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fah faciası 
tahkikatı 
l'-.n: ASIM US 
~ Müdafaa Vekili }..'rı.in
.._ blebU511 Saffet Ankaıı 

"t Vekili Sinop mebu-
1'.erim tncedayınm isti· 

• ~ Anadolu Ajansı 
Aebebinl de aydmlat
görmü~, her iki Veki

l'ekiletlerine mensup su
lbenıurbnn Ucfah 'apurn 

e •.likalr görülme6i mü
ba hususta ba.~lıyan t&h

• llelimetle de,·ammı temin 
rbıden çe'kilmi5 bulun· 

ba1dinni tir. 

~ ay evvel ekserisi Milli 
muhtelif subclerlnd~ 

q."1tibi olan iki-1iiz kadar 
}ferslnden hk~derlyeye 

eden Refah \-a.purunun a
i henüz etkin umumiye
ktır. Refah vapurunu ba-

totpil nü? Yclksa lıir ser
~ ınl? Kesin olarak belli 

\"aı>ura konan yolcular 
- lskenderiye arasıo

Jolundan daha uzun ve 
olmakla beraber her hal

veya lta\ıMlan daha 
vardı. Acaba bo yollar 

en tehlikeli olao deniz 
~lmumda hskikaten 
llati bir zaruret mi \-U• 

1'o\ta henUz anla.,ılmı!j bu
• Mersin - İ~kenderiye 
"'111D ihtiyar edilmesinde 
\:abuı edilml' kati bir za. 

ğu f&.rLedlldjğj tak
brt&ran ve emniyet Ya.
kifayetsiz olduğu mn-

tluı Refah '-a.pomndan 
~ ~ bulmak veya hiç Ol

a.it vapunınclakl teclıizat 
turaam\am&k mümkün 

iııllr Bu da fjfrndiye kadar 
ı. t~te i~in talıkiklne 
beri kesin bJr sonuca 

S, olması gösteriyor .ki 
l~inde §11 MydJğı. 

gibi daha bir çok ka
~r, bucaklar varifır. 

1....~lqıbyor td allkadar 
~ bo karanlık k~ 

n aydmlatmak için 
bir taraftan milli mü· 

taraftan münakalat 
' de malfımatlanna mü-
~ine lüzum göriinen 
:·"Cle<le bazı alakalı subay 
~ I' gönnfüderdlr "4'! her 
,, t... vazıyet üzerine istila
~~ •el"IDİ!lilenlir. 
~ ır.'Jıj Müdafaa Vekili Saf
'-' gerek Münakalat Vekt

lterim lnceda.yı ciimhuri
• t-_t.:"n yet.isUrdlği uzife 
"-~ bi~ devlet adamı
SQ&l'la i tffa.larmı tee.<;

. •lıyoruz • ancak her iki 
~ala.nn; mucip olmak ü· 
"S; e SÜrdükleri sebep ) ük

:~. duygusunun fera.gaUi 
....,. olduğu i~ln bu hare

,_ .... ~da derin bir tak· 
-ıtyoru7.. 

~ ~!lı tahkikatı Mecliste 
lbiinaJmşadau ısonra ba.5-

~ldkatm neticesi tabii 
o lliiyük Mcellse gele
llı.L..~ şimdi karanlık gö-
~ da aydınlanacak· 
'-.~ondan sonra i<4n i~ln· 
'°'" ~etM!r aıılaşıJaca.ktır. 

Meclise ve1 ilmek üzere 
olan bir layihada 

L _J 

Bir lngiliz futbol takı-
Muhtekirler için sid- mı Ankaraya geliyor 
detli müeyyideler var - --. -----

Allkara,lS(VAKIT) - TlcaretVe Diğer taraftan hnkametc. hUbubat ıAgzn 27sında gelecek takım kı'Uetl tarafmdan hazırlanan M.illl Ko: mübayaasmd& halk ve ordu lhtıyaçıa. V 
nmma kanununu değl§Uren lAyilıa, nnı k&reıl&mak maksadiyle ekmeklik ı 
htlkmnetçe mecllae talrdlın edilmek ve yemeklik tutanndan fazla olan hu· A k d 4 k 
Uuredir. btibatr te!!Jlm etmlyenler hakkında n ara a maç gapaca 

Proje mUhteklıier hakkında çok fld da yeni bazı todbirler almak .sall.biye. 
detll cezat mUeyyidelerl tqımaktadır. tini 'ftrmektcdir. 

HiTLEfl 
' .4nkara, 13 (A .A) - Haber 1 itibaren dört maç yapacaktır. 

-------------. aldığnnDa göre, bu ayın sonla· Gelecek takını Yakınşarkta bu 

1 
r "\ Lord Birdvud'un rma doğru Mısırdan memleketi· Iunan İngiltereli Ye DominyonJu 
ı ı·cra Vekı·ııerr· beyanatı mi?.e bir futbol takımr geleceJ: ·ı oyunculardan mürekkept ir • 

' ve Ankarada 27 ikinci teşrinden 

Rusva ormanların- Refik saydamın TDrkive TOrk • Romen tı·caret 
d k · k Ah başkanlığında toplandı 
a 1 ararga ına Anlmra, lS (A.A.) -1cra Ve sakı•ndı•r l mu••zakerelerı· killeri Heyeti bugün 115.30 da. B~~ 

gl•ttı• \"ekfi Doktor Refik Saydamm riyg_ 

aeUnde haftalık toplantımın yap- Fak at 
Londra, ıs (A.A.) - Münllıte ıtöy. m11t:ır. 

!ediği nutuktan sonra, Hitıerııı Rus 
ormanlarmda bir mevkide bulunan 
umuml karargtı.ıınıa döndüğü tıöyten 
mcktedir. Bazı raporlardan anıa,ıldı 
ğınıı. göre, li'Uhrer, Moskovaya kal"§J 
yapılacak olan bundan eoı:ırakl taar. 
rı.ızu, bizzat idare edecektir. Şimdilik 
muharebeler cephenin bUtUn boyunca 
devam etmekte ve Almanlar tarafın. 
dan netice alm&mamaktadrr. 

Lenlngrad kesiminde Almanlar, Tik 
vlı:ıln ~ındığmı ve Lenlngrad Volog. 
da demfryolunun ketıildlğlnl haber ve. 
rlyorlar. Bu hususta Ruslar tarafın 
dan gelen teyit edici haber yoktur. 

Moskova ke.slmiı:ıde, flddeW, ik1ll 
el derecede hücum lar, btriblrini milte. 
aklp devam etmektedir. Fakat. bu bll 
cumlarm bUytlk pı~e bir taarruza 
bqlangıç teıkD edip etmedfgtnl eöy 
lemek gtlçtUr. 

• * • 
l..ondra, JS (A.A.) - Haber alm 

dığma göt$-Kil!crin urnumı 11a;raıp.. 
hında bir toplantı yapılacaktrr, 

Amerika 
Bilarafhk kanunu-

Kuvvetli bir müttefiki
miz haline getirecek 
şartların meydana 

çıkabileceğini 
kuvvetle biliyor 

nun tadilini 1 ter~ondra,13 ( A.A.) - Röy 

kabu l ettı• ı -~rd~ar kamara.anda ver-
i ı dıt11 bir nutukta marqal 

V cqington, 13 (A.A.) - ıı Bi~Jvad .!ürkiye~e'! balaaet
Mebuaan Meclisi 194 muha. mtf ve ıoyle demııtır: 
lif reye kanı 212 reyle bita. j "tiNazarların;aır.~ ... . kendisine 
raflık kanununun 'ı:ad iline ait ı matla çevırılıt11mır. ve la. 

kat bazı kim•elere bazı en • kanun projesini kabul et -
mi~tir. 

in~lterenin Rusya
ya yardımı 

di§eler veren bir memlelıet 

vardır. Şimdilik Türkiye •· 
kin duruyor, fakat tecerrii -
dün iıtilciyı davet ettiğine 
birthn 14Ul.a müuıI bulunda. 
fana ve kendirini bizim •· 
lumza .ürükliyecek ve lnıv

< l' azısı 1~ üncüde) vetli bir müttelikimiz haline 
-------------------------- getirecek !artların meydana 

Bu topla.ntfıım kl§ .seteri ile a!A.kaıı 
olduğu ıtöyleruncktedlr. 

~LMAM TEBLiGı 

Tula 
dOstO 
Kerç 

Müstahkem mevkiinin 
dış hatları zaptedildi 
Bedın, ıs (A.A.) - Alınan ordu. 

ıarı bafkum.andanlığmm tebliği: 
Kırunda, Alman k.ıtaıan Kerç mtı.s 

tahlrem teııialerine taarruz etmektedir. 
Şehrin pek ya'kmmda cenupt& bir çok 
mUstahkem mevzller zaptedilmlftlr • 
KuvveUi hava tC§killeri Sivutıopal 

limanında. Kerç boğazında w Kara. 
cıemzın §imal doğu kıyılan açıkla • 
rmda seyreden Sovyet gemilerini bom 
ba.lamı§l&rdır. 

üç dU~an kruvazörUne bir t.orpı. 
do muhribine ve bet bUytUt ticaret 
gemisine ,•ahim isabetler olınU§bır. 
Liman bölgesinde taqı isabetlerle bO. 
yük hasar yapılm.ıttır. 

(Dew.mı 5'f. 4 sii. 6 da) 

OVYET TEBLiG. 

Bütün 
cephelerde 

ÇARPISMA 
DEVAM EDiVOR 

-<r-

Almanlarm Moskovaya yeni 
bir taa rruz yapmaları 

t üpbeli görülüyor 
-<r--

Roman yada 
Petrol f abrikalannda 

infilaklar oldu 
Moskova, 13 ( A .A.) - Gece 

Sovyet t.ebliği: 
12 son teşrinde krta'larmıız 

bütün cephelerde düşmanla çar 
pışmışlardır. 

11 sonteşrinde 25 Alman tay. 
ayresi tahrip edilmi§tir. 5 tayya· 
re kaybettik. 

(Devamı Sa. 4 aii. 4 de) 

1 

• 

1 

1 

çıkabileceğini emniyetle bi. 
liyor. 

Av; m 
Kamarasında 

Rusyaya yardım 
hakkında 

müzakereler 
Lond.ra, ıs (A.A.J - Avam 

Kamarasında, harp durumu hak
kında milza.kerclerc devam edil
miş ve ilçi partisi namma ım sö)
liycn Gtiffi tlıs demiştir ki: 

RtıSya.ya karşı Alınan taarruzu 
Btlyük Bıiıtanya milletinin harbe 
devam azmini kuvvetlendirmiştir 
Daha ilk öncelerden Büyük Biri
tanya htlkiınıetinin harektleri Rus 
yaya yardnn hususundaki büyük 
arzusunu isbat eder. 

(De1:amı Sa. 4 sü. 5 de) 

SARAYLILAR 
ARASINDA 

Abdülhamid Sarayının 
.Rasputini 

EbulhUda ile 
Mahmu Saim 
karşı karşıva 
Metur dolandırıcı 

ındık Hoca 
Mahmut Saim'in: 

HABER 
Gazetesi için yazdığı . . macera sensı yann 
HABER' de başlıyor 

. 

Aakara, ıa VAKiT) - Romanya ı laşma imzalanacaktır. 
ile yapılmakta olan ticaret mUaake· Diler taraftan TOrki}'e ile ı....,. 
relerine devam edilmektedir. TOrk • arasında n.evcut tJcaret munvı .. ı 
Romen ticaret anlllJDlasınm mUddeU nln müddeti de eona ermek tmereA". 
sona ermiı,ı ve iki ay mUddeUe uzabı· ı Bu makaaUa bu aynı 26 amda mmr 
mı§tı. Müzakereler bu müddet bitme. leketimize gelecek olan bir tnlGN U... 
den ikmal edlle<-~k. uzun vadeli mal ca.ret heyetile yeni mQalrerelenı ....
mUbadelesl cauı Uzerine yeııl blr an· lanacaktl!'. 

FiNLER 
Bir Sovyet hücum 
botunu babrdılar 

H elsinki. 13 ( A.A) - Fin 
bombardıman tayyareleri sezi 
bir Sovyet hücumbotunu batır -
ml§lardır. B üyük bir Sovyet nak 
liye gemisi Finlanda körfezinde 
bir mayna çarparak batmı§tır. 

Bu sa.balı Helsinkide iki kere 
hava tehlikesi işareti verilmia -
tir. Hiç bir hadise kaydedilme -
mittir. 

LHvinofun bindiği 
tayyareden 
haber yok 

( Y a.?131 4 üncüde) 

TDrkiye 
ve 

Mısır 
Akdeniz de 
hurrivetin 
kalalar idir 

LonJra, 13 ( A.A.) -
Avam K&marumda be~ 
natta bulunan Pilkineton ,_ 
lan .ciylemiftir: 

- Rusya kendini tiddede 
müdafaa etmektedir. Akde. 
nizde Türkiye ye MUll' ..._ 
riyetin kaleleridir. 

Yarından sonra başhyacak 
yeni zabıta romanımız 

ispanyol Dans6zD 
Bu harikulade hareketli, heyecanlı zabıta romanmı 

okumak fırsatını kaçırmaymn. 

lnıiJizceden Çe~ren : 

H. MÜNiR 

1 benim köşemj 
..------.yazan : hakkı tırık us 

heykel verine ••• 
belediyenin !en hcycU m lldUrU istanbul i'etlıl.niıı 500 Uncü yıluıda lıır 

Calib heykeli dikmeyi kendisi ile konuşan gueteclle~ bir tasavvur ha. 
llnde anlatınır,ıtır. 

bunun şimdilik bir kaı ar olm:ı.nıasmdan memnun olmalıyız • 
zira, itiraf cderlın, ki bir glln heykelin ycrl, ertesi gUn heykelin kendiıl 

uzerlnde konuıımuş olmama ra{;'lllcn ben bile ikide bir: (acaba heykeıln ye 
r ine baıikıı. bir ~ey yapılamaz mı T ) diye ltatamın içinde ba§ kaldıran sllal! 
bAIA kapı dışarı edebilmiş değilim . 

dil§Unüyorum: bir heykel dıkeceğlz. heykelde csaıı fatih veya fetihtir. 
büyUk bir ııan•at şahcacrl olacak. 

t) istanbulu - hA.ldmlyetimizl kökleştiren yeni bir cserl<>- gUzelle§ti. 
receğiz. ve gllzelleşUrmekle de halkın ruhunu yUkselteceğiz. 2) bAmld'in 
dediği gibi "l'llllllBr bllhşlııl. ebhAr yAdl~ün,. olnn bir kahramanlarıııa tUrk. 
terin duyduğu hayranlığı teces.'lilm cttireceğ"lz: bugünden dUne giden bir 
-şUkran borcu olacak. 3J s:ı n'aUn ince ve koygun lmUesslr) diliyle gelecek 
nc.<Ullere bir ömek göstt-reecğiz: bug Unden yarına bir duygu tcrbiyNl ••• 

bu kadıır •'hemmlyclli ' 'o.z!kler için devlet blitçeslnln değil, iatanbul 
~ehrlnln bile yllr.blnlcrcc lira ayırması, harcaması hiç bir vakit çoğumaana 
maz; tamnmlylc yerindedir. 

fakat acaba biltUn bunıan, bUtUn bu gUzelllğl, bu aan'atl, bu tealri. bu 
..-steUlc açlığını ayni zamanda bır fayda fikrini tatmin edecek eserle doyur. 
mak lmkl\ndan uzak mıdır ? yahut bunlar, blrlblrlyle bağd8§8m&yan bir ay· 
kınlık mı ifade ederler ? 

.süleymaniye ca:nlsi bi r beykC'l kadar adını taoıyan ~yet~ ebecül.._ 
Urmeye hizmet etmiyor mu ·t devrine göre · vazifesi tnaa:ılan ~ 
toplamaktır . 

Sovyet. kuvvetleri LeningraJ müJalaa.tnda 
. 
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E il I •e ıılerin. 
u PEŞİ fDEN .. E ş 

.. 
1 T' ı manlar 

Ruzvelt.n 
nutkunu 

il 

1 3n'a akkı 
;~damın bu1 .o. nntaya girm iş. iffet Halim ruz'la bir < onuşma 

ı em ş, içmiş. Hesap göreceği sıra-
da pu ulaya pirzola içJn 35 ':unış lstanbulda.ki iht...!tfırla mücad 
fiyat konmu oldu&runu görünce teşkilatının şeflerinden biri de k:. 
hnyre t eder görtinmil§: <'irndır: İffet Halim Oruz. 

Ynhu, bu ne? B;r p~rça pirzola- Aynı zamanda tanınmış kadı 
ya 35 ı.urtıf verilir mi? Bu kadar- 58.irlerdcn o!an mufüıta.b ına, ye 
cık et kasap dilkkfınmda beş ku- ni mesleğinden memnun olup nl 

ru§. Haydi olsun on koru§! mn.dığmı sordum. 
Dem ş. Lokantacı şu cevabı ver- - Bu i'J bir vatan ve meml 

miş: ket hızmcti olduğu için memm 
_ Ben kasap değilim. Et değil , nunı . Fakat çok vıpratıcı... Gör: 

sanat satıyorum. yorsunuz ya! 
- Peki fakat bunda ne sanat 1stanbulda.ki ihtıka!'la mücadc 

var? teşkilıi.tı, teferrtiat bir tara.fa bır 

N · cak k ...ı kılrrsa esas itibarile de lınyU yUl. 
- e sanat oıa • sana e.,.,- lü ! ... 1.stnnbuldaki ihtikarın mücı 

yi krvıreik diye yed rlyonım. 
Piyasa aleminde ilıtikiırdan çok dele tcşkilfltı. kurulduğ~ ilk zn 

yet edildiği, hattft iht kfi.rcılar manl~rda ~ürakabe bürosu şef 
için husu.si mahkemeler kurulmn· ı Muhsın Baç ln yaptığı_m ~~r konUf. 
n dilşünUldllğü §U l!ltrada dikkate ~ o d_a aynı l!CYl so~lemi!.t· 
değer b1r haldir ki üzerine kaba- emek kı 0 zamanda.nberı degı.ş.. 
h 1 k . t . 1h .,_..__ mi§ bir şey yok, Olmasına da im. 
at a an mse ;ı.ok ur. tuuı.n;;ı· '·'··- ·ok çu· 1 •• lst b ,_, ihti 

.. "htik" bir hak kal """' ~ . nıcu an uıua -
ya gore ı nr , pazana kii .. üllUJ . b. tü JU 1 

trret Jfolim OruL 

göre s:ı.Jıtekd.rl bir sanattır ve r gon eıı ır r lC!! anmı· - Neticeden memnunuz. Böy-
heı '5 n!n de kendine göre hııksızlı- yor. Ne hilelere baş vurmuyorlar? lelikle iş bölümü de temin edilmi~ 
ğı, krıb:lhati veya 5~ hak gôste- ~er önleyicl tedbire kn.rşı, yeni oluyor. 

bi trk dlT bır çare.... Ok td - trrlnrm -• r mnn ı var . Zek1,,_ . U 1• t ugıınuz sa .... CI§ma 
HASAN KUMÇAYI uuır lŞ yor vesse nm. bakıp dn İstanbul fiyat müı-nkabe 

l n rf İlizıer 

C butinin 
boşalt•lmasını 

ıstedıler 
1-1 rnır.ı, 18 (A.A.) - Clbutin!n du. 

rumun fa hiçbir üıki§at yoktur. İngl 
l 1 rln \·erdikleri tahliye emrtne 
.F'ra.rı • ·ıar cevnp vcrmem!glcrdlr, fa. 

mt, t•1gillzler, Fransu: knranna uıtı. 
mrc:ı ı cvzllerlnl muhafazaya karar 
erm ' r<.llr. 
Amlıal Petcn!n Clbuti lnkiyad etti 

ği tak1Jrdeki mnluıatlarma telmihte 
;ulu 1 ı nutku, Fransız azınin1D zaa.. 
a. u.,ı .ı.ılığmı göstermektedir, 

Çocuk Esirgeme Kuru· 
muna yardım edenler 
\nh:ıra, ıs (A.A..) - Çocuk E.sl.r 
m Kurumu Genel Merkezinden bQ. 

irllmlştir: 

Adnruı fabrlkatörlerUıden GUde ta· 
mdan ı~unımumuza nakil ncreu ® 

... rilmck surcUlv bir ton köııpe ve A. 
:\na borsası tarafından 100 kilo pa· 
uk, tüccardan Darendeli Mehmet 
a'ıuncu tarafından keza. l.00 ktlo pa. 

nuk tcberrtl edllmf§tJr. 
Çocult Esirgeme Kunımu bu btıyır
v r yurtta~lara teşekkür eder. 

JECIZELER 

• MAri!et kon1J3U1an k1ıMen1n g1L 
~• ses çıkaracak perdesine basmak
~; !aknt muhariplerin llderterinde 
olduğu gibi muhata.bm hO§ g~ 
perdeleri bozuksa ne ya.pmalı 7 

• Dlyujen, AUnada c11Dd1lz !S!le!1e 
adam arannq; demek onun n.az&rm· 

de. ndam yok! Paak&l yine daba ID. 
ymI§; çünkü 1naam eoıı dftece 

O\'dWrtcn sonra hakkmd& Clzdad mıecı. 
mcı. aobatmzlık ve d&Wet geri&!. k&

tm mcrdudu, vo caııAva.r) demlgı. 

- İht.Ikfır vakaları nrtu mı, ek-
fiildi mi? bürosunun insana çene çalacak ka· 

dar işsizlik içinde olduğunu zan-
- Arttı efendim. net.meyin. B Jii.kis efendim billl.kis • 
- Ne nl&bette? 
- Günde va.esti 6. Tabii mbı- Büro, an kovanı g'bi işliyor. 

tn memurlarmm yaptıkları cUrmO Ben oradayken içeriye uzun 
meşhutlar bu ra!taınm dışındadır. boylu, yükselt sesli birisi girdi: 

- En fazla hangi me~ıda ih- - (Hnnmıefendi), ben bir yere 
tikAr yapılıyor? toptan ot sa.ttmı. Nnkliye ve nrdl-

- Gıda maddelerinde... Daha re bedel!ni de istiyorum. 
sonra giyeceık ve stıs ~yaemda, - 5 numa:rny:ı. gidiniz. Bu hu-

Hall>ukl, altı yedi ay kadar ev- f;Usta.ki komi yon kararını göster
vcl (İhtildl.rln nasıl mücadele edl- ~inler size. 
liyor) mevzuunda ynptığun bir iki Baıfkn blri..cıi: 
röportaj vesileslle o zaınan en - Tillbent almak istiyontm, 
fazla giyim e§Ya.§I üzerinde lhti· \·cr:mlyorlar. 
kara teşebbüs edildiğini öğren- - Tilooar olduğunuzu isbat et-
miştim. Dom.ek kl bu i§de de mo- meniz llimn. 
da h!kim oluyor. O zaman ilkba- Bir kaç ki9l birden içeriye girl· 
har ~lamak üzereydi. Her taraf- ~or: 
ta badem ve enlt çiçekleri o.çnuş, - Biz bak!'knllar cemiyetinden 
yerler, n.ğnçlar ve çağlalar yeşer- " ı;eliyoruz. Toptancı tilccarlardan 
meğe ba{jlamrştJ. Şimdi kış geli· ı;ikfıye~. 
)or. Gıda maddelerinde oynama- Bo.'1ta bir ziyaretçi: 
nm tam mram, değil mi'! - Ça.y bul:muyorum. 

Muha.tabmıa, Tilrkiycdc ilk ka- _ TC"VZia.t i~e öğleden evvel 
dm m~bc memuru sonra da bakıyoruz. Siz yarın öğleden evvel 
ıen oldugunu hatrrfathm. Teva. gelin ı. 
zula gülerek: . . r. Yazma!ds. 'bttmez ki. .• 

- Öyle efendim, dedi. EvVelfi. Re!:;at MAHMUT 
memur olarak işe başla.dml. Sonra ~ 

milrn.kaıbo bUrosu, bara.ya (yan! 1 
Ata Ata.bek banma) taşmdı:kta.-ı e Ar bAk mler .en 
sonra yüksek makamlar beni Muh-
lfin Ba~'la birl!kte çalı§manu mü- ara 8S 18C8k 
nasip gördüler. İşleri taksim et· 
Uk. Fa.kat yeni kurulacak mmta
ka iaşe mUdlirlllğü teştd.Jatile va
siyetin nasıl o~ağım ben de bil
miyorum. 

- İşler çok, memur kadrosu 
u.; öyle değil mi? 

- Öyle efendim. Bakalım yeni 
te§kilatla belki kadro takviye edi
lecektir. 

- Kadm memurlarınız da var 
zannediyorum. 

- Evet!. .• Üçil dakWoğraf bi
ri :kontrolör, birl de memur olmal: 
D.zere beş kadın memurumuz var. 
Son ikisi, yüksek tahsil görmüş
lerdir. Zaten, yüksek tahsil g<Sr
moden, hukuki ve ilttısadi mcvzu
&tı Jr.ııvnımadan işin içinden çık
mağa im.kAn yoktur. 

- Üsküdar ve Beyoğlunda da 
(iDbeJer ~. Netice ne ol
du! 

Çok çocuklulara 
verilecek 

.Ankarad:uı blldlrdlrilğine güre çok 
çoculdu ha.kimlere yardım edilmek ü· 
zere evli olrnıyıı.n hAlclmlerin kD.nunu· 
evvel aylıklarmdnn bir miktar para 
ltestımesi Adliye VekıUctlnce knrnr 
altına alınmıştır. 

Göynükte Elektrik 
Goynlik, ıs (A.A.) - Knsabartıızdıı 

tesis edilen Elektrik sanlralI dlln va· 
llıniztn bir nutku flc L5lcbney,) ııçıl. 

mıgtır. 

---<>-----
Bulgaristanda un 

vesikaya tabi . 
Sotp, 13 (A.A.) - HU'kWDet lo. 

ka.ntalarda. 1stlhl1Uc edilen UıUlar için 
ııususı bir vesika kartı ihdaa etmeğe 
karar vcmııaur. 

- Dost düpDana kartı kızımıza layık bir düğün 
isteriz .. diye kestirmif'd. 

Behçet, anneıine cevap veremedi. Çünkü onun da 
ne kadar üzüldüğünü anlıyordu. 

Harba teşvik 
mahiyetinde görüyor 
Bertin, ıs (A.A.) - D.N.B. 
Deutsclıo Dipıomatlscbe und PoUtl .. 

schc l{orrespondcnz yazıyor: 

Ölen a.skerlerin hatıra.mı anmak 
, Jzere Arlıngton askeri mczarlığıı:-

dı:ı. yapılan 11 son~ Wrenlnde 
Ruzvelt Amerikan gençliğini köı1lkle,.. 
mek fırsatını bulmuş ve umumi harr
tcn b:ıhscdcrken bu ıı.ıırpte ölen §imali 
Amerika aakerlerinln hürriyet ve de. 
nıokra.ai lçl.n çarpl§mı., oldukları flk • 
ı-tnl vcrecelt bir şekilde konuıımll§tur. 

Bu bahl.ete Ruzvclt, Vflaonun Ver • 
ııııy dlktatına sebcb olmakla Ameri • 
t;an askcrıcrtnln fedaM.rlrklarmı cm. 
pcryal!st garp devleUeri lehi.ne 8Uli.s

tlrnal elml§ bulunduğu vakiııam.ı sak
'amak sureWe ınlllct1ni bir kere daha 
aldatmaktadır. Vi~n muahedelere 
vAkıf bulunuyordu ve bu BCır ırulh • 
bUn mazıo.m milletlere hiçbir zaman 
kabul edllemiyeccğin\ blllyordu. 

Amerikanın umumt harbe ~ 
mi§ bulunmaaı halinde dQnya hUrriyt ... 
Un.in ortadan kalkmış olacağı hakkın. 
daki iddltuılyle Ruzvelt harbo te§Vik 
edici bir dıı.yanç bulduğunu sanmakta 
ve hakikatte Ruzveıt ajanlarmm t.aho 
rlkçl pUi.nları ytlzUnden harbe aUrUk. 
ıenınl~ olan Polonya, Yun~. 
1''ransa ve Sırbıstanm tı.kıbeUerini ha., 
trrlatmaktadır. • 

Ruzvelt, Almanya ta.ra!mdan en 
ufak bir tehdit ba.bls ınevzuu olme. 
dıı"tt hı.ı.ldo 1ztıı.ndnyı 1,.c:ı;al ctmı, bulun 
masmı ta.bll olarıı.k aükQua geçi§tır. 
mektedir. Amerikan milletini harp 
fikrine alI§tmnak için Ruzvelt tahrif. 
Iere vo ya.JAnlara gıtUksc ilaha far.. 
la ~nnaktadır. 

Aaıerik& umumi ha.rbe girmemi§ ol. 
ea.ydı, sulhu, Vl~onuıı H prenşibi U.. 
zerinden yapmak belki mUmkUn ota. 
caktr. Fakat Vlbonun blzz3t kendi 
prensiplerine lhnncti yUzUndcndlr kl 
hakild bir sulh yerine tahammülü im. 
kauı.z §artlar hadis oldu ve bol§evı.z. 
mln dUnyıınm ru: ç0lt her tnrnfmda 
mUleUcrln bOrrlyct ve mcdcnlyett.nl 
tehdit e~ bir kudret haline gelme. 
sine yol açtı. 

Bundan maada, Amerikanm umu., 
mı harbe strtşi, ekonomik sahada bir 
hercümerce sebeb oldu. Demokratik 
sistemi kuvveUendirecek yerde, mil • 
letlerc radikal kararlar verdirdi ve 
kendi kendilerini bizzat kendi vasıta. 
lariyle korumak Jl:O?'UDda bıraktırdı. 

Yerleşmı,, bulunduğu yt!rde halkm 
lhtıyacma cevap veren demokruıyı 

ortadan 1caldırmak !ııUyen bir Almnn 
tehlikesi no o zamnnıar vardı ne de 
bugiln vardır. 

Ne dememeli ? 
Bedri Rahmi Eytlboğlu san'atkAr 

bir muharrlrim!zdlr. (Ülkü) mecmua. 
ar da, adı üstünde, bir illkü eseri ... 
Yazılarını burada nqredeDler dil ba· 
kmıında.n daha dikko.tll, batta. dııhn 
tedakAr olını.ı.Iıdırlar. 

Blr mi8ııl: Son bi.r güzel yaztSmda 
(civar köyler) tAblri var. (Yıı.km) de
meli. {civar) dememell 
Konuşma dW.ml7.dc (ey~) kal· 

ma.dı; (zehir zakkum elmlf) demeli, 
(zeblr zakkum eylemi§) dememeli. 

Bir müddet ıaıkın ta§kın annesinin yüzüne bakan 
Behçet, birden hıçkırmağa ba,ladı. Yerlere uzandı, ağ. 
ladı, ağladı .. -4 -

Hayri Efendi. .• Ailenin sadık adamı .. Kalbinin saf 
köşelerine sakladığı temiz hisleri gene dökmeğe 
başladı: 

- Behçet, diyordu. Üzülüyorsun. Bu üzüntüde 
ho.klısm da. Fakat ne yapalım. Kader bu .. Kendini he
lak e'mıekle ne kazanacaksın. Halbuki ümidin var. Kızı 
katiyyen vermiyeceğiz diye reddetmemiıler, ki düğün 
istiyorlar. Biz de bunun temini çarelerine başvurur.ız .. 

- Nasıl, bunu biz nasıl yaparız? .. 
- İnsan meram edince her şey yapar Behçet.. 
- Güzel söylüyorsun, fakat sermayem yok ki, li. 

carete başlıyayım. Memur değilim ki aylığımdan ayı. 
rayım.. . 

Hayri Efendi, ne de olsa tecrübe görmüş, ha.yatta 
pişmjş bir insandı. . 

- Ben her §eyi <lüıündüm, dedi. Bugünden tezı 
yok, sana bir memuriyet ararız, elbette buluruz. Rah
metli babanın bu kadar dostu var. 

- Memuriyet bana lazım olacak parayı kazandı· 
racak mı ki? .. 

- Hiç olmazsa i'Libar kazandırır .. Makbulenin an. 
nesi, kızımı bir de\let adrunma veriycrum, diye nikahı 
kıyar. H ydi şimdi kendini üzme.. Evvela bir iş bu
lalım .. 

Behçet, Maliye Hazinei Celilesi aklimından birine 
çırağ oldu. 

Uk günler bu memuriyet, Behçete parlak hülyalar 
yaptırıyor, tatlı ümitler veriyordu. Fakat iki ay aonra, 
tam bir memur olabilmesi için en az on sene kalemde 
çalışması lazım geldiğini anlamıftı. Burada her yazı. 
lan, her okunan, her yapılan iş, lİcarette yaptlan İflerin 
birine benzemiyordu. Behçet, çok güçlük çekiyor, ze
kasının bütün genişliği ile çalışmak, muvaffak olmak 
istemesine rağmen dairede kendisinden beklenenleri 
beceremiyord:ı. 

- Hayır, diye isyan el'd. Bu memuriyet beni ar
zuma götürnıiyecek, yarın öbürgün kovacaklar .. Daha 
iyisi kendim namusumla çekileyim .. 

Behçet, böyle düşünmekte haklı idi. Hayri 
Efendi de: 

- Peki Behçet, dedi. Sen daha iyi bilirsin. Demek 
oraıq ela kısmet değilmiş .. 

Şimdi, gene Hayri ile haşhaşa kalmışlardı. Her sa
at, gece yarılarına kadar Makbuleden bahsediyorlardı. 

Bir gece, Hayri Efendi, yaşh gözlerle kendi derdi
ni açtı: 

- A Behçet, dedi. Ne olur bir de sen benim derdi
mi sor .. Hiç demez in, ki Hnyri Efendi, senin şu dün-

Fatihin 
14 - 11 - ı~ .:.ı ~ 

inı 
nereye i'l 

Bsledive imar müdürü Farh mevda 
nı, operatör Cemil Paşa asoff' 

meydanını muvahk buluyor 
ıl' 

)'& dllştıl, Ş!mdJ yı.ı.pm.:l1'_.....tf Fat1h M~lln heykelinin nereye 
dlkllooeğl gilııUn mm"Zllu olnıı13tur. 

Bu f1le alakadar ol.an belediye lmn.r 
mtidilril Hll&nll Küsooğlu dlln bu hu. 
fru5tL\ cleml tir k1: 

- Bundan 12 eenc sonra ynpııacak 
bUytlk Fatih ihtifalinde, Fatih!.n fierc. 
flle mütenasip bir heykel yapılması 
tasa.vvur edilmektedir. 

Bu buırusta bcntız n~ bir ka • 
ra.r olmnmakla beraber, heykelin di. 
kiicceği yer belli olmU§ gibidir. Burn .. 
sı hem FaUhtn ismlylo anuıın ıscmttlr 
ve hem de §c.hrin mlistakbcl ln~s
fmda bUyük bir ehemmiyet kazana_ 
C&k olan yerdir. Heykelin 1' .. atlh parkı 
civarına dlldl.mesi, bir taraftan park 
ve civarrnm yıkılmasUe tevsi. edilecek 
muazzam meydanı cU.sUyecek, diğer 

taraftan §ehrln Istnnbul yakası bl.r 
heykel kazanm?!J olacaktır. Mo.ams. 
!lh, bu hususta eöyl<:nllccck daha mu. 
naal.p fikirler ve bulueıar d~ kabul e. 
dilecek, mesele onıı. göre mUtalca. edi
lecektir. 

HeDUz heykelin ;,ekli ve manzarası 
b&kkmd:ı katt blr karar yoktur. Bu 
daha ı;onra wrUccelt ,.e fş o zaman 
kaUyct k~bcdecek fnnll.yctc geçilecek 
tir. 

Difer taı'aftaıı ~ şCııremını.c.rı. 
daıa Operatör Cemn Topuzlu dn. r;öyle 
demektedir: 

- Abidenin Fatih ve eh-an gibi. uı· 
~ız ve sapa. bir mahalde değil, A~nsof. 
ya "e Sult.anrı.hnH:t gibi lGtanbulun en 
l!lek ve en muh~m bir meydnnmda 
yapılmasına taratta.mn. 

Bundn.n takriben otuz sene evvel 
oeJırcmanetinde buıuncıuğum sırada 

sultan c:ımiBi ile Ayaııofya camileri 
aramndn ve her iki. caminin etraf TO 

manzııra.smı kapa.tan '\"C blr çok danı,, 
cık sokaklar a.nısına SJluşmı.ş çok bil. 
yllk nlşlp bir mahalle bir gece için .. 
de kAmDen yanmL:J \ ' C kUl olmu§tu. 

O esnada hnrlkzcdelcr telaar bura. 
dıı evlerini yaptmnak için pek c;olt 
uğraştıkları ve gUrWtU kopardıkları 

ve hatuı. o zaman mcvkU !ktıdarda bu. 
lunıtn hOkO.mct ve matbuat ta bunlara 
zalı1r olduğu halde yeniden l.n.şııııta 

mUsaade etruedlm. Scksc.n bl.n rutm 
sa.rflle bu kocaman mahalleyi hamam 
da. dahil olduğu halde ist1ml!k ettim. 
YegADe emelim hamamı ve adllye da. 
lreslni de ortacla.n kaldırdıktan sonra 
burada ya.ııt tıer iki camı arasmda 
Pnr!stekl Palas dö la H:cınkord gibi 
büyük n.c!alt b!r meydan 'Vllcudc getir,. 
nıek ve denize nazır cihette de geni§ 
hlr tarnsa yapmak ve bu meydanın tam 
ortasına da mUsalt bir zaman elde e
dince Sultan 1''ntihin bir heykelini koy 
durmaktı. 1sUmJ;ll( muamelesi taınanı 
olunca btı meydanm nlacağı ~kil ve 
tanUınlnl dUnyruım eıı bU)11k ~ 
mütclıassıslarınıı. ve mlmarlarına ha.. 
vale ctmok istediğimden derhal ·bey. 
nelmilel bir mUııabakn açtım. BOtün 
Avrupa ve Amerika gazctelerllc bu 
husustn ııa.nıa.r verdim. Az. zamo.n 
içinde pek çok ecnebt memleketlerden 
mQra.caauar vukua gel.dl Konkur 
ba§lamak tl.zcreyken maattoessüf 
harb\ uınuml paUak verdi ve bir iki 
ay sonra da fôhrcmanctlnden çekil _ 
dlm ve blltiln bugDzeı projelerim mw 

bu meyd:ın yerinde mıı.DP'~ it<' 
s:ı.kll bir bııhçe duruyor. pell 
tarafta ve gen~ bir ta~ e 
gelecek m.ahı.ı.lde do tevkifb&ll~ 
ıe lrl1i ufaklı bir ç0k ~ \'O~ 
manlar in§& kJlmdığındail # 
tıu:ıbulumuz dünyada bir rf;UP 
dut edllmlyccek kadn.r çol< ~ 
bir meydandan ebediyen ınsb 
dr. 

Geçenlerde §ehrlmizbl ~ 
kAğrtııınmtn nrnsındn bU -~~ 
tnnz1ml için açtığım be~ fi 
saba.kaya gtrceclt mUte.11.1"""' 
maralarm mukavele \"e 
ıı1ıı !ranmzcıı. olarolt tnt>ed~ 
lerinl buldum. Bu vcs!ka)'l t>flv' 
metli eserler ile birlikte ts M' 
lediyesinln Beyazıttak! ~ rf> 
l!1ne teberru ettim. MUzeye tıı' 
buyrulursa bu bro.,2llrll oıtur 0 

evvel yapmak lstedıginı ~ 
ıncydanr hnkkmdn bir tiJdr 
mi§ olursunuz. 

HU1A.8a ben bugUn de suıı&I' 
camfs1 ile Ayn:ıotyıı. m~ 
smdakl bnbçe;:ı.1 hıımamlB tıl~ 
dırıp as:fnlt bir büyük rIJeY Jl 
masmda ve Fatih suıtan 
heykelinin dahl bu mub~M 
nıu tam ortruruıa dikilrı:ıes-- · 
ed!yorum. Hatta. Avrupa4• ~ 
seyahatler esnasınd:ı 11.IJ'ldl ) 
trrlıyamadrğım bir oehir ısı ıııt 
FnUhin yağlı bOyıı yapılll'~ 
ıosunu görmtlştllm. Bu tabl ış fi 
Melımct bcynz bir nta. bııııı' 
tc:ıratmda dörder l cnic;<'J"l ue 
Jun fethini mUte:ıklp Uk c~ 
zmı kılmıık Uzerc h!!nllz c~ 
rıımıı, olan Ayıı.so!ya kili~ 
nı gfdlyordu. 16tanbtı!un ~ 
rafından zaptının bc"ytıı: ; 
nUnıUnc sekiz on ecnc ~~ 'I 
mana kadar meydanın g~ 
rette t.an%imm<ı engel oıo.n .. .ı I 
t.cl·kifbane l::innsllc ynnınoY. 
npartıman\ı.ı.n ve adliye __ ..ı ~ 
imlan dnğlar ytlksckUğin~ ~ 
lan kaldırıp asfalt bir mcYd ,J'.fl 
getirmeli ve Fatih.in ba."lı -~~ 
mllzcslııc mUtevccc.lh bc;:ı.~ ;' 
zerindeki bır hcykell.n! bU 
tam ortruraıa dlkm"ll. 

* * * ti 
Btn OKUYUCUl\lL'Z~ ti ı 

V 
•• .t) i' 

Blrl{ııç gUndenbcrt ( a.ı;>~~) 

tillln heykeli ner Y!! diki~ 
birtakım mUtnlcalar okUY_:-~ 
nim kanaatime göre en dogı- ı 
!<'th!n heykel! AyasofYatlııı 
dikilmekt!r. 

Son kon!ğıdrr o 

yada bir arzun yok mu? 
- Ne deyeyim Hayri Efendi.. Benim kusu~ 

bakılır mı? .. 
- Yok yok, kusuruna bakılmaz •. Ama ben de ~ 

nin. l!ib~ yüreği yanık bir zavallıyım.. Giritten bor', 
gehıımı~ sebe~i~i bir bilr.en, için kan ağlar .. Ben~.;, 
orada bır sevgılım vardı Behçet.. Ona kaVU§mak tY 
her ıey yapt~. Ama fakirdim, kızın istediği servete "ı: 
J~ip dC:ğildim. Onu? i_çin canımdan çok sevdiğim se1,, 
hm elımden uçtu gıttı. Buraya, babandan biraz par•. 
darik etmek için geldim .. Onun ölümüne kadar is:_!!'; 
deki ümit ölmemişti. Şimdi, senden daha zavalbY .. 
ben .. Artık latanbulda kalamam .. Giride dönecefi,,,... 

- Ya ben .. Ben ne yapacağım burada sensiz? di• 
- Sen de benimle gel Behçet .. Belki or~ da ke11 

mize kazançlı bir iş bulur.uz. ,.tı· 
lstanhul Behçete ateşten bir gömlek geliyordu. 

11
e 

dem ki Makbuleye sahip olamıyacaktı. 1stanbuf de. 
İ§i vardı. Kimin için bu Jchirde yaşayacaktı. . l• 

- Peki Hayri Efendi, eledi. Peki, ben de se11ıtl 
geleceğim. Belki ~ıakkımda daha hayırlı olur. 

Behçetin annesi, hu karara razı olmadı. f l'l~dııı• 
gözünden uzaklaş\"J~ak istemiyordu. Hayri Efcndı: ,,. 

- Hayır, dedi. Buna mani olmayın.. Kızın ta ı1I 
f ında itibarını artırmak için bunu yapmak Jazun. J-le t• 
onlarn !lehçeli Giride Ha7.incnin gönderdiğini du'de 
malıyız .. ltib3r kazanır.. Belki Allah yardım eder 
pıua sahibi de oluruz. d 

Feri de Han m, bu sözlerle biraz sükunet blll ıı· 
Mademki oğlu için iyi olacaktı, razı olmalı idi. 

(Decamt var) 



rekenin 
nümü 

sebetile 

hastahaneye 

VA il I T ---.------

Bakkallar, yağ ·ve zabiras 
toptanC1lanndan şi.kayetçi? 
Trabzon yağının kUosu bakkaUara 

150 kuruştan veriliyormuş ! 
lstanbul bakkallar cemiyetin • 

den bir heyet, dün, fiyat mura· 
kabe bürosuna müracaat ederek 
dikkate değer bir çok şeyler söy 
lemişlerdir. Heyetin sözlerini şu 
suretle hülisa edebiliriz: 
"- Toptancılardan, bilh3Ssa 

yağ ve zahire toptancılarından 
şikayetçiyiz. Böyle giderse bir 
çok bakkallar dükkanlarını ka · 
payarak işten el çekeceklerdir. 
Zira, yağ, kuru fasulye. pirinç 
vesaire toptancıları. bakkallara 
toptan narkın üstürtde mal ver -
mektedirler. Bunlardan me.se!a, 
Trabzon yağını ele alalım. Bu ya 
ğın toptan fiyatı 132 kuruştur. 
Halbuki hiç bir toptancı 132 ku· 
ruştan yağ satmamakta, 150 
kuruşa yağ vermektedirler. 150 
kuruş ise bakkallann satmağa 
mecbur oldukları perakende yağ 

Evinden ka
çan kadın 

dır. Bu vaziyette fire. taşıtma 
dükki.n kirası, v.e sair medxıri 
masraflan hesaba katarsanız bu 
10 kuruşluk far1ka daha cebimiz 
den katm3!11ı~ l~eldiğini an
larsınız. Bugtin, toptancılarda 
yeşil mercimek 'bulamıyoroıı. Se 
bebini soruyoruz. Nark idare et· 
miyor diyarlar. Serayesi az 
bakkallar, thtikir suçiyle adliye 
ye verilmemek için zararı dahi 
göu alıyorlar. Fakat lbunUn so
nu yoktur. Buna bir çare bul
mak lazımdır ... 

Fiyat murakabe bürosu şetli • 
ği, ba.kkllar cemiyetinden yazılı 
bir müracaatname iatemi$ir. 
Cemiyet, vereceği diletcçede top 
tancı yağ ve zahire tUccarlan · 
nm bu ~rk ihtikar hareketleri
le nasıl mücadele etmenin mtlrn
kün olduiunu da yazacaktır. 

izmir Kara 
sularında 

Kocası tarafından Bir Yunan yelkenlisi 
birahanede yakalandı battı. Uç kiti boğuldu 

Fatihte, Çeşme sokaiında otu ·u:1..um 
r:an Nezahet adında bir kadın, tzrnirden bBı:liriJiyoır: ~de 
17 senedenberi Behzatla evli ve 211 aayJda ıkayıtlı Yanan teh""'· 
iki çocuk sahibi oJdnmı hald• dan lıılidillili kaptan Nilrıola IOmi 

..... - "' idare9indeti (AyllDiltola) ~ 
Cavit adında .bir ge~le sevişmiş liW, muntazam paı181>0!'tlu bul Yol 
ve bir ay kad4.r evvel, evdeki bir culan Midilliden Dldltye cetizmie
sürii kıymetli eşyayı toplıyara.k tir. Yelkenli, tekrar MldUliJ'e dG-
sevgilisine kaçmıştır. nerken aaaıt 13 reıdılelerinde G&np 

Behzat zabıtaya müracaat et- aftOO -"---miş ise de --mlerin izi buluna rip ..,.,.., ~ _. .... 
_..,na kwuulıumm cWıMinde ha.nam 

maıruttır. _Nihayet. evv~lki gece frrtmaJı om.m..ı..n ba.fınllıbr. Tel 
Ana.dolu b~rahan~~ giden Be~ kenlide bulunan lmptaıı NikoJa. ıcı. 
zat. karısı ıle ~vıdın ~r~a bı-

1 
Dli ile oğlu 25' yapıda Koeti Mi-

1:3 ıçnı~te oldugunu gonn~. ro •·mi, ve Yunaııiı 25 yqlarinda Yor
lıse muracaat ederek kendılerını &i KokJP bcjıo\••4l•l'lkr. Dalp.. 
y&kala.ttırnu§tJr. ıo.'i.:t"lle lıll*ıltt ~ A.1· 

Suçlular cllmrilmeşhut mUd • vslığm Tuzlu NMllne atmlfbr 
deiumumiliğine teslim olunuş - · 
lardır. 

Ni•anlıaını öldüren 
polisin muhakemesi 

Bir mUddet evvel, Fatihte, Ha 
cı Oveys mahallesinde ni§anlısı 
Hayrünnisa ile komşusu 14 ya -
şında Şükranı öldüren Polis Ali 
Rıza ömemirin muhakemesine 
dün de birinci aiır cezada devam 
olunmuştur. 

Geçen celsede, maznun tarafın 
dan mahkemeye bir resmi göste 
rilen ve öldürillen kızla al!kası 
bulunduğu iddia olunan Ekrem 
adındaki gencin mahkemeye ta -
bit olarak getirilmesine karar 
verilmiştir. 'Muhakeme başka. bir 
güne bırakılnuşıtır. 

Bir katilin 18 sene haP..ae 
mahkUmiyeti istendi 
Muhittin adında birisi, bir ıkaç 

ay evvel, k'*•nd* yUztlnden, 
Hayati adında bir · sabıkalıyı 
Gazhane yokuşunda tabanca ite 
öldürmüştü. 

Muhittinin birinci ağır cezada 
~len muhakemeei dün bitiril· 
miı, müddeiumumt muavini su • 
QllllU saıbit ~ kendisini ee
za kanununun 448 inci maddesl
e t?öre 18 sene müddetle hapsini 
istemietir. 

Mahkeme, karannı bildirmek 
üzere duruşmayı bqıka bir en -
ne talik etmiştir. 

__ .... __ -

htiklal Caddesinde 
bir vitrin camı kesildi 

1400 lira kıymetin
de bir manto 

çalındı 
Evvelki gece Beyoğlunda ls

tiklil caddesinde Jojef Bişer a
dında birisinin kürkçü dükUnı
nın vitrin eamı elmastraşla ke -
silmiş ve 1400 lira kıymetinde 
bir takım astragan manto ~alın· 
mı:ştır. 

Vitrin camı. bir buçuk metre 
boyunda ve 20 santim eninde 
olarak kesilmiştir. Va.kaya zabı
ta el koymuştur. 

Elanekçiler Şirketi 
hakkında tahkikat 

Ek. '"'ek vaziyeti etrafında şe -
hirde tetkiklere devam edilriıek • 
tedir Son alınan tedbirler ve sı· 
kı kontroller sayesinde normal 
vaziyete girmeğe başlamıştır. 

Ekmek buhranına ekmekçiler 
şirketinin sebebiyet verdiği id· 
dia edildifi için belediye aynca 
tetkiklerde bulunmaktadır. Böy
le bir vaziyet tesbit edilirse şir
ket hakkında kanuni takibat ya 
pdacaktır. 

Tarihi konserler sesli 
filme alınacak 

Konservatuvarın tertip etmie 
olduğu tariht konserlerin sesli 
filme almmaaına karar verilmiş 
tir. ilk olarak bu cumartesi gü
nü (Dede efendi) nin eserleri 
alınacaktır. 

Hamletin son 
iki temsili 

Ramletin aon iki temsili üniver 
8iteniıı F.&!lıiyat faldlltai talebe 
laine tabais edilecektir. Keyfi • 
yet rektöre bildirilmiştir. ---C>·. -

Et meselesi tetkikte 
Fiyat urakabe komisyonu dün 

muta.d toplantılanndan birini da 

-~Cıan. et ı.inl de tet· 
kik etmif. Erzurumdan gelen 
cevapta bazı noktalar anlaşıla -
m.adığı için tekrar sonılma81tl& 
karar venniftir. 

Mekteplerdeki fakir 
~uklara yardım 

tıkokullardaki fakir ve yo\aMıl 
talebelere yardım işine bu ayın 
hafmdan itibaren başlanacaktır. 
Himaye heyetleri faaliyete geç -
milJlerdir. ---o---
Küçükçelanecedeki kazı 

MiW.eler mildUril Azizin bae· 
kanlıimda KüçiKcçekmecede ya· 
pılma.kta olan kazı iyi neticeler 
vermiftir. Burada mozaik dö§ell 
bir saray ve bir salon bulunmue 
tur. Kazıya devam edilecektir. 

Bütün bu dolandmcıhk hiyle
sinin başı Noı:r.enbeJııt oldutwıu 
söylemek istiyorsunuz? 

-Evet .• Nozenberg ve Vilford 
Tavemer .•. Her ikisi de ayni de· 
recede ali.kadardır. 

BiR CASUS OLDOROLOU 
- Pek ili. .• Mister Eısmor'un 

ölümiyle ikendi ölümtı arasında 
geçen uzun zaman zarfında mü· 
cevherini tekrar ele geçirmek i
çin neden ciddi bir ~ste 
bulunmadı? 

- Vilford Taverner. mücevhe 
ratı kardeşimden muhafdcak ala 
cağını, diye onu oyalıyordu. Mo 
zenberg'i, Mark'm oturduğu eve 
kadar götünneğe uğraşıyordu. 
Fakat Mozenberg gitmiyordu. 

- :Mozenberg'i sağ olarak, 
son defa ne vakrt gördünüz? 

- Rakkab>ni lokantasında 
bulunduğumuz gece .. 

Kendisiyle birlikte Finçley so-
kaiındald evine gittiniz mi? 

- Evet! 
- Niçin? 
- Vilford'un, kardeşini ikna 

etmesine meydan vermek ~rt' 
bir az daha beklemesi için. 

- Btuıa muvaffak olabildiniz 
mi? 

- Bir müddet daha be1demeğe 
razı oldu. Fakat pek az mUddet 
için ..• 

- Demek kendisini son görii 
filnüz budur ..• 

- Evet •• En son görüşüm bu· 
dur. 

- Ve onu kendi !talinde bıra-
karak ayrıldınız. 

- Evet efendiJf. 
Sorgular burada bitti. 
KardJat.orı bundan aonra bir 13 
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hit daha ortaya çıkardı. Bu, 
Poltrop idi. Poltroıp'un ifade ver 
mek mecburiyetinden hotlamn&· 
dıiı muhakkaktı. Bumınla bera 
ber, tam bir 1§ adamı çalımı ile 
sorulanlara kat1 cevaplar verdi. 

Söyledikleri de §Ulldan iharet: 
"Prenses., yakalandıktan 80D • 

ra kendiaine bir mektup gönder 
mif. Mas\lm olduğuna emin bu • 
lunduğu için, yardımını istemil. 
gelip kendisini g<Snnesini rica. et 
miş. Bunun berine Poltrot> izin 
alarak "prenses,, t.evki.fhanede zi 
yaret etmiş. ıBir iki glln sonra 
tekrar görmüş. "Premes,. her 
şeyi ta.fsilatiyle anlatmış, §imdi 
mahkemede söylediklerini aynen 
söylemi§. Ayni zamanda Arçlpe· 
lago sokağındaki evinde bir to · 
mar mektup saldı olduğumı biİ· 
direrek yerini söyl.U., bu mek 
tuplar arasından bilba-a bir ta· 
nesini mutl~ka elde bulundur · 
mak istiyormuş. Bu mektubun 
Vilford'dan geldiği mal<mı •• Pol 
trop aldığı talimat ümrine ka • 
dının evine gidiYor. Ev sahl>ini 
görüyor, mektuplan buluyor; ya 
nına alıyor •. Vilford'un mektubu 
filhakika bunların arasındadır. 

Poltrop bu. esnada memıu · 
blhaolan mektubu çıkardı. HA • 
kimin önUne m,du. midm, j(l-

rl heyeti ve avukatlar ~ ge 
çirdiler. 

Bu mektup evvelce de anlattı
ğımız gıl>i "Büyük Santral ote · 
li,, hMisesinden bir iki gün son· 
ra Vilfol\i Taverner tarafından 
yazılmıştı. Bilhassa "prensea,,in 
tehlikeden korunması etrafında 
alman tedbirlerden blilıheediyor -
du, 

· Fakat mektubun satırlan ara 
sında bilhassa iki cUmle vardı 
ki, gayet mi.nalı idi. O iki cüm
le şuydu: 

Arlsk il biai rahatsız etmiye· 
cık.. Bununla beraber korktuğu 
mıım uğrarsak onun son zaman 
lardaki harekatı hak.kında bir 
şev bilmediğinizi söylerainiz, 

Bu arada ben yam ba§onda o
turan Caney'irı kulağına fısıida
dnn: 

- Ne dersin Çaney? 
Çaney usulca cevap verdi: 
- Başla~tta söylediğim ~i · 

bı, Kardlston bu kadını, öldür 
me suçundan kurtarabilecek sa 
nıyorum. 

Bundan eonra Kardlston mU 
dafaaaınm son kısmına girişti. 
Qok kolay, dfuıJıdln ve dokunaklı 
kOltUIUYOrdu. Vekili bulunduiu 
bduım, Molllenbeıw'l sehlrledifi 

...-.-. --.. ........._... __ ... .. -
Orozdibak müdürü ile bir 

b~vulcu tevkif edildi 
Sultanhamamındaki Oromibak Eminönilnde, Tahmis sokağında 

mağazası mesul müdürü Artur kurukah,·eci hanında Leon M.-r
Mayer ile, yine Sultanhamamın- ko civi ve toptancı ka apl~r n 
da bavul imalathane.si sahibi Süleyman Tataroğlu da et üre • 
~ur Yani ~ocir~cme baY!ll ih- rinden i;htikir yapmak suçun. 
tikanndan muddemmumilıge ve- dan adlıyeye verilmiı:derdir 

1 rilmişlerdi. Fiyat murak.a.be bllrosu · me • 
Maznunla.nn muhakemesine 1 murlan. dün, Galatada Domuz 

dün ikinci asliye ceza mahkeme- sokağında kırtasiye ibtikfı.rı \ a· 
sinde başlanmıştır. Her iki suç· pan Piribilavski, Mercanda Tı
Ju da sorgulan sonunda tevk!f cıl_a~a tahta çivi ihtikan y.;~. ı 
olu!'m~lardır. ~.u'!1akeme şah~t ~(imil, Beyoğlunda Avrupa pa :ı. 
le_:ın dinlenmesı ıçın başka bır Jında. kol astan ihtikarı ) ap n 
ınıne bırakılmıştır. Gavrıye, Şişlide aleminyüm sc • 

Bundav başka lstiklfil cadde· fertasını 300 kuruşa sat~n \ • d
sindeki Baylan pastahanesi sa - rik hakkında zabrt tutmuslar 
bibi bisküvi, Taksimde Cümhu • dır. Muhtekirler, adliyeye ver; -
riyet pastahanesi sahibi kakao. 1 lecektir. 

Bazı tuccarlar 
"Almanyaya ihracat 
birliği,, kurulmasını 

İstediler 
Almanya ile ticaret yapan ta

cirler. Ticaret odasına mtlracaat 
ederek bir (Almanyaya ihracat 
birliği) kımılırnasmı ileri Bilrmlle· 
!erdir. 

(Almanya.ya ihracat lmiiji) ne 
Almanya ile fe yapan biitiln taclr. 
lcrin girmeei ist.enmekteru!'. Tica. 
ret ve sanayi odası idare Jaeyeti bu 
teklifi tetkik etmiş fa.kat b.tJ bq
karara vara.manuştır. Ticaret oda,. 
sı idare heyeti, teklifi tekrar ele 
al&A:aktlr. 

Satie davası 
Sabık Denizbank umwn mü • 

dürü Yusuf Ziya Oniş ile arı.a
daşlarının maznun bulundukları 
Satie yolsuzluğu muhakemesine 
dün de birinci ağır cezada de
vam olunmuş, Münakalat veka
letinden, Satie binasının satın 
alınmasının dört senelik imar 
planına almnuş olup olmadığr 
l'Olunda yazılan müzekkereye ge
len cevab okunmuştur. Münaka· 
ıat veki.letinin cevabında, veli· 
Jetin !böyle bir şeyden haberi ol
madıiI yazılmaktaydı. 

Suçlular bu mesele ile mllna -
kalıt vekAletinin aWcası olma
dığını iktisat vekfiletinden sorul 
masmı istemişlerdir. 

Seyrüsefer talimatna- <>·---
mesi değiştirilecek Ticaret Odası 

lstanbul belediyesinin tatbik umumi katibi 
etmekte olduiu seyrüsefer tali - İstanbul ticaret ve sanavi oda 
matnamesinin bugünkü ihtiyaç- sı umumt katipliğine tayin edı
lara u~ gelmediği görülerek len Mahmut Pekin, dün Odan. 
talimatnamenin bazı maddeleri • gelerek vazifesine başlaınıştır. 
nin değiştirilmesifte karar veril-
miftir. Eldeki talimatname bas-' Albn Fiyab 
tmlaraık alak~ara dağrtılmIJ Dlln de bir altının fiy~tı 25 lı-
tır. ra 15 llmruş idi. 

r~~ı 
Radyomuzda ··~öz Tür.kçe 

Konuşahm,, saati 
D ÜN Ankara Radyo binuı-

nı gedş dolayıslyle yuıb
ğmuz bir yazıda, .radyo procra· 
mına dil mevzuımu da ll()lrmalr 

dileğini ileri sürdü1ı:.. ~enberi 
her memleketin radyosu, o mem
leket dilinin tertip ve teWfu.ı 
ba:lumınru.u .. miyar,, t olmak 
mevkilndedlr. Çüıık1l radyo net· 
riyatr, memleketin biiyUık münev
ver Jdttlesi de dahil olduğu halde. 
bütün balkDIA, genel bir kilrBU· 
dea ytlbek seele okunan bir Jti. 
taptJr. Bunu herkes işittr; hem 
''baıtlfden bir sada,, gti gelen 
mistik havuı ioçinde mutlak eu
rette cloirulaiuna inamnelc vazi
yetindedir. 

ne dair en ufak bir müsbet delil 
bile ortaya konulamadığını teba· 
rUz ettirerek Finçley sokağında 
ki evlerin odabaşısmm sözlerini 
ele aldı. Bu sözlere dayanarak 
o evlere ön ve arka kapslardan 
girip çıkmanın ne kadar kolay 
olduğunu tef errüatiyle anlattı ve 
isbat etti. Netice itibariyle, Mo
~rg'i öldüren adamın doğru
dan doğruya Vilford Taverner 
olduğunu cesaretle söyledi. 

Çünkü Hol .,ıırinde kendi öltl 
miyle neticelenen milcadeleden 
sonra üzeri araştmldığı zaman 
Vilford'un cebinde sigorta poli
çesi ile ona bağlı olan itimat 
mektubu bulunmuştu. Bunlar o
nun eline nasıl ve niçin geçmii 
olabilir? Bundan başka, gene 
Vilfod'un cebinde küçük bir zıe -
hir şişesi bulunmamış mıydı? 
Ve. bu 7.ehir: Mozenberg'i öldti -
ren Rlıirin ayni değil miydi. Ya 
pılan fenni tahlil bunu pek i.l~ 
meydana koymuştu. Bütün delil· 
ler; suçlu mevkiinde bulunan 
kadmın masum olduğunu göste
riyor ve gayesine emıek için her 
türlü fenalığı göze ala'bilecek 
bir yaradılışta olan Vilford'un 
suçunu ortaya çıkarıyordu. Hem 
o kadar açık bir surette ki. !1t1 
kadını bu ithamla buraya getir
meğe bile lüzum yoktu. Evet .. 
Bu kadın bir dolandırıcılık su 
çuna kanşmıştı. Bunun _için 11 • 
zungelen cemyı görecektı. Fakat, 
Mo7.enberg'in katili olduiuna da
ir en küçük bir u bile yol.."tu. Bl 
naenaleyh kendisinin bu suçtan 
beraeti lAzmJdı ••. 

( lleuıınM ,,.,. ) 

Bir zamenlar radyodaıı. ya.ban 
cı dil okuttuğumuzu hatırlarnn. 
Ecnebi zadyolar, bugünkü harı 
ballnde bOe -:velev dlltmanlan
nm dili olsa~ bu gibi neşri. 
yatma hAll devam ediyorlar ... Ya
bancı dili, radyo vasrtaaile öğ-
retmeıkten ne gibi neticeler alm
dığnu biJmiyorum. Fakat bis, 
kendi dilimizi, bugünkü hareıket 
preulpi ÇerÇeV~ radyo ~ 
naWe iDceleyebilin. 

Dlln de yazdığmuz gWi bir "ös 
ti1ritçe komıplım" saati ayır
mak, faaliyet.in ilk admıJDI teeıJıil 
eder. 

Sonra her akpm, meeeli. "On 
bet kelime öğrenelim,, adı altın· 
da en tutanndaıı. asğari on bet ös 
ttlr.kçe kelime tamim etmeğe ça
haalJ',Jiris ... 

Fai dille yuılmıf bazı kitap
larnı fıhalarmı yeni dile çevire
rek mukayeseH neşrlyat yapar 
ve haJb., öz dilimizin şirinliğim 
qılayablliriz. 

Fa.kat bu admılann ç*ar bir 
yolda flerieyebilmesl için. yalnız 
''ctllci" olmakla kalmayıp, aynt 
zamanda ''aaııa.tkir muharrir,, le
rin emeğinden faydalanm&k gere
kir. Kelimeyi bulan dilci fakat 
illeyen, yerine koyan, manas nı 
eindiren, sevdiren 88ll&tkAr mu· 
hanirdir. 

Dil Defriyatı haümda hatıra 
daha bir çclk dOfü.nceler gelebil r. 
Fa.kat en pratiği, kelime tanıt
mak mabadile, halka kendiliğin 
den "bir Ukgat kit.ahı" temin e
dlvermil olmaktır ki, dil kültürü 
alanmda dolgun bir kazanç teşk 1 
edecdini aanryorum. 

HiKMET MUNI~ 

Yırmı vı evvelkı Vakııl 
H bdacltetrla IZl 

Cemiyet umumiyei 
belediye 

Cemiyet umumlyel belediyenin içti 
ma edecett fatih dalrel beledlyest sa 
IODUDUD nevakıaı 1.km&l edilmiftir 
latantıuı viULyetl mecJ!a.1 idare bala 
n cemiyet umumiyet belediye ftU.18-
Di ıen-ıt a... &tClmbdeld ...... 

dul .... --- ICtlaMııt. lııııtk> eak ....... 
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ark cephesinin en hareke li ve 
neticeli hava muharebeleri o uyar 

Yazan: 
ss s tavvarec· 

Alman ordu! rm 11 şark cepl:.e· ı 
sinde girişt I eri h vıı mücadele- ~------

• 

So r et 
i~ii 

(Baş tarafı l incide) 

Li vinofun brnd.ği t 

tayyareden 
haber yok 

Londra. 13 ( A.A)- Litvinof, 
Steinhardt ve Sir Valter Monc· 
kton'un bindikleri tayynrc hak • 
kmda Londrnnın resmi mrutfel
lerine hiç bir haber gelmemil'1tir 
Kuibişe.f'den hareket eden .. bÜ 
tayyare henüz Tahra.n'n gelme -
rniştir. 

Ayni mahf ellerde salı gunu 
Tahrana gelmesi lazım gelen bu 

sinin en harekC'tlisi ve faaliyete 
ne göre de nctic üıerinde ne fn'z .. 
la tesiri olac:ık hava muharcbe1e
rl bu son p.iinler sırasında b .. Ja -
mlŞ bulunu:or .. B"lhassa gündüz 
tnarruzlarınm gitti!: e fliddet bul -
nıa.sı ve bu nl.."llllnrm gerilerden 
Sovyet Rusyn IA r r 'ld n Uo ko· 
vayn do;,'l"U gel n iltmcl ve iaşe 
yollarının Uzer ndeki r.akliyata tcv 
cih edilmei';e b.,.,I nmM bulunması 
nazarı clil.kaU çekmektedir. 

son uıma.nl:ırda hfc bir fnalfyet 
gösterememiş olmaları göze çarp
makldaır. 

Göniliıyor ki; bUtiln cephe bo
yunca Len ngrattnn Kırım yarını 
ad.ast Karadeniz kryılannn kadar 
mihver hnvaeılığm n fnaliyet ::.a
basıdır •. Bu mıntakalnrda Sovyet 
havncılıtiınm g5nUI kandırncnk 
bir toplulukl:ı harekete geçtikle· 

rinl ve Alman orduları ilzerin<lc 
esaslı bir tesirde bulunduklarm: 

kuvveUe mUcııdeleye gırışen Kı
zıl havncıhğın Moskovn mudafaa· 
smn yetecek sayıdn malzemesinin 
ae knlmn.m ş bulunduğunu dU.~ün
mek hatalı olııca.lttır. Ancak böyle 
bir birliğ n r.1evcucliyeti mutlak ise 
de, Mos.kovaya tevcih e<liJen taar
ruzları önlemek de gevşek davran 
dığını ve yahut tevcih edilen mih 
\·er akınlarının kolny kolay pUs
kUrtUlccck ve d~ıtılacak çapta 
olmndığmı gösterir .. 

• tayyarenin havaların f en;ı.lıi{ı 
yüzünden geri dönmüş veya mec 
buren bir yerde kalmış olduğu 
zannedilmektedir. 

Cenup ordulıı.rmın It:n.flm.cıya yo
lunu kl' mcğe çal ~ması, Sovyet 
or lulnnndn.n bir kısm-nm bu tara
fn sıyrıhrel: Kn.fknsyudn kun1lma
ıu melhuz ve fnknt general Vnve· 
1 n; Kı.fltneyr.da kurulacak müşte
rek <'ephcyc kıtnlarımızı sevket· 
m" e ger; kaldık. demesine rağ
me'!l blr ee he kunnn"'ıı gayret e
det'ck krtnlarm hareketlerini taciz 
eden r1ddctlı pike bombardımanla
n ha.her aJrn?T'nktedır. 

Bugüniln mnnzanıs• Alman hava 
crlı ~ı birinci der ce"le Moskava 
ilzcnnc, ve hemen bunun yıını b:ı.
şmda da cenup cerheslne çekmiş 
bulunuyor. Fn.k".t dnha riYP.de ne-
ticeli muhnrebc>lcri.n Moskova cl· 
varında ccreynn etmesi daha kuv
vetli bir kanaat halindedir .. 

Sovyet havacılığı ıse, bUtUn te'b 
liğle'tde tesadüf edilen. cadf'ce ha
snn tayynrclcrindcn zıyaa u·~ratı • 
lnnlarm sayısın• bildirmekle ikti
fa edild"ği göze çr.rpmn.ltta ve cep 
heler üzerinde p !: ender faaliyet 
Jerc b:ığb 1 ' tadır.. Bu tarzı 
hareket hnva h • "m ·-tini ele al
mm bulunan Alman ta;.·yarccilii;i 
ic;:in bir c'ddi t h'"' e olrr'nktan ol
<lukrıı uzak g-riı'mcktcdir. Ancak 
bir dMnolmı.sj yardım kafi1es•nln 
Sovyct hnvnCllıb'l şah damarına 
kalktnınnyn yarnyacak kudretli şi
~A.YI yapması beklenebtıir. Böy· 
le bir ynrchn için de son r.amanla-

' rn kadar beslenen ümttler yavaı 
yavo.ş nzıılmnkta, Sovyet Rusya 
ma.karnl rı, l·endi sanayiinden snğ 
lam ve elinde kalanlar"le mOcade
leye mecbur olduğunu kavramı§ 
bulunmaktndır. Tek tUk ynrdmı 

kafilelerin:n on beş, yirmi tayya
l"elik gruplıın ~ cephCBinde ar
tık bir hn vıı muvnzenesi kurmak • 

Sovyet tebllğler·nde bile göremi
yoruz.. Bu sessizlllc bize Sovyet 
R u s y a l{ ı z ı l hava.eılığm:n 
bava üstUnlüi;tünii hasunlarma ta· 
mamile brrakmı~ bulunduğu kana
atini a~ılamaktadır. Sayısı otuz bi
ne yaklaşan, belki de 3.§an bir 

rn 

Demek ki: şark cephesinin en 
hareketli ve netice Uzerlnde tcsil"f 
olacak hava muharebeleri Mosko
va Uzerinde cereyan etmektedir. 
Ve bu taarruzlar da nzmı.snnncak 
bir vaziyette bulunmaktan çok u
~ktır. 

kö em_I 
yazan: hakkı tarıl< us 

hey el veri e ... 
fBrı trır<rh 7 ;.,,.;,,,, • 

wltanahmet çe§mcsi bir beykel derecesinde san'nt zcvktnl okşamıyor, 
lruıan ruhunu yükseltmiyor mu T size (.su gibi aziz ol) 1a birlikte dolu bir 
tas ta uzatryor. 

vrüaa tablatile onun mahsUlU olan insan, yıkıcılıktakl lbtldalliklcrini 
muhafaza etmekte ayak dlreyorlnr; bunda birbirlerinden hlc te geri kaldık· 
tarı yoktur. buna bnknrnk, en sert, en devamlı maddeleri ifade lUetı olarak 
kullanmayı bizden gelecek neslller de bir hak gibi ıstlyeblllrler; fakat, bana 
öyle geliyor ki, dikeceğimiz heykeı yerine lç1 de, dıııı da gUZl san'attı:ı. türlt 
terııkkfslnc gerçekten ömekoJacak meseıo. bir umumi kUtüphane yaparak 
-ki koca ıstanbulda hAlA fatihin yaptığı kUtUphruıe ölı;llsUnU aşamamışız_ 
dır- fethin 6 mcı asrına ba§larken onu açmak, fatih adına en bUyUk bir 
eaygı eaerl sunmaktır. 

nımca ve ıa.tıncc bilen ve blzansı iyi bilen :tatJh, kendi tebaasının hey· 
keli put yaparak ona tapmıyacaklarmı da bilirdi; fakat heykel yapmadı, yap. 
tırmıı.dı. belki de ölen ynhut yaıııYilll 1.nsıı.nlar.ııı put.laşb.rılmaaıııo., bizzat put 
olablleeclelertn bile te!Akktsl mUsaıt değildi. böyle bir devrin bUyUğllne tA· 
~m ıçın bir vasıta seçerken o büyüğün hndd! zatinde nccib olan, haddi za.. 
tinde (ferd yok, cemiyet var) diyen telrı.kklsino daha yakınını olmak, hal 
muktezaııına daha uygun, bu sebeple daha bcllğ bir tnWıap olur: blz fiOO ncD 
flla cılmiz.dc bir heykelle değil, 6nUmUzdc blr anıtla gidelim. 

tan uzak gi:irlllebillr. • • 
Moslcova üzerindeki bu yilkU ha- 1 n g 1 lef en 1 n HABEŞiSTANDA 

lıfletccek tek ynrdnnm gnrptaıt 

ynp!lnuı.st lddiıısı her zaman mUm Rusva a yardıını 
kiln görülmel"dir. tn-r ltere impn-

rator!uğu ~vekili M'ster Çö~i1 Gittikçe arlbrılarak 
son defn ynptığı be ·nnatta, tayyn-
re,.b:ılmnınd"n müsavi hir sayıya devam edecek Londra, 19 (A. A.) -

Cıyon da İngilizler 

tarafından zaptedildi 

Londra, ıs (A.A.) - >doskovo. rad
yosu bugtııı l:ıUdlriyor: 

Son iki gUn zarfında Almanlar, 
.Moskova cephesinin sol cenahında 

muharebeye tam kuvvctıu sUrmll3 _ 
!erdir. Şiddetli muharebeler olmııtıtur. 
Diğer kesimlerde dll§man siperlere 
glnnlatir. Volokolıınlsk keaimlnde AL 
mruılar, son 24 saatte bir hUcum tU. 
meni getlrml§lerdlr. ~rllnUıo göre 
blr taarruza. hazırlanıyorııır. 

sah" b ı d··'-1 b t cı··ı Lond 8 ( ) · Doğu Afrikası komutanlığı ın u un lU\ nrnı, u ea u ra, 1 A.A - Münaka af .1 - Lon"'- ıs (A.A.) _ (B.B.C.) 
kn. d k l ted '--"" ğ tAt d"' d" - 0· tar md~ ne~redı en teblig: ... .., l'Ş rm n. a en uu.usetme e a nazırı un ver ıgi ır nutuk· Lenlngrad cephesinde yollar kuv • 
lüzum bile bulıınmnd1'.'lIU, ~yle- ta demıştir ki: Gondar üzerine ilerliyen kuv - vctJI bir buz tnb:ı.kuUe örtUldU • 
~r. Deme?: oluyor kl, İngiltere Rusyaya mal vereceğiz. Daha vetlerimiz Giyondayı zaptetmiş • ğllndcn §lddeW muharebeler ba§la" 
imp:ırn.to!"lurcu hava ku,ıvetlerin1n şimdiden bir çok mal Rusy~ya lerdir. Habeş ordusuna mensup tır 
h6ftft 1 •ft~ fl b' •ftft-·- b Iunmak•nd D" - b' bir birlik bu ·harekat esnasında mış · ...,..p ı ve ~1rnı u ır .......... '"' varmış u wı. ır. ıger ır ı.oocır., ıs (A.A.) _ (B.B.O.) 
e:Stcmindrn Zİ\We artık hB.O'Xlm: çok mnllar da yoldadır. Bunun- bilhassa kendini göstermlştir.B-ı Ukraynada yıığmur durmuı "' :ye 
\'Urobilc -· tar~ . .rc!l.11 yli ·1c"mek la beraber daha pek ço: §CY gön birlik bir az zaviata uğ-ranuştır. yeniden nskcı1 hnrckAt t>aıııam~tıı.-
vc malzeme inJ eömcrtı;e k 'l..!3.n - dereceğiz. Moskovaya verile.'1 Kıtatarım1z Giyondnvı dUşmanın Mosltova cepl!csiııde Volokolamııkda 
mak fırsat.nın lav ~uı;ı bu'unu - söz tutulacaktır. Yapac.ı.ğımız beklemediği bir baskın neticcsın Almanların ı;ok bUyUk kuvvcucr top. 
yor .. Bu be n ; ı:ovvet Rı' yaya yardım bUtün teferrüatı ile te.s- de işgal etmişlerdir. Bu yerin n- ladıkları haber vcrUlyor. 
garp cc-phc"indcn en büyük bir bit edilmiş bulunuyor. Bu mu - lmması Gondann kıtnlanmız :a DUn gece saat ynnm aıralarmdn 
yardunm yapıl::ı.bjleceb-i kanaatini azznm plan hakkında tafsilat rafından çevrilmesini tamamla • bankalar caddesinde ge""n 98 numa 
vermektedir. verecek olursam ces:ırctiniz arta maktadır. ,... 

Bunun j"in de, İııgı"llz ta"'-"'re· akt s· 1 Ö 1· rnh tramvay Şişhane yokuşundan iner 
.. J J - c ır. ıze ya nız şunu S Y ıyc- ken yoldan çıkmış ve yaya kaldırımı.. 

cilerinin ManR:ia hnvn muharebe- bilirim ki bu İ§ için lüzumu olan ~,.,..:.:,., "" "" ,.,..,.. rı.a kadar yürüyerek ur.erme binmiştir 
ler·ru bir:ın cwcl kız etırnrnk. vapur s.:.yısım hesap ettim. Bu- ~ ~uıı lkkt Vatman bUyUk bir maharetle tramva 
müsnvıı.tm ktır'ılımıe bı•hınd ,;nınu ntı temin için ne kadar gavret 1 ~~ · ıw 
gösterecek 1 ' vt' d 1'.'11 hı.lindc- sarfctmek lazım gelirse gelsjn ~. Ahmet Akkovunlu ~ YI durdurrnağa muvıttrak olmuş, yol 
ki Dlmılar AlP nyn iı-erilerine ve vaadlerimizi yerine ~etinnek hu ı; ı'akıılm l'ıdlınlıAne t'&IB& J.~I cuıar bir bayU telA§a dUımuııerse de 
devl-•t mer· l o' n n rlin u~crin" • susunda vapur sıkıntısı çekmiye ~~ paz.ıırııao ımıad:ı herıı;tuı 8381 16 ~ in.sanca bir zayiat oımamIDtır. 
tcvcfb etmcl:le ırü~iln kıl:ı.hile - ceğiz. Rusya.ya verilecek mfihi:n .~ t.en sonra. Telefon 40127 .• Kaza hakknıda tahkikata ba§lan.. 
cekt!r. Ve d el u·r ki; efkün u- matın sUratle ve emnıyetle tes - <.: "' "' ,.., "' ,.., ,.., ,.,.. ,.., ,.., ,.,.. "" ~ mıştır. 
n:.umiyede ır b_t bir k naat do· limi ir.in m . ...,,, ··., olan her ;ıeyi " ""' ""'"' :.: :.: :.: .., .., "'"' ~ '"" ""'"' "'" Moskotıa, 1S ( A.A) - Gece 
ğurab lme't ·se. h .. l:·n b ruımcm. yapıyoru". Kullnndığımız yollar- Y~rısı ne§rcdilen Sovyet tebliğ-i-
da mihver t · r d:m bLi !r:md~n r: mektcdir Bu daresi lokomotif vagonu ve muh ne ek: 
hava akm'"nn'tl 1" r yolun verimini nrttırmak g_,:e - telif makineler vermek suretiyle Romen milletinin Almanların 
knrşılıklarınI B •~ riyle çok eneriik (!ayretlcr sar. bu voltm ıslahınr\ rrcniş blr ölçü memleketi kontrol tarzlarına kar 
nm b3F.1Nl'"" t r •• ""r.t -i mt.... ·n fediliyor. lngiliz demirvolları i- ı:Ie vardım etmektedir. şı duyduktan iğıblrar §iddetlen -
olmalıdır. Bu .. r +ıe .. -ırl: c he· mektedir. Plaestl çevresinde 32 
sine ynpıJ:ı,. ıc kUt'fi.k sayılardaki ~:IEiGiiiilt:JılilEiililfiiamı::lliilliil!CiJllZlı::gemm~mm::n~:;mmi:llli•~~~ı sarnıç vagonundQn mürekkep bir 
malzeme ynr'ımı, m:men ve Al- tren yoldan çıkarılmıştır. Tren 
ma.n hav:ıc:lıl;"Ulı Manş ceı>hes!ne Bu Akşam : Bütün Sehir Halkı parçalanmış ve ateş Qlmrştır. 
:rüz<.'evirmesl mccburiyetile de Sonte.şrinın ilk ırünlerinde Düzo· 
mnddetc!l ·uvvctlendlrnı"ş olo.b·le· s· da petrol fabrikasında bir infi-
ecktlr. ınemasına 13.k vukubulmuş ve büyük bir 

Ş:ı.rktn Sovyct nus ·nnm yard m Koşacak ve yangın çıkmı§tır. Muazzam mik 
Om:Uer"nin - 1nı ~ı, arptn. kuv- darda patrol yanmıştır. Targu -
vctli bir h:ı'e .. ı · i ve ~yı mil- dona petrol sahalarmdQ. yangın 
s:ıvnt.'llI te,.,·n e•t w :ti L 1 Z Z İ W A L D M O L L E R günlerce devam etmiş 1000 ton 

1 

scınra bile> 1' Tl'.JEQLfNGEN p U petrol yanmı~tır. Romen petrol 
unı!ıı. du k''l .. - A L KEMP sabalan ile tasfiye fabrikaların 

Avam kamaras~nda 
(Bas tarafı 1 inridt) 

İ§ÇI mebusu Seksi.on, Rus~-nya 
malzemece yapılan ynrdmıdıı.n baş 
kaca İngiltere b"r miktar asker de 
ı.·crirse bunun güzel bir hareket o
lacağını söylemiştir. 

Muhafazakar mebn!ılardnn Kıur. 
pbell ve Nun.n Japonyayn :knI"§t n
zlmll bir hareket istemiglerdir. 

lşçi Pritt demi,Ur lti: 
Benim gibl dlişilnenler Bnşve • 

kili kati olarak tutmaktadır. Ve 
terakki davnsı üzerinde mücadele
ye Rusyanm yanında devam ettiği 
müddetçe <le tutacaktır. 

Eski işçi nazırlıırdan ve mUkfı• 
rneti tenkit edenlerden birl olan 
§invel, §Öyle demiştir: 

Hitlercillği mahvetmek hususun 
daki nzmlmiz hiç gC'V§Cmenılştir, 
Birliğimiz tam ve mutlıı.ktrr. 

Bahriye nazın Aleksandr, ha.tip 
lcre cevn.p vererek d~Ur ki: 

Nutuklar gösteliyor ki, Avant, 
kamarası hUkumet"ne pek büyük 
bir itimat göstermekte devam e
diyor. Hil.kOmet hiç değilse iki §e· 
yi tieklemekte haklıdır. 

1 - Yaptığı iste hUkfıme-te iti
ına.t beynn edilmelidir. 

2 - Harp gayretıerfmlzo Mmi· 
mi olara;k mUzaheret edenler yal
nız tenk.iıt değil mUnbct ve kurucu 
teklifler de yn.pmnlrdtr. 
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DoğU cephesinin diğer 
mo.hnlll muharebelerle yeD 
fnklyctlcr elde edUml§Urd3t 
ğır batnryıılan Lentngr~ 
ycW askeri hedefleri. 
ierini ve Kron§dndt denli 
bomhnrdunan etmiştir. 
Lcnlngrada mUcsslr blll'll 
yapılmı.atır. 

• • • 
Berllndcn blldlrlldlğille 

lık mukavemetten sonrl' tCt 
cenubunda Tula '1Uıı111ll§ 
süvarileri §ehri geri aııı:ı~ 
mndi hUeumlnr yapı:nııt ~ 

Budapeııtcden bUdlrllet\ 
Kırımda Kcrı; Alınan ve 
vetıeri tarafından f.§gal •:J 
dlrmlgse de .Alman teblW'j 
alındığına dair bir haber d' 
manlar §elırln yııkınlarıJI ııt 
lannı ve d<ınlz tara!ın4ll ôt 
llı.rtn alındığını blldirtn~ 
Diğer taraftan :Mac:nr 

fun on be§ kilometre 
mcvklinln zaptedlldiğinl 

- nad1° 

nerıın, ıs <A.A.) - P 
kert kaynaklardan ö~eıı 
Slvııstopolda gemilere JS 
SoV}"'.lt kıtalarma ka !"§~ _..ı 
de Alınan hava kuvveı.ı:ı

mitrnlyözle §iddcUI bUCll ff 
lıırdır. Bol§evikler ağır 
yıplara u{tratılmışlnrdtr· 
sl:ılerlnc ve ttı~ıma ge111il 
ls:ıbetıer kQydolunmuştıı~ 

Şehrin liman civarıııd ti 
sinde, ycnl bUyUk yııııgıııl 
tur. 

Karadcnlzln Kafluı.sy& 
nnpa llmnnın.a da yenıııeD 
yelli bUcumlar yapııınııtst· 

Buclapı:tc ıs (A.A.) .,,,. 

let naibinin sıhhati, !.~ 
mu5tur . .Mnruı:uıfih n<.'01°,oır.J 
bUltenc göre, birkaç g{lll 
hat etmesi Jlzımdır. :B 
devlet nıılblnin sıhhati ll 

ucı'~rı l;• ~ ~nlarm bekledikleri petrol mik 
ı.Q; U': Il T-:ırntındıın ynmtdan daki baltalama hareketleri Al •

1 ın ar~tn c L c!annın yüzde 15 ilfı yüzde 20 u· Küçük Tasarruf .. 
J anına m ı · ?.almasına. sebep olmuştur. I 
tir. 

ll'>E."ltovn w 11 -ı:ı M:h.. Eğlenceli §arkıl:ırl:ı dolu, parlak ve modernı operet filmini tnkdırle ~,.,.. "'"',..-..,,,;'"'"""'"' ""'.,..,.,.. 
ver h:ıvıı bo Rlktıılayo.caklnrdır. FHmln musiklı:i ruhlan ok§aynco.k ve zengin Lliks 1 GÖZ HEKiMi ~~ 
ruz kn1nı. t r. n l dekorları gözlen kamn~tıracalttır. ~ 
rn rnil'":ı.dcl"ye m nız knlan Le- 'ıuslklsl: operet Krab PAUL ı.tNOE'nhı dlr. Dr. Murat R. vd:ın .:'C 
nlnT:Mt vnrrl r. T rn n-rtdm bfitiin Bu akşam lçtn yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 4.9369 Heyof"ID Pıırmnklva,t. ham 11nkak ~ 
m!lvcı:uln vo1

1 nn n knpanmL<j bu· lıil••••••••••••••••••iiilii:&lllmllll••iili•aı1 "n 2. TPI: 41M.'I ~ 
lınıması ve buradaki havacılnrm 1 

• "'"'""...,"'""'"""'""''"''"''"''"'•,..,..t""" ... ,..,..,...•...,,.....,•~~. 

Hesaplan 
2 
8 500 

1912 lKRAMtl'E PLANJ 10 .. 2~ 
KEŞ1DELER: 2 Şub:ıt, ' 40 100 

Mayıs, 2 Ağustos. 2 tkın. '50 .. ~o 
cl~rtıı tarihlerinde 200 .. 25 

200 .. 10 

.. .. .. 
n 
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?Jun1;ı.r:a burnsı 1 
. a d0,..ıl mi?.. ·• 

lııı> size ! .. 
le ise. Hayırdır in -

Q.\işündük~ zihni 
~!andıkça düşün 

..,. lllahallcdc henüz 
~ gı ev sahibesine mü 

ar verdi Acele sırtı
u gccirdi, başını ört 
u ro'b~h kahvaltl-

• sülün - gibi bir 1.a'bitin çrktJil-
- .. ı ru gormu§ ... 

Gilnahlarımı. girmiyeyim. de -
dim. Annesini :yme sorguya çek
tim. Utanıp arlanmadan, yüZ'fl • 
mc karşı. senin dem.in mektupta 
okuduğun ismi söyliyel"Ck: Refi
k-?.nm - sözlüsü - vakmda evlene 
cc:-kler. demesin mi? .• Beynimin 
tası attı. lki elimi !belime koy • 
du:m: - Hanım, ha.mm, benim e
vim sözleşme yeri değil, Şimdiye 
kadar helal sütü emmiş bir insa 
mm. Paranız da kendinizin ol -
sun. Evimclen çıkın! .. diye bağır 
dun. Kunturato - larmın da za· 
ınanı bitmişti. Sessiz scdast7. eş
~ a toplayıp t:ı.şrndılar •. 

- Dernek gelen mektup o Re 
fikaya üyle mi? •• 

-NC' zannet.tin ya.?. 
- Dn.rılma ama, ben bwıda 

b"r fenalık göremedim. lhtiyaç
ları vamu~ her haldeki kl7.cağız 
çal~ı;ormu.c;. Sonra da iki genç 
sö=lc..3ffiişler. Evlenecek, 

- Üstüme iyilik sağlık!. Se
nin gibi akıllı uslu mr kadından 
bu sözü bcklememim doğrusu! .. 
Vah-tiyle biz de baş göz olduk. 

Allahm emri. peygamberin 
kavli ile nikfilıDill'Z ıkıyıldığı hal
de, bugünkü gibi aklmıdadtr~ 
Rahmetli efendi, duvağmu kal -
dırdığr esnada bile, uta.ncmıdan 
gözlerimi sun sıkı yummuş, yii -
züne bakamaml§tmı. 
-Eski çamlar bardak oldu. Za 

man sana uymazsa. sen zamana 
uy! •• 

lki kadın 3rasmda münakaşa 
uza.dı neticede, Bayan Refilca sö 
zil kısa keserek evine döndü. . "' . 

Ertesi sabah, yüzünde kafi 
kararını veren kimselere ma.h -
sus bir ifade ile, erkenden soka
~a çıktı. Bir kaç yere ~ sor 
duktan sonra -H.a:3c.'lci .nısa- has
tahanesine geldi. 

Tcsadiifen ziya.ret giiaü idi. 
Kapıda. otomobiller bekliyor, 
grup grup halk kütleleri ell<'rin· 
de paketler, c:i~ltlerle, munta -
zam bahçede ayrı ayrı istikamet 
tere doğru ilerliyorlardı. 

Beyazlar giymiş, güler yüzlü 
hQSta bakıcılardan birinin isaret 
ettiği - asalbiye ~ısmı - na. gi~i: 
Altı yataklı. geruş odada. bın 
~"llllan bir Ara.p kadım ol~ 
üzere beş hasta va:rdr. En gcncı· 
ne yaklaştı. . . . . 

- Refika. Hanım sız mı ınız 

kızım? •. 
- Evet efendim. · 
_Geçmiş olsun! .• Bu mektup 

senin . Çık-tığınız eve ben ta -
şmdnn. Yanlışlr1tla a~tım. Kusu 
ra bakma evladım .. 

Kızcağızın eline ~rfı. ~ulll§tu 
runca bir borç ödcmış g ıbı rahat 
ltyarak geri döndü. 

:(. * :[.. 
Bir müddet sonra., Kaq;ıki 

...-ı.r t ' • ft bamı ıee•ma dn 5 m ~ l • 3 
blı91 eUL .... Qiwneci, bir mild- g • 
dılt __. ft:ı8min. diğer ycrlcrlndc • Karanlıkta iki gölge.. Kadı . 
4e kutlarlar okluğunu s~. 7 • il ~ Iİ ' mn g~i o kadar küı;cillmüşt\ı 
remam: ~ 1 • -. - - • 1 ki §dcta bir çocuk gölgesinden 

- Yok ~ 8eQİJI. reyin çiz- j 
1 

T -- ı farksız göriinüyordu. Kamara. -
meden yuka.n çıh:mee; 9 Il ı nın küçük l)enceresindcn iQeri-

--------------, j 801.l>.\:S ıs.:\tiA: ye hafif bir ışık sızıyor, mesiıı 

O l ı - su akan yer (fJ. Para oda& kaplı iki kanapeyi, ü1.1eri valth K l f A HA B ER l ER (4). 2 - Gırmc.k (5), 3 - Sıcak b1r masayı. \'elhasıl evvelce sn·f 
.. -------------· içki (3>.cskl ampul (3), 5- ~'(3), zevk için raptmlmış olan kotra 

• Tirede Tekke MyU clv"mda blr 
D.za olmu~r. SUleyman oğtu İsmail 
Klbrlt, Yangmkaya. mevkilnde yanın
da ottu 30 ya§lannda Mehmet l{lbrit'" 
Jıe avlanır1um kaya!Ikl&r ua.1111\d&n 

.-n çıkan lir ~ çifte8lnl ateo 
etmif, çıkan saçmalar hem tilkinin, 
huı de an.'URD dönemeçW.n çıkan oğ. 
hı lılebmedln yaralanan.k öımesino 

sebebiyet vermi§Ur. lılehmet Kibritin 
Wilmü hakkında ıkaza. mllddeiumuml· 
llğlnce tahklh.tn bafilanm~tır. 

.i\~ lzmir l>onsoıosu .Almanyanın 1\42 
yılı l&mlr enternasyonal !uarma dn 
l§tll'Ald ttln ~lmdlde.n 1ı.azırlık yapıla. 
ca,Ctnı 'belediye reisine blldtnnlŞllr. 
94!? fuarına İtalyan ?ıtıktlmet1 de 1r;t.· 
ıa.k edecckUr. 

:;. Ş, Kanlıla?' 'ka...ı beledi,.e iı -
hrlnl teet~ etmekte olan mlli.Jdye mU· 
fcttişlerlnden Ahmet gördüğü lUzuıu 
Uzerlne belediye .reisi RU§lil ôke Ue 
muhaftbectsı BOrtıaneUirı.o Jrten el-
~clttlrmlştır. 

q. Bornova belediye mecllsi. toplan· 
tılıı.rına. devam etmektedir. lıılecliste 
oh'llns.n senelik i' raporuna göre btr 
l""nc içinde Bornovada:kl park Te yol. 
larn 400 çam ve kazeTina fldam dikil
miş, bunlarm ı;ulanma.sı:na \'O bakımı
na 1354. lira s:ırZedilm't-· parktaki ga· 
zlno gcnl~lctnmlş ve cmı.yn da 305 'Un. 

ıra rfolunmu.5tur. 
:;. Birinci umum1 mutetU§llk veteri

t:ct" mti,.~Tlrliğ\ne tayin edilen Imıir 
\"cterlner ınlicHh'Q NAsnn Uygur va· 
zlfcsi başına gitmek U1'el"C lzmlrden 

aynlrnretn"-
:t- MiM reasıırans müfetll!lerlnden 

AdMll Yurdatan lzmır vll!Lyeti n 
huvaltsl ruım reamırıuıs milmcMflllği 
ne tayin oıummı, Te Taz!.fe g6rm$ 

b:ı~:a~tır. 

~ İzmir sağlı', dÜai.ıler \"e k&Jer 
mUCll5caellf ayni.yat mutemedi HUae)'io 
Usluotıu vcldUetçc m~fl addedll· 

mı3Ur. i 
>.'· Aydmm Yenipaur nahiyesi be-

lediye cbe!J~ Zehra Çakmak Seferlhl· 
B&ı' beledi.ye ebcllğlDc Uı)1n cd!lnıiştlr. 
~ Menemen icra memurluğuna A. 

da.na icra m~unı Hakkı Kocnbalknn 
u.,ın cdilınlatır. 

Mevlud 
Merhum \'O.lldcmiz Maltbule ökenin 

rubu için lli SontC§'rin 941 Pazar gii· 
nu ijğle namazını mUtealtip Aksara)' 
Valide camilnde Ycvıfld.U Ncbe\i kr 
raat edileceğinden biiciln1lc akmba. ve 
dostlarımızla nnu eden :ıı;cvntm teı.rif· 
lerinl rica cd ri?., 

Oğlu: Aliı<'dtlin Okı• 

' 

Bir n<:vl toprak (3). 6 - Hisse 13), dan geri)-e kalan bir kaç ~a 
knle (3), 7 - Telefonda çağırq (8), eski cşy.tı.YI aydınlatıyordu. J{a -
s - Soınu olmayan ·(5) , 9 - Al..--çn ınaranın Ü?lerlııc açdan iki de· 
<<t), Kapalının aksi (4). mirli kapı ·vardı. Bunlardan biri 

"" kwnanda mevkiinc, diğeri de 'YUKARDAN AŞAul: lü 
ı - lşnret c2ı, su o(2), 2 - Oka- ks oldu~u zamanlarda. yani es 

tan ""Y f3), crkelt (2). <!!- - Ate§ top· ki güzel günlerinde tuvalet saJo
rnıc (3), Kalın kum~ (3), 5 - Aı;- nu vazifesi gören i"Ücük bir ara· 
rna1t 3), bember {3), 6 - mne (8), lığa açılıyordu. Şurada, burada 
E\in c.ııas 'UllaUru (3), ı _ Kaııt -(2), geminin yegane oturulabilecek 

veri olan kamaranın s:ı_ğında. ve lngtıı:r.ec Matmueı (3), dahil (2), aohmda, önünde. ar~asında san-
s ::;ı mtş deri ·<5>. 9 - - Utanç <2>· clıldar, t&htn parv>aları v....,arla-
Ya~'dan çıkan (2). • '"' J·-· 

Dünkü bulmacamızın myo.r, şuraya buraya ~iddetle 
çarpıyonlu_, Dışarının, denizin. 

halledilmiş tekli rOzgiım gürültüsünden hariç o-
• 3 7 lan ba patırdı insanın sinirlerini 

ı ~ 4 5 6 8 9 bh' kat daha germe~c yarıyordu. 
S l Al'R!IJKlAlM_IR~ Bu küçük kamara çok sıcaktı. 

'> U ' LIU'• ' OJÇı• ı• hem bu ~r, nemli. kibuslu bir 1 1 
• hararett.i.l\ndm ve erkek güÇlü.\: 

3 R 1 A 1 H 1 A ! T I • 1 • • ı L ı le teneffüs edebiliyor, gözlerini 
4 Aı Y 1•' Z 1üTMI R 1 OTT yavaş yavafi karanlığa ahştırı 
5 IHl•'KI A 1 Pl•IA '• ' E yoriardJ. Kamaranın çok kfü;ük 
• ' 

1 
' penceresinden içeriye fazl;ı. bir 

6 -llill l ! P 1H1 Al M l •I• ışık sı~nıyordu. Fakat bu klicük 
7 • I f Ttiil!A(s 1 Aı-ıfı f kamarayı bir kadmm, ilfilıi bir 

8 • IKIAlS',NlAIKl•'L bdımn gazel profili aydınlattı. 
... Bu ~zel yüz dun eden kadma 

9. .Tl 1 1 P I • 1 E 1 R ljı ı Et K aitti. Evet muhakkak dua ediyor 
du, Günkü dudaklarını hareket 
ettiren kelimelerin inE!.'n\nr ,çin 
olmasına imkan yoktu.. F.rkC'k 
de kaıimrn J·anma yaklacmı.ı::t ı. 

' - .. . 

T{_~(f{/ {jJ .• 

14.11.1941 
7.33 Mtıalk: Hafit ~lar, 7.~· ı 

jau. S.00 Sentoalk parı;alor, <ı..ıü ;ı.; 

\."in saati, 8.30 SeatODik parçalar, 12,30 
Arogram \'e memleket saat ayarı, 
12.33 Kan31k §llrkılar, l2.t5 Ajans 
haberleri, 13.00 Ka~ık ~arkılar, 13.~() 
Kat'J§ık program, 18,03 Faml heyeti, 
18.40 K&rlftk ~ark~ar, 19.00 Konu,. 
ma (İktuıat Saati), 19.U'i Saz eı.oerlerl 
19.80 Ajans. 19.45 lQAatk Türk m~· 

ğl, 20.15 Radyo gazetuı. ~0.45 Plyua 
k 1 21 00 Zi t takvimi "1 10 , .. ""· . ... ' . ' 1 

Temsil, 22 00 Radyo uıon orkestnısı. 
:!2.30 Ajans, 22.45 Radyo salon orkes· 
trnsı, 

:E Cuma Cumartesi - 14 il. teş· 15 il. 
. 

> teş 
~ -
< ~"\"f'I: 2t °:'C\"\~I; 2:'; 
~ Ka,nn: 7 Ka"nn: 3 

Vakltıeı \'asatı ırz~ıü \iıısau Ezan, 
GUne<>ı: 

do~!!• 
6.4f; 1.M 6 . .-:' l .l'SG 

Ôğle 11,58 i.06 ı l.;j9 ;.o; 

Sonlan yaklaştığı ve ayni mcR 
um Mdbctin esiri bulunduğu za. 
ınanlar aJelide insanlar birbirle 
rıne yakla~trlar, birbirlerinden 
bir ~z cesaret ve mukavemet iı:ı:
t.el'ler. 1',akat biııbirlerine bir az 
yakla.şnuı; olmalarına artık ha -
yata inarunıvan kadın ile ölümu 
gömıek isten1iyen erkek ara~m -
da her hangi bi 1· anl~anm mey 
dnna gelmesine imkAn yoktu. 

Bu meqhul erkeğin hayatında 
bu mechul kadının rolü ne olabi 
lirdi': MAlfun ve büyük yollar hıı. 
ricinde sey.ıhat edenk&dm yol
cular dalına maceralarının kötti 
neticesine +:uriban gitmiş, daha i· 
:';i bit- §ansa ko§arak aşk evin· 
den aynlmış kadınlar, yorulma
dan memleket deği~tiren, mace -
radan mQCeraya koşan, dünkü 
hayatına bu~n nedamet g-etireıı 
genç ktzlaroan :ibal'ettir. Acaba 
bu kadın da hu ~ers~rilerden bi· 
ri mi idi? 

Oh: ı:.~nJ,at muhakkak ki icin
cleki lbuhınduklan ~cnı.it crk°Cğe 
bütün bu hususları düffiindürmti 
yor, düsiindiiremiyordu. K4.dm 
da içlnd" ka) na) an hi5S.l ne olur
sa olsun korku ,.e dehşetin te • 
sirl altnıda bulunuyor. a.ğızım 
acıp bir tC"k '~elime komıı::muı.'Qr 
du. 

Erkek kadmın üzerinde dil -
~Umlencn muammayı ~özmeğe 
~nlJ!;lnıyorsa da kamarafüılri ~ 
suz foti7.ar "ırasında ilk defa o
larak nazarlnrınr bir nz dalm u
"-lın müddet lrndmm U2JerindP 
durdttrmm;. tuzlu sıı ile a~"Diaıı
mrş, atnma. şakaklarına td fol 
yapı~Illffi ~i) nh s:ıclnnna, vlieu
düne yapı an ı~lak Ye y1rtrk el
bisesine. açık kalmış tun<!. rengi 
omuzlaırma. birbirine sokulmQf, 
sıkL'jmıs ~zeı muntazam di*
rine urun uzun bakm1ştı. 

Kndm gü?ı>ldi. fakat eıi\:e'k bl 
güzel manzara k:ırıusmda. ~ ~ 
ğin ilk hareketi orada buhlDan 
bir battaniyeyi alTJ> kadının y_. 
<:ıplak viirudüne örtme1t oldıa, 
sonra otomatik bir hareket 
le cebinden haritasını ve k6çük: 
not defterini çıkardı. fa.kat ani
de haritayı katJadr ve not defte 
rini kapadı .. Pğraffinak ™'Ye yn. 
rardı ki! .. 
~in Clalgalar eski kot.rayı sar 

sıyor, sağdan soldan vura.rııl: 
hırpalıyordu. Bu çUrük gemiırİ1\ 
bu '.kadar ır.aman dayanmı~ dl " 
masma bir mucize n~riyie ba
kllabiliro". Dalga.tar hazan kama 
ranm üzerinden de a.5JY{>r Ye bir 
delikten su sımrak, yağlı eAki 
masa üzerine damla de.mla dam
layordu. lki fcltıketude bu dam
laları endi. li nar..arlaıfa takip 
ediyorlardı. Hic: ı;Uphes?z tava -
nm Q6kmesini ve yahut bastık -
!arı tahtalardan birinin wrinden 
çrkmnsım karnarava ~ul~rm hü
cum etmesini bekİiyorlardı. 

Filhakika kamarada bir Pom
pa vnrdı. Fakat bu oompa çalısa 
bilecek '"'Bziyctte mi idi. nihay~t 
ralışsa bile suları bo;;altmaf." 
kafi gelecek miydi~ 

Islak hararet bo~ucu bir hal 
alıyordu. Erkek volcunun ar-
tlk tahammillü kalmadığın -
dan kumanda meYkiine a-
çılan kapıyı açtı, o s ı -
rada kapmm 'inünde yuvarlan • 
makta olan ibi.• fıçıdan kamara· 
vn beş nltı tar.e lmnımu~ baln· 
düştii. Sonra rüzgarın şiddetiyle 
yerinden kopan bir cclik tel o..c 
d bi kadın yolcunun başı üzerin 
den geçti. Az dahn bUyük bir fe 
IA:'ket olacaktı .. Yerlerinden ko -
pan. yuvarlanan diğ·er eşya te11 -
ditkar bir hal alıyordu. Çaresiz 
kapıyı kapamak U'ızımdı. 

komşunun gelini. Bayan Refika- 1-------------
mn kapısına postacının bir dü - Çocuk: ırnctıım•ı11 bir tnsan d_,,;ııdır. 1 

il> indi 1 l.S6 9."' 14,3.; 9.U 

J<;ğer \'aziyct böyle ise erkekle 
l"in ~vkl<'rini tatmin icin büvük 
güçlükler ~ekmedikleri Tahiti. 
natta .Morea hakikaten büyük 
bir avantaj arzetrrıczdi. Şu hal · 
de bu kadının San Fransisko ü
ttrindcn Avrupa.ya dönmekten 
\"C döneı ken kii(ül; YC maceralı 
bir yol•ı tercih etmir;; olmaktan 
b~ka ne cırn'.!·İ olabil"rdi? 

Damlalar hfila tavandan ya -
,.aş yavaş yağlı masanın üzeriue 
düşüyor, toplanıyor ,.e kamara -
•)ın k~e!crin" do~u ak:rvordtı. 
Bu \"nzivct caotl 'rce devam etti. 

16.;;2 12.00 ıs.;; ı 1%.00 
ğün da:vetiyesi bır;ı.ktığmı ~ör- BUyilyecck .bir yurttaştır, 
dü. • . Çlo<·nk JMrgemc Kunııııu 

.\k,.ım 

1 

l"at..ı 18.2G 1.31 ııt~ ı .:ı;; 

iD13RI, .5.l>l 1!, 12 ~.o;; 12.13 
Ayni gün. mahalleyi rüzgar ~ <';end Mrrkı!'ıl 

bi bir dedikodu dolaştı. Ve işte 
bu tarihten itibaren. o semtte 
Bayan Refikanın adı •'KtlnVll'Z 
kadın,, kaldı. 

Pcri1ıan Tekin 

fUbeye davet 
F.nılnönü yerli As. ııube8indM: 
r. Tğm. A:bdül Cc!Al oğlu " · Rll§tU 

32-l ('!5011) 
r. Tğm. Ahmet oğlu ~lyazi 31G 

(23U8) 
r. Tğm. Mehmet oğlu Şazi 329 

(4 364) 
r. Tğnı. Ali Ari! oğlu Abm~t Mub 

!ıs 319 (39555) 
:tuh. A.tğm. ömer oğlU Mustıııa 

:'25 l466:l0) 
.MI. Jitl'. s. s. Reşit oğlu Osman Nu. 

r 2 ' (311. S4.) 
l'. 'rbm. Gıyascttin oğlu Mchm~t 

.• dıl, ( 14071) 
.Bu rubayl rm O.CC'lc olıu·ak ıru~ye 
lmclcıt ilfı.n olunur. 

ı .. ede d şiliktc sirke He tuz. koy
m lı. Konan sirke biberlerin üs
tune cıknuılı. Bir saat kadar bu 
I lde b•rakmalı. 

Bu da bibeıin bir nevi turşusu
dur. )! lnız bir iki gilnlük yapılı!". 
z ;>.ı.de olu '.l u tiı knymaklaıııp 

bozulur. 
llumw ~çille .>uca. bir kap d& 

hç_ lar.mr kcrcvız ;doğraruJ...sa da.. 
ha ho.5 olur, 

• 
- 10f -

nt•mc k:ıd:ır yolları vaı. ~lulasarrıfa gelince hiç gam ~·e
me. o bizimdir, ded:. 

'Susuğlu merakla: 
- Ama, hamallar? (hye sonlu. 
- Hamallnrd~ bizim. çingendeı· de. hn"Nz Danko da, 

ht?p i biz.im. 

Buçuğlu hayretle sordu: • · -
- - O hırsızlıktan dolayı hapis ~ mi idi! 
- E! Sen ördek otlatıyorsun! Onu hapisten biz ~-

kardık. Bi7.e hamalları kaza!1dıran o ya! Gec;ıeıı gün ha
maılaım yanına. gidt'r, heıısıı~ toplar ,;örderini açarak 
di!"lerini öyle bir gıCird3:tır. kı hepsi yerinde dona kalır. 
,·e:"Eğt>r Bay Ga:ıü':''ii ıntıhap ctmeZ9eniz hepinmn diş
lerinizi kıranın!,. der, hamallar da razı oiurlar. Danko, 
adam başına (2) leY"' ve intihaplara karşı bütün gece 
yemek jçmek bimen olmak üz.ere onlarla paaarl~r. 

- :\ liitlıi~ haydut tı~v! f 
Bay G"nü: • 
- - Danko'yu kaça tuUu~ dersin? Elli levaya. Oteki· 

lerin vanrııa git nıis vÜZ leva ıstemiş fakıt onlar onu kov
muı= ve aı.arlaım~ar. Şimdi ı:örooek~n l)azar günü onla-
rın kemiklerini bile kıracak. dedi. , , 

Ve Buçu~luna. dönerek: . 
- Buc,:uğlu ı:;it şu avµkat Gunü·yü ıçağır gelsin bi2ıe 

bir ''beyanname.: yn:-.sın. o~: "Seni Bay <~anü ('ağm
\"Or!,, de dedi. 

Buçuğ!u cıktıktan sonra Bay Ganü sesini alçattı ve 
aıi\ada§ların:ı: 

- Hiç sesinizi çıkarmayın! Bu divane~i intihap gü· 
nüne kadar seı1i mebus y~pacağız, diye aldatacağız. Gös
teri§ olmHk için onun if.m~ylc bir kf!.s; intihap J>USulası ya
zac:ığız, .kalanlarını belediye ve vılayet m.emurlarr yar..a
eak (1). 

(t) Brllgaristmı-tn Vtikldlinden Som'a, ilk zantaf'!Jkr· 
dc. iııti1 ap p1ı.sulaltzr.ı ene 11rı:.ılı~'Of'dtt. 

( /Jooomr U<Tt ) 
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Bav Ganü: 
- Ne ise, razıyım. diye tasvip ediyordu. 
- Ve bize Ilan Ası»ruh ve Han Kunım zamanmda 

olan azametimizi iade etmek şarti 1le bizi Avrupa del"let
lcriyle ayni :;eviyeye koysunlar.,, 

- Razıyım! Çok iyi. 
- Şimdi: "Asaletmea1:>; Timeo Donaos et dona feron-

tef5,, kalıyor. Onun yerine "Vox populi. Vox Dei!,, yaz 
sa.t.; olmaz mı ? 

Bay Ganü: 
- Ne ise yaz: Bu pek Bulgarca değil ama. lizım ol 

duktan sonra ne y8J)3lmı, yazacağız! diye razı oldu. 
- "Yukarıdaki karar kasabanuzm ileri gelen 11,000 

\"alancla.c;ı tarafından kabul edilmi~ ve bu kararın hikipa
ye takdim Jn1mması için Bay Ganü ... .. tevkil edilmi~r ... 
Burası olduğu gibi kalabilir. 

- llcri gelen vatandaşları yalnız 11.000 kisi mi bı
rakalım. Ymilerin batnı için bunlara bir kaç bin daha 
ilave etsek olmaz mı? Şunların ambasma 'bir az yağ sü
relim he! 

Bav G-.nü: 
-·Razıyım ama şu Ganü Balkan~ki'nin tmüne bir 

' 'Gospodin., ilıi.\"e etsek ~a dalıa saltanatlı olnuyacak 
nıı?? Prens <le pek bayagı irısanla.r olmadığımızı görsün: 

Mih:ıl: 
- Ben de öyie diyecektim dedi 
Bu sırada faytoncu ~elerek: · 
- Efendiler. ı:cc: oldu haydi aı1lk gidelim! dedi. 
Yolcular kalktılar ,.e Sofvava hareket ettiler. 
Ertesi bün bir gazc.tede ''P .... ... kasabasından Bay 

Gan :"nün riyas.:::tinde bir he) etin, vatanı bu zalim rejim
clc>n ı.urtardrğına tcı::okkür etmek kin prcnı:;in huzurun~ 
c;rklrifnu okudum. 

Bir kaç gfuı wnra ayni ı:azetede ''P ...... ~ın· 
~n gönderilen ve binlerce vatandaş tarafında'""' iı:.·~ ~: · 
len bir telgraf okudum ki bundıl: R v Gı;nf'ntilı ,., 1'!'' -
daı;:lnrmm U\'durnı·ı ı,; .. ,,,.\·rt '1-iıı!!lı ?e ~, .,. ' 



... 
6 VAK iT 

Güzel C '~ e·m ın hayatı 
Şehzade gözlerini kapaoığı vakıt, bir tek 

ins<an ağlamıştı : Güzel Filipin Elen 
saltana.tm Yerdiği gururu bir tfulu 
~·encmiyordu. 

M.- ll · lNl 

1481 lıa.z.ira.n aymm 26 mcı gil· 
mi: !8tn.nbuldaki .sUvı:ıri yola çrkr
) ordu. Bunlardn.n bmne şu emir 
ve.rilmi6ti: 

- At çatlarsa, bir hese altına 
ricğiı:rt:ir, baska bir ntla Kat'amann 

Emretmek. istediğini ~aptır· 
mak. istediğine malik olmanın zev
ki bir ihtiras hal!nde kini ~'akr
yonlu. 

Cem, her oeyin blr talih ~ 
okluğuna ka.nidi. Talih ooa yfı.r e>
labilir ve ~ınm tahtına g~cbl
lirdi. Öyle;-oo hiT tecribe daha. •• 

Yeni ilmitlc tekrar ha.rckcte gel 
di .. Asker toplatnağa haşladı. Ba
nu duyan &...~id, kii9iik karde.cıi
ne nnsiliat elti. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMA Tit 
Diğ°:erine: 

- Si'Yl i oklar vt:cudunu delerse 
~ g~ri b:ı.kma. Anıasynya yeti.! ... 

., * .. 
H )a.smdn, koca bir devleti e

aı.arak Şarkın muMZa.m Bi
:ıa11e.an fetheden kcw:ıa Fntih öl· 

Ü. 
'Jle.ht bo~u .... 
Fntihin, Balkaııla:rdn kıınlı mu

hı:w'-ehelerine devam ettiği bir sı· 
roda ölümü. vatan, millet .kaygu

d:ıima. vwmak, kınnağı ter-
<'Mı ~en yerıiç<'J\ilcrc meydanı boş 
. ~:kmı!'}tı. 

aoou ikıye ayrılnu.çt.ı. Bir .kISmt 

K-:m>.ma.nda bulunan I<'atihin kli
ıjik oğlu Cem Sultam tahtıı gcÇir
ıne'k, bir .kısmı dn Amanyada bulu
nan biiyiik oğlu Bayczid'i bab:ı 
rnım \•erine getirmek istiyordu. 

ÔH m haberini kim tez alır, !s-
t~ in k:m çabuk E:clirse. tahta 
o 1JC<}t.-<:ckti. 

'r. • t. Fatihin bilyiik o;lu Ba
~llN'.i:A'e nasip imiş ... tstanbula gel
dı~i akit zorbaların her tarafı ka-
91 oka.vurdu'darmı gördU. V czir
le~ e\•leri taffin edilmiş, sa.dm-
7.n:m idam edilmif>ti. 

Yeniçeriler, (Cem) i getirmek 
i3Wt'O!'lardı. Bunun i~in bir an taş. 
km! tan geri clunn1'-orlnrdı. 

1 ·arı bul.da yapılan bu mlü-
Lır. ümidi ka.lmıyan Cemc'c yeni
den umit vemu:ğe ~ladJ. Ba.ba
smrn ba§le.dığı i.c;i b..~ak için 
ıeh!.h 'a. <levn.ma hazırlanan Baye-
7.id, Çem'm tahtı clJnden alma.1' 
i~n ~ bir ordu ite ha
r&?ct ettiği. haberini aldı. 

Ve.-ro·et tehlikeliydi. İki ,kardeş, 
l'lll!ıni menfa.at içın k:ırmlıkh kan 
c "'~t>ea"lclerdi. 

Cmn. Bursayı :i~al e~. etnı
fmdtı. tcplına.nl:ırın teşviki De Tll

kft gecirnıedcn namına. hutbe oku
tıuıtk pua b."l.St:ırml§t.t. 

B11. ~:d, ne oluma ol..<;Un karde· 
ı e ro:rptsaca.k, onu ortadan k~l

dm.ı an sonra m.emlcket işlerine 
balt c ki ı. Bwın. katl 8\lret.te ka.· 
rar ' !'tii!itcn sonra, kuvvetli bfr 
ordu H• Burs:ı üzerine yfuiidü. 

C'e~ saltana.tının yirmi birinci 
?,\UM.! !!'!: !'de inin ordusuyla k~ı· 
l~(fll. Halbuki, o, bir parça. da.ha 
kuV\ etlendikten sonra İstanbul ü
uıi e gccccckti. 

R!tz~V!'in kuvvetli ordusu kar
.ıs fa Cem, mukav(>IJlet edeme

di. Bir knc ay evvel kendisini tah
~nnek için vezirlerin evlerin\ 
n. sadrazamı parçalayan yeni· 

oerilc•·: imdi Burs:ı. f;Chrini talan 
etm"' • <', ehzade Cem'i pnrça.lamn
ğa a~tmi.c;leroi. 

Ce:n, tehlikeyi pclro.Ja ~or-
11Wc. oonmı kur.tamınkt:an başka 
ın , c nmr Jrurtarma..c;tan bru;'kıı. 

c;a;.r.e ) oletu. 
Gen<: S(>hza.de, yirmi bir günlük 
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Bu. muhakkak, ki bir paı-ça de 
ctraimda toplananların verdikleri 
CC$8rctlc oluyordu. Ba.yezid'ln or
dusu Bursayı muhasara edince, 
Cem, bütün kurduğu plitnlnrm 
kuru bir hayal olduğunu seı.rti, ve 
bir gece en candan an.adaşlnnnr 
yanına çağırarak: 

- Carumm kurtarmak gerek .. 
Diye kaçmak istediğini anlattı. 

Tehl:kevi, onlar da hissetm~-
lerdi. Ç~ü daha evvel on!nr kı· 
lıçtan gcçirileceldcrdi: 

- Emir sultannnızmdır. dedi
ler ve karanltk bir gece yola çık· 
trlar . 

Genç. cesur, fakat tecrübesiz 
Cem. Hnlebc gecerek Mısır köle
menleıine sığmmcaya knaa'l" ö
lilm korkusu ile titredi. 

Cem Halepten Şama, Şamdan 
.Mınıra ~eçti. Kölemen ~ult:ını Ce· 
me lii.yık bir i5tikb..'ll haztrh.ch. O· 
na acrdı, onu tescili ~tti. Fakat 
bütün bunlar, Cem'in yetim ruhu
nu teskin ~emiyordu. Zavallı Cem 
hakilmten bir yetimdi. 

Bir mliddet ~lr:.ırda oturdu. Ni
lln sn:kiu suls.riyle dertleşti. Bu
rası da onu sık l ı, Hicazıı kcndlni 
attı .. 

Cem, burada l1acetti. Osmanlı 
Türkleri ~ltanat:ma mensup o
lanlardan haccedenler. biri Çelebi 
Sultan ~f ehmedin kw.t. biri de 
Cem'di. 

Cem, bütün buula.rı kendini a
vutmak. bir türlü yenemediği ihti
m-;ını unutmak i!;in yapıyordu. 

Bursa.yr, yirmi bir günlük salta
natı, babasının yerine geçm.eğl, 
Bayezid'den intikam :ılmayı unut
mak istiyordu. Hacı olduktan son
ra: 

Kilhetullaha \arıp hi r 0 ez te-ça f 
eylediğin 

Bin Karamttn, bin ,\ r.em, bin 
m~leketi 0-.mbcltr. 

Diye :keneli kendini teselli edi
yor, OsmaJilr yurduna verilen kıy. 
mct i de inkn.'l" ediyordu. 

H e.ddi zatinde ha."\Sa.5, idi olan 
Cem, içini yakan bu derdi, gfi?.cl 
siirler yazmakla da avutuyordu, 

Uzun seva.hatler, Cemi bedbin 
yapmıstı: A.cnrlır g~er. Biz, ha· 
ki mi kalacağrz? ::::ak!!.. '!'atlı mec 
lisim.izde kadehini <lola.ştJr.. diye 
ı:iirler yn2ldı .. 

• a kf J..-ede'h IJoe<lt", r biya.' eı IJl

mon he:;oest 
De!\ ri re111.et ki her ~üı.ere f. hrm 

:.r.a.m &nr m a .. 

Beyti bunun c:ınlı bir misalidir. 
• * • 

Ka:ranın.n hanedanından son ka
lan ve Silifkeye gelnrlş oln.n Ka
mn Bey, Cem'i buldu: 

- Sultanım, dedi .. Hacci jfa et~ 
rnek peygamberden istiane etmek 
demektir. Bir kere d:ıha talihini 
tecrübe et .. 

n hakiki heyetin. memleketin büyükleriyle ~örii~mek 
i"'tn yola çıktığını }azıyordu. 

Ben Bay Ganil'nün indiJ1:i oteli bildiğtmden kendisini 
.... -nrı • ..:· için otele gittim. 

Bay Ganü'nün bu nlç~kca hareketinden duyduğum 
infiali k~ndbin"' iz.lıar etmek istemiyordum. Çünkü onu 
mu. beze edebilmek i<:in bütün infialler. \"C hiddetler pek 
~idı. 

Ya;Imz muhitinin bu ;bedbaht mahsulünün. yaptı~ı ha
~etiniu ne kadar fena olduğuna kendisıni ikna etme
nin mümkün olup olmadığını anl.;Lmak için bir teı;ebbti te 
biilunmak istiyordum. 

Otcli:n c.-etvelinde Bay Ganii'nün hangi odada oturdu
~ gördüm. Merdivenden çJkarak odasının kapısını 
Qilldım. Fakat ses \eren olmadı. Kapıyı açtım. Oda bo~
tu. Yolcular gitmışlcrdi. M~nm üstünde bir kfığıt par-

ı ~rdıiim. Bunun ü:t.erine Bay Ganü'nün el yazısiyle 
hlr • r yazılm:ı.,.<dı. Evvela"S\•obodno Slovo .. ga:ıetesınin 
ım , h·atıne diye yazılmış. sonra '-"a?.etcnin ismi çizile

x ·~Yoboda .. yazılmış, ''fstambulofun e5ran,, ~ilinerc-k 
tllflMI·~ ''ann.rşi,, yazılmış. Belli ki mektubun muharTiri 
hn1"!"'· yolu intihap edeceğinde mütereddit idi. Çünkü bir 
...,..,.,.,.~..,._,...,.,rde cizilmLc; ve tam aksi mfuıalaı ı ifade eden ke-

)M tebdil eclilmiş ciimleler görtliim. 
a ''\•atanpcrvcr .. kelimesi <:izilerek "haydutlnr., 

·mt"'i ile tebdil edilmiş, bu da. beğenilmemiş, yine üze-
rine "v&t.anperver,, yazılmış, 

K\ilm hatlarla karal.a.nmış olan mektubun son cümle· 
:~ bitiyordu: 
·• · · mac:karalar, sizi! Bizi maymuna çc' irdiniz! Hay 
~-~.ar nlsın!,, 

lC - BA Y G.ANIJ lıJEBUS /.'1ı.ul'/ Fi A l'LA.RlND.4 

Svctan Rado:;;l~vof a itilaf &o 

NEVRAUI, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KES 
Fakat, babasmm tahtmda Ba.ye

rid ka.chır, bcHri dahf\ 90k hele g6-
reıı Cem: 

kabmda Günde 3 Kqe Almabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla itte 

- Nic:ln . ben :mihnette, :rıen zev-
kli salada kakIB·n '! •• 

Diye isyan etti. 
Ba.ye1Jd ~ı oevabt vero; : 

<,.tin rıım esel kısmet. olunma ... 
J>ize deTlet, 

Takdire 1'1'1.a \'ernıez.-.in böyle 
~pne! •• 

"lfacciilharKne~·nim deyu ben_. 
cın,·a kılursun 

Rtı ..,Alf.ttna tr clünyct·iyeyi bımcıa 
tal ep ne? .• 

(_K_A_Y_IP_LAR __ _.f 
MQ .-nulDde ~ Wcıcduılan 

aldığmı tezkeren •11 etUm.. :r.Jdlt
ntn bükmtl ~ta- ... ,.s.lld 
.-cağımm Ulnmı anı ne dilerim. 

Ad.-: Yatk•pe•mda Etrtotfa. 

•ua kalı~ mlmnretea - · 
ldın tnebohuıua DOııek k~ytlndtwt 
MıMata otta sıı 4lotumhı Ruan 

'(37830) 

Hayır ... Btitün bu sözler Cem'i *•* 
yola getirmedi. Bayczid için ma- Şehit aylıklArmda kuUandığım tat.. 
kul olan nnsihaUeri dinlemi,·en, 1 

J bik mUhUrümll zayi et tim. Ycıı1sini 
hattiı hlrı!I daha artan Cem, tali- alacağımdan eakilinln hilkmQ yoktur . 
hini l!On defa da denedi .. 

~l,anta~ Baytar Ahmet eolmfr 
Talih denen anka kuşu ise bu 18 oul'NU'eda Vallldfı ~. 

sefer de !?Öğün hlr katmdan kunıl-
dama.dr. Cem'in askerleri Kara- <47829> • * • man r.tra.fmda &.ı.yezidin kuwet· 
leri tarafından dağıtıld ı. Ank&r& Muhafız aıa11 tabur ı, 1:16· 

İki ka.nit'.'§ a.raımıda cereyan e- HUıt l daı aldığım aske rlllt tukeremi 
den bu kanlı boğuşmalar halk ü- za;ı.i ettim. Y~ı:ıialni alacağımdan -. 
zer.inde fena tesir bırakıyordu. kiftlnln hUkmtt yolttur. 
~femleketc göz koymuş olan Ro- Beyoğlu yu.net Mkerllk ..--
dos oov:ılvelcri hP-r fırsat.ta akm- "'1nıle Jaııyıth SrY .. 'rilt.~ Ko:ruI· 
!ar yaptyO?'la.r. ı:ara'l'lar ve'l"i'yor- lıimr kaaemd& tlvat k öyttnden 
lardı: . DeveeJ otuııarmcl- T.....ı otlll 
Bwıun farkında olan Ba.zeyi<J r...a ootumtu Ztbrrf. 

ı>erk~ kard~ affetti. Bunun Feriköy Orta hTI' 80kM :ı ftUlllA· 

nct.ice vermiyeceğini, :ıncmlekeHn· r9d&. (978%8) 
ıie ynsmnasmı teklif ett i. • • • 

Cem, bunu da bir gunır mctıele
!I! yaptı: 

Tac ' e kultayr terkediip urya11 
olayım bir~ 

Gurbette seyn.1l eyleyüp mllımaa 
olayan bir zaman 

Cenk-ti mbabln sohbetJ matrahı 
tam."ın oldu al'hk 

Rczml beli.d& ney gibi nalln ola
ynn bir zaman., 

Diye her 6eden ümidini kesti Ye 
kardeşinin, menılCketiniın en hil
yük diişmanı olan Rodos şövalve· 
1 erine ~tğmdı. 

Cem.'in R.odo.c:a sığmm.ast, "kuzu· 
nun, kurt. siiril-m arasına düPmes' 
gibiydi. Onu. rev;caiade ihtiramla 
kabul eden şövalyeler, her vesiley
le Bayezldden para ~iyorlardr. 

Cem, Rodosta o tuz dört gün 
kaldı. ŞW..ılyeler, ellerinde buluu
durm:ığı daima. bir istinat~ t.e
Jakki ettikleri Cem'i kendi anııa.. 
n:nda tehlikeli gördüler. Bauyit 
ilcreUi katiller göndererek öldür
tebilirdi . 

Bir gün şövalyelerin reisi Dö 
Busa.n: 

- Sultanım , dedi .. Burada. kal
ın.ak S3.Iln hiç bir fayda vermez. 
Fransa kralı tacı eline alınan için 
her ·ardımı yapJ.T, gitınez misin'! 

(Sonu ttarın) 
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3439 numaralı k&myonet arka pill
k&m.ı zayi etUm. Yen18inl alac&ftın· 

dan eSisinin b QJantl yoktur. 
Yecllkule: Bacr Plrt e.ddefll M / l 
aauaralr ~ NlyMi Kanbaa. 

(37831) 

Be,I~ Sulh f en Mmwrluğundaa: 

941/666 

Bir a.Jacağln temin Jsti!am için tahtı 
ha.psc almrp paraya çevrilmesine ka
ra.r ver ilen 1 adet 8 111.mbelr Eniya 
markalı Radyonun !!O ll.9U tarihine 
mil-.dlf Per;ıembe gttnU saat 14 te:n 

e:ıat 1& ya k&dat' lstanlrJI Sandal Be· 
destanm da. bllmilzayede ve açık artır. 
ma. suretlle paraya. çevr11ecekUr. Mıı
.hammeu ktymetlnin y1lzde yetm~ be
§inl bu!madı#I takdirde iki.ne! artır
ması :?1 Teşrinisani 941 tarihlne mU
.ııadif Cuma gUnQ aynı yerde , .. e ynı 
.ııaa.tte en çok art.tırs.na iha!eE lcra 
edlloocktlr. DellAliye vesair mura.fl.ar 
a.Ircıya aittir . Taliplerin yevmn mez· 
kQr ve aıın.tte mahallinde hazır bulun
durula.cak memurulU!. mUracaat eyle· 
melen flAn olunur. '(3i832) 

SAHlBt : ASIM US 
Basıldı~ ver : V AIOT Mathaası 

Umumt ne9ivatı idare eden 
Refik Ahmet SC1:enrii 

- Çok gevezelik lazım değil, ben 8İzc hükfunet par
cısine men:ıup olanları intihap etmekliğinizi söylüyonım! 
diye bağırarak masaya yumruğiyle vurdu. 

Buçuğlu: 
- ı\be hükfunet taraftarlarını nastl intihap edecek 

mi~iı. ;\ Tiintebib rıeredcn bul~ğız? Hem Bay Ganü, sen 
libernl değil misin be canım, diye, karsılık ,·ermek cesa
retini ~öst:erdi . 

Bav Ganü ciddi bir tavırla: 
- Liberal olduğumu sana kim SÖyle<li? dedi. 
- N<tsı l kim ~ö.rlemlı:! Sen ne kadar konservatuvar 

p:-ıtal;:ladtğını kac;rn.::. küfı ctti~ni hatırlamıyor musun? 
Nasıl liberal olmıyacakml~tn? bilmiyor musun, freçiğe 
bile liberal oldu~nu söylediğini bize ı:ıcn kendin anlattm. 

- .\mma da dnn2:ılakm1şsm ha! treçiğe söyledim.c;e 
anki ne olmuş? Dilin kemi~i yok ya! Abe a.lınınk ben bir 

İtt'riı?i aldntamıvaeak olciuktan sonra kimi aldatırım? 
· Bn~u~l ıı: -
- Zatınızın hakkı wır! Buçuğlu dilini tut! Sesini çı

karma! Zere ben de konservatuvarım! diye çıkıştı. 
Bunlan gören Duçuğlu: 
- Abe ben meur taşımıyım! Bel}~ gene hepten kon

~en·atuvcırım. Buc;ıığln sen de b ir konsen·atuvar ol da, 
ötekilerini ch•le bir yaknlıynhm ki hiı:: yerlerinden oyna
\'nınastnl:ır. 

BucuQlu: 
- h-i ama nrnta~arrıfm kiminle olacağım bitmiyo

rum dedi. 
Bay G:ı.nü: 
- i"iutasarrıf mı? Hclbctte bizimkilerle ber..ı.bcr ola· 

c1Jl;:. kaymakam da bizimdir. Daimi heyet m~riı değil 
ama, onun meşriı olup olmadığına kim bakar . O da bi
zim. Belediye reisi bir az kuyruihınu ovatıyor ama, gali
h.:. onun kııyıuğunu ke~cc-jnz. Köylerdeki beledive hevPt 
lcr i mahsus tasrJi!; edilmedi .. \nlıyorsunuz değil mi? E
~er hizimlc g-elirler~t· t~9dik edC'Ceğiz, Geltne'1Jlerse cehcn -

, 
'l'arluye Cam.burıyeU 

ZiRAA T BANKAS' 
li1U'Uhlf tarihi: 1888. - ~: 1000,toO,OOO '.l'lli1' 

Şube ve Ajam adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka mııamelel 

Ziraat Banka!II?ldll 'kumbaralı ve ilıbarıın: tasarruf hcs:ıpl!lrıı:" 
50 Ural!? bulunanlara. senede • defa çekilecek kur'a ile il~ 

pil.na göre ikramiye dağıtılncaktır. 

,. ısoo ., ~.ooo .. 120 .. 40 .. 
" ,. :;os .. ~ooo ., ı ::o .. 40 ,. 
4 ,, 2~0 " l,000 .. 160 ,, 20 

l() . .. 100 .. 4,000 .. 
DİKKAT: He.sapl&rmdakt paralar blr sene içinde 50 ılrf 

dll§nılyenıere ikramiye çıktığı ta'kdlrde 7o 20 fazlaslylc ver• 
Ketldeler : 11 Mart. 11 Haziran, 11 EylCll, 11 BiıinciklUI 

rinde yapılır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları i şlet 
U m um idaresi i lanları 

~ğıda üımi, mlktan, mulınmmen bedeli ve muvaltkat 
ayn g6sterllınig olan elbiselik kumaşlarla nstarlılt dyııh s:ıtt 
24.11.1941 Pazartesi gllnU saat ll'i,SO dan itibaren kapa!. zar! 
karada İdare binumda sıra ne \"O ayrı ayn satın alınacaktır· 

Bu 1§c girmek 1Btiycnlerin listeleri hlzarund:ı. yıızılı mu,11 , 
lle kanunun tayin etUği vesikatan ve tekliflerini aynı gtln 1;31 
dar komlbyon reisliğine vermeleri ıa.znndır. 

Şartnameler !kl lira mukabilinde Ankara ve HııydarpW 
satılmaktadır • 

Almaatk Şey Mubanunen bedel 
Ltn.A 

10000 Metre LAciver t serj 
15000 Metre J..fıcivert ~yak 166250 

<\000 Metre Gri şaya.k 
30000 l!etre Astarlık siyah seten ( 

20000 Met.re Astarlık ka?.a\ln l 43900 

~'? * 
Muhammen bedel ve muvnkkat tcınin:ıt ve miktarlar? 11• 

' :? 11.ste muqtevlyatı malzeme 5.1.942 Pnuırte I QhıU ~ııat Jl'i O 
eırıı. ile ve kapalı z,arf usullle Atıknrada idare binasında satın 11 

Bu !§c girmek istiyc.:uerin her liste hizasında yazılı n1U\ ' 

ile kaounun tayin ettiği ,·esikalıı.rı ve tckllfll'rln aynı glln • st 
\iar komisyon re.!s11gine vcnnl'lı>rl IOzımdır. , 

Ş:ırtuamcler 200 kuruşa lıinrt-nln Anknrn ve Hayd rpa..d 
ntılrnaktadır, 

l.iste ~IL-CııK'nlıı ı~i .\111\ttır ı )! uhnımıll'n bedel 
N'o. Llnı ~ı 

1 I..okomotlf metali 100 000 kg. 450.000 'ı 
2 Kal:ıy :?.'~.000 kı;·. 120.000 __/ 

Karar hü lasasıd. r 
MHll koruma kanununa muhalefetten suçlu BilyUkada ÇJJ1~ıl 

~o. da bakkııllık tlcaretı Uc meşgul Vartan oğlu Serop hıı.lti' 
Asliye :.! ne! ce:ı:a. mahkemesinde cereyan eden muhııkemcsl net f. 
i•ınun fili sabit olduğundan Millt Koruma Kanununun 31 - 59 0 
lerl nıucıbincc yırmilx'" liıa pıu.ı c w.sı &leıneslnc ve i gilil 111 

l\iinının kap:ı tılmnsına ve hfikum kaLlll'§ll~nden ilcrctı ı;uçlu);ı 
i.lz<?re kaınr hflltıs:ısmın Valut gnzctcslndc neşrcdi'mcsine 25.!\9 

1 

~rar \"Cıildl. 

";"" ~ :•-'\'" ..- • a .1. • .-..... ~ • •• -~ ' : .. ~• 

,, 
' 'Vakıt,, Ktiabevinin ye(l

1 

neşriyatından bazııar~ 
l"'"" ıoı•rıı:ı ..ay3lmı ~ - Hlkaye~er - 61!iKIB 

1 J t\J 1H11'" "t 
-; .. ııı St•\·lyonurı - ttomac - •il ' HBA N tU l KÇA H 

:o Ot.•rıt{(· taazew.:J,i&ı - "<ı l as.ıt '\L l'UG 
•tt.'<'l i"· Mcb"U"ll.U 1~77 ~(!il\ - R.A.KKJ l'AJUK 'Ut; 
U<;üııcrı ::;.ul tan l\lehmedill ~ıııııu•t OUğUntl - Utl.~11 OH~~ 
l\t:n•tl ı'enıllnf' 1000 kelJmt, ~ıe ttrettcl - l"ran ızca &o:ıwtr 
henaı ••t•rıdint IOO<i ıtettn:w •U• '.ltretfcJ - Alnıao1.2 ı..-iu'"" 
li..eıut. k c ndlOf' 1000 ICf'HOW ll 'lıtn'tl~ - lnl{thı.."Jf' k.IUd>' 
\~kMı h.nmu - •ALAh.\.11 l:' KIP 
fl:t"\':ı" m • bo - ~an ~1AE"\!'I ftA~t~ı fl. 


