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'/Jo.gandalarla bozulamaz 
Or· 
~--Alman 

~Stluğunun 
teyidi r, 
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ıo,. 1 :ın . lıuki"ımctleri 
t~ı ları}ıli itiliıf'n a-

~na~h \e ilıirı ••ttiklrri 
~ I!~ b~Cleriııl dıin ;<'rıi 

t, ~ aıırııımc ile tc-

Ankara, 8 (A.A.)-Tebliğ: 
Son haftalar zarfında ecnebi kay11aklardan gelen 

matl>uat ve radyo haberleri mükerreren t>e muhtelil tarz. 
/arda Almanyanın bir takım talepler serclet!iği, tazyikler 
yaptığı, Bulgaristanda tahşidaU.a bulundu~1 L1e Türkiye. 
ve karsı bir taarruz hareketine gecmek ü:c1 e oicluğu r.eha. 
bını tevlit etmeğe calısmıslardır. 

Türk ve Alman hükumetleri bir maksad. mahsusla 
isao edilen bu rivayetlere hicbir zamarı cm kiicük bir 
ehemmiyet atletmemis olmakla beraber her tiirlü a$tl ve 
P-ı:.-:ı.stan ari olan bu neşriyatın iki mrmlekct araıında 18 
Haziran 1941 tarihli itilô.lla teyit edilmiş olan itimatkar 
dn .. tluk miinasehatını hic bir ver.ha,. ln/Pldm· 1''1emiyece. 
ğini beyan etmek hususunda mutabık kalmı~lardır. 

Ankara 8 ( A.A.) - Mezunen sehrimiz.dc bulunan 
Berlin büyük elcisi Hüsrev Gerede, Rei11icumhur lımet 
lnönü tarafından kabul edilmiş ve yemeğe alıkonulmustur. 
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:11 A~ustostan ltlbn~,. lopıaı.aen 

o<up~cıarm tıeT '5'J ııd •d.r.e aı:ık · 
v A " J r okııyuc 1ı..:-1 K O rt'J> 
U.A~~sı .. seril!inden Ol \ıF.ı. UEt 

1 tamıunı ver'! cektlr 

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

\iman motörlr.o lrnvvotleri hlr nl'lıri g~iy(Jr 

Alman tebliği Sovvet tebliği 
.................. 

Dınqeper Odesada 
cephesinde Almanlar ağır 

Mağlup 9 cu ordu- zayiat -verdiler 
nun ricali kesildi .,.

4 
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1 Merkez cephesi ıvıu are e er 
varıldı şiddetle 

Viazma meydan devam edıgor 
muharebesi / 
neticelendi 

Flılıre rln ı.ınun•ı 1;.a, arı;lılıı8 (A.A.) 
Alman or1uları h1'ı;kumandanlığmın 

teblıği: 

Ukraynada taıım.z ı;e takip hare _ 
ketleri durır.akıu:ı.m dl:'\'nm ederken, 

(Devamı Sa. ~ sii. S de) 

Bır tekzip 

J1oskol'<I, S ( A.A.) - SovYet 
haberler bürosunun bu sabahki 
tebliği: 

7 • S 11kt~ıin gecesi, kıtaları
mız bütün cephe boyunca düş· 
manl:ı çarpışmıslardır. Çarrıtı?
mn'nr, Çiazmn ve Briansk isti
kametlerinde bilhassa şiddetli ol
muştur. 

Moskora, 8 ( A.A.) - Tass a• 
jansmm bıldirdiı7ine göre Mos· 
· (Dc1•amı Sa. 4 sii 2 de) 

TÜfkiVive Kemalist 
İngiltere ve Rusya Türkive 

taratınd~n bi~ hakkında 
noıa verllmedı 

Londra, ~ (A.A·.) 
Röyter tebliğ ediyor: 

Türkiyedek; Alman beşin
ci kolunun f l\Rliyetine dair 
lngiliz ve s~1vyct hükumet
leri tarafmd.:ın Tiirkiye hüku 

B1r Alman gaze
tesinın makalesi 

( l'az~ı -~ iinciitfc) 

................................................ 
1 i J;DI,N1N A \ J\!\f l~l\IARA· 
li 
1; 
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e 
ita~van bayrağını 
taşı van gemileri 
Boğaz ardan 

geçirmedi 
Lomlrıı, 8 ( \, .) - Ri:iyter: 
Avam Knm r ınJ.l, Bulgar ba 

rağını taşıyan bazı ltalyan gemli rı 

nin Boğazlardan <' mesi mes ı ı 

hnkkındn soruları bir suıılc c vap ı. • 
ren M. Ed"n ı<ôyl ' tir: 

"Tllrklye hUkfl eUnın Montro mu 
kavelesı mucibine<' I o zarın muha· 
fızı sıfatllc olıın ta lıhUtl rıni bütün 
mft.naırlle ifa lc;:ln lcnbcd n tedbirlerı 

aıacağına Brt~~nya l• KômC'tirıln tam 
itimadı vardır. 

Bulgar htlkômetinlu bir mıı.t r 1 1 
yan destroyeri satın a'aralt bunların 
Bo~nzlardan gcç1rlln Efilnl i! tedl 
hakkındııki haberi r" Tilrk hUkfnnc. 
tinin nazarı dlltk"t" cell:ıedllmiRtlr. 

TUrklyc bu mnhlyrtt hiç b r tal<'p 
vaki olmndııtmr Britıınyr hUltfım Une 
bildlrmiştlr. 

Ukrayna da dahil 
olmak iizere 

Bütün harp saha-
sında baş adı 

nem, 8 (A.A.) - Harp bol c nde 
bulunan ltalynn gr !,(' muhabirlerin
den gelen tclgraflr\TQ cöre, Ukrayna 
da dahil olmak Uz ı A bUtun Sovy 
cephclcrind kt!I başlı.mıştır. 

Corrfere Della S~ra·nın muhab r 
diyor ki: 
K~ beklenmc<l l. 1' r t rzd gelm 

ve yazla kış arasında hemen h m n 
hiç famııı. olmo;ı.m·§tır. D vamlt sur t· 
tc dondurucu vo yUze lıir çclık uc; gibl 
b tan bir ;ağmur y ğmnltladır. 
Stampanın hnv:ıt ılllt muhabirine 

göre Alınan başl omutruılığt SovyC' 
ccphcsindekl Alm.ın pilotınrmdan i'I· 
san kudretinin UstUnc. tir ayr t r 

fetmeıerlni istt'mel'tN!ır. 

Bil 'Treş e ç f z 
BUkreş l<:ll'lınlz Eııy Hamdullah 

Suphl Tnnnövcr ,·;ırın BlıkreR don • 
ccktir. 

metine m~lşterP. 1t bir no"La tev 
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J 
di edil;;niş olduğu hakkında bnn~ffi kÖGeffi 
Alman k:ı.y:ır·'·ia.rından işae ~ la ~ 

edilen lıabE-r hnztin Londra- yazan : hakkı tarık US 
da taman.ilc>- ")e>nliş,, diye ------------• 

Hıırd.ct sn hasını \ 'O \ 'olga nehrinin tak-lp-~t_u_ğ_i _is_t_ık_n_m_,._•i_g_il-st_e_re_n_h_ı_'rit_a __ t_a_v_s_if __ c.d_il_m_e_k_t c_o_'_ir_.____ is tar, bu 1 dan an karaya 
Büyük Alman taar- ııziz ve imarcı valimizden af iskrlm: kendisinl'l hoşuna gitmı)CCek bir 

h deflerl. Secı·ge terbı"gesı· şey vazacatım: il 11 uzunun e ~eni blr yapı şl>yle dursun büyükçe bir t.linıir bllo bı!gUn o kadar g c, 

0 kaôar pahalıya mal oluyor ki, mcsclrı. fcrıl'r yangını ,, ~l blr t1 Y rs z 
(Yazısı 2 incirle) 1 YAZAN : vurtsuz l< lmış b.r an nin başını sokacağı veyn h rh:ı cu btcn olu a. ol-

t. eni romanımız 

AŞKIN MUCiZESi 
ı-·ormn •la.l!nJ<; ~ inci ve 6 ıncı 

sayfnlnrımızda ba§!amtştır. İlk kıs· 

mı dUn çıı<nn t!J ç.:k heyecanlı ro· 
m:ını takip et:nc'• ııuretlyle blr ki· 
taba sahip ola~ksınız. A~KIS :MU
C1Zt; i, Avruprı1a mlıyonlnrcn nUs· 
ha basılan b!r romar.dır. 

Resim 
müsabakamız 

üzcrındc bir sorb"U işareti ile bas· 
tığımız bir resn.in neresi olduğunu 
tanıyanın~ arasrrıc.a hcdıyeli bir 
mUsabakn. açmıııt•ı>. Müsabakanın 

müddeti, Anado1u c;~uyucularımı7.tn 
cevapllırını bcklE'mek için 14 Blrlr
clteşrin Sulı gl.i~Uno kadar uzatıl· 

mıııtır. MUs:ıbakrı.rt.ı kazananlar ara· 
sında blrineıyc 15. fkinciyo 7,l'i, u. 
çUncUye bel} lira \•e diğer l:nzannn 
800 okuyucumun 111uhtelif hediye· 
ıer verllecektir. 
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. ~un içine doldurulacak c ynyı örtcıcdt bir yerı, fcvkalt .. !e blı zaruretin t.ı 

P f •• M • K 1 Ok ki . dU Unmedlkçe bunu bdcdl d olsa hıç bır cU .bC:,. Cln f d:ı. c • 

1 
ro esor un. ema e ~ıy:~m; o krıdar kı 1< nç oldum. diyorum kt, iter r bil! nin" rd il' 

vereceği bUllın lstlmll\lt pnraısım göz kırpmad rı 5 ne ,. yun h rc.n) 
Bugün ikinci sayfamızda bu yer bu ev bir kere b l<'diyerıln vcyn böyl<' bir .mm mu e " nl11 m 

___________________________ _. olsun: 0fakat bundan ıstı na hasıl olduğunu görd'lı-;Jmı" • L, rnE' 1 L k ndi 

mlz l-:cndimlze klifl cıvi yapın Lya başladı ımız glı!l d • \ ı ı bunun t 
dariki cirminden ağır bir fedııld!rlığa bağlı sayılmıy c ıl<, he" lıald n 
bir koloylıkln elde edılccck gUne kavuşuncaya kııd:ır ~ <:->k bır iş ~ r 
bir fakir memuru belki parasız olarak bnrmdır:r -ı ld vakm tutalım. 

:{.:(.:(. 

yalnız bugiln unkarnyı yeni görUp gelmış bır dostum ı konu urk n 
na öyle bir yer hatırlattı k! bugUnkU ııa.rtıarla bağlı ~l JJ Lu k ınaatim ı 
men onu bır ibret olarak yıkma için Ju~men "evet,, dıy .. l .lırım. 

muhakkak, şehirlerin belll başlı ihtıyaçlarm:lan 1\1 l ~l \"e mcyd n lır 
meydan yoksa evler yılulıp ac;:ııır: varsa v d rııa. g'<'D. !e~ liı. bosle oldu 
halde anknramızda m~lll mUcııd le hatıralanna kar şmı Ul'"lhl ve bu l 
kU adiyle- ulus mevdanının niçin bu knldc dı m.d l 1,<'l" nı anlamak gU 
ıur. oraya bir mUddet önce mlllt a\'ll m m\ihlm l:ir lf:ıd .nı tıı. ıyan bira ıt 
konması <!Brt bir tarafının d:ıha fazla açılne:ığına bir i :ı.rctU. h:ılbulti sU
mcrb:ınkın brıUnc uz..-ı.tılan ve gUzel olduğu hiç t"' idd'a cdllt'mlyccek olan 
çıkıntı hem bu meydana meydan bırakmadı, hem rmıtm örUnU!ı s:ıh dar 
kuldı. milli mUcadelo yıllarında eski meclise koın§U \'J büvUk gösteriler 
zemin olan meydan bekledi1jl gl'nlşliği bulamadı. l>:ızııar1 bu çıkıntının mu 
\.'akkat blr inşa olduğundan da bahsetmişlerdi. bu bir ö..,t\r ifade eden scb<'p 

değil, çıkıntıyı b~r gUn CV\'el knldınnaıtı ihtar eden bir h ıd " olur. 
lstnrıbuldarı nnkarııyn giden b:.ı temenniye bir d kUçlll· bir na.ve: 

1 
Diinkti rıa~ ımmla Relsicumhunımuron yMI Macar seflrfııl kabul buyurdu· 

ğurıu ~aum§hk. Resmlmizde M&<'.ar ttefirlnl iti.,1att::uıx:ıı.lni takdlro 

'·-------------··' merulmlndo ,görüyorsunuz 

an karanın bir esaslı ihtiyacı dıı. su değil mi idi? lmradcniz, m:ırmnr 
havuzları bile bu ihtlync;: ve hasrete küçllk birer teselli. çubuk bsrajms hep 
mı \·e deniz hayalinden bir iz bulmak lc;:in gldllınlyor mu? Nıyle ik n, nnkara 
ıstaııyonundan meclise uzanan ana yolun sağında yapı.an yc..nl havuz blrta. 
kım girintiler ve çıkıntılarla \'e iki Uç te köprU llo kesıllp kUçUlttılmU • l>Oyl 
cımas:ı su \'C hayal intibaı nrayanlar acaba ıılmdlldnct n daha çok tatmin 
edilmiş olmazlar mıydı? 
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on bil •ük ~man 
taarru unun 

hederleri 
Al.nwı de' let reisi Hitlerin Al· 

many::ı.da kış yardımı f:ı.:iliyctleri 
bas·am sı mlinc.sebet le Spor Pa· 
msta söyledi~l nut11kfa Rus Jrnv. 
,·ctJcrlııiıı imhnsı ile neticelenecek 
l;ıüyül< bir taarruzun ba.5l:ıdih'1Ill 
haber 'erdi~'İ gündenberi Alman 

rn.r ülurun resmi tebllği monta.. 
zaman ba t.:-arruznn In!riş:ıflarm. 
dın b:ı.hs"diyor. Nitekim dünkü 
resmi tebliğde de f!U satırlar oku· 
nuyordu: 

"fü dirilmiş ola.o yeni taarruzlar 
ericvcsl içinde Azal< denizinin 

.. imal bolgcsin<le büyült bir mey
dan muharebe i cereyan etmiştir. 
Müttefik ~vlctlcr";ı lı:rtalan mağ· 
lüp cdianiş diişnwnı takip etmek. 
teıllr. l'ılotör iı ve zırhlı tcşekltül
ler düı:;m:ı.nuı r· ~ t. hatları it-cris:n.. 
de derin surette ilcr1em~lerdlr. Bn 
h~rehi\.t C6n~s nfa dokuzuncu Sov· 
Yot o.dusnun imnn. y heyeti esir 
al nm stır. B ı o dunun ba..5kuman .. 
dnuı t yyarc llo lmçmıştır Cephe· 
n·n cl"ğ r bi) ge!erinde taarruz ha.. 
r keti rl plan mucibince devam 
etme!<t dı .,, 

Alrnn!l ~bl"ğinlıı bu ifadesine 
karııı Rus tebl"ği g yet lasndır \0 
!mdece bUtün cephe b:ıyunc:ı :ild. 
dotli muharebeler ccreynn ettiği· 
ni knld d'yor. Re mi İng Iiz kay
nald.m ço!t §iddct.I olan son Al· 
nmn t::arru unun hedefi Mosl;:ova
Yl çaınb::r iç~r:sın~ a!mnl< için §i. 
mBldcu ve ~nuı>tnu aynı zaman. 
da ilerleme hareketi kcşllnde gös. 
teriyor. Du suretle Rl!Syııda ce
reyan eden yeni h:ırp hare'ketler;. 
oin chcmn·h eti kcn uillğiru!en an· 
lnsılm·ş o'uyor. 

Alm:ın ordu"nrmm cenupta Ki. 
yefi B'arrk bir taraft::ın Harkofa, 
diğer taraftan Rost-Oh ynkla~ına . 
lan i'e nctkelcnen re.~rnz ha.re. 
keti henü? bit 1 Arn:Jan b"r hqf· 
t:ı g ç n den i inci umumi truuTtı· 
za. geçtil .... ri i ıtildı. Almanlar 
böyle mülıim bir taarruzdan sonra 
ikinci \'e d:ı.lıa bü) ülı !Jfr tnarnıza 
glrişml 11ero" de bunun sebebi an
ca.k Iludyenj ordulıu'!Dın derlenip 
t.oplruıamıız dorcc:;ıde sarsılmış ol. 
mnsıdır. n·· ıhii A.lm:m tebliğinde 

cenupta ço'.f 1ekto ohuı Rus ordu. 
ln.nnm tal;ibinden va ddlrnzuncu 
Rus o~dusunnn csnretim n b:ıhse
<lllmn i do bunun delildir. Böyle 
bir l"azlyct lmr~smda Alın larm 
bir gün ene! rtost-0fn ~tmek ve 
orad:ı.n staı:nı:,'Tad h:tiluunetimle 
harektlerine dc,nnı etml'k limitle· 
rinc d" ~meieri pef< tnb"iJir. Stnl n
gracl Volga ıı~hrlnin nisbeten Ha· 
zer deniz ne ) nl.m o•o.n mecr:ısı 
üzerindedir. Ve bu nel Jr 1941 • 42 
Jrışmdq.u e\"\el Ahn:ın ordularmm 
Rn yu~ tutnuık is.te 'lider) hat 
gibi gori"nme tcdir. nu ltibınla 

Alm:ı.n ord ıl rm n cenuptan Vol
ga üzcr:ndc St:ı in~d şehrini tut. 
mal< ihtimalleri belirince şi alde
ki lmn etlcrln de f,{'ningr:ı.clı Ka
rndcn'z sa i!inilcl i O:fosıı gibi mu
h:ısara 'aziyetincle bırnr:ı.I< sarka 
doğnı 11erleme"c. mesc!il )ine :ı.ıos. 
l,o\"anm c"mal do ~'U"Undıı \'e yino 
\'ol...,a nc!uj liz"rlnılc bahmıın Ja.. 
roslııv şc-br"ni tutm:ıful t:ı.b malan 
kolay on şılır. 

1st-. I i !erin son nutkunda ilil.n 
l'C Alınan harp lmrarr'filımın teb
liğleri il~ te~id c!tn tü yilk Al· 
m n fa~rra .. u bu ımrtbır iç nde b:ış
la s h!r ll'lr 'ret olsa g<-r.ektir. 

il lı"-:mt n e--nnpın.n Stalln~, 
fİı!lol len Jn.roslav şnlıirlar"ni tu· 

Tefrika numarası: 87 

VAK J.T 

iLiM TETKiKLERİ: ............................................... 

ciye ter • esi 
Terbiye seciye ilzorinde ne gUJ1 

ve ne dereceye kadar rol oynar? 
Felsefe doktrinlcrilo biyoloji - ir
siyet kanunları karşrsmda mUreb. 
bil erin rolü no olmalrdır? ! 

Bugün.:··~~:;:··~:;ı::::;;·~;;;;i;;t~·;:::·( 
gördüğü ızbrap ve sükfinsuzlut!u yarına da t 
İntikal ettirmek istenilmiyorsa her memleketin 
gençliği büsbütün başka bir moral ve imanla 

§eriyete reva gördüğü rztırap ve 
sü.künsu7Juğu yarma da intikal et
tirmek istenilııüyors'l, her memle
ket gençliği büsbü tilu b~ka. biı· 
moral ve imanla yetiştiriJmeI:dlr! 
Belki o vakit evvelki nesillerin mo
ral zaaf ve b:ırba:rl:!ğmdan srynlan, 
da.ha altrüvist, daha asil bir ruh 
ta.şryan ya.rmın genci, ihtirassız 

~·epyeni bir medeniyet kurab lir!.. 

Bu mUhim meYıua temas eder
ken ne bir filozof, ne de bir Peda
gog gibi değil, meslek icabı irsiyet 
hnunlarile nlflkası sok olan biT 
hek;m gibi dUoilndiiklerimi hulba 
etmcğe ça~acağım: 

yetiştirilmelidir. 

YAZAN : ....................... 11""" 1 .. 
Filozofların terbiyenin karakter 

tizeıindeki rolll hakkrnda ortayn 
attıkları fikirler birbirine o kad:ır 
zrttır lti, bunları az çok makul bir 
formül et.rafında telif etmek pek 
mümkün görünmüyor! Cemiyet 
içinde insanlar e.ra.srnda göriilen 
biitün farkların muh:t ve terbiye 
ma.hsuJU olduğunu iddia eden Bel, 
vetius zamanında terbiyeye veri
len kıymet, bilhasea son zamanlar
da irsiyet hakkında yapılan ilmt 
tetkiklerin iıuwllarda mizaç ve 
seciyeyi terbiye ile esaslı bir su. 
rette değlşti.rmeğe im.kan olma.dt
ğmı ortay atma.sile ~k sarsılmış
tır. Fakat şurası da teslim edilme
lidir kl, biyolojik esaslara istinat 
etmiş Ql.nıakla beraber "şair, şair 
olo.ra.k, katil bir katil olarak do
ğar'', "bir çocuğun moral mukad
der:ı tı annesinin sinesinde saklı. 
dır,. tezini miidafa.a eden bu fel
sefe doktrini müdafaa cdilerpiye
cek kadar mübalfığalrdır ! 

Prof. Mim. Kemal OKE Çocuklarmuza daima daha iyi yor. 
olma fikr!n.i telkin edelim ki, da. a.ıem...... . •\il çııesll11 
ha iyi, daha güzel olmayı realize DUnya da b.r g 

J400094+W9904V++•oo+WVOVW+vvw+++•+ ... 4VVU+++wvu+wq dtP 
etmeğe muvaffak olalnn. M. cuk elbet. ç!les1ll :) 

pacağ:r tesirle fena huylan tadil 
veya maske edebilir. 

Hakikaten filozoflar ne derlerse, 
desinler, biyoloji kaideleri ne ika
dar mini iddlıı. ederse 1 et&in, ter
biyenlıı çocuğun hissi, fikrt, ahla. 
kt ink:§a.f ve tekamülünde inkar 
edilemiyeeek ka.da.r mUsbet bir ro
lü vardır. 

Karakterin, seciyenin fatal ol. 
duğuna ina.nma.'k, plastik ve kabili 
tadil ol.nıadığ:na htikmetmek yal
nrz yanlış değil, a.ym zamanda çok 
da zararlı bir düşünüştür! Hiç şüp-. 
hesiz, bu işde ne Kant gj!bi pek 
nikbln, ne de Scbopen.lıaus gı"bi pek 
bedbin olmaktansa., çocuğa. terbiye 
ile bir çok iyi itiyatlar ka:zandın
la.bileceğini, açılan zek8.aile, kuv. 
vetlenen iradesile kendi kendini 
sevk ve idare edebilecek bir seci
yenin teşekkülüne hizmet edileb'.
leceğini kabul etmek hig şUphesiz 

Seciyeyi bir Theoreme haline ir- daha makul olur. Tecıiiıbe ve zen
ca eden Splnozn., bunu "ha.tici va- gin görgliler:lmiz de bu milla.haza
satm adeta riya?J bir zaruretle nm doğ:ruluğunu teyid ediyor ... E
doğurduğu bir neticedir., diyor. sasen terbiyen.in gayesi çocukta. 

Spencer, JICrbert, Talne, Ribo·· ideal bir seciye ve moral yaratmak 
lar da hakikı sec:yenin değiştirile. olmayıp onda ikinci bir tabiat ya. 
miyeceği fikrindedir\er. Bunlardan ratan iyi itiyat ve meyiller kazan. 
yalnız Spenccr fikri, ahlaki ve. fi. dırmaktır. Tarif edilmek icap eder
zilt terbiyeden bahsederken insan se: Seciye, ta.biat dediğimiz mizaç 
seciyesinin zıd harici aebeplcrin Temperame.nt etrafında toplanan 
ve hayat şa.rtlannm uzun müddet bir sürü itiyatla.rm doğurduğu ikin· 
tes'rile ancak değiştirilebile<:eği.ni ci bir tabiattan ha§ka bir şey de.
ilave etmekle iki doktrin arasmda ğilcli"r.,,! •• 
bir köprU olmu.~ur. Onun fikrine Şu halde çocuk terbiyenin tcsi· 
göre, ki böyle olduğunda şüphe ri altnıda iyi .i~iya.tla.r ve meyiller 
yoktur, terbiye hl:; olmaksa, çocu- kazan:rken, dıger taraftan da ya. 
ğun ruht elemanları üzerinde ya· ı vaş yavaş fikri ve a.h!W nivosu 

(Nivea.u) yükselir. Artık akıl Ye 
tan Almanlar Mo. ko\rn.yı yalnız 1dr8..kin icaplarına. uyma kabiliyeti 
Kıtflı.a.1 petrollerinden mo.hnıın et- artar. Bu hale gelen bir genç ken
mekle kalrnıızll\r, aynı zamanda ba j di tabiatını. seciyeeini pek ala de.
şehri arkndan çt•\irnrnk tehlikesi- ği.ştirir ve kendine bir seciye yara.
ne LJı.l5ilrür; hatta Stalingrad, Sa.· tabilir. Şu halde bir insan, uzun 
rat-Of, Sruna.ra, ]{aı.an, Jaroslav ve devamlı bir mücadele sayesinde 
hattı üzerinde oznn:.ın biHün Volga fena itiyat ve temayüllerden sıy
nehrinin garbmdald Rus t.oprnkla.- nlarak kendinde büsbütün farklı 
n ve ko~et tnerl<czlerin:n ricat moral bir şahsiyet yaratmağa muk
hatlarmı da tehd"t eder. Ye bir ke. tedirdir! 
re So\'yetler Bir1iği \'o'ga N'ebri- Tütiln ve rakıya. dUşkün olan. bir 
nJn iibür tarafına (,:eki'l~e Avro. insanın bu fena itiyat ve temayill. 
palı bir de,·let olmak rırsııtmı kay- lerden kurtulabileceğ:ni bize gös
betmlş olur. teren bir çok misaller vardır. lyi 

Bununla beraber bahi~ mevzuu temayülleri kuvvetlendirmek, fena. 
olan snh:ı o kadl\"I" ~enJş•ir ki bü· 1 itiyatları atabilmek en nihayet ze
tiin bu yerlerin Alman kun-etleri ı ka ve irade fal:törleri işidir. Bu
tanıfından bıı~ıinkl\ ilerleme öl(,:ü· nun içindir ki, çoouğun ruhu üze
sli dahil"nde lş~ali l<ol:ıy dnğildir. rinde çalışılırken :fena itiyatla.ra. 
Sovyctler Biı-lifinln Ural da~lan meylini vaktinde söndürmek H\
bo~ unca muhtelif noktnhrda mü. znn<tr. Kaza.nılmış itiyatları atmak 
him sn.nnyi merkezleri bulunması iyilerini kazandırmaktan çok güç. 
da bu isgali ayrıca gi.i(,:leştlrccek tür. İlerlemiş yaşlarda kendi ken-
sebeplerdendlr. dini düzeltmek zekA. ve aldın ink:-

Hulasa Almanlarm ~imaldeki şaf ve tek8.mül dereceslle mütena· 
Buz denizinden Aza".'< den·zine kıı.. sip ve çetin pir ınUcadcleyi istlyen 
dar uza.nan geni' cephe üzerinde bir i.ştir. 
başiadıldan nmumi taarruzun da tık yaşlarda ~ğu.n ruhi vast!-
3 ıı.km bir zamanrla Ru!4ya<laki h~r- , ları üzerinde retu' yapmak va.zi· 
bi sona ertlirebilmeler:l beklene· fesi sırasile. aile ve mürebbi ve 
mez. hocalara düşen mesuliyetli bir meş. 

ASIM US galedir. Da.ha ilerlemiş yaşlarda 

his ve akıl mücadelesi işe karışrr 
fil, bu birincinin bir mütcnım"mi
dir. Bu yaşların da. kendine mah
sus dikkat ve takip edilecek safha· 
ları vardır. 

İşte terbiyenin en yüksek gayesi 
çocuğun lı.lhi faktörleri irsi havassı 
üzerinde çalr.51irak dalına iyi iti~ 
yatlar kazanmasını, fikri, ruhi ve 
sec.iyevi olgunlaşmasını temin et. 
mektir! 

Bugün teı biyeden beklediğimiz 
çocuğu ileride cemiyet karakter 
ve monlitesine uygun ve insanlık 
için faydalı olabllecek bir seciye 
sahibi olarak yetiştirmektir. Keş. 
ke, hakikaten beşerin ahiaki. fikri, 
seciyevi tekA.nıillUnil temin edecek 
daha kuvvetli bir terbiye sistemi 
bulunsa da, bununla ideal bir beııE'· 
riyet, bütün insanlara refah ve sü
kilıı kaynağı olabilecek yepyeni bir 
medeniyet kurabil.c:ıe! .. Keşke, bu
gün birb"rini boğazlıyan ins:ı.n küt
lelerini sevk ve idare eden ihtiras 
ve barbarlık yerine herkesi bir. 
leştiren bir insanlık ideali, mora. 
lltesi teeasils etm.:i.ş bulunsa!... 

Bugünkü dünya buhra.nmın be-

i''oumee diyor ki, bir insan<la daha Virjil dUn;;!!Jllll ıııutcll'~ 
•1 ... au tııt• 

iyi olına fikri daha iyi olmayı re- derken der " · oili 
alize eden bir vasrtndır.. nat, ebcdt Jcara.nııt~eııtcd!f,..: 

Bugün biz bu ümitle ufukta do. sundan tir tir mrc Jtl}aıııct 1'1),. 
ğacak güneşin aydınlatacak ziya· • V!rjil, zeızele Ue • ıste!· ıırJ 
şınr bekilyelim. Ferdi hayatta, he- bir yakınlı~t bul::~ı:)"tl)1 :~ 
le memleket hayatında bedbin ol- bir zelzele 1.ıallnd ,., fil 

dOn:J"8J mak doğru değ.ldi.r. Filvaki beee. ve her zeızele 
riyet, ins:ınlık müstesna bir buh- hatırıatınakta:N·· ııı'' 
ran geçiriyor. Bu buhranın sonu- Loken diy?r w: J:ı<\!I sU11 

00 
nun nereye varacağını kestirmek ''MabuUs.r.J. ıcur r,ej!erUl ıııt~ 
de mümkün değil. .. Fakat ne olur- yakılan ceb~o?ı:ı:1 ;u.n i'l}.~atl Y 

sa olsun, ne vakit realizc edilebi- miyeti var ;d, biI att!\ dcP" pt 
lirse, edilsin elbet günün birinde yerleri, gökleri. l1 bit ,tef roıı~ 
bütün dünya. insanlarmt b:rbirine rak bUtUn JdJnat sur.ı!S.ll ..ıı 
yakla.~tıracak daha medeni esas ibaret kalac~ktır. "if.de ı;
ve formüller bulunacaktır. Elbet ya bir yı~ kU1 blil · 

e-rgeç milletler daha raisonnable tir.,, . . ı: 
olacaklardır! .. Belki o vakit millet. Ovld de dıyor k1• vsft t3 d 
ler arasında hakiki bir ada.Jet "Kabili tağyir oııııı. ıı!ilerı e 
prensipi devletler ve irulanlar ara.- rl budur kl, yerıer. ı:ll iltll~ ~ 
smdaki samimiyetsizliği, ahenks'z.. hattil. mab:ıtıar nıılll bit "•e' 
Ü~ı· önförecektir ! ey"tıl ..ı~ ·- ., mabetler bile 5 ., ıııP 110

..Jtt 
o.ıı~ 0 ıero' 

Bu ancak her millet çocuğunun Ue kaplanarak rn ~ ccPııc oJd~ 
bu ideal için terbiye ediimesile Din ve 'll1l1 J<ell .ıtıl d 

d 
,.,,e.. 

mü~ olabilece.ktir! Bunun için gün dünyanın 11 "' 

her şeyden evvel millet, yüksek nı izah ederler. 11~ 
moral ve seciyeli bir nesil yarat. Ya insanlar?.. şınıııııtl' 1~ı l 
mağa çalışmalıdır. Harunurr<ışit, dil. ıllıı5ııll 

Eli ığ hava mevdanı 
merasim e açıldı 

etmek istedi~ ·ıa.ldt. rrıı" 
vab1 vermi§: 6Jdil ııe 

- Maksat onl:atl ô,.ııs..-
mı? .. Satıre•iin btraı ~ 
sıl olsa l)lecek. t ~ 

I.Atuc, ı:ltife, fak~1rı-ııf 
sı dolmuyor. EIA~t. 8 (A.A.) - Burada devlet ben Maliye VeklU :..:at Ağralı iyl dı. 

hava. yollan tarafmclıUı yaptırılan ha· 
va meydant bugün .MUnakalA.t Vcltll! 
Cevdet Kerim 1nced.1yrnın bir nutku 
ile açılmı~tır. 

Bu tötende hazır tuıunmak tızere 
tayyare ile bunı.ye. g"Clen :MUnşkalA.t 

Veklllmtzle ::ı&::ıllye Vekili Fuat Ağra
h hava meydarunda sivil ve askeri 
erkft.n ne parti Azalıı?'I, halk ve bir 
kıta asker •.antmd=-n ıell\mlanmı§tır. 

MUnakalA.t Vektıı !ncedayı söyledi· 
ği kısa bir n•ıtuklR, atıımak Uzerc bu· 
lunan bu hava meydı:nırun Milli Şef 
İnönü devrinin yurdun imarı, halkın 
refah ve medeniyet yr,Jundakl lnkl§tı• 
tını hızlandıran ve AtatUrk inkılbmı 
tekemmW ettl.."en eser!crinden biri ol· 
duğuııu işaret eyleruır: ve bunu taki· 

leklerle meydanı a~tnı?tır. 

Erzine&0, 8 (A.A.) - Yeni Er
~incan şehr:n.ln kurulması için BU. 
yilk Millet Meclisince ta.hsis olu -
nan iki milyon lira. ile yapılacak 
.i§ler tesbit edll.miş, va.liye salıihJ. 
yet verilmiştir. 

En eski köşklü öldü 
Beyazıt Kulesinin en eski ve emek· 

tar bekçisi lriuh!i.n Ata. evvelki gUD 

vefat ctm.ı, ve dtüı gömUlmtl§tUr. 
Muhsin Ağ.:l, itfaiye teıkllltı yapıl· 

madan önce k~klU zamanındanberi 

Beyazıt Kuı,ııinde yangnı bekçWğl 

yapmakta :dL 

Ne dememeli 7 1 
ı - 'OskUdardıı SUitantepesindekl okuyucularım.ızı'tan Bay Şa.kitden 

öpendlk ki Beşikta_şla ÜskUuar arasında araba, otomo1lil taş-ıyan vapurlara 
oralarda (Arabalı vapur) diyenler var. Okuyucumuz bc\k•1d.1·; buna (Araba 
vapuru) denir; (Arabalı vapur) dememeli. 

2 - örnek kellmesiqin suret = kopya kellme:erı yerinde kullan.ıldığmı 
görUyoruz. 

VA.kıa örnek nıo.tıada kullanılrr vo hem -halt örne~ glbl- bir ulın 
benzetildiği §ekle, hem bir asıldan almmı~ surete ornek deni.lir. 

Fakat bu lkl vazife için iki kelime Jftzım: BlZc:e bl.rt.ır.iye ömek, ikinciye 
suret demeli. Kopya da a!lılla beraber ve makine vası~iyle alınan ıruretıe
re alem olur. 

örnek yel"lndc suret, suret yerin<le örnek dememeli. 

, ............................................ ı ......... a. ________ ... ______ , · e ~fi Hanımefendiye ait kısmında yınaJcilc'te d~t 

Kadın, sadece en işveli bir ba- Ede Dl 
romarı ö MRAIL~ ~EF~~z~~METI 

SEVENGIL 

yor; fakat Ali Ceylan acaba ? eŞgııl ~ 
de kitaplarile ve hastalarile ını f rde ~dı' 
Yoksa o da kendisini başka yer et Oi.lıı • 
kadınlarla mı eğlendiriyor? ~hı1le ~Je~ ~ıı 
bu fikre erişince kendi kendisınb" .. ._,}e b•! 6 

kışla, eriten 1:-ir gülfüle mukabele edip 
susiu; Ahmet Oi.indarm apartrmanında yal· 
nız ve ba. ba ... a bulundukları bir srrada baı::la
mlmış olan bu konu~ma belki de erkekten 
kadına b"r sitem, hafiften bir şikayet, derece 
derece ilerleyen bir münakaı::a ve neticede 
vahi:n bir ukıbet halini al~ak istidadında 
ik .. n kad·ntn bu giizel kahlmhası üzerine git· 
tikç~ zayıflayan iradesini büsbütün kaıbe· 
den Ahmet Diindar yerinden kalkıp bu kah· 
kahayı S mra Hanımefendinin ağzında du
dak 1ariie hnusetti ve böylece ilk kavganın 
öni.ine ere ilmic:; oldu. 

AhmPt D"ind:mn ara sıra, Semra Ha
nrmdPn lin·n salonuna devam eden kimse· 
ler hakkında filanı bc~enip filanı beğenme· 
di8i yol ında "Bu rrel11.;in, bu gelmesin!., gibi 
mÜtdlA"lar söyle-:li;;i de oluynrdu; bu sözlere 
karı arak veçip ai 'i ·or, um1tuluvor ve tabii 
te iı :Z kalıvordu. • lnız bir defa, Semra 
Hanımefendi nene 1-- J imin eve c1evamı hak· 
krn•1a d .. · ~".Ju y-ıotı"ı /'. ~met Diindcır tara· 
fmdan f ı.,. 1"1en f:ı:r hizmetçiye onun arzu· 
su ü~crinc .:10.l ve.eli. 

5 

mıştı ki bunlarm mühim bir kısmı zengin ve tiklal, aylarca evvel daha Bursada Ahmet rahatlık duydu ve Ali Ceylanın °~ ett~· 
Semra Hanrmefendinin salonu kadar süslü Dündarı düşündürdüğü halde genç hekim yata sahip olmasını tiddetle aft .,eııı•f d 

ve muhte.qem salonlar a rarak t~tanbulun •ı.mcli b'zzat l ld "' b h ed · tin" hakkrl\f' ı,. ~ - ~ ı ro a ıgı u sa n e vazıye takdirde kimse kimsenin ... 1.,.rf _k.· 
yerli ve ecnebi kibar aien{ini buralarda top· ga~tabiiliğini uzun müddet hemen hemen mxyacak, Ahmet Dündar hoeasJJ'11ı::~~ lamaktan zevk duyan kimselerdir. Bunların farketmedi; bir ahbap salonunda tanıdığı ve , dakatsizlik ve ihanet etmİ§ saY1.., rııJ !~ıce 
davetlerine zaman zaman Semra Hanmıe· kendisine oldukca müsamahakar nazarlarla Ahmet Dündar bunun böyle oldıığtJ yo"'.."J 
fendi ve kocası profesör Ali Ceylanla birlik· bakan bir genç hannn, bir palmiyenin geniş mak için ortada henüz hiç birsebe;ş .;e ~ 
te Ahmet Dündar da gidiyordu. Semra Ha- yaprakları arkasına sa!danmış bir kanapenin geniş bir tahkikle bu neticeye vafl1l ~: 
mmefendiyle kocasının çağmldığı her yer- üstünde Ahmet Dündara yaklasma teşeb- ta bir kanaat müdafaa ediyornıtıŞ .A 

de Ahmet Dündar da bilhassa ve ehemmi· büsleri arasında onun kulağına eğilip türlü ı:!.t1lrı>,. 
] d 1 S H f eli d d ' ,!!oki b·1· - · • de.l: ;;IC"·.·ıliJ yet c avet o unuyor, emra amme on · e ikodular anlatırken bir aralık Semra Ha- - ı...a n ı ır mısınız, (ll• ,,ııJ ~ 

bu salonlara bir yanında kocası bir yanında nımefendiyi de çekiştirmek niyetile profe- rumefendi her zaman afif. tahartl P,e~ tif• 
5~ıkı ile girerken hissettirilmemeğe çalışılan sör Ali Ceylanın S?nrip vaziyetine işarette kibar bir kadın olarak kalmasşna J'8 dilı1'1~ ~' 
gizli ve manalı gülümsemeler kibar bir ne· bulundu, Ahmet Dündar cüretkar kadının cası tarafından pek çok ihmal dıt• ~eıt5ii' 
zaket edası arkasmda saklanıyordu. Bir müd· sözlerinde kendisini hedef kılan bir mana Profesör Ali Ceylan benim hocafl'l ve:ıefl f 
det sonra profesör Ali Ceylanın her davet- bulunup bulunmadığım düşünmeğe mecbur sini iyi lanmm, bu zatın emniyedıı pr.1' ',d 
te bir ma7eret icat ederek kendisini ortadan oldu. kunu ve ciddi manzarası arka5J'? <jir1'• f' ıtı' 
<."ektiği ve hatta evindeki toplantılarda dara· Ali Ceylan ötedenberl k"endisini kitap- rip bir hüviyeti vardrr; nasıl sö7lıY~ııit1 ~Jı· 
hatsrzhk, meşguliyet, yorgunluk gibi özür- lanna, klini~ine, hastalanna adeta vakfetmis fesör Ali Ceylanın eğlencesinı e; ıırııı·· 
lerle görünmemeğe başladığı Ahmet Dün- gibi görüni.iyor ve Semra Hanımefendi el~ da ve yabancı kadmlann arasJJ'l 1 

dardan başka herkesin dil:katine çarptı. bette bu ihmalin acısnı hissederek rztırabmı ğmı bize kim temin edebilir1 ,~. 
Semra Hmmefendi aldırmıyor. ge!ip gittiği ve izzetinefis yal'asmı t•nutmak icin Ahmet Palmiyenin yapraklan arkaS~:~ıa .. ~ 
yeı lerde kocasının lafını bile ttmiyor ve kim· Oündarm aşkmda teselli arıyor. • mış kanapede Ahmet Dündarın ktı Y ~ 
se de kendisine kocasından 'bahsetmiyordu. A11met Dündar !'!İmdiye kndar hu i:şi lerek f1Sıltılarla dedikoyu yapan geD 

Ahmet Dün-el.ar, Semra HannneEendinin Profe:ııör Ali Ceylanla karısİnm arasm· hep ıbu c€1pheden görmüş, bu taraftan ve bu kahk~hasmr zaP.tedemedi: _..t) 
salonunda bir ok lmdmlar v~~~ı:.ı:.JIQill:...--'~J.-'ta.tı'lD...ı:muıas.ı~t.....ll:e....ı'1'.ruilaııırs~lıaa:r,ırırukrn.cia1k~ı·w.s· "'----~....u ü.c..~· ·a.. . .ı...;;;".___.ı.;...__, ... ___________ ---11LEJ~a.uL...:..v-_....aıııı 
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Ruzvelt ve 
Papalık 

1 ~ ~ IMJ D trJ D{f&OO ~ ın) ~ ın: ~ a 
a : 

ma amı Keyif verici zehir satan ve Et meselesi 
Dün 1000 den fazla A merilia Cümhurrelsl Buzvelt 

Papa ile konu.san mümessi
li Miron Tayior'.ln. gbıiişmUştllr. alan bazı kl·mseler hayvan kesildi 

Et mese!csini halletmek üzere 
Raz\'eltln bu konuşması bir ço".ı: 

muhitlerde alaka uyanclımııştır. 
Amerika Cümlmrrclsinin Papalık 
tnakamı ile dünya meseleleri etra
fınd:ı bir hayli zamand:ı.nberl mil
nasebctler tesis etmek istcd~J 
ma.liımdur. 

f 
belediye ve fi.vat murakabe ko-

Ör 1 idare mahkemelerı·nce hapse misponu birlikte çalışmaktac!ır-lar. Dün 1000 den fazla hayvan 

Awerilmnm nıızi \'e faşist düı
manlığı 1939 harbine takaddüm e 
den senelerden basiar. Reis Ruz. 
\'elt bir cok \'esilelerle Papalıkla 
mlln:ıselıct tesis etmek istemiş ,.e 
katollk dünyasmm arazisiz fakat 
lu:-Istjyan teba:ısı pl"'.t tok olan &o. 
fi ile ı birlii;i ~ apmak istemlştir. 

\'atiliana gosterııen bu alikanm 
muhtelli'. sebepleri \'ardır. Fakat 
bunJ::rm içinde en milbimJy nazi 
tcflnin bir z:ıma.nlar kat.ollk pa. 
pazlan alel hine aç~ mücade
ledir. 

Alman rejlmlnin katolik papaz. 
lan ale~ hine nı;ıh~"I mücadele do
mokrasllcrlc kntolik ldliscsl ara. 
•mda bir işbirli[;.i \'Ücndc getlrmck 
lhtimallnJ ortaya atnuııtı. Vikıa 
Vat~an dünya görfüıli ltlba.rile de 
ll'kı;ı tcfill ldlerc dü_şmandır. Ona 
gore hıristfyan casmlası, lsanm 
sürüleri 'ardır. 

Bu sürüler ne :renk, ne de ak 
İtih ile hir \ahdet arzetmeıler. 

Fal<at papalık maka.mı JııristJ. 

yan id oloJi namına demokrasiler
le i birliği ynpmış değildir. Fa
kat Va.tik.an komünist dilsmanı o
larak ltomünlzmin düsmı:nla.n Uc 
lşblrlli?I yapmakta daha faal bir 
rol s Jıibl olmustllJ'. 

Cazl e t Papa<ls.n son :r.amanla.r. 
da i: tfyet>~fü şeyler hakkında bir 
.:ıkmı tahminler yapıldı.. Bu tah-

minlere göro pap:uım muharipler 
rasmda tavasaatta bulnııması ilk 
JtJJen sözlerden biri oldu. 
Papanın böyle bir !}eye tavuaat 

etmesine Jüzum yol.."for. Çllnk8 Pa. 
ııa donanması, ordusu olan dev
letlerin empoze edemedJğf bir fal'
tı ordu u \ e donanması olmıyan 
Vntil an ne suretle temin edebi· 
•irt' E·er mihver de\letıerinln Is. 
t cd n bir su!lıa tavassut mevzuu 
l-.bs 1 e o zaman Razveltla 111U:ra. 
~atma ihtiyaç yoktur. Müracaatı 
'.\-&a<'ak makamlar derhal rr.cyda· 
na çıJmr. 

1'idncl UıtimaJ Amerikada bnlu
ran 20 mil~ on kntoliifüı mih\ er a
leyhine tahriki lçin bir ya.rdon is. 
t:enmf" olmasıdır. Papalık maka
mrı::n böyle bir harekete geçmesi 
ııJh, ere karşı harp UAnmdan baş· 
a bir şey değildir. Papalık maka
nı ba~n böyle blr bareket.e geç· 
mı:-k lktidanndan mahrunulnr. 

Onun nu::Jdi kuvvetJ olmadığı 
•dbl onun telkini : o papalrğı kar. 
tarmnya çalışacak Jcı.tolik kuvvet. 
lerl de yoktm. 

Pııpalı,'ln t.arflıindc imparotor -
Papa müca.dc1esl mcşburtlur. Bir 
zam:ınln.r sııra;-1 lannm kapısı önlin· 
de h ~etli frnp ratorlan günı ..... 
"e yalınayn'k bekleten Papaların 
lllr z:un:ınlnr hırl t~ n tu s • u. 
non en eh ehli zrunanlannda b ile 
bnpıır:ıtorlınıı cluıe esir dli<;tilk
lcrl m lümdur. Pap nm din taa.1· 
snbunun tas iye e'lildiwi \'e Vatl
ı nm bir ne\i t.ı.rihi sembol halini 

d 'h de\ in e hU)i k 'e ciiretkir 
"yaset oyunlanna glnnesl tasa,·. 
nır ro·ı mez. 

l!r. '<'itin Sovyet Rucıya ile tn. 
it re \e Amerikanın t.birllf,ri yap. 
ıt!llt d lııvısile kat-0llk kilisesinin 
mo iler nleyb ·ne yapacağı 

> "' nd f aliyetlne mani ol· 
m 1 1 ·n bir miiıııcaııt yapm" ol

ı <' ha ziyade al\Ja ya.km gel
' te •·r. 

\ a i · n artıl< buı:-Unkii ~ıırtlar 
'ndn d·ni 1 • l re lıj,.:ıp <'<1<-n bir 
ro • t •jfiltı olarak muta. 

rd"! bil"r. 
n 

{).4DR1 ERTEM 

ş·ıeli Nec.,.ti 12 seneye 
m~~1·"'m oldu 

N cati nd 1a blr terzi bir 
nn dd • evvc . Sil<.de. bir tavuk 
rn n1 i vüz:ınden l ôvlfü;ü ls· 
nıa li öldürmüş, birinci ağır ceza 

hkemesine verilmişti 
lsmailin muhakemesi dün bi

tfrılrni". SU<'U sabit rört!lerek 12 
Bene mUddetle hapse mahkQm 
edilnıi§tir,, 

ve sürgüne mahkOm oldular ~:~:::i v~a::ıarakU:a~ır:.; 
tır. 

Ho.lk.m, sıhhat ve ah1&kı ilzetin· 
de derin bir tesir hasıl edebilecek 
olan ikeyif verici zehirler satısına 
katlyen imkan vermemek azmile 
buhnrekelten zan altında b~ 
bir tııknn kimseler om İdarenin 
takibatına. teslim olunnıUIJJıırdr. 

Öğrendiğimize göre, emv ve 
kokain kullanmak, satmak ve sa
tın almaık veya bunlan UzerJerin.. 

de bulundurmak BUçuyla Örfi İda
re niahkemelerine tevdi edilmiş 
olan eahmlar hakkında, hareket -
!erinin istilzam ettiği cezalar ve· 
rilmiştir. 

Bu cezalar, Uti sene ile dört 
aeae al'Ublda hapis ve o kadar 
müddetle sllrgUn ve ağır para ce
zalan oima:t Uzere tahallif etmek
tedir. 

Topkapı sarayının Harem daire
sinden hırsızlık yapan çocuklar 
Dün eşyalarla çarşıda yaka-

lanarak tevkif edildiler 
Necdet, İhsan ve Sel&hattin 

adında 14 - 15 yaşlarında üç ço
cuk, ~çen gece Topkapı sarayı· 
nın harem dairesine girmişler 
ve buradan kehribar bir ~buk 
güm~. bi! hokka, ~üş kaşık~ 
lar, gumuş taşlar ve ibirkaç al• 
tın P~ı çalarak kaçmışlardır. 

Üç kfü:ük çocuk dün bunları 
Kapa1J.Çal"§lda satarken yakalan· 
mışlar ve dün de adliyeye sevk~ 
dilerek üçüncü sulh ceza mahke
mesinde aorgulanru müteakıp 
tevkif olunmuşlardır. 

Ça1-ınan eşyalar Topkapı mü
ııesine teslim olumnuştur. 

Ticaret Vekili geldi 
M Dmtaz ökmenin reisliğindeki toplantıda 
HhalAtın kolaylaştirllması göruşuldu 
Diln sa,ba~ki ekspres ile An· yapmak için bu büroya müraca

kar~~ ~ gelen !Jcaret at edecek, ikinci ve üçüncü elier
Vekilı Mumtaz ~kmen, ~ ~ d~ilde yapacaklan satışlar 
~nra mın~a ticaret mudurlu- H.;ın lüzumlu ithalat eşyasını bu 
guno ~. Vekil. burada bürolardan temin edecektir 
va.!i ve belediye reisi doktor LQt- · 
fi Kırda.nn ziyaretini kabul et· l~ aonra bir muharrf-
miş ve kendisiyle şehre ait muh- rimıze Tıcaret Vekili şunları söy 
telif işler 67.erinde görüşmüştür. !emiştir: . 
Bundan sonra şehrimizdeki tica· - Tetkikatrınız henüz tamam. 
ret vekfileti teşkilatı erkamnm !anmadı ve 'bir neticeye varma· 
iştirakiyle yapılan toplantıya ri- dık. Yarın da Ticaret müdürlü
yaset etmiştir. Bu içtima, tam ğilnde meşgul olacağım. Cuma 
dört saat silrmilştür. günü b!rliklerde ~ışacağım. O 

Ha:ber aldığımıza göre içtima• gün sizinle ~tra!,Iıca konuşacağı· 
da, ithalA.t işlerinin kolaylaştınl· mı zannedenm. 
ması ve birliklerin genişletilme- --- ---------
si için icabeden tedbi.rer berin
de konuşmalar cereyan etmiştir. 
Bu mevzu Uzerinde her ithalat 
birliğinin umum! kltip muavin
leri sı;z alarak fikirlerini söyle
mişlerdir. Söylend!ı'!ine nu.aran, 
ithalatın arttınlınası ve birlik
lerin _2enişletilmesi için düşünü
len tedbirler arasında birer (mü
racaat bürosu) kurulması da 
vardır. Bu bürolar kurulduğu 
takdirde her itha1!t~. ithalat 

Burhancttin Ali 
gömüldü 

Ölüm.ünU dün teessürle yazdı· 
ğımız gazeteci arkaİa.şlanmı:.z. 
dan Burhanettin Ali Moral'ın 
oenazes\ dün öğleden sonra Bey· 
oğlu Belediye hastahanesinden 
kaldırılmış, Feriköy mezarlığına 
götürü!erek gömülmüştür. Cena· 
7.eainde Ra7ıeteci arkadaştan ile 
dostları bulunmuştur. 

Hayvan borsası et bubramnm 
önüne geçmek üzere yeni bir se
kil teklif etmişti. 

Bu şekle göre; et fiyatları ka · 
lite üzerinden tesbit edilecektir 
Murakabe l:omisyonu bu teklifi 
tetkik ctmiye başlamıştır, 

----o-

Sebze halinde 
Karpit patladı 

Diln saat 17 de Yemişte.ki 
sebze halinde bir fnfi!Ak olmuş. 
tur. 

lyl birtesadiif eseri, işçilerin 
paydos etmesi sebebile bu hadise 
çok hafü atlatılmıştır. 

İnfiWı:, halin Boğaziçi denilen 
kısmında.ki 34 ve 35 numaralı 
Rüstem ve Latife a.lt yazıhanede 
\'Ukubulmu.ştur. 

Bu yazıhaneyi iki kısma ayıran 
20 santimetre kalınlıkta bir duvar 
tamamen yıkılmış yazıhanenin bü 
tUn a.ks:ımı harap olmuş ve ha 
!in bu kısmmda bulunan 35 yazı. 
hanenin bUtUn C(lllllan kırılmıştır. 

Yaptğımız tahkikata göre inf.i. 
Ui.k Ril.stem ve Lfi.tifin yazıhane• 

. sinde bulunan karpitin lni olarak 
i~tlııl etmesinden ileri gelmişt'r. 

İnfilik sırasında işçiler ve müş
teriler halde bulunmadrklanndan 
yalnız birkaç kişi hafif surettP 
yaralanmışlardır. 

Rüstem ve L4tifin de bu ınrada 
yazıhanede bulunma.malan, mut 
lak blr ölilmden lrurtulmalannı 
temin etmiştir. 

Halde bulunan yemJşlerin bi 
kısmı işe yaramaz hale gelmiştir. 

Halin diğer kısmılanna bir şey 
olmamıştır. Halde ab~ap kısnnla• 
nn bulunmaması da muhtemel b"r 
yang:na mini olmuştur. 

-o------
1zmir belediye reisi 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan İzmir Be1ediye Reisi B 
Dr. Behçet Uz, bugünki\ vapurla 
lzmire dönecektir 

Altın Fiyatı 
Dün de bir altının fiyatı 25 

lira idi. 

SADAKA! tT!'IB 

Dayı 171 Sou 
iL iL K. 

Buğday: 27 :u 20 

Arpa: '° 88 37 
UzUm: 2M 170 117 
Fıtra ve U!kAt it&rlyıe mükellef o 

lan muhterem ab .. ı.n ıze, mUletimlztn 
en hayat1 Ibtiyaçlarmı kUJllayan ve 
elde ettıği tebemıat lrendlıılyle Kızı.. 
lay ve Çocuk Esirgeme Kurumlan 
arasında paylap.n Ttltk Hava Kuru. 
muna her veçb!J• yardımda bulunma. 
lan !Uzumu he-n:mlyetıe arzolunur. 

8/10f9t;l t.tanbal Mllltbl 

Rokka.boni lokantasında bu. 
luşma.nın acaba manası neydi? 
Hal'erinden anlaşıldığına göre. 
bu üç insan orada sıksık buluşu· 
yordu. Acaba bunun manası ney· 
di? Belki hiç bir §eY .•. Belki de 
pek çok şey .•• 

BiR CASUS OL DORO LDU 
Çaney birdenbire: 
- Kambervel, dedi. Şu "Şey

tan kulesi'' denen esrarengiz e
vin şimdiki sahibi olan Çarla 
Rensi'nin bize bahsettiği adamın 
ismini hatırlıyor .musun? Hani 
şu, amcasına arkadaşlık ettiğini 
söylediği adam. Vilf ord değil 
miydi? 

- Evet, dedim. Vilford idi. 
hani şu kitap meraklıSJ! 

- Ta kendisi. .. Bu papasın 
ikinci ismi de Vilford... Acaba 
bu isimler bir tesadüf eseri mi· 
dir? Yoksa iki adam arasında 
bir milnasebet var mı? 

- Gerçi Vilford ismi, pek na
dir bir isim değildir amma •.• 

- Dur bakalım. Çarls Rensi. 
onu bize nastl tarif etmieti? 

- Temiz traş1 ı bir adam oldu· 
ğunu söylemişti. Biz de ona ka.r
şıl ık, aradığımız adamın sakallı 
olduğunu söylemiştik. 

- sende Çarls Rensi'nin adre
si var değil mi? Derhal kendisi• 
ne telefon et. Gelip bizi görsün. 
Ben de Çipendeyl ve nlpnbsiyle 
biraz daha görUşeyim. 

Çok ~meden Carls ReMl bi· 
zi ~rmiye geldi. Çaney hemen 
maksadı anlattı: 

- Mister Rensi, dedi. Stmen 
bir yardım rica ed~ Bunu 
Dialn '8t-tiiin'' btbm ...... 

Büyük . heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

42 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR-
yacaksmız. Sebebini sonradan 
anlatının. istediğim şu: Yazrha· 
nemizin dış kısmında gay& se· 
vimli bir kadın katimibiz var. 
Sevimli o!duğu kadar da rekidir. 
İsmi Mis Fani Plat! .• Gayet iyi 
arkadaştır. Yani sire şimdi vere
ceiim bazı talimatı yerine geti· 
recek olursanız. sizin ona ilanı
aşk ettiiinlzi zannetmez, haki
kati söylemek liznngelirse. ken· 
disi nişanlıdır. Kltimibiz Çipen· 
deyi ile evlenmek üzeredir. Şimdi 
istediğimi açıkça söyliyeyim: Si
zin Mis Faniyi kolunuza takıp 
bir öğle yemeğine götürmenizi 
rica ediyonım. "Büyük santral 
oteli" ne gideceksiniz. Anladınız 
mı; işte o kadar... Bunu yapar 
mısınız! 

Çarla Rensi bir aralık şaşkın 
şaşkın ikimiııe bakb. sonra: 

- Hayli esrarengiz bir teklif 
değil mi? dedi. Fakat yaparım .. 
"Büyük santral C'+eJi" ne götilı
mekliiiml mi istiyorsunuz? Pek· 
lll.. Her halde mutlaka oraya 
~türmeklifimin bir sebebi oıa
cak!? 

- Hem de pek mtıhfm bir se
bep. Mis Fani eimdi en RÜZel el· 
blwini giymiye gi.tmiftır. Çok 
IOrJnıön &elir. Onanla birlikte 

o~le gideceksiniz. Lokantasına 
gıre~, kor:uşacak, yemek yiye
ceksınız. Eğer bir hadise olursa 
gelip bana haber verect>ksiniz 

. Çar1s Rensinin hayreti d~a 
zıyade artmıştı: 

- Bir hadise mi olacak' Ne 
ib.' .•• 

gı l .•• 

-:- Nenize 18.zmı. Siz yalnız sah 
redın. Ve benim dediklerimi ya· 
pm. Arkadaşınız gelinceye kadar 
size bir viski ikram edebilir mi· 
yim? 

Ben dolaptan çıkardığım gayet 
nesif vi~imizden bir bardak ken 
disine takdim ettim. Fani gelin
ceye kadar bekledi. Biribir'erine 
tanıştırdık. Çıkıp gittiler. Ben 
Ça.neye dönerek: 

- Ne olu} onız, dedim 
- Bu ikisi gelinceye· kadar 

bekle! cevabını verdi. Belki hiç 
bir şey çıkmrvacak : belki de bir 
~k şey elde edeceğiz. 

Saat bire vakl~ıvordu. Fakat 
saat Uoe kadar Car1s REnsi fle 
Faniden bir haber alamadık. 

Saat ü<:te geldiler .. 
Çarls Rensıye bir bakacak ol· 

sanız. heyecan içinde olduğunu 
anlardınız. Keza Mis Fani de he
yecan ~çindeydl. 

Çaney aordu~ 

3 

Zigankii.r çoELklar 
E vbılzde bir avuçluk bahçe
. niz, bir kaç ağacınız, bir 
ild "Çeğin.lz varsa, başlığın mana
sını daha iyi anlarsmız. 

Arada sında okoyocularmula.n 
aldığım mektuplarda da bu me\•zua 
dokunulur. Çocuklanmızm ziyan
!iirhkJamulan flkiyetJer gittikçe 
ı;oialmaktadır. 

Ba ~ı, zevk sahipl{'rinln ti
tlzllğidM mi, işittirmek \•asıtala
nnm bolluğundan mı, yoksa ger
çekten ziyankirlığm artmasından 
mı ileri geldiği, hemen kestJrile
mez.. Fa'ka.t. bir fıkra sctunund3 
biz, saten bir içti.mal tahsllln ,.esi. 
k&Janm aıra1amak niyetinde deif
Uz. 

Dert, ancak kencllmlze yaklqtı
iı \-akİt ağırbğ-..:ıı tsm manaslle 
hls&ettlriyor. ~ltcklm işte ben de, 
bu Dıe\"ZUU. geçmiş bnr.ea !'}İhiyct
lere rağmen, aııt'.ak kendi gözleri
le g6rdükten eon.ra ele ahyorum. 

Bir §alr: 
Ne kırarsın ikide birde benim 

ha tırmıı; 
Gönill, ey trl1-ı ziyanklr oyun. 

cak değil a! 
Beytiyle, zlya.nkirhğı çocukta bir 

tabiat ,.e yaradıhıt icabı gibi ~ôıl
temılıtUr. 

Fakat oyuncakla komşu bahç.esl 
arumda bir hayli fark \-ar. Dem 
~ğun oyuncağını kırmasmı, bir 
ı:lyankirhk \'e yaradılıştaki yırtı
cılık duygusundan ziyade minimini 
başlan kurcalayan "tecessüs., e 
yllklcmek daha doğru olur. Yeni 
bir oyonn.ğm kal'?Jısmda hayrotl 
bitince: 

- İçinde ne var! 
- Nasıl L,Jlyor! 
- Na.'lll se.<ıleniyor! 
Sorulan zihninde l~lemeğe nıı,_ 

lar. Bundan sonra artık oyar ·ağm 

da son saati çalmı3 d~. 
Çlçcl' kopn.rnn, du\ ar a§8l'8k 

yem!ş çal:ın, dal kır:ın, saksı par. 
çala) an çocul•, bu tipten bam..._ 
ka bir şeydir. 

nana gönderilen &'lmyet mckta
bunda, hep nı(.•.ctcpler yeriliyor, 
hocalara. idarelere lrnsur buhunı
yoı-. ll!llbukl bu suçl:ırda ilk 1114-
IRll ana bal:a olınak lazım r.ellr. 

~·ocuk melctcbi, e\den, lloca ve 
müdürü de babadan sonra gorOp 
tannnı~br. Çocuk, mel.tebe b;r çok 
kötü huylu, J;öldcsm:!J hu~ c;uzluk.. 
l!ırla bıralulır. Ama, bir çcf.< ana 
baba ~&\Tularınm mekteplerde bo
'lUldu!tlartnch."1 sızlanırlar. Bu, .. L 
ki binde bir doğrudur. Geri U
lan fena!ıklnnn acr.ımı hep mak· 
tep, hoca, müdür çek<>r. 

z·ynnld\r çocui"ı:un öni.ne çıka. 
cak ilk siper. ev \C aile olınaua, 
bütlln öteki cemlvet setlerinin 
hükmü lm'm:ız. • 

POIİ!iP. be':"\ urs:uıı~. memleket 
ko\ \'etini yok yere ıı>ırramış olur. 
8UDUZ. Sonunda da derdinizin W. 
kil ka:ı:mmaz. 

tn·~llterede, hmıu"i raüfettiıtler: - , 
ag• ı an cocu ('Un knpısmı çalar ve 
Mebcbinl sorarlarmış. Jlattfi yavru· 
lanm yalnız bırn.l.ıp sinemaya Ki· 
den ann<:'lcrln mnlıl<emcye verile. 
rek ccz:ılandırılmıı!arı da bir b
nun icabı imiş. tmrenllecck bir leJ 
<!0~"11. 

Bizde sokaf'a atılan, yangın 1er
Jerlnde yanrl:ın:ın, '-omşu ba~ 
terine dalan, me)'\ adnn başhya

rak sonra her !'ley çalan t:.ocukla. 
nn cCJ'.asmı ana b ba'"IL yükle e
llm. Az \"!lkltte çok Rey kazandı

fımm görürüz. Fazi'eti insiyak& 
sokamaz..<ı:ık bari irade lel fenalık. 
tan kaçalım. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GCINOEN GONE 1 

DE.DE Ef t:.NOi KON ERıNi BiR 
BAŞKA BAKIMDAN T AHLil 

E VVELK1 aksam İstan
bul Konservatuvarı'nm 

Şehir Tiyatrosunda verdiği 
.. Dede Efendi" koııseruıde biri
biriyle selAmlaşanlar o kadar 
çoktu ki, insanların bu derece 
ahbap edinebilecek'erine doğru· 
su inanılmazdı. Erkek kadın. 
bir kay~dır gidiyordu. A
deta birkac yüz kişilik biı aile, 
soysop hepsi oradaydı. 

Bunun sebebini soracaksınız, 
değil mı? •• Evet. Bunun ~ 
bi, milli müsikinin bütün aşina· 
!annm orada toplanmasıydı. 
Sanat hi.dise1eri çok defa, in
sanlan yekdiğerine esaslı su· 
rette bağlıyan iştirak noktala· 
rmı teşkil eder. Değil sanat hA
diseleri, bir spor mac:ı. bir at 
yarışı, hattA. horoz dövüşü bile 
birçok kişiyi dost eder. "'Dede 
Efendi" konseri ki, bundan en 
aşağı yirmi beş sene kadar ev• 
vel "DarUttalim musiki" te?ek· 
killü varken, parc;a par~ ~lı
narak beJli başlı kUltürünün 

- Anlatın bakalım; ne oldu? 

Çarls Rensi söze atıldı. Ça.bulr 
çabuk konuşuyordu: 

- Dediğiniz gibi Mis Fani ilo 
birlikte otele gittik. Yemeğe o
turduk. Mis Fani ile birlikte ~a· 
yet iyi arkadaş1ık ediyorduk; 
değil mi Mis Fani? .. Zamanımız 
o kadar ~kin geçiyordu ki, bizi 
oraya niçin gönderdiğinire doğ· 1 
nısu havret ediyordum. Fakat 
ayrılmamıza vakm bir sürpriz 
karşısında kaldık. Hani şu am
camın yanında ona arkada~lrk 
ettiğini söylediğim Vilford yok 
mu? lşte o adam bir rapas kr
yaf etinde içeriye girdi. Kendisi-
ni deriıal tanıdım Hemen ye. 
rimde!l :fırlıyarak ona doğru yü· 
rüdüm ve konuşmıva başladTm. 
Bittabi, kendisine Vi1ford dive 
hitap etniştlm. Fakat tuh.af de· 
filmi? Adam benim viizüme şaş. 
kın şaşkm bakarak kendisinin 
Vilford olmadığtnı söylemez mi? 
otur şey deiil. Sanki kendisin· 
den borç almıva $?elmişim gibi, 
hüviyetini inkfu- ediyorrlu Siz, 
ihtimal yanı1dığıma hü~ede-
ceksiniz. havır .. Sizi temin ede
rim ki yanılmıyorum. Fakat ya• 
mldığırnı fa17.etseniz bile dünya· 
da iki insanın bu kadar biribirine 
benzemesi doirusu hayret edile
cek şeydir. 

Derken. Mia Fani söze karıp· 
rak: 

(DevaJIH '1(11' 

cazibesi etrafına birçok kişıyl 
topamıştı. Evvelki akşam veri· 
len konserde o adamlardan sal 
kalanlannı bilhassa orada glSr
düın. Selamlaşan, hoşbeş eden, 
hatıralar canlandıran ve d"'rin 
bir zevk içinde hep bir ilde 
mest olup giden çoğu dinleyl. 
ciler, onlardı. 

Ve onların bir kısmı, yanla. 
nnda kanlarını, çocuklanm da 
getirmiş1erdi. Keza yeni neslin 
belli başlı nilm uneleri de ora
daydı ... Bu bakımdan ''Dede E
fendi konEeri" ne mühim bir 
içtimai hadise gözüyle 4e bak
sak yeridir. Bu sayede eski 
dostlaı: buluştular. Yeni dost'ar 
kazanıldı. Arkad~mı VA. • NQ, 
ötedenberi, memleketimir.de ay. 
m eseri okumuş birkaç kişiye 
birden tesadüf etmek kabil ol· 
madrğ'ından şik~vet eeer. Bu 
şikayeti, bir arava geldiiimis 
zaman, müştereken a'Akadar ~ 
labile~.:niz ciddi bir mevzu 
bulamamak vüzündendir. f.şte 
bütün vatand~ların zevklerini, 
anlayışlarını birleştirdik'eri bir 
IDJ!VZU ki, adına "Musiki" de
mişiz. Hem de kendi musiki 
miz ..• Konservatuvar konserle
rini nasıl methetmiyelim; naad 
teşvik etmiyelim. 

Evve1ki aksam verilen kan
ser vJ.kit vakit o kadar tatlı 
bir sUkut içinde dinlendi ki. 
yanımda oturan adamm saati
nin tıkırchsını işitiyordum. Di 
raz daha kulak verseydim, kal 
binin tıpırdılarını bile duymak 
kabildi. diyeceğim. 

lf" ' !AUNIR 

lnhita.r!ar Vekili 
şehrin1izde 

Güınrilk ve lnhısarlar Vı 
Raif l{aradeniz, dün Anka 
şehrimire .s:elmirtir. Vekil ~ura
~a bir müddet kalacaktır. 

lvırm '' evvelk 'Vakıfl 
v R1rıı:cıteer1a aı 

Ankara şehri 
Ankıırada .:olt 1.!nrıı: kUteai 2 -1 

metre al"Z!D .ı..ı v~ uml!JillyetJe ldl tılf 
kaldnmudır. Odı:!':;:>van, Butdana· 
zan, Tavuicp:ızarı gibi piyasa yerltll 
bile dar, gl\yrl m~ntnzam w ?: 
tır. Şehir dahllln1:ı~ ~bn•yenln 

Azamı kerpl<;ten, bnğda"l ve yan 
ctrdir. Hane!~rir. b1çb:riıı1nde mlmaıl 

bir tanı yo?ct•ur. Ça~d8 ıılı§ap d 
klnlardan, nlm kar,.1r m.atazaıar 
ibaret olup l:ıeycti umumiyul b 
bir haldedir. L. 



f VAKiT 

Kemalist Türkiye 
Derllra, 1 (A.A.) - "Berllner ~r

ııeıı Zcitung,, gazetesı. TUrkiyedeki 
muhııbirt:ı1n .. ~arkta Anupe.., Kemıı
U.St Türktyc:ılıı elde ctti#t tcrakkller., 
bq!ığt aıt.ınd b1r yaıusı:ııı ne;1retmek 
tedlr. Bu yıu.ıd:ı. de:l4tyor ki: 

"l{emnllJt Turkıyede, tatanbulda 
>turulmın A:lka.rada oturulsan lnsan 

rlttA y.:ı 1r$tr.ı <! u y m u y o r . 
flundnn 2::ı yıl ö?:t.o d ur u r:ı hiç 
de böyle cı~ltadi. Fakat bugUnl<ü du· 
rum ıns::uıa guyet t.ot.;U geliyor. Ev 
wllcrt Ttlrkl;> e d meıt ~arlt demcktL 
Bu~ TUrkly-e Avrupanm ayrılmaz 

bir parçasıJır n.ı kadar b!ıslt göz( ... 
f[en bu vnkra Kem.ıı AtatllrkUn bO· 
yO.klllğllnn ı..adcyc k.uıaır. 

Vaktıle Avrup:ı 'N·'ıfycmden bah 
edildi mi tnı kcl!mc coğm!ya ma.nn 

ımıWı alınırdı. Bu lm•~:n Çanakkale ve 
l{tlradcnlz b:ığazlar!le yanı eski istnr.
bul Uo Trnk}"\ h•ıdu t•u arasında!cl par 
-ça anlaşılırdı. 

O znmıın1ıu ntı'< rıu co~nıfya te· 
r1m1 mevı;:ııı b:ıhl.!ll b:ıgün yır:nl 

senelik,, Kcmo.l!st mlu'!Abmd:ın sonra 
'bu terim de t!l~or IJı~ ~kl:ırı gtbl ma 
ı:ıııamı lny';)- • ılştlr. Artık b1r Avn
pıı Türlüy~st bir Aı!}L Türklycsl knl· 
mıı.mı:ıtır. Buglln U,k bir Türk'lye 

vardır. 

Bu Türkiye, .!ovlo~ ~ekil Ue, cko l 
ımm1sl ile, toprııld:n ı Ue ordusu ı'\41 

ve :ıılhnyet • klr lstilt'\:nctı ile k:ı -
yen Avrupllt dır. 'l'l.ırklyc, kcndl ru· 
hu ile. ltcndl az."lll ll:ı hur olarak ve 
bir adamın, ulmcz Al.atUrltlln, iradesi 
ve ıcrwıt.ı ıle Avnsp:ılı olmll§tur. 

Kem:ı.lJıt '!'ılrklyc, bUyUk g1lnç b\r 
A~.ıpa devlatl oı::uğullu sBy!Uyor. 
Buncın tam!lmllc hakııdır. Eski Os· 
mnnlı Türkiyesi, ı ~!'..3 de lstanl.ıulun 

thı.aden ıonra "But,nzlan.n hasta 
ctamı,, blktıyalerln l918 deki can 

ış~c c:1evr-::sin6 k11ı..11r ıA vn.ıpah oı. 

nıuştur. Ye:ıl Ke:n~ is\ 'l'Urklye iten 
nı genç Avrupa ımillcUcrinden ad· 

dedlyor. 

Sovvet 
tebli2i 

Amdn 
tebliAi 

(Baş tarafı 1 incide) (Baş tarafı ı incidt) 
kovayı müdafaa eden pilotlar 
dün hükümet merkezi etrafmda 2 ınrteşı1Dd• eepbe nn:rkczlntn yarıl. 
altı Alman tayyaresi düşürmüş· 
' erdir. Bu dll&man tayVareleri 
~loskoı ara hücwıl t:tmiye calı· 
şıyorlnrdı. 

llloshova, 8 (A.A) ·- Sovyet 
tebliı!'i zevlinde deniiivor ki: 

Odesa'nın kahr:ıman miida.fi
lcri. Alman ve Romen kuvvetl.a. 
ırine aı!'tr znviat verdin11işlerdir. 
Dört Sovyct pirade taburu ~ n 
ci Alman rpiyade fır#a!lt, 175 in
ci alayı bozguna usrrotılnl'ştır. 
Düşman 49 tor>. 25 mitf':ı.~vöz., 9:! 
siper havan topu ve küllivetli 
miktarda mühimmat ıı?Lınam e-

ması neUcesmde ~'8n1den muazzam 
!mha muba-:-1Sbc!t!:1ne ba§lnnmı.ştır. 

'\/!azma ~:gestndc muazzam Rua 
kolordulan çe.-n!.:rıtrar Bu kolordu 
ıar kaçıru\mns1 m'a:nk.Un olmıyan lm. 
ba tehlhteıu k:ırş:.smdadırıar. 

Alman ııava kt:vvctreri, cı09manm 

kara ve dem1ryC1.~anna ağır darbeler 
f ndirmlşt!r. '.!füteıul~ıt trenler talırlp 

edılrn~ veya bnaıanı. uğratılmıştır. 

A.lman tayyareleri df.n gece Moskovıı. 
ve Lenlngrııc'ds ehemmiyetli ru;kerl 
ı:caısa:.n taarn.!Z ırtrr.ışierdır . Gend 
<l.Un ıı;ece ::;Uveyş "'ar.aıına yo.pı!a:ı 

hava akınları eım ~ındn boınbaıar bll. 
dilmi9tir. yUk bir ı.Jc.ıret l!C:IDll'!Ol! nğll illi.sa~ 

Cµlıenin cenubu ).'~rbi i tika yapnı111ı"rau-. L>i.bıa.Jl Aıman toprıık 
metinde bir böl2C\le Sov\•ct tav- ıan uzenntı" u~D"<"?.ış1•1 
y<rrcJcrı dı.:~..ııuınııı 61 t:ınk 1.·e 
zırhı arabasını, aı!'·er ve mıi· Bertin, 8 (A.A.) - D.N.B.: 
hinımal n:ı'clcdcn l:lO karnvonıı- Bugün!tll Alman :ı.s.~en tc·bı:;;in-
uu. iki wuur.u. bfrı•ok J.>c117jn snr den açık surette l\nlnşdöığına gı>
nı<~mı tahr:O et m ·~1erdir. f .ı<''."l'T- ce, do;;u N*hesind ş1mdjki halde 
~r~d civaru1ı hımnve eden Sov· mua2'.zam sahalara w:uıan iki ba
v-..t UlY\ arc'ı>ri dü.<::rr ::ı.n toplu· rekeı ct-:-eynn etmektedir. 
luklarma r!tıt hl>'er ln-iinnive de- Blilün dflnya ve bilhassa Sovyct 
\"'lm etmişlerdir. Ehemmivetli komutanlığı llas cc-phPsin .n cenup 
bir d~ınan ko'una vaoılan hü· ke!limine baktıE';'l bir anda., Alınruı 
~um esnasmda Sov:;ct tayyare· "kuvvetleri bu cephenin merkez 
lcri fil ka.mvon, 15 'hava dn.fı to• kısmını yarm·şlardır. 
pu mm ldi ve bir aihr top bat.ır Kiyefin doğusunda cettyan et. 
yası t{lhrlp e•m;şlcrdir. miş olan Ulyilk çevirme ve 1mha 

D•ğer bir tav,·are teşekkül;I meydan muharebesi esnasında Sov 
de mU\~affakıvetli bir al:ın yap- yetler Smolensk'i geri alınağa. anu
mrş. dü.şımımn !i zırhlı otom<>bi- dane bir surette teşebbfuı etmiş· 
lini, l5 kamyonunu, 2 hatary~.:n- ıerse de buna muvn.ffrı.k olam:ımış
nı ve altı tane hava dafi topu lsrdır. Ruslar hn.ttiı şhn.alden Smo 
mevkiini tahrip etmiştir. lensk'i geçmek nıyetinde id·Ucr ve 

Motoörlü kol'arı müdafaaya Alınan cephesini yarmak suretile 
tcsel:büs edf'n A:man tavvarele· bu cephenin eimal ke!si.m1ni -sara
n i'e ynntlkl:m bir c::was eıma- b!lecelclori ve Lcningrat mUdafile. 
.s:nda Sovvet tavvarccileri Ces- rinin durumunu hafifletebilecek • 
serclunid 109 tin!"'<1ek1 vedi tav- !eri hakkında. hn:·:ııı bir tı.mlt bcs-

"FDh:ıkllUl 1919 - 1922 tstikl!.l sa· yare diişürmü$letdir. So ı v~ı ile ve bilhassa tuı~ dcvletlerlnın liyorlarch. Bu hnreket 1/yet er 
askerleri J[(Jvularnk l9tanbu1un tek - 16 ek k için felaketli olmuştur. 

mayu nd i eskı ~ar harsını Viıtzma meydan muhnrebcs\ ilk 
tar tşgo.ll ile l{ema~t Tllrkiye, bir kaldı ..ı ·ne <F'2 h s 1 ruı ve verı ..... 11> ar m muha:rebedlr. Hunu tnltip edecek 
kıymet ifade ed u cc,1et ıolanı.k ta· ~",sef,,.~ .... -1 'Ve ,A:'"'"n"...ıf'...r. koy 1 .:ı "'->U• uı~u ~ ..... u - olan dıt!er imha muharebeleri Vi-
nmrn:ılt hUS'.ı n:ı.ı!nkl talepıertnı tclt. d ~ u. azma muharebes:-ı. tnılril lblr nnti-
rnrladt. Eğ"r Ltt1ı' 1 s:ıva~ olmamı~. MUle'ti zincir' iven din, "lalli- uuu 

1stıınbul Udnct ~eh fethcjllmemı, yat, b"zlarmı sökUo attı, ve bu ce~uo~s::~ merkcifnde, bol. 
oıyaS>Jiı TUr"tiyn, Aııatıoıuııun orta· zincirlerin verine Tilrk millivet· eev.klerin Ki.yefin doğusunda uğ • 
smdıı. kUc;:Uk b!r zir1<at memleketi ~j}jf;ini kovdu. 
:tarak It:ı?:ıa.ci<tı '"' lJe!kl de hiç mev- Bizzat Türkler, AtatUrk'Ur. radtklan i.kıbete benzer bir ft.tıbet 

belirtmektedir. 
eu:t olm?yac:ılttı. Tiirkiyeyi şarka bailıyan son Rerlin, 8 (A.A.) _ Alman Ol\. 

Bl!Sle bir h.ı.1 'l'ır}.Un 11.Itancvt şe.. düğüm'eri de kesıp attr~nı. Tür· duları ba.,kumnndnnlığı bu akşam 
re1' ve guru'"tlnA mu:&aıtfU. 1sta:ııbUl11 1th1Cnın kendini tn.manıivle gar'Ja ~c;ağ;daki lbu.suSi tcl>Uği "neşret • 
tllA tutm&k. TOrktvCJ"" il\vrup:ı dev verdi}1?inl ve ebedi olarak sarka rn]ştir: 
ı.ru rı ara.s:nda ıır.ı~'L:t.llll ~mittl.nını veda ettıfüni soylUyorlar. Bir Alınan m'h1ı orcıw.u, ltAl • 
..etdl Çllnlc'ıi bu ı:.rrr. cltıe tutulma· Gecen aınrdnki hnrel:etin ted· 
-. TilrK nıuı.mmtn Tl!Tk 4Iı yaseu.. rici bir istihale ile crişme'k istedi- yan, Macar ve Slovıı.k teşldllerlle 

;;.ini K~mali'"""', tek ""'1r ı"nkt1."'n takviye edllm ş olarak Dtüe~rcpet-
ııın temel taşıdır. ,, · ...... u " rovsk çevresinden cllretili bir ha. 

IL!"'.c bunu:ı tç!ndl.r 'k1, ~c:mıerde hamlesiv'e ıelde etti. Tiirk top- .reketıc Azak den'zine runiu ve bir 
amerikan :starı· ~e--..csı s"'..a.:ıbolun r:ığım veniden yem Türkıye. cephe taarruzu ile Mclitopol ya. 
1b3Y?lc1mtıeı ım ~.ge oınıasmı !ls~lğt yeniden ta.mnmiyle, fakat Avru- kmla.rmda mağlüpedilm. olan odo
~ csk! Amct"ıl'.an ıa. ıı:ralı StcrlJ.ng ln ı p:ınm anı ma:z !bir pan:ac:ı ola- kuzuncu Sovyet ordnsnun ricalini 
gmz "fil0Sl11Jlftl 'ıı.T'll:i .. r-lzdc SovyetJe· 'rtık Tiir: • ıolmn.'k i th~ .. Bu hu· kesmiştir. 
re yıı.rdrm ıtln Bo, 7laTı E<>rlıı.yabi!t--ı .SU~ta 7-iva 'Gökalp'm 'Rml El- 'Bu sırada Alman ve Romen kuv
CC!"ln1 yazd ~ uı:Lan 'l'Urk cfk9.rı şu ma'" 'admdak1 bır şilri r:ec:redi- vetleri de dUşmanm takibine baU
cevıı.bı vermiştir : "i,lin)'ada tek bir yor. Gecen asra ait olan bu ~iir· dan doğuya doğru de,·ıun etmJş _ 
!I'Qrlt ltnldı. ı lstnnl:~i da Türk 'ka de Zi ·a Göka'p, '!'iirkün arzı me· terdir. Ilu takip esnasında mulu.ı. • 
ta.cıı:.tlr, mMrıfan ec.i"t.cekUr ... Bunun Vl!Ounu, kTzı} olmayı aravan f k l _,~_., b" 

gen"' bir Ti"ırl· .. nn .. ~1 ... t -.a·,,,,..r·. 12 ıta uma mensup ., .. ,""'"'j ır 
ıacıece blr bıısm ncşriyntı oldn!l'u zıı.n· " ' "''1 " ~v ,. ,..,ı.·ı & --•· d niz1 ah"! ' ı il "Kızıl :r.cıma, dı .. ın~-..ı .. h""'rh::ı.n- ~1 ~ e ıs 1 .ne en er-
:nedllmuıın. ~iayır, bu TtlrK:lln ın!lll ı1_·. li4lo ,- li '- · td t } lı k "1 bir ''erde mevcut olmu• bı"r yere .. eıma en nen 1.lr ı uv-
ıacıyeslne ve her şc.yru Qstl\ncle ola- !"o 'J vetl,,..'- "'ı"rl·...,m ğe muvaff-1• ol 

toprak 'dcfri1aı,. Cü"n"U ""unun "'~ ., ""' c UA -
ırak Türk runu ta:ıy:ı.n uıUıtyctçilige " " ·u muc:tur ~u s ti h t ·-",•·-tonraf!ı mefk'İ <> ve .,,.._::t«;l dü v • 

0 ure f. er ar...,......., 
taınamUe UY&'UD c;o'' ~eret'lt btr cUın· '' ""''" s•k,..,tır"'-·" buluftn -•u ,,.od. Sov rüvn.drr. Buı!Un bu. ıtıenOz blr • ....., ~ ..... n...., ;O J 

1 

!l.edir. mac:aldT. Fa ·at v:ırm "'-iki de yet tllmeni yakında ıiınha edile • 
A.nkııranııı \•alct.:lc Ulldlmet merke- '~ cekt·r 

bi.,. ha trilrn. olnca.l·tır 1 
• 

ııA .ya.pılınış olması :..r.r.n'T. ilun geri il• ~şte zı~oa Gf.lcıı':pı.., ~ ııôyıedlkler1 Mıı.ğlüp edilen ve R.ostof ist'.ka -
11ı:ımasmm ~rtıa:-n:ı '11 biri olmuştur, metinde çekilm,.f'Ye "a1"''3Il uıvıf 

tılr .keh:ı.ne: .om~ ve m!lll 'Türk dev- .....,, ... "" "' 
w lbu g!dlş, dı>d1klcrlml::J tıct-ı.u.rc· IBttn:ıc bir bakika.t oıaı. Yeni TUrkl. ciüıırnan balriyele.ri muhafız te!lkll. 
llOez. ÇUnlttl Nlkl B .. wns :t.mparatorıu· ye. Mekkeye kal "ıır;.nll Türk .. eda eri 'taraf'nıda.n yıü.·tt11'?:ı.n "t.aldp 'e

.. bile kuvv~Unl A.nado1udaıı alırdı amnı 'gcıısı~ ıA:l~y d:ı~hı.nnı dCşllndU dilmektedir. Muhııfız 'teşkHif"ri !.la 
w Asya topraklarm,..,.ıtt kaynak1arını riopoJ'a varmış bulunuyorlnr. 

ve A nupa r.anıı ~c r:wtıcrliyeti ile o-
kaybcdı nce de omduı kayboldu. Ay. Bern, 8 l(A.A.) - "La Suisse" 

lan lttlfft.kr l't> yeni lir T.i.lr'k varlığı 
111 bı:ıl, Ornıanıı ın p••Atorluğu .Anado gazetPS.nin Berlin muhab:ri ynzı-yara.tU. 
IUJU thmal e~lnc.ıo t('J<ı Rrlandı. Yeni letc bunun ı;:lnd!t ık' Kemalist Tür- yor: 
TOr'l:lye kuvvctln..n kaynağını Ana· klye, tııtanbııln ıh'l.:th l!al:nakla lktib R.u.s c~phesinde durum cenup 
Otılu k6ylllstınJe ı.ra~ı \'(' buldu. etmiyor, gl\7.larlııt ıd .~ Avrupava dik· kesiminde Almanlar için llt'k zlya-

Fakl"':t lbu si'~Si ve tarihi me- de mu.cıalt olacu ki .paı·ola ··m~ "' • mtş bulunuyor. 
- 1c!crdcn dn.ha rhermnıvetlisi bir §ey söylememek., olduğu hn.l-
'ıı:tt:.ı Cu irade ve azmin arknaında, Asya-
~~rki\•enın fikri v~ nıhi inkılabı de Alman makamları a.s1ten harc-
IL u da bir A vrnpa ;parcası arzu.su da var. 
ve aldıdr veni istikamettır. ketlerden ibu kaaar a.çikca bolae.. 

.., .J dtr. Bu ar.zu, A.ey:ı il.Jltlletıt!rtne örnek 
Vakin bu sahada 19 uncu asır- d "yO"Tlör. oıacaktır. Bir Avrupa parı;:aa1, yani 

aa lkinci Mahmudun büyük 15- bir ecnebi sömQrge.!\l olmayan. eenP Resmi bcyanııttaD ıeu netice Çl-

lfıhatı \'e tanzimat hareketi gibi b! vesayeti :ııt.nda towunınayaıı. ne kanlabillr: 
ehemmiyetli işaretler 'llr.:·ış, kapıtmtısyanıar. ne m( mlckct dışı lm 1 - Azak denizi sahlller nde 
garplıların 'f:.d .. tlcrine :ve -diiıtjjn- tlyazlan, ne numaa, :ıe htmaye idare· muharebe edilmektedir. Alman 
ıcalerine da\ anan ye.-ıi bir 'stı.ka- kuvvetleri Din"'c=""r cJirsn~ .ile si bUkUm Urmlycn, 'kendi kendinden J ..- "'t>" 
met başlamış \'C bun:ı 1908 de mesut , 'kendi kuvveU vı, orauıru bA.lrtm Don üzcrlnde Rostof aras nd:ül 
gCnG Türk ı 1ıtfüı. i devam etmişti. mesnl'enin "'.tU"ISIDl n., ........ bulunu • olan hlr m('1Tl1~ket ın.nnaktı. J -.--

1-~akat bu m sc~c'M" irnkkmda yorlar. B·nacnııleyh Donctz ha\'U-
lınnct lnönü. bir defasında de- KemııJlst l:Tidr lnkı1Ahınm aertn 1nt sz doğrudan doğr.ıya tchdlt allın-

R 1 ansı işte budur. 
mlştir kı: " ~urtu ı ş savr-fjmıız, dadır. Ba.ı.ı askeri miltehassısla.r.ın · l · Yeni TtlrkJye, Avrt.psyı kendi lllt&o daha ba~ anncmda ~k ıgenış u- sözlcrjne ba.kılusa bun:sı bolş::vik-
fuklnr ı?"Özetmiştir \'C' ölü doğan #1 Ue kabul etmiş v" A.sy&da blr A.v· lcr jçin ar.tık tutımnhımıyaca.k bir 
bu ~ibi ıslfıhat tcşebbiısleri i'e rupa d"'\'l)tl~ın merttezi.nl, Ankarayı ha.le gelm!aUr. 
onun hic bır n1f1!rns1 olnm:ı.zdı. bulmuttur. TUrk m! lctınln A.vrupal1 2 - Alman tebliği mağH\p edl. 
Os."ll:ınh rcJimi. ecnebi tahakkü- yaş:ıyı,şma yol açıtm;ş ve temelleri a· len düşmandan bahsedly.or. Öyle 
mün~ bovun ei" di"'i if'indir ki kcn tı~r:;ıtır. ıB!lkt dıı artJk bugün olm:. anlaşılıyor lti r..usltu" b:ı.5lıca t.aarru 
disıni mnhvntti. Hnlbu1<i l<ema- yan geçen uır Avnıpıun bir örnek ol· zu, Harkof ıstlkamet.inde bekler -
1ist inkılip ~arel:cti. sav~a en muatur. ken aşağ:da bmma uğra.mıstar -
son hadd:ııe l--ac1nr de\•arn etme- Hnklkl Avru_pa, bı: harpte derin bir dır. Bardinnsk 1·c Mnrlopol'un Al-
'l'i tercih eyledi. de~lkllk ıreçırmektcdir. Bu değ!Ştk manlar .tara:fmda.ıı iŞgılli Rusları 

Daha on dokuztJncu asırda bir 'llk Fransız 'hatta 'b.Jl;evlk lhtllıı.lt.nlD Azak denizinde Dd ehemm1yetli li-
1\1-.l: muh:ırrirl. Tür'k mi'letin!n yaptı:S-ı değl,ntllkler<ıcn d8lıa der1Ddlr. mı..ndn.n mahrum etmektedir. V c 
MUs~Ilr:ıan mflletler camiasına. Co~ntya itlbarlyıe TUr'k!ye bir ke- nihayet bu çevrenin başlıca mllna. 
Avrupa 1lmrsmn ve medeniyetine nnrda durmuş ~ A'Vt'Upa Uılctl& -k:ıle yolla.mu A1mnnlaT 'kcsml$1er-
ıncnsup oldufunu söylemi~i. Pa bmm ne :.ıetıce vereccğ1n1 bekliyor. für. 
lrnt Kemıılizm için nncn.lı: 'ıPürk 1 Yeni \vr:ıpanın nıı.oıIJ bir çehre ala.· Aynı gazetcDin nakeri mUtchas-
mUleti \"llt\1tr. O 'lnürk mi'teti eı:ı!tt gllrOletfü!r. sısı albay Lccomtc de A1mnn or -
ki Avruoa ha-smı ve ırndeniye~i- VakUle p.r,ch ola.:ı tir A'.t'mde 'Tt.lr. 1 dularımn yaptıkları l.ıt\y1.ilt tanrnız 
ni kcn.dln~ mal ctmi..<:tir klye, artık, tıı.rkıtı d1:ğl.1. Avnıı:ııınm ı hakkında şöyle diyor: 

ltemnlizm, Arap ~c A~m ~ ayrılmaz bir patı;aaıdır. f Sovyet baekumruıd.anlığmııı ev-

• Odun mese es 
Bir heyet odun kesim mmta

kasmda te kikat yapacak 
Odun WZ\y..!t1nl tell:lk etmek uzere 

dUn vallnln r~ynsctl altmd b:-lcdlye. 
de b!r toplantı ynpı!ıı1•~tır. Bu toplan 
tıda o:ıuıı :ıat!şlnm satı!.) mnhallerlndc 
tetkik edflmesin'! ltıırar ver!.lmlş ve 
nltı kJ~ilik bir heyet B}Tılmıştır. He· 
ret bugUn cehrtmıu.cn hnrckct ede. 
rek ~un kcsl.'11 ycrlbrlnde tctldk\cr 

Pa anın antn :en 
geien n1ümessi.ir~i 

aiıu etli 
NK\"\'o.m., li (A.A.ı - lteıs•cum· 

,,ıaps cak, tx>ı:dlyeye titr rapor vere 
cekt!J'. 

Heyet arasında ht.lcdiyo mUraksbc 
~erı Mu!ısln. T.aı.ret <.ıCRl1 umumt kıl· 
tlbl Avni. PA•l!<ien AZIZ... Şeh r mcr. 
ıısı dza.sın.ı.ı:ı Ftı!rlt ~ .. onnaıı nılldll r1l 

vardrr. 

1 eor ıı< -1'2 tese K
kü · teıq,atıarı 

hı.ır Ruzveıt, dlln ~İl dc!a ol:srnk, A~I l''" • (A A.J - uuır;ar 

Birleşik Am •:1.:•nm p p:; Deztıı.ndeı<•. K r a l t n ı cı tnl • ıı cıkı~ yııc:ıö

busu81 mOmc·s.ı::!I n.\ .. "t l\~tron Tny nümü mli:ı<ı. .. el'Jt•'l: 1l 'K!' eıeum!ıur ls-
tor ile görU,mll, !'r. &!umnılr•vh rcJ.E 
Ruzvelte ü.ı rar~ ır.ınu .. ·erd.ğtnı ve 
kendi.si Ue t,:ı.rşıı.'T.? "· ı;Ucü t.c'kror 6ll. 
~ceğl.nl ıı.eyar '*'' .• ıı~r. ___ ..,,.._ 

200 bin 
Alman 

Franead~n cepheye gitti 
Llzboıı, 8 (A. .'".) - Röytcr: 
Pariswıı gelen tıo.tk;ııere G"Öl"C, Al. 

manyadan ı:-eçmedl·I! enrk cephesine 
gitmek üzerıı ~gal nllnıd:ıkl Franııl\o. 
dan ayrılan At111sn ':tJTnlan mevcuııu 

şimdi 200 bine ve.ra.ııınacur. 

-._...;()----

A 1 m an gazetelerin in 
Tür!< - Alman deklaras

yonu hakkındaki 
mütalcaları 

IBcrUın, 8 (A.A..) - D..N.B. bUdirl· 
yor: 

BerllDID aı--~am gı:zHclerl, Alman· 
yanın istekl~r ve U.zy .klcrlc ve ayni 
zamanda t:N.garı::tanca ıısker tah,I':. 
ttmek tebdic:I !le T!ırk•ycye taıı.rruz 

elmcl< llzere oldut-.ı nı ıbarnı verecek 
mahiyette )"ab!.~;<'ı :nemlekeUerden 

met lnönO il" H JI••.,. ıtratı Urırtfl ar.ıı.. 

sıne1a tebr'k ~ t.t:~ ~ ~.ır tet;;raflıı.n 

tenli olunm•ı:•ur 

Merhu ~1 C., nal 
~1ersinh'nin 

cenaze 
Ank:l.ra, 8 ( /L\.l - lçel mebu

su ce=~raı CemQI Mersinlinin ce
na?.cs. bug'ün lop araba!lma 'kon:ı· 

rak ve başta sancak, p1yndc, sU. 
vari, ja.nda..rma kltıı.lar. olduğu hal
de mez:ı'l"l'fra gö•üru!ml!!itUr. Me. 
r.uıimdc Bi yük Millet Meciisi ilci. 
si, B11JSvekil, vcldlkr, lJD.rtl ve "mec 
Us azaları. genelkurmııy ikinci re
isi ve mü:ki ve n.skerl rical bu
lumnu~tut. 

s r~ 

Hitlere cev r p 
-

varıyor 
son gUnlerde ~ıkı.rı1:ın haberler .karl;IJ- llosko\-a, S (A.A.) - Röytcr: 
aındaki mll5terek Ttırk · Alman mll· Oiln. -gazetec"ler toplantısında, 
§ahedeah:ıl 1.lk ı;:ı.1-rıı.ıarmdıı neııredl 

1 

bir muhabir, ffitler .n, son T'"J' .mn. 
yorııır. <la, t.~lot-ofun :geç-en i!<>nt~ındc 

"BerllDer Börseo Zc.tung., diyor ki: Cerlmi ı7:b :metinden lba..ıısel'leri.tcn 
''Bu mU~ıı.iıede rnır.ı:.: bir tc!<zlp d - _.ov~·.et :.a. ıtı( e lııı.Ilt komberlne 

ğU, ayni zamuıda Vl" b''h;ı.ı:ısa Alman l arşı len s..irdıt..u ıl'tilınrnlar hak
ya il~ Tll:klye am.,.r.c.a bUl<Um suren kmd!l .&:n.J et :sozc!isü t.ozovskj en 
katı itimat huoıtJ'Jl!nr.:h bir tczııhUr b r st:1d sonııustur. 
mahlyetlndc.ıir. D.ır·.m11 a1oııru bu Lozm'Sk , bu sual nşafiıdald cc-
mUşıılıede, 'Nlrk!yev! b.gntcrcye ·öte ıvabr \\'C'rmi~tir: 
llk yapmağa icbar cınıı:;k yc-hmOak'I l - F.uıl:mdiye hakkında, Mo-
"bUtUn teşeh?t\slerln ~~c.,!e'll" reddi -de- 'otrıf. yalm?. J.'jn•ı."lC

0

\n.en.ki AL"Il..'1.ll 
mekUr. Gözt olıı.n h~tf'l' c-51"{)r kl. k :.:tln...""t'D rı ~eı"i nim!: a:ıı mcse:c -
ifnglJtere buı:;Un1'U t'..aı bl dab:\ tl!lZir Sİ?l;; Ort.:2.yn St.'111 t.r. Çi n'rü Sov • 
tadı~ zamo;.'lar~ !'ıer c;areye ba'f''tı ~ etlcT IJ~ ~r,:;ı.. dalrn o :r:amnn bu 
rarak ı:ı~ 'Tllrk•ycyı "t<'cııvUr. <.'P"h' ;Aban ıı:ı•~tarnım, rinland ~· ıy1 
Elne so'<mllğa Ç:tllŞ.'n':tıt 'T"l'\k ~·,. :ın • :<V'\ •tler G'. ·ıne k .r 1 l r l:ıarbc 
c.-ofrrnfya mevkii ôoı1ıyı~ı ıe ı•r·aı -et· mczh:ır ıetr: c-!t rr.n!t!ı~ "i lr> O""ndn 
'tl~ 'busuS! ımrnımu :"k:rr.n ıumsmlle lıu!un:lurLl...J·· unu .... :.ştı 
ın!ldr!kUr. l:ıg!IW. ta.epıerlne mutJı. 2 - P..omn:ıyııyn gr>.ırıce. 19:>9 
vıı.a.t.rn aor,'tlracllgt 'le.hlikclcr ıanlnşıı.. ı paktı hiLifma olarn1t, HiıJer. A 1 -
mış ve nrbln fl!!rle gcn4;lcınestnl (')• m_n <:.S':er'~-'ııi nom.,n\·nrn sok -

n:ı 1 '.Ul evv .. ı <"ov' ·le T!: •ı;· de ctmcğ~ ı:alışnn tn;::lll~Jcr1n woj:ıle ~ -· • "t.. 1 •• l:>ın -
rlnde:ı r!lrıt ... t~':ı!etlni nyırtnağlı ı:c • • 1 aen a .. :-...,ı· '!:ı bulunnıııın [~~__ır. fov 
ret edllmlştlr. Yetl"'r .. r i lI t'crtn Sovyctler 

Bu a.radıt., A1m:ınya :ne Tth'klye ıa· I" 'rii~ ne h'"c•ı:n .için. Ronın.'1.y:ıyı 
r:uımdakJ nnanrvı dN!lı11lt blr l<ere da b!r h:ısamr..Jı g b! kull:ınnınfn ba. 
hıı. yPnlden ı.eyta ı-&lmlt <ı mnııtna rağ ~n-lnnd f;-:nı bi'rne>n•".'7.'ik C'demPzdi. 
men Londra tııhrl't mıınl:!\Ta,ırnıe Tnfı. 
dahalede.n vıızgeçrr.ı>n:ııŞtlT. 

Türk: - Alman cc'kır..rıısyanu. ~n 
ne Ankara ıı.rasm.'lll mevcut ~yı. mu 
naııebetlcrl blr 'kcr.c daha 'bc'ılrtmekte 
ve Tilrktyeye lra.n ·ıe 1rakın aldbcttne 
benzer bir nkJbct hozırlamnk lJ!tlyen 
tesatı;ılar.ın tı:ızı nlyr.t~rlnl de ayni 
zı.mıuıda a7ıhrılat111aktndıt. 

-'"'<>--
Hesin babası öldü 

LDndm.. 8 (A.A.) - Dcutı:che Al'· 
gemelne Ztı~ung gazetesinin bDdlrdl· 
:ıne g~re Rudolf llcııs'ln babası Frıtz 
.Hcsı 2 tJkte&rbı'.!e n.ıı.,•ycra Alp'!.crln· 
deki mallkO.'!l~slncle \ruıa bir 11Astalığı 
mUteıklp ÖllT'U~tUr. 

velki manevralarnıa .bnlnlrrsa, mu
kıı.bil !!u.s mnncvrnsmm icabmda 
crtı;rları feda edere): na:m ndmı 
Mosltova fuerlne çekilmek 'Olnca _ 
~a hükmedilebilir, Her halde Rus 
larrn MoSkovııda tutunabilmek için 
en bü)'ük ga~Tctlerin! sa.rfetmele
ıi bcltlenebilir. 

Bzrlin. 8 (A . .\.) - Şark cPp'he
sinin cenup ool"'e'~inde -ann cerc
ra:ı r>den mu'bnrebel"r r>Sna~aa 
Alınan krtala..""!' bir "1ü.,m:ı.'l'l tlimel'i 
lıl ~ 'Ctırılsler ve '3.500 Clllr a.1· 
mışla.rdır. 

'S - Romını:nya Alma!'l {:ıtala
":'lnm gönc!er11 ....... ....,:Ma'"'1 ~rn. Al· 
man tchdi".l nı., n ı "' .. ~•-ır tı~·rmde 

dolaşnı1!.kta tm!l n<'n ·ıı rur ~f.rdı. 
Sovyetler IBirlir:; • Bulgnrlstnna 
yardım el'nl U?.ttt.1"l:ı~a t~şebbüs 

etti, F'ıt'-at Bul!!"nr hllkfımeti, tnll- ı-------
7.a.ker!>lere b~1rvacıı'k bir Vn7Jyet- A1! 
tc bu1unnıııdrğını bildirdi. {j' -'-" . 

• - lOH mnrtmlla. Sovyetler 

1 

anane 
Btrliği, !liirkive~·e. htknmn uğrndı. b rtt,, 
ğı t.n:kn"rdP., SowN'erin tıım nnla- Pe ers u ~ c 
y:şına \'e b'ltnraflrğ-nıı. @venilcbi- ' a~ 
lecef,ini temfo etti.ği !l'.n.man, bu, c 

1 
dOS 

Almanyanm hoşuM gitmedi. ar ar 
Lôızrlvski. SÖzleıiııl ŞÖ}'le b1tfr- c· gştl 

mL5tir: Şarkıl:ıı.n... ... J fııl''" 
!Eğer lWtlerln '1fmdi dedikleri • ve Ba!alııY~L' ~ 

do3nJ Jse, o lhıildc. ınicln .Molotofl& 1;ıte bun?an ,...5cJ4 
görilşmebrt!en mnnı, dki memle - nTıı LY fRi 'a ~1 L 
keti ilgili.ren lblltiln mU...'rlm mdSe.. n ı.. ~Af?.~ 
leler üzerinde a.nlaşmayn 'Vllrılclığr- MARTE l ırrıı-ı.ıl~; 
ur bildiren b:r c'llliğ neşretti? taratındıırı ~ J.J~ ı•J 

-- - -<> - - :16 nmtNOl'Jıt';iR " ol-"11 p r a gnnu aç~ısrn 9 
LONDRA. 8 ı(A.A.) - Pragdn ıl!.JJ!.-

"e Ilrnoda ~klc;i Yllbudl olmıı.k üzere s f IE eınsjillll , ~ 
beş Çekin da.ha t1:ır.-ı edildltl .ha.bcr ;c: .. pef ı~ 
,•crnmeıcte:llr. ı.tabkOmlnr bly!Uleti ilk A\:ıh~ -~·rece1'f 
,,•a.1aıilye. i8a'botatt ve 11.zinııiz autı.ıı ta· , ~JımF~il~mmic":i:'ii· '"~· 53if:;.(11) ~~ 
uınıak au~lıırlyle uı~.rnet altmdaydılar. ı a: 



VAl\IT 

_ Ji_i K AJ' E.)S ! 
~rırna galip geldim 
e:tl ~na her sözfilnü ka çare yoktu. Neydi bu çekti • 
tııı.edikıa~ı~ kavga gU· ğim? Rahatımı, ifJtirnhatımı uğ .. 

SPOR 
Pazar günü yapılacak 

kupa nıaçları 
l•'U'l'BOL AJANJ.lülNJ>A.N : 

Hmcr Stadı: 
Sacıt 11.3() da Tnk"lm • Rumelihl· 

sar: Hakem: ?lu?:!lffc .. , Fikret, Sadık. 

• katık epnı SÖ) leyince runa vakfettiğim bir kadın, ken· 
Sın arla güldtik. di karım, bana hayatımı haram 
~ını ~cuktu ve <lru· ediyordu. Onun koı kusu ile jı;C· 
'· al'atı arka~2fjları ıle ziyor, yiyiyor, uyuyordum. Ba· 
11adar n_ı. en ınce tefcr- bam, anam bile c;ocukluğumda 

~,,."'la~1h~~rduk. b~ni bu kadar tazyik altında 
~ Yar ~!"1 ! . ya.şatmamışlardr. E\·et, buna hir 

Uşti110 a ı, dedı. O ti- son vermeliydim. 
• Ilı. u h~tır adıkc;a hfi· Gözlerim gardroba ilişti, O 
~atr0~tıyor .. Ccmi_lle ımrdrop ki kazandığımı yutuyoı· 

ı:eırn u~a. gıdecektık. karını bUtçe fa 1a:n tnmmadarı 
~•ltllc tstemi§ti. ~- modayg uymak için hiç bir şey 

~ hadcıj faka.t bunu his· esi~emivordu. Ve ben, o her ye. 
en, ~ ne rn: dü']~iiş,. ni fieY istedikçe: 
~4lll Yl'edcr.cen hıç bıı - Belki bana karşı olan mua-
8akin tştı. .Karı kocalık melesini cleğişthir .. diye ne ya-

~ geçrnışti, kf Cemi- pıp yapıyor, alıyordum. 
'l~b. n Dolaba nefretle baktım, Sonra 

' aı:ıaca~kct, meclis ta- dimağımda bir şim .. sek ~aktı. 
. :Sek nı yapar, sözü. Karım halfı bağınyordu, Soğuk 
a :{tı adıncağıza bir kanlılıkla bir sigara yaktım ve 
tı }'' ~ •• Fnkat ... Duı - a~'T aihr gardroba yak'aştım. 

:.ı~inllı;Une baktı, Cemil Şiddetle çekerek kapısını açtım. 
·:;:;t~ \~ mağrurdu ki.. Sigaramı tutuşturduğum kibrit, 
~"rotd ~vam ~ttl: hfı.la yanıyordu. Gardroptan ı:ı.a-

1"-a bi~" Cemi karısı- lettavin bir elbise çıkardım ve u· 
'• ~ar1 : ~~Y ~vle':'iP ffli· cundan tutuştunnır:ı başl~drm. 
b~tillıde r ~urleyış gur Çılgın ses birden dinmış ve 
;r: sarsr'mıştım. karım üzerime at~larak füi elim· 

~diye b ~ d-en yakalamıştı: 
, , \'\ını agır.~r: .. ~nra _Ne ynpıvorsun ? .. 
ı, ~Uın d~ gozu~!-1· C~- O kadar sakindim ki: 
~ tı" rtlkladı, kufretti. Görüyorsun vakıyorum 
I\.._ uUzun d. . ' • .. 
"iltı eve .. ~~ .?eye u7:ı· Gozlerinın ic;i nar'adr. Kar;m-
ı~ h ~otu~nceyc wka dn ilk defa merhamet dilenen 

l': al geldı. Meger bir bakıs gördüm. En hassas ye-
Yatl'odalt" . . rime sokulmak ister gibi bakan 

11 halanı .htıra~ kndm. o gözler o ka<lar tatlıydı, ki .. 
a b"'nzıyordu.. _ Bö,:;la şaka mı olur Cemil., 

~arısı 1 - ı amu umln temin ederim, 
'lk lha ı c bunH benzer ki şaka değil .. 
tınu c:r~ı \•ardı. ki.. - Demek ynkacaklm 

~. 1~ındn e
1
ndisi. biiyiik _ l\"utlaka ''ak:!ca<rı~· • aq " an attı: :• · . • . ,., · ·• 

~e~· dedi, iki tek 6." C~m.tl, .d~nı:ı bır ne.fes aldı ve. 

Sıınt ıs.ao <la Alt:ntı.t - Haliç. Ha 
kem: Hesat. Bııb ttin, Se~ml. 

Saat 15.~v d:ı Cı.lata.sıırııy • Ana do· 
luhfımr. HaK• ın: ;ur i, Nıha t , .MUC'yye t 

Şerl'f Stadı: 

Saat 9.80 da DaV\ltpa~. Unlmpan: 
Hakem · Eş:-ef, Fa .. ıl, Zeki. 

Saat 11.80 dıı Süleymsnlyc Raml : 
Hakem: Hali~ Ez.,:tl, Ham, Sabahattin 

Sn.at 13.30 da Ecy:>tıu • Gaıata. Ha. 
kem: BUlenct M11ııtnfn, Nejnt. 

Saat 15.31! da Dt>ş kta§ • HIH'll. H • 
kem: Adnıın, Ncc.:!('t, Feridun 
~-

Voleyb-0! Turnuvası 
Beyoğlu !1.l)Utt•\•f-ıılt:n: 

Her yıl tiç sınıf Uzcrlnc ynpılmnktn 
olan Halkevl Yol yl-c;l nçıl. turnuvası 
9 uncu kcr-o olarnl~ bu sene 23.10.041 
Pazar gtlnU t>:ı.şıa.vıu:aktır . 
Knydolmcı'< lst'yC>n!erin 19.10.941 

ÇaI'§nnıb.ı. r.ka~m.:n~ kadar Beyoğlu 

Halkc\-i Soo: şubPs ne mUracan t et. 
meler! rlcn cıunu" 

9.10.1941 
7.SS Hafit progrıı.ru, 7.46 Ajana ha· 

berlerl, S.00 MOzlk: Hnt:il program, 
8.30 Evin saati, 12.SS Pe~v ve ıı:ı:z. 

semaileri. 12."5 Ajans haberleri, 13.00 
Beraber ııarkılar, 13.30 Kan~ık prog
ram, 18.0S Radyo caz orkeııtra!lı, 18.80 
Muhtcllf malt:ımlnrdruı §:trkılar, 19.00 
Konu:mıı ı DerUe~f' snatl), 19.16 
Radyo caz c.ırkcstra."1, 19.30 Ajana, 
J0.4~ Yurttan seıılcr, 2C.15 Radyo ga· 
zctcsl, 20.41> !<'asıl hewtl, 21.00 Ziraat 
Takvimi, 2110 Fasıl programı 21.&0 
Konu~a (Şllr ııaatl} , 21.4li Senfoni 
orkestrası, 2..30 A sns 22.45 Dans 
mllzlğl. 

~al' <ıuıştim. lkı tek 00. ozUnu bıtırdı.: .. . 
~hoş olmnktan fark - - 1?,te, dedı: ? rund<! .. berı ka· ı.---~----~----

1( itt1,ko~uyu alır almaz rrr:ıla oyle s~vışıyoruz ve ~arı~ ? b 1 C 
b~la . )'ava yavM soy o kadar mun_ıs .• o kadar snkm bır :!:: erşem e uma 

a1 ~dı. Canım dn sıkıl· tnvır aldı, kı. ... > ~ 1. teşrin lO ı.teşrin 
~ll\·~~ı Vakit susmak bil· AIIMET REŞAT ~ 
;ıııı • c:aatler Ye saat· ez: :nnoı.,:r..ıın ı 7 ıınnuı.r.a.n ı ıı 

eder, gideroi Belediye eml&.k müdür· .,_ 
s 11~ ka.' !!anın · derh nl • 

Hr:ı:rr: 1~7 Hızır: 108 

. n 
1
° kM r canaan is lüğüne Sevki Birsel 

• en an t ckıTıl. birkaç tayin olundu 
~ıtn!llesine tahnmmul 

l'a\. 1 anh~ordum. Kes. 
ı 1', d . 
ti! ~ aıın, sö~·'enmene 
~eli n, Rim·lı 13npkamı 
,,~. 

Belediye cm. 
it";"!!~'°"'~"''""',._.,.._ lılk i.5leri mUdUr 

VaklUcr \ ' 
GUnc,ıı 
doğuğu GO:> 

Öğle 12.02 
fülndi 15.12 
Ak.ıım 

Yal'iı 

tms:ık 

17.:ro 

ı9.ll 

l.1:7 

u Ez::.ni 
, 

t. Eztınl 

12.24 6.06 12. 7 

G.22 12.01 6.23 
D.88 ıı;.ı 1 !l.SS 

12.0(ı 17.37 12.00 
l.8U 10.09 1.30 

ltı.47 4.28 10.ôO ~ 1<ı8a 1 
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~ kar evrildi, her sey 
V~~tı·lştı \'C çığlık SO· 

Jilğünü vekıile· 
ten yapan bele
diye mlifettişle· 
rinden Rnşit Sc- ı 

.-n:ııııwıt
1

J kcndfs eski vazL. ~-----------
.m'N~ fesine dönmUş. -------------

tür. Belediye 1 irı . .:1 
~·k 0 d:irüyor Na-

h""a' tezll. utnıÜnnz "• sıı ··· 
'ıı t ..• 
~ ;:~ ıızatıyor: 
~ ;nı ıy" d b< ğınyor. 
•Qda Yırtıyordu. 
~ ıı l'C\kalndım. Ken· 
~!tled n ";ir de tokat 
h\ııl~~u nnsıl yap:ı.bil· 

, ltıu;ıı bn de şaı;m:şbm. 
du '1 ir kere 

"~ rJ.u, \'Uzüme"ooktı .. 

~~~t:ı~;1.ı.~• emlak müdüı·lü. 
E~~~r ğline as:ı.Icte.n 
~11191~ Niğde mek~upçu 

BU Şevki Birsel 
t.nyin edilmiştir. 

Şevki Birsel lzmlr. Denizli ve 
Manlsa v li\yet!erlndP mektupçu. 
luk vazifesinde bulunmuş değerli 
bir idare ndamrclır. Kendisine mu
vaffakıyetler temenni ,;deriz. 

Ağaçlandırılacak 
sahalar 

Kasımpaşada tİ$ıklar mezarlı· 
ğı ile l\lühendis okulu önündeki 
sahanın ağaclandırılmasma kn
rnr verilmifitlr. 

----o---
Lastik tevziatı 

Otomobil lastiği tevziatına bu· 
gtlnden itibaren baı?lamcaktır. 
J..fı.stik\('r iaşe müdürlüğünden 
alınacaktır. Listeler, hazırdıı. 

Ramazan fıkraları : 

Teravih vt::- Bektaşi 
Bektaşıy sormu~ııır: 

- Baba, teravih lie nıuııl&nız; ho~ 
musunuz? 

Cevap \'l'rı!ll§ : 

- Eı-euler, bızlr:ı tçin başka na· 
mazlard.ın lııl k:tcl!lr farln yoktur. 

f O tal<sinin ruhsat
namesı ahndı 

Otobüslerde Tı!firinisani :başın· 
dan itibaren tatbik edilmek üzere 
reni ıbir hareket tarifosi hazır
lanmıştır. 

Benzin atıp da tasan·uf etmek 
istiyen, seferlerini nıunta::mm 
~ apmıyan Rami - Sirkeci otobüs
leri hakkında becdiye takibat 
ynpmnktaclır. Diğer taraftan 
dün ~ amlan teftişlerde 10 kadar 
taksinih ruhc:atnamesi nlınmış • 
trr. Bunların bir kısmının miir; • 
teri almadığı. bir kısmının dn 
faz1a. para istedi~i g<irülmüştür. 

Parti Beşi)daş Merkez 
ocağının kongresi 

C. H. Partisi Beşiktaş merkez 
oca2ının kongresi evvelki gün 
büyük bir kalabalığın iştirakiyle 
yapılmuıtır. Kongre reisliğine ls· 
tanlıul mebusu Ziya I\:aramürscl, 
ikinci reislii!e Salih Kırdar seçil. 
miştir. 

Kongrede dileklerin tahakku• 
kundan do1ayı memnuniyet be· 
yan ectilmi3 ve pnrti genel sek
reterliğinin göndermiş olduğu 
400 sayfalık dilekler izahr bUro· 
Hürii kaza. idare heyeti reisi Züh· 
tli Çubukçuoğlu tarafından O· 

kunmuş ve bUyUk ·bir aUlkn ile 
dinlenmiştir. 

BilA.hıra idare heyeti s cimine 
gedlmiş. eski heyet ibka · e<iil' 
miştir. 

Mahkemede gürültü 
yapan katil 

İlhami ve Cevdet adında iki 
genç, bir müddet evvel, Beşik
taşta taksi deynek~iliği yapan 
Tevfiği, bir içki alemi gecesinde 
bıcaklryarak öldürmüşlerdi. 

Tahkikat sonunda ynka1ana
rak ikinci ağır ceza mnhkemesi· 
ne yerilen, Ilhami He Cevdetin 
dün de muh kemelcrinc devam 
olunmlL~, istimbe yoluyla dinle
nen bir şahidin ifadesi okurunuş· 
tur. Bu şahit ifadesinde, llhami 
i'e Cevdetin müştereken Tevfiği 
oldürdüklerini söylüyordu. 

Bu aralık hfikim, İlhaminin 
yaka ı bağrı ac:ık, serkeş bir ta· 
vırla. oturouğunu görmüş, ken· 
disine ihtar etmiş, fakat !hami 
ileri geri söylenerek bağırıp ~a
ğırdığından hakim, !lhamiyi jan 
dnrma vasıtasiy1e dışan ~ıkart· 
1n-ştır. Muhakeme tlhaminin ı:ı
rabında görülecektir, 

VAKiT 
Sizm gazeteniz.dir. Her . 
arzunuzu vazınız. ~ıze 

"""''"" tU!rec~ktir • 
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Hcrhnngi bu· Gıotenburglu en 
ufak ifjinde bile bir karar verme
den memleY.etin yetmL'i !::ekiz fal
cısına başvuruyor Ye bun' arm 
söyJediklerioe göre l:amrını tat. 
bik veya tadil ediyordu. Bütün 
bunlar hayatın bir tesadüf, kn 
dçr denen şeyin bir an olduğunu 
ve saadetin bir el hattına geçe· 
cek. ıskambil kfı.ğıllnrı arasın~ 
dn görülemiyecek derecede kı ~d 
olduğunu :bi1miycn kimı;elcrdi. 

Bir saç boyacısı imal ettiği 'bo· 
yadan Toodor Zuüelde de ver 
mek ihtiyatsrzlığında bulundu 
ve o zaman Zuife'<ld<>n ını cevnbı 
aldı! 

- Saçlarımın beyazlarını sak
lamıya mı yarıyacnk bu boya? 
dedi. Kimi aldatrn&k için sacla
rımı boyayacağım? Kime genç 
~örilnmek istiyeceğim? Ve siz 
zannediyor musunuz ki saç ibo· 
ynlarr tabii hi!lSini verebilir? 

Bir gün nehir boyunca profe
sör Maycrlc bernber ge7.erker. 
aylara. yıldızlara bakarak talihi 
si)yliyeu biı· kahin gelip Zuifcldi 
hUrmet1e selamladı ve emirlerine 
amade olduğunu söılcdi. Zuifeld 
de !!ll cevabı verdi: 

- Ben, sizin yıldızlara baka
rak yaptr,ğınrz kehanete inanan· 
lnrdan de~ilim. 15 f!ğustos 1769 
tarihinde 86400 kisi dünyaya gel 
m~tir, fakat b;,ınlnnn icinde bir 
tek Napolyon vardır. 

Kahin, fikrini müdafaa icin: 
- Fi'hakika haklısınız amma. 

bu 86.400 kişi aynı dakikada, 
aym saniyede doğmuş değildir. 

Dedi. Teodor Zuifcld cevap 
vermedi ve geve7.13 falcıyı neza
ketle yanından uzaklaştırdıktan 
sonra kolunda profesör Mayeı 
olduğu halde ıhlamur ağaçlariy· 
le örtülmüş olan yola daidı ve iş
te o zaman sanki uzakta kalını.~. 
kendisine yaklaşmamıs olan ta 
lihe cevap \'eriyormuş gibi pro· 
fesör Mayf'rc ~u sözleri söyledi : 

- Her saniye basında dört 
kişi dünyant ı.relivor. Benim doğ· 
duğum anda da daha üç kişı 
dünyaya gelmi ·ti. Eğer yıldızla
ra bakı1arak yapılan keramet 
doğ'ru olsaydı, btı üç ki.sinin de 
akıbeti benim akrbetime benziye
cekti. Yani benim ~ibi Uç zaval
lı üc sefil dal1a olacaktı. Acaba 
şimdi bu üç zavallı, bu :ile şefi! 
nerededfr? .. Dilııynda bu derece 
biiyük h.ıtaJan toplıyan daha iic: 
kafanın mevcudiyetine imkan 
vnr mıdır? Diinyadn. benim ka
dar betbaht daha. ile; kişinin bu
lunması mUmkün müdür? Sev
mediğim, fakat uzaklaştıktan 
sonra sevmiye başladığım bir 
kadından bir kız çocuğum oldu. 
Bugün için bu çocuk anasızdır 
ve ben bu çocu~un annsmı delice 
.scvmiye başladım. Kimbilir bel
ki de bir daha <1önmiyeceğini 
kat'i sw-ettc öğrendikten sonra 
bu kadını deliler gibi seveceğim. 

onun için çıldır. cağım, Şimdilik 
bu hususta içimde ynlnrz zı:ıyıf 
bir hissi <knblc>'vuku var, o ka
dar ... Judi? 

.Judi kimdi? Judi benim içın i 
yi bir hayat arJ:adaşı aeğildi, 
hatta Judi benim için bir arka· 
daş ibile değildi. Müşterek ha.ya· 
tımrzda hiç lbir gün -beni doğru 
yola ı:.evketmek için en ufak bir 
t~bbüstc 'bile bulunmadı. Yal
nız muhakemelerimden sonra bir 
t k kere: "Artık doğru yoldn. 
vürü,.'' dedı. Fakat bu tnvsiye
si imtihanında muvaffak olama. 
mış bir talebeye hO<"asının ver
diği nasihatten fnrksmlı. Bu 
tavsiye hanrı: "Scm!Jycvi almayı 
unutma, ya~mur yağabilir" der 
gibi hafif bir lisan ve !büyük lbir 
lnkaydi ile yapmıştı, Hiç bir gürı 
beni gittiğim yn.nhş yoldnn c:e
virmck için enerji sarfcbncdi. 
kendini zorlnmadı. Daima ıa · 
kayt kaldı. Hatta beni yanlı~ yol 
lnrda yürümiyc teşvik lbile etti. 
Budha müessesesi doğaryen bu 
hal ona ZC\"k veriyordu. Fevka-
lade eğleniyordu bu vaziyetle ... 
Müessese en parlak günlerini ya. 
şamıya başladığı j?Üne kadar be· 
nim bu sıkı gayretim onun ho· 
t.;una gitti ve nihayet günün bi· 
rinde bundan da ibıknuya ba§Ja• 
dı, f aknt nsıl bıktığı !bendim, be· 
nim gayri ta:bii mm'affakıyetinı 
idi Ye t:te ibu se'bcple benim ya· 
nımda yaşamaktan kurtulmak 
için ~ğunu bile bırakarak 
kaçtı, gitti •• Halbuki ibenim bu 
anormal hayattan kurtulmam i· 
cin az ibir §CY rn.'ZlIIldT. Yoldan 
çıkmışlar, her gün bir an isin 
normal hayata dönmek isterler .. 
Çünkü insan hayatının sonuna 
kadar bi!etsiz seyahat edemez. 
Sevenler, hayatı ve etrafındaki· 
Jeri sevenler pek kısn süren o 
b"r andan istifade ederler. Bun
dan istifade etmek istemiyenle:r 
hayatta. hiç lbir ~ o'mıyan 
kimselerdir ki bunlar dalına a· 
normal hayat içinde yuvarlan
maktan ?A?Vk duyarlar. 

Profesör ~fayer, az ilcrisln& 
kosan oynıyan küçük Cinciyi 
göstererek Teodor Zuifclde sor
du: 

- Fakat bu çocuk siztn saa· 
detinire kafi gelmiyor mu? l\fa· 
dam Judi giderken siz.e ktzmr lbı· 
rah"111ış. fena mı? 

Toodor Zuifeld ~özleri, otlar 
arasında mavi ~h:ekler top~an 
kızına <lalmrş oldu~ halde blı-
an idn dü.5findü, sonra: 

- Bu çocuk beni çok düşün 
dürüyor, dedi. Cinci benim içtr. 
kızımdap da daha fazln. bir f: \ 

dlr. Cinci benim şuunıın. bUti . 
varlığımdır. 

Teodor Zuifc'd küçük Cinci} ı 
elinden tutarak gezmivc götür • 
nıektcn büyük zevk duyuyordu 

(Devamı uır > 
• llirıtr~hlamıştı., Galiba ~val t\ltında 

da.ıı ~OSterecck Haydi I ---------------------~----------------------------------------------------------------------~ 
'!tat Q .. ~nınleve :hazırlan· alan ame e 
()~~· a elirr.i ka'dırma- Liman amclcsinden Haydar, 
• ~rn döndü Ye sar- dün Balkan vapurunun anbanna 

• \'Ui·· d~ daha ntik dav- mal yülderken, bir nohtıt c:uvalı 
ı~~\~ öyle s2ddetli bir sapandan kurtulmuş, üstOne dü~
ıe il ı Yanagımm çı • mUştür. 

ctıı:tt deta kulaklarım 
~ • Çuvalln altında kalan Haydar, 

~tu e~ey slirdü. İçim· muhtelü yerlerinden ağır suret· 
~'\''k gıbi p~Jıunak his· tc :vamlanmış, baygın bir ha'de 

~itti Lbo·a hü~ür hün,gi.ir liman işcileri hasta.ltanesine kal· tV ~altrr.aktan baş. drr•lmıştır, 

tı ·KADIN-FAYDALI ~~ 
!ağ ıs:emiyen ezzetli yemekler 

t.l"rot
.. en• C..\MY,\ 

ete~ 
ıı~ Y8but yıığ<Jız ıkl~ 

1 §Uc.ur· 
'~ . 
'il ~Q3 O•dUğu gibi yine 

~Pi • k<' ilecek, bir iki 
ilııae&k, sUzgUdc sUzO· 

lccek, fakat doğro.nmıı.dnn, bUtUn ola· 
rak bir iki ı.".n"tlrlak ktlçUk domatesle 
beraber yete::ek kada: su ve tuz ko
nularak blr t~ncere içinde kaynatıJa· 

caktır. Bamy:;llar eJ:!lmlyecck bir bnl
de, yA.nJ biraz dirice ate~ten indirlle• 
ook ve Şôğutulnrak y<nccoktir. 

Boya lekeleri 
-'tuı lt l:cr;>. anlllndt'n ya· 
~lerır cıkarmaK gUç· 

~ a .. tlz rtndc leko yeni 
' t.lııı,. tıı 41!ır rubu lle sllm lL 

~lı: ~ a::td sul!orik veya 
lıe }'Iknmnlı. En iyt.'li, 

nzcrlne biraz jspict.o UA.ve edilmiş ruı!d 
asoUk ile yıkam:ıtt lAzımdır. San ve 
yc~il renkler m1lstcıma her boya Javcl 
s:.ıyu (Eau de Jnvel) ile muUnkn çı.. 

kar. 

~ Fareden kurtulmanın çaresi 
' ~1'> " "tte e.r da bundan elnlr-

ı:e k ~-ı: çaresini b!llamı· 
''tt ~dl rı.e de kapan gibi 

1 du UnmcyinJ.z. Fnrelc. 

rin dolqtıktarı yerlere kuru nane 
yaprııklan koymak ltAfldlr. Fare nane 
yaprağ'ı bulıınaıı yeN katlyyen ufra· 
maz. Nane r.ıhu da ayni 1§1 gl:Srür. 

AŞKIN MUOlZESl 

Sonra sustınn ve bek•edim ... 
Kocam gliclük1c mırıldandı: 
- Dernek bent bırakıp ... gitmek lstirorsun? 
Şu sözler ağzımdan fırladı: 
- Hayır Con, istemiyorum.. Demek ıstiyonım ki. 

babam her ikimizi de kabul edecek olursa, o zaman alnı· 
mızı gere s:ere etrafta g~biliriz.. dedim ve Conun yii· 
zünde akisloncn müthiş hiddet emnre'erini ~crüp de bu 
sözlerimle bir pot kirdığımı anlryarak sustum. 

- Demek baban para verirse. benimle birlikte otura· 
caksrn har .. Bunu mu anlatmak istiyorsun, Vera. .. 

Sesi. insanı ı>zici, tnhkir edici idi. Devam etti: 
- Beni sevivorsun .. J<'akat, yoksul1uğa katlanmak ' 

istemivorsun BüUin ayılıp bnyıldığın şöyle dört bası ma· 
mur, enfes bir dekor içinde bir aşk filemi ..• Dilediğin lnı 
değil mi? .. Yok .. Yok .. Buna aşk demezler .. Bu aşk, ::ıev
~si değildir. Dah::ı. doğrusu, benim anladığım sevgi de
ğildir •. Bu, parazi.tlere, mal1sus ~ir nşktır. 

Meydan okurcasına başımı dık tutarak: 
- Ben parazit değilim. Senin ba.na yaşatwmyacağın 

bir havntn. bir ateme alış:mışsam, bunda benim ne su<}um 
var? .. -dedim. 

- Fakat be:ıimJC' birlikte kaçtığın mman bunun 
b<Me olacağını brı gibi biliyordun. Neye geldin? 

· - Bilmiyordt.m Bildiğimi sanıyordum. İnsan hayn• 
un ne olduğunu rul"ıynbıilmesi için tecrübeden ge~csi 
]q; m.m:;; .•. 

Con g:;z·l'rini l:ıcı~en ayırmıyordu. Bütü•ı hiddeti 
~eçmiştı, yanıma gl'ldi. . 

- Vera, yavrwr. .. dedı. Sen ha.vatın nasrl olduğunu 
bildiğini mi sanıyorsun .. Borr-clarla uğraşmcJk, şu gt.-dıği. 
bu gedifti kapamak mühim bir iş midir, sanki?.. Hayır 
gülüm. bütün bunlar hep bizim ahlakımızı sınamak, ha· 
mn'ı mıyız, tez c:ınlı mıyız bunları anlamak içindir. 

Con yavaşça bani kendisine d~ çekti ve konuşma· 
sma devam etti: 

- Senin hasretini çektiğin o şeylerin bc.ş paralık bir 
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lü bir hayat ~nim u~ıyacağun kadar büyük bir 
vilktü. Korkuyordum. Mllthi.s surette korkuyordum. Co, 
asla zen~in olamıyncaktı. Onun. bu yeni işi bulması ibüyUk 
bir talih c.seriydi. İkimizi bile zor ge<_:indiriyordu. Yn biı 
<:ecuğum olsaydı, ne vapacaktık. Allahım, insan111 Jlerls! 
olmadan. güvcnec~k b!r datı bulunmadan !bh- ~uğa bak 
nrnsı ne güç? .. Allaha bin §Ükür ki ~ğumuz olmadı. 

Kararımı vermis, bütün plfı.nlarnnı çizmiştim. Bun· 
dan dönecek değıldim. Bu gece her şeyi Cona anlatacak 
\'arın ~abah da evime yoUanaca1~. hürriyo'ime kll\9Uşa
caktun. 

İki. i kısa ve birisi uzun olmak üzere kapı zitinin U.c 
defn <'alındığını ve !bir anahtarla kapının açıldıi:ım duy
oum. birkaç saniye sonra dn Conun kuvvetli kolları arn· 
smda bulunuyordum. 

!focam, ba.c;ımı nrknya do~ kaldırarak. o çocukça 
bakıslariyle. sankı. 

- Sen hakikat n burada mısın? .. Sen haklhten be
nim misin? .. demek istermiş~sine yi.lzüme baltı1>: 

- Canım , benim yavrum. diye refes ncf"'SC mm1• 

danıyordu. 
Gözlerimi cabucnk aşağıya indırdim. Onun o bakı.1 

beni anide karnnmc:1an caydrrabilirdi. Zaafa düşmenin 
:nanası yoktu. Sırası da de/::ildi. Fikrim~,.. sonuna kada:r 
sebat etmeliydim. Bu her ikim"z ic:in ek ı 'ırltydr. Con. 
bensiz. tek başına daha iyi ç~·ıc;at : 1 'alini temln 
ederdi. O znman r••rn arttırabilir • ,a bir iş yn.. 
pabilirdi. 

Om sırıtarak , n ,,eli bir sc'l" 
- Gözlerini kapn 've elini aç! ., Ji . 
- A~Il!a, Con, ycınek hn7.ır! .. Ve ben sana bir~ 

~övlemek ıstıyordum 
• Birden k&zaklandı: 

- Sonra söyler:: in. Yemeği de b1razdan yeriz. O gt 
zel, muhteşem \•e tapt·ğrm kahve rengi sözlerini kapa 
Yokca ben kapatae?ğnn., 

• Gözleı imi kapadım ve ikı elimi birden açarıı 
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~ ene fV eşriyat : 

ti \r. tNCl - Zongd caktn çıkan bu 
.ı:ı:eı kUltUr mecınııaıımın 7 inci ııayı· 

sı gcldL Zengin :rıUndrrecııt: TUrkçU· 
Uk ve ideal (İsfendiyar Baruönll) , !

randa Türkl<'r (Zeki YUksel), Saçlar· 
J itina rFlkn:t Mt:uıln) , Harp ve 
ı<UltUr (Tevfik Ayy•ldıı:) , Eski bir tel· 
ratçının h.ı.tırolnn (İbrahim Aıtır:

l~). Türkçi!!Uğc c!nlı (HUseyin Na· 
mık Orl~unJ, Fıı. tır<'ttin l\fUbıırck§ad 

{Behçet Al.ın), Bll\Aye (İlhami .Ay· 
tanı;), !iılrler (R"!c.~ Bilk<', Bedri :N'c
)'S.ll, Sııll.h A-:vl, nıuı Yolav) . 

1LAX 

UlikUdar :Sulh J lııci hukuk llAklmoo 
Jlğlnden: 

Nurettın ile Memduh ve Sermedin 
§ayian ve mll§t.ereken mutasarrıf bu· 
lundukin.rı UııkUdar~.ı Rumi Mehmet 
Paııa mahallcslndo Doğancılar cadde· 
sınde kMn 23 No h muhterik hane ar. 
sasmın lzalci §Uyu suretne satılması· 
nıı. mahkemece karıır verilml§tlr. 

ı - :MczkQr arııa.nın tapu senedine 
na.zarıın sağ tarafı bayl..f!r kaymakam 
lığından mUtckail hacı Ahmet Hamdi 
vereseıılle dığer ltlsscdaranm hano ve 
maa ba.hçP.:ıile rozan Hacı MlntreoUı 
ve sol tarafı Sııllhln hane maa. bahc;-'!· 
sile kaymakam ÖıDer Zekinin nre-
ıscs!nln hane ,.e bahçesi arkası Uncu· 

1 tanbul ı:e.-,in,.i İl 111 

t:ın : 

• 1A 1 - • lar sokağı Ye ön t.ırntı Doğancılar 
•' "nıur uguu· 

Boğos oğlu Oh:ınncs. Galalada N • 
.ıtibey caddtslnde 491 numaralı evdo 

mukim iken hale:ı HmmetgfıJıı I™!Çhul. 
41/2249 
ŞllkrU Sara çolunun alacağı bulunan 

:ı ... oo llradıın mUtct.al:l yedi bin liranın 
tdiz ''o icra mns:ı:::n VC' avukatlık üc· 
rctllo blrlfüte tahsili hakkmda S.7.941 
1.arlhlnde ve nleyhlnlzde yapılan icra· 
yı takip anf!.ıasmda yukarda yazılı 

Adresinizde ı;önd~rilcn ödeme emrinin 
arkasına. verilen nıctrııhatta mczkfır 
lkamctgfıhta b\llunmadığmız anlaşıl· 

ml§ olmasml\ mebni tcbligatm iki ga· 
zctc ile ve 40 gtiıı mllC:detle ilAnen ic 
rast ıcrn hflkimllğiııcc 24.9.9U tarllı-

11 ve 41/ H77 numaralı kararla tensip 
kılmmıııtır. Jtıbu !!An tarihinden itiba· 
ren 40 gUn lç!ndc yulmrda yazılı bor
cu faiz ve &vukatlık UcrcU ,.e masa. 
rl!i lcralyesi'e öd<'ın"ul:z borcun tama· 
auna. veya bir kısınma karşı itirazı 
nız varsa ylne bu m<!ddet içinde bil· 
dirmenlz lAzımdı:-. İtiraz etmez veya 
ta.klbln taliki hahi:ın<la ait olduğu ma· 
kamdan veya laJ~yl muhakeme yo· 
layJa mruıkemesfnd"n bir karar geti
rirseniz cebrl lcrP.y:ı. tcvessuı edilece· 
ğ1 hus118U icra. emrinin tebllğ maka· 
mm& kalın olmak U:r.ere 40 gUn mUd· 
det.lo uruı olunur. 

Acele !altlık 

·.rll§ baskı mııklne:ıl 63x95 (Jıllien) 

eli.ket, band, Çl!K defteri, ve emsali 
~. Aynyeten keten mendil saatte 
tek olarak MO !lft olarak 1000 adet 
tıaaar. YUn, ipek paırıuk keten üzerine 
bfifımum ba,lular yapar. 

l Transpart makine!! 68xl00(Eranş 
mussutter) 22 ufak v~ bUyUk ta;,. 

-MUracaat: rophane lillecller cad. 

ZA Yl 
Fatih Nilfus memurluğundan ve 

Aakert §Ubeslndcn a!dığım nUfus tez· 
kerem ile asker! mı.:arrlelesinl kaybet. 
Um. Yenisini çıltaracağımdan eskisi 
nln hUkmU yolttuı. 

3M doğumlu tbrnhlm Kadri BoLta~ 
3H90) 

Be.) okhı Uördiineil "nlh Hukuk Hf' · 
klmllğindf'ıı: 

41/ 667 
Ermans lo.rafınôan Çiçcn aleyhine 

açılan vasi tayini cla\'tı~ının muhakr .. 
mesindc: 

Halen Şişli J.'raıısız Lape ha.ııtaha· 
nesinde tahtı ~edavide tıulunan Viçene 
anası oıup Taksim Sırascrvller Hica· 
zade sokak 13 Ne. c:ı mukim Ermans 
Kazaz.yanın vasi tav!r, et!ilm!ş olduğu 
ıllLn olunur. (37492) 

caddesile mahdut ve eski 3~ yeni 23 
No.lı ve Doğancılar ve Uncular soka· 
i;"ma iki ccphe3i <>ldJğu ve Uncular 
sokağı tarafı ta, duvar ile ve Doğan• 
cılar cadd<ısl cephesi tahtaperde ile 
taJtdlt edilmiş ve l~lnde de bir kuyu 
ve Uç ayva, dört incir ve iki dut, üç 
<:rik ağaçıarr ile bir rie aııması bulun· 
duğu. 

2 - Mezkur aı·say&. yeminli erbabJ 
vukuf tara.tından 800 lira kıymet tah· 
mln edilmiştir. Satro bedeli pc~lndir. 
l!Uzayedcye ıııtırAl: <:tmek ist!yenler l 
kıymeti muhamnlt'!les! yüzde 7 bu
çuktan pey akc;;csl vermeleri JA.zımdır. 
Bina vergisi ve rür.umu belediye ve 
c\·Jm! karesi mal sahl[ıierine ve rUsu· 
mu telllUly" ile yirnıi senelik evk&t 
taviz bedeli mUşterJyc aıt olacaktır. 

3 - sııus S0.10.9•: tarihine müsa· 
dif Perşembe gUnU saııt H ten 16 ya 

kadnr Üskilı1ar suıh hukuk mahke
mesinden icr.ı kılınacaktır. Kıymeti 

mubammenrn:n yüvJe 70 beşini bul· 
madığı takdirde en çok artıranın ta· 
ahhUdU baki ıtalmak §aıt:ıe müzayede 
10 gün temdıt olunar.ık 10.ll.9U Pa. 
zarteııl günü saat H. ten 16 ya kadar 
devam edec,•k ve o ı;11n en çok artı· 
rana ihalei l:atiyesi icra kılınacktır. 
İhale bedelin:n rılhaytt beş gün zar· 
fmda muhak~me veznesine yatırıı. 

ması §arttır. Aktı! takdirde ihale bo 
zularak bund.ın hasıl olacak zarar ve 
zlyan ve fark ve faiz c.ndan tazmin 
ettir!lccekUr. ' 

4 - İ§bU gayrı Iııcnkul tizerinde 
mUeeccel ve gayri mUsecceı hak sahi· 
bi olduklarım lddiıı. edenler varsa tıı. 
rihl ilAndan ltlbaren on beş gUn zar· 
!mda veaail: ve scnedntı kanunlyele· 
'ilo birlikte -wc marJ.iemeye müracaat. 
tarı lazımdır. Aksı lıaide tapuca mü· 
~ecccl olmıyan hak sab!pleri satı, pa· 
tasının payla,ma!'ıında:ı hariç tutula. 
cllktır. 

6 - Daha ruıa. 11.abat almak isti· 
yenler mahkemenin 936-U No.lı doıı· 
yaeına ve mahkem~ baoyazganlığtna 
müracaat etruelllerd.:-. Talip olanların 
satış günU mahkcmed~ hazır bulun. 
maları llln Glı;nur. (3749) 

Dikiş m a kinesi 
aranıyor 

Satılık veya ·klral ·k terzi makinesi 
aranıyor. Sa~maa ve idraiamak isti. 
yenler Fatıh Poıo~nh::ııesı karııısında. 

Sühulet Tc~T.lhanesinr bildirmeleri ri
ca. olunur. 

SAHİBİ : ASIM US 
Basıldığı yer: VAKJT Matbaası 

Umumi neşriyatı idare eden 
Refi1, Ahmet Seve,ıeil 
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tını . Con avucumı•n içine bir ~ey koydu. Bu sıca cık. ka<li· 
fe gibi biı· !'5<'Vdi. Cö1Jerimi açarken. hn.fif bir miyavlama 
duydum. Conun bana getirdiği hediyf', kchruha ren~iııdc 
vumuk, mavi göz' tt ve boynunda m&vi bir kurdcla fi~·on
~alanmış boldon bir kedi yavrusuydu. 

:\1ihanıki bir lınrcketle. kurdelenin uc.ına iliştirilmiş 
olan kartı aldım. Okudum : "l\1inik karıcığıw Veraya,. 
(Ren~imin solduğunu ve dudaklarımın birden kunıclu~w 
nu h isscttim. ı \'arlığımm bütün sevgisiyle •.. " 

- Con .. Neden zahmet ettin .. divccek oldum. 
Cevap wrdi : 
- Vera, yavrum .. Bu~ün. cvlendı~ımizin yıldönü

mü oldu~nu unuttun mu? llk yıldönümüm .iz .. Sana da· 
ha giizel ı::eyler almak isterdim. l''akat düşündüm ... San
dım ki bu kedi yavnı~u sana iyi bir arkad~~ olur. ya'nız
ııfmı unutturur. Hcı ! .. Yemekten sonra sinemaya gideriz .. 
Bu hafladnn itibaren olmak ü1.erc haftalığımı hcı:; dolar 
ırttırdılar, knrıcı~m• .. 

Ancak, Con! . aiye bildim. f'anki ağzım kenellcnmış 
gıbi olıiu ve başka bir ~Y söyliycmcdiın. Evlcndiğimİ7.İli 
vr'diınümiinii biitU:1 bütiine unutmuş. hatırlıvamamışt ım. 
Bu a~ m i c; indr olduğunu biliyordum. Amma bugüne düş· 
tüğürıii :ıkıl f'd<'rnemi.ştim. Con bana bir kedi ya\'ııısu ~ı-
tinniı;ti. l blbuki ben ona ne verecektim: Sonsuz bir kalh 
ağl'ııoı. hir ıst•rap ., Ooh ! .. Hayır! .. Hayır .. Ona bu gcc~ 
hiç hiı- şev sii\'liyemiyccek. \'erdi~im kararı açığa \'ura
mıı acrt..tım . . Yok .. Yok .. Bu gece bunları anlatmam~ı 
ımi<5n vokt u. 

P İ\ . ~ar1•1 mı -.c,ylemelh-dim ? .. Yok •. \'arın da pek 
"· olt::-dJ. Ben dı" rt on trcniy' c babamın e\·ine dönmiye 

1 .arar verm~tim . lfo sırada kocam işinde olacaktı. 
Con. 'lızl"nd~"I o mesut. gülümsc\•işi donarak, şaı,· 

k!n, bakıslarln. "•en :m ı .. onu.şmamı ~.kliyordu. Nihayet 
ımrıldanejı: 

-=~adi yavrusu 'hoşuna ~itmedi mi Vera? .• Ancnlc 
bunu ak15iUiim ..• 

- ~l"" , Sus Cor. .. <liye valvnr<l,m •. Ve birc.~n bütün 

3 
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Türkiye Cumhuriyeti M.erkez Bankası 4-10- 1941 v~ı 
A K TlF 

KAM ı 
AJtna: Safi itil~ 72.60U28 
Banknot , • 

Ut&kl:ık • • • 

DalllldMI llllbMTler ı :."it 
l '\lrk Una . • 

11.adpeıekJ llu.luılıtr1- ı 

4.ltm: saıı ltlloına 10.317,659 
a.ıtma t&h.W lrabll •rbat M
,.ızı., . 
oııer dömlır •• Dor~ıu 1Diı1nr 

oaklyeleri • 

a..aa. rM"t1Mwı 1 

O.ruhta edilen eTrakı tlakdl)'t 

urııııtı . 
R:aawan 6 • !.! aıaddeıerilıt tt91'l· 
kU 11.uUıt taratmd&ıı Mkl 
tedlyat • 

... ed& l 09tıclluM • 
ııcıı:rt &nedal 

....... Ye taia•llı&• ......... ' 
( Oenı.bt.a edilen e1"1"&1a n.alrd:I • 

• \ ' 1•ıiliı karfllıtı .nam .,. 
l C&hnllt itibarı la11Jl9tl• . 

9era.e.t r.atıam .. Taıl?Mt J 

.\.•&Rll'ft r ; 

-.ıun n dam u.r.ertı:ıı a'P&.JUI . 
l'ah'l'tllt UHrtne &Yaal • 

• 
• 

Kaıdnı,. lna ftd &ftlll. , 

Hazineye l.~ı'>O No. kUIUlla carı . 
aı;ıla.n altm karrılıJdı a~ . 
fliuedarlar • 
W:ulttettı , • • • 

• 
• • • 

Ura 

l-02.12t.217,77 
6.780.245,-

507.772,30 109.412.235,07 

371.338,14 371.338,14 . 
14,512.612,Sl 

-,--

47.1:59.383,67 61.671.078,48 

lSS.748.563, -

21.764.~.- 136.984.207.--

279.827.947,39 270 • .:)27,94 7,39 

•5.383.661,93 
S.311.443,46 53.69:!.105,39 -

•.999,33 
5.772.60,78 

--,-
167.500.000,- ı 73.277.6'1,ll 

4.500.000,-
11.599.298,-tO 

tekOiı 831.339.840.98 

1 Temmuz 1938 tarihlnden lUbarm. 

P. i . s 1 f. 
sern.n 
Dıtl> at aqe.t \ 

Adı 'l'I fl'l'k&JQ.~ • 

Hwu!!ll 
• • 
• • 

l'deYeidekl Bankllotlıu s 
ı>erubr. edilen enaıo aakdfyt 
Kanunun e • i ıocı maddelerını 

tHfi.kan R&Zfııı t&r&tmdu •alıtt 

tedlyat • 

Deru.bte ldfla ıYrala G&kdtye 
o..ldyest 
h:&rfllıfı t&m&meu &ltm otar-ak 
ııAYeten ted&YUJı 1ued1Jeıı 

ı<eeakont mukabili UA•ttcı •.o(l&. 

•Ued. 
rlazlneye yap ~ .. aı•- Ka~ılıklı 

nana mukabl.ll 3002 No.ıı kanun 
mucibince Ul•eteu te<ıa'l'\Uı u· 
t~lcn 

lııl.EVDUATı 

"" . . ....,..... : 

.Utm: S&tt KUocram 

g~ No. llanunıı ;;-ört Razıneyı 

açılan avans mukabtU t••d! o'•ı· 

Q&IJ a.ı tmlıı.r: 

~Ali Kll~&rT' :i5.6JJ,USO 
Oiıl'l't:r Taallblıılatı : 

A..ltma tab'l't.ll kabil 40'1%leı • 
.,. a 1 aca.klı Kli· uııu dö'l'ir..Jer 

rınc baklye~r2 • 
Muhtelit, • • • • • 

7.822.0191 
G.000.QOO. 

158.748.563 

21.764.266.-

136.054.297. 

17.000 ooo 

250.000.000 

94.000.000.-

72.937 .563,4~ 
1_.233. 752,0:-

78.124.167.0r -------.-
27.814.693.0 

Yekftn 

İl!konto lıaddi % 4 Altın a~rlnc avans l'(ı s 

CZ ACIL 

1 Toz ve komprime KiNIN gehnıŞ .,-
Taksitli Emlak Satışı sekiz senede 1stanbuida K•ZJ!9j' Cemiyeti dcdosundB satılm:\kt'I old\1~ 

E MNiY E T SANDICI i L ANLARI 

yüzde sekiz buçuk faizle ödenir 
:,EMTl CİNS1 

Üsküdar Scltı.mialidcndi ma.halle:ıinde Dört eY 
ÇıkmazkürkçU KUrkct:ıni.lnir sokağm· 

da eski 9,9 mu. 9 mtı. ycnl 11, l~. 15, 
17 No.ıı 

Fatih Atıkmuataiııpa§-<\ maballeeınde EY 
Hamam eoka~ -~ H yem Hı )f,,. 

........ ' ... ., ' ,,.. 

Muhanuuen 
klymett 

2000 

ı - Arttırma: ı - 10.10.~l tarihine dü~n Cuma g-!:nH yapılacak ve 
ı .ı ten 16 ya kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yUkaıek bedel verene yapılır. 

2 - Arttı.rma)-a girmek lçfn muhammen kıymetin y.iuie 15 ~i nisbe· 
tinde pey akçesi yatırmak JA.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe§in geri ı.:al&r.ı ~ek!z s.enede J!ekiz. 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüz.de 8,5 faize t~bidlr, 

f - Taksitler ödeninceye kadar ~yrimenkul San:1ığa \".ırınci del"t':cede 
ipotekli kalır. 

5 - Binalann fotoğrafları Sandlk dahilindeki sa~ı~ &alonunda tc~hlr 

olunmaktadır. Fazla tR.tıılllt almak için salona müracııat t:.C:lllr. (<\l'>R3l 

Çanakkale Beledi vesinden : 

ı - İtfaiyemiz ihtiyacı için bir ay müddeti~ _ve panr~ık s ıretı'<' ~~O j 
metre hortum alınacaktır. l 

2 - Beter metre hortumun muhammen bed~ıl 3•)'J kur ... • lıır. 
3 - Talip olanların nilmun,..lcrile birlikte ..,."-naı..kaı .. 13elcdlye Riya. 

l!l'tinc müracaatları ilAn olunur. tS939ı 
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ırarlem kayboldu. Sanki ka"bim c:atlıyacakmış gibi ağla· 
mıya başladım. 

' Koı·:ı:n endi!}:!li endişeli söylenö.i: 
-- Ne var, ne o'du cicim? .. Bir kabahat mı y:ıptını. 

Hasta mısın . Ağlama yavı um. sus cam mm içi! .•. 
Sanki bir çocukmuşum gibi. lx:ni kucaklıyara k kal

dn·dı. oturma odamı1.a t~ıyarak bUyük iskemleye otur
du \"e ·beni dizlerine oturttu. Hen, onun kollariyle sarılmıı; 
clmaktan doğan b!r sevinç'e baı;ımı imuzuna gömdüm. 

Konuşan gen~ o oldu: 
- Sen sadece b.raz yorgunsun. değil mi can kız? .. 

Artık üzülme. :;\fademki haftalriım arttırıldı. K<'seniıı 
?.gzını daha kolaylıkla a~abileceğiz. Nonoşwn .• Y~vrum 
benim .. Sana, \'e bu küçük yu\'amı7.a koşup gclme.nın be
nim için ne büyü!: bir ı-:aadct, dün):~ıar dolu~u bı.r -~~\'k 
olduğunu bir bılsen .. Burayı şenleooırcn sensın mını~ım 
Benim gibi ömrünce ~alışıp cabalayıp da, böyle bir )"UYa

va maik olanlar, ancak onun kaderini anlarlar ... 
· Birden doğruldum, ve acele ile. kollarından sıyrıla· 
rak kucağından indim. Orada. onun o sarıcı, koruyuc~ 
kollıırr ar-cısında unutma, kendinden geçme vardı. Ha1 bukı 
ben hakikati hatırlamak istiyordum. Kolları, dudakları, 
re\'gisi ne kadar heyecan verici, zevklendirici olurlarsa 
o'sun, benim için l:afi değil. beni avutmaz, boş saatlerimi 
doldurmazdr. Bunla!' hayattan beklenen ha.kiki ~yler de· 
~idi. \ 

Ve iş:e orad'l. ayakta. <.lurup dikilerek ona her şe · 
\': dobra dobra söyledim. Cerrah ~oğuk nişlerini na..~ı! 
f;ac:madan kuJlanın>a. ben <le aynı yürzk katılığı ile ona 
vaziyeti anlattım. Birı bir dereden su getirip. meseleyi 
ağzımda geveliyer;:?k işi uzatmaktar.sa bu şekilde hattk~t 
etmeyi daha muvafık buldum. Kedi yavrusunu elimden 
bırakmıynrak söyledim, söyledim. Ben konuştukça Conun 
dudaklanmn büküldiiiünii ve alnındaki d~mann şişip at
intya başlad!jmı ~. Bana ö:v.le ı:etiyor ki erkekler 
hur n:ıeyn.ınfar.ın~fa da ~u haH alırlar. Fakat. a1d1~a
eım. Sö~n'\Ü bilirinee~c kadar so"lak almadan k~mn. 

"' 
TURl'iYE.. 
iŞ BANKASI 

l<iir;üh lasah"uf 
hes<ıpbrı 1941 

İKRAMiYE PLANI 
KEŞmı::ı .ER 1 Şubat, 2 M n. 
yııı. 1 A:;-us tos. 3 İlktcşrtn 

~n ıihlerlrd0 yapılı r 

Çanakkale Belediyesinden: .. r 
1 - Su makinemiz ihtlyncı lçln bir ay mtid irt\e -v<! F 

2:'1.30 bcyglı• kuvvetinde bir m otör alın::ıcaktır 

2 - Motorun muhammen bedeli (4000) ııraıtır 

3 - Talip olanların teldi! şarllarile birlikle ı;an~nlt .ı .. 
setine mUracantınrı UA.n olun•ır. {R9t0) 


