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isicümı1urumuz 
A ~il>odromu tesrif 
r ~ı.- ettiler ~ 
~~ 28 (\'o.kıt) Reisi-
~ ınuz Milll Şot' !smet hı.. 
,, ~n hipodromu teşrif ede
' it O§ularıru seyr tmlşlerdir. 
:tlhurumuz blıılerce seyirci 
ıi:ı"l tezahUrııUn ke.rş1lıı.n. 

~ L~Pa harbi tam 
"~ qır y;p• alma L 

~ ., 
harbi o.uyar 
\' a.zan : A3/ Af US 

J.t' ~ birinde Alımıııynclıın tay
tfl'.. _; ha\'alnnnrak lfüyiilc Dri-

~:ı.snıa inen Rc.<ı'in bu ı;a. 
;,ı;. ~ta c~ahatlnl nlçl.n yaptı. 

ıitttmı a 4 :l n 
Len norat l>nrnublıtadır; yn.Jmz bu 

, ,, ~ yalizm f}cfin:n İn;il
etı!•ıtler Bü~ iik Brjt.-.n~ a~·ı 
~ ek filnlnde dcğjlcH. Sa
~ ~. abluka edcrclt nç br. 

umıt ediyordu.0 dediği 
<hum lfanrnr.ı..c;ımiıf.d sö:r.. 
aniac;ıJn·or \'e im 6oziin 

liltlıon h'a.rp hnrclrntleri Ue 
bir ehemmiyet nlıyor. 

"SlYa. bütün -rnrbi \ 'C şimali 
'o \ e n~ı.::nbrı istin et,.. 

nra Unsya Uzerine niçin 
etti? Hnldkııten Sovyetler 

t 1J'tl .. 'U't!J; .A vrup:ıyı bol~e-
' '•ııı 1 •c<sinden kurtarmak için 

1 Şiddetle 
bombardıman 

edildi 
---0-

Rusların 
Muhasara hattını ynrmnk i~in 
ya.ptı':dan teşebbüs -znylatla 

neticelendi 
~ İn{;ilteıeyi istilil için 
~ · harekctit• eçmez<len --o--

k hudutlımnıla nus~;ıı. gi. • ~ -
t~ t,iipheli bir devlet İn kal. 1 s ~ o çy a 
it hllke b!l~ dığı i~in mi~ 
. ~tm:ı göre bu lhtbnal- B b J 

~kl.~ de do~ru dc6-ilcilr. nn- om ar ıman 
n3 anın istllfun olsa clsa 

u~ nıağliibiyctbırkn sonra ı 
Sencsinclc olablllrdf. Tec. 

~tı ümidin boııluj;."tınu gös. 1 
a:ııızıer Jmrbln ikinci se· 
aıtaınrmı bar.t.nnb:t"-3 bir 

~aline gctlrdt E~ılan 
~ tik h:ıt'bi ile Amerikn

lereye yardnn yollarını 
~~bbüsU b:ı)adı. 
, Ordularının Ru ya llıeri. 

ı.,"ı ta!lrrn:r.d:ın :ınlaı;dı. 

) .\tıantik hnrbl ile BüyUk 
'nrn aç bırn'kılnınsı ümidi 

ı"tır. llitler 1ngfltcrc ile 
\' nııtsmdııld harbin ı;olt u
~eğtne luı.naat getlrinM 
\' geniş t-0pnıklarım lst1lıl. , 
te burnlarda yetişen ilk 1 
1e harp bıyn..'1.ldarım im,._ 

k zaruretini duyrntıt>. 

~l'et ' 
~illı e bu nol:tadnn balalmca 
~ e \'ar:ılır: Almanya Uusya. 

lı ~laraı, nınğlüıı ct.sc bllc 
~ l\ t:tanyayı bir rnahledc is. 
~iı'~pa harbini ona crdirc

edildi 
Fiihrerin m>~umi karargahı, 

23 (A.A} - Alman ordulan bas 
kumandanlığının tebliği: .. 
Şark cephesinde yeni taarruz! 

muvaffakiyetler elde edilmiştir. 
İngilterenin etrafındaki sularda 
dün gece bombalarla t-rta tonaj
da iki ticaret gemisi ciddi hasa -
ra uğratılmıştır. Bunlardan bi -
rinin batmış olması muhtemel -
dir, 

lskoçyanm sınai müesselerine 
gündüz başka hava taarruzları 
yapılmıştır. 

Dün gece İngilterenin cenubu. 
şarki sahilindeki Ilınan bölgeleri 
rnuvaffakiyetle bom'bardıman e
dilmiştir. 
Şimali Afrikada Alman ve ltal 

ran teşkilleri cenub~arkiden ge 
len İngiliz kuvvetleriyle yaptık
ları muvaffaJdvctli muharebeler 
neticesinde 260 tank ve takriben 
200 zırhlı araba tahrib etmişler 
dir. (Devamt Sa. 4 sıi. 3 de) 

Lib~'atda. 1ngfüz t-Oı~ulıın bir 11i~r,lo 

Libya harbi 

inqiliz 
kıtaları 

ı. Bardlya 
Z· Kapazzo 
3 • Sldl Aziz'i 

Zaptettiler 

Bir kruvazör 
torpillendi 

Kahire, 23 ( A.A.) - Res 
menbildirildiğine göre, in -
giliz kıtaları Bardiyayı İfgal 
etmişlerdir. 

Kahire. 23 (A,A.) - Hint kı
taları Sidi Ömer Nuovoyı zatet. 
m!~lerdir. Burası Sidi Ömer:n 14 
kilometre kadar şimalinde bulun
maktndır. 

Kahire, !3 ( A,A.) - Libya 
meydan muharebesinin daha iki 
veya üç gün devam edeceği zan. 
ncdiliyor. Düşmanın tank itiba. 
riyle Q<>k mühim zayiatı vardır. 
Düşman anudane çarpışıyor, 

Amerika mamulatından tanklar 
muharebenin büyiik yükünü ü. 
zerlerine almışlardır. 

Umumiyet itibariyle bu mu
harebenin bariz vasfı, kraliyet 
ha va kuvvetlerinin . elde ettikleri 
muazmm hava hakimiyetidir. 

Londra. 2S (Radyo) - Knhi. 
rede neşredilen resmi tebliğ: 

Libya hududunda Ka.puzzo 
kalesiyle Gabut ve Sidi Rezek 
arasındaki müselleste büyük bir 
tank muharebesi cereyan etmek 
tedir. Mısır hududundaki Alman 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 del 

tlır. Bundan soıım A\TUpa 
bi l\syn ,.c Akdeniz tarafla. 
~: Yıpranma harbi sekline 

~ltı:A~:.~ ~:hs~~~s~ Mevsı·msı· 7- b~r haber 
~· \TUp:ı lıarbl on sene i 
~~ \'c Umvelt Amerlkadnn D • 

l' lıı ·,.'tereye yanlan için ıvanı ô.li, meclis tahkikatı 
\ ~ Otdu gönderm~ mecbu. 

ı,.~ İ(a.}acaktır.,, elemiş olmA· / b •t d d •• •• •• ı 
l~ ~tarzda bir düstlnceye o up l me en uşunu emez 
ıi'ıı ır. 1 

(Yazısı S üncüde) 

Moskov 
önünde 

24 saattir muharebeler 
en şiddetli safhaya 

girdi 
-<>-

Almanlar 
bazı 

ter ak kiler 
kaydettiler 

Almanlar 
Rostofa 
girdiler 

? 
a ? 

a 
? 

a 

K.apdanlar 
ası~ toroillendik

lerini anlatım orlar 
· "Donmuş simsiyah kesilmi
şim, Bulgarlar ayıltmak için 
·sabaha kadar uğraşmışlar,, 

Tor7nllenen geminin birinci 
sı'ivarisi Maks?ıt Şaşmazcr 

Tor-pillcnen geminin ikinci 
süoori3i Hayrıilkıh. Denizci 

Ayın 18 inde, Knrade.nizde Bulgar l ne gitmi§tir. Blr arkad&§UDIZ birinci 
karasuları içinde meçhtll blr denı.za.ı. kaptanla dUn sabah konuşmağa mu. 
t.Jnm e.ttığt torpille batan Yenice va. va.t..'ak olmu,,tur. Kaptan §UDlan 
purumuzdan kurtulan birinci sUvari 86ylemlştir: 

Maksut Şaşmazcrle ikinci sUvnri Hay - Ayın 18 inde Burga.zdan hareket 
nıllnh Denizci evvelki gün Bulgarls. ettik. Gemi boştu. Zira yUkllyeceği 
tandan hareketle hududumuzu geç. ı:nlz kAğıtıar Burgaza gelmemişti. Sa. 
mlşler ve dUn sabah da §ehrimlze hlll takiben ilerliyorduk. Saat Ui.81 
gelmişlerdir. sıralarında, tam VasUikoSUJl yanm 

BlrJııcl kaptruı, Maksut Şaşmazer, mil açık ve yarım mfl gerisinde lken, 
ArnavutköyUndc Arnavutköy deresi birdenbire 20 metre ilerde bir tor. 
sokağındaki ı numaralı evine lnmııı, pilin sllratle b!ze doğru geldlğ"inl gllr 
Hayrullah Denizci de Fatihteki evi dUm . (Devamı ~ ı1ncü sahifede ı 

Moskova, 23 (A.A)- Sovyet M •t v k·ı· p rt• G r 
g-ecc yarısı ~~!iği: . .. .aarı e 1 1 ve a 1 ene~ 
Kuvvetlenmız 22 sonteşrın gu ı 

nu bütün cephew boyunca dii? - Sekreter·ı An karaya do·· ndu·· 
manla çarpışmag.t devam etmış-
lerdir. 

Muharebeler, bilhassa Klin. 
Volokolamsk. Toula ve Don neh 
ri üı.erinde Rostov istikametin -
de çok şiddetli olmuştur. 

Moskova, 28 ( A,A) - Sovyet 
öğle tebliği: 

22 sontcşrin gecesi, kuvvetle· 
riıniz bUtün cephe boyunca dtiıı· 
mania c:.a.-pı~ağa devam etmiı; .. 
lerdir. 

JJ!oskova, ~3 (A,A) - Yirmi 
dört saattenberidir Moskova et
rafındaki muharebeler bilhassa 
şiddetli olmuştur. Klin önünde 
inadla hüküm sürüyor. V-0loko -
lamsk kesiminde, sol kanadda 
durdurulan Alman inkişafı, snğ 
kanadda Rusları püskürterek ile 
r~ geçmiştir. Moskova istikamc· 
tıne UZ9.nan yolu ele geçirntek i· 
c:in mücadele devam ediyor. 

.. Mo.<ıhrY.;a, 29 ( A.A) - Bugün 
ku pazar sabahı Moskova radyo 
sı.ı PraYda gazetesinin cephede -
kı muhabirine atfen sunları bil
dirmiştir: 

(Devamı Sa . • ~ siı. lı de) 

Bir müddettnbcri ~ehrimizde 
bulunan Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel ile Pat ti genel sekre -
teri Fikri Tu7.er, dün akşamki 
ekspres ile Ankaraya dönrüşler· 
dir. 

hakkında gaz.ete.lerin yazdığın • 
dan fazla maliimatı bulunmadı -
ğmı söylemiştiz. 

Sırbistanda 
l{endileri Haydarpaşa garın • 

da vali ve belediye reisi doktor 131 çete Öldiirlldl 
Lutfi Kırdar, İstanbul parti ida-
r~ heyeti baskanı Reşat Mimar- Sofya, 28 (AA..) - .Belgra.ttan 
oğlu, rektör Cemil Bilsel ve bi.ldirildiğlne göre Sırp hüldmıet 
sair Maarif ve parti erkanı tara kuvvetleri temizleme ıiare.kitp:ııa 
fmdan ~1ğı.ırlanmt5lardır. devam etmektedir. üç gün sUreu 

Maarif Vekili, Haydarpaşada ~detli muharebelerden sonra hı.ı 
teşyiine gelen bir muharririmize kümet krtalan Sa.va, Tuna, Mora. 
1starlbuldaki tetkiklerini bitire - va, Belgrat muraliııamı çetelenien 
rek parti genel sekreteri ile bir- ' temizlemiştir. Bu çarpışm.alarda 
likte Ankataya dönmek üzere 131 asi öldürü:lmüş 70 asi de esir 
bulunduğunu, İnkılap enstitüsü edilmiştir. · ' 

1 benim kö~ernj 
------ yazan hakkı tarak us 

karadenizdeki karanhk ·""\•~ilk b"lliıiindenberl lngilte· 
~le nı,rfllz harp gemilerinin 
~ altında yine İngiliz ti. 
~ l!ert ile besleniyordu. nu 
~~ıka bit.arafhk Jınnunu de. 

DUNKü LiK MACL-A 1 burf:"Uz'dan bo§ bir nnb:ı.rlıı. ayrılan yeıoloo vapurunun ~ karasu 
lrı.rındıı bir torpil tsabetile battığını öğrenmiştik. 12 ki§illk bir t&yf& kau. 
ı-osunun nasıl yanıp mah\'Olauğunu acıklı acıklı anlatan yazılar tUrk c1 

k!mnı derin tcessUre sUrUklemiıı, her yerde bir 6inlrllllk nöbeti aleşle.ınl§tir. tıı . ~n sonrn Amcrlluı.dan 
l~ gıda madd1!lerl ile harp 

ı .. ' tı\'e aletleri getimık lsi A· 
.~) ~et Ye harp gemileri

ı:'1~:ı or. Bu suretle serbest 
~1.ız harp gcmllerl i~e Ak. 

t~1ctı\'\•etıenen İngiliz donan. 
lıı" ~an donanme.sına karf;ı 

fııJiclyet kıwı.nıyor. Son 
)"ı "rlısırdan I..ibya üzerine 

tttiıı İngillz tn.nrnızunda bo 
~~ l'llürum bir rnl o~·n:ıılığı 

tlu ingilizlcrin gnrp çölünde 
~ arı bu taarruz ruurnffak 
~ ltaıyıuılar bu defa hem ' 
l~ hem Garp Trnbloc;ondan ı 
tı~ 1( olursn u.rtılc mihver 1 
ı~ tıln İngiliz donannınsım • 

11 
~n ~ıkarmn.k ı>roje.cıi ta• 1 

ltı ':r' düşmüc; olur ve orta : 
~ eııg liı or•lusu ba~kuman· 

i ~U~ifü ltu\ \·ctler'ınl önü. 
~h~· baharda İran ,.e Ka.f. 
t.~1'tb;ne göturcbllir. Ondan 
~ bı uuıtm:ık \'e Almanya 

F enerbahçe - Beşiktaş yarıda kaldı 

'-lil' r ;\'lpratma cephewl kur· . 
ı...-~~ lnı?iliz.lerin isi daha zi. 1 DüDkii Feıaer .. Betlka. ~ Mr ..... ı.e. 
'rıa..; ~ 

<.e- aıu ~ llaketnl ıwn GAhttt .;oruyo:ııGDIW) 
er--. 6 Aad -.ıuıemtade> ,. 

tUrk gemilerinin tUrk bayı akları, karadenizin ke.rşı kıyılarını -kan .. 
boyayan harp kar§lSında, bitaraflığın en samlm.1 bir tım.sall ole.rak dola_ 
ıııyorlnr. kendi dostlarını musab lnlan bir harp o,fctl önUndo içli bir insan 
yUreğinln en ncı UzUntUsUnU ciuynn bunle.rdrr. deniZ nakil vnsıtaıe.rımı 

tUrklyedcn götürmek için değıl, tUrklyeye getirmek lçl.n seter ediyor 
blzlm dosUuk gösterilerimiz kııradenlzln en tabll hırçınlıklarını bile yu 
muşaup insan bır hale getirmeye kAfi gelmesi icap ederken suçlu dU~. 
man teluıclerlne bile yapılması eniz görUlınlyen bir canavar darbesin 
bır arkadan vurma ihanetine ?.aten mııhdut olan bir tonajın me.sum par 
çalaırnı hedef alıp kurban vermek gerçekten umulmadık, beklenmedik bir 

faciadır. 

bunu kim, nasıl yapabiliyor? 
karadenizde tUrk bayrnğınm emniyetini sarsacak tecavüz elinı 

soğuk, karıı dalgalar arasından hangl maksat uzatıyor? bizi kı§kırtmıı.ı< 

l.stiyenler mi vardır? 

böyle bir hareket, medcnt memleketlerin inzibaUı ordularmdan bekle.. 
nemez; acaba serseri mııyinler gibl serseri de.nizııltılar da mı peyda oı. 

muştur? 

§lmdillk ke.radenlzin karanlığı içinden tek avutucu l§tk gemtnbl bir 
muclzcyle kurtulan birınel ve ikincl. sUvarllerlne bulgar komşularımızm 
göatcrdlğl insanca altıkadıın ibaret; asıl tccavllzlln mahiyetini, iaUkamc. 
tini e.nlı:ırnak Için hepimiz hUktlmeUn tahkik ile elde etmiş oıması lcaı 
e~n son malMıntJ almakta sabırsızlanıyoruz: tUrk dostluğunun sa.kin sn 
miyetfne torpllle ml\küfr.t verc.:ılt'r V" türk seyrüsefer eınniyetlne kıv -
lar kimdir ve n~ill? bUDu kcnul ~erly)e ve ~ileriyle tanımak ·ı 
yorus. 



- ,. 

.. Amerika· 
Japonya ile 
anlaşamıyor 

u 
-lltlıııtmlfllffllllıtın""""""""ıaMfUIAllHm~ııı1M1111ın nnıım "hlının11ınnıı11111lJttllll"'ftl1ıunıtı1HHl1""8 

Vntlngtoıı, U (A.A.) - Blrle§ik 
Amerika Hariciye nesareUnde, Ja • 
ponlarıa hiçbir ıınıa~ma yapılınadığ"ı 

l!Öylenlyor. 

''Keşfüz-zünii:n un 9eni bask.ısı: müeLlİ.fln ' ,, k 
asıl nüshası zegilleriıe biı li le 

Gıızııteciler tarafından 1.at1fsar e. 
dilen Lord HaUfaka. Japotılarm uz • 
t~ma taraftan görUn:lUklertııt ifa • 
kat nokta! na.zar ıhtil~mm ne pek 
haCl! ne de pek ağır olmadığını ba • 
yan ve mllzakerelerl faydalı kılmak 
Icin sUkQneU muhafaza etmenin en 
~yt çare olduğUnu U!ve eyl~tlr. 

Vücutlaıilc bUuıkkin övil.ndliğü
milz Türk ve is1fi.m filimlerl n.rasm· 
da, --fjal'ktn ve garpta- cserle
rinde11 en çok ı.stifö le olunan Kfı
tib Çeleb dir. Avrupndn en ziya.de 
Hacı Halifeden galat olarak "Hac: 
kalfa" diye §Öhret bulmr bu 
bUyllk Tilrk fil.mi, bilhassa on ye· 
ainci asrm ilim dllnyasmda en tn
şa all'nacalt mtlstesna btr sima.dır. 
.Macar filimi "'Vambcri" bile on· 
dan bnlısederken: "IUl.t..b Çelebi 
g!bi insanlar yetiştiren millete, 
mlltemeddin, müterakki deniUr .. ,. 
diye'rek hııyranhğmı gösterir. 

Yazan : Cemaleddin Server 

Çin bUyUk cıçlsl Hu.Cb.ln'in mtlztl. 
kerelere l§tlrllk ettiğı haberi V8§Uıg 
tonda Adeta heyecan doğurmuştur. 

Amerikalıların bazı mUsaadeler ver. 
meğe meyyal olduklan söyleniyorsa 
da. Hull ile müzakereler yapan dört 
diplomatın görU~ aonunda çehre • 
Jerlnden böyle bir ifade sezmek ika • 

S:ırk kilisi!< irfa.n haz"ne· 
Einin nltm anahtarı mahiyetinde 
olan "Ke§füz-zUnlin'', mUellifin 

bil olamamıştır. ı:ah~endlr ve lHl de İbrahim 
i'iıhakika. çın btıyUk elçisi. mnı:a.. Müteferrika tarııfmdan basılan ve 

kere 1<>nund3 pek naho, görnnuyor • , ınt·nccya tercllıne edilen methur 
du. Çlnden tavtzıer tstenllm~ olay. cihnn nüması gföl zaman geçtikçe 
dJ b:lyUk elçinin güler yllzlll görtın.. .ymeti artan eserlerden ve bizde 

Keşfüz.-zünün baskı jıeveti:r~!si Prol: 
Şerefüddin Y altkaya nın kutuphanesınde 

mlyeceği muhakkaktı. bibliyografyaya dair yaz·lıruş ki
ta.blE-nn en mühimlcrindenclir. 

Ç'.:ıln. Mançukonun Japonyaya bt Gerçi Katib Çelebiden önce veya ın1yen Çcleblnin müsvedde halin· 
ra.klmasını kabul etmlyeceğl de ilen 1 sonl'll b r çok kttablnr, rU:aleler de va.rıda bıraktığı eseri de Fatih
sürülUyor. Halbu~I Hull barı prtı,. ı vilcudc getirHmJş ve hu zevatın ço- te Ali Emin klltllbhanesinde Cıl
larla Mançukonun Japonyaya ter • ğundn.n sonra gelen Çelebi mel- nıllfilı Vel:liyyüddin Efend kita.!J-

1an arasında 1619 numara.da mah. kedJlebUeceği fikrindedir. hum, seleflerin.den ilham alarak 
Ha pte bulunduğu zaman "İlham·I fuzdur. "Keşfilz·zilnfın" feykalA.de 

Radyolin di' macunu 
sahipleri Necip ve Cemil 
Akz:.r KaTdeılerin peder. 
leri müteveffa BAY HÜ. 
SEYIN AVNi AKAR'ın 
vefatının kırkıncı günü. 
ne tesadüf eden 25 Teş
rinisani 941 yannki ıa1ı 
günü öğle namazını mü
teakip Beyazıt camii ıe
rif~de me~umun roh~ 
na itlıafen Mevludu Ne. 
bevi lrıraat e'.ürileccğin
den bilcümle ihvanı di
nin t""crifleri rica .olu. 

iliıhf ile esamt-l-kUtüb tahrlrfne rağbete mazhar olduğu cfhetle 
şürlt' olundu •. ,. diyerek bu muaz.- muhtelif zevat tarnfmdan ~eyiller 
zam hazineyi vUcude geUrmi:ıt r. yaptl.a.rak ikmal ve itmam•na C.:El· 

lışılm ~tır. Ona en önce zeyil ya -
Ondan evvel blr çok b!lgHere \'e zanlardan biri 1092 de 1stanbuldıı 

sayuı.rz mllelliflere ait malumat ve· vefat eden: Vişne zade Mehmet 1z· 
ren hiç bir eser hiç blr Jtitab, te- zeti efend d"'u- ki zeyli basılmamış. 
lif olunan bu nevi eserlerı ve mli· txr. Bu zatten sonra "Arabacılar 
cllülerl nln vefn.t tarlhler ni --o- şeyhi" denllen §eyh İbrah m ve on· 
nun gibi- alfabetik mnı.ya koyup da.n sonra 1217 de tsta.nbulda öleıı 
telif t:ırihlerıle biı'likte bablnrıru Hanif zade Ahmet Tehir efendiler 
ve fasıllarını ayn ayn göstcrm § de birer zeyil yazmmlardif. Vefatı 
değildir. {1858) e rastlayan Şeybul.fslAnı 

Eserin en bOyük meziyet ve \Ju- Arif Hikmet Bey de kendi el yaz:· 
suslyeti de buradadır. Muıı.zza.m bir siyle kıymetli bir zeyil vUcude ge 
ltltah kamU&U olan ibu eserde - tirmişt:.r ki; (c) harfinde nrh.a.yet 
Bul'Balı Tahir ve Ahmet Refik Bey bulan bu kmmm müsveddeleri dt> 
merhuml.a...""Ill e""..-aslı teUtlklerine ün:versito kütübhanesinln yıldu 
göre-- on beş bine ya.km .ldto.p ve kita.bları arasında bazinci hassa 
riaale ismi ıvardır. On bin kadar mUdllrü Hnlis Efendiye ait kiltüb
mücllif, ımnh~ \•e &fı.rlh adı bll- hanede sa.klrdır. 
dirilmiş, ve bll..zat !keneli~ de söy- Bunltı.rm en kıymetlisi, 1940 
ledlği gib"; "ÜQ yüzden ziyade fen martında h1.nal eden ~ esasen 

, dahi hurof tert't: ile mehalline Katib Çeleblnin mükemmel bir de· 

Paşanın "Esmli-i-MUelliftn ve 
esfıril·Mtı.s:ınnif"ın" isimli büyük bir 
hfüliyografisl daha vardır ki i.'Jliı.m
da.n zamanımızıı kadar gelen mu. 
elliflerin isinı ve ktinyelerJe eser • 
lerini tesbit eder. 

Katib Çclebinhı mtısveddeleıi a· 
rasında uzun zamandır yerine ko
nanuyan sekiz ııahffelik bir cks k 
tle bu kere "İsmail Efendi,, nin 
Maarif Vekü.leti tarafından sa.tın 
alman nfidide kltabtar: arasında ele 
geçml<J ve bu bUyınt noksa.n da bu 
suretle telA.fı edllmi§tlr. 

Butfuı "Keşf'Uz·Uflnfuı" un mU· 
ellif yaz~ı tızerlnden birinci cildi 
herkesin istifa.desine an:edi imiş 
bulunuyor. Eserin bundan evvelki 
.lk tabı, 1835 - 1858 ytlları a.nı.sm
da Alm:ın mUsteşriklerlnden profe
sör Glistnv FlUegel tarafmdBJJ ye· 
dl bllyi1k cilt tlzerlnde Almanyad" 
"Lô.yp:z:ig'' §ehr'nde lbasılmıştrr. Bağ 
dadlı "İbnl Nedim" in '~1hrlıstil-U· 
lUın' unu bastnıın da bu r.a.tt:Ir. Flile 
gelin bir asır önce lltineeye çevl· 
terek neşretlih'i mukaddem enin 
metni ve ttırkçesl "Ket(Uz-zUnün" 
un bugUnkU tabında on UdsahLCeyl 

işgal etmekte ve eserin bilylik 

.1 • ·~j t ı l"!" '•l" 
T l ~ 1 , i} (.. 

me;,.u.ul.l gcı.mes'nc, ManrlI VekA· 
Jeti ta.rı:ı.fmdan ~kll olunan "Keş
füz-zUnfln tabı heyeti" nln, bllhas· 
sa istim tetkkileri enstitüsü direk· 
törü kıymetli ô.l'.mlıniz p"'Ofesör Şe· 
rcfüdd;,n Ynltkcıyı:ı ba.şda olmak u. 
zore zemanun:-z "garltiya.t" müte -
hassı3larmm hocası olnn profcsl5r 
Kilisli Rif'e.t Bilge'nin çok emeği 
geçmiştir. Maarif Vekili ğl.ntn pek 
yerinde kararile iki ytldanberl m~r 
hum afüi.mc 1amail Saibln ilmi ri
VMet ve irşadı altında b"r dUzl'ye 
Çatışan heyetin derin vulmf ve lh· 
ti.sa.sa dayanan et.raflı a.ra§luma · 
\ariyle elde mevcut yazma \'e bas
ma ntishalıır ve mtlte:ıddit zeyille· 
rl gözden geç,zilmiş; mliell'f n el 
yazısı Uzer'nden mevcut nilshas! 
esas tutulmak, zcyillere ya.pılıı.n 
ilii.velerden fazlaları çı:kartılınak ve 
eksikleri tamamlanmak, zUMl ve 
yanlı.star dUzeltilınC"k ve Kıi.tib Çc!· 
lebin"n kendi el yazısında olmrynn 
ilaveler muhtelif i~retlerlc göste
rilerek aslmdan ayırt dilmek su
retile mllkmmcl bir tarzda hn.zII'· 
lanmıştır. 

Kıymetli ve sevimli Maarif Ve
kilm!z esere ~ ığı bir mukadde· 
mede bu yeni ba.skmm ilmi suret
te tertlb, tanzim ve tashih imm 
ır?uvaffaltryetle başaran mUtebah· 
bir filfntl.miz profesör Şerefüdd n':n 
ve ilstat K"lisll Rirat Bilge ile iltın 
ve faz'lette her dev'r icln ölmez 
bir örnek olan !&mail Saib Sen. 
cer'in mübarek namlnr:nı hürmet· 
le anmaktadır. 

üstat ŞerefU<ld!n tilrkçe. ve n
rapça olarak kaleme aldığı j1·l mu· 
kaddeme ile Katib Çelob'ni 'l lıa. 
~·atı, eserleri ve 'lmi 1?3hs'yct 1 hnk· 
kmda ya,..dığı on sahifelik diğ'!r 
dibace için aylarca uğraşmış h-ıttıl 
e.srl nUshada sJfa tla.r ve mevsuflar 
nras·ndaki mütabakat şartlarını 
b'lmiyor gibi görilnen mUell'! n C.: 
yazısivle teshil otunmuş hııtalnrm. 
da düzelterek yaz smm sonunca 
örnekler vermi~fr. Bunlardan bar: 
ka mükerrer haşiyeleri, bnşlta b:r 
kitaba a·t malümatm, d'ğer Mr le· 
taba mnl edilmesi ve ~ra.pça. b:r 
eserin zlihfılen tfirkçe. tür 'çenin 
de fnrsca g6streilmesi gibi mühim 
hataları geniş va.kuf'le tash h e~e
rek mlllf irfanonıza bUyUk ve unu
tulmnz h'zmet.Jerde bulunmuştur 

Nefts bir kA~ta fltl sUtun ilzP.· 
rine tertib olunan eser. beş yüı 
btiyilk sahifeden ibarettir. B~ ta
rafın, komılıuı allAıııe İtıma'l Sn
lbln ve Bağdatlı lsmail P~a mcr-

(Devam' J, iincude 

- Aman Meryem 
bnğirdı.. ·r 
Kapıdan ger erken b' ff.. 

mani olmasından d" a\'l ı 
mış bulunan Palla in ' 
esnada odadan ireri gird1

• 

nı <:ekmişti. Kardinatın 
vuTdu ve yardı Sooe.z cl 11 
t indeki !spnnvo'larla oda 
di. Kardinal henüz a''.s.~ rJll 
de duruyordu. Y ni ~ı:e ,t 
feklerini üzerine b:>Saltt1 

tince: 

naklolunmuş .. ,, tur. va.mı ve tıımanu .olan azfıyz ho-
nur. j Kfı.tib Çelebi geceli gUndUzlü yh- cam İsmail S n i p Sencer'iı~ \ mek..cı!z n (Ne sen, ne ben Ahmed! ===::....:==:..======== mi sene emek verip mcydıuıa g&- yarım asn dolduran BA· d 1 göremed k' demcktey z. 

\

-----------·· tlrdlği bu Cfleıi arapça yaznıışt.rr. yezid umwni kütubha.nesi m.UdUr 4 8 ememe J Ne demeU makalesinin eon frk-
V E C 1 z C:. L ER 1 Hattfı bu yüzden Abdullah Cevdc- lUğil zamanmdıı kendilerinde bulu- -----------..:: ras nda bası şeytanı işe kar~ış · 

tin hlmnıe-tile Tiltkiycye giren nan :lstnnbul basması bir "Keşfi.iz. Df1 mUtehasSTslanmıutan Bay olacak; şöyle ki nyni cUmle için 

- Ne yapı,•orsunuz. 
lerim .. diyabildi vUz e~ 
daha.. fa.kat son d0 fa bll 
ra: 

- tsa. Mervem . dı\ol 
danarak yere yığıldı. 

r ıa.a.r.; >1 l "Y.lttı PKIK 't' 'ıışı 1 Güstav Löbön bile onu Ara.b mtl· zünfın" nüsha.sının kenarına mUba- Fuad Kösernif'den r:'tı mt"ktubo hem demeli hem dememeli tnvslye. 
\·err hicri nrasmda göstermek gnf- rek ellerlle ilAve etmi.ş olduklat"J aldık: slncte bulunuyor. 

:(.. Bosvonı mutıarebeatnde S nctı Jetine dü.§er. B u yanlış hü- kitap isimleri v:e bunl.a.r:n ilmt kıy. "lii ne'den sonra fiil milsbct Bav K6se Raif''n hula var. lk: 

• İhtiyar Kardi'lal tanın 
yerinden yara alarak cıı 
mişti. 

• • * 
Rlşnr diyor: "Bir at ''erene kıranı. kUm, Çelebinin kendi §n.hsm:ı mal·- met ve mahiyetleri hakkında ver- veya menfi olarak mı getinlıneU" (ne) li cümlelerde fiilin mUsbet . ,.et 

Hay'.ltta P2k az cına . ~ 
ğım fe'1.ıı olsun,. h:ırl.slcr tı;ln o kadar sus olm:ıyıp d'ğer Türk illcmn.sınl! dikleri mühim mnlfunnttır ki dih? bahsine, zaman, mllna.ka.şeye hacet mi, men! mi olınası ltizımdır bah. 
kıyıneuı o'an tacin ehemmiyeti, me da teşm11 odilml., gibidir. Çünkü allfunemJ.zin son hayat yı:llann<'!tı 1 bıra.knıryaca.k surette .aşüı:lr bir 18. sinde bitirlt'iten verdiğimiz rn;sal n 
ğer bir attan a~ı lmlş! Acaba bu mizlde yet.lı en lJim ndnmlarmı zı:ı vUcnae getirllml~ olan bu kıymet- tikamet vcrmişdir. 1ki (ne) den birincisi yanlış dizllm'3ti. B z'ım de 
hnrbln sonundıı ne olacak! j btiytlk blr kısmm·n eserler', -bel- dar 'ZC~il de beynzn alınmış ve ka ~ ~nra fili henüz çoğumuz mll&bet bildiğimiz öyledir. :tki (ne) den 

• Ahalinin sUkQtu <kırallara tev· ki pek nz :istisruı ile- hep arap~a dir bilir Mearif Vekll mizin yaltm- 1 şekilde kullanır: (Ahmedi ne sen eonra gelen fiil menfi olur. eğer 
blhtir .. yl.."ll §lındlki muharebe.nin il. yazılmış ve bu gibi yan1~ltklar da do.n nlıikalarile eark eserleri kU. ne ben gördüık} deriz, fakat (ne) aralarına manaca bir kelime gurupu 

sız kalır. Fardinah ye1'.ısı 
dürmü~tü. Yedi~ de ceı 
clu. Paloviçini o f'"n· f ı 
eline d\i~tü. ö1d Urlildü l e-ıı 
tuvan Ferarvo katil oldıl • 

dcrleri ah:ıllnin snk1'.ltunn aldanma bundan ilcıi gclmJştir. Mn.a.mafi.t: ttlbhancmize mAl edilmiştir Bun- l lerden sonra araya bir söz grupu ~ibi girmişse... Yalnız biz şurada 
mal~! o zrunn.nlıl.r ilim dllin'n resmi 1i.:n Iardan 100.Şka son asır bibllyoğra.f- girecek olursa, fiil menfi söylenir 111ir hususiyet göstererek kaideyi 

kında verilen hü' U..ınde?dı ' · 
Pivemonte dt> i<1arn p(lı 

1 to'nun Seni<!rnı"n'de b:ış~ 
• B.obeçlcr demi§: ffBlr pirensip öili olması bu hususta funll ohnue ya mUtehaasıslarından olup eski Ne sen ne ben hasta Ahmedi o glln tama.mlam.ak i.stt'dik. Bu kelime gu. 

hUkilmsüz knlmaktansa bUUln koloni· sayılırsa da ~ ciddi sebep, Çele· jandarma dairesl lkinc· şube mil· odasınd:ı bulamadık, gihi. nıpu bızıın haüolunmuş gibi olur 
ler maavolBuıı... b"m!zin tedvin ettiği kitab :s mi::· dürl .. ğünde.n mütekait Bağdo.tlı !!;- 'Eskiden .. 'ne okumaya, ne yaz.. da arada bir söz ve ses fas lası bu· 

Şimdl de muhıı.rc~ llderlerlnde bu rinln yüzde doksan sek.izinin e.rap- mail r.a~a mer um da otuz acneillc ımaya hevesi olduğundan" denllebi- lunur B"z işte bu fasılayı da. yazı. 
zihn yet var! Allah encamını b-np ça olmasındandır. mUtemadI blr çal~ ve oraştır. l rm·ş; lAldn muallim 'Naci 7AJ1la.· "la bir kaı: nokta ile tems!J o1un-

di S'kara Moça pn,r('aısıı 
;füıiildü. ~ 

l{ardinahn ktı'"iTını 1;~, 
lan dirrer b;ri bir J ·n~s 
elini ktl\•br. ttı F'amneGY0· 
Ferdin aTld ile· a •1 ar1ırkeıı rl çevırs1n. Kli.tib Çelebinin evveın (b) ruı.r. ma semeresi olarak on binden z.i- nmda bile, menfi müsbete galeb~ mak şartlle ses gunıpu yerine a 

• Ta1leyran diyor: "Ke''ım adama f'ne sonra (d) harf"nc kadar tel'- ya.de mUelllf ve kitap l.smı iht va !;31maya başlanıışdı. Bundan dola. l.tyor bu fasıladan sonra da elim. 
bir yaban domuzunun ~;ıı 
tü ve oarralandı. Fer Ihsan buyrulmu§tu, halbuki onu k&_ tib ~ttiğl tik nUSha, Tônkap1 san· eden \nUkem.mel bir Cl'ICJ' vUcude Yidır ki "ne okumaya, ne yazmaya lenin menfi olacağmı söylüyoruz, 

dm knpmı,trr., diplomat ya feminizm }, Revan köşkü ı t; tü hnT]r"'n<!e getirm~tir ki kıymet ltibar:lc eli- lhe~esi olınadığmdan ... " ııekli mu. Zira bu fa.s lada, bir söz gurupu 
alcy'btandır, yıı.hut ailesi eolt konu 12059 numarada ke:pUıdrr. , • _ mizde mevcut. bulwıan kaynakların alim ~ ndan tercih edilmiudir. gibi, fül', fa.illerinden uzak~t.Ir-
§UYordu. aşağısını ikmal et.meğe ömru yet- en OOş·nda gelır. 1 BugUn ıse ğe~ bir çoğumuz çekin- mış oluyor. 

gözü önünde.... 
11 

NiYAZi ~ 
1' 

Bu bir erkek sesi değildi. Behçetin korkusu l" Hayır, h~yır, Vali o kadar korkunç bir inaan de. 
ğildi. Kendisine b-.ı canavarca harekette bulunmazdı 

Hülyasına devam etti: 
- Farzedelim kaçtım •. izimi belli e•anedim ve Is. 

tanbula ;gittim. Makbul-enin evi bomboş •. Başka insan 
lar işgal etmiş. "Ha, Makbule HanımlaTı mı sordunuz. 
Onlar buradan gideli çok oldu .• Nereye gittiklerini de 
bilmıyonız.,, Aman Yarabbi .• O vakit ne yapanın .. Onu 
nerede aTar, nerede bulurum .. 

Yalıud ... Of .. Bu daha korkunç, hepsinden, valinin 
ida metmesinden de feci.. Fakat dün~·n ba, olmıyacak 
şey değil •• Evet mademki İn"anız, mademki bizim için 
ölüm \'ar, kara bir lıaber, "Makbule sizlere ömür ... " 

Behçet-eter baımı~tı. Tüyleri diken diken olmuştu. 
Kel alda '"ma bir ses geldi: 

-1 k, tık.. 
Derin hayallerinden sıyrıldı. Kapıya vuruluyordu 

Kim olabilir<li bu saat'~e? Kendisini odada arayacak 
kiı:csesi yoktu ve böyle bir rama da o vakte kadar vu.
lrua gelmemi~ i. 

Kulak verdi. 
- Tık tık ..• 
Ve sonra derin bir sessizlik .. 
- Kim o .. diye seslendi .. SükUtu bozacak bir ce

vap alamadı. Fakat kapının çalındığı muhakkaktı. 
'alktı. Yanan şamdanı eline aldı. Kapının yanında bir 

daha seslendi: "Kim o ••• "'' 
Gene cevap yoktu. 
Ya..atÇa açt·. Şamdanı sağa, !Sola gezdirdi. K;mse. 

fer yok •. 
Şamdanı sofadaki orta masanın üstüne koyarak 

bitnik odalardan birine girdi. Burada da kimse yok. 

-12-

tu. Dt!arı çıktığı vakit mumun sönmüt olduğunu gör. 
dü. Fakat bu mum nasıl sönerdi. Bir taraftan rüzgar 
esmiyordu. O halde ne olmuştu?.. Behç~t korkak bir 
adam değildi. Fa.kat içine garip füphe ve ürpertiler 
gelmişti. Yoksa bir hırsız mı gelmi .'Li?. 

Bu dü üncelerle odasına girdi. Şamdandaki mu. 
mu yakmak için kibrit aradı, fakat onu da bulama
yınca: 

- Boşuboıuna evham yapıyorum... diye düıüne • 
'rek yatağına girmeğe hazırlandı. Karyolasının yanına 
geldi. Yorgam düzeltmek .için elini uzatb. 

Bu ne? .• Yatağının içinde bir insan yatıyor .. Hay
kırarak iki adım geri fırladı. Manasız olmakla, acaba 
başka bir odaya mı girdim, diye düşündü. Fakat bu 
katta ba,ka yatak oduı yoktu ki ... 

Kendini topladı. Yatağa giren madem ki bir in. 
sandı ve upuzun uzanmıı yatıvordu. Elbc .. te bir fena. 
lık yapmak için !!elmemişti. Belki o da bir yanlıtlıia 
kurban ~itmiıti? Tekrar yaklaştı Te-: • 

- Kimsin, ne arıyorsun burada? dedi. 
İşte şimdi yüreği çarpmağa baılallllfb. N cevıı.p 

alacaktı?. 
Gayet hafif bir aes cevap verdi: 
- Korkmayınız, yabancı değilim. 'I 

heyecanı biraz dindi. Yalnız şi :r. di merak etmişti. 
bancı olmıyan kim olabilirdi? Hem de kadın... ,&! 

- Peki, benim bildiğim insansan kendini tarı 4' 
Yatağın içindeki insan kımıldadı, doğruldu ·~ 

Behçc.'.in elinden tutmak istedi. Behçet, derhal keııd• 
geri attı: rl 

- Beni fazla üzmeden kendini tanıt... Herrı 
hakla bir batkasının yatağına giriyorsun?. e"' 

- Fakat ben sizin kaçtığınız kadar haze\m;f ~l'tri 
ğiniz bir insan değilim ki... ~ i\I' 

Kadın olduğunda fÜphe olmıyan bu insan, n ,, ~I 
çete biraz daha yaklaşmış ve güzel kokularım "çt1' ~ 
ğa ba"lamrttı. 1tk 

Behcet nefretle geri çekildi. Çünkü bu 
mutlaka paşanın tavsiye ettiği kadınlardan biriY~~J' 
kendiıine oyun yapıyorlardı. Evlenmeğe razı 0 ... ı1'İ 
yınca, işte böyle odasına kadın sokuyorlardı. ~ .... ,,, 
aldanır diye ..• Halbuki Behçeti hiç bir kadın a1 ~İ1'1 
mazdı. Bu arada ,unu da düşündü: Kendisine ,,. 
bir oyun ovnuyorlar. Baskın verip cürmü meşhut ~e' 
pacaklar ... Bundan sonra avıkla pirincin ta .. ını. ci•• 
ne, nasıl olurıa olsun bu kadından lrurtulmak laz:dl' 

Behçet, yatağın bir adım mesafesindeydi. ~_,;fi 
nm, aTa ııra ileri doğru ellerini uzattığı, etbiselese!Y 
lııtırb11"1"111dan anla"ılryordu. Ve bu hamlelerle dl'., 
çeti yakab.vamıvacağtm anlayınca kalktı. KarYolflffJ~ 
indi ve natnlsa Behçetin ellerine ya'>ışmtı.~a rnu";;.ıı; 
oldu. Behçet. kendini lrurtanna.k için ailkindi .. 
ndın öyle kolay kolay bırakacak gibi değil'"' . 

(Devamı oar) 
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VA.KIT 3 

şehri görmek 
sanaii 

E~~~·oo a·ını oo& IID ın: ~ ~ ~ oo n 1 ~~-~~~J 
Dlalll atkoşalarıl Mevsiınsiz bir ıhtıkara ılk buyuk sılle! ,. .. 

llJı aduıda yeni bir clcrgi çı· 
t fili• al ısı barın ılıl< bir sa
tı ır havası \'erdi. GU1.el 

~ ita, rııma",., 'l' onun kul. G b • ı • k b ·191 "') 
~a~ınaı. darnsmı kendine angan ır ıraya mu a l ~ 

haber Sa)~::rı:;,,bo;~~~~!::Iıl;~u;;k••~~~I~~ ~~~;lı~iı!!~:l;ı~r~:~,!;"~~~~::n~:~~ 

~k ı>cçenlerin ı;ehlr \O 

·ıı ~ 1 lcrlnc gösterd\klcri a. 1 Çı~ "te hah ı·s ,. n8 ıı·ra verdı· 
dil .,r '+q Qe bu ınccmu:ınm en orl· J 7 , 
:'~ fıd!r· lfatta mlimkün ol
d r t bır şelırl ynpnuılrt.:ı.n zj_ 

Refah vapurunun batmaırı hl}.d!sc. 
si üzerine lıUkfımetçe yapılan ve 
?dilli Müdafaa Vekili Saffet Arıkr.rı. 
la MUnakaıAt Vekili Cevdet Kerim 
Jnceda.yrnın vekillikten lııti!alarma. 
yol nc;an tahkikatın ne ııa.fhad!\ 01. 
duğu hcnUz resmen bUdlrilmemı,tır. ili"°'~ n~ri ı;onnc]• snruıtını 

c:iJ!l ır ı;ehrl gonnek tabiri 
A tiebUir. llntta hu isteği 
dl"~ 1~nlı 'c lııtldni s:ıynnlar 

ır. nir st'hrln ruhunu, cs
ctinj ) nrntac.:ı.l• lrnn et 

!ltrı C\"\'el bir :.;ehri minimi· 
~?i üstiıncle lıir tablo gibi 
~1en haz \c~n elem du,r. 
bıeıı gözlerdir. 

r 'ieye baktığı :ı:runan c. 
. a)ruı, gUzel lıir sey Ustü
ı;ı 1.aıruuı zc\ k \'c hayran· 

Yan ~ôzlcrl<" ne :rnpıla. 

~11 bu l'lcıni, bu hazzı hay. 
c..~~ıı. nefreti fizfyolojlli bir 
. ~ldlr. (ıoz.ün ~tı~"I uful•· 
~ll cyredcn lctiltiirdür. 

1 
ın~na terbiye ile-, telkin 
l!tilır. Güzel Cl ler ı:öre-

\ı !'ak elde edilir. 
ı! l'npa ı<elııinde idim.. Ili r 
~ta tMadiif ettim. Bu 

t t ronesan biiltürü için. 
'e nesir olmu lılr in. 

~rni ile, mimarisi ile, e· 
li, , o lmda.r hallıamur ol· 
~iı )iinmese hile teneffüs 
~ n ı;crlifc kahrı diinyn. 
b;l'ortJu. Andre Jiıl'ln ya.. 

lllnnndan biri olan bu 
t.· nıuncn eri Sin\' mima.n 
•ilde bulunan <rc]ıfrde gtin 

tt !ılleşiyor, hiddetleııt 
~u: .' ritlcr geçirhordu. 

ıç ıkıntı mı ke.5fcfme1' 
~ «>I lu. 
~ ~I ılcdi, bu Sl:ı' mimari. 
bı ... 
t\ t kUitUrün, bir csteti&-in 
,. ~Çllan \c clilnyn), l;a\Tn. 
b~~ık fakat hnzllruliide bir 

\ÜJı liııe glrin<'e insnn çirkin 
't, ıle ıztırnp cluynın.<ımı öğ-

~İr ı,'iizel midir? Çlrldn 
~nu mUpheın sözlerle ta
~ ~ o:.tur. Knçnm 1 tabir. 
'1u ~lim,, gibi mm lmrta. 
ı~li "ri bir şclırin gtizclllği· 
k . o 1 a m a z. Şe-

'(; hır iımeğe göre kurulan 
t·tllu ornel,lcr nkhn, mım. 

1 '1-~rübcnln, ilmin 5ehrl 
~nı birer ham ma.dtlc ha· 
~lQ sürdüğü mııb:emeler. 

~· ışık, göze hos gelme, 
~hu~ açlıırmı bir m7Jycti 
\~ li J.'ibi ltnpfa~ an mnnzn. 
t b ham m:ıcldcdir. 
~ ~lllnnn yc'klıno bile ı:C· 
~~ır l,!r scntezclir. Tcfcrrü
• ll IO{)a bir cizglclC'n faır.dı 

ile liıznn olan lm sent.c. 
• llk, bu sentezi göreeclı 

~ıılrnari, cdelıl~ nt, h~ttıi 
'tıı kında cdinilnıis fikirlc
t ır. I'nkat ı;e!ıircilik mev
~ a çıl\tığı znmo.n göz) eri. 

~1: fizl.\olo1ilt dirayeti sa
ta lr ~) ler ldnıh cillyor. 

Jtozlerimil bir Şehir le\· 
,,_1nıJ11 bir fotoğraf obj~•

tıı "<lh ileri gidcml~ or. llu· 
Şehri Aun:ıc-I•, şehri Jıls
hrı tllmmal< snnntına 

b·ıı. 'nr. Uize ynpılnl'ftk en 
it ~et bmı::L knlırsn bize 

~orU<;ünü ~elirmcldir. 

~ SADRI ERTEM 
I~ 
~ı-bakır Maarif 

Müdürü 
~ır maarif müdürlüı!'ti 
~ onulu muho.mr Talat 

)?°aman tayin olunmuş· 

,'----o--
~ik kaplıcaları 
i\ı-b 
~ akrıın Çcrmık kazası 
~nın işlt~!1mcsi !,)iyarba· 
~iı-~ıı.~ebbuslcr Turk Anr:· 
~olunmuştur. 

tlten seçmeler : 

'~t, ne<•m.i ;;.:;r ile, 
t,("Şrin..i <;fınicle 

a, ~ok cleğlldir ol kadar 
i deh etli bl r hız.d:ın ! 
Uııı bunu, 'nlitlyle, mühir 
~ bir müncc<'lmden: 

{'nni.; h:ıri',bisi bu miılkün 
çiınkii ~,ldızdnn ! 

fo~ re.f 

Anl.ıara. 23 (\'akıt) - Bugüıı 
kü at koşulan büyük sürprizler 
verdi. llk koşuda Ünal Yıldırım 
da Unal birinCi geldi ve ganyan 
140 kuruş verdi. 

2 inci koşuda: Ceylan q'ck bi
rinci. Sava 2 inci, Mercan 3 ün
cü, Ceylan tek ganyan bir lira -
ya mukabil 97 lira p!8l!e 145, 
140. 130 verdi. 

Üçüncü koşuda Karabiber lbi -
rinci, Ali Şah ikinci, Şcnkız Ü· 

çüncü geldiler. Ganyan 465,. pl~
se 125, 120, 515 .kuruş verdı. 

Dördüncü koşu Konca birinc.i 
Sipkap jkinci. Karanfil üçüncü 
geldiler. Ganyan 125, plase 200, 
225, 165 kuruş verdi. 
Beşinci koşu ŞehnaZ ile Şahin 

arıwmda. idi. Şehnaz birinci gel
di ve 125 kuruş verdi. 

Ccylin Karabiber çifte habisi 
bir lirava mukabil 1998 lira 
verdi. · 

Kapdanlar nası l tor pillen
diklerini anlatıyorl ar 

Yalnız dUnkU Vatnn arkadaşımı. 

zın Ankaradıın alıp neşretUği bır 

'habere göre ya hll.dlscnln muhakc. 
mest kendisine verilen divanı harp, 
yahut bunun tahkikatına memur 
alan heyet iki vekilin de isticvabına 
lUzwn göstermiş ve bundan da hU. 
kCımetin divanı aıı teşklllnc karıı.r 

verdiği şayiası çıkmış oıacaktır. Ge
ııe bu habere göre, divanı ft.11 Hlzuın 
görürse mecıtsten bazı teşrii nlasu. 
niyetlerin kaldırılmasını istlyecekUr. 

Blllndlği glbl htı.disedc alAkalı iki 
vekllliğtn iki eski vekili bugün mc. 
'bus oldukları fçin bunların vekillik 
Vnzlfelcrlne dokunan bir işten doln • 
yı maznun sıfatile istlcvaplan mu~ 
iaka mccllı;te bir mebusun ve 
teamwc bakılırsa Başvekilin -
tnkrinlc açılacak bir mü.zakcrcden (Baş tarafı ı ıncide; 

Torpil 40 mil sllraUc bareket eıttr 
Kendisini 20 metre gibi az bir ntCS..'\ 

fecre, glirdUğUmUz için kaçınmamıza 

lmktın yoktu. Torpili ı;örmemlzle be 
rabcr gemlnin kazanma. isabet et 
mesl blr oldu. O anda §lddetıc bir tn. 
t!JQ.k !~ittik. Geminin knznnı, gemi ıı., 

birlikte havaya. uçtu ve gemi bir da. 
kika gibi kısa bir zaman içinde 
battı. 

Torpili yediğimiz sırada ben ve ı. 

kinci kaptan Hayrullah, gemlniD köp. 
rUsUnde bulunuyorduk. İnfilak blzl 
15 metre kadar havaya ve bir o ka. 
dar da uzağa tırıııtlı. Denl.z oldukça 
ttrtmalıydı. Su buz gibi soğuktu. Ben 
~ıninln enkazından bir tahta parça 
smı elime geçirdim ve onrı. aanıarak 

yllzıneğe ba§ladmı. Benden başka sağ 
olarak imlan Haynıllah da gemiden 
kopan bir tahlisiye simidini ellne ge 
çirmiş. çabalıyordu. 

BlZden ba§kB kimsenin kurtulama.. 
m~ olmasının .s e b e b i tor. 
pillenmemlztn o. n t oluşu v e 
gcmtnln ç o k kısa bir zamanda 
batışıdır. İnfUflk eırasmd:ı. bava. 80e 

ğuk olduğundan bUtün mürettebat ı. 
sınmak lc;ln kazanın etra!m& •e üze. 

rlne toplanmıştı. Torpll de k&""'Zana 1. 
ıuıbet ettiğinden bunıann hepsi diri 

dlrJ yandılar. 
GözcUIUk eden İsmail b~tanı.ita 

bulunuyordu. Ha.san dayı da dUmcn • 
ch!ydl Bunlar da boğuldular. 

12 klıılllk mUrettebat böylece, Ka 
r l\dentzln karıı. sularına, gömUIUp 

(:itti. 
Su buz gibi olduğundıı.n, daha ~ 

y&de donarak öleblllrdlk. 1'~kat Bul . 
garlar Vaslllkostan fnfill\kı l§ltml.tıler 
Te Bulgar ba.hrtyelllcrl ne b:ılıkçılan 
ııandallarla yetişerek bizi kurtarmış. 

ıar. 

Ben donınu~ ve ıdmsiyllh kesllml 
şlm. Va.Uikoııta bizt sabaha kadar te. 
davf ettiler. Beni sunl tene!tUS ve dl. 
ğer ha~ketlerJe sabaha karşı ayılt 
tılar. Bulgarlardan çok iyi muamele 
g!irdUk. Bize konyak ve sıcak çay 
verdiler, Ertesi sabah da konııoloshn 
neye gönderdiler. 

Maksut Ş&§m&zcr, arkad~ımızm 

meçhul deni?Altısmı veya pire.cıkopu. 
nu görüp görmediği yolundaki sua
line (hayır) ceva.bını ftrmlşUr. 
~minin ikinci kaptanı Hayrullah 

da, llUvarlnln 8Ö%lertnl teylıl 

zah&t vermlfUr. 
eder L 

B<>nra verilecelt karara bağlıdır. 
Meclis böyle bir istek ileri sUrll. 

lUnce bir encUmcn ayınr, tahklkat 
lüzumu kabul olunduğu takdirde de 
ya. Tcşklla.tt Esasiye ile adliye en. 
cUmenlerlnl birlikte c;alıf1I11alt UZcre 
va.zlfelendlrir, yn.hut 5 - lli fıznlr 

husu81 bir encümen seçıır. 

Bu cooUnıcnin tahkikat nctlceııln. 
de Meclisi U'muml heyetine verece. 
ği mazb:ıta divanı ft.11 te~klline !Uzum 
gösterdiği, bu da :Meclisçe kabul e. 
dıldiği taltdlrdedtr ki dh•anı Ali tcş. 
kil olunur. 

Divanı ft.11 de yalnız vekillerle 
Devlet Ş'Qnısı ve Temyiz Mıı.bke. 

mesi ft.zasınm. bir de ba.§milddelu. 
mumlnln muhakemesi tçin teşkil o. 
lunablleoeğinden, eğer v~lyet böy. 
le yapmayı icap ederse o vakit dal.. 
re reisleri gibi yilksek dereceli me. 
muı:lar, vekillere ttıbi olarnk df. 
'V&nl Altye scvkolunablllrler, yokaa 
bunlar için nihayet divanı harpler. 
de sal!lhlyet değil, vazife mescleıc. 

rl olması hatıra gelebilir. 

Bu miltalcnl&rdan anl~tlrr ki An. 
karadan verilen bu b&l>er yanlıştır; 

olsa olsa şöyle denebilir: 

Suç üstünde yakalandı Bs.şvckil vekili bir mebwı aıfaUlc 

M.eclis tahklkat.ı açılmasını lılcıcllsten 
istem iye karar vcrmi§tlr. 

Hakikatin ne oldug-u elbette ya. 
ktnda anlaşılacaktır. Evvelki gece saat 23.30 da Ak 

bıyrk polis karakolunun depo o. 
dasına, pencereden atlamak su -
retiyle girip iki karyola demiri 
çalmağa muvaffak olan Mahir 
Topn.loğlu adında bir genç. ka · 
çnrken giirülmüş \'C ynkalanmış· 
tTr, 

Mahir, cürmümeşhut müdd<:i· 
umumiliğine verilmiştir. Muha · , 
kemesi. dün, İstanbul üçüncü ~c; 
liye ceza mahkemesinde yapıl -
mıştır. 

- Ya .. Demek öyle... Fakat 
gecenin bu zamanında burada 
ne arıyordunuz? 

Morgan sade bir lisanla: 
-Bu öldUrülen adam benim 

arkada,şıındı, dedi. Kendisini 
görme~c geliyorduk. İsmi Con 
Brayn'dir. Ve lx'n kendisini öl -
dürmedim. 

Komiserlerden birisi, Morgan· 
a dikkatle bakıyordu. 

Morgan bu alakayı semi. 
Ve birdenbire komisere dOJ1 

ru: 
- Merhaba. Benham, dedi. U

zun znmandır seni görmedim. 1$ 
ler nasıl? .• 

K001iser Benham güliimsedi: 
_ AksaJ11ınız hayro1sun mü • 

fcttiş, dedi. 
Mor;ı:an sözünü keserek: 
- şimdi artık bana .''~Ufet

tiş,, diya hitab ctmemelısın. de
di Simdi ben sadooc, Morgan'rm 
o esld ciinler geçti, 

Bu ~nada az önce Morgan'a 
sualler soran polis müfettişi a· 
raya girerek: 

- Ne oluyoruz, dedi. Sen bu 
delikanlıyı tanıyor musun Ben -
ham? · 

Benham biraz utangaç bir ta· 
vırla: 

- Nasıl tnnınuı.m efendim, de· 
di. Bu zat, Mister Morgnn'dır .. 
Bir vahitler müdüriyette mUf et· 
tiş idi. Bundan scııeleree evvel 
kendisiyle "Ukfild zehirleme va· 
kası .• diy~ anılan esrarengiz oir 
hadiseyi fakih ettik. Ve ben. i~· 
te o hfıdiseden sonra terfi et_. 
tim. 

Baro umumi heyeti 
Baro umumi heyeti BirincikA· 

nunun 6 rneı cumartesi gilnU sa.
at 14 de Birinci ağır re7.a salo
nunda toplanaroktır. 

Müzakere ruznameai: ı ) 1 dan 
raporun okunması. 2) 1942 yılı 
bü~inln tetkik ve tasdiki. 3) 
Müddetleri biten 5 t\za yerine 
aza seçimi. 4) tki ~tiyat ~z:a se
çimi. 5) İki mürakıp Uıyını. 

Kızınca çakıyı 
gözüne sapladı 
Beyazıtta kapan soka • 

ğında oturan Şükrü ile Samat
yada oturan Burhanettin, bir 
mes~leden dolayı kavga etmiş • 
lerdır: Kavga kızışınca Şükrü 
çakı ıle Burhancttini gözündeı1 
yaralamış, yakalanmıştır. 

. ' 
/ spangol dansözü 

Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

8 lngilizceden Çeviren : H. MU NI R -
Polis müfettişi bunun üzerine şıyordunuz? 

yutkunmağa. ba§l~ı. .· . . ;- Ha.yır.. Kendisini görmem 
_ Pek ila, dedı. :M~~ı 'Va ıçın be!_1ı buraya çağırmıştı. Ne 

ziyet böyledir. Bana nıçın daha den ~~dığını izah etmiyordu .• 
önce söylemedin? Geldıgımız zaman ölüsünü bul · 

Polis müfettişi de. Morıgan'ın duk. Onu ~elerden beri tamr
ismini hatırlama~ ~lamı:şt~. dnn. ~ıe~tcpte beraberdik. · 
Bir vakitler, resmı pohsın, bakı- - Ne ış yapardt? 
katen cesur, atılgan bir uzvu o- - İyi bilmiyorum. Bir hayli 
lan Morgan'm adınt duymayan scyah~t ediyordu. Doğrusunu :is 
yoktu tersenız, dün kendisinden mek -

Adeta özür diler gibi: . tup almamış olsaydım, İngiltere 
_ Öyleyse mesele d~~tı, ~e· d.e bulunduğunu bile bilmiyecek· 

di ... lt.,akat öğrenelim, sızı kım · tını. ~annederscm bir m~ şahsi 
vurdu Mister Morgnn 1 scrvetı Vardı. 

-Gayet güzel bir kadın .. Heın Bu söz üzerine polis müfettişi 
de iki defa.._ Fakat bereket ver odanın' etrafına manah gözlerle 
Sin kurşunlar, duvara sapl~~.. brıkmdı· 
ikisini de orada görcreksinız.. - Pek :ıer\'et sahibi bir ada • 
Kim olduğunu .bilmiyorum •. Con mm evine benzemiyor, dedi. 
Brayn'ı ben öldilnncdiğime ken· 
disini inandınnağa çalışıyor • Peter l\IoN!an. bundan son.-a 
dwn. Beni vurmn.ğa kalktı •• Y!l sözü daha fa;ıa uzatmıyarak po 
nmda Karlos isimli bir serserı iis müfettişine: 
vardı - Emrinire bazının, dedi. 
Moİ-gan gömleğini düğmeledi. Müfettiş, dolgun burnunu eli-

. Yeleğini ve ceketini giydi. Aya· le uğuşturarak: 
ğn kalktı. Ve polis müfettişe dö - Bana kalırsa, karnkôla ka· 
ncrck: dar gidip bit· ifadenizi alsak. de· 

- Garip hfidisc değil mi? di .• Sonra yaralarınızı da csash 
Polis mi.ifettişi: surette bir temizler ve sararlar .. 
- Evet. . Hem de pak garip.. -Baş üstüne 

(Masanm üzer indeki ölüyii göe· Polis müfettişi" bundan sonra 
tererek) onunla beraber mi <:.al.. memurlarına emirler Yerdi. Bil· 

yonnu:. ı.ilrAünJc:i, mm sza:-.lar c;.:ıyc"inıle 
l'ft ak, biraı ı:;edlmıiştlr. l~ğcr, lwrkıın:;:ugnını Juı.) b;;ı.liyorclu. 

hu ~tlbiri, bir len{ ay ewcl nlmı:J Hali>, gn~ckler çı~hl• ~ığlığa 
ols:l~·dık, ekme~dcr üstiinde bu luı- kryanıcti ı.op:ınyor, muhtekir <"3· 
dar uğm<omalı 1.onını.Jn ka:mı~ ::l· n.n nnnın k!ıfosını e-t.._i;ı·oock sld· 
~aktalı. dc:tli ıın:.:>r.tler bct.ib ordu. 

Jl'Jnncılar, kcıulHerine 'erilen Tabii • .. \rtl::r i!;indc yaşıyıın lıir 
clmıcklil< unlan eleyerek on çmnL ı.wmlcl.ct, elh-cttc şiıldctli lmnun. 
elan IJJr 1,;IJ\ al lıns un elde c<!iyor- lar ynp:n:ıM.ın çddnlr. Fnkat c!,h.u
Jn r ''e bunlan }Y.IStacılara, böre1', nın görUlmcmiş bir ı,.,yametlc ar· 
bakin.la yapa.nlııra ~hyorln.nnış. ıldıgı gü.ı:~rde hn kıyamet<! uyglln 

Anıa. bu dal.D.\'crc yiizUııtleıı, 1ml· tcdbirl~r de şarttır. 
ka da~rhlıı.n elane ;in kalitesi dli. Ncteidm, dılokli gazetelerde 
şüyormuş. fümin umurunda. linin. Meclise muhtd•irlc.;ıı hlnnunı (-;. 
ler, bir ~uval unu krrk liraya sah· tcycn Mr teltlif la~·ihn"ı \'l'ri!d:f:i
''orlar ya. Rnndan ötesi, kimin u· ni olmdıli, Geçhi!cn tccrii~lcrdeu 
murunda ':'.. ılcrs .ıılmdıi:'l, büfön iyi niyetlere 

Unılan ~al kııuın ! Kalltc~i dU. ra('llıen, devletin "idıletli tedbirle. 
t-iir, kıı.:1an! Eknıeği hamur bırak, re doğru yüriiclüğil anlnşılr;\or • 
odan J,azanl Diinynnm kendi l bi- Harp falültetl şUphl's!z bir mu. 

le diiııüp dıırurken, sen dolap çc· ibettir. F:ılcnt \"at:ı.n uğrunda. onn 
\irmi. shı; çok mu!.. da seve se\c kntlmıınz. Dn.rlık ı;e· 

Hemen iki sene var, ki piynsa. lceriz. Yırtılı, ynmnh p;ezeriz. Hli· 
mızdn. lhti'C..Ur nllimctleri, yer yer tün bunlarn yurt l~in, tarih 'e 
kendisini ~österiyor. Bü3iik kar- bayrnk için kntlandıb'lmıı.ı diişüne. 
lnrla giizlcri dönen \icdansızlnr, ce- rek b:ı<:ımm dimdik tutanz. Ama 
zay1 mühlmseıniyorltı.r. nmlıkeme. bUtUn bu dertler arn$mdn, bir <le 
Ye düı:ıncktcn relrlnmiyorlar. muhtddr .),)anının lıanımm em. 

\'irml beş bin lirn luızıı.nılıklan mesine kntl:ınnmnyız. J\luhtekirle 
bir kirU i t.en ötürü, yfnni beş Jl. \'llf.nn Jınlni arn.smdu. ne fark \"Ur~ 
miri• rıez.n), Se\'e se\"c, ~Ule oyna· 
ya wnliler. l'ine iht.lknm Afri~ ti. HAKKI SUHA GEZGiN 

L~ o1i J ~~ 
istan u sem ide 

cani nıyor 
D ün gece yağmurun insan 

yüzünü bir tel fırça gibi 
başlıya hn.5lıya, deli dolu sav
rulduğu bir saatte (sinema sa· 
atinde) İstanbul tarafının ibü • 
yük sOkaklanru akın akın a. 
hali ile dolmuş gördüm. 

Besbelli hafta sonunda. altı 
günlük çalışmanın verdiği yor 
gunhık kolayca çıktnl)·-0r. Si • 
nema, tiyatro, kahve, gazino, 
muhaklmk bir yere gidilecek .. 
Hiç olmazsa komşu ziyareti ... 

Faknt dün gece, benim gözü
me çarpan şey; bu koca şehrin 
İstanbul tarafında d&, halkı • 
mızı oyalayacak müesseselerin 
belirmiş olmasıydı •.• Gerçe 19-

Kayna r su ile haşlandı l 
Ortaköyde oturan Serkis oğlu 

Keğork, çalıştığı Kızılçelik fab
rikasında kaynar su ile dolu de· 
poya düşmüş, haşlanmıştrr. Ya 
ra.lı, Beyoğlu ha."lltahanesine kal
dınlrnıştır. 

Çocuk bah~ gibidir ne eker. 
sen onu biçer. 

Çocıık E.Yirgeme Kurumu 
Genel merkezi 

hassa ölüye, polis doktonı gelin
ce}·e kadar dokunulmamasını 
tenbih ediyordu. 

Sonra küçük kulübeden ayrıl· 
dılnr.. Uunbanın solgun ışığı, 
masa üzerine yüzü koyun serili 
olan J. B. nin cesedi üzerine vu
ruyordu 

Dışarİda hava sessiz ve bir az 
ııerindi. 

Bir saat kadar sonra. Petcr 
Morgan tekrar otomobiline atla
mış ve I..ondranın yolunu tut · 
muştu. 

Yolda otomobilin bir kö~n
de bulundurdukları ~onyaktan 
bir mikdar içti. Sonra şişeyi Her 
bi've \17.attı. 

Herbi de bir kaç yudum içtik
ten sonra, geniş bir: 

-Oh! Çekerek şişenin ağzını 
kapadı, Yerine koydu. 

Meraktan çatlıyordu: 

- Acaba, J. B. yi kim öldür
dü; dedi. Ve o kadın kimdi?. Ve 
sizi niçin vurmak istedi! 

Morgan: 
- Çok doğru söyledin, dedi. 

Bütün meseleyi üç kelimede hU· 
18.sa ettin,. Fakat şimdi bir az 
uyku çeksen daha iyi olacak .. 
Epey yoruldun sanırım.. Sordu· 
ğun suallerin cevabını yarın ve
ririz. Haydi bakalım . 

Herbi yakasını kaldU'dı. Az 
sonra derin bir uykuya daldı 
O kadar ki. Morgan otonıobilini 
Londra sokaklarına soktuğu hal 
de, o, hfilA uyuyordu. 

(Devamı oor) 

tnnbuldan, mesela, eski ve ka
labalrk bir "Şclızadebaşı., kalk 
tı ama, onun yerine sinem:ısı 
gazinosu, müzesi, lokantaları, 
yeni yeni kahve ve meydanları 
ile oldukça canlı bir Beyazıd 
semti kendini gösterdi. 

Keza bir az ~ağılara ine -
cek olursanız, meşhur tarihi 
Çenberlitaş çevresi boy boy a
partımanlan ve ho ·ca vakit 
geçirmeğe yarayacak bir kaç 
modern müessesesi ile başlı ba 
şına bir aydınlık muhit haline 
gelmiştir. 

Daha daha aşağılarda öte • 
denberi canlamnağa yUz' tut -
muş Ayasofya semtini ve bil 
hassa • geceleri de halkın isti
fadesine açı:k tutulduğu takdir 
de daha çok gözde büyüyece'k 
olan · Halkevi binasiyle Cağa· 
loğlu civarının · hayatiyetini 
saymadan geçemeyiz. 

Bütün bunlar, lstanbul ta~ 
fı halkını bir tutam revk için, 
metrelerce yol alarak şehrin 
ta öbür ucuna kadar taşınmak 
tan alıkoyuyor. 

Hele nakil darlığının son de· 
receyi bulmakta olduğu şu za
manlarda, ne büyük bir nimet 
yerine geçtiğini inkar ctmemer 
li ... 

HiKMET MUNIR 

Ttramvay otomobile 
çarptı 

581 sayılı tramvay arabası, 
Tepebaşından Galatasaraya gi • 
derken hemen önünde ve raylar 
üzerinde giden 2344 plaka nwna 
ralı taksiye çarpmıştır_ Çarpış -
maya sebeb taksinin birdenbire 
durmasıdır. Neticere taksinin 
arka tarafındaki sandık ezilmiş 
tir. 

--o-----

Kamyonla t~amvay 
çarpıştı 

Evvelki gece yarısı, vatman 
ömerin idaresindeki 123 savılı 
Mnçkn·Beyazrt arabası. vali ko
nağı ilerisindeki bir virajda 
3431 .sayıl~ şoför Süleymanm j. 
daresındekı kamyon ile çarpış 
mış, tramvay arabası zarar ~ilr 
miiştür. 

l_2_s_y_ıı _ev_v_eık_i_V_ak_ıı_ 
24. 11. 91i 

Tramvayların 
kifayetGizliği 

Alı:hğımız bir mektupta tram 
vnylarm hlfüyetsWiğinden dolayı 
görülen mUşkülattnn bahsedilerc'Jt 
Sırkotl Hnyrıyece Köprüden Arnn. 
YUtköyUne kadar iskelelere küçilk 
vapurlardan sabah ve akşam üçer 
posta işleWmesl rica c<'liliyo._-, 



4 

' · iuttüntı:ğii karşmmda ezilmişler-

• dir. Krnl"yet Karabinyer taburla. 
rmdan bizi kclırnmnnca dövi.işmilş
tilr. Bu te,bur mühlınmııt bittikten 
sonra d~mann yalın ktliçla hUcum 

('Bflrı: tarafı 1 inrfde) etm ~Ur. Taburun biltün mevcu .. 
Jarrn ımrbe doğru yol açmak te_, du ölmügtilr. Gel""e cephcsirıde, 20 
t~t,..,'islcri akim lrnlmıcıtır. Tanıt tontf'şrinde dUşmaıı:n şiddetli hü
knrıbı hn.?:!:mda. fjimdiden bir <'Umları CC!l:ıretlc tev!.if ve mUf. 
S"V söylc~1ck imkansızdı. Yalnız l'ezelcrimiz tarnfın<ian tard edil -
dürmanın la:.yıbmm !ngiliz!erin- lllietir. 
kine ni~hctlc çok fazla olduğu Düşman, al'nlarında yilksek rUL 
sö ·'cne!>ilır beli b!r subay bulunan t;ir çok ölil-

Uzun mandanberi deniz kuv_ Yti muhıırebc meydanında bırak • 
vet eri tarl'.fmdan nnl:ledilen mıştrr. Esir, ailüh ve milltimmat 
tankhrk. takviye ed;lcn Tolıru!{· fğtinrun 6Junmı:ştur. ... 
tnıd tn~iliz kuvvetleri Sidi Re_ Gondardn dUşnınn tayyareleri. 
zc:re kndar g-elcn BritanvalıJarla mUstahkem me.,.'klin hastanesine 
b!r!c'"me!c için bir ~ıkış hareketi teJ.:rnr ttıarruz etnıi.~!erdir. Ölü ve 
yanmı~hrdır. Bunlar cuma ~nü yaralı vnr6ır. 

A 
~b 

V~ K 1 !r 

o ryet 
t~b i~ın 

(Bas tarafı ı inrlde) 
(Baş tarafı 1 lnl"ide) Alınanlar M:Oskova oophcsinde 

Tobnılt'un kU§atma cephe:;ini Volokalaınsk ve Mojaik istika -
yarmak i~in Tobn.ık garnizonu - metlcrinda ve Tula'nın ccnupi 
nun tankların lıimayesir.de yap- garbi bölgesinde bazı terakkiler 
tığı kuvvetli teşebbüs!cr bu lm.. lmydotmeğc muvaffak olmuşlar
leyi muhasara eden .!tnlynn kuv dır. 
vctleri tarafından geri püskür - Bazı nolrtnlarda Sovyet kuv -
tütmüştür. vetleri yeni müdafaa hatiannn. 

Cereyan eden şiddetli hava mu çekilmişlerdir, Almn.n tankları 
hıı.rebelerinde dütman 25 tayya- ve piyada kuvvetleri tazyikleri • 
re kaybctmi§tir. ne devam etmektedirler. Pravda 

1300 mi~o~~l:I~~ bir 
kararname imzaladı 

\

0

a5ingf.on, 23 (A.A.) - Ruzvclt 
Amerikan doranmnsında karakol 
~cınisi olarak kullanrlmalc üzere 
4 O O gcm:nin in.<;ası Ye tadili i~in 
300 milyon dolar ııarfına mtlııande 
eden bi.r kararnrune imzn efmişt'r. 
Bunlar mayn tarayıcı ve denizaltı 
arayıcı gemilctidir. 

r nsız 
İşgal mıntakaları bom 

~arclunan edildi 

24. n · 1941 

Bir ilim hadis 
(Baş taraff C 

h 1 b .. vük kıt'::.diki um arın u. U u·fjıl 
rl, el yazıları ve ın e 1 b;t 
mUsveddderinden nınıanU •aı:fl~ 
f '"- ·n ın s~ e .,., paı-ça. ~sen ·1Ave e 
ttnc ayn bir kıymet 1 

tdlr. edf nf!ıf 
Kll.Ub Çlebinin rn ıı:ı 

hususunda bir kaç uıt vars' 
Tevntür derecesine c6.~ 

Tobruk'un 5 kilometre c~nubu Yeni ve UstUn tipteki avcı tay 
şarl;is!nde bulunan bir mevzii yarelerim"zden ml!rekkep bir t~ . 
znptetmiı-!crdir. Akşam üzeri kil. ~Un Malta U7.etin:le 40 kadat 

Bir İngiliz hava ü.ssilne kareı nın muhabirine göre Almanlar 
yapilan bir bava. tuarruzu neti - l{alinin • Moskova yolur.<la ka
CC!Jindo yerde bulunan bir kaç in·Klin'e yakla§makta ve Volo -
bombardıman tayyaresi tahrib kolamsk yolu uzunluğunca taz -

fkI · i ti d etm kt Londm, 28 CA.A.) - Hava ne-edilmiştir. Y erme na n evnnı e. ~. zarct.inln pnzn.r ak§nmı neşrettiği Şimali Afrika. muharebesi de- dirler. 

bur rivayet ve şahadete aoftll 
fndan" "Uttlmpam' ı:ıa ıışa~· 
den cnddcnin snğmcb ııdi blJ 
eldi" nln karçISlllda Jc~e!' 
tından olan ve bUyilk ,.,ıı 
nmdn yanan mektebin ı;slt rl 
ktlçUk hııtlrenin iç'nde dı-ette 
nin medfun bulunduğıt ~e,di 
len mUnfcrlt bir knbir, ~ 
rldir. Net~ Bu~n.lf ınJ-L: 
merhum dn, "Hadiy~bl ~jJ't 
ve "S!cill-i-0<-..mımi,, ~QJl!5~ 
menbala.rdaiı aldığı IJ1 cd~ 
za.nın bu te~türli kU'ı\" eYelJ 

ileri hareketi devam ediyordu. lngılız avcı tayynre5i ile mulıaı·e -
Rnpnzzo zaptcdildt beye tutu~mt:şlar, dj~ınanm altı 

Kalıi.c, 23 (A.A.) - lng~z or. tayyaresini ~ilııürmilşler, diğerleri. 

vam etme!•~edir. Şiddetli çarplt'· ı Daha cenubda Almanlar Nara tel.ıliğ: 
malar olmaktadır. nehrini geçmeğe t~Eilibüs eder - Bugiln av servisine mensup tay. 
narım. 23 (A.A.) - D. N. B. ör:.

1 
lerkçn nğrr zayiata uğramıŞ!ar _ ynrelerirniz !f.tnnlt Fmnsııdıı.ki he

rendlğino göre, bolııevlkl~r Lenin.. dır. Pravdanm muhabiri bu ke- <ieflcrc tnarruzlarma devam etm!ş. 
grad muhll.S.'.tra hattını yarmak ıi- simc"le rnuharelr...nin bütün gece !erdir. 

ta ş:ır!{ lmvvetkri umu.mi karn.rga- ni hasara ugratrntılnrd!r. 
hırrn teblI'n: 21-2.2 r.on~rlıı ge::csincle Ak-

lnrriliz v~ Alman :r.rrhlı kuvvet. de~:fe <lü.smnnın Uç bomba ve 
ler~ nrr..sındıı.ki bru;lıcıı tank muha- torpıl tayyaresi hn•p gemilerimiz 
rebccinln sı:klet ~er.:.Cezi gör.'Jnül"e tn.rnf:nda.n den:ze clüşUıiHmUatür. 
gl5re eimdi Sidi Rezegh c.İ\'~a ?oğtı Ak.d:n~de .1.nreltat yapan 
geçrai;tir, Bütiln cece durmayan ıki muhr1bım z dcn:,;Zaltı bombala. 
rnulınrcbe bu~in!;ü P"-Znr scba.hı rlle bir dilı.:ınan clelllZ3.lt.ısmı ba.tır 

ç:n 22 sontc~rlnde yeni blr te~ebb!ls devam ettiğini ilave etmektedir. Kale civa.rmda b1r fabri!tı:ı. bonı
te bulunmuıııardır. Tu!a civarında mdhim bir deği - bar<lırnan edilın1ş ve bombalar bi. 

Bin kadar bolacvlk Nevanın buz. şiklik olma.mm!ır. t:.a1nrm üzerinde patladı/;'? görill -

Ke"fUz-zUnün bnskt b r.ıl' ~~ ~i 
dn dikkat naz:ırma alt ~;,, 
nln buradaki mezarıntıı etı!ll U ~it 
fotcğrnfmı esere ilfı.\'C e~ 

Yll.!lgmd:ı zedelenen :ıı b 
run üzerindeki nrn.bca ~ ' • lan üzerinden geçerek mUt.oadcUt Almanlar Rostofa girdiler m~tür. 

noktalarda Alman movzllcrlne doğ. Mosl;ova, 23 ( A.A) - Kızıl Gravelincs c.lvanndn kaooldaki 
:ru nerlomcğe tc,şebbas otml2Ur. yıldız gazet~sinin husıısi muha .. dubalnrla djğer bazı hedefler miL da dc\'n.m c~mc-ktedir. mışlardır. 

n:rp dökUldUğilndcn ~c1ll 
hale gclml.1tir. Muhtcr 
Sere!Uddin Ynltkayııntn t 
~lde ettiğim bu metııJıl Di·v er cJıctten Yeni Zelanda :n.ır laımuör forıılflontll 

kuvvetleri luı,'lllıl~t.ülal'J istisnai Kııhil"c, 23 (A.A.> - lngiliz or. 
gU!fUJ:lcrc :-..ğm:?::ı dünl>ü cumarle· ta Ba~ hnva ku:"'·etlcri umunı: 
sı günü c::ıs hedeflerinden Sidi knrargiıhrnm tebl·ğ.i: 

Sovyotıerin §imdiye kadar yaptık. birinin bir haberine atfen T:ısa ralyöz ateşine tutulmuştur. 
!ları bUtlln çıkış tellCbbUsıeri gibi bu istihbara tajansı Almanlnun Av tayyarelcr"mlzden yedisi 
d:ı dllşınan için kanlı kayıplarla tar Rontofun cenub müdafna hatla- J:ayıpsa da bunlnrdnn birinin pllo-
dedllmlıJUr. rma girdiklerini ve şehrin sokak tu enğ ve .s:ılimtlir. 

eudur: 
Öliim büliln ios:ınbl'fl' 

Ömerln garbına doğru ilerlemeye 21-22 .sonteŞrio ~ecesi İngiliz 
dcvrun etmiçlcr ve S.idl Aziz ile hava kuvveUerlne mensup tayy~ 
Knpıızzo'yu silratle .z:ıptcylemi~ıer. :elerle donnnmayıı mensup tayyıı. 
dir. Bu kuvvetler garba Tr:g ~Kt-r r~ler orta Altden!zde bir ln-uva
puzzo yolu clv:u-m:ı doi:TU ileri ha. zör ''~ b~ :ınuhr;~ refak:ıtinde gi. 
rc!ı:ctlerine devam edece1tlerdir. d~n. bır. dilgmnn kafılesıne rns.1.gel

600 den !azla sovyct nıkeri Ne - larmda muharc.beler cereyan ct- ı 
Vanm buzları Uzerlndb knl:nlLJtır. Ge. tiğini bildirmektedir. Bu/g V. / 
ri luılnnları d:ı. çabucak gerl çCkll- Şlınendifcr istasyonunda bil - ar .i\. ra l 
mıııtır. ha82a ~ddetli çarpısmalar ol -

bir lrn.pıdır. ıçtiii 
ÖIUm blltün insruıJ.'lflll 

şnruptur. 

Aynı gUn , öğleden sonra. Sovyet. ma.ktad~ Hariciye Na.21nnı kabul 
ıcr topçuı:ınnın devamlı ate~!lc ye. .Moskova, ~9 ( ~.~) ::: Mos~o.. etti Sizi Saad6 

GÖTÜREN fU 
RANIZIN' REN~ 
ti a n-g i s'i d i 1 

y en! Zeynnd.alılar cum:ı.rnesf :ıltşn.- mışu.•rılir. 
mı Gambut'un cenup mevziine ka.. Atılıın bir torpil kruvazöre isa. 
dar rre:mi'"lcr ve oredıı Bardiyayı bet ederek gemide bi.lyük b;r ateş 
işgııl için bir milfrczc b:rakm, ... lnr- çıkarmış ve s!yah <lıınınn bwutiaı·ı 
rur. Bu müfrczen.'n Bardiyayı düş. h~ule geti:nıişlir. Oldukç·a biiyük 
mnndan tcm:zled"ği h:ı.ber ver.il - b.r ticaret vapL1run:ı muhtcmC'I 
mcktedir. <ilarak h:.r iı~aı,~ Rııydedilmiş ''e 

nı bir çıl<cv h:ı.zırııımışlıırdır. Boıııe- va, radyosu~un b!ld!rdıgıne ~ore SMya, 23 (A.A.) _ Kral Boris, 
vlklc~!n bUtUn sllll.hl:ı.rının yıırdımlle Vo.okolaınsK kesımınde vazıyet hariciye nazır:nr l:nbııl ederek 
Almnn mevzilerine y:ıkla,,m3ğa ça. _ ciddidir. Fakaıt Rus krtaları düş kondislle uz.un bir görU.smc yap. 
ır.emıQlnrdrr. Faknt pek bUyQk ve m:ı.nı her ne b~nsına olursa ol- t 

• :ıı d d - . 1 ruş ır. 
knnlı kayrplarlB pll.'Jkllrtuımn,t:ır. s~n ur Urm<lga azmetm1g er • ============= 
Bu mUnns:ı':>ctlc .Almanlar yUzlerce dir. 
esir nlmr~la.rdır. Sovyet radyosu di~ cihetten 

Bu hnrekf.ıt cereyan cderlten bom.bn grup!er: diğer gemilerin et. 
Hint krtnln S.!dl ômer Nuovoyu rafıru çovir.ıniştir. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
·-

zaptetm'5ler ve nüfuz sah:ılar.n: 22 sonteşr.ncıe Agostia'yc yapı. 
tcdr:ccn dµ.~nn mildnfna mevzile- I~ bir akın ~~~asında tayyar<.>lc
rln:n ce-rJerine Halfaya ve Sidi timiz blr gcmıyı bombardıman et. 
Ömer ı:ırasına kndar genj~lclru4 • m'çler ve gemfı:ıın iyice yana yn~
lerdir. • tığım görmüf.lerdir. Bir bmıkol 

Dill!Jllan"tl mukc.vemctıne rağ- gemisiyle 1Imr.ı:da buıuna:ı di~er 
men ii._rl h:ı.rc!{eUerine devam e. gemiler mltralybz ete~! nltma a. 
c'!c:: !c.t.ru';:tua İngiliz kttnlan ye- lm.mılltır. 
ni· en yi.izlcrce esir n~lıırılır. 21 sonteşrintl "202 Mnltkf tip! 
Bun'3rm yiizdc ellisi Almnn:lır. tayyareler Mrutaya yakla.şırltcn nv 

Alm:ı.n topı;usu, Len!ngra~m aske.. Do~et.z havzasında ~vyet m~ -
:r1 tcsl!lerlnl ve fıışc mcrkezlcrtnl kn.bıl t!lar:.uzJ.~ın bı: kaç ~ 
yeniden muvaffakıyetle bombardr • danberı musnıt bır ftekılde ınkı -
mnn etm~tfr Bombardrma.ndrın bl _ , ı:ıaf ettiğini bildirmektedir. Bir 
rnz sonra çıl;an YllllZ'tnlar Alman So~et 'birl!ği 35 ~ilomctre ka .. 
topı:usunun yaptığı bomb:ırdrma • dar ılerlemış \'e bır kaQ kasaba
nın tc~rll oldu!ııJnu !..sbat et:ııl~tlr, 1 yı istir?ad etmiştir. Sovyet tay

yarelen bu cephede bir kar; tnnk 
460 otomobil ve 37 top tabrib 
etmis!erdir. 

Tula kesiminde Rusiartn füi 
Bulmırisfanla TUrklve 

" arasmda demiryolu müna-

gün süren kanlı bir muharebe 
ııeticcsinc'le milhim bir mevzi o
lan ''B,. mevziini terkettikleri öğ 
renilmiştir. Bu muharebe esna • 
sında 14 Alman tankı ile 1000 
düşman subay ve eri muharc~ 
harici brrakılmıştır, 

B:>mb.rdmıan ve av tayyareleri tayynral::rimizle. k~ıln~I".jlıı.r ve 
nJ;a!;t~·1 uçır.<ık mn-cfle dü§mıın ccreynn eden muharebe r..ctices:ı:ı 
tıın• ·: • ..; zırhlı nrab:ılamuı. ve de bfr k~ düşman nvCI8l hasara 
modri.ü nalt"l vns:trumına taarruz uğratıinustır. 
edere-:: bunl:ın a...,~ surette ha.sara Diğer c'hetten impnrn.to'tluk ka 
uğrat.nu,.<U:ıt'd:r. rıı kuwetleri ile !;:.birliği yapan 

İtnlyruı t~bllğl tayynreler:ıruz dün L'bya. muhare 
nonın, 28 (A.A.) _ 1tnıyan or. besinin cereyan ettiği. bölgede mil 

dui:ı.:-: wnunü karnrgMm.:n {):g nu- hitn tanrruz hareketlerinde bulun 
mnrnlr tebliği: . mu~lard.T. Alndam cl:roana yolunda 

Diln liannı:ı.rltde, Tobrukta ve nlf:aktan uçmak Buretile tan•caıa. 
Mw•r Sircnclk hududu üzermdc ra. Z:l"hh a.rt?.b:ı.lnra ve motörlU va. 
bütüı cephed~ muhnrcbeler devam sıtaınrn ynpılan ta!tmı.z mu\'nffa 
etmişt·r. kıyetli neticeler vermir;ıtir. Yüzden 

kalatı baslamak ilzera • 
Sofya, 2f ( A.A) - Burada 

bildirildiğine göre Bulgaristnn i
le Türkiye arasında. demiryolu 
münnkalatı vakmda başlıyacnk -
tır. Bu Türkiveye deniz Avrupa 
sı memleketleri ile ticaret müna
sebetlerinin g-eçmesinden biiyUk 
kolayhkl~r verecektir. 

Bul~aristnn Türkiyeye demir -
yolu ile trrnsit hakkı verecek ve 
bu surçtle Türkive ile iyi müna. 
sebetlerlni idn:ne etmek arzusu • 
nun açık bir delilini gösterecek· 
tir. 

Tüme:ılcrlın.iz dli,.cw:ınm blltlln fa."!la kamyon, bir mütar sarnıçlı 
tc.nrruzlrmru lrolııylıı!tla püskilrt. krunyon tahrip edilm1jj ve bunların 
mu:.tir. D::~man vo.Iıiın z:ıyiata uğ- enkazı muhtelif no!ttalnrd:ı yolu 

ntm:ş';;rf. Ariete tUmeni, ron hnre. knpat.mrştır. E:ırsederne yolu üze deniz cennhmı h'mnye etmek !çin l 
b.:.t csila..bm.dn dil;-mn.nm 250 zırhlı r"nde ba.~ka ea.nııçlr lmmyonlnra hlç bir gayret sarfetmediği ı;örlil-
vasıtcs:aı t:ıhrip CtmJJUr. Bu.nıa.. da taarruz ve tnlııip cdilmistir. mektcclir. 

mı nrıı.smctı 65 silt.iılı nra.ba var. Bomb:ı.rdnnan tayyo.rel~rimiz Mairobi, 2.'J ( A.A.) - Askeri 
dır. B:.r lıaç yüz de ~ t.Lll!Dı:ştu. Deme ve G~zala bölge!erin:ie kumandanlık ve ln~iliz hava 

Almruı t.ilm::nlcri, !ngiliz zırhh muvas:ı.la vollarm:ı ve Birh<!.'"im' kuvvetleri karargahının 22 son_ 
b"rli'derine n~tr zr.ybt verdi~- de motörlİi nakil V!l!lıtaları top- tesrin mil'?terek tebliği: 
lcr ve rd yüz:ien fazla cll:ihlı m-a.. luJuklarma müessir n!rznlar yn - Tuna gölü doi{usunda I{ülka-
h.:ı. tnıırl!l ctmi;:krdir. P!lmı13tır. b2r ve F<.>rkaber'deki nıüstah. 

'C::erinıit"ı'·i k::zıl hn.c; i:iareti sa- Gn.mbut'da Cr. 42 tipinde bir kem düşman mevzilerine, 21 son 
r-....hnten r;örüncn ar·•eri Jınstanele. tayyare ile bir Heinkel 126 yar· teşrin t!Ünü şiddetle taaruz edil 
rl.m.bdcn biri d. :mırın tayyareler! de tahrib edilmiştir. miş ve ftalvanlar saat 15 de tes. 
tar:U.nı:Ian mt:~c.:ı.d:ilt dc!ıı mltral - Av tayyarelerimiz Junkers 88 lim olnıuı:lardır. 
yöz \'e bomba ntC.'"i.:ıe tutulmuş_ tipinde iki tayyare dUtürmürıJer Kara taarruz.larrmız t'enup 
tur. liıı.stnlnrda.n 25 J öl.:ınilg 35 f <lir. Ba.t:;ka hava mulıarehelcrin- Afrika hava kuvvetleriyle, krall. 
öc yaraln.nm;.5tır. d~ tir kaç Mc::...ersclınıit hac~rn yet hn \'a teşkilleri tnrafmdıuı 

s·rcnıı.!iin cebel köyleri dU.;ına - uğratı'ır.ışhr Bu lıareI.:etler ve kuvvetle himavc edilmiı:;tir. Ha. 
nm bava n1.nl<::rınn ma.nız knlnu8. ba~ka hareketler neticesinde 13 o 

2 
· 

- va kuvvetleri 2 ve l sontcşrın txr. B r knı: t.'J'u·~ ha.sara. uğr~ tavvarernizi rcri clö:ımcmir;;tir. günlerinde düsman mevzllerinı 
'br. Ölü ve ya.rqlı yo~ttur. İngiliz 1mwetıcr~nin mu\·n.ffnla· ~ddetle bomb::lamt§lardır. 

To!>ruk cephC""...ln~e lt:ıly:ın - Yctlerl 
'.Al:n:m !:uvvceer·, dil :ır::nm müte. I B'ııgn.zi nçıgmdn Brlı~ zırhlı .. Gondar yolu üzerinde bulunan 
nddit ııilablı u--...b:umu zemine mnda. bulunnn Röyter ı.ıj:ıns·nın diğer müstahkem mevzileri ne ta. 
mı!ıhm·l'ı~r ve mll.!lt.o.lıkcm me,•ki- ı muhıı~·;t bildiri~:or: 23 CA.A.) arruz icin sahayı acık bırnk. 
dcıı ç kına h~rc~ctlcri ya:r:>nn ciüş • 1-ıgılız l.."l'U\'ClZ5r f.lotillalnn, her maktadır. 
ma ıı c!ıemmiyotli z:ı:rmt verdlr _ gece diişmıınm s:ı.hilde!-ti mevzile • Doğu Afrikalı ve yerli vatan. 
ru.'..;'erdir. ı r..nc, erzak ve millı'.:.r..mnt depola. severlcrden mürekkep bir mfif-

Son ı;ünl~rdc'd a!'.l'a harc-~tı es. nnn nltı pusluk ~alvolar yağdır _ reze .s~babm ~lk saatlerind~ ~a:ry 
nna"'ldn, tnyya.r~ler miz ve i:ar'°ı 1 mağn devam ctm~l:lcdirlcr. nrazıs:nde ~illkabar tcEesı ıstı. 
ko:1l'tl:ı top.::.ı."lluz to,ye!:!ın 15 1n - Şarki Akdenizckki !kuvvetli fi!o k~etınde ~ıperl~~· ~gınn.kJar, 
gll z tnyy:::.rc::i ve Pav·-:ı. ı·ı.nenlnin orta Alrdcnizde yollnrn nezaret e. top ar ve mıt~alyo~ ~~alnrı~le 
k:ır .;I .koynIB b:ıt:ı.rl:ırr, d~ .. ma.-ım 1 den İngU:z deniz!lltılan ve hnf;f ı kU\'Vetle tahkım ed.ıl!fll!?tı,r. Müf. 
di~cr .i'.:.ı. tnyyn.rc-[,Üıi akvkr iç nde birliklcrile bera~cr blltUn Sirena- reze kollarmdan l:ıırı cetı_n mu. 
d~Jüımü~lcrciir. Tııyyr.?"clerlıniz. ik sahili uzunlugunca bclcc:Uik et. lıar.:?lı\?!erden sonra hedefıne va. 
<len cı.;:±:i "eri <1ön1en:.:ı:tir. mc~te ve generru Cunnbıgh:ım or- sıl olmu.~:;a d:ı, dii~nı:ın topçusu. 

Eil'cın:ı··, b<·:;lUndc nıü ıfcrit ola- dusu taı-nfrndan L'byndn yapılnn nun ateşi önünde cekilmeğe mec. 
rak h~e· .,t c<l~n b"r dU .nnn m:ı. ileri hareketi crıruısında :m.fh\·er bur kalmış, biraz sonra tekrar 
k:.J.ı.;li Jı:<;:u Alnı:ın ve lhİ,·n.:ı ıruv- ı kuvvetler:nın mi ı·:mma.t ve tot:vi. toplanmış ve yeni bir hücumla 
Yctl.ri tr.rafmdaıı J:c .. ı:.d.rm·'.} ve ye kıtnlnıı clmJ.l:ırını temin ey biitün mevzilerini zaptetmiştir. 
hticum:ı mnrm: l :ılın t .r. Yüz lm. 1 lemektcdi!". Muntazam kuvvetlerle vatan. 
dar z ralı otomobıl ve knmyon ~n- Cum-ı cl:"amı iki Yur.'·ers 88 ha SC'\'erJu ~cifü!ı 00ö"tüse muhare 
k:lım. tır. · ,.a l: rard. ktn.n solrn füoya ynkln. bel erde fevkrılfıd~ cesaret eöstrr. 

Bard ıı ı;inrılıl!Jc!tı h~·cı. t es • '"~k cln.ireler rlzrnc-Je b:l§lıınıL5 - mişlerdir. Taarruzumuz topçu / 
nnsmda b:r d" mnn deıLz cUztıtt·- '"rdu. Bundan bazı lıtırc!tetler olrı_ muz tarafından müessir surctte 
nwı~-ı yr.r..gın r~:ı.rılmı~ ve sah !ıl~ c::ığı q.nla.şılmış ise de ateş nçıldığı himave edilmiştir. 'l 
kn.y.:lı:tlarn otunr.a!:-c mecbl.lr edil. za.num ve deniz tnyya.rcleri hnrc - D~mnn 2aviatı hlc süphes,iz 
mi t:r. kete g~lnce gemilere ycltla.~amn. ~ok ağırdı". .Alman küllivetli e-1 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

1Dl2 lliRAl\UYE PLANJ 
KEŞİD!!:l.ER: ı Şab:ıt, 4 

31nyıs, 2 Af;"Usto , 2 tkln
clfcşrln tnr1hforlru1o 

ynpıJrr. 

DoJu AfrE-.n.da, 21 eontccr·n nmıl..ı.rdrr. Dür.m:ın cd: m~ı;ııl ol- sirler nrMmda vüksek rli.tb"de 
ô~leccn ı~nra ı:uE:~kr ve Ferka- ıfoğu için bize t.a.ırn·s edece vakit suba.vlar da vardır. Taarruzla. 
berüc-':i kuvvetlerimi"'! el bomb:ılnrı b'.:laınrunıı..l:tndm 1tıılyan filorn • rımrz!a Gonclar etrafındaki dü~ 
VP. :!.'l{;ü ne rnulıcrebeye devam et. nun ı:.detç:.e UstiinUViüoc rnğmen manı yıpratmağn devam cdiyo. 
~l,. ... i>e de d!:.;.ır:ınm ~1üUı;ş m;ır Llby~d:ıki 1ruiıv~r kı:vvctlerinin ' nız 1-.~~Loi;llı1llıl':~w.ı;.ı .. ~,:.:r.:,.,_ 

191% tmtAMtYEJ,EJU 
l adet 2000 Liralık == 2000.- Ura 
3 .. 1000 .. ""' scoo.- " 
2 • 750 .. - 1500.- .. 
3 .. 500 .. .- 1500.- .. 

10 " 250 .. = ~00.- • 
40 .. 100 .. = 4000.- • 
00 ,. 50 • Z> 2500.- .. 

200 .. 2~ c: t;OOO.- " 
200 • 10 = 2000.-

1 O ktnııftaa 9 'zu fena 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

~ ...... ......--~ 
Fena renkte bir pudro. 

yü:ünilze <MnkyaJlu• ve ,,., .......... r, .. 
çlrkJn bir manzara verir '• 
ve :ılz.l daha yaşlı goste
rlr. En uygun rengi bul
manın yc~Cıne çaresi. yu-' 
zünGıün bir tarafına bir ~ 
renk ve diğer tarafına , 
b:ı.şka renk pudra tecrübe ~; 
etmektir. Bu tccrüb"YI 
hemen bugun size para
m:t olarıık gonderllccc!c 
Toknlon pudrasının yeni 
ve cazip renklerlle yapı- .. 
nız. Bu yeni renkler, gn· .. 
yet modern ve Adetn ılh-

' :1 rlımlz bir ı;ciz mesnbesın
';~ de olan •Cromoscopeıt 
~ 1 maklnnslle k:ırıştırılmış· 

tır. Eu m:ıklna. renkleri 
kusursuz ve tam olarak 
teçcr Artık •Makyrıjlı• 
bir yuze tesndut edllml· 1, 
yc~cktır. Clld Ue lmtl~ç eden\'~~ 

1 
qlbl goruncn mükemmel bir Pı.:• 
dır. Toknlon pudruı, ckrcnı:ı ııJ 

1 ğ\i• ile bcrııt.IJ ve hususi tıır 
dairesinde k:mşurılmıştır. atı ,,, 
Yede rüı;r~rlı ve yağmurlu bit'~ 
vacln bile bütün gün sabit. _ _,.f,e 
Hcmıın bug(ln Toka.ton puıır .... dr 
tecr(ll)e ediniz Te teninl.zC ne ;J 
r~c~ bir güzellik temini ed~ 
goruııüz.) __, . 

:/1, ~ ~ 
-1-ST_A_N_B_U_L_' -B-E-LE_D_l;f,ı' V 

111111l!liıf11 K~!ş?.gı, ~ııl11111 ıll "'"""' .. ~· 
· ı Klik· Döliüşü 

- - o -- 1 
Bcyo:jlu l-!alt~ .::net12~ ~ 

1 Bu~ün ı ı d<'n ltJbareo S bUyl11t !~ 
blrde»t 

l - Bilyllk <l:n. -~ 
2 - Allbnb:ı mndistanaa (TUrl" • 
3 - SIUihşör KoçboylAr. 

5'on Zııferl. 



VAK 1 I 5 

Lik nıaçlaıı 
Hakemin kararına itiraz eden 
eşiktaŞlılar sahayı terkettiler 
er müsabakalarda Galatasaray 1. Spor, 

Vefa rakiplerini mağlup ettiler 

~)Or,; • ., bir akmmda Tak 
lerlııiıı topu kurtarmak 

t klan bir hamlede top 
'en bir n n dizlne çarptı. 

' bir düdUlde bunu ~ 
tec&iye etti. Talcaıimliler 
ler. Hakem pek ha.klJ o. 
~ dinlemedi. Ve lstan-

gou.ınu yaptı. 

ll<>nn Taksım oyun
izi güzel oynama. 

:o. Ve ounoan !t fade 
19.._btıbıpor devre eonunda 
~ yaptı. Ve dnre 1-2 

de\>rede lstanbuls1>0run 
\;devam etti. ·u inci da. 

~t UçtbcO, Vakur dör
"'Jan yaptılar ve mlisa

.... ~tiee ile 1-4 lstanbaL 
"-'tbt. le bitti. 

- Fenerbahee 

çrkardıjJ sllrat.li oymı ybtlnden 
çok iYi ve heyecanlı bir maç takim 
edecejimlı teklinde W. 

Hilcwnlar karşılıklı oluyor ve o. 
yun adeta gözle takip edllemlye. 
cek bir lilratle cereyan ediyordu 
Her iki tara! bu ırilrati Jdame et· 
tJrebilmek için bütün enerjısinl 
kullanıyordu. 

İlk fırsau Fenerliler kaçırdılar 
5 inci dakikada küçük Filtret1n a
vut çiqis ne kadar bliyük bir ma. 
baretle götlirerek geriye ortaladı. 
ğı top mlis3it vaziyette bulunan 
Esadın önline geleli iac de Eaa.dm 
ufak bir tereddildil mlldafllerin 
topu kapmasına ve fıru.tm k&ç
mas na sebep oldu. 

BeşJktn.şlılar buna 7 ncf clak1ka
da guıel bir cevap verdiler. Soldan 
ŞUlı:rü.nUn slirilkleyerek kale önU. 
ae ortaladığı top Hakkıdaıı. ibra. 
hime ve ondan da çok mllaa.t bir 
vaziyette bulunan Sabrıye reçti. 
Kale dibinde ve demarke vaziye
t!nde bulunan Sabri bu muhakkak 
golle neticelenebilecek puı aeele-
11 yUztıııden kafa ile kaleye hava. 
le etır.ek hatasına dlletll ve top da 
direğe çarparak dı~ çrktı Stop 
ederek ayakla kaleye yollamaaı Be 
fiktaşa muhakkak bir gol kasaııdı
rab lirdi. 

Bu tehlUteyi atlatan san-11.cL 
vertli!erin kenlllerine mahaua yer 
c!en ve kıBa paab oyunlarını tatbi
ke çalzttıkları ~rOJdtl. Ve yavae 
yavq da bu tarzda oynamaJanmn 
semeresı görUldU. 

BeşlktqWar kendi oyun tanla. 
nna uymayan bu ml:ıkabelc k~
.-.. -..ıw 9'111 a't•• Ve-..... 
dan istı:ade eden FenerUer hllıeum 
avantajın, el<I~ ettiler. 

UstUste bilhaaa. saf taraftan 
Küçük Fikret va.srtasile yapılan 
htlcumlarla Beşiktae kalesini teh. 
elit eden Fenerlller nihayet bu ça · 
hfmalarmm eemeree:ni 25 lnd da
kikada gördüler. Y.ne kilçtlk Fi.k. 
retiıı avut ~glsine kadar gGtllrtlp 
&eriye orta&ad!i!ı topa yetigen 1b. 
rahim müdafilerin de duraklama -
ımıdan ıetifade ederek yavag b!r 
vuru~la Fenerbahçcyi gal.p yu;yc. 
te gc.çiren golü yaptı. 

Bu ayı Be§Hrtqlılan harekete 
ıetlrcü. Ve bütün nrlıklarlle oy. 
naya.rak Fener Dleeini turike bq 
ladılar. Bu •ırada Şeref ve lbraı
lıim güsel birer fırsat Juıçırdılar. 
Fenerin yaptığı mukabil akmda 
Feyı r.in iWıumduı .Uade eden 
Melih ~ lle karşı k:arş-ya kal
dı ille de fazla beyecacda olacak 
topu dışarı atarak takımınt'l ple. 
btıBini '.tatilettireeek muhakkak 
aayıyı yapgmadı. 

Adeta acemice bir fut.bolcu tfpJ ha
linde idiler. 

Bu sırada oyunda bazt aertlı.k -
:er vuku buluyor ve her iki tarL t 
zaman zaman, birbirini hafif ter. 
tip okşaya.malt harekeUcrde bulu _ 
nuyo:lardı. 

J..>akikal:ır ila-ledlkçe her iki 
t.ara!ın artık son enerjisi ılc ça
J11tığt görülüyordu. Top iki kala 
ııra.smda k&l'§Jlıklı bir ıekllde teh
likeler yara.tarak gidip gel yordu. 
Sazan Betiktq kalesi mühim bir 
golden kurtuluyor, hazan Fener 
mUdafllen muhakkak gollere mani 
olarak kalelerini muhafaaa ecliyor. 

· lardı. .20 nci dalrUradan it.haren Fe 
ııerbahçenin aJunl&n daha tehlıke
U blr uckil almağa başladı. 

KUçlllr Fikretle .Melih tarafın
dan temadt ettirilen bu ak:nlnr 
Bcgiktq müdafileri ta.rafmdan bü. 
yU:k n:ü.,küliıtla bertaraf edil yor -
du Begiktagın arada sırada yap -
tıklan hücumlar ille muhacimleri. 
nın durgun oynamalen ytızlinden 

uetice verm.lyordu. 
30 uneu dakikada Be§iktaş mer

kezden ant bir hllcumda daha bu
lundu. Şlkrü.ııttıı müdafilerı geçe. 
:ek çektiği tüt direğe çarparalt 
kaleye girmek ibereyken Şerefin 
ofaayd vuiyetinde mlidabalesi ü
zerine hakem ofaayd verdi. 

Oywıu bitmesine 7 4aJdka ka
la. raJrtp oyuncuya aert bir earj 
yapan Hüaeyine hakem dlp.rı ~
maaıru bildirdi. 

H~eyfn sahadan çrkarken Hak
kı mani oldu ve ti.km oyuncula. 
l'Dldu. lü .,__ akrü sahayı 

terkett1. Hak.mı de bu vaziyette 
mutat seremoniyi yaparak Bcşik
taşı sabayı te-kctmc.inden dolayı 
hlikmen mağlup addederek &tattan 
ayrıldı. Maç da bu suretle sona 
erdi. 

DtGER MAÇLAB 

Şeref sta.dmda yapılan günün 
d:ğer maçlarında Galatasaray - SU. 
lt"ymaniyeyi 0--6, Vefa - Beyoğlu 
sporu 0-5 mağlüp etmlştit'. Bey. 
kozla Kasımpaşa arasmdalô maç 
çok s·kı olmuş ve ta.knnla.r salın.
dan 1-1 berabere aynlml!flardır. 

\'OLEYB3L KABŞDAŞMAi..AIU 

Eminönü halkevi tarafmdn:1 ter· 
tip edilen voleybol karplaşmalan. 
na dOn evin jimnastik salonunc'n 
devam edilmiş ve Tayfun - A .. -
ve, Kr.rtal - Kurtul\118, Kar.al B 
- Beyoğluspora, Beyoğluspor B 
- Mühend'se, Mühendis A - Cc-
llkkola galip gelmişlerdir. 

ücretsiz hakemler 
Nihat, Zeki, Cafer maçlarda 

hakem dancaldar 

Şahit olsaydı 

Vaktlle Erzu.rumdan 18tanbula 
gelmek için yola çrkan biri yolda 
soyulmu.5, atı, c'1bise"i '\e parası 
abunrş. Köylü lstanbu ıla miskin 
misk ·n dolaşır. n soyguncuyu ta. 
nmuş ve ya.kasma yap:qpnq. 'Mnh
kemcye gıtmi~ler. BU.kim sormuıı · 

- Peki bu ada.mm seni soydu
ğunn iki 'i&hidln var mı?. 

Köylil kndmm yüzüne bakmıs. 

bakmış da: 

- Kadı efendi, de~, bu nu.1 
sual. Yamında iki şah.idim olsaydı 
soyulur muydum hiç .. 

Bulmaca 
123456789 

, F . • ~-=c•ı 
2 il ii 1 il 
3 1 • 1 ı-ı 
4 l_• m _wl-1.._!_-ri 
s ı ı ı_ı _• 11 
e rJ aı ı ı 

~ ( IW __ l _____ .,_.l -: Cil 

9 / 1 ~ 
Soldan ll&fa: 

l - Klliae aeşi (S), 2 <3), 2 -
Göllln aksi (SJ, Bir batarya clnsl 
(4), S - Garez, 19.21 (5), f - Ol. 
maktan ıart slgasmın mUfret gaibi 
(4), ti - Kokulu su (7), 6 - HafU 
kızıl (7), 7 - 6 (4), 8 - Kazmak 
(5). şart slgası (3), 9 - .ADlayı, 

(f), yarın (3). 

Yukarıdan 8§alr: 

1 - Taf (1), uygun (2), 2 - 11L 
Yatı (8), hastalığa karft yapılan 

§ey (8), 3 - Ekmek (3), methur 
bılr sinema arttstlnin blrlnln tmıJ 

ti), ' - Şükrü Ganemin §&hueri 
lG), 1 - Ana.doluda blr kaza 1 -
İnleyen eeı (6), 7 - Deniz turam 
(8), 8 - Doldurmak <'>. nota (2), 
9 - Keder <•>-

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l~glınkü rad~ 
7.33 Hnf f parçalar, 1.46 Ajans, 

8.00 MULll< pro,,ca.mınuı. devamı, 8.15 

Evin s:ıati, 8.30 Mllzı!t programının 
80D kımu, 12.SS MUzik: Keman ve ud 

ile eaz eserleri, 12.45 Ajaruı, 18,00 
Muhtelit ı:ıa.rkılar, 13.30 Kan~ık prog 

mm, 18.03 Mllzilt: Radyo dana orkes 
trn.sı, 18.50 MUzilt ı;oasıı heyetı, 19.a'l 
t\.j:ıns, 19.A5 Serbest 10 dakika, 19.~ 

şarkı ve TUrkUler, 20.16 Radyo ga 
zetes.I, 20.45 Bir h ·~ tUrkUsU öğrc. 

ntyoruz. (Koyun), 21.00 Ziraat takvi
mi, 21.10 Hafif' şarkı ve tUrkUlcr, 
21.30 Temau: Kımgll alle.s!, 21.45 
Radyo senfoni orkestrası, 22.30 A,JaJa 
22.f5 Dans mllzlği. 

Çuval yapıcıuğı eksiltme iıanı 
Toprak mah8ulleri O i~i Umıım Müdürlüğün· 

den: 
1 - Bezi t~ekkUl tarat'lndan verilmek üzere be§ yUz bla 11A b r mlL 

yon raddr.sindc, jJt, k<>ndlr ,-eya pam ık ıpllğlne un ve m.Jsket çuvalı yap. 
tırıiacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında im ı c ı ccl< m'kdar yirmi bindir. 
8 - Ta.Upler!n cksUtmc gUn \'e atınden cvvol şimdiye kadar çııval-

cılıkla. mt!§glll olduklarına vo bu 1 t ) p:ı.ca < lt.\blllyet ve te~kUa.ta malik 
buluı1ı.luldnrına. dair ticaret ve sanay. oda'e.rm~ n ve lkıı. almaııı.n ıuu.. 

\•akkat teminat olarak beş bin filrk lı•a ı ı ofi ,·czneeine teslim He mak.. 
buz almaları veya bu mikd:ı.rı mckturıarı cıcvlet.ı;:" ita.bul edilmL• blr mlDi 
bankanın muvakkat teminat mektutııı temtn tmeıerl ve ekı ltme gUDO 
imAI ett!klerl blr çuv lı numune olar , getirme rl v b:ı günd n itibaren 
toprak mahsulleri ofisinin Ankara.da Umum MUdUrl ı< mubayaa ko:nlsyo
nunda ve latanbulda Sirkeci Liman ı nda. İltanb~l ub~ mU:Urlyettnde 
her Lsteyene verilmek üzere h zırlann ı bulunan artn:ımeye göre hareket 
ct.melcrl IAzundrr. 

• - Ekalltme ikinci maddede zikri geten rtnam d yamu old'lljtu 
tarzda, kapalı art wıuUyle ıcra edilecckUr. 

5 - Teklif mektuplan S.12.941 tarlhlne raaUayan çal'i:ımba gtlntı •
tıt 15 CI'! kadar Ankarada Umum MUdUrlUk mUbayaa kom;ayo:nuna, tst&n
bulda İstanbul §Ubeal mUdUrlUğUne makbuz mukab llnde te llm edil"lliş ol
malıdır. Teklif melttuplan mezldlr gUn ve .saatten evvel bildirilen mııkam.. 
tarda bulunaook tarzda iadeli taahhUt1U mektupla da g6nderlleblllr. 

6 - Talipler tckllfierlnl mUbUrlU bir zart lçlne koyacakl:ır, zarfın tl.. 

zertııe talm ve adreslerini yazacaklar, bu mUbllrlU zartı muvakkat temi· 
nata o.it makbuz veya b:ınka mektubu ve 2 inci mo.dı.\ de ya.zıu vesika Re 
birlikte başka bir zarfa vaz ve bu sam da temh r edecekler, dt::ı zarfın U.. 
zerlne yalnız tekU! mektubunun çuY&I lmll t,ıne alt olduğunu işaret eytL 
yccekıerdlr. Teklif mektuplarına, prtnamenln tamamen okunup kabul e
dildiği yazılmaltla beraber, tmllltm ıuue, kendir veya pamuk 1p1iğlle ye.. 
pılacagına g6rc teklif olunan tiyatm hem yazı ve hem rakkamla açık ola.. 
rak derci H'u:ımdır. Mektuplarda hlk ve alllDtl olmıyacaktır. 

7 - ıııaıe umum mlldilrlllkçe yapılacak ve tekUf mektuplannm açıl 

ması için kararlll§tınıan gllnden itibaren nihayet on giln içinde tekuti 
bul edilene keyfiyet iadeli taabhl1Ul1 bir mektupla teb'~ olunacaktır. U
mum 11'.UdUrlllk ihaleyi yapıp yapma.nıakta tamamen llCl" stt r. Teklif l"ll· 
bipleri ibate ıı;ın muayyen mtıddet zarfında teklltlerindcn dönemezler. 

(10251) 

-·-·-· 
Devlet Deniz Yollan işletme 

Müdürlüğü IJanlan 
Umum 

24 lkinciteşrinden 30 iki nciteşrine kadar muhte· 
lif hatlara kalkacak va purlarm isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar 

Karadeniz hattına Pazartes! 11 de {Tan), perrembe ıı> de (Kara(le. 

niz) Galata nhtnnından. 
Not: 17.ll.IHl den ltlba.rc:ı Karadeniz yolu ta.rlfe
lerl değ'fmlııtır. Yen!den tanzim olunan kıt tarife. 
ıertne giSre postalar pazartesi ve perşembe g1lnlert 
lsta.nbuldan saat ıs de ka.'kacaklar ve Slnoba kL. 
dar yalmZ pdtb ve Sinoptan Bopsya lta:i:ı.r ,an. 
<tllZ ve gece •711 yapacaklardır. D6:ıu,te de &)'Dl 

§9ktlde seyir )'&pılacaktrr. 
Bartın hattına - Çarşamba. ıs de (Ana.farta), cumartıeırt 18 de (Qa

nakkale). Rlr'keci nbtnnından. 
Not: (Bartrn yolu postnıa.n evvelce olJuğu gibi ta. 
tanbuldan çıı.11amb:ı ve cuına.rtesl gUnlerl olmak L 
zere Uftada lld po9ta olarak devam edecekUr). 

tzmıt nattma - Per,embe 8 de (Ulgen). Tophane rıhtımmdan. <lf'· 
arı &bin kadar haftada bir posta yapılacaktır.) 

Mudanya hıı.ttma - Pazarteat, sah t,&O de çarpmba, per§embe, ouma 
16.00 d& {Sus). Cumarteaı 14.00 de (Trak). Puar 
9 l50 de (Sus). Galata nhtımmdan. 

Bandırma hattmıı. - Pasarte.l. çarp.mba ve cuma 8 de (Trak). o.lata 
rdıtrmmdan. Ayrıca ÇUl&Dlba ve cumartea 20 00 
de (Menin ve Saadet). Tophane nhtmım.daa. 

Karabiga hattına - Sair ve c11ma 19 da (Senar). Top)l&ne nhtmml.. 
dan. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Bartm). Tophane nhtımmdan. 
Ayvalık battma - Çarpmb& 12 de '(Bura), cumartesi 12 de (Ker. 

sln). Strkecl nhtmımd&n. 
tzmlr birinci aQrat - Pazar ıe da (lzmlr). Galata nhtımmda.n. 
tzmır tklDCI eUmt - Peflembe ıs de (Kadet> Galata nhtımmdar. 

NOT: Vapur seferteri bakkmda her U1rU1 malGm.at apiıda telefon D11· 

maralan yazıh aceatelerimlzd• fStrenllebDlr: 
Galata baş acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum KQdürlO.ğtl 

42362 
blnası alt.alda _,_,.., bL 

Galata Şube aoeııteıtıt - a.ıata nhtımı, Kaltak& Uman ·-
ııaın altında. 

Slrltec! ube acent ğt - 8lltrecl, J'olea aJcıım 

( İstanbul Belediyesi ilanları 

bk Tem. 

19,35 

40131 
22140 

(10281) 

] 
'alı ve en mUhim ma~ 

&aman atat baştanba. 
bulunuyordu. Tr bUn -

halk aabll'8ızlanıyor 

·!Un bir an evvel ıaha
lc;in tezahttnıt yapıyor. 

)'~ ta:aftarlarmm alkışla. 
laat ıs de ıahaya cı
ıu tekilde dizildiler. 

: Mehmet AH - Fey· 

Oyun bundan I01l!"a daha fulıı 
Befiktatm ba&kım altında ve Fe. 
nerb:'l.hce nmtf 11\haaında cereyana 
b&Şlaı:!ı. Bu sıraaa Beşikta.,ltlarm 
"l8ğdan yaptıkları bir hilcwnda top 
ant <':aralı: 10la geçti. Şeref bomba 
cibl bil' şiltle bunu kaleye ~ndel'
di. Hakem ofr.ayd vaziyetinde )'8. 

pılan bu ayıyt saymadı. Ve devre 
0-1 ll'cnerirı galibiyetlte 80D& 

erdi. 

Duydufumusa söre. beden terbi
yesi İıttanbul ~lge direktörii Feri. 
dun Dirimtckin verdiğin beyenat 1------------ 200,00 15,00 

Ab&rayda lnebey müallulDtn '11r7altl Ha.. 
aanpap ve Koçlbey eokaklannda 6S DCtt adada 
'2,16 metre murabbaı ahali &l'llll, 
Fatlhte Şeh RMDd maba11eaiAill Yu.uf ZI)'& a. 
kafmA1a 78 noQ adada 154,88 metN murabbaı .... 

' lllenıdah, Htiseyfn, (' .ı. 
~ Bakla, tbratJm, ıe. 

li'tııl"li>elıçt!'Din merlres. 
Seri bir hücumla bııı. 

tıılar her ik1 tarafm eU
uumda " birbirini 

• lekıinde geçti. tık d&ki
etdığ, intiba takıml&l'P' 

lıdnd devreye Betiktqm aoldan 
j"&ptığt ıerl blr hftcumla bqlandı. 
MUda:aada kesflen bu hUeum der. 
bal sağ taraftan mukabele ~rdft. 
Be,'ktaşhtar ba anlarda htc: de iyi 
bir oyun !:Jkaı amıyot!ardı. Mevsim 
bqmdıınberl çimen abada oyna
m~dtkları t~ ıllhayı yadJrgadlll: -
larmı ve bu yUzden oymılanm tut. 
hıramadıklanm zannediyon:z. He. 
men bil& JatiılD& bltla cıı,,aneular 
aksamakta QOk lyl oyunlanna p.hlt 
oldutumm bu fatboleular buglln 

·~ADIN. fAYDALI MALUMAT 

Etsiz. yağsız ıezzeUi yemek ar 

dolaJlllle kendial ile hakemle!'den 
bir lmmı arumda çıkan tht'llftaıı 
eonra ha.kemalı bJmmaması ioin 
tedbriler allDJI •e bu meyanda 
beynelmUeı futbolcul'U'Dlllzdan ve 
bekemllk imtlhan:'Jll vererek li&an& 
iLian Nihat, Zeki, Caferlc temu e~ 
m~~maçlardahüeml*etme1e.. 
rln1 kendilerinden letenllştir. Bu 
zatlar da. yapaca.klan halı:e~ikte 
ücret aJmunak p.rtile bunu ka
bal etmıeıerdir. 

Yurttaş! Sen de bu 
katıl! 

VAKiT 
Diyababa - Dilbaba Daima laalkın m•nlaa· 

!lan anıattıfmnz tekilde. nır. hem kabartll11'. bem köfte-
~bulqurlu etl hamu· ye bir Ywnwta bl,.hni verilir ' tinı cliifünür. lıt!n sayı· 
~· "'"Urta t?fbi \"Umt'U!•· Sonra da ftfda tızartıhr. 
t'tlur. Burava fıat!lrla Bunun daha bilyük e111ı»ettb La.nda en seçme vazılaı 
~ ~1ur Aiti tarafı, ya.pıl&nı da otar. d 

C!k uııatıİarak, sıvazla • n.,,.e er 

vaıutıer 

ooneııın 

doğuğc 

Öğle 

ikindi 

Aktun 
Yat. 

P azarte. ' S,W 
l4 il. tef.,25 il. teş. 

Zl!kale: 6 lf:::; ; 1 
Kasım: 17 KMrm : 18 

Vc18atı &.z:mı vaaau li:zanı 

4S 58 2 lS 8 H 1 la 

12 00 7 18 lJ 00 , 11 
1418 9UHIO 945 
ıs" ı2 ~o ıs u u oo 
18 21 1 8G 18 il 1 S6 

15 14 12 29 5 l5 lJ 81 

deJotlu Parınatckapt imam ..tratı 

Hl.00 10,60 

lOl,17 T,92 

300,00 22,50 

91,26 6,85 

halı ana. 
K11mkaJ11 Nlpnoe8'D11& KUS&B1 Sadi meJıı•U. 

ıımm Belllf9l'I .. ı.mao Sefa ..,kaklarmda 11 
DC1 adada '8.J.2 metre murabbaı ahalı ana. 
FaUhte Boca Uveya m•han .. ınln Sangbel .o. 
kalmda lH ncll adada 36.19 metre nnu&bbaı 

mabab ana. 
Fatlhte Şeb Resmi mah&lJealnln Harızpap. .,_ 
kaimda 83 ncU adada 88,16 metre murabbaı 

ll&balı ana. 
Akaa~d& Mlmar Kemal mahallealnln Kmltaf 
80katmd& 21 ncl adada 88.30 metre murabbaı 

~ana. 

Tahmin bedelleri ne Dk teminat mikdartan yukanda yazılı 6 paJ"P 
arsa aatıımak U7.ere ayrı ayn acık artbrmaya konuımu,tur. şartnameleri 
zabıt Ye muamellt mtıdllrIUğil kaleminde görüleblllr. :thale 2.12.9'1 ııall 
güntl saat 14 de Dahn1 EncUmende 7apılac&kttr. Talipleriıl Uk teaıınat 
makbuz veya mektuplarile lbale güDQ muayy n aaatte Daimi llDCtbDınlde 

(llOIO) 

~· "~· ..... -- ~~., B i R K A F K AS R O M A N 1 
İ'l1ZAB 1 GGND '81•••" tereGmt edUmlt cıllııll ba - &aaM .....,._. • 

Yaztlarmmm çotluf'ımdan uııteç 1Mi11a 111r ..._ mMıera ve mlDl ...,....,... 
bul kadm", "Bay G&nll,, romenla. Umum! ,.tq >'f!rl: VA.KIT• P'l)'&tı .o lnlnlftm'. 
rımm koyamadık. Özür dileriz. 
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ZiR T BA S 
Kurulu, tarihi: 1888. - Sermaye51: 1000,000,000 'l'Url• ~ 

Şube ve Ajans adedi: 265. . 

Selçuk Türkle inde 
askerli iş 1 erı 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelert· 
Para birilttircnıcre 28.800 Ura ikramiye verty0r. 

EVtMIZiN EN GUZEL EGLENCE A'.'R..\cı 1 
RAlJ I ODUR. BüTON EV HALKI HER ZA 
MAN DiNLERiZ. 

ONUN COCUK SAATLFRiNiN GELME· 
SiNi DORT. GOZLE BE 'J...ERHli. U SAAT· 
LERDE GUZEL ÜLKÜLER, EGLENCELi 
SARKILAR VAR. 

RADYO StMDİ KIS MEVSt .ıliNtN EN Gü 
7.EL EGLENCF. A.RACLARINDANDIR. AN· 
NF.M.R NA() TJTNNA.SJJ.Ar'H.A.{'~r..JNIOC. 
RETTİ. ~tzı J DE RADYONUZ VA~ rvtı? 

Hayat Bügisi: 

~ış gelirken 
Evlerimizde yapılan 

hazırlıklar 

Ki§ mevsimi yaklaşıyor. Ya • 
Kında kar da y~acak. Evleri -
mizdc kış b:;ı.zı-rlıklarr devam e
diyor. Odun, hömür alındı. Soba 
lar kuruldu, ısıtmak icin kaim 
giyecekler ortaya çıktı. Evleri • 
mizde ısıtmak için böyle hazır -
lıklar yapıldığl ı::ibi l.ış rnevsi. 
minde yenecek bazı yiyecekler 
de hazırlanıyor. Tur§ular. rec;el
Ier kuruluyor. Tahrana, rnakar· 
M, kuskus yapılıyor. kuru ye -
misler alınıyor. 1 

Evinizin Jdlerine şöyle bir göz ı 
o.tınız: 

Bunlar, yaz mevsiı:ninin yiye 
ceklerine hiç benzemez! Annele. 
riniz si7,e bunları hazırlamak i
çin belki sonbahnrcla her gün sa 
babtarı akf'ama kadar çalı~ıyor
l~r. 

Bir çok evlerde böyle krş ha· 
zırlığı olduğu halde baZ!larmda 
ib.iç bir hazırlık yoktur. Bunlar 
da fakirlerin evleridir. Kışın a· 
cırnak bilmez soğuğundan onla
n kurtaracak, odunları., kömür
leri, sıcak elbiseleri. yiyecek kı§· 
Irk yjyecekleri yoktur. Hastala · 
nacak olursalar, doktor getire · 
ce!~. ilaç alacak paraları bulun • 
maz. Bunlara acımak, yardım et 
mek insanlık r~rcudur. Biz bu j 
vardmıı doğnıd~n doğruya veya 
Kızılay, yoksullar kurumu yoliy 
le yanmalıyız. O zaman kışın 
rovkini daha iyi anlryacak, içi • 
rniz daha rahat eğleneceğiz. 

Günün .birind çok sm:aynn 
bir sığırcıl• kuşu yanya kadar 
su ile dolu olan bir siı::e buldıı 

Şişe ağzına kadar dolu olmadı -
ğı için su içemiyordu. Gagasını 
şişenin içine soktu o da o'madı 
çi\nkü gagası pek küçiiktü. Su 

AKK L 
- Sokulub bir az yakm 
Dükkfinıı~117,dn. bakın 
Sıra sıra neler var .. 
Buyurun bayım ne kadar? .• 
Yüz paralık öyle mi?. 
Üzüm, başka lob.!ebi. 
Kavanozda f"Okeri 
Görmediniz galiba. 
Ceviz.ierim ama ha .. 
Hepsi de tam meşelik, 
Hiç birisinde delik 
Bulamn.zsmrz barını. 
Yüz paralık \•eı eyjm. 
Olmaz mı? 
- Olur peki. 
- Buyurunuz daha iki 
Cabadan koydum işte 
Sıkılma bayım iste 
Ne kadar olsun ı::eker? 
- Beş kurusluk kadar ver. 
- Öksüz kaldı fındıklar 
Ver ondan da o kadar 
- lncirlerim kurusu · 
Tam bir kağıt d<>lusu 
Sizin için beş kuruı:~ 
-Ver zaten olan olmmı. 

- Almaz.sanız çok yazık 
Onun içine artık-
Bir az da badem i"-ter. 
- Ver ama artık yeter 
Bir kağıt hcsab oldu 

YAZISIZHtKAYE 

• 
1 EZL GRiP. 

Selçuk Türklerinin b\4,oiln si -
zinle 'birlikte ordu durumunu göz 
den geçireceğiz. Selçuk . i~para -
torhığu en büyük önemım asker 
lik ve ordu işine verm.;r;ti. 

Selçuk ordusu ı\ltr kısımdan 
ibaretti: 

1 - Hassa ru!kerleri. bunların 
S!lYLI 3000-5000 nrasında idi. 
Bunlar ~ayda bulunur, sulta • 
nın emrinde cahsırdt. 

İkiııcisi, ülk,,kri kurma kuv • 
veU r i idi. Bunların en başınd:ı 
K~yscri, sonra Sivas, Doğıı Kcı· 
rahirar. Harput. ~~iksar. Malat· 
ya, Erzincan, •iğde. I..fıdik ve 
Horasan ~('birlerinde bulunan 
kuvvetlerdi. 

nunlann kuman<lan!anmn ndı 
na Subaşı denirdi. 

Dt-vletin ileri g<>lenlerinin ma .. 
iyetinde 'bulunan ürüncü şekil Q.S 

kesler de ücretli askerlerdi. 

Bunların yemek Ye giyim mas· 
nflnrı clevletin ileri gelen hu a
damları tarafı11dan veri~irdi. 

Dördiincüsü de hudutl:ırd:ı. 
lıı.:dtıt lx J:lirC'nler kumandasında 
buJunr,., akınC'lardı'. Bun .!i\r hu
dutlarda ycrle~miı.ti. Fırsat bul-

cık 

Baba, annc,kardcıı 
Birer güneş 
n n!ı hepsi. 
Onların sesi, 
J{ul:ı.ğnn::ı geldikçe 
Sevinirim içimden 
Sevincimden 
Gülüyordum. 
Akşam olunca ~lüyordum, 
Anneciğim.in koynuna 
Sarılırım boynuna 
O öper, ben öperim. 
Derim: "Sizi çok severim ... 

Alt'iirl; 

- Yirmi beş kuruş oldu. 
Henüz birşey değilmiş 
- Seni gidi ~k bilmi§ 
Yüz para için girdim 
Yimıi beşi bitirdin1. 

Nahid Nafi:. 

f:.VRALJı. KIRIKLIK VE BOTilN AGRILARINIZI DERHAL i\ESER. 
İ~abmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 

.~ -

,, 
d• e9 

Ztrıuıt Banltasmda kumbaralı ve ihbarsız tasamı! hesaplBrill 65~ 
dukça dÜ$'llan iizerine akınlar 50 lirası buıunanıara senede 4 defa çckllecek kur'a ile ıı.şsğl 
yaparlardı. plClna göre ikramiye dağıttlacııktır. , 

Beşinciler üeretli askerlerdi. 4 ,, ~oo 2,000 ,. ı20 .. 40 ., •::: • 
Savaş zamanında ihtiyaç olunCQ. t ., 003 ,. 2,000 ,, 120 .. 40 .. !,ıoa • 
bunlar tedarik edilirdi. . ' .. 250 ., ı,ooo •• 160 .. 20 .. 

Altıncısı olan sonuncusu da; 1 40 ,, ıoo ,, <11,000 " • ıl 
} arJımcı ordulardı. rlunlar yn 1 ırııd:l0 

l 
-ı D KK.AT: Hesaplarındaki parn1n• ... sene tı;:inde 50 ı 1ttlf• 

Selc;u.J.: imparator uğuna bag ı 0• dllşmlyenıere ikramiye çıkuğl takdire • c 20 fıızlo.slyle \'erııece 1' 
lanlardruı, ya.lwt da Selçuk impa Keşidaıer: 11 Mnrt, ıı Hnztran • ı Eyl1il. ıı Bırıriclk(lJluıı 
mtorluğuna askeri kuvvetleri 1 

rinde yapılır. 
göndermcğc söz vermiş olan u· fii!:m::!!Ol::mm;~mcmz:ı:~i'.21'!nll~~~~ra~m~Hi!c:.".3' 
luslarm gönderdikleri askerlerdi. 

Selçuk ordulannm en önemli 
kuvvetleri atlılardl. Anadolu Sel 
~uk ordusunun atlılnnnm sayısı 
bazan 80 !bini gec:mekte idi. 

u 
içmek için her türlü çareye ba.~ 
\'unnaya lcarar verdi. 

Şi§eyi kırmak aklına geldi. F~ 
kat zav:ıllmm o kadar kuvvetı 
yoktu. Şişeyi dclsem diye dü • 
şündü o da olmadı çünkü şişe 
çok kalındı. 

O sırada al<lma bir şey geldi: 
Yerden bir çok kUçük taşlar top 
tadı ve hepsini şişenin içine at
tı. her taşı attıkça su bir az yük 
seliyordu, bu su.retle şir;enin ağ· 
zına kadar su yükseldi ve akıllı 
Sığırcık kuşu dn aklı ~yesindc 
kana kana su içti. 

Sevinç Dölen. 

V DIZLAR 
Yıldızlar 
Minimini 
Gfoi g-öz kırpıyor. 
El çırpıyor 

Bize 
Size 
Gökten 
Gül erekten 

Uzaktan U7.ağa 
Da~dan dağa 
Perilerin gezdiği bağn 

I::üyük· yıldrz 
Küçük yıldız 
Bir maşrapa 
Yanında Ay baba .. 

Gelin kızlar 
Şen yıldızlar 
Altında gez.elim 
Dans edelim ... 

Alfürl.: 

Ev i;;leri için 

lki ya.5mda çocuklu b'r karı ko. 
ca Yanmda ev hizmeti yapacalt 
bir k.adm amnıyor. 

Der gün saat beşten sonra Va· 
kıt ynzr i l<'ri uirckt<irlüğünc mil 
~t. 

Birinc1 ~unıt 
müteh~ssıs do!rtor 
NURi BELLER 

'1fH Vf ınrr "'"'"'.411.(KI ~ 
4.nl<nrn Ondrtr-.ı No '7J 

\Jıı.ısı•rır ":t'ltl .. rı ı- '"' ııı ır , 

apı ve ·mar ·ş'er· 

afıa Vekalet rıden: 
l - Eksiltmeye konulan iıı: Ankara Bölge Sanat OltUlU ~ 

yelerl.nln ikmO.ll ve dördUncU atölye binası inşaatıdir. 
Keşif badeli: (103.800.03> liradır. <' 
2 - Eksiltme 4.12.1941 gUnU ı;nat 15 de Nafia VeklleU yşpı tP' 

tşlcıi eluı!ltmo komisyonu odasında kapalı zart usuıuo yapılac:1ld0~ 
3 - Eksiltme evrnkı ve buna mUteferri evrak beıı tira on 

ru§ bedel mukabilinde Yapı ve lmnr 1şlcri ~elııllğtnden aımabil~e ı 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteltlılcrln usu!U dalresıtl \ 

altıbin dörtyüz kırk ıtralılt muvakltat teminat vermeleri ve ~ııflll 
Unden bu l§ ıçln aıınmıg ehliyet vcslknııı 1braz etmeleri IA.zııtıdll'· 

İşhu vesikayı almalı: için latcklllcrln eksıltme tarihinden 'tııtl,ı 
hariç> en nz Uç sün evvel bir tstlda ile Nnf,a Vel:Metin(I murse'

11 
~ 

teri ve istldalarma en az bir kalemde bu işe benzer (50000) lifli 
yaptıldnrına dair işi yaptıran idarelerden almmış vesika ıı 

muktazldlr. 
3 - tsteklUer teltlif melı:tuplarım ihBle gUnU olan f.12.19!ll J 

r,-UnU saat U de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz ııı 
vermeleri l!lznndır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edUmez, (6538) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
................. ..-... .-.ı::mıı ... .------=c~-=ıı:.:::--------"·J 

ı - Şartnamesi mucibince (4) adet bir ve U.tl kiloluk terıııl 1 

stltme ile aıınacaktır. ~1 ır' 
2 - Muhammen oedell t600) Ura olup muva!:kat temloau l4 ~ .,. 
3 - Eksiltme 2.12.941 Salı günU saat 0,30 da Kaba.taşta ı..e 

oom!zcl1! mUteşekkıl alım konıtsyonumuzcla yapı ncakur. (l~ 
4 - Şartnamcs1 her gün bahsi geı;:en şubeden aıınnbUlr. ~~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

-------------------- --- ~ Ta.nıusta Devlet Dcmlryoltarı idaresince yıı 1tırıltıeak olan sst&~e 
nası inşaatı kapalı zarf usulıylP. ve vahldı fiyat Jlzcrinuen eksııt.al~ 
muştur. Bu inşaat ic;in mukt.nzi demırl, lstek\ı tedarik cde'llecı•gt. ı 
idarece verllee<ılt ray.ar kuııanııncal: veyahut diğer bil .nşaat şeıd 
edilecektir. 

ı ""L Bu işin muhammen bedeli 70000 ııradır. 
1 

I 
2 - İstekliler bu işe l'Jt şartname vesaır evrakı devlet Je~ 

Ankarn Haydarpaşa ve Adana veznelerinden 350 kuru§ muı.tııbil 
billrler. 

8 - Eksiltme 4,12.941 Perşembe g11nU saat 16 da Anknra6" tıl' 
Demlryollnrı yol dalresındo merkez ı ınci komisyonunca yapııacaı: pt 

4 - Eksiltmeye girebilecek olnn ısteklllertn tekHı mcktupııı.rl 
ltkte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı g11n saat 15 şe kadnr) 
yon retsl'gine vermeleri ıazrmdır. 

A - 2490 numaralı kanun ahktı.mına uygun 4750 llro.Uk ııııJ 
teminat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, ~d 
C - Bu l§C mahsus oıınak Uzcre MUnal(nltı.t Vektı.letlnden ııl 

llyet vesikası, r 
l tıl 

Ehliyet vesikası için ihale tarlb•ndcn en az sekiz gUn e,.Ye ~ı 
ile MUnakaUı.t Vckdl.eUne mUracnnt edilmesi. (8537 - 1 

.... lf w' 
ya~ 

.Muhammen bedeli 50.000 (r:lli bini Ura olan 71 kalem muznY: tJf 
lUelleri 5 lkinclktı.nun 1912 Pazartesi gilnU saat 15 d 1 tcahhUdUnil 

11 
yen müteahhidi namına o.çık elı:stltme usum ile Anknrada ıdnre tıl ~ 
satın alınacaktır. ; f~ 

Bu lı;e girmek ıııtıyenlerln 3750 (Üçbln YedlyUz elli) ııraııl• ııı~, 
tem!nnUle kanunun tayin ettıt;;"1 \•eslko.lnrı ve teki florini htı.mııen a ~ 
ve saatte Kom!syon Reisliğinde hazır bulunmnlnrı IA.zımdır. ~ 

Şnrtnameıer Ankarada Mnlzcıru! dairesinde, Haydıırpaş:ıd~ooS'/ 
\"C Sevk Şefliğinde görillebilır. ~ .ıııııııl 

V A K 1 T ma baası 
K ita o kısmı ,ı ı 

tar1.Zl"• edip 

qenıdefl 

açm t tıı 
Kitap. mecmua, g~zete bas:ır. 
r~h:Jpp 

SAHlBl ASIM US 


