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· Ankara, 31 (VAKiT) - Büyük Millet Mec
lisi bugün üçüncü toplanh yılına başlamaktadır. 
Bütün mebuslar Ankaraya gelmiş bulunuyorlar. 
Reisicümhurumuz İsmet İnönü, Mecliste mühim 
bir nutuk söyliyecektir. 

Fevzi 
CakmaQın 

1teşekkürü 
Ankara, !1 (AA.) - Genelkurmay 

Ba.ş'kam Mareşal Fevzi Çakmak, 

Cumhuriyet Ba.yra.mmm 18 inci yıl· 

dönümü mUnasebet!yle aldığı tebrik· 

lere ve bu ve3ile ile gerek ordu gerek 

kendi hakkmd& bildirilen iyi temenni. 

lere leşekkllrlerinin ibl~ Anadolu 

Aja.nsmm delAletini rica etml§lerd1r. 

1CUPO.Nt.ARIMl7 1 

1 

11 ~ itıb&ren top)anacak 
lnıponlarm her 80 &decıuı. mukab~ 

1 4 Y 4 K 1 T okuyucu!..an K.UTOP 
HANESi,, eerlsiDden OL.\IEZ REJ!" 50-

L <'"J'l'lıtnmm tamamt Ter'J! ee!tttT '-----ı _J 

~~ Bu hatta baslıvacak ~-~ 
Yeni roman~arımız 
R.B.K. pansiyonu 
~ neslin en kuvvetli bikiyeci6i Kenan Halili"llİll 

nefis bir büyük hikayesi 
- --.---· 

Yeni bir zabıta romanı daha 
I spanyol dansözü , 

üniversite merasimle açıldı 
Bu qıl muhtelif f akültelere

1 

2244 talebe kag_dedildi ! 

ing lizceden çeviren: 
H. MONIR 

Kafes arkası 
Niyazi Ahmedin hazuladığı barom•' )'alma-... ~ 

zinin bütün dekorunu, içtimai hayatını ve afk mM ı..,, 
lanm •üriikleyici bir vaka. eüafmd& toplamaJA:aclB. 

Gelecek ders yıh başından itibaren 
ünivers·teye talebe imtihanla alınacak KAFKAS SEFERi 

K~ :mubbilinde VAKiT ~· ~ 
ttS ftecliye etmekte olduğumuz roman aeıriainin cliı •• 
cü eaeri olan "ÖLMEZ REİS,, yakmcla teni ec:lilec.ı
tir. Bunün yerine bütün okuyucularımızın büyük bİT ~ 
alla ile takip edecekleri "KAFKAS SEFF.RI,, adh 

400 Fakir talebeye yurt temin edildi 
ltıtanbul üniversitE!.!li dUn nıerıısım. den yetlı;ıtirmiş bulunması, biZim iÇin 

le açllarak 911 - 942 ders yılt faali· j ayrxca bir bahtiyarltkbr. Bu sene Ü· 
yetine başlamışlardır. ı niversitemiz.in, yeni ders yılım kend'· 

lebe bundan az çok mtitee.ssir olmuş· 
tur. Ancak iftiharla. söyliyebilirim ki, 
Üniversitemizde hoca ve talebe, menı· 
lcketin iÇind<.> bulunduğu vaziyeti göz- tarihi • ve macera l'omanmı ver~iiz. Mera.ııime 81.\bah saat 10 da üniver- ı lerinin bltza.t a.çmaıoını, sayın Maarif 

site konferans salonunda başlanmış, Vekili~iz ~a.san Ali Yücel~~ :ıca 
tstiklA.l marşını müteakip Rektör Ç(. • etınlştun. Rıcamm, saym Vekilimız..!e 
mil Bil.sel :ı..-ürsUye gelerek bir söylev memnuniyetle kabul edilmesine raf· 
vermi~ ve demi!}tir lü: men, şu sırada işlerinin fazlalığı bu 

imkan.ı vermedi. Maarif Vekili sıfatile 
her birinize aevgilerinl ib1fiğa bent "- İstanbul Üniversitesi bugün 

®kuzuncu ders yılma başlamıştır. 

Dokuzuncu yılımızın fazla çal~a, 
araşhrma. ve bulma yılı olmaamt di· 

lerim. 

memu?' etU:.,, 
Cemil Bilsel sözüne deYaml&: 
"- Her ~ı;:yden eVV"el, içinde yıı.Ja· 

<lığımız yılın tesirinden ~eğim. 
Bu tesirler maddi ve m1nevtdir. {'". 

( Det,amı Sa. Z Sü. 3 de) ı 

13 ~unan-1 Oçüncü dbvlet resim sergisi 
il •<!a~ Dün merasimle Başvekili-
edlldı miz tarafından açılcı Ders yılmıxzı: bu dileklerle ıı.çı10· 

rum. Her birimize mutlu olsun:.., • .......,.--1,.....m~~"-'~:;.....e · ·r~4~ip~~~l~~ Maarif Vekilımiz ikiDıci, 
.Mew.t Ekincıi'nm portresi i. Türk ımlUetint bilgiye ula§tırma gf. 111ek, öğretmek ve ilu1cbtıek ~n ona 

bi, memleketin en §erefll devrinde huzur içinde kendimizi vemıemlz ltı.· 

maarif mekani:;o..masmın başında, yine zrmdır. Günlerde öyle buhranlı anlar 
bu Üniversitenin Edebiyat !akUlteein· araaıntla.dtr ki, gerek hoca, gere.k la-

COmhur 
Reisimize 

lngiliz Kıralı ve diğer 
devlet reislerinden 

gelen 

Bir nutuk aöyledi 
Ankan,31 (A.A.) - ti~ 

devlet resim ve heykel sergisi bu
giin ser.gi evinde a.çılmışttr. Açılış 
töreninde doktol' Refik Sa.~ 
vekiller, mobualıar, konlipkımati· 
ğe mensup bir çok zevat ve ~ 
rlf Vekaleti emnı h.azir bulun -
mU1Ia.rolr. Maarif Vekili Hasan 
A.ıi Yücelin nutkunu müteakip 
~ekil Dr. Refik Sa.ydam mu
vatfakıyet dileği He km'deleyi ke
serek sergiyi açrn:ıştır. 70 e ya.km 

Pııcü. 
He)'lı:e!leır: 
N~ Sinaıı'ın baş he~ !bi

rinci, 
Kenen Yontunç'wı. kadln biııfl 

ikiooi. 
Maarif V eldlimmn nutku 

Ankara., 31 (A.A.) - Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel bugün ü
çüncü devlet resim rosgisiJıin ~ 
bşı esnasında şu nutku söylemiş
tir: 

(Devamı Sa. 4 ati ! de) 

l Bayram tebrikleri ~:::;~5ıt:ıetah~eey~ 
ı lem.iş oldukla.rı: devlet r~im sergi. 

Hitler 
~apenin vndönü
münü tebrik etti 

. 
Alm..-ın asltedel'l b1r ~ebrl geçiyor ve hücum eden AJmo,n 1luıklarmm . 

ta.yynrOOcn. görllnü<iü 

~tM~M TEBLiGi 

Kırımda 
Maaıoo düşman 
Fasllasız 

takib ediliyar 
ıenıngratta 
Düsmanın kendini 

kurtai-mak için yaptığı 
tesebbüs akim kaldı 

- ( 1' a.zı.sı 4 ü.nciif.e) 

Şiddetli 
muharebe ter 

oluyor 
--o-

47 tayyare düsürü.dU . 
M oskc1xl, 31 ( .1 .• A .) 
Bu rabahki Sovyet tebliği: 
Dün büUin cepheler beyunCA 

ve bilhassa Volokolamsk, Mo
javsk, Marojaroslavetz Tulada 

(Devamı SG. 4 sü. 6 ®) 

Ankara 31 (A.A.) - in- 1 sini haz.n' rbulwıanlar ~üyfrk bi.r a
-:ı '--al • laka ve tak.dirl.C gC2i.1'11İ$ler ve ooo· 
""tere R' ı '?aı~e alt~ vekil doktor Refik Saydam kendi
Çorf curnhurıyetın 18 ıncı !.erine takdim edilen ve jüri tara-
yılciönümıü müncuebetile fmdan eserleri derece alan res -
cumhurreiıi ismet Inönüne 1 sam ve heykltraşl.a.rı tak.dir ve teb 
gönderdiği bir telgrafla t~b rik eylemiştir. Eserleri derece ll.-
'k . . d •1 IJ • • b ·ıd. lan sa.na.tk.8.rlarım.JZ şunlardır : 

n ve ıyı ı e erını ı ır. Ceriıal Tollu'nun Sonıba.har tab-
miş ve Milli Şef bilmuka~e.. · losu birind, 

Bertin, 81 (A.A.) - A\man dev 
let 'teisi Hitler Almanyanm Tüıid· 
ye büyült elçisi Fon Papenin yıJ. 
dönümü dola.yrsile kendSne gayet 
dOstane bir lisanla. yaztlmu; bir 
tebrik telgra!ı gi.>ndenniştir. le gönderdiği bir telgrafla 1 HB.hid Gözel'in Heybeli tab!osu 

tqekkürlerde bulunmuıtur. \ ·--------------......;_ __ __.::.-.__..;--:= 

(Devamı s" . .+ sü.. ~ de) benimi köşem 
l~panyada yazan· hakkı tarık us--

Muhtekir~ beklediQimiz kanuııt 
1 er ,. dam ihtik!rı ezilecek baş olara.k gözlerinizin önün~ ser~"im g~en çot 

. uzaklaşmadık: ispanya bize muvaffak bir örnek venyor. bır ma.drıd telgra. 

d 
... , k tından öğreniyoruz ki biz büyük millet meclisinin y.cni toplantı yılını açtı e 1 ece ğımız buglliı resmen mer'iyete giı·mesi IAznngelen bır kanun, daha önceden 

· bükmtmü yürütmeye başlamtştır. yllni ilıtikA.r :;uçlarını cezalandıracak hır 
Madrid, 81 ( A.A.) susi bir kanun ikineiteşrin ayının başında. ıneı:'i olmaya. bıışıa.yacakken, ka. 
İhtikar suçlularının ida.nı edi- nunun, iyi tesiri ondan evvel kendini g()stcrrniş, şimdiye kadar gizlenmi~ 

leceklerini bildiren kanunun ya. I· mallar a.y ba§ı gelmeden sata yerlerini do>durmuııtur. ~eydanla.ra bır&kı 
nn, 1 son-teşrinden itilbaren me- ı' iıın arpa, buğday g-örülmü_ş, çoktruıdır ortada nam '\'\? nışanı kalmamış ye· 
riyet mevki}ne girmesi da.ha necek, giyilecek şeyler mutedil fiyatlariyle piyasaya arzedilmiııtir. 
şimdiden tesirini göstermeğe 1 bu kanunun sihri neresinde7 bunu anlamak gUç değil: suçluyu aa:ty<Jl'! 

başlam1ştır. Şimdiye kadar giz_ kanunun iyice tatbikini de hususi ve askeri mahkemelerin nezaretine veriyor. 
lenmiş olan henıevi mal satışa bizde ihtikAnn mürakabeslni tUccann kendisine bırn.kmak tavBi.yelerl 
arıedi.lntiş bwımma.ktadrr. çocukça ~eylcrdir; bunların bir kıymet olabilmeBi tabit devirlerde ta.bil u. 

Algesiras etrafında büyük · caret yuvalarının vücuduna bağlıdır. elimize dtirbin almaya )Uzum yok, 

miktarda buğday, arpa vesaire etrafınıza. şöyle bir göz atmız, yetı,....ır. 
meydanda çıkarılmış ve terke- türkiyenin ticaret xna.Divela.smı dini bütUn türkler eline alıncaya kada.1' 

d.H~ir. Bir çok yerlerde bugii· gtladlyatör RS.hnelerine karuksamxş bir takip tarzı fevkatAde gUnleı."iJıWı:ln 
ne kadar ortada görünmeyen eş. aielAde bir tedbiri olur . 
ya ve yiyeook maddeleri makul bizde meırutıyet ilAn edildiği zaman ma.nlsada. bir baba kaWiDi mllllR 
ve ucuz fiya.tlark. piyasaya çı kemesi sUı1lp gitmeden a.srvernıişlerd.i. o zaman bil bir tek kanunau:ıuktu: 
karılmıştır. fakat belki bir yıl bütün vilA.yetıere bUtiln kanunlann elbirUfiyl• t..tıa ede· 

Kanunun tatbikine nezaret için mlyeceği bir huzur uya.ndtrdı. 
hususi askeri mabkooıeler teşkil ezilecek be.ş fiskeden anıamu demiştik. biZ1m mectWlmilıln :reni t,., 
edilmiştir. ıantı yılı da ilk kanununu bu ezilecek başa. tahsls etmellc!lr. 



/ 
2 VAKii' 

... · ı ,, 
1 - 11 . 1v'• ~ ~ 

T orPJ!erıe ~ • n ·hver tebaası, 
101 kişi 

• gan tan
rtldt 

Ja 
Rusların Çinlilere yar
dımı kesmesini istiyor 

---<>--- e 
·ı grup yeni idare 

azalan seçildi 
Avus 1uralyanın 
işgal edilmesi 
mumkun mu? 

AmerU<8. 
muhribi 
Yeni hadise~~ 

sebeb olacak ıııı· 
a Çl 

P~\cr, 31 (A. A.): 

Kesmedi 
ta• r 

Dostane nıÜna.$ebata 
devam edemiycceklerini 

söylüyorlar 

Anlmm, Sl (A.A.) - C. H. P. 
milstakil grupu reis vckilljtfnden 
bil dirilıni'} tir: 

Cümhuriyet ho.lk partisi müst:a· 
kil grupn umumi heyeti 31. 10. 941 
cuma günli, reis vekili İstanbul 
mebusu Ali Rana Turbanın reisli-

ği altında toplanmış ve hu içtim& 
senesi için mlistaXil grup idare 
$ıeyeti a.zalığnın. Konya. mebusu Ali 
Rrı:a Türek, .Muğla. mebusu Hil60· 
yln Kitapçı ve rJzc mebusu Fuat 
Sirmen'i scç.mistir. 

Alman 
am zraline 

verilen cevap 
Kanıi>crra, Sl (A .. \.) - Avusı.ral. 

yanın kolayca işgal e~lecctfne dair 

/ 

Vn5ingWD, 81 (.\ • .\~ • 
ye ne1.aretinln bildi c~!ı 

• .ı<C • 
:10- 31 il~nn t> rı 

J . bıdck. jı.trıt 
nJDCS,, l"M 1 'Jlll 

Ergs.nistandan Çlkarilan :nLhvcr 
eıevletlerl tc~:ırm.!nn ıoı kişi. 
ik iUt kafile Efgıın - Hind huıiu
iunu aşarak perşembe günü. öğk• 
Jen Sonra To!"lthruı hudud mevkil 
ne gelm · ve 1.nglllı: makamlarmm 
nuhafa::!:.Sl n1tın:ı ~tır. 
ır ver teb:w.la.n. 1rnk ve Tür. 

kiye ycluytn memleketlerine dön. 
mek üzere cye.ha.Ucriııc devam e
deb hnck için anltışnuılıı.r ya.pllın· 
c3.ya kooar Pcşavcr'dc kalacak 
l.u-clır. 

Tukyo, 81 (A.A.) - Japonya ile 
Sovyctkr Blrlllji arasmdaltl mUnasc· 

bcUerl tetkik ooc.:ı. Kbkumin gazetcsı 
bu mUno.sebeUertn pelt mllplı m oldu. 
ğunU çUnkU bitaroflık kıınununun tat 
latk sa'!ıasınn çık.anl.m!U!ı 'e halledilc 
cek mcsclclerln tesbıti için Japonya 
ne Rusya ıınuııııch mUzaıterel"r ecre· 
yan ctmooı 1Aznn gc1di{;'1n1 yazmak
tadır. 

a 
··mhuri
r mı 1 Alman amirali Luztzovun tclmlhlnc 

cevap veren Avuatralyn b~cktli Cur. 
tın, Jo.ponyanııı vaziyeti amiral Rut 
zo\·dan çok d:ı.ha iyi ka\To.dığını be. 

rib~ b!.ı· torpille batnı 
rip Atla.'1tikte lır'ıı.ll• r 
g'ı.rbfoiııdc lbir ~.J.iJı.,~'C 

Amerika da 
Bir tayy re fabrika
sında grev yapıldı 

IAndra., 81 (A. A.): 
Röyterin Vn.ı ingtondan aJdığı 

bir habere göre rcis.icumhur P~ 
velt Bcn.ılilm tayyare fabrikıı.smda 
grev ilin edilmesi Uzer.ine bu felı
fiktırun eekerl işr;nl tıltma alınına. 
srıu emretmiştir. 

Her yd~ ev\'el Rusların Ç'i!nkln. ... 
hllktunetlne ya.ptıklnn yarCiımı kCB· 

mel rl Ulzımdır. Sonra da 'Na.nkin hU· 
:ldb'rctinl t:uıım'lmr.18.n \'ll bu suretle 
y&km prk sulh!l:ıc hlDnet. dm"'el1 
icap ctmcltt dl.r. B:.ı m lclcl"l he.llc1-
melt mll:nktln olı!ıa.z.m Japc;nya. il 
ıi08t&no mlliiaec~Uc..-d btııurunağn 

da lmkAn olmı:::. Bil:ruıl!lık kan~u 

bir kACtt parçllSllldan ibaret ltalı:na 
mnlıdtr. SovyeUcr IBirilğtnln l.ıı.rzı il · 
rekoUnl cıcıktn bilmek zamanı g •• 

mJ.&t.lr. 

Gör.cız, (Hu.sıu>i.) - Cumhuri. 
yet bayram.muz Gönende muaz
zam memsimb kutlanmış. §ehir 
!xı.,ştanbaşa süslenerek halk coş. 
kun tezahüratt~ bulunmuştur. 
~it resmi çok parlak olmuş, 
halk kıılblerini dolduran minnet 
va şükranım cand.uı haykıra, 
h:ı.ykıra alkışlrunrstır. 

Mütekait ordu telgraf ve tele
fon v.ıl:iti Mustaf-~ Remzi Tan, 
ntcsli bir hitabede lıulunmu5tur. 
Hatip, Cumhuriyetin banisi A
tatürkün ynrattığı ölınsz eserle
leri anlıı.Uırak Türk milletinin 
c'.Jcdiyetlerc kaclar ~sliyeceği 
minnet ve şükranına tcrcüm~ 
olmuş, Milli Şefimiz İsmet tnö
nünün etrafında çelik bir kale 

halinde toplanan 18 milyonun 
bugün duyduğu gurur, sevinç ve 
iftihar hislerini anlatml§tır. 

Mustafa Remzi Tan, sö7Jerini 
şöyle bitirmiştir. 

"Yeryüzünde Türkler kadar 
istiklal kıymetini takdir edecek 
bir miilet tasavvur edilemez V4.
tanımıza herhangi tarftan taar
ruz vukubulursa azmimiz ve se
batımız sayesinde malımızla, c:1-
nımızla ve imanımızla sügümüzü 
seker, ölmek ve öldürmek için 
wı.tannmzın muhafazasına koşa. 
rız .. 
Yaşasın S?allh Ti.irk ordusu, var 

olswı Büyük Milli Şefimiz ismet 
İnönü ..• " 

~ç. 

mckteycli. 

yan ctmi§tır. Ya5lngfoıı, 31 
' ter: . r·ıılıi 

Kurtin, Rutzovun Japonyayı Al • Amcriknn muhııı le~ 
manya hesabına harbe girmeğe teşvik knldrklo.n ypımJarl:ı l~ ""'' 
etmekle bir şaşırtma hareketi yap • edi\"Or Ruhen Jaınes 11 JC 
mak istediğini söylemekte ve !lı.:nlc.rı <' ~ası~dn bir Alnı.."111 l< 
ilfl.ve eylemektedir: Larafmtlan torpiUener~ı 

Bir sene evvel Alman propaganda· flk Amerikan Jıarp f~jr- J 
cıları 1nglltcrenin 1.ııu1a. cdllcbi!eccğl. Jin~s mu!u~bi tlpind 1911 
rıi beyan etmekteydiler. Şimdi daha Jones altı illtkfuıµU t tıl~ 
ihtiyatlı bir ııs::m kullanmaktadırlar. gilteıe nc;ıklarrnda bı> r O"'° 

de 64 icisi ooğı.ılJnUfttl ~jk 
Kurt.in Avustratyanm bUyük Okya. vel Knssin i"imli A.'1ltd!l ı~ 

nusta sulhun hükUm sUr<\,UğUnU gör • bi !rltında sahili :ı<:Jğt!l1 { 

mck istediğini fakat her tUrm taam.:· ıin 1917 <le torpillcıılfl 11ı; ~ 
za kar§r koymağıı azmetmi§ bulund1J mamıştı BÜ taarruzu 1 

ğunu ve bunun için de icap eden ted. 17 Ukt~riniruic lr' n~; :ı 
birleri a\dığ'mı söyleml~tir. bir torpil isa.bctiYIC ill • 

ynn Kenmy mubrlbi1\ı11r~ ~· 
Rwwclt grev hareketini t.aldJ1h 

etmiş ve bu hususta vcrınfş oldu. 
ğu beyanatta. e:ıcUmle "yurdumuz 
tdıllkcdedir,, demlciir. 

Dö Golcü e in 
tezahüratı · niversite açıldı 

Avustralya dll§ma.n 1lıtlraslnrmd:ın taarruzla mukayese c torr 
maeun bulunmadığmt iki ecncdenec • dir. Rub!n Janıes' n P' , 
ri bildiği için ona t;öre tcdblrlnr al • 'l?abcti bfr takllll {ı~ S~dC ~ 
almış ve bu tedbirleri yalnız başına şıı.ğtda r.'kredilen eek flll''~ııl 

rra 

Loa4ro, 81 (A.A.) - Llyoa ra47Q. 
smıun blldlrdtf.ine ci're v~ kabinesi 
bugtln mnrepl Petenfn riyasetinde 
top nacaktır. 

lngili:der uzak§al'k 
hadiselerini 

Yakından tetkike ba§lıyor 

8lngapur 31 (A.A.) - İııgiltenı 
' 1 t nazın Du!f Kuper bugünlerde 

Avustralyııya gidecckllr. Na.zmn re· 
C 1 tinde bulunanlardan Kesvick pek 
vakın l l birleşik Amerika. yolu ile 
r ndraya. gidecek ve aanüd~IL ı;örc 

vl t nazırının uzak§arktaki nkayf 
• kkınd:ıkl ilk raponmu lngt:nz kabl. 
nesine tevdi edecektir • 

• --.n.- Sl (A..A.) _ BUUln Fı-an- ( Ba~ tcı11J.f1 7 im·r-1", 
......__..., önUndo bulundurmu§, dUnya. memlc· 

sa: erkekleri ve Fransız kndmlan ta· 
kctlcrinc örnek olmuştur." 

rafmdnn be,, dakilta sUkflt edilmek Rektör Cemil Bilse!, bundan sonra 
ıruret!J'le yapılan bir tczahUr blllıas8a ünivcrııltc imtihanları, yeni yazılan 
Loııdranm HUr !F'rar...sızlar Umuml kıı.· talebe mllttnn, tedrle heyeti kadrosu 
ra.rı;tıımda ctreyan et.tnl§tlr. General ctra!ınclo. izahat vermiştir. 
dö Gol yanında HUr Fre.ıuzla.r milli Bu lzalınta. göre, ge!;jcn ders yılında. 
ıcomtU!Bl A%aSI11dan 6 klşl bUlundue"u bütUn fakUlteıerde 5697 tale~ imti· 
baldo muıt onb<ı1J\ 58 geçe vazl!e@ bt· hanlarıı. gfrm.iş, bunun 4315 i muvıı.r. 
~mdan aynlmış ve saat 16 da bürosu· !'ak olmuştur. En yüksek D!.sbeU, yl· 
na. biti&ılk intizar odasmda mesai ar- ne tıb !a.kUltcsl vermiştir. Buruı. mu· 
kadaplariylc beraber 5 daldkıı. acltı.m ltabil Hukuk faktılteıılnin bllha.ssa. 

vaziyetinde durmuştur. Hl\r b!rin;i smı!mda. bulunan talebcnln 
General d?S Gol'Un yanında. I mUhlm bir kısmı, lmtibanlarn iut!rAk 

Fnı.naız filosu kumıuıdanı Amiral :Mu-rl cbıwml11Ur. 
seller, HQ.r Fransa hava. kuHvvrletllr ünivcr:ıltedcn 719 kiljl mezun o~. 
kumandanı Generıı.1 Valin a c ye 

' 1 1 muştur. Bu yckCnun 322 si tıb, 157 
KomJaer 1ııL Dejcan, Mallyci l~omc C{!r si hukuk, 78 i fen, 'T1 1 cdcblynt, 66 
M. P10Y1n 'Y<ı Adllye ltoml&or r. ue ikt.ııııd. Zl ei eli§ tababeU mekte· 

bul tardı Hilr Fransa umu· ın 
sin onuyor · ba!itan (,'°1 b•ndcndir. Üniversiteye yeni yazılan 
as.t karargAhı blnUUlda, a ·: talebe sayısı 224.4 dUr. Bunkırlıı tıııe. 
herkes genç kızlar ve askerler do a. be mJkdan 7400 ü bulmaktadır. 

· tinde bulun· bil 5 dakik& &0l&al vnzıye Rektör Talebe artt/jtilln doğurduğu 
b!lltln Britanya dahilinde · 

1 
:nuo ve hri ın ri gUçlUkleri tebarüz ettirerek yeni yıla 

V EC IZELER 1 FrallS!S tayyarecileri ve bai ye e girerken, kllniklerln aç11acağını, ki'• 
aynı §ddldıe bııTCket etmlşt r. nik yataklannm 4.00 e çtltanlıı.cn!tJnı 

'/ u.nn: M. (mnıtl, POY A.DŞı • * • 
-~---------- KalJ&re, sı (A.,A.) _ Akd®1z ln· ve ltadroya. 7 pro.fcsör, 18 doçent ve 
* Blriııl açlıktan ınurse kbn19emn gi1:iZ mosu ile mUttdlk harp gemnr-

aJdınnadrğt zamıuı voya mekAn ollIJ": rinln bayrakla.rl ve BUytık Britanyn 
YIM o aç klıru:oyi öldllren olursa idam c.lc;Ul.ğl bayrağı Almanla.r tarafmdlUl 
ederler; ı:ı.ynl §ah.ıs ha.yntmda mtlpte· kurfUM dizilen Fransız rclıfncıcrinln 
zel, vefatında muknddest.l.r. hıı.tıramna bUrmcten bu,,<>1ln saat 14 

* İyiler a.r&mnda çeldft1rmıeJttcn ten gurup& kadıı.r yanyn indirilecek· 
ba.::t ltere maks:ıt bir hakOmti mey- tir. İda.ın edilenlerin Lstirnh&ti ruhu 
dana ttoymnk değ11, bfr .mccHsbı U)'U- i"'" Kahlredo 2 ikinci~ gUnn dini 
mıkluğunu gidermektir. ......, 

.ip DccHklcr.I gibi. yQz saaWk b.ııı:p A.ytıı ~tır. 
.hQatl bir sa&.Wlt lb&htlyadrp. b!]e ~nıdakf tesiri 
ın:ııadll defilae F 1nııt. ve ,abrct baıı. 
bfno sııırfcdllon canıar, enekler, za· 
m&Dt.a.r heder oluyor demek. 

4 ~ hlımin mlraemı Par 
tnrıe&;ı oaltatYorJ.ıı.r 1 Her gQn b!..r. 
baım öUlyorea da hcıpai alon DIUhı.\.. 
~ dev1ct yok ki! Şıı halde b6rp nın

efl'llqrtnfn ôooaDR gitmez - de tıanr
D:llllk en mmran YQldtır. 

1Wis 31 (A..A-) - D.N.B.: , , 
Geııeml dö Goliln Fnı.n6lZ halkmI 
BBat on a.tbadan on altıyı !beş gc
ÇeYc :ımdBr mm.ımi bir aükUta da.
vcıti, ~ tam ınamısf'le "a
kmtlya kürek çeQı:mcş,, olın'IJŞtur. 
Btıtli.n ca&Jderdc o.bali, dR başı $&

&tinde. he!' zammıik'i gi.oi, pültcla§ 

~-

sva 
lngiltereyi Balkan devlet

lerıle harba sokmak 
istiyor 

Vıu ington, 81 (A.A.) - 00: 
A.sosiyntcd Pres, aalihiyetli bir 
1taynakta.n aldığı bir ha.bere atfen, 
Sovyet Rusyn.nm.1.ngiltereyi, Fin· 
landiyaya, Romanyaya ve Macarls 
tına iüı.nı ha.ııbe da.vc.t ettiğini bil
cllrmektedir. Rusya.n::n. ileri Glirdü
ğii scbeJ.>, büyülk Britanya ile bu 
memleketler arasmda. mereut sulh 
halinin, Sovycıtler Birliğ:ini siya -
set.en za.rarlr bir dunmıe. lroyma.-

:;o wnstan ilave edildiğini ve talebe 
yurdu binasınm açılacağmt, gelecek 
ytlıı. talebenin lmUhnnln Unlvcnıiteye 
altıunl.!Jlı yolundaki kararlardan &ıUk· 

ranı.ıı. b3lısctml~tir. 

Üniversiteye bu ya 3 ecnebi prote· 
s3r getlrtilmLJ, eski profesörlerden 2 
ıl ıı.ynlm?§tır. 

Rektör bu yıl, yUrAe ~o fazla çalı,.. 
mayı parola olarak kabul etml.§ ve 
9000 gcneln di.slplinll olmasını istemiş, 
znWl ismetin. mlllt )N.jreUn, mlllt de· 
hll.nm, ö.z örneği olan 'Milli Şefe en 
derin saygılarla alkL,lar içinde ntlztlnU 
bltirmi~tir. 

Rektörden .sonra Profe.s5r Ha.tldo 
Ed!b, "''Onlv<ınıitc kıt!as1 ve tenkld,, 
mevzulu ilk denıtnı verml§Ur. 

Kon!crnruı salonundnkl. ml'.'.raslml 
müteakip talebeler :mırflara dağılmış
lar ve yeni ccnenin dcralcr.fnl dink· 
meğQ ba§lamqılardır. 

YÜKSEi{ :tHTISAT VE TIGARE1.' 
l\IEKTEBt DE AÇILDI 

DUn 'YUlt&ck İkllırat ve Ticaret 
mektebin1n açıl!§ töreni ya.prım11ta-. 
Açı;, merasimJnl, Nihat Sa.y&r yn.p· 
m~. ilk dersi de Nihat Kiver verml§· 
Ur. Bu .eenc mektebe 420 lise mezunu 
kaydcdtlmlııtir. 

deki baZt i7.ıı.tet1erde bir izafet edat· 
la.rı ta.sanutu da olur: {laı.p1 pervazı 

tahtası) denildlğl .gibi (kapı perVGZ 
tahtaaı) t:crkibi de J<aldcsinc uygun· 
dur • 

Ka.ldeye de, ~veye de uygun olmı· 
yıı.n §U o(Mnçka. Apartman) lar, (Ga
lata Han} le.rdtt. (f('ıı.drköy), (Arna· 
vutltöy), o(Topkapı) olabilir de bunlu 
olmaz; ma bu olabilenlerdekt tamam-. 
l&yıcı kelimeler hep te,,büı yoluyle ıı:
fat terkibtnl 81tdıra.n ı.ım. tıerltlbterl· 
dlr. (Vakıf Han) gibi 1d {Vakıf otıı.n 
ban) yeriMedtr, 

Netice p: Bi( 'bir zaman ~ka. 
Apartman. (Galata Htm) dememe!L 

almamı§tır. ıılariylc kamılıınmhtı\cıı J1I r. 
haricli siva..c;otine bll·(!cfil'~~ 
olanlardan GiUet1 e. rırıi 
••Amerika buhri,·cltlC o 

Stnkholm, S 1 ( A.A.) - !\ev· 
yorktan bildirildiğine göre Pa. 
namıı. kanalı altından b!r tlinel 
açmak için bir proje hazırlan 
maktadır. 

Tünel 1~ milvon dolı\r:ı. mal 
olacak ve inşa.ci' dört sene süre· 
cektir. 

Ecrlin, 31 (A.A.) - D. ·.s.: 
Basra. mebusu Abdülkadir, 

Basra hükünıetinin emriyle bir 
tehaşşüd kampına konulmak Ü
zere tevkif edilmlıitir. Kendisi 
ibtilfilcilik faaliydiyle itham 
edilmekt(?>dir. 

To1..~yo, 31 ( A ,A.) - Kabine 
içtimaından sonra. B;wjvekil To· 
jo İmp3.rator tarafından huzura 
kabul edilmiştir. 

Ne dememeli ? 
Necib Faz:ıl Krsııkürek, {Maçka. 

Apartman, •(Galata Han) gibi Ostiln
ae yabe.ncıltk a1te.ıı ve kokan terkib· 
lcrden iğrendiğini anlııtt.ığı zaman 
kendisine ceva.p verenler oldu: 

- Peki, fakat (Topkapm KulUbU) 
mfı diyeceğiz? dediler. 
Gıramenwlk !aaıluınm teccllUe· 

rinden olacak. 
Bir kere (Topkap), '(Sütana) gibi 

örnekler {terkfb) olmaktan çıkmış 

•(mll:rekkeb) olm~ur. 
Sonra Mkt kaidMlr ki, birbiri !Çin· 

, ·fc ne IJ 
znf oldultlnn vazı et<tlf· 
aun himaye edcC 1'fıl .; 
~yle demi-:t.ir: "B11 :e 
top merm 'si ile dö,.t":"1t1

11 
' 

tırı"or Gurn('lv •'lJll it~ 
,J ... 'ıga.$' ;c 

raflik !kanununt1n 1 cıell1' 
sebcpleıi trunaınlı°l'-oı::,,ıt' • 
ise bunun, Hiller ta.r- ııı! 
,.uz ve batınlmn hıt.51((cf 
t'İlcn arzuya s:>.dccc 1~ ~ 
lil te5ful ctt ği nıot:ı ı 
lunurken böyle cıe" ıcr;e " 
1cıbilit rııivb:. Acf:ını!! ·:ı;e '\ 
.ı\ teş emrini \'erdı~ı;1 :rıııtlıf 
imizc atcq cdUc<;egı b 
n; kcndı i11lcrimırrJrII ı ttf. 

şeye karışnu~·acıı!t \'~ac 
mk etmiyrcektik. ll

3
;rl 

~cımistir: Bu bf>rl1SC •
1 af''', 

ıikanm haklarmı mi.id ı 
,·eıt 

Uizumunu göslercn : ıt ~ 
mettir. D::nizleriınl"',Cı~\ ı. 
mrza mllı!amoha cdeJll j / 

Ya.5iıılttıon, :n <~-1~ ~ 
\'clt AJman·va ile dıpl . ...ı 

,J ' ôJlll"' sehetleri kesmek itrı < ııı 
<!iğini \'c Ruben Jaıırı~ğer J. 
ve son uımanla.rda dl ·afl;ııJI 
knn gemilerine ltar.Jl >~:ııısıı 
ruzlar dolnyısile A'ftl_cr fl" 
selinde bir değiş'l::l!~ . t/J 
miyeeeğini zannetti"tI'11 

tir. 

' ıer · 
Esref'ten sect!J!;!Y~ 

,t 
-hr11

• f'J 
· ·imdik! na'7.ıd 111"'" I'~ .,.•% 
,,.,. .. '""' .... ,.., ... -~ 
Gl'leook oldoğunll blifl'I ~ ~~_) 

~ ... \"' "" Alnıadıııı Jlar.rct·j ~ ~ 

Vepur pek knlabal& değili; bilhassa 
bifincj mevki Yoladanea tnahMJS kısım pek. 
-....qdı. 

Edebi 
roman 

a MRALI Yazan : 1 
~EFtKAffMET 

SEVENGIL 

Semra Hanımefendi ayağa kalktı: .,,, ... _C( 
- Kendinize geliniz, rica ede~ 'i/ 

cuk musunuz?. Şimdi biri gelip 
cek, rezil obıcağız. 

Pransız ~l biır anJdt: .5emra Ha-

- .Ah. .M:d.m, dedi, bu ~si-
2.lii'le heraLer ohnak saadetini. !kazanmış ol· 
ınmaydmı eıkmt!dan Pftf:lardmı. Acaba ikin
ci ımadri yolcuları aresmda enteresan bir 
fl:r yok m ?_ ~ edel8eDiz gidip bir 
dôloşa}Y.tll ve size de havadie getireyim. 

Şeııer'in uzaklaşması üzerme Semra Ha
llllllefendi bitden o z;m:ı;me kadar Airmet 
O&ndann onda göımeğc a1tt'1c olmadığı ha
sin },jr çehrenin bl:ranhklaıma bürundü ve 
bm:len: 

- 'Feessüf edeıim, dedi, teessüf ede-
Mrı ... Beni ne kadar mü~kül mevkide brrak-
tlmz ... ~.zin lll<lnagz kıskançlddarmıza ta-
hammül etmek mecburiyetinde olmadığımı 
Bilmeniz 18.zun. T erbivc-li bir erkek bir kadı
m bu derece.de ~iddetle takip etmekten dai
ma ceıkinmelidir. 

Ahmet Oiindann -ıa en si.ik\ın bulma· 
nu. olrn • inirl,.rini ~ r\n basa yeni bir sar· 
.,.* d,J dr, P.özlcr:ndc bir yan cinnet pa
l ·•• "' ... =1- 'c- yerind~ do;7rnlare.l: oü!er '-"'İ· 

' i, b "ırT1' ('Y'b" n .. uclığını bulmuş ve sevin
·h· bir eda ile: 

- Hah... eledi, İşte sizi şimdi ynkala
dmı ! Bunu bekliyordum... Samimi, sami
mi ... Samimi olalnn ! Memleket drşı bir se
yahatte benimle beraber olmanın size zevk 
veteceğini mi söylemiştiniz? .. Ben de buna 
inanmış mıydım?.. Maskenizi çıkarmanız 
için küçük bir hareketim kafi geldi; bu mas
lrera ressama surat edi~im sizi kızdırıyor de
mek ... 

- Rica ederim, beni rahatsız edecek 
çirkin şeyler söylüyorsunuz; bu tarzda ko
nuşmanıza müsaade etmiyorum. 

- Ya ... demek eski talebelik hfıtrralarr 
mzı uyandırmak icin uwk diyarlardan gelip 
madi manevi yerimi alan adama hürmet mi 
etmeliyim. tegekkiir mü etmeliyim, "Çok iyi 
vaptrnrz. ben de sizi bekliyordum, bravo!. .. ,, 
mu dern~yim: buna müsaade eder misiniz? 

Ahmet Oi.indnrın sesi pe.!'de perde yük
seliyor ve p,ellp geçenler dönüp bakıyorlar
dı. Scmr.?ı. Hanımefendi yu'oarn:ı bir vapurda 
kendisini tamm:ıyan kimseler arasında da ol
sa bir ı eznlete meydan vcnnei?i elbette iste
miyorc!u, &~leri!e dudakl"rmı ımdı. hiddeti
ni znptetti: 

- Ba c:inetelı .m~ laflar ağzı
nıza yakışmıyor; Dündar Bey, siz a9kiden 
akılh bir adaradnuzi 

Ahmet DimdaT hüyiJk brr yorgu nluk 
geçirmiş gibi iskmıleSne tekrar uzandı, bit
kin bir sesle. cewp verdi-= 

- Dojnı, dıoğn&... E.ıkiden akıTiı bir 
adamdım; ~ ""-:i :tamdıktaıı 90nra evveli 
aklımı k~tim, seftl'a i:mde:Mi, soma de 
terbiyemi .. 

- ~. oma dıemdt istemedim; fa
kat fo:z:la ~'1Japc;y«elılmız; einmerin i
ze hakim oiunuız; beni kırıyorsunuz; ben ki 
şimdiye ~r sizin yalnız iyiliğinİ7İ iete 
dim ve hi<: btr mman ~izden böyle Mr söz
ler işiteceğim"tJumrnadım. 

Ahmet 'Dündar ce\•ap vem1edi. Hasta
lıklı im.denin karanlık gecesi içinde <"akar gi
bi olan şim k sÖAmi' .tü. isyan ve hamle o
nun ruhuna yabancı idi. mnneviyeti harap 
ve bitkil)obir vaziyette bulunan genç adamın 
na!!ibi mutlak bir mutavaat ve teslimiyetti. 

Ahmet Dündar, iskemlesinde yaralı bir 
hayvan gı"bi, mac!di ıztırabı olan bir adam gi
bi, bir yeri şidtletle ağrıyor gibi inildiyordu, 

Diye söylendi. i 
Buhran hafiflem1'ti. . lltt' 
Ahmet Dündar da toplanrp J<ıa ıe: 

cak ifitilebi1ecek kadar yavaş bir !et'~ 

- AffedCTSİnİ7., ne yaptığ~~ 
rum. Bana gözleriniz.in ta içi a) ~ Of 
b&kmız ve runumu ısıtınız; üşüye 
yorum ... 

Diye mft'.•ldandı. 

13 
-of 

lçılô 1 
Semra Hennnefeıı.clinin canı ~r ,.e. t~, 

du. Paristeki talebelik hayatının eslcı re',#,· 
lı hatrrasl genç, gfö·biiz ve yllk~lı kl'~rı' 
Şcrer'le kan koca gibi seyahat e<Ie<:.:<'ct 
A:bmet Oi.\ndar delisi her şeyden ° 
doyum olmaz zıe~i berlxlt et.misti- e1 

r'Jııf . 
lstanhulda kaldığı müddctce ı"~v 

Dündann mi.itlftSebctsiz tak~olerindetl r t 

İcımıyordu, s~yahatin kl"ndlsini bu ,.: 01Jı 
Irk tan k\lrtarac~ğım zannetmişti; alt1'1 ı: ıi• 

Bu İşe biran evvel nihayet 'erfl~l "' 
7.ımdı; fakat bir i:ıkandala da imkan'' 
mel;ydi. · 

',, . 
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e yurdu 
~ında v .!inin 
8~anat1 

r ~ ~ (}{] a 00 lNJ & [ID (g ~ ~ rn: o ın1_J] 1 [~ ~. .....~ü;V 
ihtik3rdan üç dükkan birer Et meselesi G!!E!~~~ğili" :at~le~inin, yurt 

to a vali ve beledi
r Lutfi Kırdar 

~etı.i.~uş ve t.;ı.lebe 
1.rnkanlar temin 

M urakabe komisyonu 

haf ta k a Pat 11 a C ak yeniden tetkik edecek rin düş~~id~~~~:· :;:;ı~ 1~~b::: 
lu~"lı. s~ilen general Artunka.I ile 

Fiyat murakabe komisyonu. et Behçet Uz. ı;.alışf ı.hl.-ın makamlar· 
me.~lesini pazartesi gi.inkü içti- d 

dudu, yeni arzu ufnklıın ile, o itii 
olgun bir hı!lt!c eline nl.mın ~, 
ı ii Jü, bir olmuz. 

l!u, m:ıd!l.lyruıın birin<>J 3 iizüıliıl'. 
l'l<iucj yü:1.ü dı• su: Acab:ı tzminl • 
hu ktHlar Jı:ıyırlı i .br l:ru rnn z.at. 
yeni gir<liği sA v saha-.ıııda nyııı 

kudrete \11.m nk için ne k:ıdarlıl. 
bir infii,al 'e intibak ; nnıanınn 
muhtaç olacaktır? \"e bu nım:ın 
onun kabiliyetinden lra~ bedilmi<; 

~b 
ıYle ~ ınesele etra· 
~f0rüşen bir mu. 

Avrıca ÜÇ kişi tevkif ol uııdu mada ~örü~miye karar vermi!->· d:n;~~~~~~ken, Canıdtıdanna Ve-
tir. Malüm olduğu üzere ko::nis- Bu pek t.abii nezaket eseri kar-
yon, bundan evvel toptancı ta· 

l'rı~ <lr'ı söylemiştir: 
flit ~artZarma kat
>'en~ if;.lcbcsinc mah

'ltıii.ı~n tesis edilecek 
'1cla «sıp yrr bulun
beıı 8cışvekilimizin 
"eltıfi~~rti ba~l;am ve 
>'ııphk. araştırmaletr 
(l 

bi;. aeyahGti nıde bu 
ehe, . 

tn,,,.. !ımı.11ct verı.aı 
y,.,..-~UoCUt irnkiüıları 
vrıı d• 

~ trektifler al-

~detinıde Parti 
ıı lljt lttörle beraber 
k. Qnbıılda aıYıŞtn-

JıQ. 
rıe.;ki/ınıden tclakhi 
t 'n Lcibınce 1ııtr. 

'!Je ·' 
1 JJa1cm bir 11er-

'•Qla Ydu. Bu itibar
tcıb arasında Vni. 

11 bcı. lH·u.nıın mılıın
]lk~.s-nu bula.nur· 

O/'llıak hır 1Jinavı da 
ıt::erc m wafık 

~V'11z 1>e bıı uina
,;, • ~anaatlerimid 

t'e ~ edilmek ii.-"e
e t n<! arzettik E-

bı ~, cılinı tabur~ıııın 
'lıı 1 n tahli1Jesi ka. 
lı.ıı J.anacoijırrnz 1,e· 

ıı 1/at şartlarında. 
?Jcı./ebelerden 400 e 

ıı <le ıtabilccef/iz. l. e-
. ıt4 Yemekleri temuı 
"'1.o.ıeı.'l.flllardalci inşapt 
>ıı.o~ 71?.d.u.r. llrich im-

1',,'»ıuntazaın talebe 
I<{' ~ · t aq.ımı:; -:amana 
ııa db rlerle ihf>iua~-
~·· 

~ a21 ir kelin
ş kayeUer 
~Oğaldı 
aQ.ıır 
~lo üYı.inde oturan 

lıe ~lat"dan biri fi· 
lıa:"a tosuna müraca. 
~t· gazı şirketinden 

~tı ~Murakabe büro· 
tı. 4 lediyaye hava· 
ıı- tkıklere devam 

Galat.ada. To'[IÇ'Ular caddesinde sokağında bak.kal Jı!oiz. şcttall. el· 
312 numarada bakkallık yapan Ef· ma ve eri.ği fazla fiyatla satan Bc
Wya mavi ispirtoyu 50 kuruş ye- yoğlunda manav Alber de aynı 
rine 80 kuru..~ satmak suçundan mahkeme tarafından tevkif olun· 
asl'ye ikinci ceza mahkemesince m~lıırdrr. 
25 lira para ce:r.:ı..sma ve ib!.r hafla 
da düJı::k3.nmm lrn:patılmasına mah· 
kum edilmiştir. 

Beyoğlunda Bursa sokağında 
tütün<J.üfük yapan Vaso ile Kü -
çiikpaza.rda müskirat bayii Kadri 

Bundan ba.Şka. yine mavi ispir- Je birayı 25 'kuruşa satmışlar, her 
toyu fahiş fiyatla sa tan, Bankalar !kisi de 25 er lira para cezasına ve 
caddesinde tütfulcü Ahmet Hüda- bir hafta da dtikkanlarmın seddine 
verdi ile Galat.:ı.da Şair Ziya paşn mahkfını edilmişlerdir. 

Şghir ~1eciisi bu 
gün topla nıvor 

Şeıhlr meclisi l>u saıba.lı 10 da 
açtl.'lrak yenl y1l faaliyetine b<Ui ~ 
l:ı.yacrı.ktrr. Bugiüıkü toplantıya 
vali ve bt-1-odıye rei..<.ıi Lütfi Kırdar 
riyaset edecek, helediyen.n ı:lmdi
ye kadar yaptığı i !eri, bundan 
sonra yapılacak faaliyet programı
nı izah eden bir söylev verecektir. 
Bilfilııre daimi encümenle diğer 
muhtelif enci:Uncnlere aza seçimi 
yapılacaklrr. 

ilk tahsil çağındaki 
çocukların sayımı 

Sekiz d.kinr.iteşrinde şehrimfade 
ilk tn.hsil çocuklarım tcsb't etmek 
üzere bir sa.ymı yapılacaktır. O gün 
ilk, \frta dere<:eli hütiin okullar ta
til t1dileceklerd.i.r. Bu i~ etrafında 
göliişm.e'k üzere dün val[ "fnua"~ini 
Ah.met Kmığm bal"kanhğında kay
ma.kam ve nahiye müdürlerinin i~
lirnkile ibir toplantı yapılmış, sa
:> rm ı>SaSlan, ça.ll?llcak memurlarm 
\ •zifeleri üzerinde görüşillmfü:ıtür. 

Tarihi konserlerden 
ikincisi Salı günü 

Konservntuvar icra heyetinin 
haz:ırla.tnlş olduğu tarihi k0n5er 
!erin ikin'cisi önıilınüroclkl sa.il gu. 
nü :ı.kşa.mı şehi:r tiyıı.trosunun ko
medi kısmında verilecektir. Bu 
konserde Zekıfıi, Delliı.l 7~-ı.de Emin 
ve tanbu:ri ~'lustafa Ç:ı.vuş gibi 16. 
17 inci asırlarda yetişen beı;tekar
Iıırın reerleri çalmacaktır. 

Diğer ta.raftan koru>ervatuvar 
bu yrt taleıbe kooserlcri de ha.ztr· 
la.mıştrr. Bunların 10 u okul dahi
lin<le, beşi okut haricinde verile
cckt;r. 

i skambil oynarken 

Kara liste 
T acirler bu usulün 

t atbikini istiyor 
Tacirler, kendi arala.rmda. bir 

(Kara li.sote) tertip etmişlerdir. 
Bu listeye, taahhütlerini yeline 
~etirmiyen ve ihtiikara teşebbü..-; 
edenler.n jsimleri yazıla.caktrr. Ta 
cirlcr. halen gayriresmi surette 
tatbik edilen bu usulün resm.ileıŞ -
mesini de istemektedirler. 

Randevucu Atinaıun 
muhakemesi 

Randevuculuk yapmak ve bir 
çok ge~ k.Jzla. genç kadmr fuhşa 
teşvik etmek suçundan ıısli~·e al. 
ttncI ecza mahkemesine verilen 
Madam A üna ile arkadaşlarının 
muhaık~ine d1in de devam o
lunmuştur. 

Evvelce ffi!çlulard&Iı. Emeliya, 
Vasilopulo, ve Efte~i kefalete 
rapten ta.hl~-e olumnuşlanlı. Düı. 
de Ati.na ile !kendisinin .suçlarında 
sa.ğ ikolu m.esabealiıı<le sayılan ar
~ı Ka.tinıuwı :lıiO §er lira il<: 
taı:ıllyelcl'in.e karar vcriiınlı;, mu
hakeme ba..~ke. bir gunc hı· .. 
nuştJr. 

'MELE ' Sinemasında " 
Bütıin lstafıbu1 bal.lmım beğen

dJğl, aHuşWJığı film. 

KARA SEVDA 
BaıJ Boilenle: 

• 

'iti; lan ha kavgaya tutuştular 
Y~tı vaga.zı şirke- !hhımııroa Nurtanesi sokağında. 

Spenser T racy, 
Cla udette Colbert, 

Cla rk Gable, 
Hedy Lama r r 

Bagün Aeanslar: 2.15 - 4.30 
6.30 ve 9 da 

de er devanı etmek- 30 numarada oturan Nişarıh ::ı.ynı 
~ ~htin ibirçok semt sokakta oturan 17 yasında Leon, 
bur0~atandaşlar. fiyat iskambil oynarken kavgaya tu

hııı u nezdinde te· tuc:muşlardrr. Kavga sonunda Le
y ~narak şirketi~ cyı. eline geçirdiği kunduracı bı-

' "~di ~.k .ı c_ ı . kuyvetı çağı ile Ni.<;anı kolundan yarala· 
~leı- ~nı bıldırmışler- nırş, ıtaı;;arken ya.kala.umıştır. 
lrltei· u suretle hare· 

Ha.at 1 dt' frnzilAtJı~matlne 

cirlerin zam istekleri karşısında ;::.ısında ~ok durma.mal< lazım gelir-
istihs.;ı.l mmtakalarından etin ken, ben, an ızm irkildim. 

Gerek Artunkal, gerek Behçc4 

maliyE t fiyatlarını sormuştur.. Uz, Ya.zif.ele-rlnin t-ri irL ... anlanlı. 
Bu e<;,nada komisyonun btr içti. Başına ~eçtikleıi lı;i, bü~ i.ik bir d' • 
ma rnda eksper olarak dinlenen 
kasaplar cemiyeti umumi katibi ra:\·et 'e in<>.eli'kltı ba.-.arddar. 
Ahın Zafen bu başand:ıki miil<emmel· 

et Kara, bu kış mevsiminde lik d<•ğilmidir, ki onlan mebusluk 
etin kilosunu bir liraya kadar yi- ib' 
yeceğimi?..i söyledio;nden komis. g. 1 ~ yüksl"k bir ıı.a.yeye eriştir. 

~· di. J<;ger bu, bf'nim ıınladığon gibi 
yon, tetkiklerini tacil etmi~tir. b. tak ' ır · dir eseri be kendilerini teb 

Dün. fiyat mur.;ıkabe bürosu rik ederiz; fakat b<>şalan sandal. 
mahafilinden yaptığımız tahki- yal:ı.nna <!.a. endi~ ifo bakm:ı.ht.an 
kata göre cevaplar tamamlan- l<cndirni aJ:unadun. 
mıştrr. Gelen cevaplardan. Ah- Çilnkii kulağıma luu.la.r ;ekn 
met Kararım iddiasının yersiz metlhler, şöyle bir yan.'\ bıra.kıl-.a 
olduğu anlaşılm1ştır. M.a.amafih, blle, onlıı.rm meydana koydukları 
kış mevsimi dolayrsiyle et fiyat. cserf.cr, baştnnb:ı5a. bir ':'Mit dili
~arına cüz'i bir zam yapılması \c l;:onusmakt.adırlar. 
ıbtimal dahilindedir. 

Şirketi Havrivenin 
yeni tarifesi 

"Behçet U:1.,, un, t:anirdekl ha. 
yırh mesa.ist, parlak netieeler ver
miştir .. Her yıl fuar dolayısiyle o. 
raya gıdenler1 İımirin daha. nek'r 
ka7'.ıınthğmı ~örüyor ' e -.eviniyor
tnrdı. 

Onun yerine geleedt olan kim
dir t Bilmiyorum. Kentlisine bu ka
dar mühim bir mc'\"ld teslim edl 
lecek şahsiyetin de kudrcHndcn 
~üpbe et0mek ak.Jmıdaıı geQmeZ. 
Fakat ~ona. da. kaniim, ki bıa.şhyan, 
büyüten ,.e ba.şa.ranm &:\ nı fşde de
\'am ederken, ~öreceği ek<ılklik hu-

de:Ut midir·: · 
"Ta~ ~erinde ağırdır!., dcr?er. 

Bu ata hiikıniinün taşulıi:,.,. l a'!dknt 
her giiıı ba.skn birisi ile öm!nniz~ 
ç.1iıyor. 

Takdir ve mükiıfoi, ()nU ı,aza 
nanlıı.rı, işleri basmda. ~ ül<sellmeli
dlr. Ancak bu 5Uretle k.:n bctm<'· 
den bir şalff>iyet.e minnet ·' c ~Uk 
ranınuzı iKleyebiliri1., 

İngiliz domınma-;ıncla bir t!IJ'et 
kumanda.Ilı bir ni5fil1cı Ç'.l.\"111U imi .... 
Fakat onula. ihti~ arlar, oradan te
kaüt olunnu". Smısına. göre sfajn 
gelen erkanıharp znbitlerinc de 
ders verir ve onlar hu ders~n h;ç 
~1i1N··nmezlcrmi<;. 

Rütbesi ''{,'a\u<o,, oLın bu ta.ret 
kunınnda.nhn hizmetlerine l"C mu
vaffa.kıyctlerine gör.(" miralay ına
aşı da ahbmrler ,.e ''Taret Truın
sı., diye anılırbmu ... 

İngiliz mfü•teışa.rln.n du. böyle 
imiş, NazcrJar, slynsi frrtmnl:ı.rlrı. 
yaprak gibi dökülür; fu!uı.t mti.~te· 
.ıııa:rlar hep yerlerimle kahriannrş. 
Bunlar aynı i!5 ba.5111da yiikseli<ıln 
fa.ydah misalleridir. 

HAKK.l SÜHA GEZGiN 

Şirketi Hayriyenin yeni tari
fesi b~ünden iti,baren tatbik 
mevkiine girmiştir. Yeni tarife
de Şirket, !bilhassa mektepli ve 
memurların sab~hları yazifeleri 
başında bulunmalarını temin 
ınaksadiyle tedbirler almıştır. 
Bu cümleden olarak Boğaziçi va· 
T>urlannın sabah saat sekize beş 
kala köpriive vt:ı.rmaları temin e. 
dilmiştir. -
Diğer taraftan sabahları Bo

ğazdan 15 er dakika ara ile iki 
vapur kaldırılma.ktadır. Bu va
purların ikisi de bütün Rumeli 
sa.bili iskelelerine uğramakta ve 
köprüye aynı saatte, yani 8,40 
da gelmektedirler. Halbuki Bo
ğaz !halin, bu va'J)urlardan birinin 
Yeniköyden itilbaren doğru köp
rüye gelmesini, bu sayede zaman 
dan k4zanılmasını temenni et
mektedirler. Bu hususta Şirket 
ne'l.Qinde teşebbüsler vaki olmuş.. 
tur. 

~~I 

lvirmı yıl evvelkı Vakıtl 
l lktnclt~rht 9'll 

A zami kahve ve çay 
ücretleri 

şeıw-ema.netıncc çay ve kahve Uc- l 
retı.eri için Atide.ki tarife tanzim edil• 

ıırişör: 

JılabaUe kahvelerinde kalıve 60 pa 
ra, çny 2 kuruş, han ve ça.rşI kalıve· 
ıennd<' kahve 100 para, çay 3 .kuruş, 
ikinci sınıf krraatlıanc, gazino ve ıc.

1 kımtalarda. kahve !'i, çay 7,5 kuruş, 

birinci sınıf gazino ve lokantalarda 
kalıvc 7,15, çay ıo kuruş. 

ça.ıgııı gazino ve o~ller bu tarifeye 
dahil değildir. Kahvehn.nelerln beledi· 
ye dairelerince tasnifı l<".ra edile<:ektir. 

Herşev~n z ma • G EÇEN:LERDE bir ala-
turka kon.sere gitmiştim. 

Şarkı söyliyecck ad.:ı.m. zama
nından en aşağı on dakika ev. 
vel mikrofonun önüne l:,ıeldi. 
Küçümencik bir kemen<;e, ma· 
kamlar üzerinde devriilem 
seyahatin\ andıran uzun ve do
lambaçlı taksimini bitirinceye 
kadar. söyliyeoeğini wıutan ve 
kürsüden inmeyi de '1,kıl edemi· 
yen ibetbalıt bir hatip gilbi 
renkten renge ~rerek tam on 
dakika ter içinde, olduğu yer. 
de kaldı. Zamanını seçcmiycn 
bir adam •.. 

Kendisiyle ~'00\lkluğumu ~ 
çirdiğim bir arkaıdaşnn vardrr. 
Sekiz dokuz yaşındaydık •. Mil
li bir günde bü,yük lbir tiyatro 
binasının, o zam:ınlar bize Veli· 
efendi çayırından daha geniş, 
cami dehlizlerinden daha esrar
engiz, buzlardan kaypak ve ~u
le !boyunca uzatılmış bir sırıgın 
tepesine ha düştü, ha düşecek 
derecede ~öyle böyle iliştirilmiş 
bir tabele üstünde duruyormu
şuz gibi b;\.ş döndürücii bir yük· 
seklikte görünen sa:hnesinde 
birer şiir söylcmcltliğimiz ten-

sip ed~<;ti. 
Arkadaşımı ibu maceraya bir

denbire attılar. O şiirinı oku
mıya başladı . . Fakat tesadtifo 
bakın ki aynı zamanda l· ı ... klar 
çınlatıcı, müthfa güıiill · bır 
nfilzİka başladr. Sahneı in · n 
tarafındaki bando - belkı d 
müsamere programının k ndi· 
ne düşen hissesini muvaffa ı
yetle ba§annnk için - butun 
ustalığiyle ve en yüksek p rd 
den "icrayi ahenk" edh ·u 
Arkadaşım bu gürültüyü bas-. 
tmnak için, mısraları daha 
yüksek ba,.,Oırıyor, müzika sus· 
rlıak bilmiyordu. O, bağırır, 
müzika bağırır... Ve zavallı 
şiir, baRından sonuna kadar bu 
insafsız müdaGlale içinde ka. • 
nayıp gitti .•. Saati seçileıniyen 
bir teşvik! 

lt ~~n. fazla gaz sar- ş· . . ~ . . 
ıı ff!;inı, <:lolayısiyle a· ı 1mdı ~apacagımız.şey §U. Ka.m 

ı.. ıl.i ~a 'Para aldığını bervel ıle beı:. polıs . merkezıne 
~q · r. p· gıdeceğiz. Çıpendeyl ıle arkada-

1h.baı-1 ıyat murak~be sını onl~rm ne-&.ıretine brrakaca. 

I' il .. .. • ' 

BiR CASUS OL DUR ULDU 
çıka.geldi. Heyecanlıydı: 

- Vilford burada. dedi. Hani 
ŞU papM, •. 

İnsanlar görülür ki, çok gü
zel hikayeler bilirler. Anlata· 
C3k olsalar dinliyenleri kahka· 
hatardan kalhkahu.lara, ~ozyo.
şmdan gö~ına heyecanla 
hoplatacak nükteler, facial r 
dolusu ih.-ıfızalan vardrr. Fakat 
bir mecliste bulwıup da a.nlat
ınıya kalkıştıkları zaman. söy. 
leclikleri, y:Jı. birkaç kişinin d · 
ha gürülti.ilü hikiı) eleri icind 
kaybolur; ) aiıut soğuk b'r 
sizlikle kaI"§llaş1rlar. &-bebi 
anlatmanın zamamnı secern • 
miş olmalarıdır. 

~ ~ da beledıye- ~ız. Eğer pre.nscs ile hizmetçisi 
kaçmıy<l tesebbüs edecek olursa, 

•leı- .. kendilerini derhal pofü·e teslim 
donüyor etmek lazımdır Sebebini de be-

Na ra;bcr anlatmal~drr, Dikk--at .•• 
llılan g . . 
~ eçıt resmwc Çipendeyl: 

I} ıı 
38

re şehrimizder. - Me!'ak etmeyin. dedi. De· 
' 'Rerı ~ ü dün dön - diklerini harfi harfine yapJ.bilı

'-..._ erı bugıin <~öne · rim. Arkadaşımla b<:raber. bun. 
A 

1 

~ !arı kaçırmaım~k için gözümi.izii 
~ltl dört açacağız. 
tıı... t\ :Fiyatı Bundan sonra Caıll'V ıle bern· 
:'<tlla. ber, henüz boo olan sokaklardan 

lı)~~ ~· Ylikselmiye baş- ge~erek polis merkeziıı!' ~itlik. 
l(llı-.._ırtualtının fiyatı AnlnttıklarımrZl alakayla dinle · 
~~ diler. Tesaclüfen karşımız~ cı -

\.. h · kan s i v i l k o m i s e r; 
\~ ~Ylev-}" d !fal ş e b r i n d en k a ç a n 
\.·tıı. 1\lrı:ıllıı U sa\ı:allı adamı takibe !llerr.ur e -
lı.~ ~.11 Un kırkınM ~u- dilenlerden birisiymi~ v~ hadise· 

tııtıa.n '941 
Pazar gUnll ; nin Londradaki safhalarını da 

~~lııı~onra Beyoğlu Ağa- iyiden iyiye biliyordu ... Anlat -
\.. ı.. 1 ııq ~ ınevlüddc hazır tlklarımızı tamamiyle lrnvı'?. • 
\ı..~.)\taıı. .Yı.n dosUarımızJan dıktan sonra bizim!e bernber o. 
\' cllnknrdeşleriınizden tele gelmiye hazır~~ndr. Yanma 
' ~811 bir de sivil memur almıştı. 

lltıeııcııı Yolda şunu ooylüyordu: 
- Bana öyle gelivor ki, bu 

kadın. buraya sizin papas \'il· 
ford diye tanıdığınız adamı gör
miye gelmiştir_ Ne dersiniz? 

Çaney: 
- :Muhtemeldir, dedi. Fakat 

sizin bund'*n çıkardığınız mana 
nedir? 

- Demek istiyorum ki, vazi
yet böyle r.:te, kadını derhal Mo

. .. dürülmesi s;u~uyla 

Btry,"ik. heyecanlı zabcta ve Casusluk Romanı 

62 lngilizceden Ceviren: H . MrJNIR 
hareket olamaz. Daıha ziyade <>-
nun burada ne iş ~öreceğini, kim· 
!erle temas ede<:eğini araştırma
mız muvafık değil midir? Otel
den çıktığ'ı ~an her halde bi
risini görecektir. Görec('ği a • 
dam ya bu ~hrin iQinde bir yer~ 
dedir. Yahut onu bir istasyonda 
karşılryacaktır. Buraya he~ hal· 
de bir maksatla gelmiştir. 

Çaney cevap verdi: 
- Bana k~lırsa onun mak

sadı mümkün olduğu kadar sür'· 
atlc bu memleketten sıvışmak -
tır. Hal §ehri de. bu mnksadı te
mine en muvafık yerdir. Bura
dan Avrupaya kolaylıkla ka.çrla· 
bi.lir. · 

- Z:ı.nnetmiyonım. Buradan 
olduğu gibi, Dover . .I<"okston \'e 
Harviç'den de kaçılabilir. HayJr, 
hayır .. Onun buraya gelmekten 
maksadı başkadır. Benim kana. 
atimce onu bir müddet göz altı
na almak en mün~ip yoldur. 
Bizi taıum~ •.. Aranızdan kimi 
tanır? •. 

- Birimizi her hal.de tanır .. 
Bir diğerimizi de hatırhyabitir. 
Fakat iki kişiyi tanımaz. 

- Su halde tanım~ı ihtimali 
olan kimseler aramı?ilan çekilir. 
Do.~sunu isterseniz, takip iş!-

~i. tanımryorna., bi7.e ittmak ede
b>lır. Bu suretle 

Daha favJa ile;{ gidemedi Ben 
kolundan 1 ufarak kendisinf sus
turdum. Çünkü fevkalade ente
re:ıan bir şey görmüştüm. Papa..s 
Vılford olduğuna ka.tiyen emin 
bulurn~.uğum bir adam otele doğ
ru gelıy.ordu. Fakat üı;cıinde pa. 
pas elbıseleri voktu Tamamen 
d~şmi.ş, sivil- bir eİbise giymiş
tı:. ?td:ıın büyük kapısına doğru 
yuru u •.• 

Komiser birdenbire durdu 
- Ne oldu? der gibi yüzftm<' 

bakıyordu 
- İşte,. dedim. Aradrğ'ımız ~ 

dam budur Vilford Tavernir 
Şu ;neşhur ·papas. .. O olduğuı°la 
k~tıyen eminim. Çipendeyli gö
ı·urse tanır. Sakın sa.Tonda onu 
görmesin. 

O halde der-hal iceri ıı;ire. 
lim 

Fakat girdiğimiz zaman sa • 
!onda kimseyi göremedik. Esa -
sen katipler yeni gelmişti. Hi7.
met~ilcr, temizleme işleriyle uğ. 
r~<ııyorlardı Otelin alt katın -
da hummalı bir faaliyet gfüiilü -
yordu . Lakin ne Vi!forddan. ne 
de Çipcndevlden bir eser :vok · 
tu. 

- Nerde, diye sordum? 
- Yukarıya ((ıktı. Buraya gel-

diği .z:;ı.man doğruca yazıhaneye 
~itti. Bir şey sorduğunu .zanne
diyorum. Sonı"li asansöre bindi, 
Ve yukan çıktı . 

- Seni ~ördü mü? 
- Hayır.. Görmediğine mei-

nim Ben salonda'Jrlun. Benim 
tar~ıma hiç bakmadı. etrafına 
hiı:; bakmadı. Dediğim gibi, yazı· 
haneden bir ~y sorup yuka.rrya. 
çıktı. 

Hepimiz komisere d~. 
Mahalli polisin mümessili olma
sı dolayJsiyle, kafilemize kuman
~ edecek oydu: 

- !çeri giren adamın papas 
Vilford oldu.,,,öuna emirı.misiniz. 
Londrada papa.s kryaf etiyle ge. l 
7,en ad~.ınrn im olduğuna ihiç şüp
heniz yok ra ... 

- Katiyen ••. 
Çipcndeyl de beni tasdik etti: 
- Evet. Bu, odur. Kendisini 

görür görmez tanıdım. 
J{omiser su mütn1eada bulun

du: 

K~ insanlar ibulunur ki. 'be
cerikli, tuttukl~nr kopar 
cinsten bir kal>iliyetle :her y -
de. her ia1ediği L~ yap, bılec k 
gibiyken, girecekleri ı · 
nmda isteme}' i bllmedikl 'riır 
den ezile büzüle hayatın t 
siz bir .sürgünü mevkin' d · 
lcr .•. 

Yükselen insanı r b-t · m ı 
vaffakıyetlerini ''e-hliv.et ' · 
f ayetleri" d,.,recesind · -.. 
zamw'' seçmek hu u: u 
terdikleri isabete borr t 

Bir 5 bılralı tevki 
olundu 

- O halde bizi tanımaz. Daiha 
doğr.!su tanııruyacağrnı ümit e
derim. otelin drşma çıkal1:ffi . ve 
kendisinin çıkmasını beklıyelim. 
Eğer y~lnız çıkarsa. ~stediği ye. 
re gitmekte serbt-sttır. Fakat, Şehremininde, T 
peşini brralanryacağ-ız. E,.,°'er ka· admda birial.nin evine 
dınla birlikte çıkarsa, her ikisi- ba.hattin :isimli bir snh mlı :'ı atnk, 
ni de yollarından alıkoruz. Fa- ı JOr.o"':m ve roi.re çalıruş, :Y ıılft.Tl&· 
kat, yalnız çıkacağım zannediyo- nü diin iYe&nci sorgu bhkimliğin 
nım_ (Devamı oor ), ce ~ olu.newştm'. 



Yunan Kırah 
Aile efradiyle beraber 

bir tehlike atlattı 

A~nıan 
teb i~i 

Ceza kanunu tadilatında nar 
Verdikleri 
zayiata 

ba makstzın 
iLERLE
ME _TE 

Kap, 81 (A.A.) - Diln gc<:c, Kap Berlin, 31 (A.A.) - Alroanf 
civarında, Rendeba.sch'da, Yunan Kr orduları baş kumandanlığının 
ralı Jorjla Kıral aUesl erk&nından da· , tebliği: 

YE i VE MOHiM HOKO LEH 
BULUNMAKTADIR 

• 

hıı bazı kimselerin oturduklan bir c:v.. Alman ve Romen kıtaları ta. 
de yangın çıkml§tJr. Evin garp cep· rafından şiddetli lakip edilen 
hesi harap olm~ ve Yunan Kıralmın düşman l{ırımda firar halinde
allcal etrı:ıdı, hlr; bir kazaya uğl'amıı.· dir. Bu suretle, uzun .süren ~kl
nu.jlarsa da. en kıymctıı eşyalarını detli yarma muharebesi muvaf· 
ancak kurtarnbllmJşlcrdir. fakıyetle neticelenmiştir. Bu 

Umumt valinin ikametgAhlarındnn muvaffakıyetin General Von 
olan ba evde, taht vnrl51 Prenses, Manstein'in piyade tümeni ve o· 
Prens Radzivlll, Prenses Marie ve nunla i§birliği yapan Korgenera.l 
Prenses Eugenle'de ikamet etmekte PfJugbeil kumandasındaki hava 
idiler. filosu yarım ndaya giden boğaz. 

DEVAM 
EDiYOR 

hu.fbltJct, Bl (A.A.) - Röykr: Resim serg"sı 
Bu son hafta zarfında ccnuptakl 

.ı..s mukavemeti gittikçe §iddeUcnmiş (Baş tarafı l incide) 
lmıısına r:ı.ğmen SoyYet mUda.faaııı Sa.ym Başvekilim, değerli misa-

firlerimiz, ı.;enc tehdlt altında bulunmaktadır. D let . 
1 

k 
1 

· 
. . ev ı'esım vo ıey o sergı· Almanlar, ıleri hareketlerini yapmak . . b ' ıl .. ilncl'...ıt-" • la 

sının, u y , ıuç ı""'"u .ıa.z:rr -çın mühim miktarda kuvvetler kul • bul .,,_ l 
1 

tı da 
mış unuyoruz. ~na , ıayn. n .a.nmakta vo verdikleri znylatı hesaba ennlli' ı..· .. .

1 
t 

. ". 'u1r sure ve mensup nrı a-
katmıı.kawn nerlcy1şlerinın sllraUi a. -~mdan . te d - lbi 

uu naye egcr r anane 
henglnl Juıybetmemeğc çalışmaktadır- k APlMn lk ,.... a.uı 1n az.an......._ uvv...,.. u uyor. -
lar, Almanların flerl hnreketın!n esaa san yaratma. tarihlnden bile delil 
>ıamle.si Doneç nehri isUkıımeUndc ve ti ğ 'hti' d w· ge rme e ı vaç uymn gımız 
Doneç havzaauı:ı kadar Stallno doğu. bugün gibi aydm hn.ldkati şunun 
~nda Rostofn. karşı bir cephe taamı. için söylUyonmı ki ımedeniyet de -
zuna devnmı istihdaf etmektedir • ğeri olan lhlç lbir ıi.Sde ba§la.malı:, 

Tago.nrog doğusunda b!r kasaba Yeter olmuyor. Dovom et.mclc gc· 
Jtr günde tlç defa elden ele geçml§ Te rektir. Ba laınn.k, her zaman çok 
onunda Ruslnrda kalm13tır. . güçtUr, fakat devnm edebilmek 

Rus ha.va lruvvctlerl bu kemmdc e. hiç bir zaman da:ha kolrıy ohnu -
tıemmıyeUi bir rol oynamaktadırlar. Yor. Biraz 60tlra gi)Uerinize açıla
~t tayyareleri iki gtlnde 21 d~· cak müt.eva.zı ıren'k ve şekli fi.le.mı 
man tayyarefll tahrip etmişlerdir. Bir bir kamn 83llatıklırlıınmızm elle • 
Alman hııvıı. meydanı da ciddi surette rinden fırçalarını ve demir ikolcru
hasara uğrat:ılmı,,tır. lerini J.>ırakıı> fdlft.h Lutıtu'ldan lbir 

Loadra, sı (A. A.)': 
Deyll Telegnı.f gazetem ••Kara. 

dcnb;dc tehlike,, başlığı alWıda 
şöyle yazıyor: 

M.oskova ist.ikn.mctindeki Alman 
hamlesi yeniden durmuşsa da, ce. 
nuktaki hamle daha tehlikeli bir 
ma.h.iyet almıştır. Rus ~ı tdı· 
likcnlıı büyük olduğunu 1aı:bUl et• 
mektedir. Donetz havzasında, Al -
man ilcrlomesl, henüz durdurulm.a 
mıştır. Rusynnm istihsal kudreti 
~itgide dnha fo.zla tahrip cd:i:1mek. 
tcdir. Bu, in.ldi.r edilemez bir ve. -
:Cadır 
Dü;ı Almanlar Kırım müdafaa 

10lgesine girdiklerini söylemekle 
ıvUnmüel crdir. Alınanlar Kırım 
müd!üıın bölgesinde bir gedik eç .. 
rkl.ınru Jl;t hafta evvel bildirmi.~ 
rse de, müteaıT.ız Almanlar rica• 

mecbur kalmışlardı. Bu defa 
fa beliti vnkltsiz bir CO§IDa karşı • 
rnda bulunuyoruz. Bununla bcra.. 
ıcr, Almıuı1arm Kumı yarmuıda • 
rna göz diktlklerl ve yan:msdnya 

.,;irmek Jçln uzun ve lbüytık gay • 
retler yaptrliliın teslim olunmalı • 
dır. 

Sivostopol, Ka.rad~ek.i &>v '" 
)et doruınmnsmm b~ıca lissüdür, 
C".erçi Almanlar Sivastopola kndar 
gelmemi !erse ve yarmındanm is .. 
tihkn.tnlan ve ~.ı.hlnn: uzun bir 

bilek mahsulil olduğu halrle güzel
liğinden, 2ıaıttA zenginliğinden lkay 
betmeıniş g6r.tlnUyol". 

Sana.tir bin türlü engel içinde 
ruhundaki. yaratma. kudretinln bu 
engelleri delip frı;kmnasma. her 
:nınan imkan lbula.n lbir insandır. 
Rcssa.nılarmıızı ve heykcltraşları -
mıu .bu bo.kmıdan ıbaşs.rılı görmek
le büyük memnunluk duyuyoruz. 
Beşer emeklerinin en güç ve e-n 
cld<lilerinden biri olan glizel sa -
naUann yolcubın, verdikleri eser
lerle TUrlt ruhunuun lbu yöndeki 
ktıbillyetJcrini ımeydanıı. !koymakta 
Ve Tüıık milletinin du:}l:'U ve dil· 
güncelerini lıizc açımaktadır. İn
san ve abia.t huzurunda varlığın 
mnmr ıbul'loağa. çnlı!lfUI yarat.lcı 
OObt ibu 6Cbepleroir :ki medcnl ol. 
tnamn birinci amillerlnden ayı
h)ıor. 

Milli Şefimiz.in l!Oll eziler.in<len 
ıbiriDde söyledikleri şu sözleri t.ek· 
ra.r etmckt.e, onJarnı .anlatmak is
tediği iıa.klkati ll:ıer zaman dile ge
tirmek lUzumunu luı.t.ırlatmnk ha 
kınımdan, büyük fayda görüyo -
ırurn; 

"Güzel 5a.llat, güzel sevgi.si de· 
yip geçmeyiniz_ Bir millo.t.in ierbi
Yeftinde, sevgisinde, yiikselıxıOO.n -
de, en mad<li ÖlanlrıılCia kudret gös
termek için güzel sanal SC\-iyesi 
)'Üksek olmalmdır.,, 

lan zorlamak suretiyle kazan
mı~tır. 

Donetz havzasınd"° da Alman 
ve müttefik kıtaları yenilmiş 
d{i.c;man kuvvetlerinin takibine 
muvaffakıvetle devam etmekte-
dir. · 

Muhasara altında olan Lenin .. 
gradda Alman çcnberini kırmak 
için düşmanın ~mış olduğu 
ıbirçok teşebbüsler püskürtül· 
müştür. Ağır topçu ba.taryaları
mız, Leningrad !iehrinin askeri 
ehemmiyette olan hedeflerini 
mmraffakıyetle bombardıman 
etmi5lerdir. 
Şark cephesinin diğer ke im. 

lerinde ııSkeri !hareketler devam 
etmektedir. Karadeniz çevresin
de Alman sa\'a.ş tayyare teşkillc· 
ri Ouatoria ve Kcrç liman tesisa. 
tını 'bombalamış ve hu çevrede 
ceman 13 bin ton hacminde ibeş 
şilep batırmıştır. Britanya iaşe 
gemilerine karşı mücadelede AI· 
man denizaltıları ceman 22 ı>in 
ton hacminde 16 Britanya tica.. 
ret gemisi, bir destroyer ve bir 
devriye gemisi !batırmıştır. 

Bir Britanya top çekeri, bir 
torpil isabetiyle ağrr !hasara uğ-"') 
ramıştır. 

Atlnntikte ve uzun mesafeli 
Alman savaş tayyareleri Cadizin 
şimal batısında iki !bin tonluk bir 
tic;ı.ret gemisi bntırm.I§lardır. 
Diğer bir silep de lbombalarla 

ıhasara uğramıştır. Deniz üze. 
rinde silahlı keşif faaliyetinde 
bulunan tayyareler dün gece bü· 
yük Britanyanm doğu ve şimal 
doğusu sahilinde limanlarr bom
'balamrşl~rdır. Düşman, Alman 
arazisi üzerinde u~mamıştır. 

Berlln, 31 (.A.AJ - AlmaJl umuınt 

karargAhmın tcbliğindı:ı ezcümle Kı. 
1 

mnda Alman ve Rumen kuvvetleri 
tarafından yakmd:ın Bikı§tırılan dllf. 
mıının rlcat ettiği ltaydedllmektedır. 

Ckneral Pflugbellln bava kuvvetle. 
ı1 He mll§tereken hare.kete gc~en ge· 
ncrai vo.n Manstt'fa kumandasındaki 

pl)'ade tUmenlerl taarruzıarmda mu. 
vaflak Ollllll§lardır. 

Doneç haVZMmda Alman ve mUUt. 
tctık lmvvcllcri bozguna uğrıyan dll.' 
manı U!.kibc devam dmcktedirler. 

Lenlngrncl kesiminde düşmanın ken 
dınl kurtarmak lc;tn yaptığr teşebbUs. 
ler nklm kalmı§tır. 

Diğer kesimlerde hrırek!l.t müsait 
bir şcldlde !nkl§:ı.t etmektedir. 

Knrndentz ı>ahUleri açığında Alman 
tayyurelerl oeman ıa bin tonluk bcıı 
Sovyet vapunı batırnu§lardır. 

Alman denluı.ltllan cemau 27 bln 
tonıuk altı: İngiliz Ucaret vapuru üo 

Ank1Lra, 31 (Vakit) - Adliye 
Vekfi.leti ceza kanununun tadilat 
üzer.indeki ça.lışnınla.rma devam et· 
mcMedir. Bugüne lka.<la.r cem ka. -
nunumın ıunıumi bükümleri gözden 
geç&i!erek yeni dlllSlnrn bağlan
m 1r. Tevzi ve mal edilen hü· 
l..iimııer 1U maddeden 183 e çıka
rılmıştır. Yeni liyilinda en mühim 
değ.işiMiklerdcn biri siyıısl mile -
rinlierin iadesi hak1kmdaki hlik
mikı Uıdil edibnekte ve bunların 
ibdes1ne eit memnuiyet kaldınl
mtŞ ibu.hmma!ktadn·. '.Muahedeler -
de sara'halt bu1undui;;'U la!kdirde 
mü.er.im olan 'riirlc vatandaş1a.nnm 
dahi de.desine cevaz verilecektir. 
Diğer tnt:ı.fıtan !hafif ve nğır para 
cemla.rrnde. !lıii.kimin tnyi n etıt.iği 
miktar sue; unun ilttmadi vaziyeti 
dfilaylSiyle itesrklcn uzak lbulundu-

c·· • • • 
urreısımıze 
(~ t.rafı ı incide) 

M•klwa 81 (:ıl • • ) - Curnburiye· 
tin JS ine! yıldö~ümll mllnascbctilc 
Arjantin cwnhurrcisi veklU ekse. 
lt\ns RıS. C4htilc ile cumhurrci.al le.. 
met İnönü ara.ımıda kaıJılıkJı tebrik 
ve te§Ckkilr ,tdgTaflan teati edil 
mi§UT. 

Aolı;aıa, 31 (4.A.) - Lehistan 
cıumhWTeisi IW.jzklevtz cumhurreisi l 
lsmet 1nön1lye göndcrditi bir tel • 
graflıı. cumhuriyetin yıldönUmUnü 

kutta.mi§ ve Mllll Şe! bil mukabele 
tetekıtUıode bu m\l§bır. 

Aakftt'a şı ~A.A.) - Şlll .cumhur_ 
reisi ckaclAns P .A. Serda ile Mllll 
Şef İsmet lnOOü araaaıda cumhuri • 
yetin yıldônümU dolayıslle tebrjk 

) 

ve te§Ck'kUr teıcranan teati cdU • 
lll Ur. 

Aukan, 8'J (AA..) - Romnnyu. 
b11~t re 1 mareşal Antonesko 
gönderfilğl bir telgrafla reisicumhur 
tınnet 1ntınilnc cumhuriyetin yıld~ • 
nümU mlinııscbct11e tcbrilclcrlnl bil .. 
dlrmtş ve ıı Şet karşılık olarak 
~ tctJek!ı:llr tdgrafı göndermlııtir. 

A.ıı.k.ııra Si (A.A.) - Yemen ima. 

mı Yahya ile oumhurreisi İlimet 1 • 
tıöntl aramnda lkal"§Ilıklı tebrik ve te· 
~ekkUr telgrııflan teo.tı edllınl§tir. 

Ankara sı (A.A.) - İran şehin.. 

ııalıJnm doğumu ytldontlınO mUnıuıe,. 

betile cumburreisi lsmet İnönü De 
majeste Mehmet Rızn şah Peblevl 
arn6llldn tebrik ve tev<ıkkUr telgraf.. 
lan teati edilmiştir. 

b'U takdirde hfılı:im lbu para ceza.· 
sının yukarı haddini Uç misline 
çiknrahileceJclerdir. Y:cni projede 
emniyet tedbl.rlcri de tevsi edil
mektedir. Bu suretle akli maluli
yete duçar olan uyuşturucu madde 
kullannn yaşı küçilk olan kimseler 
doğnıdıın doğnıyı:ı. salıverilırtiye
cek, ibu gibiler tedavi milessesclc· 
ıine devlet idare ve milra.kabesi.n
deki ıslah ve terbiye mUessese1e
rine lkonulacaktır. 

Devlet.in şahsiyeti ve .ammenin 
nizam aleyhinde veya. siynsi mak· 
<-atlarla işlenen cürilmlerin fa.illeri 
hfı.kim tarafından lbir veya bir !kaç 
v.Uii.yet ve kaza hududunun içine 
girmekten men.edilebilecektir bu 
fluretie yenl bir emniyet tedbiri 
mahiyetinde 'bir slirgiln orta.ya. çık
mış olacaktır. 

Romaya göre 

KiRiM 
BERZAHIN
DA ALMAN 

TAZYiKI 
Dayanılmaz bir 

şekil ahyor 
Roma, 81 (A.A.J - tefaııl: 

Bu sabah doğu cephesinden Buda. 
peşteye gelen haberler, Kınm berza.. 
hındaki Sovyet mUdafruı. hattrnı_n ya· 
nlmasından eonm Alman t.azylkin!n 
mukavemet edilmez blr raddeye gel. 
diğini ve ricat eden Rus kuvvetleri .. 
nln ''aziyetlerlnin gittikçe dnlıa. çok 
vahamet kesbctUğint ibildlrmektcdlr. 

Sovyet kumandanlığı, Pcrckop ö • 
nündeki mevzilerde aylarca tuturuı.bl· 
lcCt'ğ'lni tahmin ctt1ıttnden daha geri. 
lcrde yeni bir mukavemet hattı tesis 
ve Uıhldm etmcğl fhma.1 et.ın,tşUr. Rus 
n.rdı:r kuvvetıerl, Alman nert hareke. 
tlnl beyhude yere durdurmağo. Ctı.00.. 

lamııkto.dır. !Muknbll t.o.nrru.zlarm hep· 
sl sUraUo bertaraf edlldlğl gibi ileri 
harekete de stıratlo devam cdllmck,,. 
tedlr. !Kınının merkez! olan Sml!crc.. 
pol da sivil !halk panik içinde ve kUt,. 
le hal!.nde Kcrtch boğnzı iBUkıım<r 

tine kaçmağ'e. teşebbüs etmektedir . 
Bu istikametteki yollar geçilmez b1r 
ha.le gelmiştir. 
Diğer taraftan Kertach boğazı böl 

bir muhrip ve iki smi hOcum botunu g.-siııde Almnn hava kuvvcUcrlnin dur 
baarna19larwr. mııdan yaptığı bombardımnn Rus kT. 
Bıantbn b::ı§ka bir İngiliz ,gambotu tnlarmm Knfkasyaya doğru kaçnbil • 

bir torpme hasara uğratılını,,tır. nwlerl imktı.ıııru d:ı. ortadan kaldır .. 
K.adike atığında uzak menzilli Al - makta.dır. Bundan başka. Macar as ~ 

mnn ta~areleıi 2 ibln tonluk bir va. kerl ıneJıfillcrinde, l{ırmı yarım ada.. 
pur batırnu§l«ı.r ve C!Jğcr bir vapuru eında toplanmış olan muazzam mlk • 
hasara tml§lardır. l tarda harp mıılzcmeslnln \•e lllfC mad 

Dlln gece 1ngllterenln ııark ve ce. delerinin .Alman lmvvcUeri.nin cllnc 
nubu aarld sahlllcrlndeld limanlar mu 

Slterltc ıtıombardım~ edllml§Ur. 

_ zaman daynnm.ak kudretini ha.izse 
de, Alman hava. kuvv.eUeri. Rus do 
nanmasını öı:ı.ha 63l'h"İa yeni bir üs 
nramağa medbur ettiği :takdirde, 
bu donanmaya ağır bir &ube indi. 
rilın:fş olacaktır. Mnrunnfih Alman. 
ya bu cepheye derhal deniz yolu 
ı le asker göndemıiyecdttir. Binae
naleyh, Almanynrun zn.feıi kaz:uı. 
mesı !imkıinlan pek uzaktır. Si -
vaatopol dil e bile, Rus donanma. 
6l uzun bir zaman tutunaliJecek 
ve Hitlerln kendisine knr§ı gönde. 
rcceği herhnngi bir denizaltıya 
meydan okumak ve Alınan krtala.. 
!r'.lnm naklini tchdid etmek iç1n ka. 
fi derecede kuvveUi olacıakttr. 

Son astı· ıtarihimizin büyük bir 
ıpe.rçasında bu ha:kikatln tanı zıd~ 
dmı görmüş olan 'l'ütk .snnatkıirı 
cümhuriyet devıiruie en ,;enia bir 
rllsbette .eser \'.ermek :iınlinıru kn.· 
a.ııımış bulunı.)or. Cwnlnuiyet hü
kfımeti, halk partisi \'C halk, ba. 
6mda. bulunan öüyük .insanla bera
ber Türk sann.lk!i.rlarınm Ustünc 
titremektedir. Türk sanatkfı.rl:ırı 
takdir edilmelidir ~ki lii.yik olduğu 
§erefi bugün tam :lmzamruşt.ır. Oürn 
hur.iyet r.ejimi.nin :için.de eanatkiı -
nn '811Ş1nası ve yaşnmnsı. yarın 
i{.tn bfa.c iimit ve güven verecek 
haldedir. Bütün bunun giizel ema
relerini yn'krrı ilgi ile ıgöriiyoruz, 

Türkiye Cumhw-i eti Merkez 

* • ~ 
V~, Sl (A. A.) - Ol!ldaı: 
Rus cephesinde, muharebelerin 

şiddeU iik1 misli ~. Vlnunn, 
MoJa.iSk ve Tula mmtakahı.mıdan 
Moskovaya karşı Alman .hücumlnr:ı 
~detlcnnüştir. Bilhassa Tu1ı:ı. mm 
takasında Alınruı tazyiki fevknlade 
iddctlidir. Bu mmtııkada Alın.an. 

hum tistünliiğü '\'lll'drr. Ruslar, Do 
neç havzamna l•.eoi takviye kuv • 
letleri getirnılşlcrsc de Alman i . 
lerleylşini durdurmağn mumffak 
olamruruşlardır. 

Kırnndn Alınan ilerleyişi de • 
vn.m ediyor. Brekop berzı.Ju nıüda. 

Güzel sanatlar aka<lemisinin ta.. 
lebe tarafından ye.pılını§ re6in1 ve 
heykel eer,gilod, memleketin her 
bucağında !halkevlerimizde a.çtlnn 
scrgilerl, Jl.zmir funmıdıı maarif 
p:ıvyonunu 6llslcym ilk oklll, orta 
okul, lise, öğretmen okulu ve lköy 
enstitUleri ve sanat okulları tale
lbemirln eserlerinden )-apılmqı olan 

ergi, son )'lllarm ısa.unt yolunda ô· 
ıvü.nıneğe ve tckmnı değer ola.nla.
ndır. Hiç bir hüner mll!·onlıınn 
içine )ayılmadıkçn ne kadar özlü 
olursa olsun k&1t1ü değildir. 

faa h:ıt.unın yanlın::ı.sı, Moskova karşı çarpşnokta 
crkfuıtharbiycs:nin Kırımda hazır • kaydediyor. 

bulunduğunu 

lanuş olduğu bütUn müd:ıfnn eis • Moskovanııı müteOOJ:i ak.~mın _ 
temini nlt ust c-tmiştir. <la, harp faaliyeti şehl'rden )'liz ki-

lometre mesafede cereyan e<liyor. 
l..omlr;ı, SJ (A. A.) - B. B. C: Buralarda Alman tnaJTuzu yn dur .. 
Moskova muhareix>sı eksilme· ourulmu.s \'C ~-nhut pek az terakki 

ml" bir ş ddctle devnm ediyor. A '· kaydetm ştir. , fojais'k'te Ruslar. 
man ar, Rus mukn\'emelini kır • b r yr.ı·dc Alnuuıl.a.n on kilometre 
mak iı;uı sonsuz gnvretlcr urfc - geri atını lanlır. Alman tayyare ~ 
<1.ıyor ar. Rus resmi t L:i.;i ilk d.~ ı ·:i g"unde .10 defa Moolı:ovnyn n
fa otara.k Mool:ovınıın ı~ , ı .. ı;ıe • l: ı1 etme.kt.ed r1cr. Alınanlur, ev • 1 
l'P < cnub~a bulunan 1 •~: • \ele_ Rus ordularının tanıamilc 
de~ bah .c ı, ?'cnı b r lı.ın 'ln ık: · t l.n edildikleriııi ve R1ü 111\lkave'" 
leyisi~ıe ~ rettır. Rusl.n.r ıçuı \'n.zl-1 metinin sona erdiğinj ilıln eyle • 
)et cıd~ıdir. Fakat Alman h~le-- m!ş1crken Alr.ınn sözcllsu.nlin dün 
lc-rme <>Mdctle mukavemet cdı)or. gece ·•ıtus.ıarm uzun müddet dıt _ 
lar. )'ilnmıısı imkfuısızdır •• demeeı ma. 

Pravda gazetesi, bu cephe<ien a.• nidardır. 

\ 

A~TtF 
ııt .. , 

Al tnı: Sa.a ıaJogram 72.604,628 
B&ııJaıot • • • 
Ufaklık , • • • • 

1>:.ldkldd Mnltütrlu ı ' 
rtlrlr Llruı • • 

Barlg~ HoJıabll'ler: 

AJtm: San KDoı;ra.m 8,8t2,41f 
Allma tah...W ubtl serbest d0-

"1%1er • 
Diğer dö'rizler '" borçlu Kllrlnc 
baktycler1 • • • 

Badue raıa~auert: 
Deruhte cdlJw eYrakı u~ 

ıı:ar,wıı 

Kanunua 6 • 8 mıı.ddcleıiDı terli· 
:U.ıı &.ums taratmdAD Ytld 

tedlyat • • ,• 
Seaed&ı CIUd&ıu ı 

l1earl Seııedat • • • 
. 
• 

I 
......_ " talırtlat c02ilanr ı 
r>enı.bt. edilen evrakı nakdi· 

~bvU~t ftlba~ kıymeU• 

Serbe.t """'ham ft' 'Tabvtllt ı 

"'flUI"' ı . 
\lun u dOriz Uurtne avam. 
rallvfl!t O.Zerlne nam 

• 
· ı 

Hazlne.ye k1aa TaO a•ana . , • 
Hwııeyo &!!"'" No kllnuna r1'f'e 
aı;ıla.n allm k&rftlıklı ava.na • 

Btılsedarlar • 
Wullteıtf , • • 

• • 
• • •. ..! 

M>'l.124.217,77 
17.270.506,50 

(161.127,12 

U.784.266,71 -.--
t7.707.SM,59 

158.74 .5G3r 

2J. 764..200, 

282.807 .9' 7,39 

4.5.262.641 93 
8.81 U43,4il 

5.772.6'1,7 

167,500.000,-

Llra 

110 9'lli.851 ,99 

.303.821,93 

f;9.f4l.8!1,30 

136!}84 297, 

G3.57 4 .085,39 

4,500.000,
l l.2H.62fi,18 

&t2.e69.601,24 

P.AS1E 
!!lerma:r• 
DaUyat aiııfelıl ~ 

4dl ve tevka.l&d• , 
Busu.si. 

• 
• 

• • • 
• •• • 

J'd .. 1Ude'ld l*lbet!ar ı 
De.ru.bte edilen •TI'&la aakd1)'W 
Ka.nunUD e • ı Soal maddelerine 
teTfikaıı Hui.ne tarafmdu t'&lı:I 

te<ı!yat • 
Oerubt. edileD eYJ"aia 9&kd!7e 
oaldyem 
Karııııgı u.m&mtıll aıtm ol&r&lt 
beteıı tedavüle nwdUem 

tieeekoat mukabili Dl.Yeten teda, 

raac:t. • • • • • ı 
H&zlne7e yap!lıın aJtrn kmyılıldı 

a YaıM1 mukabili 8902 No.b Uzıım 
aı11albılnce na ntm t.edanıt. ,... 
udfleD. 

H.BVDUATı 

""'• •' Unıaı ; 
Altm: S&t:I KDoenm 877,150 

!'°° No. ka.nuıuı r;On E&mey. 
açıta.:ı ava.na mukabili '9Tdl din-
n&D altmlar: 
4'r.tl~ 

l>hb ,.. ....... tıı: 
55:5(1,930 

Altm& tabvW kabQ 4ı!J»bıller o ı 

Diğer d~Mzle: •• aıaoakll Xll
n..c ~~ •• 

1.s22.o:ı9)5 

6.000.~ 

13G.9S4.297• 

17.000.000· 

250.000.00o•' 

l()(i.500.~ 

78.068.'159,9' 

ı.233.7~ 

78.124.l~ 

-·-

Yektlll 

ıiııiı bil' telgrafta nmelenin Rus 1 Cenup mınt.a:kasında.n yenı ha .. 
~rtMyle omuz om~ dilf:ımena herler g~lmem!Atir. 

tııkonto ha~ %' 4 AJtm llzeTino t\ftne 9' S 
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Bulmaca ır Edirne gençlik teşkila- 1 

tının teftişi 1 
-

e 
-....::._ ,... 

ı:. .. ~ t/f1Jfi1 "'8') 
:..._~ koyun sfiıibli 

'h.,,_ birer clbieelik. ku
~ ~ namus için be
ı tc ~feda ederdi. 
'~. bir eeirc i;>il::k 

llanıummu mahvedi-

ltaıc:ta duranuyacak ka
~ hırpaladıktan sonra 
'fll'Jattr. Hızla dL5a
~de, tek !kelime söy
&(ı ~tıktı. 
~ boynumda bir ip. 
°l'd nda Poti eslı- pa

S llk. Yol diz boyu 
~ atnun üstünde gocu

&~fcliyordu. Ben, n
~azana. takılını." iple 
li o~~. 
cn~ı öldürdükten 
tibilnilkcllef blr saray
~ ln Y~atsa da ben·m 
' anası yoktu. Iztıt'ap 
t c~"k veriyordu adc

tı ı:; Yordum, ıığl:unı 
tıliy<>tdltatm, b:ıbamın n.+ı
~:_v•uunı. 

·~~ büyük esir ge
-tr. şe1ltr esirle dolmu -
~ 8e!erc çrkam mL<ı' 

ilda kaim ~ 
~l'l . ıslardı. 
' ruı, ro1ı: az para ct
la • lidet.ı. üznldli. Aynı 

'c ~ benı parçnlıı.nınk ar-
t b;.;:dl:voıı:tu. O gün b r 
~ ""9\'\nodu.k : 
'~··Ne yapacağız? .. 
-t <l ~orlardr. 
r "'01a< t.Io~ gö:-cn b" -
~llı.~ gösterdi. Ora.da 

~~ltQi ilin güzel bir kız a
~ Barom n gözler· 
~ tı. Beni r,-cml:>e 
~~Tayfalar, :> ·;:, ecek 

~c gÜzeı .. 
'h::ı. aç kalır, bu gü· 

:\~ . 
~ c olur bcslC"rim .• 

duyuyordum. Gözle
r;~ ile!"liyordum. Bi.r

\l? Bilmiyorum. Göz 
~ ~cndiliğrı;den l!.çıldı. 
~ iı cnarmda. tnhtamra 

~~~~~ördüm, gozlcri 

it~~. baba.mm clind"'-
0Dardım hatrrlamr;:,·o-

< 

:~ lYye oruı doğru koş. 
:aıcı1'hnn. 

adı. 
• l<' • 
-ıt en:ı. yaptın .• dedi. 
~ ~ fuımı gc~
~lz~ doğru ilerledL 

ıt lirnden yalm.lnyarok 
l' l l"nfına. knçmlı. O 
l\d ... bi b:X yııre jndtc. 

r ~ a. r çocuk gibi ta
tınıı kapamış, ken-

"1 t ;n. Hurşidi n dinde 
ın caadetf. 

•ı, beni nereye gö 
ll'I. Lo:ı, EO<'..'U't L° 
\tı Yere oturttu: 

"' 'cr·m·n ıçi.ııc 
Oldu? 

ın Hur<t? .• 

• r kız 
,.' iYazan: Niyazi Ahmet 

bı.) runıyacıik, to:damryncaktmı. 

- Hurş't, kaçalım, kurtula
lım. Ben yalnt7. ya."iaynmam ... 

Anb:ırm üstünden avak sesleri 
gelm<.>ğe ba.şlamL<;f.J: • 

- Gcliyorhr ,de<li. Ve oonra 
gözlerini geno ~özlerime dikerek: 

- Babanı sevi.yor musun? di.ye 
sordu . 
Çe~cs t<'l'biyesindc, baba dai

ma sevillrdı. Bana:yapt.ığı nnıanıc
Jele~n sonr: bsbamr gene sev
mem icap ediyordu: 

Hurs din fikrini enlrym-dum. • 
Hursit. Bt'rnbcr kurtulul'Sak 

ne rn.z Tn!;..'l. ·yap ... dedim. 
- - Peld Çana, dc<li. Sen gel ... 
B~nı bir kennra oturttu. Sonra. 

b:ışmt yukarı kaldrrarak seslendi: 
- Rmn buradadır. Gel al! .. 
Babanım etrafa ~arparnk ilerle

d~ni duvdum. Müthiş, bir bo-
ğuFm:ı. olacnkU. Hul'!".Mlin silahı 
~·oktu • .Muhıı.küm~ öldürülecekti. 
Aklıma. elen oldu. Babam doğ

ru Huh "din üzerine ytirümli lÜ. 

Binde b'r hnn<'erin pnrladığıııı 
gordum: 

- Ba.ba .. diye bağırdmı. 
İki göz g-Ozlerime dikildi. 
B,r:, hain bir ba?a gözii. 
Di·-;.cri <lonuk cam rengi, Sc\'en. 

ncr) ı.'.ll ~-n·ılarıın bir göz. 
Bnbam: 
- Alçak kız ... Sen de cezam bu

l ne k ın.. Sıram bekle.. d"yc b:ı 

~'ll'dı. 
II.ırsidc bir aslan gfui hiicum et-

ti. Bo~.,u. madılar. Bir saniye sonm 
Hurşıt: 

- Ah .. Vuruldum .. di;:,•e iııllde
m·; yere yuvnrlamnr·t1. Bir deli 
gibi 'b:l.bamm Uzerine ntıldrm. 

Parmaklarım g<'r'Jiyoı'Clu. Biılün 
\'Ücudumtia taşmak için yer a11-
yan ıbir kuvvet vardı. Ve bu kuv
vet, panm.klnrmım ucunda toplau
m. tı: 

- Ben o.lçn.k değilim .. Ben .. Den 
alçak değilim ... 

Dıye ib:ı.ğrrıyor, babamın boğa
zmdan rukıyordum. 

Bakım, blr hırıltı hnlinde nefes 
alıyor, !unuldanuyordu. Hançer e
linden d~U.'?lU. Onu yerden' at
mak icin uğr.aworclu. Faknt p:ır
maı'klarmı boğazından ayrılmıyor, 
kuV\•etim fı.P.r ~niye artıyordu. 

Gcnl:miş vücudunun gcv~iğini 
hisseder gibi oldum. Gözlerim 
Hur ıde kaydı. 

Donuk, salbit ve derinliklere ba
kan gözleri ac;ıktı. Bnkryordu. Ge
tı(' benim gözlerime bakıyordu. 

Benim <le kollnnm gevljedi. D:ı.
marbrnndnkı kuwet hatta kun 
bile sanki siızUimUştü. 

F..cllme, 81 (Hususi ) - Edirncde 
büyük blr batıarı sös~rcn gcnçhlt 
tC§kllll.tı bugün Vali Ferit Nomer ta. l 
rıı.tmda.n tefti.' cdllmi§ ye bu tcfUşi 
m Otesklp geçcDlcrde 24 Ulkcnln i§U· ~ 2 
rQ.ltl ile yapılan atıcılık mUsnbaknla· ı .~ 
nndıı. birinciliği kaznnan Edimcli Sl.:-

4 reyyaya dipıomıı ve lıcdJycsl mera 
fimlc verilmiştir. 5 

6 Bunu mUteakip Yalı Ferit Nomer 
gençliğe hitap edcn kıymetli nutltun· -, 
ı.lıı spor un faydalarını blr"r birer sa-
!'&nık gençliğin vUcuUa.rmı dniına çc 
llk ve sağlıım bulundurmaJarmın bu· 
gUn için olıiu&-u Gibi yann için de bl'
)1lk bir kıymet v lüzum lfado etti· 
f,in i ~yllycrck gençliği atıcılığa oldu· 
ğn ı.-acıar sponın bUt lln şubelerine teıı 
'11c ctm'.ş ve Turkiyc atıcılık blrlnclsl 
Sllreyyayr kıymetli bnşarılıırından ç. 
tUril ıı.rkadaşlan önllnde kullam~tır. 

Bu sur etle Fldlnıc gençlik te!}kUl\tı 
gtlzel ve paı ln.k bir gün yaşıı.nııştır. 

Konferans ve Temsil 
s u:n•ım H,\LKR\'t:"ıfDEN : 

2 İltinc,t:.eıırln 941 pıı.zar gUnü .sıı.ıı.t 
15,30 tla snym Profesör tsmall Hnk1tı 
llnltncıoğhı tnrntından (Orta oyunw 
nun karalctcrkri ve modcrnleşUril· 
mesi JmkCuılnn) hRkkında bir konfe. 
raıı'l verilecektir. 

Konferanstan aonı·o. temsil şubeın!z 
tarafmdnn proCesor 1small Hakkı 
Haıtacıoğtunun (Köy mubtn.rı) adlı 
piyc11i nıo~lern .şektıdc orta oyunu ola· 
ı. le ~mail cdılecd.tir. Herkes gelebl· 

Jır. 

Yeni Eserler: 
P OTO MAÔ .\7J.lli' - Jc,oto .Mağnz:lnln 
45 inci sııy1sı zengin mllnderccatııı 
çıkml§tlr. Y hya KcmMin "İstlklCU 
hissimiz,. Knndcmirln (.ı\IUldolu acya
h<ttl notları) , BUyUlc :tskcndcrln sev. 
Giğl kadm, Nam\ milyoner oldum ya· 
zılariylc haftanın reGimlcİi vardır. 

l'Et~RDF. \ 00 S • .\!INJ<~ - Bu aylık si· 
n<>ma ve Tiyatro mecınuasınm İkin· 
e•tc~rin ı<ayım çıknnııtır. İçinde Selim 
Nllzhct C"rçck. İbrahim Hoyi, Hlk· 
nıct Feridun E.!, Kemal KO.mll Alt· 
tnı1, t. Galip Arcnn, Vasfi Rızn Zobu, 
FrCıgan Ceınll.11, Servet Moray, Kcmııl 
Aı·dunmn, Sncldc Art .. m cl'ln yazıları 
,·ardır. Tavsiye ederiz. 

pnrlıyol"d.ıı. 
kimde sonsuz bir bo..sluk hisse

diyordum. Artık nem. kimim vaı
<iı? Ya.cıama.II mı idLm? F'&J<nt ni
~ln !kimin için ? .. 

Annem beni ne kadar severdi. 
Ve babam benim ir,i nne yspmnz
dı. 

Tek kızlnrı idim. Üzerime tit-
rcrlcrdi. 

Tatlı günler, gi\neşli günlerin 
hfı.t.ıralan i<;lınde titrerdi . 

- Baba!. 
Diye üzerine atıldım. 
- Bııba!. 
Cevap vermedi. 

~OU>AN AC A: 
ı - Genç bir kadm rcssamımıv.ın 

:lk ve kUcllk imli (<l), Ayni rcsaamm 
lk!ııcl ve aile ismi ( 4), 2 - Etrafı au • 
ile Ç<ı\Tfien toprak (Sl. lıırlstiynn 

peygamber (3), 3 - Nota (2), çok ı 
hanı.retli at.eş (3), kurll nn c\I (2), 
4 - . • • 5 - VUcudl)n Ostil, derisi 
(3), G6zy~ı (3), 6 - . • • 7 Nota 
{21, \'Ucmla hayat veren şe,· (S). u 
zağı gösteren nldti !?), 8 - Acı {SJ, 
Tel ve gece mtınasmıı. gelen !arlsf ke
lime (3), 9 Blr renk ( 4). B!r renlt4, 

YUJ( UtDAN A~AGI: 
ı - Genç bir kadın ressamıınızm 

ilk ve kUc;Uk isml ( 4 ) , keder H). 2 -
Etrafı su ııe çevrili toprak ısı. Bır 

heyctl temsil edenlerin ismi (3), 3 -
~ota (2), YUz ve vUcudatla ol::ın nok· 
t.nlar (3), Avcmm aradığı (2), 4 - • 

ı> - Ul r renk (3) , Damarda doln§an 1 
ınadde (S), 6 - • . 7 - Nota (2) Sev
gi (3), Uz.ak n!daııı (~). 8 - leya.ıı <• 
den (3), teı v e gece mAnasma gelen 
t'arist kcllma (3) , 9 - Ebedinin altııl 

(4), Bir renk (4). 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 
123456789 
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EI Kl• fLI E I H l• ı TfE 
Z A IM l • I V l• I D ı A I R
A ~ T_LA l K l• tH l ~ IV A 

6 L t !L l• IMl• I 1 i L iK 
7 İı P l• I A l l l T l&lAK 
8 M l• I E I Ş I R I E f F .• 1 
9 ii 1 İ 1 N ' K 1 l L 1 Al!:_ 

s: cumartesi! P azar 

> 1 U.teşrin12 il.teşrin 
::.=:: 
cı Şcn"Ol: 11 Şcn•ııJ: 12 ..._ 

1111.ır : \ 80 Hızır: 18 1 

Vak\Ucr \'t.s:ı.ti Fz~r.i VasaU Er.ani 

GUnc;:ln 
fl.!1 1.:!4 

doğuf,°l' 
6,32 1 ··-.... . 

Oğle 11.1}8 6.51 1 ı .~8 6.63 

ikindi 14.47 9.41 14.46 D.41 

Ak,nm 17.00 J2.00 1 '7.0~ 12.00 

1 
t 

- Hurşit... 
Diye inliyerelc üzerine a Wdım. 

K unıldnma.dı. 

Sad.armu yolu)or, hıçkırıkla ağ
' lıyordum , 

Ynt"'ı ıs.su 

11D'lnk 1.5 1 

J.53 uı.ss 1.83 

11.U 4.32 1 1.47 

B::ni ölümden kaçmm, ona ku
c ık o.çan zavnllı Huı-şit ölmü§tü. 
1nlva.rır glbi, bnna ncı, bann ses 
v r.. der gfoi: 

• Ilursit .. diye goğr~inc b:ı ·ı· 

rır .wydum. 
Yanak! ı·.nı o!-c"adnn. 
~ ;uktu. 
G<1zleri kapanını tı. 
Hayal mi görüyordum h"rnz ev

\" l? !. 
Bana bakmıyan bu gözlerden 

ürperd·m. Gözlerimin içine bakan 
iki damla göz. listü morarmış ka
p ldnnn altında ltalsa da, kapaiı 

rr~z kre b:ıl.tamr) acaktım. 

Fn1mt. n~rcye br'csrun, gözleri· 
rnin ic:ne b:ı~ n g3zlcr ban:ı gü. 
lüm ii,>orou. 

~·:"'JJI )"c p<:valn-z J; 1 mı'jtim, Be· 
ııi mu ra ı edecek, b~nn tatlı ya 
·.ı ı' , s"yllre('cıt ldm~cm yoktu. 
n '1. ne ynpıı.<"'ı,..nn?. 

P 't ""nim i"ln artık km:ıld.ı 
c"ı. 

; nd:ı l:.!r :1.1. 

' ..... \ır.... · 
~ .>!muştu? .. 

Jl .. nd::.m. Dıraktrğrm gibi duru
:-· ır u. Hu.rndin kalbini delen 
Iı. lc~r yer e idi. Bir <lamla kan 
t; i tı<'Und:ı bir ) •. ikut tanesı g bı 

Babam kımıldamıyordu. 
Ne dud:ı:klıı.rrru:l.'l, zehirli bir f.e. 

bessiim, ne bakışlarında acımıyan 

imin bir lıa.kL~ vardı. 

Muke.ddes Jıislerc şimdi ne ka
dar hürmctkfı.rdı. Hurşit ya.nmıda 
ol.'13, beııi. :kolları a'raarncı. a.Iarnk 
sevse, eminim Uci babam ses ib"Ie 

(Devamı -ı:ar ı 

VAKlT 

Sizin gazeteni2..dir . Her 

arzunuzu 
r ..... ,, ,., 

- 5" -

vazını~, size 
t'erecP ':tir 

~erır talebe arkadaşlarını Bav Ganünün ns.zarm<la öyle 
t:ı.,dr etıııişti ki B<:y Ganü dayanamadı ve: 'Askolsun 
köpollan nal., d iye bağırdı. Dnha bir saat sonra da Bny 
Gunü genç t~lebenin odasında mi afircli. T alebe Ba:y Ga
; ıünün gelmesinden .kendi namm:ı ist itnde ett i. Çiinkli &y 
Ganüyii ev sahipler ine: "Bircok gülyağı f:ıbrikalarm•n sa
hibi'' milyoner !bir akrabası olarak tanıtmrş ve ~oktanbE-ri 
"" kirasını ödemediği h.;.lde ev sahibesinden on gold'ln 
i. düne almr\'a muvaffak olmuştu. 

Talebe· öteki odada c Y sahipler ine Bay Ganünün Zf'n

;::inlığini 'ballı, bnllı anlatırken, talebenin odasında iSıe Bay 
1..in.nü (gömlcğ'mi) cntnrisini qıkrırrnrş, i.i~rin<le dikkatle 
bir şeyler arıyor ve kendi kendine: 

- Hay·Yok olası , ufaklıklar gene üremişler: diye 
lıomm'<lanıyordu. 

Bav Ganiidl'! temizlik mefhumu pek inldı:;af etme-
mi ·ti 

· rii~dc ihti) a rlar: "B it siz insan olur mu?" <k!rlcr ve 
bu mütcarifeden müster ih olarak ufaklıkl;.rın çoğalnınn
n~ kafi der~c<de mani olmazlar. 

'onra neden böyl.:! b:r "l:cyiftcn" kendilerini mah-
rum etsinler: 

Yaz ~ünc$ı her tarafı ısıtmı~. cnrdağa <:ıkmıyncak 

Sebzelerden : BAKLA 
'l'llcınl§ tazesi <'t lı., 

n 
1

1 zaman hiç lrzutl 
la> l1 burndıı. yalnız iı;li 

Ynhut kurusu alı.na-

l ~n11c 

r r b<ık.. içi hıru ise al :undun 
tatlı uda ı latıp bırnl~mak .•• t:ıl'l ~ 

~in LMk'l b ,. tn ti! au ile ocnttn 1>in· 
d rip !,ayn rlt n ::ıırnz le rbonnt scı·r· 
m le ic:ıı eder. 

olduktan sonra '?Ür.Cry onun nesine. Çocuk <:ardağ~ çıkar: 
nasırın üzer ine uz.anır. hasırdı:ı.n kall:a~ tozlann burnuna 
g-itm,,::ivlc bir iki r.ksırır. Öyle df."rken kocn. ninesi ~clir. 
Cocıık ba~ın} ihtiyarın dizl:_rine kor, o da kirli tırnaklı, 
kemikli parmnkl~rmı c.ocugun nxJnrınm arnBına sokar. 
Ve plı inr avıklar giıbi c:ıt burrda, <;ıt f'u r:.ıda ufal:lıkları 
krmııyr.. b~u:lar. Çıtlntmalarda n ürken ufaklıklar hacıını.ıı 
(..tc i"nc birisinde h.ı;ı.fifrc kosuFmıyn ba.ıılaı lar. Hor bır 
l.Idıkl::ımadır alır O arada koc;ı niı.c Rarkı . öylcm;ye t,,cı
lir. CPmm Balkan güneşi ortalığı ı c ıtır mı. ısıtıı. (.,el 
l·eyf:m ~al ! Idilya ! 

• ıı .Bn >la içini, 
~~akt tatıı suda. ha~l:ım::ı.lı. 

ı-ı~ l.ellilt.ra 11 sonra. bir tabağa 
~ 0 a&r~t eikre de 
Ct• ~ar, nuı.ydanoz serp 

traya l\..lm:llı. 

13ö~ ı. lııı.~'anmış lınkl - iı kc f tan 
on :ı • n v .ınız tuzlanıp babarır. 

nara •• da ~en bJır. 
..,;am ta:-nf.armds. kn _nı~rd ııı~I· 

r:p çıırşrdn so..arl.ır. 
Bav Ganü cntolojik araştırmal..ı.rım bitirdtl•ten sonra 

entarisini giyd i. Tuva letini dUzeltti . Ve kapıyı calrnadan 
öteki odaya gi rdi. Fakat o andn bir '·pırdon" koyuvcıdi . 

Ya zan: 
PITiG RILLI 

ri!rkçesi: 
tUZ.4F'FER ACAR 

= it ı 08 ~ı--=---~-ı 
Dediği zaman Zuifeld h m mu 

teessir h<:m de lıidd~tlı bir tarz
da fitı cevab1 ,., reli: 

- E\·et, bunun ifad~ ettiği 
manayı bar.a SÖ\ 'emeA bil fa? •. 
f.:;ı.kat ben i1.e .o\ liyeyim ki bu. 
nun ifade ettiğı ~·e'lüne m na, 
''ıncinirı b.on:m kİzım clnırıdı .ı 
dır. Çünkü kammdaki hastalı 
Cinci gibi ~üzel b"r kızım olma. 
sına mani te!'ldl ederdi 

!"'~c.t buna r,ı.ğmen 0 gene ii
mıts1z b"r h"\lde Cinciyı • ::ıımya 
ı.,ıidi) ordu. l 'nk~t ~ avnısunu mc• 
znı'tla aramıyordu. (;1 )tenburg 
halkı av<>:ikabl:ırıııı ı r tiin bo. 
vah. elbiselerini lıtiUi.:. öm1eğini 
kolı:lı g-ördiikleri bu zavallı ba 
banın teessüı üne inanamıyorlm · 
dı ... 

Çunkü kedere tressiirc de bir 
k~I · . nıuayyeıı 

1

bır ş .. k·ı. h~rici 
bır göriinüs veıilm' ir. Her gün 
'"rns o lmak, bir· his 'zJik mi :ı ı: 
her R;iin tnnaklnri-·le ııPkndar 
olmak bir kalbz zli : t ı · kkı olu. 
;ur ... 

7.uüeld m ükemmel u nşlı, tır
nakları tcmiz!enmiş. eldiv<.'nleri 
silinmiş, gömk,:: kolalanmış ol
duğu hald~ her rrıin Glotenburg 
caddelerinde dolaşıyor, Slovay 
parkta bir müddet duruyor, m~
hul lbi r kadının gayri meşru kızı 
oldnğu i<'ın r.ı.hib leriıı Cincıvı 
kn:tul etmedikleri mektebe k:ı. 
da r uzanıyor<lu. Cincinin e-vv 1-
ce şürünerek geçtiği. da~~ndığı 
:lğaçlann k~huldarmı okşuyor, 
Cincinin evYelce henüz ciÇ('k :ır
mtctken ı:.ıcyrettiği kestane ağar. 
lnrını S{'yre dalıyor vl' hC"r tablo 
içine Cinciyi, . uurunu yerlef't iri
yordu. 

Ağaçların uurindc O\ na.san 
scrc.elC':-in. bir <;oğu Cincinın c -
tinde )cm yemb:ıti. Cincı . u c.ı 
kı ll ı yolda koşmuş. lfr kiu:uk t~ 
nlınnk için yere cğıimi. • Cincı 
blitün ''"in dinelen tutmw:~, cad. 
d leI'de dola<:m,s H' kücii"··k par 
mağım uzatarak: "Bu nicin b::ı.
b~ ?" "Şu nt>d n baba?" diye so1-
muş. hatüı bir ı::wy sor.arken par
makla g-östcrm nin n;çin do.~ru 
olmıy.;ı..cağını da sormustu. 

Zuifeld, naz:ırlan bo.•duklard:ı 
dolaşarak, sani,i gene Cinci ya • 
nındaymış gibi dnlı!ın dı-ılgm yü
rüyord•ı. 

Yolda birisiyle karşıl2.~tığı za
man hemen otlar~ sürünerek gec 
m1yor, arada sanki görurunıyen, 
kiicük, zayıf arkada..cıının da ge<'
me.sini mümkün kılacak ufak hir 
mesafe bırakıyordu. -

Evvelce Cinci ile inınis oldu. 
ğu bazı merdivenleri tekrar in
<li; Cinci: "Ben , .. •lnr'l.inmck isti
yorum .. " derdı. 

F'a.kat merdhenler çok yük -
sekti. çocuk d<ıimn bir ayağ-ı ile 
mcrdh·cnleri teker te1.cr ve yaYaş 
ya\'ac; in •r. sonra ~n ba mağa 
geline>' il:i aya.ğ"iyle İiirclcn yere 
ntlur ve ~illerdi .. nu ltÜ"Ük ovun 
onu <'~i"nQİrirdı 

Zuıfeld h-üçUğ':.i ile beraber 
me.z ra gitmemL5ti, fakat diğer. 
leri mc..zara giderken Cinciye rc
f t etmıRlerdi Cenarenin ar-

1 b yuk bir alay vardı. 
N .,,1 ,1 bıl · rdo meraklıları, hır 
iılmin ılk gosterilisinde bulun -
mak h" alaıı varsa.. cenaze a. 

\'I am törleı i d"' vardır Bir 
C('Tlaz in ~ ·müın esi ~ze · frci 
hir m nzara g"bi ~öninürse de 
ene de birrok dedikodular.ı vc
·t(' e d ed r 
7.ııif lde Yuı\n.nistana {"idip is

tir t etm ·nt t Y~ıye ~
le:-d· mma. o "l bil\ ük mu~
f r .. ~ tin "e en h•h l l, felaketine 

hıl olrn bu m m ı.ctten ayrıl
mak i t :n ... mi tı. Yazı odasına 
ka ~nı~ or, t l for.1!11 cereyanını 
kes·y r \C or da ıızun saatler öy
lece J nı l etsiz kalı ordu. 
Ertesı gun ) aztl ... neyi temizlı

\:en hademe k:tğıt s p tinde, ü
zerine b"r ok rak!ıınlar yazılı ve 
bend i ".'nl .. r cizıli h!:...futlarla, 
ma asının \zerınde muntazam 
dizilınic.- isk mbil kü~ıtları bu 
luyordu. 

Penceresinden kı.icuk pen'be 
'illayı ve villayı saran trrmanrcı 
\~prnkları zevkle s:?yrediyor -
du. Fakat artık yapraklar ~H
lil.lerini kaybetmislerdi: Yaz 
mr-V'.imi sona eriyordu. 

Vılh. dul bir kadının peqesi 
arkasına saklanmış ~enç bir ka_ 
dın çehı esine b-?nziyordu. B ü
tun i~dler işl ı ini bın> kıp çık
ttlitan sonr~ o d:ı. \·n1.ıhanesinden 
~ıkı) or \ :?ğır ağır evine döne
l ek pıynnonun tuşhn üzerinde 
Cincinin ıı:lak p rmr.ı.klan tara
fından bırakılmr ~ bir dko!ııta izi 
nynhut kapıların birinde Cincı
nin kı.ır un talcmiyle k!lralo.nmrn 
lıir ikt hat nrıvordu. C"ncinin 
d rt yaşına, b y. na.. cllı ya -
şmn geldiğ; bu i~arctlcrl<' lxlli 
cluyo du. 

Zu"fcld ) olda yürürken evö 
rudiden gelmiı:; bir mektup, bir 
tel rraf bulcbileceğini düsüntiyor, 
fakat bu dü .. nfuıünün bir se'd 
alma ını, hakik!'.t olmasını ı t~
miyordu. Servet. b<''<leycıvkn 
daima kaçar. tesadüf de i~tiyf'nc 
karnı isvnn eder. En mesut hfı. 
dı ... elcr beklen•"diğimiz zamanda 
t~cPlli edet, Bunları beklemek 

!memelerini istemiye müsavi -
dir. :!\lesut hfıdi~ler birdenb"re 
crelir. çatar ... 

P<'ki. diğ-erleri, cenazl')'İ takip 
ede!ıl,.r? Ye Oncınin Ölümü? Bu· 
tün kainatın ~ ':ıenk ve güzellik 
icind' bt•lundu~u bir p:ızar günü 
güz llık ,.e • h<>nk tim~alı olan 
bir küt'ük kızm ölmE.'sine imk'ın 
var mıdır? Fakat öliiın gelec('ği. 
ni evvelden naSll hnber vercl>i .. 
lir? Ecel bankalar gibi teklif 
m<.>klup12r1 vazıp ilanlar yeren'X'Z 
ya .. Cinci 1!İhi ki.i<;iik bir kız de
ğil. en l ··. tik imparatorl~r bi1e 
haberleri olmadan ölüyorlar .• 

( J)cunmT 'tHTf l 

dahn misııfirperver \'at mıdır? Bulgann bir odac;ı ol<;a se
ni n 'mio:oaf•r <'de;' 

'f lcb leıden ba~iı 11 Bay Ganümın ne demel: istedi· 
~ini q_larmya baf'Jt.mı ' .• rdı. Fakat dilinin altındaki :bak
layı <'ıkarınasını bckliyor1a ·ı. Yalnız dt"min.~i g.enQ tn.ll'
bc B:w Ganürıliıı Hlüine i tir k etti ve iBay Gnnu>ıün, cc· 
rıC'b·ı,.rin miırn.firper\•eı olmad klarından dolayı hisset. 
mekte okluğu infırhr.e lın. v rui: 

H kikaten b'z.~rn Bulgarlar çek misafirperverdir!. 
diye Bay Ganrnıln s<>zl rıni t s.dik etti. 

Bur cıakileı "' m 'hir bilmek bile ı temivor'ar. Bak 
ı lıl ·' , .a 'ıve ko ,,.ler"nde l;iifleniyoruz .. dedi. 
Bu • ö?.kri Pöylıyen talebe <'ldukc'.l nıe-denile~mi~ti. 

rakAt n d n&e arkü.da <i.rı arn-ında fena bir ~ret ka
n "'1 tı. AT'lasıl:ın onun b:ı?:ı kötr h rd-e-tleri buna r,c. 
hen olmuııtu. ''Kelepir vurnıamm" ı: ek zivad" Pevdijli 
~ö\ 1 n yordu. Bund~ ~ılacıı.k b·r • v yo1~. Çünkü bu yok 
, la"ı 1,l ur. h· siz'i yaf.adı<Tı nıuhıti.ı te iriyle genC't.<' da
ha hıriık ~· t:ı k'>h.le:tir. t nnm ruhundaki iyi hi 'er 
kurutur Ye. o•ıı !"Jıruk bir <' ,.: .. ı_. c .. \ i it·. Orda ncuıkct· 
t n,, aktt n er bırakmaz. Y.aJ •i menfaat 'hasisin b ... 
t:n h·ır katı ~mi' r . Ve om.:'1 ın l!itiııd ldlere kurı:;ı 
cl:ı ı 11'. rıas lr t '' Ü"'\ ·n ~ 'r. 

0·' .,, 1cı:.ndi. 'r r~ dıı t . in f' b '"ll<''t id•1 vnsıtnla. 
rmı tr fr :~ ctmrks~in ) aptlğı h.r, atını hi · bir alılftki di'
. .. lnc" t kaddüm etme Hğı r.:bi. bu 'icraatı he ha~i bı 
r d .ıı~t de t kıı> C'lnı 7 • ~ t> bu ı r liyl~ b r d'ğerin 
;· r. · ik ' r1 · ( • r \ 11 :n 1 n(\· , ,.ie<'an li.7abı ve-
r:, ' l:"ltı"nd b·r ·n ı hı r. Çunl·ü kc• dı r· erir 
t l ·rı.-·. 7, 'ar! r"tı'ı k·ır ı· :l ic tı ise ı:ıaı d • i d .n 
t · \ ;.~ .... ~ • ,_i ,·~ 'ı ız ı:.:r ev ıı· d tleno r·r 
H ·. < ·ı ·n c·ıu rıı '..ıtrn ı v" ond<:n <l !ıa "h-urn::..z 
qlınr. ı ... 

ı. . . ~€ de ''laır:.aı" sôzi.i hi!eka ve hain ma
hir k"m enin bu kelime ile tavs f 

ı .,.(' '":J; • le cuu naz.ardan dil-
ı ~' · i. :. 'Z., \ 3eoJ'1m gayet htlnn , 



"Vakıt,, Ktiabevi in yen. 
neşriyatından bazılar· 
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tıerkP kenııı 'lR)'ntıoı ~; - S:lkAyeıer - ıu.Krn 

~J'fKı KU 1 \f 

Seal Seriyonım - ttoııuuı - tUJUHA~ tHlUÇAH S( 

!O 1.>t.-ntE· Gıı7.etC4'J, ik - • · ı SıJ. A 1, J'l G t~ 

Medlt1J Mcb'ıı!lalr !lı77 ı t!I: - HAKKl 1 hlh ı.,~ 'S-Ol 
lJçUncU Stılt u l\letıınedln S>tıtu .. ı Uliğıi:ııl - Hll.~fl 1 I{,, ~ 
Kendi kendlnr 1000 kelime •ı<· .:t:retirt - • t'rıın~'"''.8 l(itııh 

Ktını.h ın•ndinı ı OU.ı Kelime ,,.. !S~retır.ı - 4 ltrııtııı!ti l(ttalı 

h.Mdi kcnıJlnr ı 000 kelime ''" oğreth·I - ln~1111.·t ı.ıtııtı 
\.ıocer; liamu~ - ... .\J.AH,\:ı1~ RlF 
fbyıı.1 rn• ht• - ~.-m.._n 
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SAHJBI : ASJM US Basıldıih ver . VAKJ'i ~1atbaa.:>1 

f.hmimi ~riyab idare eden Rr-fik Alımct Seve11ı:iı 

- !';'{) -

..,-an bir srfat olnrak kuı'ıamrlar: "Bey, çok kurna~ c:o
cmk çıktı . .Allah babasına bağışl2sııı ! l \~nimizi aldattı, 
hiç birimiz onu aldatam.aclık. Aşkolsur:! Brr.vo!'' Jeılcr. 

Bir isten kelepir <'ıkm~t<lıkça bizim Botkof gen~ 
talebenin lsmi - tüyünü bile kıpırdatmazdı. 

Pragda. baz1 Çel. ailelerini ziyaret etme i, bı mu.lıit
lerle tanısmak ve kendinden <laha medeni in;aıılar1n ha. 
yatını yakından teU,ik etmek maksadiylc de~ildi. Bu ce
miyetin fikri ve nhlii.hi menfaatleri onu alakadar etmc
dıkten maada, bu~lar onun indinde asıl maksadı o!nn ''ke. 
lepir", yani ya bir zi} afet veya diğerlerinin hesJbmn bir 
seyah~te irisebilmek icin geçilmesi lıizmı olan can !;ıkıcı 
mesafeler ,.c dayaııılmaz teYal~kuflardı. 

O, herhangi bir kadınla ( Arriere • peıu:" siz tanı -
wayı tn~a\Tvur edcmiyoı<iıt. Genç kızların hangi.inin ne 
ka1ar cihazı olduf1una dair bir cctn·l tutuyor ve bu hu. 
sust~ on•ı ba ka hicc b:r W"Y alakadar etmı "Ordu. Onun 
diğcrleriyl" olan mün::ıseb::.tını tayin eden menfnatti. D.t -
kavukluk, zemetrr.cl~. entrika çevirmek. ~izlicc ve sı:i. 
n iyetle ihbar etmek onun kn7.ancının vasıt.:larını te~kil 
ediyordu. 

Hatta milli ve kavmi semr>ati ve antiµatileri dahi ken
di F~hsi menfaatini temin etmek için kullnnırdı. B"· 
zan ·•batak" köylüsü, b<.zan da ''muhacir" sifath·lt" b•!'(.--ot~ 
defalar muhtelıf ~lav komitelerinin k<>selcrinc · el tıı:at
mıfjt• .. 

Ecnc.bilerın n'isafirpe:n erliği hakkında Bav Ganü11iln 
fıkrinc i., tir ak 'ed n ~enç ve heyecanlı talcıbc işte böyle bir 
şahıstı. 

Bay C~nüyc yaıanm3k için: 
- Bura.da kahvelerde \•akit geçiriri.7.. kimse bi?j cvi

rıP mica.fir olarak davet etmez! dedi 
1'alcbc!crdcn birı tahldmmiz bir tcbcssUmlc: 
- Seni nerde keyiflenmive bn-akmalarım istivorsun 

va: diye gene; tnlcbere atıldı.- · 
Anl~cıılan, bu c;oktanberi gooç ego~ karşı kalbinde 

btr n,tfrct bcf;liyordu: 

V .4 KIT 

Sinema İşleri 
T iirk Anonim Şirketi 

· ida.re .Meclisinden: 
Şirketimizin, hi!!SCdarlnr umum! 

heyeti lçtim:u adı surette 2i lklncı· 
teşrin 1941 tarihine rast.tayan Per. 

1 
şemoo günU ıı:uı.t 15 te ŞlrkcUmlzln 
merkez! olan Bcyo.;lunaa Ye~!l sokak· 
ta 15 numaralı do.ircde al>dcdlle<:ektir. 

Heyeti umum!yeye lştlt'Ook edecek 
hlsscdarhrın mallk oldukları hisse 
senctıcrlnl tarihi lçtimado.n bir hatta 
evvel Bcyoğlunda. Yeşil sokakta 15 
numaralı d~lreye tevdi ccll'rck mukf\· 
bılitıde makbuz almaları l!\zıındır. 

Ruzname Müzakeresi 

- :n -

1 

Çünkü 
"Bır Kafkas Romanı., doğrudan 

doğruya Gürcllcedcn tereUmc 
edilmiş Ur 

~ 
Bir K&fkas ronıanı, Kafkııı n ' 

nın, Kafkas ırkmın romanıdır 

<> 
Fiyau: 4U kunış 

SatL' yeri: Vakit Kitabevi 

" 

J AYIPLAR 
9;~ ~ncıılndc aldı~m ml"il: 7500 

ııumarıılr ehllyet vo muayene elli.danı 
nüfus tezkerem, kar.anç karnemi zayi 
f'ttim. Yenisini çıkaracağımdan eski· 
&inin hükmü yoktur. 

na.ıat KoprUbaoı Bc~ı.et F.Okalt 

Numara 5 t~ Ahctüllatlr oğlu :r\ec· 
mdttn ı-;nırc. (87691) 

Şirketimizin sa.bibi bulunduğu 165() 
numara.it tek ytık arab:uımın plAka.ıı . 

nı zayi etlik. Ycnisl.nl nlacağmıızdan 
aekiırinin hUkmli yoktur. 

Deft~rdnr Di>lnıml\ Umited Şir
ketı me:;ul mitdiirii ı nan ?\ıl.zrm 
Darn•n. (8'7682) 

• * • 
Eyüp nüfus mcmurlu&'Undan aldı· 

ğım nutus ltlı.ğıdım ile gyüp 11skcrlik 
§Ubesinden aldığım askerlik tezkere 
>ni :r.ayi ettim. Yenisini alacağnndan 
eskbinln hilkmll yoktur. 

Ödt'm~ Sa elektrik f ıetm~lnde 
clr.ktrik<'l memunı Ragıp Df'Tıtzel 
TeçeUüdü: 3ı2. (3763'..?) . "' . 

İngilizce l<OOU§Ur musınız? adlı ı;a 
zetenln ruhsat tezkeresini uı.yi ettim. 
Yenlhini alacağımdan eaklırinln hQk• 
nıU yoktur. 

Doktfli" Yah!\8 S.-rken. (87686) . ~ . 
İstanbul Mıntaka liman dairesinden 

rı.lmrş o1duğum 939/126 sicil No.lt 
tayfa tezkeremi zııyi ettim. YcnlSini 
alacağımdan eskisinin htikmü yoktur. 

Şileli Ra§it oğlu Salih. (37693) 

- Seni el ustünde mi taşımalarrnr istiyorsun? Nirin? 
Daha kapılaıınm C§İğinden içeri ayak basmad~n. ~ni 
holde l:vt-Şı!ıyan hızıuctci krza sataştığm i~in mi? Yohsa 
onlaı m yanınd~ mc~c kütüğii gibi sustuğun veya ahmak· 
c:a bo~bot1azlık ettiğin için mi? Yoksa yüzlerine karşı ken· 
<illerini 7..emettiğ"in için mi? Yahut •babanın iki gaytan 
<:arkı ve iki delık kırcçliği olduğu .halde. ebeveynlerini tes
hir ederek kızlarını kendine celbetmek maksadiylc, bir 
milyoner fabrikatörün oğlu olduğw1u veya babanın ge
mileri huluncluğ"Unu söyliyerek bir takım yalanlar atmak 
için mı? Seni rıed~n kolJarını açıp karşıltyacakJar? Sen 
kimsin? Onların nesisin? Misafirperverliğini kimin gözü· 
ne sokmak istiyorsun? Ve senin _ ibu misafirpen·erliğin 
nedir? BuJgarın. şenin altına yaglı hir döşekle, üstüne 
~üpheli b~r yorgan örtmesine mi misafirperverlik diyor
ı:.un? Afüı~ Wjkm:ı. bırakın şöyle budalaca. kend: kendini 
ınt>thctmeyi Arlık gözümüzü açmanın vakti geldi 7-<ınnc· 
di,•orum.,. 

· Tal~bC·lerdcn bıri onun sözünü k~serck: 
-:-fo ateı:: lcnmişsin be! Çekişecek zamanını ntt bul· 

dnıı ... Trun misaf1rimiz gelmişken? dedi. 
Bay G;ı.rıu ise: . 
- Bırak adnmr söylesin be! Para istemiyor ya! dfye 

berikini. su tipik burhanla teskin ct.mclc istedi. 
Para istemiy"r ya! Ne isterse söyliycbilir. l\'te isterse 

yapabilir! Yalnrz para istemesin: yalnız cebimize ve men
faat.leıimizc dokumn~m! Amma yalan söyliyece.lmüş: 
sôyl~in! Parn iste:niyor ya! 

Tc-sadüfcn <'Ik ııı şu ufa:< hMiseden m>nra w-kadaşça 
konuc..ma devam d•:mcdi. Hepsi su.stulaı·. Talebeler bi
rer, birer kalktµ gitmiye baçı .öıla.r. Bulgarlarde..rı ya.lruıı 
Bay Ganü ile ~ene «:!ebe kalrım;tr. 

Bunun da kalmr,sı bir maksada binaen i<ii. O, Bulgar 
gülyağı tüccarı ile şu ~düfl kaeylaŞmasrnda.n bir kete
pir <'Ikarmak istiyordu. Tenrere teJrerknınfş, ka~ 
bulmuştu. 

.Arlradaşlanmn ~ bir .... jlJ cAW'·....aılıt 

YOLi 
ile sabah, öğle ve akŞB 

Her _ycwcı.ten onm ı;iiııde üç defa muotaı:ı.ruıD 
Jit"lcrinlzi rırı;alııyınız 

İstanbul ikinci icra Memurluğundatı: 
D.: 93i/35-U 

r& " Bir borçtan dolayı mahcuz olup açık artırma ile para~e) 
karar verilen ve tamamına 8125 lira kıymet takdir oıunan ~ ı~ 
l~kArı Gazi mahallesinin Kuyumcu İrfan sokağında eski 5 \stili 
pafta. 669 ada 23 parsel No.ıı uhşap hanenin 490 .bi.Sse it.iti~~ 
: esinin açık artırmaya çıltarılmış ulup IS.11 941 tarihinden i ·ıtC' 
mesi hcrkesln görebilmesi için dıılre divanhanesine talil{ cdı 15 ' 
lJPŞiıu.llr. ırnsterılcı in 1111Jhnnı111cn luymrotln yüzde yedibuçult ~eri c 
ukçasr veyahut mllll bir banlmnm teminat mektubunu verıxıc ~ 
MUtero.kim vergller ile rllsum, dcll!ıllyc borçluya alt oıup ııı:ı G . 
tesviye cdılecckt!r. Yirmi ~nclılt taviz bcdc11 mU~teriye aittir.de 
k<.ndislne ihale olunan mUşterl derhal veya verilen mUhlet ıç!ft ı; t 
mez ise ihale lmrarı !cs!ıcdilır ve kendi.sinden cv\·el en yuı-st 

0ııll 
lunan kimse arzelmlş olduğu bedelle almağa razı olur.sa 
O da rnzı oımaz ye bulunmazsa hemen yedi gUn mUddeUo 0~dV1 
nlır. Her iki halde birinci ihale edilen mUşterl iki ihale atıl ın 
ve diğer :r.ar.:ırlardan m.- ·1tdUr. İhale farkı ve ı;cçen gilnlc:' ııı; 

ri ıne hUkme hacet kalmal~ızın dairece talısll olunur. l~bu gaY tıı ıı. 

den girilir. Bahçenin önU du\•arlıdır. İçinde kiraz, palmiye ~'\l ~ 
blnarun arkasında zemini bozuk çimento kaplı aralıklı bir ınıY 
!ağa git'ilcn bir kapı varoır. . ~~ 

ZEMİN KAT: Bahçeye mUtcnazır dört bruıamıı.l;la çıı>ılll sıı.C 
nlışap kapıdan girilen ıcmlnl mermer ılö~emcll taslık üzcriPc ıır' 
taşlıktan geçilen aralıkta mermer mııa musluk tıışlı aıaturlilluadfll 
radan merdiven all'mdaki mahalden taştıklı otlanm altındaki ~it 
tıu kuıım ktimUrlUktUr. Tcı§lıklnn bnsamııl;la inilen zemin\ ıııı 
ı,:.aph mermer bllezikll nıtındnki s:ıl"l'ıç kapa,'.tı olan ve sııbı ~\ 
şap tczgAh mermer musluk taşı maltız ocağı ve a.rkada.ld 6 

kapıyı mfi§tcmil mutfaktır. 

RlRiı-tct ht\T: Ah ;np mcrdh·cnle çıkılan bir sofa uzcr!JI~ 
ve dolabı bulunan kat"?ılıklı iki oda alaturka mermer taşlı bC ıt 

Çatı KATI: Ah,ap rn•'rdh·enle çıkılan bir sofa Uzcrlne sıı.b 
clJf· 

ÇATI ,"\LTI: Dört kUçUk oda ve diğer sabit iki dolap ,.sr ııoY 
Binada elektrik tesisatı olup dahilen ah~p aksam ynğll p 

kaU dö§cmclcrl kısmen dUTJüğUnU kaybctml§tir. ön ,.e yan e~ 
l<attaıı Jtlbaren bire:- şahlil§in varoır. Zemin kat pencereleri 0'~c 
lıdır, Yan cephe l<aplamo.st kısmen tdmlre muhtaçtır. umutn 
nıetre murabb:ıı olup bundıın 67,50 metresi bina geri !talan tı:ıll l~ 
artırmam 2S.11.!J41 tari.'"ılnc mliMdif Cuma günU saıı.t ıo d!Ul ı:ı.' 
İ!tanbul ildnct icra. dairesinde icra edilecektir. Artırma. bedeU-'ı;..4 
he..mmemenin yüzde 75 ini buJduğu takdirde ihale edilecekUr: tt 
en çok artıranm t:cnhhlldU b!Ud kalmak llzere artırma on gliJl 
ı-ck 8.12,941 Pnzartcs1 gUnll ı:ıynr saatte en çok artırana. !bale 

2004. No.lx icra ve iflAs kanununun 126 mcı maddesine tm-Iiks!lııill 
11.lacaklılar ile diğer nlo.kadıı.rlıı.rmm ve irtl!ak hakkı MbipJerl ·dd 
menkuldeki haklıırmı ve hususile faiz; ve mas:ui!e dair olan 1 ti 
rakı mUsbltelerlıe on be;, gt1n içinde icra dairesine bUdtrıJ1C1:1111 
Aksi .halde haltları tapu ıricıllerile Mblt olmadıkça aatrş t>ed 
ınasmdan hariç kalırlar. 

Ala.kadarlarınm l§bu maddri kıınuniycye göre hareket eylc:r 
ha fazla malumat almak ist.ıyenterln 937/3541 No.lı d08Ya$1 (S 
mUracaatıan ilft.n olu11UT. 

ı~tanbu) Belediyesi ilanla rı 
BA.liIUKÖY KAYMAKAMLIGINDA.N: 

Sahipsiz bir av köpeği. bulunmuştur. Sahibinin U!i glın ııır!'~ 
caatıa alnınd.ığı takdirde satılru::ağI HM olunur • 

Tahmin bedeli 
L, K. 

13105 0-0 

.. . .. 
llk teminatı 
J,. K. 

9 2 88 (Dıı.rlillceze Müessese.si içiıı atı.ıı&, 
(kuru fasulye, mercimek, kuru 
(nohut, kuru bamya ve bulgur. 

5514. 50 f13 69 lEeyoğlu ve Zührevi HutalıklBl' ,ı11ı1" 
( riıu Zeyncpltü.mil DoğumevtnJıl ) 
\İçin alınacak muhtcllf cins Y~ sC 

Tahmin bcdellcrilc ilk temlnnt•mikdarlıırı yukarda yazıl' ~~ 
• 40 ı 
cıalye salın alınmak üzere R)Tl nyrr 2rno numaralı l<anunun :z;s. 
elnln son ııkrasına. gure pnzarlıj'tn konulmuııtur. Şartnameleri ~ 
a.mclft.t MUdilrlUğU kaleminde görlilebllir. İhale 17.11.l>fl . P~oı&t 
sant 14 tc D\lmi EncUmendc yapııacnkUr. Taliplerin ilk ~ 
"eya mektuplan ve 04.1 yılına alt Ticaret Odası ve.slkalarile fll ( 
nyycn saatte Daimt EncUmende bulunmalan. 

VAK iT matbaa 
Kitap kısmıııı 

edip taıızim 

qenid8 

açmıştı 
Kitap, meanua, gazete 9asa'• 

. Tabiltt n1ımı:nn d\!P-İ iAleri allt'• 

Otel yapılmaya elveriŞ 
kirahk bina 

~ı*an caddE;SiDiı. oc a.~k>ıhe.r rermttc re\~ 
\ıadu ve :ıyılmhk bir binu 1."lnll•"trr. 

\ ' aktt ge~C't"°'• lıJl\r<'h.:an< !.in• mBmoaJll. 


