
7 Birincite~in 1941 
SALI 

l'IL: 2-i • SAH: 8517 
idare e\1: 'nkara C. \'akıt lordtı 
l'tı~: ldıare (2f8'10), Yazı (21418) 
feJs, btanbal Vakit-Posta lnıtwm.: ft 

-----~~~~~~_J 

r<:.UPOJ..'L:AP f rv1 i 'I' 
81 AğUıtost.an tt.Rıaro!'l topıacoco.: ~ 
kuponlarm tıer 'lO adedine muko.tı: 

V A K 1 T Ok'Jyucallln K OTUP 

HANESi,. eeriainden OL\IEZ HEh u 1 
rnnıanmm tamamı ver'J~cektlr 

L· ~ 

Qlt.P.nin 
~el bir 

lteseri 
~:ASIM US 

~ALMAN · 
lit7TEBLiGI istanbulun kurtuluşu 
24 saatte C k t h ·· ti k ti d 

116 tayyare tahrip .... 0~. m ".~ .. !:__a ur_a -~ a_ u !!-n ı 
edildi 

GAM LEN 

iFŞAAT 
---o---

llı\RBlX Bı\~LA~GICINDA 

ll\Gtı.tz T,\l'YARELERI 
FRAN AD,\. RIRÇOK 1\ltlŞKÜLAT. 

LA KArtSll.A~MIŞ 

·Gamlen 
ALMAN ASKEU1 HIWEFLERlNI 

\'E l7t'nt1Vt ~ 1\.0LUNDı\Kt 
AL.\IANJ.-\R1 RO:\IBAHDDIAN 

ETl'lHl\IE.'11Ş 

( l' a.:tsı 4 üncüt!'C) 

Sovqet 
kuvvetıerı 
tardedıldi 
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Leningr2da 
Yeni tip tanklar 

getirildi 
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30 Alman 
· ıaygaresı 

düşürüldü 

VALi 
Ordu şerefine 

bir zilJaf et 
verdi 

Vail ve J3elediye Rdsl Lütfi Kır • 
dar, dlln gece kurtulı;~ bayramı do. 
layıalle ord:.ı gerefiM Takalm Beledi
ye GazlnoeundıL bir zıyafet verml§tir. 
Ziyafette ordu mllldtl~ Orgeneral 

(Devamı Sa, 4 8Ü ! de) 

Alman aakerlerl blr lflbrl lfgal ecllyorlar 

Türk-Bulgar 
münasebatı 

Her zamankinden 
kuvvetlidir 

Karadeniz sahillerinde mısır 
stoklan yapılacak 

~ 

"Bulgarlar Ruslara 
muhabbet besliyor, 

fakat komünizmi 
sevmez'' 

Sotya, 1 (A.A.) - Varnada dUn 
bir nutuk irad eden Sobranya relal 
ıunlan 81Sy1emifUr: 

Samsundan sonra HtJPaya kadar o. Ticaret Vek~etl g_.,çen sene geçir!. 
ıan bUtUn a~{radeni.?. LD.hlllerinde, bU. len tecrübelerden iaWade ederek Ka.. 

(Devamı Sa. ~ sü. 1 de) hassa Rize havatlcılnıit .Lalkm yiyecek 
ihtiyacı buğı.ıayd:ın :ııy-.de mısır ekme 
ğinden ibaret olduğunu herkes bilir, 
Geçen sene m"mlekette mısır mahau. 
IOnUn nlsbetcn az olması ve klf mev. 
siminin son aylarmdıı nakliyat itle • 
rlnln zorlB.§ması yüzünden bu havali. 
de az çok gıda sıkınt?: ı çekilmi§tl. 

radenizln bu uzak ııJıUlerinde mısır 
Ue geçinen :'erlerin yiyecek ihtiyaç • 
lan hakkında ıtmdlden tetkiklere bq. 
lam11tır. Bu tetkiklerden elde edile
cek neticelere göre icap eden mahal. 
!erin zaruri lhtiyaçlanna kartılık ol. 
mak üzere k~tan evvel muayyen yer. 
lere mıaır stoklan ) f\pllacaktır. 

Mucize! 

Bevaz 
sarayda 
Mühim kararlar 
verilmek uzere 

---0--

Ruzv~lt bitaraflık 
kanununu kaldırmak 

istiyor 
Bir çocuk otomobil altından 

sapasağlam çıktı ( y aa.91 .. iincUa"e) 

DUn çarşı.capı:la son dereee ente. 
resan bir otomobil kazaan olmU§, bir 
çocuk taKBin!n altmda kaldığı halde 
hiçbir ıey olmaml§tır. 

Bu mUthi7 kazayt anlatan çocuk 
Yedikulede Narlıkapıdn oturan Ah • 
medin oğlu olan H yafında Giraydır. 
Giray dUn i>a!Juı Ue birlikte çarpka. 
pıdan geçerken, blrder.blre 1880 nu • 
maralı takaiııln önUn~ d11fml1flerdlr. 
Takal çocuğa çarparak altına almıı 

ve Uzerinden geçtikten aonra flerd6 
durmuıtur. 

Bu sureU-a, çocuğu:ı parçataııdıtuu 
aanan Ahmet feryaıla ba§lamlfS& da 
yavrusunun biraz aorı.ra ayağa kalk. 
tığmı ve sapasağlam kendl.slDe doğru 
geldlğinl görünce §&fırmıı ve ottunu 
muayene edince hakikaten bir feY oı. 
madığmı görmuttUr. 

Çocuk otomobllin udemeıtne ma • 
ruz kalrp altma dllıl!Dce teaadllfen 
tam ortaamda olmak Ozere boylu be. 
yuna uzanmış ve otomobil hiçbir ta • 
rafına dokunmadan tı.zeriDdeD geç • 
ml§Ur. 

Yeni romanlarımız 
Aşkın mucizesi 
Yarın f arma halinde 

başlıqoı uz • 
vermıge 

lbrahlıa Hoyi'Din terclbd ewtt bu fevkalAde heJPıCanlı &fk ve ma. 
cera romanı yanndan itibaren 5 1nc1 ve 6 ncı a&yfalarmuzda .forma ha-

linde verilmete be.flaııacaktır. " 

KAFES ARKASI 
Niyazi Ah!!!M•Un V AKl'1' lgla llaurlıMbiı KAnS 

ABKASI ..Uı romanı da pek yalunda 1ıefr'aka edlleceldlr. 
" ILU'l!:S AllKA81" tarlla .... Jalml bir ........ _. iti-. 
mit bir menuudm. 

Vail, t.tanbcıl Komutanı ve Parti Ba!Jkanı trlbülldeo orduyu .e1Amb7or 

köşem 
---------yazan: hakkı tarık us .... 

imzasız ihbarlar 
ımzumı saklıyan bir mektup alıyonrunuz. ":akl•yan"' dlyoruaa; sıra 

satırlara göyle bir göz gezdlrlnoe anlıyorsunuz kl dlllnin ıııtrnda bir kötO. 
luk var. ya kendinizi. ya bir aile uzvwıu, ya bir se.,•d!ğinl.z', birlikte blr ıt 
yaptığınız adamı ııgtıendirfyor; resmt, yarı resmt bir sıfat ya.hud bir Detir 
vazlfeainln yUkUnU ta§ıyorsanız size elinizdeki mUey:,1delcrı harekete ~ 
tırmek kararını 8.§llamak gayretindedir. böyle olmaıı:ı.yd•, s1Zi takdirlere 
boğsaydı, .sizi ııevindiren, umumi menfaate mllsbet ta.--attan gelen bir bl. 
dlııe haber verae, böyle bir dU~Unce ortaya koysaydı ve h: y&Zl§da bir 
gerçeklik, blr olaganlık ııezaeydinlz, bUtUn dikkatinize o(g) veya (k) nm 
kuyruğunu fUDUnldne veya bununkine benzetmek y..:lunn:ı geçen blltllD 
incelemenize rağmen, gözUnllzde hiç bir tanıdığın hayalini çizmeyen bu 
aatırlar, size imzalanması nasıısa unutulmuş bir mektup slbi gelecek, tçl. 
nizden hep: "vah, vah, tanıyamadım gltU; acaba l<lmdi bu dost veya va
tansever adam?" deyip duracakdmız: ehemmiyetine göre, kıymetıf btr 191! 
kaybedilen bir yere her uğrayı~ gözü koyan bir insan gibl hep sih1D )'Oıo 
racaktınız. 

muhakkak, mektubu yırtıp atmıyacaktınız da ... 
o .sırada geliveren blr doata bir fırsat d11§Url1p ÇIU&tacak, beı. dl1ı. 

,opta y(!rtnl göeterdlfl. definenin kazıama çıkmasıunz da bılbçenl.zdekt el. 
ma atacmm dibinde unutulmU§ bir pırlantııdan b:IJısettiği lııllde bir tertı. 
bine getirip oradan geçmekte mutlaka acele ed;)cektin!z! .. 

~·3(. 

böyle bir tmzaaız mektubun ftsmt, yahud yarı resmi bir elde u 
kabul tarzı yırtılıp .sepete atılmak olmasa bile :ıyn Nr dosyada, UZtlftll~ 
hiçbir muamele teala olunmakaızın, uykuya yatıri'lmakt.ır 

reamı dairelerin bugünkü şartlar altında böyle davranması 
yazdığını imzalayıp açığa çıkmak cesareUnden uıahruın <'lan ruh 
gtderllmeal llzım bir içtima.t nakı.se, bir kulUrdur. 

bu bir ku.sur ... evet! llkln onu toptan aytplam&kta. acele etmtyellm. 
nutmıyalun kt bize imza.sız ~ktup yollıyanlar içinde, k5tU hlr niyetle kal 
kararınıt olanlar bulunduğu kadar adını ortııya attığı gün 'Jğrıyacağı 
bet umumi menfaat adma bir vazife yapmaktan aldığı zevk! kendLain 
zehir ettlği kanaatinde olanlara teaadUf edeceğiz. 

bu muhbir blr lmme hizmetinde elbirllfi yapmak i.ııterken kendiııln 
blr ekmek parası getirecek sayılı saatlerini bu Amme hızmetine verme 
mecburiyeUnde kalabilecektir. 

bu muhbirin vicdanına hiçbir kötU makaat ..ıamlamamı~ ve bahset 
hldı.e kendi gözU veya kulağı için bir hakikat iken tahkik te§kll!'Ltmın u 
radılt gUçlllk karıı.sında tek meı'ul kendi.si olacak, belki b!r mUCterl damg 
.sile bu "htlmllnlyet" in cezasını bütUn ömrUnce ııllrUkl!\eccktir. 

reaml makamların, Amme menfaati için lnımeden a lika bekl$ID le 
pek haklı ve Amme menfaaUnl her şeye rağmen b!ltUn tuwak fedaklrl 
yapmaıan halkın borcu olmakla beraber azlık da olsa yine b!r kwm va 
daflan "neme ıA.zımcılık" a ıtevkeden işte bu endifedir. 

ııı.•ııı. 

tUJlerlmize ceza koyan kanunlarla bunlann t:ıtbll:lerl iyt ntyetılle 
zl zaman ve haysiyet zıyaı Ue tehdid etmlyecek surette tar.7.lm veya 
·olunmalıdır. 

kendllltinden ac;bğı bir davanın beraetıe neticeleı me11l hiçbir mlld 
umum!ye bir ceza mevzuu olarak dU§UnUlmUyo!'. ı:ıuhblrler ve gazete 
re de bu çerçeve dlflDda labat kUlfeU ve meaullyet yükleyen ceza ihUkl 
ri bulunnmwı:. "'1 prtlar altmda devletin murakabe te~kilAtmda A.m 
elblrllfi yapm&BI arzulan umduğumuz derecede geni~ bir allka uyaııdıırml 
yor, yahud buwal veya umumt hayatımızda çok zaman tıı:zaaız mektup 
alğmrr k&lJna bunu biraz da kanunlanmlZlll bu maksada aykın kalm 
ve .fertlerin ııeref ve haysiyetlerini korumak uğrunda yine- rertlere ve 
haklann mtıtıallğah olmaama vermelldlr. hakkı~ aa 



VAKiT 

VAk/Tın .l/eni anketi: 

ve cem·vet 
Grip mikrobu b:l.t!Jk~ b1r ~·azı o. 

kudum. M ıhurlr, ycryUzUnde herke. 
ın bllyllk l::ir hcyct'.ruı ve sabırstzlık.. 

ıa beklediği wırtulu§ gUnllnll bize ya. 
ratacnk, bulacak tnaıı.nı anyor. Hiç 

betin .tcstswc i!ı•Syaç zanıı1dlr. 
Bu,Silıl, ,ınilleUcrd lt1 bu ,kanlı .m~ 

cadelelerin baltlld sebebi, belki bir 
değil, b1rçolttur Faknt hangisi olur
sa olsun hep.sinin t>aıı.nda ekonomik 
rekabcUertn doğurduğu bir muvazene 
sizll't vardi?'. 

Bugünkü musikimiz 
Upheslz, n~ Tanrıdan, ne ~P m ~am 

kuvvetleri bııglln sevk ve idare eden 
ı dcrlcrden, krallardan <!eğil, insandan 
beklemekte .:ıUyUk isabet göstem»ıı ... 
Fakat bfı temenniyi tahakkuk edebi. 
lir blr J.3le g!"tlruıek de mllmltUn mu. 
dUr? Bu d~UnU~Un tahakkuk ettlrL. 
ıebflen bJr lı'eal oıabLınesl için, tıb 

mevzuu esas tutuld~ğı: için, ben de 
bektmce bir tabll: yıqımağı muvafık 
buldum. Bir hutaı.m meydaJ.la çık. 
muı. yani ">ir hastalık vücude get.I. 
rebllmcst lç\Q yalnıı; mikrop kAfi de. 
tndlr. Haatalıj'm hastalık halinde g6-
rllnebUme61 için başk1l §&rtııır da la.. 
r.ımdır, Evvel1, m•.ıtrr•bun kuvveU. 
bllnyenln bu mikroplara mukavemet 
edebilecek tir vuzlvette olınaaı icap 
ed.er. Yani ınsan lc:lr bir mublt olan 
ınikrop'a vı.l':tıt ll"L'''nd& blr mtınase. 

Musikiyi bugünkü vaziyetinden kurtar
mak için iki heyete ihtiyaç vardır 

Rumenler 
300 Rus 
esir aldılar 

.Bf!rllıı, 6 (A.A.) - Rumen kıtaatı 
es Dkteorln gtinU, Fk cephesinin ce. 
nup bölgesinde yenıdtD arazi kazan 
llllflardrr. Bu .a!a ar, yaptıklan mu. 
harebcler netıce.ııindc 200 Rus nııkerl 
esir almışlo.r:hr. 

* DUn yap:ıan ara~tırmad& iki tak 
aın!n benzinl oldu~ halde gitmek Is,. 
temediklt!rl fiÖrUlmll§, nı!uıatnamele. 
ri almm?§tir. 

* Beyazıt ıneydanmnı asfalta çev. 
riımeıı 14-0 bln liraya ihale edilml§Ur, 
Cunıhuri)'9t bayramına kadar ta 
maınJanacaktrr. Sultaı:ahmet meyda.. 
ıu da gelecek yıl ad1alta çevrilecekUr. 
* Şebrimlzde bulunan Natıa Veklll 

Jl'uat Cebesoy, dQn akıam A.ckaraya. 
dönmlletUr. 

Cemiyet \'<>ya ml!Jetlt'ri tC§k!l eden 
insanları bir vUcut teı1'ıkkl ed<!l"sek 
mii<robun lı;timal ve nhUı.k! bir sar • 
sıntısı vllcude gı;>Urme:mesl için bUn. 
yenin mUsalt olnıamoı;ı, yani ııebebln 
tahakküm clemcmc .. ı lflzımdır. Şu tıaı 
de, bu !ennlık1.ara karıı gelebllmek 
lçln evvela. rnıuet üUnyesinl l.e§l...-U 
eden Lnsanlnnn fikren, nıtıan ve ak.. 
len kuvveUl!!ldlrtlmcsıne, ve muhitten 
gelecek t.cılirlere karııı mukabele ede,. 
cek veya onllıra karcı muafiyet kazan 
dırılml§ olm:ı.sma lbtıy~ vardır. 

Onun içindir ki, ovveıa. bUnyeyl 
tasfiye ve takviye Ue işe ba:laroak 
gerektir. tıtc o vnkıt, aranan kurt.a.. 
ncı insan, blzzııt ker.disl olur. 

Mltn K. 

Efganistan 
Al.nanlarla İtalyan 

ajanlarını 
Çıkaracak 

Koruiervatuvar icra heyetinin 
değerli elem.anla:rmdan EyUbi Ali 
Rrı:ıı. Şengille kaıı;ı kar§JY& otur
muş konuşuyoruz. üstat, musiki 
sahasının değerli bir okuyucusu ol
duğu kadar çok luymetli bir mıısi
ki hocasıdır. Kendisine gazetemi
zin açtığı anketi anlattım.. Düşiln
dU, ve: 
"- Çok yer.inde bir mevzu. Ü. 

rnlt ed.iyonmı ki mUhbn neticeler 
alınacak, zaten bu yıldan itibaren 
konservatuvarın tertip ettiği ta -
rihi konserler de mwıiki. için mü· 
blm bir kalkınma te§ebbUsU olarak 
kaşrrJanabilir.,, 

Dedi. Mustki hayatmı ve bu hu
sustaki dllşUncelerini anlatmasını 
rica ettJğim zaman: 

- Bilmem, si'ıe bu mevzuda bir 
fiktr verebilecek miyim? 

Dedi ve anlatmaya başladı: 
.. _ 1296 da İstanbulda doğ-

dum. Şurasmı size eöyleycbilirlm 
ki, aamJama ilk gelen see musiki 
eesi olmuştur. 

Pederim o zamannı. tan~ mu· 
siki ilstatlarmdan Eyftbt Mehmet • 
tir. Evimizde mudd teremıtlmU 
elaıik olmazdI. Haftanın dört be§ 

Yazan;: 
Haıan Bedrettin f.JLGE.N 

.Ali Rıza Şengil 
Londra, 6 (A.A.) MlUıtakll gecesi mus!ki heveaklrlanna tah-

Franmz aja.ruımm bir cark muhabiri sis edilir, gece geç vakiUere kadar gı hevesim, a.şlmn gittikçe z.iyade-
blldirlyor: Uah!, ibeste ve semai gibi aıusiki leşiyordu. 

Efganist.ıı.:ı:ıa bulunan ve bazı a .. parça.lan çalmcr, okunurdu. Ba.ba.- Nota, solfej, nazariyatı musiki 
janlan bu b!ı;ınlk dı.ğlık nıemlekotte. ma !hayret ederdhn. Talcbelerile yeyi dersler sayesinde ilerlc1Jyor
kl kabileler a.-asındıı. gizlen~ olan . saatelrce nıeegul olmaktan yorul - dum. Az zaman sonra ilAhJ no
Alman w ltalyan beşinci kolu hakkın mudı. Ben de ayn bir odada mek· talamu pederime yazdırıp bana o. 
dakl eon 1nt;illz • Sovyct • ~bbllstl tep del15lerime çalı§ırkcn kulakla. - kutmasmı söylediler. lşte burulan 
karoısuıda Efgan hUkumetlnin nasıl rrm iÇerldeki odanm musikislle do- sonra daha fnzla tekemmül ct.me
blr aksUlAmelde bulunacağını §imdi • lar, ba:ı:a.n onla.mı öğrendikleri şa.r- ğe başladmı. 
den tahmin için vak:t henüz erken • kılan !ben de ö~. 18 ya-
dir. Maamalilı. mes~cnln anıa,ma ~nna geldiğim vakit babam beni o Vstat İmnail Hakkı meşnıtiıyct
yoluyla haU•dileCC'ıtfni zannettlreeck zamanın tanınmış üstatlanndan İs- te (Musiki.i Osmani cemiyeti) adlı 
malQmat vardır. Efgan htıko.meu mer.. mail Hakkının y~ götürdü. Be. bir cruniyet kurdu. Burası bililhtre 
kezinden gelen haberler, Etgantatanın ni şefkatle yanıııa. oturttu ve ba.ua muslki mektebi haline ifrağ edil· 
gerek İngiltere ve gerek Ruaya ~en Uk sual olarak: di. Ben de Eyilpte (Muskil Osmant 
samimi mUnasebetıer 1dameslnl can. - Muslki seviyor musıın! mektebi Eyüp.cıultan §llbcsi)oi tesis 
da.n arzu ettlğln.1 bildirir gibidir; _Suali oldu. Sustum. SUkilt ik- etthn. Talebelerle birlikte çalıştım, 

Alman ekspcrlerinln hudut harici rardan gelir. O andan it.ibaren ba- müteaddit konserler verdim. Fakat 
edilmesi takcılrinde Efgan htlko.meU. na TUrk aksa.ğnu öğretmekle bera- harbi umuminin zuhuru ~rinc 
nbı kar§Ila1ablleceğl gCçlUklertıı hal. ber; kendisinin nOO.a.vend maka· mektep kapandı. Bin milşkUlaUa u· 
U lçln tilmdld~ mtızakerelere ıxııı • ınmdan beetclediği: mumt harpte askeri müze mUdU. 
•--- .. _ ~"dl"'lnc x- Ef-.. ru,.Ahmet MUmtaz paşanın idarc-.....u.ıl§WX". V6.-....U & g.,u.., .. - Gel vannntL ey •91'1an .............. 

1 
htık" t1 .. _ d 1 - d .r- .,..,. ~~ smde kirk beş .k:i§ilik ,mü-v E C 1 Z ELER ume , uı.yyıırc mey ıın ... rm a ve DudakJAn ""')""'- ..,.enleri haJJdan 
endllstrldc kuJar.ııan Almanların ye- """ ~"" ô kem.mel bir mehter musikisi ihdas 

ırazan: M. UF.Mtl. PICln'AHŞt rlnl tutacak teknik eksperlerin verile. Dii,tiim yayfnc valehü hayran ettik. Bu !nehter takımı anısında 
llltıs.------------ ceğl hakkında tngill'Z ve Sovyet hü • Gençllifnı hayatmı kurbaom ol. rncvcudiyetilc iftihar edilecek, ney-

~meUertnden temlnııt nlmı:ş bulun • \ sun. zen Tevfik, neyzen !hsan, zuınacx * 1n.ııarua~a t!lrlı! kusurlar bulu·. Ruh f-"- v ...... ·'---- tec- Ara M hm t Em" lb hlm gib" maktadır. Bundan b3~ka gerek tlca. a ÇUlol& erou §lll'AIDILU. p e e ın, ra ı 
na.rak onl:ırdcn nl'.freot etmek ~ rette ve geri?k ı;Igort1ı. ve banka lşlE'. rii.be maksadile öğrettt 15 daJdka.- kıymetli §nhsiyetlcr Yardı. Onlan 
lıktır: kon!orlanm;za. kAttesi insan· ,;,_ s ı·ı .... __ ,,_ Beni k "L..- h --1 •1• 1 dinl -• da rlnde ~yeD Alman kfcdllerlnin ÇC. U4 U U 1 e AAVnMülll. pc ~ ayn:UJ .. UA.dl eycıuer arasın 
lann fıl•lr 'c sa.n'atınrı caeri değll kllmcslnl karfllıyaca'k bllyUk bir is.. ğendi ve talebe olarak ka.bul etti. gaşyolo.nlar, kendilerinden geçenler 
midir? Ukraz imkO.ru da nert sllrUlmU§tUr. Mollaaşkı mah.a.llcsi.nde bulurum ağlıyanlar görülürdil. Muhterem 

- Tadat cdemlycceğim kadar 
dini, klAslk eseler, peşrev ve saz 
sematleri, şarkı ve ·köçekçe takım
larım varoır. Bu eserleri yapma.
ğa beni musiki S§kmı. scvketmiştir. 
YilksE>k eserler Jta.roeısmda bu eser 
l<\rlnıdcn damfa utanırım. 

- Musikinin bugilnikü gidişin -
den memnun musunuz? 

- Musikimiz hakkmda. son za· 
mani.arda alman tedbirlerle mUs
bet neticeier vcrmeğc başlamıştır. 

Birinc!si; konservatuvarda ala
tırrko. musiki tedrisatına başlana
cağı haberleri. İkincisi.; milli mu.CÜ· 
ltimizin korunması içln belediye~'l 
biitUn sann.tldrlan imtihana tabi 
tutmıısı ve onları çııhşmağa fk!V -
kctmesi ve nihayet tarih! mus"kl 
konserleri bu yolda atılmış ~ol de. 
ğerli admılardır. 

Fo.knt bu ilmin bakası bugilnkli 
cereyanlarla mümkün değildir. Bu
gün, maalesef herkes kompozitör
dür. DiZinde dümtek denilen usu
m layıkile vuranuya.n parma.klarile 
olsun ölçüyü sayamıyan, notanın 
hu.rufatım az çok öğrenmiş, mnka
mmı yalan yanlış tayin etmiş ceba
let eseri olarak dil[Ust. öğrenmesi 
için kimseye a.rzı i.!tiknr etmemiş, 
vezin ve mevzun nedir bilmiyen 
bestekarlannıız vard.Ir. Bu gibile
rin bet!ltekfl.rlık faaliyetine derhal• 
nihayet verilmelidir. 

- Buglln beste ve güfte na.sıl 
hazırlanıyor, bunlar n!!sıl hazırlan
malrdır? 

- Bugün ya.prlan mumki eSerle
rinde telakkiler çok bozuktur. Çok 
besteler, a.tmasyondan oluyor, mc· 
selıl~ 

Fcracemlıı etekleri 
Y alancıdrr erkekleri 

Gibi buna göre ne kaleme gelmez 
şeyler vardır. 

İşte bu gibi eserleri salAhiyet _ 
tar bir ma.ka.m tarafından piyasa -
daki sazende ve hanendelerin çal
masına mani olması l!zmı ve btmun 
için bana kahrsn jki heyetin teşek
kül st.vı~ ıizımdır,,. , 

1 - Edebi heyet. 
2 - Musiki heyeti. 
Edc.bi heyet zaman icabına. g6rc 

beste ve güfte tanzim etmeli. mev 
cutla.rıru tetkik ve tasvip etmeli, 
heyeti umumiye de sanattan embı 
olduğu bestekarlara tevdi ederek 
hestclcnmelidir. Bu 9Ul"etle musiki 
sahasına. intikal edecek kötn CSe?'
lr-r ortarlan yok olacaktır.,, 

• Darlıktan dolayı pinU olmakla. Hıılen Hlndlııtan mııkamlan ite mtıza.. bir kahveden lıölünmilş dört met- vali ve belediye reisimiz (Türk 
&hlA.kça pinU olmak arasında bUyük kerelerde bulunan Efgan Myetı, Er. re murnbbalık bir dersan.cde derse Qclıir musJtlsi) ünvaniyle temiz ve Tramvay bandajları 
fark var! Fakat bu ikisi bnzan bir gıin!Btanda mevcudlYf'tlerl arzu edll • ba.5ladık. Burada geçen. hayatmıı nezlh bir muiki müesseses'.nin ku· meselesi 
fBhslyette toplanır. , miyen Alman ve tto.tysnJ.ar hareket e. tarif edemem. Mu:,,fkinfn biltün rulmasmı temin edeceğini uma- Ankaraya giden İstanbul tram 

• DuygusuzluklR meIQt kimseleri der etmez, :!Ugan!stanle daha. aıkı U. ruha hitap eden en güzel parçalan. rnn. vav idaresi direk.törü Hulki. dün 
lehylc~ ç:llışmak ağaç ayağa yakı ya· cart ve malt m~beUer için yolun _n_ı _b_ur_a_d_a_5_·ğr_c_n.d1ın __ ._M_115_i_k_iy_c_k_ar_-__ -:_F'6_er_lc_nnız_·_·_vnr __ mı_?____ şehrimir.e gelmiştir. Köstence li-

-------- . e 
··ıer•11 

Parmal:~r ıı I< 
düşen çoc\J .ıı I 

}.fi> ~ 
Beşi~crta oturagilfl )',?!~ 

10 yaşında n~an bil' ı, 
fendi mezarJıgında ~t~rııı 
c:ıkmtş, oynamıra. bU:lll ~;f 
Cami hocası Alı rs1' 'l'~ 
ve eline btr sop: al:oıi'Jfl ~ 
üzerine yürünıUŞ. ınii~·;,,f 
da kaçmak ister~en ~ 
ni kaybederek lbı~ Jll oştilr· 
makhğı üzerine duşrrı fSpl 

~ıııı. 
Bir demir çivi ba rteritıde~ 

nan ve muhtelif ye bil'~ 
ralanan Arif, ba~.,pgitle 
Şişli <;<>cuk h~taba-ı·~ 1: 
rılmıştır. ro.ıbllıcltl~ ~ 

Bundan başka. y- sdıtı°" ..W 
ran 14 yaşında yaŞfil"çll)~tt~ 
çocuk da Çu:buk'U o)~ 
bir ağacın üzerind~3rsl td~· 
düşmüş. başından ·ııc kil 
Nümune hastahancs1 

mıştrr. ~ /j 
~.~ı\ı 

\virmı~ 
'111" 

rıt1 
Tulumbat;ı Y" ıed'_JI'. 

Geçen cuma g0utı -redl;d' şt ~ 
edilen tulumba )-nrıeı~cl "I" 
mlnlll~r '8 dal(ikada tl ~ıtJl\10' 
20 lira ile bir mad:t l)'lı· sO ,.ı1 

i1'1> ~ıı rahlmpaşalılar 4'3 cıat ı»l' ıır 
ikinci gelerek 10 Uru llt' 
alı:nışlardır. 

pı,,brma.k r;ibldlr. açtlm.ı!J ol ·~ndan habcrd:.\r edil. manma gelmiş bulunan tramvay 
• Trenl 1.§Jetmt'k, demir k6prQ kuıw ml§Ur. l Ne dememeli 'l bandajlarını getirmek üz.ere ya- ( Esref ten 

mak :fendir; t.renle o yoldan geçmek; Halen Efgan hUl:tmetıııın !randan kında tramvay idaresi bur~ya 
n bu mesu<Uycfl tavsif obnek, yol· gelmi3 oıan mmtecileJ meaeleslııl hal.. bir memur gönderecektir. Bir 
cuıan arttımıak, eoebiyattır; daha letmesl icap eylemeııtedlr. İngiliz ve ay uı.rfında. bandajların şehrimi-
doğrU.$11 !elpıln b:ıbaaı edebiyattır. Sovy t kaı:nl bun1 dan bir kıs- (Dela.let) kel'meeiııl öz lUrkı;e olarak (aapıt.k&nlıkl la kn~ılamnyı dU§U.. elmesi uhtemeldir B d . 

• Çirldııll.k tenkit olunmaz; la.kin mmX: k:ıınerm:"~esum::1 istemekte,. nen meslek~u:a daha uygun b!r kelime hat.xr:atacağc: (sapkın) Ka.. ~ g gelir g:mez 40 araba ~~~ 
hamakat gibi !ıtrt 1:lr haslet bllo ta· dirler. Sanıldığına göre, bazı haller musu Tilrld'de de (doğru Yoldan sapmI§, dal!le~ dUpı:ıUi) diye izah olu.. sefere çıkabilecektir. MutlRka ol ndr.1 
ylp olunur; t'(lnkU halka zararı va.r. için Efgan bUkllmeti:ıln ~l az çok ko,. nur. şu halde tam kat'§Jllğı budur. Hususile ı(sapıtmak) kc~stndeıı (sa.. Diğer tarftan tr:;ı.mvay diare.si 

"' MUracaat cden!cl'ln kalab&lıltı laylaşmı§ bulunnuı·.:t.; ôır. ÇlinkU mUJ- pıtkan) bir kere sapıtm11 olanı değil, saprtmakl3 mllkcrrlr olanı kasteder devlet demir yollarından dingil Muıılklyden, ,untes• 
merbamet~n. murnvvctten uaandınr t1.'c1lle.rden bazılarmm pasaporuarı gibidir. - alacaktır. Bu sayede birkaç ara• 
ama esnafı c!eğll! muntuam değildir. (Sapkın) dememeli, (eaprtıwı) demeli. ba. daha sefere çıkacaktır. · 
:~~~~~~~~------------~~--------~::._--------~~~------~----------------------~~~------------~--------.- k~o~. Tefrika numarası: 85 ,. __________________ _., _______________ , den şiirler okuyor, genç adamın bır. ~detlJ v 
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J\hmet Dündarm kenQi ltcndisile müca· 
delesi kısa eürdü. ilk zamanlarda Jmralıyı ve 
Selma T umnı]u hatırladıkça vazifeden kaç 
mış ve genç bir kızı aldatmış olmak hicabı ile 
üzülüyor ve bilhassa hocası profesör AH 
Ceylanla karşılaşıp onunla iki eski ve sami· 
mi dost gibi konuşmak mecburiyeti içine a
deta bulantı veriyordu; fakat kendisini zora 
ltoymağa ötedenbcri alışık olmıyan Ahmet 
Dündar teselliler icat ebnekte gecikmedi. fm
ralıya esasen bir tec~üs yüzünden gitmi§· 
ti, zaten topu topu bir yıl kalmak ve sonra 
istifa edip çekilmek niyetinde idi; tetkikleri
ni daha evvel bitirmiş ve buradaı nynlmı~ 
olamaz mı? Ama idareye usu1üM göre ha
ber vermemiş, yerine başka bir hekimin ta
yin edilmesini beklemeden adayı bırakıver 
mİf •.• bun<lan ne çıkar, herkes her işde hu 
kadar dürüst mü hareket ediyor! lmralı ce
zaevi zaten uzun müddet hekimsiz kalmağa 
alı§ıktır, elbette Ahmet Di.indardan ses cık· 
mayınca günün birinde onu istifa etmiş -sa
yacaklar ve başka bekim arayacaklar. Selma 
T umru\a gelince. .. Ahmet Dündar bu kıza 
lrarp umumi llhlak ve terbiye kaidelerinin 
müsaade etmediği hiç bir tecavüzkarane ha· 
rekette bulunmadı, şöylece bir iki r5pücükten 
ibaret; o da kızın rızası, hntta arzusu ile .. . 

Edebi 
roman üM~AILD 

y 8280 : 1 pozisyonlarından bir çok nağmelerı u }l8Y"tl3 
~EFIK AHME herden bildiği meşhur bestekarların ctııf".~ 

rmı ve aşklarını anlatıyor. yan yanıt eıı sıı 
SEVENGIL haşhaşa vererek dünya ressamlarının 1'tıtf;t1 

Başka delikanlılar başka genç kızlarla neler 
yapıyorlar; böyle evlenme vaadile başlıyan 
bir çok münasebetlerden ne acıklı neticeler 
çıktığını kim bilmiyor! Profesör Ali Ceylan 
da gözünü açmalı ve kansını bu kadar başı 
boş brrakmnmalı idi; Semra Hanımefendi gi· 
bi her zaman genç, her zaman güzel, her za
man canlı ve arzulu bir kadın ken<lisini ki
tapların ve hastaların arasına gömmüş yaşlı 
bir adama hasredebilir mi? Bu ilim adamları 
ne tuhaftır, hayatı yalntz nazariyele~en ve 
kitap sahifelerinden ibaret sanıyorlar; başka 
zevk yok mu) insan nihayet kaç sene yaşı
yabilir? Y eryüziine sade vazife, etüd, hiz
met ve meşakkat için mi geldik? Bunlar bel
ki de basit ve umumi sözler ... Fakat en ka· 
rışık ve mürekkep sanılan şeyler basit ma'd· 
dele.,.den vücude gelmiyor mu? Semra Ha
nımefendiyi anlamak, hissetmek. takdir et
mek, onun zevkine varmak lazrmdır; bu ka
dar güzel. ince ve yüksek bir kadın bir ku
rak r)>lde heba olup giE:lecek bir küçük ır· 
mak gibi mi akmalı? Ahmet Dündar onun 
tnrafmdan baz! müsaadekarlıklar görmüşse 
bu elbette ona l<lyık olduğu içindir; Semra 
1 Ianımefendiyi anladığı hissettiği, takdir et-

tiği, onun zevkine vardığı içindir. 
Ali Ceylanın karısı, ltayatmm taham

mül edilmesi güç hissi mahrumiyetlerine kim 
bilir kaç sene dayandıktan sonra nihayet en 
güzel ve en olgun yaşında Ahmet Dündar 
gibi kendisini anlayan genç, yakışıklı. istik-
bali parlak ve güzel bir erkekle karşılaşınca iki 
ruhun arasında ateşten bir nehrin şafak pa.
rıltılarile akmakta olduğunu gördü ve gözleri 
kama§arak kendisini bu nehrin akışma br 
raktı. Allahım, ne sıcak ve sar'alı, hummalı, 
yakıcı ye öldi,irücii bir his ve zevk kasırgası· 
dır bu ... Ahmet Dündar hazdan ölür gibi olu
yor da doymuyor; Semra Hanımefendi deni· 
len ilahi güzel,_genç adama geçmİ§ 7.amanla
rın büyük aşklamiı asırlardan asırlara nak
ledip ebedileştiren destanlarını anlata anlata 
bitiremediği saadetin ta kendisini tattırdı; 
kelimeler bu le:r.zetin mahiyetini ifade ede
b\lmek için kifayetsizdir; Ahmet Dündar gü
çüktenberi güzel sanatlardan hoşlanarak ve 
ruhunu bu cinste~ bedialarla l:lesleyip doyura 

ray büyüdü; ressam kadının atölyesindeki a;k 
sahnelerinde ise bütün ince ve yüksek güzel
likler seferber edilmis sayılabilir; Semrfı Ha
nımefendi Ahmet Di.indara Fransız şairlerin-

zel eserlerini tanıtan koHeksiyon1art iirdt11 

rıyorlar ve nihayet Ahmet Dündarnb101ııt111. 
musiki nağmelerinden ve resim tB rft f'I-'. 
dan daha üstün kıymette gelen 5eJf1 ç ııcl-1 
mmefendinin nefis ve l5tif varlığı geJ1 ce\ııl' 
m~ bütün ihtiras ve heyecan1arınB .. je 

verıyor. b0\11 
D "leb'l" ki h. b"" ·· b'r 8 .,, .,.e enı ı ır emen utun ı ~ "1" 

coşkun bir lezzetin raşeleri içinde ,,:11~11\ 
denjlebilir ki hemen göz açıp kaP30i.i11cJiı< 
k~dar kısa bir halde gecti. Ahın~\}ı\rt rl 
ötedenberi esasen kendi kendisin1 1 ı,tı~~ıı 
mek kabiliyetinden mahrum, mutlalc~ÔJ ) ıı' 
birisine dayanmakta "e gösterilen 'r flı~1" 
riirnekte zevk ve rahatlık bulan za)1 fef1cl ~ 
adamdır; kendisini Semra HanıJlle .. ~J.11. 

• 0 r.. wt 
tamamen terketmiş ve onun ellerı ı1 V' 

.. l . . 1 k . d' ~)' yogru up f".nmış o.ma · ona şım ı 

saadet gibi geliyor. 

4 
.,-e· 

_,..ı;~f11 . 
lstanbulda otelde kahyorou: ~ r Ct' 

meklerinde hemen daima profesör A 
1 ır btl 

lanın evinde iıdeta aileden biri gibi hıtZ 
lunuyordu. ) 

,(D~vamı 91ar 
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Sahte gümüş lira basanlar 1 
ağır hapse mahkum otdular 

Fındıkhda 
• 

Güzel Sanatlar 
mahallesi kurulacak 
Jstanbulrlıı. büyük Avrupa. fiehir

lerindc olduğu gibi lbllyük bir gü. 
zel sanatlar mahallcsirt:n tesisi 
ıçin tetkikler başln.mıştrr. Güzel sa. 
r.atlnr mahnlles:nin halen akade
minin bulunduğu Fındıklıda kurul
ması n.kadcml direktöıiUğ"ü tnm
fmdan teklif edilmiş ''e belediye 
-ya!)tığr tetkikler sonundn- bu 
teklifi muvafık görmüştür. 

Bir müddet evvel. Rizede, 
kurdukları imalithaOC'dı! mühim 
miktarda sahte gümüş liralıklar 
basarak piyasaya süren Kazım, 
Şaban ve Ba\T.:ınt adındaki kal· 
pazanlann gi;;li olarak ikinci a-
ğırcezada görülen muhakemeleri 
dün bitirilmİ§ ve haklarında ve-

ihtikar suçundan 
tevkif olunanlar 
Karaköyd Yüce kundur:ı ma

ğazası müstahdemlerinden Mi
hal, fahiş fiyatla kundura sa -
tarken cürmü meşhut ha.lindc 
yakalanmış, dün de asliye ikin
ci ceza mahkemesince tevkif o
lunmuştur. 

Muhakeme, dükkfin sahibi 
Yorginin celbi ile sorguswıun 
yapılması için ha.~ka bir güne bı· 
rakılmıştır. 

Bundan ıba.~ka seyyar olarak 
ç.aycılık yapan Bohoraçi admda 
bır MuscYi de 5 gramlık çay pa
ketlerini 5 kuruşa satmak sure
tiyle yerli çay karı!':ık <'ayın ki· 
losunu 10 liradan sattığından 
aynı mahkeme tarafından tcvldf 
olunmuştür. ' 

Dünkü kontrolde 25 
ihtikar zaptı tutuldu 
Iı~iyat murakabe bürosu me • 

murları, dün, şehirde tekrar u • 
mumi bir tarama ya.pmış!~rdır. 
Dünkü umumi fiyat kontrolünün 
mevzuu et ve makarna idi. Dün, 
şehrin muhtelif semt'erinde. ~o
ğunu makarna ihtikarı teşkil 
temek iizere 25 zabıt tutulmuş.
tur. 

Ancak, makarnayı pahalıya 
satan lb:1.kkallar, muraka.bc me
murlarına, ellerindeki malları 
fabrikalardan gayet paha!ıya 
aldıklarım iddia etmişlerdir. 
Bakkallar. bu iddialarını ellerin
deki faturalarla da isbat ct.mck
tcdirlcr. 

Bundan dolayı, ..'.'iyat muraka· 
be bürosu §efliği. keyfiyeti fiyat 
murakabe komisyonwıa havale
ye karar vermiştir. Makama 
narkınm da yeniden- tetkiki kuv· 
vctle muhtemeldir. 

Bacadan düşen sıvacı 

Dursun Ali adında bir sıvacı, 
dün KadıköyUnde, Çiftehavuz
larda bakkal Zühtünün bacası
nı sn-arken muvazenesini karbe. 
derek 6 metre yükseklikten düş· 
rnüş. muhtelif yerlerinden ıteh .. 
lik"li suret~c yaralanarak Nü
mune hastahanesine kaldırıl· 
mLstır. 

Altın fiyatı 

Dün bir Reşadiye altınının 
fiyatı 25 lira idi. 

Bu müddet zaıfındr. müfettiş 
Jalvan tekrar bizi görmiye gel· 
di. Şayanı dikkat bir haber de 
getirmişti, Dükkanlardan !bir ta
knn kıymetli eşya alan, meşhur 
bir otelde oturan, otelin hamalı· 
na. Niyu Holand'-. günde kaç va· 
pur kalktığını soran adam hak· 
kında derin tahkikat yapmış o• 
lan Hal zabıtası, yeni lbir ta.knn 
ma!Qmat e!de etmişti. llanlarda 
yapılan tarüe tamamen uygun 
bir adamın. Niyu Holand yoluy· 
la Lon<lraya lbir ibilet aldığı te.s
bit edilrn~ti. Bu biletin alındığı 
Hal iskelesindeki memur, .bilet 
alan adamı çok iyi hatırlıyordu. 
Çünkü bu adam, ya.zıhaneyo ıti
rer ıginnez evvela, Londraya, Ni· 
yu Holand yoluyla gidilip gidil
nıiyeccğini sormuş, sonra lbirınci 
mevki bir bill't almı~ ve cebinden 
50 liralık bir banlmot eıkararak, 
gayet az birkaç gümüş~ paradan 
b:!Şkn hiç ibozukluğu olmadığı i· 
çin bu banknotu vermiyc mec
bur kaldığını söylemiş, ibi!et me
muru bu parayı bozamamış, ya· 
hut ibozmak istememiş. Ya.ztha • 
nenin yanıbı5IIJda "Devlet ~an
kası" nın bir şubesi bulunduğu· 
nu söyliyerek orada bozdurması· 
nı taı-siye etmi.s. Bunun üzerine 
adam, bavulunu yazıhanede bı
rakarak para bozdurnuya gitmiş 
bir müddet sonra geri .gelmiş .. 
Bilet memuru, bu IJavulu gayet 
iyi htıtırlıyor. ''Gayet yeni ve 
kıymetli bir şeydi" diyor. Aynı 
zamanda, adamın eşk~lini de ha
tırlıyor. Bilhassa sakalı dikkati-

rilen kardar fıleni o'.arak bildiril· 
m!ştir. 

!\.lulıakemeniıı verdiği karara 
göre K.8.zrm 12 sene müddetle 
hapse. 6 bin lira para cezasına: 
Şaban 3 sene hapse, 2 bin lira 
para ceza ma, Bayram da 6 se
ne hapse, 3 bin lira r~ra cezası
na mahkfım edilmişlerdir, 

Murakabe 
komisyor.u 

Dünkü içtİmitnıda odun 
m eselesini tetkik etti 
Fiyat murakabe komisyonu, 

dün · öğleden sonra vali muavinı 
Ahmet Kmık'ın reisliği a1 tında 
toplanmıştır, Komisyonun bu 
toplanışı, 4 saat devam etmiştir. 
Komisyon, valinin emriyle lbH · 
hası::a odun işiyle mc.rıg-ul olmuş. 
J:ıelediyc iktısat miidürii &ıffeti, 
odun toptancııariyle t.Q.cirlcrini, 
mahallinde tetkikat yapan fiyat 
murakabe memur!an ile beledi· 
ye iktısat müdürlüğünden Sü
rcyy.:ıyı dinlemiştir. 

t.a?.etecilere vali muavini Ah· 
met Kınık şu izahatı vermiştir: 

''- Bugün, bildiğiniz gibi, o
dun işiyle t<-krar meşgul olduk •. 
Ru iş ~,ok mühim bir iş olduğun
dan her lı angi :bir ka.rar vermek 
hususunda acele etmemek pren
sipini kahul ettik. Bugünlerde 
tekrar biı· içtima yaparak odun 
na~kr11 )'C'nİ bir karara bağlıya· 
cagız." 

Diğer taı aftan haber ~ldığnnı
z:ı göre, kom1::;yon a1.ası, bugün 
Yilaycttc vali ve bclcdive reisi 
Dr. Lütfi Kırdann reisliği al • 
tında toplanarak odun nnrkı işi 
etrafında valiye izahat verecek
tir. Kat'i kara.nn !bugünkü içti· 
mhda verilmesi muhtemeldir. 

------~~1----~---

H a rbiyedeki otomobil 
kazasının muhakemesi 

Bir müddet evvel bir gece y:ı
rı.sı, Harbiyede feci ibir otomobil 
kazası olmu.ş, Hasan Fuad adın
da lbir şoför sarhoş lbir halde ve 
koordinasyon heyeti kararına 
muhalif olarak arabasının nu
marası tek olduğu halde Harbi· 
yeden geç.erken dura.J...i:aki ~ram
vay direğine çarpmış, kaza neti· 
cesindc tramvay beklemekte o
lan Akademi talebesinden Kemal 
ve Fuad ile otomobilin içinde bu
lunan şoförün teyrezadesi üni· 
versitc t~!ebesidnen İhsan par
çalanarak ölmüş, şoförün karde· 
~i Hilmi de yaralanmıştı. 
S~h-~ şoförün ikinci ağır ce1..a.• 

.da gorülen muhakemesi son saf· 
hasına gelmiş ve dün müddeiu
mumi müt.aleasını söyliyerek 
ma~u_nun §iddetle tecziyesini is
temıştir. Muhakeme ıkarar için 
ta.1ik olunmuştur. 

Sanatın on bUyCk hılm:i.si olan 
cümhurreisimiz de hu tesis işiyle 
al8.kalanmış bulunmaktadırlar. 

F'mdrkhda akademi yanmdn bu· 
lunan ve halen ciheti askeriyeye 
nit bulunan binalarm da tahliyes·. 
le akademlye terki muvafık görül
me.kt ediı. Halen D<ılmabahçt' sa
rayı ~ velln.ht dairesinde bulu -
nan ve Atatürkün emirleriyle tesis 
edilmiş olan resim ve heykel mü
zesinjn de tam bir gnleri haline 
getlrileı ek Fmdrklrya nakli mu -
kaıTerdır 

Fındıklıda bu nro.da bir sanat ve 
sanatkar muhitinin doğması için 
icap eden hususlar yapılnca.k bil • 
hassa mUstn.kbcl ~ehir plfmında bu 
cihete ehemmiyetli bir mevki veri
lecek Ur. 

Akademi dirckt.örlfiğü ve beledi
ye, medeni bir şehir için çok cht'm 
mi.retli olan bu i.cı ilıcrbıde çalı;r 
m:ı.ktadırlar. 

Basın birliği azalarma 
nıı ın Blr!ljti l<ifnnlıııl lıntııkno;ı 

Rd llkindPn: 
Türk llnsın Bır!l'tf aznsiyl . matbu.. 

a.tm birlik dışındn k:.:n.ış olan uzuv. 
ları arasmda ölllru Ytıkuundn geriye 
bıraktıl<larınn yardım ıçln imzalanan 
lG.G.141 larihH n•uk 1Y'clcyı' göre b. 
tinci yardım de~ rt'si Nt'elp Ali KU 
çUka'run öiUmiyl<! k&pırnmıştır. İkin. 

el yardım d~vrcsine ı~lırll.k için 25.10. 
041 t.nrlhlno l<adnr l,tirAk hissesinin 
göndcrllmesı merkez ı:eyetınec tebliğ 
cdilıncklcdır. 

Mukaveleye hcnQ::; sirmcmlş olnD 
birlik ru;lt ve yardımcı nznlarilo filler 
gazete ve mecmua ıdnrelerinde de. 
vamlı blr ~el~Udn çalışmakta olup t-u 
işi meslek ~dinmiş t.ı;lunduğu 1ı ı .n 

birlik kanunu JıUkUmlerl Jışında kal. 
mış olan m murınr V(l atölye ıcncrl 
de birlik blSlgc mcrlu•z!erindc bulun 
dunılmnkt.n olıın muk:-.veıe omekıc. 

rlndcn atarak yeni yardım devreı:ı'n~ 

bu mUddet zarfında l~:Jrllk ccleb!Hrler. 
Bu huııus l~ln Türkiye tg Bankası 

Anltara merkezinde 2381 numarnlı 

hesap nçılmıştır. 1~ I:l:ınkası umum 
mUdUrlliğü, mat~unt mensuplnrınn 

bir cemile olmak üzere bu hesaba yn.. 
lırılocak olan yardım p:ıralarmm nnk. 
il için pam istenmemesini 3.10.941 ta 
rlhll tamimi ile §Ubcl04"inc bildirml.,.~lr. 

İştlrllk hisseleri mınt.nkanıız vez. 
nesine verildlğl halde banknya ~:ı.tını. 
ınası işine memnuniyetle tava~ut o.. 
ıunabllir. 

.VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
r 

BiR CASUS OLDOROLDU 
Büyük . heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

40 lngilizceden Çeviren: H. NıUNIR--
ni celbct.Iriiş, Amerikalı şivesiy
le konuşuyormuş... Her ne hal 
ise .• : Bu adam, ibiletini alıyor ve 
Niyu Holand'a kalıtncak vapur
ların iskel~ine doğru gidiyor. 

Bundan sonra, Hal zabıtası, 
bu esrare~~z adam hakkında 
mal(ımat elde edemiyor. 
Ça~y sordu: 
- Benim merak ettiğim cihet 

şudur: Acaba bu adam, Niyu 
Holand'a. g~tikten sonra doğru
ca Londraya p:itmiş midir? Yok
sa elindeki ibileti yırtrp başka hir 
istikamete mi yollanmıştır? Se
nin şu haritanı çıkar bakalım, 
Kam:bervel? Ünümüze koy •.. Ta· 
marn, .. Şimdi, bu adamın Hal 
sahilinden. karşı yakaya; yani 
Niyu Holand'a geçtiğini f anedc
lim. Oradan Grinshi sahiline gi· 
debilir ki, Avrupaya hareket e· 
den vapurların rıhtımı burad:ı
dır. Yahut Ymingan sal1iline ~i
der. Oradan Avrlıpaya giden vn· 
purlar daha ziyadedir. Fakat 
bir şeÖyy daha yapnbilir s::ı.nıyo
rum. le ibir şey ki, hiç kiınsc· 
nin dik1~atini celbetmez .•• Küçük 
bir şaşırtma ile Livcrpul'a gitme· 
si de muhtemeldir. Dikkat et 
Jalvan! Bu Liverpul, Londrada· 
ki .. Livcrpul caddesi" değil , •. 

Laııkaşa}T mmtaka.smdaki Li
verpul limanından bahscdiyo
ıı.ım. 

.vtüfottiş Jalvan üınitsizli~c 
düşmeksizin! 

- .1ngilteredeki biltüfl' liman· 
!ara bu adamın eşkfüi verilmi
tir. Görmeleri muhtemeldir 

Çaney güldü: · 
- Fakat adamın kaçmnsı üze

rinden ne kadar zaman geçtiği:ıi 
de biliyorsunuz Bununla bera -
her takibin arkasını kesmeyin! .. 
Arkadaşımla ben, başka bir yol· 
dan ar~tırnıalanmrza devam 
edeceğiz. 

JaJvan getirdiği evrakı tekrar 
cebine koydu. Gitti ve iben, Çn
neyle birlikte Çipendeyl'den ha· 
ıbcr bek!emiye koyulduk_ Birka~ 
gündenberi meşgul oldukları hal-

. de ilıenüz ıbi r şey öğTencmemiş • 
tik. Fakat aıtmcı günü, Çipen· 
deyi ve nişanlısı Fani göründü
ler ve yaptıklarını anlatmıya 
başladılar. 

İfadelerine gö.re. ta.'<ibata gi -
riştikleri a.ndan itibaren bir iki 
gün göze çarpar bir hadise olma· 
mı~. Prensesin harekatı, sıkı bir 
göz altına nhnm1ş .. Fakat bu bir 
iki gün içinde Prenseste, ı;üphe 
uyandıracak lbir hareket görül· 

" . 

Dede Efendi konseri 
T\irl~ ']İiri, tiırKÇC doğar, tü!i(. 

~e siiylcnir. Türk ınusikisi de, Türk 
ruı~'11lelerinden, Tiirk luınçcrcsinln 
hu IL'iiyetlerlni gost.ercn, Türk nı. 
hunun ufuklanm seyrettiren ses 
t<'rkiplerindı'n doğ'ar. ŞUrde dil ne 
be, mu ikide ele be:.t.c odur. 

Türk faslına lu~man ı:;irchifir, 
klarnet. \c saltsufon ~rebilfr. Tıp· 
kı Türl•Un frnk J.ri~ıııesi gibi. Irak, 
Türk gii' desine hiç l>lr dcğlşiJ.lil, 
'eremez. Üt;tiinde ister börk, jster 
burma sarık, i ~rsc silindir şaı>ka 
ol•.un. ;yüzün !-;İ:ı:~ilerl, ~iiziın r('n
gi dC'ğf5lr mi'? 

Husiki hah inde çok ltcrl' ~anıl· 
dık. Bazı eserleri "armonize,, t"t . 
meğe raJıst,•.{. "Armoni,. yi. ''kontr 
)ili\ an,, ı, ''füğ" ü keman, fllit 'c 
~aks:ıfon h-ihi lmllnnmak i.-tctlik. 

Halbuki nrınoni bir potndır; eri· 
tir. Amıoııi, erHtJ~i ş<•yi lmlıııfarn 
döker. nanı!>:ıska bir şey yapar. 

Alafrangncılnnn bu yaulı<ı gö
rü.,lc•riıu•, n:r. k:ılılı, Tilrk nıw•ikj .. j 
kurban gidiyordu. 

Uereket ,·en.in, ııılllct, kendi 
malına dört. tile sanldı ıln musikl
mil'.l tarihe gömülmclctcn kurtardı, 

Ge~cn gUn lıt:lcdiyc gn.zinosurula 
dinlcdiğimiT. "Dede J•;fendi,. kon. 
seri. i tc biiyle hlr halk lrndeslniıı 
zaferidir. 

Dede t;fendi konserfoe "ferah· 
fe:za,. malmuıiylc haşbnnınsıntl:ı 
~ii:ı:cl bir iıırelll. 'nr<lı. Çilnki.ı hu 
makarıı ı " ~ .ını t ıms, o sü lemlş, o 
bu nı:ıkıııııı bir Ç-Ok nağm_ ubiı)<'

lcriııin ana ı hal'nc koymustu. 
"Pisrc,·• <' glrl.ince, ha\·a, an . 

sızın i<'lnılc çakan dehii\"a bi!lt et
mi-. gilıi til rcrdl. lll'r İıatutn, bir 
hasJ(I\ ~iizclli~ri ı:;cnlşlcte gcnl~lcte 
tılr nağmeler ('ngfrıi açıyordu. I'cr
ılclf'r . ..,[iz oluyor, tlrillerle nabı.zm
nnrak, (,'arıını!!.lnrln h•r.'lnrnrak lliıhi 
bir lisanla lmıııı• u~·ordu. Gilrlc~·en. 
~ahnnııı, se,en, oJ,şayan nnğmelC'r. 
lılr ılm·~u \C hayal nıruıynsı ı:lbi 
b:ıslnrııııı:r. iistUndc ;;;:ıllanıh dunlu 
Fernhft~ beste, l ine aynı mn~ 

kanıdan yürilk enıai, bize 'l'ürlı 
Ucamın çe5it bolluğunu tattırdı • 
Türk musikisinde i:ııdc olmndığını 
söyllyenler, kendi -.:ığırlıJ.dann:ı 

a~lıı ınlnr. I>e<lc, bu cserino lmca'i. 
ı;ibl açıl n, ~..tçc•k ~bi J,okln.nıın \C 

ısık ~ibl dn~ıl:uı lıuliı a !•aştan baş.'l 
ruh \'e duygu olan ıı:ı~ıncler lıoy· 
muı;~ur. Bir l'Ümledc \'ccdindcn 
onıa:ı ederken, iitcl."nde ~önü! 

ul"uklarını u~tan uca n"'nn ses şn
lıaplnrı uçuruyor. "Tabir ı.uselii.,, 

nğır enıni \"(' "ziilfiindrdir ••. , şrır
k...,ı ile fernlıfeı..a makamı arasın. 
d:ıkl hoşlıı~n ~•cnuıni S:ulin'n t.al>· 
simi, ~;ınnt lı bir lcöpı-ii Jrnrdu. 

. Fer:ıhfeı.adan Tnlılr bu~li~c. 
bırlılriııc gfü; lmynaynn malmmlıırı 
~oklayn yoldn)n inisi ~erçc-kten 
ı::Uzelıli, H:ıtta .. saba,. ~ :ı ~irmek· 
ten lıllc- ~cldnmcdi. "l\'hıhn\ ~er,, de 
:.un ctıencrnk, kulı.'"ları bu .. cliğc 
nlıstıra a.lıstırn hcclcfinc 'ıınlı. 

"Güii:t~ r" klif'el·çelcr, o senfoni
leri • ııdıran nz metli t.erkiplcrden 
IHlnrn, tehlfücll olabilirdi Fakat 
Dede, ulıhığa da n-;alf'tli 'c mu h
ı cscm bir edıı. 'crf~·or. 

Ornıla dlnlcdiğim:z ic alwrlar 
kııdrosu henii7. rniılir. Hiç lıera

bcr çalmamış san:ıtI<flrlar, ssudn 
lmlay kolay lmynn<;mtt.zlıır. 

li'n'ilm bim:ı: iiı"t<elt lıir hııli 'ar· 
dı. Fakat ıız \'aldtte hu 1ercd<lütlü 
tut nldult gcçcel'lt \c Jıcrkc<ı s:ı.11-
ııın lıiitlin sc"' kahtıl'fetinl ortnyıı 
koyacaktır. 

A kordun pc ... oluc;u da galiba bu 
~ iizdl'n. ~~me sn.n'.ltlüırlar ııra.-;ın. 
da ar.:ıh:ı. niçin mnnsur akortlu ka
bul cdilnıi~ or? ra.sıl, bu l'!l~ ct1e 
"nı1;;fiye'' den kurtulur 'c "ne\,. C' 

kanısmU!'> olurdu. 
Okuyueulurn "la no:-m:ıl" d~ 

ı;cliyors:ı, bir Okta' pcsiml •n slir· 
Jeyehilirler. l1ın:ırıı, ki ı:liin, bu 
kıdar güı:l'I '" 'iik<.:ek bir nıus'· 
ldylc bizi me-.tcdcnler, hu ~öııül 
sarho5lu~mu ynrın, Ycriıl merte 
b ine de çıl.anrL'lr. 

HAKKI .50HA GEZGiN 

G ON O E "' 

Mesr~ 
- Dünkü gazetedekı mühim 

havadisi ördün mü? 
- Gazetede birçok mühim 

havadis vnrdı; hangisi? 
- Yerli değil. 
- Ne olmuş? 

- Amerikada bir adam. kil• 
tüphanelere girip tetkik etmek 
bahane.qiyle kitap c:a.hyonnuş. 

- Gi'züme ilişmedi. 
- Bu adamın şimdiye kadar 

1ki yUz bin dolar kıymetinde 
kitap çaldığı anlaşılmış. 

- Peki, sonra? 
- Yakalanmış!., Hem yalnız 

Amerikada değil, Avrupa kü· 
tüph:ınel<-rini de dolaşarak ay· 
nı şe1dlde birçok kıymeli kita,:>
lar çalmış bu adam! 

- Bize de ge!mi;; mi acaba!? 
- Kimbilir? Kütüphaneleri-

mizden böyle ibir hırsızlık ya. 
pıldığına dair bir havadis çık• 
madığma bakıhrra gelmişse de 

memiş, pek sakin bir hayat s::-e
çircn insanlara benziyormuş. öğ 
le ıte akf;an1 vemeklerini daima 
yalnız yediği 

0

J::Cirillüyoımuş. F...
vinin civarında ucuz bir lokanta
ya gidiyor; orada karnını dovu
ruyormuş, başka ibir suretle ilin 
düzleri sokağa pek nadir çıkı· 
yormuş. Bir kere, avukatı Mis
ter Paltrop'a gittiği görülmüş, 
Bir iki defa da mağazalara öte· 1 
beri almıya ı:ı;itmiş. Fakat daima 1 

ya!nızmış. Uzak yerlere gidince 
otobüsle gidiyormuş; h;ç bir za· 
man taksiye ibinmiyormtL5. Bun
dan da fazla para sarfctınedij:;ri I 
anlaşılıyormuş. Fakat Çipcndey
lin ibize rapor vermek üzere gel· 
miye hazırlandığı gece mühim 
§eyler olmuş, O gün saat altı bu
çukta. Çipendeyl ve nişanlı ı Fa- 1 
ni. Prensesin evi civarında göz-1 
cülük ediyorlarmış, Pr~nscs Sa
rentzof dışarı çıkmıs. Her za
mankinden daha sade giyinmiş 
imiş. ÇiP.Cndcyl ve nişanlısı, onu 
takibe başlamışlar. Bir otobüs 
istasyonUDa geldikleri zaman. I 
Prenses, durmlL<ı. Otobüs bekle
miş, bitmiş, arkasından bizimki- ı 
ler de binmiş!er. Prenses, oto
büsün içinde seyahat ediyorlar
mış. Bizimkiler sahn.nlıjlında .•. 
Bir müddet sonra Prenses bir 
miş, binmiş. arkasından bizimki· 
kiler de Bizimkiler biribirlc
rinden ~yıılarnk avrı ayrı onu 
takip etmi~ler. Prenses bir yan 
sokağa sapmış. Orada bir lokan· 
taya girmiş. Loknntamn üzerin
de şu isim yazılıymış: HOKKA· 
BONi!.. (Davamı var) 

çalamamış. yahut hic gelme 
miş. 

- Dünyada ne ganp insan
lar var! 
Konuşma arını kestiler Du· 

şünceye oaldım. . 
Para, namus ve hatta insan 

hırsızh~ı olduğu r.ibi. kitap 
lıırsızlı~ı da oluyol'. Kitaplari· 
le şöhret almış bir tanıdığım 
vnrdı. Odasının duvarlarım çe
peçevre kuşatan raflara tıka
basa kitap dizili idi. Bir 
gün kendisinden ehemmiyctlı 
bir romanı istediffimi hatırlıyo· 
rum. Vereli. Fakat arkasından 
da şoyle dedi: 

- Geri getirmeyi unutma
yasın ha! 

- Tabii, dedim. Niçin ihtar 
ediyorsun? 

- Bence tabii değildir de o
nun için ... Ben aldığım kitapla· 
rı pek geri vermem. Bu kütüp. 
hane aşağı yukan böyle kurul· 
muştur. 
Sıkılmadan böyle söy'cmişti. 

Bazı insanlar, çalman şeyin, 
insanlığa olan faydasını ileri 
sürerek onu almakta bir mah· 
zur görmüyor; vicdanında bil 
üzüntü duymuyor. Kitap hır
sızlığı da ibunlardan :biridir sa· 
mrım. Bilgisini arttırmak isti
ycn hevesli. ihel~ cahil elinde 
gördüğü kibbr, kendisine mal 
ederken, kimbilir. belki de isn
bctli bir harekette bulunduğu· 
nu sanıyor. 

• • • • • • • w 

J{Onuşm:ılarma kulak verdi· 
ğim adamlar tekrnr söyteruniye 
ba~iaınıştı: 

Biri, derin sükutunu boza 
rak: 

- Bence, dedi. J\itap hırsız· 
lığı vadiı:;inde bir tek meşru yo' 
,•ardır. 

Öbürü hayrrt edı' ordu: 
- Meşru yol mu' Hırsızlı· 

ğ'm meşruunu da yeri işıtivo 
rum. Nasıl olabilirrn; bu? 

- Kitnba hiç elini sürmez. 
fakat içindeki malumatı çalaı· 
rn! 

HiKMET MONJR 

Kongreye- davet 
Cilnıhuriy~t Hn.lk Pnrtisl Binlıir 

direk oc:ık reisliğinden: 
Ocıiğmuzm yıllık kongresi 8. 10. 

941 çarşnmba günü saat yirmi btr 
de Aln;>köşkünde yapı1ac:ı:.ktll'. ~ 
laka.dar nzaltı.rın t~riflcrl. rl.ca o1u 
ııur. 
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c mburiyet bayramı 
için hazırlıklar 

. . merasime vilayet
iş iral< edecel< tZC 

Ankara, G (l'al •• t) - Bu sene
ki Cumhuriyet bayr.:mının dit:er 
sennlerd ;1 d ha iyi bir şekilde 
te ·aı ıçin ~C'hri izd~ büytik hü· 
zrr'r' ar yap·Imaktaclır. 
n·~ r vW et ve l a~abalardn 

da t... :'alllm d, , !'l mi.ı!cemm~l ol
ması irin h 7Irl kl ... r ) anı'mak
ta o1d · .:u • 1• ;:ı a hıı 1J"rl r ge!· 
mekt r. arif Vehfileti bu yıl 
Curr.hurıv t b:ıvrn.mmda yapıla
ca'~ büyük gcdt ~örenine i•·tirn.k 
edecek vU-vet izcilcrini tesbit 
etmiştir. Adana, Afvon, Antalya, 

lngillere ile 
Atman ya 
Te sizle 

kon şuyor 
--0--

Yara ı rın müba-
de esinde 

anlaş nıya varlldı 
Lonılm, 6 (A,A.) -Alınanların 

kontrolll altında bulunan Kale rad
yosu, nşn{;'ldnki beya.natı n~ret -
tt4ıtir: 

.A.lmnn hlllnuneti, İngiliz hükn -
metine hasta ve ynralı olan harp 
esirlerinin mUb:ıdeleslne mllteallik 
mühim bir haber vermek arzusun
dadır. 

Bu hnberi aldı{;'lllIZ zaman key. 
fiyctl 373 metre uzunluğunda dal· 
ga üzerinden bize bildir'niz. 

B.B.C., cevabmI Alnuı.nlar ta -
rafından tc':lif cdihni.ş olan dalga 
üzerinden venniı,ıtlr. 

Londrn, 6 (A.A.) - Britis Brod 
knsUng korporasyon, İngiltere hU
kfunetlnin l\nlc rndyounun vere -
ccf;"İ mühim haberi dinlemeğe a.. 
madc oldu:;ıı cevabını almanca ola. 
ralt vc~ten sonra Kale radyosu 
şöyle dcxrj tir: 

Alınan h rp esirleri i1e Alman 
sivillerini hl.mil olan Jıastruıe ge· 
m1.sl, 7 birinciteşrln sah günil 
Nevkafcn limanını tcrkedcbllir. 
Hareketin doğru olnrnk saa.t'ni ve 
hnsta ve yaralı esirlerin yekfınunu 
sıhhi ııervistc bulunanların ve ge
mide!tl kaduı ve cocuklarm mikta -
rmı lfıt!en bild'riniz. 

Dicppc'dcn hnreket edecek olan 
llnzrenc .. emis'.n1n hareket saati 
ynrm aynı uzunlukta dalga tize -
ıinclen bildlrilecektlr. 

B.B.C., ~u cevnh: vermiştir: 
AlıntR olduğumuz iltlncl mesajı

mzdc.n dolayı tc~eltkilr ederlz. Ya.. 
mn saat sonra cevap vereceğiz. 

T .. rc - Bu gar 
münesebatı 

Antakya. Bursa, Denizli, Diyar
bakır, Edirne, Erzurum, Eskişe• 
hir, Galatasaray, Gaziantep, 
Hnyd:ırpaşn. füuıtnmonu, Kars, 
Kenya, Kayseri, Kütahya, Ma
latya, Pertevniyal. Samsun, Si
vas, Trahzon, Vefn. Yoz~at, Zon
guldak, Çelikel liselE:riylc Balı
kesir, l~tnnbul, lzmir, 1zmir ikin
ci, I{abat::ı.ş erkek liseleri, Balı· 
kesir, Erzurum, Istarıbul, Sivas 
Öğretmen oku1lariyle Bursa, İs
tanbul, İzmir, Kayseri, Konya, 
Sivas sanat oku'lan. ve İzmir 
ticaret lise!erinden ve Ank:ıra
da1d lise ve orta okullardan 48 
zer tniebe kafilesi iştirak ede• 
cektir. 

Bu izcilerin daha ziyade An
karaya gelmemiş talebe'er ara
sından sc<:ilmesinc dikkat oluna• 
caktır. İzci kafileleri 23 birinci
teşrin perşenbe gilnU Ankarada 
bulunacaklardır. Gec;it resmine 
2064 izci Lstirak edecektir. 

(Baş tarafı 1 incide) 
F'abrcttln Altay, Ötit İdare Komuta., 
ru Korgcncrıı.ı Ali Hrza Artunkal, 
lstanbul Komutanı, 1stanbul mmtaka 
komutanı, genero.ll1lr, mebusıor bulun. 
mWJtur. 

Vali, ziyafette qağ!dak.1 nutku ııöy • 
lem1şUr: 

Saym Koınutıı.mm, 
Muhterem cencr~?Pr, Türk ordusu

nun güzide subaylar•, aziz misafirle. 
rim, 

On dokuz yıldır, §Umul ve azame 
tl.nl her sene daha derinle§en bir an
layışla, d"'la genlşllycn bir hayranlık 
la nlkışladığı:nı:z bUyiH. zaferimizin 
en parlak blr neticcPI olan İstanbul 
kurtulu§urı•ın yıJ~önumUnü, bugün 
hep beraber ~ekrar ynşamak .zevkl 
lçlndeytz. 

Zııferlmlz ~üph" yek ki kudretli ve 
dehakAr bir sevkı ldnre altmd:ı harp 
t.arih!nln kD.zıınılmt~ en sanatkarane 
bir zaferi o'l!ııaldn ı,n mıız. Mlltcvall 
sul idareler :-.ltı~da 1Jçy0z senedir 
ıstrnp çeken bU.;ült ve asil bir mille. 
tlD cmslllslz bir ıııunle Ue silkinip 
kalkınmasuıı, bir l:ur.ımet cihanının 

korkunç ve l1lll§Um kMıima kıır§ı 1lö.hl 
isyanını ifade dede . 

Bu zaferleJlr ki uzun sllrmUş feıa.. 
ketll bir devır uı.s!lye edilml§, onunla. 
dır ki, !şgal edilmiş \atan parçalarile 
beraber her k&rtş tC1prıı~dıı medeni. 
yctlmlz.n ölmez eserıcıııe TUrkltitUuU 
haykıran iki cihanın mUltekasındakl 

emsalslğ tetıınbutmı.z tekrar pnlı 
bayrnğna kavu,mll§, cnunladır ki, ı&. 
tırııplar dlndlrUml,, ycnt ve mesut 
bir tarih merhalesine ı;eçllmlşUr. 

Son harikalı lnkll.11 ımı:za zemin ha 
ZTrlıyıın, bUclın hasım ır.llloUert bugün 
tn.kdlrkAr biter doLt yııpan, dllnkil 
ilmltslz, pe:i§ıuı ve harııp yurttan ya. 
~ yavaş mamureler çıkartan kuv • 
votl biz hep o za.fer~eu almaktayız. 
Sayın komutanımı Muhterem gene. 

(B raııer; 
aş tarafı 1 incide) 

TUrk m1U9U bu !eyizU ink~afmı 
.ııııtulgar :nıtletı her zaman Rua mil. yUksek ve kudretli srvk ve ldarenlz 

lttJne muhabbet bcslem!§tlr. Fakat altındaki ııanlı ordusuıuı. borçludur. 
bol,şcvlzml ııovmcz." Ordumuzu tebcil ve bUtUn maıJıa.. 

Rels, Bulgarfntanın Rusya Ue daı.. riyetıcrlmizl sayarltPn tarihlmlzln bU 
ma dUrUst rnUnruıcbeller ld me etml§ yUk kahramanı, F.:b.>.ı! fic!lmiz Atatür 
olduğunu fakat hlçbır znman mukıı. kUn ruhunu h•lrmoUI!, eUkran ve muı. 
bele görmediı!'lnl UC.v• eylemL:ıtır. ncUe anar ve taz!.z ederim. 

Bunu mUteıı..ıtlp Tiırlc - Bulgar mU.. Sayın nrka·1aşlıır, 
ııa.Gabctıer.nde:ı bnhscden Sobranya Bugün d!lnyıı lklnc1 blr cihan harbi 
re!..!, bunıann "D!m~!)e kad:ır olma- lçlndedır. OJmhurlyet TUrklyeslni bu 
dı:ındruı çok hUsnUnlycte istinat et.. yeni lın.rp karpsınd!\ do., bin bir tmtı. 
UC!nl VO çok dostııno'' Olduğunu ııöy. handan zaferle Çlkml!!, uzağı daima 
Iemt&Ur. lsnbeUe gören vatr.nın büyük koruyu 

Bulgıır • numen mUnnsebeUerlnden cusu MiW Şc.Cinl baf•ııc.n mukaddera. 
baluıedcriten J.ıun'arcı Crniova anlaş - tmtı nlgo.htınn görnıck bahtlyarlığın.. 
mıısınd:m b rı ''do tane ve §Bynru ıs.. dadır. 
Ufde oldu!nJnu anlntmış ve nihayet Bugüne ka :k.r onur. aı.lmkar, metin 
deml§tlr ki: nu~,arıstan kendin!n r. ı ve tedbirll ldaresl vncan huduUarını 
zllmcslno nı.\saadc ctn.ıyceokUr. Bul.. \'C semaıımnı harp efctıııden masun 
gar mllletl.nl.ı iclr.:ıli, llı:lgnr hilkUm - tutmuştur. \'e bUtUrı ı;ayemı.z ıerefll 
darlıtr.nın ve Bıılı;n.· hı.lrriyet ve .Is • blr sulh lçl:uıe vat.ar: ve millet için 
WtlDJlnln mldn!aasıcıır." namuskö.r maalllmlzl' devam etmekten 

Sobranyn rc!!I nln :ıutku, mebusla. lb:ı.rott~r. Buna r ığı:.Pn bir gün vata.. 
rm Dulgnr m l! t.no Bulgarlst.antn nı mUda!aa. mecı.urlyetınde kalırsak 
hllktlmetlnln da}(ll ve h:ırlcl slynse • MJIU Şefimlz.n en gü, sealle cihana 
Unl .lZah lçın lRf lm:ı.ıcts olan umumi baylurdığı gtbl (TUrl< mıllctinln bu • 
lc;tlm:ılnr pro:p-amınn d:ıhll bulunmak günkU evld:lın knhramanlıkta kendi 
tadır. geı;mlııleri:ıl herhalı1c mU!tehlr ede • 

ceklerdlr.) • 
Bunun 1çln 1c en b!lyUk garantimiz 

Hedcltmlz: D re oyııınlc lı;ln yeni 1 hnm:ıaet ve kahramaDl:ğın tımaall o.. 
bir nesli ynmtnulctır ı ıtre ,.e Zcl•li· lan bUyUk 'l·nrk orJu!'udur. 
t.mm llllvtı nunımu.1a 'lterlrsenlz bu Nutku mate kip ordunun oercfine 
pycye b1r n °'"'el uL'l~mnk fmkdnı· kad h lt:ıld r.:m~. Orgencnıl Fahret. 
• kamıılllIŞ 013.cnj:irz. j tın Altay da btar.buı fehrinln ve ne.ı. 

ılcumhurumuzun şel'(flne kadeh kal. 
dırmış, Lft~fl .Ctrc!nra cevap vererek 
teşekkür ctmlıJUr 

V:AKIT 

A IIldD 

teb iği 
Flilırerlın umumi knrarphı,6 (A.A.) 
Şnrktakl tnGrruz h!u ekeUcri dll.D 

yeni muvaftaklyeUcrıe netıcelenm!f • 
tir. 

Lenlngrad batısında, ehemmlyeUI 
Sovyet kıtaatmın lhrıı.ç teşebbUsU, 

Cronştııdtın tekmil kalelerindeki top. 
Itırın ve do? ılz ve sahil bataryalennın 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de) 
himaye ve ~te~ ıtltınua yapılml§ ol • 
maSina r~men mUdafnaya hazır AJ., 
man kuvvctıerlnln azırr.kAr hareket • 
lerile tamamen tar<!edllm!.§ ve aklın 
kalmıştır. A;w zamımda ihata kuv. 
vetlerini me:-kezdf'n yarmağı iatllı.. 

dat eden şiddcUi Sovyet taarruzu da 
akamete uğt'llmıotır. İhraç edUebllmiş 
olan Sovyet lruvvetler1 dağıtılmış ve. 
ya esir ccıllmlştlr. Tamamen dolu bir 
çok gemi batırılmı,tır. 'Yedls~ fevk&. 
lddc ağır olan yirmi iki hücum araba. 
sı imha edl:ıııtşth. 

Savaş tayyarelerlnıız 15.6 Ukte§rtn 
gecesi Azak denizinde bir düşman 
\imanını, Mv;ıkovıı dr·ğusunda ehem.. 
mJyetli muvıı.sııla. yolıarınm dllğUm 

noktasını ve Lcnıngrr.dd=ı askeri ho • 
defleri mUe.sslr surotto bombalamış • 
lardır. 

1nglltereye ya;ıılan bUcumlar esna. 
sında 53vaıı tavyarelerlmlz dUn Brca • 
un 400 kilometre bntısındıı 2500 ton!. 
latoluk bir ticaret gemisini batır • 
mışlar ve S::-cUand acuıarmda ehem • 
mlyeUl nsk<Jrt tesisat. bOmbardıman 
etmişlerdir. DUn g<oce 1ng!lterentn 
cenup bntııımd:ıkl limanlara hava e. 
kınlan yaptlır.ıştı:. 

Şlmall Afrllmda, Alman Stukale.n 
5 ilkteıırln >;ece9l T<'bruk ıehlr ve ıı. 
manına bombalar atm.~ıardtr. suveyg 
limanına da. d!ğer bir hava. akını ya.. 
pılmıfitır. 

DUşme.n, gcec ve glll!dUz AJ.tnan top 
rakları Uzerlndc uçnıu~tur, 
1SPA..~:rOL TAl.'1.'AHELZRI ŞARK 

CIW1IES1NDE 
Berlln, G (A.A.) - D.N.B.: 
lspanyol ~ııyyarclerl ilk dilfıı olarak 

şark cephesindeki hava nkmlarma ı,,.. 
tırll.k etml§lcrdlr. 

D. N. D. Ajanmıuı askeri 
kaynklanndan öğrcnd;ğlnc göre, 1s • 
panyol tayyareleri ilk muvaffakıyet • 
terini kaydctmı:•erdir. 3 Ukle§rln gü. 
nü savaş byynrelerlnden mUrekkep 
kUçUk bir İspaı:ı.).ol b.&.va teşekkUIU 
cephe ts~kametin..:ekl yollarda dUı,, • 
man nakliye kollarına ve kıtaıarınn 
taarruz etmişler, ~tıyük miktarda 
Sovyet motörlU ıırabr.larını tahrip et. 
tikten ba.§ka dügmar.a kıınlı ve ağır 
zayiat vcrdlrmlşlerdlr, 

2! SAATTE lllS $0\'l"ET 
'.l'AYYAGES1 DCŞOHULDO' 

Berlin, 6 (A.A,) - D.N.B. ajansına 
getcn bir habere göre, :S teşrinievvel. 
de SovycUer.n her tipte birçok tay. 
yu::sl tahrip edJmlfıtlr. 

Yirmi dört saat lçınde Sovyet hava 
kuvveUcrl !16 t yyare kaybctmlşler
dlr. Bunlardan 85 1 Alman tayyare • 
leri tarafından hava muharebelerin • 
de, üs tarıı!ı tayyaı·o da!l b:ı.taryaları 
tarafından di'&ıilrUlmUctUr. 

c_.phenln muhtel!. mmtnkalannda 
ha\'a m~ydan\arına ve hangarlııra yıı.. 
pılan taıırrıJ:tlar nctıcesindo 22 tay • 
yara tahrip edilmiştir. 
Aynı müddet zıı.rfuıda yedi Alman 

tayyaresi ll.ssUne dbnmcmlfitlr, 
Bcrlln, 6 (A.A.) - Fin kuvveUerl 

tarafından c;ı!r ed.llen Sovyct asker • 
!eri, Lcnlngradda bU~Un mahallelerin 
bUyUk zararlar gördüğünU, mUtead • 
dlt fabrlkaııına ve s:mayl lmalAtha. • 
nelerinin tamamen )andığını s!Sylc • 
ml§lerdir, SO binden fıı.zla l§çl çalı§ • 
tımn bir tank fabrikam tamamiyle 
yokolmu§t•ır. 

Leninı:rııddn hayat gittikçe yeis 
verici olmaktadır. Attnnn ve FinlAndl 
yalı mılıteffkler1n dt'ınir çemberi, Sov 
yctlorln yap~kaln bütün huruç te • 
şebbUslerinl t.ardetmcktcdlr. Almıın 

topçuları, hava teşckJ•U'Jlerlnln ynrdr.. 
mile askeri ve h:ı.rp iktısadlyntı nok. 
tasmd!ln ehemmiyetli hedefleri hırpe
lamaktadır. Buna, h&lihazırda vealka 
verilen ı;ıdtı maddelerinde mUhlm te
nczzüıler yapılmllSJnt mecburi kıln.n 
bUyUk la§'O mU,kUl~lı na.ve edilirse 
Lenlngradın durumur.un ilmltslz ol • 
duğu ve bu tı:ıhrin dah::ı. ne kadar za. 
man bu tarzda dayannblleceğl tab • 
mln olunablUr. 

sovı.·ET Ul'fALARININ YENİ 
TAAimUJ'..LAIU 

Sovvet 
tebliği 

• Mos~ova, S (A.A,) .,.... Pravda gazc. 
teslnln Lenıngrad m•;tnbirl Lenlngrad 
mildafilerinln ycnl tıpte tanklar kul • 
landıklannı bildirmektedir. Mllthiı 

birer sıırın olan bu tunklar Alınanın. 
nn muharebalcrd.l kullandıkları bU • 
yUk zırhlı kuvvetlere kar§ı müessir 
surette :aallyctte bu!ı.:nmakt.adır. Mu.. 
babir, Lenlngrndda ycn1 tanklar imal 
edildiğini mı.ve ctmd·tedır. 

Londra, G (Rad.110 saat 7,15) -
Dün ger:e Moskovada neşredilen 
Rus tebliği: 

5 teşrinievvel günü, kıtaatımız, 
bUtün cephe boyunca düşmanla 
anudane çarpışımşlardır. Cuma 
günü 18 tayyare kaybetmemize 
mukabil 41 dllşman tayy~resi 
tahrip ettik. Moskova yakınla. 
rmda iki Alman tayyaresi düşü. 
rillmüştür. 

SO ALl\UN TAVl'ARESt 
TAllltlP EDİLDİ 

l\loskovn', G (A.A.) - Sovyet teb.. 
llC!nln bir mı.\·estnda Rus hava akın. 
!arı ı:ıu sureUe tavslt edilmektedir: 

Bir gün il)lnde cephenin garp isti. 
kametinde blr hava cUzUtamı, 80 AL. 
man tayyaresi ile 24 Alman tankmx 
ve piyade tu'lvcUcrt ile luırp maJZe
mesi nııkletm~kte olan 40 kamyonu 
tahrip etmiştir. 
Chemomoı tes adrudu. blr tayyare • 

el, lelnde 34 tayyare bulunmnkta o. 
lan bir tayynre meye.anma hUcum et. 
ı:niş ve bunlardan birçoğunu mitral • 
yöz ateı:ıilo ~ır!p t>ylemlı:ıtir. 

Diğer bir cl~zütam da cephenin ce,. 
nubu şark! t:ttllcamet!ııde 17 tank, pl.. 
yade kuvvetleri nale<ıtmekte olan 50 
kamyon, iki mahrukat deposu ve iki 
top tahrip etm~Ur. 

Cenubi Atlanfikte 
1çyüzü anlaşılmıyan bir 

deniz harbi oldu 
Rio de Janeiro, 6 (A.A.) - Afi: 
Buraya gelen hl!' habere g!Sre, cc.. 

nubi Atlantlkte Alagoa ~ynlcUno 

Maragogl limanma birkaç tnll mesa. 
fed<J mllliyettcrl meçhul Hd harp ge. 
nılsl arasmcts şiJdcW, fakat kısa au.. 
ren bir mul'ıarcbo olmuştur. Gemiler. 
den blr'.nln batmti olduğu zannedill. 
yor. 
Penıambcmne, ff (A.A.) - Amerika 

bahriye ma~matr, Brezilya sahlllori 
açıklarında Maceio cıvannda bir de.. 
nlz muharebeııl olduğuna dair gelen 
haberleri teyit edecek hiçbir malQ,. 
mata malik değl..ıdir. 

General 
Vavel 
Hind ordusuna 

Çörçilin 
bir mesajını 

okudu 
Slml!i, G (A.A.) - Mlll1 mUdafaa 

meclisinin ılk topıant:smı takip eden 
gizl!. celse esnasında. general Vavel, 
mister ÇörçlUn bir mesajını okumuş. 
tur. İngiltere ba,ve~ bu mcsııjmdıı 
ş!Syle demelctedlr: 

"Harbin !lk senesinde Hind ordu. 
suna !Uzumu ltadııl" ~ker ve techlzat 
bulmak mUmktb. clcğildi. lklncl harp 
senesinde bi:" miktar malzeme bul • 
mak imldlnı ?ınsıl old:ı. UçUncU harp 
senesi zarfınr!a muazzam hnrp maızc. 
meal, en mo.ıer.ı ve en tahrip edici 
harp a.ıeUerl he:-glln bıraz daha ıırt. 
makta bulunan Hind kıt.ııııtma devam. 
lI dalgalar halinde gclmcğe başlıya • 
caktır. Hind yurdunun evlAUan daha 
şimdiden bu harpte en bUytlk. say~ı 
ve şerefe ll\yık oldulWırmı gösterml§
lerdir. Sirenalkdc, Sudanda, Eritrede, 
Hııbeş!standa, S'lrlye \le !randa ımvn. 
oan Hind tUnıcnler! ehemmlycUl ve 
mUtemayiZ olr rol cıynaml§tnrdır. 

194.1 aeneslnde Hlr.ıi ordulan büyUk 
Brltanyalx arko.dn:tnrlle Nilden Hazer 
denizine ka:lar uzanan htırp sıı.hııam. 
daki cephelerde birlikte savnaacaklar. 
dır. Bununla. şark ıstıkruhctinde ge • 
nl§liyebUec'!k otan harp kıymetıl 

mevcudiyctl<Jrin ve Hıntdlstan yayla. 
ıa.rı:nm bin JU1ometre uzaklığında nnzl 
tstlldsının durdurulmasını temin eyli. 
yeceklerdlr. Bu yüksek. takdirlere 
şayan bir vazl!e nld·~ğu glb1 en mu -
kem.mel bir SC\'ltU1CeYf1 §Cklldir. Ay. 
m :r.a.ına.nda Hinclistn.nm menafllne 
uygun olduğu kada: rnneadcle etmek.. 
te olduğumuz d!lnya menfaatine de 
muvafıkar ... 

Sovye!ler harp 
malzemesi için 

Bir milyar 
dolar verdiler 

Stokholm, 6 (A.A.) - Stokholm 
Tidnlngen gıızcteslı:l:ı muhabirine 
nazaran, Moskova konıeransmda, Sov 

T 1 b k t yeller tara!md:ın 1ngJlz ve Amerika a e e ayı murahhasle.r•ıuı. tevdi edilen ve Sovyct 
birliğine harp malZe:tJesı verilmesine tal ima namesi dalr olan ta!eplerln yekQnu bir milyar 

l dolara baliğ olmaktadu. 
Ankara, 6 (Valcıt) - Maarif 

yekaleti, tal~be kayı~ ve kabulü Beyaz sarayda 
tıla.matn:unesınln tesbıt ettiği yaş 
ta bulunan talebe alındıktan 
sonra sınıflarda yer kaldığı tak
diroe bir yaş büyük veya küçük 
olnn diğer talebelerin de arzu e
dilen şartları haiz olanlarından 
lise ve orta okullara ahnma'arı• 
nı uygun görmGş ve bunu aHlka
darlara bildirmiştir. 

meydanına 7armıalardır. Bu vesUe ne 
enerjik ve cürctkll.rane hareket yapan 
kıtaatımrz ıkl Sovyet tayyareııt zap • 
tetmlşlerdir. 

BcrliD, 6 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
askeı1 blr kaynalttn.'l öğreniyor: 

Alman hava kuv-:etleri bugUnlerde 
şimal! A!rikada faatıyeU arttırmış • 
trr. Alman savaş uçaklan llkteşrinde 
Silveyş limanında bulur.an gemileri 
istihdaf eden taıırruz:nr yapmışlar • 
drr. Aynı zamanda Tobrukta liman, 
kl~le.lar ve dep-:>ıar AlD"anlnrın bomba 
yağmuru altında. bulı•..nmaktadır. 

MISll' kara yollan ~Utomadlycn kon 
trol ııltmda bulundurulmakta oldu 
ğundan Tobı-ığa giden iaşe gemileri 
yerlerine vara:nam!lktadrr. 

Atman savaş "Çtıklan geco taarruz 
ıannı garb! Mısırdakı lnglllz mevzile. 
rine ve b1ltıassa Sldl - El • Berranl 
ve Marsa Ha~ruhıı ka.,ar uzanmakta.. 
dır, İngiliz tayyarelerinin sava§ ka • 
bul ettikleri nadir valıalarda, Alman 
av tayarelerl:lln UstUt lUğ'U göze çarp 
maktadır, 3 ilktcıırincl6 be§ Alınan 
tayynreslle dokuz ı-.e ı ikan uçağı nra.. 
ıımda cereyan eden huva muharebe • 
sinde Almanıar hiçbir rarar görmeden 
iki İngiliz u~ağı dU~trmtlgler, lngllLz 
uçaktan da adet üstun:Uğüne rağmen 
knçmağa mecbur olruııflardır. 
BALTIK DENtztNVF. KORKUNÇ 

ntR JllTJllA1'EllE 
lk'rlln, 6 (A.ı\.) - lsaıltık muharc. 

bclerl sırasındlı Alaınn deniz bUyUk 
cUzUtnmıan b!r tAraftan kaleleri taıı.. . 
tip, diğer taraftan Sovyct kuvvetleri.. 

\'a.5hıgton, 6 (A.A.) - Beyaz 
Saray b'lldlriyor: 

Hariciye nazın Kordcl Hul ile 
Jkinci reis Vallas, {ıyn.ndnn beş ki· 
şi ve milmessillcr meclisi azasın -
dan Jki ki~i bitaraflık kanununun 
tıı.dlli meselesini görüşmek Uzere 
Ruzvclt tarafmdruı ynrm Beyaz 
Sal'a.ya davet edilmi'.ilerdir. 

Bu toplantıya iştirok edecek o
lan ayan a.uısı şunlardll': 

Ekseriyet şefi Barkley, 
Hariciye encUnıcni reisi, Kon -

nall 
Bu cncilınenin eski reisi, Corc. 
Ekalliyete mensup cümhuriyet

çilerden üsten. 
Ayandan Osten, Barkley ve Kon 

nali ticaret vapurla.rnıın sillı.hlnn • 
dmlmasma ve bu gemileri harp 
mıntııkalarmn girmekten meneden 
hUkmUn kaldırrlmnsma taraftar 
olduklarını esasen evvelce bildir -
mişlcrdi. 

Söylendiğine göre fiynndan Corc 
yalnız vapurların sil8lılnndırılması
na tnrnftardır. 

Macruıry hllül bitaraflık kanu -
nunda mühim tadilAt yapılmnsııuı. 
muarızdır, 

Bu toplantıya iştirak edecek o
lan kongre murahhaslannm mUn • 
basrran ayan W'.S.SI n:asmdan seçil. 
mi.3 olması hilkümeUn evvela bu 
mesele hakkında ayan meclisinin 
tasv:bini temine çalıştığım göster· 
mektedir. Hakikatte bu makul dU
şüncedir. Çünkü ayan meclisi ha. -
rici siyasete müteallik blltün me
selelere herkesten ziya.de vakrf ol
duğu giıbi bita.rnflrk kanununun tn. 
dili meselesinde de daha bUytlk 
mUşkülfi.t çıkarabilecek vaziyet -
tedir. 

Berll.n, 6 (A,A.) - Blr nskerl kay. 
naktan bllclltlld!ğ!ne gbrc, Sovyct ımv 
vetıeri dtln ıJr.rk ce;,!.fstnln §lmtı.l böl 
gesindo Alman mevzııerine karııı mU 
teaddlt t.nnrr.ızlar yapml§lardrr. Dü§ • 
mnn t.a:ırru:r:!n:rınm h• psl tardedUml~. 
Ur. So.vyetler lru:ınca ehcmnılyctll 

zayiata uğra_nıBlnrdır. Bundan başka 
ııralnnnda 52 ton ağır!ığmda b\ılunıın 
birçok bUyU!t s:ıvaıı arabaları da !ğtL 
nam edilmiştir, 

••• 
Jkrlln, G (A,A.) - D.N.B. ajansı 

askerl kayn\l:..•.an öğreniyor: 
Şark ccph'!slnln cenup bölgesinde 

llerllyen Aımnn kuvvetleri, bir baskın 
harcketlnı.1 •n lııtı!ad~ ederek 5 ilk 

ne tııarrız etmekle mc~gulkcn dört I 
Sovyet hUcu:nb,,tu, A.Jman harp gemi.. I 
!erine tarruz tc11e~bl!ı.;l;nde bulunmu§-

1 

tardır .. Alman deniz kavvetlerlne men 
aup kUçUk cUzUW.mlM SovyeUcrln Uç 
hücumbotunu bntrnnı§lardır. Dar • 
dllncllsU kesil' bir SUI't slı perdesi ar. 
kasına g!zlen~rel< kcçnıağıı tnU\'a!fak 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan 0&§1!&, ııer gtııı 
()GLEJ)E..~ tiO!'fUA 

Taksım, Kamer Palas 
1 nci kat 

J'"lf'fon: 49818 tesrinde dlls:nııntn ut:- sahra bava olmuı;tur. 

7 - 10 - :ı941 t 
ifşaa 

).) "' 
Lonaro, 6 <1\;ıeıı 

zaretinin ne;re deJll 
tebliğinde şöyle ~ 

FransaYa ~~ ~~~ 
zu başadığı ~~ d~' 
si, Almanyt, ~ne ~ 
şilt merkezterı 1' ~"_, 
!arla yspıln~~' 
_ At.'Tlanıar z] rctıı. 
kabil taarı;1 :n,~cte 
(;a. _ yapı nı ı>ebı . 
na almıstır. ~ ~fıt' 
sanlnr arasın 
mani olmaktıl'~~~ 
ıo haziran 5310n tJ~ 

ya!tınındaki n Ve 
danında bulUI13d~ 
y~releri ın:a eJJlri 
taarruz ctrn reı-at 
Alplerdeki h3 ~ 
bulunan hava k~ 
dam, tngiliZ ~~ıtW' ~ 
muıni knrarf!~·,..,ııŞ 

A ı oı»• 
icrasına man ııU ~ 
emrin FtarısF-r old 
zusunıı. ~uh ı ııı.f 
sürınüşttır, ~r 

Bununla. be ~ 
mandanr, nıu~"':~tiı 
hazırlıklarına 1'13~;, 
Vellington ~a~~~ 
ceden sonra t3YY! 
dıkları sıradf raıısıt ıt 
nıı. bir çok -aJJll'()fl~ 
gelmiş ve bU \ ııa 48 da ~yyarelert ~ıtil 
na mani olacak \*el 
riyc aaiJ1nıış1'.Jt'serisi·~ 
yarcıerinin ek {işleIJ.:~ 
İngilterevc doJUXl eııııJ 
günde Fransız~~ 
kata mani o\ıll ı~ıe 
le etmiş. ~ldfıditfll~ 
teessüflerını 1 ~~ ~ 

Man.mafih r.e;J,a ~ 
akın yapılınışt1 °}1tlfel',tı 
sa toprağında::n,ş ol 
suretiyle yapı " 
olmuştur. ~ 

10 mayıstn ~ııe 
ba§}Mığı zaınıı.P ~ıcerl 
lin, Almanyad~illde b c4 
ve yürilyüş bndı.Clg.tl J 
ta:ıtm boınbar ·ş ,-e ~ 
mümanaat e~Jlll flll 

yarelcii. o gil~ıı~ t~ 
sonra ı...ukseırı ı.-ıı\'\-c~ 
lcyen Alm~n ·ştır. -e 
bardnnan et.mı i!fl' ' · 
de İngilizlerin ?~te1'!1 t" 
bardnnan taYYJ;rııtl 
kıtaatmı. ve Jf r. ışt!,,,ı 
man etmı~le . J;ill1fl"'6fl 
va kuvvetterı ~~ 
retlerini ~ı:naJı tt~uıe~ 
terinin ilen lı31:1 ,oe!Jif 
mak içi bu a.h~iı' ~ 6 
da sarfetınişl~~;;·9ı~; 
beye işti~k .~~~ ~~ 
reden 35 ı f vv .- s 

Yani AfU (J~ 
kabinesi ~~ ~ 

~h-·' ~ ~ 
Oanbcrra. 6 ( bll>'tlll"'" 

tinin riyasetırıdC retıl "'u"'J 
işçi partisi ~!Ttldl rı 1~5 C'J 
hU olacak =•zııı:ı fil S .... 
eden kabinede ..ı.~~-?-,; 
bine.sinde de o:ı. c ,.,./ ..J 
tır. .pı/',, 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ıoo Pczeta (ilfı 
100 İsveç JO'. fi' ~I 

Esıı.aın ,-c ~ Y 

')O 7 1/2 933 'J'l1l'" A ,,. 

tran§ I p. "' 1 ' 
% 5 033 Err;-at1~ >:ırsJ" ,, Y I 
% 7 ost sı.vas·lt~ V 
İ§ Bankası :Nanı~• ,.. 
la Bankası hft.C> MJ 
Aslan Çimento ~ ~ 
Not: ' blriDCitı>:ıf!:lıJ ,,0. 

ki lsveo ıcr0:~.1' 
iken ::;ehven 
Tashl!\ oıuııut· 



SPOR -\\İKA YE 
~~•ıc Ankara at 

11 URLAR ARKASINDAN yarışları 
,.,}' i-zan: Çeviren: ikinci haftanın 

VAK 1 T 

Ramazan hkraları: 

Kelıme-i ~ahadet 
Meşhur hattat Nalliye birıs, bir 

1 
Kelime.i Ş!l.hadet levhası ısmarlar. 
Bir <:ok r.amanlar bekler, rast gel
dikçe hatırlatır; ıblr tilrlil levhayı j 
alamaz. Tam altı l'Il sonra bir defa 
da.ha Beyazıt meydanında hattata r 
rnstgeHnce de,. ki : ~.~~/ı·z~ ~ı de- MUZAFFER ACAR sürprizini yine Yetiş 

~ ~\4.l ., ... vl Salon~ girdiğim zaman bu pen yaptı 
ll(!d Yor dostum. bu cerenin kapatılmamış olduğunu Ankara, 5 (lfosıısi) At ya-

ı .• ~tı en cvJenme<liğimi gördüm. Yalnız pancurları itil • rışlarının ikinci hafta koşuları 

- Ulan. Kelime-i şahadeti son 
nefesde mi yetiştireceksin? 

7.10.1941 

l'cddcttiğım; an- mişti. Hararetten yandığnn i . pazar günü ibüyük bir meraklı 
~.:trıın k" c;in derhal açık pencereye koş - kalabalığı önünde 19 Mayıs sta-
.. ~~l'tin ! Sizin bu sua· tum, aralıklardan giren gece se- dı İpodromunda yapıldı. 
~.:İltla.ıı ınsanı yaralı. rinliğini tepeden tırna,..c7una ka. Koşular çok muntazam cere-
~~I~ lldan daha se· dar bütün vücuduma içirdim. yan etti. Albay Avni Aynagözün 

5 -~,-..__._ .. _ 
~ ............................. ~.,._._.. .......... ~ ... ~~ 

BfiY'llK EDEBi BGl\1AN 

MUCiZclER DOKTORU 
Yazan: Türkçeai: 

PITIGRJLLI IY1UZAFFER ACAR 
89 

- Aristodun falsefesine gelin· 
ce ..... 

Te'efon çalmıştı. Zuifeld sus 
tu. ahizeyi eline aldı. Amerika. 
dan arayorlardı. 

ıa salondan «:L'-:n·vordu? 
- Ya si~ :vıosyö Levi , siz ne 

düşünüyorsunuz? 

kldar muhakkak ki, Bu, m~zide duyduğwn son Yetiş isimli atı büyük lngilizler 
~la~ z n~in 01duğu- zevktir, diyebi'irim. Pencere ö. arasmdaki ko.5uyu knzan!.!Tak 

~ ev1'· Zengin bir nüne geleli daha bir dakika gec:;- günün sürprizini yaptı. Ko~u1a- 1 
}\ ~ en.:reınesıne s<::- meınişti ki diğer taraftan aralı· nn neticeleri sırasiyle şunlar-

r., Iecliei idııre azaları kalkıp 
kapıy~ doğru yılrüdüler. Teodor 
Zuif eld kalmaları veya v.itmem~ 
leri için en küçük bir hareket bi· 
le yapmadı. Kapı arkalarından 

7·33 Hııfi! program, 7•415 Ajana. kapanınca mec' isi idare azaları 
. 00 Senfon.~ mllr.lk. 8 ,30 Evin saati, 

Ho.sathnne müdürü profesör 
Levi. Grandüşe~in en ziyade iti
ma! etti~i yakın dostlarından bi
ri 01duğ'u iGin mecliste Gra.ndü. 
şesi t emsil ediyordu. F'1.kat pro
fesör 1..evi büylik davaları hal· 
letmıye daima büyük rakamlar
la. buyük i~lerle uğraşmıva ahı; • 
mıı; oldu~u için bu iı;te kendisin
den pek istifade olunamıyordu. 
Fakn t J izel ı.n ofcsdrün ahla:kmı, 
büti.ın heı op'arındıı ki Cloğruluğu
nu, nih;ı.yC't h fdis.'.'leri olduğu gi
bi ~örüş kabiliyetini takdir edi. 
yot'du. Ancak profesör Levi, Te
odor ·Zuifeldi hic; sevmiyor ve o
nun mali muamelelerini hiç bir 
zaman doğru bulmuyordu. 

la ~lrı tu.rı nun ya ih. ğa bır çift girqi. dır: 

<la müessesenin tar~ça ma çık 
ı2.33 TUrkç~ pltll{Jar, 12·415 Ajans ruı. tılar .• Burada birçok masalar 
berleri. ı3.oo 'l"Urkçe p!Aklıır, 13·30 güneşlikler, eğlenceler ve içki 
l{anşık program 1 Oi' Salon orkes· ı vardı. Umumiyetle ~üzellik ens. 
trası, l9.00 1'""aınl heyctı, ı9•3o Ajans, titüsüne devam ('den talebelerin 
19.41> Seı·bes. JO 1al•Ska, 19.M Saz e· ı doldurdukları bu. taracıa O j.!Üll 
serleri ve oyun haı.aıarı, 20.11> Radyo bombostu 

bia.ue/l_rna~ı. çirkir.· Erkek. yanındaki genç kızı, B1Rl~C1 KOŞU 
'ltt ktıSu •dır. Eğe- her- b.':1 .~r dolu karanlık .. kö~ve u~ ve daha yukarı yaşta yerli 
~la~ bi:-deıı b"'ndz surukluvordu. Erkek. uç hafta saf kan İı]f!:iliZ at ve kısraklara 

ı._1 iıaı.. n valmz biri çalışan altı ay bos gezen sözde mahsus satış koşusu Mesafesi 
1111ııa, be~debi• irler.. işçilerden biriydi. Brnl~r gil.zt!I 2000 metre · 
~ İ~i talipleıimi delikan'ılar. <?lduğu ic;. in. şerefli 1 Bu koşu)•a Komisarj. ~ ifkap 
~ kaea n l"eddetmiş de- ((alışmayı naım.a ~avn meşru Roi girdi. Komisarj birinci, Roi 
\tın,~~ ol~n. meşru kazaı:çlara ter~ıh ece:ıer. Genç ikinci, Sifkap üçüncli oldu. Müş
~ıl ;~ıgım olsun kw ıse <laha ılk s~nıyede tanı- terek bahis ganyan 220 kurus 

gazetesi, 20.i5 Sinemll Org'u, 21.00 - Öyle· zanncdıyorum ki artık 
Ziraat Tatt,·iml, 21·l!l sııınt.sanea, reis mi.ivazcnesini kaybediyor. 
21.SO Konuıma ,ıoo aene önce nuıl Diye bir meclisi idare azası fi-

~ "'atını erbangi bir mıştım. Bu, anne.-nın pek çok verdi 
~ "-ah a karışma.c::ını kereler yardım ettiği onbeş yaş- · 1K1NC1 KOŞU 

(Tay dencıM ko§usu) h~ıı ıle oluıırnası mtis _ lnrında fakir bir kızcağız
·~tnnı reddettim. Ar- dl. Ozerınd~ kısa bir siyah 

~~u~~~r_ııveti altına etek, g'Ô renkte bh· eeket vardı. 
1 ~i:l )'.ail ıcın hu korku .sac;lannın iki fö'fl:ÜSÜ 0ir iı'?ne ile 

yııştyordukl. 21.45 Kl&.sik TUrk :ınU· kir yürüttii. Diğeri de onu tas 
zigl programı Z2.30 Ajanıı, 22.45 Dans dik ederek: 
mUz:i:ti. - Her halde, dedi. nedir o 

sün,...<>tr, jilet bahi lerı ... 

!\ tüessesenin taraçasında baş
lıyan münakaşa bir :hayli kızıs.. 
mıştı, Herkes fikrini ileri sürü
yor, \'a7Jyetin kurtarılması ic;in 
lazım oıan tertib~ttan ba.hsedi· 
yor, ki.misi arkadaşiylc ftözle nn• 
laşı •or, vaz.iyete. hattfı. bu vazi. 
yete sebep olanlara küfrediyor
du. ... ~"'- 0lınaktadır tepesine topl.ınmıştr. 

~vr talı . ~~il ' . min ede- Küçük kıza omuilanndan sa • 
ı•~~°'ht b mı? Benim hi· rılmış olan j!enç adanı görünür 
~~ r!e1!. asıc macera. bir te1 ıişla: 

hiç ?.ıldir IIavır, - Burası nasıl, dedi. l-loı-juna 
h.;'". Otı l!e\"ınedim Çütı· gitti mi! 
·~- \'a1~i ,vaaında ol- Genç kız hafif bir sesle ~ır -
~!Şt ın~cn çok ev- pmdı: 
~~a,: - Bırakın beni .. Beni hıra -

1..c<\ltııbT Gvk uzun kın ..• 
~ klld 1 ır belki de bu ~ec:inin tonundan bu kelime!e-
aı,llıd ar tabii bir ha. ri belki yüzlerce defa tekrar et. 
ll si}a~ müstakbel tiği peki\la farkolunuyordu. 

~ksı nuş olduğunu Erkek asık~ ı: 
tıfak ~· - Haydi yavrum.. .MQ<lemki 
ıı ır haa; .. ,. h - bana 'evet" dedi:l, artık o "evet" 
~~t ""'°• e a tes ~lerin üc;üncü tir. Neden böyle fi.krini değişt~-

llı:ı d ad~f edecej?'iniz. riyorsun. Verilen söz süzdiir, de
~ti ah!ını olmıyan ğil mi? Hem bak burası ne mü

\t llenıi'~,doğurciu. Fa kemmel .. Neden olmaz diyor · . 
'ılı~, '-utUn ömrüm- sun? 
rJıeri na sebep, vaka· - Hayır .. Hayır, burada de -

ll'ı\e gormü ol. ğil .. Burada değil ... 
Oıha - Şu halde nerede olsun i-.-

\'eC(!. V~t bir hikavc tiyorsun ki .. Sen de mangiz yok, 
ıı~ı.ı.-~'nız için benim bende yolt . Tutuu \:n sana bir 
~~tn~ aynen duy· oda kirahyamnm.. E~r i .ih· 

'! lhtimal yok- kfunlara kadar ı:clirscn ne fılii .• 
Bumdan tam bir saat rcker ... 

Gene kız, payır, diye cevap 
\•erdi \ ' C erkek sinirlendi: 

- Titin. dedi. Bana bak kı_ 
zım. benimle dobr1 dobra konuş. 
Yok a i:endini bana dirhem dir
hem mi satacaksın? Biliyorsun, 
eğer bayır dersen elimde. başka
' arı var . .. 

Zavallı küçük kız hıc:lara hı<:
kıra ağla.mı' a ba.şladr. O kadar 
kuvvetle aihyonlu ki ben pan. 
cunın ke~nndnn znvallmın bü
tün vücudunün sarsıldığını görü 
yordum. ~ihayet yav~ yavaş 
korkar ~ibi konusmıya ba.csladı: 

- :Cvet, diyordu. Seni çok 
seviyorum amma, bunun için de
ğil.. Bu iş için sevnıiyonım se. 
ni.. Biliyorum, ıbe'ki düşünü&ü • 
mü anlatamıyorum amma, bence 
aşk bu değil .. Seni ooviyorum, 
çünkü vumıı~~k bir halin var, ö· 
tekilerden d~a başka türlü ko-
nuşuyorsun, çünkü seni gördü • 
~füm zaman memnun oluyorum .. 
Öpüşmek istersen seninle istedi
ğin kadar sevişebiliriz. Ne za -
man istersen, istediğin kadar be 
ni öpebilirsin. Fakat öteki işten 
bahsetmiye başladı~ndan beri, 
ben böyle sevişmek istemiyorum 
Hayır, hayır .. Sen de bi•iyorsun 

hem uzun müddet kaynatacnk, hem 
de fazla kômü:- ynkacaksmız. En 
bnslt Ç<ı.resi: Tencereye bir parçıı 
ekmek içi ntmak 

nasıl pişer 
İyi ve kolay pişmesi için en kolay 

çare sa.aUerce kaynatmak değil, 
bir kahve kaşığı rakı ılih•e etmek· 
tir. Rakının işini yamn ka.hve ka
şığı karbonat da g5riir. 

Iki yaşında yerli saf kan İn
giliz taylarına mahsus. Mesafe
si 1200 metre . 

Bu koşuya sekiz tay ~irak et
ti. Salim Temelin Çobankızı ra
hat bir koşu yaparak birinci, 
Buket ikinci, gene Salim Teme
lin Alemdarı üçüncü oldu. Müş
terek bahis ganyan 220, plase 
115. plase 115, plase 140 kuruş 
verdi. j 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Oç ve daha yukarı yaştaki 

yerli saf kan lngilizlere mahsus. 
:Mesafesi 2200 metre. 

Günün en mühim koşusu buy
du. Yarış .toplu bir halde başla
dı ve son viraja kndar böylece 
devam etti. Bu andan itibaren 
Romans. Umacı, Karanfil ara• 
Sinda sıkı bir çekişme başladı. 
Romans iki boy ara ile başta. ge
liyor. Birinciliği muhakkak. Fa
kat finişe kırk metre lmla Yetiş 
sıkı bir hamle yaparak, başta çc:
kişen Umacı, KaranfiH geride !bı
raktı. Rotoya ya.km bir mcsafo
de Romans bir baş ara ile g~ 
.rek birinci, Romans ikinci, U· 
macı üçüncü oldu. l\ rn~terek 
bahis ganyan 1050, p1ase 180, 
plase 115. plase 150 kuruş ver
di. 

DÖRDÜ:\Cü KOŞU 
Oç ve daha yukarı yaşta yerli 

yarım kan İngilizlere mahsus o
lan bu koşuya üç at girdi. İlhan 
birinci, Şehnaz ikinci. Yüksel ü
çüncü oldu Mii" c~"'< bahis gan
yan 100 kuruş ve aı . 

BEŞlNC1 KOŞU 
Üç ve da.ha yukarı saf kan A· 

rap atlarına mahsus. Mesafesi 
1600 metre 

Bu koşuy~ on at f!İrcli, Tomur
cuk birinci, Sava iki ; Bora ü
<:üncü oldu. Müştere': bahis gan• 
yan 800, plase 155, plfise 125. 
plase :no kuruş verdi. 

Üçüncü \'e 'beşinci koşular a-

Salı J çarşamba 
l 1. teşrin18 J. teşrin 

R&ınü.zan lii Jc.aııw:l.WI: U 
Hr7.1r: 1:)~ Hnır: iM: 

VaklUer \'uatl Ez~\ Vasati Ezani 
GUncşlıı 
doğuğu 6 OS i:l,19 6.04 12.22 

Öğle 12.02 6.l9 12.02 6 .20 
İkindi 111.15 9 32 15.18 9.82 
Akşam l7.42 ı::c·• 17.41 12.00 
Yatsı 19.H 1,30 19.12 1.30 
tmsAk 4.211 10.42 4 .26 10.H 

ÖLÜM 

Mu§ meousu Hakkı Kılıçoğlunun 

Refikası Bayan Hacf'rin bir haftadır 
stıren rııbatsiZ.bl<tan kurtulamıyarak 

diln saat on hirdto vefat ett!gi teel!. 
sUıle haber alınmıştır. Oena:r.esl bugtln 
Kadtköyün.I ~ Modtıc.lıı Beşbıyık 80 • 

kağında 8 ı.ıımarolı evlerinden kaldı. 
rılıırak Os:nımağa c~tslndc namazr 
kılındıktan eonnı Krt-nköyUnde Salı. 
raylceditde aile mezaılığına gölUrUIUp 
defnolun:ıcaAtır. Kc:ıdl!line rahmet 
<lilcr sayın Kılrçoğlurıa ve ilesine tn 
ziyetlerimlzl. sunnnz. 

rasındaki çifte bahisde Yetiş -
Tomurcuk çiftini bulanlar 1 li· 
raya mukabil 122 lira aldılar. 

----<>-

Eskrim ajanlıtJndan: 
19. 10. 941 pazar günü bölgemi. 

ziıı erkek esktrimcileri arasında 
kılıç, epe, flöre. Bayanlar arasın
da flöre tcş,•i.k müsa.bakalnn yapı_ 
lacakt.ır. Müaa.ba.kalarm seçmeleri
ne 13. 10. 941 pazartesi snnt 18 
de dağcılık klübünde ba~lnnacak-
trr. Ka~rıt için ajanlığa mUracaat. 

VAKiT 
KiTABEVi 

Yeni neşriyattan bazıları 

MEc:ı..tSl MEB'USAN 1Si6 - 129:: HAKKI 

'rAKIK US 
C1ç0NCÜ SULTAN 1\fEHMEDİN SU. •N· 
EET DüCONü" HtLMI URı\.N 
KENDİ KENDlNJi: 1000 KELlh-n: İIJF.l 
l.~RF.TlCt FransıZca kJtabı 
KENDİ KEND1:NE 1000 KICLiMV. İLl': 
OORET1C1 Almanca kitabı 
KJ<~I KENDİNE 1000 ırnı..t:~n~ lt f: 
ôGRET1c1 lngilizcc kitn~ı 
20 DERSTE GAZETECİl..İK Nt~tsU, LTn1 
ASKERİ KAMUS Li\HA'TTiN Kil' 
HAYAT MI BU? Roman 11,\:SAN 't.\Sl!\I \_ ... 
HERKES KENDİ HA YATINI YAŞAR 
HlkA.yclcr BEKİR SlTKl KU~'l' 
SEN'! SEV1YORUltl Roman BUltHA~ BOl«,'AS 

' 

ı•1yııtı 

300 

r.o 

25 • 

25(' 

25 
25f 
50 

- Böyle bir zamanda meclisi 
idareyi boş laflar ooyl<'mek, mev 
zu harici konferanslar vermek 
i~n iı:timaa davet etmcl> doğru 
olmasa garek ... 

thtiyar bir aza. tamçanın et· 
rafını çeviren krom ~rmaklığı 

1 bıraktı. l<endiı::i ile aşağıdaki 
cadde arasındaki yetmiş metre .. 
lik irtifa başını döndürmüştü. 
Arkadaşlarına döndü: 

- ı.:n sifalı ilacı ?.amandır .. 
Biz hala skandnlin. matbuatın 
a~tığı şiddetli miicadelenin, ka) • 
bettiğimiz davanın te11iri altın· 
dayız. Fakat unutmayın ki za
man her htl.disc Uzerindcn sün_ 
~erini geçiren ve bütlin olanları 
fli!P.n bir kuvvettir. Zaman mu. 
hakkak her şeyi unutturacakt!t·. 
Göriiyorsunuz aradan altı ay 
g~n. halk. her ı;cyi, hatta da
vayı bizim mi , yoksa diğer tara· 
fın mı knzandı~ını, bütün :bu re 
zaletleri, hepsini, hepsini muhuk 
kak unuta.c4ktır. t~te o zaman 
bizim reklamlarımızı fevkalade 
arttırmamız lazun olncak ve 
müşterilerimiz bizim iflas etme .. 
miş oldui{umuzu öğrenecek. bü
t.ün taarruzlara rağme;ı avaktn 
~rn.lrlığımızı anlıya.caktır. 

!htiy~r meclis idare azasının 
bu fikrine Bilbao bankası direk· 
törü itira:ı: etti: 

- Son tecrübelerimiz reklam 
masraflarının enede altı milymı 
şilinge baliğ olduğunu gösterdi. 
dedi. Bu kere ycııiden reklamla. 
rı aıtbrmak bu masrafı iki mis
line c;ıkarmak dernektir ki bugün 
için de Budhıı mües.<>esesinin ser
mayesi böyle bir masrnfa mtıte
h~.mmi\ değildir. 
Diğer meclis id:ıre ô.zaları bu 

münakasalara pek az ehemmiyet 
vererelt dinliyorlardı. Çünkii 
hepsi. eğer vaziyeti kurtaracak 
bir sekil vnrsa onun da ancak 
Tcodor Zuifeldin kafasınd!.ın rı. 
kacağ-ına emin bulunuyorlardı. 

Fakat Tcodor Zuifcld ni<:in hii-

Yerden ) etmi;3 metre yilksek
Jiktcki bu tnraçnnm üzerindeki 
vaziyet görülecek ~ydi. Bütün 
meclisi idare azalan küçük din .. 
darlar gibi ellerini h~\'a.ya kaldı. 
rıyorlar, fransızca, almanca. la
t ince, arnpca, farsça .küfürler sa· 
vururorlaröı. Hemen hepsinin 
-.fızü S3rnnntştı. Hatta bir :tane· 

sinin yüzü de kalbur gibi d<'lik 
deşikti. 

Hepsi parm:ı.klarının ara.sına. 
sıkıştırmış oldukları knlın yap. 
rak sigaraları içiyor, hararetli 
hararetli konuşuyorlardı. 

Böyle hararetli bir münakasa 
vaparlarken birdenbire bir us:;..k 
g'P!di: 

- Doktor Zuifeld çıktı. 
Dedi. 
- İçtima .salonundan mı? 
- Hayır, müec:..seseden ... 
- İyi amma, telefon1a konuş-

muyor muydu? 

- Konuşuyordu , faka1 telefon 
muhaveresi bittikten sonra sa· 
londan çıktı ve bir milli marl'\ı 
1slıkln calarak 4.Sansöre atladı. 

Meclisi idnre azaları bu vazı. 
yetin ne ifade etmesi lazım gC'l
diğin i biribirlerine sorarlarken. 
profesör Lcvi, hiç kimseyi selam 
lamndan cıktı gitti . Çünkü Gran· 
düscs kendisini beklh·ordu. 

. . . . . . . . . . 
Tcodor Zuifcld villasının ibah· 

çesini süratlc geçti Ye yolda mü .. 
r ebbiyesiyle beraber sok~ğa çı 
kan Cincivc rastladı . Çocuğu ku 
cağına a1dr. öptü, sevdi. sonra 
yere bn-akarak içeriye girdi; o
dasına cıktı. 

- Doktoı , sizi telefondan i 
tiyorlar. 

(Devamı var) 

ÜÇ KöŞgU ŞAPKA 

bi tahakkümüne biı· an bile boyun eğmediği için hapiSh~. 
nede ran \'erdi. 

Dona 1\1erced~s tekrar evlenmedi. Çocuk' arını çok 
gü::.:l yetiştirdi. lhtiyarladığı znman bir manastıra cc
kiJdi. Ömrü mukaddes eşyamı) !-.okusu içinde nihayete 
crdı. Sansar Frans;.ya gcçtı. 

:'enor Juan 'Lopez ıbiı ccteyi idare f"derek mem\ekd 
mücadele-ine atıldı ve zaptiye memuru Tomy gibi. birqok 
Fransızı öldlirdüktcn sonra Baza muharebesinde şchıl 
oldu. Nıhayet ' alan de Cclras kaplıcalarına. du .. ı arına ve 
&<fadık'arı adaklnrr rağmen QOCuk'an olmıvan değinnen
l'İ Luk:ıs \'e Mistress l•"ra kıtn biribirlerini sevınekte de 
v~m etliler. Uzun müddet vaı:.adılar. 1 20 de, 1 12 dt' 
mutlakı,·et idarelerinin sona ermesini, 1814 de. 1823 d C' 
bu idarcleı ın tekrar kurulu~larını. mutlakiyetçı kralın ö· 
lümı.iyle mC'srutiyetin ilanını gördüler. Tam ye<li sene, da. 
hi'i hnr•) basladığı zıman. daha iyi bir hayat siirmi~ c> 

baı::ladıl~r 
Faknl o devirde herkc ... in ~iydıği uzun. yük~ §ap-

kalar . üc köşeli sa rkanın temsil ettiğ i o eski tatlı günleri 
aola ur•ıtturamadı. 
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""" :.otf~ lstanbulun kurtuluş bayram ı 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA 11 1 
· NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG.!ILAIU.~IZI ıJEİIHAL ~f~ 

lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutuları ısrarla jıte 

.. _ 
4 .• -~ 

Kahraman dcnlzcilerimil; geçit re minde - }~krem Tur, şehir nammıı. hitnbc<lc bulunuyor 

Meldeb kitaptan lstanbuhın kurtuluşunun 19 un. 
cu yıldönümü dün coşkun b'r teza
hürat ve sevinçle kutlanmıştrr, 

Her taraf bayraJdaı-la ve pml 
pırıl elek\rikle donnnmı.ş da· 
ha sahnhın erken .ııaatıerin . 
ac, sokaklar kalabalık halk kitle 
lcrile dolmıştır. Kadın, erkek, 
gene:, ihtiyar ve çocuk, her vatan• 
daş, g\izel İstnnbulun düşmanın 
kirli cizmelerinden kurtularak, bir 
daha ayrılmamak üzere, şanlr bay· 
rağma ebediyen kavuşmasının bu 
yıldönUmünde. evlerden Sokaklara 
:w>kaklardan caddelere, caddeler • 
den mcydnnlarn doğru bir neşe ve 
sevinç halinde akıyordu. 
de, sokaklar kalabalık halk kUtıe. 
tü, Bu heyecan her yıl dönümünde, 
her İstruıbullunun kalbini a~'nİ 
hızla titretecek ve lstmbullular, 
kahmman ordularına lrn.vuşnuıla· 

rının bUyük hatirasmı ebediyen 
anacaklardır. 

Saat tam 10 da Sult.anahmette 
merasime başlandı. Teftişi mütea· 
kip. Kıta.at, mektepler ve diğer te• 
sekküller önlerinde bando mızıka· 
lan olduğu halde Alemdar caddesi, 
Sirkeci, Eminönü, Köprü, Karaköy 
Şişhane yoku.şu ve İstiklal cadde· 
sini takiben Taksime gelmL5lerdir. 

Kıt'nlar Taksimdeki ycrierini 
aldıktruı sonra Vali ve İstanbul 
Kumandanı tarafından teftiş edil· 
mişlerdlr. 

Abideye çelenkler konulduktan 
sonra, Şehir namına Beyoğlu Hal· 
kevi reisi bir nutuk söylemi.cı, bu· 
nu müteakip Gençlik namına, Üni
vcr&ite talebelerinden Seli'ıhattin 
Ka.rayavuz !;Ok gUzcl bir hiiabede 
İ>ulunmuştur. 

Sclihattin Karayavuz bu heye· 
ca.nlı Nutkunda ezcümle demiştir 

ki:. 
- Esaret !:ellmesltılıı. mevcudiyeti~ 

nl kabul ctmlycn bir mlllet ebette 
fıUr yaştyac~lc, clbctt,, efendi yaŞTya
e&ktrr. Scn"~eree evvel ihtirasları bir 
tUrlU tatmin edılemlyt'ı:. mUstcvlllcr 
gtizel 1stanbu\umıızu::ı ufuklnrmı ka • 
rar tmak hafifllğ!n! göstermişlerdi. 

BugUn blz ylıksck ıtı.hsll gençµği bu 
mesut gUnUnılızU tenıln eden ordumuz 
la uUnyaya karşı ö~UnUyoruz. Şanlı 

Tllrk ordus:ı! komutruılann, subay • 
ıann ve erlcr!nle hudutııırrmızı samı 
emanet cttlliten son -a göğsümUzli gE' .. 
rerek karşılnyam?yacağıınız bir rntı,.q,. 

kUl artık kalınnmışl&r. Ştı.nlı TUrk as .. 
keri, dün, kanma batırdığın sUnglln.. 
le vatanın huduUıı.rını çlzdln. Bu.. 
gUn eııerinln sınırln!17l~ıı. dimdik du .. 

ruyorsun. Herhangi bir kemgöz se .. 
nln tunç yüzUnde he .. zaman ,.e daf. 
ma sönmeğc mn~kOrr.dur ... 

Nutuklardan sonra Geçit resmi 
ta13lamış, Piya~e, kıl'alan sert 
ve vakur adımlarln, şerPf trtbı.inü 
önünden intıznmla geçmişlerdir. 

BahnyeJilerimizin ge<;işleri de 
"ılgınca alkışlanmıştır. 

İtfaiye, Polis, 1zci!C'r ve mektep· 
!erde a~'lll intfaamla gcçmiı:ılerdir. 

<'>~Uml<~:\" 0-:\"RA 
lığleden sonra Vali ve Belediye 

reisi Lütfü Kııdnr, yanında Parti 
müfetti;ıi Reşat Mımaroğlu olduğu 
halde İstanbul kumandanlığına gi· 
derek. 1stanbullulann orduyu şük · 
ranlnrını bildirm · 5ılcrdir. 

•aw:r 
l'i1rkiye Cumıuıriyeti 

ZiRAA T BANKA Si 
Kurulu~ tarı.hı: 1888. - :5e:rmayesı: 100.000,00U I'ürk Lird~ 

5u~ ve Ajans adedi: 265. 
lırai ı.ıe tıcari "m n,vı banka muamtlrlm. 

Pua bırlJdlrente" !&800 Ura UaamJye vertyur. 

Şimdiye kadar satl§n ı;ıkmıyan 

ilkokul 2, 3 vo 4 Gr.cti okumalarla 
orta bir tarih çıknırşlır. Yakıt K '. 
' abevindc nrayınıı:. 

Suheve Oavet 
1<;minönü .h. Ş B·I•. lığmdaıı: 
Top. YUzbaşı Nazmı P~şa Oğ. Ömer 

(33865), emıf 6 hes .. p memuru F;ı.ik 
(328 20), Topçu Tğm. Kemtıı Alemdar 
Erzurum. 

Bu subaylann hllviyet cUzdanlarlle 
birlikte acele yerli tıubcyc müracaat... 
lan ilan olunur. 

A cP-le !atrlık 
Taş l>askı maklnctıl G3x95 (J ü\ien) 

etiket, banJ. çC.K defteri, ve emsali 
§eyler. Ayrıyt'ten keten mendil sıı.atte 
tek olarak 500 fırt c1nrnk 1000 adet 
basar Yün, ipek paır.ıık keten üzerine 
bilumum baskrlar yapar. 

1 Traııspa:t mak!ncH: 68x100(Erans 
mussutter) 22 uf'nk v~ bUyUk taş. 

Müracaat: Tophane lüleciler cad. 

t tnnbut A liyc tı·ir.cl Hukuk lll'I,. 
J,imliğlnden: 

Şöhret tarafından Topkapı haricin .. 
de 212 No. da değirmenci K(lzım ya 
nmda mukim Kı'unil alcyhlno 600 il. 
ranın tahsill hakkıncıa nçıınn davanın 
yapılan duru,mnsında: Davacı tara,. 
fındnn işbu alacaktan dolayı teklif 

.,..., Bankumaa leumb&rab "ti Oıban:ıı ta.ııanııı be"""'•.....,l'!ı> azı u olunan yemini ilflnerı tebliğ-ine rağ'. 

IO Dn.m tnııunaruana Rnede f oe.ra '"ldlecex kUJ"a 01!' 1.~ağtdaıt• men muayyen otan gUndc mUddchr"' 

plAna e-are lkram.lye dAğtWac:ol• n. ı' leyh l\:Mıllln m!lhkemeyc gelmemesi. 
f &(Jlld ı,ooo ıtr11hk c,ooo Urıt ıoo 'ldod 50 llrnlrh c;,ooo Un ne blnacn duruıımanın 15/10/9U sa.. 
t • 661 • &,OOG · .. ııc • lll • ı,soo at H de brra.lDlınn.ııma ve H. u. M. 
a • !~G • ı.OOG • 169 • ~O • UOli K, nunun muaddel SS'i ncl maddesi 
ıo • IOJ • -.ooo • 1 mucJbinCP mUddei:ıleybln yeminden 

OIKXAT: eesapıa.rma.ald p&ral&r tılr eene tı;tncıe 60 Urad&D 10,. . 1 kaçmmış sa"'1lmn!ına ve ntmcn n~rl 
~yenlere Otra.mJy• Çlkbğı t&kcllroe c;c, ıc tazlaslylP ver1lt>•·· tıırlhlnden :tıbaren 8 gün ilçnde bir 

is tida ile yemln edeceğini mahkemeye 
K~l ~: ll Mart.. ll ffaz!ran. U !<..); •QL 1l BlrlnclkfilıUD ;nr1hle 

~ bildirmediği takdirde yemlnd<'n nl.i.. 

1 r.nde ynpıırr. r=anc~::ıııııDıl -.... kül etmiş addlne daır verilmiş oln:ı 
kararın kcs'Jikatıycıt '<' nna göre esas 

Çan:lkkale Belediyesinden: 
ı - Su mnkinemlz ihtiyacı lı;;ln bir ay muri leUe Vt' ı:a:ı:ırlık surctile 

?5. 30 beygir kuvvetlnde bir ınotör alınacaktır 
2 - Mot!SrUn muhammen bedeli ( 4000) llrıııiır. 

8 - Talip olanların tekl!.f şartlar:tc blrllktc Çnn"l•k .le belediye riya 
ııcUnc müracaatınn 11An olunur. ( 940) 

SAHIBl : ASIM US Basıldığı yer : VAKJT Matbaası 

Umumi neşrivatı idare eden Refi1: Ahmet Sc11eı1S!il 

hakkında da hUI•.\ • \ eri'!ece~I davc 
Uycnln tebı!ğl makıırtıma kair.ı olmak 
tızerc i!A.Iı olunur. (37467) 

Acele satı lık Arr.a 
!{::ırtaı Maltepesl"lde. Kuruçt>~me 

\lcvkllnC:e Ba~t.l.:ıt caı'ldeslnde 2 dakl. 
Ka me.::afede 544 metre murabbaı ar
sa ac.:>te olarak saUl•ktrr. rallpler•n 
\"akıt gazetesinde Adnar Cvclmlğe 
:rıo,..rııııtı ı:rl 

Kanije Muhasarası 

Aşkın 
Muci·zesi 

Bu baskısını hazırlıyan 

·hakkı tarık us 

TCRK TAH1HlN1N ŞANLI B1R ZAFERİN! 
EN CANLI VJ\K'J\LARlYLE VEREN BU 
ESER, BÜYlJK \'ATAN ŞAİRİ NAMIK 
KEl\IAU1~ NESİLDEN NESLE 1NTİKAL 
ETMEStN1 1STED1Ct BİR DESTANDIR .. 
J(A~'İJE MUJIASARASI , TÜRK J{AH RA· , 

Nakleden İbrahim oyl 

B u romanda bır şoförle sevişerek onunla kaçan bir 
milyoner kızının macerasını okuyacaksınız! Liikı::. otomo
bili, kürk mantol:ırı, mücevherleri, bütün ref;thı bırakn
rak sevdiği erke!dc kaçan ve mütevazı yuvasında saadet 
arıyan kızın kısa bir zaman sonra yeknasak lıayattan 
bıkarak babasının yanına döndüğünü. içine ~irdiği sosye
te hayatının iğrençiıklcrinden nasıl tiksindij!ini, nası' ıstı· 
rap çektiğin i bütün hcyecaniyle bu romanda. takip 
edeceksiniz. 

~IANLIGIN'IN ÖR~EK !\llSALLERf Nl 
VEREN ÖLMEZ BİR ESERDlH .. 

HAKKI TARIK US TARAFii\Dı\N ASLINA 
ZERRgCE HALEL GETİRİLMEDEN SADE
LEŞT1Rt LEN BU ESER "VAKiT KITAB. 
EVi., NDE BASIL'MlŞTIR . Fiyatı ( SOJ Kr. 

' 

Devle t 

- ......... _____ _ 
ı:ırı tcrtıı• S. üncı) ~eklllş ııilil• 

ı ı pl:vango 7.10.19 11 de Aryo:!I 

Ut rami~·~ 

Adedi 

ı 

4 

6 
40 

120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

160,000 

170.731 
Tam bilet 

~kUooeldlr 

tkramlyı~ 

:"\llkd:m 
Lira 

30.000 
10.000 

5,000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 

2 

Y<'klın 

tınııırı l.1 

TUtar• 

ı.Jnı 

so.oO'J 
40.000 

50.ooo 
::ıo.001 

ız.tOO!i 
~n.001 

12•1.oor. 
so.oo'.l 
ı:ıo ooı> 

S20 ocC ---9fiO.OOC 
ı·arım bil• 1 

t Lira 2 Llr:ı 

Yliz bilette 42,68 bilet kazanscıt! ' 
tır. Hasılatın % 60 ı ikramıye olll 
rnk datıtııacnktır. 

·-----------------------------:: ç~~ :\Iuhaınmcn bedeli (8350) lira olan 2000 takım ~çıerı1 

(çubuksuz) ile SOOO adet gömme kapı kilidi ayn3Sl (pıt!tldll ıl 
Pa7artcsi gilnU saat (U,80) on dvrt otuzda Ha;dal'.P~8 ,_, 

9tır. hlllndekl )ıomisyon tarafından açık eksiltme usulılc s , il 
Bu ~e g!rın1;k isteyenlerin (251) lira (!?5) · kuru~:~ııU fi' 

ıınt ve kanunun tnyln etUI:;'l vesaiklc birlikte eksıltı:Jl•~ " 
komisyona ınl.iracaıtllurı ırızrmdır. . d''' 

nu işe nıt §Brtnnmelcr komlsyondan parasız o:s.·ıı1' 

Çanakkale Belediyesinden: 
ıııt'1~ 

ı - İlfaiyemlz lhtiyacı için blr ay mllddetle ve P5 

metre hortum alınacaktır. ı<ıtrıı' 
!? - Beher metre hortumun muhammen bed~ti SOO ıe r;t 
3 ·- Talip olanların nilmunelerilc bırllkte ç,.na1<1:5 

•Pline mUracaatlsrı illn olunur. (8939 ı 

lstanbul Belediyesi 
Keı:otf B. tik •r em . 

2036,[)9 152,74 Mnhmutpaşada inşa edilecek .ncırt. l.t'-'~ 
3148,9 ı 236,18 l<'ntlhto Zincirllkuruda 68 inci oıcul b :ıı ı~ . .O 

Keşif b<'delleri ile ilk teminat mlkdnrınrı yuk:ırıda yııı~ı r'.~ı 
nrtC· 

ac;ık el•siltmeye konulmuştur. İbale 27-10-941 paZ• • t 
do Daimi F..ncUmendc yapılacaktır. Taliplerin !!k teır'·11~ 1 1 # 
mektupları, ihale tarihinden sekiz gUn evvel ('•c:O. l'"~8~ılJI' 
Fen İşleri ve mektep tamiri içln vılAyet nafıa) ı.tUd ııll\_,,ııı 
allicakları fenni ebl!yet ve !lH yılma nit ttca::et oda'"1 cg,~) 
gllnU muayyen saatte Daimi, Enctımende bulunrnaıarı. ( _ .. 

... ;......- . 

Kitap kısmt,,ıı 

edip tanzim 

' 
Otel yapılmaya eıverı 

kiralık biria ,,,,/ 
Ankara caddE'Slntı. er. a.uteber yerinde fevuıide 

\'adar ve aydmbk bir bina kiralıktır. 
V&klt gue~l ldarehancı.lnc mllncaat. 


