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.~~nya -köylü ve ı 
~eı cennetinde 
\t,~an: ASIM US 

1( lkt 
~olti~rs~'>at. Naz!rı clol<tor 
ıı..""'llaıı1 .~de Şark ruarı-
a.. ~ ı\.ı,:;:una ebet ile Ü.} ledi. 
~·qı'ken °Ynruıı Ru..;yn haı·hi
~iiııı lla..'>ıl bir mak-; t ta
'-~•"· hellrtnıcsi itfüaril" 
• "-'I"• Al -
t 1·'. ' nıan iktısnt nazı '° "'· .. ~\iı.rı 
~l 

1 
le ltnrşı elde edilen 

~,·~nele .h·nıpımırı sark 
lt.ı.. - " .. as· ~ 

11.-lltı;t b' 1 'c iklısndi ıslahat 
'~ile ır l ol açılmıı:;tır. rn. 

~etıı A, t<'rettiiıı ediyor ki 
'litııde :-U~:ının şarkında ıs
~İırıı!;etırnıcyi bir 'azife 
lıa Setni olan Alman 
\~liir, J"akn(, C\"\ ela 
.. •ııt· 

Bonıbardım:ınl:ırl:ı harubl• lıullıın gt•lınl-; b i r n us ehrl 

~ ~gi •dai nınddeler bah.ı. 
~'·~~ olan bu arazide bü
~ıı..:ı lıarp lhtiyaı:.Iarma 

'lı 1 liizıın geldiği ta-

~ .. b' 
doğ11 

11<' Hitlcrin 10 ilk. 
'•·il ''-' e~]'.heslncleld .\iman 
"'tll'ftı, ':•ı;t güıı]i;'~ emirde. 
~: "e 1 ~tırl:ıtryor: 
.:~rıtliııı• ~1 crıınetini p,özlcri

ıL llZ }1" 
~~ Utün dünya)I be .... 
. ~L. e goui., \ 'c berekct

~ett b' ,_ l'~e·· e 17. Alnııınlarııı 

ljitor l;Jıntı. bir sefalet hü-
~ t '!aı'.ıı 1 te lirmi ene.) e 

~lıııı, ~ de, nm eden \ 'a. 
t ""ııe ' ıin bir nctf .. c 1 

~ ..... •ı ~ .•• 
~\aJd l" doktor 1"ıınkun 
· l: llııli t etı!ğimlz ifade i Hit

tı~daıı elsır \e i1.nh eder gi. 
liııııı n,~a'il<a rc,,mi Alman 

~- llıaıbtı' ırlerini ak ... ettircıı 
~ ~llzııtınd:ı dn son ı.;liıılcr. 
~t lıaı~' ~e;:;rivnt nıclclıın 

~lıtı ~ 1~· lliitlin lıu ne::-· 
~~ lııar;1 .' dıgına güre Rus or. 
~\ıı İlk~~· et1ikten sonra ,\l. 
~'ılıta .ı geniş nu .. toınak
~~ g:rıı ınüşt<>r<>k iaşe an. 
lt.'ı111Urnıek için yeni ni. 

' ile 0 rt.aya atmaktadır. 
''hltık J\lnıanya arasında 

l"\ber a 'e har}l clı•,·sm t•t
~lul\!t bu meselenin hnllj 
hl" \ e A fe ~üri!,li~l o~. • 

\.. ~ ııur ~ada ı.u yuz mıl. 
~,:un. u hı foprııkl:ır iı7.C· 
~ 1~1tı Olan So, yeller llirli-
•tısı11 "<'jiıni ile kendi ka. 
la be !ı:ckilmi" bir lrnp-

~~Ctızeycn \'aıiyetiylc 
4.ı." 1 ı., hUtün ıliinya,·a kar· 
~ ..... , .. 
'ıİI) gıbi )()~. kobıj ilan et mi~ 

1 04 11.~orunul ordu. Hu iki 
\ıı ~li,,:rusıu alemin biH iin 
,~ ~ t kaynnıdnnnı elle.' 
!tt ~lidut~Ctler Uirli~i miim. 
~t t•lı.rın rından dışarıya hiç 
\~~l' ,,aınak \'c hıuiı:tcn 'le 
\i (l 3oJc ~arnak i~tlyorılu 'e 
li~ııı14 1 A'nıı.a memlc
:''ll()ı~ • lD18 harbinden 

lj' %vi.1 
iddet li iktısadi 

dt ~el~er Birliğinin bu 
l:tl!t Ilı ha lı bir umil 

b'tl~lıı~t llırııı:.· 
~~~tkj t>ı kendi hudutın. 
~ıı dete ~letnJeketlerlt' jktı

' t tıa.;) 8.ll<:al• l<afi zaru. 
\lı41 l:tdıil!d~rdi: neleliim 93!J \t llğj ·~ J>linlerclc Almanya 
~'\11t '1ı~ fısa<Ji nnla!:ma da 
~'l' 1 ı\Iın tıa geldi. Mosko\ a 

'tiı.11 ~~ anyayı Jngilt.<'re ,.e 
t"'ıı lı<il'I 1 

harbe -.e,·ke<Jebil
\' ı..._11lı ,~~ memlekete llitı. 
'\"~"'her b~rı~e bulunihı. Uu
~ b "ta 8<ı ıktı adi anla~-

al'Jı '"Yctlcr Uirllği Ae· 
( l>cı·cı erıe..,.i iç,imfe ~ ııptrğı 

ın.ı Sa. 4 sü. 6 da) 

~ir · -------
~. 12ah ve 
'Jlt 

r1 ~u Cevap 
~ \ 'ılı ''et n f' \lııt tı'ıekt enızyolları idıırc 

~1-t (,\~1!t<:"~u aldık: • 
'· llı>t- ı;, lUu"·dı·rı"- .. ~~~ 13 ı u~urıc 

lı l'ırı : 1 O. 1941 tnrilıli 
11 a nu:shasmda ''K .. "k 

I" y Cr llf't' UÇU 
~~' ınt· ıcesi., başlığı al
~ ı ta.., 

1 a; etmiştir. 
tıııda Zihin snzetenızin 

il ne§rini rica ede-

t ~ta 
t ~U cila a krıben bir buçuk 

le~<ıat~entenıiz9 vaki o. 
ıtı"ıı 'lıtıt's a Artvin Devlet 
~~ ~trı;ıe ait ağaçların 
\f ~ ~İtı bU~tit-. 
~ ~ IQarnu~ ağnçları tarifc
tıı~d:ı11 %1 kısmına ithal 
i !ı l'.ııa b' tanbuln kndaı 
Op~ ın ıki yüz kuruş 
~ hir ~ Razdal imzasiy. 

(]) Clgt-nft.an öğren. 
etıamı Sa. 2 Sii. :: ) 

5 
esir alı dı 
Leningrat önünde 
Çenheri yarmak istsyen 
Sovyetler piiskiirtiildü 

imha 
'devam ediyor 

Moskovaya 80 kilometre 
yaklaşıldı 

Hücum ı 
14.000 tankla 

yaplldı 
Berliıı, rn ( A .A.) 
Alm3ll ordulan ba kumandanlı. 

ğının teblıgı. 

Doğu ccphesind~ hnrc:'kellcr ev
velce tesbit edildlrri üzere devnm 
c tın ek ledir. 

(Devamı Sa •. ~ ~.ii. 1 de> 

Müt ıiş insan 
zayiatı 
vererek 
daf:aa batla rı
mıza f rdiler 

--<>---

re be 
Bütün şiddeti 

ile devam 
ediyor 

l\losko\a, ıs (A.A,) 

Sovyct haberler bllrosunun diln ak 
şamkl tebliği: 

12 ılkteşrlnde, kıtalarımız bUtUn 
-cephe boyunca çarpışmışlardır. Mu · 
barcbe btıhıı ı Vlazmn ve Br!nnslt 
lstikametlerlnde şiddetli olmuştur. 

G!lnlercc devam eden çetin ınuha • 
rebelerden sonrn kıtnlıırımız Brlansk 
şehrini boşaltmışlardır. 

(Devamı Sa. ~ sı7. ,'! de) 

Maarif Vekili mühendis ınektebinde 

Sehrimizdc bulunan l\lnıırif \'e- teınao;larda buluıımu~ttır. lln .. an 
kili Hn .. aıı Ali Yiic·el. diin \'tik-.el• Ali \'iic(•I bugün iinİ\ ersifr~·i ıiy:l. 
lUiihendis mektebinin aç141 de,...ıe. ret cile<'e'İi \e \arın ,\nknrs.ya. d(). 
rinde bulunmuş , .e mektebin l\laa- necektir. Uesin;de .:uaarif \ •ekili· 
rif \'l•l<illiğine bağlanma,.,ındnn !'>On. 1 mi.r.l miiheııdi,., mektebinin açı~ der. 
raki seldi etrafında ınualliınlcrle 1 ~indt~ 2;Örü)'oı-sunuı. 

Kurtuluş vapuru dün 
Yunanistana hareket etti 

Kızılay tarafından Yunnnlstanın 

muhtaç halkına gönderilecek yaı. 

dım eşyasını götUrecck Kurtuluş 

vapuru, dUn saat 15 de hareket et· 
mlştlr. 

Vapur, bu ilk seferinde bir mikt.nr 

buğday, fasulye, pirinç, sıhhi mal. 
zeme ve giyim eşyası da götUrmek· 
t<'dlr. Kurtuluş vapuru ile Kızılayı 

temsilen merkezden Saim Umar ne 
Feridun da Yunanlstana ı:-ltmekte

dlrler. 

A.ftlMJ / 

1 L. ________________________ ~_J 

1 
An a 

( 

o 
Bugilıı. kutlu bir günün yıldönil

.nüdür. Bughniı, dün akşamki An

kara radyosu şu suretle iz:ıh et. 

:nistir: 

''Bundan 18 yıl önce>. 192~ yılı
nın bugününde Aııkarnnın Tüı ki
~ er.in b:ışşchri olmasına karar vc
rllmişti. Ankanı, bu talihe, Tüı ki. 
yenin cümhuriyetle idal'e edilmt>
sine knrnr verilmeden 16 giın cv
;ıcl kavuşmu§lu. 

Ankara, bu l sene içinde Ttirk 
bahtiyarlık ve bayındırlığmın bir 
öme~i hıılinC' gelmiştir. Ankara
n•n kurulu.;;undan bugtine kadaı 
,;ec::en zamanı ndım adını takip e. 
<ienlel' milli inkılabm 18 yıllık b:r 
tarihini gözden geçirmiş olacak
lnrdır. 

Dünyanın en buhranlı bir za. 
:nanında bahtiynrlığmı yaşıyan 
Ankara, siyaset iileminde bir barış 
kııles; halinde durmaktadır., • 18 ) il lmcc ba ehlr ol:ı.ıı modrrn \nknrıııl.ın bir gorünÜ'j 

Alman , heyeti tayyare' 
ile Berlıne döndü 

Eski İtalyan diplomatı 

Almanyadan An
karava giden ve 
orada 100 milyon 
liralık yeni Ttirk -
Alman ticaret an. 
l~ması müzakere 
!erine istirn.k e
rten Dr. Klodius 
ve refakatindeki 
zevat, dün öğle· 
den sonra tayya
reyle Berline av. 
det etmiştir. 

Bir müddet ev
vel Almnnyadan 
memle'ketimize dö 
nen Berlin bü) ilk 

.. iman dostluğunu 
tenkit edi or 

'!\e\')Ork. 13 ( \. \.) 
Ital.}. nın C'ski hnıirı.} c nazırı 

O mte Sforza rad)o ıle b.r bit ı
b<>de bulunarak İtalyan mi'lc-tin. 
den mihver devi€ tlerile birligi 

yapmaktan vaz meı: 'nı v Sİ) n
setcn Biri ik A. erık dev tler'
nc- bağlnnm sn 1 ı mrl ri a e 
ve şôylf' derru t.ır: 

elçimiz Hüsrev Ge. Dr. Hl<Klius Yesilkü)tle ta,nareı;inc bineri en 
"ltalyn, İtalyanlardan nefret c 

den ve onları hakir goren bir AI. 
manya için kanını dokmcktedir.,, rede, dün otomomille Edirneye mütcweccihen şehrimizden ayrıl

mıştır. Büyük f'lçi. Sofya ve Bük reşte birer gece geçirecektir. 

,~•6***A64A•.6A ...... A+••••••#ı,,A~·~ .. ~A,••••++4' Un soku 
. . 
ıçın 

~ Müsabakamızda kazanan ar 1 
! 4 Blrlnclte11dn günU çıkan sayımızda ilWı <'tt.ğlmlz h diyeli bul. ~ 

maca mUsabaknmtz .sona ermiş ve knznnnnlnr lcsbit edllmlştlr. Hediye E 

Ticaret Vekaleti emrine 
yarım mılyonluk tahsisat 

daha verildi 
" kazanan isimleri bugUn 5 inci sahifemizde bulacaksınız. f 1 ,. .............. ,,...,...,, ............................... ..... ( r azısı 4 iinciL ) 

DÜXf<;N iXG1IJZ NAZiRi blr>n ~ m ::\IOSKO\',\. KOXFERANSIXDA~ 

1 
au 

1 
Dİ\'Olt Ki: ~ o~em 

Rus va -------~yazan hakkı tarık us-

ilkba h~rda 
bütün 

cephelerden 
Taarruza 
geçecek 

ı..ondra, ıs (A.A.) 

Moskova konferansında İngiliz he. 
yetine reislik etmiş olan Lord Hen ver. 
brook diln ak11am radyo ile söylediği 
bir nutukta İngiltere ve Amerlkanm 
Rusyaya yaptıkları siltıb ve ham mad 
de yardxmmdnn b:ı.bsetmlş ve ezcUm· 
le şöyle demiştir: 

(Devamı Sa. 4 sii. 5 de) 

Jaoonva 
Kime dost 

kime düşman 
Tol<yo1 13 (A.ı\. ) 
Japon hükumetinin sözcüsü, ya

bhnc: gazeteciler toplantısında 
prens Konoyenin Ruzvelte glıya 
ikinci bir mesnj göndermiş olduğu 
hn.kkmdaki haberlere dair sorulan 
bir suale verdiği cevapta bu hu
susta beyanatta bulunrnıya.cağını 
söylemiştir. 

Cunking hükfımetinc Sovyet mal 

'Devamı Sa. 4 sii fJ de) 

a 
Kl'li ırcık ctiııı n du n n ırı s::ıtnn b.r lmsn b ı 30 lırn Jl ru c zası k sil. 

m:ş \'(' clukltAnı 10 giln k p::ıtıln: ı . 
başka bir kas p da gt'n, bu yllzcen 25 lira ' rmcy v dükkruımı 10 

gün k pam::ıya ın:ıhkOm <'dıhni . 
gıttıkçc kuduran ihtlkArı bOyle hafif 7.Slarla onleyebıltrlz sanma 

sndece gafıet olur. 
memleketin bugUn ıç nd bulunduğu muhlm ve naz k zamanda 1htl

kA.r ''Adi .. dl'ğıl, "fc\ !<alade,. bir suçtur. 
vatan sınırlarının mUdafaasma znrur ver c k bır kabahati askerllk 

bakımından haklı olarak hi)anet sayurız; aynı m lll mU af nyı ıç rıd ~ 

zayıflatan ihtıkA.r d ı iktı adi bir "hlyan t .. tir \ blnnc. d n d h nz nğır 
vlmnmıı.k üzere ... 

mUd bu dcvııde ' t n mUdaf ıısı, ıçlı dı lı, top n 
dır, &mır boylarınd ki asker kndnr çar ı ki b k aynı mc. 
suliyet altmdndır. 

bir ~and "mehmetcık kcnd 
onun ıırkndn bıraktığı çolu unu c 
ı, nnemın at.sın .. 

bır yanda "nı hmetcık m .. ht k h rr.y tın keli 
koltuğuna nlnrıık bekçllık tsın, öte y nua muht !,ir, 
ti onun aıleslntn zar r n , k n •n uz ,. olç,isUı: J,azançl rıa 
nankörlUktc bulunsun. 

böyle bir suçun cezası 2a Iıra mı olmalıdı~ 
lhtlkflr ede ede yltzl c lx: t.n re 1.r r 

kr 
cc. 

b!r tutuldukça \'o:;l'C<'" ,ı 25 1 r .: z " ya • nı k p lı eçir ce.,ı b r k 
gün ona keder ' rm z. onu tık tı da daha. !hl yııt ı olmnyn alı tırıı 
ve JhUkA.r etm yıp de az it •anan namu lulnrın do rulul t ki mul. \ m t 

\erini kırar. 
tUrk cemiyetinin boy! zamanda nizamını boznn, milleti Iktısatça kuv 

\·etten dUşUren kaleyi !çerden vermek l!t ;en böyle halnlerın 1 yık oldu 
ğu muamele, milletin sln nd n sokUlUp koparılmak, ç:ırşt pu.:ır ylızU 
kendine haram etmektir. böyJelt:rınln dUkktı.nı yedi gtln değıl, cbcdt ol 
rıı.k kapatılmak, kimse zı rın nafakasmd n çaldıkhrı paranın 25 lirası d . 
~11. hepsi alınıp eab pi nn . yani mil te yanı h zın y verim k ve ke 
dileri nldattıkları insanların muh.llnden kaldırılaralt hapı t veya sur 
günde- (tovbcler töv s ') d meye mahkfim ed ımek !Azım gelir. 

kanunların koi'du~ z mt h:ı.dl r böyle Unlrr l<:lndır; zira euç 1lti 
Ulnde yakalan'ln fuuht tirin bu hıtreketı bb' t k c:.ırUm değil, dUkklınm 
işlediği mUdd tçe .ıolenmlş bir C'llrllm zincirinden bir halka demektir. 

vulan davası önUnd lhtlkA.r bir v tun hiv "I tı muhtekir bir c 
vardır. canavnr flsk d n anlamaz onun b mı m lidlr. 
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derin PeşindeE2 

Bir mese e: 
Odun kışın yazdan 
daha ucuz mu satılır? 
Tasviri Efkar gazetesi Istan

bul belediyesini ba.~ta vali ve be
diye lıeisi Lfıtfi Kırdar olduğu 
halde ~ürgün cezasına mahkum 
•ttı. Seb~bi. geçen !foziranda pi
\ asada 4.50 kurll§a satıldrğmı 
l.endisini.n ya:::drtr oduna şimdi 
İlkte:;:in ayında 503 kuruş nark 
tayin erlilıni~ olmnsıdır. 
İlktqrin k1~ m{:vsiminin müj

decisi olmakla beraber lıu ayda 
odun narın olar!'..k 5SO kuruş ta
yin cd'lmesini fazla görenler o

uilir: bundan dolayı bir şey dc
nılemez. Ancak acaba belediye 
1..'duna 560 :verine 460 kuruş nark 
,oymuş olsaydı, Tasviri Efkar 
memnun olacak mıydı? 
Hayır. Bunu Tasviri Ef~fı.rın 

dünkü b.a.ı>makalesinde tekrr.r: 
''Belediye fstanbul hal:nnı 400 
kuruşluk cdun için 560 kuruş 
vermiye mahkilın etti." deme
~ind<!n anlıyoruz Demek ki bu 
;:ırkadaşımız günlerden, hatU 
Jıaftalardanberi şil·f:yet me\'• 
zuu yaptığı odunun bu mcvsim
d • 400 kur~a saMabile(•eği ka
ııaatindcdir ve ac:ıkca belediye· 
den bunu istemektedir, Bu ise e>· 
dunun belediye kararile krşm yaz 
mevsiminden dah~ ucuz satabile
cd{ıni iddia etmekten farklı bir 
~ey değilc:iir! 

Acaba biz mi yanlı!? anlıyo
ruz? 1\Iuhterem arkada.§ımız bu 
~uale ltitfen bir cevap verir mi? 

lI ASAN KUMÇA.Yl 

tramvayla otob üs 
çarpıştı 

Vatman Alinin idaresindeki 
208 num.;.ralr tramvay, Salıpa· 
zarı önünden geçerken, Mecidiye. 
kövüne gitmekte olan şoför Ah• 
medin idaresindeki otobüse şid
detle çarpmıtşır. 

Müsademe neticesinde tram· 
vayın ön kısmı parçalanmış, o
tobüsün de çamurlukları hasara 
uğruyarak camları tam~men kı
rılmıştır. İnsanca zayiat olma· 
mış, tahkikata başlan.mı.ştır. 

VECiZELE R 
'iazaıı: M. <'lEMll PEKV AHŞl 

* Yeneceklerinl iddia eden hükQ
metıer erlcl\m (katt zafer bizimdir) 
diye nutuklarında tekrarlıyorlar ama 
(arzın deveranını durdurmak nasıl 

mlimklln değilse bizi yenmek te öyle 
muhaldir) diyen yok. Demek ki za.fe· 
ıe olan cmnlyctleri az çok sarsılır 
şeylerdendir. 

-K· Doktor ölümden kurtardığı has.. 
tasının, yanından geçtiğini gördUkçe 
sevinir; mütecaviz kumandan, saye· 
lcrindc bir muvaffnkiyet elde ettiği 
OIU!crinl gördükçe ..sevinmezse de k&· 
d(lrfe.,,mcz de. 

* Her sanatın kendıne mahau.s ke .. 
yll ve sevinci vard[rj ve en bUyük se· 
vinçlerin en güzide sanatlarda. olduğu 
,;:ıtiphclidlr; ancak harbin en tatsrz bir 
i~ olduğunda herkes müttefik olmaz· 
sa. da ferah verici blr meş~liyet oı.. 

ınadığı oldukça bellidir: Fesat ve ni· 
fakı kimııe sevmiyor, kavga.er, gUrül· 
ttlcil insanları kimse istemiyor. şu 
halde bllittlfak harbe nihayet verilse. 

Tefrika numarası: 92 

Bır izah ve 
bir cevap 

(Baş tarafı 1 incide) 
dik. İdarcmi2ce ağac:Iarın eb'ad ve 
evsafı hakkında. acenteden telgraf· 
Ja izal1at nhndıktan sonra bunların 
ağaç mamul&tı ile ba- münasebeti 
olmadığ·ru anlayarak kereste ta
ıifesine tabi tutulmasını ve metre 
mTh.Cı.bın<lan üç yüz kuruş navlun 
alınmasını kendisine telgrafla bil. 
dirdik. 

2 - İdarenin tarifelerinde kil
c;ük ağaç fidanları, her nevi tek a. 
ğaçlar ağaçtan mamul eşya akaju,' 
kontrptake ceviz kıitükleri, kızıl 
ağaç kütükleri, direkler gi,bi hu. 
PIUSİ ınalzome için birer ücret mev
cuttur, lıir de alelfımum kereste
lerden alrnacak ücretler yazılıdır. 

Herhangi bir kerestenin kalas, 
.kadron veya tahta olmasm~n hlç 
blr hususiyeti olmadığı gibi bunu 
tarifede izaha lilzum da yoktur. 
Mesele bir acentenin yanhş tak. 
diriııtlt::n doğmuş ve idarenin mü
dahalesiyle tashlh ediJmiş ve bun
dan bir ay evvel kapanmıştır. Ne 
bir devlet !daresit ne hususi eşhas 
ve ne de dolayısıle bu yUzden ge. 
c;lnenler zarar görmedikleri gibi 
tarifemizin böyle b:r zarara sebe
biyet vereek bir ciheti de yc>ktur. 

Bu hıldised0n sonra böyle bir 
müracaat ve muamele geçmediğine 
göre bu yazının hangi zamana ve 
hangi mevzua ait olduğunu ve ne 
cebeple ve nasrl bir tetkike daya
nrlarak yazıldığını bilmiyoruz. Fa. 
kat cereyan eden halin böyle bir 
yazt ile ve bu yazıdaki düşünce ve 
telakkilel'le hiç bir münasebeti ol
madığını tavzihe lüzum gördük. 

Saygı1armıla. 
Umum Mfülür 

İbrahim Baybura. 
Devlet Denfayolları idares:oin bu 

izahatı biz.im dünkü yazımızdaki 

ifadeleri tekzip değil, bilakis teyit 
eder mahiyettedir. Zira Den:zyol
ları nakli.yat tarifesinde hiç bir 
noksan olmasaydı yukarrki mek. 
tupta vukuu kabul edilen yanlışlık 
da olmaz ve tashihi için umum mü
dürlüğe müracaatla bir taknn mu
haberelere ve tetkiklere ihtiyaç 
görülmezdi. Bizim bildiğimiz ida. 
renin Hopadaki acentesi vazifesine 
bağlı, dikkatli ve uzun zaman tec
rübe görmiiş bir memur<lur. Onun 
yaptığı halayı diğer acentelerin 
ya.pmıyacağıru kimse iddia ed~
nıez: Bu vaziyet bahis mevzuu olan 
tarifenin diğer taraflarında b~kn 
noksanlar bulunması ilüim:ı!inl de 
hatrra getirir. Ve tarifede yeni
den tet.kike lüzum gösterir bazı 
cihetler varsa bundan dolayı dev-

1 !et Denizyollan idart-s.ir..in bugün 
başında bulunan zatların mesuliye. 
tini de icap etmez. En mükemmel 
eserlerde bile zamanın t.adila ta ih
tiyaç görülehllir: 

Tarifeler aı;;tk olmalrdır. İkide 
birde tatbikatta zorluklara, mü
racaatlara ve tefsirle're hacet bı. 
rakmrunalr<lrr, 

Gazetemizdeki neşriyatın ne gi
bi tetkikat ilzerlııe yaztldığr nokta. 
sına gelince, bunu da izah ooelim: 
Başmuharrimiz bir ay evvel Ka
rndenize sahil vilake t1erimizde lıir 
tetkik seşahati yaparken Çoruh 
Orma..TJ. işletmesi idaresiyle temas
larda bulunmuştu. Bu münasebet. 
le hadiseye vakıf olmuştur. Tarife 
mucibince 300 kuruş alınması icap 
eden bir maddeden 1200 kuruş is· 
tenilmek ı:eklindeki hntnnın umu
mi idarece bu :nada düzeltilrniJ? ol
cuğu bilinmediği için bir makale
de bahis mevzuu edilmiştir. 

--- --z -
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Orta şar k harekatında durgunluk toı 
# ~ 

son devreye gi rmiş gibidir J \ Ti=;;:;;yat ....... roda..... şaP~8 A, 
Şarkta Almanya için ciddi bir 

mesele teşkil eôen Sovytt cephe· 
si kurulduktan sonr.:;ı. orta şark 
Afrikasındaki harekata bir gev
şeklik arız olmmıtu. Bütün tah
minler ve hMiseler Akdeniz ının 
takasındaki Alınan havacılığının 
şark cephesine kaydrrıltlığını ve 
hatta orta şark •\frıkasıııdaki 
hav.;ı kuvvetlerinden bır kısmı • 
mn da alındığını teyit edici ma -
hiyette görülüyordu. 

Libyada harp eden lngilter~ 
imparatorluk hava kuvvetleri
ne gere:{ Büyük Britanya, g-e
rekse Amerikada yapılan yeni 
tayyarelerden gönderilmekte bu
lunduğu ve bunların d!\.ha ziya
de Kızıldeniz yoluyla sevl:edildi
ği söylenmektedir. Alman tayya
recilerinin Akdeniz bölgesindcı; 
ayrılmas'iyle buradaki m~hver 
hava hakimiyetinin sarsıldığını 
iddia edenlerin düşünceleri hak· 
lı qıkmıştır. Çünkü, İtalyan tay
yareciliği bu harpte lüzmnu olan 
faaliyeti gösterme~tcn ı.zak kal
mış, tilhassa Afr:ka havaların
da tam bir hareket ve muvaf fa
kıyet sahası bulamamıştır . . 

Yazan.: 
Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

mıya çalışmrf]tI. Kahirenin bom, 
bardımanı orta şark Afrikasm
da11 tevcih edilmi~ bulunması 
dolayısi.yle bu taarruzda İtalyan 
tayyareciliğinin de müşterek 

hissesi bulunacağı Uıhmin dile· 
bilir .. İtıilyan havacılarının böy
le bir 1aarruza iştirakleri ise, 
Romanın bombardımanına te
şebbüs etmesi ihtimalleri bulu
nan İngiliz imparatorluk lıav;ıcı
lığınr davP.t mahiyetinde göste
rile:bilir. Nitekim, harbın ikinci 
senesi başlangıcında İtalyan fi-
lolarının bü:vük Britanya adasma 
tevcih ettikleri taarru~ İngiliz 

t:ı.yyar~cileri !ta1yaya davet te
şebbüsü olarak ka;bul etmişler 
ve ara sıra fırsat düştükçe İta!• 
yan yarım adasını ziyarette bu-
lunmuşlardı. Bugünlerde Roma
nın bombardıman edilmesi ihti
mali yok değildir. Bu hareketi 
de orta ~ı;ı.rk muhasamatı ara• 

Büyük Britanyah tayyarecile
rin eleman üstünlüğü, tayyarele-
rinin evsaf faikiyeti, İtalyan ha
va.cıları üstünde bir hakimiyet 
kurmalarrr.da amil olan sebep-.. 
!erdendir. Burada kurulmuş bu-

8 1 
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~unan moda~ı geçm~ ha~imiyet u garıstan 
ıse, daha zıyade nuhverın Al- ı 
man tayyareciliğine ait ibir ka- 1 u i 
zançtı. ltalyan havfberlan bu ha- mum seferberlik 

yapmadı 
kimiyeti de idame ettirememiş
lerdir •. 

Orta şark Afrikasında bhlli 
b~lı bir hareket kaydedilmeden Sofya, ıs (A.A.) - Bulgar rad. 
üç, dört aylık bir devre atlatıl• yosu Bulgaı·istanda umumi seferber
mıştır. Bu müddet zarfında Biı~- lik iH\n edUdiğine dair bir ecnebi 
~azi üzerine kadar umnan İngı- menbamdan verilen haberi ımtiyetle 
]iz orta sark hava fi!olar1na mu- tekzib etmektedir. 
kabele eden Alman tayyarecile-
ri, her fırsatta pikecilerile Tob· 
ruk limanını hırpalamışlar, Sü
veyş kanalı, !skenderiye ve Ka. 
hireye karşı taarruztardı :bulun
muşlardır, 

Süveyş kanalının kapa~ılması
na gayret eden ve or ta şal'k Af
rikasına olacak imp:;ı.ratorluk vo 
Amerikan yardımlarım aksat
mak gayesini güden bombardı· 
man taarruzları arasında Kahire 
nin yer almIŞ olm~ı, ts!am ale
minde ciddi bir heyecan vesilesi 
olmu~tur .. Bundan bir müddet 
önce, Britanya makamları, Ka. .. 
hirenin bombardıman edilmesi 
takdirinde mukabele olarak Ro
maya taarruz edileceğini bildir
mişti. Bunun iGin de Hıristiyan
lık efkarrumumiyesini hazırla-

Sulh şayiaları 
Alman lar tarafından 

tekzip ediliyor 
Berliıı, ıs (A.A.) - Alman rad _ 

yosu, Almanyanm bir sulh taarruzu 
hazrrladığma dair ecnebi propngan
dasx tarafından yayılan haberleri 
kat'i surette tekzip eylemcktc-dir. 

Fiya t murakabe teşki· 
latı genişliyor 

Anltara, 13 (Va krt) - Vill\yetler 
fiyat murakabe teşkil!tı kadrolarına 
yapilacak illl.veler için koordinasyon 
heyeti. Ticaret VekiUeti emrine yeni. 
den on beş bin lira tahsisat ver
miştir. 

----~--------\~• _N_e __ d_em __ e_m_e_11_1~ 
Türkün konwıtuğu dile aykırı giden eski yazı dUlnden bahsedenler 

çok zaman bunu iki surette vasıflandırU'lar: 
- Nedir o (teta.buu izMat) tar? derler; hattA. dlln okuduğumuz bi r 

fıkra (terkibi izafi) lerini bile bu nakiııaıar arasında göst~riyor. 
Bu iki terklb ile ifade edilen beyan yolu eski. edebiyatın (kalb) gibi. 

tarih gibi IA:frz sanatlarından. değildir. Dünyanın blitlin dillerinde (terkib-i 

1 izM) olacaktır; blzim bugtinltü yazı ve konuşmfl dilimizde bir ş~yc aıl 

elan kelimenin mtlnasını bir başka adla. tamamlamak bir ( terkib-1 izM) 1 
yapmaktır. (tetabu-ı izMAt) dedikleri de bir adı bir adla tamamladıktnu 

sonra bir daha, bir daha başka birer adla tnmamlamak, birbiri ıı rdmc:ı. 

izafet yapmaktır: (Gazetenin ikinci sahlfeı;inin üçüncü sütununun orta. 
sındakl fıkra) gibi ki ikiden fazlaın boş görülmeı:. bunlara eski. yn:ı:;ı dlll
nin kusurudur dememeli. 

smda görmemiz tabii olacaktır. 
Libya harekatında en fazla 

göı.e <:aman hareket, Alman na.k. 
Hye tayyareciliğinin her an için 
ileri hatlard~ki kara ordusunu 
havadan ikmal ve iaşe etmesidir 
En ileri h atlara kadar her türlÜ 
ihtiyaçları kara yolundan çok 
daha emin ve dalı~ seri bir su. 
r ette kolaylıkla t emine muvaffak 
olunduğu da tebarüz ettirilmek· 
tedir. 

Dört aylık bir durgunluk dev
res inden sonra or ta şark Afrika
suıda harekete geçileceği ke.naa• 
ti kuvvet lidir. Çünkü gün geç. 
tikçe İngiliz ve Amerikan istih~ 
~!atından çoğu buralara doğru 
akmakta ve Liıbyadaki impara
torluk k uvvetleri gün geçt ikçe 
hareket kabiliyetini bir parça 
daha fazlasiyle kazanmaktadır. 

Mihver kuvvetlerinin şark 
cephesindeki h:ı.ğlıhğı böyle bir 
teşebbüse geçmesine mani olabi· 
lirse de, Britanya imparatorluk 
kuvvetlerinin t aarruz kabiliyeti. 
ni kazandıktan sonra daha uzun 
boylu bekliyeceğini dü~üneme. 
Yiz .. Fazla s1cak mevsimJerin de 
ı:ı;eçmiş olması böyle bir hareke
tin ba.şhyabileceğine işaret ola .. 
rak gösterilebilir. 

Daha ziyade Büyük Britanya 
impara torluk hava kuvvetlerinin 
hareket seııbestliğini temin ede.
lbilecek yeni safhalar, bundan ev
vel olduğu giıbi miıhver tayyare
ciliğinin lehinde olmakte.n uzak 
k!i,lacaktır. Bunun idn de muh
telif sebepler ve b!diseler sıra. 
lanmış gibidir . Her şeyden e vvel 
mihver tayyareciliği şark cephe• 
sinin harekatı karşısında orta 
şarka eşkisi kadar kuvvet ayrra
mıyacaktır. Bunun önünde Bü
yük Britany~ imparatorluk ha
v a kuvvetler inin ise Amerikan 
yardımı ve İngiltere istihsalatı 
günden güne artma~ta ve Afri• 
ka ceph esine gönderilen silahlar 
arasında t ayyare miktarının da 
yükselmekte olduğu muhakkak 
tır. Bilhassa Iran ve Suriye iş
gallerinden sonra, İngiltere or. 
dulannın Kafkasya üzerinden 
Sovyet kıtalarma yardnn edeceği 
düşüncesi de, Kızıldeniz yoluyla 
sevkedilmekte bulunan malı.e
menin fazlalaştırılrnasma :lmil 
olmaktadır. 

İngiliz kuvvetlerinin müttefik· 
leri bulunan Sovyet Rusyaya 
yapacakları yardımın mahiyeti
ni ve derecesin i şimdiden kestir
mek pek de kolay olroıyacaktır. 
Fakat bu yardım düşüncesiyle d e 
Krzıldeniz yoluyla gelecek Ame
r ikan yardlm akınından orta 
şark Afrikası hesabına m lih im 
bir klsmın ayrılabieceğ muhal<~ 
kak olarak ı:ı;örülebilir. 

giyme ~~t;: 
., kSdJf :;. ~~I 

Fıkra meşhur ~~ıı~~iJ113 1 ~~ı 
güzeldir~ • Onun Jçill du;t~· .~~ , 
rarlanabilir. "petteıı ~cı· ~ lı 
~ Tiyatronun _r~ ~ll il:lJli , ;:~ 
ğünU gören m<Jdur, ~ .... ~, 
mi~ : . t D' 1\ 

- Para.sız girllec~t"r~b~•i '~' 
Millet dolmuş, rıı. eıterıfl 1 ııt' "Sın 

yunu seyretmişler ve ıackeıı:~ ~1 

larmr sallayıp ç~~~lle dilC ~ 
Ietçi seyircilerin onu ·d~ ~. ~ 
İsyan etmişler: ,~ıı oı \ ı\i 

- yağma yok, us ... ~~ 
ğunu ilin ettiniı;. · "<l : 

-Kim? .. 
- Siz: .• 
- Yarulıyorsunuı;.d 
Halk ilfuıları çrks.t ı. .....ı· 

izah etti: slll"'t 
- Girerken parıı.Jlll'I ~:ıl 

yacağı ilan ediliyor. s.k r 
karken de aiuunIYac 

16 
~ 

ya.. T' a~t~~ 
Bizim Şehir ıY .. d6e ~r 

medi kısmı, epey nı~Uftil· ~ 
avlıyacak hallere p8:uıa~ı 
rede ise kapılar .. .ıca. eı ~i!....ııl 
Fakat kalbinde $0_J1lll}l)rto~" lıl1 
aşkı yanan Mul:ıstrı lJepr.tr 
yukarıd&ki fıkfays ~ 
hile düşündü, ne de: di~ ~ 

- Hallı: anl&DUY0~~lk3 _.ı.!-,,. 
yandı. Bekledi ~u ıc rT~o~· 
sahnesinin mııvıu; ... a ttl aı· 
temsil edecek J.<abıli~ dt~)'~ 
ğunu isbat etti. 13~1111 d-01 l 
komedi de tıklım tık eıJi ~ı ~ 

Evvelki akşıun, ~o~ ~tııc,ıır 
nın "'°Unde şa.ınftl'~ıw s3tı11 • 
ri, kendisinden fıstık ~ıı. 
bir müşteriye: rodıt 'ji~~' 

- Bayan, t iy.:a.t tıl'• dl .J 
niz v~eçin •. yasak ""ıe~ 

~OJ 'fi"~ 
Bunu. f ıatıkc;rnıtı iW~~ıa~ 

tuhaf Hakikaten de çıı-ııe~'· 
T iyatroda ne fıs~ııc. ;e .!~t f 
yeniyor. Karar ~ıdd iif1'ııl~ıl 
Tatbikinde hiQ b1t" xttıı da 
kilmediğine ~öre, yo ,f' 

1. • .,,~ 
muş detne.l\.tır, &!~ :ı-'!)t' 

Tiyatroda bir şoYt~ .;e r'. 
cileri sinirlendirınelf ıcıtıı.ff~,; ~ 
mektedir: Kadın ŞSB"3tr<'~~ı 
yanlarımız, - hele st)~ d· 
lip bir sana.t eserini i 013'1~ ~· 
kadar zevk nUmunes 1~~ ~ şapka bahsinde a:Y11' 0ııtıı~ı·i ' 
di.m değildir. Fa.ıcııt c,Cyir' 
şit çeşit ışekillerı edd~yor. .,r 
boyunla.rmt maıhv 1 

··ifl ~~' 
uı. ı .... r. ~ 

Bari, yalnız bu fl(llc rı glb~ 
tile Fransa.da ye.ptıkJ.:o y~):r 
le bir ilan v-ersinler l!l~ f 
geçkin olanla r şapka. //~~ 

~~ Orta şark Afrika imparator
luk kuvvetlerinin zamanl.ıı. ken~ 
dini toparlam akta bulunması en 
g üzel bir sebeptir. Şark cephe~ 
sindeki Alman me~ıı;u!iyeti , İtal
yan tayyarecilerin in Akdeniz ha. 
klmiyetini elden kac:ırmış bulun• 
maları ve bu fırsattan i stifade 
et menin Britany~lr kuvvetler 
için lUzumlu bulunma::1ı da bu 
hareket sebebini t akviye edecek tını-il t'azıım 
hadi selerdir, Bütün bunlar. or-
ta şark harekatındaki durgunlu. K<ınhur olmakla 

ğun aon devreye girmiı:ı bulundu-
ğunu anlatmıya kafidir .. • 0~ 
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Cemiyelin mahkumlara karşı olan ba
kışını henüz düzeltemedik ve hapisaneden 
çıkmış olan bir adamın vaziyeti ile alakador 
olacak. ona iş, yer ve çalışma imkam göste· 
recek olan teşkilatı kurmadık ! 

Ahmet Dündar Şahin Reisin ıztırapla· 
rmı dinlerken önce bunları düşündü; mah
kumiyet müddetini bitirip çıkmış adamın 
derdi içtimai bir dava teşkil ediyordu; bu 
bahsi konuşmak genç hekime önce kendi ız· 
tırabmı unutturur gibi olmuştu; fakat son
ra bir arahk Şahin Reisin suçunu ve mah
kumiyet sebebini hatırlayınca yeni baştan 
kendi derdine daldı ve vaziyetin korkunç 
benzerliğini görmemek için adeta gözlerini 
kapamak istedi: Şahin Reis kendisini sever 
g(irünen ve başka erkeklerle düşüp kalkan 
bir kadını öldürmüstü; Ahmet Dündar ken· 
disini sever görün~n ve simdi baska erkek
lerle düşlip kalktığı iddia- edilen bir kadının 
muammasını halledememek azabı He yanıp 
kıvranıyordu. Al1ahrm, ne hazin, ne hazin 
tecelli... Bahkçı kolba§ısı Şahin Reisin bin 
bir erkekten arta kalmış, orta rnah, adi, aşa
gı, küçük ve ehemmiyetsiz rnetresile 
münevver, güzide, yüksek, muhteşem v~ 
müste~na Semra Hanımefendi arasında ben· 
zerlik bulm3~a kalkmak ne iğrene bir cüret-

den utandı, adeta alçaldığını hissetti ve all 
dudağını dişlerile ısırıp sıkarak bir takım ga· 

<lüzkü ahbap salonunda Semra Hanımefen
di için söylenilen ve kendisine de gittikçe 
makul ve mümkün gorunmeğe başlayan 

şeylerden sonra bu ak!!am Semra Hanıme· 
fendinin evine gitmek istemiyordu; h iç de 
ğilse bir kaç gün görünmeyecek ve kadının 
kendisini aramasını bekliyecekti; S!!mra H a
nımefendi gibi ince bir kadm. elbette bu c:lcır 
gmİığr his~~t;nekte gecikmiyecek, gelip se· 
bebini soracak ve Ahmet Dünda r o zamftn 
bütün ruhi in fiallerile taşıp coşarak ıztırabr· 
nı .:mlatacak, söyleyecek, ~öylcyecek, d erdi
ni dökecek, cevap istiyecek, ta tmin edilme· 
sim üıtiycc~k ve kadının alacağı vaziyete gö· 
re Semra Hanımefendinin hakiki mahiyeti 
meydana çıkacaktr. 

Bir aralık artık lüzum u n dan fa.tık: ı.ılıl 1;~ 
mış ve akisleri ahbap salonlarında. ç~ 1111ıı.~fl 
calkc;.lana bi r iskandal mahiyetin• ı81' {~~ , 
başlctmış olan bu m ünasebeti, dargın ~iti J•\ 
çıkarmadan, uygnn bir sekilde kestt1l cıı~111, 
ha makul ve mantıki bir h a reket 0 flbit ~~~ 
dü.ıündü ; faka t b u fikir dimağındaJl urt~ ı 
çak yarası gibi derinleşip geçerk efl Y ~1rl 1i, 
n in tahammül edilmez bir ıztırabı0 3

Jle t
11
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altrn-:la burkulduğunu hissetti; adetBddi ,.~~. 
tulur, göz.le görünü r, mi.isbet ve me ~i rıı.ı~\ 
lığı olan bir acr icini kaplamış ve sa~bi )lı.ıt'.'e 
kalen hemen o gü n aynlmışlar gıl 5 ıt ' 

ir! Ahmet Dündar böyle bir fikrin ateşi di· 
ı. ı•ını ytılayrp geçtiği için kendi kendisin-

. . k 1 ··N ı rıp hare et er yaptı: e ayıp, ne ayıp ... ., 
diye söylendi. Şahin Reis mütemadiyen şu
radan buradan bahsederek anlattığı şeylerin 
hiç birini Ahmet Dündarın ehemmiyet ve· 
rip dinlemediğini o zaman anladı ve hayret
le bakışlarım genç hekimin yağmurlu gök
yüzleri gibi karanlık ve ideri derin bir elem
le dolu ~özlerine dikti: 

- Bir scy mi söylediniz, doktor bey? 
Diye sordu. 
- Hay.{r, hayır ... '.Artrk gitmiyelim mi, 

ne dersin Şahin Reis, ka1knıryahm mı? 
"- Nasıl emrederseniz, doktor bey. 
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Ahmet Dündar o ak~am ıçın Semra 
Hanımefendilere yemeğe davetliydi; gerçi 
bu eve vakitli vakitsiz haber ve:rmeğe lü
zum olmad<tn girip cıktığr için evin daimi 
kadrosundan ı:;ayılırdı; faJrnt bu akşam hu· 
susi surete çağmlmış misafirler vardı ve Ah
met Dündar;l da bu davete h"Z!r bulunması 
bilhcısstı söylenilmi~ti. Ahmet Di.indar, gün-

Ahmet Dündar haı:u l olacak neticeden 
korkmuyor, d1.:nilemez. Kadın ya: 

- Evet, sen de bir arahk hosuma ırit· 
mi.~ olanlardan birisin: ne yupacaksFn? Ne 
yapn1ağd hakkın var? Bir zaman lutu flar r 
ma m:ı7.hnr olınc1•:r kendin için bir nimet sa 
yıp şükrctmen l''\ztm ge!ir1~en bir de i'ııtdik 
kıskundık dr.ıvaları mı cıbı.~ma?.a kalkryor
sun? Ne hakla, sen hen im nem oluyorsun > 

Derse? .. 

bir şekilde çaresiz, bos, ümitsiz, h11 ya .1. 'ı 
manasız bir hal almıştı . ~jjflı ' ., 

Apartımanmda odasında içine t,1d1, 
düğ Ü koltuktan kalkarak bir ağll'lığJfl Jjsi f'I.~~ 
kin len kurtulmak is tedi ve kendi ke0 

.. rıı~11 

- Bu mümkün depil, bu rrıt ~i 
değil... Böyle !ö!CY olan1az, bu o la01t1t ·n rd• .. 

3" , ,,. • .. 

Diye mırıldandı Ve farkına bt tifl·fl 
Semra Haııımefen di ile olan nı iinase 1, i.,o', 
mahiyeti sadece bir hovardahk z.~''·:;ııh11 

ibaret değildir, güzel bir kadının nıtı~t9 l,flı 
karhı~mdan islifade etmekten v e hrkrı1t'lt1 11 

dan hoslanmaktan, onunla dü~üp ka 
tadınr duymnktan ibaret değildir . ) 

(Devaırn "'' 



lhtikardan dün 2 kişi 
daha tevkif edildi 

Kapahçarşıda Zennecilerde :;a
alçılık ve gözlükciıliık yapan k 
~op. 100 kuruşa satılması lazım 
gelen jilet makinesini 150 kuruı;a 
satarken curmü meşhut halinde 
l akalannu~. dün asliye ikinci ce· 
za mahkemesi tarafınd~n 25 lira 
para ve bir hafta da dükkanının 
kapatılmasına mahküm edilmiş· 
tir. 

Bundan başka Kaı ak-Oyde Yıl
dız kundura m~azası sahibi 
Yorgi 6,5 liraya ~atıiması lazım 
~elen bir çift kundur-.ıvı S.5 li
raya, seyyar satıcı Ynşova da 5 
ırramhk çay paketini 5 kuru~a 
sattığından yak.a.lanmı:ı, her iki
si de dün aslire- ikinci ecza mah· 
kemesin<le sorgularını müteakıp 
tevkif olunmuşlardır. 

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

T raınvay idaresi kış tarifesi hazırladı 
Bazı hatlarda seferleı-

Tranıvay, Tünel ve J<-:;!ektrik 
Jşletmeleri umum nıiidür l•ı.,in"c 
yarından itıbaren tatbik olun-
ma.k üzere ·.~r,ı bir tJ anı\ a\' ta
rifesi tanz!m cdıim;ştir. Eu tari
fe ile bilhassa akşamlan tram
vay seferlerinin pek erken deni
lecek saatlerde tatili takarrür et 
miş bulunınaktadır. 

Mesela. Ortnkoy Aksaray 
hattmd"' nkı:-amları son tramvay 
Ortak')yder. c:..aat 19,35 de Aksa
raydan ise 20,20 de hareket ede
cektir. Beşiktaştan Fatihe son 
trrunvav 19.48 de ve mukabil 
son tramvay da 20.30 d:ı kalka
cakhr. 
Maçkad:ın Eminöntinc son tram 

iki yaralama 
h.üçil.kmustwapasa da t-erbeı

lik vapan Hasan. dün Hüseyin a· 
dındaki tütuncüye giderek kom
§usu H"'ccr adındaki kadını sor 
mu5t;ur. Hüscyın :bundan hiddet
lenmiş, Hasanın üzerine atılarak 
kendisini sağ kolundnn ~ğır su
rette yaral.ımı tır. Yaralı hasta· 
ihane}e kaldırılmış, suçlu yak~
lanmıştır. . . :;. 

Feru~öyiinde Adsızfener so
kağında. 21 numarada oturan 
Ali adında irisi ile avnı sokak
ta oturan 40 yaşında Mu:h~r 
.dun so'bepsız ycrC" kavg~ya tu
tu mu laıchr. 

Kavga sonund'.l. AH, l\luhtarı 
bıcakla belinden yaralamış, yere 
düşen Muhtarın ü telık başını 
da yarmıştır. 

Bu suretle ağır ve tehlikeli o
larak yaral~nnn Muhtar hasta
haneye kaldırılmıs, auçlu Ali ya
kalanmıştır. 

Adalar tarifesi 
Devlet Denizyolhırı İşletmesi, 

Adalar ve yakın sahiller hattı 
için yeni ibir kış tarifesi hazırla
mıştır. Tarife, yarından itibaren 
tatbik mevkime girecektir. 

7.alllanfarında gi>sterdiği büyük ,.e 
isabetli ghrüslcrilc yarını da. mil
li 'e mU.-.13.l•il bir ele' Jet zadye
siııılen c;eyrcd<..'Ccktlr. 

SADRI ERTEM 

erken tatil edilecek 
vay 19,34 de, Şişliden Sırkeciy~· 
de 19,35 dedir 

Şişli - Tüneı' tramvnylan Şışlı
den son olarak 2J.30 d.ı ve Tü
nelden 23,50 de harckı t edecek
tir. 

Umumiyetle en gcc. hareket e
decek tramvaylar 23.30 da hare
ket etmiş olacaktır. Y.a.lnız istis
nai olarak 2:1,45 de Tünelden 
Maçkaya ve 23,50 de Tünelden 
Şişliye birer tramvay hareket e
decektir. Harbiyeden Aksaraya 
son tramvay 23,lO. Harhiyooerı 
Fatihe 23,30 dadır. 

Sirkeciden Topk;ı.pıya son tram 
vay 23,05 ve Yedikuleyc 23,10 
dadır. 

Ticaret Vekili gitti 
Geçen hafta içinde şehrimize 

gelen Ticaret Vekili Milmtaz Ök 
men Ankaraya gitmiştir. 

----o-
Altın fiyatı 

Dun bır altının fiyatı 25 lira 
idi. 

Çivi satı~ı yakında 
serbest bırakılıyor 
İstanbul madeni eşya ithalat 

birliği tarafından Slovakyaya 
ısmarlanan 700 ton çividen 100 
tonu şehrimize gelmiştir. Bunla· 
rın tevziat listesi Ticare~ Vekiı.le
ti tarafından ~dik edildiğinden 
tevziata başlanmıştır. Geriye 
kalan 600 ton çivi de yakında 
memleketimize ~tirilccektir. Bu 
miıdar c:jvi de geldikten sonra 
~ivi satışlarının tamanıiyle ser
best bırakılması düşünülmekte· 
dir. 

Otomobil altında kalan 
çocuk 

2652 numaralı otomobil şof ö
rü Aziz, dün Cumhuriyet cadde
sini takiben Taksime doğru g. 
derken, birdenbire önüne 6 ya
sında Alaettin adında bir çocuk 
çıkmıştır. Şoför otomobilini dur
duramamış ve Alaettine şiddetle 
çarparak başından ağır surette 
yaralamıştır. 
Şoför yn.kalanmı1;t, yaralı ço· 

cuk Şişli hasla.hanesine kaldırıl
Dll§tır. 

' • ' 1 

Gazi bulvarı 
inşaatı 

Fatih meydanına Fati· 

hin heykeli dikilecek 
Vali ve Belediye Reisı Doktor 

Lfıtfi fürdar dün Gazi buh•arı
n.ın inşaat işlerini teftiş etmiŞ
br. Buranın inşa.a.h Cumhuriyet 
bayramına kadar ikmal edilerek 
bavıamda merasimle açılacaktır 
Diğer taraftan Beyazıt mey~ 

da.nının genişletilmesine ve as· 
faltlanmasına bu sene başlana
caktır. Bu iş tamamlandılfuın 
sonra Fatih ve Süleymaniye ca
milerinin civarları açılac~k bu 
fi.bideler meydana çıkanlac~tır 

Fatihte açılacak meydana da: 
I<"'atih'in heykeli dikilecektir. 

T ootan~llarla celep 
ler ete zam istiyor 

Fiyat .Mürakabe komisyonu 
aün mutud toplantılarından biri~ 
ni daha yapmıştır. Dünkü toplan 
tıda. evvelce de mukan'<'r olduau 
gibi komisyon, et işi ile mcşg;ıl 
olmuş, bazı kasap ve toptancı ve 
celepleri dinlemiştir. Bunlar, 
narkın arttırılmasını istemekte
dirler 

Konusyon, her zümrenin iddia 
!arını. ayn ayrı tetkik etmiş. fa
kaS bır kara~ varamamıştır. 

Et mcsclesınde kat'i bir kara
ra v~rmak için tetkikatın tamiki 
icap etmektedir. Bu cihetle. bu 
mesele hakkında kat'i kararın 
önümüzdeki celsede verilme!Oi 
muhtemeldir. 

Dördüncü kattan soka -
ğa düşüp öldü 

Pangaltıda Ôlcek sokağınd~. 
Plfıtin apartımanında, dördüncü 
katta <>turan Beykoz deri fabri · 
kası idare memurlarından 40 ya
şında Süleyman Kenan, dtin sa
bah pencereden sokağı seyreder
ken müvazencsini kaybederek 
düşmüş. par~alanmak suretiyle 
hemen ölmüştür. 

Vakaya müddeiumumilik el 
koymw:ı, Süleyman Kenanın ce
sedini muayene eden Adliye dok
toru defnine ruhsat vermiştir. 

~DAKAt FITIR 

Enly1 Syl Son 
K. K. K. 

Buğday: 27 2; 20 
Arpa: 4C 38 87 

OzUm: 234 170 117 

Fıtra \•e zekAt ltal!'lyle mükellef o 
lan muhterem a!lalilıtze, rnllleUml.zlıı 
en hayati ıhtıyaı;larmı k9.?'§llayan ve 
elde ettiği tebernıatı kendisiyle KJZJ.. 
lay ,.c Çocuk Eslrteme Kurumlan 
ara.smda. paylaşan 1'ilrk Hava Kuru. 
muna her veçh!le yudımda bulunma. 
lan lllzumu clıeII!mlyetıe arzolunur. 

6/10/9..tl lııtanbul MlllUal 

Ve bizler, bu son havadis ü. 
zerbde '1.rkad~larla karşılıklı 
fikir teatisine başlndık. Bu ha
vadis, bizi, tnkibatımızın yepye
ni bir safhasına çıkarıyordu. 
Acaba. Mister lzidor Mozenbcrg 
niçin ortadan kaybolmuştu? Ga. 
rip bir tesadüf e::;eri olarak pa
pas Vilford ve prens Sarentzof 
da aynı zamanda sıvışıp gitmiş
lerdi. 

, . 
il il il 

Vilford ile Sarentzofun kay. 
bolmasına ~şağı yukarı akıl cr
direbiliyorduk. G-örüldüklerin
den \•e tanındıklarından şüphe 
ettikleri için kaçmışlardı. Fakat 
bu Mi ter lzidora ne olmuştu? 
Ve bu adamın, diğer iki hile. 
karla olan münasebeti neydi? 

Çaney ve ben, bu meselenin 
daha ziyade resmi :polisi alaka
dar ettiğini takdir ediyorduk. 
Bunu, müfettiş Jalvana ve ar
kadaşlarına açıkça söyledik .. 
Çünkü bizim, Mister Esmonın 
yeğeninden aldığımız talimat, 
katili bulup adalet huzuruna 
getirmekti. Bu da, eğer izini 
bulabilirsek bir kişiyi takip e. 
dip yakalamak demekti. Lfıkin 
polis, dört taraflı bir mesele 
karşraında bulunuyordu. ''Bü
yük otel,, de Sinıs P. Hayden 
adi'} le oturan adam neredeydi? 
••Büyük santral oteli,, nde ibu
lunan Vilford Taverner adında. 
ki papas nereye gitmişti? Bir -
denbire hizmetcisiyle birlikte 
ortadan ka}bolan prenses So
rentzof nerede bulunuyordu? 

· et Mister lzidor Mo. 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

47 tngilizceden Çeviren: H. MUNIR 
Birinci kaçak, Hal polisi tara

fından hala ta.kip ediliyordu. 
Fakat müs'bet bir netice elde e
dilememişti. Sirus P. Hayden fı
deta ibir duman halinde ortadan 
silinivermişti. Diğer dört kişi 
de aynı suretle gözden kaybol -
muştu. Çünkü, lzidor'un kAtibi 
polise müracaat ettiğinden'beri, 
bu üç kişiye dwr hiç bir haber 
alınamamıştı. 

Prensesin avukatf da bir şey 
bilmiyordu. Hayret ve korku i· 
çindeydi. 

Müfettiş jalvkı. lzidorun o
turduğu apartımam araştırmış, 
fakat mUhim bir vesika bulama
mıştı. Aynı suretle y.ı.zthancsin
dc bir tarama yapmış, bir şey 
elde edememişti. 
Müfettiş Jalvan ile ~raber 

ben, Prensesin evini araştırdık. 
Kendi müracaatımız üzerine a· 
vukat Paltrop da bizimle bera
ber bulunuyordu. Gene iboş ... 

Çaney de, ben de, oldukça sa
şırmış vaziyetteydik. ıJalvan ve 
maiyeti durmadan ~alışıyorlar 
ve !bütün memleket polisi hare· 
kete ıgelmiş bulunuyordu. Fakat 
hi~ bir netice çıkaramadan ... 

Nihayet on !beş gün kadar son-

deniı:ı Sil.;ı..nd'dan kalkıp Nevyor
k~ gıt~ek üzere iken Londrayd 
ugradıgmı gazetelerde okudum. 

Ki Ll\1 XVIII 
Hakiki Mister Hayden Lon· 

dranın <'n lüks otellerinde~ birin
dew otW'U}."Ordu. Ga.ır.etcl<'rin yaz· 
dıgına ı.tore ancak birkaç glin 
kalacakmış .. Biz Amerikan kon
soloshanesine giderek kendisine 
bir tavsiye mektubu .-ı!dık. 
Meşhur cinayet hakkında ga

zetelerden ibir hayli yazı kestik
ten son~ lbu adamı görmiye ka· 
rar verdik. Gazetelerden kesti
ğimiz parçalar, ona, kendi ismı 
altın?a nasıl ibir cinayet işlenmiş 
olduguna dair tam rnalOmat ve· 
recekti. 

Fakat ben, hakiki Mister Hay· 
dene gitmeden evvel mesele~:i, 
arkadaşımla görüştüm. 

Sebebi de şuydu: Çarls Renc:i, 
otelde Vilfordu görüp de, onun, 
bir zamanlar amcasının yanında 
çalışan adam olduğunu anlayın
ca Prensesi de beraberine alıp, 
kaçması üzerine ben Vilfordun, 
Hayden ismiyle Harrogeyt ote· 
!inde oturan adam olmasından 
şüphelenmiştim. Çünkü bu a-

., ,, 

Yağmur ve İstanbul 
Belki hiç bir yerde ~ağmur, 

istanbuldaki l•adar can sı
kıcı, 7.arar \'(•ri<'i \'e ürküt i!eü de
f;ildir. Ac;falh bol memleketlerde 
)'ağmur, beletllycnlıı yardımcısı o_ 
lur. \'olları yf,;.ar, parlatır. :Faka\ 
lı;tanbuld:\ ~·aj:,"lllur tanı nıanaı.ile 
bir heliUlır. 

f5ehrin kurulusumlaki nıeshu r 
tepeler hikiyesi, s(i~ le bir tarafa 
kalsın ... Tt•ııe dururken. çultura 
nn<"ak ahmaklar iner. 

1stanbuluıı, keskin inisler üstün
ılo kurulu-:;u, yaj{muru tchlikr ha
line koyan bir ii.nıil di)·e ortaya 
tiİİnnek modadır. 

Hayır, hıınıda ) ağmurıı t.ı.-hlike 

'apnn, at.lt'<'e ..,okaklanmızın e\ . 
lf'rimızin haıitıir. nc1-0n temcıierını 
bu teııelerln baji,rma. çakmıs, C\ • 

ler, a..sfalt <".addeh•r, ziftli parke 
ıfö~enmiı; )·ollar, ) ağın uru hif; mü
him ... emczler. •·nkat bu keskin 
lnlslerde birbirlerine nihayet Jnun 
la per\'inlenmi5 ( ! ) arala~, parmn~ 
kadar boş ııııı•:u·h·r, .,iireldi ynğ
nıurlara daynn:ımazlnr. Km"\ <'t.li<'e 
bir lodos H'\'a poyrazm iinüne Im 
tıp siirdiiğii sert ~·ağmurlar ı1ar. 
keleri söker. Tophanedeki "Uoğnz
kf'sen,, in kalılırım fa J:ırı. ime; ke
r<' fa asa~rı cadde t', meslıur çcs. 
menin iınüne kadar ciökiildil 

Arna\ ut knldınmlarmdan ~~ rıc::ı 

lı:ilise liızum yok. Onlar da aynı 
halde seylerdir. lhtiyaç mohltin 
icaıılarından doğ-.ır, dcrl;r. 1'4an
bulun ~imdiye tiadar ne iklimi, ne 
de bünyesi dei,1şti. ~u halde asır
lıırclanbcri bu ı;ehir, her yağmur 

mc\ iminde Ul111 dertleri çekti dur. 
du. Uundan kurtulmak ihth-acı ııa
ısıl tedbir doğurmamıs~ ~~şdacak 
sey doi.rı·usa. 

"l crcbatan., sarnıcında. ı,u~s 
karsı en aşağı bin senelik bir mu. 
kmemet ynratanlar, ~olla.nna da 
<'lhette bir çare bulabilirlerdi. ı~a
lmt elimb.de hii;l ip bir c;.arenin kul
lırnıldığıııı bildiren hic: bir işaret 
\ok. Demek onlar da bizim gibi 
vn~ur <'ileslni c;ektiler. 

\ alııız su •on zamanl:!rda bu ti. 
leden 1rnrtı11mak 1mlwıııııı müjde· 
le.) eıı bazı nlfımetlcr \ardır. ''As. 
falı , f .. j bu müjdelerden blrklir. 

H:ızı ::namfrilılcı·, \arsmlar ~a.)
ı..ıırn l;:opar .. ınL-ır. \ fnlta giden 
ııarn, yer:ne s:ırfolunmu!!i olur. Sağ 
lam ~apıhnnk cnrtile, ~ol hem da. 
lı.ı uruza c,:ıkn.r, ht'm halkın raha
tı, !-.elırin temizli 1i H' dolayıslle 
s:ıf..lığı lmrtınl'r. Yn•'..'tlluruıı 1st.an_ 
hulda bir frl:- ket olmama. ... ı, ancak 
hiıtiin an'.! <"nddelerin a ... raıı1anma-
ıııa ha~fo:hr. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

G l .. J N O E" " 

"Rea111e,, mecmuas~nın bir 
makalesi münasebetile 
ŞEHR1:\1lZDE, varısı in· 

gilizce çıkan ve ingiliz
cesi f ~nsızca kısmından cok 
daha enteresan ve hakikaten 
faydalı olan ''Realite" mecmu• 
asının son nüshasında "Türki
vede meşhur İngilizler" isimli 
bir seriye başladığını gördüm 

Bu serinin en başında, me~
h ur "Türkçe - İngilizce" ve "ln
~ilizce - Türkçe" llıgat sahibi 
Ceyms Redh~vs'ın geleceği ta· 
bii idi. Mecmua da bundan 
bahsediyor. 
Osmanlı tarihinın şayanı 

dikkat bir devrinde !stanbulda 
bulunan ve muhtelif diplomatik 
vesilelerle Anadolu~ru da gezen, 
türlu.:eyi bir Türk k"'adar i}i öğ
renen Ccyms Redhavs'ın mem
leketimizdeki hayatı gerçekten 
tetkik edilmiye layık bir mev
zudur. Bir zamanlar Osmanlı 
hariciyesinde de hizmet gor· 
müş olan bu kabiliyetli İngiliz· 
den, - zannediyorum ki - Ab· 
dülhak Hamid merhumun ha
tıralannda bahsedilmişti. 

Ceyms Redhavs'ın hayatının 
meçhul kalmış kısımlarına dair 
onu tanıyanları, yahut onun 
hakkında bir şey bilenleri, bil
dirmiye davet eden "Realite" 
mecmuasına söylece, tahmini 
bir yardımda bulunduktan son· 
ra, gene o şahsiyetle alakadar 
olarak bir noktoı.ya temas ede
ceğim: 
Eğer Ceyms Redhavsın Türk 

tanınmıştı. Sonradan Hal şch -
rinde maka.~ ve traş makine.si de 
aldığına ~krlırsa, sn.kalım kes
tirmiş ve papas kıyafetine girmiş 
olabilirdi. Fakat bu defa da söy
le bir mesele ba.c;zö.,t.1riyordu: 
Acaba Vilford, dooiğimiz adanı, 
hakikaten Vilford olmayıp, o is
mi de sahte olarak mı takınmış
tı. Yani iki defa mı huviyetini 
değiştirmişti? 

Her ne hal ise .•. Benim içın 
birinci mesele Viifordur., Harro· 
geytteki otelde Haydcn adiyle o
turan sakallı adam olup olm~dı
ğı idi. 

Çaney benimle aynı fikirde 
değildi. O: 

- Katiyen olamaz. diyordu. 
Harrogeyt'teki adamın papas 
Vilford olduğuna ben kani dc~i
lim. lzidorun katibinden öğren
diklerimiz, meseleyi h.a.llediyor. 
O diyordu ld: "P.a.pas Vilford dc
ğiğiniz adam, benim patronun 
yazıhanesine bundan altı hafta 
evvel sakalsız bir adam olarak 
geliyordu." 

Halbuki öteki adam, y~ni bi -
zim aradığımız '.hakiki katil. Har 
roget altı haftadan hemen biraz 
evvel Harrogeytteki otele inmi~
tir v~ o zaman koskoca ibir saka
lı ve bıyığı varmış! Birka.ç gün 
i~nde o kadar sakal ve bıyık na
sd büyüyebilir? imkanı yok ... 

Çaneye hak veriyordum. 
- Nazariyen doğrudur. Eğer 

lzidorun katibi, söylediği tarih
lerde yanılmıyorsa, her halde 
doğru. olmak lAzımgelir. 

(Devamı var) 

• İngiliz l.ülttit iine yardım et
mek hususunda harcadığı e
meklve bir kıymet veriliyor; 
hatırası canlandırılmak isteni
vorsa, onun meşhur IOgatlerinin 
evvela tam olarak. sonra muh· 
lasar nüshalannın tekrar basıl
ması lazımdır. Zira bu nüsha· 
lar, piyasada pek kalmamış, 
hatt!i bulunamaz hale gelmiş.. 
tir, Bulunsa da. ateş :pah:ı.sına 
elde edilebilir. Bir ?.amanlar, -
yanılmıyorsam - bu eserin ta· 
bitiğini veya bayiliğini 1stan
bulda •'Ba~iıl Havs" isminde.ki 
Amerikan müessesesi yapıyor
du. Şimdi bilmeyiz kimin elle
rinde... Ceyms Reclhavs'ın, iki 
dili biribirine en fasih uslfıpla 
açan birer altın anahtar kıy· 
metinde olan iki mühim higati· 
ni, büUin lisan severlerin kü
tüphanelerinde bulunabilecek 
bir bollukla basmak ve temini• 
ni kolaylaştırmak her halde bir 
~ü?.Cl hizmet olur. 

HIKM~T MÜNiR 

1 KllA HABERLER j 
• lstnnbul Vali muavini Ahmet 

Kınık. Beyoğlu kaymakamı Gafurun 
maa !arı 60 llrndan 70 liraya. Bakır
kdy kaymakamı Bahir Öztra.km nıaa 
§l dn. 60 liraya çıknnlmıştır. 

• ltcalyo clemam yetiştirmek tize_ 
re kurs açılmasına karar V'Crilmlş· 

Ur. Kurs yakında tedrisata ba§laya.. 
caktır. Diğer vllAyctlerden gelenler 
de bu kursa alınac.aklardır. 

• MUnaknl!lt vekili, Erzurumda.n 
lrcnlc ve Hopndan şlleple İstanbula 
kesilecek hayvan göndereceğini bele
diyeye b'ldirmlşUr . 

• Belediye bilgilerinin okullarda 
ôğreWmesl hakkında belediyenin 
Mtıarlf Vcklıletlne yaptığı mllıııca.&ta 

Vekillet mllsnlt cevap vermiştir. Bu 
gibi bilgiler talebeye konferans ha
Hnde gllsterllecektır • 

• MUhendls okulunda. yeni ders ),· 
lı !tıaliyetlne dUnden itibaren baş
ı· ımıştır. Açılış dersi gUnU olmak 
mllnasebetlle dUn okulda merasim ya
pılmış. Maarif Vcklll Hasan AH YU.. 
ccl d<' bu mernsimde hazır bulunmu 
tur. 

VAKiT 
Sizin gazeteniulir. Her 
arzunuzu vazrnız. size 

r...,.,_,,,, tlPrecP-kfİr 
' 

\vırmı yıı evvelkı Vakııl 
14. 10. 921 

Kütüphanei umumide 
ne kadar kitap var? 
Beyazılta KUtUphanel mumtd ki 

lapların tesbltl hitam bulmuş, tetkı 
kat netıceslndc 32376 kitap rnf'HU' 

olduğu anlaşılmıştır. 



4 

A1man tebliği 
• 

('Ba tarafı 1 incide) 
Azalt dt'ıılzi meydan muharebe

s.nden k.açm:ığ mu\·affak olan düs 
man bak }elerinin takibi sıııısmd 
' 1r Sovyct teşkili ~ nkalanmış \ e 
mıha. c:lılmlştir. 1100 .csiıle 33 top 
dık. 
Djnycpeı in do":u kl'simindeki 

mulıarL becc tir ıllrv.ı t alayı d.ı 
ıi.k dda olar u.k nLe <' ;;irm Rtir. 

· \ laZJlla ~akınında revrilm lan 
Sovyet kU\'\ etleı·ıniıı imhası he. 
ıen ti mi tir. 
Leningıal önünde çcnberi ) aı'

ı ek iı,;in dil m ':.11 n yaptığı te§cb
U.sler bolşevıkler ~cin pek büyiıit 

ıayiııU ı rıüskllrllilmüştUr. 
Sa \'a.'1 tn.H arclcr.ı.mız ehin gece 

Mosko•· do. askeri enemmi~ctı haiz 
ı1an tesisleri bomb:ılam1151ardır. 

Büyuk Britnnya}n karşı yap:lnn 
savnştn, tayyarclC'rimiz 14 iU<teş • 
rin ç;ccC;Si Man<;cslcr ·endüstri mer 
ke7..ne ·ve Hull limanına. teınrli bir 
t.narnız ~apmIŞlardır. 1ngiltercıtln 
uoğu \"f cenup doğusundaki tav -
3a.re meydnnluruı::ı. Ye lıman tes1 -
s.lcr:iııe de haşkn harn tannuziarı 
:.; ptlıru!ı1:ır. 

Bir savn.5 l.ayynıemiz Grcnlh 
Yaı· Oh"un doj;'USund:ı SOOO toni . 
ato1uk bir ticnret gemisi batır -
.ımşbr. 

Ordunun ve donanmanuı uzun 
menzilli lopları Dover'in tels;z js
tasyenunu müşn.hcde edildiği ür.e>. 
ı·e temrli olnrak bombnrdnnıın et· 
mi§lerdir. 
Manş denizı llzerinde düıı Al -

ıruın av t.nvyar('leri 6 ve dl'\vriye 
gomılcri de 2 Jngiliz tnyynresi dü
ı;ürmti.şlcrdir. 

~imali Afrikndn. Alman -1tal. 
l llll lı:rlal ıırı l o ilk teşrin geccsiru:l a 
Tobnık önünd emuvn.ffa.kıyeUe ne
tıeclenen mevzii bir tnaınızda ibu
lunmuşlardrr. lngilizlerin taUklarn 
d:ıyu.nnn bir lknrsılık taarruzu pü.'3-
kUrtUlmü.5tilr. T<>bnık ııohri ve li. 
ınacı 12 ilkteŞrin gecesi ibomb:ır -
dmıan cdılmiştir. Hava. DJuha.rebe· 
!erinde 5 İngiliz avcısı dlli?ürül
müştür. 

Dün gece oldukc;:n çok İngiliz 
oomb:ı ta,nıarelcrl Almnnyanm şi. 
ma! b!ı.trsıwı, batısına ve ecnubu

lrın yapmışlar \'O bir çok yel"-
1 re iııfiliık ve yangın bomba.ları 
tm~lnrdır. Hnlk arasında. ölü ve 
aralı \'ardır . .Muhtelif yerlerde bi

n ılnr hnrnp olmııcı vcy~ lıas:ırn ıığ. 
• m~tır. 

Gec nvcılnn 9 ve ktır6ıkoynuı 
· vpçusu da ~ İng lız 17: mb:ı tayya
-es' dü.o;iınnu lerd.ir. 

Berlin. ıs <A.A. > 
Alman onluln.rı bn,.~uma.ndnnlı. 

~cım hususi teblıği: 
Brfansk •·o V.inzma meydan mu

.nal"ebelcrinde Alman ikıt.nlan ta.
r:ı.:.u1dan alınan esir mtktan 350 
l ıu a .. mı;;ıtrr. Esir miktnn clurnın
dan nrtnuıktn.dır, 

:\to lw' adl\ tı.ılıll~-t· teı.lbirforl 

Hcrliıı, 18 (A.A.) 
Yan resmi b!r kaynaıı:t:ın bil:!i. 

rlli}or: 
Mooko\adıı alın:ı:nış olnıı t:.ıh'iy 

te<lbirlcri hakkıwla oaima .+..<:~trer· 
la.nmaktn olnn §ayia \i c lıaber1er! 

• yalanlı:unftk.tA i6 • de Al· 
clyc nazrrltt'I hu şayfa ve 

• !erin t.a.m.ıınıiyle runJsız olma
<t<;rnm:ı.nnctmclrtcdir 

,,~, 1S (A. .) - ~L Q. 

• Sovyet Rusynd ki aııkeı1 vaziyet 
ha mcla H va Orı ukc.rt mllnekkid! 
ıu malOmntı \Crmektecfü: 

"" 'i tı'inld Ladog gölUDdcn cenupta 
A,~ıt a>'nızınc kadar uza.nan tek cephe 
ı~iıldl Uç mmt.nl:aya. aynlmış btıluo., 
rnlıl: t.ncıır. 

1R ı mmtaltalıı.r 4\r sına ı:ılmdl Al • 
m~.,. zırhlı kuvvetleri rluısı nrltaıııu.'\ 

dtırmııdnn girmcltl.cdlrler. 
DlrLıci mıntllka: ŞımnldP. P trozr. .. -V<Xiıkun Flnlller tarafından lvgnl!n • 

... beri,. bnrekltrn az tera"kkt eden 
mtntalttu1ır. 

Iklncı mınttık : Hoo ı Moııkovs 

8o.lıri 041n merk 1.J e"pbedir: 
t çUncO uıın ks: Ukrayna c pbe..I. 

\1lr. 
Lenlr..grndd \•ozıyet Umltslzdir. V 

uma ve Br!.. nııı< cıvarmda ye Az:ık ı 
d Dizi etvarınd:ı çcvrllml§ bulunan 

Sikor ki 
ingilterenin Avru
paya asker çıkar
masına taraftar 

Stf'kholm tS, (ı\.:\.) - 8tefa_ 
(\ : 

r ı0ndradan bildıri}'or: 
Ge>ncml Si'horski harbi kazan -

mok imki'ı.nlannı elde etmı-k ic:in 
1ng. 1Zl"rin Avrupa kıt.n.sına asker 
·ıkarmnğa tc f' hüs etmelerı la· 
z m gddiğmı s5)1emiııt.r. 

(.ncral "un lan ır V(> etmı tir: 
Fakat bö~ le bir t~cbbüse giri -

mc-k İ<'in uzun b"..r hazırlık y<ıpmnk 
liıznn geld,ğinı zanncdi}'orunı. Hal 
bukl böyle bir bazıı lı~.ı he>nüz ~ a • 
l!ııım mu·tır. 

Harbin sıklet 
merkezı 

.Şimali Afrikaya 
geçecekmiş 

H ·rn, ıs (A. \.) -

Albay DominC'I, G orn:ıl d'ltallad:ı 

pzd~ı bir makalede 1t:ılyanın Libya .. 
da idame tt!ğı hnrbln nank8r1UğUn· 
c!en şlkCıyc t <'dlyor. Yazının s:Uı!blne 
g6rr-. bunun scb:>bl ııUnya dıkkntl • 
nln şimdi ş:ırl< c pb~111nc ~\rtlın!~ ol. 
nınsıdır. tuıJy:ı J..lbyayı muhafaza Jçln 
Llbyadnk1 kıtal rııı ınştsl \0az:Cesinı 

ifa ırurctllı> çok bfıvuk fcdakD.rliklar 
yapmak mccburıy~:. ndcdlr. Ve bu fc· 
daktı.rlıklnr, askeri sı:bcbler dolayıslle 
rcmn\ tebll •lcrdc neşrcdlıcme?.. 

Bundan başku, \'Jy ıııı gazeteleri 
yakıncı şim~l Afrlkaınnda mubasam:ı 

tın tekrar 'başh;>nc:tğı knnnnl'tndedir. 
lcr. 

Hes sokağı 
değiştirildi 
'toklıolın, 18 ( \ , \ .) 

Demokrotcn gazetesinin Bertin 
nıuha.birlne göı·c .Alıruı.ıılar Drcs. 
dendcki füıdolf Hcs soknğuun ad: 
değiştirilerek Gerhard Vagner hns 
tanesi .kenulmuıılu1·. Bu suretle Al
nınnlnr Hes'in canlı son hatırn.sm1 
da silmek istcmiı:ı.lcrdir. Bu ka.ra• 
nn ne için bu kadar geciktirilmiş 
olduğu billnmiyor. H:.ıtulıırda o~ 

duğu lizetc He hiç b:r 'nkit par. 
tiden \e hlik\ımettcn ~ıknıılmn· 
mrştır. 

Bayan Ruzvcltin hitn1ıesi 
'e\'J orl<, 1 S (A.ı\.) 

Madıun HUZ\"Clt )'apınv.kt.a olduğu 

haftalık rndyo musahabl?elnde, birle. 
olk Amerlkıınm, 1041 senesi sonunda 
1940 acncıılndcklne ntııbcUe yUzı:'le, 
}'ÜZ OTr bir Cıı.zlnlıkta r.ırblı m~ıı. mc. 
ye ıı hlp olacağını sü\•lcm!.ştlr. 

JAPONYA 
(Ba!J tuıufı 1 iıwıde) 

zcmeslııin Yerilmesi ve Jnııonya • 
nın vıWycti iıakkmd:ı Jnpen söz
cUsU !Tokro hllkiımctinin bunu Ja
ponyııya k 1'3' dotıtçıı. olnuy n bir 
hareket olnrıık tclftkki ettiğini bil
dırmiştir. 

Nihnret soı.ciı, SovycUerin Ja. 
pon ulannıı döktükleri yüzel' 
mnynlcrl protesto eden Jnpon n.o
tnsınn Moskovndnn cevnp geldiği -
ni ve mU1.n:kcrclerin dt'l\'nm ettiği
ni söylemiştir. 

iST\.~nn. BO!t~ \ ı:-;ıN rn.ıo.uıı 

... ,. \ 'il~\"' 

l Sterlin rı.zo 

\~ılı~ "' lmp:ırn:,ı 
100 Oolor 18.! 132,20 
100 Pczetn 12.84 
ıoo tsvc~ KJ'. 30.7i 

f ,:!'tll \l\I \ '1-: 'I \ 11\'ll,.\'l 

•o 7 1 2 fl33 1 ürk bor u 
trnn 1 20.GO 
Anadolu drmlı yolu 
1 \'t' il " 50 

\'AKilT 

Sovvet tebliği 
(Ba taraıı l incide) 

10 ılkte,,rlndc 27 Alman ta.;-yarcsı 

tnhrip cdilmişt.r. l4 Sovyct tayyaresi 
kayıptır. 

Moskova civarmd:ı C\'Vellsl gUn 4 
düşman tnyyııresi, dUn de 12 tHyynre 
dUşUrlilmUştUr. 

Ocph nın batı i tlkıımet!nde muha 
reoolcr, g1ttl 1tÇI' a.rtnn blr şiddetle de
vam etmekl dır. 

Almon komutanlığı, muhnıcbeye 

durmadan leni b.rtlklt>r gön~ermek • 
t d r Ol\ ın."ln ccpht'n n birkaç &."lSTlltn 

da d< t Us~ınınıı-o eld .. ederek msnn 
,. techlzat itlb:ı.nle çok bDyUk ita 
~ ıplıır babasma kıtalarımu:ı tazyik 
\'e müj:ı.f mevz lenml~den birine 
n!ifuz ctmeı:te muv:ırrnk olmuştur. AJ 
manların ıddelli truı.m.ız.lnn \.:ıtnla • 
rrıpızın çEıt!n mukn\' m ti ne karşı. 
a!ımakt.ıı.dır. 

Hentız tamnmlanm;ı.mış olan mal(!. 
mal.a glirf' 12 ilkt şrlndr Ct'rC\"an eden 
.,ıddctlı mulınr<"brlerdc t '<r!heıı fJQ 
Atm:ın tankı. 11ker v ceph:uıe yUklU 
270 kamyon. mubteH1 çııptn 62 top 
c;olt ıniktnrdn mltralyl.iz tahrip edil • 
m.11.§ir. Dlin gündüz Almanlar. ölil ve 
yaralı er V<' subay ol rar< 12 bin k~l 
kay~tml~lerı.!lr. 

V!azm ıstık mcttnd kt bir kesimde 

Sovyet tayyareleri dl\şmanın 33 tan. 
kını ve SO k:ımyonunu tahrip etm ş ve 
büyük bir Alman p )Dde toplu':ııtun•ı 
tıozgunn uğratn ışı rd:r. 

ı,.,nonı, ı:s tKnll~o ..ı: ıt 7,lbJ: 
Rus tebılği l 2 tcşrinle\-..:cı gllnU 

kıtaatıınıı:, büt in cep!ıe b..lyunca ve 
b!lh~ vıa:mın ve Brlnn!ık mmıak ~ 
brmda dU~nuı.nlıı. nnud n ofı urcltc 
1:arpı§lllışlar, gUnl re .. sür• o çetln 
muhrı.rebelerden sonra Grian!kl tab • 

üye c:tml,,lerdlr. 
Cuınn gUnU, H tayyru-.? kny~lnı". 

m~ mukabil 27 dl\~mıuı uyyares\ 
tahrip ettik, CurnnrltW gl1nU Moııko
vn ynkınmdıı 4 \C dlln 12 Alman tny. 
~'nresi düşUrd iik. 101\~ovad ne§redl. 
ıen mUtemmin 1blr tebliğde dcnlllyol" 
ki· "Almanlar, muharebe mcydıınmn. 
tnzc kuvvetler attıklıırmclan udet te. 
Cevvukunu tcnılıı etmişlerdir. Merkez 
de çarpışruıı gtttlkç" şl<ldeUcnmeh."tc· 
dir. Almıuıtar tnUlh:.Ş ııuı n \"C mo.~ 

zenıe zayiatı bıılıBsına olarak kıta. 
atımı?.ı geı1 sUımc~e ve mUdafan hAt. 
l:ı.rrmızm 001ı nolttalnrınn. rlrmeğc 
muvnffnlt olmmılıırdır. Fakat Alm:ı.n 
iı"lmıesl ıınudano bir muknv<'metle kar 
ılaşmnktndır. Dtin ıılnuırı nutnnuını 

t.ılr btıbt're göıc 00 Alman tanla, 250 
k ttı)'On , muht ur ~ptıı nz top ~ b0-
>1lk mi ı.tardn. mltrnl)-ÖZ t:ıbr!p edil. 
mlştir. Ahneu\Ulnn l:nt\ vo yııratı oln. 
rlk zayiatı l.2.000 1.ıaıacn fru:lndır. 

Vişi. 13 (A.A.) Ofidcn: 
Rus cephesinde vazi)'ct §Vyle 

hulasa edilebilir: Şimnldc Al
manlar l.enin.gradı muhasara et. 
mekle fütifa eylemekte ve mev. 
zil<'ıini muhafaza etmektedir. 

Merketde Almnn taarruzu de· 
vam ve inkişıf ediyor. Huslar 
Brianskı tahlivc cttiklcrlnl itiraf 
etmi:ıleı dır. Mosko\"a\·a karsı 
tehliko tavazzuh cdi;o.-. nusla
nn \'iazınadaki cembcri yarmak 
icin yapt1klnrı tcşebblis akim 
kalmı§tır. 
H~rkofta nisbi sükun hilkUm. 

sürüyor. Almanlar. A7..nk sahilini 
takiben Rostof üzerine yürüyor~ 
hı.r. 
Almanların !hedefi ikidir: Mos.. 

kova vo Knfknsyn. İngiliz ve .A,. 
meriko.n mahfilleri, 48 saatten 
beri vaziyetin vcl1o.metini sak}Q.. 
mıyorJar. 
Londra matbuatı vaziyeti 

nasıl görüyor 
• tuıwulnı. ıs (A.A.) I>.N.B. 
L.ondro.ncl:ın 1svcçc gelen maıumııta. 

gore I.ıondnL nıatbu:ı.lı Şnrk cephe .. 
sinde vaz.lyotln pek Yalılm olduğunu 
nıllttcrıtmn tcsllın clmcklcôlr. 

Sunday Tnymls gazetesi vazlydin 
ciddi oldu(,'llnU söylt?mckle pek az bir 
şey söylcnpıi:ı olduğunu yazmaktadır. 
\' ziyet pek vahimdir. 

tnglliz gazetesi bllh a Sovyct bil.. 
kümet!nin beyl\natnıcla'kl telaşlı ifa. -
deye i arct olmcktcdlr. 
Şanghayda bir gazete ne 

eliyor? 

Pamuk fiyatlan tesbit edildi 
izn1irde n1ütehassıslar111 işlirakile bir 

Heyet çahşınalarına başhyor 
Ankara, 13 (Vakıt) Pamuk 

henüz devle~c standardizasyonu 
yapılmamtş maddelerden biridir. 
Günün iktı-.adi şartlannm bu 
mahsule verdiği ehemmiyet tica• 
ret vckfıletinin nazarı dikkatini 
<:el betmiş 'e bu mak~.;ıtla pamu
ğa fu:.<ımi fiyat tcsbit edilmişti. 

Ticaret 'ekıilctı bu fıyatlann 
han~i pamuk cinslerine tekabül 
etti~ini numuneler uzcti~ tcs
bite karar '·ermiş 'r pamuk stan
dart tiplerine C'sn"' olmak üzere 
bu vıl Egede ilk tecrübenin ya
rulması kar~rlaştınlmıı::lır. 

f.zmirde rnmtaka ticaret mti
dürluği.imin reisliğinde toplana
cak heyet 15 birinciteşrin ~ar
şanba günü çah!3mala.1 ır.n baŞlı
yacaktır. Heyeti' ticard \'Ckaleti 
standardizasyon miidtirlii~ü baı;; 
kontrolörü. mü.şa\·ir ol r:ık iş-

tira.k etmektedir 1ktısat \•ekfı.le
tini sanayi tetkik lıcycti fızasm
clan Remnl • ognn ılc Na?.illi bas
ma fabrika-.ı müdürü Hikmet A
tasağun, ziraat vekaletini. Adana 
pamuk ı.lfıh is~vonu müdürü 
Zeki ... oyarla, Nazilli pamuk ıs
ırın istasvonu müdürü Kemal Se
z.en tem,.,il etmektedirler. Bu ze.. 
\•attan maada heyet" hmir 1>3-
muk ihr.ıcatt!ılar bitiiri ı\e tar-nn 
s.ıtıs kooperntifleri birliği vo ti
caret boı-r~ı mümessilfoti de dtı.· 
hil olmaktadırlar 

Toplantıların ü~· dört gün için• 
de net:icelcooceği, l<~cnm Akala 
ve Y~rli pamuk standar:. tipleri
nin mevdnna konulacağ-ı ve ı:;im
diyc kadar zaman z~nuın ileri 
o;i.ırülen pamuı~ cinsin" müteal
lik ihtı1:1flaı m so"ln <'r<'rr~l bil• 
diı ilmektedir. 

Un toku için 
Ticaret Vekaleti sn1rine varun 

ınilyonluk tahsisat daha verildi 
A rılw ra, l8 (\ 'a1.ı t) K ooı -

d inas) on heyetince mo.h&lli ifüni 
makamlarca gösterilecı:'k h.izum 
ürerine ve vilayet inŞ{' heyetleri
nin muvqfokati ile sarfcdil
mck şartıyle ticaret \ckalctinc 

İngiliz tayyareleri 
Akdenizde iki gemi 

ba ırdılar 
Londrcı, 13 ( A.A.' 
Orta şark ingiliz J...-uvvetlcri u. 

mwni knrargahının dün nkşamki 
tebliği: 

Akdcnizdc müt;(!addit muvnf. 
fn!Oyetler elde edilmi..,,tir. tki ge_ 
mı batırılmlf}, ü~üncüsi.i hasara 
uğrntılmı!Jlır. Diğer lııı çok ge
milere isabetler vaki olmuştw·. 

tcdlrlcr. nnzıları yepyeni olma, Uz 
ı-c top ve kamyonı:ırm dıı geçtiği gö 
rUtmektedir. 

Mo ltovalılııro nıuıcun tchhl.e son. 
lıııdo ibulunduğu a1<ıkça söylenml Ur 
D~manın VJyazmu cephcalndc bir ki.' 
simln mlld3ftı.:Llarmı yarmış olduğu \•e 
(m) remzllc o.iıılan nehir g çftJ,1111 
mubıı.(azası lçln gilnlcrdcnbcr! Uınll 
aiz muharebeler e<ıreyo.n cttlğ'i l\los. 
lcova. Juılkmdıın glzlenınoml§Ur. 
Moskovalılar asıl tclıilkenln ınUbıro 

bir yola ayal> baamok için dJ mnıur 
~rfettlğı mntenıııdl nyr tıcrdt'n t 
lorl gcldlğliıi bllmclttcdirler. Aynı ı.a 
nuwdn Alme.nlnrm bu çevrcuo Sovyeı 
1mvvctlcı1 gerisine Uç kere t>tlyUk 
ınQttnraa. parnşUL.;U lnellrerek blrçoı. 

zayJat verdikleri de blllnmeltt dlr. 
Son 48 saatte Alnıllnllmn Brıans 

çevresi istika.melin(! ısım le doğrı. 

bir hıımle yaptıkları vo Viyıı.zma çH 
reslllQe Sovyct mUdnfaıılarının arko • 

W."l varnuığo. t bbllS ettikleri bu 
g1ln ordunun mıı.lflmudur. Dlr tsınk 
taburu vaziyete kD.rgı koymak Uz.erE 
dnlıa bUyUk So\-yet kuVV'CUeri gelin 
ccye lta.clar tehlikeyi durdumıu tur 
Fnkııt bftyllk kuwetlcrln harekeli df 
bu kesimde yolliırı her tnrnft o bom. 
balrya.n nıı.kllyatı gUç1c~Urcn bUyUlt 
Almıın t~lerinln faallyel! yUr.Un. 
den ltoı.a.y oım.anuştır. ~~nknt b!r akıı\ 
da bir llmo.ru harp dl§t ıulmıık kııbl 

olmııdığı glbt bir yolu birkaç bomtıar. 
dımnnl:ı. tamatrıtle kopatmnk da ka. 
bil değildir. 

ckmeklık hububat \e un st kları 
tcsı ~ylenı"k snlô.hiyeti·v('rihni5 
ve bu hizmeti ifösı r.ınmında bu 
vekalet emrine lanın milyon li-
ralık mütec.,.\'il s"1 ve tnnsis 
olurunuşlur. · 

inqiliz Nazırı 
diyor. kı · 

(Baş t<ırafı l incide) 
StnUnln 1 ttdlği bUtllfi ta.nk ve tny. 

.) arelerl tcsllnı cdeceifmiz..1 \' adclUk. 
Toplilr ve 1 am maddcl r c! Hu •nya 
gundcrUmck 0ı'redir. 

Rus orduı n tolıllkeyc ın ruzdur. 
Fakat lııılkm :maneviyatı ltırılmamqı . 
tır. Ruıı azmi nyak altına alınamaz. 
İngiltere nıUttefıklerlnc knr§t ghi~U
ğl taahnUt'erı yerlne {;"Cllreccktir. 
Srollnc yardım edebllmelldlr. Sol-yet. 
ler lrllğ{nc, llkb:ıhar seferin11 aırer .. 
ken ııl n c ııhl rw •rl cış iıIICt3t mı· 

\ çe.rlh'iieıldır. 

RU!ıyaya Ukteşrtn nyı ll:in vaadettı. 
rıtz tunlt ml\ttarı teslim cdilml§Ui'. 

Bundan bn§lm Rusynya bUyUk topla 
çok miktarda lyl top, cephnnc, aıı.ı. 

ml.ilyum, bakır, kurııın, çlnlto, kalay, 
·o'baıt, plrlllç. kauçuk, ~Ut. yun, fos
for glUi lptlclll ve diğer maddeler do 
•nd tt k. 

Lor<l B il\ tbrook lı\glltcrc \c Anıe. 
ıuı ış ı rıne hltnp ederek şöyle de. 

n tir: 
"...,tullıılr: vl .ıı rl01lzc lllmadt var

dır. Vaadıınlzl yerine gellreceğlml.ie 

uıaıııyoı 13· 11 :ıı: buna lnıınıyonım. 

1 nkııt siz n dı> hııtckctc gt'~mcntz 
r ktır. 

1-tuıı rır tJltzat crphnne yap blllyor. 
ı r. Çıkı:.rdıkıarı wyyıırelerlıi nıU~ • 
§itliği \"e verim !Ubntlle Uus tayyare 
\ e tayyare mot6rU Cnbrikn.lan kendi 
fabrikalarımızın 8twlycsln6edlr. M.I. 
G. 8 tıp:nde n.us v wyyııresl, Mes· 
erşmltin aymilı?'. StrotnO\'lk piko 
bOıntıardıman Ulyynresl de takdire de 
~er bir mu"affaklyet t<?şkll etrut?'ktc., 
.. ıır. 

ıtuslar kendı mcıu!cketıcrlııdo ya 
pıt .o illlblnrdan çok istifade edebile• 
eklerdir ... 

Almnn zırhlı tcşek.kUller1nln kudreU 
muıtzunıdtr Rusların mnnettUtkıiinC 
~öre. Hus scferı ba.~lııd~"l zaman Al.o 
rrı nlann sn blıı tankı vnraı. :.ıoskovn 
ya karşı de\•aru eden taarruzda an,,_ 
mıın 14.000 t nk kullanmaktadır. 

t.ord neııverbrOok lnı;Utcrcde tank 
ve tanare imali için buğUno kadtır 
ta tblk Ye ya derpış edil-en esaslardan 
dnh.:ı bllyl1k es:ısıam d:ıyannn bir 
programın baı.ırı::uunası lUzumunn itıa· 
ret etmiş • ve ııözıerlne şöyle d vam 

~ nrdıınlıt 
rueınııun 

fl 8 ordularının \'az.lvııtı fevkal de 1 va~d r. • ..................................... 11 Bt•rUn, ıs (A.A.) - IJ.N'. H. 
Şanghaydan bildirildiğine göre, 

ı·ukarda bahsi geç 11 tabtirun:.ın 
tankı rt, birçok kereler dU~anın a · 
detçe UstUnlUğU ı,nrşı!llndn kalmıgl r .. 
dır. Fakat ateş tesirini tcmerltUz L 
tiren tabur, dllşmnn tak\ iye kıtııl:ırı 

gelince-ye kııd:ır tutmnğa muve.fI ık 
ol"1U§ ve Almanlar .. nğır uıylal ver · 

dirıni~lr. 
Ancak tehlike geçmiş değildir ve 

Almanların ad•tçe fuı.tlln oldukları ı .. 
tlra.f edilmektedir. 

etmiştir. 
"Gayeoıb: 30 tıın ka<lnr tank yapı:ı .. 

bllme1t ve bu suTl'tle mQdafnadan 
uuırruzn geçeceğimiz zr.ıman istediği

Mosl<ovıı e.vnrınd:ı < taz:r1k c;oıı 

k•ıvvf'tllcl.r 

. toklı im n geJ('n iı:ı berıere gö • 
r~ Alrı:tn ar M )SICOV(lDtn a kılomet· 
re yıd<ınınıı gelmişlerdir. 

Dab:.ı•cenupt.ıı. Br!ansk uc Harko • 
f•Jn tmnlindekl mıntakadR. Rus hatla 

' rınC !00 k ıomeLreJlk maau.am bir 
g el' I< nçılı.ııştır, Bu edıkte.n girin 
A lrr an kıtaatı Oreıden illt.ıaren Tu. 

ya doğıi.ı yol troaı.<tadırlnr. 

l.t0ndıcı. 13 (A.A.J 
Mosko\ a konfcran~ına iştirak 

etmiş olan lngiliz lcv~znn nazırı 
Lord Beavcrbrook dun akşam 
konferansın neticeler; Jıakkında 
Buyuk Brıtanya ile A.rrterika 
halkına hit~bcn radvoda bir nu 
tuk stıv emiş ve demiştir ki: · 

- SırA' kotif eran.c;tn vardığı 
mı?. k "arhrı sövlivebıljrim. in. 
,., ' r 1 • \m"r 1 n. Rt('3"n'·a ('l 

l{'rinden gelen yardımı yapa 
caklar, tank ve mnlr.emc gönde
recekl('rdir. tlklcştin ayında Rus 
yaya gönderilerek tnnklnr temin 
edilmiştir. 

Loilr Benvcrbruok yeni tip 
Hus avcı \'C ı>ikc tayyarelerinin 
mukcmmeliyetir.den b<lhsettik
tcn sonra Almanl~rm şimdi 
Moskovnya karşı taatttwıla 14 
bin tank kullandr:ıtlanm Söyle. 
mis ve RtıS\'EWa mal~ ~'et?ş. 
tırmek hususunda meleye te. 
ret tüp eden vazif ero OOZ\i götü· 
rerek d miştir ki: 

- Rusya büyük bir tehlike 
icındcdir Jı.,akaf. maneviyatı kml 
mamıştır. Bize knhramanlık mi. 
ııalini vermiştir. Hunu inkar ede. 
meyiz. llkha.har harekatı için 
Rus ordurmnu \>eni tr••hi7MJa 
fnl"hif': tfn(>)ivız. 

Şanghny E\•cning Post Amol'ikn."1 
gazetesi, aSkeri vazi.ret hnkklntla 
mütalcn scrde(]('rck şunları yaz ~ 
maktadır: 

"Sovycıt ittihadının fıkibeti aı tık 
ııamuk {pUğlnc b ğlKlır. Alman 
zafctlen cv.lc'dlr, Alman oı'duları
nm zııfer ~arı lnnnın duı duruluMl 
ceğln" dair hiçbir emare yoktur.' 
Sov\'Mler n iıhim zayiat ver O'.ll.l!et{ 
ciir. Alnı:ın hlikimıelinın 1 ted'ği 
şekil '" Rıl ı tl.1 t el iresi nde bit ı -
fer, ııvucıınun i inde lıultıtımnkt.1 • 
dır." 

M osko\ 18 (ı\. \ ,) 

Röyler mub1btrl b ldlrıyor: 
So>yellcr birllğlnln merkeT.i ıırtık 

'b'r geri O " del;llcl r Mosko\ a tır 
crphe ş ıırl olmuştur. Diln 6ğleden 

sonrn tı01< klnrd:t iyi r;lyinmlş yenı 

fbliyntııır geçınt>ktt' ve <'t'pbeve lke 
dılme't Uz.er bazı ı oklıtliira ,ıunck. 

Orel cephesi de Vlazmn C<'phıısl kn_ 
dr ehemmlyctllfür. Alm::ınl:lr, Ort'I· 
'" '!'ula nrnsuıdaltl çevreyi mUdafna 
eden büy1lk ormanlnm varmak lt;in 
Orelln 'llmaılndo şimdi karlıırl".l örtll. 
111 bulurı::ın t-lr çevreden geçml'ğC mu .. 
vaffııl< olnmnmışlardır. 

miz miktarda tank ıre!crbcr ed"bll· liiıilliİillııiiillii ....... 
n.ektedlt .. , 

Tulo ve Orelden g ı .. n mllltec!' r, 
A nanıarın har-ıbe b9llnde bul•ınan b ı 
,ehlrlcrdc ht'r evd,. nmştrrıtı:ı yap· 
tıklarını ve halktan k~ıık clb!selert 
lııs:ı.fsu:ca ve zorla ıı!dıkl=ırını ııöyle • 

l' i.lerdir. 
Alnı11nl11.r c nnbt n y ptıkl rı bir 

taarruzla Or lln şlmııllndc blr §ehre 
glrmcğc ınuvnffak olmuş! rdır. Fakat 
Almnnlnr lterı hnr :-etı rlnı- d vnm 

Benverbrook nutkuna şu sti~lcrle 

tıh yE't t·umlıtir: 
Sta ııı l·ıltyor ki lnglltE:ro vnzifeslnt 

vııııacnl(tır. lnr;ıliZ ttıfllrtin!n nıtıaı 
1. l<'rC kad:ır ç:arpı,ımnl< azminde ol. 
duğuııu Si.alin biliyor ben d"' P.u.CJ mil .. 
l"tin n aynı azlmd o1du una. kniıUm. 

lsviçreye oomba atılch 
HNıı, lS (A.A.) 
tsviCTC genl'l kurmayı tebliği: 

12 bırlncit~rın saal 20 30 da mlt-
l.yctı mcçhül tayyareler Turgovl 
kntıtonunda B:.ıhiv<'r köyüne bomba • 
ıar ntını.lar, bır evi tnbrıp etmı.şler 

etmekle berab"r b ı ş hrln 1 ~nı•ncı n v üç kadının öllımUne sebeb oımu!I· 
hıçoır ııv11nlııj tide ,.d ın mlşle>rd r ı. rrlır 'J'·ıh>< knt d<'vnın rtmc.>kU- ltr. 2 - Patı ı 
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Hediyeli bulmacamız tr Btll'll H El\ EBI ROMAN 

KENAN HULOSI 
nm saat kadar kitap okumak is
tiyorum. 

' blrincite~ı in '8~ mııda rıknıı 
!Orgu ip.retli res.mlc a<;tı •uııız he
diyeli bulmaca müddetı sı.ınıı er 
mJc.tir. Bu aorgu İ"aretJ nltmdaki 
reeinı, Kızkulcsi ıdi. Bir <'ok o:tu
yuculanmız, resmi Be)azıt kule"i . 
Ahırkapı feneri, lzm ı ~r.lernas 
yonal fuanndaki kule \'e Galatıı 
kulesine benzetmljlerdlr. 

Kazananlar 
Ve, kendiıini tekrar Rafbn u

ııerine bıraktı: - Ah, dedi; hi~ Doğru halledenler ar11'"ında bi. 
bir eeyi, amma h~ bir eeyi de-- rincillği Sivas cer atelyesi elek. 
nl7.e tercih edemem! · trik untralinde memur NP et ö-

Sonra arka üstü döndü; mavi :r.ermen, ikinciliği Alemd:ır. Yere. 
ham p.pkasmı yllzllne örterek bat&Ma Faile ÜstUn. ilçüncülilğü 
kollanru iki ta.rafa açtı; güne§le Eyüp Baharln Ziya Somer amba
vurulmu.ş bir kuşe; ve göbeğinde lij fabrlk:ıııındn Bekir Mortı ka
mavi desenler parrldıyan bir ku- zanmrşlardır. 
HikAye - 2 Evvelce de ilan ettiğimiz gi.bi bi. 
ısa bemıedi. Tam ali kalçasının 1 rinci 15, 'ik:nci 7,fi. Uçüııcü 5 liı a 
bir tarafında beyaz bir yelkenli alacalrlardrr. 
uçuycrdu. 
Akşam ustu kapıda annesi kar 

şiladı: 
- Umit ederim ki, dedi; bü

tün iştihanı deniroen bugün :l.l· 
m~ olacaksın? Hiç de iyi şey de
ğil denime bu kadar kalmak 
~ ... 

SUzan bir damla su değmemiş 
mayosunu dolaba astı: terzinin 
gönderdiği hesap komodin üze
rinde duruyordu: 

Mayo: 
Japonez §8.J>ka: 
Dm.iz JSkarpini: 
Bir adet bone: 

26 Lira 
18,5 ,, 

13 " 
7 .. 

· Birer -şişe kolonya 
kazananlar 

4 Nimet Ülken Uleli Gen<: Tiirk 
caddesi numara 16, 5 - Fikret Ak 
F..,.,Y, tram\·ay caddesi, 6 - Ka
&anpa.şa Kulaksız derc"i 23, 7 -
Buri Alev Beşiktaş Yeni mahalle 
Ihlamur caddesi 6. 8 - Malik 
Gün Kartal iskele caddesi. 

Birer Kanije muhasara -
aı kazananlar · 

9 - Rıza Tay111 Zonkuldak 10 
temmuz mahalleei Mimar Sinan 

" r.okak 15, 10 - Mutafa Ergu-
Yeken: 64,5 Lira \'anlı Karamilrsel M. fabrikUJ mu. 
Heaap puaulasma bir göz attı: haaebe daire3inde, ıı - Hilaeyin 
- Ah, eledi, bu hizmetc;iler! Çil Bolu hüklımet caddesi 71 kah-

Terzlnln puauluı benim korno· 
din Uarincle ne arıyor bilmem veci, 12 - Yaşar Şişli tramvay 
kit Annemin hakki var doğrusu! c!epoeunda 800 biletçi, 13 - Niko 
Hiç bir f8Yi yerli yerine koyma• Polivlya Ömerlbld han birinci kal 
yı ~ler. Güzin, GUzinl 8, U - Nuri Ulqır Kad•öy Yo. 
Su kli'lt -p&rçamu babamın ya- ğul"tçu çeŞme 286, 15 - Tacettin 
R m•IMJn& bıTak; öf! OrtUT&y Sultanahmet Tavukhane 

Oo Jdllden yemekte yalnız bir 8, 16 - MU6tafa Boğatır Beşikt&§ 
Jdll JtonoitU: Susan! Hayır; Sü• Pqa ma::allesi tramvay caddesi 3, 
mnl Deni.men, Rafttall, Matsel ı T - tnct Doğu Kadıköy Ruim 
11ren'den ve l&Yfiye cklikanlıla- pqa mahallesi Talimhane 6 (A
nndan Jmm119J.Yordu. Bir kili ise merikan kız lileai talebesi), 18 -
,.mm Jemek .onunda iki söz Zafer Denizgez K. C. D.D yollan 
~= - 6',15 JJra. dtdl; MJU •• 1'C;e Hydarpata atelycatnde arma.tör 
bir denis bMJY()MIDUD hakiki fi- kmmmda 163, 19 - HUseyfll Ka-
J&tl... ya J'atı.h Fevzi P!UJ& 15 3 ünc\l da. 
-~------------ ire. 20 - Kemal Ersan Auaray - '/. -" 

}.R_adrı' , 
·~ ..._ 

13.10.1941 
T.83 Hafif parçalar, 7.U Ajana ha· 

ber1er1. 8.00 Hatif parcaıu", 8.SO llYln 
A&U. 12.33 Kemençe ve tanb\ır ll• az 
~ ıU6 Ajans, ıa.oo Beraber 
pr1a1ar, ıa.ao Kal'lflk program U.03 
Dau mllzill. 18.30 Fa.111 beyetl, 11.80 
..,_., 19.45 Serbe•t 10 dakika, ıt.~ 
Kllzik: Muallim ve talebesi, 20.15 
RaQo gazetesi, 20.4~ Haftanın tQr
kllsll: Gökçen Efe. 21.00 Ziraat tak. 
Tlml, %1.10 lluhtellt prkl ve ttırkU· 
ler, 21.30 Temall: Klmgll alleal, 21.45 
RadJo Senfoni orkeetrası. 22.SO Aj&IUI 
22.'5 Dana mllzlti. 

Uzwıyusuf sokak ı 5, 21 - Saime 
EU Bakırköy Kartaltepe Behire 
..._ 8, u - .NuretUa u,...ı.r-

OüUıd&r Twıuaı.# Mwıtafa pap. 
llOı1tak 40, 23 - lAhJıd lşman Be. 
yoftu F..mincami Eyyühllm aokak 
13, 24 - Nihat Okan 1ıtanbul gUm 
rWder bqmUdürlUğtlnde, 25 -
Hilmi Bayer Ta.kaim Aydede cad. 
deei 12 Verim apartıman, 26 -
Ertul'rul Tunçtay Ye§ilköy Şevke. 
tiye mezarlık sokak ı. 'l7 - GU. 
Dıie Okan Beyoğlu dördlincU Sulh 
hukuk mahkemesi memurlarından, 
28 - Nul'lrut Tezcan Talr•im Ka. 
l&DCI yoku" çeşme sokak 16, 29 -
~t Akdoğan Suadiye Koka.rpı. 
nar 38, 30 - Sabahattin Şen Şeb 
l'eminf Melekhatun ır.ah&llesi Za. 

----.---~----.,ı lırcJbaşı 110kak t /2. 31 - Nevhi. 

• 
> 
::ııır:: 
c .... 

Salı çarıamba 

14 l.tefrin 15 Ltetri 

PNn•nn nlaamaun: u 
Hızır: 112 Hızu': 18S 

Valdtıer \'aaU Ez-:mi Vuatı Ezani 

de Naili.oğlu Taksim Ta·rlaşabı cad. 
Aybar apartıman 12, 32 - Selim 
Gala.ta Fermeneciler Aratay ban 
5, 6, 7, numara, 33 - ismet Do. 

( n F:ehl'eıniııi Veledi knıabuş ma. 
halles' E\'liya cami sokak ~. 34 
Mı·stafa llhan Dilmaç Fındıklı GU. j 
zol san ,tJar akademisine ııamzeı 
talebeden 2 numaralı. 35 Meh. 
cur fdemcn Bölgf' q:ınıt okulu 

MUCiZcLER DOKTORU 
:::. T. ll. B. No. 150. 36 Gazi 
l\:ülür Beşiktaş Serencebc:,.• yoku. 
~u Çi tıenbi.k t:oka.k 1, 37 - Ke· 

Yazan: 
P/TJGRll~l 1 

l a.~rkçesı: 
tı!UZAFFER ACAR 

96 
Fakat bır ~n cerıubı Atı ı!<ı:ı 

m<ıl AryUn Beyazıt okçularba.,ı ı::uetelerı de bütün dünva fl~U'
Zarafet berber salonu. ;JSj - Seza leleri ıribi Judiyi havretJ('re dü· 
Koro Cilıangir yokuı:.ı 23 Beyoğlu. şüren ve bütün dilnvavı eı!lendi
::9 - Aleko Kanteoa Galata &iki ren mr haber neEJrettiler. Bu ha
gümrük caddeei Ada han 4, 40 - bere göre meşhur blöf kralı, bin 
Muzaffer Toydemir Şirketi H•yri. bır ince it erb~ı Teodor Zuifel· 
)C köprüde memur. 41 - Yorgo din kurduğu yirmi katlı, yetmiş 
Tiirkiye EcBnetılnde kalfa. 42 - metre irtifamdaki müesse esinin 
R. I\'.apmakoğlu Süleymaniye Ayşe üstünd~n düştüğünü; fakat j;en;: 
kadın hnmam sokak 6, 43 - Mu- dört avak üzerine düştüı{Unü ha
harrcm Tar'abaşı Yağoarı1:: sokak ber verdiler. Budha. müessese!'.\ 
6, 44 Süleyman Cengiz Çatalca tahvilleri Teodor Zuifeldin ma
maliyc memuru Hakkı Cengizoğlu. hirane bir manevra ı sayesinde 
45 - Süleyman Erkul Sirkeci De- pek kısa bir zamanda. hatta bir 
mirkapı istasyon a.rkuı 19, 46 _ &a-atte ile yüz dolara fırlamışla~ 
M. İlhan Dilmaç Üakildar Sultan. dı •.. Bir zaman Zuifelde hücum e-
lepe 3 Uncu orta okul tUrkçe öğ - den. fevkalde · enteresan baki
retmeni oğlu, 4 7 - Rıdvan Ala· k ti "f ed Pi b ı 
C''m Üsküdar 1nadiyA Bakkal Be. a er ı şa en ts urg' um~ 

bur 2u.eteci Jon Tencdv bu kere 
kır sokak 5, 48 - Mehmet Yiğit- daha enteresan bir ifşaatta bu
ı.ay Divanyolu 92, 49 - M. Çakan ıunuyordu. 
Aksaray Llleli Genç tUrk 90kak Jon Tenedy'nin t.,t mühim if. 
:;s birinci kat, 50 .Ahmet Eeenlu §aatt ile bUtiln vazıyet aydmla
Göztepe T~pegöz aokak 23, ~1 - nıyordu. Muharrir bu y;ı.zısın
N'afiz Çarşamba 15 inci ilk okul. da, Budha müessesesinin Nev
da, 52 - Muhip Septekin Eyüp vork borsa.qmda yediği şiddetli 
Kalenderhanc caddesi 78, 53 - darbe ile ~nt olarak vıkıtmasmrn 
Malıir Yıldız Befi.kt8f Kılıçall Ee- Teodor Ztrifeldin yeni bir oyunu 
ki konak sokak 15, 54 - SUley - 'llduğunu ifşa ediyor. Zutfeldin 
man Saygılı Abdullah oğlu 1*ln bi~ gizli işleri hakkında ev -
odacısı Hayrabolu, 55 - Muzaffer velce yazmış olduğu yazrlarm 
Sönmez Beyoğlu 45 inci ilk okul I bizzat Zuifeld ta~fından yazdı· 
406, ~ - Fevzi Cihangir Ma-- nldıifmı. hatta açmış olduktan 
tara sokak T, 57 - lluatafa Ergu. davayı Zuifeld ve arkad!l2'1armm 
vanh Karamürael M. fabrlbeı mu- bflh&Ma kavbettiklerini bildiri
huebe dairealDıde, M - H\laeyln Yordu. 
Çil Bolu hll.kümet cad. 11 kahveci, Bu vaziyeti ha.zırlamak ~ln 
59 - Fanık Oray Beyazrt Tavp.n Piyer Sen Sllven tam manasiyle 
tqı Bay Rifat yazrhanetıl, 60 - Zuifeldin kuklası olmu~. tama
Saadet Sapta Etyemez Tramvay men onun verdiği direktiflere gö
caddesi No. 138, 61 - Mmatfer re hareket etmiş ve vazifeelnde 
Sağlam tstanbul telgraf muhabere de muvaffak olmuştu. 
memuru, 62 - Neci& ErMmr Ba. Kutlar hakkındaki melbur 
kırköy lldncl Jm orta okul mut telefon muhavere8inden 10nra. 
B. 2, 148, 63 - ZUhd4l BelbeW (Atlantik itleri telefon muha
Atpban Refah Sokak 85, M - berabnda hlc; bir saman böyle 
Abdurrahman Alasya MahmutpqııL bir mOklleme kaydedilmemi~ 
) okuşu No. 45, 6& - Muhain Ya- tir.> Piyer Sen Silven Uatadı 
vuz Ha.yda.rpqa lllıeai 804 5/G. Teodor Zuifeld'den uzun bir tel. 
66 - Hikmet Eren T~klrdağ Na- graf almıştı, Bu tel~afla Zui
mık Kemal okulu yanında ~ifa 80. feld. ortaima ~ mühim bir 
kak 8, 67 - Nesir Suadiye Tqlı. vaaife veriyordu: lflia etmele
tarta H.......,. 9olrak &, • - Nee !'ine 9ebep olan p.ac:i Jaa 
det Recan HOfllodlye Bayn,ç .,... Tenedye yaklaıpnak ..• Pf yer Sen 
kak \3. 69 - Vecdi Menfu Nemli Silven her ne paha.ama oluna 
Mde Milat depo11u .klt.iplerlnden olsun böyle bir teşebbil9e giriş 
70 - Mwıtafa. Bqak Swııtırlık P. meii faydalı buldu. Gueteci 
T.T. memurlanndan, Tı - Celil Piyer Sen Silvenin aöyledifi ve 
Aytar 1mıtt Demiryolunda. 235 nu. Mimin tercüme ettiği §il aözle
maralı yazıhane, 72 Muaffer Haliç ri büvük bir l~kaydi ic:inde din
Fenerl Mualihlttin mahalleeinde 8, liyordu: 
73 - Alleddin GUlpmar Fatih Al- - Möayö Tenedy filhakika 
tay Çalarsaat 'JOkak No. 4, 74 - mahkemeyi ve yüz bin doları 
Servet Camever Ü8kUdar Şemai. kuandnuz. fakat muvaffakıyet 
P&IJA inbiearlar l"IP deposu No. de yUz bin dolar da nihayet ııre. 
3105, 75 - Saim Barlaa Davutpa- (}İci ve kaybolucu şeylerdir. 
1ı1a caddeaı 47, 76 - İlmail Gezer Yüz bin doları her halde pek 
EllkiRehir istasyon P.T.T. tevzi m@_ c:abuk sarfederainiz ve aradan i
munı. 77 - Vahdi Aroba Eyüp ki il(} ay g~tikten sonra da kim 
kml meeçit Deiil"men 10kak 13, se sizin büyük ıtazetecilik mu-
78 - Belman Galata küçük hen- vaffakıvetinizi hatırlamaz. Siz. 
dek sokak 24, 79 - Hasan Atakan her halde faaliyetinizi genişlet. 
l!}Jk.ileblr Sivrihisar caadeei 165. mek, isminizi vükseltmek isti-
80 - İffet Toker I. ci okul sokak yorsunuz. 
So. 1 Kartal - Maltepe. Yıkıcı bir esere insanın ismi-

(Devamı \&r) ni vermemesi belki fena bir şey 

deiıİdır. fakat varatıu bir eaer. 
le nam bulmak her halde dah 
iyidir. Budha milessesesi size 
borçlu olduju yüz bin dolardan 
m:ıada ayrıca yüz bin dolar da· 
ha ve müessesenin ne~riyat ve 
oropa~anda müdürh.iğünU teklif 
edivor. ·Bu iş i<:in istediiiniz 
maa~ı da siz tayin edeceksiniz 
Eier kabul ediyorsanrz derhai 
kontoratı imzalarız 

- Bund!6n benim ne ~ibi bir 
avanta iım olacak?. 

- Si7.e derhal kararlaştırdı
ğımız r.ıeb1af1 ve hir seneli 
pe in ma~şınızı verece-~im .. 

- PP-kı v.:ı.zif<.>m ne olacak? 

- Bunu derhal anlam~ınm-
dır Mösyö TenedY .. Siz milesae. 
senin neşriyat ve propaganda 
müdürü olduğunuza göre, miles
sesenin bu ge<:irmis olduğu adli 
ve mali maceranın bizim tara
fımızdan bilhassa ..lazirlanmut 
ve sizin tar~fmızdan da muvaf. 
fakıyetle tatbik <.'dilı.ıia bir oyun 
olduğunu halk~ı i!an edeceğiz .• 

Jon Tenedv bu mükemmel 
teklif üPJerine· derl·al cebinden 
dolma kalemini ~ıkardı. 

Ertesi gün, bütün dünya ga· 
zeteleri Teodor Zuifcldin ve 
Zuif eldin yeni neşriyat ve "Pl"O -
paganda müdürü meşhur Ame. 
rikalı gazetecinin resimlerini van 
vana neşrettiler. 

Radyo şirketinde Zuifeldin ma 
sa--ı üzerine, nutuk söyleme.si, 
konferana vermesi i~i.1 huaual 
tertibat yaptılar •• Bu ke~ Zui
feld artık bir blöf kralı mu•· 
melesi değil, hakiki bir kral 
muamelesi ct)rüyordu. 

Herkes bu büvük hile haklan.. 
da Teodor Zuifeldin vereceii i
zahatı sabırsızlıkla bekliyordu_ 

Nihayet Zuüeld vaka b&kkm. 
da radyoda ~u izahatı verdi: 

- Budha mtleaaesesl aylar. 
danberl bir takım kil~ i, a 
damlan ve ehemmiyetsiz pn. 
tajcılar taratmdan tazyik olun. 
maktaydı. Tabit bu hali mUda
f aa etmek llmndı. Fakat mü· 
cerret bir misalin hepsini bildir 
meyeceğinden de emin bulunu. 
yorduk. Biz bUtUn dünyaya 
müeue•nrisln kudretini taadik 
~ttlrmek ve ne aleyhi.mir.e ~ • 
lacak davaların, ne matbuat ta
rafından yapılacak hücumların 
ne de borsa manevralannm. 
hilelerinin bizi sarsamıyacaimı 
herkese anlatmak, a vrupanın 
kuvvetli sanayi ve ticaret mü. 
essesesi olan teşkili.tnnwn ne 
blöflerle. ne şantajlarla deYri1 
mesinin imki.naızlıiını isbat et
mek ic:in aleyhimize hareket e -
den bütUn müfterileri bir an i -
çin sevince dU$üren bu milthit 
tecrübeyi yaptık. 
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AŞKI~ MUclZESf AŞKIN MUCiZESi 

~· Aq.;oı 

Ya&aı 

bmek tS!llM 4Sl11M 

i~e bulutlandı. Biraz da rüzgar çıktı. Franki~ ~tme. 
sem ne olıır?, Diye düşündüm, Arkasından da: 

- Ya beklersa diye caydım. Hava bozduiu ta.kdirdıe 
annesinin onu dış::nya bırakmamasının flıtimalı vanl1. 
Fakat böyle ehemmiyetsiz bir rüzgarla, az buc;uk bulut 
dağ havasına alışanlar için bir şey değildi. 

Kendimi aciz, korkak ~östermek istemedim sıkı sıkı 
?;iyindim. yola çıktım. Kar yıfınlan eskisi ~ intizamla 
kümelenmemiş, oraya buraya serpilınişlerdt. fnce bir 
kar yağıyor, taneleri ranaklanmın. göz kape.klanmın 
üzerine oturuyorlaröı. Yol. sandığımdan ~ok daha uzun
d\( Gittikçe şiddetini arttıran rü.r.glnn sUrati bu kadar 
keseceğini asla tahmin etmemiştim. 

Daı'ta tırmanı, beni yotrdu, K~endid. kendime: _ ! 
kıştan ne kadar ho..~larunıff. ım. en i kendime: 

- Frankinin kı.lübesi ınşallab pek uzakta deit1dir; 
dedim. 

RU~ar uğuıt-.ılarım adeta ürpererek dinliyordum. Kar 
daha şiddetle ve buram buram yağmaya başlamtttt. Gerl 
dönsem iyi ederdim. Franki de her halde gelmemiştir •. 
Diyordum ki; kardaP bembeyaz olmuş bir halde dtinkü 
funda demetinin ~ ı·nrbasında beni beklemekte oldu~nu 
~ördüm 

- h~nki. diye bağırdım. au soğukta gelmemeliydin. 
- Sen gelmedin mi sanki?. Anneme dedim ki. yoo! .• 

aşkın mucizefli ı 
Cevap verdi! 
- AIA .• Sizı burada bekliyeceği.m, 
Bu a.paydm, ,.,d 1Ş1l ~ki yüzü öpmek istedim. Fakat 

caydım. Franki bO~ilmfut de küçUlmüştü O kadar fi· 
rin bir mahlüktu ki 

Uzun zamanlardi~ hasret kaldığım bir neşe ve ile. 
\ ınc:le patikadan BtfDi.ıya doiru inmeje ba.şladım, 

Sedrik ~an yoldr.. bent karşıladı. Kolumu koluna J{e-. 
ç.irdim. Derisi <:illi ve tem;zdf. Parlak ve keskin 111ırta 
sıhhatli. kuvvetli w tam bir erkek haşmetiyle göriintı
yordu. Belki •. belki de Sedrik usun zamanlardır bekle. 
dig;m erkeğin ta kE:ndiıiydi. Gönlümün <;ağırdığı insan
dı. Fakat i~i aceleye gerenin hi<: de mallaflı yoktu. 
Karanını silkfuıetle, d04une. tarta verecektim. 

Sedrik si tem etti: 
- Fazla \17.3kla!'a gitmemelisin Yera, dedi, Bu karda 

en m:ımm işaretler bile siliniyor, kayboluyor •. Sonra bi· 
zim meşhur alem kaerrgalan da hatırlatmama IU.sum 
yok. değil mi? . 

E\•et garp dağlarında bırden patlayan fırtınalan ,ek 
iyi bilirdim. Bir dakika evvel her taraf güneşle dolarken, 
bir lahza sonra aynı g11neş. koyu renkli bulutlar rtlllr 
ve karla kararıveı lrdi. 

DINl!'FAYDALI MALUMAT 

''D s'.emiyen lezzetli yemekler 

Ben Bayan Veraya ,·erdiğim sözü tutmamazlık edemem .• 
Çünkü bizi ararken yolu kaybederdiniz. 

Omı be.ğnma baamak için. içim titredi. Bu haliyle• 
öyle ~irin, ,.e öyle ciciydi ki .. Birlikte yolumuza de\'anı 
ettik. 

- Franki, ev epeyce uzakta mı? 

Fakat bir kar tip:sinin bütun huzursuıJ.u~a glıde 
recelfni, aradığımı bulacağım ve beni evime giden yola 
do~ götUreceifni r.ereden bllebilll'dim?. 

O gece hepimiz köşkün büyUk salonunda toplandık. 
Ocaktaki odunlar çıtırdayarak yanıyor, klh kınnm, kUı 
mavi alevler, bizleri büsbütiln blri>irimiu yakınlaebn
yor, aradaki çekin$irnlikleri orta.dan kaldırıyordu. Ben 
rahat bir koltuğ11. gömülınüş. Sedrikle kOlllJIU}'Ordum. 
Daha doırtısu h"1 c söylüyor. ben ise kendimi koy\1911'
mi" dinllyor ve salondakileri eeyrediyordum. 

t Sebzelerden: Semiz otu 
acı, yahut tatlı- ~etil biber ko
'unuı, yenecek kadar tuz aerpi.. 
nia. Bunları çli olarak ekmeğe ka. 
•ık yapınız. Bu tert·o Urfa taraf
larında val'dır. 

- c:ı • !'tt ... tm zot10J1un 
Aıılanıu aVlrınız 

~•dılttan • sonra 
ı.. _ ~! doğranmı~ 
~ ''"' - iki 

- Eğer dümdüz ~idebilseydik, o kadar uzak deiildl. 
Ne var ki, far.ta dönemeçler var. Amma da kar yaifyor. 
Annem, "yolda e;tier~eyiniz, çabuk J?eliniz" dedi, Rmga
rın bu uğultusunu pek hayıra yormuyonnuş,. 

- Dofn11u bu havada dııarıya çı~ı~r.a Uzüldürn. 
Franki. annen de her balcSe razı olmamıttu. l>uııı. eminim, 

Bfr kızla bir ofar. çoculu, genç ve diri vtıcutları Mr. 
birin~ kenetli ah~nkl~ sallanara.k. radyodan pJen meş 
bur b:r cuarı mwsikııine ayak uydunıı> dana ediyorlardı, 
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1878d8 dünyayı velve
leye veren bir suikast 
Anlatan: Nuri Dilmeç 

(Buşı. evvelki gwıkii Hrıttti'4} 
Budalalığ::ım kurt..•m olan bu u. 

vallıya çıçei< ve Şl!lterlcmcden başkn 
ciddi kıymnli hed!yC'IPr de göndcrı 

llyordu. Bu.ıdan rr.aksat. mıılillün 

ızdrrnplarını gıucrere': kll\'Vei mnne. 
\'lyesini ytikseltmek olduğu kadar, 
fırsattan istifade ıbra.r.ı hulüstu. 

:-:ihayet nııı·uf otelci i<;ın bir :an~ 
toplamak fi \rl ortay l atıldı. Berıırı. 

kibar O.lem nın zUb<iı'l31 olan ı;Uzide 

kadınlar b·ı hususu l1muvartakıyet_ 

le ncticelenJırmek i( rı işf' koyuldu· 
laı· ve bu ~ane, o 7.areanda mühim 
bir miktar nlan biı· koç yliz bin ıL 
raya baliğ -:.ldu. 

Bu ?.avaılı Holtfcucr filhnkika çok 
ıztrrap çek•nişU, ıakut aiiyelinl lck 
ıar ele aldıktan sonra bUyUk bir 
servet de ı,aznnmış uidıığ"undnn tnll 
ine o kadar ;u.:mudı. 

* :r-
Cinıı.yetın ıkıt ed!ıd~gı C\'ln onUnden 

yrılnrnk r'nedriclwtuısse'ye gitme!< 
üzere kendime yol r.<;mnkta çok mUş· 
kUUi.t çektim. 

Prusya prıyıtahtıcın acip ve ıengll
renk ha Ik blril<lntilrr! mo.nzarıuıı nr· 
zeden lııı bilyük ca.'.!dcsı o gUn ba§ka 
bır \'nzlyctte ıd!. Dehşet içinde bulu· 
nan ve Unter'den Llı! :cn'e doğru ko
şan halkın isUlll.sına uğramış koca 
cadde her 7.amankı hususiyetlerini 
kaybetmişti. Gelip geçEn halka eski 
C'lbiseler ... 1tan C'skic.lcr her \"akit 
durdukları köşelerden kayboluvermi.ct 
lerdı. 

Frledrichst.rasse'nln rııihnııı.ıınüvaz 

kaldırımlarından gcçc>n centilmenlere 
ataşan ve curetktir!ıkları darbıme ~1 

haline gelen sokak kuınları ise faa· 
llyetlerini bırakaral;: gUnUn heyecanlı 
hAd~sl hakkında ma!Cımat atmakla 
meş&"Ul bulun:ıyorlardz. 

Lokantaya geldiğim zaman garson 
larm isticvabına maruz kaldan ve 
meraklarını izaleye mecbur oldum. 
Nihayet yemeğimi ıı.cele ile yiyerek 
lokantadan rrktrm. 
İmparator sarayına doğru ytirü· 

dum. Kalah:ılıktnn kurtulmak için 
sapa yolları ~lolll§mnğn mecbur oı.. 

muştum. Ecnebi bi: gazeteci sıfalile 
bana. mUsaa1~ltO.rlıkta bulwıan polis
lerin kotaylı~ı sayesinde polis kordo· 
nuna kadar sokulablJC!lm, fakat orn .. 
da. da pek '.zlıı. mal<ımat yoktu. 

Alınabilen malumat; imparatorun 
saçma ne ınecnıh olduğU, cerlhaBmm 
mlihlm bulunduğu, .fakat tehlike rnev 
cut olmadrğı merke?.!nde ve bundan 
ibaretti. İhtiyar hUlillmdarm bqucun 
Ja bulunup saçmaları çıkararak has· 
tanın ağrılonnt tahfi! lçln çalışan 

doktorlar acıl bir tcb!lke olmadığını. 
,.e imparntornn korkusuzca. tehlikeyi 
atıat.acağ.nı Umlt etmekte oldukları· 

nı söylllyorlurdı. Hutll.sa hiç bir aallih 
haber yoktu. 
Doğru ve 1cııti malflmatın olmama .. 

sı halkı daha. ziyade :rr.uztarıp etmiş· 
ti. O devlrl~rde Almanyada Pazar 
günleri hemi'n hiç gazete neşredilme · 

dığlnden, ancak "'CÇ , ·akte doğru bir· 
kaç ilılve çıktı. Bn.-. bUylik gazeteler 
bunları hatkn bedava dağıtmak dlra· 

Yazan: N. A . 
yelini göıılel'm!şti. 

İl veıer vakayıl muhtasaran a!lla· 
tıyor ve imparatorun sıhhati bakkrn· 
da itminan veren b!r raporu muhtevi 
bulunuyordu. Bu, hey<."'Can içinde bu· 
lunan mlllet ıçin bir teıelli oldu. Halk 
geç \'aktc kndaı· ou ttselllnin teıılrly

lt'! imparato ru alkıelamak ve ııtiruru. 

nıı lı.iıar etmekle me:;gul oldu. 
:\"obiling'ln Birinci Wllhelm'e kar~ı 

yaptığı bu suikast büyük akiııler tev· 
lit etti, Bahıısus va\t'•t H ödel ha.dise· 
~inden pekaz ?.amıı;ı sonra olmuştu. 
Uır teşklllıt .mi!vcut oıdugıt zihabını 

uyandırdı. Flknt t:: ı:ıüd~t sonra bu 
faraziye terkedilcrek. bunun ayrı vlr 
vaka oldu~·Jna kani o:undu. 

Hödel idam cd'.ldi. Nobiling ısc, a. 
dalct pençe3loe dU~nıekten kurtuldu: 
Kendisine g>!lmedcn olcU. 

Pek kolayukla b!..~ tarih hakikati 
olarak kabul edilmiş elan b\r noktayı 
bir kere d:ıha taıır!h E'delim: B irinci 
Wilh<'lm"e euıl stta bı:lunan Nobillng 
katlycn intihar yarallınden ölmemiş, 
onun olilmUr.ıı intaç E:dcn muıa.zım 

Wllhelmy'nın l<rlıç darlıelcridlr. O za
mamn gazeteleri hükuıuetten aldıkla· 
rı dircktivle bu mflhlr.ı noktayı siyasi 
bir sis içind~ boğdular. 

HL\dlse, Berfin koıı..gıesinln bldaye. 
tinde vukuR ı:eldi~inden ve bütün Av· 
rupa. diplomııtıarı Alıran payıtahtın· 
da randevu verdll<ler!:-l!en cihan suı. 
hünil !hltl.1 e..ıen bu cUretktl.rların hU· 
daylnııbit fı!urlerinuo bir kargll§alık 
husule getırmlşti. Diplomatlar hüku· 
metlerine gilnUn h:\dlacst hakkmda 
teferruatn raporlar gönderdiler, her 
biri c!cndilcrinin haletl ruhiyeslne 
göre telleyip pulla dr. 

Mq'um haberleri aiaık.lan zaman 
cihan hUkUmd:ırlannıo ve mllateblt. 
lerinln ne k:ıdar heyecana kapıldık· 

ları tabm!n edilebllic. 
Nl'!Mettin .Şah bu mılnevt ııademeyi 

duyan ilk hUkümdal." oldu, Şah, her 
ne kadar çok cesur, hatta şeci ctiret
kD.r idiyse de taassupJa teşe'lim. et.. 
mi~ti. 

Mııamalilı vekayi Nasrettin Şahın 
t.cşe'umündo haklı olduğunu teyit et· 
ti. Bizzat keııdial 1rnn: terketmezdc:n 
evvel teboasuıdan b.rin!n gayzine 
kurban gidiyordu. T~iti Avnıpaya ha
re'keU e.snaaında. Lir mulaassıp veya 
deli -ki fkM de birdiı:- ke.ndi.!lni öl
dürmeğe t-.:~-:ob!ls etrnı, ve bundan 
muci7.c kabillnc!cn kurtulmu, olan 
uametli hilkümdnr üzerinde bu aui
kaat silinmez bir tesir bırakmıştı. 

MUrai nediml~rin calkavukluğlylıı 

kendiler.nln i11lntnrafilıfth iradei sup· 
haniye ile her türlJ kazadan maııun 

olacaklarmn inanmış ise, her haldE' 
bu itikadını sonradan terke mecbur 
olmuştur. Ay::ı zamanda imparator 
Wilhclm'le con görü~n kentlisi oldu· 
ğundan Noım:ttın Şahır. t~e'UmU bir 
kat daha :.ılyadeleşti. 

Filhakika Şahın hl.:ısi kablelvukuu 
kendisini aldotmam'?tl. Bir kaç sene 
ııonra, cWQsunun elUn·~I yıl dönümünü 
teııit için hazırltk ya9ılc!ığı sırada bir 
mUtee.s.sıbın hançeri altında can verdi. 

Nobillng ııulkastinin tesirile AI .. 

26 AŞKIN MUCİZE.S! 

Nellanın koca~ı ocağın yanında ayakta duruyordu. 
Gözleri. salonun u1 .. ak bir köşesine dikilmişti. lztırap çe
kiyor, gururuna dokunulmuş gibi bir hali vardı . Onun 
baktı_ğı yere gözlerimi çevirdi~r. . Karşıdaki köşede bir 
ış!k çağlıyanı altınd::t i\ella. ayakta duruyordu. Sosyetenin 
yakışıklı delikanlılarından biri sayılan Billi ona doğru 
eğildi. Tam benim lmktığım sırada da Nella yüzünü 
kaldırdı ve dudakları birleşti. Uzun u:t.un öpiiştülcr. 

Koca.sı beni g-örecek diye ürkerek derhal başımı cc 
virdim. Çünkü, olup biteni kimsenin görmemii? olduğunı 1 
sanması onun lehineydi. 

Biraz sonra • .N'clla hizmet{:isini yollayarak şalını ge· 
tirtti ve yine Dilli ile beraber bahçeye çıkt;Jar. Kocası d;ı. 
odayı terketti . Ona gidip, bizim .1uhitte bu gibi şeylere 
aldırılmadığını ve bunların tabiı görilldükünü söylemek 
istedim_ Üpücükler kolayca verilip alınırdı. Bu da çok 
bir şey ifade etmeıili, 

Aramızda bu katlar sene bulunmasıııa. rağmen bu gibi 
adetleri daha Ml5. öğrenememişti. Ben ona bunları an
latabilirdim belki. Bu niyetle de yarı doğrulur gibi oldum. 

Sedrik Mrdu: 
- Ne Ltcdin Vera? .. 
rckrar olurdum. Cevap verdim: 
- Hiç •. Aklıma bir eey geldiydi de .. 
Gidip Nellaııır. koca.siyle konuşamıy~a.ktım. Çünkii, 

artık eski fikirlerirr-i g::ıl'ip buluyor, onlara inanamıyor. 
cium. İhtimal ki, :mJıitimden bir sene u7.aklaşmam bana 
her şeyi başka tücıiı görme.ği öğretmişti . Artık. bundan 
böyle hiç bir kimseye> kolaylıkla kendimi öptürcmiycceği
mi düşüniince ~:;ı.şıra kaldım. E ·et, o geçen bir sene. 
bana dobralığı. ~amimiyeti öğretnı::ti. 

Bu fikrime gülmek istedim. Galiba ~itgidc mııtaassıp
laşn·ordum. Olamazdı. olamamı L'..!. ..~.::.n biraz flöı'l 
etmese. arnd~ sırado. bir kaçamart ,·apmasa hayatın ne 
tadı kalırdı ki.. lnP~n sıkınt?ı~n ı.., lardı . Para. kadın 
w ç,·::eğc, h:ıddi: <k.-. fa~" arı'.:.<l<"cek bo~ ·;a}Ct v~rL 
voı~u. qirb:r!crhu ·a sık "" v~ı1l1ltl\ d.ı pek ~ görPn 

o- '{~ ... ~ •tetae 
ı:-..1.a ~ 6-1lm4 .. ~ --~ .\. ... 
lom \.alıaraa '!'eni~ Al•t\":tr ba!· 

vvt ~- a .. ırt~an•da muldr.n 
yUtıaek :ıa!lhe;t.li# ~\Aour ();,:Nt alcy. 
lıine açtıgı 3i5 liri\ a;Lcak ve tuml
nat ı:!.ı..~asında. veri!en arzuhal 'e 
mukavele Sti• Ctıeri davetiye ile bir. 
liktc müddeialeyhin ikam~t~lhı belll 
o:madığır.dan mahkeme divanhanesi. 
ne talik edilerek keyıiyet \'akit ga. 

zetc.'rinin 8503 numaralı nilshası ile 
illin eclıldıği halde müddeialeyh du
ı uısma gününde gelmediğinden ar
zuhal ve mukavele suretleri okunarak 
muhsıkemE'nin gıyabında yapılmasın'l 

ve duruşmanm 4.ll,9H salt günti ze
vali saat 9.10 a brrakılmasına karar 
ve ritmi§ tir. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TitrAft 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG.ULARINIZf OEfUfAL j(fSER 

lcahmda günde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutulan ısrarla~: 

T0RK TiCAR~T QANllASI .A~ 
"UPONLU VADElf M~Vp~~ 
ARAM 1 UR D ıı~ 

.~ . . ' . ' . -··--

Gıyap kararm.m bir ntiııhası mah. 
keme divanhanesine tallk edilmi'J 
olduğundan be§ gün Jçlnde itiraz et
mediği ve tayin olunan günde mah. 
kemeye gelmediği takdirde duru§ma
ya yokluğunda devam edileceği teb. 
liğ yerine geçmek uzere ilan olunur. 

SAH1B1 : ASIM US 
Basıldığı yer : V AKIT Matba~ı 

Umumi ne~riyatı idare eden 
Refik Ahmet Sever.eii 

manyada ve Rusyada. tevkalAde ı;ıid

detll tedbirler ittihaz olundu. Fakat 
bunun en i>Uyük akıı: Yiidız Sanıyın· 
da görlildU, ve ha.sıı r:tti~i neticeler 
bütün Türk ~:lilleU iÇi!l meşum ve f<:,. 
Ul.ketli oldu. 

O devird~ Yıldız: taiff:I menhusesini 
teşkil eden ve Abdülaamidin yularını 
ellerine alm:ş olan reziller ve h ainler 
henüz tesirlerini t:ım:ı.mile t~ais ede
memi§lerdt. O nüfuz ki, bilAhrre Ab· 
dUlhamidin ~ytan1 olduğu 'kadar 
vehham ve korkak olan dimağı Uze. 
rine meıum tesirler !cra etmiştir. 

tşte AJmımya İmpııratorunun sui· 
kast haberinden en ziyaae bu alçaklar 
istifade etmi;ılerdir. Abdüıhamidin 

korkularını ve endişelerini ter,yit et· 
tiler, onu elra.fma. çnirdikleri zincir. 
ler içinde inzivaya aevketuıer. 

Sultan Muradı t&lılia için yapılan 
müteaddit teşebbt181er Abdillhamtdln 
sinirlerini ;>ek fena bounU§tu. Ali Su
avi vaka.G hav!lideh,.ıcUJll aza.mi dere· 
ceye çıka.rdr, birkaç :;Un .sonra Bertin 
auikutl haberi lsc Y.ı!dıza bir yıldı. 
rım gibi dü~m~tu. AbdQlham.ldln he· 
:vccanı "° ha.dde;yi uldu; Bu ,rnü@.it 

haberlere uzviretin-:,.; nasıl tahammill 
ettiği hakikaten dü,ıAnUlecek bir ,ey· 
dir. 

AI.manya ğib! medenl bir memle• 
kette lhtlyttt' imp:\l'a.:.Or Wilhelm gibi 
muhterem ntr hükümdara. karşı el 
kaldmldıktan .sonra, nıflletin menfuru 
otan AbdUlhamit ~'itıt bir gaddarın 
cellddt oldu~u bln!erc~ kiııinin intika· 
mmı almaa:ndan korkması gayet ta· 
r'i idi. 

Bu mUaait şerait~en istifade eden 
ınenhu!'llar Abdülhaicidi efendilikten 
çıkararak şeriki cUrüm derece.sine in. 
dirdiler. HabaacUeriı. de o kadar ileri 
~ittiler ki, nihayettülemir Türk mı1-
letlnl maddeten ve mlMn mahvüha· 
rap eyliyecek, onu mfmlekett, uçunı. 
ma doğrtı gaturcce:~ olan siyasete sil 
rlikledller. 

Zira onların 4iarı şu ldi: Bizden 
ııon.ra tufan o!aun! .. 

(S O N) 

KA ı ıPL:tR 

Tekirdağ Hıu ıncı al ·dan aldığım 
terhla tezkeremi kaybettim. Yenisini 
ı;ıkaracngımdan eskisinin hUkmil yok 
tur. 

326 doğumlu ;\fı•hnıet oglıı Hullt 
(37542} 

* :r- • 
Bt{lktaş yabancı aske:-lik şubesin

den nlmı., olduğum nsl{erllk terhis 
tezkrermi Jrnybcttlm, yenisini çıkara. 
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

319 doj;-umhı Neelp oğlu Hasıın 
(37543) 

* • * 
Ticaret l~sinden 27.9 941 tarihin-

de almış olılutıum belgeyi knyoottlın. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUk. 
mü yoktur . • 

Ortaköy MuRahlp eo. No. 9 F.rhıgrııl 
(3750) 

·~· 
İstanbul Yefa lisesinden 333 • 334 

ecnesinıie alrlığım la8dlknnmeml zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
kıymeti yoktur. 

Ji'atıh P. •r. T. m crkez.i memurla. 
rrnd:ın: EnlB Palat (37544) 

Kütahya adliye muhaklm Ba~kl\. 

lipllğinden: 

Aslan Tavşanlının Kaya köyünden 
olup halen ikamet.g6.hı meçhul bulu
nan Peride Seçki.ne; 

Kocanru Musa vekili LQtfi Peldn 
tarafından aleyhinize ikame olunan 
boşanma davasmm yapılan rnuhalte. 
mesl sonunda: Aradaki müşterek 
hayatın çekiımez bir hale çelmesini 
mucip olacalc derecede şlddetll go
s;lreslzlik hasıl olduğu usulcn sabit 
oldlJtundan ~anmanıza. ve bir sene 
müddetle be§ka.sile evlcnememcnizc 
ve çocuğunuz küc;Uk Cemalin babası 
yanında ipka.sile velA.yctlnln davacı 

baba tarafından kullanılmasına 

10.3.9·11 tarihinde gıyaben karar ve. 
tilml!J oımakla hukuk usulU muha
kemeleri kanununun 407 inci maddes~ 
mucibince keyfiyet ihbar makamına 

kalın olmak üzere IU\n olunur. 

GOZ MUTEH ~ssısı 
Kemal Tarkan 

Paz&rd&D başka. aeı g1lJı 

()OLEDEN t:i<)NRA 

Taksim , K amer Palas 
l nci kat 

Tell"foo: tusı:ı 
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k.a.dın ve erkek muhakkak surette bir müddet için bir 
başkasiyle gönül ej?lendirmek ihtiyacını duyuyor, böyle· 
likl-e de daimi bir heyecan kasırgası içinde kavruluyordu. 

Sonunun neye varacağını dü.5\inmeden yüksek sesli! 
söylemiş bulundum: 
. - Fakat bu oonim ho§uma gitmiyor. Pek adi bu· 

luyorum. 
Sedrik şaşkın bir tavırla sordu: 
- Adi olan nedır Vera? 
Hararetle sözüme devam ettim: 
- Bu bizim yn~amamız ve ideal ~andığımız şeyleri 

adi buluyor ve hosıanmıyorum Scdrik .. 
Hatta zavallı d<'likanhya da tiksinerek baktım .. O d:;ı. 

bu sosyete hayatım sürenlerden birisi de~il miydi? Faz. 
la ilerisine varmasr. bile, yine de halinden memnun gö
rünüyordu. 

Cevap vermesine meydan bırakmadan. ond3n uzak
laşarak per.cereye doğruldum. Bahçeye çıkmak istiyor. 
dum. Belkl de berrak ve soğuk ~ecenin bu vaktinde dı
!'arıda olursam, nl:!ies alabilecek, tıkanmaktan kurtul~
cak ve Nellanm de<!jği gibi kalbimdeki örümcek ağını 
silecektım. Fakat bundan da cayarak. iyisi mi yukarıv~ 
Gıkıp, odama kapar.ayım , Yalnız kalmalıyım, diye dtL 
aündüm. 

Sedrik yanıma J?'Cİerek dikildi ve sordu: 
- Nen var, Vera?. 
S!'drik dedim, yuk~rıya, odama c::ıksam darılmazsm 

ya ... Yo~unum. 
Halimden anlamr!:i olmalıydı ki, hiç bir ~öz söyleme-

den beni bıraktı. 
Uzun zaman uyuyamadım. F akat sonunda kararımı 

Ycrmiştim: Cumhur:ı uymahydım. Ben kendi istcğimlç 
yolumu seçmiş bulunuyordum. Büyle bir muhitte falsolu 
gcsler GlkarmayJ. hh~ de lüzum yoktu. 

~tfoqj gün hepsi ava çıktılar. Fakat ben gitmek İS· 
t~medir.a tl!"41ik Franlôyc fle söz vermi§tim. 

O • '.>ô !Mrn i":k ~i. Aµ.~ıkLı. ı .... ~:<")·e .ıoğnı 
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3.10.0U gll:ılı! Cümhuıjyet gazct.cslle ULın edildiği ~1' ~ ,f/ 

c~yn 1549 sayılı l<ıı.mın ınucib1nce 20 ve 21.10.941 gunıerl l.l~ .. •'~ 
rcUle satılaealctır. Satıftnn Uç gün cV\·eline kadar eşYn ııdcJ<I t it'J 
görUlebllir. Satıı; Reşadiye cadd si Halı antreposu dııbUI ır'..ıı f.1 
dürlUğUndc s,u1t 13.30 tludıı·. 1\:anuni vesikalar ibrazı ,.c c~>'~ o#) 
rlnln sn tış günü saat 12 ye kadar yatırılması ırı..zımdır. J3ı.I 1oıı i(c 
muhtelit gıinıcrde c:,ıyn ~tıııı yapılmakta olup llsteıerl s::ı 
sınua asılıdır. 
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Devlet Demiryotları ve Limanları ~ 
Umum idaresi iJanları ~ 'ıl 

~·ın ı::~ş!* / 
Muhammen bctlel! 160.000 lira olan 20.000 adet ltllJ J.W" 

3.11.041 paz:ırtes\ gtlnU saat Hi.30 ruı kapalı zarf usulü ue 1 f 
re binasında satm nlma~:ıktır. 1ııs1 ~· 

Bu işe girmek lstiyenlerln 10.250 llı alık muvakkat tc:so ıı ı;} 
nun tayin ctUğl vesikaları ve tekliflerini nym gün s<ıat 1 0ıııf" 
nıisyon rc~sliğine vcrıneıeri l!zımdtr. Şartnameler parasız efliS ı 
dn malzeme dairesinden, Haydarpaşada tcsellUm ve sc,•1' § 1 

ğıtılncaktır. 


