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REiSiCUMHURUMUZUN 
Yurt içindeki 

Ha taydaki 
Ankara, !3 ( A.A) 
Cumhurrisi İsmet lnönü, bu

gün şehrimize dönmiı§lerdir. 
Şef, .Ankara garında Büyük 

Millet Meclisi Reisi AbdüJıbalik 
Renda Başvekil Dr Refik Say. 
dam, Genel Kurma:v Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakm:ık. vekiller, 

gezileri ve 
hitabeleri 

Diyet müclürii tarafından karfı
lanmıştır. 
lıllILI ŞEFiN HATAYLILARA 

H1TABE3t 
A~a, ~ ( A.A.) 
Doğu vila}'etlerinde bir tetkik 

gezisine çıkan reisl<:t!llJhunmıuz 
lsmet ""-" ·· d" ·· l · de Ha•-.LllQnu, on~ erm ·'--
yı lia ziyaret etmiş, ve aynlır· 
ken kendilerini uğııriıyan binler
ce Hataylıya hita.bE>n şu nutku 
söylemi&lerdir: 

(Devamı Sa. 4 8ii ! dt) 

BAYRAM N~ŞEli· GEÇTi 1 

Bu 11e11e •yram b"l lılr TefltD ıaa..-~ ve-.. 8e """"' ·r . ..._. 
bolaa mubtıellf ııııemtlednde laer ..... olılıltu ~ el'ienafı yerimi Jmralmıııt 
ye oocıaklar ctmlerlııd ... lvlDde .... ,,, •• • t • 1 MI' .... .,e-

.rlDl si~ 

Timoçenko 
değiştirilmeoi 

1 
Yazan: 

SADRI ERTEM 1 

Cephe üçe bölündü 
MoekO'I& M (A.A,) 

eovyet 6t1e vakU telıUti: 
21 ~ ~ bOtün cephe bo 

yunca ~a barbe dnam edil 
lldfttr. Jlubarebeler bDbun. llojalak 
Ye Jılaloyaroai&Yets l.tilcametıerinde j 
~kpsııemolm11ft\Jr. 1 

......,., M (A.A.) 1 
TaJ'IDlll put.em, ~n .,ardım 

mı•l•lll bakkmda perlfımeıntoda ce · j 
re)'D eden mtlz&kereleri hGIAA ettik l 
ten 80Dl'a §Öyle diyor: 

DlnieD&en bUtfln tenkidlere iki eas 
11 nokta .hAkim olmaktadır. Ve bu iki 
~ 1$>kta, laa'k!ı ııtr itilaat teılda 
...... , .. 4kl•'1I ....... ,, 
.ıur: t9i JI' ıarıam.at.o Y• ...a. • 
UtWd otori'-1 mamn Jı:a1ıımfttr. 
YapMD. tenkidler, bu otoriteyi zaafa 
dOftlrmek .ı;yıe dunun bD&ldıl tak • 
Yl:Jie etm~. Yapdan lat!zaıhlaım ee
b&bl muclbeainln §Urada burada bil • 
kCUnet aleyhinde dedikodular yapan 
ve bu suretle içlerini rahat etUrdltleri 
zannına kapılan klm8elerin llÖylfldfk • 
leri teJlerle hiçbir alAkaaı yoktur. 

(~ Sa. 4 sü. ~ de) 

Napoli 
5,5 saat bombar

dtman edildi 
Lolldı&, z.l (A..A.) 

Büyük mütefekkir Ziya Gök.alpm ölümilnün 17 inci 
yıldönümündeyiz. Bu münuebetle Ankara Halkevincle 
büyük bir tören hazırlanmaktadır. Kıymetli ilim adena
mız Sadri Ertem, bu yazııiyle Ziya Gökalp&n ilmi, ~ 
ve siyasi cephelerini tahlil etmektedir. 

T irk fikir ~ dcıld.rial 
ne ııeki~ möWea el1Uine 

edilsin asli uaataınıyaeaiı Ve ih· 
mal eclemlyeceği bir ...a.ıı vardm 

Ba adam Ziya mblphr! Ziya 
G61ralp ilim ..ı.mı olarak, milH fl
loMf olarak, 81,...st ıehsiyet ola
nk ayn, ayn oepheler arzedelı 
lılr '9M1yettJr. 

Onun ba bl,·iyetlerinl ayn, ay
n mötalea etmelldil'. Onu sadece 
yann Mn doldannayan bir -.r, 
_. lnMa ı.,.tı ~e ~ 
edealer bize 88ıde4'e belki hir IAll· 
yopaf7a , . .erirler. 

Fakat bibliyografya bize ba. 
ginktt ha)'&t dtfJu>rlan lçlındıe te-

zatlarla dolu blr levha biseini "6-

rir. Halbuki Zl)"& Gökalp keDA 
\'arlığmı yaratan tarihin *e•tıla 
nnı fikirler, ve lıiııler halinde M
set.tiraıl§ obnalda beraber OBan .._ 
tlkbale lıir kıymet ve IŞlk helhle 
intibl eden hövlyeU t.ezaiın, "'111. 
flkllter~ • 

Telmf; blı'ü ............. o«ik ... 
fa g'iise _..,.. bir .hususiyet.tis. 
• ...._ 1'a ._..dar büyük ......__ 

nn kendi miat bünyelerindeki te
ııevvftft.en deifl kendllerlnln aa. 
kea oMaldan cemiyetin blıay + 
i9kl ı.mtlar, alıenll8izlikler, --

=~~ == " ..... lılnirlerkıe m~ _.. 
lfJCleller. 

roa..1 .... ~ .... 
kat -ıme lııarlI .. ~ .... ..,. ...... 

Vieıllıa Jıılni)'ed .... fıııılllıt 
m==d>v" 'bir teolo;i M\ F M 
girer. 111AtM bahseder. Le N 
uileııltmUP. 

Gilrıalp tlllkçüdür, Wrat. OUl+e-.
llcılua elwnmiyet Terin'. ~ 
dör, takat ilMnı biliıl.ıtini boeı
lendlnnek ister. MUMU" medenV'e
tıe hayraadır. ~thı ~ 
mllleUer M'Vlyesincle u1n ' il. 
ter. l'lıkat mmsır devlıeıt diye...._ 
lira hilWe'iinıl,, prellf!lp ....... 
Jf ........ 

Bier lıi)'a Qi&lp1 eemio ..._ 
teerit eder ft aeıınlyet * rdd ... 
lerilli lllJ'l'I, ayn mllWea etzzerr• 

(Devamı s ıiiracıiirk) 
Hava nezareti istihbarat ..-vW bB· 

d!ri;yor: 

Salı - Çarpmba gecesi Napollye 1 b fi k •• J 
kal'fl İngiliz tayyareleri taralmdan enım o~em 
:>'&Pllmıf Olan hava akmı, bet buQllk "'f 
aaat devam etml§ Ye merkell Akde- akk tank Dizdeki harekltm en bUytlklerinden .._ __________ yazan : h l us 
biri olmu§tur. 

=~~=b~:m>bolaria anane yoksulluQu 
b&yramıar, yıllar boyunca .urup gittikçe ananeleri kuweUemnek veya. 

kuvveW ananelere bürünmek lAzmı gelmez mi! bele bizim §U bayra.ıru.an

madak.i aile, doat ziya.retlerimlzc b&kmız: eter ananedekl nızamı kaybetmiş 
t'eğllaek biz bir yıldan blr yıla hlÇ bir yeni ve iyi örnek devretmiyoruz. 

Aıı1teıt hedefler mmtakaamda 700 
:metre murabbaı bir sahada 3:SO metre 
lf'tVamda alevler yU.kselmektedlr. 

Duma.nın çlktığl lrtita i8e 4.000 
metreyi bulmaktadır. B1r aaat gibi 
muntazaman aakerl • hedefleriD ü.zeri· 
ne gelen tayyareler, her biri iki ton 
afırhtmda bombalar almlflan:br. Bu 
bOmb&lar, büyük haaarata ııebebiyet 1 
vermif, bir çok binaların yıkJlıdıtı ıö· 
rülmQftllr. Daha kllç11k siklettek.i bom 
b&lar, bir lataayonda yangın çııkar

JIUllar ve birçok l*J&lt.rı tahrip et· 
mi§lerdir. 

Hiçbir lnciıiz tayyareliDe tayyare 
detl topları endahtı ytızü.Dden laabet 
vaki olmıunıı ve bu tayyarelerden b& · 
sılan dönatlerlnde Sicilya adUmda, 
bmı•.-. Cat.ane tayyare meJdanmda 

J9Dl1Dl&r ~· 

-Moskovada beş 
idun mahkUmu 

1-4•, Si (A.A.) - .lılmilOYada 
6rft idarenin DA.nrndan beri. uiter1 
~. bet Jdpyl idama~ 
etnütUr. BwllAr, ya Sovyet aıe,wan 

~ dıatıtmaJrtMı, ya f8blrde'n 
Jı:ec;met& "'9bbOll etmekten ~t 
emek çaJmıt olmaktan ~· 

ild Uç günlük taUlln en 1ııaanl tarafı aile uzuvlarmı birbirine yakl&.§tırıp 
tarutmaaı, qoeUuk ba.ğıarm.ı ınklqtırmaaı olacak; fıı.kat ne ziyarete gitme 
m1z, ne zıyaret kabul etmemız işte~ tatlllDe ııUfuz eden bu güzel mA.· 
naya sadik bir tekAmill ga.termez: kaıner1 ve bicrt bir tarih takib ettiği içlD 
yıl içinde muayyen bir mevki &lmamJttu'. 

&iyaretlerimia bir körebeye, bir lt•kapmacaya döner, birbirimizi bu,. 

lamadlğnmz lç1n içimizden ob çektitiJDlz bir tarata: "ben bUyWc bira.derime 
giderim: yUZüDü görmeye ha.aret olduğUm bir d08t bana gelir. birbirim.izl 
btılmayu. aile araamda bUe, zamana U1SUD bir ziyaret sıra ve saygısı tesie 

edememifW.dir. 
ne bayramdan vaz.geçebiliyoruz, ne l.deüerillden ... tAW. mbasız bir gi-

dif ~ut. bir zaman öldUril§ oluyor. tehir bUyUd~e mahiyeti bU.yiiyen bir 
meeeıe. hal için bir adim atm11 değiliz. ll&deoe bir zamanlar bir takllt ,... 
pıldı. adlDI bir pzeteJ!e llA.n ettiren ziyaretten müstağnt kalsm! menli bir 
teklif. bot& gitmedi. gitmedlli de~ oldu. 

bu nısam..ııpmz yalnız bayramımızda mı? matemtmis.de belki dlıM 

perifaDIS: 
bir do8tuınmtn Htm 8Cl8l aiıll cen&aelllne yapllan tilnnde b ı 1 

kottunı,or. bir kalabalık. namaz ve dua. aeıve.nleırden biı'1 bir ~ _.. 
dutu f.ee99lb1l antııtacak. ne vakit? namazdan e?Yel mi? duadan ma -? 
ber halde erinde değil: fakat mU11&llada mı, mezar ba§mda mı? 

namaz, bap Urtıal bir ibadet aııaneıll gDclltyOI. 

fakat tabut öntlnde TeJ& arkaamcıa bir a;,gı d'17P1iyte )J9llDI -cm ı,.. 
kiti yanında ppkMIDI blıfmde. bata on 1dfl g&e,,arwı.:; ıwcıeıne .,...ılı 
.. nerelerde? 

Ne oer ,.. allbıdMt "•E Deldrls, .. ıı. ı.n: , ı ı Mr ~ •· 
m&k iGID aı.plt olmaz. 

lJillQDden ,.... ~ 1* ...... ml:n-- )FRJnlız -nıııııllt .-lılff 



~ 
VAKiT 

istanbul güzidelerini topllyanıAtatürk'ün ölümü-'Pariste bir Rama;an·lb8v~ 
' 

eski pastahane yerini değiştirdi nün 3 cü qıldönümü ve Itri Dede konserı vıfl 
. dd" sıll 

Lebon'a kimler gid~rdi ? 10 ikinciteşrin günü Ebedl Şefin 
aziz hatırası anllacak 

~Yazan: Cemale ın ,rs• 
:sunııırııı dcıı ııı 

Bundan ta'kTibt olarak 7• - 75 ae· 1 ıerl de cağırıiını~tı. ~erftrlll 
YAZAN: Fikret ADIL ne öıı.ce yeni Oımanlılar Para~ top. ı' <la Fransız hUrrlYetpe da \'tirdi· tuıv' 

~aııoı:ı,. ııll 

Löbon'un ntüdavi.mlerinden Şair 
Bazı hM!Jlelerın birbir1enyle alAka.. 

ları yok Gibi görünür, MeHJA Napol· 
yon Bon.apart fle Şekerci Lebon ara· 
mda ne mUnasebct olııblllr? Halbuki 

\"ardır. Çünkü eğer Nııpolyon olme
.aydı, bu dültktm a.çılmıyacakti. 
Bakınız hMl.sc nasıl olmU§: 
Napoıyo.ıı Avusturya lle harbetme· 

ğe karar verdir;-1 t.a.rihu, Parilte blr 
J)aatacılık mektebi varm11. Talebeler 
arasında bulwıa.n Valori, Jerbo, Kap
§&. Rob!na, Frnnkerin ve Lebon adın .. 
d& altı arkada§ Na.polyonun bUtiln 
dQa)'&ya a~ladığl heyecandan kurlu· 
L'\m17arak, paet&larmr bırakmıııar ve 
gönUllU asker yazılmı§lar, ımpa.rator
la beraber orta Avnıpaya gelml.Jler. 

Harp b!Unce, heyecan da bltmJ§, 

nıaJoct end~esl başgöatcrmlş, 

Altı arkadag dUJUnmüşler. Hepsi 
b;rer tara!ıı gldt'rck Parıs wnılü bir 
şekerlemeci dllkk!ı.nr açmağa karar 
vonn!,.~er. Jerbo Budapejjteye, Kapp 
Btlkre~c. R®lnıı ile Fra.nkori de OM. 
.ı.yu. gltıru,,ler, orada yerl~Mifler. 

Valo:rl, içlerinden en genel Te paa· 
taotlık m~leğlnde henUz btr çırak o
ları Lebon'u yıı.nma alarak latanbula 
gelmiş, o d:ı. bir tekcrlemecl ve par. 
acı d ikkA.nı aç~tır. 
!şte, bugünkü Lebon, ~ylece, buıı· 

t.lan lSO .aentı evvel, ytı.nı 1810 tarUılıl· 
.ıe, Nıı.poıyon vesııesııe açtlml§ oluyor. 

Valori istanbula geldiği tarlhu, ~ 
rada., Pa.ris UBUIU bir "Patll!luı1e • 
Confiserie,. yoktu. Bu tarz dllkkln· 
ıarda yalnız §ekcrlemc ve paat.a aatıı. 
mazdı. İçki ve yemek te bulunurdU. 
Eaaacn bu mUessese, bllhıuısa ziya· 
.fuUer tertip ederdi. Netekim, 1830 
aeneein<ıc, Yunan il!IUklA.li tanmdığr 
aman merasfm Tarabya.d& btılunan 
sarayd.'\ ya.pılııuş, ziyafeti Lebon mU· 
caseecsi tertip etml§Ur. Bu ı:nUnaac. 
betle, Lcbo!l"a "Saray mUWalıhldl,. 

Unvanı verilmı,,, bllAhıre İlta.nbuıu :ıl· 

ynrete ı;tılcn bütlln hUkUmc:\arlara. ya· 
plln.n 21yıı.fetlcrt o idare etml§tlr. Böy .. 
lece, Lcbon mUessese.'11 Sırb~tan, Rus· 
ya, İsveç vo Norveç aıı.mylan mUte
nhhldi Unvanlarını d:ı atmr,,t.ır. 

Valorl lstanbulda. evlendi, bir kızı 
oldu, BUyllyUnce, genç kızı Lebon 11• 
eıvlnedlrdiler, 1\9mat ve müeaMaeye 
ortak oldu, Blllhıre 1832 de Valorl 
ölUnoe, idare büııbUtlln ona l'eçtı. 

Lebon Beyoğlunda Na.um Tlyatrotu 
denilen binanın yanmda açılmlflı. Ti• 
ya.tro 185'1 ııe.neıılnde ;yanctt. Yerllle 
Konltordiya ga.zin08U yapıldr. (Buram 
00. yanmış ve §imdi yerine ~nt An· 
tuan kllscsl yn.ptlmı§lir) yangında 

Lcbon da yantnl§, yem dUkklnmı, 

Tünel civarındakt Rua ıte!areth&ftN!1·· 
nln kar§lCilUitı, Dlmltro.kopUl09 bal .. 
kal dll.kkAru ula.n yerde aÇmlfltr. Ora· 
da ylrml 00, sene kadar kaldıktan 
sonra, hemen biU§lğln® goçldln ya· 
nmda olan dUkkAna. geçmif ve Mil 
!}Öbıl'ctını btlT'adA klW\ntnlftlr. 

BUt11n bu tattnltı.lı vermemin eeıx-.. 
bi, Lcbon'm 61 eenedlr bulunduğU bu 
yerden dahi, karat tara!ta bir yeni 
JJkkAna nıı.kletmesi, bu keyfiyetin de 
cranm müdavlmlerl arumda lir hl· 
dlsc ~ldı etmesidir. 
Mcmleketunızde, m~hur Hacı Be· 

Ebedi Şef Atatürk'ün 10 l kin· 
... ıteşrin pazartesi gfüıtl ölümü
nUn Uçüncü yıldönUmüdür. Bu 
münasebetle yurdun her yanında 
ihtifaller tertip edılecektir. İh
tifal şu §ek ilde yap1lacaktır: 

Ebedi Ş<-f Atatürk"ün ölüm 
günü ve eaatine tesadüf eden 10 
lkincite§rin pazartesi günü saat 
9,05 de memleketin her tarafın
da.ki bütün Halkcvlerinde, Halk
odalarında ve Parti rn-::rke?lerin. 
de ihtifal toplantısı yapılacaktır, 
Toplantıda malıallin t•n büyük 
mtilkiyc memun.l' ba.§t a olma!{ U

. zere askeri ve mülkı erkiın. Par· 
ti, Halkcvi mensupları hazır bu-

. . 1 lunacaktıı'. Toplamlan yerin mü. 
Yalıya Kem.al t:e Edib l:zeı lJ!clıh nasip mahallinde Atnti:rkün bir 
kir nıilstuna, Lebon kad:ır eski bir büstü veya fotoğrn fı J;onacaktır. 
şeke:-cl bilmem var mı? Hacı Bekir Saat tam 9,05 de bır hatip Ata-
1177 de kuruldu. Lebon ondan 33 ııo türkün o ,gün, o saatte öldüğilnU 
ne daha gençtir. Bu noktadan ba'lka, anlatarak hS:Zır b·11tınanlan a. 
Lcbon tıınmmış bir cok şahsiyetlerin yakta beş <lakıka saygı susmas:
deYa m ettiği bir yerdir· mamulAtmm na davet c<ltı<:cklir. B:mdnn son· 
l~tl kadar, kendin~ mahsus bir ıa bir hatip Ats.Wrkün hayatı, 
muhit, bir hava ynratnırş olmakla da memleket ve millet :dn yaptığı 
ın\!,hurdur. büyük hizmetler ve İ\2.hraman-

lıklarlar hakkında bir hiabedc 
bulunacak, buııu müt.r.aklp. Milli 
Şef ismet JnönU~lln Atattirk 
hakkındaki beyann-ırr.esi okuna· 
caktır. Toplantı b~ı suretle bit-

1'"ilhaklka, orada nezih, bir parçn 
es:Cı tarr., bir harpwn evvel havam 
Yardı. Jııl li § t e r 11 e r l alamıyacak 
kııdar kUçUk olan dükklnda, gidlp 
)'er bul:ı.mamak, yer bulunca, &k.ıga· 

rak oturmak mecburiyeti bile ayn bir 
zcTkU. Duvarlarda mevsimleri tanzir 
eden resimleri. kapının dibinde duran 
1900 Pari.e eerg181nden getlrllmlş, e· 
llnde upıl tahtadan arab heykeli lle, 
burası, bir dükkAndan ziya.de inaanıı. 

bfr ahbe.b evt hiaBlnl veriyordu. 

l!."'ndenınıla sofrada nıısıl hizmet ed'· 
leceğlııl ~retlrm~. HUlU&, btr ayak· 
lı tarih. 

Kostl bu vazifeleri )'il parken, bun· 
dan etll ııenc evvel ı.ebon ôlmilf ve 
dUkktın, Rus aefarotlnde qçıtık eden 
bir Frall8ız taraıtından ~ıotllnıeğe bq 
ıanmıı, l!kin, gtttll<çc boZUlmuı. N • 
hayct ltı2i üe KosU tatııfından atın· 
mıştır. 

Çırak olduğu zamanlara alt hltı· 

ralannı yokla.yan Kasti diyor ki: 

Bu arabı çok iyi hatırlarım. KUçUkı. 
ken oraya babamla ilk gittiğim vakit, 
onu sahici zannederek korkmuotum. 
Babam, N.tlyeUmln verdiği bu kor 
kudan botlanarak, onu bende takviye 
elmlfll. O kadar ki, Mektebi Sultanı· 
ye girdlk~n IOilra dahi, ha.fta be.şla. - Bir gUn, dtikklnda kocaman sr. 
nnda p&at& ve ,ekerkmıe ~mek Uze kallı birini gördUm. Köşeye oturm~. 
N Lebona g'itmek ar:zuıanmı, ancak kendi kendine b!r §eylt!r MlylUyor, 
bir kaç arkadlf daha davet etmek ba· eonrıı ynzıyordu. Kim olduğunu sor 
hasına tatmin edebilirdim. Fakat sor.. dum. Sö)lediler. Namık Kemal lmiı . 
ral&n? .• Sonralan, oraya yalnız git Ycmcklcrlnl hep bizde yerdi. Tiyatro· 
mete blfladrm, bu eefer bana. hı\kim ya çok meraklı idi. Ebuzzlya TeV!lk 
o!An arını, sadece ~kerıeme yemek Beyi de tanıdım. Kendisini sllrgUne 
ıınusu değildi ~bonda aan'at ve ede· götUrmelt Uzcrc hafiyf'ler, o:ıu gellp 
biyat tııemımı'zın oıı.hsfyctlerlnl gl.lro bizim dUkklndan atdılıır, Silll'yman 
biliyordum, clvarlıırındakl masaya Nazif Bey vali iken de ve aon zamar. 
dahi otur1tam, 'Qu, benim için ayn bir l lara. kadar gelirdi. Sadrazam Salt 
ıırevk oluyordu. . Pll§a, Abidin I'a~a. Yımyalı 'Mu.'ıta!a · ı Pa§a, Sadrazam Ferit P&.§8, Tercü· 

Bu devirlerde, I..cbonda, SiUcyınan mnn Şeltcı· Ahmcl I'ap, Ahmet Rı.ııı 
N'azl!, Yahya Kemal, Yakup Kadri, Bey, Şark Şlmendlferlerlnl kuran Hu· 
Hamdullah Suphi, Ruşen I<::Şref, l.ızeL gucn , Mllzc mUdUrU Hamç!I B<!y, tr. 
Melih, Ahmet HA.şim, Abdtiltak HA tnnbul ga.ıetesl mUdOrU Reg1a Del· 
mld, Namık tııman, AbtlUlhıık Şinasi, bcur, Reji mUdUı11 umumisi Rnmbcrt, 
Celll Nuriler vardı. Onlarla beraber, Naf!a mllSteıarı Cemal Bey, Plerre· 
zevceleri, akrabalarından klmııcler, ı..otı, cıaucle ırarrer de gelirlerdi. Bir 
aan'at muhitine m~naup hanımlar dA 1 ser hafiye Ahmet Pllfl1 vardı. O da 
buluuurdu. • gelir, Jön Türkleri "kiritik,, edcrdl 

Bu zevattan birkaçı vefat etmiştir Huguen her u.mıı.n §llmpanya içerdi, 
oıa-.~n bAlen de Lebon'un müda ı rlmendüfer imt.!yazını, Arab İzzet Pa· 
vimleridlr ve onlara bugUnUn namzet §anın adamlariyle blr:lm dükk.Anda 
fÖbretıcrlnden blrçokialannr l!Ave c'.. görll§erek halletti. Pierre Loll fl's g-i· 
mek lt.l:tmdır. ycrek 1:elirdi, öğle yeme,lni bizde 

yerdi. Amma lu\hve içmezdi, kahvo 
Bu halile LebOn bUtUn memlekette içmek için KMımpaşaı.la. Atik .Met. 

yegAne dentlebllecck ve A vnıpat mlı: ınetpQf&.da bir kahveye giderdi. Ora 
nada bir "Edett Kahve .. dlr. da mezarlrlt araımda. kahve lçermiı. 

tikten sonra Atati.. ~ ~.:n heykeli 
')lan meydana gidilecek ve he.,·
kele bir çelenk konacakır. 

:\1ekteplerde de sant 9,05 de 
:ı.ym şekilde toplantılar yapık.• 
ca.lt; 5 dakika ayakta saygı sus· 
masmı müteakıp i.i~retmenler ta· 
rafından Atatürküıı hayatı, e. 
serleri hakkında hitab.:>lerde bu· 
lunulacak ve Milli Şefin beyan. 
namesi okunacaktır. 

Radyoda o gün vainız. ajans 
haberleri verilecek, sa.balı neşri
yatında 2\.1illi Şefin beyanname
si okunacaktır. 

Radyonun öğle neşriyatında 
da yalnız ajans habeı lcri verile. 
cck ve radyo milletin lıiıyilk ek· 
mine katılarak tazim~n susacak· 
tır. 
A~am ne9riyatında ise evvela 

.MiJlt ŞefiJJ beyannam;:;si okuna· 
cak. müteakrben Aziz Ata'ınızm 
Cumhuriyetin 15 inci yılında 
yaptığı tarihi hitabe k.;ndi Pesle
ri vlc nah:l .. "dilecekt.ir Yabancı 
memleketlerdeki bütti

0

n cl<;ilik ve 
konsolosluklarda 'la ;htifal top
lantılan yapılaca!ü·r. 

İhtifal günii Ankan.da Ata. 
türkiln muvakkat ı~abirlerinin 
bulunduğu bina umumun ziya• 
rctine açık bulundurulacaktır. 

Kereste yığını altında 
kalanlar 

\.alatada Kalafat < addesinde 
Yacligaroğlu l.;;.·r~ r,ınğaz.asın· 
da çalışan amele Omcr ve Hasan 
o~lu ömer, yıkılan kereste istif
Jcriııin altında kalarak her ikisi 
de ağır surette yaralanmış, te. 
davi altına alınnu~la.rdır. 

Kurtuluf vapuru ıeldi 
Kmlay .tarafından Yunanieta

na yardım için haıtrlanan mal
ları götüren "Kurt~hış'' vapuru 
hamulceini bofaltımş ve lima
nımıza gelerek Kat>ata6 önUn~ 
demirlemiıstir. 

Vapur tekrar el"Zdk ve yardım 
~raı:ır yilkliyecek ve ayın 27 sir:· 
de Pireye hareket edecektir. 

Berlinle Hels'.nki 
arasmda hava seferleri 

Bc-rlln, 24 (A. A.) - Ofiden: 
Bcrliıtle Hel&nki a.nuımda tay • 

yare fteferlcrfne salı günU tekrar 
başlanacaktır. 

Amerika Harbiye Nazırı 
ırg ı ltereye gitmiy~ce~ 
Va;ington, 24 (A." A.) - Qfi. 

den: 
Amerika har.b:ye nazırı Stim 

son lngl.l!z menahiinden verilen hn 
bere rağmen lngiltereye gitmek 
niyetinde bulunmadığını beyan et~ 
miştir. 

Budapeşte radyosu!la 
BU~reşın cevabı 

* .\': • Bır Ramıızan gUnU onu kahve içerken Blikre~, 24 (A. A.) - Budape!J-
Lobon, eıki yerinin tam karıısmcln ya\tainm~lar, dövrnU:ler, k0f8 kop te radyosu 21 İJktef!rin glinü ee;ıt 

bir ~ka dlikk6.na. nakletti. T~vvelki buraya. geldi, b re.her geri döndUk 21,40 neşriyatında Ode&a ~hrl • 
gün, içimde, havasını kaybetmiş gör- meseleyi :ınlattık. Af dilediler. nin muhııre~iz raptedilmiş oldu. 

laııdıkları za.ma.rı orad& iyi Fanıça verrlh •· Leon içUdl. r:>r' 
blle.n Alim, pir, rind ve deryadil bir 1 Sofrada yenildi, r vıtllo pıll ;. S 
zat oian Hlntll Hoca "Hay~t .. !le, t"en i 8Ö.}1cnlldi. FransızJıı ınJ ,ı;yıecJ!lf ~ 
ve !else!e Aleminde şöhreti yayılmaya ' nı, hürriyet ıarJUl&~c JJ1ilıl ısı'' 
bqlayan ve Türk ıcrarcUn imamı oı. ı zimkllere de, "SIZ ııyclilll.,. ~ ffr ~ 
duğu halde: ~y1eylnlZ de dlnkfierlP ne 

'"Ramazanı tutabllaem )er idim!,, bulundular. Biı:lnl ~P 
Diyebilecek kadar hUr kafalı mcı· "Öylc.ııln"? ın ta.v•>"'·· 11,..., ıı• 

hur Tah.!l'in Hoca da \'ardı. Hamsiyi ]toydu 
1 
,a~ 

0
yal b' 

Bu iki hocadan ba§ka ytne Hindin ını? "Ey pzikr yo •·Si~ 
Ulemuından geçfnen ve her yeniliğe vasını mı! Yahut ta. ı ıııl!· .• ı ~o 

mtıcr .. ,. >'''->' ~ 
aoğuk Wr yüz gösteren lakendcr Ho· nUnde yatan gc ki ,-e ditJ 6'° J) 

ea adlı OçUncü bir sim& daha vardr 1çlerlnde pek zc utlltc!Jlll'"O':.tııı 
ki, meslek ve mqreplerlnln yekdiğf. Mehmet Bey, b.IÇ d -~ )~'.;il>' 
rlnc dalma zıd olmasından aralarında ğa. kalktı. Milli bir gayrctl)~~JI· 
mtinaka§a eksik oımaz ve bazan kızı- nu hissetunneınek ga. ıı-r ,,..~11 
şat·al< eşın dostun diline düşerdi. aek seıılc tekbir a.l~rı.ıcr I' ~ 

Merhum AbdUrrahman Şeref Beyin Sofrada bulunan J~.ıP'r1" 
söyledlltlne balulıraa bu heyetin bU· kendine 1!7UrAl< ettil:~. ~t -4 
tün teııebbüslcrinden hasıl olıın netice, leri saran iAJıCltl be! ııe!• ıor d' _., 
artar tnklldl olarak bir lkl dera b!r- ricası üzerine birl'a.Ç ~1 ııır 

Ye .}1ne Abdürrahman Şcrlf"ln <11. Maddi zıyatettd :.dil, ti zııl 
yerinde "Ali Sua\i Efendi,. n1n dağı- nevt zly.tet verilJJSll ısll'p ı;r.ııdf 
:r.ık mevzular O.Zerine ,·erdiği a:ıthl bir o arralard& paril~ ııJlltf 
kaç konteran"ı dinlemekten ibaret nan eşkl Ayan uasııınlf· eıı ril' 41' 
ı,aımı§tı. davetliler a.raaınd& tıııı•n şe 
Ramazanın böyle boguna geçtiğin! nal<lederek Abdtirı11 ~ 

görünce gözlerini bayramıı. diken ce· mi, ki: u.ı1er, bil~.,~ 
maat, onu kuUamak Uzcre bir bUyUk ".Bana J~ct e kbtrtıı ııll' 11"':.ı 
ziyaret hazırlamı!!lar. ben de kar.!jtllD• 'l":,ısıar ııııt '" 

\•e yine AbdUrrahman Şerif Beyin nağmelerinden :Fra ıı.USI el' ~ 
anlattığına göre Pariıte bulunan 

1 
lcrlndcn geçt!ler. Be ur .... ;' 

'l'ilrklerle beraber bir müddet birlikle- kalbimden çııanıırıı~fl'i 
~alışan bazı mllileyvcr Fransız gene;- C~M'.A fi 

Kırıma 1 Amerık0"~ 
karşı eski P_a~' 

. 1 sefırı 
Almanlar yeniden aYg, 

şiddetli bir taarruza! .dAlmhanl Yharl' 
eçt·ı er a . or g . ı er ·ı" ıstıY 

LcıDdra, 2' (AA.) - B.B.O. 1 an 1n1 / 0~ 
Almanlar, btr kının me.t.Mna. ol • • ( .. ,.J~tl!I il' 

F "J-,;lAlf' f; ~· P'J mak üzere lıloakovacı.n 9'-100 kllo. lıuuc; )IJ, ·ıcanto ·"1":"1. 
.metre mea.fede Rua h&Uannı tu • Birleşik Am.~i(, ~ 
ylq deTND ediyorlar. ki büyük elçi81. .~ P.; 

Almanlar, lıloekova.ya 60 kilolD6tre riyetçi HizJb" ıçtill1aJ1)-t1' ... if&l' 
kadar ya.kllftrklannı iddia edi)'Ol1ar. tiği nutkunda AJtııtııi j,ttl"";.R. 
aa. da Ru.e tebUttntn bUtOD Alman ıa.. harp ilin ediımee ~ti· ~ ,;.. 
am.ızlannın pU.kürtüldtlfOnden ba.b. Mumaileyh, R~~t'~ ~ 
aetmm 'bu Atman iddiumı Jabat et. il kadar İ§ Y~~v 
mlyor. z.ım ı:elen juSbette aJ1l il' 
Ruaıar, Harkor mınta.kumd& Al • ket etmemekle itll }~ ~ 

man taarruzlarını durdurmata mu • ! ut.ereni" 111:·:, l' 
vattak olmuııaru da Doneç mmta • Bullit, ng ~ 1!'11 f11!1.rı~ 
k tillsmı tardetm~ıni · • .ıı ll"'ır 
umda vazıyet ctdcftdir w Almanlar lamayaeağı e~~,.i~ııJP~·~ , 

Budlenni ordularını tazyike devanı e. ]edikten sonra ~~:..dJ 
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diyorlar. Sta\ino'da pek kanlı muhA- müdafaa haz:ırlı1'!~~ -~ t:ı 
re beler 'ukubulma'ktadır. suhiyle tank 1Jllalil ,·c. jp' · 

• • x..: v ı a.r kayt ...ı 1" Kırımda Perekop berzahına kar§ı 

Alman tauru;ı;u yeniden bıı§lamııtrr. 
Rualar, otomatik siU\hJarla iki §ld • 
ıleUi mukabil taarruzda 'bulunmuılar,. 
dır. Pravda gazetesi, Kırımda Ct'reyan 
eden muharebelerin fiddetlnden be.h • 
ııed1yor. 

Lenıngrad bölguinde Ruılar, üs • 
tUnlüğü .muhafaza etmekte olup yap. 
tıkları ~k ~lddetll bir mukabil to.ar. 
ruzcla Almanları on kilometre rlcate 
mec·bur etmı,ıerdlr, 

Yaaı mabavvlle 
merkaılerı 
karalacak 

Ol~ı 8.glr ı,,. (r';. I 
!emiştir. udB!l ~~~ 

Hatip, sene sonu ıetP-.~'t.:'id' 
ponyanm ~ Jd,tıl118cP' 
ilave etmiş fakat 1-sP

1 

zunun kime ka~1 

söylem~" 
Sırbisfafl 

iil'İ.'t 
200 kor11 ·ıilcli 
kurşuna dı I.; 

(" .4·> :;ırP .• ' Buclıt~tfo, '' • eflle • ıı'~ 
Yanresml No'VO 'Vr ı .,ır r- /T,,J 

teai 18 Ukte~rln ııl<f11~ ill8rı"' ol"i' 
kerlne yapılan sull<_, rcııl11e F"rt 
makamlarının eınr!le iltlP ııt~· 

mckten mütevellit bir korku lle yeni I l!I< detıı otnrak Oıımanıı hanımları ğunu b'ldir:mJetir, Bükretı radyoeu 
dUkkA.na gittim; Hayrc~ Hlç bir ~Y (bu ıstılah KostanUnindlr) blF.im dUk· bu nefriyata şu l'IUretlc mıüı:abele 
kaybet.memif. 11ne aynı masalar, a:• kAnn ı;elmeğe ~!adılar. Uıt katta ctmi~tır: "Marepl Antoneskoııun 
ni arab heykeli, ayni mUda"1mlcr. Yal ' d tebliğleri, Rıımen ukerlerinin kah Son senelerde schrin bazı sen11; . salon var ı. -ı·· -
nı.z duvarıarda mevsımleri göııtenın • ra.nıanldtları, ecnebi devletlerin bü terinde halkın buralara rağbeti 

alrk°1:~!·~ ... ~1:::;u:ııc1l~ ulz!im~ 

tayanaıar yok. Onlar, eski dUkkAnın f Orada Y e m e k yer:crdl. Buna yük Şeflerinin Rumen orduı!U hak_ neticesi olarak fazla. miktarda 
demlrbaıma dahllmig, orada kalmış. şoyte izin verdiler: Bir gün mll.ze mU· kındn.ki takdirkar mesajlan. harbi bina inşa edilmesi veya sınai mü. 
Bu yeni dUkkln ötekinde~ daha gc J duru Hamın Beyın kansı ~rıana eözlc ve pa1.a.r1rklarla yapmt!.k esseselcr kuruiması neticesi ola -
nı, ve Lebon'un bugUnkU sahibi dıı ' gelmlJtl. Kendisi Frıınınz olduğu lçtn mUmkUn olduğunu za.ruıedcnler~ rnk buralarda mevcut elektrik 
ba memnuu, kadınların d~ard:ı umumt bir yerde verilebilecek yegfı.nc cevaptır.,. muhavvile merkezleri ihtiyaca 

Lebon,un bugUnkU sahibi. cidden ye:nck yemeleri yasak olduğunu bl!. lkiı.fi gelmem~ğc başlamı§ ve bu. 
bir Uptlr. Yetmiş Ya§lAnnda .Mana .. rnlyormuş. B!z de tamdık diye yemek Y • S b h N .. . • rnlardaki yeni binalara elektrik 
tırlı b1r Katollk olan Kostantin Hlto \'e rdik. Hııflyelcr gellp kaldırdı!~~· en~. ~ ~ ın eş .. Ifat cereyanı vermek çok mUşküPeş. 

1 . ... h k K"•tı dl h Hamdi ney saraya. Abdüıh8mtoo m . .. Muduru vefat ettı rni ... ir. pu oe u, nemen er es ..... ye .... !<" 

ıur. ÇUnkU bugUnkU ihtiyar, Mıklz rac~at etmıı, ka~ınların yalmz Le· Yen! Sabah Neırlyat MUclUrU Mr. Elektrik idaresi, mevcut vazi • 

Düzeltdle 11 ~ 
ıdıırıuııt ' .,, 

\".\KITın 2~ ıncl ~~il çı1•~1., 
ılyle C\'\"elkl sayıı11ı ıc olll' edl .io ~ 
arasında. iki yanlı§ll ıı:ııl !"". 

müddet !tinde >·azı~::,.ıı çı,_ıı ~ 
nen Cezmi Tehirle ıJI oll ,. ıı' 'I' 
nun adı yanlışlıkla c~ sr•tsı;d'~ 
~ttlklerlmlzin isimıe~,_,rtf ,., > 
tnı§tır. Cezmi 'fahlr. •1n4" 6t ' 

VECIZELEP 
1 aut: M. <1'1:Mll f>t:K \"-'il:; 

ya~mda iken, Plevne muharebcai c • bon c gelmeleri i~.n izin ı;ıktı. elt <>.tın Pervcmbe alqamı vefat et· yete rağmen ~ehrin bazı yerleri. 

l 
ııumda !stanbula gelmL' ve Lebon'un 1 Size, m~hur birisinden de bah~ - mlştlr. Merhumun cenazeai dOn aabah ne yeniden elektrik muhavvile 
yanma çırak olarak glrml§tlr. KocıU (lcce~lm. Bazll Zahıırof. Milyoner o· saat 11 de FaUhtekl evinden kaldırı· merkezleri kunnağa karar ver • 
müeue9Cnln ,•erdiği bUllln ziyafetler· iarak ölen Zaharof o zamanlar, bizim larnk Eytıpıultan eamllnde namazı rniştir. Fen heyeti bu y~ni kuru • 
de hazır bulunmU§, bir çok tarllıt şah· dilkkl'Uıın kıı.pısında durur, Rue :sefa· kıtındtktan sonra EyUps:.ıltan aile lacak muhavvile merkezlerinden 
atyeUeri yal;ınd:ı.n görmUıtür. Eğer rethnnesindcn çıkacak olanları bek· kabri•tanına gömUlmUıtur. bazılanna ait planlan hazırlam111 

!ıh dC ~ 
cı ::ı aldığı vazlfenı.n 

1
,.r \'ıı" eı--cl I 

matbuatına çok !}'JY • n ÇI~ ııı 
lemi de elindedir. fU~ııgtrıcleıJ ,.,. 
Sıncıırgı mihldeiuı11uıı ere'• 11 

ctmektedlı·. özUr dlleY 

,. Nazmın mWliki gibi &evke hla. 
m tinden b:ışkn vezin ve kıı:!lye se
bebllc nesirden daha çabıık, da.ha 
UrekH bir eurctttı csberlenmelli gibi 

l\olaylı#ı da. var. 
• MUstcblUerln lYIHtl de ilamı 

değil; 11 inei Lül tabaat &lll&bmı 

.ıhaliniıı s1h1rbaz ııanmuma. ra.tmen 
hlın&ye elmif; !ı:ıkat küMlphanelert 
7.1.ncirhyea, çivileyen de o! Cknçle1-
sln diy9 çocukların kanını içen, "°"
medlklerlnfn çocuklamıı hapsederek 
1 er g(m birer dJlieriniıı çıkartan d& o! 

a o! 

h~Urabht )'1lSAbl)~ bllklkaten C'l)k 1 JCI", birini gtsrt\nCe hemen )ılnm& ko· Ve diğerlerini de tetkike başla . 
dikkate değer veyler ö~reneb~ilrlr.. ııırdı. ÇllnkU tercıımanlık yapardı ve rnı§tır. En IUzumlu semtlef<le.ı 

1 ekscrlya yemek paraııı da bulunmaz· itizar başlanarak yeni muhavvile mer • 
LA.kin Ka.tl, Umm1dir. KOBti, aake· • ılı . Ona ben çay ıırmarlardım. Yali'arrmı.ıın çokluğundan "1mralı ke:ıleri kurulacaktır. 

lik l'ajma golditi %1lm&D, meslegi ica 1 Yıı., beyim, h!z burada kimler ve nr. RorııanırnıJ!., g1rememt,,Ur. öaUr dl· lık olarak BtiyUkderede, Aksa 
br, kumandanların maiyetinde bulur. <'r gördilk! J ~rlr .. 
mut. Meaoll. Enver I'aıa ilc Tarablus rayda ve KadıköyUnde Bahariy~-
GVbe l'it.mif, Balkan harbloo JtUrtk ı ' de Uç yeni muhavvile m.erke.ıi kıı 
elmlf, Umumi harpte, Haydarpap Na dememeli ? ,.nılacaktır. Bunlann b:nalannın 
bUfee!nde ve karargA.hto. Metr dotcl 1 inşasına derhal ba~~anacaktır. 
oknUf, daha evvoı, aarayda vorllen z·. Kış aylannda şehnn umumi ce. 
yateUer(le "Sommoller., otara.k bulun· Tanı bl h lrl dil Uzerln -·•- reyan sarfiyatı yaza nazaran çok 

nm~ r mu arr n e yaLU>Uıı bir )'Ulıllınd& '<2~ ııene artmaktıt olduğundan bu muhav 
muı, Yuwf h&ettin 11• bUtlllı Avru· l'\'VCI be.tlaınayaaj&r nihayet katıldılar, ta!<at (voğruıamadılar) deniyoı·. \•ile merkezleri sUratle kurula _ 
payı dol~ı!J ve Toıpkapı Sarayındaki Burada bir mueahhth yaolıBr yar: (Yuğnılma) demeli, ıyoğ'rulma) dememeli. caktır. 

lığı dUzeltlrl:ı:. 



VAK'IT 

1~~00 a 00 OO&f.ID ~ ~ lb ın: rnJ D 11~ ~: ~'" 
Cumhuriyet bayramı Sokaklarda nara Türkev <!e '' 
programı .hazırlandı a!~"ay5!b~~~elı o~;~~~.~~~~-~~~: 

mahltiı!D oldu temeı:nde hir parc:n kan \!l.rdır. 
' rıı•ılru-ın kulkmısı, nt-c-:le sinnıel, 

'-•ılllnıle ezilmez. 

Geçit resmi bu sene öğleden smwa 
Taksim mev&amnda yftfJflacak 

A 
Şebzade~şı~a sey} ar mezeci J<:lKki , czir kon:ıkları içinde, :ıiıı. 

:nf evvelki gun ba.\otam miina· dlln olanlar "'Örülmü!)tü. 
~le içmiş, bir ~ıayli saıiıoo 1 Bo1t1nlaO: kıldan ince \e fer· 
olup _::;oka.ktaroa nara niarken bir manlann ktlıçten keskln okluğu 
~çı yakalıyarak karnkola RÖ- ~ağlar birer tarih c;.it~idlr Her 
turm~k islcrai~tir. · millet,' hn kızıl yoHerdan geic "C· 

Ş::irin dediği ı.;ibi. ~ürült ü il(• 

boğulmak i t<-ninoo, ha':, lıir ı .ık 
olur. Iş•J;;, homurtuhtrln söner mi! 
Zincire \Unılmat• 1 trnincc, hak 
ı>Ps olur. ~~, hk zln<>ire geilir 
mi? 

Etrafını ~ üksck clU\ arla:fa a
rın, üstüne hurçlar, ı.nldcr ~u 
nın; lıak, riJ:ı:g{\r olur. Gü7,gfır, 
hapsedilebilir mi? 

Ci.imhuriyet Bnyra.mmın 18 inei 
yıldönümü müna.sebetile Pehri. 
ınlı:de yapılacak olan merasimi.n 
programı h.n.zuianarok alekndaTla· 
rn tebliğ edilmiştir. 

28 tE.'Şlinievvel sah günU saat 12 
de b:ışlıyaca'k olan bayram 29 \'e 
30 birinclteşrin akşamına kadar 
devam edecektir. Resmi mücs.~e
ıer bugünlerde tatil edileceklerdir. 
HususJ müesseselerin 28 ve 30 un. 
cu günleri kapalı buhm.maln.rı mec· 
buri:retl yoıitur. Müesseseler 30 un 
cu günü n.kşamına kndn'l" bayrak
larla ve gece ıŞiklarla tenvir odi
ıc·eektir. Şehrin başlıca meydan]n· 
rma cilmhuriret.in mn.nn ve mefhu
muııu ifade eden vecizeler asıla _ 
cak, halk küımHcri konacaktır. 

29 L'"'Şlinievveldc büvük bir gc
çi l ıcsmi yapılacnıktrr. Saa.t 13 den 
itibaren ,-ali vilayette :;:apıla.cak 
lcbriklc:ri JmlJul edecektir. Tcb -
rik meras)mi 13,45 c kadnr tamam 
!anacaktır. 'i'ak5imde yapdn.ca.k 
meraslme iştirak edecek okul
lar, asker, resmi ve hususi teŞck· 
küller saat 14 da ye·l'lerini almış 
buluru:ıca.klaı'<iır. Geçit resmi me
rasim. komut.anın veıreceği işaroti 
Uzcrine başlayacaktır. 

Geçit resmi a.<;ağtdaki sıra da· 
bilinde ~"llpılacalttır: 

da yapılacak merasimlere ait prog 
l'atn aşığıya çıkar!lımıştlr. Mera.. 
sim giris kartlarının evimiz büro
sundan nlmması rıca olnn~r. 

Pro~ram: 
28 birinciteşrin 1941 Mlı 

saat 20 de: 

,Arıf, ka:akola p.itme<lilclcn çe, hnk ,.e kanun teıu•-.inc y\füscl. 
h~ .ka, b~çıye de ?akaret et1?1iş, ı l'li. ~le<leniyet, ,;cdsn halrl.mjyeti 
nıhayct lıır~~ç pol_:" .. '~:;rtasırle ru!Uct hürrl~·yct ö)lc ganimetler· 
karakola, dun de ucuncu ashyc dir, ki in!lalllar kurban ,·ığınlorı
ooza mahkemesine veri'mişti r. na b:ı~:madan bu zafer ,;t.nr" un!\ 

nu Mah.!ccme, Arifin ı..;rçok da ı:ıJmnııı.<ldar. J\:ırnşuldıf .. dnn sonra 

Aınirlı• memur bu \:ıtnrun hiz
nıetlıarıdırbr. lştni li~'tllmtle yn 
ııan, \azifesinl hnşarnu mcmunrn 
nlnı ak \C ba."ı dilttır 

1 - Açış: C.H.P. Vilayet i<larc 
heyeti r€.'~i Re§at Mimaroğlu, 

2 - Konfer:ıns: lia1kevi reis. 
Yavuz Abada.n, 

:l - Temsil (Kral Ödip): Ha.llc 
evi temsil şubesi, 

4 - ~iir. 
29 ibirincite3rin 1941 çaıı;&lllba. 

g-ünU saat 20 de; 
1 - A~ış: lfalkevi Dil, ~

yat şubesinden A-dİuın t1ğii.t, 
2 - Söz: ~l dil, edci>~at 

şubesinden Tarik 71Rfer Tona.ya, 

3 - Konser:HallceYi oıicestrası 
4 - Şiir. 
30 birlneiteşr.in 19'+1 peqembe 

günü eaat 14 de: 
1 - Açış: HalkeTi ~ Yavm 

Abadan, 
2 - ~: Sonpoeta gazetesi 

ınuJuımri Nuın-et Safa ~-
3 - Spor ha.rolıiet.lerl, 
~.J?!!inci teşrin 1941 peışembe 

ı:,'ÜnU saat 20 de: 
1 - Açİk: Halkcvi dil, edebiyat 

F.llbcsinden AJaeddin ören. 
2 - Söz: Şehtr ~lisi ıwısm

dıııı Meliha Avni. 
3 - Tem.4'i:l Ot.al ~p) : Halk 

evi temsil şubesi, 
4- Şür. 

sahtk:ı .1~ nazan itibare alnrak tabii §eYier gibi gcirünen bu hak. 
t~ndıc;ını 1 ay 3 .'fJn hapse, 50 lan, yeryüzünün en zen~in hirer 

n da para ce7.asma. mahkOm "e barine 1 snnRnnız iı-;te bundandır 
hemen tev.kif <'lmişlir. · ' · · 

Meydanlara asılacak 
afi~ler hazırlanıyor 
Fiyat m~ai>e btirosu, ihti-

D\inya, şöyle bir tanfa dursun: 
bu ~ okle yalnır. biz.im ç.ekdiğimiı 
ı;ile, b\itüıı giilıkrln attını cloldur· 
mağa ) et.er. 

t;st,idcn amir, "sa.b)fl,, di. Halk· 
la memurun da "par)a,, !.Ardan 
farkı yoktu. \'ıl.<sek bir n~\·kia 
ı;ıkaalar ''Ze\6" gibi ganh :rıldı. 
rımlan ~·a~'lhnrlar, asM"lar, k~r 

j lor, ~uJnı> ·''ıkar}ıu-rlı. 
:Karsıl&rına: 

- :S~tn'? 
Diyen klm'-c ı;tkm&7., 
- il~ \er! 
Oiyenc m.st tanma:r.dı. Jler ıruız. 

ltlllMln "ah kılıf'.ı,, ndan başkl\ 

koruyucusu, anıtu<'U-"u loktu. Fa. 
kat ~it gide sabır ı.iiselerl tast ı. 
Tarihe i yan, şafoı\et di~e gcçeu 
hidi~ler, hakikatt~ birer llıtiliil· 
den IJ3Slm bir şer değildi. il 

Amirine -lmf<ıılıkİı olmal, sn.r
ti~·lc- 'ayı,rı besler. li'aka.t tL58\i 
ruhu ta.511naz. \'nzifcsİTU1en l~a, 
hir de amirin keyfin<' uymak gibi 
n ağıl!ü b!r duygu bcsleme7~ 

Bunu istiyon inıir ele, kowet 
aldığı de' let makamını zchlrlnıeıı 
bir mikroptur. }~rgeç kafası ezilir. 

Yalnız memur yılmaıruı.!r, hak 
krDl ar:un~ mı bilmeli. Derece dc
re<>c ef'!İni ~ ühseHe!'('k lmwılrk 
Ş<:reriru, memurluk lıaklunı nra· 
malıdır. I.fızmı gefusc kurbanlıl• 
da bu uğurda gfü.e nh:ı bilir. 7,n.. 
t~o 1ianunun hakim olduj;'ll bir yel" 
fle kurban ohmıfuı lln lü:r.um kal-
maz. 

Bizim \atammız., ınu.kruldes Tür· 
kiye, biiyle mutlu ülkclon1cntllr. 
Bul'Mb ı~a ~ol•, sahiı> ~oktur. 
lalyet!ni kUlc fiayanlarm ı.runır 
talıtlan ka.nuu :zclı.clesi, hak lm. 
ırga.. .. iJe bir nnda. yerlere serilir, 

HAKKI SUHA GEZGiN 

kar ile mücadelede halka bir ko
laylık temin etmek üz~re komis· 
yon tarafından mul:ıwlif ~n
lardn kabul edilen ''li?W: kar nis. 
betlerini bildirir fiyat listeleri 
ihazırlat~ mağru:alara dağıt
mıştı. Tecrübe ile bu listelerin 
ihtiyaca pek o kadar cevap ver
mediği anla§tlmıştır 'Iluuun ü
zerine -büro şefliği, Ff~hrin büyük 
meydanla.rır.a konulmak üzere 
80 X 100 cb'admda afiŞler hazır
lamrya karar vermi:;tir. Afi~er 
~ıa.zırlannınktadır. Bu afişlerde, 
ihtikar vakası kari?ısında itvbara 
yan.Y.cak telefon numaraları da 
yazrlacaktır. A~işler, önwnüide
ki ayın ilk haftasında hazır ola. 
caktır. 

Anka.raya giden izciler· L~ ab ~u_-u~J 
•ı::ıı 

Ordu, ıiclıir bandosu, lstiklfıl 
Marşı ve inkılıi.p için oonla.nnı \'er 
miş olan ka.'hramnı:ın temsil et
me'k üzere, her rütl>e<len subav 
erat mnlütgıu:ilerle, ihtiyar gam~; 
fjcllit ·anaları bayraklarla g~ek-
lerdir. ı --------------

Bunlan polis kıtale.n, itfa.iye, 1 
izciler, mektepler, üniversite ve 1 
~k okullar, ~rcular, "muhte
lif hayır teşekkülleri, ve oomiyct

Cumhuriyet OO:yıtamındn Ar.
k~rntia yatıılaeak ~ıın merasim· 
de bülunmak iaerei·9ehrimüiden 
izci ~~i YJl;ZQ'UŞCJk. İlk ka
file tiifyra.m-Oan bir J,?tin evvel 
git.iniştir. ikinci ımfiıc ~ 

ismet inOnil' 
ecizele 

U& 

ler takip edecektir. 
G~i ruera.<>im 

Halkevlerinde hıwrlana.t"ü zen
gin program dahilinde geoe eğlen. 
celer yapılacaktır. 

Çnrşamba günfi saat 22 <k vali 
ve belediye reisi Taksim gazino -
sunda bir balo verocektir. 

Askeri birliklerin yapa.cağı fc· 
ner alayı da 29 !lktcşrln akşamı 
saat 19 dn Taksimden hareket e
decektir. 

Be:ıiktas haI~e' inden: 
l - Beşiktaş kazası idare he

yeti auı.sından Rüştü Dik tarafın· 
dan ctimhuıiyet rejiminin bliyU:k. 
Hiğü ve iyilikleri hakkmda bir kon 
ferans, 

2 - Gösterit kolumuz ts.nı.fm
dan bir tems;l verilecektir. 

t:1'1tl\"ÜX0 Hı\ 1.Kl-:\'İNDI'~ 

t~minöııü halke\inden: 
Cümhuriyelin 18 inci yıMönU. 

ınüno te&adUf eden 28, 29, 30 bi· 
rinciteşrin l941 de cvhni7. salonun 

Saat on ikide, bir tren vardr. 
Öğleden sonra Linklinşayr•a va• 
rıyordu. Bu lbizim işimize yarar. 
dı. !Bu trene binmek için okadar 
aceleye de lüzmn yoktu. Çaney, 
bana bir müddet iı-tirahat etmek 
liğimi tavsiye etti Esasen sa
bah kahvaltı zamanı bile ~elme· 
mişti. Bana odalarından birini 
gösterdi. 
Uzandım ... 
İstirahate hakikaten ihtiyacım 

\'armış,. Yatar yatmaz uyudum. 
Saat sekizde kalktım. Çaney ve 
karısı, beraberce kah\'altı yap
tık. Sonra ben ayrılarak Çipcn
deyle !hadiseyi haber vcrmiye git 
tim, Kendi'Rinin saat on iki tre
ninde bizi bulmak üzere hazırla. 
nıp isillsvona gelmesini sövle-
dim. · 

l3u işi bitirdikten ~ 'Dra kendi 
yerime giderek :.ir.klinşayr·.~ 
yapacağım ikinci ~erahat içiıı 
hazırlıklara bnşladım. Fakat bu 
defa bir takım tchlikı>'erle kar. 
şılaşacağımıza da cm:~dim. Bu 
nun için arka cebime hır otoma
tik tabanca koymıy:ı bilha8:3a 
itina ettim, 

Fakat Çancy, ben ""' Çipen
deyl o pazar günü har<'ket ede· 
miyccekm~iz. Çünkü tam istas· 
yona ~ıkacağrm sırail .ı telefonum 
çalındı Ye birkaç saniye için<le 
öğrendim ki '\'azifemiz. Linklin
şa}•r'da değil, Londrnduymış, 

Telef onda konuşan ses şöyle 
soruyordu: 

- Mister Ç:ı.ney misiniz? 
- Ha.yır, dedim. Ben Mister 

Çaneyin arkadaşı Kambervelim. 
Siz kimsiniz? 

Bir genç la~on 
altında bldı C:harelret edecektir 

Ethem Umulmaz, adında bir · 
~för, evvelki ~n ıdareeindef<if. 
k.amyonla Davutp:ışa. k-rşlası ö· T eşekkiir 
nünde~ ~~rken, birdenbire kar- Vakıt'm 25 inci yıhiönümünü 
B11'f~ıgı Nueret adında 18 ~ keniileri gelerek, yahut tclefor.
d~ bır gence .çru:s>mı~. kendisini la, yahut telgraf. mektup gönde· 
bıııkaç metre ılenye fırlatmıştır. rerek kutlulama !fı1 funda bulu
B~ndan a,ğır surett'e yaralanan nanlarn ve Akşam ve Haber ar. 
Nusret ihcmen ölmUş. ~oför ya- kadaşlarımrza burada da tCfi(!k· 
kalanarak adliyeye verilmiştir. kür ederiz. 

Kapı zorlayan adam 
mahkllm oldu 

Ahmet adında birisi kansı Ne
rimanın !birkaç gece ~vvcl Kara
gümrükte ! Tedime adındaki ka
dının evinde misafirlıktc gecele
mesine kızmış ve diinkü gecıe 
kendisini bilıniyecek derecede 
sarhoş bir halde Nedimenin evi• 
ne gclerk kapıyı zorlamış. kadı
m tehdit ve hakaret etmiştir. 

lvirmı vı 
1 

evvelkı Val<ıtl j 

Yakalanan Ahmet dün cürmü 
meşhut ikinci sulh c~za mahke. 
mesinc verilmiş, muhakemesi ı;;o· 
nunda 3 gün ihapse, 1 lira da pa~ 
ra ceza.sına ~arpılmıştır. 

25 Birlndt.eşriıı 921 

Makrıköy iskelesi 
Reyriııcfnlıı 1Jarcsl sevahlt i mtit(• 

en.vire sc!rrl<'rlnl tezy1d ederek Mnk· 
riköyUnc "npur işletmeyi tahtı kl\rarn 
almrşlır İskele mııJıalli dün idare mt• 
bcndlslcri tnratmdan muayene edil 
mi11lir. İdarenin bu kararı tıurine 

Ş~rk Şimendi!crlC'ri idaresi vagonla· 
nn pen~erclcrlnl bir gün zarfında tll .. 

mir ettirmiştir. 

•• it .. ' 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büvük. heyecanlı zabıta ve Casusllfk Romanı 

56 lngilizceden Çeviren: H. MONIR-
- Mister Kam~rvel... Ben 

Morenbergin katibi Marks ... Ha
tırladınız değil mt? Mıster Kam· 
ocrvel,. Bir şey ke.şfgct\im. Mis
ter İzidor Mozenbcr ~in yanına 
iki üç defa gelen kadı.u ~ördum. 
Hani şu, sizin Prense'l dediğiniz 
kadını ... 

- Aman, dedim. Ne söylüyor
sun? Nerede gördü:ı? 

- Bir sa.at kadnr evvel \'ayt· 
qepil sokağında .. Kendisini ta· 
kip ettim. Şimdi nerde olduğunu 
da ibiliyonım. Buraya tdefon et. 
miye gelirken, arkadn5larımdan 
birini oraya gözcü olarak bırak
tım. Evvela müft!ltiş Jalvan'a 
telef on ettim. Fakat yeı inde yok· 
tu. Onun ic;in size haber veriyo
rum. Derhal gelirsenız iyi ola -
cak ... 

- Geliriz: dedim. Ht>m müm· 
kiin olduğu kadar siirn.tle •.. Fa
kat ne de olsa, en a.sağı üç çey
rek saat sürer. Kadını her hal
de ~Ö7.dcn kaQınnıyorsunuz. de
ğil nü? Eğer şimdi bulundugu 
yerden çıkacak olursa, arkadnşın 
onu takip tmekt.c dı?mm etsin .•. 
Fakat biz seni neı'Cic bulacağız. 

- Stepney Grin istasyonuna 
geliniz. Sizi orada bekliyeceğim. 
Kadının yanında yabancıya lben
.tiyen bir kadm daha var. Zanne· 

dersem hi~etçisi. .. Bir mağaza. 
dan alış venş ederlerken gürdüm 
ve peşlerine takıldım 

- l\Iükcmmel ... F~at şimdi
den sonra ~n fırsatı .kaçırm:ıy:ın, 
Derhal gclı,yoruz . .Aman gözden 
kaybolmasın. Kad!n, seni şahsan 
tnmyor değil mi? 

- F:Ilı, birkaç defa ı\ Joronber
gin yazıhanesinde ~örmlİ.;,..til .. 

- Ş~ halde kendini göster:nw
dcn takıp etmeni7. lazım. O işi ar
kad:sşın yapga dana iri olacak. 
h.onuşmamız burada bitti 

Ben çarçabuk Kint~S Kros istns: 
yon~~a <koştum. Ç',a11ey ile kati. 
bimızı bulup vaziyeti !•cndilc.rinc 
anlatmak i ;tiyordum Çipcndeyl 
dalın ov_vcl gelmişti. Biict almak 
iizcreydı. Derken· C~r.ev geldi. 
Va~iye~i anlattım. Şıyanr hay
rcttır kı Çanev durakkdı 

- Bizim iç.in Lin!,:iinsayr'da 
cereyan eden vakn, hiç bir suret .. 
le ihmal cdileme2 snıuyorum , 
diyordu. Fakat mademki ·Marks 
bu havadisle lbizi bek!;yor, bir 
kere oraya gitmeliyiz. Lakin 
şunu da bilmeliyiz ki, Marks'ın 
verdiği haber, dnha zlyade res
mi polisi alakadar ede:-. (Çipen· 
deyle dönerek) Sen bir taksi tut 
DÔğru polis müO.üriyctinc ı::it . .' 
Jalvanı muhakkak 1'u1.. Eğer 

ı NÖNÜNÜN \cc!relerinın 
başlıca vasi ı. bugünkü 

hayatımıza uyduğu ve miisbet 
rol ~iği :gibi.. hükümlerinde 
sürekli olmak oevheı ini haiz 
:ruıwımasıdır. Otcdcnberi cemi
yetlerin, nesilden ne3'e devral· 
dığı bir<:ok \•ecizelcr hayatın 
her safhasını idaw·~-.e kafi ~el. 
memiştir. Bazıı:ı.rmda meyus 
bir felsefenin ağır Fartları git
tikçe hissedilmiş, ba;Jlnrı tat
bik imk!nlannı kavuedi'rek mü 
ceITct birer güz"l . ha· 
Hndc kalmıştır. lnöniı o. Tiinkü 
Cumhuıiyet Devrinır., büyük 
insanlık mikya mda en modern 
ve kifavetli sözlet'inden birço. 
ğunu söylemiştir ki. her Tiirk 
o sözlerde kendi idcaliııclcn bir 
parça ı:örür ve hapc-ket tarzına 
esas edinir. 

Basiret ve ihntn n.mına in
san dimnğmın seçme kabiliyet• 
lerini göstermiş olan Rcisicum· 
hurumuzun birçok de~erli söz· 
!erinden mühim bir kısmını h!r 

kendi,,.ini bulama.?..san. bir bru;ka 
mesul şahsiyeti bular:ılr, Kam -
bervelin anlattıklannı kendisine 
tekrar et. onra ~ene oradan 
biri::;ini alarak rnümkun olduğu 
kadar sürntlc. Stcpney Grin is. 
tasyonuna gd .. Haydi ... 

Çipendcyl dcrhnl \",1la ~ıktı . 

Ça.ncy ile ben, cc::yamızı mu -
vakkat bir zama11 icin istasyo .. 
nun gardrobuna bıı-ctktıktan son
ra, Ma.rks ile buluŞ"!!lak üzere yo
la çıktık .. 

King-s Kros istasyonundan 
Stepncv Grin ista3V'lnuna olan t 
mesafe bir hayli uzuntlur. Fa· 
kat glinlerdcn pazar olduğu için. 
yollnrda seyrü sef<'r o kadar lrn. 
lnbalık değildi. Bir.aenaleyh, 
saat on iki bu{'uhtct Vaytcepıl'r 
vardrk. Orada bir koı;cde :Mark
~ı bulduk. Teliıı>la ? izi bekliyor
du~ 

:\1nrks dcı·hal raporunu verdi: 

- ~ize telefon ettiğim saat -
tc'nberi ,·azivellc hi~ b;: değişik· 
lik olma.dı . .ı\rhdl!iımı gözcü o
lanık bıraktığım vc:-c kadar git
tim. O z.-ımandanbc1·i kadının dı
şarı çıkmadığını sö~leoi. Bulun
duğu yer fjurada Arc;ipclago so· 
kağıdrr. Orada bir takım pansi· 
yonlar \"ar. Faknt övle pr<>USCS
lerc layı'c bir yer dc~l .. 

Çancy sordu: 

- Bu kadının. l\Iblcr Mozen
bergin yazıhanesine ~~~!en kadm 
olduğundan emin .nisin ! 

(Devamı var) 

araya getiren Cumhuriyet kU.. 
tiiphanesinin ''lsmet lnönünün 
vecizeleri'' aoındakı r.efis kit~ 
bmdan birkaç parça okuyalım. 

tşıe liat'ekctlera~ öH~ü:,'O ve 
yapıcı hamlenin mutlak urette 
verimini r:aranti cdf:-cek olan 
kıymetli 'bir düstil'": 

"Bir iusamn da, bir devletin 
rle maişet ve siııasct )'Oltı ken
di takatini d.oğru tart'?'lakla ta· 
zin oluııabilir. Mul:tedir oldu.
gıoıdan /eda ctmc'f? k, muktc
<lir olmadt(jıncı Riri...<mıemek 
do.iiru tartının ilk mi::a-mdır.'' 

!ştc vefa ve fera~nt yolu: 
"Bi:im idealimi-::, 1·atan oo 

millet hizmetinde toı !amr.'' 
İşte nizam ve en mükemmel 

tı•rakki clıede:fı: 
•'Bizim en '1/iiksek prensipi

mfo şııdur: Tlcr tıırlu tır.saitlc 
umumi ulha hizmet etmek ve 
biitüu kudretimi :'r tııilletler a
rasındaki 11:loşmaııı ilerlctnıel; 
1'c lıiç bir ::ammı l:en.'ii emniye
timizi başlı.·rı devletlerle miica
dele,ıcn lıcklemcmcldir." 

lştc kabul ve tatbik edilme_ 
sinde hiç bir akıllı im:anın zer
rece tereddüt etme~ine lfızum 
ve imkan da olmıyan bir mu
vaffakıyet şınrı: 

' 'Eıi11ül; Jı4disat zamanında 
erbabt hikmetin, çrba't>ı tecrü 
ııe11i11 b<ı.şlıça şıan, trdbıri sii· 
l.ıtııctlo w'üva::eue edin bulmak, 
011ra tc:rc~l<lüfsıi: ta~bilc eyler 

m.cktir '' 
lşte · her insana kudretini 

hissettiren ve o kudret nisbe. 
tinde iyilikler vücud:a getirmek 
hevesini aşılıyan bir Eöz: 

"H all~ idaresinde siua.si t.'azı· 
yctte bulunanlar, ı>:tmlckcti i
dare eden başvekil Ribi husus1 
mesııliyct hissi_\•/" n iitclıass ·.s 
o/mal..· Ui::ımdır:# 

Daha mt istersiniz: 
·•ra7.-it ı·akit m11ho sebe ııap 

lıv da ileriye doq"tt rıdildiğinf 
gidilmek ilıtinuıli k mmetli ol 
dıığumc qörmcdikç,•. lıavııo 
mntıasız bir tıiiktcıı ıtıarct ka 
lır '' 

i,tc bir daha: 
"J!illctlcr iç-in l'll lı•uıiıl• k 111'

uet, her silıilıtan kl~·T..-i11, Jıcr 
kudretten iistiin nı 1ı.ıyii1> kut. 
"et . kendı rvlcJ11,1rı arasında 
bırlik lnmvctidir" 

lnönii'nün °\•ecizelerindek1 
kıymet eurndadır ki, modern 
hayata uyarakbı:n sürek1i ol· 
mak ve yol çizmek kıymetini 
haiziz.. Her biri, her derecede 
insan için fazilet. jo~luk \'e 
enerji kaynağı olabi!1r. Yükse
ğin meziyetini muhafazaya yar 
ha.izdir .. Her biri, her det'{'Cl" 

( Dillfen sa.1ıi/cyi rn·irin ·~ ~ 
H!KMF.1' r~ .;ı •••• 
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arp sahasında 

r 

f~e;;-kez ce!)heye yeni
den ihtiynt kuvvetler 

sev!<ed~yor 
KulJkher, 21 (A.A.) 

Almanl&rm, g~ Rusııı. 
... tc lir, DUşm:ı:un elde 

,, b~tUn ımzançlar, ndct 
f ı<:iyctı y .nde olınu§tU'". 

Il(ltll.n l;u:ıltı.rcbn çıknn ncUce fU • 

dur· 
So.-yct ubruerl, nm·aı ve şeraite 

tntıbak \'e ınUdnfna etmeğe memur 
oıdul~lıı.rı nrozıyi mU<lo.faa etUklerl 
tak<lırcL dli>jm'l.Ul dur\l=ok mUm • 
kllıı ol ·tı r 

Merkezi cep c® SQn gUnlcroo nıı • 
naa Almnn QGirlcrin"' gorc Alman ~
ıa.unaıv.ta.llığı, b:ıUbu:ırd:ı k.taatı ııtm 
dHti v~yelte b!r moln vermenin bir 
inhlzrunn m~dll olncat'lllıı. 1knıı. et. 
mok ıntrcUlc ileriye vkctmck leşeb • 
btlsünde iJulunmnktndır. 

-
1 

( \.A.) - OtiGcsı: 

G~cn n hrıbcrlcrc göre, bUlün 
h ıa c p s.nJe ttldd~tll muharebeler 
! ç-e. yor. I..en!nı;rad Rus garn•. 
z.;nu .. un Alman c;em~r:ni yıırm:ık" ı. 
ç.:ı )'ap• ~ı mUte:ıddit huruç hareket. 
: ri k nd. in ıı...,'lr zayiat verdhile • 

c pil tlırtUlmUştUr. 

H tu\ anm dış mUda!ıın hatlarını 
y&Z'ınış "e fithre CO kllOLl tre yak • 
llıftıU§ o c..n Alman kıtn:ı.Lı, Rwıta • 
nn nn ı l n<> mukıı.vcm tme rnı::-men 

i erleme;• devam cdlyorlar. Doneç 
hav:ı: md L ı:ıUtt !ik lıuvvcU<ır yeni 
tenı.J, ller k yd tmı,1erdlr. 

t ı. t.arcl da bu m;ı!ıa.rcbclerde ycnl 

ku" \ eU r v muazzam harp m::ılze .. 
nw::i ku •• nr, orlıı.r. Şlcld Ul tnnk mu. 
harcb ' ri C"reyan ctmcktcJlr. Rua 
o~ul.1rmın vaziyeti Cevkallcl-0 vehn.. 
met k betmi;ıtlr. Moskovn. d:ı. bu 
"Mhaı:r.etl ~klnmnt tc;cbbJg ctıni • 
yor. 

İngHtere ve Sovyetlere 
yardımı 

\ .ıışln.,:toıı, 24 (A.A.) - D .N B.: 
Un t.ıxı l rcfö'c C\)?"C rel.s Huzvclt 

mu.l>tllt kon!ernn~nnda, ko:ıercnin 
lnı;llt re,~ ynrc.un için 5 milyar 9125 
millyon dolarlık t.ab:ı~t verllmesinl 
ka.'bul elmi'} bulunmact ltlb:ır.ıe zırhlı 
sJ~ar lmnUnin faz al~tınlmnsı ve 
harbin gctıl.şlcm~t mc.:ıelelcnnin her 
k '.Jld n d • çimdi nyııl zn.manda. bat. 
red,lın 11 lnılt!l.nı o1cluJunu bcy:ın ey· 
lemlştlr 

Re ı Ruzı;eıt., zırhlı nllA.lılnr imal\· 
tının cv\-cl!l Amcrlk~ kuvvetlcrb.n 
htiyncrnı ,k.ı.r9ılnın:ığa hasrcdUeccğL'li 

\ e ik net derecede de iidUnç verme ve 
kiral:ımı. ı. nunu pro;rrat:lının göstr. 
rece~. 1 -uma tahsis olurnıc::ı~ını 11.:.i.· 
\•e etmi.1tlr. 

orturl~n aF~'l eeviycdc ~anları 
da \scltici düstürlara d'J:°:· 
rultur. 

Bu vecizeler, ifn.dc cttik!eı i 
m.ına itiba.ıiyle d"rr.·!l kabul ve 
tnthik edHm 1

• , ~ylır.i uynn
dırdıkları ; . n k : ~ .. n akılöa 
tutuln.°'.)ile 1 ~ ·..: r .muştur. Fa· 
knt "J • a:-ayr ,,,~tiri!~rek böyle 
ı .... ı·:ı bir d' 1. h:ı.l!ndc nesredil
mes:n c:bettcki lü7.Urn vardı .. 
·•tnöna Yecizelcri" nden bir 
r.usha bulunmadıkçn hiç bir kü
tup1ıane tamam sn:yılamaz. 

VA KIT 

eisicun1hurumu
zun seyahatleri 

Sovye 
e 

(Bas tarafı 1 incide) 
"- Antaky.alıla!'", ı ( Ba..'f tarafı 1 inride) 
Şimdi sizinle konuşurken ltmlnıın bah~den 1klncl nokta., ts. 

l1 ii t ü n m c m ı e k c t t c tlzalıd<ı lmlull07. zevattnn hiçbirinin 
rıu,mıını teşci cdccclt mahiyetle bir 
!Xiz m:ırfetm<'miş olmasıdır. lsllzalıta 

buluruw bUtUn mebuslar, lnr,1llzlcrln 
bUtUn icra:ıtının mnkul o:ıbaba istinat 
etmekte olduğunu ı:öylcmişlerdlr. Bu 
rovatın hep.,! de İngulz d<'mokrnsisi· 
nln Avrupayı lturtanntık, onu naz! 
gaddarlığındn.n tahlis etmek lçln her 
türltl !cdak rlılttn, her tUrlU ıstırnb.. 

ıara amade olduğunu soylcmi~lerdir. 

m an 
te 

(Bas taraft 1 incirle) 
Şarstn taı:ı.rn.ız ve takl p ha.re • 

ketleri dcvnm etmektedir. 
Şark cephes!.niıı şimal kesimin. 

de Sovyct mulıabil tnarruzunu 
tnrtleden lspr.n)<>l ":Ma.\i tUmeni" 
Rusbra büyllk z:ı.yint ve>l'dirmi.~ 
ve yüzlerce esir almıştrr. 

Kırnn deniz bôlgesiır.le Almnn 
hava kuvvetleri 6000 t.onluk bil • 
yük tı:r Sovyct gemisini b.-ıt.Irmıı
lardır. 

Al.man Uı.y, arcleri M.ockova il • 
zerine infilB.k ve ynngm bomba • 
lan atmı;ılnrd.Ir. 

1 Almana mukabl 
50 ransız 

Londrıı, 2-1 (A.A.) - RUyter o.jan. 
smdnn: 

Vlşlden bildiriliyor: 
Frnrumdakl ~~n\ kuvvctıert ku • 

mand:ım gencrnl von Stuelpn!l.gcl t.:ı. 

ra.!mdnn ne:ırcdllınl,' olıı..'1 bir cmirmı.
mo, Bordoda öldUrUlmUş olan bir Al. 
mnn zabitinin katllnc mukn~lcbll 
nusil olmak üzere elli Frıı.naızm kur .. 
şunn c!lzilcccğini \'C mUCt'lmterin pn· 
zar gUnU ,geco yıırısmdan evvel tevkil 
cdllmemolcri halinde dığor elli rchi 
ııenln de idam cdlleceğlnl blldirm<'ltle 
dı.l', 

Hatay hakkında d..ı~ <!uklnnmı 
söylemek istiyorum. Bir iki gür. 
diir Hatayın her bU,('.uğını gör
mcğe çalL3tım. He• yerde vatan
daşlanmı ana vatnm kavuştuk. 
larmdnn~ri gc~n i' .i sene zar
fmda, çok ilerlc;ı\is buldum. 
Cumhuriyetin h<ı.lk i'<in çalışan 
idaresi ve vat.anın Hataya r,-<;,. • 
tcrdiği ı;efkat ve g...,v;},i mcmlche
tın bünyesind~ yaratıcı tesirini 
~:erhal rlÖSte.ı~ b~0lar.uştır. 
Hataylıların vatar.scvcrlik duy. 
gularından <;O~{ sevind:m. Haw
yın bütün Türk vato.nu:do. kabra-
mt!.Illık, fedakArlu:: misalleriyle 
:ıdını andıracak bir <lununda ol
duğunu bütün meml(kete bildi . 
rcbilirim. 

Dün ge<:e dil.~ tayyareleri 
6İlllB.lİ Almanyanın muhtelif yer • 
lerine ve bllhn!:Sa Hamburg ve 

Taymı.e gnzctcsı, knbinedo tadilA.t Kiel üzerine bombalar a.tm?§hr • 
ıcrn.sı fbthnallnC"n bn.h.scdcn klıruıc • <lır. Sivil hallt arazında ehemmi -

J~llizlerin zulme maruz olıı.n mnt. 
tef11<\crlnc ynr~ım l:'t.n~ k ı.çln her ça. 
reye başVurarnk yapmakta oldultlan 
yardım kararını h~blr kcy s:ı.rsmıyn· 
caktır. 

Milcrimlerln meydana c;ıknnlmnsı .. 
na. ynrdım c®cek oln.n Frnnsızlarn. 

ceman 15 milyon !rnnk mUkMat verl· 
lcooktlr. 

Loı:ıdnı. 24 (J\.A.) - Fmruıadnkl 
l~l orduları kumandanı General von 
Stllpaııgd, Bon!eaux'da bir Alman su 
bayının katlin~ knsçılık olarak 50 re
hineyi kur~unn. dlzdirm!şUr. 

Sevgllı Antakyalıl:ı:-, 
Büyük Atatürk, Hatay ı<;ın 

rok hasret ve ıztırap ((ekmiştir. 
Şimdi bir bayrrun c:cvi r.ciAinde 
yaşarken Atatürk Un 1' nhraman 
ve kutsal adım ta viirdderimizin 
i~nden yelen aziz dnvscnJarla :ı
myoruz. Vicdııni ~ayırılarıımz ve 
derin sevgilerim iz 011unla bera· 
berdir. 

Antnkyalılar. 
Cumhuriyet hi\l.<u-neünin tat 

bik cdılm~kte olan programları, 
her sene deniz kıyr mca.n uz:ık 
köşelere kadar feyir.lı t~rlerini 
göstereceldcrdir. Bu eserleri. 
ben de ynkmdan ı;oriip takip ~ 
deceğim. Şimdilik d7.e veda cdi. 
:ı, orum. Sizden de vatanın öteki 
bölgelerine !Jclam 'l.'C scvr.i1cr ~c
türiiyonmı.,. 

Ziya G" 

lere telmih etmiştir. Tıı.ymls diyor ki: 
Çörçil, geçen sene dah!ll mcselele • 

rin kontro!UnU tavsiye etmek lstlycn 
klmselero iki defa. mukM•emct ctmlş • 
Ur. Çôrçıl, bu husustaki :ffürinl dc~lş· 
tırmemlçtır. ÇünkO '!'ııyınls gazete'li
ne nazaran dnhlli ı~ontrol, çok mOltcm 
meldir. 
nusy:ıdnhı ltunıandanlık d&.ı'liJik -

11.ğindcn 1x:h.9cdcn ·rn:. mis guzctcslnin 
a.skerl muharriri Ilı yor iti: 

Timoçcnkonun )'üt"• c Zuhkof geH • 
yor. Bun"-11 mann.aı. bir kumandanlık 
~bdia öet!ltUr. Cephe, iki ke.!.lme tak· 
D.im edilm~'ŞUr. Bu iki l.t'simdcn biri 
:Moskova da. d:ıhll olmak U7.crc ~mıı.l 
cephesidir. Halbuki evvelce ccplıc Uç 
l:oounc taknim edllmı1 bulunuyordu. 

İki kesim, Zuh!lofwı lrumandası nı. 
undadır. (J{...-nup kc mi i8'l mareşal TI. 
moçcnkonun kuınnndasr altındadır. 

.Mııreyıl Vol'Of{llor l.kı Mıır~al Bud,~nl 
cephe arkasında 00§1~ vazifelere ta.. 
y1n cdllml0 lcrdlr. Bu llti marc~l. ou
J.ardan ye!l.l mUd&Cna hatlarını to.fti;ı 

ve ihtiyat kU\"'\"CU<.'rinl tensik edecek .. 
lcrdl.r. 

Goıı 1 Zwhlc.o{un son ~lanla 

( Ba~ t<JTaf ı 3 iir.cüde 1 :Moa!tovayıı. Gt 70 kiJ01119nc mcro. 
Hti milliyet tcl~kki i ıez.t t~til fcdo bulwıaıı fı:tkalnra kumanda et • 
etmez. mf:ş O:duG'll Jı.ntırlnrd:ıdır. 

Ziya. .Gü!cnlp !-1.iyn."IOt,çi idi. Siyıı... Dcyll ratın b:ışmtlkaleııindc gc. 
set bir cemiyetin en ~ en oy- ne:-aı Zcilkofun kıymeti halıkında. Lon 
nak olan trunfıdrr. ili bir 'aailıı J...~i dcrcccda mnırıım.t mevcut 
de\·rln bclmnktn, , .c lıir rin ·olduğu ~"ell Q< ınclcte vo mumalley. 
doğmakla o!dtiğo nma.n!~hı. si •hin şahwuı itimat mevcut olduğu llô. 
yasot zı11'm telif odcrck günfuıl\ \"C ol'.ınmaktıı.dır. 
g'".iıı etmc.1< mo3tı lwini nlı:r. Muıanfüyh, mcrkczl kesimin mUdn· 

Ziya Oökıtlı) lttilı:ı.t \ C Tc'ra.ltkt tıla.&u1I t«:Un cdebllf'CC!tllr. m·ndkıi 
ımrtbi.Din anumıi ı:ıerkam !c ii.zn. A1manlar\n Sovyctıer o.rıuruıdaki har. 
ım. Y:mi dcYleiln 11lynsetimfan mc. bin iL'< safhootnd!l Stalin tıc hemllkir 
sul bir nlclmrn i-;g 1 cdlrcrdu. Tc."ll o!arok b:ırcket ctm stir. 
s il ctt·~ siynsi partide•, i l.fı.tnc.'lc.r, Aynı gazel"· emin bir momOOdml 
os..·ımnlır.d:ır, tili'-<Çillcr \n.l'd!. lm. nldJğ't 1 alflmnt.ıı atlcn kumruıd.ıuıhlr. 
panıtorlui,"Ull blinyc~i hcılü;ı b:r tnki teı::ıtin Tlmo;cnlıoya ltS..'1Jl blr 
ııha}j 'c tebılo. de\ Jeti m:mm;n..r,ı tevbih mı:\hlyetind"' olmayıp bl1a.1tlS 
a.ncdlyordu, Ic •kil U;tJılar bn üç mare~ı.lm kıymetinin tnitdir edilmek. 
<-.crcyıinı da. birn:tyc. t'" df c<.'crert te olduğuna dcıaıı.-t <'ylcmc~:tc bulun· 
devlet liı:.yatmı idame ctıncl• 7.UU· 
~tinde idi. duğunu ynzın:ıktadır. 

Zil-·o. Gölmlr tıim gorU "i itib:ı· 
rilc rc.'\)istt i. lmıı:ı.ro.torlul:'U.ll ı;os. 
yotojik realite if'J o!doğu glU gii
rüyor \'e bu rcn.lit{'yc ı::örc g~-
14k ta~lillcrlni ~-:ı.ıı:l oı'tln. O:ınıı i. ' 
yam lıUviyc1 i hiil l~cc ( c-;kc,' · u et 
ti. lt tilııı.t \ 'c toral:l<i lwngresir.c 
\"crc1i'-I roponfa n!'ri i 11:.m <~c' lc
tlmlon bu m."\?;<ı:ıtll\ b:Wr.cdiyordn. 
Ons ı::crc siyaset pr:ıt i.k b!r ri!J!!1~ 
so~yolo~.< ro.alitclc i akslloruı. se, ·
kctmekti. Aııcak meYcut o!.:ı.n ~y 
üzerinde r~liyct rfcd~loıt.ı:r. z·. 
yrl. Göl:ıı.Ipm bir füborn.tmunla tn'ı 
lil c!!~r gibl mukaılderntuır t-etl.ik 
cWfü Osnınnlı impruntorıu;:ru bün
ye i lfa.hn. o s:ı.[~kcn inlıiiül <.'ti:. Iln 
inhllalılcn do!ıı~·ı o .:ıhsan c~ çcl:
t.l, l\falf.:ıye• s.lrAiln cdl!<li, nl('l·hin
ıle bir t;o?t ~~ylcr söylemli. fıı.1:1:.t 
Ziya Giiknlp imparotorluihm bu 
inhiHi.11 öuUnde Umitsiz tlc(.rild", 
Caleb~c;i sıfatile o:ıu :CC-liirüi:-n. lıö · 
m··~nde ziya.ret cttiğiml:r. ı:nm:!Il 
b:.Ze: 
''- Artık mUli <leı.Jot rcl\lit~l 

llc\"rine ginliğin:Lzl söyledi. Ve yn.z 
llıf~ "Bülbül" m::.n:.:nme5ini c.':rodu. 
Z'yn. Gökalpı Eiy:ı.!.i f:ı:ı.liyctinden 
dobyı bu~ünlrli del·om gör~ mu· 
h!l.l~emc c<leınt>yi.z. l~'l.sen onu si· 
yr.si fül.lrlti!erino t,örc c1eiriJ, ilmi 
\"f' felsefi tclilkkll~!'ino r.örc mü· 
tsl~ ctm~k liizmıdır. 

Siy:ı.c;i hli\ iye*! Ce maziye, faknt 
ilmi ''e felst-fi teln!dülcri!o Jm!e 
ve irıU'kbale n!t bir tı-ahslyctUr. 

ı 

Çünkü 
"Blr Kn!kııs Romanı,. doğnıdnn 
doğruyn GUrcUceden tcrcuıne 

l edllmlşt!r ..... ~ 

~ 

( Sadri Ertem Bir Kı:ı!kns romanı, 'mırıtru1 ~··:· 
nın, KntkRS ırkının romanıdır 

yet.siz zıı.yint olmuştur. Hll!\vat 
mühim değildir. Bir İngiliz tay • 
ynresi dü~rül.mlişttir. 

nerıin, 24 (A.A.) - D.N.B.: 
A1mruı "Das Re1Ch' 'h1!..f'tn1ık Si

yasi mec:nuıısr, lxı~yazısı:r.ıds şu su 

IAndra, 24 (A.A.J -
HUr Fransız 1..-uvvctıcri lmmnndo.nı 

Gc.n..erıı.l dö Gol Frnnsı:ı: mllletıne dUn 
rııdyodn bir bito.bcdc bulunmu9 vo 

nUeri soruyor: 
"Buyuk muttclik,, Don, Volga, demi~tır ki: 

"Şrntd.ki va.zlycttc, Alman ruılterlc-
U ml ve S"biryadn. yeni m<.'~ilcre ktcn eçlniz. l"'tlnıctı 
verle§dbllecefuler mi? Sovy~e?in rıni- öldUrmc vnzc ... ~ 
~ -ı:ı cllerl.1de kn!n.n cndll!.1.ıi. böl· onlann cllerlndo ınw:um vası l:ın 
t"eleri, Angl~n mnddi ya.romu vnnhr. Tall.nmtımızı \>el:lcyinlz. D~ 
reü~ bir m:ı.hlyet nlıncaya ım _ m:uuı. l~erdcn '\~yn dış:lrda.n hUcuın 
Jar Savyet ıın.rr- ~ldnesinc küfi ( etmek ::runanı g9~nce. o ıı:ımnn !1111-

gclccek mi? Uyetc ı;eçerslni::.,. 
Ons P..ciclı diyor ki: Uerlin, 24 (A.A.) 
Şark oephc.~inin mcr'Lez Ye ee· YD.rI resmi b"r kaynaktan bıldi-

r.up bölgelosindc Almnn ileri hn. riliyor: . . _ 
rcd~etlcri:l"n duım:ıdan devamı AL-nan h!lrıc.ıyc naztrlıgı ma.h -
Mookova.nrn tc.iıdit al tmda bulun : filleri. y:ıha.ncr basın mUme22iUc
masr, Do•ıetz h:ı.vza:unda. Sta!izıo- rin';! şu ciheti beyan ctmi"lerdir hl 
nun zavtedilmcsi ve Rostoftnn ge· mn:r~ıal Peten ve amiral D:ı.tfan'TI 
Çen T'f1i3 - 1'oskova demil'Yolu- Frons31.hıki Alımın ordusu men -
1~ ve Don nehrini.:-, rnnnsabın..'\ yn· suplarına knrJI son su.ili tııu- hıık 
kın bir yerde Ta!muro"''un ele g('. kmdaki beymr.ı.tı, bir ~1 ordu -
çirilmesi, bütün bu \ ::dcmJa.rn, ge- sunun, bübi~n.i ta!:ip eden ve b!ı
rek lngiliz nikb:nliğine ve gel'elt zı yebancı nü!uzhr to.mft::=!sn ve 
önümüzreki ilkbahnrn ko.dar kırıl- ajanları tanı.fında yo:ptlmış olarak 
ma.nuş bir c.epho Uzerjnde m~vc- kabulü icap eyleyen bu gibi Mdi· 
met bnhsimc'ki Sovyet inık:lulan-1 seleri sükütla k..'U'Şt~ re::ıli.st 
na. ağır d:ırbere1' v:urın • Tem dUşünees!ııi göz önünde tut.m:ı.k -
ır:i.-ün Sovyot kefesi bir dil::T.clme ü- tadır. 
midi lmlm!ıd:ın nş:ığr jniyo,·. An- ı Berlin siyasi mahfilleıi, Alm:ın
glos..-ı.kson lr..rliğ:.nin faaliyeti !sc. lar tara.fmda.n almnn zecri tec!bir 
Avrupa. krt.asmda vuıt~ ge!::n ka- lerlc alakada.r ol::ı.r:ı.k. Alman -
ti Mclisclcr Uzeriıtde biç bir tetir Fransız mUn:ısebetlerinin ç~ nn
icra et?n.omiştlr. Mookov:ı ve Lon- zik bir noktaya va:rdığın.Dı laoo dal. 
drada. Sovyot cophetlnin D;nye • ga Londra rulyOGU tarnimd:m EÖY· 
perde tutuıın::ileceği ve .hloskoım lonrnis olduğunu knybctr.ıc'ttcd.ir. 
- Rostof - Tiflis h:ı.y:ıti yolu • AlırAnyn ile F:mns:ı. nra.mıclaJci dip 
nun tehlikeden uzak bulundunıln· lom~tik mü.nnsebetlcr jnlatnn. \ "'
bilecc<Pi ümit ~ilmi ti. Alman ramış değildir. Bcrıtn siyasi malı· 
zrrhlı 

0

t..-ınkları, hasmın bu üm~dini fiUerinl!l fikrinee Lontlra rndyoou
ortadan kaldırnustır. nun bu neşrivntı bu gibi hll1'Cket-

Fn.1mt lngiiizlcrln üzer nde ı:ıl • lerlc Alınan l.tromıe mün:ı.aebetlc
da.n.~.!idıkları bfr şey vnr ve o dn rinin bozmak ruyct..inin b"r iürnfı 
Soı.•ycUer B.irliğinin inhilfı.linin ' gibi telakki olunmalrdır. ~mck o
har'oin neticrolııl tayin cdeccğidi;, luyor ki suil:ıı.stlerin failleri. rarih 

J..omlm 24 (A.A.) s-.ırote tesbit cdilm.:.5 bir polit lt.'l. -
Rus ~ Alm:ın eephcs"n<le, faa· mn ıtıctıeridir. Alman nuı.kamlnrı, 

liyet merkezinin cenum do•mı de- ynpılan bu cinayetleri ödeyecek 
rlıı bir surette knymı;; olduğu bil. rc.hin"Cl~rin seçilmesinde 'Lu ciheU 
ciin1mektedir. M~ovn tam b r cii· göz onünclc tutmakta.dırla'I'. Rehl· 
kut icintle eıı fenn vn7.iYcti ka:rrıı • ııe olarak gcrelt sHah taşımak, ge-
·lamaıYa hazırla.rur v~ fiehrin bütlln rck beyannameler dağıtm!lk veyı:ı. 
mühlın mmtaşa.la.rınn knm ~yn. ıl~ğer lıar~l ~tl<:r<le bulunmak sure ı 
lerl koyn.rke:ı, Alman ordnlnrr- d, tiyle ~u gıbı cı.?uyctl~rlc llf'k ~ :ı
Ruslur tnragmd.'Ul 55 bin ki"' t.3 •,. ı lrr:ı alal:asmt gostermı'i olan kL""l
nıin edilen nğrr b..yrplar vererek 1 SCJP; ı:cçU:Uek~edir._ A~n s:ıinlıi.
.Aagoroga.y1 almınla.rd:r. Moskova f 'I. ~t.ı m:ıhf' lle:-ı, vazryetin bar z vn 
bu keslındeki vaziyetin vnh:m 01. nı bel rtirken şu ciheti knydC't 
duğım.u gizlemiyor. Diğer t.nrofta.n mehtedir' er ki bunlnra, ~diden 
Almanl:ır Kırıma girme:t için rray bir ço:C c!ef bu gibl j lerlc altlka.sı 
retreri:ni bir misli dn.hn artımı·~ . g~rülmü.<ı \'e Alman Frnnsız i bir
lnrdır. Ve Perekop ve Armiyan"'tr llği vo aynı z.a.nmnda A\Tupn. iıb"r 

' n.ldtklarıru bilüimılı;lerdir. Jı.,a'rat libi· davas nc.::ı. h"ynncti, politika. 
bu §Chi:rlerin dii.~ünU Ruslnr te· meselesi lelikki eden ~urla.rlrı. 
)it etmemclctedirler. müruısebet luı.lin<le bul~mlll) 0 1 r. 

cnlcllektilcl mı.ç ortnkl !..I"I ve fa.il

Japo sivaseti 
Tokyo, 2ıl (t\.A.) - Japon ııözcllsU, 

şu bcynn:ıttn. buıunm·ııtur: 

- Japon siyn.sctlnln bULUn nokta· 
ln.rr V:ışlngtona izah edilmlş bulur
makl:ı.dır ve §imdi bu meselede vnzl 
yet alm:ık M. Hull ile M. Ruzelte dU~· 
mektcdlr. 

Tol..·yo, 21 (A • .A.) 
Jn.pon hUkflmellnln sözclL-U, 15 Son

tc;,rindc toplıı.nm ğtı çağırı!nn Dlyct 
'Meclisinin halen Japonyruım bulundu· 
~ fevkalfı.de ı.-nziyetin telkildlo ~
b"Ul o!ncağmı blldirmiştlr. 

Bir Alman denizaltısı 
babrı!dı 

J.omlra., 2~ CA.A.) 

leri dtnebilir. 

r.U"ı,, u (A.A.) - D.N.n.: 
.Albay Holtz bugün Nantes'd.l Al

mnn Mk<'ri mczarlığın:ı d ?nedUrnl,ı 
tir. 
Ccmızo mer:ıslminde 

Fransız m:ı.kaml:ı.rmın 

hazır bulunmuşlardır. 

Almnn \"O 

ın:lmcssillerl 

-Al}a".'1 Lolre vall:ıi Mar al Pcten 
namrn:ı mezarlığıı blr ç ı n c lcoymu 
tur. Derin bir stıkflnet lç.r~ bulunan 
h.'"11 t cadde!crin iki tar rn dlzllml~ 

bulunuyordu. 

Am..'rallft cbirccinin bir tcb!iE;' • 
Bir amele yaralandı ~ ne göre, Broad muhribi simnli at-
Limanln.r din.resi kömür anıe- Fiyatı: 40 kuru' 1as den"cincle bir Almn.n denizaltı· 

Mcu.r 00.Ş:nda. söz söyliy"-ı Nnntcs 
mcvld kumıı.ndanı, ıı.lb:ıy Holtz'nm, 
her mU:;ktil mesele knr ısm !:ı. dalma 
bllyillc bir tylllk duygusu \'C' anlaYI§ln 
harcltc.t cbnfı1 olduğunu, lt.ınılmııklo 
olan yeni Avrupa.da nnl !! nn.k ıuzu· 

muruı ı.a.nl buıundub'l.lnu v bu milru:
sc~tıe Fransız mnlmml:ı.nr. n t.nm bir 
ltllAf lıalindc çalışt:ığmı bl!JlmüşUr. 

Me\'kl kwn:ınClnnı sözlertnc §U su· 
retle doynm etml§Ur: lesinden Hasan Uğur, dün 1\cj:ıt 1 Sat~ yeri: Vakit Kitabevi sınr batmnr;: ve müteakiben kendi 

vapurunda kömür hc3altırken ı.ı..-------=-----· de batmtrMlr. 
vinçle çekilen lbir ton kömür, - ---o--
vin;: zincirinin kcsilmAtiyle ba. 850 ilkokul öğretmeni 
şmdan a~~ya dc.'~ülmü.ıtfu'. A- zam görüyor 
mele 'başından ve mu:h'-..elif yerle- oPEHATOH 114: tedrisat ö!?ret:nenlerinden 
rindcn ~üxr surette y2ralannıış, · · 
ifadeye gayri muktc<i!r mr halde Hıd.-:d Ziya Konuralp sw öğretmenin zam gördüğünü 
Deni.cy<rl~n !hasL...Jıancsine ka'- OUNGf m.mıc.AHJ u()ÇENT:I Y~ık. Zam listesi hazırlan. 
dmlmrş"!ır. Bi!'yoğlu lsWtlM Cnddesl EUuımra m~. maarif vckfilcti tmafında.n 

da t33dik edilerek m~rif m~dür 

"Ci.'l:ı.ycti hazırlıı.yanlnr alı;nklıır

dır. Bunlar dll,man:ı. porvnsızc:ı taar. 
ruz cdememcml.§lerdir. Parayı ka~!Ucr 
lrnllOJlllllŞlardrr. Şimdi d~ onklld mnc 
rtmlcr gibi meydana çıkamıyorlar. ln· 
g ltcrcnL"l ve Moskovıı.nın p:ırasUe 

Frans:ıda. canlynne !ıı..ı.llyetl,.rinl tnt· 
blk edenler, kııll.Ucrin ycrtnc bu cine. 
yelin mcşullyetini yUkleneccldcrdlr. 
Bu mcsullyct, bu clnnyct kıırşısmdn 

~ 
25 -10 . 1~!1 

İngiliz esiri~ 
mttdarı. 

bİ~ 

Altın Fiyatı Apartmanı ı Numarada lüğünc 'bildirilmi..+;r. 
Alt f . tl "'-~ • ttc.ı ı:ün öfledcn sonra 1 ye kadnr Y"-' m ıya an u.ı.y:nm esna.- Zam o-nren öVr-ef:mcnleıin ad· 
d d . . uh Telefon : 42204 1 ""'" ,.. sm a o. nym se·nyevı m afaza lıı.rr 29 teşıinieı."VCldo :Dil~ ilk İstanbul Deniz Komutanlığındo.ı: ;r>' 

Refah "·npuru ~itlerinden subny, ı;cdlkU crb:J,Ş 'ııı~ 
ğrnda çocuklnrı bulunan nllelcrln ııc<'lo komutanlığınuıı:ı 

ctmi~ir. Dün, bir allmm fiyatı 1 tedrisat mliessescl~rin bildiril • 
24 lir:ı 90 'kuruştt.l. miş olacaktır. 



Yazan: KENAN HULOSI 
r cinfıi İngiliz av tum; ~re.an hemen (.)racrkt.a, çil j 

·~ onun tuhnflmta.rı bir tavu.gu bastırmış, yceil gözleri 1 
~ :bakkmda bezı fml fml dönüyordu. 'Beni görün. 
~ :iBtiyorum: ce yarr kalktı: 

~~· krom Qlrketlc:i- - Bak kerataya, dedim, 1»ra.k 
~· l.liate,r Bravn kah· ornı ! j 
biı- ın .. ~ta direğine Tnvukcuk tam manasile scr.sen1 1 

k..., ltopegi işaret ede- lcmişti. Misis Bravn'a döndüm: 
~ - Hir; merak et.meyiniz efen· 

· ! ~· işte hakiki bir dim siz, dedim, bahÇcniz<le böyie 
· 4':lJte>çyada bile nacli- bir hidiseyc bir daha rar.t gelmi-

lıır' l'aalgelirlz. :rcccğinizden emin o\a.bilirsilliz ! 
~ ~~ct değildi. Fakal be· Maalesef! 0.rle dakikalar oldu 

· ....._ . merak sardığım ki Mcrodım tavuk basktncılığına 
~ter Bravn, dedim, mani olabilmek !çin aym zincirde 

~l'i ~erseniz ibu hakiki beraber yatmak kadar ~ılgrnhklar 
~~ak niyetindeyim! gecirdim. Bereltef. bu sımlarda bah 
ı. ~ nn ! yardım ne de- Çrvan imdamqna yetişti: 
~ - Ba.y tercüman! dedi; lıarekc 
~eğe ha.kknn ''ardı. timi a.<:rrı bulmu)·orsanız size bir 
~ Bra.vn•m ya.n.mdn. fik\r! 
~tirıııf 111ı.; ve ailesini dal- - Aman, dedim, uı:arı mı bul. 

biri e taşrdığr hııldc o- mak! Bir gUn Misis Bravn'm beni 
nı bana ''crmeği mu kapı dI!:!an edeceğinden adeta kor_ 

~"'liJd Şirkete ait işleri- lruyonım. 
a~ ~ daha iyi görillil· - Yok, dedi . .Mi.sis Bram kö
l"ISı cVdcn gelip gıt- pekleri &!Vet"! Benim de Dtrl.>ltnclc 
~ ~- i"1eri Msa.tan ha· böyle bir köp<?ğim vard1. Bi'r defa 
~~hnuyordu. ölmüş bir tavuğu bir ke~e içinde 

· ~ Ya.klaştl'k. Sahibl boynuna gcÇi.rmeği tecriibc edin. 
~.Yanı ba.-,mdakl Ümit ederim ki bu kolnl)ru hatır. 

· th:.'m<le altın!!} altı oy- 11)-arak canlı tavuklara bir daha 
~~ Bravn geride, saldırmaz. 
"'1llt\ e daha göz hape'r. Tabii yartım: ve Meri Con, tanı 

..._ ~ durdu; ben bir hafta, boynunda kolonu!) bir 
·"""3'8. hak . trl\'ukla bir gılgm gibi dolaı.ir dur
~ --~ a.ı1tad9.ş, dcdmı; du. 

tı,\f. alt istediğiniz tak- • * • 
~ ~ep ediyo:reunuz? İki hafta sonra, bir ge<!e yarı-
\~nerek içinden ge- SJ, bil'denbire bir düdük sesi ile 
t.;.«t ı.ıı:..~köpeğe baktı: uyandım. 
. ~.~bir niyetim yok Mi!!lcr Bra.vnların köşkil iki kat. 
ti\~ :nııci ho§unuza gi- tı. :Fakat sağ kat odaların üst.ünde, 

"'llt, ~ra verin! eı:lamı bir kule tarzında in~ cd ı-
. , lize tam bir el- m~ müeledtil bir oda vardı; bcıı 
'-- orada ya.lıy<>f'<lum. Arka bahçeye 
~ dit"Ckt.örüm Brav nlzır iki penceı:enin hemen ltar§I· 

\-..::_ Yeni tetkikinden smda da bizim Mel"Can için küçük 
1 ~i sontum; fiyat bir kulübe hazırlamıştık. Kendi 
-el etıtim: kendime: 
~ amim, dedi, - Bu da J1881l {ley': diye aordu. : °" bet ]im deha ve- ğum bir sıra; Umana bazı gemile· 

~ rin gece yal181 girmesi mutat oldu.. 
L.~ta hUJTlllJI ! zin· ğunu ha.t.Irla.dım; ve aynı eeniye. 
~~ ~: lc'rde Meri Conun sesi kulaklarıma 

0laun ! dedi,; ve kö- geldi. Tiz ve uzun bir sesti: 
'alt 0ir1ayamlc kulalclnrı- - İv, iv! diye beğinyor glbiy-
et~l~u: "Yalnız bir sır di. 
~~ge mecburum, di- - Hişt! dedim, Mercan! 

:ita :aahçcni.zde tavuk Ses birdenhire kceildi. Fakat 
ttıı.._ ~ l'ışmazn. Büt.ün ün ikinci bi'r defa bir gemi dUdtiğü 
~~ . boğan odur. 1a- yeniden öttilğil zaman öyle bir fer 

biz ''Mercan!" diye yat koparoı ki : 
'r.! - !v, iv! .. diye Meta öbtü. 
~~ - Hmzrr köpeğin yeni bir adeti 
~ "

1 
&ravn da beğendi. daha, dedim; fakat. bu taklit SCfli· 

~bir değiştinne yap- ni ta.kip eden ulumalar beni ii.dela 
~11 • •dedi, Mercan! Bir bir kirpi haline getirmişt i. Saba. 
~L. '. ~ot Mercan: Meri ha kadar, Mercanı susturabilme'k 
~ için tam yedi defa aşağı jndiğimi 

11..~ it~ e bana da lq gel· söylersem, saat yedi sekiz 8Ulann
i"'lıl(. r,eııı av köpeğimi da ne krllkta ka.lktığmıı tasavvm 
~ ··~ llercan!", blr <;ok edebiliminiz. Kahvaltı csnasmda 

'• di~ Coorı' ·-.. ı ''Ne- ise !fU h A.dise oldu: Mister Bravna y •u ,)'CWU 1 

e Çağrmıaya başla- bazı tercümeler hakkmda izahat 
verdikten sonra: 

~ '!\..., - Ha, az'zim, dedi; Misis Bravn 
· ~p;~a geçtik. Di· <lün gece uyuyamadı. Ne garip 
:'Ilı,~ caddesindeki bil- ccy: BUtiln limanın düdükleri san

~ 't\~ oturuyordu. Kapı. ki bizim bahçedeydi. Ayrıca bilir-
k~ biat ltaI"§iladı: .slııiz ki, kadınlar köpek ulumasm1 
-,.._ ''"-lk abp yi}riim~ uğµr da t elikki etmezler. 

L.·.~ ~ bir Gordonslter! - Mı, direktörUm, diye konu.r 
'il ~' tum; Misis Bravna benim icin bin 

0 d..ı..~llu. aöyledi söyle- ciefa özür! Fakat emin olsun Mi
~~aya ltadar eUmde sis Bravn, böyle bir hadiseyle bi'r 
~~,~- ha

1

:vva.n zincirini defa daha uyanmıyacaktır. 
"t 1 ~ Zavallı Misis Bravn ? Nasıl u. 
~~: Mercan-! yanmadı? H em de kaç geceler .. 

~.r iklim bqıma gel Bereket Gordoİısiteri bu takJU.ten 
Ilı.er: Bravn'm hakiki vaz geçirecek çareyi yine Mister 

tlbt118ı o~uğunu yeni Bravnlarm ilıttyur bahçıvanı buldu: 
~Ydiırı. Fakat i§ is- Bir sa.balı , temiz bir dayak icin 
.,.. t .. :.. ~ Meri Con hnzrrlandığun srraydı ! 
~~ındakl tavuklu. - Affedersiniz te'rCümıın efen-

)."" ~ ı. di, dedi, bakıyorum .Mercanın yeııl 
:"\~ ~- Bravn ne de kaprisJerile fevkalade UzUJUyorsu. 
lıİa..~ &G~ek ~yettc nuz? 
( ~ lıllatc'r Bravn'm. - Nasıl üzülmez olurum. dc-
lllıı:' ~ala.nnd:ı yap· dlm, Misis Erav'ın gözlerini bir haf 

• ~~ t&zeledi~inl, Mi- tadır uyku tuttuğu yok! 
,~la nıa dik ve ;ilk. -· - Doğru ! diye konuştu; dün 
~.hll. ~r görüyor g ibiy- gere de sabaha kadar e lektrikle· 
, ~ıı~lc. saniyf.'ler iç'n ri açık kaldı. Bakınız. ben diyo

•'l1tt . nız ben de onu rum ki ... 
~ ttn. SüratJc kaş- (Sonu 11arın) 

~~41>1N. liAYDALl.~.~L.U~AT 
1 

Yağ isıenliyen lezzetli yemekler 
'.\'; l'tıt Sebzelerden: FASULYE 
~>t)'t t-a'l1B - Ye~. yahut rakılarak yumll§atılmış Kay.ıııerl bar 
~ ı~ lı ŞUda yumup.ym. tıroıası koymalı. Böylece bir ııaat da

\."' -.ltlJt haılamalı. 1ç1nc bir ha. ha.ti! at~te pişirmeli ve aıcak 
~~ 1 "ı it ' .ınaycıanoz doğra· iken yemeli. 

' '"e ~ .. e bindirmeli, ya· (Bastırma bulunmazsa. sucuk ta 
,, 8Yna.yınca UstUne olur. O da bulunmazsa biraz pastır

lc it Ue önceden dotra. tum& çimeni veY-a karabiber .1er· 
•liar kaynar ıuda bı · pUlr.).. 

iki inebusumuz vefat etti 
Biri general Hakkı Şu11sL dtğeri 

gennl Slffff · üktilir 

\'f'fRf fiden ik i emekli s:~nemlimh: 
Rı.1dn ~illMI SIUn 1)'k" 

VAKiT 
Vakitler \'a.set1 Ez~nı VasaU Ezani 

GUne~ır 
6 .:!ll 1.07 e.ı• 1.09 

doğuğı.ı 

Dcama halkın menlaa-
Ökfo 11.GK 6. l S 11.ISS 6.-l t 
tklndt 14.61 9.S9 14.~ll 9.119 

tini düşünür, her sayı- Aktam 17.li. 12.00 17.H 12.00 
l:·aı.~ı 18,48 Ut 11U 7 UI'! 

ı:ntla en seçme vaz,Iar imsak 4.U ]J.~ t .45 ı ı.ııo 

neşreder 
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~i l.dik . ) Bir takımı dn hiddetleniyordu. Hatta Bay Ganii 
kulağıma e~ler~k · 

- Sen kuyu .E'.:ıyundmı domuzu nnladın m'ı ?'' dedi . 
Yolcuların bt'zılan iı:e dcmiryollanmızm idaresinde 

bulunan bir ecneb nin adresine kilfürler savuruyorlardı. 
Di~rlerinden ~csc;ret alan Bay Cnnü: 

- Bizim kab:-.. hatli olmadığmm:ı ben bilirim be! Ge
ne bu ecnebiler, lu. y onları scytanlar alaydı. Dikkat cdi
\'ör musunu7- Yar,tıkları hep h:u:etlikten bunlar böyle. 
<lir işte! diye ba~ırdı ve bu .. "z1eri söylerkl'n ·anımızda 
oturan ecnebilerd"n birin<' oylr müthiş bir nazar fırlatt ı 
ki, bu nazarın altmöo ezilen emel): b;z;m kompartımanı 
bırakmıya mecbur oldu. 

Tsaribroda eı·iştiğimiı ~ ... ;mnn va ~onlarımızm ic-i ta
mamen karanhkt1. Birbirinıızı görmüyordQ~. Evvern kH • 
dık. galeyana. ~eldık. Fak~t rnnunda iı;i alaya vurduk. 
. Demiryolları i<l<ıremiz hakl{mda hir<:<>1~ ;;akalar yapıl-
dı. Küfürler savrl'lc!u_ 

Kompartımanlordan: 
- Mum verin avol. r,ocnl\larınuz korktu ! 
- Hey, anıca. ,gh hi.ı.c 'bir "funl" hı'~ mum :\1. ~nm 

ba hı:ıiı: Yerel'eğiz. 
- Abc. birer ) a~ munıu bari verın '. .. sec;Jeri işitili-

yordu. 
Yalnız Bın· Caııü bu idar-esizlil;tc- Bulgarların kah.· 

halli olabileceğin11 ihtirn..11 vermiyordu. 
Yerilen muml..,rı yaktıktan sonra Bay Ganii: 
- Şu karşıda oturanı görü.vor musunuz! diye bizde. 

ki eencbikrden bir"n! g~tcrdi . Onu l\atr:ınlayıp yakm?lı? 
.\be, bu d:ıyanıhr fieY mi? J{aranh kta kaldığımızı bir t.\
ı afa bırak, zaten om: kim ehemmiyet veriyor anuna, ıı ı · 
lara karc;ı rezil o:du ~! IJC'y oradaki Sırp memurunu 
görüvor musunuz? Herif giilüyor. Gülecek zer! . 

Fakat Bay Ganünün galeyana gelınis olan 'vatanpcr
verliğı bir Sırbm c:>nunla istihza etmesine müsaadr etme
di. Ona Yagonc1an: 

- Hey! Sen orada ne gülüyoreun ya. he? .. diye ba· 

5 

1 ~-------------------------1 IStiY\i~ il!IBi ~~~Af 

MUCiZ cLER DOf{TOR U 
,Y~: 

, PJTiöJll:.I 
fürkçesi : 

!tl!UZA'FFER ACAR 102 ' __ !m _ ___ , 

• ~.at J.ap1lıyordt• 
ra~at 'l\:oclor Z~ııft.!d böyle 

kendı kcnJme kapdndı~ı zama11· 
lar altmda !:alan on doku?. katta 
b ıYuk b.r faaliy€t hi.ii:um RUril
\ ordıı. 

_F'uknt Zmfeld btr gürültüleri 
hı<' duymtl\"or. yalnızlık içınde 
s .. tleı cc hatta :>irNık kereler 
gıinlerc<' duc:ünceyc ~lalar.ak ha
' atının, bin bir m".C\era ile dolu 
hayatının ilaııçosurıu yapıyor -
du. Onu ~e\ en bir l:im~e voktJ; 
1',akat o da hic ıdn•I)..'\; sevmi : 
yordu. Yalnızca Cincı bu kaide· 
nin istisnasını tcFkil edivordu 
Zavallı ruhunun iltica ettigi pro: 
fesör Maycri <le artık rnvnnyor
du; Bir g-iin J,iiçük ~>lı- ge?.inti {'S• 

nasrnda prof esôr .Maw-r bütün 
rruhnkemelerini alt.ü ... t• etmiş, 
bütün temiz dÜ§Ünc~lerini yık • 
mı6tı. ııllstn olan talebesi Sert 
Silveni de SE'Vlniyordu. K•zkar • 
deşi Mim de yalnızt::ı uzak mem· 
leketlerin sıcak kokusunu geti -
ren ren...ı6lrenk şallar ;le ~affan 
kolrnsunu seviyordu. Belki lia
kikatte ne Jizeli, ne de Judh i de 
sevmemişti, Hem bı.:rJar 'avnı 
ı,ahıslar de~!. miydı?., Bir i 
çepheden, diğeri 1>rvfilden Gekil· 
mi~ iki, fotoğraftan ne farkları 
vardı? llay-cttında şarta muallak 
birçok hadiseler yığılı bulunu -
yordu. Etrafnu ~vırmi§ olM 
türlü eı;:ya<ia insanların i2':\eri, 
insanlann ihtiyari, , insanlann 
kurduğu thesa:plar va:::-dı •. 

Oh, hesaplar! .. 
Yazı odasının büytik penceıe

sinden elektrik santralını, mü1Je"' 
yi ve kilise,yi. yani insan delıa.~ı
nm, insan sabrının ve insan ah
lakının kurduğu binaları görü
yordu. Pcnocrcden konservatu -
var binası, bir bahçe ve bir tnii
bimmat fabrikası. yani ahenk, 
güzellik ve ölüm fabrikaları gö· 
riinüyordu, 
Yardım se\'cnlerin kuıduığou 

bir yetimhane ile her ~ün binler
ce hayvanın kesildi~ı :mezbaha 
tia he.men önündeydi ve sanki bu 
.iki müessese insanların bıraz ol-
9WI meleldett ya1daştıklannı, fa
~at. aslen mağaralarda ya.~ıyan 
ılk msanlarla akrab3. c,lduklannı 
Zuifelde lhatırlatm::ı k için orada 
bulunuyorlardı. 

Vt> Zuifeldin nazarları daha. i
lerilere gidiyor. tepclr.ıi ırmakla
rı n~or, tren yoltt üzerine sark 
mış siyah kayalıklar arasında 
brr ı;eftali ağacı, her baharda 
her ajaçtan_ evvel çic,.k açan ve 
belki de, - hayır muhaklt.ak -
trenle s;teçen bir yolcunun attığı 
çekirdekten meydana ~elen bir 
şeftali ağacı anyo~u. 

Zuifeld'in tekrar 15~'hret bul
masiyle uya.nan Judi hayatından 
ha~r veriyor \'e za.yıf bir sekil
tie avdet etmekt~n h:ılısediyor, 
küçük 'bi,· ümit veriyordu. Judi 
mektubunda: "Bugiin gi.!2elim " 
diye yazıyordu, .. 

(Devamı var) 
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:a!cbc :m~abrker. Bay c;::ınii de hissiratmı bas:~le ve 
rl.krıvlc y~ptıgı h::ırckctl~rle izhar <'dıyoı du: Bıı.zan dilı· 
n: tsıklat~yor ve: "Tuh, yazık bize. yazık'' diyor: bazan 
:m·Jc:ı.rdeı::ıne b:ı 1<::tr:ık başını sallıyor ve "7.a\"r Ilı!" diyoı, 
'.'~"'mn d::ı rreııc re:-samm ccnau-sin~ bakarak ba~ını teh
fütkaranc salhycr. Göz!cri sanlti ~in sek çakı~or ~·e: "H ic 
t'}mazsa, b·1 dr ng-:ılak bır ... Bir pap:ıra vem is!'' demek i~ 
t 1\'(ll'Oll. 

Bav G:müniin bu harc:kalmı cer. bilcrin ktndileriu" 
l.;>re iz:.h cttikterı anlaı:ıı)l\ ordu Çünkü rr ·z!c. iııdcn Bav 
(;;ın't'ıniin bu 1.aliıı.k fazla. tces.c:.ür ouydt~:l rı o'rnnu.yor
<l ı ... 

Bi; aralık B:ıy Canı: diliyle ö: le ~ u\'\'ctli tsıkladı ti 
lıerkC'~.n ~Ö7..leri Ol''l C<'\Tildi 

Bu Fuarla o, ~ağ ·clinır. b.1ş p •• rm:ı.ğıııı buı mınun sa;! 
"ı.>liği üıe:-mc- l,oyd.ı. Goı!erirı• '<' nrzım biı az y:ına ÇC\'İr· • 
~1;. Başını hiı az ci!cr :k bur m nun 5'•1 de-lığndcıı bir üfle
ai. Buıvlan c:om.ı "Ol elinin ınnna~ıyle burnıınt•n ı::ol de· 
ı•ğini tlkıyarak b;ı d:ıh~ iıflecli. Biz 'bü:'h:itiın vcr,n dibine 
ı•eçmi~tik .. 

$iz: Bu da affedilt'bilir. B ... Jld Bay Ganii aeetelik\ 
mendilini nlmıy.t unutmustur .. , diyeceksiniz /\rt,ma ;., 
oylr· değil! 

Bu anıe>liynltnıı ~~nra .B.ay Ganii s:ı.rı paketi ?ctı. 
Hıvfon ne rıknnlı, 'bılır mısınız? Bir düzine mmdil .-e 
tı-ıl:ırı orada bu1un:ınlarn bilh .t.ı:ıa Bulgarlara dağıtnuy 
~'.uı'adı. 

Hem mendilleri \:eriyor, hem de: 
- N~h. ser. de al ve Allah rahmet e\ lesin. de! divor 

\'I'\'~ cJi ... :'c lıir:nc ışaret ederek: · -
- Her. c:ocuk al sana da. Allah Marikanın rr'lnahl:ı

r•n ı aff Pt sin. de! . .'.' . "' .. 
l{olti meyus bir halde: 
-- Daha fazla. anlatamıyacağını baylar. Bay Ganü

nUn etrafında bulunan !ngiliz '"e Amerikaldarm ~ehJ"('lt· 
.ı ınin, ne hal. l«.>::~ttiğini siz kendiniz tasa'~ ediniz. 
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t>aurc1aD oaşmı. !ıeı gUD 

öGJ,l':UJ:<:U' SOll:H,\ 
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2891 
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ıcniımpı Yıılı mahc:.lksi Namık Kemal caddesi 
c.'ikl 30,41 yeni Hl,Gl kapı ada S42, pafta. 210, 
parsel 21 numaralı 232 metre murabbaı arsa. 
Ktımlrnpı J.fuhslne Hatun maha!leei Fındıkkırıın 
sokağı l!Bkl 16 mllkerrer yeni 26 kapı, atla 719 
pafta lH, parsel 27, numııralı H metre murab 
baı evin S/lG hlssesı. 
Kadıköy Hasanp:ışa mahallesi Saray arkası w· 
kağr esl>I 11 mtikcrr;ır, yeni 85 numaralı 92.49 
metre murabbaı müfrez diikkO.nrn 2/4 hlssc"i. 
Yç~ilköy Umrnnlye mahallesi c•ki Kıırakolhr-
ne, yeni Doğnı sokağı eski 10 yeni 12 nıı:naralı 

634 metre m~rabbaı ar.sa. 
Bcynzrt Tavpnta,ı mahallesi Ralaycı gokağın 
da "Hasanpaşa hanı içinde,, eski yeni 19 kapı, 

ada 62:5, pafta 135, par.ııel Si, numaralı 40 m~t· 

re murabbaı oda. 
EmlnönU Hocapaşa mahalleıi ,Orhaniye uddesl 
Mki ~. yeni 21 kapı ada l ı. pafta 21, parsel 40 
numnralı 65.50 metre murabbaı dükkltnm 
918900/Slı<KOO his!lesi. 
Betıkta,ş Teşvlklye mahaUeei, eski İkinci K&rıt• 
nlhan~ yeni birinci karakol ve fırın. k&hpçı 
sokağında c.ıtkl 2,2 mükerrer 2,2 mükerrer, yeni 
1,S,ll2,11'4,116 numaralı ~H.50 metre murabbıu 
lkı dDkkb n frrmı miiştemil evin 1/8 hl~l'li. 
Beyam Ça~ı mahall~st ''Büyük Çar~ı .. Ravaf· 
ıar eokağmda eski yeni Si kapı, ada 2755, parta. 
6, pareel -4 numaralı H 1™:tre murabbaı dükkfın 
Beyoğlu Koeatepe mahallesi Feridiye cadde'li 
eski 95. yeni 113, taj 113, ada S31, pafta 46, 
pa.rscl 51 numaralı 82 metre murabbf\ı kA~r 
eTin 1/4 hls9esi. 
.EtnlnönU Tahta.kale mahalle~. Balkapanı han 
birinci katta. 28 metre murabbaı, pafta 125. ada 
285, kapı 15 numa.ralı od& i~ ikinci katta 16 
kapı numaralr 23 metre murabbaı kA.rgir odll. 
EmlnönU Ahıçelebi mahalleai Umon l3keleııl 
cadd<'3i eski 66, yeni 35 kapı ada. 447, pafta 69, 
parsel 13 numaralı 16 metl'e mura.bbe.ı odalı 

k8.rglr dükkl\.nm H6206/H77'440 bh!~ai. 
Fatih Mlrnhor İlyas mahalleei eBkl Cımiİ§er' . 
yeni Aliefendi Mkağı e.skl 17 mükerrer, 17 
mUkerrer, 17 mükerrer yeni l, 3, 5, l7 mıma· 
ralı lS:?.16 mt'lre murabbaı • e\·in 1/ 4 hi~.si. 

3-060 Kadıköy Osmanağa mahnlleııi Bahariye caddeııi 
ve AH Suavt sokagındrı eski 3 mUkerrer yeni ı, 
taj ı7ı ada 44, pafta l2, parsel 4 numaralı ~4 

t 4.-

?'iOO.-

634.-

500.-

1258.-

114~.-

UG.-

!'İM.-

~60.-

7a2,-

metre murabbaı bahçeli ahşap evin 7/ 40 hissesi 469.-

Lirıı. 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 
Yukarda adresi ve tafsllAtı yazılı gayri menkuller pe~in parıt !I~ \'e açık 

al"tt.ırml\ usulile .satılıı~ktır. 
'Müzayedeye iı;tlr~k edecekler mukadder kıymetin yliztlc onu ni.ebetinde 

teminat yntırmalan lazımdır. 
ihale 6.1 t.9H Perşembe g-Unü ııaa:. ondadır. Sah,ş eımumda verilen ix'· 

ctel mukadder kıymeti geçt.Jti takdirde teminat akçesi derhal arttırtlma.ya 
rak ihale kimin uhdesine icra edilmi~c teminat akçe 1 ona ikmal et· 
tlnlccektir. , 

lsteklilcrin pey akçesi nufu.!I t~zkereııl ve ttç kıt'a fotoğra!la birlikte 
bildirilen gUn ve saate kadar ıubemiz eml(l.k servisine g~lınelP-ri, (9147) 

SAHJBt : ASIM US Basıldı~ı ver : VAKiT l\latba~ı 

Umumi neşri vatı idare eden Rtf ile Ahmıl Seucr.ril 
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Yalnız şunu iliıv~ ede) im ki krz Ortodoks olduğun. 
dan mel"'humenin cenaze merasimi Rus kilisesinde i<·ra 
edildi. Cenazeler (;Ömüldükten sonra Amerikalılar Baı 
Grulüyü Dı e7 .. dende kaldığı müddetçe k\!n!lilcrindc m~et
fir kalması için d<ı\'et ettiler. 

Fakat Bar Ganl onlarda ancak bir gece kaklı. Bu e\• 
de neler yaptığı bence meçhul. Yalnız iEtasyona, kendisi. 
ni geçı~·miyc gidim talehcyc 3ıınları ıoöylemie: 

- Birak be kr.rdeş! \z kal~ın bir pot kırıyordum. A
merikahlarm usult.nü ne bileyim. Yi ecek, içec"k bol ve 
bedava! O kadar çok :wxlim ki <:atlıyacaktım. Helayı da 
bilmediğimden ~ecv yarını az kalsın ..... : Haydi bt: ne ise, 
bir put daha kı'·ae:~.ktım yoksa. Sabahleyin biri kapıyı 
"aldı. "Or:" tled! 1. İGcri hir k:tdın ~irdi. Elinde bir teı:• 
ı,;; tepsi i~indc hc.hH\ • iit, ve pandispanya rnsairc \'ardı .• 
Tep. iyi maeanın iit.erine ]~oydu. Burnuyla ctrnfı kok!a. 
•nıya ba.P,ladı. Bilrııt-m gulyağmın kokusunu hi~tti. Ya-
hut dn hıuıka bir H'Y. 

Bilirsin ya. berı" ~ · kad;ır rolu \'tırdaruı bilrnez deği .. 
!im. Hemen yat2;'.smd::ın kalkt?m. Gülyağı mic1,ahnı )·a. 
1 al:ırlı~ım gibı 1{2dımn b•ırnuna dayadım Giildü ~\'le 
'an f!Ö7le bir baktım. Eh, 7.aı ar~rnca ! ~de uc gi~·inmi~ti. 
Gahba !.izmctçi <'!acak. dl"din1. Bir goz kırptım. Giilmiye 
başladı. Hi<' bundan oonra durur muvum. Hemen be!in
ien yakaladım. Fe.kat t-eı:ni yakalamamla ımrntımıı tokr • 
tı inc'Jirmc.')İ bir oldu . Y"rin dibine battım. !\.feğrr Ç0!'\1-
ihın haiası imir;, .,.'\;(; is". bereket \'Cr~in iyi irusa:ılıır. Bir 
tokatla kurtuldum. 

IJ 

5 - B \ Y GANf "PRAG" f'A.1':.\ YIRI!'mA 
Svetko nfüeı ek: 
- Durun, simdi ben cie Pr~ panayırın~ n!.\.•ıl g;tti. 

'?ımizi an lata vım ! .. 
Hep birden : 
- Brın o, Svef.ko! Bunu ne ..,-a~ittenberi bekliyorduk 

ı·,:.·r bağırdık. · 

l
,.11!1111 ..................................... _ 
I '!'Gr klye Cnmburıyeti 

ZiRAA T BANKASI 
1 

l'-W 1.U~ '4:"ılu. 1888. - :ıetıruiyesı: ıuu.000.000 Türk LırAr" 
~ Şube ve Ajilll! adedi: 265. 

lıraı V" tıcar! '•r:1 "tvı bankn muamtıtflm. 
ran IMrllrtt~lf>l'f' ?"-ı«la llra lkMlmly~ "'rtyur. 

An&t 8&nıta.anda ırumb&rab ·e llba.r9!2 ta.aarruı ııe-"•'· --~" 11: u 
Ilı ~ ıı.Jmı.anJara .... 3eıa •< 1tlleceJı l<ıı.r'• n .. ~agıdak 

pll.ııe ~~ tltNmlyıo dıı.S'rtılacıı ı· •rr. 

t """ 1,00() lt1'1'1tll t,l>O'! un ıtc 'd~ 58 ttn•ı• ~.000 •Jrı 

ı • MI • ..... .. m et • UMk 
1 • !~ • t,eot • lM • !I • S.ZCll 
uı • ıf\1 • -..ooe • 

OtK:ltA T: B.-.pıarm~ paralar Mr 119De lçiDdt .5C ·tradıu, i.~• 

IQfmiyclttt 'kram!J• eılrtıll t&kdtrdt ~ ZC Cl\%!ıuı1yle •ertloce,.:.'"1 
Kt!.t' -· 1l Mart.. U f.Iazıraıı 11 l'.'y~l U Blrlnclkn.nun •ar1.hla 

: .n•J& ·nııılıT. 

P. T. T . Fabrika Mü diirlüğünden : 

Kapalı 7J1r! uaulli ile 2J ton blok halinde kurşıın satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (16250) lira muvakkat t~minatı {1218) ıırn (İ5) 

kuruı:ıtur. 

Ekiiiltme -t.11.9H tarihine nı.sUayan Sau gUnO ııant 15 tc yapılıtcağın 
dan tal!plerin ı:artruıme ve te!errUatını görmek için her gUn fabrika kale. 
mine müracaat ve eksiltmeye girmeli Içln kanunun tayin etliği vesallt ile 
bırllkte teminat makbuzlannı ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
caat on dö:-de kadar komisyon rrlııllğinc makbuz mukabl1lndo teslıın eyle· 
nıelerl, daha E>onra getirilecek zar!larm kabul olunnmıyncağı. (0273) 

Beyoğlu ·Tapu Sicil Muhafızlığından: 

"29U tahrir defterinde .Mıaas nammo. olup ta tapuda kaydı olmıyan !"Ut

ıuccılo AbdUsseitm mahallesinde eski DWıan! yeni TütUncU Abbas sokağ:nda 
es'kl ve· yeni 11) kapı 'No.lı arsanın son tah,.lr koml.syonunc::ı. hazine ndına 
teeblt. edildiği.nelen bl\lıl~le Bt!netııl~cn hıızlne namına tescili istı.:nildlijlııclen 
3.11.!JU tarlhınc mll!adl! Pazart~l gUnl\ mahnlllnde tahkikat yapıln!:a':tıı:. 
Bıı gııyri rnenkııl Uzcrlndc bir hak iddia edenl<'r var ise resmi vcslknlarilc 
Nrliktc mahallinde bulunacak olan mcmurumıı:r,a veyahut daha evvel Sul 
tanııhmette B<ıyoğlu Tapu ~cil muhafızlığına ml\ro.canllnrı ll\zumu l!ü.n 
olunur. (!llli6) 
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Svclko: 
- Eğer hatırl.;ırsamz biz. Sofyadan lokomotifi de, 

vagoıılan da kentlimizin olan bir trenle h:ırcket ctm:::-tik. 
Yı:tlnız birinci ve ikinci me\•kileri olan vagonlarmnz A\· 
t"UJ'kt<lan veni gelrn-!s, gayet tem.iz \'e kullanL5lı)dılar. ra. 
nayıra ~idenler. zannederim, (160} kişi kadar Yardık. 
~ry:ıhlar arasınd_ ihtiyar, genr. kadın, erkek, <:oluk <;O· 
cuk, hatt€ı. mcm!?deki GQCUklar bile. <oh bu kuçükler ... > 
,·arrlt. 

Keyfimize payan yoktu. Panayıra kendi tıcnimizle 
gidişimizden iftihar ediyorduk. A vrupahla:- Bu!~aristaııın 
ııruma<lığı nı ~örsünler diyorduk. En ziyadı:! göğsümüzü 
kabartan cihet vac.orılarrmı7.ın mo<lcm bir surette inııa 
~ilmiş ve fevk:ıl~~ temiz bulunmasıydı. Vagoıılarım:
zın tcmizli~inc \'C iistü:ılüğiioo seviı;cimiz ve "\d,, <•ttiği. 
miz terakki i!e Avrupayı hayrete diişürcccğimiz hakkın
daki d~ünccmiz zanneder misiniz ki uzun müddet süı 
m~tür? 

Heyecanımız. bizi istasyondan teşyi ctliklcrindeıı, 
ı:;anlı 1~ferler ka.vdetti~mi-z Dragoman \'C Slivııit~:ı ova. 
lnrn.ı ~eC!incıe:rc ktidar • .şarap şişcl<'ri ve neva}(' ile do!u 
!';Cp~tlcr bofjaldıkca o niebctk artmaktaydı. Bizim µr.'ltik 
ı:~.·tvalılarım ız yanh,rına mümkün olduğu kadar fazla 
nevale almı.şlardt. 

lçtiğı. "Plevnc·· ıw-nıbı ;ıe vetıHl'perYedik hiooi bir kat 
rkioh artmış olan Bay- Ganii: 

- Elbette n~valc. al~ca~ız. noom parnhrımızı ~ırp
lanı. \'<>..rccek mişiz!" divt~ l:vığ'ı rıyordu. 

·•·r:::ı.rförot'' a yakla~tığımıı r..aman ak.qanı ·oluyordu. 
,-~.,..,11! 2rın lamhalarrnı . nka<'ak olc1 11l~r. Fıık~.t va~onlrr-
1 ın l~rn~l:m::ıt Jı:ı:Jr1aıruva unutmu~ oldu1darI görüldü. 
Karanlık da bMt!, Çocuklar 1mtktular ve ai:'lanııy:ı. baEı
lr.Jı:~r. Biı' atla, baba ,ıı:ünüdik koptıı . Bulgar toprakla
"'"{lRn U".ıtkl1U1lilC\·a bi1jın vat..a.npe-nr('rlik galeyanımız da 
Adeta bizden t:z:ıkl~ıyoröu . Yokulardan bir takımı in€• 
~rut1l!.ne t~s:!üm cdiyorlu. ~rleti ise miistchziyaııc 
gilltiYQrludı. (Çünkü seyahat ~nler yalnız Bulgar de. 

lV1aıi.9e Vekaietınden: öift,,,, 
• k~ _, 

ı - \ ekfılct ihtiyacı ıcın malzemesı Vckllcttcn verlıme cıe sO 
ı, n ırr mlıtcalıhlde alt olma!< üzere muht<'l!f cb'ııd ..,.e nnınune 
cıcfterln tab Ye tccl!di kapalı zarfla ekaı1tmcye konuımu;ıtur. 

:.! - Muhammen bedeli on yedi bln ~etmiş liradır. ı.utılfıııt~ 
3 MU\'akkat tcmln:ıt bin Ut! yüz seksen lira. ) ırmi bCŞ QdurJof"-
4 -~ Rartn:ımcı;i bcdelsi:: olarak Ankarada Levıızıın J4 rOi'· / 

frtanbuld; Dolm,ıbnlıı;ı:dc Mııllye evrakı matbua nnbarından ,-cv~J 
5 - Ekslllme 11 Teşrinlııanı 941 Salt gilnU ııaat 14,30 dJ. j~ı' 

dürıllı";-Unde mUteşckktl eksiltme komisyonunca yapılacaktır~ıı\°'~., 
2490 numnra\ı luınunun 2 ve 3 üncU macldelerlndekl belgeler ıııııtll İ"' 
ııılnııt nm:.buzu 'Vcyn banka k"fııict mcl>tubllP. birlikte tııyill ~92ıı l 
sa llc l.ı.nunun tarifall daırcsinde komlııyon:ı rnUracaatıarı. l 1 

Basvekaletıen tebliğ olurımu~~ ~ 
P.:l>cdi Şcfi 111i:r. ALatiirk içm .Anknrada yapılması kararl&Ş edlltp ,!I, ~le 

'\nıt - Kabir projelerinin hazırlanması için evvelce açılı.lığı U~ol'o % ~ t 
nelmllcl serbest müsabakanın 30.10.941 tarihinde eon.a crcec:ıanıl' ~ ~tıı 
tının ahvali hazıra dolayısile bir müddet daha uzat.Jıması bıılt,,,ıtl' ,1 tıı.cıı 
l·et içinde \'C dlşın<la bulunan b!r çok mUsabıklar tarafmdan tul'..-" 
ıt'nr ve btı hususta ileri eilrUıcn mucip sebepler gö7.önUnde tll 
,ıı.lakl hususlar karal'lr.§lrnlmıştır: r#._' ~ 

l - :uusabaka mllddeti 2 .Mart 942 akşamına kadar uzııtı~ ~,I 
2 - TUrl<lyo dahilinde bulunan mtiMbıklar, projcleriıı!Jl eÖeet~ 

.ı:..r Anıt. Kabir ltomlsyonuna vasıl olm~ bulunmasını teının. ~t)l'':-J 
l'l..irklyc uı§ında bulunan mli.sabıklar ıııe, ya Türkiye dahUindeıd ili 'ıJ 
~ ' hi projelerinın aynı tarihe kadar komisyona vusuıunu teJll t'iPıı'ı' 
\'Oyahut 2 Şubat 942 akı:amına kıl.dar projtlerini bulundukt&rl ııı J ~ 0 
fürkiyc flt'farcUıanesiM teıılim etmiş bulunacaklardır. . ,~ ,ı~ ı._-·lor. 

3 - Mi.18nbakanm talimatname v~ programilc diğer evrıı1' '~c'4~ ..'l'\t 

ı .şkaca hiç hır deği§lklik yoktur. ~ ~ 

Maliqe Veka ıetinden: ~ 
• . dlP eti' 

ı - Vekı\lct. ihtiyacı ıçin maızcmcsl \'eltAlctwn verıtıneli, ,,.;.ıo 
.ırı mUlcahllldc ait olmak Uzerc muhtelif cb'ad ve tıUmuncdC ~; 
·mın tab ve tecl!di kapalı zar!la eksiltmeye konıılm~tur. 

2 - Muhan1men bedeli on beş bin •edi yUz liradır. ııır· J 
3 - Muvakkat teminatı bin ytiz yetmiş yedi lira elli kurll§dll'ıül"" 
4 - ~:ırtnamcsl bedelsiz olarak Ankarada Levazım M~Jll'· ~ 

1 qt nbulda Dolma bahçede maliye cvra l<t matbua anbarmdan ·e~t j'I.: 
u - Eksiltme 11 Teşrinis:ıni 941 Salı gUnil saat 15.30 da 'csıctıt· ~ 

zım hlUdUrlUğ·!lnde ıntiteşekkil eksiltme komisyonunca yapıl& ıer 'l 
lılcrln 2~90 numaralı kanunun 2 ve 3 UncU maddtlerindekl bC~>il' ~ 
lmt teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu Ue birlikte ıt)) ( 
gUn ve saatte tllri!atı dairesinde komısyo:ıa muracaa.tıan. -<79 

T. u R Ki Y l 
iŞ BANKASI 

ı<ü~:;t tasarruf 
hesııpbrı 1941 

th.RA.Mf YE PLANI 
l'EŞlDEf.EK• 1 Şubat, 2 Af:ı .. 
vıs. ı A~.sıoa. 8 İlktcşr1n 

:nnt.terirde }-apıtır. -~ 

ı adet ı!I){)() U:ıuıll ıs ~; 1 

3 1000 s:: SOU"',... 1 

2 • 160 .. .. l~· ..... 
f !>00 .., 'Jvır' ...... 

.. .. <J(IJD· , 
" '250 .. - r#J ..... 

s~ ıoo • -" s:,,ı; ..... 
~-· ' a: - : • =~·" 


