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muhasarası 
, pena.su birbirlerine hU.Sbülün yabancılaf'
--::ııdriı-'Ulalrı son de\.'if""lc ha lıır. 
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ı Moskova ve Harkot 
askeri tesisatları 
bombalar altında 
1- Wın.-rın uınu.ıı•ı 

(A.A.) D.N.B. 
ı.;ıunrgflnından, 

Alman ordulllrı bıı~ltumandanlığı • 
nın lebiiği: 

Do~uuaht nareklıt muvaffakiyetıe 

devam etm'lktedlr. Alınan savaıı tay_ 
yarelerinln 2-3 birinclte~rin gecesi 
Moskovadak: askeri tesiı.at ile Harko_ 
vun ıimal t::oğu~unda ehemmiyetli 
bir ealfba tsbrik:ısını r1ılicssir surette 
bombardım:ın ettıklc:! müşabe~ edil. 
mi§ tir • 

Savaıı tayyarelerlnaen mürekkep ha 
va teşu'kkllllerimlz dtin gece İngiltere. 
nln deniz ln:şaat mprkczl olan Neveas.. 
tlei devamlı surette ve mUess!r bir şe 
kilde bombalamııııardır. 

'tnglıtercnin doğu v~ cenup doğu _ 
aunda buluna:t ehemmiyetli askeri 
tesisat 1le mllteadd!t hava m!'ydanla.. 
rına da hava akrnluı yapılmııtrr. Av. 
cı tayyarelerlmlz dU'l dUŞman donan 
masma dokuz ve Mr.n~ denizi Uzertn. 
de de Uç dU;ımrııı tıtyyaresl dUşUr 

mU§lerdir. 
. Rcrlln, S (A.A.) - D.N.B.: 

Askeri hare-kata alt bugllnkü teb· 

'""'-"-- "-"-~"'--"'' 
Hillerin nutku 

48 saat
tenberi 

Dehşetli bir hadise 
başlamıştır 

Bcrlin, S ( A.A.) - D.N.B. 
';.>ildiriyor: 

Alman devlet reisi bugün 
1911 - 1942 kış yardımının açıl
ması münasebetiyle bilhassa de
miştir ki: 

(Devamı Sa. 4 sil. 1 de) 1 1 fDeı·n~• ~· ' ••. 6 nn l 

1 D~a~bu~ K~~:u~r~ ~an'~k~~~,~~~?.n: 
büyük muıiki ümadı Dede Efendinin eıerleriyle verilecek 
konıer hazırlıkları ikmal ediİmiıtir. Bugün Taksim bele. 
diye gazinosunda matbuat ve diğer ~azı davetliler huzu.
runda Dede Efendinin eserleri çalınacaktır. 

Dede Efendi hakkında ilk defa 
bir tetk,ik ueıı;edeo. RMıf Y ~ta 
merhumdu. Keneli asrmm. en ya. 
sek Ttlrlt muııtilclşinaıu ola.ra.k vaa· 
fettiğl bu zat 1191 (= 1777) yı
lının kul"ba.n bayramında doğmuş 
ve bunun için de kcndi6ine (İs
mail) adı konulmuştu. 

Ba.be.sı Süleyman ağa Manastı
rın Görlce~c bağlı Kesriyc ka. 
sabe.smda.n gelmiş ve o vakit Say
da valisi Bosnalı Cezzar Ahmet 
paşaya mühilrdarlrk etmiştir; fa
kat paşanın kan dökmeye düşkün
JUğünden yılıp bu hizmetten çekil
miş, lsta.nbula gelerek Şehza.deba
şmdaki Acemoğlu ha.mammt sa.tın 
alıp bunu if}lctmekle geçinmeye 
başlamıştı. Süleyman ağa sonra.la. 

(Devamı Sa • .! 8i1.. .! de) 

llitlerin bugünkü nutkmıa ıöre Alma,,.-· Rıı.! harbi yeniden şid detlenmiştir. Harita, harbin 
b!ı§langıcında n bugüne kodar Alman ordul.annın i~gal ettiği mıntakaları göst~edir •• 

Odun Prof. Mim 

Karadeniz postalannm prog
ramlan dbğiştirildi 

(Yazt8ı 5 incide) 

Mi.Ilt Şefin Dil Bayramındaki hita.beleriylc öz dile dönUŞ devrirni, 

yeni blr hızlanma buyuruğu alınJ§ oldu. ' 
VA.KIT, dil devriminin bUtUn ipretıerine uyup onun !zince gitmeyi 

boynunun borcu bilerek yeni bir neşriyat hamleai yap:ırken, öz dilin ya• 
yımında en bUyUk hamleyi yapacak olan l1nlversitP., Jiııe ve orta.mek
tep okurları araamda da bir mUsabaka. Rçmaya karar vermiştir. 

4 İklncıteırine kadar göndeiuecek öz dlıle yazrlreJI} hlkAyeler ara· 
sında derece alanlar, bir hakem ~yeti tarafından okunilral< seçilecek ve 
birlncl, ik!.nel ve tlçtlncü gelen bikAyeler V AKIT ırutwılarmda, bunlarla 
bera:ber diğer 20 tane.si de blr kitap halinde bastınlaeaktır. Pek yakında 
bu müsabakamız hakkında daha etraflı malQm'.lt verlltc'!kt!r. 

GüRBüZ ÇOCUK MüSABAKAMIZ 
VA.KIT, bir de gürbU.z çocuk mUaabakuı açmakt.ad:r. Bu mllsaba· 

kaya 6 aylıktan 1,5 yaıına kadar, 1,5 tan 3, 3 ten 5 y~ına kadar çocuk· 
lar üç grup& aynlarak "l§tlrAk edebileceklerdir. Her çocuğun 6X9 nya 
9X12 bUyUklUğünde parlak kAtıda basılmış yaş, boy ve ağırlığt yazılı 
klğrtlarla. rellimleri gönderilmelidir. ' MUaabaks 16 tkt."\cllqriM kadar• 
aUrecek, kazananlara bu ay içinde llt.n ed~cek JJluhlellf hediyeler 

verilecektir. 

#!:\ SOVYET 
"4i1TEBLiGi 

2 günlük har
bin plançosu 

Moskova, S (A.A.) - Sovyet fatih· 
barat bUrosunun dün akpmki tebliği: 

2 Te§rlnievvelde, ıutalarmuz, bU.. 
tun cephe boyunca dU!ım&nla anudane 
çarpıım ıglardır. 

30 düşman tayyaresi dll§UrUlmUş· 

tUr. Bizim xayıbnnıı: 9 tayyaredir. 
Ceph~nln cenubu garbt istikametin· 

de bir bölgede ikl gUr. aUren anudane 
bir çarprşma::la, birliklt-rimlz d\l§ma

I na ciddi bir darbe lndlrmlıılerdir. Mu· 
ı harebe meytlanı dü,man ölüleri ve 

tank ve top ankazı ile doludur. lkı 
gUnde düonıan öıü olarak 2700 subay 
ve er ve esir olarak da 500 klgi kay· 
betmiştir. Birlikl ... rl ... 1~ muhtelif çap. 
ta 41 top, 16 tank eavıeı topu, 17 
mayn topu. 98 ağır makineli tUfenk, 
bir çok tank ve bUytıl· miktarda mü· 
himmat almışlardır. 

Moskovada 
Beş saatlik a larm 

Mosk01J<J, 3 (A.A.) - United 
Press: 

Dün saat 20,35 de Moskovada 
hava hücumlarına karşı alarm 
işareti verilmiştir. Alarm, gece 
yansından sonra saat 1,15 de 
sona ermiştir. Moskovadaki !n. 
giliz ve Amerikan delegeleri sığı
naklara iltica etmişlerdir. 

satılmıyor Kemal Ökenin 
ODUN TUCCARLARI 
V ALtYE MURACAA T. 
EDEREK NARHI KA-
BUL EDEl\1tYECEK

LER1Nl BtLDIRDtLER 
(Yazısı 4 'ilncüde) 

ilk qazısı 
Bv.gün ikinci 
sayfamızda 

BENİM KÖŞEM 
Mill i D iL 

1azaa: hakkı tarık us 
mllli ııetin dil ba).Tamındaki hitabesini dil devrin lt1in en bahtiyar bir 

veslkası olarak sellmlıyalım. öz dil, tablt dil, sade dil, f'dl'U! dil .•. bUtUn bu 
terkibler yıllarca önceden ba~lamış ve atatürkte her dava ilstUndeki irU. 
fıunı bulmuş bir mım hareketin yolunu, çevreslnı ve heC:cf).l'\i anlatmaya 
çaiışırlar; ismet inönünUn daima özU ayıran .dc.rln nlifaz ve yüksek lhatan 

artık bu davanın admı seçip lwymuştur: özUnU, tnblls!r..', s'\d,.~lni, edebtsiıd 
topiaya.n ve bir tek sıfatiyle hepsini kucaklayan mılli d'l : n1!lit şcl'in .. uluİI: 
aöz işittiren ve okutabilen her aydın,, a vcrdıği "va.zifo l~te bu hedef içbt 

"sevgi ve ilgi ile., Çall§IIlBktır. 

bu hitabe bize hedefi tanıtmakla kalmryor. dıUm\z~ "l!.edcniyet dUnya.. 
sının örnek b!r dili., yapmak için yapma olmıyan ez yar!ldllı'.tıylc gösterineW 
Mtabenin bize çizdiği aydınlık btr yoldur. inandırıcı Vi' kan'lıncı üs]{lbuna 
bakınız: koyduğu ad, göstercl!ği hedef, çizdiği yolJan .-!aha ınUessir blr ör:: 
nek! evet, milU dil savaşının bUtUn kayıbı "hcrke.;.n kerdı clçüstlnl1 en Uıı. 
tün tutması,, ndan ncri gelmlştlr. bUtun millet adına k "l"'IU~rr.tı hak ve aalA
Jııyelinl elinde bulunduran bir şef, milli dil davasını ele alınca şu bizim 
busiln eğlenen yarın tehdide başvuran mUnakaşa usuU\m'.ı.::tirı dar ve aciz 
sahası birden nasıl genişleyip lenthl•yor? ' 'dil işinde t-~r lt ı~ yabancı kr:lı 
menill <')ksik olmruımı özcnnıeye lll'fer bir zevk a:ıymak .. mlllt şefin nıWI eı 
savaşı için verdta-i 1'uj·ruk bu aaklıı cümleye .sıkı,trnlm."mıı n:rJırT 

mllll dıl :nilll şe!!"l :.ııta._.1 

etmeliyiz. 



ı.tzt 

etkikler: 
-~-' . . ' 

~ 
~ilm:m IisEıilnde Eylül imt 

220 talebe girmiş, fa
kat bu!llardan ancak 27 si mıi· 

ak ola'bilmiş. Bu muvaffakı
l "zliğin sebebi 937, 938, 939 

ter · tSiDd ne bek-· 
·yord f{, ne gördük? _ 

at(eiledJfi ldıı,ve·.iiitik'&iitb1;'° nene1er-·ne malısus mateıpatik 
kitap1"'1"Jndaki bazı balıislerin 
910 senesinde deW§JllİŞ olması 
imi~. z·ra talebeye gelen sual. 
ler, cıvvellı:i senelerde okunan ki· 
tapla.rdan intihap edilmiş olup 

bahisler 910 - 941 ders sene
"nde basılan kitaplarda yok-

timin terakkisile bilgimiz ~ 
leşti, tnbiatm bir çok str saklayan 
karanlrkla.n aydmln.Wdı, bugün 
art.Ik za.mn.n ve mesnfe mefhumu 
ortadan kallctr. Binlerce millik 
mesafeler bir kaç snı:ı.t içinde ge
çilecek kadar kısaltıldı. Ku!3lara 
imrenen ins:ı.nlar da onln.r gıöi gök-

mu~... .. . !erde dolaşmaya. b!ı.5ladr. Sanayi 
~ bu. &ıl:!,~n, Tra~n~n en terakkisi bir çok ins!ı.nlarm ancak 

S8Uüıiyet1 ı lbır şahsıyetmden , yapabilecekleri külfetli işleri bir 
~1~ olmak~a benı.ber ~ene makineye otomatik olarak gördür
bir nnyet ~lınde kayd~yo- mek imkanını verdi; dünynnm ö
:ruz. Ve tha1dka1en bu nvayet bür köşesinde olan bitenleri o an
dof'ru ise Ma.a.ı:if Vekaletince da işitmek, bir orkestrayı dinle-
290 e Y~~m !Jencın hakla~~ ko- mek, blr tiyatroyu ta.kip etmek 
nıma.k_ ır.ın ıcabed~ tec!b1rın a· imkanla.mu hnztrla.d.I !. Yalnız bir 
lmacagı ve tal~~ kı~ındn §eY yapn.m:ı.dı ! !nsanların '\icdan
bulunınıyan bir bahsı bıl1!1cme: ıarıru. ruhlarını tns.fiye edemedi!. 
l~i.nd~n &layı_ ~l edilmesı Binlerce mil mesafedeki insanla.rı 
&:!'bi !hır ~.aletsızlı~e meydan ve· biribirine dinletti de onları bir 
rılmıyecegı kanaatinde bulunu. tfirlU birle:ltirebilecek, a.nln.ştıro. -
yoruz. HASAN KUMÇAYI bilecek bir formalite yaratamadı! 

lllın, tıp snhasmda da neler yap. 
ma.dı ! Buglln artık kolera, düte. 
ri, lekelihumma .... salgınları yok! 
Serum ve vaksenlerle bir çok teh
likeli hnstnlıklarn karşı munflyet 
kazandırdı. Bazılarını da teşfiye et
ti ... Tıp dıı.lıa bir çok keşifleıile in
saniyete nihayetsiz hizmetler yap. 
tL Fnkat ahlfıki fcnaltklara, içti
mai kötü meyillere, ihtira.sn. knr
şı salgın hastalıklara. karşı olduğu 
gibi bir muo.!iyet ka.tnndıramndı .. 
Terbiye ve muhit tesirinden bek· 
lenllen neUeelelin alınmasına lıiz
met edemedi! No yazık ki, uzvi
yette tii. hücrelerin derinliklerin. 
deki fılemleri, hayat mekanizma -
smı bize öğreten biyoloji (Biolo
gie), insanların irsiyet faktörleri
nin tnşıd:ğı fena kabiliyetleri ta
mamile teşrih edemedi! K~ya ve 
fizik ilimlerinin hayret verici te
rakkileri insan ruhunda, kalbinde. 
ki :Mysteres'leri bir Wrlil bulamıı.
dı, açamo.dı ! Biüi.ki.s ilmin ~nfı 
ve hayret verici ker#Icri teknik 
kudretinin artması insanlarda bır
ıu ve tamo.hı çoğalttı! 

llA MABERLER 
'*Yangın felAketzedelerinc gö> 

terilen fevkn.Wde yardımdan dola
)'I pa.tıülıan.e ibir heyet göndere· 
nık va:li ve belediye reisine f.e. 
a:SkUr citirm.işt:lr. 

* Yeni teşelkklll eden maarif 
tmibat mecl:isl diln toplnnara.k yeni 
ders yılı çalışma vaziyeti etrnfm
da gurıllşmüşlerdir, Meclise hnvale 
edilen bazı öğre1menlerln durumla 
n ve tnhkfkat raporla.rı da okun
muştur, 

* Murakabe komisyonu, makar
naya nnr.k koymu: tur. Bu nnrka 
nazaran ambalfıjmz makarnalar 
ıtoptan 4.0, perakende 44, ambıı. -
J&jh makarnalar d:ı. toptan 41, pc
mkcnde 45 kuru n sa.Wacaktır. 

ehrtyenin toptan kiloou 43, 
ende 47 kuruştur. 

'* Topkn.pı sa.ha.sının a.ğaçlnndı
nlması için icap eden tahsisat 
biltçcdcn a~ alll.kadarlanı. tev 
zi cdiler • kCJ;bııl faaliyete geçil
ımesl bildlril!niştir. 

* 9 ynşında Asım~ğlu Yusuf a
dında bir çocuk, Topkapı dunığm
da tmmvaya atıanuı.k isterken düş 
m~. muhtelif yerlerinden ağır 
surette ynn:fanarnk Oerra.hpaşa 
hn.'3tanec:ne knldrrılımştrr. 

Milletler W'aSmda. önüne geç\le
miyecCk boğuşmalnra sebebiyet ve
ren reka.bctlcr uyn.nd.Ir.dı ve can. 
lş.ndrrdı ! ... 

!llın tabiat kuvvetlerini disiplin 
altına e.layım derken modern in
~ar a.rnsında.ki nlılil.k disiplinini 
ve iktısadi rekabetler yüzünden bü· 
tUn tı.lemin nizam ve intizamını 
altüst elti! .• Her milit't bilnyesin-

1 
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d~ de aşağı ~ru~~rı aynı derecede 
bır ahilik anarşısı yanıttı! ... 

ı azan M. < lf' .. .Mh PEK Y AllŞı 1lmin terakkisi, bir taraftan 
------------ 1 semada yıldızların içind~kl alem-

• Kendini övenler, gelip geçen. leri keşfedeyim dcrkC'n onlnrın zi
lerc bayramlık elbisesini gli.steren yalarını da söndürdü! BC'. ere sulh 
çocuğa bcnzel"ler. ve sUkiin, refah ve saadet hazır. 

• HastnLk mı insanı çok hırpa· lııyn.yım derken insanları biribirlnc 
lar, muhtekirler mi? Muhtekir- boğ 'atacak hrrsı ve hodbini ği 
ler. yn.ra.ttı !., İnsanların kalbinde mu-

Y azan : ----~ \iCcsi değil midi>:? 

1 1 
B~ mücadeleler, ya.rm 

P f M • V J Ok tekamUl yolunda yilrilyecck bir 
~o • ım. ""ema e miUet~~ln zaruret olan bir idealin , ____________________ _. _____ ıll_ tCmelleM.nl atmak için mi yapıh-

nJ aydmla:ta.n !bir gQ.neo var! •• tn- töril, bir vahşet nUvesi vn.r!,. yor? •. Bir ideal mutlaka bu yolla 
san artık hayntm çetin yollarmı Bir insan normal unıt- mı ren.lize cdilmclldfr? •• 
geÇerlten kruıınlı:kta ııcreye gittiği la.r altın.da. zckll. w i<lra - Va.tan mUdafaasma evlAdıru, ko. 
belli olmıynn bir köre dö.:ııdll!.. kile bunu aaklıyn.billyor. Demek cnsıru gönderen ana ve eşlerin 

fnsanhk ~· insa.nlara alt· ki, bu nUvenin Ustundeki bu ince gözyaşlarile sulanan maktul genç· 
rilvist olma~ "lialilta ria,yeU, hem- ta.baka herhanı;i bir ftrsat veyn leıin mezarln.n Usttlnde hentlz bu
cinse ya.rdarlı, ~ı •olmnyı telkin e- vesile ile yırtılınca insan hakiki nun da ne olacağı belli olmıyan 
den dinlerin mrlkadıles kitapları- çclıresile meydana çıkrverlyor!.. bir medeniyet kurmak için mi? 
nm bütUn sab~ ·t.kapnrıdı! .. Kry. Türkler; birinin nhlfı.kt bir kusuru- Fakat, kucağında yamısunu atca
metsiz Wci' lti~ ,. gihl bir kılşeye nu, ayıbını g6rUnce, ''bunun ar da- ten kaçıran bu analann, koca.amı, 
atılıverdi!.. marı patlaııuş ..... demezler mi? Bu, baba.aını kaybeden bu bedbahtla
Artık wM;~ dini r beşeri nşağı yuknn herkeste irsiyet, ter- nn feryatları yarmki neslin kJn 

yeti ızbk~ ~~zluktan: biye ve muhitin tesiıile yalnız de. ve intikammı tahrik oden scater 
ka.rarsızl.ötnh kurtaramJyn.cak de· rccesi değişebilen mUştcrek bir is- olacaktır! •• 
recede manevi~ ka.yi>otti!.. t.idattır. lşte insanlarda nıh ve Bizl~re bugünkU harp sistemle· 
Art.Ik bUtUn insaıılSn riyasız, sa- seciyeye alt kusurların menşei rl, harp vesileleri bir eeyl bir defa 
mimi bağlarla. 00g;.,yncak vo bü- bura.da a.ranılmn.lıdtr! Ferde ait daha teyit etti. Hak hWınm de. 
tiin dUııya.yı meşru hiıdutlnrla ay- ahlald ve içtJmaf kusurlar teşkil ğil, kuvvetlinlndir, Adeta bu harp 
ninuş 'ltr aile bati.ne getirecek bir ettikleri cemiyetlere de aynen in· tatbike.tile, fiillyatile tı>sanlarm 
dine ihtiyaç vur!. tikal edlyor. l5te mBletler bUnye- ötedenberl inkıyat ettllderi ahlAk 

Din kita.plnnnda cennet ve ce- Rindeki veya mllltlcr arasmdaJd prensipini, "ha.k haklmındır,, auatu 
hcnne.m di)re tavmf. edilen ve in. muvazenes.i.zllğin insanlardaki ruhi runu yıktı! Ve yerine ''hak ancak 
eanlarda f'al ve harekltm bir fakt5rle'?' muvıwı.nesizliğile izahı kuvvetlinindir,, prensiph\i koydu. 
müeyyidesi olarıık kalbiınlzde yer mUmkU.n olabilir! İnsanlar, artık bu prcnslplri. döğfu
etmiş olan korlru da kalmadı! .• tn- İnsanın zekA ve nkliyle knnlı bir 1).lğuna daha doğrusu b<\Yle olma.
sanlan sUrhUmen mancvt bir var- mUcadelenln Ukı'bellerlnl, bir mil- emm bir zaruret olduğuna i.nan
lığa bağll)'.&ll cazR>e de kalmadı!.. let hayatında, bir cemiyet içinde mak mccburiyotfndedlrler. Ta.biat 
Bugün artık ne cennet bırakıldı, ne gibi ızbraplar doğuro.bllecoğini lrn.nunlan da .. böyle değil mi "B!.ztm 
ne de '~Undcn daha çok kor- takdir etmemesine imkan var mı- hocamız dn tabiat değil mi? .. !n. 
kunç bir cahC.nntnt!... Her taraf drr! Şu halde bu milca.delcler, bu san denilen de tabla.tın bir pa'l"ÇUt 
cehennem, her tam! alev ve ateş kanlı harplerin önüne geçmeğe değil ml? •• Aksini niçin btkllyo· 
içinde! .. Bizi ıııhn.t uykumuzdan mani olabilecek ciddi bir mo.ksat, ruz! •. 
uya.ndıroll ko~ rilyalar, hep yük.sek bir ideal olınnsı icap eder! Ben bUyUk bir haksızlik ctUın, 
bugün birer realite oldu! Artık "Baıikn.i hakikat tcsadUm.U ef- ilme bUhtan etthn. ÇftnkU, ilim 
gördük ve anlaQı:k ki, hayat ıztı- ktı.'rdan çıkar,, derler. Acaba silah· hllik değil. tabiatta mUndeıniç 
raptan, dilqya dn cehennemden larm insan vilcudunda teı;:ı.dUmUn- hakikatleri yine lnsnn zck~ ve u
başka bir fWY değil!.. d k---'·' Sefa! t •~ liyle anıştıran, buln.n ıbir vasıta-

Ad.ela ha'rp, beşeriyet için bir 
zaruret, sulh ve sUkfuı ise, taU bi:' 
ihtiyaç!... Hnibuki, ~er için sulh 
nôrmal harp anormal bir zaruret
tir! ... İfli giln insanları daha di. 
nrunik ynpan hayat şartları ağır
la.5trkça insanlar arasında sulh ve 
sükün beşer asaletine. kemaline 
yaki.'}Sl\ bit flitlyaç b1mıilıdt'fl .. Fa· 
kat ne oluYor, ne bitiyor?! İnsan· 
ları bitibirine yaklaştrrmaya mani 
gizli sebepler var .• Acaba inaa.nla
n bir sema altında fikren ve ru
ban yakln.5tmnaya müdahale eden 
bu sebepler nelerdir? •• Bu sebep. 
ieri tahlil edebilmek için görgü ve 
bilgimin kifayetsizliğini ve salihi
yetimin lınıicinde olduğuhu itin! 
ederim. Ya1nız meslek icabı biyo
loji kaidelerinin donnelerine daya
narak söylenilebilir 'ki, insanlan::ı 
t.enaslll bUcrelerinde irsiyeti ah
lafa intikal ettiren nıbt !aktörler 
vardır. Bu nUve içinde insanın bU
tiin karakteri, cibilliyeti minyatür 
halinde mevcuttur. Zek6. ve akim 
tamamen kaldıramadığı, sadece 
maske edebildiği bir barbarlık fak. 

en ne çı tM,;Ll.ft, • ••• • e , lZuuı.p, 
facia değil mi! Aca.bn bu milcndc- dır! Eğer günahklin arayicüsan., 
leler insanları daha mUrcffeh ve 0 ilim değil, onu kullajiait, onu ıs
mesut edecek, da.hl\ hür yapacak tismar eden insandır. Bwıun lıi;:in • 
bir medeniyet kunılınasmı mı istih dir, ki anatomik teşkllltı, teki· 

mUI bakanından. blltUn nıahIOkatm dııf ediyor! .• 
Kocalarını harp sa.hncsinde kay- Ustünde olması lcabeden inaan, ru-

beden analar bugün ovlatlarmı fe. ht vasıfları tek&.rnille en muhtaç 
da cdlyorlar. O gUnkü ızllroplnn bi'r mn.hlüktur. Ha:kild ve tiUtlln 
bcnO..Z -ıiönmemiş, gözyaşları henU~ insanları sulh ve sUkQna kaVUjlur
dinmcmişken ikinci, halta llçUncU mak asn bir ideal ise, her şeyaen 
bir fewtete de uğnıyor. Blrlbirlne evvel makineye değil, isiınm hi
hir millet bUnyesinde knnşmış• o· snn yapılmasına yani sevkltabU
lan Uç nesil, huglln mUteselsll harp Din taşkın, uuursuz hamleleri Ye • 
lerin bUtUn fccayiine ,alı.it olmuş, tine şuurlu bir !rado sahibi olma· 
muztarip insanlardır. Bunun refah sına ihtiyaç vardır. M8klne mede
ve saadet neresinde... BugUnkU dc:nJyetindcn, teknik mooeniYetln
harplerln yarmk1 nel!le saadet gc- Jen evvel gelme~i lhon gelen me
Ureceğini kabul etmek görgtlsilz, dcniyet, ahlA.k medeniyetidir ki, 
tecrilbcsiz nesiller için bir tesllyet- bu da ancak ahlAk ve adalet te
tir!.. nıelleri üzer.inde yUkselebilen bir 

Bu milcadeleler, ins:ı.nlan biribi- medeniyettir!. 
rlnden ayıran kJn ve ihtirası orta- Hal.iki medeniyet Conselance 
dnn kaldrrn.rak mllletler amsmdn. dediğimiz vuurun fertle'rde blriblri. 
sarsılmaz bir rufalet prensipi kur- ne benzetilmesi, idantüiye edilme· 
mak için mi yapılıyor?. I~cşke böy- si esasına ve cemiyet hayatında 
le ol.saydı! ... Biz bwıun aksine şa. müşterek bir morallteye istinat 
hit olduk ve oluyoruz. Bt Unkü C'debilir. l\llm Kemal OKE 
harp, dUnkt\ harplerin milletlerde 

• Ziynretçilerln ifadesine göre kaddcs bir varlık gı.öi yaş:ı.yaı Her gi.in Pı>lonyada 
Osman Mazhnrm şifa evindeki zn. ilahlar ziyası sönük yıldızlara ' !00 POIODJall ~· 
rnrlar, zahmetler şlmdıltl muha · döndü, lllm artık dünyada ne ta· r..Je dememeli 1 v• 
rebc_>lcrdeki zararlara nisbetıe so1· vmıtacak bir mabut, ne de hürmet dam edillyormaş! (Esref) ten ~e5 .... ~ 
dn sıftr lmlır. Bu muharebe yer. edilecek mukaddesat bmıktı! .. İn- Mnhyn ackllnl alm•• bir ba§lık: !<tur -
1 · d k tn t 1 .....ı sandak'ı bar'---lık. ı.~olZIIlnyı sak- ., ..,.. l'lloskova, 3 (A.A.) - Moskova racı.. Yalan'a lllfcti yo __....~ 
enn e şev ve sa re ses er. .-.. ~ (Türk'il kükrctme, yatı~tıramn:uun!) "'osu h gü tak ... "'· 100 p 1 0 j 1 .nı.JllJJV""' 

k h b 1• tt ŞI la ... nvn r"'lıcıan medenı"yet., beşerde " er n .. ....,n o onya.. ısa :la, o ms, J-yo , ve er en mevcu ur. m· • ....,.,, •• ,. ... ·~ d r 
diki siyaset l"dcrleri çocuklar ka· vicden ışığını, insanlık hislerini do Söze diyeceğimiz yok. Beraberiz; fakat itiıaz ed~cğımlz bir kelime 'mın idam et10diğinl "Dczienlk potıkl" Takalım yok 0 lttl ıı ydf. 
dar mUteklhnil insan olsahr barıs. sıindürdü! ... Artık bugün ne mUş- \•nr. TUrk ruhunu Tllrk dlllndcn i~itmellytz; TUrk dlllnolc (it krctme) yok. isimli Polonya ı;azet~ııine atfen ba • Ramıwın knc;sn bir 
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mıınm kolayını bulurlardı. terek bir sema, ne d:: insan kalbi. (Kökrctmc) dememeli, (kUkrctme) demeli. ber vermektedir. ~ 
--~-=-~~~~___::..._~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-:-: ~r 

hayretten hayrete salıyordu: fak~ 
nuncusu asla tauımadığı uzaktan ~ ~ 
aşina olmadığı ve karşılaşmaktan ~"." J 

tuğu bir haleti ruhiyedir. ~ ~ 

T cfrika numarası: 82 

Semra .hı.nımefendi kalın bir mantoya 
sarılmıştı, rüzgur scıçlarmı uçurmasın diye 
cşarpını başına sarmış ve çenesinin altından 
zarif bir düğümle bağlamıştı; kadının yüzü 
ay ışığında ve bu güzel çerçeve içinde Ah" 
met Dün:bra her zamankinden daha latif, 
daha fevkalade ve }uç bir suretle mukave. 
met edilemez şekilde güzel göründü. 

Y aııyana yürüyorlardı. Mezarlığın köşe· 
sini dônJiikleri zaman rüzgardan kurtuldu· 
lar ve gölgelerini yolun iizerine döken servi 
ve mazı nğaçlarınm yaprakhm arasr:ıda dnl· 
dan dala atlıyormuş gibi görünen kırık dö 
kük ny ışıklarını büyük bir hazla seyrettiler. 

Bütün tereddütlerini, muhakemesini, 
vicdan azabını tamamen silip götüren ve 
rahatlık veren lezzetli ve kuvvetli bir taş· 
kınlık Ahmet Dündarın içini doldurmuş ve 
sabahki üzüntü1erinden eser kalmamıştı; 
kadının neşesiyle neşeleniyor, gündüzkü 
kapanık ve sükuti halinden sıyrılıp çıkmlş, 
konusuyordu. lnsa~ saadete çabuk nh~n. 

Cekirgeye kadar yiirüyüp de gecenin 
ilerledi~ıni ,•e serinliğin arttığmı farkedince 
döndüler; Ahmet Dündar pardes:isiiniin 
yakasını knidırmıı:ı, ellermi ceple .. ine ~ ok· 
mu tu; Senııu hanımefendi kalın mantosu· 
na ra .. rm'!n ü~üyordu; Ahmet Dündara yak· 
taşarak koluna girdi, yürüyorlar. Genç a· 
ciam, yanılxısında yiirüyen ve her adımda 

r--~am:mımma:z==--------~-----·--~----IDSll----------, 
~EF;~z~HMETI Eaeoı 

roman öMRA~O SEVENGtl 

vücuduna temas ederek uyuşturucu bir içki 
gibi tesir eden tntlı ve latif uzviyetin sıcak· 
lığı ile kendisinden geçiyor. Semra hanım 
efendi lstanbulda cpartıman müsait olmadı
ğı iç"n ayrı bir binada aydınlık ve geniş bir 
resim atölyesi tuttuğunu ve orada çalıştığı. 
nı söylüyor. Bir aralık.: 

- Havalar soğudll, Bursac1'l daha fazla 
kalırsam üşüyüp hasta olacağım, kocamı 
beklemekten vazgeçtim, yarın lstanbula 
döneceğim! 

Dedi. Ahmet Dündar bu müthiş darbe· 
nin sarsıntısı altında bocalaya~k durdu, 
kolundaki gi17el kadının yüziine baktı. Bu 
ne demek? 

Semra Hanımefendi devam etti: 
- lmralıya bir kaç ttün sonra döner

siniz, siz de yarın benimle beraber geliniz: 
sizin bir portrenizi yapmak istiyorum, bir 
kaç gün bana poze ediniz! 

Ahmet Dündar cevap vermedi. Otelin 
önüne gelmislerdi, girdiler, asansöre doğru 
yürüdiiler; herkes odasının bulunduğu kata 
çıkacal-tı, ayrılmaları lUzmıdı. Ahmet Dün
dar Semra Hnmmefendiyi odasının bulun· 
duğu kata kadar çıkardı ve kadının gireceği 

kapının önünde biribirlerine veda etmek i.ize
re eBerini uzattılar. Ahmet Dündar Semra 
Hmmefendinin elini dudaklarına götüre· 
r~k ve dudaklarının yanıp tutuştuğunu his· 
sederek öptü; bu eli bırakamıyordu. Heyecan 
göğsiinü tıkıyor, vücudu zangır zangır titri
yordu. Semra Hanımefendi genç adama 
b:ıktı ve yan loş koridorda gözleri donuk bir 
parıltı ile ta içinden aydınlanarak: 

- Jstanbulda. 
Dedi. 
Gece hizmetçisi uzaktan ayaklannr sü· 

rüycrek, yorgun ve uykusuz adımlarla geç
ti; bir kapınm açılıp kapandı~ duyuldu. 

lmrah tekrar hekimsiz, Selma T umrul 
kocaı:;rz kalmıştı. - · 

Üçüncü kısım 
Ahmet Dündar şahsiyetinin o vakte ka· 

dar kendisince de meçhul olan yeni bir saf. 
hasiyle karşı karşıya bulunuyor; zaten bir 
zamandır iç alemi bir tiyatro sahnesinin acı· 
lrp kapanan kat kat kadife perdeleri arkas~
da saklı ~izlilikler gibi her safhasında yeni 
bir manzara gösteriyor ve Ahmet Dündarı 

Hocasına ihanet etmişti; sen~le bil P". 
şısında ders aldığı, bilgisinin mühıt? "'-~ 
mmı kendisine borçlu olduğu, se'lgt ~ 
net duyduğu profesör Ali Ceyl~nıtl .,, 
-hala onun kansı iken- bugun ~.At 
Dündann mahremidir ve zevkine h ·JıOIT ... 
mektedir:.. Ali Ceylan elbette bunu t~~ 

Pınarcık köyünde masum ve ~ 
içtimai davalann peşinde memleket l ~ 
larmı yetiştinneğe uğra§arak ha~1l ,, 
sevgilisini bekli yen Selma T urnrul •• ~ " 
sının kendisine sadakatsizlik ettiUi~ 1 
aralık yakmlaşmt§ gibi görünen iz?~~ 
tık belki de imkansız bir hale gır_.. .. JI. 
bette bilmiyor. ~· 

fmralı cezaevi müdürii, Alirnet ;fÖ; .,,1. 
ra son defa üç ~ün mezuniyet ver1!'1 "'1"~ 
gi.in, beş gün, bir llafta geçti: h~kı~, ~ 
fesinin başına dönmedi: ne müdi.Jr, ,,,tfl!_j 
murlar, ne mahkumlar 'Ahmet D\;nd.j..,ı,-
ciaha oraya i:Iönmiyeceğini ... elhP.!te .1'1 

, : 

lar. • ~ 
1 

, N_~ 
Allmct Dündar fmrahda muı~J. 

s~nlarm hizmetine koşmakla rrıa,.~ 
huzur Clu~u~ ve içtimai hizmet ~ 
na o~nül verir gibi olmuştu; şirrıCIİ 
fe~.e,tinin..,ç~kur~na çekHiyor; acıl 

'.(Devamı d 
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Dünkü ihtikar ihbarları 
Fiyat murakabe bürosuna. dun 

de, muhtelif mevzular üzerinde 
!-htikar ihbarları yapılmı.~tır. Bu 
ihba~Jar arasında KalpakGılarda 
manıfaturacı Sedndın pazen ih· 
tikfirı, Sultanhamammda Moris 
Sayo'nun kumaş ihtik~n. Anka• 

Berlin büyük elçimiz 
geliyor 

lst.1.Ilbula müteveccihan hare
ket eden Berlin büyük elçimiz 
Hüsrev Gerede'nin bu akşam 
şehrimize ~lmesi !beklenmekte. 
dir. Büyük elci, buradan Anka· 
raya gidecektir. 

ra caddesinde bir kırta.c:ıiyecinin 
yüksek fiyatla d efter sa.t:şı ihti. 
karı vardır. Aynca, pamukyağı, 
esans, Şapka ihtik"'i.n ihbarları 
da vardır. F.iyat muı:a.kabe:.büro· 
su, bu ihbar lan tctıdk etmekte
dir. 

Kalay, çay ve ecza 
geldi 

Son günlerde şebrimize ,ıkalay, 
çay, tıbbi ecza., eiektrik pRi.~eL 
miştir. B u maitann tm7.:ii:(mu· 
rakabe bürosunca 

1 
ya~

dır, 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
ikinci 25 milyon liralık T asarruf Bonoları 
yurdun he r kö§eıinde satışa çıkar&lmıştır. Bu 
bonoları almak\a acele ediniz. Çünkü sabtın 
bugünkü §ekline nazaran bu Bonoların da 
evvelkiler gibi çok kısa bir zaman i-;inde satı
lıp biteceğine füphe yoktur. 

VURDUN MENFAATi; 
SiZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almamzdadır 

En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka hiçbir 
şeye para vermemek, para artırmak ve bu
nunla Tuarrıuf Bonosu almak vazifenizi yap
mak ve şahsi menfaatlarınızı korumak de
mektir. 

UNUTMA'flN Ki : . 

Tasarruf Bonolan hasılatiyle milli müdafaa.. 
mızm artan ihtiyaçlan kaqılanacı9kt11. 

• FAiZ PEŞiNDiR. 
% 6 faizli ve bir sene vi.deli bir T asarruf Bo. 
nosu almak için 94 lira ödiyeceksiniz. Buna 
mukabil bir sene sonra 100 lira alacaksınız. 

Bono Fiyatları her keseye elverişlidir 

Tasarruf Bonolan 5, 25, 100. 500, 1000 lira
lık parçalar halinde sabfa çıkanlmıştrr. Ke
senizin müsaadesi niıbetinde .siz de bir tane 
a labilininiz. 

• Bonolar arttırma ve eksiltmelerde teminattır 
Evvelce satılan Tasarruf Bono)ariyle yeniden 
satı§a çıkarılan Bonolar artırma v~ eksiltme
lerde SAtış kıymetleri üzerinden tem;nat ola
rak kabul olunmaktadır. 

Arttırma ve eksiltm~ye girenler J 

Para yerine Bono yat~kla itinizi daha ko. 
laylık ve karla yürütebilirsini~. 

+ VERGi VE MERASiM :YOKTUR 
Tasarruf Bonoa.u almak ; hiçbir merasim ve 
mütkili.ta ; faizleri hiç bir vergi, v~ resme tabi 
değildir. Bunları bütün bankalarlı1 tube ve 
ajanslarından, banka bulunmıyeuı yerlerde 
malsandıklanndan Milli Piyangonun resmi 
satış gişelerinden alabilirsin:z. 

+ PARANIZ DAiMA PARADIR. 
T a.sarruf Bonosu aldıktan aoora par•ya ibti. 
yacınız oluna bunu derhal bir bank.aya vere
rek it liyecek faizden yüzde yarım f f"dakarlık 
yapmak sure\ile her zaman paraya çevinne
niz kabildir. 

Bir yıl vadeli bir l>ono % 6 
Altı ay vadeli bir bono % 5 
Üç ay vadeli bir l>ono % 4 

rAiz GETİBIR 
Paranızı en emin oıu Devlet 

kasasmda kl.rla sakla1mız 

Bir Tasarruf Bonosu: Alınız 

1 Girip dlşllldftçe : 

K anije muhasara l 
Çorumlular 

Milli Şefimize g önder
dikleri bir muhtıra ile 

Lise ve san•at 
okalu istediler 

Öğrendiğim.ize göre Çorumlu
lar, Milli Şefin Çoruma geldiğj 
tarihi 13 ağustos gününü, bir 
bayram sevinci içinde kutlarken 
Reisicumhur İsmet lnönü'ne 
takdim cltiklcri muhtırada ıoun· 
!arı yazmışlardır: • 

"BaYJiam günlerinde, babala
rının sıhhat ve afiyet1crini gör. 
melde iktifa etm.iyerek haline 
göre maddi hediyeler be.kliyen 
bir QOCUk ~ibi ibizler de Siz Baba· 
mızdan çocuklarımız için lise ve 
san'at mektebi özlüyor ve TJlu 
Tanrıdan lb~nnızda daim kal
mamzı diliyoruz." 

Reisicumhur Milli~ ismet 
İnönü, Çormnlul3l'Itl 13 Ağustos 
1941 tarihli arz tazimQ.t ve dilek 
muhtıralarına şu. cevabı vermiş· 
lerdir: 
"Sayın Ç.Orumluların samimi 

duygularına teşekkür ederim. 
1mkan husulünde lise hn.kkındaki 
arzularının tatminine çalışıla. 
caktır 

ÇorÜm QOCukların selrun ve 
muh;ı.bbet. 

ISJtET INôNlJ 

Kahve satışları 
serbesi bıraklldı 
Ticaret Vekaleti, tstanbulda 

kahve satı§la.nm tamamiyle 
serbest :bırakmıya karar ve~
tir. Evvelce ayda 600 ~uval kah. 
ve tahsis e<lilınişkcn bu rakam 
bir müddetten S<'\nra 800 e çıka
rılmıştır, 

Bu karar ile 1stanbula ayda 
1200 çuval kahve verilecektir 
Bu husustaki emir, şehrimizdeki 
alakadarlara gelmiştir. 

Bir sabılialının kuyudan: 
cesedi c;ıkarıldı 

Beykoz halkmdan iki lkiŞi, jan. 
darına.ya müraca.at ederek Ova· 
cık ~iitLiğinden geQCrlerken fbir 
kuyudan fena kokular çıkhğıru 
söylemişler ''e jandarma kuman· 
danltğı, hemen haber Verilen )"e· 
re ihirkaç jandarma göndererek 
kuyuyu ara.stırmL') ve içinde •bir 
c.eset bulunmu.~ur. 

Yapılan tahkikat neticesinde, 
ceset snhibinfa meşhur sa'bıka
lrlardan Yüzüyamah Receb'e ait 
olduğu anla.c-ılmıştır. Recep ibir· 
müddei:ten'beri zabrtncrı '1.r'dD. 

mrurta.y'dı. 
Kendisinin ne suretle öldüğü 

anlaşılamaml§, ıbu cihetin tesbi· 
ti için mo~ kaldırılmıştır. 

BİR CESET DAHA 

Dün scb?.e hali sahili önünde 
bir ceset !bulunmuştur. Ceset 60 
ya.~mda bir erkeğe ~ittir. Vücu. 
dunda hiç bir yara. bere esert 
olmıyan ceset morga kaldınl· 
mıştrr. 

Y unanistana. yiyecek 
· götürece4 vapur 

B ır genç nıulıarrir, penasız 
bir samimiyet le inandığını 

söyllyerek : 
- Fransız çocu~ lbe tahsilini 

yaptıktan &0nra on altıncı asrm 
' 'Monte yn"sini, " Ra.ble,,sinl olmyup 
anlayabilir . Fakat biroe değil on 
altmcı asır !o&h-.iyl'lerini, hattiı dün 
denll<"Cek kadar :rakın ı.anatkirları 
bile oknyup anlayacak gc111Ç yok
tur, 

Dedi. 
Etrafta gürültü kopma.sın& raf;· 

men bu gör iis doğrudur. Nesiller 
arasm<laki bu fark. tarlblmizln hif' 
bir (ağında bu de receyi bulma
mısh. 
Tınnimata kadar, ı.aten hiç bir 

ruh , .e tckn1k değişikliği göze ~· 
maz, Asırlar arMmda, şa):ı<;lyetle 

zamıun damgalayan bir ~ mu .... 
f f:cma kudret söyle bir yana br:rn. 
1<ılı~, kalanlarm hepsi, da,·acııT, 
gay~b ,.e .. ilik adamla.rdrr. 

F akat ge rek bunlarm bJrbirlerl
n l ıın l!lyı. lannda, gerek:>e bu za· 
man k inde gelip ~~en nt:Sillerin 
kanayı,lannda göze çarpan bir 
eksildik yokt u. Tanzimat . şarkın 

~n~an. .. ı oldu. C:un.lyeti, kıyafe. 
tı, kanunlan. hayat t.elikkileri tm
'knnmdan baskaJa~tmlı. Dil sade. 
le~tl Fal.:a.t bu deği'jme)i yapanlar, 
mazinin cahili değilJerdi. 

"Celnl,, mukaddimesinde Xiimık 
K em!U, "Şiir , .c lnşa.Il}ız,, makale· 

inde Ziya. Pa4'n, ~eliği müda.
faa rof'rlerken, bir yandan da, bu 
"adeliğin, bir aciz neticesi obnadı· 
ğını fsbat zorunda kalmısJardı. 

"Barikat zafer" le "Külliya.t·ı 
Zlyn,, da.ki m ura.'>Sa k&"ideler, Jşt.c 
bu tndişenlo mah"ıulü ı:eylerd.ir. 

"Scn ·eti fünon" calar da nıb \'e 
Sekil bakımmdan yopyt'ni oldnkln
rı halde d ildeki mv.i alikac;mı '-e
:;cm eml<:lerdl. 

ffirctln "1'"eri,. \e "Nedim., 
porlrelf'ri o neslin geÇlllişi ne de· 
rln bir ,·ukufla luwraclığma "ll

hittir. 
,\,ıl büyük tı)'nlrk, nesillerin 

birbirlerino bibbütün ,-ııbancıla.<o
mnalrı son de\irde basİıır 

Harf dcr,rişmeı.i, p;eııtliğln kamu
sunu daralttı. Mefhum ufüu IJlr· 
dcnbirc kapandı. l'üzlerec yıllık 
:t~kfl nurunun t-0pladığı ldtap ha. 
.1.ıneleri, onlar için çlnl'e 1-adar u. 
z:ık ~ylcr olıln. 

Bugün artık, geriye donnıck im
kinc;utlır, De,·let, eo;kf saheserlcıri
mizi, belki ya\·a-, ra,·n~ yt'ni dile 
t:e'lirte<'ek.1'titekim l\lnarif Y ckülc· 
tinin bu yolda. çalışhğıııı gir..-tercn 
listeler \"ar. • 

Faknt münenerlcr:imiz.in de bu 
yolda yürümeleri Iazını<lır. 

''Sekı.pir", hc-r çeyrcl• nsırda bir 
kere ~·enilestirildibri "İbi, bizim de 
e--'ki clalıilcrimizin eserleri bu tür· 
Jü ~fth,,i enıeklc•rlc ıınut:ıtmakt n 
kurt.arılahilir. 

"Hakkı Tarık U '', bu yulclu ilk 
u,i;'llrlu \'e bü' ük ndımı at h. "Niı. 
nuk Keınlll ., imizln "Knnlje mahn
~raı ı,, nı, nslmdaki ~üzclliği, Jıe· 
'te<'.aillDI bozmadan s."\.deleştinli. 

tı~ ookı~ta basit bir «ey f;ibl gii· 
rünen bu ~.an, yUkse.t bir mu
vaffalu~ettlr, "\'akıt." da buna •la· 
ir çıkan bir orta mektep ~ocuğunun 
mektubu da gö 1criyor, ki Tnnk, 
!!'ayC8ine ' rdı. 

Ben, tabii bu eseri <.,·yel~ oku. 
muştwn. Gn.ıetede tefrika edilirken 
de takip ettim. Son clt'fıı kitap ha
linde ~ikmca da. olmclum. ~ize bel
ki g-arip gc>let-ek bir lntibannı s<h
llycylm: Kanlje mohn...arn ... r, be~
de h iç de tadil edilmiş tıjr tec;ir hı· 

nlanadı, Okurken nnulııkj blhiik 
fark gö1.ümden slllni)·or ,.e ... ~nki 
Namık Kemal hunu IXi,·le :vuzmıc,; 

~ib1me gell~·or. Tank'ın • h~s:a.bm~ 
ne bliyUk ka.znn~. 

O, bu yolu ~l ı, fakat bu, a.~ nı 
z.amanda. hepimb:e bir ~ r:'dllftlr de. 
Ben kendi p.'\ynna: 

-Ne dunıyor..unuz? iz ele yıw. 
sanııa! 

Dedl~ni işitir ~ibt olıı)onun. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

IG O NO E N G ONE 

Mektep zamanı 
çalışan cocuk ar 

M ektcp 2'.runnm girdiği için, 
solmklanlaki çocuklar nz 

çok eksildi. Değil yalnız gündüz. 
l~I; geceleri de görülmez oldu
lar. İhtimal derslerine çalışmak 
mecburiyeti ile evlerinde kalıror
lor ... Bir mektep çocuğunaan balı· 
scderlten, onun glindüz ve hatta 
gece vakti soknklal'd.'.L görüldiiğiı
nU ilave etmek beliti garip görü. 
nüyor. Fakat ne yapabiliriz ki 
hakikat bu merkezdedir. Bir kı. 
snn mektep çocukları "ihtiyaç 
dolnyısiyle,, dışarıda çalışıyor. 
Onb\rı gazete, fısl•k, ııcker, ka- ' 
ramcla ve sigara satarken göri.l
yonız. Umumi bir yerde oturur
ken yanınıza. sokulan bu çocukla
ra. bir kere merak edip de hnynt. 
lan hakkında bir kaç sual sor
mak zahmetine katlandınız. mı ; 

alacağınız cevap şudur : 
- HenUz mektebe gidiyorum. 

Fnka t çalışmnğıı mecburum, Boş 
zrunnnda parn kazanmak i<;in bu 
i11i yaptyorum. 

Bazı kimseler, bu <:ocukların 
yalan söylediklerine hükmediyor. 
lar. F..ı!ıaa itibarile hiç bir yere 
bağlı ohnadıkfarıru ileri silrerek 
kendilerine bir serseri gözüyle 
bak.ryorlar. Fakat .kanaatimiz o· 
dur ki, bu çocuklar velev mektep 
çocuğu olma.<m dahi, bu memleke· 
tin evlıi.d.rdxr. Alii.ka göf;termcğe 
mecburu? ... 

maktır. :Mektepler açılmış olma.. 
~ınn rağmen, piyasa.da !lılil!ı. ~ 
sa.ticılarn hem de en. perişan şıır.t· 
lar içinde tesadüf ettiğimiz olıı
yor. Bunlar hakikaten hektep ~ 
cui;'lı olup ihtiyaç içinde mldirler! 
Yoksa fıkı'beti meçhul bir hayata 
kendilerini salrvermi bir haylaz 
kilmesi mi? Her iki !kafile de, 
milli, içtimai bakımdan ciddi eu.. 
rette alakadar olmnklığmıız.:ica.p 
eden mevzulardır. Maarifle Emni
yet elele vererek t>u sahada 

0

bc· 
raber çalşnalıdır. Çal an mele· 
tep çocuğunu, melrt.ep himayesine 
hnkkile mal etmek lfi:am ge]diği 
gibi çalı:ş.maya.n serseriyi de, ~ti
mai mUcsscselcrimlzde - fa.,'1inh 
ktlmnk ga.yesile, icap c<ierse ~ 
~ı\cı bir tedbirle zaptfu'apt ahCın 
nlmak goreğir. 

lllK f ET MÜNiR 

Altın Fiyatı 

Bir müddettenbcri altın fiyat
ları !hep aynı sC\·iycyi muhafaza 
etmektedir. Dün de l>ir Reşadiye 
altmımn fiyatı 25 lira idi. 

IYırm ı yıl O!fVOlkt \lalilll 

Kızılay tarafından Yuna~is
landaki muavenete muhtaç hal· 
ka yardmı yapılacağı yazılmış• 
tı. Hazırlıklar ilcrlemi.5 ve bu İ§e 
Kurtuluş vapuru tahsis edilmiş.. 
lir. Ancak, Kurtuluş vapuru a· 
oentesi, geminin Pireye kadar 
;,ir aylık seyahati için 50 lbin li· 
ra istediğinden pazarlığa devam 
edilmektedir. Maama.!ih, vapu
n.m yüklenmesine iba.slanmıŞtır 

Fiyatta anlaşılır an1aştlma.Z 
CKurtuluşl tahrik edilooektir. 
Gemiye Kızılay alameti farika· 
la.rı konmuştur. 

4.10.921 Mekteplerde yoksul çocuklara 
bakmak i~in "dahili bir himaye 
t-... Hatı,. bulundugu· nu bfüvoruz ·, Ya parayı ya caa'•deyı' ~ .ı ' ••• 
bunların ihtiyaç derecelerini tes-
bit etmek !için her halde bir usul liNvcloe Şehrrmıın .. t ne a ıt bir yoı 

--~o----

Reşit Tura gömüldü 
Evvelki gün vefat eden Yüksek 

Mllhondis mektebi resinı muallimi 
ve emekli piyade binbaşısı Reşit 
Tura'nın cenaze me.rosimi dUn ya. 
pılnuşt.ır. · 

Cenaze, merhumun Fkuuığada
ki evinden kaldmlmış ve Teşvikiyc 
camline getin1miş, bura.da cw:ı:.a 
namazını mUteaklp cenaze askeri 
merasimle kaldınlmı..,tır. Cenaze 
merasiminde :askeri erlwn, merhu· 
mun mual!im nrkada.,ıarr, matbu· 
ııt mensupları, yüksek mühendis 
ve teknik okulları talebeleri ve 
bir müfreze asker bulunuyordu. 

Feriköy mezarlığına nakledilen 
cenaze burada aile maltbereaine 
defne<lilm.lştir. Merıiuma rahmet 
~ 

mc~uttur. Lakin en fnydnlı ve olduğU halde bll!U:.ırt' rüsumat mlldU 
mü.sbot netice \'erebileceğini zan. riyctı t.'\mfmd.'\n antl'(;po ittihaz edi· 
oottiğim.iz usul. kendilerıl ırlekteıı len Re§adlye radd<.:ılnin yn Ucrotl 
çağında olup da, dmarida hizmet 1 §cllriyesi nlım bcşbln liranın veyııttot 
~örmekle me.,..gul çocukln.rı, bu caddenin uı.desi şehrcmııneU tamfın-
meşguliyctl esnn.smda yakala- dan t alep olunm'\kladır. 

7. ilkteşrin Milli Piyangoda 
isabet nisbeti yüzd e kırk ikiden fazladır 

7 tıktc.,crln J.fyonda ~eklloock Piyangod& i bet n ! betı ytlzdc il &ıııı 
tnzladır. YAni yuvarlak bir hesapla hemen bem:n"' iki bOctt.cın biri' kazans 

cak demekllr. 
Tnlllııl.zJ dalma tecriJbo edmU:. (30.000) ılmlık bUyUk lkramlyCden b 

kıı aört tane (10.000) llra, altı tane (5.000) Um, ve tam k1ı1t tane t2.VOO) 
ft (120) tane (l.000) Ura ''llrdır. 

Bu se.fer (960.000) Ura ikmarlyc olarak ~.ı.tı}Aeakur. Bv bftctle Aqa. 
nun tallın\ ~crUbe ediniz. Çünkü bu oo!cr k~ ı:iAi tAli zo.nnedenle ... ""'*' 
rtn \>ile ka.zanrnal&n çok ihtimal 1.'Wiiliiii1~ 



VAKiT 

ynianm kar§ı karuıya çarpl§t:ğı bir 
mli"adele oluyor ve her za.mnn ol
duJu g bi bu mllccdcle de h:ı.kilta
tn zaferi ile sona erecektir . En
tcmasyonnl Yahudirğin \'e onun 
demokrat suç ortakhırrnın ynlnn -
lnrı ne olursa olsun. bunlnr , tarihi 
\·ıi.kuılarr hiç de~'i.tinniyeceklerdir. 
Tadlıi vfilmı ise, iki yıldanbcri, Al· 
manyamn, h'rb!ri ardına hasımları. 
nı ezdiğidir. 

La vale suikast yapan 
adamı a. ffetti 

Dede Efendi kimdir? J 

f &ı~ turcıt ı 1 ıılC1dcJ 

Nutkumun hedefı · zun süku. 
luma. gc ~onlcrdc hayret etmiş o
, an devlet n.e.;.m!aı .ı.<::ın birine 
ev~p \'erme'' d"ğı'd~r Gün ge· 

lccek, bütün di' n··n bu son aylar
da M, Çörcilin nutuklar nıı yok
sa Fühı·crin krnl: mı daln e. 
hemmb· .. tJi o·c· · w ·ıııu nreklir, 

Bugün ';)urada t rtip edilen ı:>U 
l zahürc h :: r rui •r.· bil"lel< be
n m i~;J1 rok 1'ülfdli olmı1ı:ıtur. 
Çün1ai tam şu anda dı"u cephe· 
sinde 48 f: "':.ıttenberi hazır\ann.n 
rlchf;etli yeni bir h f dısc başlnnu~ 
bulunuyor, peni bir muazzam 
har.ı>1,ct ı, .... ı ~-nu- tır. Bu hareket 
düf'!nanm C! 7-ucl:ı ezilmesini mu
cip olacaJ:tır. 

22 hazir<'.nda başlı\ an savaş 
bütün dUn,·~ il"in knti olan bir 
sa.v~tır. Y"ni bir Clcvre a<:an bu 
hadisenin bütUn ~cn !!'i!iğ;ni, bü
tün şumulUnU anc:ık bizden son. 
ra r-elecek r.cslller gört-bilecek
tir. Ben bu ~ava~ı da İ!temedim . 
Ben do.ima tel· bir gaye gUttilm. 
O dn nasvor:ıl - r:o~valist parti
sinin pror.rramrnda esns olıırak 
tesbit Cdi en ga ·er.lir. Bu ı?avevc 
hiç bir vakit f>adakatsiz'ik p.ös
tcrmcdim, P~::..ınımdan hiç 
bir vakit va.zke~medim . Ben 
kendim ve biz hepimiz bu rnuha. 
rebcyc muhtnc: değildik Sulh e
serlerimiz adımızı ebcdile~tirmi· 
ye yeterdi. Bu sahada esasen 
ba'il:ı.ngıctn bulunuyorduk, 

Gayretlerlrr.izi f!U esaslara da· 
yadım: 

l - !~erde, Alınan milletinin 
kuV\1etlendirilmcsi, 

2 - DI!ıarda, hak beraberliği· 
nin elde edilmesi, 

3 - Alınan milletinin birliği 
ve ancak sun'i olarak asırlarca 
fası!~ya u~van tabii bir devle. 
tin bövlece tekrar kurulması. 

Bütiin dünvaya yaptığım sulh 
teklifleri, silahsızlanma teklif
leri, yeni bir nizam ve makul 
bir ekonomi için yııntığrm tek
lifler, hepsi reddedildi. 

Bu devre esnasında, ba~ta, 
kendisi ile derin ve samimi bir 
dostlukla bağlr bulunduğum 
devlet adamının idaresindeki t -
t4.1va olmak üzere bazt mütte -
fik1er ka.zanmıya muvaffak ol • 
dum. 

Japonya ile mfinasebcUerimiz 
de iyile:xnekten hali kalmamış
tır. 

ALMANYANIN DOSTLARI 
Bundan başka. A vnıpa.da, u

zun zamandanberi bir.e karşı de
ğişmemiş bir sempati ve b?r 
dostluk göstermiş olM. bazı mil
letler ve devletler vardı. Bunla. 
rın bn.c;mda Macaristan ve bazı 
şimal devletleri gelmektedir. Bu 
milletlere başkaları da iltihak 
etti. Fakat maalesef hayatrmda 
dostluifunu temine en ziy'1de uğ
ra.ştığnn millet, İngiliz milleti il· 
ti.hak etmedi. Bunun mesu1iye
tini tnsıyan, heyeti umumiyesiy
Je lnıriliz milleti değildir. Bu. 
nun mesulleri, vahşi ve budalaca 
klnlerivle, bu tarzda bir yaklaş
ma bahsindeki bütün teşebbüs· 
leri 'boz~culukıa yıkan birkaq 
adamdır ve bıı birkaı: ad~ma, bu 
işte, bu dünva düşmanı, hepimi
zin bildiiimiz bu enternasyonal 
Ciünya düşmanı, enternasyonal 
yahudilik yardım etmiştir. 

Nihayet, tıpkı 1914 de olduğu 
gibi, büylik bir kar1rm almmaı::.ı 
icabettiği gün geldi. Bu kanı.rı 
almakta, muhakkak ki, tereddüt 
etmedim. CUnil şundan emindim 
ki, eğer benim ald!i:'lm tedbirler
le ve benim yaptri?mı tezahür'er. 
le, tn~iıterer.in dostluğu cide e
dilenıcdivee: is tikb!lldc hiç bir 
zanu:.n elde edilemez. O halde, 
çarpzsma' tan bac:ka bir şey kal· 
mıyorclu . Bu t=.kdirdc ise, bu sa
vaı:ıın b~n:m id:ırem altında ya
pılabi'mC!'lnden dolavı mukaddc. 
rata minrettarım. · 

B' :rrx sı:ç ç-0:~çıLtN 
Bu .ıdar..1la r:a bıı :ınla"man:n 

Al:Tm SUl.H 1 EH.LH· 
ETMl'\'eCE(:il'ıi 

llk çnrp·şmadan hem:n sonra, 
yen'den elimi u:ı:attım. Reddedil -
dim ve o znmn.ndnnberi şunu gör
dük ki harpciı ('örçil ve suç o•tnk· 
ları, benim bllttin sulh tekliflerim
den, bunun zaııfımızın bir buhra -
mm teşkil clLiğ n i ilfın iı;in hemen 
<ierhal istifade ettiler. Bu aebep . 
ten dolayı, bir kere daha bu yolda 
bir teçebbUste bulunmnktn.n vaz -
geçtim. Artık ancnk bir t ek sarih 
netice, önUmiizc!cki yUz ~·ıl ir.in 
muteber dUnya §UmullU bır neti 
ce bahis nıcvıuu olah.lir. 

Harbin gcııişliğini daraltrunğ:ı 
mütemil.d'yen gayret ederek 1939 
da nnzırımı Moskovnya gönderme· 
ğe karar verdim. Bu bcni.m için en 
samimi duyr;ularunı yenmek de -
mekti. Dır nn llŞma elde etmcğe 
ça.Jışt:m, Bu truılıhUUerl nnsıl na
musla yerine getirdığ mi biliyor • 
sunuz. TecssUf edilir kl b~langı-:
ta.nberi öte taraf bu taahhütl('re 
liağU kıı.lmrutı. 

RUSVANIN Pi~ NLARI 
Rwıyanın bize kaııtı ,}1.lrUmck 

zamanını kollııdı,'1Tlt ho!tıı.dan haf
taya hissettikten, hudutlııranızda 
birbiri ardrndo.n tayyare meydatı -
larınm kunılmn.kta olduğunıı ve 
rı:ııınn..ım Sovyct imparntorlu~ • 
nun her tarafmda.n getirilen tU -
menlerin birbiri ıınl ııdıın bududıı 

yığıldiklarnuı. dair yavaş ynva.5 
malümat e.ldıktruı sonrndtr kl ben 
de endişe etmeğc bnşlııdun. ÇUnlcll 
tarihte, hata i~ mazeret oln· 
maz, Almanyanm eefi sıfatile ken
dimi Ahna.n milletin.in varlığı, bu
günkü hata;yı ve mU.m.kUn olduğu 
kadar da istikbali hususunda Al· 
man milletine karşı meeuı g6rüyo. 
nım, 

Biitiln meseleyi blr kere daha 
aydınl:ıtmıık istedim ve bunun için 
de Molotofu Berlino davet ettim. 
Bana, bildiğiniz şu dört şartı 
koştu: 

l\IOWroFCN: TEKL1ıl'LEld 

ı - FinlA.•ıdiynnuı Ruaya taratın· 
dan tasfiye qdUmesine Almanyo.nm 
muva!akaU ıstcnlltl!. letcnllcn bu mu
vafa.katı reddetmelt,1,.11 tnşka b!r şey 
yapamazdım. 

2 - Molotof, Romenyo.yn verilen 
garantınııı bu mcruleketı RW!yaya 
ıuırvı da kor;ıyup korumndığmı sordu. 
Verdlğlm ~a67.c burnd.ı da sadık kat.. 
mağa mccb•ır tdlm. Eunu tıayıe yap
mqı olduğumrtan dolı.~-: ~d duymu· 
yorum. ÇUultU ben I! .. Romn.zıyada o 
zaman verdlıtı sllz..ı kCrUkörllnıı &adık 

kalan General Antoııı•ı;konun şabsmd& 

ıenı.fli bir at.lam bulC:ı.:m . 

8 - Moıotuf, Bulg:ır1ııtnruı. garanti 
vermek Uzore orad . ı:;arnlumlar b\J• 
lw:ıdunnak utccU. Est.ooya, Lctonyn 
ve Lıtvarıya h!%c burıu:! ne demek ol
duğunu 15ğrctm1Dtı. Btll•le blr gıırantl· 
nln garant1 <.dilmek ~lentlen memıe

ketlıı arzusuna b3ğ ı olduğunu thtAr 
ettım. 

• - D&d!lncU ml"tcle Boğazlara 

aitU. ~r elmdl lfolutof 'buııu telalp 
etmek tsUYorım. t.:uruı tıayret edilmez, 
:Muhakkak oıan y tn:. meseleyi onun 
ortaya koyd:.ıgu ve IA'ctm de reddetti· 
Clmdir. 

Dundan sonm Ku:syayı dlklı:aUe göz 
altında tuttum. Dııhu Mn.yıa ayında 

du.--um tiyle iat ki. Rueyanm Dk tır· 

satta U%ert.m1ze atilm1ı.k niyetinde o~ 
duğunıı. nrtı.ıı: hiç §Uplıe: kalm.aml§tı. 

O devrede ı.wımıı.k zonmda idim. Bu, 
benim !çln çok gtıçtli. Fakat Yatana 
k~ susmak dahr ıı:: gQçtU. Çllııktl 
nlluıyet vntan nnlar ki , bUUln milleti 
tehlikeye ~r.ml' ~ç!n konuşma

nın imkA.utZ ı>lduğu unu.nıar vardır. 
Ancak o.sketünc kar§l ııusmakta da 
ha ful& gü~lUk çelttıı.ı:.. Almn.nyanm 
doğu hududuna tUme.n. ttımcn (ll.z.D. 

mı~ olan u.cenertm rıc olduğunu bllc
miyordıı. Ben ise llB!l onlar !çfn ko· 

Vi.~ı. S ( A,A.) - Mareşal Pe· 
ren. geçcn'erdc Laval ve J)c.Q.t'ya 
suikast yapan Colcttc'in cezası· 
nı affetmiştir. 

Odun satdmıyor 

(Bq fal'flh- l rncidı) 
n bu hamamı satmış, yetine Altı-
mermerde Kurusebll nuıhııllesinde 
Çavuş hamamı ile ona ya.kın blr 
ev almL5tır. KUçük İsmail (Yani 
'bü}•ük Dede Efendi) 8 yaşın.da 

Hekimoğlu Ali.paşa camisi bitişi
ğinde Çamaşırcı ilk okuluna git
meye baş~, bu mektepte sesi. 
nin güzelliği ve mektebe başlatıruı. 

Gazetemiz intişar eunediğı gün. törenlerinde ila.bibaşıcılıkla dikka. 
lerde fiynt murakabe komısyonu ti çek.ml§tir. O zamanlar devrin 
odun narkmı yeniden tetkik et- sayılı musiki Ustatlanndan Uncu 
ml§ ve çekl batma 50 kuruşluk zade Ana.dolu kesednrı Mehmet E
t enu ld.t yapmışur. Bu karara na- min efendi mektebe ya.kın bir ko
zaran odunun evvelce toptan çeki naktn idi. Çocukaruıdan bitini de 
fyntı 435 kuruşken 385 e, pera- bu m~ktebe vermişti İşte bu mck
kende çe-k'si de 1560 tan 510 kuru· tebc başlatma dolayısile lsma.Bin 
şa indirl[mj,ştir. yaradılışnıdnki musiki . istidadını 

C'.!çen salı günU yapılan bu fcv- takdir etmiş vo onu musiki mesk
knltlde içUroa'.l vııli \' C belediye Ieıinc alm~tır. 
reisi doktor Lütfi Kırdar rlyııset 14 yaşına geliı:ı.ce de baş muha
etıniştlr. Vali, içt,;mndan sonrn gıı. eebe kalemine yerleştirmiş, İsmail 
zetecilere, verdiğı izahatta, nıa- de 7 yıl hem bu kaleme, hem Un. 
!:'ıallinde tetJtlk:ıt yapan bir bele- cu zadenin dersine devam elml!J
diyc memurunn ynnl:ış malnmat ve- tir. Bu arada da haftada iki gün 
rlldi~inden dolayı narkın da yan• Yeni~npı rnevlevihanes.ine giderek 
tıs esnsa istinat ettlrlldiğllıi, bfna. Şeyh Ali Xutkı Dede Efendiden 
cnaleyh 6~ kuruş indirlh:nc ine ka.. musikinin inceliklerini ögrenmiş, 
rar \'erildiğini söylemiı,ıtir. az zamanda po.k çok Jlorleıni§tir. 

Halbuki, bu knrann crtes!nde Öyle ki Ali Nutlu Dede bir gün: 
bazı gaze teler, bu tem:UAtın 100 - Oğlum, musiki sana bir Al
kunış olmnsı icap ettiğlnl, zim, lıılı vergisi! Öyle görüyorum kl gc. 
bUtün megnı r.:ımlıırl& beraber o- lecek zamanın en büylik fuıtadı o. 
el unun çeki sinin lstanbula 325 ku· lo.caksm? demiş, aralnrmdakl mu. 
ru.şa mnl olacnğuıt, flynt murakabe tıASebet baba ol;'ııl derecesini bul
komisyonunun tcsbit ettiği 435 ku- muştur. İsnınil derg8lıa devam no
ı uş ma.llyet fiyatı ile bu 325 ku· ticesi mevlevniğc meyletmiş, bir 
ruş arasında ı ı O kuruşluk bir faz. ,.f\ 

lnlık bulunduğunu, bin.acnaleylı ka. 6 "n doğruca. Şeyhin yanına çıkıp 
bul edilen 50 kuruş narka hiç ol- kalemi terkedcccğini ve tar ika 
m:ızsa 60 kuruş daha ilave edile- "ikrar,, vereceğini söylemişlir. 
bileceğini. ~lıırdtr. Nutkı Dede mcvlevi çilesinin gilQ-

Dün sa.bnlı, alAlcndarlnrca bir lUğünden bahsetmiş, kondlsfnin 
muhnrririınize verlicn iz:ıho.to. na- ana. ha.bası derviş olınnsmn ııw: 
zaran bu iddiada mübalağn var- olına.dığmdnn onların da rızasmı 
dır. Zira, yukandakl iddJn, yalnız istemiştir. İsmail n.ynk direyerek 
bir noktada yapılan tetkiklere Is- bu rızayı elde etmiş ve 21 y11.3m. 
tinaden ileri sürülıntiştur. Halbu. da matlxı.bı mevlilnlt hizmetine 
ki fiya.t murakabe ve belediye mc- gfrmi5tir. 
murlan ynlmz bir yerde değil, lğ- Derviş laman çileye girdikten 
nendaöa, Bozcruıda, Ccrkesköy, IOllra babesı ölmüş, lsmall de he
Rnndmı ve :Mklyatto. tetkikler yap men hamamı satma.ya kalkışmış
mı~lar ve 315 kunı.5 vasa.tl mali - t.tr. Aruısı Rukiyc buna engel ol
~ et fiyatı bulmuşlardır. Bundan mak istemiŞl>e de söz geÇireme
evvelki senelerde olduğu gibi bu miş, nihayet hamam satılmış, pa. 
rakama çeki başına 50 kuruş top- rasile dergahta ayin!cemler, ziya.
tancı ltiln Ufi.ve edilirse maliyet fetler yapılm.ış, Rauf Yektanın de· 
fiyatı 365 i bulııuıktndır. Komis • dlği gibi hamamın parası da hu 
yonun en son kn.b\11 ettiği toptan suretle suyunu çekmi5tir. 
odunun çekl fiyatı ise 385 kuruş Devriş lsma.n çileye girdiğinin 
olduğundan arada ancak 20 kurut. ikinci yılında., (ZlllfUndedir baht·i 
lak blr fark vardır. Binaenaleyh slyn.hnn) şarkı:sau bestelemiş. işi
odun fi.ya':lnrmda. 60 kunış de- tenler derviş İsmaill görmek için 
ğil, olsa olsa 20 kuruş daha ten- c!ergBha dökiilmeye başlamıştır, 
zi.lnt yapılması mtlmkUndilr, En son padişah Üçüncü Selim 

Diğer ta.raftan odun tacirleri, kendisini istetmiş, musahiplerdcn 
bu if3ten zarar edeceklerini eöyli- Vardakosta Ahmet nğn. dergnl1a 
rerek demL:ılerd.ir ki: gelip iradeyi tebliğ edlnco eey'h 

''Komisyon, vaktile, odun mnli· cfeııdi: 
yetini 435 kurue olarak kabul et. ı - Emirleri baş üstüne! Ancak 
r:ıemiş olsaydı biz lstanb\1ls ge • 

len odunları 300 kuruşa alırddt. M a n şta 
Halbuki, bu narkn uynrak bilme<> 
buriye 435 kuruşa ııldık. Şimdi, ıı.a.-

~~ ?~Q kuruş noksanına satabili. mütareke 
nu oduncular, diln, vali ve be

lediye reisi doktor Lütfi Kırdara 
mliracant ederek odun se.tr,ılarım, 
yukarıki sebeplerle kesmek mecbu. 
riyetindc kalacakla:rım söylemiş • 
lerdir, 

Fi}'Rt mur:ı:kabe komisyonuna 
yanlı: malumat vererek komisyo -
nu ynnhs yarar alınağa sevkedcn 
c-.dun toptnncılan adliyeye veril -
mişlerdir. Bunlar, Kıın.dıra odun 
tacirlerlnden Niyazi Yclkencloğ
lu, Rru.f Erin, Hüseyin Bayrn.k, 
Nafü: Güne~ ve FUtti Kıınçel şir
ketinden Fikri K~el, Muzaffer 
Tunç, Nih:ı.t Güvenç, Etem Bur. 
oğludur. 

Bunlardan ba.§ka, mahallinde 
tet.ldılaı.t yapma.ğa göndcrlldiği hal
de yanlış ma.JUm.::ı.t temin eden 00-
lediye !ktısat müdürlUğil mura
kiplerindeo S~rcyyn, ba§kn bir 
vazifeye nakledilmiştir. 

Bu yanlış hesap yüzünden odun 
~lı.~ verişinde son aylarda lsf.an • 
bullula.nn cebinden yarım milyon 
lira çrktığı yazılmakta ve bu za.ra
rnı kime ödetileceği sorulmakta.. 
drr. 

--<>--· 

Bu muvalckat mü!are
kede İngiliz ve Alman 
ağır yaralıJarı müba-

dele edilecek 

h :ılt"Jmt n im'<. nsız oldu.;una do. 
kani bulunuyorum. mr mıltı..51Ilaya 
' 'arrna..'lt irin ı;n.yrctler sar:fettiğim 
nyl:ır znrfmda, Çörçil yalnız "Ben 
harp ı.sterlm., diye bağırıyordu, 
~ihnyet, Çörı;:il, kcııd harbini bul
du. Ve bunun ''T~tlı bir harp., o
lac:ığını 1ddJa ve ı eylül 1939 da 
mü5taJ,bel '·Tutlı hı:.ı p., ten doln
'" biıi>'rlerlni tebrik ctmiıı bula
nan ('-ört'l!in biılün hn:-pciı arka
,la~ları, bu 'Tatlı harp ha.'lıknıda 

nı:~mıyordum. E~er bir söz tısııaa.. ============== 

Londra, 3 (A,A.) - OnümUz. 
deki hafta sonu Manş denizinde 
bir kaç saatlik bir sükunet hü.. 
kfun sürecektir. O gün Almanya.. 
dan memleketlerine iade edilecek 
olan y~ralı 1500 lngili:ı: askeri
ne mukabil İngiltereden aynı 
zamanda aynı miktarda yaralı 
Alman askeri iade olunacaktır 
Uzun menzilli toplar susacak: 
tır. Manşm iki kryısındakl bU. 
tün ~ayyareler yerde kalacaktır. 
Dem.~ıtı gemileri iki dfü~man 
arazısı ara...cırnda varahları nakle 
decek olan hastahane e-emileri: 
nin güzergahından uzaklaşacak
lardır. Bu gemi'er kuvvetli l,!3Jk. 
!arla aydmlatllncak ve vara. 
caldan yerlere ~ karanlığı 
bastıktan sonra vasıl olduklan 
tnkdirde limanlar harbin başın. 
danberi ilk defa olmak üzere 
aydınlatılacaktır. Manşın her iki 
tarafında yaralılan nakleden 
:trenler bu muvalckat mütarek~ 
den keza istifade edecclderdir. 

m~ olsaydım, bu, StnlınJ herhalde ka· 
rarmdan vazgııçirccck değildi. Fakat 
elimde .son s!1Ah olıı.rak knlan b:ıskm 
taarruzu im.kG.nlnrın: ksybetml§ olur· 
dum. İlk ad;:nı atma.ğa katıycn karar 
vermiş olmııma rağmC:D, fşte bunun 
1çinıttr ki, ytne sustun:. Bugttn söyı.ı. 
ychillrim ıd, DU kare: bUtnn hayatı· 
mm en tcUn kuran cJmu.§tur. 

,imdi t"m:un1) le başk;• türlü dU. DO§man e!.9ndlden nllml.şUr ve o.r· 
. ünü\ orl:ır. Ve (' 1-cr şimdiye 'ka- tık lıntıyeı:ı kendls1nl l:urtaramıyaca.k 
dar, kat"rn bu hnı bin 1ng1tcre fcfrı tır. Orada, Avrupaya k~ bir kuvvet 
bir hiç de t :ıtlı bir i~ olr:ırvara;;';m seferber ed'~ml~U. öyle b r kuvvet ki, 
>:ı:tm'yorlan:a, b "n nruı?t ~di bu- e'kser klmseJer bunu t.s.bayylll bile e.. 
r:ıdn knrE'.mt?.d:ı bulunuyorenm, 00• demezlerdi ve bug'lln bile tasavvur 
r.un~b aynı hn.kil:i mruıasiye bu!lu dllemc.ı.. lklncı blr Ceı:g'.z Han l.lltlltı-
ın ıynccl.lardır sı kaTŞTs:ı:ıda tulunacr.ktık. 

Eski ve ayn~ z:ı.mnndn ;reni diin- Alman ard'.ı1nr :ıro teW ği, tıa.kiluı 
· rının bu 1'arpçileri, nihayet Po- ~ tebl~dlt'. llngi!Wcre göre, bi%. 
lımyayı kııJlnnmnğn muvaffak ol. doğuda, Uç aydanber• mıığlôblyct Ur
c lnr O Z..'Unandanberi , hakikatle 1 tUnc mağıılbiyele uğradık. Fakat blz, 

Japonya 
İranı protesto etti 

Smolenak'.l.n doğusuUlayız, Lcn1Iıgrad 
önündeyiz ve Karadenizdeylz. Biz Kı· 
nm civarlnrmda buluııı.yoruz, Ruslar 
Ren Uzerlndc değil. E,ı1'cr Rualıır galip 
gelmekten bav'kn. b!r §ey yapmadı:la.ı
aa, o halde zaferleıtnı ıstı.arııar e<'20ıo 

medllcr, belkl bizi Rı.s aahumm de
rinhklerlne alıiJ şa,.'lll'tmak üzere, :aa-
fl'rlerinln ~er b!rln:ıP_:ı sonra ıoo ya.. !l'okyo, S (A.A.) - Japoo ~ 
but 200 k\lomctrc &'6r1 çeklldllcr. t.t Tahranda. Japo:ı aıy3a1 lm~ 

mn IAğvedlL'nlş olu:as:udan dolayı 
ESİK VE 7-.\PTEDlLEN SIL4B lraa hUkQmeti nczdlııdc protestoda 

Bu mncadelenin azametını.. esaaeı:ı bulunmuştur. 

§11 bir uç rakam da gısstenr: Dömci ajanama g~re Tokyonun aa. 
Esir ınikta.-ı, ~md . lkl buçuk mn- llhfycttar mahfmen hanm bu hare. 
y~ çıkmıştır. Z!ıpteıınen ve.va tah· keUnf, İngl!tere ile R u ayan 1 n 
rlp olunan. (&kat el.!m!zdo lbulunmı J a p o n y a :aleyiıir.dc haaırıaı:ıe lıJ8 
top adedi ~ ndlden )'UV&.rlak beaap ler!nln bir acını olL"'S.k tell'ı.kkl et • 
22 b!n. tank ~edl ı.s bmdcn fazla, mektedir. Domeı ajauı, tngiltercnı.n, 
tahrip edilen ve dOşlttlllcn tayyare a-1 ~n:1ald .Jap:m e!~ Alman 
dedi 14,öOO 'l geçklnôtr, işgal edilen kaçakları 'gtzıemPkle ve onları teallın 
saba, 1933 ten dSrt defa dabll. büyük· eotmemckle itblun c~ıı:ttr.f hlltırlatmnk 
tur. tadır 

kendisi çilededir. Taıiijmjzin UAU· 

Iü, ıece dışanda kalamaz. Rica 
ederim. akşam evuımdan evvel 
dergiha dön.c;ün, diye derviş İs. 
m:ıili Topknpı sarayına yollamış

tır. ÜçUncti Selim uarkıyı iki defn 
okutmuş ve sa.raydan aynldığı za
man akşam ezanma bir saat knl
dığı için koşmaya başlayıp yol U.s
tilndo annesinin evine uğramıştır, 
Kapı açılır açılmaz: 

- Anneciğim, ha.niamı sattın 
da parasını tekkede dervişlere ye
diniin ! diye darr~tın. Bn.k, iş
te pirim bana nele r Ihsan etti'! di
yerek padişahtan aldığı nllın do
lu keseyi içeri atmış, acele kapı. 
YI kapayrp vaktinde dergaha yc
U....ttro iş tir. 

Derv~ lsmail 1215 ( = 1800) de 
b n pir günlü!• Ç:.Ie müddetini dol
durup (Dede) Unvanını lmış ve 
kendi hücresine çekilerek Türk 
musil:isine feyiz \•eren cserlerfnl 
ynratma~ a lm!:lnmıştır. 

Dede, (Ey çeşmi ahfı, hicrilo 
tenhahını saldın beni !) ( nak§) mı 
bestelemesi Uzerine sarayd!lkl hu. 
zur fas:llarına alınmış, çok ge<;
medcn (n.usahib) Unvnru, baş mU
ezzinlik h 7.mcti verllmistir. 

Bu yıl içinde de evlenmiş, ( Ak
oıyık) mahallesinde bir kira evin(' 
taşmmıştır. 

ÜçUncU Selimin başına gelen fa. 
ela. dedeyi samydnn ve baş mUez. 
zinlikten uzaklaştırmış, tamamllc 
es.ki dcrv~lik ya§ayışma dönmtlş. 
tU. Bu arada şeyhi Nutkı dedenin 
yerine gelen AbdUlbaki dededen 
ı.eyzenlik öğrenmeye başlamış ve 
rıefls eserlerini ibdan devam et
tn!ııtir. 

Yeniçerilerin Uga.s:na kadar 
musiki hayatma iltifata imltiin 
bulamıynıı Sultan Mahmut 1241 
(= 1825) so:::lannda Yenikapı 
mevlcvthanesine gitmiş ve neva 
Ü..)oini od:unurken dedeyi hatırlıya. 
rak hemen saraya aldırmış, kendi· 
ne musahib yapmıştır ki bu devir
de başmüezzin ve kudretli musiki
uinas Şakir lle padişah önünde ge_ 
çcn ve dedenin galebesile neticele 
r.en bir fasıl rekabet ve milsa ba
kıı.sr meşhurdur. 

Sultan Mahmut bu fasıl bitince, 
mUczzjnbaşm.a d<Sncrek: - Şakir, 
Şakir. (Dedo) musi.kide bir cana· 
vardır; sen onunla güreşemeısin, 
demlştir. 

Dede feralitcza Ayinini Sultan 
Mahmudun emriyle bestelemiştir, 

Abdülmecit padişah olunca De
deyi yine mfiezziııb_aşılıkta bırnJt.. 
mış ve o mmana kadar kirada do. 
lnşm!lktan bıkan Dedeye Akbıytk 
camisi karşısında ÇeŞmeYe bitiffilc 
konağı bağışlamıştır. Bir müddet 
evvel orada görülen kırmızı renkli 
bina konağın selamlık: kısmı imiş: 
kırcm ktsmı yıkılmış, arsası de
po olarak kullanılmaktn imiş. 

Zekiil dede i~te bu konağa de
va.r.ı ederek Dede Efendiden bir 
çok nefis eserler mcşketmiştir. 

Bununla beraber padişahın bir 
taraftan da garp musikisine rağ
bet göstermekte olması Dedenin 
raıuru sıkarak hacce gitmek anu· 
~unu kuwetJendirdiğinden 1262 
l == 1845) de scç.k1n talebesinden 
Debll zade lsmail efendile Mutaf 
zade Ah.met efendiyi yanına ala
rnk Hicaz.-ı gitmiş, ne yazık ki, o 
eencnin -doğu.şunda olduğu gi. 
bf- kurban bayramı giinll akşam 
e:znm vakti o yıl ornlnrda büküm 
türen koleraya tutularak o gece · 
s$hn karşı (Mina) da ölmüştUr 
\'e cenazesi (H. Hadice) Din avak 
~cunda gömülmUştilr, • 

Dedenin iki oğlu ile bir kızı ço
cukken ölmü~lerdlr. öteki iki kı
\andan bilyüğU tanburi Keçi Arlf 
ıığa ile evlenml~. ondan ~'ki bnş
nıUezzlıı ve m:ıruf bestekar Rifat 
Bey doğmujtur. Ortanca kızmm 
oğlu da eski saray mrzrkasr baş
çavu..su hant-.nde Şevket Beydir. 

Tahir Ue Züfll~ı 
BOYO K AŞK MAS,A 

Yazan: ıSKENDER F. SERTEL.L1 

Yeni tefrikadan 
bir parça: 

"Senln gönlün olsa beni arardm. 
Saçlıanrıı :,at ~ eder tarardm. 
Yine Zflbrf!m ayrıl.malısa muradın, 
Niçin be:ıJ. au,ıere yandırdın?" 

Hlcrt altmet nsu O?talarmda Dl· 
yarbaltrrda ht1lttm Rllren Atabey 
devleti hü.k.Umdar Kutbett!n zanın· ~ 
nmda ,.ap.dıkl&n ldöia olunan bu 
halk mas~ o dt!Vrln blltt.m harp. 
lerf, akm!srı, ve eğlence ıuemlerlle 
tBl~~~u 

HABER sQ•ı;ntıırmda takip ede· 
cekslnlz. 
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Bil't'"\, 

Patladın mı be adam! 

bulunmalan emniyet baknnmdan 
bazı tedbirler a1mmıuıını icap et. 
mektedir: Bu tedbirlerin ba.~mda 
ise gemilere ısti:ap hadlerinden faz. 
la bir tek yolcu alınmaması, dıı'!cı 
taraftan hergane-j bir tehlike kar· 
şısında vapurlarda hazır bulun
nıruıı lizrm gelen tahlisiye vasıta
larının tamamlanması vardır. 

namazımda ... Gayet sıcak bir 
yaz ünu ... Tiryaki fena halde 
susümış. Oruçlu o1duRunu unut. 
mu!$. ŞerbetQivi gö· u · ~örmez 
ko. ar: 

MUCiZcLE 
Yazan: 

PIT JGR/ Ll.I 

ORU 
l ürkçesi: 

ft~UZAFFER ACAR 
87 - Am~ ) avrum ! Bir D"mir

hindi şerh ti .. Sot:'1lk tarafmdaıı 
olsun! 

Haber aldığrmıza ~e devlet 
denizyollan idaresi son zamanlar. 
da Karadeniz limanlarında nakil • 
vnsıtası bulamamaktan dolayı top
Janmı~ olan yükler·n ,.e hay\•anla
rm ~Uratle sevkini temin için iir 

Bardağı tam dudakların ~ötii· 
reccğı sırada aşinalardan biri (• 
lini ~akalar: 

- Ne vapıyorsun babacığım? 
Onıc;lu ı>lduğunu unuttun gali. 
b.ıı.! 

Tiryaki meyu .. Bir. eliedeki 
buz gibi bardağa, bir de bunu 
soylivenin yüzüne bakar: 

10(1 ton· 

6.22 

19.65 

20 60 

20.45 

,. lep tah!!is etıµiRtir. Akclenizdr 
dahi yukarıda iz.'lh edilen taı~cı.. 
'" lbirler almacaktır. 

SPOR - ... 

i ... ik maçları 
Lık maçiıırmn yann Bc§ikt~ 
ı et \'e KaJı ·öy tatalarında de
.. 1 e<lilece<Ktir. Bu haftanın en 

n uhim kaııııJa.s.mruw Reeikta~ -
1., onbul<ıpor mUsahakas.dır. Bu 
m,,,. her ne kadar si)·alı-l>cyozh:a. 
.-ıo gal>biyctl ile neticelenecekse de 
l. <znbulsporlulıırm da ra!dplcrinc 
.. aman zaman tehlikeli anlar yaşa
·~!lkl arı şiiphcıfr,. ... -Ur. 
Kadıköy !!tadında.ki Lia latasaı ay 

Be\ ltoz mlisnbnkası da, olduk
n enteresandır Geçen senelerde 
.,,eykozluların Gu latasara.ylılar 
<al'f'ı:;mda al~ıklnrı nrticcler göz 
nilnc getirilecek olurea bu müsa· 
bakanın da heyecanlı olacnğı ta
biicUr. 

Yarınki program şöyle tertip 
edilmit;Ur: 

Fcnerbahc;e stadı : 
Saat: 

9,30 Hilıil - lstiklal 
1 J ,30 Altıntuğ - Beyoğluspos 
13,30 Feıterbahçe - SUleyma. 

niye. 
15,30 Galıitasaray - Beykoı 
Be!-.il<tas ~tadı : 
~aıtt: 

9,30 Kurtuluş - Doğu 
11,30 Eyüp - Galata 
13,30 Vefa - Taksim 
15,30 Beşiktaş - tstanbulspor 

Burı:a sporcuları 
şehrimizde 

Sumer Bank Merinos fahrlkası 

rutbol taknnı diln sabah §ehriıniu 
Pcldi 

Yarm Bakırköy Bez fabrika.sı 
taknnlar!Jc maç yapacaktır. 

Maç Barut..<>iicü sahasında saat 
15 30 da olacaltbr. 

Mnç hakemi Feshane fabriı..aaın
dan Fehmi Tunadır. 

Tebliğ 
Güre ajanbğınclan: 

Yarın GürcŞ klübüİıde tecrübe. 
iller arasında greko-romen mlli'8.· 
bakaları yapılacaktır. tki kilo to-

l 
lcı ans kabul edilen bu mU6a.baka. 
larm tartrsı 11 den 12 ye kadar 

--------• devam edecelc. ve mUsa.ba.kalara ~ snat 14 de başlanacaktır. 

·kADIN-FAVDALI MALUMAT 

~~~~~~,!!~~' 
tı.ı ~k llateıcrt okumaya bqladL Gaztl'lerimiz de bu göre. 

' ıı.~ lar. 
hı; ~e~p varlıklı aileler harcı, gen1§ gilnlE're yakı§ır ,ey· 
>a .. llıt~erın nnı içini kabarttığı, blri yer, blı1 bakar hallne ko)' 
ı.~ bu VetUmeırlnden vcril~mesı haytrb eay1lablllr. 
,~~kU fiyatına bakarak biz mlL-nkUn oldufu kadar 11b. 

U~Yertnde UCUZ yemek llateleri vermPk ıstlvoruz. 
t~~ı lllsbetıe kolay ze17.cıvattan ve sslre'.l\.'D: yapılacaktır. 

'§tir. 

ltıı ilk T enbih 
~ terıbt ~it~ h olarak diyor ki: Yemek iı:ln evl,.timlzde ber zaman 
~ ~ıııarı btldlr. Bizim 118tclerlmlze 'öre yemek yapabllm.ıt için 
'~~ "ttıa başka, karabiber; tarçm, yen!bahar, kırmızı biber, 

e~nnı. Yclanoz, dereotu, (tazesi yokaa kurusu), nane, soğan, 
t.._ ~?'ba etneııcıır. 

~"'1ll~ et?ırn ı>eynlrlislnden be§ka aadesuya ç'>rba pek tataız ola· 

~ " Çok ağm aımobiı..,,kl.,i ""'' to.rt~plerl uumdo 

~b~elerden : 
~l'tt> 

Patlıcan 
'~ltfıtı l..Uzumu kadar 
~·~ı k 1 •oYDladan oldu. 
Qıı~llııe ..,uıc 8okncak8mız; 
~' Jı Qy\ıp kebap ede
~ ~t~çlre ittikten sonra alıp 
:\' "--ct ~kııınız ve bir ta· 
b 'a... ~ııu'::1~· Soğudu mu, 
~ ~ btt rnıı aıyınp aıa. 
1 
~ !tlurı-. lcbe:ve koyacak· 

bet ~'l) ınlktarda tuz. 
~ e ·•PCcek, bir tahta 

gUnce tabağa yayae&Jtamu. üattlıMI 
de incerek ı,:onti!mı, aotanı& 4ofran· 
mış m&ydaııoz dök~hlDiZ ve lflyet
le yiyecekai.ııız. 

tstenıenlz buna t»ru da koruk su
yu ve blr k~ık kadar da tahin ıranr 
tırablllrsinla. K oruk ytrine ekfi nar
ıuyu d& kaaablllr; bu takdirde nar t... 
nelerinden birkaçı da tabalm ~ 
.U.ler. Hele araani. ft bllf t. •ytin 
tanesi katılırea mu.ara dıiıM ~1 • 

du res.m tammiuz mı ? 
Hallcttlnıuıc R, -ıc'l'ıdıtkl kuponla be 

raber \'ı\Kll b•ılmo.ra memurluğu 

11::Tu•:ne g!lnderi~ 
.u.l. Hcsml tanı 

,>ımtar nrnsmdn 
bir nclyc, 15, ilı:in· 

C!.}"C 7,1>, tıçUr.cllye 
:s lira \"e 300 oku 
yı..cumuza ayrıcıı 

r.ll'htellt hediye. 
ı ... - vcreacğ.z. 

VAKır·m 

Bulmaca 
Kuponu 

Yeni Neşriyat: 

PERDE Vtı :--Alll'iE - Ycdıncı sayısı 
çıkmıştır. Sinem ı \'e tıyntro mevsı 

mlnın bnşlnması mllnnscbcUyle bu 
sayıd:ı Uııhsın Ertuğ'rul, ı. G 1 p 
Arcan, • llnı Nüzhet Gerçek, Hikmet 
J.'erıdun ı-~s. Vasfi Rı~ Zobu, K'"m ı 

Kı\rnil Akta§'ın y zılıırı ve birçok r • 
simler. Tav!ll}'e olunur. 

~ $ 

GOKO~l.EH - Adana halkcvi çıka 
rıyor. Eyltil sayısı geldi. Çukurovanın 
t!lrkUleriyle Çiftcçaptt mnnUcrl bu 
sayıdadır. (Bulgur kn.ynatıyoruzı ad· 
ıı gUzel bı.- hlkflye l Çocukluk haya. 
tın mutlaka r.h11le<-e1 yılları değıldlr) 

davasında 11nkh hır tenkit. Bır çok 
şiirler. 

* • ... 

Patladın mı be adam? d~r. 
Sunu iGtiktcr. sonra söylesen ol
maz mıydı? .. 

4.10.1941 
7.38 Hn'if program, 7.45 Ajans, 

Fi 00 Senfou:I, pr~ranı, 13.33 TUrkçe 
p15.ldnr, 13.45 .Ajan!, 14.00 TOrkc;c 
pi Lklnr, 14.40 RlynS<-tlcumbur bond -
su l.S 03 Ccçlt pror.-r mı, 18.40 Tango 
orkc trası, ıD.00 .Knbrnmanl:u saati 
19.11> Tango orke trnsı 19.30 Ajans 
10.45 laşc ~atı, 19 5r, ı-·nsıı şarkıl n, 
20.15 Rndyt> gazet<'"i 20.41> TUrkUli!r, 
21 00 Z rant tnk\'!ınl, 21.10 DlnleyJel 
ısteklcrl, 21 41> GUnlln mcselererl, 
22 00 Salon orkestra&: 22.30 Ajans 
22.45 Salon orkestrası. 

cumartesi, Pazar 1 
4 1. teşrin 5 1. teşrin -------· ( 

ltamazıın J21 Ramn7.ırn ıs 
Hızır: 15% Hızır: ıı;s 

Vakitler Vasati Ez::.nl Vasati Ezani 
GUneşiı. 

.l 00 l'Ut li.01 1%.13 
doğu 

Öğlr 12,0S G.15 12,02 6.16 
1k1ndi 15,JU 9 31 15.17 9.31 

l\J :ını 17.4i 12.QO 17.4.6 12.00 

ı·nt ı rn.ıo 1.80 19,17 ı.:so 

İmsak 4.21 ıo.ss 4.2S 10.36 

l:"E~t 'l"F..KNlK - F,_,kl (Dlyarbekir i~------------
Kılinlğ1) §imdi bu acıı ıılmıştır. He 
kimlerimlzı.lcn 'birço(,'llnun blrleşm • 
siyle vücut buluyor. 7 ve 8 nci sayı· 
lan bh' araıla baatıı-llmı§tır. Zengin 
bir mUnderecat tcm'n ctml,,tir, '.l'ıb 

Kız, Erkel:. 
Bütün çocuklarınıza 
Okutar.ağınız kitap: mensuplo.rın1:1 tavsiye ederiz. ı 

* • 
'rEDAVt KTLlNWt - Doktor Akıl 
Muhtar Özıkn'ln ldarost aİtında çıka 
nıan bu tıl> mxmuasmın 3i inci a
yısı neıırolumnu<ıtur. 'fnvslveden mGs· 
tağıti görtil'ÜJ:. 

Kanije 
Muhasarası 

Bir na lbur tevkif edildi 
NJ\1\llK dF .. lUAl.JJ!\ 

\"ENlLE~TtRtU:;\ 
KAHUA!\IA"!l.,,IK U} TANJ Fındıklı civarmda nalburluk 

yapan Bohor adında birisi. çivi 
üzerinden rhtikir yapın~. vaka· 
)anarak dün asliye ikinci ceza 
mahkem<'sincc tevkif olunmu~
tur. 

Htır kltar•·ıda bulunur 

Fhntı 30 lmru!} 

l'evzl ;)Crl: VAKn KlTABE\1 

• 
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- •Daha f'"'na ya! O halde ikı kız çocuğu. isimlerini 
söy!e ibari.'' 

- "Birinin adı Hazel, diğerınin Frobic." 
- "Bizim eşekler mi? Fraskita. benimle alav mı edi-

yorsun?.,'' 
- ''Hayır, bilakis çok ciddi konuşuyorum. Bizim 

~eklerin şahadetiylc s;:.na, zaptiye müdürü değirmendcy· 
ken, be-nim değ'irnl<nde olmadığımı isbat edebilirim.'' 

- 'Allah aşkına izah et." 
- ··oinle Lukas! • ·amusumdan şjiphe ettiğin için 

kendinden utan. Bu gece c:en köyden evimiz" gelirken. ben 
de evimizden köy~ gidiyordum. Bu sebeple yolda. karşı
laştık. Fakat sen ~olun dışından gidiyordun. Yahut da 
bir tarh~nın orb!.Sında cakmağını çakmak için durmu§ • 
tun " 

".:_ ''Doğru, durdum. Devam et,'' 
- ''Tam bu sırada, senin eşeğin arurdr.'' 
- "Evet, anırdı. Oh, ne kadar mesudum. Devam et, 

devam et! Her kelimen lb::ı.na geçen hayatrmın bir yılını 
ıade ediyor,'' ' 

- "Bu anırmaya diğer bir unırma cev3p verdi.·• 
- •'Ah! Evet, evet! Allah enden razı olsun. Onu M· 

!a işitir gibi oluyorum." 
- "Bunlar ibırihirlerini tanıyan Hazel ile Frobic idı. 

Biz. tbiribirimi1.e bir şey söylemezken onlar iki arkadaş 
gibi biribil'lerine hayırlı akşamlar dilediler." 

- ''Yeter artık anlatma! Yeter!" • 
- ''Biz 'biribirimizi o kadar az tanımıştık ki, ak-.,i is· 

tikametlcre ko~tuk, gittık. Görüyorf:un ya ben değirmen
de dPğildim. Eğer zaptiye miıdüriınü niçin yatağımızda 
yatarken gördüğünü merak edersen, iU.erindeki elbiseleri 
\"Okla I ler halde ıir;ha ıslaktırl~r. Onlar sana benden da. 
ha iyi izahat verirler. Beyefendi hazretleri değirmene ge· 
len euya du,tiller. Sansar onu soymu5 ve yatağa yatır· 
JntŞ. Kapıyı niçin astığımı merak edersen, onun da se-00. 
h~ §Ud\lr: Suya ser in duştilğünü, senin boğulmakta. oldu. 
~ u ve senm benden imdat istediğini zanettim. Nihayet 

Hnrcketleri e::.k'sı gibı ölGühi 
değildi. Soz1erini ivic.e t~rtarak 
kullanamıyordu. Şıı \'CYa bu k m 
selerle temas etmi\ e tahammii 
hi kalma.mı;tı. ButÜn ·1lerı m. _ 
na-ız, insanları y:ı!nncı hareket. 
crıni tahrıt ,fır buluyordu. Gu 
ruµ vakitlcn keııdisıni her za 
mankinden dııha kuwetlı, d h ı 
enerjik daba cesaretli ve müca. 
de?.:~c daha iyı hazır anmış go 

ı :-ti) oıtlıı. Fakat gece Teodor Zu 
feldin hl.ittin bu cesaretini kırı· 
yor, onu ertesi gline tekrar yor. 
gun, bedbin çıkarı) or ve artı 1 

Zuifeld o .sünün mU\•aflakıyet 
siz.lik ıc:inde ~e<;cc ğ:ınden m~hvı 
ııa yeni bir adım t.e.;kıl edf'oeğfo· 
den emin bulıınuvordıı Sonr. 
Teodor Zuifeldin "'n buyük dert. 
ıerinden biri de d ·rdını .bn.~kala
rın ı ac:amamaktı,Çünkü b!r kere 
konuş.-nak ~k yorucu bir i ti. 
ronra kon~tuğu insanlar kendi 
dni anlanııyacak; nnııy~mıya.· 
caklardı. Zu~feld Famimiyetle h". 
tap edeceği kim elcrin. sonunda 
kendisine: "Sizin sinirl riniz bL 
raz z.ıvıf. her halde kenaınızı bir 
doktora gösterin." diy\!ceklerin 
den emın bulunu) ordu. 

Derdi olan kimeeler, derdini 
actıkları zamo.n muh;:.tapları mu· 
hakkak inirlerinin z lVlf olğudu. 
ğuna hükmederler. 

Birço!ı: gecl'ier Teodor Zuifeld, 
~c:e saat onda. sonra dokuzda 
\'e niharct sekizde yattı. Birçok 
defal~r ) emek bile yemeden y • 
tıyordu. Uyumak, daha doğrusu 
kndindcn geçmek, dı1şilruneme1~ 
i !yordu ve uvkusu derhal gclı· 
yordu. Demek ki hasta değıldı. 
Fakat uyurken sanki i<;inden <;ı 
kan başka bir şahmvet bütun en
diŞI! sebep l.'ı ini teker teker orta. 
yn. koyuyor, gözden geçiriyordu: 
Judi uzaklarda meçhul bir mem· 
ı;ketteydi. Küçük Cinci 7.ayıftı .. 
Ncvyork borsasında vaziyet git
tikçe kötü bir hal alıyordu; en i. 
timat ettiği adamlar Jıakkmdaki 
düşünüşlerinde aldanmıştı. 

.Mim. Duffan, Yan Gog. Ma} er 
bırer birer öntinde re mı geMt 
y:.ı.pıyorlardı. 

Saat ikiye doğru u} kusu biraz 
hafifliyor, ve şuuru daha gily.el 
vazife gönniye başlıyordu Saat 
ikiyi çeyrek geçe U} kusu aÇııma· 
sın <li ve son bir gayret sarfedi 
yor, göz1erini yumuyor, hareket. 

Demek ınsan ellisınden sonra 
bıle hayatım tekraı kurabilirdi 

Bu duşiıncelerle caddeye ~ık. 
tığı zrunan üzerindeki ) orgunluk 
d~ğılmış, yeniden gençl i,;, vü 
cudu lastık.gıbi olmuştu. Düşü. 
niivordu: 

- "Ben•m sen•ctim hcrh~i 
bir zamanda batabilir ve ı:enc 
herhangı b r zamanda yenr<Ien 
\ e eskisinden daha bu yük ola 
rak m ydana ~ıkabilir. Eğer ilk 
g"'çeceğim caddeye sol ayaiımJa. 
başlarsam artık kurtuldum de • 
mektir." 

o.ı U\ r, lıic bir v düşün_ 
memıye çalışıyor, fakat onda d< 
muvaffak olamayınca yataktan 
atlıyor. elektriği yakıyor. ibh 
müddet bilmece h:ıJlediyor, bir· 
kac sayfa kitap okuyor. sonra 
-,ankı yüksek bir yerden düşmU!$ 
gibi birdenbire uyuyordu. Kili. 
senin canı her <;er.rek saatte bir 
vuruyordu. C'ç ..• Uç çeyrek ... t ç 
buçuk ... Oç kırk beş... Teodor 
Zuüeld bu çan seslerini uykusu 
ara~ında duyuyor. ve uyanması
na, gene müthi~ · · uncelcre dal 
masma, kaç ı:.aat kaldığtnı uyku· 

Bir dükkanın camekiiruma, 
mod rıı şanatı temsil eden Mhte 
tablolar satılmaktaykcn bunlar 
kaldırılmış \'C yerlerine ilç tane 
t><:ki h~rplerc aıt tablo konulmuş· 
tu. 

f Devamı uar) 
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suyla kalbine götüı ten müthş bir kahkaha ile, elan ızaıpl,i. 
ye müdürilnii taklit ederek: 

- "Maşallah Fraskita ! dedı. Yeğeninize tnyin emri· 
ni ı:tönderdiniz mi?'' 

Bu söz iizerinc değirmencinın karısını bir gorme~·
dmiz .. 

Mantılla mı gE>ı ı attı. Bir dışi aslan azam ti) 'e ~qynı 
)i<'ri J.:aldıı dı, gozlcrıni bu snhte zııp~ı) c nn.diırünun üze· 
rinc iki Jı:-::nçer gilıi dıktı. 

Ccvubm• koc:ısmm yüzüne fırlattı. 
- ''Lukas! Senden nefret ediyorum.'' 
Har cketınJe, tuvurl rında, 'e r fakat ~deı 

~esinin tonundn o} ic bir sidd t 'ardr ı... h r s onu koca. 
sının vüziine tiikürdü ~ruı tti 

Kausımn ·esinı duyunca deö-ırmeıı in'n c hresi d<' 
ğişti. Huhunu ışık \"C ne e ·ıl' do duran asum ı i, ve iyilı'. 
dolu bir ilham deldi eçti. Bir ıın için butun (Jorchiklerinı 
ve değirmende goı dum 7,. mı t kleı nı unutarak dudakla
rında samimıyet ve _gözlennd' ) a olauğu h ld b ğırdı: 

- "O halde benim 1· raskılamsm " 
Değirmencinin karı hiddetten cı'ıdırmı gibi: 
- "H;,1.y11-, hayır dıye ce.,,ap verd'. Ben senin Fras 

kitan değilım! Be'l ... Butün bur 'ak'l rine bu gece };ap. 
tığın iı:;lcı i sor: ~enı o kadar cok seven insanın k ·oine ne 
ynpt1ğını soyli) ecekler." 

Er:iye:-ı. ynva ~ a\ as U\ a uıl n b'r buz dağı gibi 
ağlıva ağlıya ~ere ~ ıkıldı. 

Artık kendini tut:ımıyan h-nımefendi ona doğru i1lr 
t ... dı ve onu büyük bır Fefkat t.ollnrının arnsma aldı. 
yaptığ'ını bi1mi>en Fı askita da oı u bpmİ\ e basladı. An
ılC':inden sığınacak bir yer arıyan küçiik bir çocuk gib 
hıçkırıklar araı::md-.ı.. 

- "Hanrmefe~i! Hanım I ndi! Ne kadar ~· --tım !" diye mırıldanıyordu. 
Göz y~ları onurı kalbını rikkate getir:m' ı. ~ ki. 

Laya: 
- ''Zannc tiğin k dar degil . .'' d ;;c ce · 



VAK~ll;T..ıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİımİ4m··l·0···1•~.i ...... 
INH iSARLA R 

UMUM MUDURLUGU DE~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 

ı . 29 • 9 • 941 Tarlblndeıi itibaren inhisar şar•ı:,.iı" 
şlıe blJ'lkll i ilDe göre tesblt olunan llyatıarı 
glaterllmlştlr. 

C12 :Tarife fiyatı M.M. Vergisi 
Krı.San. 

1.75 

Yeliiin 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AGıllLARINIZI DERHAL KESER Krş.San 

31.75 
45.50 
99.-

35 30 +. 
70 42 + 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde ı>ullu kutulan ısra1'la iateviniz 
1 ol' • • • ~ 

200 80 + 
340 120 + 

Satıh~ lokanta eşyası 70 50 + 
Umum 

3.50 
10.-
17.-

3.50 
Devlet Deniz Yolları işletme 

Müdürlüğü IJanları 
MUlga GUmrtık Muhafaza lokanta· 200 95 + 

mnm her qyaslylc (Markonl) mar· Litresi 20 + 
kalı radyo, kua, ~Uk dosya. do!a.bı 

10.-
5.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

AYVALIK . POST ASI 
Bir sefere mahsus olmak Uzere 

caktır. 

bu;UnkU Ayvalık postası yapılmıya .. 
•(8381) 

Sandal Bedesteninde te~hir edllm.l§ ve ilk 1 f il 1 ,•et 
9.10.941 Perşembe gllna. mUzayede lle 2 • 35 Santilitre şar ıp a ıv 1 m s .. 
satılacağı ilAn olunur. (37447) ıı,auarmda bir dellşlkllk yoktur 

lSTANBUI. BELEDlYEst 1 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

ş E 11 ı R 1 Yakarıd•kl llJatıara şişe depozltesu 

1 ~IJ ~jlıllı ı T ı ~AT R osu keyllyet HAD oıanvr. 
'mıılf~ S~aRaEt~Ou.Ka:o1:d~a9 ~} il•••ıiılllli•••••••••,••••-

- BEYOOLU flALI[ stN'ElılASINDA 1 ''Z . G .. 1 ri~B 
A.Dkara caddeslnlıı e:: o.cteber yerinde fevkalade nazaretli ba· 

vadar ve aydınlık bir binıı. kiraldrtı:r. 
Vakit gazetc...ı idarchl\ncslnc müracaat. 

HAMLET"(S perde) Bu'"'" 11 de, gece 8 de a bUyük rum evcım 0% e · 
i stiklal cacidennde "~ _ birden: 

KOMEDi KISMINDA ı- ştma1 deniaınde cuuaıar tnrkçe 
Su gece saat 20 ,30 da 2 _ ~ peri.il Tura 

Kibarlık budalası (5 perde ) 3 - Yılmıyan adam 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 27 -9- 1941 vaziyeti 

İ nanamıyor,, . 
"l·o YAŞ DAHA GEMÇ 
RÜNDüGüMü söYLIY AKilF 

&...ı 

:Altla: l5&a ltllo:ram 
BMlmot . 

'7%.601.628 102.124.217.77 
.10.839.62.'S,-. 

Ufaklık. • .560.M3.78 l1S.5%4.S9lt155 

08.ll.lldek1 lılolaalıtrler ı 

ftrk Un.il . 

llarlı;teıd Hillıablrler : . 

Altm: Satı ıaıoınm &.922.987 

449.82.U ı 4J9.62Ul 

l2.S50.89i.7U 

-.-.t.lıma t&hflli ltabD eerbe.st dô
~ . . 
Dffer d6Ylzler ,... borçlu BJJrtnc 
bakiyeleri • • 48.198.0l'l'.91 58.718.912.70 

8-lne T&bdert s 
Deruhte edilen eYrak ~· 
kMlllıtı ır;s. 7.18.1'>63.-
Kanunum 6 • mıı.ddelerln• ı .. o. 
kalı BulJH taratmdan 'l'&Jıd 

tldlyat 21.883.011 .- 187. 065.155'!.-

.. eda, OD~: 

rlcar1 Seııedat . • • 275..'?27.9!7.89 27G.227.Ut7.S9 

r 

~ Ye tılllrilAt cıamuı : 
Oenı.bte edil~ e'l'Tala nakdi· 
yenin ltaqılığı uham .,. 
tahrtıa.t tUbaı1 &JymeUe • 
Setbee& Eebam ...e TabTOlt : 

A.,..~hr ı 

~tm Ye dOTiz llurin• &T&D.a • 

'l'alırtlA t !l.zerine a n.u , 
• 

1 
1 

45.418.801.1)8 
8.SJ 1.448.46 

4 948.(11-

6.'?lil.768.8) 

-,-

'13. 730.245,39 

Hazlney. tasa nd &'l'SDe , • 

Jtaziı>ey. IRr:O No. kanuna r!h-e 
açıla.a altm karaılıldı &'Y&m 

W!ıııedarlaı , 
Kahtell.t , 

• • • . .• . • • • 
• •_>• 

Hl7.500.o::ıo.- l78.71lfl.717,49 
4.300.0l0,-
8.149.851,01 

YekQn ~25. lGS.248,61 

1 Temmuz 1938 tarlhlr:den IUbnren 
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Aynı zamanda f:!Özyaşlarmdan utanan değirmenci ı.u.' 
:be ağlamamıya ~al şnrak homurdandı: 

- "Ben <le ne l;adur betbahtım!" 
Diğerlerinin tesiriyle yumuşamış olan yahut bu su 

yolundan. ynni bu gözy~ı vadisinden medel uman zapti. 
ye müdürü dayanannyarak: 

- "Ya ben! Ya ben! diye ortaya. atı 1dı, Ah! Ben gü. 
nahkar ibir adamım, bir canavarını. Ağzının payını almış 
bir huvardayım.'' 

Don Eugeniv, Scnor Juan Lopez'in göbeğine sarıla· 
rak hüzünlü hüziinlii 'Qöğürnıiyc başladı. 

Diğerleri ve bütün hi7.metçiler de onlar gibi ~ğl::ımiyn 
ba.5ladılnr. Göriinüşte hiç kimse herhangi bir izahat ver· 
meden her §ey neticelenmişti. 

XXXIII 

PEKALA! YA SEN? 

Bu gözyaşı dcn'.zinin ü tüne ilk çıkan değirmenci Lu
kas olmuştu. Mese'c şuradaydı: O. yavaş yavaş anahtar 
deliğinden ~ördukl.,,rini hatırl~mıya başlamıştı. 

- ''Hanımlar, beyler! dedi. Gelin, hepimiz teker tt''. 
ker izahat verelim." 

Hanımefendi: 
- ''Bunun ne fn}dası vat, değirmenci Lukas? dedi, 

Sizin karımıı: bir me:a.ikedir." 
- ''lyi .. E\·e4" ... Fakat ... '' 
- "Fakatı makatı'yok Bırak da s;ı.na anlatflın' Gö· 

rcceksin DP kaciar çabuk ana ma um olduğunu isbat ede· 
cek. Onu ilk gorüştimdt. kalbim sizin anlattığınız şey1erc 
rağmen bir meliike olduğunu söyledi." 

Mistress Fraskita, hanımefendiye karşı hi ettiği 
mağlup edilmez hürmet, tarafmd::ın süküta davet edildiği 
i~n hic bir şey söylemedi. Değirmenci tekrar biltun itima
dım kaybe<Jerek: 

- "Pckı!lfı.' Anlat bakalım!'' dedi. 
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- "Bu me~<:le onu a1akadar etmez. diye bağırdı Me. 
!'ele seninle hanımefendi arasında geçenlere aittir. Ah! 
l\Icrre<les, kimin akl na gelirdi ki ... '' 

Hanımefendi, zaptiye müdürünü b3..~tan aşağıya sü· 
zerck: 

- "Pekala! Ya sen?'' diye cevap verdi. 
Bir müddet i~in karı koca aynı cümleyi belki yüz de· 

fa tekrarlardtlar: 
- "Yasen '!" 
- "Pekala! Ya sen?" 
- "Sen anlat bakalım." 
- ''Hayır, sen anlat ... " 
- ''Fakat nası' olabilir de ... ' 
Vesaire ... Vesaire ••. Vesaire .. .. 
Hanımefendi vekarını takrrıatak r.a.ptiye müdurune 

~u sözleri söylemeseydi, lfıf uzayıp gidecekti: 
- ''Buraya bak beyefendi, sen çeneni kapa, biz kendi 

huı:ıusi derdimizı daha sonra haval.a.ndırır:z. Şimdi acele 
olan şev. değirmencı Lukac;m kalbine sükuneti iade et
mektir. Bana gore bu mesele gayet basit .. Çünkü Mistress 
Fraskita'rıın ma.suın olduğunu isbat etmek için Scoor 
Juu.o:ı Lopez ile Tomy yerlerinde duramıyorlar." 

Mistrcss Fraskit~: 
- "Masum olduğumu isbat etmek için benim insan

lara ihtiyacım yok. Benim iki tane daha. şayanı itimat şa· 
hidim var ki onların karşısında hic kimse kocamı adat
tığımı roylivemez.'' • 

Değirmenci sorcu: 
- "Peki, or.lar nerede?" 
- "Aşağıda, knp·da." 
- ''Onlara, hanımefendinin emirleriyle yukarıya ger. 

melerini söyle.'' 
- "Zavallılar, gelemezler." 
- ''Ooo! .. Zannedersem bunlar iki ihtiyar kadın ola.· 

cak. Mükemmel, hata etmez şayanı itimat Şahitler!'; 
- "Kadın dei!il ! Sadece dişi • .', -. 

5ei11•> 
Bayan WA~NER, Montreuil, ( ., 

.... bunu ve sebebini şöyle anlatıyor· 

Bayan Wağner'ln "Bioceı .. li' 
yeni clld unsurunu kullan. • 

ma:ıdan evvolki fotoğreft 

Zevcim "bu cidden bır harıka-
dır,, diyor. Ancak, iki ay kadar 

evvel alnınıda ve 1!Özlerlınle ağzı
mm etrafında çizgiler ve buruşuk
lukla~ım vardı. Hakikaten ya&lı go
rünüyordum. Bugün ise, bütun çiz
ııilerlm silindi ve arkada-şlnrmı, bir 
ıenç kızm ciid.i gfüi saf ve yumuşak 
Jlan cildime tııkdir nazarlarıle bnkı-
1orlar. Onlara, benim yaptığını gibi, 
::lld unsuru olan "Bloc:cl" li Toka
lan kremini 1tullanmıılarını tııvslye 
ettim. Evvelfı onların birwğu bana 
gillrnü~lel"dl. Fakat daha sonra biz
zat tecrübe ettiklerinde, gördükleri 
şayanı hayret, semeresinden cid· 

den benim kadar mern_run kaldı-

Kadıköy lt87.'.l'lı 1'apu Sicil Muha· 
frzhğmdan: 

Ha<ıan oğlu Zorlu HUseyinln; ba 
bası Hasanın Husey!nnen haricen sn 
tın almak <rıretne V\< in tlknten senet. 
11iz tasarrufunda bulur.duğu lddlaalle 
tescilini ıstediğ'I Kadıköy Hns:ı.npaşıı 

mahallesinın 1sma.ll Hakkıbcy sol<n· 
~ındn eski ve yeni 1.1 kapı numaralı 

bir evin 6enc.:.sizdcn tc,scilı için ' Teş· 

rinlsanl 941 tarihini:' ı:r.Usadlf Snlı gtl~ 

nU mahallen tahkikat icra edileceğin· 
den bu evin ıasarı fl,e u!Akndar bu· 
lunduklarmı Mdia eder.fer olduğu to.k 
dirde mezkur .:rJnde mahallinde bulu
nacak tapu mcmuru::a veyn işbu ta· 
rihe kadar -;ultanahmettc defterhane 
b!nasında ~adıköy Tapu Sicil Muha • 
fızlığına milracaatıa~ı 11!11 olunur. 

(874:51) 
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