
-·.·.. . 
;~~~--

ô~~( 
.... , . 

..ıay, 
~ 16 EYLUL 1941 
\l SALI 

{U l'IL: 24 • SAYI: 8506 
tuş ld&rc mi: Ankara Ci. Vakıt ~llJ'du 
~ ~efoo: İdare l2i870), Yap (21U8) 

~· utaı:ıtnıı Vaıat-Poets lnı~ ~ 
.. , 

l?.eisi .. umhurumu~u 
f ahrimizde tetkikleri 

Amerika 
gemileri 
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Gstad operat6r 

Mim. Kemal 
Öke 

Alman gemilerini 
batırma emrini 

aldı 
MUvankee, 15 (A.A.) - Amerikan 

Birli.tinin içtimaında beyanatta bulu. 
nan bahriye nazırı Vi~conııin Knox, 

Vakıt yazı ailesine 
şeref veriyor 

de~tir ki: 
Yarından itibaren Amerikan donan. 

ma.ın .Amerika kıtaııilc tzlıında adası 
Civarmdaki ııuıar arasındaki denizi 
geçen ve icar ve !rae kanunu muclbin.. 
ce sevkcdllen hamuleler. taşıyan ge. 
mllerl himaye edt>eektir. 

Pek yakında 
Pek önemli 
Yazılar ... Profesör Minı Kemal ôke 

Knoıt Atıantlk filosuna tereddüde 
mahal brrakmıyacak bir U.sanla veri. 
len emirleri blldirmlştir. •·:cesadUf edi.. 
ıecek mihver deniz U'JUl ve denizaltı 

• kor.sanlan zapt veJ8 tahrip edilecek-

tir." 
Knox, söuerine devamia §Unlan söy 

lemlotır: 
Verüe.ıı bu emirler, Alınan harp ge. 

milerinln A.merlkadan İngiliz limanla.. 
rma giden yollarda tesaJ\l! edecekk?rl 
bUtün vapur1an batınnağa çatışa.cak
larım söyllyen HiUerin bU beyanatına 
bir cevap teşkil etmekteCJ.r. 

(l>ev<rrM Sa. l sil. 6 da) 

Alman tebliği 

Leningrat 
Daha sıkı bir çen
ber içine alındı 

--0--

A:ğır tanklar a yapılan 
mukabil taarruz 

taTdedildi 

Moskova 
Leningrad dı.§ istihkam· 
larının delindiğini teyit 

ediyor 
Führerin umumi ka.rargiJımdan, 

15 (A. A.) - Alınan orduları 
oo§kumandanbğmm tebliği: 

Şark cephesiMe bl.iyU:k taarruz 
harekeUeri inldşaf etmektedir. 
Laningrad mmtakasmda en mo. 
dem usullerle teÇhiz edilmiş m\L<ıe 
taMat' mevziler et.rafında cere • 
yan eden anudane muharebelerle 
LcniDgTa.dm çemberlenmeei daha 
sıkı 'bir tiOkle ifrağ cdilıriiştjr. 

Sovyet ltuvvcUeıiııin ağır tank" 
larla yaptığı müteaddit muknbil 
taarnızlaZ' püskürtillmii!ilUr. 

....--.... =~M.~~~iııllıiıı~ 
ismet tnönü, Jstanbul mıntakası 8an'at o'kulu. öğretmenleriyle • • 

lngilterenin şe.rl[ sahlllcıi a.ı;t.. 
ğmda dün gece savaş tayyareleri· 
miz bir kafile ile seyahat etmek
te bulunan düşmanın 10 bin ton• 
luk blr nakliye gemisini batırmış.. 
lardır. 

f Devamt Sa. l "fl. l de) 

M iLLi ŞEF lnönü dün •abah saat 10 da latanbul 
mıntaka ıanat okulunu teıril buyurmuflmdar. O-

kulda bir saat kadar kalmt§lar, atölyeleri ge:z:erek mües
aesenin çalı~ma vaziyeti etrafında direktörden, öğretmen -
lerden ve tekniayenlerden i:z:ahat almı§lardır. 

Blllhıra saat 11,20 de Gtlzcl aanaUcr 
akademisine §erc.f vermirıcrdir. 

Bu müessesenin mimıu·. heykelli'&§, 
tezyinat şubelerini gezerek talebenin 
çalışmasmı, bu şubelerle. ~imdiye ka
dar yaptıktan faaliyeti, çalı§m& prog. 
ramı etrafında lZahat alDUglardtr, 

Killi Şef, her lld mUc.sacscnln tc. 
kAmUlü ve bu sahada memlekete ve. 
rimli hlzınctlerde bulunabilmeleri ba
kımınd:uı ihtlyaçlarmm ııüraUe temin 
edilmesini ve inki§atma çnlı§mıı.smı c. 
mir buyurnıu§lardır. 

Beşiktaş klübü oyun
cuları cezalandırıldı 

Ankam, 15 (VAJUr) - Beden Ter. 
biyesi umum mUCIUrlU~ ceza heyeti 
bugün toplanarak Ankaradll Bc§ikta§ 
Gcnçlerbirllği takımıan aremnda ya • 
pılan TUrklye birlncll:ğl futbol mn • 
çında hAdla olan vaka üzerine· son ka. 
rarmı vermışUr, 

Bu karara göre, Bcşlktaıtaıı Ham 
Uç sene, Rifat ve Şakir t.eşor ay, HUs 
nU Uç ay, ŞUkrll ve Hatı.kI ı~r ay 
İbrahim ve Şeref blrer ay müsabaka 
boykotu otmu§, HUseyine ihtar veril. 
mi§, Gençlerden Must.nfay11. beş ay c~ 
za verllmiaUr .. 

Kıı.rıı.r bugl1nden merlytıte gll'1l'ıiş • 
Ur. Ceza görmlyen oyuncular da tak. 
dlr edllml§tlr. 

Kulüp değiştirenler 
hakkında bir karar 

Ankara, 15 (VAKI'l') - Beden ter 
biyeei umum mUdUrillğU futbol tall
matnamesi çıkmcaya kadar merl ol • 
mak Uzero bugün bô1gcıerc gônderdl. 
fi emirde kulUp değiııtircnlerln bölge 
deği§tirenlerin bir sene müddet bekli.. 
ycceklerini bildirml§Ur. 

Bükreste 
Müthiş bir 
yangın 

Bükre§, 15 (A.A.) - Bükr& 
§İn kimyevi maddeler fabrikala
rından biri büyük bir yangın n~ 
ticesinde tamamen yanmıştır, 
Zarar 6 milyon ley talµnin edil. 
mektedir. 

General Popesio yangın yerine 
gitmi§tir. Birçok kişi tehlikeli 
surette yaralanmışttr. 

Yangının sebepleri meçhul ol 
maltla beraber bunun bir kun· 
dakçıhk eseri olması ihtimali de 
vardır. 

Cöl harbi 
kızıştı 

Şiddetli çarpışma
lar oluyor 

(Yamı f W.Cüdo) 

üstıı.t Operatöı Mim Kenınl Öke'nin ''VAKiT" yazı ailesine şeref 
vermekte clmnemm okuyucuıanmu; için hakild bir mUjde değeri alaca.. 

ğmdo şUrhe etmlycruz. • 
üstıı.c.ın Gt!Jben~dekl kürsUsllnU ve serlrlyntmı daha genç meslek. 

da§larına hıralmrak ayrılırkı>n kendisini na.sıl bir takdir ve şükran 
çağlayışının taldp ettiğini Tilrk kıı.dirşlnnslığmm güzel bir örneği olarak 
hatırlayıp mlite!•&ıısie olmaktayız. 

'Oatat, yak:nda "VAKII"" süturllıı.rmda görlllecek yazCarlle o kUr. 
sUyü blitiln memı~kete hitap edecek bir gcnl§l!k ölçUsUndı:> kurmuş ota. 
cak; hazakat• ile lU!ardır sayıııız vatandaşın maddi bünyelerinden ne 
derin elemler! ~};.Up atıyors~ fenne vo §efkate kurban verdiği parmak. 
lannm ir.a~c edl!ce:r., kalem d eimdi diğer taraftan mıme"' bünyemize 
yeni bilgiler a§Ll~acaktır. 

Mim Kcmnlln ı.adece adını söylemek bizi her tilrlU tavıdf ve tarif. 
ten mUstağni bıra'kacağt için bu vaadi okuyucuıanmızn yalnız haber 
vermekle .!.ktüıı. ediyoruz. Mütehassıslar vardır ki ihtisas onıarn E3hip 
olmu§tur: fakat ~m1t.clıassıs os vardır ki, lhtlsa.sm sahibi odur ve lhti. 
saııım bUtUn fen !le.minin her yeni tcrakkt safiııı.sından adrm adını geçi.. 
rlp flerletınek kudretini göst~rlr. MemlekeUn fikri ve içtimaı hayatında 
dalma hUrmeUe t:.nılacak iz bnaknrak yürümüş olıı.n aziz profesör l:;ıtc 
bu tUrlU geni§ c;ıı.ptakl mUtcl'.assıalıı.nmı~andir. ''VAKiT" da çıkacak 
yaalan bıızıın t-lr :mesleki m~ahedcslndcn bUtün halkı faydalandıracak, 
be.Zan bakin:. bfr t.ekim gözlle memleketin mhh1 veya içtimai bir ihtlyacmı 
tC§l'lh veya bir ilmi telkikfnln nna çizgileri tlzcrlndc dl'dtatimizi tahrik 
ve tlkrt zevkimizi tatmin edecektir. BlUyorsunuz kl Mim Kemal ncşt.er. 
teri.ne olduğu kat.ar kalemine de hA.ldmdir, Bu yazıları tıp edebiyatımı.. 

za gUzef örnekler l•eeiye etmış olacaktır. 

Büyük Millet Meclisi top
lantılarına haŞlandı 

Bir 611• cezası 
Hararetli münakaşalardan 

sonra 20 sene hapse indirildi 
Ankara, 15 (A.A.) - B. M. M ta. I d:ı too.tl olunan notaların tasdiki hak. 

tu devresinden bugün saat 15 de Şcm kmdakl kanun 14.yihıı.sllc Türkiye • 1s 
scttin Gllnaltaym b&§kanlığmda top. viçrc arasında mwcut ticaret vo tc.. 
ıantııanna ba§lamıştır. diye anlll§ın:ısmın lld ay temdidlnc 

Celsenin açılt§mı müteakip Manisa ve Tllrkiye • Maca.rıstac ticaret "90 

mebuBU Dr. Saim Uzclin vefat ettiğini tediye nnlll.§malan ile merbutlarmm 
bildiren Ba11vekllet tezkeresini oku • to.r:ıdiklne ait kanun l!yflııuarmı mü. 
m~ ve mUteveffıı.nm hatırasına htır. zakcre eylemiştir. 
mcten bir dakika ayakta aüküt edil. B. M. Meclisi yine busfuıldl toplan.. 
mJ§Ur. tısında vakıflar umum müdUrlUğtlnilıı 

Ruznamede bulunan maddelerden 2 'ü.sktıd:ı.r • KadıkBy halk b'amvaylan 

!.dam mazbatuı üzerinde geçen mUza. şirketindeki hisse.sinin, İstanbul bele. 
kerelerden sonra TUrkiye • Almanya diyesine devri hakkındaki kanun lL 
arasında ticari mUbadeleıere mütedair yihasmı knbul eylemiş ve çarııamba 
hususi anlal}maya bağlı "c" listesin,, günü toplanmnk üzere i~timamıı. nı. 
deki meyankökll kontenjanmm meyan bayet vermiştir. 
hUlA.snsma ve balına talıslsl hakkın- (Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

Sovyet tebliği 

Cephe boyun-
1 ca çarpışma 

devam ediqor 

10.000 
Alman 

Son iki gün 
içinde 

öldürüldü 
Moskoua, 15 (RadyqJ - Sov. 

yet istihbarat bürosu tarafından 
bu sabah neşredilen harp teb
liği: 

14 eylül günü ordul:ırım~ bü. 
tün cephelerde düşmana karşı 

(Devamt Sa. 4 mı. S de). 

Fin er 
Son nefesleri· 

ne kadar 
çarpışmağa 
azmettiler 

Başvekil bir nutuk 
söyledi: 

Sulh 
ya mıya-
caklar ! 
Mannerhaymın bir . 

mesaJl 
Bel lnkl, 16 (A.A.) - Fin ba§vc. 

kili Ba.ngell, dün akşam radyo ile Fıa 
mUletlnc hlt.ap ede:ek, Finleri müam. 
detcye ve çalı§mıı.ğa devr.ro etmeğe 

tc§vik cylemlşt.!l', 

(Devamı Sa. 4 aii. 2 de) 



" - \'\KIT 16 EYLtJL 1941 

Se.lJahat notları: 

tepte atlılar 
Fırtına )'Uzünde.n geceyı Sazak fesinde, her şeyin yaluru <'Jduğwıu bil 

kôyl rlndcn birinde geçirmeğe mec· mckllğlınlze rağmen ı:ı,ı.ı cezbcd!yor-
bur olduk. du. 

"Fırtına, 921 ınuharebclertnln ya- Gllzlcrhn.wıı 1 ıılabllcıl~. bütün blr 
pıldrğı yerden koparak gclJyor; patı_ mesafede gokytlzfl bL· sedef m:ıvmı;ı 
kalar, keçi yollan, 6kllz. arabalarının lçlndcydL Adeta yağu'U4'dan sonrnkı 
gıcırdadığı topnlltlarda ne varsa alıp bir şehJr seması kadar pc..rlaktı. lleı. 
getiriyordu. de, barınan yapı;.ıın yerlere, yc.n.I doğ. 

Bu, atcp fırtınwııydıl Arkamızdan m111 çocuklann bir ça,.aa.K gölgesinde 
~; ıı!alanmıo toprı&kJ.ar kulakla uyuma va hıızırıandu~ı. döven mahal 
rmuzm lçlnc, burun ve glızlerlmlze. ıerlnin gece ayduılığu:c:a ı;an ve dur 
-.çtanmmn k6lderlne kadar doluyor· gun sulu bir gl51 gibi pul pul gözllk. 

Demiryollarimızın 
ve limanlarımızın 
umumi inkişafına 

bir bakış 
(Bas tarah ı ıncideJ 

transit p:ınıuk \e halı ~~"ahrilc 
doludur. hanın ticaret. ec;asen 
merkezi A vrnımya lıuğh olduğun • 
dnn Tebriz - Samsun )Olu, Ba . 
rn - l'ort-.ait t.nınsit yc.ılonıı harıı
ten S-Onm da tıettilı edilecektir 
\'t• Samsun ooğmfi \'aziyetln!n 
\erdiği imUyazdnn istikbalde ybıc 
i ... tifadc edecektir. 

*· mç klmaentn kenfilmı.i ondan ko- tUğU sa.haları geçerek oa•ıa uzv.k me' 1 te lktısadi haroketlerin bıı 
"'mıuıma tmkAn yoktu Toprak kulll_ satcJere doğru uzayordıı. Atlarımızın tarzı fnl<l~afı trnn tnın~il nakli
Wer- ve kerpiç duvaı1alıa leyleklerin ayaklan albnda blçllml§ otlardan, alt yntmı T~bzon liınanma !;ev·rmek 
)'Uftriandığı bacalard.1n bile ustalıkla Ost edilmiş kuru topraktan ba§ka hiç f için iki bur;ok, üç milyon lira ı;ar. 
mıtuz edeblllyordu. bir §ey yoktu. Bunurua beraber göz· fedllerc-k ynp1lmr o'an Trabzon -

Bl.r aralık parmaklarmı stğmdJlmııx leriml.zin llnU, ara eıra boy veren h:!- Kızıl\•lzc ~·olunu tamamen m"l&t. 
Jlahvenln tau mıuıalanndan bln tıze fit tepeler arko~ındıı blr memleket tal hale getimıl ·tır. Vıılmı Teb· 
mı. aüren kılttvuzumuz: bulncıığtnı zıınnedcr gıbj ümitli idi, rizden Erı.uruma kadar k. myon-

- Meraklanmayın o kadar, dedi; Yol, susuz stepi lki~·c ayınyor; fakat larla golen ticaret eşytlSlnın bu • 
'* aaate kalmaz diner ... ve, tal ma· bu, ancak iki Uç )'02 metre blr mesa. rnda. vagonlara. nakledilerek t.rcn
•da kalmlığt iki mlliml bulan par. fcd görülebfliyordı Baştıın ba a, Je i tanbola, }ahut, Sam-.uruı 8e\'• 

maldarmm l.zlne doğr.ı el;Derek: bor §ey, ayni bir mı'l.k!nedcn çılnnl} kolunııw mib.n ise do&--rudan doğ· 
- Fakat, dedi, yarın sabah için aöz gibi idi. Arn sırn da oUn.rın arosına ruya Trab:ıona kadar götürülme!oi 

wıeremem. E r yanmızdıı bir l'özlilk bırnkılmııı çiçekler göztıklıyordu. Hun \'e bomıla deniz vasıtalarına ve
te taşımıyorsanız yolculuğu hiç Uc. lar step çiçcklcrlydl; ço:r. kereler bl.rE".r rilmesf dalıa kolay o~ hatmt 
dbe etmeyin! kıvılcıma benziyordu. Er kels etra- gcll~ orsa da Er.ı:unıma kadar 

Saat yediye doğru rııoklk&t.en ber fmda Uç yapraklan ..-ll!'lb Sarı, kızıl, mendiferln gitmesinden sonra 
~y durdu. Kayaş istiltamctınden do yahut ma\ti yapraklar .•• Bazı ıic!aıar. Tralnon ]imanının eski hintcrlan -
tan bir ay onu birdenbire btr qrk bl· da ot rengi, ve parll"k tıi1' il~ dam. dmı tamamen ka)·bettlği muhak. 
tatDe kesti; atep Adeta ılıkıa,tı. Haı.. l&aJ gibi §d!ıU böceiı.leı göze çarpı- kaldır. O katlar l<l Er.ı:urumla 

buk1 gece yamıına ancaJC dört aaat yordu. Belki d,. 8teptc bunlanlan ytız· Trabzon arasında Jşllyen dC\ let o
w.rdı; stepte temas ettıj!1 her §Cyi 'b'.r blnlerce vardı. ve kuru kökler ctrn. tobü lerl bir aralık haftada bir 
-.m haline gcUreblteet\k kadar aert ~ tında sUrünUyor; yahı.l blr ot kamı_ postaya kadar inmiştir. Ancak 
bU ayaz ba.§lamak oze~ydl. tından ötekine doğnı yUrUmeğe çalr son zanııuıb.rda haftada üç gün 

QeceJt dı§arda geçirdik. Step haru şıyorlardı. tılrer otobüs işletilmektedir. 
tepeleri. aan renglle kocaman bir a.. ötıeye doğru gökyUztln1llı sedef 
yın altmd:ı bir denlz gl.bi gftztlk1lyw· ınavillğt kayboldu. Hava Jırurudu. Rtlz
du.. Bir deniz gibi; ve Uç bir §CY bu gtLr sıcak eameğe bq...adı. Hatt4 hay. 
vakibds hayalden blZl rneııedemezdi. vanl&rmuzııı tuua. kaliaıu bafif, usta 
Çlzmelerlml.Zi hemen çıltardığmm tak yUrUyll§ünde bile mcakı:.k kaybolma. 
dircle, beş on metre öt.e"!e d.lzlerJnılze yordu. Nihayet.sız cWgnlar halinde 
'kadar, kendlmlzl Metil bu step deni· geliyor; gllnefte.n daba ziyade topra· 
ıdndek1 mıyım. durgun ~yun l.çlnde ğı bu ağır ve ezici rUzgA.rm htıcumu 
bulacak gibiydik. korkutuyordu. Blr ara öyle oldu ki, 

Mutad olmadığı halce gece ayau atep dumanaız bir yangın yerine dön· 

c;ıkmadı. Yalnız, yapraklıınn Uzer.ı.nde dU. Kılavuzumuz: 
ancak his3edllebllen bl: 11trlnllk vardı. - SöftlUU çl!tllğine ı;cliyonız. de-
Bu. her gcyl canlı tuta., yaz hllMına. dL İşte. fU tepenin nrlı:umda." 
günün fırtına yorgunı·::ğunu dlnlend• Bunu söyledi; ve hayvanım BllraUc 
rebilecek bir rehavete götUrüyordu. tepeye doğru mahmuzladı. Blrdenbl.rc 

Sabahleyin kuş ııeal4ı1 \'e yaprak,, onıda, tepenin cıı yülutılı: dUzlUğündc 
ıardıı il'< ışıl~la uyandü!. btUvermi§U. Bir öğle gUııed\ aydınlı.. 

Köyliıı çıkağında yedi atlı pmdi ğmda hayvanın yarı Lc::-\i kalçaJan yr 
stepe bakıyorduk. Ölı~taU.Zden geçeıı kanmlJ kestane rengt bir ipek kumae 
toprak yol batı IBUktımct.tndo kJvnla· gibi parlayordu. Stepin geniş ağırlığı 
rak, Eaklşehirin kaza mcrkezJerlnd8D altında bu kllçUk bayvan bir oyunca 
biriııe gidiyordu. llerdo lbe y,akıcı bir ğa benZemi§U. Yahut ru.yunlarımızuı 
merhameu.:zııkle uzayan step vardı. dik ba§ııın ve hentız Ukwmuunı3 go-

l'fku ve gökyUznnu knklar gibi ba· [ttlslerine rağmen heptn:•7: bir oyuncak 
amı havaya doğru kal:fır&n kılavuzu,. gibiydik. Step ayakla• .ı,ıı:ım altında 

kayıyor, fakat hiç- bir awnan bu bn§ı. 
boııı genişlik lçlndc kendimizi bir bB 
cekten, otlan hışırtı H·' .)eylp sUpUreıı 

muz 
1yi bir gün 1 dedi. 

lyi bir gtin! Stepte ııw yavaş yavaş 
kavru!maya doğru bir tı&zırlık gözU_ 
kUyordu. G cenin scr'n,lğlnl aan ve 
bodur bir takım sazlar gibi içen atep 
otlan, illt .c::ıbnh aydm•!:ı ile uçların 
dakl rutubet v nem. bu dcnblre ter 
kedıverınlşler; ynhut lıııftalardır yn~
rnur görmlyen toprak tytnce bir sa:ı: 

ve kamı§ gtb1 uUtUn bı. ı.trl.nliğl oua_ 
rıu ucundıı.n çc ... ip a.ıruı~u. Şımdl Uıe 
oradan birer gtlne§ zerre crl dıunlama· 

ya çalı§ıyor; ve toprak k ı rengi kuru 
toprak yer yer çatlayo:du. 
Kılavuzumuz: 

- Hazır mıyız! dıysı sordu. 
Hayvarllanmızın ~;arı yukard!:LY' 

dı. Step davetkli.r göz:.!idıyordu. nır. • 
denbire çıkan hnflt nzg6ria sanııın blr 
kadından daha davetka,I'! ~ hemen az 
ilerde, hayvruılarımızm Uk hız mesa. 

bir IXlccktcn nyır.ımıy, ruuk. • 
Tepede l.sc yeni bir step ba§lnmıştı. 

BUtUn karakterl~tlğf ıle gö7Jerlınlzln 

önUndo birdenbire dört bir t.arn!n a 
çılmıştı. Kılavuzun mUJ<Jcstne rağmen 
ona dotru Umitsiz bakı! ur, steple dr· 
ııiz mefhumu d!liUncc·ıerimizde birle. 
~lyordu. lkisi de hakiltaltr. aynı fCYdi. 
Step nlhayetlnd bir ~,ftllğo dcniz.ln 
bittiği yer ayni §ekilde kurtancı idı 

Step daha geni.§ sahawra, yeşil vadi· 
lcr, ince sazlıkların bl~tlğl su kcııaı--
111.rı; siyah mandaların t'.lJ:1cndlğl dur
~ çaylar ve dalına tı+.:ck yapraklı 

sivri ooğUUcre doğru ıo7ı.yordu. Step 
her ııcyi yutacak gibiydi! Elinin uzan. 
dıfı her yerde bir lırpaıı gibi önüne 
ne gelirse t-lçecok; ya:.ruz. bUyUk bir 

aanlık, kızğm gtlneş, uıJıı.;uığı almmı" 

ark vflayctJerlnden İ'>tanbula 
sevkedilen ka"aphk hayvanla,.. 
tren yerine eskiden olduğu gibi 
Tralr~ona kadar ı;olerek burada 
\ apur ""&Sıt.o ı Jle ııaldcdilmekto 
ise (f e bu hal Kanu'lenizin bu eski 
tienrct limanını canlarubrm.-ıf,rs 
kiLn gclmemektedi.r. 

Bundan dolayw gtindon 1,'iine 
\ktısadi faa.liyetinl kaybeden Trab
zondn amele gUndcllğf kırk ku
ruşa. kadar dü:pnU tttr. Bn lt.1bar
la Trabzonn ikt.ısadi dll~kilıılilkten 
kurtaıma'k işi bir memleket m~e-
ıe~ı olarak görünüyor. 

Astm US 

kunı bir ~ök yQzQ lıQ.lnlm sUrecektL 
T.:peyı dörtnal& l.ndllt, Saat on blr 

buçuktu; çıktığmıızdıınb<'rl dört saat 
oluyordu. SöğtltlU çittit~I ise gldcce· 
ğimiz yol Uzerinde. yar.daydı. Henüz 
onu görmediğimiz halde serinliğini 

hissedebiliyorduk. B~ $Crlnllk aankl 
bir vaha ve kuyu serl.ıtllğl idi. Gilncşl 
tş.baa gelml§ vUcudilmll.zda ona mub· 
taç olduğumuzu billyorduk. ÇllnkU uz. 
zuvlRrımw yavaş yav:ış terden bir 
ıslakUkla tebdil eden c-Uneo bizi Adeta 
eriUyordu. Beklediğimlz eerinllğe ka. 
YU§&Madı~ takdirde atep, biti &il 

sonra bir ot, kuru btr ot haline getı· 
reeek ve uçlarına kU§lı.r bile konmı
yan hu gRrlp susuzluk ort.tısmda ~ce
yl vo yağmunı beklem~e mecbur ka. 
lacaktık. 

tçtmlzden biri: 
- ÇittUk ! diye haykır.._ 
Kıla vur:: 
- Evd, dedi; SöğUUO çJttllğf! 
Ayaklarımı;mı allmd", vadide, çitt· 

hk bir ağo.ç denizi. ı;lLf duruyor: ve 
ilerde yeniden swp, yı.kıcı merhamet· 
sUlğiyle başlayordu. 

SöğUUUyc uzun boylt: bir gilııe l)a.. 

kan tarlası içinden geçere!< girdik. 
Kr.2'.AN HUL'OSI 

• 

Amerikada 
Ruzveltin lehinde ve 

aleyhinde olanla 
l-5ikngo, 15 (A.A..) K Ofl: 
"Her aeyden evvel An1erika,. cc _ 

miyetl rcilıl general \ ud, bh1cşik A • 
merikanın nRfiz §ahslyeUerindcn elli 
dokuz kişinin, bir beyanname ncşrcdc. 
rck Ruzveltın son nutkıınu takbih et. 
tiklerini. ve. bu nutku "dcmokrıı.slnln 
bUyllk prensiplerine kar,ı bir tehdit., 
diye tavsif ettiklerini bilrtirmlştlr. 

Bu beyannamede 1;1övl" denilmekte • 
dir: CUmhurre.lai, at~ açıımasmı em. 
retu. Karan ne kongre tarntmcıan. ne 
de halkın arzuslle taavlp cdilınl§Ur. 

Ruzveltin nutku, kongrenlıı salAhlyet. 
Jerlne kıı.r§ı bir meydan o.ırumadır .. 

Beyanname, bundan sonra, Ameri • 
kada, hayatların ve hUrriyeUerin bek 
çlsl kendisi olduğunu dodı.al,şüpheye 
mahal bırakmaz hlr uekllde, tolu:ar ~ 
J!n etmeslnl, kongreden, istemekte ve 
eğer kongre, bu meydr.n cıkumaya mu
kabele etmezse, memleket, nıuıı harp_ 
siz bir harbe fnUzar et.melidir, demek 
tedlr. 

'Beyannamede ıınzo.sı bulunanlar e.. 
ramnda sabık Oklahoma vallıd Vilyam 
:Murray, Visearuıtn senatörü La Fol. 
ıette, muharrir trvcn Cobb, tarihçi 
:Board vo "her ,eyden evvel Ameri • 
ka,, komitesine mensup dnhn blr çok 
vnhıılyeUer görülmektedir 

Ruzveltin lehinde 
konuşanlar 

Nt'l\')Ork, 15 (A.A.) - Blnbql 
Fidding EUlot Ne...york Herald TrlbUn 
gazetesinde diyor ki: 

CUmhurrelai, denlz.lerin 80l'be8t1SS 
baklandaki manıt nutkunda Amert. 
kan mUletlnln mukadder c.lan §eyi ka. 
bul etmMlnl !.stemekten bqka bir ~y 
yapına.mJ§tlr. Cumhurrelalııde b1z1 har 
bln dıvmda bımkmasmı yahut harbe 
sokmasmı m\lmklln kılacak bir sihir. 
baz kuvveU mevcut olduğuna bizi inan 
dmna.ğa çalı,,anlar, ya fikir vereblle.. 
mek tçin maUQp Ba1lhiycte sahip de. 
ğildlrler. Yahut nlyetleri fenadır. Al.o 
nıanyanm Avrupa bAldm1ye6ne göz 
diktiği 'YC Brltanya adalnrınm emnl. 
yctı tehdlde marus bulunduğU, iyiden 
tytye anlqıldtğı andan tUbaren Avru. 
paıım bllyUk dentzyouarmı kontrol 
edebllmulııe yardım etmfk lbıere bO.. 
ytılt Brtta:nyaya m11mk11c olan her mil 

zaherctte bulunmak bızın:. igln blrlncl 
derecede bir vazife olmu'1Ur. 

Avrupa kal'§WJU' hAkim bir devletm 
biri A vrupadaki aııkeıi rakiplerinden 
kurtulduğU bir 8D'&da, den1zde. aer • 
beStçe dolqmutna kendl emnlyetimlz 
namına mUsamaha edemtı}tz. Amerika 
donlz karakol gemuerı.:ını artUrıJmaaı 
ÇQrçU • Ruzvelt gör'J§Tllelerl, hAdıae. 
lerln zoru ile itt.ibu edilınlf kararlar 
dır. Almanyanm. tecavüz etmeği za. 
rurl telAkkl ett~ menfaatleri, ukerl 
zaruret aaikNite mlldafaıı edlyoruz. 
Binaenaleyh. b!Zim lÇID, b&§ka bal 
f<8real yoktur. 

Fransada gebe kadınların 

himayeai. 

Vifi, 15 ( A .A.) - Hükfunet, 
çocuk dil§tlnneyi meneden ve 
hamile kadınları himaye eden 
bir kanun ne§~tmiştir. Bu ka. 
nun, hamile kadınları işten çı. 
kartmaktan patronları menet.. 
mektedir. 

Sun özoaym reSim serol 
Yazan: HULOSl GONA}j 

Öğretmen Sırrı ÖZba.1"m Beyoğlu 
Hıılkevi 811.lonlarmlıa açttgı rea\m Ber.. 

gtsl kapandı. tmuıbul belediyesi, ııer. 
ginln nefis tablolarından lk1 tanesini 
sabn aldı vo bu hıı.rekctlle sanata v<_ı 

sanatkA.ra karııı yerinde bir kad~i • 
naslık da göstermiş oldu, Sım özıxı.. 
yın acrgislnl blz de gtlrdllk. Heyeti u. 
mumlye 1Ubarlle :ı:ov.-t ·uı merakla 
tetkik edilebilecek bir, eserler manzu. 
mestydl. Sergi, ayıu l!nlorJRTda geçen 
sene de le bir edllmi§ \'•) takcllrıe kar~ 
eılanmıştı. Bu münasebetle "Yeni Jı... 

dam" mecmuasının bir !!l!yısında reı;.. 

sam Mahmut Cuda Sını özbayı ol
gun bir sanatklLr olaral( gösteren ya.. 
ıcısında "Modem" eaııatıerı tahlil et. 
Ukten 80llra ooylc diyordu: 
"- Şimdi)'o knda.r meıııleketlmlzdc 

modern namı altınd3 tffhlr edilen 
tablolarm yUzde doksan cokuzunu as. 
lma lrca ederiz. Yalnız ~ım özbay 
''Modern sanat" r en iyi anlıyarak ve 
hlçblr aanatklLnn gözı~.nU kullan 
maluıızm estetik hamlo yapmıvtır." 

Filhakika Sezanla başı.ıyan b&kikt 
sanat tnkılAbmdan eonr& modem aa. 
natı temsil eden blrço'" Fransız rea.. 
ııamlar tetkik edlllnce, hPpdnln ayn 
ayn ph.slyeUcri göze ça?par. Şu hale 
göre, modem Bllllatta mllcerred bir 
ı.tado esastır. İ§te Beyoğlu Halkevl 
ııalonlarmda eserleri teşhir edilen ~ 
natkAnn modcrn namı &.!tındaki tabı. 
ıoıan da böyledir; b8§lı ba§ma bir 
teknik ve mücerret bir ifade tqnnak.. 
tadır. Bllhaas& "Balo", "Köylü Kız. 
lar", "Sapan,. tablolarmda tUtUrlzm 
temayülü gör1llmekle beraber mevzu. 
l&rı mahalli ve halk rivayetlerine kıy. 
met verilerek eeç1lmi§ n bunlara 
"me!humıar'' da ilAve edilml§Ur. :Me. 
seli, kAbus ve cemre, milzlk ve tayya. 
re adlı tabloları tamamiyle mefhum.. 
Iara göre vUcutiandırılır1ıtır. Sanat.. 
kAr, bize göre, "lılo(}enı" l bqardığı 
nlsbclte diğer ekolleri de ihmal etme. 
mt,Ur; yet.mf;ıte.n tQla tablOyu ıe,._ 
kJ1 eden bu eserler ma?l%Umealnl ayn 
ayn UstaUarın :fın;aıar:moan çıknır, 

sanacak kadar tenevvll gbrdtlk. 
(Bura.ar gelin odamız) ismindeki 

talnosu tam klA.llkUr. o(lttalya zey. 
bekleri) adlı bUyUk bir kompoziayo • 
nunda "intıbacı" dır. Fakat bu tabla. 
da fırça tu§lan lle e!'rarlı renk kay. 
naıma.11 vardtr, Çlzgt ve Jfık hareket. 
kırt kuvveWdir. 

Mevzuunu Balıkeatrtn malıal11 hu.. 
8U8iyeUerlnden aldı#t iki peyaajda 
kuvvetli "tekil verme" huawıl.yetlerl 

aeztl.mekte ve bu tabloeımda lnllbact. 
lıktan sıynlmq olduğu gerUlmekt.edtr. 

- Nıçtn. bu kadar tenevvtı De 111-
rqıyonıunu.z, mOdem aı.atta tuttu. 
tunua yol Bizi tatmin etmiyor mu T 

iBu auaıe ÖZbay ıu cevabı veriyor: 

Saatler 
Bir saat geri alınacak 
Ankara, 15 (l'AKIT) - Yas aaU, 

20 eytW cumart08! günü akp.mı aaat 
24 ten itibaren nihayet bulacak ve 
normal aaate avdet edilecekUr. Y&Df 
o gece aaat H te bUtlln sut1er bir sa. 
at geri alınacaktır. 
Kı§ saat\ bu ayın yirminci pazar 

günllnden itibaren tatt.ık edllmeğe 

bqlanacaktır. 

Orta tedrlaat ve Uk t.edrlaat mllea. 
scsclerinln ceoen dera yılı bqmdan 
itibaren yaz saatinin tatlJlk ~I 
dolayıaile değl§en çaı.ı,ma saatleri ye. 

nlden tanmn edilecektir. 

oluyoruz. 

Bir So119 
memurıl 

suikast 
Ş&lıpay, 15 (A,..4-) ..,. 

dıfma göre, para ile tu~ 
hakkak olan iki çırı~ 
sonra Rtı1 muJıa.clrle tef 
1vanofa tab&Jlca ue • ~ 
Btlroınmdan çıkarlleI\ tilf 
yan lvanof derhal aıııı°' 

~ Geçen aene de ınal<, 
blrsu1k~ 

Besarabyada tt 
Bftkret, 15 (A.A·) ....-) 

bir tedhl§çl ~şekldll11 

Gençlerden mUreklteP t 
ka ısını altında ıaaw·e 
olan bu tqekkfll. cel';' 
muvaaal& köprtUerlle a ot4" 
rlp etmeğt istlhdaf edl1 

* HllkQmeUer oını_. ~· 
vetll olanlar zayıflat'! ~dl -
le anal'§l deniliyor: şı.ııı er' 
mUtemedd.in hUk(ılnetl 
ıibl 

Tefrika numarası: 73 
~----------------------------------------------, 

vi hava nedir? Semra hanımefendi e 
varlrk izah cdilemiyen, fakat zevk "bil 
butiyetle kendisine teslim olunmaktA t 
bir haz duyulan görünmez bir ku~e.,, · 
dir? Ahmet Dündarm yava§ yavaf b\J 

Vapurda büyük salonun bir köşesinde 
pencere yanındaki rahat ve yumuşak koltu 
ğa gomülmüş, dışarıda ince çizgilerle uza· 
nan ve uzaklaştıkça maviliği kaybolup pen· 
beleşen sahili, ikinci plandaki tepeleri ve ar· 
bda yükselen dağlann bo luğa vuran gü· 
al gölgelerini seyrediyordu. 

Vapurun hareketile beraber radyo gra 
mofonun yayınağa başladığı solo kemarı 
konseri Ahmet Dündarm vücudunu baştan 
başa sararak sinirlerini, duygu ve d~ünce
merlcez}crinı, dimağını, kalbini ve ruhunu 

' kuvvetle uyandırdı. Musikiyle düşünmek 
Ahmet Düncların eski ve zevkli bir alışkan· 
bğıdır. 

lmralıdan uzak geçen bir haftanın mu
ha.ebesini yapme.k istedi. Bursaya ne mak
satla gibnişti, nasıl bir netice ile dönüyor? 

iki hekim, iki hayat ve iki kadın arasın· 
da'ki mukayese bilhassa zihnini meşgul edi· 
yor. Hekimin biri profesör Ali Ceylan, öte
kisi kendisi... Ali Ceyliln bugünkü şöhret. 
hürmet ve servet merhalesine ne yollardan 
cri~ti? ~ ym ile anılır adı var, Nişantaşmcfo 
a,partımnm, Büyükadada kö:-kii, BoğazirincJ.e 
yalr8r, altında husust otomobili var. Hk vt> 
Sonbaharı Ada~rda, yazı B~çinde geci· 
Tİyorlar; m~imiıt sıcak günlerinde hazan 
karaya ayak basmıyarak günlerce deniz ns~ 
tiinde et dofıtla birlikte kotrada kakhltlan o· 

Edebi 
Roman öMRAIL~ 

Yazan : ı 
"lEFIK AHME 

SEVENGIL 

luyor. Kışın ikide birde Avrupa seyahati •.• 
Profesör Ali Ceylan kendisini yalnız 

hevaü hevesine vermiş bir adam değildir; 
mesl"k mecmualarında makaleleri, hemen 
her sene yeni bir kitabı, etüdleri, hatta bu
luşları intişar ediyor. Ahmet Dündar hoca· 
sına nasıl imrenmesin? 

Profesör Ali Ceylanın hayatile Ahmet 
Oündarın şimdi artık bu mukayeseden sonra 
kendisine bii~biitün sefil ve acıklı gclmeğ~ 
ba.§layan mütev:"\zı yaşaym arasındaki fark 
düşünülmeğe devam edilemiyecek kadaı· 
hüzünlüdür. Ahmet Dündar Avrupaya git' 
mek, büyük klinikleri gezmek, meşhur pro· 
fesörlerin mesaisini tetkik etmek istiyordu; 
Ahmet Dündar Avrupa a gitmek ve mede
niyeti hem ilım, hem eğlence sahasında bü· 
tün genişliğl ve hususiyetlerile görmek, tar 
mele. 1stiyordn. Mactdi imkl"nlar biraz kıt ve 
krsırmıs. ne çıkar? istenilirse pekala kırılıp 
dökilllir. her sey tenıin edilPhilirdi: heyhat ... 

Ahmet Diindar fsta11bulun panltısmı az 
bulur ve hayalini biiyü'k medeniyet mer
kP?lerinin ~a~asiyle besJ .. rken gençliğini, li
mitlerini, ~ahsiyetini getirip bir hapishane 
eclaeınm yoksuzluğu içine gömdü! 

Mukayese devam ediyor ve Ahmet Dtin· 
dar Semra hanımefendiyi düşünüyor; ihti· 
şamı, fevkaladeliği ile hissi kam8§hran ve 
ince güzelliklerin zevkine varmak mazhari· 
yetinde olan kimselerde derin, köklü, son· 
suz bir ıneclubiyet uyandıran Semra hanım· 
efend\yj ... 

Ahmet Dündarın o zamana kadar karşr 
laştığı kadınl.nr içinde onun gibisi yoktu; 
annesi ba§ka tip, başka cins, başka tarz bir 
kadındır; annesi tahammül, feraset ve irade 
abidesi olarak Ahmet Di.inclann maddi ve ma 
nevi varlığında bütün hakimiyetile her za
man ya ar; o başka bir şeydir; onu sahanın 
dışına çrkarryor; Ahmet Dündarm unıver 
site seneler"nde, talebelik zamanında, hekim 
olduktan sonra iş hayatında, arkadaşlarmm 
zevceleri, kardeşleri arasında. şurada bura
da ve nihay~t bu son hafta Bursa ~eyahatin• 
de tanıdığı <eşit çeşit kadınlar ve genç kır 
far içinde Semra hanımefendi kıratında kim· 
e yoktur. 

Nedir bu fevka1Adelik ~ Bu üstünlük, bu 
miimtaziyet nedir? lnıınnı şiir gibi, musiki 
gibi, latif biı mehtap gecesindeki içli, özHi. 
sonsuz ve ebedi hasret gtbi saran bu mane· 

nacağı geliyor. pıtı 
Ya Selma T umrul ne oldu? ·yet' 

köyünde sevgilisinden mektup beklı 
sum, küciik ve kimse,,iz nişanlı? 

. ,iri' 
Bursa yolcularını Mudanyada11 .. 

5
lii• 

tanbula getirmekte olan güzel, ~.ti de 
vapur Marmaranın köpüklü göğs~ll tJ 
trlarla ve etrafında tatlı bir rüzgar 
rarak ilerlerken Ahmet Dündar 
salonunda kendisini bir rüyaya b b't 
tan kurtulamıyor: iki tarafı ağaçlı 1Jı 
da, bir otomobil içinde yanıbaşmb~ 
hemen dizdize denilecek kadar Y · 
mes;ıfede oturan güzel, muhteşetll• . .,,~ 
de bir genç kadm otomobilin direkı:,.S . 
elinden bırakmamakla beraber 81'8 r · 
Va§latıyor, kendisine doğru dönÜY~~11e 
ve kuvvetli gözlerile gözlerinin ~ 1 }ı 
kıyor: "Bu basit ve görgüsüz k0 Y ,o 
sahiden sizin ni§anlmız mı? Diye uıi~ 
aetdım aize ... Böyle münevver. t 1""'. 
tikbali parlak ve giizel bir ericek u ti 
lqmiı kızla mı evleMıeek '!., Sett'ri 

Mukayese devam ediyor: 
nımefendi ve Selma Tumrul. . 

.([)enlllf _, 
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1-ııı llııınlletrot dökillc
~'-ıı e~n·~\e kiil yı[.'1· 

ltıUın:.1 1,'i :-1.nmnnları 
~~~ tııaıı Un değildir. 
~ ~·~ t4~1 bi.ıylc blr 

t...,liştnr dıa o;;a.ha ii· 

"-ı~1lan • 
~ ~•l'lat lınparntorluk 

it, orı:'lla halkın ·ı i 
~ hıın rn:ıh, edecek 

ı.. Ilı_ t etınıııs, m 'rut 

& ... "'lll•t stır ... "ıtı"' !;ızı • 
\ 'tt leı.('uı"" bir ku~ n-
~~~t d .,~ .landır. Fa
~ 1 18turı etı hu itimat
~" ,~tıı 1 mesaisi ile, 

• 
ihtikar suçundan dün beş 

kişi tevkif edildi 
r..ıcrcanda yaldızcı Kegam val· 

dız üzerinde, Kapalıc;arş·da ma 
nifaturacı Nesim Amerikan bez~ 
leri üzerinde. ,Aksarayda Kemal 
eaddesinde eczacı Garbis ilaç ~
zerinde, Bakırköydc <'C?A1c1 Mor-

1111 
Mtlli piyangonun 7 inci tertip 

2 inci çekilişi dün İzmir entemas 
yona! fuarında saat 19 da çekil· 
miş ve çek.llııl kalabalık bir halk 
kütlesi t'akip mlşlir. 

Bu çekiliı;tc kazanan numarala-
n yazıyoruz: 

25.000 .lira kazanan numara: 
106812 

10.000 Hra kazanan numaralar: 
154,117; 269,654; 324,!171 \ 

dohay naftalin üzerinde, Ycnika· 
tıda eczacı caddesinde 51 muna. 
radn Haralıi.ınbo da cimento iL 
zerinde ihtikar yapmak suçundan 
diin asliye ikinci ecza mahkeme· 
si tarafından tevkif olunmuştur. 

o 
biten 400 bilet. 

50 lira knzanan numarnlar: 
Son üç rakamı (065) ile b!tı>n 

-ıro bilet, son üç rakamı (603) ile 
bit.en ·.100 bilet, son üç roknmı 
<634) ile biten 400 bilet. 

10 lira kazanırn numaralar: 
Son ilti rakamı (82) ile biten 

4.000 bilet. 
3 lira kazanan numaralar: 

Son bir rakamı (2) ile biten 
40.000 bitel. son bir rnkamı (7) 5.000 lira kazanan numaralar: 

201,611 ; 238,355; 292,233; 294 555 
295,880. ' 

ı ile biten 40.000 bilet ikramiye 
1 kazanmışlardrr. 

2.000 lıra ka:canan numnralnr: 1 lfüyük lkra.mly•• kazannn yerler: 
::!5,000 lira İzmir, 10.000 lira 

Aksaray, 10.000 lira Ankara, 
10.000 lira Manisa, .. 5.000 lira ls
tanbul, 5,000 lira Srvas, 5.000 li· 
ra lstanbul, 5.000 lira Ankara, 
5.000 lira lzmir. 

S<>n dört rakamı (6872) ile bilen 
40 bilet. 

l .000 l.rn kazanan numaralar: 
Son dört rakamı ( 2001) ile biten 
40 bilet. 

Son dört rakamı (7192) ile bi
ten 40 bilet. 

500 Ura kııznnan numaralar: 
Son dört rnkamı (1118) ile bi· 

ten 40 bilet. son dört rnko.mı 
(613S) ile biten 40 bilet, son dört 
rakamı (7945) ile biten ·10 bilet. 

100 lira knzannn numaralar: 
Son üç rakamı (74.0) ile biten 

ı.100 bilet, son Uç ı·akamı (918) ile 

İkiı:er hin lira kaı:uıan yerler: 
1 O parçası lstn.nbul. 6 parçası 

lzm.ir, 2 parçası Ankara. 
Birer parçası Afyon - Vczirköp 

rü - Çubuk - Ceyhan - Eroaa · 
Divr!k - Yozgat - Antakya - Mer 
zifon - 'fire - Refahiye - lsken· 
derun - Kilis - Erdek - Aydın -
Görele - Denizli - Dörtyol. 

Belediyede bugünkü Bartın refikimiz 18 
toplantı yaşında · 

Bugün belediyede ka?.a kay. Bartında çrke.n "Bartın" reli. 
makamlarının iştirakiyle bir kimiz 18 yaşına basmıştır. T.:;b
toplantı yapılacaktır. Toplantıda rik f'der, daha uzun ytllar mem
toprak ofis, belediye tefti§ heye- leketc faydalı neşriyatta bulun· 
ti, alıncı şube müdürleri de bu. masını temenni ederiz 
lunacaktır · 

§clırin .ekmek ~a.~i~cti ve ~on j Yeni emniyet müdürile 
trolu etrafında goruşülcoektır. • • • b I d 

1 

muavını ışe aş a ı 

Arkadaşının. başını 1.stanbul emniyet müdürliiğü-
yardı 1 ne tayin edilen Kamıra.n ile mü· 

Taksimde otur-dn Orhan Kurt- dür muavinliğine tayin edilen 
bay Burgaz ada.sına arkadaşı Sa· Demir dün sabah .v~z~felerine baş 
miye gitmi.ş, bir aralık kendisiy_ j lamışlardır. Her ıkı.sı.ne de. mu. 
le alay etmiye başlamıgtır. Bu vaffakıyctler temennı ederız. 
yüzden iki arkadaş kavgaya tu· 
tuşmuş. neticede Orsan Samivi 
başından ağır surette yaralamİŞ
tır. Suçlu yakalanmıştır. 

<lil"n 25 milyon ııra.,·ı derhal 
dcnchll~c<•I• bl~ 111nuuı i~indt• de\'" 1 
let hnzıne-.hıe yalınlı, ,\şm ıa

mnmla bu \'atan hizmetinin ,-a-
nında şuurlu bir tasarrul fikri- 1 
nin de mu7.atfer olduğunu ı::örü

\'oruz 
• Mu;sıı· insan, metkni in ... an ka- 1 
:r.nnctnı 'f' nınsrafmı mı .... nt ılibtnr 
lnrmu uydunıı:.ı,,ını bilen adam· 
dır. 1>11 bakımdan da bonolar satı
"' hize ivl <..e••lerılen haht>r \'t•rf. • ·' 1 
yor. 

SADRI f.RT f.M İ 

Denize düşen şarkıcı 
Cumartesi gecesi Beykoz spor 

kulübünde verilen müsamereden 
dönen hanende MclUhal, iskelede 
motörc binerken a~·ağı kayarak 
denize dii§müştiir. 

Mela.hat bir hayli su yuttuk
tan sonra kurtarılmış, tedavi al 
tına ahnmL5tır. 

Köprüden dü~en işçi 
Demıryolları işçilerinden Ha· 

san Ak. Yeldeğirmcni gcçidinde
k! kc)pri.iden geçerken, müvnzene· 
sıni ka~·bederek aşağıya düşmüş 
muhtelıf yerlerinden ağır suret. 
te yaralanarak Nümune hastahn· 
nesine kaldırılmıştır. 

O,obüs tarifeleri 
Başvekaletçe tasdik 

edildi 
Şehrin muhtelif semtlerine İŞ

lıyen otobüs seferleri etraf md~ 
yeni tanzim edilen hareket tari· 
fesi . . başvekalete gönderilmiştir. 
Tarııe Vekalet tarafından avncn 
tasdik edılmiştir. . · i 
~ Otobüslerde benzin kaçakçılı. , 
ı;ına imkfın verilmiycccktir. Bu 1 
hu usta icabeden tedbirler alın. 
mıı:ıtır. 

Her mmtakada otobüsün al· 
dığı benzini .Earfedec:ek nisbette 
se~er yapıp yapmadığı kontrol 
edılecek, sarfctruiyenlcrin çalış. 
malar:na izin vcrilmiyccektir. 

Henüz fenni muayenelerini 
yaptırmıyan otobiislerin plfiklnrı 
sökülerek çnlışmasmn izin veril 
miyeooktir. 

Bir mütecav·z 
5 sene hapse mahkum 

oldu 
Kadri Pek adında birisi, ge· 

çenlerde Mukadder adında kü 
çiik bir kızı kandırmı"" ve kendi: 
sini Ayasofya camiinin arkasın. 
daki karanlık sokağa götürerek, 
bikrini izale etmiş ve kızcağıza 
hastahk aşıiamıştı. 

Yakalanarak ikinci ağrr ceza 
mahkemesine verilen suçlunun 
gi?..li görülen mubakemesi dün 
bitirilmiş, ve beş sene müddetle 
hapse mahkum edilmiştir. 

Peynir ve kömür 
fiyatları 

Fiyat murnknbe komisyonu dUn 
tekrar toplımmrstır. Dlinkll top
lant.rda komisyon peynir ve kö
mür i~i tetkik etmtetir. 

Toptancıların perakendecilere 
yaptlklan peynir sa.tışlarmda. fire 
knbul etmedikleri şik.l\.yet olun
muşt . Komisyon, dünkU celsede 
bu mevzuu tetkik etmiş ve bu 
gibi satışlarda toptancıların pera • 
'kendccilerc teneke b:ı.ştna 35 ku
'rWJ fire vermelerlril kabul e~ 
m.işUr. 
Diğer taraftan komisyon, hal· 

km kayıklardan satın alıı.cağı kö
milrUn kilosuna perakende narh 
üzerinden para vennelerlni kabul 
etmiştir. Buıın na.za.rn.n halk kn. 
yık tan alışverişte kömürlin kilo -
suna 7 kuruş verecektir. 

Şoförler yerıiden 
zam istediler 

Ta.ksılcre yeniden yüzde beş 
T.am yapılarak ıunumi 7.am mik. 
tarının yüzde 15 e ç.ılrnrıldığını 
yazmıştık. Taksiler bu zammın 
da az olduğunu ileri sürmüşler, 
beş kuruş d:ı.ha ilavesiyle bunun 
yiızcle yirmiye çıkarılmasını is. 
tomişlcrdir. Bu istek seyrüsefer 
komisyonu tarafından ltabul edil· 
miş. encümene havale edilmiştir. 

---o--
A l tın fiyatı 

Dün bir Reşadiye altınmm kıy
meti 25 lırn 75 kuruştu. 

b... ~ lt\111 "ahı ların <lii· 
ı '(lı...., ete 

, L •~ 1-..ırın l('.... rnal olan, q'lt· 'ti .. , U ooen {'O· O zaman prenses burada oturu. 
~~'t arı ile temizle· yordu. Bir müddet kendisiyle 
~~darı~ llllllet ,·ahdetl burada kaldım Sonra. birlikte 

, . 
.. il .. 

BiR CASUS OLDURUl • ~ ~ ~U~lnııstır, l\lillct Londra:'ra gittik, beni, apartıma. 
\ı. ~tılad illetle mlll-t nma aldı. Her halde orasını gör 
~ , t. lln e bir mnnzarn dünüz. Eğer dikkat etmişseniz. 

' "lrıa nııı.nznra ıtı. orada kendisini prense~ Sarent· 
~ ~ tı ile ifııdr cdi- • zof diye tanımazlar. 

'\ ~· biikiı - Yok canım. ne diye tanll'. 

Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

30 tngilizceden Çeviren: H. MÜNiR-

~~~ lcaru:etlne itimat lar? . 
~~d~ bıı ıı ditnya ,azi- - Madam Sorenoon dıye ... 
~ 11 (:ıı t• ona t.nyin et- Kapısının üzerindeki ismi ~ör. 
\~~ ~ \'ts~7.arnisl ile til· mediniz mi? Bu ismi kullanıyor· 
,~, litı.ra e huıulor. du efendim. Fakat Londrada o: 

\.)\)."'il~ r;üst artııı.rı içlnıt<' nu bu isimle dahi pek az kişı 
'"'''' ~ru·-. • t tı: ı._ Uın._ ·~· yuı, ek i- amrdı. 
~tt~ nı~ t ~lyorul, ı;ün- Ben bir iki dakika düşünerek 
~"t' ~lir s.a.~~- mali sa- durdum. Prensesin apartımam • 
',~ ~rılıı • Sözle ~ı; te- na ~irdiğim zaman, merdivende 
~Jcı: ltırn 3 0nı;nsı ile mal karşılaştığım papasın sözlerini 

~
lııt • ~ııt' l,adar im\'• hatırlamağa çalışıyordum. Ne 

~ ~ ~1:1lnıiı iki ny. demişti: "Prenses şimdi otur 
~eti'(! ta ncln parasını duğu daireyi bir baskasındaıı 
~0tc t~ln <'ttl~i nz.ıı- devir almıştır. J.<~akat kapının 
~ ' lfüst;kctu. lizerindeki isim henüz çıkarıl. 

~~ha )İll"~lcn itimat ı- mamı§ ....• evet, tama.men böyle b er" Ur delil söylemişti. Bu sözleri düşünü. 
~ ~ lıiikcırn yor ve bir rok diğer meseleler 
~ ~I', d."\ Ctfııc itimadı dalıa hatırıma geliyordu. 

"
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~•mı \"anın rnnlıiye· Matmazele dönerek: 
~ ~lırı as bulunmakta • - Londrada kendisini pek 

~btt llıUs~;lnr lçincl<" az kişi tanıdığını söylediniz. de· 
'-1.ıj~tahu .~11 . ynNıma dim. Evine hiq kimse ~etmiyor 

"-.>~ lct 01 ruclur. muydu? ":"tt lnt t(ll'nak, i t 11.liıl - Pek çok kinııse c:eldiğinı 
~!tı, ~<'I taı;ıdır. hatırlamıyorum. Gelenleri çok 
~l!Un kımız mil- iyi karşılamazdı. Bu suretle 

e talısi e- kimse cesaret bulamıyordu. O, 

yalnız hatıratım yazdırmakla 
meş~uldü. 

- Prensesle görüşmiyc gelen· 
leri görüyor muydunuz? 

- Ara sıra görürdüm efen. 
dim. 

- Bilhassa yakışıklı lbır papa. 
sın geldiğini görür müydünüz? 

- Hayır efendim. Hiç bir za· 
man papas görmedim. Siz papas 
derken. Anglikan papasını kas
tediyorsunuz her halde ... Hayır. 
bu çeşit papas gelrr.emiştir. E· 
sa:ien, prenses, Rus kilisesine 
mensuptu. Hiç bir papasın kcn. 
disini ziyaret etti~ni görmedim. 

- Mister Esmorun oraya gel. 
diğini gördünüz mü? 

- l\listcr Esmoru ·:alnız bir 
defa ~ördüm. Kendisini şöyle 
böyle hatırlıyorum. Ya§lıca bir 
adamdı. Bundan baŞka Paltrop 
adında bir avukat da gelip gi· 
derdi. O da yaşlıca bir adamdı. 

- Bir sual daha soracağon, 
matmazel ... Ve bundan sonra 
gideceğim. Sizin görüşüni.i?.e göre 
Prenses Sarentzof hakikaten 
zengin bir kadın mıydı? 

Matmazel Lantiyer kat'i bir 
cevap verdi: 

- Hayır... Gerek Londrada. 
gerek Pariste, hiç bir zenginlik 
halı görmedim kendisinde E
yini de gayet ekonomi ile 'id.are 
ederdi .. 

Bu cevaptan sonra, matma.ze. 
Jc, verdiği malfımattan dolayı 
teııckkür ederek ayrıldım. Otele 
döndüm. Vakit öğleye yakla.şı_ 
yordu. J<:şyamı alıp ic:tasyona 
koştum. Gar dö Nor istasyonWl· 
dan kalkacak treni vakalamaklı· 
ğım lazımdı. • 

Buna muvaffak oldum ve ak
şam saat yedi sularında Londra· 
ya vardım. 

KISIM XII 
Paristen dönerken. matınazc 

\in bana söylediklerini zihnimde 
tekrar etmiş \'e dü§Undiikçe 
hayretim artmıştı. Prenses, sor. 
guya çekildiği sırada, Mister Es 
mor ile cereyan edeh muamele· 
den başka birisinin haberi o
lup olmadığı kendisinden sorul· 
duğu zaman biraz duraklamış ve 

S - VAKiT 1s EYI.tn. mu 

'' "Zumnn,, ın no büyiik bir laymct oldu&"llnu, arar.uzda ,, .. n 
bl1.dnı ohuı, fakat line bbim ata t>öziimü1.tleıı ol un, ô rcn.:u~ : ; 
\'ar. Her ycrdr, lıcr val it ~cç kııhrlnr, J~s. <io:st bel.! •t r ~ r. • 
.. Teklerin itfl!1tla.rını sökmek, lmlay dc!;rildir. lti~ at"nr, r r.lı 

çı\'ılere bcn:r.cr. SuıılamlıWan Y<'rde ııerçinlcnlı> ~;alırlar. 
A:ı:ımızı.l:ı henüz, böl le bir lınrckcti, hürmet i lil: "'nl ı r ı

dır. Bıı.ı beld{'tene belki kızar, sfiylcıılrlı.. Pulmt bu ı w 1 u f. ·:ı 
llnc koyanlıırı da, ltusurlaıiyle birlikte kııbullcniriı.. Ii<>ml: ı · ı . 
ze y:ı,a<lıi,,mız. ömtlr, i"i"O böyle lüzum<>uz cömcrtL'<·drr, f mı n : .... a
rn:.ıhaiıırln gf'çeı. 

. • l~nlmt el~\ lf't hayatında, iı: snhıısmda, 'aı.ifc b:ıo;ır.da ııro"'rnm, 
dım bır lruds yet lfadf' ctnıe?.se, cemiyetin ,·arlıi,'1 'inr<.,ılır, Ucr !iCl 
alla!• bullal< olur. 

• Tren, b·nlcrec kisiyi alıp götüren bir 'a..roıtadır. Ulnlcrce k 1
• inin 

'ni'lfc şartl:ırJ, onun vaktinde l,nllup, \al•tinde \'arınasmıı bağlıdır 
\::apurun dıı öteki in :ıo taşıyan ,·nsıtslarm da böyle düzgün i~ll•mesi 
lı'Lınıgellr. 

Arada sırada öyle \1lpur gcciknıclerlnr., t reıı rötnrlnrımı trn.m. 
\O~', ot-Obü itrızalnmın uj:.'Tilyoruz, ld 1rnca bfr J,ütlenln 1 'ha'.\ at mı 
kamı::ı.knrıı:ık ediyor. • 

Is, hayal mnMne...,inln pct r<•lü, ateşi, motörü, ben1lnl, hülii.sa 
onu isleten, ona canlı bir \ıtrlık halini 'eren bir hntei.l'tdr. Onou 
hozulduj:,'tl, onun aksadığı yerde. clbett-c hayat <la bozulur, hayat da 
nk.,a.r. 

l\l<·~cliı, cliin J\öprüılen sckii'.i h<' geçe kallrnro'l< olan HaUc \"3-

pum, hun ekizi ~ irml üıı geçe iskelesine ynnnr.tı, Ilir hafta en•cl ele 
8,s;; de kalkması liızm1gclcn 'apur nn<',a~ sekizi elli ı;cçe "Bii,lban 
kfış:ıyi nziml't,. olabilmi;:tl. 

Bu eski , .e ı;ctrefil terkibi mah'>us Jrnllıı.nıyorum. Çüıdrtl JlaliQ 
,·apurlarmııı bu ıırogramsızlığı, anrnk rüzgardan lml)ka "tahrik, vnsı• 
hı ı olmıyaıı de\iriere ynl,r51r scylcrdlr. ' 

Gemil<:ı-Jn hm mnliım. Yolun uzunluğu da ortada. Binlc.rco tec• 
rlibe)c cif' sahibil. O halde \'npurlar, nasıl \'e niçin g~ gcfip, geo 
kallcıyorlar? 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

ı~_G_o_· _N_D_E_N __ G_o_N_E_I 

DUZ 
ı stanbuldn "Kuduz,, alınıs 

yilıilmUş gibi görlinUyOT
sa da, hakikatte bir kaç mlinfe
rlt vak'adan ilerı gitmediği, sa
)'ISmdan bellidir. Bir taraftan 
Tıb tlminin mani olucu tedbirle· 
ri, dlğcr taraftan BC'lediyenin 
başıboş köpek ve kedileri öldür
mek hususund::ı gösterdiği pek 
haklı teli'ış, bu illet.in korkunç 
bir salgm halini a.lmasma çok 
§ükür imkan vermiyor. 

Bununla beraber bu hııstnırğı 
nakletmek bedbahtlığına uğra. 
yan hayvanları, ara.la.rmda sağ
lanılan da dahil olmak Uzerc ~ 

Verem Mücadele 
Cemiyetinin 

yeni paviyonu 
Veremle mücadele cemiyetinin 

Erenköyündeki sanatoryomuna 
yeniden 40 yataklı bir pavyon 
ilave edilmesine karar verilmiş, 
ve evvelki cuma günü temelatma 
merasimi yapılmıştır. 

Temelatma töreninde parti 
müfettişi, vali ve diğer zevat ha. 
zır bulunmuşlnrdır. 

Pavyon kısa bir zamanda ik • 
mal edilecektir. 

Belediye Neşriyat 
Müdürlüğü binası 

Belediye nesriyat işleri mü. 
dürlüğünün binasının, yapılan 
fenni tetkikler neticesinde maili 
inhidam olduğu tesbit edilmiştir. 
Neşriyat işleri müdüı lüğünün 

başka bir binaya nakledilmesi 
istenmiştir. Vaziyet tetkik edil· 
mcktedir. 

sonra sekreteri matmazel Lanti. 
yerin haberi olduğunu öylemiş. 
t' ı ... 

Şimdı ise, sunimiyetinden ve 
doğru söylediğiıı.dcn emin oldu
ğqm matmazel Lantiyer bu iş 
hakkında ·bir şey bilmediğini söy 
lüyordu. 

Yalnız bir defa, kendisine, 
Prensesin mücevherleri olduğun
dan bahsedilmiş ... Fakat bunun
la, o müc.evherleri satmak fikri. 
ni ilan etmek arasında büyük 
fark var. Fakat Prenses. eğer a. 
zıcık. aklı varsa, muhakkak su· 
rette tahkikat yapılmasını icabe
decek olan böyle bir ifade ver· 
dikten sonra. matmazeli niçin 
carçabuk Parise kaçırdı? Yoksa 
bu tedbiri, matmazelin mutlaka 
lstiçvap edileceği korkusundan 
mı ileri geliyordu. Bu suretle i. 
şhıe :"lmivecek bazı şeyler söy. 
lemesınden mi ürküyordu. Yoksa 
Matmazel Lantivcrin o apa.rtı· 
manda bulunması. menfaatlerine 
uymıvan bir hal mi almıştı? 

Yoksa Prenses, kendisi de SÖY· 
lccliği gibi. hemen Ne~o~~a mı 
gidiyordu ... Her halde .bu tun me
sele. şaşrrtıcı bir mahıyet arz~. 
divordu. 

Anlaırlan bir şey varsa. Pren. 
ses Sarentzof biribiri ardınca bir 
sUrU yalan söylemişti. Prenı;es 
Sarcntzof, yahut Madam Sorren· 
son .... 

(Devamı OOT) 

18.f oderken, "insani öldilrüR u· 
sulünden her h~ bir s~ctle 
ayrılmamalıyız ... Öldürmenin ''in
sani,. si olur mu?.. Ölüm ı.zt.ı
rabmı mümkfin olduğu kadar 
asgıirl hadde indirmek, bu işte 
insanlığın gösterebileceği yoga -
ne hassasiyet olarak kaydedile
bilir. 

Köpek ve 'kedi, Kuduz gibi en 
insafsız illcUerden birini insmı
lığa aşılamnk istidadında bulun.. 
makla beraber, ceı:diyct h::ı.yntı. 
mıza ne kadar knrrşmış ve hat
ta bize faydası dokunan mahlük
lardır. Bir köpeği evlat gibi bes· 
llyenlerin gözUııde, aynı <'Jnsten 
bir hııyvanı. ba.ğırtn bağırta, 
kıvrandrra. kıvra.ndrra zehirleyip 
öldünnek cidden lahn.mmill edi
lir bir hal değildir. Yakm v:ıJdc 
kadar, soknklarmuzda bu çeşit 
manza.ralarn tesadüf etmedik 
değil •• 

İptidai şekilde zehirlenip, bir 
kaç sokak yürUdilkten sonra 
kendini yere vurup, gelen geçen
den merhamet dilenirccslııe 
gözleri ynnarak inim i.rum inli
yen bir hayvnnm. o ızdırapln 
can vermesi, Kuduzdan zehi:rle -
nerek ölen bir insanın Uki:beti 
kadar hazin ve acıklı olmak Hl.• 
znn gelir .. 

HIK!t1ET MUNIR 

Konserv uvar 1 O 
konser v ~cek 

1 stanbul konserva varının 
kış meysimine mahsus terti 
tiği konserler yedi ilk teminde 
başhyacn.ktır. Konserlerin sa-po 
sı 10 dur. Bunun 7 si alatutka. 
üçü alafranga olacaktır. 

Yeni Sıhhat Müdürü 
İstanbul sıhhat işleri müdüv

lüğüne tayin edilen Ankara m:lı
hat müdürü Şuayip yeni vazife. 
sine dünden itibaren başlnnuştır. 

Öldürülen kedi ve 
köpekler 

Son 48 saat zarfında muiıtelü 
semtlerde başıboş 39 köpek ve 17 
kedi imha edilmiştir. 

Camilerde hazırlık 
23 eylül salı günü ramazanın 

ilk günüdür. Bu münasebetle ev
kaf idaresi camilerde icabedcn 
hazırlıkları ilanal etmiştir. 

Yırmı yı evvelkı \lakıtl 
lG.9 921 

Darülfünunun hükmiyeti 
şahsiyesi 

DarU!fUnunun mUstakll bir mU 
se h:lllndo id:lresl takarrllr etmr u. 
zerine bu hususta bir l/lylbnl kGcDıı.. 
niye kaleme alınmış v ~'f.•nyı Devlf't 
gl!nderllmi§ti. Ha

0

bcr ald• !':"nrı..-z: gor 
şnrayı Devlet tan%imat t!alr si Dartıı. 
!Ununun bir phsiyeti bdıunlyPyi ha~ 
oıması esasını kabul e.tnı §, bu husu 
tak1 kararnameyi tııSvipctmiştlr. 
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(:Has tarafı 1 mcfrleJ 
Atı1wra, 15 (Vakıt) - Mec

liste Arc) azının Balballı köyün· 
den H üseyin oğlu Tevfik Alpcki. 
nin ölüm cezasına çarptırılması 
h akkmdnki adliye encUmeni maz 
batası hararetli müzakerelere 
vesile olmuştur. Bu münasebetle 
ilk SOZ'j nlan Feridun Filai Bin· 
göl, fwısı bulunduğu adliye en· 
cümcninde bu ve diğer bir ölüm 
cezası karnnna muhalif kaldığı_ 
nı işarı..:t ederek muhalefet se
beplerini izah etmiştir. 

Hatip, ölüm cezasını istilzam 
eden hadiseyi anlattıktan sonra 
mevcut d elillerin Mehdiyi tevfi
ğin öldürmüş o!duğu hakkında 
kat'i, müsbet bir fikir verme. 
mekte bulunduğunu, kendisinde 
bu hususta vicdnni kanaat ha· 
sıl olmadığını, bu yüzden bu va. 
tandaşın telafisi kabil olmıyan 
bir cezaya çarptırılmasının ma
delcte uygun düşmiyeceğini izah 
ederek, bu cezanın teşkilatı e
sasiye kanununun verdiği sala. 
hiyete istinaden meclis tarafm
clan yirmi seneye indirilınesini 
teklif etmiş, bu hususta. bir de 
U..l·r·r vermiştir. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
adliye encümeni mazbata mu. 
harriri Şinasi Devrim, Tevfiğc 
4 it dosyanın encümende ayrı ay· 
rı dört aza taraf mdan tetkik e
dilmiş bulunduğunu, hepsinde 
!l'evfiğin lmtil suçlµsu olduğu ka. 
naatinin §tiphe ve tereddüde ma
hal ibırakmıyacak şekilde tahas. 
sül ettiğini söyliyerck içtimai a· 
oaletin yerini bulması için bu ce
zanın infazı icabettiği mütalea. 
sında bulunmu~tur. 

Feridun Fikri tekrar söz ala
rak. delillerin bu kanaati vere. 
cek katiyettc olmadıkları husu· 
sundn ısrar ederek bunun hiç bir 
zaman knzai rnak:mıların istikla. 
lini ihlal ctmiyeceğini ölüm ce. 
.zası kararlarının nih:ıi tetkik rner 
'Cii olarak meclise gelmesi sebe. 
binin de bundan ibaret bulundu· 
ğunu ifade etmiştir. 

Bundan sonra Salah Yargi, 
Galip Gültekin. Faik, Abmet 
Hamdi S::ırlan, t.smet Eker, Nıı
znn Poroy, mütalealarmı söyle. 
mi.,Ierdir. 

Hamdi Sarlan, verdiği takrirle 
Tevfiğin hakiki fail olduğu hak 
kında müsbct deliller bulunmadı~ 
ğına göre affı cihetine gidilmesi· 
ni teklif etmiş, Bere Türker dos
ynnm encümende bir kere daha 
tetkikini istemiııtir. Diğer hatip. 
ler. encümenin rnütnlcasım mü 
sip görerek meclisin deliller üz& 
rinwde takdir hakkı kullanamıya
cagım, ancak kararı mütalea e
debileceğini söylemiştir_. 

Müteakıben takrirler okun • 
muş ıte reye ltonan Feridun Filı:: 
rinin takriri ekseriyetle kabul ;. 
dilerek, Tevfiğin ölüm cezası 20 
yıl ağır hapse tahvil olumnuş, 
mazbatanın bu suretle tadili i -
~in dosya encümene iade edil -
miştir. 

Bundan sonrn Gürünün Kiraz. 
lrk mahallesinden Ahmet oğlu 
Saidin ölfun cezasına çarptırıl • 
ması hakkındaki mazbata okun -
du. Adliye encümeninin bu maz
batasına da üç arkadaşiyle bir
likte muhalif kalmış olan Feri. 
dun Fikri, esa~cn rn:ıhallf ağır_ 
ceza mahkemesinde evvelce ha
disede taammlid görmiyerek Sai· 
di yirmi seneye mahkOm etmiş 
olduğunu, ölüm cezası kararını 
temyizin nakzi üzerine sonradan 
\rermiş olduğunu i.r.ah etmiş ve 
Muhittin Baha Pars, adliyenin 
inceden inceye uzun zamanda 
tetkik ettiği bir iş hakkında krsa 
zamanda karar verilomiyeceğini 
ifade etmiş, adliye vekili Faridun 
F!Jninn mUtalealarmda geqmiş 
bır noktaya cevap vererek 'I'ür
kiyede her tarafta adaletin bir 
olduğunu ve mahkemelerin ka. 
rarlannı tetkik eden !bir de tem 
yiz mahkemesi bulunduğunu ne: 
yan etmiştir. 
İsmet Eker, Refik İnce, Ahmet 

Şakir, Bekir Kaleli, Mazhar Mu
fit, Saim Dilemre. Yusuf Ziya, 
Omer özer. Ali Rıza Turcl söz 
alarak mütalealarını söylemiş
lerdir. 

Adliye Vekili tekrar söz ala.. 
rak, son zamanlarda neşredilen 
bazt ecnebi tetkik eserlerinde 
Türk mahkemelerinin arnek o 
larak gösterildiğini zikretmiş~ 
neticede bu ikinci ma.Zbata ay
nen kabul edilnıi§tir. 

ıngmz tebliği !W;vaya ~i1 
Alman-italyan Amerikan ~ 
tayyarelerile Londı11 
h V h 1 • Londı·tJ, 15 ~~j~e) a a arp erı vaya gide~~ o b\lıı!IJl.ıJ 
.,._,.ir A-. • ·le bırlıkte f" 
DAR e, 15 (A.A.) - Orta e:.u.t'\Sı) -~ıtereY~ ..ı: 

şarktaki İngiliz hava kuvvetleri J.uyla 1 1ın" ·&.ıf ı>' 
( Baı tarafı I lncldtJ (Bas tuafı 1 incids) umumi km-arglhmm tebliği: Harrimıın dettıt~?J# 

~iddetli muharebeler vermekte DllnkU pazar gUnU hudut mm • Bir an ev.,·~,1·yo~· 

Sovvet 
tebliği 

Alman 
tebliği 

devam etmişlerdir. Şimali Afrikada Alman stukala- takasında büyük bir hava tcşek - lunmarı. atzll.h~~eti~ 
Günlerce süren uzun ve şid. rı Sollum civnrmda düşman kamp. kWü düşmanm bir motörlü nakli- Amcııka.fl "~....{j 

detli muharebelerden sonra, or. larile, tank ve diğer nakil vasıta"' y k ı __...lı H · n :seıı. · .... ııtl Jarınr ağır çapta bombalarla bom_ o o una ve ~·rn muharebe a. ar:rıma ndıll'".:~ 
dularımız Kromençuk şehrini bardmıan c+-;

8
lerdir. rnbalarma taamız ederek dağıt- şarede bulu b:rli: 

tahliye etmişlerdir. ~ mıştır. da Sovyetl~!. . i!5\-e 
l 2 cylfil günU cereyan eden 14 Eylfil gecesi sav tayyare. Bir ~k tmn isa:betler kaydedil ni ümit ettıgıJ11 

hava muharebelerinde 21 ı· h"- lerinden milrekkep bir Alınan hıı- . ek bil .... va teşekkUJil SUve ... .., limam ve nuş ve P yük yangınlar cı- gB 
vada 46 sı da yerde olmak üzere Jv karılmr.§tır: k 
cem'an 67 Alman tayyaresi dü. Port • Tevfik liman tesisatına. ta.. Refakatlndeki av tavyarelerile Aınerı" a 

.. arruz ederek bl'r !benzin deposunu J §Urülmüş veya tahrip olunmuş. yakmışlardır. taamıza giden son hava teşckkü· ~t 
tur. Bizim o gUnkU tnyyare ka.. lü.mUz Alman ve İtal""., tayyare- 8 ... t'1" ~ 

b 28 d
. Bcrlln, 15 (A.A.) - D.N.B Ajansr- Jb•.. (, ~erl f t yr tmız ır. !erile karştlqmıştll' • ı;ua 

14 eylUI günü W.oskove. civa.. na blldlrildlğino güre, Alman savaş Ce.Feyan eden muhn.rooe· netiıCe Knox, bu s ~,ıı ;ı 
nnda bir Alınan tayyaresi düsU.. tayyareleri l4 cylWde Rus cephesinin sinde bir MessenJchmidt ).09 tay. rikanm ız1ıı.ndaY1 ııO~ 
rülmüştür. :.: §iınat bölgesinde ôseı :'-.'! Noon acıaıa. yaresile 150 numara.le bir ltaıynn !erin ve :oıızner!JS ~ ~ 

Alman tayyarelerinin hiç dur. rmdakt dUşman topı.--u mevzilerine ve tayyare& tahrip edilınlş, diğer tay AtlanUk roubare ~ ~ 
madnn. biribirini takip eden dal. askcrl teccmmuıcrc mUt<ıaddlt hUcum yareler de ağır hasara uğrotıl- ure bulundulÜ~e tıfl!:I 
gaiar halinde Lcningrad şehrine !ar yapmışlardır. B!rcok bataryalnr mışttt. lnglltercye ıxıa rU ,o~ -1 
hava akınları yapmak teşebbüs.. bombalanmıştır. TayyarrlertmL't y~re Bir bombnrdunan t.ayyarmn.iz _ teşkil ettiği 1<!!P ri1t~ 
!eri, kahraman. tayyarecilerimiz sUrUnUrccaine uçaralt SOV)ôt teşekkW le Uç av tayya.rcmiz d6nmeİnişt.ir. bUs etmek nıec~ ııut~ 
tarafından her defasında büyük lertnı mitralyöz ate,ıno tutmuşlardır. Diğer bir av tcşekkUllimUz gam na dair irad ettvıc1111lıf 
muvaffakıyeUeı!e tardedilmek _ Alınan ııavnş tayynrderlndckl rasıt. bot ha.va moydanıni!a toplu bir men sonunda 

86~ (' 
tedir. Lcningrad kapılarında 100 lıır Sovyctıerln bllytı'c uylat verdik • halde bulunan tayyarelere taar. Knox, 1>eyans r 
tayyarenin iştirakiyle cereyan ew ıertni bildlrm!şlcrdir. ruz etmi§tir. m~tır: ıı'jll 
den bir hava muharebesinde 17 Bcrlln, us (A.A.) - ı~ıman hnva Bu taarruz muvo.ffakıyetle ne. Eğer ımıcr ~ ue ıtl 
düşman tayyaresi dilşürUlmilıl kuvvetleri karadcnlz~ l ~eniz hede!. tkelennıiş, ve bir çok düşman tny yıkmak it,;ln sUt11 ıoc 
ve düşman firara mecbur edil. lcrlnc knr§l muva!falrıye:ı harcketıt'. yaresi tahrip edilmiş veya aiır Blmıync:ı.k oıurl:ı~ 1 

miştir. rine devam ctmcıktcdlrler, hasara uğratılın~trr. mele ug"ratınak 'le'.P1 

Cephenin şimali garbi istika- Odesanm ııarkmda 5 b~n tonluk bir 79 numaralı bir 1tnıynn tayya. harbin b.'ıştıca ~1ı;ıııııı> 
metinde albay Stikofun kuman.; nakliye gem!sl b.'ıtrrılmIJ ve 3 bin ton resi hudut nuntakn.cmıda dUş!irUl. tlrmek irnkQ.rll b tctl ~ 
dasmdaki bir ordu grupumuz luk başka bir gemi clddl hıuıara uğ. ttıU.'}tUr. kat eğer Mkl1'

8 111rı~t1' 
düşmana çok ağır zayiat ver: ratdml§tır. Cumartesi gecesi İngiliz bom • bUste bu1une.e:ık 0 

11 ııdt' 
dinniştir. Son bir iki gün içinde Avdet ederken Alman bava fltosu b~nnan tayyareleri Trn.blus, Bin donanmasını e~::e <'tft'.~ırJ 
albay Ştikofa mensu;> birlikler: iki vapura dahn. tcs:ıdUt ederek bun.. gıw ve Barse üzerine aknılıı; yap- dilşmanlarm!L 1 noıl~ 
10,000 Alman r:slccr ve zabiti lara pike hilcumıan yn.ptlll§tır. Bom. m~lardır. dır. Bu knrar blrrı gillll rı' 
öldürmüş, ~00 düşman tankı, 't:ılarm hedeflere tnn1 olarak isabet caktır. Fııkııt 60 oııl~ 
f60 kamyon. 10 top, 500 rnoto- etmesi Uzertne Sovyet gemllcrlnln Trablusta limanda bulunan ge - görUlcn raııuyet 9ç 
S.kl t ibinl ak" eli ik milere ve tspan1oı c!al-'·ıranma 1 rtııJ 1 e , erce m ın tüfek l.s1 de sUraUe batm13tn·. Sovyet sa- 6

... harcl•et ettUt e 
tahrip veya. iğtinar.ı ebnişlerdir. hll batn.rynlarilc tnyynre dafl toplan bombalar e.Ulmıştn-. Bomba.1ann tedir. ril'.ıı 

lUosko\-n, lG (A.A.} - Sovyet Is • Alman tnyyarelcrlnc tıtc§ açmışlarsa gemilerin ii%eriııde, Mm.anda VC Geçenlerde .ı\plc (}tr,p 

Uhbarnt scrvl.sinin bu salxıbkl tobUği: da bunlar bombardıman edllerek sus :~anda infi!Ak ettiği g6rUlm~- sadUt eden .Aıın.lfl rJ":.d 
Dtın gece kıtn.lanmız bUUln cephe tunı1muştur. tini tesb!te ınedtlr ""ı 

boyunca dll,.~anla çnrpııımağn devam Bem, ııs (A.A.) _ Moskovadan Zuara.da bir kafilenin bakiyesi t.qunnlttnydı. .ı\uş tJQ~t<P~ 
etmıaıerdlr. olduğu zannednen bliyük bir va - hribC 

'11 gelen haberler, Alınan kıtaatmm, Le. denizaltı mu ti 
ıı.12 eyl'.11 gecesi iki Alman alayı in pur orta Akdenitıde donanma.ya. ve bunlJl 

bo n gradın wıı iBtihko.miarmı :rnUtead. kraliyet hava kuvva~'-rino men_ Grecr sUraCe ~· 
zguna uğratılml§tır. 4M ncı Alman dit noktalarından delme~ muvaffak l.'C muvatfnk 01nııış ıtıı'~,,ı' 

alayı cllzUtamıarmm ytlZde sekseni olduklarını bildirmektedir. sup tayyareler ta:rafmdan muva.f· bombalarile tıı.B~-ıt~ 
nI kaybetmlştlr. fakıyetle ~ edilmtetir. Bu, ııcP" ıl"~~I 

Lo l 
Mareşal Voro~Uot bu gece muhare.. vapurun al .... ler ı,.; .. Ae Y" .. dıgıw rrö- Knox balıriY0 ..ıe.rl A'TJ 

ndra, 6 (A.A.) - Çö-'l. ,.,,,. .__ in idd ti l • ._ .,. ~ <W' • ha Jı"bCı• . ..ı1ıır 
•.,,. • .T ..._ ""n § e n arı.ı.uactığmı ve ı;ıehrin rnım·uş· tur·· • kkındaki '" .. u11· .11 

lerce İDglll.z a VCI tayyarealııtıı Sov • aJ1 " !lf: ııonuna kn.dar mUdn!aa cdlleceğf.n.1 Vapur blllbıre et.Metle infilik olduğunu Al1ll et 
yet Rusyaya doğru YJl& çıktığını ~Y- bildiren nevmldııne bir emri yevmt etmiştir. ~ veuı. Grcer'in at~..ıll 1~ 
ledlkten pek az sonra, Rusyaya bir neşretmişUt. B" bulunduğWı:l te~ı.ıa~- ı 
İngl.liz grupunun varmıı oldu&.• il:.gazidc linuı.n ve vapurlar rı ,. .ıJ 

6
y Berlin. 15 (A.A.) - Bir aske- booıbe.rdmıa.n ed.i'-:..tir. Knox §UDla ,..,_cJ'~_... 

haberini, İngiliz matbuatJ harcrelle ri menbadnn D. N. B. ye ·bildi- .. .u.uı Mesele ııat~1::ııı ,.,... 
kar§Ilamaktadır. B ed trol d ---1" 1'l"' · ,.,.. .J rildiğine göre, Alınan Stukasla.- ars e pe epoısu olarak ğu iç!n evv"""' bir .,.J 

Deyll Ekspres gazetesi Rıuyanın rmdan mürekkep kuvvetli hava kullarulan bir blna tahrip edllmiş- aele.stnln bUy1l1' p fTj 
ı z ize si devam ediyor 

En son alınan malumat keyfiyette olduğu kadar kemiyete de filoları, 14 eylülde düşmanın Kı. tir. tur. Fakat t>UJl
11 ·#'~ 

lhtlyncı olduğunu yazıyor. rnndaki tahkimatına. muvaffakJ. Gerbini hava meydanı eurnarte- Çünkü bu noı:tıı f)lof'.~J 
".Agrı, 15 ( A.A.) - Agnda dün 

gece sant 22 de gayet hafif ve 
saa t 4 de oldukça şiddetli bir yer 
sarsıntısı olmUtJtur. Hiç bir ha· 
sar yoktur. Erciş ve Tatnosda 
arasırn sarsıntılar olmaktadır 

Ankara, 15 ( A.A.) - Van ·ve 
Agrı vilf.yetlerindeki zelzele hak. 
kında en son nlman malumat şu. 
dur: 

1 - Erçiş kazası dahilinde bir 
köy tamamen yıkılmıştır. Şim· 
diye kadar 192 ölü, 225 yaralı 
tcSbit edilmiştır. Yaraları hafif 
olanlar mahallinde tdavi edilmek 
tedir. 21 ağır yaralı Vana nak
ledilmiş. ölüler tamamen defne· 
dilmiş, enkaz altında ceset btra. 
kılmamı d r. 

2 - Patnes kazasında hasarat 
ve zayiat obemmiyet.sizdir. Ka. 
za mer'kczinde ve Haniye merke
zinde 7 ev lusmen yıkılmıştır. 
Dedeli nahiyesi köylerinde 21 
ev, Sarısu nahiyesinde 10 ev kıs
men yıkılmıştır. Kaza köylerin· 
de iki ölü, 4 yaralı vardır. 

3 - Kızılay tarnfından kaza. 
zedeler için 58!> çadır, 600 kat 
çama.!]ır, 300 talcım elbise, 300 
çift nyaklmbı gönderilmiş ve ma. 
hallen mümkün olan yiyecek yar· 
dınıı yapılmıı:Jtir. l{wlay, ayrıca 
felaketzedelerin " ihtiyacına sarfe 
dilmek üzere kafi para gönder
mi~. ayrıcr Diyar bakır halkı ta. 
rafından 1000, Van halla tara.. 
fmdan 1000 ve Bitlis halkı tara· 
fından 350 liralık yardım yapıl· 
mıştır. 

4 - Bir Krzılv.y milf ett!şi ma· 
halline izam edilmiş, Vandan, 
Agrıdan ve Muı .. dan operatör, 
hekim ve e?hhat memurları zel. 
zcle mı .to.ka"ına gid~rek sıhhi 
ve tıbbi yardımlara devam et. 
mcktedirlcr. 
5 - Mahnllinde gösterilecek lü· 

zuma göre ) npılacak diğer yar. 
Qımlar ve halkın kış gelmeden 

ıvcl i kfı.nı i<'İn icabeden ted· 
biıicr alınmaktadır. 

lskenderiye yine 
Qmbalanch 

l!t-rlin, U. (A.A.) - D. N. B. bildi.. 
ıtyor: 

DOn gcoe Aım,n h:ıva. teşcl<kUllcrl 
lskcnd rlye deniz r.. 'lllnU mUt<Sir su.. 

--......... -----------·'' Dcyli Telgrnf SovyN Rusy:ıya ya yetli hücumlar yapmıclardır. si gecesi donanmaya mensup ta.y- Amerika" ısnıJlll J>f1~~ 
... .......... pılnn u•11·dımm bazı ktmııeler'.n olduıt: ... " l ·--"-..3-- -ıttJ ~, 

F 
• ı - J- Batarya mevzileriyle istihkam. J·are er wı.nu.IJAW,U bombardıman komiteye AIJlO~:;t!c, Jı ~ '~ 1 n er larınd:rn çok fazla Uerlediği tedricen lara isabetli endahtlar yapılm~· edilmiştir. :rnltenrn kanııaı.-- f!l'-.ı 

lfş:ı. edilen vakalarlP. s:ıblt. oluyor de. t B" k d Jı.ftl0 ,-A ır. ır ço topun ve 40 otomo. Zikredilenler ha,.;,. olmak tize. kumnndıı e en ı5 fi", 
( B<UJ tarafı 1 incide} mektcdir. Bu gazete, tay~ arelerle bir. bilin tahrip edilmia oldugu· gö. b. İn ·~ fmd&n değ'll .Alınııtı ~' 

ilkte pilot göndermenin çok bUyUk bir rfil .,. re ır giliz tayyaresi da.ha kayrp --"ı.ııdfJ!I ~ Bıı§vckll, Pin ruıkerlnl'l yoruımııksı · müştür. Aynı zamanda--bir tır. 12 eylülde Ak..ı--:-..ıe kavbol- mandıını tao- tır''° ,;. 
1 

_.__ ö faydası olduğunu hatırlatıyor. t yd I \AÇ~ J • ..-el< ~ .ıttı zm t<MUumanca d ğll§t!l~UnU ve ina ayyare me anma yapı an hüw duğu bildinlen b!r İngiliz tayya. nu iddia e..... trl Y J1 

nılmıyacıık bir sUraUe en mll§kUl gart m:~~ı::ıeyl gazetesi 00 §öylo yaz • cwn esnasında hangarlarda yan- resinin miirette.be.tı şimdi emin Amerikan hıılklll ~f\· 
ıar altında vazl!eslni yarıtığmı sliy • gmlar çıkarılmrş ve bir çok tay. ıbir mahalde bulunmaktadır. len mUhlm bir §e'/ 1~ ıİ. 
lemtştır. GUnUn en mUhlm hn.ber&, lngfll.z tay yare yerde tahrip edilmigtir. Amer!knlı "-atan~ş1'i ııt 

Bangell, mut .. nklben :MosltOVB ırulhU ynrelerlle pilotıarmm, Leningradı ml1 Hücum esnasında havalanmak z bir tcşekkill vnrdd""'""~·"' daftı.a için, Rusyada almdidcn harp
0

et.: · · ag~ rept b• ,,...., !il"' nU takip eden mUşkill dP.Vreyi hatır .. " ıstıyen iki düşman tayyaresi, a]. e 1 r itikat bahsinde, rcddtv ııı' 
la tıpış ve dem~tir k!: mekte olduklan habcrldır. çak bir irtifadan yere düşmüş ve !etleri tarafındııtl 1', 1 

Dnlıa iyi bir LsUkball temin etmek edl~:~I Ekspres şu mlltaieayı UAve vukual gelen infilfı.kin tesiriyle ,· nf ,. , a" k de bnrp edeD ihbl:t~ 
Uzerc muvıı!fakiyetıe çal.:mak, sure. par~ anmıştır. lnanmağl tere 
tile bUtUn bu mUııkUlAtm hnkknıdan Rusynya yatığımız yardımm, Al • Pike halinde ucan diğer tnyya.. mişUr. ,. :ıı,el!~~ 
geleb!llrdik, manyaya yapılan bomtıardunanların reler, düşmanın Di~yeper nehri· Frıuısu bucludu, 16 (A.A.) - Emin Knox, .. ka.file >"~ftv ~ 

FinlO.Udlya §imdi yeniden mUcadele kesafeti gibi miltemadlyen artmaBl ıa. nin menbaında bulunan bir ada bir menbadan lSğreni!dlğ:ne g8re Yu. mak istcmıycrclC ~ısı 
eden b!r millet olmu§tur. Fin kıtaıan zımdır. üzerindeki ağır topçu mevzilerini go.slavyada Zagrcb :Jehrindckt posta Amerikan don:ıllııı 'ffl, ~ 
dUşmnnı kendi tnnrruz mevzilerinde L!verpuı Deyll Port gazetesi, Rus• bombarduna.n etmişlerdir. Ba. merkezi bir lnfilAk ncl!ceslnde harap kanunu muc!blncc ı.:eı"".t 
mağlup etmektedir. D8~1lşmlyen ve yaya gönder!len lngl!lz t.&yyarelcrinin taryalar tahrip edilmiştir. Mü. olmuştur . .Birçok ölil ve yaralı var. her mlllete alt getı' edtc" 
çaJı§mıynn bir millet, tarihteki vazı. sadece sembolik bir kuvvrt olmalarına himmat 'deposunda ateş çıkmış dır. duğu kadnr ynrdıtıl , 
yetini muhafaza edemez. rağmen, bUyUk Tiritanyanm, Ruslarla ve bir çok infilaklar vukua gel- Bombanın, hU\·iyeU meçhul bazı mlştir. rb' Jf 

IMslnlil, 15 (A.A.) _Fin ticaret bir sartn harp etmek hususundaki az. mistir. şahıslar tara.f'ından atıldığı zanncdll- jj~..ı 
-.e sanayi nazırı Jamm1ıs, dlln Vasada mine katl delll tc~kll dmek gibi mu. Bndapeetı>, 11' (A.A.) - Mllttetlk mcktedir. d te \l 
söylediği bir nutukta, FinlAndlyanm hlm btr tesiri olduğunu söyJUyor • kıtalar Ukranyarla ileri hareketlerine Be eıı . f ~ 
Sovyetlerlo sulh yapmak niyetinde ol Britn.nya donnnmasmm Sovyet RUB devam ederek bazt :mühim noktalan Tahrandan mükellefletıJ "şt' I 
duğu hakkında ccnebt memleketlerde yaya fillen de ynrdımda bulunduğunu işgal etml§lerdlr. selam J1 ""' 
dolD.§llll 1;1nylaları tekzip eylemiş ve ifşa eden .ı\lekaandrm beyanatı karşı. Macar kıt.alarmın bulunduğu cephe.. 21 Al k C'";\ !• ~ 
bllhııssa. §Hyle deml§tlr: sındak! memnuniyetini ifade ettikten lerde sUk1lnet hUkUm sUr:nektedir. Bu man çı arlldı Ankam, 15 pııt1' ıc° A 

25 
sene içinde Finl!ınd!ya son dere. sonra bu gazete, Alman kuvvetıertnin ~phede yalnız topçu faaliyeti olmuş. Terbiyesi Genel f1t1ııı!t'fll 

e;e mU§ltW ııartlar altında iBUklAI ve to.zylkinl nzaıtnrıık Rusyayı fethet • tur. terbiyesi mukeııe }d,rf ~ 
mek için yeni bir kara ~phesl vUcu- Macar tayyareleri dUamnn nıcvzi _ Tahran, 16 (A.A.) - 241 Alman te. ierlyle rnstııys~ıc"d'tl 

JıUrrlyetl uğrunda Uç defi\ muharebe " ba treni dUn bah ı .. " da getirmek lml>Mt bulunmamasına lcrini ve yUrUyilş kollarmı bombardı. 11.81 e sa T3hrandıın yo.. l!mlamala~rınt a 
etmek mecburiyeUnde l>almı,ştır. FiD• eser etmektedir. mnn ctmişJcırdlr. la çıktınlmıştır. BunL-ın 220 si tııgf. tl 
landlya, ilk harbi lstıkln!lnl temin et. tizlere ve 21 ı Rusla:-a teslim edile • r. ~..J'J 
mek için, ikinci harbi, hUrrlyetlnl bol- cektir. )el' JYpl 
§evizmln vahşi taarruzuna kıı.rşı mu_ bu hudut.ıarın ötesinde çok !azla iJcr. ço··ı harbı· kızıştı Şehinşah, bUtUn İran mebuslarm.ı Bele~hiyeyetİ tO 
d:ıfna etmek için yapmı~t.Jr. lemiatir. İki ay içinde Fin ordusu Sov yarın lSğleden aoııra sarl\ya davet et • Umumi e / 

Şimdi de bize cebren knbul ctt!. yet Rusyanm Uç ay iç!Dde kendiainden mlştır. ~ (,\,ft,·) I~ 
rllen hnksızltkları tamir etmek ve ıs. ld ıı.. ., " Ankara, 

1
" de'.r' # a ı6• araz".en fnzll\ nrıu.I kazantnııı • Roma, 15 (A.A.) - Şlmal! Afrika , ı Bankasının 1940 _,..,rt 

Ukb::ı.llmizl teminat aıtma a.lınak u. tır harekli.t h d -•b •- M ıı F J ·.ı:ı . sa asın a ,. .. ver ..... yyare ve ı yeti 15 eyıUI 19 ... r1'e1 .,orJ'. 
zere Uç'.lncU harp içinde bulunuyoruz. Ecnebi gazeteler ve radyolar, Fin • topçuları Tobruk rnev.z1lrrin1 hırpala., acar ar karnda banktı Jll•' ıs\ r" 

Almanya, botııevlzmo kar§ı mllcade. lll.ndlyayıı. ağır zayint verdirildiği ve makta devam etmişlerdir. H eylül ge.. T vanı muhasebllt ~~~ 
leye ba~ladığı zaman, FirJll.ndlya için Fin mllleUnın artılt har~den bıktığı cesı a.ğır bombardıman tayyarelerin • amşvarı işga edecekler d ıo.- ı · ..1 
memleketi mUda!aa etmeit ilzere har. rfyııaeti altın a "llf1l" ,,ır , hakkındn. §aylalar nc~ratmektedlr. Bu den mUrekkep bir ltaıyan hava ıqeıc. l'isi, 15 (A.A.) _ Dı.plomatr·k nın 1940 hCS11P ) 111 .. ,.s ; 
be girmeden b:ı.§kn yapılacak bir §CY "" lala ma' d kt kWU Ut ki • ,. "' ,,..y rm • a ı, npaçı ır. m ea p dalgalar halindo Tob.. mahf. ill~re gelen maı~·-ata go-re, k"' _ .. :ııes& 
kalmn.mı1tır. Bu zaruret hakkında Fin Sovyetlerln ~.Jkcrl vazl~tini kolay w.u .. r ve za,~ A - ruk mUstahkcm mcvziln,. taarruz ~- Hitler ıle naib Horti arasında dik olunmuştur. JI' 
ler nraamd:ı anlaşamamwık yoktur. !aştırmak !çln .F!n milıetıni ayartmak. derek ağır zayiat verd!rmlşlerdir. yapılan mülakat esnasında Ma- .. diJ' 

Sovyetıer birl!ği, aldığı vaziyet ile nutun bu ça!yıılr.r, esassızdır. Finl!n Aynı hcde!ler öğleden sonra taarruz caristarun, Yugoelavyaya ilhak Ziraat ıııtıtıl~ 
bu harbe sebebiyet verr.ı!gtir. diynnm lcşobbUsU ne hlçNr sulh mu- eden Alman tn.yyıı.rclcli tnrnfından edilmeden evvel Macaristana ait tople.11 /~ 

SovycUer blrliğl, sulhperver oldu&.• zakercsin"' .....ıri ilme-'~'· bo ... _, · t c- .., "' 1' .. ""l..... m ...... arunış ır. olan Tamşuvar eyaletini işgal et- • ~ 
nu isb:ıt etmiş olsaydı H' hudutıannm Sovyet Rusynnm bu harbi kaybede.. Gece ve gUndUz fasılaJ!ız devam <'., nıesine karar verilmiştir. Ankara, 15 (<\.l~~ıı'ıjfi'..ı 
öte tnrntmd:Lki tOPIJlk:ara göz dikme. ceğine ve Almanya tara!..lldnn nuığlOp d~ ho.va akınlnrmdnn sonra dUşma.. yiŞ 1',.. . ...ıa ~ 
ml!J bulunsayCfı Al:'•mya kendisine ta- A ' u · ve ziraat as:ı eıcı::,a~ • c.,..lcceğlne il phe yoıttur. nm mukavemet kabll!yetlnl tahribe man ve İtalyan kıtaıs.rından milto • hakkında muzıııı:cr dW .... 
arruz elmlyecektl. .. Flnl!llıdiyanm harol bir mUdafaa ve dUşman ~atlarını bozmağa mııtuf §'ekkU kuvvetler mUstabkcm mcvklln zere merkeze da"'c.,t.~ı ~ 

Bugüne kadar harp, t'l1'mln!ert.mtz_ •ıarbidir n"sbet i lk •- k h v...- ~ • • 1 en gen IJ m yasl.ö ara are - şarkında Sldl Belguen'd"! 46 rakımlı müdürleri bugUn - ,,pi> 
dt!::l dılha mUanlt bir tarz:la lnkl~af et. Finlll.ndlyn, dllnyı'l nıllldlerl arasın kA.tı da yapılmıştır. t ,.,... ~ mlt~. l:tnlarımız milteaddit nol{ta. ya:rnacı zabt Vt' işgal etrııl§ler, bura. nunda ve zlraa tOP 

rctto bombardıman v..x:ıı~ur. 
dakl lhtilAfın tnsflyoslne 1gUnı.k etmı.. 14 eylül gecesi bııs~.ın :eklinde ya.. da dU§JI!ana ağır zayiat verdirerek bir nln rcisllğiııde i11' 

____ 1_ıır_d_._es_k_ı_F_•in_h_u_d_u_tı_n_rm __ b_v_ar_m_:ış:_vc __ y_e_cc_k~U~r~· ---------------------------~·--~ıl~an--...b=u~k=aruro....._,ha>=<r~ck...,.~ı _._...,...u.w...._DM..:....ı.;.!lA.....ı.:ıw;:..Aı.Mwaı.&1:Qu:~---------------_!_.m.l.aı.ı;ı:.__ __ ~---......ır.ı 
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~~!ı'!aki pencere 
~ taıı~~ne tebe§i- hususta'Jr:i raporumu müdür beye 

\ ~otdtı. ~un ~a \"ereceğim ve şiddetle cezalandı • 

* Çııtnıngzındıı istasyon civarında.. 
ki Cuma.yanı köyüQde, Etıbank tara.. 
tından amele !çln bir numune köyü 
ynptırılmasr kararlıışmıştır. Bunun 
lçin iki kilometre mumbbnı 11.rnzi I&. 
Um!Ak cdllmlştJr. 

16-9-941 
7.33 Hafif 

program 
7.45 Ajans 
ıl.00 Senfonik 

mUzlk 

kılar 

lO,H.i Radyo go.. 
zeteal 

MUCiZ ELE o T 
Yazan: fHrkçesi: 

' ~ . nlmanızı talep edeceğim •. 
, Jı ~ tı.;ı dılı ü- Sonra vlir klğıdmı cebine yer -
~ .. n. c olan üç mu- ~tirerclt siyah tahta başıruı ~ 
'-~ • tııUrabbaıa.n di- t1 ve dersbıe devam etU. 
'- CoUartn Teneffüs zili çatinca talebeler 
.,, ~tllttıı 1 göğüsıerı U- kallup smıftan çıktılar. Sermed 
~ ~lar, muallim- de :işlemJş olduğu k&bahaU mUd -
ge nıe<ıb lı dinliyorlar- rlk kimseler gibi ba.5r önde ar
' lıı>nıen Urdular, çllnkU kadnşlatiyle beraber 1;Iktı giltl ve 

t ,._.cl't 21 ... hepsı. uıyıflr muallim Ziya bey sınıfta yalnız 
"'1.te ?tı. ... a bey gibi kıy- kaldı 

~~'l'aı b~~l pek az ~;utadı bu yvım saatlik hlir-
:"'lle ~-Ziya beyden riyetindcn istifade ederek arka 
l'irı""1i 1 derecede dik dıışlnriylc biraz gevezelik etmek-

~~~b;.0rtlu: ti. Frumt bu defa gnrfp bir karar 
c Üte sızhk onu .ıımıfta. elakoymuştu. 

:ııı.tıtab~ resmedil - Artık direktöre vereceği rapo -
lıı ın ın A ve B nı düşünmüyordu biJe.. A'!tl·nd!l 

1 kııdeecınuunn müsavj yalnız karşr1d bnlkon<lnn earkan 
~1.. rrıeydana çıkı. ıpck pijamalı s:ırışm kadın vardı. 
. ""lllt)an Fazlıı rtU.sUnmeden gitti, :'ermc-
dt ~la.rın talobeleı hile, din sırasına oturdu \'l' knrşıl:i bi
lt \'altı etJ. eğiyorlardı, r.anm balkonuna çtlı:mış olan gü • 

ı 'lııııa p." Z('l san. ın kad•na daldı. Vücudu -
l'ile d , 11.agoı davası, nun bir çok yerlerini açık bırn-

\ ta 'Eşek qa\·ası.. kan iı>ekli pijamasile bu kadın Jıiç 
ı., "t u de ftna bir şey değildı. 

>&°'..'1' ı... ZC>rine bu•·· 11,• kk " ~t "'ll.ikaıı •un • ı· - .ıı uhn ak udi bir kadın ol-
116 .z'Ya be a tufanı kap- malı. diye düşündü. Pakat fazla 

ll<ıu " Y bir an için- boyalı olmasına rağmen şayanı 
~ bıı dtl'h~ kaşlannı çatu.. arzu olduğu uzaktan bile göriilü
~.uıı >'aııın 8Öndü. Ancalc, yor, adeta insanın şchvellni tah-
~~ bUtu dak kalık za. rik c-diyoı du. O zamana kadar ne 
1't;~~ ta n talebelerin- Ziya bey pi.· kadına bakmrş, ne 
~~~ C'~esln1n umumi <'le hır kadın Ziya beye bakmıştı. 
~ ıı. 'ıttıtcatr e.diğinl farket· İnsiyaki bir hareketle eli Ser
~ltııı,je §eklindeki 61- medin sırasına gitti. lçcrde • bir \ ""-~r:ı l>e~cere kena- zarf sanki yerine gitme!t için ha
~;~ l a l!Jlr sırada o- zırlanmış gibi dunıyordu. Zarfm 
~ıı bi 'll§larında kadar üzerinde §U cünfle yazılıydı: 
~{ ~;:1çli. İsmi Ser. 
~ Yaı:.~c al.mLs. sıra- Sevim Candan hannn, 
'"Ça ~ ve hendese Knhramanlar Caddesi. .. 

oruıen bir ~e 
~·a 

"~lı "e bey ~izcc basa
~ S<lrınede yak.la -

~. ef:ndı, orada ne 

~ ~~ozıcrini kaldırdı. 
~.<ltı alandı{;'l icin hem 
~ ~dı Şaşırdı. Yazmak

lı."' ij~.~Iu~lanuı.ğa, yırt
.~ llı.~lllı """"fak olamadı 

\71 ita aldı ve okudu. ' 
ı~ılo~rnııırm buraya •• 
~~Mi' hekllyorum .. 
~ ~ lt1.ıı '1l 8evdal a 

~~ag lııU>onım. 
lL~l1tı llıtn isbatını din -
~ de d .eftndi §ıir ya-
.."'fl bır aşk • iri. 
~~ ~ böyle bir ~azi ·~ 
"'~ti. ~1 

hiç de tAh\i.~eıı ~~ ihtiyari gö-
lt....°' ~ b~·a gitti ve 
~ Ç()kbinarun: UçUncU 

lı tô~ l>ijanı sanşm, çok 
"it ~ \'c ah gilzel bir 
~~:~ -~ Yan açık 
'"~~ dayanml§ 

~ f!fendl_ dedi.. Bu 

''~~C:\ll 
~· ~~-~ arunızın 
~: a cevap 

·~''k ~ ~- llıt ta!:· köyfü olmak 
~~·. a ~ ita Ç&ğmda oı. 
t ~ Ot ~ 0kuıunu blU.rmek 
'~~l'lları haız 1Ben1z Ma.. 
"-~. bir istida De mtı. 

Arsa 

Bunun üzerina muallim Ziyn 
bey ne yaptı biliyor musunuz ? 
Derhal c<>binden dolma kalemini 
~ıkardı ve bütün damarlan yana
rak zarfm üzerindeki ad.resi kop
ya etti. Artık talebesinin b!raz 
evvel yazmış olduğu §iirl unut
mu.5. hatta gü7.el kadının adresi
ni tesadüfen o kiğıdm arka.sına 
kaydetmişti 

Aradan günler geçti. Sermed, 
mildllriin neden kendisini çağrr
mıı.dığını, nlçin eczasının verilme. 
diğini bir türlü anlıyamadı .. 

Nakleden: Ocmtl NEIAT 

Nikah Merasimi 
Mes'adet Girgin ile Usteğmen Fa. 

hlr S<Szblr'ln nlklh mcraırlml dün öğ. 
Jeden sonra Eminönü evlendirme me. 
muriuğu.nda tarafeynin akraba ve 
doırtıan huzurlle yapılmı§trr. Yeni 
yuVB:ya saadeUu dlleıU. , 

c.ıuetec1e osu n oatGD yuı " 
reetmıertD bWndru mabtUadm 
~Nil r&a.IP'SSJ y...,..,... Memleket 

6elDde dıfmm 
~ • ua &.. 
• &71* .. •• • 
• -- 1'11 .. • 
l Jlllıli IOO lHI • 
rarttedlD 8&lllu Btruat lıCllı 

a,J'da otua k1lnlf dtiftUOr. eı.te 
tıtrtJtme ıtrmJJeD yerlen ayda 
J9tmlf t>eflr 1rUrUf pmmedfllr, 

4 boae u ydmJ bUdlreıı mektuı 
._ teıgrat OCNtlDJ atıone paruı 

ma po.ıa ... ,. bUka u. JOU&DUı 
Gcretlld idare keadt llaerine alır 
~ ....... atel'ktıdJHI• 

w AIUT'll uone ,.mu. 
..,._ detlfUrme Ucnıt1 2:1 Kre 

DAN IJ<JB&'l1.&JU 
naant lllAJarmlD aıaum • • 

an ..:ıad&D i tibaren UAn eaytaıa 
rmda 60. 1ıÇ • ytalarda l50 kunıe 
tı6rdODCO ~ ı: UdıııCI ft 

QctlDCQde ı: tıtrtadd• • ; baflliı 
vam u.meoe 11 l1radJr. 
SOytllı; oo1ı devamlJ kll§e11 

renkJJ UAa nrenleıe ayn ayn &il· 
dlrmel• yapıllr. RalmJ OADl&nr 
taııtlm •tın l50 ımruıtu.r. 

'n.rt llaldyetw OlllllJU 
&Dotlll DAalaı 

B!r defa IO; lld defası DO. 0( 
de.tuı ~ dört deful 76 " Oll 
deta.m ıeo auruetur. 

Yeni Nevi yat : 

Yeni Edebiyat 
.A.rkada§ım.ıs Suat Dervi§ln uatUne 

büyük bir itina ile çall§tı(n "Yeni E
debiyat" gazeteslD\n 22 inci sayısı 

zengin bir mündericatıa bugün çık. 
mrıtır. Okııyuculanmıza tavsiye cd<'. 

rtz. 

Beyoğlu Halk Sinema.ı 
Burttn Matine l1 de ~fU 1 deı 
l - &mJcllp IO 6-m blrdea. 
a - Aralaalar Adsa Macıen ftlmt 
1 - Yatıznu'd:uı Kaoa"'m· Komedi 

l' eni koltuldar k011Ga nt1Ur. 

~·Açık olrm Devrek kaymakamlığı.. 
na vekAlctcn Ankara maiyet memuru 
Xi'ıat Aksoy tayin olunmu~. vazifesi 
ne başlamıştır. 

8.80 Evin saati 
12 31 Türkçe 

plAkiar 
12.4~ Ajans 
13.00 Ttlrkçe 

:.!0.4 !S İki ve Uc; 
piyano ile 
ea.z parça
lan 

ı.oo zıraat 

takvlınl 

* I>e\'rckte metruk bir halde bulu. 
nan belediye bahçesinin halkın tstl!a.. pHl.klar 
de cd bileceği bir §eldldt.' tanzimine 18 BO Karışık 
belediye meclisince kurar \"Crilmiştir progr:ım 

21.10 Oda mtir;lğj 

21 30 KonufmA. 
.ıoo sene ön 
ce nasıl 
yaoıyorduk 

ın.•s h.,Aslk 
• 18.03 Salon or-

* Çatalağzında Gelik kon.Ur ocak. 
lnrına giden dekovil hattı Devlet D\O. 
mlryollarınm kabul ctliğl gC'nl§likte. 
ki normal hatta çevrilmektedir. Bu 
iş de Etibank tara!ınd~tı ynptınlmak 
tadır. 

* Ortaokul jimnastik ö~retmen! 

Sıtkı Şanoğlu, Ankara Hasanoğlnn 

köy enstlttisU nıUdUr ınuavlnıiğine le
yin olımmu~tur. 

* Hattıy vııllsl ŞUkrU Sökmener, 
mezuncn Ankar'oyn gclmlştır. 

* Bı.rkaç ay eV\'el adliye başmüfct. 
ttııllglndcn Trnbzon nğır ceza reisliği. 
ne Uıyin edilen Hatem! isUta etml§
Ur. 

* üçUncU umumi mUfctUıı Nazif 
P:rgln mezuncn Anknrıı}ıı. gelmiştir. 

o Adann Wlgeslnde prunuk fanl!yc.. 
ti devam ediyor. Birçok bölgelerde 
olrinci ağız. ikinci a~ız toplanmı§ vo 
bu surcUc pamuklaruı yansı elde e. 
dUmlş blr vaziyettedir. Kozalann d:ı 

yakında toplnnmnsına başlanacaktır. 

kestmsı 

19,00 Fıunl saı:ı 

ltl 30 Ajans 
19.4.:i Serbe8t 10 

Ti.Irk mn. 
ztgi 

dakika 
10,55 Yerli film.. 

terden şar. 

?2.30 Ajans 
2'.?.45 DRns mil.. 

ziği 
\ 

Sah ıçarşsmba 
16 Eyhil 17 ryJüJ 

:_:.&btm: %.t ı l:'&ban: 25 
Hızır: 184 Hı.zır: JM 

\i ak!Ueı \i -aı ll!lısan) \ia-1 ._. 

Ullnl?f.ln 
a~r-, •. 5.4.2 11.23 S.42 Jl.26 

Öğle 12,0!l 6.50 J2.0 6.52 
İkindi 15.40 9.21 l~.38 9.22 
.Ak§am 18.18 12,00 lS.16 12.00 
Yatsı 19.52 J.32 1 50 1,32 
lmsAk 4.00 9.41 4.01 9-H 
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--- 80 
Küçük parmağında oldukça 

ibüyiik bir pırlanta parıldıyor. 
du. 

Piyer Sen Silveni bu kıyafet_ 
t.c görünce Teodor Zuifeld gay 
ri ihtiyari Fraıız J..ehar operet. 
!erindeki diplomatları hatırla_ 
dı. Sadelikten hoşlanan ve sö 
zünü ılk cümleleriyle söyliyen 
Mim müstakbel kocasına: 

- Evlerunemiz hakkında Te. 
odor ile konuştum. o da 1u ka_ 
rardan memnun oldu Aynı za · 
manda müşterek iş · yapmanız 
hakkında da kendigiyle görü . 
tüm ve bundan da ben memnun 
oldum, çünkü nitabeyim teklifi_ 
nizi ka\ıul ediyor. 

- Bir dakika 
Diye Toodor kız kardeşinin 

sözünii kesti ve devamla: 
- Fakat eski tablolardan hiç 

anlamıyorum ki .. 
Dedi. 
- Ben de ıbir şey anlamryo • 

ru.111, halk da bir şey anlamıyor .. 
diye Toodor Zulfelde cevap ver
di. Hem ooase.n ben yalnız sahte 
ve taklit tabloları satıyorum. 

- Güzel amma benim serma
yem de yok .. 

- Sermayeye hacet yok ki .. 
Benim işlenmi yapabilmek için 
paradan ziyade u-kaye ihtiyaç 
vardır. Ben mUesseserni azami 
derecede büyütmek, genişletmek 

olarak en kıdemli hilekarlardan. 
sahtekarlardan birini eçtiğinı 
haber veriyor ve bu hileli jşlerdc
kendi::.ine ortak olmayı kabul et 
memi rica cdi}or .. " 

Feryat etmemek icin dudakla. 
rınr sıktı ve Piyer Sen Silven 
yaklaşarak: 

- Teşekltür ederim.. Teşek
kür ederim 

Dedi. Pi}:tt Sen Silven Meta 
hayret içinde: 

- Niçin? dedi. Size mesai ar 
knda.şlığı teklif ettiğim için mi? 
.Fakat düşünün ki lben bugünkü 
rnevkiimi size medyunum. Bu 
müesseseyi izin kurmuş olduğu
nuzu teslim cl.ımeliyim. Adeta fa.. 
kir denecek bir vaziyette Gloten • 
burga ~eldiğim zaman siz lbana, 
insanlığın saflığından, aptalh
ğmdnn istifade etmemi. bu zaafı 
bir maden ~ibi i"letmemi tavsiye 
etmiştiniz. Siz de işinizin buna 
pek yakın olduğunu söylemişti ... 
niz. 19e başladnn. Henüz mfrpte
di s:ı.yılırım, f~at iher gün yeni 
yeni sahalar keşf <!ttiğim jçin mü_ 
essesemi genişletmiye karar ver. 
dim. Bu §alısiyct .... 

Böyle söylerken Piyer Sen Sil
vcn eliyle bir işaret yapmıştı . 
Tcodor sordu: 

- H;µıgi şahsiyet! .• 
- Budha ... * Ziraat Vcka.lctl, Ba•yn kaz.'\sın .. 

dakl Bozırk ıırğırlarmm yetiştirilmesi. 
nl teşvik mnlcsad;Jc bu uy içerslndc 
Balyada bUyük bir serginin açılmıısını 
muvafık gürmUştür. 

NiŞANLANMA 

Fethiye kazası gUnırUk muhalaza.. 
smda. teğmen Bay 1nknya ile H&yrt-. 
bolu tUccarlanndan Asım Yılmazın 

kızı Btıyan Süreyya Yılruaz'm nl.§an 
töreni Hnyreboluda. iki tnratın birçok 
dostlarının işUrakile yapılm!§tn'. Gneç 
nl§anlıları tebrik eder, saadeUcr dile. 
rlz. 

1 
istiyorum, bu da ancak sizin gi· 
bi mükemmel bir arkadaşla ka· 
bil olabilir. 

O zaman Teodor masanın üze
rinde Budha'nm küçük !bir iheY"' 
kelini gördü. Bu mukaddes şa!lı. 
siyet bağdaş kunnuş, fersiz göz.. 
}eriyle derinliklere bakıyordu. * Uzun milddottenbcrl TrabzOn elek 

trik &ılrkcU muhasipliğini muvaffakı.. 
yctlc idare eden Ömer Knlaycıoğlu, 

mezkur şirketin nıtldilrJUğ!ino tayin a. 
lunm~tur. 

* Tire ııu 1.§lert kıs:ım ınühendlsıl .. 
ğlne Antalya su f§lerl Ct-.n memuru 
Beliğ Matay tayin cdllmi§Ur. 

+; Bayındır belediye b!nasmda rcl- 1 
sin odasmdan yangın çıkbğı görWmtl§ 
ve itfaiyenin gayreUle söndUrUlmllş • 
tur. Yapılan tahkikatta, yagmm bele. 
diyenin gece bckçiat Dervi§ln attığı 

eigaradruı çıktığı anla§ı1mı§lır. 

* Danca bclcdiycsi.'lco kaaaplar ta.. 
rafından §imdiye kadar muhtelit ın.. 

yatların saWmakta olan birinci nevi 
koyun etinin kilosuna 00, iklncl nevi 
50, sığır etinin blrinclBine .O ve keçi 
etine 'o kuruo nark koydunne.kla gay 

t TA."iBUL BORı-ASl:SIN 

l" 9.,9U FlY A Ti.Aiti 

l Sterlin 
100 Dolar 
lOOPezeta 
100 t.veç Kr. 

tU?2 
129.6276 

12.89 
80.80 

Tahvlllı.t tl.zerlfe muamele 
olm11mı,tır 

rt muntazam aatl§m önlloo geçilmlgUr. ---

----------------ZtYAI ELiM 

General Ferldunun refiknlıı•ı Prense11 Nevcivan bu tfatan ŞiJlideki 

konakıarmda lrt.!lı"l etmlJtir. H.ıyır. i'}lcrindc bUVUk büyük !cdakllrlıkları 
ihtiyar etmey:t kcn•l'"".ııe guır eaiııınlo bulunan merhume dllt'ya hldllıcleri 
kar§ısmda her gün che:mmlyeti artan havacılığın vatanımızda da lnklşat 
et.ımısl arzu ve emcltyle bu uğuıd~ bUtUn gUclle çalıım:ıkta bulunan Türk 
Hava Kurumunıı dört bin İngi!U lirası tcbcrrü etmekle beraber tn.htı ta. 
sarrufunda bulunan bir buçuk milyon lira kıyıneUnde btr çlfU!ğ! dahi kara, 
denl.a ve hava k':.1-vvetlenmlze te,.k ve bipe ettiği memnunlytttle haber aım.. 
mıştır. ~tıbı haktan kendisi için rahmet ve muhterem zcvct fle erknı aı. 
Jes! lçln afiyet ve Baoır dlleriJı. (8221) 

ÜÇ KöŞELt $APKA 

si cziydiıilirken bir katilin hissettiği 1Cie!4jetle elbiıeelere 
gözlerini dikti. 

Zira önünde gördüğü şeyler şunlardı: 
Kırmızı pelerin, üç llı:()seli şapka, kumru renigindeki 

ceket ve yelek, siyah ipek pantalon. beyaz çoraplar, düğ· 
meli ayakkalb11ar .•. Her fll!iY, kılıç ve eldivenler, baştan 
;ışağıya her ~ey, o murdar zaptiye müdürüne aitti. 

ününde gördükleri, hicabının idam gömleği, öldürül· 
müş olan şeref ve lıaylriyetinin kefeni, sa.a.detinin zıe· 
valiydi .•• 

Genif: ağızlı. korkunç silah iki saat evvel karımnm 
bıraktığı .. yerde duruyordu. Değirmenci silfilun ü:zıerine 
bir kaplan gibi atıldı. Ellerinin arasma aldı. Harbi ile 
namluyu yokladı. Silfilım dolu olduğunu anladı. Çakmağı. 
m i<ontrOl etti Onların da yerinde olduğunu ~rdü.. Sonra 
kansı MistersS Fraskita ile senelerce beraber yattığı oda.. 
ya çıkan merdivene döndü. Cansız, can~: 

- ''Onlar orda iba!'' diye mmldandı. 
O istikamete doğnı bir adım attı. Fakat bir.rı; ıl!IOnra 

kendisini seyreden lbir msanın mevcut olup olmadığını an
lamak için etrafına baktı: 

- ''Hiç kimse yok, diye söylendi. Yalnız Allah var. 
Ve bunwı böyle olmasını .... Allah istedi.'' 

Sözlerini kenöi kendine tasdik ettikten sonra bir 
adım daha atmak istedi. Bakışları masa üzerinde katlan· 
mış hir ka~ıt keşfetti. 

Bu kiğıdı görmesiyle üstüne atılıp onu avuçlariyle 
kavraması ibir saniyelik iş olmuştu, 

• Bu kağıt zaptiye mildürü Don Eugeniv de Zunica J 
Kfile de Leon tarafından imza edilmiş otan. Fraskitanm 
yeğenine a.it tayin klfrdIJdı. 

Lukas: ''Bu ... diye dil&Und~ bu. ihanetinin tiya.tıdır. 
Kanm kendini satmıı." K.Ağrdı hı~anıu bolmak için 
di§l'1'inin arasına aldı ve asabiyetinin dizalnlerini salı. 
verdi: 

- "Ben her za.man kendi ailesini, benden çok eeıvdi. 
ğinden şüphe etınifltim • .Ah! ~ ~ olmadı. :00-

Toodor Zuifeld, uzun zaman 
kapısında hizmet etmiş olan bir 
adamla bu kadar Jaubali bir ŞC. 
kilde konuştuğu için hafifçe mü. 
teessir olmuştu, :fakat Piyer Sen 
Silvenin o kadar güre] bir par
desü ü vardı ki ... 

İzdivaç tarihini vasati olarak 
tayin ettiler ve ondan sonra ce
miycti n lüzumlu kıldığı !bazı hu
susatı ne §ekilde ı.alledebilecek. 
!erini •görüştüler. 

Teodor Zuifeld, Piyer Sen Sil. 
vene: 

; - Hareketiniz çok büyük bir 
alicenaplıktır .. 

Dedi ve sanki kendisinden baş
ka birisi söylüyormuş gibi ken· 
disine de garip, hatta ~orkunç 

1 
gelen bir sesle tekrar etti: 

- Hareketiniz ~k büyük ali· 
cenaplıktır .. 

Bu sözleri söylerken pencere. 
ye doğru ilerledi. yumruklarım 
ceketinin ceplerinde srkıyordu .• 
Pencereye gidince camdan dısa.. 
rısını, caddeyi sayretti 

Ve §Öyle düşündü: ;'Üzerime 
bir şeamet, bir uğursuzluğun 
çöktüğünü llis.sediyoru.m. Sahte
karlık ve hilekarlık ile dolu olan 
mazimi terkedip şerefli, doğn,\ 
bir haya.t yaşamıya dair verdi
ğim karan saf ve temiz karde
şim Mim'e bildireCC!ğirn sırtı.da 
bu temizliğinden emin olduğum 
kardeşım hana, hayat arkadaşı 

Piyer Sen Silven sözüne de -
vamla: 

- Budha lbana esas zaafm üç 
tan°e olduğunu öğretti, dedi. Ap
tall ık, suiniyet ve hassasiyet ... 
Şimdiye kn.dar iben tavsiyeniz ü
zerine bunlardan yalnız birincisi 
iizerinde isledim. Diğer i1dsi 
dünyanın tekmil kabuğunu !kap_ 
lamış olan emsalsiz ve tükenmez 
bir maden olarak lbfilrir duru;'Or. 
Siz iberaber olmazsanız lben yal. 
mz başmıa ibu i~i başarabneceği
mi zannetmiyorum. Siz ve ben 
diğer iki zayıf dnmar üzerind" 
muvaffakıyetle <;alışabiliriz. 

Ve Piyer Sen Silven sözünU 
bitirdikten sonra i tikbaline., is 
tikbalinin lbağla.nclığı iki varlığa 
ibadet ediyomıuş gibi tekrarla
dı: 

- Suiniyet ve hassasiyet ••• 

XVI 

Duvr ile Ostand arasında işli. 
yen büyük vapurlar İngiltercden 
gelirken daha Belçika sahilleri 
görünmeden açık havalarda, u • 
fuklarda kırmızı ve mavi elek -
triklerle yapılııuş muazzam bir 
Budha göriilür. Bu Budhanm 
göğsü üzerinde kavuşan elleri 
kırmızı ve !bağdaş kuran ibacak. 
ları mavidir. (Dcoomt 'Var} 

ÜÇ KOŞEJ..t ŞAPKA 41 

Eşeğin üzerinde sıçraya sıçraya gide1'ken değirmenci 
kendi .kendine: 

-"Bizim köyde belediye rcısine işte böyle muamele 
ederler,. diyordu. "Emniyetli bir yoldan yarın piskopos 
cenaplarına gidip geleceğim, Bu gece olup !bitenleri an_ 
!atacağım_ ~nin ou saatinde gizlice ve tel§şla beni 
çağırtmak. yalnız ge1memi söylemek. bana mim hir 
metinden, kalp paradan, büyücülerden, hortlaklardan 
bahsetmek ne demekmiş! .Neticede iki !bardak şarap su. 
nulduktan sonra ıbcni yatağa göndermek ne oluyomıuş ! 
Mesele mümkün olduğu kadar aşikar. Bu emirleri köye 
zaptiye müdüründen Sansar getirdi. Şimdi 1.aptiye mü. 
düril kanma tuzak kurmaktadır. Kimbilir belki de onu 
lle~rmenin kapısını ~.alaıken bulacağım. Belki de onu 
şımdiden içeri girmiş bulurum. Kimbilir. Fnkat ben neler 
söylüyorum? Sev~ili karımdan şüphe mi ediyorum? Fa· 
kat bu Allaha karşı küfürdür. Bu, ımk-dl1~ız bir şeydir 
I\anmın .. Fraskitanm .. yoook bu imkansızdır. Ben de 
nelerden bahsediyorl.4ll1? Dünyada imkan z bir §ey var 
mıdır? Kendisi ibu kadn.r güzel olduğu halde, lben de bu 
kadar çirkin olduğum halde benimle evlenmedi mi ? ,, 

Bu düşünce ile 1.avalh '.kanbur değirmenci ağlamağa 
başladı. . 

Sanki kendini bıraz te3kin etmek ister gibi eşegıı 
dizginlerini çekti. Göz ya.şiarını sildi. Derin derin içini 
çekti. Ta'bakasını çıkardı, bir sigara sardı. Çakmak ta. · 
§ıru, fitilini, çakma.k. demirini eline aldı. Bir iki defa 
çaktıktan sonra atc.-şı Yalonağa muvaffak oldu. Tam bu 
esnada yoldan ayak sesleri işitti. Bu sesler durduğu yer_ 
den a§ağı yukarı 300 yarda ileriden geliyordu. 

-"Ben de ne budalayım, dedi. Ya beni takibe- baEı 
ladıla.rsa bu ateşi }"akmalda kendimi ele vereceğiıiı . ., 

Bu sözleri sövlerken ate i söndürdü. F.,şekten indi 
Hayvanın arkasına saklandı. Fakat o sırada ~ an· 
mağa başladı . Elleriyle eşeğin aizrnı kapamağa " 
şarak: 

•l -"Hayvana da emniyet edilir mi?,, diye sö' 
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Tetkıkler: ' Kanije ,, ·11ıırlıiye ~um urıyeti ,..
1 

Ha ıza kuv· ZiRAA T BANKAr~~ 
K.urww.ı tan.tu. l&Y.b. - :::ıennayesı. ıuo.(JU{J,(J(J(, 

~ube ve A1ans adedı: 265 ,ri. 
Zıraf ,,. tıcıl1'i ••tt nevı '>anl;>o muonrt~1.., 

Yazan: 
Namık Kemal 

insanların seciyeleri unu,kanhklarile de ölçülür SadeJeotı.ren ve ballkuuu 
haZll'layao 

lira tıcnr.mf'111! 

Balolardan birinde şampanya· 
yı biraz fazla kaçırmış, cazban. 
dm gürültüsünden başımı dinlen. 
clirmek için şöxle bir köşeye çe 
kilmiştim. Oturdu; um yerden 
vestiyer görunüyor .. Sabahın a· 
laca karanlıJ':'lndn balodan yavaş 
yavaş çekilip gidenler scyredıle. 
biliyordu. Birru: kcnd me geldik. 
ten sonra gidenlere şapka ve par 
dösülcrini veren zencinin otoma· 
tik hareketi nazandikkatimi cel
betti. Zenci karşıdan gelenleri 
görür görmez bir dakika kaybo. 
ıuyor, sonra mü.:ıterinin şapka 
ve pardösüleri elinde olduı"tu hal. 
de g-örünüyordu. Daha müşterı 
bir şey istemeden, o şap~rnları, 
pardösüleri haz rlamı~ bu~unu· 
yordu. 

Baloya kadın, erkek yüzlerce 
insan iştirak etmişti. 7.enci bil 
tün bu insanları bu ~am "lk 
defa görüyordu. Balo münaı::ebe. 
tıyle Beyoğlu tarlarından bıri. 
sinden alınmış, muvakkaten bu
lı;lYa vestiyer tayin edilmişti, El 
bıse ve şapkayı bırakan'ara nu. 
mara da verilmemişti. Bu zenci, 
mü§terıleri nasıl tanıyor, bir gö. 
J'Ü§tc onların cşyalar·nı birden 
nasıl bulup çıkarıyorou. 

Balo biraz tenhalamnca ben 
de çıkmak üzere vestiyere git· 
tim. Ayak üzerinde zneci ile ufak 
bir konuşma yapmaktan kendimi 
atamadım. Bana şapkamı uzatır
ken, eline bir lira sık~trrd1m. 

- Ba.kSana .. dedim. Bu şap. 
.kalann hepsi ibiribirine benziyor. 
Sen bunun benimki olduğunu na. 
sıl anladın? 

7.encinin çiy ete •benziyen iki 
dudağı açıldı. Hafızasrrıın kuv
Tet ve kudretini teslim demek 
olan bu sualden memnun olmuş. 
tu: 

- !Bilmem.. Her halde alış. 
kanlık olacak buluyorum. Me
seli şu ka?§ıdan gelen çifte dik
kat ediniz. Şu ŞL'1?1an erkekle şu 
bodur kadın gözümün önüne der. 
hal bir ııemsiye ve bir fötr şapka 
ile ıbir siyah manto manzarası 
getir<U. 

Fazla bilgi toplamrya lüzum 
yoktu. ÇUnkil zenci eşyalara ken 
dine göre bir marka koyuyordu. 
Meleli.: Tek gözlüklü adamla, 
tek silindir !bir şapkayı birleştirL 
yor, tek gÖ7Jükfü adamı görünce 
silindir şapkayı hatırlıyordu. 

Zenci hayatının mühim bir 
kısmını mı işe vermiş, hafızasını 
ona göre ter.biye etmiş, bütün 
dikkatini bunun ii?.erine topla -
mı:ştı. Hafızasının bütün mü -
kemıneliyeti bundan ileri geli . 
yordu. 

Zencinin hareketlerini uzun, 
uzun tetkik ettikten sonra bize, 
:İt18alllarm hangi şeyleri daha zi. 
yadc unuttukları, hangi şeyleri 
daha ziyade hatırladıkları hak· 
kında gti7.el bir fikir edindim. 

Mesela: A!lunet neden unutkan 
«!eğildir? Mehmet niçin her za· 
man şa:pkasmı unutur? Öyle u. 

nutkan ınsaıılar vardır kı, d.ııre. 
sindeki odasını. hatta evinin ka· 
pısını bile unutuı hu. Maamafih, 
ıtiraf etmemiz lazrmdtr ki hepi 
mizin unutkan olduğumuz yer. 
ler ve işler vardır 

Acaba ınsanlar neden bazı §e). 
!eri iyı hatırlad kları halde bazı 
şeylerı <;ok unuturlar. Bazısı biı 
defa gördüi:"il bir adamı hiç unut
maz, h<!r gördüğü yerde tanır 
bazısı da aynı yüzü birkaç defa 
~ordüğü ha.de hatırlamaz. Bu 
adam1 arın heı ikisinin de hafıza 
sı iyi olabilir. Fakat aynı yüz 
veya aynı vakayı birinin unutup, 
diğerinin hatırlama.smm sebebi 
şudur: 

Her bırı <lı kat ve hafızasını 
a:rrJ ayrı şevler üıerınde topla 
mrş ve ınerkezile t•rmiştir. :'\1e. 
sel5.: Baz l<ırı ma"':ıl ve kücük 
gülün,. hiki ye v va fıkları iyi 
m haf 'za eder ler Her vcı::ile ile 
haf za arını vokh ·arak biri· 
ni çı'·arır ve ctrm'::ı.rmdakileri 
gı.il<idrur, e;:!endirirler.. Bazısı 
da hikayeleri hiç hafızas nda tu 
tamaz da, kac:as nın hesabını ez 
be, den bilir. Demek ki unutkan~ 
Irk meselesi bir hafıza ve alaka 
meseleısidir. 

Onun için bir adamın hatırla· 
dığı şeylerle, nuttuğu şeylere 
bakarak, o adamın ahlak ve se
çiyesini tayin etmek mümküQ 
dür. 

Bir adamm hafızası, o adamın 
ehemmiyet verdiği şeylerle aıa... 
kadar olmadığı ~yleri gösteren 
en doğru aynadır. Büyük, kü· 
çük, hepimiz, birçok şeyleri, sırf 
unutmak istediğimiz jçin unutu· 
ruz. Yani bir şeyi unutmak iste. 
diğimiz veya o şeve karşı tama. 
men lakayt olduğumuz zaman 
sür'atle ve kolaylıkla unuturuz. 

Mesela: Evnizi çok seven bir 
erkeksiniz. Karınızın her arzu· 
sunu ve istediğini yapmak sizin 
için en büyük bir zevktir. Fakat 
bir müddettenberi karınızın siz· 
den istediği şeyleri akşam eve 
dönerken alıp götürmeyi unutu. 
yorsunuz. Bu her gün hepimizin 
başına gelen bir hadisedir. Bu.. 
nu sadece umıtkanhiun1?.a verip 
gecemezsiniz. Karı!lıza bu maze
reti anlatmak gü~tür Aksam eve 
dönUp efe göz göze ~idiniz mi, 
derhal sabahleyin siU!en isteni· 
len şeyleri hatırlar ve kızarsınız. 
Karınız ,sizin eve karş1 olan ala. 
kanızın azaldığına hükmeder .. 
Unutmamak için not defterinize 
yazar, fakat bu defa da oraya 
balanayı unutursunuz. Son · bir 
tedbir olarak yüzüğünüre iplik 
bağlar ve artrk unutmıyacağmı. 
za emin olarak evden ayrıb·~ı
mz. Fakat o gün de bin bir iş 
ve dert içinde yüzü~nüzc1eki İ-P
tik tamamen hafızan17..dan sili. 
nir. Akşam eve dönerken bu ip. 
liği görür, fakat neden bağladığı· 
nızı bir türlü hatırlıyamazsm'z .. 
işte o vakit evde ka"'ta başlar .. 
Karınız kendisini artık sevmedi· 

OÇ KÖŞELİ ŞAPKA 

Tam lhu sırada yoldan na.zikine bir mukabele ile di· 
ğer bir anırma işit.ildi. 

Değirmen<"i "şaııkının hakkı var, tam bi7.e gore' dı.Ye 
düşündü: 

Bir hayvana itimat eden insan için, 
U::üntiilcr elli kat fazlalaşır. 

Bu dlişünceler içinde tekrar eşeğe bindi. Topuklariy
le !hayvanı kıstırdı. CC'Vap veren annmanın aksi istikame
tinde alelacele yola düzüldü. 

İşin garibi. iıpk• Luka3'm kendisinden korktuğu gi_ 
bi, diğer eşe1~ sahibi de değirmenci Lukn.stan korkmııştu. 
Her halde ya bir icra memurundan şüphelenmiş yahut bir 
serseri olmasından endişe etmişti ve yolun öteki tarafın. 
daki tarlaların içinden dört nala yol alınıştı. 

Bu esnada değirmenci düşüncelerine şu suretle de
vam etti: 

"- Bu nel lbiçim gece! Bu ne biçim dünya! Şu son 
saatlerde ne biçim bır hayat yaşamış bulunuyorum. İcra 
memurları vazifelerini pezevenkliğe ~evirdi. Belediye re
ieteri namusuma suikastlar tertip ediyor. Ec;ekler anır
maları ic:ıbetmcdil{i zamanlarda anrr:yorlar. Şurda. göğ_ 
sümün altında. Allahın yarattığı revcelerin en asilinden 
şüphe etmek küstahlığında bulunan sefil bir kalb var. Ah! 
Ytırabbirp! Yarabbim! Eve çabuk varmam ve Fraskitamr 
sağ salim bulmam için bana yaroım et ... 

Değirmenci Lukas fundalıklar:n ve tarlaların arn. 
smdaıı yoluna devanı etti. Nihayet gecenin on ikilerinde, 
baııından daha ba;;ka bir macera geçmeden değirmenin 
büyük kapıc:ınn vardr. 

Fakat, Allah kahretsin! Değirmenin kap~ı açıktı. 

xx 
ŞÜPHE VE HAKİKAT 

ğinizı tahmin ederek size çatar .. 
Halbuki bu unutkanhğmız,n 

manası hiç de o değildir. Bunun 
manası sadece şudur ki, sizin a. 
laka ve dikkatiniz evle hariçteki 
~ıeriniz arasında payla.sılmıştır. 
Siz aynı zamanda birçok şeyleri 
düşi.!nmiy~ mecbursunuz. Gün • 
düz bütün dikkat ve alakanızı 
hariçteki işlerinizde toplam şsı· 
nızdır. Evi düşUruniye ve evin 
istediklerini hatırlamıya vakti. 
niz olmamıştır. Halbuki karım. 
zın işı voktur. Onun bütün dik· 
kat ve alakası ev işleri üzerinde 
merkez!eştirilmiştir. O ister ki 
siz de evinizin işini onun gibi dü. 
şünüp lıatırlıyabilmelisiniz. Bu
na ise ıml:fın yol:tur. Onun hafı· 
zas ı iyıdir. O her şeyi hatırlar, 
çünkü sızin gibi bin bir işle hafı. 
zasını yormı}a mecbur olmamış· 
tır. lrte ani a.mamazlık bura • 
dan do-ar. 

Hakkı Tauk Us 
l'Urk katramanııtınm bir deatllnı 
olan bu eseri bUtUn g-ençllk ve her 

vatanda§ okumalıdır. 

Fiyatı: 30 kuru, 
SATIŞ Y.Elc.1: 

VAKiT KUT'ÜPRANESt 

SOT: Vak1''m kupvnıarmı top. 
tayan daimi V AKTI okuyucuıa. 
nna ou eser yüzd~ 5CJ tenzilA.tla 
15 ku~a verilmekttdlr. rqra 
Jafı:nt • kuyucu:a.. mektupla 15 
muoıuk po&ta pulc g6nd•ruı., 1 

... ::~:.::':::::::~ ...... i 
KAYIPLAR 

13.9..9:11 taıını.nae nıınılJ olduğum 

cüzdan ıçlnJe bulunan b'.ltUn evrak.. 
lanmla beraber a.<ıkeı1 ve nutus tez.. 
kerelerimi nyi eyledlm. Yenisinin çı. 

,,ııı.ruı ;côrt 

• MJt'(I ı .ooı ıtraııa. ı OfK 

ı • * . ..ooe • 

Her kım olursa olsun karşın z. 
dakinın h"' llf'i sahada unutkan 
hang-i i~ford_ h~ rzası kuvvetli 
olduğuna ba' arak ahlfilPnı ve 
;;eciyesini tavin edebilirsiniz 

karılacagı cihetle eskisin r bUkmU oı. t{t!~· 

rnadığı lltn olunur. 1 -;" ıe yapılır 
Mesela: J{ ş yakla§ıyor. Kan. 

nıza geçen sene kaç çeki odun 
yaktık, diye sorduğunuzda tam 
cevap alırs:ınız, demek ki karınız 
o işe kafi derecede al!ka göster
m1ştir. Buna itimat ediniz. 

Edlrnekapı Kabrlye maballeei Tür. lı•••••••••••mrı:m•m•~--~~ 
be sokak 14 numarada Ml"hmet Ali 

Bazı kadınlar evinin en ince 
işleriyle alakadar olup her şeyi 
iyiden ıyiye bilirler. Fakat bazı. 
hrı da evlerine ne girenin, ne de 
çıkanın farkında bile olmazlar .. 

Bunlar tuvalet ve salon kadın· 
larıdır. 

Bir kadının ahlak ve seciyesini 
anlamak istiyorsanız evine gidi. 
niz. Evdeki eşyanın tanzim.inden 
hayatl!l şekli size o kadının na· 
sıl bir kadın olduğunu anlatmıya I 
kafidir. 

Evlenmek istediğiniz ~nç bir 
kız üç, dört ay evvel yaptığı el. 
bisenin parasını tamamen hatır· 
hyorsa para kıymetini anladığı. 
na hükmedebilirsiniz. Paraya e
hemmiyet vennil .. n kız, ötekine, 
berikine verdiği paralan Ullutan 
kız müsrif sayılır. 
Bazı insanlar vardlır ki arka. 

daşlarına para verirler, sonra ver 
diklerini tamamen unuturlar. 
Hatta arkadaşı borcunu ödediği 
zaman hayrete düşer, Baztlan 
ise uf acık bir alacağı on sene 
unutmaz. 

Bazı insanlar da borçlarını t> 
nuturlar. Başkalarına verdikleri 
küçük bir parayı senelerce hafı. 
zalarmdan çıkarmıyanlarla ufak 
borçları ç.a.buk unutanlar hayat
ta pek namuslu olamazlar. Fakat 
bazıları vardır ki ufak bir borcu 
senelerce vicdanlarını yiyen bir 
kurt gibi onları kemirir. Bunlar 
daima borÇtan kurtulmak ister. 
ler ... 

İsim hatırlamaktaki hafıza 
zafiyeti, insanlara fert nazarivle 
bakmamaktan gelir. Biz ekse· 
rivetle insanları kütle halinde 

Sotrtan. 

* • • 
36-646 numaralı ikamet tezkeremi 

kaybettim. Yenisini çıkıı.racağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 

&a,lım Ayet Ka1.kaa 

* • .y. 
Mektep hüviyet cllz.danımı zayi et. 

tim. Yeni.sini çıkartaca€;ımdan eskial.. 
n1n hUkmU katmadığı ll&n olunur, 

tktıat Faklllteslınde 272 Mec.lt 1A1n 

* • .y. 
Enez gllmrtlğtlnden aldığuıı 21.11. 

940 tarih ve 11 sayılı dahll1 ticaret 
beyannamesini ze.yt etttw. Yenlelnl 
tanzim ettlreceğimden eıklelnln hUk.. 
mU yoktur, Memnet Bekir Kara 

* • .y. 
lzmlr nutue mUdUrll!ğtıııden aldı

ğun nutwı kf.tıdım ile Ezlııe asker
lik ıubeslnden aldJlım ukerUk w • 
keremi za,.ı ettim, Yenllerlnl alaca,. 
~dan eeklleririlıı htıkıt1l )'Oktur. 

Tepebefı IUDaft sokak iZ No. da 
M~t otta <>-n Bafklıll teveUU. 
dü sn. 

düşünür, fakat ayn ayn fert ha. 
!inde düfü.nmediii.mi.men isimle
ri kolayl1kla hatırlıyamayız. 1 • 
simleri kolay hatırlıvanlar ekse
riya sevimli, h<>Ş sohbet insanlar. 
dır. Öğretmenlerden de talebe- 1 
!erinin isimlerini iyi . hatırlayıp, 1 
çabuk öğrenenler onlarla fazla 1 
m~ olan ve onları çok seven. 
!erdir. 

Bundan anlaşılıyor ki bir ada· 
mm aevdiklerini ve sevmedikleri. 
ni unuttuğu şeylerden tahmin 
edebilirsiniz. Çünkü herkes ehem 
miyet vermediği şeyi <:abuk u
nutur. 

M. 
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işitmişti.,. 
Bnaenaleyh kansından başka hiç kimse bu kapcyı a~ 

nıış olamazdı ... 
Fakat nasıl! Ne zaman? Ne icin? Bir bile ile mi? Bir 

emre itaat ederek mi? Yoksa zaptiye müdürü~ daha CV"' 

vel yapılan bir anl~qrnaya göre kendi al'ZUSU ve karariyie 
mi? 

Şimdi evde ne görecekti? Ne ke§fedıecekti? Xeooi 
evinde kendisini ne bekliyordu? Fraskita kaQmrş olabilir 
miydi? Yoksa onu kaçırmışlar mıydı? Ölmüş müydü? 
Yoksa rakibinin kollarında. mıydı? .. 

Değirmenci Lukas, hüzünlü hüzünlü: 
- "Zaptiye müdürü benim bütün gece geri gelemiye_ 

~mi he~aplamıstır .. oiye ~Ö'ylendi. Her haltle belediye 
reisine geri gclmemem ıçin kilit altında buiundurulmam 
emredilmiştir. Fraskita bütün lbunlan biliyor muydu? A. 
caba bu suikastın içinde o da var mı? Yoksa bir hHenin, 
bir şirretlik, lbir alçaklığın kurbanı mı olmuş bulunu· 
yordu? .. 

Bu hain düı;üncelere, betbaht adam, Mmah ki.iciik 
a\'lrdan ge<;mek için 1~ olan zamandan daha faYJa bir 
zaman sarfetmooi ... 

ı Jetffl' 
Devlet Demiryolları ve Limanları ş 

Umum idC\resi ilanları "' 
ır:.J 

--------------------------------~ . .;ıı~ ~ )1\:hammer. b~Je•l ( 1900) lira olan 1000 kilo sarı })al:, ~JI ti 
Çarşamb<l günU saat 1.Jl.ı.45) oJn•ı kırk beşte Hııydarpaşa allJ•~..# 
hillnde.il k•Jmisyol'! tarafından açııt eksiltme usulilc satın 111u~ 

Bu işe girmek is~' yenlerin ı 142Y lira (50) kuru~ıul< U ,.,, 
nat ve kanumm U.~1n ettıği ve-alkle birlikte ekSlltme gtııı / 
komisyona mUrııcaat:ıı.rı ld.zımjır. g-ıttııı'..ııaı 

Bu ~.e att şart.nameler kom.s:ı,;ndan parasız olarak dll (P--

Belediye S11Iar ldar esinden: /. 

Kemertilrgaz &oses• ile Mıı.ngılavn üzinimlz arasında ' 
de teslim edilmek 6at"tilc 15 m3 k&ldırım taşı aımacaktır.9 . .qtl 

Taliple!'in izahııt a;mak , e fıyat vermek üzere 22. '(.e-,;11 
gtinıl saat 12 ye kadar Tnk.sim,lıı Sırııacrvilerdcki idare ıııet 
servis. uıuraı·aat 'arı. (8211) 

t 

T. I~ BANKASI ~ J 
Kfiçüb Tasarrul hesapları 1941 ikra;,/ 
~~ • t Şubat, 2 Mayıs. J Aguaı.oe. 1 

t&rthlerlnde y:ıpılJr 

1941 ıkramıyelerl 
1 !ldet 2000 WıK • 2000.--i..lnı ~ 

• 

-~ • ~. ~ - ' ı 160 • - 1600.- .a 
·::~ • • • • • 1000 • - 8000.- . ~ • • • 500 • - 2000.- . iOO • ~~ Evin kapısı da açrktı_ Her köy evinde olduğu gibi, 

hurda da ilk oda mutfaktı Mutfakta kimseler yoktu. (). 
cakta mu:ı.zzaın bir ateş yanıyordu. Raf·n çengellerinden 
birinde yakılmış hir lamba asıh duruyordu. J b l D K l o.; dat1 : _,J 1 

Bütun bunlar ne demekti? Evin içinde hüküm süren stan u eniz omutan ıgın yj/',;>I 
bu olü sükCmetle, bu uyanıklığın alametlerini nasıl telif ~o01 % 
etmeli''di? Kansma ne olmuştu? Deniz Llsesı mcse.n&ka imı.ihaı.ma giren okurıa~raı -:> 'ıiJ ,ı(j) 

J ""'•tir . .AlAkalı okurlam; aeeıe lst&nbul Denlz~amut.an!Jll' ~ Luka.s ancak biraz sonra ateşin etrafTndaki sandal- ~ 
yaların arkalarına asılmış olan bazı elbiseleri görebildi. .J 

Gözlerini hu elbiselerin ü7Krine dikti ' J1 ı' 
!çinden öyle bir hırıltı geldi ki, bu !hmltı boiarna g 

takıldı. Sessiz ve boğucu bir hrrkırrk haline ink:li.p etti. Sa!ıibt: ASIM UB Basıldığı yer. VA- _..J 
Zavallı adam itoğuluyorum zannetti. 8' 

Evet, a<;ıktı! ~nuhla beraber o; evden 'hareket ettf. İhtilaçlı ve morarmı~ bir halde ~erl dttan fırlr. Umum n~riyatı idare eden: lltJ/ik Alı-" 
ği zaman kan~nmkapıyı sünn~cl..:...._ed~i~ğı=·n=i_v=e:.__=k=ilı=·u=ed~iğı~·-ni:.__ _________ __.:Y~ac;.:.:.::ak=m::.:=ış~gı~·b=iyLd=iL. ~El=l~e~ri=n~i~boğazına~====-~g~ötürd~·=-=~ü~·~ldam==.:.:......:el~bi~·~ee.=-----------------~~--------~----------~---------


