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·önönlY9nün dltlınkltlı lh1öt8b~~G 
~a, 29 ( A.A.) - Cümhurreisi 

İıınıet İnönü, bugün Cümhuriyet 
' lkıilnasebetile Ankarada Hi.pod
. {'ı>dan geçit resminden evvel aşa. 
~1l:'beyi irad buyunnu!lo.rdır: 
~ııli vatandatlanm; 

omuzlarında ıerefLe yülc:eeliyor. Milli İra
demizin bütünlüğünü korumak için lıe. 
pimiz çetin vazifelere hazır buluD\lyo-
ruz. 

Aziz vatandaıtlarım ! 

Dünyayı sarmış bir engin bsırga. 
nın türlü tesirlerini biz de memleke•ci. 
mizde duyuyoruz. Büyük yangına bu. 

nın ilk şartı, yangın ortasında Yll!&dığı. 
mızı biran unutmamaktır. Çok mahsul al. 
malıyız. Her teyimizi idareli harcamalı • 
yız. Her okulda, her iş yerinde, her tar. 
lada, her :zaımandan ziyade çalıımalıyız. 
Şuurlu, çalışkan ve kahraman milletler, 
ancak bu devrin baklandan gelebilirler. 

Büyük Türk milleti, 

gemiyen ileri bir insan cemiyetinin ida. 
residir. Cümhuriyetimiz, mile'.:imlizin 
kendi taliini doğnıdan doğruya idare 
etme$i, milli iradeyi ancak kendisinin 
kullanmasıdır. Bugün bizim Büyük 
bayramımızdır. 

Bu anda bütün vatanda~larımla 
be.yramlatmaktan çok seviniyorum. 

Q!a. bubranrnm geni! sarsıntıları 
l~nç ve gürbüz lıir milletin, bü-
1 nıilletinin bayramını kutl11-
~ llaanlığın ve barııın ıen yuvası 

nınıız, kahraman evlatlarının 
latmamamn çardi, ve bütün dikkatimize Cümhuriyetimiz yüksek ülkülü, te. 

Milli bayram, §anlı ordumuza, izci 
ve talebe eviatJarıma, kadın ve erkek 
bütün vatandaşlarıma kutlu olsun.,. rağmen bulaşırsak şerefli vazife yapma - miz ahlaklı, vatan yolunda canını esir -

~·,....,.~~~.~~~ ........... ~~~....,.~~~~~ ~~ .. ~~. 

la a. ıdı 

tıkaradaki merasim istanbuldaki- merasim 
~ 

.lUC;) dıı.ıımdA hitabesini lrad<'dlyor 

(Ya~ S füıcü sahi/ ede) 

~~ru 
1 

Payı harbi Rumen Demir 
e~a maksadına Muhafız lideri 
Planıaştırmak Oldürüldü 

'~aliyetler 1• 1 tokholm, 29 (A. r\.) - ı:oyter: y Tldnlngen gnzctesinln Berlın mu• 
~~.a , ha.biri Rumen demir muhafızlnrının 

~~ n : ASIM us 1 lideri Horla S!manm katledildiği ri. 1 
~ "' ııı...._ • • vayctlerinln Bcrlinde deveran ctU • 
~ ~"'-l'ıt;·~qe ikindte~rımn ı ğlnl bildirmektedir. 
ıı.~i!le da. Alman ve Ru· 1 1 "l.tUkl l'f Alriıanyn ile $o\'- Mubablr, resmen teyit cd ım yen 
~ oir rivayete göre, Horiıı Simanın de 

&; il b Smtla b1r kanal mir muhafızlar tnro.!mdan kaUcdl • 
~L 1111 &~ ah ctmlslcrdi. :Cn 
~ıı.~ .. ~ i(l"ilatma . göre Bal. le.n general Argentlanunun oğlu ta • 
,,ı.:'4'laı llradeııize b:ığl;lya-

1 

rafından babnsınm intikamını almak 

\i~- 1ıf.~Pb\nli için Berlin m:ıksadlle ôldürmllş bulunduğunu da 
~ ~ "'ihnetıerl arasında Ut\.vc etmektedir. 

1ıı.. Yaııılıyorda. lleın ,;__,;__ _________ _ 

' :;ı.ıc tı\rnanda ynpL .. ı ta.· H • A ı ~~l\ ı\.~}.ı,n bn iş b:ış:ırıldık• ' er 
~"'~3~aıun Danzig 11-

Ri 
din e 

icum. uru 
i ten sonra 

Yazan· H ikmet Müni1 
R EİSİCÜMHURUMUZ, za

mana. uygun • ve her u
nınnkl g'bl derin bir hikmet ve 
kavrayış CC\'hcriyle dolu canlı, 
veciz !bir nutuk söyledi. Zaman 
deyince, yaşadı:ğımız devrin ince
liğmi ıgözönüne getireceğlmiz ta
biidir. Bunu hepimizden iyi gören 
!nönUnUn sö-Llcrintle biz hem dev
let reisi basiret;; hem halk lideri 
sempati ve nüfuzu; hem Şefkatli 
bir ba'ba nasföati. !buluyoruz. 
Reisicümhunımuz bize, devlet 

gemiS:nin sevk ve idaresi yolunda 
gösterilen azami dik:kaıt ve cesa-
reti canla.ndırrrken. necfü halkı
mızın en güzide örneklerinden bi
r i srfatiyle gUndclik hayatmıızm 
plfuımt çi-ızyor ve birer birer her 
\'utan cvladma yüksek, görgülü 
bir ruh ve fazilet ilhnm ediyor. 

Bu SÖ'Ller filha:kikn bfz'm gün
delik haya.l!mIZm en ki!fayetli reh
beri olncs.k; 1nönUnün to"k, canlı, 
kavrnyışlt erkek sesini bir dakika 

Ruslar 15,700 esir 
verdiler ---o---

Moskova 

bile hii:tırnnuzdan çıkamıWtsızın 
mesaimizi art.ıracağız. 

"Ci.iyVhuıi~·etimiz yüksek iilkii
lü, t.cnüz l\hlaklı, vatan yolunda 
eanmı esirgemeyen ileri bir in
san eemlyelinin ldaresklir.,, 

diiıakü g69lt nwnlDde 

(Yazm ! in~ 

Biz bu µlareye lbaşıınwda lnö· 
1 

nü gib.l fiC.flerle elbirliği ederek. 
m tutarak hak ka7.andrk. Bugü
ne kadar böyle bir bağlılık ve ~ 
zim ~ayreti içinde bel' türlü fcda-
knrlığa hazır ıbir z'.ıhniyctle çal1f1· ı: 
mı<> olan milleti.mi-L ıiç'n }'ine ça- k J 
l~mak, yine feda:k.ii.r olmaktan bnnı"m o·· ~em 
dııluı. göğüs kabru·treı bir •"'8Zife . 'L:... '-f 
tn.~avvur edJe'bilir mi? 

tnönU, milotine lii.yik bi.r şef ol. ._ _________ yazan ' hakki tarik US 
mak meziyetini, !bütün ha.yatınca 
eserlerile isbat etmiş, kuvvetli, dav u 1 
seçme ve her tUrUi tefnhUrdcn a.· 
sil 1:i:r tcvazula çekinen müsbet 
ruhlu bir lbüviik insandır. Biz de 
ona layrk bi~ vn.tandnş olduğu- I 
muzu dün olduğu giıbi, bugün v~ 
yarm da isbat edeceğiz. 

blzim radyoda cv'\'elkl gUnUn öğle ncıır.iyntı bir bayram da.,"Uliylc baf 
lamı,ş. bunu rrflk halidln dUnl<U fıkramylc öğrendim ve davulun sesmı blP.e 

yalnıZ uzaktan dnğil, yakından da hoş gösteren fıkrayı koskocaman, gUm.. 
bUr gümbür, davul kadar kocaman ve da>"Ul kadar gUmbıırtüıU bir O.Ccrlne 
hak etmiş gördüm, davulun §ehlrlerde uğradığı dev'lct dU..'}k\\nlüğ{lnU bu ~ 
satırlarla canlandıran san'atkAr muharrire yürekten teşekkür etmeliyiz. 

evet, "sayLSı bilinmlycn nsırlardanbcri dedeleriınlzln mllll eğlencelerine 
ve zafer ııenllkıerlnc ortaklık eden, beraber gürleyen ve beraber kUkreyen 
bir ses!,, "hem dUnyayn meydan okutur, h~m lnsanm içine şefkat doldurur.,. 
"davul bizim iyi, fena günlerimizin canyoldnşı!,, "onda her sesten ve her 
davetten ziyade bir ~ınıı toplayış, her smıf halkı bir tek duyguya bağla· 
yış, brr ruhta btrleştlriclll.k hassası. kuvveti vardır.,. 

, '''ıta . Ken;on limanı u m u mi 
~ tııu. 5

JYle birleşml~ ola- G •• d•• 
~.ıııcı:e llalbkla Kara· ! kararganında ece ve gun uz 

Sovvet 
ordusu 
Düşmanı iz'aç 

etmektedir 

bunun içln milli törenlcrimlzll\ ilk gülbcllglni çekmeye en çok yakışan 
davuldur. bu ses Yll§ı bilinm!yen zaman iJe sınırı belli olmıyan mekAnı kap 
ıaniış bir tUrk O.lemi duyacak ve geçmişleriyle geleceklerini b~rb!rt~1c an
laştıran, blr ruh zlnclrlnl bağlayn.n parola olarak yaşayacaktı. türk dlli gibi 
tek hecelerle A.mir bir acciyesi ol&n davulu, kendi yerini almaya mUll blr 
renk ve ft.lıcnk almam zaruri olan wrenlcrimlzl açmaya çağıralım. 

siyasL tarihimizde onu bir zıırnanlıır blr i.stikltı.l alllmetl gibi tanıdık; 
bunu davul.n. çok görenler tokmağının teslimiyet emreden dcltl.lctlııl olBun 
noş g<ircblıirlcr. · ~~~~· :::lı~~~ ~~~: Tu·· rk general- şiddetle bombalandı 'le )~Jr ta 1'1, Cebelutta.rık, 

~tl1ı.ı k bo~lanndan 

.--:·· Uarı ortruian kalkmış lerini kabul etti 
~~ ~_lll!ıtıen • • ."'-'k "llh gnzetelenmn 
\lı_·~ı-... ni'lett.fkleri teşcbbUs 

1 ~ !l~·ı " arkası gelmedi. 
.~ltık~ a.ııt::_şılıyonlu ki Al 

\·~ liaradenlrl blr-
rötılq "'~ıpnnm mihver 

ht.ı &. .. .m. 6 da.), 

Berlin, 29 ( A.A.) - D.N.B.: 
Alman Führeri ve Alman baş

kumandanı, umumi karargahın. 
dn Türk generalleri Ali Fuad Er
den ile Hüreyin Erkilet'i kabul 
etmiştir. 
(~ SfJ • ..+ Ml. 6 da), 

---o--

Leningrat 
24 saattir topçu 
ateşi altında 

man ta
ar uz arı 
püskürtüldü 

(Y~4~) 

bana. kalırsa ben dnvulu şehirler için yalnız bir tören davcUisi olmakta. 
bırakmam: bir köyün, ilk demlrbn{ı bir davul, bir radyo olmalıdır ve ber 
resmi veya yeril tatil gUnll koy bUdccslnin vazifclcndireceğl bir adam köy 
meydanında veya paz:ır yerind" köylUyü, köy dellkaıılılarını, köy çocukla
rını davulun cemiyetçi musiklallc beslemeli, radyo ile de bir merkezin, k~ 
d!Bt için atan kalbini dlnletmelidir. · 

bugün türkiye nutusunun üçte blrl kavaldan başka bir musiki llleti ~ 

mUyor, ı~trolyor. ~en haziran göıteffe ......,._ poelerde ua&ktaa •· 
len dawı ~'klrlnln ne olduğunu eordum: 

- ya.prak toplayıın tUtUn işçileri! dediler. 

(.Devamı &ı. ~ 3ll. l tJi) 



------------------------ - · A a ı~ 
lngıiiı 

taqqaı eteri 
Jtr Alman vapar 

lla l eılai 

Istanbuldaki • 
merasını 

..alo .. attı er 
L<mdra, 29 ( A.A.J - Hava 
zatttinin salı akşamı tebliği: 
Salı günü Manş ve şimalt Fl'Q.ll 
merinde yapılan kegif UÇ\11 • 

tarmda. avcılarımız düşman avcı 
yyareleriyle ~rpışarak iki ta

aesim tahrip etmişlerdir. 
Dünkerk bölgesinde mavna1a · 

fa ve diğer hedaflere hücum e 
ctilmia, Berck hava meydanında 
)Perde, bir düşman avcı tayyare. 

tahrip edilmiştir. 
Sahtı servisine mensup Hud • 

90n tayyareleri, Tenıdıelling a • 
Clklarmda bir düşman kafileeini 
bombaluutlardır. 

Bu harek~t neticesinde, tayya
elerimi.zOen hiçbiri noksan de 
ıldir. 
Pazartesi ~u yapılan ta.ar 

duz harek~tı esnas·nda, avcı tay 

1 
yarelerimiz tarafından ile;: dile -
maıı avcı tayyaresinin daha tah· 
rip edildiği ve bu suretle, ydW 
.. altıyı bulduiu, limdi tabak 
kut etmJetir. 

Alman 
den zaıtılar ı 

14 inqiliz gemisi 
nallrdı 

...... (.A. .A.)ı 
Alman denlaltııarı, tam ı.amuıe 

OelıeJUttarddan İni'U-.,. 1R • 
~ ola 14 tnams tieant pmı_ 
iılal batırmıflardır. -.ıntarm bacılm,,. 

7ekbu 41.000 toall&todur. Kw. 
"'11 bir hlma7e albad& bqhmrna)a • 

ratmen Alman 4enlsaltd&n bu -llerl altı lblUk bir takl.pteG 
... tunu ederek batırmat& mu 
:wıllü olmufl&ı'dn'. BmadaD lıqka 

katllen reta1tat ec1eA bir torptto 
mtalıdıl ele batmımqtlr. 

erllla-. lltltlGI 
lttr nmıa 
Birçok BIU ftr! 

Nwyork. B9 ( A.AJ - Oti • 
: Birleşik Amerikada Arkan
eyaletlnde llddetıt bir kua
lıOpmQltllr. Birgok 61.a ftl'o 
• Maddi hGAr&t da blymdlr. 

COmhıniyet bayramımızın 11 bacl 
yılcMSntımll, dlln yurdun her tara· 
flDd& oldUtu lfbl §ehı'lınlP.de de par. 
lak meraatmle kutl.anmıftı!'. 

Bu mtıııuebetle ,eblr, mab&hm er. 
ken ııaatlerlnclen itibaren b&7raklar. 
la dcmattımıttı. Saat 12 den itibaren 
vall ve belediye reisi doktor LCltfl 
Kırdar, Tlll79tte ecnebl devlet mil· 
meutllerlle 19hir mUmeNilltrlniD t.eb. 
rlkleriııl kabiıl etme:e ba§lallUftır 

Vlllyettekl merasim bittlkten sonra 
vali, Takatmde yapılacak bUyUk ge. 
çit rumtnde bulunmak o.ere vllAyet. 
ten a)'ftlmlıtır. 

T&kaimdekl merasime saat H,10 da 
latikJAJ maralle başlanmı§tır. Vail. 

bandosu iııtıld&I maqımızı aaımat• 
b&şlaml§, mJW magımız hUrmeUe eöy. 
ıenlr ve d:nlen1Urken §anlı bayrağı~ 

mız da teNf direğine çekilm.l§Ur. 
Bayrak çekme t.Grenbıden 80llra 

vaıi, refakatinde orıeneraı l'ahrettln 
Altay ve P. relal Reşat Mimaroğlu oı 
duğu halde kıtaatı teftlf etmlf, {arka 
da§lar, bayramuuz kutlu olsun! ı 
temennı.tle bayramlarını kutl&IDJfbr. 
Bundan aoııra ceçit rami bqlamıt • 
tır. Bu muaz&&m geçit resmi, vali, 
orıgeneral F&brettln Altay ve partl 
reiıılnia husurunda yapılmıftır. tmıl 

ıeven •vattan tıqka trlbC1Dlerde 
Korpner&l c.mu Cahlt Toydemir, 
Koramiral ŞUkril Okan, Korgeneral 

OlmlnutJe& aee1I - ......... teeld edlFor· 
tOrtın bqlamudu wnı. J&Dlllcl& or Rottıı Alan, TUımseneral Kema.ı Ba 
du matettlflerlnden orpneraı l'ahNt. lıkuldl, Yenl ı.tanbul komutanı 
tSa. Altay De ı.taıı.bul part1 nlal Retat tompaeral RUat Katraoı. Ora tda
Mlmarollu oJdutu halde OUmhu • re komutan nlıdll tUmpneral .,.. 
1'119t &1ıldell önUne gelmlftlr. Mera.. Yugan, '1'\lmgenenl Zek&t Ok&ll, 
8lm bllflamUdu evvel üldqe vUl TOmceneral BUdU IUa 'Ouet, 
yet, belt417e; pır.rtl, a&kert maJc•mat, 'l'Qmplıeral ...._ Tmutepe. Tim. 
ıuıııtn1ert w nvU ı:.te1cktUier na.. general t.et Abalur, '.l'llmctneral 
mma ao kadar oeıenk kOGJDUfta. va. Ytımnl 'o1'911bf, Tllmgener&1 Kemal 
Uda t.pa ordu mutettlfl, parti re. YafD'ktJ.19. 'l'lmgener&l ~ Tllr. 
111 ve merulme lftlrak edecek yirmi ker, Tulb&J' !aman Hakla Te1qJıt Ue 
den falda general &bidenin etr&fmda dlter general ve o.t subaJiar, kor. 
yer alm•br· A.blde, çepçwre ancak,. diplomatt&e men1111p mlaflrler, .._ 
lai'l& ku1&tıım11tı. Saat H,80 da ,.hlr h1r mecıı..1 ....., partl ve lıalıUYle • 

CJlıglrdfllmlll Oblllurt,.ı .,...... 1 
dır, labt clillkat edlDllı ki blrimtsln 
ld (1) 11 Olaöu.rl19t, bll1mSslD ki 

Ne d .... eu 7 1 
ll) hal 
Aoa'ba (11) liı JU&nl6I' ouahurtJ• 

tba (aha) olclalunU ulat:ID&k ~ mt 

~·~' :ar ...-te, 'bir blraballe, bir p.pka 
~ kenöllııe diJeree (r) lı bir 
cUmhuriyetl ele ad alabDtr. ömeı adların 
m&Aalı olmaal pıt cleiildiri takat 
c~t 19 1lıfl!l& blııetl) ~en 
bunun te1'tfQBunda ve dolaJlliyle im· 
ıa.aatıda bir 'bll'Uk ol1ba adi& olunur. 

(Cllm!ı111'lj'et) mf. (CUmhurlyet) 

.. 

mt? Bil (il) De (Olmlturlyet) blltJO. 
ru.z. tmll ıtgatl de llJ'le JUDUfbr. 

Bu ıµoabca kellm.edetd (C) D1n 'l'Urk 
teOYldinde alclıl'I ...u hart de kendi 
teılbltbDISe aere budur. 

(1111) heottfntn medlt O!UfU d& bu 
heo&Jl bloelttltl l9ba llltan Jaeoet.r 
al'Hmdakt thenk 'hlılc••Dı\luı da (ctl) 
Uat8D. gOrt!mek lhtnJı: kald811ne cs. 
unundm'. 

o balde (ctlmhurlJet> demeli, ccaı· 
hUl'tJ'et) dememeli. 

rl memnıblnt de )'el' a1m.lflardı. 
Geçit resmi, kız ve erkek lzcDerln 

ta§Jdıklan bayraklarm tribllnler ö. 
nünden seçltlle bql&mlftır. B&yrak· 
lardan sonra kıZ ve erkek talebe, kr., 

zılay hemflNlerl, p.Dlı or4umusdan 
piyade alayları, motorlll, zırhlı ala~· 
ıar, mot.Orut blDdll'Dmif ala)'l&r, at. 
lı ve motartU topçu alayları, .Uvarl 
aıa.,ı.n. fea ve jandarma blrUkleri, 
beden t.eıilıtJul mUkelleflerl, aporou • 
ıar, n.tı tefekldUler nrayla t.rlbllnler 
öntlnden pçmlflerdlr. Men.elme lftl· 

bara.reUe alkıllaµD11~. 
Geçit resmi 17.80 da bltml§t1r. 
tstanbuı, n (AA.) - Halk eum

hurtyet bayrammm 18 bacl dönUm 11· 
lını bllyttk bir .1evk ve nep ile kutta .. 

makta4ır. lfebıin mullteUt 8ellLtıerlne 
lu1aan ldlntUerde, batlpler, Tllrk ln· 

ıow. .. Jl:tllrltJlnfn ... JaJmet1 '" 
lı.ttlnlqtlnU t.e'bartbı .wrea hitabe 
lerü babm.mUflal'dU'. 

Gece, - IQlne 'bllrblll8f Olan ... 
,. IJdslD her kiSfeel pltll pml parla 
mMtadır. 

r&k ecleD latll&t, pnk trlbQnlerde sut 19 da taJuıba m8)'dN'ft'de• 
gerelaıe ıtıserslhta on bln1...,_ ftbUl bqbJaa MI' fener alaJı terttp edDIDlt 
dq taratmdall aman samaa ve 7eryel' tir. 

-

Ahmet Dündar Jraclaaoı lweltet gü-
kararla§tırdığmı, pasaportunu yap

ve yol biletlerini tedarik et' 
itittiii liNa eeviaciaden ne ya· 

•llm 'bilemedi. Kendi.pelllPOfrlwıu zaten 
-ayclanberi hu:ırlatımt bulunuyordu, ay• 
ftpm'la aynı gün yola çıbbilmek için 

skliP biletlerini aldı, muayyen giin 

Edebl 
roman RMRA LO Yazan : 

1EFIK AHMET 
SEVENGIL 

havuhmu CaJata nhbmma naklet
erlenden vapura liriP kamaruma 

• Semra Hanımefendinin teaitjleri 
dan görünmem!k icin semi banket 
e kadar da ortaya s*mW 

11 

yine onwı pefinden aürlltdenip meçlı'Qle ~ 
geJiba yeni bir fdakete doiıiı gidiyonwı o 
mahut eon Büyükdere ıezintieindea dönüt
te leni bqmdan savmak için ben eize tıele
fon edeıinı demifti, telefon etti mi) Belki 
aeYaıbat hazırlıklamım veıdiii tela, arwnda 
imkan buı.m.m. belki teı.mn etti de beni 
evde balamadı diye diİfÜnüyomm; teeelli. .. 
Keneli lrmdine uydmdugun bir tme"L .. 
Semra Hmuqtefendi memleket dıp aeyalıat-
lerinden birinde .eninle benıber bulunma
nın zevkinden mi haheetnütti) .. Cidelken 
neye haber vemıedi} .• Şimdi, §Üncli. bir aa
at pçaİD, VÇUr limandan aynlim, kaıaa
zanclan chtan,a çık. yemek aalonunda Sem
ra HaımnefelMli ile kaqdq, g8receksin, 
genç, talihsiz ve becl>ahtaclam, görecekainl,, 

Ahmet DUndar diıDainıdan mı. kal>in· 
den mi, maneviyetinin karanlık ve eararen· 
giz bir köteeincleıi mi, hatefclen mi, nereden 
geldiğini tayin edemediği bu uiumız sesin 
aabibirti yakalasa sinirli parmakJanm hid
det v~ ihtillda boğazına ıeçirir ve onu bo
lardı. karrwattnda- btıenlP ~ bu bir 
saatlik ?aman ona \litie. ~enmek bilmiyen 
\,jr aNr bfJ'9r •17J.1r. .,elilt ÔMit ltı)ly, ~ 



VAK 1 T 

1 ~ ~ oo a oo ~&lID ~ ~ ~ ~-® rı] 
Ilıca- Palamut hattı Milli Piyango 

HükOmetimiz tarafından mübayaa edHdi Mlllt Piyangonun l941 Cumhuriyet 
Uııyrammo. mahsus fevkalG.dc çekillşl 
dUn Anlmrndıı. lpodromdakl törenden 
eonra saat 17,30 da Serglevlnde yapıl· 
mış ve çeklliş1 kalabalık bir halk 
l..'iltlesi tn.klp ctmlşUr. 

Anlcara, g9 J A • .A.) -;:- Aklığı- memurl~mnm ,.e h:ısusi mücssc
mız ~~e ~ore: devle .. tarafın- sat mensuplarının ve Edremit 
dan mübayaa .~len Ilıca - Pala- halknun huzurlariylc ı.'}ietmeyc 
mut !hattı bu(nın saat 15 de mUl- açılmıştır 
ki ve askeıi ve bir kısmı devlet • 

Toptancılar 
Urfa Yağlarını 
saklayorlarmış ! 

Trnbzon yağı ıfiyatlarrnın men.~ 
memleketlerde yükselmcsi :üzerine 
tstan'bul fi~at murakabe ikomisyo
nunun qa fıyatlnrn. kiloda 16 ikuruş 
zam yapnınsı ötedenbe'ri muayyen 
farklarla yekdiğerine muvazi fi.yat ı 
aln~ U.rfa, Gazi.nntep hatıtiı. veje
talin fıyatlarınm da yükselmesine 
bir vesile addolun.mtL5t,ur. Son gün 
lerde piyasn.da, bu yağların dn i.ı
yn.tıanrun Trabron yağı gibi yUk
selece'9 h1sscıdilerek toptancıların 
ynğlanıu satmayıp saklııdrldan ve 
b:lzı scrma.yednrlmm da st.dklnr 
tertip ettikleri görülmektedir. Bnk 
k:ıllardn nıevcu~ olmı Urfn yağla 
nnm bitmesinden so:ırn. ıın.sıl bir 
vn.ziyet hasıl ola.cağı n.Likadarlan 
düşUnJürmektedir. 

Bu vaziyete, yaptlnn ş kllyetler 
üzerine fiyat mu:ra.krubo lkomis~ 
nu müdnhnleye ~lamıştrr. Mnl
l:mnı inkur· ve satmak istemiyen 
tacirler hnkkmda derhal tahltlkata 
ba§lınıruı.kta ve 7.3.brt tutulma.ktn.
dir. 

Harp okulunda 
bugünkü merasim 

Anka.radan bild:iri" ldi - . ~ g:ııne gore, 
Harp Okulundan bu devrede me
zun olanlarm ayrılış merasimi ıbu
gUn sn.at 14,30 dn. Har.p Okulunda 
yapilncaktır. 

Merasime .t.st:ıkJal Mn.rşryJa ba.ş· 
lnnac:ıktlr. Smıf blıincı1.crlne mU
kiı.fntlar da~, okulun yaş 
kütüğüne !bir çivi dahn çaltılacak 
nlay saneağr birinci smifa. teslim 
olunacak, bmıu Hnrp Ok.ulu Ko. 
mutanı !kurmay albay Mustafa :Ek. 
remle bir talebenin nutukları ta
kip edecek, törene Harp Okulu 
marşryla nihayet verilecektir 

Bundan sonra davetliler~ bir 
çay ziyafeti veril~ektir. 

Alacak yüzünden 
Kasımpasada Küçükpiyalada 

lVIektep sokağında 1 nunıarad~ 
Kasımpaşa iskelesinde arabacı_ 
oturan Emin adında birisi. dün 
hk yapan Ismail ile bir alacak 
yüzünden kavgaya tutuşmuştur. 
Kavga sonunda İsmail cebinden 
bıç~m çıkanmş ve Emini kar
nından ağır surette yaralamış • 
tır. 

Tehlikeli surette yara alan ı-:_ 
n:ım hastahaneye kaldmlnuş, ca
nlı yakalan,mıştır. 

Sarhoşlukla adam 
yarahvan 

BiT arabacı bir ay hapse 
mahkfun oldu 

Edirnek:ıpıda otw-an at"Qıbacı 
~üseyin Koç, evvelki e;cce sarhoş 
bır halde yolda. ,::iderkcn, yaruıı. 
dan bir kadın, biraz sonra dn 
Abdullah namda birisi-ge~tir. 
Hüseyin Koç !hemen ,Ahdullahm 
koluna yapışmış ve: 

- Giden kadına ne diye laf ~
tryorsun? diye küfretmiştir. 

A'bdullah, kendisinin bu kadın
la alfı.kadnr olına.dığuu anlatmı.. 
ya çalışmış ve bu sırada Mehmet 
Yılmaz ndmd;ı. birisi araya gire. 
rek kendilerini ayırmak istemiş. 
tir. Hüseyin Koç bu sefer de 
Mehmet Yıl'll.3Za. kızıruŞ: 

- Sen ne karrşıy.orsun? diye
rek bI<:ağım Qek.miş, kendisini 
kolundan yaralrunıştır. 

Mehmet Yılmaz !hastahaneye 
kaldırılm.L~. hemen cürmü me~ 
hut sulh ceza ma:hlcemcsine ve.. 
rilen Hüseyin Koç ise 1 ay 5 gün 
müddetle hapse maJılrum ve he
men tevkif olunmuştur. 

Taş ve topraklı mangal 
kömürleri 

Mangal kömürü işleri ile ~ 
dan aüı.knsı: olnnlarm bi~t'ine 
gôre, toptancı :ı<"omUrcüler toptan 
ve perakede satrşlar arasmdaki 
far.ki kedilerine :ııasretmdk için 
geniş bir teşld.13.t !kımJnuŞia.nlrr. 
Bir şirket halinde çalışan toptan· 
ctlar gethrtımekte olduildarı lkömilr
leri ikencli müesseselerinde ;pem -
kende s::ı.bnakta, ayma emniyet 
ettikleri lkimsel~e de fa.tura mu-
1..-n.bilindc -'1 kmıuv üze.rinden ver
mektediıier. !Böyle palbalı kömilr 
a1nn perakemdecilerin, 2Rmr etme
mek için kömih"e ıtı.ı.ş, ıtx>prak ve su 
k:ı.tlt"ıdan fiyat murıı.'katbc lbürOSU
na \ıa1d şlltii.yetlerdcn nnlaşrlmJŞ

t.J:r. 

Otele alınmayınca 
gürültü çıkarmış 

Emanetçilik yapan Haydar a
d.ın~!1 bi~isi? Büyükadaya misa
fırlige gıtroış, ötede beride geze
rek e~ ıbindikten sonra son 
vapuru kaçmrş olduğunu gör
müştür 

. Bunu;,, üzerine ötede beride :i.. 
çıp sarhoş da. olan Haydar, hir 
otele gitmiş, lfı.kin otelci yeri ol• 
:ma?ığmdan bahisle kendisini i
çen almamrştır. Haydar buna 
Jcı:zmış ve rezalet çıkaracak de.. 
recede bağırıp çağır.rrken yaka-

Bu çekilişte kazanan numnrnlıın 

nşağıyo. yazıyoruz: 

l'i0.000 lira knznnan numara.: 193245 
20.000 Urn kazanan numara: 10097G 

10.000 lira kazanan numa.ra.lar: 
094142 - 307972 

rl.000 L1rn kaza.nan numaralar: 
10818 -- 016876 -- 070961 -- 201039 

332082 -- 876079 

2.000 er lira kaza.nan numnrnlar: 
Son beş rnlm.mı (2200) ile nlhııyet 

bulan 4 bilet, Son beş rakamı (61922) 
ile nihayet bulan 4 bilet, Son beş re. 

1 ka.mı (67145) !le nlhnyct bulnn 4 bi
let, Son be§ rakamı (92018) ile nlhıı· 
~·ot bulan 4 bilet, Son beş rakamı 

(D4220) il-O nfbn.yct bulan 4 bilet, 
1.000 er lira kazıman numaralnr: 
Son beş rakamı (22000) ne nl.hnyet 

bulan 4 bilet, Son beş rakamı (39201) 
ne nihayet bulan 4 bilet, Son beş rn
kanu (49761) ne nihayet bulan ' bl· 
1et, Son beş nıka.mı (49975) ne niha· 
yet bulan 4 bilet, Son be" rakamı 
(56302) !!o nihayet bulan 4 pilet. Soo 
beş rakamı o(6460!Sl ile nihayet bulnn 
• bllet, Son beş rakamı (68089) ile 
nihayet bulan 4 bilet Son beş rakamı 
(755708) ile nihayet lbulıı.n 4 blle.t, Son 
'beş rakamı (77808) Ue nihayet bulan 
i bilet, Son ibcş rakamı (99331) ile 
nihayet lbula.n 4 bilet. 

500 er lira. kazanan numaraıar: 
Son dört rakamı (3669) ne nihnyet 

bulnn 40 bilet, Son dört rakamt (9073) 
Ue nihayet bulıı.n 40 bilet. 

10 Oer lira. ka.zanruı numaralnr: 
Son Uç rakamı (228) Ue nihayet 

bu\an 400 bilet. 
lO ar Ura öa.z:mnıı numaralo.r: 

Son 1kl rakamı o( 49) ile ntıı.nyet bu

lan 4.000 bilet. 
2 er Ura kazana.o. numaralar: 

Son rn.kamt (50) Ue nihayet bulan 
40.000 bilet. Son rakamı (6) ile nihn.· 
yet ibul:ın 40.000 bUet ikraml~ alırlar. 

Bu çekilişte lkmmiy0 ka7.ı:ı.nan yer 
!nrl nı;nğıda ynzıyonız: 

M.000 Ura - Anka.nL. 
ao.ooo ııra - F~ehlr. 

10.000 Ura - Mesudiye. 
10.000 lira - Adana.. 
ı>.000 Ura - Ankara., :tstnnbul, t:r. 

mir, Y~at, Mersin. 
2.000 liro. - 7 parçası latanbul, 4 

pıı.rÇası A:nko.ra, birer parçası Artvin, 
Erbaa, Manisa.. Eskişehir, Sungurlu. 
-'dana, Merzifon, Mardin, Kır,ıehl.r. 

1.000 lira -- 12 parçası lstanbul, 5 
parçası Ankara, 5 p:ırçnsı tzmfr, 3 
parça.ırı Ada.no., birer pnrçnsı Boıu, 

Samsupn, Afyon, Bursa. Mersin, r~ 
klşchir, Giresun, Ge11bolu. Balıkesir, 
Karaman, Ça.nakknle, Boldan, Kes 
ktn, Edrcmlt. Konya.. 

IMJnIŞtn'. 
Haydar, birinci mılh eeza mah

kemesince 2 ~ müddetle hapis 
cezasına. çarpılmıştır. 

, •• il •• - ' 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büyüh. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

60 lngilizceClen Çeviren: H. MUNIR-
Tuvalet masası üzerinde de 

kolonya şişeleri, fırç.a, tarak· 
gibi şeyler göze çarpmaktaydı. 

Bunlar arasında yeni bir tra.~ 
makinesi muhafazası bilhassa 
dikkatimi oelbetti 

Bu mahfazanın °üzerinde, alın
dığı mağ'azanm ve o m~ğazanm 
bulunduğu yerin ismi şöylece 
yazılıydı: 

Parfement ve Pallistcr 
mii..essescsi 

Savil caddesi, Ilal 
Biraz sonra Çaney, henüz yı· 

kanmış yeni bir gömlek culdu. 
Gömleğin yakasının iç tarafın<la 
da, gene Hal şehrinde bulunan 
bir tulı~fiye mağaza!:ının ismi 
yazılıydı. 

Bu suretle ben, Hal şehrinde 
izini kay.bettiğimız sakallı ada
ma aıt eşyaile karşı karşıya bu· 
lımdui:'llllluzu hissediyorum. Bi
r.ız sonra, en mühim şeye tesa
düf ettik. Hücr~ gibi bir kuytu 
içerisinde maymuna benzer an
tika ibir hayvan mod ... li gördül:. 
Bu modelin gözlerinde kiıçlirük 
mücevherler pırıldıyordu. 

Bu esnada ne hatırladığmıı 
bittabi bilirsiniz. "Şeytan kule
si" denen evde Çarls Hensi'nin 
dola.'bından kay.bolan antika hey· 
kel belki de !buydu. 

Fakat adamın kendisini bula-

mıyorduk. Bir kere daha gözden 
kay~lmu,c; muydu acaba? Nere. 
ye gıtmişti? 

Bu adamın, bir. gün evvel ibu
rada olduğunda şüphe yoktu 
l~_endisini pencereden görmü.<J ~ 
tuın. Acaba gece vakti kaçmış 
ro!ydı? Yoksa hemen biraz öne" 
mı ~ıvışmı:ştı? Acaba Prenses 
Arçı~~o sokağındaki evden 
kaçtıgı sırada buna bir haber mi 
göndermişti? Fakat bu imkan _ 
sız ... 

O saatte evi baştan aşağı a .. 
ra.51;nmak kabil dei:rildi Revsbi -
den de fazla malQmat Q.ıamıvor. 
duk. 

Tekrar Bostona döndük Em
niyet dairesine gidecel;, vaziyeti 
aramız:ıa görüşmiye başladık. 
Komıscrlerden biri. elinde bir 

kiı.ğıtla gelfü 
-- Mister" Çancy ve Mister 

~ambervcl için bir haber getir
dım, dedi. Sizin buradan a.ynl
mnmzd~n az sonra telefon etti· 
ler. Kii.ğıda not ettim T<'lcfon e
d~n Mister Çipendeyl isminde 
bır zattır. Hal şehrinde "lstas
'.?n oteli" nde bulunuyormuş •.. 
S1zce malılm olan kadınla biz· 
metçisinin de aynı otelde oldu • 
ğunu söylüyor. Kendisi bunları 
göz altında bulunduruyormuş .. 
Demal gelmenizi istiyor. Eğer 

B u yı4 seı.cr b:ı.yrnmiylc etim· Postnll::ı.rın dö\ llüi!ti kn.l<lımn· 
huriyet b:ı.ynunı, nrlm nr· farclıuı b!ı.lyoz ~ c-mi • ~ı: taş

hnyn birbiri pe~lnc'!en geldi. Biri- 1 rınm l.d. u u ~ r tseliyordu. Göz. 
nln jzlerl, hcnilz biıtırab.nb si<>lc. lerhıdl', sUn ,illc.in:n al. ini n.nd1-
nip sl1inmedcn iite!tlnl ImrşılntMc. rnn kmlcımlı ç •• 'ant brb, •im l• 

Dün, soknklan dolclarruı lrola- fl!lfJnrı b llııdc süz ·ıdübr. Alilll 
balığı seyredcı'kcn, bir şey dihl.n· nlan "Tcltsiın" e ~dil orbr. Om· 
time ç:ıl'ptı: <'b. bu ı.ollın, l:irll" erek coşkun 

Şol;:er lınyııunı da toplarla. h:ı.s· lıir rnn:ıl; olup köpUrcceldcr. 
lnmıs, ufuklar, yıldızlan titrctt"n Ati hır, m .. 1unel.Ier, motörlu· 
eznn sesleri içimle n~'1l.mliştı. Gök- lcr, tnnl.lar, prrıldcl l:ır hnlf.sa t:.l· 
lcıin :ıltmcla iliihi"blr ra..5e ,-ar ı;i· tun bir orduyu tems:l eden p!ll'Ç:ı
biydl. ~ lır birbirine cl:lenece!{. Tcls"Llc-

Fnknt solmld:ın doldurnn kafa· rin telcfoncul:ınn yn.m b mdn 
b::ıhk, süslü çocuklar, temiz genç- lmfes!erl tn~ı gurnltu!:ı.r, huhu· 
lcr, itinalı nd:ımlnr ve Jruynmcu l:ı.rl:ı. <l'lln U\crcinfor bile bu tii• 
cmneknnı Jmdmlnr, hiç de müessir ren·n d.lı; c. ileri arnsmıladır. 
dc7'.rfldller. J(:ıbb:ılıklırda. garip Tnyynrelcr birer nokta gibi p:ır• 
bir perişanlık, ö~tsüzlüf~ benzer lıı.ılıklıın r,ö?;: dcrilil,Je.r'uıden şa
blr dni,"IIllkhk göze ç:ı.rpıyonlu. bnpl:ı..511..rnlt ıncc~ıııer, ltorktl!lç pi-

Jl:ı.lbnlij dün, m:mzarn büsbütün kelcrlo ta s:ıf1n.nn U tündeki P.cru>: 
b:ışknydı. Siyah göğüslüklcrl:ıin nefeR lın' :ısın~ gelinceye imdat 
ynscmin yaprnld:ın ltadar beyaz inccclcr, sonnı. birden usta bir :ma· 
\"c tertemiz ynlmbn, tnrnnmt:j nevrn ile cllmIDI· lm\i::ıler yapa· 
rmsıln snçlan ile çocuklar yolln- cnklnr. 

rn ilk resmi 3.hcngi gctirdi·er. A· Şc!tor baymmındnld b:ı.q boznk
lcv gibi dalgnlı.nan b:ı.ynıldnnn nr· lnlı: lın:-;ün yolt. CUmhuıiyct loy~ 
l~sıncb, dizi dizi ya\TUlır, canlı ~mı yurda .lmiıplıyor. Yc.N'!, gö
blr ist~'.b!ıl gibi yürüyorlnraL gc, denize nlıcnltll bir nltonl ~eri· 

Delikanlı t:ı.burbn, dn.lın sonrn yor. lfü hafta iı:indo ~dsini J'UD· 

sökün ettiler. Yerleri s:ı.rsn. s:ı.rsa ynnıı. görmcl<, bunmmı nrnsmd:ıni 
,ım nrlan nabızlandıra. nnbızbıulı- nıh ' 'e m .. na farkını tb!ıa iyi or
rn g<-Çiyorbrdı. Hele asker nlayla- tayn koyda. All:llı, vo.t:uı ''e mil
rı ... Tunç lmplt yüzleri, n~mli tol· Jete lıcr geleni, g-cçcninden üstün 
gnl:ırı, mert, saTdn b~!a.rlylc bu cllmlmriyet b:ly:rambn n:ısip ot. 
nlnylnr knnettn, crkcldlf;-in blr sin. 
h:ırllmc;ı idiler. H Al{K.l SO HA GEZGI N 

25 inci y~ mız 
Basın Umum müdürlü

ğün·· telgrafı 

Gazetcmlzin 25 lncl yılma ayak 
basması dolayıslyle Mntbuat Umum 
MUdUrlU,,111lndcn aldığtm.-z telgrn!l 
aşnğıyn nakil \"C alenen teşe-ld.."Ür 

edlyonız: 

Anlı:mı, 27 - Yimı: beşjncl. yr
lmrzı teb~.t cdC'l", ro.ygıfarmıı su-
narrm. 

Matbuat Umum MlldllrQ 
SARPER 

Sarabı fazla kaçıran 
çoban 

Eskişehirde çobanlılt yaR3J1 
Ahmet adında. ibir köylü, geçen-
lerde 6e}ırimi7.e ~lıniş ve evvel
ki gece $clızadebaşı civarmdald 
bir ~da sa.rap içerek sa~ 
hoş olmuştur. Çoban Ahmet, !bi-
raz sonra sokağa~:ıkmı~ ve MUS
t.Q.fa Gedik adında 'birisi ile st-
bepsiz yere kavgaya tutuşmUŞ
tur. Kavga sonunda Ahmet, da. 
yak yiyeceğini anlayınca, kor
kutmak maksadiyle bıçahım çek-
miş. biraz sonra ~elen 1>0lisler 
kendisini ynkalıyarak ::ı.dliyeye 
vermişlerdir. 

Çoban Ahmet, birinci sulh ce
za mahkemesince 5 ~in hapse 
mahkQm ve hemen tevkif olun· 
muştur, 

kabilse. hareketinizden evvel ona 
bir telefon etmenizi rica ediyor. 
Telefon numarası 28.0::71 ve Hal. 
dir, 

KISI 1\1 XXIV 

Ça.ney bu sözleri dikkatle din· 
ledi. Sonra benim kolumu dürte
rek telef onu işe.ret etti 

- Derhal, diyordu. Derhal te
lefon et ... Vaziyeti aGikça anlat
sın ve şimdı ne olduğunu bildir-
sin ..• 

Telefonu açtım. Birka~ dakika 
sonra kendisiyle kon~cmyorduın. 

- Ben Kamhervel ... Telefon 
mesajım aldık. Bir de senden i
şitelim. 

- Dediklerim tamamen doğru-
dur. Kadın burad~ .. 

- Kendisini nerde gördün! 
- Peterburo'dan kalkan aynı 

trenin frinde görJüm. Vagona 
zor alladım. Tabii kendimi r:ös
termedim. Fakat hiç bir 7.amnn 
gözden knrırmadrm R tford is
tasyonuna r,elince. bir ba.c:ka tre
ne geçti. Ben (le -.ym suretle ha· 
reket ettim Benim beraberimde 
gördüğünü:i arkadn!}ln isi o ka
dar acele değildi. O dahi benim
le beraber geldi. !{adım Niyu 
Holand'a kadar taldp ettik. Ora
dan da gene onu takip ederek kar 
şı yak~ya. l lal şehrine g~tik. 
Bu defa elimizden kacmamasma 
çok dikkat ediyorum. Fakat siz, 
ne zaman geli} orsunuz? 

l{fitibin sordu,.,°'1 suali Çaneye 
tekrar etilin. 

(Devamı var) 

• 
1 

me asım 
Ankara, 29 (A.A.) - Bı.:efin 

yurdun her kö esinde climh my -
tin 18 inci yı: önilmü en i tc 
tc.zahilra.Ua. :kutlanntmttr 

Bu mesut yıldönümÜııU • ·tla
ı:nalt :V.n günlerd::nberi h:ızrr an 
makta olan TiirKc"Wenin ba5 relıri 
Amtnm, dr>Jı:ı. dünden, b yıamın 
açılISI daJdkn.smılan iti aren baş 
t.ınbn,.<m. ımilli :renklerimizle catltle
ler gilııün mnnasmı ifadeİendiren 
remizlerle slılcrum b'-!lunu:rorJu. 

Bu güzel dekor Vnrle bu ~b -
hm erken saatlerinde .) o 1 ra. dö· 
ldllmUş olan Ankara hnlla ibir sel 
~de. bllyük geÇ t Te~lnln ) , ı· 
l:ı.cagı ipodroma giden ana caıi e
leri doldurmuştu. !zcilerin 'boru V(' 

trampet seslen bUtün Ank" yı 

s:ı.nruştı. Bütün gençlJt Ça "V'l

da.n itibaren Büyük Millet M~li
a!ne .giden )ollar üzerlnde Millı 
Şeflerini selfunlıımıili için fr 1a
lnrla yer nlmış lbııknuyor~~r lı. 

RelsicUırJıur !nönil, tcb klen ka
bul etm~ üzere Millet Mecli ne 
gelirken bu g._nrlk ı::ıfl:ın arı:.sm
druı geçmis ve Atatürkiin muvıık· 
kat kıı:blrlcrlni ziyaret ederek ı;
bedi Şefin lıfi.tıresım taziz c~ lem.ş
iir. 

Milli Şef, bu ikutsal günde cil.m
hurlyctlmizin ikurucusu Atoillikün 
kabirlerini ziynrete geldlı:leri za· 
rruııı, Ebedi Şefin defnedilmiş bu· 
lunduğu müze binası önünde baş
ta Büyilk Millet Meclis rc:'.si Ab
dülh~ Rend:ı. ve Başvekil Dr. 
Refik Snyd:ı.mln l-ıfare :ı.l Fevzi 
Çakmak olmak üzere, vekiller he 
yeti iiznlnrı, cUmlıuriyet hnlk par
tisi umumi kfi.tibj ve idare !heyeti 
ile Meclis parti grupları rcislen 
hazm:lılıır. 

Buradaki merosim akabinde Mil 
Jet Meclislne gelen MJli Şefi 'l>ir 
mulı:ıfız krtası selimlamış ve Bü
yilk Millet Meclisi riyaset divanı 
nznlnn karştlam~!!ll"drr. Bütün 
devlet erkanmın, müessesf'ler mli
mesfllcrlnin, kordiplomatiğin teb 
riklcrini lmbul etfilttn sonra ge· 
çit resminin yanılııcağr ~ıaya ge
len Mllli Şef, co 1run teznhürnt a· 
rasmda izcileri ve kı:t.M.tı tef•· 
cyliyereik riya.seti climhur tri · · 
nline s lam verm ler ve :L:., 'tl · 
Mnrşı ile seli'ımlrunn! 'artltr. Mi 
Şef TUrk ulusunun, gen •· in!n \ e 
ordusunun bu güzel ytldörtimu ü 
ku!.lnyan ve mdyo ile yn.•ılı n nu _ 
lmnu "iiylcdi:tten sonra ha' a l. " 
vctıetirimizln açt·~"I g'"c;·t rcsminC' 
bıı..c;l!ı.nmt ır. Bıltün Ankara h !kı· 
nm t11k · le hti toplnyan2t en 
tnyynr 'er· · i, izc·ı ·'."'t·z h r 
ve yedek t: • o1rnll ın nl • 1 rı 
i!~ ~iyad ve s· v ?!, topçu ve ıro
törlu nl }! rın geç ı~ i ı=ırip e 
1em ş ve nvnı surctl • i ve t" 
zahUratla kar; ' nm: r r va v 
kara kuvvet: rJ:nizlıl bu " · 1 

esn mnd:ı. Tilr<t hav-ı ku .. 
mensup yüze ) ·,.-n p~ ··n 
atln.yı hn slircMi alk · m ve t 
dirlcrl top'runı tır. 1'. illi Şef 
mu:lılf'"le"ll · ı bir d .. kor ir' 
geçen bu bti ~ ge<it re~ 
sqnra e..yrlır1nrk n gell~ıcr· o 
du&"ll gibi !st" ,ıaı Ma . ı ile &el" 
1o.nmış ve uğw-l~lsrdır. 



1 1 .. 1 k ıt 

r fl·ı~ ,,.,.,.,,,. 1 r .... t,.,., > 
mı. b r d ılmb:?lck ııltqtırı\Jtlnrr başka bir L~-

- '' .,, • .ır. 
.ı:., ı :ı.r;:arL • .ı onn blrıız ne§'c katma blr dev. 

e m:.ı.ırı.,.et, tU it ltU ı rln n rsı:ız'ıktan bunalan ufııldıırında. bu gerçek
ten b yr:ı; t 1 ' i ı s t sık r;:·nıntnı:ı.lı, yeni devrin ileri adrmlarına böyle 
tınen!tll tir t n po 1çlnde a3al; u~dumınlıılır. 

• . . r c ye 
nu'! u 

lıiııclrld, 20 (A. A.) - Slefruıi: 
linriclye nazırı Scrrnno Suner 

dlin &~e söyledlJi nutultta, yer.! 
nizamın komUnlzme ltllr§ı agt.ığı 
öldilres:ye cidalln dcıhcı bidayetin. 
de, İ!!pnnynnın, Avrupa fnel3:3nttn 
mes'ulü olıırr.!t Rusyayı itham et• 
tlğlnl ve bunu, Avrupa camiasına 
dclıJ bir millet sifntiylc yaptığ nı 
söyl~ tir. TahnmmUlferea Bol • 
ecvlk tchdJdi karrısında, ta.hrib -
klı.rlığın, nlz:uıuıızlıf;rm . Umitsizll .. 
ğln Ve kcşmeke~ln yerini sevgiye, 
hnnrn, nizam'.l, lmnnn ve ahenze 
veren yeni bir ideoloji yükseliyor. 
Maalesef. plutokrnsiler, nsırlık 
haksızlıkları tamtr edecekler! yer. 
de, servetlerini muhafaza etmek 
Jçln komünizmin yanıbasında yer 
ald lar. 1036 da, ootnliter devlet· 1 
lor, medenlyctln mUdafnnsı uğrun· 
da mücadele etmek için en ynrnrlı. 
evlfı.Uarmr İspanyaya gönderirler • 
kcn, deıno!cras:ıcr, İspanyada 
''beynelmilel a!:ıklar., te..,kil ettik. 
lcrl smıda, Avrupa, biriblrim:ı düş.. 
man iki zümreye nynldr. Ademi 
mUdahnle kom!tesı, Avrupayı fa.:• 
ye böldU. Bugün, Avrupa, mUUılş 
bir harp içindedir ve ancak ko • 
mUnlzm nleyhtan orduların 'znterJ 
sayesinde selfunete erebilir. !span 
yollar, proleU:ı.rya dUttntörlUğUniln 
bUtlin dehŞetini, blltlin denaetini 
bilirler. Falruıjl::ıtıer, bundan do • 
lnyı Rusya.ya karşı nyaklanm~l:ır 
Vo Almanya, Sovyetler BirUBzıe 
hnrp ilfLn ettiği ~. hnrbe Jşt.l.rak 
inusunu göstermişlerdir. İspanya.. 
da b~lıyan bntp Rusyada devam 
ediyor. 1sp:ınyollnrn, dalla, ala • 
cnkla.n blrço!t int\k:unlar vardır. 

Bllhar.5a, 10:16 da, yuval:ınndan 
~orln çekilip nlınan ve bugün keı:ı.
dl ld:allerlnc, kendl !mnnlnrma. a.. 
lcyh tar kızıl n!!lterler haline getr .. 
r'len eocul:larm intikrunı vardır 
l~tc bundruı dolayıdır hl Fnlnnjist 
fırlmsı, Rusyadn ezki İtalyan ve 
Alnı~ ru-ka1a"lnrmm ynn·baemda 
ve Finlfuıdiyalı, Mru:ar, Slovak ve 
Rumen b!rçok arkndaslnrmm ya • 
ntbtı.'.jIDda hnrbctrnektedir. 

Nazır, nutkuna §U sözlerle nfha. 
yet verm!:;Ur; 

B:>l'..:Cvizmin ezilmesinden sonra 
tarih"n, mco'uJ'ycU Rw:yaya raci 
faci"lı ltfı.b$lruı lrurtnlnralt tekrar 
cerey:ınmı takibe başlıyacağt gün 
yaltln.~~tır. 

hakin tank us 

J(ubycheı.ı, f!9 ( A.A.) - Môs
kovayı müdman eden Sovyct or. 
duları Almanların yeni ileri ha· 
reketlerini güçleştirmek için bir· 
b.iri ardmca bır sıra mukabil ta.. 
arruzlar yapmnldaoır. Son gelen 
hab~rlere göre Von Bock km• 
"'.etlerinin iki cenahı faaliyet ha
lındedır. Kalininc bölgesinde e. 
lıcmmiyetli Alman zıılılı cüzi!.• 
tamlariyle pi~dcsinin toplandı
ğı bildirilmektodir. General Ho. 
menko kumruıd.:sındaki Rus or
dusu ciizütıı.mbrı d~anı iz'aç 
ctmektocıir 

Moskovi harp cephe~inin di· 
ğer ucunda, Almanların Mosko. 
vanın takriben 100 kilometre cc• 
nubWlda Oka nehrini geç.mak j. 
çin z:ı..yıf bir nokta aradıkları ve 
müteaktben General Z~kharkin 
kuvvetlerinin yanlarına. doğru 
ilerlemek istC<likleıi n.nlaş·lıyor. 
Takr1ben bir tümenlik bir kuv. 
veti harekete geçiren Almanlar, 
Sovyet mlld::ı.fnn hatlarına girm:
ye muvaffak olmuşlar, fal(~t 
sonra durdurulmuşlardır. 

Pi;-adc ve süvariden r.ıtirekkep 
dÜfilllan kuvvefüıri "S" tehrine 
ulaşmıya ~üs et.ıni.slcrse de 
ancak tali ehemmiyette bazı Al• 
rnan birlikleri bu hareketi başa
rabilmiştir. Düşmana ağrr za._ 
yiat verdirilerek püskürUilmüş
tilr. 

l..onılra, 29 (Radyo, anat '7,15 
de): 

Dlin geceyıınsı Moskovada ~ 
re<lilen Rus resmi tebliği: 

KıtMtımız, 28 tc rlnlcvvelde 
biltün gün Mojabk, Maloyarosla.. 
veç, Volokln:msk ve Harkof mm.. 
taknlnrmda dilşı:nnnln şiddetli mr
barebelero devam etmiQlcrdir. Al• 
mıınlarm bazı nııntakalnrcla yap .. 
tıklan taarruzlar, nğır zayiat ver. 
dirilerek p~ürtUlmU~tür. 

Natrunam malfımnU:ı. göre 27 teş 
rlnlcvvel günU Ruslnrm 12 tııyya.. 
re kaybına mukabil Almaulnr 31 
Ul.yyare lmybctmişlerdi.r. Ayni gün 
de Mosko\•a.da evvelce bildirllfilği 
vcçhile 8 değil 20 Alınan tayynrc
s' dü!}ilrUlmllfltUr. 28 Te3rinlevvel 
gecesi Moskovn clvn.r=lda 6 dU.s • 
mr...11 tayyaresi tchrJp olunm~tur. 
Sn.lı gecesi ve dUn dU~ tay • 
ya.releri Moskovayn karşı tı.lmtinr·. 
na devam ctmiıılerse de bUyUk 
miktardn Moskovn Uzerlne vnrmn. 

Çe erle\',· ğa muvaffak olnmnnıışlardır. Mor
'f kova Uzeıtne gcleb!len mUnferit 

:r olır-uk muharebe:;hıe 
İQtiruk ettiler 

dü:ıman tt.yyarelcri gelişi gUzel 
bomb:ı.lnrmı ntmıalar, <Mkcri he • 
deflcre is:ıbet ctt'rememlıılerdir. 

!Josl<ova, f9 ( A.A) - I'tfos-
kova radyo3u tarnlından zikredi-

~dro, ZO CA.A.) - Çckoolo- len ve ooplıeden gelen telır,rofl ::.· 
va!: nrtbua.t b:.lrosu Çek ar.ı:terle- ra gC:-re, lıu akşım Almanlar 0-
rinln TobruZ.t muharoo~crine !;;ti • rel kesiminde Kula. san;..yi mer. 
ra!i: ctt.'Ctlcrini beyan ctmoktcdir. kezine kadar bir yol ac:mak için 
Bunlarr.ı n.r&.'IDJ.da Polonya seferin- bütün gnyrctıerini sarfetmektc
den r.~3 o!n:ra::t kurtulmu.s olan ve dirhr ve bu isti!:amette, ~imal 
So\;;:.'-*r tnr:ü ndruı esir crl.ilcrelt doğru biraz ilerlcmiyc muvaffak 
blU.l ırc ocrb ..... t bıro.kılnn Polon - olm~lardır 
y:ılililr v.ı.rd 1'· Orel kesiminde, yedi gün süren 

Bu lıud:ı.n bir lı:Ujtnı Suriyeye y:;ni taarruzla.rıoikı., Alınnnlar ~ 
g!derek Fı-..ııs:z l·uvvc;tlerlne ilti- ğır zayiata uğramıdnr<lır. 
hak et:ru.:~ ve Fl'nnsan;n teslimi- ı Donetz havzasındn. düşman 
yetini ınU•enk p bur:ı.dan nyrılara~ M:ı.!:eyevl::a'nm doğu:nuna doğru 
evvela Fillstindeki İngiliz lmvvet- ilerlemiye çalL'mlaktndır. 
lerlne oonra da neI'best Fraruıı:z kuv K"lininc kesiminde, Almanlar 
vctlerino iltihak ctm"•'lcrdir bircok n~.nlarda müdafaa vazi-

• · yetindcdirlcr ve bi!lınssa A vu:::-
Eu lnıvvetler i:'t:re.1< etmiş ol - turyaM~roar. mütc..:a!tkil olan 

du' lan Suriye ~fnre~·mıc bir mik yeni takviye kıtaları gctirmektc
tnr ?.il! l ta ui:'rnmrJ a :Jır. IInlih.2- dirler. 
zır;ın b nl rı:n sıı • ~ ~~ tnı·!"l ve -----cı-----
terbh• .... l b!r ı:en .. .bcrI devam 
etmektedir, 

D:rr Yun-orlo.vı 
! d:un ea ·ıcr 

Sovye1.lere bir 
vapur verdi 

NCVJJOrk, S39 (tl,A.) - Deniz 
m ".hnfillcri, ö:lür.c verme \'e ki. 
ralrun::ı. 1-o.n ıı.~1 ccrt'e\fc• i dal1:· 
lin:ie, 6.2ô7 tonilatolu.'<: • Moun
tcviıın'' vnputunun RuFyavn v<?. 
ril:diğini ooı":ı etmektedirler. 

Evvelce cenubi Amcrfüa sefer
lerini yupmo.kta olan Mounto
vamı, f;İmdi B!>ston'dndır. Va.pu
r.;ı. Sovyet b:ındıroı:ı çe.\ileco!ctir. 

VA. ' , - - "· • 

A 
m l la.;., n .::: rtıt1 mı.ısa 1-ı- - • ,.. ~ti j na 
.Jl ın .,.., .ı.... ~ harclt1.. Ucr.nc dcvıı.m t;tııı .J. " ., d 1 fl a, f - -' .. ~ J a 

tedbirler nlnC..llt::ır \ blllı:ıt~ G~rl tj 1 ~ aks 
t ob ı- ~..., .m :. _tıannın tıık•·fyesinin l.nmamı..n "1 .,,. .. 1.c:..ve:~C) ~!cld~Je hikum uza"ma Jl1 
~ J.1 ııru b.::ıı;-ecnltlerdir. Bu mUcı.. t ediyorlar ,, 1 tır 

det zartında, lntUılk edici lAğmılar. ı · ı --o-- , ,. nlaŞ 
Fiihrcr'in umumi 7.ararr,ô.Tıın. la. doıu cıvar arazıyı temtzıiyecckler göre p a • 

dan, ~9 ( A.A) - Alman ordula• dir. Geride, yUzlerce n.rabıı. tank, oto,. A m er . a ııerı 
rı b~kumandanlığmın tebliği: mobU ve saire ile dolm~ bulunan yol. ...ı iaa iye t 

Husu.si bir teblig ile de bildi. lıırın temizlenmesi mecburiyeti de 
rildiği gibi havn kuvvetleriyle iş vardır. Almanya ile siyasi ıaral1. 
birliği ~apan piyade cüzüt.runları Mo::kovaya yapılacak olan bUyUk münasebatını kesecek (.!JaŞ~~ 
şiddetli muharebelerle Kırım ya- taarruzun gUnUnU hiç ld.mso tnyin .Berlln, 29 (A.A.) - D.N.n. Giynseı;ne sor~ ııı~ 
rım adasına doğru geçidi zor!n.• edememektedir. mıu darbeyi vurma. Gazeteler, Ruzveltln nutkuna §ld znnııncia Iıu k ıaıd'- f 
m·şlardır. Di'snıanm çok kuv. dan evvel cepheye, mutızzıım a:ıyıdıı. deUe hUcum edJyorlıır. \'eı'Inek istiyor t.n5' ~al 
vetli tahkim edilmiş mevzilerine asker, ayru nlsbettc silah ve mUhlm· Dcrlinc.r Bönıen Çaytunc diyor ıd: lnnn Tunıı. ,nSı gotfW.:.J 
karşı yapılan yarma hareketi es- m:ı.t geUrmek mcvzuubalıstır. Falmt "Birleçl.k Amerikadıı, Ruzvcltın sL lnmeı;lııj Iıllo floŞ ııı 
nasında, Ruslnr 18 • 20 ilktC§rin hava kuvvetleri, durmalc bllmlyorl:ı.r. yascllne karşı muhalefet o kadar ler n'rllb-i iten~ ıı ~ ~ 
z:;ı,rfmda 15.700 esir vermişler, Hergi.ln, Alınan hava. kuvveuerl, MOP. kuvvetll bir hiıle gelmiştir ki, cum • dutb:-ı i~erfsl.n c otte 
13 savaş arabası, 109 top ve çok kovaya karşı yUzlerce tnyyo.ro sevk<'. hurrcisi, birleşik Amerika. etkD.rıu· bmıı. ıı.)111 ~o;tll~ııl _..d 
miktarda harp malzemesi kay. diyor. Lcnlngrııdla Krostad tızerinde ınum!yes!ni tahrik için yeni bir o.vıım yolu :-~nıngı ~uiiOJll'""ı 
bebnişlerdir. Mnğlflp düşman hava. faaliyeti çoktur. flrip usul kullıınmak zaruretinde kal Ve !'tlo h:oHı. b rtıt' 
kuvvetlerinin takibine bnşlarunış Fin cephesinde, kıtaat, keıa kL:J mqıtır. Filhakl.ka, cumhurrelsi, ccnu ıırojc)l rcdcıed~de 
tır. Romen kuvvetleri, A.zak de· harbine hıı.zırlanıyor. bt Amerlko.yı be§ devlete tııksim et.. IJitnrnflıI' si;;!:ı itıe 
nizinin şimal batısında bir ad'.l.yı Alman kıl.nl!lrının mUtcmıı.dt llcr • mek ve bUtUn dinleri ilga etmek Uzc. ıt'!uhnfııza pr .P j/ 

t tın. l d" d • ~ ••• , rru''rünü .. ·ordU. ..:•ı.ı.f up e ış er ve u.şmnn an ı.<ı.• lcylşl, mUstııkbcl Rl!B mUdo.taa hattı re hazırlanmış söz:le Almıın p!O.nla • " ., " S ,,, .. "" 
mnrnen temizlemişlerdir. meselesini ortaya çıkarmaktııdır. nndan b::ıhsetnılştır. Ruzvclt, Amerr. Ilu sımcb ~ııet'· .... ki' 

Donetz ha ..,,,.,ı~-3 "tt f'l scfı'ılcrinl azlch>·11 .. t'' Y'.~ "~ ııua mu C ı \ Svenskıı. Dagbladct gazetesinin as· kan mlllet!nln ekserlyetinl kendi iste.. n '"" 
kuvvetler ricat eden düşmanı kert mUt.ehnssısı Sovetlerln ellerinde dlği harp havası içme sokmak Içln, \'e IlulgııristDJll {? ~ 
muvaffakıyetle takip etmekte. b htc lf ~ı bl lhtı · ı;lnc mani 01ın:1.:: ... ııP""..Ji . ulunan mu 1 !mkt\iıları tetkik e.. ao e mal, bızzat Donavanm bU Tµnn ,_.olu ile j\IJJ"':tıııl P" 
dır. derek şu neticeye v:ı.rıyor: rosunda. hazırlanıın bu ''gizli ves!lta.· " si~ \'f 

Simal kesiminde lspanyol l\fa. Rostov havzasının Iagalinden sonra, ıar,.ı kullanmak istlyor. Bu ~zde ve. nl7-e inmek ) ;,tcflııl 
vi tümeni geniş mikyasta hare· t:ıs\'ip ctıncdil oı 
k

,.,t t" 'nd 'd • Ruslıır için muhtemel cUdnfaa hattı, ıılltalarm gUIUnç bir dolaptan ib:ı.ret c-'•Icrı·nı DUi" ... eli 
a ne ıcesı e yem en bm~ok '"'"' v 

yerler işgal etmiş ve büyük milt- ~n-~er de~~1~rlnde Ejdcrhıından :uı:duğu.nhl u anlamak
1 

.. !:ın be§ h
1
Issine gösterdifor. aŞ . _,,, 

tarda esir almıştır. ""'S nyıp, ~radıı. ltadıır vo voı. en sa p insan ıır.....u hlçb rln!n, Uu lı!ic1iscl~ıi1' _filli f."':11 
Savaş t~yyarebrindcn milrek- ga nehrinin ~:ı.ğı mecro.sını tııklp et. resmi bir Alman tebliğine cidden lhl!. ltiş:ı.fları AltnnJl~ So' 

kep kuvvetli hava teşkilleri giir.• mekte, sonra. Tutanın ccnubundakl yacı yoktur. rn.nın yinnl il~~.'!.ı"' 
düz ve gece infilfık ve yangın bölgeye kadar Don nehri boyunca git· Hamburger Fremdenbladet snzetcsl llği Uzcriııc lJlıv ıeısıll!""~ 
bombalariyle M.oskovayı bom. mektedir. Bumda, cephe, :t.ıoskovanm de oöyle yazıyor: gcçmcldc netloC #.r' 
bardımana tutmuştur. Şiddetli ccnubundcın geçen §lmdikl yeni hntb Ruzvelt!n nutıru, cuınhurrelsln.ln, aylık bir ııarııtcJI b01ıııı 
infilakler ve bUyük yangml::ır birlcşcbHlr. Moskovn d~crde, Ruslar bltııraClık kanununun son hUkUmlcri. tlularmm 1ıcn1Cll nıillı~ 
çıktığı görülmüştür. eski Nljnl Novgnrnd olan Gnrkinln ni ilga etmekle beraber anııyıısıı. mu· lfarnclenizifo en eri-.,-~ 

Leningrada da hava taarruz!~ garbında. Okanm ııa.rk sahiline çekile clblnce tnm sııllUılyet ısteulğl ilAnı lsgnl ederek ııı.ııl ııl i 
rı yapılnuatır. Birçok günler de• bllirlcr. Bu mulmvemct hattr, §lnıdlkl harpsiz harbi filli göstcrmeğc matuf lmpılnrm:ı gcldlğ•r~ ., 
vanı eden bir takipten sonra, Al. cepheye taltriben 300 kilometre mesıı. bir nutuktur. Yanı, bu nutult, bUyUl< A:rm zıı.nııı.ncl::ı. ııt ,Jı 
marı denizaltılo.rı Cebclüt.tarık. fede oı::ıcalttır ki, bu mosnrc, Ma.rcşal devletler arasmdakl mllno.sebctlcrln buA"lln Alınan)~~~ 
tan tn,~lrercyc giden ve kuvvet• Voroşilo."un, bu hnttın mad:ıtnaeını dııyondığı bUtUn hukulc telO.lddlcrinln milyonı:ı. y:ıltı~.~ cıılr"fJ". 
le himaye edilen bir !nnoiliz deniz tamamlamıısma. ve Alman kuvvetleri ilgası demek olan ııo.nı harpsiz harbi Lulunduğunn oğt'ııetil'L' 
kafilesinG mensup tam hamuleU gelmeden evvel, y~nı ordular çıkıır • haklı göstermek istemektedir. Al.manl:ırın • c ~ 
14 dü..,.c:m.an v,emisini b.;ı.tırmışl~- ma.sıncı lmldUı verecektir. Vıı.ı:lngtou, 21> (A.A.) - TclcmondI.. dört milyon ('51~ (ttdt 
dır. Bt! gemilerin hacimleri ye- 'Mııamo.fib, "Svcnska Dıı.gbladet,, al: rnnı.';t b slcyccckli;ııcll • 
kCınu 47 bin tonilatodur. Bur.- gazetcslnln askcrt mUtcluı.a!nsı, bu ye. Uobus:ın mccıısı azasmdcın Goller b'll.Z tokluğun°' ~ 
dan başka, kafileyi himnye eden n1 lrnvvetıerln muharebe kallb!yetl bu hafta meclls:ı, Almanya llo siyası l(n ç:ılıc;tU'tlc:ıl'ri" Jid 
bir !ngiliz tomido mtihribi de o kııdnr yllksek olmıyac:ığı mUtnlea • mUnasebctıerin kesllmeslnt lsUhd:ı.f yoktur. nu cSi~IC tJ.~ 
batırılmıştır. Bu kafilenin bü. , sındadrr. MUt.clcııısıs, bunların, yalnız eden bir karar tevdi ed::ceğlnl c6yle n iş de olsa ~f Jtıı' 
yük kısmı bu suretle inılıa edil· tedııfUl harplerde l§O yarayabll::ceğinl ml§t.lr. Goller:, siya.si mUnaııcbcUerln lıınnı Ye muh ~ . .., ıl 
miş bulun.malda.dır. Yalnız bir· vo hl~ olmıızsa, Rusların, Amerikan id:unesi Ruzvcltin cesur vo lşlcmcl:, sonra clt ıçr ..r 
kaç küçük gemi kaçnuya muvaf- ı ve İnr;illz mUttc!iklerlnden ~lcdlk. dllrll.at hnrict slyıı.ııcWe telif edllece· clcnlzlnl IJ!rle5titftlguıı 
fak olmuştur. leri modern sUWn.rı ve h:ı.rp m:ıızr. ğini bcllrtm!şt!r. len ~mnnlı nÇ!n:P' .iti 

28 • 29 ilkteşrin gecesi Alman mcsinl kullanmağı tnllm edlnccyo kı!.. nitarafW' Iauıununun Ugıısı Amc- bilir. ııt ~ 
savaş t.;ı.yyareleri !ngilterenin dar, m Mahkcm mevzllcrdo kalııcak· rikayı derhal l:a.rbc S-Olmc.::.': tır. Demek istiY'0 rn' t.ı"ıİ,I 
batı eenubuooa dU.5Jllarun liman larmı zannetmcktedlr. Va5ington, 29 (A.A.) - O- toprcldnrmdıı. tıit' cıı>M 
ve i~.c t....~krini bombardrman ıtuyb1fio0f 29 CA.A..) hio rümh.uriyetçilerlndcn flyan ye laıd:ır görUI.ııl~ ~ 
etmişlerdir. Moskovayı mUdnfa.ıı. eden Sovyot fi.d.aı Tat:t, bit:mı.flık kanununun t.n.lıripl<flr Jl!ll'P lt~.t,.J, 
Düşmanın münferit birkaç orduları Alm:ınlıı.rm yeni ileri har.e • ilgasına aair olan ıtıyihnnm mUza. cxlcrlccn ,uğeı- tıı uıı' O 

bom:bardıman tayyaresi dün g c• ltetlerinl sUçieBUrmek için blrlblri keresi esna.smd'a. söz nla.rak liiyi.hn.. 11a.nın istllısnl ,·c ~ 14 ,;, 
ce merkezi ve batı Almanyada nrdrnca bir sıra mukabll taarruzlar nm reddini şiddetle istemlştfr. lcrinj <leği5t1rct~~ ~ 
bazı yerlere tesirsiz !ıücumlnr ynpınaktııdır. Son r;clen luı.bcrlero gf'. Tnft, ' 'bu layiha kabul cdllecck zırl:ınnınıctndır· Jı,ıl . .Jf 
y.:.pnııçtır. re von Bock kuvveUcrlnln lkl centı..ııı o1Ul'S3, muhakkak surette harbe olu~ olsun, 1ı~ f ~ 

lngiliz hnva kuvvetleri 22 - 28 faaliyet hı:ılindedl:r. Kallnln bölgesln. gireriz.,, demiştir. Tnft'm müda • ler devnm etti ~~J 
ilkt~şrin arasında 48 tayyare de ehcmmiyeW Alman zırhlı cUzUtam fn.a ettiği noktalnnzarn göre, eum• Uzerindc ni::rr4'~1 \'J'll~ d 
kayfoe~c:tir. Aynı müddet zaı• ı:ırllc p!yadc3inin toplandığı blldlrll· hurreisinln nutku, re!sin "ne kon· nn tatbiki ile ı\~ 
fmda !ngiltcrcye karşı yapılan mektcdlr. General Homenko kuman • greyi, n0 ana yasnyı ruız:ı.n itibn- mumzcncsindc .,- · _ttıP', 
hava akııılanndn. Alman hnva dasmdakl Rus ordusu ellz\ltnmları d~ ra almamak ve ilinı harpsiz hn.rbe lcr olncalctır. ~ 
kuvvetleri 7 ta.yyare kaybetmi!i-' mam ız•cıç etmektedir. doğru dikta~5rlük yolunu takip 7.Jr:ı hnrhin o ,,,.,,,--, 
lerdir. etmek niyetinde olduE;"UDu açıkça vcllit t.n.hrlbr..t bit ~cJI J 

\'iat, 29 (A.A.) - Otlden: Ruzvelthı nutku göstermektedir.,, Tnft söztlno de. pruım hn:;iinl.U !~~t tP'~ 
Gel~n son haberlere göre, Rusyanm ' vıı.m ederek demiötir ki: bozJal'11 gibi d,, ·~,,.I 

merltez ve cenup cephc'crlnde Alman hakkında "Müzakere edilmekte olruı kn • \'er Jmvyetlcrinfıı ~~ 
ta.o.rruzu devam vo lnlt~ııf ediyor. Le. İNGtLİZ GAZl~Tl<~LF..P.lNtN nun lfıyihast eğer kabul edilirse, zu nltmn giren ) reSIJI~ 
nlngrnıld:ı. Rus go.mlzonunun ynptıgr l\"E.'}RlYATI kongre, harbedip etmcmekl'ğfmlz hcrbin nzıı,JtlD.S1 glJ ~ 
yeni huruç hıırelteUcrl, csltlleri gibi Lonılm, 29 (A. A.): lüzumuna karar vermek fmıatmı lstihs:ı.I bedc.fleriJJC 
ağır z:ıylnt verdlrllerelt pU.SltUrtUlmllş Ruzveltin nufüu, Londra ve v:· knt'iyyen bulanuya~tır demek wr. !Jltltıl.nı 
tUr. Almnnlıır, 24 SAattcnbcrl Lenin • !ayetler gazeteleri ta:rn.fmda.n U.. d • 1 D' t h".,.,.. it! -~t • oı:,rru o ur . ., ı:r.z:ı ...... ı;ef!J' 
gradı şiddetli blr topçu ate~ altında mumı b!.r tasviple karş-Janmıştır. Tıllt, halihazırdaki tnıık ve tay- <lan \'C umuını ~ 
tutmnktn.dır. Ba.~nleler, Hit1erlzm lclıdi • yare isUhsalatt progromınt bir rnfüı. nrfm.:t.c;IIld~ tı1 ,-

lierkezd:ı Ruslnr, ycnl tnnkl4r ve dinin hııatfild ınfuın.sma karşı Amc- mislin- çtkarm.ak lstiyen hlU.umc • md olnn ll'tiın:ıİ 'ııc .... 
rik!uı milletinin gözl' "-'- 1 n,.,.,..,-,. -"t: .,-rı ••· ~ ellerlnde mevcut bUtUn toplıın muha· ""~"' _,,...UA tin bu tasavwru, kendi fikrlncc, tılnr bunu:ın nr~~ (f 

rebc meydanına scvkctmt,,lerdlr. Ka • için, cumhurrclsinin göstel"diği bund:ın altı veya 12 ny sonra Av. Avruparb yenJ ııı tt ~.,, 
linin mmtnkıı.nındıı şlddeW çarpışmıı. c!:iC:i Ye sar.fett.iği yılmaz gayret_ rupaya bir kuvvei sefcrlye gönder. msr ile bu~un ) .. ~e~,ıt 
tıı.r devam ediyor. Mo:ıkova önllnde leri tnkd.irle karştlıı.nuıkta, ayni za mek~n ba~ka bir hedefe mUtevec• sonrn ynrııtn.e.ır: iıı ~t;_ ~ 
d~ çetin muhnrcb:ılcr vu!mbulmakta- mandn, nazilerin. Latin Amerika elli olmadığını söylemJetir. am~I) in ycrın ıÇ J.llll'~ 
dıT. ll!lk:knıdaltl mn.ksa.tlArmı belirtmek Florida ayfı.ru Reppor, bitamflılc sonrnsr ül!:mi 11~10 t, 

tedirler. ·-'•IJJY r Doneç mıntnltasındıı Almıı.n tııarru. kanununun ikinci ve altıncı mnd _ <len tn:vin ,.e 1JlV 

· l d t '"ll R Taymis dlvor ki: d 1 · · ~ zu yeni :nıı:ıaa ınr kny e m~ r. W'. " e er run ilgasına hnlen muarız o. ltün ıleğiltllr. 
ııır Ul:r~ynııda vaziyetin fovkalMe Hitlerlımlıı Wtiln mılnasmı ve !an birçok ayin azasının muhale. ~ 
va~ıımet!ni itlrııf ediyorlar. Ruslarln tehd.hllni, yer yüzünde hi11bir yer. f tino r ~ B"yilk B •t r ~ d h. ~ ı , .. __ e agmen u rı nnynya ~-~~ 1. rO~ 4 
tnr;lllzler, Ko.flto.rıynda petrol kuyu - e ço:r A.OUwO, cumlıurrei.si ka • yapılan yardnnnı arttığını söyle 1 

1 i da.r çabu!k kavratn!LlJllStır. ~ kim ı A tarını tahrlp içln lca.bcdcn tedbir er 'l< m §, merikan ordu ve donnn.ması.. (BaS t~ J 

o.l~lardır, Rus zlmıımd'.lrlan c:Jdlşc. cc, milletin!, içinde bulunduğu nm, arttınlmasın.:ı. karşı 1938 do. _11 rı ı.ı 
ıcrlnl gizlemiyorlar. Alman üncU mUf muhstamyı tamamen nnla.ması i · silih ambargosunun Ur:;ası ve ö Türk genera> e ,:e 
rezeleri Rostof ~chrlnd:ın ıı.nc:ık 20 ltl.. çin, c-mın luıdnr dovnmlı, onwı lro.. dünç verme ve kirnlıımn progranu. sinde yaptıidnrı 11 ,-e 
ıometre mesafede bulunuyorl:ır. <lar enerji ilo ça~tır. Bu J.~, nm ka.bulli için 1039 da. yapttklan Alman kıtııI~rJ~ı)·ct' 

Lo d..,. 09 (A A ) Alman kolay o!mndt.. obstrüksyonlan hatırlatmıştır. !erinin muvaffa.t'triJİ1 

n ''""'•.., • • • - • Go.zete Am .. .-.1.an gcmil · 1 d t; .. ı k trol ak • --- ~ Amerikan fı'losu A'--n rrcm:cı eri ha.k!an n .,tt " 
arın, ~ • ccpm~:31~c pe . n,. • Yapılan son taarruzları me\"zub:ı.hs uı= 0 

.., ;S.11 .. 
lctmek ~re buyük mikyazta ı ederek şu fiözleri ilave odlyor: batınnc:a veren bir s.,-ry 
to.yyare.er kullanclıl~a.:ını, M()(• Bu W>-'TUZlıı.r uzalq;arktn.ki iakl. \ 'n..5fngi()n, Z!> (A.A.) - No!rs dirlcr. aııcr·· 11". 
ko. va. rad. yo.su, ~ı gunu akşamı şaflar üzerinde mil"-'- olmak .... _ bugün boyan:ı.tta buluna.r.ılt demi3 Ti!rk gener fi }>!11 \ 
b ıd d 

rt =ı- ...._._ tir ki: da kara. ordulıı_ ... A , 

1., 1~ ırru~ ır. . • zusunda.n ileri celmi'.} olabilir Ne G 1 F ld :M~-:..ıı 
~pık~r, .Rus tayyarelenrun, Q.. olursa o!sun, bu taarruzl:ır, Hi.tlt• Muhtemel çarpışmalar notlcc - ~mera c 1:ıır"; 

rcl kesımmde, petrol na!4led;e~ r:lztnin, yn.lruz dün.yarım diğer kı· sinde, Amerikan filoou tarafından ohitc'rı ile g~ r.r{.,.e'ıtel'1 
b~ U:.YYnı:~I~rde_ı_ı 15? . tanesını snnınrr için değJ, Ame.rlknlılıı.r i.. torpillenecek olan bütün Almnn Fe!d Mara.al '.ıo ~ 
gorduklerını soylcmıştır. Rus ç'n de n mi.na ifade ttiği.ni A denlzaltılu-ı ıha.kkında .sli.küt mu- etmişlerdir. P'' 
fayy:ıreleri. bunl:ırı bomba ve riknn rni~ctine anlata! Y . ~ lıafaza edilecektir. l.Sl'A..'iBUI- tfr) d f-o~ 
mitralyöz at~inc tutmı:şlar ve iht:ı.ttlır cnı e J' - 1 

f~rdi; yüz tanesini tahrip ctm.i&- kaT::~·.,~:a:·:ıuUl.t'.ndAm~~ Şimali Bosna da ~I "ııı 1 r 1 ~ :'*/~ ~~ 
· :ınosırnv A öN1)NDE scd ~~u n~. an ,,.,..1 6 ' ., ... ~ 

Stol•lıolm 2!> (A.A.) -Tclemondlnl mi~loy~ul rnzror; Bun~, 13 kişi ~UrŞUna dizildi l 1 . !~~·"~ ~J 
ajansının hususl muhabiri bildiriyor: Alman devıctmfu ro~~a.n d(lğil. Bcmc, ~9 ( A.A.) - BelgraC:· J 111 IJ 1-"'{G ~· 

Alman • Rus v:ız yelleri, dUnd~n • Tııymis !1UD.lan ııa. ~" dan gönderilen bir telgrafa göre H Aftlf ıf.f: d'. J~ 
beri, asımı b:ıl:ımd:ın dc~l~:nemı,tır. Bir~ Am ., ve'-- l yo~~- • şimali Bosnada Travn;ı: örfi di- rJJV _ fi':, 
Moakova ctrafınd:ı. clln, ı;ılddcUl mıı. de hul~'U ~ ~ "1<1r; vanının karariyle 13 ki§i kurşu. ooN cJll' /~ ; 
harcbclcr cereyan ettiği h~bcr veril!. si tarıı.:fmda.n v=~ı~ bir urrc~ na dizilmiştir. Diğer on bir kişi istiklal ca~ıSlf ~~ 
yor. Hıılc:ı me\·cı:t vakfenin, sır! h~. Eözlilliili ı.e :ııct:ınctlc an1a.ın!.. de ölüm cezasına mn.hküm edil- KOMEDi ı.-t~ !~c 
vıınm fcnıı.lı~ndtuı llerı ceıdı:ı Ecrıın· trr. Almaniarrn m dan • .- ntişlcrse de cezı:ııarı beş sene " •• ~Ş" 
do süy~c:ımeltledir. Alm!ln ı~uın ıruv. na multa'Ocle ctli!~ğinl :-ı: hapse tahvil edUmi.1tir. ~ue,:luln- Kör 1)0 /_., '.I. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLU NUZ 

vetleri, bu vakfeden !stllc.d~ lle, kış tırmş.k, .Ame~i!mn millot.ine ve or- redim h~psi kundak~ılık ile itlı.ınJ '· . __ a-/t ı "' 8 r 
scflfll'. için y:ıpılııc:ılt lıatırlıl:l:ı.rb \'C dan <laıhıı ycılkm. c.W.ka.dar ol A.. 'lmış bulunuyorlardı. n H I ·~ 
bllh:ıssa malzemenin m:ıs:telenmeslle merika.n konetıe3'.n dil ıın 't 0 Vn~/r;ı (J IS'~ 
me§g•ıl oluyorıar. Efrat, boyo.z kukı•. Daily Tele.~ ~yor ~r: de, valıın ga.yretinl ve yurdd::ı..sla • llugUn ma ıne 1r!u. 
ıet'llar giym"ktedlr. Mosl:ovanm GO j Tiuz\•elt, nutıkunun •!l• 'r.,~ıft. mı azmin1 ıırttrrmn.lrt:nn hiçbir za. l - Lorcl ga ' ~J =· •Aıu.~ mazı hali kalmıyan bir mcvzua talı , 
kilometre cenup b:ı.tısına kada.r y:ık. rrnı, meımklketinin bütün ~ sis ctır..:şt!r. a - Pamuk PfltJ.1"' 
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iY ar.an: Niyazi 'Alllnet 
~ bir şdler söy.I.1iyordu. Daıdı· 
mm ses1cıi beni uyuştumw.<;;tu. Kı
m.tldanamıyor, bir liiCY ooramıyor
d'mn. 

- B:ı.b:ı.m, dedi esir ttlıcea.rı idi 
Saray knd:ır e'\':b:nlıde elleri ayak. 
lan bağlı beŞ on esir ~k o!maq,. 
dJ. 

Bir ]aş gecesi babam esir 8.'\"lll& 

çtkmıştI. Eve döndüğll valdt, ya· 
nmdıı iki eSir vnrdı. Soğuktruı yarı 
ölü hnlme gehni.s ceitlerl kurl.nr
ma..lt .tazmıdı. Eğer ölürlerse baba· 
mm bütün emeği iOOşa. çı:knca.ktı. 
Ben dalın gençtim. O gllne kadar 
evimize getirilen esirJcrdcn bir 
tanesinin yilztlnü gömıcm1ştim. 
Babam: 

- Ktzmı, dedi . .Esirlıcr çok fe· 
n.n.. Onlıın kurta.rmnk l.Azmı. Ko
lumdan tuta..."a!c esirlerin bulunöu
ğu oda.ya götürdü. Kalın zinC::rler
le b~ğlt eslrler, upuzım uznnmI§--
1.trrdr. Kı:m.;1Janamry-or1nrdr. Ba
bam: 

- Vücutlarmı ov lazı:m. dedi. 
Kanlan harekete gelsin .• 

Dediğini yaptmı. Bu ins..'uı elleri 
buzdan fo:r'.ıamrlt. Birini babam, bi
rini ben ovuyorduk. J{n.ç dakika 
Höylo uğraştık b~'l:>ru.m, Buz 
gibi vUcude hnrerct gelmi:yc, kı· 
mıldanmıya başladı. 

Kollarımı kunıldatamıynca.k kn· 
dar yorulduğum va.kıt, esirin göz· 
lerlni açm.15 bann bn'ktlğnu gör· 
düm. 

Bakıyordu. 
1ki göz gözlerime bakıyordu. 
Kipirdamıyordu. 
Ya!ıuz, donuk bir cam p~ası 

gi.bi esirimin gözleri gözlerime di· 
kilmişt.İ. 

:L:;te o gün, ben o gözlerin esiri, 
esir de benim esirim oldu. 
K~c o göz.ler kör 01.sıaydı da 

bn.nn ba1anas:ı.ydı. 
O gece gözüme uyku r;lımedi. 

G.zlice yatağnnda.n kn1kal'a'k esir• 
lerln oda.l.a.rnuı gittim. 

NiQn., bilmiyonım. Ayaldrumı 
beni oraya çekiyordu. 

O daldka. ba.ba.m beni ororla 
görse öldürürdü. Fakat ben ölü· 
mUn de mmınsım unutmtınt'UDl. 

E irler d~liksiz blr uy~-n da1-o 
mışlardı. 

BL"<len elimdeki çnıı. yere dü.7 
tU. Oda karnnl~r içinde t.:alnm'1J: 
-Ay .. 
Diye bağmnışb:m. Milthiş koıık~ 

tum. Silmtle oc:hma knçtnn. Kn.1· 
bbn, yerinden koacak gfui çarpı· 
yordu. Helecanını 83.tltlerce sllnlU. 
Yatai'fa giremiyor, nsabtyctimdcn 

çh.rmu yoluyonlum. 
Genç esirin bnkışları gözUmUn 

önünden gibılı'yordu. Sabit, do
r.uk, cam gözler.. Kıpırdamadan 
ba'kan gözler, beni altust etmişti. 

Saatler geçiyordu. Kübuslu bir 
rtiya görüyor gib"ydim. Ba(;'1I'm!lk, 
stiyordum. Bu arzum, gerilen par· 
maklarnnm ut'una mtithi.'J bir ıoıv
vot topluyordu. Ve narma'ldanm 
etimde kcnetlc~ordu. 

Sa.bclı ağamın ra bo lam.xsb. VU • 
cudumun buz g' ke · dJf:..ınj nn· 
cak- o vakit faıkEJttbn. Til'riy~rek 
yatağana. girdlm . ., 

Sustu. Dudaklnrmda tn.tlı bir tc
bessilm pcydn olmuştu. Gözlerini 
gözlerime dikti. Aynı sroak glilüş · 
1° beni seyretti: 
"- S:nirlcrlm bozulmuştu. de

di .tıd gUn kendime gelemedim. 
Bir gece, annemin dlzlcrlnde göz· 
terimi aç;tnn. llk n.klımn gı:ılen 
gt-nç cstr oldu. Bir s!lniy de her 
eyi hntrrladım. 

D bam o.er.bu satm!'} mıydı 'l 
<''et 1 scihıktruı Mı ölmU<ıtu? An· 

nerı, gözlerimi ~"l ğmu görUnee 
lmr'\'·ladı. 

Y kb:rnndnn öptü: 
- Bir §"Y ,YO'k c-vı;.dn, geçe 

tek. d.) e beni tC'sclli etti. 
n~nim uyannı!lm, bir hfı.dise ol

r!u. B amı u~ nndrrdılar. Gece yn
ı ~ı ~ nnna geldi: 

SOLDAN SA.GA: 
l - Değer ('), ikadID (,), 2 - Bl· 

rlnd (3), vUcuttan akan su (S), S -
Beyaz •(2), tçıne öte beri ltonan şey 
(3), Uznğr gösteren nida (2), 4 -
Yalmlmt terlik ya.pnn :ıruııdurocı (15), 
5 - Reçel konan kap (7), 6 - Boz· 
gun (~). 7 - Bir renk (2), tılr deniz 
ha.yvam (8), bir renk (2), 8 - Din· 
siz (3), be.l amele!lt' (8), 9 - ErkC'lt 
A il.ah o( 4), kail& saç anım ( 4 l • 

YKARDAN AŞAGI: 
l - Değer (4), Batı (4). 2 - B!

rlnci (3). Bir renk (3), 3 • :Beyaz 
(2), 1çtne öteberl konıın §CY (S), No· 
ta •(2), <! - YalDı kt\t terlik yapan 
kunduracı (5), 5 - Ramazanda .. cçeı 
konan kap, (7), 6-:BozgUD. Cri), 7 -
Beygir o(2), Bir deniz hayvanı (S}, 
'bir renk (2), 8 - Geri çeviriş (S), 

l>nl amelesi (8), 9 - Bir Arr.b hUlr(I· 

nıetl •(5), k~la saç araaı <•>· 

\' A il. .a ı 

1J ırucl:-r IJ:\lenfilrn:() :'ll'mıırlu~n· 

oda ~i~fanmabr: 

UskUdar Hacıhesna hatun M. Ncv· 
b bar sokcık .~o. 47 de memur Tnei 
Erlm ile Naime Hasırc:ı, UDkUdar Ka· 
rıuıırk kuyu M. NigQ.r sokak No. 11 

do tUcc r Fahri Kııraca ile Ş vkct 
Nanıer, t.:'akUd11r Şerife sokıık No. 71 
do öğretmen Nail Attııo. ile öğretmen 

Mclı\hat Aslıın, Üsküdar l\:öl<'nıcn f• 

kak No. 17 de kitapç;ı KO.ınil .Martı 

ile Nerlırum Akdemir, tlcitUdar Pn~n· 

1 

luı.pısı Tu:ın ıroluık No. 25 te makini t 
ltısan Ye.par lle Kerime Nuhıı, Üs tU· 
dar Şirar.e sokıık No. 4{.i te Ko.sap lia 
llm Et.<'lgll il" Kft.mllc Ayn~. t~ 'tU 

dnr Sc11mpaşa ııokak No, 82 da tl.ifelt· ı 
ç! euroy .Apturrahmnn .Alay ile Şeri 
f , Cs:<Udnr Nuhkuyusu No. 15 t l.' • 
labnşı Mıı.clt Onay ile Saime Batıl 

ÜskUdar doğancılar, Çeşme soluık 
No. 15 d" Tüccar Re.•.at Atsız ile Mnh 
mure üste, ÜakUdar Tepe cııd. Aynur 
eokak No. 152 do LamU Şanber ile Ha· 
maiye Ayaner, üs.\.-Udar Çamlrdere 
sokn.k No. Ci5 tc memur Ali Tnn ile 

All>e Oma.yl.ı, ÜskUdnr Doıtancılnr 
Arpacı soltnk No. 29 d:ı. !plllt tUccıı.rr 
Kenan Alancn ile Hilmiye Zennuı-. 

'OakUdo.r Pa§aka.pISI No. 41 de Nurl• 
ye .A\ınıız ile Kll.ztm Ayberk, UekUdar 
Yalı cııd. No. 15 te memur Nihat l'ı 
man ile Hediye Paker. 

Yazan: 
PITIGN.ILLI 

'l'eodor Zmıeld 'in vaziyeti tıb. 
bi bakımdan ziyade hastanın 
ahsiyeti noktasından h~kikaten 

eııtercsandı. Çünkü Zuif el l çıl
gmhğını idrok eden ihir deliydi. 
Muhakeı'.1e3i ınüLemme1di An -
cnk zaman z ma ı yaptıgı · mu -
a.zzam bil" hrta ibutün düşfüıiiş • 
!eri nlti.ist edivordu 

On b~ gün~ znrfmda hararet 
kırk. kırk b'rn çıl h .. Art11

• hara
ret had der"('cesini bulmu.ctu Fa. 
!<at Zuifcld en z. 'k'CX' muha' ~::'l • 

uini hararetinin ruyic lıad bıı
derecaye geldiği zaman yaptı. 

Hararet indi, ronra tekrar kırk 
ikiye, kırk ü.:;c \adar çıkt1 .. 

Zuifeld hastnhnnede bulundu
i;'llndan k::.tiyen memnun değildi 
ve 'bir niin doktoı a: 

- Ben başka bir kz çocuğu 
yapm:ık ist:iyormıı •. dedi. Bura. 
dan <;ıkl.lğrm ~ma.n, şifa buldu· 
ı1um zaman gidıp Judiyi arıyacn
ğım, o da bana Cinci gibi ibaşl.m 
bir kız çocuğu doğur.ı.ca.k Cin
ci öldüğU zaman b"'n su;irumu 
kay!bettim, nitekim beni de bum• 
ya. şuurunu kaybedenleri tedavi 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Rndıldiy Evlendlmın l\lemnrhııı;uıı eden bu tın,..tahaney-0 onun için 
da Niı;:ınlnmnnlıır: getırmcdiler mi? Fakat c,.1er be-

Kadıköy Misakl Milli sokak Ntı, 17 
de memur Feridun Ynlçm ne ö~e'
men Vahide Hnllaçoğlu, Kadıktly Yn 
ltboyu Koc:ııtape so!uı.lt No. 22 do eu· 
bny :Melih C!vanmı ile Şcrm..ln Slho.1, 
Kadrküy Onıçgo.zl sokak No. 33 tc 

t 23456789 

1 IAIDIAfMIBliPIAlLIA 
2· DrA'IMl•l•fillKl°~l_R_ 
3 AIMIAINIBfTI t lLIA 
: l~(:~lkl~11~ı~:ı: ~ı:=;,~e::::/~::ııx: !~~~r:: 

llsc öğretmeni Melih Haydaroğlu il 

6 MllBI Z IAI LJJ.lMI J]'_ 6ğretmen Naime Tura., Kadıköy :Mc. 

1 İ iZ IAIHl•IMJA/ L IA dıı Cad. KAmllbey sokak No. 12 de 

1

. J ·; I ll 1 -1 · ı Al N-1 knt 4. Deniz subayı Kenan Deniz ne 8 K AıR 111tll Z Feride özm l{ndıköy K.uı'b3ğalıderc, 
9 AIR O)N JifcTI 1 Fi E- Yo;;U solmk No. 42 do Emokli Yarbay 

-- -- - - - 'Fil rQt. Topçu ile Pcrvlıı Evnı;:uı, K&· 

Perşembe 

(Ol.teŞl'.İn 

Şevval: 9 
Hmr: 1'78 limr: 179 

dıköy Fonerbııhçe, Cn.httpzı.şn k6şl<ü 

'No. 75 de blnlınft Arif Onat Ue Avu· 
kat Nl'Zahat Bil, Kndrltô'y Haydarp:ı
ş:ı. Trenyolu No. 35 te Usta mn1dn1st 
'Milbııt Kam ile Huriye özd.ken, Kn· ı 
d 1dly Yddcğtrmen1 No. 50 ele Terzi 
Cclll Biçer 1}1'.'! Terzl Ha.ındiyC'! P<>lt 
KaClıkısy Yofturtçu. Uzun soktıl~ No. 

---~--------->c! ~ de yUzbaşt Ferit Kalım.man ııo S3· 
Va.klUcr Va~tt E~n1 Ve.ıı3tl'Ezn!lll n~t TUrkl\D, Kc.füköy Kıztltopr ktlı.. 

-Oilne!f': <J. ~ctm"n Şaın11 Kızcan De Hamle Ç • 
&$.ıli'U 6..t9 l'20 G.SO l.2'2 b:mlUZJ, KııdtköY Kı:rbnğıılUlerc Cmı.i 
Ôğle ll.GS 6.ff 11.M G.50 sok:ık No. 17 de memur Ali Qek<'r !1 
lldndi H.49 1U-O 1'-48 9.41 1 Ktvmet Atlı. ı·adıköy Ynlıboyu No. 
AliŞlllll l'l'.08 JJ.00 17.07 12.00 lS de üste4'ffiC>n Fuat MarUı ılc Ca 

lı'dc Oynam. 

den ile ruhun ayrı ayrı 9E)yler ol
duğu ve eğ-er lıNlenin, ruhun yal
nızca §ahic1i bulunduğu doğru i
se, r,izin tancı yuptrğmı.: tedav,i
nin. Aırıng~nm bana ne gibi bir 
faydası olacağmr zannedi'}"Or~u -
nuz? Yücuduma rerkcttiğiniz o 
ya,bancı kan ancak beni buradan 
c:ıkabilecck ve şuurumu bn.şkn 
ycl'de aramak için serbest lbıra
kaca.lt vaziyete sokacak. 

Zuifeldin harareti onuncu de. 
fa fut.ami had ·:n~ çıktığı zaman, 
kendisine gilnd~ bir gram kinin 
vermiyc ba~ledılt\r ve foiT :hafta. 
.r,a.ı fında hnrar ti dü..crtii, 

]ki ay sonra Zuifeld scııbest ibı
mkıldr, kcndis;ni tedavi eden !has 
1.alıanc bu J,ıym ... t:li liasta.sım 5i
fayap ettiği ir.in bi.ıyük bir. nam 
kazandı. 

- 'l'ekrnr hastalunma.<;r ilıti • 
nınli ~ok mudur'? 

O.iye profc96r LcV;i müe.sSeSe
nin di:rt"ktörii...11e sordu. 

vn.t.ı uuı l.sı ı8.4ı ı.sz t 
tm!l.'l1 4.49 Jt.40 4.5-0 11.42 -------------

Müterakki felç malariate.. 
rnp"de ;~1 tedavi şek 1m ~1:. 
muqtur. Biz bu umıl ~en 
knt'i neticeler aldık. T'0'Öii 'Du 
:faydanın d'l. 'bazı istisnaları :var. 
Mesel:L e\~·dco mala:ryn çeltiniş 
olnnlar ürerinde tamam :ııetree 
elde edemiyoruz. FRDt maın.nu-

~""'-""". ~ ,r, ,,,, :Y. "" ~ :.: ,.., ""' ,.. bahis olan hastanın bu vaziyette 
~; ..,. ........ GO~ Z,., y_:,~I~t'""M"""t '"' '"' ~ bı:;!unduğunu :r.nn~"Onltn. 
~ .... H·ı:; "' • J - l{cndisini seııbest bmmnıı.k 

- Nasılsın ~ .. diye yU?:\lmü 
olqjadı. 

~ Dr. Murat R. A • ın .,~, ihtiyatsızlık olmaz mı doktor? 
~Beyoğlu rn.rmakkapı. tmıım ..,,tmk ~'1 - Hastayı daha uzun müdd t 
~ No. 2. 1'el: UG!i:ı .~ burad.-ı. al~koyam3:~· . Srne . r -
~-...--.•.A~~~"" ,,.. ,., ..., ,... 4 den'beı ı y;ü.Zlercc kı.s•yı tedavı tt. 

Vücudumdn bfryük blr )orgun· 
lulc his.sediyoı\iuın. Falrn.t esirit\ 
merakt,her Şeyin Utrtünd ydi: ~ ... ....,..._._ ......... :.ıo: .,. ""' ~ tikten ve her tı:'davi ettiğimizi 

- İ;)'fyi:m bn'bn.. dcdlın.. 
Ynn~a oturdufor. 
B3;b:ım sordu: 
- n :ırun vnr mı?. 
- Var baba .. u:vuyaca;;'lll1 .. 

(Devamı \'ar) 

SAHlBl : ASIM US 
Basılckğr yer : V AKI'f. Matbaası 

Umumi nesrivatı'idare roen 
Ne/ il Ahmt?t ScvcmtZit 
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- Ben de ne divnncyim ya:! NedE-n l1ey~1crimi ibu 
odaya getirın~im! .. '' dedi. 

Bay Ganü rlikcn ü~tündc imi!} gibi oturuyordu. Niha
yet dav~namadı, ycrınucn kalktı .. ~yaklannın ucuyla ya
nışça kilimin fuerine basarak lreçık'in hıbinesinin kap:
sma yaklaştı, Kulnğmı kapmı.n deliğin"' da.yıyarak öinle
miyc başladı. Kendi tcncffilsün?cn ve cereyan eden kam· 
nm darbesinden ~ka lbir f.eY ı:-ajtmiyordu. Bu da B: v 
Ganü)'ii teskin etmedi. Çünkü bır • ı:-y göremiyordu. Ya. 
vaşca kapının toı~mağına b~tı ve ba."i!nı odadan focı i so
karak baktı lr~ik lıcybclerın yanında bir lntnp dol::ıb·· 
nın önüne cğiım.i~ti. Brw Ganü gülerek: 

- Hi, lıi, hi ! .. İşliyor musunuz! f-=:li~ or musunuz! :-\c 
y~pıyorsunuz diye bir bnltayım dedim. lı;'cyiniz! lşleyi. 
niz .. Ben kapıyı genl' kaparım .•. dedi. 

1reçik ona hayretle lm.ltıyor "e Ray Ga.nünün bu ori
jinal merakının sebebini bir türlü ar.Iıyamıyordu. 

"senelerce tn~ip etliktrn ro· ra ve 
nilıayet'ibfüiin te la.vl şd,i · ine 
N-~W:P en mmaff~k t da-vi 
f';eklhıi11' nınl3rva iz !~an rc::ılamnk 
oldrihinu ~örd.ükre11 son t bu -
günlrU muwffaJ,1)dİl!!

0

zi de bu 

is' on i 'en qzzaUi veınekler 
Öğle :rcmeği llw..vrlanm~rıtı. Ycmclc odnsına gittiler. 

frcçik'in ebeveyni, hemsiresı. Bay G:ınü ve tre "i~ ycn1rk 
masasının başımı. oturdular. Bay Gar ti yemeğ-e baslrıma1-
dan evvel lbir istavroz çıltardı. H<.'m istavtozunu y::ıpıyor, 
hem de gülümsiyordu. Bununla {.V r ~ lipleıin" r."1: o ' a
dar Mi olmadrj{mı, ·:r ller "'"YC inanmadığı"'ı ~ö!:t rın( 
ic;tiyor; fakat ne de ol n btmun f<>na b'r ~(y 0ımadıc;ın1 \(' 
.. Seytanl.a dostuz. 7,,or zam~ 'l icin Allrha <la bira-: g-:Jnlü'~ 
yaknm;ız, ne ohu'' demek ıstıyordu. 

BVGRULCE 
.. p hıı.\"andan b!r kap içine atmn.lı. 

'\ ctec"k kadar tuzla bOJrUlccnln ılık 
suyun n da bu dbğUJmıı~ cevizin Us 
tlln do'mıeıı, ne pek sulu, ne pel< it<'• 

yu, s-ılnnclırrp gUZC'lcc ez relc kan~· 

nı l r ondan sonra bunu tabağ:ı. alın 
mL<ı h rlilccnln UstUnc grçlnn lL 
H ZJt •·man c viz ynğmı d:ı. gczdir

r bulunursa Uç dört k! niş 
,. nr l"t 1 dıo suaırmcll. Sofrnyıı al· 

malr 

- Ben liberalim, liberal parti inv mensubum. Amma. 
ara.da sır;-da bir imavrOZC'Uk ~ıko.nrrn Ne d" ol ::ı. in"' • 
mz ... Bu nı.:: sUpc mi? B n silpeyi S<'Hrim. Çorba Ti' k 
yemeğidir. Biz de L "nıdı c1aha ziyade sUpe içhoruz. • , 

Bay GanU J-endlni :medeni in mım diye n tmak · ı. • 

ken ev sahibesinin '\ "'rdi •i c<> b~ 1.5.e:fı:ıini iyi tutml'ln.r..ıı 
ve <;orbanın yansmdan ziyadesini m· arun ü1erine d01

:

mU.9tii. Fakat sofrad~kıler on'l mani oluncaya hadar o, 
ciökültu çor'oanm ıt:ir lnsmmr kar;rğ"iyle top't" rek yenl
<l~n kasesine koy.mrya muvnff:ık c"1mu,.tu. 

J<-;y sahibesi, Ba\ Gnnünün bu oorlbayı yeme ;~ · mü· 

Pr 

5 

ş0kli tedaviye mcdrun olduğu
muzu söyliyebiliıim. Tekrar edi
yorum ki Zuifctdin bir!,al'! ~· 
oma belki d.., bir daha çıkm -

ınal· üz.;rc bura)'1.. 9?:'~1> gebniye
c w ni nranti edemem; fakat 
J,anun. · n b..Uınu ~ bir insan ha
ıi arz~en hcl'l1SJ1S!i bir kim 
h ~tnham~mizd • tutmaktan bizi 
menümekt ... :iir 

Teod:.>r Zui cld güzel villasına 
avd"'t et i :i zam~ı evvele~ enı
ciı :n ) ut.m k oltlugu odayı gör 
mch. bib fatemodi. Gitti, Jırdıi
nın gondermi1 oldui?u 50n mek
tubu buldu: 'B iin gene her za
man1d ı;lbi güz.:l"m .. 1\fad oa~a.r 
adagındu bana :bir kaucul; oı rna
nı satmak istiyorl;ır .• " Faka .ru. 
di n"r d~yui? Knp' mı? Yok
s::ı. Maclı.~rukard::ı. mı? Onu na
sıl ~t.lacak. m "d ul:.ıcru tı? 

Zuil"cld, Judinin endi ·n ... b .ş
l::n. bir Cinci doğurmazmı i fi. 
yordu. 

Fakat b:l"}k ~ bir Cinci ısmar
lama o!ru } .. ol"Ü üzerine yapıl
maz, en güzel şeyler insanlc.rm 
ihtiyariyle değil, te!'!adüfen do
ğarlar .• 

En güzcl 5(:yler, tr~n yolunwı 
l:cnannda. :rnğlr taşl:ır ve sard !
ya kutulnrı arasmcla, dalgın ibir 
tron yolcu::mnun l:ompa.rtmıat'I
nın penceresinden fırlı;ı.ttığı bfr 
Qe.kirc1ekten meydana gelen r:en(' 
ve giizel F.. ftali ağacı gibi t("'' . 
düf m~suliidürler. 

lli~t. Bob ı:-ibi dalgın bir yol
cunun fırlattrP·t <' l..irdckten .... 

• 
• • • r,. • • • • • lil 

xx 
Cin'ci'nin <iad~--ı bnşlm bit' J...'-il. 

çUk kıza: ''Şunu yapma, bunu 
yapma. •• " dcm~k için baş!m bir 
nilcnın yanına gitmi~i .. 
KuçU~n kupeği Tabu her gü

rilltüyc kulak k bartat<lk b~
Qenin dört lbir kü<:renini ara.mı;1 
'~ ıter.ılen :rcmcldcri ye:ne:mi Jti 
Cincinin :rnttığt odanın kam~i 
kapalı}td'. ~Em. Zuiie' lin gddi
ğ~ Z::LUl.<!ll n"'r ... ~yl yerinde lfJulıı
biJ.mcaı i<:.in lu-: bir <-?.Ye-Olini-sür 
mc.mı ti.. , 
Tanım, kasrğI, ucunu di-~ 
~wı }\Ul-emi, a.yakkrufila.rı hep 
si · yerinde duı:uy,ordu 

Tab-.ı küçüğün da.dısmr
0

dermr 
paıı:hal::liklı kapıya. kadar götii,.. -
mü"' !başı önde valizi koklam , 
koklamış, sonra hr; ~-u ~ aı:: ~ 
da oldu~ h ldf geı İl' d ·n 
tti ... 

Tubu evde clüme en zh de 
mutccs ir olanlar nnı.sında~ ı. 
Günlerce lıer tar ı aramı , Cin. 
~Jlin yattığı odanın kapısına oge1· 
mi . burmunı k pıva ı ··dur·u, \ 
içeriye iüla.m . , hntt.a oda.y~ 
girmiyc mU\ ff.~]c olmuş, YUta

t:'lll ~n ·~ t • unu, ı:; ucunu. h r 
l~ vi l 1 h:mı... "" nra....l'- v .ımd 
b!r f v olduğu h..,ld<' odadan cık. 
t~• "''" • • bo1 

T l, 
( nı t"'tm 1 t:nr} 

.... 41-

'imi diye Ba~ Ganü hemer 

n değil 0 dt- hiç olınw; 
ini dir va. be canım •. 
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f İJugünkü radyo 
. . . 
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mUzık programının d.c\ amı, 845 Ro· 
DU§m&: lktııııı.t V<>k1 Jeti ndına Şe~ket 1 
SUuyya: 1kt :ıt V<!kfll t nln Faali· 
yet mevzularına aı:nuuıl bir bakış, 
9.05 .Halk havaları ·ve oyunları, 9.30 1 

1 
Z.raat V kaıetı adına. Rahmi Öke, ı 

Cumtıu '"ıyetlmlzln on sekizinci yııır.. 1 

da zir. i ba3arıla:rımız, 9.M U\•ertUr· ı 

l r, 10>'.>0 .Milna.lcalllt Vel<illcti adm'l 
Dr. Ri •'lan Alancı: MUna.ml t 1 ı 
rlmlz, ı<l::O MUzlk: Senfo!lik pro:;. 

ram, l0.4ıi Tu"noll, 11.30 Gümrük ve 
lnhl.!ı lar \'Mli el ı adına Hürrem Sc 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA Ti 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTOH AG ilLARIHIZI tJtllHAL 1<Es"' 
icabında günde 3 ka,e almabilir. Her verde ouftu kutulan tıram iti 

eıı: GUmrUk \'e ld:ıis&rl:ır aabasmda 
Cumburl}-et H•\'dl-n"t n'n ba•arılan, 
11 50 Rl,ya tkum}J ur bandosu, .MJIU ı 
llafl'ar, 12,15 Ticaret Velclletl acım.a 
C'dA1 Yannsn: Dllı ya harbi karşıam· 
cta: Tilski;"! tlCaf"(! tinin görllnU~ ve 
mA aa.. 12.'15 Koy tUrkUlerl ve sahil 

Oyu'tlan, 12.4~ Memleket ıaat ayarı 
ve Aj M, 13.00 S ı~ eseri rl ve tUrktı. 
ler, 13.30 Konı.ışı:mı: Kızılay kurumu 
atbna Mibntaz Nk Fenik: Cumhur!· 
:rettn on ı~!zlııct yılr zartmda Kızıl· 

f-BK-İ R_A_F_K_A_S--,-Çocuk-ve-reoe-~a-.• ~'-y~~-e-y~-tep-.. 1~-ri-ne-~ıı 
Ba.ttanlye, Havlu ve Bomozlannı oeuzcıa ~ 
1 •anbul Suıta.nııa.mam caddesi No. 4. Tel: 20625, 

R O M A N 1 Bursa Pazarı : Sipahi oğlu HASAN 

&JIUl yapDU§ oıdııgu yardımlar, lS.50 
B&tlf program, ;ff.00 KOD.UfDl&: CUm 
•!yet Kerlcez bfulkası adına Sano. 
ber Tanyeri, Merlu·z bankasmın Cum· 
lmrlyetlıı on.ııekiZilıci yılmda-kl ça'll§· 
aa1arr. H.20 Ha.fU~ sololar, 14.SO Bt1. 

• 
Alekaandr Kazbekten· 

Çevlrell: 

NtY AZt AHMED 

• den Terl>lyeBi umaım mUdllrlUğll adı· 
u CelAI Dlnçer: !Beden terbiyeslııln 
1* millet !c;lD kıy.met ve ıelıemmly-ett, 
14.ISO lılar§lar, 15.00 Çocuk esirgeme 
lnmunu adma Kırldareli Kebuaı Fu· 
llt'Vma: Çocı* Eılhgıeme Jnmummun 
~alaıır, 15,20 ÇocakJar için m~•. 
'illi, 115.40 TUrk havcı. kurumu adma 
~nım K*1au ~~kril K~k: TOrk 
Bava Kurumunun çallfmalan, 16.06 
.. al'llar ve hatif pıirçalar, 16.15 Ko· 
upna: uıuat Ekoboml w ArttmQa 1 
Jairumu adma Antalya mebusu Nu· 
raUaiı Eaat Slhner: Jllln §Uur ve :Mitti 

Gürcll Usanmdaa tercllme cdl• 
bu yll7.de yüz Katkaa romanı 
Türk edebiyatına ilk nDmune 
olmaktadır. 

Kafkas ırkmm huawılyetleri ve Kat· 
kaıı ll§kmt teremıUm eden bu roma.nr 

hanı.retle tavsiye cderjz, 

VAK l 1 
, 

flar olarak taaar;ruf ve iktisat, 16.35 
bpamı, 17.30 ..t.nadohı Ajannım ga.. 
9eteler fc;in yazdırma ıtervilf, 18.00 
8aat ayan, 18.03 Radyo cu Ol'keetra· 
-. (:tbrab!m OqQr ve Ate, Mcekle· 
llt. 18.30 Konup&-: Yardım Sewmler 

TURKıYE. 
iS BANKASI 1941 lKRAMIYELERI 

.JUetecle çıkan bütün yuı " 
realmlerto bulnıku matı.tuadur 

~u acıma Mebrure .AlmoieJ': 
y.rdmı Sevenler cemlJlltiatn p,_ı 
_,,bir ıenettk çaI.-ıaıan, 1Sıı&ci ırn. 
dl:: Radyo ca.z Olite5tru1.' 19.00- Ko· 
llUflD1L: Dertl~ ....... 19.16 a.d)'O 
eu orkewtruı, 19.30 ~. 19.45 

Tlh'k rlf cemiyet\ adm& Ji'M'lllr. 

Kartulut: Tül"k Kaarit ceml,etfnln I 
J Autu; gayelll, ça.ııp•1Hf., to.OI: 
n.rttan 11et1ler, (Derleyen: Jıhzllfter 

~ ldare eden: lıl...t Oema, 
..,. Rad:Jo s-te.ıı.. .30.46: PiHlwın 
lııaftlan, 21.00 Ziraat takriml, 2lt10' 
RUM11 ve Serhacl 1;l:rkUlerl, n.ao-xo
-.ma: Şiir Dllti, 21M Rad,o eeafo. 
lll orkelltrul, 22.SO Ajam, 22.'5'-Dlmıl 

•Uzili 

P&Wa )lalmf\dllrlUj'ülldıelı lbNJd.a 

e1A19JD maıe,.et m•pna ait tat. 
1* mllı1!rQmO ..,-1 ettim, Yealsıini 

~daıı nk1lıbdD IıtUann 

diİnadJlmı " ba mOhDrle 7apılmlf 
- bir eenecnm buluDIDlldıtw nt.n 
.-.sm. 

~:.,lleJ!Dljts ........ a-.
,, hr~l9N......_A~ 

-tt-

.ı<üçük tasarrut 
heıapJan 1941 

tKRA"11YE PLANI 
KJ!IŞlmi:lJ!lR 4 Şubat, 2 .Ua,. 
V-. 1 Aatıstoıs, 8 tıktetrln 

~arihl rtrll" yapılır. 

1 adet 2(1\)() U!"lltlk = 2000 - Ura 
1 .. 1000 • - 3000.- • 
2 . (3() - - 1500.- .. 
• ~ .. - 2000.- • 
8 ~30 .. = 2060.-

S5 - ıOO • - aGOO.- • 
80 . ~ • - "°°°- . 

300 . 20 .; = 6000.- . 

Başvekaletten tebliğ olunmuş•ur 
Ebedf Şefimiz Atatürk içın Ankarada yapılması kararl8§tırıl.m1§ olaıı 

AJUt • Kabir projelerinin hazırlanması için evvelce açıldığı 111.n ednoıı bey 
nelmilel eerbeat müsabakanın 30.10.941 tarihinde sona erecek olan mlldde 
tJDin ahvali hazıra dolayısile bir müddet daha. uzatılması hakkında memle 
ket içinde ve dı§mda bulunan b!r çok mUsabıklar tarafmdan vaki mUra~ 
atlar ve bu hususta Uerl ısUrUıen mucip sebepler gözönDnde tutularak ILf& 

ğıdaki buaualar kararla~tırılmıştır: 
ı - MU.baka müddeti 2 Mart 942 ak~smına kadar uzalılJDJftır. 
2 - Türkiye dahlllnde buluruuı mUsabıkla.r, projelerinin bu t.l\rlbe ka 

d&r Anıt • Kabir komisyonuna vasıl ~lmıış bulunmaamı temin edeceklerdir. 
TQrkiye dıımda bulunan müsabıklar ise, ya TUrk!ye dahilindeki mUsabıktaı 
gibi projelerinin aynı tarihe kadar komilyona vusulUnU temin ed~kler 
veyahut 2 Şubat 942 ak§amına kadar projelerin! bulunduldan memleketteki 
TllTkl,.e 8efuetbanesln" teııllm etmı, bulunacaklardır. 

S - KUaabakanm tallmatnııme ve p:-ogramlle dıter evrak ve şeraitind" 
ba~blç bir dcğ"~lklik yoktur. (!1404) 

41MJNIC TARiFESi 
!lıfemleJreı llemluet 

içinde ı!qmda 

~ • l~lb 

• aJt,111 - ~ 
il ayblı 11 O -mı 

ı•enıecseıı Balk&D eırıığl ıctıı 
l yıllw HCl lROU • 1 

aycıa otua lwrut dUfWllr. Poate 
Dl11fCllae ~eli YV&en a)'cla 
rctm" ne~er kUnt;t zamıncC11llr. 

A.bone kaydmt bildiren me.ktuı. 
._ telgTa1 Ocret1Di abone paran 
ıün posta •eya t>aııka lle yoU&ma 
JcreUnJ idare andl Ozerine a.ıır 
ntrldyenlD ller po!lt8 cnerlle:r.Jrıo• 

V AIUT"a alloee pulu. 
4dree de'1fUrme Ucrc.'t.I ~ Kq 

DAN 11CKl!:l'LEJU 
l'learet U&nlarm.m ADUm • la 

1 

tın eoııdaD iUbaru l1AD eaytala· 
rmda fO. iç sayfalarda OtJ ıcunıt 

1 
dördUocO •)'tada l; lk1ncı ft 

J 
OçQDcUde I; bUtnelde •; tıqblr 
vam keameoe 5 lil'adlr. 

BUyWt; çoJs caevamJJ kllşeı.ı 
renkli U.l\D verenlere ayn ayn 111 
cıtrmeıer yapılır. HeemJ. uınıarııı 
'anttm satırı CiO kuruştur. 

l'tean llaJIJyecte Olnuyıuı 
KDoük Ulalar 

Biı cıeı. ım; lJU oeıuı ôO, Uç 
:lefaın ~. dört defam 71! ve 'lr 
1ef&BJ 160 ıruru~tur. 

~ ~ acele bir işle meşguldü. Faka.t Bay Ganü- helerini göstererek sordu: 
Din geıftie\i onu .iiir.den a.hkoyduğunda.n ev sahibi sanki - Bunlar burada size mani olmaz mı~ 
tlHien· ii?Jerinde otururmU1 grbiydi. Bu hoş sohbet mis::ıf'· İreçik: 
nii muvakkat bir 7-cıman ıçin nasıl bir tarafa ~önderebile. - Hayır, hi~ bır vakit! Rica ederim, siz mü~teri-h 
oefini dUŞ\inttYorou. Zile ·bastı, Hizmetçi geldi, lreçik, olunuz. diye cevap verdi. 
Biil1tatjstand.an bir misafirleri geldiğini ailesine lmbcr - Ne de olsa k~'abalık ederler. Ya şunları öteki oda· 
vUmesitıi söyledi. Biraz sonra Ireçik'in valide i ir::!ri gir- ya alayım. di~ c l cybclerini almak istediyse de, ev f:a.hip. 
di •• Bay Ganü iskemlesinden yarı kalkmış bir vaziyetle !eri buna ga) et naz:J.fmc bir surette mani oldular 
tattma. çifte bir temenna çaktı. Ve: Bay Ganii: · 

- O, Ilô.Jilsıruz'.' tyi misirJz? Gelin bakalım elkşclim. - Siz korktum ~anınavm be C<:nım. Ben onları mani 
Ha ~~. Bulgar İ§İ ... Daha iyisiniz );l.? Memnun oldum. olmasınlar diye Q.Jmak istedim .. dedi. 

ıc&"cfm. Bay Ganüyc !Bulgaristan hakkında b:rcok su· Yandaki mis3.fir odasına geçtiler. Kadm. oğluna gü-
aller soııuyorou. Bay Ganü ise: rdltü olmasın öiye kapıyı kapadı ve Bay Ganüyü öğleye 

- E, şUndi dOb"usunu söyle}·in, Pı a~ mı daha. giızcl. kr.dar eğlendirmek m-ıksadiyle ona albümler, Ievh.ı.lar ve 
yolrea 8Ôf.Yil mı?~ diye sordu. resimler, mecmualı:.r verdi. Lakin bizim Bay G nünün 

Kdin .. b'U su-:tl ka.rsrsn-.da ne diyeceğini şa.şırm•:-;.tı. aklı ba<:ka tarafta .. Biitün bunlara bir nazarı istihfafl,Q 
ÇUnkü~t.&Ja hir: ~itmemişti. Bay Ganü ise güle~k lre. bakarak: 
çi['e ~~'..bir göz Jtırptı. Bununla da: "Abe, karı de- - istemem. kşekkür ederim, siz bakınız, Ben böyle 
Aft l'.nr.ID(!'-ıca.rı "ile ne konuşulur?" demek i~tiyordu. portrelerin ve resimlerin nelerini görmüşüm, Genç oldu• 

tre,ctk v'aJ.ideeine lıitap ederek: ğuma bakmayın ... eledi. 
--Biy, bugün bizimle öğle yemeği yiyecek, dedi ve Karnı pek aGıkmış olduğundan Bay Gauü, sabırsız. 

iliae dev'am edebilır.Mi icin onu ötei.i odaya almasını an- lıkla büyük gümüs 2satine baktı. Ve: 
neiiilden almancn rica etti. Bunun üzerine kadın Bay Ci:l- - Ben, Avrup~· adetlerini öğrcnıniye çok meraklı-
Dltü V":&Raaki oda.ya ~miye davet etti. yYm, Mesela bizde öğle oldu mu yemeğe otururlar. Sizde 

Bat Ganil dikl!atle bir Jreçik'e, bir de rniskallarm bu- galiba başka. Siz üğk yemeğini 'k~ yersiniz? a:ye sor• 
11mddğu beyiJ'.elerine baktı. KaFlari) le i~aretler yapar~k Ju ... 
lliındl keDdine: ".Alinanca bir ~yler konuştular runm;l.. - Biz. ekseriva saat OetnC yeriz anıma, bugün dIDıa 
kinb1i'lr! Amma. hiç zannetmem. Nihayet bizde nazu hk erken de yiyeci!iriz .. dedi ve: 
~q bir adem. Abe, naz·rlar da hiç m 1 de,:;ildir yn! - Affedersiniz, sizi b'r dakikacık yalnız brrakaca. 
ft*rit':b.unu mnnetmem •. '' diye düşüniıyordu. ğım .. diyerek odanın diğer kapısından çıktı. 

M'titeııeddit bir ''azi~·ette yerinden kalk~ral{ kapn·a Bav Gani; salonda yalnız kaldıktan son~. resimlere 
~~. Ve fiıkiı !erini çehrelerit'den anlamak rnak~·- d.1lgm, dalgın bakr.ııya baAladı. Arada bir ki!imfa üzerine 

... ~ tr~çiılde validesine bııktı. Tam bu S!rada ev 1üküniyor. (karnı acıktığından değil, amma kimbUir), 

lstanbul Deniz K omutanlıiıntlan: 
Refah vapuru ıehltlerlndeJJ auba.y, gedJkll eriıef w 

ğında çocukları bulunan allelerln acele komutanlıtmusa tD 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü Uiıd 
Kıymeti Muhamıneuesl Pey Ak(ıeel 

L K. L K. 
700 00 63 00 

775 00 57 00 

465 68 35 00 

41!) 39 32 00 

nm tamamL 
415 39 32 00 Mercan Dayahatwı 

ltrma.cı han aıt katta ( 
nm tamamı. 

63 8-l a 00 Mercan Daya.hatUD 
marn Ali han Ust katta 

163 68 13 00 

2ıll 97 20 00 

DeDJıı tamamı. 

Yukarda yazılı emllk •t.at..k Gzere onbef gOn m 
maya çıkarılmlft.ır. İhalUI 1.11.Nl Pazarteat gUntl ııaat (Si) 

•eğinden iateklllerln Çenberlitafta t.tanbul Vakıflar Baflll 
ıCllAt kalemine mtıracaatıan. 

TtlrldJ• Ca•llarayetl 
ZiRAAT BANKASI 

~ww~ tarıbı· 1888. - Sermayesa; 100.000,000 Tiifl 
Sube ve AjaD! adedi: 26S. 

Zirai vı tıcart in uvı banka nıı1111111lıltri
JW. ~ IR.800 Ura ........,. .....,... 

•nat BankUUJda ımmbarab ..., lbll&rml caanar ... ._, .. 
IO lt1U' bWUD&DJ&r8 tenede C de:ll .,,kllecell km-. tN 

p&&ııa cGre lkı'&ml,e 
• .n.ı ı .ooo 11raı111 a.ooo u,. 
• . * . 1.00I • 
t • •51 • a.OM • . . .... UI 

MI 
• 
• 

ti 

• 

VAK iT matbaa 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

qenid 
açm1.şt 

lillkiılı!ıri~'..bl.dıirine ~czleriyle bazı işaretler yapJ\'(>rlardı ld çizmeleriyle tüküriıkieri siliyor; ve lreçik'in odasında en 
• - ·~~mana şuydu: "Onu fazla~~- ufak bir güriiltü oldu mu kulaklarını kabartıyordu. Kitap, mecmua, gazete ....... 

• T.9ira çok act:le iş!~ .~ar." Bir nrıhk, fre<:ik'in ic:.kemlesinden !kalkarak b~kaç Tabiler nl'mın" di7 Pi ;,)er? alıt• 
"--~JtmuJı.mlıiLme,;.cr. .... L..bADl.CA...iWrlii...;t.Af..~&.6'ilİ..-;\LA,._h_.,--~~~~...-;l._-..ı"L-1A.;&.:..;v~,:-:ı,"....ı..-.:3..-..-..~~~~.....:..,;.__;_~~~~~~~_i.!!C:..-~~~~__;,.:.....:...::....:.._,:.:,:,...::...:...:..:.::_:~ 


