yalnızca Çnrles
tona gideceksin •. 

- Müzeye mi? 
- Hrwır, telef on merkezine 
- MÜ7.cden geçmeden. prof e. 

sörü görmeden mi? 
- Evet, müzeden geçmeden, 

o büy{ik tabiat alimini görme • 
den . .. 

Piyer Sen Silven telgrafı bir 
daha gözden geçirmiş sonra! 

- Fakat ben bu telgrafa ve· 
rilecek cevaplan nasıl icat ede· 
bilirim? 

Demişti. Mim kat'i karanm 
vermia bulunuyordu: 

- Sen bir §eY icat etrniye uğ. 
raşacak değilsin, dedi. Ben ne 
söyliyeccğini sana bildireceğim .. 

Ve Mim, yalnıu.a kadmlnra 
has olan o hissi kablelvuku ile 
vaziyeti cok l?ilzel hissederek: 

- Teodor Zulfelde hakikati 
değil, onun istediğini söylemek 
Janmdır, G-n!ıyor musun; onun 
istediğini söylemek lftzımdır, de
di. Vereceğimiz cevabın manası: 
Rahat et artık QOCUğun bab3SI 
sensin .. Cocuk senindir .• olmalı. 
dır. 

Piyer Sen Silven derhal Çar
lestona ~itmi,«? ve a.nıdnki uzun 
mesafe mfiklUemeyi biraz milş
külleşt:irdiği için ZulfeJdin sesin· 
den pek bir şeyler anlıyarnamı§. 
yalmzca sual soruş tarzından, 
verdiği kısa cevaplardan eski Us· 
tadının çok müşkUl hatta fena 
bir vaziyette olduğunu · anlamış 
ve telefonu kapatırken: 

- Zuifeld artık muhakemesini 
kaybetmek üzere .. bükmünü Yer 
mişti. 
Grandüşes stcnografm getirdi· 

~i yazıyı okuduktan sonra da.'ha 
ileriye gitmi§ ve: 

- Zuifeld aklını kaybetti ... 
Demişti. Ve profesör Lev:i de: 
- tşte mahvolmuş bir adam 

tipi •• 
HükmünU vermekte tereddüt 

etmemif}ti. 
Fakat Tcodor Zuif eld mahvol

muş bir adam değildi. OgUn mec 
!isi idare azalarını taracada semsi 
yelerin serinliğinde brrakanırak 
derhal binadan çıkmış. koşa ko-

şa evine gitmiş, içeriye girer gir
mez kanuln.ştığı yavrusunu öp. 
müş ve sonra kfiçüğün odasına 
<:ıkıp Cincinin bir elbi.se6ini nğ
~na. kapıyarak kendini yatağın 
uzerıne atmış, fakat zannolunda
ı?u ~ibi muttasıl h?c;:kırmamı:ş 
ve: 

- Allahım bana bir ilham ver 
Bana bir ilhan · 
, Diy~ dil§Unm.iye başlamı§tı .. 

\ e Zuıfeld bu şekilde yalnızca i· 
ki üç dakika kalmt5, sonra kalk
mış, elbiseyi sandalyanın arka
sına gcçirmi8 ve cesaret bulm&k 
istediği zamanlarda yaptığı gibi 
eller ini ceketinin ceplerine soka
rak aşağıya doğru bastırmış ve 
vücudunu g-ererck alnını cama 
da.yamlıitı. 
Parmaklıklann öte tarafında 

bisikletler vızır vızır is1iyordu •• 
Budha mficsscsesinin müstııh • 

. dem ve işçilerinin dairelerini, Q.. 

telyelerini tcrkettikleri saatti 
Kimbilir bütün bu insanlar bei: 
ki de ebediyen mü yi terlte 
mecbur kalacaklardı 

Uc bin müsta.hdeni, iki bin iş
çi •. Teodor işsizliği, sefaleti dü
şünüyordu. Telefon, terkedilm.i§ 
}'azrhanelerde boş yere çalacak, 
sekiz asansör hareketsiz kala -
cak, muazzam binanın ürerindcki 
mavi ve kmnızr Budha sönecek. 
müessesenin demiryolları pas tu 
tacak, her tarafı, htt tarafı tam 
bir süldln kaplıyacakb. · 

Teodor Zuüeld kendi kendine 
şunu soıııyordu: 

- Daha müthiş olan nedir! •. 
Bu mUes.seseyi yoktan var etmek 
mi, yoksa bu müessesenin ma!lı
volmnsma seyirci kalmak mı? 
Her cihetçe kendine hakim ve 
salim fikirleri olan bir halk 'Jdit
lesini d ·ruluktan ayxnp zehir• 
leınek mi, yoksa rehirlenmekten 
k"'Urtarrp doğıııluğa smıketmei 
mi daha müthiştir. 

Toodor Zuifeld, bir kere aa
ha karşrsmda kendishıden mer· 
hamet dilenen halk kütlesini gijr
dil .•• 

Fakat bu kütlenin bütUn Z&

:vıf taraflarını biliyordu. Mer
hamet edip etmemek hususunda 
tereddüt göstermedi ve peneero
den aynlırken bUtün insanlara 
meydan okur gibi: 

- Müesseseyi ınas etmeırtm. 
mahvolmaktan kurtara.cafmı •• 

Dedi 
• •• • • • ~ & • ~ 

Judi Olpcr cenubi Afrikar:l811 
bir türlil ayrılmıyordu. Uçuşta
ki muvaff akıyeti, bu muvaff&
kıyetten duyduğu gurur, kaucmc 
tarlaları onu tekrar bu Mrika 
memleketine bağla.nuş ve birden
bire ccnu'bt Afrika.daki ecnebile
rin ocmiyet hayatı içine atmış.. 
tı. Gazetelerden Budha sosyete. 
sinin dü.~tüiü fecl vaziyet! ve 
aldıi:rı bir tegraftan da eski ah
babı Bo'b'un avlanmak ,i.izere ce. 
nubi Afrikayn gelecei:ini öğren-
mişti. (Devamı wzr) 
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::tin tatlı bakışları •••• diyebildim. 
- Bu. senin kendi bileceğin şey kızım .. Ben kendimi 

herhangi bir erkek için bu gibi i kencelere soknmam 
doğrusu ..• 

- Fakat kocanı seversin. Hem sonra çok geç .. Artık 
doğurmak mecburiyetindesin ••• 

Nella güldü. Bu pek sahte, riya dolu bir gUl~. 
- Sana doğurmaktan kim bahsetti canım? dedi. 
Büsbütün nfn.llr~ arak ona baktım. 
- Kocamın bundan haberi yok Haberi de olnuya· 

cak. Bu işi becereblıecek birisine işi Q.Çmam kifayet ode.r, 
ve çocuğum olmaz dedi Nella 

Adeta haykır<lım: ·• 
- Nclla, yoksa ..• 
Başını salla.dı: 
- Tabii, ne zn::nettin? .. Do.ha gencim. Eğlenmeli, bu 

yalancı dünyanın zevkini kana k~ çıkarmalıynn. Daha 
!';imdiden tatlı canımı eziyetlere, işkencelere sokamam 
Belki ileride, kocnmır. hodbinliğini tatmin ederim de bif 
çocuğum olur. Fakat şimdi asla .• . dedi. Sonra ellerini ta· 
vıtsızca omuzuma koy~rak ilave etti: 
· - Bunda şaEıılacak bir şey yok şekerim. Haydi eğ
lenmene bak ki, dağ havası kalbindeki örümcek ağis.nm 
silip süpürsün .. Burası insanın başını da dinlendirir gü
zelim; ve gene eski canlı. oynak halini takınarak odadan 
dışarı c;ıktr. 

Odanın ortasında kalakalmt"?tım. Nella yanlrş ~ 
nliyordu. insanın küçük bir bebeği olmamalı mıydı? Eğer 
bir adamı hakikaten seviyorduysanız, ondan ~ 
olmasını istemez nıiydiniz? .. Nasıl olur da ha.kiki bir ka
dın Nelln gibi düşUnebiliDdi? Yalnız kendi zevki için ya.. 
şa.rdı? Yalmz öz canını besleyip de, kendisine verilen 
vazifeleri yapmaz, dünyaya c;ocuk getirerek cemiyete olan 
borcunu ödemezdi? •. Nellanm belki de doğum sancılarm· 
dan, Jstıraplanndan gözll korkmuş olmalıydı. F&k&t bn· 
günkü fen buna da, işi epeyce kolayla.ştıraMk ~r 
bulmamış değildi. 



-··- ·, 
..... -··-

BiRiNCi SINIF KôŞESI: 

OKULUM 
BU YIL OKULA BASLADIM. BEN, OKU

LU SEVERİM. HER SABAH ERKEN KALKA
RIM. KAHVALTIMI YAPAR, HEMEN OKU-
LA GtDERtM. ÖGRETMENIM BENi SEVER. 
BEN DE ONU DtNLERtM. OH ŞJMDt AR
TIK NE KADAR tYlYtM. ÇONKU OKULA 
BASLADIM. AGABEYIM GtBt BEN DE ÇOK 
SEYLER öGRENECEK, GOZEL KIT APLAR 
OKUYACAGIM! 

YASASIN OKUL! 

Coğrafya Konusu: 1 TİLKİ İLE K u R T 
Kuzey memleket- Tilki ile kurt bir ~ün orman- rer tane alırız. Eğer böyle yap-

ı · d h t da arkadaş oldu:ar Saba'ıtan öğ- mazsak bugün .açlıktan ölürüz, 
erın e ava leye kadar karınlarını doyurmak dedi. Kurt buna razı oldu. Hep 

İC'in kendilerine yiyecek aradı birHkte de.ğirmene gittiler, tilki 

değirmene girer, onun üzerin•! 
atlarını. Ben onunla uğra.şırket.;, 

ÖgTetmenlcrinlz size coğrafya den
lerinde Kuzey memleketlerini anlat 
maşlardrr. Kuzey memleketlerinde ya-

lar. Fakat bir türlü bulamadı- kı;rda: 
!ar. - Kurt kardeş burada işleri 

Hele tilkinin karnı o kadar aramızda pay edelim olmaz mı? 
p.ma tarzı bizim ya,şama tarzımı7.a acıkmr.ştr ki ne yapacağım diye Sen tavuklarla, ben de deği.r
ben?.emez. Oranı daima karla kapa!•. düşünüyordu. Aklına bir şey gel menciyle uğraşırım. Daha iyi 
d;, Geceler uzun, gündüzle.r kısa sü· ı' di, kurda: değil mi? Önce sen bu iki tavu. 
rer. Bahar, yaz mevsimleri az tlevanı - Kurt kardeş aklıma bir şey ğun üz.erine atılırsın, Bunların 
eder. Ya,.qama gUç olduğu için orad:ı geldi. Orada değirmencinin g'Ü - sesini işitince değirmenci drş.ı
pck az insan görllrllz. Bunıarm evleıi : zel tavuklan var. Onlardan bi. rıya ~ıkrnak istiyecek: ben de 
yazın deriden çatlırlar, kl§ın da buz· ' --------------------------
dan, ta§tan kuıubeıerde yaşarıar. ı~- Hayat Bilgisi : 

• r~ . lerinin en mühimmi avcılıktır. Bu 
hem denizde ve hem de karada yapılır. 

Ziraat hemen hemen hiç yok gibi· 
dir. Buralarda ancak yo.~nlara ve 
cılız fidanlara tcsadUf edilir. 

Yeni ders yılı 
Kara hayvanları da pek azdrr. De· 

nizlerde Fok, Balina ve ayı balıkları 
VllTdır. Karada da bazı ayılar vardır. 

Burada yaşıyanlara. Eskimo derler 
Yukardak! resimde bu memleket

lerde y~ayan Eskimo çocuklarını gö 
rllyorırunuz. 

Evden neşeli cıktrm. 
Deniz gibi açıktnn 
"iüriidüm gördüm bir ağ, 
Dwnanlardan olmu,:i dağ, 
Sarm.ış bütün her yeri. 
lnsanlarm gözleri, 
Duman içinde yaşı 
Her ~ey belli teliı.şl.. 

.----- .. 

Ben yürüdüm o kaçtı. 
Kaçarken günefj açtı. 

Alt ürk 

Yeni ders yılına başhy~lr bir 
hafta oldu. Geçen ders yılını bir · 
gözünüzün önüne getiriniz. Bu 

y A z I s I z ·H I 
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Ne de olsa bu yanhş bir zihniyetti. Nella gibi, lıer 
şeye kolayca sahip olan, ellerinin &!tında her iatodikleri 
bulunan kadınlar, ordu bozanlık ediyorlardı, Asıl kör dü
ğüm de buradaydı Bu gibi kadınlar her arzularını yap
tırdıkları, her emcln'ine nail olduklan için iyi ile kötüyii 
ayırrledemiyorl•rdı. Bu, öyle karışık, çamurlaşmış bir 
meseleydi ki ... 

Halbuki o an.la kendımin de, bu gibi kadınlard:ın biri 
olduğumu hic; hatırlıyamamıştım. Ben de onlar gibi yolu
mu ~aşırmıştım .. 

İyi amma. b.!n buraya düşünmiye, felsefe yürütmiye 
gelmi~ değildim ki ... 

Derhal kalın w: beni sıcak tutabilecek bir k.:ıyak el
bisesi _giyerek odv.<lar• adeta kaGtım. Scdriği veyahut her
hangi bir kimseyi görmek istemiyordum. Knrh palikala· 
rın beyaz ~üktınC'tirıe vararak yürümek. yürüme!{ isti
yordum ... 

Yan kapılg.rd[.rı birinden c.üzüldtim \'c l'!ellanırı koca
siyle burun buru1m. geldim. 

Çirkin suratında ağır ağır bir gülümseme vayılarak: 
-- Ooo, c:iz mh,diniz! divP mırrl<laPdı 

Jçimden, karısı kc·ndisi~i aldat~ak. Halbul"i :.;dam mu 
hakkak ki cocuğu oim~ına barılırdı . Fakat Jrn<lın bunu 
bile bilcirmiyecek .. diye ıı;eçirdim. Yük-..ek sesle: ' 

- Gezmiye gidiyordum. Müsaadenizle.. Yürümek 
istiyordum da .... 

- Kar nYakl--nı ları giysen iyi edersin Vera. karlar 
epo.vcc kiimclcrmı~. 

- ı ·zak gitmıycceğim. Çiznıelcrim <la ka1ııı. 
- AHI .. En iyısi faz.la uz~klaşmamak .. Eğcı· ormaı~-

da dolaEmtasmı ıyı(.(• beceremezsen bu kar vrlları insanı 
ccıhıık ~sırtır, faka bastırrr. 

-- ff zülme e~ ctum .. Ben herkesin gidip ~eldiği yolu 
~> C'JP-rirn. 

~arın kc.cası t"Oll i} i bir nJ:mıcı. ~..ı.f hi!" iı>4J ndı 
( :11r4 ~. .,.....;~n •.nuhaldcak tn~rdtc '!-:.oql:..nJT~ F::ı. 

k-:t r.iııJet ·!:~ ~ıitıun.n, d.u~~~ m-.ıl'J rrevdı1 

K 

yıl geçen yıla nazaran bir yaş 
daha büyümüş, bir <(Ok yeni bil
giler öğrenmişsinizdir. Fakat öğ 
retmenleriniz size evvelce öğ_ 
rendiğiniz bu bilgilerden ~ka 
bu yıl yeni bilgiler de öğrete· 
cekler. Okumanın, öğrenmenitı 
sonu yoktur. İnsan okudukça 
yükselir, okuma revkine varır. 

Hayatta muvaffak olabilmek 
için <:Ok çalışmak, okullar bitir
mek lazrmdır. 

Çok <;alışmak 18.zıın geldiğin! 
hocalarınız hatırlatırlar. Bunu 
hatırlatmak sizi vazif enizin 'ba. 
ışına çağırmaktır. 

O vazife de ibu ders yılında 
munta.zam surette çalışmaktır •• 
Türk <;ocukları, daima <;alı~mak 
ve ilerlemek yolundadır. Siz de 
Türk <:ocuğu olduğunuzdan bu 
yolda yürüyecek ve ileride mem
lekete faydalı kimseler olacak
sımz. 

Haydi bakalım göreyim sizi. 
yıl sonunda beni utandırmayı. 
nız! 

O KULCU 

y E: 

sen tavuktan kapıp 
Sonra ben de ~elirim. Orman i
çinde hep birlikte yeriz. 

Kurt tilkinin b'ı aklını çok 
beğendi. Olur, tilki kardeş defö. 
V e h emen tavukların üzerine a. 
tıldr. Tilki de değirmene daidı . 
içeride ihtiyar değirmenci otur
muş tarhana ~rbası içiyordu •. 
Tilki: 

- Değirmenci baba, kurt se
nin tavuklarını öldürüp kaç:ı.

1 cak. Eline büyük bir sopa al, 
koş git, Bak sana habe':' veriyo
rum, dedi. 
Değirmenci çorbayı bıraKtı. 

Kalın sop.asını aldr, kurda gitti, 

(Devamı haf taya) 
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O zamanlar bu kadarcık.. onu istediğimin. üzerine düştü
ğümün az olduğum• bulamadığımdan ileri gelmi~i.i. Para 
insan.;ı. her şeyi yaptırır sanmıştım. 

Yüksekçe yığıJmrş kar kümelerinin etrafından dola
narak yürüdüm, yürüdüm. Hava soğuktu. Adeta insanı 
ısırıyordu. Fakat bu benim hoşuma gidiyordu. Derin de
rin nefes alıyordum. 

Sanki düşüncelerimden kurtulmak. kaçmak İGİn yük
seklere tırmandı'<ç.a. trrmandım. Artık yol kısmen karla 
örtülmüştü. Biraz sonra bu iz de bitli. Orta.da yalnız 
kar ve buz tabakalarından ba."]ka bir şey görünmez oldu, 
Yolumu kaybetmeden geri dönsem iyi ederdim. 

Geri dönüp de yürüyeceğim sırada bir hışıltı, bir ça
tırdı duyarak ş~rdnn. Hızla döndüm. Sekiz yaşlarında 
kadar görünen bir oğlan çocuğu buz tutmuş bir funda de· 
metinin yanında duruyordu. Kahve ren~i gözleri, hemen 
ka~mıya hazır, korkudan ödü patlamış bir sincabın göz. 
!erini andırıyordu, 

Elimden geldiği kadar karşımd~kinin korkusunu ya. 
trstmrı. ona cesaret verici bir gülümsemeyle gülümse
dim. ve: 

- Hişt, bar.a bak! .. diye seslendim. 
Oğlan bir türlü açılamıyordu. 
Gene konuşan ben oldum: 
- İsmin ne? Benimkisi Vera! .. 
Yüzünde derhal bir sırıtma peydahlandı. Ifolc ön 

di"lerinden ikisinın dü§müş olması, onu öyle biı sevimli 
vaptı ki .. 

İsmim Franki .. Fr.:ı.nki Bövk! ,. 
Elimi uzattım. Yün eldivenli elini avucuma koydu. 

Evin nerede Franki .. 
Duru başlığ:ınrn altından bir tutam kırmızı sa<;ı sar

kl\'ordu. Yukarıya doğru kalkık burnunu çil basmıştı. 
Koluvla varım bir daire cizerek anlattı: 
~ N~h. şuracıkta ... tlerideki çamlarm ortasında .• 
- Buradan çok u7..akta mı Franki? 
·- F.lı ! kızlar için epeyce yoldur, hani .. Evelin bura-

• 
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iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 
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tKR.ı\.MIYE PLANI 
Kl!;Ş1DEC.ER: 4 Şubat, :! Ma. 
yıs, 1 A~ııstos, 3 İlkte~rin 

. tarihlerirde yapılır. ; 
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Devlet Deniz Y otları işletme U01uı11 
Müdürlüğü İlanları ~ 

ADALAR - ANADOLU - y ALOV ;\ tf/\ 
TARiFESl 

~J t.' 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 15 Blrincilcşritl 9 ~tı« 

itibaren tatbik olunacak Sonbahar ve Kış turifcsi iskelelere asılıı1 

Bevoğlu 

KtRALIK ODA 
~laluıllet;i SOka;:ı No.su Semti 

Galata Ycnicami Mehmet Alipaşa Han 51 
·I' 

.criıec< ~ 
Yukarda. yazılı oda 31.5.912 günil sonunaı kadar kiraya ' .0tlıl ... 

lesi 14.10.941 gUnll saat 14 de yapılacağından lstckıilerln J3C) ( • 

miidürlüğü akarnt kalemine mUrncaallurı. 

Çan~kkale Belediyesinden: 

ı - Su makinemiz ihtiyacı için bir ay mlltt iC'tlc ve 
:.>5..30 beygir kuvvetinde bir motor almocııktır ıi' 

2 - Motorun muhammen bedeli (4000) tirvıır tıeıeıl 
3 - Talip olanların tekl!f şartıarlle birlıkle 'jnn:ıil-lc"\c: ,; 

~etine mUraeaatı:ırı i!A.n olunur. (89tOı ~ 

CİNSİ :\likdarı '1ııh.n•·. .l\111\', TP. (iııııii 

Hamal arkalığı 100 mlcl fHlO.- fıl.75 31.10.911 

Kr.ten ipliği 

No: 60 1400 Kğ 4.n.941 

Keten ipliği 

N'o: 80 600 Kğ. t.11.941 
Paııabahçe Fab. yol ve kanulızasyon ı~§aatı. 4.11.941 ı:l 

ııl' 
1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins \'e mikdıı.r' yB / 

alınacaktır. ıs. f}~ 
2 - Eksiltme hizalarında yazılı gün ve sııattc KabatllŞ ı:ll, 

bcmizde müteşekkil alım komisyoııund::ı. yapılacaktır. • 
0 

ıır' 
1
gl 

3 - inşaat şartnamesi sözü geçen şube veznesinden ı,3 
ıiııdc alınır. Diğer şartnameler aynı yerden bedelsiz a1mabilir. 

Çanakkale Beledivesinden: 

SAHIBl : ASIM US 

Umumi neşriyatı idare eden 


