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Ruslar~ harbin 
aşlan gıcındanber i 
iki tarafın 

zayiat 
miktarını 
verailer 

-<>---

Rusların kaybı : 
950.000 ölü 

ve yarah 
Almanların 
3.000.000 

---<>---
Rusların tayyare kayıbı 

Almanlarınkinden 3700 az 
MUflkova, ô (A..'-) - Moekova 

radyosunun ,iJdlrıill!ırıf. göre, Sovyet 
haberler bürosu rıisi 'Iorbokof Sov • 
yetıcr Blrl!ğıne karş! Alman taarru • 
zunun başlancıcınôanterl iki tarafm 
kııyıpları haal:ınca a:ı.ğıdaki malt:\ • 
matı vermlştır: 

- Alınan.arın kayıF miktarı ölU 
ve yaralı Uç ml\y ınd:.n faZladır. Al. 
mantar on bin tank, on bin top ve do 
kuz bln tııyyare kn) 1'E.tmlşıerdlr. Bu 
son rakamda hareke~ ederken ta'tırip 
edilmiş olan dtişman Uıyynrelerl da
hli değildir. 
Aynı müddet zartında Sovyet zayi 

at miktarı, iki yUz oh;?. bin ölil, yedi 
yüz yirmi bln yaralı ve yliz yetmı,, 

(Devamı Sa. 4 8ii, 5 de) 

~ALMAN 
~ TEBLiGi 

Dinyeperın mınsa
bında yapllan 
muharebede 

34 zırhlı ara ha. 179 top 472 
mitralyöz alındı 

--o---

12.000 den 
fazla Rus 
askeri esır 
Führerin nmomr lmrargllunclall, ıs 

(A.A.) - D. N. B.: 
Alman orduları ~ı.umandanlığl • 

nın tebliği: 

Taarruz barekAtı muvaffakıyetle 

devam etmı~tir. Ceımbt Ukraynada 
ıılddetıe mUdnfan edlleıı müstahkem 
Sovyet mevzilerinde cereyan eden 
muharebelerde ve Dinyeper munsabı
nın ccnubunrlalti yarımada Jle Kara • 
denizdeki birkaç kU"ük adada yapı. 
lan temlzlljt t'snasında, piyade fırka • 
lan, 12 binden !azla kuf! askerini esir 
alml§, 34 zırhlı araba, 179 top ve 
472 mitralyöz iğtlr.&m etmişlerdir. 

Bu harekAt ~4 eylülden 29 eylUle ka.. 
dar cereyan etrnlııti!'. Oesel adasın • 
dan hareket eden Alman iıtihkAm 
erleri, Abruka adasın l~gal etmişler 
ve adadaki garnizonda bulunan Sov. 

(Devamı Sa. 4 sü, 5 de) 
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6\SOVYET 
'4ıillTEBLiGi 

t< UPONI .ARIMl 7 
81 AğUstostan itibaren toplB.Dacak et 
Kuponların bcr 60 adedtne mukııb: ~' 1 

s: 
V A K 1 1 okuyuc;,•ara K01'0P 1 -

HANESi., eerislnden Öl.'1EZ ut.:tı- -27 1 
l'f'manrnın tamamı vcrJ;ccktlr 

L _J 

Irak 
kab·nesi 
çekildi 

--<>---

N. Sait Paşa 
Kahireden 

davet edildi 
Kahire, 5 (A.A.) -

Irak Başvekil\ Cemil 
Madfa, istifa etmiştir. 
Bağdattan çağırılan 1-
rakın Kahire Elçisi Nuri 
Sait Paşa bueün tayyare 
ile hareket edecektir. 

Alman ve lngilizler 

Yaralıların müba
delesine dair 
Mütareke 
şartLarınz 

teshil edemedi 
Londra, 5 ( A,A) - (,'um rtc· 

si günü İny,iliz hükfuneti Alman 
yaya bir ültimatom tevdi ettir
miştir. Bu ültimatomda pazar 
sabahına kadar bir uzlaşma hu
sule gelmediği takdirde mübade· 
le edilmek üzere hastahane ge -
mil erine bindirilmiş olan esir Al. 
man yaralılarının (ahliye edile· 
ceklcrini bildirmektedir 

Alman cevabının bir. anlaşma 
zemini bulacak mahiyette ola.ca
ğı kanaatr mevcuttur 

İngiltere ile Berlin° arasında 
~uh~renin ivicaçh olması ge
cikmenın başlıca sebebini tCl'\kil 
etmeld:edir. İlk (cehhür vukua 
~eldiği vakıt lngiliz hükumeti, 
Ingiltcrede gözaltı edilmiş Al· 
man kadınlarının da y;ı.ralılarla 
birlikte avdet etmelerine ait Al
man teklifini derhal kabul eyle
mişti. 

123 uncu Alman 
tümeni 

Yazan: Hakkı Süha GEZGiN Sovyetlere yardım 
ağır olacak 

ve 88 inci alay 

Bozguna 
uğrattldı 

(Yazası 4 üncüde) 

Kızılay haftasının , 
ikinci günündeyiz 

1 

Harp ve sulh devrinin 
en büyük yardımcısı 

Kızılaya aza ol 
Her sene olduğu gibi bu yıl da 

Kızılay haftası tes'it edilmekte· 
dir. 

Bugunku musikimiz 
ilk yazıyı 
Bugün· 

2 nci sayfamızda 
Neyzen Tevfik Sevginle 
yapılan konuşma te,kil 

etmektedir 
Yaza11: 

Hasan Bedrettin Ulgen 

Şehrimizde Kızılay haftası 
dün başlamıştır. Bu münasebet· 
le Kızılay umumi merkezi, Kızı
lay haftası proğramım hazırla. • 
yarak alakad,arlara bildirmiştir. 
Proğrama göre Kızılay mevzuu 
etrafında mekteplerde ve ha.lk~v 
lerinde konferanshr verilecek, 
gazeteler de Kızılaym ehemmi · 
yet ve hizmetinden bahsedilecek 
tir. Kwlaya teberruatta bulun
mak isteyenlere bir kolaylık te· 
min etmek üzere evlere makbuz 
lar dağrtıla.caktır. 

MDhim bir 
ke,if 

< Y a.wat .. 1'nc~) 

Şelıltlcrimizle dört bucak donan. 
~tı. Ka,·ganm on büyük ağırlığı· 
nı biz ıa.,ıdığmıız halde, mütareke-

(Devamı Sa. 3 Sii. 5 de) 

tDrk 

( l' azısı 4 iincü .. c) 

milli mücadele tstanbulun rcsmt idaresini büa'l>Utllıi eıc .ı;.1nlı bugUn 19 
yıl oldu; 12 yıl sonra da ıstanbulu k(lııtantln id::ı.reslndcn aldığımız günün 
500 Uncü yılını kutlayacağız; bu bizim tarihe geçen beş nı>ı:-lık bir hakkı
mızdır; tarihten önceki devirlerin ıstanbula vUcud ve hqyat veren medeni· 
yetini de türkün istihkak hanesine kaydetmemek .çın hiç bir sebeb yok! işte 
lstanbula göz koyanlar o kadar hak mefhumundan uznlt1.ıl:ır: milli mücaçlcle, 
hak yönünden olduğu kadar tUrkUn kuvvetçe de UstUııltı~uU g')stcrdl. ıstan
bulu iz.mirden kurtarmak mucizesiyle onu ezeli ve ebedı sahıblnln kollarına 
veren orduya bin minnet ve ~ükran! 

fakat bu güzel güne erişmenin verdiği sevinç d:ıl~alanıı:ı kapılıp unut· 
mamak lı\zım; aziz ııllkrü naili paşanın lstanbo1a ayal~ bastığı gUndenbcri 
bize kutsal bir borç ödeme zevkı veren bir his ziynrf'tne bcı ti de 19 uncu 
defa, slz1 bu mesut yıldönUmUnUn şahikasına çıkmayıı. davet ederim: onu 
ancak ve ancak süsleyen ve onu kendi kendinden doğmu~ asa<eıi ve idarl hl\· 
klmiyetinin gölgesi altına ıılan bayrağımıza bUrUn:r..Uş ct.lbfr h:lJile görünüz. 

türk ~tanbulu böyle bir halde ve böyle bir gt\ndl" ı~ln:lf'n ve içimizden 
görmek, böyle bir gUnUn bize cmrettiğı vazifeleri yemi bar,tan ve daha iyi 
tanımak ve almak fırsatını verecektir. 

bu küçük temaşa gösterecektir ki türk lstanbulun l~Ultıir ve iktısnt ata. 
nında bugUnkti neslin daha canlı, daha bilgili, daha sist-=:m.ı hareketini bek 
llyen ptirUzler, asırların kayıtsız, mağrur geçişlcrindtrı kaı:nış izler var. 
tUrk lııtanbulun içinden baştan başa gcçtrllccek b~r ml~J c;-wr'C'yan ne lmdar 
göze görünmez, ne kadar tek tUk de olsa öyle noı<t.'l.ı~.! bulacaktır ki iste. 
nildlğt gibi ışık akııcttlremlyor. bir 6 teşrLııh~\·veı güo"f'i oo~duğU z'.runan 
ruhların uyanmak ve umumi neşeye katılmak lçl!ı fi::~E')'C muhtaç h!ç bir 
izbcsl kıılmamalıdır. IQtfl kırdarın caddeler açan ve ferıı.'!11dıcı bahçeler ya
par. elleri yanında bir şey daha i§lemelidir. bir yel 'azenln lemlzliyen havası 
bu hastalık, dar görilşlU bünyeler listUDdc dolnııın\3.ll duı :ıp d nlC'nml~ en bir 
kültür savaşının nazik ve nllfiz parmağı bu küçUk ı; r.ıtc c'i'~t'n g01gey1 h r 
gün bir parça silmelidir. tiyle ki, her blrlnette~rlnln alhn g<'çer. yıldan daha 
az bir vazife devir alsın. 

bu, her şeyden evvel ve her yerden ziyade, lstAııbııı, d ı~er bir milli mU· 

cadele işidir. 
mllll mücade'k: işte bizim iş parolamız ... 
letanbulu düşman eline düşmekten kurtaran tıısım oydu. biltUn maddi 

'fe m&nevt varlığımızı milli davaya hasretmek, birll~e tutunn.a~ J'OklaD var 
etmek, varltğı israf etmemek ... milli mü<'.adı>fo bunun rt'm:Zid!r. 

tUrk hıtanbul böyle ttırk kaldı ve böy1e tilrk ke.ln.c'l"' .. 
bakk• tank ue 
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Mehmet Ali Tev-
f ikin bir mektubu 
Nevyol'k konsolosumuz l\lehmet 

Ali Tevfik YUkselen'in n.Jdtsiz ö
lümü her tarafta ilerin bir tees
sür uyn.ndınnı~tı. Mehmet Ali Te,·. 
fik csld bir tnblrle "ne, .. 1 §nlısma. 
mUnha.sır,, insan tiplerinden biri 
idi \'e memleket muhltfnde ilk de
fa olarnk gıı.zebrl tanmmı tr. Fikir 
hayntmclıı. yUksek değeri ile büttin 
do tlnrmın bUnnct ve muluıbbetini 
tıznnmı.stı. 

Ue rbunı z.:ınuın zıı.DU\D (Vakit) 
müessesesinde bulurum eski dostla 
rmıı Nevyorkfan mektup yazar, 
lmlplerlmlzde dalma yaşıyıuı SC\'gi
slni w.elenü. ı:n son molt~bu ge· 
ÇeD ene minclte rinde gelınlı1ti ki 
hlitını.sma say1Z1 eseri olarak ay· 
nen neşrediyorw: 

Kardeşim Asını Us'a; 
A%lz kardeşim, işin kesretinden 

goktanbcrl sana yazamadan. Be. 
nfm şimdi mefkürem, (idenl) im 
mııs:unm üstilnde yığıkın evrakı ve 
doeyııhn her cUn kaç 83.lltlm in
dirmek mUmldinse o kadar indir
mektir, böyle yapmazsam evrak ve 
doeynla.r --m.Ilbalağnsız eöylüy~ 
rum- hışmıdan aşar, Türkçe ga.· 
artc olarn.k Vakrt'ı okuyorum, h~ 
men ?ıer gUıı bu suretle seni din.. 
lemekteybn. 

Bu ea.b:ıJı (Tnynıls) f de o.'ltu. 
dımı, kıymetli bir köpek vefat ct
m!ş ve 8ahlbile tanıynnla.rm göz
yaşları içinde defnoclilmiş. Müte
wffa.nm cve:ı.fı iz.m edildiği sıra
da kcnd!Binin telefon ~i ol. 
du~ dn. zikrediliyor. Şu köpeğin 
telefonu nasıl JtUUandığmı gWnıek 
iırtedim, acaba nasıl ç:ı.ğnııyordu ve 
nasıl çnğinlıyordu merak edilecek 
bJr eey. Telefon dedi!m de ha.tınma 
geldi, Nevyor.k için de l.stan.bul 
irwbı eskiden kullanılan bUMı ae
lA.se to.b!ri kullanılabilir. Man Na.t
ten, Bronx, Brooklyn b~lMı 11e1Ase 
bunlıı.rdır. Her birl için telefon 
rehberi ayr:rdır, ilçU bh'.araya gel· 
diği mma.n ta.şnnak gUç olur, Man 
Nattan'm dört sütun Uzerinc 1,100 
sahife tutan telefon rehberinde 
birinci ve sonuncu abone olmak a
J!kadnran için bU~ tlk bir iıntiyaz 
ld ve tclfıkki olu:ıinulkt& imiş, l§it.
t.iğime göre ya.km volt\tlcro kadar 
:ismi .Anc diye ba.'lxya.n bir adam, 
birl.ncilikle mUftehirken bllilı:re 
ismi Aa.b diye başlrynn bir adnm 
zuhur ederek birinciliği elinden 
al.mışur. Sonuncu olmak hn.tiyazı 
lPmdi 74yzo nam.mda bir zata ait
tir. Öyle r.ruıncderim ki bunun dev
let ve t.kbo.Uno ı:oval yoktur. Bu 
ismin nasıl tcınffuz edileceği baş. 
h baştnn. meseledir. İngillzcede bil. 
lınssa C1!Illayi hnss:ınm telfı.ffuzu 
çok giıçtUr, fnltat Zzyy.o isminin te· 
liffuzu herhangi bir lisanda çok 
milşkUlatlıdır zannederim. 

Şimdi vııklilo senin knr..:.ka.tilr 
na.mı a.ltındn maltaleler ~ığın 
hatrrfuın gel.dl. 

Ameriltada. siynsi ka.rik:ı.tUr çok 
ileri gitmL<~tlr: gn.zetelerde hazan 
eok man'dnr karikatUrler görUyo -

* lnndm dereceleri çoktur: MUbe,,, 
hasede mağlQp olduğUııu anladıktan 
JI01lra hAlA dikilip daf&nrna.k. lwıka.. 
narak yapılan inat, pa.hnJı almamak 
lçbı ınauaımn, elyast pnruıertn ınadı, 
katollklorfn proteatanıan, ortodokelıı.. 
n mozhcplorlnden vru:geçl.rniektckl 
inadı, sözUnde durmeyen •evgtıislnl 
öldüren Jnat. Acaba bu harpteki inat 
bunların hangi nevfndenı:m?. Kmı za.. 
de mC§hur .Mıırkoya sormuglar: Kaça 
mUslUmıın olursun! DUnyayı verseler 
olmam, 1.nıı.dma oıurum! cevabını ver. 
mi§. G muhıırfplerin harpteki ıs
ran, banşmnktan kııçn:alıın, bıi ne. 
Yiden bir mıı.t nottceeldlr. 

rum, faka. bana sorulurBa siyas! 
ka.rlkaUlıiln Usta.dl Lov nnmmda. 
bir İngilizdir. Bu adamın ka~ 
t.illieıi lb!r vaziyetl o kadar mU -
kemmel şerh ve izah eder ki in. 
auı bir bakUJta bu ad.anım resim
lerinden bir çok fieyler öğrenir. Ka· 
bil olsa Lov'un karlka türlerinden 
hiç birini ka.çırma.zdmı. 

Burada şimdi havadis inanıı-
Jn.rı taammU metti. Havadis sine
ma.la.nnda seans lbh' buçuk san.tten 
fazla devam etmez. Ekseriyetle 
gösterilen şeyler her sahada ha
va.dis (Harp havadisi, siyasi ha.va.. 
dis, spor ilh . .), bir de dokllman
siyon §eriUerdJr. Bunlar benim ho
§UDlll giı:liyar, h!ssl fihn seyretme
ğe ne vakilin mlis3.it ne llhvnll nı
hiyem. 

Bu?'a1h Look diye ç:knn resimli 
mecmua çok rağbet kıwındı. Bir 
iki nUsbasmı nl:dım, memnun ol
dum. A}·da llii defa sıl-:ı.n lbu mec. 
nıua.yı munlazaman sana göndere -
ceğhn, eğer munlaz:una olarak vn· 
ml oim82.'3a lütfen bana yaz, postn 
fdD.resine mUrncnat edeyim. 

Köpek ve kediler için gaz mas
kesi Amerikanın son icatlarından 
b1rldir. Geçen gün bir dost beni 
köpek ve kedi eşyası eııtılan bir 
dUWna götürdü, dUkk!ıı değil 
koca bir mağnzn. Yiyecek içecek, 
eczayı tilibiyo ynni kedi köpek 
ha.stnlı'kl rm::ı. Jriır&ı ayr ıayrı spc-
6iyallteler, tuvalet eŞyası yani ke
di ve k8peğe mahsus taraklar ve 
saire, spor eşyası bu daha garip! 
Spor eşyası arasında kUçUk ynşta 
kedilerin oynamasına mahsus eşya 
gördüm, meğer kUçUk yaşta kedi. 
lcrin bazı eŞyayı }'lrtması bir fizi· 
yolojik ihtlyaçmt§, bunu tatmin e
derek hem hay"aru hoşnut etmek 
hem de ev e§:;asını -eski tabir
le- keiilııin dcndanı tahribinden 
vikaye iç:n icat edilmiş bir takım 
şeyler gördUm. 

Yeter arlık elUğlm bu geveze
lik. İstersen, eğer usaruna.dmsa 
clddiyattnn da bahsedebilirim. Mek 
tub\.ınu ibeltler ve gözlerinden öpe. 
rim kardG§im. Hakkı Tanğa ~k 

selam. 21 tc~rlııisani 

lehmet ALI 

İstanbul bayramı 
kutluyor 

Bugtln lst~nbulun 'kurtuluş 
yıldönilmüdür. · Bu unutul -
maz gün, bugiin sabahtan itiba
ren, resmi ve hususi surette kut 
fanmağa baş'amrntır. Hazırla
nan pro~rarna göre Rilndüz ve 
gece resmi ve h~usi bütün bina· 
lar bayrak ve elektriklerle dona
nacakıtır. Bu münnsebctle bir de 
geçit resmi tertip cdilmifo]tir, Ge
çit resmi, Taksimdeki tribünler 
önünde yapılacaktır. Merasime 
iştirak edecek kıtaat, sabahle -
yin Sı.üt.nmı:hmet meydanında 
toplanacaktır. Saat 10 da atıla
cak 21 pare topu mütenkip kıta
at, mektepliler, muhtelif teşek· 
küller harekete geçerek tramvay 
yolunu takiben Taksime çıkacak 
lardır. 

• Taksim meydanında bandomı
zıka !stiklal marşrriı çalacak, 
müteakiben cumhuriyet D..bide::;i · 
ne ~elenkler konulacak. daha son 
ra <la ""CÇİt resmi yapılaca.kıtır. 
Öğleden sonra belediye ve par

ti reisleri belediye azasından mü 
rekkcp bir heyet İstanbul komu 
tanını ziyaret ederek ha1km or
duya şilkrünü ~rzedecektir. 

Bu ak.şanı 20,30 da vali, ordu 
§erefine Taksim gazinosunda bir 
ziyafet vereooktir. 

V~KIT 

VAK/Tın • qenz anketi 

Bugünk·· 
Neyzen Şevki Sevgine gore 

Klasik eserler, mus·kımizin birer san'at 
ve bedii zev a ide eridir ... 

Tanınnuş Türk bestckfiı1arıntn 
eserlerini halka dinletmek ma.ksa.. 
diyle konscrvat.uvnrm, bu yıl ter
tip etmiş ohiuE;'U yedi tarlht !kon
serln ilki yarın okşa.m verilecek.tir. 
Bundan sonra sırasile diğer kon -
serler takip edecek ve her konser 
bir besteklnn eserlerine talıs1s e
dilecektir, 

============::=: sümle "Dur bakalım daha ben ney
-: zen oln.madım sana nasıl icazet ve-

Tnıihi konserler; hal m musiki 
:r.cvkini artmıcnğı gibi, hnlılkt 'l'ilrk 
musikisi besteleri, eserleri hakkın
da da dinleyicilere bir fikir vere. 
cektir. 

H8.ld1ô Türk mus!.kisi hangisi -
clir? Mıı.Siklmf.zln bugilnkU vaziye· 
ti nedir, istikbalde alacnğı §ekil ne 
olınalrdir? Islah edilmesi istenilen 
cihetler haiıgiieridir? 

!ate bugün üzerinde dundan bu 
meseleler etrn.fın.da gazetemiz bir 
ıınketa!:UlSyaka.rnrvermişt.1~ 

Yazan: 
Hasan Bedrettin f.JLGEN 

Bu mevzu etiııfmda truımmı 
musiki üst.at ve saı:ıa.Udi.rlı:ırınm fi
kirlerini yazacağmırz gibi, anket. 
okuyucularnruza ayru zamanda ta
rihi musiki lkonserlerlnde ça1a.cak 
olan konservntuvar icra. !heyeti a
zalarının hayat ve eserleri barJun. • 
da da bir fikir verecektir. Neyzan Şevki Sevgin 

Bu_,"iln ilk oalrak değerli sanat
kar neyzen ŞeV3d Sevginle yııprlM 
konuşmayı ve.riyôrm:. 

• • • 
Konservatuvar icra heyeti sa-

lonundayız, değerh snnatıkli.rla.r 
Dede Efendinin eserlerini prova 
etmekle nıeegul.. Kendilerlle ko
nuşmak arzusunda olduiıımu di
rektöre anlattım. Beni evvelU ney
zen Şevki Sevginle truuştırdı. Ren. 
disine :zlyaretiıhln sebebini Onlat
t.mı. DUŞll.ndU ve sonra: 
"- Çok mühlm bir mesele, de· 

di. Musiki, 7.Mnedildlği gtbi &:olay 
b1r ilim <leğil., Onun da çok ince
ilkleri, diğer sann..tıarda bulumnı -
yan üstUıilUklerl var.,, 

Konuşmaya. devam cruyorduk, 
ke.,disinc sordum: 

- Musiki haya:tina nasıl baı}Ja. 
dıntz? Terclimcl hallnizl a:nlatir 
ınısmız?. 

- Benim mus!kl hayatiria glri. 
şim şekli Adeta nazirsiz gibidir; 
hulasa.ten sl.zc anlııtayun: 

Bir gtin merhum neyzen lhsanlıı 
bilardo oynuyordum. Bir ara.Irk : 
"Üstat! Ben duyduğum şarkıları 
yalan yanlış söyler dururum. Usu
lünde söyliyebilmek için bir kitap 
tavsiye ed('r misin?,, dedim. Ce· 
va ben: "Onun en gllu:l kitabı saz
dır. Meselıi kemençe, tanhur ve 
naydan bir:nl int.iha.p eder çnlışır
sm !, .. Ben esefle dudak bllkerek 
"Yaş yirmi yedi. Bundan sonra 
kolay mıdır? lşittiı;rim (ud) u bllo 
çalamam! Hele mmla.rdnn birini!., 
diye cevap verince: ''Her gün iki 
saat çn.lşnak 68.rlile beş soneyi 
göze o.ldın.rsan saza saihip olunmn ! 
Senin spordn.ki sebatın, cehdin ba.-

na bu 1 i bnşa.rocağm kanaatini 
verir. (Na.y) n merak edersen ben 
sevo seve hoc;nhğnıı yaparnn. ts. 
~rim iki hıı.yatıta bcn.lm de bir ta.
!ebem k:ıls:n!,, dedi. Bu sözlere a.-
18.kalanmışttm; "dUSilncyim!,, dc
dlın. Ve tanı iki gUn dil§ilndü!tten 
sonra knrnr vererek neyzen bir 
dosb.ımdan bana bir (nay) verme
sini rica ettim. 

"Vereyim ama yn.pamnzsnı çok 
zordur!,, dedi. Ben b~ seneyi gö
ze aldığun i~in w söz Uzcrlmde tc. 
Bir yapmadı ve ertesi gUnU bann 
e..,inden geUrdlğl nrtık rengi kır
mın olmus bir (nay) ı u · tır'ken 
"Bµ ~ Dedenin nayıdırl, diye· 
rek itina ile 6aklamaldığnnı ilıtar 
Cbniştl. 

Ertesi gtınü merhum hoc:ım lh
sanı bulup; "Kanır verdim ve i~
tc geldim!,, dedlın. GöZHlğiinUn nr· 
kasından memnuniyetle pnrwyan 
bakışlarını hü15. göriltiim. Bana o. 
gUn nota dersi verdi ve (nay) ın 
tutuluşunu ~ösererek: "Sesini çı
kar.notayı ez.herle ve haftaya gel!., 
dedl. O gece çcktiğiiııi Allah bilir. 

Eğer (nny) ehPmmiyctle, ten· 
bihle verilmiş olmııs:ıydı; muhak
kak onu kıracak ve bu iştC'n vaz
geçecektim. Ben ancc.k şafak sö· 
kerken (nny) dan acnviı> bir ses 
çrknrabllmiştim. 

Tn.m bei1 sene gUnde e 0 nnri (2) 
ve azami (12) san.t olmak üzC're 
çalıştım. Hatta bugtinlcrln içinde 
(18) saatlik meaa ler de vardır. 

Nihayet hocama &ordum: ''Beş sc. 
ne tamaınlnnd.!. Artık neyzen ol -
dum mu?,, dedim. lncc b'r tebes· 

Cumhuriyet'ln bir fıkrnamda "lçlnde boy büyilttUğ'JmUz çağ,. diye bir 
ibare okuyoruz. 

Acaba (boy öiçtıatUğti.mUz), (boy gösterdlıhnılz> dcnıek istenmesin? 
Sadece (yaşadığımız) demek lçln boysu~ bir bUyUmek lcMl gclcblllrdl. 

Türk tAblrlcrlnln yazıya geçmesi, şüphe yok, mllll TUrkçcnln gelişme· 

6inC pek çok yarayacaktır; ancak bir muharrir ke:ıd! ltıyıu.ııırlylc bunlardıı 

dilediği glbl tasarrufta bulunamaz. Neteklm, b:ıBka bir ycrJe (gözUmUz hep 
açık kalmalı) diyen muhn.rrlr de bu yanlışlığı y::ıpmı.,tır. tGözU açık dur
mak) bir Jullgedir kl, (durmalı) yerine (kalmalı) keiilncslnl koymnlc, onu 
aykırı blr mfı.naya sevketmek olur. 

·(Boy göstcrdiğimlz, boy ölçUştUğUmllz,) dcıncll, tboY bUyUttUğllmUz) 
demcmelL 

rebilirim! Dalın çok çalL'.jlllak la -
zun ! .. dedi. O zaman ca.rurnt sıkan 
bu dervişane söylenen sözlln kıy_ 
metini şimdi anlıyorum. Evet hılla 
Uzerindc dikkatle çalışılması icap 
eden bir ruhant saza henllz tnır.n
men ga.Jıip olmuş değilim. 

- Eeerledniz var mı?. 
- Musiki kadar şiir ve edebi· 

yetr da severim. Bu münasebetle 
eiir diye ortaya çtkara.mn.dığım ve 
yalnız bunlarla kendimi eğlendirdi
ğ'm tecrübei kıılemiyelerim vardır~ 
Bunları bestclemeği çok isterim. 
Fakat; bir beste yapmak için te
şebbüse dahi cesaretim yoktur, Ga· 
liba cesaretsizlik aziz hocamın: 
"İnsan eyle bir eser yapabilmeli. 
clir ki yapılanlara benzemiş olma
sın!,. dey.ışlnden .geliyor. 

- Musikinin bugUnkü vcıziye· 
tinden momnun musunuz?. 

DUne nazaran evet. Fakat he
nüz layık olduğu mevkll almış de
ğildir. 

- Son yapılan ir.rn heyetinin 
faaliyetini nasıl bulursunuz? Bun· 
lann s!zcc faydalan ned'r? 

- Türk musikisinin mcdan if. 
tihan olan klas:Jı: eserler blrer t1a
nat \'e bedii zevk abideleri.dir. Bu 
layemut esçrlerin üzerinde dikkat· 
le, ihtimamla çalışt"'ktan sonra kon 
servatuvar milzcs!nJe sıralanmak 
lizere plağa. vermek ve bu suretle 
onları nisyandan kurtarmak Tür -
kUn musiki !killtürli iç:i hayırh bir 
mesntdlr kanaatindeyim. Ve bu 
güzel eserlerden seçilip istif edile
rek hlka. arzolunmaksa; hem, bu 
esil musikiye ıl~rk ve teşne olnn
lara, hem de muı:ıiki yolunda yii. 
rüyenlerc yerinde bir hizmet ola
caktır. 

-..., ,Musikinin At.isini nasıl göıii.· 
yorsunu, sizce neler yapılınahdır? 

- Bu suallntzıe "mruifct lltifn
t.ıı. tabidir!,, sözUnil hatırladmı. Mu 
slkimizin asalet.'ne meftun zümre 
çoğaldıkça ve bu zllmrenln çalı ~ 
ıanlar Uzeiinde bUyük bir taziya· 
nei teşvik olan n:ı.ğbet ve iltifatı 
art.tıkça. sayi de ona göre lnk.l§af 
eder. 

- Bu.glin beste, güfte, musiki 
telakkileri nasıl anlaşılır? Bizde 
beste, gUfte bugün nasıl yapılır? 
Bunların ISiahını ister misiniz? Ne. 
ler tııwiye edersiniz?. 

- Güfte.. vezne uydurularak 
söylenen söz yn nazını veya eiir o
lnrak meydana gollr. Bunlar alıoı· 
ln.rmm (bestckfırların) tab'rna gö · 
re kıymet arzederlcr. Bence bes
tekar o yazı,r1 şair kndar duymalı
clır. O zamnn musikinin füsunkar 
nnğmntı nıhlAn bir sehli mUmtcnf 
oalrak taşar dökülilr. Bu~Jn ru. 
h:ı hitap eden serler vUcut bulu
yor; fakat bunlar o kadar az ki.. 
Çoğu büyük bir hnlk tabaka.sının 
zevkini tatmin için yapılan şeyler
dir. BugUnkU şeraiti hayatiye böy
lo kap ettiriyor. Yarını bugUnden 
kestirmek kehanetini arzedem!~·e
ceğim !. 

Bir dostumun "Sporda terak
ki ve inkişaf için ne l!lzırndır?,, 
sualine kısaca: "Bol bol çalışacak 
zemin ve alat .. ,, demiştim. Bu su. 
ali ve bu cevabı musiki Alrılli için 
de tekrar ediyorum. Teııvlk ve 
tergib nct1eesi çoğalııcak olan ça
lrşıınla.r ara.<Jm<l" n muhakkak ki 
yarının bir Dede Efendisi ve bir 
Mustafa Çavu.su çıkabilir!. Kllı.sik 
eserleri çok dinleterek herkesin 
kulağını al·ştırmalJ ve sonunda mu· 
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Radyo koro beY~, bil~ I 
nın mesa.tsiııe de\' rrof· 1 :J 
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ön.ki s!ıiyc başka şe -11 ~· 
va.m edilmesini fa)-d 
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Tefrika numftruı: 84 ı:.ıl~ 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···~~~~~~~~~~~~~~~-~ b~krine sartlrr gibi oturmu~ardı. ~~~· 

a M ~ A 'azan : Ahmet Dündar Semra Han~rtl~s~' J.4' 
- Ah, demişti, size onun fırçasındaki Edebi o 1 ) D ~EFIK AHMET resim atölyesinden tepeden tırnaga hıJıil# ~ 

kudreti anlatabilmek için eserini gösterme- roman cudunun her tcırafı zevk ve haz rt~JI 
liyim, vaktile talebesi olduğum sıralarda he- SEVENGtl riyle yanıp tutu§arak çıkmıştı; a,padde'ıfl"' 
nim bir portremi yapmıttı, bu resmi sonra ... -----------------~----=-=-ır;ım-m:z:ıaa-mm:ıa::::::::n _____ _. merdivenlerini inerken, Beyoğlu c~,ı~~ 
bana hediye etti, içeriki odada asılıdır. Semra hanımefendi senelerce evvel Pariste Profesör bu derecede ulvi bir güzelliği mu· kalabalığın araımda kendisini tek h·~i 

Ve ayağa kalkarak, Ahmet Dündarı da meşhur profesörün atölyesinde tnlebe olarak şamba üzerine geçirmek fırsat ve imkô.nmı tatlı bir rüyanın devamı içinde .. \,? 
gözlerile davet ederek yan odaya geçmek çalışırken de şimdiki halinden hiç farklı gö- bulmasaydı böyle bir tablo yapabilecek miy· yürürken azgın bir nuzuzat denızı01di10 ' 
üzere ara kapıya doğru yürümüştü. Ahmet rünmüyordu. Hep aynı ebedi gençlik! di? larile ıanlı olorak ilerlediğini zanııe ;hıttl .,ıl 
Dündar Semra hanımefendinin atölyesinde Kndisini tutaınıyarak: Genç hekim bu sözleri büyük bir ham· Maddi, manevi varlığını tamar1le!' dir1'-'jr 
İşten yonılduğu 7.aman arada bir geçip ipek - Zaman hilkatin bu yüksek, büyiik le ile ve kendisi icin oldukca miihim birce· den bir ate§ vardı; bu ateş evvelatı11tı ~( 
işlemeli kuştüyü yastıkları arasında ve geniş ve muhteşem sanat eseri önünde hürmetle saret ve cüret eseri olarak söylemişti. Kadın yakmıttı; düoünme, muhakeme e tf' 1 
yumuşak divanında uzanıp dinlendiği yarı eğilerek ona dokunamadan geçip gidiyor. bir mehtap gecesinde çamların dalları ara· ma ve karar verme kabili ·eti tar11f.\111r ~ :J1 
IO§ küçük istirahat odasını ilk defa bu su· Diye mmldanmıştı. Semra Hammefen· smdruı ay ışığı ile sarılıp mesafelerin uzak rulup kül olmutlu; bu halde ne kB°"dd,J,, 
retle ve bu sayede görmüştü. İnsan bu oda· di güzel gözlerinin içi aydınlanarak gülüm· boşluklarımı doğru billuri bir sesle dökülü· reye doğru gittiğini bilmiyerck cll U fi~ 
nm kapısına gelince ta içinden sarsılrp eşik· semiş, şakacı bir hal ile ve sanki anlamamış yor sanılan bir kahkaha ile gülmüş, Ahmet serseri bir eda ve reftar ile bir flıl~, J/ 
te bir lahza haz ve heyecanla durmadan içeri- gibi tashih etmişti: Dündann elini tutmuştu: müs ve bir iın evvel geceye kaVUf şlıı ~ 
ye giremez. Resirrı, diyvanm iistünde asrlıydı. - Hilkatin değil, hocamın C8eri l - Eaki cckingen, mahcup ve görgiisüz ı-anlrkla Mrılmak ve görünmez ol~ ..,ıtafWJ/J 
Ahmet Dündar, genç ve güzel kadrnm yanın- Ahmet Dündar Semra Hanımefendiye delikanJı halinizden sıynlrp çıkı$ıtıız hoşuma nin içinde kaybolmak ihtiyacını oıl. 
ela ayakta bu resmi derin bir yahranlığa karr dönüp cevap vermişti: gidiyor! Fakat aydmltk Bevoğlu caddelerinde 
ı.-!1l geni şbir hayret duYVU8U ile seyrctmi§ti. - TabJo hocanızm eseri, fakat siz~... Birlikte diyvanm üstüne yıkılır ve bir- bulmak kolay değildir. ( 

---=-----=---------=-------~~~--~--~~_:_---~__:~---~----~.......:.......;.--........ 
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Ekmek fl·:gatınııı Berıı·n elçı·mı·z J e ll"n: ko.mılur. lizler dt·ğildik. " lUon<loros,, nhdi, rr:ıns:ıda Alnın.o 

A 
· cephesinin çöküşünden \"f' lHukc· n karada donyada Bolgarlarm kılıç-Janııı tes. 

arta gV / tim etmelerinden onrndır. c a l san l l 11 o r Almanyad:ı.n şehrimiw ~elen "~inn,, da, .. Basrn,, da biıtiin 
',3 Berlin büyük elçimiz Hüsrev Fırat boyund:ı, kanal k:)ılarıııtln, 

Gerede, dün akşamki ~ksprcsle Rus hudntlanncla, Knrpa.UurJn, 
Ankaraya gitmiştir. Büyük elçi, Makedonyad" <;lllih n:J'Jığ ı , ccphıı
Ankarada bir müddet kald:ktan ne darhğfyle dövü tük. Eiı:i . iu. 
sonra teln-ar Berline g-idecek - dü~nıanlvnnız ö\·dü. Yiircğimb:dc, 

'l'opral. ır.ahsulk·rı ofisi tara· 
fından bakallara te\'zi olunan 
unun beher çınıalı 1087 kuruş • 
tan 1235 kuru.~ çıkarılmrştır. 
Bundan do''1.yı bakkallarda u
nun perakende kiloeu 24 kuruşa 
satılacaktır. 

Diğer taraftan ekmek fiyatla 
rmrn da 10 para daha arttınla· 
cağı tahmin cdilmek-tedir. , . 

BOYOK LiMAN 
ROMORKORU 

Devlet Umanlar işletmesi .ı· 
mum müdürlüğü tarafından Ha
liçteki tczgfilılara konulmuş olan 
yeni ve büyük liman romorkör
lerinin insaatr ilkbaharda niha -
yetleneoektir Bunu müteakip, 
lskenderon limanında kullanıl -
mak üzere te~5.hlara yeniden 5 
romorkör konacaktır. 

tir. penı;emizde , .e kafonımlıı hiç bir 
--- sıırnşçılık Jrasunı yolitu. 

Bir müteahhidin ~ Faknt her takatin bir sonu n.r. 
geçirdiği kaza ''1r. Her de\' lnıwctln de harcana 

harcana yrpr:mdı~·ını, bitti;ini giı. 
Yol müteahhitler:nden Asım 

· Yolaçana ait asfalt makinesinin 
ate.şçisi, mnldneye ateş \'erirken 
üzerine sıçrayan ale,·Ier yüzü.nü 
ve elini yakmıştır. Yaralının ilk 
tcd~visi \·ap:lm rştır. 

- ----o-
Kadıköyiinde hırsızlık 

rilrliz. Riı de nihayet son kıınmn· 
la nmı:ıı attıktan, ktlrçlanmı.r. 11en
çelerimİ7den cn·cı kınldrlit.an son. 
ra ılü~tük. 
BağdaU.an, ta Ba..-;ra luyılnnn

ıl:uı Anadolu t opra.l•lnrına doğnı 
bu ~ekiliş, bi:r.i f~i hiyanctlerlc de 

" . 

kan.ıl:ı tırmıstT. Oz yurdcmuul ı 
arlmdaıı 'unıluycır, ~an ıııısulıırıııa 
uğnıl ortiııl •• mı.r.ı knnın111.:ı. dili dl. 
liınf:zc u .. m:wnıı fo!ıll!lmrı, ılüsm:ın
la <"I ('le 'cnnisti. Hiulen zuliim 
giirıHr .. leri i~iıı ılcğ!I, hın ır. sadf\· 
et- baıık:ı. bir millet :rı lı ı ;mil etini 
çcltemedi!r'eri kin. 

"i..,tnnlıul" 11 tliı nıun eline ılu.,u· 
ren amiller ar:ısmı~n i • c hn Jıh n. 
net Jrr d<' ' ıı r. \"a~ınııl'ı t opnt ld~r
d:ı ı:özli ol:mlnnn kul '·l'lrı çınfa. 
~ın! 

J\urtuius bnyrnmı . ıı:ın:n p:ırl' 
'J'iirklilı'.;,rün, T. nrının ,·nlnız b0

1(• 

\erdi":! ,, siz hir kn lkınr~ln kendi • 
nıitc ~elmcmlzin nC'fr•csl lir. rur· 
tulu;: hı:şr.ın•iarrnıln ıı;e, inçi<' a ı 
rı!rlc .. ir. J\:urtnlı•-ı, bir 1 unetin 
tccdll i olsa dn, Im~tu· • ı nıuhl:ı\: 
b!r h:ıl<' ılil iilı!li[•il-ıün c!" .. nhi
tlldir 

HAKKI SUH A GEZGiN 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
ikinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları 
yurdun her köteainde 1&tıfa çıkarılmı,br. Bu 
bonoları almak\a acele ediniz. Çiinkii sabtın 
bugünkü tekline nazaran bu '3onoların da 
evve,lkiler gibi çok kııa bir zaman i~inde satı. 
lıp biteceğine fÜphe yoktur. 

Kadıköyünde Kuşdili ecıddesin 
de Makarnacı ba.sı sokağında 
48 numaralı evde oturan diş ta
bibi Fikrinin evinde eşyanın bir 
kısmı çalınmıştır. Yapılan tah -
kikatta eşyanın , kardeşi Arifin 
evladı manevisi Bayan Yücel ta 
ra!mdn.n çalındı~ anla.5ı1mıştır. 
Yücel, kendisine iftir.:. edildiğini 
iddia ederek Arif ile ağız kavga 
sına girişmiş. kavga krzrşınca Ja 
diş tabibini sivri manikür lü el
leri ile yüzünün muhtelif yerle -
rinden yaralamıştır. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

,_G_o_··_N_D __ E_N __ G_,_.J_N_ r=_I 
Her kurtu luş bayramında 

şehre bir hediye 

VURDUN MENFAATi; 
SiZiN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almamzdad1r 
En zaruri ihtiyaç maddelerinden hatka hiçbir 
§eye para vermemek, para artırmak ve bu. 
nunJa Tasarrıııf Bonosu almak vazifenizi yap
mak ve tahıi menfaatlarınızı korumak de
mektir. 

UNUTMAYIN . BI : 

Tasarruf Bonolan hasılatiyle milli müdafaa. 
mızın artan ihtiyaçları karıılans~ktır. 

• FAiZ PESINDIR. • 

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

• Bono Fiyatları her keseye elverişlidir 

Tasarruf Bonolan 5, 25, 100, 500, 1000 lira
lık parçalar halinde satııa çıkanlmışbr. Ke
senizin müsaadesi nisbetinde ıi2 de bir tane 
alabilirsiniz. 

• Bonolar arttırma ve eksiltmelerde teminattır 
Evvelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden 
sahta çıkarılan Bonolar arhrma ve eksiltme
lerde aatıt kıymetleri üzerinden teminat ola
rak kabul olunmaktadır. 

Arttırma ve eksiltmeye girenler! 
Para yerine Bono yatmnakla iıinizi daha ko
laylık ve karla yürütebilininiz. 

• VERGi VE MERASiM YOKTUR 
T asa rruf .Ronow almak ; hicbir m~rasim ve 
mü~kilita; faizleri hiç bir vergi v~ rume tabi 
değildir. Bunları bütün bankalarla ıube ve 
ajanslanndan, banka bufunmıyan yerlerde 
malsandıklarından Milli Piyangonun resmi 
satıt gişelerinden alabilirsiniz. 

+ PARANIZ DAiMA PARADIR. 
Tasarruf Bonosu aldıktan aonra paraya ihti. 
yacmız oluna bunu derhal bir bank.aya vere. 
rek i91iyecek faizden yüzde yarım f edakirlık 
yapmak ıure'tile her zaman paraya çevirme
niz kabildir. 

Bir yıl 
0

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

rAiz GETIRİB 
Paranızı en emin olan Devlet 
kaıasmda llArla saklayuıız 

Bir Tasarruf Bonosu Ahnız 

T ramvav kazası 
Cibalide 33 numı;ı.ralı evde o

turan Arif, Topkapıya :::-itmek u-
7.ere tramvaya binmi~. basamak 
ta dururken muvazenesini kaybe 
derek yere düşmüştür. Arif y ü
zünden ve başından yaralandığın 
dan Cerrahpaş;;ı. hastahanesine 
ka1dırılmıştır. 

Y irmı yıı evvelkı Valilfl 

' 6 Blrln~rin 921 

Kadın sdıniler 
Şişli aefnlıet hnyatma alt muhtelit 

sahneleri ıırz ve §erhede.n Hamdlbey 
muhakemesi gUnlerlnde kadm saml· 
lerin C~nyct mnbl:crr,esl salonuna 
kabulll monedilmtşUr . 

H er sene lstanbulun kurtu
luş bayramı kutlanırken 

bir noktayı hesap etmek 13.zım 
dır. Bir kurtuluştan diğer kur
tuluşa kadar bu ~hirde ne yap 
tık ? .• Yalnız Belediyeci gözüy
le değil, halk göziyle de, İstan
bul şehrinin imarına, temizli
ğine. süslenme-sine f.a.zla rağ 
00! çekmesine, ticaret ve sana
yideki ehemmiyetinin artması· 
na. iktisadi refahının çoğalma
sına, seyrüseferine dair ne gi· 
bi bir eser vücude getirdik?. 
Halkın bu husustaki .gayreti, 
şahsi ihtiyaçlarının tatmini a· 
rasmd~ ~lıri 7.C~inleştirir. 
Be'ediyen in ise, doğrudan doğ
'"Uya bir \'Qzife olarak ı;ehrc n· 
lakasmı bekkıriz. O halde iı:\i
mizinkini de b ir araya gotire· 
rek niçin oormayalım? Bir kur· 
tuluş bayramından öt ekine ka
dar lstanbula ne ekledik? 

Bu muhasebeyi dalına yap· 
mağa mecburuz. Çünkü 1stan
bulu lboğu!mak t ehlikesine uğ
ramış çocuğumuzu kurtarı r gi· 
b i işgal selinden çekip alırken 

'eiR CASUS ÖLOÜROiou' 
Büvük. heyecanlı zabıta ve Casasluk Romanı 

39 İngilizceden Çeviren: H. MUNIR-
Hatta kendisinin o hazin akıbe
tiyle karştla.ştığ'I zaman mücev. 
herlerle bera.beı bulunduğunu 
kimse isbat edemiyor. 

- Bu mütalcanrz ürerine ne 
söyledi? 

- Hiç bir şey •. Sadece, müecv 
herleri .. stermek ve satmak ; . 
çin Mi ter Esmora ha.vale etti
ğinden emniyetle bahsediyor. 
FakQ.t kim inanır. Belki de mü
cevherler kendi yanındadır. 

Fa.kat Mi ter Esmor, her hal· 
de sebepsiz öldürülmedi. Ben, 
miicc,~herlcrin onun yanında ol· 
duğı.ıruı. kaniim. Ve katil de, öl
dürdül~ten sonrn mucevherler i 
alıp gitmiştir. Acaba kumpanya 
mz, bunlar hakkmda. sarih ma· 

ı 
ICı.mat ver ibileooklere mükafat 
vaadotmek. gibi bir tedbir alma
ğı düşünmüyor mu? 

Sigortacı ibu esnada cebinden 
küçük lbir defter çıkardı. Ve ibu 
defterin içinden ga7..ete<len ke -: 

_ silmiş bir parçayı çekerek Ça

' , 

ney'i n önüne koydu . 
- Her halde "Taymis,, gaze

tesini pek okumuyorsunuz. Çün 
kü, mücevherler ka}'1bolur olmaz 
biz böyle bir ilan verdik. Fakat 
maalesef, şu dakikaya kadar b ir 
faydasım görmedik. 

Taymis ~nzetesinden kesilmiş 
olan parçada şu ~rrlar okunu
vordu: 

5000 Sterlin nı.ük«f at verili 
yor.. Yorkşayr'da öl:fıiiriilcn 
.11tistcr Esmor'uu beraberinde 
bu~mifıığıınrı tahmin ctti(jimh 
bir ·miiccvher kollek.sivonunıuı 
neleri ihtiva cttiqini • a.şafitki 
li.<ifedc biUliriyorıız. (Bıt :iki -
nın burasında m i<cevher/f!l"İ~ı 
listesi 1ıazıhydı) l'11karıda ua· 
zılı olan nıiicm:hcr!crin çalımsı 
haTck"'l.rnla veya çalan kimse'l!i 
bulmağı kolayl<~tıracak ilJ: 
ınıisbet nıulümatı 1·ercne fam 
.5000 lngi\iz lirası m'iik<if at tıe
rilcce'ktir. 

Transatlantik Sigorta 
Kıımpanyası Drektörlil.ğü 

Çaney, bu satırl arı okuduk • 

tan sonra: 
- Beş bin lira mükafat vna· 

det.tiniz de bir netice 4lamadmız 
öyle rn;? 

- Evet . Bir netice alama -
dık 

- H er ne hal ise, ben, prens 
Sarentzof'un bu müCf..vherleri 
::\!ister Esmor 'a verdiğine knni· 
im ve ibu fikr imde ısra":" cdiyo • 
rum. Ve öyle zannediyorum ki, 
i\1ister Esmor ö'dürüldüğii za -
man bu mücevherler, yanında 
bulu nuyordu. Şimdi bizim öğren 
mek istediğimiz bir şey varsa, 
Mister Esmor'u kim öldü·müş
tür; ona dair bir şey elde etmek 
t ir . Ve bu adam, Mister F~or' 
da mücevher ibulund11ğunu nere 
den ve nasıl ha.ber almıştrr. :Mak 
sadımı anlatab ildim mi? 

- Evet .. 
- Şu ha lde. işin neresinde bu 

lunduğıımuz anlaşılıyor sanı · 
rıın. 

.Yeniden. ortalığı bir sessizlik 
llapladı. 

Bu sessi.aiği Mis F.ASmor boz· 
du: 

- Siz ne derseniz deyiniz . . 
Bir kadmtn hi!\lerini de :-.·abana 
atmamanız lazım gelir. Bir ke
re daha söylüyorum. Bütün bu 
i5lerin {l.ltınd:ı. ben. prenses Sa · 
rentzof'un parmağını sez.İ\·orum. 
Böy1e hissediyorum. 

C:::i.,ortacı nazik bir tnvırln c· 
ğilerek: 

- Ben de. sizin ('J'ibi dfışünii · 
yorum efendim. r'!edi. 

Çanev evvela Mis lo:stnor"a son 
ı-a. si~ortacıya bak!.t: Sonra ellcı 
rini cebine soktu ~.ancy aklına 
bir fikir geldiği Üunnn ekseriya 
böyle yapar. Çaney bu vaziyett~: 

- Pek ala Mis Esı.ıı0r, dedı. 
Pek fila Mister Farnham .. Eğer 
bu kana.tiniroe ısrar ediyorsa · 
nız. arkıda~ım I\nmberv<'l i 1e 
birlikt<ı veni bir nr ltırma \'O
lu ıtutmaklığımır.ı tavsive ediyor 
sunuz demektir. Yani dikkatimi 
zi da.ha zi,·.ode prenses Sarant-
7..0f \raerinde teksif etmekliğimi· 

vazifemiz, yalnız kurtannakla 
kalmıyor, o yavruya bakmak 
mesulLYeti ile de müke lef bu· 
lunuyorduk. Bu alaknmızm 
nıüSbet neticelerini göstermek 
ıçin en m ünasip fı~~t bugün 
değil mi? 

Her yıl bugün lstanbula he
diye edilmiş bir hasta.hane, bir 
bakım milessesesi, bir kaç mu
azzam meydan, yeni ve asfalt 
yollar; parklar, haller, köprü 
ve kemerler, iktisadi kolaylık· 
l:ırı arttıracak yeni yeni teşki· 
lat ve müesseseler ilah görme~ 
kurtuluş hadisesinin şanına ya
raşan bir şey olur. 

Her kurtuluş bayramıııda ts 
t.anbula bir veya ibir kaç hedi· 
ye! .. lşte bu şehirde kurtuluş 
zevki tatmanın başlıca yolla
rından biri bu olma.k •azım ge 
lir. 

11/KMET MÜNiR 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

zi istiyormınuz. 
Mis Esmor kısaca ce\ ap ver

di: 
- E vet truna.men öyle. 

X V KISIM 

Biraz daha görüştükten son -
r a, Mis F..smor ve ::\1ister Fanı· 
ham gittiler. Ça.nev ile birlikte 
prenses Sarentzof hakkında tet
kiklere başladık . tık ynpı18.(".ak 

iş prensesin ya.~yış tarzını 
tetkik etmekt i. Evinde bulunma
dığı zamanlar nereye gidiyor: 
arkndaşlan kimdir! Yalnrz :1.n
~iltcrede değil. Avnıpanın diğer 
yerlerinde de kimlerle tanıı?t • 
yor? 

Bunu üğrerunek için. prense -
in h:ırckatını esaslı surette ı:-öz 
altında bulund urmak icap edi -
yordu. Bereket versin bunu te
min cdece.k miikemmel bir vnsı 
tamız vardı. Kfıtfbimiz Çipen· 
deyl bir çok tecrübeleriyle, cQ • 
susluk tekniğine a'ış.mu~tı. Ona, 
birisini göz hapsine almasını ve 
harekatını öfrrenm~ini soyleyi · 
niz: size en mükemmel neticeyi 
verirdi . Bundan b.ışka Çipen -
deyl'in bu işlerde istihdam ede· 
bileceği bir <;0k diğer katip ar kn 
da.şiarı vardı. Bunlarla boo za -
manlarmda bir iş görerek ceple 
rine lbir kaç lirQ. sirrr.esini c'bct 
te isterlerdi Bütün bunların ha
ricinde Çipende •l'in ~ayet us:a 
ve mühim bir mesai ~rkadaQı da 
ha vardı ki. nisnnlısı idi. 

Fani J>lat adın aki bu gene: 
kız, gavct zcld i i. l\atibimiziu 
ta~ iyesi li.U>r.İne ker:cl ·<:İni bir 
kac işte istihdam etmiş 'c pek 
iyi neticeler ~lmıştık. Blitün bu 
mekani7.mayı harekete getinncl< 
i<:in Çipendeyl"e kü<}ük bir tali 
mat ve!"mek kfıfiydi, pre,ıscsın 
eskfılini tarif edip, oturduğu ad 
resi ''erdikten so:ıra. isin ger. 
yanını ona bırnkabi'irdik, 

Nitek;m öyle yaptık, Sigorta 
mümessili ile .Mis Esmor'un rr1zı 
hanemizden ~ıkışından bir ~at 
sonra, Çipendeyl, ni,cınnltsı He 
birlikte v~zıhaneden ayr:ddı. Fa 
aliyete ıre!'miş bulunuyordu. 

Bir kac +Nn kendirinden ha 
her alamadık. Fakat prenses Sa 
rentzofun rulm bile duymaksızm 
erkekli, kadınlı gcniı:; bir teşkilat 
tarafından göz hapsine alınmış 
olduğuna emiooik. 

(Devamı t'llT) 
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VA KIT 

Sekizinci Amerikan Rus -Alman zayiatı 
gemisinin ballrtlışı 

karşısında 
Amerika 

hükumetinin 
infiali 

(Baş tarafı 1 incide) 

sekiz bin kayıptır. SovyeUer Bekiz 
bin dokuz yUz top, yed! bin tank ve 
be;, bm Uç yUz on allı tayyare kay .. 
betm l§lerdir. 

Londra, 5 ( .A.A) - Sunday Ti 
mes ga7.etesi, şöyle yazıyor: 
Almanların Ru.syad3 vermiş ol 

dukları kayıplara raii'ınen, Al
man ih;ırp makinesi henüz kırıl
mış değildir. 

p~· ~"' :,,ş, 
2 !Jktcşrillde tıı~~J 

rinde 51 du~r. ~, 
Ion dUşiirUırnu~. 
rmuz 19 ta>~~ 
kova yıı.kınl jJlde 5 

m·y rmu? • 
IS 

Köpek 
bahğından 

makine· yağı 
çıkarıyor 

M 08kOVG, 5 ( A.A> - Km!· 
yıld·z gazetesine gelen bir te!
grafa göre, tümgeneral l{onkov
un kumandasındaki Sovyet kuv
vetleri Leningrad cephesinde üç 
ila beş kilometre ilerlemişlerdir. 
Telgraf ilerleme hareketinin anu
dane ~arpı~nlardan sonra yapı 
labildiğini ilfıve eylemektedir. 
Rus kuvvetleri "v .. nehri gcıçit
lerini zorlamağ;:. muva.f fak ol -
muş'ar ve eylül nihayetine doğru 
nehrin sol Eahiline yerleşebilmiş 
lerdir. Birincitcşrinin ilk üç gü
nü zarf ındn Ruslar kat'i bir iler 
leme yaparak ehemmiyetli bir 
mevki i~gal eden "v,, ı;clırindeıı 
Almanları tardetmek suretiyle 
zaferlerini tahakkuk ettirmişler
dir. 

Vııolngton. li (A.A.) - Z7 eylUlde 
cenup AUwıtığlndc bl:' üenizaltısı ta
rafından batırılan '·1cvhite" petrol ge 
misi, harbin b:ı.şmdanbcri batan .AııHı 
rikan malı gemilerin sckizlncisid1r. 
Bu sarnıç gemisinin nerede ve nasıl 
t.orpUlenlIÜ:J oldu(;"U lıakkmdaki tafaf. 
111.t hcnUz blUnme;moktedır. Fakııt A
merikan Vest Nilua•· fı-llebl tarafın • 
dan kurtarılan 18 oolirlyellnin kur • 
tanıma yerine ~rEıı, torpillenme 
yerinin 21 mııyıstn Robln Moor'un 
lorpHlendlği yere yakın bulunduğu 

tahmin edll;ıbffir. :Msıfun ohn cihet, 
tcvhlte'in Curııcao'dcUl cenup Afrika.. 
smıı. giderken batmış t.ldu~udur. 

Ga.ze1e, Almanların yalnIZ tay 
yare bakımından mühim noksan 
lığı olduğu hakkınd~ M. Çör
ç.il'in söylediği sözleri zikrettik
ten sonra diyor ki: 

3 ve 4 ilkl?Sr ttlf· S 
. d'"cnrüllllilŞ . ..ı~rte resı u,, acııızP" 

Barentz .. ~ 
nnkliyc geırus1 gnnJe~ 

Ukrn"-nıı' d9. ..:r IJ! 

Rom:ı, li {A..A.) Stı.-fıınl: 

lı!e:ısagero ew:ctc1i Ol.} or kt: HD. 
len Avustra1;ad:ı e<>:-~ynn eden h!ı.dl. 
seler dlkka:.e değer f( deral hUkt\met 
yeni buhran geı:'rr. < hledlr. Faddcn 
latlfaya mecı..ur o:mu~lur. lktldar, lf. 
Çi partisinin yanı ıu:?ıallnerin eline 
geçmektedir. Lon l a, ~u buhrıınm sl
yast sebeplerden ler. gelmediğini ve 
bilhassa, hıı -p but,.es•r.! mUzakere do. 
layısf!e vuku?Ulm!.!§ f'lmasrıuı rağmen 
harple hlçbl:: mür ll8l'l"f'.'U olmadığını 

B6ylcmeğc mUs:ıraat ediyor. Londra, 
JıaklluıU glzlemektı.. çok haklıdır. Fa.. 
kat Camber.adan ge:t.?:ı haberler, ma. 
tt meselenin bir tı:ıhnr.,.den ibaret ol • 
doğunu teyit etmckt,.dlr. nugtın A. 
"f'UStralyada ~ler. llulandıran hu.. 
surınıüuk, ana ynsa Ue alllkad:ır sc.. 
lıebpıerden mUtev,JutUr. Avustralya 
pllba. hnr'>e ~tirAk yUktlnU ta~ımıı. 
la "e tngllt:?renl-ı sn'f kendi menfaati 
!çln domlny •nla.r~ ta:ımll ettiği fed:1-
kAr1Ita katdmalttruı mtık bıkmı~tır. 

81.ltem k6künden çahrdamağa ~la,. 
mr~tır. Ş!md\ye ksı.d"r birçok Avus • 
tralyalı, keııdi kıtala."1Dm davası ol. 
mıyan bir dava u~cl, ölmU.1tür. İ!!
te, Avustralya. buhrıınmm hakikt se. 
bebl budur. I..ondnı. bı:nu bll!yor, fa • 
bt .Sylemt?'<ten ı;eldr>iyor. 

- ----«>-----
ÇeklJada 
Sabotaj 

ha iseleri 
büyüyor 

Londra, 5 (A.A) - Moskova 
radyosu Çek fabrikalarından bir 
~ğundn. grevler r,Wtığmı haber 
vermektedir. Spiker Prağ civa
rındaki bir tayyare fabrikası i~ 
çilcrinin, keza Prnğda Valtcr 
tayyn.re motörleri fabrikası İ8-
çilcrinin grev ilfuı ettiklerini 
söylemiştir. Tren seferleri sık 
sık fasılaya uğr~maktndır. Ba_ 
zı ttenler yoldan ~ıkmıştır. Mü
himmat fabrikalarında infilaklar 
olmuştur. ---<>---
Ağır İngiliz 
tayyare eri 

B D şld etti 
bir aptilar 

Kahire, 5 ( A.AJ - Orta Ş3.I'k 
İngiliz hava l:uvvct1eri umumi 
kar~ı tebliğinde şöyle deni!. 
mektedir: 
Pcrşenba ve cuma geceleri, ln. 

gili.z kuvvetlerine mensup ağır 
bombardnn.Q.n tayyareleri Bin. 
gaziye taarruz etml.'.}lerdir. Juli. 
ana. lnranlarma <loğrudan doğru. 
;ya isa.bat'er kaydedilmi~. liınan
daki gemilere bombalar dü.;;nıüş. 
tür. Tokra ila Baroe arasmtl~ ve 
Ga.za.lacb. otcm i.>iller mi'!rclyöz 
at.c.)nc tutulnuı..5tur. Bu iki gece 
zarfında Bardiya da.lıi birincisi 
donanma.ya mel13UD tayyn.reler 
tar~f ından olmak Gzcre iki defa 
bombalanmıştır. lkl büyük ynn
gın çı:mrı'mıştır. Müteaddit o_ 
tomobillcr hasara uğr:ım·ştır. 
Bnrdiya civn.rmd:ıki otomd'oil 
karargô.hı mitralyöz :ıte~inc fr. 
tutulmuştur. Mendirek, ikinci 
d.Jfa olnr.;.k bonıbalanrn ştır. 
Bardiya ile Tobruk :ır..smdaki 
yol Uz~rinde mevcut kararr!i.hlnr 
mltralyfiz ntc:-inc tutu'rr.UŞ:ur. 

Bir ı?"iln<l .. z akını esnasınd:ı, 
cenul;t .Aiı ika fılo u Burdi}"3.ya 
ta~n~ ctni .tir. Cenubi Afrik:ı. 
lıların i<ln.re etik eri Tomahııvk 
avcı tayv relerimiz Sidi Barrani 
bölv,csin:ie M<!neı-echınidt tnyyn.
relcziyle ~n~tı"a tutu~mıi:ır ye 
bunb.rdnn l9 tanesini hru:~ra 
uftrntmı..q Hd!r. Tayyarelerimir. 
den 4 ü kayıptır. 

VAKiT 

Tokyo, 5 (A.A.) - D.N.B.: 
Domei nj:ı.nStnm b!ldlrdlğine göre, 

Japon ll.limler1nd.?n ur. lsch:ı:ava Ba.. 
Jena "'e köp.?k balıl!lı:.rmdan çıkıırılan 
yağları birinci ne\'l :naklnc yağı ha. 
line getiren yeni bir usul keşf etmte. 
tir. 

Bir Japon sanayl mtlessesesi tay • 
yareclllk Alcmlnrle b~yilk bir ehem • 
miyet iktısa:ı cyllyec('k olan bu kee
fi ticaret ve sanayi nezarcUerlnln 
yardımUe tatı>ık mevi:une koymağn 

ve 111.zrmgelcn te.slsatı ynpmağa ha • 
zrrlruımaktadır. 

Kafkasvadan 
Odesaya takviye 

kıtaları gelid 
BWıreo, ti {A.A.) - Stcfani: 
Umuml karargAJıın neıırctUği bir 

tebliğde, ezcümle, .A7.ot denizi bölge.. 
alnde, Dlnyepcr nehrinin §ılrkmda, 

avcı taburıaril1! ırllvaıi kuvveUerinln, 
Alman ordWJ'.le birlit..tc glddetll mu • 
harebelerden sonra. kQlUyetll tank 
blrllklerllo vo ağır tc-p1arla. ve aynı za 
manda adetçe çok J.ı.ik <1Uamaııın ta. 
arnwarmr ptıskUrttlı.klerl kaydedil.. 
mektedir. B;,ı gölgede dUııman §arka 
doğru ricat =tmekteC.ir. 

Odesa ccph~slndc, Kırımdan ve Kat. 
1'81Jyadan .t1llllyetll 1:.uvveUer ve zıh.. 
lı ves:ıJ.t geçiren dUşpıuı, Kojalnikln 
aark.mda mukaveme~.!zl larmağa te 
§ebbUs etm~tlr. Tabrruz nklm bıra. 

kı1mıJ ve Tatnrca tMAnlk bölgesin.. 
de, dil§man ltıtaat:, 3 gUn aUren oid. 
detll ve kanlı bir mchıırebeden sonra 
pUskUrtillm~tnr. Sovyıtıerin zayiatı 

çok fazladır. 

Tebliğde nyrıca deı;lliyar ki: 
Bazı radyo .ner~ezleri tarafından 

ne~dlten yı:.nlış l.ay1:.iııra tnıınanlar 

ve bunları maksadı mat:rusla \'cya hif 
feUe yaydn.aı- bulundutundıın, Rumen 
umumi kararglıhı ~ıığıdakl rakam • 
!arı i1An edar. Harp t.dayetlndenberl 
60 binden ~azın esir aıaık, Rumen zıı. 
ylatı 20 bin ulU, llı bin kayıp, ylizı!e 
aeksenl hafi! olmak Uzere 75 bin ya.. 
ralldır. 

Rumen kır.atarının ~cvyetıerle mil. 
cadcle ettikleri b(;Jgl':erde, dllşman 

kıtaatı 60 Din ölU ve 100 bin yaralı 
verml.§tlr. LS3 dU!Jm&.n tayyaresi dU • 
şUrUdUk ve anc:ık ltl. t.rıyyııre kay , 
betlik. Bunlaruan blı kaçı tamir edl. 
lcb!leeektir. ~·ok fa::!.8 miktarda mal. 
zeme ve m'..lnl.mmat iğt1Jlıım ve n1s • 
bcten çok a.z kaybettik. 

Tayyare llo indlrfkn pam§UtçWerin 
yUzde 86 sı tevkif eôilml§tlr. Ne bun. 
lar, ne de mUteaddlt tethlşçl te§kl • 
ııı.t, ne tahribat ne de suikast terti • 
ba.ll a1abUmı,1~""dir. Hiçbir rnUhtmmat 
treni, deposu veya f!l.lrlkası dllşmıuı 
tııyyarelerintn "oombrusrile tııhrip edil 
mtş değildir. 

Bardil}aya 
iki kere arka 

arkaya 
hücum edildi 
l{ahlre, 5 (A.A.) -- İngiliz hava 

kuvveUcri o~ark umumi karıırgL 
hmm tebliği: 
Ağır bomb:ı.rdcDan tayyıırclerl pcr. 

§Cllbc ve cuma. geceleri B~nzl 11 • 
manuıa h[le;,ım etm!ş!crdlr. Ruyana 
ve Katederal ve merkez rı.lıtımln.rma 
tam isabetler lmydcdllm!ştir. Liman.. 
da bulu:ıan gemiler ar:ısma da bom.. 
balar dilıımU~tnr. Bu akınlar esna • 
sında Pokra, B:ı.rc3 ve Gnzalıı ıırnsm.. 
daki ctomobll nakl!ye kollan da 
mitralyöz ateıılne tu!tölmu.stur. 

Bardiya llaUmmıı da 1k1 gece arka 
nrkııya bUcum cdUmt:ttr. 
~~~·__.,,_ ___ _ 

Alman tayy~releri 
Leningrad'ı 
bombaladı 

Berlin, 5 ( .A.A) - D. N. B. 
ajansının salfıhiyetli ibir mcnba
clan öğrendiğine göre, Alman sa
vaş uçlkları cumartesi pazar ge
cesi Moskova ve Leningr~'da 
askeri hedefleri ve iaşe bakımın 
dan ehemmiyetli fabrikaları ve 
Donetz havzasında. büyük bir si· 
lfı.h ima'athanesini ibombalamrş -
lnrdır. Ayni zamanda büyük şo
seler üzerir.e yap1lan gece t~ar
ruzları neticesinde Sovyet kuv • 
vetlerinin in§esi ·bozguna uğra
tılmıştır. 
Savaş tayyareleri Ladoga gö· 

!ünde bir düşman topçekerini 
tahrip ve küçük bir nakliye ge
misini işleyemez hale getirro.iş -
lcrdir. 

- --o-- --
lng.tliz gazeteleri 

Sovyetlere 
yardımın 

Ağır olacağını 
yazıyor 

Cordell Huli, gı:.zdecılerıe yaptığı 

gClrllşmede, beyanatının aşağıdaki 

cUmlelerlni nynen r.tşretmek Q:ı:ere 

gazetecilere fevkııl!l.de olnrıık sall\lıl

yet vermişti:". 
"İcvhltc'i batırmak, knnun dışı in.. 

sanların yeni bir korsanlık hıırckeU 

ve dünyanın fethi p•finmdan olarıık 

lnsanlnrı AUantllttcn kovmak umumi 
ha.rekeU ile aııutadar blr tedhiş te • 
şcbbilsQ oıs:ı. gerektir." 

Muhtelit ır..allcrc cevap veren HuU. 
ayrıca demi.;tlr ki: 

lcvhile, hangi bayrağı taşırsa. tıışı.. 
sın ,.e gemi kafilesi içinde· bulunup 
bulunmasın, ber millet. dilnyanm fet
hi teşebbllsU ile oJlUtcılı olan bu hU • 
cumlar kar~ı1mda kcndl:ıini mUdafaa 
etmek tabii !lak.kına mııllktır. Bu şart 
ıar içinde, enternıısycmal hukukn hUr .. 
met edllmem;).31 keyfiyeU, insanın 

kendisini mUC::ıfaa etmesi hakkı ile 
all!Jta.lı bir tarzda tclr:.lr olunmalı ve 
ona göre muameleye t.Abi tutulmalı .. 
dır. 

Büyük bir 
Nevyork 

gazetecisinin 

Amerika 
hükumetini 

tenkidi 
Novyork, G (A.A..1 - D.N.B.: 
:.Mo.ruf gazeteci Hugh Johnson, Ncv 

york Vorld 'lelgran gnzetcsinde b::ı.lı. 

rlye nazın Nokr.m son söylediği DU. 

tuk hakkında ts~hzall mUtalll..:ılarr 

ihUvıı eden bir ma'ltale ncşretmıştir. 
Muharrir diyor hl: 

BlrlC§lk Amerl1mnm dentzlerin ser. 
bestıslne dair olan e!l;cı doktrini, şhn
dl, Noks tarııfmdnn gl.!sterllen bir ıs.. 

tekle, denizlerde tam N'ıkimiyet dok. 
trlnlne tnkılll.p etmlşt!r. Noksun tek.. 
lifi Amerikanın ı.:ı.aumJ 1!1Asıdır. A
merikanın .ıuldığı harp macerası, 

masrn! bs.kı:n:ndnn ht:dutsu:ı:dur. Ve 
bundan teveunt edecek vergi borçla. 
rmı ve para kıymet; dUşUkıUğUnU ölç.. 
mek imkllnı yoktur. 

Japonlar 
Amerikayı harbe 

davet ediyor 
Stokhohn, r, (A.A.) _ Mos.k.ova Tokyo, 5 ( A.A) - Unitcd. 

konferansı hn.kkmda mütalea ser- Ptcss: 
deden Tayınls gazetesi, konfero.ns- Japon hariciye nezaretinin or
ta lınrbi kazanmak için llizumlu gam ola..'1 "Revue diplom~tik,. 
plô.nlarm tnnzim cdilmfş olduğunu mecmuası, §Öyle yazıyor: 
ya.zd.tkUın sonra bu plfuılarm tat - Am~rika hakikaten adal~tin 
bJt sa.hasına konulnuısmm çok tı.J ve insaniyetin müdafii ise, Av-
ğır b!r iş olduğunu ilave ediyor. rupa. harbine nihaym vcrmo!c i-

Mezkfır gazete §Öyle diyor: çin müdahale ctmcligir. 
Akdenizde ve Sovyet Birliğl n.. Amerika birleşik devletleri, va 

:-azisine giden yolla.rmdn. dnhn fo.z. kıt çok geçmeden lbu vazifeyi iba 
Şimali ve ınrkl Afrikadn, me\·zU la hnrp ve ticaret gem.isi bulundu-- şar.;.bil~k yegfuıe memlekettir. 

ltoa., !S (A..A.) - ltaıyan ordula. 
rı umum! kararg~m:n 490 numaralı 

teblig'i: 

Bu noksanlık Alman kuvvetle
rinin batı cephes:nde de~il, 
Rusyada verdikleri kayıplardan 
ileri gelmektedir. 

Bu no~anlık, kı~ın Alman hü 
cumlarına. karşr koyabileceği· 
miz 'hususund:ı nikbin davranma 
mıza müsaade etmektedir: 

Gazete bundan sonra harbin 
abluka. ve hava bombardıman1a
n sayesinde kazanılmasının 
mümkün olmadığı hakkındaki id 
diayı reddederek diyor ki: 

Bu OOm.'bardım~nlar sayesin
de düşman Iazııngclen malzeme
den mahrum edilebilir. 

Gazete makalesine şöyle niha
yet vermektedir: 

lngiliz ordusu bütün istika
metlere doğru nöbet ibeklcmek -
tedir. 
Kışın f ı:>giltereye yapılması 

muhtemel olan lıa va hücumları 
İngilterenin yaptığı gibı ilkba
har hareka'tına hazırlanmaktan 
bizi alıkoymaktadır. 

Atman tebliği ......................._ 
(Baş tarafı 1 incide) 

J iiJt ,,. c:a 
den ve bil} . bİf ~ 
muhnrebE'lercıe sil~ 
8' inci at>.ınen. srfl' \ 
bir tu ğa}'Jlll '~s1' ~ 
piyade ::ılıı)rın~, 1;~ 
nı tmJ!;tır. dU: ııre"' 
vermifrtir. ~f~,,. o 
rib edilıniS taı;; ııı 6 
lnrln doludur. 20 toP· 
yetıer 3 tank, ,·ı>!I t l 
birçok siper ıııı 9JO ..... t 
tüfek otomobU, -ı:ifY / · ıe 0'iJ ~k tecbiznt S ( A.-:;.tı 

ft.1 os1.-o'l)(J. yedi J'"'.. 
Tass ajansı, ıcr r.t'~ .. e 
den muharebC ~er;..,ı 
üncü Atman ntfl ~ 
J\.lman nla)1 cıctev 
drı;nr bildit'111 fi 
Rusları 
vaffak~ 

c,.J.·' ~ 
1\-Joslto\-ıt, 5 blltıv , 

mansk uınıınıntıJ 1 c'11 ~ 
ctro.fmıb cereYSfl rı'' ıt 
de Alman iutııl!l•"'· , •cnı ... 
zfmcte ugr:ı• 

b·r a" 
Avrupada 'aki$' 
sulhu her ~ ~tıl' 

daha ut~/! 
(Bt.ı$ t _ _. 

·o P 
yet askerlerl•ıl esir esmı§lnrdır. Al • 1~aınız JiitJefi .<J' 
man askerleri denlzi, hilcumboUarlle ~.nrp:ın bir ıı~~ i~~J_.11 ~ 
ll§mışlıırdJ. haller \"e şnr ... :;ııı~ 

Şarki Kıırelidc, FirJQ.nd!yıı kıtalan, no nol•tD· .ı\IJ!I dJj tıd 
harekı\ta muvnffnkıyctle devam et • nıezdcn e""-el ~ ,·e V:.~ 
ml§lerdlr. Dün gece Alman bnva ta.. lifleri yaııt~ğııl;ı fl!ltıı; ' 
arruzlan yapılmt§tir. Hnrkovun ce. rcddoluncl11t:ıın J11lıe' 1 
nubuşıırldsinde milh!ru bir sllAh !atı. suJır Acn.b:J. tf1' il" 
rlkası ve Moskow. ne Len!ngradd:ı. as- ·r-·' • ı ·ıc Af lııP ..,uft 1 

ı auCS ) ,·r. "'JttJ 
keı1 tesısa.t bombalan~. lngnte. deki AJnıanSll ;wı' _J 
renin ~k ·ıo cerıubı.ı~nrkl sahlllnde IUhtnn t.eerlt 1-ttı'--f 
savaş tayyareleri 4..5 1.>lrincitc~rln gc. cdiyorf }"ok~ er ' fi'_ 
cesl askert bedefi'!ri bombalamışlar - milsteşan s~ııl f~69' 
dır. Şimall A!rikad.ı Alman stukalan Uği snllı tıtOJ~ ~r~ 
Tobruk ve Marsa Matruh llman.ıarm,. d:.rmn".t{ mı j t .> ftll"" l,1 
da düşm:ı.n dok ve antrepolarına mu • imkfuı vottnr. ııte ıf'j 
vaffnkıyetle tnam:: ~tmıı.ılcrdlr. Ha. gilter~in A' fllV:eeJJ 
vn. muhareoelerfnd~ iki 1ng1Uz avcı halesini tCkl11" till'~ 
tayyaresi dü~Urlllr ... ü~tllr. Alman a •

1 
yny:r mıığlflP : gt&ı~ 

ra.zlsi U:ı:erin:le dl!şmıın hiçbir hava nnln~mn yolan rtt ııı 
akmı yapamamr,tır. lundnki Ş.'l~;ılll ~ 

,., 1 oluyor. n' ~ı:: ~ Roma, ., (A.A.} - Stefanl: U F a, A' f'llı- ,..,.. ( 
28 eylU:dcn 30 PylUıe kadar Dinye. r<'<'cl~ ~r ı;;nlll ııetıtıt· ~ 

perin §arkında cereyan edip FUhrerln , • dn 11ı:ıt.-tB ~ . ııa 7.ı:·n ._ ,. Jıll ·ı 
umumt karargflJıınL . teblıği vcçhllc • i 1 . gere" ~t' ~J 
Sovyet kuvveUerinl!l kugntılması ve 

1~ ne el ,~et fı:;t ";.ııilıJtf!V .ı 
mem c~e f r 

lmhaslle blt-~n mı..z:.ıf!erfyeUI Petrl- ni h:ı Jıcs:.ıb:ı. ıı. 
kovka muharebesi esnasında, Ruslar. 
dan İtalyan kuvve! B•'feriyesl, mec _ 
muan 10 bin esir aln.;ı:, ve toplardan, 
otomatik sU~lnrdaI'~ tUfekler<lcn, o~ 
tomobillerde:ı, aUardan ve kWliyeUi 
miktara balığ olan sa.ir mıılzcmeden 
lbs.ret muazzam gıu.slm elde etml{
tır. 

Berlin, 5 (A,A) - Bir Al
man zırhlı tümeni 4 ilkteşrin gü
nü şark cephesinin cenup bölge
sinde So\'yet mevzilerini yannı;ı 
ve D. N. B. ajansının bir askeri 
kaynak:'..an öğrendiğine göre, 
mühim Rus kuvvetlerini imha 
eylemiştir. 

Alman tnnkla.n Rus topçu 
mevzilerine kadar ilerlemişler, 
ondördü uzun menzilli o 1mak ü
zere 23 top iğtinam eylemişler· ı------
dir. Bn zırhlı tümen bu son mu 
vaffakiyeti ile şarktn Rus - Al· 
m;.n harbinin başlangıcından be
ri şimdiye kadar bin Rus topu 
iğ·~inanı veya tnhrip eylemi~ bu
lunmaktadır. 

Bulgar kı ahna mıı.hiyette ı;nrp:,im:ı!n,. cımuı ve kıta.. rnbilmek için her şeyden evvel At- Amcri!mn ~refi bunu icab ettir 
atımız lehine mıt!celcnmtaUr. lant"k muhn.rebesin.i kazanmak 1tv mektedir. Amerika harıbe girer-

mndır h MACARtSTANDAN 
tt.nl'-'an hava ku\•vetl<.'ri. ke§I! bom. H · _,_ esi ek . . se, arp bc .. eri1•etin ıztırablarr· 

J arp m~em verm ıçın m arttıran ve hütiin dünyayı sa~ 
b:ırdım:ınlarlıı Tobruk ıstıhktı.mlıınnı SovyeUcr Y"Pil""" vnf.t Bü•>4ıt- B · e ... ..... .. "...;~ rı ran bir sav<ış mahiyetini alacak· 
ve nhtımlarm1, y!.ne Marsa Mıı.truh. ta.nynyıı imalnttn dalıa btiyük bir tı 
taltl tesls:ıtr ve baralı&1arı dövm"blcr. r~yrct sarfetmek v--: .. ...,·n· ,,.;;l,, r. ~ ., - ıu.u .... ı 1 ""'" • Mihver devletleri Avrupa ve 
dlr. Ynn""n "e lnfilf'1clar olm11•tur. lemcktcdır' Bu "eroı't o.ltmdıı 1n • Uudll, ~t;(-, !S (A.A.) - D.N.B.: 

o· _,, • ı.: ~rki Asyada yeni bir niz.am te--
Blngıızlye yııpılan yeni bir nkında Ucl giltercde herkes dnh!l. fazla mnlı- sisine çahşzyorlar. Amerika bu Bulgar kralı Borfse. teknik mm sa-
cın~man tayyııreııl a\e\'ler lçlnclo dU • rwniyetlcre knUanmnğa mecbur ti l ~ d i b' . hasında iktis:ıp ctmlf olduğu mu\'af· 
ı;11rUlmQ~, dlter bir tayynre de Alman olae:ı.!ı:trr. gayre er C~I'ŞISill a ırk ır .bi· fııklyeUer h~soblle Budapeşto Polltek· 
ıı.vcı tayyareleri tarafından dllJUrlll • Londra., ts (A.A.) - lngiltcro i::~flık ta~ıp ve. hattft Amcr~ka nlk mektebi "fııhrt doktor,, luğu pn-
mUştUr. bahriye birinci ıord:ı MisUr Alexa.n· r· 1/~d;t. et~nıy~n _".:ıc kckndı1 le· ı yesı tevcih edUml§tlr. 

der, Rusyay:ı yardımın mUstııcal ya; ın~ ~y a ar emın 1.:u?C.~ O ~n ------· --------
Tayyarelerimiz, Malla hııva Uslerinl pılması ıuzumunu ~yan eylemıı ve Y~nı nl7..amm ~e.rçekl~tirılmesı • 

müessir euretto bombalnmıslarclır. eunlıın clSyh"Ill§tlr: ~ arzu .etmelıdır..- . BEYOGLU HALK Sİ?\"EMASINDA 

I:" ahri Doktor 
ünvanı verildi 

s 
E 

E 

Siz.an gazetenizdir. Her 
07Zt!nu:-u }'az:mz. cize 

• 4 ::ı?li! 11 ıehtir 

oıı.ıuı ba§lta •ayyare'<.r Kıbns adasın- .. Amcrıka, r;;ı.rkı Asyadaki cm· ı 
tl:ı, Ltll<:ı e ve Lema~ hava meydruı 

1 
~usyııyaı yardım için nıQmkUn c-. rivakileri tanrma1 ı, .Japonya ile Bugün 11 de, gece 8 de 3 b11yllk fUın 

nn er §OY n y:ıpılmnınna dlldmt ede· ı normal t' t ·· • ti · · birden· 
ı:ı.rmı 1:ı0rn:..ulnm~ıar ,.e Pc.!os llma. cc.;:z. Dunu ~·ap:-co.ğız ve zaferimizi • • ıc~rc mı~naseoe erını · 
nmda dU:ınıan gcmJGrınl batırmıctar. ldrr.lt edecek olıın R. 11 y~nıdea tc"'ıs etmelı ~ Japon 1 l - Şimal deııizındc casuslar tUrkçe 
dır. 1 kııd.ıı bt' ~ lA :._syıı e sonuna. dtL<-mam olan memleketlere yar· t - Ormanlar perı..ı l'ura 

r ra ~r 0 ca6~... dım ctmekt~n vazgeçmelidir. 8 - Yıloııyan adam 
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Ql)·· •• lik maçları 

Ramazan fıkraları . 

Adan ol da .. 
Vaktiyle 'zmlrde bır <leli Muııtnfa 

varmış. Bir eUn önUnucn Ermeni ınl'-
rahhasası ı; !,;erken ur!. 'Mustafa ona 
seslenerek: 

- E, bana b.'l..; Efendi, H. Islı za. 
manı gcçU; gundl H lJuhnmm~d dev
ridir. Hak •tini ne vııklt / kabul ede 
ceksln? Gel, eteğlnCH.'kl taşı dölt 
n1Us!llm3n ol! 
Demiş. M~ırnhhı.ıso: 

- O, gl1 bak"Jıın ~l.ıstnfa, nrıml 

e~,~~asaray Beykozu 8 -0 mağlOp etti 
~!la ~ulev.m~niye i 2 -1_, Kasımpaşa ~eyoğlusporu 4- 2, 
~~~~~~~~~.~~,o~-~~~~!:~.~: SJ2.~~ 2 ,:. ' .. ~~.~~k~e .. :~:i~~~., ::~;:,~:':~~.',::~.::· .. ::~:: 

"'I~, Q 'um edilı;I. DUo ıkl.llı.r: Mustnfa, bundan ft;rahlnnarıık de 
ı t-ıı1111 1 

nnmnğn başladılnr. Be~lktnı:ı nlsbetcn mi ki• 

8 
ı:ı "· ...... "'ılır. :s.ıdc, <in· \'1!':1'":\: llU\:ı!ılıi~ - ır.n··er, \ ft . hlıkl 1 § · _"v~ - • " m vaziyette. stanbuU;por mUtr. Ad d , 1 1 d lı 1 

llt ...... O ıırnsıııd ıı.ı rnlı• hlt - ŞUluU, J,fıtrı, Sl:lt'lT.ınıı ::_ :\hı~ ınadlyen paal mnkı:ı ' kit c ir! r - nm llC'I e fü:an o n ang 
1'4-t-h

11 
git; ıu,:ık lıir t'll.), luf 

1
, l lkn•t, Jhl,IH, HiıM''··tn, ırrrili. l 0 1 k 1 il§ r; ç .yo ' j ilinden olursnn ol. s;>n. herkes taltdlr 

l'(ı •
1 

ı vaz.yctl !tab· ıı etmlı;ı vaziyet· d , 
' bt.-ldPn:nlyor •r U\Stlll: Bııdn•h - ihııun, lurıuı· te oynuyorlıı ... B~iktı.ş durgunlaııtı. _c_e_r·--~--------.--

;\'Rıı - Dr:ııı:c , f1ı•,·d~t, Ff'rH - Lef· İşte bu duq::-unlukt.lı.n lstlfnde eden 
tc.r, Oıınlk, \'un•Jıın, J·cthi, ~\·kı•t. letnnbulsporlulnr soldan bir hUcum· 

Geren &~neye naz:ıuın dahn ku\• da beraberlik ı:.:ıyılnrmı yaptılar. 

!l'a ı.- l!ı dın kaçırdığı 

1 • rbahçe ilk golU 

\'cllı olan Vefa takımının bugiln lıi · 

rlncl kum mn tın zıı.yı• takımı olan 
T kslmln ı.arcısmda ,bUyUI< bir sayı 
taıklyle gallp geıccet,i fimll ediliyor· 
du. Fakat oy.m başlar başlamaz: bıı 

\lmlt edilen \,Bhr.ı!nletın boş olduğu 

mc:;rdnna .,;ıkzyor. TE.llsim takımı za. 
yıf oimnsuıa rağmen iyi bir mUdafan 
sistem. tatbik ederek Vcfny11 gol yııp 
m k fıreat.ı v .. rmıyo·. Dakikalar Uer 
ı tikçe \"et nAK!mıyl'tl artıyor, fa· 
kat bir ttirll\ lııtcnen net ce nlınmı. 

yor. 
Ve;:a nıuo clmlcrl 11.Utomadlyen ça 

\ım yaparak gol olacıık fırsat.lan l:a· 
1;ırıyorlar. Huaeyln, Ferdi bugUn çolt 
bozuk oynu:ıorıar. 

Bırlncl devrede her \k4 tnkım da bir 
gol yapmak \Çin çok çalı~ıyorlar::.a da 
bir tUrlU gol o:mıyo · ve devre sıfır sı
Cıra n\hııyet buluyor. 
tKIJSC1 DE\'HE: 

!kinci dcVt!ln!n ıo uncu dııkikasınn 
kadar golsUz geçti Vt' n•hayı:ıt blr kar· 
gnşalıktAn uıUh1e l'df'n Fikret ilk 
Vefa sayısını ağlara U.Ktı. Oyun bun
dan sonra y~ıe Vcf&nın htı.klmiycti 
altında cereyan etti. \"c 4l inci dakl· 
kada. l<~lkretin uzakt:ın çektiği topu 
Taltslm kal2dsi cılnc~n kaçırarak i· 
çeri soktu. 43 Uncu dl\kıkadn yine blr 
Veto. hUcu:nunda Goz. topla beraber 
kaleye glrer.:ık tıı:tın<'U Vefa sayısını 
da yaptı ve maç S-<i Vefa tcblne 

bitti. 

~l\ıı ~ < Ztlrluk çcktl. 
lt)ı.~~ll l.ı::eı dnkikadıı Fe· BE~lKTAŞ - t Sl'Oll: 2-1 

~~ bı;liaptı Devre: ı-o. şeref sta,l•nda tunUn ikinci oyunu 
,:"'tlı b • lkıncı devre kıı· .rc:ıtn Bt-"lkl.a§la !.spor &raeında ~reynn 

ııı~1 mUdnfaası ile etti. 
~~ç Ylr U tUstc iltl gol Hal;:em .Ahmet Ademin idaresinde 

"l\t toı l'::;~:ı ::ç~r~~ takımlar §U l;adrolnrl1!e sahada yer 
aldılar. 

t \tl,\ \•. 
8 

BEŞIK1'AŞ: Mehnw.t All - l:'anl, 
~..-.·~) ~k • .:.. • nı~·niOZ: o ··t'~'Zi - çaı:;ı, l\leıJ.<lulı, Ahmet -
~-'"'~ 111. ....ı kolny ıtnzo.ndı· "<U~ Sabri, Hil!ICl in, lbrablnı, ŞükrU E:;ref. 

Bu snyı l'!krnr Ec.şıktnııı canlan. 
dırdı. Birnz aonra Şilın-11 topla bera· 
ber lrntcye girerek Deslktn~a gallbi· 
yet goJUn!l l<n::nndır.:ı. ve maç ta bu 
eurctıc 2 1 :Oeştkttıqın gallblyctlylo 
sona erdi. 

IHIN<'I Kt'MEl~Elt 

İkinci küme mUs ıt:ıkıılnrına dUn 
f<"enerbahçe \'e Şeref stadlannda de. 
vnm edildi. Şcre! stıı<!ında Kurtuluşla 
Dog-uspor ve EyUple Gnlatngcnçler a· 
rasındaki maçlar ı-ı· beraberlikle 
netler lendi. 

Fener stadındıı HiUlllf.' lstlkltll ara· 
sındnkl maçı çok {lc:tfJn ve ezici blr 
oyundan .sonra mıtıııuer 10-l glb! 
çok açık bir farkla l<azandılar. 

-----o-----
Tenis 

Uç şehir arasındaki 
mü~abakalarda 

İstanbul birinci 
,\ııkaru, 5 (A,A.) - 19 Mayıs 

stadyumu kortlarında. cuma günü 
bll§lıyan Anka.rn. - lzm'i.r- lstan 
bul tenisçileri arasında Uç şehir 
birinciliği milsa.bakal31"I bugiln so
na crmi.5tir. Seçkin bir seyirci küt· 
lesi tarafından takip edilen müs:ı 
bakaltırtn teknik neticeleri şuı. 

lardtr: 

50 puvanla lst:.anbul birinci, 
48 puvanla Aııkarn ikinci. 
18 puvanla lzmir üçUncli. 

İzmirde 

6.10.1941 
7.33 Hafi! pıuçalıır, 7,415 Ajaoe 

, S.00 lln!lf p!:!.ıçalar. ~-~O· gvin snutl. 
12.33 Sudnak ve Kareıgn·r mnkamıa
rmdan §arkı!ar, 12.4.5 Ajans, 13.00 
Muhtelif mnknmlardıın earkılnr, lB.80 
J{arışık program, lS.i>~ Dans mUzlğl. 
18.30 Fasıl heyet!. 19.ll'i Ksnşık §ar 
kılnr, 19.30 Ajan.o;, 13.45 Serbest 10 
dakikti, l!Ul5 OdP. rr.uBlkllll, 2U,l5: 
Radyo gazetesi, :.10.45 l;.nftanın tUrkU· 
sU: Çaya in<.iim, 21.00 Ziraat takvimi, 
21.10 Piynsa :ıarlnları, 21.30 ~emsil: 
Kimgll allesl, 21.45 Seı:ionl orkestrası 
22.80 Ajans. 22.45 cazband, 

Pazartesi Salı 

6 1. teşrin 7 1. teşrin 

ltama:r.an 14 Ra.mazıın ıc; 

Hnır; lM llrı.ır: 165 

VııklUer \'88!1tt Er.::nl Vasati Ezanı 
GUncl)in 
d 

'i.02 12.16 G.OS l2.19 
oğuğu 

()ğ\e 

lklndl 

Akşam 

Yn1 ı 

inl811k 

12.02 
15,16 

17.44. 
19.16 

9.S't 
J.2.00 
l.50 

ıo.se 

12.02 
ı~.ı~ 

li.42 
19.14 

6,19 
9.S'! 

12,00 
uo 

4,21> ]0,4% 

( KllA HABERLER l 
• .Mersinde Mahnıııdlyc mahalle· 

slııde, P.ırlantnyı parnsma tnmah edr. 
rek boğmak eureUyle öldüren Osman 
oğlu Ahmet Cingöz hakkındaki ölUm 
cezası asılıruı k suretiyle infaz edıi· 
ml§Ur. 

ıı: A<lanaJıı. MU!t Mensucat fabri-

5 

ve ·.on ısyonunun 

~~!) 
L_;ı 

\1: !i ve be:cci ~e reis: ri ase · edecek 
Fırat muı al., b J,cmı voı u . 

nun 1;.uı,im \alı 'c J:.:aledive reisi 
Doktor Lütfi ]"ııdarın l"Cl ı~ı 
altında top1~ııına ı n u'· • ıdir 
Evvelce <l<' yazı!dığ: ~ibı bu tc p 
lar.t·da komiryon, odun rarhmı 
ve bı narh etı afm hı v.;ıkı 'k" 
yeeleri yenid"n .t:den ı;ec;ır cei< 
tir. Ma\fım o duğ,ı üz~re oaun 
tacirlcı i. ccc:~n S'.llı ıtinku kti 
ınaın<la oclun fi\•atlarını C'el;i ba 
şma :;o kuı w; ir:uırincc gnzetclcr 
bu teıızi'fıtr iyi k.;ı.n:ıılamakln be
r::ı.ber az btılPrn tar ve hic· olmaz 
,a 50 kuruş daJıa ten.,ilat yapı· 
labileceğiııı iddia etmişlerdı. Ga 
zeteler. rakamlam mtistenid~n 
bu iddiaları ileri s1.ırerken odun 
taciı-leı i de valiyi zivaret ede • 
rek bu 50 kuruŞ te>nzilatlr narh· 
!~ odun sat11•11ıy:H•2k1anm, çün· 
kil kendilerinin tenzilat yapma • 
dan evvelki narh üzerinden ve 

Edirnede 
l~ılirııe, 3 (lnısu:.i) - lwlrne. 

den Czunköprü) e kada.r olan '·ı
sımda t rl'n mtiııakelosiuin olmn -
muc:ı yUzllnden J<Jdimc mer'1tez ka
zas•ndn pancnr eken köyler yctiş
Lrtlikleri ııane:ır mahsullinü nakil 
hususunda mUşkUlata. uğrrunıslnr
dı. Bunu göz cinünde bulunduran 
alakalı makamlar keyfiyeti lktı. 
snt VekA.lctine bilclirmis ve VckU
let de bu köylerin pancar milsta.h· 
ı;;illerine dekar başına 25 eş }jrn 
tazminat vermeyi kabul etıni tir. 

Bu c.ok ) eı inde karar üzerine 
!. rrkez kazaııı pancar müst.n.hsil
leri mahsullerlni derlıal en ~akm 
1:::.cnsyona sevketmiye b:ışlamr lar
ö.ır. Öğrendiğune göre bu knz:ıdan 
bugiinı~ ko.dnr 2000 t.onn. ynkm pan 
cnr sevkodilnıiştir. Sevkiyata de. 
\'am ediliyor. Tazminat, milstnhsi 
le peşin olaruk verilmektedir. 

ERBAA - SAMSUN 
ŞOSESi ÜZERiNDE 
Köprü inşaatı süratle 

ilerliyor 
t<;rbıw, <Hususi) - Eıma ile 

Sam.sun şosesi arasında ''e wnumi 
münakale lbaknnmdan cok ehem. 
miyet-li yerlerde bulunan ve ge -
çen sene Yeşilmnnğm tuğynn'llc 
tamamen yıkılan büy\ik "Y emiien 
bUkU., köprUsUnUn yeniden insaa.tı 
mliteahhide verllmiŞtir. ve )ine bu 
yol üzerideki "ı1~stek <.;n.yı" nda 
kur.uımakt.n olan iköpril de bitmek 

50 kuruş f, z as na. odun aldık. 
laı ınr, b!ııaennle~ h ııimdi bu ten 
zilutı ynpmn~a ımk(ln cmmıdığı
nı E 'yJ micl r, f hri odunsuz hı 
nıl.mak \nz·ıctiııi ortaya atmıs 
lnrdır. Bunun üurine vali, ko -
l!llS)On az lJ1 p Z rte&ı günktl 
1 timaJa bu i i yen. d .n t 0 tl .. ik 
c>tıne.:>ını emretm~ ir. Bu arada. 
k mi.syonu ı~fal ettikleri anlaşı
lan c.-dun t.acır' Lm a lliy<"yc te::ı 
lıml~rine daır olan karar da te
hir edilmi. tir 

Koınisvomı~. odun kar.armda 
aldat•'du~mı kabul et iğimize na 
znran diğ' r m \;~ulanla da alda 
tılmıs o'm . ı ıht mnli akla gel
m ktedir. B r cvk kims_ler. bu 
ihtimn.li nazarı di' knte a1~rnk 
<'vve1ce l.ııb ı l e1il n peynir, ayak 
kabı ve kuı ı. f ıvatlarmın da ye 
niden tctkil;i 1Uzumu fi:,rini or
taya atım:ıılaı dır. 

Yeni N cşriyat : 

( LK(~ - nltarn • ayd:ı bır çıkn· 

rıl n bu mecmua, bu ay b:ıgmJıın it\· 
baren, kıt.as nı Lll} Ultrrel• ayda iki 
d<'fa çıkmar ba lnıt.1 tır. 

tl!kUnUn ~·azı l!',{?~ı ışaır Alunct 
Kutsi Tecer'in Jdarcsıne gcçml§Ur; 
dUn gckn y('nl ~ ı i r yıı;mda b ~lıca 

~u yazılar var: Bll~i· uı d::g,rt (Ah· 
met Kutsi) Unululır.uş bir eser 
(Ahm t Hamdi Tnr.ı; nıır). Ebuzziya
nın yeni O manlılu tarihi ndlt eski 
tefrık sınd n bahs d r Panayır \C 

tulQatçı (NJfl Alu' Kanım) Bir 
Uy 1. ı rr rllklısı'1 .. m ktup (B dr t 
tın 1"Unc l) Kır§Chır tUrkUsU (Ce;,. 
han Atuf K osu) İlim tarihinde 
tJ yUk b.r TUık dı ( dl Irm:ı.k) A· 
mnsyalı S ' uncuo~ u Şerarettln -
Halk ve memur (Ahın t çıtak) -
Yeni kitaplar (Fo.ilt Rr- it Unat) 
Hıktıyc (F'eı1dun .f\nlr :-ı). 

Taş b sl<ı mnklnesl G3x95 ( JUilen l 
etiket, band, çı>ı, de-rtl:'rl, 'e emsay 
şeyler. Ayrı~· l n l eten mendil sııatt 
tek olarak t'OO lift clarnk 1000 ad<ıt 
bnsar. Ylln, ipek paırult keten Uzt'rlne 
bflQmum baskılar yııpar. 

1 Transpart mak!nı:ıı G8x100(Erans 
mussutter) :!:.! ufal· ,,,. bUyUk ta#. 

Müracaat: Tophane ıuıecller cad. 

~ t>'tfta-y t paslar yUzUn t.SPOR: 1-ıl<rct - l"ubrl, lô'aruk -
~Y """tıın<11. Oyuna başlar ı. •c.u ıtUJıtU, Tal".ılt. Od61 - Kadir, .Müker-
._. tll ~·d<h:!tıe tazyik <'" Ylıı b rem, SUloynuuı, &~ll. En\Cr. 

•I\ r bUcumunda ı.. tı Bc§lktıış bu mUsabaka:rn zayıf blr 

1mılr, :\ \A.A.) - Lik maçlarına 
bugün AlsanC.!lk stadyumundo. devam 
edildi. İlk mllsabaka Altııy ve Dmnir • 
spor arasında. yapıldı. Rakibinden Us· 
tun oynayan Altay, Demlrsporun bir 
sayısına mukabll her ilti devre ~er 
gol yaparak 6/1 kazandı. 

kast sahiple•! fabrika ıunelelerlnin Ü?.eredir. Destek nahiyesinin ke· 
çocuklanndıın 125 tanesini sUnnet et. reste ve amele, Tokat vilıiyetlnin 
lirmi§l~ir. nakdi ynrdunı ile yapılan bu çok GOZ MUTEHASSISI 

, Ykoz kall'clsi o. kadro ile ba,ladı. Ynrr~mdan fazla o. 

' 1 ~'-!\ ~ ""1Uran kaleye ı;e~· yuncusunu knybetml~ olnn siyah • be· 
fk~z ya.zıılnnn ne ynpacal':Jan merak edl· 

) l~4 un moralı ıylcc llyordu. 

~~it. Olr ~ HUzgID- ııltınıı dli;ıcn Bcşl~ta.ş oyu· 
'it \>ı- el "'" le sokan Gala· na başladı. 
~11>'lt lk Cşfak ve Mehmet İlk dakikalarda t<.p ortalarda do· ,-Yr. b 

1 toı yaptı. o '"e'Ylt,n ltışlıkt-ın sonra hAlü11'.lyet yavaş ya-
lı 0 1 

takımı için ol- \'S.Ş İ.spora g.,;çtl. 
~~ 't. 'ıta 1a. l\laaaray mUtema RUzgCın cıa lehlerine alan genç ls· 

•'b,,. ı.ll.•ıde oynadı. Bey-~ ... d tanbulsporlul:ır rakip kale önUne d:ı. • 
lıat•· ~eden Gaıatas:ı-" ha kolaylıkla. inlyorl&rclı. 
Pa.

1
' ~ ınUkemmel fır· " vu LAkin bu hUcumınrda anlaşma ve 

ı..- bıt' te tercih ediyor- biraz da ustalığın olmaması İstanbul• 
..::ı.~ıhı:r1Udaet oynalayan .·~ '"'ile sporluları aı•Jhakkak saytlardan mab 

b tord Bllyı yapmak gUo ,~ lıc u. Netekim gell§~· nım ediyordu, 
Qı~f Yk-;ıl". ınUmkUn oldu· Oyun zevkaiz cereytır.a başladı. 
~ t~~<ıa n.uvaffnk oldu. snıeyman hep ~eri oynadığı ve faz· 

""lll. la çalıma Jmçtığı tçm takıma fazla 
).. · "<ır ta llr&mndıı.kl ~·er dc-"'41 ı. 

0 
bir yardımda bulunamıyor. 

... lL "lh ... 0Y-.ı:ı lamamcn Gıı· d "'1.,
11 

.. 11~ ım Beşlktaşm yine sık~tığı bir sıra a 
Çl'Jtıı dU. HUseyinin aola göı:cJtrdlğl uzun bit 

) ~<ı rt.ltıen ':IUUerden sonrn pası ŞUltrl1 ;rako.ladı ve çok sıkı bir 
&...o !Ulyı yııpan Gala· ştıtlc Beşllctaşa blrincı go!U kazan 

' ka7.andı. rtıırı. dırdı. 
~---~ doğru ıtızumsuz ,. "i> O 1 Golden sonta oyun gtızcllcşmeı;e 

~~ a "-las:ıray mOdafil 

~ oy başladı. lstanbul.!pOrlulnr canla başla 
Unc;nn çıkarmıığn çıılışıyoı lar. 1' ~kat ne yıı.zık ki, !yi 

~, ~ 4ı r \ gıUt ve .sem.mı alacak adnm yo .... 
~<la 1\ 1 1: S--0 Birinci dcvro lstanbulsporun Ust-

ltat Rllı,IJn ilk birinci Uslo hUcumu ve neUco nlamaınası a· 
f\I •11 t.nı Vrfa ile Tnkslm rıısmda ı--0 Beşlktaıım lehine bitti. 
~, h:ıkcm Feridun Kı· lKl~Ct DE\•JtE: 

'~kAffiN-FAYDALI MALUMAT 
tsiı: ve yağsız f~ 
ta~~.ezzetli yemekler 

\ı~tı.~ 11nt1ıenn. domatesin ilstllne kekik otuyla 
'lln u ~ enıcği - Patlı- maydanos serpip blr saat ktı.dar 

1 ~~altg0l'dc ayınıcaksı- kaynatcıı.ksmız. Ate§tcn indirme
" ~tı 11•1~. Biraz; tuzla~ den beş dakika ön<:e içine ya. ta· 
~~ b?tıtk&idermek lizere zc, yahut rendelcnmi15 ka.şa.r pey-
~~ 11 ~ llcaksınız. öte- ıini ve lilzumu kadar da tuz ser

ttiıı.?tnatesin de ltabu- pecekslııiz. Ocrıktan alıp sahana 
t\t .1 tlka.racak ve doğ koyacak, fıfiycUe yiyeceksiniz. 

l:ı ijp pişireceksiniz. (Eğer peynir yoksa onun yerine 
rlanan patlıcan. domatce kaynarken f,çlnc doğran-

• Adana:111 giden Uç köylüye yıldı· ır.ühim köpril metin ve sağlam te
nm çarpm111, bunıardnn Tahsin oğlu :mellere istinat etUrllmlşir. Pek 
.All tilmUş, diğer Ali ile Yusuf kw yakında scyrU.sefere nc;:ılacaklır. 

e Tar an 
Pnzard!lD kil, ber gQn 

OGU::l>EN S01'JtA 
GUnUn en ruUhim ınUB3.bakası .Al· 

tınordu • Qöztcpc arrısındaki maçtı. 

:MUııabaka çok bcyecnnlı ve scrl de· 
vam <ıttl. Altınordu blrlncl devrenin 
ilk dakiktıla."lnda yaptıA't bir golle sa· 
hadan 1-0 galip ayrıldı. 

GürcU ağır yaralı olarak bastahane· ı • il- c: 
ye kaldınlmtşlnr~ır. . . . Ziraat Bankcı.sı Uillin mUsta.hs.-

• Ankara Gazı Terbiye Enstıltisu l line (Tokat. Niksar, l!.'rban) mm
mezunlarmd!\Il Yusuf YHnoğlu Mersin takalannda genlf} ve ehemmiyetli 
Ortaokul l5ğri'tm~n11~ne tay!n edil· miktarda avans tevziine başlamnı. 

Taksim, Kamer Palas 
1 nci kat 

mı~ur. 

Muhterem piskopoS. muhtelif rahipler. hukukçu ve 
bir<(ok muhtelif şahsiyetler. asmalı kü~ük avluyu tama· 
miyle doldurmuş'ardı. 

Yalnız zapti)•e müdürli eksikti. 
Gnıp tamamlanınca piskopos cenapları bu e\'de bazı 

hadiselerin vuku bulmasına rağmen kendisinin ve rahip. 
le:.rinin eskisi gibi !buraya gelmekte dcv'1Jl'\ edeceklerini. 
kötü hareketiyle bu kadar sa.kin ve faziletli bir ,cemiyeti 
kirletene ait olan, efkarı umumıyenin tenkit ve milvaha
zesinde, ne değirmencinin, ne karıs:!~ın. ne de ziyaretçi· 
lerin hisseleri olmndıt'mı tebarüz ettirdi 

Mistress Frasklta'ya istiklbaldc daha ~ hoppa. söz
lerinde ve tavırlarında. daha. az aldatıcı olmasını, kollarını 
biraz daha fazla örtmesini. ve blfızunun yakasım biraz 
daha yüksek yapmasını babaca ihtar etti. Değirmenciye 
de daha ~ok ihtiyatlı, daha az menfaatperest, ve kendin· 
den büyüklerle konuşurken d~a az laübali olması tav. 
siyesinde bulundu. 

Orada bulunanların hepsini takdis ederken, bugün o
ruGlu olmadığını, iki salkım üzümü .zevkle yiyebileceğini 
bildirdi. 

Herkes bnf?rahibin fikrine i§tirak etti. Bilhassa en 
son mevzuubahis olan meselede hemfikirdiler. O gün ö~
leder. sonra asmanın üzümleri adamakıllı indirildi. 

Değirmenci, toplan~n üzllm miktarım 20 - 25 kilo ka.· 
dar tahmin etti. l 

Herkesin tahmini hilafına Napolyon orduları lspan. 
vaya girip istiklfı.l mücadelesi başlayıncaya kadar bu ne
Şeli toplantılar devam etti. 

Ayin esnasında mihrabın dibinde pipolarını tüttüren 
ve mc>mıeketlerini istila etmiş olan Fransızları, Polonya• 
lılan ve diğer müstevlileri görmiyc tahammU\ cdcmiycn 
piskopos cenaptan ondan sonra. günah çıkartma papası. 
kilif!e demirbaş muhafızı, awka.t ve.,&rkadaşlan arka ar
kaya öldüler. 

Bir kere daha değirmene gidemiyen zaptiye müdürii 
· · si eıı atıldı Ecne· 

tır. 

Telefon: CSS1I 

81 

ve Mistress Fr .. skita ibir şeyler f ısıldatıyorlardr. Durup 
durup biri birlerine sanlı~ orlar, öpiişiiyorlard.ı. Bazan da 
kahk~halarım tutarnıyor!aroı. 

Fakat ne yazık ki, ne konuştukları işitilemiycrrdu . 
F.akat bunu okuyucular müşkülat çekmeden tahmin cde
t>ılirler. Bu tahmini erkek okuyucuı-.r yapamaz.sa, kadrn 
oku) ucular her ihalde yaparlar._ 

xxxv 
BEYEI<'E. 1DfNt~' EMİRLERİ 

Tam bu sırada zaptiye müdürı.i ve değirmenci Lukas 
elbiselerini değiştirmiş oldukları holde salona girdiler 
MeşhurDon Eugeniv içeri girerken: · 

- "Şimdi sıra bende .• ' dedi. 
Arza. ~aston~y~c . dokunmadan kuvve!lni hissetmiyen 

Antcm; gıbı encrıkmt tekrar elde etmek ı tercesine so~ 
siy'e döşemeye iki defa \•urduktan sonra tarif ~itmez 
bır ~oğukluk ve şidoetle: -

- "Mercedes! 1zahatınızt beklivoııun!'' dedi 
~u esn~~a değı~cncin·n karısi kalkmış ve koca!:)Jn 

tcsellı ve sıhır dolı.• gczlerle bakart'k adamı ~evinçten 
t:l\·ana sıçratacak bır tutam si.ikütu d t;•irmencinin kal. 
b_ine d?.IP.~~~uı::tu. Bu ıınnd mınayı mu alıede eden zap
tıye muduru bu ar ıaşılma.z barıfj manzarMı karsı~ında 
hayrete dü müştü. 

Sonra t.C'krnr 1\at ısına hıt~p etti 
Ona sirke k.ıd::ır ek ı bir ifade iİe: 
- "Madam' dedi. Herkes bir an1 af)mıya vasıl oldu 

YaJnız biz kaldrk. B ... ni ş, ı:hclerımden kurtarınız. BunÜ 
sizden hem kocruıı7. olmak itib::ıriyle. hem de zaptiye mU• 
ciürU sıf.;ıtiylc stiyurum ,, 

Ve sopasmı U'hTar ·driFemev vurdu 
Dona Merccdc.5 kocasına hiç ehemmiyet vermiverek 

Mistrcss Fraskitay:ı doğru ilerledi: · 
- "Demek gidiyorsunuz, dedi. lçinız rahat olsun. 

bu kandalin hic; biı kötu net"ce · olmıyacaktrr. Rosa mi.-
rn!irl<'re ıAık tut, G" l g ·ı ğ rmenci Lukas!" 

Don Eu eniv \O un r Itk atı k: 
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·PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
l\Hibaliiğalı ı:ayri Uıbii 

"Makyaj,. kalmadı 

Cilde sürülecek gayri mer'i 
yeni bir pudra, tabii bir 

güzellik verir. 

Parisin şık kadınları, yeni bir 
moda icat etmi lcrdir. Bütün gün 
tı.abit duran ve hiç parlaklık izi bı
fralanay:ın, bir gül teni veren yeni 
(.bir pudra bulmuşlardır. 

p .......................................... . 

1 N H SARLAR 
ı - 29 • 9 • 941 Tarlblnden itibaren lnblsar ,araplarının 

şişe bilylkllğüne göre tesblt olanan llyatıarı a,ağıda 
gösterJlmiştfr. 

C12 

35 
70 

200 
340 

70 
200 
Litresi 

Tarife fiyatı 

30 
42 
80 

120 
50 
95 
20 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

M.M. Vergisi 
Krş.San. 

1.75 
3.50 

10.-
17.-

3.50 
10.-
5.-

... 
Yekun 

Krt.San 
31.75 
45.50 
90.-
137.-

53.50 
105.-
25.-

Şiteden ıofra şarabı 

Şiıeden miske~ şarabı 

Fıçıda açık ~arap 

2 • 35 Santilitrelik ,arapla lıçılı misket şarabının 
fiyatlarında bir değl,lkllk yoktur 

şı,e depozitosu dalıU dellldlr Yukarıdaki · llyattara 
keyllyet ili olunur. _ .. ____________ _ 

..,,_- " l' "; . ~-"· ... 

.dunun srrrı· İpcklı elekten Qç 
'defa geçirilmi'} en t ve en ince 
~udrayı ıki defo krema köpuğu ile 
karıştırılması u ulu ıle iz h edile
bilir. Fransız kımy:ıgcrlcrınln ı:e
nclcrce araştırmaları neticcsınde 
elde cı:lılcn bu usul, Tokalon mües
sesesinin in."ıi an ltmdadrr. Bu ye
ni To".talon pudr. ı, artık p:ırlak 
burunlara v~ y ğlı c illere ebedi
yen son vennışhr Cıldınize, sekiz 
saat :ı:arfmda "Mat,. durnn nefis 
ve güzel bir r<!nk 'lierır. Ruzg5rda 
ve yagmurd:ı ve hatta terlemede 
c ldinizi parlak g<istcrmcz. "Fini 
Mat .. Tokolon pudra mı kullanırsa
nız s manrz:ı bir gut yapr:ıgmm ta1.e
lığinl ve guzrllı ınl bnhşeder, scvim
lıliğınizı ve- cazıbcnızi bır kot dah:ı 
arttırır ınız. On muhtelıf ve yeni ca
zip renkte olan Tokalon pudr:ısmdan 
birinı intihap ediniz. 

Tehnik Okulu Müdürlüğünden : KAYIPLAR J 
ı - 3.10.941 tarihinde yapılan mUhendis kısmı giri~ lm~ihanları netice· 

sinde Devlet hcsabın·a makine şubesine: 1940 - 1941 sencninde Hukuk Fa· 
kült.esinden aldt(tım hUviyct varaktı
sını zayi ettim. Yen!!ılnl alacağımdan 
eskisinin htikml.i ycktur. 

357, 365, 347, 291, =:27, 528, 376, 309, 2U, 526, ~5. 296, 44, 42:>, 48:>, 259; 
Devlet hesabına ın~mat §Ubeslnc: 
142, 519, 230, 452, 360, 643, 511, 220, 618, 596, 163; 
Deviet Dem!ryolları hesabına inııant şubesine: 
474, 602, 513, 4&7, 141; 

tstnnbııl Hukuk l'"akültcı;I '1703 
A. Esat BUgilt-;oy. 

* • * Sümer Bank hesabına makine §Ubcsine: 
461, l:SI, 561, 61:5, 636, 442, 4, Ml; 
Kendi hesaplarrnn makine ı.ıubeslnc: 
315, 319, 188-, 174, 22; 

2414 numaralı otomobil benz!n kar. 
nesini zayi ettim. Ymlslni çrkaraca· 
ğımdan cskl.ıılnin htikrr.U yoktur. 

Unkapaııı l
0

~lltulumba Bo"tan 
hamam ~okağı 25 oumnrada 
Şükrii :t.:lmrüt. 

Kendi hesaplarına in§aat şubesine: 
447, 643, c;32, 657, 647, :;20, ıso, 21:;, 426, na, 113. r.o~ . .ıos: 
Kayıt numnrıı.lı nazmetlC'r ltabul edilmiıılcrdlr, 

SAHIBt : ASIM US 
Basıldığı yer : V AKIT Matbaası 

Umumi neşriyatı idare eden 
Refik Alım et Sevcnr!il 

2 - :ı-·enmcnıurluğu lusmı gir'.ş imtihanı 9.10.941 Per~eınbe gUnU yapı. 
ıocaktır. MUhendis kısmı lmtıhnnında muvat'fak olamıyar.:ıırdan 8.10.941 
Çarşamba gUnU saat 17 ye kadar hir dilekçe ile mnrncaı.t edeceklerle 
30.9.941 nkşnmmıı. kadar fcnmenıurluğu kısmına nnm:r.0 l lmydedllmi§ olan· 
lann karnelerDc birlikte imtihan gUnU saat 8,30 dl\ okulda bulunmnlıın. 

Satılık Lokanta eşyası 
Mülga GilmrUk Muh:ıfaıa Lokanta 

sının her e11yası ile (:'\la rkonl) mar
kalı radyo kasa, çclı:t dosya dolabı 
Sandal Beılestaııındn tc§hlr edılml§ ve 
9.10.941 Perşembe gl!niı m!izayede ile 3 - Okulun bUUln şube ve kısımlarında tednsat'l 13.J0.941 Puartesi 

gUnll başlanacaktır. ınt.ılacağı il!n olunuı. (37 H7) 
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- "Hayır. dedi. Değirmenci Lukas gidemez. Ben bil· 
tün hakikati oğr r.inceye kadar o mevkuftur. Hey! Zap. 
tiye memw·ları ! Kral namına!" 

Bir tek memur bile Don Eugcniv'c itaat ctmtdi. Her. 
kes ~özlerini hamrr.<fı·ndiyc dikmişti . Hruumcfen<li bil .. 
yük bir nezaketle herkese "Alla.h;;ı. ısmarladık.. derken, 
hemen hemen kocr.sınm tw:rind~n geçer gibi : 

- "Haydi bJkalım beyefendi, yolumun üzerinden çc· 
kil," diye oylcndi. 

O zamanın Pompa denılen adeti veçhi1c reverans 
yapmak için lCıtufkf r bir tavırla eğiliyor, başını bir tara· 
fa ccvirm· olduğ.ı halde parmakl~rmm ucuyla eteklerini 
tutuyordu. 

Sefil ihtiyar karısını. içtimai vazifesini vapmaktnn 
alıkm·arak V"' et ğinden yakalıyarak homurd:mmasına 
dev~m roiyordu: 

''Fakat bl>n. Fakat siz .. Ii'akat biz .. Fakat onlar .. " 
Fakat her ey b } hudc idi. BeyefenrJi hazret' eri re 

Jıic k'm~e m ufak t ır €'hemmiyct verınivordu. Herke3 
gıttikten ronra yalnız kendi aralnrındaki mesclevi halle. 
demi\ ~n karı koc~ l.almca, hı.nımefcndi kocasiyle konuş
mak ten zzülündt• bulundu. Fakat sözlerinde J?. Ö7..den dii • · 
şen bir nazırı Sibervava suren bir Rus çaricesini;ı ateş 
püskurm im andır2n bir ahenk vnrdı: 

"B·n eııc bil v<.> • an u gece· yatak odamfö ne· 
!er olduğunu öğre cmiyeccksın. Eğer odamd.tı. o'sa~ d n, 
ki olman lazımdı. büyle sual rnrmn.k ?..Orunda kalmıvacak· 
tın. B r" ka ır0., n" f:'·mdı. ne i&tikbalde iiphekrini da. 
ğıtmnm i n b r 'J ~ \:~ m tbuııyet görmüyorum. Sen· 
den o kadar refr t d \ orum l~·, eger c;oculdarımın babası 
olma·~Vdl'l, r n ımdi ynptığrm gibi. ya.tak odamdan 
Kovmakla ıkt·r ı tır.(zdim, ni ha kondan dı0arı fırlatır
ciım .•. t te bö ' 1 rd c r apla11, gecen·z. hayırlı o!sun." 

Zaptiye müdürünün, kansiyle karşı Jtarşıya gelince, 
bütün CE'!ltı.rcf k ybolmu tu. Gözlerini kırpmadan dinle
diği bu .. zlC'r· ·· ı dikten sonra h::ı.nımefendi vandaki kü· 
cı:l. cd ye: irdı. Or31lan vatak odasına geçti. Kapı'arı ki. 
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litledi. Zavallr adam salonun ortasında sipsivri kaldı ve 
emsali bulunmaz bir yüzsüzlükle diş etlerinin .arasından 
şu sözleri mırıldandı: 

- "Neyse, bu kadar ko'aylıkla atlatacağımı um.ma
nuştrm. Şimdi San.<:ar banil vatııcak bir yer bulmalı!" 

XXXVI 
~ETİCE. ALINACAK DERS, SON 

Mi~tr~s Fraskit.;,. ile değirmenci Lukas .şehirden GI· 
kıp değirmen istikametine c;evrildikleri zaman küçük 
ku5lar seher vaktine, cıvıltılı seliı.mlannı yolluyorlardı. 

Karı koca yaya gidiyorlardı. Önlerinde de yanyana 
e~eklcri ilerliyordu. 

D~ğinnendnin karısı, kocasına: 
- "Bu geceki kötü niyetlerinden ve fena düşüıleele· 

rinden kendini yıkam;ı.k için pazar günü günah ('.ıkartmı· 
ya gitmelisin . .'' 

Değirmenci: 
- "Haklısın, dive cevap verdi. Sen de benim bir ar. 

zumu yapmalısın. Yatak çarşaflarını ve yatağımızı bir 
fukaraya ver. Her şeyi yeniliyelim. Ben o zehirli, ihtiyar 
hayvanın terlediği ya.ta.kta yatamam." 

l\listress Fraskita: 
- "Ondan bahootme Lukas! dedi. Baska !}ey!crden 

bahsedC'lim. Benim de sc·nden bir ricam var.'' 
- "Emret. yapayım." 
- "Bu vaz beni Salon de Culras kaplıcalarıM. götür.'' 
- ''Fakat ni~in? .. " ı 
- ·"Belki bir cocuihımıı7. olur diye," 
- "Cüze\ bir fikir! Allah ömür verirse seni oraya 

götü rurüm." 
Bu sırada değirmene vasıl oldular. Henüz yükselme

mir-: olan güneş daı?l:uın zirvelerini yalıyordu. 
Bir ı:-ecc <'vvelki skandald~n sonra şehrin ileri gelen· 

l<'rinin artık değirmeni ziyaret ctmiycceklerini tahmin 
eden değirmenci v~ karısı eskisinden daha fazla, bu bü· 
yilk adamların değ'İrmC'ni ziyarete ıwJdiklrrini ırörmekle 
hayrete düştüler •.• 

~ ....................... .. 
Tflrklye Camııarıyett Si 

ZiRAAT BANKA~"" 
Kurulu~ tarihi: 1888. - 5ermayesı : ıoo.uoo.ooo r 

5ube ve Ajans adedi : 265. 
Zırai ve tıcari '•er nn'I banka muamıltl~ 

PMa blrikUreoJere ı8JIOO Ura UcramlJ'I rert1 ~ 

ı:ı::;~ru-.ı•~·~ ..... ~,;:::ı~~:ı.~ ~ , ~ / 
e~, .. ··,..:.1 

.,..,_, Bankaamda ırumbanlll , Oıb&ntz ca.sarruf a Ot...,.-
IO 11.rası bU.lunanJara eenede • :1era '"kllecek Kur'• _.. f 

ı;ıı&ıı.a gOre Utr&miye cıagrtııaı-11lttlı'• ,.Jf' f.~ • 

' ~- 1.000 Uraldl &,OOC Un 100 ~ 50 d ~ • 
""" ,, . .... e • 50I • l.vvw • 1.H • • .JJI 

• • t~O • l.000 • 168 • tO r . 
10 • 10:> • (.OOCI • 60 ~~ 

OlKK.AT: aesaptarmdakl panı.Jar blı ecne tctnde ıvıt fi .,',I 'ıı.,~ 
dtlşmlyenle.rt ~mJyc Ç1ktığl t&IU1ir<le % ıcı caz!a.I cİıtıt'A ~' 

Kc:F .. : 11 Mart. u flaziran u li:)IQL 11 sıt1D _/A 
"'-•r1n•d•e•ya .. p.ıla•.EBı .. m.l~P.Slımllll!!llCi!lm!!imı'lm:!!JCllll~~llllll~I • ~~~~~~--~ s 

Devlet Deniz Yolları işletme l}111ııf11 ~ 
Müdürlüğü İ)anları ~/ 

d'' ~ t 6 Birinciteşrinden 13 Birincite§rine ı~a . ~,I "\ 
• . Jetlı 

telif hatlara kalkacak vapurların ısırO 1,,. :t\ 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtJ~ıı"' ' 

ı7 ~t 
Knrndrıııiz hattına - Pazartesi 17 dC' (Ege), Per ~ı.!lbe 

Galata rıhtımından. IJlll 11 ~ 
nıırtın hattına - Cumnrte .. ı lö d" !Ana.farta). Sırhccl rıh c21 'ı.ıt C 

( 1ş'arı ahire kadar haftada bir ;:ıo •:ı yııp•l tt ,.v. 
lmdar gidecek olan bu postn g-.d4 ve ı1 nll 

uğrnyncnkt:ır.) ııt:· ıı 
hııılt hattına - Perşemb d<' (Bartın). Tophane rı}ll.!ıtıı!1~Bi:'1ııı'~ 

(NOT : 1ş'nrı ahire krıdnı ha!tnd.t b'r pc~~B ~ ıııııı1 
('B'I~ 

Muda.n)a hattrnn. - Salı, Perşembe \iC Cumartcsı 10 dıı 1 Jk r•r· p 
B de (Tralt). Postalar Galata nhtınımrlan k3 ,pııt 
(NOT: Yukarda yazılı gUnlerde yalnız b·ıcr ' 
tır. 1l!l.ve postalar yapılmıyncaktTr). ,.11K) · G:ı' 

Bandırma hattııııı - Pazartesi, Çnrşnmba ve Cun•'l d • ı'f· (' dC 
tımından. AyrıC'a Çarsanıba \"e Cuınart"!'! 2 IJ' 
Tophane rıhtımından. rıııtı'1 

liıırnbiga hattıım - Snlı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top 1ı:lııc :;J 
lnıroz. hattııın - Pazar 9 da (B:ırlm). Tn-..h<ınc ı ı'1tınnııdnl1· .ıc 1 

-... 1·· " .\)\11lık hattın:ı - Çarşamb-:ı 12 de (Ülg n), C1:'1lar1 ~cıi ~ 
Sirkeci rıı.tıımndnn. (!'lll 

ı · · '-UU 1•1 • 11 znıır birını-1 llrnt - Pazar lG da (Tll"han). Gala, rıa ' .,, 1ıı / 
ıımlr Htiııd s!irat - Pcışcmbc 13 do (Kadcş). G .ata n.ınl»' 

ıcıoıı ıt 

!li01 : \"up.ır seferleri Jınl.kıııd::ı ht•r türlü m:ılunı:ıt a:;:ı,;ıd:' 
ralıırı ynzıJı .\ceııtelrrlıııizdNı öğrt'nilPblllr. 

Gnlnta Baş Acenteliği ··a uıo ,~ 
Gıılata rıhtımı, Lım ın•n· · 

Galata Şube AccnteliAi 
MUdUrllı U binası a:~nd:ı. ,.r; 

Gal ta nhtımı Mıntak~ ı.,:ıJI 
Reisll!";l mnnsı Altmdn. 

Sirkeci Şube AcC'nldı ,! Slrked, Yo'cu Salonu. 

"Vakıt,, Kitabevinin ye'1
1 

neşriyatından bazııar~1" 
flcrkP kentli 'llll ıuııı '"""' - Hlktıyeıeı - ıu.Ktlf '1 

il Kı 6l1~ 
S~ııl Se\.'iyorum - H.om D - HUltHA~ tHJltÇAH 
20 l>t'r!iıt.c• U!'l:tet~i lk - • t"J~11 Al.T\TG 
t.icrl1Jı11 Mt>lı'tı!iUD Jb77 • tl'.':1 - 11.\KKJ l'Al~IK U~ 

Oçt.iııcU Sultan 1\lı•hrııedln SllJlı.t>t UüğUnll - H11,MI (Jff,\.l'I 
Kentli iter.dini' JOOQ kelime ue ct;rctlcl - .. ?amıızcıı 1t.ıt.ıı?r 
l\encıı ıırnd;nı 1000 kellnıe ile ijğrdld - Almanca kitab' 
li.eniU kendin' 1000 kelime 'Je oğretlt'J - tngilizre ıut.ııb• 
A~krri liamuıı - l!'ALAJL\'.111~ KlP 
Haya1 mı bu - Rc.man - RASAN UAStı\J US 


