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' ~-"" ' ~· 5 Birittciteşrin 1941 
\J PAZAR 
U l'II.:24 ~ SAYI: 8515 
rus idare en: Ankara C. \'akıt "ur'1· 

~ı ::~°"' l•ue t2'370J, y.., (21m 
~~ lEtanbuJ Vakıt-Posts ıruttımJ.: •• 

--~~~---::__~~_J 

e11.zin tahdidatı bir al} . daha uzatıldı 
s~adaki devler Nakil vasıtalarının benzin miktarı, görü-
t~ı buhranlı bir lecek lüzum üzerine artırılacak 

satha da 
yit 

1&t ~an: ASIM US 
1 • ıs.ı 

't~tiır 2 ltısı l"in 'ardım \ij 1 8Çın .. • 
'1..r'tdığj a1, ' esli esil c ili t. 
L"41l\~tn nutuı, Hmıy:ınm 
~1~~ıı l~·t • ktıwetlcrini de 
~•tiv0 1 bır taarr111.a g~. 
•· tııı ·.._r. Alınan dc,·Jet rei. 
"llı>ıt "il.'iınlJa 
~"'"lli(ij" : 
'kerıd1~.0Plant ıyn gelebil. 
~b~l'İ~·eu~ bir hayli zorla. 

ı lltk de kaldım. Bu. 
ha~, ('-ephrsinıll' 48 sn. 

~ haı;ı;lanan bii.} iik bir 
~·- inik tıııs htılunm:ısu1ır. 
"t bıı 'asta bir harel>ct 

ttlft kıtılıı !ltın n<'tlccsl !>;:rkta 
,~k fttt 1'.'sı ol:ıcııkt ır. 

•k ~ıı .\aıJn~d de\'ler hur· 
~t 'e &ı~"lfhıısıııa g-imıekt c 

i lltettl'et lcr nıuı.a, e..'11<'-

-·~ll e kırılmak ii:r.erc 
'kr>"'-- anınttıktnn sonrn -., -~e·ı ı 

ll\1ık g srraıtıı nus ordı•. 
~>iaı harıı neticcshıılc 

1 
'-il snrPt le Iıuliisa 

.\lııı 
1 l'-.ıı~ 11 10ıılar 22 OCO 
1 b p C<lil ' 
", ı\ ıı,Utü.ı en ı nnl,Jar l 8000 

1 •tıan ;~ tannreler 14000 
h.~~ı.,, ~ırlcr 2 :;oo ooo 
~ '\ t()j ,. • 
~ llıt'ili, 1en arazi Alınan 
lıa "ları 
ldecıı~ 111 zayiat listC'sl o. 
!it !itı en şu rakam ln rı 
:~fi1ııf:t~~ ı::lfll<kl ettik. 

~t kalı oİd ! t bu rakam. 
~ 111.~hJnı . llt;.'lJ kabul edilse 
~ ~a~ dır 'e sark eeııhc 
~~, ıı ta~~danberj devam e. 
~q~ b' 1~ misli göriilmi. 
, ı,~i _~tli;r hfıdist• olduğunu 

ttt:'4<1ar A. nununla bernbrr 
•kı~li lrnan or1lulnrm111 

'~ \llın lleti<'f•lcr ;.:erçcl\tcıı 
Sİ1cı~tınc~nıı. raf,'llıC'n henli:ı: 

ıt l kati surette kırıl. 
"·-· ~t • ~ ~ l{\i e Alman GC'ncl • 1 

~ '1 ~ nlerinln giııııe in. 
l'l'Jı· ltıttltıı., cmC'ti kınnnlt 

1 bir 1 
>~"dir, ııırckctc geçmi-: 

~ Alnıa 
\!~"ada,. n ta:ır:nııumın ne 
\.~ bıı t,b1 .• nıu,ıırrn':i olduğu. 
-~4ı..}~ ıgJer blldlrcl'C'ktfr. 

bı.:':ltı a~1.un ba laması bl1. 
ı 'h~ıı ııı~' •le illn cdilılif,oinıı 
~lnd !ihct bir nctilc nlı · 

lıa 'tdır a llcrliuclc kati bir 
il l ~aiıı 
ıı_~de lıuİ Azal\ denizinin 
1ıt.la ~dunnn \c Kııfknsya. 
.\1 l'ııı1l'tf ~r ı;elen bonılarlıı 
~t~' iı: n, ~eti ren Ros~of 
'il ~tı ~~li ıılt;ıııa gef;ersc 

1 ltı~~etı· ~cadelc;\ <' •lemnı 
'~~~""'«l~ lr kU\ \'C'f kn;\ nn. 
~~~tle 1~alır. nuııclnn son. 
~ t l'olu .nısların lıııı.ı.e~~· 
~~~)( \e n'e Jll'trol nakliyu 
ıL.~~le 

0 
akfıdan Jluıar de. 

\:.'i bltııj s l'al dağları isUkıı
\." il lşt ., k l oll::ın anıma k l' 4t~ıa: 1 ?1°' uffa'k olmak 
,"l)ltı b~e ~ınde lmkiınısız dr. 
~ ır 'll 7 orc111r. 

S t,~ llirıığ!.>~tc düşecek olnıı 
~ 1 ltııı k •nı 1nı.:lliz ,.c ı\mc · 

Ankara, 4 ( A.A.) - Ba.şvC'ka. 
'etten tebliğ edilmiştir: 

1 - 9 eyliil 1941 tarihin<len i· 
tibarcn tatbik edilmekte oJ.:;ı,n 
benzin vesair netrol miirtckat· 
larıylc miitc>harrik bilCtır.um ka
ra ve deniz nakil vasıtalarının 
seyrüsefer tahdidatı arnı esas. 
lar dahiliniic 9 birincite~rin 1941 

tarıhinden itibaren bir av ela.ha 
devam edecektir. 

2 - İzmir, Bursa, Eskişehir 
\'C Adana.da 9 cylüJ 1941 tarihin
den evvel işlemekte bulunan ve 
hususi sah,s!ara ait olan otobüs· 
lerden hangi istikametlere işli. 
venlcrin scyrü <;cfer yapabile. 
celderi bizzat vali1er t:;ı.rafından 

tayin olunacak ve oaşvekild~n 
müsaadeleri alınacaktır. 

3 ....._ Devlete karşı mukavele 
ile posta veya sair naklivat ifa
sını taalıhüt etmiş veya edecek 
olan ve nafia inşaatını halen ta
ahhüt cvıcmiş bulunan eşhas ve 
şirketlere ait nakil vasıtalarına 

r. r1n 1 

1'n'n hntlıırını lcsbıt dmek tsti)e.tl Alman ııeferh-rl, d ım:ı 1 ry u ı uıı.a bir terNJn Aletini .)·~rleştlri,> orlar. 

500 kişilik 
bir Yunan 

çetesi 
Bulgar arazisine 

saldırdı 
Çarpusmalarda 19 

Bulgar öldü 
Sofyıı, 4 (A.A . ) - Ofi: 
28 eylül gecesi Trakyadn, Dra

ma çevresinde, silfı.hh Yunan grup 
!arı ile muntazam Bulgar kuvvet-

Lcningradm Pavlov Kız Enı.1ifü sünün hasta.bakıcı müfrc:z.el('ri 

leri arasında yapılnu kanlı çarpı.:- 1 R 1 
:r~;~:"~ ed~n Wr tebliğ neşre- J [" ~ ., ~i ; 

Bu tebhgc gore, Yunan toprak. ~""') 1 ••. ~+ .. •._._ .......... 
lnrından gelerek Bulgar Trakynsr- 1 

na hicret etmiş olan Yunanlılar, Moskova ve Len· 
ttifck ve mitralyözlerle silfı.hlı ola. 1 n-
rak birçok yerlerde b'nalan ele ge d b b 1 d 
çirmeğc tef;jehbüs etmişlerdir. gra om a an 1 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

Ruzvelt 
Amerikan milletini 

Hükumete yardıma 
davet etti 

\'n11ington, 4 (ı\ .ı\.) - Yoksullar 
için iane toplam.ık Uzcre yapılan S<'. 

nelik kampıu.yas·ııın nçılı.şı mUnnscbc 
tile rad~vdn söylrd:ğl bir nutukta 
Ruzvcıt dcm.şt!r ki: 

(Devamı Sa. 4 sii. 1 de) 

-0---

20 bin tonilatoluk bir 
asker nakliye gemisi 

balırJldı 
J\crllıı, ı (A.A.) - Alınan ordulıı.· 

rı başkumandıınlığının t"bhği: 

Doğuda §UmullU muazzam bir savaş 
cereyan <ıtmektcd!r. 

Alman tayyare tc~ckklilleri :Knrc
denlzde 20 bin toniltıtoluk bir asker 
nakliye gemısinl bııtırmışlnrdır. 

Almnn tayvarcleri Moskovn ve Le 
ningrnd askeri tesisatını muvaffaki· 

Cephe boyunca 
çarpışmalar devam 

ediyor 
iki Alman alayı 

hezimete uğratıldı 
Moskoua, 4 ( A.A.) - Bugün 

öğle tebliği: 

Dün f!'ecc kıtntarmuz bütün 
ceph<' boyuncn dü5manla ~arpı~
maya devnm ctmist:r; Cephenin 
bu kısmı.ud~ lngili:: nv tayyare
leri hiç bir knyıp vermeksizin 4 
Alman tayyaresi düşürmü.~ler. 

<Devamı Sa 1J .m. ~de> 

KUPONLARIMJ7 
81 Ağustostan itibaren toplanacak 
kuponlarm her 60 adedine muka b! 
V A K 1 T okuyucalan KÜTÜP 14 
llA'.\"E:St., eerlstnden OL\IEZ JtEI~ 26 1 
l"f'mıı.nınm tamamı veril!cekUr. 

L~~~~~~~~~~-~ 

Kızılay baltası 
bagla başlıyor 
E ylul ayı içinde Cemiyetin yaptığı 
nakdi yardım 106,068,89 liradır 

BlıgUn Kıeıl.a:I hallasuıın ilk gtlnti. 
dilt. Bu ınWıHebtU• yurdun her ya· 
n~da hatta lçlnae muhtelif cğıence· 
ııır yapılac:aıc, kurum tin varidatı art. 
Urılacak va )'enlele.n t.za. kaydedile· 
oekUr, 

lstanbul Kwlay merke:ı:I, hafta 
l inQe ı.aırtmıscıa yapılRcnk faallye· 
un pto"ratınnı hO.tlrluyarak bütün 
nahtyı \'ti kaaıa kolllırtn<ı göndermi§Ur 

Ankara. 4 (A.A,) - Oğrendiğlmlze 
g re, ı 2ll Ji:y\lıl ıon tarihleri ara. 

~ııılay oemlyı:tınln yaptığı 

ve ıl)'nl yardımlar yckCıunu 

,89 liradır. 
Bu ınUdd1ıt ı.arfında lıtmlyet o im· 

dat ve ı uaventt he.abınclan 12.371,89 
Jlrnlık bir ardımda b\ılunmuı,ılur. Bu 
paranın 296. O llrl\lı ıınıhtellf yarGım 
!ara sarfcdllm!.Ş, Borçka ve 113rkl Ka· 
raağaç scyl~bzcllelımne 900, &IKGtl 
ha rikzede ı~ro 175, Eı .-.ııı:•um ve Erulp 
dıı son ZE'lzelcde :ı&rnr gören y:yrddaı· 
!ara 3000, l.a:.nnbuldaki Fener ynngmı 
dolnyıslyle P.vleri yamp açrkta kalan· 
Jara 8000 llıalık ynrdım yapllmıştır. 

Bundan baf;lka :ıınc bu devre içinde 

Erzincan vaılıiğiı..e, hastahane ve me. 
mur evlerinin lkınaı. !çin 10.000, ve 
yeni Erzincan şa!ırlnin yer istlmlAkl 
için de S0.000 liralık e>iır.ak Uzere ce· 
man 40.000 !lralı1t yerdunda bulunul· 
mu§lur. 

Ey!Cll ay;:ıın bu ylrm1 tıeıı gUnlUk 
oovresl içmc!o Kızııaym yapmış oldu· 
ğu aynı ynr<!ımlnr Js., ş:ıdur: 

tzmlrde Kızılçuilu l<öy e.nstltUsUııo 
ve Erzlncnn hastaha~~inc 91 liralık 
ilAç göndcrllmi§, bir z.el:ı:ele felAkct· 
zedeslne 330 lire.lık mt:lbuııat yardı

mı yapılmış ve zelzele fclt'ıketzedCJerl 
için de Ercl~e ç~dır, gıyecck eşyası, 
kazma kUrelr., sigarı., pansuman mal. 
zomesl vo ilft.çtan mürekkep olmak 
ü:ı:cre 36.676 llral.k, V:ı.."'I vilt'ıycUne ~O 

çadır bedeli olarCik 2,500 JirlUık, ls· 
lanbulda F~ner knznfi elerllıe de bat 
lancye, elbise, çama,ır ve yatak ta· 
kamından lbarcıt Olmnk üzere H.400 

allk ıı.ynt ardımda hulunulmuştur. 

Bu suretle yukarda.ki müddet zarfm• 
da 53,697 liralık da aynl yardım ya· 
pılmış bulunmakt.ııdır. 

Yeni mahsullerimiz mutlaka 
iyi fiyatlarla satılacak 

1 

(Yazısı f ncide) 

~ENİM KÖŞEM 1 
kendini buluş •.• 

yazan: hakkı tarık us 
diln konsen·atuvarın tıırlbt koll9Crler heyetini dlnl::cllk. 
ltcncıiml, musiki bahslnde, en az salA.hlyeUl bulanlnrd:m biri olduğum 

fçtn içimde duyduğum takdiri, gerçekten scçkln bir d!nleylcl kUtıcsinln sU· 
rekli alkl§lariylc, bir teyid kuvveti alml§kcn bile klğıt üstılDe koymakta bir 
kıymet görmüyorum. 

bakınız, bu hisli toplantıda muUaka başarıcı bir l\mil olan kotl!ien-ntu• 
\ar mudUrUnü okuduğu nutuktan dolayı pek bcğenmlşken nutkunu okumak 
ta kendlslnln pek tnbli, pek dUzgUn ve akıcı olan konuşma tarzını bıraktığı 
için ona ill§mCk hakkımdır. 

sonra, bu tariht konsere, hele i!Ullall dedenin escrlerlrıc t:ıkı;lm gnı.In11ım· 
nun ııaıonundan bıı.§ka vo saz heyetinin terkibin:! oak.-.:ok ı:;!r J'.arf hazırla .. 
rıamnz. mıydı? bu güzel beste tomurcuklarmm nıblnrd'l aı;::lnıalan için on· 
tara da.ha munis bir bucak bulunamaz mıydı? ooyle oıs:ıyliı, onların ruh· 
!ara olan nUfuzu dnha derinleşirdi, dıyebllirlm. 

bir de, öyle sanrrrm, yokluğu ve kifayctslz.llği kend!ni g6ıstcrcn daireyle 
birkaç ney bu snn'atkl1rlar heyetine katılamaz mıydı? kntıls<ı.ydı, dcdcmlzin 
btarıbul bclecliyeı;lnln alnınıı koyduğu minnettarlık öpüct!ğU dlln sevinç Ytı§
lnrından örUlmU:;ı müessir bir dekor kııznnmı!J olurrlu. 

bununla beraber, dikkat ettim, yuhya kcmt\1 !aslı btitl\~ haz ve hU\iyc· 
t!yle takip ediyor, yanında hamdullah suplılnln bedialar!a aş,11a yUzU bUtUn 
heyecanının anlarını kaydediyordu. . ... 

alaturka deyince yilz çevirdiğimiz musiki bu musiki idi. 
kendi kendimi yokluyorum: benim musikim budur vı: eğer renk ve 

ft.henk bir duyguyu ünde edecekse benim duygumun '!nde ımsrtası da bu 
Qhenk içindedir. bu vasıta kendisine mukadder oıan tekf\mUJU hepsinden e-.·· 
nı yine kendisiyle b:ı.~dn§ıp anlaşma kabillyet.l olıınlıırdan alacak, fakat 
dıuma milli ltalncaktır. mlllctlcrarası bir dll oımuruğı gibi, maddi ruetıerlnl 
bir tarafa koyunuz, m!lletlerarası bir musiki de olamnz. ne alafranga, ne 
alnturka: milli dil gibi mllli musiki ... dUn bir konser \"erlJ:r.ııı değil, ken· 
dımlzi buluııtan bir örnek gösterilmiştir. 

~ değ•ltrt.arabilir mi? Tıı. 
'l'llJ( b~llnen dönmez, der

\.'ıü't lı~d,1~ hn~pten sonra 

~' l(ı hu ı;ı ıal mt o derece 1 
~ ~11tl'l~c~ttn Okynııuslnr ar. 
\"'. ()~l'lıııee: )tırdınılurln nasıl 
\'~~....._ ()Is IDnc kolayc.a al ti 
\.:t '-\ llıttıı a Oraı dıığlann:ı 
~\ ~i 'lı Cep;;1 bir zaman Asyn 
\ ~~~ ?ıU t C'<\I tut ulahllir. Uir 

TARiHI MUSiKi KONSERLERiNE DUN BAŞLANDI Y' ~~!!_ır~ ~en! ~nketi - ........... -

Bugünkü 
musikimiz 

~".!ıııl' t\ ~rf.'k bir 1 ngiliz • 
\.' b~l~hıt.,i~flıas lıöl~r!.j mü. 
'\'tfc lrıt nu · Aksi takdirde 
~tı 1 )otı s Cl'Jıh.e-.i muhat aza 

ı. ~t • ~I\ l' t~ır .• Uillınss:.ı uzak 
~ ~ı.ı tııu11 : .. C'rııı As;\ a ilr.<ck. 

ı.... ~t11 1'a ha Üdnhnl<!SI olu rsn ... 
-'l~~ ~•lal rıı snha.,mda yine S. ~~r ıle lı nnaıı ln~iliz inıp:ı. 
~~(ıı lll~nıcn biitiin A ,·ru. 

1la ı. ' 11
1 

:ı nJ:ın Alman.} il 
"a ır 

'~~Ilı . e ıe 
~. '"al'ka raıı 
""'~ .. asında 

il ( \ 1\ 
~~l'll · · .1 ~ Dıınlmarka 
~cJıtıh Yıtdoııumu mllnase. 

~ • tıy"tı Ur lnönU ile kral o. 
ı ittltı.r 'lrnaında samimi tcb. 

leıg efınrı teali edil~ 

1 t.tanbul Konservatuvarının 
bu yıl tertip etmiş olduğu kon. 
serlerin 7 sini tanınmış alatur
ka bestekfırların eserleri teşkil 
etmektedir. tık ltonser meşhur 
bestekar Hfımami zade İsmail 

Dede'ye aittir. Konser 7 teşrini
evvclde Fransız tivatrosı.;nda ve. 
rilccektir. ~ 

Konser cfün ilk defa hususi o· 
larnk belediye gazinosunda <la.
vctlilere verilmiştir. 

Konser, büyi.ik bir alaka ile 
dinlenmiş, icra heyeti sanatkar. 
ları şiddetle alkışlanmışlardır. 

Konserden sonra tc:nınmış şa
irlerimizden Yah\•a Kemal; bcs· 
tckar Itri hakkında yazmış oldu-

,,-
, , 

ğu bir şiiri okumuştur .. Davet. 
lilcr arasında idarei örfi komu· 
tam, sabık adliye Yekili Fethi 
Okyar, Vali ve şehrimizde bulu
nan Berlin sefiıimiz Hüsrev Gc. 
rede bulunmuşlaı-d:r. 

Konservatuvar icra 
lleyeti azalarile yapılan bu 

enteresan konuşmaları 
Yarından itibaren 

1 

VAKiT sütunların
da bulacaksınız 

Anketi yapan : 
/./asan Bedrettin 

OLGEN 



2 

Günlerin Peşinden: 
V~KIT 

Son aOn~erin hidiselerine nazaran 
5. 10. 1941 

b~ah~~~. Hava cephelerinin arzettiği ihıi;; ve~ 
~;~~:~:~n:;.:Ey: manzaranın mahiyeti.. ~ın: Bilıle~·~tem~sil~"~e~;e0r~~ Esas itibariyle biltUn bu §lkfiyet• . u '-" :ıı.ı 'e-"' 
ler elbette haklidır, Fakat crunu • to re>;:ıJ 
da kabul etmek icabeder kt'°İft.D. İki yıldanberi devam edegei• tir. Bu h:ıkikati Lnkar etmek im- Jetine ve beşeriye reP'"'-
ti<"in Anknrn 1stanbul, Izmir ,..ı. mektc olan Manş hava cephesile, Yazan.. kansızdır. mek gayesini gUdC~. ~ 

h ...., l!'ı' ...... 9"'- •" -'k h · • 1 kıyoruz biri a~. bil'l bl. sadece bı"r refah V""ıtası o'. or_...A ıun B cep esının son M h T T A . °"" •• t • NC'tice olarak diyebiliriz kı ; son ··ı k " dil 
duğu yerlerdeki yokluiu ile, gU.nlere doğru harekete gehnesi u e assrs ayyarecı .· • • günlere kadar şarlc: cephesinin ha- o e ıne şman. ıı1' \c 
Trab7ı'"n, 110 .,..,._, Artvı·n. Ardehan ve Akdeniz mmtaknsmda bazı ha.. Propagandaya kul 11,t~ 

,..., ı- ...- •--------------------··-~---ııii rckeUi oluşu yanında bir silki.met ı ·· fT rejiJUC .., gibi ş!mcndifer hatlanndan uzak va. faallyctıerlnln olması §ark cep. an reJım ı an kU ,. 
olan ve bütün nakliyatıarı motör hesinden biraz da bu tnraflarn doğ yanın .sa.ruıyiinden yüzde otuzınıu da İngiliz tayyarelerinin tehdidi devre ine girmiş bulunan Manı: rürken: "O idare şe t. ile 
lü arabalara münhasır bulunan nı baş çevrilmesine runil obnuş • elden Çikarmış bulunduğu netice _ altında bulunduğunu göstermek Jıamları, ortaşark Afrikruıı ve da- ne refah, ne hürrb'C f}'ilt· 
yerler için haya.ti biİ- zarurettir. tur. sile ölçüye vuracak olursak mana.. istediler. Bu taarnızun en alakalı ha ziyade Akdeniz mmtakası bir zevk veriyor iliıh .. " !aııeıe 
· Onun iG!n hariçten gelen mah- Şark cephesinde dcmokram yar-o sıru daha açık olarak tebarüz et • tnrafı, 1ngiliz Başvekili Çörçllin cuıalnma işareti göstermiştir. BiJ. üç misli fnzlasile nı }jt'I) 
dut mikt.Q.rdaki lfıstik'er hük\l. , dmırrun tam mAnasile yer ıı.lma.ı:ıt§ tinnek imkanına malik olabiliriz. dediği gibi, bombardıman hareke • hassa Akdenizden istifade etmek Ve rejimler kadar o;edef 
metc;e ihtiyaç bölgelerine dağrtt• olması ve ancak mahdut sayıdaki Arada bir fark vardtr ki, 0 da, Udin daha ön.ce<len İtalyan hükü- mecburiyetini hisseden İngiltere lar da kine, nefre_:.c botU' 

1 1 h f"l larmm Lenın...-.ıı " Alman sanayiin.in bütün memleket l dad imperı.torb'k tayyarecllcrinin bu ' "Onu mnhvcdecegiZ, lrrken ihti ·nç ve zaruret ö çü e-- ava ı o &• ...... ve ...,.. metine bildirilmiş o mnsrn ır. lcn·n bö"yle z.rvanadsn 
rindeki nisbetin daima hesaba desa müdafaalarmo. i§tirikleri bu arazisine yayılmış bulunmasına kar Bu .suretle lngiliz tayyarecileri nuntakada dal1a geniş bir hareket r 

lık So R · d rl ·r · ı...ft"l eebcp odur." di~·orl1l ·d~ katılm:ı.sı ve vac:ıamak için mut· cephenin hava ınuvnzcneslni boza. şı vyet usya sanayi.ınin da- muayyen hedefler üzer;nde uçarak \ 'P ev Ye vazı esınc U<WJ aması 
0 

hald" ı~ğııı ıo;:,., 
laka lfı.stiğe muhlac olan yerle. co.k vaziyette olmalttnn o<>k uzak. ha ziya.de garp bölgesinde ve daha ve her türlü mukabele ve müdafnn n:uk'ıddcr gibı görünüyor. Bütün " 1 ..,ır 
n·n ihtı"""CJ binn" cı' derecede dı'k· tır. Sovvet Rusynnm dtı demokra• doğrusu Alman şark cenhesinin dUşlincelcr de, İtalyan havacılığı. ri bağlandığı i.stikbS •0r. 

J ~ ·" ı · imkfınlarmm faaliyette bulunabi - d rtla klsrıın 
kate alınması l"'znndır. silerdcn bekledi-"1• '""""an esruıen faaliyet gösterdiği mm takada olu- mn ne gibi bir hattı hareket ta - i eal şa r sa ve ~JJ 

i:I b ,,...... l~eklerinl düşünerek taarruzları • - ti rntsJl '1'. 
HASAN KUMÇAYI bukadar değildir. Yalnız u var ki şudur. nı yaptılar. Bu hareket İtalyan J.·ip edeceğini merakla beklemekte bıı rejimle ya. i<JcCc;i'. 

ilk yardmı kafilesinin hruıgt yol • Şark cephes!nin bu manzarada tnyyareciliği:nin büyük Britanya dir. her ffuıi gibi g()çiıP g bCrte 

Vapur kış tarifeleri 
haz.ırlandı 

Şirketi Hayriye idaresi, Bo
ğaziçi kış tarifesini :lıazırlamış
tır. Şirket. lbu kış Bebek hattın
da tramvay seferlerinin kaldrnL 
ması ihtimalini de :ıa.zarı dikka• 
te alarak Bebek hattı vnpur se
ferlerini dörtte bf r nisbetJnde 
f azlalaştmnıştır. 

Devlet &niz yollan da krş ta
rif e1erini hazırlıyarak tasdik e. 
dilmek üzere münakalat vekale
tine göndermiştir. 

Her iki tarife de 20 Birinciteş
rinden itibaren tatbi kolunacak· 
tır. e 

Berlin Elç:miz 
şehrimizde 

Bertin büyük elçimiz Hüsrev 
Gerede, yanında refikası ve 
Stokholm elçimiz Agfilı Akse! ol
duğu halde Sofya ve Edirne yo
(uyla A1manyadan şehrimize gel. 
nrlştir. BUyük elçinin ~ An· 
karaya gitmesi muh:.emeldir, • 

dan olursa olsun Moskovaya var • oluşunn karşılık Akdeniz mmtaka- kat eserlerini beta ıısaııJll 
mış bulunmaat, ccpho boyundakı smda da Büyük Britanya tayyare- imparatorluk hava kuvvetlerine lürebilecekler mi 1 1 v~t 
fertlArin daha bol bi m _ _, t1 ciliğinln ciddiye alınacak bir hare- kal'§l §İmdiye kadar olan muvaffa... Ter•'os suları kıymeti, hnyatmda . -~& 

.. r nncoya a kıyot&izlililerlnden biri daha ola • t~ öldük" •-n sonra cııı .. >1"''..ı9' ça.rpışma.larma vesile teakll ede - keti göze çarpmıştır. Kahirenin Loc; k ,... 
bilir. bombardıman edilmesine mukabil rak gösterile.bilir. Çünkü biliyoruz değil midir? ve kO ıss 

Alman hava kuvvetlerinin ~ark Romanm boş bıraktlınayacağrnı id. ki; gerek Arnavutluk üz~rlerinde d Ün k e Sİ 1 d İ iyi de olsa, kötü ~c o .;e 
cephesinde daha ilk günler zarfm· dia eden Büyük Britanya maJcaın.. ve gerekse orta.şark Afrikasmda deki enerji ni5bctınd~o:_.-
da tutturdu.klan ttıarruz sjsteml, lan nihayet 1talyanm on bl.r §eh - ve Habeş;standa İngiliz tayyareci- Bugünden itibaren tarının imanı d:.r~ceıobıJY 
Sovyet havacılığına mUmkün oldu.. rine karşı şiddetli bir boımbartlı • liği daima. İtalyan havacılığına na- tekrar akmaya başlıyor Tıpkı iyi veya kotil 
ğu kadar erken darbeler vurarak man taarruzuna geçerek, Romanın zaran üstün bir varlrk göstermiş • ı.liği meyva gibi... (ı 
bava hü.kimiyetlni tesis etmek ve Diln §ehrimlzdil sular 6 saat ka· Peki nerede bun~ ~ 

:ı:a:~t ~:!a ::::~:~ıı:= Yen ı· m ah su 11 er ı· mı· z mut 1 a k a :~r Q~:~l;:J~~lı~:~~~ı:;~~; !~~~~~:: ~ç~~ğ:aas::.y~~b~ j}~: 
da.mo ettirmekti.. Bunda ilk anlar öğleye doğru taınnrulle kcsilml§Ur. ye, ahliı.k düsturloJ1 ı;tulll""" .. 
da.ki mevzii muvaffakıyetler olınn- • S u ı a r b u g n n akacaktır. düsturalrla daima k tıJ) 
dı değil.. fakat umulan neticenin • • f • 1 1 t 1 k Bu hususta bele,!. ve ıı;ılr.r idaresinden cadele edecek ve ~ 
alınması Ve mutlak bir bii.kimiyet 1y1 1 yat a r a . sa 1 a c a malflmat istedik; bize \'Crilen malO.ma ile fenayı yokecJecck i_ 
davası pe§iııde koşulurken nisbi ~ ta nazaran terkos suyunun bugün mu. İlmin icat ettiği ~ ~ 
bir hava kontrol üstünlUğU elde T vakkat.en kl"S.llmcsln<: e~beb, ,ehre su danlara attı. O iliın, ~ır olJP" 
etmek bütUn tahmin ve hesapları Utu··n ve zeyıı·nyaiiı p·ıyasasının getiren ana oonınun kırılmalJl ve ta. akıtmayı, düşnıa.ıuı )'3ı'tJlP~ 
altüst eden bir neticenin doğması. ~I mir lçln sula::-ı haVl zıardan keımıek gören mukadd_es. lt .... a~ 
na sebep +...,,,.:1 etT..~ .. tir Bugu"'ne 1 nıecburlyetı hasıl :ıımasıdır. - le """ 

~ ~ · b • • k k kuvvetli mantıgı ı bit '.dıl 
kadar da aynı gaye üzerinde ısrar açı ması ıraz gecı ,ece Ş:mdi, sesi kısı!ıJllŞ -"11 jjll"'~ 
eden nıllıver havacılığı, yava.5 ya. ı·ık tahsı·ı ç~g""ında değil. İlim sı~tu. Ji~~!6' 
vaş karşısında Britanya impera - Aldığımız ma!Onıata göre tü. reccği şüphesiz addedilmel<tedir. ;& söz hakkı vcrmiyo~;_ .. htıff 
torluk ha.vacılarmı da görmeğe tün ve zeytinyağı gibi ihracat Cihanın bugünkü iktısadi vn- ·w !Cim :ınw..-- tJ1 
ba.5lamışt.tr ki, bu hız ve görüş mahsUllerimizin fiyatları hüku· ziydtine göre memleketimizde is. 3, 739,909 çocuk vardır ~d~,m~ her v:cyi.n ustil 
mihver havacılığı için blr endişe me~e tesbit edilerek piyasanın tihsal edilmekte olan her cins 1 1 1 - · b sini kuru-.·or? ~· 
lma.ktan k d -ildir ı b" ""dd d · 1 er yr o dugu gibı JU yıl -da " 0 
D ,__~ ardeg • dah açı ması ır mu et aha gecı- mahsulün e.ski senelere ni betle ilk tahsil GQcukl~rını tesbit et- 3335 sene evvel en ııs 
emoJU~ yanının a ge- kecektir. Bu geciktirmenin sc. d h · . f" ti 1 t 1 - . 

01
• veren bir 1·hu·-cı . • öl ü ... ~ sk a a ıyı ıya ara s::ı I acn~ı mck t:zcre hır sa.,1m günü yapı. ,...., 

1
1 
nı~ ç de .aıo ovayn varmasını ~bi müstahsilin ifltifadesini te· . rciı;.ı VECiZELER önlemek ihtimallerinin azlığı knr- min için icabcden koruma ted- muha'Kkaktır. Onun için mtia- hıca.l<L1r. Sayım ikinciteşrinin Kilçlik blr kabUC c.o<> 

Yazan M. (.,"E!ıtl PEH'FABŞI i şısmda mThverin daha seri hare • birledni alabilmektir. Ve piva- t~hsi! ımtıcılar,n ~clf4ja düşerek 8 inci günü olacaktrr. Tesbit mu- knynıynn ihtiraSile. Uh 

------------- ket ederek hiç olmazsa bu yardımı sayı, bijtiln hazırlıkları tamam• ellerinden vakitc:iz ucuz fiyatlar. amelesi bittikten som·~ netice'cr "nn ediyor. Gözü bır. d~ 
"kt· ı l ı ıı k ı h" 15 ilkkanuna. kadar tamamlana. " sıll 

• İçtimaiyat nazariyelerj yen! • 
<lir ama llsanm ve lıer nevi hayır 
h terakkllerin menşei ötedenbcrı 
cemiyetlerdir. Halbuki muharip. 
ler, medeniyet kuvv.!tile tesanüt 
derecC1!ine VnrmL'J cemiyetleri öl • 
dürerek insanı iptidai hayata yak· 
lnştırıyorlar. 

• Ölülere htirmet her yerde a. 
dettir; halbuki hürmetin ne oldu· 
ğunu diriler b'lir ve hürmete kar 
~ sadakat gösterir; yani insan 
muhteremdir. Bugünkü muharip. 
lerin nazarında ise hayvan silrll • 
IQriyle insan zlimresi arasındaki 
fark hnyvanlnnn lch'nedir; çünkli 
insanlar gib1 hepsinlıı birden mah 
vma kıyam edilmiyor. 

• AhlAk kitapları gönlll kırma· 
ymrz diyor; halbuki muharipler 
gönül kırmakla değil, kol bacak 
kırmakla da kanaat etmiyorlar. 
taburlan, alnylan, fırkalan birden 
imha ed:yorlar; anla§ılan }'ıarbe 
giderken gllzcl ahlaka dair öğren. 
diklerini yortu elbis~i gibi evde, 
dolaplarda tertedip gidiyorlar. 

Tefrika numarası: 83 

gec ırm ş o mnk düşüncesi ön landıktan sonra açmaktır. Mani- n ma arını <:t arına anr.a ıç hlikilmdar sandalyeııi 
fta e1 k k t cak ve istatistik umum müdür.. ıı ~a g ece anaat de kuvvetli - sa ve ha valisinde yetişen çekir. sebep yoktur. Ticaret Vekaleti ve ateş saçarak etr _ .ıı11ll 

d. d k . nz·· il . lüğüne bildirilecektir. _ı,ssv-ır. e sız um n pıyasasını aç- tarafından verilen direktiflere ve az zamanda mıu- il 
Şark cephesinin ikinci ve alaka mak hususunda takip edilen ih· riayet et meleri müstahsil'erin Sayrm günü, bütün öğretmen- fak oluyor. Artık hO~ (11J1 

uyandıracak hareketi mihver tay- tiy3tka r hıı.reket, cıvelki sene- menfaatleri icabıdır. ler, başöğretmen ve maarif me. yapıyor. Kırk sene son ıt ;' 
yarecilerinin gUn aşırmadan Mos • !en le 25 i'e 32 kuru~ arasında murlan okulda vazife lbaşında gözlerini kapadığı ~~tıs'• 
kovayı ziyaret ct:ncleı:idir. Krem. satılan bu mahsulün fiyatını na.. VAK iT bulunacaklardır. da yetmiş evlat brrı---· . ..ıil 
lin tcslsatmm, Harkof ve Kiyef sıl 40 kuruştan 43 kuruşa kad:ır Son yapılan nüfus sayımında r~~ 
dem!ryollar:nın ciddi hasarlara uğ. yükseltmiş ve bundan üzlim e1de edilen neticelere göre, mem· Bunların içinde bir ,J 
rntılınış olması Heri ikmal ve iagc müstahsilleri fevkalade istfia~e Sizin gazeteniz.d:r. Her lekette ilk tahsil ça.:"rında 3 mil- ğurduğu Ebu Melih. 9 
ak8!Ullasmda Amil olabilir. Sanayi etmişse bahis mevzuu olan .diğer • ron 749.909 cocuk bulunmu.$ur, lirasına taş çıkartı~s,., 
nımtakasma yapılan akınlarla si • ihracat m~sullerinin satı§tnda arzunuzu vazınız, sıze Bun'arın 2.006,720 si mecburi nl bir anda kesip do~ıı) 
l!h a.fbrikalarmm ve şimal mınta- da aynı usulün jyi nc.dce'er ve.~ c,,.,,.,n Verecektir tahs ilini iı-1""' 11 etmiş, 884.709 u sının sandalyes~ne b 
kasnın olan baskınlar neticesinde 

1 

halen ilkoku11'1-r1a okumaktadır. \'Or. 11 ~~ 
de clekt.ri.k tesisatının tnhr\p edil. Ebu Melfh'in sonu Jl1'\lr<fl"'..t 

miş olması aynca bir zarardır. Bıı ~S:.Wanl---------ıl Ne dememe H ? Bit gtin bir kadının sa\ 
gUne kadar Sovyet Rusyanm kay- '------------ (Esre il ten J:P.rmeler: la yere st>rildiği ,.o.)\ı · 
bettlği arazi dahilindeki sanayii <:ekip uzattı ve : dedi- :.ı 
De tahrip edil nlcrinin miktarları, Akşam arkııdıı.§ımızm bir fıkrası bize gramc11n muts.taiuıt kaıdeJJlnl - Bulunduğu ycr..n valisine pek _ Merhamet et, ,<"".. 
bütlin Sovyet sanaylinin yüzde el- 'J&tırlatıyor: "Radyo ve ajanB tekrar ediyorlar,, denir nıl, denmez mi? bcnzlyen bir ço.•;;·cıyı bir dU@n gö?Jerlm knpanmndııtl fibO 
ijsf nisbetinde olduğunu NevyoI'k Onlar "denir!,. diyecekler: cUnktl cümlede ikl fa.11 ı;örn1~ktcdirler. evinde görmilş tı> söylemiş: - han~erle txışunı k~S .. il 
mcll§e'li Anadolu Ajansı haberleri Biz "denmez!,, diyeceğiz; c;:UnkU Geldi ~öldü mcclbe \ali gilıl : bir kndın taşla öldlirÖ 
bildirmektedir. Bu nisbct, mihver 1) CUmlede iki fııll vardır; takat ''lnB&D,. değl.dlr. B~rel<cllııh, çaldı cnll'aU g1bl! !er. ~eli) 

havacılığının ne şiddette bir taar- ı 2) F.debt bir ınzum dıi yoktur. Gerçi her t<"ldcn c:al:ır ammn, rııknt tlim. bir giln EbU ;bi ıJI 
nız sistemi tatbik ettiğini göste 1 3) Failler insan olduğu takdirde bile bu muta~a• <:ok zaman saygı (0,Llrı..•), oz ceddinin mala gibi! muhteris d .. ğiJ, onun ~ıi' ;JJ 
rir. Hele bu mukayeseyi, harbin 1 •tormek için ihtiyar edilir. Bum.da o maksat yok, E:;m:::F başını keserse ın.cnn 
başmdnnberl yapılan lııglllz hava O halde bu aebcpıcrln bulunmadığı yerlerde ''rajyo ve ej:.ıns tekrar edl. 'll'fesini olacak . 11 \ 
bomb<ırı'l•TY>ıın tanrnızlarile Alma?" ,..r demeli, "tekrar ediyorlar,. dememell. (Def' ln bir ad· dh (daire) dir. Xl\ \ 

~----------------·-------~----~, taf · · · ·· ıh un~ 
Selma T umru1u esassız, köksüz, sürek· 

9iz bir istek ytzünden boşu boşuna ümide 
düşürdü; kadını bütün köyde, meslek muhi .. 
tinde ve nihayet Çe1ikpalasa misafir gelmiş 
olan gnrip bir sosyeteye mensup d dikoducu 
kimseler içinde yabancı bir erkekle düşüp 
kalkan hafif bir kadın olarak teşhir etti ve 
belki de, hic hakkı yokken, genç kadının is
tikbalini zehirledi; acı 1 

Edebl 
roman O · 1 ,) '1EFIK AHMET Diye cevup vermişti. Semra hn?~t'I ~r.. 

di1!in atölyesi mııtfa2a, banyoya_!~)abit ~jj' 

a M R A ~ o yazan . ,1 hi::edU~~~~.ınce ve guze ru unuz r11r'1 

_________ s_E_V_E_N_G_ı_L__ dıgı zannedilen kapıların )evreledı~1 bir~ 
r------~------------ çük antre ile bol ışıklı, geniş. büyi.ıl\~t' 1

1
:. 

ihtiras ve heyecan ummanına benzer. Ah· - Rica ederim şöyle buyurunuz. de- lrşma salonundan ve ara kapı ile ge~' bit 
met Dündar bu apartmanın merdivenlerini mişti, rahat ediniz ... Şu koltukta biraz dinle- n 10~. af;ır kaim kadife perdeli. ıze~•k:l\c ~!! 
dizleri kesilip titriyerek çıkmıştı, kapmm zi· niniz. Eski bir bina, 'asansör yok, resim atöl· vanın iki tarafında ve karşısında bır _, ı; 
line eli zangır zangır titriyerek uzanmıştı, yesinin de bol ışıklı olabilmesi icin apart- metli ve sü~lit koltukla, küçük bir f118bjr ~ 
kapıyı biuat Semra hanımefendi üstünde be• manlarda çaresiz böyle en üst katta olması ve 'bazı kıymetli eşya ile doldurulrrıuŞ 

Kendisine daima sempati ve lutufkarlık 
göstennış, ailesinin içine almış, emniyet et
miş olan hocasına karşı yaptığı ise hem acı, 
bem ayıp, hem de çirkindi ve hatta bunlar
dan daha fazla bir şeydi! 

2 

Semra hanımefendinin peşine takılarak 
güzel kadının dizinin dibinde bir küçük süs 
köpeği gibi sessiz, ona bağlı, hüviyetsiz bir 
varlık olarak Burs<tdan lstanbula gelişini uta· 
narnk hatrrlıvor. Semra hanımefendinin rC" 
sim atölyesi TüneUe Galatasaray arasında ay 
dınh'-: bir bahçeye bakan ve binaların i.istün· 
den Marmarayı, Sarayburnunu ve Üsküdar 
sahi'lerini !!Ören vüksek bir apartmanın en 
üst katındadır. Ahmet Di:nc1ı:\nn burayı gÖ"' 
zünün önüne ş.'\'etirirken cluyrlueu his ise bir 
yangın gecesinin kIZII ısıklarile sarılmı'I olan · 
adamın ruhunu sarsıntıya veren geniş bir 

yaz iş pardesüsile, bir elinde resim fırçası ve lazım ... Nişantaşmda bizim apartman da ay- tirahat odasından mürekkepti. ~il 
palet olduğu halde açmı;.ıtı; kıyafetine bakan dınlıktır ama bir katında biz oturuyoruz, aile rtf~ 
Ahmet Diindara gülümsiyerek: içinde misafirler, gelenler gidenler arasında ilk gün Ahmet Dündann P" rs":if 

- Sizi bekletmemek için koştum da... sükuna kavuşup çalışmağa imkan yoktur; ba.ş1aritak mi.imkün olamamıştı; ~~ I11~ 
Fırçayı falan bırakmağı bile unutmuşum. sanat sessizlik ve mahremiyet ister, insan geldikten sonra üç gün birbirlerini go~beı I 

Demişti. Semra hanımefendi, Bursadan kendi kendisi1e başbaşa kalmadan hiçbir eser olduktan için Önce uzun uzadıya 50 .. ~ 
döner dönmez atölyesine kavuşmuş, Uludağ için çalışamaz: bizim Nişantasmdaki apart- mişler, Sem,.a hanımefendi Ahmet O~~~ 
yamaçlarını gösteren yan kalmış tablolarım manm öteki katlan da kirada ... Hem de hep bir bir eserlerini göstermis, hicvi 110pıı~ 
bir köşeye koymuf, sehpa.sına yeni bir çer- ahbablar oturuyor, hangisine çık denilebilir? izahat vermiş, sanat nazariyeleri ve 
çeve boş muşamba yerleştirmiş, Ahmet işte böyle evden uzak, ayn binada adeta i· ki profe!örün der~leri konuşulmuştıı· .J 

••4t~ 
Dündarın portresini yapmak için hazırlan .. kinci bir apart~an döşer gibi burasını tutup . Ahmet Dündar muhteşem ve nı 11et f" .. 
mıştı. Genç hekim atölyeye hunun için geli· oturabilir hale getirmeğe mecbur oldum: kadının zeka ve irfan pmltılarile yer Y ~ 
yordu, rest:ıam hanımın karşısında saatlarca eşya biraz basittir, artık kusura bakmazsr- kama§tıran sözlerini dinlerken Serrı~tl~ 
kıpırdamadan oturup poz verecekti. Semra nız, biraz da karışık galiba ama artistler ne mefendiyi haşhaşa ve yalnız buhıOJ ıs'# 
hanımefendi bu~ün o gelinceye kadar yarı cinsten ve milletten olurlarsa olsunlar bu bu kücük apartmanda her zamankİJl e ~ , 
kalmış eski resimlerden bir tanesini almış, kansıklığı onların is yerlerinden söküp at- ha fazla erişilmez bir halde hissed.h'O~ 
şurasına bura•nna bir iki hrca darbesi vura· mak mümkün def{ildir. , (ı - ·) içinden yanıp erir gıÖi oluyordu. ~ ~ 
rak ~ii7eltmeHe me.q'.lul oluyordu. Evinin Ahmet Dündar: profesörün yükaek sanat ve Iiyakatt -"il 
misafirlerle dolu kcı labalık salonunda yeni - Rica ederim, pek sevimli, cana va- ' lırken Semra hanımefendi birden h 
bir misafir daha kabul ecliyonnuş gibi ser- k"m, sanat havası ile dolu samimi bir köş~... gelmiş gibi:ı ; 
best, olgun, neşeli : Pek beğendim... Kapıdan girer ginnez ller · 



.ı 

~~at ----~·-=-----~~~~~~~------~-''_A_K_·ı_T __________ ~ 

~HAF ASI 1 ~ rn: (}{] 0 (;J (}{] & (ID (g ~ (b ~ rnJ ~ ;ır;' ; '~d:k;e, 
~RKEN Yanlış ilaç yutan bir genç 935 doğumlu mütar 

bir ~t1• ~~ seınunalucnt kız hastahanede o·· ıd.u·· cocu k la r ,. J(l sene iki aydanberi, gürlr. 
.... yen, alev kusan, d~mir 1 ü-

kj ~ rtıli.rıasrnı lfı- BeyQjlunda, Meşrutiyet cad· met Tümar, cı:s<Xli ~ııorga kal. .,. l•üren toplar susnc:ılc. Denizat. 
1ıh llnıeıcrıe (le· desinde Santral apartmıanmda dırtmıatır. tıfıç da tıbbr~i tah- Gösb:;rişli olanlar tılnr, u7.nkl:ırn Ç('kile<'<'I<, ~lıwş ü ... 
e ~dik. Bunun oturan Ali 2dında birisinin 15 lilhanesine gönderilmiştir. ilkokullara alınabilecek tlinrlc motör "e penune uğulhıl:ırı 

111 alkı harp ,.e yaşındaki kizı i\1eliihat, dün ki. tık okullarda derslere başlan· dlne<>ek. 
t?illdeselesı ortnya nin yubnak üzere yemek oda~ın- mıştır. sınıf va.ziyet1cri. yapılan ('iinkü Jo~llillerle Almanfar, a 
, h en Selen bir daki bvş şişeleri kanatırmıs ve Otobüsçüler de teftisler neticesinde normal ol. i;'lr yamlıln.rmı değişereklcr. Dün-

adığı günleri bunlardan birisinin i~inde buldu- zam istediler duğu görülmüş ve 935 doğumlu yanın bu paf\'ıı~ında, diinyanın en 
d 11 ğu bir komprime}; yutmuştur. Taksilere yapılan vii7,:;P f' ll i olanların da Rösteriı:li olanlarını kL<ıa mlitıırekesi baslı~ or. İki saat 
aıi~ hac1i elcri Melahat y~nlrs il~~ aldığın · ?.a.mdn.n sonra otobiLc;çüler de be. kabul etmek üzere maarif vekil· için ate l•e .. ilccek. Ru J'Bralıların 

• oltJu~ 1 hayale dan .zehirlenerek sancılanmı~, lediyey!;? müracaat edcı:: • , !iği tarafından bütün vilayet ma.· gt·<·e<"el<leri ~·ol U..füııde, ölilm, ~i 
t l.'U ıribI gor· biraz sonra da kaldrnldığı Be}•. istemiş1erdir. Belediye bunların arif müdürlüklerine bildirilmis- saat, ~aıle iki saatçik gccikec.>ek. 

· • '~ ııtırap ö oğlu hastahanesinde ölmii.,.tür va.ziy~tini tetkik etmektedir. O- tir. Gelen emre göre Ek okul baş İki ;vıl iki nylık boğazla madnn on. 
\\ll'atı bu ~-"'"ıh:ı \ 7al""Va mt~..ıdeı· urnltn11·ı1·k e·ı - ı 1 · yakta d l l ·· v • • k tl'k dl 1 d ......- ...... ~j t.obüs cnn a. .a. yo cu a · ogr~tmcnleıi. bırincı sınıfların ra l i sna. ı · n enme... Bun n, 
bıı~klalnınkt.ndır. koy.muş. Melahntm ces....<>dini mu- malan dolayısiyle yeni 2'.ammın mevcudu 40 tan az ise 9:35 do. ra~muz.ın döğüş si-.teminl ~öste. 

t k ~Ue d~rin his- aye.ne eden ad1iyP do\."ionı llik· verilmemesi mevzuubahistfr. fuımlu talehcnin r,österi~li olarıı• ren, uL":arsuz bir ifarlc de bulnbili 
<" : nı k~bul edecektir. 40 tan yuka- rl7, sanı~orum. '1İlyada", en c 1-i 

~ rı olduğu takdirde kabul etmiye- destanlardan oldu&'lJ hnldc hnrp, 
L:;,-- ceklerdir. orndo. bugüne göre fideta bir fazi -

Ta sa rr uf bonosu 
- 1• Jet eklinde giirünüyor. Trnvalı 

Sahte bono ''llel'ntör" la, Akluıh "Aja.ks,. 
knle bedenlerinin dibinde nncn.k 

., 

.. u!.ır lmrn..rmcays kndar doi:ıiı;ur. 
ler. fle«c lı:ı'-lı:.'.\ ın blrhirl t"I iııe 
~ıimüs çh iii kıl~~lar,' altın kalrnınlı 
,,emerler hediye ederek n~Tıln'l:ır. 

~imdi, iki s l"r..c ilci a.ydn nncak 
iki ı;;ant, -;ilalı!nr bınıkılılor. 

Fülırcr, rliin nk<inm: 
- Kırl• ehb: sn.ntter.lı"ri deh- • 

ş<:tll 1 ir hadi c ba«la.·m tır. 

l>~U. Bu d<'lı~tı.ı hadise, harbin 
... imdiye kadnrhi delı~<'tlnj .ı;ol:.~edc 
bu-akacak bir lınih· ol"a gerek. 

Tru\·adn lınrlıj bir nrnç ~mr:ınlıh 
durduruyordu. 5iıncli f'iillcr, f'Rj:. 
lnynnlar, dnğl:ır, dcniı.ler, me\ im 
ler chırdııramr~·or. 

feusl nnrn loc;ı nınhim... . rf:rın 
nltmıln "ü2" clerece\'e lmchr clü~·ı 
soğulc. ınel relerle • knr, du n-ıa~an 
buz ~:ığınl:ın, oradn harbi iml•:in ı:t 
lnlnr. snnryorclıık. 

ne,·let ba,.mdn olnnların nutuk. 
larmdıın anin oruı, ki kı<: dn soğu. 
kan, bum, blitün lı('rbntlı"•ilf' Jıar. 
hl ı1urdununıyncak. ldfor 1cl "ular 
gibi, tanklann hntlnelC'rindeı.t 
hen:r.in !er ılc ılon"t?n. 

HAKKJ SÜHA GEZGiN 

a 1 makta SÜ ren ler =P=is=ir=İc=İ=y,=. =öl=d=ü=re=n=ç=oc=u=k=,====::.:B=i=r=k=ö=m=i=ir=c=ü=== 

1 d • • f lkiser sene hapse mahkum oldu te1rki t edildi ace e e iniz mah'-="'ım oldular Bir sene kadar evvel, Arapca· 
• K t misinde bir cina'-•et ış· lenmicı, bu- "' h 

t · d ı ı·r d d J .., .ı. op anede, Tulumba sokağın-

ikinci 25 milyon liralık T as:ırruf Bonoları 
yurdun her köşesinde satışa çıkar,lmrşbr. Bu 
bonoları almakla acele edinb:. Çiini.i.i satışın 
bugünkü şekline nazaran bu ~onoların da 
evvelkiler gibi çok kısa bir zamaa ir;inde satı. 
lıp biteceğine ~üphe yoktur. 

VURDU 
SiZıN 

MENFAATi; 
MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bor.osu almamzdadır 

En zaruri ihtiyaç maddeJerinder. başka hiçlıir 
şeye para vermemek, para arlırm:ı.k ve bu-
nunla Tasarruf Bonosu almak vazifenizi yap. 
mak ve şahsi menfaatlarmızı korumak de
mektir. 

UNUTMAYIN Ki : 

Tasarruf Bonolan hasılatiyle milli müdafaa. 
mızın artan ihtiyaçları karşılanacaktır. 

FAiZ PESİNDIR. 
' 

% 6 faizli ve bir sene vadeli bir Tasarruf Bo
nosu almak için 94 lira ödiyeceksiniz. Buna 
mukabil bir sene sonra 100 lira aJacaksınız. 

Bono Fiyatları her keseye elverişlidir 

Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 lira
lık parçalar halinde satı§& çıkanlmı§br. Ke
senizin müsaadesi nisbetinde siz de bir tane 
alabilirsiniz. 

• Bonolar arttırma ve eksiltmelerde teminattır 
Evvelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden 
satışa çıkarılan Bonolar artırma v,. eksiltme
lerde satış kıymetleri üzerinden teminat ola
rak kabul olunmaktaöır. 

Arillrn1a ve eksiltmeye ~irenler f 
Para yerine Bono yatırmakla itinizi daha ko
lnylık ve karla yürütebilinini:r.. 

• VERGİ VE MERASiM YOKTUR 
Tasarruf ~onosu almak; hiçbir mc?tasim ve 
müşkilata ~ faizleri hiç bir vergi Vf'J resme tabi 
değildir. Bunları bütün bankalarla şube ve 
ajanslnrından, banka bulunmıyan yerlerde 
malsandıklarından Milli Piyangonun resmi 
sahş gişelerinden alahmn;n:z. 

• PARANIZ DAiMA PARADIR. 
-----------------------------Tasarruf Bonosu aldıktan ıo~ıra paraya ihti

yacınız olursa bunu derhal bir bankaya vere. 
rek i~liyecek faizden yüzde yarım fedakarlık 
yapmak sure",ile her zaman paraya çevirme. 
niz kabildir. 

Bir yıl vadeli bir bono 7c 6 
Altı ay vadeli bir bono % 5 
Üç ay vadeli bir bono % 4 

FAİZ GETİRİR 
Paranızı en em.in olan Devlet 
kasasınl!a kArla saklayınız 

Bir Tasarruf Bonosu Alınız 

zmır c ö en, ·ıımmet a ın a rada bı'r fırınd"' çalış"n ."ft..lul· d 3 
b. . . . u - ... ·~ a. numarada körnüN!üliik va-
ırı sını sağ giıbi ~östcrerek mev. lah adında 15 un•şmda bi~ çocuk, A 
t h J ~ . , pan hmet, toptan kömür almak 

cu u~ ibonosunun sah'elerini tan bir aece kendisine zorla tecavüz. · · · ı ,.. isteyen birisinden fazla fiyat is. 
zım etmek surctıy c piyasaya sii· de bulunan pı·.~. irı·C1· Ahmcdı· bı· · ·· 3·• ,., temış, cürmü meı:ıhut halinde va-
rup .:ı4 !ıra 28 kuru!,> tahsil et- çaklıyarak öldürmüştü. kalanmışbr. 
mck suçundan ikinci ağır ce7.a Sadullahın birinci ağır cezada 
mahkemesine verilen Ethem, görülen muh~emesi dün netice- Ahmet dün m&bah ıkinci as
Mehm"t , Tevfik ve bunlarla ~&· lenmiş, <'..OCuğun namusunu kur- Jiye ceza mahkenıt'Sindc vapıtan 
kadar olan Mustafa. Cavit, Hüs. tarma kiçin Ahmedi yaraladığı sorgusu sonunda tevkif ohm· 

~ nü, Cemal ve Osman Nurinin ve Ahmedin bilfıhıı- ıbu yara yü. mu~ur. 
muhakeme1eri ibitirilmiş, hakla- zlinden öldüğü tesbit edildiğin• 
rındaki karar dün ::P..bah bildiri!- den. şiddetli tahrik gözönünde 
mi~ir. tutularak k('ndisinin 5 sene hap.. 

Mahkeme, suçu sabit görmüş, sine karar verilmiş, ancak bu 
sahte bonol~n tn.nzim eden Tev· karar, :v~ı küçük olduğundan 
fiği 2 sene 1 ay 15 gün, Ethemi yedi a,ya indirilmiştir. 
2 sene ve kendisini ölen Himmet 
gibi göstererek takrir veren Sur üzerinden 
Mehmedi de 2 sene müddetle a. düşen çocuk 
ğır hapse mahkfun etmi!'rt.ir. Di

ıı ğerleri berea.t kazanrn•şlardır. 

Y ann resmi daireler 
açık 

Yarın l stanbuun kurtuus bav
raımdır. Bu münasebete bütün 
okullar bu.,,ııün tatil edilecekler • 

- dir. Resmi daireler faaliyetine 
devam edeceklerdir. 

Kocamustnfa;ıaruı'da, Ağaç_ 
kakan sokağında 14 numarada 
oturan Saim oğlu 14 yaşında Ö
mer, dün Yeditaıle surları üze. 
rinde oynarken. müvazenesini 
kaybederek aaşğı dUşınUştUr. 

Ayakları kırılan çocuk, bay -
gın bir halde Balı1th Rınn has _ 
ta.hanesine kaldırılmıştır. 

"'----<~.- Nafia Vekili geldi 
Altın Fıyatı rafia Vekili General Ali Fuad 

Dün de bir Ra.5adiye altmmın ( Ccbeso}' dünkü ekspresle Anka-
fiyatı 25 lira idi. radan şehrimize gelmiştir. 

, il .. .. 

BiR CASUS OLDURULDU 
Bü.vük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

38 lngilizceden Ceviren: H. MUNIR 
Sualimin cevabını alamadan. 

• Çunkü ·cevap vermesine meydan 
kalmadan - hoş ceva vereceği• 
ni de zannetmiyordum ya - iGC
riye katibimiz girdi ve Mis Es
morun bizi ~örmiyc geldiğini 

- söyledi. 
Ben derhal dışarı çıktım ve 

l\Hs F.mnoru pek mühim müşte
rilerimizi aldığımız iç yazıhnne· 
ye götüroüm. Çaney de beraber· 
di. Mis Esmor şimdiki halde am. 
cn.s·nın işleri etrafında avukat
larla istişare ediyormuş, evrakı· 
m tetkik ediyor; emlakini tesbit 
ediyorlarmış, fakat Mi~ E;;;.morun 
bize gelmesinden maksat, bunla· 
n söylemek değildi, O, daha zi· 
yade, bizim ne yaptığımızı ö~. 
renmck istiyordu. 

Çaney ve ben, nöbetleşe anla
tarak Mis Esmora o zamana ka· 
dar ge~en hadiseleri bildirdik. 
h~tta müfettiş Jalvan'ın verdiği 
malfıınatı da liave etmiştik. 

Mis Esmor. söylcdiklerimizı 
dikkatle dinledi. Bilhassa Pren· 
ses Snrcntzof ile Matmazel Lan
tiycr vakasmı anlatırken fevka. 
lR.de alakadar oluyordu. O kadar 
ki, müfettiş_ Jalvanın raporlarını 
bu kadar alakayla dinlememişti . • 
Sonunda: 

- Bütün bu kadar mı? diye 
sordu. 

Çaney cevap verdi: 
- Şimdilik bu kadar efen

dim, 
- Bahsettiğiniz adam. arnt'lı 

ğmız adam mı ac:;1.ba '! 
- Öyle olduğunu zannediyo-

ruz .. 
- Fakat kendisi11~n hakiki 

hüviyetinin ne olduğunu öğrene
mediniz değil mi? 

- Hayır,. ŞimdiHk onun hak. 
kında. bir şey bilmiyoruz. Faka• 
kendi.inin izini bulabilsek hüvi· 
yeti ikinci derecede kalır. Bel
ki de bu adamın on on bes tane 

, ismi vardır. 
Mis Esmor, bir müddet düşün· 

dil; sonra: 

- Aca:ba siz de benim düşün· 
düğümü düşünüyor musunuz? 
dedi. Çiinkü ben hakikaten bir 
şey düşiınüyorum. 

- Ne :gibi? dedik. 
Bir iki dakika kadar yeniden 

sustu. Hii.Ja :t•üzümüze bakıvor
du. Nihayet: 

- Eğer ııe düşündüğümü öğ. 
renmek stiyo~mz, söyliycyim: 
Bütün bu işlerin altında o kadı
nın parmağı \'ar İşte bu kn· 
dar ... 

- O kadın mı? .. Hangi kadın? 
- Bu meseleye iı;arct edebile-

ceğim yalnız bir kadın vardır. O 
da Prenses Sarentrof! 

Çaney heyecanlanmıştı: 

- ~kat Prenses Sarentzof 
amranrzın öldüriilmesivle de mi 
alakaJar? 

- 1 la yır efendim. Ben öyle 
demedim. Bütün bu i.:Şl rin altın· 
da onun parmağı var dedim. Hi
la dn. nym şeyi söylextkte ısrar 
ediyorum. Nasıl. ne şekilde paı
ma~ı var; onu bilmiyorum. Fa· 
kat muhakkak ki onun parmağı 
var Amcamın katilini bulmak 
istiyorsanız, o kadının hayatını 
tetkik ediniz, arkadaşlarım bu· 
!unuz; hülasa her şeyini öğreni. 
niz. Pekala ~örlılüvor ki. Mat. 
marel Lantiycr mevzu ü~rindc 
birçok yalan sövlemiştir. belki 
bütün diğer f".öylcdiklcri de ya 
landır Mücevherleri amcnına 
tevdi ~ttiğinden bahsediyor. Bu· 
mın ;gbatı nerde? 

- Amcanızdan bilmukabele 
bir kfığrt aldığını söylüyor. Şüp
he~iz ki bu kfiı{ıdın si~urta kum. 
panyasına ;:österilmesi lazım . 

Tesadüfe bakımz ki bizim ka
tip tekrar i~eriye girdi ve sigor· 
t~ kump::ınyasından Mister Farn· 
hamın ~e' dii7ini haber verdi. 

Mister Farnhnmı. Mis F~mo· 
ra tanıştırdım: 

- Ben de Mis Esmor:ı şimdı, 
amcasının imzalı kağıdından 
bahsediyordum. Prenses SnrenL 

IYirmı yı ı evvelkı Vakııl 
IS Blrl~Jf°qrln 19%1 

Tramvayda lslam 
hanım lan 

oturmıyacak mı? 
Tramvayda hanımlara mahsus ollın 

mahal tamamen :ısuını .-e hıristlya.n 
kadm yolcuıarı tarafından ft;gal cdU· 
dikten sonra tramvay yolda rakip 
olan bir hanımın nrkıı.d3 boş bulunan 
bir yere oturmaaıruı biletçi ına.nJ oı. 
muı ve tsam hanıml:ırıı. yalnız önde· 
ki iki aıra taluıls edildiğini, dlğ"er ıw 
ralıır hiri.sUyıın bayenlarn ayrıldığını 
eöyleınlşUr. Vazıyet eUlkadarlara şi.. 

kAyet cdilml§tir. 

zof size bu k§ğıdı getirecekti, ~e-
tirdi mi) · 

Mister Famham endiŞPı!i'{di: 
- Bize böyle henüz bir şey 

getirmedi efendim, cedi. Kaybet· 
m~ olması ihtimalinden kork\' 
yor. 

('.aney heyC<"anl~ : 
- Kayrp mı etmiş? Olur şe • 

değil .•. Yüz lbin liralık mücevhe
re ait bir imzalı kflğıdı kaybet. 
mek ... Bu, olur şey değil_ 

- Öyle söylüy-0r efendim. Ka • 
betmiş •.• 

Bu sözleri derin bir sessizlik 
takip etti. Hepimiz birihirimim 
bakışıyorduk. 

Nihayet Çaney sordu: 
- Pekalfı; bu vaziyeti Pren · 

ses nasıl izah ediyor? 
Franha.m cevap verdi : 
- Muhtelif şekillerde... Me· 

sela, kendisinin gayet dikkatsiz 
olduğund~n ibahscdiyor, ehemr 
miyetli evrakını bile şuraya bu. 
raya kaygısıua bırakırmı§ ... 
!\ lektuplıın okur okumaz yırt 
mak itiyadmdaymış. Bur.dan baş 
ka. ıbirçok yazıları da, &.kretefr 
ne haval~ etnıiye alL5mıştır. Sek 
reteri de malum: Matmn7.el Lan. 
tiyer ... Matmazel Lantirer anne 
sinin hastalanması üzerine biı · 
denbire Lo11dradan avr:lıp Parı· 
se gitmiş: adresini de bilmiyor 
muş., D:ıhn birc:ok şeyler . .. 
, Franhamdan sordum: 

- Bunlarn inanıyor mı sunuz 
- Hayır .. ln::ınmıyortım, 
Yeniden bir s iz.lik .. . Ben bü 

esnada Mis Esmorun vüzline ba 
kıyordum. 
Mıs Esmor 5İmdı , sir,orta kun 

panyası memurunu gözden J?;e<:ı· 
ryordu. 

Niha.} et i~ortacıdan w rdum 
- Pekii.Ja. şimdi ne yapneaJ.;

sınız? 

Sigortacı bir defa öksLrdü: 
- Prenses Sarcntmf, rnüceo.;. 

herlcri k~ybo!Wl<:a, bize bir def 
müracaat ederek derhal yüz b·ı 
sterlini aıncaITTm sanıyormw; 
'Halbuki biz, bu mücevherler'1ı 
kaybolmasına dair kendisinden 
bir hayli maltlmat istiycccğimı.7. 
söyledik. Şimdiki halde müocv 
herl~rin l\Iis~er Esmora verildi 
ğine dair elimizde senet yok 

(Devam 1• • 
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A 11 nların 
ka ŞI 

ırrrna 1 

1Yapbklar1 taarruzu 
önlemek üzere 

Mareşal 
Budienni 

Mukabil .taar
ruza g~çti 

Londnı, 4 (.\.A, - Annn.list ga 
zetesinde çfua.n askeri bir maka1e. 
den: 

Loııdrnya gelen bir habere göre 
Ge cral Budiyenni Stnline istika -
metinden b~./tik bir mukabil taar
ruza geçmi t"r. Maksadı Kınına 

.kartit yaptıkları taarruzda Alman. 
lan yandan vurmaktır. 

Almanlar Perekof körfezinin 
cenup ucuna kadar ilerlemiş o!ına. 
larma raf;'lllcn Pimdiye kadar Kırı
ma gelemcmt lerdir. 

Sovyet mukabil taarruzunun ne
ticeleri hakkında ş:mdiye kadar 
bir h:ıber aJmnm:unıştır. Fa.!tat bu 
ta.an-uz muvaffak olursa birinci 
derecede bir n.s!ieri mancvre ma -
JV•tinl alacaktır. . o-----
ngiliz ve Alman yara

lılarının mübadelesinde 

Müşkülat çıktı 
ı.c.tn. 4 (A.A.) - Resmen blld!. 

ddltin• göre ealr ağır yaralılarla a 
in' haatalarm :nemlcketıeruıe tadeel 
llle9elestrıde son dakikada bazı mU,· 
kWA.t pkııuJtlr. Alın&21 bük6met1 mu. 
lıadele edilcC.?k Alma;. gurubunun te· 
fekkW11ne dair lbuı talepler ileri sllr
•O§tUr. Bu ınUşkWo.tm ne zaman lza. 
Jo edllebllec~ğlnl &imdi kestirmek 
ıdmldm .cte.;ııeur. Ylızakereler devam 
etmekte 1se d hastahan gemUerinln 
bug1ln yola çıkamıyac&.klan muhak· 
kakur. A.ım&ıı.Y&Dlll Hffa'ln iadesini 
:llte<llğlne dair dolaıon pyiaları bu 
gf1n yaptlan resmi beJ&na't ile kati 
llQl'eU. tekzip edllml&tir Bil beoyanat
ııaıa anla§lldığına g6re .Alman 'talep 
Jeli phıslara mw~k del'llcllr .. 
memleketlerloa iade Eo.llecek olan 'bil· 
tım -esirler 99Dlden lıaTba if~ ..,._ 
~k b1r :tıaldedlrift. 

--<>----
Sovyetlerin tayyare 

kayıbı 
Berlln, 1 (A.A.) - Sovyetler 

4t1n 85 tayyare kay'betm:§lerdir. 
'Bu tayyarelerden U i Alman avcı
ları, ,s i .de tayyare defı topcuznuz 
tarafm:lan düşüriilmü.ştür. 36 dil:· 
ınan tayyaresi yerde tahrip edil • 
mi§ tir. 

Ruzveltin nutku 
( Bru tarah 'I ırıcideJ 

Tabım or'!umuzu v' bahriyem!zi 
lılnvetıendit'mıık de~. aynı umanda 
mTil halkımmzı re!abmt da arttırma. .... 

Ruzvelt, Amerikan milletini, lktl<!a. 
_. olan ne val'81L vermete asvet et. 
.... ,.. .Ozlerioi §Öyle MUrml§tir: 

Alman tebliği 
( Ba:, tOTafı 1 rrır&deJ 

yeUc bomba ~m:~ıarc.'ır. BUyUk yan. 
gınlnr görUlmU~tUr. 

Alman deni.:: birlikleri Fm harp ge· 
mllcr!le lşbirıığt yaporak Finlandiya 
kür!cz!nde 'lovyct ı:ır,yn tarlalarını 

taram~ıamı •. 
AtlanUkt~ Aln.an omlzaitıları ce· 

man 28 bin ton1·•to:u!i d6rt düşman 
ticaret gem!ıılnl bntnrul§lardır. Bu 
gemllerln t.:a~=ıa b'.ı.v'Jk petrol ge. 
miler! de vardır. 

hıı;lltereye karşı yapuan ıaavaşta 

Alman av tn~·yare~rl G:-<-atyarmouth' 
wı d~'U&un~a Ct>tn&L :lS bin tonillto· 
luk Uç dU§lıı&n U<:tır!t gem!slnl batır.. 
m~lar ve b·mdan b'l~ka dört bUyUK 
Ucarct gcındi de o ka.dnr ağır hu& 
ra uğrat.Jlını.tır ki, dU~ıın gemi .ka· 
yıplannm y-.ıkar!C2!lk: ır.:nktan aşmuı 

beklenebUlr. 
A!rh .. ıuun ıtmıııln~I' Alman tayya. 

releri Tobrulc :chrl ve l!.m&nına tealrli 
bir hUcum )il'l.pmı~lar.!.r • 

ALMANI.AK il,V.NII\GABADA 
Yl&Mt KU.Ol\IETRE 

t'AKLAŞ'l'JlAK 

Stokbolın, ' (A ı\., - Almanlar 
dün Lenin;-radda•. 20 *'· lometre kadar 
uzakta :bulu:ıan C"arı. ltL ye Selo'yu al 
mışlardır. R ı!!'öları~ Lcn.r.grad ile ı.ı.os 
kova. araSiı.lla m'U:.ı: aleyi yeniden 
kurdulclan l'l.aber .!:.l A:rııanlar tekzip 
etme'ktedlrier. Mumot h Ruslar şid· 
11etle mUdaf!rlaya de\'& ·n ediyorlar. 

lılareııaı \'on Lı:eb y.enlden takvlye
ıer alm19 .-e bun an ~·.:hlrden 25 kilo 
metre meaa.;cae bulu'ltıll Kolplno çev· 
reıı!ne gönı"')Tmf~t•r. fsu çevrede bir. 

kaç gUndenberl ~.dt'lc.ta muharebeler 
olma'ktadrr. :.eningrad=n garbinde Al· 
mıı.ı:ı topçuaunnn ı<re:ı&tnd koyundaki 
Oranenburg'u lb<'mbardım&nı devam 
etmektedir, 

Merkez c-3phel91.nı'le Tlmoçenko or
duları karıınımda Almanlar mUda!aa. 
da ve Ruel&r taarruz.:!a bulunmakta 
dırlar. 

Bu gevrenln cenup kııımmda Roslav 
lstlka.meUnde hiç bir faaliyet kayde· 
dllmemlştır. 

Ş!malde Fm ikavvetlerl 3aamajarel 
yakınlaruıtla baz: ter:UUdler elde et. 
mllJ]er ve Rusların flddctll mukave· 
metine rağmen altı kUıwUk k!lyU almış 
Lardır. :Murmansk dcmiryolu üzerin· 
deki Kontupcılıja :LBUıeyanunu F!nler 
tehdit etmektedirler. Ruslar halkı bo
aaıttiktan ve ellerinden ıeldiğl kadar 
tıer ,eyi tah"iP ettikten aonra ağır a· 
Q'ır 11.ınaıe ~Umlotlrler. 

Daha fim':'lde Buz CieıılZi JuyüanD· 
da muhare!>eler devam ediyor. Heı.. 

ainklcleıa almandıabeılere göre Alman 
kıtalan bUyUıt muva!fakfyetıer kaza· 
'JJa.rak eak1 has • Fi:ı :hududunUD 75 
kilometre kadar prkında bulunan 
Llesta nebrl:ıl geçmeğe muvaffak oı.. 
muıılardır. Bu nebri..ı §ark kıyısında 
in kuvvetli Rus :nevxileri Almanıarm 
eline ıeçmiııtır. Bunauia beraber bu 
haberlari Boı,jevikler tekzip etmekte 
ve Kue mukave.:n.-ıUnln lnı;lllz ve .Rue 
tayyareleri ve gemılerlnln himayesi 
altında cıeva::n e!Uğtnl blldirmekted!.r
ler. 
Af"KEBI TE81SATDOMBA'LAND1 

Derli~ 4 (A.A.) - Leningrad 
cephesindeki Alman ağır topları 
Kronstad v.e Oranienbaum askeri 
tesisatını muvaffakıyetle bombar -
dıman etmiştir . 
RUSLARL.~ i'E.CijEBBVSV AIWI 

KALDI 
Berlin, 4 (A.A.) - Rus cephe

sinin cenup bölgeaindc Bol§evik • 
ler tankların yardmu ile mukabil 
hücumlarda bulunnıağa tenebbUs 
etmişlerdir. Bütün bu tetebbüaler 
aitim kalmış ve düşman birçok 
tank kaybetm·ştir, 

Cephenin §imal bölgeııinde Sov. 
yet tank tqkilleri Almıın piyade 

---v-------,--.--ı mevzilerine hücum ;etmiglel'le de, unan çe esı Alman piyadesi bütün hücumları 

Bunu milli mUda!aa. !Çin kaUyen eı. 
sem olmuı gibi m~ blr eebep 
ta dolayı yapmamız 1cabeder. Fede. 
raı hllkCU:netin, BOBya! hizmeti tama. 
men yerine g-etlrmefe -ıeıebbUa ede. 
m.tyeceğln! ve etmeır:H! JAzımgeldiğf. 
et bir kere r.aba aöy:mek isterl.m. 

VAKi~ 

So(~:=,~ht~~~~i 1 ~~b~!~~ 
dir. Şimal b~tı krnnında bomba. • d l ki • 
tayyareleri gruplanmız Ustünde şıd et e ten t etti 
piyade askeri dolu 33 araba iki Fort va,..e, , (AA.) - us. 
benzin depo~u tah~p etmi3tir. :ıeyden evvel Amerlka,, isimli lnft • 

Kıtalarırr.ız ~ehir~ giden yol· ratçılar cemiyetinin himayesinde, 
lara sıkı bir taarrltZ yaparak 45 Gospel Templede llÖ~le.ılgl blr ısutulr,. 
sahra topunu, uzun menzilli bir ta, Llndberg denılot!r ki: 
top bataryasını ve cephaneyi 
zaptetmi§tir. "Hlllerl ezmek lçlıı Avrupayı iltUA 

Cenup doğu kısmında ise dlla- etmek, Avrupayı ilıtm etmek iı;LD de 
man kı4-"lan N-lyu sahası~ rir. tarlhiD en tahripkl: lıarblni &öze al. 
miş ve 50 mıbay ile er ölü bırak· mak IA.z.ımgeldlğin!, ml\uahaıe taraf. 
mıstır. tarları blse 9571~te cearet ede • 

IK1 ALMAN ALA Yl mtyorlar_ 
HEZİMETE UORATILDI Llndtıerg, hUldbneU ve mlldetaa 

Moskova, 4 ( A.AJ - Röyter: 
Rus'ar, Murmansk şimal li· 

manmm garbmda kain bir neh
rin sahilinde cerey.·n eden bir 
muharebede Alman kıtal~rını e. 
zici tir h~zlır.ete uğr&tnrr-:!~rdır. 

İki Alman alavı Murmans~a 
65 kilo:::rıetrelik bir mesafede bu· 
lunan Tjtza nehrini gcçmiye mu• 
vaffak olarak nehrin şark sahi
linde tahkimat vücuda getirmiş. 
!erdir. 

Bu haberi veren rcsmt Tass 
aj!:.nsı A'manlann firar ederken 
nehri tekrar eeetikleri esnada 
yüzlerce zabit ve neferin nehir
de boğulduğunu bildirmektedir. 

Bu mtiharebede Alıııan zayia• 
tı bin ölü ve binlerce yaralı ola
rak tahmin .edilmektedir. 

Bu1gaı· Nafia 
Nazırı diyor ki : 
Ber '4'8'1D glll 

Makadderatam11 
Mihver deTletlerinin 
mukadderatına biraz 

daha fazla bağla-
maktadır 

tkıfya, ' (AA.) -· Ba-.: 
Natw nacrı ~uiır. .. , Dobrucamn. 

kurtuiu§Unu t.eall mUnusebetıyle Zara 
da söylediği bir nutukta demlıtJr ki: 

"Bulgarlar JçiD bl?' tek yol vardır, 
o da çoktanll\;rl tutt•J:<111n mwı men. 
!aatierl yoluClur. H.cr geçen g1lD, mu. 
kadderıı.umız:ı, m'hver devletl.erln1n 
mukadderatma biraz claha faz!& be,I' • 
iamaıctadrr.,. 

Vasilev, Bulgarları, mihverle itU. 
faka aevkcden •beblerl 1.Zah ettikten 
sonra, Bulgarlann, b'JyDk Britaıcya • 
om tazyild11e boyun etmlyecekleriDI 
s6ylemı,, Bulgar • Sovyet mQnuebet. 
terinden ba!l.!ederken de Bulgariata • 
nm, Moskm tekllflerıne mukavemet 
edebildl~l •e bundaı. aonra da et • 
meğe muvaffak o1acalmı taar1b etmlf 
ve demletlr ki: 

"Sovyet Rusya • Bulgaristan yolu 
ıle Boğazıa.rs ul~ t.Uyordu, lıloa 
kova hükQmrtinln. Sotya hUkQmeUne 
'1940 lklnclt.:t:inde t<:vdl ettiği nota. 
om hedefi buydu. 
vuııev, nutkunu ,et\yle biUnrııftlr: 

"Eğer Bu\ıartataıı Sovyet ıw.ya.. 
nm parlak vastllerlne ka,Pıı.&ydı, tek. 
rar boyunduruk .ıtma girmek tehlike 
sine maruz kalacaktı, Rus kıtaıannm 
Bulgar!atan:ı S'lnne•l. memleketimiz 
iatlkW1DiD 1<1r.& ermesi demek olacak. 

tır." 

Pltnmld ..... kutaJlanmıs için, 
giHderdm pPaıik lllıme kup ilsl 
konıyamk llmilay için, yunlun ~
rmld koruyucıakn yanularrauz ı,aa 
vereceflz. 

tara!tarlauıı. y~aıı vaadlerle .Ameri,. 
kan mirasını tahrlp etmekle, Amerl.. 
kan mll~tinl aldatmakla itlwııl et.mit, 
milletin, hUk!ı.met tanılmdaA almaD 
tedbirler! t.asd.!> .et.medllinl, WWı bu 
tedbirlerin, mrlefik Amerika &mnl.Y ... 
Uni arttınnaga ve urp ihUmallerinl 
azaltmap matuf cto- g&ıterlldiğlnl 

söylem!Jtlr. 

Llndberg ~ aöZ!erf na.ve etmiıtlr: 
•

1Amerlka.\:\ar, ıCUrubWTelaile !l1l • 
kametin sözlerine 1Da1Ulll§lardrr. 1naıı 
mt§!ar, fakat ;imdi aldandıklarını g6r 
mU11Jerdlr. MUdahaıe taraftan tefler 
bilirler kJ, bu tedbirler millete harb! 
ılatllıdaf eder :ıablyetıerlle arzedU. 
mek dUrüsU'iğllnU ~t:11lert.ı.eydi. :bun. 
lardan h\ç blrial tat.Dik edileme~ 

Lindberg, Ruzvelt ile hUkQmetlnl, 
JıAdlselere mani c.lacaklan -yerde, hA. 
diaeıer lka •toılt olı:Dı.kla da Jtham f/Y. 
Jıeml§tır. 

Tahrandaki 
Fransızlar 

Memleketlerine dön
meğe hazırlanıyorlar 
Tahran, 4 (A.A. - 7Aı.nnedilru.. 

ğlne göre, Vişi. sefaretinin memur. 
!1arı Fransaya dönmeleri için 1ran 
hükümett tarafından yapılan te b • 
ligat üzerine ba.vullarmı: hazırla -
mağa ba.~amışlardır. Bunlarm biır 
haftaya kadar yola çrkacakla.ıı tah 
:min edilmekteöJr. Şimdiye 1ta&.r 
buluııınayan KudO. müftüsü hAlA 
1'a.hranda.tlır. Japon elçiliğine dön· 
meğe teşebbüs etmiyeceği talunm 
edilmektedir, Müfti bundan birkaç 
gUn evvel İran hil.kümetinin ken .. 
4iainiın teslimini tal~ etımcai Ur.e
rine ortadan kaybolmuştur. 

İçlerinde Asi Irak lideri Raşit 
~ hükümetine menııup dört beş 
nazırın da bulunduğu Almanyanm 
Iraklı ajanlarmdan mürekkep bir 
grup zannedlldtğine göre bugUnkU 
cumartesi süıdl Tahrandan .ayrıl -
JDJllard.Ir. 

İran zabrtası birltaç şUpbell me
muru aramağa devmn etmektedir. 
.Bunların aruuıda Irakta Ratlt.Ali 
ieyanmı hazırlıyanlardan Ga.molta 
ümıinde bir Alman bahr..ye zabiti 
de vardır. 

Japonya ile Amerf
ka arasında 

Müzakere ere 
devam ediyor 

Tokyo, ' (A.A.) - Japon sözcUaU 
Havas Ajanaının mtimessıllne Japon· 
ya ile Amerika arası~dald mUzakere· 
lerln devam etUttnJ. 11<>yleml§Ur. Bu 
beyanat hiç bir anleıma U:nidi kal
mamış olduğ•!.la dalr Va§lngtonda çı· 
karı ha~lırl ~kzip •Ylem•ktıdir. 

•+eee+eeeeeeeeeeeeeeeee••o•eeeeeeeeee+eA+eeeeee1 

Hitlerin 
nutkunun 
devamı 

Bolşevikliğin insanı ne liale 
getirebiJeceiini gördttk. Bir ta. 
raftan kana SUBamış canavar gi. 
bi ve diller taraftan da alçakça 
ve komilıerlerinin korkuliyle 
caıı>llU bir dütman daima tas. 
vir ettiğiın Ulc:l ve köylll cenne. 
tini bu harp ibittikten IOllJ'a mit. 
yonlarca asker teyit edecektir. 
Onlar bu cennetin yollan üze. 
rinde yüriiyorlar. Bu cennet hal. 
km yqayqr zararına olarak si. 
lih fabrikaın, Avrupaya karşı 
bir silah fabrikuı halindedir. 
İ§ıte askerlerimiz böyle müthiş 
silahlı zalim ve \'ahşi bir d11şma. 
na ka"Jıdır ki zaferler lca.zanmış. 
tır. Askerlerimizi övmek için 
kelime bulamıyorum. ASkerlerl. 
mizin cesaretle, Y\iitlikle, kıyas 
götürmez gavretle başardıkları. 
m tasavvur etmek bile imkans~ 
dtr: Her !!Jnıf asker aynı derece. 
dedir. Yalnız A.1man piyadesi 
hepsinin üstüne çıkmıştır. Ora. 
larda öyle tümenlerimiz vardır 
ki ilkbahardanberi yaya olarak 
2,500, 3,000 kilcnıetre yol yürü. 
müştür. Yıldırım h~rbi denildi 
mi y:rldınm denilmeifo lô.vik olan 
o a.sker'erin baterekleridir. Ma.. 
amafih onların bu hareketlerini 
sür'atte af$&n bir kaç tarihi vıl· 
dırım ricatlar olmmıtur~ Fakat 
bu ricatlarda büyllk mesafeler 
yoktu. Çünkii t<>Plu olarQ.k hep 
deniz kenarlarında dunıluyor. 
du. Bunu söylemekle dUşmanı 
tahkir etmek istemiyorum. Mak 
sadım sadece A 1man askerine 
!§vık olduğu mevkiin verilmesi~ 
dir. Alman askeri irişilenıez 
menkibeler yar.atmıştır, 

Bu cephenin gerisind? yapılan 
gayretler de aynı .derecede mu. 
azzamdır. 25,000 kilometreden 
fazla Rus demiryolu tekrar işle. 
til.meie başlanmıttır. Raylar ~ 
rasnıdaki ~enişlik 15,000 kilo. 
metl'eOOn fazla uzunlukta Al 
man raylannm -genişlifine uvdu. 
rulmllf1ur. We bu ceJ)nenin ~eri. 
sinde daha şimdiden J'8lli idare 
kunılınaktadır Bu idare. eğer 
harp uzarsa, bu muazmm top. 
raklardan Alman bslkmm ve 
müttefiklerimizin faydalanması 
için f~eni yapacaktır. Bu 
toprak1ard~n edilecek 1stifade 
peJ.c büyük olacaktır. B·.ı çevrele. 
ri nastl te8ldlitlandıracağmm. 
dan iimae ı$ÜP1ıe edemez. 

Artık bugün, elimiz.deki cep_ 
hane ile maplQp edell)iyeceğimiz 
tekbir dUşman bulunmadığını 
biliyorum. Diğer devletlerin m~ 
a.zzam pianlan, ne'er yapmağı 
tasarladıkları hakkında söyle. 
nenleri bazan ,azetelerde oku
yon;anız. milvarlar.a varan para
lardan bahsederlerse, aziz va. 
tandaş!;.Tım size fJU söyledikleri. 
mi hahrlaymız: 

1 - Bu savaı:ıa bütün bir kı. 
tan·n lrn":Jvetlerini tahsis ettik. 

2 - Biz sermayeden değil iş. 
ten bahsediyoruz ve bu işi yilzde 
viiz bqarıyonaı. 

3 - Eğer bundan b3hsetmi· 
vorsak bu. bir teY vapmıyoruz 
demek değildir. 

Sil 
1 
1 
s 
~ 
1 
1 
1 
SES 

Ha~ tırru tı I .,,,"Jde) 
Bulgarlardan 19 kişi ölmüştür. 

/rmıanWardan Jı:aç kişi öldllğll bel
li de~ll ile de kayıpları pek bil • 

pilskilrtillmüş ve düşmanın 13 tan· 
kmı tahrip etmistir. Tahir ile Zühre 

Di~erlerinin de bizim kadar 
iyJ yapmasını bildikleri belli. 
On!Qr mukavemet edilmez tank. 
!ar vamvorlar. 'Bu tanklar bi. 
zimkilerden daha .sür'at idir. d~ 
ha iyi zırhlannuı;ıtır. daha iyi si. 
li.hlandırılmıştır ve benzinsiz de 
yürürler. Fakat eavqa geldi mi 
onları devirdik ve fırte kat'f oJq,n ı----
da budur. Ve gelecek sene yUrQ 
vecek. atefş edecek, uc:acak ma. 
kinelerimiz bu sene yürüyen, a
teş .eden ve u~an makineler ol. ytlktllr. 

Taarruz eden Yunanlılar, beş 
yas kili kadar ·rardJ. Hepsi de iyi 
lliWılanmıadı. Bunlar SeHi.nlk ~ev
rcsJıden ve Stroumanm hattam • 
dan gelmişlerdir ve başlıca hedt;f • 
leıi Kaat, Adousta, Prochen ve 
Plevna köyleri olmuştur. 

Yunanlılar bu köylerde hallu 
Bulgar idaresine kar§I ayaklantlır. 
mak istemi.cılerse de muvaffak ola
mam·cıJardJr. 

8ofy3, 4 (A.A,) - St....fanl: 
Resmen haber verlldlğine göre, 

28 • 29 eylül gecesi, Yunan arazi
eind~n gelen bir Yunanlı çetesi 

Emir Abdullah 
Arap lejyonunu ingiliz

lerin emrine verdi 
Berlln, 4 (A.~.) - D. N. B.: 
Maverayı ErdUn Enıtrl Abdul • 

lah tarafından imza edilen bir ka
rarname mucibince "Arap lejyonu" 
ismi verilen Maverayı Erdiln ku..-. 
vetleri memleket haricinde b"le 
lhgiH.zler tarafından hizmete alı • 
nabileceklerdir. 

Bu sureti.: Emir Abdullah Arap 
lejyonunu İngilizlerin emrine ver-
mb olmo.ktadır. 

mabııllf Yunanlılan bir araya top. Amı"ral Darlan lamağa ve Drama havarsindcki 

BOVOK AŞK MASAL 
Yazan; CSKENDER F. SERTELLi 

Yeni fe~rihndan 
bir parça: 

".5enln gönlUn oıaa heııi arardm. 
Saçlarını •.eı Uı :eaır tarardm. 
Yine Züllrrm ayrı•ma!U!a muradm. 
Niçin ~eni at.t,ıere M3ndrt'dm?,, 

Hicri altmeı uır ..-ı~talaruıda Dl· 
yarbakırda hlllUlm IÜ1'eD ::A.tabek 
devleti hU!<Umclar I\u~:ıettin zama 
nmda Yll§&Jıkl&J'l &adla oıumyı bu 
halk mas<\l!llı o denin .b(ltUD haını
leri, akml•r• •f fltleııre ~~mlerllf' 

m·vacak!ır. 
Bu harp bitiği vakrt, bunu Al

man askeri, ml'letimizln tama
mını temsil eden askeri kazan. 
mış olacaktır. Ve Alman aske. 
riyle birlikte vatan ve onun mil. 
yon!arca f~isi zaferi elde etmiş 
olacaktır. Bu harp bittiği vakıt 
evvelce olduğundan daha muta. 
assıp bir nasyonal - sosyalist o. 
tarak döneceğim Bu harpten 
eski parti proe-ramunıa dönece
iim ve bu ı>rosmmım ,ı~ekleş. 
tirilmesi bana ilk günlerdekin. 
den be!ki de daha ehemmiyetli 
gibi geliyor, 

bazı kas&bala.rm umumi bin:ılarmı 9 Bl .. t-, lf •-
ele ge~irme~e teşcbbUs etmio;ler - Nazırlar toplanbsmda u-.u:..C eırAU Ciimriik varidatında 
clir. TUfcklcrle ve mitralyözlerle izahat verdi Per,811118 pal fazlalık var 
mOsellll.h bulunan bu <:Ctclerlc ma-
hallt kuvvetler arP.StJıdıı birlmç sa. l'işJ, 4 <A •• ) - Ofi bildiriyor: H A B E R Evvelce de tahmin edildiği gi-
at 11Ur~ bir ç:ırpl!'mla olmuc:tur. Am ral Darlan bu sabah naz r • bi latanbul glimrll)tleri varida-
Her iki taraftan ela ölenler vardır. hır toplantısında işgal altmdakl •• 

1 
l nda tak• tmda bu ay, g~n aya nazaran 

~e::u:;;~~lde dağaıtılmış ve ~l~~:~~~ ~:rr:ı: ~::;::ı~·fı1ea!;·: lsu un arı . . ıp ~~~~!bir faz1alıkkaydedil 
Re&mt makamat, bunların suç I r~":n.clcr: hakkında izahat vermic;- edeceks nıı ~ onların bırı~ruesıne mani oıo-

1 
Eylül :ı.yınd.;ı. fshı.n·>u1 gilm-

cırtak1at"DU aramaktadır. 1 tır. .rükleri varidatı 1.77~.000 lirayı 
Htr tarana nizam ve asayiş u..- ı Bu aon mesele hakkında huauat 

1 
~ ...... .._~_...., .... ..,...,.,....,.,.,,...,.,...,... .... ..,..,._ .......... _.. blihnllftur. Bu ımlktar, .aAutos 

•ez ilde edilmiftir. bir teblll beklenmektedir. ayında 990 bin lira idi, 



·~- 'i\İHAYE 
181ki ecel, belki bıçak·! .. 
~~uçuktan KENAN HULOSı 
•• -"llltı cıv dokuza kn- knç dakika iç.in konu§J?lndı. Kalın 

ğ itin llrını dolaştıktnn parmaklan arasında onu maharet
~lj ağ l geçer<'k ceviz, le sanyol'du. Siyah kasketı biraz 
~ a~Jarından birınin daha gerideydi. Yakasını açtı; ve 

baı l~'Urfiyorduk ki iki bağda.~ kurdu, Sonra bitim çifte-
~:rırlli. ilııınlZl birdenbire ye doğru baktı: 
\~: - Çifteler ateş pahasına çık-

ı:ı. ttJrı mış beyim, dedi; sc>nin çıftenin 
bb:t'l 0ı;~a.kd~di, bağ bek- markası ne ki? .. 
"GyC8hı.i · - İngiliz m:ıh, dedim, 

• h ~ka birJa~- - İyi! dedi! ve birclenbiıc: 
t ltulalt~laz köpegimn:, "Ynnn maı1kcme~e çıkıyoruz!,, Ji
~at . tını d ktl, ve Yl' konuştu . 
'tı> bl tincir; ellerimiz- - Niçin be Etem ağa?. 

r İkı Wd H' H ~· ctıni n ı; sonra - c! ani açık (!Özler-J~n bi-
~ c Yl'n adımlarımız. rinin gözUnU kapadık da .. 
dııdu~Üt~ b~larok dur- Sigaradan bir ıçim iiflodi: 
~ ıncı defa Kur- - Bır ny olu;;or, dedi; bir tizüm 
~ tn itibaren bulun- s'llkımı yUziınden... Üzerime ta 

tı.;~c g~:oğru bir makam &tmma, bıçak cekrneye kalktı bL 
~. ' "e biri: ri.. bir ağacı kendine siper cdl· 
tıı ~ ~rıya! diye hay- yor, taşlan öyle ı:ıtıyordu. Bir nr-a
~~· bi tlZerinde ellerile Jık büylik bir tanesi omuz ba ımı 
~~o~ tarartnn da yü- sıyırdı ki, tam geri geri knctığmı 

'tı\ı : _ u~ sıra, çifteyi ateşlemi im! 
lan "1.&. dedi· belki - Ah, dedi, başon ! Ducıakları 

~t hıla~adı bizi! ve burnu bırclenbire dağ.lmıştı. 
ı..:i'liıı rkçıı dağılan top. Sağ avucu ile gözlerinden birini 
~~ ltak bır topraktı; hiç baEtınyorclu. İş mahkemeye düş
)'!]~ tşın~an bir top· tü. Şimdi de, -bir saniye dur
>'lll'llıııcıt a ~falnmyor, da- du- tamam, dedi; keşif raporu 
~ h.Pra.! için bl.7.c mani o- için r,eliyorlnr. 

c lııa !ttan kollanm ö- İki atlı öniımU?.de dizginlen kıs-
tl'tlt g ~ asma dallan- tığı zam:ın Etem ağa nyakhınmııı. 
~ldt:1Yor; yola çıkma. tı. Rengi sapsarıydı. Müddeiumumi 

t~il bu muavinliğini yapan biri: 
~ : sıralnrt!a birden· - Hazır mısın? dedi. 
~-d~ Siz· •- - Evet! lşte şurada: kulübe· 
~~Un 1' YlDDnadım val- nin arkn.smda oldu. 

da b ' Dört a.dnm yavn.5 yavaş yi.lrildü. 
~!~tiJı: ~.çiftesi var- ler. Etem ağş. önde yürUyor; ve 
~ lerı lttiğı siyah kas- yol gösteriyor gibiydi. Çifte!'ine 

Clj g e bukle olmu.'j bir !!ımsıkı sanlm.ıştı. Parmakları ise 
~r~Ul ordu; ayak- garip bir şekilde tetikle oynuyor-
~ 1Ylce tozlanmış. du. Saat on sularıydı. Yağmursuz 
'~ 'ğa, <led· • bir gök altında tozlu sallrnn yap -
~~ ff ım, bırnz da·· riı.klnn adeta uyu.~uştu. Beyaz 
~~ "tı 1 

lcH çevirecek- )ahut siyah tevatir Uzilmleri yap-
' lı:eklik ?"akların gölgesine doğru büzül-

~ ? ı rnl n.vlıyoı uz müslerdi. 
l' ç~~ oğluns çifte Müddeiumumi muavini elındeki 

"3 ltdi. f r nıi ?. bir l'aporu kısa. bir muayenedl'n 
~tı' t-~t yüzüme gaı. {;'cÇircli; araziye kısa bir göz attı: 

otıı' Q()nra: - Zn.nnedersem, dedi, ,·akanın 
ı l'zrıaz ınısmız? diye fam olduğu yerdeyiz! 

1,_ Etem ağı:ı: 
lir ~'"""lllıyacağız, dedik, - Evet beyim, dedi, §U ağacı 

~: ı ~an Peşinde dola- d{lerllyordu. 
h~r: l - MUkemmel! şimdi ağaç ar
~"il lllt~lt Pazar bu taraf- kasındaki kütük hedef olduğuna 
~~~ı bit;1.~lıyacak. Hal'- göre hMisenin nasıl geçtiğini an
~ kg, .için almdi bi· lıyacağtz. Çiften dolu mu? 

t~ ·UUiklerine düşer- Etem ağa çlftcnin dolu hakika-
d_ tıı, tine bir kere daha inanmak istiye-
"' L"'<tl't Ca · k k--'· ~ ~(llıııı~ı tip adamlardır. re mu: 
·~~ilk onlan böyle - Dolu ibeyim! dedi. 

'lıı eılQ11~,_bağ!nr sayfiye- - Şu halde on iki metreden 
f! ak1l'I nisbete gece kaçarak ateş edeceksin demek o-
~'ıuİlJt lnccburiyetinde • luyor! 
dt., dört~taknsı ise ek- Etem ağa cevap vermedi. Müd. 

''lll!~·ıı kılomc>tre geniş delumumi muavini ile iki arkadaş 
~ ~ b·r<' olur. yolun saf;rınn çekildiler; ve oncı. 

~v S.hara sardı, bir (Devnm' 6 ncıda) 

~k~DIN-FAVDALI ~ 
1sıı ve yağsız fakat 

İey~ lezzetli yemek 
~L erı• l> 
1sttıJ>· athcan. tabağa öyle çekilir. üstü. kabu· 
·~~~-;- Birinci terti'bi ğu soyulmuş, çekirdeği ayıkları.. 
ı ~ kab v mış kırmızı domates par~laıiy· 
~lı .k Uı_ru soyulmadan le süslenerek domatise lüzumu 

kd(l lt~e sokulacak, ya kadar tuz, üstüne de doğranmQ; 
~l.liı SOn ab edilecek. İyi· ınaydanoz. yeşil lbiber, konık su· 
~llıl 'tec;h;f'l çıkarılıp SO- yu, yahut sirke gezdirilir. 

ıı dUJtta ecck, bir ıtabak• 3 üncü tertip - Bunur. bir ü
bj ~ab~ sonra <la elle Güncü tertibi de vardır: Pa'f.lı. 
~ lcfl arı sıyrılıp alı- c.'l.nları ezerken içine tuz ve ıs· 
hı; ~~konup lbir tah- lanmış ekmek içi katılır. Hep 

~~;.l'adan rtI. birlikte ezilerek tabağa çe..l<ilir. 
'.:.~~ t~i P"-tJıcan kebabı. UstUne de biraz ufala.nnırş beyaz 
&la0l~llş bine geçilebilir: pevnir, evvelce ici alman ekmek 

~'l!atheanları erer- kabuklatiyle patlıcan ezmesinin 
'~ısa{ _bir dis de dö· üstün~ serpilir ve afiyl'tle ye_ c· ilave olunarak nilir. 

~~ ,_,h ınl<o üzerine yazı yazmak için 
~ ~I l'İt' 
ı "kaısi 'Yet nuhası. bir rekkcp hasıl olur. Bununla çin· 
~a c·~un alıp bunları koya her türlü yazı ;vazılabilir. 

~ 1 !l'leli Bir mü- · 

) (: ~ Kızkulesin deki Fener 
"t l~~ l<ızkulesi'nde fc. tidad peyda olmuştu. Bu yüzden 
''eleyin Marmara• 1720 yılının bir Rcceb ~ecesi kü
t~.~ ta an gelen ~emi1er çülc lbir kMlcımla tutuşmuş ve 

\ ~ıJtırı:flannı görmek- bir maşala gibi alevleri yükselin. 
~· ~hı· <:ekerler, bliyük ce şehirde gene ıbir yangın oldu 

tbi11l ~e 1ke geçirirlerdi. sanılmıştı. 
~~ıı~ltızıt~ftı?abçesinde o!· Bundan sonradır ki Feneııbaiı· 
~~~ "llq1111 esinde de: bir fe.. çe.sindeki, Karadeniz boğazında

~lııt b~ol'tn·· Vaktin sadrfi.7.a• ki fenerler nasıl kargirse bunun 
~"1.ı ~t' 1t' lt~~· Ve kulenin bir da öyle yapılmasına fcrro&.:ı <:ık
\' ~ ~~ ıl veri yaptrt'I- mış ve, &aş:it ıtan1ıine göre, cam
h~b-ı f Yakılmıya başla.· Jarmın çerçevesi bile mermerden 
d~rı ener kulesinin üs.. yapılmak ve üstüne kurşun kap

t ~r:ci?; alu;aptı. Bir ild Jr bir !hamam ktibbesi kapatıl
llarıa <'~ 7.eytinvaf{ı hu- mak suretiyle yangın ihtimali 

Yıp tutuşınıl~ is- bırakılmamı§tır. 

y \ I\ J 'l' 

IJ __ ı_ş .. a_n_n_a_u_a_ı_a __ r _ 

liı'ylioz l:~\'ll•ııd•rroc l'lll'ınıırlu mnd.ı 
Jl.:\'lcncnler: 

Beykoz Yalıboyu No. 13 tc memur 
Kllmuran Alpsan ile Nnr!D Saver, A 
nıı.dolulılrar Pazar sclrn.• No. 53 tc 
TUcc::ır AIO.ettln Sull.'.l ı foe Ftrdcvs 
Sıırsağ, Deykoz Tepe sokak No. 26 
da mcrıı•ır Reşn! Tuııçltc:J ile Zehra 
Salcr Ano11oıuka.·ııkt .. J3q ça"'Ull H '' 

kı Knn:>ay ıle 5.,.,lha Pı. nlak, ıı::nn 

lıca Tt'peU,,iJ :Ne. 46 d:t 1 ı Nu2:ıf 

Denizer ile Hatlc, Gilnd n, Çub11klu 
Cami s:>kek No. ôl cı.- mı-mur Niyazi 

Nazkal ne Sam!yı Ş. t.'~. Pa!'abah e 
Ycnlyol No ll rle U'-laıı:::ı Ali Alar 
ile .'el"ut lknll Po~·•"'l"çe Sıtılr sc. 
kak No. 16 da i~l'I Mustafa J{nrııka 1 
ile Srllm() Mutlu. Paş. 1 "' !:<l Karaba 
yır No. 32 CP lşç· M:ıl'nl' t 'Mıı.rnş 1 
Klı.zınıe, B~: koz .Mol•d B"ytn, arka 
ıokak No. 'J8 tc ~l)'l!.S E'ltknş il Ne 
iııyye Raınıızan, Sl!llU~t T<'J'IC çlfll!kt 
Kllhya ReC"D Drama ile "'-Y~C' GULstlm 
A. Kanağn Balıı:cı Hıı•im ile Aliye 
GUzel. Beykoz Nur QJ'1 r.•; No 17 c!e 
Mual!im •r::.ıfit Ç'.etln ılc Maıdc Ma. 
can. 

Unive-rstle rektörü 
Ankarada n döndü 
Ankardya giden niversıte 

Hcktörü Cem.il Dilsel, dün şeh
rimize dönmüştür. Ankarcı<laki 
tcmaslan etrafında kendisiyle 
gönişen bir muharritimize §Un. 
l~rı söy'emiştir: 

"-Her ders yılı başında Üni
versiteyi al:lkalandıran i~ler iciıı 
vekfıla~Je terua.s etmek üzere An· 
karaya gittıt:'1.m gibi, ıbu defa da 
bunun İı'in gittim. Gerek yeni a
çılacak klinikler, gerek ilave edi. 
lecek profesör, d0<.ıent ve asi"• 
tanlar, talebe için yurt mese1e· 
lcri etraf mda v.Q.kİ olan müraca. 
atlar ve teşebbüslerin neticeleri_ 
ni sayın vekilimiz izah edecekıtir. 
Aldığım neticelerden memnun o 
lnrak döndüğümU kaydedebilir
siniz." ----o---
Muşamba fabrikasın
dan para çalan adam 

yakalandı 

Osman adında birisi. birkaç 
gün evvel, Hasekide Suphi a
dında birisinin muşamba fahri· 
kasına iş aramak üzere gitmiş, 
müdürle konuşurken, müdür ice. 
riki odada telef onun çalması ü
zerine kendisini •almz bırakarak 
telefona koşmuştur. 

Osman, ıbu sırada masa üze
rinde duran 200 lirayı çalınış ve 
kaçmıştır. 

Hırsız, para ile kendisine elbi· 
seler almış, akrabasına ihediye.. 
ler dağıtmış ve nihayet 'J)a.I'aları 
tamamen yedikten sonra dün 
yakalanmıştır. 

Osman, sulh mahkemesi iarn
fından tevkif olunmuştur. 

Acele satılık Arsa 
KartaJ Maıtcpesloıje, l(uruc şme 

üevkllnC:e Bağdat caddeslnde 2 dnkl. 
ita mP.aatede 544 metre murabbaı ar
sa acele olarak satılıktır Tallpler'.n 
Yakıt gazetesinde Adnar Evc1mlğe 
oı O rııcn ati c.rl 

Ramaz&iı ıii<i'aıar •. ............ _ _..,,.,. -
Acele iJe 

Nnsı'1ttin Hoca o akşamki if
tar için J,qm5u'armdan birinde 
nefis vcınc-klcr nişirildiğmi ha 
ber ahnc:;\ l>::lR bir zarf alıp tanı 
ifter zamanında komşunun ka· 
pısım C'n)arak i~<'ı'i girer. l~ ı:;:ı. 
hibine: 

- Sıze gayet acele bir tezke
re ~ctirdim .. diye zarfı uzatır. 
Hemen ofraya oturup büvük l>ir 
iPtnlıln }cmiyc koyulur. 

iftardan sonra z;ı,rfı acan ev 
sahib' i~indc bir Pey olmadığını 
g-örllnce HO<.'aya sokularak der 
ki: 

- lloca efendi! Acele bir 
tezJ:cre getirdim, diyordunu?.; 
bunuıı iC'indc lbir r,ev vok 1 

Na"r~tlin HoC"~ı: 
- Vnllahi ef~ndim, c kadar 

aceleve ım di ki, tezkereyi zarfa 
koyacak \;..kit knlmadt! der ... 

> 
Pazar 'Pazar tesil 

) I. teşrin,6 l. teşrin 

~ i~mauuı ısı l~unaı,aıı ı ~ ı• 
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Vakitler \'as:ıtl ~~Z'.:.!1, Vasatı bzanı 
GUne .. 1ı. 
doğu~ il. o 1 ı 2.1 :t 6.02 12. lti 
O~lt· 1'?.02 fı,J6 ı2.02 fi.il! 

Jklndl HU? 9.81 15.16 !).82 
Alı~ıım t7.4G ıı.0tı 11.u 12.00 
Yatı 19.17 ı.so 19.18 ı.so 

lmıuık 1 28 10 St 4.U 10.89 

t zmitte sinemada 
yangın 

lunlt, (Husu.si) - Evvelki akşam 
toebrlmlzde Halk sinemasında (Bir 
Kavuk Dcvrıldl) 1'1lmf oynarken yıın
ı:;ın c;ıkmıg ve makine dairesi ile film 
yandıktan s ınra yangın itfaiye tnra 
!ınden söndUrUlmUştUr. 

Zarar, 3 oln lira ltadardır. 

İstanbulun kurtuluşu 
Beyo~lu llalkevtnden: 
İstanbulun kurtuluşu mUnasebeUle 

G.10.941 Pazartesi gUnO saat 17.30 da 
Hıılkevimızin Tcpcbaşrndakl Merkez 
biııUında bir toplantı yapılacaktır. 
Ru toplantıya herke .. , gelebilir. 

ı - 1.sUkllU Marıı~· 
2 - Söylev. 
3 - Trlyo Konseri. 

* * ıt: 
Ul'sU.ta 11 tllte\•lnden 

l İstnnbulun ku:tuıuı bayraını 

mUnasabctlylc bı.:. mevzu Uzerlne 
emekli blnbaıı tario öğretroenlerin· 
den Bay Vahl Ölmez tarat"riıdan bir 
konfcrnns \-erllecektlr. 

2 - Göstmit Kolumuz tarafından 

"Saadet Percksl., tcmf!ll edilecektir. 

Hnlkrmrzm Hava Kunımıına mil· 
)onlıırca yardımda bulunması, gllkle
rlmb:I, kısa bir zaml\D lçlnoo yenil· 
ml"Z knnntlarla doldıırucağuru:ı.m müj 
deci ldlr. Pltrc ,,~ ZekAtm ;rmıl yar
drmlıır için 'esile hıı:ı:ırla.dığını unut. 
nu~nlım. 

80 l:Ç 1\Ö5EL1 ŞAPKA 

(Biz, hakikaten onu zaptiye müdürü zannetmiştik.) Eğer 
hanonefemli yatağa girmiş olsaydı_. neler o1~aktı düşü· 
nün " 

'.Aş'çı: 
- "Hey, buraya ibak.? dedi. Senin için bu kadar söz 

söylemek yeter. SaÇma sapan konuşuyorsun. Ya! E\•et, 
l\listress Fraskita, Lukas hanımın odasına niçin girdiğini 
ıza.h etmek için itirafta. bulunmak mecburiyetindeydi. 
Bunları duyduktan. değirmencinin de kelimeleri boğaıın
dan geriye yolhyarak ağzını şapırdattlğını işittikten son
ra, hanımefendi elbette kendini tutamazdı. Jtiraf edeyim 
ki ben de ağzıma geleni söyledim. Değirmencinin gözünü 
patlatmıya da hazırdım. Bilirsiniz ki l\fistress Fr..ıskita. 
kocanız da o!sa, !böyle ıbaşkalannın odasına girerek teca
vüzde lbulunmak .•.• " 

Kapıcı, hatibin önüne atılamk: 
- "Sen de bir gevezeden başkQ. bir şey değilsin .• di· 

ye bağırdı. Daha ne söyiiyeceksin. Nihayet Mistre.ss 
Fraskibı beni dinleyiniz. Hadisenin sonuna e;eliyoruz. 
Hanonefendi kendine yakışan şeyi yaptı ve söyledi, Ü 
züntüsünü biraz hafifletince, ke.deri, değirmenci Lukasa 
terketti. \Te kafasını zaptiye müdürünün kötü hareketiy. 
le me.şgul etmiyc başl.adı. Sonra aşai; yukarı şunları 
söyledi: 

- ''Değirmenci Lukas, niyetinizin çok kötü olması
na ve benim böyle şeyleri affetmek adetim olmamasına 
rağmen bir müdde:t i~in ikarınızın ve kocamın kendi. kur• 
ciukları tGzağa dü~tiikleıit1€, ve ibu elbise sayesinde onla· 
1'3 mukabele ıbilmisilde bulunduğunuza inanmaları lazım. 
Onlardan alacağımız en iyi intikam. sonradan kolayhk 1a 
izah ed1>bileceğirniz lbu oyunu oynamakla mümkün ola· 
cak." Bu b~tiynr düşünceye saplanan hannnefendi ve 
değirmenci Lukas .beyefendi eve döndüğü zaman ne ya. 
pacağımızı, ne söyliyeceğimizi fbi.zc öğrettiler. Sansann 
arkasına on bir yumruk yapıştırdım ki ihiç şüphesiz öm
ründe Saint • Siman ive Judas günlerini unutmaz." 

Kapıcı sözlerine nihayet verdiği zaman ihanımelendi 

l~•Wrmllmll:lllE•'K~~:!9 .. -.0..,.;ıı~~;~ıı:nı .... ;-.ı...-:~··g•M_.~~~·•ILE:ıo:;ı::ı~!i191~--ııml .... ~ 
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Jwve ce, aylaı-ca camekanında 
guzclkşnıe, gcncleşme ilaçlarını 
teşhir eden en büyul~ eczahane. 
nin camekiınına reni veni kava
nozlar dizilmi~ ve bunların uze 
rine id harflerle şu ibare yazıl 
mı~tı: 

"1h ti y ,ır' ıyacak~ınız.. I<'~ka .. 
fhtiyarladığınız zaman <la saa• 
detten ıızaklaşmamak irin .. ," 

Btiyük caddeye (.'Jktı~ı zaman 
Teodor Zuifeld ~hrin en mcş • 
bur falcısı "Fatma'' nın reklamı 
olan büyük tunçtan elı yerinde 
RÖrmedi. Demek ki l"ekabet kal
mıyor ve rekabet kalmamakla 
Zuifeldiıı mahvolması yaklaGı · 
yordu. Fakat niçin §U Cinciarel 
yavrularını \'uvadan atmı~tı? 

. • • • ı • • . • . 
Budha müessesesinin meclisi 

ıd'1ıre odası lebalep doluydu. 
Fevkalade lüks Aka.iü masanın 
üzerinde herkesin yeri bir blok· 
not, bir stilo ve bir sigara tablası 
ile tayin edilmişti Yalnızca mec 
lisi idare §?..alarmdan biri yoktu. 
Tahviller düştüğü ilk gün, ken
disinin ve k~rrsının bütün servt• 
tini ka\'beden bu meclisi idare 
8.zasıntn yerin,2e şimdi j<:in<le 'bir 
buket mor menekşe bulunan bir 
bardak bulunuyordu. 

Piyer Sen Silvenin yeri tama
men boştu. Zuifeldin oturduğu 
koltuğun tam önüne bir telefon 
yerleştirilmişti. Teodor Zuifeld, 
her ~ün aynı saatte Pitsburgdnn 
telefon eden Piyer Sen Silven ile 
görüşüyordu. 

!ki uşak Teodor Zuife'din ar. 
kasından kapıyı kapadılar. Teo· 
dor zu'ifeld elinin :oı~kin bir ~ıare
ketiyle odada mavi bir bulut ha
line gelmiş olan sigara dumanla_ 
rmı dağıttı ve aspiratörlerin ça 
Jıştırtlınasını emretti. Bütün 
meclisi idare 8.zaları sanki emir 
kendilçrine verilmiş gibi sigara
larını söndürdüler, Teodor Zui· 
feld koltuğun::\. oturdu: 

- Biraz gec kaldım efendiler, 
dedi. Affedersiniz. 

On iki 8.za kendisine ibiraz 
havret ve sual dolu nazarlarla 
baktılar Teodor Zuifeld içtimaa 
gelmesi~e imkan olmıyan azanın 
matem çiçekleriyle donat1lrnış 
olan koltuğuna ibak~rak: 

- Arkadaşlar, dedi. Şu günle 
de bütün başımıza r:elen hadise· 
!et karşısında ben ook küçük ka• 
Iıvorum. Siz.e şimdiden söyliye
vim derhal vaziyeli km-taraca· 
ğımı ümit etmiyorum. Fakat siz. 
!erden de rica ederim, böyle bu 
kadar ç.Q.btık. acele hareket etme
yln ... 

Ve Teotlor Zuifeld yerine geç· 
ti, oturdu. On iki aza da yerleri
ne oturdular. Meclisi idare aza. 
!arından biri sordu: 

- Son piyasayi biliyor musu• 
nuz? .. 

Teodor cevap verdi: 
- Dündenberi hiç bir şey de

ğişmiş değildir. Budha tahv.ille-

rı Nevyork borsa~mda muamele 
gJrmedi, Loııdrn .borsasında d, 
pGk z iı? yapıldı. Öyle zannedı. 
l oru m ki büyük b · r u talıkla i • 
daı-c etmekte olduğunuz salıteyi 
sürmek teşkilatımu~ bu dünya· 
da. hatta öteki dünyada da oldu 
ı!u f!"ibi bütün sahteliklerin ma. 
ruz bulunoukları tabii kanunlar; 
itaat ediyor. lşte parlak bir in· 
ki~ devresi ge<;irdikten sonra 
sona enniş bulunuyoruz. Bakı· 
katte sahteltfırlık gibi aynı para 
bole uygun olarak hareket etmi. 
yor mu? Sahtekfıı hğm neden 
bu tab!i kanunun dııJında kn.lma
sım talep ediyorsunuz?.. Sahte
nin, sahtekarlığın hususi bir im
tiyazı olduğunu mu zannediyor_ 
sunuz? Bugün dilny•da ilfı.lılar 
dUşüyor, melekler, şeytanlar dü· 
şüyor, kayboluyor. Dünün §CY
tanları bugiin kimseyi korkut -
muror. Bugün kimse, dünkü i _ 
lahlara hürmet etmiyor. Her 
gün bir yıldız parca1anıyor, gü· 
ııeş biraz daha soğuyor, eskime
deni memleketlerin bugün sahra 
olduğunu ıgörüonız, eski (iark 
mabetleri bugün Am(lrikanbar 
olmuştur. 

Kauçuktan sünger icat olun· 
duğundan'bcri, sünger ismindeki 
deniz mahluku suların dibinde 
rahat yaşa.mıya başlamıştır. Bu 
şekilde sünger felaketten kurlu_ 
Jurken arılar en bü}iik felakete 
uğramışlardır, Çünkü arının iğ· 
nesindeki zehiıin romatizma te
davisinde şifalı bir ilaç olduğu 
keşfedilmiştir. Şimdi a.rının hür· 
riye1e, saadete kavuşması için 
doktorların bu kere lbu zehirin 
zararlı olduğunu ve mrnatizmn.. 
yı tedavi etmediğini yumurtla
maları lazımdır. Eğer ~ünün lbi 
rinde annın yaptığı balın ıkans 
re veya uyuza sebebiyet verdii' 
kesf olunursa o zam;ı.n arılar ta. 
mamen kurtulaca.~Jardır Sonra 
emni}et ~ertibath traş takıml -
rmın icadı oa .. ., 

Teodor Zuifeld'e güm~ b" 
tepsi içinde bir telgraf getirmi 
]erdi. Telgrafı açtı, alenen okt 
du: "Budha tahvilleri 115 dok 
ra düşmüştü ... " dev~ etti: 

- Emniyet tertibatlı traş ms. 
kinelerinin icadı çakı <:atışını a 
zaltmıştır. Buna sebep, evvele 
hn.lkın çakı ile traş olmıken bu 
kere traş makinesini tercih et· 
tnesi de~ldir, Hayır, halk evve'. 
ce de ~r ile traş olmuyordu, 
fakat lbu mQkinelerin icadından 
sonra herkes kurşun kalemini 
jilet brça.klariyle yontmryn baş
ladı ve çakı sat~ı düştü. Aristo
dun felsefesine gelince ...•. 

Yeni lbir telgraf getirmişlerdi. 
Bu te~ta. da, Londra borsa· 
sında Budha tahvillerine fiyat 
verilmedi ve bors;ı. iharici iş ı.va. 
panların, lbi.re.r lira eksi,ği11e tah• 
villeri ıtopladıkları bildirliyordu. 

Teodor Zuifeld devam etti: 

( 1.lf;,ııf!l>ıl um.) 
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veğPnimin tayin emrini öğrenmek istersen .... Fakat şim· 
rii <iaha fazla söyjiyemem. Yalnız ka.!drğunız zaman te· 
ft.rrüat hakkında malfunat veririm. Bu hususta h~nnne
fendinin önünde izahat vermek istemem " 

Zaptiye konağında !hakiki kuvvetlıı !hanımefendide 
olduğunu ıınJıyan ve. hanımefendinin ~eveccühünU kazan. 
mak için acale eden Senor Ju~n lApez: 

- "Mistress Praskita'nın bütün söyledikleri doğ· 
n•dur!'' dedi. 

Efe._l!disiniıı yolunu takip eden Tomy: 
- ·Her keliruec;i aynı hakikattir," dive ilnve etti. 
Mi.trcss Fraskitanın izahatta dahn ıleri gitmesinden 

~ok korkan zaptiye mUdürU: 
- "Her kelimesi ... " diye tasdik etti. 
Aşikar olan hakikate kendini terkeden de~irmenci 

Lukas: 
- ''Demek masum un! dedi. Praskitam, benim Fra 

kitam ... Sana kar§ı yaptığım hatadan dolayı beni affet ve 
Eeni öpmeme müsaade et." 

Değirmencinin karN !:endini kocasından sıyırarak: 
- "Ycıoo!! O da başka. bir bahis, dedi. Beni öpmene 

müsaade etmeden cwel senın bana vereceğin izahatı din-
1 meliyim." 

Dona Merccdc : 
- ''Hem onun için, hem de kendim için İ?.abatı 'ben 

vereceğim.'' dedi. 
Znpliyc müdüı·ü nıevkiini tekrar elde etmiye çalı_ 

çarak: 
- ''Bu izah~ti en sonra dinlemek için beklemekte· 

•im " demek lütfunde. bulundu 
·Hanımefendi hakaret dolu· bir tavır1a arkasm.ı Jtnca· 

sına dönerek: 
- 'Fakat bu izahatı bu iki celltilmcn elbiselerini~ .... 

ğiştirmeden vernıiytıt't~im. Dc~irdikten BOnra ~ile bu 
izahatt yalnra bun':m dinlemiye lffyık olan~~~ 
ğim.'' dedi. 

Değirmenci, »'Pi!• mlidi.ı~d9m'11li~ ao-
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1 Haftalik Radyo Programı 1 
5.10.1941 

8.33 Hatlt pro~nm, 8.45 .Ajans, 
9 00 Hafit program, 9.30 Evin saati, 
12.33 Saz eserleri, 12.45 Ajans, 13.00 
Türkfiler, 13,30 Salon orkestrnsı, 

18.03 Tango orkestrnsı, 18.40 Fasıl 
heyeti, 19.80 .Aj:ıns, J9.45 Serbest 10 
dakika, 19.55 Film muslklsl, 20.15 
Meslekler konuşuyor. 20.80 Kanşık 

arkılar, 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 
Oyun havalan, 21.85 Ankara at ya· 
rışlarmm ncUcelerf, 21.45 Dans mü· 
zlği, 22,80 Ajans, 22.'15 Spor servisi. 

6.10.1941 
1.33 Hafi! parçalar, 7.45 Ajans, 

'i.00 Hafif pe.rçalar, S.SO: Evin saati, 
12.33 Suz.lnıı.k ve Karcıgar m:ıkamıa. 
rından narkılar, 12.45 Ajans, 13.00 
Muhtellt mıı.kamlnrd:ın §ıı.rkılıı.r, 13.30 
Karr§ık program, 18.0:! Dans mUzlğl, 

18.80 Fasıl heyeti, 19.15 Karışık şar 
kılar, 19.80 Aj.ıns, 19.45 Serbest 10 
dakika, l!l.55 Oda musikisi, 20.15: 
Radyo gazeteal, 20.45 haftanın tUrkU· 
sU: Çaya indim, 21.00 Ziraat takviml, 
21.10 PJyasa p.rlolıu"J, 21.30 Temsil: 
Kimgil ailesi, 21.45 Seı:foni orkestrası 
22JIO Ajans, 22.45 Cozband, 

7.10.1941 
7.33 Hafit progra..'71, 7.45 Ajans, 

S.00 Senfonik mllzlk, 8.30 Evin saaU, 
12..33 Tllrk~ plA.klar, 12.45 Ajans ha. 
ber1erl, 13.00 Türkçe plA.klar, 13.30 
Karı§lk progt'am ıs c~ Salon orkes· 
traar, 19.00 Fasıl heyeti, aao Ajans, 
19.45 Serbest 10 daltlka, 19.55 Saz e· 
serleri ve oyun havaıan, 20.15 Radyo 
gazete.si, 20.45 Slnem11. Org'u, 21.00 
Ziraat Takviml, 21.10 Saint. Sanes, 
21.30 Konu§ma (100 sene önce nasıl 
yapyorduk) • .21.45 Kl!slk Türk mü· 
zıgı programı, 22.30 Ajans, 22.45 Dans 
mQziğl. 

8.10.1941 
7.33 Ha.fit parı:alıır, 7.45 Ajans, 

8.00 Ha!It parçalar, 8,30 Evin saatı, 
12.33 Fasıl heyeti, 12.45 Ajans, 13.00 
:Fasıl programı, 13.80 Kanşık prog· 
ram, 18.03 KadmJa- faslı, 18.25 Ko.. 
nll§Dla: (Dış politika lıAdlsclcri), 18.45 
Radyo çocu.1< klUbU, 19.30 Ajans, 19.45 

Serbest 10 dnkilm, 19.55 Şarkı ve 
ttlrkUler, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Haftanın turkUsU: Çaya indim, 21.00 
Ziraat takvimi, 21.10 Karışık şarkı

lar, 21.30 Konuşma (Posta kutusu), 
21.45 Rlyasctlcumhur Bandosu, .22.30 
Ajans, 22.45 .Dans müziği. 

9.10.1941 
7.33 Halit program, 7.45 Ajans ha· 

bcrlcr!, 8 .00 MUzlk: Hafif program, 
8.30 Evin saati, 12.3S Peşrev ve saz. 
semaileri, 12.45 Ajans haberler!, 13.00 

Beraber §l\rlolar, 18.30 Kanşık prog· 
ram, 18.03 Radyo caz orkestrası, 18.30 
l\lubtellt makamlardan §llrkılar, 19,00 
Konuşma (Dertleşme saati), 19.15 
Radyo caz orkestra.'ll, 19.30 Ajans, 
19.45 Yurttan sesler, 20.15 Radyo ga· 
zete.si, 20.45 l<~nsıı he)'fU, 21.00 Ziraat 
Takvimi, 21.10 Fasıl programı 21.30 
Konutma (Şiir .saati), 21.45 Senfoni 
orkeatnuıı, 22.30 Ajans, 22.45 Dana 

mtızlll. 

10.10.1941 
·us Hatif p:ırçaıar, 7.45 Ajans ha-

berleri, 8.00 :MUzlk: f!enfon!k parça· 

Ia.r, 8.80 Evin saati. 12.83 Türküler, 
12.45 Ajans haberleri, ıs.oo Kanşık 

şarkılar, 18.30 Kanşık progn.m, 18.03 
Fasıl sazı, 19.40 Sving l{uartetl, 19.00 
(İktısat Saati), 19.lu Radyo Sving 
kuarteti, 19,SO Ajanıı. 19.45 KlAsik 
TUrk mUzlJl! programı, 20.15 Radyo 
gnzetesl, 20.45 Suzım.k makamından 
şarkılar, 21.00 Ziraat Takvim1, 21.10 
Temsil, 22.\>0 Radyo salon orkestrası, 
22.30 Ajans, 22,45 Radyo salon orkes· 
trasr, 

11.10.1941 
7.83 Hafif program, 7.45 Ajans, 

8.00 Senfonik prograın, 13.33 Türkçe 

pltıktar, 18.45 Ajans, 14.00 TUrkı:e 

pltı.klar 14.30 Ankara eonbahar at yn. 

rışlarmın tahminler!, 14.40 Rlyasetı: 
cumhur bandosu, 18.03 Meydan faslı, 
18.40 Radyo caz ve tango orkestrası, 
19.00 Konu§ma. (Kahramanlar saatl), 

19.15 Radyo c:ız ve tango orkestrası 
19.30 Aj::ıns, 19.45 Serhcst 10 dakika, 

19.55 Saz eserleri v11 oyun havaları, 
20.15 Radyo gazctcsl, 20.45 Kan~ık 

prkılar, 21.00 Zlrant takvimi, 21.10 
Dinleyici ı.steklerl, 21.•5 Konuşma 

(GUnUn meseleleri), 22.00 Radyo sa· 
lon orkestrası, 22,30 Ajans, 22.45 
Radyo salon orkestraeı. 

D i KKAT 

GÜLEŞ CAZ 
H er türlü eğlencelere 

Komple ve ucuz 

Caz bulunur 
A dres: Beşiktaş 

iskele üstü 

Osmanlı Bankası 
- l ı. AN -

3 ilkt~rln rnıı tn•lhlırde kflrtld e l'dlll'n 
"AİLE SA~IUÔI,, l'iyang0tıunuıı 

netaylu! 

ı adet T.L. 1.000.-· ilk ikramlye: 
Istanbuldak! mUı;terllcrlmlzdcn birine, 

t adet T.L. 2:i0.- iık ikramiye: 
Zonguldak, ıstan'bul ve Samsundaki 
mUştcrilcrimlze, 

5 adet T.L. 100.- lık ikramiye: 
Mersin, Balıke.<ıir, tzmır ve tstıı.nbut· 
dııki mUştcrl'eri:nize, 

25 adet T.ı.. 50.- lık lkramlye: 
İstanbul ve tıışra6'lk! mllştcrllcrlmlze, 

50 adet T.L. 25. lık ikramiye: 
Ankara, İstanbul ve taşradaki roUş· 

terlleriroize, 

Satılık Otomobil 
Otto • Fennel marka, 400 taksimatlı 

iyi çalışır bir Serkıldatıman satılıktır. 
MUracaat: Vali konağı caddc.11 Nu· 
mara: 34/6. 
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layı memnundu. Fakat elan ona kinle bakıyordu Zaptiye 
mtidürüne: 

- "Haydi! Haydi! Beyefendinin elbi~leri beni fena 
halde sıkıyor. Giydiğim da.kikadanberi betbaht olmuş bu· 
lunuyorum." dedi. 

Zaptiye mUdürü: 
- "Giymesini bilmiyorsun da ondan! diye cevap ver

di. Halbuki ben onların tekrar içine girmek için dokuz do. 
ğuruyorwn. Çünk:i eğer k~mm beni tatmin ederek kendi
ni temize çıkarmazsa. seni ve dünyanın yarısını ipe çek
tireceğim.,, 

Bunu işiten hanımefendi, vazifesi insanları himaye 
etmek olan sabırlı me'eklere has bir tebes ümle oradaki
lere bôyle bir şeyin imkansız olduğunu temin etti. 

XXXIV 
HANIMEFENDİ HAZRETLERİ DE GÜZEL 

BİR KADINDIR 
Zaptiye müdütü ve değirmenci Luk.a.s salonu terket· 

tikleri zaman hanımefendi bir kere daha kanepenin üze· 
rine ~urdu. Mistress Fraskita'yı da yanına oturttu. Ka• 
pıda kalabalık yapan muhafızlar.a. ve hizmetçilere döne. 
rek nazik ve ~ade bir ifadeyle hitap etti: 

- ''.Şimdi bu fevkalade kadına benim hakkımda bil
diğiniz fenalığı anlatınız." 

Hizmetçiler ilerlediier. On tane a.rzulu ses hep bir 
ağıman konuşmak istedi. Fakat evin en ehemmiyetli 
şahsiyeti olan sütn:ne herkesi susturdu. İzahat vermiye 
başladı: 

- "'Sizi bütün olup bitenlerden haberdar edeyim. Bu 
gece efendiyi bekli~ erek çocuklara bakıyorduk . Vakit ge• 
çirmek için üçüncü Rosarv'yı okuyurduk. Sansar . .Ceye
fendinin, bazı müthiş katillerin. takibine çıkacağı haberi
ni getirdi. Beyefendı sağ salim eve gelince}e kadar uya. 
mk kalmamıza lüztım olmadığı bildirilmişti. Bu sırada 
hanımefendinin ydtak odasında bir insanın bulunduğunu 
ge'en g{igQrnttUlerden anladık. 

Korkudan yar: ölü bir ha.ide lambayı kaptık. Odada-

V AKiT 

(BO§ tarafı 5 incide) 
baktılar. Dikkatle ba.klyoria.rdı. 
Kırk yaşında gözüküyor; buna rağ
men asa.bt hareket ediyordu. Bir 
aralık omuzlarmr toprağa doğru. 
yan bir satıh gibi devirdi; tetiğe 
hafif dokundu; ve geriYe çekilir
ken çifteyi 8.nide ateşledi. Sonra 
birdenbire kurşun yemiş bir a.yı 
gibi dikildi; hedefe ba.ktr; ve ya
n güldü. 11eride bir an kuşu !ha
valandı. 

Keşif raporunun yazılm.a.smı mü 
teakip daha yarmı saati Etem ağa 
ile beraber geçirdilt. Çatal bir yol 
ağzında oturuyorduk. Kursunlu kö
yünden ve bağ bekçiliğinden bah. 
settiği bir sıra lkonuşma:yr vak.aya 
getirdi: • 

- Yok canım, dedi; hiç de ka
çarken değil; düpe düz adamı kar
şıdan vurdum gitti. 

Yüzümüze bakıyordu. Bizi yok
layan tuhaf bir bakıştı bu! Eli, 
yüksek bir ateş kudreti ifa.de et
miyen çiftedeydi. Fakat onu bir 
bir mavzer. kurşunla sikıştırılmzş 
bir mavzer gibi tutuyordu. Ka.bzc 
üzerindo gezen sağ avucu, 8.deta. 
bir okşa.nıa. hissi içinde yavaş ya. 
yavaş yürüyerek tetiğe sürünü. 
yor, yüzü geriliyordu: 

- Biz işte böyleyiz, diye de· 
vam etti; bir defa. da !harman ye
rinde onunla vuruşluk. 

- Niçin Etem ağa? 
- Bir ikan davası yüzünden o?-

du hemŞerlm ! İskilipte bir akşam 
subaşı edericen dayısmı vurmuşum. 
Hapisten dMa. çıktığım gün iki 
kardeş beni harman yerinde yaka
ladılar : - ''Seninle vunışa.ca.ğız ! ., 
dediier. "Eğer daymuzrn iıu.ilcamı. 
ru biz alamazsak çocuğu ~a'k. 
Nah, işte şu çocuk!,, 

On ilci, on üç yaşlarında yeşil 
gözlü biri, hemen az ileride duru· 
yordu. Onun ellerinde !hiç bir §CY 
yoktu ama, bakışlan lbeni birden
bire bitirmişti. - "Vazgeç be 
hem.~erilcr, dedim; b\itün mesele 
çocuksa onunla lbarrşabHirim!,, Fa
kat bunu söyledim söylo.mcdim ki 
birisi bıçağına yapıştı; ve ona ç.ok 
güvenir gözüktü. İnce saplı, kısa 
ve geniş yüzlü bir bıçaktı bu .. Bir 
saniye, üzerime doğru yürüdilğü 

srra benim Karadağr ibirdenblre çe- ı 
virdım; yere düştü ve bir kuş ka. 
dar bile kımıldamadı. Buna gc· 
lince, onu kıstmnadığıma b>n de
fa pişmanım. Harman yerinde da
YI çocuğuyla birdenbire kaybol
mu.~tu; yedi &'ne göremedim. Fa. 
kat çocuk on sekiz yaşına geldiği 
zaman İskillptc de ben durama
dan artık .. Şimdi ise öyle görüyo
rum ki ikisi de arkama dü.smüş -
ler .. Ne diyordunuz ısiz? .. Sizi bir 
bir defa daha tanımasam çifteyi 
çekecek miydim? Keklik mi avlı
yoruz be hemşerim; insan oğluna 
çifte kolay kolny atılır mr? •. 

Yüzü terlemişti. 11k defa olarak 
siyah kasketini başından çıkardı; 
yalnız alnı üzerinde gözüken bir 
saç demetinden başka bir şey yok 
tu. Fa.kat, ibu kasketin garip bir 
şekilde yüz, yahut ruhunun bir ta
rafını maskelediğini görüyordum. 
Şimdi birdenbire onu çıkardığı za· 
man sa.kin hüviyetinin altında baş· 
ka bir Etem ağanın yaşadığı anla
şılıyordu: 

- Eh, Etem ağa, de<lik; bu in
san vuruşundan ne vezk alıyor

sunuz? .. 
Birdenbire: 
- Nastl, dedi. biz köylüyüz be 

hem.şerim? Beni do vuruyor lar. On 
iki ya.,cıunda.nberi .yedi brçalı: ye
dim. İnanmıyorsa.ruz! 

Sonra: 
- Yok, dedi, Kursunluda üç 

senedir çalrşryorwn. Bugün yarm, 
çocuk neredeyse beni bast.Ira.bilir. 
üstelik ihtiyarladım. Kırk beşin
de bir adam yirmi birinde bir dell
k&nlı ile atik dövüşemez. Diyorum 
ki burasmı bırakıp başka bir ta
rafa, onu iki yrl daha arldu:nda 
dola.ştrra.cak baş.ka bir ta.rafa gi
deyim. Sonra da •.• Bi.1.inm-Oz, belki 
ecel, belki bir bıçak! 

Çifteeine baktı: 
- Ha., dedi, gelecek hafta jçin 

keklik lbol hemşeriter. !sterseniz 
bir gece evvel bana gelebilinıiniz. 
Sabahleyin d e e rken erken avla· 
nrnz! 

Öğleyi Söğütözü çiftliğinde ge
çireccıktik: 

- Etem ağa bize müsaede! de
dik 

- Camm, bir sa.lkmı üzilm. bile 
yemediniz yahu! .. 
Ayağa kalktı: 
- Sizi geçireyim, dedi. Srcak 

yavaş yavaş basıyordu. Yolda Ya
lıncak, yahut Kursunluya dönen 
ihtiyar kadmlardan başka kimse 
yok t u. 

Etem ağa bekçilik yaptığı bağ. 
!arın hududu üzerinden bizi yürüt· 
tii. Sonra, birdenbire g eriye ku
lak kaba.rta:rak durdu: 

- Belki odur, diye konuştu; 
Yirmi birinde .• bıçak gibi bıçak gi
bi bir delikanlı olma.lıdır §imdi?. 

Ayru saniyeler kasketini çı
kardı: 

- Öf, etti, sıcak be hemşerim ... 
Keskin b ir düdUk yeniden öttü. 

ğü z.'Uilan : 
- H.n-sızlar, dedi, bir UzUm sal

kımı için be! Yuf; insan belAya gi. 
rcr bunlarla .. 

Bağlar kıraç iki üç tepe arMm. 
da btr göl gı'bl durgun göztl:kü. 
yordu. 

KENAN IIULUSI 

Acele Satılık 
T&§ baskı makincs! 63X9:S (JUiien) 

Etiket, banj, çek defteri, ve emsalJ 
şeyler. Ayriyeten keten mendil, saat· 
te tek olara!< 500 çift <ilarak 1000 a· 
det basar. vUn, iJ><'k, pamuk, keten 
üzerine bllfıı'lum bıultılar yapar. 

Trasport u.aktnesi 6SX100 (Erans. 
mus Sutter) 22 ufak ve bUyUk ta.§. 

Müracaat: Tophane LUlecUer cad. 
No. 21. Bay Sadık Hnl:vcrdl. 

ZAYi 
2414 numaralı otomobil plllkamı 

zayi ettim. YPnlsinı çıkaracağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 
Unkapıı:u Yr~Utıılnmba Bostan 
hamam sol<'tA'ı 26 numarada 
Şükrü Zdmrüt. (87462) 1 

SAHiBi : ASIM US 1 

Basıldığı ver : V AKIT Matbaa.:)ı 1 

Umumi neşrivatı ıdare eden 
Refik Ahmet Semmeil 
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ki :nsanm kim olöL:ğunu görmiye gittik. Hey yarabbim! 
Tam ic:eriye ıgirdiğımiz zaman tıpkı beyefendi gibi giyin
miş bir adamın (bu. sizin kocanızdı) yatağın altına sak· 
lanınıya ça!ı~tığmı Rbrdllk. Avazımız çıktığı karl~r:, "Hır· 
sız var!'' diye bağlrmıya başladık .. Bir dakika sonra oda 
evdeki insanlarla doldu. Zaptiye memurları, sahte mü. 
dürü karyol.:.ı.nın c.ltından sürük'eyip çıkardılar. Herkes 
gibi değirmenci Lukası tanıyan hanımefendi, onun Ü?.e· 
r;ndc beyefendinin elbiselerini görünce kocasının öldürül• 
muş olmasından korkarak taşlan erjteoek kadar acıklı 
bir figanla ağlamıya başl~ı. Bu esna.da odadakiler: 

- ''Hapse atın şu herifi, hapse atm! •. " diye bağırı· 
yorlardı. 

Değirmenci Lukas kendisi için söylenen sözler ara· 
smda işitebileceği er. hayırlı kelimeler: "Hırsız ve katil" 
den başka bir şey değildi. O, arkası duvara dayanmış ol. 
C:uğu halde bir ceaet ~(bi ayakta duruyordu. Bir kelime 
bile söyliyemiyordu. Fakat hapse atılacağını hissedince, 
şimdi size tekrarlıyacağım. sözleri söyledi. Fakat bunları 
hiç söylemeseydi da:ha iyi olurdu. 

- "Hı.mmefcndiciğim! dedi. Ben ne bir hırsızım, 
ne bir katilim: benim namusumun hırsızı ve katili şimdi 
evimde karımla bir yataktadır! •. " 

Mistress Fraskita: 
- "Zavallı Lukas!" diye içini çekti. 
Hanımefendi: 
- "A ıl zavallı olan benim!'' diye mırıldandı. 
- "Hepimiz, zava'lı Lukas ve z;.vallı hanımımız de-

dik. Hakikati söylemek laznngelirse Mistrese Fraskita, 
beyefendinin size ~öz diktiı{inden malfunatımız vardı. 
Gerçi hiç kimse sizin .•.• " 

Hanımefendi sert bir ifadeyle: 
- Sütnine, artık bundan bahsetme!" dedi. ~ 
Lafa karışmak fırsatını yakalıy.a.n bir aptiye me

mnru: 
- ''Ben devam edeyim, dedi. Çarpık yürüyüşü ve el· 

bisesiyle bizi aldatan Lukas iyi fikirlerle gelmemişti. 

TüRKiYE 
i Ş BANKASI 

.l<.üçlih tasarruf 
hesııpları 1941 .. 

2 .. 750 .. 
iKRAMiYE PLANI 4 .. !ıOO .. 

8 ,, 250 
KEŞIDEı.ER · 4 Şubat, 2 Ma. 35 .. ıoo .. 
yıs, 1 Ali\lstos. 3 llkteşrin 80 " 50 .. 

~ar!h1 rird~ yapılır, 300 .. 20 

İstanbul Belediyesi ilanfClrı 

~ 
Belediye merkez ve mUcssesatı için alınacaı< .s•JOO _ce•.

6 açık ekslltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmın bedPJ! s;ı 
mınatı 61 lira 20 kuruştur. Şartname Zabıt ve M•,amı-•tıt dl 
mlndc görülebilir. İhale 20.10.9.U Pazartesi gllnu saat 14 
wcnde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbJZ ve'J'l oı ılf 
yılına. alt Ticaret Odası vesıknlarllc ihale gUnU muayyen _. 
cllmcnde bulunmaları. . . . ,. 

Unkapanı Mccari tasf!ychanrslnde yaptırılacı!t ooı<•a<: ~ 
hafaza tertıbatı açık eksiltme)'() konulmuştur. Ke~ıf bt-~U 
teminatı 150 lira 7 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve "',..c 
IUğU kalemlnde görUleblllr. İhale 20.10.941 Pazarı:e3i gilllO ~ 
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma1<1'U-' ~ 
ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye Fen işlen mU!Url 
le atacakları fenni ehliyet \'e 9• ı yılma alt Tlcare~ Odal'll 
gUnU muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaıarı. 

------------._._,_. --~~ 

"Vakıt,, Kitabevinin Y 
neşriyatından bazll 

Hl!rk•· kencU baf3\mJ Y8f&: - B!kAyeler - BD1B _. 
8IT&J s:uro-

s-~ı Sev17orum - Roman - dUKHAN BURÇAK 
!O Dent.fo GazeterJ,ik - .Sl!:Bll. ALTUG 

Merlllıı aıeb'wııuı Jb11 • t.ah - llAIUU .rABlll UI!_ a • 

UçOncD Sultan Melımeclln Sıtnwt otıttınD - llbMJ v--
Kendl kendine l 000 kelime ue ttretld - l"rıulaDAıa ld_., 
Kenclı lrf'ltelln~ JOOO llellme ~ öfredcıl - AlalaaC9 ldt9lif 
KeacV kendin• 1000 kelime U. ötreıld - IDcWzce ~ 
:\Meri Kamua - M.l.A.B..\'ı"I~ KlP 
Haya1 uu bu - Rc.man - ftASAN RASbıl U8 


