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I~ . .ı:.stanl:ı'Ul Valat-Pmta lmtuauı: 4t-

lar:O\ Yeti er Ili.rliğine 
~:ııı11ıı1111 1:1hır için \'ladi. 
~·~ ... 

1 
rraı ıbrak ı;e,kJ. 

~~ tarafın!.\ çe\Tilrne. 
ll U derhal Uzal< ~arl.:-
1 0~ir hiıdisc (:ıknıa.. 

bi ls;in \'a.5in~t.-On 
1 lıı~ o~ gerileme hareke
) ~Or l?~ı ihtimalini hah. 

'ttııdı •lninılzcc bu ihtl -
~b ~: Ancak resmi bir 

~LMAM TEBLiGi 
'b~1Ugi bu Şekildeki tef. 

1\ lılcJ· olduğunu söyledik- j 
~a~n lı:ı.~ki ebep. 

1 ~or için bir Uı.kmı L 

~.~'~·göre, nomıa• ~- ·Ha rk of iş· 
~t 0 '' OStoktan Mosl<o • 

~~ 0:. nıcsn.fc on gün- 1 d • ı d ır 
~\ Ugu halde Ar.kan. g a e 1 1 
~ . ;;~ i:~n~ı:!~~~ ' 
it t lolun birit!~iyc nis. --o--
~ ~ kısa olmasıymış. 
~~,~~r tarafı buz tut- Belgorod münakale 
~."'Ql O"n.'}anosunun bu iltisak noktası da 

t~ Y~ta müsait obnıya.. 
''sı Ü~Jcbilirse de boz 
~~~'!~c bu zorluğun 
bt- hılırmis. 
~er, neşriyntmuz
il 11 ~in resmi Ame. 

Zapt edildi 
Hava kuvvetleri taarruz 

larını Moakovaya 
tevcih ediyor ~~ \ ~ıilen lıu i1.aha

~· llıUtJcn !;le\ ircme-
\. 'ta 'Hz. zını. Amerl- BtırUn, U (A.A.) 
-~l~~t"a Yapılacak ·c\"kl. Alınan orduları ba.§lrumanda.nltğr 
h.. ~ 'iartlnn ~erine nrn tebliği: 
\~ dıı~nıu;;;"U \"e h, alıl'.;'1 H&rkof 24 llkteşrlnde almml§tır. 
\ı .. t~fc ruınacal' İi· Bu sureUe en mühim BiJ.Ah sanayii Ta 
ı.:~ \ :ı: Mo konı ile ~ktisat merkcz.ıertnden biri Alman ki. 
~ \ı~aııjel arnsı de- tnlannm elinde bulunmaktndı:r. 

llllda Amerikadan Ayni gün Alman krtaıarı Harkot'un 
,~ ~l'I ~e Arkanjelo kııdar 75 kilometre §lmal doğusunda Belgo· 
"'~lô~ hesaba ,,atmak gc rod mtına.kale iltisak noktasını zap· 
\~ bu meSafelcr de tctmişlordlr. 

hoı;~ olursa Arknııjel (Dwamı Sa. ı sü. 5 de) 

OVYET TEBLiGi 
Kıtalarımız Tağanoroi' 1 

istikametinde 

Şiddetli 
muharebeler 

devam ediyor 

Alman kıtaları Moa
kova istikametinde 

Ge<li"li. açmıl/a 
çaiışılJorıar 

Londra, 25 (Radyo eaat. '7,15 de) 

DUn gece Moskovada neşredilen ı-. 
mi Rwı tebliği: 

24 teşrinievvel gün.il kita.atımrz, 

Ta.ganorog ve Makejavka mmtaka • 
smda düşmanla olddetıe harp etım,ıı 
!er, Mojıısk ve l1olojaroelaveç lırtlk&· 
meUerinde d{lgmarun ya.ptığı mUte&d,. 

(Devamı Sa . .t sü. 5 de) 
i İab ~k yolunun ter. 
~ lıdir. Kn.ldı ki şı. 

~:de'ki buz engelleri
~ ~1~ranlarln ~~ilc

baş dir. 
~11 A. ka olamk Şimal 

(Jld ~'rupa harp saha. 
<\.: lıq 11~'ll lı;ln AmPrlka 
~ "<Cltt1~l a. girmesi ya-

Köylerde açılan gezici kurslardan: 

6.000 köylü . kadını faydalandı 
l '--.:tın bitanı.flık kn. 

ela ·ı 
lapıın -~ gn. odilnıe<likçe 

-cak evkiyat cc -
gl'nıilere münhasır 

!'L lttıg 
nq 1\ Ya.Ya Amerikan 

hıı llıe~kl limnnındaJ i 
ı.~lltı bi dayken Vliı.di. 

\"'il.! 'lla lhas a Tojo ka
~İ)et; gCS:erek tehdit • 
~fnı aldıld.nıt sonra 
lt~la ı:arı terl•edilme i 
~ •al>o elıiııc olarak A
~ llya Uc harbe tu • 

l'~e ~b ··nı ~östcren bir •v nı edilebilir. 

önümüzdeki yıl muhtelif vilayet köylerin-· 
de 23 gezici kurs daha açılacak 

Geçen ders yılı be.Omdan itibaren bitirmiş genç kızları k&bul edilmi§, 
köylen:lo tesis edikm köy kadınlanna 

1

6000 ld§i faydalanmıştır. 
mahsus gezici bilgi kurSlarmıD bir Kursta değerli öğretmenlerin mari· 
yıllık ça.l?Şması et.rafında Maarif Ve. fcUle köyiU k&dmlarına, ev kaduım& 
kAlcti tetkiklerde bulunmuştur. Geçen lA.zım olan bilgiler, blçkl, diklf, çocuk 
yıl ynlııız .Ankara, Bursa, :tzmır, köy· bakınıı, yemek pL,trme, yurd bilgisi 
ıerindc lktŞcr, Adana, ~ldfch1r, Ma· öğretllrni§tir. Bunların mühlm bir kıs 1 
nl.sa, Balıkesir, Edirne, Ka.yscrlde bi.. mı a.melt olarak tedriA edilml§tlr. 
rcr olmak üzere 12 kurs açılınt§tır· Malzeme bulamıyan köy kadınlarına 

Bu kurslara 45 yqmdan fazla ol· ecyyar kursun malzemesinden iat.1fa· 
mıyan köy kadmlartyle, ilk tahsilini ! de temin edilmiştir. 

ı Kuhsla.rda. tedrisat altl§ar ay de· 
.

1 

vam ct.nı.~ktedlr. 
önllml17.deki yıllarda yeniden"~ 

ı vilAyetlerinde 8, orta Anadoluda. f, 
tstıı.nbul köylerinde 5, garbl Anado· 

luda 6 olmak Uzere 23 kurs daha te· 
ıria edilecektir. 

Cumhurreisimizin 
Bayram tebriklerine 

teşekkürleri 
ADklt.ra, u (A.A..) - &yaııetı.. 

cumhur Umumi Ka.tipliğinden: 
Bayram münasebetiyle Re!Slcunı

hurumuz.a her taraftan gönıderilen 
tebrik telgr&! Te mektupları kendi· 
terinin aey&batte bulunma.lan dolıı• 

yuıiyle geç alınmıştır. Rel.!icumhur 
bu ırurctle de ibraz olunan bağlılık 
ve saygıya. kal"§ı te§6kkllrlerinln be 
yanına Anadolu Ajansını memur et· 
mlşlcrdlr. 

A m erika Bahriye 
N a.zırına göre: 

Japon va 
24 saat zarfında 

harbe girebilir 
lngiltere Uzak Şarkta 

hadiseleri 

Yakından · 
takip ediyor 
V aşingt°"" § ( A.A). 
Ünited Preae'in h:ıber verdiği

ne ~re. albay Knox, Japonların, 
yayıhna proğraınından sarfma. 
zar edeceklerini zannetmediğini 
söylemiştir. 

(Devamı Sa. 4 aü. 4 de) 

İngilizlerin trandaki 
zayiatı 

100 kişi 
İran hükUmeti İş birliği• 

yapıyor 

Mtınchater, !5 ( A .A.) 
Bu.gün Manchester'de b ir mı. 

luk irat eden harıciye nazın E 
den dEınjştir ki: 

( Dewmt Sa. ~ Mı • • tfıe) 

l(UPONL.A RIMJ7 
81 Ağustostan tUbarcn toplanacak [it .. •ı:;, 

kuponlarm ber 60 adedine multab. 
V A K J T olr.ıyuca!arı KVT0ı' t 

HANESi., serisinden OL'KEZ ıtEt~ 45 
ı-nı:nnnmm tamamı verll!cektir. 

\-.--~~~~~~~~~~-_J 
s 

örfi idare sabık 
komutanının vedaı 

Ha vahdet varhğının mütezayit 
feragat ve f edakarhklarla devam 
edeceğini anlamış bulunuyorum,, 

Ayan azasından 
Pepere göre: 

Amerika 
Japonyayı 

Derhal abluka altına 
alarak 

Harp malzemesi 
tedarikine 

mani olmahdır 
( y Cl-'"l.Sı 4 ii.noüde) 

j Örfi idare mmtaka
sındaki vilayetlerin 

sayın hallana 
On bir ay kadar örfi idare 1'ııma-' 

tam olarak anını7.da vazife gördllm. 
ilk vazifeyi cle aldı:ğmı zaman 

• rcttiğim bcya.nnamcdckl tcmennlle· 
rimi; asil ve temiz Tilrk ırkına 've 

onun her smI! ve mc.:ılck 63.biplcrlne. 
molısus ytlksek emniyet, duygu '91& 

anlayışla ve kıymeW ~rmrz
ıa tamamen yap:ılmış olduğunu gör
mekten duyduğum ze'Vk ve ifUbsr' 
hudut:Bı.ızdur. 

Sarsıimast. ihtim::ıll ounıyan bu 

milll vahdot varllğmm mütezayit: 
feragat YC fcdakArbklarla devam,: 
edeceğini yakinen anlamış olarak. 
vo bunu mnmna da nan ederek siz"" 
lere arzı veda eder "fC 83.ygt ne bc
pinlzi selA.mlarmı. 

Oı1'i ldn.ro $a.blk Komu:C..ı 

Korgeneral 
ALİ Rl7..A ARTTillı'"KAL 

Führer 
Kont Cianoyu 

kabul etti 
Görüşmede Alman 
hariciye nazın da 
hazır bulundu 

~-~----........... BerJin, (A.A.) - Resmi te'>-

. 
Avrupanın veni 

iktisadi nizamının 
Esasları tesbit edildi 

Eadttstrlnin 
lnklfJ&l t tçla 

Rus menbalarından da· 
istifade edilecek 

Roma, !5 ( A .A.J 
Giornale d'ita!ia gazete::,-inde 

Gayda yazıyor: 
Nazır Funk ve Riccardi AV'[u• 

pamn yeni iktısadi nizamnun e
":'.as hatlarım tesbit etmişlerdir 
İki nazırın Rornada hazırladık. 

(Deva.nıı Sa. 4 sü. 3 de) 

benim 

liğ: 

Führcr bugün öğleden evvel u -
mumt karargahında Alman Hn.rici 
ye Na.zm Fon Rihbentropun dav<' 
ti Uzerinc Almanyayn gelmlfı olan 
ltaıynn Haıici,ye Nazın Kont Oia
noyu kabul etm.oiştir. 

lkl memleket nrnsmdaki an'ane 
vi imtihan geçirm·~ olan ·~ıh ar. 
kı:ı.daşlrğı havasmda cereyan eden 
görllsmede Alınan Harlczye Naımı: 
Fon Ribbentrop ds hazır bulun -
muştur, 

Kont Clnno Abna.nyada b'.r miid 
det knlooskt.ır. 

Bulgar ziraat İşçileri 

~eterber edildi 
Bütün zirai malzeme 
müsadere edilecek 

Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar ziraat 
işçilerinin seferber edilmesine dair btr 
kararname ne~llmesl Uzcrlnc zira· 
at nazırı Trnkyanm F..gc bölgesindeki 
sivil tşçllert sefer.bet' et:mt?ğo knrar 

vermiştir. 

Ziraat i~lcrine elverişli olanlar 1§ 
başına. çağmlmaktadır. BUU.ln hay• 
vanlıı.r, nakil vasıtaları, zira\ ma.lzc 
me müsadere cdilecclct.l.r. 

(Devamı Sa 4 sü. 3 de) 

kö~em 1 
'--------yazan· hakkı tarık us -

kızı lav 
ıa 

çın 
peygamberin Ummetine verdiği bir gUnlUk bayramı biz ÜQ gilnllik ta· 

tile çıkarmış, onun camiye gitmeden evvel hurma. yemek Mcllnl blz şekerle 
devam ettirmişiz. kendi şeker fabrlkaalrımız kurulduktan sonra yerine 00§· 
ka bir yerli UrUn koymayı düştlneook değiliz; fakat birbirine uıtışan eklen. 
melerle işte bazan hUk(lmet kapılarının UstU.Stc 6, 6, 7 sün kapalı kalmam, 
talll kanunu üzerinde bir dilşilnmc ve lnceınmc kn.pısmı aça.bilir. !Pmdillk 
onu ~ka blr zamana bını.kıyonun ve bu tatilin d:ıha günlük olan bir sn! 
basma a.Uayorum: 

bayram taUllertnde lstanbul gazeteleri iki üç gUn çıkmazıar Te yerle· 
rinl kızıl&ym çıkar~ağı gazeteye bırakırlar. ancak kızılayın bu gazetede 
yalnız adı vardır: bayrom yaklaşınca. bazı gn.zcteıerin idare evlerini blr ek
siltmeye çağırırlar. yazısını yazmayı, dizmeyi, b:ı.smn.yı, gazeteyi dağıtma 
yı hangi idare daha ucuz Uzcrine alırsa bu işi ona verirler. ktZılay b-.mu 
ödeyerek guıetenln sa~ ve iltuı paralarını alrr. o.roda ne artarsa o mMtl 
Ud tı.ç bayram gününde kızılay admı söyletmesi de ma.ncvt ka.zancı olur •• 

yıllar olmuştur ki, kız.ılay yalnız mıtnevt kazanç ile knlmış, maddi btr 
kazanç olmuşsa bu dtı ilftn htısılatmdan tırtınlmış bl.r mih-1.nrdan ibar 

oınmştur. (Dıevottı4 Sa. 4 SÜ. J ac> 
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2 VA KIT 
26 - -ro - 1p41 

I.! •• ple rin 
\JU PESİNDEN 

VAKIT'IN ANKETİ Moskova 
mevdan 
mu ha-. 
re besi 

Kat'i safhaya· 
girdi 

batımıd& Xojaiak civarında muharebe 1 560 vatı~ 
ler bllbuA flddetlt olmU§tın' ,Almanla!' ~ 

burad& taarruzlannt fimale ve doğu. A . · ile Sr ................................................ 
ya doğru inkişaf ettirmek için ınaU:ı. rJantın da 

TüıHer llalk lçla 
daba faydalı bale 

llonmalıdlr ı 

BugDnkD musikimiz 
Musikimiz\ bugün terdl mahiyette 
kalmakta, ıler livememektedir ... 

ç&lıftyorlar. Blltlln köyler ve ku:ı.ba. ara9IO Al 
ıar ıararla rnlldu.& olunmaktadır. ı D8D Z 01• 
"n., köyü kenarlarında sokak muha.· d r• 
rebelerl yapılmalctadır. (!) kö)11 Sov. dOl8ŞIP il l>' 
yet kıtalarmm elindedir. Sovyct hıwn __ 25 (. 

~n08 •• \J•·-• kuvvcUeri Alman alaylarının tnlt1p ., 
•• 1 r res.. etilf' 

ett\klerl yollar Uzer!ndc a"ın ar yııp -
560 

ahmll ııiındı St ~ 
ma}üadır. Bir kesimde ta!tr!ben 70 y d~ deıııı: ıııt 

Benzin Ye lastik buhranı yü
zünden hususi otomobillerin 
li:alkmaaı. taksilerin azal -
ması üzerine tramvaylar bü. 
tiin bütün kifa.yetsız bir hale 
geldi. Hele tünelin ı~lemesi dur. 
duktan sonra Beyoğlu ile Kara
köy ve Istanbul arasında. gidip 
gelme son dereoed~ güçleşti. 

Ancak şunu da bbul etmek 
lazım: Şehrin münaknlôtmda 
zorlukların mühim bir kısmı 
mevcut nakil Yasıta!arırun düze
ne konmamış olmruundan ileri 
geliyor. Buna misal olarak tak. 
silerin kapdı kaçdı jeklinde i~
letilmcsinin belediyece teşviki. 
hatta bu usulün bütün taksilere 
teşmili )~lirken tam tersi
ne yasak tuulmalrta olmasıdır. 
Mesel& Karaköyün münasip bir 
noktasında onbeff yirmi taksi ay
.nlsa, bu arabalar sadece on, 
on beş kurut ücretie apğJdan 
yukarıya ve yukandan aşağıya 
ta.ıamak ifiyle meşsul olsa tüne
lin işlememaJinden dolayı bu 
civarda. çekilen JIOl'l11klar orta
dan kallonış olur. 

Şehir halkı fevkalide 8lkmtı 
içindeyken velevki fazla ücretle 
bir t2k aöıtmm bir talari araba
m:m Şlb8i inhisanna alması doi
ru deiildir. Hususi otomciııille
rin ka.ldmlnıasını icabeden a
miller şehirde tak.5:ıerin de halk 
için daha faydalı eurette işletil• 
mesini mucip olan makul sebep
lerdir. 

HASAN KUMÇAYI 

Ham ipeğin kiloau 
48 liraya çıktı 

Zahire, hulbubat ve nohut fi
yatlanndan sonra ham ipek fi.. 
yatrnm da nielbctsiz derecede 
yükseldiği görülmüştür. Ham i. 
peğin kilosu evvelce 12 - 13 lira 
iken son ~nlerde 48 liraya çık• 
mıştır. 

Yazan: 

Haaan Bedrettin Ülgen 

[Bugftnkli l'DUSlklml:r. me\"WU etra· 
1llld& gw.ıetemhln aç.nlış olduğu an
ket, alAkadarlar arasmda büyük bir 
alAlca ile takip edilmektedir. Anketi· 
mh; okoyucula.rmur.a mmılkl 81\n'at· 
kı\rlarmın llldrlerLnl blld.rdl(tl glbJ, 
ayni zıunMtda kendilerini ~ide din• 
tedljtlmh bu cletl'.rll eıemaolımn oriJI· 
nal olan y<'tı,me t.nrrJarmı da. tanıt· 

makt:ulır. 

Bıı~ün yine Konııervabw&r icra hr
yetl Aıralarmdan ck>ğerli saıı•atkAr udi 
Ahmet Nuri (Janaydııun ankete ver· 

mit oldutıı entf!n.\'"il\n cevaplan oku· 
y~wmn] 

• • • 
Ahmet Nuri Canaydo musiki ba• 

yat.ıaa ....ı bafl&dığuu Ü) ıe anlatı· 

yor: 
ı - KUçUk y8.§undanberl musikiye 

hevesim çoktu. 15 yqmda iken Uılc· 
llde ikamet eden merhum Tanburi B. 
Fuat.1& mwıtkl Ustadlarında.n İz.mirli 
B. Ahmetten ilk deta :nota ve ud me§k 
etmete bo.gladım. Bir iki ay kadar de. 
vam eden müddet iÇinde ancak nota· 
nm hunııtatmı ve ud mtZt'ab dersleri· 
ni ötnmeblldlm. 

Bu sayede ilerlemek istiyordum. 
lıluslk1 arkadqlanmdan Kemanı me.r. 
hum Abdullah, Tanburt ömıır, hanen· 
de Hafız Yllf&r ve Suphl ile birlikte 
ara ..,., toplanva.k bazı pe{jreV ve 
•seemalal ve prkılan kendi kendi· 
tnlze metk etmeğc bqladık. Bazan 
da D.stad ve muallim merhum B. İs. 
mail Hakkmm Molla ,Aıkıdaki ha· 
netıme giderek o muhterem zattan 1 .. 
tffade etmeğe uğrattım. BııA.hıre 324 
~de KqruUyeUn UA.m Uzcrine 
Şelıadebefmda Fevziye kıraathanesi
nin ilatibıdekl binada ~. hmafl Hak· 
kmm. riyuetinde te,ekkül eden mu.si· 
ki mekteb!Dln mlle•lalerl aruma gir. 
dim.. Ud muallimi olarak buTaya de· 

1 
VE C 1 Z ELER 1 va=k=:=~leri arasına. karı· 

Yazan: M. l'lEMll. PSK'l'ABŞJ prak merhum All Rıza, lhsan ve ke-
_____________ :ıı.u:at Nbmı ve Vltall ve kemanı Ne· 

* ElilddeD lalıÇ "n Jı:aı.m llllbaa · 
ralan beyhude lmft! Kılıçla J'UI ya· 
m1maz. Halbuki kalem u. 1nan m· 
dOrWtır; galebe kalemde. 
* lılUslümana, doma eti •tıyon. 

sun desen kıyameti lı:opanr; halbuki 
!hUklr fellB.ati domuz eti ııatınKtan 
beter. 

* Tarllı tekerrUrden lbareWr ama 
lı.di hAdl.sat tekerrUr eder; k91tner, 
ihtlralar,. JcaUar tekerrtır etmiyor, 
yeniden tUreyor. 
* Ehllsaılp yolda kôylerf, kasaba.· 

ları yakarak KudUae geldiler; yAni 

Allaha şekavet ederek börmet ettiler! 
* Kahil" ve tahJ1p Aletleri ıc.t e

denler, ve bmılan tekA.mW ettirenler, 
lııaanlyet Alemine gUzel hizmet eden
lerin sı\J ve gayreUerlnl mahvil iptal 
eden iıuı&ıı dtlfmamdırtar. 

* xx inci marf!et aısrmm bugf1nkü 
A.dilAne prensibi gudur: (Madem benim 
dilimle konUfD!.uyor, onu 61dtlrebDI· 
rim; istenıe mtlt.emeddtn "Ye mtıner
ver olsun). 

caetun n EyUplU kemanı :Mustafa ve 
Haaıı, Serkls, ve kemençeci Ha.san 
l'ebml ve udt Fahri, ~evkl '\"e hanen· 
de elyevm koruıervalu\-ar IC1'8. heye. 
tinde bulunan Rı:r.a ve 1zzettl:ı, Rc!ık 
Hatm Yakup, Reşat, Sıtkı, Hafız Ya 
p.rd&D mUrekke~ yirmi beş kişilik 

beyetle beraber B. İsmail Hakkıdan 

geçtlllmlZ fuılıan halka dinletmek 
Uzere konserler vermeğe ba~ladık. 

mr taraftan musiki me.kteblnc dt.'• 
vam ederken, di~er ta.raftan da. 0,PC 
ratör Cemilin zamanmda te~kkUI 

eden mUBlkl Ustadlanndan Ziyn Paşa 
~humun riyasetindeki DarlUbedayi 
muıııllrt heyetine dahi l~tlrA.k ettim. 

Harbi umumlnin çıkması üzerine 
mwılki mektebi kapandı. Bundan 
aoııra hll8US1 olarak yetiştirdiğim ta· 
lebelerimle birlikte haftada bir gece 
Vefadaki eviD)de toplanarak geçmiş 
olduğum !asıl ve c8erlerl takip etmek 
aureUle megul oldum. 

- lluaDt!nln bugtlnkU vaz yetın.. 
den memnun mu.sun uz? 

Udı Nuri Canaydın 

--o--

Ruslar 40 kilometrelik 
bir saha dahilinde 

Geriıivoriar 

, jnn Un arasın a ttJl 
Alman tank ve zırhlı otomobil!, 200 d auıılS . .ıı 
kamyon, iki dUşman piyade taburu ve 1 i.1P durma.ktn ır.,_11dfl1 rr 

. lan muntazam Ou•· ..ı 
lltl hava d:ı.fı bn:tnryııı:.ı tahrip edil · hUkfımetl Brezilyaya•· 
ml§tlr. I>lğ'cr bir ke3lmde, henUz no. A j:.Uluıı 

sak etmiştir. r 
tamam olan rakamlııra göre, yirmi .

1 
Arjanune .. ~ 

beş tanlt ve sekiz knmyon tahrip o • yahudı erin b ,la~-~ 1 
lunmU§tUr. için na;,riyata !l ~ ~111 

1 La Raz.on gazetP• 
Pravda gazetcJI, Alman ordusunun 1 

Moskovanm sıcak kı§lalanna \llaşmak tadır: U re ill 
Umldile bir "taarruz fikri,. göstermek Bu zararlı 1~ :aıol'rlf 
tc olduğunu kaydetmektedir. Moako· tur. Bu lmçak a ri\llle 
vnya knrşı yapılan ıtaarrw.un 23 gUn. glrmcsıne izin v~ ,_ııt• 

-o- · dUr de\•aın eltl!lne işaret eden Prav. yerinde olmıyan 
Almanlar yeni takviye da. gazcte3i maka!cslne şByle nihayet 1 lüzum yok_t_u_r. __ _ 

1 
kıtaları getirdiler . ve:.ı;~k~d~~3terlyor kİ Moııkovayı Cen:ıpta l)oneÇ :~ 

1 
Stokhohn, :l.l (A.A.) bir "yıldırım darbeslyl~., almak hu· :· bırlammb.~~~t 
Telemondial ajansmm hueust mu swsunda Bitlerin projesi akim kalmış al'!'1Z vzilrı_nı e . • 

bablri bildiriyor: yenı me er ~: ... o.tiı 
.Moekova meydan muharebesinin tır. Hitler Almanyasma. son darbeyi ta.kade. vaziyet ~ • 

vuracak muhaıııbc henUz önUmllzde Londra, 25 CA>) 
katl safhası başlamııtır. Nisbl bir sU· durmaktadır., ()611 
kfuıla geçen bir ha1!tadan sonra Al _ M_ oskova ~?:-:O St-0kholm, 2::> {A.A.) Ofi: h bo ~ 
maniann mutJıı... harp A.leti bir kere esı yunca 

'9 General Jukovun tayini. Sovyetll'. ..-
dalla harekete g-m•a ve tablye ha nm faııılasız 0t1Y--~,,, '9 rln, bWcO.met merkezl.nl tehlikede gör. Moek b&t~ 

- Alaturka musikinin bugUnkU re'ketıerine hiç ehemmiyet vermez gl· düklerini anlatan gayet sarih blr de· ovanın esa[ede ~ 
vazlyeUndcn memnun değillm. ÇUnkU ı bl görünerek, d<>ğJ'ttdan dotruya hedl'. lildir. Fakat bitaraf müşahitler vazı. kilometre m ~ ,, 
tıer ne kadar musiki tahsil etmek i· fe varan yollar boyunca., tazyikini bU ~tin kati sur&te Umltslz olduğu ka. ne cenup ba r<JIJ>~ 
çln, hımıst mahiyette bir kaç musiki 1 tUn kuvvetiyle Moskova Uzerine tev naaUnde değlllerdır, Esıı.sen, Alman =l~ ~ f'-
san'at.kArmm gayretıerlle evlerde clh etmekrt.edlr. lann, lloakova dl§ mUda!aa baUarmı <\et bulmasma ~ili' 
toplanmak suretiyle bir kaç talebe 1 Resmi malO.mata göre, Ruslar, 40 zorlamqa. muvaf'tak oldu.klan, Rus Rus hatların.da heııoı' 
yetl§Urmek mUmkUn oıuyonıa, re9Dll kilometrelik blr saba dabWnde, bu kaynaklan taraf'mdan "tekzlp edili • mağa muvaffak 
mahiyeti haiz hiç bir alaturka rnusl· muazzam tazyik karşısında. gerile· yor. dirmektedir. 
kl mektebi mevcut değildir. İşte bl"· nıel<tedlr. , Moskovayt mUdafaa. eden kuvvet • Moskova rad~_:.ı\'f 
nun içindir kl. ruhumuzu okşayan ve l Alman ileri kuvvetleri, cenup yolu ler, kısmen Timoçenko orduaunun ba· tank ve topçu ne .~ı 
bUtün TUrk hlsıılyatı bedlasmm ihti· 117.ıerinde, Jııl&lojaroel&"Yetzl geçtikten kiyelıerinden Ye geli§i g11zel tedarlk e. olan wt.Un bücuoıJı9'':"..A 
yaçlanna cevap verecek musikimizin 

1 

l!Ollra, Nara • FoUnsk kaaabaaaıa üllmif mUdala& vea.itile, ellerinden ve'tlerl tarafından . .-.& 

ınklşatına meydan yoktur. varmqlar ve Aprjelevka istasyonuna geldl.ğl kadar vuruşan sivil ve aakcr, ullşma.nm ilk ba.Uar--
yaklqnılflardır. ç-ıt çqit insandan m()t.efekklldir. t ld ~ ·ıave 

TUrk musikimiz benim gibi musiki Garp yolu üzerinde, Alman kuv\•et. .,. e 0 ugunu 1 O. 
On gün kadar kuvveUe müdafaa e.. Her ~i ta.raflll 

d§.Jkiannın belki kendi zevklerini tat· lerl, çok tlddeıtll çarpl§'Dlal&rdan aon· dilen dı!I kemer lstlhkA.mlan, sadece venı:kleri lıloja.Uık . 
min edece.k ferdl mahiyette kalmakta ra Moja.iskden hareketle llerlemeğe cenup ve batı - cenup kctd.mlerinde, cenahında.ki şiddetli .c 
ve ilcrleyememektedlr. Bunun llerlr. muvatia.k olmu31&rdır ve Goılznoya .....ıı: ..,.. 
mesinl temin etmek 1A%ımdır. Bir de yaklaşmaktadll'lar. General Guderlan, Koppenel'\ ve kryet elde edebi~• 

1 

yedi nolctadan yanlmıot.Ir · rağmen dÜ§ınaD. ~it 

musiki mektebinin tesisi ile kabildir. Nihaye~ şimal yolu Uzerlndc, Uerl Reinhardtm zrrhtr blrtfk'lerl, Mosko. Sovyct ciizijtaJD-

Konservatuvarda aon te§ek.kUI eden hareket daha yavt14 Uerier gibi gö • vaya giden yollar boyunca ilerlerken, muvaffaluy~Ue eh 
icra lieyetinln faaliyeti bu sahada 1 rUnm~ktedlr. hnva ıruvvetlerl Alman kıt&larDe e". sevkulceyş~~ 
kendilerini dinlemek sureUyıe tatmin · Lolldr&, 25 (A.A.) 'kisinden daha tazı& elbit1iği etmekte· Yeni müdafaa bail 
edeceğine şUphe yoktur. Ilu hareket Bu sabah Pravda gazetesi.ne gelen dirlcr. ~. -
milletunizin ruht, hlSBi lhtiya.çlannı ve Moskova radyOBU tarafından mev. Londra, 25 (A.A.) B. B. C. Almanlar harbe -
tatmin edecek ve ecdııdtmızm bUyük zuubahs edilen .son telgratıara göre, Ga.rpten Mol!k<Waya ~ yapı • v~tıeri sUrdükleri -te 
bir huşu ve ZC"\'lde dinlemiş olduğu Almanlar, ::W:o.kova ~nQ:ıı.deld kat\ mu· lan &Ol!. Alman taarnmı, dün ge - lerden kuvvet ge 
musikimizin çoktanbcrl 1§1Ulmemiş ha.rebeye baflamü.tadırl&r. Dün mU.. ceki Rus tebliğinde llojMlt ve Mo- bile 'Mojal&k sağ c 
nadide n~arıru canıaodırncaktrr hlm hiçbir defl.§lkilk olm&mlf81l da lojaroslav~ mıntakalarmda. A~ • harebc gittikçe ckııb" 

• bütUn gün §iddeıtlc çarpışmajn de • man t.aarruzJ8mım dilıjmarıa agır vam etmcittcdir. 
- Beste ve güfteler hıı.klunuır.ld fi- vam edllmı,,tır. Almanlarm yeni lh - zayia.t verdirilerek pUslcilrtüldüğün Vitf, 25 (A.A.J • 

klrlerinlz? tlyat kuvvetler getirdikleri anlatılı • den 'bahsedildiğine g'Öl"e, duntunıl Sovyet tebliğinde. p~ 
- Beste ,.e ı;üfte hakkındaki mu· yor. muş ~nmckted:r. rclerlnJn ve tayYare~ 

siki te!Altklteıi hiç bir zaman umumi Toplar, cwna sabahı fecir vakti Almanlarm Katinin nuntakuııı- topıannm, lloııkov• 

olamaz. H rkC3ln ltcndl ruhuna ve hls gürlemete baflamJf ve Alman tank. dan Ru8lan yandan çevirmek için dit h&va ıaamızıarsıt' ,p 
slynlma tAbldir. Ancak aan'at 1Ubar'• larile plyadu1niD taarnW&n, bUtUn sa.rfettiklerl gayretler de duJdu - sö)'1enmektedlr. 20 Pi' 
I"' beıt..cnin gtl!tcyl ca.nlanduınası i · gün, Meta fasılasız devam elbnl§ttr. rulmuttur. Kal.inin §Chrinin yans: du,tırülm~flr. _ ·-a.11 

cap eder. Asıl sanat ta budur. Gll!te· lılaloyaroelavetz cenubunda Alman· Rwtla.r..n, diğer yanıı Alman1anıı Geceleyln, bir ıw;ı.." 
Jer ekııerlya şairin ruhunu terenntım lar, iki yerde Sovyet kuvveUerini ge. elinde bulunmakta, her 80kait ve grupu, Jııloekova mO etfl'. 
eder. Şa he.lde yukarda 96yledlğlm g'. ri sUrmü'ifler, fakat yeni bir Alman köşe başı vahşiyane muharebelere mağa teşebbüs etndfl 
bi beste, gUfteye tAbldir, IJ!Sz ve mu· Deri hareketi menedilmiş ve Oka teh. sahne olmaktadır. tıımışlo.rdir. Yatnı:ıı, .. 0~ 
s!ld duygusu d:ı sazdır Yeltdiğerlnin rini geçmeğe te11ebblla eden Alnıanl:ı Almanlar:ıı Orel rnmtakaaında yare Moakova nzertııda 
ruhU.'"?U ok§ayan ~i dfidadeye benze· rm bu hareketi akim kalmt§tır. çcv;;qne p!Anları da muvaffakıyet balar atmı§Ur. aıçbl~ 
melidir. Mookova cephesinin ılmal kesimin_ gösterııl'..mektedir. nal binaya isabet \111 

Tl\rk millctlnln ananevi bedii duy. de, Sovyet kitalan mevzilerin! kuv • Ruslar, Lcni.ngradm cenubunda Hasarat mUhlm değildl"" 
gulurmt c:ınlnndrran TUrk muslldslnln vdtle muhafaza etmektedir. Alınanlara 2,500 ölU zayiat verdif"· ı ~ 
yeniden lhyo.smı Umitlc bekliyorum... Pra.vdanrn dedlğlne göre Moslrovanm ınl§lerdir. r f' ,,,.ıl 
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VAKiT 
Daıma halkın menlaa· 
tini düşünür, her sayı
smda en seçme vaz.rlar 

neveder 

....-------1 Ne dememeli 'l 11 --· -' 
1 

Dünkü gazetelerdoıı biri Fikretin blr mıaraında bir kelimeyi §Öyle yaz ,. 
mı11: (BI ha.vf ve mUWllt) . .BJyle ya.zı"ırs:ı (havfstz ve nıUblU~t) olur. Hav!· Bu us<ılll elimle · 
sız ve m(lb&U.tmz, korkusuz, aa.ygısız demek !.atendll'lne göre (h&vf) iıe 
(mllbA.llt) birbirine fari81 kaidesi Uzerc bağlanmak, öyle atfolunme.lt 

1c&p eder. 
(BI havf.'l müb61A.t) demeli, (bl havf ve mW>llA.t.) dememeli. , ..... .._. ______________________________________ ~ 

ı_;c, .. d_~_a_b r_1._ö_M ___ R __ A_ .. __ 1L ____ n __ 'l_E:_i_~_:~_: H .. ~ M_ıt .. E_Tı 
T efn"ka numaraaı: l 00 şeye tekrar ulaşabilmek için en a<Ji 

baş vurmaktan da geri kalmıya1:ie 

casını aldatmak i;in yardım edecek suç or
tağı her halde Ahmet Dündar olmamalıydı 1 
Mahkemesiz adaletin bu kadar çabuk teccl·. 
lisi Ahmet Dündan şaşırtıyordu; fakat ona 
bütün bunları dü§ündüren içindeki iyi taraf 
cezasına tahammül edip ses çıkarmamasını 
da hatırl:atmaktan geri kalmıyordu. T aham· 
mjil etmek istemese ne ola~k .. sanki} 

10 

Ahmet Dündar, profeeör Ali Ceylana 
verecek cevap bulamamıttı: ~ halA hak
kı teslim eden ve kabahatinin büyüklüğü 
k8J'f11mda hiç değilee hicap ve ıztuap duy
masına imkan veren bir şey, bir iyi taraf 
kabnı~ demekti; dudaklannı ısmp başını 
önüne eğmif ve bir kelime aöylemeden ters 
yüzü~ dönüp merdivenleri inmeğe ba~la
mqlı. Ahmet Dündar Semra Hannnefendi
nin mi, yoksa • talih ve tesadüfün mü, mu
kadderatın mı, her kimin ve her neyinee, adı 
kim ve ne olursa olsun büyük ve mülhit bir 
kuvvetin kendisine çektirdiği ceza hangi su
çun laqılığıdır, bunu biliyor ve hayatta hiç 
bir fenalığın cezasız kalmıyacağı yolundaki 
eski ve umumi bir sözün korkunç hükmü· Ahmet Dündar fenalıklar yapmağa, 
nün bu kadar !iddetlc bizzat keneli nefsinde yaptığı fenalığı tabii gönneğe ve aşağı bir 
tatbik edilmek euretile yerine gelmif olmasr hayat sürmeğe tahammül edebiliyor, fakat 
na da hayret ediyor. Hiç bir fenalık ka1Jılık- Semra Hanımefend~den vazgeçmcğe değil, 
8JZ kalmazmı§: her fena, cezasını bu kadar hatta uzak yaşamağa tahammül cdemiyor-
ç.abuk çekiyor mu} Ahmet Dündar Selma du. Hastalıklı irade gecelerin geç caatlerin· 
Tumnıl lfibi günahsız bir genç kızın rezil ve ·de, hicran ve z~ f dakikalarında kızıl ihtiras 
bednam olmasına sebebiyet venni! ve kcn· gülleri acarak kanıyor ve yaralı kaJb mch-
diaine samimiyet ve emniyet göstenniı olan tapla sövleşerek. denizlt", a<Yndarla, rüzearla 
hocasına pek a~aqı cinsten bir ihanette bu· inleyerek gecelerin geç saatlerinde sessiz 
lunmuştu. Semra hanımefendi. Ahmet Dün sessiz ağlavordu. ft hmet Dündar bir zaman 
dar olmasa ~ki de bir b~smı onun yeri· da romantik bir ashn ıztrraplarını yaşadı ve 
ne koyacaktı~ olabilir, fakat profesör Ali uer.c: adamın karanlık dü~üncelerle sarılan di· 
Ceylanla aralanndaki münasebet ve huku· ma8t p\tgid~ tehli\eli tasavvurlara gebe kal-
kun ekli.ne aÖ~ Semra f-lan~fe diY." u....~ _ _!..!mc!:!aYw'2al...ba!o!!dıi~}awd,yl._ . ..!T..!ıa!.Lla.ı..ı.u. ....... ......,_ ......... ,.___ ...... _. 

kadar? Faydası ne? Gelmit gcçmİ§ il§lklar, 
aldatılmq kocalar, ihmal edilmiş sevgililer 
içinde.kim ne zamana kadar tahammül ede· 
bilm'İştir} Ahmet Dündar bu kadar yumu
şak ve mütehammil olmasa Semra Hanıme· 
fendi yine aynı ihmal ve lakayciiyi göster
mekte devam edebilecek mi} Bu kadını yola 
getirmek hiç de güç değildir, fakat Ahmet 
Dündar biraz kendisini toplamalı. Semra ha 
nunefendinin karşısında dikilmeli ve disleri
ni, tırnaklarını, pençesİ:!İ göstermelidir 1 Senr 
ra Hanımefendi Ahmet Dündarın da •ırabi
lcceğini, hrrpalayacağını, yaralayacağını an· 
ladığı gün elbette va.\ar ve azametinden, ka· 
yıtsızlığından, ihmalinden vazgeçecek ve gü· 
zel .güverc!n ayaklarile, teslimiyet ve itaatla 
kuzu kuzu gelip Ahmet Dündarm apartıma
nmın kapısındaki :-ile elini uzatacak. Ahme• 
Dün<lara eo;kisi gibi zevk ve nC§e ile kendisi· 
ni uzatacaktır. 

Semra Hanımefendinin maddi varlığı, 
eti, kam, sinirleri ve şevhaniyeti !Oklinde vü
cut bulmmı sabit bir fikrin ~erçevcei içinde 
dönüp dola~n ve ba!llka hic.bir sey görmiyen 
başka hiç bir şey anlamıyan, be~a hiç bir 

Bu kararla harekete geçti. 
eevap almak mümkün olmadığı• is 
nımefendinin apartnnanma kal~ . 
man da kocasiyle karşılaşmak 1 piıt 
lunduğu için kadınla konuşabilırıe tdO; 
sini onun yolunu beklemekte bıl 
kaç gün üstüşte günün biitün sı::.ıı 
Semıa hanımefendinin apartıırıaP e~ 
rında dolaştı ve nihayet kadını . ti'. 
nünde kimbilir hangi mahrem ~r ıı 
ta gitmek üzere otomobile bine e 
ladı. ııds' 

Sc.-nra hanımefendi, bir za~t 
mcdiği ve b<lliba o yüzden, r di1' 
Ahmet Dün dan kar!ısmda diırı lk ~6' 
mahut cürmü meşhut gec.;.;i ba 

0 
•/ 

ründüğü haile aktörü eda.siyle °"~ 
aynı kapalı ve tehlikeli manalar ' 
§İmşekler, yıldırımlar, sa3ana~t~r de 
ma~a hazır bulutlu manzara ıçırı ·',i 
ce bir saniye kendisini hwbede~1!' 
fakat Ahmet Dündarm daha f~ ~ 
tığını ve belki de bir miin~.sebets:.·tii" 
mak üzere oklu~nu farkederek ti 

kavemet ihtimallerini ortadan sil}P ...nl 
her .,eye ve kendisine hakim ec:u••'"''"·: 
dü, h"r zamanki dayanılmaz . ıe 
neşesi, zerafcti ve pi.)dn nczaketıy' 
uzattı:. 
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lıtıııtı 
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R..<oıl bamb:ışl•~ 
lltıru~· dil ~e öylc-

'leı u, kıymetlerini 
er halinde ak· 

~ tıp1q . 
1~ütıl Türk milleti 
ı;iıı ~ıdc.n çıkartık 
~ ıtnılelcr yapı. 

. dinı . 
bıdeJıı nın ,,orku Ye 

\. ltlll<tı 0t-Orttesıne d:ı
\...~ltıı l<, bu otoriteye 
t~~e onun ~hıs -

"ı!ıj llJııi t l"nbıtası ola. 
lı.:lli~ et hUkumlere ı
~·~t lı ftıel<ten ibaret· ' , ~:r Şe3in il tün. 

~"IcıfUk filçüleri .r\. 
t ~ ne göre hıı.tD'-
'~ ~t • korlı.uyıı. ve 
"--'-~, ederdi. Bunla. 
· ''llıı.ıı ~, bii) di; <>osval 
~ ,.. . 
"'ll~ı s:ııılar ıın<'.n.k 
~ C il r halinde ifa-

........ , ... ', ti~lne 1 ' 1 Y 1, 
•n • f cwı, hal. -

tde f'ak birer mef-
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kelimelerle 1-

"llıı "ebepten her 
"I kendine göre 

~ e.rc, ciimleJere 

~l'~· llJııı~ııı dcğistirdlk· 
• r elde edhor 

~ 
·'il ~ ' 

·qıı ·• eSkı kcllnıcle -
"eğ· 

~ ita 1 Urer~ ifade 
1-.ı b~~nı m<.'fhumlar, 
~ Cd 11Yor, yooi hu 

eıı kelimeler 
'\ t~li 

b~l .llıilJi bir 'asıf 
~· bıUk bir istihale 
~ \ :ı takım keli. 
l~1 ... r takım keli -

"'llsı d"J k d r 1 taı.· . 1 ıı ro • 
~il\ IJIJdjr 
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le edilmesi 1 • 
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Bugün, ynrın balık tutulmıyacak 
. E\'vel~i gün 1stnnbdda 80 bin , kaydiyle bin kalıp buz verilece. 

çıft torık tutulmu!'?. bunun 25 1 ği, sonradan bu miktarın beş yüz 
b!n ç~~ı .~at~~ı~, m:itcbakısı de-

1 kalıba indirileceği hildirilmiştir. 
nıze do~ulm~~r. Şu hale .naza• Halbuki bes yüz kalıp buzla aıı
r~n ~~nıre dokulen L~hk .. mı~tarı cak beş bin çift toriğin muhafa
bır gun zarfında 55 bın çıfttır. zasr mümkündür Beher çift tc-

Balıkçılar ocniy~tindcn veri. rik ise vasati 10 °kilodur TorL 
len mnlfı.mata göre. balıkların ğin çifti balıkhanede e~i ciin 
denize dö~I?esine sebep, bıı gı- 30 kuruşa verilmiştır. Aynı @n. 
da maddesının muhs.fa1.ası için de şehrin muhtclif semtlerinde 
yarı~·an ~adden.in k~i miktarda bir tek toriğin 120 kuruşa kad:ır 
temın edılemcmış o1masrdır. satıldığı ise görülmüştür. Böyle. 

Geçen sene de bu \"<ıziyet. orta- likle lstnnbullular beyaz etin J>cs 
ya çrkmı$?tr. O z.aman da tutu- kilosunu 120 kunı~a satrn almıt
lan balıkların mifoim bir kısmı lardır 
denize dökülmüştü. Hatırlatıldı. Balikçılar cemiveti buz ih~
ğına göre geçen sene taze balı- vact temin edilm~JkÇe beyhude 
~n istifadeye elvcr'işli bir tar1.da yere balık tutulmamasını derpiş 
!llun~fazası için lüzumlu buzun ebnektedir. Filhakil:a. dün. bu 
ımalıne yarıyacak a_nıo~yak mil:- düşünceyle balığa çıi:dmamıştır. 
tarı, Homanyayn sıııarı!': ve kn:- Bugün de balık avlanmaması mu
men de temin edilmişti_ Bu sene karrer<lir 
balıl<ç.ılar cemiyetine şimdilik · 

Nahiye kongreleri 
İ kinciteşrinin 

birinde başlıyor 
Cumhur:yet Halk Partisin:n 1.s

t.anbul vilayeti dahilindeki nahiye 
kongreleri. ikincite.şrın başında 
ba.şlıyncak, 15 ne kadur dovrun 
edecektir. Kongre günleri P.oyle 
tertip edilmiştir: ' 

1 teŞrinisani cumartesi gunu 
Ka.'imlpıı.şa.dn, 2 teşri..Nsnnide Has 
köyde, Erenköyde, Pcndiktc, Ka -
dıköy merkezinde, Ömerlide, Kızıl 
toprakta, Bakırköy, Mn11mutbcy
de. Sarıyer Kwnköyde. 

3 teşrıiniS3ni pazartesi Eminö. 
nU merkezinde, Fatih ve Silivri 
merkezleıılıııde, 5 teşri.nisani çar -
Palllba Şehremininde, 6 teşrinisa
ni çarşamba günü Çatalca ve E
minönü Alemdar, Fatih. l''enerde, 
7 teşrinisani cuma ~U Çatnlca 
Karnctı!kö}·, Şile Ağvada, 8 teşri
nisani eumartesi Şile Alecalıda, 

A nadoluhisarmda. Galat.ada. Kar -
tal Samandıra. Üsküdar merke
zinde: 9 tc.şrini.ı;ani pa.mr glinü 
Üsküdar Kı:sı:klrda, ArnavutJköy 
de, Yef}ilköy ile Yl'niköyde, Bey
koz merkezintle, Büyükçekme<:e -
de, Şile Teke, Akçakooede, Rami 
ile K emerburga.zda; 

14 teşrin:Lsani Yalova Kılı<i!a, 

-.işlide, 10 teşrinisani pazartesi 
Beta.zıt, Karagtimrük ,.e Silivri, 
Pendikte; 11 teşrinisani Çat.alca 
Stmncada; 12 teşri.nisanide Bey -
oğlu merkezinde, Küçükpa.zarda. 
Beylerbeyinde, 14 teştinL~ni<le 
Kumknpr ile Samı:tyada, 15 tc-<; -
r:ni .. :ınide Çatalcada Boyalık, Ya
lovada Çnuırcrkta. 

Altın Fiyatı 

Feci bir kaza 
Bir badanacı beyni 

patlayarak öldü 
Bugün Beyoğlunda. Sutera.zis;i 

sokağında 7 nwnaralı Nil apar
tımanında feci bir kaza olmuş Ye 
bir badanacının beyni patlıya. 
rak ölmüştür. Hadise şoylc ce
reyan etmiştir: 
Apartımanm dördüncü katma 

badnna y::ı:pan Petro işi ica:bı, .. -
sansörün ürerine çıkmış ve ça
lışmıya ibaslamrştır. Fakat o ça_ 
lışırke:ı asansörün birdenbire 
hareketi muva.zenı>sini kavbet- ı 
mcsine sebep olmu.5, 'birkaç· kat 
merdivenini. etrafa carpa çarpa 
yuvarlanmış ve bu çarpmalar 
neticcsirnle .beyni pa~n.mıştır. 

Hadiseye miiddeiumumilik el 
koymm: ve tahkikata başlamı::;. 
tır. 

İnhisarlar Vekili gitti 
Bir müddettenbeı i şehrimizde 

bulunan gümriik v.~ inhisarlar 
vekili Raif Kara.der.iz. dün ök. 
şanı Ankaraya gitmiştir. 

·Sarhoşlukla birbirlerini 
yaraladılar 

Ali ve Muammer adında iki 
fabrika işçisi evvelki gece, Sa· 
matya civanndaki gcızino'.arda 
bir h:ıyli içip sarh ~·Ş olduktnn 
sonra yolda giderlc!"l:cn l:avgaya 
tutuşmu.ıılarclır. Kavga sonunda 
Muammer Aliyi bıı:akla yarala
~ış, Ali de l\'luamn1crin başına 
lbır ı:~ı §i:;.esi ile vurmuştur. 

n t:~l•r • 
d hır c>emh"etln Dün bir Re§adiye altınının fi· 

ııı . -t:~~su .ekİinde yatı 24 lira 90 kuruştu. 

lkısı de yr.rala:ıan ka vgacı1ar. 
yakalanmış. Cerrahpa.c;a hasta -
hanesine ka!dırılm1şt1r. 

Sümerbank f ab
rik alarrmn veı imi 

arhrılacak 
·t~çilerin geçim şartları 
da gözden geçiriliyor 

Sümerbank umum müdürü 
Burhan Zihni Sanus ;ıe vanınd, -
ki_h~yet Nazillirlen Bur&ıya gc<;. 
mı tır. Heyet, Sümer!bank mües
seselerinin istihsal hadmlerinı 
artırmak, iptidai madde ''e ve
dek aksam ihtiyaçlarını tcsbit 
maksadiylc tetkikler yapmaktı -
dır. Hn.!:>er aldııYımı:u göre, ~iL 
me.nbank umum müdürü ile ya. 
nındaki zevat bu ünlerde şehri
mi?..e de gelecektir. Umum mi.:
~ur, burada da isti!ısal vaziyeti 
ile işçilerin terfihi mevzuu etra
fında tetkikler yapacaktır. Esa
ı::ıen, 1ktısat Vekfı.leti ;ş dairef.ti 
reisi Enis Behiç de, birkaç gün 
evvel şehrimiw gelerek Sümer
bank i'.;çilerinin geçım şeraiti et• 
rafında tetkiklere baş!:mııştı. Bu 
tetkiklere, bayram günleri esna. 
smda da devam edı!diği öğrenil· 
miştir. 

anttatura piya
sası genişledi 

Muhtelif zamanlerd:ı tskende
run ve Mersine g~lnıiş olan ln. 
nın 1st.anbula sevki devam et
giliz menşeli mnnifatura e. yası
mcktedir. Bu mallardan bir kıs. 
mı, bayramdan evvel şehrimize 
g~lmiş ve hemen piyasaya ar?JC· 
dılmiştir. Bu yüzden n ani.fatu
ra piyasasında hic:se:lilir derece~ 
de bir genişlik vardır. Me~in ve 
1. kendcruna gelen 1 rgiliz men
şeli manifatura E-•wasmdarı mü
him bir partinin d'.lna bı: yakın
larda şehrimize getirilmesi bek
lenmektedir. 

- ----<>--
Beygir çiftesiyle bir 

çocuk yaralandı 
Tahta.kalede oturan Vahidin 

10 yac:mdaki oğlu Ali, evvelki 
gfuı Yesiltulumbadaki bayram 
yerinde dolaşırken, sürücü Zeki. 
nin idaresindeki arabanın bey~·
ri tRrafından C<iftt?'enmi$ir. Kar 
nından tclılıkeli surette yarala
nan yavnı Şişli Çorn.tk lJastaha. 
nesine kaldırılmış+ır. 

lvırmı vı evvelkı Va~ıı 
l!G nırtnclt..ışrtıı J9U 

AH Nazima Bey 
Evvelki gUn Nl.§antnşı Sult.an!si 

nıUdUrU Ali Na?.lma Beyin hizmet ı 
maıırl:!e dilhu!Unün 40 ıncı senesine 
tcs:ıdUf ediyordu. Bunun için melttcp 
te n!lmına bir <;ay ziyafeti verilmış, 
üstadın bu kırk senelik hizmeti mcş· 
kurcsınl tebcllen nutuklar .lrar! eı.il'· 

mıştir. 

1
"1 teı· ecnıiJelİ bu. 
>ıtıııan akk! inden, ya-
~ ita bn mefhum. 

il tc l atınıızda veri 

- Katiyen eminim ~Iister Oı
ney., Herhangi şey üzerine hah· 
se girişebilirim. O zaman gayet 
kibar ,süslü bir tarzda p;iyinmiş· 
ti. Şimdi ise, nisbeten düşkün 
bir hali var. Fakat kendi:;ini der
hal tanıdım. 

, .. .. .. . ' 
~L~~. ~y~c~n~ ~bıt~ ~ ~~ıs~~R~m~n~ 1 

l~etı~Uln1a3ıı cnlı. 
t 1 Şekilde o-

~. tı do~ 
eı?e d Oıt, 
~~

~lıı ld~~n demek, 
\ ~ n~ kını amııirden 
~ .... • )""-ı ı._ •ı dı ._ Türk tarl-
~lite le kanlet:ti~i 
b ~ et llıefh~mlnnn.1 

, > litun lllekttr. 
t t11ııe a~1Plr mefhum. 
~ ıtı n,, devriniıı 

tq11 ba~ ~!hllfnları ko 
'" a 

1 
bir şeydir. 

tııı. rtıün • .. ı t " 11 tıı.un o -
ııı.. ~İ\ et·t·rı hamleler 
~" 1 .. • 'tı}ıtr 1 ıunııır,. den 

""lllıUı ~kkül hali_ 
k u 1 erı;ln(• (.:e· 

ı gibi bir :;ey 

~'lr l<j 
1111 ' bu miimkün 

~ 1\ ı. tıı. 
\.'.'lı,. ..,,tk 111Tıkün olma-
.~~ .. tilen ,, sene tmdnr 
~~ lıJ'"İlk ta fiye<'ilcr,. 

d ttjtılıı .l'ltt!l .Iercll r. 
l ~ı. il ısUhale 1 ~c

q ~~ltıetıe~~ "dir. Yani, 
' ~~- lr H,, de\ ri, 
~ ~ı....; C'enıiyeti b<.iv -

' tıdit -
1 ·" t.:ı.ıf.'"e, ne mef· 
1 lıı ._ 11 olamk <li
llıı ıı ellınelcı·i jlc 
ttı :\ol.tur 

- 1.,' . Osyo1c:jlk ma
l ' 1 ııl~lııe r;alıip 

(1) biitun tktısat, 
SA .,;.~it 5 mcide) 
·~RI ERTEM 

- Onu ıwrede görm~tün? 
- Yolda ... Bir m::ı~azadan a· 

lış veriş etmiye girdi, Yanında 
bir kadın daha vardı Bu kadı
nın ecnebi olduğu, yüz°unden der. 
hal anlaşılıyor. Girdikleri yer, 
büyük bir bakkaıiy~ mağazasıy
dı. Yiyeceğe dair şeyler aldılar. 
Sonra. Arçi pelogo ı;ukaj!ına doğ~ 
ru vürüdükr Ben de arkada.~m1 
la beraber kendilerini takip et. 
tim Onlara tesa<lüf etmemiz bir 
talih eseridir. Arırndaşımla be
raber te:;adüfen bu F..emte g~lmi~
tik. Arkad~ım bu civarda otu
ruyor. Havanın g'li7,elliğinden is. 
tifade ederek gezmcğ'c çıkmış · 
tık. Ve işte kazancımız bu oldu. 
Gördüğümiız kadının o prenses 
oldlJiundan zerrece ıc:üphe ctmf.
yiniz. l\endisini ~avct iyi tanı
yorum. 

- Arkadaşın şin,<li evi gözlü. 
yor. değil mi? 

- Evet .. Ben yanına gidince
ye kadar gözlemekte devam ede• 
cek. Size yol göste:-eyim mi? 

Çaney: 
- Bır dakika duralım, dedi. 

Beklediğimiz adam var. 
Bir dakikadan çok fazla bekle

dik. ~ihayet Çipcndeyl bir tak
si otomobiliyle geldi, .İçerisin
den Jnlvan ve bir baskası daha 
çıktı. Bir araya geldiğimiz za. 
man ne taruia hareket edeceği-

57 l n~ilizceden Çeviren: H. MUNI R -
mi7.c dair fikir ihtilafı hasıl oL 
du. Çaney eve baskın vermek ta
raftarıydı. Jalvan iEc, daha ihti
yatlı hareket etmek istiyordu. 
Meselft evi ~özlemekte dev:ım et
meyi tavsiye cdiyoıdu. Papas 
Vilfordun oraya glmesi ihtimali
ni düşünüyordu Fakat bu hu
suc;ta henüz bir 

0

kar-.ır veımeden, 
bir genç adam tel!'lŞla yanımıza 

geldi ve Marks'a haykırdı: 
- Gitti, diyordu, Gittiler .. 1· 

kisi de gittiler On dakika evvel 
çıktılar. Glob Rod irtasyonunn 
kadar kendilerini tal-ip ettim. o. 
rada.n trene bindik:- Bittabi ma-
ni olamadnn · 

Biz. bu sö
0

zler üzerine birbiri
mi7Jn yüzüne baktıl< Marks he
pimizden ziyade :müteessir görü
nüyordu. 

- Ah, diyordu. Keşld onun 
yerine ben kalsaydım. Doğrusu 
bırakmr..zdım. (Arkadaşına dö· 
nerek) Niçin kaçıdın canım. Bir 
polise haber vermediıı mi? 

- Etrafta polis yoktu. Ken
dim de polis olmadı~ım ic:n bit
tabi harekete geçemezdim. Fa. 
kat acele acele gittiler. 

Marks söylendi: 
~ Her halde beni görmüş ola

caklar. Zaten beni gördüğiinii 
his..~iyordum.. Bır iki defa bi· 

zir~ i_~tik~ctimize coğru don
m~tu. ~em_ o esnııda r.örmüş o
lacak. Şımdı ne yapacağız? 
Aramızda bir müMct dnha kc

nuştuktan sonra . .J:ı•van ile ben. 
Marksı Y~nımrza alarak An~ilX"
Jngo so~agına gittik. Marks, 
ıırensesın girdiği cv:i gö:ıtcrdi 
J:ılvan bu evin kapısını çaldı. · 

Pencerelerden birisi kapıya 
~ak.~~?rd~. Fa.kat t"ı.tc perdeyle 
ortııluydu. Anladığıma göre bi. 
zi o perdenin arkasından gözet· 
Jiyorlardı 

lfap~ derhal açılmadı . .Tatvan, 
tokmagı hızlı hızlı ,. ur:nıva baş
ladıktan ~onradır ki, ic:erden bir 
sUrgü se i duyduk YC hapı. azı
cık aralandı. Bu aralıktan buru
şuk bir kadın suratı göriindti. 
Jnlvan sor<lu: 

- Bu evin sahibi E:iz oisini~?. 
Galiba sizsiniz .. Bı,. şey soraen• 
ğım. Burada bir kadın ile hi7..
mctçisi oturuyor. Kendileriyle 
konuşmak istiyoru~. 
Buruşuk yiizlü l.l).dın bir bana, 

bir Jalvnna baktı. Yüzünde yal
nız şüphe değil. aynı zamanda 
endige görünüyordu. Korkmuş. 
tu ... 
Boğuk biı sesle: 
- Dışarı çıktılar <'fendim. dr

di. lkisi de dı:şarı ~ıktı lar. Çıkalı 

Türkige ciimhu"~i-
geti ~aarif i 

M:ıarif YekUlii~i, "T1irJd~·c 
Cüınlıuriyat i ~fauriH,. adlı hir t" 

ser !:ıknrdı, Brn, buna kenıUleri 
gibi ••tıro!f\ir,. diyomiyeoo~m. Çüu. 
';, li hem kuc:ı.l<ladıJ:rı saha geni.~, 
hem 'erdiği malumat lrandıncı, 
hem de icindı• hüfün bu h·i H 

gUzt•I seylerin sıralandı~ı • ,...,ı•r, 
nefVıtir. 

Grafikler kmmı hıu-iı:, 17G hiı

yiik .... hlfe tutan bu gu7.el aluüm, 
t:ol.l:ınclır, hn,.retlnl ı:ekti&rfm'1. 
"ktıje,, iı"t üne b:ıı-ılmıs. "l\uşe,, 
de, mcıısurlıı.ra l>cnzcr bir h2l 
ı:-i.i.1.e \'arpa r. Onun iisttfndc kli P, 

başka t "rlli ıııı.rb.r, mürekkep hı_ 
zeliğin i l.aybo':. c:1.. ' 

lCö.) i, !'.'e?liri, nıerkeı.i hülisa 
tıüt.iin nırlıf.ı, blitün b;n!F.ri He 
Tilrk mnrlfj bu kitabın "ıı:tndc 
~nsıyor. 

Has t araHa Jlartinin maarif 
ıırogranıının ana ç17.gUcrini ~Ö'>· 
ı~ren lılil~lmkr ahnmıs. IliJglde 
terbiyedeld rnllli ıuılayıı;;mııı: ,;ös~ 
t.erilmi<:. Kf'C1di renk 'e hosusiyet
lerimizc, milli o;e<;iJcm!zf', rua'anc. 
rul7.t• 'cri!t'ln t~ğer hclirtihnls 
"humfc,, den ur.aklnşı.,.nnf7.n (la İ~ 
Şl\ret c !ilmiş. 

Razılnrmm, bun.ı. nn'nneden ay. 
rth'f nr.ına. .. ıııı \'enliklerini hatır. 

hl oruı. IJ.:ılbut.i an'ııne ile hura. 
I e arasınds, uı.al•, yakın hl bir 
nıUna-scbet yol,tur. Nit.f'.kiıın, bn 
programda gl'ı:en "ünınnlst.,. sözii 
dt• böyle yanlı. bir anbyı~l:ı kar
~ılanmı tı. "1 mn.nizm,, 1 Latin \e 
Yun:ı.n kaynakfarma inmc.':i Ye 
~alnıı onlarla beslenmek mruı.:ı.. 
sınrla nnlı~·onlar, bunu ''nıilllyet ... 
ri., lilde uzhıı;lırmıızlnr. Halbuki, 
nerede olursa olsnn, insan zeka. 
mm ~·nrnt tığı esere la~·ık oldu -

f,lı değ,•rl 'crınclt, bir haı.a de. 
~i!, b'r fnzil:ı' tir, I!ıı~ r...nlıkl:ırdnn 
esaret d~pl. ruh uyGnılılıı ı, gö
nUI lı..:::b!c-i lfof;nr_ 

imrenme tcldi:..lln, t~";!lt ise 
J' arntmanın nn:ı..;ı:fır 

"'o:ıra lıu ıırogra~d raı;~:iuhğı. 
rnız, iimanlstlik, ı.::un \(' \ un:ın 
çer"e' <'Sİ içinde J.alaa, rl:ı:r bir 
i!mnn'stı:_. şcldindt• ı:;örünmUyor 
• 'crctlc yanıtırı lıı!rnn ,.e nc;cd~ 
n.ıikemnıel c...c;er ':-.r<;a, !:e!"'SI hu 
ontl\) ışın iı;indcdir • 

Bunun, mrn:~·etctüğc u~ nınyarı 
hlr tnr:ıfmı ben. ı:-öremlyorum. 
Mesel-\: "\'~er,, bir sc dawi-
idir. E. .. oıcr!erlnl bnr.ıu 'c<ıdile 

liendimblm geı:crt'k, l;.'lzlYl dn 
haşyetle tiİ) !erimiz iirperereh din 
lcrl7.. Pak.d A1mnn musiklslııhı 

ruhumuz.'\ giden yolu, lil!famlZdan 
~~er. Kendi mus.lldmlzln n<>tA!lı, 
kMııif s:ma.tldl.rranznı '-unluğu 

mızrab, ı;clrt.ij;'i :''1W ~. doğ'ra. 
dım doğnı.rn kalbimiz.hı faUJtklir. 
Blr "senfoni,, ~ i takdir ctlcriz, bir 
"beste,, ~·i s-e,·eriz. BıınlMm &tllı
sındaki fnı';u iç der:inliJderinden 
mahrum olnnbr, nnlnynmazts"8a, 
mazurdurlar. 

ı .... ~erln soııwıa eklenen "gn.. 
flk,. lorf ele kita.bı dolduran yuı 
\'e resimler katlar hcliğ buldUııı. 
'l'alcbl'!, öğ~mcn ve okul diMp -
la.nnın nnsıl yük~ltliklcrl bu saıtl. 
fel•rde görülÜ~or. 

Türkiyede 111Mrif iya60t.i ne-
dir? n 1 makine ntl8ll lfilivol'? 
~iı.teını, nuı.17..emesı, lruılıeu; ba
~sı ncıllr"! Diye soranlar, lm 
~rt'len istcdihlcri kadar bffrj \e 
tcsC'l!i 1 oplay:ıbilirler. 

HAKKI SUHA GE.zGIN 

c~~~·ı 
H m t miinaka as 

ivi oluyor 
H AMLET neşriyatı, arlık 

bir dedikodu olmaktan 
çıkmıştır. Kaç haftadır gazete
lerimizde lehte ve alcvhte ya• 
zılan yazılar, ciddi lbir mahi)et 
almrva başladı; edebi bir mü
nakn~ olm.-ık yolunu tutuyor. 
Arad1ki mUnafet et, düşnanlık, 
veyn hırs eseri henüz 7.aıl ol
mamıssa da, ate.ş de~il. körük 
rolündedir. l 'lu.:lrtn sa\TUl
maktan zivade, daha ciddi buh• 
ranlara sebep olacak bir diğer 
yangının şiddetini nrtırmıya 

yırıror. 

~u Şekspir enteresan adam
dır ki, öhim.i ıb.•rindı•r birkaç 
yüz sene geçtiği halde, ese
ri herhan"i mcıni~l:et<' girse 
ınunakaşa mikrchu da beraber 
sokulur. B:.ı bkımdan Şekspi• 

bir ceyrek sa:ı.t ka~11r oldu. Sız 
ı><>listcn micin!z ? .. 

- Evet ... lyi tahı.-~in ettiniz ... 
Nereye gittiltlerını h11iycır musu
n uz? 

1\:adın basuıı iki ·.o.na s:ıllndı. 
~laalcsef bir şey bil:miyc!'du. Fa
kat biz, keriyc r,irdik. Dar. pis 
kokulu bir koridordan ~eçtik. 
:::.onra salon gibi t.·r yere çıktık. 
Orta yerde biı• m.:ı a duruyordu. ı 
Mnsanın üzerinde l;a1tl;aliye ma. : 
ğa,:a.1..mdan alınmı~ olan ez:ı:va... ı 
lşte prensesin. hizm\!tdsiyie b~
raber aldığı şeyle~· bunlar ola-
l'ak. fakat el sürmcmişleı'dı. 1 

E" sahibi de sa.-;:yordu: 1 
- gfendim, dedi. Ne olduğu- ı 

nu anlıyamadım. ı >tl'b"ri alma!: 
üzere dışarı ('ıktılar. Az sonra 1 
bunları alnrıı.k gl''"l döndüler .. 
Fakat bir şey.; el ı:iirme-den telt. 
rar dışarı çıkıp l!it ti:er Acaba 1 
ne oldu cfondim? .. 1 ~in İi~İnde b:r 
kötülük mü var? 

Jalvan. sordu: 
- Ne kadar zam'lnd:r burada 

oturuyorlar:' 

rin, doğdu..,au memleket, bu a. 
dam hakkında yarıılan münaka
şaların en güriiltüfüsünc snhııe 
olmak llizımg<'lir ki öyledrr. 
Daha garibi, Şekspir diye !bir 
adam mevcut olu:> olmadığı bi
le çcki~tirilir. Na:...ıl olur di:~re
ceksiniz? Oluyor işte... G-Oya 
B~ykın atlındaki h1r başka edib 
Şekspirin eserl~riııi yazmış ... 
Bu suretle Şekspir vardır; yok
tur id<.liasivl" bir kısım edebi
yat mensupları ln;.!iltN-cdc iki
\'~ bölünmüştür •.. 

Her ne hal ise .•• Şekspirin e
ser terinin temsil tanları da, 
basta İngiltere olmak üzere her 
\'erde takım tak;m yeni neşri
yata vol açar. Bı7.de de !böyle 
olacağı tabii idi. Lakin. bun. 
dan biıknc hafta evvel yazdı. 
ğ-ım g!bi: .Şelu;pir eECrlerinin 
Tiirkiyede temsih~ dair yazı 
·nzan!ardnn b..'lZ'lları - o pek 

tenkit ettiğhniz ··~ruıne tuluatı" 
gibi - '"fikir tıılUatı" yapı
yorlardı. Ş"m<li :nıC'an kurtul
duk. Bir mic:ıl göstermek 13zım 
gelirse, "Hrunlet'' mi:t;-rcimle. 
rind n llnlidc Edi~l{' piyes mu
narriri Necip Faz.•l Kısa.kürek 
arm=·ındaki münal::aramn bu· 
günl:ü reklidir. Bu iki ktiltür. 
fikir ve kalem s.0:1ibi meslek
taşımız. bu(\'"üne kadar Tilrkiye 
matbuatında nadir P."örülen bir 
mlinaza.ra \!"ulü:'ı • ba.5VUrdU-
1ar: İddiaları müsbet delillerle 
ortaya atmak ve c-'khıtinnek!.. 
Bu mak!;atJa Seksuirin "Ham
kt'" i parc:n pnrç:ı <'le alınarak 
''do~ru. yrınlı~" ıereü.rneler or· 
taya konuluyor. 

Bunun. bütun Jn •iliz dili ve 
f nı:dliz edebiyatı .:!litd\ anlarına 
istifade temin er]f>('e~ne şüp
hem olmadığı ı:ıibi. Sekspir ter. 
cUmesi vadisinde ·,·,.,ni b;r içtı
had'' a yol açarak bPyı,elmil 1 
kuyudata e-hemmivetli bir not 
ilfıve edileceğini i!.11Lit ederim. 

1-UKMET MUNJR ------------ -
- Zannedersem ild üc hafta B · r kızın başına 

evı:el gelm~lerdi. H:ıfızn~ o ko.· ı kepenk düştü 

Kadın bir miidd!:t düşündü: 

dar saitlrun değil. P~lld de uç Bakırköydc oturrın tren müs-
haftadanbcri bur.ıda oturu:vor- tahdemleıinden S;}l:ılıattinin 7 
lar yaşındaki km Giilcr. evvelki gun 

.'..:Ne isimle buraya eeldiler?.. hat boyundaki sütcıı Niyazinin 

- Madam Salvsa.n ismivle 
Hizmetçinin ismirıı !.iç işitme .. : 
dim. Esasen bu bizmct~i İngiliz. 
re konuşamıyordu. 

Jalvan sual}erinc <levam etli: 
(Devamı t•ar) 

kapalı kepenkleri :k oynarken 
ke;:>enkler boşanarak üzerine di.ış 
nıüş. çocuk ağ-ır ~urdte yarnları
mıştır. 

Güler. bay,gın bir halde C'~r 
rahpaşa hnstahan<'SİIK" kald•:-ı'
mrı;;hr. 
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n ~i prava 
en·ş · ·yor 

ory m 

··~re~ arı erin hasta aile ve cocu' lart 
da tedavi eailecek 

Maarit Veklletl tnralından hasta 
retLı n ve talebeye mahsus olmak 

üz re Vala~ b:ığındn nçılsn provan· 
tcryoın ve s::ınatoryom te§killtmda 
bazı ycnllıklcr ynpılmıı.sma karar ve 
rilml.ştır. 

Bu yenıllkl~rln bıı.şındıı sanatoryo
m~ın :yat.'11'. adedini artırmak ve ayrı-

ca bu mUessescye bağlı olarak yeni 
bir pavyon tes\s edilmesi gelmektedir. 
Bu pnvyon!l. öI;rretmenlerin basta aile 
ve çocukları kabul cdllccekUr. 
Provantoryomd:ı 1032 denbcri 601 

öğretmen, 1738 talebe paralı, 336 öıt" 
rctmen, 236 talebe de parasız tedavi 
cdllml§tlr. 

• 
iÇ 

(Baş tarafı 1 incide) 
bu h::ılde, k12.1lay başl{a bir tedbir al.nblllrdl: görUIUyordu ki, bayram· 

t ırdıı. klzılay gazctesırü çıkarmayı Uzerlne almak, yll.ııi tntltde çalı~mak !J:. 

tem ; en ı;azc~ id::ırcsl yolt gibi... bundan ne anlaşılır? bu idıırelerde a51J 
clıın utıl, umumt bir istek değildir; bir Ucret farkı temin olunurs:ı bep.:rl de 
nyramda çıılı§mayı UstUn gören muharrir, mUrettıp, maklnlst bulmakta 

dır. \'tı.zlyet bu olunca kızıl:ıy, kendls.nln mA.nev1 kazancı olan propagundn· 
ını tek başına. ve kendi t:zerlr.e almaktansa bunu mevcut gazetelerin lten. 

dller'..ne .}aptırnblllrdi. onların mutad .satışı kendisi tek ı•aldı~ı zamandan 
en oz Uç kat fazla olcluğlllıa göre tesir B!lhası da. o nlsbettc gcnlı:lerdl. her 
gazete bayram sayılıırr kızılay admo. hazırlarlar, fazla olarak gazeteler ta 
tll (;Unlcrindc bastıktan lltmıann bUtUn parasını kızılaya hediye ederlerdi. 
zııten bu Utı.n parnlan r.!lyılı ellerden a.lmdığı için de gazetelerin muşterelt 
bir temlik hnzaı.:ması De ı, olur, biterdi. luzılay ne nnl:nradıın memur gön· 
derlr, ne ı tnnbulda memur çalt.,tınr, ne bnskmrn kontrollyle meşgul ve 
bundan rnesul olmal~ mcvklinde kalırdı. he.sılı ne h~sa.p, ne kitap ... 

hem bUtUn bnyrnm memlcketln bütün gazetelerini ayrı nyrı kızılny 

mevzuu Uzerlnde elbette daha. muvaf!akfyeUc çaıı,tmr, hem her yılki k. 
ıılay hasılatından hiç bir znman eksik tutmnyacal: bir parayı da. bir çekle 
tıir iki elden alırdı. hele bunun ya.nmdıı. bugUn daha bUy\lk bir kazancı.nrnı 
olurdu: meslelctaşlnn incitip bfl"bh1ne dUşUr~k bir sebep kalmazdı. 

bu teklifi ben, kendim, sata.hlyetll sandığım klm.sclere, belAgatlndeı:ı 

hah.solunan rakamların, çok zaman önce söyleml§imdir, d•mek ya ra.kam· 
lar beliğ değil, ya ben muhatn.bmı tayin edememişim! 

Sovyet hükumet 
merkezi 

Kuybişef oldu 
Rus çeteleri 

faaliyette 
Türk sefaret heyeti de •45 Alman tankı ile 150 

buraya nakledildi kamyon t~ edildi 
Ruybişct, 25 (A.A.) Unit.od Pre.: 
B!r kısım Sovyet hUltfimet do.lre -

lerinin ve kordlplomaUğln eski Sıımıı,. 
ra §ehrlne nakli, Voıga llzerlndeki bu 
kaleyo yeni bir hayat vermiştir. Bir. 
kaç gUn evvel anoa.k ıırnb:ı.lıırm ve 

Alman müfrezeleri 
uzağa düşür ü ·· ~o r 

kızakların gcgUğl. solmklardo. ve yol· Lonclra, 25 (A.A.) 

!arda !}imdi lUks otomobiller l§lemelc. Sovyet gece yarısı teb:iği zeylindc, 
tedlr. Kuybl§ef~e pek ço'lt modem bl. me~kez cephesinin bir kesiminde §id· 
na vardır. Doğrudan doğruya mUda· deW çarpL!lmalar oldu:tu haber veril. 
tan ile ala.kad::ır bUlunmıyan Sovyet mck~·- Her knrr~ toprak ltm-veUo 
yükselt mcmurla.rr, bu blnalıım yer. mlld:ı!an edilmektedir. 
ı~,ml !erdir. ICuyblşc!e gelmiş olan Per§embe gUnU, mcrl:cz ccphcsınde 
Sovyet ric r..,ln 1almlerl bildirilmemiş I harekO.t yapıın bir Sovyct tayya.r.:?lerl 
Ur. Fakat Moloto!un ve hariciye hallt gnıpu 45 Alınan tanlunı ve Alman 
komiserinin mu:ı.vinlerl Vi"inskl ve plyadclerlyie yUklU 150 ltamyonu ta.lı_ 
Lozovsldnln Kuyblşcfde oldukla.n ma.. rip etmişUr. 
IQmdur. Lenlngratlın, Almıınlnr Wa!ından 

Ameriko.n, lnglllz, TUrk, Japon, Çin 
trıı.n, Etgnn, Po!onyn, Bulgar, :lsveç, 
Norveç, Çrucoslovak, Yugo.31av vo Yu· 
nan diplomatik heyeUcrl, Kuyb!şcfe 

yerıeşmt,ıerdlr. 

Molotof, l{uybt...<ıe.fe gelir gelmez 
l<ordlplomatlğln rol.si 1.ron bUyUk el 
c;:lsi Muhammed Snidi ve bundan so:ı ,. 
ra İngiltere vo Blrl"l}Lk dcvlellcr bü· 
yUk elçilerirü kabul etml!Jtlr. 

Jtubiclı.et, 2.; (A.A.) - Röyter: 
Moakovada bulunan Kordiplomati· 

fin hUltQmet mcı·kezlrü tcrketme~c n· 
nt olar<\.:t cl::ıvct edfldiğl glmdl ıtan c.. 
dllcbUlr. Molotof 15 11ktel1rindc öğle· 
den sonra İngiltere ve Amerika sefir 
lerini §ehri tcrketmeğe davet etmı, 
,.e t~ııız askeri hcyetlnln de Jııf().'.}!tt
vadan hareket etme 1 ıa.zım geldiğini 
m.ve ctml§Ur. 

Hyete azası olan dlplomatlann ve 
m tbu:ı.t mUme::::ı.tlcrlnin ayni gtln 
a • ;ım hareket etmek Uz.ere lstnsyon· 
da bulunmaları ıstenmttıtır. 

O esnada Sovyet hUkQmo~ böy· 
ı b r ta'epte bulunmak lr;\n kllfi sc. 
bcpl r mevcut old~ ~na. ltan.1 ~lun· 

dtı 'hı t:ıhinln edilebilir. 

on ra ın harp 
• .m .zen1esı 

Va. , . 1., 25 (.t.A.) 
A; r.c1~n Pepper matbuata bc

yanatl:'.ı bulunarak acmi~tir ki: 
Amerilca Japonyayı derhal ab. 

[uka altına nlarak bu memleke
tin har9 m:ılzcmesi tednrik et· 
mcsin:! ve muhtelif rü .... balnrdan 
istifade etmcs:nc ranni olmalr
drr. 

Pepper b·;. uk okyanusta vazL 
yetin so:ı cler<'ccdr gergin ildu
guna d r b:ı.b .. ,yc ı1azın Knox 
tar&!m<.:a.n y .... p;lan l.Jeyaruıtı ta::• 
üik ctm·· ve Amerikanın, Japon
ya ~ovvetler birliğir.i tazyik R.t.. 
ll' i n evvel harekete geç..'Ilesi 
1 lduğımu s··vıcmiştir. 

Imtal edilen bir kesiminde, çete faa· 
llyetlnln, iki nydanbcrl fastlas::z de • 
vam etUı;'i ha.bcr \Cri!mektcdir. Mesc. 
J!, dslıa. geçenlerde, çetelerin kurduk· 
lnn bl.r tuzağa dllşen 200 erden mll. 
rekkep bir mUfrez ye mensup 100 A'. 
m.ıın, çarpışma sahaamtlı öhl olarak 
bı:raltılmIŞtır. Almanlar tarufmdan 
legal edilen araZidekl yolla.r ve köp -
rUlcr, Alma.nlarm 11crlemeslno mani 
olacak şcldlde J!lğlmlarla doludur. Ru. 
men ordusundıı, h::ırp nleyhtnn hl;;l~. 
rin ynyıldığm:I b1r ço t numen n:ıkcri· 

nln kaçarc.k l{Izılorıluya lc!3llm ol.1u. 
ğu hn.ber verilmcktcdır. num"n lru • 
mand:ınr, tayyareler tara!mdan n.tı • 
lan Sovyet heyanna.melerinln t~iri 

nltmdıı kal:ın nskerin hususl surette 
ctız h:lpsinde tutulmnsrnı emretmiştir. 

---0--

Amer ika-Japon 
ihUiaf arının 

Sulh yotu i e 
Halledileceği kabil 

görülüyor 
Va.stnı:ton, 25 (A.A.) - Urütcd 

Prcsa: 
Jo.ponya bUyUk elçlsi Amlr:ı.l Na· 

mura'nm yeni Japon hUkQmetlle lsL· l 
ııarcde bUlunmak Sçln ya.kmda Tokyo· 
yıı gideceği zannedllmekt4ldlr. Amlra· 
lln kanaa.Unc göre Japonya ile Amc
rlkl\ Blrl!Xjll: DovlcUcrl arasmclıld 
bUtUn ihtıllı.f'Jann sulh yolu ile llallo 
dll~sl kablldlr, 

Amerikan vapurları 
bütün bölgelere 
gidebilecekler 

Vn..slngt.on, 25 (A.A.) - Rey -
terin tımıifintlcn sonra 1.nsrih c
dildlğine göre, 6.ynn. cnclimeni, A
merikan vapın-larmın bllti.ln bölge 
tere gJ.ddbUece'ltlcrine d.-ı:ir tadiliı.
tI 01\ reye 'karşı 13 reyle k:ıbul 

ebai@•ı-
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26 - 10 •. on 
Namık GörgU~ 

sergıs 2 haz,ra 1dan 3 
ay Oıe I< ar 

Rtr. ÇOK F.IRKALAR DA lfAHP 
l\ADILlYETLERlllıı"tN YU7..DE 
ELLts.INt KA l'BEE'ITİLER 

Bcrlln 25 (A.A.) - Asker1 bir kay. 
nakta.n haber veriliyor: 

Sar.h araştırmalar neticesinde, 22 
hazirandan 30 eylüle kadar 200 den 
fnzln Rus frrkns:ının imh~ edildiği an· 
la.gılmıııbr. 13u fırkalar ya kO.mllen im. 
ha, ya. c r edilml§ veya o ka.d:ır ıı.. 

(;'11' bir inhllAle uğramt§tır ı.ı, dağı -
nık kUçUk birliklerden ibaret ka.lm ,.. 
tır. 

Ayrıca, mUtes.ddlt Rus fırkal:ın. 

harp ltabillyctJerlnin yUzde elllslnden 
fazlasını ltaybotmı:;lerdir. 

Kırkı zırhlı olmak Uzerc 200 fırka.. 
nın ve daha bir Çok blrl!ğln tahrip c· 
dilmiş olması, Rus kıt.'\lan için, ağır 
b!r ltısmı c lr odllen milyonlarca. as. 
ltcrln zıyaı demektir. 

. 
ı· pan~n venı 

ik ısa i nizan11 
(Baş tarafı l incide) 

lan itilaflar iki mUttcfik mille~ 
tin iktmadi me.nf a.atleri arasında 
müsavat temin c.tmektedir. l· 
talya ve Almanya mütckabilen 
iktısndi birer hayat sahasına 

1 

lllakları olduğunu tıınımaktndır
lar, ltalyanın iktı.:ındi hayat sa. 
hası .AJaieniz ile Tuna ve Balkan 

1 
Avrupasınm b~ ·4k bir kısmıdır. 

ltaıyanın iktısadi kalkınması 
meselesi İtalyan endüstrisinin 
inkişafına sıkı bir surette bağlı
dır. Yarın adanın ta.<=ıkın nüf nııu 
tn.mamiyle ziraatlc meş,,ul olabi· 
lir. Bu itibarla endüstrisinin bun 
dan sonra i~f etmesi ve ltaı. 
yanın ihrnç kabiliyetinin daba 
ziyade artması 18.zımdır. 

Romada aktedilcn itilaflarda 
bu zaruret goz.önü=ıde tutulmuş. 
tur: İtalyan ve Alman istihsala
tının ve ihracatının inkişafı di· 
ğer Avrupa Ill"'...mleketlerinin za
rarına olmıyacn.ktır. Bu mem. 
le!<etlerin ticareti ve sanayii de 
rerakki edecektir. Fllhakika mih 
verin tahakkukunu istediği rey 
Avrupamn kendine kifayet ede· 
bilmesi icin Avrupa memleketle
ri arasında ticarl mübadelelerin 
umumiyetle artmasıdır. Bu, kı. 
talar arasında mübadelelerin kal· 
dınlncala veya azaiacağı mana. 
daha ı~uvvctleneceı\: ve İngiltere. 
nin lıEf'!Il.oneyasmdan kurtula
cnk olan yeni Avrupa deniz aşırı 
mcmlek nlerle ve bilhassa Jatin 
Amerika ile mübadclek>rini in
kişaf ettirecektir. 

Tccliynta ~elince A vnıpada 
belli başlı iki par:ı. buhınacnktır: 
~Iar!\: ve liret. mering usulü sa. 
re inde altın artık kat'i ve esas
lı bir rol oyna.nuya.cnktır. 

ltalynn - Alman roli~ranalan. 
nın harp iktıs<ıdiyatı bnkrmın• 
dnn da büyük bir ehemmiyeti 
vardır. 

Almnn ve ltalya::ı endüstrileri
nin inkişafı bu iki memleketin 
ihtiynçlnnnı te_;nin edecektir. 
Esasen A vnıpa Rus menbalarm
dan da. i.stüade edecektir. 

Gayda bundan sonra İtalya.dan 
Almanyaya ve bu memleketten 
1talynya yaptlacü: nakliyatta, 
eskiden cari olan, fiyatların tat
bik edileceğini yazmaktadır. 

Bu suretle fi} atların yüksel· 
mcsinn tı.mcli bir çc-kilde mani 
vlunacaktır. 

G:ı.ydn, netice olarak &öyle de .. 
mcld:cdir: 

lhi nazır tarafından ta.haltkuk 
ettirilen itilü.f iki mıhver dı:;vlcti 
arasında mevcut olan tam tosa.. 
nüdü teyit eylemektedir. !talya 
ile Almanva. ve müttefikleri ara
sında'd i!Wirliği Anglo - &ıl~son 
emperyalizmine karr:ı zaf crin en 
emin garantisini teşkil e:tmektc
d "r. 

Bul'rarintandn zirant 

JAPONYA 
(Dc:vamı Sa. 4 sii. 5 de) 

Albay Knox, bu proğramın, 
Japonya ile Birleşi.k Amerika a
rasınd:ı. bir çarpış.nayı iı•taç e. 
deceğini ve müsadenıenın, 24 sa. 
at zarfında vukuu muhtemel ol
duğunu beyan etmiştir. 

Londra, 25 ( A.A.) Ofi: 
Dlin gece gelea tclgı aflara 

cvöre, tekrar hararetlenir gibi gü
rlinen uzak şark hadiseleri, Lonra 
da, azami bir dikkatle tnkibedi. 
liyor. Londrayı Yaşjngtona bağlı 
yan sıkı tesanüt dolııyısiyle, A· 
merikalılann duydukları kuşku 
ve endişenin İngilizler tarafın. 
dan da nynen hisseditdiği ve 
Tokyo. Çin'in veya Sovyet Rus
yanın :zararına olarak haklı çık.. 
ma.1< için tatsız usullere veya 
sözlere ba.c;vurduğu zaman, aza
mi metnnet göste!'ITl<:ğe Londra
nın da V~şington . ka~~r azmet
miş oldu,...<>ı.ı söylen•lebılır. 

Maamafih, Japcmyanm, yayıl. 
ması -planından sarfınazar etm!,. 
yecc"'ine Amerikanın kanaati 
bul~duğundan uzak şarkta bir 
çatıı:;manın. bilkuvve. tevakkisi 
imkfmsız hale ~leliğine dair o
larak albay Knox tarafın~n ile
ri sürUlen mutalaa, Vaşıngton 
telgraflariyle Londrada. ~n~.1-
diği zaman. hiç oıma1.sa ıkı uç 
haftalık bir sükun muhaf azrı. e. 
dileceği tahmin olunuyordu. Ay. 
nı zamanda, Döruei ajansının, 
uznk şar~ sulhun muhafa:-ası 
veya istikrarı, yalnız Amcrıka
nın elinde oldu~nu söyliyen ve 
bir tahrik veya bir tecrübe balu. 
nu mahiyeti taşıyan uzun tebliği 
alınmıştı. Bu uzun tebliğin neş
ri. Diyet Meclisinin, ikincitcşrin 
ortnsİnda hususi Dir içtimaa da. 
vetle aynı zamanda vukubulmu~
tu Yani o tarihte, general Tojo.. mm ancak Amerikalılar taraf m. 
dan' tavizler verilmek suretiyle 
harbe mani olunabileceğini isbat 
ederek bir p:restij muvaff akı yeti 
göstermesi veyahut Japonyamn, 
emellerini, hrüzcllikle veya zorla 
tahakkuk ettirm~e karar ver
diğini ilan etmesi ıa.znn ~lecek. 
tir. 
Londranın muhtelif mahfille. 

rinde, aym zamana tesadüf eden 
bu iki hadise, bu ~ide izah e. 
diliyordu. 

Pek iyi sayılmıvan diğer bir 
alamet de. Amerikalıların. Rus. 
Jara, VlB.divostok yolu ile m:ılze
me göndermemek hususunda ver_ 
dikleri kararın albay Knox ile Ja. 
pon mahfilleri tarafınd:m başka 
şekilde tefsir edilmeleridir. J~ 
ponlarn göre bu, .Amerikalılar 
tarafından gösterilen bir hüsnü 
niyet eseridir. Al~y Knox'a gi}. 
re, ibu karnr, uza!\: şarktaki ger. 
ginlikten dolayı verilmistir. Bi. 
naenaleyh, buhran, muhakkrı k 
surett.e mevcuttur v~ Londradn, 
hiç kimse, bu buhranın i1.alesini 
ünıit etnıen:ıcktedir. 

\'nşlng'ton, 2:> (A.A.) 

Kamnme Vnkasugl, Sumner Velsle 
görUşmtlştnr. Bu görllşmenln, Japon. 
l'n ile Amerika ıırasmcl:ıkl mnmkerc. 
lcrin devamı hakkında. cereyan etti • 
ğl zannolunuyor. MWDJcnttan sonra 
kandlsindcn mıılQmat tstlycn gazel<'. 
ellere, Vakusagt, .Japon elçlllğlnln ye. 
n1 talimat alıp almadığını söylemek
ten imtina. etmiştir. 

Nc,-york, 2G, (A.A.) 
Tokyodan haber verildiğine göre, 

genernl Tojonun dl}'\1t meclisini içti 
mıı.a davet etmcai ve bu suretle, hU • 
kQnıeti.n siyasetini ml!letln tal'f\-fblnE' 
arzetmck istedlğlnl lsb:ıt eylemesı.. 

Japonlar tnra!'mdıın memnuniyetle 
knrşılımmt§tı.r. Genoral, takip edeceği 
yol :için, Yomluri gibi MIJltarLst dev • 
!et ndamlarnu numune ittihaz edece • 
ğlndcn korkan bazı Japonların, bu su· 
retle, korkulnrmr izale etmiş vo bl • 
n::ı.onaleyh, ann yasayn ve diyet mccll. 
sine riayet niyetinde olduğunu açık 
çn. göstcrmitş!r. 

iranda İngiliz 
zayiatı 
(B<ı§ tarafı. 1 incide) 

lngilizlcr !randa er. nşağı yüz 
kişi kn.ybetmiş1crclir. tran hüku
meti dah:ı §imdiden Sovyctler 
birliği ve İngiltere ile bir ittifak 
akdi te.1-{lifini prensip itibariyle 

Alman 
tebliği 

(Baş tarafı 1 incide) 

Haı;a. kuvvetlerinin gece taarruzın. 
rı Moekovanın nskert tesisatına tev
cih edllmlştlr. 

ln.glllz I~ gemilerine kaT§ı mUca· 
delede Alman hava kuvveUerl İngll. 
terenin doğtı snhlll o.çıklannda hlma
ycll bir kafile içinde eeman 12 bin 
ton hacminde 3 dllşman ticaret gemt
sinl batırmt§tır. 4 bin tonluk diğer bir 
gemi de bombalarla tahrip cdllm*9 
Ur. 

Şlnıall Arrlka SAhlllerlnde Alm:.ın 

savaş tayyareleri Gambut'un §lmaıin· 
tle bir düşman ticaret gemlslnl yak· 
mıştır . 

Brltanyıı. bomb:ı tayyareleri dUn 
gece Almanyanın imal batısı ve ba· 
tısında bazı yerlere yangm ve fnflla.k 
bombaları atmıetır. Bazı mahalleler· 
de hafit hasar olmuştur. 6 dUşman 
tayyare.si dUştırUlmUşt!lr. 

Bem, 25 (A.A.) 
İsviçre matbuatı tarafmdan ne11rc. 

dilen Alman • İtalyan kaynakların· 
dan abn:ın malOmatn. göre, Harkofla 
Rostovun zaptı pek yakındır. Filha.ki 
k:ı., motörlU Alman teşkllıerinin bu 
iki 11ehrin varoşlıırma blrkr.ç kilo • 
metre yaklaştıkları söyleniyor. Bu ke. 
sJmdc, harektıtın aldığı durum hak 
kında, La SUl.sc gıızetesinln Bcrlln 
muhabiri, telefonl vu ma1Qmatı ver • 
mekledlr, 

Donetz hnvznsmın sUrntıc llerllyen 
iı;gnll, Alman kıtaıarını, sUrprlz1crle 
knrşılaştırmıgtır. Bazı mahallerde, rl.. 
cat eden Sovyet!er tarafmdan yapı 
lan tahribRtm tam olmasmıı. mukn· 
bil, diğer bazı yerlerde de, tahribat 
emri dtlşnıan tarafından yerine getı • 
rllmeğe va.kit bulunmadan fabrikalar 
ve madenler lşgnl cdllml§tlr. 

Hatuı. bazı yerlerde, Alman motör 
lU b!rllkLerl öyle sllratll gelmişlerdir 

ki, içinde M.tCı. c;nl111makta olan sıı. 

nayi mUcsseselerlne girmişlerdir. Ay. 
rıca, lsve9 gazetelerine göre Bcrll 
nin iyl haber ala.n mıı.hflllerl, cephe· 
de, gimal buz dcnl.zlnden Karadenize 
kadar, geniş hareket hazırlanmakta 
olduğunu söylemektedirler. 

Diğer taraftan, !nglllz havn ku\'. 
vcUerlrün \'8 donanmasının orta Ak 
dcnlzdo ve ~mali Afıikada artan !a· 
ı:ıllyeltne ne mana. vrrmcll? Fllha.kllta. 
Bingaz.l cephe.sinde barcka.tm tekrar 
başlo.ması ıırifesinde bulunuldu.,ıtuna. 

dair, muhtelit yerlerden rivayetler 
i&itllmoktefür. 

XC\-york, 2;; (A.A.) 

,,,d' 
Fotoğra!Çl Btı> cııııı'l 

Namık ~rgOçU!l 
partısinln hi.IJlaYe ..ı 

.11- serıı· 
beri hazırladıbı 5' 
hnlkevl.nin bOyilk 

Ünited Prcss'in Ku.ihlşe!'den h:ı. 
b~r aldığına göre, Pra.vda gazete • 
si, Mareşal Timoçcnkonun kuman • 
<lns:ndaiki cenup cephesinde vazlye 
tin en<lişc verici mahiyette oldu -
ğunu söylemektedir. Pravda, Stn • 
ıino ve Da.kcyiı.kn kesimlerinde .fild. l~:r.a::~DE::z;sllll"= 
detli muharebeler cereyan ettiğini 
ve her iki t.nrnfm ağn- z::ı)iat ver· 
diğini ilfı.ve elınektedir. 

so,~'\''et 

tebli~i 
( B~ tarafı 1 incldt) 

t'lt tanrnızları pUekUrtmUıılcrdlr. 
\UUN KUV\'ETJ .. ımt l\10 liO\'A 

tSTh\AllfETl..'•ı;JJE 

Mosko\a, 25 (A.A.) 
Resmt Sovyct isUhbarnt aj:ınsı bil. 

diriyor: 
Taze ihtiyat kuvveUer geUrml§ o 

lan Aimanlar 'Moskovıı istikametinde 
bir gedik açmnğa hararetle çalışmak· 
tadrrlar. 

DUnkU Cumıı. gUnU Moskovaya g!
d .. n Uç bUyUk yol uzunluğunda mu· 
harebeler devam etml:ıtir uı:ojaisk el· 
\'armda Almanlar blr çok tanklar kul 
lnnmaktauırlar. Akşama. üoğru (gl 
§ehrl 1stlkametlndo taarruza geçen 
tanklarm himayesinde hareket eden 
bir dllşman kolu bir Rus blrllğlnln 
hatl."\n arasına sıkI§q> kalmI§lır. Bu 
Mrllk cUretkl!.rano muknb!l taa~ 
ıar neticesinde d~ıınm pl~nmı akim 
brrakml§tır. 

Son yirmi dört saat ic;lnde Sovyet 
tayyareleri 25 tank, 80 kamyon tnh· 
rip etmlgler ve dllşmana a ~ır zayiat 
vcrdirmlşlerdlr. 

kalbul etmiştir. AL)IAN ı•JŞDAllLAUI ?:10..,KO· 
Eden. yakında bu hava1ide is- V.'..YA 25 KILOMETI~·~ ?tlr.:SAFEDE y J 

tikrarm reminine ~c-niş mikyas. z A 
ta yardım edecek olan bir ittifa. Stokholm, 25 (A.A.) ındc O 11 

0 k kt d"lw·· ·bildi · ·· •t Moskovnnrn mUdnfnasrnn memur c- 936 scnes (!! ı 
~~ .0.1~ gı~· f •rmeyı UDll lcı.n G<?neral Jukoıl radyo fle bir be· dığ'ım mezu~l)'C't. :ıc 

c .. ~ş·' ndı · J 1,lv:; j~ S · 1 yanna.mo neşeredcrck Mlkta.n hUkCl- tim. Y<'nl ni ııl p 
ım ı raııua, · a, • urıyc- !ıjlkmU voktur. 4ftl 

de. Filistinde ve M(s(nlan geçe- met ~crkezln! sonuna kadar.mUd::ı!aa ~ .. :u-:ıl• 3fıl 
( Baı; tarafı 1 incide) rc..1< garp cölüne kad.ar inkıtasız cUnc-sini lstemiıı ,.e Alman pışdarlan.

1 
6C!> n m 

YAUALl 1TALYAN ASınmı.rmJ uzanan müttefik bir cephe mev. nm r;chro 25 kilometrelik bir mes:ıfe ~~ ~I 
Gofy:ı, 2:S (A • .t'L.) cuttur Bu ccphey~ yazın müte- de bulunduklarını söylcmlfitlr. r: _ "" ~~ ""'>·l'J 
S:ı.l~iycttar m nbalıı.rdan öğrenll· madiycn takviye kıta!arı ve DOS' 1.'AKINl..ARLVDA MUHA- 'li~ "" -G0~ z"" J-lf; ft 

d ğine rrore Bul"'ar hUkQmetı aoo yr:. malzeme gelmi.stir Bunlar yal- REBE şınnETLENDt ~ ~ fl· 
ralı İtıılyan aııkcri:ıi tcda.vi ctmet:i ruz lnofüercden dc~i! Hindistan. MOIOk0\"8, 25 (A.A.) - Ta.ıı Ajan· li:4 Dr. Murat pi ' 
tekll.t cmi,tır. ltal~an hUkümctinln lan, imparatorluğun diğer ı:r. sına cenup ecphcsln~n gelen bir tel. ~ Ueyoftlu Parırı:s,''"" 
bu teklifi kabul etti ı zann dilmel<te j sımlarındnn ve Amerikadan gön• gra.fa göre, Rastof don yakınlannd~ ~ No. t. Tel: 4t6.,ıı 
dlr. derilmi'-'tİr 1 Dlmdi yeni b! rmuharebe b.-ışıamıştır. n..,_""'_""'.,.,.., .... -~ . ~ ..... ~·"·~ 
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ulm ~([ o;ı davası mefhumlara ı •r,_. --------------, 
can verm~k meselesidir atrr-..,s IDEBı ROMAN 

ra • 'iY azan: 

~b. ~~~afı. "dünkü sayıda) 
.. ~ - hır çmgrmk; ve 
~ 0~tararı blr köpek ıruy_ 
~ :aYan uzunca bir !el 

\, '.~. sizi dinliyorum. 
~ ~ bu Çlll3"ımğı kulü 

ll2h-.,r:na asacağız; telin 
~:~ta. bir ucu karyo. 

-? ....,uıında olacak! 
~~ 
' ~ Yok terctimnn e· 
llı.~ ~ l3'r:ım için, h m 
, -wıa·· atamaz Meri Con 
~'a- kalkar kalkmaz 

"' ~~lllgı . <:ekeceksiniz ki. 
-~. ' bırdeııbirc susmu!i 

~n~ dediğin1 yap. 
~ hl:, boğaz ilWıaıbmı lıc-

1 azoı gibi geldi çın. 
)1 

• ~ garip bir to.klide 
~ a, clll{;lrak klıiübc· 

t ~a harekete geli -
trc1t başnıın ilzerınde 
ıre anı~Ynnıa..ı ğı bu ses 

nıv r;l!ordu - . 
~'ll ls 11- • 

' lif.anbula geçtik. Mıs. 
Q. Jla Ç odıılı bir ('Ve çık· 
a ~r ı: ~on:ı naklettim. 
'~oy ta.roİlarmdnki 
.~ı ~ ~O§küne nıis:ıfir ol-
ı 'Df:...... B ' ı aı ~Ler r:ıvn m ıc. 

llııı ha,rC?niz da{;'lldı. 
~ taıarca görmediğim 

' lt~l ona iyi mu-
h bili)ordum. Hiç 

~:ide eski itiyntl<ınn. 
da tekrar aı nar gi. 

,., ıı . 
~~· erı Conu kaç JLr.ıyn 
i c~ liorduhr: 

lılf c~ dl'dinı.; Mercan si· 
derhal gönderebı-

~l'\l.lJah, dt'dilrr, bila· 
~r. R •• ~~enı:z en i) i zev
~~ dolayı söyltl

• iıı .. Pa.şnJar.n bUyUk 
~, Wz lira. tekCf C'Lti. 
l l.L el bir p:ı.ra , d"-
~ de sa tmnk nive-

~ 8oıı • 
ta lxı..<jka bir haber 

lira t~d1f ediyor, 

llal'a 
lıbi; ~ fo .. iltcrcden bi-
."'llııı. rdon..,<i'ter ...,.etire· 'it . ., 

~~~a Mercanı isti
tttilc r defa iki yüz li. 

llııJa ~ bu para aynı 
~ yüz yirmi bt~ 
::ıı. Cdıldi; fa '·at 'ben a 

( ' \' . 
'öyı_ .. :_. 

~ılitXı :uıg1m sözde duru
a ' ~e'rl Con benim ı. 
~tkarıunıyacak kadar 

ı.._ " tır--ddır 
~l • 
f! ~ SCbebini ise son· 

~ ki, bana anlntt•k
ı: 0~· hen d<' gozlerim. 

s ze nakl di30 

E 
• • 
[f'i 

KENAN HULOSI 
şiyle bu ilk ilıtiya.rltk çaglarm ı 
kendin~ yala tu"J)or; bilıa.""'.l. da· 
ha genç gözükm· ·m b'li~ ordu, 
Evdekiler: 

- .Maa.les0 f! dediler: :r.rcrc nı 
bir g;ın için de ol a v~rmcl te ma
zuruz! 

1 
2 
3 

A ,, 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 

1 

&ı 
s 

1--

SOl,D.\N ~\<1 \: 

6 7 8 9 

_J 

Fa.kat paşanın oğlu her hangi 
b'r arzu.suna p::ırmngmı kuvvetle 
basan a<lıimlardan b' ~\ili: l Bir insan (41 Gskl şalr'l'rd n 

E..'nlin (Jlun ki, d~i, ynron biri (4) 2 - Can lSl m ın yağar) 
gün b"lc verse . ..:~ rru:.ıy.m! Bir 1 3ı <ok işe yarayan b r hayvan 12) 
Gotdo rter ki)p kle n.va çıkmaıun B.r n vi !ıu uai gemi 3) Bir cdnt t p 
lezzetini b:..'..senı:ı: hu 1,cvktcn benı tr (2) 4 T salı gor mn kin \-(' 
mahrıım ctımczdlniız: Hem, bir av cylcre verikn ": ıt c:;ı 5 Takmak 
köpeı;i idn ne durgun hayat' masdıırından emir 13), 1r nlıl'lrın 
Hıı.yvancağtzı a.dcta ıyihk \"e şef. bey, ~fendi mnasma kullnndılthrı, 
knt.nizlc öldürü)orsunuz: G k~ın buz tıslUnc konan şey (5) 

Karı koca ev rn.hipleu birbirlc- 7 - Jsknmbll lt!l(\"rtıarmın snyı ltlbn· 
ıine bı.'.lnşttlar: ı·iyle yUksrğl (2) b!nıerce tan yı 1ınl. 

- Si.ze cmn..3ctimiz var, dedi- layıın bir meyva (3), mU:ı:ık not ln 
!er, istedi ~in'z b r glin HC'ı i Co _ rından biri (2l. S - Çan.ık ç~l k 
nu alabilirsiniz ! konuhn yer (3), bir çocu\{ oyurc ~ 

I.;rteci hafuı. Muhsın bey ic-in 3> !l E.,lrnmc (4) tnm11mıll' hl 

oiı)iık bir av günü okıu. Siıliın 

me\ı.imi ;enı b lam.-ıtı. D mirci 
koy ci\.ır-.n~i di'~enli fuc•I ılı.'i -
Jar, .mntzt i · 1"ri v uzun bo.} -
1 rilP. ne'Te' e s:ıklı:.n<:i, darı bel'r. 

YUAHDAN AŞAUI: 
1 T Siy:ıh nd-ım ( 4) toprak < 4), 

2 - Çilc':'c benzeyen bir meyve (3l. 
.ptıd:ı.t ııu nakliye vasıla ı (3l. 3 -
Hasret edalı ,2), Alhh (3), bir mu 
ııik sesi (2}, ~ -- Uz., ın aksi, f5ı, 
6 Bir çulgı {31, kumar Alrllcrln
dcn bl.rl (3). G ö~rUnU nlmalt Uzerl' 

~ z Ye ancak bU' Cordon:illerin 
k.tldırnb lece i ka ı.:ır des"as birer 
yatak gibiydi. Ar~ada il.i çınto.. 
cı geli}ordu, Bunl:ır nv ir~in tu
tulmu~ ki ynrdrmcı l..ö lüvdü. vaktiyle siyahilere verıh.n arazi (5), 

Blıin:ie ihtiyaıt ç ftclcrden ·biri 7 Beyaz (2), iyi (3), (Tl hnrfln'n 
.. ardı. öteki )iyl'cek ve terıno<ı 1 ar, b~.ı. 1. ml (:'.!). S - :BakmıUttan c 
lmtufaruu tru;ıyo'rdu. lv'eıi Con, I mir {3), hn!14 knı.._ruık (3l 9 - Ccrn 
burnu loi ra::ta mü tem dıycn gi. hat 141, odanın girip çılulan yeri (4). 

dip gcliyo:; slirat.le tlc ~alılar i
çine gir'p çıkı\•ordu. Her d:ikika 
ötede beride b1rdeıt°'>ire parla~ a -
c.:ı.k sülünlerin dolaştı w ı hissedil. 
mektcydi. Fakat bu sıra! rd:ı 
~Py ol<lu; köylülerden b. i : 

- Beyim, dcd'; laip kte tu 
haf bir hal var. Y ılacak gibi 

1 

yürüyor! 

Muhsin bey: ~;~;~i~~ 
- Yok canrm ! derli. Sana Ö) le 

geln"3 olmalı! Bı.r de ... u ''ar ki, 
bu av köpekleri tuhnfUr ha! Bir 
iki ay istirahate çckilmi. lrrsc ilk 
avdu hemen yorulurlar. 

- Aman JJeyi.m, bu öyle& de -
ğil pek! B:ı.ı'ksanız:ı., iki tarafa na. 'ı 
wl sendeliyor". 

Hnk:Jroten Meri Con birdenbire • 
durdu; bir ı;a.n'yc köylüleri arar 1 
gibi yaptı; ve yol boyuna hemen 
yıkılrYerdi. Gözleri anide donult 
lnı mıstı. Bil: aralık b fif doğrul -
mak istcli; ytirildiı; bunu ~ apa. 
madı; sendeledi ve düştü. 

Çnntac.ıl::ırda.n b;ri: 
-- B'zim lı:ö)lüler çakal zehiri 

ntı>.:rhı.r beylın, dedi; af,zı köpü'r • 
dü;';'1ne lxı.ktlırsa hnyvnncağız on -
den yemiş! 

Fakat Meri Con un kalkmak \'C 

yürümek hususund..ı her saniye i-
çin büyük bir gayret sı:ırfetti:;-: 1 
belliydi, İkide b!r yarı d~"ruhı 
yoı ; vücı·dundan d "ı·ı ev•:cl ba - ı 
ımu kaldırrnnyn çıılt •l)Ordu. Muh. 
sin bey aP-lamaldı 1 'r sc"k: 

1 
- Vay canm-ı! de<ıl; rokal ze 

hlri ha~ Belki Dem rd~e gölü ı 
liirı:: '• kurtarabilir'z ! 

Mt>!5hur bir cild mutehnssısı

nın şayanı hayret keşfi olan ve 
tBlOCEL:t tabir edilen kıymetli ve 
gençleştirici clld unsuru şimdi 
(pembe renkteki) T-Okalon krcm\
nın terkibinde bulunuyor. Onu 
he: akşam yatmazda.n evvel sü
runuz ve her sabah dahn genç 
uyanınız. Gunduzlerl de beyaz 
renkte (y::ı~rızı To!tnlon kremini 
kullıınınız. Cildi beyazlatır, taze
lcştlrlr ve kadife gibi yumuşatır. 

(Baş tarafı 3 üncüde) 

politilm, lı11kuk, estetik J;a!ılele · 

rinde ınuı sır milletlerin Idrftk t.e
,i~·csine Yannaktır. Bu e.\ iyenin 
dlıi, ıııcflıumları artıl• ne "il,,, 
dili, ne de ''il,, mcfhnmhındır. • 

Munsır millet s"' iyı~siıw ;.:elen 
bir ccmiyet.t.ı• mcfhıımlur j::i ::-e· 
!.ilde miitnlea cdil.('lıilir : 

1 - Ifolkm <1Ui, 
II - jJ<"ri Him, fikir. y:·-;i y;;;. 

nj m<!flmmL-ınn t~mn\'lılleıiııin i-
fn:.h.• 1 • • 

Tiırk millet inin (1il tlD\ :L ... ındn 

bu füi nokt.:ıd ı -ıa.rahnlle me\ . 
cui1ur. ibik ılili h:tkim olal'tll,•ır. 

O, ishnıniş bir c;nn::t dili h::.li ıl 
afac-::' t ır. 

\ <'111 1• yat m ileri süı dügn 
ınc!h mi ıra v,t-liıwe, bunla.ın lıir 
it sm ı bilim lın:ratrmızdıuı ıloğıı

c~ 1,t ır. Uir Ju mı da tek11U. 'e il . 
ınhI:r. I!iıim ha,~t mızdan ılı> -
(~!!.nlnrı, bit. ke!irıe. Jıııllııı• "nim. 
rı:ı:. 

Uir mi :ıl: 
"Ilüyük Millet illedl<.i., İsliklid 

b:ui :. le doğ:ın lJlı· so :m ı rcnl'
lcılir. \'e ~er~eni bir mefhumdur. 
nu nıcflıımm biz. ıtt~ "Kurultoy,, 
ne de ":>lccli i lUrb'ı•san,, lcelime • 
!eril le ifade <'debillriz. 

<'iiı.' .. ii '"'fillct Mccıisi., Jforul • 
':ı~·dnn da, ' ' i\Iecfü.I !\tcb'uscn,, 
d'lr. <!:'l fnrl:lı bk mcfl,,mıılu.-, 

\ın'Ult :r hir fcod:ılitc m<"clbhlir. 
Rıh ül, "'!i et Merlb:, feo<lnl i t ::niıı 
tam zrdr1ı hlr l1!h;yrt a rzcdcr. 

••l'ılc,.li'>i !\l~b'usnn, , bi ze lf.i(i 
ı;eııc-.;inde ba~l:ıyr.11 n • 1922 ~ c 
kadıır ılc\·am eden ll:e'.;ru ti :'l·ci ı.u. 
1ııınu C"'ru;İ.,iı\İ Ye onun :rn r.t l tıı'.;ı 
lı:ıynt ı hııhrbtır. 1'h"'Clisi Melı'u
ı;anla Dli~iik l\lifü:t Mecli--i ııra . 
rnsmdn. mefhum itlbari~·lc no J;:n. 
tfa~ lıliyük farklar '-nnlrr, R•:nm~ı 
hlrlıirlnc irro etnı:?k miiınl>iin ıle . 
ğildir. 

M'e:-hı ··nl .rı !~~at sartlan yn. 
ratır. Milli olana.· millet :ıcl ' erlr. 
~r ıtınkn lcl'Jimel<'rd-e "il,, dcHi. 
nln SO~<'ului:'ll ııranmaz . ( ünl,U 
.,., l . . w , 

ı,. < C'\'i ırm ıruı ıı trgı, ha~ atı {'Ô· 

rfü•ü gNi.de l.alımf't:ır. O hayat~n 
ı-.ızıp ırclcn \ e :'18Ş:> ·nn mefhum. 
lan dilden c-;.ascn c;ı'" .. nmııı ·a im • 
lmn yolrtur. 

ilim Ye t.ckn~k 1:-, ı ıblı!ınına ~e
linoe, hnnda. kaynaM:ı.ra giclip 
l•'r:m!'ôa - A n-uıy.ılı, ingiliı -
AYnıpalı, Alman - An111ı.a lı gi
hi, Tlhic - Aunpalı bir ılll 'hud. 
rctlnr sa1-ı:p olııcab'17.. 

ırı me clcsi, 'l'Urk rcrııi) et inin 
ileri 1emnyüllcrine ccYııJı , ·cnnel, 
mechuriyetincletlir. 

. Sad ri Ertem 

P azar Pazartesi 
26 l.teşrin.27 ı. tesrın 

ı;e\"\'tıl: 5 1 Şenıı I: 6 
lllı7tr : 171 , ll11ır: 17:'1 

Vnlt Uer \'ru;aU F.z~ni Vn.sau ı-;zanı 

Glln .. ,ı 
r..21 um 0.2:> ı.ı t do,.•ug" 

Öğh• ll.C>8 G.H 1 l.rı8 6 ,-l:i 

ikindi ıu;a U.&U 14.~ ~l.S!) 

"'' ını 
17.14 12.l)O 17.1::! l:?,00 

1 ntsı 18.47 ı.s: 18.46 1.S:? 

in :ı)( 1.15 ı ı.so 1.46 ıı .ss 

Koylüler. 
- Ne diyorsum z be im. dedi. 

iy· ler, nemircı 1 n . :i s.ın• uz 'cta 
yrz! 

Fakat yap..'U:ak ha ka hic;: bfr 
şey yoktu; Meri Ccn gözlC'ri kn -
palı b'r halde ağır agır nefe3 alı. 
yor; hayvanın her oakika biraz 
daha eridiği hissediliyordu, Muh -
sin bey iki ön ay:ılklıırmdnn cmuz
ladı; çar.+nl"ılardaıı birini" döndü: 

- En kısa y-0ldan Dem rcikö. 
ye! dedi. 

Demirc.'de, Meri Cona illt t.cda 
viyi yapacak hö~ lüleı buLb !cc • 
~ini ümit e:llyordu. 

Şu sUfinlcr bl'lk' de ku. 1 '1,..l' ::·ı 
tuh:ıfıdır. 1 ·itmezler, ancak görür 
ler. Bu itibarin dn en kapalı uz:.ı\" 
lnn kula.klan, en arı:k uzuvları 
da g0zlerldir. Yanıb mda carma
ı;;!klan hışrrdatarak yürU) eıı bir 
avcıdan çok defa haberleri olma~ 

( Devnm' 6 rıcıda) 
-----------------------

kike. knd:ı.r ntc"e gösterip çekiniz. 1· 
y!C(l sıkarak cevizin ynğmı ı:ılrnrınız. 

ı,,tc bu yağdan da czdlginlz f ı:ulyc:,r 

gezdiriniz. Biraz da korult, vc-y el~! 

nar, yahut sirke koynrak, kırm•zı b -
bcr serpiılLZ, Doğranmış soğan ve 
maydanozla. da U:ıtUnü süsleyiniz. 

- 2q-

1 ,,1emiye bncıln.dı: 
- Ya. bııaz k ·nara g~t de ava•1mun bi.rit.i d::ıha ver. 

ıe~tireyım. Hn •u\!t:! Hıavo! l'l:ıhh, anasıri ı:ırıttığ ım ı ! 
r;~ı l:C>yfim r;i!l ! Hele ir;.itin bak makine n:.ıs•l liipe, IUpe, 
liip<', liıre dı:y, l·~ or. Ucuyor be' E::iyk uzann:ıan pel 
~r \erim! Ôtt. i (' ı· 'ur: l k.'1 ötrde ohmtn!' l rl: rdi in
.. , hr ! Onlarla. ıı • ı,ontı urnın ... . Ne vıyor <l:rııı:. :umut 
ınu~ ~ravo! I' l vrr b • ·· YI.m .,;·sıe yatmı~krn bir ar
r •ut ~ivcb'l•e k n'\im?· ~ ı ı! Al:-e bu .~\·uı ı.<'rdcn bı.;
luyo-f::-unıız' 

Ark"·fa .. rm .rn b'ri kcndıni giıc zaptcd. ıck· 
- Satın ahy,nz! dedi. 
Hay Ganü. "'rmt•du tıkı tırdığı uğzmı hl'rn fiapırdatı-

yor, hem de: 
- öyl" m·? B \ ! l' rı armudu çok c:c·: ·rim ! di.-

) ordu. 
Lokomotifin ~·rt rırı ak d~r·>~lariyle d ılmır; ,,ian Bay 

CunU. uyuldrunn ü lıa ·lrd~ •. ~~· ne ~ a ..... aJım dn Bav G:ı
nUdcn kurtulalnn. divc du ·unuyordum Niha' et nklını.t 
c1ahiy::ınc 1fr fikir eldi Ark~da~lanma r>:öz. kırpttrak: 

- Çoc ıklar! Faydi ir kahve pi irelim! dc:Jım. 
B ,. G1ılU , 1 tı ı veı den arı ro1:;muş ~ihi fırlıyarak: 
- ·Kahve mı·J De ne l:e! .. dedi. 
• ·C'! d mek istedığimi anlıyan lvanovi~ ·ının oğlu ela: 

- Su olm~rlıkt· P E.onra ne kahvesi pi rec.eğ"İz, . diye 
ec\'ap verdi. 

Bav Ganu. ;ıvm pe1dcden: 
- Su mu'..' Siz b 11d n yalıı•z u isteyin! Şimdi bulu· 

rum dl' li , .... ı. n.ı tımandan dı .. arı fırlacı rrz giilmcktcn katılıyordu'·. Jvanovitsan~ıı oğlu k:ı
n .... pcye upuzun y ttı. Biraz sonra Bay Ga_'liı dö~ .iü . Bizim 
l) iliğimiz için ne ı., dc.ır uğrar.mm ve yorulmu::; • >lduğunu 
gosterm k mali:sadiyle. lüzumundan fazla so1•1yordu. E· 
lınde d" bir testi vardı. 

- • "nh~ bu'dum; gö"ı.-dünüz mü? Bütün va!!onları do· 

~1UCiZcLER DOKTORU 
Ya zan: 

PITiGRill.I 
fiirkçesi: 

,.fUZAFFER ACAR 

103 ----------------· 
Zuifc:d <le: "Demek hala ho • 

.şuım gitmek i~tiy<ır ... ·· diye dü
e:iniiyordu. 

l ki gün soma t 'ırıd karşısıııa 
gelip sokağa çıknı, !: ,,' zusun<lan 
bRh:ooettiği zrm~n Zuife:d: 

- Ben f>oka_ğa ı-ıkm2k istemi· 
yorum ,dedi. Sen darJır,Ja çıkaı -
sın ... 

- Ben srninle çıkmayı tercih 
edeı im ba.ba Yeıweni bir hası:
f'~ t1n rn var.: · onu' ~Ja. giyeceğim. 
H»m tl?dım bana mı!tt~~ıl: "Şu. 
nu ,5ı;1eme, hunu öyleme .• " a=
yor. Halbuki S<'n ber.im istcdi
ği•n ı.-ı;ibi konuşmrr.ıa mtıraade e
dilyorsun .. 
Hm·anın sıcak ve )Ol!ıırm bı . 

siklctli genı:lerle dolı.ı olduğu bir 
paza.rd ı. Yüz mctr~ yürumek ter 
icinde kalma!( için kafi geliyo -
du. Judict .ı bir mektup alm15 
olmasına ve inirlerini teskin e
d"<:i birçok J.omprir.1eler alması
na rağmen Zuifold o gün kendini 
}>!'k ) orgun, pek hd.Sta hissedi. 
vcrdu. O kadar ~i Cincinin sor · 
du;'tu bir'~aç suale bılc l[ıyıkı \'CÇ· 

hile cc\•:ıp w·r~me'lİ; ancak lbir
kar. kelime) i gtiçlüitle r .• 11rıld1111. 
dı Sanki konuı:ınn rı.erkezi ani 
bı;. fclr~ ı·~rrımıı;tı .. 

H:ıba li.:.z ş~hirde;ı cıktılar ve 
<l~miı volunu tnld'J0 n yi.iri.ımiyc 
b:ı<>laıfılar. 

1\öl'p" c eft.uli nğacı l'İc:ekler i· 
cinıkydi. Etrafmd·Ai kayalıkla
rı knlm bir toz tn.Jal<asr kapla
mrntı. şurayn t·•ıraya vurularak 
kırılan Gişeler, boş ardalya lm. 
tulan ve yağ lekele"'i r,ilzcl ağt· 
cm etraTında iğrer.ç bir manza
ra tcı:ıkil edivordu. Fclrnt bü
t\in •,u zavalhhğ'a, ::·üti.ın bu çir. 
kinliklcre rağmen körpe şeftali 
a~cı ç;ı:cl~l" i<:'ndc b•ılunuyor 
, .... biitün c- ... -;,,i ııuhafaza e-
d iyordu. 

Cincin;n b~. ınd.ı -.eıJyeni bir 
hasır f]apka vardı . Zuifeld k11.ı-
111 l'linden tutmucıtu. Cinciyi böy 
le elinden tut a rak ge7.dirmckten 
büyük bir zevk duyuyordu. 

Birdepbiı~ a.rkalar:nda bir se. 
sin biitün kuvv~tivlc: 

- Dikkat!! 
Diye bağırd;~ını <luydular .•• 
Zuifeld döndü baktı. Bağıran 

bisikletli bir .gençti .. Zuife1d b;· 
siklctliye yol \·ermek i(iin cadde
nin ort..ı.sına doğru yürü<iü. ya. 
mnda güzel !bir kadın bulunan bu 
gencin kullr..ndığı küçül: bir spor 
otomobil de aksi istikametten ge
liyord u. Ba.ba kız !:açamadılar, 
acı acı fıren sesleri, tiz bir ka
dın feryadı duyuldu. Y<'pyeni kii 
«Ült bir hasır şapka ) erler<le yı.
" ar lamlı .. 

Yanu olomobilin döı;1emeleri 
Lizcriıı<: uz1tı ldı , faJ....at daha !hns
tahanevc \'arılmadıı. can verdi .. 

Zuifeld olduğu y ~rde nareket-
, siz kalmıı:ı, bir sey yapamamış, 

hir tek sbz sövliycınemişti. Di
ğer bir ott'mobil ~!di. kendisini 
aldı. "ff' dise nasıl -.ıldtı ?"' diy..
eorula'l sualleıe afr7..ım açıp <la 

bir t0k kelime ile ecvap vermek 
ıktidannı kendind~ bulamadı 
Dili tutulmll!?tu, 
Vıllnnm bahçesini tükfıt icind 

kf'ndı!'lini bC'kliyen btidil; bir ka
in.balık ile dolu l.ıu.du Derhal 
c:.ıcuğun odasına ... rktı : Cinciyi 
rr..tı~mm üz-..rin~ bovlu boyuna 
uzatrnı, tar, gildirmi;?lerdi ~aç
l.ırı baRı, bir krizantem ~ibi saı ı 
,.e bükl<'liydi. 

Bir ho) lü arkasında büyük bir 
k.• :· r !~:.: ... J halde yavrunun 
reJ!l eni hasır sapkası.u ~tirdi. 

c • 1oterıburg halkı, faciayı öğ -
ı·eııınce mulcessil' olmuştu, Eo'a
kat hep i müteessir de~!dı. Bir 
kı mı şöyle diyordu: 

- ~andeti ba.7.an '>u ~kilde de 
ödı.:mt.:' icab~Jer .. I :er istedikle
rint- malik olanların akıbeti dai. 
ına l ıdur. :!\lilyar.leı Rokfeller , 
.} almzca kadm eüdiinü hazruedE:
biliyor, Morgn.n ancak haftada 
hır giın uyuyalbiliyor. Kon.."lerve 
l't kralının kı7.ı aptalm. anorma
lin bi:i, KontTplnk tröstu reisi
ni'1 o_ğlu dn Sing- _ S.:ng 3ı apisha
nelerinde nıo..hp\ıs oulunuyor. ln
s· n büyüklüğünün J·efarctini şu 
veya bu lit'kilde verırıi\-e mecbur . 
dur. 
Kazayı yapan şo.t ör ilk korku

:'-'U ~ecıir<likten ffinra kendine gel. 
diği zaman ucuz kurtulduğunu 
aııla!nakta gecikmedi. }<~~r Zui
fe!di qiğnemiş olsaydı, tali mu
hakkak bir fcl!lket olurdu K ü
<:iı~i.i <;iğnediğ'i için ~ki yUz. bin 
~iling para ce7.asın:ı <'.arptırıldı, 
nalbuk~ Zuifeldi çiğnemiş olsay
dı. si~orta ~irketlcrinin elinden 
yakasım km tarama.zdı. 

Zuifeld hiç ağlamadan ve bir 
tek kelime i>ilP söylemeden kü -
cüğün cesedi lb1 ınd:ı biklivor -
du. Odada hi<; k·m~nin b U'lu n -
ma~ını istemiyor ve kendisinden 
ha§ka kim içeriye ~İi"Se b ir h are. 
ketiyle dışnnya çı~arıyorou. 

'rnmam otuz aıtı saat oenesi 
göğsü üzerine dü~mfü; oidıığu 
halde c:~u~ın başucunda dur -
du. Diz G()kmüş. yavrıeunun kü
cücük elini avucu irine almts, 
gozleri masumun küçük sarı lba
ş.ma dalmış, 6ylece dalmrş dü. 
şü~r. en ufak bir hareket lbi
ll!""yaı)mıyor, ancak zaman za . 
mnn başını kaldırıy\lr, sanki ken 
di,ine uzun müddet yetecek b a
\'ayı toptan almal~ istiyormus 
•!ibi derin derin g-öofıis geçiriy·or, 
sonra bnnı ağır bi:- kabak gib i 
tekrar göğsü üzerine düsüvor -
du 
Küç~n soğuyan elini bir ::ın 

ıt;in avucfan i~den ayırmıyor
du. anki bu ı:ekildc ~ıavatmdan 
rocuğa ha rnt gece~eğin2 inanı
yor verahut :vavrnnun cesedin
den keooinc ölüm\in g-oomesini 
!Y.?kliyordu. 

Cenar.e kaldırm.ı tes~tilittmda.n 
iki memur gelerek Ct)Cu~n cese
dini tabutuna. koymak ;ctedilcr .. 

(Dcvamt var) 
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itırdı, \'agondan atlayıp Sırµ.a kavRa etmek istiyordu. 
i'alıı Mnan kanı sako drğ'il ! 

Faka! volcular ona mu~aıı<l~ etrncdıler \'• : 
- Hi;-,t". u. lu dur: B<ıV Cami, bir skandal cıkarma! 

~ırp hud~ıdunn ~irmcktc ohluğun.u:m unutma: diye onu 
ıkna rtnıek i~tiyorlardı. Bay Ganil: 

- E ! Sn b:st"nn girersem. 111' ~nnki? Beni korkutacak
lar mı? Amma . livnitsa·yı unuttular mı? diye bağırdı ve 
B:ıy G:ıniıni.ıfl .li:-zındnn bcımba ~ibi bir lcüiürfırladı , 

Yokıılnr: 
- Bizim vagonlaı ımız karanlık~~. Sıı om bunda ne 

'ı\,ıb·ınnli vur? dhP onu t~:kin ctmiye çılıı-ıyorlardı. 
J3U\' G~nü: 
- l\.ımin' Onu:. mu? B n onları tanırım, dedi ve ba· 

f;lnl ... alladı. 
Her kompaı1.ıı:.ana biıer mum \Cıdıler. Birkac:: da 

.ı'.ımbr.yı yakmıya muvaffak oldular. Tıe:ı har~ etti. 
Yolcular pcnccre1e'l€ mı.ın. va.ğı damlatarak mumları o· 
t urtt• ılar 

Uu. ~·::ı.~onlarm ılk Bul ,arla ·tmlması idi. 1kınci Bul. 
gnrla~tı .. ılma ise d;.ha ili: geceden itibaren yapılmıva baı;;
bdı: Düt\in helfi.lsr (affedersiniz ı birer c:.ı.ınaşll hn.ncyr 
üönmfü;tü ... 

~e ise :.ız.atr.u)ahın. ~ırbistanı gectik! Lakin sessiz, 
~edasız ~cçtik sanmayın! Ohu. Bulga'r o ka<lnr Mi dr>. 
ğildır. Bay Gani.ı l1er fı rsatla Sırpls.ra Shvnitsıı'yı ha 
uı !atarak ~nları kızdn. maktan hali kalmıyordu 

~Iacanstana ~clmıştik! Bumda da bir va~onwı U! 
J,.1:;rlekleri tutuF>tu, "Hay! Usta gibi ci.zi hışunlar alsın !" 
uzun muddet durm;ya mecbur olduk. Hele Il!!:ayet sön· 
dürdil\er de yolumuuı devam edebildik. ııacalar ise, gül· 
mcktcn katıl.ı yorlan.1ı. Çünkü bizim Bulgar seyya)lı ol· 
duğumuzu bıliyorlardı. Biraz sor.rn vagonun ttkerlekler' 
ı:;ene tutuştu. Bu !!efer vagonu tmıf!ıe bıraktılar da. bi1 
de yoluınuıa devam edfıblldfk . Bu yemeğin kendi adını dıı. ııöylıye· 

yhn: Fasulye P•) azının gcrçc ı i tc 

budur, 
la ... tıın. Nıho.~ et l 'martımanın birinde bir testi gördüm. 

Tam tc tiy kaH dım, f{~tireceğim zaman, kndmın biri: 

Bay Ganii, ıbaşl~4 dcl'a da seyahat etmiş old\Jlundn• 
ilk defa se ·ahnt eden seyyo-lılara iza1ıat veriyomn: 
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~ Haftaıik Radyo Programı l J 

26.10.1941 Mtizık: Marıılıır, 12.00 Kon~ma: Nr.. 
tlA \"ekflleli adma Y. Müher.di.s ~a 

1 
mık K!per: Cumhuriyetin JR inci yı- (Baş taraft 5 i"®e) Mercan gözlenin! kapamak üze

reydi; her §eyden evvel onu bir 
köylUnün eline ulaı;trrmak lazmı. 
rlr. 

Muhsin bey kendi kenc:I;ne: 
"Uğursw. btr gUn!,, dedi, Sonra., 
köylüleri çağTr<l.ı: - Öğleye ka· 
dar Demirciköyde olmalıyrı;! dedi. 
1''n:kat ük defa Meri Conu bırak
tığı yere g-elir gehnez bil'denbire 
dUl'du: 

26 - 10 - 1911 ~ 

.. w ·"~~ SABAH, OGLE VE ~. 
,Her yemüten 10nra ıGndo üÇ clrfa m~ ~ 

~ 

,33 MUzik: Hafı( mlızik, 8.45 A

:ı.n.s, 9.00 Hafi! nıUzık ve mar,ıar 
J 1~ Evin ı;ıı.ati, 9.30 Hılfif müzLk \e 
lta.qılar, 12,33 Pe,rev \e takıılmler, 

12.45 Aj:ıns, 13.00 'l'UrkU!er ve oyun 
havaları, 13.~0 Rndyo 1111.ıon orkestra. 
sı:. lS.03 Raılyo cnz ve tan"o or!<es 
lraar, 18.40 Piyasa r.:ı.r!:ılıı.rı, 19.()1) 
:-'asıl heyeti, 1!1311 Aj.ın"l, l!I i5 Ser· 
.ıest 10 daki!,a, ıtı.5'i Solistler, 20.15 
Konu.'11la (Meslekler kıınuşuyor. 20.30 
Nihavent ve Eviç mnkaınh:-tnd!!.n 
~arkılar, 21.00 ZJrnat Tnkvimı. 21.10 
.,arı,,ı'k şarkılar, 21.35 Ankara So:ır 

be.har at yarıijla:-ınm net!cc\"ı-i, 21.4~ 
Oda mUzi@, 22.1)5 Dans nıliz'!l, 2~.30 

Ajan3, 22.45 Anadolu Ajansının spıır 

ııervis!. 

!ın1a :>:d.fia işlerim!z. 12.211 Btiyı.tk d~. uzak bir tepeden, dikenler a· 
Millet Meclls!ndeld mernalmln nAklon ,rıwı.D<ia, oo~rın iki kat sürüıı
neşr1. 1:::.so Aj~M. 13.i:i ~enlonlk düK!erini gliriirlcr, Naekim, meşe. 
p•l.).,r~ın 14.·Hi An\.;ara Hipodromun. U~in yan,ntln, d)kenli. otlarla. uza· 
hkt mcrasim~n naklen Mı~ri. 16.30 yan yold'\ b:ı- tıınesi birdenbire 
Kapanı~. 17.00 Anadolu A;an"ır:ım ga· parladı. Kırmızı ibiği, güneş al
zet,.lcr için yazdırma. ~erriır .. 17.30 tmda içerisi kan dolu bir taştan, 
Mım Pi;;:m o:ıun Cumhuriy"'t Rayra· ıJya.dar bir tAştaıı faıa.~.dı. Hal -
tnı fevlcııll\de çekilişinin Ankara 16 bulri Muhsin Bey iki 88attcnberi 
mayt~ Stadyon•undım naklen nııort. onlaros.n birisini arıyordu. Bir sa· 
lS.00 ı::ııat ayarı. ı ~.03 !<'asrı :ııu.t, Ttiye, M er: Conu omuzlarından ye
ıs 25 Konu~ma (l>;ı; poıitM:a hı\dL<ıe. re bıraktı, ho.yvanın ilk hız mefla
leri). 1S.4!l l'taı..!vo ç:•"'>Cıık klUbU, 1930 1 resinde, tüfe~ birdenbire ~l· 
,\jans. 19AS Ser~ .. t 10 dakikn, 19.5:l l tarak ateşledı. Barut kendin~ 
l'~ıı:d köçc:i~ ha•:al:ırı \'e o)•ıınlarr. mahı;us o hafif-~~ ~ııı:ııaz k?-
20.15 Radyo gazetesi, 20.~:S Bir halk j kuyıı ç.ıkar?ı. Sulun, _:leride,. bir 
tUrklisll oğrenlyoruz: Öğ'renllrni1' tllr fundalık lç.r.de baş~ geld1, 
killerden I'otpuri. 21.00 Ziraat tak Köylüler dıiı;tüğü yere doğru 
vimi, 21.10 G(!nçlu S\'ing takımı, birdenbire 1'oşu§Dluşla.nit, Fakat 
21.30 Konuşma (Sağ1t'-' ııaati), 21.45 s•ğ' gözüken fundaltk, iki a.dmı Ö
~lyaıı~tıcumhıır ba.ndoou 22.30 Ajan•, lede ~alılar ve ya.bani otlarla ka· 

~~~~~~~-~----~~~--~~~~ 
- Con ! Merl Con ! diye bağır- .~/.' 

dı. Sesi titriyordu. Meri Con or· ai il ~ i s z " 
tada. yoktu. ~ö;:lüle_:: . . ,~ ~ç •s z a 

- Cins köpe.it böyledır bcyım, ~ A ~ 
dediler; muhakkak bi.r çalı dRıin- ı~ B p tb i B bıP-8118 ı 

27.10.1941 

de can Çe~yol'. orsa .: ıraa aöes a ~ r .ıı,tıı,· 
Buna rağmen, köylüler onu Her pazar saat 14 ten 18 e kadar kıymet,1 ~ di11 e• 

ramak ~çin dağıldı. Hiç bir ses ve ~ bay ve bayanlardan müteşekkil (saz heyetuıı). i• fi 
i.83 Hatıl parçalar, 7.45 Aj:uıs ha 

berlerl, 8.00 Hafi! parçalar, R.15 F.vin 
ıtaatl, 8,80 Hafif parçalar, 12.33 Mü 
zJ.ık Kadınlar fa!<TI §11.rkıları, 12.45 
A:faruı, 13.00 Kadmlardan fa~ıl ~ark•. 
lan, 13.30 Karıı,uk program, 18.03 
Dans nı\lzlgi, l~.::o Kemençe v"' tan 
burdan 1111.Z eserleri, 18.45 Fam! beye· 
b, 19.30 AjanJJ, 19.45 Konuşma: (Dr. 
Y&hrettin Kerim Gökalp: fn.-an ve 
cemiyet haya.tmda ıııkıntt ile mlica . 
dek). 20.00 Keman ııoloları, • 20.15 
R•dyo Gszetesi, 20.45 Bir halk tUr 
kUılU öğ'reniyonv., 21.00 Ziraat ta.k· 
11ımi. 21.10 Muh~H!. ıarkı ve türkC.. 
ki', 21.30 Tem!!il: Kmtgil Allc.,f, 21,45 
RMyo aeıılonl orkc~t.raar, 22.30 Aj~ 
~ • .ft> Daruı mü7.iği. 

h--·-lıkh bi inilti . "ti.1.mi '<l 4 • r.k•' ...,..... r ışı • ~·oı u. ·~ mek fırsatını kaçırmayınız. Kıraathanemiz ı,. 
Fundalar ve çalılar s:ıkindı. Ara\ ~ 'h ·ı 1 · l d T 1 
srra bir böcek sesi kulağa çarpı- ı\ .. -1.!~~ aı e crm sa onu ur. e : 22308 

30.10.1941 
rı.şıyordu. 1·ki köylilden biri sa~. 
diğeri sol taraftan yürüdü; .im- l .. -...~.~ .. ·~ ..-::.Arı:'... .....: :9'. 'Y. :...: .. :"r'. :"'.1': 

yor; ıbu sesler fundaların en üc- '"' '"" "" ,.; ,.; • '"' ,.; 
ra köşelerinden du;ıılur g~bi o
luyonlu. Aym sani.yelenle ibir hı - • 
~ koptu; ve meşeliğin sarp bir 
tarafmdan yerde elirünen bir 

28.10.1941 
7,31 Ha.tif program. 7.45 Ajana ha· 

beltııın, 8.00 Hafit program, 8.15 Evin 
...U, 830 Hafif program, 12,30 Prog· 
nun ve -.at ayarı, 12.3! Halk iıavtı. 
lan (Da:nıl ?.Urna), 12:45 !stiklA.l 
Kup, 1%.50 Ba,.we~dl Dr. Refik Say 
damm bayramı aÇan hitabeleri, 13.10 
Ankara hıs ME-ydaııındakl tezahiira· 
tm ıı.altlen MFİ, 14.10 Ajaııs, 14.25 
~alon orkestrası, UUJO J'Upa. 
Dil. lT..80 Anadolu Ajanııtnm Guete 
ıw aı;la yazdırma servitıl, JS.00 Sut 
&J'll!'I, 18.03 Fasıl eazı, l!'.330 Kon~· 
ma.: Aclliye VekAJetl adına Dr. Bur. 
t.n Kad: lt uncu yıla girerken Cum 
lmrfJ"lt ~liyMi, 18.50 P..adyo caz ıw 
ke«traar, 19.30 Ajam, 19.45 Serber.t 
'.M daldka.. 19.55 Uvertürler, ~.15 

RadJ'O psetui, ~.45 Oyun hanları, 
(Drnıl, Zuma), 21.00 ZirııAl Takvi· 
1.ııt. 21.10 Düğün tUrl<Ulf!rl (Kadm 
~· %1.30 K~a (100 .,ene ön. 
ce .... y~ıyorduk), 21.45 Kll.,l:k 
Tan ıaftziği programı, fKoro), 23.30 
AjılaB, ft .45 Cazbe.nd. 

29.10.1941 
7.33 Hatif program, 7.45 Ajan..,, 

8.00 lılal'flar, 8.15 Evl.n saati, S.30 
Hatn parçalar, 8i5 Konıı~ma {Dabl· 
liye Vel<AleU adına Ali Rtza Üııai: 

Daıblıt f§lerfmiz. 9 05 Zeybek havala· 
n n halle oyunları, 9.SO Konu~ma : 

7 .38 .Mar. \nr, 'i.4:5 Ajanıı, s.oo Hr. 1tansrz<lı! Her ı,ey, ve bütün ne. 
(ı( milzlk, ~.15 JO;\'m l!aati, 830 Hali( IJ in.tlar, nk~t \"alüt bir tu, gibi 
mU1.ik prClf;'r&mının de,·amı, M5 Ko ~rtl~iyordu. 

nuşma: fktrsat Vf'iiltlett arlına Şevket Sadece Jı:ök aralarında kUçük 
Stlron·n: tı:tıııat \"ekfllc.tlnin Far.li· i.:ıi<.;ük b'.r !.Akım menlwer vardı. 
yet me\7.Ularma umu-::ıl bir b:ı.t:·~. Bunlar yer farelerinin, yahut ga· 
ı\f)-3 Halk ha·;a\ıtrı ve oyunları, l>.SO 1 rip tabia:Uı kunduzla.rm oyu'klarıy-
7.l~aat \"ek.Crti adınıı Rahmi Öke, dı, Çok defalar da 9Ü.lünlerin giT.. 
Cumhurlyetıml:~ln on $ilk;r.inci yıur- ı lend.ikleri yerdi, Faka.t da.ha f&a:· 
da. 7.irat başarılA11m11:, 9.50 Unrtür- la arama.ya imküı yoktu. Çilnkti, 
It.r, )!ı '\ ı MiinakAt!t \'t"kı\teti admıı -- · 
Dr. Rüçhan Akıncı: Miba~:&hH ,,ıe car; orkestrl!..l!ı, 19.30 Ajan11, 19.45 
rlmlz, 10.20 Mü7.ik: Sea!onl.k Pn>['• Türk mtı.arlt Ce'!lliyeti adına Faruk 

ranı, 10.4:S T1!m.sil, 11.30 GUmrilk ve 
ln!ılsıtrlar \'elt.11etı adına Hürrem Şe· 
ren: GU.mrük ve lnhiı!arlar ı;a~nımıda 
Cu01h11riyııt HUkQmetin in 'i.ı8.ı!"rı1arı, 
11.50 Riyaıı(!tlcumhur bJ.n;Josıı, llıllt 

Marılar, 12.15 Ticaret Yek!lcti adm& 
Celll Yarman: Dl.itıya htı.rbi kllrşıMn· 
dtı. Ttlrklye ticaretinin görüıı04 YC 

mi.u&&ı, 12.33 Köy türkli'eri ve &&bil 
oyunları, 12.45 Memleket ııaat ayarı 
ve AjAruı, 13.00 Saz ~rlerl .,. tbrkl'• 

KurtuiU§: Türk Maart! cemiyetinin 
kunılU§u, gayeıei, ça.Iışuıa.Jan, 20.06: 
Yurttan se!ler, (Der leyen: lılur.atrer 

Sarıeöuın. İdare •n: Mesut Cemil, 
2v.15 Radyo gazetesi, 20.4!1: Pt'hlinn 
h&valarr, 21,00 Ziraat taJcvimi, 21.10 
Rıımelı ve Serhad U1rkfileri, 21.30 Ko· 
nllı§m"': Şiir ~ati, 21.45 Radyo Mnfr
ni or;.estraırr, 22.30 Aj~. 2:: . .c; Dana 
mfu.iği 

31.10.1941 

7.33 Hafif pazçalar, 7.45 .Ajan,,, 

8,00 Senfonik pragnm, 8.15 Evin aa · 
alt, 830 Senfonik program, 12.33 Saz 
e~rler_i, l~.45 A jan., 13.00 Şarkı n 
ttir kU!er, 13.30 Kancılk program, 
13.03 Fuıl heyeti, 18.40 Radyo mng 
kua~t.eti, 19.00 S:onUf1Da (İktll'ı&t aa· 
ati), 19.15 Rad70 ..;tng .kuarteti, 19.SO 
A j&ns, 19. 45 .KHıılllt T'llr1r. m llz iği, 
20.l:i Radyo ..-ıeai, 20.4~ Muhi.elit 
~ııtmt&r, 21.00 Temidt. 22.00 Radyo 

~r !~ ~r~e~ 2%.30 Ajana, 22.45 
~ N.\oa orluıetr'MI. 

1.11.1941 

hayvan doğruldu. 
Muhsin bey: 
- Meri Con ! diye haykırdı; 

Me .. ri Con! 1 
Hayvanın. evvcıa başı çı;Junıştı .• 

Hal.sizce kuy~'Utl.u Mlltyordu; ve 
ağzında vurulmuş bir sülün var -
dı. l''a.kat bütün ibunlar b:r iki sa
niye içinde olmuştu. Mercan yol 
başma. kadar yürüdü; çantaların 
dunluğu yere geldi, avınr bıraktı, 
nefee nefese düştü. Köylüler: 

- Yiııni seneden.beri çantacı -
lt1c yapıyoruz, bc;im; dediler; fa
kat köpeğin böylesini de görme -
dik. 

Muhs:ıt bey yere eğildi. Meri 
Con yaşıyordu ; hayvanı tekrar o
muzladı: 

- Kurlarıı:na.k için daha va.k -
timi?: olmalı! dedi. Alnından yere 
iki ter dMJlam dü~ü. 

Hakikaten Mercan nk.58-llla doğ. 
ru kurtulmuştu. Ertesi günü de, 
köpeği .sa.tıp sabruyacağan sonı -
luyordu. 

Hayır, .Mister Bravırun söyle
dij:;i ve bir çoklamnıza daha ko _ 
fay g'€>Jen isimle Meri Conu sa.t
madmı.. BugUn de yn.'ltyor. AlW1 
)c1&nwt ederse ilk kar meırsiml 
yaban ördeği avmıı. çtkacağrz! 
-İşte :r;ni a.v köpeğimin haya.-
1mdan w dki vak'a! 

lil~AN HUL0S1 

Bir ev kadını aranıyor 

Ç..ocul.;J;ıu bir t..'V için ~iz bir 
kadın hlrmet~I a.rnnryor. lstJ~enı"

rin .\nkara l'.nddeslnde Vakıt Ki· Maliye VeklıJetl adma Hamdi Ö1gil• 
rel: 1939 A\Tlıpa. H•rbinln ba§lama 
..adan evvel 'l'e sonra.ki devrel~rde 

cumbı.ıriyc-t maliyesi, 9.50 Balet mü· 
zili. 10.00 H:onu,ma: Hııari! Veklileti 
adlna thsan .Sw:ıgu: Son yıllarda. ms. 
ant hayatımız, l0.2f> Karışık tUrkli 
lv, H>.i5 Temsil, 11.30 Konu~a: 

• !er, 13,30 Konll§ma: KI7ıiay kurumu 
admll Mftm taz Faik Fenik: Cumhuri
yetin on ıt&ld2inci yılı zıırl'ındıı Kw.ıl· 
ayın yapm!J ~duğu yardrmlar, 1~.50 
Hafit progr&m., 14.00 Kon:ı~a: Cu.m 
huriyet Merkez: b&nkaın adma Sanr. 
ber Tanyeri, Merke:r. benkıuıınm Cum 
huriyeUn. 00.leki.zinci yılmdald ~aı.,

rnaıarı, U.20 Hati! ıı<)lolar, 14.30 Bf'
den Ter'biyeıti umum mndürltlltil adı 
na Celll Dinçer: Beden terbjyesi:ıln 
bir millet l~n kıymet ve e.b~mmlyeti, 
H.50 Marşlar, 15.00 ~tık eeirge.me 
kurıımu adına. Kırklareli Yebu.!u Fu· 
at Uma: Çocuk E4lrgemc kur\ım\H'lun 
çal1,fD1ııJ.arı, 15,20 Çocıtklar: ~n mü
zik, 15.4j Türk hava kÜnınm adma 
Erzurum :Meb~ıı ŞiikrU K~.:ı.k: Tllr._ 
lfava Kunımunıın çalı:ımalan. l&.05 
.Mar:Ia:- ve hafif parc:a'ar, 16.1G Ko 
n~ma: Ulusal J.A.ono:ni \'il ArttınnP. 

kurumu atlına AnU.lya mebuıııı Nu· 
rullab Esat S'ilme.r: Milli şuur ve Mitil 
~!ar ol:lra:• t.Uarrur ve iktl.sa :, lfi.35 
kap:ı.nış, 1 i .30 Anadolu Ajıı.nstnm fı:'t . 

z~~ler fç!n yıı.r.dırmıı. servisi, 18.00 
Sıı.'\t aya.rı, J8.ro Radyo ca~ orkestra· 
ııı, ( Jbrahln1 öı;ı;Ur ve Ate§ böcekle· 
ri), 18,30 KOntl§ma: Yardım ~venlf'r 
ccmly~ti ad~R "Mebrure Aksoiey: 

7.3S Hafif program, 7.4:S Aja~. 
s.oo• Senfonik proıg?ı11m, 8.15 Evin ııe. 
aU, 830 M'.ü:lik: Senfonik program, 
13.30 Tl\rkçe p!ı\kl:ı.r, lS,-15 Aja.n..s, 
H .00 Ttirlcçe plAklar programmr-ı 
!~inci kı.amr •• 14.30 Anl:ara. Sonbahar 
at rarI§larmm t11.hınlnleri, H,40 Riya· 
seticumhur band09U, 18.03 Çitte tuıl, 

18.40 Radyo caz ve tango orke.tnuıı, 
19.00 Kona.,ma (Kahramanlar saati), 
19.15 Ra<lyo caz ve tango orkeatra.st, 
19.30 Ajsn.s. l 9.45 (İtl,e ~ati), 19.55 
Karı~ık :;arkı n tUrl<tller, 20.15 Rııd· 
yo ga~tMi: 2045 Muhtelif makamdan 
aarkrlar, 21.00 Ztraat takvimi, 21.10 
Dinleyici istekleri, 21.45 KODU"1'!& 

( G&ıUn meseleleri), ~.00 Radyo Bt!· 

ı.,n o:-.kestra.'f!, r.?.30 Ajans, 22.45 
Radyo ~lon orkeııtra!!t. 

tabevtnde Ba:r Behram:ı miirac:ur.. 1

' 

i l 

Slbh&t ve lçtimat muavenet ftklleti 
MhDa Dr. ?~ki Na.str Bttrker: 18 yıl· 
hk d.ıhl \'e içtimai çaıL,ma. 11.60 

Yardmı Sevenler cemtyct!.:ıiıı gayc..qi 
Ye bir senelik ı;Al~ıı.ıarı, 111.~0 ?J'ı . 

znc Rıı.dyo caz: orkestru<, 19.00 hü 
rıuşnıa: Dertletme s.ut!, 19.Ui Rsdyo 

- 26 

- Şimdi P~eyi kovalıyacağız! P~tcy• geçtik mi -
\Tjyanayı; Prıı~ Viy:;.r.adan ötedir - bütiln b•ı \'~rleri rcez. 
dim. Parmakla ss.yabilirim. 

Ufak İ"ta.syon!r.r<la durmuyorduk. Büym:lt>ı inde İ"" 
trenimize yol veri1;nce\'c kadar duruyorduk. ZE>n~in Mo· 
raviya ovalan h~rkooin nazarı dikkatini c:~lhetti. Fevk;:· 
iade gu1..el iı:;lcnmi~ tarlalar, ı:;cni=- ve ıri: ...t>i hah<-elel', Bay 
Ganüye bile i'.fora' yanın Bulgaristandan ü~t;.n o1duRunıı 
itiraf ettirdi: 

- Abc biz dl! i9}iyoruz amma, bunlar .ııı bizden aşa. 
ğı kalmıyorlar. ş~ı:a değ-il, herifl~r ı·ah:;ıy~ılar. 

Fakat, ).faca .. ir.rı methE"tmı>kte pek ilerı t!ıttiğilli ~n
lıyarak ilave elli: 

- Amma. nafile! Onlar C'alıi;ıyorlnr, '\emceli onların 
c;ıkardı~mr ··iyo:-!'' d 0 di. 

Yolcu!u;;ıımu6 koıneöyasız ·:!çmedi. Bi~ - İ';€n. \'an. 
<;O, Filijo ve- İvanm a.sn'nın oğlu, (onu ta~!c!ıııınızr z.an. 
retmem), birinc.1 mevkiden bir kompartımar.r :.:~al et· 
ıniştik. Yamıll'L-0.,,ki ikinci nıe•:kkic Bav (;aniC r-e·:~lt'· 
leı-i pek bol ohm bıimc r.1:<ad, ~io,.·:e veı·:(1snı:.~ti Bıw l.· • 
nü v,aliba accl-:?liklc he~ hek· ine yiyoc~k ;; .. ,.;1p:a "um.ıt-
r.ıu~ ol::ı.cnk ki: · · 

·- \be. nilıa.wt BulPıırız! Bim·rmı;7ı zl.Y~tlt-nıt>H\'j7., 
Berikinde:: biıa~ ehn'?1<, (jteı.·in:kn biraı ı e\r: ·r; insa;ı 
geçinir <:ider! Ne o!ı>cal: .. cl!yoröır. 

Hakikaten Bav (':a.'l.ü :c;k i .~i '!t'<'İn<li. Dşt!arı P.?.y 
Geniiyi.i ~·iye-cek. i1·eceklc ıı..~n·lr.dılar. Bay Gıır.ii is~ on
lar: iatahla J·arısw nt('C;in \'"•tarıoe•·\·,. .. l•k ·'ı!~i,-:., zivai~. 
ledi. Fakat her ~cy,rı 1.ı;r ı:;orııı vat'<lır. 8ihaw·ı· koı~ı::.ulw 
rmur.ın lle'\!'aiesi ·bitt 1 •• Dam:-crıı.1ar ~.l.dı. ı Bir vanlııilı· 
ğa mahal veı'll1•me1< irin '"Un" &-:•:!;, ~ •im ki. I";ı.m3.cö: • .:- · 
lar daha. yaı:ıasın Bulgari tan. ur~~! Ver b;!n .. a~~'TIH ~
!atayım be! ı 'ra ! nidalariyi,.. Dragoman ve . 'ivnit:-ıa'dan 
~rken boşalmıf1tı.) 

Bay Ganü b:z;ı.-: koınpart!m:ıru1 'yı:.m•~mı..-~ wltvlı. 
B11.ştaJ'l birr.ok sebCJJle-r hı.luvordu. Ya k;b!'jt !.:ıth"ôt·. \·a . 
hut mkk!inin ağrıdığını eöyliy~ek bir kMeh Jı:onıyak ta. 

• 

-!'7-., .. 

lan. 

SAHtBl : ASIM US 
Basıldığı yer ; V AKIT Matbaam 

Umumi neşrivatı idare eden 
Refik Ahmet Set.-enriı 

lep ediyordu. "K~a ka§rna, çıktr <>ealc bcı.şmn.!" dedik~ 
leri gibi, Bay Ganü da 'bizim kompartnna.ndan :ı.yrıJmaz 
c;lmu.~tu. ),rkada.şiannr unuttu Zaten. nesine lazımdı? 

- Bir :;:eyleri kalmamıştı. Nevaleler yenmiş, ~araıılar i<;İl· 
mişti, Bizde i~ ~kür Allaha, b!r ~eyler ·mıunuyordu. 
Bit!!e bile İ!!tfU!yonlarda satın alr~~rduk. 

Bay Ganü de, ~~üs hissını tatmm etmek maksa
d4yie aldığımız P,eyleri tccrUbc etmek fırs:?.~mı kacır:rm· 
yordu: 

· - O ne. frıüm mü? Bravo! Bak sen! Y:ı. bir salkım
etk verin ookayou? Hem! Güzel! Bravo! •. 

Bay Gantinün her ~i öğrenmek ve tanımak an.usu. 
cınu. ~izim yiyeoekle-rimizle, konyuğnuızla, t.tıWn tabaka. 
larmu~a. iilfet. peyoo ettr..iye ~ediyortlu. lc;imizden bi· 
rinin sige-ra. i~m~ ham'landtğını gördüğü ın.•"lan Buy 
Ganü: 

-- Btt tabaka KaA:as ~mü.şünden mi? di\·c Eordu. 
Arkada.şmtı7.: 
- Hayır: Vipna mamulatından! d;y~ cev:ıp wn-di. 

- Öyle mi? Ya ver baka.yun! Tse, tse, tse: bak ~en! 
lc:ind~ tiitUn de, \'?,~. Bul~ar fütiinii değil mi·: Hı avo! HP
le ~ıır bir ,q~ara a rayını! Bende Aigara !{:lğı<lı var! I .i • 
zımM bura-danın! 

. B11rada olduğ·wnı tıö~·lemiyc hacet yo!ı:t.·1. Çı:nkü: Çiz
melerinin kokucur.G~. terli \'1.i-OU«unun ~;7esifü: ra\ iha
sı;;dan ve büfün i:ana.pe}'i işgal etmeyi krurt:elen müteca. 
v!zka:-ane harek~tii".dan bfa, onun ouradrı o1duğ·nnu hi~se
d;w·rduk 

· O. iiklt>n kar.apenin kenarıııJa oturuyordu. Bira:ı: 
:ı:cı·,.·a dr.ha ra~ı::ıt vturmıya. başladı. Daha ~~rıra ic:..e onun 
ı:f\d bir \'azi 'et alab;lme!'!İ icin iicıUmi~n k.ır·rki kana
ı~d'! cturma.ı_;,!7., fronO\itsG'nm oğlunun da onun yeri~· 
m~ "oldu~u kana.penin kenarcığ'ında oturmas~ ıdr.ımgeli· 
:rord-ıı. Bay Ganü ise tuna hiç aldmıı etmiyor<!t:. 

ffü:, Bay <;a nür.ün işi rıc dernl!(>ye v:ır l•rac.:ıi!Jnı an fa. 
rn.ak m akaa.diyle her şeye taha.mıni.il etmiye kar:ır Yerdik. 
O da bbıim ,,u ~gayet halisane ~ir surette 

1 
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lstarıbul Deniz Komutanlığından : ~ 
Refah vapuru şchlUcrinden subay, gedikli crbe.§ ve <ırl~tı•l'l-

ğır.da çocukları bulunan ailelerin acele komuUınltğ'Ilnıza trıU 19'4' 

,.J~: 
..4.skerl Posta 790 Satınalma Komisyof1ıı rl 

tllbı-" 
1 - Birlikler ln;,aatı jçin 10 metre miktıp kiremit altı 

adet ildi ve 1:5000 Mnrsilya m~ll kiremit alınacaktı:-. sl 14 
2 - Talip olanların 27 Birinci-teşrin 9U ~~~~~si gUnU '' / 

kırköy Askeri Satmalma komisyonuna mürac~ 

ŞiRKETi HAYRiVEOEN ./ 
Boğa.zıçJ vapurlarına mahsus kt§ tarifesi l Son~JJı ı»ll cıı 

babından itibaren tatbik olunacaktır. 
Tarifeler gişelerde satılmaktadır. 

lkr:unf)-c 

l 
1 

2 
6 

20 
40 
80 

400 
coo 

8'J:>DO 

50.000 
20.000 
J0.000 
5.000 
:?.IJOO 

J.000 
500 
JOO 
10 

2 

VAK iT matbaası 
Kitap kısmtllı 

edip ta nz İffı 
9enid8" 
açmışt ı! 

Kitap, mecmua, g:ızete basar• 
TabileT nS\ n'l1,,;\ A; .... ;;; isleri alır· 


