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Fransa a 
Bir Alman 
generzli 

öldürütdü 
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'<UPONLARIMJ 7 
81 Ağustostan ltibaren toplanncal<Ht 
Auponların her 60 aaedlne mukab!r , c. 

1 
' .. 

V A K l 'l ok~yucu.!a.rı K'OTOP 1 

il..'\NE:)İ., scıisindc.n OL'\IE.Z nEt~ 42 ' 
ı-nmanmm tamamı \•eril!cektlr. 

L _J 

Parasız yatılı talebe 
imtihanı sona erdi 
4681 taleben 446 sı kazandı 

Ankara, 20 ( .\,ı\.) 

.Maarif Vekil] iği udcn tebliğ c· 
uilıni~tir : 

91:5 numaralı ltanunla ltH ı ma
li yılı mü\•azenci umumiye Jcanu
r..uııun 9 uncu madesine uyı;un o
jarak 1941-42 dc ı'S yılı için üc:ret 

1 ve. maamfsız yatılı ola.rak okutlu
ruıacak talebenin müsabllkh imt:-
1-:.aıılaı'T yapılnu3tır. 

llaara- Vekilliğinde te~kıl olu
nan .komisyonların t e tkikinden ,.,._ 
çiri1en şüreli ımt\han kfiğı tıan~m 
neticelerine göre müsabakaya. gl
ren 4681 t alebeden en yüksek not 
alan 446 sı devlet parasız yatılı ta-

1 

znran IR1cbeden on bM.cin ~ 
eııbay. G;) inin ı,:ıfl!;i , 103 fuıiin lkil
~ü.k ~-cmur, 60 mııı mütekait.. 21 
111uı t l!l"etnw:ı, 23 ünün amele, 72 
tiıı"n küçllk esnaf, <l ünün Foför 
12 sinin serbest meslek Ye 76 ~ 
bab~ı ölrnü~ttir. 

Mü. aba.kaya giren 4G81 talebe 
ı 1':ncıe t am not alan ) alnız bix ta
lebe olup o dı:ı Çata.l<'a orta olkti:° 
l un<lıı imtih.,na <>'İren köy öğret -
meni T--birin cğlu Tabir Demir -
küıtilrdUr. 

Yeni Japon Başvek ili 
ıse basıadı 

• lcbesi olarak knlıul edllml<1llr. Rn-

İlgililerin vila)ctc veya imtiha.. 
ııa. girdikleri okula mUracant et .. 
melcrl 1ılz:Jndır. . , 

Tojo 
Japonyanın çenber içine 
alınmıyacağını söyledi 

Gir habo•rı· glir•' nrt tı. ~uv., ct hh~Oıııı•t: mı:rı..v.ı olnıı_, an , 
güru ııüş 

~fo .. k o\lltllln bi r 

Yctıi Jc17ıon Haşvckıli t·c 
Iiarl>iya Nazırı 

l:'ok~ o, 20 {A.A.) -
Domci aj3nsından: 
,lanonya hariciye nazırlığma tn.· 

;-.;n eti.ilen Slılı;anari Tojo yeni YU

.zifcsiııc baslaması münasebctile 
irad etliği hır hitabede, J aponyn
nm lıaıici siyasetinin hedefi, dün-

(Dernmı Sa. 4 sii. 5 de) 

Ruzvel 
l{abine azalarile 

n1ühin1 görüşıneler 
yaıuyor 

lf:ıldımrk, 20 (.\ . .\.) - Ofi: 
Reis ltuzvelt bugün Mcskovn.du

ki Amerikan heyeti. reisi A\eroll 
Hnn·iman ve Kirnlamn ve Ödün:: 
Yerme luınununun tatbikine mc -
mur Ha'r?J" Hopk:ıns ile Rusyayu 
yapılacak Amerika yar<lı:mı mev -
mıu etrafında. güriişınüştür. 

Reis Iluzvelt, Beyaz Saray umu
mi katibi vnsıtasiylc, bu görüşme 
hakkmda biı· tcbl'ğc intiza'l' etlne
r.in faydasız olduğunu matbuata 
bildinniBtir. 

1 1 

tntmi3 :1!t~ I 
Moskovavı müda- ; 
faa eden kuvvet:er · 
Bozquna

1 

. uöradı 1 

Almanlar 
Rostof a 6 O kilo
metre yaklaştı 

l\"rllrı, 20 ( \. ,\ .) 

D.N.B. dUnkil tebliğin ~:ığıd:ıki 

1 

z1.:yllni neşretmektcdlr: 

Brl:ınsk • Vinzmn mulıarebcm.nlıı 

sona erınesl ile Mo~kovayı bir .Almnn 
laarıı.ızuna lı:arııı koruyacak olan n.u, 
ordu&-u da bozguna uğramıştır. Eu Or' 

du Ur ay iç nde mağHlp olmuJilur. Sov 
yeller bnvn !iarUan ''e yolların ,·azı. 
yeti dolayısilc, bu müddet içinde .Al 
ınıınlorm taarruz.ı gc<;mclcrinl hnl:l!.n 

(Dcrnmı Sa. 4 sii. 6 da) 

Garip bir hadise 

:r ~ymis'in 
muhabiri 

Madritte 
tiyle 

kadın kıyafe· 

gezerken 1 

Tevk if edıldi Ruzvellin Jıuc:usi "kamegi'thmdıı. 
verilen öğle ) emeğini müteakip 
Harrima.n, Amerika :ııarbi\'c YC ~• o.drit , ~o (,\ ,.\ .) - J>.N.n.: 
bahriye nezaretleri eıkliniyle gö- Orta şarktan Lizbon yoluyla 
rüşmek Uzcrc tnyy:ıre ile VnFin;;- 1:?ııdraya dönmek tizeıe bir kaç 
tonıı ~ilmi.:. tir. gun evvel İspanya) a gelen Londr L 

Yarırı Vaf'·ııgtonda ıcis Ruz - daki Taymis gazetesinin mulıabiı'i 
Hltle Haı ri~an urasmda yeni bir 

1 

~~ra~g~l Cro..ker .Madrittc tevkif C• 

;..örll ,"l'le yapıl.1cnğı söylenmekte - aılm\.itır. 
c.;r. · (Dcva!Jll Sn. 4 sii. 5 ele) 

Ai1kara at yarışları 

'·~SOVYE·T TEBLiGi 
Ş~ddetli Ahnan 

taarruzu 
püskürtüldü 
~ 

üç şehir 
Almanlardan 

geri ahndı 

Moskova'da 
Örfi ıdare 

Mareşal 
TiiniJÇenko 
a.~·ledz!~~·ş 

-o--

Merkei cephesini 
, bir başka :generalin 

ı idare ettiği sanıhyor 
So\·yct Hududu '!O (A • .\.) Ofi: 
Grncral Jonkofun · Mosko\·anın h:ı. 

rict cephesi kumandanlığına tayin c. 
d!ldlğtnt• b!ldlrcn ltarnrp.qmc mare§nl 
!1.'imoçcnkonun a:>.lcdildığlnl lhf:a! et· 
µıcktcdlr, FHhakikn gonoral Jonıw. 

fun Unvanları ar. sınd:ı geçen t emmuz 
dan beri Timoçenkoya ait olan "mer. 
koz cephesi kumandanı., Unvanı -Oa 
vardır. · 

General J onkof 12 §Ubnt 1941 den 
beri Sovyct ordusunun erkQ.nılıa\'blye 

Bak.er mağazası 
lihtikir sucundan on· 

qün .kapatıııvor 
1h~Qr i~lerlne ~alı:~n luıllyc ikin_ 1 Bir çok ııyak •• abıların çlirilk ol. 

el cezıı. mahkcmcs., diln ıJört ihtl_ l "lul:'U görillmnstUr. Faturasız satı 
l~fır 11111hr.ke n ıeslııi bltlrnılş, r>uf.1uıa. ' lan \"e ı;UrUk <'ıltan o.ya.kkabrla~ 
rıı\I nı~~tclif cczıılnrıı carptınnı §lır. nrllcıı paralar, O.J•akkabı CUıilk çık 

Bu dort lmrardan bllhass birin_ tığı takdiı'de mUatcrtyc ödetllrllmck. 
.:isi Baker d \'a•• mlıhim ıın.y1labJ . tedlr. 
t!r. 
Malüın 01tıuı;'t.l Uzcrc .Beyu0luıı<la. 

ki meşhur llal<er mağazası mUdUrU 
Salaınun S rcra ılc ku11durn dıılrcsl 

ecrı Dlmftrl, kundura tiz.erinde fiyat 
murakabe komisyonunun t c bit etli. 
~ kdr haddinden çok fazlaya ayak_ 
kabı satmak suçundan · malı~cemcye 
\ crllmi§lerdi. 
MıUıkemc, duru§ma sonuııdıt. maz

nunların auçunu sabi t görzııUı:ı v e 
kendilerini 30 lira. p:ı.ra cezasına 

mahtC'lm etınlf, J.Jaker mağtıznsının 

du. 10 sun müddetle lrnpatılmasını 

kararlaştırmı,:ıtır. 

İkinci dava, Ya~ovn. admcla. bir 
licyyar satıcının oğlu Bahnr Ue b1r. 
ilkte, bir takım yerli otlan kuruta_ 
rak halis SeyUın vo ca,·ıı çayı diye 
lttlçUk palı:ctıcr halimlo ı;ran:unı 40 
poray:ı. satmalarıdır. 

Baba oğulun duruşması dün biti. 
riler'ck 25 çer llrıı. para cczasma. 
ınal:ıltuııı cdilm~lcrdlr. 

Sabri adında bir kuru ltahvcci de 
ispartada. tuecnr Ha mdiye, haıis 

!ıahve diye kilosu 180 ltunıştan ba. 
Us nohut göndermi,, bir hafta hap_ 
ııe. bir hafta dUltkft.nmm seddlne ve 
r,o lira pa ra ceza.sına mahktını edil. 
mi;ıtlr. 

!BUyUkauatl:ı. lokantacı Vasi!, l i.ıı . 

l esinde 7,5 kuruş yazılı olduğu hal. 
de bir tnıı ~ltCDbc çorbasını 12,5 
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kuruşa sattığından 25 Jira para ce
zasına ve bir hafta da dUkkll.nınm 

kapatılmosınıı. mabkCım edilmiştir. 

Bayram mUnascbctilc fiyat mura. 
kabe büro:ıu plyıı..sadn sıkı kontrol_ 
lara başlaml§tır. 

Kontrollar neticesinde müteaddit 
ayakkabı lhtlklirlarına tesadu.t' c. 
dilmiştir. 

Fnt.ıra ile yapılan .ısa~lardıı. fsc a. 
y.ıltkabııar çUrilk c;ıkar"n satıcı ad 
liyeyo Yerllmektedlr. • 

Şnke;::- \e şekerleme ıt1yatıarmda· 
c!a ylll:seımeler görUimektedlr. Şc. 
kercllcr kontrol edilmektedir. 

İsviçreli müşahitlerin 
g1ft"O$llne göre 

inqi.ltere 
Bir müdaha
lede bulunma
ğa taraftar 

değil 
J\er", 20 (A • .\.) 

..,..; 
La. Su~ gazetesinin Londı a 1D11-

habirinden: 
1ngtlterenin .Avnıpa. ltıt&Sllla muh. 

temel bir mUdahalcdc bulunmam ıno 
rıelcsl hakkmda. zuhur eden mUnaka., 
§ada Akibeti mcçbül maceralara a.tl1• 
mam,k ta\'eiycslnde bulunanla r, Gort 
"~ik:ılannm neşri üzerine fevkal~ 
b:ık l;:azanmış oluyorlar. 

1041 !lkteşrlnind" Londrada. şu df. 
het, tebcyyUn 1.:tml§ bulunmak 
tadır ld: lngiltcreye adalarmdtı. hiç 
kimse dQkunamaz. fakat Rusyaya yrr 
dım etmek, hem de orta§a.r-kta her 
ttirlU ihtimale kar§I koymakla bera.. 

(Devam ı Sa. ~.~il . 1 llcJ 

beııim köse11n ., 
. ...-... ------yazan hakk ı tarık us_ .. 

yardım sevenlere 
kı§ın bu yıl d:ı gcl<liğlni b!:z.c yaınız EOğ"uk su~:, c en nefesler, yahut 

odun, JtömUr narkı mUnaknşnlnrı a.'1latmaz; yıır<lım seHmler cemiyctinlu 
efkatlc i lcyen clicrl DlC\'Simfn en tatlı ıinretıdlr: içimizde ~ırpman b!r 

takdir ve iştlrft.k duygusiylc gene öğTcnl~oruz kl smır boyların11zdn b~'>I:. 
yen melımetclklcrlrniz mane\i annelerinin, ma.ne\'t lı:ard~Icrinin, manevt 
J.ıılar'mın sıcal~ bir lıeyrcanln titreyen <. llcrlndc kendUcrlnc u:z.::ı.tılmUJ bl. 
rer örgü buluyoı·Jar ,.e maddi değerleri lçln <lrjJil, vıı.tnn füıyı;usundekl 
birliği en kudretli · C;~tc ifade ctuklcrl irin ilk ve tclt rarsıntııannı gb!!. 
tcrlyorlnr; titreyen dudaldariylc ana §Cf talini temsil eden bu cll"ro ea· 
nlıyorıar. 

ve bize öyle gcli~·or l:;.. bu titreyen dudaklarda birer d<' kliçük nutuk 
dinliyoruz. yardım sc,•cnlor cemiyetinin bu içten alt.kası önilndc hal ıı. 

sanlaıile s6yle§l.yorlar: 
- ab, diyorlar; bunıı bcdcnl,.rimizln <leğil, kalblcrlmizln Jhtıyacı \'ar. 

dı; bir baı;t ı lt, bir eldiven UstUmüzU değil, i~mlzi ıstllyor. zira de\"let 
h:ıba bizim hcp!mlz için ber §eyimizi bol bol ve lıiç bır vakit kaybetme. 
clen veriyor. 

Böyle dcrli!rken bu ııcfkat gösterişi 'başka. bir §cfkat ı;"dsterişUe lrnı-
~ıılaşıyor. mchmctclklerin nutukları tutulmu§tur, e5yl"'mektcn çcldndiklc
rlni duyuyor ve yür'eklerlnin derinliklerine iner gibi oluyorsunuz. 

anlıyorsunuz: onlar da kendilerinden çok, Jcendllerindcn e,·vel burada, 
bizim aramızda bıraktıkları ::ravnılan dUşUnüyorlar. onlar da bu uzaJ1&1l 
yardım ellerinden tutarak, onlan ltcndllcrlndcn ~ol\, kendilerinden CTTel 
{;erlde btraktıklarmın babasız, kardeljıliZ kalDlıJ muhitlerine kı:J basmadan - . 
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Soba borusu 
dile:ıciliği 

Eski eşya dilenc"liği yeni bir şey 
dehildir. Yiyecek gibl giyecek de 
insanlınn hayati ihtiyaçlar:nd.ıın 
olduğuna. göre bilhassa kış zaman
la.rmda b'r eski fanila, bir eski 
gömlek, bir eski po.ut.'llon veya ce. 
ket p:ıradnn z"yade bir fil.kirin işi-
ne yarayabilir. . 

Onu.ıı için ötedenberi bir takım 
fakirlerin eski cŞya dilend-:..1deri . 
olurdu. Fakat şimdiye kadar soba 
borusu dil<'nciliği yoktu. Bu defa 
Avrupa harbinin getirdiği buh~ 
nın gnrip cilvelerinden olarak bu
mı da iş-füyonız; mah:ılJelcrJc ka. 
pı kapı ool~nn bir takım kimse • 
lerin: 

- Bir eski soba borusu varsa 
verir misiniz? 

Dediklerini öğreniyoruz. 
Bu demektir ki soba borulamun 

fiyatı bir ta.raftan yükselirken d1-
ğer taraftan es:ldleri de kıymet 
peydn rtm.ektedir. Şu halde yeni 
soba. borusu buhranı devam ettiği 
takdirde dilencilerin h1ç şüphesiz 
gözü açı:k bazı iş ndamlnn hesa.bı
n:ı. mahelleröen toplatliklarr eski 
soba bo'rularmnı bir zaman sonra 
tamir edilerek piyasaya çıkma.c;.ı 

beklenebilir! 

HASAN KUMÇAYI 

Boğoziçi kıt tarifesi 
hazırlandı 

Şirketi Hayriyenitt yeni tarife
si hazırlanmıştır. Ha:m-l~nan ta,.. 
ıife etrafında işletme müdürü 
1lhan Bahar kendi.siyle görüşen 
bir muharririmiı:e şunları söyl~ 
mlf}tir: 
''- Bo;:?aziçi vapurla.mıa mah

sus olmak üzere hazırla.dığımrz 
yeni tarif c önümüzdeki ayın 'bi
rinci gününden itibaren tatbik 
mevkiine girecektir. Köprüden 
Boğ.azl.çinc son vapur Rumeli d• 
betine 21,15 de; Anadolu cihe
tine 21,10 da kalh.""aca.ktır. Ay
rıca günün muhtelif saatlerinde 
pöstalar konmuştur. Bilhassa 
talebe ve memurlar için iş saat• 
terine kendilerini vetiştireeek se
ferler ilave edilmifitir. 

Otobüsler kaldınldığ-t takdirde 
gece sinema. dönüşU postalar ek. 
ilave edilmesi düşünülmekte<Ur. 

V.\1\1T -~..;;....---~;;;:::s;:::=:;=.;,;--.;;:r=;::==:::.;;:::;;;;:.-========== ... ı;::;ıa;:==='== ıft,.({f .... 21 • 10 - :1'S> 

~im~ye v_e !~ş~i~ ~e~lilen -~-Ç· -mü-. h-im----_ m-_e-!e-1~----=:'.'"""-:---ı-,; T:~::;~ 

Mürebbi, hastabakıcı ve)1 gemisi 1 
ölenler " 

hususi klinik derdi kagb0
'"" 

olJf 
Cümhurlyet gazetesinde kültü- YAZAN • · · · · · · · · · e e e •• 

~:.~::~~:ı~:r.~: r .. P ... , ... u. [(, · ı OKE 1 
~;f= E!~*:!;;:~; ....... ~?. .. : ...... ~~=-~ ... ~~~ ............. J 
kadar ihmal edilen noksanlamnıza mUsaitUr. Elvcrlr ki, genç kızla- Bu işde evvela Türk hekhnleri. 
temas ediyor ve diyor ki: Garp rmım bu mesleğe mndıralım!.. sonra da ootara müzaheret etmi
evlcrlnde milli bir hars davası gö- Maalesef tekrar ediyorum, garson yenler mamen mesuldilr! .. B:ı;;ün
ze Çarpıyor. B.i:ılcrde jsc, buna la- mektebini dil§ündUk de mürebbi- kü şartlar alt.lndn hususi Türk ltti
ka.yt kalmmış görünüyor. Bu mil- ~ocuk ba.kicı mektebi ve kafi dere. niklerjnin ecnebi müesse;.;elerden 
li kültüriim.Uz için -Oüyük bir tch- cede hast.abakıcı hemşire mektc - s-eıi olmadrğmı iddh etmek nan. 
li.kedir!... bini iluna.l ettik!.. körlük ve yersiz bir tarafgirlik o. 

Çocuklarımızın ya.hancı mlireb- Ecnebi hastaneler OOhsine gelin- hır! .. 
biler eHD(: bıra.lrlması hiı; §Üphc- ee, işin içyilzlinil mJmiycn hasta_ Biz TUrlc hekimlezfoe ne müza
siz doğru değildir. Fa.kat ne :zaru. lar ve aileler bir çok defa. bhıa ih- beret eden oldu, ne de aramızdan, 
ret altın.da olduğunu tetkik etmek ti§am.ına tabiatiyle kapılıyorlar. hekimlerden bunun icap ettirdiği 
ve bu mruretl ortadan kaldmı.cak Belki onlar da haıklrdrrlar. Konforu maddi fedaklrhklara katlananlar 
tedbirleri dlişilnmok de Jılzmı!.. ve güzel bir binayı bula.bilen bir bulundu! ... Kendi memleketlerinhı 

Çocuklartmız.m ya;bancı milreb- :ıilenın buraya. koşm.asmı tenkit zenginlerinin ve hükf.unetinin bol 
biler eline bırakılması doğru olma- 11akknnız değildir. En büyük kaba,- yard.mıla.tiyle yUrUyen ve hiç bir 
makla bera.ber bunun blr zaruret hat, bazı şeylerde milli hislerimi- ZArar enclişcs1 altında. o]mıy:?....-ı ec
altında olduğu da takdir edilmeli- zi bile bite ihmal ettlıecek vazi • nebi hastaneler karşzsmda yalnız 
d.ir. Memloketim~e Avrupa ve yetlerle karşılaşmış olmamı:ubdrr. zarar etmemek gayesini güden ve 
dünya.run diğer medeni memleket
lerinde olduğu gfüi ç:.oçuk bakan, 
büyüten (mürebbi ve emzik çocuk
larına. bıdcan) lıenı.~ircler mektep
leri aerlmadrkça, bu zaruret de -
vam edip gidecektir. BugUn.kü şart 
Ja.r altında ve a.1levi vaziyetler do. 
layısiyle çÖcuğunu bir yabancı mü
rebbi eline tefılim etmek mecbu
riyetinde kalan bir aile istiyerek 
istemiyer~ bulabildiğine -heT\l 
de ne minnetle- bağla.nıyor! Ma
alesef bu i'Ji kendine meslek ed ıı. 
miş Türk hemşireleri yoktur. B:.ı 

mlirebbilcre, meslekten yol" mirı 
hem~elcre her vakit ilıtiyacımTz 
var .• Fakat bu iıile şimdiye kadar 
alil.kalanılmamL~ ve hiç bir tedbir , 
alınmamıştrr! Süt çoctiklannda. 
ı..ırutnr bs.hse mevzu olmamakla be
raber. ken.dlınlzden yetişmia c.!J • , 
mürebbilerin, yalnız kUltür bııkı - 1 

Moskova 
önDnde 
inqiliz . 
tankları 
Müdafaa 
harbine 

iştirak ediyor 
mmdan değil, daha mühim bir c,ok ' ı,,.mdnı, 20 (A.A.) 
sebeplerden dolayı, vücu Uanna ilı. Moskovanm. :1.6 bln il!. 20 blzı. .Al.. 
tJya.ç vardır. Gecikilmiş o]m ınun tnnkınm l§Uraklle yapılan üçün., 
beraber bu işe üi.yfk olduğU dıem l cU taamııs. karşı mndafaasma tn 
miyctin verilmesi çok Iılznnd.u. glllz ve Amerikan tanklarlle tayyare· 

lerl de t~tlrıık etmektedir • 
Tulayı tehdit eden Alman tank bir .. 

ilkler!, Moekovanm cenubu garbisinde 
ktı.ln Riyazan isUknmetinde ilerlcml;, 
lerdir. Timoçenko, tank ihtiyaUarile 

Almani&rm, geleoelt llkbaharda, aynı 
derecede bUyllk mikyasta ikinci bir 
hücum yapmağa mukledlr olabilme. 
terl muhtemel değildir. 

Hava gitgide feııa.la.şmaktadll". Meb 
zul miktarda. kar yağmakta ve yen, 
kesit blr sis kaplamaktadır. Bu sebeb. 
le, Almanlar, Moskovanın zaptı daha 
fazla gectkt.lrmlyeceğinl anlamakta_ 
dırlar. Bunun sebebi, yalnız, Alman 
ordularına ktl'lık ordug9.h temin\ hu· 
'IUSU?lda hlsscdılen ~ddetli zaruret 
1ieğlld!r. llitletin 4 Ukte~n tarihll 
nutku ile uyanan ümltlerln tahakkuk 
etmesi zarureU de \'ardir. 

• 'Sertinin nskcri s<lzcüleri, Rusyanın 
kıt mevsiminde, Ural gerisinde yeni 
ordular toplnmalt lrokflnm.a malik oı. 
ması ihtimall~i Jmbut etmekte, fakat, 
bu orduların. Rus ae.fo?'l üzerinde blr 
tesir yapmağa muktedir ola.mıyacalr. 
ı:ın mütaleunu yllrUtmekt dlrlcr. BU 

sözclller, .Moskova istikametlntJckl 
yürüyllşfuı yavaşladığını, \ 1azm:ı. I~ 
Brlanskta. yapılan çemberleme hnre. 
klitmm neticelendirilmesi üzerine ser
best kalan kuvvcUerf şehrin 6nllne ge. 
tırmek üzere lcabedcn zamandan mu. 
teveıııt oıe.ra.lt izah ctmckteJirler. 

Hasta bakıcıln.nı. gelince. bu dn 
bl:zim hüyilk dertlerimizden biri. 
dir. Hastalnrrmız hemen hemen u
mumiyetle diplom8S1Zlıır elindedir. 
Mevcut lbir hastabakıcx mektebi 
memleket · ihtiyacmı ka~J}a.mak 

müdahale ederek, Alınan kıslcaçınm Britanovanm wıkeri muharrlri diyor 

şöyle dursun, resni bastnnalere cenup ayağmı §ehlin arkasnıa çek - kl: 

yalnız ferdi teşebbüslerle kurul _ 
:nu~ olan :ı::ıütevazı bUBmi Tilrk 
kli.nikleriıni tenkit ederken a.zap 
duyuyorum! Halbuki onlar bence 
takdire şa.ya.n görülmelidir! Çok 
müsait şartlar altmda çalışan ya
bancı memleket bastaııcleıi ya
runda bu müCSSC6elcrin c;ektikle. 
rini yakından gören bir insan on
lara acır! .. 

Bu mütevazı klinikler 19.nde il
mi vıl.rlık, bel.ki müe.sseecnin pek 
cazip görünmiyen harici çehresi 
altın<!a sönük görilnüyor! •• Bu mü
esseselerde çalışma.yı tercih eden. 
ler. bu mUtevazı kliniklerde ill:iıiu 
bugünkü icapla.nndan en ehemıni
yetsi?Jn~ bile feda etmemektedir -
ler. Zarar endişesi altında, ağır 
mahrumiyet ve şartlar altmda ça
hşan bu müesseselerin dert.Jeti de 
dinlenemiyor! .. Hclta tatili gü. 
nünde ruhsat tezkereSiz hastane 
\mpısmı açtığından dolayı nakdi ce
ı:aya çarpılmamış bJr hususi mües
sese yoktur.. Bir hastaneyi yalnız 
bir ticaret.hane ka.bul etırie.k ne 
clereeeye kadat" doğrudur? Bunu 
herkcs- takdir edel1JJtr !,, Binaları
nın ihtişa.miyle rebbet sahnesiride 
munüfaloyeili rol O)-naya.n bu ya. 
banci meml~et hastaneleri .ma -
nen bizi muazzep ediYorsa.. buna 
çare aramak limn değil mi? .• Faı
kat biz şimdiye kadar bu sahada 
bir eser değil, lir te!ebbüsüıı bile 
olmadığını görUyoruz ! 

Temas edilen mevzua göre mem 
leketimime: 

1 - Çocuk baJtıeı hemşire vo 
mürebbilere, 

2 - Hasta.bakıcı - hemşire mek 
tcbinin te'-si ,.e ·Yeniden bazılart. 
nm açilm.ası, 

3 - Husu.si modern bir hasta
nc-ıı in a~rlm.ası sebeplerinin teem
mülü. 

:Mcınleket.Mt.We içtimai, milli 
\"e e1rnnom.ik n1ilhim. inktliPia.r a
t'lsmcııı bıı mühim :fçtiyacm da 
d3.kkat nau.rma 8lııunaı;t lüzumu
nu t(}OOrliz ettirirken bunun ta
lmkkuku için lıUklımetimiZin de 
lliçbir fedakarlditan ka~mmrya.ca,... 

ğmdan eminiz. 

rtlnmektedlr. Zira, bu rie,at1 deniz 

Ba llldtl9il 
&a 11e1eo.-ı 

va,ınstoa ::o <"-~ 
Bahriye nezateU tte~' 

:ımı. muhrilıl nıttre 
' uıı 

§!nln eksik oJduğıJJ' .,,,#. 
mcr1kada btıy11k bir ~ııl 
ml§tlr. Ç'llnkU bU tO ~ 
h!\kkmda aJınaD 111' 
seye bir aey oınıacıııs 
dL .,Afil ;-

Bah~C nezare~.ı~ 
dan başka bir wırtr;~ 
yeti, aldığı yaraııır :g, ıııt 
met ketıbctuği. )1&Ş ı.ıP tt _ _,,r 
nt.n ağır yaralı old flf r"
tan sek'n k!ırinl.D ııa 
tarı bildlrilm'cktedlt· ~ 

Avrupa harbi ~11 ~ 
defa otarak 'kayıpls ti'' 
!simlerinl veren 1Jllb cdit· 
tebliğ! t:öylc deıneltt 1,ıst1° 

.. Kayrpıann ve Y~~ 
n.baJarına keyfi)~"' 
tanı.fmdan blldlril ,,'f'rl'~ 

Deniz makaınlafl tJlltJf'..I 
gı ııma.na geıdiğtııi d• 
ler. Sureti umuın11° tJ1f 
göre kendi vcsa.itl ~ ,ı'., 
len bu geminin )11 ..,.,.,,r 
Be)U saray ctnıdlY~l' 6-
ta hiçbir tc!slrdo ııı: l / ~~ 

Londra, 20 <"-·'"rb·e ~ 
Amerikan Bab bir }. 

Körni .~uhı'ibin:a.ıı ı ~ 
telbalıırı ta.raf $tir· '
olduğunu i!An etıı1 ~ ... ~ f 
Amerilmn JimanJ119 <! (f 
rettebatmdan 11 Jıtl. 
vardır. 

VECiZELER 
1 

bile kifayet edemiyor! 
Medeni memleketlerin hemen 

1 Yaaan: M. t"lf:Mtl. PIZY&.Bfl hepsind eıbilhassa Almanya ve A-
------------- merik:ı.dıı. şvcsterlik. nön>lük göz.. 

mek üzere bu te§ebbllsU bozmuştur. "Odesanm, dU.510an farkına. varma. 
Bu kıska1,;m §imal ayağı ise, Kalinlnde dan, hem de malzeme ve techlzatın he 
tesbit edilmiştir. Bu bölgenin Ruslar men hemen tama.mmı göt1lrmek mırc· 
tarafından geri almdığma dair olan tilo yapılan tahliycs! !.§inin le§kil otu. 
raporlar henUz teyit edilmemiştir, fa.. ği çok mükemmel askeri bareket. Al., 
kat burada muharebenin devam etU manlarm, Kafltasya tstil•ametlnde 
ğ! beş ı;tındcnberi ~hrin, lltl muharip yaptıkları lıarekiıtm tarzı careyaw 
taraf aratcmda elden elo geçtiği talı. Uzerlnde soıı derece mUhiuı b:r tes!r 
mln edlleb!llr. icra edeblllr Kırnn go.rniı:o.mı, bu su_ 

öen kesmek muvazzaf Alman hava 
kuvvetlerine mensup ilk tayyare~, 

harekU sahasında, tahllyfllln son ge.. 
ce.91 aucak gözUkmilşlerdlr. Bu n.zi· 
yet. herhalde • .Almanların. ~llerinde, 

şıı.rlc C€pbcsinde maruz ]:aldıkları 

tayyar~ lmyıplarmdan dolayı, !azla 
:nlktarda bava !:tosu kaımad.ığını gös. 
ter!.r mablyettedir. Fnzla olarak, Al 
ruantar, Ka.fk&..9 istika.metinde yapa. 
cnl>Iİlrı hnrekf!t esnasmüa sağ cenah· 
larınt her tUrlU tehilide karşı koru • 
mak Uzere gerekli .olduğu ,ı:lbl Kırımı 
zaptetmenln gitgid~ daha zorla3tığmı 
görecc!tlcrdir. 

~ Fena. hilkmedilm~ d!vada mab. 
kfım olan h!kimdır. 
~ Evvel zamanda iki dlişman ordu 

harbe tutu§mak Ozere iken tam bir 
k1lsU! görmeleri üzerine ba.rI§trlar
mJB. Kendi ölümlerin! yakmdan gör. 
scle.r bugUnkU harbin liderleri de 
baıı,tırlardı. 

Hcrhaldc, çok aert bir bllcum hazır reUe, muhakkak 6Urette bir mlsllne 
lanmakta olduğu glSrWmektedlr. E - sıkanlmrtşn. Almn.n lstlhbarat ser • 
ğer bu hllcum pOskürtWecek olursa, vis? de, ba§tan aşağı ald.ıtıımış gö • 

4 Cahll tabiplerin iııaan öldtlrmek· 
te devam edebUm.olerl hft.z:ik doktor· 
1a.rın vermekte olduğu ümit sayesin: 
dedir: "Doktor değil mi? o da. iyi 
eder., zannolunur. 

• AJUarmdnkl zindanlarda ö1llm 
lza.bı geçiren ına.hlrOmiar varken de· 
rebeyler1 ve §Övalyeler şatolarda ke.. 
yit catarlarmrı.ı! Zadegln ise öyle ta§. 

de bir meslektir. Aile Unvruu ol
mıyan genç klzlar bunu mnkbul b'r 
:meslek tanır ve ona ko.~ koşa atı
Jir ve takip ederler. Bu mcmlCket. 
ler yalnız kendilerinin değil. bu 
teş'kilatttn mahrum olan memlc -
ketlerin de ibtiyaçlıı.rmı temin et
mC,>ktc<lirler. Teessür ve teessUfle 
itiraf edelim ki, vazife b:ı.şında on. 
lar kadar ciddi vo meslekten ye
tişmiş hastabakıcı heınşirelerimi
ıin adedi hesaiı:ı kntılamıyncak ka. 
dar azdır. Bunun içindir ki, mevcut 
!ıasta.ba.ktcr mektebi yanında ihtl
}-ııç nisbetinde diğer mektepler de 
açılmalıdır. Bugün onlara vaadedi
len istikbal onları tetfih ve mes. 
le!t dnhilınde inki.şafl:ırma çok 

~--..-.---------_l_N_e ___ d_em __ em __ e_ıı_? __ 
Bir gazetede bir yazmm koskocaman bir hqlığı: (Devlerin döğüşU) 
(Devlerin döğü§11şü) demeU •(Devlerin döğUşil) dememeli. 
• Türkçede kalın hecelerden aonra kalm ~eler geleceği artık istis. 

nası az bir kaide olarak söylenemez; bu sebeple (fuul.ya.) dememeli. Bu. 
rada (1) in incelmesi de .90Jl heceyi •(ye) ~klinc çcvtnni§tir. 

Kmmı al:tıadıl:ça • .Alnıanlar, KAra.. 
den~z üzerinde kontrol te!rls edeme.z· 
ıcr. Dlğer taraftan. Rumen kayıpl&n. 
ntn, halihazırda 250 bin ld§lye balla 
olduğu \"~ Bulgarlar tarafmda.n top 
ın.nan askerlerin gelmemeat krtaat a.. 
l"M!nda derin bir botnutnztuk uyan -
dırdtğı. TAndrada haber verilmekte • 

Tefrika numarası: 98 iE ! . ~ 
~,. ı 1"~ 

Semra Hanımefendi mi co'k kuvvetli. 
J\hrnet Dündar mı ötedenheri ~bu derecede 
adileşmek istidadındaydı <h farkında değil
di? irade zaafı ne müthiş .şeydir! Kendisine 
hakim olamamak. içine di.iştüğü bataklrktan 
sıynlıp c;ıkamamcık ve kıpırdadrkç.a saplamp 
derinlere diişmek ne hazin, ne hazini 

Ahmet Dündar üniversiteyi bitirdikten 
sonr.:ı. pratisyen tabip olmak kabiliyetlerini 
tapmakla beraber kendisini bilhassa ilim sa· 
hasında m~gul etmek istem~ ve bilhassa si
nir ve ruh hekimi olmak üzere yetişmeğe ça
lıfmI§tl; okuduğu ciltlerce kitaplar, uzun 
boylu etütler, tetkikler, rn\iphedeler ruh 
hastalık1an vadisinde kendisine kendisi kadar 
kuvvetli ve canlı bir misal, bir mevzu ver· 
memiştir: net1ceyi görüyor, vahameti anlr
yor. natta kendisini zorlasa belki de biraz 
tahlil ve tetkikle bu neticeye vardıran sebep· 
leri de bulup ortaya koyabilecdc; fakat bii
tün bunlara rağmen bu yoldan çekilip çık
mak için en küçük bir gayret sarfetmeğe ne 
kudreti. ne de niyeti v~rdn ! 

• 
$elmınlyeti Cloyurulan Ah'met Dündar 

Semra Hanım ndinin <lizinin dibinde sa· 

Ede Dl 
roman öM RA lbU Yaıan: j' 

--~EFIK AHME 
SEVENGIL 

derin bir merbutiyetle bağlı olan küçük bir 
süs köpeğinden farksız hale gelmişti. A~ bı
rakıldıkça havlayıp bağıran, zıplayıp saldı· 
ran biçare hayvan nasıl ağzına bir parça et 
atılınca susarsa bir zamandanberi icki ile, 
kumarla, uykusuzlukla sinirleri bü;ı,ütün 
hırpalanmış ve zayıflamış olan biçare aşık da 
hazan huysuzluklar, densizlikler, sitemler ve 
şikayetlerle Semra Hanımefendiyi rahatsız 
etmeğe teşebbüs ettikçe hayvaniyeti doyu
rulup susturuluyordu; böylece i~in kolayını 
bulmuş olan Semra Hanımefendi de artık 
Ahmet Dündardan çekinmiyor, ona karşı 
fazla ihtiyat tedbirleri almağa lüzum görmü
yor ve yeni yeni dostluk çerçevesi içine aldı· 
ğı bir takım güçlü kuvvetli erkeklerle zevk 
ve sefaheti günden güne genişletiyordu. 

Günler geçtikçe Semra Hanrmefendi 
Ahmet Dündarm bazı vakitli vakitsiz ziya
retlerinde kendisi için: "Evde yok!,, dedirt· 
meğe. telefonlara cevap vermemeğe başladı 
ve bir iki defa da söz vermiş olduğu halde 
muayyen günlerde. Ahmet Dündann apar· 
tıtnanma gelmedi. 

Dündar hiç bir İ§ yapmıyar, muayenehane
sine hasta gelmiyor. cebine tek bir kuruş gir 
miyor ve satılmış olan Cihangirdeki evin pa
rası su gibi akıp gidiyordu. Ahmet Dündar, 
Semra Hanımefendinin apartnnanına gidip 
de onu bulamadığı, tdefon edip cevap ala
madığı akşamlar dönüp doğru Beyoğlu ka· 
be.relerinden birine giriyor ve içiyor<lu. K'.en· 
disini unutmak, aşağılaşdığmı anlamıvacaJC 
hale gelmek, hatta hulyalara bt1e dalamıva· 
cak şekilde körkütük olup sızmak ona şjmdi 
yeryüzünde mevcut tesellilerin en lColay ve 
en rahatlanndan biri gibi görünüyordu. Be
yoğlu kabarekelerinde sık sık' görünmeğe 
başlryan ve çalgıcılara, garsonlara, etrafına 
toplanan tanıdık tanımadık kimselere para 
dağıtan genç hekim bu muhitte çarçabuk 
§Öhret kazandı; onun müteahhit, fabrikatör 
ve emsa1i g?bi bir ünvanı bulunmadığına gö
re bilmem neredeki zengi,1 bir akrabasının 
ölümü ile birden ehemmiyetli bir servete sa· 
hip olmu§ yeni bir mirasyedi olduğu yolun-
da şayialar ağİzlarda dolaşmağa baaladr. Bu 
arada bir çok ucuz ve kolay kadınlar da et-

para harcıyor, falcat bunJann ~!~t ' 
zeV'k almıyor, hiç biri ile mu~ _J,eı 
devamlı hususi bir temas\ve m~ 
ne gelmcğe tetebi>üs ebniyoı:dU· bif ~ 
sarhot olduğu zamanlar daırt18 

9 
~ 

kapılmıf gibi gözlerini bir nokt!!)~~r 
şünmeğe çalııırdı; vazıh olarak 4il.ğı 1""~ 
bırakacak §ekilde bir fikrin u:r3), ~ 
bazan içki kadehinin içinde 1mt8 ,-_., 
manzarasmt bulurdu; kemmini ~ dt 1 
kat eskisi gibi hekim olarak de~ ~ 
san yansı kırmızı bir clbite kiytııı§• r.~ ~ 
palar, taş kırar. yol yaparken ~~Jel': 
yin sabaha k~ı arka"mda kıt ·ııe . 
mutainba. ayaklan çıplak", ~~1 .. ~te ~ ~ --~ • • • de h"} _, - ... a\JC 1l ,,,,. ac:mzm ıçın sa ı e oogru o Jf ,,~ 
yerele balık ağlarmm iplerine asıl~li f'~~ 
içinde uğraşırken görürdü; bu he b'r ttfl 

0 

den kaybetmek ister ve o zamnn cJ 
sızıp uyumak için daha fazla içer . o' . 

' A 1..• Dü" dar k nf1l9rı1' ""' l'Ulmet n ayı • zartl•', ıi>1' ..ı,t 
ce bir takım hayallerin kencli3İJ1 1 ,,.,iİf'.'~ 
belli belirsiz tekilde habrlıyarak b0

,e ;stı 1" 
dü~üncelere bir man~. bir vuzuh 1~ bC' 
vermek arzusuna diifercli. lrnra Ja.rıfl , 
duğu zamanlar suç işliyen insaJl "t"'tl' 
ruhiyesini ve onları bu neticeye ~1' 
hepleri bir hayli tetkik etmiş ?) • _., 
her bu a<lam1an şimdiki kadar ıyı 
olacak. -



--=- VAK iT 

~"e i~t~ıa1 1 I ~-;~lXJ rı ·oo nıJLA\ ıID ~ ınY ~ ın; oo a 1 liOtüP ~~. , . 
~~~~!~~ .. "-Trabzon yağının perakende sa- :ı:i~: J:öı~ı~!~~~ ıM~ ~~.~~~.~~ ::~~:.'t~~-~~~~ 
~~),!:= tışm~ 150 kuruş fiyat kondu 1Jk okullardaki yoksul çocuk· I u düsÜ~a~~~:r!:::.i·~·u~::ır:;.~·;i:.: ~~~~th~~u~tll~::.:dr.t~~~i~~::ı1:: 
~laııı~a l'l'.\'an hare lan himaye birliği idare heyeti, de. okudum 'e !>C\'ln<lmı. Şfmdı, bu '>ma iınkin bırakmaz ' 
\... IS old~ı:; .. ınu d~ Fiyat murakabe komisyonu, ler. neticesinde Trabzon yağına dün bir toplantı yapmıştır. Top- ~:ı:!n ..:ehcplerlni r.nlatmn~n ı;:ı- Uelc k!l:lm muaUimler i~in, hu 
•:ıt dün, vali mua.vini Ahmet Kını- zam yaeınıya karar vermiştir. lantıda bu yıl birlik menfaatine ", ~n • . kılık ıı::-!jğindrn tııhm:n cdemhc· 
~l'llın ı.- i nığın reisliği altında mutad top.. Bu .karara göre eskiden topt~n tertip edilen müsamerelerde elde Sokak kıhb~~·Je o;rnrra. :tır:ııek, c::.E-:ır.ıı k31far hii~ i.<;( fn~ dnlıır ~k. 

Seleı-· ı tsnnlann lantılarmdan birini daha yapmış fiyatı 120 kuruş olan Tramzxm edilen hasılat tetkik cdilmifl ve h!ra~ da 'IO~aı,rı 'lınıfıı !:etırmc.;: 7'· lenlr. 
'er~Ik<I iıri. üncrel~ tır. Bu toplantıda komı.s· yon. , yao.ı ~ ... ı·maı· 132,5, eskı'den pera· 1500 lira gelir temin ettiği gö- bı bır Şe;\'dır .. F:ıkat :nllnr<'.a hı~, Zir: fi ı· ı· k. büıc c D:u".nn h ~ rüJmı:~tur·· . • h.ep. bu. eka;lkf.ık içinde ç:ılı,.tık. f,n , .ı, t"•e e o~· ıye ım, ı ara-

.. , uınıc-1en bi ·, Trabzon ~a.ı. kırmızı mereimek kende fi'-..,tı 134 kuruş olan T...,!b U-9 t t ı ı h ınuda hulii IJo.""lı hnı:-·"l"p• m""'. 1 ... "•11: •u r J..,.,.. ıa. u... Cumhurı'u<>A- bayraını mu··n..,.,,.._ ı ız enm ·l· •• •ıı a,·et, arkahrına .. hi- .... "".... ..., ..,-
\oh lla. a"tı A fi\.•ntlannı tetkik etmi~ir. Z'"'"' ""'°" ıse· d1'ndı· 150 ku.,., .... a sa· .t""' ~- b '-inı·n kuıı .. ı,·etinı· •·ı .. · .. felt .... " ... _, .. 
;~ı1 insa~ı:~ ,~:;::: Trabmn yağı, bil~tİiği gibi trl;~kt~. '~·· ·-; betiyle muhtelif okullardaki f~ rer eıya7. :omlek gecirdll<'r. Gom. ~n:p!ik!erl~ in~it;nl;r, ~;;~~';:~ 

o1ın Trabzon \'e havilisinden şehrimL Kırmızı mercimek fiyatları da kir ıçocuklara elbise dağıtılacak- lek, me..,Jege saygının, so!mktaıı knrb1nlan \Br. 
~, lsterl~l~~nca, yoni ze gelmektedir. Bu civardaki fi. toptan 25 kı~ruş 10 par~. pera. tır. Bu vaziyeti ~örüşmek üzere ayı:ıh~ gay~inin değil, ı.adec.e eJb;. 
Q ll:e:\"d:ı • .v~t murakabe ,komı·.~ .• "onla-- k d · 29 Jru ı aktad bugün bir toplantı daha yapıla• 'le) e. ItD:rşı du~·uJ:>:n mcrh::.metln 

h:.· "1 • na ~ıkabil- • • • en e lSe ruş om rr. caktır c'11enydL' .~ma tabu horola.ra ku-.ur 
, ~loj~~er. l'ilhnldkn Trabzon yağının fiyatmı arttır~ Uzak semtler için perakende fi- · bnl:un:ıyrı. ('iiııkü onl:ır, kendi ı.:en. 
~~ hele böyle bir dığı için btanbul fiyat muraka. ya.ta yirmi para fazla ücret ilave R dilerlnt> bir ... mıf ,.e me..,lel' kıyafe· 

le d. !'akat m<'Scle be komisyonu da yaptı,i; tetkik- f'dilecektir. eımi dairelerde tatil ti kabul etmek -.:\Jahi~·etıne cıahtp 
llt <ı~!.':ıldir. Hiç ol. Şeker bayramı münasebetiyle değildirler. 

~abiıı· fuı kadar tek- Ankaraya 590 Bir otelcı· nı· n .. biilün rasmi daireler, okullar ibu- DOb'TUC.,Unu i.-.tersenb:, ~u hO<'a 
t ~ r günün akşammd~ itibaren p:ı.~ kılığT boh.,lnde, be:-lte-si ayn ayn 

ı it\ hoslıınmn· • • . d • • zartesi sabahına kadar tatil edi• fnf'iten noktalar rnnffr. \ 'e eğer 
~ .ı llısında· isyan IZCi gı ıyor 3QQQ lı·r~ Si leeeklerdir nıüjdc~ ,erildiii ~ihl bir krnfet. 
~ok~a ~llmloji ba. ' O Daireler· pa.7.artesi günü sabah birliği ba.-.ıl olurı-:ı bütün bu n'okta. 
1>, rı goz önünde Cumhuriyet ba.yr~mı kutlama Evvelki gün akşam ii1..eri. Or- leyin tekrar açılacak, salı ~nü Jar, her, tJirden f>rfuclım h.fluı. 
haıı ~- pr~ramım tesbit etmek üzen~ tnküv sırtlarında Amerikanvari öğl~yc kadar dQ çalışacak ve öğ. taktır. 
t"'atrn g~ı:nlyen, ye- vilayette toplanan komi von faa- bir hırsızlık vakası olmuştur: leden sonra Cumhuriyet bavı-a- \'a.lnı71 bu mes~leye ehf'11UDiyet 

....... , •. --..btı ~ 1 tcycn in· liyete devam etmektedir· İddia.ya göre hadise şöyle cc• mı tatili başlryacaktır. ,·erilmeli ,.e hiç bir j<.ti-.na~a a. 
lıah~::a değil, diin. Anlmrada yapılae~ ~crasimt: rcyan etmiştir: 

1 
Cumhuriyet bayramı tatili ge- pılmam:ılrcJır. Bo <tayede bau dert-

~· lı'<lı bn"lı· iştirak et.rt1€k ÜZ('re ge.h:imizden ::)irkecidc Hamam sokağında ecek pcrşenbc akşamına kaclar lcr de 1'encliliğlmlen ~·::;.ılıp ~ide· 
11fıda • gidecek faciler çarş:ınba ~nü h>'!.- Güven otelinin sahibi Aslan Ah. sürecek ve cuma sabahından iti- ePktir. 
llııktıar zulüm be- reket edeceklerdir. Aukarav• met. kamyonuna lazım olan 4 a.- ~ren resmi müeF~'?Seler tekrar "abkemcl<-rde hlildın, müddeia.. 

' \a .. ~Unıerinde~berl 500 izci ,gidecektir. · flct lastik bulmak üzere ibazı şo- açılarak işe ba.c;Jıvacaklardır. mumi ,.e 3\'U!a.thr a~"TJ a~·n kıya. 
ı!a~1lll'dır. tstHiı, o förlrre b:t~\ıırmuş, bunlardan Maaşlar ayın 27 sinde ödene- letlerlc \-azife görüyorlar. Baıı 

\'· iııı. insan psiko. Vali Ankaraya gitti Haydar ve .Mehmet adında iki ccktir. M~ bordroları hazır• memlekt>tlerd~ bunl:ıra •'perük" dt-
~ti...._ıtnlara bulun· kişi. tanıdıkl~rı birisinde 4 kam- lanmıştır. llliH~ cdllmJştlr. 
a. ·<uck Vali ve Beledi~·e Reisi Doktrır .... , ILt· nrzusunn " '.·on ı::stı·c;.; bulundnm•nu, yanına B" ı t d ••. · k-" · • . .:. ~• 

~ d.; •lüı de bu ele- Lutfi Kırdar muhtelif meseleler 3 bina lir~· alarak .B~kta.~ta bir Yeniden çivi geldi um,'zkıl~ğ~n 
1

T~':~ ·-;;~: ın;;ü~;; 
'lar biridir. Faknt etrafında göriişn:ıek üzere Anka- gazinova gelmesini söylemişler. :l\tuhtelif zamanlarda Mersine mntbk t«~irlerl nrdır. Hakim ve 
~ı...Q l>nrtJnn mc''· rava gitmiştir. dir "' --o--- goelen çivilerin şehrimize nakli öteki kanu:ı, hak 'e adalet mfun~. 

1' !dlahnıa sanl· D .d S Aslan Ahmet, ertesi g-iın kam- de,·am etmektedir Bunlardan t>illerinA o kıyafet hr.ybet veriyor. 

,\nııla .. ırada. gazeteler, memurl:ı 
rın boyıınm:ı<oınm ya<t:t'n edildij:,rfııi 

)·u.arlar. Benre hu bile ayıp. {·ün. 
kü bir ınn.kamıb -o nıakıı.m, t ... ter 
muhte-.em lıir lıoltı.4:;, i terse bir 
kum <;:ınılah a olsun- clc\'letl 
tems11 eden in ... an, t(·ııeden tırnn· 
ğTn:ı kad:ır o mnh.am.'l uymnk '1.0• 

rnndıuhr. Hı•lc hı.ralık, cıt kti~iik 

bir hnfinl~ı: hile t:ıhnmmül edt:· 
me7:. 

Cu mübarek mc~le~ıı huzurun
da, unun, bunun değil, sadtı<'c 
dP\letin kararı ifa.at ~ürür. Ne boll 
ı.tll er1'ck mıullim, ne inNna yıl· 
dızlarının mu1·allitii kadın hoca, bu 
meı.leğin aclamı '>BVılabilir. Sınıfta 
a( lüle,; de~il, lıc)·ln, kan ıJyafe· 

tinden henü7 kalkrnrs ağız değil. 
~ü1el \e doğnt sfü, tıırnlet man• 
keni deiil 'Blmr m\im~ ili insan 
i ... tiyoruz. 

Şimdilik vazife ha.! ınB lı.asredi
len muallim kılığı aınaııı, J<i :rn
kında bir dı~ üniforma.'iına da yol 
aı:Rr. Hoca. ha.l-'atındn. bu ünitorma· 
oın oynıya.c:ığı rolü i--e, 'kim inkir 
edebilir, 1rlm az.ımsa~·sbilir! 

HAKK.l SUHA GEZGiN ~~~llerı . örHa~kin~mülı"g!>1.rgu yon 18.sti~ bulduğuna me~tın. mühim bir kısmı Yeniden Hay· M'osllimin <le sınıfa böyle ağır 
l\""41arı hı dc.~rf5Uı. parayı yanına alarak ~ik ....... 5ta- darpa§aya ~elmiştir. Bu su.relli:l b:lıjb bir iinifonna ile gfnne<ıi 

rılııkl 11 ha ka usul· Evvelce Bey~lu ve Sarıyer ki gazinoya gitmiŞtir. Şoför Hav şehrimize getirilecek çh; mikta- ===============-======================== 
~ ka a~hı is bat eden mi!.ddeiu~umi muavinliklerinde dar, .Melunet- ve bir yabancı Af;. n 14 bin kilodur. 
~ td~t~cr. Bir çok ibulunan genç adliyecilcrimizdcn lan Ahmcdi •beklemektedirler. O 'S 1, tıııs Yat eserleri. Kamil Boran İstanbul dördüncü gelir gelmez hemen kendisine: 

'ı..~!i lı' ttk dünya gü· sorgu hakimliğine tayin olu~ - Derhal gidelim, .Lfı.stilder 
'1...~ııa 1r kilde in ki. ve dünden itibaren de vazifeairıe Ortaköyde saklıdır .. Aman kim
~~ ~: memnun ol· başlamıştır. Kendisine mu~.a- ae duymasın, yoksa yananz! di-

lııai; suntıd, fstJ. krye-tler dileriz. • yerek"hcp beraıber {Chmedin o. 

Mazot lambası patladı 
Tekirdağ iskelC'5ine b~lı Ka

lecik motöründe t;ı.vfa Kemal, 
mazot ftliunbasmı yakarken, lam· 
ba .. _natlamış, vüzü yanmıştır. 

'-.. ~~I ~lüdür. tomobiline ıbiıiniişler. ve Ortaköy 
'\ııtııı hır bakımdan ikinci tarihi konaer sırtlarına doS\ıgffiİıişlerdir. 

Tayfa, ba~m bir ıhalde Bey
oğlü" ha tahanesine kalc1m1mış. 

~ ohnıyan in...an hazırlanıyor ijaydar, Mehmet ve diğer .at-
~~t!..ı:aı< ti7.erinde, katı3şı, akşamın geç vaktinde tır. 

't."' lıi;'ı illemlcrinde· Konservatnvar icra. heyeti, i- kırda kimsenin bulu,,maınn.sın • 
tı.'*1~· bcticesJ ,.;hl kinciteşrinin dördüncü 7aai..de. dan istifa.de ederelCtabancaları. f KllA HABERLER j 
~~ti~ ,.n•risUyan1ık de. Mustafa Çavuş ve ~DeUaJza. nı çekerek Aslan Ahmcdin şaka-

"'1 L. denin cserler,ini 'muhtevi ~ ikinci· .. .da ml ı. - iraıc ~tlbdadmm • • . gına yam,~ar ve: J 

'it as • t a. Romayı& bir ·tarihi,.:JroD.SET h.azrrl~telif- ·' -'Derhal parai~rı ~ı~ar! de 
• Odun tacirleri. perakendecner vıı 

depoculardan istenen beya13nameler, 
için kabul edilen mUhlet 5 teşrinUıa. 
'nıye kadıır uzatılmıştır. 

''t aıc, ayaklar ba5 dır. Bu!kgnserd.e '-.12 u1-!~ • • ~rdir. 
~tıın 1.-ini tss- parça 'Ç31~nacaktı:r:. Hazırll~arn- ~SJan .. \.Uınet bu vaz.·,·et kcı:--

~rıı ka.y·zere devam· cdil:mektedır. !~·.~ · Ş?Sltlda .. oob:ndeki 3 Din !ira~·ı" 
\ ~ erı hıemıuın oİ= • Al f" .!f."~ verm.iştir. • Şehıimize yeniden 120 adet muh 

tel ~b';dda otomobil 11\.cıtlğl gelmiş 
tir. Bu IAstlklerin levzlalma bayram. 
dan sonra başlanacaktır. 

lr, ~eldtişini ifade ı tın ıyatı ' iki şoför1e arkafiaşlan Aslan 
tlbi ~~ntb'Iar ka- Dün bir'altmm fiyatı 24 Ura Ahmecıi;;buradalıbrfukarak oto-

tı tıı ll~~ıza ~ıksa 90 kur;ı.ıştu. · mobille ka.çmışlarorr. Zabıta tah .. 
~" ).: İnsanla.rm ki.kata başlamıştır. 

rı.:· ~iııd bırakarak H . b. kkü' 
• Bir mllddettcnberi l§lemlyen İs

tanbul tramvay ida~lnin beşlktaıı ..,.. .. 
"«ltal'ıı:ı ~ Yeni blr ha.- azın ır teıe r 

lttesut ;ova· Sevgili bah&mwn vultn vefatı 
lı llt dolayısiyle ' C('lUU'.() merasimine l§ti. 

tııı,,~ .. l'lltubetıi ka- rak eden gerek btzzat ve gerek 
\t "tl'alannıh tnı; yazlyıe ncııanmtza ifttrak etmek 
h l:lhi 1 bit ı..'\15 tUyü ıottundn bulwıa.ıı muhterem ~,evata 
.:'1111111 l ll<ilryorhnlı. ve aziz dosUanmıza l!ONIUZ §Ukran.. 

1 otac1Ctlrcr.ıeği ta- larrmızı sunartt. 
~ ıı. hi setliyor· 

~\I b 
\:..otlll' allne giren 

ota nan 
Radyolln Dl' Macunu •h~rt 

NeıcJp ve c.emıt Akar kardıeeltt 

~-~, :ıı llırlstiyan 
l>tııt ııl1nuyor ara- Polis, vak'.ı mahalliTıe gelin-

~ Qda oldu,Ş;...,nu · · b. ..- ceye kadar odanın UtJDde ıç 
L,- ~· ~ ~ ~ bir şey değiştirilmemişti. Oda-
~ ~;lınazsa S a- başı ikapyYJ kilitlemiş, p<>li&e ÖY· 

~·tıı~" "sı:ı:; deruni ~le- le haber verm~ti. 
\.'\ bii~ Yıuıag91a Odanın ortasındaki masada 
~ l'~ Sol yan:ı.ğı. görülen eşya, lzidorun ölmeden 
i'lJ ğı h ~di, ile- evvel, bir misafir ağırlamak~ 
\~l'6td ' 11 deruni ii. olduğunu gösteriyor ve bu mi
'~· il, ~il Ilı • safirin erkek olduğu anJ.aşılı-
\ıı, 1 ı ..... ,:Q. h 'Y-k:..,... .... • ~:tıı ~oı.,, ""' ..... yor. Yarısına kadar i~miiŞ bır t,:.'-· ~.n. cse.rı ol:ın viski şişesi görülüyor • .)~anında, 

, :~ ~ Yerini mu- iki bardak Bardaklarttan biri
~ •? ~ eeat arayan si, tzidorun.bulunduğu tarafta .. 
~~ ttl~kii inee in- Bwıdan ~q}[a sigara ·"·e yaprak 
\.'t ıı~ htr • lona uğra. sigarası kutulan vardır. 
ı..~~ alc • ~ l'U.rS.m•· Masanın üzerindeki sigara 

'U.. ı:ı:· ~\'in insanlar tablasında bir ·yaprak: sigarası
\...'~ llı ~a bir 5eye mn ucu görülüyor. Bundan baş.-
~~ tı~"ncrnı du· ka yerde, hiç yanmamış bir 
•ı..~4 ltı.l<ıf.ik yaprak s~arası daha. göze çar· 
."111 ~~ cereyanla- pıyor ki, ölünün ellerinden düş -
~ du'ehrniyen in· nıüş olduğu anlastlıyor. 

ı... ;...~üı·ld~ıan bu. Bu yaprak sigarası yarunamış 
.~ .,I .,,,.,-llnelı ... ·dt Bü· L-.,..., " olmakla beraber, ucu JSinrwJŞ • 

· ~ l.ıQUl:tıak halilu tır. Yanıbaşrnda, içerlııinden 
~~~~~ 'de halleri. bir tek ltlbrit yan çıkarılmış 
~~ l.ıtr dU blr kendi· \'azİyette kibrit kutusu duru· 
~~tı~~l'aıı hya, halket-
~ltttıı lara böylece yoX-n1a..cı1ldığma göre, l:tidor bir

\ıı~e İ.ıı er. l'oksul. denbıre -Olmüştü. 
~~' d~let, ihtlm- Fakat nasıl? .• Ve ne 1.aman? 

. ~ 11 l<aı ~i bir <lii • Hadise ke~edildiği sır:ıda çağ· 
"~ ~rai lrn::ısı M. rılan polis doktoru, ölümün ''bir 
~~. latı, d~U,iyet. al- müddet evvel" vukubulduğu yo--

~ )' 11 ilıır ott; haklka. tunda rap<>r vermiş. Fakat B:>u 
-...t~('ıı.ı n;!an uzakla· "bir müddet evvel'' sözünden 

lifltlen r intibak kat'i bir mana çıkamıyor ki •.. 
l'tıı.ı b· ll'lenınnu Ne kadar müddet evvel? Hele ö-

(l)eu ır hal hal. I lümün seb~bine dair, doJtt.or hiç 
~~l'llı 5 • bir şey söylememiş ..• 
lt.~ltl ~'~de) Fakat ~tenin "ına.ldneye ve. 

~nT!M rilirken'' kJSIIUDda_görülen bir 

Hava gazından zehirle· 
nen çocuklar 

• Taksim araııındıı ki otobUsıeri dUn. 
den itibaren yeniden seferlere başla-

mışlardır. 

• Halin önilndeki bozuk yolun ya_ 
P~.tı.St_. bir ~!"Uleahhlde ihale edilmiıı. 
tir. Dig-er otanı!lan mUhendis okulu. 

;; ... "~ 
ınm önUndcld saha da ağn~ınnacak.. 

tlT' • 
• Ticı1 ret VekAlcU, \'lllyet emrine 

ıo ton çM. vcmı~tlr. Çh11crin tevzi. 
atma dUnden itibaren ba§l~lır. 

I" •• •• .. • ' 
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havadis hepsinden mühimdi. değiller .va ... Anahtan var; oda· 
lzidOr Mozenbergin.,, iÇtiği ·zan· lar., !kendisi~ tarafından kiralan. 

nedilen bardağın içerisinde zehir .rıuşUr. I~i gibi kullanabilir 
b~hı~.uştu. Bu ~~· ~·is~i Ben~ Londra yolcul~ 
surahısı ve masa uzerinde.kı dı- hep bu ~ ü1..erine diiAiinmekle 
~r eşıya, bittabi JX>lisin.sıkı ne- gİti. -
zareti altında bulunuyordu. stasyona ~eldiğim zaman ya. 

Hid!senin bundan başka bir- kit geeeydi, Caneyi yazıhanede 
kaç tefcrrüatı da.ha ... gcne"çarpı- bulaDUYa.caiınu bildiğim için. 
yordu. Ben bunlara !azlal'ebem- d~ evine gittim. Kendi.sini 
miyef vermedim. Umumiyet iti· uyaD:clırdım. Beş dakika sonra, 
briyle bütün okudUkramn zih- ikim.it de~b.rşı ~ya otumı~, 
nimde üç sual uya;ndırnuştı: meseleyi münaırn:qaya ham-lan-

Binncisi, bu hadise"' bir inti- mrştık. 
har.mıydı? Ben ona, yolda okuduğum ga· 

ikincisi, bir cinayet karşısın- zetcden öğ'rendiklerimi anlattım 
d:ı. niıbulunuyorduk?. ve sordum:. 

Üçüncüsü, (en mühim olanı) - Bundan !başka yeni malfı. 
eğer bir cinayetse, öldüren kim· mat nldm mı? 
di! Çaney: 

Gazctenin yazdığına göre, oda - Evet. dedi. Dün akşam ga-
b:ı.şı ile karısı, işe yarıvabilecek 7.eteleri çıktıkt.a.n sonra bir ha
csaslı malfunat vere.miyorlanmş. kikat anlaşıldı. Kambervel; ben 
Son defa onu, o evde üç !hafta o kanaatteyim ki, Mozenbergi 
evvel :görmüşler .• Üç genG kadı- 7,ehirliyen Prenses Sarentzof. 
na çay ziyafeti veriyormu.~. O dur. Hem de, kendisini üçü ibir 
wmandan sonra bir daha gör· hal gittim. Yanında MoT.Cnber
memişler. Fa.kat gerek polise. lokantasında gördüğümüz ak • 
gerek gazetecilere verdikleri izn. şanı •.• Bunun U1.erine bahse gi • 
hata göre, Mister Mozenbcrg rişirim. 
kendileri tarafından ~örülmeden - Her halde ibu iddianı jsti. 
dahi, istediği zaman evine gire- nat cttirebileceğin bir esas ()Isa 
bilirmiş. Her zaman omm giriş, gerek .•. 
~ saatlerini kontrol ede<;eıt - Dinle! Anlat.ayrın ... D6n ge-

[~ ifl4Jifhl-;j)) 
Tatil ve muharrir 

V Ullcrinden birin,. daha gi. 

ARIN 19.fl yılmm son ta. 
r1yonız. Tn t.!l dlylnco; batıra istf. 
rahat etmek gelir. Ve bir çok ~ 
sahipleri mrtUstli yntarak bu nl. 
meU gerçekten elde etmeğe m11-
vat fak olurlar. Bnr.ı kimseler lçln 

i.ııe, tanıamen aksln1!... :MeselA: 
Kendi :l§lmizdPn baha biçelim: Mu
harririn istirahati olabilir mi? ıs. 
tlrahate benzer en ideal şekil bL 
le - mesclft. ~akln bir köy içinde 
ağııçlar ve çiçekler nrasma ku-

Odacının cebindeki pa
raları çalan çocuk 

Sa.matva maliye şubesi odacı
larından Mehmet, dün tramvay. 
la Lfileliye giderken, 15 yaş:nd::ı 
Eyüp adında bir ~uk arka cc• 
binden. ic;indc 650 lirn bulunan 
cüzdanını ~almıştır. 
Şikayet ürerine Eyüb yakalan

mış, paralar sa.hibine iade ed!\. 
miştir. Kfü~ük hırsız adliyeye 
verilecektir. 

ce. saal dokuz sularında bana 
Jalvan telefon etti. Müdüriy~ 
te ç.ağ'myordu. Şüphesiz der
hal ~ittim. Yanıııda Nozenber
ıı:in oturduğu yer hakkında ma• 
lumat vcrmiye j!elen Cim Ney
son isimli bir adam vardı. Jal
van bu adamın sövlediklerini bir 
de benim işitmcmi istiyordu. A
zizim, eğer bu adamm söyledik-
lcrir.e inanılarak olursa, - ki i. 
nanmamıya hiç bir .sebep yok
tur - az evvel söyll'diklerim ta
mamen doğrudur, Ya..·li Nozen• 
be~i tcmizliyen Prenses Sarent. 
T.of'dur. 

- Adam ı:ana ~ nnlattı? 

- Söyliy~vim: Bana. kendisi. 
nin bir ga1..ete müvezzii olduğun
dan basladı. Bilhassa bu N~ 
1,enbergin oturd~ '·Mincrva 
akaretleri" nin köşesinde dunır. 
m~. Bu akaretleri miifett~ Jal
\'an ile ooraber ben de :::-ördüm. 
Bir kolu. Finçlcy sokağına. öte-
ki kolu Minerva caddesine uza· 
nan aynı ti~te bir sıra evlerden 
ibarettir. Bu müvezzi. ~azetcler
de, MozcnbcrR'in res.'nitli görün-
ce, onun bu evlerden birinde o. 
turduğunu derhal hatırhimış .. 
Hatta kendisine ara sıra gar.ete 
sattığı dn olurmuş. Gerçi Mc· 
.zenberı;? o mahallede her zaman 
görünen F4.hsiyetlerde.'l değilmiş 
amma, müvezziin hafıza~ı sağ. 
lamdı. Kendisini gayet iyi tanı
yordu. Ve söylemek istediği bir 
şey vardi. 

nılmuş sevimli bir evceğizde bu. 
lunmak - muharriri, dnlıa çok ça. 
lıpııığa, daha çolt dldlmneğe tef. 
"1k eden bir zemin te!!kll edt!r. 
Hatt~ ~alt$mnk için, dlnlenmeğl 

temin edecek kabiliyette yer ara. 
rır:... Bu baklmda.n herkesin .. ta. 
til., gö%1.le bakacağı Bayram GQn. 
lerl, muharrirlere gelince, "yeni 
blr hamle ba§langıcı,, olacaktır. 

G6reıı gözlln zaviyesine engel 
oımağa lmkAn var mı? Dll§Unen 
bqm ve bilhassa dUşllndllkkrinf 

yeniden tefekkUr malzemesi haline 
~eUrmek 1lzcre bl.nbir ı:ıeyı,, usu. 
lllne tAbi kılarak kendUlğlnden ı:a.. 
lı"Tlll&8Illı nasıl durdura blllrsiniz? 

Ne yapalım ki, başkBJarmın lstf. 
rahatı bile, muharrir için bir ça. 
ll§ID& mevzuudur. İ§le misali, be. 
nim bugünkü yazım .•. 

HiKMET MONIR 

Roma büyük elçimjz 
Romıı. Büyük Elçimiz Bny HUse. 

yln Ragıp Baydur, blr ay evvel 1_ 
z!nH olarak memleketlmlZe gelmişti. 

Sayın elçimiz bugtln Romayf\ 
dönmektedir. 

B11y HCbeyin Ragıp Baydur Sof. 
yaya kadar öğleden sonrn Yeşllköy • . 
dıın hareket edecek tayyare ıle gi_ 

deceklir. 

Otomobil çarptı 
Mercanda Evliynzade hanında 

oturan Mustafa adında birisi. 
dün Vefa caddesdinen geçerken. 
2048 numaralı otomob!lin sad. 
mesine maruz kalmıştrr. 
~ustafa muhtelif yerlerinden 

y~ralanarak hastahaneye kaldı· 
rılmıs. şoför \-akalanmıE;tır. 

evvelkı Vakııl 
21.10.921 

Memurlara ayakkabı · 
Malftlgnzilcre mua\·enct pazarında 

mevcut klllllycW miktnrdn kndm 
ve erkek ayal<kıı.plarmm bf:>deli mU 
temklm maa~lardan Menmek Uure 
memurlara ve nilclcrinc tevzii tn. 
karrllr etmiştir. 

VAKiT 
Daima halkın menfaa
tini düfiiniiT, her 90)'1• 

nnia en seçme va%1lar 
~eder 
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z•anda halkı 
Kendisini tehdit eden 
tehlikeden haberdar 

değil mi? 
Berlln, 20 (A.A.) 
DUn Vcksfordda \ıir nutuk söyılyen 

De Valera, lzlanda hallunm umumi • 
yeUe kendi.Sini tebdlt -eden tehlikeyi 

lıdlr etmemestnden korkmakta oldu 
:.ınu söyleınlştir. 

Mumaileyh dem tetir kf: 
Me\'ZUUMbs olan tehlike. mUphem 

nr h:ırp ihtimn11 ~eğfü11r. Aklı 00..'11TI 
la. ol&II herkcslıı pek kuwetll adde • 
ıcceklcrl b\r lhtimal mevzuubamUr. 

De Vnıern. harbe sndecc ad:m ndım 
na:zrrlanı1makt.<ı olduğunu, hnlbukt 
mevcut. tehlikenin orduya mlltemadi • 
yen yeni unsurlar almak surctne har. 

luızırlarunağı -.mrr olduğuı:ıu söy 
cr:ılırt!r. 

De Valcra, ordunun sefer .mevcu. • 
.dunu tkmııl etmem~ olduğunu be,V'8n 

ctm1c1.1r. 

• 

Rus - Fin 
harbi 

BorllD, %0 ( A.A.) 
ı>.N.B a)ulsı, a8kr.ı1 bir bynaırtan 

baber alıyor: 
ll llh~ıiA ı;:ilnO, FllilADCUya ata. 

bn Ladega ve Onep gillerl .....U 
areldlta mnvaftnldyetle devam et • 

mt,Jerdlr Bir Ftn1An41ya kolordua • 
mm lmlanduf,"11 keslrnd bol.'~leria 
oember trtııe almnmsmr mtlmktiD lul 
mıştn. Diğer yerlerde de, Flnll.n4lya 
lıilttaları ııraz.l ka7.3nmı 1Ardır. 

D Uktc'lrlnde, 1r\ııllllıdlya1ılar 900 
Sc>Vyct askeri e&tr a~. Ay. 
nı kcslmi'le. '5SOO den fazla ~ :w • 
keri ınasıı bulwuılu& olm:ııiı mutı:?.n!lıe 
Jr.rin DC kadar şiddetft o1411taDn tsba.t 
etmcktedlr. 

İngiliz t ayvarele~ 
rinin akınıarı 

Lon4rn, 20 (A.A.) 
Hava DeareU istihbarat scrvtsı tcb 

llğ ediyor 
Fena havaya. rağmen avcı tayyarc

'erlmtz, pazar gUnU Şerburg yanma-
1t1S111Zerlnde birçok alt.ml:ır y&pmlf • 

urorr. Radyo ıstasyonlan mitralyöz 
te§~ tutulmU§ ye lld tarıare, bir 

tsyyıı.rc meydanmm hangarlarma a • 
tc,a ctmi;ıtlr. Diğm' avcı tayya.relerl • 
nın pUotlnn, Bulonya Te Dleppe NSl • 
gelen tizerlnde uçmu~r ve Fransız 
snhlllerlnde ke;ıır uçuşlan y&pmışl:ır. 
da. • 

Glocester Dlllası 
spanyada 

ladrid, 20 (A.A.) 
Gluce.ster Diik:w pazar günil Ce 

bclüttnnktan hareketle 1.spa.nya • 
yı ziya.ret etmiştir. DÜll otomobil· 
Se Lalincada hudw:lu g~.,Ma 
;iycti başka bir otomobilde kendi • 
&iJıi takip et.mek.tcydi.. Otomobile 
motosildetli !ki lspıınyol memuru 
ufak,o.t etmekte ve bunların arka. 
mndan bir polis ':l.?'3.b:ısI gitmcktey 
<ıi. 

Dük ve maiyeti Alcez.irasda Cri
stina oteline inerek öğle yemeği 
ni lsp:ı.nyol mcmurlııri1c birlikte o.. 
ıra.da yemişlerdir. 

ce~lüttanktnki lspımyol kon .. 
GOlosu ile İspanyol a.dst.o'krasisine 
mensup b:w :zevat yemekte hazır 
ıOulunmuşlnrdır. Yemeği müteakip 
Dük El Cnnutnyr ve Marki de La. 
~iosun malikf~nesinl ziyaret ~t ... 
miştir. 

İsviçreli müşahit
lere göre 

(Baş tarafı 1 incide) 
lç- bu vazıyette kıılmıık istedlği tak· 
dlrde m:ıcera mahiyetindeki hareki. 
ta gir'~ck 1';ln her şeyi tehllkcyc 
koymıı.sı muvıı!lk det-lldir. 

:Mutedil dllşUnceli zcvııt, halihazır 
da ~yetin g"ayri mUsa1t olduğu ve 
malzeme bakımında.n ezici bir Ustnn.. 
lU.lt olmadığı takdirde hlçb!r bart.?ke • 
t!n tııyd:ılı olmıyncağı Gort vesikalıı.
rmm göstcrm~ outunduğU mUtalea 
smdlldrr. 

Diğer tanıttan Uzak.şarkta vukuu 
muhtemel 1htlli!ltlr, diğer b1r harp 
harek!l.tı sahası ihdasını koıııyla.ştmı ... 
ook mahiyette de~dir. 
Aynı mu~blr. Ull.v ediyor: 

VA Kl'r 

Rusvava 
irandan 
Nasıl qaıdım 

edilecek 
ftomn :!O (AA.> 
Messagero gazetesi, Am rlko.lılarJa 

!nglllzlertn Sovyel Rusyaya -yardım 

ım"sclesint hıılletmek tasavvurlarfle 
nlay etmektedir. Ru gazete yu.ıyor: 

.Amerllmlılarla lngllizlCT, 1ran tarı. 
~tfie R•ısyaya mUhlmmat yetl§Urme'k 
iç' ı m~'\°Cut <Jemiryotunu yenilemek 
ve hatta ~"t:niden in~ etmek ı~znn ol. 
dağunn anlıımış1s.rdrr. Böyt b!r tş ı.se, 
basit bir şey degildlr. Znrurt malzeme, 
tnı.na :A.vı.ıatralyadan naklolune.cııktlt'. 

Bu da tnUhlm tcşkfitl.t lş\dlr. Şimdi 

mesele. bu 1~1er!n yııp1lıp yapı1nm?Ya. 
cağl Tt? yapılsa da btr faydası görU • 
IUp gBrUlemtyeceğidir. 

Tavn1is gazetes· 
iJza çarktaki 
vazlyetB asıl 

görlyor 

Sovvet tebliği 
Lonam, 20 (A.A.) 
Geceyansı neışredilen So'vyet 

tebliğ!nde Almanlarm Moskova u:. 
tikametinde ya.ptxklan şiddetıt ta · 
arnızlarm gerl J)Us'kürtilldüğürrll 
bndirmcktedir. 

19 ilkteşrlnde·muharcbeler cep. 
henin blltun istikametlerinde de • 
va.m etmi§ti:r. Moja&k ve .Maloys
rosJavot.z istıkametleriııde billıas • 
sa anudane muharebeler cereyan 
etmektedir. 

Alman Ve fa.şist kıtalarmm şfıd • 
detli taarruzları geri püskilrtlU .. 
mliştür, 

18 llkteşn"nde 38 .Alm:ı.n tayya • 
resi d~lirillmüştür. 17 Sovyet tay 
yaresi ikayIPtlr. 

LoRdro. 20 (A.A.t 
Moskovıı radyosuna göre SovyetJe. 

rln geoe ya.nsı tebliğierinhı ilt.veslnde 
;Kiyle deııUmcktedfr; 

'M!ktıırlan günden irUne artmakta 
olan çeteler, Kalenin ~gesmtn bQWD 
aksamında fnallyct g&termclrtcdJr • 
ıer. Du geteıer. :btr mUha.rcbo esmumı. 
da mllhlmmnt yllklO 10 'kıımyon t&b. 
rip etmişlerdir. 

Alman cstrlerinlII ifadclc..-!;ıe &'(Sn! 
çeteler, cephe hattı 'ile d!lflD&DDl ıa. 
şe ll&lerl nrıuımdak! ıntlnakalA.tı 11 
kAJ etmektedirler. Bu esirler, ,ayıe 

demişlerdir: 

BUtlln yo!la.rda bizi tuzaklar .bekli. 
Londnı, 20 (A.A.) yor. Çeteler. gcçCillerde bc:u:1ıı :ııa.JtJt. 
Rusyndaki askeri vaziyet!e uzak yatını 20 saat tcahhımı. uğrntmql&r-

şark vaziyeti bılklnııdn. :mütatealar dır. Blnnctice l1 hUcum ınrab:ı.m ben· 
yürüten Taymls gazetesi diyor•ki: ziııslz kalmJ§ ve Ru.'llar toırafmdıuı 
Almanların :muvnffukryet 3ddi::ı- t&b.rl.p edilmlgtir. 

lan biraz mubalii.fuılı o1mnKln. be - So\-yet, hududu, 20 (A.A.> Ofi: 
rnbcr dikkate şaynn neticeler cl:ie Dün geceki So\")'et tebliğinde 
etmiş olduklannı kabul ve ~slim zikredilen ı.ıatoyn..Roolavet& Mos • 
etmek icap eder. kovanın 120 kı1ometrc cenubu gar 

Taymis, Alman taarnıronun kuT bisinde, Moskova • F'Jıluga demir. 
~eti Almantıınn b:zbln şlmdild saf yolunun üzerindedir. 
hasmı sona erdirmeğe :nz:netmiı: Bu eehrin ?lüfll311 '7 bin :ı.;şidc!I 
oldUkJa.rmı göstermekte olduğun~ ibarettir. 2-1 ilkte~rin 1812 sene • 
ve Almanların gayretlerin! iki mis sinde Napotyon orduııu Moslcovn , 
line Çlkaracakla.rmı önllmilzdeki bit önn çıktıktan Sl)nr& burada Ibs 

ç hafta içinde bir had bulırnn kuvvetlerilc karşılaşmrş ve ecre · 
devresine intizar etmek doğnı o··. )'an -Oden muharebeler Franstz k1P 
cıı~ rnütalcasıudadır. vetlerinin inhilti.li ile ncticelenmi~ 

Taymis ilave ediyor: tir. Bu kuvvetler licat edorlten e. 
Jnponyada.ki son kn.bine tebed • sascn ileri b:ıreket esn:ıstnda hn· 

dillil ile Alman ordu1armm kazan· rap olan Sm.olensk yolunu 'tlıkibt· 
nuş olduktan muvaffakıyetler ara.. mecbur olmuşlardı. 
smda bir irtibat görmemek müm • ı~10sı.0,-a 2! (AıA., 
kUn dc&'i.ldir. Japon :Jiyruıctindz 20 !lkt:e§rin, Sovyet snooh tebliği: 
be~ bir iD.kişa!a <lcl.5.lct edecek 19.20 Uktcı;ırin gecesi Sovyet ktta. 
1>%.r alamet yoktur. ıa,.t blllUn e<:,phc boyunca. ve ~ 
Blrleşik Amerikad:ı. omlnymıiar i.ik Ue MaJoyaroaıavetz kcslmlertnoo 

da ve lngiftcede cfkL'"lumumlyenln bruıasm §lddcUi ~rpışmal:ı.rn devam 
anı \'O tereddUL9llZ olarak göstermiş etmışıerdtr. 
olduğu mukabelf' ile Felemenk Hin , l\loskova, 20 (:A.A.) 
ııı.tnıunın kendisine her tllrm tccavU. Sovyet tebliği zeytinde, :Mos~ 
zc kD.111 (!iddeUe mUdafaa ctmok az· va istilaımetindcltl Ahnan ileri ha .. 
mi, .h!ç §llphesız ~!lkyodn ~be.mmlyct.. teke Üne karşı ~-npllan mllcn.delede 
le kriydcdllml§Ur. müteaddit muvnffakıyetkr kaza • 

Taymls gazetesi. demokrat devlet· mldığmr im etr-~tedir. Knlmin 
lerin !buglln cereyan etmekte o!an istikametinde Sovyet kıta1an cu • 
muazzam hupte Rusynnın uğrıım11 oı rnn günli 17 Alman tankı, yilklü 
ı:uğu muvnkkat m:ığlublyetıerden Is • müh mmatiyle birlikte 30 knmyon 
tl!adeyi i'1lhdal eaeıı ııec tQrlO ı.ce,b ·ve tns•dığt askerlerle birlikte 15 
bilse kar~ı bütUn l!:uvvetlel'tle seri ve kam)Gn tahrip etınişl~rdi?'. Sov • 
ıızimkArane b.r harekette 'bulu ımaı< 

1 
yet1e>r. cumn.rtesi güuli 200 il as • 

tnn bll§ka So\"yet tt•ı3J'UY yapa.c ıt • ker. ıoo u mühimmat y{ilı:lil soo 
:.an yardım şekli yo~uar mo:nıerı'P.nı kamyon tahrip etmişlerdir. Bri • 
nerl sUrmoktedlr. nnsl: istikametin.de Rust:ır. asker 

re aıtma konuımu~tur. 
Stal1n ~tt"lğl bir gQDdelDt em11" 

de Kostovanm 80llUD& kadar mUda • 
ta& edllmea1 lmsu8mıCak1 ıu:m1n1 te 
71t ederek btltDn n.tandqlara Kos .. 
ırmayı mOda!aa qmde kmlm'dl.7a 
,ardıma davet etmektedir. 

J(08kD'ra halla sü!n olup, «du7& 
bUtUn yardımı yapmağa lıam'lamD&k
taaı:r. Kos'koV& 11ZerlDııSeki Alman hU. 
cumlan pllsktırtGlm~. Soll Rm 
tebliğinde zikredllm Yo)Uk MOllko,. 
vnnm 100 kTioınetrıc garb1.nM l!aloja· 
roc?a~k. Yosko.anm 120 'ltllometre 
cenubugarbt!!inde kftindlr. 

Mosltovny:ı ltart11 Atmnn tnıı.rnız • 
lan lbqlıe& ilr; ıistllnuzı.etten yapıl 
maktadır. Şim:ıH garbfdo X&Unln 
mmtakamıda muvaltaklyct11 mukabil 
Rua ıınchmlan yapıtmıştır. Garpte, 
V'lazma mmtakasında Almanlar ağır 
zayiat 1ba.basma olarsk Rwı btıanm 
3'&rmlfl.ardlr. Cenupta. Orc1 mmtaka. 
smda. Almıuı hOcmnı.n pQUUrtlllmUJ 
tıır. 

Moc;'i(O\'ll, 20 (A.A..) 
.M:OOltova radyosu, Pravda ga:zc • 

tesin.in, M061rova. ıih.alismc bit:ahen 
yazdığ! hir makaleyi ncşrebnekte
cllr. Gazete, bu makalcsin3e, '8.ha~· 
ye icap tıtlcrsc Ce.ş ~ehıi sokak so.. 
blt ıev ev müdafaa itin bir ordu 
halinde ~ille d&..OC etmekte • 
dir. 

Bu makelede, Staliııin, örfi ida. • 
reYi il&ıı eden bnımamesi izalı 
edilmekte ve alman tedbirlerin, 
beş se-hrin m.Uaafaası: ibaJrmnrwlan 
kati 'bir ehemmiyeti haiz Olduğu 
8Öylenmcktedir. 

Makale, düpan tanlda.rma. kar
~ nasd mücadele edileceğini, is • 
ıti1:ıkAm işlerlnin 'D.aml sünt.ilenmi· 
1eceğini, ahali ordusuna Jzalı ve 
hslkı baş şehrin mUdafauı jçiu, 
:ınya.tlarmı hile fedaya ha.zır ol • 
1nc.ğa davet ettikten. oonra.. diyor 

1 'iti: 
E:l.i silllh tutmı her yurttaş, dli5 

n:uumı yolunu keımıeği mtlkaddes 
bir vmi.fe bilir "Tc her 80ılı::ak, her 
ev bir kale haline gebnClidir. Ba 
emre malınlefet eden hmes. va. 
kıt gcçirm.tacn ask~ mahkemeye 
t•-crilecek ve bütün müşevvı1tler. 
ııc;usls.r ve diğer ecne!ıl ajanln.n, 
e"'i1nt 'lrorşuıın dizfl~cettir. 

Ahıa.n ~emberi Janldı 
t..onıSrn .... o (A.A.) 

M s .o,·a radyosu bagilnktl pazar .. 
u.· sabahı §U!llan bitdlrmlŞtir: 

Almnnlıır, KoskoY8.DJD. takriben 112 
ı.nomctre ecnubu garblshıde bulunan 
y .. loyaroslavetztn etratmds bulunan 

SO\~,.ct mevzilerinin i'kl cenahını çe • 
\1nııcı1e tcşebbtla oetml~lerso de, kuv· 
vctll bir mukavemeUe :kat"iiln§D..rnk i. 
lerme!;-e muntfak ola.mam~lardll'. 

~!osko,•anm prkmda mtln!erlt bQyllk 
Sov~·cı n-tll'n!zeleri Atman çc:mberlnl 
YJ\''lT"' b3§bca kuV\-ctlcre iltihak et. 

yüklü 100 kamyon, 8 tank tahrip 
e~işlerdir. Ayııt ::mı:ında, bira• 
lnym kurmay umumi karargıllıı da ~ 1"t ~.:!l alçaldığı, yağmur \"C e!..s, 
tahrip edilmiş ve külliyetli milt • ~- t r.ı • yvnretertntn tnallyetlnl gUç 
taxtlıı J?}iili:ınmat. r:"Jhtelif " t • l- t o;tiı-.><:ht- 1 ' r.-=-u :rağmen Sovyet 
·'~ 70 top t.shr:p \ c ı~rtinıw ı· • :>mb:ı. •m" t .,.}.~lcrt bilyilk bir 

, tL.SUır. 

l..onrun, W ( \.A.) 
Moskova rac1) osu pazaı günü 

aqamı yaptiğı Desri~at esııs.sırada 
cepheden "ltızıl vıldız" gazeteSine 
gelen bir telgrafa 'b-ı ~. Alm~n ik.r
t:ıJnıınrn cephenin garp istikamc .. 
tinde btllun::n İÜC' ı:ebirden tarde· 
r.ildiğini bildlnni~tir. 

Telgrafta ışöyle denilmektcdri: 
Yedinci A.lmaıı tilineni' cePl.ıeniA 

ııar:ıt istikametinde bulanan "O" 
.~-'!:-•şehrinden tardcdilm.işti:r. Alman 

'lllllmPrlll~i.4'1Kf1fl1r"'~·t;~ krtaJıırı iki 11eh.iııkn dahaıtnrae • 
~~~-.....-'*"~ .• -. dilmislerdir. 

~ 

özde yiz Kafkas 
romanı 

Ç ünkü 
··mr Katk::ı.s Romanı,. doğrudan 
doğruya GtlrcOccdcn tercüme 

edtımlşt!r 

IBır Ka!kaa romanı, l{n!kas ar • 
nın. Katkruı ırkının r-omnnıdrr 

Moı.;kova. 20 (A.A.) 
Sovyet1er Birliği müdafıuı komi. 

tesinin bir ka.rarnameslnde şöyle 
dcn'ilmcktedir: 

1 - Moskovn ve civnnndn örfi 
idnre ilim edilmiştir. • 

2 - Gcoe yarısından sa.hah-saat 
5 c kndar ışıklar söndilıiilecekta. 

3 - Dahili in:zıbat servisi N. X. 
V. D. kuvvetlerine tevdi cdilmi~
tlr. 

4 - "Şaşırtma hareketleri" n. 
de bulunmağa te&ebbils edenler 
derhal idam edilece'klord.iı·. 

Başka bir kararname ile gene • 

ı ~ll1iyet göet "!":.;l'.'lcktedlrlcr. Bir ta7 
ya:- t k'kmtı, blr Alman tank ta,_ 

d':ıtı?u btmıb:ırdtmnn etmek içln o 
klllil, bir .Alman tank talı.. 

ltcw:ı. lçııktan utmut§ur lif, bombll.. 
lnr!:ı lnfıU\.l:ı U• SI;r:y:l:ı ~mnrlar 

tayyare:-... l' nr gelın!ştır. 

J:ti taarnı)an 
Londra, 20 (A.A.) 

MOSkovtı. n.c1yoau, p:ızar ak~amı, 

Moskovaı:.uı 820 kilometre cenubu pr 
kisinde klia Orel ikcBimtnde Rusla • 
mı yapımı olduklan tntn-.f!ak.!yctlt 
muknbil taarnı.z.lara 'telmih -ctmf~Ur. 

Radyo spikeri şöy1e demiştlr: 
DUn Orcl lb6~inde .Almanlar, cep 

henln muhtelli ılreslmlerinc ~ tn.. 
ruTUZlar.icra-ctmlller ve IW.rlcmek w_ 
~cbbüstlncle lrulımm~lardır. .Kıtaatı.. 

mız. bu tıuuTm:1arı pUsl..-tırtmek.le kal· 
m.ıyaralt birçok muvaltaki1'f:Ul muka. 
bU tao.mısl&r ::yapml§ln.r ve dfltm&Da 
ağır zayiat VC?rdlıın!şlcrdir. 

Spllccr. dUn sabah dti§lnan !Utan. 
tmclan mllrekkcp bir grupun sandal • 
lıırıa. iblr nehri geçmcğe tqebbll.9 et· 
mlş olduklıımıı fakat yan yolda til • 
tek ve mıtraıylis a~hıo mana kal 
dıKlarınt, blrçok kayıldarm. devrfü'!i • 
ğlnl veya t brip olundub"Unu llA\'~ 

ctml"tir. 

Hiç şQplıcstz. Jap:myt\nm katı ıru 
rette netlccdf'n em!n ol.madıkca yeDI 

1 
muhataralarlıı karşılaşmak irt'!!IIle.s1 F.yatı. 41) Kuru~ 
muhtemel de:;'1ldlr. Umuml mutaı~a S ~ yeri: Vakit Kttabe\1 

vu merkez.dedir: 1-------...m-----·1 

rnl Jonkof Mos.kovanm hnr.cl cep. 
hesi kumnndanJıb'lDa tayin edilmiıt 
tir. 
Aynı kararnamede bükümet 

merkC>zi müdafasınm garniwn ku
mandanı Artemlefc te\"di edildV.ri
ni bildirmektedir. 

ŞERiR 

T 1 \" -\ I' R O r. 
ıtEPEBAŞt 
OHA~ Kf. llNUA 

Yenl J ap:ın bai' ekili general 'l'C)O, 

ıkUdnr m vkllnl faz!a ıı:ıbır.ıızlannD 

:uıdtcrt m:ı!ıs!ıle Mb.r ve s:.ı tü!l tav~ 

yo elm"''e \·e burıu kab.ıl ett.rn:c~c 
l·M. otorltey:ı ıı:ı':ı) y~geı,n" devlet n. 
(lamı otl-.rl Ul .an "'')la /1 k:ı b-.ıl et ... 

•§tir. 

lerı \1.lc-J:S:ı ~ettrllm,,si ve Sly:ımrn 

cen p • nlehıısm'h S'l~'lr .! ~· U"
ler n rr~'I n'_ıp·ak lnk' nf l'•• ~·m ııl. 

Sin .. ,., ·r bor ssınrn fevlı:ı:ıl'l.de '1 lkO ... 
tun:ı. ~ ~r,ı,n L n1 •i ı 1tn 'l'l"I l')ı\h. 

. ~. 
f..ondrıı. ·~o (A.A.) - IU&.C.) 

Blrkaı: saat evvel Rus radyor.ı, Mm 
ı<u~n ı;chr!nôe muhuar..ı halt itın e. 
nılştfr nu tt'd':>!rderı malwıt. Moa 
ko\·anın müd:ıtıııısını. cephede uıup 

ı :ı askeri re mal~me irs:ıtuıı temur 

Ak~am 20~ da 

HA'd LF.T fS ı>erde) 
f'--.,.:~ .. Hal'f "inPr

uuı-ttrı ma;lne l1 ~ rece • de: 
ı - l.ııl!'"el Hardı ;r.afer Döıı~n 

Nazır m.ilteakiben. milli 'Valıde
tin limımmm. işaret ıetmiş ve ''A
dalet ~Mma. kuvvetle istimı.t et
m • ·vcı hakikatleri daima cephe -
den görm.eke -ah!Plll§ <>lan Japon 
harici siyasetini Ja.pon im.pamtor 
luğunun yüksek hedef.ine nlaşmtı· 
ğa ve dilnya. sulhunu ıı.teessfuilinc 
iştirak clmcğe çalışmald~.~ de-
miştir. ....,... 

• • * 
To'kyo, 21> (A.A.) • ~ • 
'Ba'ljvekil Tojo, hart> bbinesı n

Z8Sma hitap eden ilk günlük em
rinde, Japonyanm, bayancı devlet 
ler tarafmda. ~her içine alınma. 
sı hıı.."'Cketini önlemek lilmmunu 
da tavsiye etmiştir. Tojo, Japon
yanm tekrar silahlanma sl,yasetin
de gösterdiği tcrnkkilcrden mem -
nuniye-t beyan etmiş Ve .fitl .sözleri 
ilAve etmiştir: 

''Kal~nein başında bulumnaktan 
ve bu nazik devrede ordunun ida
resini elde tutmalct.sn hen ımc.ıılc 
mütehassis olabilirim ... 

Amerlb ~n son ce\-ap iStenecek 
Tokyo. ıo (1'.A..) - Röyter: 
Tojo kabinesinin, Amerika. -

Japonya. miizakerclcrini kesmeden 
evvel Japon ııagari tcltllflcrinin 
rcd veya kabulü hususunda A,ıne
rikadan açikça ... evet veya hayır" 
ck:D.ilmesini talep edceeği ~ 
za.n.nedilmeJ...-tedir. 

Gayri resmi malıaf"ılle matbuat 
mütaıeaıerma batılacak dw:sa bu 
tarz, umumi ıefkAn temsil eyle -
mektedir. 

Resmi ma.1ıafil, 1ıir lıarp wkuu 
ithlmn.lino ait şayialan mevsimsiz 
saymakta ısmr ctmeJr.te jse de. i}i 
malUma.t alan ba&'ka mabfillcr, lıu
susl gij'rü~eleroe, ihtimalleri ka
bnlae nlkhin olmaktan m.aktlr. 

.. . . 
Tokyo, 20 (A.A.) 
Ba,.qy"ekll Tojo, !)'eni kabine er'knnt 

na harb1~ nezareti erldl.nma bltabc.n, 
Jııponyanm ~ hayaUa. tııtım yol• 
larnrd&n birlni lerdh :zanıtetmde ot. 
duğunu ;söylemiş '\'"C balihuJrdakl buh 
ram ib:ışarmA.k tç!n her fieJ1 fedaya 
haztrlanıbn:L""I tnvsiycsindb bulun. • 
mu.,tur. .ır•--; .. 

•• !IE 

Tok)u ~ (.\A.) _, 
Japonyamn Moskova bllytik e1çlal 

Tatckava. tanıfmdaıı gtiDd.crllmlş o • 
ınn ve Japon h:uic~ nezaretine gc., 
len tılr tclgl"B!ta, büyi1k e&çJ. Jr.en4i • 
sile malyetln!n vo bllUln kor diploma.· 
tiğln, Ktrzanm C.."?lubUDdıı K-otıbjby. 

schcv yolu ilzerlnde bulunduklaruıı bll 
dtrmek~ir. Tclgra.t MoSkova ile 
Koublbysc!he\' rs~da, tTenden glln_ 
den'lm,ştir. 

Garip bir hadise 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu 'tcYkif hlidısesi pek garip 
:tir tnnda olmuştur. 'Madr.ltin ibU
yük caddelerinden bi.riııde, çOlt ~ 
giyiruniş, b:ıııiındn tüylerle silslü 
bir turban, omuzlarmdıı beyaz til
kiden bir klirk, artasında hareli 
ipekli &ı;,;ı.k renk bir kostüm, cllc
rinde açık rcrik eldivenler, ipek 
çoraplar giym~ bir kndmııı ayak. 
larınr.n bu zerafeUc mütenas.ip ol
mıyncak kadar bilyi.& olduğuna 
clik'ka.t eden ls~·ol ~lisleıi, 
kadmda.n hfüi,) etini g'üısteren Ve 
si~armı iııteml~lcr ve bunun, t.s... 
panyoles.yı çok fena ironuşa.n :kalm 
seeu ıbir erk c k olduğunu görm.fiş.. 
!erdir. 

MumaI:e-.yh. Maclrit .zabıt.asma 
~ndrofüıki Taymi.s ,gazetesinin 
muhabiri olduğun söylemiştir. 

Bmngel Crakcr. lsp:ınyol zahz
tnsmm omrinac mel1tuf bulı,µımalc
tadn-. 

Taymis nıuluı.birlııin e§)"ala.rnıın 
tetkiki su"l&SIUda mUhim vcsilaıla
ra te.c;a.düf cd ~tir. Jfar.lclyc ne· 
z:ıreti hali haztrd:ı. bu mesele ile 
meşgcl hulurunalı.tndrr. 

MareşalTimoçenko 1 
( Baq tarafı .1. Vtot4-t) 

ıclslj"dl. Tinıoı,:Ciıkonun gözden dllJ. 
nıc.ııi ile Jonko!un tayini, vaktinde i• 
lfl.n ~dilmcml~U. Ancak §lmdt tnru!U.. 
tt omra.k merkez ~phcsinde cereyan 
e®n ton ınuharcbelerlII bUyUk bir Uı. 
tlmal ne general Jonkof ta.ra!mdan 
idare cd..lmli oldı;fu llkrenllmcktedlr. 
'Moskovanın eski gnrrıl.zon kuman • 

danı geuoıml Rnvlııklnc gelince, bu gc. 
nernl1n lsm!nir. on gU.ıı C\"Vel .korge.. 
ncralli~c tayln edil o kumandanıarm 
ıııımı .. r. nra.'m!da ır.!kredU:n ş olma.on 

l Sterlill 
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Y.;.tsıya 

ses 
({azan: Ahmet Re§ at (Baş tarafı s üm:iide) 

salıiden iyi çalıyordu. Fa.1'at lls)lnden nıenınun olmryan in. 
1.bralıi.:nin yükü ağufa.§Jnıştı: sanl:ır ba7..an da, yeni bir ıınu suDi 

- Hemşeri, dedi. Sen yürü tedbirlerle ynratmalc isteler, mese
ben fişekliklerimi düzelteyim de ın. alkolün ~·nrattrğı bir cihnıı için
yetişirim. de ı.ıtırnplannı uııutul'lar. "Alko. 
İbrahim davulu yol ken~rma Jimı" muasır cemiyet İ!:inıle ha. 

bıraktı. Ağırlaştılq~a boIJnaan lindcn memnun olmıy:ml:ınn nıu
fişekliklerini çözdü. Yeniden 51• ,,.nltkat bir 7.a.man için ol,.nn Yeni 
kı sıkıya bağladı. lş tamam ol- bil" ılünya yanıtmay.a çalı m:ılnrı
duktan sonra kcmencecinin pe- nm lıir nınlbulüılür. 
şinden lwştu. · • "Alkolik" gruplar arru mda ha. 

Artık hava tamamile karar- Unden memnun inca nyokfıı-. Run
ml§tı. Yürüdüj{ii :p::ı.tika ancak lar biiyük uhraplllrı 1Ulca.k ı:ıuni 
farkedi!iyordu. Koşuyordu. Fa- teilbirlerle, bls lzliklc, uytışukluk. 
kal arku.daşın.n kendisini bıra- la, havali bir U.lcnı ynmtınnkhı. u
kacağmı a'klrna.' bile getirmiyor- ynt:ıbiJecekkrine kııuidirler. 
du. Nasıl olsa davul kendisin. :\fe;;nt Ye müreffeh kiitleJcr n. 
deydi. Düğün evine de davulsuz rnsmda. ııikoUz.min gitgide a7.aldığı 

VXKl!r 

1 Bugünkü rad;;-ı 
7.SS Hafit pro.,"I"o.m, 7.45 Ajane, 

8.00 Senfonik'mUzik, 8.15 Evin saatl, 
8.30 Senfonik mllT.lk programmm de
vamr, 12 33 TUrlt~e pllldı:ı.r, 12,415 A· 
jans, 13.00 Türkço pla.kıar, 13.30 Ka· 
n;ıık .program, 18.03 Radyo salon or. 
kestrast, 19.00 Fasıl heytU, 19.30 
Memlel:et saat a.yıırı ve Ajans haber· 
Icrl, 19.45 Serbest 10 dakika. l0,33 
Zeybek ve Sahil oyun luı.\.-nlan , 20.H> 
Radyo gazetesi, 20.45 Hafif sololar. 
21.00 Ziraat t:ık,'imi, 21.10 Oda ınu· 
siklsl, 21.30 Konuşma (100 sene önce 
nasıl yaşıyorduk). 2lı.A'l Kl!s~k TUrlt 
MU%!~ programı, 22.SO Ajan!, 22.!ö: 
Dans mllzlği. 

Salı jçarşamba 
2 J l.teşrin122 ' .teşrin 

R11mıı.ı.an ~ı ~,·al: ı 
Hır.u: 169 Hızır: no 

gidilmezdı ya, görülmckteai;., 
Epeyce i!crledi, Tuhaf ~ey.. Halinden memnun olnıQ:an in. \'nkltler \.'usatl c~~ Va•atl l!:zanl 

Ortalıkta lrnnse'er yoktu Simdi nnlıum ;)npacnkl:m cı.-stllumller- GUnecıt 6 18 ıı :>G G ıs 12 u9 
i;ı de çat~llaşmrştJ, Yoı' .. ikiye elen lıiıi ele isyandır. !ls ,ıın için mu- do~ 
ayrılıyoı-du. 1e yapacaktı? Yu- } vaffak oi•nııyı güz.c nlmIS olmak Öğh il ü9 6 98 11 58 ti S9 

karı giden tarafa mı. aşaı'.tt mı il.k şarttır. !Uuvcffnk ohıı:ık m:;e~c.. İkindi 
c:apaca:.;tı? B~mı iki tarafa c:e- • yn.tnız ar..ııu, lrnde isi clC'gıltlır. l{c;· • 

11 5' o 87 it 57 9 p 
17 %1 ıı 00 17 19 ıı 60 

virerek ses'endi. bağırdı. Cevap tmUnl"n ıba.zırlnm~ dMll"ıd•r. 'l'anıı 
veren olrn;..dı, nıı imkanlar n:ı .. rl Jııızır!ıınır, tnısa:• 

ıs a3 ı sı 18 3ı J sı 

4 39 Jl 17 4 40 11 !O 

Yukarı J?"iden yol dnğ'lara N- turlii 11lrlfüfür. lfnknt hcı?bi ele bir 
lrar hissini verıyordu. Aşağı no'ııtaifa b;rıcşir: Mmnffnlu~ct U-
do~ u sa pt'. On dakika kadar rnidi ~ 
ilcrlooi. Ahbıı.si salf.:ıııatmı hıran isyan, 

Bu yol da bil' Jeğirmende ni- iiylü hranları, i 789 J<'rnn rı ihU
hayet bulnıu.<>tu. Artı!;: dci{ir- ıaJi, lfH7 Rucı. :t"nş!st i yıml:m 
menden baska sığınacak yer gibi .. 
kalmı~ordu. lbralıim dfü~ündü. Bunlar n!unıffoli ulım:<; isyn_n. 1 Bir doktordan şikayet 
kapk~ranlık bir g.::ce ... Korlmnç lıırrlır. Uu ıs"anbrm rımutffıtkıl e- Okuyuculnrımızdan s. Erg(lven dUn 
ka\·alar İnsanııı icioi titreten tini temin e<len bir f:Qll sosyal ~- matbaamıza gelerek ı;~ şiktıvettc b:ı. 
su· çağıİiisr... !~ütün bunlara bepler ''ı\rdır. Yoni 5nsanlıtnn 1 - tundu: 
raJ!men ba~ka yer yoktu. Kor - ·an lı:ı.reketine geı:mclcri için mu. Pazar gUnU rahatsız oulunan re
ka korka değirmene vakla!itI. \'111 (aloycti madi b'. urette görllr fikamın muayenesi için Belediye kar 
Kapısını kolayca açtı, Mtitema- ~i i olm:ılnrı !ii.z.mıchr. 1!1Bmdaki munycncb:ı.nesim!" dol~tor 
diyen dönen t.:ı;. s~rei'm edi~: :\lu\1\f'fakıyeti mn.dıli bir ~kilde A ya mUracaot ettim, saat dolru:r:du. 
bir gürültü ıle oı:<ulduyordu. gürlir gibi obna~c onun tel.-oik rnsı· Bir f!tıat sonra gelmemi söyledlle!'. 

I<:i zifir 1r•bi karanl•ktı. Hiç tal:ırrnu ~ahip olnınkln d:ı. m\im- Çay içiyordu 
\'akit gec:iı ıneden deiYirmenin l;üıulür. tstanbul postanesinde telsiz m-c. 
mısır konan kısmın iroinc ı:irdi. ı'He el~ füıma kralı 1'a.rlıeıı bir muru bulunduğumu, nöb~tç! olduğu. 
Tüfeğini kucakladı. ba.•nm diz- "im Rom& ~hrinin 'kapıl:ırından dı.. mu anlntmnkla beş dakikalılı: bir 
!eri arasına sıkrrtırdı. Gozlerini :ırı ç1kt.1. Ahali i<;J'an et.O, l•ate im. 
yumdu. öylece knldJ. pıl:ırım kapadı krnl surların dı m· 

Kaç saat gtçti ... Farkında de- llıı, !;aldı. İs,lttil tnj\ :ıffak oJrlu, Ro
ğildi, Birden gcırip sesler gelme· nındo. cümhnriyct. u:ııı etlilcli. Fo· 
ğe başladı. Yerind:m k.ımıjd!!.- lmt bu. basit i-)"tlllm tcb.11i~ tle ha· 
m.adan dinlew. Adı ar.ası kQ.U • ilti. l{caluı prestisi lm u .. tı. 
miyen zil se::ıleri.. Fak.ıt kale kapılannı 'l ıkaca.k, ~a-

mesafede bulunan Çarşıkapt tramvay 
cadd slncl.ıid c\'imln adresini \'ersem 
gWlp gidemiycceltlerini sordum, gl. 
derim ccvnbım vcrd~. Te~ek'•Ul• et 
tim, mUsterlh vazifeme gittim 

ı ·e mür.ascbet. Gece yansı but ı.ak bedeuleıindeu gedil< aça. 
zil sesleri nereden "e:cbilirdi? c:ık t. hı ip ,n .. ıtnları )öktu. 
Kalbi ~·erinden kopacak gibi çar Uanıtun icndı kuleleri tuzb buz 

Ylm1I d5ı:t s:ınlllk nöbetimi ifa e. 
derek vorgun, bltkJn cv!ml3 döndil. 
~Um zam:m refikamın ıztırabının art 
mı!f ''e kıvronm:ıktn o1du~n·ı teeıı· 

6Urlc gördUm. 
pıyordu. etti. ToıJa :ıhip olan :ırl ıl· ı;; tola· 

Yoksa cinl~r mi basmıc.ıtı. E- nıı dm arları arlrnsımlnldleri nıhat 
Doktor wz verJ.0 • halde gitme. 

mlşU. Seb bini anlamak üzere kcn. 
dlslni mnayenclır.neslnde nradmı. kim· vet ibunlar muhakkak cinler o- lmıılmıı:rordu. 

lacaktı. Şimdi kapıdan içeri gi- Feodalitenin inhir liııclrn "om· 
recckler, onu verinden çıkara- mutln1• lirntlıklarm uzun z:ı nun i-.. 
caklar, arnlarına alacaklar. bir til>Wlt 'e 7ııliimlcıini lle' m ctıi
müddct oynattıktan sonı a ho- ı·C'n ellerindelii mıuldı Jm\"\'ctlerdl. 
rozlar öterken pa~alıyarak bi · ":Uükiımet darbC'"I frlmifri,. mUı 

• vt b:.ılamadrm. 
Var.iyeliml sız takdir buyurun. 

Dokte>r gidemiyec~gini bıldlrmlş ol. 
ı;aydı. tıaşlm 

1
blr doktor temin eder. 

reı· ta.rafa fırlatacaklarfü. lıir ~ser yll7.mı':' ohu bir ibı.lyan 
İbrahim bu düşüncelerle ~- mliallifi eserinde• ; y~n'nı·ın gitr,ide 

ğul• terler dö!ıerken k;pmın ~- teknik sartlnrını tlcı:_:i .. tirtliğini mi. 

diın. 
Ala:uı.dıır makamın Jıl:krı t ııazn.nnı 

cclbcderim. 

çıldığmı farketti. Aradlın hır Enlledc aııl:ıt.rr. 
saniye geçmemişti. Gök güı;:~il- r.a,r.iin n ·•ı.eri telmik • artalar ı . 
tüsünii r..ndıran. bir se. degır- hncln. i ya.nlnnn lıolııv olmıYn('ağı 
menin içini doldurdu. Bunu mü- mnh:ıkt. lctu. Meğer l i mü tm lı 
teakip <leğinnen yerinden sar· \rendi ' s.t<ılarını t" uıı, cdc<'rl• 
sıldı Anıda bir kn1m b;r boru- bi- tı ·l .. fi rı:hi ·c~e !thlJ) ol"u.n. 
dan 'üflenir gibi nefes almalar hc.nü:r. muı Her hir dnnııncl ı olaJJ 
duyuluyordu. Gürültü ardı ar· 'Ji,. tr'~nı!ckei iı;in da lı>~lc \ıir hu~ 

.... \O.\K.4i 1 iTh: 

Er, ,.,.ı lyı 

Buğtaydnn :!7 24 :.ıo 

Arp:ıdan 4fı ıı ... ,ı 

t'°ı'lmd n 234 170 117 
B '\ t: \l\I ~~MAZI 

kası kesilmiyen bir bombaı dı- hı• '"'ura ntma•1 ız olur. 
o. 

\ 'a ıılf 

man &nmı amlınyordıı, 
İbrahim, h;-: kımıldamıyordu .. 

Fa.kat birdenbire dizlerinin a
rasına' sıkıştırdığı başını kal
dırmak mecburiyetinde kaldı .. 
ÇUnkii, göz!crine şiddetli bir '-
şı1t b iizm<'si clolmuııtu. 
Doğruldu. Gördü~~ manzara 

hiç akla gelmiyen bır ınanzal'll 
idi. Değirmenin k!luısı. arkasına 
kadar ac;ılnm:. verde bır cob~n 
kıvranıyordu. Sabah trnıam~!e 
ağarmış. u:ıanan düzltildere yuz 
lerce koyun sürii halincle. F*'._~at 
bundan daha ~o:c ha y'rt."t eaıle
cek 'bır <>eY v"'rdı tbrahim, ba-

9:$ .. • ...... 

şım kaldtrdrgot vak;t oegıı m~ · 
den koca bir ayının fırlndı~nı 
görmüştü. Ayı ınüthi~ b;r te-

iH.l esinde tebzcleıin bUn\ esinde:.i 
sertlik ı;iderilnıic: olur. Sebuılcr ne 
b"'3d'.ır tau ~ıurs~• o kadar kn)nOT' 
ıru ic:i':ldc az dt:rrr."'rı mrı't~ad·n te· 
~ıiııir.e kf fıd r. Scbzelcı i kaynnr 
~u içcrai.n~ atnc•.ak yerde sıcnk hu
Lardan gcçirnıe!t :ıynı hiLincti gü. 
Tebilir. 

Bu n.mcl•>r.ltan ı;.:ınta csa en ;.c
"ıl olan sebzelerin rcn"'i beyazla-
n. Onun i~n ba;ı:ı1aI1 beynzla.<;: n 

eebzcierc tekı ar yeı;il rC'ngt ver.r
ler. Iı,akut sadece mii~teri1cJin zcv.K 
Jerini ok~ıımak iı;in yarı lan bu n. 
meliyeni:ı hiç hir amdi fı:ıydnsı 
yo'{tl'l'. 

B:ıı;d;;,, .-Jııra ;.ııpıl ... n "t~.kın ... 
L•ı:ulli.ıün l''.lS.1 yapıldı ~ıı.ı Ja ayı ı 

·- l c ... ecegiz. 

CADRiERTF.M eranı 

- 1(i -

bir tavırla: 
- Hulgar, Bu:,!'nr! diye bağ-.ı·dı ve !?:Öğsüııe dnha sid-

detli lıir yumruk indirdi. · 
Ma~ruranc bır seda ile. vaıııla 11 bu takdim ook şey 

ifade ediyordu: · 
- 1ştc, gorü}or musunuz Bulgan? lşt.e Bulgar bu

dur. Siz y~lnız Sii~vnitsa (1} kuhrarr.anını ve Balkan da· 
hibini işitmenıişsir.izdir. 1şte, şimdi sizin kat1jınızda na
lürzl bir şc!dlde arz.' endam ediyor. Onun ne gibi mucize
ler vapmıra kadir olduğunu biliyor musunuz? Sade b;ı 
mu? O daha nelere nıuktcdirdir bilseniz? Bulga~iar bava. 
ğı ınsanlarınış ha.! Gidi çıfıtlar sizi! · 

Bay G:ınünüu bu \'ntanpeıvcrlik İle) ecnnı bira2 sü 
hlın bulduktan sonra: 

- Abc, soı· iki alı~. ba~un var· mı?. diye sordu. Bak
sana., ayaklarım ney<: dormu~ .. 

Hakikaten Bc.y Ganüııün ayakları Apol0na. model 
o!acnk vaziyette değildi. Çorapların boyalan, z.aten temi?. 
olmxyan ::ıyı:ı.kl:ırm:ı. cıknll§tı. 

Maam:üilı, • kirliJ'';:le" Bulgarlaım hayretini celbedC'
mcy.z, çünkü en rr iş fantaziyeyi bile bizde görülen 
pislikten daha. 1mı bir şey tnsn.vvur ettirmiyc muvaffak 
olamayız, 

Stoyço, bu sö..:cı 1 h~ay(·sir:.ı bitu di. 

BAY GANf'" ''DRI:ZDEN' DE . 
T{olu: 
- Benım d~ B y Gf'r•u ile Drezd.cn'de biı 

marn oldu. Anli\tmamı ister mi iniz? 

( 1) J.'~8J J.e Sırıı!J.ı·lrt Bıtlf!ı.u·lıı, aı a~mıda Hf!Pıla.n 
lıaı ptc Sliımilsa C:c ııcn ma1ıal le nı~lg11ırl<ı1· So·pları vtıı· 
ııı i~ lcı di. 

TASHlH 
!l • 1U - l941 ivı hli saymıı:::.d.a çı7wn kı.smııı j ıwi .sa,•

fcııııt, 12 m·i satın 'l/Crinc ,<:-ıt satır o7mnacaktıı: ''Gittik. 
Tlodr>mckı ~ boıhttı ,ıta, indiı dileı Ba!J Ganü" ... 
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Bt)Y\rK EIE 

MUCiZcLE DOKTORU 
Yazan: fi.irkçesı: 

PITiGRi Ll.I ltttUZAFFER ACAR .... 100 -..-..-----· 
ı ı, çi~klcri telefonla birbirlerine Glotenburg'da badem ağ ... ç'r,

rı çiçek c.c:nmıl.;ı.rdı. umumi balı. 
çelerdeki mavmunlar da vavru
lariyle türlü oyun!: r y ... pıyorla. 
halkı b~lar.ına topluyorlardı. 

Cinci, bab1<>1nın söyl.,.diği J!tbi 
insanların \'ÜZ binde bir de e!'e 
de akra~ı olan bu hayvanl.,ı· 
dan hoşlanmıy<iT'du. 0ncı dl· 
kin güvercinlc.ıi seviyo!'. on!ı:m 
avucunda sakladığı ekmek par
~abrr. mısır taneleriyle ~o)uru 
rordu. 

Güvercinler bu 1:-üc;ül• \'a-.ru • 
nun eline bile konuyorlardı Ha
zan bir tesadüf eseri olar~ .. k· Cin

i cinin yaptığı sert bir hareketi.: 
1 cı;üvercinler u~a tr:Je ~eu"' s.z 

1 

sonra rüzgara ntılmrn rr.ekt-lnı 
parçaiarmm yııvas yavas veı 
dlişmelcri gibi ~vcrci"1! r tckrm 
Cincinin eline döniıvorlardı 

Cincinin güvercinleri aoyı;rdu
ğu p:ırkb. gızli bir hoparlör mun 
la.%9.m fasılalarla Eu sözleri t~k
rarlıyordu: "Çimenleri C'iö-nemc
riniz •. Çi<'ekle, i koparmayınız . 
Güvercinleri ürkiltrr.e}iniz .• Gii
vercinler bu bahçenin şiiridir .. " 

Glotenburg bir kr.dın farrı.un 
dan ida-re edilmekbwdi 

:Sunla.r boş ihtarlard;: Pazl3~ • 
dı bu ihtarlar .. Bu hııbçeye de
vam ede'1 kimselerin hep:>i disip
line uyan kimsclerdi. ~az.ı ro
cuklal." emirlere riayet etmezse, 
o zaman da. bah<;enin bek~ilen 
göz yum:n'lar. ~k1arı d'fooe ~ 
ler ve Jrlj\'er.cinlc.- telmı.r gelir-
di •.. 

Bahçenin tam ortasında kurc-
1 u olan taraçada mükemmel bir 
orke.stra hemen her gün konser 
veriyordu. Bu orkestrnnın §eiı 
öyle klüsik ork<'stral3rdf\ görül
di.iğü gihi asn.!li f.;ı.zla ve fuzuli 
harel>e.tli bir adam değildi. B!l€1-
lds gavetle canlı ~empalik bir 
kemancı idi, sene~crcc Budapeı;· 
tenin Çığan orkestra la unda şef· 
lik yapmu;lı. $emputik b:r tip. 
ti. Ekseri zamanlar y~ı ini ter 
keder. halk ~asma iner. ı . ..ı.dn • 
l:ıra vaklaşn ve tel u~uınde o~
nıyan notalarm bütül' ihtizazı 
ile vücudu t itriyerek kulağına 
·ndar vaklP.ştı.ı?1 ~üzel kadın irin 
çalardı 
Ağaçlar Q.t·asmdan g~en or -

kestra sesi Jansf"nii.: caôde;:lııe 
kacia.r :uzanırdı 

li'akat bu umnmi lıahredc pek 
c:ok r.ocuk vardı W! Cinci bu ka
dar <'Ok çocu~un bulunöuPıı yer
lerden hoşlanmaclıılı i!::in her gün 
baM.~ivle gittikleri tepenin vo• 
!unda ko,Cjm:k~an varı '-ahşi çi
rclder. •biıbirlerinc 'ircn. uzımnı, 
otlar toplama ktnn a vrı bir ze\i\ 
dm·u,·ordu, Cinci bövle unn::ı • 
rak birbirlerine .bağlamın otlaı ..... 
çic:eklere: ''Telefonla konuşan 
<;içekler .. " <liyor ve hakikaten bu 
d~klcrin telefonla aralarında 
konuştuklarına. inamyordu. 

Babası. klZina. çi~derin. otl~-
1·ı11 telefonla lromı.şınalanna im· 
kan olmadığım, tabiatin bu otla-

doı_'l'l.1 uuı.ndığını anlatmak ist•
yor, bu gibi çi921derin nebatatta
ki i imlerini s::ı} ıp clöküyordu. 
l• • J,::ıt Cınci babasının biitün lbu 
ızahac !la kulak bile veı"IUiyor. i· 
ııannıı oı: 

Havır. baba. o'. .• maz Bu 
kadar güzel yn.'.J::;.11i otlann, ya. 
bani ciceklerın bfil:lt nebatat i -
imkrı alınalnrımı. basit tabiat 

hadi eleri; le izah olunm~larına 
lmkan voh"tur. Btn bu çiçeklere 
ki fon <'lc.ek'cı i dıyonım. onlar 
telefonla Mı :;.iı krine mu11akak 
ki l'.('lk g-ıı· t.l hikay-.IN' anlatıyor
lar .. ; 

Dıyor. \ 't' bab~ Cinci~i bu 
r.ı.rinarn b.r t'i Ji, \'az;;ı-eçiremı· 
vordu. 

Ci ei f kı."... :u~kn kop~.:: i Tc -
bu~ a "-' ~ ... tenn~ balı ediyordu. 
Knteı in uaforn ku ..ı,..e hak vcrı 
oı du Knterm "!'..im hal.;,nm re, 
mıni ( ız.J:,:ı. diktiği bezden bıı 
b !> kti Bu htcbe:rn ... ;{zı l erind 
kn mızı bir leke. r.vzlerinin re . 
ı inde zortin rt imleri vardı. Fn 
knt her zaman beraber .., attığı. 
bir d.ıki\n i<:in ol run kollarm • 
d<ın nyırm aığı. hatta çikolata
lar ıııı bile beı-aber yediği ıbu be· 
br,:i c:nci dimy~dn mevcut be· 
b ~lerin en ,L., .. li olarak görü -
vordu. 

\'e :ık.~umi:ı.11 bahçeye do • 
n p l:ü ük kovr:sıne. doldurul -
mu olan nebathrı. c· c~kleri bir
birinden nyrı ay~ı ',•erlPre diktik
ten ~onrıı bunlan kendi aralann
da cereyan eJen konuı:;ma1~ra 
t"rkeden Cinci s. ·ır li bebeği Ka 
ter:ni ahvoı 'c bir töşeyc ceJ.;i
ler~k ona ünün hr di.sclerinı an 
lıı.b\ ordu. Katerin eski Biznns 
b:ıkircleı · ni ~ndıran ma.:mm ' u
.U İl.! ..anki }.üc:i t Cincmın ·bu 
ı:.ii 1 erini dınliyoı du. 

Bir giın Cinci dıktıği ~ içeklt • 
rin • lrııfındo..ki runmr.:a.1' toprak
ları oastmrkrn bir vandan da 
Katl'ri' <'. • 

- Hıliyoı mu n l-..'4ld ın M 
ı·e~l öldü?.. dedı. ı- nı b:li} 01 
musun n~en o'n..ı? Yem,..klcrı 
dğncı:ıeden yiyor \ ..! H,;ak çoı · 
banın üzcrınc bu.z'u su içhoı
muş, GrandÜ.""'S lrocs.sınm ölü 
ınüne a.~Iadı. ; ğl..,dı, hem de ço\ 
ağladı. O kr.dar lti ~ğlamak icir. 
nrayından bile çıkmadt. Mare· 

< ale c;o!· munz.; m bir ccr.m:.e n•e
'asimi vaptılar. H ·1· taraf 1,apan 
wştı. Bir mnre 'al öldfığU za 
mnn o gün kimı:;e l;a.hve'erc. ~1. 
herlere t_;ıtnkz.. Merasimde bil· 
tün pap:u•lar. J ·ıhi'1ler, rclıibel 'I 

rı.sl.~rler ve vekiller \'ardı.. Ve· 
kitlerin ne oldu~nu sen biliyor 
mu.sun !{~terin! Yok hayır, da· 
ha bilemez::in. Manşı.lin tabuh1-
nu taşıyan top arabası üzerinde 
dört m~-ılt.> yanıyor ve bu me~a
ieler, cıiyah, ('ok sivalı blT öumcın 
çıkarıv,.,rd ıı 

(Devamı var) 
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l{al!it:k .. Büyul~ havuz.lu biı yaz banyo:.ı.na doğru 
h.uJ.a_ndık._ "okl;, g~dcrken mühimce ibir şey gördükçe Bav 
Ganuye gostermeyı ve iza:11at vemıeyj münasip görüyoı. 
dum. Fakat dikkat ettim. Ba}• Ganü izahatıma kıırak bile 
asmıyordu, arada ~ırada: 

- H~. öyle mi? 
Veya: 
- Bilirin: ! .. di~ eı ı.;k pe · cahil olmatlığmı gösterme'· 

istiyordu, 
. Veyah~t &öz.lernni, on izah etmekte old~um mcs • 

le ıle inç ~ lakası olmıynn ibir sualle kesiyordu. 
Ona, Marya Teıezaıun heykeli hakkında bir şey arı. 

lr.tıyordum. O. beni kolumdan çekti: 
- Hele. ~u kt.ı:. ıd~ gelen mavi fistar..hya hak! .l as•l 

buluyorsun? Aıbc, filz, kadmlarm hangisi onlardan haıı;.:-i. 
si değ!l, nerden tanırsınız. ' 

Ben. cok kere yanıl ırım diye sordlı ve 511-Ülİll!İ revtan-
l'a lı:r ,::.z l.mı>m"' ln t~,marnladı "' · 

Banyoyu tl•ı · tıl. I,; 1 <> biı "ıb.ı tı vardı. ~n. 
~· .. v '1< · 'l r. \ c ·'-. wv Ganj 

··~ !İLll to ·1 ı .~ '• • h ı· l ·,. ı ~t cd.:!rek. ··re 
t\..1·' i. te,.;;_ r· ... ""11~ •• ,, • -- ı ·n.·ı- ··~u-
1i' rı ;i r · · t 1 r · ' • t' P l , ~ a· h 1 ı 2..l'a an 
< CJt ve ken ın~ ı ,~ t:ı (ıl, • tı"l."c i\P lıi 1ednl ifade et-
me~ ist€di. Kı:.r., Bav h.miinün !hareketlerine gülmekten 
h.tıhyordu. Rıv Geı ii. ise. fe,k. ladc memnun biı· tavırla 
bıyrğrr.r büKerek l\J:ıımu balladı 

- Çe - fro:noza egt · Donınotn ! 
- A be Stoy.ço. ya sor ~alım. ulahça biliyor mu? 

dedi ve bana söz söylemiyc m"vdan vermeden: 
- .Ştiy ru.muneşti? diyc> sordu. 
nu sırada birka<· mü.:teri daha gelmiş olduğundan 

b\z, umumi saloncı girdik. Her taraf çcsçevre korldord'.l. 
1 ~ oridorun etrnfmd.ı küc;ük odacıklar vardı. Odacıkla.rm 
önünde kapı yerine ıbire perde genlınişti. Havuza tirka< 
küçük cıttdi e nd ı ·ı · 'Ordu, Ba Ganü il y.anvana · 
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n. a.da a,: .. l ,.... ~·, C\ ! ,.... r ı y aı > ,,.. , a , 
T oınurcuı< QQO n1etrede de 

Savavr ınağlüıı eni 
enihnez 

21-10 .1941 

.·.. . . :-;>' .•• ... ~ ... t' ... _··;;: 

BAŞ, DiŞf NEZLE, GRiP, ROMA T iZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK Vf. BOTUN AG ,llLARINIZı DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her vcrde uuıtu kutulan rsral'ia iateviniz ,. .. 

DOGAN SiGORTA ANONiM ŞiRKEl'ı 

ettı ,ı rl y r. m v ınıınl AnkıırnlL 

ıar durt guzlc bekler 'o h~uları 
eı hafl..l bUyU bir kalabalık takip 
der. 

Son r J ı larmm dordUncU 
tıafta koşulnı mı dn bu pazar yine 
blnlorce kin zevk ve heyecanın ta· 
' ip etti. Alın n neticeler şunlaJ"9ır: 

Birinci lio 11: 

::laf kan arnb ntıarıno. mnhsu3 sa. 
L5 ku;usu nıesnfe .. i 2200 metre. Bu 
o;ıuyu .\Jjkın kazandı, Yıldırım ikin· 

ki Ünal tıçUnrll oldu. Mll,terck ba. , ~~ 
hls ga.uyan 220, plAso 130. plllse ı • ., 
kuruş v dl. 

il inci I\Q<ıu: 
İki ya nıdn. ve hiç lto u lt~· 
ış ln~lliz erkek ve diJi tayltırm:ı 

m:ıhsu • m( fesi 1000 metre, bu ko. 
şuya dıı ~, tay gird . Suat Karaos
manm Şansı birine!, Yavuz ikinci, 
Davaltıeim tlçUncü oldu. 

MUşterelt b:ıhls ganyan 325, plfı... 

220, pll!.sc 120 kunııı ,·crd1. 
(rüıH'I\ l"o5U: 
Dort, Jlh<t .}llk..ırı )'a§t..ı s.;ıf h n 

:ılısus. Mesafesi: 3000 

nanmIAtı 

s:ıfcda de. rnldbl Savnyl mat;!Op ede· 
rek birinci, Sa vn ikinci, HihrUlcan 
UçUncil oldu. Müşterek bahis ganyan 
49S, pl!\se lGS, pl!l:ıc 130 lnıru., ver. 
dl. 

Dördüncll koııu (ceııtllmou ko~mıu) 
Saf lm.n lnglilz atlarına m:ı.hsus. 

Mcs:ı!csl 2!1.00 metro, beş nt f!'ltlrok 
etU. Bu k0l7Uda bUtUıı ümlUer başta 
Ye~ ve ikinci olarak Karanfil Uzc· 
rinde toplanmış. 

Karanfile Abdilrralımnn Atçı, Y<' .. 
tişe de Haliık GilçlU blnmlj l_.aranfil 
gayet rahat bir koşu yaparak birin
ci, Snlt Aksonun bindiği Dıındl lldn.. 
ci, özdcmlr Atmanın b!mll~ Özde
mir Uçilncll oldu • 

lrfUşterek bahis ganyan 180, plAse 
140, plD.se 200 ku~ verdi. (Bu J,;o. 
ı,uda. G<ınca ko~mamıştır.) 

nc.,incı li:o~: 

üc ,.c dahıı. yukarı y~t.a. yarım 

kan İngiliz atlarına nınhsus tcsa-
fesl 2000 metre. 

B:ı ko~yu Nerimnn birinci, Cesur 
ikinci, Heves .llçUncU olaralt bitirdi. 
Müşterek bahis ganyan -t ı O, plf\&" 
200, plll.se 355 kuruş verdi. 

Altıncı Koı<u: 

üç ynşmda saf kan Arnb atları. 

ı::ı. mahsus. Bu ı,oşııyu ~·urhan \{a· 
z:ınüı. Emirüs3ahra ikinci, H:uruş U. 
c;:iincli oldu 

l\lüşlerd; bahis gnnynn 175, plfuıc 

115, pH'ı.sc 120 kuru!J verdi. 
a ve beşinci koımlar Uzcrlndchı 

MOESSISLER HE YETiNDEN: 
TUrıtiyo Ciinılıurlycti cl::ı.lıillndo vo ccncbl mcmleketlcn!c c§lıas, lıay • 

.-an, emval \'e c1;1ya ilzenmlc lıayat, 1,a1,a, ııaktiynt, yangın gibi her nen 
.sigorta muıımclclcıl ynpnıak ve bu jşl0ri yapmakla olan Türlt ve Ii:c
ncbi şlr:tcUcrin rnümesısil!Ut l'C umumi accnt.ıliklcriııi ifa. etmek ve ipo. "JI 

tek mukabili fürazatta bulunmak l'C bu maksatlarla bllCümlc mali, tı. 
carl ve sınai muamc.IIU ile mccgul diğer şirketlerin hisse Een<edat ve tııh- t 
vlllerllc hazine tnlnll \e tnsarru! bonoları nıüba.yaa clmek ve ııızumu 
helinde ~i;-al Enhasına dahil ~lı lrntlcr tesis eylemek ve 100 sene mUd. 
dcllc devam ctmcl• t17.crc beheri 100 lira l>ıymlindc Ye hnm!Unc mu. 
harrcr 5000 hisseye mUnka.Ycın ceınan 500.000 llra Eermayeli 

Doğan Sigorta Anonin1. Şirketi 
Adiyle bir .Aııoıılm Şiı'l>etl tctlriccn tc:,ldlinc 11.10. l!l 11 tarfü ve 

S02S sayılı vesilm :ile ınc7.uniyct LsUbsal edilmiş olüut:,~ ve bu :ıirl~cttn 

lıa8Ilalı saflyeslııücn yUztlc 15 i ihtiyat. Hltçcsi tcfrilc cdildlktcıı .eunra 
bakiyenin yUzJc :!5 ııln Mccli~1 ıunre ll.zalurile müdiran ve nıcınurlanna. 
\'C yllzde 75 ııın de lı1sse11aı lar Jlluha.ı:ıııas bulun<iugu ve tesis lı<'yctl u. 
mwnlyesinln :ıcrmnycl tılı·kctın t.amıımınm taahlıUt ve yilzılc 60 nrn 
tediyesinden sonra. 10 gUn zaı-fınüa ~telerle usulcu yapılacalt iltllıdıı. 

gö::ıterilecck gün ve saatte lstanbul Yeni Postahane arkasınuıı. TUı-kL 
ye 1mar Bankası meı ı,ezlnuc toplanacağı Ye lıu ıçtlınıı. scrnıtıl'Cnin JG.. 
aktı! nısfı Lemsi! edllmcdlk<:;e nıUzal{crclcre b:ı§lanam.ıyncaf;"l ve her 
lusse sahibinin bir reye :.ıahlp Ye ancak bir şahsın hl8so mikdarı ne o. 
lursa olsun azami 10 reye malik olacağı ,.e kararınrm mevcut hlssedıtr_ 
ların ekseriyetle ilUlıar. cdUcccğl ve scnnaycl şirkete iştirak arzusunda 
olanların 21-10.1941 tarihinden itibaren 27.10.19U tarihi akşamına 

kadar 1stanbulda Aşirefendl caddesi.ndo 35 numarada. Türkiye 1nrnr 
Uankasma mUracaatla. iki nUsha i·tlrak taahhütnıı.me-si usulü dnires!n~ 
Jo tanzim ve imza ve taablıUllcrinln ;yüzde 60 m.ikdartndaki lx'<lcllnl de 
derhal peı:ıinon ödcrneleı·i lUzumwm mUbcyy!n iabu hfilll..sa. musaddak 
§irkct esas mukavelesinin 8, O, 11 ve ticaret kanununmı 281, .ZS3, .ZS7 ve 
288 J.Eci maddeleri hü!<Umlcrlne tcvJiluuı ilA.n olunur. 

Rocai Turu! 
Emin Tanaa 

llllhcndls Eııvcr Adalcan 

Mühendfa Haydar Salih Tokal 
MUhendla Nihat Geyrn:ı 

••z•ı 
Adalar Malmüdürlüğünden : 

Semti )leyi.il Cinsı ;\luhamrnrn hira"ı 

Sedefadnsı B. ndn Balık Yoloycri 1200 lirn 
l\'.a.mlno .. .. 400 

" KöyönU llurgnz 
" ., 100 

" Manastıı " 800 ., 
H'alUt .. " 

2100 ,. 
Patridis • rarlik 

" .. ~91 .. 
\'ulmrıd11. ovsn!ı yn?:ılı n ndct oalılc YOli mahalli kiray~ • vcrlkccğin. 

..ıcıı talip olanların ihale ı;ilnü olan 2i.10.9H pazartesi gUnU saat H de 
Al.lalar MalmUdUrlUğUnd:ı m\lt~şekkll Eatr} komisyonuna mUracaatııı.rı llll.n 
olunur. (91lu) 

Fakat Ank ra yar laıının b:.rinc 
ftn ındanbcrl mı.vaffnkıyetlerl tc • 

' i cd n Tomurc ık binlctsi ve nnlre 
norU Bayramın ı) ı idaresi sayesinde 

Uzel bir ko u yaparak bu uzun mc. 

çıfle bııhlS l liraya mukabil 1700 ku· \ 

ruş verc:1. -=:========================================================. 

-1•.l:-

Bu haftal,I koşııl.ırda beher ıl ı • 
başmıı. Anltara yardım scv"nk '- • ı 
miyeti tarafından bcs kuruşluk ıir 

teberru makbuzu verilmiştir. . 

oda i~gtl ttık. Bt·n çabucak .soyundulll VP •hl< havuz..1ı 
girdim. 

Birkn~ Alma:ı · uyWl jçinde yavaşça adalclerinı ~eri-
' or ve pufla ·ara\ nefes alıyorlardı. Ben suya gireli ha} li 
va.kit olduğu h 1dc Bay Ganü hala odasından cıkmammtı. 
Perdenin arkasmdn bir takım ~işe takıl'dılan ve Bnv Ga- • 
nünün öfkeli öfkcii solumakta olduğunu isitiyordum. 

Nihayet perde açıldı. Kıllı ~öğsü ve giydi~i eoraplar
dan alaca ~hı <"n. olmu.5 ayaklariyle Bay Ganü anadan doğ. 
ma bir \ azivette arzı endam etti. Elinde bir ~ıkm vardı. 
Oldukça kiri' b;r mendile misknllamu çıkılamıptı. Çlinkü 
onlan odada b1ralrmıya korkmuştu, 

- Abe bunlann duvaıl~nnın sağlam oldu*tınu rıeı
den biliı~ir. Bir tahta. krrnıfrr: Ha, git ı:,:onra kendini 
denize t t .. 

Koridorun duvarlarına bnktı. Çıkısını asacak bir Cİ· 
vi aradı. Mademki duvardır. ~1utl.:;ık ı·ıvi bulunması la
zımdır .. divc dfü:jjnu~rordıı. 

Bana döndü: 
- Bu Nemseliler de ııc b<t} ağı insanlarmış b::ı ! Du. 

"ara bir çivı bil~ c Irmak akıllarına gelmemiş. Sonra da 
bize bay.::ı.fb deri r. dedi. 

Nemselilerin 1''-·k Jx!y, ğı in&anlar olduğuna tama
miyle kanaat getıraikten sonrn, ınendiliıri mütcrcddidane 
odasının methali orüııe koydu. Ne olur, ne olmaz. yıka
runcaya kadaı m"h gözü öni.inde bulunsun. Gene bana 
Jönerek: 

- H~} ! Ço~ua. Ren }ıem vıkan. hem miskallara bak, 
1'euı de bana ba • ne yapr.cağ'ım_ 

Bu s zlcıı sö} lcrken Bay Gaııü bir ayağını lrnlchr<lı. 
uolmc e bastı: 

- Sen y"lmz bak! .. 
Bir nyağını daha kaldırdı. Bölmenin üzerine ~·ktı. 

Bır ıstavroz cıkardı ve: 
Ynllah b:ı.bam, hop! c1ec1i. 

Harnda tahfa.k alarak kendini havuzun ortasına. fır;. 
ftJ" Bav Ganunün <lu nıesivlc etrafa fırı. ·an ..,ulnr. şinı, 
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dıye kadal' ~örmcclilı:l{~ıi bu ~l'yclcn şaşırıp kalnm•· ol:.\.11 
Avusturyalıların suratma. sıçradı. Merkezden kenara doğ
ru fırlıyan dalgalar havuzun dı31na kadar sı~dılar. Bir
k~ saniye 80nra sakinl~n suyun içinde Bay Ganünün 
yorgun hareketleri göı ülüyordu. Biraz sonra da suyun 
vüzünc cıktı. Araklarirle yere basarak gözleri kapalı, ku· 
!akları parmakhriyle tıkalı olarak doğruldu ve l>ilflcdi. 
Başından sul~rı"Filkti. Gözlerini açtı. Bana bakarak 
güldü: 

- Ha, ha. ha! ... Ne der::.in? dedi. 
Fakat benim bir şey siiylemcme vahit bırakmadr. 

Çünkü suyun iizcriııc ufki ·vaziyette yattı. Ve elleriyle 
"U.YU ~ırparak "gemici" 'QSulü yü.7.miyc. başladl. 

Biı· eliyle suya, şap diye vuruyor ve her vuruşta a
va.kl~riyle de iki tc!·me ntıyortlu. Di~cr eliyle gene §aP· 
tadıyor ve iki tckmı: <.laha fırlatıyordu •.. 

Bütün havuz köpürdü . Sanki bir şelalenin altında bu· 
lunuyorduk. Havuzun sulan ta§tı. Su damlaları ta kar
~ıki duvarn k:ıdat• sıcradı. 

Bay G~nü sUİ<'.l'lII a.ra.~111<lan: 
- Bun3 ''gemicr' yüzmesi dcrl~r .. diye bağırdı. Dur. 

ı:.imdi de onlara "''apur" u r.ö.~tereymı .•. dedi ve arka üs
tü yatarak ayaklariylc kiipüklü suya öyle merhametsizce 
tekmeler atmrya. başladı ki ,sular ta ta\'nna kadar sıçra· 
} orlardı. Vapurun çarkını tasvir etmek için suyun içinde 
ellerini döndürmiyc ve lC".·hayı tamamlamak maksadiylc: 
"Lüpa - liipa -· lüµn. - lüpa. - fuuuy!" diye ötmiye 
bi§laUı. 

Almanlar yerlcı inde ta.s gibi donakaldılar. Onlar lıer 
ilıtimale karşı arkad~rmr şarktan yeni gelmiş ve <lah:ı tı
marhaneye ~rmemiş biri z"nnettilcr. Ben onların çehre. 
lerinde, hidd~tlen ziyade ona k:ı.~ı merhamet oh"Udum. 

Bav Ganü ise Avusturyalıların çehrclerlnôc kendi 
,'la.nalına. kar~ı sonsuz takdir görmüş olacak ki, <:ce1e !ha.• 
\'\tzun ml'rdivcnlcıfoi <,:ıktı. Ayaklarını ~ererek doğmJ . 
du. Alm~nl&ra mağrurane baktı. 

Ve ~dit gö;.süuo yemra'k!aıjlyit vmwak nıu -..ne 

Cilmhuriyct Baym.nıı 
Fc\ knllu~c c;cklll • Jlliı nı 

tkrıını!l c lknunl)t' il l'UUll)C 

.\ ıll.-di !llllidıtrı Tutan 
J,ir.ı lJrıt 

1 50.000 50.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20,UOO 

6 r •. ooo 30.000 
20 2,000 40.000 
.co J 0110 4t).IJ(JU 

80 {jl)IJ ıo.oııu 

400 100 40.000 
t.000 Hl 40.01)0 

~0.000 2 l60,U1)1J 

s~.55o Yelıün .• 
ram hlld 

~ J~ira 

\"anm bilet 
1 llr.ı• 

Dcmiryoll a rı \ 'C Limanları 
Umum idaresi i lanları 

Devlet Dcmiryolları Dokuzuncu işi 
Miidürlüğünden: 

lstunlıul • trzunl,öpril • :Kırklıırrı• nrnsmda 1 ·lem J<t• _ ~ 
yolcu ı.atunnın l.nrifcsl 22.10.041 turllılnden itıbcren a~, 
ıleğiştirilmiştir. 

lst nbu!d•ın lcnlllı: 

\arış 

Kumkııpı lrntkış 

vnrış 

Yedlkıılc knl'uş 

\QrJ~ 

Z~ytinbuınu kalkı 

\"'ll'JŞ 

ı.ı:ıımıtoy kıllu 

Yarış 

Ycşıköy ı alkış 

var ıs 
K. Çekmece kalkı;ı 

nırr, 

Y. Burgaz ltalkış 

Yarış 

l~partrıkule kı\lJ'L' 
varış 

öıneı-11 ka\lnş 

varq,ı 

Hudımköy kıılltış 

Bu katnr Hndıml,öyden itibaren 
lir. Mıılıtert'm halka il!l.n olunur. 
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8.11 
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9.40 
0,41 
!) 52 

o ... 4 

10,0 ~ 
.10,05 
J0,18 
10,25 

esl<l tıırifesile 

"Vakıt,, tiabevi in ~~ 
neşriyat ndan bazıliii ~ 

UtıJ'li\' ı,enı~I -ıay ıtuu YR~ı - HlkAyeler - Ul',KIB f 
suı{ı s ııl!I 

..:t;:ui ~"~i.rormıı - Honınrı - tHJJ;ıt,\~ ı..mıtÇAI\ 

!l) Ucr,,tt- <iıı.a:teı:i;ik - ~t ·f!..ıL ALrl Ü 
l<ıerlisı 3lrb'u,11n Jb'17 • :.elJ.1 - HAKh.J l 'A.Klli. U~ 

Uı;üncii e;ult:uı [l)ı•lı11.eılio ~ilı•o»f IJllğUııtl - UU.:\ll fll~ı\l'I 
h.eudi l\cndlııe JOOO kelime ti•• r:~rl'tic1 - ırramuı:ca liitııll' 
h.ımaı lıı•ndlm ıouu ı.ellmı.ı il• bğreticı - Almanca liitatıJ 
Kendi kcr.din? 1000 kelime •ır öğrı~tlct - ln:;Uh:ce tdtııbı 
bl.cri 1'8mus - ŞALAH.\'ı 'I 1l\ lill> 
lL'l)R. ııı• 1ııı - ~·.mnn '-:.\fu\:'11 HA::;tl\J U. 

, 

Otel yapılmaya elverı 
kirahk bina 

\ııkara cadd<.:.')iuiı. er. 1Ltıteber ycrhı:tc lc\·kahıdc 
\'adar \ c a) dııılık bir bina kiıaldittr. 

\.'akit t;ai:Ck~I lıJıırclı.,nc~lnP :m.!racımt, 


