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llkara Harp okulunda· 
•ı mezaalar lçla parlall

1 bir merasim 1apddl 
• 

'Ye B. M. Mec-
ni bir faaliyet 

\'. ine giriyor 
~:ASIM US 

... Jilk Millet Meclilli 
• l', '-P faaliyet yılma 

la.:. ... 1enl faallyet dev
:"'llt -~- Jenl cihan harbi
~~ hudutlannuza 
'h~ll dalgaları arasında 
..:......~ lcaplarma göre a.
~ri dll.,Unmek, tet-
~ neticesinde en 
~ !ekliler üzerinde 

nzlfeslyle kar!•-

;::.ıYede Büyük Millet 
~ 1-ıı memleketlerin --.;._rinde göriildüğit gibi 

"-- Yapan ve onlarm 
~troı eden bir teşek-
• ._,, ve sulh gibi mll
eratını doğrudan doğ-

S iıderde en son 
'l'tirldye ~Büyük MUJet 

~esidir. Bu itibarla 
~ buhranla.n arasmSeti konımak bahis 
~ hem ilk, hem son 
'ırecus daima gözle

b gcıır . 
• ~i Harpten !IOnra 

esaret de\'rinden 
bir ınucb.e sayanlar 

z bu hidi8eyl ma
~. Yanlıs da değlldtr. 
-ııti mucizenin tahak

!lirk milletinin yük· 
bilrulyen ba7..r ya

~ tcl kkilere götür
lb Türkün ebedlye

llonra Tiirk milletinin 
llpheye düsmek bu 

Jl&L~dl. 
~~k Millet Meclisi A· 
. ......_ ~a.pılao Dk CUm· 
ltıtihabmda bu yolda. 

ne kadar yanlı~ ol
t~: 'l'örk milletinin bil· 
~et lnönünün tam bir 

~~ ittifakla intihabı 
~ lnıtihanmda en bü

~ ~ affa'kıyet teŞkil et
~ .. ~en bu!o,riine kadar ci
~ al'a!imda geçirilen 
~ Atatnrkün hayatm
~ ldıraSeterin zihinlerin· 

~Phelerin tamamlle 
~i gelml~tir. Gec;en 
~ 1 l~ndc milli emnl
~ llrnizı korumak foin S btltün tcdblrlerln isa

doııtlaronıza değil. 
~ bile teslim ettir· 

bel'alx>r büyük dünya 
lcı ~ŞaOan öyle bir <lu-
'-t .... gönden ) arma lhti
: ~lliYet dalma tehlike

,... hal etrafımızı saran 
a.; eri devam ettlk!;e 
~ ~ daima elde silah 
~ zanıretJnJ Ye bu 
~ ı neticelerini kar
s.,-mı gösterir; bu ise 

1. .... teskllitmı en ince 
:-uar meşgul edecek 

Ankara, 30 CA.A.) - Bugün 
saat 14,30 da harp okulunda o. 
kulun ikinci sınıf mezunlan için 
ayrılma töreni yapılmıştır. 

Harp okulumuzun 108 inci 
devre mezunlarmm bugünkü bu 
sancak teslimi ve mükafat da· 
ğıtma töreninde Büyük Millet 
Meclisi ~isi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Dr. Refik Saydam. mil
ıt müdafaa vekili Saff~t Ankaıı. 
hariciye vekili Şükrü Saracoğ. 
lu, adliye vekili İhsan Menemen
cioğlu, iktisat vekili Sırrı Day, 
gümrük ve inhisarlar vekili Raif 
Karadenizle, mebuslar, genel kur 
may ikinci başkanı orgeneral A • 
sun Gündüz. askeri temyiz mab.. 
kemesi ile genel kurmay milli 
müdafaa vekaleti kara, deniz. 
hava müsteşarlan ve daire reis
leri, garnimn ve merkez komu. 
tanlan, Ank&l"a emni~t müdürü 

ingilterede 
CüMHURiYET 
BAYRAMIMIZ 

Merasimle 
kutlandı 

Mercuimde lngilô= 
Hariciye ve Bahriye 
Nazırları bulundu 

Beki AillııMW A•ıeaıMHwt 
fÖyle dedi: 

İngiltere Türkiyenin 
müttefiki olduğundan 
dolayı iftihar ediyor 

Londra, SO (A.A.) - Türkiye 
büyük elçi!Jğinoo cllmhuriyetin 18 
inci vıldönümün(l kuilamaık Ur.ere 
tertip edilen toplanbda İngiltere 
Hariciye nazırı Ant.om &ien'le ge
nelkurmay başkanı general Sir Ooın 
Dil ve ~e nazın Aleksaııdr 

(Dm:amı Sa. 4 Mı. S "'1) 

ltaıvada 

Askeri 
hedefler 
İngiliz tayyareleri 

tarafından 

Bombardıman edıldi 
Kablre, SO (A..A.) - Orta Ş&rk :ln· 

giliz hava kuvvetleri umumt karar· 
glhmm tebliği: 

(Devamı Sa. 4 aü • .+ de) 

ve daha bi~k davetliler ha.zır 
bulunmuşlardır. 

Törene mıüzıkanın çaldığı ve 
okurlann bir ağmian söyledikle
ri istiklal marşı ile bQ.şlaınış, 
bunu müteakıp, oba.şvekil Dr. Re. 
file Saydam genç subaylara şu 
hitabede bulunmU!Jlardrr: 

Gene subaylar, 
Bu törene gelirken ord"wınuzun 

Başbuğu, Milli Şefimiz. Reisi
cümhurumuz İnönü'nden ~ 'l"Ve 
zif eyi aldım: 

"Genç subay evlıi.tıa.nma aclL 
mımı götür, hepsini ayrı ayrı 
gözlerinden öperim. Yeni girdik· 
leri ordudaki şerefli vazifelerin-

(Dcvamı Sa. J, sü. 1 de) 

~ 

( ICUPOI-.ARlMT7 

l il AılM'o8'81l Uı6bue!ı toplanacak [it' ~ " 
lalpomarm her 68 aded1ne mukatı~ 
V A K 1 T ~J KUT1JP 1 
BANDi!l., aerisl ndeu eı.'tlEz ltEts 4'9 
rNnaomm tamar.\u ver!hcektır 

L.~~~~---~~~~~---......ı 

:~ Clmbarı1et lla1ramı mlaaseltetUe , .. 
~Reisicümhurumuzla 
:.:Yabancı devlet reisleri arasında teb
~ik ve teşekkür telgrafları teati emld 
~!I Ankana, 30 - CUmhuriyeUmi&in 18 inci yıldönilmU münaaebetiyle 
~~ Devıct Reisleri ile Relslcl\mburumuz lsrnet lnanU anamda tebrik -.e te 
~ 114!kkür telgraflan teati edilmiştir. 
~~ Amerika ReiııicUmhunı Ekse!Ans Franklen Ruzvelt, Alman Devlet 
~~ Reisi EkaelA.ns Adolf Hitl~r, İspanya ne.ıct Reiai EkselA.na ~neral 
~I Franko, Portekiz CUmhurre!si Ekseltl.M General Karmoııa, Sovyet CQm. 

1 hurlyeUeri Birliği Reisi EkeelAns KaJlnin, İtalyan Kıralı Jıılajeste VlltM>r 
~ Emanuel, Bulgar Kıralı :Maje8te ÜçtlncU Boris, Romanya Kıralı Majeımte 
~ Mlhall, İran Şehin!Pfllıı Majeste Mehmet Rıza Han Pehıevı, Franaa nw
~ Jet Reisi Mar şal Peten, Japonya imparatoru Hiro Hıto, Mtsır Kıralı Jı1a. 
~ jeste Faruk, Macar Krrallığı Naibi Ek&clA.ns Amiral Horti, Irak Krralbk 
,.ı Naibi Vasi Altes A.bdtllil.Mı. ErdUn Emin Altes Emir Abdullah, Sndl 
~Arabistan Kıralı Majeste .Albdülazizlrı tebrik te~flanne. Relsicumba.· 

l'1UllUS telCratJa tıııPkklldeılal 11Gdbn4ıftir. 

BAŞVEKtI..bdZU: STAUN ABASINDA 

~I Allkarıır., 30 (A.A.) - Sovyeıt ctimhuriyetıeri Birliği Başvekili BMe. 
,,. ıAna Stalin ile Bafvekn Doktor Refik Saydam aracında CUmb~ 
~ 18 inci yıld&ıUmU müııasebetile tebrik ve teşekk11r telgrafıan t.U 
~~ edilmi§Ur. 

~~ FEVZl ÇAKM..ı\.IUA GD'E&AL DİL ABASINDA 

~~ Ankara, 80 (A.A.) - İngllbere Genelkurmay Bqkanı General D81 
~l Cllrnhuriyet Bayramı dolayıııile Genelkurmay Ba§k&nı Materal Fenıl 
~l Çakmak·a telgrafla tebriklerini blldirmif -ve Mareşal Fevzi Çakmak mu· 
~ kaıbeJeten t*kktlrde bulunmu,tur. 
~ 

li.., .., 

On muhtekir 
Don adıiyeve veri di 

Dün, yeniden bir çok muhtekir 
ya.kalanmış ve müddeiumumiliğe 

verllmŞir. 
Bunlardan birisi Balıkpaza:nnd.a 

yağ U7.erinde toptancılık. yapan Ya· 
ni Dost.oğludur. Evvelki glin Ali a
dında bir bakkal, yağ almak üzere 

benim 

kendtsine gkm.iş ve daha b8(ID. 
tacirleri dolaşarak yağ aramJI, 
fakat hiç bir yerde bula!nayma 
fiyat mura.kaıbe bürosuna müraoa.
at ederek, piyasada Tra.bmn Yalı 
.bulamadığını söylemiştir. Buna 

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 

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

)1J'etle] k lasmak s tler Vekillerle birlikte At tUrkU.ıı muvakkat 
~\rh.__ re ·a~ ~ ovye b\zlm memsimtnde.. hıristiyanllg~ ın 

'C..:. •
11

Pa harbi ne kadar u 1 
~~~~.;;:::::: ra ~1·1tfi1 0:1!tcJ1 hükmü 

yağma edip all&lım rabbmın 8IUla ..

dlfl dilfiDADlannm pnlmetbıi yiyemlııl. 
bu tayfala.mı ,elılrlerlnclQn o~ 

.endea pek uzak olan §ehlrl~rden clillr 
lesine öyle ldetlin; ama allahm ......_ 

8alla mira& olımk üzere \'P-rdiil • 
kavimlerin fehlrle.ıin(lm Jtlç bir -
Sat birakma)"B8111!" 

'-.."e"'' hlesulivetJI '\azlfe- bovu nda ı amerikada hemen harbe girmek ta 
~. ~ti <le o -kadar arta- K 1r1 m da M o s K ova raftarlarmın dillnde hırlstiyanlığın 
~ ... -..birin<'iki senesinde Yeni müdafaa ~:~~~;si de "esoobı mucibe., den bl-

., ~ ~i>M~n i.,;1c!h~~:~ Mağlup Rus kuvvetleri C •va f I n da han~ı hımtıy~ıığın hangi akıdesı 
\&..:--: ı.ıı... tıJarın Ü~ÜRt'Ü sene hattı hazırlıyor fasıla t ki ediliyor ı hangi dll§manlarma ka~ı mUdafaa 
......... u da sız a p 1 olunduğu merak edilecek bir nokta! ıı. ha ziyade arta-
-....:::_ttYaç1ara \e sıkmhla.- -----<>--- 47 Alman tayya 1 alıd-1 atik'ın geli§i gUzel bir sahife· 
lıL.~ ~birler de 0 ka- Nevyork. 30 (A.A.) - Nevyork L • b b d • 1 sırU·nrsi '~Uzn~. ; göyle emrettiğini gö-

"e nazik bir iş ola- siyasi mahfillerinde ta.bmin edil - enıngrat om ar 1 1 .... 
~ iliğine göre, Sovyet hWttimetinbı, resi dUşUrU~dü ~..,.::e~re..::km::: :t•ğmda 

s::::nd~~hn:~·;~~ ~~~1~':s~ :e:!;1~~~ manı devam eC1iyor eter &ana sulh eevabmı verip INUl& 

~,1 Yeni ufhalal'dan rine, general Maks Vel'in riyaseti ---o--- ---<>-- kapdannı açana içlnde bulunan ka,-
~ alt zorluklar ne o- altında bir şimalt Amerib. aakeri mın kAffeel una abd ve blzmetkAr ve 

.,..,._.: .. :aı~~~~ı::n~:~ :n ~~:;,. :v~:! ~ Done tz de S J vyet :-.::e ~ oı::- :ee!:~ 
~Yorıız ve her türlü dir. Bu heyet, Hint yolunu da Jıi.. y • ff k• t vtlfmeye kaUnıırlarsa onu ku1J&taıım 

~~!in rn,:~,i ~~,~: ~~: =~ ~U::yl:e~z::a~!: enı muva a ıve - tayyareleri ::~ke:.':1:::::!ı~~~ı;: 
~ı.ı..': olduğu gibi gele· n artırma imklnlarmı aramak ilse· ı 'd d•ld geç1re11n 
~~ı but1ran1an em- re."° mtıdafaa hattını cenuba oot- 8f 8a 8 8 I 1 Berline hücum etti ama kıMlmlarıa çocıddvı ~·~ •Y""D" 

ııhtM at.lk'm bu emrt.nl ahd ı oe6!. 
isa peygamberin "ben şerla~i klll
dırmaya gelmedim. ikmAle geldim., 
demesile kabul etmiş, kuvvetle.ndlr. 
mi3 görUnür;. fakat luka lncillll6n. 

olr babı açıkça anlatır ki, yahudllerlll 
hakkındaki suikastmı anlayınca 18& 
kendi eshabına !fU emri vcmıJrtir. 
' 'her kimin kesesi yahud dağarcıtı 

varsa alsın ye her kimln kılıcı ,oma 
kendi urbasını 88 tıp bir tane _.. -1 
IID!,. 

o halde eskı dGnya ~ ,_ 
dUnya btrlstlyarusnna dönerter de. 
''blz itte her Utl ahd'in .mnn1 _.... 
den pldl(i kadar ta.hakkak ~ 
nw_ derler -ve "ı,tc plıl.._..:,, "'9 
de ytkrt.n ,--dl:ı.n ~ ... 
m.em. ae .,.... ~r7 

L.....:!!li'-...:chı~ra~ıml@li!!•!!!D~aa~la~.!.nı~ma~~t.mak~~imk~A~nı::a=:'.nm~-tet.kik==-e:·_:_~----4 1arı ve o ~lrdl: ootUn:.nm IM'{Jlllm 
-w..A.-...-... .................... l........~~~~- c.Y . ._...,.._JU.ICHlri!U:...!...::::.:_:.:....:_:::::::::.:..:....:....=.:.:......==:.:__~:::~~~~~~~------~~--
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V AKIT'IN . ANKEIJ , 

VA KIT 

tn 
••Esra eng z 

harita,, sı 
'b er:t!ada gazetecılere 

gösteriımiyor 
'Bflno;ton, SO {.\..A.) - D.N.B. 
ReLıı r !.ZVeltln p:ıza.rtcsl gUnkU nut 

unda m vzuubahs ettiği o!lrorenglz 
ü:ıya harllaa!nı görebilmek için ga· 
tc muho.blrlerln.Uı yaptıkları tqob • 

Us beyhude olmU§tur. 
Hariciye nazın Kordel Hal, mevzu· 
aha d.lnyıı bo.rtt.aamı, cenup Ame. 
i sı cuır.hurlyeUcrl mUmessUlcrlne 

terlp göstermo iği bakkmda ~ar
mb:.\ g1lnU kcnd . .-ıe sorulan sunle 
:ıf1 c vap verml§Ur. 
l\.ynı ınevzuıı o.it diğer suo.llere de 

a.rtdy" nazırı dUnya hıı.rttası mest. 
lo alfikıuıı oımadı"'mı söylem~tlr. 

Gazote muhabirleri "daha ea!Ahlyct 
ko.ynaklo.r .. müracaat mecburi)'(?. 
1cdlrlt'r. 

nsada 
Y nbancı radyo dinle· 

mek resmen yasak 
edildi 

(A.A.) - Yabancı radyo. 
an d!nıemk yasağı hakkında. Fran • 

hUkflmtı tarafmdan alman karar 
ugUn rrSJnl gazetede çıkacaktır. Bu 

;kanunla İngiliz ve dlğr yabancı mm. 
tlcr radyoıannm umum! yerlerde 

've evlerde dinlemek yasıı.k edilmiştir. 
!Bu radyolar bir mUddoltcnbcr! Fran· 
a aleyhinde propıı.ganda yapmakt& • 

ırtar. Kanuna aykın hareket eden • 
er, temerkll% kampma gönderilecek_ 

r, mUesscseleri altı ay lcapatılacıık 
dyolarıiı:ı. el konuıo.cak, yUz bl.n 

ranga ltadar para ve altı aydan iki 
neye kadar hapis ceza.ama çarpıla
aklardır. 

AMERİKAN 
ORDUSU 
Alaskada büyük 

manevra yapıyor 
Nc\~ork, 80 (A.A.) - Oaeocla

ted Pressin verdiği bir ha.bere gö
ıre Am.el'lkn.n ordusu §imdi Alas • 
kada §!nu:llyc kadar göriilmedik 

çtl:le bü)iik manevralar yapmak-

'8dn°· 

VECiZELER 
i ıı.zan: M. (1E.l\l.1l. PEK V All~, 

* lılnfö\'kl.ndcn bir zarar gördün 
de intikam nlnmıyors:ın tramvayların 

uralc yerlerine git! Oradıı. yer ke.p· 
~ k içl.n hücum edenler arasmda has· 
tnmı l.stcdlğtn kadar iter; kakar, ar. 
ısar, ezersin! 

* Kır sakalı ablA.ksıza nasıl salAJı 
rs.n ! On yıl önee .ııtyn.h olan o ısa.kal 
~ yine o utanmaz çclıreDtn çcr

esidlr. 
* Köylülerde scvi;ımek daha çok 

111.malı; zira tarlatan mntesa.vtyeıı 

iahmoto veya gUne~ maruzdur. 
* Umıt edilen §CY zayi oldu mu, 

llık!eki bir nlımı.t. kııybcdilml§ gib! o. 
ııazr,:. ~ek temellUkc ben.zer. 

Bir mevkuf ~~ ç rk 
kuyusuna ilş"p 

b stan 
d .. 

DUn UskUdnrda Kısıklıda blr hll· 
dil!IO olmuştur. Sivil zabıta memurla • 
rınm ncznreUndo Kısıklıd n ÜskUda 
rıı. getirilen İbrahim islnıli bir malı. 
k!ım Şekerpınar mevklino geldiği sı. 

rada etrafm tenha olduğunu görmUı;ı 
\•c kendi kcntllne l:nçmnk kararını 

vermiştir. 

İbrahim bu kararı verir vermez. 
yanlarmd:ı yilrUmckto olan sivil mt'
mul'lan lMa tutmu, ve yolun kenarın 
d3. bulunan bostnnın son tarnfınıı. ge
llnoo ani bir hareketle bostan içine 
doğru kaı;mağo. baglıı.mı!Jlır. 

MemurJar derhal tab:ıncalarını çc. 

iranda 
ing·liz er 
Yeni bir demiryolu 

yaptırıyor 

\'stlngton, 30 (,\.A.) - İyi malO. 
mat alan maha.fiiden blldirlllyor: 
Geıwrnl Mnkır.·elin lxışkanlrğında 

bulunan bir heyet yeni bir mavcrıı.yt 1· 
ran demiryolu lD§llsına. alt İngiliz t k 
llflnl ma.balllntın tetkik i~ln pek ya • 
lttndıı Orta!j::ırkn gidecektir. 

Bu yeni dcrnlryolu Sovyet Ru yaya. 
~8ndcrllen m:ı\z<.'menln toplu olarak 
sevki tı,ılne tnhsls edllece?lttlr. 

Bu yeni ha.ttın techlz cdlleb!Jmesl 
ıualtsndilc ahiren birleşik AmcrikaıJan 
ray ve mUtcharrlk malzeme vermesi 
istenilml§tlr. 

• ıe: • 

Dağdat, SO (A.A.) - Rusyıı iı;ln 

Bura körfezine gelen mal.zcmcııln 

bo§altma usullerini tefti§ etmek Uzere 
Rus ordusunun bir mUmes:ıııı Bnsnı.· 
ya gelmtDUr. 

Slovakyada 
Yahudilere kartı yeni 

tedbirler alındı 

BorUn. JO ( A,A) 
Alman radyosunun bildirdiği. 

ne göre, Slovak-yada Yahudilere 
karşı yeni tedbirler alııunıştır. 

Bundan sonra. Yahudiler tren. 
lerdc her hangi bir kompartmıa
na giremiyeccklerdir. Yahudilere 
mahsus kompartrma.nlar aynJa. 
caktır. · 
Yahudiler lokantalara ve yatak· 
lı vagonlara. girmek ve yatmak. 
tan menedilmişlerdir. 

kere!': 
-Dur! 
Emrini verml~ler, takat lbrnhlm 

1 açmakta d:ı\·am ctınl§tlr. 
Memurlar atc11 edecekleri sırada, 

İbrahlmln yok oluverdlg-lnl görmUş • 
1 rdlr. 

B raz ileri yürüyen iki memur lt. 
rnhlmin bostan kuywıunıı dU~tUğllnU 
,.e parçn·nnarak öldUğUnU görmU:;ler
cUr. 
Yapılan tahk!~tatta rnııhkümun ka. 

çaı ken önUne çıkan boııtan kuyusunu 
görmı:dl~ı ve bu yüzden bu feci ft. • 
ı .. be~ u ,redığı anlaı,ıılmııJtır. 

örcil 
Eskiden okuduğu 

mektepte bir nutuk 
söyledi 
----<>-

ingiltere 2a0 

fe' de·n emın 
Londra, SO (A.A,) - B.B.O: 
İngiliz başvekili \~rçil dün es. 

kıden okuduğu kolleji ziyaret et
mi0tir. Talebe, başvekilin aerefi. 
ne yapılan bir türküyü bir nğız. 
dan söylem~<jtir. TürkUde bu ka. 
ra günlerin geçeceğinden balıse. 
diliyordu. Çö~il 'bu mUnaaebetle 
demiştir ki: 

"- Tasrih etmek istediğim 
bir nokta var. Kn.ra günler değil, 
QCI günler demeli. Yeise dilşmeğc 
lüzum yoktur. Her birimizin üu
rimfae düşen vazifeleri yapabil .. 
diğin<len dolayı Allaha §ilkrede. 
lim. On ay evel burasını ziyaret 
ettiğimiz zaman lngHterc yalnız 
başına kalmıştı, Bir çok memle. 
ketler lngiltercnin hal'bc devam 
edcmiyeceğini zannediyordu. O 
zamand4n'beri silah hakımıncan 
vaziyetimiz QOk iyileşmişti:-. Bri
tnnya., soğukkanlılığını ka.y!bet. 
miyerek dimdik durmt~ ve ha
riçte kalanlar için mucize sayr. 
!arak mukavemet göstermiştir. 
Sonunda:: gru~bedcn 'e?nin olıthili. 
riz," 

Otobüs seferleri 
Otobllslerin hazırlamış oldukları 

kış tnrifelerl ynnndan itibaren tat 
bik mevktlnc girecektir. Bnzt semt 
le.re işleyen otobil ler seyrtısefer 
miktarmı n.zaltmlşlal\lır. 
Yanın saatte bir işliyen Ta!kslm 

- Yeni.mnhalc otobüsleri saa.tta. b!r 
knlkacnkbr. 

(Krrall kelimesi bize MacarlaTdan 

gelm~Ur. 11ugUnkü macnr yc-:ısınJa 1 Nasıl yazmamah ? 
da bu ya.z•ığınuz gibi fKI sessiz har· . _____________ _. 

finden sonra. Cı) tıesllsl yazılır. 

Bunu yazmak bizde bir zarurettir: 
•(k) harfi meselA !ı) gibi kalın sesli 
almıa (kı) okunur; (1) ı;ibl inco sesli 
almıa (ki) o!tunur. 

::Maarit Vekilliğinin son bastırdı~ı 
tercnmc kitaplardan b!rlnd bile bu
mm (kral) şckllnd<' yazıldığını gör 
dUk. 

Türk aUe.besiııdc kelimelerin men 
§elne göre bir lmlA sistemi lllzumsuz. 
za.ra.rlı, hattA haysiyet.51z bir ~Ur. 

Çocuklara: ·~csrrat) yazınızı,, diyo
ruz. ~yle (ı) ile yazmayacak olur-

lal'.!ll. (yanlı§!) oluyor vo gerçekten 
yanlış oluyor. 

Rica ederiz, §U (kıral) heceıerlnln 

(sıra.l) hccetcrlnden esasta no !arkı 
vardır ki, iki ltellme imlAea blr'birtn· 
den ve esas kaidemizo aykm olarak 
ayrı yazılsın. Bir tarafta (kılık) ya. 
zıyonız (kmk) yıwyonız, (Glrid) 
yazıyoruz; öto tanı.tta de. m~a. 

(grip), (grev), kredi) yazıyoruz, ya
zılD.bllir, diyoruz. Bu fahiş bir yanlış! 

Hep (kıral) yazmalı, (kre.l) yaz. 
mamalı. 

Peten 
Radyoda ana yasanın 
esaslannı anlatacak 
Yl~i, (J •.• \.) - D.N.'B.: 1Umn-

d.ı. şayan .bi:• knynaklan haber \'C· 

ıil<liğine göre, devlet ıeisı nare;,al 
ı>etenğ ikinci t.C§rln ayının bn~ın
lln. rndyocb. söyliycceği b!r nutuk
ta. Fransırnın mJ"takhel nnn ya -
&asınm ve yC'ni Fransa deYleti tel'j· 
ltllıi.lmın p·rcnsiıılerini anlatıı.

caktrr. 

Amerika 
İngiltereden bütün 

üslerini istiyor 
~e\·yorı.::, 30 (A~\.) - Amerlko. 

ujans:ıı.rı Vaşingtondsn bildiriyor: 
AUyon ltendl tarafından ,kullanıl • 

mnk U7.~re bl\Um b:lyUk Brltanya Ur. 
lcrlnln Amerikaya tcrkcdUmcsinln bir 
;~ik Amerika hUkCıınetlnce tnglllo· 
reclen talep cdllmi.§ oldağ\ı siyasi mcı .. 
haflldc tahmin cdilmekteıllr. 

--o---

B ·· kO ·kı·""' ,ı u uqun musı ••.' 101· 1u 
118.ve edilen nağme ler yiizünden, esekTrı,..ıı 1~ 

meti ka yboluyor, a z za man sonra beste ., ili 
da tanıyamıyacağı bir ha le geliyor oıGEI' 

Y azan : H A SAN BEDRETTIN 
.. (Bnglliıkü Tl\rk mu.sl.klıtl,, mG\'ZUU 

ctratındı.ı. tertlb ~flml:ı; ankete bw 
giln de yine kon~~r icra he· 
•yeti Mi"lta.nlanndan HUseyln Dolanın 
fikirlerini ,.e ayJıi zamanda bu osı,,,. 

tMm haya.tmı, okıı~.,ıcu1ıırımıı.ıı tak· 

dim edece~lz). 

HUseyiıı Dolan mUalklye nasıl ba§· 
iadığmı §Öyle anlatıyor: 

-- Musikl ile 1gtigo.\e ba§layalı, da
ha doğr..uıu bu sanata. l.ntısap edeli 
be§ ytl otuyor. Benim hocam konser 
valu\'&T icra. heyell i\zıılarmdan Ey· 
yilbt Ali Rıza Şengüldür. 

Uzun mUddet değerll hoca.ın benim
le mefgul oldu, banıı. blr çok eserler 
meı,ık ettirdi. Kendisinin tııva!sutu ile yun Q n l s ta ri d Q bir ıırahlt MUnlr Nurcttinrlcn de iııtı· 
Cade ettim. Ben, bugUn, muıdklmtzln. 
tarihini ve makamatm nerelerden 
doğduğunu öğTenmek, tetkikler yaptı· 
rak bu sahada ilerlemek istiyorum. 

Balıkçılık inkişaf 
ettiriliyor 

Atlna, 8() (J\.A,) - M!llt ikUsat 
nezaretinde, Yunanlstanda b:ılık avı 

endUstrtsinl yenl tcı:ni vo lktlsndi c • 
sıı.sıo.ra mUstcnldcn tanzim ve inl.l§:ıf' 
ettirecek olan bir umumt mUdUrlUk 
ihdas edllm~tlr. -----<>-----

Htrvatislanda 
sık ı tedbirler 

- BugünkU muııiki ~erleri bnl<kın
clıı ne dll§UnUyorsunuz? 

- Bu suiııtnt?.c vcril~ck ceva.p o 
kadar c;ok ki .. Ha.ngi birinden ba§lı 
yayım? Bırçok n1uslklşlna.slar eserle· 
ri tezyin ma.k.sadiyle b:?stelere eserle musikimizin 

hiç alAkast olmıyan birtakım nağnlC'• lccckUr, "'t 
lcr tlAve edlyorla.r. Bu ııo.vclerd1ın son 1 • • ~I 

ra. eseri hazırlayan bestcltll.r bil'.) dln Bu vı I 5 o ".in e, ~ 
lea:l kendi eseri olduğunu a.nlama.l•UA. r..:J tl ~ 
nıllşklilata clti§CCektlr. Bunu !ebat et· vetr·ştı•rı•ıece 
mck 2'.annedlldlı!i gibi zor değildir. n1e11 

Bcrn, so (A.A.) - Zagrobden lsvlç· Her ban~ı bir eı;cri, konservatuvar. 
k 1 tı ıJc!C· 1~ 

re Telgraf ajanstnL\ blldlrlldlrlllyor: aaki nsıl notasirle Rf11 1.\§ nrs:ı.nız, İlk tedri at mUfet if~ Jl"'..ı 
Hırvat•-tanın merJ<--•-A- .. ı...amın bu farkı derhnl görursUnUı. Bu ı.,tcn, • d vllZ ... =u"""' ~ - egitmcn kurtlru ın a . rd r 

rı I§tk karartma. ve sokaklarda l(!Z • bllhnıısa kl~sil• eserlerimiz daha t'ıız!a l:ır, ımlırAılize c;onrnu~e 3CCÜ eı 
me yasağı blr saat ileri nımmıı.ıtır. mut,a,ı;ıırr1r oluyor. Her yerde çqit men kurslanndnn bu 'ö\ıııııı 

Sinema ve tiyatrolar da dahil ol • çe§lt kalıplara girerek tar!ht kıymeti· men roezwı olmu- tur. t , 
mnk uzere bUtUn umumi yerler saat nl kaybetmek suretiyle çalmıyor. yıl bu kurshra gidc<'.c!C re ~t 
28 e kndar açık kalabllcceıktlr. BugUnldl eserlere gelince; gerek beıı ııamı:etlerini secrr< k .~:e b r 1 

Dahill ııiyaııt durumda salAh görül· . tclcr, gerek ~llttcler ne kadar gUzcl )ayete Ha rif Vekillıgı gıı 
dUğU için bu ydnl tedbir ta.tblk edil • ve halkın ruhunu ok§a)'S.Cıık şekilde gondcrmiştir. Bu taznittl~uc ti. 
ml~tlr. yapılırsa. yapılsın, aradan bir sene sn bir mUddct zarfınd:ı; ıtı ı 

ı;eçtı mi, o eser "kıymetini kaybediyor. sat mUfetfr !eri tanıflll w·eıı 
Bunun se.scbinl güfte ve bestede ara· iard1. eğitmen olmak is tJ-'ltıf 
mak bence en doğru bir hnreltet olur. zetlcr teshil ıdilerek. ~c: 

Sinemada geçen 
bir hadise 

Naci a.dmda. bir taolr, cwelki 
gece laı:rrsı ve baldm yamnda. oldu
ğu halde Çemlberllıtq ımıeınamna 
gitmiştir. SeaM esnasında önlerin
de oturan Tahsin admda bir genç 
Nacinin kansı tarnf.ma ba.§mı Çe· 
virmiş ve: 

- Gilzcl mi? diye 18.f atmıştrr. 
Buna sinirlenen Naci, Tahsin\ ya
ikn.1~ ve ken.clisbıe bir kaç t.okat 
vurmuştur. Ka.vgac.rlar cUrmU mCfJ
hut mah.kemESinf! 'verilmişlerdir. 

içkiyi fazla kaçırmışlar 
Edirnekaptda oturnn Hasan, 

Tevfik ve Mustafa ndmda tiç arka
daş, ewelki goce muhtelif yerler
{le içmişler, sarhoş olduktan son· 
ra mahallede bağ111p çağırmaya 
başlamışlardır. Kom11ular bu hal -
den qikfi.yet edince, Mustafa kız
mt;i ve bazı kimselerl dövrntlşt.llr. 
Nihayet ynkalanan sarhoşlar diln 
sa.'bah aclli)•cye verilmişlerdir. Ya
pılan muhakemeleri sonunda Mus· 
tara bir gün müddetle hn.pS<', di
ğerleri de birer lira para cezıuıına 
malıkl'ım edilm~lerdir. 

Altın Fiyatı 
Diln bir altmm fiyat.t 24: lira 90 

kuruştu. 

- Muslltlnln tekemmlllU için n('. dürlilğü ~oluyla \'ekııl~· 
!er dü~ünUyorsunuz? rl!ecrk!J.r. ,

1 
, 

- Bir d,..fa icracı sa.nalkAr "·ctl"ml g., 
· " " Maarif VekiUlmnin • · 1 yor. Bu yllzdcn muııılklmlzin ntJl!l va· "C· , 1 

himlctılyor. Bu işi tah&"llc hevcskl\r ders yılı için hnzırJııdıg ıc6. 
çok az: kimse \'ardır ve gayri rcıımt esaslnrmn göre mevcııt ııı 

tülerinin eğitmen kı.U'Sı.-ır,. t 
şurcttc yetl§mektcdirlcr. nu iş iyi or- ·ıee"" 
~anir.e edllmeU ve bir musiki ınekte. ka. yeniden tesis cdt ~ 

enstitüsünde eğitınen t ·
1 

n 
bi kurulmalıdır. cude getirilecek ve bU ) 1 c1'Uf 
Tesis edilecek bu mlksaeıJC sayesinde 7000 eğitmen :n~ti'itirilec 
l~r yıl mı-mlekcte gerek icracı ve ge· 
rclt okuyucu sanat.kAr t.c:min edilecek· 
tlr. Bugün bu .ııa.hade. çalışan eleman. 
ıarı ~öyle bir kalburdan geçirooek o· 
ıursak, pek eUzt mlkdarının bu ite ba· 
kıkaten vakıf. diğerlerinin de nota, 
nazariyat. usul, •gibi musiki şubeleri· 
nln birinden mahrum ol<luğunu görü 
ı·liz. 

Hakiki elem&nlardan isti!adc ede· 
rck yenl elemanlar yetiıştlrilmesinl i.in 
pl(lna 11lmnlıyız. Tesis edllecek bir 
ınüessescdo bunlar yctl!1tlrll1rkcn ev. 
Yrlkikrlnln de noksan görOlcn bilgile· 
rl tnltv'!ye cdllret"ktir. 

- İcra ht'ycllnln bııgünkU tıırllıt 
musikl• konııcrleri hakkındaki fikir
leriniz? 

- Bu faaliyet ldAslk eserlerimizin 
ne kadar sanat.klrane yapıldığını, 

musikimizin bUyUk inceliklerle mu. 
cehheı: olduğunu halka tanıtacak, u· 
çurumn. yuvarl&nml§ olan klUfk eser 

Evlenıne ,. 
c1ııP 

Gazeteci arkada.ŞJanrllıı pil 
cazetesi muharriı i ccınal~~1111 
llo Bayan Ycmllha Ya\'Ui' ô~ıtf 

1 
töreni Akhiııardıı. belcdlYe ,1o ti 
iki tarnrın kal:ıb::ılık da' c 
smda icra ecl!ıml~tlr. ııe~ 

Yeni evliler<' s::ıııdetıcr d 

' l r. r:: ~ref' ten S;!cme.~ ~ 
.,,P 

- Dahiliye ::-; r1 
duh Paşa !lJ" ~I 

~il 
J~~ ise maksat eğer: ııd"' 
.Musiki çiiııl•U gıd:'..•.) i rii "/_, 

_ l~'i-rl ol, yr, bir zahir c:=,.~~ 
aranız.da nıürtektb !I f. 

~efrika numarası: 105 
Semra Hannnefendi de aynı suretle ka

JNlrasmdan çıkarak birinci mevki yolcuları
pa mahsus yemek salonuna gitti; tam içeri· 
ye gireceği sırada kapıda Ahmet Dündarla 
"3nırla arak ihtiyarsız bir çığlık koparmak
tan kendisini alamadı ve heyecandan bayıl· 
ma derecelerine geldi. Semra Hanımefendi· 
nin bir adım arkasından yüri'nndde olon pr 
nl pınl bir genç adam kadmm koluna gire
rek di.işüp olduğu yerde boylu boyuna uzan
maktan kurtardı. Ahmet Dündar -onu-

. de~ ,. ____________________________ ________ , kimdir; meinleketimizde herkes kendisıtl 

büyük bir t~dirle bahseder. t:Jcı1r 

o dakikada tesadüfen orada bulunan yolcu· 
rdan bir sanmıştı, fakat yabancmm ken· 

isini sert bakıslarla süzdükten soma Sem
" Hanımefendiye frnrunzca. olarak: 

- Bu adam size lkM§t bir münasehct
ızJikte mi bulundu? Çabuk söyleyiniz, he· 

lep sormak ve onu yaptığına pişman etmek 
istiyorum. 

Dediğini işitti. Kim kim.den hesap sor· 
nıah? Ahmet Dündann uğrunda bir hayat 

e bdki de bir istikbal' harcadığı sevgilisine 
ansızın sahip çıkıp etrafa meydan okumağa 
kalkan bu cüretkar da kim oluyor? Afımet 
l>ündar ndamrn yakasına yapışmak ·ve onu 

rsıp tartaklamak i~n bir adım ilerledi, fa
t &mr<l Hannnefendi derhal kendi ini 
playarak Ahmet Diindara elini uzattı: 

·- Sizi ansızın burada eörmrl-: beni 
~ §a.Şırttı, hem sevindirdi; bu nasıl oldu, 
doktoN 

Edebı 
ro man üM ~AILD 

Yazan : 

,EFIK AHME 
SEVENGIL 

Diye sahte bir memnuniyet edasiyle bir 
kaç kelime söylemeğe calıştı. Sonra yanın· 
daki yabancıya dönerek: 

- Ailemizin eski ve aziz dostu Ahmet 
Dündarı size takdim edeyim. 

Dedi, tekrar Ahmet Dündara döndü: 
- Mösyö Şerer bir zamandır memlc

ketimizd~ bulunuyordu, F ransanm tanın· 
mış ressamlanndandrr, seyahatte kendisine 
tesadüf etmi§ olmak beni memnun etti, ken
disiyle tanışmaktan hn haldP. siz de mem
mm olacaksınız! 

Semra Hanm1efendi konuşmayı frmı
sızca olarak idare ediyordu. Biraz evvel Ah· 
met Diindarı tokatlamak üzere kabarıp bii
yümü gibi duran Fransız ressam biran için· 
de toparlanıp küçülmiiş, nnzik ve terbiyeli 
bir hal almıştı; Semra Hanımefendi ailesi· 
nin eski ve az:z dostu Ahmet Di.indarı te
bessümle ve biraz mübalağalı bir şekilde 
eğilerek r lfönladı, elini sıkmak iize,re u7..at· 
tı: foknt derin ve asabi bir t<.'heyyiic içinde 
bulun"'n /~.hmet Dündar mukabele etmediği 
için F'1· n~rz res~:ımı·1 eli h"a bir müddet 
hnwdF> kaldıktan sonra sesrizce asağı indi. 

Yuriiyiip salonrı girmi~lcrdi. Semr:ı 

Hannnefendi mutat hakimiyetini ele alıp 
vaziyeti idare etmeliydi; eorfada hekime ve 
ressama iki tarafında yer gösterdi, oturdu
lar, Ahmet Dündarla mC!81Jl olmağa devam 
etti: 

- Sizi burada gördüğüme · hakikaten 
sevindim, doktor ; lakin böyle bir seyahate 
çrka~ğmrzdı:a.n bana hiç bahsetmemiştiniz ... 

Seınr! .. Jit.mımefcrıdi fransızca konuşu· 
yordu. A:hmet Dlindar tiitık~e o1arak cevap 
verdi: 

- Si7. de seyahatinizi benden sakla
ınıştmızl 

Semra Hanımefendi ttirkçe olarak: 
- Ri<:a ederim, dedi, itcndin i7.e hakim 

olunuz, herkes kavga ettiğimizi sanacak. 
Hem liltf en fransızca konuşunuz, yol arka
daşnmz türkce bilmiyor, ona hürmet etmeli· 

F rmısızca olarak şakacı bir şekilde de
vam etti: 

- Kraliçeler, prcnses?cr gibi hususi he
kimimle seyahat ediyorum. 

Oöni.ip rcssarna hitap etti: 
- Ahmet Dündar kocamın eski tale

besidir ve meslc~indc pek ikrlem il'I bil' he-

Yemeğin devam ettiği müddetge fe11~i 
lebilir ki hemen yalnız Semra HanıJl'le vııJ 
konuştu; dağınık, karışık ve çeşitli Jl'l~r.) 
'tarda bir çok şeylerden bahsetti ; bıı J' 
Mösyö Şerer'in Paıiste profesör Ferdi118ıı1~ 
atelyesinden yetiştiğini, talebelik zamal111~· 
arkadaşı olduğunu, lstanbula gelince )t~ o 
sini arayıp bulduğunu ve bir kaç zaJ1'1~ 11J 
misafir kaldığım söyledi ki Ahmet pı.ı sıııı 
n n bütün bu konuşm~lardan n1311Jıı< 
ehemmiyetle anladığı kısım yalnız bıl 11s 
Ahmet Dündar bunları öğrenince f ':8 ~e 
ressamı kıskanmakta haklı olduğuna b•.r ıırt' 

dah <ı_ • ,. • • • • l 'ddetı . re a 1Kanao.t getırcıı, 1çm ıçın 11 . jstC 
tı; Fransız ressam bir hôdise cıkarnıı:Jk. , e( 

memckle beraber Ahmet Düncİarın el.i111tiıtl 
meyip kendisine hakaret etmesini bır , e 
ha7.medcmiyor, somurtup duruyord.,t~ ·1ciı' 

d. 1 
sofrqda konn§mus olmak H1zım gc-1 .1( ı1 t'' 
de caresiz yalnız Scnu<l Hanımdendı k 

d . 1 
şuyor u. r': 

Yemekten sonra birlikte giivertcYe , l 
tı1ar ve uznn iskemlelere yatar gibi o·tır Jı 
deniz! seyret tiler. Fransız ressaınrn J1 ' 

mizacı uzl!.1 dargınlıklara mÜcı'\İt o1 n~~ tıl 
ki somurtması geçmiş, gelip geçen yo ~1 , • 
rın kıyafetlerile alay ederek Semra Hıı0",., 
efen...::iyi güldürilyor. ar~da bir Ahmet rdı' 
dara da hitap ederek tuhnfh!-lar y-ıpı)'0 

(Devamı vad 



~U~veıt' n 
Utku ve 

VA iT 

l ·~·~ oo a oo lMJ~~ .. :~. ıru lb .ın:_oo a .ı ."'-n ·-~~__;..____,;,_~~ 
afat Vakateu • 

ev n Eminönü hal - • ~ai zafer jimnastik masam f Bir deniz hastahanesi E l'Y.tJLKt gün lpodro.ıada 
yapbracak CamhW"~imr1. hmct Jn5. 

\ (' . 
lili led.i ~ur-reisi Eaz
~ n bir nutuı-la 

l daha hnrbe yıık-
Q. ~Ildır. Ruzvelt 
ı~111zlerin hiirrlye
ııı dcı:•ıı, faknt A

'ıı 11 da tııarnızdan 
He~innıe mücadele 
f di. Alllerikn. Cüm-
ba~aJiYl'Unc ııit hazı 

lfa"ll -etu. Dimlnr in· 
ı ı ('~· unı.c:a.k ruw 

~etti. Bu 'nziyet 
ın ın hrekinc dört 
01du~'llna veni bir 

~ ı\ • 
tıı ll'lerflk Cümhur-
~ ~ nutku Ame. 

" ın at~ine ta· 

Dün Eminönü Hnlkevi İdman Sa
lonundıı Cumhuriyet bnyrnmı müna _ 
sebetlle Halke\'t sporcuıa.n tnrafrn _ 
dan bir jlmnastfü mllsa.mereel veril
di. 
MUs:ımercyc kız ve erkek sporcu • 

lnrın söylediği İııt.Llcllll marşı Ue sn.. 
nt Uçtc ~!anıp saat 4,15 de nihayet 
vcnldı. 

Erkeklerin Aletsiz. 11.lcUi, mUzikll 
tllctli ve luı.ıın hareketleri bcyc:ıUcrelt 
çok alkı,şlandı. 

ErkC'klerin hnrckeUeri i tno:.a. 

•• 

kızlann tek ve toplu bal'Mtctıeri bv. 
laı:lr. 

Uzun uzun ıtliuclanan kUçüeUk 
GU!tcnin bLıreketıcriınden sonra abtn.. 
ınrı mu•atfakıyeUc c;cf9eveıcrde, 

'fnrzan hAI knlarmda, ka lıı rd.ıı b(U"('.. 
kf!t.ler yaptılar ve çok alkışlnndrlar. 

Pembe, mıwi, bcyruo: tUI elbiseler 
giyen kızların mubteU! raks ve oyun.. 
la rı pek beğenildi. 

K!7.lnnn krrmızı Ye bey&?. toplarla 
mllzlkli oyuntannı müteakip mUsnınc 
reve nihayet verJldi. 

MUnalı:alfı.t Vekfıleü, !j6hriımi7.de nii, ınadıdi haem.i küçük, f t ıua
.bilyük bir deniz haotanesl i:n.ş.a.sı na itibarile büyük bir hitabede 
tasavvurundadır. Bu hastruıe için bahıudu. 

,bit- mil~ lira s:ı.rfı mukan-erdir. llit..abenln menuu, Cünıhuriyet 
Uzun zamandan.beri Uzerindc çah- bayramını millete kutlubu:ı.alrtı. 
Ştlan bu mevzu üzerinde oon zaman Fnk.R.t İsm<-i ınöniı, C'iimharrei:..JJ
Laroa uı.tWkata nit bazı fa.aliyel-

1 

ğine, bir al&e reisliğ~nln <'Allla yn
ler cereyan etmektedir. Bu bMlll· kın, <!okonal.lı ıcakl&ğrıu \'erdi. 
neden, Müna:kalat Vekfilethıe bağ- Bu, ucıt.a b!r cıanaltkinn, g~id 
l: eohrimizdeki deniz müesseeelc - he~ eeanlarla M>ylenmi;; sözleri de
ri~ ~!ar LCJtifadc edebile - ğlkll. Bundaki ~ "rekten kopma, 
ooktlr. Tiirk - Almruı. ticaret an· candan ııı;olme SC\J;İ a~ zihhı. 

n sonra inşaat malzeme den clanıe.ra \e yüreğe ulaşıyordu. 
alnin temini işinin de halledilıllği t met İnönü baba gihf millet ba-
ü:rnidi \•ardır. ba.!.ı gibf lronu,tu. ' 

İsmail Hakkı Ba.ltacıoğ
lunun hazırladığı 

Modern ortaovuflu 
Sarıyer ha!kovinde modem or

ta oyunu için h:wrlıklar yapılmak 
timır. Halitevi temBil !}\ibes.i İsma
il Hakkı Battac~lunun (KÖv muh 
t::ı.rı) adlı piyesini orta o~u ola· 
nı:ıt oynayacaktır, 

DUn B:ı.lt.acıoğlu bu oyunun son 
provasına bizzat nezaret etmiştir. 
Önümüzdeki pazar günü Sa.nyer 
halke\'indc İamail Hakkı BaltacJOğ
lu evvela bir konferans verecek 
ondan sonm da hazırlanan modern 
orta oyunu te:mSl edilecektir. 

5;erer \'e şan tcpelerlno çıkudı
ğı orılumo7.u tebrik cdj!rken, seshı
de bir lmmanda keskinliği duyulu· 
)'or, "1:r.oi ve talebe m t!armı 1,, 
derken, "Ümer" e hitnp eder gibi 
korıuı;;uyordu. 

Hu k\lçiicütc hitabede ooun hem 
kalbinin <hırlı liğinl, hcı:ı d.i:mağmııı 
l.aplayıcr :;eni liğinl gürdük. Dün· 
~·ada lıükUmsUren n.te>ş k!lsıJ1:8.5Ulı 
bir k~ ~ümle ile t:-el"!:-e\el~li. Bu 
hudutsuz yruıgm ortssmdald l'lir
klyeyi söyle ıuılatt.r: 

~= 
-llA)U! 

lkdl. tld bocuk 
l~te böyle mane' i ıııferl 
hUsleyerek geçmistir. 

J;, el+:f gtin et lnöniiıı.iln. 
aile bab86l gibi koouı;ıırınHı. 
i;"MllUZ )Ohb U)"lll tfy("fle • " 
~'OOC"'imizi g - teri~ or. 

Bugun h- rln ıı.z:wıetl irin· 

Universitede halka onfe
veriLecek 

Disiplin talimatna
mesinin tatbikı 

"I>ünyn buhranının ı:cnlş Sı3.l'
sıntılan içinde dinç \'e gürbüz bfr 
mlllctbı, biiyül• Türk mlllıeUıılıı 

bayrnmmı kutluyoruz. İnsn.nlı;:;rın 
\e ban. m ~en yu\'nsı olan \-S.t."\Dı 

mız, knhraıruın e\ l!tt l3nnın omu..
lamıd!ı şerefle yfil<Seliyor. Milli 
fnı.demizbı bütünlüğiinli 'ltMUma.k 
için hepimiz ı;etin \llrlfclero ha. 
1rr bulunuyomz.,, 

cleJ b:. \'akahrı olnp bften1eri, bu
l ün <'cnelerl, bütün ben le 
J:örcme~iz. Fıı!-ua.t yarın, oepheler 
ılcld duma.n knlkıp dn. :ı.rşl\ lerin 
liapllnrı açılıno:ı. h . ı,br.µz ~ 
ybı ne mwızzam bir lınrllm o 
ğmıu anlaynea.ğız. nu hsrlka, to . 
runlamruz bımlaıcağımrr. en 
yük m1rw ~bl şfmd· en so!':&m~ 
nabtUr. ranslar 

1Jotvcrsite bllıgilerini h8.lka )'ll)'Dlak 

ve umumi killtUrU nrtır.ınak maksa· 
diyle her Yıl Üniversite rektörlugtı 
serbest konferanslar tertip etmekte· 
dlr. Bu konferanslar bu yıl da yapı 
iacaktır. Buna alt program r{},klörlük
çc bazırlanroa.ktadır. 

J{onfenınslnı:ın mikdan 21 dlr. tik 
konfenınm Rektör Cemli Bilse! vere 
cck, bunu diğer profcııor ve doçcnUe 
rln kon!eran:slnn takip cdeeeklir. 

Bu yılki konfenıns mevzuları bi'-

Su am ve ketentohumu 
fiyatları 

Su.sam ve keten tohumu fiyatla.
n yükselınek.te devam etmektedir. 
Son günlenle fiyatlar 28 kuruş · 
tan 54 kuruşa fırlamıştır. 

Şirketi Hayriyenin 
kış tarifesi 

Şırketi Haryinein yeni kış ta
rifesı yarından itibaren tııb:ık mev
kime girecektir. Bu tarif ede Şir -
ket, Bebek hattnın fazla vapur tah 
sis et.utiştir. 

iç.in iki §art \ar: 
Biri A n11pada mttka\>emeıin df'· 

\·amı! 

tkinclsi Amerikaarn _.... ı....ı 
bir okilde sınai seferberlik yapa. 
bihnf'fildlr. 

SADRI ERTEM 

- Derhal, şimdi hareket edi. 
yoruz, dedi. 

Telefona dönerek: 
- Şimdi hareket ediyoruz, de

dim. Fakat dinle!, Sğer müşkü
lata ~yacak ol~rsnn, derhal 
mnlıalli polisle temas et. Onlara 
her şeyi anlat. Arkadaşın da se. 
ninle ibera.ber olduğuna göre, be
raberce elden kaçırma.mıya ça
lışın! 

- Merak etmeyin Mister .Ka.m 
bervcl .. Bu defa kol:ıy kaçruruı.z. 
Fakat siz hemen gelin, ben Hal 
şehrinde "İstasyon oteli'' nde -
yim. 

- Şimdi, şimdi ..• 
Yalnız bu sözleri, trenlerin ha

reket cetveline bakmadan söyli.i
yordu. Saat gecenin on biriYdi .. 
O saatte tren yoktu. 

Fakat, esasen a~aje etmiş ol
duğumuz otomobilden istifa.de e
debilirdik. Mesela otomobille 
Niyu Holand'a kadar gideb!lir; 
sonra bizi karşı yakada bulunan 
Hal şehrine götürebilecek Hk sr.
bah vapunınn kadar bekliyebilir
dik. Sa:bahleyin ilk vapur. yedi 
ile sekiz arasındaydı sanıyonım. 
Lakin bir yol daha vardı. Bir 
hayli kötü ve dolimbaı;lı olması. 
na rağmen, bir takım köprüler 
ge<µnek suretiyle dof,,~udan doi{
ruya otomobille Hal şehrine git
mektir. Bu yolun rnü~külii.h QOk. 
tu. Lakin zamand;:ın kazanabilir
dik. 

Çanev de bunu muvafık gör
dii 

Emniyet amiri haritayı önü
müze serdi ve yolu gösterdi. 

Çaney icabcden malfmıa.tı al .. 

hruısıı haıkm muhteıif lhttyaçtann6 Bir ... ~ede l 13 talebe 
ceva.p verceek mcvı:uJ&rck\n lntthap -.. 
edllmlştlr. cezai ndınldı 

Geçen yıl yapuan korıfcra011lara l'i Maarif Veki ·-· orta tedrisat 
bin irişi l§Urlik ct.mi§Ur. .ır. Cf!Selerinde okuyan talebenin 

()ÔltETMF.N KONF ~ANSLARI ut dahilinde ve okul haricfndekı 
Diğer tnraf'tnn maarif m dtirlüğll vaziyetlerini, ha.rok-etierini teehit 

ıle ılk okul öğrctmcoleriDln meshıkl eden yeni disiplin t.al:iına.t.namcsi. 
bilgilerini artırm&k Uzcro bir konfc· n ' tatbik neticeleri etrafında bir 
rnns serllıi haZırlıunfll'tır. Bu konfernııs istatistik hazırlnmı:ştır. 
l&n Üniversite prof'ce& ve doçcmUerl . 1939 - 194-0 ders yılmda; 62 
verecektir, 1 t• okuldan kovulmuş, 107 ta-

Romanya.dan bir tie ret 
heyeti gelecek 

Yakında Romaıı~ Şchrlm1ze 
bir ticaret heye-U geleceği ha&r 
verihnektedir. Bu heyet, memle • 
ketlmizdc yeni bir tfoaret anlaş
mMı rnüza.kerclerlnde bulun.mavn -
cak, yalnrz iki momlcket ıırns~a 
mevcut muahede mucibince ta:t.bi
kata an bazı maddelerin tesb:ti işi 
ile meşgul o!aoaktrr. Bu arada pet· 
rol sev'.ldya.t.ı · · in de gôraşillcce
ği mnnedthncktedir. 

Fasulye ilu-acma 
ba,lanıyor 

ldbo ta.'Jd.ücname ile bal.ıM Okulla 
ra uzakla.ştınlnuş, 27 talebeye bir 
yd, 9 t.alcbeyc de iki yıl muvakkat 

rt. ccmsı vcrilmi 'r. 
Dfs5plln tnJ:imatnameainin tat -

'le edllmceind<m son.r.ı 1 ~HIO -
194-1 denı yılmdn, 34 talebe okul
dnn ko\"'lliınuş, 49 talebe tasdtkna
me ile U7.aklaştmlmış, 21 talebeye 
bir ~ ıl. 9 talebeye iki yıl mu\'ak· 
kat tart CC7.3Sl verilmiştir. Bu va
~c gX)re 939 - 940 dC'!"S yılrn. 
da oezelana.n talebe, 205, 940 - 941 
ders ytlmda cezalanan tme.be de 
113 l-Or. 

iki çocuk arasında 
Karo.gümrükte oturan Vahit a

dında bir çocuk, dün elinde bir ay 
ç eği olduğu halde Cnmcryokuşun 
dan g*rkcn Mustafa adında bir 
!:OCult çiçeği elinden almak iste _ 
miş, vcr:ıneyi.ncc d<: Vahid.in gözü 
nii yıımrukla yaralrunı.ştır. 

\' eryüzünün uğradığı ~ ~rı 

musibetJcr lç!ndc b(r vntanm harp-

s 
AT arabalarının tekrar mev

dana çıkmasından sonr .. 
atlı tı amvay arabalarının da 
raylara konması kararlaştığını 
görüyoruz. Fakat bunlara at 
değil de, motör koşulacak ..• ö
tedcnberi yirminc.i asnn "ma. 
l:ıne devri'' olduğunu iddia e
derek iftihar eder ve makineyi 
kol kuvveti üstünde tutardık 
Şimdi zaman değişti. Makineleı: 
daha a.~ ibir mevkie d~e
diyse de. kol kuvveti ile omuz 
omuza çalışmak Zaruretinde 
bulunuyor •.. 

HAKKJ SÜHA GEZGiN 

m • 11 

çıkaca:.~ı ümit edilebilir. 
Diğer tarftan atlı tramva~ 

arabnları, kendilerine birer me
t.ör talularak mucİ.7,e nevind 
yürümiye başladıkları zamru 
halkımız biraz d~a rahatlıy· 
cak ve eski şeyleri her zam 
ic:in, uluorta bakir görmek alı -
kanlığından lbir.ız ol un kurtu. 
lacnt:'IZ. 

Eski şeylerin en faydasız g -
bi görülenlerine bile. i~c bil 
fiil takdir ediyoruz ki - bir 
gün muhtnç olmak ihtimalı 
vardır. Mallarımızı idareli kul. 
larımak. paramızı tutumlu har 
camak hususunda verilen öğüt. 
lere ne kadar uygun bir itiyat
tJr! .• Za.mnn her ne ııeki!dc t<>
cclli ederse etsin, bu idn.re ve 
kıymet verme zihniyetinden, 
hiQbir V'dkit zarar görmeyiz. 

''Yeni" ye bütün medeni iş.. 
tahımızla kuc~ğ'ımızı acarken, 
eski şeylere lmyrtsız şart!Jız 
hor bakmn.mak, en hesaplı ya
§ayış tarzı olacaktır. Sakin S..'\

manı, gelir zamanı ..• 
H!KME1' ONIR 

Tica.ret V ~etinin karan ile 
goç~n a,y içinde ~l piyasasm
dan sn.tm alml.f) mnuıni mağamla
ra konulan ve beyruınamelerl Ti
caro.t miidürlü@ine verilen fneul -
relerin ihr.ıcmn hugimlcrde mili>a
~de edileceği haber \'eri!mektcdlr. 

Suçlu çocuk yn.knlanmrs, yaralı 
tedavi altnın nlmnuştır. 

At ~abaları uzun zamandır 
ihmal edilerek bir çeşit yerli sa.. 
nayiin hemen hemen ölmesine 
sebebiyet verilmişti. Nitekim 
şimdi, tekrar kıymd kazanan 
arabaların çoğu eski zaman ya. 
digiirıdrr. Fakat gün geçtikçe 
onların yenilerini ihtiyacımıza. 
daha uygun bir şekilde imal e
deceğimizi sanıyorum. Mesela 
kışorta.smda. ..Zemherir züre . 
fMı .. gibi telli pullu talikalar 
icinde titreyip dolnşacağunıza, 
yeni yeni kupa nrabalat'l V<' 
muh~azalı faytonlar meydana - .17 d .... 

.. .. .. ' d_i.~: r.3!?17:. bi:. d~efa ~4~on~a / yaş n ı n uç ( 
B 1• R C AS U S O l O U R U l O U ~~~n~~~~~C:.bft11bbi i~i~~.~ , çocuk .ara 

rere telefon ettiğini zannediyo- Umumı fılmler yas k 
dım. 1 alnız. şahır dıcıında b•r 

1 

" . 

Biiviik. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı rum. ediliyor 
- Otel<..: ne isimle girdiğini bi· 1 İstanbul belediyeSJ.Jı in veni , 

fn~izceden Çeviren: H. MflNIR - l'iyor musun? karar Uzerine &inemalam bu k. 
- Evet... Bi?.den ewel gel - . 
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dıktan sonra bana, şoförü çağır
maklığımı sbylcdi. 

Emniyet amiri, iyi bir arka -
daş olduğunu isbat ediyordu, 
Biz otomobil için hazırlanırken, 
o. bire sandöviç aldırdı. Bir ter
mos sepete sıcak ic:ecelrlcr koy
durdu. Battaniye verdi Sa.at on 
bir buçtlkta tamamen hazırdık. 
B'akat hareket etmeden evvel 
yapılacak bir i§imiz naha vardı, 
Müfettiş Jalvan ile konuşmak ... 

Ne iş üzerinde olduğumuzu 
bildirmekliğimiz laznndı . 

Emniyet amiri bu vazifeyi ken 
disi deruhte etti. Biz yola çıktr
ğımız s:rada, müfotti~ telefon 
edecek ve süratlc Hal şehrine 
gitmesini temin eyliyecekti. 

Otomobile giroik. Battaniyele
ri dizlerimize örterek ~enin 
karnnlığma daldık 

Çanev, çok sürrıieden uykuya 
daldı. Fnkat ben uyuyamryor -
dum. Hal şehrine vardrğımrz 7.8-
man, nelerle karşıl~muzı 
a·· .. nerek zihnim karşyorou, 

Şoför, inişli yokuşlu ydllardan 
kasaba ve köylerden, tam bir 
dikkat ve itinalı bir sür'atle gi
diyordu. 

Geçtiğimiz köyler kapkann -
lıktı, Arada bir ışik gÖ%e ~?IPI -
yor, belki de bir hast:ırnn ~ •.. 

Sözi.ı uzatmıyalım, sabahın al. 
tısında Hal şehrinin "İsta!iyon 
ote!i" ne _g-elmiştik. 

~·?ce .. bekçisi. esa._<;('n geleceği· 
mızı bılıyordu . Birkaç dakika 
sonra, Çipendeyl ile beraber otel 
sa.lonumm ralıat bir köşesinde 
ba.şbaşa 'w'enniş, hem sır.ak bir 
kahvaltı alıyor; hem konuşuyor-
duk. · 

Çipcndeyl, heyecanlı ve biz, 
~~r ~rı~yeceği şeyi c)ğrenmck 
ıçın büyuk bir merak için<ley • 
dik. 

Bununla beraber, evvela sor· 
dum: 

- Burada konuşmakta hi~.bir 
mahzur yok ya •.. Bizi dinleyen 
olmMın? 

Çi~ndeyJ yarı şaka cevap ver 
di: 

-- Devlet bankası kadar emin 
yerdeyiz Mister Kambervel ! Bu 
kadın ve hizmetı;:isi 421 numara
lı <Xiadn oturuyor. Her ikisi bir 
odada .•. Arkadaşımla beraber, o. 
nun yakınında bir ooadayız. Be· 
reket versin beni tanımadı Ar
kadaşnnı ise hiç bilmiyor. · Diin 
gece, odasına girmeden evvel bir· 
kaç defa bu salona girdi çıktı. 

- Hiç kimseyle konuştu mu? 
- Hayır .. Burada salonda hiç 

kimseyle komıştuğunu görme • ,, 

miııti. ismini Madam Smitfild mevsimınde 14 yn.5 ndan ru ğı 
cuklann g ·tiıriilm l' i ya.sak edi -

diye yazdrrdı. E.c:ıyası yoJ.."tu. Pa- leeektir. Bu husustı:ı hazırlanan t -
rnsmı peşin veroi · -•··nd · üdilri" ti s i ·· c<t- · , mım Yıı.:u a sıncmn rrı ye 

- en gorm ıgıne emınsın rıne ve kontrol iı(rle me ~l 0 1 

va? Aynı yoldan geldiniz. ı mn.kn.rnhra göndcrikcekt . 

- Fakat aynı yoldan bırçok 1 
Çocuklar ancn.k kendilıne malı 

kt.~ geldi.Hele Niyu Holand'dan suh terbiyevi filimlerl' ı?iinduz 
l lal şehrine geçen vapurlar tık. <lı.l h.~cklerdır. 
hm tıklım doluydu. Birisi tara- 1 ~-
fmdan takip edildiğini hisset- 1 Merdıvenden dü,..tü 
memi.ş olacak ki, herhangi bir Halıcıoğlund:ı esn:ı. tr:. ~ 
tedbir nJmıya lüzum görmedi r sto, dün dükkanmd te 
Jt"'akat ben, arkada.51mla beraber. pa.rken merdivend<'n d' 
kendisini hiç gözden knı:ırma - ~mdan nğır surette> ~aral 
dık. Odamız, onların odasivle 
kan:ıı karşıyndır. Bu sefer fika j 
ba~madığımıw eminim Mister 
Karnbervel ••. 

Çaneye döndüm. Onun ne yap
mak niyetinde olduğunu öğren
me.l\ istiyordum. İşimizin gayet 
nazik bir safhasın~ geldiğimizi 
,::örüyordum. F..ğer prensesi şim
di kaçıracak olu~k. tamamen 
kaybedeceğimizi anlıyordum. 

Çaney, bu al"Ma ka~rım çok. 
tan vermiş: 

- Pekala, dedi. Çipendeyl onu 
takibe devam edecektir. Çün· 
kü biz sokakta peşinden gideme
yiz. Taruvacağma şUphe yoktur. 

(..J)ooam.; t)Q1') 

lvırm dVVBlk l!a. • I 
81 Blrln<.'lt~rln {)21 

Halicin tathiri 
HaUdn tnthırl lçln muhtelit mah 

lerdc kornlayonlnr faally ttc bul • 
makta idi. Haber aıdığmıttıı gö b 
ınesaJ.nln te\'hldJ, §clır manet , 
trlk, Haliç şlrkeUerl tarafıııdan \er 
lccek m<.'bl!l.ğ ile tathlrat icrası tckar
rür etmiştir. 

HaliçUkl degirmen TC 

sat Uı. bu hususta ~da. bulu 
eak:lard?r. 
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An '.7ara harp oku-. 
/undaki merasim 

( Ba ta-..afı 1 incide) 
de daima muvQ.ffak olmaları irin 

1 gim kcndıleri ile b~raberdir." 
dedıkr ve size tcbrik1erini gön. 
derd·ıcr. 

C.. 'mriyet hul>ümetinin mü 
m~ Slh ve ş:ınlı ordunun emek1i 
bir subayı sıfatiy1e sfae hitap e
dec'" - m: ''Her ı inizde muvaf. 
f kıy tı 'e her rnvaş meydanın
da :ınlı b~:rra,::ımrzrn namusu 
ve şerc .nı sizin ceddıniz muha
fazn e cektir. 

He" ) erc'le her düsmamı. karşı, 
h r ::: • .man ·1 ·hınız ü..<rtün oL 
sun ' 

Bı d:ı.n sonra Buyük Millet 
Mce · · · i A"dülhalik Renda 

!.Il ı ıf birincileri olan 
T in örretürk. Es-

}.., rli ~ .n i Özil ·ve Kasta 
mom lu Ha an Tosyalı va mi.ika
fat o'~rak birer altın saat ver
mişt"r. 

lfa • cılar birincisi olan Ha
san İp nlı'ya ayrıca Ankara 
k Jmrncul:ı.rından Mahmut Sur 
taraf ndan hediye edilen pırlan. 
ta~n '..'ı ap mı tayyarecilere 
m:::.hc;us alfünct de Abdülhalik 
.Renda tarafından kendisine ve
rilmi ır. 

Bundan onra :ikinci eımf oku
lun sanca !l "İkinci cmtf okurla. 
:rr namma. Jııırp okulu alayının 
şanlı sanc ·mı b" rinci sm fa, tes
lim edh orurn Kahramanlığın 
tımsaH olan Fa.İm sancağunızın 
şeref ve haysiyetini koruyacağı
nıza '\'e bu uğurda camnızı ve:r:
miyc hazır oldu~nuza imanmuz 
vaNır" diyerek birinci sınıf~ 
teslim etmiş ve sınıf adına san· 
caiı alan da karşılık olarak ~
Jarı söylemiştil": 

Ka.luı:ramanlığm sembolü olan 
-.ncai!ımrzı her yerde her zaman
da koruyıı<:a.ğmııza nn içeriz. 

Sancak tcsWninden :ıonı:a okul 
komutanı kurmay a.lba.y Mustafa 
.Eken şu nutku roylcml.jti.r. 

Sayın lıU) üklerim, değerli arila
dailanm. 

Bu.,"'lin okulumuzun 108 .kıcl 
devre mezu.nla.rmm ,snıı.ca.k teslilr.!, 
m.likifa.t da)tına töroolni yapUk. 
Bu gençler ya.nndan 1t.ibe.ı:en mu
~ suba.y adlan areuıw. gi· 

l ilerini t8'"mlamak iif.e
re l~k drullarmn g:idece'kler
dir-. r;:zi,m bu toplantmııza. yübek 
hlmırlarile e 'z şerefler !kataıı 
büyti cnmizc, k:ıymcl.li a.rk8da§ -
larımızıı okulumuzun :PUWlet ve 
mtranlıı.nnı arzct.meyl ödcunıesi 

e.n büyük bir borç 'ltJ.iriln. 

Azız çocuklanm, 
~ eneye yalun bir zamandan

beri t m ·1.nde~ Jncelfği ile mus
t c 'la bir kıymet kazanan askerli
ğ · n fteş_!tlı ve etraflı bılgJerl"li sar 
ı.o. ..mqz bir r.zjmle öğrcnıntiş en güç 
f.jlcir \ e en oor b den luı.reltet.ıerhti 
~~mtzda.n Ye kemalinizdcn Ustün 
,bir vıı.rl~la il ~ış bulunuyor&u· 
AUZ. 
.Ş~ Ye kadar millete ve Qllluya 

bir çok bilyüklcr ve bunla.rın en 
bUyükleııi:ıi yeti ·ren okulumuz 
aleti de . ~~uw bUy\i:kl()ri ol
~ iç.:n ha7..rrla.mış gorme.\lj 
...wıtdıird r. 

Aft<ada lar, 
Cüm!ıurl etten evvelld devirler

de okulum .,.:la yalnı:z nazari bilgi-
1~ verilcmLlyordu. Mesleğin fıme
Ji ve ta.tb:ki k!..sımlannm geniş ve
*1.lni herkes orduda öz ve etraf
a, çnlımnasiyle elde etm<>k zorun -
• )df. 

B&bala.rnıuı ve bugün ordwıun en 
~ komutanları, böyl-e gUç ve ağır 
tartlar i.çlnd ~ < U.,mıişlcrdl. Halbuki 
tılıller, Cll nburlyet d vrlnin mutlu 
toCQklan o!<ulumuz:l , içinde yqanr 
ilıll harbin en yen en mUkemmel si· 
JAlıUarı tlEe de 

r 
bunların eD gllz"l en y nı ve #j W!
ymc öme rinl Ebedi Şe!imlz:O V<' 

ırnı.ı .Şefimizin yüksek ~hsiyeUeTinde 
bulursunuz. 

Ezcll Ttirk tarihinin ııanlı vakala· 
rını hole bUyU kharbin ve istlklM har 
blmizln e,,slz zaferlerini yaratanlar 
slzler için en bUyUk bir kuvvet ve he. 
yecan kaynağıdır. 

Çocuklıır: Sl.zlcrJ buradan meslek 
okullarJna gönderırkcn tıpkı çocukla· 
rını okutmak .için istemlycrek onlar· 
dan aynlmağa katlanan bir b:ıbanm 
duyduğu taUı acıyı hissediyoruz. 

Bizim içln biricik tesem slzln 
orada \VC daha sonra, en büyUk aile 
ocağı olan orduda çalışmalarınızı :ve 

ilerlmnel rinlzi işitmek ve bununla 
ö~nmek olacaktır. Eu nutukta, ikin
ci auut a..dına Wr genç subay arka· 
dll§ları .namına, komutnnıan ile öğret 
menlerin kendileri için sarfetUkleri 
emeklerden dolayı §Ukranıarmı arzet· 
mifj we bilgili bir inaıı.n olarak .geniş 
mikyasta vatnna hizmete tf!3nc blr 
halde okuldan aynldıklarını Cllmhuri
yet, llıldlet \'e Vatan 11 \•.g1sinl bUlUn 
ahval ve harckeUerile 'özön\inde tu· 
tacaklaruıı :ve bwılarm mubafıızası 

uğTund& kanlarının son damlasını ae· 
ve seve akıtacaldannı and lçtlğinl 
söylemiş ve ayakta dinlenen :ıoc barp 
okulu mal"!}ını müteakip törene son 

:verllm!ıtir. 
Davetliler ,eretıcrlne ib.za.r edilen 

blll'edc izaz ve ikram edllml§lerdir. 
Da.vetıller gel!.şlcrlnde olduğu gibi 
ay,nlı§larmda da okul kapısında mızr. 
ka tarafından aelAmlaıunı.'ltır. 

so~"yet 
teblij!i 

Mo"~>l'a, SO ( A .A.) - Bu aa
baJık.i Sovyet tebliği: 

'29 Hkteşr-.n gecesi, ordularmıız 
dtişmOJtla Volokolanisk, .Mojaisk ve 
)ı{aloyar.eslavets istikametlerinde 
harp etmişlerdir. 

Dlosko\a, 30 (A.4.) - Resmi 
Tas ajaru$ının bild T'djğine göre, Al
ınanlar Moja.i* \'e Malovareslavet.s 
kesimlerinde beş gündenberi yap. 
t!klan şiddetli taarruz neticesinde 
pek az muvaffaJuyet elde etmiş -
!erdir. SoYyet Malan .hemen her 
'laırafta mukaıbil taa.TTUZlarma de
vam etmektedirler .... fübim ''N" ve 
··o~, nolotadarı etrafında ve Sov
yet lkftalarmm elinde bulunan .. D,. 
civannda mubn~lere devam et
mektedir. Sovyctler bu sonuncu 
n<1krtada istih:kiwılar vlıcude getir
mektedirler. Almanlar nehirleri 
geçmeğe teşclıb'Js ederiten ağır za
yia.ta uğram.ışlıa.rdw. Bir Sovyct. 
Birliği Nara nelırlni geçerek neh
rin sağ sahilinde ist.lhk8mlar vU -
cudc getirmiştir. Daha cenupta 
Sovyet toplan Alma>ı taarnmınu 
öurdurmuştur. 

Li>adnı, 30 (A • .ıol .)-Bumya ge
ıen bir ha.bere göre, dllıı, Moskova 
civarmda, 41 .Almuıı tayyares.l dU
IÜl'(llmtişWr . 

J..ondrıı, 30 ( \ .. ) - Moskova 
1*ilyosu, "Kız.ıl Yıldız,, gazetesi -
nin :barp muhnbirine atfen Moslw
vaıım ~ubu garbisinde kfün Tula 
bölg<ıBinde va?Jveün tehd.tacar bir 
}\al aldığını Pildinnckt cdir. 

Moskon, SO (A. .) - .Ref:lmen 
b'ldirillyor: 

2"-30 il.kt.C!'!rin gecesi $ovyet tay 
yareleıi Berlm pölges!.nc lıir ~ava 
Edc.ını yapmışlardır. 

Sınai ve ~erJ hedefler Uz.eri.ne 
yaıırgnı ve infilAk bombalarlle be • 
yannameler aW.ıı\ı§tn-. 

Sovyet tayyar~ler:i yangn$.r ve 
infilft!klar olduğu~u görmü<>lerdir. 

RuS!ar Harkofp tahtiye ettiler 
J..ondra, 30 (BacJyo ? ,15) - Gf'· 

ceyarısı ~osk.ovn.da nesı-ed.ilen 
Sovyet tebliğidir: 

Blrlnci.te ri.ul.n 29 uncu gunU 
bütün cephe bo) wıca, biliıati$a )fo 
ja.Uık, Malo:r r()Ş,}avtz ve Volcııko • 
la.m$ .ist~:m,etkııiRde C',et.i{ı ~r .. 
p~ar Wıa:ı.ı.ttur. K~ız 
me.;."kc.z böl"' 'ndc filddeUi ıta.a.r • 
ruzla.r.ı ta:n;lct.lWl}lerdir. Moskovn 
yekuwıda 39 4~(Ul tAYl-aresi 
t.&Jı,ıip ed;i.lm:işt.ir. 

.H~o\a, SO (4.A.) Kıtal.ı -
rpnv. J:;Lw..1.fo,fu ta.ııryc eitnişlcrdir 
'l'alıllye i§i ~ykulceyşi ~aza • 
lar ve Sovyet kumnndanA~ııı lü· 
zumlu gôrdüğü u:ımnndıı ynpılnu.ş • 
tır. 

Bütilıı f bıjk 1 ·, en ehf:ınnu~ €t 
Jl t · er, mUt h.-tr!k ma1;erce 

n uı.dd ~no.Uµ-1 ve te~ lıry 
1 n:~ 'ı t: a ~~ v~tinde ~ehird :l 

A~man 
tebliii 

Berlin, ~O (A,A.J - Alman 
orduları baş kumandanlığının 
teibliğı: 

Alman kuwetlerj Kınında 
.mağlup dÜt.c:unanı fasılasız iakib~ 
devam ediyorlar. Sovyet topçu
iarınm mahalli mukavemetleri 
kırılmıştır. Bu münasebetle, Al
man :kuvvetlen yeniden birkaç 
bin asker esir almışlar ve toplar 
ele geçirmişlerdir. 

Donetz havzasında düşmanı 
takip eden Alınan ve mütıefik 
kuvvetler, çolc geni~ bir cephe
de, Donetz nehrinin üst kısmına 
varmıslardır. 

italyada askeri he
dafier bombalandı 

(B<ıf tarafı 1 fncttU) 

lng'.liz bava kuvvetıertne mmeup 1 
orta bUyUklUkte bomba tayyuelcri 
dUnkU Çarıamb& gllnU. Sidenıa, Be. 
verato, Loerl ve cenubt ltalyadaki aıı· 
kert hedeflere muvattaltjyetı.i akınlar 
ya,pınI§laraır. Locride, bir fabrikaya 
ve bu fabrikanm cenubuııd&kl bir bl· 
naya tam l.ııa.betler kaydedllm\fUr. Sl
dernada, diğer 'blr fabrikaya ve bir 
ha.vagazı: fabrikasuıa bombalar :iaabet 
ct:mıt, lı&VBgllZl fa.brikaımıda çıkan 

yaııgmm dUmaDlan, o havali, kilo· 
metrelerce meaafeden görllleD keılf 
bir 'bulutla 6t'tm1lftllr. Boverato'd& da 
müteaddit yangmlar çıkanlmJftır, 

:İlmen ve Ladoga gölleri ara. .A:akerl binalara, "kör yollara aa 
sında yapılan ve muvaffakıyetle bombalar dtl:mtlt. pendlfer gariYJe 
neticelenen taarnız hareketleri deıniryo!una da tam iuıbetıer olmUf· 
esnasında. zrrhh kuvvetler cür' - tur. 
.etkiı.r bir baskınla bir düşman Catanzaro 'lı6a.r:lnoya da blr hava 
zrrlıh tümeni ele geçirmi@Icr ve akını yapılmıt, bir .fabrUta ne bir ca· 
hu münasebetle pek çok esir al. ra bombalar ClllşmUftUr. 
mıslardır. , . 

• ~ğı:r- topçumuz Leningradm 1 -:rayyarelcrimi.zin mltralyozleri mu 
mühim ve askeri tesisatını te~ir- ka.bele eder etmer:, mitral~r INl-

li surette topa tutmuştur. muştur. 
Geceleyin tayyarelerimiz Mos- Şimali .A:frikada. lngiliz ha.va kuv-

kova ve Leningrada tesirli taar- ı-etıerlne ıme:rwup 8"ır bOmba t.ayya· 
ruzla.rda bulunmuştur. releri :27-28 llkt.e,rin geıoeıtl Blncazi 

Afrikanm &imalinde Afman llarinde, -ertesi pce 1'8.rablus tızadcl
savaş t~yyareleri M. Gsa Matru. ne alon yapmlflardır . .BLıwa.zide Ka
hun doğusunda bir tayyare t~l dalga.lura&uıanm& ıve Uman te· 
meydanını ve Nil nehrinin ağzın- ısı.atma. bombalar dUfm,., TanJ)lua
daki Jima.nlarda bulunan havuz- ıa, gümrük blnaJarma ıhücum 4Kll1Dılf· 
lan bambalamışlardır. tır. 

Tek uçan İngiliz tayyareleri Tobrullt&, B&rd1a yolu U.eriDde, 
dün gece Alman-yanın şimal kı- mııyi malıruk ve ,müblmmat depOl.arı· 
yılarma bombalar atmışlardır. na da. aüeum -edllmı,tır. 
Hiç bir hasar olmamı§tır. 

MOSKOVANIN TAZYlK1 

Cenevre, 80 (A .A .) - D.N. 
B · · 

0

Daily Telgraf gazetesinin Stok 
holm muhabiri }'a.Zl)'W: 

Hazin. fakat mevcut hakikati 
görmek zamıa.nı gelmi§tir. O iha
kikat Ş'J.dur ki, Donetz :havzası
nın kudreti ve serveti SovyeUer 
için artık yoktur. Sov}ıet ordula
r.ının .artık, muazzam ric'at mu
harebeleri vermtkten ba§ka bir 
şey yapmadıkları vah.im an bu-
lfil c.tmiştir. • 
Aynı gv.etenin Sa.ma.ra'dalri 

muhahiri de, Moskovanın nihai 
mücadeleye hazır bulunduğunu 
ya.zşoı· Jıe diJrQr .ki: 

Hemen bü.t1ı111 fabrika.1.ar. ka.p1.t 
larmı kapamıslardır,. Bazı kim· 
~ler, !Bolşevik cephesinden ıt>alh· 
sederlcen, orada, Ve.rdun gibi, 
müst~em mevkilerin birbirini 
takip .ettiğini söyliyerek, ıhiddet. 
le har.eket etmişlerdir. Fakat 
'a.ziyet böyle değildir. Bu muha.· 
rebede, S9netler. yalllIZ ric'at 
ha.r:ek~eri ~lmişlerdir. Hal 
buki Almanlar, taarruz ~
nı daima elde bulundurm:Wjlar
dır. 

MACAR KITALARJNIN 
MUV AFFAKIY.ErLERt 

Budapcşte. 80 .( A,A.) - Seli.
hiyetli mahfellerde söylendiğine 
göre, Macar krtaları Sovyet mu
kavemetini kırarak Donetz'e 
varışlardır. Bu harek8.t esnasın
da, bir Macar birliği 120 esir al
mış ve bir ağır tank müsadere 
etmiştir. 

Macar kesim.inde, düşmanın 
faaliyeti hemen hemen hava ha
rekatına iqhisar elmi§ti.r. 

62 TAYYARE TAHR'tP 
EDlLDl 

Berlin, 30 (.A.A.) - D.N.B. 
ajansı. askeri ıbir kaynaktan ha
ber veriyor: 

28 Dktefrlnde, ,gtmdüz, Buerraenı. 
sun'da bir askeri karargfıh 'bombalan 
mış ve iyl netı.celer alınm11tır. Bina· 
ıar yıkılml§, fakat, kum ve ta& bulut· 
ıan, hasatarın der~l g!lrmeğe 

mani olmuştur. 
28-29 11kt.efrin cecm hudut böı.. 

geslnde motıırlU bir nakliye kolu 'ft 

nakledilen malzıemeğ, deniz ta178re

lcrin1n taarnmuıa ufrauı!lbr. 
29-291 1UderriD geeeei deniz tay· 

yarelerl, 9lctıyat'I&, Caıriliıo tayyare 
m~ yeni 'bh' akm yapmJ§lardlr 
Tayyue :meydanındaki bang&Plar& 'Ye 

binalara bombalar dUfm~ ve ya~ 
lar çıltmJftır. 

Ka.beflatanda, Ambarunm cu.u· 
~ ,dOptan .Qle~. d\l,q.kü çar 
tun'ba _, mQellllW .-ntt.e "°"1b&. 

lanmıştır. BUtUn bu harek&.ttan. tay. 
ya.relerimiz, ..Wmeo dlSnmliJle.röir. 

011 llUhlekir dlln 
adlİJ!Oye verildi 

{BG3 tarafı J iw.,ıt > 
lizerinıe .mm·al[stıe :memuri.8n jşe el 
kO,YmUI ve Ciimlıur.i:Yet buzhanefli· 
ne gıitmişlertiir. ~ yapılan a
rama sonunda Yani D<ıetoğluna 
a.it 263 teneke Tramon yağı bu
lunmuş ve tadr yakejaQJHak adil· 
yeye verilnüfttlr. 

Bundan ı>aPa, ~ ~ 
KaıdddSy m~ı sahibi ~rdıç, 
siyah saten, nalbtu' Sairlı ka1a.y, 
Asmaattmda 35 :ımme.ıııda aktar 
Hıristo çay~ Taı-laba3mda. bakkal 
Yorgi beyaz peynir, Ycni8e!Wrde 

kasap Dimitıi et,~ Cüm
buriyet caddeeinde tüt:üneli Ojeni 
bira, kapalı ~ K~ 
ma.ııifa.turacı Mazi manif'a.tura., Ye· 
n.i.maJıaHede Bardil'o8 beyaz peyllir 
ve Y~ ll6 n\PIW'lilr
de. mC7Je'Ci Fil:ipin çll'8ğı Armenuhl 
de bira ~ l1ıMlir yapnak 
suçundan yaıblamruı§, aAJ,iyeye vc
ri..,.edır. 

VAKtrf 

. 
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cP~n,, oerec~ktir 

Berlin 
ve 

Romanya da 
Cümhuriyet Bayramı 
münasebetile sitayişle 

neşriyat yapıldı 
Berlin, 30 (A.A.) - Cumhu

riyet.in 18 inci yıldönUmii Berlitı. 
T"ürk kulüıbünde kutlanmıştır. 

Harp Ak~emlsi Kumandam 
Ko~neral Ali Fuad Erdem ve 
Emekli General Hüsnü Erkitetin 
de hazır bulunduğu bu toplantı. 
da büyük elçimiz bir nutuk söy
liyerek, yurdu kurtaran hür ve 
müstakil Atatürk neslinin müca
dele \"e mücahedesini yaşatmış, 
bunun l'arısi olan gençliğin vazi
felerinı, A'\TUpa ile Asyayı .saran 
harp içinde Türle vatarunın Milli 
Şefe medyunu oldqğu sulh ve 
sUkiınun değerini tebarüz ettir • 
mi§, Atatürkün Ulu hatırasını 
taziz ve Milli Şefe duyulan sar
stlmnz bağlılığı ifade etmiştir. 

BU.kreş, SO ( A.A.) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Türkiye cumhuriyetinin 18 in
ci yıldönümü münasebetiyle, Ro
men basını bu hadiseye birçok 
yazılar tahsis etmişlerdir. 

Cur.entul gazetesi, Atatürkün 
zaferlerini ve inkılaplarmı hatu-
4atmakta 1Ve sözlerine şöyle ni· 
hayet vermektedir: 

Türkiyenin şahsında daima 
dürüat ve anla.yışlı bir dost bli
muş olan Romanya, Tilrkiyenin 
tarihi mukadderatı yolunda si· 
ya.si hikmet an'anesinin devamı
nı lıatırlatan bu yıldönümU ıdo
layısiyle bugün Türk mille.tinin 
sevincine iştirak ediyor, 

Timpul gasetesi, Atatürkün za
ferleri ve irllal!pları sayesinde 
Tür.kiyeı:ıin .kendi menfaatler.ine 
uygun vekarlı bir hattı lıareket 
tutabildiiini ve bileceiini müga· 
bede etmektedir .. 

ingilterede CDmhu
riyet bayranumız 

(Bal tQl'ı(f,fJ l incide) 
bazır bulıunmuşla.ıdx. Bunlardan 
baaka bilhıuısa aaağwlald ze..vat 
nazarı diklı&ti eelbebni§J,erdir: 
İDB*t!~ h~ ~le 

An.'l(arada bUyUk elgiliniği yapmış 

olan Sir Persiloren, filo kumanda
nı amiral Sir Roje Pu.nd, Sovyet 
büytlk elçiıti. Ma:ski, '4mır bliyük 
elçisi Hasan Neşet ~, Belçika 
bliyilk elçisi Baron dö Kartiye dö 
.M~iyen, k9rdiplama.tik visıxıare
şali Sir Con MQlik Ue eMi Ankara 
ataşem!Uteri geııeral Vig.ban Dides. 

Sir Dides gece Londra radyosu 
ile apğıdalki hitabede bulunrııuf.r 
tur: 

Türk climhuriyetiniıı 18 inci yıl
~ümü. garp ya.nm Jdiresinde 
kendilerini hür i.13.n etmeğe ve fi
kirlerini .ae.:rbestÇe söylemeğe aa-
18.hiyettar olan hilltümetlerin adet
Çe koritu.ııç bir nisbeıtte ekaildiği 
şu sırada bilhassa ıı.ususi bir ma -
nayı lı~. Türlriye akilh .hare
k6Uer.iyle ve yıkılmaz azmi ile bü
tün tehditlere ve yliz gülmelere 
~en hu tehlikeli seneler csna
smda k~ili ist)kljılln! ta.mamiyle 
muhafaza etmlştir. Hiç gliphe yok 
ki dlmhuriyetin fliı.n edilm.ı., oldu
ğu 29 ilkteşrin 1923 tarllıh:ıdeki 
'.1.'ürk ruhu 1941 seneşinde de ay
nea yaşamaktad!r. Ftkriınce bu • 
a1111 üç mühim &mili vardır: 

Her !fCYden evvel gelen :iıik &mi
li 'l'UJ1[ mllletinin seciyesinde ara
:mak lizundır. Herhangi bir mille
.f..in orduları Türk hudutJarma. h~
hangi bir gün ta-amız edecek olur
larsa ka.rşrlarına crkacalc en ınu -
:?.Zmm mania. Türk askerinin bu sc
c.y~eiyle Tür.k mllletbıin en kati 
C881illara istiruı.t eden nzmi ola
caktır. Tarih tel.kik edilecek olur
sa görtilür ki tadat edilemiyecek 
dereccdo ço!c ordular bu milli du

Sovyct hav.a kuvvetlerinin 
maruz kaldığı zay,iat, Şovyetleri, 
rniirettebata ve tayyarelere isti· 
rahat vermemek medburiy~tinde 
W,ra.kıyor. Sovyet hava ordusu-
11ı.ın p.!!rça:larunası neticeşinde, 
~en tayyarelerin sa.yıs,ı a
zalrnı~r. Bundan dolayı, 29 ilk· 
t.e.:..~nde, ceman 62 tayyare tah
rip edilmiştir ki, bu da şark oep
he~i semalarm(ja Alman üstünlü
ğünün sarih bir delilidir. Sov
vetle,rin, mevcut bütün tavyare· 
İ"rini harbe iştirak ettirdikleri 
29 ilk~rin günü d~ürlilen tııy
y~relerin sayısı, bundan altı v~
ya sekiz haf ta evvel Sovyctte:ın 
her güı;ı. havada ve yerde ylizc 
yakın tayyare kaybettikleri dev
rede olduğu kadar büyük bir rou· 
v:ıffahyet sa}ılır. 

bırakmışlardır. Bu mubarebcler vat" karştS!lld:ı ytkılmış darmacb -

YE: 'İ MUV AFJ<"'AKIYE'IJ . .EH 

esnasında, Almau :kna14nn~ kar- ğm olmuşlard:ır. 
§J taa.rruza ha.zır v~yette bulu- llrinci ~.mil Türk milletinin bu 
nan 20 W1ıe Sovyet tankından 500 seneler zarfında beslediği ruh
rnüteşekkil bir kafile topçu ate. hır. Bu nıhu, 1923 senesinde iken· 
iine tutulmU§, .nıii.teaddit zım- disi ttimat ve :imanla do1u büyU.k 
b araba tahrip edilmietir. Ker.a, bir şef millete nefhctmis \"e Jstik-
28 ilkt~§tfade, .Şc)vyetJer, Alrou baı&e nevmit ve kendine itimat his 
kıtalarına :ka.r§ı beyl:ıude muka- leriyl" başhyan ve aimdl, aradan 18 
bil ta.an-uz,lar yaJ>tı"ak, alır ı.a- sene geçtikten sonra. yaprhnrş o
yiat vermişlerdir. Jan eeerin verdiği iftiharla kuv -

Bir Al'ına{\ pjyade tümeni, 2S vetlenen böyle bir ruh kolay ko
i?kteşrin g{inii. iQbalwı erken sa. la)' ııöndiirlilebilen alevlerden d~ 
atlerinde, teılc ~·~~~er b1rı 25 ğildir. 

Bcr.u.i.lı. SO (A.A.) - D.N.B. tıonluk altı ~ arıhmıı 'Üçün.ci1 iımil, Tül'lriyedeki mJlli 
a\iınsı ı.skeıi blr kaynakan bil- iınha ~tir: w • • m1ie9Seflatm d*.Pandığt k:unetll e-
<1"1:iyor: ~enm d,iğcr ölJlulı:, ,..tucr. Bu mÜdlllelSCler yalnız 

fQ.rk c~esinin ~rkeı ke- ~ee r, Mma.n ~L c~ ...._, · etıen jçl boş tuğ 
.ş•ifide ... Alman kıta · ı . .. o ~., t " tırruz 1Jllıasmı ~ • -- .... ~ Mt*•NMiltir. Ne 
leideki muharebe' r e 11" ı . :l , 1 r .'."Ql"iılUe doldu~. ts t11t ~beş on 1d§inJn ne 
Sovvet:lerio inat~ m.ukave tır.c Uerı bfAreketı ~ olan de hatti. bir tek bti)i.ik adamın 
ı·~"n mu,·n.ft:a ıuyctlc ilerle- l\lman piyade tümeninin istilı - eeeridir. Bu. mtiıcııseacler klılderini 
ınişlerdir. kam efradı, bir gün wfmda, ça.lllJkan, şeci ve mUt:.emkld blr 

.Bir tek ,keşimde, Sovyetler, '1.7 3.500 den fazla mayia topl'anut, .millete~. C&m· 
ilkteşrlıl ınuharebele.rillde, j bin bu suretle ileri bareıkttin deftmJ hıwly.tm blnial buıgt1n mCIDJSe
esir ve11rnişler, 19 tank ve 23 top imklnmı temin etmiftir. ünt ~ e4mek tltıel'e gwl ge-
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,,.------------------------------------------·-B 1JY'1 K IDIBI ROMAN 

MUCiZrLER DOKTORU 
esır kız ~lu O&ll1l aokak :No. 7/3 te 

lılimar iKemA.l·lfart De Ulviye Yen, 
~ Kibar -*ak No. 82 de tU. 
.a.r KueClda Şiraz! flc Meltbat AY!JC 
Gin, Jle;sııotlu ~ Bill\lr 80· 

kak No. 41 do usta BilAl Cömert ile 
B'Rmll"9 Tw:ou, ~lu trt:uıbcy 'So· 
ltalt No. 65 te Berber R1dw.ll Tunalı 

ile Kazimeı l§UP., Beyoğlu BilyUk fırın 
sokak lto. 40 ta memul' Ragıp Şan ne 
Vecibe Kağız, Galata Or\I<;; .eolcak No. 
52 de Ba.kkal Todori Do Elen! Dand'
ni. Beyoğlu Lıetail sokak No. 52 de 
Wccar Bebram özer ne Naciye Mu· 
rat:ottu, Beyoğtu Mt! .sokak Civan 
ApArtman No. 5 te Y.Z.B. KAmfl ön· 
cU er ile Kua1H. Biçer, Galata Turtan.. 
da .sokak No, 18 de 'kabvecl Murad 
Dede ile ~.!.l'ftpak, Kasımp3!& Ca · 
ml sok&k ~o. 43 te ~~ tıısan P.ahlt 
ile Azime Boyan, Kas1mPB.§3 I..ey'lrı. 
Hanım sokak :No. ı de 'MUezzın lsa 

Okur Ue Ramize Karıı.ca~lu, Kıı.sur
pap TepeOstll, Yonca. sokak No. 50 
de berber M:ehmet Kt\ğlt'çt ile Nm· 
man Glllt.una, Beyoğlu Tnksfm Sıra.· 
lk:lvllcr Ordu ape.rtnnanı 3 Uncu kat 
deniz sub&yr Necdet özde.mir Uc zer
rin ör.pınar. Beyoğlu Parmakke.pı 
Akytlz sokak No. 5 tc ınsldn!St Emil' 

Yamaç ile Şevkiye Sezer, GRh\t& Kim 
ya sokak No. 152 de şampçt Klmll 
Kmı ~e Ca.hldc ı.roraUl, Cihangir 
Beyzade sokak No. 21 de momur lb· 
ra.blm Sakallı fieı Na.!Jidc ~eval, Bey· 
oğlu İlkbahar sokak No. 13 te usta 
Mcı.llk Tekiner i1e Ali.s F:rayo. 

l•I 1 1 ! 1-IMf 
3 -ı IB il l•l __ ı 
4 -,-, -.,- ., 1 1 

Yazan: 
PIT/GRILLI 

1 ürkçesı: 
lt1UZAFFER AG 

bir buz 

iY a zan: Niycai Ahmet 

ğnn. 
Ve gözlerinde öyle sevinç ı~

ları p:ırlryordu ki onun için ben 
hayatımı bile feda ederdim. 

- Yohı biliyor mu~nu:ı?. di-
~·c sordum. 

- Poti yolunu biliyoruz.. 
- Orayıı gKiebilir miyiz? 
- Sen d<' mi geleceksin?. 
Bunu bana gene: esir sormuştu. 

lçim titredi. 
- Senin 'smin nedir? diye sor

dum. 
- Huı-şlt... <ıeYabmı verdi. 
- Htn11it, de<llm .. Ben de sc-

rıJnle geleceğim., 
Göz1'erimin içine balcımasa, yü. 

ziiııün gilze]liğine b.lkınryaca.k, ha· 
::;atnru, aile namusumu unutarak, 
bu es.i.rlcrin ayaklarına düı;ıuiyc
cektlm. Fakat .• Bakıyordu. Ve göz
leriyle sanki beni· boğuyordu. 

- Gelme. dedi. ~en ge1emcz-
6İn, Yollnl' fcnıı .. Ç<>k kar var .. Bi
ti keçır .. Seni hiç wıutmıyacağn;, 

Burş;t ne diyordu? Onun umıt
mcuna'>I kô.fi ml idi?. Ben ne ya· 
p:ırdnn ?. 

Sabah ağarıyordu: Eğer sabaha 
kadar kacamanJak her sey meyda
na çıkacak, Hundt de elimden gi
decekti. 

Baham buraya uğ;rayacak, ya
krlmış ateşi gfjrooe'k. farlana Ya· 
racaktı. Odaya gitti"'ll, BaOOınm e
sir avına gide'rken giydiği gocuk
tnn Jki tane aldmı. Ben de giyin
dim. Ya.nlarma gehliğim Yakit My· 
retle ibeni aeyrediyorla.rdı. 

Elbiseleri glydircijm. Her ~ ta
mam olduktan 90nra: 

- Şimdi ahıra giQi.ıl U<: tane at 
ayıra.cağız. Doğru Potiyc .. 

Odamdan sesler gelm~·c ba.c;la-
mJı tr. Kulak Yerdim. Anneın: 

- Fatma, J.'at..ma ... 
Diye beni çağırıyordu. 
VUcudum titre:ı:ıcyc ooı::ladı. 
Mü~ bir korku içimi sa.mu.c;lr. 

- EyYa:h •. 'Mnh,·olduk .. diy't"biJ. 
dim .. 

Hut"fPt: 
- Çana .. Sen git .. Baban seni 

görmesin. dlJ•e yal\'ardı. 
Fakat bacnklanm titriyordu. 

Dam:uiarınıda kuv\'et bitmi.c;ti. 
Yere yıkılacak bir halde idim. 

Birn.z sonra babanım da sesini 
duydum. 

Bundan sonrasını hnlırlıyıı.m1yo· 
rum. 

Kendime geldiğim vakit, ate§
ler jçindc yandığımı hissetim. An
nem basucumda ağlıyordu. Odada 
b:ışka kimse yoktu. Annem, gözl<'
rimi açtığrmı görünce, beni kucnk
lndı. Yana.klanmdan optü: 

Pal.ma .. 
- Anne ... 
Zihnimi toı>luyor, ve yatağa 

nasıl düştüğümü ha.tırlıyarnıyor
dunı: Babanım sesi kulaklarmı:ı. 

geldikten sonra ne olmU§tu? B'l
bam gelmiş, onları görmii.R müydü? 

Hayır, hayır .. Bu ıııt:rnnl çok 
fena idi, Babam bunu duysa evi 
yakar, beni Eağ bıra!cmıv.d: 

-- Anne, esir n0 oldu?. 
Divc sordıun. 
&ı".,ucumda göz,> aşları akıtM 

nnem b"rdcnbire eiddil~ti. Yü. 
zündc, sert, korkutnn cizgiler be 
lirnıls, r,özleti 1ıa·n bir bakr<Jla göz-
. e"imc dik ·ıml11ti. . 

- Onlnıa S"n mi gittin?. di)C 
sordu. 

Evet nnne ben git tim .. Acı-
dtm, öleceklerdi. 

Sus nlçak kız .. Namusumuzu 
beı l> • ettin ... 

- Anne .. Beni affet .. Onu .. 
Bıban seni öldürecekti.. J<}. 

ir' erin seni knçrr<lığını zannet ti. 
On! r da Ö)lc ı:öylediler.. Demek 
rulıın, ı:en yaptın iiyle mi?. 

- Ben yaptrm anne .. Onlar be· 

ni kurtarmak için yman söyl~ilcr. 
Annem du~a. jııanama

dığuıı anlatır' örr bakışla beni sU
'Z.Üyordu.. Birden: 

_ Fatma, dedi. Bunu babana 
söyleme .. Yok!!a !'leni pal"',,.alar .. 

ÖUlm beni ıtmrJmtnıUY'Onlu. Ha
~'ntta aı-hk h:ç bir ı;eyin kıymet.\ 
\'Oktu: 
• - Onlar nerede? diye 5<lrdum. 

-- Kim?. 
- Eair .. 
- Babtln öldürdü! .. 
Gözl.crimc kalın ve zifiri bir pcr· 

ilenin ge-radiğıni h · ıı.ıecdtyordum. 
Ba:bamm mrıtan çehresi 1ıaya-11mcle 
vanlandı. Koıttıt.um . sonsuz bir nef
ret icimi kaplsdr. 

5 -,-{-ı ı•· ı-ıı 
,-, 1•1_;_•1 -,-, 
1 1111 1 1 lllJ -,==-, 

6 
7 
8 I• 1 1 1 1 • 
9 •I ı 1 1 1 1 _I _• 1 
SOLD.\~ SACA: ı 
1 - Pcrvamzlık (7), 2 - Yağnın 

(3), 3 Avrupa harbinin ilk pntln· 
dığı yer, 4 - lıtwc (8J, geniş oımıyan 
(3), :; ~sız (4), tencftus etti" ı 
ğlmfz §ey (4), 6 - Fransade. bir ıy
Jılr (3), birinci (3), 7 - • Knlın sicim 
(2), mal olan (3), bcye.z (2). 8 -
Hlclv yapan meşhur bir ~atrlm~z 15), 
o - Dcği§lklik (7), 

lTKAlU>AN AŞA(1J: 
ı - ZulUmler (7). 2 - - Yazı yazan 

(5), 3 - Mühim b!.r gıda (2), 4 -
Sene (3), en yftkse.k his (3), 5 A
teşten cıke.n ( 4), devlet mnlı ( 4 >, 4 -
yol, (8), çok ince (8), 7 - Boyun 
ruıkrsr (2). dn,·etçi (3), blr nota C2), 

8 - Zarın. cıynannn oyun (fil, 9 -
İlerleyiş (7). 
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lki gün Tabu'ru kimse ger~. 

mişti. 
l ki ~1ün sonı a J;ö; :.>k, ba.h1.,;\.:nin 

öte tar~mda bir cit kenarmd:ı; 
başının nltmdn Cincinin bir <.c.
ra:bı olduğu hald ölü olmak bu
lundu . 

• * • 
Gazeteler Cincinin ölümünli \'C 

Zuifeldin hastahğmr yaznu.§lar • 
dı. Aym iuıl}~r her sab:ıh Jud:
nin tekrar uyum:ık i.cb yata~ına 
girmezden evvel . <>yle b:r göz 
gezdirdiği K.a.p TP.yms isimli 
yevmt ga?.eteıie inth:m--r etmiı:;ti. 
Fakat bu l1aberin gazetede ind
§:ı.r ettiği s.1bah Judi ftvl.aladc 
yorgundu. Cenubi Afrikamn 
monden hayatı insanı haldkaten 
QOk yorer! Klfrpte bakara. aile 
"'rasmda bric partileri. otomobil. 
le w -apılan uzun gezintiler, Kri'
ger parkındaki ~ece eğfoııceleri, 
yüzfeıpce golf sahasında projek
tör ışıkları altmda yapılan maç
lar insanı bütün bir ~ece yorup. 
ertesi g-ün h;tap düı;i.irmek ir,in 
kafidir. 

Jooi de böyle QC>k dolu bir ge
ce g~irmif'I ye fovk?Ja.de yorul
mmı olduğu için o gü..a hl•men ta. 
mamen uyumuştu. 
Akşamleyin kalkıp d~ oda~ıı:

dan çıktığı 2aman gazete hnla 
sabahleyin konduğu gibi katlan
mış 'bir hald<> kapınm :ıltmda du
ı uyorou. · 

İste bu şekilde Judi krzınnı ö. 
lümünü haber alamadı. 

Erte~i gun de bir deniz tayya
re.,ine biner('k Madagank~r ada
sının Hind Ok,·anusuna bakaıı 
And •. :ı,:or~ınto ~~hrinc gitti. 

Ruh hıı..stalıl,ları ı::ifa yuruun -
d0,n rıktıktan sonra 7..uifelcl. Bud 
ha miiesı;esesiy\e artık uğra.<'• 
mak istemc-di. E;;ascn mu<>g;es"
ııin idare heyeti fizıJarı en ken. 
disinin işlerle meşgul olmasına 
mü.'i<-ıad~ etmediler. 

' çiriyor, i~ ·ı'ınbil ile :üıla hftkAA 
l;ı1 a. bii~ ·ı.i<>iilrre, el f !ı!ıt "1tan-
a :ı \ e yı1dtrJ a bak rak itııUk

h kLn }ı!th r v"ıenlerc iba....,'Un.ı
:rv-.1u. Yı 1 :]-<~ar.;. b 'i.ıp insanın 
t· lihin; ı ~fw n folcılard n biri 
gL•l ib biriıı<lı~ 7.tı\(e'd-. hi:ı:mette 
b ılunmnk i~t~'ii, Z ıiF<>ld f:U ce
\'<'bt verdi: 

- H". ün G-.00 J;:" diim ava 
,,..eli) or 'e hu ı?:-ıın l·epsi.nir; av
rı ayıı akıl:> H"ıi \.1r ... 

.rtık ~-.t1ife'd ı · lderd':l ) "l
nı;'ca Jucfr~·i neı~ .... bu!ab.ilt c 
ni < rııyordu. ı·~ıcıı~. ncrcde i>u
l::ıt-·1 ,..,.~ini ~ t-" · "l'~t''l1~k~ h<o
ı nber .Ju1ivi ın lınlr'_..,k bu'r 
ğınd·ı ittifak edh o nrJı. 

Bunun Gzeı;ne Zui ı<>:d giizel\ik 
cn3titilleriııi f!E'lffil'W· başladı .. 
"lnsarun ~ühf'.11'~ f!(' m~l ol
m·ıs1 b r ze';ıl 1..aaf na c*likıt et
mez .. diyordu. \'ol er bile ben
drn daha 7..ekı old· ;'.:'U h:>lde dü
şiik ) an~lnrını biraz. olsı;n ka
patmak iC'in ırn c>laı mı taı arken 
~a.lı:aklannrn ü-eri:ı<' doğru ~
ker " 
Z

0

~ifold sıu:ları icin bir :P.k bo
ya kulla.nmı9tı. Hatta: ·>s:ey~ 
saclarmu ssklnmak .mı? !Itimi 
k~1ıdırmak, :kime ~ene görünmek 
i~in? . .'' diyerek reddcttiii saç· 
boyasını da kullandı. 

Bu nı>kta.da kanaa\ini ~iş.. 
tirmisti. Artık Judive genç gti
rünmek btiyordu. "Hem ben gen 
cim. elli yasındaki ıhir er~ek dai
ma ~e~tir •. " diye d~i.iyordu. 
Halbuki on sene e\'\d ayru me..:. 
z.udıı düşiin.dükü 7.aman: "Kır!~ 
yaşındaki bir insanın y~ş:..::nla"? ol
duğu hayatm ı·e d.emek oldu.ih1-
nu hic. düRiimnüror musun? .. " 
derdi. 

-- O«!Urtln, beni de öldürün .. 
Ben de ya~mak i<rtemlrorum, di 
ye bR.ğmdnn. '1akltll'r 

GUnc~ r 
doğuğ 

Öğle 

tklndi 

Al•!lltlm 
\'ntsı 

lmMk 

• a.aa tı &.'z-;m '1 aaa t Ezan 1 

!\luesseseuc hiı: kimse kendisi
ne dikkat etmiyordu. Artık ZÜi
feld \'acııvan ve mücadele eden, 

• her iun boy lıoy foloğrafları c.c-
1 kilen büyük b·r müessesenin ye• 

1 
gane' kuİı.ıcufıu olan adam değil-

~ imdi kendisini gene; hiNıedi -
) oi du. Çünkü J udi~ i trkrar b-l.
Iahilecekti Budba mücss~~~i 
husu~i zabttn te~kilatıınn 'en b: -
yük rnliitti olan Şehirdeki h1'16u
sf hifiyelerin he.men hep&i'Jud'
yi bulabileooğini kendisine ''aa
detmi~erdi. Halbuki rlaha hir. 
kac ~Y evYcline k::ıd:ır Zuifold bu 
hususi hafiyele-ri beş, on kurın; 
almak için müştcril<>rini e'C' n·
recek kadar füH tasavvur f'diyor
du. Şimdi i~~ ibunlann mükem
mel ıbir muavin lrnv•ct olduğunu 
söylüyordu. Çünkü hepsi d,. ken 
di!';ine .Jtrdiyi bulacaklannı va;:ı
dctmi~lerdi. 

1.22 6.Sı 1 'ı 1 Babamm ağır adımlnrla odn.daıı 
i~ri girdiğin: ~ördüm. Yoı'gWl· 
dum. Göuerimi aı;:rp on::ı · k'lma
drm. 

G.30 

J l.ü8 

1 l.48 

O.JO 

9.41 

14.47 

14.47 

9.41 
9.4ı 

di .. 
j Artık onunla meşgul olanlar, 

1 
yalnızca kendisine nezarete m{'

. mur ol:ınlardı Doktor Zuife!12.00 17.06 12.00 
- Ne oldu': .. diye sordu. 
Annem: 
- Onlar yalı\n siiyleıni.ı lcr .. ce

\•abını verdi. 

17.07 
ı~.41 

f.30 

l.S:! 

ı ı.ıı 

lltSfl 1.83 

4,51 ll.41 
~ 1 din hcı hangi bir günün lıerihan
t gi bir dakikasında bir saçmalık 

'------- ------ yapmasmm da ihtimal dahilinde Zuifeld ıh;ütada bir kere. e,·_ 
velcc yatmış oldnc'hı ha.staha:i('
dcn geçiyordu. Orada kendtt.ine 
sırMma göre cıva. bismut \'cya
hut arsenik 7,crkOOiyorlartlı. 

- ı.-a<;.maırw;lar mı? .. 
- Hayır .. Fatma gitmifl .. Şim 

di bunu sa.t ... 
,Ya.tağnndan nasıl fırladığımı 

bilmiyorum. 
- Beni ı:ıatma)ın.. Madem ki 

onlan öldiiroünür.. Beni ele öldUrü
nüz. diye bağırdun. 

Babam, iki kolumdan yakaladı: 
- Alçak kız.. Namusumu be!} 

paralık ettin.. Ben san:ı ne > ~a
ynn .. diye Farsmaya b~lndı. 

Yalvnrma:k, ne annemi. n" de 
babamı merhamete gl'tir<"mC7.di. 

( Vavarııı ı·ar J 

1 
Okuyucuların sorgu ı 

suna cevap 1 

Okııy11cıılarım17,ı!'ın V. Naga~-r8: ! 
Kcndtni7.l boğaz miltehnsıııst bir •ı 

dok1.orıı. glisterlnlz. Onun gösteı·eceğl 
tavsiyeler~ ria~t etmek lA.zımdır. 

SAHlBl : ASIM US 
BasıldıJ11 yer : V AKIT Matboa~ı 

Umumi neo::rivat: idare N:lcn 
Refik Alımet Seoeneiı 
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rrar! Bul~rar!" dedi Hepsi ba.c;larmı o tarafa çevirdiler. 
Bu Hrada Bay Ga~ü, .;.aııve ~ö1i.innekte olan garsonlar
dan birini durdurdu Ye Bulgar k<'limelerini garsonun an
hyac*ğı bir ~ekle kovınak maksadiyle mümkün oldu~ 
kaclar bowrak: 

-- \'çka ovde Balgarski malçiki? (Hum.da Bulaar ço-
cukları nerde?) dht. rordu. Ve sualini baş ve el iBarctlcr:
lc tamamladı. Bu- anda sol tı:rafta kopan bir ~ulü.1. gar. 
sonm·ı ~üphesinc ııilıayct ~·cr?ı. .. .. 

Bay Ganü bn.5Jm çevırd1 .'c kara go:ılu. kara kaşlı 
vatandaşlarını tanıcı Ve sevınclc: 

_ Ooo, gün a.yd~n: Burad~ mı~~nız? diy~' :OOi:-ırdı ve 
heybelerini yere bırakarak taleb<'lr-nn ellcrını ı!muya 
başladı. 

_ ~e bakıyorsunuz? Korkma}·ın, Bulgarım ... Ya ba-
tıa bir yer açrn da oturayırn? 

Talebelerden ibiri: 
- İsminiz ı1cdn bayım? diye sordu . . 
_ Ncnim mi? Ne soruyorsun? G anii E~lkan.c;Jd ! Sı • 

zin Praı;ı:a biraz gi.ilyağı ~etirdim. İf7l<' burada, heybe1crin 
içinde 

s~1dh·c kad"r hayntında hic; gülyağı görmemiş olan 
gen~ ·talebelerden biti hey~<'a~la sordu: . 

- Öyle mi? Yn yer g~re~ı~. nı:;sıl §C~~1r?. . _ 
- Ne gö""c,..ksin? Yag glbt v::ı~! O sız•n ır:ın. d g 1. 

~iz y.ağr bırakın ela bana ):atacak bır ;et bulun. Bırnz C\. 

wl Hay 1re~ik'in cvindcy<lıın. 

olduğunu söyledikleri için hilhns 
sa muazzam Budha miiessesc .. i 
idarecileri Zuifeldin hariçle te
mas etmemesi için tedbirler .a.1-
mq!arclı. Bir memur Zuifeldin 
bütün i ir gün neler yapnmı ol<l11-
ğu hakkında her gün bir rapor 
v~ı iyor '.'C J>iyer Sen Silven de 
bu raporu doktora gönderiyor
du 

Bir müddettcnbcri Zufcld fal
cılar:ı. tüYücii!erc fazla düQmli.'?• 
tü. H~mc;1 hem"n ~ününün mü
him bir klf'ınmı eski c,•Jt>rin Y<'· 
mek kokan dördüncü katlarında 

Zuifeld damarlarına ne şırın. 
ga ettiklerini öğrenmek bile is
temiyordu. Doktor 'tir ~n ke-r.
di ine kan tahlili raporunu gÖS
terip: 

- Dostuı>1. siz d"' doktorsu
nuz Si2" bir nıeslekdaş gibi hi
tap· edeceğim. i&ti'.> yıu;ermanın1-
zın neticesi, bunun ne m.
ifad" ettiğini size söylemeyi de 
fazla hulurnm.. .Devamı uor) 
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f'Uad" etmek istcmi)ordu. Fakat o. ;ki eliyle ltaseyi yaka. 
lnr,,r ... J,imseyc v.:-ı ıniyor<lu. 

B!ıy Ganü, çorbadan bir iki kaşık aldıktan soma. onu 
v!ı: tat.e.ız, tuzsuz buldu, Çuukü c,uskasız (1) oorba or.un 
ir.dındc on para ctm1:zdi. 

Hcy~!eri!i·cic çu~ka biberi \'ar .. dedi. 
lrccik: 
- Ha, öyle> mi? Çuskan'z mı ,·ar? diye cordu. 
- :--Jaıoıl olmaz. Ben yanımda cu<lo b;beri ta ınm. 

Bilirsiniz ya "sev;.~ili an~m Bulgarya.' ' nın ncı bibc>raiz i~ı 
ıl,..ı·i ~itını:z ... 

ı .. 1crm1c-::;inden l:İ" top gibi fırlıynrak lrnbineye 1,oştu. 
! k•vbete~ini ~tirdi. Ve arı.asını ev sahipl"rinc döPC"Cl, 
eiildi Ye heybenir. gözünde!l iki Arra \'Ut ı:tı..:.kao::ı cıka
ra r~ k: 

- E~simizc iki <'u.<>ka yeter! dedi. Ve çuşka b'beı iP.'n 
rarıı::ım kaSC':iİOC ı·tarak kalanını l'V ı::~hiJllcrine u-:ıttı: 

..:.. N'ah: Buynıun, siz de çoıb:ııuza t..!•in ! Ş:>y1e Bu1-

.~ar iı-.i '. Hay1r h:ıy.ı·: beni dinleyiniz~ .. Biraz ol:-un ekiniz, 
<'Ok ~Uzeldir: Eh o::ir bilirsiniz! 7...orln ~bellik olmn"-. n,1-
run, br n cke~·iın de supc nedir göriin. 

II..ıkikat~n B~ı:\ Ganü supcsini öyle bir b"~ılcdi ki. 
a<'ı VEi'liyc aiffı;: ( ~n'ıycın bir kimse ınutl~k suri?tte zt>'1ir
l -1frdi Et; iı::i de biliı dıkten sonra coı'.bayı höpl.:>lerel: ka ık-
lamın1 bası~ dı. A11rnın ne höpletmek ! Bulgı\r o::aka O\ na. 
ım\'or Bu sııadn iıç yliz tazı birbiriyle bo~uşsalar Ba' 
Caruıı'ün JıöpktnıE~ iıı; bastıramazlar .• 

tuz, karabiber koymalı, sofraya al• 
Gene aynı talebe: _ • 
- Öyle mi? diye J>agıroı. . 

Supe o kadar :ıc 1 idi ki Bay Ganiinfü1 alnında beliren 
Jrnc-. koca ter dar.ıhıl.m n rile;se ~ininin için~ aı'ofcak· 
hır ı Bay Ganü bu k<:~ık roıba alıyor, ka.•rğı brraklp : cı 
co,.b.'nm aık.ı-.mclan iki yudum ekmek ntı~or. Sfunü~li 
i' ..,•;ımasın d'yc burnunu cckiyor. Gene bir k:ışr1~ Q<>rha. 
; i·!'\smd~n iki ·uc11·m ekmek derken Bay Gnnüniin ör.Ur· 

malı. 

(Ate. ten indirilmeden önce biraz 
un kntnrnk bu un kokusu kalmayın· 
c;ı.yn kndal" knrıı1tırılır c1ıı plş!ril!rsc 

y~mcsi de.ha ho~ olur. 

Buı:ıuıla. beraber :·umurtalı terbiye 
\ 'trilirsc 1'.tih~yı ı:\ı~ cok ,p.rttmr.) 

- Öyle mi Tiı"' demek? .. "için f!İlıniyeyim? Gi!lım. 

de: ekme~i bitti. B y Ganü: 

.rke, 

Çünkü jm.anhğmı gösteı~c('lc de beni evinde nfr,2fir ı.::de
c.ck sandım! Bizde hep bu kanaat! "Evim dardır. fazla 
odam yoktur!" diy\.. b;r ~eyl<'r attı durdu. Bu.'::~-. r\arı sc
\'Crmif'I! Ovl:? mi? Kelepir oldukta'l som·a senın Bay Ga
nün clC se,inesiıli bilir! Abe Bulg.:ır böy1e ıni kaf6danır. 
Bulgar!... Durun be. yanlı5 söyl~miyeyim ! Adamcağtz 
karnımı doyurdu. Ne ise bu bahsı kapayalım. Bulgardan (1) B:ıly 'ı. !ar, /, ·ı·mı:ı bib"re ça~lta clMltr. 
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D;·nkü maclar i 
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Kanije 
fv1uh;:;sarası 

namıı, kemal'in 
~ooııe..,tlril n l'f'f'ri 

VAKiT 

Galatas~ra·.1 Beşik,aşı~ isianbulsnor 
eneı bahçeyi 2 -O mağjlp etti 

,:ığımlz Haklcıyı da kıı.drolarına ala-
lc ınlt fili şeıtilde çıktılar, 

ıuu.ırlayau b.l\k!:ı ıarı~ U' 

ı.ıt.dm, rkPk, ı.ü~lli• ııu ' tık nl'r 
ıurk ıı;ln t<>kmr ti ~rar oknn,\(•a;, 

tılr \oltııh 

rllltl :JI ktt!"Tit 

c•·vn re rl \ .\l"l"l ı.tt11t11•\ı 

llPr '-itdbeııln nuiunur 

AŞ, DiŞ, Nr;:zL GRiP, ROMA TiZfA~ 
lchmct Ali - Hrl to, lıtııi - Çu

d, Hii"'4'•3 in, Fı•,pi - Sntıri, llnkl.ı, 

.;-.ıl,r.1, lbr:ıhlın, J,ıırt'f, 

Galatasaraylılar cb en mUhım ele 
nıanl.lrı olun Mthm<'t Ali ve Adnan· 

NEVRALJi. K~RIKLIK VE BÜTÜ,~ G ,ilLARINIZı JERHAL ı<fSf~ 
yapıı lı. 

lcahında günde 3 ka<te alınabilir. Her verde t>ullu kutuları rsrıu-la iste~ııif .-sur 

• ,r:\UÇE - j T\ .... BrJ.<:Poı: 

Sı r,ünu ı r .. Wıl .ı ın.U. b .kalnrm 
d n t ıı c'nn bu lcar ıa.,maya geldi& 
\alc.t l\.il rb:ıh · n n nasıl bir kadro 
ile çıka ğı m r. kin bddenlyord~. 

H hem Feridun Kıımcın da\·eti U 
zenne sahaya çı~an takımlar şu şekJ'. 
d• d~ lJll r: 

F<. n rtı th(,'t>: <.'i'ı:ıt - 7..<•yııt•I, Or· 

han - J.nl: , Esat, Lt·bip - hndrl, 
Kl"ı1 ıl, ]I; im, ?lı"acl, Orhun, 

tlan mııhrunı l.ı!r kadro ile sahada 7.33 Hafi! pnrçalur, 7.15 Ajall.'I. 
yıccc yer almışlardı: 8.00 :::ıenfonlk program, S.15 Evin 8a M l ' V k. ~ J t d 
o .. ncın-F:ır.k, S:llnı-Mt153 , ati,830Senfonlkprogram,12.33Saz a l .. lJe e ac.e lll en: 

ı:n\er J•4,ıf 'k - Hil.m t, .'.rır, C'eıı . ll, ı eserleri. 12.45 Ajans. 13.00 Şarkı ve . 
• Hııetnrn, G.ı7.anfer. tU 

1 
UI 

13 80 
K 1 1 - Vek{ı.let lhtıyacı için malzeruC'sı Vekaletten wrılmck ve dıger mas-

' t er, • arı~ı t program, 1 
Oyuna s1ynh - beyazlılar ba.,ıodılar. 18.03 Fasıl heyeti, lS.{O Radyo svlng raflnn mUteahhide ai: olmak üzere muhtelit cb·ad v<' numunede 80 bin adet 

Gaıat~snray mUdafauınd:ı ke~i<ln ilk k t ti 19 00 1• (İktı t d<.-fterın t.ab ve teclidı lrnpalı zarfla eksiltmeye !;onuıınuştur. uar e , . ,onuşTl'la sa sa· ., . . . 
a'<mdan sonra maç "Ok sUratll bir cc t" 19 1• R d . kı a tct· 19 30 .. - :'.\1uhammen bcdelı on ~cdt bin yetmiş lıradır. " a ı ı, •. v a yo svıng • ı r ı, • . . . . 
reynn aldı. Top na kale nras nda me· Aj:ı.ns, 19.45 ımı..ııık Türk milzlğl, 3 - l\tuvııkkat teru1nat. hın iki yUz scl;scn lırıı lırmı beıı kur~tur. 
l<ik dokuyor, iki takım da ağır b:t•- :w l'ı ıtadyo gn?.ctesi, 20_1 ;, .Muhtelii' 4 - Şartnamesi J>edclsı~. olnral< Ankııradn Levazım MUdUrlUğUndcn, 
mnğa ve oyunu lehlerine çcvırmt>ğc 1 

1• 1 21 00 ·r .1 2., 00 Rad . htıınbuldn Dolmab:ı.hçede Malıyc evrakı matbua anbarmdan vcrlllr. ar ,ı ar, , emsı, ~. ... )O 
ı.f;'Tll ıJorlnr. ;alon orkestrası, 22,30 Ajans, 22.<1 5 5 - Eks!ltme 11 Teşrinlsani 941 Snıı @nU saat 14,30 da Levazım mU 

.Nihayet 19 uncu dakikada Mustafa P..adyo s::ı.lon orkcstraı:ıı. dUrltiğUndc mUte§ekkll eksiltme komisyonunca yepılncaktır. İstcklllerın 
dan iyi b r pas alan Cemil çok sıkı bır 2490 numaralı knnunun 2 ve 3 Uncu mnddelerlndcl•i belgeler muvakkat te· 

ları. 

\'Uruşln Galatasaraym birinci saJısmı 1~ 1 A:-."lllit Ut'..l.~Utl"t:SJ mlnat makbuzu vcyıı banka lt"falct mektub!Je blrlilttc tayin olunan ~Un ''c 

ili ııu.ıl por: 1 iltr t - l•anık, 

lla3 rl - Fnnık, J:J.tu, OcHil - Ta· 
nt.;, Iükerrem, "'ıllcymnn Kndl r, \'~ 
kur. 

yaptı. 30 uncu dakikada yine Cemil ~Jl,lj

1
,.

1
flfl Matte kanunun tarl!atı dairesinde lt0mlsyona mUrac:tatları. (7021) (9407) 

ık.ucl Gaıatasnray gollınıi de yaptı. H ı 

Devrenlıı bundan sonraki ltısmı gol· ıııı 'J'/ r t ~ ~ l ' UHO.., !mlml---~~~i?leıaE~I~ 
sllz geçti \'C tik devre bu şeltilde 2-0 ı 1 r E p E B Aş 1 v A K I T 
Galatasnrııy !<.'hl.ne neticelendi. 1 IJH \:'-l f•.l'-':'-H 'l>' . m a b aas t 
IKİNCl J>E\'RE : 11111 1 Akşam 20,30 da ' 

Oyuna 1stanbuLsporhtlar btl§ladı ve 
derh:ıl hafif b"r üstUnluk kurdular. 
t~st st I• en r kal s n akıyorlar. Da 

kıka 3. Soıdnn yerinde bir pas alan 
ICndlr sıkı btr vuruşla tstanbulsponın 
birine . yısını yaptı. Bu beklenmiyen 
gol F n"rlileri h treltete getirdi. On 
Iar d'l mul!'.ab•1 akınlarla lstanbulsp<•r 
kat " :r. y te başladılar. Fakat 
!or ı ır ı l i anlaşamamaz.lık sayı ı 

Bu deuenln Uk on dakikası ınlitc. HAMLET (5 Derde) 
vazın gcctı. K itaı) kısmıııı 

taıızim edip 
qenideı 

açm.ıştzı 

Onuncu dakikadan sonra siyah be 
yıızlılar, ağır basmağa ve Gıılatas:ı. 
ray ltalcsinl tehditle ba0ladılnr, fnltnt 
hır tl'ıılü sayı rıkaramadılnr: bu mU· 
sabakn da bu şek ldc :.! O Galatasa· 
raylıların galibiyeti ilo neticelendi. 

çıkarm arına mnnl oluyordu. •-------------..,a•I 
Onu'l{"U da :lknd'I. Fener mUdnfii ' I 

Ze\•n 1 n blr ıs' sın lan lslifade eden ' 
K~d r lst::ı:ıbuı~orun ikinci sayısını 
da kaydetti. Ve birinci devrenin bur.
dan , .r i kısmı ayısız geçerek 
2 -O 1stnnbul!JPonın gnliblyetı ile n" 
u~ıend!. 

11\INCI I>EYB.:t~: 

B ı d vr ye Fcnerlller kadrolnnnda 
hayli d , lk lklcr ynpnrnk çıktılar. 
P.19fll sol hafn g çmL'J. Şimdi sarı ı • 
cıvc rllılerın sı:>lönn hUcumla.rı dııhn ı 
müe r oluyor, fakat bir ttlr!U bek· 
ıen n gol y pılamıyordu. Bu vaziyet 
oyunun cer yanını sertl--ştlrdl. Bir r . 
ralılt t tanbu sporl•lnı ın blrlı:.uçı yara 
)anarak sahayı terk ttll r. Ssrı • l!cf. 
V('rt ıl :-in btltUn g<ı }"!" t!crl n tic yi 
d<Wlşttrcmedi \C mtısait>aka da bu şc 1 
klldc 2 O htanbulsporıın gal!hıyclıle 

aon-ı er r 

.MA IH :\T TAKJ .. U - GAI..ATASA

RA 1' · Bf<:ŞlfiT\~ TIJ;K \(Ti.ERİ 

8iR 
KAFKAS 

RO ANI 
~ 

Aleksanclr Kazbektcn· 
Çe\·lrcıı: 

NtY AZt AHMED 
~ 

Gürcü llsıuımdan terellme t'di~1 
bu ~iızdc yli:r h afk""' romanı 
'fıırl. ı:ıl,.bi~ atına ilk n liınıınP 
olnmı,ıa.lır, 

Kafkas ırkmm hU!J•Plyetıerl ve Kn! 
kas '1'fktnı ter nnUm eden bu roman: 

l·i~·atı: O kunı-:tu•. 

SOS HAFTA 

• • :f. 

istiklal r.adcuıinde 
KOMF.01 KlSMINDA 

ı>,i..~f..m :ro.:ıo oa 
Kör Dövüşü 

Kitap, mecmu , g.azete basar. 
Tabiler nRmın~ rJi'7P-1 idPri alır. 

Mali9e Vekô.ıetınden: 
ı - VckA.let ihtiyacı için malzemesi vekllet~n verilmek, diğer mnsro.f 

arr mUteahhldc alt oimak lizerc muhtellf eb'ad ve numunede 292500 cilt ko 
çanın tab ve tcclidl kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli on be§ bin yedi yüz liradır. 
3 - :Uuvııkkat teminatı bin yUz yetmiş yedi lira elli ku~tur. 
4 - şartnamesi bedelsiz oluak Anltarada I4'Cvazım MUdUrlUğililden 

btanhulda Dolmabchçedc maliye cvrnkı matbua. anb:ı.rmdıı.n ,•erilir. 
5 J-~kalltme 11 Teşrinisani !IU Salı gilnü saat Hi,30 ıla VcltAict Leva. 

zım MUdılr U~lndc mlltc~ckldl tık'llltm~ komisyonunca. yapıl cal ttr. 11"'~' 

1i'rr!n :!490 numaralı kAnunun 2 ve $ Uncu mndd"lenndeki bclg~ıer m.ıvalt 
: h:at tcmfnıı t makbuzu veya banka ltefalct mektubu il<' birltktc tayin olurutn 
j giln Ye m1atte ~arl!atı dairesinde lromis.yona mUracaatıarı. (7920) (9.(00) 

1 -

:~illlllRl~ .. ll!l!!IR!ltmlll!._IJmE!J .. l!lmtwıRll .. nlM!!\li~ 

"Vakıt,, Ktia.bevintn yen~ 
neşriyatından bazllar 

Hl•rkl' ıcrnılt 11l) .. llmı yafA: - ff~ - S&UK 

hararetle tavsly<.- ederiz. 1 . ___________________ ,, 
ITKJ KU1"J 

S!.>111 ~\1yoruro - ttomaı: - tHJKSA.N 8UBÇAK 

GJ\f,A'fAS \<HA 

Hakem ŞKi Tcr..cen idaresinde -OY• 
nA1"Ul bu n• l!sab.ı:ı.ltaya Beşiktııışhl~ r 
.-m mmsndanberi s hada görC"tnC· " 

--*·-
- Ya m'la '!:>iraz ekmek da.ha '~n! Yahu siz ne az 

ekmel. yi~o1'St1ııuz~ d"ye hayret ediyor ve: 
- Bulgara cl,mtk venn. Biz 00k ekmek yerız. I~cndi

m.i methetmiye; :ı.1. amma iböyle çonba ile ''pırdon", bu ·u
pa ı c bir somun ekmek yerim. !sterseniz bahis tutm>.a
le(. 

&his tutuşr.adılar. Lakin Bay Ganu bahıssiz de 
epey ekmek ezdı. 

- Bu sarı! ı ncrd<:n Hlıyor.:.unuz? diye oordu. 
Maksadı, atacağı ce\·aptan ziyade birkaç baıdak şa· 

:mıp daha kmek ic:in 'esile yaratmaktı. 
Bv ~ibi: 
- S tın nhyoı uz. Nasıl, iyi mi? dedi. 
- A, temiz mal: Den:ek salın alıyorsunuz ha? Ya şn 

~yi beri verin, nı·ccm .\rnavu:: biıbcrindcn. ateşte kız.dı
rı mı dı:'mır -gibi yE.nıyor. Şu si.şeyi bir diksem. ic;criden 
fışrl.1 ' ı:ı·til (. k. c~di \'(' bır c1ıkim de şiseyi boşalttı ... 

- Ah, zd c- .ı bın okkr~ı yarım levadır. Bir okka 
tıarabı cektir mi? Gel kc.yfim gel! 

öi''e yemegi, B· y c '::ı.nünun ytizUn<len çok canlı ~ec. 
t( Yemckt n .., .ı. ı.: f r ociasm:ı gc ildi. ı<a:hveyi ilra
dn i<'Hler Buv < .aı :ı; t"fif,i lezzetli ve 'htlhas.o::a bol yemc.
ğe !.ar ıhk b"r • ~·~ · ,. muknbılindc ev sah=binc Bu1~ar 
tütuııü ta.kd m ' io;W·. Olacak Hl, ti.itiin tn"'Akası da 
yanmda. • ok u. • 

Don 1 .. umı ar ı-'>< nız ta.b '~ Bny Ganünim cebındey. 
en. lt,ak.ıt rıe o1t '" J'.I C'lm . ı- )

0

)(•k•·"ııı b:~. yo'·lamak i . 
teôi. Eu dlını.• •, · ~e\ < , .. , iı.'emin cvi'11"' mi~kplı -
nm krnd·~ n \l '..a h'r ~a' bır;ıJ,ııma.1.<lı. Onun icin rv 
ee:ftf:binin .;· · ...,) 1 A::~ n \U n brrakm:ı<lı: 

- Nasıl oh r o ·ıırn.. 11 : Bulr~r tütünü i~mcmek 
olur mu? •. 

Bay Gan:i bır .·•:ıra r:ırdı V•' ~c-eyıfli, keyifli knh\"e. 
IJHıi hop'etmivc b::ı. MI 

S lİ cl"n' \ < r • •u \1 •• -:>! • ~:ı.a.:ıt rc.c ko.-:u._~"'-l' ,. · 
ıeni k. ı·n . ıt ı · • ·• i (ı.ı.ten ~):.reler de ne a:~y~ 
Cldtıttr );:t) ~ ı:biı' atb.!1a c;tıar-...-..t.-ı ~a ~~ mft&alt. t,.. 

!O f'lt•J"l!t(• GazetttJ.lk - :~ .. hlL ~·ATUG 
··ıcdl<ı· Mcb·ıııııuı ıı,n . :l!i. - HAKKI .l'AHH\ U~ 
Uc;tinçii Şultau Mehrnedin "'' nnırt Dütüntl - Hn.tMJ URA~ 
hrrıdl keııcllnr 1000 kelime ue '-~ - l"raııınmo k1talr 
ı< enaı lll'cd:nı 160-0 kelime ·ıt- 14.'Tetlcf - Abt1IMIC3 ltilaht 
ı~endi l\rodin" 1000 kelime lt öğrdiel - lnıı:lthtt ktt.ıtb• 

\ı<Uerı liamu• - "" • .\l.AH.VJ'TTh K'.lP 
Uınn• mı !111 - ı.:.·.mıın 

-~-

rait içinde hi~ politi'kaoan bahsetmiyes;n: olur şe~· mi? .• 
Bu, Bay kmiinün kuvvetinin fe\ kincle~di. O da salbı·ctlc
mctli. lreçik'c kalbini ~tı: 

- Abc Bav 1nx;ik'! ~en liberal misin, k<>nservator 
mu.,,unu7.? 

• ra.sıl ki g(jriıyorum; konscı·vaya kokuyorsun. Bana 
da ::;orarsan ne bedkilcrindcn, ne de ötekHerinden bir ~ey 
anlamıyorum amma. haydi hatırları kalmasın diyorum. 
Biliyorsun y~! .Alıı; veriş ~aka değil.. · 

~ana doğru.sunu söyliycyiın mi? (Burada bizi dinli
yecck kimse vok ya?) Ötekiler ele. berikiler de maskara~ 
Seıı beni diııle, korkma! Amma ne yaparsın, ateşe kaJ'l'iI 
gidilmez. Tiıccarlığ1m var. !~im var. Mn..~anelerde da· 
\"am var. &c:ka türlü olmaz. Onlarla b ·.rnbcr olmaz.san 
i~n düdüktür. Doğrusunu arar .. n benim <l canım ya bir 
mebus, y,1hut d::ı. r"lediye rei~i o1mal~ isti.yor. Bu i "rdc 
kclenir \'ar. Sen biliyor musun. alem para vaptı! İyi a~11-
ma onlara ı:apka cıkarm!!zsan f!eni st-~ l:ın bılc intihap ede
me7.. Bu, böyledir. Ben bu i~lerde pi~m~ lbir adamım. Ve 
bıınl:ırı cok ivi aı:larını. 

:'\ lisafirinin bu i~l~ri anladığına 7 .. amıe<l~rs"m 1r,,~ikin 
hiç ~üphc::.i yoktu. 

7 BAY GA1 'Ü 1'IISAFİRLlKTE 

Bav Ganü fredl:'in evinde kalmaı;ına imkin o1m"dı
ğına ta.mamerı kam:at ge:tirdil,tcn sonra, ev sahibinın kcu. 
ciisiı:e yer buluncarr k:ıdar he~ helerinin cvlt'rinde ka1ma
~ıı1a dair yapmı? cldu .. ~u tekliflerine ktılRk asmıvarak, lrc
dk'iıı lıudcme.r;i vle Bulgar iinh·crsite tak'be-lerinin toplan. 
·h~ı • ·nrc<lni Kavnrna kah\·esine doğru yoll~ndı. 1\a1 p:ıi?ı 
başında, he: bel •ri kcltuğundn. !mlne-yc girc'!"ği zaman 
ıııaat da tam ak11amm yedi;;iydi. 

Kim ve nerden oldtij!unu var da tar..rma! 
Kapmıtı sol tarnfmda bir maı;ıar.ım etrafmda bitk1ç 

.0ıılt,ur i'n:,.c·sit., tak'lx-:;i oturuyorlardı. Onlcırd"H h}ri 
~ ıW- ....tmıd-.ı: 2ÖfdlÜ •• \l"kc\dastarım c~: ··~ı-

( ı YE 
K 

t< ii .;.uf. tasarruf 
he pbrı 1941 

If\.RArvtJ k'E PLANI 
KEŞlDE .. !::H ~ Şubat 2, Ma. 
vıs 1 /' tos. 3 İlkteşrln 

ar.hl r rd" ynpılır 

1941 

l adet ıooo u~aıtlı == 200o-..... , • ()()O ...... 
a • ıooo • == s ·,,, ı 
2 150 .. "" 15()0· , 
4 !>00 .. = 2()()(Y' , 

!! 250 '° IS~ I 
85 " ıOO • = s5<JO·_,, ' 
~o '"'" 4()()0· / """-= ...... 

800 20 = 6()()0· 

aya elverişli 
b·ı a 

\r.lmra CJid<tt '>inil, e o.t·teber \'erinde- tm ıcaıide 
' nılar \ c ıışd.nlıl; bir bın.ı Jt 1 ırtrtır. 

\.'akit "aLet-.. ;I idıır<'hi':l<'.,fnC' mUrncnat. 
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