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lllerikadaki h.LMAN TEBLiGi 
SUih 

~taftarlığı 
ı.._. -~PA.rı: ASIM US 
Lı hııın ~-

Baltık 
adaları 
Tamamile 
işgal edildi 

"""'UJa ""''')'Ctler mem· 
~er ele ku,anmakta. ol· 
~~ ler ~ısında. İngiliz
~' lıların Jıal<t~i hi,leri 
..-qıı 111111 Ordularıyla çarpışan 

oıcı ~ ;<'rı:ekten Ru,,Ja 
. llgu k . adar Jngiltertı 

'ld11~ ha"!- ettikleri mcy
~el 1<:ın ln.!!.ilizlerin cl
(l ~ Yardımı yapmak is· 

ıı fıaıç süphe yol.:tur. J<'a
\ı~."P gemileri harekete 
~-~\oı;tok'u bgal eder 

' :RusS'lıya yapılacak 
it l;e,;cccği bu yegane 

&ttııi~~ olursa Amerika 
ilıidıt~ ile i c miid:ı.hale e· 

v.· i\ı · Hatta So\yctırr 
~ lııg~nya~a ka~ı mülte· 
'"'it! le.re harekete ~~e-

flııa:lcarct gemilerini si· 
lıllt 'e ~ıı gemileri <,jmdi· 

ı..· go11dp bölge.;I sal ılan li
.'"'\fl!ıcla ttınek l olunda Ru.t't Yapılan kanuni tek· 

ıı3._..d~kct cfkin umumi-
0111 Il'{iığı nıüna1'a~laı a 'fi tsa bu uale mii.,bet 
gfb~':'P \'erenler hak 

.\ıııe . 1 goriiniiyor. 
>"'ı tilca Cümhurrcisi bu 
~11.ıı'· •~lar olifub'U halde 
.. ~~ ltterasim tamamlan· 
~r ete bu i~le icaı> eden 

te~eriımıs değildir. Ha-
'ııı.: ~ Partisinin setleri 
~Yl' ~nı memleket ef

~ldd·ı;'n.e kabul et1 irehll· 
~ 1 hır fikir miicudele

ıt. 

l'ıu.: f • t' tb,."4C_ibt ııı ıh abat ında Ruz· 
1~ <>lduğu hıılıle sonra
~ inin müdafaası hah
ı..!ldt~et .Parti"'i ile birlikte 
:"il' lıit \ ilki racl) o ile ne.· 

ti)( •~e ~yle dl~ or: 
ıt •hlar "ulh iimltlerinl 
t~/lih,·er de\ !etlerinin S.:. aya tahakküm et

... : lıııet ~emilf'rini silıih-
~~ e "•fi değildir. Bita· 
"·~~,<la tadil edilmelidir. 
\ l\l'at ıt tarara atmak nok-
"~ ile ~lyorum. JUz ne Ja
>q. ll:e Almanya ile sulh 
ı...~e~ de,·letler harbi ka· 
~~ bulunuyorlar. Eğer 

ı., "il o,~ .,.eçilmezst' geç l" ~ "tır 
"'' \ h~ ·: t · ··a o-.ı "ı ·, 1 Yın czı mu a-
~ 'taıe ngt<ın·Po t gazetesi 
e~~ bulunuyor: 

~'f. llİJlhı nıeetl..ı ticaret. ı::e
't • bti.r aıı~ınr kabul et
~~~ ~. hır yangın üzeri 

Sı" ~ gijJsnyu serpnu•kten 
~ ll'lit y <>hnayan bu tedbir 

._ ı.~r ı\lnıanyıının ileri ha

.,~ tt..ıeıc' ?1da tok cnerj'k 
lrıı.. :ı,t la7.nnılır. , , 
"-~ bJ .\rrıeıika ef'<an.umn· 
~ r 1'a 

~b· ç ay e\'\'el adeta 
~ t~f ~rtinen bitaraflık 
~ ~ ııılllta ine ka11Jı bala şid· ' 
~~~etu"eınetin bulunduğu . 1 
~ ıta.;11 hl!' delildir. Acaba 
\>~~eıı. .. bu nıukavemeti ne · 

• .JOt• Vilk' - k ~ ifın · mın yu arı-
\~ lbni~ SÖz.lerinde tekrar 

\.. \~ t<lfy " tabiri bunu bl
~~'dıa, or. Alnıan orduları · 

~~tıı:· ,l>Q13evi7.rn aleyhine .,. J\-- . 'il ı lcJ t ._,rıkada Alman-
~ bır e a ~ıkç.'L ifade edi· 
l~~:;:PaU meyli uyan
\ '')tle t, Bu meml<-kctto 
.,. >, dlll· r Blrtığinin tasfiye
'-' ''t le ana~ bir "'ulh flkrj 
~ ~" Y:°dınj göı.teriyor. 
~ ~iıı: ~ Amerika bugün 
•~l'lı._ -::e<lır. f'akat her ne· 
~ ~~a bii~'ii'ic kütle buna 
sı ~~Ol', İhtimal ki ya. 

\~ ıı.:~i !la eri siliihlan<llktan, 
,~ '11ad,{1lan yerlerde se· 
\) g~ıttıı ~n sonra denizlcr

'tf ~l'I 5~r karşısında ~öste~.. 'ı .• 0 Zden ileri gitmi'-'e-• r ll(ı ta ,, 
li.. 'l<at .. raftan gemiler 
J• • " 11 l•ne harp ilin edil
~ ltı .t\.ı''a7.iy<'~ bakınca 

bir l'lıaııya Rusya se
~,.~'"'-il ~fere götüreb!llrse 
~ tırlld u haletlruhlyele

~:-Ulletİ edebilir. Jlitıer 
~ı~tlc ,~rın istiklallerine 

1 'lı l(l'lıal( e silahlan umuml-
~'lıı a t.ııJtı esasına dayanan 
o lllfı t.ı ~klif edc>rse A· 
~~ >,ııt,11 taraftarlarını ka-

ti) ll:"ti~uz,·eıtin kütleyi 
:J ıı<'a ~k 'a1.ifesi daha 

ı>ı itin lngiltcre 

--o--

Şarki Ukraynada 
Ruslar 500 kilometre 

geriledi 

Budi ıenn~ orduları 
takip edilıvor 

Almanlar cenubda 
şiddetli taarruza 

geçtiler 
Bt•rlilı, 21 (.\.A,) - Stefanl: 
PUhrcrln umumi karargahından 

r.eşrcdilen hususi bir tebllğ Dagoc a
dasının tamamen işgal edlldiğlni bil· 
dlrmektcdir. Baltık deniZ!nln bütün 
adaları bu s uretle Almanların eline 
geçmiş bulunmaktadır. Bir Alman tu· 
meni Cuıi bir baskın hareketlle 12 trn. 
teşrinde adaya çıkmağa. muvaffak ol· 
mu§tur. 10 gUn devam eden bir mu-
1".arcbcden sonra ada Almanlar tara. 
.Cmdan zaptctlilml§tir. 3000 düşman 
tıııkeri esir almmı§ ve altı sahil batar· 
yasr tahrip olunmuştur. DUflDan gar· 
nlzonunun baklyesl, kaçmak makaa. 
dile g emilere binmek Uzere ilten Al 
man deniz cUzütamları ve tayyareler 
tarafından imha cdilmlııtır. 

Berlin, 21 (A.A.J 
Gazeteler, ııarkl Ukraynada Alman 

ve müttefik kıtalarmın karııı konul 
maz bir şekilde Ucrıeylıılnl Ye yakn 
dan kovaıanan dü§lllanrn bir muka • 
vcmct hazırlamak için boş yere uğ • 
rll§tığIIU bildirmektedirler. 

(Dem mı Sa. 4 sı"i . 5 de) 

Efganistan 
Alman ve italyan

ları çıkarıyor 
Hükumet 
Bu kararı verirken 

İngiliz - Sovyet taleb-
lerinin haksız • olduğu

na da İşaret ediyor 

Atgan kralı Ziı.hir Han 

füıbll. '!l (A.A.) - Stefani Ajan· 
sınllan : 

Efı;:-anlstan hariciye nezareti siyasi 
i§ler mUdürU, radyoda, gazeteler ta
:afından ikUba.B edilen beycnatta bu· 
lunarak harbin başlangıcmdan beri 
Efganlstanm tam bir bitaraflık takip 
etmiıı olduğuna işaret ettikten sonra, 
Efganlstanda bulunan ecnebilerin, 
memleketin bltarafıık slya.aetino ınU· 
esslr olmamaları için sıkı b!r kontrole 
tAbi tutulduklarını ııöylemf3Ur. 

E!ganlst&n hariciye nczareUnln 
s!Szcüsll, buna. rağmen İngiliz matbua• 
tile Hind gazetelerinin, E!ganistanda
ld Alman ve 1taıyanlarm bir tehlike 
tqkll etmekte oldukları hakkında neı 
rlyat yapmlJ oldukıannı söylemiş, son 
gUnlerde Londra. ve Moskova bllkfl· 

(Devamı Sa. 4 sil. 3 de) 

ile Almanya arasmcla hakiki bir 
anlaşma sulhu imkinlannı daha ge 
ni., bir zihniyetle düı;Urunek zama
nı gelınl!f olar 

...------v AKITın 

B- UGÜN bUtün TUrkler ve MüstUnıanlar için Şeker Bayramıdır: E41er 
ve dostlar arasında tatlt ylyerok, tatlt konuşarak hatırlaşmalara. 

imk1Uı veren bir gUn. Fakat bu ııene bu umuml bayram (V.AKIT) ın 

2S inci yıldönUmünc tesadut ettitl için bize, yA.ni VAKiT ailesine aynca 
!hususi bir bayram oluyor. 

' VAKiT 1014 - 1918 harbinin son senesinde Mütarelreden altı ay ka· 
dar evvel intişara başlamt§tı. Bu itıbar ile o harbin millet \·e mem-' 

lckct için çok acı olan neticelerini, o neticelerin doğurduğu acı ve tatlı 
bütUn hMiselcri gördü ve yaşadı. Bu hlidiseler üzerinde düşüncelerini, 

1
hlslerinl gilnü gününe sayfalarına yazdı. Büyük harbln milli esaret de
mek olan mütarekesinden bugüne kadar yirmi be§ senelik bir devri clld· 
!eri içinde topladı. 

B İR gazeteni~ yirmi beş ~enelik geçmiş hayatı olması hiç şüphesiz, 
fevkaıMe bır şey değUdir, Fakat bu yirml beş ııenellk hayat, umu· 

ml haı-p mall'IObiyeti , mütareke, İııtiklll mücadelesi, Lozan eulhU, Curr.
huriyettn kuruıu.,u , Atatürk inkıIAbla.rı, §imdi içinde bulunduğumuz 1939, 

lııarbl gibi bazı alıvnlde bir çok kimselerin ta.hm.in ve ta.savvurları budu·· 
1dunu aşan çetlnliktc milli ve beynelmilel hAdiBeler araamda. doğru yolu' 
'şaşırmaksızın yürüyerek geçmiş olursa o gazete devamlı okuyucularına 
karşı vazifesini yapmııı olduğunu ~ylemoğe hak kazanını§ olur, sanırız .. 

[ ŞTE biz bugün Şeker Bayramı ile birlikte kendi yirmi be§inci yıl· 
dönümünü kutlarken muhterem okuyu1.-ıılarırruza k&?'§t böyle ne~-

E
ıyat vazl!csinl tam ve lekesiz yapmış olduğumuzu dU§Unmekle vicdani 
ir zevk duyuyoruz. Ve yirmi beş senelik bir neşriyat hayatmm her ten· 
ide karşı mUdafa.a. cdebil lnecek bir açıklıkta ve dUrU.stluktc olmaamdan 
issettiğimlz vicdan zevkini ııu fAni Alem iSindeki l.n8anhk hatla.rmm en 

{YUkseği buluyoruz. VAKITı 

Bugün Bayram 
Çok §ilktir, bu yıl da. sulb vo 

sükiın içinde Şeker Bayramına. ka· 
vu,şmuş bulunuyoruz. 

Hiç §Üphe yol<, bugünün huımr ve 
neoesini bize bu günleri temin eden 
kahraman orduya borçluyuz. 
Sayın okuyucularrmızrn bayramı· 

nı kuUularkcn ordumuzun arslan 
yürekli Mehmetc!klerinl de yUrck• 
ten .sclAmlıyoruz: dileriz ki, Türk 
ıııllJeUnln her gUoü b r bayram ol· 
un. 

Gazetemiz bayram münaııel:)etiyle 
evvelce olduğu gibi yarm, öbiirgün 
çıkmayaca.k, Cuma günU neşir vazi· 
fesine devam edecektir. 

Moskova askeri 
mahkemesi 

Bir fabrika müdürünü· 
ölüme mahkum etti 
M°'ko\·a, 21 (A.A.) - Ofi: 
Moskova a.."(}ceri mahkemesi, Mos 

kova kışlık malzeme fabrikası mü-
<lürü Bazanov ile iki muavinini 
"Devlet emniyeti aleyhinde hare
ket,, suçuyla ölüm cezasına mah -
kum etmiştir. Bazanov 15 ilkteş • 
rinde mUdürü bulunduğu fabrika 
işçile'rine "Moekova tehlikededir. 
Nereye isterseniz oraya gidiniz,. 
demi~ ve bundan sonra. iki mua • 
\inini yanına alarak otomobille ikaç 
maya te§ebbtis etmi§tir. 

~. A1ikeri mahkemenin rüyet etti
gı bu dava için yapılan propagan
danın, boz.gun fikrini ortadan kal· 
drrmağa matuf olduğu sanrlmakta
drr. 

MuS!lOlini tarafmdan kabul edilen 
DOktor Funk 

Alman iktısat 
nazın 

Duçe tarafından 
kabul edildi 

Roma 21 (A.A.) 

Alman iktiaat doktoru P'unk ttaı. 
yan mübadele ve döviz nazırı M. Ra. 
faello Rlccardi Ue uzun uzadıya görüş 
mtlştUr • 

Funk, İtalya bankası mUdUrU ta • 
rafından verilen ziyafette hazır bu • 
ıunduktan sonra, korporaayonlar na.. 
zın Glusetfe Botta! tar&tmdan kabul 
edllml§tir. .. ·• 

• * • 
Roma, 21, (A.A.) - Alman iktlısat 

nazırı Funk bu sabah Venedlk aaraym 
da Duçe taratmdan kabul edilml§tlr. 
Funk daha. evvel hariciye nazın kont 
Clano ile görü§lnü.,tUr, 

Kız ve erkeğin evlenme yaş
ları hakkmda yeni bir karar 
Ankara, 21 (Vakıt) - Reşit 1 fika.n ana baba veya vasilerinin e

olmıyanlarm evlenme a.kitleriniıı 1 ğer evlenmesim Hanı esnasında 
icrasından evvel, ana ,.e ıba.balart· ana veya babadan yalnız birisi ve· 
nnı muvafakatleri alınması hak- 18yet:i haiz ise yalnız onun nzaaı
~da adliye vekaleti alakadarlara nın alınması lamn gelmekte bu • 
bı~ ta.m.im. göndermiştir. Bu ta· lunmuştur. Binaenaleyh on yedi 
mımde şöyk denilmektedir: "Me- yaşnıı bitirmiş blr erkekle on beş 
öeni kanunun seksen sekizinci yaşmı ikmal eylemiş bir kadmm 
maddesinin tadil edilerek erkeğin evlenme aıkitlerinin icrasından ev· 
on Yedi ka.dınm on beş yaşmı :ik· vel ana baba veya va.8ilerinin ana 
mal eylediği takdirde evlenme a- ve~a bahadan y~ birisi velAyet 
kitlerinin icrasını amirdir. Ancak haız ise bu takdirde velAyeti haiz 
mczkür kanunun on birinci madd~ olanın rrza.lan almma8I lüzumunun 
l!fae göre rüşt on sekiz yaşını ta- fevkali.de hallerde bik.im ana baba 
mamalamakla be.şl.ryacağma naza- veya va.siyi dinledikten sonra ev
ran on yedi y~mı ikmal etmiş bir lenmiye müsaade edeceğinden bu 
erkekle on beşini bitirmiş bir kadı- kabil \'8.ka.lania evlendirme memur· 
nın bu yaşlarda iken reşit addedil· l~larmca. muvafakat alnwnaama 
melerine imkan bulunmadığı cihet. liWmı bulunmadıimm aliladarlara 
le bu gibilerln küçük sayrtarak ev- tebliği ile bu yolda muamele ifuı
lenme akitlerinin icrasmdan evvel un temini ıiça olunur. 
dok8uııncl madde ahümma tev-

r 
1 '<UPONl.ARJMJ7 

81 Ağuııtoslan itibaren toplanacak .---·· 

ı 
.__ str ... ·~ -.uponlann ber 60 adedine mukab! 
V A K 1 T ok?Jyucu.!arıı &CTUP 14 
RANEısl. serisinden OL'\IEZ REİ"' 43 

L roınanmm tamamı verfücekUr. 1 
_J 

1 
OVYET TEBLiGi 

Merkezde l 
Alman hücumu 1 

püskUrlUldü 1 
1 --o--

Kal ininde 
Muharebe bütün 
şiddetile devam 

ediyor 
--o--

Alman ilerleyişi 
ağırlaştı 

I.ondra, 21 (Radyo) ''7,15" 
GeceyarıST Mo.'Jkovadn neşredilen 
Sovret tebliği: 

Bilinciteşrinin yirnuncı gunu 
bütün cephe boyunca şiddetli mu.. 
harebeler devam etmiştir. Muhare .. 
beler Mojask, Malojaros.lavesk ve 
Taganrok bölgelerinde bilhassa 

' çok 1'Kidetli olmu§tur. Merite7.de 
Almanların tankların himayesinde 
Rus müdafasma hücumJan püskür 
tülmü§tür. Pazar günü 7 Sovyet 
tayyaresine mukabil 23 Alman tay 
yaresi düşüriilmüstür. 

Moskova, 21 (A.A.) 
Mojaiıık istikametinde şiddetli bir 

tank muharebesi olmU§tur. Almanlar 
muazzam fedaklrlıklar bahasına bir 
kaç kilometre kadar ilerıemefe mu • 
vaffak olmuııaraa da. yapılan cUrel -
karane mukabil taarruzlarla durdurul 
mU§lardIT. 

:Moekova, %1 (A.A.) 

Ökle Ur.eri ne~redılcn tebliğ : 

Gece kıtalanrnrz bütün cephe bo • 
yunda düşmanla çarpl§mağa devam 
elmlflerdir, Mı$afebeler bilhassa. Ka 
l!nin, Mojalıı ve Maloyarolavetz kesim 
terinde flddeUI olmuıtur. 

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 

Amerikanın 
bitarafhk 
kanunu 

Kalkmak 
O zere 

\'qlngtan %1 (A.A.) 
Cumhuriyet partisine mensup ayan 

dan Austin ve Gumey, meslektqlan 
Lindgesln eserine lktif& ederek, blta
r&flık kanununun ~elkalem ilgasını 
istemeğe karar vermişlerdir. 

Nevyork, ~1 (A.A.) - D.N.B.: 
Auociated Presa'in bildlrdlğlne gö· 

re, Bir)e§lk Amerika Hariciye Nazm 
M. Cor~i Hul, Ayan Meclisinin hari' 
ciye encUmenlnin gizli celsesinde, şı. 
mail Amerika ticaret gemilerinin ııl · 

IA.hlandmlmaları hususundaki takri· 
rin acele olarak kabulilnU istemıı:ı, ve 
Birleşik Amerika ticaret gemilerinin 
barp çevrelerine gitmelerini meneden 
bltarafirk kanununun bu maddesinin 
tadil veya tamamen ilgası icap ettiği 
kanaatin-de olduğunu beyan eylemlı;
tir. 

Stalin 
Bütün 

karargah ile 
Moskovadan 

ayrıldı 
--<>--

HOkOmet 
merkezi 

Kvibişef şehrine 
nakledildi 

Stokholm, 21 ( A.A.) 
"Altonbladet,, gazetai, 

Stalinin, umumi karargahını, 
içinde birlqtirdiği zırhlı bir 
trenle Moskovadan ayrıldı. 
iını •Öylemektedir. 

••• 
Stokholm, 21 (A.A .) Ot, 
Sovyet hükflmetinin Moskovadan 

aynlarak bu şehrin takriben 600 ki 
lometre cenubu prldsinde klin Kvı.. 
blşet', eski lsmlylo Sama.raya çekil -
dlği itimada pyan blr membadan te. 
yit edilmektedir. Bu şehirde aon r.a 
mantarda kuvvetli bir telSiZ lstuyonu 
tesls cdilml§tir. 

• • * 
Lonra, 21 (A.A.) - Oft: 
Routcrin Rusyadaki muhabbi, 

Sovyet hilkiimeti nezdizıde:ki İngi• 
liz clçİSİilin Sovyct Rusyanm yeni 
hükumet merkezi olan Kouıöiçmt 
§ehrine vasıl olduğunu bildirme)(. 
tedir. 

Finler 
Murmanski yeniden 
Bombardıman ettiler 
U.erlin, 21 (A.A.) 
Helsinkidcn D.N.B. ajansına. bil· 

diriliyor: 
Finlandiya haberler bUrosunun 

bir tebliği, Fin kuvvetlerinin pa • 
zar ve pazart.c:Bi günleri Karhuınuc
ki ve Kemi arasında. Mourmıınsk 
demiryolunwı yeniden bom.bardı -
man edildiğini, köprülerin, demir· 
yollan malzeme depolarının ve iki 
lokomotifin tahrip edilmiş olduğu
nu bJldirmektedir. 

1 benim köşem~ 
yazan: hakkı !arık "'us ~ 

25'inci vıla girerken 
24. yıl evvel bugUn ... bir kira matbaasında uykusuz geçml§ bir gecenin 

eabahr. iki sayfalık, düz, basit bir g azete. kendimiz kendi eserlmlz!n kusur· 
tarını anyonız. 

bir insanın kendi cserlnl beğenmemesi ondan daha. iy isi, daha gtızeli ı!ı;ir. 
gizil bir istidat iddiasıdır. vakıt 2-i yıllık btr maziyi bu g izli iddianın açık 
bir delili olarak eline alabilir ve alnım açarak kendisini en çetin muhakcm~ 
!erin önüne koymaktan çekirunlyebllir. 

bununla beraber işte yine bugün yirmi beşinci yılın eşiğindeyim, Ye bu 
gUn beni dilşUn-dUren yazdıklarımdan ziyade yazmadıklarım oluyor. 

ben ki bu gazetenin geçen 2-i yılmda ynz,dıklarmdıuı çok yazmadıktan· 
nm veya yazdırmadıklarınm meaul!yeUni t.a§ıyan bir adamım. genç meslek. 
tqlarrm& kırk yıllık bir tecrUbemlc §Wlu söylemek isterim kl, gazeteler bir 
ferdin dill olmaktan çıkıp da b!r milletin ıısanı olmak kıymetini aldıtı nıa. 
bette bi4' ya.zdıklanmrzdan ziyade yazmadıklanmızm ı.zabmı duymaktan 
kurtulamayız; ve gazetelerdeki yazılar tek bfr k~lnin muhakemesi m&hluJtl 
olııblleceğl kanaatiyle telAkkl eden bfr muhit ne ludar darabra bu t.u.mı 
hududu o kadar geniş olacaktrr. 

bir a.ıab, takat mukaddes bir azab. 
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~-- w AK ı Tm mülakatları 

23 yıl önce A~alürk ilk muıata~ 
... 

~ '" 

VAKITa vermişti d&~~ 
!?j lncl yıl ucıµ-lne giren \'Al l'.l"ın ilk sa;,.ı8UUJl ba.5lı~ı 

v AKIT, mühlm .hAdlselert'io dalına 
en bll.§ ~ahslyetıerle temn&1ıı.rda. bu· 
ıunmuş ve onlarla mUIAkatlar yap. 

lnönU muhtelif zaı:nıuıl;:. rır ~ 
bcyanaUar lfıtfe.tı:nl§1 ,fl}tlt' \'8 11 

Ok'Jyucularımızıı bir !< tl,.rııt 
,un.,esl ilo hususi ınUl~ ~ 
birkaçını kaydedcl!Jll: paşs., ıııl Y 

•e,york 2ıl CA. A.) - İngiliz 
hava kuv,·,.tıc.ri U>rnf';lldan .. Uçar 
ı•aJpr ' la ya1ıtlan t"<''"\!1:-"~erde,t: 

ç kar DctjC'eJer 8 ton datuı ağı_r 
"B-:.7' 'mli yeni bir tıp t-;ıyyare 
in G'"l'J• lC n et•,ir;ıni~t r. Bu model 
takrl 30 ıtc:ı ağırlrı'rP.dadxr, ve 
70 000 ltrt>i'iz l!.r:ı~.mdruı fazlaya 
"!lal otacaktrr. Bu tawnre. 10.000 
kilOll'"tre mesafeye Jtadar hava~~ 
kal ? l""C.ck ve Amerikalı mUtchns 
s1 ' rn mUtalel'"''na ~örr Aiman 
lamı c1fnde mevcu.t bUtfrı taVV"· 
:relere- karşı kendisini konı abile 
cek ekılde s,ilablanmrc olacaktır. 

ı içinde 
VAK il A YAZi YAZAN KALEM SAHiPLERi 

mıştır. 

Gazetemiz için en bUyUk §ercf tcır 
kil edecek bir nokta da, AtatUrklc 
milli mücadele yıllan ba§lamad:ın ön· 
ce ilk mülakatı V.6.KITm yapmı;, ol
masıdır, -Onun içindir ık1, Vakıt sUtun· 
ıarı henUz tarihe geçmemiş bir çok 
rukuaUa beraber bir çok ktymcW 
mUtalealo.r ve fikırlert de en :kıymctU 
bir hazine gibi saklamaktadır. 

Dıılılllye Nazırı şerif,ftııl St )~ 
ye Nazırı İzzet PaŞL. netsi fi' 
ırnlof, EncUmen ı.ıusildld)l .;~fi 
Zı)ıı ı>tışa, Mıuırif V~t ~ 
Ceırucilln Ari!, Şeyb uJl.ıı 
ımUlCLkat, Marl Bel, 'f / 
~nzırı ile mUUlkat ... ~ 'fl1,ı1 

1 
VAKiT, 24yıl içinde 400 e yakın imzanın yazılarını ne§retmiştir. 

Bu sütu11da ol{uyacağınız i.-nza,lar size, V AKITm hemen ıhemen bütün 
güzide mulıarı·fr)erin toplamhğı bir kürsü olduğunu gösterecektir. 

1918 yuı 18 lkinclteşrin V\} 385 s:ı.· 

yılı V AHJTta iM.u.sta!a Kcmtüin ''MU
tarekenln tatbikatı,. .haklundn. lll{ 
mU!flllatmı görtıyoruz. 

Bu birkaç mısaıı, "V eıede ~·, 
him Mdlseslndc, o nıe! P-.1 
sa11Uılyct ve bak!<-l ~1"~ 
koDuştuğunu gtssterıne Jf(f} 1 
:veriyoruz.. "'V }JY. 

Bu \eni uçan kale, en biivük A· 
mrrikan ,(abrlkaJarında, külliyetli 
mi' t .. ı:ı YTtn] <'dl1e<'PktJr. 

Kundura çalan 
üç kadın 

Hatice. Ayşe ve .sa.ime adında 
üç kadın, ar;ifc .R{inUnün kalaba
ığından istifade ederek M ahmut 

pasaQa Ahmedin kur.dura .m.ağa. 
zasmdan iki wt Jcundura çal
m~ 1 ar, yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Rizeli Recebin başına 
taş düştü 

A - AbdUl~eyyaz Tevfik, Ab. 
dillkcrim, Abdullah Necdet, Ab· 
durrahman Adil, Abidin Dino, .\ 
nan Fuat, A. 1''. Hicabi, A. Falı· 
reddin, Afif Obny, A, Ferid, Ah· 
met Cevat, Ahmet F..ınlırı Yalman, 
Ahmet .Haı:t, Ahmet Hamdi (Ne· 
bi zade), Ahmet Jiil.ıni (Sait za
de), Ahmet İhsan, Ahmet Kemal 
(operatör), Ahmet :Z.,inUk, Ahmet 
Reşat, Ahmet Saki, A!une Smı 
~hmet Sez:ıyi (Görfceli), Ahmet 
Süheyl Ünver, Ahmet Şükrü, Ah
me.t .ŞUkrU Esmer, Ahmet 2ejd 
Veli~i. Akil, Alaeddin Cemil, Ali 
Carub, ,Ali &:ver, Ali li'ahri, Ali 
Haydar, Ali Naci, Ali Njha;t, Ali 
Nuri Dilmeç, Ali Sami, Asım Us, 
Ali Şükrü, Ali Ulvi, Arif, Arif A-

ç , his.len!, Arif Cemli, .Arif Oruç, A· 

la cadeşm;ms;'Janl8mda, Madakaratucr saf Halet, A. Süley,mnn, A. Ynb"d, 
r ,..e ınlı'e ınumar" o • A Vfant G 1 ti A · A • R 

ran Rizeli '!Recep, dün Necatibey .,·t A . ~~h· tıtzcı! A~ ... zı.ınt e c-
dd . d k 140 yl , zız en. y e.n. 

ca asın en geçer en, nu • B n-ı· d u-- · ·'h t 
1 .., ,.+,.,... A~ d - .uu 1 Zil C, :ouıır1 on me 

mara 1 ep~ <-,tu.anın ..vnmın an 1 Ünal Bas · Doknk' Bcd · Tah" 
ba-ına bir taş düşmüş, ağır su- ' n ın, n ır 
rette yaralanarak ae~lu has. §:-man, Behçet Ke~l Çağlar, Be· 
t.ah · k 'd 1 ·..+ kır Srtkr Kunt, Bcsım Atnlny, Bur-

anesınc şl.' ın nu;t .. ır. han Cahit, Burhaneddin Ahmet, 

Aziz Türk Milleti 
C - Cahit Osman, Cafer Seyit 

Ahmet, CelAl Musah'p zade, Ce
mal Ziya, Cemj} Nejnt, Cevat Tev
fik Eruıon, Cevdet Yalmp Baykal. 

D - Derbncnd, Değen Hernd, 
Dervl~ Fikri, 

Dünya izdlrabı içerisinde b<ltUn in
sanı.ık ~leml lc;:ln iy~ ~rlJı ,p9k ya· 
km olm:ısmı diler, Bayramnnl% kut· 
lu olsun derim. E - Ebubekir Hazim, Edip Rı· 

N. ilıro&t ÇAPA za, Emin AH, Emin Arifi, !Emine 
============= Saffet, Emine Veliddln. ErcUment 

;Ekrem, Ertuınıı, ıErtuğn11 Muh~m. 

' 

Esa.t Nilf · zade, 
\/ E C 1 Z ELE R F - Faik Nilthet, FUU1t Nafiz, 
Yuıın M.. <!EMtı PEKT~J Fazıl Ahmet, Fat;n, F. CeluletUn, 

F. H~ P81ek, Feride Ozpa.y, 
Feriha Tevfik, Fethi Nuri, Fevzi 
Selen, Fikret Adil, Fon Hentiı; 
(Alıran), Fuat Hulusi, li'uat Köp
rilü. 

• En ı:nn.hlr reaso.m tıısan ııiına. 
sının t.ıpkısıru yapamaz i klSr ve ht. 
siz ttı.~.at, 1J .ııtı.ne.ıım aaunı y~bi. 
liyor; hş.ngLsi dirayeW T 

• "Hazır ol .cenge eğer !istersen 
stılhU salAh,, denllml~! .Kubarip~ 
çoktan t'cngc hazırdırlar; hatta. dö
vU meğc tıa~"nlı da $Ok qtdu, yjııe 
de .sulhU saJIUı o/.Ok. 

• Tjy1ttı:o mUcWfierLcin Sok. yar. 
dmıc.ılıın :v~r: Aktör e.r.tzı bE'Jkati, 
oyı.mdald ımahaı:e,U, .alttrisle;IJl ~
zcllltJ ınıUelll!ln e.&eıindeki tesıre 
çok yardım eder. 

E~"el'ten secmelu: 

G - Gslip .Ata Ataç (doktor), 
Galip Bingöl, Gayyur, Güzi.n Nuri, 

H - Hakkı (Bıçüçı zade), Hak 
kı Süha Gezgin, Hakkı Tank Us 
Halit Ziya Uşaklrgil, J~nlidc Ed p, 
Halil Fikret~ !Halil .L<lt.fi, Halil Mit
Jıa t Kara.gölge, Halil Nimetullah, 
Halil RiI"at, Halim Sabit, Hnlfık 
Cemal, Hnm.<lullah Suphi, Hamdi 
IVaroğlu, H. Necati, Hasan Bed· 
:rettin, Hasan Fehmi Turgnl, Ha-
san Hadi, Hasan Hô.mit, Hcısan Ra
sim Us, Hasnn Refik, Hasan .Sırrı, 
Hasan Vasfi (elçi), H. Tahsin Nu· 
:ri, Haşim Nahit, Haydar Rifat, Hıf-

Resmi zı Tevfik, Hikmet Münir, Horasa· 
taJıUnn ~ olılNı ni, Holgman (müdenis), Hulusi 

TalDe.re; &ünay, Hüsamettin Giray, Hllee-
Çoı.. ym• de onlann kamı yeoııne yi_ıı Cahit Yalçın, Hiise>in Namık 
".t....ıa~~ tolmıaılııu! O:rlnaı, f Useyin Necati, Hüseyin 
.,......_ wve ~ ml tı. .,_ Ragıp Baydur, HUscyin Rahmi, 

ti9ııa aeeb1. Hüseyin Rün.t, HUsnU Yaman, 
Yoksa '1U.DtU'do fimmld-:l •'*ht 1 - İbrahim Al.Aeddin Gövsa, 

~ DIPdurf ( !brahim Fazıl (profesör), İbrahim 
EŞ&EF Hilmi, 1bra.bim Hoyl, Turahim Nec-

· ılanın rahme.ir e 
kavuşanJar : 

A - Abdülhak Hamil, A';,. 
dullah CcvC-:et. Abdullnlı Zülı
tti. Abdürrnhman Şeref, Ahmet 

· ,Ağaoğlu, Ahmet Hikmet Müf. 
tUoğlu, 'Ahmet Rasim, Ahmet 
Refik (MüveıTih) , Ahmet Re. 
sit (Sefir), Ahmet Selahattin 
(İstanbul mebusu), Ahmet Şe. 
rafettin .(Beşil.ta9 klübti reisi!, 
~leı<sandr Zelkind, Ali Ekrem 
Bolayır. Ali iEr.tiri, Ali Haydar 
t\lpagot. ~ li ıSuad, Ali Paşa 
(.Kızılay reisi), Ahmet Şükrü, 
-A. Sırrı. 

B - Bedri z;ya, 
C - Celal Nuri. Clmal (Na

bedid>, Cemil Münir, C~mil 
Sül.-;yman, Cenab Şahabcltin, 
Cevat Rüştü. Cezmi ll'nhir. 

F - Fazlı ,Necib. 
G - Galio Hakkı <Doktor). 
!H - !Hakkı fsp::ırtalı, Halil 

-lalit. Hasan Çi{;e.koğlu, Hnşim 
Veli. 

f - lzwt Muhittin Apak, 
L - ıLeyla Ha.mm. !Lfüfi Fik. 

ri, Liı.tfi Simavi. 
N - Necib Ali, ~ 1ecib Asım. 
O - ö.mer e:,iettin, 
R - Raif l ~ezih, Rauf Y~

ta, Rifat (Diyanet işleri reisi), 
Rrfat Müeryet, ~it Galip 
Baydur (:N"...aar:· f Y:ekili}. 
~ S - Sa}ıit (Kemalpa~de), 
Sen·er Cemal, Süleyman Nazif. 
Ş - Şeref (iEd;me mdbusu). 
V-Viodani. 
Z - Ziya Gökalp. 
Vakıt; hepsinin hatırasını 

ı:az;z ederek kendilerine rah-ı 
met diler. 

m'i, 1cl:ris Sa.b"ih, ihsan Abidin, hı
s:ı.n Adli, İhsan Arif, İhsan Selim, 
1nce oğlu, lsmaiI Hakkı Baltacıoğ
ıuJ İsmail !Hakkı (doktor), !tsmait 
Safa, İrfan Emin Kösentihııl, ls
kendcr Fahrett.in, lsınet Huliısi, 
.f smet Kamil, İsmet Ulukut, 

K - Kadi.rcan KaflI, Kadri Ra· 
ı:;it (doktor), Ka<lr.i Oğuz, KB.mır.ıın, 
Kfunıran Şerif, Kandemir, Kil.şif 
Nalbantoğlu, Knşü Ömer (doktor), 
l~flzt:n Namı Duru, Kenan Akman
lar, Kenan Hulüsi. 

L - Leman .ı\hıskal, I,(ltfi Arif, 
M - Mahmut Ragıp, M:ılımut 

Reşat. Mahmut Hıfzı Nnlbantoğlu, 
Mahmut Yesari, 'Mahmut Esa.t Boz 
kurt, Ma.hir, Mandel (Viyanalı), 
Mazhar Osman, Mebrure Hurştt, 
Mediha Münir, Mehmet Ali. Meh
met Ali (doktor), Mehmet Ali Ay
ni, Mehmet Aziz, Melunet Emin, 
Melunct Ertuğrul, Mehnıet Fanı.k 

Gürtunca, Mehmet Ferit Vecdi, 
Mehmet Latif, Mehmet Naci. IJeh

tstlklAJ Harbi sıralarında ve bl\tUn 
~nkıllb yılları içinde Mlllt Şe!lmiz 

lstikbıı1ı.n muverrııı1 caııtıı'· 
kıymeti! vesikalar bula 

met Ra.if, Mehmet Rauf, Mehmet --

Selim. Mehmet Şükrii., '.Mekki Snit. 24 senede 543 roma~ır Mihran Boyacıyan, M, Cemftl, M. r 
Cevdet, M. Hilmi, M. Rehd, Mim 
Kemal (operatör), MikoB (Macar). l' ~ 
M. Şc.vki~ Muammer Çi ... ekoğlu, Yakıtın 24 yıl içinde neerettlği Ahmet Çıplaklar ve uııiflt 
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Muammer Osman, Muazzez Kaptan romanlarm sayısı bugUn okuduğu· kas:nı Va.kıt~ neşre rıetd'1 ~ 
oğlu, Muhsin Ege, ;Murat Sert.oğlu, nuz Vakıttaki ror-anlnrla. beraber Vakıt, tercume ese 1ıet ı:tJI' 
Muslihiddin Adil, .Mustafa Hakkı, 543 tanedir. Vakıt. tbu hesn.ba gô-- mn titiz davnı.nmr~ ~~~ 
Mustafa Nuıi, Muvakkar Ekrem re senede 22 - 23 roman neşret- yı bliyilk bir itina ile :aıı•t 
Talü, :Muzaffer Acar, Muzaffer E· mi.,tir. llalruz şuna d§aret etmek çok klasik eserler, se~ ~ 
~en, Muzaffer Çiçekoğlu Müfide isteriz ki 543 .rakamının kıymet lan ve En güzel zabıta __ ,.vl 
Ferit, Müfit Şevket, ..Mümtaz ŞUk· balamı~dan ifade ett.iği mnna, :hiç ni tefrika etmiştir. tef~F, 
rU, Münir Fevzi, MUnir Hayri, Mü· bir ıSu:retJe keyfilett.eki üstünlükle Hatıralar ve tan1ıi net' 
nir Süleyman Çapan, mukayese edileıncz. r.asmd~ bith .ss~§U ~ ~...11 

N - Nabi (doktor), Nafi Atuf Vakrtm telif eserleri arnsmde, deb1llrız: Saıt :c; ... ~ ~ 
Kansu, Naki Ceva.t, Namrk Zeki, Türk edeb:yatmm inkişafında çok hatını~arı, Leyla !H _,.bd~ 
Nasuhi Baydar, Nn.§lt Hakkı Ulug, milhlm :i:ıleri ve tesiri ola.n en meıı detl~r •• H~an sırrm:;. :ı\~ 
Naziki zade, Nebll Musti'ra (Bo- bur eserleri bulazillrsiırl.z. üstat devıı~n.e nıt htı.t.ırııl &,ts'f ~ 
dur zade), l\ecmettiıı .Deliomıan, Ahmet Rasim Fuhşu o.tik ve Şehir Hamıdin Mt:raıarı, :ı.9'5 'P. 
Nccmediin f'aAık, Necip Selam, mektupla.rmı Abdillhak Hamit CU- nin igyüzü, Asnn Usull ~ f. 
Nermi, ;.rcrıma.n, Neşet Nafiz, Ne- niınu ~mu,' Hüseyin Rahmi Ko- si mebusant, Ahmet ~~ 
r:et Ömer (doktor), Nezahat Ha- koUar mektebi Se .. + .... :M Utan- bua.t hatıra.lan, Golç-A il ~ 
" , .,._.. , ,,.;1• h.,.__, :Mah'lll\I• .. ~ 
san, Ke'--zen 'fevfik, Nevuı.t Ayaz, Ad n-ll F=•~'f Un .. IA' ~m a. ..... Cl>Jo.rı, ... sııı .. v:. 

,, rmnz am, aJı::; UVUJ unu, -· Yemen hfıtır!tlnrı AYJJ 
Nihat Şazi Koç>iğit. Nizamettin zade Hal.it Ziya Kırık Haya.tıar ve tnı1.hiııde ID.e§hur' vetll')lt'!ı _,.ı 
Nazif, Niyazi Ahın.et, N. Nazmi :mi.t.ıra.larrnı, Reşat Nuri Çalı:kuşu, Nurinin Osmanlı deV'ı:; ~·, 
Nuri Çcrmen, Nıni Rüat, Nurullah Duda.ktan K~be, Damga, Akşam ken, Hekimbaşı A:bdiillı-~.JI' 
Ataç, NUl"Ullah Cemal, Nurettin GUne§i. Yeşil Geee, Kızılcık Dalla- nrn hatıraları Bllyillt )llJ;JI' 
Artam, NuEıret Safa Coşkun, wı ve Yaprak Dökümünil, Omer Scy kilfı.tı mahsu~ Nizaıxıetti 

O - Osman Cemal Kaygılı, Os- fet.tin Efruz Bey ve diğer hikiye- ' 
man Ferit, Osman Nuri (bakteri· terini, Hn.lide Edip Kalb ağmıı, Zey Kıı.radavutu. l 

yolog), Osman Şrafcttln, ı nonun ıOğlu :ve hikflyelcrlni. Meh- VAK ITın gelitJiil Ö - Ömer Fehmi, Ömer Fuat, met Rauf Son Yıldızını, Ssclti Er- il iP,. 
Ömer Kemaı, Ömer Rrza, t m Çıkrıklar duruncasmr, Refik 

P - Peride Celal, Perihan Tc-

1 kin, 'Koçer, s. Tükel. yen·ıı·ık er 
R - Rauf, Rauf Ahmet, Re .. < 6 - ı§erif {~m kli kurmay), ~ 

Ahmet Sevenzil, Refik Halit, Re- s. lı li, Şüküfe NihAl. ~ ".I 
ı;a.t Ekren:ı, Reşat Enis, Rr>ş:ı.t 'Mnh T - Tahsin Bangooğlu, TalAt VAKiT, 2' yıl içinde ,et'J'JI 
mut, Reşat Nuri Glinttf.tin, Rıza Mita.t, Talat !Mümtaz, Tevfik Nuri, atına b!r çok yen!:!Jdet t•f-" 
!snınil, Rıza Nur, Rrza Ruşen, V - Vahdet Gilltekin, Vasfi Dalma okuyucu1anııs ..1 
Ruhi Naci, Ruşen E§ref, RUştil Raşit (Wofesör)~ Vefik Ho.yrl. Ve- çarcıc.rtnı aram~tu. ,,,r.,f 
Şnrdağ. 1it Çelebi, }rtldan AJN.. Yenl Ttlrk hıı.rflcri t>&fÇ?, 

S - Sa.ruha zekeriya Sertel, Y - Ynhyn Halit, Yahya Ke - -rast·~:ııJ 
Sadrk Den.iz, Sadrettin Celal, Sad- mal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, nılllet :mcktrpıeri sa,- ııJ1"": 1. 
ti Eı:ıtcm, Sait Fallı:, Sa.it Tevfik Yaşar Akın, Yaşar Nabi, Y~ar Si- yıfası, San'at, sınenıa, !ı1t•tlr 1 
(Çelebi zade), Sa18.haU.in Enis, Sa- bay, Yekta Ragıp, Yohnncs Kol- ler yapml§, 1-'AKJTm a ~"' 

t uf N .h t y ru her zaman okuyucuJtl Jih Murat, Snmi Essulh, Samiye modin ( sve "), Mus ı a, u-
N K~ Kö rlylc~meşgul olmuştur. San, satr, ;.Sebati Sedat Sinuıfi, Se· suf Ziya Ortaç, unus uz.an -

!fi.mi izzet, Selim Sırrı, Sergez Ni· nl, Yılmaz Ülken. 
lıa.t, Sennet Muhtar. ~ıtkı .Akozan, z - Zahir Güvemli, Zekii, Ze- v A K ı Tın 
Srtkı Hamlt, s. Ali. ~itefnn Ştay- keriya Sertel, ~eri Mesut, Ziya, ZI- ,. 
7 er, Suat ~sınai! (diş doktoru). ya Enver Kural, Ziya GevhCT BC.i- t8~ 
Suat Derviş, Sunt Reşat, Suavj 11, Ziya Şakir, Ziya. Eehbi, müsabaka 

1 
,,O> e dememeli 7 vAKır, 24 yıı ıçın ıı~ıl~"' 

eabako. tcrt!.p etmiştir. .,,_ _____________ kaçını ltaydcdelım: ;.; 

Cumhuriyet 29 Blrlncltc§rin 1028 tc iltın edildi. iBu ilk 29 Birtncite§rin... Mesut çiftler •• usaı;:::: ~ 
ÖnUmtlzdel:i 29 Blrlncitc§rln 19 uncusu olacak. Demek §lmdi Cumhuriyetin ı harflerle yuı mtısal>S ıtJIY...I 
tam l8 yılmı gcçirtmt, bulum;yonız ve 19 uncu yıld nCmUnll fdrMt ~diyoruz, ıntlsabakaıu, §atranç m~el ~~ 

Bu hesaba göre 18 inci yıldönUroU demek yanlı§, ı.s )'aşını biUrml§ ol· samlar müsabııkam, ~ıc•f'.tt1~ 
:ması dolayısiylc ~mck doğru ... M~elA Vakıt ta buglln (24} yafjmı bitirip ba~lar mUsabaka.St. 1>-'"..-1'_. 
(2~) e giriyor. Onun da 25 :inci yıldönUmU bugUn. bakası, fıkra musaba~~ -~" 

Fakat b!:.e kallrsa artık Cumhuriyettny&§mı .sayıp durmaktan vazgeco. sabakaaı, SW'e§ ''e fll· ıJJ 
mellyı.z. Kısaca (Cumhuriyetin yıldönUmU) demeli; fakat ası&. 18 lncl yıldö· lnrı, t;Uzcl ve gUrb'JZ ÇOC 
nUmU dememeli, knsı, tavla. mUsabaltnSI• Jj'l 

Tefrik numaran: 99 
~-----~------------------·------------------~~ narcık köyundeki sabık nişanlısının ar1';1ı1~ 

basit, fakat ameli bir zeka ve ha)'f.\t t O"~ 
Fatma hocahanım yol ortasında Ahı1le ıı. Stt· 
darın yüzüne tüki.irdükten sonra ~il 011ll\ 

ma T umrulun ba ına gelenleri bir bır r3fıf' 
tt. Bicare genç kız Ahmet Di.indar ttld<' tT 
dan teııkedildik ten sonra ismi etrafı~ e ~" 
kan ve yayıla yayıla vılayct mcrke~ffetf r 
dar nksed n dedikodular yüzünden 1 

İmralı mr.hkumlarmm her biri bu· 
günlerde Ahmet Dündan Abalı akşam bir 
liklf' düşüp kalktığı inaanlar, en yakın arka
daşlar, en iyi dostlar gibi hemen daiına ve 
sık sık uykuda, riiyada, uyanıkken hayal ve 
tefekkür aleminde arka arbya ziyaret edi
yorlar, ona çok ~ey istememenin, bulduğuna 
razı olmanın ve §Ükretmenin insan için nasıl 
bitmez tükenmez bir hazine oldu~nu en 
tatlı sözlerle anlatıyorlar. 

Bu yjizden olacak, bir Zamandır İmra
lr Ahmet Dündar için artık ilk göründüğü 
gibi sadt---katillcr adası değildir, hatta beşe
ri facianın geni§ bir kadro ile ve çeşitli mev
zularla oyPanmakta olduğu engin bir dram 
sahnesi de değildir; sabır ve tahammül ate
şinde pişmiı kamil inaanlnnn yurdudur. iz. 
tırap insana ~ayret edilecek bir sükun ve 
olgunluk geririr; Ahmet DünclaT lmralı 
mahkCımlannm birbirine ka~JP a}'!rt edile· 
miyecek bir mahiyet alan müıterelc hüvi
) etl rini dü i.indükçe gözünün önüne gelen 
c iz ileri incelmiş ve maddesi eriyip rntite

kil bir ruhun ifadesi haline gelmiş bu 
"un ve kemali göryor. Hapisaneye düşen 
anlardan bir kısmı suçlarından kendileri 
~ ld"irl<'r, bir kısmı ictimai ve ruhi se-
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beplerle bu suçu işlemişlerdir, fakat bu far
kın ehemmiyet iyoktur; nasıl olursa olsun o 
noktaya gelmiş insanlar bu cemiyetin alt ta
bakasına dü;ımü sayılırlar ve hor görülür
ler. Onlar herkesin ve hatta auçu mahkeme
ye düşmeyip gizli kalmış insanların gözün
de aşağıdır. Aşağı olmak aYJPtır. Ahmet 
Dündar tek başına oturup i~i gişesi karşı· 
sında teselli aradığı zamanlar kcndmni de 
aşağı buluyor ve bu yüzden artık sosyete
ye devam etmiyordu. isminin etrafrnda iş· 
siz, s~nlıoş, geceleri barlardan, kabareler
dcn, umumi eğlence yerlerinden çıkam~an 
ve şerefli aile muhitlerine l<abul edilmesi 
pek arzu edilmiyen bir adam §Öhreti hasıl 
o1duğunu duymuştu. Semra Hanımefendi
ni sosyetesi Ahmet DUndan bu hale ge
tirmi~ti ve şimdi bu hale geldiği için onu içi
ne almak istemiyordu. Ahmet Dündar bunu 
duymu tu. 

Ahmet Dündar cemiyetin servet, ah
\ilk, yaşayış ve telakki bakımlarından bazı 
sınıflara ayrılmasını tabii bulur; kendisi ta· 
lebdik hayutmdan ayrıldıktan sonrn bu sı-

nıflardan bir kaç türlüsünü yakından görüp 
tanımak fırsatlarını kazandı; bu sınıfların 
hangisinin içinde Y8§8nılırsa yaşamlsın, in
sanın ahlakı çaresiz cemiyet ahlakmm o sını~ 
fın damgasını ta§ıyan hususiyetlerinden mü
teessir olur. Ahmet Dündar kücüklüktenbc
ri içinde taşıdığı sonsuz ihtiras ~·e yükselme 
arzusu yüzünden Semra Hanımefendinin 
sosyetesine girdi v& yüksek sosyete onu a
şağılaştırdı. Gerçi henüz parası tamamen 
bitmedi, henüz yaşamak için başkalarının 
yar<l rnmı istemiyor; gerçi henüz herhangi 
bir suçtan mahkemeye verilmi ve hapisane
ye düşmüş değildir: fakat bir zamandır ken. 
disini yoklndıkça hislerinin baş döndüren bir 
su'kut derecesinde alc-aldıi?rnı farkc~biliyor 
ve bu hali tevekkülle kabul ediyor. f mrah
nm sabır ve tahammiil at~,şinde şikôyet et· 
meden yanıp pişen J:ijmil insan1armın hatı
raları bu hlllinde ona J·uvvct oluvordu. 

Semra' Hanuncf~nd.nin c;ektirdiffi ce
za hangi suçun karsılığıdır, diye di.1~iipmii
yor. 7.im son zam~11lardn bir f?Ün sokaktan 
n~rken TMtgddifıi Fatma hocallamm. su Pı 

lik suçu ile işden el <:t-ktiritmiştir. 

P k ,_.. 1 ··f tti .. lef ı 
marcı ·ıwyune ge en mu P trtıfı .. 

rctmenin yabancı bir erkeği okuln r k , ıı 
onunla b .raber hem de izinsiz ol 1~]·ı.te 

1 fesinden ayrılıp Bursava gittiği, bıı 1 ~i~' 
tel hayatı y:-ı adığr noktnlarındnn t 

1 
• 

yapmaktadrrlar. j .\~ 
Profesör -Ali Ceyl;m, eski •talebr,

1
., .. 1, 

met Di.indarm nisnnlısı ile nrcsının 3 ' 1' 1' 
m ef.nsen iyi karşılnm~dıP,nı o ıartl ·1• ır 
münase~t düsiiriip Ahmet DündP: ı.f' 

· · da k' · 1 ,ıe \ mıştı; genç a mm es 1 nısan ' 1 , 0 
karısına lt~ma)~il göstermesi yü.:i.:n n .,., ( 
nldıiYıt'lr öi'TTendi.ktcn so'l""a. Al ın,.t ··ıol< 
l, ahb plrğf derhRl kesmis ve ro:ı r~' <"' (. 

de onu bir ııün yine floarhmAnının 1 ı. 
da görüne,. bu eve h:la ne· yfr,. c c"' f"" l"·r 
saretinde b·ıhmd ı<Yunu olsh·l:r1 ~ rt 
~anla sormaktan kendisini alnmMn•"11' 

.(Devaını .,ar) 
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'I ~·rn; oo a oo oo&~r~-r~r11 ~ oo o f q&ıüp ~ . .-
8 ikinciteşrinde Fındık fiyatları Şeker bayTamı 

ilk tahsil çag'"' ındakı~ çocuk- yükseliyor B u!~::LJ~:'.u::u;e~:ıu~~~:· :~:ı~=~~r~!~blrimirl ,eJamlryor, ku~ 
rnı. ··~eker bayramı,, bir taM\İm \'at.:rn, ııı:tan uca nsnn Ö\"düfil 

lar 1 n 1 k 
Fındık fiyatlan son günlerde mi4'nfiridir. ırcr sene. muayyen bir sa.adet if:im.ledir. Be~ ~ d en·ei 

sayımı yapı aca hissedilir derecede yükselmiye ~ilnilnde ~ellr. Baz.an heyecanla en büyilk Türkün: 
b%lamış, nihayet dün bu vÜk- beklendij;i ~·erlere -.e\inç ~etirir: - :Se mutlu, Türküm <liyenc! 

Bu sene ilk tahsil sayımı, memıe sayım '"'C yazım memurları vazifeleri seklik va.şati 50 kunıı::u bulmın:• hazan d:ı ~·üzü J'&.c;la karamu in· Sözü, knnetini lınsanlmış badi· 
ketin her tarafında 2 net teşrin başından ayrılamadıkla:-ı glbl, bunla· tur. Filhakika, bir Jki° ay evv~I sanll\rın, matemle ezilmi-:- tatdarm 6t'ferden alan lılr lıt:kUmdü. G~en 
ayının ~ ine tesadüf eden cumartesi ra mezuniyette verilemez. snynn me.. ~2 kuruş olan bir cins iç fmdı. yaralanna tuz eker. ?:aman göster-dl, ki bu b\lkum, gt' 
ırnnıı yapılacaktır. murları ta.rafmdan 7 UA ıs yaşında gın fiyatı c'i.ün 100 kunı.<=tu Diin FRk:ıt bunlar nfhın·et birer fert 1ec-eğin de müphem !<ınnls.rını luırı-

0 gllıı, ilk, crtn ve m"slel<i tedrl bulunan Türk tabilyellntleld ı:ocul<lnrı Lcvant cinsi iç fmdı~ının. kilosu \'e Rlle ııı<'Selesidir. ·Bilyük toplu· l:ıy:ın, nydm!!.t bir gjjrü,.iln eseri· 
s:ıtn dahil biltiln okullar tntlldlr. 7 il o gün bulundukları ~nhallerde ynzar ıog - 110, c;iresun ne;,·ilerinin luğlln, ana 'ka1aba1ı~m .. ba;\'• ılir. 
16 yaıı nrasmdakl okula devnın e<.len ve sayarlar. 115 kuruştu. ram" mda ,.,e,·inç, üstün dıı~·~dur. Tehlikeler, nihayet hudutlamnı-
ve etmfycn bUtUn ı;:ocuklnr yıızuna ta Yazan ve sııyım esruuıında çocukla_ • Fiyatlar. vagonda teslim şar· fA kadar geHp da~·aıuh. Harbin karı 
bi tuh:lacnğ'ı gibi köylerde ayrıca lG 1 ın r.Ufus cllzdnnlnrmn bakılmaz ve tı_ylcdir. Perakende fiyatların bu \ alnı1 milli felaketler, 'at.an •· çağla~·anı, sa\·as c-ehennemi hn im· 
ynşır.d:ın yukarı okuma yn vn-..a bl. ur k 1 nısbetlerdcn yük ek olduau c{ip· cıları içindl' ~el•er bu, ·ramı, :ıelıh dııtlard:ı :ı.c;_l}mıı.ı, "ar111lnıaz·. hir 

" ,,........ ıı usa ayıt, ı olwp olmndrŞ• da araş. h " ~ " 
tenlerin tahsU dereeeler1ne b:ıkılmı., tırılmaz. A~lelerln ifadelerine ve ço _ esizdir. bl\)'rıunı olur. kodr~t göıiip {'ekildi. 
yarak mıktarlan tesb!t edilecektir cuk ortada ise şahııılr.rına bakılarak Uiıim lle l>Ül le acı geçmiş, ze· A~rk alnmıı:ı:, korlm ın \ iireği. 
Her sene sayım günO rcsm1 ve h~!lf ynşı ta)1n olunur. Tahsil dcrccclerf u. Otelcı·vı· soyanlar- hlrllc iı;imizi ~·akıp ka\'urınu5 ba~·- miı, çağın nahunı, derin de;in din· 
t.Utün okullann aynı zamnncla l'f'neba- zerinde tereddüt edlloıılcnn tahsil rnmlarımı1: \8r, llayrııkJarm karar· llyen idriil.imMc \atmıı her türlli 
şı lstntlstik cetvellerlnln de tao.ıtm ta vesikalarına. ~kılır, kanaat vereceği d b. . k 1 d dıj;ı, tarihin kll~iıfa uğradığı, mil· fclıikctten konuluk. Un~>a di~·ar-
rihldlr. izahat alınır. an ırı ya a an 1 Jetin utanı,:la ~·~ tuttuj'.,"U yıllarda \an, hao:k:ı ülkeleri liRMJI kB\Uran 
Sayım ·ışı lllc, orta, lise, öğretmen, CEZAi llÜKOım,ım ~f'len bapııı•1J:ır bu türlü bayram- lll'lık, c;efalet lıizden 111..nktır. llcr 

sanat ve Ucnret okuıınr~le kız ve köv Okuma ~ağındaıu çocuklnıın tcsblt Pazar akşamı Ortakö\ sırtla· !ardır. günü. yarınrnıızı cfal~a mesut, da]ıa 
eııstitUlcrf, eğitmen kursları, akşa~ işi u \'iet lstatlstıklerf arnsına alın • rmda üç bin lirası gaSbedilen, rak&t artık 'rürkiin, <:lle.-.i dol- parlak 'e daha '"Jilanı yamak itin 
erkek ,,.e kız sanat. ticaret okullarmdıı. nııg bulunduğ\ından b'fl ııııer uzcrlnde Sirkecide otel sahibi Aslan Ah· du. Buğün, ~ö~·le bir etratmnzu kullanıyoruz. 
l>ulunnn ve Türk tabliyetl.nl haiz ktı· tnllmatn mt: llc tahmil edılen vnzı • metli soyanlardan şoför izzet bıkm:ık, yurdun \e n•lJletln su.de· Tak\imfn biıe n:Hıra bir lıaHam 
tip ınemur, e""ıtm<>n J:! ı. 1 "e A d d- k 1 tindeki hiiyü".-lü;ti k:ı.Yrnma~'"'& '"C• ~etlnne<;İnc ha~ct yoktu. n~gtin. 

" ~ • felcrl kabul etmlyen ihmal ve alllka· Y ın un ya a anmı~. adliyeye " b:ışöğretmcnleri ve bu ne\•f olrnlların sızlık gösteren köy ld:ıre meclisi a • verilerek tevkif olunmuştur. ter. l•U Yala.o manzarası, :tAten bizi "lİ· 
son sınıflannl.lnkt oıgun tnıft~ftıerı, J., .. ~t. ı'kı'ncı· sulh "'°Z8 D'lah• Ru~ün, biuleree -:-el•er ba•·nunrn· rf"kli bayraml:ıra ita\ ustumm';it ar. ~""' zaı:ırı ve bilQmum devlet rnl'murlarlle ...,.,, ....... ~ 
köy mubtarlnrı, za ve ktıtlpJArt •- kemesı"nde "e-.dı",..,<Yı' ı'fadcsı"nde, ıJ:ın birini d:ı.ha i<lriık edlyoru7.. Asıl t<'brlke değen bayram da bu· 

~ .... snyım lşmc muhale.Cet gösteren \'e doğ • ı\ il l ı ı rafından yapılır. Bunların k"'J "'el • suçlulardan yalnız Jlava·an tanı. Hem ~erı;ek bir ~:>:ıdet, ~nlı bir ta. nr. ep m ıe mttu ol .. un. 
,... ... rı revap \'crmiyen şahıslar \"e işlere J HAKKI SUH r ZGI me-Oiği kıılab:ılık ye:::-lcrde en bUyU~ "karşı mtizıı.heret ve mua\·enetten iııı. dığını, diğer ikisinin ismini bil- rilı 'e lıak edilmi-. bir milli gurur A ...,E N 

idare dmtrl tara!uıdan diğer okur ya. t!nktı.t eden mahalle mOmeıısmerl ve mediğini, bunları Beşikta.~ta bir 
zarlardan ıcabedcn yerlere sgyım ve dlğer at!kntııo.r hakkında J554 numn. gazinodan alıp Ortaköyde kırlık 
yazım memurları gönderilir. ralı ıstatlııtlk kn.!lununun 45 l.nci mad· rerc götürdiiğünü, :nüştcrilerin 

Fevkallıde haller mnırtesna oıarak c.lcst tattık edilecektir. merek ileriye doğru gittiklerini, 
ka.ranlıkta c:anhıraş sesler işit· 

Macarlarla ticaret görüşmeleri 
müsbet şekilde neticelendi 

mışse de, gidip bakmadığını. 
oonra Haydarm diğer iki arka· 
daşiyle otomobiline ~eldiğini ve: 

- Aslan burada kalacak. QCk ! 
dediğini anlatmış: 

- Şüphelendim. fakat haber 
vermooim? demiştir. 

Haydar ve iki arkadaşı şiddl;}t· 
le aranmaktadır. 

Oenizyollan işçilerinin ücret
lerine zam yapıldı 

Bıınrlnn bir milddct cV\"el 1l,ayat rar, ay b:ışından itibaren tatbik c
pahalıh~ı karRısındn bilha.~sa De- dilecektir. 
ııizyollnrı işcilerln'n az para aldık- Zam görenler, btricl, ikinci, U· 
tarından ger!mlcrlndc zorluk çektik çüncü .sınıf gUvcte ''e makine los
ler:ııi kaydetml<ı ve bu ieçilerln tromolarr, kamara memurları, dil
ma:ı.§}armm :ırt:nlmasmı temenni menci usta gemici, marangoz, ~ağ 1 

elmiı:;tik. ııcrnnuniyctle öğrcndiği4 cı; ateşçi; kömürcü; krlavuz; su, 
m!ze göre lünn:kalat Vekaleti az kömür ve hizrt'et vnsıtnlan müret· 
ücrl't nlnıakta olan gemi mUrette· tebatı ve mavnacılardrr. Bu zn.m
babnın terfilıini zaruri görmUş ve 

1 

ıar nydn 150 bin lira tutmnlrtndır. 
2000 c ynkm olan fcçiJerin Ucret- Bu karımı 1struıbuI ve lzmir te . 
terinde .5 liradan 15 liraya kadar • kilatı dahil bulunmal<tndır. 

Bir miiddettenb<!ri .Macarlarla 
devam eden ticaret müzakerele
rinin milsbet şekilde neticelen. 
diği haber verilmektedir Malı.im 
olduğu üzere ibir müdde't evvel 
l\1acatjstandan bir ticaret heye. 
ti şehrimize gelerek temaslara 
başlnmış, fakat kat'i bir karara 
varmak için o zamanlar Pcştcde 
bulunnn Macaristanm Türkiye 
ticaret mümessili Çeki'nin avdc
tini beklemiştir. Birkaç 1.aman 
sonra ıv1acar ticnret mümessili 

Darülacezedeki 
çocuklar sevindirildi 

Çocuk esirgeme kurumu na· 
mma Doktor Sani Yaver'in reis
liğinde ibir heyet dün Dariilfloo
zeye giderek müessescyı g-ezmi§• 
ler, çocuklara !bayram hediyesi 
olar ak şeker, çorap ve oyuncak 
dağıtmışlardır. Bu hediyeler a. 
nasız ve babasız yavruları büyük 
bir sevin<::e garketmiştir. Darül
rtc-eze müdürü Bekir Zafir. he· 
yete, dolayısiyle çocuk esir~eme 
kurumuna t~kkrlerini bildir
miştir. 

Altın Fiyatı 

Çaney sözünün burasında dur
du. Piposw.u doldurdu. Ben hiç 
sesimi çıkarmadan onu dinliyor• 
dum. Piposunu adamakıllı yak. 
tıktan, bir iki nefes Gektikten 
sonra devam etti: 

- Söylemek istediği şey de 
şu: Bir müddet evvel (hakiki ta
rihi bittabi söyliyemedi) bir ak· 
~am geç vakit gene, her zamanki 
köşesinde gazete sa tarken, Mv
zcnbcrg otomobille ~elmiş, soka. 
~m karşı tarafında inmiş: va
nında bir de kadın ''amıış, Be
raberce kaldırımm bu tarafma 
geçmişler ve müvezziden bir ga• 
zcte almışlar .•. Ki bu ga7.eteyi, 
ben tesadüfen buldum. 

- Deme .. Aynı gazeteyi mi 
buldun? 

- Evet •. Aynı ga=ctc,·i .... }.fü. 
vezzi :\lcyson'un anlnttıı:tına gö· 
re; l\1ozcnberg gazeteyi aldıktan 
sonra. katlavıo paltosunun cebi
ne sokmuş, l\fozcnbe~in odasın
da biz bir palto bulduk. Bir Ean. 
d~lvnnın Uzerinde:vdi. Sağ cebin
de de bir akşam 1?azetesi bu!u
nuyordu. Odada başka gazete· 
ler de vardı, fakat h•ı c<.·bindcn 
çıkan gazete en yenisivdi. Bina
enaleyh o ga1..ete olduğuna f:ÜP • 
he yoktu. 

- Şu halde bu ga;-,etedcn, ha
disenin tarihi anl~ı;ıılrr. 

--Tabii .•. Hem de hangi tan'!\ 
bı!iyor musun? Bizim katibin b11 

üc; kişivi Hokkaboni lo!rnntasm. 
da ~ördüğü akşamın tarihi. Her 
ne hal ise .. Biitün buruara son. 
radan avdet ederiz. Şimdi gele • 
lim müvezziin gördüğüne .. Mü -
vezzi Meyson dikka~li bir adam• 

de vazifesine dönünce müzakere-
lcrc başlanmıştır. Bu müzakere· 
ler, yemi bir ticaret anlaşma.51 
yapmaktan ziyade mevcut anlaır 
manm tatbikatına ait yeni esas
ları tesbitc m3tuf idi, Nitekim, 
dün ~ehrirnizdeki alakadarlara 
bu hususta devam eden müzakc. 
relerin bilhassa tiftik mevzuu ü
z.erinde bir ari1%-ma ile il:.ittiğini 
bildiren haberler gelmiştir. Ma· 
car ticaret heyeti, yakmrta mem· 
lcketine dönecektir. 

Şeker fiyatını arttıran
lar hakkında zabıt 

tutuldu 
Iı,iyat murakabe büıosu dün 

şeker 'bayramı arifesi olduğu için 
bilhassa ııckerlerne satan mağ'a
zalan sıkı bir kontrol altında bu• 
lundurmu.ştur. Bazı dükkancıla. 
rın da yüksek fiyatlarla bayram 
şekeri sattıkları görülerek hak
larında zabıt tutulmuştur. 
Diğer taraftan Trabron yağı· 

na 16 kun.ışluk bir 7.3lll yapıldı· 
ğmı yazmıştık. Evvelki gün he
men hemen hiç bir yağcı dükkfi• 
nında bulunmıyan Trabzon ya. 
ğı, dün birdenbire müşterilere 
arzediliverm~tir. Murakabe bü
rosu, bu yağcılar hakkında da 
takibata ~iri~iştir, 

Mesut bir Nikah 
Temyiz tı.zrunndruı KemallyeJl mer 

hum N:ızl! Dardağ:ının torunu ve 
Temyiz nuıhkcmesi UçUncU hukuk dıı .. 
lresı ~asından Zeki Ferelln dayı za· 
dc .. i ''e Maarif \'ekAll'll husust mck· 
tebler müdür muavini Kemalin teyze 
r.adt!si ve sabık Mersin ihracat gilm. 
rUğU mUdUrU Şerfl Pnrdağru:ıın keri
me.si Sabiha ile z yUn ve zeyUnya~ı 
tUccarlarındıın Gemlikli Salt Bn§hı:
ynnuı akitleri nkraba \'C laallfikaUyle 
hlr ~ok zevat huzurunda. dün .Fatih 

mm yapmağa karar vernı:.~tir. Ka 

"Hamlet,, yüzünden 
çıkan davalar 

Muharrh·, Cellilettin Ezine ~ 
fmdan. ı-ehlr tiyatrosu mecmua:ıın• 
da rej:sör Muhsin Ertuğrulun ken· 
disine haknrct ettiği iddiasiylo ~-

evlenme dnlreslndr. icra olunmuştur. tığı davanm tetkikine, milddeiu-
Tarateync saadetler d!lerlz. munıilik ikinci tetkik hUrosu, tara

fından başlnnmıı;itT. 

Diğer taraftan Muhsin Ertuğrul 
Barram tl.'brik t.-tı;-rnfmıll bir tl d'" b 1 d h. ti t .. ~ un ııa a 1 yanın a şe ır ya· 

(IAıks) Uığıtln göndı·rinlz llem kar- ' ı "d .. ıl ııız.d 
1 1 

h. • ıol'u mecmun.sınm mcsu mu: ur 
ııı a' ne u~ lik bir za:-nfet göster- olan kL.nsı Nevire Ertuğrulln bir-
mı,, lıenı de (Çocuk E!!lrgrmc lforu· likte adllveve gelmi<: va Ce'fılett'n 
rmı) na bo~ıııı bükük çoc~uıtn dah:' Ezir.e nl~yh'ne mukabil bi

1

r dın~a 
yıırdını ı;-a!'C:'llnl ,.·em11, olurıı;unu7. açmıııtır 

Bunun l!.'ln· trl~r:ıfr.ıl'tııı kPnarın•\ Bund~n bn.'<kn ı;ehlr ti,·atro u ar-
(J.ükıı) ynımıanız ,\l'tlşlr. t!stlerlnden Ham"'teli o~avan Ta.. 
\'atanda~~ lat Artemcı de, Peynı,;i 'saranın 
Sen nes'ı- içlnd tıısyranunı kutlu· "T!yatromuzun hali ne olacak?,. 

lnrken ~·ardım beldf!~·en Çı>euklarr da ıtdh bir fıkrasınrla kendisine baka· 
ııevlııdlrlll('k l<ıt~ml'7.. mi in~. ret. ettiği iddia!dyle Peyami Safa 

''Çocıık Esl11:emn Kunımuna )Al" ı:ıleylıine biı· dava açmnı:!n kanır 
dım et.,, \•crm'ştir. 

, •• .. u • ' 

BiR CASUS OLDURULDU 
tahkikat buı)u gösteriyor. 

- Prensesle papastan tir ha
ber \•ar mı? 

Bü.yük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

55 lngilizceden Çeviren: H. MUN/R 
mış ... ~lozenbergin yanındaki ka 
dma da eni konu ibak.mıs. O ka. 
dar ki müfettiş Jalvana ve bana 
tam bir tarifini yaptı, Koyu 
renk bir kürk manto içinde. gü-
1.el bir kadın olduğunu söylüyor· 
du. l\Iozenberg ile beraber ken· 
disine doğru gelirlerken tam ma
nasiyle görmüş, Bu kadın hafı· 
zasmda o kadar yer etmiş ki, tek 
rar görse derhal tanıyabileceği. 
ni !emin ediyordu. Gelelim bah
simize ... :\lüvezzi bunların ikisi· 
ni de. l\Jounbcrgin evine gireı
lerken görmüş. Şimdi burada şa
vanı dikkat bir cihet var Miner
~·a akaretlerinin teşkil cÜiği za. 
\ iycnin bir ucunun Finçley soka
ğında, diğerinin Minerva cadde· 
~inde :>ldu~nu söylemiştim. Bu 
evlerin heyeti umumiyesi, bir 
duvarla <:evrili olmak üı.ere ada· 
ta. bir büyük ~arşı halinde ... Mi.ı
vc1..zi dikkat etmiş; .l\fozenbcrg 
ve kadın, bu zaviyenin Minerva 
caddesi ucundan girmi§lCt". sonra 
kadın. Finçley sokağı ucundan 
çıknuş .. 

- Yalnız olara!< mı? 
- Evet .. Yalnız olarak çık • 

mış • ., Ve c;ıkar. çıkmaz bir oto • 
bilse eliyle i~ret etmiş, binmiş 
ve şüphesiz gözden kay.bolmuş. 
İşte bu kadar .•• 

- Pek8.liı, sen bundan ne G•ka
rıvorsun? 

-:- .SöYlt;<iiğim gibi, kadınm, 
herüı zehırlediğine k-.niim. 

- Fakat, niçin? 
- Allah bilir Belki de ma · 

hut mücevherler ... hakkında bir 
şeyler. bildiği için ... Bu mücev-
herlerın sigorta edilmesi mesel'.!· 
sinde bir kanşıkhk olduğu mu
hakkak .. Esmoıun bir cinayete 
kurban gittiğine şüphe yok .. Bu 
kadın, diğer arkadaşiyle bera • 
ber Rokkaboni lokantasında Mo
zenberg ile beraber görülmemiş 
miydi? Ondan sonra kalkıyorlar 
l\fozenberg ile beraber bir taksi· 
,re biniyorlar. Mozenbl!r~in ~erı· 
di evine gitmivorlar da. arada 
bir kullandığı· daireye beraberc.:l 
gidiyorlar. Az sonra kadın, ora
dan yalnız başına ~ıkıvor ve sor:
ra da, bu adamı zc.hirlenmiş o\n. 
rak buluyoruz 

- Doktorla~. adamın zehir!en 
mek suretiyle öldüğünden emin 
mi<lirler? 

- Katiyen emin... Siyanür 
dö Potas ic;irilmiş,,, 

- İntihar· etmiş olmasına ih
t;mal vermiyor musunuz? 

- Sebep yok ki •.• lşleri }•o -
lunda bir adamdı.. Ya-ptığmırz 

- Hayır ... Hic; bir haber ala. 
madık. İlk kaybettiğimiz adam 
gibi, sırra kadem bastıl3r Zabı• 
ta, takibini şiddetlendirdi· Elin. 
den gelen her şeyi yapıyoi·. Fa
kat senden ne haber bakalım 
Si:n ne yaptın? Gitti~in köyde 
bir ~y öğrenebildin mi? Her 
hald:? seni c:arçabuk c;ağırtmakla 
bir hata etmedim .rn .. 

• 
- Hayır. dPdim. Hir takım 

~eyler öı?rendim. 
\'e &.."Clncv köyünac gördükle· 

rimi. Çancyc tafsiit,tiyle anlat· 
bm. 

Çanev, anlaltrklarımı gi~tikçe 
artan tir alakayla dinledi. So
nundn birden ayağa kalktı \'e 
tr€'n yolu tarif~ine baktı Müte• 
RklbCn: • 

- Kambervel, dedi. Derhal 
aynı vere döneceksin Fakat ben 
de sininlc beraber "geleceğim •. 
Mo1.enbcrgin ölilmü, daha ziya. 
de resmi zıbıtanın meşgul olaca-
ğı bir iştir.Biz ise seninle Esmo• 
run katilinı aramıva memuruz 
ve ben o kanaatt.e)·im ki, senin 
gece vakti o eve ~irdiğini sövle· 
rliğiniz adam, son defa 1 lal li
manında görtilen adamdır. llk 
trenle hemen oraya gitmeliyiz, 
hatta yannnrza. Çipendeyl'i de 
almalıyız. 

iki fırın on gün 
kapanacak 

Eyübdc fırmcılık yapan Hiı
scyin ve Argiro kendHerine işle· 
mek tiZcre n~ıilen unlardan 13 
çuvalını satmmlar, yakalanarak 
asliye ikinci ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. Her iki fırıncı da 
dün bitirilen duruşma.lan sonun· 
da 100 er lira parn. 10 ar gün 
hapse ve 10 er ~n de dükk~n
larınm kapatılması ceza!:ına çar· 
pılmLc:ılardır. 

Bundan başka Sultanhama. 
nımda kı.un~ı İhsan Mutlu da 
kumaş üzerinde ihtikiır yapmak 
suçundan aynı mahkemece elli 
lira para cezasına. ';.,ir hafta bap
~ ve 15 :;in de dükkanının ka· 
patılmasına mahklım edilmiştir, 

Küçük bir kız kamyon 
altında can verdi 

Zeynel adında bir şoför idare
sindeki 3937 numaralı kamyonu 
ile Akı;araydan ~eçcrken Çakır. 
ağa mahallesinde oturnn Alinin 
3 yaşındaki kızı Gülay'a c:arpm1ş 
yavnıcnğu tekerlekleri arasında 
parçalamı~tır. 

Gülay hemen ölmüş, Zeynel 
cesedini alıp kamyonuyla götür· 
mek istemişse de ~örülerek ya. 
kalanmıştır. 

Vakara rnüddeiumumi.lik el 
ko:ymuş, ceset adliye doktoru ta
rafından muayenesini müteakıp 
mo~a kaldırılmıştır. 

Çatalcalı A~iz 
hastahanede öldü 

Hamdi adında birisi bir müd· 
det evvel Çatalcada bir kadın 
meselesi yiizünden hemşehrisi 
üzeyri tabanca ile yaralamış, n
uyir yatırıld•ğı C.Crrahpaşa has
tahan~indc dün ölmii:·tüı 

Cesedi muayene eden · adliye 
dnktorıı, c~sedin d~nine ruhsat 
venni~tir. 

l\'ırm vı evvelk 

2Z Uirlnclt~rln D!l 

Cemiyet-i umumiyei 
belediye 

Cemiyet.' umumiye! belediye içi?) 
~imdilik intihabat icrtı.St kabil olama 
d:ğmdan Meclisi umumi ı vilayet O.Za 
smdnn Jstanbul hududu dahıllnde bu. 
Jun:ınıann şimdilik cemiyeti umumi 
yel ooledlye makamına kninı elmas• 
h&klunda bir karnmame neşrcdllmt,, 
tir. 
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teşekkülünden remen 

\'AKIT 

Of dürülen Alman 
generali hakkında~ 

So~ryet 
tebligii sonra bon1bardımanı 

ki tahkikat J 
Londnı, 21 (A.A.) o on DUn geccld Bre men bombardımanı 

• İngiliz hava ku\'VeUerinln, Rura hU. 
rRatt trm1f1 l fncidt) 

lıfos'kova, 21 ( A.A.) 

Sf.y;.ı etı"nı"n cum ettikleri geçen perşembe gece .. 
- sindenbcri ynpılıı.n ilk gece akmıy<!ı. 

k 
Brcmen, 300 tayyare tara!ındıı.n u v ve ti bomb:ılıı.nıı.Iı yedi gece olmuştur •• 
Berlln, 21 (ı\.A.) 

ar t k 
İngiliz tayyarelerı, dün gece, Al • a c a mnnyıı.nın cenup • bntrsma ynugta \'C 

tahr!p bomb:ıları atmış!:ır, birkaç mcv 
kide h:ıs:ırıaı yapmı;l'lrdır. İkamet " Tol<yo, U (A.A.) (Ofl:) 

G.mero.l Tojo, ikt!dan ele alalı 
rC3Uli :Indeler ma tbu:ı tın lisanı hi:ıse~ 
dl'lr derecede yUkselmlJi olmakla bere 
ber alyıuıt mu =ıh1Uer Japon ba§;eh • 
r!ude slyut havanın, ihtiyat ve m • 
dalden mnbrum olmadığını kaydet • 
mcktedlrler. 

Fllh'lk!lm, resmi kaynıı.l:lardan mm 
hem mnhnflle göre, Japonyn, pasifik 
meselelerini ns!teı1 şekilde halletmek 
niyctıııde katıyen de6"ildlr. nu mahfil. 
ler, Japonynnın beynelmilel sulh ıe 
hindeki gayrctıerlnc devam edeceği 
yolundıı har1elye nazın Togo tara • 
rmdıın yapıl:uı beyaratın sözden lba· 
ret olmayıp, Tojo ka.blnes!n!u Konoye 
t.arafmd!ln, ezcUmle Birleşik Amerika 
Jle mevcut mUnasebeUer bahsinde yn 
pılan te:ebbU !ere devam edeceği hak 
kında temlnn t teşltll cttlğlnl na.ve ey 
lemekted!rler. 

Ayru mahfiller gunu ilAve ediyorlar. 
Bununla beraber Japon diploma.sisi 

daha cnerj!lt olacak ve Japonyanın 

.Anglo • SnkBon devletler tarafından 
kuptılmnSJ neticesinde tahaddUs eden 
sevkulccnt meselelerin halll ic;ln ve 
ordunun ve b!ı.hrJycn!u fikrinden da -
ha fazın ilham nlııcaktır 

İyl haber nl:ı.n Japon. mahflllerl, 
yabancı cfkAn umumlyenUı Tojo len· 
binc;ıl.ı:ıin nskert cnerj!s!.nl r.ıUDhası • 
ran harici siyasete hasredeceği zannm 
da bu!unmald::ı. hata cdeeeğinlğ keza 
bcl1rtmcl:ted1rler. 

Kab!nen!u iktisadi siyaset vc malt 
.ff!yas"t S..'\halannd::ıkl karışık mese • 
leleri hallc!me't tızere, gayretıerill!u 

bfr kısmını dıı?ılll vaz1vete a:ırfcdece· 
ğl söylenmekte ve general Tojonun, 
20 ti" lnievvcldckl beyanatmda, umu. 
mt ns ylg!n mutı:ık surette ltontrolC.. 
nU temin \'tl mn.nevlyau ytıksek dere
cede muhr.faz:ı. gnyeslle, memlekette, 
ittihadı, demir gibi blr elle tem a 7... 
m!ude olduğl.:nu söylediği hatırlatıl • 
malctndır. 

Tojo, emsali görUlmemiş bir h&.dise 
olınnlt Uz~re, askeri ve mU!ld zabıta· 
nm kendi ldnrcsi nltmda topla.nması 
dolayuıile sahip olduğu bUtUn saıaııı_ 
yetıerl kuaanaca~mı blldlrml§tir. 
Diğer taraftan, parllmento mahfil

leri, de, kabineye kııyıtsız prt.ısz za· 
J:ıJr oıncnklnrdır. 

Yarı resmi mahfiller, buruı mukabil 
hıılkm arzularını ve ibtlyac;larmı tam 
surette g~rmc vasıtası olaralt mevcut 
teşrii sistemden !aUfndc hususunda 
hUktlmeUn ihmal g6steraılyeccğinl 

eUylcmcktcdlrler. 
•• :C· 

Tolcyo, 21 (A.A.) 
Ycn.1 Japon kablnest. bug11n, baş 

vekil!u rlyaset!ude resmen toplıı.nnıt{ .. 
tır. DUtUn nazırlar bu içtımna !ştinık 
et.ml§lcrdir. Hnrlclyo nazırı Tog:>, ye. 
ili hüldWıeUn tqckkUlUno dair bUyUk 
!Brltanyada birleşik Ameriknda, Al • 
manya ve ltalyada ısne sllrUlen muta,. 
le:ılar hnkkmd!\, Japonyannı yabancı 
memlekeUerdeki elc;Uiklert ve mümes 
rı!11erl tarafmd:ın hariclye nezıı.rett:ıo 
gondcrUen rnporlarla nIAko.d:ır, mu • 
ıre.ssaı :izahat vermiştir. 

• • • 
Tckyo, 21 (A.A..) _ 

' Resmt mahfiller, birleşik Amerika· 
mn Japonya De mUzakerclero devamo. 
hazır olduğunu bildiren Vaşington ha.. 
lbcrlerlnl bUyUk bir nl1ka ne kar§ıla. 
lnl§ gBrUnmelttedlrler. 

gl!.h :nahnllerlne Is ıb.,tlcr \'ald ol • 
mu .. tur Slvll ı>'ıal! aras:nd::ı blrKaç 
ölU vardır Tayyare karşı koyma 
topçusu ve C<'<'C R\'eı tı:.yyarclcn 8 
dUgman tayyaresi dU~UrmUşlerdlr. 

A ınan 'av 1areleri 
ngt ere ve şiddetli 
bir akın vaptılar 
Londra, ~J (A.A.) 
Hava ve dahili emniyet neza 

r.e,tıer~ ~raf mdan bu sabah teb. 
lıg edılmıştir: 

_Geçen gecenin ilk aatlerinde 
du~ma'l tayyareleri küçük grup 
lar halinde tngilterenln 13:.ırk sa.: 
hil!ni aşmıiilnr ve Mersev sahi!
len mmtakası dn dahil· olduğu 
ha!d~ lıriltercnin muhtelif yer .. 
lerı~ı ."e G~lles memleketinin şi 
fI!alını .. bombanhman etmişler. 
dır. Duşmamn hnva faaliyeti, 
gece yaı ısı~dan evvel sona er. 
miştir. Bir c;ok yerlerd<! ha~arat 
vulrna gelmiştir. Bir miktar v~ 
ralı ve bir kac ölü vardır ·· 

Londra, f I ( A.t1 ) • 
1:ngiliz hava Jm~ctleri, paıar. 

tesı - sah 11.ecesi Bremen ile şi 
mali Almaııynnın başka yerıe: 
rindeki ~eri hedefler! bombar. 
dıman <'tmislerdir. 

Amerikada 
Yeni bir tayyare 
ueınisi denize 

indirildi 
Norfolk, "Virjinya,, 21 (A. A.) 
Honnet admdnki tayyare .,.emı..· 

·nın b sı dotı.nnmayn iltihakı mUnasc .. 
betiyle bir nutuk irat eden bahri. 
Y? nazırı Albay Knoks, bu gemi .. 
nm donanmayn tevdii merasim "nL'ı 
''denizde zayiat vukuuna dair olan 
ha.berleıin gelmiş olduğu,, anda 
Y.ap·)m!§ olduğunu beyan etmiş "~ 
şöyle deml.cıtir: 

• "Amerikanın Keanry muhribi e 

nın 11 tayfası, hUrıi;:.ct için canl:ı.. 
rm· feda ctm'şlerdir. 

Memleketim'zln bakasını z:man 
altına nlan, bu gibi fedn.kô.rlıklnr 
olnıu~tur. 

Knoks, Keanry'de hayatıannı 
feda etmiş olan her ferdin glinül. 
lU gıöl kenclllerine feda ve gerek 
Amcrikada gerek dünyanın sair 
y~rlcrinde insanların ,insruılığm 
hUniyeti ümid'ni muhafaza. edeb1l 
meleri için bu yüksek fedakar! ğn 
muvafakat etmiş olduklannı ilave 
etmiştir. 

Matbu:ıt tapl:ınl!.iında, bu huswıta, 
sorulan bir suale, t:;ılhi "mtlz:ıkero.tm 
inkıtaa u~amıı.mıg olduğunu,, söyle· 
mj,t; ve 1111'\0c etmltUr: Harlclye nazırı 
Togonun 20 llktc:rfnde s6yledlği nu • 
t.ukt:ı.n, bu hurusta hllktımler çıltar
ınak mUmkJn1Ur. l3Mf Tot:onun bey· 
.;ııclmllel aulh:ın muba!az:ısı Japon d P
lomrı.:ıb!nın hedefi olm:ı.kb dc,•nm 
ettiği yo un~ ı beyanatını h~t:riat. 

.mıstır. lintbu:ıt, nynı bu mevzu UZe· 
rindeki atıkQtunu bozanık açıkça mUP. I 
bet blr durum nlmı;,ttr. Ashnl ga.ze. 
tesi diyor ld: HcnUz ış işten gl'çmc· ı 
ml§Ur. Hntta.. aou beş dnklko. da. bile, 
sulh lchlııdcki gayretler ynva~lnmrya. 
cnktır. Nl~l Ni§l gazetesi "kabine, s!. 
yasotinln tesblt ct~ı~ hudutııı.r dahi· 
Ji:ıdc Va n:;tonla rnUznkerelerlne de. 
vam edeb l"c ktlr.,, 

.. t 

.._ - ~----' 

Ye~ıktı 1 
izde y z Kafkas 

ra anı 

Çünkü Tol.'"JO, 21 ( "ı..A .J 
&rlciyc r. :::.ar U, Japonynnm Ru •• I 

yııdalcl clçlst gencrıı1 Tııtckav:ı.nı::ı, 

Kvlbl~eve - A.sm:ırn • da bulundı.ğunu 1 
haber vermektedir • 

VAKlT 

'Si::'n gazetcn12.dir. l-le1 
arzutmz'.ı vo:::mız. c;ize 

ce1'np tJı?r.acehtir 

·· Bır l<afkn~ Romanı.,. doğrud:uı 
doğruya GllrcUced n tercüme 

edllmlşt!r 

B r l(afkas romanı. Kafkas a • • 
nın Kalkns ırkının romanıj ; 

Fiyatı · 40 k:ıru' 

~:ıtış ye·: : Vakit Kıtnbevl 

Sofyıı, 21 (A.A.) 
Buigar ajansı bildiriyor: 

. Şimnli Yuna.rı.istnnd:ıkl Bulgar 
ışgıı.1 kuvveUerinin asayişi temin 
edememesi Uzerine bu kuvvetlerin 
yerine Alm:uı nJnyla.n gönderild'ğ; 
hakkında bazc yıı.bancı radyolar ta
rafından yayılan haberler doğru 
değildir. Şbnali Yunanistanda Bul 
gar krtalnrı yoktur. Eğer bahis 
mevzuu olan bölge Trakya ise bu
rad:ı. da asaıi.s tamdır ve sUkunet 
vardır. 

Pravda gazetesinin harp mu
habiri yazıyor: 
~ovyet kıtaları, Azak denizi ü

zerinde Taganrog istikametinde 
evvelden hazırlanmış hntlara çe 
kilmişlerdir. · 

Bu bölgede, Alınanlar, Mari
p~lu aldıkla~nm dnha ertesi gü
nu, kuvvetlı mukavemetimi~le 
karşdaşıru§lardır. Almanlar, mu. 
harebeyi kabul etmek istemiyor
lardı. Fakat, vaziyet dolayısiyle 
buna mecbur olmuşlardır Çar
pışma, günlerce sünnllfltiir Al
manlar, istihkamlarımızı ~vir
meyi düşUnmüşl~r ve cenahlar.• 
mıza hücuma <;alışmışlardır Fa. 
kat müdafiler de ayak dirctmiş
lerdir. O zamnn Almanlar, doğ• 
nı yoldan Taganrog'a bir geçit 
açın~k iinıitlcrinden vazgeçmiş_ 
lerdır. Bunun üzerine Almanlar, 
kuvvetlerini yeniden tanzim et
mişler, yeni takviye birlikleri al· 
mışlar ve her halde şimalden Ta. 
gan~ kaı\ı taamıza devam 
maksadiyle sağ' cenalmnızda ge
ni~ bir çevirme hareketine teves
sül eylemişlerdir. 

Almanlar, bu istikametten Ta. 
g~'a hücuma kalkmak niye
tınde bulundukları bölgeye gelir 
gelmez, bir kere daha. kuvvetli 
bir mukavemetle karşıla.~ta.r
dır. Her iki ta.raftan muharebe
Y~. büyük kuvvetler atılmıştır. 
Duşman, daha iyi bir mevzi işgal 
etmesine ve sayıca faik bulun
masına rağmen, ağır zayiatla ri~ 
cat mecbu~yetinde kalmıştır. 
Kı?larımız, birçok büyük köyü 
8;erı almışlardır. Bu arada, f a.<iist 
ler, yeni takviye kıtaları getir. 
mive devam etmişler, kuvvet 
talışitleri yapmışlar ve Tagan
roga doğru ileri hareketlerine 
yeniden ba.şlamışlardrr. 

Bunun üzerine sayıca ilstiln 
dü,.<ımanın tazyiki karşısında, kr. 
talarmuz, evvelden hazırlanmıs 

Roma 21 (A.A.) Stetnnı Dj:wsnıdaıı mevziler üzerine geri ~ilmis: 
Blr İngiliz ıı.skert münekkidi, Al • }erdir. • * * ~---...... 

italvan 
tebl ~ v i 

ınanlarlıı mUlte!iklerln kazanmış ol. Vi§i, 21 ( A.A.) 
dukları zaferırrtn Rus cephesinde nı.. Sovyet radyosu Alman inotör. 
das etm~ oldu~u vaziyet! tetkik ede 1ü kollarmm dün Smolensk • 
rck ~ldultçn. nikbin mUtalcaıar yUrUt· Mookova yolu üzerinde kilomet.. 
mekto ve Rus ordwıunun tekrar k(!ll,. relerce ile:rleml.ye muvaffak ol• 
dine geleceği f'ikrincre bulwı,maktadır dutunu bildirmictir. Moskova,. 

Bu mllnckltid diyor kl: ' ~ ya doğru ilerleme Sovyet kıta.. 
Tabll Rusıar, vazlyetl kendi bagm. lannm karşı hücumlan ile dur• 

rınıı değiştiremezler. Rusyruun askeri durulmuştur. 
satvetini yeniden vtlcuda getirebilme. Sovyet krtaları Kalinin kesi
aı lc;ln birleşik Amerlkn ile İngiltere· minin şimal batısında bir yerde 
n1n mes:ıllerinl tevhit etmeleri tcap lru..'?len tulunmıya muvaffak ol. 
eder. mu.1tur .,. 

R:.ıs askerl satvetinin ihyası için Sovyet. radyosunun verdiği 
tıç şey zarurıdlr. :hı.!ıın, mnlze~, Ta. malfunata göre her halde bu yer 
kit. ı Moskovanm 90 kilometre ~imal 

Du mUn::t:cbcUe stetanı diyor ki: batısında Moskova yolu üzerinde 
tnglllzlerın bu Uç §eyi §U ııuretlc tak bulunan ve Sestra nehrinin ge~· 

sim etmek mUtaıeasındn. bulunmalan ti~ on bin nüfuslu Klin şehri· 
çolc b.-uvvetıo muhtemeldir. dir 

1nsanca olan lhUyacı Rusya temın Cr•} kof3ki havatınm bir kıs. 
edecek, Amerika, malzeme, lngtıtere mıF.ı Klinde geçirmiştir. Ve bu 
de vakti verecektir. E;clurc' ıneshur bcslekfınn hatr .. 

lnf!'lf.ere e 
;I 

• enle en arta .a ı 

kllalar geıd· 
Londra., 21 CA. A.) - B. B. C: 
Kanada kıtalarmdnn mürekkep 

bir grup daha salimen bir İngiliz 
l~nn::na vfıstl olmuEtur. Bu grup 
b,nJcrce nskcrden mürekkeptir. 
Bunların arasında mot.örize fırkn
lnrda yer almak Uzcre birkaç bin 
asker. iyi talim görmUş yüzlerce 
tayyareci ve Polonyalı gönüllüler 
vardır. Bu kuvvetleri getiren va • 
pur kafilesi, §imdiye kadar Atlan .. 
tiği n~ en büyfik kaf11e-Jir. 

ra1"1n m zengin bir müzesi var
du. 

• * "' 
lüı;yorı;. "J ( "-· ~.) - Nevyork 

Hcr&ld 'frlbU~ n - ~"81 yazıyor: 

H.tlcrın vuracak olduğu kaU dhr • 
ben n hedefınc varam:ıdtğt fntlb:ı.t art. 
m!lKt '....cçcn perıcmbc gtlnU, Mos. 
IW\' :ı n dış mUdafaa haUarmr kap 
J, t:ı'lk U: re gibi görllncn dalga, o . 
gund.rı b 'r. ıırtık Uerlcmlg halde 
görlilır..cm kte:t.r. Su.vqc:ı Mlft. Biddct 
ll olduğu muhakkaktır, sonra, Al • 
mıınl4rın ıııtıv~a. yollarının lmTdl.n 
verdiği azamı hadde varmış bulunma• 
ları muhtemeldir. Caıip ~e m:ı.nld!ı.; 
bir nokta. varan, o da, Alm:ınlo.rm, •!' 

Birleri ve gnnalml, muntazam rakam. 
larıa ilfuı etmekteki ısrnrlarıdır. Mu. 
.harcbe, Moskova. tstıkameUndc, kan.. 
1ı birkaç kilometre dah:l ~1lrUyeblllr, 
fakat eğer olduğu yerde kalması icnp 
ederse vaziyet ne olacaktır. Moskova 
nihayet ~blllr. Fakat bu meydan 

(Bas taraft 7 ın ı ı,.) muharebelerinden sonnı dııhn. §iddcW 
meUerlnln KAbildckf 8lya.Bt mllme&ı ı ınuharebeleıı olunıa. ve onlardan son· 
Sillcrl vas~lyle Eiganlstnn Başve-- ra daha. bqka sa.VB.§lar olursa. ve :Mos 
kAleti nezdmde ti?Şebbtlsler yapmt§ ol· kova almm:ızsa? Blttabl nazller bu. 
duldannı ve İtalyan ve Alman tebaa.. nun ® pl1bı muclblnoo ;apIJdığdıı ve 
larmm E!ganlstnndan çıktıntm:ııarmı M:oskovanın zaptmı hiçbir zaman dil. 
lstediltlerln! illve eyıeml§tlr. etınmediklerlnl 96yllyeceklerdil'. 
Efganıstan slyast lt;ler mtidüı1l be· 

yaruıtın:ı. devam ederek, 20 nkte§rin· 
de toplanan Efgan nazırlar meclisinin 
İngillz • Sovyet talepleriniıı tamamen 
ilaks:ız olduğuıın kani olmakla. bcrn· 
ber m.ıhz:l lhUUı.tlııra meydan verme· 
mclt için bu talebi kabule karar ver
mLs butund:.ı:unu bUdlrm!ıtır • .Aln1an 

Roma elçimi7 

Sof yada 
Sofyıı 21 (lln u!i) 

Roma Bllytık Elc.!miz Ragıp Baydur 
ougun t~ynrey~ burnya gelmlşUr. 

1 
~ İtalyan orta elçileri kend1 te~ · 
lannm bitaraf bir memlekete bd:ı.r 
..eyahntlerlnin t.mi.ıı edllmul ıartilc Atlan:ikte Jngiliz gemilerine 
E.eanlstandan çı.:m:ı!.ı.rm~ rnuvaf:ı.· ı taarruz 
kat ctm• lcrdir. Ileı1in, :?J t \.A.J • "" ·.s. bil. 

r..tgan &lizcUs11 beyanatına son ...c- dirl)or: 
ıirkcn, I:Cganlstıı.run ıstımo.ı ve ta Alcan denizaıtı~ aU.."lnUltte b' 
;n:ıınlyetinI mllda!aaya kaUyen az· İl?~ ı 2 kafilııslne taarruz ederek .;; 
:nct.mI1 olduğunu da tıısrtl1 c:-yleml.;· "o't Ucnret vapurlarını .,.,~ ır 1 tir, 4' mı:ş a.r 

dır. 

AJlman 
tebli2i 

(B~ tarafı 1 incide) 
12 Uhr Blatt gazetesi, bu muazzam 

yeni imha muharebeslndo, SovyeUo 
rln • llA 500 kilometre geri çekildik. 
le?ini, bu suretle, Donctz hıı.vzaamm 
e§lği diye tavsif edilebilecek blr b1>! .. 
geyl tcrkcttiklcrinl kaydeylemektcdJr 

Vl,t, 21 (A.A.) H.O. 
Rusya1akl harp vaziyeti ba.kknıd .. 

3".1 mUtalea serded!lmekted1r. Tagan. 
rogun zaptından aonrn harbin l>UtllD 
allkası bu mıntakııyıı. ınt!knl edecek· 
tir. 

Alman ordusunun biç bcklenmt.ycn 
bir manııvraya tevesırtll etmesi muıı. 
temeldir. 

Almıın kumandanlığmm 'fngı:uırog 

körtczlndcn kargıdaki Kllban mı.bUl.nt> 
asker ç:karması bekleniyor. Bu hare. 
ket tahakkuk ettiği takdirde Ka!kM 
yaya kıı.rııı ho.rektl.t hemen tahakkuk 
edebilecektir, l 

vı,ı, 21 (A.A.) • ·',.. ff 
Sovyet Rusyadakl harp vazıyet! 

hakkmdo. Havas O!i bu sabah a~ğı. 
dak.i maıeaıatı vermektedir: 

Sovyet Ruayadakl muharebeler pek 
büyllk blr §lddeUo devam etmekte • 
&. 

.Muharebelerin hızı biç yavll§lama. 
uuştır. Gerek Moıııkova ve gerek Do, 
netz havzasında AlınAA Uerl bam.lele. 
ri devam etmektedlr. 

lıloekova ccp!ıcslnde Atman kuvvet. 
lerl derin bir surette Rus mUda!ao 
mevzllerinl yarmı§lardir. 

Cenupta Alman ordulan Budyenl 
ordularmı durmadan ta.kip etmekte. 
dlrler. 

:Macarhı.rtn blldlrdlklertnc nnzıı • 
ran Denetz cephesindeki Rua mfuia. • 
ta& hatları birçok noktnl4rdan dellıı. 
miştir. Moskova radyosu vazib b!r 
haber vermemektedir. 

Kafkasya ve Don h&vza.mıa. kar~ı 

Alman tehlikesi daha. !azla tıcllrmek. 
tedir. 

Vlşl, 2 (A.A.} Oft 
Harut a.akerl mulı:ırrlrt general 

Duvaı. Jurnal {"azetcstnde yudığı 

makalede d!yor ki: "Moskova cıvıınn 
da. çember gittikçe sıkışmaktadır. 

Murm&nsk Umanı artık tstuade edUe. 
cılyecek halo gelınektcdlr. Arkanjel 
Umanı ise buz tutmak OUredir. 

Cenupta Rostotım ı~gall yakın gö. 
rillllyor. Bu wreUe Rusyamn Karade. 
nızı.c de alA.kası kalmıyacak, tran 10o 
l'a da kesllccdttır. Rusya tı:ı.rtçl aıtı. 

tası hcslllp kendi bıı.llnc kBJmca mır. 
be devam edemlyecek bale düşecektir. 
Bu hususta m:ılOm:.ıtnnız Tardır. şım. 
dl Ruaıarm. harp samıyU IÇ1n latıfadc 
ettikleri Stalliıgrad w Yaroslnv Al. 
man tehUkes!nclen uzak bir mmtnknda 
değillerdir. Bunlar esasen Rus brup 
S3.lltı.yllnln aııc:Llt yüzde ylrmialn1 tee,. 
kD edJyorlıır . ., 

Lond.ra, 21 (A.A.) - (B,B.O.) 
:Moskova muharebesi lıiltUn §ldde. 

We devam ediyor. Rus kıt.alan Alman 
motörlze kuneUerinl elD.n §ehrc 100 
kllometre mesafede durdurmaktadır • 
ıa.r. Şchr!u (lhnUııl Moskovanm dış kıs., 
mmdakl her evi bir ka!e haline sok. 
mıığıı. çalışıyor. Moskovayı tehdit c. 
den tehlike vahlmrllr. Falmt mUdl\faa 
8arsılmtıml§tır. 

Rus tebliğlerinde ilk dcfn olarak 
llojaak, lialojarmtııveak vo Tagan. 
rokun isimleri geçiyor. tr.ıı: iki §ehlr 
Moskovaya 100 kllotm!lre, Taganrok 
A%ak denizi Uzerlnde ve Rostoftan 60 
kilometre mes:ı.fedcdir. Bu son mm 
takada § detli muhare~ler olduğu 

Almanların cenuptan kun"Ctll bir tn .. 
arruza geçtıklen anll1§1lıyor;. 

Leningrııddıı. Rus1ar mukabil hUcum 
lar ynpıyorlar. Burada Alman kıta • 
larmm 7.abltan zayiatmm yOzde 60.70 
darec~ınl btılılu;'tunu 14'.oskova radyo. 
su blldlnnekto '.ı hıı.va da!l toplıırr 
nm birkaç gfın lÇi.'lde takriben 200 

T arinl bir mezar 
yıkıhvor 

UIK OKUYUCUMUZ YAZltOfü 
Fatih Sultnn Mclımedln Cerrahı 

İshak Velinin mezarı Kumkaprdı:ı. 
Kazgani Sadi m2luıTieslnde Nalbımd 

c:ıml yanmd:ıd.r. 

Ttı!i (852) tar!hilnl t.ıl§rmaktadır. Bu 
rası es1<1 eserıcr meyanmda. bulıın· 

maktadıı-. Evkaf Cami!n mlnarcslnı 
ytktrrarak binayı dokumacılaı·a kira· 
yn verml~tlr. 

Bun:ı bir diyecek yok. Yaınrz, her 
lıalde tarih! bir kıymeti olan mezarın 
muhafazasınn. Müzeler ve Evkat ldıı
rc!'>f himmet edemez mi? 

Bu şikayeUm!zl gazetenl.Zlrvblr kö· 
§~3inc kc>yarak alAkadıı.r mo.kamlann 
dikkat nazarını çekmeni%! rica ederim. 

SE 
Sineması Muhterem Mü "":;· ·r ... • 

Şeker B:xyrnm"rı;....... ~ 
.. ...... ~ .......... Emıml:ı&m;sJ._llmılEIMHHBı::,ıls;;;ıın-:s.;:::.::::::.;11~ 
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1 Bugünkü rad;;; \ 1 1 r Nlşanıanaalar BÜY&,K EDEBi RO 
7.30 Hn!lf parçalar, 45 Ajans, ------- M u c o 

tTğurl 
t...,~/ı d" 
.ı.:"~eı-1· tenkü suuıla -n .=- ..... 

ıı. -a. ına :ltılarak 

in-

8.00 Hafif program, 8.15 Evin saati, 
8.80 Hafif ;programın devcımı, 12.SO 
program ve memleket snat aynrt, 
12.83 1''1Uill §llrkılnrı, 12.45 Aj:ıns, 13.: 
Fruııl ;,arkılarr, 13Jl0 Kn~'llk program 

se 
yazan: Ahmet R at 18.03 Beraber !iarl:ılnr, lS.25 Konu . 

~ e§ 1 ma (Dl§ politika MAisclcrl). 1S.4ü 
ıd·us~?1 .0ktd' u. ( ç davul parası :.,. Radyo çocuk k!UbU, ıo.so Ajans, 19.45 
ıycı..u ır ı. s ~--

B d
.. Ü l l 1 . • cru=t 10 daküuı., 19.55 ı<:emenÇc, 

u u nce e11 e brahım saat. '· . · rı ? ·· .. d .. ıı·l· Jv.c. la} .nnnun'ictnnburuansazcser.c~ ,-015 
t rcc yuru u. a a •JV:1 tıı.r. ar- . ı "d" b" 1 •••• b" canı Radyo gru:CtPsi, 20.45 Bir halk tUrkU· 

l ~ • C ır .':0;1 e. ıne . ır 1 sil öğreniyoruz tArnb3mm ntları) 
"ln.hlfık..ı ternduf etmıştı. Artık 21 00 zı t t k 1 1 "l ıo Hl . le ~·ı t .t.• • .ran a v m • • . caz 
:ı.o:runıd Y kYO•u.ı~uşlu. ı,ıt,. a:rnı makamından ııarkııar, 21.30 Konuşma 

)\!'11 en acı mıya 'Ua~ amış I 

B kırkı.~ Evkındirme M<·murlut"flll· 
<la ·ı anlananlar: 

Da"kırköy Cevizlik Şahin sokak No. 
:i3 tc, F.:me?tlı Zarif Kamu ile Azime 

'Say, IBakırküy ~vıı.lik :ı.ıuratbcy so· 
kak No. 40 ta Eczacı Danl9 Karaman 

Jıe H8.1dye özan, Balrn'klSy Muratsu. 
yu, Kınk tulumba ısoknk No. 41 de 

mımıur Tahir Dlp1l !.le ·eba.ha~ Er
kan, Bakırköy Omuınağa Renı;bcr 

AU Ö~tUrk ile Şevkiye Orruı. Bıılur· 

':i az.r.n: fürkçcsi: 
PITIGRJLLI Mt/ZAFFER AC 

1o1 
So r:ı c;o'<. hem de 

pek çok celenk. c: cck var~ı. Ji-
~lin bahc;eslı · b · 

0

'1 cıÇt;.kl~r 
tabutun üzerin i. dedılmı~ti •. 
Sen Jizelin de kim "Olduğunu bil
miyorsun değil mi? H.r>tdı. ibirnz 
gayret et, hatırhyacaksm.. Bize 

R 

n· +. ı~.;ı ·· d . · <l' (Posta kutusu). 21 4~ Rıyasctı. um. 
.oır •. ar wua uç a am ooyu ı-

reklerin tistünde yapılmış hir ku hur bandosu, .22.30 Ajan , 22.45 <"az 

lübe gordü. Burası yabani do. bnnd. 
muz. ve ayJlann taarruzundan ko ------------
runmak için yapılmış kulübeydi. 
Bunaltıcı sıook beynine vurmuş. 1 :E çarşamba,1Perşemhe 
tu ... 

o güzel kuşları Jizel vermişti. 
NnS11 hatırlıynmıvorsun? Hak 

lı:ın. o zaman sen daha cok kü• 
çüktün .. Biliyor ıuusun Katerin, 

5S tc TUccnr nhamı .Ma,-ikuı ile HU· top arabasınm arkasında ne var· 
mlye Oya. Bakırköy Trcny-0lu ca~. dı? !\fareşali atı •• Hem de üze

rinde yerleri sı.i.pi.ırecek kndrır si
yah •bir de öı1.li vardı. Bir mnre· 
::;al öldüğü :zaman \edinin gö
mülme merasiminde atı da hazır 
bulunur. Den ölürsem gömi.:lür • 
ken köpeğim T:ıbu da mc>ra im
de hazır bulunacal• .. Annem bu· 
rada yok •. Kimbilir nerelerde .. 
Tab.1 ;.rt;ık bütün vazifeyi birden 
göre"...ek.. Sen de zavallı Ka~ • 

köy Emin Hatun sokak .No. 21 de 
Subay Zcld Krva.n ilo .Azln1e Nihal, 
Bakırköy :3u mahallesi, Kar§I sokalt 1 
No. l3 tc Doktor Blıkl tıımor Ue Ha. 
klkat Veda, Bakırköy Yalıboyu No. 

na karşı duyduğum ihayranlıgı 
açı ·~ an1:ıtmak iGin kimde ye
min z b r arzu var. :::.emn lbüy 
higüne çok ;ı.lı§nlıc;tmı. &nin 
bü~ ü .üıfünu o.çcbilmem, senin 
butun dı~ r erkeklerin fc kinde 
bir varlık olduğ'unu h.::..edcbıl. 
mem için senin bir an 1~in olsun 
öteki insanlar seviy<':sine dür--mf'n 
liı.zunmı~ meğer. Ancak sana u. 
nu da söyliyeyim ki Jıerke.c; se
nin düşmüş, mahvolmuş, artık 
kendini. ı=:öhretini lta}:bctmLc; ~!r 
msan olduğunu söylediği günler 
bıle ben ihu halin senin tHafın· 
dan ~evrilmeh"te olan ibir manev
~adan ibıı.ret olduğunu -3nlamı • 
tım. 

!Hi<; tereddi.it etmeden kulübe· ı > 22 l.teşrin123 .teşrin 
ve c;ıktı. İçi ot dolu idi. Uyku • ::::.=:: 
~uzluktan gözleri kapanıyordu... et ~c,·aı. ı j ŞcH-al: 2 
Ot yığınlarını ayırarak jçine gir. 1-- Hıı.ır: 170 Uızır: 171 

di. Tüfü;?'ini ku~ına aldı. Tatlı ı' -------------1 
bir uykuya dalmak üzereydi. 

lı hir kız c;esi •• Etrafı din!emiye ~~~!: 6.19 12.ı;9 G.20 ı.oo 

No. 11 de, Miınar Kemal .Acar f,le 
Kil.mile HUn, Yeşllkôy Allpn!Jn. kö.,kU, 
No. 10 dn 'MUhenrlıs Ncjat lşcan Uc 

Nevin Samurlu, Yce!lk!ly Hatboyu 
Cad. 1'~1dan sokak No. 17 de oğretmen 
Şinasi Haln.t ile 1ığrctmcn Cevriye 

Hayal meyal bir ses duydu. Tat· ı Vnldtl.r \'asaU Ez~nl llasatl Ezanı 

~aşladt. Evet bı:- kız sesi Bi. ~0 ub 
· Oğlr 11 08 6. "" 11.58 G -lO raz sonra scsın ikil~tiğini duy- ·· - · ce Ci\'an soknk No. 71 de Katip Ha· rin. ~n de cenaze merasiminde 

hazır bulunacaksın .. Oh belki se
ni büyük bir tcesciirc diişme ·ten 

Saatçi, ı<: Çekmece, Trcnyolu, Şaban· 
bey ao1tak, No. 12 de memur. Asrın 

~aydaıu ile Ylsinc Hisar, r. Çekme-

Bilmem hic sınemada ~ordun 
mü. usta yüzücü tranplenin üze
rinden suya atlarken bin bir !hü
ner gösterir ve sonra sanki hic 
suya girmemiş gibi vücudu kuru 
olarıı;k tekrrr trrınplene çıkar .. 
lşte ben de eni böy.J.;ı f;" • :-üvor
dum. d"roek 

lbra· 
du. Bu. g-mc bir erkek .sesiydi. llklndl ıu; ll,38 H.5G 9.ss 

Scsl<!r g>ttik~ kulübeye yak~ Ak5nm li.19 12.00 17.18 12.-00 
un ile Aliye Sazıı. 

!aşıyordu. Biraz sonra .kulübe. \"at .. , 1s.ı;2 ı.ııı J8.r.ı> l.Sl 
n~n kımıldandığını duyd\J. Mu- imsak 4.ıo ıuo .ı.n 11.22 

})Jniııoou ,E"\.lt'lldirıne ~frnıurlugıın· kurtannak için e ·de bırakm..ı.k 

da 1'"1,nnlnnanlar: istiyecekler, hatta ibclki de zor. 
Samimi olarak !'öy1iyeyim ki 

ne ~an avdet edeceği.mi veya. 
hut buradan nerey-e gidcce imi 
~imdfüi !halde katiy:-.n ibilmiyo • 
runı. Bana 1\ladagaskar'daki bir 
kauçuk ormanını satmak istiyo~ 
lar .. Is batın pek mükemmel gı'bi 
görünü •or amma. gene fotoğraf. 
<:ıhmn hücumuna uğramah-tan 
korkuyorum. Cinciyi benim ta. 
rafımdan da öp.. Fazla çilek •ye- ,. 
mesine müsaade etme. Sonra has 
ta olur. Yemek yemesi için i.."en
di~ini zorla ve elbiselerini birden 
bire ihaf ifletme .. Ü5ütü • bas
ta olur. Ç'..ocuğiı dn. seni ıde ö. 

hakkak ki gençler curaya geli • 
o a yorl~rdı 

ııı 8.}~1 nı şhur Karabe- lbrahim yüzünü örten otların 
1l ed 1l'dı. Ben b .... rada arasından kapıya bakmıya bas· 

~ 1\t1 a~?Ordum. .~en ne lidı. Tamam ..• Biri on altı on ye. 
~ a.taı1~ onu kaçırdın?. di yaşında R;enc eüzcl bir köy 

·ııca 1!ltı. Kara~lfı.. kızı elinde 'bir desti ve bir bohça 
. tap' apsaı·ı kesildı. il". ~1iğeri aynı yaşta elinde ka

bırac~1:tı? İbrahim vnl bir ço~ içeri giriyorlardı. 

SPOR 
----~--..-.--------------

Pazar günü yapılacak · 
lik maçları 

Hoca Gıyasettın mnhnlles!, Atlama la alıkoyacaklar. Fakat miltees• 
sokak No. 3G dıı Testereci Refik öz· ir olm~ }(aterin, kopeğim Tabu 

:td:ı.ld 0 vun oynadığı- Gençler kulübeye girdiler. Et-
td 1· Fakat vaziyeti raftan otları toplıyarak oturacak FUTBOL AJA1',,1GINDAN: 

are eucmivecclt- bir yer haz1rlndılar. Kı~ bohça• reııcı1mhç" ~t:ıdı: 

butün lbu vazifeleri, hepinizin va 
ke.n ile Hııdiye Knrao.ıı~ıu, Molla F{• zifesini !birden görecek ve hem 
nnrl mahlı.11c!i BabıAlı sokak No. ıs de üzerinde yerleri siıpüı ecek ka
<le Terzi Kemal AlparsW.n ile Sadiye I dar uzun bir siyah kumaş örtl~· 
Tolun, :Mnlımutp8.§a Tarakçı Cafer s. lü olacak. FClkat Kateıin· cena
No. ı:ı de memur .Nact Ökten He Fat· ze ulayırun Janse!'lyÜS ('addesin· 
ına Erim, Hacıkadm ron.haUesl, Ortıı den gcsmcsi hiç de doiru değil . 
mahalle sokak No. 'i de memur Hu· Çünkü o zaman Tabu bu kala~
zeyin Cin ile Muzaffer Tunogıu, Kaı: - tı;nn muhakkak kendisine yeni 
tarcılar çıkmaz soltıık No. 90 da bek· Ye §lk elbiseler :ılmak için An. 
çl .Mehmet Tun:ıy ile Emine Konca, tuvan'a J:ittii{lni zanneder. lbrah. . ~ sıın açtr. 1c;inden yemekler çı. 

1trıın ayaklarw.a kardı, hazırlı:ıdı. Su test"isini bir 
'll, be kenara koydu. 
hı!{ n cttım, sen et " İbrahim nefes almadan heye-

Saat ll.30 da SU!eymanlyc - Bey· 
oğlu. H. Şazi, Sadık, Halit. 

Saat. 13.30 d:ı: İstanbu1'1por - A'· 
lıntug, H: Muzaffer, Re~nt, Nurettin. 

n.~ illa, diye valvardı. canla seyrediyordu. Uyku filfuı 
11".a~am ben yana. kalmamı h. tç·nde :tuhaf bir kor. ~ 

~ ~ı:ı. ku vardı. Yn göriirlers<>? .. 

Saat 15.15 te Feneıba.hçc - Galn· 
r y; H: Ahme•, Ş3zl, Adnan. 

:,lı;rd :stadı· 

Alemdar Meslhpaşa cad. ~o. H te iJ· 
çl Recep Ataç ile Makbule Arar, Be· 
yazıt Yahniktıpaıı sokak No. 12 de 
Nalbur Kemal GöğU§Oğlu ile Nadiye 
GöğU::ı, \'lliı.yet. karı;ıst Fatma J'!Okak, 
No. ıs tc, l;alm:ıci Sııtih Bel ne Zcy· 

ltı "ar~ "\'ereyim... iki sevdalı işlet ini bitirdikten 'l' "· sonra kız: ık paramı \'ere- - Mehmet, dedi. haydi bir ak. 
!\dır? ~am kavalını cal •.. 

· Mehmet pnrlıy~n gözleı ini kı-
<l altın za dikerek: 

'l'ı ~~kİ~rmı büktü: k am olmadı ki ... 
~;Uz altındır. - Olsun . Ben o :havayı her 
<b~eı; yaşam1ı§tı. vakit dinıı-mek isterim. 
~aı<ler çobanlar da - Çok mu ır.;:enivorsun ?. 
h.ı.rı ~tılar. Etrafta - Ne diyoı-sun. \ clunct, ben 

kopeklcri dolaşı- seni bu havayı ('alıl'ından sonra 
aı ~ sevdim 
~t ~eler bir anda 1b- Mehmet, kavalı dudaklarına 

~takbilirlerdi. Vazi- götürdü •.. 
trı . lfızundır. Bir· Hazin, ynkıcı hir ses ürperdi. 
tr athis acıkmış ol. Arkasından k;ıval kadar temiz 

Saat 9,30 da Halle; - Doğu H.: 
ıusamettin. MUeyyC't, Bnbaettin. 
Saat ıı.so da Eyüp - I<:urtuluş; H: 

Nihat, MUen-et, Hllsamettin. 
Sn.: " 3SO da - B:ykoz - Tak· 

sim: H.: Halit Galip, ŞC'ldp, Bahattin. 
Sant ~6.16 tc il3 Ut - Vcfıı; 'R: 

Tank, Selam~. Feridun. 

----0----

·Galatasaray Klübünü .. 1 

toplantıs 
G:ılat my Gençlik Klwbilnckn: 
Galatasaray Gençlik klUbU umumi 

!heyeti 8.11.941 Cumartesi günU .saat 
lf..i tc senelik adl loplant.ısmı yapa. 
cııktlr. Azanın merkez lokalinde bo· 

ııep Atamcr, ~tlf".,Uk Ayaso!ya k&locl 
ıokalt No. 22 de rucnıur Frkl'et TOziln 
.le Zehra 'l'aşmerdl~nl1L Alemdar 
mahallesi Şeila .ao1cak .No. 17 de Fo· 
roğrafçı Gener ile Ayşe l uı_;;Ul{ECZCT• 
gil, Şdıı-cmnneti o.ıl•lı:ınl okak • • 
%0CS tc KClUp lbrahlaı Mutia lle ıtak&t 
Çotin, Bnlaban ağa, Acemi nefer, ?\o. 
01 de Bakltıı.\ Nurl Dedeoğlu ile Neri· 
me, Dcmfrtaş Nazir 1zzet sokak No. 
11 de memur Sa!Abnttln Çokgezer ııe 
R~nı:ı nener, 1Di%dar!ye mahallcsı Med 
ıcS<J soltak ~o. '7 de Tüccar Osman 
Sezer ile Semin Saltı, Nuruoemanlye 
Cad. No. 50 de Kttip Kemal Tunçelli 

1• Çobana döne- ve pürüzsüz bir lnz sesi Mehme-
~ed· din kavalına karıı;tı: hemclıal bulunmaları rica oıunur. 

' '~a 1• senin hatırın i- Al-.Jam, sevdalı a1uıam 

ile Nebiye Ayan, Mercan mahallesi, 
1smet ısoknk No. 28 de Tüccar Ham· 
ul öztıcerler ile Bahriye Kuda, Biııblr
dirclc Asmalımesclt No. 24 te komls· 
yoncu Mustafa Şensez r Uc Zarl-Ce 
Erboyacı, .Muh~ine hatun Şarapnel 

1ı \~ "t~ olacağım. Ka- Bize dert olma emi' .• 
a 1trıallah ile misli. tJ stil lamalı bir danı 

b· :Size ev ok.·un cmi?. 
l/.hir}"~ne bakı tı • " "? " ded'k .. 

1
.,.,......... Ayşe,. her enu... ı çe, 

11ınden titremi - yalvaran bakışlarım .:\fohmee' 
tı ~eviriyor ve 'baı;ı ile sorar gibı 

ı ı~~llt1;..r biıi'·tirdiği yapıyordu. Mchmı.:t, coşkun bir 
tı lb nından cık~mıya harar-etle kavalını üflüyor ve ''e. 

'r'·Jı l'ah irn: "'et! . .'' der gibi bn.şmı ç-ğiyordu. 
tirı'• Qedi, bana bir "e- ;""'rı·da if'imi sardı 
at ~· d ~ .., Nicin d.aqlm· karardı. 
ra k~~·~'"'lular. Betı da- D<i.lilarda A:11şe.m 'l>ardı 
'111it ~klu kaymaklı ''e Ak§am sevdalı akşam. . 
haz~'?<1en mükemmel Mehmet kavalını bıraktı. !kı 

• r >ı.~rnıştı. gen<; bir müddet bakıştılar. Meh 
at! met sevgilisinin dizlerine dayadı, 

'vtııı1 1~ 1 eıebine indiren sarı ipek sac:larını okıiamıya b~§ 
bı ~leı-k erıeıniş bıyıkları !adı 

t' ~n:n, bilmediği bir A}-şe birden ba~ım kald•rdı: 
(!~k~'; tınnanıyo!du. - Mohmet, dedi, hiliyor mu· 

\o\.
1 

• •• A.kıbetı uc sun, çeşmede ne vakit vr."ecek -
""h..."" 1:- sin d .ve hep seni 'beklerd11n. 
ıı.~:lldcc değirmende a. - Biliı im Ayc::e •. Çok vcfnl.ı·· 

alta:te Param t>arça sın .. 
~ <>nda..-ı hiç kor- ( nmırmıı () '1Mila ) 

~ I~~ ~~l:>IN. f AY DAU MALUMAT 

ı~ .. ~ervecilikle ta im "sler iıisalion,, 
• ~ hrııı 

~
r 'lıat' g ac.ak sebzeler bir C:ugu nisbettc dııhn fnzla hararete 

A 'it lir u .. ıçel'isindc hırn- nrzetmck ic:ap eder. 
#4 ~il l.>o~ek tohumlan Kaide şudur: Bir litrelik b'ı kap 

t • ~il k ra ınünasip kap- 120 hartı.r('t derecesinde tak'ribcn 
:ı- ~}abn1 llplar her türlü varım saat yahut kaynı:. su ır.eri 
~~~l>aJt~· \ncak ağrzlnn sinde iki saat tutulur. 
~~~l"liıı a. <ırtUlct.lmcli- Bir dP. tindCllizasyon denilen bir 

c; ~\>ve) ekli de muhte usul \'ardır. Koııseı'\'c yapılacak 
~1l n ~~e kaynar sı..dnn sebulcıin haiz oldukları tabii hn. • 

'"ıt ~ ZCler çok sıcak snln.rı t.runnmcn muhafaza et· 
~ ~aı konnl\1"'s:ı bunların m. k mak ai yle mur. canl edılen 

h. ' 11 ap~narak tii.kiın bu usul tiı.klm i. ini münavebe ile. 
it~ ita trle]ıyatına gc ile· fasılalı sur ttc hnrsıetc arzct. 

1 l\i~hrın ağızları a- tir Ynrıi yirmj dört snntte bir de· 
, y edilınck lliZ'm- fa ollT'ak üzere sebzelerin bulun • 

t k l>l1ltlarak ısıtma duğu kap! ı yüz derecelik haraıct-
lt~:ı llnn f>ekhncı ve tc birer &Kıt utulur. Bu muamele 
tın~serve yapılacak fir. defo tckraı· <'dilir. Faka• bir!n. 

e . 'e koı_ıservcnln ti ve ikinci dPfnl:i ısıtma işinden 
•il h z mnnm uzun. Mnnı rlcrb:ı.I kapların ağzı nrıl:ı

" k id re dC'ği ir. Fıı. ıak g, 1J.ırın rlışarr)a ;::•kfıkt n 
1 Jt,rıı c ı.:-hrak ııcbzc· sonı a tekrar k ıı:mn asına dikkat 

GOZ rv1 UTEHASSISf 
Ke ı Ta a 

Pazardan 08.§ıta, ou g1llı 
cuı:o SONRA 

1 aksım, Kamer Pa as 
1 nci kat 

'.I l'foo: t931S 

okak ?>:o. 15 te St:tç\i llyaz ite Hu· 
rly<! Uçar, N~anca, 'MUr&e sokak No. 
8 de Tüccar Hayılt Sa.ğgöz ıle Arp us 
7 tt{;yan, Blnbirdfrek, Med sol.ak 
No. 7 d<! memur Nejat TUrk5lmcz ılc 
Müyesser, Hllseyinağa lskt-nder SC• 

lmk No. 22 Je lşr,:i Mehmet •rurkeci 
llo Hanım TUrkcrl. 
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oldukça kirli ~ömlPğinin ynkaları gözüküyorou. Etinde b!r 
baston, koltuğunun nliınö.a ela sarı kağıda sarılmış bir 
paket vardı. Bıyıkları ~ene lbi.i!<iilmüş, fakat sakah hafta
lardanbcri traş edilmemişti. 

Ev sahip!erinöcn biri: 
- ıat:ma.V-1 Marinin ~irnderi bu mu? diye sordu. 
Ben baısımln. ta50ik ettım. Ve Bay Ganiiyil küçük dü· 

ı;üı memck için çabı;cak tasarladığım bir yalanı da ilave 
C'ttim: 

Kızkarde. inin öliımürıU bildiren telgrafı Bay Ganü
niin. çiftliği ıde i, c:ileı ine :r.ezar"t ederken kabul ettiğini, 
s, yfive ıne gitmıye vakit bulama.dan (Bay Gana! Ve sın · 
f.ye!) istasyona ko: tuğunu ve orada tanıdıklarır.dan 6. 
<.lunç para alarak hit: !bir yerde tevakkuf etmeden Drez:ll!
ne geldiğim söyle<lım. Onun bu haıici vazi\-etinin ve ~
<·aiı' göriln"n ta\Tmın. kızkardcşinin füümüyle !hissetmek· 
te old11i{u teessü:-ii 'e işlerini vakitsiz bırakt ığındn n uğn.ı
vacağı büyük zar-.ırları ıruı.r.ar:ı itibarıc alrnarak kusur gd
rulme>me~i 18.zımgeldi~ini izah ettim, 

MuhRtabım: '"\'ah 7.nvnllı!'' dedi ve işittikle:-i:-i d1ğ'er. 
lerine a:1latmnk ic:ın vanımdan ayrıldı. "Ka:bim b1raz lıa· 
fiflemh:ıti 

Fakat bu sevincim pek az devam dti. Ev ahibi A
merıkalı hf'nden nlar~'l malfımntt orada. bn .. rr bulunanhı · 
rJT1 ek. erisine an'utmıv.: muvaff k o1mu~tu Ba\' Ganiiniiıı 
f a\'ır \'(' lıa1 ek:1lııı~nı hi::.ı trnekt 0 cıldukl~rı asilanc İ!l· 
fıal t<'~kin edil:ni5 hepzi lhv Gnnünün teessUrl.\nc bir 
sempr.tile brkıvorlardı. Kara lrnlx'r cnun beklemediği hir 
7 .. a'"?landa ~"ım~~i uzun yola hazırlıksız çıkması, ve u~rıı· 
<lığı bü\•ük za arl~r ... Bunlar her ir.sanı ş.'lsırtP.cak birer 
!"iirpriz~i. Bu ıo1urprizlcr Jtnrşısmda ezilen Bav Ganü' · 
hnk verirorlaı"1ı. 

Fskııt, tİC''l edFı1m ba,lar, Bav Ganiiııün son hareke. 
ti nasıl muhik ö ... -it>rikt.Tt· Bay Ganünün tchevvtirU· 
ı•ii k, ,ın edeı ilı..,c-k ıcin ·etrafında doll\Şan taleb<'. or.;: 
VI'\\"!'~ sesi~ S~k mt j.,. i~re indeki felf•kctin n sıl oldnı{u-

- Cinci! .. 
Bahçeden geçmekte olan Teo

dor Zuifeld kızma seslenivordu. 
- Yavrucuğum :wa biraz 

rutubetli, içeriye ı:ı;umek istemez 
misin? .• Oh! Eller:in ne vaziyette 
öyle?. . Senin gibi küçük. temiz 
bir çocuğuı. lıiç tırnakla.n böyle 
pislikle dolu oı r mu? Şimdi içe
riye giren dadına söyler'~,, C'lle
rini güzelce yıkasın ,.e bilhnssa 
ç:ok iyi bir şekilde silsin ... 

O gUn Tcodor Zuifeld ço rru· 
mm anası Judiden bir mektup 
almıştı. Judi mektubunda ~unla. 
rı yazıyordu: 

"Aziz dostum .. Bugün kendi
mi on bin Judi fövl,ind güzel his 
sediyorum. Hatırlarsın y bun· 
dan oirlrnc sene evvel ecn benim 
i mime VÔlta ve .Amper'in ya -
nmda yer vermis ve Judi'nin de 
güzellik ölçüsüne vahidi kıyasi 
olabileceğini söylemiştin. Güze • 
lim ve kendimi "'ok güv.el hisse -
diyorum. Çünkü cenubun sıcak 
hamsı icindc ve ijÖbr<.:t köprüle~ 
ri ~7.CCinde dolaşıvorum. Gazete
ciler, radyo lı ... :psi, ammn hep-.i 
emrime amade bulunuyorlar. 

Ben burada senın elli derece ~i. 
mal<ic temin ettiğin çöhreli te
min ctmi~ bulunuyorum. Simdi· 
'C kadar hic bir gün seni ken

dime bu kadar yakm hissetme. 
mi~tim. $P,ni tekrar· ıgönnek, sa-

perim. . . J tlili0 

Bu meltbıp Teodor Zuifelde 
sonsuz bir vinç vermişti. E
sasen bu mekt~ şiddetle ihti. 
vacı vardı. Muzafferiyet günün
denbeıi her defa lboşa da.~löığm. 
da Z .. ıfeld, dünyanın dört lbir 
kö;; ., nd.:-n )iizlerce mektup nlı
yorou. Bir çoğu Gloten'bunz 
içinden ~elen bu mektuplnr ajhr 
küfürler. tahkir edici d>zler, hat. 
ta tehdiltlerle doluydu 

Halle öliinüste müstebıdi, mu
zafferi al lar, hatta onun d ş
mek tehlikesine mcıru .. bulundu
ğunu göfünce titrer. fa:.: a! lın
kikatte onun muhakkak mevkii
ni kaybetmesini arzu eder. Eğer 
o düşkün müstcl>it oirden'bire 
kalkmırna o za.mnn da onöan n 
ret eder. ~e kadar ibüyük, ne 
kadar kudretli olursa losun dün
ya bir tek ldşinin düsmcsin i -..-e. 
y.ı. kalkmasını takip edemez. e
sasen vakti buna müsait değil
dir. 

Dünya, his sahasında biltün 
ömn1nü bir snmpiyor. -:..ğruna fe. 
da edemi~ecek 'kadar değ" ;k 
oynak. hercaidiı. !\fücadelc her. 
kesi tahril~ eder. f~at he~ 
sonnnd~ muna.kltc>k lbir tnrafm 
oh.münü 'bekler .. Teodor Zuifel• 
din ibüytik • i yeniden muvaf
fak olmrya başlamrşt.r. 

(Dmxmu ) 
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-: Sormak en !fızım mı? \n13t! diye büttin kumpan. 
ya bagırdı. 

Bilmem lntır:ar mısınız, bundan lbirkae sene evvel 
Dre?.den'd · ga ·et feci lbir kaza olmuştu. !Bu "ka23I1ltl 1.."Ur
banlan Drczdende ckumaktn olnn blr Bu1~ar krzı ile gene 
bir Amerikalı idi .. Sıze lbu acıklı vakay1 bir iki sö~e ha· 
tırJatayım: Bul~ar kızt Drezdende okuyordu. B!t şehirde 
lıildi~iniz gibi lngiliz mahallesi, Amerikan mahallesi, nus 
mahallesi ve diğer ecnebilere mahsus mahalleler v.ırd.ır 

Bu ecnehileriiı <ı<>eukları da. ora mekteplerinde okur. 
lrtr. JJir Amerikan kız talebesi bizim Bulgar kıziyle alı!OOn 
olmu~: 1ngiliz v~ Amerikan kız talebeler de beraber o'Jru• 
öuklan arkada.~larından en fakir lbir .ı..,zı kendi himaye1e
ri!l(' nlmak gibı tunaf ibir hev~ vardır. Bizim Bulgar kı. 
zı da, onlaı a daha mahçup ve şakin gönlndüğünden m 
ı ikalı bir kızla arkadaş olmuş. Tatil günle.rinde Ame> 
riknlı kız onu evıne davet etmiş, bütün aile e.fradiyle ta
ıııstrrm1ş. aynı zamanda, sanayi m~isc mektebine devanı 
ctmekt olan erk"k kardeşine d ta'kdim etmiş. 

Kimbilir. genç ressamların diğeılerine lbenzemiyen 
her canlı mo&lin J;cşi_n.e düşmek i~tidadmdan mıdır, yok. 
sa AmerHrnlılann ori]ınallere karşı gösterdikleri zaaft 1 

ın•aır. nedir: her ne ise, Ameri .ah gene ressam da b!zim 
ııtnmmc: Bul~nr lnziylc birkae defa görüştükten sonra o· 
mı karşı knfüind • bir zaaf hli!setm:ye ba~lnr ve !her fır. 
sat tan if-ltı~a.le e.d~rek onunla görilşür. Ve \sanayi nefrnc 
hakkmda fıkırlcı ını anlatır. Bövl"likle bunlar birbirleri· 
ni revrniv ba~tarl::ıı· • 

Yaz· tatilin?c bfr yortu g-ilnil butün nile, bizim Bul 
gar ·ızı da dahtl olmlk Ü?J:!re, Sak onyn lsviçresind.c gez
miy~ <}ıkarlar. 1~3'.\ aiık ve et ,gü~ bir yerde Bulg:ı. 
kızivlc muhaverey dalmış olan ~ ı, farkında olmı. 
varak gı 1 1lUın .uznkla.şırlaı .. Yüksek bir kaya genç re · 
ı:-amm nızıı rı clıkkeıtini ceibetmiş oldu~ndan kayay tır
mn mak i. ter. Bul(:ar kızı d3 on~ re!r.knt eder. Kayanın 
tam ortasına geldikleri zurnan r~s.unm ayağı kayar, m· 
la be"fl ı d ·ı, b : uçuruma dii rler •. Ömtirleri bu ka-



(Baş tarafı 5 iıK:idc) 
Fazla konuşmad:Iar. Komışa _ 

ınıyorlardı. Mehmet, sevgili Ay· 
,..esinin sac:larını okfjarken rrel~
ı:ck günlerini düşiiııüyordu. Ah 
bu gelecek günler ... O. pek ati 
biliyordu ki Hnsan .:ığ:ı kızını 
"Oban p:ırc:osıııa vennE.'7.di. 

Ayşenin gö1Jerinden damhy<ın 
~ıcak vaşlar 1\IehrnC'di uvandı.
dı : 

- Ağlıyor mus:.ın l\ yFe .. . 
- Sevincimden ~1ehmet .. . 

\ ' .\ K 11 

Hava l(urumuna teilerr uaa bulunarııar 
lstnnbul tUccarlarındnn bazı 

tarı yeniden Türk ha"a kurumuna 
tcbcrnılarda bulunmuşlardır. Tch"ı 
:uda bulunanlar sunlardır: 

fart..an·an :!50, \'ağ taciri Bekir 
r>ccle o~ulıa. ı '.:!;)(), ku~·umcıı Diran 
~'1cnekst'>, 22:l, lforu k:ıh\'c ınclri 
Kerim zı:>d r;;:ı>ı m 2t O. )et staciri 
\"oıgı <.Jıı::">~lu (Apostolidi ,.e şki . ) 
::?00. \ ııkumcu ı~cnı ini iı<tcmi~ en bir 
,. ~ t 2ıJf•. y1t; tndri lbrahim Ziyc:t 
100. J;ıwııa•cıı ucFrini islcnıiyen bir 
111 t 2Ull. ) "ğ t.ııciri Yorgi Cambaz
oziu 2nn. ,·ağ tariı i AbcluJlııh 200, 
,·:ığ tnclri Mehmet Cafer 2CO. ku· 
;ııın"'u ArIT'anak İ7.miıli 200. ku
y~mcu .M'ı:cl Eiro 200. yağ taciri 
Hasan S:ıyoğlu 150. h:ıkve \'e ~ay 
taciri ~ükı ü Awk 150 lira. 

Genç Qob:ın kalbini vatancı 
l:>ir elin sıktıı:Yıııı !ıiss>d~yordu. 
'1özleri karr· .... ır. a . .;kına engel 
olan?.::.ra dcı iı •. sonsuz bir kin 
IU\'UVl)rdu 

G. E. A Türk anonım !j rketı _ 
lıin lira. kuyumcn Neha!>el Müb:ı· 
ıekyan 1500 lira, radyo ,.e c1:k' ri : 
malzemesi ithalii.tçısı neııriııi is~{'· 

miyen bir .z.nt 1000 lira, B ıh~ınt 
taciri ne6rini isi emiyen bir zat ,Sı1ı' 
Iiı a, yağ taciri neşrini istt"mi\·cn 1;: v 

zat 800 lir:ı, kuyumcu I..con \'c Mı 
ğırdıç Çemiçyan 750, kuyumcu .\ n· 
trn.-ltr Ro.racry:ın \'e Partan Hn
E;imyan 750, kahve \'e çay taciri 
Must<ıfa ve Şükrli Köksal 60:i, ku. 
,\'umcu Hafız Ali Uğurlu ve h'.cmai 
600, yağ taciri Karnik Marlinynn 

Ya~ taciri Abdü!hanıit Akç'°I 
1.10. yağ taciri Hüsnü Cep (en·cl- .. - .......... - - - --""'C>~A'P'-~~ --~ -:W:..W. :;#.X...i.A-Y.,S .. AJL,.. ~ ~...,...r,""""""""'" ..- _ 9_ / 

Geı Mi 1 .,,. • ''lrrnı ya' :-.n 
bir kuvvet hİ3setti. Oracıkta 
iur:!'1 b;h·ii!: ljjr "0Uavı " .ll
Jı: 

!";00, y:ı2 taciri .Nesim Anter v~ 
kıırdeı::i 500, ya~ taciri t\adir 500 
~;ağ tııciri Yakob ve ,,_focıa Boz :lOO. 
ynğ t&ciri Rnnetı ve Simon ;)Q-0 , 

~·nğ taciri Apikoğlu 500, rndyo ve 
elektıi'· molzem~ ithalatçısı Ganz 
1'. Ltd. siı-keli 500, ya~ taciri Çc
icb,ııı Baro.kas 500. yağ tııciri Suıı· 

ce v~rdiğ i50 lira üzerine nyrwa 
100 ,·erdı). ]'j(), yağ taciri A bduJ
lah Ebubekir ıoo, yağ tac:ri Ah· 
n~et Gürkan ve Seuıi ıoo. yağ tac:
ı i Mehmet Turan \'c Sadık 100, 
~air t.aC'iıi Hasım Kemancı ve §cıi· 
ki 100. bah:ı.ratç;ı Yako &ılamo:ı 

N'amer lCO. yağ taciri Mnrko Ba
~e.n 75 ,\'nf; taciri ~:wn Ha v:ılidis 
75, y<ığ t~.c·ri ~fııhmet. Dilek :50, 

Kan İJ. e 1 D ev Jet Demiryoll_a,rı ve . ı:: :n~nı:r. f~fetf11e 
Umu:n ıct.ncsı ıln.:-.ları 

Muhpsaras' I Devlet Demiryoll~rı-Dol<uz~n:u işletf11e 
- AyFe, dedı. a~ltımt~ı {ıldiir. 

ınek istıyl'nler ocıl:ımı7.ln ö!Pceı~
!cr ... Hıc bir km·vet .... 

namık kema l'in Müdürlüğünden: , !' 
o'$1 

tstanbu' • t:'zunkoprü • l{ırklarcıl arıı ında : ı,.m('~te ıd$ 
yolcu katarının tarifesi 22,10.941 tarlhlnden itibaren "'""' 

:'\lehmc>t. bunlaı ı ı:ıöylcrkcn 
kolunu c-c.-rmi<.;, F::mavı otlar ara
sında nefes alm~an· fışıklnrı din 
!iyen İbrahimin v1üne ,foi?ru u. 
zatmıfjtı. 

lbrah im beyninderı \-Unılnıuşa 
döndü Bir sanh·e tereddüt so
payı tam kaafsına 'eme-i~ •• mal 
olacaktı. 

Artık bekliyemezdi. Ne yaptı
ğının faı kında olmıyar:ık: 

- Am-?.n ... dire r;ırtlıı~ım p3r. 
calarcasma 'hağırdi. 
İbrahim bir kalım~ anında sa• 

yıklar gibi bu feryadı ibastıktan 
sonra sopayı hakik~ten kafasına 
yemi& gibi gözlerini kap<.ı.dı. A
r adan birkaç saniye geçmişti. 1. 
~i cismin büyük bir gürültü He 
sukut ettiğini duydu. 

-Ay, aman •.. 
Diyen Ayşenin sesi d uyuldu .. 
lbrahim ayağa kalktıil vakit 

tarlanın yamacınd~ Ayşe ile 
Mehmedin bir yumak gibi yu
varlandıklannı gördü. Biraz dik
katlice bakınca Mehmedin Ayşe.. 
yi omuzunda taşmuı.kta olduğu .. 
nu farketti. 

hi Cezmcti 400, hakvc \'c çay taci
r. ~cvkct Köks::ıl 400. kuyumcu J\:a 
tabet J\eJckynn \'C Agop Kıı-:syaıı 

:.150. vağ taciri Hilmi ve tsmail Ş. 
(Torna ve şki.) 3ro. yağ tııciri Mc:1 
met 8min 3t•O, =-r.f; taciri XeS:rii 
Çelebon Boraks 300, yağ tacir; Ha
lit Ek"İııo'!.\u :100. yağ taciri MarkC\ 

En idareli 

LAMBA 

\yşe ile Mehmet ihtiyarladı-
lar. Çoluk ~ocuk snhibi oldula r, F atih Blrind Sulh Hukuk HAWı:n-
Fakat o ~iin kulübede boğazla. Uğindett : 
nan bir insan gibi kim ba~mnııı· 
tı. Anlıyamadılnr. 

Bir gün Avac: 

9U/962 

'.l'ebllğ ettiren: ı "tanbnl Poet~ 'l'. '.l'. 
Tebliğ otomıaı.k tarar: - Mehmet, dedi. Öiürsem i 

~imde deı·: kalacak ... Bir türlü 
akl:nı a!rmvor. (? bir !r:san SE:!!i- .lııt.a.ııbul Posta Telı;raC ve Telefon 
rıe b.;nz·~ lli vortl..: l müdUrlüğll tarafından Ferit aleyhine 
Mehm~t ihtiyaı: A:rşen.in ~!r açtığı 12 lira alacak davamıdan do· 

an sönmıyen ateşlı gozlenne, ~oz layı Beyazıt Soğanağıı Camı. eoka.k 
terinin derinliklerine bakt!~ 87 numaralı haneye çıkarılan dava 

- Nene 2'erek Ayşe, deaı. Ta- arzuhtıllne havı davetiyede mezkur 
sa yapma .. Oracıkt~ kolun kırı~- haneyi İhsan Badır isminde birine 
masaydı, baban senı bana verm!· Satarak adres bırakmadan bir sene 
yccekti. Uğurlu bir sesti O ses... evvel bir semti me<;:hulc glttlğlnden 

- S O N - oahsilo bll5. tebliğ 1adc eılilm!ftlr. Bıı 
kere Posta Telgraf müdUrlüğü vel;!li SubevP r>::ıvet 

ue.~· uğlıı ,\ .,Ju•r!il, ~ııbcsiııden : tara!ından (930 modeli Standard n . ..lr• 
A!!ağıd:ı. sınıf, rUtbc ve isimleri ya· ka 4 lftmbalı ve 5489 numnralt ra(l· 

zılı yedek aubaylnrın derhal şubemize yoya alt 039 senesi Ueretini verdiğini 
mUmcantıan. (15i08) gcllp usulcn tsbat etmediğiniz takdir 

~al; l'ıciri Andon Rumluoğlu 50, 
vnğ taciri Ab':iiil!iı!.'f Akil !'iO. ynğ 
taC'jri Ömer Uğur 50. yağ taciri 
~lehmet N8.sır 50. yağ taciri F'cv. 
.!.'. Bü"-ük Terzi 25 lira vcrmişlcı·
dir. 

KA YIPL_A_R_(' 

llardir. 222 inci alayd,,o nldığım 

askeri terh!s tezkeremte nllfus kağı· 
dımı zayi ettim, Yenilerini alacağım· 
dao eskisinin hükm!l yoktur. 

Tahtakale '.)lektep 110k.ak t ııu· 

marada Abdullah KO!'&k. 
.. * (:ı 

Durnlupmar ilk okuıund:ın atdrğım 

yeni harfleri havı §a.hadetnameml za. 
yl ettim. Ycnlalni alacağımdan cl!kl· 
sinin hükmü olmadığı ilA.n olunur. 

Sabri oğlu Tahir. (S762:S) 

'fsıa:ıoo"f' Aaliye !) uncu Hukuk id· 
ki.mllğipd~: 

9{1/396 
Nail Vekili Avukat Kirkor tarafır

dan makbule aleyhine açrlan bo§an· 
ma davasının k:r& kılınmakta olan 
muhakemeaınde, M. a leyhe gönderllen 
dav·ctlyeye verilen maşruhattan b1r 
ııemti mt>çhule gittiği ve henüz nere· 
d' olduğu d& mal!lm olmadığı anlaşf. 
dığmdan davetiyenin ilanen tebliğ.ne 
ve bu hususun da l1rml gUn mehil i· 
tasına karar \'erllm~ olduğundan mu· 
mnileyhin m ahkemenin bıra l~ r l•lığı 

:.!l,11.941 saat 10 da mahkemtm!zılc 

hazır bulunması veya vekU ~önıler . 

mesi. aksi takcllrde hakkmda gıyabi 
muamele yapılacağı nan c.lunur. 

feııı leştiritt•ıı f'.JOl'ri 

oıııırııtlau · hali! :ı ıarıı. il' 

kadın. erkek , ı.uçllı. h u \ tı.ı. her 

ti.irk l('ın ~l; t"llr t.cknır okurınak 

hi r .. ıt t b . 

hat . :s• ıuınıt 

(t! \. .ll ~en \ c\kl'I kıtabl•vı 

onhıour 

t~~iip Tapu S i<'llll :'\luharızlıJ'tı.ıtdan: 

Eyüp Kazasına t.4bi Allbey köyü· 
ntin Eyüp caddesi mevkilnde şarkan 
Eyüpsultan caddesi, garbco Yaşar 

Bostnnı, şlmalcn inekçi All hnne ve 
b;ıhçe'li, Ct>nuben HRkkı dede Menzili 
ile çevrili ::!9, 34, 36 kapı numaralı ev 
30 senedenbcri l!enetıılz olarak Musta· 
fa Onuk'un la'larrufunda. bulundu· 
ğundan tahsile ve n~mına tapuya bağ 
lanmaı!I talep edilmiş olduğund:ı.n 

1.11.941 tarihine mUsad!! Cumartesi 
günü saat onda bu gayrimenkul mili· 
ldyet sebeplerini tetkik \'e tahkik ey· 
temek üzere mahalline menıur gönde. 
rlleceğlnden nl&ka ve ilişiği olanla· 
rın bu yere alt ellerinde mevcut ta· I 
sarru! betgclerilo birlikte mezkur 
gllnde mahalline gcle<:ek sal!hlyetıl ı 

memura ve ilAn mUddetl içinde Eytip : 
tapu sicilli muhafıZ!ığına mUracaat- 1 
lar1 lüzumu ilb olunur. (37636) 

t&tanbut İkinci İcra Memurhığnn· 
daıt~ 

Bir bors;tan dolayı mahcuz.; ve pa.· 
ı aya t~vrllmesi mukarrer bir adet 
büfe ve bir adet dlre11uar ve bir adet 
yemek mua.qı, halı ve oda takımı 
Zl.10.941 tarihine mUsad!f Cumıı gll• 
nü saat 15 t<ın 17 ye kadar Bomonti 
I<ız Ebe sokak Papayanopulos apar 

tımanmm 11 No.Jı dairede açtk artır· 
ma surelilc satılacaktır. Muhammen 
l:ıymetın yUzde 75 ini bulmadığı tak. 
dirde 2 inci artırma. 6,11.941 tarihine 
roü!>ftnit Çar§amba ~unu ayni saattr. 
icra edileceğinden talip olanların yev· 
mi nıezkurda mahallinde hazır bulu· 
nucak memur a 
iliı.n olunur. 

müracaat eylemeleri 
(3il;24) 

Piyade Asteğmen HUsejin oğlu ts· de da\'acınm iddiasına sabli. naz:ırlyle 

1 mait Hakkı (134i0), Piyade Te~'lDen bakılncağmdan bnhslle gıyap k rarı -============= GOZ HEK lMt 1 •(37634) 

Ccnıd (l•U.-30). Piyade Tc~mcn Bekir tebliğine w dunııımanın bırnkıldıg-t 
oğluCelA1AlknnC4707S) ,Oto . .Asteğ- 2Ul.9Usaat10da.mahkemeyeb!ır. SAHlBI : ASIM US Dr . Murat R . J< .. dm 
men tsmel oğlu Ahmet lbsan GUlbak zat gelmc.nlz veya bir vekil gö:ııier Basıldı~ı ver : VAIUT ~1atbaa:: tscyotıu Pamı~kkeııı ı mıım "*"'' H 
<:::219'1), oto. Teğmen NAzım oğlu meniz tebliğ makamına kaim olma!; Umumi nesrivatı ~eden So. ~. Tel: 413.iS J,J 

M~u~s~ta~f~a~n~.~agı~p~(a:2:~~2~9~>·~------~:üz~e~r~e~b~lr~~a:y~m~ü~dd~e~t~ıe~~l~l~n~o~ıu~n~u~r~.-~----~R~ef~i~k~A~h~tn~e:t~S~et~·~e~n~e~ii~_..::__'._!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!~• 

-ıs -

darmış .• , 
Her iki ccnnZ<'Yİ de Drezdene getirdiler. Bu ::ıc ı ,·a~~·a 

bütün şehirde derin teessür uyandırdı. Ha~tahanede E:..:· 
niş bir masanın \:zerinde yanyana yatınlmış olun ccn:ız~
lcri göm1ck ic:in bıl'çok kimseler geldi , 

Acele Drczd~nc gelmesi için kızm ağabayisine tekı af 
çektiler, Ve kı z1a1 2ğabeyisi ~elinceye kadar boz!-'lmama!a· 
rı için nii!ışl:m mumyaladılar. Cenazelerin üzerıne bıı·c:o:• 
celenkler konmuştu. Ücüncü günü Viyanadan,. kızın bı
raderinin Drezdene hareket ettiğini bildiren hır telgr:.. f 
kabul ettiler Ccnm:.eleri Amcrilran ailesinin PvinP gHi.ıı
düler, ÇocuğUn aılesi Dı·t:zdenin yüı~sek tabal:asma men
suptu. Oraya birkaç arkP<la~ımla ben de gitmi~tim. Bu:• 
ı::ar olduğumuzdaıı bize <le davetjye göndennişlerdi. 

Arkada~ların baz.ılan da kızın biraderini l.arsıl:ıınr.~ 
için istasyona gitll'i~lerdi . . \ğabeğinin grlmesini sabırsıı. 
hkla b~kliyordıılc. Blitün apartımanlar ziyaretçilerle dol
mm;tu. Herkes yaYrış sesle konu§uyordu. Ara sıra İ:lll 
mevtai sükünet. evlfüh:ıı kaybetmiş olan vallclenın "el 
hıckırıklariyle l:csihyordu. Bir ölüm ~tikuneti hükü:ı~
ferına olduğu bir zamanda a~a*ıdaki salondu dehşetli bir 
gürültü işitildi. 

Merdivenlerde nallar.mış bir at yürüytişünii andır ... n 
bir kundura gürü!U:sü duyuldu .. \ynı zamanda kaim l.ıi• 
ses, yüksek perdeaen: 

::\eredz, but uda mı ? 
Diye bağı1 ıyor. Diğer biri de: 
- Hişt, dahg, ynvaş! diyordu . 
Biraz sonra Hay Canü cenazelerin bulunduğu od.ayn. 

başında kalpakla prdi \'e knhn h olmaktan ziyade öfkeli 
oldt1.ıhına delalet eckn bir ~esic: 

- Gün av<lm1 diye bağırdı. 
Sanki oracla buiunanlar kızkarde..:..inin olümüne sebçp 

olmuı::ılardı . Bay Ganii ölum döşeğin~ yaklaştı . Tcsadii fc?n 
g-cnc ressamın yüzlındcki ört üyü a<;tr. 

- Bu kim? Bu adam kim oluv0r? diye ser t bir scJlc 
sordu. 

- Hl -

Etr~fmdakilP:den cc·vap i:;tiyen gözleri, ale~ saı;ı· 
vordu 
• u'tanmaklan y~rlere r~eçmiş olan bir Bnh~ar üniver.:;:. 
te talebesi Bay Gaı:ünün yanına yaklaştı. Onu yavaş~:t 
c!ivle dürteı ı.!k kıı;m yfü:ünden örtüyü kaldırdı. 

. Bay Ganü. kr..lpaJ1mı ccıkardı ·•e bir ıstavroz yapara1~ 
cenazenin alnı r.d:ı n optti: 

- Ah zavaliı, baf)ına neler yazılmı~; }.farika . Mari· 
ka! .. divc ba~1nı sal ladı. 

Siz ne dl'rsePiü diyiniz; cu b~ ~allaması ıztrrapta.1 
ziyndc zi:. aretçilerc yapılmıı:: tehdide benziyordu . 

Bay GanU l:ızkardeşinin cenazesi yanıntla yatan genç 
ressamın cenaıe"irıc ~üplıcli nazar la baktı ve ı;arklılarıı 
mah sus bir eda. ile- başını \ •e ~ol elin in parmaklarını sual 
!fa<le er~ 11 bir tarzd~ sallad ı. Ve darülfünün talebesine 
dönerek: 

- Abc, bu !las1l iş? Neden bu herifi buraya yatır. 
mıı::lar? F:rkc~in paıısiyor.da ne i§İ var? diye sordu. 

- Aman rica edcrinı; ric::ı. ederim Bay Ganü, dahd 
yavaş sesi<' konuşunuz •.• 

~ Neden yava!; ya be~ Bcr. buraya para harcıyorum. 
Burasının müdiresi nerede? 

Baı;,mdan yılrtırıml ::ı vurulmuşa dönen talebe: . 
- Burası pansiyon ı:egil. hususi ev .. cevab m. verclı , 
- l'\asıl hususı ev? 
Başına kan vurmuş ve ağl:yacak bir vaziyete ~elmiş 

olan talebe: 
- Aman. Al!ah ask ır.a; daha yavaş konuşunuz .. diyl? 

:ral\'arıyordu. 
Etrafta olar.:ann ku<lsi hbleriyle istihz1 f;<!klini ul· 

mıs olan Bay Gaı~ünün bu babayiğit vaziyetinden maada, 
~iylniı;i ele Amerit:aiılarda, bilhassa kadmlarda fena bir 
tesir uyandırmıştı . 

Bay Ganü kiil renginde şay:ıktan bir eibisc giymi.;: 
:.va.Tına t oz i çinr!e kalmış ve aylardanberi boyanmam q 
b.ir ~·ift c;izmc ge:,;nni~. Boynuna da büyük bir matem 

mendili ba~lamıı;t1. M endilin altında düğmelenme111i~ ve 

değiştirilmiştir. 

istanbuld::ın kalkış ~.30 

,40 

Ur. 

Kumkapr 

Ycdikul" 

vnrtş 

knlkış 

varr~ 

ka'kı 

Hlrl!l 
Zeytinburnu kallo• 

\'arış 

Bakırköy kalkış 

\'arış 

Ye§llköy kalkış 

varış 

K. Çekmece kalluş 

varııı 

Y. Eurga:: k111lc1;1 
\'arış 

İspartakule J.:nlkış 

\'arış 

Ömerli kalkış 

vanş 

Hndımköy ltalkış 

~.41 

E.51 
ı:l " 5 

8.59 
001 
9,06 
0.09 
0.1~ 

9 20 
fl.2i 
fi 20 
tl,40 
9,41 
9.5:.? 
9.M 

ıo.oı 

l0.05 
10,18 
10,25 

Bu katar Hadımköydım itibaren c-skl taıifesile 

Muhterem halka lUuı olunur. 

. ~ . ~-
,~ağıdn cins, mikdarı, muh:ımmcn bedf'l ,.e muvakk8 t 

malzeme açık eksiltme usu!U ile alınacaktır . ıctıı1 
Eksiltme 31.10 941 cuma gilnU e:ıat 11 dC' sırkecıdc 9 1' 

<ia A. E. komisyonu tarafındnn yapııac~kttr 1 r 1 

lstcklUcrin muvakkat teminat "~ dlğ('r kanuni ,·esil: ll1 ! 

aynı gün ve saatte komisyona milr.ıca.ıtıarı IAzımdır. şıırtıış pl"' , 
olarak komıııyondan verilmektedir. " 

n ail darı :ııı.:h:ımnırn 

('llJ!'ıl !-\det bedel 
Lira 

Fa yan~ 16000 : 
kenarlık 5000 : 2520 

İstanbul Deniz Komutanlığından : 

ız.; Xo.lı tıan: . 
lstnnbul VIUıyetJ dahilinde Trabzon yağının kilo 11 

kuruş, perııkcndc ldlosıı :ıznmi UiO kuruştan ı<atıl:ıcal,tır. 

~-----------., 
iT ZiR~ATu;c aAN'K.Ası~ 

~u:wu~ :.a ~ıtı; :~. - ::ıernıaresı. ıuo.ooo.ouc rwı> 
;?ube ve A:an~ adedi: 265. 

Z ı r•Jı VE tıcmi .,,,., '111 ı h,,,,,.,, rnrı11mtlfll"t· 
l'ara 1'1rlktlrl'nlt•rf tx • .KOO llnı •krarıılH f l'rt, 0

' 

~ 

,; ... ~· ' 
411"9a• 84.nka.ıımtlıı ıcuu:ı~Lrau ·• L'lbareıı ta.sa.rrUJ ne _,. ... ..._~ 

'le uraııı ou.IWlA!llfl.rJI !letıedf • :2era •Aktlecell l{Qr'• nı ,, 
" IU... ~l\tt Utr&rrııv. ı11ll!'ıtı l a<'.ı> lıt ır. ~~ ' u• 

1 114'~ 1,000 llralı ll l,IHI(~ Ilı. 1 ()( uJl'ld ~0 Uf11 -~ ' 
• • 50l • ı.ooe • ı .u co • .r· J 
1 • !.~G • l,OOG • 18' • !O • fi 

t C • tO ) • 4. 00G • ı1f,.ıl~l.J 
OIKKAT: Benpl&nnılakl paralar bir ~ne l~lnd~ ~1, ,t(ll ;" 

ı~mıyenıert ıtramlyt ;ıktığl cake1l.rdt -r, 2G raz!a8\ıı,ı:ıııl 
"~~' · · ·: U Mart. l1 Haziran 1l 1!."} lQL 1l Blrfllel 

~-~~-~_·e __ y_a_pı_lıT_·~------·~--------- ~,. ----------lllJI' -........-.~ 1 
Otel yapılmaya eıverı 

kiralık bina 

l ·\ ukara caddeslnlıı er o.utcber ~·erinde fc \·knııidC 
\'adar ve aydınlı !' bir bina lriınlıkhr. 

V.aldt gazetesi ltl archcne~inc müracaat. 


