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~ eisicumhurumuz 1
1 

eni Macar sefirini kabul 
, buyurdular 1 

ı.: oı_ ra, 7 (A 
.~ t1 Jean Vö.A.) - Macarfstamn Ankara. Orta E!çU!gine tayin edil, 
~flııtı tara nıley bugün 16.30 da Çankaya kl:Sııkl.ltıde Reisicumhur 
~ . fındnn mutnd merasimle kabLıl edilerek ~timatnamesinl 

( KUPONLARIMJ7 
1 81 Ağua~tan itibaren toplanacak .---

kuponlarm ber 60 adedine mukab! 
V A K 1 'I olıuyuc-Jlan KUTUP 
HANESİ,. aerls1ndt!n OL\D:Z ıuı.:t~ 
rt>manmm tamamı verilıcektlr L . 

~ 9 
1 

_J 

R uslar en mlihhn ('"lik kıwnakln
nnı kaybettikten ı;on;.., 

URAL'DA 
yeni fabrikalar 

kuruyorlar 
Mo ko\ıı, 7 (A .A.) - Röyterin 

hususi muhabiri yazıyor: 

'-. .... ltaııuı 
ı. 'l!ıtlıı da ~nasında H~riciye VekA.leU umumı l-;4Ubi ~uman Mene. 

zır bulunmuştur. 

~~~~A-~•~_ı..---~ .""-"......L.<~ 

Alman p ly&dt'IE>ri bir cephe hU<'tımunda 

- .J 
On beş gUndenbcri bilhassa Ki· 

yefin düşmesindenbcri vaziyet ç<>k 
k~nşıktr. Ancak bugün emniyetle 
eoylenebilir ki cephenin tehl:ıtelı 
olan cenup bölgesinde ehemmiyet· 
li ibir dUzelme hasıl olmuş ve bu-

1 

~t .................... . 
~s~di bazı Manill;-k-~~=· Alman tebliği 

, \'~ünceler feransında 
:"t~ qn: A SIM US 

Azak denizin in 
şimalinde 

.. ~. ,~il 
~ tl'rn~ml~ketimizl ku
c·,"l\bilrn ıı;lnde emnr 
1 ~kel'j ek 7.arureti Türk 
.. ti)'ata bir takını hnzır-· 

' tlhı .ın;cbur ediyor 'e 
t~i ,acıı 1.nmn.n\nra nl"-
llıtı~p aaııycı sahasınd~ 
ile lraııolu~ or. Harp Jınri. 
~li b e ettiğimiz bu Yr.

llı eıııerı arp halinden farkı 
~l'lelhnılutlırunızda si
bıııııa er olmamasıdır. 
~rtı r haricinde harhln 

~ e ~rı kendi nlsbot 'e 
~ il\ ' e llnıJ hayatın kapı\ ~deJı: or~ıın i<:eri gir •. 
~"1tarıe 

1
; Turk milleti bu

"!.. ~li aN;ılamaktadır. 
~~ "l:tlı~ hayat ne Yakit a,·. 

~~-)tj 
b~ ol harp vaziyet ine gö-

\~ "ılbtan lllaı..sa bir ene için 
' il l"'·t batısetmeğo mahal 
lı.~ "--"" tır· b b. .~ -..:ııl'l ' u ır ·ene bel-
~ !ıan~ de olabilir. Onun 

\~ ~ 1 hiç lıitrnh·ecek-

~ Slir A\'ıııpada hn~ hali 
t ıı. e<-cınnı ,..;b" dil .. ·ı~ı • .,,. ı sun. 

, ~reYa <•ketimlzdc umumi 
~~llİ~et~ına \erilen istika-
~ e takip etmek cloğ-

doıd~ll<Ja lııısıl olan bo -
~~ile 8kla beraber hilkii

't.t\ı te ClllcU\'\etlnden istifa· 
11' ~ 'lıdaıştığını görüyonı1~ 
,

11 
llıe, ıuı hük\ıınet~e icap 

\.~~ de tc arın<Ia i. miikelle. 
ı~ ~I \·eonuyor; niha,p~t ge-
~~ ~bhf~~ek fe~di halatta 
~ t.~l!ını c tınln ön safta tu-
• "'=Qb• dur . ' ırıe,. .· r... t bu güzeldir; yerinde· 
~ ~liıı lltınıa ik1ifa edemc
lb~retıegayı-ı müsait şartla· 
~"~i b ti içinden rnemlcke. 
~ ettirııı ayatına ötcderıh"rİ 
~~'lıt ble)i düı;ünüp dun. 
~ ~bklınır çOk tedbirler nıec
~ lıı ~~"a\\l'tin her kolu bir ko
~ )(O(ı d kaldımınk için sü

,, tlrıa~d~asyon hamlesine 

\.'~ol'tl r, ' 
~" ~~llı~a dedi~mi:ı: milli mü
ı..~ ili bir n nıUnaslp hir hıs. 
~ -..~·~İl _lıarıı hali olmadık
~~~·% tsı~e halel \·enniye
~1\ ~llrı · l er \'c hizmetlerde 
\.~ ~tihsaı hayatına lıir 
"'" 1 ıı: Yardımcı olarak 
>'tı~lc tlıra gelebilir. Ordu 

~ ~'tıl<ır a~urlan nyrılarnk 
' >~ti tatı::ı;•bl bazı böl~clcr
\..~~ !;ô rı da tesldl oluna
~ İ~ ir lo~e hunlar i hayntm
~'tibsa111labiUr, Ordunun bu 
~ tız11, lalşJerinc a lakalan. 
~-"ı lleUeele rı, elılo bg-nbcağı 
~ ~~leıl'ind tden ba.şka. fenni ?!
~ k~ \a.:n istifade edecek 
~~et ed ndaı;lar yetiştirme-

• ~~ e~lbn er. 
~~iirıYa iıde Ardahan ovala
\..'\""-~)( 1"trı en iyi patat~inl 
~ ~~ 0Prnk ve iklim ~rt
~~'b'tı iı~r nıahalli halk~ bu 
~ ,. ~c ,~at etmeme 1 Yii
\"\ 1t. \e: den lnıkfmlar bugii. 
l,l:ı,,. ta~ 1snret ettiği ted-
~~I\ · ıaklmk zemini bul-

~~~I· ıııeanı '"-°' Otde'kette belli başlı bir 
\"u 'urrıuzun normal za
~~t~ >\iıı1z ~s 0 lan tayinnt for
~ ~'eli ln]d~UA"ünün değil yarı· 
~ tt "'ı1ıt ~aflarına yardım et. 
lı..~ ~le c'I~~ bir kere dnha tct ... S' ır.._'l''b azım ~clcbilir : :Mc
\lı '~~ Ye~l.ne bazı ~·emek
~. 't l....~ıy~ il tınyai,'l kullanahi
~ ~~11-""•1< adar zeytlnyağına • 

1 tt,1·
11 .. etin 1 ' ~, i 1 ~~ e n ısık olmayan-

~~ ı.ı,t•taıı:::• milli ikt ı ada el. 
~\ bdııt ~ kabul ederler . tp
..,Dııı; >\ıc._ ekküllerde vo sa
~"ı-ıı:~ ~ bıı Yerlercle terriibeler 
"\t \> rıet. t ecrübelerden ehle 

'tltı; ıcelerc göre umumi 
• 

Çok mühim mese
leler görüşüldü 

1..onılra, 7 (A.A.) - Britanya 
ve Amer'ka komutanlarının çok 
mUhim görüşmeleri bugUn Manllla
da sona ermiştir. Britanyayı hava 
mareşali ve Uzak şark komutnnı 
Sir Robert Bruk Popbam, Amori
kayı da aynı mıntakada Amerikan 
komutanı general Dııglas Mak Ar
tur temsil etmektedir. Yüksek rUt 
beli 8 Çin suba~,nın bu görüşme -
!erde ha.zır bulundukları blldiril -
mektedir. 

Sir Robert Bruk Popham ,.c kın 
mayz Slngapura hareket etmjş . 
lerdir. 

Türkiye, Suriye, 
Irak ve Mısır 

arasında 
Ticaret ve nakliye işleri 

tanzim ediliyor 
K udil.'4, 7 (A.A.) - Britanya ti· 

caret korporasyonu tarafından 

Lort Karlislenln reisliği altında 
Kudilste tertip edilen konferans 
dün kapanmıştır. Korporasyonun 
Türkiye, Suriye, Irnk, Filistin ve 
Mısır murahbaslan k<>nfcransta bu 
memleketler arasındaki. nakliyat 
ve ticaret meseleleri hakkında ya
pılan görüşmelcrip tam memnuni
yet veren bir tarzda. cereyan etti
ğini bildirmişlerclir. 

Fin hDkQ
metinin 

ingiliz nota
sına cevabı 

Müdafaa harbine 
devam edecek 

Meydan 
muharebesi 

oldu 
Rostof bombar
dıman edildi 

9 uncu Sovyet ordusu
nun erkan~harbiye 
heyeti ecsir edildi 

llelsinkl, i (A.A.) - Fin hUkCI- Berlln, 7 (A.A.) - . Alman or-
metl İnglltcreye \'erdiği cevapta fÖY" .faları başkomutanlığının tebliği: 
le demektedir: F1-ıll'.ndıyay:ı 1939 da Bildirilmiş olan yeni taarruzlar 
yapılan tecııvtızccn sonra 14 birinci· çerçevesi içinde Azak denlzinin şi
kA.nunda M'lletıer Cemiyeti Sovyet nıal bölgesinde büyük bir meydan 
hllkflmetlnl ml~tecavız addetmiş ve muhar ebesi cereyan etmiştir. Müt 
Milletler Cemiyetin çıkarmıştı. Fln!An tefik devletler kıtaları ile yanvann 
dlya, lrendısin! tek başına müdafaa I çarpışan Alman Jatalıırı, ma

0

gliıp 
etmek va Fin loprnklnrmın bir kıs- edilmiş düşmanı takip etrneltte<lir. 
mını Rusynya hır&krırak ?>fart 1940 Motörlü ve zırhlı teşekkUller dtl§
tıı. Sovyetlcrle sulh yapmak zo.rure· ma.nm rfcat har eketleri dahilinde 
t!.ndc kalmı!ltı. Fakat Sovyetıer BJrU· derin surette ilerlem~lerdfr. Bu 
ği FinlOJıdly:ıyı mahvetmek arzu.sun. harekat esnasında 9 uncu Sovyct 
dan vnzgeçmlyerck onu durmadan ordusunun kurmay heyeti esir ıı. 
rahatmz <'Yl •mcğ:? cevam ctnıL,Ur. lınmışbr. Bu ordunun b~omuta-

Huiran 1.941 de t>:r ..ıteı1 teoaVU ıh Vaktinde tayyare ile lcacınıvlir 
daha olmuş, Flnl~ndlyr. kendlstıli mn· ŞarJ' ceph esinin diğer bölgele -
dafe.nya devam etm~Ur. F~n oprak" rinde E harekctlcrl plan m u-
larmm chemmiyeW bir k ı ha.ll clbince devam etmektedir. 
mütecavizin elinde bulun akladır. -~ Leni rntm batısındal:i sahile 
Finlerin taarruz etıl!.ekto olduktnrı S6vyet kuvvetlerinin yeniden yap
çevro ycnl "lir Rus tccavUzUno me~·· tığı bir ~ece ihraç teşebbüsü püs
dan vermcmeK için i§gal edilmelidir. klirtülınüştür. Asker nakline ya • 

Ruslar Finl1ndiycıya. yeni bir taa,,._ rayan vapurların ekserisi batml -
ruz yapmak için yollar ve dcmiryol· nıış, karaya çıkan düşman tama -
lan hazırlamr..ıttadır. 1':'.ski Fin hudu- mile imha edilm.Jştir. 
dunun ötesinde bulur.sn çevreler t.n· 
mamlylc Rus değildir. Rusların 1939 
da yapmış oı1uğu is:n tistlklerc göre 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

Alman hava kuvvetleri dün ge· 
ce Rostofda b ir siliı.h fabrikasına 
ve aynı zamanda Moskova ve Le

( Deva mı Sa. 4 sü. 4 de) 

Tarihi camilerimiz 
tamir ediliyor 

Vakıflar Umum Müdürünün beyar.atı 
' 

Ankara,; <A - o\.) - Vakıflar umum ıerin t.Amlr i1'leri Uzerlnde bUyUk blr başta 1stanbull!a Silleymanlye, Beya-
mUdUrü Fahri K!per bır muhnrrlrlml· dikkatle dut·uldt.~nu söylemi!! ve de· zıt camileri olmak üz.ere Kadırgada 
ze yaptığı ooyan:ıtta hJrbin yarattığı mişUr ki: ve Azapkapıdaki Sckullu, UskUdarda 
gllçlilklere ve m:ı.Izeree yokluğuna ''Bir taraftan geçl'n yıllarda başla• Şemsipll§ll, Eminöntinde Yeııicaml, 
rağmen umum mUdOrllik çahşmalarr mrı olduğum:ız Uımlr l§lerlnin tamam Nuruosman~ye, Suıtanahmet, Dlyan
nın tesbit e.'!llen proı;rama uygun o- lanmıısına çal:eırkcn diğer yandan da bakırda. da Bchrampaşa, Mani.sada 
tarak inki§tı! eylemekte bulunduğunu yeniden rozı camllerimlZln tAmlrine Muradiye, Yozgattn Çapanoğlu, A!
ve bu arada hllhnssa tarih ve sanat başlamış bulunuyoruz. Bugün Uzerin• yonda Gedikpaşa. Kayseride Ahmet· 
bakımından bUyUk' C.nemi olan Abide· de çalışmakta olduğumuz camiler, paşa, Bey§elıı.rde E§re!oğlu, Buraada 

f°FiN KADINLARI 1 
Muradiye, Hudavendlglr, İzmirde Ht.. 
sar, Şadrıvs.n. Divrlkte Ulu cami, Ak
hlaarda Yenicaml, Atıtalyada .Murad· 

(Devamı Sa. 4 sil. 3 de) 

Çin-Japon 
harbi 

_ kızıştı 
1 Çan-Kay-Şek ordu

ları taarruza geçti 

l"bı t-f'kekh·ri_ Cf'phe!f.rde çalııırken, Fin kadınlan da cephe gerlsln4Se 
vazife prmektedirler. Resimde, iki Fin kadm~m netell blr vazife 

aaJaı'.mJ CÖJ'.ÜY.Onız • -

Çungking, 7 ( A.A.) - Dün 
Çungking'de neşredilen Çin teb
liği, Human eyaletinde Şenşo
VWl boşaltıldığını kabul etmek
tedir. Japonlar. Şenşovun zaptı· 
nı cumartesi bildirmişlerdi, 

Çin tebliği, Çin uamizonunun 
(Dc1xJms Sa. 4 sü. 3 de) 

Sovvet tebliği 
Tas·a göre ce
nup bölgesinde 

3 Alman fır- 1 
kası bozgun~ 1 

uğradı 
-0---

5,500 Alman 
öldürüldü 

190 tank, 31 tayyare 
tahrip edildi 

l\loskovıı. 7 (A.A.) - Sovyet 
baberlcr1bUrosunun bu sabahki teb
liği: 

6-7 ilkteşrin gecesi kıtalanmxz 
bütün cephe boyunca çarpışmışlar. 
drr. 

(Devamı So. 4 sü, 4 de) 

( Deva.mı Sa. 4 Mi. ~ de) 

içel mebusu 
Cemal Mersinli 
Din Ankarada 

velat etı ı 
(}'azısı 4 ünciU!c) 

Haglag/ın sahibi 
lbtlkir saçandan 

tev.lill edllll 
Beyoğlunda bir murakabe 

şubesi açıhyor 
PangaltıdJki mC§hur "Haylayt,, 

pastahs.neıi sahibi Asklllpyoı dün, 
asliye ikinci ceza mnlıkemesi tara.tm· 
dan ihtikAr suç~dan dolayı tevklf 
edilmiştir. Asktllpyos fazla fiyat ile 
koremelt. ıekeri satmıştır. 

Ayni mahkeme bWldan bqka, Ga· 
!atada Kemeraltında Bakkal Petro ile 
Ye~llköyde ~9 numarada bakkal Ah· 
medi birayı 22 kurtı§& satmaktan, 
Mercanda TarakçılıuClli tuhafiyeci A· 
vadlıı ile yine Mercanda tuhafiyeci 
Arşak ve Kevorku yl!ldız Uzerlnde ih· 

benim 

tlklr yapn;aktan, EyUpte Kavaklar 
sokağında ıs nuınaradn oduncu Mch 
met ve Cemali fazla !lyaUa Odun sal· 
maktan dol!ıyı tevkif etmiştir. 

lllTtKAR i HJ\AHLARl DEVAM 
EDtYOlt 

Fiyat mUrakabe bürosuna dUn de 
halk taratı:ıdım muhtelif ihUkflr ih· 
barları yapılmıştır. Bu arada Pipo 
markalı bir dolma.Jr.nlcmlnln 400 lru. 
nışa kadar satıldığt öğrenUmlııtir. 
Halbuki bu kalemler son zamanlarda 

(Devamı Sa. 4 sü. S de) 

kö~em 
---------yazan: hakkı tarık us_ .. 

nark işi 
odun narkı gazetelerimiz için gUnün mescleııldlr. dört saat süren lop. 

llllllı ... eski narlun mUdıı!aasmı yapan oduncular ır.Um ... ss!füıin resmL.. naı
kı yüksek tutmanın kapısını yapmış olan memur._ burlnnr. ı>C§inc takılan • 
blr çok arkada§ım var. ben size odun na.rkındau değil, sadece narktalı 

babaedeceğim. 

ilkin, narktan ne anlıyoruz, bunu teablt edetiın: r.:ı.cımt bir !lyat. 
bu resmi fiyattan blr mal; fiyat tebdil olununcaya kacar ne artık satı 

lablllr; ne eksik: hükOmet inhisar vey& idaresinde olan ma!ı'lullcr gibi.,. mli• 
tevassıt Ucaret evlerinin bir malına konulmuş :fiyat ki ~"Jl!dlr; alll.kalı ti 
caret evi bundan fazlaya satamaz. daha eksl.ğlnc ver~si kendi hesabına 
bağlıdır: ekmekte yahut odunda olduğu gibi .•. mUtearcfe; tı:r maddeye nark 
koyabilmek için o maddiıyi terkip eden bUtUn en-ıınm her biri ayrı ayn 
narka tA.bi tutulmUf olmalıdır. 

böyle olmazsa nark ancak mahdut ve belli blr zarna.n parçasında bir 
veya birçok elde toplanınıo bir mac)dcnln satış fiyatı tayi:ı cdeblllr; fakat 
bu d& bir gUn alıcılann aleyhine çıkabilir. mevcut m:ı.lm m:.ilycU üzerinden 
bir satı§ fiyatı konduktan biraZ zaman sonra nar-:tından d 'ı'\ a,.c;ağtya mal 
etml§ bir L~ adamı narkm yilkl!ekllğini kendi kazancının yUkseımeslnc bir 
fırsat bilmi§Ur. 

nark bir stoka uamt fiyat tayin edlcl olmaktan dflba Ucri gider ve ye 
nlden yeniye tedarik edilecek mlktarlan da 11UmUlilne alırs~ nark, sıkı b r 
mu.rakabe ve takip 1§1 olur; narkı koyan daire, o ma:Idenin bUtUn mllfrc· 
datma kadar söz geçiremedikleri iç!.n, artık boyuna nerk tAdllleri hesap el 
meye mecburdur; bunu yapmaz ve bunu iyi yaprcnzs~ Ut! §Cyden biri b8.§ 
kaldırır. ya müstehlik zararlanır, fiyat dUşUrtllebllecekkc.'l tazla ödeyip al 
maya, yahut müstahsil zararıanır, maliyet ytlksclmlş oldutu h:\lde eksilt sat 
ınaya cebroıunmaktadır • 

bu nark dava ve dalgalan arıuımd& mUstalısl: veya mutavassıt malın.1 
satmaktan kaçacak, müstehlik yetecek kadar atmam<tk aureliyie birbirini 
zararlandırablllr. 

o halde fiyatlara Mkim olma.k l.8ti.Y.01'88JUZ, ~rcstz., d.ahn kökıtı tedbir 
tere be.§VW'acakamtz. hakkı tank us 
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2 VAKJ!l' 

I sinde 
ralı bilet !za:ln:le eatılmı,ştır. 

tm Ur. 
Bu Qeklll.şte ltaza.nan numarnlım 

80.003 Ura kullıl'tın numara: 
2'.8718 

Onar bin .ıra ka~naıı blletıerln lk1 
tanesl Ankarada, bi.'"Cr tanesi ADtal· 
yn ve Mersinde. 

Be .. er bin :ıra kazanan blleUerln iki 
tanesi İstanoulda, birer tanesi lznıir, 
Bursa, Erzurum, Mer.cmende. 

lkl§er b!!l ıın. kaza.nan biletlerin 
altı parçası lstanbuıu, Uçer parcası 
Ankara, Elllzığ, Adal\Mlıı., lkl§cr par 
ça.sı Diyarbakır, ve l{eskindc, birer 
parçası da Kaaab:ı, Eur. Adnpazan, 
Konya, Konyn Ereğıısi, lskendenın, 

Kastamonu, Beyııeh•r, Fenike'- Snras, 
Samsun, Ma:1ln, El'Zl.ırum ve Tokat.. 
ta satılmıştcr. 

Başlıyacak hava muharebelerinin 
çetin olacağı kanaati kuvvetlidir 

akar"VÖ ınit3~ 
sıınıs 

BugUnkU nıbiyntın in bİ~ ~ 
bol tavsiye ettiği neŞ0•,1rıııtıt 
siz daima mizahla ~? }.rtı' 
Eir dostum anlatınlŞ·1 ' ı<JJ 1'~ 

10.000 Um kn'Vlnna nunııu-alar: 
13'0~3 ~~~~t 271?27 896296 

~.000 lir11 ı.ını.aıııu; uum:ıralıır: 

085711 •ı399:ie 114616 1~290 
1586.U 217ö55 

2.000 llrn .mz.n:.mn numanılar: 

Son dört ı'flka:ru (ti238) ile biten 
!) bUet. 
ı.ooo Um aıı7.NU\n nomaratar: 
Son dört rak&nu (Cı411) Ue b1ten 

O bUet 
Son .1ört rtJk<ımı ,2M3) ne biten 

rakamı f~519) Ue biten 
ıo bllet. 

600 llm ıımnıuı CUO'lllrnlal': 
SO?: dört rakıım1 t<!576J Ue b!ten 

O bilet. 
Son rlört ral<ıımı (1907) De biten 

&O bilet. 
Son dört rıı.kanu <SS50) ~ biten 

1-0 bilet. 
Son dört rakıuıu (9980) ne biten 

'o bilet. 
100 lira kazan n numaralar: 
Son Uç rakam: (2f8) ile biten 400 
let. 
Son Uç r11' ımu (459) ile bltcn 400 

!)ilet. 
Son ftc l'Qkamı (781) ııe biten '00 

llct. 
tsO llra kaı.nnan atanııralar: 
Son Uç rakamı (015) ile blten tOO 

)ilet. 
Son Qç rakAm1 (004) De biten tOO 

U"t. 
Son ç rakam (969) ne biten 400 
t. 

10 lira ıuızruuın num ralılrı 
Son ild raknmı {26J ile biten ,,000 

>Det. 
Son ild rakamı (69) ile blten LOOO 

.Uet. 
ı Um ı.-.mn:ın numaralar: 
Son roumı (2) ile !itten 40.000 bilet 
Son raka:ıu (6} !le biten 40.000 bilet 
Son rııkamı (8) Ue biten 40.000 bilet 
Son rokareı (9) He b!'en 40.000 bilet 

~amlye kr.zanu:ıı:lardır, 
Bu plyang'lnun 30.000 liralık büyilk 

kramiyesini ka:r.ıuıan 288718 numa. 

Lord Ha lif aks 
aiyor ki 

Mukavemet muharebe
sini knzandık 

Zafer bizimdir 
Nevyork. '1 (A.A.) - Bugün burada 

gereflne ver.len bir akg:ın:ı yemeğinde 
bir nutuk Irat ed<'e lngtlterenin A. 
merika sefiri Lord Haıifaka şöyle de. 
mtaUr: 

Müdafaadan harbi ka?.llllmak fçtn 
elzem olan taarn:zn mümkün olduğu 
luı.dar cabuk €'CÇl"Dilmek için bUyük 
gayretler sıırfetıneuılz lAzxmdır. 

Hallfaka sözlerll'.c ~yle devam et. 
m!§Ur: 

Fra.nsanm ~kılmaslle ba§lıyan mu.. 
luı.vemet muharebesl:ı! kazandığımızı 

zannecllyorum.. Şlmd' zaıer tçln harp 
ediyoruz Kuwetlmlzi ibtiyaçlanmı -
zm aeviye!ine çıkaramazsak vazife • 
mlz1 lstcd!ğlr.ıiz ı<:kı1<1o bitlremeytz. 

Ballfaks. Amerika vo lngilterenın 

parola.ııJ: 

"lsUlı.sal, c:ok lstl.hııal ve daha çok 
istihsal,. olduğunu aöylemlşUr. 

Harbin SovyeUer birliğine yayı1 • 
masmm yeni meseleler doğurduğunu 
söyllycn hat!p demı,Ur ki: 

Muayyen nir siklet için imal edl • 
len bir motörUı:ı btrr.enbire bu sikletln 
tkt veya Uç :nlslln! çekn:ieslnJ bekllye. 
meyiz; encrjl.m..d, kuvvctimlzl. muka. 
vemeUmizi azatm bnddo kadar kutlan. 
malıyız. 

Amerikada 
Ayda 2500 tayyare 

yape.hilecek 
Va lngt.on, (A.A.) - Tayyare ima. 

Almanlann §arkta açtdtlan Sov
yet cephesi bUtün gözleri üzerine 
çekti. Cidden enerji ve malzeme 
israfını mucip olan bu bava cephe
si Sovyet Rusya.da, mihvercilere 
de binleri aşan tayyare r.ayia.tma 
mal olmU§tur. 

Alman hava kuvvetlerinin şark 
cephesinde meşgul bulunduklan 
bir l!lırada garpta ve Mane havala. 
rmda bir sllkftnet devresi başla
mıştı. Zaman zaman Büyük Brl
tanya. imparatorluk hava. kuvve~ 
lerinin harekete gelerek bUtün iş
gal altmdaki sa.billeri. fstild liman
larmı ve bihasa §iman Fraruıayı 
bombala.d:klnn, Alman toprakları 
Uzerlndeki uçuşlardn Uçan kalele. 
ri kullanarak Berline taarruz et
tikleri görlllmektodir. 

Uçan kalelerle uzak mesafelere 
yapılan t.aarruzlatda.ld muvaffakı
yet Amili, bu tayyarelerin hava 
mukabelesinde kullanılan av tay
yaredliğine karşt olan mUdafaa. si-
15.hlarmm, ma.Idneli tüfek ve top
lannm bulunuşu, yer mUdafaa sis. 
temine dahil havaya atan topların 
parça tesirlerini öldürecek zrrh ter
tibatmm mevcudiyetidir. Uçan ka
lelerin bu taanıız ve müdafaa ka
biliyetleri her türlü teair .hnk8.nla.. 
rrna., diğer tayyarelere nazaran 
daha fazla. malik.tir. 

Fakat Alman tayyarecilerinin 
garp ce~eslnde daha ziyade oya
layıcı olan hava hareketlerini. Brl 
tanya tayyarecllerinJn da.ha çetin 
taamıı.Iarla hJrM.lanmam beklen
mekteydi. Böyle bir ~ebbUsün 

şark cepbet!l ha.va hal'ekft.tmdaki 
netice Uzcdinde de tesiri olacağı 
~phesiT.di. 

Şark cephesinde hava harek!tr
nm mihverciler lehinde tecelli et
meğo yllztutmuş ohruım ve Sovyet
lerin de .itiraf ettikleri gibi hava 
kontrolUnUn Almanlar elinde bu
lunması §a.rit eephC!!indc hava ha. 
rekatınm f~a. bir yük te§kil et
miyeceği dü§Unccslnl vermektedir. 

l 
lt'ıtı bUro8Unun resmi sözcUsU demlş-

VE C 1 Z ELER Urld: 
Yaza.o· M. ClE&tlJ P&li y AUŞı 1 Sene sonunda imal etmlıı bulunııca.. --------"""'!"'__,____ ğımız tayyareler!n nlsbctl, ayda 2500 

Bundan sonra vo yakm zamıında 
harekfı.tın Manş cephesinde ba.§la
m3SI da beklenebnir. Bu takdirde 
garp cephesliı.bı hava muharebele
ri geçen devrelere nazaran ~k da-
ha çtin olacaktır. Buna da sebep 
mihver tayyareciliğinin şark cep 
hC5inde yıpranmış olınasmdnn zL 
Yıtde, Büy\lk Britanyıı tayyarecili
ği.ne yeni ve kuvvetli sllft.hl:ırln 
:nUcehh~ oyııak ve sUratU VMıtA
lann girmi~ 01.maısrdrr, Çilnkü; Al
man havacılığmnı ~ark cephesinde
ki faaliyetlerinden eonra İngiliz 
sanayll yeni bir tip av tayyaresini 
hizmete alını, bulurunaktadrr. Bu 
tayyarenin Uzerlndeld silAhlar, ha· 

• Bszı ıJ'tlzeller, davete bcnziycn 
ebcssümden vıızgeçmt.olldir: bu.zur ve 
llkQn tsterlerse. 

• AIArm ... "anıtı vcriUnto gibi 14hlt 
ına.1rtan kaçılır: bu halin oerlrlerln 
cıı.vtızUne çok yardımı olur. 
* Ahlrcte inartmı}aninr falan yere 

ilmWmeyl neden tercih ederler? U· 
unda tyi JdltU bir Omlt var galiba! 

• Piyango IB~betıoc.e blrkaç klıt 
vtnlr: Qğer ban, olsa cümle Alem 
yango vurm:ı,a dönecek. 
.;. A.blA.kıyon, yalnız halkı tazflet.c 

lavet tein y;ızınazııı.r: o sırada biraz 
a kenaUerl'le •.akdlr ct-lblne çalı:ırlar 
• Hııtıratzn bozulmtyan kısmı olsun 

ıaya1At değll tamamlyle maddldlr; 
tlnkU bir ura yakm devam ederler. 

4 Sabıkalı dosyu: cınuyan nıUfstt
r de var; bunl r, aleyhlerlndo dava 
ame edemlyen E:ıvallılara zulUm 

d rler. 

olmıımna1 için bir scbeb gHrmUyorum. 
BUyUk Brltnnyanın istediği. fazla 
mesafeye kadar uçr n ağır bombardı. 
man tayynreıerlnın 1ms!Atı daha fazıa 
mcıro.ı sarfma lüzum gOsterdlg'I halde, 
eylülde tmam: rckon:ııurı 1914 tayyar' 
ye baliğ olmamndıın dolayı rcsmt ms
kamlnr memnundurlar. 

Burhancttin Ali öldü len Britanyıı tmparntorluk havn 
Bımn Blrilği f,.tantmı Mmtalulsı kuvvetlerinde hl:zmet etmekte bu. 

Ret llğtnden ; lunan ve kanatlan Uzerinde scki-
Gıır.etecı arkadc:ıar.nıızdan Burha· zer makineli tnfek ta.wan Huni· 

nettin Moral urun zııme.ndıı.nberl mOp cnne ve Spit!ire av tnyyare1erin
tel~ olduğU hasta Jkt.ıuı kurtulıımıya.. den daha lruvvetlldr .. Bu İngiliz av 
rıı.k dOn geoo saat 22,St' da aramızdan tayyaresi üzerinde altı makineli 
ebccllyyen ıı.Yr11m1ş lıUlunmaktadzr. tüfek ve ild top vardır. 

Cenazesi bugQ,n sııat 14,80 da Beyoğlu ŞimdJye kadar cephelerde göze 
haa~at:ıdcn l•ald&niarak FertkHy çarpan avcılar ara.smda Alman hn
mezarlığmıı. nakil ve 11etnedllecektlr. \"D.Cllarmm kuJlandiğr Meesel"" 

Kcncllsine rahmet <!Deyerek arka· schmitt _ 110 tipi en kuvvetli ola
cW.şla.nmwn cemıze töreninde bulun· rnk göze çarpınaktayilı, ÇilnkU bu 
malarıru rlca edt>:rlz. • ı;lft motörlU ve ild kişilik av tay-

Yazan:: 

Mütehassıs Tayyareci 
T.A. 

yaresintn do dördU ön tara.fa, ikisi 
deriye doğru olmak üzere altıma· 
kineli tüfeği ve nynca ikl to.ne 
de ufak çaplı topu vardı. Şimdi ise 
bu kadar siUl.h yeni tip lngillz av
cısı üzerinde bulunmaktadır. Bu 
tayyarenin mihver avcısmdan daha 
mUesslr olduğu tahmin edileb:.Iir. 
ÇUnkU; Me.:ısersclınütt avcrs~ 

tilfckleri öne ve arkaya doğru ol
duğundan ateg kesafeti dağılmak. 
la ve ild istikamete klll'§ı taksim 
edilmektedir. Halbuki, bu yeni nv 
tayyaresinde bUtUn silflhlnr tayya
renin uçuş istika.metinde ve bir 
cepheye doğru yerlcştirilmi3 bu
lunmaktadır. 

Bundan evvelki tecrübeler ve 
hAdiscler. üzerinde sekiz makineli 
tüfek bulunan bir İngiliz Hurri-

Çek talebeleri 
Gest&P•'l komiseri F ran
ka suikastta bulundular 

I 

azller e talebe
lerden bir ço una 

hapishanelerde 
lldlrdüler 

lHoskova, '7 (A.A.; - Tas ajansı
nm Cenevre roubnblriDln verdiği bi:
habere göre Çek t84lbe.sinden bir gnı~ 
Bohemya ve Mo1·avya ıırotektorasın. 
dakl gestapo lrnm~ri Frıı.nkm haya • 
tına suikas•.tc b1,1lun::r.uşlıırdır. Nl\z~

lcr, mukabe.cbilı:plsi\dc buıuomuşlu 

ve talebclerd"Il bir çoğ'.l!lu hapl&hanP_ 
lerde öldUnn~lerC:ir. 

cane av tayyareslnln ateş hfizme· 
sine giren ha.ann tayyarelerinin 
havada ortalarından ikiye bölün. 
düklerini göstermiştir, Halbuki . 
yeni silahla yapılan denemeler da. 
ha müsbet neticeler vermiş ve 
tam ııte§ hUzmcsine giren dUşman 
tnyya.relerinln havada parçalana· 
!.'aklan kanaati hasıl olmuştur. 

Görülüyor ki; Manş cephesinde 
başlıyaca.k hııva muharebelerinde 
mihver tayyarecilerinin ayııı sililh· 
lnrla. ve fazla. olarak "ark cephe. 
sinden yorgun ve yıpranmış o1arıık 
çıkmış bulunmıtlnrma kar,rhk Bü· 
yük Britanya lmparatorluk hava 
kuvvetlerinin gerek mUdafna \'e 
gerekse taarruz kabiliyetlerini ar· 
tıracak ild yeni sil~ha eahlp bu 
lunmnkladır. 

Taarruz kabiliyetinin artması 
d-0laytsile mihvercilerin ı;lmdlye 
kadar o1duğundan daha çok ha ka 
ölçUdo müdafaaya ehemmiyet ver 
mesi zaruretini meydana çrkanr 
Bu hal ise taarruz kabiliyeLi üze 
rinde bir tesiT ya ahıllr. Eğer mih. 
verciler hasmılannın taarruz tnb!· 
Ye ve sistemi ne olursa olsun, bu. 
gUn için mevcut mUdafaa tertip 
lerinin kifayetine ina.nnrak şiddet 
li taarruzlarla mukabele edere!( 
bu suretle İngiliz taarruzlarını kı-r 
mağa çaışırlarsa, ki btına şüphe 
yok gibidir, ihtimal verilen çok çe
tin hava mı,ıharebeleri garpta baş 
lomrş olur .. 

• 

Garp ccphP.'3İnde rnilradeleye gi 
rişmek için §a:rk cephesindeki have. 
hilkimlyetlnl perçinlemek ve Ar"'r. 
rikalılarla İngilizler tarafından 
Sovyetlcre yaoıian tayyare ve pi
lot yardnnmdan sonra bile UatUn. 
lilğü muhafaza <>tmek icap eder. 
Bu d'l kara ordularmrn harr.kiı t in 
k!.şafınd'\ müessir olurak blr nct1 

ce verir .• 
hlanş havaltnı:1da ve l\tn.nc; CCJ' 

besinde yeniden ~ 1···~cak fenli 
yet s:rn.smda her iki 'aral hava 
cılıihr.ın da ge<:en senelere na7.lı 
ran daha zorlu .bfr i,m tilıan d~\·re" 
f!erirmiı; olac:ıkinnnda .anaat kU\ 
ve~lidir. 

Ne dememeli 'l 

. 

. 
1 

Profesör KemAl Cenapla ProfCBCir Zeki Zeren ara.•.tıdıı tir anlaııamn 
mazlık var: Birinci Uatad dilimize Fransızcadan giren \ju&ı kelhnelcrln (jl) 

1 

bir ilim adamı, ls~~~çe • 
bir k,.,. sene içinde ttiO il ....,. :Nıısre 
mlı,. bir gUn eline . .f\d:ııı1 , 
nın fıkralıın geçınış. t<ııSıııl 
her fLkrayı okudukça ı;a!ıltııbş 
tutarak dakikal=ı.rcn 

gUlcnniş. . eıı ltill 
Fakat mizııh, nadır ıl ıııe> 

ile güldürür. onun as 
neQedir. fi si>" 

Kitnb-ı nebcü-suJ!i\c ·r eecr 
ül Mulük'adlı meşhur 1b~111ds ~ 
dır. Hicretin 490 yıl 8 ~ 5 1 
Necib ndrnda biri ynztn ' 
din Evühlye vererek: 1 O 

• 1 ye.. r 
- Bununla ame C uı3tıf 

varsn tskcnder kader c 
lursun .. demiş. h 

İşte bu eserde miıtt 
cidden meraklı parı;nlsr 
kaç sa tmm alıyorun1 : • 

Mizah insanı mUhtfll,. ,., 
!ıl<O. 

meş~ul olmaktan 8 habt!t 1 

faale eder. Mizah nıa ~l~ll· 
e(ler sohbeti kateder ı 
türllİ Ilı\<; kabul etmİ\ e~ • 
ı,ı;zııhın hııvn \'Ok· •errel'ı:ıı1 
dur Bir Jtimse re ile ıT1 •' · ı r " ~a onunla meşhur o 11 ~ır 
d nrsc akranı yanında lı 

rr.·· 
"Her şeyin tohum\J ·~:ıJllt ·• 

monlığın tohumu da 1!11 cUfllie~ 
Ma!lmnfib eserin bır 

nen u: ıı 

"Malüır. ola ki nU ':ı e lif . -~--,, ... 
her ka~nn hadden zi;; ıı.d 

1 
ı.te 1 

lio muztnrlb olFa ol \'ak rrır>l 
liıl içlıı cUz'icc mL~nhıl 
rnc-dendir. .. 1~ ,,rffl 

Bııc:UnkU dam·a ins:ın hlı: • 
men hepsi keifıl ıc;inrle ~i>ıl 
göre, mizahı ay·pla \'il" ..ır t- r 
efendinin mlls ade"i •l" r ~ fi ., 1 ça mizsh ı n111., .. •rt r 11 ~ıı 
F 't t ne d·r~ n;:!: \'C 0~~ 
~r?. ~· 

H rp cd<'n drv!et'.:-rı~ rı ' 
rına bakıyoruz. Oüc;mn·ı 11 rrıi it 
pdfvorlnr Moğlı"ıp olm''~ıı "' 
çeliıı!.'e onl ıı· dllı;mnn1:ı ·rrı ,, ~ 
tde:niyorlar. Fnk:ıt kel._.

1 
rr 

rr"nn!'silc hakıki '11 :ı:tth 
'10 t1 

AnlnJillıvor ki. mlznlı. " i 
dırda bir durgunluk de' ~0·cııl 
recak, neşe. bir mUddct ~ 
tacaktrr. 1 ""~ 'j\ ııı 

ile biten sonlarını (gl) suretinde yazıp oltutmrı.i{ /ikrl::rll'ı.!lr; ötek! olduğu ( F.sref) 
glbİ bırakıp ve belki de !Uzum olursa buna benzetmelt tıırartorr ... 

1) Fra:ruıızeayı mOoterek bir dil olarak revaçta tııı rdığ'::nız zamanlar. 
dan (jl) u kelime almak v onları bugUn öyl ee eiıkovnıa1, •Fransız fonctı· 

ğlnln Türk dlllnde hiklm olması., domek değildir. Bır tJll!n lı~r bir luıllmesl 
bir tUrlil tarlht zaruretin yadlgll.rı olabilir. 

2) (ji) hecesini bir asır evveJ söy,eyip yazamıı.ınıg b r !"tltk lehçesi ola 
blllr; bugUnkU Tllrk!ye cocukları bunu söyllyeblliyorlPr 1~kel1Um cihazı. 

ınızdıı bu blr tekll.mUI mahaulUdUr. tııce heceden 1'.alı:ı vE-ya lıalından ince 
heceye geçebilmek, heceleri uzatabilmek meleke vr. knb!J!yct' gibi •.. 

3) Bir dil bn§k& blr dilden kelim~ ıı.lır, fakat o dil cani.! bır dll olursa .. 
Bazı Avrupa. mm adıı.mlarının LAtm kclklerlndcn k<'llmclt>r yapma81 o kök 
!erin IAUncede bulunUJundan değil, mın~c· al~kası vey" kilise yahut ltlynd 
tcslrlyle LAUnce köklerin kendi dilleri için kök diye knbtıl o!ı.:nmıı.sındıındır 

TUrkçemtzı yB.§amadığnnız bir tarihin zaru"'tıerly,e b"l;tlamak ıuzum 
euz blr taklltçlllk olur. 

4) TUrkçcnln imlasına nasıl bir tUrlU yazılrr, baoka • .ır tOrlU okunur ke
limeler sokmıı.k caiz değilse m!Hetıerarası ilim A.lcmln.~ b!r terim ~nzerllğ i 

"iı'flir hu tılrllı 

H.ıl>thm !4,.lld •11 

Cihadın 'P.Zl'lstnı 

lltlzam olunacaksa konuşulur bir dilin yazısı değil, seti alınmak teabeder ABONE 
Dil seslerden lbaretUr; asıl ol.sn sest!: ve bir nltabe bu sr.s:e~ temsil eder Z 

1 Bizce Profesör Zeki Zeren haklı: (jl) ikı blrlC§enlert çevir~p '(gt) dememeli OLUNU 

refrika numarası: 86 

, _______________________________________ ..... , 
·çif 

na, aile muhitine eahip ve hakim olrn~~ 
kendisinde hak bulmağa ba§lamıştı. ~ 
Hanımefendinin yıllardanberi teessüs i ~ 
şiir ve musiki geceleri vardı ki muhtf 

1 oır 
sillerden ağzının tadını bilen sanatkar ııt ~ 

Geceleri ya evde, ya klöbde, yahut da 
>emra Hanımefendinin ahbap!annın salon
ımnda toplanılıp kumar oynanıyor ve bir za
nandır kumar masasının başında Ahmet 
'.>ündar da yer alıyordu. 

Arhk ne lmralıya. ne de başka bir A
aadolu §ehrine gitmesi mevzuu bahsolmaya
:ağı için bir müddet fstanbulda iş aramak is
edi; fakat hunun için esaslı surette mes~ul 
ılmak, eski tandıklan görmek, hatta Sıhhat 
I ekaleti ile temas etmek üzere Anka raya 
!İtmek lazımdı. Ahmet Dündar Nişanta§ı 
osyetesiııin gece toplantılarından sabahlara 
.arşı ayrılıyor, gündüz öğleden sonra uya
lıyor, ikindi çaylanm kaçınnamak için ace· 
e ediyor ve monden hayatın mecburiyetle
inden sıynlıp İ§ aramakla meşgul olamr 
ordu. 

Semra Hanımefendi bir gün ona: 
- Niçin bir muayenehane açmıyorsu· 

uz) Hastahane hekimliği size ne kazandr 
rril Serbest çalışanların caddelere alhç di
er gibi apartnnan diktiklerini gönnüyor 
ıusunuzil 

Dedi. Ahmet Dündar Beyoğlunun mu· 
•na bir yeı1nd geniş, güzel, şık bir muaye
ehc:ıne açmak ve bir kısmını da kendisine 
c.ametgah yanmak üzere büyücek bir apar
ımıın tuttu. Tabii bunu temin etmek için 
llwlgirdeki baba yadi un eski kornık y v-

Edebl 
romarı D M~Alb~ tEF:~z~~METI 

. SEVENGIL 

rusunun satılmıı olduğunu söylemeğe elbet
te lüzum yoktur. Konak ah§ap ve kıymetsiz· 
di, fakat buralan tamamen yeni ve konfor 
lu aparhmanlarla dolduğu ve hemen hemen 
boş yer kalmamış olduğu için konağın arscr 
st ehemmiyetli surette para ediyordu; nete· 
kim Ahmet Dündardan bu binayı salın alaıı 
müteahhit konağı hemen yıkbracağmı ve 
yerme her katında iki daire bulunan beş lt'ar 
Iı beton ve muazzam bir npnrtıman yaptıra
cağını aöylemi~ti: böylcr~ mahalle l u eski 
ve köhne yapıdan kurtulacak ve müteahhit 
caddenin ahengine, temizliğine ve güzelliği
ne hizmet etmiş olacaktı! 

Muayenehane dei§endi, dayan<Jı; llatta 
Semra Hanımefendi bizzat gelerek Ahmet 
Dündarm iş yerinin ve ikametgô.hınm tefri
§iyle meşgul olmak lutufkarlığrnı gösterdi. 
Ahmet Dündar bu alaka karıısmda t;nemnu
niyet ve minnet duyguJarile kendisinden 
geçmişti. Kadmm ince zevkine göre hazır
lanan yatak odası Ahmet Dündara yeni bir 
humma ve zevk kasırgası içinde geçecek 
pek latif saatler vaadediyordu. Nitekim Ah
met Dündarm böyle cici bir apaıtrrnan dai· 
rcaino anhip olu§u S.."'111ra Hannnefcndinin 

.. 

resim atölyesinde g::çen aşk sahnelerinin 
buraya nakledilmesine sebep oldu. Ahmet 
Dündann evi işliyordu, fakat muayeneha
nesi işlemedi. açılalı bir ay geçtiği halde tek 
hasta müracaat etmedi; belki de apartıman 
kapısındaki tabelatyı ve gazetelere verilmit 
olan ilanlan görüp gelenler olmuştur, fakat 
bunlar iş saatleri dahilinde hile hekimi mu
ayenehanesinde bulamndıklan için kendile
rini doktora gösteremeden dönmü§lerdir. 

Ahmet Dündann Semra Hanrmefen· 
diyle münasebeti hakkında Nişantaşı ve Şiş· 
li muhitinde ve bilhassa en yakın do tlann 
salonlannda söylenmedik laf kalmadı. Aşk 
durduğu yerde bağınr, kendisini her tarafa 
duyurmak idn elinden geleni yapar, saklan
maktan hoşlanmaz. Ahmet Dündann Sem· 
m Hanımefendiye olan tutkunluğu cinsi 
zevk mahiyetinden çQk fazla aşın bir şeydi: 
genç adamın maddi ve manevi varlığını sa· 
rıyor. kendisine bütün tedbir ve ihtiyat mev
zularını unutturuyor. pervasız ve abl~an bir 
hüviyet veriyordu. Ahmet Dündar, bu yeni 
hüviyeti ile evdiği kadının sade maddesine 
değil. bütün ruhuna, zevklerine, dü ÜJ\ce 
alemine olduğu kadar hatta evine. salonu-

denberi bu güzel kadmm alonunda 0~h'~ 
g~nde bir top1a~tr}8:r; nivano k~ınan~' / 
lonselle oda musıkısı yapılır, yem ve t~ 
ir1er okunur; resimden, heykelden, e~ 
ten, güzellikten bahsedilir; yenilir i<;~f, tof. 
lünüp eğlenilir, lioş val<it S!eçirilirdi: . ıı ~(; 
ttlarda okunan iirlerin pek çoğu a<;ı~~ı,ett'« 
lenilmese de kolayca anla ılıyordu kı e }fi' 

Semra Hanımefendi düşüniilerek ~eti 
eylerdir ve onun karşısında sese en 0~ 

bir ahenk verilerek ve doğrudan doğrııY91" 
hitap edilerek sÜzS?Ün ve mestane bale~ 
okunuyor. ~hmet Dü~dar bu toplantıla ~ 
rif, kibar, olgun açık göz. kimi genÇA 
ya,Iı, bir takım tecrübeli salon kurtl 

1 
'iıt( 

Semra Hanımefendinin etrafında fırıdı.J 
dönüp dolaştıklannr görerek rahatsız ol di'j 
bu adamlara hakaret etmemek için. kefl ı1' 
ni güç ZAptetti. Bir defa bu hissinı Se et: 
Hanımefendiye de söyledi, genç kaclr• 1' 
lerini sürmeden şöyle uzaktan gözlerı e 
meğe hazırlanmış görünen böyle bir ~fd 
ile sarılı olarak ya§amağa nasıl ~w· 
ettiğini Semra Hanrmefendiden sorıua1' 
saretinde bulundu. 
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Kasap/arda neden Yenicamiavlusunda 

t b l ? işlenen cinayet 
e U Unmugor • Katil Mehmet Emin 

12 seneye mahkiim oldu 

Murakabe ve belediye memurları 
sıkı kontroller yapıyor 

Bir müddE't evvel, Ycnicamiır. 
lr.ı Bankası cihetindeki avluda 
bir cinayet işlenmiş. :\lehnıct E
min adında birisi, Yenicamide 
daktıloluk yapan hcmşerisi Sey· 
fi~·i bıçakhyarak öldürmüştü. üç gündtnbori §ehrlmizin muhtcU.f 1 raporunda et naıkmrn kalite \·c clna 

mıntakalarında et balıranı ba§g6ster. üzerine vazeJllmeslnt fsUyccokUr. 
mişUr. Bclcdl)'\'l Uttısat mlidürlUğU YATtllTE YAl'll.AN 

Anlaşı!dığına göre Mehmet E· 
rnin, hem§t'risi Seyfinin evine 
misafirliğe gitmiş, burada Seyfi
nin kızdardeşi Serveti görmüş, 
kendisine fı.§ık olarak evlenmek 
istemiştir. 

bu işle yakından mt'şguı olmaktıtdır. <.:OR'\ttı~u;şnın· 

Yaptığ"ımız tahkikata nııznnı.n et Diğer t.a.-aftan, Fiyat mUrakabo bü· 
buhranının ocbebi bunaıın bir ay len· rosu da, et satış:armı §lddetlo kon· 
dar cırvel fiyat mUrnkabe komLByo· trola başlamıııtır. Dün, bazı kasaplar. 
nundan et fiy.:ıtlarm:ı istenen za.mmm da et bulunmamıilrr. Bu gibi lto..sap· 
kr.bul edilmemesidir. Iar da konl!'ol cd!lmcktedir. Bu ıırad:ı 

Seyfi, evvela muvafakat et· 
miş, Mehmet Emin Servete bir 
hayli para sarfetmi!9, Seyfi bi • 
lübıra bundnn vaz.~eçerek ken

disini evden kovmuştur. 

Celeplerin bu istekleri komisyon Fatihte Macar k11:-de~lcr caddesinde 
tarafından makul geırlllmiyerek red- Kemtu Taşçı admda bir kasabın dUk· 
dedilmi§tl. O tarihten itibaren piyasa· JQ\nmda da et b:.ılurunamıştır. Bunun 
da kUçUk baş ha~·nn kesimi nzalmıır üzerine, memurlar vnzlyctten §Uphc. 
tır. Belediye oeleplen çng-ırarak vaz!- Jencrck civardaki evlerde tahnrrlyat 
yetin izahını istemi§, onlar da, 1stnn· yapml§lardı". Ar.:ı.me. neticesinde, mc· 
bulda et narkmın ucu.': olması yUzUn· murlar, inanılmıyac:ı.k bir haldkat ile 

dmı plyasa,Y3 kMi ruilttıırda ha~an karş: kıır§ıya gelmişlerdir. Filhakika 
gcımedlıtıni, l:eslmlr. bu yüzden az kasap Kcmll.lin lcorn~larımı 48 adet 
olduğunu ileri stirmUrıerdir. koyunu. bedelini aır.:.aıc suretiyle tev· 

Bunun üzerine Mehmet .r:min, 
sarfettiği paraları istemek üze
re Seyfiye gitmiş; parasını iste
mı~. Seyfi de kendisine kiifrc· 
dince bıçağını çekerek kendisini 
öldiirmü§tür. 

Mahkeme Mehmet Eminin su· 
çunu bu suretle sabit görmüş, 
kendisini 18 sene müddetle hap
se mahkOm etmi§, ancaı.. Scyfi
nin küfretmesini a~ır tahrik sc· 
bebi addederek cezasını 12 sene
ye indirmiş. Scyfinin annesine de 
500 lira manevi zarar ödemesine 
knrar vermiştir. 

Belediye, et :mrkt etrafmdıı !lynt zl ettiği görlilmllşlUr. Bu kasap. nd
mUrakabe komlsyonu.ca V<!rmek Uzr- liyey<' verıı.-cektir. 
re bir rapor hazır!ar:ınlttadır. Aynca Diğ'er tnrı.ı!tıı.n mmtaka tıcnrct mil· 
hayvan borııar.ı tarafından yapılacak dilrli, dlln, bazı tanınmış ve nilfuz sn 
tctıtikat so:ıa crml.,Ur. hlbl kasaplar ıçıığırnrnk kendilerine 
Öğrendiğimize görfl tıayvan bor.sası 1 vaziyeti illtnr ctmi~tlr. 

Ekmeğe 10 paro 
zam ediliyor 

Sahte subay hüviyet 
varakası yapmış ! 

Ekmekçiler belediyeye mürn· 
caat ederek .imali.ye ücretlerine 
zııın yapılmasını istemi5lerc!ir. ld. 
diayn. göre, evvelce 113 kuruş o
larak tesbit edilen imaliye ücret
leri bugü.nlrll vaziyette gayri ka-

Merdivenden düşüp 
yaralandı 

Büyük Bebekte Manolya so· 
kağmda. oturan Koço ndınd;ı bi· 
rlsi, dün Bodosaki apartımnnm· 
da bir soba kurarken merdiven
den düşmüş. muhtelif yerlerin· 
den varalanarak hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

hl se i yok değildir. 
Bo hl~~ ~udor: 
Japonya.om uzak arkta yeni bir 

maceraya ı;innekte hJ<: bir faycbı.ı 
yo!ttur, bilild.'f büyük lmyıplara 

~nncsi muhtemeldir. Amerikanın 
da uzak ışarkta sullıu korumakta 
menfaati va.rflll'. 
Şu halde Amerika Ut• .Japonya.~ ı 

uz.al< şarkta anlaşmaya seYkede· 
ttk ii.mlller me\cottur. nu imiUer 
mc\'cut old~ tekllClerin hayali 
tarafı pCk ii.lll. bir muzun kabuğu 
glhi oyulur. \'c haki"ı<.at ortaya 
~ıka.nhr. llariclyc nezaretinin fi. 
kirlerini De§reden gazetenin dili 
altında böyle bir arıunun bulu.nma-
61 hiç de uzü bir ihtimal değildir. 

SADRI ERTEM 

Çipcndcyl ve Fani, biribirleri
le istişare ettikten sonra, içeri
ye girm.iye karar vermişler. Fn· 
kat ayn ayn olarak... Birkaç 
dakika fasılayla girmişler, ve 
ayrı masalarda oturmu~lnr. 

Prenses bu esnada, bir kö.sedc 
macın tutmuş bulunuyor. Ve gar· 
sonla öyle bir konuşması vardır 
ki, i.deta QC>ktanbcri biribirlerinı 
tanıyorlar. Prenses birden ye~ 
mc~ başlamıyor. Garson ona 
bir aperetif getiriyor. Prens~ 

bunu içiyor. Arkasından bir si· 
gara yakrvor. Besbelli bir şey i· 
~in yahut birisini bekliyor. Der· 
ken orava bir papas geliyor. Bi· 
.zimkileı:in tarifine bakılırsa, bu 
papa.s, benim, Prensesin apartı· 
manma. ilk girdiğim 7.aman mer
divenlerden inerken J{ÖrdüğUm 
papastrr. 

Papas, Prensesin masasma o· 
tunıyor. Bizimkilerin anladığına 
göre, Prensesle papas pek ya.km 
arkadaştırlar. Garso nda papası 
iyi tanıyor. Papas rnasayn otu· 
nınca, bir aperetif :ırtiyor. Sonra 
garsonla birlikte yemek listesi 
üzerinde konuşuyorlar. 

Fakat bu esnada bir üçüncU 
şahıs beliriyor. Sakallı, orta yaş
lı bir adam •.. Halinden Yahudi 
olduğu anlaşılıyor. Bu cıdam ga
yet iyi ı:iyinmiştir. Prcr.scsin işi 
çıktrğr ?.aman büyük bir hümıet· 
le eğilivor. Papasla da tanıştığı 
besbelli ••. Yemek listesinden bir 
şeyler seçiyorlar. Ismarlıyorlar; 
sonra bir şişe en pahalı şaraptan 
getirterek lezzetle yemeğe ~·· 

fidir. Belediye daimi cncllmeni 
dünkü toplantısında bu mürncaatt 
tetkik etm~. ekmeğe 10 pnrn zam 
yn.pılması karnrl:ı.ştcrılmı§lır. 

Yeni zam cuma günUnden itiba
ren başlayacaktır. 

.~~--~~-------

C uv a I yıihnı altında 
kalan amele 

Zeyrekte 6 numarada oturan 
Selim adında bir amele, dün Ye
mişte bir ?.ahire dePosunda çu· 
val dikerken, çuval istüleri yıkıl· 
mış. altında kalmıştır. 

Selimin ıbacak'arı kırılmış, can 
kurtaranla Cen-nhpasa hastaha· 
nesine kaldırılmıştır. 

Yeniden ladik tev
ziatına ba$lanıyor 

Bundan evvelki Iastık tevı.iatı 
bitmiş bulunmaktadır. Vilayet, 
yeni bir liste hazırlanması için 
alakadarlara emir vermiştir. Ya
kında yeniden otomobil lfıstiği 
tevziatına başlanacaktır. Liste· 
ler hazırlanmaktadır Bu sefer 
100 kadar lastik dağitılacaktır. 

Altın Fiyatı 

Dün de bir Raşadiye altınının 
fiyatı 25 lira idi. 

Suçlu 35 güne 

mahkum oldu 
Şükrü Ersavaş n.dmda birisı, 

sahte olarnk bir .l'Ubay hüviyet cüz· 
danı ta.ru>Jm ctmi'1 vo milli mlida. 
faa vekilinin de imzıumu takllt e
derek kendisini subay olarak tayin 
için müracaata karar vermiştir. 

Ancak milli müdafaa. vekilinin 
kartını kullan.maktan v~oç.ntl§. 
bu sıra.da. da yaknlnnınıştır. 

Şllkrli Ersavn.5m muhakemesi 
dlln ikmci ağır ceza mahkemesi ta
dnfmdan bitirilmiş, kendisinin sa
dece sahte subay hUviycli tanzlm 
etmiş olduğundan 35 gün müddetle 
hapsine karar verilmiştir. 

S.'\ llA KA t l'ITI.R 

En'.}1 lyi Soo 
R. K. li. 

Buğday: 27 24 20 
Arpa: ~o 88 37 
üzum: ı.<µ 170 117 

Fıtru ve zcklt.L 1t&tııyıc mükellef o 
ınn muhterem nh!llıır.1Zc, m1lleUml.ziD 
en haynU ihtlytıçlaı·mı kar§ıl:ıy:ın ve 
elde ettiği tcbcrnıat kendisiyle Kızı. 
lay ve Çocuk · Kslrg'!me Kurumlan 
arasında paylaııa.ıı Tlh k Hava Kuru. 
muna her vcçh!l .. yardımda bulunma. 
ıan !Uzumu hereml:ı.·ctıc arzolunur, 

6/l oıu,;ı l1>tıı.nbul :\ltiftlw 

BiR CASUS ÖLDÜRÜLDU 
Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

41 lnı?ilizccden Çeviren: H.° MUNIR-
Çipendeyl bu esnada ne yapa· \•erir. lsmini yazdırmak için o

ca~mı düşünüyor. Bütün yemek t.el defteri önüne konulduğu za
müddetince bekliyor. Kendisi de mnn Çipendeyl daha önceki yap· 
yemek yiyor; kahve içiyor, bü· raklara süratlc bir göz gezdirir. 
yük bir yaprak sigarası yakı- Bu işte büyük tecrübesi olduğu 
yor ... Hüliı.sa diğer masada otu- için birkaç saniye içinde aradığı· 
ran üç ki!}i ile başba.§a gidiyor. nı !bulur. Baş tarafında papas~a
Onlar yemeklerini bitirdiği za· ra mahsus ünvan bulunan bir b:· 
man ıbiı.imkiler de bitirmiş bulu· me tesadüf eder ki §Öyledir: 
nuyor. Sonra nişanlısına bir işa- FRANsts VlLFORD TAVER
ret vererek kalkıyor; dı~arı <:Ikı- ~1ER (İNG1Ltz). 
yorlar. Orada buluşarak, ne ya- Çipendeyl, lburaya kadar an-
pa<>.aklarını kararlaştırıyorlar. !atmışken, sözünii kestim. Ça· 

,Çipendeyl papası takip etmek ney ile ben, yazıhanemizde bir
istiyor, nişanlrsı da Yahudinin <.'Ok kimselerin mesleki tercüme 
pcşin<Wn gLtmiyc karar veriyor. hal'cıi bulunan kitaplar almışız· 
Derken. üç ki§i lokantadan çıkı- dır. Kütüphaneye giderek papas· 
yor. Pr~n.~ ve Yahudi , papa.sın lam ait tercUmei hal kitabını 
elini sıkarak ayrılıyorlar. Papas buldum. Maksadım, şu Jt'ransis 
aksi istikamete do.i:TU yürüyor. Vilford denen adam hakkında 
Çipendeyl papası. nişanlısı da ö ne yazıldığını öğrenmekti. 
tekileri takibe başlıyor. Aradığımı buldum. Bu ada -

Papas "Büyük Santral oteli'' mm şimdiki halde hiç bir büyük 
ne giriyor. Paltosunu. şnpkı:ı.sını veyn küçük kilisede vazifesi yok
hizmetçi <10cuklara veriyor. Bun muş. Bir vakitler, yani 1914 -
dan anıa.~ılryor ki papns o otelde 1918 harbinden ve Rus ihtilalin· 
oturmaktadır. 1 den önce Pctres.burgda İngiliz 

Şimdi Çipendeyl lbir şeye mc· kilisesinin başpapası imiş. O z.a
rak ediyordu. Ot~ıin •olru def· mandanberi herhangi bir kilise
terini görmek... Bunun için de de vazife aldı~ına dair bir işa. 
yeg!ne ~re. otelde bir gece kal• ret gbrülmüyordu ve bu kitapta 
maktı, İçeri girer. Yazıhaneye verilen son adres İngilterede de. 
gider. Bir oda kiralar: parasını ğil de, Fransız Reviyera.'sında, 
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I<.. ızılag haf ası 
Kızılay haftac;ı Jclnde~iz. ö~ le> 

t>anıyorum, ki hafta, bu mübarek 
Şefl<nt kaynnğınm derin mn.nu.smı 
C'n i)i anlsynNığımız ~iinlerc ru t-
1adı. 

JUcdeniyet.ln göbeği olnıı, üstun
de Hmln, tcnnln, sanntın JıuliLsa in. 
s:m zeki Ye iradesinin ynı at tıj;ı 
biitün i,)i ve ~Uzel ~eylerin ) U!,· 
:.c•ltliği A uupa, temellerinden snr. 
sılıyor. O ~n, rı!amur, zengin n• 
mcsud diyar, toimdi harabeler, l.bl 
.)'J!1ınları, me1.arlnrla implmıdı. 

Mnns, A.kdenb:, atlnntik, l.J:ıltılı 
ı.ıılnrı dclinmi' omurgalar, do;,ıımı-; 
tclmelerle doldu. Diıı1crcc metre 
derinfül<•rde seren onnanlnn ) ült
~eliyor. 

A \'rupayı tutuı,ıtunın harp. sndc 
bu fclfüwtlerl doğurmakla da knl
matlı. Bu toıırnklar ilstilnde, yüz 
elli milyonluk heılbnht bir yığın 
\'Br. 

nau ık kl)'ılanmlnn, Karndeniz 
kumsnllnnna knclnr uzanan ark 
cephesi ise, ycl");iı.ıinUn t>imdiyc 
kadar Jılı; ı;örmcdiği lılr snvn5 sah
nesidir. Üı; yiiz milyonu ~CCl'n bir 
knlnhıı.lığın knnı, cıını, malı, nim 
t.erl, göz.) :ı51 hurndn nJuyor. 

Jiol'lmnı; silfıhl:ır, dunn:ıd!ın bu 
bliyült kütlenin l.ılrildircli'~lcrini 

) :ıhıyor. Harcanan petrole Çmyular 

ıJa~ :uımnz oldu. İn anlığın damar. 
ları toprağın gör...,u bo~nıyor. 

İhi senede, lkJ yüz yıllık ihtiyn· 
cmuzı knrsılıy:ıCllk lmdar ~ok lıar. 
caılık. Yarın iliıhl:ır aşınnC'nk, kol
lar .)·oı·ulncak, yürelder ... oı:;'1lyııcm. 
ic:imi1.j ynlmn hınç, kin, ihtiras 
dinec<'li. l•'nkııt ı;idenlcr erl gcl
miycccl<; :ıketl:ır iJ llı~5miy~cck; 
ol•süzlcrıc yet imler:n gözya~ları 
kcsilmiyccelt. 

".i{ızıla~ ... ı, i~tc bu kanlı dekor 
içinde nnıyomz. linrn gtin dostu, 
~·araların merhc>mi olan bu !mramı 
her \'akitten daha iyi anlıyor ,.c 
her ,·nlıHtcn clnha c:ok ~c,•i:·roruz. 
7.ıelzC'lelcr, :yangınlar, u ba.slrnıla
rı, bul:ısık lıast.nlıklar. hnliısa ln-
anlığn ız.hrnp ,·eren m·leri yns:ı 

bo[~.ın ui:'llrsıız neler \a.rsa, bunla· 
rm lm~ısında ~imdiye kadar hep 
Kız.ılayı gördük. 

Fakat füzıln~ ın ~"Urt ~uhtn~la. 
rın:ı <ln~'lttığı ~ ardımlar, yerden bit
m<'z. rızılayı, usta blr nazım, be· 
ccrlkli hir t <.'Sldlü~ı mevl,iimle bı
ra'ulım. Gelirini, camlan gönUl<lcn 
ltopma bir e\ ide temin etmek bizr 
ılüscr. nu ı;elir, ne kndnr genişler, 
çoğnlır, ltnbanrsa, mcmlckeUll fe
laket de o ni"bctte ck~llir. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

ı_G_o_N_D_E_N __ G_o_N_E_ı 
Ra v o 
A J)J üstünde... "okumak" 

değil de, "konu3mak''! .. 
İyi konuşan insanların aramiz· 
da ne bilyük tesır yaptığını bi· 
liriz. Sözleri özlü, dolgun, dil· 
şi.indürücü olup da, iyi konuş
masını bılmiyen bir adam, din
leyici bulamaz diyemem amma, 
seve seve dinlenmez. 

Mekteplerde iyi konuşan öğ· 
retmenier daha çok ı~uvaffak 
olmuştur. Siyasette iyı konu· 
şan particiler, da.ha fazla ta· 
raftar kazanmıştır. Sahned:; 
iyi konuşan aktör. sohbette 
iyi konu~ zarif insanlar lıa
tırada iz bırakır; aranır, tak
dir edilir. 

Radyomuza gelelim: Ncşriya· 
ta ilk b~~ladığı zamandanberi 
programlan arasına "konuş· 
malar" da katmıs olan Ankara 
Radyo-unda, - itiraf etm~i 
ki - bazı "konuşmalar" kıraat 
okumaktan farksız kalıyor. Ya .. 
oılan konuşmaların mühim bir 
kısmının hatüı. hepsinin bir ka
ğıda bakarak yapıldığım bili
yoruz. En sağ1am usul de bu· 
dur. F~kat bize o hissi verme· 
mek Hlzımdır. Adeta. konuşur 
gibi hareket etmeli ve bu su• 
retle kurcalanan mevzuu ı:;onu
na kadar dinletmelidir. 

Hem radyoda !tağıdn baka
rak konusma yapan hatibin, 
halk içindD kürsüye <:tkanlnl'a 
nisbetle mükemmel bir nvanta· 
jı da vardır. Kimse onu görmU· 
yor. Binaenaleyh, pe.kfı.lfl, irti· 
calen söylüyormuş tesirini bı
rakabilir ... O halde niçin miha-

Menton şehrindeydi. 
Çipendeyl hikayesine devam 

etti: Otelde bulunduğu müddet· 
çe papasın harekatını göz altın· 
da lbulundurmuş. Fakat pek bil· 
yük bir §ey o!mamıs. l>apas bir 
iki defa pipo içmiş; bir bardak 
viski yuvarlamış; akşam gazete
lerini okumuş ve yatmıya çık
mış. 

Ertesi günü kendisini kahval
tı masasında tekr;lr görmüş .. 
Gavct memnun bir vaziyettey • 
miŞ. Bırakmış. ge1miŞ ... 

Bundan anlıyoruz ki papas 
\Tilf ord Prenses Snrent.zof un ~k 
iyi bir arkadaşıdır. Bir vnkitler 
Rusyada bulunmuş, şimdi ise hi.:; 
bir iş yaptığı yoktur. Fakat 
Rokkaboni lokantasında Pren· 
sesle buluşan ve sonra beraber 
giden Yahudiden ne haber? .. Çi· 
pendeylin ni§anhsı Fani Plat'm 
talihi yokmuş. Çünkü Prensesle 
Yahudi biraz beraber yUrüdük
ten sonra Yahudi bir taksi rağır
mış. Prensesle beraber içeri wr· 
mişler, ve Fani ikinci bir taksi 
c:a~rıp içerisine bininciye kzdar 
gözden kaybolmuşlar ..• 

Bu raporları dinlcdilcten bir 
müddet sonra Çaney ile beraber 
yazıha.nemizde yalnızdık. ~:ı-rşı· 
lıklı vaziyeti ~özden seçırıyor· 
duk. önümüzde üç şahıs vardı. 
Bunlardan başlıcası Prenses, ih
timal bir vakitler Rusyadan ta
nıdığı bir Jngi1iz papasivle arka· 
daşlık ediyordu. Üçünc;i şahıs 
da, zengin ~ir Yahudi. 

(Devamı wr) 

us a arı 
niki bir okuyuş tarzını tutu· 
yorlar? Daha önce bir prova 
ya.pılmıvor mu? Bizce pek mü· 
him mevzuiarı da ihtiva eden 
radyo konuşmalarım sonuna 
kadar dinlene!:ilir bir hale sok· 
mak için konuşma çeşnisinden 
her halde mahrum etmemek la· 
zımdır. 

Radvo programlarımızın çal
gı. türkü ve te.mEilden hariç kı
sımlarını yüzde yüz dinlete bil
mek için, bu tabii ve en cnzip 
propaıı;nnda sırrını e'den kay
betmemek kat'i bir zarurettir. 

1-1/KMEJ' MUNJR 

1 KllA HABERLER J 

~ Ticaret Vekil! Mllmtaz Öl<mcnin 
bugünlerde §('hrimıze geleceği hnbcr 
alınmışbr. Vekl1, burııda tetkiklerde 
bull!I18caktır. 

lf. Vali ve Belediye reisi Doktor 
LCıtfl Kırdar dlln snbab Bcykoza gi· 
derck, Beykoz fid:mıığını ,.e kazanın 
yol inşaatını tetkik etmiştir. 
~ Vlll!.y~t bıı.yvıuı sergilerinden 

Çatalca hayvan SC!"!'l.ııı dUn sabah a· 
çılmıştır. Serginin ııı::ılma töreninde 
\-Utıyet namına vıııı muavini Ahmet 
Kınık bulunınu~tuı 

lvırmı vı evvelkı Vakıl 
ıs Uirtı;clt~rın 921 

Refet Paşanın 
Hilaliahmere mektubu 
MUdafaaı Milliye \'ekll1 Refet PB§a 

mühim miktam b.'lUğ otan son yar. 
dımlan ve lıedly!'lt>rı Uzerlne HllAll· 
ıılımcr Ankara murahh:ı.mna §U mek· 
lubu göndermiştir: 

"Hasta ve mccruhlıı.rmıız için sev .. 
gıli HılD.Jlahmerlrulzin bu defaki hedl· 
yelcrln! b!lü.ren m"l:t uplarmu:ı ne ka 
dıır derin bir meserretle okudum. ~ 
mana knr§ı Saknry~ boylo.rmdn VU. 
cuUarlyle siper y:ı.p:ı•ı mecruh gazlle· 
rlmlz bu az.?. yardımın şükran hatı 

ral:ınnı cvltıtınrınn naklcdoceklerdlr. 
Askerlilt haynt.ımın sov!nçU ve keder. 
il gtlnJcrinde Hlll\llahmf'rin cfkaUl 
elini dalr!la clC!II tekt'nkre yardım 

eder, gözyıışlnnnı 15llcr gördUm. 

K.zı ım<Ja 
ALl\IA!'L\l. ~·~lt~ :1',iHİA'l 

v.mu, tı.ıı.m 
Lcındm, 7 (A.A.) - ı..ondra.nm sn. 

IA.hlyeUi mab.fıDcrlnde söylendiğim• 

göre, Kırımda Pcrck'.>! berzahında, Al.. 
mnnlnr ciddi attır zaylat vermişlerdir. 

Bir fırka Alman ns .. Erlnin oldutu 
yerde jurduru!.nuş, YcnC>sclk şehri 

civarında Rua do:uı.ıımnsı bu fırkaya 
karşı harekete geçml~ ''C fırkayı gc~ 
Ölçüde tcvklf ederek acır zayiata ma.. 
ruz bırnlcmıııt.:r. 

Bulgar gazetecileri 
şark cephesinde 

Sof)D, 7 \A.A.) - Alman ba§ku • 
mıındanJıg-ı tarafmdtı.n, ~rk cephesini 
Ziyarete davet eoUcn Bulgar gazete. 
c!lerl, bu sıı.!.rab, Be.gar mııtbuııt m~ 
dürU refakatinde, Alwanyaya hareket 
ctml§lrdlr. 



... 
g 

nıeı er e 
sr· ca ardım 

mi? 
\'n5!h-ton, 7 (A.A.) - Ünitcd 

pres: 
Corctn.vn Universitesl rektör mu

avini olan ve d"ni mnhfellerde bii
yilk bir nUfuz sahibi bulunan M. 
Edmund Vnlş, dtin §U beyann.tta. 
buhınınuııtıı.r: 

SovycUcr B"rl"ğinin ödünç ver
me ve kiralama kanunundan isti
fade eden memleketler arasmn ka
tılm&Sı için temel §art olarak Rus_ 
Jada din bUrriyctlnin lüzumu Uze
rinde rero.r etmesini M. Ruzveltten 
lstiyeeeğim. 

SovyeUcr Birli{;'i anayasasmm 
din hUrriyetlni derpiş ettiği hak -
kında Lozovs!d tnrnf"ııdnn yapılan 
beyanat yalanda- ~·e sadece Rusya
da. din hUrriycli bulunduğuna dair 
Ruzvelt tanıfmdıı.n beslenilen il -
mitlere bir cevnp tef"·,:ı ctme~te -
dlr, Sovyetler bunu fiili ·atta gös_ 
termeli ve ynlıuz sazıc iktifa et -
memeJid:rler. 

Ruslruın, memlektlerinde dhı 
hürri:rotine 1ngiltere<le, Belçikada 
Ne Çekoelovn.kyada olduğu kadar 
bllyUk b:r ehemmiyet verildiğini bi
ze fi.ilen isbat etmeleri Jô.zımda, 

Sovyet demiryollar 
şebe,<esi 

a:vet iz 
Beni, 1 (A.A.) - 'Iribun dö Cenev. 

in llerlln muhaılirl Eovyet demir 
70llnrı §Cbe:rnslnl.!ı kUayet.slzliği ile 
kolayca tecavaze mn.rıa kalabllecek 
bir vaziyette bulunmAaının gerek Sov 
yeUerl, gerek Almaz:!nn mU,kUl bir 
ınevkide bırakmakta olduğunu yaz • 
maktadır. Muhabir diyor kl: 

Sovyet demiryolla!"! §ebekesi. sev • 
.WceY§ ilca ıtmc. telı.E tUI edecek su • 
rette vUcude <ı:etlrUmtştlr. Hatlann 
ekserlsl, ııar.ı.:~ gart-.ı mUtevecclb 
Ur. Çl!te hntlarm p,;<t az miktarda ol 
msaı da bUyUk bir m~klll arzetmek,, 
tcdlr. 

Filvaki tebekenln yekQnu olan 
SG.000 kilometre yoldıır. ancak 26 bin 
kilometresi çl!tc hnU:urr, Sovyetlerin 
zararına olan dlğe btı mU:ıkuı de 
malik olduı<~cL-:ı ıokorı oUfler mlkta • 
rmm p~k n.ı: elmasıdır. Sovyetlerın 

ınnllk oldukları lokon c ıificrın adedi 
Almn:ılarfo:<lnden ancak 1300 tane 
tazladır. Hıuouk~ A!uııınların oımen_ 

diler hatl:ırnıın tulu 3.> bin kilometre 
noksandır. 

So\'Yet mnklnelerir.i:: diğer blr matı. 
:ı:uru da modem bir ııurette lmat edll.. 
mı~ oımalnrrdır. Sovvetıer.n omnibüs 
trenleri, aza:nl :.o vey&. 40 kilometre 
cilratıo gitme tle:llr. Bu sürat ise Av. 
rup:ıdakl mar§anılli: treı;lerinln sura. 
t1n.ln dunund:ıdır. Bö)l~ bir bctaat, 
Jı.n.rp zı:.mıı.nm1-. me;ı.m neticeler tcv. 
ıtt eder. BUhassa. tren kafileterlDJ 
Jıııvn hUcumıann.-ı pek fazla maruz 
brraktr. 

Alman tayyaretertı:ln bofllca gay. 
retıerinden blri trenlerin tahribidir. 
JBerllnln aak~rt mıUıtıflU, hava akın • 
ıarmın Lenlngrııd • Murmanak hattını 
tıı.mnmiyle b!oke ede -ek !lim&J ben:&. 
hında tııhaıı~t otmlıt olan Sovyet kt. 
taatmm 1qe i§ler:lnl bozmuş olduğu 
!n11tnlcnsnu 5erdctmek1.edirler. Bu kr. 
truı.t.:n vaziyetleri kış mevsiminde da. 
ha berbat olP.caktır, ı.irıı o zaman kar, 
:ıroskove. ile Arkangcıık ıı.rnsmdak! 

:mtııuıkalO.ta mani ow.t.aktır. 

Trlbun d6 C neve'n'" muhab!ıi. ne
tice olnrak, dlyt'r Kl: 
Aynı mUtenass11ın.r. elde etmlş ol • 

duklıın mUteııakı.s me~tmattan dolayı 

1ran. Kalk.laya hattırm kıymeti hak. 

Almanya ile İngiltere 
arasındaki 

.s~aların nak1i 
n1amkiin o:ınadı 
Bcrlin, 7 ( A.A.) - Ya!'I res

mi bir kaynaktan bildiriliyor! 
İngiltere i'e Almanya arasın

da ağır yaralıların değişimi hak
kında yapılma!<ta olan diploma
tik görüşrr.eler, lngiUzler tara
fmdan vaktinde nev·vel yapılan 
beyanat ve bu ba. ·anatı takip e· 
d~n basın mücadelesi yüzünden 
ani olarak güçlükler çıkıncaya 
kadar ilerlemiş ve müDbet bir 
m3hiyet almıştı. 

1,500 kadar yara'ı İngilize 
karşı 500 kadar yaralı Alman 
Alman değiştirilecelrti. Alman· 
ya, göz altına alınan kadın ve 
<;ocukların dağiştirilmesi hak
kında 1490 da yap·lan an'aşma 
üzerine her iki taraf için de mem 
nuniyet verecek bir tarzda mü
savi miktarda değişme yapılma
sını teklif etmişti. 

Bazı teknik s~o:?plerin halli i
çin telsiz vasıtasının kullanılma
sı imkfuıı hası' olmuştu. Fakat 
!nciifizler bu vasıtayı propa"an
da maksadıyle istismar etmişler
dir. 

Almanyanm, lngilizlerin vak· 
tinden evvel beyanat yapmakta 
olduklarını tesbit etmekte ve 
dip'omatik .görüşmelerin henüz 
bitmwiğini bildirmek için yaptı· 
ğı resmi beyanat üzerine İngiliz 
radyosu bu şartlar altmd::ı. hasta
hane gemilerinin limanı terketle
miyecel:lerini heyecanlı bir li· 
sanla ilan etmiş, aynı zamanda 
da tngföz basını telsiz mesajla• 
riyle görüşmesi teşebbüsünün 
Almanlar tarafından alındı~nı 
ve Almanyanın bu insani hare
keti muvaffakıyetsizliğe sürük· 
lediğıni iddia teşebbüsünde bu-
1 urunuştur, 

Lona"tra, 7 ( A.A.) - Alman 
radyosunun bildird!ğine göre, 
harp esirlerinin değişmesi mü
zakerelerine diplomatik yollarla 
devam olunacaktır. 

Londra, 1 ( A.A) - Siyasi 
mahfi'lerden ö~enildiğine göre 
İngiliz hükQmcti, hasta ve yara· 
lı harp esiri değiştirmesinin gir
diği çıkmaz hal:kmda bugün re:.;· 
mi bir beyanname neşredecektir. 
Değişim mcsı:ılesi şimdiki çık

maza girince İngiliz radyosu mü
zakerelerin kesi 'dii!i hakkında 
tafsilat vermiş ve Almanya ta
rafından 1939 te!Ilmuzunda im
za edilmiş olan Cenevre anla"• 
masmın bu gibi h:ılierde takip 
edilmesi ciabeden hüküm~erini 
zikretmiştir, 

Anlaşma hUkümleri mucibince 
muharipler, aihr haEta ve ağır 
yaralı han) esirlerinin riitbe1 ri
nc ve adedine b:ıkılmaksızm bun 
!arın vurtlarma iadesi icabet
mcktedir. Binacna1cyh aynı mik
tarda harp esirlerinin deği~til'il
mesi lazım geldif:i ha.kkmda Al~ 
man hUkfuneti tarafında nileri 
sürillen iddia vaktiyle scıh~stçe 
kabul etti;n anln.~a hüküm1eri
ne nykmdır. 

Londra, 1 (A.A.) - R6yter ajan. 
smın Nevhav;ındekl n.u:ıabiri yazı 

yor: 
Birlncl de:~cedc ı: rı.JQl veya hasta 

.Almıın esirleri, bugün, .Ncvha.vende~I 
ho.stane gemııılnde dbı-C:UncU günleri. 
111 geçirmektedirler. liunlar bir parça 
sabtrsız1anıyor.r.r. Hr.reketlcrinln bir 
bıışka gUçlUkden doıı.yı tehir cdildiğl 
hakkında bu rabah vc•1len haber, bas. 
tnne gemaL·lln Nevlıa,·cnde UA.nlhay~ 
kaımalo.n icap edce<·ıti dUııUnccsile, 

yarıılt basta.arı ink!Mn hayale ve 
UzUntUye dllşUrmU§tılı. Bunlardan ba 
ZISt söğmcğo l: ~lam ,, bnzısı kazaya 
riza göstererek gWUmsemeklc iktifa 
etml§Ur. Gemide yer:ne fııallyet eae. 
ri mutfakta:-da görUICyordu. Bu erkek 
ve kndmlo.r, uıemlekeUerlne iade edi1

• 

dikten sonrıı tı.kıbeU~rt ne olursa ol • 
sun, Ncvhav:ı:ıl hatırladıkça bo!bol 
ylyip içtiklc:i o gUıJer1 zevkle anma 
ıı:ın, tnglllz !:ıl\kQmcUııce mllltezem 
olduğu a§ikô.rdır. 

kmda bir ııey ıöy~cmemektedlrler. ı·çel mebusu o··ıdu·· 
Yalnız maverayi Slberya hattmm ki.o 
tayctsizllğlnln aşlkftr olduğunu beyan 
etmektedirler. Ankara, '7 (Telef onla.) - lcel 
--------------ımebusu emekli genemi Cemal 

Fin hükOmetinin 
İngilizlere cevabı 

Me't'Sinli n.It,am geç va.lt:t evinde 
birdenbire ha.sta.lanm:tB, vefat et
mı,tir. 

(VAKiT - Merhum 1873 de 
Mersinde doğmuştur. Eabasl Os· 
rnan Efendi n.dmı1ıı hlr zattı. Jlo.r. 

(Baş tarafı 1 incide) biye m~blnc 1890 da gtrmls, 
Jıailnn yüz f13 U Fin<11r. FinlOııdlyn gl- becı yıl sonra crkfuıı hnrp yUzbn.o;ı
~ml§ olduğu siyn:t taahhUt!crln

1
e sı ·ol:ıral< ı;ılanr,ıır. 1914 de gcne

bağlı kalma.maJtsızı.ıı mUdafaıı harb • mi olmn11 1910 dn dn bir milı1clct 
ne devıım etmektedir. FI.ıılAndlya, ar-ı harbiye n'cznreti \•azifcstnf f:'Ör· 
~ yalrus '>lmadığmJoc b!ıhUyardır mUtıtUr, 1920 de f ... .!Y.J.rfadnn son 
Ye Büyük Brltanya ile sulh mtinaae· Osmnnh meclisine mcbruı seçHm=si 
bcUerl muh:ıtnza et.r.(k isteğindedir. Uzcrine tC'lmUt olmueı, BliyUk l'ıJil
Şlmdi Finlludlya, SovyeUcrlo mUco.o lct ?'.lcclisl birlr~ı devresinde <;alı-,
deleıılnde yalnız oımadıgı için mi dU.:r ı nutıtır, Iiondisine rahmet diler, 
man nddcdll?cck. FirllAndlyıı hUka- meclise ve nilesinc tıı.ziyciler ım-
mcıti !Junu OJılayamıyor. nara..) 

VA KIT 

Tarihi cam!lertniz A 1 man 
teb~iği 

(BfMI tarafı 1 incide) 
pıı~a. Tekeli Mehm•ıtııaşa, Koca.elin
de Pcrtevp:ı:J!l, K<ın}•a Ercğllslnde Ulu 

camı. Ceyhuıda At>dilıltndirnğa cami- (Ba.<J trırafı 1 tncidt) 
Ieridlr. l3unıardıın b'.l yıl lAmlrleri bit· ningra.ttaki askeri tesisata hileum 
mlyenıerln llerlkt yıllarda tamamlan• etmiştir. 

molarına ç:ııı~ıl:ı.ı:aktır. lngitlereye karşı mUcadelede 
Vakıilar umum mL1\lr1UğU bu işle· ea.va.ıı tayyareleri, 6-7 ilkteel'in ge_ 

rin y:ınında vakıt:ıırı.nıızın yüksek de· 1 ecsi liman tes.i.sntrna hlicum et
ğcrinl ve 6n~mln! ge!lçlerimlze ve bil· mi!;llerdir. 5-6 ilkteşrin gecesi ~U
tUn dUny:ı.ya t:ın?t?ns~ için devamlı vey§ Hmamna yapılan lıııvıı hücu
bir surette neşrıyatt~ bulunmakta vo muncia tam is:ıbctlerlc ceman 10 
bu sahadaltl cıı.lı{me.!arr dıı gün geç- bin tonilô.toluk hacminde iki tica. 
tikçe gcnlştpmekted!r. Bu yolda geçen ret gemisi ba.tırılml§t·r. 
yıllarda yap•.rğıır:rz neşrlyatn illlveten Bundıın başka iki bUyilk g~.!lli 

b:ı yıl dn Tlırlc gUz(!ı sıı.natlan çerçe- hasara uğtu~ • .mıştır. 
vemiz lçlndeı yer alım "Siyaket,, ya.' Dü~mnn ne geee ne de gUndUz 
zısı hakkında ı:ı1r csn çıkardığım~ Alman topra.hlıırı Uzerlnde uçma -
gibi, lzmir Fu:ırı mUr.asebctiyle do mı~trr. 

t:vkııflc.rımıza alt bir de broşür çıka- Lor.clra.da söylendiğine göre ikin 
rılmıştır. c~ hamle Vnlday dağlaruım eenu. 

Bunlardan b:ışkıı. önUmUzdckl ay· bunda ba.şlamıştır. Bu hareket nok 
la.rda da "Esk! yazıları okuma ana:.. tasrmn Kholn olması muhtemeld'r. 
tarı,, adında bir ldtnp ile iki numara!J Alm:ınlar nyru zamanda Harkof is
valcıtıa.r dergisi çık;ı.rucağız.,. tikamclinde de kuvvetli bir ileri 

URALDA 
(Baş tarafı 1 incide) 

rada tutunulmağa muvaffak oJun
mu~tur. Kiyefin dUşmesinden ı:on
ra Rusların çok gilç nnlar geçir • 
dikleri ve Almanların iddia ett "Lrf 
kadar olmamakla beraber insanca 
ve m:ılzemece kny:pln.ra uğrııdrkla. 
n itiraz götUrmez. Ancak çok iyi 
bir kaynaktan öğrendiğime göre, 
Ruslar cenup ordularını yeniden 
toplamağa ve kuvvetlendirmeğc 
muvaffak olmuşlardır. Bunun neti
cesi olarak Almanların Kırıma doğ 
ru olnn ilerleyi.~l~rl muvaffakryet
s"ziğe uğranıttıtır. Krnrndaki du -
rum blç bir yaltm endişe uyandır
ma.maktadır. Poltnvanm düşmesin 
den sonra Harkofa yn.kla§mn te • 
~ebbtisleri de kati olarak durdurul
muştur. 

Ruslar.n eimdlyc kadarki en eH· 
di cntlilstri kayıpları madenlerin 
ve çelik fabrikalarmm çoklukla bu
lunduğu Kr.ivoyrok ve Dinyepe. 
petrovsk nı.ıntakalarıdrr. Fakat 
itimada değer bir kaynaktan öğ _ 
rendiğ"me göre bunlnnn yerini tut
mak üzere Uralda kurulan fabrika· 
lar hızla geli1'rnektedir. Bu geliş -
me itli.fi miktarda geli§inceye ka • 
dar İngiliz - Amerikan yan:lı:mı -
ıım bUyUk ölçtlde yapılmam birinci 
derecede chem.mlyetli görUlmekte. 
dir . 

Kıştan evvel daha bir kaç çetin 
darbenin vuku bul:nasr muhtemel 
ise de gerek Leningratta gerekse 
cenup bölgesinde §lmdlki vaziyet 
umumiyet itibarile cesaret veri -
cid'.ır. 

Muhtekirler 
(Ba., tarafı 1 incide) 

şehrimize P,C~irllml§ bulunmakta ve 
maliyet fiyatıannm ''asıı.tt 200 k~ 
olduğu anıa~ııır.aktadrr 

ltlARAUN.4. l\JESELEst 
Bakkalları!'\ f:lcrll:atörlerden paha

lı aldıkları i•;ln pt'rt!ktnC?e maknrnayr 
narktan yU1'seğ'l sattıkları yazılmıır 

tır. Bu ı;;ıln yıırmki murakabe l:omlı:
yonu lçtlmaında g6rc,meceği anla§ıl
maktndır. 

BEi'OÔLUl\"'D~ MVRAKABE 
ŞUBE~t AÇII.IYOB 

Fiyat MUrakabo bU,.oau şenlği Oa· 
küdarda açt!an büro tUbeBlnln faaıı. 
yetini na7.arı dlkknte alarnk Bcyott
lund:ı da bir ~ıoo tc:mağıı karar ver 
mtııtlr. Beynt,ıu aıtlrııkabe bUrosu U& 
ktidard:ıkl lfJbe gibi telefonla merke
ze bnğlr ola~ktrr. 
Beyoğlu tıtlro!IU, 10 Teşrtnievvelde 

açılacnl<tır. şıa.~1Ult bUro, Beyoğlu 

kaymakamııtmd~k' dıı.ircslnde çalışa· 

cnktır. Beyo~lu §'Jbe~lnln işlerinin çok 
oıacağı to.hm!n e1ilmektedir. Bundan 
dolayı, B~yutlu 11ubesl için Uerde istı
tade edilmek uzc .. -e ':lir de bina aran
maktadır. 

Çin -Japon harbi 
(Baş taraf' 1 incide) 

şehirden muntazam bir §ekilde 
çekildiğini ve Şenşovun civa
rında mevzilere yerleşerek Ja
ponlarla muharebeye devam et· 
ti,ı{ini bildirmektedir. 
Ş:mşov etrafındaki Japon kuv• 

vetleri 30 binden fazla tahmin 
edilmekte, bundan başka Japon
ların 100 tayyare ve 80 kada:
tanka malik o'dukları zannedil• 
mektedir, 

Çıınking, 7 ( A,A,) - Çin ~
rousu sözcüsü. Can!c<!yşek ordu
larının 5iddetli !bir karşılık taar• 
ruzuna ı;eçerek lşanR'a girdikle
rini va bu 5(lhirde sokak muha
rebe1erinin devam ettiğini söyk
miştir. 

hc.reketi yapmaktndırl:ır. 
Leningrat Uzerine yapılan bas • 

kı gev§emiştir. 

B~rlin, 7 (A.A.) - D.N.B. n1n 
askeri kaynaklardan öğrendlj?inc 
göre, Alman hnva kuvvetleri, G-7 
ilkteşr!n gecesi, ilk deta olarnk 
Don nehrinin Karaden"ze dökUldU
ğü yerde bulunan rnUhlm Rostoz 
lımnnını bombardıman etmiştir. 
Hücum bilh:ıtsn eslihn, fnbr'Jmla
rmı hedef almıştır. Rostoz. yalnız 
bütün Donetz havzası için bUyUk 
ehemmiyette b!r liman değild'.r. 
Ayın zamand3 makine, vagon, oto. 
mob'.l ve traktör imnlatı için mU
him fabrikaların da bulunduğu bir 
mahaldir. Sovyetleı-in muharebeye 
ievamı için bu derece ehemmiyet
li olan bu eehir, bu ilk hava altını 
ile, Alınan hUcumlnM darisci iç!ne 
(:İrm :Ş bu 1 wınıak tadır. 

HID tayyare dü5UrUliU1 
Berlin, 7 (A.A.) - 6 illiteşrin_ 

de Alınan av tayyareleri hava mu
lıarebeler:nde 32, tayynro tahrip 
topları da 16 düşman tayyaresi 
düşUrmUşlcrdir. Tayyare meydan -
!arma yapılan taarnızlnrda dn yer
de beş tayyare tahrip edilmiştir. 

Demek oluyor ki 5 ve 6 ilkteır 
rin tarihlerinde Sovyet hava kuv
vetleri ceman 1G9 tayyare kaybet 
m:şlerdir. 

ovvet 
tebli~i 

(Baş tarafı 1 inf'idc) 
Londm, 7 (A.A.) - Moskova_ 

ya karşı yaprlıın Alınan taarruzu 
sabah gazetelerinin ba§lıca mevzu. 
unu teşkil etmektedir. 

Taymisin askeri yazıcısı di
yor ki: 

Şiddetli Sovyet mukavemetine 
rağmen Alman taarruzu §imdiden 
bilyük terakkller kaydetmiştir. 

Ta:ırruz Moskova istikametinde 
yapılan iki hamle ncklinde jnkf53f 
etmektedir. Sağdan yapılan hamle 
~ok kuvvetlidir. Bu hamleye Smo· 
len.sk'in 75 mil cenup doğusunda 
Roslav çevresinden baelanmıı;ıtır. 

Soldan yapıla.n hamle de tama -
miJe birinciye benzemektedir. 

l\loskovıı. 7 (A.A.) - 'Ills ajan. 
sı, b'..ri motörlil fırka, d "ğcrf tank 
fırkası UçüncUsU hava dafi fırknsr 
olmak üzere üç AL'llan fırkaSJ, ee. 
nubu garbi bölgeelnde bozguna uğ
radrğrru, 5.500 düşman askerinin 
öldllğünil haber vermektedir. 

190 TANK, Sl TAYYARE 
l\loskova, '7 (A.A.) - ünited 

Pres: 
Kr:ısnaya Zvezda gazeteein!n 

yazdıf;'1Ila göre mareşal Timoçen
kon un tuttuğu merkez cepheslııin 
bir çok kesimlerinde eiddetli mu
harebeler olmtı§tur. Ruslar bütUn 
ta.arnızlan pUskürtmUşler ve 19i> 
tank, 31 to.yyare ta.hr1p etmlşlcr
d!r. 
ALMAN TAZY1IU ÇOil: ŞİDDETLİ 

Londra, 7 (A.A.) - Anlaşıldı
ğına göre, Alınan taz}ikf Moskova 
istikametinde §iddetlenmekte ve 
Len·Lngratta ise v.ayrftarnakta.dır. 

Filhakika Berllnin MlAhlyetli 
sözcUleri, dün ecnebi muhabirlere 
Len"ngrat bölges'ni ikinci plAnn, 
Smo1ensk bölgesini !3e birinci pla. 
na geçtiği kanaatini venneğe ça
lı§m!§lıırdır. 

Leningnıt müdafaası 
l\loskova.. 7 (A.A.) - TM a

jansının bildirdiğine göre Lenin • 
grat etrafında Sovyet piyndcslnin, 
topçusunun, tayynrelerinfn ve 
truıklarmın yaptığı mU.~terek tanr
ruzl:ır Almnnlara ağrr zaylnt ver. 
dirmiştir. Almanlar ınlld:ıfaa vazi

Ruzveıt 

Mühim 
şahsiyetlerle 
görüşüyor 

Londra, 7 (A.A.) - BugUnkU salı 
gUnü bltaratl•k kanur.u hnkkmda gö. 
rilşmck Uz~:.-iı Ruzve!tln kÔngre ltder. 
!erile mutasa;rvar ola:ı tclA. :1t1sl mu. 
nasebetile Taymls gn?rtcs!, ba,.ımıaka.. 
leslni Aa.-erıkarun harp muvacehesın • 
deki hattı ruırekctlııf' tahsis ctml§tir. 
raymis cilyo,. kl: 

Manevi :ne.sele, h::.lledllmtııur. Amr. 
rikan devıct re!slnL nnzan dlkkaU. 
nt celbedebll'?Cek hiçbir siyası hasım, 
Amerikanın Avrupa fbtlltlfının neta.. 
ylc!ne bigO..,e knlm!l.ıı: dnvaımıı saha.. 
bet etmectiği gibi mihver devletleri • 
nln zaferin~ C!e lltlzam etmemekte • 
dir. 

Strateji bahsinde en<ıınumumiyo, 

ikiye ayrılmıştır. Bazı ldmseler, Ame. 
rikanm e::ı.ııyetlnln pr;siI ve korun • 
mağa istinat etmesi ıuıumuna kail oı. 
maktadırlar. Bunlar lD!lrat pol!tlkaaı 
tarıı!tarıandt!'lar. l:S&2.!lo.rı da muka.. 
bele tedb!rlerl "lmak lehJndedJrler. 

Amerikan devlet TE !.91, A tıas Ok • 

yanu.su ocyannameııtc memleketlnJ 
Hıt:er:zml d'!virmek ısUycnlerle bern. 
ber yapmı§t:r. Bu ga)t1<:rln tnhcıkkuk 
sahasına ısa.ini hcnttz rcsedllmcmJg o. 
lan bitaraflık kar.un:: ı:ktı.ı etmekte. 
dir. Du kanun, Amull\anın hareket 
scrbcstıslni ttıhdit etıı.clctcdlr. Devlet 
relst, kendi şalı& barelcetl ile Ame • 
rikayı harbe slırl\kleınek i&tf'mi§ ol • 
mak ithar.-ı~na roarıız kalmamac-a ça,. 
ıışmaktadır. Faka~ tcjbJt ctm!o oldu. 
ğu zann.?dilt.?:ı r.ınh'iı:t hedeflerin A • 
merikan mlll,,tlnl"l kııhlr bir el<Serl • 
yetinin tasvıbine iktiran etmesi muıı.. 
temeldir. 

ingilterede 
Yeni J:.ir !ip~e tayyare 

yapılıyor 

Londra, 7 (A.A.) - Kral ve kraıtçe 
dUn, bomb:ır<lı.nan St rvısı b11§kuman. 
danı Pclrs.?i:ı refaklltinde, hava ımv. 
vetıerl bom~ıı.rdıman ıervlsine merbut 
bir istasyonu ztyarctı-erl esnasında 

"Kırlangıç gil>t havaya yükscl<m., 
yeni tayyar.mm tecrübelerinde hazır 
bulunmuşlarilir. Bu tuyynre, alçak 
tan uçarak, bu lstnayonu bombalama 
tecrilbesl ysp:nıştır. 

0

Pl1ot, mUteaddlt 
defalar, aşağı doğ'r.ı dalarnk blnalııra 
bırkaç metr~ yakıa:M~lir. Röyter a.. 
jansmm muhıı.blrf, bu tayyarenin ynp. 
tığı manevra.lan "helecnn cerici,, dlye 
tavsif etmit,ir; 

-.-0---

Anadoluda ekiın 
başhyor 

Ankara. 1 (A.A.) - Ziraat 
Vekaleti vılayetlere gönder<li~ 
bir tamimle sonbahar ekimine 
ba.rılanmasmı ve eldeki her h"Uv
vetten faydalanmak suretile çok
ça ekim yapı'masını bildirmiş. 
tir. 

Akdenizde fr.giliz 
denizaltılarmın faaliyeti 
Londra, 7 (A.A.) - Akdenizde, tn. 

gillz denizaltı &em'le.-! onb!r düşman 
gemlı;i daha tatırm~ veya clddl ha.sa 
ra uğratmııı?ıı:-dır. 

Fransa i~gal mıntaka
smda tedbirler 

Londra, i ( A,A.) - Paris 
radyosunun bildirdiğine göre, 
Fransadaki Alman işgal makam· 
ları 19 ilkteşrinden itibaren ika
metgahları başka yerde olanlara 
Fransız sahillerindeki yasak bö!· 
geyi terketmelerini emretmişler
dir. 20 ilkteı;ırinden sonra, Al
man makamlarının hususi bir 
müsaadesi olmaksızın hiç kimse 
bu bölgeye giremiyeccktir, 

Eski Çek başvekili 
şimdilik idam edilmiyor 

s -10 .1941 ..... 

İngiliz drıı! •' C 
<denıt 

11 nıihY~r 
enıısı 

g ·ııedile 
torp~. 

totP.b 
Bir itah·nboe.tıtJA 

daha p·; . ) .; 
Londrıı, 7 (J\..:·~ t 

amiralliği tarr.Iın tJ.!' 
tebliğde .Akdenızdc, t,r~ 
misinin dnbS ln~ı: t'~Aıf 
rafndan tor!'·ucner ııJP' 
ciddi surette ll~ 
rllmektcdir. ırınJJll:;. 

"Generali., ftı1 OSU "6 
bir İtalyan torpid 

11115
1 l 

tonluk bir ıaşe gelışl)~ 
batırılmıştır. aır ıı.etl f>PtJ' 
misi ve ttnıyan as 'l~ 
kenll b:ıtırıımıştll"· cıJ.91 
tonıuk blr petrol gt fad dl ı 
taarruzı:na ustrıın'l1'~r ıı'1 
içinde yana ya~0 tcıııl'J~ mlştlr. Ayrıca l'i9 ıc; ~ C:>' 

gemisi torpiUenfll·· 'l'Vr'. 
b:ıs!lra uğram~ll"· •'il rır 
lult iki naıtııyc ;cJll ,,.,. l>' 

rt wntır • gcm!sl ve ? .a ..,_,ı.ıı • .1 
•!'tll-- iT mis! ,keza t7r?• • ı:1l'~e 

lere muhn:t'tl.lk !'.l 
0

11,ç d ~ 
olmu§ ve ,.e tıuıı!Br·..,ı·tıf 

rJw. 
surette hasara uz ıııdeıı 
bu dU,man geın!le~0 .• sJl1 

hakikaten t ııttıt'1• .... ıJ· 
yelle taayytln ede 

!lif .... .. 

-ı;;-g;nı 
L • d' t~~I~ r 1 n is "" oJ• 

Büyük ha \1~ 'b-•1 

manevı·al!l 
""' ( ~.ı\·> Ş:ınghny, 7 · .,rt! il 

dlstanmda ... ınııı.l! , .. ..-.sı: • • ::ı. ... 
va bUyUk m'ldılf::ı ı."t>Cf 
lnGığı Bom~ydııll 

dlr. ırıııel 1 

Mıı_"\evrnl&:' ... 4 b ddet f>· 
ıUr;ıccktır. !:.ı :ll~ 

11 
ıı'cJıt 

söndürme terUtıaU ı.-fi' 
ııUtçUlcr tnratınd:ıll t•~• :111 

ve atı"' larıruı. hUcııml~r ıccl' 
ker nakliyatı ~çın / 

caktır. ~ _lf1 j 

Amerika g~ 
Pana a~ao 

sefet,ııı 
vap iysC fY 
" ) .... 4~ Nc\·york, 1 (;,.>' tıııll 

bines!n!n, Pa 1n!llll :.ıcı~t.ıı' 1 
gcmllerlnln c.l{l.]llnr~0ı:ıııf>",. 
etmek lsteme."11esi ıı•t1ıl'' .ııı 
yUrtiten b!rl~ııık /. 1'~ 
clye encUmenl rc!SI ti 
kl: bit ,,ff 
B~ kar~rın }ı!ı; ~ 

Bltnraflık ~n11~nu!1'\<e 
esU' 1 .ı. gemileri ı:en11 ın tıtl 
-;e o 

sUAhlandırıı'>tıirlZ e:ıı:de 1 
semllcrlmlze. aÇik ~,,ıııı 
sa olsun gldebiıece ~ 
de mUmk~dUI'. ,_t:D'~ 

Konnam. .sırı er; 1 c.ıı' il' 
rlnln, ileride, =.rtı ccır.lttl_,jjl 
aile sefer ct.ınıye ııoF 
pek çok Am'!rik111tııl'1 
cını .söylemi§tir• 

l<~ıe 
Dahil\ye. Y.eı1le~1 
taltif e~t!ff:ır "'ur· 
Anltnrıı, 7 < \ ~ ı;rt _..D°'\ 

kaymakamı sa.de!.~ı.:ı t~ 
makamı ve :tstan 'l"Jtfi ~ 
!)Ube mUdUr vtıtUi j!Jıııft •sJ' 
BllccUt ko.ynuıtanılr:ıı.e! ıı; 
öyUk ko.ymııltaJJ11 1'5c1ı 
ko.ymakamı Ata Jı. t,etı ,ı 
mnluımı Fey%i cı.:n öl ~.~ \ 
mnkamı Hnnnet 1' j,şır 
çusu 1smo.ll HakJU rı}ll'• 
lince taltif cdflıtıi'!~ •ıl 

__.o- 1'' 
lstanbul b_;-~~r~ ~ 

••0ıı ""' 4 ın t.1 ı;ı11 f- ~ 
Anlmrft, 7 <"~·ıı"ıtl1 

t' 
V"ekAleti Hukuk ırı i • J{eıtl~tf ~ 
mat mUdUr :nua"ın ı:ull U 
bulunan tstaL~uı .bU ttt'· 1 
IUğUne tnyln ccuı~1:,_., .to 

__..-fT •• rf ··ııc" . 
Beyoğlu 0.~11> ,,;/ .-ı 

Berlin, 7 ( A.A.) - Sabık Çek 
b~vckili Elias hakkında verilen 
idanı hükmünün yerine getiril· 
mesi, başka bir zamana bırakıl· 
mıııtır. Elias, başka davalar es· 
nasında da ifadeler vermek mec
buriyetindedir. 

Anko.ra, 1 (\ d;ııı r'd 
mahkemesi ftz:ılltl r:oıcrı" 
Beyoğlu UçUnCÜ 

---~-.---

Bir zenginimiz 30 ton 
buğday dağıtb 

cdllmlştlr. --o< ~el l 
M duh s~~I 

Anlaım~~vAJil1') ;,~'#_;./ 
miz Memduh şevl•ttfll ı>!ldJtiP" . 

Hupeh vilayetinin batrsmda 
bulunan l5ang şehrinin Çinli'er 
tarafından zaptı Yangt:c vadisi
ni takio ederek Çunking'in batı
sın~ doi!r uilerlcmiyc c:nlışan 
Japon orduları için bir tehlike
dir. 

yeti almn.k ve sipm-lero girmek 7.o- 1'!anl~a, '1 (A.A.) - Her yıl bu
runda l:c.lnuı;lardır. Lenlngradm radaki fakir hemşerllerlne ~ • 
kahraman mildnfancılnn Alınanla- fatura eşyası tevzi eden İzmir ma
rt bu s.lperlcrcen de çtlmrıp atmak nifntura tüccnrlnrmdan Turguthı. 
tadrr, Yalnız iki gUnlllk muharebe· lu Nuri Servin bu yıl da !aldrlere 
de blr Sovyet Birliği blnlCl'Ce At- I dağıtılmak üzere Mıınisaya 30 ıton 
manı öldilrmil§tilr. buğday göndermiştir. 

foye tayin c~ tef~ 
Birer derce~ ~I, 

Antaını, 7 (\'Aıcrı;/eıırll ~ 
Telcrat, Telefon fl'I ('P 
ve MUtettıg Hllll'll ı;:\ 
terfi etmişlerdir. 



VAitlT 

Ramazan fıkraları : 

/ İftara yakın bir hüküm! 
Menıurlıığun• Eskl kıı.dı ıtrC'eı. pelt tlryaki biri. .. 

CURLAR ARKASINOAN 
dal\l,anluruuıI:ır: 

Bostancı 'f:ışlıçc.ımc sokak No. 13 
t piyade l\stteğıneıı Ahmet DUndar 

~/üV '-2:•n .. ile NUUfer Çobanlı, Kızııtoprak Kör 
ı f: "' Çeviren: dere sokak No. sı do:: Levazım blnba 

'a /i LUJZ MUZAFFER ACAR tıısı Ratct Ulurak ı.n MctMıat TUzUn, 
ttrıraı Kozynta(tı .l:lağlarba"I No. ti te :Elek· 
tııın 'n~tl,ıkü avula) yat duymamıfttım. tr!kçl Osman Karııgtln no MUni.se 
ıııaın llh~a senin. · · · • • YUlrnoı, Kadıköy Dt-) ct>~lz Pokıı.k No. 

~ ~ııl' ~nkU ı:,om.~ Bundan oonr"1> geqmiş olan ha- ıo da Tesviyeci N!Jmt lncitmcz ile 
~'Vıır a daır icimde di~eıer sizi pek alakadar etmez. Fethiye, Mrxla 'Mekteı- sokak No. 20 

bu sc W..eil mı~ Bu fervatlarla uyanan de <ilgr;;i PUuı.nt ~ı:yl\Tt ile Meline tc1~ 
l'etnııy zlerme omuz ve benim başıma bir te:nktt g::>J. ıeı, Ko.dıköv c,hl\n ~erıu;lccri so a 

ı, t ' re başladı. Ne m~sınden korkan ann"m dcı haı 1 Nl. 45 tc Doçent C<•nıll Dikmen ile 
,lldn teı·'O\le1ı, hım· yatağıma bakmış ve bcnı bula· ! Nıı.fla Tapmf'n, Bcrgr.mıı uıucıı.ml M . 
~'l'kP-s·~aı <-demem. mavınra hütün ev ıc;iııdr ısıninıi ~Cesim Silcr!<'ln ilu Rakibe Dcmlrllo.ğ" 

1 :ı_bı~ 'b·:;:~İ:lbreil ~~ ç;,5;ırarak dolaı;ımıva başlamış. ıu, Kedılıöy SUlcyman Pn§n soltak No. 
f(ı c k •. vu.t tı. Nihayet h;:.>.rıi nen('.('rcnin ö. Ol .ıe sub:ıv MuaUı.fa Scrstt ile NCV• 

\'di ;. ardı. Bu ltı. ntindc bı;Jdu. Tabii !ıilıiivenin btl ı:nt coıo.sen, Ku!Jdıll sı Ağustos cad. 
~~:ı ~· \~ldırdı bı('a· ı' kısının:t !!<'imek ıcin Sİ"-C b?.~ tn· No. 13 te ?.foh..ındls Ahmet Tokaoy ilo 
~ \'i!\a zıın Dan curhı rafını f\n'atmıs clduğum. esa:-. Meltı'hıı.t • Anknrn Ç.anl:aya Ki!zımöz· 
rl d' \b ı· "~le: olan bu h<ıdisenın hafizama nak· alp cad, No. 3 to yUzbnşı Muhittin 

~ ~- {\ZU ıklml2 şrdiliş e(>klidır Şahfnba~ ılc Glln":- Kudmnn, Cııfera 
~ :ıtl1 .. r ıni.irnanf!nt ğa. GUndoğdıı &al~a:. No. 2S te Ressam 

Ork;·?1· O zaman or. yed~ Y:1Ş't;da~- ı Sıılll.hatUn Gtikdağ il!! TUrltAn sakar, 
8ahne 1 e. verıledi ve d.ırıı Hn' at ha~:.~nd.Q hıc. bır fı~ ıalahıyo Maslak soluılt No. 20 de 
~an (!t t'r)zlf'ı!min 1>- J ı'n yokl<C'll. bu.un h~kıkatlerı Rençber Mefail Aku:cı!cr ne &drtye 

(ti~'lar ~''e l'-~1"'lı>rl1 . o ~uc:ük kı~~n~ anl~O-:'"'. hayatın Tıır!fUt, Yoğurtçu Park yokuau No b" bıı nr.a ve EPS a~.;;ın ve oıilmun butun f'Jr]armı 811 tc Muhabere uııtteıı-menı sermet 
, t ~ V.~'ttQ ki seh rrormti;; rc:>ma'liar<la ıır~u ismi Dlrknn Ue lff.,t t<arl'IFl~an, Modn. cad. ıı t •ltfa!i b' ' ... 'T •• 

ı. a t 1 f' cıu · Vt'ri1en hı"Ein, fışık blr er'·c~n No. 2:l3 te. doktor M. Necmettin lz. 
b ~ın ı(·~~ı:; ~rdı '!:· ''"' Mr ölü erl-ei!in n~ mana ifa· mirli ile cn~ıuı Se:yflr, Amavutktiy 
~ur.~ bi tüt'\. n,:\. ~~j~ de "tt!klC'ri rıi heps;ni hep·-ini Hoy:ızgUl sokıı.k No. ll<t tc Bağcı Ah· 

il ~"lda~ r.d Vdı anlam•r.hm met Eklnt:! ll:ı Necid. Dikmen, Eraı· 
rdıı k Vakın•mda ce· Herke!'! hic' Aiil'}hf' iz penim ne- köy orta s0Jc4";t No. f.3 tc Sofya Elci· 

!'. tına. nanrurhır n a ... 11 ı::ır~r· 8 vnlmz ,·asamaktü 111< l{'1Ubl M. Ali Muren ile Nevin SU· 
~ıı 'ltnı u1.a· -~11' devam ettıf{ımı o renmck iati • men Mcrdlv~,ıköyU ~cı:mc 2okıı.k No. 

?.ca~ ecelıtım \ oı. ıntrnk rdirr.. Fakat hiç ele· sı dt! Moıa~goz t{Amll tıdokuz lle 
~ı"!;,; bih·\ı~ 

0

hir P • iWS(> siz aziz do hım bundan r:abibo Se•ıtıln, Man:nc. Yarhaıuınl~r 
c et

1 ~Ü<!afsn edi · so'lfa bu ,·aimzlıaımır. r::~ tebin: ~~. No l ı:ı·, polis memuru Melth 
lr~~· ~0stcrıyoı teS· anlamış bulunııvo~sunuı. ı Kartalpeıu:.-ı ile EaRdet Bulu§, Hasır 
-.:;ı"<I altı eokak No. l de fO!ör Halil ile 
,tıı~. ~~~al.t ü1..ere i!ti ,., wwwıw Sofıa Kuroz!, Ercnköy lstasyon ead. 
"U~ 41 erır, kuvvet. , No. 154 tc öğretmen :Mazıeım Derlr •• 

t4~~ :~krı::uı bir hı>y- v A K ' 1 rör ile Ifc!':ide Kor.ur, Dcmlrk6yde 
~ l( ~Oll nefes alı· Muhl~tin Karam?ıno~lu ile Nunyc, 
~ ~ batını 7.;<ptetti· ,Jaıeteııt ,Man oımuı Yb~ı •t Bııhari:yc Cn'lan solu:i< No. 16 da P. 

\'\-~ J rıfrtklaıınt bü. resimlerin ou11u1<u m11nıuzaur 1 Oatteğmcnl .Mehmet Karnbucnk ile 
~~ ~ trvor, etekle.>.. ıuM•Ni IAlaJ t.SJ nebin uıuoğı•ı , 

'tllafa ınan ellcriv1e Mcruıtk•' Meınıeıı~· 
~~t laha ~diyordu. ıcıno. aı~ınoa t'ııkli:t:ır to'.:vlı ndlrmc- Mcmıırlnjtun· 
~ ~ tnın edebilecc· o\fl~ 11~ ıM Kı ıın .sı'?ıuırııııuillıtr: 
n.ı. n ?.ama d , •J'°' ıtıu IJUı • k k 
"'1ly t n cvam 11 arlık '1ft i?.tı • üskUdar Pazarbaşı M. Talla so n 
ı._ c trıağlfln ol- ı yıllUI ooc ı ııoo • 1 No. 80 de Kunduı"acı :Mığır Tanrr;er 

1 l\Ollar rarueaen Batkaı:ı tjırııgı ıçtt dl ile Flyazcn, üekUdar Suıtnntepe, 
, 'r ilan l havada <:ır. -ıyda otuz ıturu~ au4uıuı. Postıı Yedekçi Yılmaz sakalı' No. 8 de gUm. 
U.. ~ ,,.~:larQ s~plaıı· olrllğtne gtrnııyrn yerlere ayae ıUk memuru Fahri lıt.on !le Nazmiye 
.~ bu ""ntas ettı Za· vetmıo oeşer ııurut ı:ammedU.U 

ı..~d!,J nuıı ne ld. w • AbOne kaydını DUrilrcn aıeııtu~ Alpar, OskUdıır Tabııl<lar M. Bostan 
,"'1 • ~·ı O U211 '' teigroJ tlcretlnl eoone parası sokak No. 18 de 1şçi Enver TllzUn ile 
~ b\ı:yuk nıivordu ki oın posta veya oıtnka Ue yollama ır.tnine Kırman. KuZi!uncuk OUzolba· 
\<!. ~tı bir bırak. , cre•tnı idare kendi tlzerıne aın har sokak No. 42 de memur İsmail 

ili.~ h"'tnr Ve .. bilmeden ııırkıyenlo bl!r po!Ota mf'rkrTJnct• ·~ 
'Jtı.,..; • Dinçer He Emlnıı Bnltn. uskUdar A· 

~:-<IQa h vucudunda. vAl\I ra ıtf)t)M 1nıı11. raklyeci sokak l'1o. ıUl da Balıkçı Aziz 
' 1.}·~k aycıtın sonun" 4dres dcgışttrme Ucretl ırı Krt 

"il'~ bır Yara al'an U.,\l'<ı Ul '8'1'.:'l l.EIU özenny uc Mihriban GUloğlu, Kısıklı 

h 
U\r\retıe itmek is. ncareı Ulnlarmın unum • .. Bulgurlu cad. No. 67 do Bakkal Mu-

• 
1 

ın son<laıı ttıoaren UfLD s:ıytala hlttin Tartaı1 llo Ernlnf- Yc&ill, ÜekU· 
~ bi '· t ruıdR 40, ıç sayıaıım:ıa ()(j •uru, dar Atil>val le ·cm<'rnltı sokak No. 
ı: le 't h n ı:ın deıisi ~ JoraunC1l sayraoa ı: llWlCJ vt 1 sı de tornıı.eı ....ıe?ımet YanıkyUrck ile 

c .ı 'a anunUl ede• ıı;nnctı~ ı: oırıncıaı ~: moıııı 'O kl'd H he 

1"'a <J,r~ak bir şey· vanı Kesmece rı Uracıu. Nazmiye Altın, s • or acı ana· 
1 tı v, o•~'a} atın mm bo BtıyOk: t()M Q \"iimll Kll~eıı hatun sokıı.lt No 't5 te Saraç lbrablm 
~dı. ~ki taraft~n eı. enkll urı.n vercnıere o.yn ayn lD Ter.uyımı ıle Hikmet çıctçi, üskOClnr 
llf., ılrmeıer y pıııı. ttesml ııanıaru Selami Ef. M. Trabl•ıs Cad. No. 23 te 
""Utıd ~ a11 kantar fıc- •antım !atırı 5<I kuruştur şoför lı.mnll Yorgmer ile Cahldc Er· 

~il kanin .. nNın ~tuhlJt>ll• lllıtıı)ntı gun, ÜakUdnr Sel.mlyt; ltışln Cad. No. 
~ıt'(lrtk br nancurls.ı liuı,;uı. tı:ırıııu 12 de memuı HUsn'i Fobin ile Neza.· 

1 e" ellmı' ıq• .. ttl hat Akumur, ÜakUd·:.r Atlkvnldc Dağ· 
'l'( " :ı,;ı • • n~ • 

ıı-... 1 G l'l"ı" •özleri tJtı <lı·rıı ::ıu. Ll<ı acııuu 6lı, ll\ ıarbaşı :-ıo. s (o memı;r Hıısan Kasar 
ı ''1 

" ,,,. • :c!wu 6~. cıorı oı:ıaaı 7t ve or A_ O kUd T qpl\> C ' ' Ol l{cr • ile Ayşe YU'uı:cktcpe S nr <ır• 
<'ı~ar Or, ant·ık bir ıerAşı IMl ıcurueıur taşı cad. No. 78 de Stlmerb:ınk muhıı.· 
k~il~nll\ ordu ı·n· scbc şctı Rıfılt Orur. Uc GUzin Tunç, 
't ,_ D \"·re v11\'tır n OskUdar HayrettlllC''lVUf M. Ferah S. 
• "at;ı . ' · it ""'•• ı-. "'l',. - QillifW!t % #t# 2&I t No. 13 tc As:tf'r .-ı'ed!rr Erdal ile Me 

~tıin ara bi· kuı dbı GOi' HEK iMi 

110tl U \'~\'tunun j~.,. Ue.vu~lu Purm:ıl,k:ıtıı lmıım cnt(nl: 

)...~ fe fer ... nt•::ırı:vdı ... CI. ı. IPI; t'i>M! 

lılalıltcmedc enfiyes!nl, ııtyonunıı, an 
beril macunu, ttı::bcktRlni önUnc diz 
ml&J. Kahve ıbı l(;inl n.t.ngalıı. sUrmUş. 

Saatinin kapağıııı nı;mış, cz:mı bekli· 1 
yor. D~ dnkllta daha var! 

Derken dııprdaıı oır gUrUltU kopar. 
Mnhkcmc ltdtlhl önel"' iki klg1 arkn 
ımdn , içeri olrerlt r 

Kadı, öfkeli, öfkelı ıi• slcn!r: 
- Nedir ot 
Ba§ktıtlp ezile bu .. U:c: - Efendim, 

bu adım h •r nnııı:sa, C'l'UÇ hallylc, şu 
nd:ımın nvrntına söğınUş. Hakkını a 
rıyor Mııb'k •mey ~clmlşler. 

Kaaı, yine eurab asık, eöt;rtııenı u..,. 
lmrak sorar: - Bu r.ı.tnm senin avr:ı

tına söğdU mU ! 

- ~vet, ef.,ndim h"kkıruı isterim. 
Kndı, dnhıl. kız~ır.: S"n de onun 

ıı.vra tına şlj~ ! 

Heri! derhıl s!S~r. 
Kadı: - Hah, der; şimdi hak ye 

rlne geldi. Klmat>nlr. kimsede hakkı 
kalmadı. 

Bıı.ııkll.tl cıe emir 'lierlr: 
- t1Amını yapıvn! 

B"§kAUp kıır!ınm yl\zUne ooknr: 
- Efendim ılAm hıırc1 ne alalım! 

Kadı: ttAm -ıarcıno. bedel ben dcı 
lklslnl.1 avratma l'ötteyım ! 

8.10.1941 
7.SS Hafi! parçalnr 7.45 Ajans, 

8.00 Bali! parÇ!llar, ,80 Evin snıı.U, 
12.33 Fasıl heyeti, 12.4~ Ajans, ıa.oo 
!<"asıl progm.nı, 13.8(1 Ko.rı§ık prog· 
rıı.m, ı .03 Kadınla · faslı, 18.25 Ko
nU§m-ı : (Dış politlkr. hfldlscleri). 18.45 
Radyo çocu'.< klUbU, ltl.30 Ajans, 19.45 
Serbest. lO dakl~<r. 19.55 Şarkı ve 
lUrkOlcr, 20-.15 Rndyo gıı.zctesı, 20.45 
Haftanın tUrkUsU: Çnya indim, 21.00 
Ziraat t.altvlmi, 21.ıo Karl§ık şarkı

lar, 21.30 Konu3mn (Posta kutusu), 
21,45 Riyıuıet.fcumhur Bandosu. 22.30 
Ajans, 22.45 O:ıns mOzlğl. 

:E çarşfiınbajPerıembe 
> 8 J. teşrin19 J. teşrin ::..:: H111n:11.tııı: • ! 1 Uııııuı:uuı , , cı: 
f- '-J171r • 1 •• , .. , - r : l 'i7 

VnltıllLı • ..rtı lı z· n\ 'li asa ti ı..:zanı 

Giln ... şlı 
ô Ol U..2!! G.05 l2.2t 

doğ\ıg\. 

Öğll' t~! d~ G.2\l 12.02 6.22 

lklndı 111.ı:ı 9.&t 15.12 9.88 
,\kfjaUI ıi.41 l- 00 17.811 I'!.00 

ı·ıı.t 1 ı0.12 l.M 19.U ı.so 

tnı .. ak .'!fi 11 •• H -t.2i 10.47 

ltı.hat Şenses, Üak'\dıır Trnmvııy Cad. 
No. 78 de tlıecar Cf.~I Sodan ilo şc. 
t'lka özcan, r,.uz~rıc.uk Nnkkıı5 S 
No. 45 te r.mharrlr Mahmut Ccl!Ict 
tın )"urtor ile Uman Tansoy. 

at t-l~~ .. iıdi~ı içir.d" 1 Dr. Murat R. Avdın 
ı. b;t ·· Bunlar deh 

"il <le tvat!aı 1 ı Hic &.&r....:.•:rca V*E =• 
~ rı:oce ınütlıie fer- 4 AŞKIN MUCİZESİ 

• -~ADIN- F AYDAU ıtlALUMAT 
boyası ac .. 

•rın ,, ı boyan1uk ıııtıyenler b;ı c;ok :ornıul<' b·ı•vurıır ve çar" 
"<lhıı, 

~ lıu kolayı "ar Bir miktar cev.~ yar~&~ı·ıı tıO - 70 ı::-ram 
na bit gram su fııt dh fer V!i 'bi : Trrl:l\ ("I l·montuzu illi\ e 

~~ , 
t. t &uç bo)aaı elde etmı, olurs•ınuz. \:Uıııt<' lk! defa saı;a 

Şj e ·· h 0 t · l k ~ ve sura ı emız eıne 

'' ~ ı.. _ leırı.z1emck için :çtne kınk yumurta k&i.>-:ıklnrı döküp BU 
~ ~ldı 

f>ı t ltr t. Diğer tavslyelorlm!z şunlat"dır· KA.ğlt pnrı;alnn, ben 
' 'lll 'ı Caı:tı <'llU ıııhu, ocok l\UlU, arapsabunu. n:,adırruhu, karbOnat 

tQ e Yayı temlzlerler. Blr miktar ıılrke l!c tuz kar:tftırmak 

tta' ce~ınu. ınayi de kirli ve yağlı tti~"Jert tt>mlzler. 

l~, l~ ... 
~. agsız fakat IP.z7.etli yP.mPJcJ~.,. 

•- • lıA l\"A 
~~~ . ~ 

~ 'Uıu....._ Barnyaıann sapları kesllerek bir ik! rltta su Uc yıkana. 
\\ ~ ~tıp, tıı.vıa pulu gibi kUçUk kUç lk d:ı~rı:nr.caktır. Bir lki 

~: >lıııılıta ~an da ayrıca do~raııacak ve az·cık su Ue kayna.tlla· 

~ •t lt l'ıııca bnnoıya 11.StUne katılacaktır: tuz. krmuzı blbor, blru 
~le tuyu veya slrke UA.ve edilerek pl,!rt:fcek. fakat ıu 

'1 · b kUr ve bu halde UiyeUe yent:ece1'tir 
~ t' llrt 

' Patates kıyarak daha bomyal:i: kayDlU'ken atılırsa 
Olllt, 

ka<laı· sona ermişti. 
O ;o.aman. biricik lıizım olan şeyi aşktı. Con Levi'ye biı 

hrecik o1sun bakmak, gözlerimi gö~eıinde dinlendirmek 
bana veterdi, bir ömüre değerdi. Con bir u_taba.~ı mekte
binde wokumu~. tam işlerin bozuk olduğu bir sırada mezun 
olmuş; ve babamın yanına soförlükle girmişti. Biribiri
mizi gördük ve sevdik .. 

J .. Uks, refnlı, içtimai v~zi)ct.. BütUn bunıarm ne 
themmiyeti olabilirdi .. Fakat şimdi bunların ~ok ibüyük 
bir ehemmiyeti olduklnnnı an'nmı.cı bulunuyorum .. Ve bu 
gec<'. Con eve gelince. oıın bütün bunları söyHr~s1ım: 
Evvela. sadece bit• kfığıt yazm bırakarak rıkıp gltmeyı 
ııUı;undüm. amma, bunu kendim" yakıstıramadm1. Onun 
için de, kad(;rimde olırnlnr kaş1ğımdn cıksfJ1 .• di:vorum. 

Kocam iki saa'U: k&dar eve gelecek. Mutfa~I\ inerek 
c.evd!ı~i vemeklel'i hazırladım. Tavuk yahnisi ile, lokmaya 
bayılır. Bu yemekleri pisirip de ilk defa öntine kovdu~m 
zaman: 

- Vaı camna, cicim, senin yemeı~ pişirobileceğini 
sanmazdım. lşte ytmek diye bun~ derim •.. diye glildU. 

Ben de ona - biraz kırgın bır tavırla - şu cevabı 
'ermi~tim: 

- Bana bak delikanlım .• So::ıycteye girecek kızlar, 
ya'111z yüzleri, gözleri ile uğr~qynazlar. H!ı~ılarınm, o oy· 
malı satıblarmın ardında lbeY!P ve zevk sehmlerl bulunur. 

Onun üzerine C"n beni bütün bir ihtirasla kucakla· 
mı§: 

- Affet canım.. Pi~man mısın?.. diye sormuı;, 
hen de: 

- Ha vır Con. neye pişman olacağım .. Zerrece deği· 
lim ve asla da pi-.r.·ıan olm.ıyacağım ? .• demiştim. 

Hnlbuki bu gec~ ona yamlmı~ o!duğumu söyliyecek· 
tim. "Asla! •. " derken uzun ibir zaman ifade edlllrd!. Fa· 
kat daha şimdiden pişman olmu .. tum. ı:akat, .hakıkııtte 
öyle miydi? Hayır haytr .• Ozgun, bezi;in kalbıın burku· 
luyor, ağrıy

0

~rdu. B~n Conu sevdiğim için pisman ola~n.~· 
dım. Onu daha ha'n seviyordum. Fnkat fuknrnlıkla ortu· 
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Telefondan isteyen Bilbno bnn
knsı diroktörUydll. '.reodor Zui· 
feld vazheti izah elti: 

- Evet dostum benim. Zuı. 
fe!d .. Ev t. Piy<.>r ~en Silv('nlt> 
~örCştUm. Oyle ~nnedi~orum 
ki hu i~!en kendimizi kurtaracrt. 
~ıı .. Bamt fcvlc?] ıcı.: mühim ~c, \ -
er . oyledi. Artık vaziyetten e
min olmamız ica~ttiqine dair i
cimdc değişmez bir kanaat var 
ı.:nsıl bütün bunları size tekraı 
da edeyim? Fakat bunl:;m anlı
.vamazsmız ki... DünyMa hic; 
k;mse bunu anlıynmaz .. 

Zuifeld telefonu kapadıktan 
sonra Cincinin odasına geçti, kU
c:üZün elbiselerinden birini aldı. 
m~.on gtbi elie s"rdı ve ağzı 
çocı\ğun küı:;Ucük elbiscc;iyle tık • 
lı olduğu hrude kendini yatağın 
üzerine attı . 

ji~l profeSör ·~i'niı{ anlat• 
tıklarım dirılerken iqerl ~tren 
bir emir zabitine: 

- Bir g-enç. kız eelecekti .. 
Dedi. Ji'mir zabiti güzel ıbir se

lam \'erdikten sonra cevap ver· 
di: 

- O gen~ kız geldi, altes .. 
- Derhal gelsin. ~öreyim, 
Ve Grandtişes IQerire ~reıı 

gene; kıza sordu: 
- Mükfi.'emevi zapteden siz

sinız değil mi? Dlinkil 're evvelki 
günkü muhn\•ereleri de zaptetti-

. .? 
nız mı. 

- Hayır Altes.. Yalnız bu
gün telefonu kontrol albna al 
dık, Bugün Mösyö Zuif eJd'in çar 
liston ile yaptığı mUkCılemelerı 
aynen steno ile zaptetUm. 

- Pitsburıt ile değil mi? 
- Hnyır altes .. Cnrleston ile .. 

Çarleston cenubi Karollne'dn .. 
- l{onuşulanlQ.rm hepsini zap 

tedebi'diniz mi? 
- Bir tek kelime b•lc atlnma 

dnn altes •• 
Grandoşes kağıdı okumağa ba 

ladı .. Genç kız kopyaları ıı;özden 
geçlrivordu. 

- Bunlardan ba!ika bir şey 
ıöylememis olmasına imkan var 
mı? 

- Hayır ;.Jtes söy'enenlerden 
hepsi işte bunlardan ib:ırettir. 
Ben muha,·ere başlamazdan bir 
çeyrek evvel tele.fonun bllfJina 
~eçtim ''e muhavere bittikten 
bir çeyrek sonra telef ondan nr· 
rıldım 

Jizei genG Juzı ~önderdi ve al· 
dığı kağıdı n~ık olarak profesör 
Lcvi'\'e uzattı 

Ka°ğıtta fitni1ar yrctZıh idi: 
\meriknya Dcnison Mnııiali 

g-ormcğc piüim. Bu fevkalild 
bir ndam. llayvnn nsıkolojisini 
bundan dnha iyi hilen bir filimin 
mevcudiveti tnrnvvur olunamaz 
F'ikirerini ~ormak için P~tsbury 
den Çarı~ ona kad~r tv.yynre- i
le gitmiŞ olmam kendisini çok 
memnun etti. 

Glotenburv. ıwki nvofrsör nt' 

dedi? 
\merikn - Yerdiği cevap §il: 

''Kuş'ar ve bazı kafeste yaşayan 
m meli hayvanlar yavrulnrmı e
saretten kurtarmak için ölilveriı 
ler .. , , 

Glotenbury - Baş~~ bir se • 
bt-ple öldürmezler mı imiş? 

:'\merika - Hayır başka 
heple ö'dUrmezlermis .• Hatta yi· 
ne kendisine sordum: ''Acaba. d · 
dim bir dişi kus yavruladıktan 
sonra bru;kn erkek ku. !arla yn
şamo k mecburiyetinde ka.Iın«f 
y.ı.vrulnrıru babıları olmaynn 
başka erkek kuşlarla temastan 
men için öldürmezler mi?., 

Glotenbury: - ·e cevap ver
di? 

.Arneıika - Güldü.. {bk gak 
güldü. Sonrn: Znvallı A:v.rupalı 
dedi. Kusıarın !hayatında liöyle 
Viktorien Sartlu tipi facialar ce· 
ı-eyan etmez .. Kuşlar yn.vrulan
nı öldürürlerse bunu hUriyet gi
bi ~ok bUyUk 'bir varlık için ya. 
ynrlar. Ve insanlar arasında ba· 
zan çok yüksek ruhlu annelerin 
sefaletten kurtarnmıyacaklan 
çocu1darmı öldilrdUklerlnin ~a · 
rüldüğünü de iltive etti. 

Gloten'bury - Ne gibi eefalc
te m~nız bırakmak? 

Amerika - Tasrih etmedi. 
Glotenbury - Kocasllldan baş 

ka erkekten dünyaya. gelen ço· 
cukları kastetmiş olmasın? 

Amerika - Bilmiyorum .. Tas 
rih etmedi diyorum, cann §Ul1U 
haber vereyim. Budh~ tahvilleri 
nin bugünkü piyasasını •• 

Glotenbury - Budhn taliville
ri 'bana vız gelir •• 

- Çarleston ile Glotenbury;; 
rasmd ki mfiktılcmenin sonı.: 
sant 17 yi on bes dakikıı 17 
saniye ge<;e başlamış, ve sant 17 
yi 16 dakika 46 saniye geQe ni· 
havct bulınustur -

(: 

Grandozi elini alnına vurdu. 
Profesör Levi altın işlemeli dicı 
!erini göstererek soı{uk soğuk 
gülUyordu. 

XVIII 

Teodor Zuife1d intihnp edile • 
cek yolun çok mUı::kül olduğu 
tehlikeli hayat dönemeclerinden 
birinde bulunuyordu. İdealsiz 
ve ruban, manen düşkün bir şc· 
hir olan Glotenburgda kcndlm 
hic: de l'ahat hissetmiyordu. Bu 
memlekette dtn, imanın yerini 
bnşka inanışlar, vıldızlara, eller 
dclei hatlara, muskalara bnğlan· 
mak gibi b.ıtıl itikatlar almıştı. 
Hesmi Polisten istifa edeıı birçok 
kimseler şantaj yapmak için hu· 
susi zabıta vazifesi ~örmiye baş
lamıı::lardı. Herkes tn.biate ka1'P 
gelrr.iye imkan olmadıi{mı. gen<-... 
\iğini 'bir saat uzabnanm imkan
sızhii:mı d\i$ünme.3en cılgmlar ~i 
bi 17.Uzellik <'nst_itülerine koşuyor
lardı 

A kın 
• c 

c zesz 

Nakleden ! rahim Hoyl 

.. 
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~:tıJ:ii)cııı~ 
Yeni amatörlük talimatnamesi' 

meriyete girdi 
Beden Terbiyesi Umum Mü· 

dürlüğimün bir amatörlük ta'i
nıatnamesi hazırladığını ve bn 
projenin merkez istişare heye
tince kabul edildiğini haber ver
miştik. 

Gizli profesyonelliği önleyicı 
.edbirlcr arasında en kuvvetlisi 
sayılan talimatname, l!leden ter· 
biyesi ve spor mecmuasında neş• 
ri tarihinden. yani dündcnberi 
~rürlüğc girmiştir. 

Devlet beden terbiyesi kanunu 
ıle spor işlerinin idaresini ele al· 
dıktan sonra, amatörlüğün ko· 
runmast ve spor iş1erinc bu yiin
den bakılması. aliı.kalılarca <:ok 
tabii görülmektedir. 

Bununla beraber. kendilerinin. 
(profesyonel) olduk'armı açıkçı:ı 
ilan edenler de hiç :bir 7..aman fe. 
na karşılanmamaktadırla.r. 
Yukarıda da yazdığımız gibi, 

amatörlük t:llimatnamesinin h<'· 
defi. ..her ne suretle olursa ol
sun marldi veya nakdi bir menfa· 
at kaygısı olmaksızın, ancak 
spor zevk ve şevki için müsaba· 
kaya giren'' amatörlerin teşkila· 
tı olan Beden Terbivesi Umuıo 
Müdürlüğü içindP, bu ruhu boz. 
mak istiven (gizli profesyoneli;?· 
rin> meydana çıkarı'masıdır. 

Yeni talimatnamede: 
1 - }{endi iştirak etti~i mü 

sabaka neticesi hakkında bahiı:; 
tutuşanlar. 

2 - f'zerinde kazanılan müsa · 
bakayı hatırlatacak bir yazı ve. 
ya resim bulunmıydn ve verile· 
nin hayatı müddetince saklan• 
masrna imkfın olmıyan, değer; 
50 liradan faz!~ miikafatı kabul 
edenler, 

3 - Kazandıkları mükafatları 
satanlar. rehin M"nlcr veva baş· 
kasına verenler, 

7 - Eir spor yurduna girmek 
\'eya aza olmak için dcığrııda.n 
doğruya veya do1ayısile menfaat 
veya para alanlar, 

8 - Adlnnnm ticaret maksa
divle rck1fım vasıtac;ı olmasına 
izin verenler. 

9 - Bile bile bir profesyonelle 
mil.sa.baka yap:ınlar. 

Amatör sayılmaktadırlar. 
Amatörlere Ucrc~!e çalıştığı 

klübün müsabakalarına ~rmek, 
ba~kn biri~inin hPsabına para al· 
mak. iştirak ctti*i müsabaka 
dolayısiyle. zaman kaybettim, 
diye para almak, yasak cdilmiı;· 
tir. 

Bir spor şubesinde <urofesyo· 
nel) olan'ar diğer spor §Ubelc· 
rinde <!e amatörfükten çıkacak
lardır ve amatörlükten avrılan
lar bir daha döncmiyeceklerdir. 

'falimatnamc, öğretmen. eğit· 
men, antrenör ve monitörlerin 
profesyonel olup olmadıklarının 
tayinini spor şubelerinin millet• 
ler arası nizamnamelerine bırak· 
mıştır. 

Talimatnamcve sporcuların 
müsabıkqlara iştirak veya ha· 
zırlrk sebebiyle otıırduk1arı şe
hirlerde umumi nakil vasıtaları
na ödivecekleri ücretler ve ufak 
masraflar için de hüküm konul· 
mustur. 

Verilecek para miktannı böl· 
ğeler tayin edeceklerdir. Faka1 
bu par a hiç bir wman her defa
da 100 kuruşu geçmiyecektir. 

Talimatnameye aykırı hareket 
edenlerin vaziyetleri. federasyon 
ların ~eknik müşavere heyetle· 
rince incelenecek ve verilen ka
rarlar umum müdürlükce tasdik 
olunacaktır. Bu kararlar için 
merkez istişare heyetine itiraz 
yapılabilecektir. 

VAKiT 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
f~EVRALJI. KIRIKLIK VE 60T014 A~ ULARINIZI tJC:Rrt ~L .<ESE~ 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her venle oullu kutuları ısraria istevinı1 

-------------,, ı·arklye camaarıyetl 1 Mekteb kitaplar1 
ZiRAAT BANKASI · 

~uruıu: tarihi: 1888. - 5ermayesı; 100.UOO,OOO Türk 
5ube ve Ajans adedi: 265. 

lırot ve tıcari '1n ııttıı ba,ıko mıuımtlılm. 
Para blrikttreıılere ıMOO IJJ'a lkrnınlyc: nrt)·or. 

ı..mı.s~ 

Alra.at Bıuıka.ıım~ ırumtıaraıı ~& Dı'tı&ıT!z tasamıı ııe·• .. '·__,,,., • ' 
ecı 111"&111 tnıJun&DJara ııeııeot • :3eta ·•kllecek kUr'a ne qağıôaJO 

plAna core ikr&mıye dağrt:ılae11ltt?r. 

ı ~/llO ı.ooo Urnldı •.ooo ttn ıoo 'Wted so Uraıı11 ıs.ooo •ır 

• • 50I • 1,000 • u c •• • &,80(i 

• • uo • t.ooe • 181 ıo • a.ıot 
•o • tol • ~ooc • 

OIKKA 'l': Beeaplarmcl&k:I paralar blr eene lçlnôe l50 Uradaıı 141a, 
lüpniyenıerc ıkr&mlye çıktığı takdirde 90 ıc tazlıı.styı" •ertı~.k" 

t(e~ı -: 1J Mart. 11 ffazfran 11 11,'Jlfil. U Blrtnclkl!.nun ca'l".lhlf' 
r~nde yapılır. 

Şimdiye kadar sauşn çıkmıyan 

llkokul 2, 8 ve •' lincü okumalarla 
orta bir tarih çıl:mıştır. Vakıt K!.. 
tabevindc arayınız. 

AcP./e !alılık 
Tll§ baskı makineli! 63x95 (JUllen) 

etiket, band, çrııc defteri, ve emsali 
§eyler. Ayrıyetcn keten mendil saatte 
telt olarak 500 fift olarak 10-00 adet 
basar. Yün, ipek parr.uk keten üzerine 
bllOmum ba1kılar yapar. 

1 Transp.ı.:t mak!.ncsı 68x100(Erans 
mussutterı 22 ufak ve bUytlk taş. 

MUra.cnflt: Tophane ıuıecller cad 

Adliye!>re zabıt katibi 
alınacak 

lstanbul ~lüdd~lumumillğindcn: 
Açık 'bulan'ln lslanta:ı Adliyesi Bir. 

lmnış maqlı zabt kflUpllklerine me
murin kanununun 4 ncu maddesinde 
yazılı şartlan haiz ve <:akWo ile yazı 

1 yazmasını 'll'l4:nlc: araSindıı mUsab:ı-
1 ka imtihanı yapoJan.k mUnas:lplcrl a · I 
lmacağmdan !st-::klllerlr. imtihan gtı.. 

nU oıan Sl Blrhıc!tcş1in 941 Cuma 
gilnU saat l•) bu~cktan bir gün evvo
llne kadar biı di!"'k ile cclllyc cncUmc 
ol reisliğine mU,.acı;.ntları. 

4 - Tanınmış ad veya soyad· 
iarından baska bir isimle müsa
bakaya girenler, • 

5 ... Bi" profesyonele ka~ı 
mcydmı okuyan1:ır, 

6 - Bir mü abakaya ;ştirak 
dn yaptıkları hakiki masraftan 
fazla para istiven1er. 

İstişare heyetinin kararları 
kat'idir. Amatörlere gizli pro
fesyonellik yaptıran veya imkan• 
!arım hazırlıyan ve onları ibu 1 
hareketlere teşvik edenlere mu· 
vnkkat veya umumi hak mahnı- • • •••••••••••••••• • ••liiil•••.; 
miyeti cezası verilecektir. 

Acele satılık Arsa 
Kartal Maltepesinc:le. Kunıc:eşme 

Mevkllnôe Ba~dat caddeslnde 2 dnkl. 
ıta aıe.ıafede 544 metre murabbaı ar· 
;a acele olarak satılıktır Tallpler'..n 
Vakıt ga.zetealnde Adnarı Cvctmtge 
moracnauert. 

··--·-. 

VA KIT matbaası Bak1rköv bez fabrikası futbolcuları 
Merinosluları mağlOp etti 

Şehrim.ize ~elen Sümerbank 
~l"rinos fabrikası sporcuları pa
zar günü Bakırköy bez fabrika· 
siyle bir ma<; yaptılar. Oyun 
her ;ki tarafın sıkı hücumlariy• 
le ba~ıadı Mrinoslular rüzgarla 
hPrabCr Bakırköy kalesini <:en
ber içine aldılar. Merinosluların 
bu tehlikeli akınları Bakrrköy 
kalecisi Mehmet ve müdafii Ha
iilin cidden şahane müdahalele
riyle uzaklnştınlıyordu. 

topu yakalryan Kamil güzel bir 
plase ile ilk gölii attı. Dcv1·e her 
iki tarafın bütün enerjiııir.:e rağ
men 1 - O" tez fabri~asııı·n g·i!e
besiyle neticelendi. 

tlrinci devre, maç heyecan ic:in
de devam edcrke.1 M.erino!;Ju!ar 
"o'dan nni yaptıkları bir hücum· 
da merkez muhacimleri Necip 
bütün muavin ve müdafileri at · 
!atarak güzel bir vuruşla bera
berliği t~min etti. 

Kita p kısmın ı 

edip tanzi"ı 

qen i d e n 
açmıştıı 

Kitap, mec mua, g'1zet~ basar. 
Tabile r n Arvun.n ,.ı; .,. ;;.; 1cferi alır. 

p 
"Vakıt,, Kitabevinin ~~ 
neşriyatından baııl8 ı 

Bu tazyikten kurtulan bez !ab 
:rikac:ı oyunculnrı soldan an:i bir 
hücumla MP 

2 
~ kalesini sıkış· 

tırdılar ve ka. < bir vaziyette 

Oyun, 1 · 1 vaziyctt iken Ba
kırkörlülcr sağdan ve soldan se· 
ri hücumlar'a Merinos kalesim 
sıkıştırmıya başladılar ve bu a-

• • Aşkın muczzesı 
Bir scnedenb&.!ri yuvam diye taptığım odaya nefretle. 

tiksintiyle göz gezdirdim. Burası artık benim yuvam ola
lll27.dı. Vaktile kendı elimle yaptığım ve o kadar hoş bul
duğum ütüsüz, bumburuşuk perdeler sararmıştı. Birazı. 
cık o'sun, a<:ma.k. ~enlendirmek için zevkli resimierle süs· 
l(diğim koyu ~mc·r duvarlar bani sıkıyor, bunaltıyordu 
Cihezlık ,.!bi~elcrimi daha fazla dayanabilecek bir ku: 
rr.aq'an y:ıpmakta11 ne çıkardı sanki? .. Kasaptan kısarak 
kmekc:inin paras.nı yetiştirmek eğlenceydi o zamanlar. 

Kocn-"•lla bir'ikte biitçcmizi ibir tiirlu bilip tükemnek bil 
ıniycn öpüciık fasılaları arasında haurlamak ne lıoştu ? •. 
Kocam Con'a, sev~iEinc malik olduktan \'O oııu:ı kollarım 
boynuma~ hic:settikten sonra dünya bana vız gelirdi. Fa
kat, .,:mdi kendimi :r.orlıyarak onu, bana baktığı zaman· 
lar ;..,, 11 ma\i.ve donen küt rengi gözlerini. beni ırncağına 
tlr~!""nnı di.ıMinmcmiyc ç:ıbal:yorum. Artık hası::asivatiıı 
faian llizumu yoktu bana .. Aklımı, fiknmi bu gibi n1 tal· 
C'a ~t>ylcrc kaptırmamahydım. llk ve SOJ'\ı defa o'arak aş· 

a ır.nnmnk bu'lalahğma düşmüştüm. f nsan bir kere al-
oanırdı... • 

Hem insan mut~madiyen hadsiz. hesap,ız rorçlar al· 
tında kıvranırk('n kı ru bir aşkın ne manası olabılirdi. 
Yorulmu bıkmış. cc:anmıştırn. Con bi'e bu kadarını ka
bul, taMik cdcrdı Ben asla müsriiflük etmemiş ve Cunu 
l>orc& sokmak istcır.iştim. Kocam. Smit'in garajını idare 
ediyordu. Fakat, c-Tcr Con bir parça para ıı.rtmıµ işe ko· 
v:ıbilir!lc. Smit onu kcudiG.Th oı •ak v:wacnğım sövle· 
mlt-!i. 

l!a!~ı;.j beıı i~ ne yapum b1ln· tnİeUıLt-?.. Seytana 

11111m ...... amır:m ...... Ei'I 

rr.o:Ja topu yakahyan emektar 
.sporcu Nurinin bomba gibi bir 

Dikiş makinesi 

şutu ile :galibiyeti temin etti ve 
oyun 2 • 1 Bakırkövlülerin ~ale 
besiyle niha vetlendi. 

Hakem Fehmi Tuna. oyunu 
güzel idare etti. ca olunur. 
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uydum ve birlikte biriktirdiğimiz }1ara ile Arjante tılki· 
den bir bun a1 dırrı . O gece. ilk de n olarak Conla kavgd 
f'ttik. Fakat onun biı müddet sonra heni kuc:ıldıy:ırak: 

- Zarar yok, Vorn, karıcığım. Güzel şeyleri sevdi· 
ğin icin seni ayıplıyacak. değilim. Sen. kendin o kada. 
güzel, cici in ki ... Hem sen bu gibi şeylere alışıksın. &>· 
rıin, benim için neleri feda etmiş olduğunu unuttuğumu 
fanına .. Ben seni a~Ja eskisi gibi yaşatamıyncağım amma 
ben de e'imden ıgele.ni yapacağım ..• 

Deyişini hatırlamamalıyım .. 
Hayır. hatırlamamalıyım. Kararımı vermiştim .. Ve 

bund~n da a~la ~m dönmiyecektim, hayır.. Ben Conu 
Fm•mıyor, ve hunun için de ayrılıyor değildim. Fakat ne 
yapavım ki fulHtrahğa davanamıvor. dayanam,ım·ştım •. 

Bundan bir s~ne evvel bütün ~azetrler bizcl:?:l b<ıh et. 
miı::;ter. fri iri baş'rklarla ilk sayfalarınrln fi(}yle yazmış· 
!ardı: 

"Bir şoförle sevişen milyoner krnı ... 
"B:ıba. bu evlenmiye razı deg-il. Eğer gcnG kız. scv

~:HRini terkC>derek b"hac;mın evine dön~'St'. o zaman af 
bahis mevzuu olabilecek" 

Arkasından da şöyle bir f•kra <;ıktı: 
''Şehrimizin n~aruf kereste milyon"r'erindc;ı Ricard 

~inknir'in kızı Bayc:ıı \"ora !\1aönir, çoktaııclır ~·evi~tiö-i, 
b~ hı sının 50forüne karmıştır. Sa\ln milvorer ııtızete>rile· 
re bu hususta izah:ıt vermekten imtına etmiştir.Fakat mu· 
hittc vantrğ'ımrz tahkikatta B..1..v l\Iaknir'in Foföriı Con 
~'lvi'yi asla damatlığa kabııl ctmi:eceiFi nnla<>~lmakhı ·r. 
\'em. her ne zamnıı arzu ederse eve dönmekte seıbc ttir 
Bu takdirde mahkemeye> müraf'aat edilerek boşanma ci: 
hctine gidilmesi icabcvlcmektedir." 

Hatta geveze muharrir'crdcn biri daha ileriye gıde-
rek. vazısma şöyle bir baslık kondurmutu: 

"Milyonerin kızı, ha~isini sevecek! 
- Hnba.c;ını mı. yoksa evgilisini mi? . .'' 
Evet. bir sene evvel. .. O bir sene ki aqkla dolu bir sa· 

bahın kanatlarında baslamıı:ı ve göz açıp kapayıncaya 

-~l "rltt> keneli "la) :tııoı ya,at - HlkAyeler - Ul!;ff.ıJC .ıe11"' -
s fl'IO.,. 1 

S~ııl ~vlyorıını - Koman - t.sU ltBAN UUltÇAll 
!fi lkrsU- llaze~J;JI& - S~ll ALTUO 
:.icrll•" ı\teb'ııı<ao 1~77 t.llJ~ - H A KKI J"AKIK tJ~ 
ll~·Uncü Şultsn ;\lehmedlo sıılUin DüttıoU - utı..~1 ~ 
K('ndJ kendlnP 1000 1<ellıoe tJe tğretlcl - F:raaınzc• ıd .-" 
Kenııı llt•nd1nı 1000 kelime Ul' ISğretld - Aimaocıt ııl r 
fi.t•nııJ l<rnılin!' 1000 kr.llme Ul' öğretir.! - tn~U..ıe ıd!Jt 
hkıırı fiıuı:ufı - ~.ı\LAH.\'J 11~ IUP 
fL'ıyn• rn• bu - RGman - RASA..'IJ KAStM U~ 

Otel yapılmaya 

~ 
~ 
~ 
1 

kirahk bina . e / 

1 \nkara caddNHnlı. O!" ıı.cteber yerinde fcvkalid 
rndıır \'C nydınlık bir bina kıt11ll'kfTr. 

\'alüt ~aıet~·sl hlar<'hı>nc .. ln<' mftracaat . 

---~ 
Kız, Erkel., 
Bütün çoc11hlarınrza 
Okutacağmız kitap: 

Kanije 
Ml.4hasarası 

NAMll( .ı.J-::1\IAL'l :.'\ 

YE~1I,EŞTIHtU-;1': 

K \ llltA. 1 \:\"1,IK uy 'rANI 

IJcr ~~ltn{'''tda lııılunur 

Fi.) atı 80 ı.unı~ 

rc\'zi yeri: YAi\ 1 ( ld1' \Ul~\'I .,_......._ 

Subeve Oa vet 

1 

F;mini>nu A . :';' H•I •• lığ'ıııdıın: 
Toj). Yüzbctşı Ncızr.-ıı Paşa Oğ. öm , 

(3:lS65ı, sınıf 6 'ıej!~P memuru Faik 
(328 20), T:ıpçu Tğm. Kcmeıı Alemdar 
Erzurum. 

Bu sub:ıylarm h'ıv.yct cllzdanlarlle 

1 birlikte aCX'l'1 yerli sı:bcve milraeııat.. 

ları ilAn olunur. 


