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olan Od!!ISadan hir giiruııU" 

1ngillr. - Rıı~ menbnalrına göre : 

Moskova 
boşaltıhyor 

--?--
Japon sefiri 

uzvelt 
Harbiye, bahriye ve hariciye 
nazırlariyle hir toplantı yaptı 

Vaşigtoıı. 16 (A.A.) - D. N. 
B. bildiri11or: 

Şehir 
yanıyor 

Sovyet hükfımeti • tara
fından Moskovayı terke 

davet edildi 

Reis Ruzvelt. a:skeri müşavır. 
teriyle tesbit edilen saatte istişa
rede bulun~bilınek ic:in perşenbo 
günü ~leden sonra toplanması 
clerpiş edilen kabine ic:timamı 
tehir etmiştir. 

l\toıııkova ch-annı ve bütiiıı Cl'phe boyunca iki tarafın \'AZlyotinl gUs· 
tf'reo lnı harita, dün gece geç ,·akit aldığınuz ajans haberlerine göro iki 
nıUhim noktada mühlnı surette değlf}ml,tır. Hunlardan biri KaJlnln'ln işgali, 
diğeri Odetıa hattınuı ~anlmasıdır Harltamıı.da, Alman ku\'\'etlerlnln yar 
ma hareketinde takip ettikleri lııtlkanıetl görüyor.mnuz. 

ALMAM TEBLiGi 

Kal inin 
ve 

KaluQa 
Şehirleri 

işgal edildi 

imha devam 
edıyoı 

Bcrlin, 16 (A.A.) 
Alman ordulan başkumandan

lığmın tebliği: 

SOVYET "TEBLiGi 

Almanlar 
Motörlü ve piyade 

kuvvetleri le 
Müdafaa hat
tını yarcılar 

-<>-
Çarpışma bütün şidde

tiyle devam ediyor 
Motıkova, 16 (A.A.) 
15 te;,rinievvel tarihli Sovyet ak. 

şam tebliği: 

14 • .15 teşrinievvel ~esi merkez 
cepheslnde vaziyet vahamet kesbct • 
mlştlr. 

Almanları mühim miktarda tank· $arkta muharebeler, ~imdiden, 
Sovyet hükumet merkezinin tak
riben 100 kilometre uzağında bu• lar ve motörlU piyade kuvvctlcıilo 
lunan Moskova dış rnüdaf aa hat- hareke-le gec;:mi~ler ve cephenin bir kc. 
tının birçok yerlerinde cereyan siminde Sovyet mUdafaalarmı yarmı;ı 

bu etmiye başlamıştır. ıardır. Sovyet kıtaları d\l§manın ileri 
~ ~ l!luretıe hariçtc':l l\los.~ovadan 160 kilometre me hareketıne karşı kahramanca mulca. 

BiikrC§, 16. ( A.A.) 
Yüksek Romen kumandanlığı 

aşa~daki hususi tebliği neşret-1 
miştir: 
Kıtnlarımız Odesanm şimdi-

ki miid-3f aa hattını yarmışlar-

' 

ı:Jır. Düşman bütün cephede 
ric'at etmektedir. Gnialacovo, 
Dnlnik ve Fartaka bu sabah 
saat Eckizdenbcri elimi1,c geç-
miştir. !!eri hareketimiz devam 
etmektedir. Odesa yanmakta
dır. 

JJitlucş, 1G ( A.A) Ofi: 
Romctı wmmıi lwraı·gahırım 

tebliğine göre, buqiin ağledcm 
sonra R-0me1ı kuvvetleri Odcsa
va girmişlerdir. 
Biikreşt J61A.A) Of: 
Odeaa önündeki Romen kuv

vetleri kumandanı General Siu
perko istifa etmiştir. 

htlfa eden Jııp<m Ba~vcklll 
l'rons Konoyc 

~ !at,j maddeler mu- saf ede, biri batı şimalinde ve di- vemet etmekteyseler de dUşmnna ağır S illa etnleketten huğ. ğeri batı cenubunda, ehemmiyet- zayiat verdirerek gerilemek mecburi. J 
._~. "1 ınusaade etme- li birer şehir olan Ralinin ve Ka.. yetinde kalm~lardır. a DO n 

• a,11etnnnniyeti mucip (Devamı Sa. 4 sii. 4 de) (Devamı Sa. 4 sii. 5 de) 

~~~f~i · . . I kabinesi 
,,~1::::;._dlk .. ,li 1 $ARK CEPHESıNDE YAHUDıLER • t•f tt• . ~ r.: ......... 1,..11. _ . ıs ı a e ı 
~~ IJı •lan anla!Omalar- · 

' l'aeına müsaade 
'I ...... ılatışında bile Al,,. •bt• 

"'-.. ,•ıılJı •Yaeından C\'Yel 
.,;~,M~l'in satış ihtiyacı 

• git • lın suretle lh. 
Ilı bt'0 bütün iirünle-

t. .. ~lıır 8Urette satılma· 
~ ~-;-oilci tlanrnışt ır. 1\luka-

ı.. "'-~•lld esnasında, yani 
.... ~I edan iki ihra.ç me\"-
' tı'!._~~t en bir buçuk sc· 
-.,~ ~artında. her za. 
l._~~ illi rliçhllDlı Us· 

ıı'.ı_ ~, haemının yiizdc 
~ ~ l<I 8.,';ağı düşmiye
~ b~ d Alınanlar kendi· -.S'l'lc ereeede ehemmi· 
~"' a atı lltaılannı ihra~ et
~"- " tak bizim için ih. 
"~ ehernmlyctJJ olan 

Ilı..~~ ' Yetrnı"' heli! dere-
~ """le "at . ~:') oı birn ahp ihraç et· 

\..,_ ~I .... a. 1e<.-eklerdir. ih-
~ hOlct"hllen 1:~rkiyey4• it· 
l.~ ~iti :- gure hu umu

'9"-ctl!b er iki taraf itin 
~":' Vf'~n bir mft

~ektlr. 

S2bep 
Milli politikada 
nazırlar ı hlilafı 

---<>-

Amerikaya 
•• gore 

Sibiryada hareket 
başlayacak 

1'ok)o, 16 (A.A.) 

Japon haberler bUrosunun bil
dirdiğine göre, Konoye knblnt?si 
dUn saat 20.15 le istlfnsını ver· 
mlştlr. Prens Konoye dUn öğleden 
sonra kabinesini teşkil' eden nazır· 
lan birbiri arkasına ltabul et.mi.§ 
\'e kcndilerlno istlfasmın sebeple
rini bildirmiştir. 

(DGvanıı Sa. 4 sü. S de) 

f..ondrıı, 16 (A.A.) 

Moskova radyosu spikeri bu sabah 
erkenden dem~tir ki: 
"Moskovanın dışında Almnnlann 

ynpUğı yarma ciddi bir tehdit teşkil 1 
Ctm<'}<tedlr ... 

(Devamı Sa. -i sii. 4 de) 

Heis Ruzveltin riyasetinde ya: 
pılan bu içtimada harbiye, bahri
ye ve hariciye nazırluriyle kara 
v~ deniz genel kurma v başkan-
1.;ı.n ve Mister Harrr liookins ha
zır bulunmuşlardır. 

,,--------------------------, . - . ,.,._ -~ .. 

ıe'!'till~iıl!!~.._,~alllii1iiı.ı:t:c; 

~c§lygc§lnlbb 
Büyük milli Bulgar romanı 

Aleko Konstantinof' dan Türkçeye çeviren: 

Kaşif Nalbandoğlu 
Türk matbuatında Bulgar eacblyatının ilk ~şnlslni teşkil eden Bay. 

gunli, Bulgar milletini intibaha scvkedcn realist bir eserdir. BayganU'nUn 
çok hareketli mevzuunda Bulgar mmetınin ruhunu bUtUn canlılığı lle 

bulacaksınız. 

Yarın 5 inci ve 6 ıncı sayfalarımızda sayfalar 
halinde vermeğ~ başlıyoruz ................... , ............................... .. 

benim 
•--------yazan· ha~kı tarık us_ .. 

ka tedbir 
geliri sabit ve bu sabit geliri cUz'i olnn vatandaşların gcçiın vaz.yeth•rı 

bahsinde umıtuımuş gibi görUncn bir noktayı dnha hatırlnUı.yım: 
tahmin ediyorum ki, meclisin açılm:ıSJylc beraber bir müddettir üzerin

de durduğumuz bu ihtiyaç ltarşısında mılslX't bazı tedbirlerin işareUerlnl al 
mı~ oltılım ve yine tnhınin ediyorum hl, ilk tedbir, mcscHi bir zam mahlyc 
tındekl tedbir bu işaretleri tnklp etmiş olsun. bu llk tedbirden daha önce 
yahut o lllt tedbir alınıncaya kad:ır ıııınmnsı zaruıi bir karar dıı şu olur: 

geliri s:ı.blt ve bu sabit geliri cUz'l olan vntand:ı.şlnr ldmler? dullar, ye 
timler, emekliler veya ohUkUmdcktler. maaşı, Ucretl gUnde iki Uç llrayı 
geçmly~n memurlar Vt! mustahdcmler dcğil mı·~ bunlnrm bugUnc kadar 
aynkta kalabılenlerlnl aldıkl:ı.n parnya borçlu bilmek bu hayatı tanımamak 
olur. yaınız emniyet s:ındığını yoklayınız, yn başını sokacağı evi ipotek el· 
mlş, yahut şuraya buraya borç yaparak ailesinin bayatını sUrlikleml§tlr. 
alacaklılar peşlerindedir ve senetlerin bakiyelerini ödetmek için ya ipotek 
edilen ev satılığa çıkarılmış, yahut mıuı.§mdan -kanunun zaten himaye ct
Uği hadden fazlası- ya kesilmektedir, ya keslleccktlr. bu zilmre için zam, 
onları değil, onıarın alacaklısını himaye etmiş olacak, alınacak para da fai · 
ze, komisyona verllecekUr. 

O halde? 
o halde yapılacak şey, bu mahdut zUmreye inhisar etmek llzere onlamı 

faraza §U satırların öne sUrUldtiğU tarihten evvelki bir zamana alt botÇle.· 
nnı ödemeyi harp sonuna kad:ır değilse bile lıaklarmda daha mllsalt bir ka. 
rıı r verUinceyo kadar tecil etmek ... 
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..;ünlerın Peşinden: 

Den:zlerde çahşan 
sabi maaş.1~ar 

Sa.bil' ma'4j ile geçinen memur 
ve milstahdem maaşlarının kifa
yetsizliğinden bahsedilirken b:z. 
de liemen da.ima karada hizmet 
edenler dü.5ünü.lür; hayatlarını 
denizlerde çalışarak kazananları 
hatırlıyan pek nzdır. 

'' : Çeteler bilY 
Ü 111. usikinıiz l faaliyetr 

·· steriY0 
go~ 

Bay Cevdet l!:erim incedayı ilk 
defa olarak bu kaidenin istisnası 
oldu. MüMkalat Vckô.lctine gel• 
dikten sonra devlet deniz yollan 
emrinde çal.şan kaptanların ha
kikaten acmacak derecede olan 
maaşla • ı makul bir hadde ge
~rdı. Yaımz simdi ka.pt~nlarm 
tekaüt hakları mesele i vardır, 
Eski Seyrisefain zamanında 15 
seneden ziyade ça.lı§anlann hiz
met müddetlerini devlet deniz 
:yolları idaresinde tekaütlcrine 
saymam~k açık bir haksızlık ol· 
duğuna g-öre bwıun da münasip 
zamanda dikkate alınacağı ta
biidir 

M:uiıterem Münakalat Vekili 
bir ~ deniz yollarında hizmet 
edenlerin terfihi işi ile meşgul o
lursa postla. v.ı.purlannda müret· 
teeat adı altında toplanan müs
tahdemleri de unutmamalıdır. 1-
şittiğimizc ,göre vapurlarda su• 
bay sınıfına zıın yapıldığı srra
d:ı bu kısım bu lfıtüfüı.n mahrum 
kalmıştır, Günün on sekiz, yir
mi saatinde denizlerin dalgaları 
arasında hayat mücadelesi ya· 
pan lbu vatanda..'jlarm aldıkhı.n 
parn kamara kısmında 17 lira 
ile 30 lira. arasındadır. Hele <>
cak~J.kilerin işlerindeki zorlukla
~ rağmen ellerine geçen para 
24 liradan fazla değildir. Bura• 
kamların üc;. dört kişilik bir ai• 
le Fahibi için ifade edebileceği 
haynt seviyesini düşünmek, faz
la söz söylemiye mahal bırak-
maz. 

HASAN KUMÇAYI 

Belediyede imtihan 
Belediyeye alınacak memurlar 

için dün bir imtihan yapılmıştır. 
Bu imtihana 35 ort.Q. okul mezu
nu genç iştirak ~miştir, Bunla· 
nn ekserisi bayandır. Bugün de 
lise memnl:ınnm imtihanı yapı
lacaktır. 

Aşil:ane güt eterden maada, kahramanhkları e~h~r olan ırkımızın 
bariz· husus vetlerini ifade eden güttelere ihtiyaç var .. 

Kendisini uzun milddet rodyoon 
dinlediğimiz değerli okuyucu Nee· 
ni Rıza Aluskan. lmdı konserva
tuvar icra heyeti nrasmdrı bulunu
yor. Bu değerli okuyucunun an • 
ket mevzuu ctrofmdaki fikirlerini 
r!ca ettim. Memnuniyetle kabul 
elti. Musikj hayatına nasıl başla-
(! ğmı su ctimlelcrle ifade etti: 

Yazan: 
1 Hasan · Bedrettin ülgen 

- Kon.servatu.vann tertip etti
ji tarihi konserlerin fayuaları ne
lerdir? 

- İcra heyetinin faaliyetini çok 
yerinde ve meşkur bir <'all8Ina o1a. 
ra.k te!Akki ediyorum. Meşhur bir 
iüim; (Bir memleketin musikisi 
ile edebiyat.mı yapmayı bnna hıra . 
kmız başka işleri k'm yaparsa yap· 
srn) der. Bu da gösteriyor ki mil
letlerin içtimai bünyeleri üzerinde 

en bilyUk tesiri musiki ile edebiya
tı yapar. Klfuıik musikimlz bllylik 
Ustatıarm himmetiyle en yüksek 
mertebeye çıkmıştır. DUşlinerc.k 
dinlersek eski bestelerden Türk 
cemaatinin çok canlı ve cidden be· 
!iğ ifadelerini görmek ve hisset • 
mek mümkUndür. Nağmelerinde 
hlslerin muhteşem ifadelerini ta . 
şrynn eski musikimiz bizim gayri
kabili infikii.k bir dizlimllz olduğu 

·•- Ailemde ne hafız ve ne de 
hoca olmadığı halde kendi merak 
ve isteğ;mle kUçlik ynşmıda hem 
mektebe devam ettim hem de hıf. 
zn çalışarak hocam merhum İzzet 
efendiden hıfzımı ikmal ettim. 
Bana ilk defa scs!min mllsai t ve 
matlup evsafta olduğunu ve musi
kjye çalışmaklıb'lilll söyliyerck b"
nl bu vfuilde tccvik eden değerli 1 
musiki §ina.s meşhur mevlüthan ve 1 e 1 e· 
halen Beyoğlu Ağa. camisi imamı z e z 
bulunan Beşikta.,ıı hafız Rızadır. mmtakasmda yapılan 

ve yapılacak inşaat 
Kendisinden bazı beste ve !JRrlcılar 
Ve daha zi:-;ade dini eserler mcşk
ettim, N,hayet mesut bir tesadüf
le üstat t.anburi Refik ve beırteknı· 
Suphi Ziya beylerle taruştmı. Ken 
ciilerinden pek çok istifade ettim 

lst.an bul rad) osunda ça.lışmala. 
nmrza devam ederken Ankara. ra i 
yosu açıldı. Ben o zaman askerlik 
vazifemi ifo. etmekte olduğumdan 
gideancdhn. Refik Beyler Ankara 
radyosunda vazife amlnn dola.yısiy. 
le bana musikide bUyilk vukufiyle 
temayüz etmiş olan mllsiki Ustat 
larmdan halen devlet limanları ir 
let.mc mildiir muavinfğindc bulu
nan Refik Alpmıındnn de~ a.lmamı 
söylediler. Eski güzide eserleri 
toplamak ve Zekai zade Ahmet 
efendi ve sair Uslntlardan musiki 
meşketmiş olması dolayı.siyle, bu 
vldidc cidden mUstcsna bir mevki 
ihraz eden mumaileyhten ilsan is· 
llftnn bir kısmını ve bilyllk usul 
leri dahi öğrenmekte çok istifa.de 
ettim. 

Ankara, 16 (Vakıt) - Zelzele 
mıntaka.smdaki imar ve ill§a faa
liyeti inşaat mevsiminin sona er
mesi münasebetiyle ibüyük bir 
hızla devam etmektedir, Bu fa. 
aliyetin mahiyeti hakkında N~ 
fia Vekaletinden aldığım malO.
mata nazaran :r.elz.ele mmta.kasm 
da yapılan ve yapılmak& olan 
işler şunlardır: 

larm tamiri, Ziyarede bir ilk 
okul inşası, Sivasta Suşehri ceza• 
evinin inşası, Zara, Hafik ceza. 
evlerinin, H'1ı.fik dispanserinin ve 
Yıldrzcli ilk okulunun tamiri, 
~msunda Çarşanba, Terme, Kel 
kit ve Şiranda birer· cezaevi in
şasiyle okulların tamiri, Tarbas. 
ta bir llk okul inşası .. 

Zezele mm~.ıkasında yeniden 
yaptırıl~ak resmi binalardan 
proje ve keşifleri hazırlanmış o
lup ihalesi yapılacak olan bina
lar da §Uttlardır: 

Necmi Rıza Ahtskan 

ka.dar mazinin en tatlı bir §ekilde 
ifadesidir, diyebilirim. 

- Beste ve güfteler hakkındaki 
fikriniz? 

1 .r • flf" t l l~gal kuvoeuet' lı ~1'1 
bilmisil olflfll 1,ı Şeblr ve 111~ 
yakıyor 

Laadra, 16 (A~.) .,,- ~ 
Londradald yug~~ 1;~ 

gelen haberlere gllre ~ d~ 
CltnJk mllll h8rekC~teıeıi 
lemi§ ve .Aıman oto yctıııd' 
zıyet almak mecburi ~ 
tır. ,ıl' ~ 
Protesörlerıe kSlluıı ~ ıı" ~ 

mantara. çeknnı!§ 0~~ 
barlpleri Uo genÇ : rJJJP 
hak etmı,terdir· 0ı-P 
sonra dağlılra ıtaı:ı:n~ıuetl :' 
Yugoelav ordusu Zil oJJll 
kumanda ednınekte ~ 
kıtaatın yanı ba§lll~~ 
dırtar. Citnıkler, ber ~· rl'.11 
diyen AJmanıarın JJl ,tflleJ"',,; 
ve kafilelerine bUcUlll dJI' tJ'~ 1 

Slvil halk taraf1n6~e1tt' paraca muavenet g .ıı-ııılll 
nUder, dUıman fglll ~ e !ı'. 
yecek bir vazıyet ill JtU~,, 

Garbi Sırbıstnnda ıOrf' IJI". 
kCUnetinden yardınl rl ~ 
v~tlert, ancak ıeblrle ed'ı;lı ti 
eeytl noktatar:ı ~' ~ 
Karadağ çeteıert ~drlf'~ 

tanda, Hcrackte ve &aı_err 
sahillerinde ta.allYet S ~ 
ler. ,eıııt ti 

Bu Otnikler. ıııtP 
yakan ttaıyanıarıtı rJJ'pef 
teri.ne rağmen. J<aJıf'llaıııs' 
le etmekten hali ıc r ıcı-111 ~ 
Fakat birçok k~~~.~ 
Ur ve Belgrad v~ ~ ~ 
jlcıı. ve KarabUnına ~ıfldll 
cdllml~ ytızıerce ııııı _Jİ 
doludur. ) : OV' ı 

I..ondra, 16 <"· ~ti\'!,.
Londradaki -yug ıı',1 

tine gelen tais1Jiıla 11e1ılll 
bin kişilik Sırp ceP tJlll ~ 
ettiği mUll ihtH8:1 1!~t~Jef 
yada o kadıı.r bU)-ii ri. ı11,; 
man i§gal ku-vvetl~d; •'l 
ziyeti alma.k ~run~ ~e~ 

VECiZELER 
'/ez.an: M. 0EMtı PICKV ADŞı 

Ankara. radyosunda.ki iki senetk 
çalışmnlanmda da. çok istifa.de et
L1m. üstat Mesut Cemilin nezareti 
Nuri Halil Poynızm gayretli me -
~ı sayesinde seçtiği TU.rJt m~ikl 
Ustatlar:nın eserlerinin mUhim bir 
kmmmı me.5kettim. Değerli üstat 

1 
MUnir NuretUnden nakıs bilgJerl
mln kısmen ikmalinde azami ko -
laylık gördilm. Bu vesile ile muh. 

- ---- - ------ terem Ust.a.dm İstanbul konserva -

Erzincanda 200 kişilik bir ce. 
zaevi, Esesi nahiyesi hükfunet 
konağı, Tokatta merke.7..de Nik· 
sar. Reşadiye ve Erbaada birer 
ilk okul inşası, merkez ve Nik
sardaki hükfunet konaklannm 
Iğdır kervansaray ilk okullarmm 
tamiri, Orduda !smetpaşa. ve Gü 
zelordu okullarının bahçe du
varlarının tamiri, Giresunda mer 
kezde ve Görelede birer cezaevi, 
merkezdeki Gazipaşa ve merkez 
ilk okullanrun tamiri, Amasyada 
merkez hastahanesiyle hükumet 
konağının ve Kılıcaslan Hk oku
lunun tamiri, Sivasta Koyulhi• 
sar<la bir dispanser, Hafik, Znra, 
Koyuluhisar, Suşehri ve Ulaşta 
birer ilk okul inşası, Koyuhihi
sardaki cezaevinin t'amiri. Sam
sunda Bafrada.ki hükumet kona
~ı ve dispanserin tamiri, zelzele 
mmtakasında yapılaca.k olan lş.. 
lerden eksiltme sa.fhasmda olan. 

Erzincanda bir merkez beledi
ye ve hükumet konağı inşası, 
Tokatta Reşadiye hük{lmct k<r 
nağmm inşası, Orduda muhtelif 
ilk okullar, Ünye, Gökliköy ve 
Fatsadaki hükOmet konaklan. 
nm inşaatı. Giresunda Alucra 
Bulancik, Şebinkarahisar hüku
met konak1arınm inşası, Sivasta 
Su~ehri, Koyulhi~ ve Zar~ hü· 
kfımct konaltlannın inşaatı. Sam 
sunda Çarşanba hükOme~ kona. 
ğr, Yozgatta Akdağmda Madeni 
hükU.met konair inşaatı mevcut 
bulunmaktadır. 

Verilen benzini mahal
line harcamıyanlar 

- :Eski güftelerin bir kcsmı ~ı· 
kıı.ne yazılmış. Arapça ve farsea 
beyitlerden ibarettir. Knhnunan -
lık!arı meşhur olan rrkmıızm .bıır!z 
hususiyetlerini ifade eden güfteler 
yoktur. Bugünün beste ve gllflelc
rlnde muhakkak ki titiz davraruha.k 
lAzandır. İnsanın başını döndilrceek 
kadar bestekar var, muslkinin mi· 
mini bilmiyen bu gi-bi kimselerin 
eserlerini ortaya çıkarmaları için 
müsaade edihnemelidir. Bu eserler 
konservatuvar Uı.snif heyetinin tel 
ltlkinden geçmelidir. Halka güzel 
ve iyi eserler dinletmelidir. Yeni 
eserler içinde pek tabiiclir ki gü • 
zelleri vardır. Bu arada Sadettin. 
Salahattin, Yesari Asım ve 'Musta
fa Nnf:z gibi kıymetli bestekarla· 
nn isimlerini saymak llızımdır. 
)filli melodilerin garp tekniği ile 
bestelenmesinde naz.an dikkate a
lmınası icap eden mllbim no1<t.a
lıı.rdan birisi sazlardır. Mes0 la ut
la ifade edilemileeck nağmeleri 
~rp musil<isindeki filctierle ses -
lcndirmek lazımdır. Mu..."ikimi?.in 
gnrp tekniği ile teclıiz edilmCf!ine 
:rnğmen hususiytinin zait olmama. 
S!Jla. dikkat etmek 15.zmıdır, Ben -
liği daha kuvvetli ve fakat ya.ban· 
cı tesirl~r altında haşkal:ı5nuq bir 
musiki hiç bir vakit büyük milleti
mize layık bir musiki ola.mAz. 

--<> A"tl Moskovadakİ te~e 
heyeti ıneıııd:• 

dörı " ,.. 
Loadra, 16, <·"-"·~P ıs-
10 blrlncit01findC J)lf' ti 

Moskovadald AJ?\e~-'ıııe 
hava yoluyla blrıeşi1' 

:t. Edebi kudrette ne bUyUldük:; 
.Me§}ıur Tnıva. muhrırebE:slnden zi
lade bn muharebeyi tasvir eden 
~r Omiros daha. me~ur ve mu -
teber! 

* Gerçi hnyat mum gibi yan
mak, ölmek de mum gibi sönmek. 
tir; fakat biz sn.bık Mtmıtmıızı, ve 
qimdiki fikir ve miltaleamızr, ve is
tikbale ait projelerimizi, h!mil o
larak yn.nryoruz; sönü.'jlimüz de 
mumunki gibi olmamn.k !Azım ge. 
lir. 

:,. Çocuklar değneği at saııaeak 
kadar taha.yyü.1 !kuvvetine ma.liktir
ler; büyükler tiyatroda bir nkt.3rü 
Na.polyon sana.cak kadar. 

$ Bazı kimseler meziyetini bü
Yill lUr. Bu bir ha.tadır; faknt lbiz 
de kendi hnkkmdıı. mübalağa edeni 
yanıldığı kadar mı küçülturüz, ora. 
m belli değil! 

tuvanndan aynlınıe olması dolayı· 
siyle milesseseınitin tel.Misi milm· 
kün olnuy{!Jl 'bir kayba uğrad•ğını 
bilhassa söylemek isterbn. 

_:. Bugllnkü musiki vaziyetin 
nnsrl buluyorsunuz? 

- Bence musikbniz.i üç kısma 
ayırmak mUmkUndUr: 1) Tamamen 
TilrkHik ifade eden eslrum asan k 1 

bunları aynen muhafaza etmek la· 
z:m.drr. 2) Milli ve mahı:ılll hisler 
canlı blr ııekilde terennüm eden 
halk şa.rkılnrmuzln bir kısnn Us • 
tatlarıınızm halen bestelemekte ol 
dukan bu vadideki eserler. Bunla. 
rr tercnnümde Mesut Cemilin him 
metilo vücude getirilmiş olan ko-. 
ro heyeti tam muvaffak olmuştur. 
Ve solo olarak tercnnilmde Münir 
Nurettlni aynca bir (ekol) olarak 
telakki etmemek mümkün değil -
dlr. 

ar ,şunlardır: 
Erzincanda, Tercan. Refahiye, 

Kemah ve nıc cezaevleriyle mer-
kez s;:a.zhane binası meaatı, 18 
ilk okulun tamiri, merkezde.. 
ki tephirhane, merkez ilk okul 
ve mülhakatta yeniden vaptml~ 
cak ilk okulların 6 nahiye mer
i{ezinde hükfunet konağt inşaatL 
Ktzılay mahallesinde yant.trıta. 
cak yollar, Tokaug merk~ Nik
sar ve Reş&diyede birer ee7.aevi 
;nşaSt, merkezde ve Erbaada ilk 
okulların tamiri, Orduda Fatsa-
1aki cezaevinin inşası, muhtelif 
mekteplerin tamiri, Üünye oeı:a
evinin ve Meo'"lldive hükumet ko
nağının tamiri. Gireeunda Aluc· 
rada ve Şebink:tLrahisarda. birer 
cezaevi inşası, Zılköyü ilk okulu
nun inşası, Amasyada ilk okul-

Benzin tahdidi dola~·ısiyle ba
zı otobüslerin seferlerini tnm 
yapmıyarak benzin tasarruf et
tikleri görülmüştür. Bu benzin· 
!erle f]ehir h~ricine ytiksek fiyat-
la otobiis işletildiği t'~blt edil
miştir. Bu gibi şoförler hakkın
da kanuni takibat yapılacaktır. 

Eslifm ı1.'3arı (ünison) olması iti· 
harilc s:ıhne musikisine ve (reali
te) ifade eden asara da ihtiyaç 
muhakkaktır. Zannımca bunlarm 
tamamen milli (mı~lodilcri) garp 
tekniği (nrmoni) Ue telif surelile 
vüeude getirllmesi doğru olur. 

ı:nı,tır. ~ ,J 

~"'~ Orli iclare /fotJI ,~,ı 
AnkaraJtıfl 1 

örn idare kontu~~ ıl~'I 
All Rıza Artunksl, drııııııe 

•Cb presle Anlmradıın ,,. 
mııtlr. 

' ,,,. . 
~---------·------:.-__ e __ d_e_nı_e_nı __ e_ıı __ 1 __ I ~ 
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ı·aımı~ kaldr d~rd~,O 
Bir genç okuyucumuz haber veriyor ki: Bir stUıtııetıe etıtt' 

1 
* ŞlrkeUhayriyenln bir 1rumn bileUcrinde hitA '(Mcka.Ub talebesine tılt ~ 

mahsus) lb&rcBI yazılıdır. (Şlrketıtıayrlye) bir tıcarct Unvanı, bir kli§C ola· Tard oll1Jl511ydı efet' 
rnk ınuha.!aza edUcb1llr; fakat (mcktcb) in bile yerini (okul) a bıralur oldu· ; 
gu bir zamanda arabm ııu mUkcaser cem'lnl artık kırıb atmamalı mıdırT 1'ç ı.~ı kaımaztdl sco411' 

•(Mekteb trucbcm) demeli, <MekAt!b talebesi) dememeli. . • ~~ 

,---- ----------------------------, h~~~~ ~~ ~ a~~~P~ 

1 
D M ~ A lL o yazan 1 mak ... Yoksa genç kadın Ahmet ıı ~1• ~ 

Tefrika munarası: 94 

Ahmet Dündar da kumar m~smm ba
şmclaydı; bir zamandır kı'bar hayatın icapla· 
rma uymak ve Semra Hanımefendiye layık 
bir aşık sayılabilmek için Ahmet Dündar 
ikindi saatlerinde verilen kokteyl partilerin· 
den eksik olmuyor, gece toplantılarında vis· 
ki ve şampanya içiyor, dansediyor ve bilhas· 
sa kendisini gittikçe sanruığa başlıyan yeni 
bir zevk olarak kumar oynuyordu; kaybetti· 
ği ve kazandığı oluyordu; bilhassa kadınlar 
la oynarken kazandığı zaman parayı müna· 
sip nezaket ve §aka cümlelerile karışık kibar 
tavularla bir vesile bulup almı; ordu; Semra 
Hannnefendi ile ortak olarak kumar masası· 
na oturmak ikendisi icin hurusi bir zevk olu
yor ve çok defa güz;l kadını masa başında 
temsil ~tmekten gurur duyuyordu. Semra 
l lanımefendi bu akşam da ev sahibi olma
nın verdiği türlü mecburiyetlerle ve rnisafir
lerile meşgul olmak zaruretinden dolayı pel: 
<>vdiği oyuna iştirak edememiş, herkesin ar 
asında Ahmet Dündara hitap ederek: 

- Biliyorsunuz ya, benim için de oy
nuyorsunuz ! 

Demiş, masa başmd:ı yer alan davetlile
rinden özür diliyerek salona geçmişti. Ah
met Dündar bu gece kaybediyordu ııe kay-

1 

bettık~ ihtiraaı artarak dal a !!İdrtf"tle o
. una dt"vam edivordu; ne karlar 7cman ge-~
ti lm~ lmı kavbf>ttİ, farkınd:ı olm<:" -ın VC' go· 

EdeDı o 1 J D ..,EFlK A~MET şansmm bu gece mütemadiyen:fdl 1"~1 

roma n ni görerek oyuna devam etmesıne rll11 ' 
SEVENGll olmaya çalışıyor ? Fakat yerine.?: •• ·i 

zü kağıtlardan ve fişlerden başka hiç bir şey 
görnıeden oynuyordu. 

- Bir kısım misafirler oytın mnsasmın 
etrafına toph.mmışlar, ayakta seyrediyorlar 
dı; Ahmet Diindar oturduğu iskemlenin ar
kasında yumusak çıplak bir kolun tatlı tema· 
smı ensesinde hissederek Semra Hanımefen· 
dinin oyunu takip ettiğini zannetti, kadmr 
tesekkür ve muhabbet dolu bir bakısla süz. 
mek üzere arkasına döndi.i; gündüz - ahbap 
salonunch ve biraz evvel de sofrada yanı ba· 
smda oturup l·endisine hususi bir surette a
laka r,östermis ve cevap almamıs olan ~enç 
kadın ayak•a durmuş, kollarını Ahmet Dün· 
darın oturduau iskemleye dayanus, genç a
damın omuz baıımdn c;;ilip ona bir kaç söz, 
bir tek ciimle, bir ki° çük cümle söyleyebil
mek icin sabırsızlanıyordu; Ahmet Dünda· 
rm oturduğu yerde döniip arkaya bakmasını 
fırsnt bil,.:ıi ve kulağına doi!ru fasıldadı: 

- Rica ederim, sizinle pelC mühim bir 
şey konn.,.mak icin demidcnberi bekliyo· 
rum... Korkuyorum, gecikmis olac:aksrnrz, 
hemen bt"n;mle berab r geliniz! 

hmet Dünd:ır elindeki kaftıtlara bal{a· 
ı ık "Uursuzca oyuna devam etti ve dönüp 

kadına cevap verdi: 
- Lakin görüyorsunuz, pek sıkışık va

ziyetteyim. Buradan nasıl ayrılabilirim'? 
- Bir çaresine bakınız, yerinize b ir 

kaç Clakika için bir başkasını oturtunuz, ne 
yaparsamz yapınız, bir mazeret bulup oyun
dan kalkınız ve s~izce gelip içcriki salonda 
beni bulunuz ... Size büyük bir iyilik edece· 
ğim, bunu ömrünüzün sonuna !kadar unut· 
mıyacaksmız!.. 

Ahmet Diindar cevap vermeden oyun 
sırası tekrar kendisine gelmişti; düşünmeden 
rastgele elinin temas ettiği kağıdı masanın 
iistüne bıraktı ve ayaktaki seyircilerden k i
mi yerine bırakabileceğini tayin etmek üzere 
etrafına bak"m.dı; sonra uzun boylu münasip 
aramadan yine rastgele bir tanıdığı 

0

davet 
eder~..k bir kaç dakika icln kendisine vekalet 
etmesini rica etti, kuilıthrını verdi, oyun ar
kadruılarmdan müsaade alıp :kalktı. 

Bu kndm kendisine. ni~in bu kadar i?
detle musallat oluvor'? Ahmet DiinClara bu 
kadar acele, mühim, gizli ne söyleyecek? 
Kendisini tenha bir l·öceye relOnck Vf' l·"'n· 
di$iyle meşgul etmf'k için bir vesile mi) Öy
le ise tatsız bir 'esile ... Bir adamı ovundan. 

onun hesabına oynayacağına ~0\,&di tY 
Salonun kapısında kendı da" ~~1 

"Vaz geçeyim, gitmiyeyim, oyun rf111'' dıil 
madnn derim, bir özür bulup atlaU clB 1'1' 1 
dü§ündü ve tam geri döneceği sıra vJ>'' 
yolunun üstünde kendisini bekler 

1
f 

buldu. • fıı~~ 
- G elin iz, geliniz, kimseye 111ıı " 

meden arka mdan şu balkonun kaP15 
!J tUt f 

ru ilerleyiniz, benim dışarı çıkrn9J1l t').ş '~ 
yok, siz balkon kapısını açıp dışıtr 0,eı tıı1 
nrz ve etrafınıza dikkatle bakınız; !ı ,.e 

... fl l"' "r. niz manzaradan memnun olacaS1 cııi1 
hizmetimi h iç bir zaman unutırıı:tY3 ·! 
:rnnnediyorum t ı,et 1 

./ 

Kadın bunları söylemekle bet8"ecı~ 1r 
ledi ve balkon kapısının yanındı:ırl ,111ııl' 
zakb~tı . Misafirlerin çoğlı kunıard (111ıı' .ı_._ . . l k o r oU«l.Yu oyuncu veya seyırcı o ara 08 ) · 
mühim bir kısmı da biifenit1 basıfl ·erı'/ 
şip kalmqlardı; musiki faslına soP tıırı l 
ti ve salon boştu. Kapısı buraya aÇ' rd' 
lardan bilhassa bi;f "nin bulunclııfiu )'e ~'"~ı 
hoş 'kadın ve erkek sesleri pa}:tnk ,.~ jıerı' 
bir eda ile <:.•ksediyotdu, güçlüklr .. 8f,,Jıl'' 
kesik ve yarım ci.imleler gürültülu • 

1 
fi 

lara kanşıp kayboluyordu. (Dz,•3JJl 
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l~gOOVOO ~~oogınJlS~truu-i Mehm 
lhtik§rdan du· · n iki ko·· - Yüksek ziraat 1 Mc::~~-e~~il~~::~:::~~::. • •• •• ı:ekAsmı, kabiliyet 'e iradesini ilk 

mu••rcu•• mahku"m oldu enstıtusune luı~~~·ı~ıı~~~,Ueykozkıy1lannda 

Bir aşçı da tevkif edildi 
Aslıye ikinci ceza mahkemesı 

dün de 20 yi mütecaviz ihtikar 
va.kasının muhakemesini ~örmüş 
bir kısmını karara ~ğlamıştır. 
Bunlar sırasivle şöyledir: 

1 - Yedikuledc Gazli<:eşmC'de 
kömürcülük yapan Osannn, ilç 
kişiye, 7 kuruşa satması lazım 
gelen mangal kömürünü 8 kur~
t.Q.n satmış, 65 lira 40 kuruş "Pa
rn cezasına ve 21 gün de dükka-

hafta da dtikkanının kapatılma
sına m~hkOm edilmiştir. 

3 - Beşikta...'3ta. aşçılık yapnn 
Mehmd Sakarya, bira iiz.,~rinde 
ihtikar yaparken yakalanmış, 
SOI'J:tUSUnu müteakıp l'.!vkif olun
muştur 

4 - I\:apalı çarı:ıd~ 14 rıuma· 
rnlı dükkanda kösclecilik vapan 
Aleksandiro!' 400 kıınıı;a -nldığı 
köşeleyi SOO x '·uşa satmak su
<;undaıı mahkcmevc \"crilmiR, du
ruşmasında atılan b;\.zı fuzuli 
parçalar cıkarılmca 800 kuru
.!?UI1 fahiş olmadığını ~öylemi!j, 
bu hususun ayakkabıcılar cemi
yetinden sorulması için muhake
mesi başka bir güne bıı~kılmıfi
tır. 

enişehirde üç ev yıkıldı, iki 
ev de hasara uğradı 

yen. d 213 bir zanıanlnr J.;lığrt ~·npıldığını ta. 
1 en rüıten öğrenmis ,.e esld tomnrlar. 

.. talebe alandı da "llarlnci c' rnk" cln önıcldcrl· 
Y~~ Zıraat cnstitüsU ?rma.:ı ni 'görmiiııtük: 

fakliltes ne bu yıl müsabaka ıle pa- l'eni çağın w;, J.üğrt ysprm ı o
ra.srz yatılı 47. paralı yatılı 3, Ve. dur ııil·~hi irfiinr tek~ik mallı· 
t rin r-·-··ı d • • "" ' • , e el" ""'" tesln e asken kısma. matı kadar 7.e\ ki ,.e 'icdnnı 'hı 
31, sivil ~ısm~ para.sız yatılı 56, Zi. müJ,emmel olan hu ılcğerU adnın, 
rant fnkultesme parasız yntılı 41, bınit fahrikfü.ınm lmnılu~undn, 
paralı yatılı l 2 ve şeker şirketi he- ı.tMusuı: lı;lcyiJnde, ,·~rfmind~ clo 
sabma paralı yatılı 33 tafobe alın- b:ı..; rolii nlmıştı. 
mrştır. Ytiksek Ziraat fakUltcsine 
kabul edilen talebenin hepsi 213 
tür. Bu okurlardan müsabakayı 
kazanarak parasız yatılı olarak a
lmnnlann adlarını yazıyoruz: 

Orman F'aküıtc ... ıne .Alınanlar 
Orhan Bnkka.Icı, Recep Aldınoğ

lu, Osman Malazkir, Turhan Uğur. 
LfıUi Zeren, Burhanettin Altmi'l· 
Ier. Aii Çetinel, Adil Kırını, C~
mnl Yılmaz. Saim Bora, .Münim 
Erkunt, Mehmet Kayalıoğlu. Mu · 
zaffer Altınsofuluoğlu, Hamit A • 
tay. İzzet Güzeldemir, Mehmet O· 
kutan, Muzaffer Ö.zdel, İslam Er
soy, Ahmet Erengül, Orhan Akın, 
Ncjat Gülgün, Refik Kutluozen, 
Mehmet Aldam, Esat Remzi Taş. 
ta.n, İbrahim Ma.~cı, Alparslan 
Ataman, Fuat Şetemet, Nedim Ok 
çu, Ercliment Tilztinkarn. Vedat 
Süer, İsmet Hüsmen, Nihat Doy· 
ran, Adil Şentürk, Sami Kızıl. Ve· 
liyittin Atukcrern, Yaşar Arnrat, 
Mehmet Zezgek, Bahattin Ayık. 
Adnan Ergen, Hayrettin Okyay, 
Mustafa ~chlivanoğlu. Ahmet Öz
gübar, Emin Ayım, Zeki Ergili. 
Turgut Ural, Emin Kiiçlikcelebi. 
Lütfi Çubu.ktepe. 
\'<·tcrincr l"akiiltesine Alın:ınlar 

Fehmi Özmen, Osman Hass, Ah
met Talu, Celfüettin Özpolat, Os
man Sihiicü, Orhan Ö?.dural, Suat 
AkUnal, Mcvlfı.t ErtUrk, Abdillka-
dir Yücel, Faile Ömer F..sen. Avni 
Özakşin, Arif Hoşgören. 

iı:imlı:dc hiç kim,.,cııln lltlfnt ct
metlii':i bir h~e. sırf şah i merakı 
yüziinıJen :ıt ılmı. dei:rillli. l\fığıdm 
la~metlni, bizim JIİl nsnmızdnki e. 
hemmiyetlni, iktısııdi dc-ğerini sez
ml<> ı·e bu uğurda iimriinli fednyn 
kadar gitmişti. 

tı;inde anıelrlr:, yıllan da 1ıu1u
ııan ım sPld:ı: scnclll• biı· tahsil de\'
resi, kolay kola~ ı:;öz<• alınamaz. 
Huna katl'l.llmnk için, gönüllerde 
a:;;lon uynndırclığr ıncfkiıre Çcrnğı 

~erektir. 
Mehmet Ali, lıp frılakurlıklarn 

kııtlandıktan -.oıım •lıı, ~·ine urnıı 
~·ıllnr. dar lıir ~~imin :ıj:'.'1r ~ ükiimi 
ı;ekti. l~a.knt nihayet çilesi dolclu. 
lffib'1C işi, hİ7.de ele hlr tle\'lcl me· 
.. cıe .. i oldu. Onun fhtis:ısı lmüııdı_ 

mıza yetlsti. Ben, onu Is lı:ı~ındo 
~ördlim. lll'nı i;:-çi s:ıfl:ırınm lçtn
ılen geçerek, onlarla lrnrııısnrnl' 
hliyUklcrim17.i dlnli:..-erck ı-;ördüm. 

İlk 7.:ımanmrc:l:ı Mehmet Ali, :ral· 
nı7. bir ı:ayt• uğnıncla kıırb:ınlığı 
0ıiLe alını-. nadir lıir nılaın l11h ı~·e
t lyle ~önliimde yer tutmu tn. 

Fıı1mt fnbrilmdaki ruüş:ıtiedcle· 
rim, et nı.ft:ın clu~·dultlnrım, Tiiı".

J.rığulmın ııiyn.,ndaki rolil, onutı 
memlekc>t için büyül' çapta hayır. 

lvırmı yıı evvelkı Vakı11 
17 nırindt<'!lrlıı 9%1 

• 
1 1 ÇI 

lı bir e,ıat oldul;'llna beni inaııdı.r· 
eh. 

llün Ahmet 1'Alıin Yalman, Meh. 
ınct ı-\liyi bir b3.5makale meı-zno 
l npmı_stı. O, ynlnız bir tarafı dinli
:;erck yn.zınıs. nu, ek ik bir Şey· 
dlr. 

Uenlm bildiğime göre, Mehmet 
Alinin bağlı lıulunduğo Ye'kruet.e 
~öndcrilmiş rnporlan ,·ardır. Za· 
mnnın mııd:lc madde hak verdiği, 
ondaki görlis geniı;liğinl orUıya 
ltorduğu bu rnporlıır, n~ba ne ol
du? 

Atıııwt fi.;min, l\lelımet Alinin 
bir lnıtilınıı geçim1e:kte oldob'lJJlll, 
ahsi kırgınlığına mı, hizmet duy
gularına ını tabi oınc:ıı·nu \"ereceği 
kararfa gö lcreccğlnj siiylüyor. 

ı\Jemlcl.et dııvn mdn, ben de t,;ıı.b. 
i her türlli meselelerin bir t.a:rnfa 
ntılnınsmı i'>tcrün. l~n.1.at bu fera. 
gntJ, yalnız bir tnrnftnn isumek 
lınk ızlık olur. 

neıır-c. danı. kokiinden incelen. 
nwli, l\ll'lmıct Alinin ı .. ha ından 
çel.ilmesini icaıı eti iren cbepler, 
lılr bir ortaya. J.onulınnlı, kcmllsl· 
ne ntfcc1ilcn lılari kusurlar dclil
lcrllc birlikte nır\ darın çıknrılma.h· 
ılır. l'ef.c, ıne--ec bö' le değil de o.. 
na ntf edilen i<l.ırc-;izllldcr, b~kn
lnrmm boynunda saIJmı:ın birer' c. 
hal İı;c, o :lllm'.ln bu ''eha.lin suçlu
lnrını pr:denin dıı-nıa çıkarmak, bir 
\ lcdnn borcu olur. 

Bu İ<;, memlekette fımlr \ e mc· 
mur münıı.scbetlertni tanzim için 
güzel bir fırsattır. Hu clırnda böy. 
1 ' bir nokta \·ars:ı, o da müruıka· 
s:ı. edilmeli \'C hak uj:;'"Tim!l, o cl:ı 
feda cdilmeliclir, 

l\lehmct. Ali, 1 ,inin bı.,uulo 
nıemleltetc bir hay:ır l lemi il. Uiın 
Mllr, belki de bundan aynlmnğt 
göze almış olıruısı da bizi hayırlı 
bir tnhkflrntın lı:ıyırh ncti<'elerine 
ulnşhnr. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

T opkapı dışındaki yol 
genişletiliyor 

Topkapıdo. yapılmakta ola.n 
beş metre ~eni§liğindeki yolun 
bır miktar daha genişletilmesin 
karar verilmiştir. l{arara göre 

Yenışehirde. Dereotu mahal· 
lesinde üç katlı bir ev dün ansı
zın çökmü~. iki evi daha yıkmış, 
üc evi de hasara uğratmış, ibü 
yUk bir tesadüf eseri ins~mca hiç 
bir zayiat olmamıştır. 

İşte bu sırada ev büyük bir 
gürliltü ile yanındaki 69 ve 71 
numaralı kalaycı l{enmin evi ü
zerine yıkılmıştır. Bu iki ev ta
mamen çökmüş, aşağıdaki Vişne 
sokağına doğru akan enkaz 10, 
12 numaralı Bahanın ve 14 nu. 
maralı Peponun da evlerini kıs
men çökertmiştir. 

Kemal Kip, Remzi Geldiay, Arit 
f<~rginh~, Musn lla§ar, Cemal Mn
rı.avoğlu, Mclı.met Er, Hadi Olcay, 
Şchsuvnr ÇüleÇ, Mclô.hat Pusat. 
Mevlul>e Kınay, Cemil Demirel. 
Hamza Kestintepe, Şevket Kork -
maz, Necdet Esin, Mustafa Akde • 
niz, Muzaffer Alaa<7\i.n, Ekrem Esin, 
Abdillkn.dir Bıı.tr. Bumnncttin Şe
ner, Nurettin UtJmnlar, Muamme'r 
:Ulusan, Mehmet Birlik, BııhaUin 
Keskinkılrç, İrfan Aydınay, Hayri 
Öncül, Muhittin Şahan, Ali Gök -
tekin. Enver Yozgnt, Mahmut Süt. 
!}Ü, Cemal Diker, Orhan Bnştürk • 
men, İbrahim Akün, Ahmet Ozpo • 
la.t, Kemal Aka.t, Ali Ün.soy, Hasan 
Ertan, Şükrü Yilzbaşıoğlu, Ahmet 
Koğun, Perihan Ercndnğ, Na.dide 

Tramvay Kumpanyası 
ile amele arasında 

1 
yol iki metre daha gcnişliye«k
tfr. tcabeden istimlakler yapıl
mL5lır. 

Çöken ev Vehab Mında birisi
ne an~tir. Ve apartıman şekline 
sol:ularak ;c;inde üç kiracı otur
maktadır. 

Evin, dün yan tarafa doğru 
meylettiği zabıtaca görülmüş ve 
binadaki h~lk dışarı çıkarılın~ 
tır. 

Taksim - Eminönü 
arasında otobüs 

işletilecek 

Bcledıye Tak.im - Eminönü 
hattına otobüs işlctmiyc karar 
vermiştir. Bu işte çahc;ma.k iize
re 7 otobus ayrılmış1!ır. Yakında 
işlcmire başlıy~aklardır. 

Birkaç gtln o\"\"el tramvay amelesi• 
nin grevini lntaç eden hll.dl&ı nmcıe 

ne kumpanya arasındo. ktsmcn halle· 
dilmi§tir. Kumpanya kuvnyi 1şgaUye 
kumandan vekill MonJyeillnln arzusu 
Uzerlnc hl'ldlscdcn mesul addedilen blr 
kaç kişi müstesna oımak Uzere ame. 
leye çahşılmıiynn günlerin ~vrniyesı
nı vermeye Tazı olmuştur. 

Son ııcnclcr zar!mdo. işlerinden c;r 
kanıtın 40 vntınandnn kab:ıhaU olmr 

Ev tahliye olunluğundan in
sanca bir 7.ayiat olmamış, ancak 
iki bey~r enkaz altında ltalr;:,.'i, 
bunlardan lbir tanesi de kurtarıl
mıştır. 

Sönmez, Baki Yurt.kuran, Hümcy : yan altı kişlnln tekrar hlzmcUcrine 
ra Özgen, Hüseyin Ergün, Hüse - alınması da tekarrUr etmtştlr. 
lin Özkan. 

Vali Ankaraya gitmiyor 
Vali ve Belcclive Reisi Lu~i 

Kırd:mn belediye - işleri etrafın-
da vekaletle temas etmek üzere 
Ankarava ~ideccği dün sa~ çı
kan bir gazete tarafından yazıl
mıştı. Valinin Ar.karaya gidece
ği doğru değildir. 

7Jra:ıt Fnkültesine Alınanlar 
Raif Salaş, Sa1€ıluıttln Tnnnkul, 

Sabiha Ural, Ce!l'laleWn Akpmnr, 
ismet Sürel, Fethi Gilra.y, Ceial 
Bilensoy, !smnil Baykal, AU Rıza 
Akbulut, Rezan Betin, Medine Ak
bulut. Hn.snn Şahinknyn, Lütfullah 
Knrgı. Cavit R.ı.yknl. Süleyman 
Ezgün, Lfıtfi Baykan, Vasfi lyiol, 
Recep ıteriç, İbrahim Uğur, 1zzet 

~ .......................................................... "'\ 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büvük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

50 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR 
- Anlaşıldığına göre Smitson 

denilen adam bu vesikn.ları ha
kikaten Linklınşa)•r'dan tednri~ 
e~ıniş. Onun için oray~ kadar gı
dip küçük bir soru.cıturmn yap -
makta bizim için bir mahzur yok 
tur. Sen antikacılarla yahut kol-

BaykAI, Ali Selim, Uıtfi Yavuz, 
H:ıss.n GfiL'jalıin, Mehmet YUk.scl, 
Kcmnl Ha.ksel, Muhittin Özer, Ne. 
jat Tunçer, lrfan Urbon, Doğan 
Borel, Cn.hlt 0.zgüven, Kasım GU
m~. Cemal Şenocak, Mustafa Geç. 
kiner, Cemil Tezel, Ta.'ısin Akdnğ, 
Muammer Erkut. Ahmet Şener, 
Sami Er, Halit Bas, Ali Aydoğ
muş, Muzaffl"r Tarnn. 

Ayrıca. ~ü.zcl bir kilisesı vardı. 
Tarihi bir kıymeti de olan bu 
kilise, benim ~ibi eski eserler me
raklısı bir adam için, günlerce 
tetkike layık ·bir mevzu teşkil e
debilirdi. Fakat şimdiki h~lde 
vazifem bu değildi. .. 

Kilisenin içinde bir takını i . 1 
simleri ihtiva eden mermer taş
lar göze çarl)ıyordu. Bunlan tet
kike başladım. Az sonra şayanı 
hayret bir şey gördüm. Mermer 
taşlardan birinin üzerinde Hay. 
den i~mi vardı. Duv~ra sokul
muş, pek eski bir mermerdi. Ü
zerindeki isim de, bes'Jelli Hay. 
denin bahsetmiş olduğu cedlerin
den birinin adıydı •.. Biraz daha 

Diğer taraftan Topkapı rnet
hnline burada. sehit düşenlerin 
hntırasmı anmak maksadiyle 
sembolik bir abide vUcuda gcti. 
rilecektir. 

Ses sineması açıldı 
Tepe~ı bahçesindeki Asri si. 

nema binası yenibaştan tanzim 
olunmuş ve yenile~ sinema 
(Ses) adiyle yeni bir idare altnP 
da dün açılış törcnii yapmıştır. 
Bu açılış töreninde Basın erka
niyle birçok tanınmış simalar 
bulunmuş ve (Ebedi aşk) adlı 
gdzel bir film ~~~rildikten son
rn dQ.vetliler bir çay zivafetinde 
ağırlanm•ştır. .Yeni sinemanın 
müdürlüğünü tanınmış muhar
rirlerimizden Selami lzzet Scdes 
deruhte etmiştir. 

Ses sinemasının gü7.el pr~ 
miyle geniş bir rnğ'bet göreceği
ni şüphesiz ~örür, yeni sinemayı 
kutlularız. 

Şimdı bunu şu şekilde izah c<le
biliriz. Bu papas, Santral oteline 
indiği zaman ismini tam olarak 
yazdı. Yani Fransis Vilford Ta
vcr:oor olarak... Znten Vilford 
ismini de, biz buradan çıkarıyo
ruz Rensi de, bu isimden şüp
helenerek harekete geçmişti. 
Fakat şöyle düsünelim. Mesleği
miz doJg.yısiyle istediğimiz gibi 
faraziyeler yiirtitmiyc salithiye
timiz var ya... Fnrredclim ki, 
bu papasın. ıtamamen kendisine 
benziyen bir kardeşi vardır. Bel
ki de ikiz doğmu."?lardır. Çarls 
Rcnsi. papası görünce, onu Vil· 
ford zannetmiş, belki de onun ta
mamen kendisine benz.iyen kQ.r
deşi olduğunu anhyamamıştır. ı. 
kiz kardeşler arasında büvük ben 
zerlikler olduğunu bilirim. E· 
ğer bu faraziyeın doğru çıkarsa, 
meseleyi bir hayli kolaylaştır
mış oluruz! Bu işte iki adam var 
demektir. Birisi. papasın kendi
sidir Öteki de sakallı olarak ~ö.. rüncn rdamdır. 

leksiyon meraklılariyle konuş -
manm yolunu bilirsin. Her hal
de sana lfi.zım olan maliımatı ve
recek birisini bul~bilirsin Bel
kide buvesikalann satıldığındQ.n 
haberdar olan birisini görmek 
kabildir. Her halde hiG bir şey 
yapmamaktansa buna tevessül 
etmek bizim için faydalıdır. Şim
di teşebbüs, biulen ziyade mü
(cttı:.5 Jalvanın elindedir. Doğru. 
sunu istersen lbu mesele gerc:ek
ten 1;.l.'b1ta ile "Transatlantik si
gorta kumpanyası'' arasında bu
lunuyor. lşte bu kadar .. 

tinden geleni arkasına bırakma
dığımı. şüphe yok. Bu hu.susta 
bizim kendisine •apacağımız 
yardım, pek hoşuna gidecektir 
Fakat bizim yapacağımız i.5, sim: 
diki halde şu vesikaların nasıl ve 
kimin tarafından satılıp alındı
ğını tahkik etmektir Belki de 
bu seyahatinden bir 

0

şcy elde e
clemiyeceksin. Amma, bir müs
bet fikirle hareket edelim Bel-

tetkik edince ona bezer b:ışka ;-. ....... -~-~ 

- Mis ~r Haydenin söyledi.iri· 
ne bakılırsa. kendisine bu veı::i
kaları satan adam, yani Smit • 
son isimli ~ıs, sakalsızmış. 

- Ala ... Fakat bu hUdise epey 
z.aınan evvel vukua gelmiş. Har
rogeyt'e geldiği sırada sakal ko· 
yuvermiş olabilir. Hal ~hrinden 
ayrılırken, hiç şüphesiz ki takip 
edildiğini düşünerek sakalını 
kestirmiştir. Fakat bu adam, ka.
tiyen papas Vilford değildir. 

- Pek iı.la •.. Şimdi ne yapa .. 
1ımı 

- Fakat ne demek istediğini 
i~ice kavrıyamadnn. 

- Doğrusunu istersen Jalvan 
her şeyi açıkça söylemiyor. Hat-
ta benim gibi eski bir arknd"'"ına 
bile .. . Fakat Jalvan. Prenses Sa
rentzof'u ele v.~ir:meyi pek ~k 
istiyor. Yalnız onu değil, diğer 
Uç kaçait da yakalamak için &> 

ki de bir şey ~ıkarırız. · 

Ben haritayı tekrar çıkardım. 
Üzerinde küçük ibir tetkikte bu
lunduktan sonra yola çıktım. 
Doğııısunu söylemek lizım~elir
se bu seyahatten şahsen mcm • 
nundum. Çünkü memleket içine 
gidiyordum. Açıklık, havadar bir 
mıntakada dolaşmak daima zev. 
kime giderdi. 

Mevzuubahis mıntakaya var
dığım zaman ortalık knrannışh, 
.t.vi bir otelde oda buldum. Sonra 
çılup Garşı pazarı dol~tırn. Bu
r~ı bir şehirdi. Gece}i g~irip 
ertesi :gün Sedney köyüne gidcc
cektim. 

Sedncy köyü pek uzakta değil
di. F:ıkat o kadar güze bir man
zara ortasında bulunuyorou ki ... 

isimlere de tesadüf ettim. Hcmsi
nin de soyadları Haydendi. Hep
si de pek eski taslardı. 

Bir tanesinin üzerindeki tarih 
1615 jdi .. 

Tarihi kilisenin duvarkmnı 
gözden _ı::eçirrniye devam ediyor
dum Ben lbu tetkiklere devam 
ederken, kilisenin san.ti iki defa 
çaldı. Yani tam iki saa~ bununla 
meşgul oldum. Derken bir küçük 
kapı açıldı. Bir papas lrnrşıma. 
cıktr. Yaşlıca bir adamdı. Omuz
ları düşük, gözlüklü, iyi yü~ü, 
hilrmete lay_ık bir zat... Be~un 
tetkiklerimin boşuna olmadıgı • 
nı, bilhassa bir şey nraştmiığı ~ 
mı sezmiş gibi: 

- Bir şey mi arıyorsunuz e - 1 
fendim. dedi. Si?.e yardrmda bu. 
lun&bilir miyim? 

(Devamı oor) 

--o-. 

üz e yoz 
roman 

Çünkü 
·Bir Kafkas Romanı., doğrudan 
doğtııya GUreUccden tercüme 

edllml"l!r 

Bir Kafkas romanı, Knfkaa acıkr
nm, Kafkas ırkının romanıdır 

Fiyatı: 40 kuru, 
Satış yeri: Vakit Kitabe .. 1 

----------------------
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Amerika 
\1 

Dünya hn.c!Eselerin!n 
dönüm nc!{::ı.sı· olnrak 

göi·üliiyor 
Ve1J'p!!U>n, ıo (A.A.) on: 
Ca;etelerln birinci sayfalarını bU. 

tün senlgllğlnce dolduran ba§ ıklar, 

f1,lnlardır: 

"1.r:>Jko,;a en bUyUk teh'lk .. ye ı:;~ 

ğü.9 geriyor •. , "lloskovıı son ferdine 
kadar l<endislnl mUdıı!ıuı etme~e Amn· 
dedir ... 

Gıı.zcteıor, Amerikanın Eovyet pay. 
t.abtı civarında hallbazırd:ı y:ıpılmak 

ta olan h:ırbe fe\·kall'ı.de bir e!.1emml. 
yet at..etmekte olduğundan bahset • 
mekted"rler. 

Oıı.zeteler, rndyo muharrir ve spl 
kerlcrl. bu h!lrbın bundan sonraki dl\rı 
ya hD.d'"clcrlnln ıreyrlnl tayin ede • 
cek derecede katt oıaca~r kabul V" 

teslim etmekte mUttefikUrler. 
Birçok kimseler Rusyanın bu harbi 

kaybetmesi takdirinde Sovyetıertn 
mukııvcmetlerlnln çökmesindeD kork. 
maktadırlar. Bununla beraber resmi 
m:ıhflller, ldoJkovanın zaptı bnllnde 
dahi Rus muknvemetlnln devam ede· 
cc(:lne itimat beslemektedirler. 

Am•rlltıı. hUkUmetlnln bUtUıı gayret 
lerl, H.usynya yapılmakta olan yardı. 
mm arttırılmasına ve harp malzeme • 
&lnın sUrntıe Rusyaya mUle\l'CCc!hen 
yQle. çıkanlması vasıtalarının tedari 
~ mUtevakkıftır. 

Düşmana 
faydalı maıomat 
vermemek için 

Rusya ya 
y rdım planı 

Londr.ı., 16 (A.A.) 
Rö;ı; ter!n dlplomntık muhabiri bil 

dlrlyor: 
• DtJ.mrına faydalı mıılQmat geçme. 

ınest için Rusyaya yapuncak yardım 
pltı.nmın b11d.r.Imlyccer;ıne dair AW 
tıırafuıdnn yupılnn beyaont padlll.men. 
to mahfillerinde ınemnunfyetıo karfı · 
ısnm~tır, Hük1:lmt!Un Rusyaya ynr 
~ iı;in elinden geleni yapmakta oı.. 

duğµnu mebusl:ır tnmnmlyle mUdrilt 
bulunuyorlar. Rusyaya yardım mese. 
lesinin mUzal<ercs.ndcn hiçbir ameıt 
fn_yda h1181l olmıyncağına dair sal 
~u Ç'orç ıın ynpt~ı beyanatı atlı 

ıw:ı sözler! ltuvvctıendlrml bulunu • 
70r. 

Dr. odyus 
Yunan 

aşvekili ile görü~tü 
Att:ı:ı. 16 (A.A.) 
Doktor h.lodyus, buraya gelml§Ur. 
WDaUeyb. ltnlyan elçisi Glgi ve 

. \UlSn l>:ı,,.cıvcklli Tsolacoğlu Ue gö~ 
·'mll§tUr. 

Roma, lG (A.A.) 
:tbly;ın orcu·nrı umumt karargaJu.. 

Dll1 601 :oumar 'ı tebl '!i: 
Şimali Afrlkada Tobrult cephea!nde 

kıtaıarımız la~ ne nctl~lencn muha 
nbelcr olm:ı tur. DD;o:uı mak!neU 
kuvvetleri, top;ulnrımızm ateşi ile 
b?'§:lanm~tır. MUstahkem mevkide· 
k1 tesisat ve barakalar hava kuvvet.. 
Jcri tarafıncıan bomb:ılanmıştır. 

Şnrkt Afrlknda. Go:ı1:ırd:ı, Ualag, 
kn~slndeld mcvzl!erlm!::c yııpılan anı 
laUcum pU.S~:Urtuımu, ve dllşman bU 
ytlk zayiata uıt~:ıır. tır. 

Kulluı.ber 1' l JJld ki mUfrezeler, 
ını haztnc:er!mf-! tahr "> etL1ek Uz: re 
ynkla.,m:ı;11l t ,ebt s <':.! n clü.m:ı::ı 

lruvvetlcrlnl <1 ~ tmı '!lr ve znylıı.tn 

ııJ,tra.tmL,ludır. 

Akdenlzd3 b!r loı:;Ulz dcn!1.altısı, 

cıenlzal~ı grmllerlnl nvıamağn :ncmur 
lrllklerlmiz taro.fın(lan b:ıtırılmı,tır 

l.'9cWi Ucklıu· 

Ahm~t Akhovunlu 

Alman Jıuc!udc. 16 (A.A.) Ofi: 
Almanynnın sulh tekliflerinde 

pulµndı.:~una dair dolaı:;an haberle
rin uydur.na olduğunu bir kere da 
ha br.yan eden Alman hariciye 
:-ez:ırefüıi"l organı ''La Correspon. 
clance Polotik et Diplomatik'' ga 
zetesl. askeri vaziyeti tetklli: ede 
rek Rus: a sef rin1en sonra ln~ll 
ter.:: aleyhinde ittihaz edilecek ka 
rnrın cUnün mC'Selesi olncağını yoz 
mrı.ld.,dır. 

G:ı.zcte bu hususta dikkate şa 
-.·an malüm:ıt vennektedir. 'Mnk ... le. 
nln muharriri ş8yle demekte1ir: 

Ancnk iııtlliınm tarihi Alınan 
\-Uksek l:uman·•::ı. heyeti tarafından 
bir srr ol:ırnk saklanmaktadır. 
Mu1ıarrir bundan SQnra 1n~ilterc 

ı.d:U:'Tl"ll ne gibi şartlnr nltında !s
f i1a eclilect>~lni anlntarak czcUmle 
l! •le n"'T.C' ·tedir: 

ADglo Sal<son matbuatı RU'3 bezime 
tinin tarihin şlmd!yc kndar kaydet • 
mcd1ğt miktarda malzeme blrlktlril 
mlş olmasile izah edlleblleceğlnt yaz 
makta olduğu dU'}UnfilUrse bUtUn bu 
m:ılzeme tng!ltereye knr~ı lmllanıldığ' 
takdirde Londranın hı:ıli ce olacn~ı 
kolaylıkla nnlnşılır. Bolqevfzm yı 
kıldıktan ııonrıı Almıın ordusu lle bir 
ilkte Avrupa heınen 1:11mııen tngllte 
reye kar!!t sererbc· edllecelttlr. Av 
rup:ınre muazzam sll~h endUstrlJcrl bu 
taarruzun bususı lhUyaçlıınnı karşı. 
tıyacak :ekllde kullanılacnl<lır. 

tn ... U!z \"O Amerlltan endUstrilerl 
bir aray<ı gelseler b!le, gerek keyfi 
yet gerek ltomlyet ltıbnrllc bu muaz. 
zam kuvvete yaklaı;mnCa bite mu 
v.r.ffak olamıyl\"Bklardır. 'Taarruzıı 

nazırlanması için lng!ltereyo verilen 
lmkD.nlardruı btı.hsetmeğe bllo değmez. 

r 

Lomlra, 16 (A. A.): 
Rus cephesinin merkez lnımı~ 

da şiddetll muharebelerin devam 
ettiği bugün Londranm salô.hiyet. 
U mahfillerinde slS.} JenmektediT. 
RU!'llar, dilşmanm, müdafaa hatla. 
rmr yardıklnrmı haber vermlı:ıler -
se de. bu yarmn hareketinin ner~· 
de ve ne geni§li.ktc yapıldığmıı. dn 
ır hic;bfr hnber yoktur. Fa.kat, ge. 
ceyarısı Sovyet tebllğ:ne göre, 
hloskov:ın'll garbında cereyan e , 
den meydan muharebesinin hfı.d 
devresine girmiş olmnsı muhtemel 
"Örlinmektedlr. Almanlar, sürntli 
bir nc>tlce nlmak icin imkan nıs.. 
{:-<?tinde gayret s:ırfctmcktedirler 
Moskovnyı mUd:ıfan eden Rn.,1ıırm 
ı;r-da ve müh!romnt b3kımındnn lh
tlynı,:larmm iyi temJn "..dllınc'1""'in: 
tahmin etmek !çln hiçbir sebep 
yoktur ve Rusların, yeni takviye 
kuvvetleri oldık!arı da maH'ıındur. 
Bunuuh beraber Kal:nınc blllge • 
flindt>, Rzhcv'den ynpılan ilerle~ .. 
hareketinin, yeni bir teraltki gös• 
termlş olması muhtemel görülmek 
teıiir. 

NC\'YOrk, 16 (A. A.) - Nev 
york Taymis gazetesi bugün §Öyle 
yazıyor: 

Ruşya, tabiat unsurları kadar i.o 
natçı ve mukavimdlr. GeÇCn hnrp .. 
te ölen ve ynralannn Ruslnrm sn .. 
yısı on milyonu bulmuştu. Ş·mdl, 
Rus milleti, memleketini, biltün 
kahinleri ut.andırncak bir dövliş 
hayatzyeti ve kudretiyle müdafrı.n 
etmek için aynltlarunıetır. Rus S"'• 
fı, Alman kuvveti tükenmeden ev• 
vel rnnlabilir. Fnknt bu h:ıreket 
bu harpte, geçen hnrptekl knd:lr 
k:ıt'i o1mtvnbilh·. Rusvo.nm mu~n 
rebe kudreti, şimdi. o zam~nkine 
r.ıı.zamn dabn bUyülüür. Ralbul~i 
Alm:ınlar, 1917 de, Avusturvn im· 
pa.rııtorluğ\ınun mnğlübiyetini ve 
m:ıhvmr intaç eden nvni mukad • 
der ha.tnları irtikap ediyorlar, 

~------..... o.....-...... """"'-.-~ 

Fransız 
tabiqetinden 
çıkarılanlar 
n 1, 16 (A.A.) 
Londradakl da GolcUlcre iltlbak et 

mek Uzer'!! ia~tfa. eden sabık ınıı.liye 

mutettl§J ve Fransız dcvletinln blrle· 
!Jik Anıer kadakl masrnflıı.rmı tediye. 
ye memur De!tar Herve Alph~nd, bir 
k:ırıımnm ile, Fransız tabUyet!nden 
çıkanlmı,tır. 

J'nksim J'ııllıntınnP i>ı.I~ So. ı 

pa1.nrdan nuınıh b••rıı;lıl' !l:lnf 111 
tt>n Mnra. l'ell'f'ln 101!, 

Haldı bir setıeb olmadan mem.lckc 
tinden b'cret ettikleri ve m'lll l:a.ı~ın. 
mn !~ine mUtcmadi wr.,.tte alı-yhtar 

IGl!Z~::::::!L':&2~!.U:2::;;:;oı:ı;;;:;::=;;iiı bl.ılund:.ıkları içl.ıı iki sabık maliye mil· 
1 !cttlşl d!lha aynı cezaya çarpılmtşur. 

VAKiT 

Japon kabinesi 
istıta etti 

( B0-8 tarafı l incfdt) 
Haberler bllrosuDun llAve ettiği· 

ne göre, Konoye kabinesi, mUU po· 
Utlkada takip edilecek usul hak.o 
ltmda kabtne Azası arasında fikir 
birliği bulunnuıdığmdnn istifa et· 
m~tir. Prens l{onoye, nazırları ne 
mutabıl< kaldıktan sonra. snnt 17 
de saraya gltml~ ve kab!nest.nı.n 

istı!asınt imparatora vermiştir. 
Tokyo, lO (A.A.) 
Prens Konoye knblneslnln topyekQıı 

ıstıfa etmıı olduğu resmen blldirll· 
mektedlr. Prens, bugUn kabine Azası. 
~ı resmi dalres!ndc toplanmağa dıı.vct 
ve ltcııdllerlne kabinenin Lstifası ee· 
beplerlnl izah etml~Ur. 

Tokyo, 16 (A.A.) il 
Röyter Ajansından: 
Kabine, mllll siyaseti takip etmek 

usuıu hnkl<mda zuhur eden ihWU 
Uzcrlne ısuta ctm~tlr. 

Tokro, 16 (A. A.) - Röyter: 
İl!tlfa eden Konoye knb'nesi, iL 

tidnr mevklinde nncnk Uç ay knl
m·ştır. Prens Konoye, yine kendi 
riyaset ettiği bundan evvelkl ka• 
binenin istifası Uzerlne, 13 tem.. 
muzda. bu yeni kabineyi kurmuş • 
tu. Bu kabinenin, siyaseti hakkm. 
da hiçbir s:ırih beyanat neşret .. 
memlı1 olması keyfiyet!, kendifılne 
·'intizar kabinesi,. adı verilmes!ne 
sebep olmuştur. lstifa eden kabl· 
nenin, llk ic:timatndan sonraki be• 
vanatı, bir husmılyet arzeder ma. 
hlyette görUldUğil hatırlatılmak • 
tndrr. Bu beyanatta ~5yle denill • 
vordu: "Gitgide va.hnmet kespo • 
den dUnya vaziyeti içinde, hUkO. 
metin tesbit ettiği siyasetin, ce • 
~-ur ve seri bir şekilde tahakkuA 
ettirilmesi tç:n, milli bUnyen'n e. 
satından yenileştirilmesi işini ba
!iarmağa azmettik.,, 

ALINAN TEDBlnLER 
T~l<yo, 16 (A.A.) 

J(l.pon yüksek mekteplerly1e Unlver 
siteleri talebesinin ders yılmı muay. 
yen tarlht~n Uç ııy evvel bitJrmelerlnl 
karar altına alan imparatorluk emir
namesi neşredUml~tlr. Du emirname· 
ıere göre, bu talebede:ı. ya~lan ve be· 
den kablllyeUeri mllsalt olanlar or
duya yazılarak diğerlerinin de başka 
yerlerde !ılzmetlerinden t.Ufadc edl· 
lecektlr. 

Resmt bir haberden a.nlaı>ıldıCma 
gare, bu tedbir, Japonyanm ıtmdl bu
Iundug,J fcvkal~de vaziyeti gözönUndo 
tutmağa lmkln verebilmektedir, 
Diğer bir emirname. cvll kndmlar 

hariç olmak Uzcre l~ il! 25 ya§ ara· 
sındaki bUtUD kadmlara vo 16 llA 19 
Yll!J arasındaki btltUn erkeklere fi 
mecburiycU derpiş etmekt..edir. Bu ted 
bir, b3ZI s:ı.hnlarda ve bilhassa mmı 
mUdn!aayı nl!kıı.dar eden sahalarda 
el emeği noksanını karşılamak ezere 
almmı11tır. 

B~HUIYE UAREKETE 
OEÇMEK iSTİYOR 

Tokyo, 16 (A.A.) - ReutcT a. 
jansımlnn: 

Bıı.hrlyc nezaretinin sözcU.Sü 
yüzbaşı Hirnde, Japon filosunun 
harekete geçmek arzusu ile yanıp 
tutuıımnktn olduğunu Amerikaya 
ihtat makamında söylemiştir. 

Hiradc, Japonya ile Amerika 
münasebatmm istikamet deği!ltir
:ncı!bln pek yak•n olduğqnu uavc 
etmletir .Japon donanması, hazrr • 
ltklarmı ikmal etmiştir. Her §CYe 
nazırdır. 

Vaşington 16 ( A.A.) - Ofi: 
Japon k~bincsinin istifası A

me.rika siyasi mahfilinde umu· 
miyetle. Japcnya ile Birleşik A
merika arasında uzak şark me
selesinin sulh yolunda halli icin 
cereyaa eden müzakerelerin ni
havet bulmuş olduğu şeklinde 
tefsir edilmektedir. 

Bazıları. Prens Konoyc'nln 
başve'-ületten \::ekilmesinin. Rus
vooaki askeri vaziyetin vahamet 
kesbettiği zamana tesadüf etti· 
ğint söylemekte ve yakında Si
berya. sahil vfü'lyetlcrine mUte. 
vcccih bir Japon hareketi imkô.· 
nmın mevcudiyetini tahmin eyle. 
mektcdirler. 

Son günlerde müfrit çıilliyetçi 
anasırın tnzviklerinin fevkaHlde 
artqıış olduğu ve bunun, Prens 
Konoye tarafmaan takip edilen 
h~ci siyasetin devamı imkô.nı
m funeli olnrak sclbevlemiş bu
lunduihı söylenmektedil". 

Japon donanması, zimamdaf"! 
larmın son kabine buhranında 
oynadLl(l..n rol Va~in"'tonda bil. 
hassa ehemmiyetli savılmakta· 
dır. J.ıpon donanmasının "muha
rebeye hazır oldui!u ve harekete 
v,ecm~k için sabırsızla,ndı!ı" ha~ 
kında M Hideo Jiirade tarafın. 
dan yapİlan beyanat, şimdi ·e 
kadar Birlccı;k Amerika. ile barış 
}'Olundaki münasebetlerin id!l.me 
sinde en kuvvetli amil olarak te
IUkh:i edilen Japon donanmasını. 
da, vukua gelen istihalcnio ma
nidar bir ınisali olarak gösteril. 
mektedi r. 

Aman 
teb 

(Baş tarafı 1 incide) 
luga birçok gündenberi elimizde 
bulunmaktadır. 

Hususi bir tebliğde de bildiril· 
miş olduğu gibi, Briansk ve Vi. 
azma çüte meydan muharebesi 
bitmek üzeredir, Briansk'm şi
malindeki ceplerde çevrilmiş bu• 
lunan kuvvetler diinkü ~n zar. 
f ında imha edilmiş ve d~man 
kanlı ~ayıplara uğramıştır. Bri
ar"..sk cenubunda mağlfıp edilmiş 
düşmanın çenber içine alınmış <r 
ı~n bakiyesinin irnlı.ası devam 
etmektedir. 

Bu muazzam yarma ve çevir
me muharebesine iştirak etmiş 
bulunan Alman kUlli kuvvetleri 
yeni harekata. devam için seı !ast 
kalmış bulunmaktadır. 

$imdiden 650.000 esir alm
mL~, 888 tank ve 4,133 top ele 
geçirilmiştir. 

Büyük Britanyaya karşı mil· 
cı:ldelede. savaş tayyarelerimiz, 
16 ilkteşrin gecesi tngilterenin 
cenup do~u kıyısında Hıunber 
ağzında ehemmiyetli askeri tesi. 
satı bombalamı~lardır. 

Dün lngiliz tayyarelerinin AI. 
man koyuna ve Ma~ üzerinde 
bulunan işual altındaki araziye 
ynptıkl.;.n hücum csnas,nda 20 
düşman tayyaresi t.2hrip edil
miştir. Bizim hiç bir tayyare ka,.. 
yıbımız olmamıştır. 

Dün r.ece İngiliz bomba tayya.. 
releri Almanyanın batısına bir 
miktar infilak ve yangın bomba• 
sı atmış1.;:.rsa da ancak evlerde 
hasar olmuştur. 

İngiliz hava kuvvetleri, 8 ili 
14 ilkte~rin zarfında 85 tayyare 
kaybetmi.5tır. Aynı devre zar. 
fında lngiltereye karşı mücade
lemime 10 Alman ta.yyaresi ka.\·· 
bedilmiştir. 

SEFARETLER MOSKOV A
DAN AYRILIYOR 

To7~o. ıc ( A.A.) - Röyter: 
Hariciye nezaretine ge!diği 

söylenen bir habere ~öre, Sov. 
yetler, dil..~ Jaı>0n elçiliğine, Mos 
kovayı terketmiye hazırl;\nması• 
nı tavsiye etmişlerdir. 

LENlNGRAD BOl\IBARDI· 
MAN ED!LlYOR 

Bcrlin, 16 ( A.AJ 
Alm:ın ağır topçusu, 13 ilkteş

rln gür.ü. Leningraddaki ehem. 
miyctli as'Mri tesisatı bomb:ır
dını:ın etmiştır. Bolşevikler, 15 
ilktcşrinde sark cephesinin mcr· 
kezinde bir Alman piyade tüme
ninin bulunduğlİ kesimde Alman 
mevzilerine karşı tankların mü· 
zaheretivle bir ka?liı hücum te
şebbüsünde bulunm~tur. Bu hü· 
cum püskürtülmüştür. 

Moskova 
boşaıtıhyor 

(B~ tarafı 1 incfdı) 

Spiker halka iıarp meyd::ı.nmm on 
binlerce Alman er ve aubaymm ceset 
lerlle ve yl\Zlcrcc Atman tankı ve tııy 
yareslle dolu oldu~nu ııöyleml&ı ve 
§Öyle devam etmiştir: 

••t>t:ı,vman ~yet nıllletını korkut.. 
mnk ve sUIUı.sız bırakmak U:c:ıldlnde • 
dlr. Fakat sonunn kadar mUcndele et 
mek nzml, sarsılmaz olan SOvyet mJI 
lotl korkutulamaz.,. 

Londra, 16 (A.A.) - (B.B.O.) 
~len haberlere g6ro Moskovnoın 

mUds.fv.asma iştirak etmlyen halkın 

tahliyesine ba§lnnmıştır. Bu buhran 
Kallnln eebrilldc Alman llerlcylştndcr. 
l!crt geh:bllec gt Via:rnıa clhctlndck 
harekAtm verdiği nctıceı~en doğm•J· 
olabilir. 

Londrıı ııakert makamatı, Rus as 
kert mukavemetinin gııv~cdlğl.ne vt 
intizamsızlık alAmeU rl bellrd!ğ~ 

kani bulu::ımamaktadtr, 
Almmı tank yarma ba.reketl.ııt.n do,, 

ğurdı•.ğu mUşkUl vaziyet takdir edil 
mckie beraber, cep?\ero mlltemad!yec 
Rus takviye kuvvetleri gelmektedir. 
Moskovn muharebesi VerdUn muhs.r~ 
besi s:ıfhalarma bcnzetUmektcdlr. 

Cenubi Rusyadan alman lı.n~rler 

pe:t azdır. Ruslnr bu mıntakada mu 
\"ııffnkıyctıl multnbll tan:ruzl:ı.rd.'\ bu, 
lumnuşla.rdır. 

To7cr.;Q. 16 ( .<i.A.) - Röyter: 
H.;:.riciye nezaretine geldiği söy 

lcr:en bir habere göre, S0vyet!or 
dün, Jap0n elçiliğine, Moskovıı.yı 
terkctmiye hazırlanmasını tawı. 
ye ctmi11lerdir, 

Stol~·holm, 16 ( A,A.) - D. 
N. B.: 
tsv~ telgra.f ajanc;ı, Sovyct 

R\tsyadaki lsveç el<:isi ile .;ı,taşe· 
militerinin çarşamba günü l\Ios. 
kovadan ayrıldıklarını Ye elçilik 
mcmurlanmn islerinin başırnfa 
kaldıklnmu bildirmektedir. 

llaliye Vekilliği memurları ara• 
smdo. yeniden tayin, terfi ve ruıkll· 
lcr yapmıştır • 

Terfi edenler 
Gümrük İnhisarlar Vekaleti mu· 

hasebe müdürlüğü memuru Samih 
Altgöl, zat işleri mtıdUrlilğU dnkti· 
losu Semiha. Sezgin, tesbit ve tevzi 
memuru İhsan Mura.thanoğlu, tcs . 
bit ve tevzi memuru Abdullfıtü 
Yavuzer, 2 ncl kor muhasebecll'ği 
muhasebe katibi Osman Anıl, 41. el 
tilmeıi muhnscbeclllği muhasebe 
ka.tibi 5ilkrU Diler, lzm!r mektep
ler muhasebe katibi Şemsl Ulutaş, 
hukuk mUş:ıvirJlği kfıtlbl Mustafa 
Toker, hukuk müşavirliği mUşavir 
avukatı Bedia Yürük, 6. cı tümen 
muhıısebe veznedarı İbrahim DUz
doğ, tahsilô.t mUdUrlüğil r:ıemunı 
Meliha SUher, Adliye·Vckilliği mu 
hnse;be mUdUrlüğil memuru Osman 
özer, Milli Mildafııa Veldlllğl De
niz muhasebe mUdlirlliğU memurıı 
Nurettin Şenol, Ankara muamele 
ve hesap mütehassısı Edip Erkey, 
tsta.nbulda ma ye mUfettişi Bülent 
Kıra!, ordu vı:ridat mUdUril H. HUs 
nU Erdal, Ankara tahakkuk uubc 
ı:efi Hrunit Onan. 

Konya. varidat kontrol memuru 
Cemil Kişmir, merkez muhasebe • 
elliği 1. el mUmeyylz:i Mustafa Tn. 
las, tesbit vo tevzi memuru Esnt 
Aydnr. 

N nldolunanlar 
Edirne gilmrUk mesut muhasibi 

Emin Tosltay Haydarpaşa. gümrük 
ıx:esul muhasipliğine, Ankara mck· 
tepler muhasebeciliği muhasebe 
katibi M. Remzi Erol Anknra mek 
tepler muhasebeciliği venz.nedarlı
ğına, milş:ıvir aVUkat Vasfi Şen· 
oozen hukuk müşavirliğine. mer
kezde villlyet milli emliLk mUdilrü 
Basri lrk 42. c:i. madde ile Trabzon 
:nilli cmlıi.k mlidürlüğüne, Bilecik 
tahsil kontrol memuru Kerim Be§· 
kardeş Kayseri tahsJat şefliğine, 
Kay~~rl tahsilat cfi Cemil Somer 
Kars tahsilat kontrol memurluğu. 
na, Bandırma. mnJmfidüril Rilstem 
Alkan Hatay Yarldnt kontrol mc· 
murluğuna. Samsun tahsil şube me 
muru SaW.hattin Çmğay Mruıisa talı 
aU aube şefliğine, Manfs~ tahsiJ 
ııubc eefi Kemal Gilndilz Erzincan 
tahsil kontrol memurluğuna. 

Açıktan Tnyinler 
Açtktan Zehrn Tarnn Tiearet 

Vekilliği muhasebe müdUrlüğü me
mur nnmzetliğ'lne, açıktan Mürüv
vet Cingin Dahiliye Vekilliği mu
has0he müdilrlüğil ı. ci mUmeyyi.z 
vekilliğine, açıktan Kcmnl Ersu, 
milli emli'ık müdürlllt,"'ü teshit ve 
tevzi memurlUh'lliın, açıktan GUl
silın Bor lmılr mektepler Muh. 
muhasebe kütipliği vekilliğine, ha· 
rita b'nba~ıhğmdan miltekait Sadi 
Eryaşar tesbit ve tevzi fen me
murluğuna, Reşadiye 2. el tahriri 
:ı.razi komisyonu eski reisi Hilmi 

Sov et f ebUiii 
-=--:ı::;ı;::::::::ı:;::::ı:c:ııc:aı~~ı 

( Ba tarafı 1 incide) 
1~ teşrlnlcn·clde 36 Alman trı.yynre 

si tahrip edllml.ştlr. 11 So\·yct tayyo.· 
reıı! kayıptır. 

15 te~Çnle•ıveıde Moskova üzerinde 
9 Alman tayyarcsl dU,UrUlmilştUr. 

İki haftadanberi bUtUn Sovyet şc • 
hirlerlndc ve kasabal:ı.nnda eli si!Ah 
tutan bUlUn erkekler askeri talim ve 
terb.ye ctırmcktedlrler. Mllyonlarc11. 
erkeğe fire.diki harbin usulleri ö~ret!.l 
mektcdir. 

Moskova, 16 (A.A.) 
Sovyet hab2rler bürosıınun ou 

günkU öğle üzeri ne~redilen ten. 
!iğiz 

15 • 16 ilkte!-lrin gecesi krtala
rrmız lfütü"l cephe tıoyunca ıiiis
manla ~arpı3mıştır. :.tuharebe. 
ler, bilh~a c ph ı.rr. batı i.rti
kametinde ~iddctli olmuştur. A!· 
manlar, :ı ı.ıharebeye vf.'ni birlik
ler so.l<mıya devam ediyorlar. 

Lenin~rad civnrlarım mUda· 
faa eden birliklerimiz, büyilk 
miktarda Alman as;'keri <>sir al• 
mıştır. Bu esirler, soğuk ve Sov. 
yet k~rşı hUcumlan dolayısiyle 
Alman askerlerinin mnneviyat:ı
mn durmadan düşmekte oldu~u
nu b!Jcl;rmektedir. Gene e"irle
rin bildirdiğine j!Öre, bir Af. 
man nlavı hilcumn. kaikmaktan 
imtin~ etmiş ve subavlar sillh 
kullanmak mecburiyetinde kal. 
mrntır. Esir alm~n subayların 
blldirdiğinc göre, bazı ~arp1ş
mıılar netiçcsinde Alman nl<\,tln· 
rı terhiıatmı ve o.~rlıklarmı ta
mamiyle kavbetmi~ bir avu~ in· 
san haline düşmilstUr, 
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arl·n çag .... ırdıg .... ı adam 1. .. -::::.~.=- M--. .. .. Osmanbcy Şair Nlglr eokak No, 73 
te Doktor Emin Onel lle Samahat O. 

.. tu&be1'ı Gal&ta Mebuu.n cad. No. 41 

lıt)llınbdere inanır b~.r yalpa ile, arkumda kokulu bir de memur BUlend Tura.nu De Fahire 
ı.. 

2 
esas ~eka: ruzgar bırakarak gidiyordu. Şilp. Aygözen, Halrcıoğlu Kumbaracılar 

'°11rli kelımeyı heaiz seei de güzeldi. Şimdi bilyWr YoıkUfu No. 7 de müteahhit Naim Me· 
~r) bir hE')'ec&nla gene; subayı bekli - rtç De Jılürvet Kara, Bozkurt mahalle· 

-~bir ~lığın ~·ordu. Her halde ikisinin de muh· 111 No, 7 de K&.ttp Veli uran ile Lftt
büyü.k kı.ıd. tefelll projeleri vardı. Belki nifan- tiye :ıüsmen, Ş!§Jl oamanbey cad. No. 

!la& da Ve gençli- lanacaklar, belki evleneceklerdi. O 6 dil k&tıp Rıza Göksel ile Şermin 
~ ~n!"azdmı. güzel kız bir aabun kapUğU glbl ha· Seyhan, Taksim Kurabiye sokak No. 

ad bir hidiseden yaJi ve beyaz tüller içlnde kim bilir 24 te Berber Oaman Okbaf ile Hay
t... ~ ~ta tapınağa ne kadar güzel olacaktı. Bır kaç eanuı Palabıyıkyan, Beyoğlu Eski 
,.. lbfl lde entere- sene :sonra... Çiçekçi sokak. No. u te Esnaf Nuri 

: Baadenizle slze Fazla dU§Unmeme imkan kalma. Arguç ııe EaUğt Eker, Beyoğlu Boı· 
~ dı, müthiş bir gUrllltU He oturdu ta.ı aokak No. 10 da muceıııt Andon 
ı.ı..;. aaınah n evvel An· ğum yerden boşluğa doğru fırla : 11 El 

l aııe_tmi§ lstan- dım ve kendimi ka'-·beU:"'. e eni Çola, Takalm Yağhane sokak 
ŞeJı ~ ..... No. 40 ta mürettip Yaşar Dem!rpınar 

~hı. ırle hiç bir Ba.'1Jll ve kollarımda bağlar var- ne Filzer Yetgin, Şi§U seıbaşı sokak 
lata8 hareket aa- dı. Sırtımda bllyU.k bir acı duyu- No. 4 te Ekspres Fuat Ülkümen ile 

'-1' ko yona geld:m. yordum, Gö7.ümll açtığımı farkede;ı Zerrin özen, Feriköy Pat• camii ı;c. 
~ lllpartnnanların beya:ı:lı bir adam bana doğıu gel. 

e kenarı bulup di, ve ne§eli bir tavırla: kak No. 18 de Şoför :Mustafa Baba· 
can ile Hatice AktUrk, Kasımpaıa 

- Geçmil) olsun, dedi. M\itlıiş Bostan sokak No. 17 de tesvlyed Sa· 
hir kaza atlattınız. Son yağmurlar ıım Dölgt•r ne Ayşe Bayraktar, Gala
rayları harap etmiş, tren vnldaıı çıktı ve devrildi. · ta lu:.feall sokak No. 19 da itç!. Hay· 

So dar Şuv&k lle GUllzar, Şl§li KUçWr 
nra benim korku ile i-rkildjği. bahçe sokak No. 11 de profesör Kwı

mi farkederek ilave etti: 
Y ral 

tafa Santur ile Saide Turan, Zi.nclrll· 
~ - a armız katlyen ağır de. ~il. bir kaç atynk ve kaşnırzm Uııı- kuyu cad. No. 27 de ifçi JıUth&t Al· 
tünde haf f bir ~·ank \•ar 

0 
kadar. tunl ile Ferhunde, Beyoğlu YeniÇ&r§l 

Bir hafta sonra sargıları çıkarabi· No. 5 te gareon Kaaun Yavan ne ae. 
lirsiniz. BilyUk facialar doğurabii- her Aalanl, Taksim Çukur Nurl 80kak 
mciı: istldadmda olan böyle bir ka. No. 123 te Berber Ekrem Tuna !le 
zanm bir ölü ve bir sürü hafü ya. Sabriye Yıldır, Hasköy Çıkaalın ao· 
ralı ile at!at?lması şayanı memnu kak No. 86 da teavlyec! Cemalettin 
niyet. Yaralılann hepsi de sıh· l!.r ile Fikriye Akkan, Kallmıp&f& Ca· 
hattc. mi sokak No. 22 de Hafız Nacl Şen. 

Ve odayı dolduran d ğer k:ı7.aze IC8 ile Kadriye Solmaz, Kasımpaıa, 
delere doğnı gitti. Akbaba yokU§U No. 2 de Jlaktnllt 

Hakikaten ltat.ann pal'('ıı. parça Behram Şık ile Sabiha Akalın, Ka· 
cılmaama rağmen, yolculardar. her aımpaşı;,. Sıpahl tırm sokak No, 17 de 
biri lrazayı bir kaç hafif yara il• memur Raif Erkut ile Keli.bat Sez· 
atlatmıprdı. gin. Kaaımpaşa lpllkçl fırm .okak 

Bu 300 kişilik grupun ycğıine ö- 'No. 199 da tesviyeci Milmln Altın ile 
lUsUne gelince aziz okuyucularım. Binnaz Kırmızıkaranlll, Haaköy Ha .. 
Bu talihsiz adam. tren hareket E.t- dımlık sokak No. 9 da Mıtbasebecl 
tikten scmra binen genç zabilti.... Yorgi ile Eleni Karamos, Şişli Eflii.tun 

O günden bir cok zaman gcçtiğl sokak No. 33 te l\:asap KO.mll Alır Ue 
halde. b1lA hAd.isenln tesirl altın. Naciye Verkeu. 
daymıdır. Zaman zaman genç as . 
kcıin neşeyle kaynayan meııut &P 

17.10.1941 
7.33 Ha.fit parçalar, H5 Ajaııa, 

8.00 Senfonik parçalar, 8.30 Evin ııa· 

atı, 12.33 Karl§ık makamlardan pr 
kılar, 12.415 Ajana, 13.00 KarJflk m._ 
kamlardan prkılar, ıs.30 Karl§ık 

program, 18.03 Faeıı beyetl, 18.40 
RadYo Svblg kuarteU. 19.00 Kollar 
ma (tktıaat .aaU), 19.115 Radyo Eıl\'IDg 
kuarteti, 19.SO Ajana, 19.45 IQA.alk 
Türk mQzlğl, 20.15 Radyo gueteai. 
20.tlJ Muhtelif §&l'kdar, 21.00 Ziraat 
Takvimi, 21.10 Tem•ll, 22.00 Radyo 
salon orlr.eıtraaı, 22.30 Ajanı. 22.4 5 
Radyo eaıon orkeııtnm. 

• Cuma (cumartesi 

> 1711.tqnn,18 .te41'1D 
~ 
c _, •. ,-.. 1 ..... Jıı:ır: 18 t Hıur: lfMJ 

Vakitler \ .. ı.all l!z:.:.ı.ı \ a.1au ı . .ı:ıı:ıı 
Gllnc:ır. 

6,1' 1%,18 6.16 ıı . .ıa 
do&U!ı. 
Öllt• 11.58 6.S% 11.49 6-U 
İkindi ıS.oa 9.16 U.0% 9.11 
Ak!Jllnı 17.:n lZ.oo 11.16 1%.00 

Yat.ea 18.U ı.aı 11.11 1.11 
İmlak 4.13 1L10 ·UI 11.10 

Trakya Talebe Yurdu 
açılıyor 

~ (Huhul) - Traykada 
pek çok fakir ve kimsesiz çocukla.
ra tahsillerine devam bu.kanı ve
ren ve g~n eene ''Tllrk )ılaar~f 
cemiyeti, idareelne verilen ·•Trak. 
ya talebe yurtlan., ndan erkek tcı· 
lebe yurdunun bu sene de açılma
ın kara.rlaljt.m.lmJr. Bu haber 
Ankaradan al&kadar makamlara 
gönderilen bir mektupla bUdiril· 
mig ve yurdun açılmıuunı bekllyen 
talebeler ilzeıinde b6~-Uk bir se· 
vinç uyandmnqtır. 

YW"dwa açdmuı .içlıı umwnl mU. 
fett.i.flikle icap eden huıl'lıklara 
bqlannuftır. 

- Beni beidiycn:cr var do.stuuı. 

sini duyarım: Parti Alemdar Nahiye-
sinin Müsameresi DiLEKLER:" 

- Onları bekletemem. 
- Beni bekliyenler var .. , 
Beidlyenler ... 
Onu bekllycn ne~ eli? 
Kader ... 
Onun bekletmemek için teblik~ 

H bir atlamayı göze aldığı şey 
neydi? 

Önllnde hiç bir aet. mini, tu, bu 
tanımayan kaderi. .. 

Demek onu ~tıran. ODU arka -
ciqlanndaıı, sevgililerinden, haya
tından ve gençliğinden koparıp a. 
ıan teY ölümüydü. 

Ye genç adam, ne ak ııaçlı ana. 
yı, ne &miri, ne de aanşm güzel 
sevgtllyi bekletmemek için değil, 
kaderi w 6Ulmll i.:ıkletmemek için 
o kadar aeele et.mifti. 

Feride ÖZpay 

Oomburl1fl HaU. ParU.t Alemdar 
?\ahiye Re191ltlnden: 

Cumhuriyet Halk Partısl Alemdar 
Na~at menlaattae IO 11J1G1ı1e .. 
nerbahc;e Bel\11 gazinosunda tertip 
t'dllip muhalefeti bavadan dolayı yp. .. 

pılamıyan bUyük rntlııamere Cumhu· 
riyet Bayramı ,ereflne 28 Birincit.q· 
:fa Salı gUntl aqauı Takalm belediye 
gazlnosunda fevkRllde zengin blr 
progrnm l'lablllnde yapılacaktır. F..v. 
\~lce d:l\~tlyc ''e b1let almııı oltın f'.e· 
va t•n ellerlnd ~ki '3llcllerle bu mllJa · 
aıcreye şeref vermelerini ı·ica eyleriz. --- .,.. ___ _ 

Kongr~ye davet 
O, ll. P, Etıii'> Mtrkez Sew.l 

Eaender kö1lüleri 
toprak İstiyor! 

Rakırköye .;j. ........ 1 ...... ,....... .............. .. 
se& Ol9I ...._ sıaıı .,. Mr • • • 
ta diyor ld: 
"- Senelerdalrberi sueteıeriD yaz .. 

--------------1 Ocaqı Başka,ıl•iJından: 

DUf olduklan ldSJltl)'e toprak daf1tıl· 
mumı bekliyoruz. KöJOmQsQn pr 
t·ında Ferbatpap. çlttJill, eenub gar. 
blalnde v:cıos ç!ftllll vardır. Bunlar 
kilometre murabbelan arulye •hiP" 
tlpıer. HattA k6yttmUzttn içinde bile 
arazileri nrdır. Köy!GJertmtz talc&lı 
edildikleri zaman nUfua ba§TD& Uç 
döntlm verllmlı, tab!l eeneler g-:çınce 
nUfulU çotalmlJ, bug1bl allfua bqma 
btr dönüm clahl dtl§JneJGI'! Bu huau· 
BU Dahl'lye Vekiümlz J'alk östrakm 
dikkat nasanna arzetmf!lll&l rica 

ederim ... 

•)'leain. Cenaze namazı bugUnkU Cı•. 
ms gUnll öğle na.mazını müteakip Be 
yazıt Camii ıert.tlnde kıl~•cak ve 
Merkezefendlde aile kabrlıtanma def· 
nedl1ecekUr. Merhumun vwyetlne 
bömıeten cenazeye ÇELE.ı."'<lK 11e çı. 
ÇEK GôNDER1LlırfEME!!1 rica olu 
nur. 

Eminününde bi., 
yaralama 

Ba kırköyUnde oturan Kazım 
I~uloilu adında birisi. dün E· 
minönünde, Salih adında •ki bir 
arkad~tn:L tesadüf etmiftir. 

Dargın bulunsn KAzım ve Sa
lih aralanndaki ıXi meaeleyi ye
niden ortaya alarak kaVJr&ya tu
tu1Jllluşlardır. Kavga 90Dunde:ı 
SaJih bı~akla Kazımı elinden va. 
ralamış. vakalarunıstır. 

. ~4DIN~fAYDALI MALUMAT 

Yan rsten1iyen lezzetli yemekler 
Sebzelerden: DOMATES 

'it ~TIP: Domate ic;inde aı. konur. Piştiği za. 
l' rna.ın - Dolm:;l- u_ıa~ ~uyu fazla kalmıpa. biraz 

lD n Usulil daireeinde aüzillur. Uattlne ufalarumş pey
~afından kapağı nir serpiHr ve sıc~k:?n ymir 

htta~ıhr. 0<:. dört Fazla kalan BUya l!Jllluca un bu-
8• mayd~oz. lamacı karqtınlıp plfirilirae o 

lk <;enti1mit 80· da corba slbi blr vemek olur ve 
0tveatyle tc1erl e~r tt;ine btnz ~0 oeynlr lle11'i· 
"8U fle bir kab lirse daha b~a dilter. · 

' Ocaitrnız•n vıllık kon1:resi: 
19 . 10 - J!l11 tarihinde pazar 
günü ı:.ıaat 21 de 36 ncı ilk oku
lun salonunda kra. edileceğinden 
alakadar Azal-ınn teRriflt>ri rİ('a 
ot\ınur, 

SAHiBi : ASIM US 
Basıldıiı ver : V AKIT Matbaa:!? 

Umumi ~yatı tdan .an 
Rtfl7t AJı9"ef ~tfl 

ıo A$KIK MUCiZESi 

gibi; bu muciu, anlıyan, atfeden, bütün .kalb, 1m*Jannı 
ulıraplanm unutnn, yalnız bir şeyi, ~ hatırbyan 
aşkın muciRt1iJdi •.. 

Ve Con, sa~anmı öperek töYte mırıldandı: 
- Ben seni asla unutmamıştun ki Vera ••• 

• • • 
Sevgi ve i"e dolu epeyce eeneler ı:eçti. Kocam epe,.eıe 

de para kazandı. Birkaç ta.ne garaj ieleüfor. Şimdi bOtiln 
aklı. fikri, oilummda .•. 

- Caı>km. hele bir büyüsün,. O r.aman garajlann o.. 
Hine: ''C()n v~ oifu mtııe•eseei" diye l~aY'I ..,_iZ 
,,.aman. 2'eJl bende~ keyfi seyret •. diyor. 

IBBABIM HOYI 

B.4YGANU 
Bulgar milli romanı 

VAlllTtalormalaallallew..ueaeldlr 

.. 

5 
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MUCiZELER DOKTORU 
Yazan: fürkçeai: 

PITIGRILLI MUZAFFER ACAR 
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- Bunu kune gotürüyorsunt 
demişler. 

Hazreti Sülevmana.. r.eva. 
bıw vermiş. 

- Yahu, demişler. Hazreti 
Süeyrna.n bu hediyeyi ne yapsın? 

Bu su'.il üzerine karm<:a kend;· 
nı mazur l!Örm<.'lcrini rira edc
~k: 

- At buyurun. dı>mh;. ben mu 
lı~kkak ki Hnzrdi Sülevnıanın 
terefiyle mütenasip bir ·hediye 
götüm1Uyorum. ancak kendi kuv. 
\'e".'mle mütenasiıı ')ir hedi\e ızö· 
türüyorum .. " 

Zangoç biraz basit bir insan 
olduğu için bu sözdeki manayı 
anlamamış ve ic:indekini tekrar. 
lıyarak: 

- Benim bıldit{ın. bir tek ı;ey 
varsa o da dinimi. imanımı kav
betmek tehlikesine maruz bulun
duğumdur. d;ye ~öylendi. Bu ne 
bic:im iş, bir güu be!'! fenig, sonra 
il~ fening, nihayet bil." fening, .. 

Ertesi giln akşam üz.eri Zan· 
goç kutuda dört ff'l"İn~ ile gUzel. 
ce sarılml§ mini mini '>ir paket 
buldu. Bu naketin il7.erlndeki e. 
tikeMe: 

Blflgar Jl.Ülleriyle yarnlmı~ 
ıon.-ianlor ve fılldıklı çikolatalaı· 
imalathanesi, UvingstOtt, Tadh 
lcsiRi: 1840, G'lotcnburg ••• 

lbareei yazıhy idi. 
. . . . . . . . . . . . . ~ . ' . . . . 

XD 

Bob, gene eskisi gibiydi. Judi· 
nin kendistnl 80ll defa görd~ 
denberi sanki hiç deiişmemifti. 
Judi ea\i ahbabı Bobll eon defa 
oarak kendilerini ıimale doğru 
götüren vascon reetoranda ve 
yab!klı vagonda görmilştU. Gene 
her za.maki gibi diilOncesi 8İ· 
likti. YilzOnde birk~ ta.ne de· 
rinle§ell hav vardır. Fakat bu 
hatlar onu ihtlyarlatmıyor, yal· 
nuca karakterini daha güzel 
meydana koyuyordu. Bob kah -
ftlerde iş gören kötil karikatür
Ollelin marlannı topbyan ai
rnalaidan blrlJdl. 

Bileiinde artık eskisi Jtibi beş 
on iğneli ka1'1flk bir saat tap • 
mıyordu, Hayatlanm bot ~ft 
israf edenler dalma b&yle ani
yenin onda birini ötc:mi:ve bakar· 
tar. Fakat bu kere yeleıinin ee
bine bir ııaat :yerleflflrml.ıi, çün
til 8ob sıhhatine gayetle dUş -
ktlndU ve bu seber>le kıllan ti · 
eQmemek için yelek clymeyi l -
elet edinmişti. l~tlii fazla 8İl8 • 
ralann tesirivle avcılık kabili · 
yetinide kısmen ka)'betmilti. gü
ftl'Cin avcrlıimda pek muvaffak 
olamıyordu, fakat da.ha büyllk 
hecleflere kal'IJ i8abet pek fena 
~~ Yataklı vagonlar kum -
oanyası da ihuırlanmış vahli 
hayvanlarla vahfi !hayvan avları 
~rtiı> ediyordu. 

Bob, ~nubl Afrikaya ~~ 
.. ~m11.n .~~· Mt! fa~recmk mu 

110nra bana dönerek. 

zaffenyetinin şaşa.ası içindeydi 
Gitti, Bobu yoldan kar§Iladı ' 
Buna bir müıhim hidise kmnetl 
verdiği muhakkaktı, hall>uki ay. 
ı1ldıklan 2iinden sonra ayn)dık· 
la_!1 yerden bu derece ur.ak bir 
k?fede tekrar birbirlerine tesa
düf. etmel~ri jtünlük hayabmmn 
tahıl ~4dıselerinden biriydi. 

. J udı başına pırlanta işlemeli 
bır kUçUk şapka geçirmi9 ve .bu 
~pka esue:ı J:ü~ük olan yüztinü 
bır kat <!aha kü~iik gös:<~rmişti. 
O kad!-r ki Judinin yüzü bir ço
<·uk yüzünden, Cincinin yüzün • 
ne d:ıha kü~ük kalm.~tı . 

Judi ;?'Jrmiyeli~ri Bob. bar 
koltukları üzeride birkac kelimcı 
ingilizce ile ~l;spirden birkaç 
mısra ezber!emi~ti. Tabii artık 
konuşurken söz arasına ingiliz• 
ce kelimeler k.Q.tmak züppeliğin. 
den btifa<le etmesi ~arttı. 

- Oh mydear (s~v5tilim>, de
di, beni son defa aptal yerine koy 
manır. üzerinden tamam yedi S(>. 

ne gec:m:ç bulunuyor 
- Habrlamıyorum. 
Diye Judi soğuk bir cevap ver 

di. Hatırla~ığı hatırlamak is
temediği muhakkak yedi senenin 
ge~miş, y~i kendisinin yedi yaş 
daha ihtiyarlamış olduiu idi. 

Fakat Judi eski dostuna wrdi
ğj cevabın biru fazla bb& olclu
ğunu derhal takdir ettiit ic:fn 
tashih etmek istedi: 

- Ben llİZl Myle bir şey yeri
ne koym\.119 oldufumu hatırlamı
yorum. 

Dedi. Bob geri}·e doiru ıbirkaq 
adım .ttı ~ eanki ~ alıyor • m• gibi batını yan 8lrafa mey• 
lettirerek Judiyi p.pkasınm düğ
mesinden ayaiındaki kalm <;iz. 
meye kadar siladü, sonra bir kom 
pliman yapmak ihtiyacını duy -
mue olacak ki klisik cümleyi 
yumurtlac!J: 

- Hic değtemem.iesinis 
- f:ier bu a&nnOzle bana il-

tifat etmek istiyoraanız, aldamı
yomınuz, diye eevaı> verdi. Dlln
}'Bda hic; defipliyen daima ~ 
rinde aa:ran aeylerden daha sıkı
m ne wrchr? •. 

- Evet •• diye Bob bocaladı 
Sis biraz dllha ileriye ~tmipi~ 
nls .. 

Judi, artık dayanamıyarak :eo.. 
bun llÖ}'lemS ~ği. mi 
i.şlimdan beklediil .eaı biaat 
söyledi: 

- Yani daha «(mellepdflm ... 
Zenci hbmetSirlar radJo va

lisini, gramotoalarr, sinem& ma
kinesini ve AJIBIZ \Qfekleri bo
Şlıltryorlardı. Otel ç~ 
kendi otobüalerini teklif edi'°"' 
arada bir tnanlarm ~kleri 
hafif arabalar geçıyordu. 

Judi havacılık Jdabilniln emri
ne tahsis mm. olduiu otamobi· 
le bindi .. Bob yanına otururlten 
eordu: 

- Nud, dedi, ~tim 
büy6k lılr dolltlak eMrl clllll flll? 

,~,,.,., 

3"l 

- Con mu! .. diye~ 

.... 

- Hayır. dedim. Bu Sedrik ·e1eynaair. En R"Vdlililil 
arkadaşmı ••. 

Nellanın kocaaı dokt.or ve kllkardeli Be '*l9'te .... 
di. Ancak doktorun, trlain kocasını ~ -1m ,ın&
hyacafmı vaedetmesf üzerine evden aynlmıyı blJal et
tim .• 

F.«flerelc tril't 6pt.8m. ~ 
Benden başka kimsenin i8itemiyeoeil l>lr 8l!lle flllll 

dadı: 

- Allah aendtıı ruı dsun, ve Ona da wa ...... 
lasın! .• 

• • • • • 

Artık hikayemin 80llUDa geliyonmı. Nellaya _. .. 
lerimi anla~ıya ..e onu kendımııya çalJlbm. Jtiıdm -
~amız, yapmak delildi. Sun'tıden 1nırtulmak için Jot. 
ıiSumsuz yere oraya buraya çırpmmamd f&,Jdaal Jddaı 
Sizi seven erkeitinizin kalbini kırmıya, onu en ~ e 
yilce hakkından, baıba1ık hakkından mahnmı etmiye ya. 
şamak denememdi. Bu, kallev}iğin tl kendisiydi, 

Sedriğe veda ettim. Beni kabul ... obna, Cana 
dönüyorum ••. O, ölü! 'Sahte ve yaııma tman1aıdan &111 
hakiki ve yqıyan bır vuhttır. Annem 8li olllqdı. im· 
rıu derhal. arJardt. YandmJtnn. Benim .,... - yuıı 
ınlİŞ.. dedim. 

Sedrik b<lzUnle cevap wrdi: 

- Gene beldiue,.,.a.; Kimbilir? Fr-. .._ · J ,, ~-m. • • ..-.- -1m 
mesut omanı caa w •!d1an ı 1 lliiı. C'.a ·dlkıyalm erı 
talihli imanJYJılll, 

l• m..ı.yi b&bema. m da Qm& ...,_ lialıMda 
Babamı YllDl\ll&tmak için uateroe ı.nuttum ırf'i ~ · 



CUMHURiYET 
BAYRAMI 

MiLL.i 
PiYANCiO 

.~·HLLl PlYANGC 
<'Ul\IIH'llh'E'I' DA l'RA.'H 

Fc\ kalı\de Çt'kills l'l!ı nı 

uarni~c .lkrwrı i~"(· lknı.ntl 

\dedi :\flkdnrı Tutıır 

J,irn Llnı 

1 ;;o.ooo i>0.00() 

1 ıo.ooo '!O.Otlı 

'! 10.000 :!0.00! 
G 5.000 30,03' 

'!O ı.ooo ıo.oor 

10 1.000 40.000 
80 ıJOO -ıo.oor 

rno 100 40.000 
1.000 10 40.000 

R0.000 2 ıoo.0-00 

s ı.ısso \'Eliti°!'\ -180.000 

Tam Bilet 2 Lira, Yarım Bilet 1 Lira 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Efilı1LTME 

CINSt Mlkdan Mub,Be. ~ıuv. 'l'c. GUnü Santi Şekli 

Hamal arkalığı 100 adet 690.- 51.75 31.10.941 10.150 A. Ek. 
Keten ipliği 

No: 60 HOO Kğ. 4.11.941 10,10 Pazarlık 

Keten ipliği 
No: 80 600 Kğ, •.11.941 ıo.ıo Pazarlık 

Paffabah<:c ı.~ab. yol ve kanallzasyon ir~lI. 4.11.941 9,SO PazarJtk 

ı - şartnameleri mucibince yukarda cins ve mlkdarı yazılı malzeme 
alınacaktır. 

2 - El<slltme hizalarında yaztlı gUn ve saatte Kabatqta Levazım şu· 
bcJT.izde mUteşekk.11 alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lnpnt ıµırtnamesl sözU geçen §Ubo veznesinden 1,30 lira muka~ 
linde alınır. Diğer şartnameler aynı yerden bedelsiz alınabilir. (9106) 

V i\ KIT matbaası 
Kitap ktsmıııı 

tanzim edip 
qeniden 
açmışfıt 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler """''"A ,.ı;.,.~ '"'""'"' alır. .. _ ...... -................. _ .. 

38 A~l\W MUOlZESt 

bana ... 
- Muhakkat.., muhakkak surette ona gitmek, onun

la yeniden hayatrnı 1.irleştirmek azminde misin J...'z su •. 
Şu ... 

-&ba! ... 
Babam yamm!l geldi, ellerini omuzuma lwydu: 
- Onu bu ka<iar cok mu sevivorsun kıL. :• 
- Evet lbaba ! . · · ' ·· 

Homurdandı. w odamın pencercs•ne do~ru vtlrüdü. 
Ben de nrkac:.ından gittim. Birlikte v,öl::de>r altın la uyu· 
yan bahçeye baktık. 

l\onu~n babam oldu: 

- Annen bu çıçekleri severdi. O. zaU"'n basıl'. ı:fava
r.lkh şeylerden hoş!:ınırdı. Razan dı.~ıı"Üyorum da. c;.er 
bu kadar çok T>amm olmasaydı. annen daha ziyad~ mont· 
ı.un olacaktı gibi ge!iyor, cana... · 

- Balxıl.. 
- Evet, kı.z ! .. 

Bana doğru dfndü Bır elıvle c·:·•·~·:• .·vuclndı, veba· 
ımr ~ukarıya do~ı-u kaidı!'dı: 

- Annen sn~ olsaydı, Conu severdi .. 

... :-(. * 
Babam bi1.zat kendisi beni trene bindirdi !o\:alkacağı 

sıNda beni öpcre~ konu.5tu: 

- Dinle, ve dclıkanh kocana babam. eliyor }d Je; 
eğer benim gibi y.ı~l: başlı bir adam ynnı\dığını ve oır 
'lata işlediğini itiraf edecek kadar bı.iyi.iklük JÖ;,lcrirse, 
o da büyüklük ederek barışmalıdır ... 

Arkasında.o sıkı sıkt\."3. tcnbih ettı: 
- Kız. beni t:nutmaymız .. Kocanla birltBt".:! oeıuerın:. 

Şimdi aıra uma gelmişti, Allahrm, onu nası.i so;ıcı'° 
ıır sev!!i ile sevdi2i:ni bilirsin .. Ne olur, o <l2 b:.ırı•: ~ ... 

VAlll'.l 

KAYIPLAR I 
~-----_.._....,J 

t;y .. y v ıa ', - ,, ~-·> ~:;.ıı aı 
ıı•ı: oı,ı.ı!f·ı~.> H:i3 r....ı:r ı.ı~t; ve 
12.12.:ıır. l!l.:• 1.~ı t<!.u.~.=.ll-''\/i kn.y. l 
bctt·:-ı Y .. n.:J'.·.ı -;.!tr. ac~m1t:.U1 es· 
l<ısiı;.n hiınm~ \ cl:t• .. 

KIZILAY GAZE 
çıkacaktır 

lllı.nlurınızı vem1eklc hem lrnnôinize ve hem de Kızılay'a yardım 
etmiş olacaksınız. 

llllıı sayrasuula snntlmi ;;o lmru tur. 

Müracaat yeri : 
!stanbuJda, Postahane karşısında Kızılay satış bUrosu Tel: 22653 
İstanbul, Postahane arkasında İll\ncılık Şirketi Telefon: 20094·95 ------ "·;···.~ .. ~/"·~ .. ·.-.. ~ .... _ . .,. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 

. .. 

1 
Başıboş olnralt Emırg!l.nda. bulunan ve ş!mdlyc kadar sahibi aranılmı1} 

isa de bulunamıyan ikl koyunun dairemizde aıakonulmu~ ve ltanuni mi.ie
deti olan S gün zarfında sahibi zuhur <'tmediğl takdirde satııacağt ilA.n 
oiunur. (!12421 ------- - ----------------· ti' ........................ .. 

·11orkıye Camba.rlyeti 

ZiRAA T BANKA Si 
K.urulu., tarilıı: lS&s. - ;:,emıayeg: 100.<K>O,OOO Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıca1! '1t7 ~111 banko mwımtlflm. 

Pant blrtkt11'enlett 2'1.MO Un lkramlye ftrlyot. 

' 

ırumba.raıı "" lbtıe.rm2 taaarnıı ııe-•"' __ ,,,, ., " 
IO l1Rm bal1m&DJara een~ • aet• ·Pldlece.ıı kur'• Or qaftdü• 

pli.Da gO~ i.kr'&mlyt <1Atrtı1ae11l:tır. 

• a.tlftfJ ı.ooo Ura.idi ı,OO(J •in tOO Mled 150 ll"'''' 15,00«i •ın 

• • IOI • it.* • Ut • d • 1,80l 
ı • :?341 • a..ooe • ıe• • ?t • a.:oı . 

co • 100 • &.oot • 
DDIXAT: Beupl&rmda..lıcS puııJu b1r eene lçi.Dde 60 Urad&.D a,,~. 

ıu,mt)'Clen OD'aaıQ'• cııctıfJ takdlrdıl " ıo tuıaatyı .. "UU~'{f1' 
K~~ı · -: ll Mart. 11 E:la.zlran 11 ~ıot 11 BlrincfkMtı» ~l"fhle 

~rı1e yapılır • 

~ŞKI~ MUC1ZES! 39 

sa .. Halbuki ben onr. karşr dürüst hareket etmemiştim .. 
Doğru ~araja gittim. ~a bir yer bilmiyordum. 1-

qcriyc girdirim 1..a.man onu, yazıhanede bitişiyle konuşur
ken gördüm. Başım çevirdi, ve gözlerimiz biribirini bul· 
du .. Suratı kire<: gib! bembeyaz kesildi, bana: 

- B:r dakıka miisandc .• Şimdi geliyorum .. dedi ve o 
adamla konuşm.;ı.sına devam etti. 

Onu scyretm~kie doyamadım. Kalbim bir tUhaf oldu. 
Acıdı. Burkuldu. 3anki fırlıyacakmış gfbi hızlı hızlı at4tt, 
Yüzü ne kadar za.yıflamıştı, Sanki günlerdir uyumamış 
gibi gözleri cıılrnrdar: bakıyordu. Dudaklarının kenarında 
iki derin <;İzgi belirmişti. Ah Conum .. Benim Conum ! .. 

Adam gitti. Con şapkac.ını aldı: 
- Haydi otomobile binelim .. dedi 
\rkusmdan yürüdüm ... 

Ecyce yol aldık. Konuşmak istiyor. kelimeler dilimin 
ucuna geliyor, bir türlU ağzımı ac;;p söyliyomiyordum. 
fianki boğulur ~ibi oluyordum. Con otomobili bır çocuk 
parl.ının yanınd.ı durdurar~k. :nananuyp.n. ıztırap dolu 
~özlerle bana ıbaktı: 

- Con, Con .. Beni t krar kabul edecek misin? .. de· 
dim. 

Sesi çatallaştı: 
- Bunu neden soruyorsun, Vera?. 

- Seni seviyorum Con, senden başka kimseyi seve· 
mem. !nan bana, \'C sev. sev beni Con ... 

Gözlerim, sel gibi ak~n yaşlarımdan yarı ~örmiyerck 
ona bakl'im, ve htlkmünıi.i bekledim •. 

Ve ik:nci defa o!a.r:!k ;::özl"rin~in ö"!füıde bir mucizc-
nın canJ&r.dılına ~hit oldum. 

Dn m ac.tıır.. C.oıuın yfü:iin<lekt it ade idi .. 'rı pla o şıe. 

t.:.. :U:U .l.r:ilıW l...twbne bak.Ar~ yftJ;Uııde helint; ifadı? 

• • • • • -· ~~1' 

' 

namık kemal'in 
verııl~tir"lleo uerl 

oıızıriayan haltl:ı tarık O! 

kadro, erkek. kütU:~ hUyllk her 
&ürl~ ıçln tdil'&r tckl'ıır okunacak 
bir Kftllh 

flatı 8! 1;11ru: 
Leni yeri \'AIHl kltah<'ti 

bt'r }(Jt.Wıda l>ıılunnr 

Tümen Satınalma Ko
misyonundan : 

Birlikler inşaatı ihtiyacı için §art. 
namesi muc!blnce 40 metre mtkA.bı 

kiremit altı tahtası nlınncaktır. Ba· 
kırköyUne teslimi lllzımgelen ışbu 

tahtaların mUnnkasası 18.10,941 gtlnU 
sa.at 10 da Bakırköy merkez komu 
tanlığında yapılacaktır. Talip olnn!l.ı
rın mUracaatl. 

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

Ankara cacıdt>sınıL <"~ n.ı:tebeı 

,·adar \'C aydmlıl< bir blnoJ ım11ı 
\'akit ga:zet~._ ı lda.rc>h:>.ne~ı 

---·aı:--• 

TURKiYE 
iŞ BANKASI 

ı<üç\ih tasarruf 
hesilpl:ın 1941 

iKR...\MlYE PLANI 
KEŞİDEC.ER: 4 Şub:ıt. 2 Ma. 
yıe, ı A~ustos. 8 lıkte§rln 

~arlhlerll'de yapılır, .; 

~ !f ~ 
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~~~:111'1 ~fi! 
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1941 lKRAMIYELf',lt JJ" 
1 o.det mD Um!lk :::: 2ogg·; , 

3 • ıovo .. = so oo·.... ' 
2 • 7150 fi ... 16 ·.... , 
• :ıoo = 200o- , 

'" '" o 2000• .... 
8 .. ~50 .. 35QO..... ' 

s:s .. 100 .. -= .... , 
80 :so ... 4QOO· ' 

soo ~ 20 : = aOOo· ...... 


