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~" ıı.., p lt'rlerde ı\nlrarada 
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Sovyet tebliğ i 
• 

Cc be bo:·onea 
harp mnanniüane 

devam ed~)~or 

Ruzveltin talebi .. . 
J Sovy;~t';;,üba 
1 yaa heyetile 

.. , 1\1~ hlahsnllni ofisi bu 
~\.'' )e.J.i bu lll rsır-.ı. elkoydu. Jil
~ ~"1.JJ. !.'Uk ktrnıs JIJ at 'er
~' 11 Ilı e iicretinc 'r. diğer 
~ 't\ 't. ~l'aflan ilin c eclcrek 
~ '~t b tılctı, eğer alım sa
~' 'tıtı ıq:l'akılmı ol .. nJdı bu· '1\, t'l<rtı, ~u mullaka on be<: 
\ '-~~ llirı · ulunacnkh. l\ln.ıılc: 
"-. 6to~ g~ U lhUkiir lıare'i<eti
~,t ~ ~ a.ııa.hı e)( nıümJ,ün olnıu-
11." ~Jiletin Ya lnız bUyiık er· 
-.;.>'Ilı ldta de değildir : sam. 
~il~ l>fr buğday "toku, 
~~ ıuıı.)·c~h\e toku yap~ı. 
>\ '~ .bfı." an bes_ . kilo pe!rol 
\~ b e reı ı t.anrdı,ı.,"lm 
~., k.: ~i.vı 1ri doğrudan dol:'l'U

Oclesay~uz eden 100 
Düşman geri milyon ~ttc;~ı d1ğeri kn.rı ı, üt-iin· 

~~ı a.Jnu '~ rt ile iic tc· 

'~';::' a·ı'~ak fçfn gltmI 
ı_tr ' el'd·. esnaftan hin :ıu 

atıldı dolarlık 
' b ı . 
~· o~: gi~ rkcn am•.unn 
'' R..~ trıkota.i cinsinden 
"''' lltı 1 tnn. 1 tanbula va
~,~ 1 

1Yatrnr daha hesııı>-

• -o- Bir mukavele 
Yemden 78 tayyare imzalanaı 

~ ~tılb t; oratı:ı a lmaktan tahrip edildi · 
•:~l\dığ' akat dönü te e' • 

~ ~ bi •rn dükkanılan yedi Moskova, 17 (ı1.A.) - Gece 
\'\ıi::._~1 " maı atmak ı tclince yarısı neşredilen Sovyet tebliği: 
~~ lo aldım. Meğer dört 17 eylülde kıtalarımız bütün 
~'~~rktıt n hep ini bu ara· cephe boyunca. düşmanla muan· 

~-;"tte11 •· nidane bir surette muharebe ct-
~'~"•s:ıe hlç bir münnsehe mişlerdir. 15 eylüldeki hava mu. 
\J-..11ıı11ıı bı~'ın_ı.san , c hr.r biri harebelcrinde ve tayyare mer· 
~~~ıa,.,11 ~koŞesJmle bulunan danlarında 78 dü~man tayyaresi 
~~ bır1~1 .ozlerl bir nokt.a u. tahrip edilmiştir. 25 t ayyarcmiz 
'&~lr, hlor ki lhtika- deni- kayıptır. 

"'4t. t lrn değil, miıthl> bir l\fosli:oua, 18 (A ,A . ) -Sovyet 
'ile,, istihbarat bürosunun tebliği: 

~ ,,,..,, ~n ' <tii. (i rln l • (Devamı Sa. h s1'. 5 de} 

~ eyva ıslah istasyonu gibi 

~ 

Rusya Amerikadan · 
lazım olan her şeyi 

alarak mukabilinde 

Maden verecek 
Vaşingto11, ( A .A.) - Ruzvel

tin tahriri talebi üzerine milli 
müdafaa komisyonu ile Rus mü· 
bayaa heyeti arasında 100 mil· 
yon dolarlık bir mukaYele imza. 
lanmıştır. 

Buna nar.aran, Rusya. 18.zım 
olan h~r şeyi Arnerikadan ala
cak ve mukabilinde maden vere. 
cektir 

Rusya hü:kfimetinc şimdiden 
10 milyon dolar verilmiş olup, 
isterse ayrıca munzam bir para 
daha gönderilecektir. I& ~b2e ve çıçek ıslah 

tas y 0 n ı arı k u r u ı uy 0 r ıtalyan gemilerinin 
Bulqar 

~~~d lıU3Uk<1er11 ~teyva b la h lııta .)Onund~ flıl.ln d lJ;lml .. 

S~ıa ~~e vilayet tarafın- meyva ıı:.Jah istasyonuna ayrıla. 
~~llh~llıı 1 en ıneyva ıslah is· cak arazi iızerinde faaliyete ge-

,~~ :n Yiilarda verdiği çeceklerdir. Bilahıre ayrı ayrı 
~~el'\>~lir ernnuniyeti mucip yerlere naklcdilecktir. Yeni ıs· 

ı ~ a. ~i· . liih istasyonlariyle meşgul olmak 
.._lı.litni il.h ı~tasyou olduiht ü1.ere bu işten anlıyan elemanla· 

\>lit ~i~~f <:ıc:ek ve seb7.e ra vazife verilecektir. lli arı da tesis edile- Buralarda yetiştirilen c::ebze 
~~-\>:111~leoive R . . T Ll.tf' ve çiçek fidanları, halka mecca. 
t~ cıkad cısı LAi ı nen veya maliyet fiyatına dağı-

tır <lırek~iflrlarl!- bu hu~sta tılacaktır. Her iki istasvon ya-
llı i erı ve1?11ı~i;. kında faalivete c-ececektir 

bavrallı 
altında 

Boğazlardan geçmek 
. istediği teyid edilmiyor 

Londra, 18 (A.A. ) - 1ngil.z 
hükümeti, Bulgnristanm İtalyan 
gemilerinin Bulgar bayrağı al· 
tında boğa.zlıı.rdan geçmek müsa
adesini istiyeceği hakkındaki ha
berler bahs:nde hiç bir teyide ma· 
lik değildir. 

Röyterin diplomntik muhabiri. 
bu hususta lngiHz noktai na:ınrı· 
mn ~ok sarih olduğunu söylemek
tedir. 

Bu noktainazar ııudur ki bu ma 
hiyette herhangi bir tc§ebbUs, 
Montrô mukavelesa.ncmesi hiiküm 
!erinden kaçamak suretile kurtuJ. 
mağa matuf bir ta.biye olacaktır. 
İngiltere Bulga.ristanla harp ha
linde bulunmamakla beraber, mih 
ver, Monlrö mukavelenames'nin 
gayri muhariplik hükümlerini ile· 
ri süremiyeccktir. Çünkü Bulga· 
ristan, halen, 1ngiltercnin en az 
iki müttefiki ile, yani Yugoslav
ya ve Yuna.nlstanla harp halinde 
bulunmaktadır. Bu şerait allında, 

( 1) ·amı Sa l ~fi. ·' r1P > 

ALMANLARIN 
SARK CEPHESIN

DEKi HAREKATINA 
AtTBtRKAÇ 

lNTiBA 
-·················· 

Alman tebliği 
Taarruz bareketlerl 

lasılasız devam 
ediyor 
--o-

Yeniden 110 
istihkam 

ele geçirildi 
~ 

Odesa limanı bomba
landı Mühim levazım 

depoları yakıldı 
Berlln, 18 (A.A.) - Alman or

dusu bnşkumandanhğınm tebliği: 
Leningrnt istihkfı.mlannın zaptı 

için yapılmakta olan muhıırobeler
dc biiyük muva.mıkıyetler elde e · 
dilmiştir. 

Tek bir piyade tümenine merbut 
müfrezeler hücumla l 10 istihkam 
ele geçirmL5lerdir, 

Alman hava kuvvetleri Kırım 
sularında, Dözel ndnsı açıklarında, 
Ladoga gölünde, Volşof nehrinin 
ağzında ve Beyaz denizde ccmbn 
3000 tonilll.toluk Uç vapuru batır
mışlar ve 16 vapuru dn. o kadar 
hıısara uğratmışlardır ki bunlardan 
büyi.ık bir kısmının batmış olııuı.sr 
muhtemeldir. Bundan başka Sov· 
yetlcrin bir torpido muhribi iki 
donizalt.ısı ve dort hücum bolu b:ı· 
tınlmıştır. 

Alman hücum botları İngiliz sa
hili aeıklannda torpito muhr.pleri
nin ve sahil muhafaza gemilerinin 
kuvvetli himayesi altında gitmek
te olan bir İngıliz gemi kafilesine 
hücum ederek ceman 25.000 toni
latoluk dört ticaret gcmisfai ba • 
tırmı la'rclır. lngiliz muhripleri ile 
muvaffakıyetli bir ııava.5tan sonra 
bütün Alman gemileri hasara uğ. 
ramak.sızın dönmilşlerdir. 

(Deı·rmu ~n A sii. A de ) 
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Birinci tasaı ruf bonolarının 
gördüğü rağbet uzerine 

YENiDEN 25 MiLY0'11 URALIK 
BONO LAR ÇiKARIUYOR 

Hasılatı milli mtidaf aa ıhtiyaç. 
larına karşılık tutulmak üzere 
iki ay evı,;el ~ıkarılan ~5 mil.)on 
liralık tasarruf bonoları çok kı
sa bir zaman zarf•nda tamamen 
satılmıştır. Ilal':ın gösterdiği 
fevkalade alaka dolay-siyle yeni· 
den 25 milvon liralık tasarruf 
bo11osu daha çıkarılmasına ka 
rar verilmiştir. 
Yenı bonolar, evvelki bonola. 

rın ı;artlarına tii.bi olacaktır Bo
nolar bir tasarruf vasıta ı ~ldu· 
ğu gibi bir de müdafaa vasıta 

iNGiLZ - AMERi
KAN HEYETiNE 

Molotof riyaset edecek 

Moskora, 11 (A, A.) -
l\lo kova radyosu bu sabahki 
n matında Moskovaya gele
cek İngıliz ve Amerilrnn heyetle· 
riyle müzakere edecek Sovyet 
heyetine Molotofun riyaset ede· 
ccğini bildirmiştir. Müzakereler
de başkumandanlardan Voroşilof 
da bulunacaktır. 

16 yaşından 50 
yaşına kadar 

Bütün Rus va taııdaşları 

Mecburi talim dev
. resine tabi 
tutulacaklar 

rraz •. q 1ı üncıide) 

s•d.rr. ~·eni serınin öe büyük b r 
alaka ıle karşılanarak kısa b'ı 
~an içiı.1de biteceği tabii gö. 
ruımektedır. (R<tdt10 ga:::ctesi) 

KA l N LAYİHASI 
MECLtsE SEVKED1LD1 

Anka ta (llıı~·ıı:;i) _ ~1illi rnü
~afaa ihtiyaçlarını kar.::ılamalt 
~zere satışa. çıkanlan 25 milyon 
lır~ık tasarruf bonosu :hakkın· 
dakı kanunun 50 milyon liraya 
çıkarılmasına dair kanun lii.yiha • 
sının alakadar encümenler tara
fından müzakeresi bitmiştir La· 
)~hanı!1 meclisin bu tatil d~vre
sınc gır.neden evvel umumi he. 
yette müzakeresine ba§lanacak
tır. Yeni layihanın bir maddesı· 
ne nazaran bu tasarruf bonoları 
umumi ve mülhak bütcelerle ida· 
re edilen daire ve müesseselerle 
vilfıyet hususi idareleri ve bele 
diyelcrce yapılan arttırma ek: 
siltme mukavelelerinde 'satış 
kıymetleri üzerinden teminat o· 
tarak kabul edilecektir. 

Ll) ihanın müzakerenin ve ka
bulünden sonra bonoların önü. 
müzdeki ayı ilk günlerinde sa
tışa <;ıkarılacağı tahmin olun· 
maktadır. 

iRAN ŞAHI 
RIZA PEHLEVi 
Feragat

name 
neşretti 

---0-

t randaki Alman aileleri 

Türkiyeye geliyor 
J.omlra, 18 (A.A.) - B.B.C: 

Sovyct kıt.alan Tahrana girmiştir. 
P..öytcr ajansı bu sabah buna. dair 
bir tebliğ ne!P'etmiştir. Y cru Şah 
Mehmet Riza Pehlevi dün parliı • 
mento azası knrş!S'lnda kanunu e
sasiye sadık kalacağına dair nnd 
içmiştir . 

Mültefik'ere teslim edilen Al • 
manlnrın ailelerinin Türkiyeye ı;ıt 
meleı ine müsaade edilmiştir. 

1 ılırnn, 18 (A, I\..) - Pars nj:ınsı bil 
diriyor. 

ıneunmı Ro. ! .(/ii. ~ de> 

iZMiR BEL EDiYE REiSiNiN 
iNGiLiZ SEFiRi 1E CEVABI 
"Türk - İngiliz dostluğu, her illi milletin gönülle

rinde !öamimiyet ve hayranlık his-
leri h~linde filizlenmistir .. , 

fYımsı 2 ncidc> 

Musikimizin atisi bakınundan mühim bir karar ------ ... ~ ---- ..., ~ ..... --
I< ons er vat u varda alaturk a 

müsiki de öğretilecek 
Konservatuvar icra heyeti ta

rafından önümüroe:ki ayın yedi· 
sinden itib:ıren tanınmış Şark 
mu ... ikisi bestekariarının eserle. 
rini muhtevi yedi konser verece
ğini yazmıştık. lcra heyeti kon· 
serleri hazırlamak üzere her cu· 
ma ve pazartesi günü muntazam 
parovalar yapmaktadırlar. İlk 
konser Harnami zade İsmail De. 
deye ait olacak ve yedi teşrini
evvelde Taksim gazinosunda ve
rilecektir. Bilfıhare her ay birer 
konser olmak il7.erc diğer kon 
serler takip edecektir. 

Öğrcndiğimi1.e göre Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel konser. 
vatuvarda alafranga musiki öi{
rctildiği gibi alaturka musiki d<.! 
öğretilmesi için bir şube a~mayı, 

fDevamt Sa. ! sil. .l de) JiomM'nııtu\ıır lcra Jll'.}Cti 1\7.ntarı. 

1 
1

ı1·, 1 , , .. ;,; ı 
,, '1"' ·' 
i ! ' ~- ,, 

' 1 ·. :·~· 
.. ~. 1··'!:.~r· 

1 •f \ ı , ... ~~ .. !' 1 ' ~ı .... 

•Hı t•r1iı:t/3 



- VAIU'!: l!l11 

1izmir ue;ediye · reisin·n :n iliz sefirine cevabı ,anayi Hayatı: 
r-• •-• .. •aaa.-n za:b 

En u~\rimizde 
Finlandiy& 

bisikletçileri 

-~ 
ingil ereYe S 

işç · ihti acı 
er cyte olduğu gib teltnlk haya. 

da da propaganda er.. b:ı§ta gelir. 
r h:.ıngi blr fşln istlnatr,tı.hı propa_ 

d ıısc rnuvaftaki~ct o nlsbette 
r ,1ıı ve çok büyük teragatıo 

mUtcvakkıftll'. Fakat bu hu· 
:d propagn.ıoıı. olzC:c rcl:.o.betten 

te vık mahiyetinde olmalıdır. 
nUz rekabet fabrika.omruz haya· 
mevzuu ba.hsolnıamnkla berabcl 

lzmir. 18 ( A.A.) - Dun ak. 
şamki ziY3-fette İngiliz büyük el
çisinin nutkuna cevap olarak 1z. 
mir bdediyc reisi Behçet Uz aşa· 
ğıdaki nuth.'U söylemı§tır: 

etmektedir. Bizden mü bay a et· 
tiğiniz Uzüm, incir, tiitlin ve zey. 
tinyağı gibi mcva'3ın mühim bil' 
kısmı mıntakamızda yetişmek 
tcdir. Nihayet büyült Britanya 
hiikıimetinin de iştiraki;1e değe· 
ri bir kat daha artan ve bizi her 
sene bir Rrada toplıyan enler. 
nasyonal fuarın lzmirde kurul
muş olması İngiliz • Türk dost· 
luğunun böyle canlı tezahüı·lerL 
ne vesile teşkil ettiğı için ayn 
bir sevinç duymaktayız. 

Bu vesile ile şu ciheti !bilhassa 
kaydetmek isterim ki yakın bir 
mazide memleketimizde yaptığı 
seyahnti Türk milletine çok sem
patik tesirler bırakan muhterem 

tinin her şeye rağmen insanlık 
ve medeniyet i~in cnll§tığım~ 
güzel bir misalfdlr. 

Ekselans, tzmiri teşrifinizle 
burada da. kuvvetlendirdiğiniz 
samimi ve dostane hissiyatı he
pimizin yüzlerinde ve gözlerinde 
görüyorsunuz. Sulh ve sUkCın se. 
nesi olmasını candan dilediğimiz 
1942 senesinde de siZleri burada 
aramızda daha çok inkişafa rnaz.. 
har olmuş dostluk duygulariyle 
selfunlamak bizim için büyük bir 
bahtiyarlik olacaktır.'' 

. 
GazianteRte 

Bır Şovyet 
demiryoıu 
merkezini 

iŞGAL ETTi 
lltıl&lnkJ, 18 (A.A.) - Fin14ndiya. 

lılarm bjsikletçUerdcn ve mOgcUA.lı 

bofif hUcum ara~larından mo.tqck. 
kil olan sert cllzi1tnmlar .. §fddeW bir 
muharebeden soı:ı.ra J)flk mUhJm olan 
Syvaeri demiryolu mcrkeUni f~a.l et. 
ml§ler, birçok esir alır.I§iar ve maızc. 
mo iğtinam cylendşlerdir. 

yapıları, 
om ardııııaol 

~es;rJ ___ ...# ,.., 
P-: ... t"' 

Ot1avn, 18 (A./t..) - ııeredtll tJ 
,-ekili Makcnzi Kfng, ~ ~ 
dctındcn sonrıı ırat . -4 
nutkunda söyle de~· ~ 

Jki ırenedir devatıl ~ut ' ... il' 
sonra lngntcrc:nln, b'.I : ıı,er ~ 
kadmlarmda erkeklerin t ~ 
dan ziyade azim ''e !i~ ,!' 
tedir. ı.aııJfl"1....l I' 

Faluıt zannıma göre y11w, ~ 
rdan memlekete ithal edilen blr. 

k Y3 ve mı:.Jzeme üzerinde dtlill. 
'C değer. Netekim mensucatı· 

d W memleket <!ııhllinde, Av
Pil sal!ı.rma kada:- nlltuz ettlgi. 

m mnunlycue gördUk. Burada u_ 

Ekselans, lbjzi bu akşam bu 
zarif ve itina ile tıazırlanmış sof. 
ra etrafında ve derin bir sami 
nıiyet havası içinde toplanuş bu 
lunmanızdan dolayı si?.e ayrıca 
teşekkür etmek isterim. Cumhu· 
riyet Hilkfunetimizin hususi ala. 
ka ve yardımlarına mazhar ol~ 
rak her sene lzmirde açılmakta 
olan Tür.kiyenin yegane enter 
nasyonal fuarına dost Büyük 
Britanya. hUkQmetinin bu sene 
daha geniş ve alfl.kalt bir tarzda 
iştirakinden duyduğumuz c;t'vin
ci burada tekrarlama.le benim L 
çin sevgili bir vazife teşkil edi
yor . .Baruı bu münasebetle de bu 
iştiraki kolaylaştırmak hususun· 
daki mesailerinden dolayı bizzat 
ekselansınıza, Lord Karlayl'la ve 
İzmir genel kon.solosuyla diğer 
arkadaşlanm.Y.a. tekrar te§ekkUr 
etmek fırsatım hazırladu~ı.ruzdan 
çok memnunum, 

ve sevimli hariciye nnzmnız ek- Boyabad hakimi sokak 
aelans Eden'in 1941 lzmir ente~ ortaamda 0 .. ldu·· rüldü 

Ke~if tayyareleri, Altıı3Jl bataryata
nnm Kronstadt'e ka.r§I yo.pmakta oı. 
dukla.rı endahUarm pok müessir ot • 
duğunu bildirmektedirler. 

buriyctindc bulunduk:s.tJ ~ 
ğtrdır. ııırıtı ,P 

Makenzl King, ınb6 tın eo1' .... ıJ' 
da yapmıı olduğU iaııtU'5 b,-# 
hiş, olduğun:ı ve görülell bCf ~ ,ı ı. 
ınıı.zlye ait olmakla bo.'lrıL 6'teto' 41 , 
daha neler "lııblleceS".ııi ~ urd~ 
tibarilc pek ziyade d~ll§ttt':Jl'lı:tır 
makta bulundtiğullU ıöY 

nas:ronaı fuarının açılması mü-rla durm.ıınız.ı icap (ltUrcn laarm; 
l hayatımıza tc§Vlk ed!c! Ye bDbaa· 
sanat ok•ıl ve ya.ratılmnsı zaruri 

ak.,am lmrslannn. JuırıJı al4.lıa 

andıracak ma.htyette yapılması icap 
ea ne~yattır. 

oplma billyonız; ki, ~ aezıellk 

ye cahlp olan .eaııat okullanmız 
yet mub:ıscooı hu;m...'iycler! tara.· 

dan verilen sadaktı De fakir aile ço
L:ırmn bir §cfkat ve ynrdım yuvan 

hlyetlnde idi. CUmburiyet h~ 
ti bu acız: içinde kıvrnn:uı mllcsse· 
rJ m!llll 11tırdl; onlnra lAyllı: oldu· 

Bu iştirak veciz bir surette 
izah buyurduğunuz Türk - lngi. 
liz mütekabil dostluğunun her 
sene daha .kuvvetle ' ekrarlatan 
bir nişanesini teşkil cttit;ti için 
bizim n:ızamnıma ayn oır kıv
met İ.8.31yor. Filhakika Türk · 
tngiliz dostluğu her ilti milletin 
gönüllerinde yerleşen s:ımimiyet 
tesiriyle çok yakından tanıdığı 
günlerde mütekabil hürmet ve 
hayranlık hisleri halinde fıHzlen· 
mi~ir. Bu dostluk her iki mille
tin biribirine <:Ok mü.5abih mert· 
tik ve açık kalblilik halctlt:rinin 
yardrmına dayo.nmaktndır. Bu 
baknndan Türk milletini İngiliz 
milletine daha. ynkrndan anla· 
mak üzere hUk\ınıetinizin sarf et
tiği mesaiyi ve i:m meyanda Tür!< 
kültürünü, Türk kitapiannı İn· 
giltere dahiJinrle tamim etme hu· 
susunda göstc:ilen ~1,tı.kayı siz
den işitmekle cidden ~üyük bir 
haz duymuş oluyoruz. Tilrkiye
den yalnız bir diplomat olarak 
değil, kendini yabancı bir mem
lekette hissetıniyen yakm bir 
dost sıf atiyle bulunan ekselnnsı
mz memleketimizde de lngiltere
dekine müşabih m!'Sai ve faali
yetlerde bulunuldu~unu m<t~
bndc ('lmis olacaklardtT" 

nasebetiyle radyoda söyledikleri Gaziantep, 11 (Vak1t) - Ge
cemilekar sözler bilhassa. biz Iz-- çen paazrtesi günü burada mü. 
mirlileri çok mütehnssis bırak· essif bir hadise olmuş, Arkık kö
rnıştır. Harici ticaret nnzırınızın yünden 15 yaşında Mustafa is· 
ve Britanya endUstri~i fcderas. mind.e bir genç Boyabat hukuk 
yonu ile ticaret odaları birlikle- hakimi Tevfik Çüç'ü sokak or
ri ve sanayi ve ihraç heyeti iş 

1 

tasında tabanca iJe vurarak öl. 
komitesi reislerinin ~ne bu mu- dürmüştür. 
nasebetle bize göndermek lUtfun· Akşam üstü saat 16 radd.elc
da bulundukları mesajlardan do. rinde §e}ırlmizin Suburcu cadde
layı da fevkalade memnun kal- flinde Gamlı kahve karş:sında 
dık Türk • İngiliz dostluğunun vulmbulan cinayet şu ı;;ckilde ce
böyle çok samimt bir hava ya· reyan etmiştir: 

Milaltıhkem mevki. infUAklar yUztln 
den duman içinde ve bataryalan nrtık 
ate, edememektedir. Limtın mmtaka .. 
sında büyUk yangınlar ka.ydedllmek • 
tedir. Kroruıtadt'dn olan Sovyct harp 
gemileri. §imdi mn.sta.hkı;m mevki ile 
Lenlngrad ıı.ramnaakl a!:ıklarda mevki 
almııılardır. Bauka bir taknn gemUcr. 
de Kareli berzahı satıUlc.'ine ynkla;ı
mak istemekte lseler c!e ınuvattak ola 
mamaktadırlar. Bu gemller, Fin be.tar 
ynlan tam!mdaıı tarı:IcdllmektedlrL 

• * ., -01< srı;;, 
Londra, 18 (A.A.) - ~)Jı'~ °ti' 

yanm halihazırda şıcıdetıl ıtı~ 1 
larııııı maruz knlmad.ğ:f.S ~ 
ceren Tayınıs gnzctesl. tıs ~, 
gunlan ynzmaktndır: crU11 Jt r'' 

mevkil vere~k mezu.-ı.ıarmm dört 
ta tere.han aranmalannı temin 
Fakat C3kl zllmlydınln maalesef 

nz halk arasmda allinmJı olmadı
m görmek gayet tabitdir. Eğor 

mlekettekl Jloolorle sa.cat okulltırı.. 
devam eden talebeler araamda b!r 
kayt'::;e ynpılacıı.k ol\;nıa göıillUr kl 
daki ıılsbet azamı yllzde 8 dir. 

rattığı bir muhitte bu unutulmaz Boyabat hukuk hakimi olan 
nezaket eserlerini hatırlamak ve Tevfik Güç, Anteplidir ve mezu.. 
hatırlatmak aynı zamanda da bu nen burada bulunmaktadır. Hft
çok muhterem zevata huzuru. dise günü caddeden geçmekte o
nuzda teşekkürlerimizi tekrarla- lan Tevfik Güç'ün önüne birden· 
mak benim için ı;evgili !bir vaiife bire çıkan Muzaffer, müdafaaya 
teşkil ediyor. zaman kalmadan tabanca ile a. 

Finler tarafmdan eatr eallml§ olan 
btr Sovyet ~rbayı Lcnlrıgradda blr 
mUyoıı asker tahşlt edJlu:ıfs olduğunu, 
mUhlm miktarda tank ve Baltık filo. 
l!IWlun Lenlı:ıgrad Umanında tecemmu 
etmek tızere olduR"uDu 9!t bura&& her 
çapta mUhtrr. m~ktarda top bulundu .. 
,ğunu beyan etmiştir. 

Dll§man, ba\"B kU'~eU j&yilt ~ 
ya kullanmağn ve orada tilyıı; r>" 
meğe mecbur oıma.saYıl- ı:ıı# 
yaya ka.r~ı §lmdiye k~d$l' 
okmları yapmiji! oınc.:ı.kti ~-~ 

ıırıııü# -.~d' 
l.>Uşmarun fyl tnliın g eııeldl'r 

le.rı halen Rusya rnub"1dlt • ~ 
baro kıl.ta llltirak et.ınektf ıt~~ ııı"' 

l!"'ilhnklka, dUşman h3
' ~ 0\ffJ 6ft 

rl garbi Almıı.nyı.ı.dn el.<tı ııJ.$1-P~eJll' 
uı beraber ou m.ıntnkıı ~d,!ıı' p 
tıa noksan bir ~ekllde ıııtıur'~ıd tfl 
mektedlr. Bundan bnfk~ 8' ~. 
mnn havacıları da 1ııl~)111:! 
görmUa olanlardandır. '.l'tı ~~ııı · 

mleıı:etin müteaddit v'.lAyoUerlnde 
un:ın dokuz s:uıat olrulunun Azamı 

il g çmJyCD b!r ~Mllk mezun 
muiylo momlekotln bu en bUytlk 
yacı beslenemez. Bir tarn!lan bu 

e gtlndcn gllnc bUyilrken d!ğer 
tan devlet kapıt;:n11zda mUn· 

daktilo istl<lın cıına. J(lzlercc ll· 
ezu:ıuna tcsadllf ecll~onız. Halbu

gençl te klrtuıye V.l murakabeci_ 
n geçtığlnl, onlnn fabrika ve ma· 

mlzııı bcklcdlğinl, ancak lstlk· 
nnl bu 6elillde c'dc cdc:cekJerlnl 
tm le icnp eder. Bu hususta alrii. 
ı tcap ed~ careludeıı en mUhlm_ 
şudur: 

S3nat c-kul mezunlarımıza yed k su· 
ık v ı barem h kltmı temin 
ek . Bu takdirde r;cnçliğl teşvik 

:ek ve btıytlk bir hakkını d& tanı· 

ol cağız. 

at oku!larımızm ntrrcttlği mec. 
atar ben!lz kendi muhlUcrlnl qa.. 

k gençlik ve Lşçl arıısma maalesef 
lmam trr. 
!bu oö.1le bir vey birkaç değil 
rce m cmua ve kUçUk mikyasta 

:ırm memleket dablllnde her 
mr h'illk elındP gl5rtllmcs1 IAzımdtl'. 

•" 

t v a ıuuıt okuUarınm lstikba· 

tın lilr.ımdır. 

vle b r te cbbUsle ~aınız mcmlo
ı:ıat f'krlnl n ılamnkla kalını.. 

• ayol zamanda mllll lstlhsa. 
kkında, ıkaz eGerek :ınllleU 
vlk ve hUk!ımctln bu uğur 
Lı ı t:rllk d" edeceğiz. 

Cu:rnh ırly Un mllletc E-D btıyUk he· 

ltngiltere ile Türkiye arasında · 
ki kültürel ıteınaslatda ôlduğu 
kadar iktlsadt münasebetlerde 
de lzmir, iftiharla söyliyebilirim 
ki, hususi bir mevki işgal 

Ekselans. medeni alemin ge
çirmekte olduğu buhranlı ve ıs
tıraplı safahatı dikkatle ve üzün. 
tU ile takip ediyoruz. Temenni 
ediyorus ki' 20 nci asır medeni
yetinin vUcuda getirdiği eserle· 
ri gene kendi vasrtalariyle tahrip 
eden bu harp af eti en ya.kın 7'<1-ı 
manda nihayet bulsun ve insan. 
lık yeniden saadet ve refaha ka
vuşsu. Cumhuriyet hükO:meti· 
mizin karşılıklı anlayış ve dost· 
luklara istinat eden is~bctli siya... 
setipin mesut ~ticesi ole.rak et
rafımızda. barut dumanlan belir
diği bir zamanda tam lbir sulh 
ve emniyet içinde bulunan mem· 
leketimi7..de bizleri normal İ61eri. 
miz başında görüyorsun~. Türk 
hüktlmeti çok vdiği. .aziz · 
lönü'nün etra:fmdn yekpare ibir 
~lik kale halinde toplanmış, o
nun gösterdiği yolda her zaman
dan daha büyUk bir iman ve he
yecanla dinamik gayretler sarfe. 

diyelerlndcn biri olan yeı<! harflerı.. I derek çal!şmakta ıce lzm.ir cnter-
ınizdcn bu uğurd:.ı !Butndl" etmek bize 1 nasyonal fuarı gim yalnız bizim 
düşer. Bu fnkıltlp saycsl:r.de yUksck için değil bütün insanlığa fayda
Allmlcrimlz kadar okuyup yazmak 1ı olacak medeni eserler ve ha.re.. 
kudretini h:ıiz olan fııçflerlnıJ.zi mes. ketler yaratmaktadır. 
k:klerlni altlkadnr eden me:vzuicı.r Qzc· 
rinde, nruayablleccklcri oekllde tenvir Tarihlnin engin deri~l<leri i
etmck atncaıtınıız adıma bUyük yar- 1 <;inde istiklfil ve §Crefi için en 
cınndır. ı zorlu mücadelelerin ıstıraplarına 

İ§Çi bidayette bu i§C yabll.ncı kala. katlanmaktan yılmamış ve bun
eaktır. Fakat meccıınen t~vzı edlle<:tık }ardan daima vüz aklığı ile çık· 
mecmual:ırm bu kütlenin bidayette mış olan milletimiz yaralarmı te. 
yUzde ıo unu bile a!Akadar etınesı sa... davi etmekte, yanan yurdunu i
nayl hnyatımtt için b!r kazanç oıa. · mar ve ihya etmekte de büyük 
cnkttr. tcnbmda Cumhuriyet ı:çlslnin muvaff aktyetler göstermiştir. 
eeve seve aer ny biı' miktar parayı Bunun bariz bir delili yakın bir 
bilgisi uğrunda terkedeceğlnden §ilp- tarih devresinde büyük bir kı:smı 
he etmiyoruz. Bu mccmı:al&rda kıy. yanıp harap olan ibu şehrin yep
mctli igçllerlmWn !otoğrnflannı bas. yeni ve modern lbir tanda yeni· 
mak bu ztımre arnsındıı. mcalcklertne den kurulmuş olmasıdır. Niha.. 
kar§ı teşvik mahiyetindr oıacoğmc:'lnn yet bizi bu akşan} neşeli havnst 
derin bir a~ka uyandırncaktır. i~nde bir araya. getirert bu en-

Ali Hayda1' Seymen 1 ternasyonal fuar da Türk mille-

teş etmiş, ilk klll'§Unla yere yı
kılan mumaileyhin başına iki el 
da.ha a~ ederek kaçnuya savaş
mıştır. 

Maarif bahçesine doğru firar 
eden katil, köşedeki belediye zı· 
brta. memuru Hayri Kekeçlc kar
şı~49mş ve Hayri Kekeç derhal 
tabancasını çekerek katili teslim 
olmrya davet eylemiştir. 

llk anda.teslim olmakta tered
düt eden katil hii.dise yerine ye
tişen askeri inzibat memurları 
tnraf ından Uzerine tevcih edilen 
taıbancalan görünce silahı yere 
bırakarak teslim olmuştur. 

Derhal Jıadise mahalline yeti· 
şen müddeiumumi tarafından 
tahkikata başlanmıştır. Hakim 
Tevfik GU.ç ifade ~an ·ı. 
mUştür. 

Cinayetin bir arazi meselesin
den doğan iğbirar neticesinde i
ka edildiği tahmin cdilmektedır 
Katilin lbabası Mustafa da zan 
altına abnara ktevklf olunmuş· 
tur. 

Cinayet şehrimime büyük bir 
teessür uyandırmıştır. HMise 
hakkmda tahkikata devam edil. 
mektedir. 

&imen erkanıhar
biye reisi 
Tayyareden 
düşerek öldü 

Bii1..7e§, 18 ( A.A.) - Romen 
erkaru harbiye reisi General 
Yoa.uitiu, Tigua'dn tayyareden 
inerken 1bir kaza neticesinde öl
müştür. 

Tayyarenin pervanesi Genera· 
lin başını vücudundan arınnış
tır. Mmnaileybin vücudu BUkre. 
6e nakledilmiştir. 

Bu harpte ilk 
defa olarak 

ROMAN iN 
BOMBARDIMANI 

iHTiMALi 
l.oodra, 18 (A.A.) - B. B. C: 
Kahire '.hava meydanına yapılan 

hava taarruzu milnMebetile bu 
5ehrin kucl.si mezar ve abidelerle 
dolu duğu qu ~~ltıenio. ciddi 
netle 1 r doğurnca.ği be an cdili
YOP. Associated Press ajansı, Ka. 
hirey~ hava taarruzu yapılırsa Ro 
manın bombardnna.n edilec~i hak 
kmdaki söziln yerine getirilmesini 
pek muhtemel görüyor. 

-~* 
Kahire, 18 (A.A.) - Geçen salı 

.sabahı erkenden Kahire mmtakruımm 
mihver kuvvetleri tarafu:dan bomba. 
lsndığınd:ın bahseden 11.'lmokattam ga 
zetesl bu ha1"ketln, Atfna ''e Kahire 
bombardım3Jl ed!ıdl!f talcdlrde Roma. 
nın da aynı nkibdc uğnyacağı hak • 
kmdakl İngiliz ftıtarra rağmen yı:ı.. 
pılmı§ olduğu1'1 tebarOz etUrmekte •• 
dlr. 

General Franko 
Madride döndü 

Madrit. 18 (A..A) - General 
Frnnko dün Burgostan Madride 
dönmüştür. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

.. eÇr.ıı ... er -tcsl, bundıııı sonra, ., 10ıı ~ _..ıH 
nisbe!le buglln mevcut 0 t rf. 
yetU bir tebcddlllc de i~~u"'-eılt :ıf 
btı da impaıatorluk ba''D ,J ~~ 
deki bU)Uk "88mızl ı,r.~~ 0..

tldlr. Bu no!ctaya te~ r01 
gaze~ §Unları l.lAvc e<W . ıe~ • 

""et .f 
lmparııtorluk bovo. ı:~3r ~11'1 

dU§mana yaptığı bU ıJtıll ntteJI!' ~ ' 
olmakla. beraber hnteıı;ı! ede~ 
mlzln yQkllnU acilen rııı ,J' ' 
cok g!'bi dcğlldlr, Bu ~ı.-uıl~eı:e!ll ~ 
kısa bir mUddet za.rfJDda aıııı1 0<" 
mez. Hiç ııUpheslz ~or .,-e ~~ 
l.m&lAtmı bet.sata uğr.ııt.ı> ~· ~# 
sala yolla:rını çok tz'şÇ ed r ~ ~ 
umumiyet itibarile bu ak~ı-Olel'I ,tJ'_ 
Almanyanm lehine g!bi gı;tJı,ıP f 
f8tih8a1Atmı ıara!ımızdaD ~ ~ J"' 
mckte olan uzun vadell t!t eP ıP1~ 
no harp lmalll.tı muvozcn tı!J:s"' ı,pf' 
hlml.ze tebdil edebilecek 

118 itıl~ 'Jf 
Aynı gazete bundan sonı1' ~ 1 
luk hava kUvvetıerınln " 81et ~ 
zandıkları faiklyct do l: ~ 

Tayınl.s ııa.vc ediyor· e ıı ;j' 
Ancak bir sene evvelJdD ıııı tt_,ır 

ıch!.mlzdo lnkt§at eden buıoıı ;ıı11'~~ 
dUller bizi mllbaJAğnl~uııe~ " 
sevkotmcmelldi. Bu te ~ 4e oı•tY 
ı..rm dalml olarak JclliJ!l ~t 
<lcccğinl dUşünmemlz bir" ta'' 61 
ğı kadar blzim için tııhrl1' ~ 
bilir. il~~ 

BUyUk Britanya prlt oeP,ı~ "' 
rnab:cmesl aokta.mJl(lan bt~ 0 ' 
w dll§m!lllm kuvveucrtnl t ett.ıtl ı9' • 
diğer ccpbel~rl M ınldŞ11

1er rtP 
mck tçtn fcvknlA.de btnıı.le 
ğa JnCcburdur. 

t 

'
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REı~~-~ Ü M c ~ A . n o ~EF;~z~~METI 

da.ha şimdiden yorgunluk hissediyor. ı;ıı 
Hayatın dönüm yerlerinde du_ı:tlf pJı' 

rar verebilmek ne güçtür, ne güçtur • 111ııf 
met Dündar vaktiyle bir kitapta mı ok"" bit 
tu, birisinden mi işitmişti: Evlenıne~e 
hamle ve heyecan meselesidir, bir ınll rı'tıı 
me ve mantık işi değildir. Selma To_'11 ;ıfl' 
seviyorsa hiç. bir şey düşünmeğe "~t~ide. 
kan ve kudret bulamadan sürüklenıP ıcstt\ 
cek, lkadını alıp evlenme memurunun iJ'I 
sına çıkacak ve her şey olup bittikt~J1~j· 
ruh ve iki madde biribirine kenedleıııt ıit'1 
ne bağlandıktan sonra hayat rastgele. t~J1e ,. 
olunacak, yahut hayahn kendi !kendi:1•11 

'111'' 

kısı bu i,e icap eden nizamı vereeekt!: uııe' 
dem ki oturup kılı krrk yararcasına d~trıt11' 
biliyor, Selmanm lehinde aleyhinde h.0• jçİfl 
ler veriyor, böyle bir izdivacın keııdıs~ıırı' 
faydalı mı zararlı mı olacağını hesap ,,e. 8~\: 
tığın ölçiisiine vuruyor; şu halde bu bır 

1 iulasa. bir sürü halledıüneğe muhtaç 
n ~ lel 

O işler ki Ahmet Dündar keneli kendi· 
ne ne kad.:tr düşünse bu suallerin hepsine
rden cevap vermeğe muktedir olamaz. 
lma T umrulla Bursada geçirdikleri bir 
fta sadece biribirlerinin maddi ve manevi 

uviyet ve • ahsiyetlerini tanımağa yaradı· 
t" bal için esaslı karar istiyen hiç bir i i 
nu mndrlar; şu halde tekrar buluşmaları 
b basa verip ciddiyetle bu meseleleri ko
\ ıru lan ıcap ediyor. · 

Ahmet Dündar muhakemelerine devam 
k bu noktaya gelince !kendisini Selma 

umrulun kocası olarak düşündü. Ve bir an 
..1.... eytoni bir reftar ile yanı başma ka

kulan güzel bir hayalin omuzundan 
y ma su sözleri fısılclodığmı bir kere da
" tir gibi oldu: 

- Genç, münevver, güzide. istikbali 
r '· ve güzel bir erkek bu köylüleşmiş 
la mı evlencc.ek ~ 

Bu ses bir noktada: haksızdı; Selma 
rul öyle denildiği gibi b~sit, alelade, ip-

• ve köy)üleşmif bir kız değildir; fikir 
eti meydanda, mektep tahsili ile kalmr 
..,,. kendı kcndisiı:ıi.P-kutan, okuyan bir 

dm ... 

Ahmet Dündarm omuz başından bir 
Mefisto.f eles edasile söylenen cümlenin yan
sı yanlış, yarısı doğrudur. Şimdi keneli ken
disine niçin itiraf etmesin, Ahmet Dündar 
genç. münevver, güzid , istikbali parlak ve 
güzel bir erkek değil midir 1 

Profesör Ali Ceylanın karısı bunları 
öylerken ne düşünmüştü} Genç, münev

ver, güzide, istikbali parlak, falan ve filfın ... 
Bunları geçelım; fakat .. güzel bir erkek,. sö· 
zü Ahmet Diindara bunların hepsinden de· 
ğerli, hepsinden sevimli ve bilhassa Semra 
Hanımefendinin ağzında pek sevimli geli
yor. 

Hayat sade nabızlan çatlayıncaya ka
dar çaJrş.mak, okumak, uğra,şmak, didin
mek, hırpalanmak, bir takım vazifeler yap· 
mak ve yıpranmak demek midir) 

Ahmet Dündann bu yasa kadar olan 
seneleri bir göl durgunluğu içinde, hemen 
hemen hareketsiz, dalgasız ve galiba da he· 
yecansız ~eçmiştir: gerçi kendisinde olma· 
yan eeyleri hayal etmek, arzu etmek, on1a
nn yokluğu hüsranile yanıp kavnılmak da 

1.6 SEVENGIL 

bir heyecandır; fakat hayal edilen, arzu edi
len. şiddetle istenilen şeyleri elde etmek yo· 
lunda bir hareket, bir hamle, bir atılış Ah· 
met Dündarm hayatındaki başlıca eksikliği 
teşkil etmiyor mu~ 

Durgun sular gibi durgun ruhlar da 
gitgide bulanır ve bozulur; Ahmet Dündar 
artık kendisini değiştirmelidir; yoksa bugün
kü 'hayat şeklı ve şartları içiru:lc, derin bir 
mahrumiyet ezası içinde, her zevkten uzak 
••güzel bir erkek., olmak neye yarar} Ve 
şimdiye kadar neye yaradı} 

Güzel bir erkek, heva ve huzuzat yo
lunda bir çok fırsatlann kendisine ikucak aç
tığı insandır. Semra Hanımefendi gibi ince. 
olgun ve erbap bir zevk sahibi kadın Ahmet 
Dündara "'güzel bir erkek,, diyorsa bu söz 
yabana ablmamalıdrr. 

Selma Tumrulla evlenmek, o zamana 
kadar sürüp gelen eade, basit, neyecansız ve 
düz hayatı yeni bir kıyafet a1tmda ve yan
yana iki düz çizgi şeklinde devam ettirmek 
olacak. Ahmet Dündar düsiincelerinin bu 
mer.halcsine gclinoe bu tarz bir y.aşayış için 

izdivacı ayılamaz' · • • 11'1 
Ahmet Dündar Selma T umrulu f 1~ılı~ 

sevmedi} Genç hekimi lmralımn )'8 0 
6ti' 

1 · · · d .. _ı .. oı1l gece erı ıçın e uzen ve onu ıssız a~··ııt 'e 
kUnu arasından alıp Pınarcık koY0 Jdı11' 
Bunı:aya götüren duygu nedir) Sadece _se}J'ı'lıı 
sesizlikten kurtulmak ve elde şimdilik rt'1' 
bulunduğu ir_.in onunla bir kaç laf kon°\ jc' 

içindeki voks,ızluk yarastnı tedavi etrr'e 
teği mi? 



. Vilaye~ate dün
ü ·a:opiatı 

MüteahhiHer<" benzin 

ithalatın kolaylaştmlması 
ithalat birlikleri tüccarların 

dileklerini tesbit ettiler veri leçek 

ı Benzin tevzii iFi etrafında dün 
15-:-25 e çılmr1lmasını istemekte- vilayette va1i \'C. bciediye rei!tl Tknret Voklileti, iUıa!atın ko

laylaştırılması iciıı ne gibi tedbir· 
ler alınması lfızmı geldiği etrafın. 
da fthalıit \'e ihrarat b ·rli.kleri u
mumi kii.t:pl:lğine sun! sormuştur. 
Umumi kiltiplik, Ve-kaletin emrini 
lthahi.t birlikler ne bildinnişti ... 
Tjca:rr.t Vekli.l<>tiııln t'mri üzerine 
ithalat brikleri idare heyetleri 
toplamırak taclrler:n dileklerini 
tescbit etmi,~tir. lthalit tacirleri 
>'ilzdc kar nlsbctlerin.i.n artrrılmn~ 
ın esa.,·ndn ittifak etrr.h; gib.dır . 
~r. 

clirler. • doktor LOtfi K·rdnrm ba.c:kan!I· 
Diğer taraftan '.ricaret Vokale· ğı altında bir top!rıııtı vapılmış.. 

ti itha!at i~Jerinl süriı.Uendirmeı. tır. Topınntt<'la petrol ofis müdü· 
için tetkikler y, ptırtmaktadrr. rü. fen işleri müdürii. vi'ıiyet 
Bulunan yeni ~ekle güre büti.in it nafia müdürü h:ızır bulunmuş-
hnlilt maddeleri ithalilt ve ihra· tur, Toplantıda müteahhitlerin 

1 cat birlikleri uU:umi kfllibiııiıı r : • İn.<;aat V<' nakil ifnnde ağır dnv· 
yascti altında, f fyat muraka:bc bü. randıkları, buna e "hep de \'C!!ai. 
rosu ~efi ve hli tün ithn!Cıt birlikle- tin benzinsiz buhınnıaları oldu 
rin'n umumi katip muav:inleri.ııdeıı ğu nnla.şılmı;t·r. 

mürekkep bir heyet tarafındo.ıı Müteahhitlere. yapıl:lcak liste 
tetkik edilip fiyatlandrrılacaktır, ü~e:-ine ben::;in tevzi edi!ecek-
Halbuki şimdiye kıı.da.r bu işi, blr. tır. 

ede Efendi konseri 
"lionı-Pr\':ıta\'ll• ,. m nlnturkn lcra he~ eti, "l>odc l'fendl Kıını.cri,, nl h:ı.

~ırlawış. A.,Jaruan Lı. rı, ornnm biİ)le büyük \'C \'erimli bir c:ılL<~nıa lle ini(\. 
dlğlnl lııitııılstll•. Uc"ltel•. her biri ayn n) n birer s3ll'ntkfir ola~ bıı be\Ct t • o, • 
art~k {ıheng\ıı Jmunın ı;oldlğlne inıınmı . 

Dede };fendi, '""''°' ınusJklml.7Jn gllıır.şldlr. \'c bu gılm k:ır ısmd;ı dn 
)an, n.rılayan rıılılıııın lmma5masm:\ lmlcAn tasan"lır odllenıcız. 

Onun bir eserini dlıılerltcn, nıığmol<"rin sliz.UIUo;linde, " l nn., mıinıtnz. 
lihengiiıde, m:llmmı. l•nşka bir revnıı.J• \'eren ~lr.rln r..lhl'Ji l'kt mda UlM 

ayrı lmdretıcre ı•rcr.,.ııız. 

Onun ı•ı;erlt•rlnde "lctll,, kad:ı:- "cüı . ., de s1iwlı11r, fJ..r bat.t.ı:ı, bir çl!)('l' 
gibi nçılır ,.c c•scr, ıı'<ü•.tesna blrdcmet hn.linl nlır. 

'•Dede., ye, Şarkın ''BethovM,. l diyenll'r nır. Bir dcrgfıh Jılırrt>tılnde. bir 
mahane nıcydnnın.:l:ı bu kııd::-ct n:ısıl doğdu? "a..tııl bu ııh h-etr l.n\'U'jlu r 

Rıı, hlitılr tıudııtl:ı:iyJe kın mnnmıız. 

(irrçi ı• ı,i l\ll'\!t'\"İ aslanelerfnln, birer musiki mel•teblnd!"n fnrı,1 yolrtu. 
Aınrl:ırın bütün G .:ıdla.n omlılrdan yPti lrlerdi. Fakat blltlbı bunl:ırln da 
Uı•ıknln htıyultlt:{'.Onli lznh edl'ID<')iz.. l.Hel~p. dergfth. lton enatnvur nllm 
)e' blrt'r tl;rctırıı ;\·t-rldir. Banlar in :ınlarn. rm• d<"rrtt'ğl ilfil"'f't.r. Dl'Mlar t <', 

dal;dan d:ığa hasara':< yürUrll"r. Asırlıırı C;ı~eyo çlğncy .. 7.n.nl:'.n~. umıle IDf:>l • 

u:-ın okurlar, 
Dede EfrndidC! Jşt«> bö) le bir hnl sn.Ilır. Onu, kendi )&rnttıfı rım hB\"ll'-, 

lçlnılr terennüm ctrrtt'li, 53zdnn ''" sostfn nz şey •ııtemez. 
Btzc böyle bir nrfls \'Bitte bulunanlar, elb,,tt~ ltcni11 ln·nıl'lerlni tatmin 

ı•ttfü1cıı oora, ıır:ı) 1\ çıln,·orlal'. ~~ EfPndi~ 1, onun nıhıınu s!\(! f'd"CN. uı>ta 
rl'ı•ıd1'•1 i'.ir.llyı•r('J;b:. HAKKI S"ClfA GEZGİN Dlin de madeni eşya ithaliıt bir· 

rği idare hc>yrtf toplantrsrnda hu 
birlik mensupları d:ı yiizde kür 
hoddin'n ~·iizdc 7-15 den yüzd.: 

tikler idare heyetleri yapmaltt!ı ı 
idi. Birll~e: i~n.re heyetl~ri i';c Vah ancı do·· u·ızlor "ı n 
haftada ıkı gun toplandıg njau 

1 
ıı. • W V 1 

~a::ü~~c~jt~~:~rm ithali :oi vasa~ 1 çek fiyatlar~ 1 

~iarice ısmarlanan malzeme gelmezse 
GONOEN G "' F 

T ramvav seferlerinin 
aza ltllması muhtemel 
Haber ııi 1ığ:mıuı '.;'Öre muhtt>lif 

nıemlelte>tlcre slpnı1"' r.i 1en tramvay 
malzcmcsı 'e Tl!ncl kı.yış1 yolda bu 
ll•nmaktadır. Bu mıılzcnıcnln gt>lmesl 
1eçlktlği tnl;:d!rdc ise trr.m,•ny seftr· 
lcıinln aznıtılın:uır zaı-un.•tl h'lsıl ola
c~ktır. 

M:ılöm olduğu tlzer~ ll·n<'l ka)"lfının 
eskimiş olm ısı \'e yen!~n·:- ı;'C'leıncmr

si yUzUnden bir nıtlddettenberi işliy<'. 

mcmektcdlr. Trıım,·n\l:u• ise, ba~ka 

b.r memlekete alt olıın 50 bandajın e-

le geçlrilmcsilc hıırplen e\'velkinc no. 
znran hafif arızalarla işl~meyc dc\'nm 
cdcb!lmlşlerdlr. Fnka: bıı yoıcu nd<
dlnln artması sebelı ı • ıntıyacı krırşı. 
lama mal< tadır. 

Yaptığımız tııhikı:.t ı nr..'!llran tram. 
\'ay b::ı:ıdaJlarııun mcvcu<.t. tUken • 
mi§tlr. ı~ry ve cer tel:eı-: de ı:ok ıız 

mlktard!\ tmlmtştır. ManınaClh Humnn 
yaya sipariş r·dHcn bandajların İstan
bula nakli ıçln icap eden tedbirler o. 
lınmıştır. 

M akarnaga azami 
f igat konacak 

Tramvaydan atlayan 
kadın yaralandı 

Gedıkpaşada oturan Civan kı· 
zı Anjel adında bir kadın, dün 
Çarşıkapıda 136 numaralı !\laç
ka • Bevazıt tramvayından hare
ket halinde atlamak astemiş. düş 
ınü'"'tür. 
Başından ve muhtelif yerlerin

den yaralanan kadın. tedavi altı· 
na alınmıştır. 

~ 

nca komisyon, dtin mı!.kernacıları 
da d nlC'miştir. J~omisyon, makar
na.cılara yilzde kar hnddi verecek 
re makarnaya nark koyar.aktır. An 
cak bu husustn kati b.ır knrnr ver
mek için maknrnacılanhn hesap 
ve bilançolar istenmiştir. 

Saı·ı renkte petrol 
sai:ihyoı· 

Son znmanlardn ı>c>hı in bazı 
semtlerinde, bilhassa Haliç clva -
nndıı san renkte bir nevi petrol 
satıldığı fiyat murakabe Lürosunn 
ihbar edilmi~tir. Büro, bu petrol· 
!erin f erki.blni tahlil ettirterek Ur. 

Altın Fiyatı 
Dün bir nltııım fiyatı 2;) lira 4-0 

kuruştu. 

Birinciteşrın ayı içinde na::a. 
rı itibara al mrak üzere borsadd 
kotc olan ve olmıyan dövizlerin 
vasati çek fi) atları tcsbit edil 
miştir. Stcılia 522.25 kuruş, d:-ı- D o ~ t~•uN 
lar 13062 kuruı;. lsvic:re franıtı U 11 
~W38,5:.l, pC'z~ta 1289 ven j099 5° , 'T 
lsvcç kronu ;;osr, ı ubi 3!J01.7.J. • 
ı ·C'gistermark 21,0905, Daniır.aı- " SAATi,, 
ka l~ronu 24..':3~3. Norveç kronu 
28.7983. arr.a ı.:t fran,.,.ı '.! 1 .ı.!849 
Hongkon~ dc1 u.,.ı v~ ArjurÜn P~
zc"i ::-12.GG73, Riyal 7.3970, ru1r 
le 24 5995, Ce!;: kronu 5,1932, 
Mısır lirası 5 ·~oos. Kıhrıs, Fi
li ı:ı~in ,.e Irnk liras· 5 2238. Pa· 
ris i.ızerindrn ~·ur:ve ri·"sı o 5919 
Lion iizerin:ien · S..ıriy~ İiracıı 
0,59'12. Meıi<cz Banka"ı al·ş ra. 
yici üz~rinden altın sterlin 10. 
2389. Londra altın rayici üzerin· 
den altın sterlin 10 .2030, Mer
kez Banka.sı alış rayici \\zerin· 
den altın RayP,mark 0.5!'12. Mcr 
kez Bankası alış rnyicı üzerin_ ~ 
den altın pen~ü 0,3 ne. l\.~rkez 
Bankası alış rayici üzerinden al· 
tın İsviçre frangı o.:.::832. ihra
catta Rayşma1k 50,5n, ithalatta 
Rayşmark 50.76 kuru~tur. 

!{huya ens i üsüne 
Alınacnk tt:lebc rniktarı 

tahdit edildi 
Üni\'ersitP- l\lmyn Enst tlbünGn 

bulundUb'U bina tale>berun )etişme
si için kü.fi görülmediğ ndu:: tevs1 
ed·lccc:c \'e nyr.ı zamanda .ılınucak 
talebe miktarı tahdit edl.lerc>ktır. 
l<'akUlteyc 100 tnlebe nl nacaktır. 
Fazla taHp oldub'U ta.ı:d:rde müsa· 
bak:ı imtihanı açılnca.ktn-. 

Kağıt ve manifatura 
~eldi 

Son zamanlarda şehrimize her 
nr\ i kiığıt ve manifoturo:ı eşyası 
geım: tir. Fh·at murnknbe komis
)''onıı bu nullara fiyat koynca.ktır. 

D UNKÜ "Haber" refiki· 
mizde okudum: Bulgar 

Rndyo.sunun Türkiye aleyhin. 
de neşrİ\•3ta da i mkii.n veren 
"'l'akvim saati" isimli figür'ü. 
bundan sonra bizimle uğraş
maktan vazgeçmiş. Ve bunu 
temin için, lstanbuldaki Bulgar 
matbunt ataşesinin ehemmiyet
li mesaisi görulmüş, 

Matof ismindeki ıbu zat. mat· 

Küçük bir çocuğu 
beygir ısırdı 

Beşiktaşta Şairnedim cadde· 
sinde 15 numarada oturan Osma
nın 5 yaşındaki oğlu Mustafa 
Gakmaz. dün e.okakta oynarken. 
saka Albdullahın beygiri baca
ğmdan ı&rnuştır. 

Beygirin kuduz olmasından 
şüphelenilmiş, muayeneye sevke. 
dilmi~. çocuk <ln Kuduz hastaha· 
nesince Wdavi altına alınmıştır, 

Universit.ede talebe 
olan memurlar 

Üniversite t:ılebelcrinln hem 
memur ve hem de talebe olamıya
cakl:ın hn'kkmda verilen kn.ra.rm 
tatbikine b:ışlnnaca 'ttır. Fnkülte
de hülen talebe olanlar sınıfta kal
dtklan takdirde memuriyetten çı
kn.nlacakln.rdır. 

Uygunsuz kadınlar 
Evvelki gece Beyoğlunda ve 

civarında.ki karanlık sokaklarda 
11 uygun uz kadın yakalanmı§. 
muayeneye scvkedilmiştir. 

- Bu eşkülc uyacak bir adam 
görmiiş olan da bulunmaz mı? 

, il 
baııa uğradığını ı::öyledim ve 
dün, ilanlarda cinayet yü.iiln. 
den aranılan bir adamın eşka· 
!ini okuyunca. derha.\ malumat 
vermeyi münasip buldum ve 
tekrar polise müracaat ettim.'' 

- Bulunursa ne iilıi ... Fakat 
on ~ünlük bir fasıla var. F..ğer 
Mdi enin vukun gelmesinden iti 
bar<m yirmi dört saat içinde böy_ 
le bir arasurmıva ba.ıı vurulabil. 
seydi, belki bir şeyler yapıla· 
bılirdi. Lakin .ıradan on gün geç
miş .. , 

Çaney, tuhaf bir bedbinlik i· 
cindeydi. Esas itibariyle bu ka. 
dar bcdbinleşmesine lüzum yok_ 
tu samrım. Mis E-;mor hesabı· 
na bizim ''azif emi1.. amcasının 
l;:atilini bulmaktı Hele Pren
sesin müeevherle~inin çalmmasi· 
le kativen nliı.kadar olmamıza lü
zum }:oktu. Fakat doğrusunu 
söylemek lll.zımg-elirse. katilin 
on günlük bir wman kazanması, 
hakih.1:en düşündürücü bir vazL 
yetti. Arkad38Jma söylemiyor
dum amma, Hayden adını kulla· 
nan adumı bir daha görobilecc· 
ğimiza de emin değildim. 

Birkaç gün. hiç bir hadise ol_ 
madan geçti ... Sonra bir sabah, 
eski dostumuz müfctfü: Jalvan 
yazıhaneye geldi. ô-b'rden res. 
miye benzer bir kağıt çıkardı. 

- Işte size bir vesika. dedi. 
Yorkşayr zabıtasından bize gön· 
derilmiş, içerisinde bir adamın 
c.şkali tarif ediliyor. Sizin "Bli
yük otel" de oturduğunu öğren· 
diğiniz adamın cşkfıline pek uvu. 
yor. Fakat hele bir okuyun ba_ 
kalım. 

}(5ğıd1 aldım. Çaney ile birlik· 
te okumıya başladık. 
Yazı şöyle başlıyordu: 

- Aşağıdaki malumatı ve-

BiR CASUS Ot 
Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluh Romanı 

33 İngilizceden Çeviren : H. MUNIR-
ren ben T~omas Vinterfold, 
Yorkşay~'lıyım, zahıta.nnı Mis 
ter l<Jsmoru öldürmekle itham 
ettiği adamın $filini, ilanlar. 
da okudum ve zannediyorum 
ki. bu adnm, eylülün 26 ncı gü. 
nü benim e,;me uğra.yan. ada~· 
dır Hü.dise şöyle cereyan l'ttı. 
O ~n sn.bahleyin saat yedide. 
ben sokak kapısını a<;tığun sı
rada bir adam bana doğru gel· 
di ve konuşmıya başl~~ı . ~u 
miiddet 7.arfındrı eşkalını zıh. 
nimdc tamamen takip ettiğim 
i<(in tarif roebilirim." 
Yaz nın burasında adamın eş. 

kati tarif ediliyordu ve bu tarif. 
bizimkine pek uyuyordu. Okumı· 
ya deYnm ettik: 
L ''Ad:ım bana, yakınlarda bir 

tamirhane olup olmadığını ~or
du . Anladığnna göre' otomobı
Jini tamir ettirecel-ti. Ne kadnr 
uz:ıkta olduğunu soruyordu. 
Otomobili iki kilometre kadnr 

geride bozulup yolda kalmış. o_ 
nun için i;;:tcn ar.lnr bi~ini a~ıp 

oraya götürmek \'e tanıır ettır· 
mek istiyormuş. Çünkü otomo· 
bili yerinden kmnldanamıyor· 
muş. Kendisine garajların v~ 
tamirh anelerin bulunduğu yen 
söyledim. Bunlar. epeyce uzak 
mesafedeydi. Fakat oraya ~-

den otobüsler olduğ-.mu da ila· 
ve ttim. Cebinden b!r harita 
çıknr.:lı. Tarif <:ttiğim verlcrden 
:\1arketveyton isimli mahalli 
seçti. ve ''ben oraya gideyim; 
çünkü orada bir garaj görcüğü· 
mü hatırlıyorum" dedi. Sonra 
bizde bir lokma bir ı:ıey yemek 
imkanı olup olmadığım sordu. 
Kanm o e~nada merdivenler
den irunişti. Kendisine bu ada. 
mın arzusundan bahsettim Bir 
kahvaltı hazırladrk Yedi iiat· 
tfı parasını verdi. · Tabakasm· 

dan bir ::- ·:?"ak sigara çıkardı .. 
Bana kiram etti. Sonra, otobüs 
teklemiye lüzum görmediğini 
f.ôylirerck, geldiği istikamete 
gitti. Tekrar geleceğini y: hut 
otomobilini tamir ettikten c::on
ra bir kere geçeceğini ümit e. 
divordum. Çühkü buradan Av
rııpaya hareket eden vapurla· 
rın bulunduğu bir limana doğ
ru ~ideceğin; sövlemifiti. Fa. 
kat bir daha ~clmedi. Sonra bir 
gün tanıdık bir polis memuru 
bana yolda bir otomobil bulun
duğundan bahsetti. Otombilin 
üzerinde sahibinin ismi yazılı o· 
lan levha çıkarılmış, numarası 
sökülmüştü. Anladığnna göre 
bu otomdbile zabıta el koyınuı;r 
tu. Tamdık polise, bu adamın 

Biz yazıyı okuyup bitirdikten 
sonra, müfettiş JalvM yüzümüze 
baktı \'C sordu: 

- Şimdi siz bundan ne mana 
çıkarıyorsunuz? 

Çaney söze karışarak: 
- Mahalli 11olis, kaybol3n nu

mara ile isim leV.hasını araştırı
yor ,mu? dedi. Belki oralarda bir 
yere saklamıştır. Adamın kendi. 
sine gelince. zannediyorum ki bi
zim aradığımız kendisi budur. 
Avrupaya hareket limanlarından 
birine doğru gitmekte olduğun:ı 
bakılırsa tahminimize tamamen 
uygundur. En yakın liman Hal 
limanıdır. Oradan kolaylıkla Av· 
ı upaya geçilir. 

KISIM xın 

Filhakika. tngiltercnin şark 
sahili limanlarından biri olan 
Hal limanı Avrupaya çarçabuk 
sıvışmak meclmriy~tinde olanlar 
için en muvafık bir sıcrama ta
şıdır Oradan. Avrupanın birkaç 
\ima~ma hemen öirkaç c::aat j • 
çinde kaC'ıvennek mümklidür., 
Hele aradan geçen zamana dik· 
kat edecek olursak, ~ıradığımız 
n.dam birka<: memleketi birden, 
çoktan geçmiş bulunuyor. Çünkü 
kim mani o1acak ... Benim görü· 
şüme göre bu ndam beynelmilel 
bir mücevver hırsızı idi 

(DBıJaniı var) 

buat ataşeliği vazifesini gördü. 
ğüne bakılırsa. gazeteci sayılır. 
Yani bir meslektaş.. Hem de 
ko~ı:;ular:mızın en yakın olanı, 
en karde.5 olmaklığımız lfızım.
gc.leni \·e biribiriınizle doğru
dan dogruya her ya.km dosttan 
daha iyi anlaşmaklığımız ica
bedenidir. 

Ayrıca, bu arkadaşın Tür.ki. 
y:xle vazife görmüş olması, 
Türk komşularım Sofyadaki· 
lcrden daha iyi anlamasını in
taç edeceğine g-ore; "ıyi" yi 
"kötü" <len, "temi.ı·• i "kırli"· 
den ve ":atmin edici olan'• şey. 
leri, "sinirlendirici'' unsurlar· 
dan daha kolay ayırdetmek 
imkanlarına sahip bulunmak
tadır. 

Biz, gazeteciler görmüşüzdur 
ki, mensup oldukları müe<>...scse
ler hesabına - \'elev o mües. 
seseler ne istediklerini bilmese
ler de - bulunduklnn ,·erden 
daima sansasyon, daima ara 
bozucu malzeme icat ederek 
memleketleri biri!::irinc karış
tuma:ktan başka bir 1 ızmctlcri 
görülmemiştir. Bı•ı 1 r. yara.. 
mazl.ıkJarını cau 'uU.!I Oir dere
ceye getirdikleri :-.amnn. layık 
oldukları muaınc'eyi gurilyor
Jar, Kendilerinden ica.beden şe· 
ın:ilde yüz ceviriyor; nı.rd:mlarr. 
mızı esirgeyoruz... Bir de bu
mın aksine olarak, bulwıdukla
rı memleketleri, mensup olduk· 
ları cemiyet!erle daha ~ akm 
dostluklara t~\ ik edeceK hiz. 
mette bulunanlar var ki. milidir 
fat olarak keneilerine madalya 
verme!c nUmnyişin~ kapılma
sa.le da, her halde vazifelerini. 
"en insani şekilde" görmüş ol· 
malannı takdır ve aynı şekil. 
de mukabele etmek ıarurctini 
duymaklığımız kafi gelmez mi? 

Netice itibariyle iBulgar Rad
yosunun "Takvim saati" nden 
Türk n.leyhtarlığımn çrkmasr, 
P.sasen 1.:ötü ve korkunç hadise
lerle dolu olan Dünya Takvimi
nin yaprağından lbir küçük si. 
yahlığı olsun silmek demek olu
yor. 

HlKMET MVNJR 

Fiyat listel~ri tevzii 
sona erıyor 

Fiyat murakabe komiS}onu ta- • 
rafından muhtelif zamanlıırda ka
bul edilen azıımi kftr yUzdcleli ile 
satış hadlerini bildirir l telerin 
mağa:r.alnra levziine devam olun -
ıruıküıdır. Tevzi işi bugün bıtecek· 
tr. Yarından sonra ms.ğazaamdıı bu 
listelerden bulundurmıyanlar hak
kında milli korunma Jm.nununun 
hükUmler.i. hadilinı:e zabıt tutula
caktır. 

---<>--
A dliye teftiş heyeti 
reisinin tetk ~lr}eri 

Şehrimizde buluna., ~lh e fof. 
tiş heyeti reini Sez: i I::i eı 
icra daireleriyle hukuk ve c;ı 1 
mahkemelenni tetitı't etm nW
dir. Sezai Bilgen tnt!tjkl~rine H.ı 
gün daha devam cdec .. !~ '" p:ı.zm 
günü Anlrnrava döneeo--ktir. 

•ı. evvelkı Va ı I 
19 Eylfll 1021 

N;şan 
Köprüler mUdUril Abdullnh Be.> 

dördUncU rütbeden Osmanlı nişanı ltıı. 

oıunmu§lur. • 
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Hükuınetin organı olan 
Dnes Bulgar gazetesi 

ovy t te rği 
"Baştan nihayete kadar 
doğru olmıyan malu
matla doludur,, diyor 

Lontlro, 18 (A.A.) - (U . .6.C.) 
Myter aj:ınsı Moskovacıan Tas ajan. 
&mm §U tebllğ!nl blld!ri)cır: 

Sovyet hariciye komısen lılolotot,. 
vazlyetiıı tehlikeli oıcuğt. hakkında 

SovyeUcr te.rnfıntlı:ı.n Bulgıırtatnna 
yapılan tcbllC-o bu hukQıııetiıı verdiği 
cevabm tatmln edici olmat>ığını bUdlr. 
ıntııUr. Bundan Bulı;ıır scJiri haberdar 
•dllmlştır. 

Bulgar notasında n!Irui.tı tedbirlerin 
IJıtiyaU old•Jğu bcyıın edilmektedir. 
iBıı iadln makul g6rU1mcmektcdlr. Bul 
pristaD Odcsa, Rın.-n vcı IWkasıar 
llzcrlne hUcum dmcğe bwurlannn mlh 
:rere yaramı etmekle itham ed11Jyor. 

Koakovn, 18 (A.A.J - lıloskova 
radyosunun bildirdiğin. göre, Sovyet 
lıarlclyc kom!scrl Molot~. Bulgaris • 
tanın Moskova eiçlsine, Sovyetıerin 
ahlren ynptıklan 1htnrc karaıJ.ık o. 
larak Bulgar hUkUm:ıti arafmdan ve.. 
rUen cevabnı Sovy<:t l'.UkQmctince 
memnuniyeti mucip tc!Akki edilme .. 
diğinl b!ldirml~tir. 

Sovyet hUkQxmU, Bulgarlttam, O • 
desa, Kırım ve Ka!kasyaya mUtcvec... 
ı:ih mihver tanrruz.lnrmı kooayla§tır ,. 
makla ithıım dmI,,tı. 

llulr;ariDtn.n cc\•abında ise tara • 
f.mdan alman tedafüi tcdt.!rlerin teca. 
)'Uzl mnhlyctte atided!ıerek yanlıı tef 
lllr cdllmfa '>,IJUğundıı ıa:tır cylemJşU. 

Sofyn, 18 (A.A.J - HUkQmct or. 
pnı olan Dncs gnzet'?Sl Bulgnr bUktı· 

:rnetinln Sovyet sctlrlnc verdiği cevap 
Juıkkmda tofaılro.tta buluıımnktadır, 

:Makalede czcUmle §6)1• dc.nllmck· 
tedlr: 

Bulgar covabr, Bulgarlstanm e.saslt 
surette değlııtırmckalzin Te vakarla 
uzun zıımand3nbcrl takip ettJği alyıı
aet hakh-ındıı zerre kadar ıUpbe bırak. 
mnmnktndır. Bulgaristan gllrtıı tarzı· 
m: bu cevabında U%Ull uzn~ıya ve açık· 
~ lzah etmektedir. Moskova bUkQme. 
tln1n Bulgaristan hakkmdakl hattı 

harekcUnln ne kadar taht'.kD.m!z oldu. 
Bu ve yine mezlru h!lkQmetln haki· 
katı ne kadar te.hrl! etUğl anID.§llıyor. 
Sovyet tcbllğııtı ba!imda:ı nihayete ka
dar tam ve doğru olmayan malQmata 
dayanmaktadır. 

1 

Suriye deki Fransız 
mandasına 

nihayet verildi 
istiklal haberi 
~rab aleminde memnu

niyetle karşılandı 
Londı.ıı, 18 (A.A.) - Suriye latlk. 

Wlnln lndoal hiç oUph~!2 Arap Alc • 
mindo mtllt~mmel bir intiba hasıl e
den h4dlaedtr. Surlyedekı Fransız man 
da.sına evvelki gUn n!hS)'et verUmtş, 

Yişlnln tayin ettiği ıuıb!nc lstl!a et. 
~tir. MUtte!!klcrin vaadi tntbl.katm 
<lan olarak Şeyh Fajeddin Al Hasan! 
Suriye cumhu.-r~lhl tayin edllml11, hU 
ktlmcUn te 'itilim deruhte <!ylemi11Ur. 
Bu suretle o!zzat Fnjı:ddlnUı de söyle 
dlği gibi Suriye mUtte!Ut bUyUk de. 
mokra.sllor çerçcvosiııc dahil olmak. 
tadır. 

.Arap dUnya.s.ı bu te§ebbUlU mil.salt 
b1r surette .c&rfılamakla ve lngUlzle. 
rin vaadlcrlne sadako.tlcrlnl mihver 
dcvlcUerlnin sözlerine ve imZaladıkln
n muahedelere karşı g6ı:.erdlk1eri sa. 
dakatslzilltlc multaye.sc etmektedir. 

HıırLln ilk dvreal csnamıcb. mcmle. 
keUer:!. UstUstUnc boyundunık altma ıı.. 
ıaı:ı esnrct dalgnııındar. sonrıı §imdi 
kurtulu11 dalt;nsı esmcğe başlıyor. 

DUn Hn!ıc~ıstr.n, tmparntor Selftsiyc 
iade edilmiş olö.ığu glbt tıug1ln de Su 
rlye!Uer lstlltllUlerlno kc.vusuyorlnr. 
Kurtulan ve halle tra~rG!nl 1lade ım
ko.n \'C vıısı!.asmı tekrc.r bulan her 
m mlcket zulme muhCl"fet eden meın. 
lekcUc.r Ustcslnc 110.ve ee!lmtB oluyor. 

Elazığ ve Va.n hattında 
yapılan incaat 

A.nkora. (liu i) - E!Azıg • Van 
hntlmın 170 !ncl kllom-ctresUe 210 ncı 
kilometresi :l~no;:ndn cco• n ve takrl· 
tx-n 30 kilometre uz-.ınlul ti\ yaptırılıı.. 
c:ı.k varyant npllkaeyonıı mUnakıuıaya 
k<r.lulmu;tur. Bu hıı.t Uzerlnd diğer 

b T.ı mmt..'\~::ıl:ırm lr.~tsır.rı vo etUdlo· 
rinc dc\"nm oiunınnl:'ı:!iır, 

Si i e p· ar s~ 

n k"pr" er"n 
inşaat işine ait mukave'a Ahnan ve 

r·· rk mümessilleri iaraf111dan iınzalan 1 
. Ankara, (llusuat) - 81\'Uinb"I'ad Ue 

Pltyon arasında )ılu!arı ltl!prUlerin iıı_ 

şasıne. al~ mukavelclc: dUn Ankarada 
TUrk • Alman mUmı:ssWcri te.ro!m· 
dan imza edilml~tır. 

Yartsevo 

Teknik bnzı hazırlıltl:ırın 1km0.lin· 
den sonra ~nşaata b:ıglnnncaktır. 1n. 
gaatın ne za:nan bnşlıyncrğı ve ne va· 
kit lkmDJ edileceği mnltın. deJ;'ildlr, 

mlnta'<ası Komünist çetelere evlerine 
il i d" ' .. onma.t uzere 

~,areşalTimoçenko Verilen nıüh-
kuvvetleri tarafın- ıet bitti 

dan nasll geri alındı 
Mos7•ova. 18 ( A.A.) - Smo. 

lesk'in 56 kilometre şimali §ar. 
kisinde Yartsevo'nun maresal 
Timoçenko kuvvetleri t;L.rnf ından 
işgalindeki hayati ehemmiyet 
dün lzvestia gazetesinde general 
Rokossovski'nin yazdı~ı bir ~ 
kale ile tebarüz ettirilmiştir. 

Zürilı, 18 ( A.A.) - Röyter; 
Belgrattan bildiriyor: 

Komünist çetelerinin dağılma. 
sı için Yugoslav başvekili Gene
ral Nediç tarafından verilen 
mühlet dün gece yansı sona er
mi§tir. General Nediç bu çetele· 
rin efrad•nı evlerine dönmiye 
davet etmiştir. 

Mühletin sona ermesını mU. 
teakıp Alman iş~al kıtnları Sır
!istanda temizleme ameliyatına 
başlamışlardır. 

m n 
teb iiğfi 

{B~ taTafı 1 inci.del 
Feroe adnlan açıklarında keşif 

uçuşu yapmnkta olan Alman savaş 
tayyareleri bir t!carct gc.;ni.eini ço1' 
alça1d.nn uçarak nğtr hasara uğrat
mışlardır. 

Yjne savaş tayyreleri dün gece 
tngiltcrenin cenubu şarkislnde ll· 
man tesisatını bomb:ıln.mı~lardır. 

1ngiliz hava kuvvetleri dUn gü:ı· 
düzün Manş sa.hillerlnde işgal aı. 
tındaki mm takalara taarruz te -
şebbüslerincde on sekiz tayyare 
kaybetmişlerdir. Bunlardan 15 i 
bava muharebelerinde ve Uçü de 
tn:r-yare dafi topçusu tarafından 

dürülmüştür. üç tayyareıniz ka -
yıptır. 

Mahdut İngiliz bomb:ı tayyare • 
leri dlin gece Almnnyıınm cenubu 
gnrbisine iz'aç t.an.rruzunda bulun
muştur. 

Odcsıı. limanı bomb:ılandı 
Berlln, 18 (A.A.) - D.N.B. a· 

jansının askeri kaynaklardan öğ
rendiğine göre, çevrilmiş bulunan 
odesa liman tes!satr 18 eyJltlde Al 
man savaş tayyareleri tarafından 
muvaffakıyetle bombalaf'.nuştır. 
Bolşeviklerin bir çok mUhim leva.
zını depolan yakılmıştır. 

Alınan tayyareler! Dinyeperin 
~nrkındnki bölgede, müteaddit Sov 
yet motörlü kollarına hücum et -
mişler ve düı;mana malzeme ve in
sanca ağır za)iat verdirmfşlerd!r. 

l\laear lnt.nlan geri çnf~nılnındı l 
Bcrlin, 18 (A.A.) - Yan resmi 

bir mcmb:ıdnn bildiriliyor: 

Genernl bu makalesinde Yart: 
sevo ile Smolensk'in 48 kilomet. 
re cenubu şarkisindeki Yelnirin 
zaptının Almanların bu nokta. 
dan başlayarak Moskovaya doğ. 
ru bir ilerleme hareketi yapmala. 
nnd:ıki ümidi mahvetmiş oldu. 
ğunu söylemektedir. 

Amer.ikada Şarkta ça.rpışnn Macar kıtalarx
nın geri çağırılmnsınm tn.s.wvur 

· edildiği hakkında ecnebi memle -

Bundan maada Moskova rad. 
yosu, bu zaferi müteakip Sovyet 
k talarının artık Smolensk'i çP.. 
virebilecek vnziyete gelmi3 oı. 
duklarım da oiM;rmi&tir . 
Şark cephesinde C'ereyan eden 

muhQ.rCbelcrin en mühimlerinden 
biri olan bu muharebe hakmda 
izahat veren general Rokossov,s.. 
ki §unları yazmaktadır: 

Bir Alman tank fırkasr, en kr. 
sa tarik olan büyük Autostr;.da 
yolu ile !\loskovaya varabilmek 
için bundan altı hafta evvel ani 
bir ileri hareket yaparak ta.;ı.rru· 
zwıu inkişaf ettirmiş ve Ynrtse. 
vo şehrini Z3pta muvaffak ol
muştu?'. 

Bu mıntakada nz miktarda bu. 
lun~ kuvvetlerimizin nagihani 
mukavemeti düşmanın ileri ha. 
reketinl olduğu yerde tevkif c. 
debilmiçtir. 

Yartveso yakınlarında ehem 
miyetli miktarda tank kavbeden 
ve yine ehemmiyetli telefat ve. 
ren Alman kumandanlığı takvi· 
ye kıta.a.tı celbcdilerek tekrar ta. 
aruza geı;:meden evvel müdafaa. 
da knlmak zaruretiyle ltaJ"§ıla§
mıştı. 

I{ıtalarnııız yaptıklar1 müte. 
addit rr.uk~bil hücumlarla valmz 
Almanların ikinci taarrtıZıarmı 
akamete uğratmakla kalmadılar, 
Vop nehrinin f;jark sahillerini 
iş,ITTıl ederek d~manr Yortsevo
dan tard ve bütün Alman tank 
fırkasmı da bo~a ui!rattılar. 

Almanlar artık Yartsevodan 
geçerek Moskovaya varamaya. 
cn.klarım anladılar ve bu ~ehrin 
yamnd::ın geçerek mukavemet 
etmel~te bulunan müdr.faa hat. 
larımızın zayıf noktalarını bu. 
labilme't icin bir taarruz tecrü· 
besi yapmağa karar verdiler. 
DUşm.o.n buraya ilG pivade tüme. 
nivle büyilk miktarda tank eli· 
zütamları ve topru kuvvetleri ge. 
tirdi. Bunlarla Smoler.zk'i bom. 
bardıman etmek veya baglıca 
kuvvetlerini Yelnir mmtakasın. 
da teksif etmek istiyordu. 

Almanlar Vop nehrinin ı?nrp 
kıyılarında bir s:ra müstahkem 
mevziler tesis ve burada büyiik 
mikyasta tank ihtiyatları tahşit 
ettiler. 

Biz ağnstosa kadar bekledi:::C. 
Nilınyet Almanlnr; Yelnir mınta. 
kasında akim kalan tc~bbUslc. 
ri nctıcesinde verdikleri ehem .. 
miyetli telefatı ikmal iGin Smo. 
lensk'in cenup ve şarkında bulu. 
n.;t.n ihtiyat kuvvetlerini harbe 
sokmak kararını verdiler, düş
manın bu hareketi Yartsevo 
mmtakasmdaki kuvvetlerimizin 
f naliyete germeleri için bir işa. 
ret oldu. lctnntımızın başlıc.a 
vazifesi Alm:ınlnn Yelnir mınta. 
kn.s·na varabilmekten menet. 
mekti. Eirinci tnaruzumuz Al
manlnrı ı:;..;t..Şırttı . n:uvvetlerimiz 
:Jl ağu tos gecesi Vop nehri ::;e. 
Gitlcr!ni zor'<!dılar \'C t.Ç,.arruza 
geçmek için ynvı!dılar. Kıtaln
r.mız düşmanın mukavemetini 
k•rdılar \'e ilk hntlıırını bozdular. 
f şte bu cırnda Sovyet uirndesi 
ileri ;.tıldı. Dll Mnn onbın ö'U ve 
yarı-lı ver~re'c "!~rc2 ro~u ric~t 
m""h,, .. ;,.,.urv~"' lra 1 r~ı ~ur<::!a 

V • • I"' •h kellerde dolaşan şayialar Alman 
enı vergı ayı ası resm! mahfillerinde bildirildiğ'ne 

göre, ta.mamile esassızdır. Bu ş:ı
Ayan meclisi tarafın· yialar kntiyen tekzip edilmekte -

dan kabul edildi dir. 

V~ington, 11 ( A.A) - Birle
şik Ame: ika devletinin tarihte 
en yülrs~k vergiler derpi§ eden 
kanun layihası Amerika aynn 
meclisi tarafından Jrnbul edilmiş. 
tir. 
Ödünç ,·ermclt üzere yeni t.o.lısisat 

Vnşin:;ton, 18 (A.A.) - Ruz
velt, l!ongreden, ödünç verme ve 
kira.lama kanunu tntbikatm 
da kullnnılmn.k Uzere yeniden beş 
milyar 985 milyon dolarlık talısl
Hi.t talep ctnıj§t:lr. 

Rusyada mecburi 
talim 

Mosloova, ( A,A) - 16 yaşın
dan 50 yaşımı. kadar bütün Sov
yet vatandaşlann'n bir ilkte§ıin. 
den itibaren mecburi talim dev
resine tfl.bi tutul:ıcaklan ilfı.n c
dilmiııtir. Talim devresi 110 sa. 
atlik b;r milddettm ibaret olup 
mitralyöz, tüfek, bomba kullan· 
mak. maskeleme. gazlardan ko
runma, ve kara torpilleri dökül. 
mesi işleri görülecektir. 

---o---
Fin !uta! 

Bir Sovyet müfrezesi 
çenbcr içine alındı 

Rerlin, 18 ( A,A.) - Fin cep
he~inde, müttefik AlII13n ve Fin 
kıtaları, yeni arnzi ka.zançlan el. 
de etmişlerdir. Bir Sovyet miif
rezes :, ~enber nltına almmr~tır. 
Ve imha edilmek üzeredir. Bu 
çarp-·tmalar esnasında birçok 
tank, 20 top, 200 kamyon \'e 
500 muhtelif ara.ba, ya müttefik. 
lerin eline dü~milş veyahut tah
rip e::lilmiştir. YUzlerce esir alın· 
mış~ır. 

i al an~ 
(Ba3 tarah 1 tncide) 

mihverin bu Uırzda Montrö m"l· 
ltnvelenamcsindon kaç:ımak ıyolu 
ile l:urtulmnk için ynpnc3ğı her 
türlü telkin:ıt, bu mukavclcnamc
den doğan vec'belcr hnklunda dai
ma mesuliyc.t hissini göstermiş 
olan Türk lıWtümetinin muhalcfe
tile karşıl:ışr.caktir. Hatırlarda
dır ki Türk hUkümcti, l~~an do
nanmas·ndan çıkarılarak t•caret 
vapuru haline getlıi.len ltnlynn 
'l'ntviS':o petrol gcm1sine pilotaj 
ko!::.ylı?Ilnrmı göstcrmcğl reddet • 
mi".'tl. Türkiycdeld İngiliz bUyUk 
elçisine h

0

ç bir sarih tarmat gön· 
derlmir;ı bulunmamakla beraber, 
İngiliz htikümC'tinin noktni naza
nncbn m:ı'üm:ıttar tutulduğu b:
liIL'llc!•tcti'r. 

0'1İ!d to'Jla mebzul mil:tnrda 
harrı m"'~mesi i:tinam ve düş. 
ffi""''"l •·üz topunu ve mühim 
f"";·. "r ••• Malzeme ve tcchizatım 
t :-.: ı.:.:ı c~~·ı 

~~~--~~~--~--~~~~ 

Profes onellari n 
imtihanı 

(Baş taraf' 1 incide) 
Konservatuvarı ziyaret ettikleri 
vakit icra heyetine vaadetmiş
lerdir. 

Bu hususta haztrlıklara de
vam edilmektedir. Talebelere ic
ra heyeti azahırı ders verece!t
ler ve bu suretle musikiye a.5ina 
talebeler yetişecektir. 

Vekalet buna ait bir talimat· 
name hazırlamıştır. Yukarıdaki 
resimde konser verecek olan icra 
heyeti görülmektedir. 

PRO~Y01\-r:EL SANATKAR-
LARIN ll\1T1HANI 

!stanbul belediyesinin t!\m!ml Uzer!. 
ne umumi mııhn!ıerde pr{'fcsyönel o
larak ç:ılışan musiki saLntltO.rlannm 
lmtlhnna tabi tutulmnlan kararlaştı.. 
rılmı§tır. Bu karara gGre, lmUhanda 
muvaffak olup, dlplomr. alnnııynn hiç 
bir sanatka.r umumt ::, e~:ı:rdc profes
yonel olarak çnl~amıync11ktır. 

Bu lmtlbanıara. önümU2.deltl cumar. 
tcsl gUnU esnaf cemlyeUer! b:nasındn 
bn~lnnacak ve bUtUn :r.u .. :kt snoııtka.r. 
ları konscrvatuar icr .. ltcımltt:sl ııu_ 

zurunda imtihan olac&klaydır .. 
Belediyenin hazırlamı~ oldur?u lali.. 

matname s:ırlh olduğ'unr.·ı;:. hiçbir s;ı. 
natkô.r 1.mtlhruıdıın muııf tutulmıya • 
cnktır. 

Bu n:onnn tanınmış ıres. yıldızların. 

dan Sn!lye ve MUzcn en Scnar 
gibi birinci smıf sar.ntltC.ılar dn im • 
Ubnn verecekler ve dlplorr.a alaenl~lar 
dır. 

MUn!r :Nurettin konı:crvatuar icra 
heyetinde bulunduğundan imtihana 
glrmlyccektir. 

Muallll. Lso csn.ııen lC-"'\ h!?yetl buzu 
runda imtlh:ı.n vcrml§tlr • • 

iran şahı fera"at
names · · neşretti 

(Bas tarah l incfde> 
Yllzlcrce Alman T~rkl~c yoluyla 

memlelcetlerl'le hareki! etmiştir. 

ESn:t ŞAH JSFAHANA GİTTi 
Tahran, 18 (A.A.) - l'ars ajaruıı 

bildiriyor: 
Eski hUkümdnr Rızn pehlcvi evvelkl 

gUn Tnhrnndnn ls!ar..ııno. hnrcket et.. 
mlştlr. 

RızR. $nh Pehlevinin 
feraga tnam.esi 

Tahran, ( A.A.) - Rıza Şah 
Pehlevinin fera~atnamcsinde, 
son senelerde bUtün cncrjic:ini 
mamlckct hizmetinde kullandığ.
nı, daha gcnı;: Ye daha bUy-ük gay
retler sarfeebilecek birinin ikti. 
nn c'in:! almasının b;r zaruret 
oldu~u:m ve ve'iahtın yerine 
ge"m: ... ini istedif'.;ini y::ı7JT!akta 
ve bu!!'ilnıien Wharen millet \'e 
ordumın fai rıı.lıa d::ı ita.at etme. 
lc'i ın~''ll"'e1 di~ri tavsiyesinde 
bı.:lunm:ı'tt~dır. 

1 Sovyet 
tebliği 

~·
ıı.a( e!1! 

<Bru tarafı ı incide). i st• ki Sil 
16 - 17 eylül gecesi kıtnlarımız 1J 

bütün cephe boyunca muharebe. 11/ı j ~ ~ 
Ye devaı.ı etm:ştir. Hava kuvvet- • (Bas tq? •'ıtı'ıı 
lerimiz, düşn~an kuvevtlerine ~neler gcvclcdi[;l hırıı.1 il" 
darbeler indirmiş ve t~vyare mey mcsln;n tarihi ,·e nrs!' b:ııJi 
danlarındak! tayyarelere tnar- ne l>ir misal aranı ~t 
ruzlar yapmıştır. bizim mi11cdn1~z ... ~~ıtlricl ~,ı. 

rinde ıııllletle~ı ··etle t:ı ıtf'~ 
ODESAYA YAPILAN ettirici bir Jıu,ila.rıJ~ bil 

TAARRUZ PÜSKÜRTÜLDÜ E:ıllmıılan bi~ t ![Uı~ fil 
Moskova, (A.A.) _ Tass ., Asyaya döneliJll· ıı.rııtorlıl~ 

..... kurdufu son iillP bili 
jansmın bildirdiğine göre, Ode- ' .. ··k ıınr 

ta~nycsl nuyu ıi!L 
saya taarruz eden düşman kıta- lenmcsi ile ,'Ul~ 1~~.&, :ı1 !arı Sovyet hatlarına girerek ba. Cünıhuriyet 1'ür ·~ 
zı tepeleri ele geçirmişlerse de Fili tini, 1rn.h1, lt~ı JI 
harp !!lnilerimizın müzabaretine •·et 1 ~ 

· · kendilerine ter,. ·.rtiı' J:ı> ~ t.. ~ dayanan piyademiz saatlerce sil- nın en kanıJrlcl'l' ıııııtrıı ~ 
ren bir muharebeden sonra düş- den biri de ııııJJ ~ 
mam geri atmış ve tepeleri tek.. sonrası arrıı:ın r d • 

01
1.. 

rar işgal eylemiştir. Düşman bir bu 8 a h a l ~ilerle~"" • 
çok ölü ve yaralı bırakmıştır. nan ya.hancı otorl r'ı•·cd" .• ııı 

Almanlar, eylülUn ilk gllıuerlndc su • ıır. 
Briyansk ııelırini ljge.J etUklertnl b" mücadelelcrtıllr. . ti11 ııe 1 t 

- fa iı.;yan ~ıl,tr. J•'ibS ... .ıı ~ 
dlrm!§lerdl. Bu, tamam'.Jt> yalandır. zıı.ı--
Alman orduları, büyük te.nk birhkleıi di. Irakta zanıaD ~ 4 
sayesinde bu istikametteki cepheml.zl du'f. • ııı•bO·e~ıı<' 
yarmak ve Briyar.ek ~e?:u1nl f:gal et. Bunla.nn sı;as;. bit 

110 ~ 
mek tMavvurundaydılar. Günlerce de. psf'ı<olojil• hihiyc •tıet'rıet eı'~ 
vnm eden retın muhnrclıclerden son- bat etler. Bizınle rf.Al'I fi ıı:ı 

"' ... turih \'O hli.tırB O JıY 
bilhassa tank ve tayyarelcrimlz.1.D sanlar blr mil tcıııic1't'I oıı~ ~ 
mUesS".r mUdahalıeslıe, dl'tman 20,000 yetimle değUdiricr.1111,ııı-1 ~i den fıızla ö:ıı. yarnıı, ve esir vererek, müstemleke ha.lb.-ı 0 uııf'" D'.:t 
600 te.nk, 170 zırhlı otomobil, 150 kam yetini bahşeden bl9 ~ııs"' ell 
yon, 190 tayyare, ytlz.lerce maklnell. milletinin <lünya. 1•c dU .. uııe ,, ~' 
tUfek, milyonlarca merrci ve ber tUr. da.ki ~eni~ beşen fiirJ>l)-rd,

4 
" 

ıu harp levazımı kaybeucrek orduları. Elarıısonrasmdıı tle c~/ 
mız tarafından çok geriloe atllmı§tır. lan Yerler balkl:ıtl .0 ld~ 7 General Bu1r1yan kuınandasmdakl bu müstemleke ve h~ı;etle·:.~J 
Alman ordusu, mevcudunun 3/1 nı ~ıyan 'kütlelerin b. at-'",ır·,. 
kaybetmiş oulunmaktnd.r, kayc. c etmek bizİJlİ ıııubıııı .ı' 

Alman rı:!smt tebll~lcrı 16 eylW, bat hmıu<;und& da'";tcdif· ~ 
gUnU, Alman or·:1ularınm güya İlmen ter , ·erecek mııhife t;orltc'1 ~ 
gl>lU civarında Uç b!lyUk Ruı ordusunu Onlar yabancı 0-ııııııtııfl'• ~· 
mnğUlp ederek 53 biıı eslı aıdıklarm. :ısla dü~:ınlık dU3 ııtıf""-' ~J 
dan, 320 tnnk ve 695 to.r tahrip veya nn ''ıızlyet ıenndcJI ıııt'1' ~~ j 
iğtinam ett!klerinden ba!ısetmektedir. meıliler. Çünl.ii oıı it ~ fJ 

Alman resmJ tebllğtcriniıı bu !ddia. camia ına hazırl:ıntıl0 ,:..ı> 
lan, diğer blrçpk IC:dlnları g'lbl baııtan bafik:ı şoklller ıçiıld j~ W 
bafia yalandır. Ve bu cephcdeld Alman Onlar hı.s:ınııklarıJll 01ıfl'' 
zayiatını g!..zleme~e nu.tui bir mancv,. yülrsek 5uura sııbiP1.ııııde t b • t''• ;J t ..ı 
rndır. Hakikat [!Udur; Surlyenln ıı:; 1

" c•ııU> v 
Bu cephede, yani llmeu göıU cıva • şuurun hıırcketinl, 9):.r:' 

rmdn gllnlerde:.oeri m!ltl1!e muharebe. mek isteillğimir. içlll ,~f 
ler cereyan etmektedir. 7J!, gUndeD DUDUZ. ofll r-
berl cereyan eden bu muharebelerde ~ıskS~ 
ordumuz, füa, yare.lr ve kayıp olarak f1l .ıııd 

80 bine yakı.n zayiat vet'D'll~tır. SUmerbank me,. ııiV' 
Fakat Alman zayiatı yanında bizim k • alil ıı 

zayiatımız ~k batll Kainlaktııdır. Al. yeni bir İ tıs 
manlam aynı mUdde! zaı!nda cephe. kuruyor ı~ 
ntn bu klBII'lmdakl zayiaUan ısıu, ya. tı t ,,. 
ralı ve esir l)larak 45.000 den çok fo.r. (Bas ta~:,ı.t1'1' ~ 
tadır. Gene bizim bu :tarı;tek1 tank Bugtinkü cilınn "luıırl il". 
kayıbımız Alıııanlarm ldA:ll.& ettiği gı.. fırsat Te imkan bil IJ)t ~ 
bl 320 olmayıp 42 dlr. bir memlekette sa1;fıı:ıt1' ıcJ 

Top kayıi:ıımıza gcl;n~. Almtnlarm halini nlıyor. Un 
1 oııt'ıt# 

bu tddia:ıan oUabUtUn gllltıDçtllr, Al • rne~c ihtikara. k~~aed~ 
manlar, muvattaklyetslzllklere uğra.. ler tamamen yerı fı' J ı '! 
dıkc;n, tUrlü tUrlU yalanıarla bunu te. Bankın Yerli ıuııl1'fril'otıı~ 
ıo.tlye c;a111maktad1rıa.r. ce lplilt sntıyordu. 1 J.1' ,~'J 

Londra, 18 (A.A.) - B.B.C: farı bunları I5liycrc~ll rıı'I 
0
fJ 

t ... mnı.tans:ı. .~·edl Jirtı) --~f;'!ı;t Gcce~·arısx neşredilen Sovyet elJO' .;ı.v- il"' 
liğind«~n: Timotenko ordusunun llği on bCfJ Iirnyıı "ıırtı 
Smolenski elde edebilecek vazi • !'tatmnğıı ba,-,ındılnt. 1,J 
yette olduğu anlaşılmaktadır. Smo Wiha I.nrlı buldulıı\ ftiJ.1' 1 
ienskln şimali ı,:ırkis"ne diişen bir Şimdi Sümer n:ı;cı• '~I 
noktada Timoçenko ordusu 35 gün ~ihlarma ip.ti'; lş!etlri~! ~t 
rlevrun eden taarruz ve 8 gün cU - malını kcndıs c j ,.uı "..ı> t 
ren hakiki hnrp nctteesindc Al • mele, huna mukab :le ,r 1 
:nanln.rı bir 'ehlrdcn püskUrtmUg • tar kar almak ~nrtı ıc.t:ı!I~ t 
t .. Son 7.runan:nrdn bl o' ı ~ 
u~ ~ ~-Voroef lof ordusu Leningrndm filli Serma.ye s:ı. t 1: 

yUklinU hniifletmck için hnrekfı.tn mlic>s~sclcrl ırosl·~cİcri01 <' 
devam ediyor. Rusların şehrin dx- mp, fanilü utcl) b:ıiV9~İ 4 
§rna dilşen bir yerde bir köy ele ktndt he npJarJll!J. ıçiı:ı ~,.~ 
geçirdikleri bildiriliyor. Diğer ta - lıı.mı:5lnrdJr. onu~ r.ıııl ~ 
raftan Almanlar, me1mnize bir AL dar bu. atelyelcrı.cn tıı~tıtl ıl 
m:ın f•rkasınm askeri mevki hnll- dolu esnafı mürnc11

5 ııııtl ~'fff. 
ne geliriien Leningradın bir p:ır- b'lltUn yaı>tığınııı ~~ı. OJ•f· 
krnn girdiğ'ni bildiriyorlar. rarethancye ,·eri>01Jtln~tıı1 ııGe' diniz.,, Ce,·:ı.bını :ı ··e 11 ·,-e• Cenupta mühim harekt\t vardır. ne• t 
Almnnlnrm Odesayı eldn etmek knt fala.n tk:ırcthıı bir Wı 
ve Kmmı istila eylemek için sar- miiessescyc BlTIC~tsllıt~)jıl 
fcttiklcri gayretler cenup cephesi ıanıreti hıısıl olın ·I el t. ,~ 
nln scyynl olduğunu göstermekte. 111~ süııhe yol~ Jplil'ıeP~.J. 
dir, Moskova radyosu dün geceki na nıııl :ılmııl• ~ ~111' ıP':.~ 
neşriyatında Odesaya hücum eden usul ~"npan surncr ıı:ı-1 ~ •• {I 

. hu şeldlni de ort.ıı ı;r.lıero, " 
~:~e[d:.~v:~~:~ püskUrtlildU tır. K:ısltet, ç,ornı>, ~Jrt" d• ~ .. 
--------------• gibi eşya \iicudc ı:";ıdeır.~ 

Teknik eleman ye
tiştirmek üzere 
Hazırlanan kanun 

layihası enclimenlere 
ha vale edildi 

Ankara, 18 (HmıW!i) - Maarif 
VekUleti tarafından memleketin 
muhtaç olduğu tclmlk elemanla
rı yetiııtirmck Uzere haz:rlanan 
kanun lfıyihalart bugün Meclise 
gönderildi. Layihaların bir ltısun 
kadroları tesbit etmekte diğer 
i>ir kısım ise sarfolunaeak paralar 
h!l.kkmda meclisten hükümete s...
lfilıiyet verilmesini icap ettirmek
tedir. Lli.yihalar müzakere edilmek 
Uzere derhal alil.kadar encUmen • 
lcrc vsekodilmlş bulunmaktadır. 

K•sa bir zamanda umumi heyete 
sevkolunncaktrr. 

lcrln istedikleri ına 1ınıclt 1;,1 
mfU hıılde tc Um ed rı''°JI~, ~~ 
,·erilecektir. \'o btı ~I ~e .,
!\fallar Paznnndtı JJO bctlll 
herk~in thti~ acı ııis ~~ 
tevzi C<li!ccektir. Je1'c~ ,J:J 

Sümer Ban'ic ıtıe.rt1 '9t '
1 
~ 

di hayatında nıusıı' <cıı ..r11 fJ bir . ,,. r. 
e asma. dnynnnıt ~tl'· fiti ~ 
kurmak yolun:ı. gl 

11
adctt l'JI 'f 

nizamda mnnıOI ~(.it " 11 ı 
arMmda te\'rli?e ~ ııllr1 ,,-e, 
csseselcr küçük '~" !Öc~ "I. 
ikiye aynlmaz. nuyue~;#I.; 
hiplerl gibi kUçUt 1~ 0,-ıt11,~ 'I_ 
len de pc~in ıııu:ı. snffıı;• ~ 
da mal nlıp s:ıtn • oıı tıt, .~ 
hırdan ancal< yUı.dC Jil:tJf~ fY~ 
almak hal•kına J11~ l\f"ll 11&4 ',I 
Dank her yerde l'crl old ıı r.,-, 
n açmaya. mu,·nffn1' ı..fi(~t·~d~ 
memleketti! bUtUn. ıııll• tıll'J 
kenclecl esnaflar gtbı 1 cJst .;etlf' 
lan h:ıllc tabal<!ı~ ~!» l 
!M'mınyenin lktıs }.':J 
kurhırmıs oıacaJct.ır. 



Be~ oğlu E\ lcndlrmo Mmnurlutwa· 
da .NL<;anlannnlar: 

7.83 Hıı.lit 

19.9.1941 
aaaU) 

iYazan: Kenan Hulusi 
maktan ziyade belki buna daha faz 
in hısnacaksmız 

Şişli Haaat eokak No 24. te üst g. 
men lzzet Ersever ile .'Mualltın Selma, 
Şlşll Elhan ookak No. 33 tc memur 
H!ın1t Geçdoğnr ile Şerife Kocatllrk, 
Taksim Kumrulu sokak 18 da Tıp tn. 
l besi Hilmi Erlevcnt ıle NigAr Torük, 
Kasımpaşa, Fırm sokak N • 13 tc llU· 
lcahhlt Osınan Yukarıolj"lu ile MuııllA 
öztUrk, Beyoğlu Aııınnll mesclt sokak 
No. 39 da Kunduracı Samueı HAklm 
ile Polanba, Kasunpaj14 ı·cykhane so· 
kak No. 11 do Kadır Kongtil ile Emi
ne ıılucr, Recai TUkcnmez ılo F tma 
.Aliye, Urfada memur Nezih Topçu ile 
Ariftı Onat, Şlşlı Kara.kullukçu No. 2 
do Mühcndia Osman Bapran ile Sel. 
mln Koyuncu, Be}•oğlu GönW sokak 
No. 39 da Ta~iyecJ Mustafa ile Hani· 
fo Okııüı:, I<asımpaııı. KurkçU Salim 
çıkmazı, No. il da kdtıp Rıza Mcoeıı 
ile Fatma, l{nsırnpqıı. Uiakköpril so
kak No. H tc Demirci B ynım ldıl He 
Adile Taşccnt, Beyoğlu Ptremitçl eo. 
kak No. 26 da tUcear Celtı.l Sezer ile 
Sıdıka Gök, Şi§U Fcrild!y Halı Cad. 
No. 19 da M!iklnlst AbdU!kadlr GUner 
ile Sabahat Koya, Şi§ll Fcriköy Ba_ 
tı sokak No. 71 de 'lcdlkl tıııt ça\'\ı~ 

parçalar 
7.4c Ajans 
8.00 Senfonik 

program 
8.80 Evın saati 

lUCS ı:Mng 
kuarteti 

19.30 Ajııns 
19.415 Klbik 

Amelelerden biri: Türk 

- Ccyhana gidi,>oruz. eliyor• 
demirdyiz! • ' 

12.38 Oyun Dıüzlğı 

havalan 20.UI Radyo 

Gri ceketi bir mı düğme,>Je ya· 
kasmdan itı'baren kapalı. Göğsün
de, ve tam meme hizasında iki ce
bi var: 

J2.4lS Ajans 
ıs.oo Pıyaaa 

ıarkıları 

18.80 KBMJik 

gazete& 
20.•fi Karı§ık 

earkılar 
21.00 Zlruıt 

- Demek ki, diyorum, dem :r 
u talarıruı. memlekette iı; Yar? •. 

- Bir Alınnn gnıpu gôtUri.iyo:r 
diyor; sonra yan gülerek: ' 

- Bakalm:ı, diye ilfive ediyor, 
yarın akşam oradayız ::unn. belkı 
de iki gün sonra yine burnda?. 
Kuntumtımız yok Jd?. 
Başnu sallıyor: 
- Yabancı .işç.Ucrle gednemiyo

ruz, diyor; b'ri soğuk, öteki is· 
tismarcı! 

- Şu halde içeride ç ılışrruz ! 
- YUztbne baktı: 
- lçeıfde, d.ive tekrsrlndı, ne· 

re 
eseıa demir fobriknlanmız

da, dedim; )a.hut tren ntölyelerin
de?. 

- Bu da tuhnf ha!., Tren atol
yelcrindc.. Günde doksan kuruşa ı 

Bi:r sanıye durdu: 
Çalıştan, dedi; hem d beş 

sene! Fakat orada da g ein me
dlk. Ama kiminle! Bir defns·ııda 
atölyeye bir delikanlı sef oldu, Al· 
manyndan gelmiş bir tekn:cı.> en! 
Ulan ne teknisyeni bu; ikı ı>cne ev
vel atölyede eli~ çekiç \•eren be
nim! Eli ar.kasında bana kumanda 
ediyor: 

(So,ıu 1mrmJ 

Mesut bir evlenme 
7.iraat Bıınluuıı Mc"'tPZ MUdUrlU@ 

memurlıırmdan arltlld .ınız Ynı;ı r 
Tunatl ile Çorlu llk okııı öğretmenle
rinden E. GUzln Pckin'in nlkAhlnrı 

diln nkrab ve dosUıırın n huzurlnrllc 
Fatih nlkAJı mcmurlu~da nktcdll... 
dikten sonra bu roesut cv,\c'.nmc yapr 
ı n nezih b!r allc toplı:.ntısında kut· 
l:ınmışUr. Yeni ve dost a le ocn~ l~ln 
uzun ''c dev mlı f8.Bd"Ucr dileriz. 

J8/D/19U Fll'ATLAl:I 

Londra l ste..-ıın 5 22 
Ncvyork 100 Do\ r 132.20 
Madrid 100 Pez ta 12. 9 
Stokholm 100 lsve<' f{r. 30 S 75 

ESIIA 1 Vf' TJ\llvtt..A r 

lltramlycli yllZdf' 5 03 
İkramiyeli vUzde 5 
033 Ergani A, B. C. 
Yüzde 7 034 Srvns 
zurum 1 

Er 

l9 &O 

20 20 

20.05 
Yüzde 7 034 Sn as 
zurum Z-7 21.\lti 

11 5 tş Banknın namn 

r 
VAK 17 
Guetecıe Çtk&o b1lt11D )'&Zı ft 
realmlerln hukuku mahtuzdur 

&B()Nlı r A lilFltSJ 
64em.leket lıılemleıteı 

lelDde dışmda 

~ iNi 15!1 K r 
• •J'lS e6() t~ 
ıt aylıJı n~ IS%1ı 

l"arttcdcn Balkan BirUğ1 ıçııı 
1 Jllltll 000 16CKI • 1 

•)'da otU2 kurul diloiUUr. Po3te 
tı1J1lğine ctrmJyen yerlere aydı 
yctmıe ı:ıeıer kunıı zammedWr 

Abone kaydmJ 111Jdlreo melıtuı 
q teJ.grat UcreUn1 a bODe para & 
aın posta veya banka Ue yollama 
OcreUııJ ldanı kcndJ Uzeriııe aııı 
mrtdyenbl tleı po11ta oıerl;l'71rrn 

VA.IU'ra aboH pz.ılU. 
Adrell değl§t.1nne ucreu 25 Kr~ 

DAN UORETLEIU 
rscaret tıanıarmm sanUm • sa 

tın eondaD lUbarco UAn aaytaıa 
nnda 4C>. tç snyta.!Arda 00 ~. 
dOrdllncU eaytada ı: tktncJ •e 
OCUncUde 2 ; tıırtodde •: 113.§bk 
ram kesmece o liradır. 

BUyük ; çok devamlı Kllşel1 
renkli UAn verenlere ayn ayn to· 
dlrmclcr yapıJ.ır. R.esmJ IU\nlarm 
santJm tm 00 kunL,tur. 

ncım MaNyctte 01.m.ıynn 
il OıoWf o ııJ ' 

811 defa SO; uu defası 60. Ot 
deta.ın 6b, dört deflll!l 7 O ve oıı 
defası 150 kuruştur. 

Acele satılık Arsa 
Kartaı Malt.epestnde. Kuru~şme 

Mevld!nde Bağdat eaddesiDde 2 d&ld. 
ka mfldafede M4 metre murabbaı ar

acel olarak sauııkt.rr rııliplerUı 

Vakrt gauıt.cıılnde Acınan Evelml~ 

müracııaUcri. 

l . Hakkı Ülles ile Hilrnıüz Lh·anlı 

Kaeımp şn Kankardeş sckak No. JG 
da Makinist Abdlllkadlr <";Uner ile Sa 
bnhnt Kaya, ŞltJll Mchtnp sokak No. 
ızr; da Talebe Kcmrıı Erer ile DUner 
Erkan, Tllrıc Armo.törlc: birll.ğl direk· 
Ulrll Burh nC'tUıı Yentsay ile Ay§e Su
da, u yoğlu Ömer llRyva.n sokak No. 
705 tt' Doktor Kemal Algcn fJc Zekiye 
TUrkCın, Galata Çeşme mt!ydnnı, No. 4 
le dokumacı Mahmut Sofi oğlu 11 Sa. 
diye 1nc1, Tnluılro ead. No. 195 te tUc· 
car Fcr'lk Fcko ile So!iıı Tll§cıoğlu, 

Faruk Nıhat ile Şaziye, Beyoğlu Çu· 
kur sokak No. 5 tc yUzbaşı Y. Ekrem 
Möröy ile ::"ablha GUlcr, Beyoğlu Ka
cn Hal!.m Demirci sokak No. No. 8 
tUccıı.r Ziver Yar il Saınlme Birhal\, 
I<asımpaşa, Akbaba yoku u No. 12 
d rnrettlp Sabahattin Tetlkol He 
MUncvv r Bicnnoğlu. 

Genç hırsız 
Dün ma hkemede 
ağlayarak suçunu 

itiraf etti 
Pnngaltıda, bır apartımanın 

alt katında attıran 1spiro adında 
bir genç, birinci katta oturan 
l\lebrüke adında bir kadının dai
resine girmiş, evvela iki yatak 
c:arsafı, ertesi gün de 50 parça 
eşya çalarak bunları ~-arşıda Yor. 
gi adında :bir bakknln atmıştır. 

Akşam eve gelınce baba<:ı oğ 
tundan şüphelenmi5. kendisim 
sıkıştırınca hırsIZJn o olduğunu 
öğrenerek oğlunu kendi clile ka
rakola götürüp teslim etmi!~tir. 

t piro ile hırsızlık malları bi· 
lerek satın alan Y orgi ve karısı 
A~pnsya diin sabah asliye altın.. 
cı ce7.a mahkemesinde muhake
me olunmuş, GOCuk ağlıya:ro.k SU· 
çunu :itıraf etmiş, Yorgi i}P s· 
pas~ a ıse inkfır ctmL-,lerdir. 

Muhakeme, mahallinde keşif 
yapılm sı ic:ın başka bir RÜne bı· 
rakılmıştır. 

program Takvıml 

18.0ıt Kanşık 21.10 Temsil 
p.rkılar ~.()(' Salon 

1 .•o Svtng orkestrnaı 

kuarteti 22,80 Ajans 
l 9.<X• Konu~ma ~2 45 Salon 

dktısıı.t orkeatraaı 

> 
Cuma ıcumartesi 

19 Eyhil 20 tylul 
:::ıı::: 
c:r ~ban : 21 ı ~aı.n : 28 .__ 

llıar: 1 Si Hnu: l ~ll 

\<&SU\kı \ ..... ., l'Jzaft) "-' P. , ••• 

cJUneçiı 
6.-M "' . ·~ u.sı fl.4:> ı ı .sı 

Öğle LJ.08 6.56 18.07 3.66 
ikind i 16.36 9 .23 16.S.i 9.ı.ı 

k pm 19.lS 12.00 19.ll 12.00 
'\at ı 20 .. n l .S2 30.'-'I ı.sı 

t.ım&k 6.M 9 .tlO ti.o:} 9.6S 

Petrol Ofisi umum 
müdürü Romanyaya 

gidecek 
Petrol of.tsi umum müdUrtl bu

günlerde Roınnnya.ya gldeeektiT. 
Talhndnn önce Sedat Romanya) a 
gitmişti, Mali.Un olduğu üzere Se
dat, petrol of.isi umum müdür mu
ıı.vini iken bu vnzifcdcn isUfa et· 
ın.iştlr. Binaenale,>h Sedadm 'bu
gün için rooI11i hiç bir sif'atı lOkııa 
da uzun müddet Petrol Limitet 
müdürlllğünU yapmış olması, Ru
men p trol mnhnfilinde tanmmnSI
nı intaç etmektedir. 

Gerek Talhanın ,gerekse Seda
dm Romanyadaki temasları neti· 
ccsinde yakında mcmlr>kctimize 
petrol ve benzin ) ctir:il ği &Ö.)'
lenmektC:dır. 

Çırağını yare.hyan 
adam 2,5 sene yatacak 

Tophanede Dikimevinde çal ı· 
şan Şükrü Mortaş, bir müddet 
evvel bir gece, yanında çıraklık 
yapan Ali ile beraber içmiş, Ga 
latada Necatibey caddesinden 
ge<:er kcn. Ali kendisine: 

- Yahu benim aylıl:'lml artır ! 
diye :.ıerzenişte bulunmuş. bu 
yüzden aralarında erkan yarı şa
ka cinsinden kavga sonunda Şük
rü Mortaş .Aliyi elindeki b r<;nkla 
yaralamış, öldürmüştü. 

Şükıii Mortaşın muhakemesi 
dün i!<inci ağır ceza mahkemesi 
tarafından bitirilmis, 2 sene 6 

ay müddetle hapsr mahkum e. 
dilmiştir 
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ına ık1 inç uzunluğundakı bir ığneyi ibaurara.k: 
- "Sus sen de! Dişi şeytan!'' diye söylendi. 
O da münasebetsiz bir kfil1?ılnşmadnn korkarak hav· 

vanınnı yolunu değiştiroi. 
Yolun öteki tarafındaki kırlann ortasmdan dört na

la gitmiye başladı . Başka bir şan ızlığa uğramadan ge 
cenin on birinde yahut aşağı yukarı bu saatlerde köyün 
kapılarına vardı. 

XXIV 

O ZAM~'l\ITN BİR DESPOTU 

Belediye reisi, akşamki çektiğı şarapların tesiriyle 
arkasını kamına çevirmiş oldujhı halde uyuyordu B u su.. 
retle lfıyemut Kuvevcndo'nun iı::aret ettiği gibi, sanki ka 
rısiyle beraber iki başlı bir Avusturya kartalı meyd ana 
getiriyorlardı. Bu sıradn Tomy bu karı kocanın yatt1ğ1 
odanın kapısını çaldı. Senor Juan L<mez·e ~fistres fras· 
kitnmn değirmenden geldiğini ve kendileriyle görüşmek 
arzu ettiğini haber verdi. 

Belediye reisinin kalkma ına ve giyinmesine refakat 
eden bütün homurdanmaları \C sövmeleri burada kaydet
menin bı?.e bir faydası ")ok. Bunun için biz h~en Fr ., 
kitanın karşısına çıktığı zamana geçelim. 

Adalelrinc ekr.ersiz vapt ıran bir jimnasllk<'ı gıbi ge_ 
nne gerine ve lbir s\ıru c neme arasında: 

- " 'asılc;mız Mistress I<J-askita. d('C!i. Buraya gelme. 
nize sebep nedir? Tomy sizin değirmende beklemeniz icn: 
bettiğini soylemedi mi? Mesut makamlann emrine böyle 
mi itaat ederler." 

Değirmencinin kansı: 
- "'Her halde Lu.kası görmeliyim, d iye cevap verdi .. 

Kocamı hemen gönneltyim, Lütfen ona karıemın burada 
o1duğunu haber versinler," 

- ''Kocamı görmeliyim! Koca.mı görmelh im! Bu na. 
srl lükırdı Kralın adam;yle konuştuğunuzu unutuyorsu· 
nu?. al b:ı hanıme:fend ı ... " 

S - \'Arul 19 .SLttL 19.fl 
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Glotenburga bir "Ford" oto 
mobili Amerikadn olduğu gıbı 
ikı yüz dolara mal oluyordu. Bud 
ha ~irketi tarafından dağıtılan 
yirmi kadar otomobil Glotenburg 
caddelcrnide dolaşıyordu,, Zui
feld bütün A vrupada yalnız bir 
tek doktorun müstesna tutulma_ 
smı, kendisine bu gibi tekliflerin 
yapılmama.sım, otomobil fala11 
gibi hediyeler verilmemesini is
temişti .. 

Bu doktor profesör Mayer'dı .. 
Teodor Zuifeld diyordu ki: ''Pro. 
fescır Maver benim harap ruhu 
mun, darmadağın şuurumun. 
kendisini kaYbetmck tehlikeleri 
gecirmiş olan insanlığımın iltica 
etti.ğ-i yegane yeror. Profesör 
Mayer benim için önümde canlı 
kalmt!'I y~ane tc.mız. yegane saf 
varhkrı. lcindc vuvarland ,'.tim 
hayat çirkefi içinde bu namuslu 
doktorun nazarımdan kurtarıl -
ma'ilnr istiyorum ... " 

Budhıı şırketinin altıncı senei 
devriyesinde üç bin müstahdem 
ve amelenin iştirakiyle muazz::ı.m 
bir zıyafet verildi 

Şeref masasına· Van Gog'un 
~yliyeceği nutuk için büyük 
m1krofonlar yerleştinlmişti. Ni_ 
hayet bu eski hulmkçu k"onuş.. 
mıva başlayınca muazzam bina 
nın Ur.erine yerleştirilmiş olan o 
m;.icessem Budha heykelinin ne 
mana ıfade ettiği, gazetelerin ic: 
. ayfalarmda binlerce hatt.A bel 
ki r .. ilyonlarca defa yer alan, hat
tA televizyon mevceleri üzerin_ 
de reklam için yapılan kürdan
larda bile görülen hu mukaddes 
Budhamn ne ifade ettiği öğre_ 
nildi. 

H atip şöyle diyordu: 
- Budha ) ırmi dokuz yaşına 

k adar serazat bir hayat yaşamış 
zevkten zevke koşmuştu. Fakat 
O çağların bir ihtiyara, bir ha!:. 
taya, bir cesede ve !bir dindara 
rastla~ men. beşeriyetin sonu gel 
miyen ve sayısı malOm olrnıyp.n 
::>cfaletier i ÜZArindc derin derin 
düşünmiye ba.sJ.nmış ve kendisini 
beşeri) tin halasına hasrtJniyc 
karar vermişti. Işıklariyle üze
r inde bulunduğu muazzam bina.. 
yı ateşe veren Budha, Budha şir 
ketinin fevkalıide insani olan fa
aliyetini .sembolize etmektedir. 
Bu ı;irket bir tekamül, bir kur. 
tarr nazariyesi üzerine kurul 
muş ve sizin yorulmak bilmiycn 
çalışmanı~ tükenmek bilmiyen 
gavretiniz saye.sinde .... " 

v~ aynı a,ğzın söylemi§ olduğu 
sozlcri duyuyor gibiydi: "Mu:hte· 
rem hılkimlerim, büyük sihirba
zı, hokkabazı, goz bağcıyı maııı_ 
k.üm ediniz, ihirbazlan Tarpe. 
:ıen !,ayalıklan üz.erinden atan 
ımparator Tibcr'j taklit ediniz." 

Ziyafet sona erinc.e birisi ba 
has!m öpmesi için Cinciyi salona 
getırdı. 

.. Zuifeldın buna canı ııkıldı. 
H.Q.Y.il'.. Hnyır, diyordu. Cincı 
uursuzca suça ortak olan bu in 

sanların teneffüs ederek kirlet: 
tıkleri havadan aşılanmamalıdır 
Teodor Zuifeld hayatında 'kendi· 
~1 i her ne k.:ıdar kurtaramamış 
ıse de çocugu lb11 tehlikeden k<>
rum;ı.k istiyordu. Çocuk hakikat 
Yolunda. hakikate uyarak Ycl§IYa 
caktı. iki a ' evvel annesi kmı. 
ç~k tarlnl.!lrım gciT.den geçırmek. 
l ulrnek aga<;larm tepesinden ko.. 
mm havayı teneffüs etımek, top
rak kokusu .auym~ için renuhi 
Afrika} a gitmisti. Ç-0cuk yaVM 
yavaş lüks zevkini gömıiye, diıy.
mıya başlamış ve hizmetçileriyle 
kendisi arasında büyük bir q
luğun mevcudiyetini kabul ede!' 
gibi hallere dalmıştı. 

Küçük bir tepenin üzerinde 
(}am ağaçlan ve gOiler arasIDda 
k!lY~~uş temiz bir kız kolleji 
bır muddettenberi Teodor Zui. 
f eldin fikrini ıknrcalanuya ha§ 
larnıştı. Bir gUn çocuğu alcir, ~ 
ruye yürüye, yavaş yavaş tepe} e 
~ktr, mektebe götürdü. Mdkte
bın başmuallimi olan ihtiyar re.
hibe Teodonı selamladı. Çocuğu 
aldı, sevdi ve tavşanları görmosi 
için bahçeye <;ıkardı. Sonra Teo. 
dora dönerek: 

- Size çok teşekıkür ederim 
doktor, dedi, küçük ;çin teklif 
ettiğiniz ayh'.k bizim bu fakir 
mektebimiz !kayıtlarına "meçhul 
anadan doğma'' kaydını asla ya 
mınayız .. Zavallı masum ya\TU 
nun !bunda lıiç lbir kabahati ol 
mamasına rağm n maattecssUf 
diğer ~arla kendisini tema" 
etfüemeyiz. Biz mektebe ancak 
«nedeni vaziyeti, nüfus cüzdanı 
tamam, pürüzsüz olan talebeyı 

lryoruz. 

Başmuallimin odası bir hB.J?İs· 
hane hücresi gibi beyaz kir~e 
badana edilm~. Bir m.asanm 
Ü?.eri!lde eSki bir kürre ve bir e. 
lektrik pili göze çarpıyordu. Din. 
den lbaşka bir düşünceleri olını
yan bu insanları dünyanın deği.~ 
mesi veya elektriğin !kuvveti san. 
ki alaka.dar eder miydi! Pence. 
reden ilerideki şehri görüyordü, 

FJSki müddeiumumi bu şekilde 
konuşurk n Tcodoı Zuifeld mu· 
azzam binanın her katını ayn 
ayrı fikrinden ~ec:iriyordu. Bu 
muazzam miie E>Senin her katı 
iwanlarm zaaflarım. 'bilgisizlik
lerini. zekalarını hatta vi.icutla. 
rmı istismar eden işlere kucak 
ac-,nnştı .. Ve Teodor Zuifeld bu. 
~ün tekrar . bl!ndan altı ~ene ev 

Budha müsscscsinin yüksek 
reklamı bütün şehre ihAkim bu.. 
lunuyordu. 
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XXll 

(Devamı tıcn) 

RANS \R REl\'Dİ'Nl n'lRIYOR 

ansar değırmene vardığı zaman zaptiye müdunı 
k~nd.ne gf:'liyordu. Döşemeden kal.kmıya çal!!' I)Ordu. Yer 
de, tam yanında beyefendi hazretlerinin aşağıya ıgetirdı. 
~i lamba duruyordu. 

Don Eugeniv'in ilk-işi: 
- Gitti mi?'' demek oldu 
- "Kim gitti mi?" · 
- "Şeytan' ~ani değirmencinin karısı dMıf'k istı 

yorum." 
- "Evet lord cenapları ~ıttı. Z· nnedersem pek d 

ı:rı niyetle itmedi." 
- 'Ah .. Sansar, olü)orum.'' 
- "Faknt ize ne oldu b yefendı. 1nsan .... 
- "D "'ırmcne gelen su kanalına düştüm. Sırsrklam 

oıdum. Kemikler me kadaı :harap oldum. 
- "?? ? " 

- ' a;uı· ·;., oyledığıni .kul ğın ışitsin .. '' 
- "B ~ bır •'V ı:ıövlemı\oı um lord cenapları." 
- "Pekala, o halde lbeni bu müşkulde.n kurtrtr.'' 
- ''G r ceksıniz bır dakıkada her şcyı düzeltece 

gım .. .'" 
Hem n faalıvetc ~eç n kava , bır elınc ID.mbayı ald 

dığer clivle zaptıy.'! müdürünu koltuğunun altına krstıra 
rak , atak odnsıııa cıkardı Çırçıplak soydu, yatağa yatır 
d ı , odunluğua gitti, bır kucak odun aldı, mutfağa kô§tu ... 
Muazzam r ateş yak~ı. eıendis'nin bütun elbiselerini aşa. 
ğı indırdı. Birkac sandal) amn arkasına onları a.stl. T~ 
rar yatak odasına çıktı. 

YiizünU daha ivi gormek için lambayı yüzllııe kald• 
rarak Don Eugeniv'ye '-'Ordu: 

- "Şımdi nasıl. ınız .,., 
- "Fevknlfıd v m. Hemen terliıeceğim ve yarın 

t tı.ı hu Jfller ıc:-rn t nı .ıracal:rım.'' 
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Yakacıktan mektuplar 111 

20 sene evvel ve 
bugünkü Yakacık 

,,_,,_ ----

ı:·ak.ıcıf.ın nsfaltı ve glttlkçe köhneleşt'n blnııJarı 

Yııkacrğtn emsalsiz fakat işlenme. 
m!ş, bakılmamı~ bir mut!t olduğunu 
gördUğüm vakit, niçin snklıynyım §Öy· 
le dUşUnmUştUm: 

- Şehre yakın bir yer olsa da ga· 
zeteıerdc her gUn sUtun sUtun y~zılar 
çıksa.. Belki nazarı dikkate alınırdı .• 
Yııkacrğm bu halin! anlatan b!r ya. 

zı da hatırlamıyorum. Bi: tesadUf be. 
ni üstnd Hakkı Sühanm tam yirmi sc· 
ne evvel ynkecığa alt iki uzun tetkik 
ve müşahede yazısı .ıl- karşılaştırma· 

sın mı·t •. Dehşet ve ihrctı<ı okudum. 
Bakınız Juymetll edibimiz yirmi sr. 

ne evvel Yakacık için neler yazmış: 
"'Üç bUyUk o.srın vukı..atma şahit 

olmuş bu kalın gövdeli, gcn!ıı yapraklı 
çınarların gulgeslndo gerçi hoş v~ da. 
vctkft.r bir cazibe var; fakat ne yazık 
kJ, yalnız istirahat znmr.nlarma tabak 
küm <ıdcb!lmesi llzım gt:lcn bu yer, 
yerlilerin rnes.•1 mUddetlrıl belediyor. 

"Gelirken aşağtdlln yukanya bak· 
ınağıı mecbur olmuş ve beyaz cephe· 
ıcrlyle Yakacığı bir sed.:ıf yığını halin
de görmUştUm. J{uşba: •• şı manzarası 

pek fena. Simsiyah kil'fmitlerin teş. 
kil ettiği sedlerin bir yangın yerinden, 
lstiltı. görmUş bedbaht bir beldeden 
farkı yok. 

"Bu enkaz bir!kintislnı mUgtak btr 

r.nzarla seyrelmek kabl! değildi. 
Usto.d munlttn hald:mı ~u satırlarla 
rlyor: 
.. Tat!nt, t;u muhite ö!çüsilz, terai.i· 

siz bir ibzal Ue tabii olıın her güzelliği 
verml§t!r. Daha y&m.v,;ltıra tırmanır 

kcn ciğerle:in!ze başka tilılU blr balo 

vanm nUfuz ettiğini duyı:.r ve başka 
bir Alemin ziyaretçisi old~·ğunuzu his_ 
sedersln!z. Burad'l geni§, t("bahhursuz, 
sa! bir Ceza içinde yUzer. P.Uzgft.rlarda 
bir zerre toz yoktur. lkllruin derecesi 
hiç değişmez.,, 

Ve sonra ~u s-ıtırl11r· 

"Burada bUyUk ko"akı&.r, muhte 
eem kö~klerın bir zamnnt<: rağbet ve 
servetin iskelet oımuıı ~eklllcrl. :!\ta· 
zJye alt bir haşmet dE'vıiııin harab<'a 
!ere dönmUıı izleri var. Den•ek bir rubu 
asır evvel, memlekett" para, takdir 
menbaları v:ırken bu mlhll!n kıymeti 
meçhul dcğilmt,,. İnsan tn:na kani o_ 
lunca bu takdirin mu ümran delilleri· 
ne §Ohlt olmak istiyor. 

"Böyle kıymetıi bir !ltlıme sahip bir 
mmtaka bugün h:'Ull. bir kerpiç yıgını 
mah!yetlnd:?n bir karıı, olsun yükse· 
lemem!ştir • ., 
"Aya~ması, korosu, m.:ıden!, suları 

ile ayn ayn birer kazanc;: ~ahasına 

sahip iken oöyle fakir ve hakir bir 
mevkide kalmalc için bu köyUn bil
mem nasıl bUyUk bir gtLııahı var?.,. 

Bunlar 20 senr. evvel 1921 yılı Teş_ 
rlnlevvclinde yazılmış ve 1368 sayııı 
vakit gazetesinde çıicmış satırlardır. 

Yirmi sene sonra ayni kı>limeleri tek· 
ror:nınak Ja bugtinkU Ynkacığı anla· 
hr. Bundan evvelki yazılarımda ışa. 
ret ettiğim gibi bir kaç yeni köşk 

rnUstesna evler yirmi serrdenbcri da. 
ha göçmUş ve harap olmu§. 
Hakkı SUha birindtı şö~·lc diyor: 

"zeyncp l:lanımın yerinde yeller 
esen bir kona~nı ve onw\ mUştemilA• 
tından, vo.kUyıe pek g!lzel oldu~ an· 
la§ılnn, muhteşem havuzunu .ziyaret 
ettim. 

Vaktiyle bu havuzun ürıtUnde, san. 
dallarla gezilir, sıı Ale:nleı1 yapılırmış, 
şimdi Jçind'l bir kurbağ:ıum bile ba_ 

rmmasına imkan yok . ., 

BugUn ise havuz lıavm.Juktan çık· 

mı., ve yirnıi sencdcn~r' de bir kur
bağa olsun semtini'! ug-nınramıf .. 

Ylrml SC?W? içlndt! ~ ... ~iyen en 
rnUhlm bir ciheti dahr. vıu. Bunu U.S. 
tad Hakkı SUha fÖYI< &1.1stıyor: 

''İhtlk&.rın gelmeli .1e- l'On moda.smı 
burada gönnell. !stanbulda b!r yu_ 
murtayı l!ç kuru~a a!mıılc kabilken 
burada, ytınl yerinde ancRk dört ku 
ruşa snuyo:-lar. htanbuldıs bir tavuk 
yUz Jrnruşa hatt.A seJ.:s .. ı.e verilirken 
burada Mart piliçlerine l•u fiyat isten· 
mektedlr. Yüz, yUz e;n alrhemlik bir 
kllse yoğurdu yırml beş kuruşa ben 
:ıldım. F.:t, pek fcm\ o!m".ı< şartlle 120 
ye satıııyor. Anlıışılan ycrH ahali m!
saflrlerden eşya fiyat•yl~ beraber te. 
ne!CUs ettikleri na vanın C:a bedelini 
istıyor!ar .... 

Bu derdine bundan eV\"E'lkl yazılar 1 
d:ı temas etml§ olrlıığum lc:in burada 
bir vesika vermı, olmak1e iktifa edl· ı 
yorum. l"ıi'fY.\Zt AIDIET 
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- "Fakat niçin beyefendi?" 
- .. Niçin diye sormıya da cesaret ediyorsun ha? .. 

&nin planmr takip ederek ikinci bir vaftiz banyosu ,·ap· 
trktan sonra bu yatakta tek r.ı~ ma vatacağrmr ümit edL 
yor muydum zannediyorsun? Evet, yar:n asılacaksın .. .'' 

- "Fakat bana bu meşele hakkında biraz izahat ve. 
dniz. Mistress F:raskita .... " 

- ":i\listress Fraskita beni öldürmek i tedi. Nasihat· 
leriniwcn elime gec:en ;;te budur. Sana söylüyorum, ya
ı·ın sabah seni astırnc::ığım." 

Zaptiye memuru: 
- "f~ler zannettiğiniz kadar fena gitmedi lord haz

retleri.'' dive eevan verdi. 
- ''Niı::in. mel'un mahluk? Beni buraya kadar ar

kanda getirdin diye mi?" 
- "Ha.yır. lord hazretleri. sizin iGin, ı>ehre bir dok· 

tor aranuya ~iden Mistress Fraskita söylediğiniz kadar 
zalim olamaz " 

Eskisinden daha çok ürken Don Eugeniv: 
- ''Yarabbim! diye bağırdı. Onun şehre gittiğinden 

emin misin?" 
- ''Üyle söyledi." 
- "Koş, koş Sansar koş! Oh ... Yarabbim ... :\lahvol. 

dum. Ümitsiz bir ~ekilde mahvoldum. Onun niçin şehre 
gittiğini biliyor musun? Bütün bu işleri karıma anlatmak 
için; ona benim burda olduğumu söylemek için, Yarab. 
bım! Yarabbim! .. Bunu aklıma getirmemiştim. Köye ko· 
casım bulmıya gittiğini zannediyordum. Kocasını tevkif 
ettirdiğime göre oraya gitmesinde hiç bir mahzur yoklu. 
Bana vız ~elirdi. Fakat şehre ~ttiy~eı .. Koş Sansar! Koş! 
Sen iyi bir koşucusun. Beni bu felaketten kurtar. Şu vah
şi değirmenci karısını evime girmekten menet.'' 

Zaptiye memuru alaylı alaylı sordu: 
- .. Eğer bu işı yaparsam, beyefendi hazretleri beni 

asmaktan vazgec:erler mi ?'' 
- ''Seni asmadıktan başka, sana benim ayağıma ivi 

gclmiyen bir çift çizmeyi de veririm, ne istersen veririm." 
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Yeni Neşriyat : ' ı 
Yeni Adam . 
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• ızmırcıe magazasmds. mühim mik_ 
tarda saten ve pazen bulunduğu hal. 
de satmaktan imtina eden ve bu va· 
ziyell tesbit için mağauısına gelen 
memurlara rüşvet teklif fden manıta
turacı Safder kaçmıştır. 7.ııbıtaca şld_ 
detle takip olunmaktııtlır. 

Yeni Adam'm 3~1 inci sayısı dol· 
gun bir §ekilde çıktı. Gazetenin bu sa· 
yısmda BaltacıoğJu'nun Musikide TUr. 
ke doğru adlı başmakales!ndt>n b8.§ka 
Ahmet Rasim hakkmdn yazılar ve 
merhumun mahya hakkında kıymetli 
bir tetkiki, edebiyat anketine gönde. 
rilen cevaplar, Halis özgUnUn peda· 

MAKiNESi (MEL}\~~~ 
Araı!ıyor. Ellmk• olup sa•mak lstlyenlcr ye at. ıreıe!011 

DUn Safclcrin mnğczasında yeniden 
yıı.pılan araştırmada 33 top saten da· 
ha bulunmuı1tur. 

• Kırk sekiz S'Cneden fazla bir za· 
mandanberi devlet hizmetinde bulunan 
Konya eski eserler mUzesl mUdürü 
Ywıuf Akyurt, yıışı da Uerlemlş bı.;. 

lunduğundan mect.ud tekaUde sevke. 
dilmiştir. Fakat, Yusuf Akyurt, yine 
aynı vazl!ede vekft.leten bırakılıoıştır. 

• 1zmır villl.yetinln la,e i§leri üze· 
rinde tetkikler yapan iaşe mUsteşarı 
Şefik Soyer, Aydma gitmiştir. O ha· 
vRlide de tetkikler yapac&k ve Ankıı
rayn gidecektir. 

• Ziraat Vckl\letl veteriner fakilltc_ 
sinin bu ııcnck! mezunlıırından Sabri 
Oruç, Namık Baralı Konya veteriner· 
ilklerine tayin edilmişlerdir. 

• lsv<'Ç sefiri Macliğ, fuan ziyaret 
etmek Uzerc tstanbuldar lzmlre git· 
mlştlr. 

• tzmlr Fuarı, balkırı alft.kaslylc dr
l'am etmektedir. Ji'uarı ziyaret !çi.n 

gelenler, h!UA Ş<ıhirde bUyUk bir kala_ 
balık teşkil etmcktedlrl,.:. Geçen yıla 
nazaran bu yıl Fuar etlerıce yerlerin· 
den şimdiye kadar istifade edenlerin 
miktarı 1111605 kişi fazladır. 

Bu sene Fuarı ziyaret edenlerin 11&· 

yısınm, tok !azla olacağı anlaşrlmak. 
tadır. 

• Konya memleket lıaı.tahanesl göz 
mütelıassrsı Doktor Nail ÜlkUtanır 

lcalb sektesinden ölmUştUr. 

Kız,Jııy ı:anı /anında 26 numaraya muraca 

goji makalesi, SofokJes'ten tercUme ~ •mmE::sı::::CC'J::::J:l::?Z:?::;::;ı:ı::::a~Zcz;:I_. 
edilen Antigono adlı dramın tefrikası , ki tJ; 
ve Baltacıoğlu'nun HA.yatım adlı eseri 1ı Tür ye "U 
vardır. GUnllen güne güzelleşen bu z · R A AT 
fikir ve sanat gazetesini bütün oku· 1 
yucuıanmıza hararetle tavsiye ederiz. 

35 köpek öldürüldü 
Son yirmi rlört saat zarfında 

şehrin muhtelif semtl~rinde 1 
ii:ıaş:boş dolaşan otuz bc.s kopekle I 
2 kedi öldürülmüştür. . 

Ayrıca birçok f.rmlardan. 3?0 I 
bozuk ve eksik ekmek, 55 Eımıt. 1 
15 tane d~ galeta müsadere olun· 1 
muıı. 15 şoför ile t~~mvayl~r yü· 

1 rürken atlıyan 8 kışı cezaya çar
pılmıştır. 

ZAYi 
Zonguldak gtimrUğUnı!cn almış ol. 

duğum 3:S6 sayılx 9.9.941 tarihli d:ıhilt 
ticaret beyannamesini zayi cyled!ğ!nı
den hUkmti olmadığını 111\.n ederim. 

Galata: Halil paşa oıokak 2~ nıı• 
manr.da .blan Kaptnn, (S'?SlZ) 

---------------------1 
htanbul .Asliye 12 n.ıl Ilulml• )lalı• I 
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DIKKA ı· HeMpıarmaıUO oaraınr 

ı:ı~ 

rn• Mtiddeialeyh: Şük:U Terdöker: Ak. 
saray Keçccihatun mahallesi Kuyu 
sokak No. 17, (llaten ikamctgl\.hı 1 
meçhul). 
Müddei Refika tarafıiann mUddel lllşmlyen.ıen .kn.uıJye çıllll~ takdiN!~ % 

1 K .. ,,~ -: 11 Mart. u Haziran 11 l':) 1QL aleyh ŞUkrU Tcrdökeı aleyhine açılan 1 -. 

m~ddeialeyhe tebllğ ed:lmek üzere 

• 
• 

• Adanada Kl:cçoca~! mezraasında 
Celil Ba•lı bağında kuyu temlzllyen 
Sarı Yakup rnahnll~nden Mahmut 
Tekdemlrkol'un kuyu lçil'i temizledi~! 
ve su kovasını doldurarak bağ sahibi 
Celil Ballıya uzattığı sırada kovanın 
ipi çözUlerek Mahmudun b..-ışına dü. 
§ÜP kuyu içinde öldüğü anlaşılmıştır. 
Celil hakkında adli tahkikat devam 
ediyor. 

bo~anma davasına alt arzuhal surcU ııı ...... nli.Jliieil:vii:a~p=ıclır~.llii!:::lll!l!ı'z:::!:EZZ:::!!IS:::!!D:~:!?!!~::ıt:'.ld~~ 
yazılı adresine gönderilml§se de mu· ;iiiiiii~iia~~iii;;ii"~:@~~b'.:r.::.iiii:!ı1~ri·ı;ı::I IJ 
maucyhin mezkür ıkıımetga.ıunı terk r~ t/r1 

• Pazar gUnü Adanada Şehir Stad 
yumunda. Malatya Mensucat ile De· 
mirspor gençleri arasındl\ hususi bir 
maç yapılmıştır. 

ile semti meçhule gittiğinin bcyanile "Vak 1 '' Kı·ta be i nı· 11 'rı iade kıımması üzerine Hukuk usuıu 8 
muhakemelô?ri kanununun lil, 142, 11.ı 

u 3 ve 183 Uncu maddelerine tevfikan • ti d baZI " 
iade kılman tahkikat gUnUnU gösterir ne ş r 1 ya n an 
davetiye varakasının markeme dlvan• ~ 

Abdi Atamer'!n idaresinde başhyan 
maç, samlmt bir hava lç!nde cereyan 
etml§ ve s-S bertı.berıncıe Mtlcclen. 

ml_ştır. 

hanesine asrlmasma ve 941/20~ numa_ _ Hlkl'ıyeıcr _ Bf.Jilfl1,ıJ':ı1 -
rada kayıtlı l§bU davaT.L rnüddeialey ff•!rkı' 1'cnt~I ı!\) ·ıınıı l1'~~ ~J ı ıi• • -

bin (l5) ıil.n içinde cevop vermesine Ul11C11Al'lı ulJltÇt\I\ 1 
karar verllml§ ve karar ile da· S"ııl ~'viyonını - t:ınman - I 

20 UcrslA· uııı.ctrl'J lk - ~tr.hıı Al.l'U<iı ••• .J vetıye varalıMt mahltemo divanha. ·fi\ ..,_ .. ı!ll v 
b t.u:diı1• ~leb'uNUI 11'!17 tltl.-l - llAKl\.1 rAli ti ı,;l\" 1 

.J 

yelken hıT~IZI 
mahkum cldu 

nesine a.ulmı~ olmakla mumalley ıı " fT 
t.'çüncll ~ultno .Ut'hmedln sıı,,ı.,•1 UUğllnll - H - .,1~11 

ŞUkrU Terdökerin yukarda yaztlı ı:cıı .. 
Kl'ııdl krııdlnr IUOO 1<ellnıe ııc c~n·tlcJ t'ran"1 

• ıııı•" _ıl müddet zartmda davaya cevap vere- r.ıt ,. 
Kcna ıwndin• 1000 Kelime Lir 5ğrctlcı - Almııo ..,ıt•" 

Mehmet Emir Poyraz adında 
birisi, geGen akşam Haliçte sa· 
hi!in bir tarafında duran boş bir 
sandala birunis. bir mehtap sefa
sı yamnış, J?"elince de sandalın 
sahibini bularrı""mca yelkenini 
sökün koltuğı.ı~a almrntır .. 

rek tahkikat içln tayin kılman lı.l-n.1 krnıJın:- 1000 kelime lt ISğrctlrl - tnı;ııı:ı.-ıe . 
5.11.9U Çarşamba ı;UnU saat (9.30) \ılJ(f•r. ı.an:uı. - :o-.U.AJLVa 111' KIP 
da mabkemem\zde hazıt bulunması u!;; 

lil')'a" mı bu - R.:man - P.A~A11' ICASt:'ll ~ 
veya kanunt blr \'ekil gl!ndermes~ ıu_ 

Mhmet Emır Povraz, yolda, 
"iiinhe üzerine cevrilmiş ve dün 
birinci sulh ce7.a mahkempqine 
verilerek 15 gün müddetle hap· 
se mahkum ve hemen tevkif edil. 
miştir. 

SAHlBI : AS/,\.f US 
Basıldığı yer : V AKIT Matbaası 

Umumi nm;riyatı idare eden 
Refik Ahmet Scvcı:(il 

zumu tebliğ yerine geçmek Uzerc iltln 

olunur. (37311) ı 

G07 MU fEH \SSISI 
Kemal TarkaPı 

PaZt\rda.n oaşıca oıer ırtlD 

ooumEN SOSRA 

1 aksım. Kamer Palas 
1 nci kat 

l''?ll'fon: IYSl:I 

'OÇ KÔŞELt ŞAPKA 55 

- "O halde derhal hareket ediyorwn. Beyefendi haz· 
retleri rahat rahat uyusunlar. Yarım saate kadar geri 
dönmüş olurum. Bu arada Mistress Fraskita da hapisha. 
neye tıldmış olacak. İstediğim zaman bir eşekten daha 
hızlı giderim .. .'' 

Bunları söyler söylemez Sansar, merdivenlerden 
ka\·boldu 

· Tesadüf bu ya, tam zaptiye memuru uzaklaşırken 
değirmenci Lukas değirmene geldi. Anahtar deliğinden bu 
hı.rikulade şeyleri ve alametleri gördü. 

Zaptiye müdürünü yabancı bir yatakta terlerken, 
Sansarı da ~ehre koşarken bırakalım. Değirmnci Lukas 
da isterse kırmızı pelerini ve üç köşeli şapkasiyle Sansa. 
rın tam arkasından gidiyor oIBun. Biz de iyi bir koşucu 
olmıya çalışarak bahadır bir kad·n olan Mistress Fraski· 
tanın peşinden köye doğru uçalım, 

XXIII 

GENE KIRLARA VE DAHA EVVEL l\1EVZUU 
BAHSETI'f GIM1Z SESLERE DAİR ••• 

De;'.{irrnenden köye giderken değirmencinin karısının 
karşıla..5tığı yegane macera bir kimsenin tarlaların orta-
6ında bir alcş yakmasıydı. Kendi kendine: 

- "Ya, bu zaptiye müdürünün adamlarından biri.i 
ise! Yakalanırım." diye durakladı. 

Tam bu esnada aynı istikametten uzun ve yan:k bir 
anırma duvuldu. 

- "Etrafta bir meyva bahçesi, -bir tarla yok. Gece· 
nin bu saatinde ba.§ıboş bi reşek olur mu? diye düşündü. 
Allah saklasın, yoksa hortlaklar mı çıktı. Hiç şüphesiz bu 
benim kocamın eşeğj olamaz. Hem gecenin bu saatinde 
Lukas yolun dışında, kırlarm ortasında ne arar. Hayır! 
Hayır, bu bir casustur!'' 

Bu sırada Fraskitanın bindiği Cşek de amrmanın mü. 
na~p olacağını düşiindü .• Kadın hayvanın omuzları ara. 
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