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"'"~ 1nönttnttn evvelki gttn mpodromdakt at yarıştarmı 
...,. ~ yan1ıumd& JI:a.riclye Vekllimlz Şlllatl Saraçoğlu 

-ıranci TOrk Basın 
~irli .. i konqresi 
~ telefonla -

~ birinci Türk Basın 
~İği kongres.i Ankara 

g toplandı. Yurdun her 
:len basm mensupla.rı 

Nonu~ sana.t vo 
~ dertJerine çare bul. 

ih~·e ya.ym araçlarını 
k ~larıııa daha uy. 
bas ~ide düzenlemek, 

' ~ rn arasında.ki işbirli
~ ha lmwetlendinnek 

11ncJe (l&lışmağa. ~-
~ 
~l"CSfulıı 4aJıa ilk giio· 

~ a 'l'ürk 'ba6incıla.n için 
~ ge~er ümldinl \'e,. 

tıı ~ vardır. 
Sı_ e~"eı gene böyle Anka. 
il; ~kiye B&;m men.sup.. 
:ı. ~ tay halinde toplan· 
-ı ~~ 'l'Urk Basın Birliği 
~~ k ın~unda yaptığı fev. I 
~ •. 011,

0
11.tre ile teşkilii.tlan. 

-~~ • 1111 için Basın Birliği 
~ ::1er1.ııe göre bu defa 
ıı)ttıı. rn Kongresi toplam. 
~ 11' vazifesi Ankara 

e heyetinin' lld. yıllık 
. ıa/1e Bwım Birliği ka
~ıı.ı l>il<a,tnıa, ait nizamna.. 
~ ~tldk ve ta.'ldik et. 
\.~'-'il· bundan sonradır ki 

u·ug~· kan 
1 Set ı ununun ver-
~ r lerıe ~)erinde t.am 

l\ı\liy~ı devr&>ine gire· 

~ltı llbr-· . . ed f 
b_,"4: tıa. ıguım h e tut. 
il~~ t'tn başlıcası Türld. 

,. il( lneıııleğlne emniyet 
~~ ~~ek tedbirleri dü-

~ "• "'a.r-Ia.r almak, Türk 
'e l'nes}ekj , ·a.dfelerini 
ltı~ iyi görebilmeleri 

\ıı itti. tJıi memleketlerde
l ltı~1 '1.. ha.klannı temln et
~ ~ı:ge gü-en fi.kir adam 

Yazan: ASIM US 
mamlaıuak lçhı ilk adımla!' atıl
mak üzeredir. 

Kongrece Basm Birliği kanmıun 
tatbikini lrolay)aştıraca.k · olan ni
zamname ha.zırlanırken buna dair 
pra.ük ba.zı hükümler konacaktır. 

Sonm bu hükümlerbı tatbiki ile 
Türk milletinin gözü, kulağı ve eli 
olan Türk basınının yayın vasıta. 1 
lan birletUerek (tevdit) memle
ket içerisinde genişletilecek, kav· 
vetlendiıilecektfr. Bunda muvaffa
kıyt olwsa. Türk hasmı ile Basın 
Birliği ve mensuplannm §imdiye 
kadar el atamadıkla.n bir ~ok ha
yırh iı;ıler kolayca meydana gele. 
celrtlr. .. 

Sırbistanda 

80000 Çete 
taalivet halinde 

bulunuyor 
Londra, S (A.A.) - B.B.O: 
Amerika muhabirinin bildirdi. 

ğine göre Sırp vatanseverlerinin 
Drina mmtakasmda t.ertip et. 
tikleri isyan şiddetleniyor. Sırp 
çetelerinde seksen bin kişi faali. 
yett.e bulunuyor. Son günlerde 
bir çete İtalyanlara baskın ya.. 
parak 40 İtalyan askerini öldür. 
müştür. Son on gün zarfında çe. 
teler tarafından 300 mihver su
ba.y ve eri öldü.riilmüştür. 

Jaoonya 

. .. .. . .. ' 

ınonunun 

nutku 

inf{iltere 
İtalya . ve Bulgaris

tandaki akisleri 
Londra, S ( A.A.J - Gaz;eteler 

Cumhurreisi ılnönü'nün nutkuna 
ön safta bir yer vermişlerdir. 

Başlıca gaz.etelerin kullandık
ları ba.şl:ıklar şwıl~r: 

Tmı.esin ba.şlrğı: '".rurkiye bo· 
yun eğmiyor". 

Daily Telegraph'm ba§lt~: 
''Türkiye Hitlerin davasına jlti· 
ihak etmemiştir, Türkiye lngilte
renin 'dostu olarak kalıyor". 

News Chronicle'in ba§ligı: '1:.. 
nönü, Türkiyenin aılıitlerine sa
dık kalaa.cğmı söylem.iştir". 

Deily Mail'in başlığı: "Türk. 
ler sulh olacağını ümit etiniyoı
lar, faka.t sulh yapılmasını tek
lif ediyorlar". 

Times şunları yazmaktadır: 
Türkiyenin şiı:ındi bulunduğu 

naziü vaziyetin icabetti:rdiği hi
tabet ihtiyatına ~ömen Cumhur 
reisinin nutku kuvvetli ve cesu-

(Devamı Ba. ! Bü. S de) 

ICUPONl.AR™f 7 
Si. ~ itibaren toplM&cak 

larpoıılarm her 80 ade~ mukab!ı l .( 
V A K 1 'I' okuyuculara lllJ"r&P ı-=-:--ı 

rertlp 

BANBS,. eed.ıdnde:n OL'9!. Rl!:lıs 53 ] 
rf'lr!anmm tam.aml ""'J'.celı:tlT. 

"-·~~~~~~------~~~~--· _J 

Basın Birliği kongresi 
dün toplandı 

Krımda 
SQvveı.er kaçıyor 

Kursk 
zaPte~ildi 

TULA 
Müdafaa . 

hattı yarıldı 
. Beırllıa, S (A.A.) - .AMnan or. 

dula.n umum! ka.rarg3hmm reıımi 
tebliği: • 

Kn1mda. da mağliip edilen düş • 
ma.n Alma.n ve Rumen teşekkülle. 
r.iniın SJllu takip ve tazyiki altında 
biti Sivast:opol., diğeri de Kerç yo
lu ile kaçmağa çalışan ild grupa ay 
nlmış.t.Ir. Düşman 00'.talarını kaçır
mak ~ln kttllanılae&lt gemilere hü 
cum. eden tayyareleıimiz topyekün 
38 bin tonilatoluk ı o· ticaret gemi
si ba.tır.ımş ve diğer 14 gemiye de 
alır hasa.r vermiştir. ' 

~asan Reşit Tankut mühim 
bir nutuk söyledi 

A.aıuu.. a (Vakit) - Bum Birüji Sayııı a.rka~anm, .. 
kon.,"Tesi, bugün saat 11 de Halkevtn Beni yüce kongrenllı. rel.sliğine 9&Ç-

de topla.JlDUflır. ınek suretiyle göatercllğinlz tevecciih 
·~J.9lik divanı, enctıınenlm' seçimi ten dolayı te~ekkUrleriml arzedec.iıa. 

yapıldıktan sonra iki yıl lçinde ölen Sevinç ve mlnnett.&rlığmu blldirtrtm. 
Azanın hatıra.mı t&.zl..z maksa.diyle • İ.kiDcl relaliklere ve kAtipllklere ~ 
a7akta blr dakika ihtiram ~tu len arkad&§lar naoıma. da tekr&ria. 
111Plluuttır. · maktan bUyUk h.-w duJuyorum. 

Bundan aoııra 'bO,yUkJıere tulm W... Kongre aQrU:mtmce emir n h1sme. 
gra.fian çekilmlfUr. : Umde bulumn.ak bAzim için btl7Qll 

B!rllk idare heyeU reisi Gar gazi- j bir ~ret •e kazanç olacaktır. Bil 
ııoaunda bum menaupla.rına bir öğle 1 mUddet içinde dileğinize göre çallfa
ztyafeti vermi§tir. cak n konU§lDayı intihap buJ'UrM&
EıaeUmenler , aaat 16 de toplana. ğmis müzakere usulll daıre.tnde 1!IP 

rak aaat 19 buçuğa kadar meealle. J mata. çok dikkat edeceğim. 
rtne deTam et.mi§lerdl.r. J Böylıece çalı§llıal&rmUZ ..,. k 

Baem meııaupıs.n yarm radyo m.. yUk8ek mtız&beretuıiz benim içlD. • 
ne davet edllmi§lerdir. Jııfatbuat U. b11y1lk yardım olacaktır. 
mum lılUdllrU Selim Sa.rper A.ıı!ala.ra. Kongre, basın birll#tnln blrincl ~ 
i:ıir akpm ztyateU nreeektlr. grea.ldir. Bundan enel dört ilene &L.. 

• • • ce bir kurultay §ekllnd• topJanmıf o-
Aokala, S (Vakıt) - Kongre reis- I lan heyet, bu blrıı.tln bUnyeıllııi ~ -

11k divanI için yapılan aeçimde nlall- cud& getirmek için kanun çıkartmak 
ğe · Ha.aaıı Re§it Tangut, birinci reis tedblrlııi &ldı. Ondan IOlll'&k1 fnJıca.. 
vakilUğl.ne Sellin Sarper, ikinci rels ıt.de kongre bizi te§kil&tıanma yotu 
vekilli~ Refik Ahmet Sevengtl, na aoktu. 
klUpllklere de Bn. Ülker Atalar ile Dört ııenedenberl n.uıl çarpl§aıcatı• 
Sabahattin Sönmez, Ali Rıza GUrsoy • .t t1lIZ1 ve ml'Dllekete nasıl daha. ı.,. 

ve Tahir Karaoğuz BeÇllml§lerdir. l. dalı olablleceğlml.zt tetkik ettlL Zl -
Riyuet dlvanmm böylece t:e§ekkll. de edilen tecrUbelere dayıı.narak lıa 

llmll mUteakip Haaan Re§lt Tangut sefer de birlik nh:amnamemi ';ık.uaıo 
riyaııet kllrstlsUne gelerek ıu nutku cağız. 

.ey1eml§tir: 
Diğer tayyarelerimiz S:ivaBtopolu 

Yalta li:mannu ve Kerç boğazı lle 

==:::!~.bu- Bir aile· ficiası 
(Dft>mnı Sa. 2 SV. S de) . 

H B 1. Bir kadın ·kocasını tabanca 
or ~ ışa ile vurdu keridisid0yaralandı 

Ruslara aakerı yardım ' 
yapılmasını istiyor Cumartesi glinii geoeel, ..üa- ~ eder~ bir e.pa.rtmıan tm. 

Londra, 3 (A.A. > _ Sabık tn- ra.yda bir aile faciası cereyan et- muştur. M"uteaJıhit bundan aoora 
giliz be.ri>iye nazın Ho1:1belişe., De. miş, bir kadın Jaakançl.ık yül!iÜl1- h.8.ftanm biı' kaç gecesini bu apw. 
vonpa.rt'da söylediği bir nututta, den, k.ooaamı tabanca ile e.ğir sa.. trmanda metresinin yamnda se
R.usya.nm ~inde bulunduğu ta.eyik.. rete ya.rala.mış, kendisi de ka.za.ra çirmeğe başlamıştır, 
ten kurtulmasına yardım etmek Ü· vurulmUf}tur. Vaka ~ ceıreıyan ı Bu hal bittabi k.arm Leylbm 
zere sarih bir aekerl hareket yapıl- etmiştir: gözünden kaçmamış ve kocasmı • 
masmı is~ ve askeri yardmım, Lô.lelide, Kema.lıpaşa caddesinde ı ~ .. !e ~t edince de. her ae. 
Rusyanm va.ziyetini değiştiremlye. 14- numar&da nakliye müteahhit yı ogreDml!jtlr. LeylQ 0 güniin ..._ 
ceğini, onu sadece ferelılatacağıru liği ye.paıı R:av..n S&noğlu admd~ b&hı evde koca.<mım elbl&elerini 

h..w.+-f j ütülerken de ceplerini aramJ1!5 1118 
ilave eı ..... '-"5' .. r. bir zat ot.unnaktaıd:ir. R.Jdvan San- ciliıdanmd& meclih.am:n :rc«nl ile bİI' 

oğl~nun 20. aenedenberl. evil bulun_ mektubunu 'bulmuştur. Bunun u.ze_ 
dugu Leyl& ~ bir kansı, 18 rine k.ı:zılca ltryamet koumuş ve b.
ya.şmda da bir km vvdır. n koca şiddetli bir k&vga.ya b&ı)J&.. 

Rıdvan Sanoğlu, bundan 6 a.y mışla.r<lır, Nih.a.yeıt Rıdvan Sa.noğ. 
kadar evvel, Mediha adında bir kar- j lu her şeyi itiraf etmiş: 
dmla t.anışmrş ve kcndiBtle alAka (Devamı Sa. lı sü. 5 08) 

Adliytde· tayin ve nakiller 
Hakim ve müddeiumumiıer arasında 
Geniş mikyasta değişi~likler yapıldı 

)~t \> l'a.lıaUık ve istikbal 
t~t erınek, memlekette 
'tıı~ Ve kabiliyetler 

))ıı,_ l Cla7.fbeli kılmaktır. 

Führerin prensiplerini 
tatbik . ediyor 

Almanlar tarafında.o elde edilen Rus ağır toplan 

Ankara, S (V&kıt) - 60 lira ma. hlkimllğiııe Ordudan Yümni Oktar, 
&§lı .Atyoıı. mUddelwnumUiğiııe Kızıl- 1 Saray hWmJiğtDe İstanbul $r ce
ca.bamaında.n Cevdet Klzıloflu, Zoıı . za azası Halil Ceysel, latanbul ağır 

guldak asliye ceza hA.klmliğiııe la.. ceza. azallğına sulh hlkiml Naaret. 
ta.nbul sulh bA.klml KA.mll Günq, tin Bilgi, İstanbul hlklm. muavinllği· 
İstanbul sulh hlklınll#ine ba§mUd- M Ankara eııkl aza. muavini hukuk 
delumumt eski muavini Suat Bel'- doktoru Salt Önen, 

--<>--l\~ lı~4& i§aret ettiğbniz 
~':1' nırnği bo yolda.ki Moskova inai t _re 

\ )e .... ~Uvaffak olabibnek 
~' lııa -..r kifi derecede Finlandiya, Romanya 
~. ~ l!la.li.hiyet ve lmkin düşmezse ve Macaristana . 
·tt~llıı rk basm sanatının 
~l~ kesen Ve basın men. Va~ingtonun anlaşma ünıltlerl H . ·ı a,.:. 

~it' '8~ gUç~~t.iren, en baki kalacak ar D . it n. 
~~e O) Birlığlnin başl<a 1 Vi~I, 8 (A.A.) - Tokyodan bil- . 1 1~~ oı.:. duğu gibi mesle- .>:-·1· • edecek 'ıJ: ıc '\l'Qlk bi .. 1 Uli ı ıyor. 
ı °' "ıııtııar.u r ~ muı:· Japon m&hfellerinde . Ja.poiıya . 

'8, ~ts· rını ya.pma.!;3 ya.r. dahilinde elde edilen enerjik kal- Londnı, S (A.A:J - Rıöyter: 
.. lı.ttıı-1 

Ve bu yardım için ' kınına · .,.. ..... rn-eıctedir On Röyterin diploma.tik muhabirinin 
1 '-') ı 'Ve idari t J 1 ya :ışa.rc.. ~ . 
\ b'1] ye ge er beŞ gün içinde başlıca endüstriler öğrendiğine göre Amer:ikanm Fln.. 
~ i)~~a.<ı~·dı. Bu , harekete getirilmiş ve bWlun için lnB;<liyaya, Romanya.ya. ve Ma.caris-

1 ekı»'klcri tn. 
1 

de icap eden yerlerde devlet kon. tana harp 118.n etmesini İnıgiltereyt'! 

~ 
l trolU usulü ve Fiihrerin prensip. tavsiye • ettiğine dair Veşingt.Ön -

leri tatbik edi}mj,ştir. dan Verilen ha:ber · doğrudur. · Bıı 
q\ı ı ti · Bitaraf müşahitlerin kanaa~.e tavsiyenin esası Alman h:ima.yesin. 

~, a e e f göre vaziıyeti. iyiye vey~ fenaya ~ de bulunan bu üç devletin RU.sya.. 
•• tiırecek olan kati Amillerden biri ya karşı açılan harpte Almany a.ya 

Kırımda 
· Şiddet.li 

çarpışmalar 
oldu 

Katinin 
Cephesinde hava birlik 
leri müliim · muvaffakı 

yetler kazandı 

tan, 40 Ura maa§ıı Nevpblr aulh !h&.. 
~ lira. ma.&§lı Fatsa hukuk h9Jdm kimliğine Millata.n fütat Göt:tıbUYtlk 

ııtıne AltMra:Ydan Kemalettin Ta.. oğlu, 

ım, Ceyhan hukuk hlkirnl~e Bol'- S~ lira m&a§lı lakenderun h&ldm 
dan Necmettin özenU, Bor hukuk (I>eva1M Sa. ! Sü. 5 te) 

BDvük şehirlerde 
ihtıkarla mücade,ie teşkııalı 

genişieli.lecek 
~ 1 (V~) - Mill1 korurı· 

ma kanWlunun bazı maddelerinin d&

ği§Urilmeai ve yeni maddeler eklen
mesi bakkmôa b&mrlan.aıı kaDUD 1&
yibası Ba§vekAlete gönder!lDl~tir. 

OŞkU.. M'oskova muha.reoolesinin netice - ya.rdmı etmesidir. 
~ L Birir. Sene sonundan evvel Mosko. Sallhiyettar malairiılar bu me-

~ 
f\ 'y . va düŞeeek olun:ıa bu hldlse Al • selenin teferrilatım ve şömulünö Moskova, 3 (A.A.) - . Bu sabah 

{\ ak 1 r . da manya.ya ileride kendiısile Japonya teıtkik etmektedirler. Dominyonlar ki Sovyet tebliği : 

QQlı DAK.KA ~:~ıkı~e~:~:.t;; ~nis:!ı~e~=~t~a:=ı::~ bo~cab'!,~a~~vam~ 

Ba§vekAlet JAyllı&yi kıaa bir tet
kike tAbt tuttukt&n 80llra !ılecliae 
96Vkedecektir. 
Dtğer taraftan Ticaret VekAletı 

ihtlltA.rla mllc&dele ınevzuwıda daha 
geni§ bir şekilde faaliyette bulun.. 
mak lıçıin bilbaS8& lstanbuldaki vo 

SalWyettar maba.til'iııı. ~y~ınr 

göre, ihtiklrm önUne geçmek, mreU 

ka.t'iyede mümkUn obnı~ gııö. 

re, nıUcadeleyt te"nll. etmek .,. fiıd· 

detlencllrmek llW't!tiyle ibtlkln lııaddl 

a.agariye indirm&k mtımkOn cılıM:*t • 
tn, 

Bu maksatla her bOytllt ~ 

nütwıu ile mUtenaa;p olarak teoki-
1.At geni§letueoek ve bu arada mel'\' • 

~'> 11 1 ğer bil&kis sene sonuna kadar ·ka. rika hiiılifımetiııe ma.lfıma.t veril. tir. • • 
'~t . ti mahiyette bir h3.dis.e cere?"an · m~tedh-. Bu ~esele hen~ _tetk~· . Kırnnda çetin ~ ee-

ı-:::ı S 1 n de etmiyecek oluma Tokyo ılc Va.şlllıg. ~ılmekte oldugundan hükumetin I etmiştir 
t.on aT"Mmda da.imil. mevcpt olan muhtemel karan hakkında şimdilik rcyan . • ' YW'f 
anlaşma ümitleri baıki kal~caktır. . h1ç ·bir §ey söylenmiye~e'!t+·- 1 DP,1')(111tf l'Pır." ..,.. 'flfl 

.,_ 

0 

lıeıjQlt oeblrlerdeki fiyat nıura· 
a.ı. .._.tmı tem etmeye ka. 
~.,. V P T'r .. . , ...... 

cut fiyat murakabe memw:"'ll w llon. 
troıörleri bir kaÇ miSline grkarıl" 

eaktlt'. 



2 

Fransada 
Beş dakikalık 

grev 
muvaffak 

-oldu 
Londra, S (A..A..) - Ldııdraya 

ilk gelen haberler Genetal .Dö Go
lün bütün halk tarafma&n daYıet 
cdünesini istediği beş dakika.lnt 
grevin Fransanm her tara.fmdn 
tatifik C®nıi6 ıautunu tahm1n et' 
tfl·e-c& mahfyetf~ir. 

Amerikıın ajlDslat;!, teza.h'Ur,a.tm 
Naney, Epinal, Lor-t:VRY, M~li 
ard ve VI ide de cereyan etmiş ol· 
cluğunu kıı.yğediywlar. Gr0'\6ıı 
Fronsanm diğer bö4releriodeki :tat 
bikatı hakkında -;peytle~Y malü '" 
mn.t verilecektir . 

San&üriln, .Fransa doğusunda~ 
hirle'rele grov -teza,J:ıUrleri haklim -
dakl haberleri görmemezlikten gel 
meısi bunla.mı Uunanıon ~ 
dilmiş --olduklarmı .göetermo8c mtt· 
saittir. 

Esasen bı.ı haberler ..grev baıdan 
da jşgal altındaki bölgçye ait ola -. 
rak bfrl Par:iste ve diğeri V~ide 
noo.rcdilen ve halkfu General Dö 
G61iln davetinden mafnmattar ol -
chığımu bil<li~ .gayri resmi iki 4eb 
tiği tc.ıtabe ktiti b~ 1ıcıUoir. 

'Jeanne de Arc'm yrltfönümü mn 
nasebetile de bu ka.l>tı tebİ!ğrer nis 
reaumı.at 

'.Diler iaratı:ruı .AmmLl b~ 
Paflsi ziyareti ve <ıe Brlnoo'un ~i. 
§iye geli§lne ac rgaret e<ltliriE!kte .. 
<lir. 'Bfr faraziye o1itiaıtla })i!W>er 
bu l!diş -geliplenn ayfü Wiı"aiia 
teSa.<lüf etmool 'Fransız Hıtıxnim 
General Dö GolUn davetine iCltl5ct 
~ o~ 't Bit CifCliJW-. 
-~ 

· A4meftva 
Fra.n adan 
bir milyon 

işçi istemış·! 

Nape>I& ve 
palermoya 

hıg~z y~areler~ 
tarıalmdan 

Tonlarca !>Oaiba atıldı 
Londra, S (A.A.) - l~ltere hava 

Dearetlnln Jıaberler ııcrvisı cuma alt. 
ışamı altı saat devam -eden taıırnız 

\!mumda lnglllz aı::tr tnbnrdıman 
tnyyn.rclerinden mürekkep ehemmi • 
~'lll qıkllMJcrfn tıapoll, ·e Palenno 
berinde tonla'rl'ıı. lboıdb&ıar yağdırdık 
ia.rmı b1ldlrmektedlr. 

'Napdlld<;.. orpn !fa1inkaaı, tayyare 
glM1cleli fapan bUytik bir fabrika 
ve demiryolu istasyonu tanı lsa.bctlere 
hc:ı:!ef Ölmu;lur. 

Palermo elelttiik Mfitralı, deniz 
tamir hııvuzu, mendirekler, ~niz tay.• 
yareien U!sU şlô'dct:Iı bir bo~ba kasır. 
guın& ttitdlmujtur. İiu hareketlere 
l.şlli'a.K Odeh tngtliz ta.yyarelerİDden 
yihuz biri noltBandır. I'illnUJ} esnasın .. 
ca lt.aıyan. avcı tayyareleri Nalfo'fib· 
tllıioe ~yliuae oliı.ı'a~ layyarelertmfzı 
dafrt.mata te§ebbAfJ etm.Ljse 1ıo hcpSf 
ı.r~n USleHne avcMt ctm1ş1erİif r. 

!iiğUTz tayyarcleriııaen mUreKlte.P 
diğer bir teşkil de A'kdCnWIC gecele.. 
yfn mlltvenı alt 'bir fa§C! ğe.mlsliie 18. 
afnız cfiiltşUr. ltiııa ":fn~fOO'en at.ilan 
bombalardan en 'az iıJtEı }.ıtrnlyc"tsa. 
b6t etnı'f§tır. ~a}yar~müı :Yaratı 
gem.ıyflön ileta ~1)Di!OOC'ri"zıiman, 
geml nıirekff~ 'kıü~ ve 1ii§ tara 
fmd&n dumanlar ydlüieJit.ıekt.eydl. 

....,..._ --
C6rcit 

SıvaStttpol ılüşse de 
Sovyet leal'aaeniz filosu 
nun -sonuna kadal' Aharp 
etmesini tavsiye etmİ§ 
Bertill, 1 (A.A.) - Stet.anı: 

Volkl§er Beoba.hter gazctesı Sama.. 
rada.n;.gelen haberlere göre, hB.llha 
zıt&& Katati.ızde bUlunan Sovyet 
dön1Uı!u4ı, .Wd bir attı harp gemt.. 
sile yeni yapılmı§ iki ve diğeri yirçıl 
1ılr 1feiftGUk nç "kt-f Yazar, sôn wn 

Londm, 8 (A.A.) - AJI: 'mrltrç torpido muhrıtı. elli dentzaıtı 
DeyU Meyl go~esl Hltlc,rtn maft. ~'" en ııllmW .hUeumbotun~ 

§ıti Ycfonden mır mllybn "F'tıınsu:ın lttı&Mttr. u &:>nanma m&eme ve ta.. 
Almanyııda çal~asını Lstedlğinl ta..~ mir bakımından mUteaddlt üslere 
knt 1'iırtf:trfe 'lmctdr ~ 1Wımı ~ lıı~tııft;lır. 1Mn1arı flltı.blletıtılc 'eVlıafth 
aıtm trtı.ı 'l<"ramın h'hntiiii!:i"n o'tırt:ı.11: ~ bcr 'tttrm ~ ~~ıtn 'inevcut o.. 
zre füfCak '70 1iln 1~ l;elnieatnl •u: tan ~ine "t\ımm, 'M.ha ~mdtden Al • 
mide muvntfa'k dta"'Strecc'ğİİİI ~Tor. imliı ~rlttfn utlrı'C%Ufl& hed!ı.f 

ıı,rnnsız ve Aimtfu iiı'ütcnaıiSISfan bf:ı\h ~6'lthrt. 'S~t llmmim'- • 
Qt!lik iStfliinttıiı f'kı fu'TBf!ne ve t&yya;e srlit 'bekifycn t'kıbc!t nedir! • 
ım...rıt~tı fçin lllzuıri1u aitrtiirnyiifu •iB _ Mezknr gazete, Ç"örçllln Sovyet ôo. 
tin ::l1ı.fıl ftç_'mls.Ifuc çıknra'bltmek UZ<'.. namım '.kumand&nl~'Ula ııonuntı. ikd.da:r 
r '<iL $"c 'be niııion 11e ·ı;ö~§.Yer. ~ 'ttıheğ'\ tnvsf)'1l "etmtş !bulundu • 

~---- ~il==-~ ğumt 5..8yıemckte ve mlhVi?r alcyhin-

t Gu ~ tıe danca Çörçilln, !tpgtllz olmamak :a ıtrma prtiıe, son f;Cmi batıncaya J(adar 
mu!ıarebe etmek g!bl kahrnman<'n 
kararlar vermesini .bildiğini tl!ve et· Üçüncü ileJa 'Nevyork bele. 

diye reiır'İi'i;ne nmm:etl9j-iiri 
'lioyda 

l<levyol".k, 8 (A.A.) - Birlblrlnl mQ 
bealdp iki defa Nevyork belediye rel.s,. 
Dğt.ne mtıhap ed!Jcn 'La Guardla il · 
tnncU defa oliu'ftk m.ıM.etllğlnl koy · 
muştur. Mumııllcyhln rakibi Nevyork 
vaıı.sı Lchman ve demokrat liderleri 
tanfmda.zı 'hlmayıe edilen Vfl)j.h ödv .. 
yerill.r. La Guardla, reis Ruzvelt ve 
Vendel Vilkl tarafından Wliılmnkta. • 
drr. 

mektedlr. 

, 

VAKiT 

İnönü' nün nutku Nevyork Poıt gaz.eteıi 
(B~ ıanı/t 1 1' • • Bütün l ngiliz 

ra.ne olmuştur. 'Iürkiye Cum· u·• sler zn z'n 
hurreisi, Türkiyenln bitaraf ol-
duğunu, mustakil kalmak ve ik ı=o. • ,. 
haysiyet ve şerefini muhafaza Amer · aya veriunes:uıı 
.etmek azminde bulund~u bir teklif ediyor 
ihtilata meydan vermiyeoek dip. 
lomatik bir :t.arzöa. t;öyJemiştir Net,_k, ıa (A..A.) - .,.._.: 

l ·utkun, muhtemel bir su1h Nevyork Poet ıgazetıeet )'alll)"Or: 

tavassutuna ait kısınma gelince, "Amerika &DOllc, Ruben .Jamee 
!nönü"J'iiin beyanatı kat'i bir tek- torpido muhribinin b&tmlmamna kar. 
lüten Ziyade akademik bir te· !§ılık olmak nzere, ya1na omı'tıatrren 
menniClen ibaret sayılmak lazım· odenlzııltı g-emlsini detti fakat •J1111 
gelir. u.stnnae Te aıtmda rutlane.cak gemi.. 

Times. Balkan .memleketleri. , !ıcrl denizin diblne gilltderdtldell aonra 
nin .ist.iklfillermc ve ':Vürkiyenin 'rahat edebileOekttr.,. 
lhiç bir v.akit oor kabul etin~ ''Amerika,~ Atı1ka, 09be. 
<ceğine da:it' Glan fıkrtüann dıem- 'lUttank ve emrlml• ~ olan 
imi yetine isaret etmektedir. Bu -dig.er bütnn deniz tı.ııminı, Alman ~ .. 
~azeteye göre bu söiler bütün filiz kudretln4en b&ktne kalan kısmı 
['ürk milltinin 'ıiislenni 'ifade et· su kelinden .opttmıek için kullan 
mektedir. rn8b)'IS. 

Daily Telegr.aph diyor ki: "Ülllerl tngtıtıerede teMs edllecek er 
Cumhurreisi lııöni.i, iktidar lan Amertkamn bolftba.rdnnan t&;na

inevkiine geldiğiril!criberi söyle- releri, denlzaeri dOlcturan ,. kirleten 
diği nutukların en ent:eresarunı Alman ~tı pmlleıintn keftedtl. 
ve muhakk'.alt o1arak en mühim- f:ıneıert t§lnde ltull&n!lmıalıdır ... 
mini söyferi'riŞtfr_ Mebuslar nuL "Yalnız kunet.ln tınktlm. 80rdtltti 
~ her noktasmı ta!vip ettikle- bu dbyada, hiç ldm-ntn bir Amert
Hni iııhar ~ir. kan barp gem.l81ne taamn: edeml,e-

Tili'kiyenm "Sıi?h 1ehin00 ta· ccgi prensiplni ~kete geçltrneHytz,, 
ıvassutta b?!lun.ması imidmt hak· 
kmdaki fı\ora ve Ciımhurreisi ta
rafından 1..-ııllamlan "bir gün" 
la:biri böyle bir Jıaretet için vak. pn henüz gelıtıeaiğirii bildiğini 
ıB.Çikça göstermektedir. Cumhur
ıreisinin ı&iutırunU bitirirli:~n söy
lediği s0zTE!r Alhian~aYti karşı 
bir ihtar gibi tel~i ~il&ilir. 
Mihver tarafından &ıkan1ar 
hakkında tatbik edilen si~ti 
Türki~nin ~~i ve 
bizzat ~endi t.ot>rak bütünlüğü 
h.&kkmda ise ıbiiç ıl»r ~lil kabal 
et,.mi~ni •nl.~akta1Jır.. 

Tiıne!ı ~ tnijn{t'l\.ün ı11ıt
kuna di~r bjr mM°ale dalla tah
l>js e~ir. Bu yazıda derWi~ 
ki: -

CJ,ı.mlıym:isi lnönfi~. ~ 
f\mıda Türnyeniıı :slJ:§ si~ 
den de yani bi~, tecrit edil
miş ve jtu~ muhari~aie 
çeVjrUzniş bır meınle~tin sjy~ 
tinden be.Me~ iea.~ir. 

Cumhur.reisi Türl;y11ye kQJJl§U 
olan memle_!t~terin ,Wç birini 
masun bırakriııyan harbin müs
takbel inlôşlfmdan ıendişe etti.. 
Cmnhıa'rei~~. AbnanYa. ~ 
ikiye irliltıaSNSet'I~in · 
ğ\ni ~ii olar.ak .söyl~. 
duİ-umÜndan memnu~yetfe oolı
setmi:&fe tia.~ M~an 
tedai'iii 1na.hiyt{~ 6iln 1ılg1ttete 
itfffak'rtla ~ ıca.tınak h'USU
sunda 'nitk'fye lıtHt\Yin~tib~n ıra:. 
~m \·~ tiltarim'ı~ 1hıat ~
bilece1t a. ~M :tn'tlv.fl'akat 'edil
nn~~ -a~~ oolirlııı\~ o1· 
nmsı mfil'ia,t 'ğ'Otiih'M.ktM~. -

'citttıhttrremı 1n5ntt, Banı:an 
meıhl~ketiennin -mtıkt>alt hllk
kmda meşru endişesi'rli fftl& et.. 
:rniştir, Görünüşe göre bu cihet 
Türk • A1man münasebetlerini 
tayin eden kıı.t1 bir tmil olacak
tır. 

çar,,_,n 

"1Clilıilla,, S (A.A.) - Oft: 
Geçc11. hafta ,,apdan defttz manev

-ralan ~ ftı1 ~ \orpldo 
muhribi çarpl§mışlar TI) haMçe haııa.. 
ra uğramış~. 

Adliyede tayin 
ve nakiller 
r~ tarafı z uıcide; H ,.,... 

mm.Tinli~ine Ur'fadan Nazif 1Jı1:tll~. Şı"razlı 811'''' 
Sandıklı müddelumumiUğine Kağu'.. 

~dan :Şadi G6beceU. Kağızman b. bl 
hWm muavtnlfttne Yıldahdan .Abbu ır ce va 
Alt Çet1n, Zonguldak mUddclumumlll ~ 

~ Kolp&dan muavini HUml Dura, DUnkü Yakıtta, bir İ~~ 
Dwınınbey hl.kim muavinliğine Plu • teclslnln Ukraynada ~ ,-' 
murdaıı Ekrem Aysal, Dewe'li mnd • ıatan bir yazı vardı. I"'. 
dehımum1llğlne Slnopt.Aıı Şuayıp Kor, §ey değil; hat'bln f"I!" 
Sinop mtlddeiumumlllğlne Karaburun duyduklarımu:. YaınJJ ~ 
dan Ahmet Ülgen, KaradeniZ Ereğılıl tcctsı manzaraları dalll 
hA.Jdm ınuavtnliğine Şeblnkarahtear • t!ırmıı. "T~ ta~ ll!l~ 
dan İbrahim ORn,ıcloğlu, Nevgehlr eözUnU telleyip pullar'-., 
:ımlddelumuml~ Yıldızelideu Ali Sovyetıer arkalarusd" ~ 
RIM Kunutku. ~ril mtlddeiuıuuml bımkıp çeklllyorl&I'· .,.ı~ .J6l4 
muavlnll#(ne Gardesten .Ali Alan. girmeden alrl Ebabil .,..... 
Karaburun mUddelumuml muavınugı. hlrlerl akı ıuyorl•r· 
ne Beytehlrden K&mll ÖZkent, Kara. • Y P yı ~ 
hl8aı1ı hlkim muavlnltgine Ersinca.n. Eski harplerde bu ~ 
dan Kemal Fehmi Alak61, eorgu b&.- Şehre dayanan k1I 

kimliğine Blgadan Mahmut YUcet.e111 rönderirlerdi: ııd• ~ 
Uzunköprli b!kim muavinliğine Vl- - Kim.senin mal ~-f 

ranııehtrden Mehmet Engtlntln, Erzin mryacafız .. Yakıp yı ..... 
can mtlddelumuml muavlnltğlne Kel. tıa mukabil fU kadat' 
kitten Rlfat öçten, H~ mttddelu· Kuhaaara edilen ~ ~ 
muml mua'rinliP,tne 'Mesudiyeden Kus veya hUkUmdar i~ iJ'.. 
ta.fa Tarkan. de, h&lk da lrurtU.,.,... _.; 

Kudurnu hAldm muavinU~ Kah- boyunca buna-~~ 
tadan Abd1lrrahıD&n Utku, Bilecik Bu 11Uretle haraCS r 
lı\kb:n muaVı:ru$he Etül~db N11ri bir mnddıot sonra te\dl ~ıf 
Şangar ,ilçazai-.ı mMi!cfomuail ııe ka\'UŞUrdu. BıJgtıııi& ııt 
muavufitiine PetÜrkeaen Nuri ~· ıarı da, §ehlrleri de ı:ı).Jı 

LUleburg&z sorgu h&klmllğine Mcr ediyor. tt 
.zJ:toıldan fiiiiiuı oman, Anka~ hAklni Ediyor ama, bU yeri' ~ 
mua\'Ud~ Kocacttden Fuat Erdo. kaaıır mUste\;ıtler de tıff il 
ğan, ElA.zlğ mUdd<ıiumwnt muavinll· ediyorlar. Öyle ya onl.,~ 
A'ine Tuncellilden Mehmet ::ı\rt.ın, Bur dar kan akıtarak, çşfl 
n müddehuınnnl muavlnlii\rle icra şchlrlero sahip Oluyor. fi 

•..+..lwn} Ak"ıı ""'rlu hO- -alil&~ .J. 
'Jne'l1ltını. .,. • .... ,,. - ,..., yv Hakli ve haksızı il""" ofl'~4 

klm muaVii:ı'll~ıAe n:aSlh GUrkan, tayin ettiği !çln duııısW fi' 
KOlplu mödileium~mt mua~ ten haldkitıcr, ıe~ 

Ömer Yüce. ot hAkun mU&vlnllğfne tahlll edilmez:. ,ıl.. 
Orhan Demirhan, Cizre hAklm mua.. . tlli "'~ 
~ Se&t AlaıOy, AkcrağıD.i.dc· Timilrlenk lranı i! çtf' 
'Dl müddeiumumi miıaVbillğinô citıat Şlra~ıı Hafız~ huzuııııı& ~ 
ÖShan. A.n4ırlm mucidoiuınumi muıı • ona d~ınl§U ki : ~ 
vtntfğlne Ömer ıA.ltmdağ, ~ei'ı - 'Sen hır §Uriııde:;, 
'mUddciumuml muavinliğine ~t Cer .Şirazlı scvgllilll Cli 'fil' 
Orkak, Terme bAklm mu,.avlnllğt.no eliyle almak isteseY 11' 
Needet KaJaeliOğlu, İspir btJtiın mu. yııklıırı 11ltına BubSI't' ~ 
avfnltgiııtı Leblp Erkoç, Pıüo ha.kim sererdim. ııet' ,&1J~ 
mua'rinlltine Hasan KUtukoglu, - - Evet efcndlnı. StgtlrJ'_j 

Siirt h&kim muav nllğtne Ziya Er· - Peki ıtma ben '1' ;;,. 
gü'f'en Vir~r "mU Jclunıuml mu- !erce u§Tıı.§arak }Oll rl ·'-" 
avinli~ RJta ~k~, .Kelkit müddei Sen ise böyle bir ~e:ıııf'" 
umimı1 mua\1nlltlne Fa1k Blçen; Na. kıza .nasıl bağışlaya~: 
~mlye mtıddeiumuıni muavinllğinv H8!ız !JU cevabı ve~ 
Nadtr ~ .Kara§ Alçekmak mUd· - .İ§te bu kadar ı1l 
delumumı muavinliğine Cemal Saltallr şu gördUğilnllz §ekildi 

oğlu, Yıtmzet\ iıAkııii nffiatınllğtne ,ya... 'J 
l{cmal ~c, Pazarcik hWm fmia. B~1ı iıarliın d<tf',. 
vinllğlne HayaU ~er, Pcturge mUd leri dUiilUerek bu \.8r1P' 
dehımum1 m0ıı.vtıfuğlı'ıe Nacl Uğuzcl, le tdair edeblllrlz: ,;! 

Me8Jldlye mQddelumu!!:1 muavtnllği Ş&ir, yalmz ı:aril tıi' 
ne Şem9Cltin Gtıney, Urfa mQddclu.. memtıJ, §U hakikati dıl ,;_ 
hıuml muavinliğine Reırisl öner, ŞehlrlIB 'bol bol ~ 
boğubayazıt hllJdrd mııavbil~ ö- sonunda kendisi gibi ~ İ 
blcr LtH:rt, Bo11Caıı, Gördes mü~dclu. lırla.r. Acal». SoVyct , 

h\uml nıuavtnllğine . Yavuz Dlndl!L. nma. tehlr teslim ctııı I 
i;iı. M'!~ l!iA.ldııı ttıuıı.~tüıe ~lcrı bir 1ıarstıeye ,;(ı 
Mamdl Aytaç, Kurtalan mUddeıu~u- Ama Şiratıı HaftZ. ~ 
rni muavınfıtiıie H9.tndi A~ç, Kur bir mcsuHytt t~rtnı3'0 ~ 
talan mUddeiurnuml muavinliğine Nu Rusya. -" 
\i Erlean, ~keun ıwttDJ. ;ı.nuatinliği- 1'!1' 
ne şenk s~~. Btgıi hl.kim muavin 
llğllic oewet ·cınt: uı,ytn edilmlşrer. 

dlr. 

-Ahn1ct Dündar yan l:!efi ~i idi; -ge~: 
n1en yemelderi }'ern\for, \ı:YümÜyor, ~aradk 
yerde aşağı yukan ci01aŞIYor \ve hazan yata
ğının üstüne tm'nan'ıp yuvarlak pencereden 
gökyüzünü scyretmeğe çalqryordu. 

Bir aralık 8eyahate çrkarlten çek'tiği ~a
radan 'Semra 1:üınkada bl5n mevcuc:fübli ~il
şünmüş ve yazıp verdiği çeklerin tü1armı 
zihninde şöyle hesap C<lerek bunlann bir kıs· 
mmm lıakikateb karşrllkStZ 'kalarğmı büyük 
bir dehşete kapılarak anlamrşh. Demek ken· 
disine hakaret eden bu herJf half lı 1 Demek 
bu hakarete i~Stfı.k eden kallın, Afane Oün
darm hayatındaki büyük facia, Semra Ha
nım haklı! 

)ar g\bi üfkeli öfkeli dolaşıHar ve öt~ı tı\ıç-
1ulaYdan bi~ kıi.li§ yükse\ gôrimiirTcr. 

l:>aktt. Semra H~nffüefenJih1fi 'tavassutu üze
r~ne ressam Şeşerin davacı olmak.tart vaz· 
geçti~ni ve kaptamn da kcnditini PQlise tes· 
lim ebricmeğe rafı ~ğUnu' Söylediler; de
mek yeni bir haka!"et c:1aba: Resseın Şe.şerin 
affı. 

Allahım, al ·ola alç;.ala, .ruhund~ iyi, gi.i
zel, yük~k ne varsa hepsini kaybede ed .. in
diği bu çukurda nihayet son merhaleye vto·. 
mıs ve en iğrenç suçu işlem 'ş oluyor! 

Ahmet o· ndar kendisini tnütlliŞ I>ı~ 
ho.ntı~ kin e his!eaiYoidu; ttl~\1nacaı: 'hiç 
bir şey kalmamıştı. 

Coculchen le n dökmekten nefret ec!er
di; b'iyüd"kçe l"P.ti\ler otta diinyanm en f~ 
ml msnn!arı 6 <ır-1: oôrünme~e bcr~laffirstl: 
fakat son"ff {;ğreıv·H tti adam öldurınetA~rı 
de k:,.,ı su<"fat vadrr ve hfil\taf lrnn ,+~rr. 

1' 'lf • • d ~ı L 0 h • ,,; ' 1'.0tı '"r ıçın e nsı mr eyecan ve ~ht1· 
re.sın kurb:ı.m olanlar C?kh•r; bun!nr hflpi· 
sane demirlerinin arkasında kiikrcmiş aslan-

Ahmet Dünılar .nuka'clderalm k~hClıshıi 
götürdüğü yer yütündeki karnnlık mezara 
bu kad l'cm bir h~şmetle dahi gitmiyor; o, 
adi bir h'ıtsız. sahtekar \ılıh do1and'irtcı ~yı\!. 
cak. Mukadderatın kendisine hazırJaaığı kor
kul\c 'fllübetl eilı~ühürken gözJeti tr 'rfokta· 
ya dalryor; kendi yanlış ve iradesiz hareket
lerinden doğan mesuliyeti talihe yükletmek
le hemen hemen sucunu bifaz o'hun Jınfifle. 
JU ~ ~yoarAk i:Melli bulmaga çalışıyor; sonra 
l/i.fütın 1drl \l,Yf\ lfü alçalma t>lduğunu dü~iinÜ· 
yot ve k~nfü kelruisine ~oruy~r: Daha aşagİ: 
sı da var mı? 

Sonra lllb 6jr ~ey diişi\nmüyor v~ bekli
yor. Bur.aya kadar o kenai adrrnfaı4I~ rufü: 
bir gün_ sonra ayak basacağı yabancı loprak
Uı ls n?.i~b MiVa ketic1l iti"'f ~clccek leni r~:-

ketlt!H ~ifficfü:leH rouTuvaat ve reslımıye°t~e 
bcl;.Iı •or. 

'an~rası:ı; kilitli lrnpismı açıp ~~
run Ma?Siljr; ıma ıM ft(rdiğitii etivledikleri 
zam?.n bunun ~e.,.....ı;.qi için ne demek olduğ1J
nu anlamamış gibi boş Ye manaerz gözlerle 

. . Fatcat ~İk JıXtM\et: Dündata bu yol
da gü~ a;felccek hic ~~ ıe;- tcatMamı,~ı; öu af: 
ft İ{~.İ5u ebileili~frrı v~ ne ~ılm~ lafı~~ • 101 l' ı n \':' rR. "" 12...t.~ l';::~:i \;~ >oı.i""ı." 
yapı, maışmı Kap~a ~ SO)' emegı CSUfun-
düğü halde hareke-; ~~. 

Marsilya hhtırnifti ~l'itt zfilM1ı c~ 
binCleki Sön ufaklt~ı ~w üi\u ~~ıyan hama-
t C rT;, L <-· t j< .9 ~Ll'frl i'll+ı f il" a veroı ve oavu u ~u aaırC:SJJ\ae oıra-

ka'raı< yü~üdJ. Ne:eye 1 ·ıir&? Ne yip-
mak için? 

S tnta Hanffhef.en<rı JHc tüı>h~rz o ~Jt
~am lhitleaca~ tlen le P~ ı~kti ve ı~le 

l U • n.o • tıf' u 
vaP,urlli{n c.lliarlen \ıMll ge ıp met Dun-

, U~ ~•JM_..,J 

darı görmek istem~. 1 ,., 

Semra Hanrmefeftdi Par:iee gidiyor; 
Anmet Düiic1ar i1ier~ ~~? Ne ite? Ni
cirl? 
~ .. ~ .[t,ı•r;a • il ~ ;ı {'ı t ru1'..: i•. • • ' ' r 

tlll ser macera bU\ecla bıtetn artrK!..,, 
diye düşündü; hayalotM!l •bijyii'k f ciasr olan 
kadını takip etmektell ,..; ~ artık ... 
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1., Lı" Du'·n gece an•ızm '--n· ı STANBUL t<onserntuvan Gaye güzel, maksat uM, ~PJŞ 
'r unihıiın Bttytik ı • ı d k • ı k trol edildi KV balkın musiki 7.evkini yük' miikemmeldlr. ı~akat gözden 1'ft,.. 

~~-~~·~~nı 1= iŞÇi ere e yeme verı ece Fatih, Beroğlu, Eminönü ve ~~~ek:-;erı:;a:s:~rı::~~r~z:ı;, ~>;.eb~r;k n~~~:~l~ıı~üt~n~~ 
~~ \azıh berrak Beşiktaş kazalarındaki bütün fı- yarın, mu.~iki tıt.rihl tarsfUHbw ö- emekleri birdenbire kısırlMtın]"Ol". 

~~~·r·d:ı: Milli sanayi birlig~ i talikler yapıyor ~:;:ı ~~rrı~n00.!1~ ~~;; ;:~=.~(ı:e !~:~td~ıe~;ö~;:kl noıı:: ~ese~~~ı11~ın~:;,e? ;!f:d~~-ok;: 
t -cwmtımdan :nasıl yapılmış ve ekmek vaziyetleri ta.ı;ı gibi alkı~lanM'Akhr. • ı;un<laki kalabalık, nihayet 11500" 
~.rrncktedir. Dış MiHi sanayi birliği, İktisat Ve· toplantıya çağrılarak oo husus- kontrole tabi tutulmuştur. Umu- Dede efendi lhtifalinin, etraf- lük bir rakamla Çenilebllir. Tiynt.. 

lenin bUyük fa- kiJetinin işçilerin tertibi ve ha- ta tatıbm.ta n8:8TI geçileceği gö· mi vaziyet .kontrol edilmiş ve her da bıraktığı aksi, bunun bir şalıld1 ro binasındaki de bunun lkJ ml~li im 
lnanzarasmı da- yat pahalılığına karşı mukave- rüşülccektir. fırında lbirer polis memuru. ibele- olar&k ileriye sürcblllrlz. Geıı:i 0 bul ec:lllirse. o 'mılar lınzırhı'.','ln roJlh. 

~ füınektedir Bil· metlerini artırma kyolundaki Devlet fabrikalannda olduğu diye müfettişleri gece yansına büyük ahenk ~Jndekl bir ~ pil- sulü, nihayet i5te bin beş Uz !J t· 
~~frfiği0 tim~ 0 • hareketlerine uyarak on binlerce gibi !hususi se.nayi müesseselerde kadar nöbet tutarak ekmek ima- rüze, dev aynalannm arkasından nin lst:lfo.de ettiği bir nimet ohtr. 

117.deki zamanlar işçinin çalıştığı İstanbulda.ki de işçilere S!Cak yemek verilmesi lini kontrol etmişlerdir. bakanlar, beğenmiyenler de çıktı. Sekiz yüz binlik bir şehirde bız 
~tUreoc-ğimiz işle· milli sanayi müesseselerinde de ve iş vereftin temin veya iştirak Teftişlerde, aynı zamanda ve· ı·akat bu itirazın Mhipleri de, için "rakam" m hlça.rellbrini bir diib1l· 
~ tedbirler alınması için harekete edeceği aennaye ile işçilere gıda rilen unların tamamiyle ekmek için takdlnJeo kendilerini alam~ nUn. Bütiin nc11enizin ruısızın uçta-
' \eren bizi yü-ı- geçmiştir. Milli sanayi birliği bu maddeleri, giyecek eşyası ve ya.. imaline hasredilip edilmediği, dılar. ~unu duya<>aksıruz De<le efemli 
S '.l'ürk' mUletlnlu hususta tetkikler ya'Pmaktadır. kacak maddeleri almmasr da matlup şekilde imal edilip edil- Dede efendi, bu icra heyetinden konserinin kapısından lınç yüz ki"}i 
S ~rtıu, emeJlerinl Tetkikler ikmal edildikten sonra muvafık ~örühnekteclir. ~ed. iği de aynca tetkik edilmiş. kendine layık hUnnetl görmüştür. döndü! Gişelerden: 
-..; 0 nUnde duyaca.. fabrikatörler İş ~plarma göre tkincl 'konserin arife8inde, ilk kon· - \'er yok! 
~a \e milletimize Şe'hrin elanek vaziyetiyle vali serin bende uyandırdığı bazı dü• Cevabını a.la.nlann sayısı nedir? 

tı/e tek bir keli- Ta r ,. h "ı k o n s e r 1 e r ,. n ,. k ,. n c ,. s ,. ve ibelediye reisi Lll.tfi Kırdar, ~Uneeleri kaydedooeğim. Gece, ta U7.ak ~emtlcrdeki e\ )erine 
! dün, ıbizzat ırneşgul olmuş, ofis nft~tarken de söyle;:ıı;:.ı- -'hl kadar yaya dönmeğl gii:r.e alanlar, 

müdüriyle alakadarları kabul et- ~ ""t't"'.. "'" b •-n,-anlar bir d,. bu ,..... 
m).M;... belediyenin bu koruJerlerden gaye- paraya a ....... ,. " ........ 

~ı....u \·aplarla ka.rşıla~k hoyunln.rmı 

Bu akşam Fransız tiyatrosunda veriliyor p~rg~r~~nvayı!iy,~~~~ =~:.:.:ldİıı~ ~em eev:;rı:;:: büKktüler. t - 1 n· hazı..ı.... 
zevkini yük."teltmektı.r. on!4en'a u,.r, esere .-..... 

de Utıal edenleri kabule+...,; .. , ken •·•- -...11---•nı -..-pmıo.:tır ld·•e 
lstanhul konservatuvarının 

hazırlamış olduğu tarihi konser. 
lerin ikincisi bu akşe.ın saat 21 
de Şehir tiyatrosunun komedi 
kısmında verilecektir. 

Bu akşam tarihi bestekirlar 
dan Zekai Dede, Dellalzade, Emin 
Ağa ve Mustaia Ça.VUŞUn eserle
ri çalınacaktır. 

Bestekarların kısa hal tercii· 
meleri şöyledir: 

EMİN AGA 
Birinci Mahmut ve Senmi Sa

lis devirleri arasında yaşadığı 
süzinak peşrevi ve semaisi dela. 
!etiyle a.nlaşılma:ktadır. Çok kıy
metli saz eserlerinden beş altı ta
nesi za.manmııza kadar gelmiş· 
tir. 

ZEKAt DEDE 
124-0 !hicri senesinde Eyüb ci

varında Cedid Ali paşa mahalle
sinde doğmuştur. Babası mezk\ir 
mahallenin imamı olan Halız 
Süleyman Hikmeti Efendidir. 
Zek.8.i Dede, ha.f~ olduktan aon· 
ra küçük yaşmdanberi musikiye 
olan istidadı ımaıhsu8u üzerinde 
çalışmıştır. Bu arada EyUbi 
Mehmet Beyden ve Dede İsmail 
Efendiden ders almış ve musiki 
üstadlan safmda mühim bir 
mevki tutmuştur. Eserlerinin 
çoklu hususunda Dede Efendi
den sonra birinci mevkii alır. 

Musikideki uslubu Dede Efen
dinin aynı ise de meriıum Zekti 
Dede musikisine m.rust t&vula
rını il~ve ederek serlerine başka 
ve güzel kisveler büründürmüş.. 
tür Merhumun eserleri kendi 
oğliı Bay Hafız .Ahmedin de da· 
hil olduğu heyet tarafından ha
zırlanmakta ve kor:ıservatuvar 
ta.rafından bastırılmaktadır. 

Eserleri ve talebeleriyle klasiık 
Türk musikisine büvük hizmetle
rinden ~ Zekai Dede 1315 
hicri senesinde gene doğduğu 
yerde fevat etmiştir. 

DELLALZADE 
Hicri 1220, Miladi 1804 eene

sinde doğmuş ve hicri 1286 da 
vefat etmiştir. İkinci Sultan 

- Derlıal, dedi. Jalvana sö}
le .• Bizi takip etsin. Sen de ODUil· 
la. beraber gel •• Dikkat! 

Çipendeyl otelin rest.oranma 
daldı. Çaney ile ıben kapıya doğ
ru yürüdük. Fak&t dışan tama
men çılıımadan şöyle iki yana bir 
göz atarak ne olup bittiğini öğ_ 
renmek istedik DışansI gelip 
g~en ahali ile

0 

kalaıbalıktı. Fa
kat ü kişi" · farlcetmekte güçlük 

Ç yı n..Jr"}d yürü" • çekmedik. Aynı 'i"'-""ı e yor-
lardı '\{e aralarında aynı kayıtsız 
çalımla; Çipendeylin arkadaşı ta· 
kip etmekteydi. Onların.~ arka
sında bizim komiserle ikı arka. 
daşı gidiyordu. 

Bu esnada Jalvan ve Çipen • 
deyi bir.e müiiki oldular. 

"otelden ayrıldık. Aynı istika· 
mete yollandık Bu suretle bir ne 
vi merasim Yapılıyor gibiydi. 
En öndekiler, takip edildiklerin
den tamamen habersiz bir vazi. 
yette soğuk kanlılıkla gidiyorlar: 
daha arkasında Çi.pendeylin ar 
kadaşı, komiser ve polisler, ben, 
Çaney ve Jalvan ••• 

Mükemmel bir takip tareni ... 
Fakat ~.aba nereye gidiyor

lardı? Gidişlerindeki tarza ba
kılırsa, her halde otomobile, o
tobüse, tramvaya, yab.t trene 
binecek gibi değildiler. Ağır a
ğır yüriiyorlardı. Şehrin orta.
na. doğru gidiyorlardı. Nihay«. 
vapur iskelelerinin bulunduğu 
bir köprübaşına kadar geldiler. 
Burada Avrupa.ya hareket eden 
vapurlar ıbulunuyordu. 

Bunlar arasında Holandanın 
Roterdam şehrine o gün kalka
cak olan bir va.par vardı, Fa-

Mahmudun yeni~ileri imha et. 
mesi vakasmda Dellal pederiyle 
sokaklarda ı;nünadilik etmesine 
mükafat olaralc padişah tarafın• 
dan musahipliğe alınmıştır. Elli 
beş tane k~r, nakş, beste ve se. 
mai şa.rkıl,a.rmdıa.n başka diğer 
eserleri de vardır. 

KARA lSMAt!L AGA 
Dördüncü Sultan Mehmet ve 

Üçüncü Ahmet devirleri arasın· 
da yaşamış ve Edirne Hasköyijn· 
de doğmuştur. K«disi kemani 
ve hanende olUJ> gayet sel.is, za.. 
rif ve orijinaldir. Eserlerinden 
birkaç tanesi ele ~irilEbilmiş· 
tir. 

HACI A.RlF BEY 
Eyüb&ukan m*kemesi ~i 

Mehmet Beyin oiefu Hacı '.Arif 
Bey orada ~-.o ve Eyüb İP
tidat mektebinde olıun\lff.ur. Do 
ğımı tarihi malOmdeiilse de ve
fatı ta.krDben (93) senesindedir. 
Dedenin talebelerinden Eyyübi 
Mehmet Beyden <*- fasıl meş. 
kertiği maıemdw. Enderiine a.· 
lırmıış ve Sultan .Ammı1 ımusabi
bi olm~ur. 

T. I. MUSTAFA ÇAVUŞ 
ttri ile mua811" olup Birind 

HAmid zamanına kadar yaşadığı 
anJaşrlmaktadır. Güftesi de ken. 
disinin o1ma.k: üzere birçok şar
kıları vardır. Eserleri gayet gü
zel ve Z&rif ohıp fevkalade üsta.. 
danedir. 

Meskenlerin sıhhi vazi· 
yetleri teabit edilecek 
Sıhlııat ve içti.mai muavenet ve

.k.ileti. §ehir ve kasabalarda lbulu· 
nan me9cenlerin srhht şartlarını 
tesbit etmek U7.ere bir talimatna
me projesi 'hazırlamıştır. 

Bu proje hakkında. muhtelif 
belediyelerin de fikirleri sorul. 
muııJtur. İsıtanblll belediyesi bu 
proje hakkında.ki düşüncelerini 
bHdirmek i.i7.ere ff:ft, sıhhat mü· 
dürlükleriyle ~ederek tet. 
kiklere başlamıştir . . 

.... ~ Eg·er ma•·~-t, sad-- ........... ı,.ı-. maııua \.wıı_. ,... " • ... 
diforiyle "'Öruşm·· üştür" •• • • ......,. ....,... wo.cııa ~ ,.. deki elhanımm unutulmaktan kar· işini de ooa yüklemek ins: fsızbk 

Et meselesi 
Komisyonda dün bir ka

Tar verilemedi 
Fiyat murakabe komisyonu 

dün, v:ıli muavini Ahmet Kını
ğın reisliği altında bir t.oplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda kvmis· 
yon, et me~lesini tetkik etmişse 
de kat'i o'.!' karara varamamış. 
tır. Et meselesinin tetkikine o. 
nümüzxieki celselerde de devam 
olunaacktır. 

tanna'k olsaydı, icra heyetJ, ken- olur. Fakat hi<llsafan kcndi"'i, lm 
dl kÖf)eSlnde çalışır, hazırlar ve konserlerin ne büyük bir ihtiynaı 
mükemmeliyetine inandığı gtin, <"e\'&p nrdiğlnl göstıerdi. Arbk bir 
eeerleri pliklara doldururdu. konseri, en L!:&ğı Uç kere tekrarla· 

.,Sonser" ler, daha yüksek ve madan, ötekine g~mek günnlı de
daha asil bir gayenin müjdesidir. ğil midir ! 
Kütleyi akort etmek, ktitlenin ru• Hele döoüıt için, tnull\-ay \ 'e o
hund1r. uhi heyecanla.r dalgalan· tobüs de temin edilirse h:ıJk ha

le ldkaten minnettar kalacaktır. Ru 
dmnak, duygu ufu'ldannı geniş t· gllzel işden, liyık olduğu himmeti 
mek, hayal alemine set;f.en kanat. 

•--•· --•· b tü" esirgemlyelim. 
tar üstünde t;ı .... ._, a.nlAIWI. 0 ,. HAKKI SOHA GEZGiN 
ıu bir terbiye Ue kabil olur. 

[~~I 16 kişi ihtikirdan adli· 
yeye verildi 

Fiyat müralrabe Wrosu, Gala
ta caddesinde 196 numaralı dük· 
k.8.nda tütüncü Ali Sa.tJ (şarap 
ihtikarmdan), Beşikta.şta Köyi
çi caddesinde 32 numa.ralı dük
ki.nda. tuhafiyeci Öjeni (dikiş 
iğnesi ihtikinndan), Galatada 
Fener caddesinde 3 numaralı 
dükkanda Tt*iıhiyi (kalem ucu 
ihtikftrmdan) , .Asma.altı cadde. 
sinde Yordan Demircioğlu (çivi 
ihtiJı:B.rmda.n), adliyeye veril
m.ivtiı'.Banlardan başka diln 12 
ilıtik~ suçlusu daha adliyeye vr 
rilmiştir •. 

Bir tornstan hikayesi 

ithalat müdürü Necmi 
Mısıra gidiyor 

Ticaret Vekaleti ithalat müdü· 
rü Necmi, Mısır )"Oluyla ticare
timizi tanzim etmek üure Mısı
ra gidecektir. 

Standardizasyon müdür mua. 
vini Turhan IBoray da Orta Asya 
ve Uzakşark ülkeleri ile tiıcari 
vaziyetimizi tetkik etmek iliJere 
bu meyanda retkikterde buluna· 
caktır. 

Raufi Manyas Hatayda 
MünakaHlt Vek8.leti limanı.ar 

umum müdtirü Raufi Manyas. 
İskenderun limanını tetkik et- ı 
mek mere Hataya ~tıniştir. 

Y ÜZÜNÜ ekşitmiş, iğri 
büğrü bakıyordu. Baktı

ğı yer, karşısındaki adamın 
göğsü h izasmda sağ tarafta bir 
noktaydı. Karşısındaki adam 
ezile büzüle vücudunu aranı· 
yor, önüne çorba dökmüş ka· 
bahatli bir çocuk gibi renkten 
renge giriyordu... Fa:kat bıı u· 
tancm sebebini de tahlil edeme
diği şaşkınlığından belliydi .. 
Bir aralık sordu: 

- Neye baklyorsun, Allah 
aşkına? 

- - Göğsüne 
- Ne var göğsümde?.. Bir 

kusur mu gördün? 
- Hayır •. Solda olacak şeyi, 

sağda göriiyonım da... Ona ta
accüp ettim. 
-Ne~ibi? .. 
- Cebini kastediyorum. Par 

desü cepleri, ceket ve pantak>n· 
lannki gibi d.a.ilma solda olmaz 
mı? Ve düğmeler soldan sağa 
iliklenmez mi?.. Senin cebin 
sağda ve düğmeleri de tersine ... 

Beriki adam maksadı aİıl:ı· 
mış, yüreği ferahlamış gibiydi. 
Fak.at şimdi, teşebbüsü o ele al-

mrştı. Azimli ve coşkun bir ses
le: 

- Tornistan ettirdim, dedi. 
Beğenemedin mi? 

- Hayır ••• Şey... Beğenmek 
veya beğerunemck haddim mi 
benim?.. Zamanlar malilm ..• 
pardesünü tornistan etmekte 
serbestsin. Fakat bunun da ıbir 
usulü vardır. Sağ tarafını örer
ler de, celbi gene solda yaparlar. 

Beriki adam açtı ağzını yum.. 
du gözünü: 

.. il il ' 

BiR CASUS OLDURULDU 
dinliyecektik. Fakat Jalv~ın ı 
seri hepimizi durdurdu. 

- Behey gafil; dedi. Sana lbir 
şey söyliycyim ki kulağında 
k04>e kalsın ve bir dana böyle 
züppeliklerle kendini rezil ctmi
yesin, bir insan ki ceketini ter
sine çevirip öylece giymek cefa· 
sma katlanır.. Artık bwıun 
yeni ve kusursuza benzer tara
fı kalır mı? Mademki t.ornis
Uı.na :mecbur oluyorsun... Bir 
de onun cebini sola aldırıp yeni 
gi'bi yutturmıya kalkmakla ki
mi, neye kandırıyorsun? .. Hay
di baŞ<alanm aldattın. Fakat 
kendini nasıl aldatabilirsin?. 
Bence zaruretlerin cil3.sı ola· 
roaz. İhtiyaca düşmüş adam. 
bunu türlü hilelerle kapamıya 
çalışıp sahte /bir şatafatm gü.. 
lünç kuklası olmaktansa, ha.
kikati, vakur bir eda ile, fakat 
daima. temiz bir QCI"Çeve içinde 
göstermekten hiç bir zaman ~ 
kimnemelidir ... Tornistan et· 
miye mecbur olduğun paroesü
nün cebini sağdan ördürüp sol
dan açtırmakla, elbisenin Jnı~ 
maşını iki defa yaralamak~ 
başka bir marifet göstermedi· 
ğin gibi hışır hı~ır. yepyeni bir 
pardesü de ~iymis sayılmazsın. 
Hayala ta kapılma! 

Büyiik. heyecanlı zabıta ve Caeusluk Romanı 

64 lnailizceden Çeviren: H. MONIR 
ka.t bizimkiler, bunlara yanaş -
mayıp, '.köprünün yarobaşmdaki 
sokağa saptılar. 

Burası dar bir sokaktı. Fakat 
Hal şehrinin en kalabalık, en 
meşgul sokaklarından biriydi .• 
Billhassa sahaıhrn o vaktinde, iş
lerin en hararetli zaımanmda '\'1· 
ğıl vığıi insanla doluydu. Yazı
haneler, dükkanlar, ardiyelerle 
dolu olan ibu sokağa bir çok iş 
adanılan akm alem gelmektey
di. 

Bununta lbenl.ber, bfz, ta.kip 
ettiği.mis adan»an göexlen kaçır 
mqorduk. 

Her zaman gözlimiizün önftn -
deydiler. 

Bil ~ bir .. ,_ 9()

kaklara sapblar. Nihayet pazar 
yerme girdik. Her ne kadar bu
rası da kalaıbal• bir yer idiy· 
se de. ahali daha dağsıık suret
te ya.yı)mıştı. 

Fa.kat biz, bu ~ şüpıeli in
sanın nereye ~ttiğini henüz keş 
~işt:ik. Menkmıız, git
t~ artl}'QrdU. 

Buradan, tekrar Vuyu Ho
landa geçen küçük va.purlann 
bulunduiu nhtıina. da gidilebi . 
lirdi. Likin lbizimlo1er, oraya 
da sapmadı. 

Pazar yerini doğrudan doğnı~ 

ya geçtiler ve şehrin ana cad
desine çıktıiar 

Buraya geldikleri r.aman, ko
miser, bize işaret etti ve dur
mamızı söyledi Kendisi de bize 
döndü, fakat muavinleri takip -
te devam ed.İYordu 

Bize yaklaşarak; 
- Şimdi dikkatli olmamız la

:zmıdır, dedi. Burada o kadar 
insan yok. Geriye bakıp bizi 
takip halinde görecek olurlarsa, 
şüpheye düşebilirler. Ve belki 
itinimen bazılarmı tanırlar 

Siz, şimdilik kendinizi o~lara 
göstermeden geliniz. Ben arka -
da.şlarmıla tak. ed · ıp eyı.m.. 

Bu SII'Qda 0.ç kişi, sokağın 
k~ dönüp kayboldular. F~ 
kat komiserin muavinleri de, 
peşlerindeydi ... 

KISIM XXVl 
Komiser de muavinlerinin pe

şinden gitti. 
Biz, bütün arkadaşlarla so

kağın lbaşında bir araya geldik. 
Ç~deyl lıeyooanmı yenemi- · 

vordu: 
~ - Sakın gömen kaybolmum
lar Mister Kambrvel, dedi .. İs
terseniz, lben şöyle köşeden u
zanaymı, Hala yakındalarsa. 
benim elimden kaçamazlar. 

Biz belki de onun tawi~ 

Jalvan kararlarında kat'i ve 1 
an'ane.ye sadık bir adamdı. Çi • 1 
pendeyl gibi amatörlerin, resmi 
zabıta .işlerine müdmı.a.lesini hoş 1 
görmüyordu. 

- Bekleyin, dedi. 
Ve kendisi de sül:unetle bekle 

di 
'Bekledik. Hava soğuktu. Ve 

sokağın köşesi müthiş bir ana
for yapıyordu. Soğukta aşağı 
yukarı on dakika kadar bekle -
dik sanıyorum. 

Kendisi bir dolaştı. Sonra bi
zim bulunduğumuz yere gele
rek; memnun ibir yüzle gülüm
sedi: 

- Tamam, dedi. Zanneder
sem şimdi kendilerini tam bir 
emniyetle kafese koyduk. İçkili 
bir lokantaya girdiler: 

- Yok canmı? 
Bu arada komiser de gelmiş.

ti: 
Bu civardaki gemicilerin de

vam ettiği bir Yerdir oram .. A
damlarmı kapısında bekliyorlar. 
Ka.çma.lanna imkAn voktur. Ba
cadan STVIŞacak değiller ,. .•.• 
Fakat şimdi nasıl hareket et
me4iyiz? 

Müfettiş Jalvs,n emir verdi: 
- Hemen içeriye gir ve ken-

d·ı .. ·-lr .. 1 ' ı ennt ,.,._a. 
Komiser bbe yakmdl: 
- p....:10.AIA dedi Sis burada ~a ... 

epey kala:balığız. Civardaki po.. 
listen de hesap edersek mülıim 
bir ~ tutanz. Fakat acaba, 
ba ~ kifi silth kullanrrlar mı? 

( .DetJonM mr) 

Bu. ad~ ·d~ söylüyor
du ..• 

HlKMET MONJR 

~~~~~Y~Şl\ 
.v. "Olmaya devlet clhanda bir nefes 

ıııbhat gl-bl., doğrudur ve bu devlet 
harp içinde değil, barı§lık içinde bu· 
lunur: artık neden teplşmcll? . 

• Tabiat, haiz olduğu ahengiyle 
ı.ııtıat etmektedir k1 zevk sahibidir; 
be4ial&r& malldlr; bu ha8aa ise ıu

ura deWet eder, 

Yirmı yı evvelkı Vakıtl 
4.11.9%1 

Zeynep Kamil hastanesi 
müdürlüğü 

ı.tira eturi§ oean doktor X.-. 
o.men beytn ,.rtne Zeyae.pka.mll Jt&a 
tanellt mtıdtlriyet.tne doktor Mustafa 
~lllılı bey tayin e~tlr. 
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ın Birliği kon- Aı man 
esi dün toplandı t~0~!~.~!ide! 

( B<UJ ta'1a/& 1 incide) ğıtlara akıtılırken ruhumuzda 1 Radubda.ki mevzilerden birine 

so,~yet 

tebli~i 
(Bas tarafı l incide) 

iş Bankası 
ikramiye 

4 ~ 11 • j911 I~ 
mbaraıar 
kazana~ 

Ankara, S (A.A.) - Til.rldye lş 100 er liıa ıoıf. 
Bankasının ikumba.rah ve kumbara- roda 31435 RC l 
srz küçUk ta.samı! hesaplan nra- İzmirde 9453 ~ 
smda tertip eylediği :ikramiye pl8.- 12097 Ayşe, ttlJI. .rı 
nmm ikinci teşrin lkeşi.dcsi bugUn dı'k, 49628 Nu.re 1 f~ 
banka umumi merikczinde ve noter (Kadıköy), 184~1• 
huzurunda yapılmrştrr. Bu keşhie. 90453 Celfı.l cts

73 
~ 

de kendilerine ikramiye isabet e. (Erzurum). l 

lsttnat ett1ğlmlz kanun, basm bir - ve vicdanınıızda hiç bir sıkıntı ağrr • ça.ı>ta bombalar isabet ettiril· 
Uğinln manevt ı;ıa.lı.slyctlni ve bu ma. ve zayıflık hissetmiyoruz ve ka- miştir, Kırımda yarma ve tak:p mu 
nevi §Bhslyetl aile halinde teşltll e - falarırnız ve ellerimiz fikirleri- harebelerl esnasında 53 bin 175 
den c!rn.dın mUteknbll hukuk ve ve- mizi sayfalar üzerine dökmekte kişi eGtr edllın.i§ ve 230 tank, 218 
zal!inl tayin <:der. Bunlar basın aile- hiç bir itiraz ve kaygı duymu. top, bkçıok zırhlı tren ve birçok 
&lnln fertleri olan imtiyaz sahipleri, yor. Bu en büyü_!( saadettir ve nıiktal'da harp, malzemesi iğtinam 
tı:ıgyo.zarlıır, yazı ~eri mUdUrıcri ve bu saadetin en güzel misali ola· veya ta.hrlp edilmiştir. Bundan baş 
nihayet IUıfa ve gövdeleriyle çalııııın lak yarmm matbuat vazift!Sini ka ileri hareketlerimize mani ol -
fikir, hUnC'r \'C emek iıılerldir kl ka_ tanzim iç.in toplanan şu kongre, mak için konulmuş olan 13 binden 
nun bUtUn bunlann haklarını vo va - ileri sürülebilir. Bize bu günleri fazla kanı torpili de tahrip edJl -

Moskova, S (A.A.) - Diln ge. 
ce neşredilen Sovyet tebliği: 2 son 
teşrin günü, Sovyet kıt.alan, bti. 
tün cephe boyunca ç.arprşmı.şlar
bilha..c;sa Kırımda şi<ldetll olmuş _ 
tur. 

Moskova, 8 (A.A·) - Sovyet öğ 
le tebliğine ek: 
D~~ana insan ve ma.lzemeee a. 

ğır kayıplar verdirilmiştir. Dün Ka. 
linin cephesinde faaliyette bulunan 
bir Sovyet hava lbirliğl, büytik bir 
cli.i.şmruı motörlü piyade kolunu da. 
ğrtmış, 200 den fazla Alman öl
dürmüş ve ibir çok ltamyon tahrip 
etmiştir, Dün gece Tula kesimin. 
de Sovyet ket.alan, asgari 500 dU.ş
man subay ve eri öldUrillınü.~ ve 
kırk kadar tank to.ıırip et.mi.~tir. 
Cenup lbölgesindekl çarpışmalarda 
da iki Alman piyade tnbunı imha 
edilmiş ve 16 tauk ve 10 top alın
mıştır. 

den hesap snlıiplerinin isimlerini, run). 1; 
hesap numaralarını ve lbulundukla- bn->~ı; 
n mer'.cezler şunla.rdu. Bu~roan70 tııw-

1000 liral& ikramiye Samsunda 1 t;er lıra ~rdn'· 
6229 numaralı hesap sahibi Fat- ka.zruımış 

1
911 

maya ve 500 linı.IIk :lkrnmiye lstnn- I::;.ı !ke.~ide ile fi"'_ 
bulda 70372 nuıru:ı.raJı hesnp sahibi plaru ta.tb!.ka.U s:ı 

zlfelerlni tcsbtt etmiştir. idrak ettiren Ebedi Şefimiz Ata.- miştir. 
Bu kanun öyle bir zihniyeUe ynpıl- türkün huzuru manevisinde şük- 1taıynn kıtaıarı, Donetz havza .. 

mıştır ltl tetldk ettlğlmlz zaman ~nla ve hürmetle eğilmeyi bü- smdaki muharebelerde Yeni n.ra.zi 
hUkQmeU bizim içimizde ve blz ken. yük vazüc bilirim. kazanm~rr. Doğu cephesinin mer .. 
dimlZl hUkflmetin hUviyctlnde bulabi- Gene bugünümüzün büyük kez kesım.inde milhlm bir vilfıyet 

sebebi ve varmmuzın ümidi Bü. merkezi, demiryolu teliıki noktası 

Alfons'a isabet etmJşttr. tiu w .ın~'l ıbu~ 
250 er lira kazananlar: Konya. lı içln }ıa:z;Jl'~l. :ı 

<ta 482 Abdilssamet, Zonguldnkta pllnm ta.t;bikatlt 
llyoruz. 
şu halde bu mevzu Uzerlnde konuş 

mnlnrımızın mo.hlyetlnl önceden kcs
Urebiliriz. 

Mllz:ıkere usuıUne gelince: 
Merkez heyetinin tetklklmlze ve 

kabulUmUze sunduğu nlzamname he. 
nUz taslak lıallnde olduğu tçln konuş 
mamızı onun hUkUmlerlno uydurmak 
dogTu olıımaz. Her ne kadar bu pro
jenin mUz:ıkere yollannı gösteren 
parçasını alıp muvo.l{katen kabu~UnU. 
ze arzctmek de kabilse de ben bu 
ekli pratllc bulmuyorum. Eğer mU -

ıı.<tade buyurursanız mUzakcre usulll 
noktasından mUzııkerelerimlzi §lnıdl
yo kadıı.r teşekkUl etmiş, tecrübe ge. 
çlrmt;,, herhangi bir cemlyetln mU.. 
t.cldunU nizamnamcslne göre yapa· 
ınn. Ve eğer yine mUsaııde ederseniZ 
bu hususta. en eski olan ve en çok 
tekCımUl etmiş bulunan CUmhurlyet 
Hruk Partisinin nlza.mnamesinl usulü 
mllzakeremlze esas lttıh.<tz edelim. 
(Muvafık scslerL) 

yük Milli ·Şefimizin adını milli ve sana~i merhezl olan Kurs.it zırh 
birlik parolası olarak a.nako~re- 1ı ve piyade teeekkUllerim.iz tara
ye esaslı ve hayırlı iba.şa.rılar di- fmdan ele geçirilmiştir, 
Ierim 1ngiltere et.rnfındaki ımlarda. sa 

Koiı.~rc, bu nutku takihen Va:t tayyareleri 4000 tonil.Atoluk 
program, hesap ve nizamname bir gemi batırmışlar ve 6 gemiyi 
mensupl~rım ~m.iş ve merke- de kaybedilmiş a.ddolunacak dcre
zi idare heyetini ' basın birliğinin cede ha.sara uğratmışln.rtlır. 
iki 'yıllık çalışmalarına ait rapo- Şimali Afrikn.da Alman sav:ııJ 
runa ıttıla kesbetmiştri, t~yyarelerl Sollum yakınında 1n -

Milli Şef lsmet İnönü. Büyük giliz kamyon toplantılarını dağıt~ 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik mrştır. 
Rcndaya, Başvekil Dr ,Refik Süveyş kanalı üzerine yapılan 
Saydama ve parti genel sekrete· bir akmdn 6000 tonildtoluk bir t.ı
ri Dr Fikri Tüzere ko~enin caret. gemlsi batırılmıştır. Duşman 
tazimierinin bildirilmesi hQ.kıcm- tayyareleri Almanya üzerinde uç -
daki tak.rirJerin ittifakla tasvi- mamrştır, 
binden sonra kongre azaları a- ~forman im bir kn~ kilometre 
yak.ta iki dakika sükfıt etmek kn.ldı 
suretiyle ölüm neticesi araların· Stoklıolm, S (A.A.> - Stokholm 

Londrıı, S (A.A,) - Moskovn Tad 
yosunun bu sabah blldtrdtğlne göre 
Moskova için yapılmakta olan muho. 
rebe en ciddi safhasınıı. girml§tır. Sp'. 
ker şimdi soğuklardan evvel zapta. 
talışnn Almıınlnrm muharebe hattr 
n:ı yeniden tank, tep ve~ker ihtiyat 
lnrı sUrdUklerlni nıı.ve ctmlııtlr. 

Lonifra, S (A.A.) - B·B.C, 
Rus resnıl &özcUsU Lozofski Ma. 

reşal Çapraşnikofun Sovyet ordu· 
larmm genelkurmay relsliğlne ye• 
nl<len tayin edildli;'ini beyan etmiş 
tir. Çapraşnikof, Çarlık ordusunda 
nlbay rütbesini ha.izdi. 

Rus radyreuna göre, 19 hafta zar 
fında Almanlann zayiatı dört mil • 
ronu bulmuştur. 

ıoo Hatice. • • f!S 

Bir Amerikan ınönü ıle 51~ Kızılhaç Krah ara 
. ) ,, 

gem ısı Ank11ra S (~~ ı;l 
majeste Udncl JO dJ 

hgal altında bulunmıyan tsmet tnönU a.rıı:;::e 
ı•ransaya bir milyon do yıldön~mu vesll ~ti 

l l k ·ı- ••t kUr telgrafları d 
arı ı aç ve su 

veriliyor K h'ıre 
Nevyork, 8 (AA.) - Herald Trl. a eıı:' 

bun gazetesinin Va§lngton muhabir'. J11;,.Ul 
nın öğrendiğine göre, Amerikan Kı • Bütün Ara"f'.JerV!.ı 
zlllıaç ccmlycUno mensup bir gemi ır. Tİ mümessıl ırlltl 
gal altında oımıynn Ii'rnnsııyn götU. k • 1 bir "9 e1f. 
rUlmek Uzero bir milyon dolıı.rlık UO.Ç, ıy e kt dile'~ 
takim edllrniş SUt \'C ÇOCUlt CJYaSI a e ) /~ 
hamuleslle İngiliz abluka. hııttlndnn Londnı, S (µ~~ 
geçmek mUsaadcslnl almıştır. Kızıl • Son hft.dlseıer, cıı;I ~ 
haç gemisinin bu aynı yirmisinde Mar- da bUt:i.in .AraP l11 ~ l' 

BugUnkU konuşma movzularıınız 

ellerinizdeki ruznamede tesblt ve ta
yin edllml§Ur, Kongremizi kuran ytL 
ce p.hslycUerinlz memleketin muhte 
Ut yerlerinde basın işini deruhte et -

1 
~. umumi fildr!erln fil ır hare :..!t
lorinl, menfa.at ve vicdan t>:llırlklc:i 

bellrmlş yerli tcmayUlle.rlnl maşeı1 

hayatımıza ckllycrek imtizaçlı bir 
vatan ve millet flkrl dokumak gay. 
reUndedlr. Kimimiz bu vatan ve mil 
l"l fikrini en kUçUlt içttino.t toplulu
CU lmdar yayıp sindirmek vazl!cslnl 
Uzorlııc almıııtır, 

dan ayrılmış bulunan meslek ar- Tinningen gazeıteslnin hnrp muha
kadaşlarmın hatıralarını taziz l:>irlnin bildird.iğlne göre Alman 
eylemişlerdir. Bundan sonra kon kuvvclleri Rus mevzilerini bom. 
gre umumi lheyeti encümenlerin ba.rdmıan eden tayyarelerin lııma. 
çalışmalarına vakit ıbırakmak ü- ~esinde silrntı.c şn.rıkn, Murma.ıuık 
zere bu ilk topl~ntısma son ver- hmaruna ve Kola yarmı adıı.smda
miştir ki mühbn Sovyet :lstihki\nılarma 
Kon~enin bugünkü toplantı- tloğnı stirn.tle 1Ierleme.'ktedirler. 

smda komisyonlara. seçmiş ol- Muhn.bir Alman !kuvveUe'rinin 
fiu~ murahhaslar şunlardır: Murmans Şehrine lbir kaç Jrilomet. 

Program komisyonp: Mümtaz relik bir mesafeye !kadar yokla§ -
l• :-.ik p _ -ıik, Etem Jzzet Benice, mı,, olduklarını bildirmektedirler. 
.DJi>~n Nadi, Refik Ahmet Se- Kursk zaptelitll 
vengil, Or.han Rahmi G<>kçe, Ber_lin! 8 <A.~.) - NeşredJJen 
M~c:li Sayman. >: .. ci Sadullah bususı bır tebliğde Alman kıtalarr. 
B3'kara nuı Kursk'ı 7..o.ptettikleri bildiril
H~p kom~avonu: Haydar mektcdir. 

Rliştü Oktcm, Cihat Baban, Se- Bertin, 3 (A.A.) - Alma.n ka
llm c_· ~ ·:. Emin H'.tlıcçıoğlu, Bi- raıga.Jımm b~r tebliğinde kay:bedil. 
Iai Göyden, Hıfat Yüce, Basri oit::ne göre Krrnnda §imdiye kadar 
Erkmcn. ıılrn~ cslrlerln mll:tan 53175 e 

Pravda gıızctesl, yazdığı bir ma· 
kalede diyor ki: "Btiyük demokrat 
devletler, Ruayaya yardım edebil • 
cek ku·Jrcttedirler. I<'aşlzmill bir 
gün yere serileceğini ümit etmek· 
ten kendimizi alamıyoruz." 

Moğolistan hududu 
hakkında 

Japonya ile Ruaya arasında 
bir anlaıma yapıldı 

Blıyaya gelmesi beklenmektedir. slllerlnden ınnrcl< ı:ı 
sın topınnmast111 JJlll 

Almanya maliye nazırı 
Sol yada 

• orya, S (A,A.) - Bulgaristan mıı. 
llyo nazırı Bogilovun ziyaretini iade 
eden Almanya maliye nazırı Fo:ı Krc. 
slg Sofyaya gelm~tir. 

Bir aile faciası 
(Bas tarafı ı incide) 

Faka.t !ben Medihadan vaz
geÇmem, Kendisini çok seviyorum. 
Bu ~ekilde yaşamamız h"ı.zrm. Sen 
de gözüm yok. Çok ISl'ar edersen 
ayrıla.tun, demiştir. 

E!ganlstan ,.e , • ı 
lcrlnl de arasın& ,,11ırt 
feransm hedefi, ~ tt 
verde tnmaınen ~ 
mUcterck bir ccP ,,, ıi ,-e 
cephenin askc "" 

~-ı·ıtlC 1y 
kımda.n mUtıP1 1',,r' .ti 
dım cdebilcccğiıl1 r~'" 

Ruzvel in 1~~ 
kaçıraca I~ 

Arkıı.da hr, devletin m.alUm o
lan Uç kudret unsuru gözden geçi. 
rilirkeıı basın için de dördUneU un
sur dcnil:r. Bu kudret içinde bu • 
lwıdub'U içtimai heyPtln bağdaşık 
ve sarmaşık meselelerin yaraW -
m1Smdn., ve durulmasında daima 
lınşlıca fı.mll olmuştur. Bu her yer. 
de böyle olmu.,tur. Bizde de bt>ylc 
olma.k:tn.dır. Anc:ık Tüıık cllmhuri
yetinin büttin dünyaya örnek ol _ 
m::ı.1 üzere meydruıa koyup canlan
dı:r.:.:ığı idnre rcjim!nde tek parti 
ve t<>k kuvvet esas ittihaz edilm~§ 
olduğu için, yani içtimai nizamda 
.,vlet kuvvetlerini birbirine karşı 

uyn, ayrı unsurlar olarn.'k değil, 
birbirine birleşm ş, kaynaşmış ve 
b:ı.ğd:ısmrş tnma.mlayıcı bir birlik 
halinde tubnakta o.sil bir UstUnlük 
gördUt;'limliz i~ln matbuatın dör -
düncü kuvvet olarak telakkisinde 
do bu cihetleri göz önUnde tutma. 
mxz faydalı olur. Tilrk devleti tek 
partili bir iheyet olamk kendisinin 
kudret umıurla:rmı birbirlrlnde 
mündemiç görüyor. Teşrii, icrni ve 
kazai kudretten sonra m:ı.tbua.t.ı da 
dovlethnizin kuvvetleri arasında 
saydzğmıız gün matbuatın hizmeti 
her vakit.kinden yllkselt olur. 

Ve kongremiz nlzamnamc<:ılni 
çikarırken bu kudret unsurunun bu 
yolda ı:~ı:.µna i.rnkfınlarmı hazrrlar
sa. memlekete a.zaır.i hlzmet etmiş 
olur. 

Son söz olarak Türk dili üzerin. 
de kinuşm:Lı: .lsterbn. Fikir ve ses 
parçası, fizl·k lbtinyeye bitiıfık oldu
ğu .çin kılinmrzdn pa.rlaynn bir filc
ri anca'.i gBvdcmlzi nmal ıolan ses 
parç ınds yerlet-i.iği zaman asild:r 
ve o gilr.':ü rlhniyetimizin malrdır. 
18 yıl evvelkine bakıırnk zihniye. 
timiz ne rütbe biz m olduksa, bu
günkü dfümizde o mertebede türk_ 
çe olmalc Jt'ı.zm:ı gelirol. MemlC'ket-
te tahsil canlı bir şekilde mütema
diyen geni~emclı:te halk O<lala11 
her her tnrafta yurtdıı.']larımıza bu j 
imkfuılnrı hn.z!rlama.k için her tUr. l 
lü tedbirderj nlmLCS bulunmakta
dır. 

Matbuatımızın da her şeye 
rağmen bu tedbirlere müzahir 
olması ve meml"ketin kültür ha
rckctlerindJ kendisine düşen yük 
sek vazifeyi hüsnü süretle ifa et
mesi ve nihayet memlekette o_ 
kuma kudret ve zevkini artırmı
ya ve aşıla.mıya çalışmasını he. 
pimiz bütün kuvvetimizle temen
ni ediyoruz. Dilimizi bu hızlı i
lerleyi in kolay bir iı.mili h~Iine 
getirmek Tiirk basımnm borcu. 
dur. 

Dünya, Büyük Milli Şefimizin 
dedik1.m gibi, ateş içerisindadir. 
Ateş içinde olmakla beraber fr 
kirlerimizi mürekkep halinde ka-

l Tizamname lrnmis onu: Bur- baliğ <>lmn.kLadır. 
han Felek Zcv:ıd Eilllizziva. Pe- Lorıdra 8 (A.A.) - Moskova radyo. 
yami Safa: civit Ural, Hikmet su, Almanların cenup cepheslnJ yar • 
Tuna, Selami Sedes.. tlıklarını bu sabnh teyit etml§tlr. Mo •• 

ı..ondra., 3 (A.A.> - n.c.c. Mc
ğolistaıı hududu hakkında Japon -
ya ile Sovyct Rusya ıırasmda bir 
anlaşmayn varılmıştır. Dış Moğo • 
Ustan hududu 1938 senesinde Rus 
ve Japon kuvvetleri a.rıuıında kar. 
it müsademelero sebebiyet vermi~
ti. 

1 i i ~,-·. 
ıı ol~ 

mab Ol ,1 

(/-~ 
Losancelos, S P 1' 

Amerikada 
l!Ovo. radyosu yarma hnrckctinln han· 
gi noktada yapıldığını blldirmekte fa . 
kat bUtUn bir gUn sUren fasılasız ve 
§l<ldetU muharebelerden ao~rıı Alman 

Leylıi, kocasına yine yalvar. 
mış ynkarıntJ, fakat metres'.ndcn a
yırmnğa muvaffak olama.mışbr. 

ört mil \!On aınele-· ~:r~:;:::!~:rd~rdurulmuş oldu~. 

Bu şe~dlde bir ıka.ç gün geç:mie 
ve bu sıra.l:ı.rda Mediha ağır bir ihas 
tnlığa yakalanmıştır, Artık mUte
ahhlt her gecesini Medihanın lbaşı 
ucund:ı bekleyerek geçirmiş, nilıa.. 
yet geÇcn cumartesi gllnU lk.a.nsı. 

Reis Ruzvelt.iJl ~ 
Ruzvelt Ue zr,·c~~ 
çocuklarının gııl 
daki ikametgeıbııı.r ı 

rııı.r 
çln polis meaıu ııl'ı." 

8,500 zu 
halında 

eten 
grev 

Nevyork, 3 (A.A·) - Pazar ak· 
şa.mı neşredilen harbiye ne?.aretl 
tebliği, Amerikan mlllf müdafaa 
sannyiinde c;:a.lışa.n 4 milyon n.meh 
içinden 8500 ünilıı i'tiııı.k ettiği 22 
grevin bir listesini vermektedir . 

Çelik sanayii için hayati ehem
miyeti haiz olan kömUr ma.cienleri 
grevinin muvnkknten bitmiş olma
sına rağmen umwni vaziyet kfıfi 
derecede clddi sayılmakta ve grev. 
lerln knnunl hlikllmlerle tahdid! 
lüzumu lehinde ısrnrlı fikirler de
vam etmektedlr. Filhakika bazı a
ynn azalıın, memleket içinde İ."i cep 
hesinde ahenk hilkilm stinne<likçc 
hükümetiu harici siyasetine mliza. 
baret ct.meğe müstait değildir. 

N ev J cı-scıydekl "Benc.lix-Air Ar. 
sosiated lncorpornted" mUessescsi 
gibi ordu için tayyare yedek nk.sa
mı yapan en btiyük fn.brikndn me· 
sa. normal olarak devam etmekte 
dil'. 

Bir Alman tayyare&ine 
kar§ı 

lngiliz 
kadınlarl 
Bir bava dalt 

~taryasının te _ ini 
ı ar ettiler 

ı...cruıra, S (A.A.) - Ordu yardım. 
cı sen•islnc dahli genç kadınların, 

dUnkU pazar geceni Londra muhitin
de uçan bir Almıın tayyaresine karşı 
ilk de!a olarak hııva dafi bataryaları. 
nm ateşini !dare ctml§ oldukları Lon. 
<!rad:ı. ır,,n edilmektedir, Bu genı; kıı . 
dınlar kontrol ve dinleme clhazlıırını 
idare ederken batarya erleri de si 
1(1.lılarını doldurmakla Ine§glll bulunu_ 
yorlardı. Bu i§C memur blr subay 
gene;: kadınların hepsinin va.zi!elerlnl 
bUyUk blr vuku! ve soğukkanlllıkla 

ba§nrmış olduklarrnı söylem!şt!r, 

• • • 
\' işi S (A.A.) - Moslcova ve I..on· 

darad:ı Almanlarm c;ıepheler boyun 
ca ilerlemekte oldukları ko.bul cdll 

Finlandiyaya Rus har 
binden vazgeçmesini 

ihtar etti 

na: 
- Mediha çok hasta, hizmetçl~i 

götüreyim de kendisine yardmı et
s:n ı 

nıektcdlr. Moskovada çıltan ''Kızıl 

Yıldız,. gaY.ctesl harp hııkkmdıı. ya::-. 
dığt makalede dUı;ımanm yonl ta.ar· 
ruza geçtiğini ve Tulndn Ruslarııı 

ycnl mevzilere çek!Jcllklerlni bildir 
mektedlr. 

\'a..!jin&ofun, 3 (A.A.) - Fin lan. 
diya, Amerika. ile dosUuıe mtina
sebetler mulıa.fa.z:ı. etmek arzusun· 
da ise, SovyeUer Bl:rliğ'ııe karııı 
yaptı~rı !hnrekiitı sUratle durdurmn. 
sr J~un geldiği, Amerika tura.fm. 
dan Finlıındiya.ya ihbar edilmLs -
tir. 

Dc...ıı;.ı;tir, Bunun 
lii. da: 

Mahaııt polis ç~ 
velUn çocuğunun ıd 
sUnUn mUmkUn ;ı .-it) 

Uzerine Ley. §ayla hııkkmdB cere"-. · 
mlş ı!akat bir peJlıtıf 

Stalln geçenlerde ne,,rctmıa oldu_ 
ğu bir emirde Sovyet askerinin bir 
adım bile geri gttınem<'leri ıuzumu
nu blldlrm~tı. 

- .Medilıayı çok merak edlyo. 
rum. B~mi <le götür kendisini görc
yiın ! demiştir, 

Rıd·.ran Sanoğlu razı olmus, ka
rı koca ve hizmetçi ada.mm metre
sinin evine gitmişler, ıkendisi.nl zL 
ynret etn:ı'şlenlir. Bundnn 8ônra 

Makenzi King Kanadaya ı ~etçilerin! orada brraknn karı 
do··ncıu·· koc:ı evlerine dönmüşlcrdır. Bu emrin bllhasl!S. Moskova cep • 

bes1nl istlhd:ıf ettiği muhakkal{tJ. U:ıyd Park, 8 (A,A,) - Kıınada LcylA bu vaZiyete lahammuı e. 
Fakat bunn rnğmcn Ruslar bu cep baııvckill Mııkenzl King, H:anad:ıya demiyeccğini anlayınca, krzmı ge-

bede do.hl gerJ çckilmt;ılerdlr. dönmU11tUr. Mumaileyh reis Ruzvcltıc cel . yin büy:ük iba:basına yollanwr 
IA>NDUAYA GÖRE ha.ngl mevz.u üzerinde görU;.ımUş ol ı lrr. I<;vde yalnız kıihnca da yine 

LoııdrJ., 3 (A.A.) - Almanların duğu hakkında malumat vermeğl red- koca.ı;rna yalvarmış, fakat :nüteah. 
Kulinln ve Tula lırtlksmetıerlnde ya detmlştır. hit Mediha.dan e.ynlıı.mıya.cağını 

tekrarla..'llıştır, rım daire gckllnde lioskovnyn doğrıı 
yapmakta olduklnrı ileri hareket dur .. . . Bundan sonra LeylA dışnn çı:k. 

uolgenınw tnm__ ~rtasm. da_ \.'e Tu&m. ınış ve evvelce kocasının çanta. 
durulmuştur. d d Z t ]J- 1- ı ra ırnıag-ı u~rın. e ı.r. :.ıırau UAI sında bulııp hazırladığı tabanc:ıyı 

Cenup cephcsln~ clddl tchlllte elı\n mından zengın ibır !bölgede bulunan alnui1. emn:vet tetiğini <;dterlten 
bakidir. Faknt Rus muknvcmetı saye· bu şehir,_ bugü.n 120 b~ nU:uaitı __ ı ko::ası duy~uştur, Rıdvan dışarı 
sinde bu tehlikenin önUnc gec;ıtımckte dur Ve cıvar ~t bölgesınc bır cf;:mnğa va!tit bulamadan Leyla o

dlr. çok. yollarla. .!bağlıdır, Ku1_11li:'cla as. o:1ya g.rmiş, tabancayı a.te3]emTş-
Almanlar yen! kuvv~tıer toplamak. ke~ı ehemmıyeti ha.!-z b r nı!.ltt~r tir, Çtkan lrnrşun Rrdvanın sağ şa. 

tadırlar. ?Joskovaya kar ı yeni bir ta m\lessese ve fbu arada b1r motor kağından girnrlş sol tarafından 
arruT.a geçmel"ri beklcnoblUr. fab~osı, vapur .:amir n~elyeleri, çıkarak pervaza ~aplanmı:ştn-. Rrd. 

Alınanlar Tulanın zaptını kabil kıl · eunı ata.UQuk fabnAalnn, kımya en. van kanlar içinde yere yuvarlan
mak için kanlı bir harp yapmıılttadır. düstri !n.brllan ve inşa iha.linde .blr mış, Leyla da. kaçmak isterken ye
lar. meta.Uirjl fn.brlknsı v~ır. Ktırsl~- re dü~üş, ta.banca ateş nlnrak çı

Rus matouatının blldlrdlğlne göre da nyrıca dol!ruma, derı ve kereste kan bir kurşun da kendisinin bn 
Tultının 88 lcllometro vımali!lıJo Ser • fa:h'r:!mla.rı tank ve tayyareye ~arısı, ş:nn s:ı.pla.nmıştır. -
pu~ov ~ehri cephe hattı olmuştur. koyma toplan imsi eden blr fabrl. Tabanca scs1cri <lhyulnuuruş ve 

Leningrad kendini mUun!aıı.da de • 1 ka da :rncvcııtt~r. K~, bunda~ karı .koca bir odada kanlar lçlndc 
vam etmektedir . 1 ~n ~'k zengın demır ~ade?ler! sab:ı.Iıa kadar baygın ika.lın.-şlar, na. 

Karadan, hava.dan, dcnlzdan yapı ıle me~urdur, Fa.kat Kursk t:ı.kı den sonra gelen bir komşuları va. 
lan bUtUn taarruzlara rağmen Hruı_ madenlerin demiri nisbeten azdır. ziyeti görmüşlUr, 
göe kalesi Mlft. mUdıı.fnnda bulunmıık. Asıl demir ma.denlerb KuI'fikun yüz Knrı koca ifade vcı·emiyecck 
tadır. kilometre cenup dogusunda Koroo bir halde Cerrahpaşa hastanesine 

Doncçdc Alınanlar Stallnonun zap . kovo civa.rmda bulunnınktadır, kaldınlmışlardır. Vakayo. müddeiu-
tmdan sonra Umlt ettikleri kadar 1· Bedin, S (A.A.) - Sovyet kıtaln - I mumilik elkoymuş, adliye doktoru 

tarassut eden ild cC~. 
bC§er gUn bııpl!I fJlı:ıj 
edildiklerini bildi' _____ ___...._ 

Hasta 

lerll;)eımmlşlerdlr. nnın Nevor nehrini geçmek Uzere yo.p yarahlan muayene etmi']tir. 
Burada Ruslar Aıma.nlıı.rın ııerl bo. tıkıarı yenl tcşebbUslcr , nğır zayiat Kan kocanın lhayo.tlan tehlike- / J 

rakeUerine mani olmaktadırlar. la zayıll&mııktadır. Bu te,şeb'bUsler 1- de giriilınektedir. ,f,ı 
Bir Röytcr haberine göre Kınmda Çin kullıınılnn onlarc.11. telme, nehirde ~ 

vaziyet çok vnbim bulunmaktadır. batmış ve hiçbir ta.nesi Kr§I kıyı. jl!ft::lilllllmB:;m:m::;mmB1Z1DlC2!terıijiC:!El:::ıi=:lı:ız:i:Z:::ı;;. ...... ~ 
Berfin, 3 (A.A.) _ Kıımkun Al- ya geçmeğc muvaffak olo.m!l.mf§tır. 

8 
• R K A f s :; 

maıı Jı:rt.a.lan tarnfmd:ın i~gall ile Bertin, S (A.A.) - Rusla.rm, At- 1 
alAkalr olmalt ilzere D.N.B. ajamıı lanUkte Alman harp ve Uca.ret gemi 
aşağxdaıki malCun.aıtı almıştır: !erini bo.tırdıklarma veya ~r hasa-

1 
ı4 

Alman lk.ıtahrmm. ele gcÇen ra uğ'l'lıttıklarma dair ola.rak Lon.. G~U dlllnden tercllmo cdJlınl:t olan bu eser ıtufi'11 

Kursk, moUhiın bir mli.na.kale mcr- dra radyosu tarafından noşrodllen 1 aefls btr aşk, ınaoorn ve milli ronumıdır. 
kezi ve ım(ijıiıın lb1r endUs!ri ~ehrl. haber, baştnn bap tasni edilmiş ola j Umumt sat11 yeri: VAKIT • Fiyatı 40 kuruatur. 
cHr. Kurs'lı:, knratop.nıBtlar denen rak tavsif ve tckr.ip olunmaktadır. 



4.Ji•*l tib Wi253z=ırz;;; 
VAK 1 ~ 

il •ı"' YE"Y. lr!1!R fi RA] 
~..:;:;---~~~~=..-Y...,; Alqkanlık 

--~~;;;:::ıL~ erin birinin bit 9()0Uğu dof· 
D1414- Avn.q>ada. U&Uklen olduğu ü~ 

Mişonaçinin apartımanı : "t.;:~~~E:! 
re l;e:ıimii§ler. Ba.ıikcr :lciı.l~mi al-

Yazan·: 
mueevl "Vatandaşlar 

t bj kıymelınl b'llr. Bunu 
ltı le !Uzum yok amma ne 
I İ ll'lllddeti 6mrilnde bir ite. 

kırk paranın 'blr kaç 
ı biıe kıymetini hiçe e ydı .. 

llllır <lly~ kainiz. B n .enla
~ it oıur mu olmoz mı bir 

"*lnız ... 
leoeterce M-yyar tıcılık. 
~lard tczgM\tarlık yap 
l'ıl b r tuhafiye m::ı.ğau.ıır 

~l't erce mu terli ere: 
rına. v riyorurri, 'aJ\fı.hl, 

Yekta Ragıp ONEN Jiıl\ 'Y c ''00 08.Si" 1< el lri:ı eSiıı i il .Kar. 
1 
!<INna, ~r gı.in }we'Re resmi !ie-

ct geoc yanıımı geçe katına çrklı. r.ct1ti'f~ all.igı imZ.'i al .n<Aııliğt ile: 
Çocukları kendl8'lni çok merak et:.. •'Tömes ve ~i.ir~lfMı., hH:ta!tnı 

mlşler, aramadık ~r brrakmsmı~ar~ lföfrGllitm.ığ. 
dı. Köm0r1Uk 1.!mocnln aklına geı- ı------=-..:....;.:--..._~......-.-....;...:,.:.;:,.... 
m mt.,U. Kii.dm erkek Jıarılıp öpü uı. 

lcr. MI naclnln bozulıı.n 11lnlrleri yıı.- ı 1 oldan Mp: 
t~mnm13tı. lllılA. titriyordu. BUtUn 1 l Ba,şıuda .saç olnuyan (8), 

ile ctradına. hitaben N>yle dedi: 1 ı.anmak {9), 2 - Bir meyve. (4), 00. 
Çok korkt..ım. Ap&rlunan h"'•ı -.·azın akl!i (9) birin .. ...,, (4) te-

-s> ;~oı ıfünh e\"leftllM'I ;me-murlıığtıntıwı: "' ' ..... ·- ' 
ma yıkılacak :sandım. En büyük ''e. rniz l9) 5 6 Bir evin "ilk. 
mlnlmizl ettim, Yll.l'ındıın tezi y~k. .ErninbnU Bahçe so. No. 27 uste. ' - ... - .. 

M11ld1dl!t Yuımf Zıv& Hanlı fü.ı Hnnı. scğlnc ayrılması •(4), toph\m.ak (S), 
apnrtıınnnı :ınt.ıyoruın. C:iye Unar, Kumlta~ı Yalıçıkma.zı No. sonun<ı. ı n) ill\ve edilıoce yalan o-

s u haber mlıınnaftı al'-"lnl ü•n ıur (4). cbedt (9), 8 - Kmmdakl 
""' .... ı= n uv· 51 kıı.ptan Htiıl Vatan ile Selma Mo. 

nnde hiç de lyı bir tcıılr bırakmadı ral, ii:!lmk-ı Demlryotu ııo. No._5S denız (4), raltı yemeği (9), 9 - Tre 
İbti\' iM flkrlnd ' k i l '"2' Jlin '-'OIU ~), \:'fiCut tfensi (~). • en \"il eçınne e e • D. D. Y. memur HaSBJl !çtcn ~c Dür .. 
dUer ... Yalvardılar, yoJtardılar. Fakat neY Val"MI, K~ı BUr m. Boslan 
ihlwarın orlayn sUi"dUğtl esbabı mu. ..... 71 ._ ...... SUle""'an K"""'r 

l'ulmrıdan ğ'ı: 

lb .... •. so ..... o. gaze...,... • J- -...-

~ ' ~OMll. çok mUUıltli. Ya hl\ki- , He Han& At.l&tunca, Kuıbk~ı Bey -
ı - ~ail ~ oımtS1Uı. <3), 

gıu (9), : -.mr m yva. ·~>. 'mi.imi 
tn~tti i1tdyetfcn OOhrn •8& (ğ), 
3 - Üni~rsiteden evvelki :met. 
(~), lft:tt!c (9), :1 in eyni (4), mera. 
slmlerde geçitlere kunı'hır (8), 5 -
G yemek kokar '->, toptamnk (8), 
Bır 'kaüı. 18İiil i(4), e'bC<ft (si'}, 8 -

ters okı.h:idlfğu vakit kahı'. dlul" <"). 
rakı yemeği (9), 9 işv (3), ltı an 
dert.-.i lfl). 

ı ten ~ka bir fırtm:! da apart1mn. bs ma. <No • .JKJ. kA.tip .lla§im Tatiı 
nt denize tıç1.11um .. . .,1 ,.....,.lfne\ Köuıkllpı Arpacı 

N b lı M . b ılc •l var.e v.... , 
• yae ıı oldu. ~anacı lr • _.2 if!;i~ll ,J\.dalı 11c Sa:nıı 

Yabudl delle.lR hemı.-n b 1!\'tırdu. O so. Sö.
0

·.,,. • Ku k 
1 

Yosunhoa 
80 ye ,...,mez, m ap .,...,, . 

Un ıı şam lııerl afmrtımanı 3!> bin Xo. l ôlST· An Stlre\- n'= "'Wtt~ 11:.J. 
ıırnya sattı. ÇlinkU fJtliPrlık Cl!na.sm. tmtG.5• ua. ıt\zg!r ylııc csmr.yE b:ı hır gibi Ql itu~k Pi Jt&mi~ so. No. ~ 
mu tıı Ya bu g('Cl" de rUr.gAr lşl RZI· "T'ni rt 11~ A t;ojttik, *tetndar 
tır .. Mfü•lcri ile ahııverl111 yaptı.. ).--'Bii'f.11.: fiı Urtth '!o Ntı 75 -tıb-
Bır k:ı.c r:ccc npartımanıı. girmedi. j ı ;r~eri! ~si~ il" şehlbe U7!"11~ lctıi 

Kule!dıb'nd ye cnlcrlnden birind,. da\-·. hm\r 7\:tl ..o. No. 29 lıalıcı HJ1.. 
nı ııı lr kaldı. Ve sonra .. o cıvard 

1 

mi .t nUır .ffilr.rem SUy&, Alem. 
d ha ucur. ~kı yapı b r op rtım:ın dar K~babe. !O. No. 31 mektep xnlidu 
nldı, Simdi onı.ch nl,lndir. r·1 ı;::emnl Bintdor ne Oğı'etrnen Şer. 

K ndlı!l eotne dostuna !!Öyle 11 nla- ıfıI!ı l'\Sltl'r, Jt t;:!T c&;nu~ t 
2 
3 
ıj 

b~or: ~ltl:fe'V tb, . 35 ~u !luiıdi 
O gece go1Um fırtınada.n çok ~ il Gör.llil,~ll ne A ~ Ktı:fCi", 'Emttamtı 

liı. Tom ikl bm l'lrn z:ıırannR epıı.r. ı.ı\lr!l.l !!O. No. 36 ~1 Ekrem 
tıhmnı sattım. Zararım bn 6 sn yine J Mıiffiı 1TC !l'ami!i ;mam. 1r.'lnm1'ıttt 
i~i ... Şimdi Cihan~lr daha çok ıtcnlcn Nurtto..o~anlye :say eo. No. 6 vatman 
dt llizim npartımanın kıymeti aldi .,l'Vkct Anooy He UmmUglilsUm Ban
yllrUdi. 80 bin ltrayi bılldu. Bunıı Iı;:IDJ J:>aha. 
yanmor de~ı! .• l<~akat, o korku yok .:_ _ __::,..__:::._;...:;;.....--.-::=:::::-
mu?. Bcnl böyle binlerce wı:ı.rn ıso
k:ın ~tc odur! .. Fakat artılt iııtaııbul 
yerinden o~ 1'."lıll~dtıfti'!\tckt. l\lJl\r. 
tımanım yıkılmaz~ .. Bununla teısell..I 

oluyorum hlc olmazsa.! .. 
'l'ekta .Rartıp ö~ tll~ 

Altın fiyatı 
Dün de ·r R~ eli altının fi. 

yat.t 25 lira 10 kuruşt}J. 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezctt 
100 !sveç R>. 

~.11.941 

f5.Z4 

132.20• 
ll!.93[r, 
ııo.7a 

Ana.dolu Dcml~·olu ı •~ 2 

4.11.1.~ı 
7.~8 .ı.H16k: Haftt program, 7,45: 

Aja hl\ tleri. 8.00 .Müzik: Senfonik 
parcaııır, !!.15 Erin ba.u, 8.30 Sbn!o· 

nikJroifTam. ı~.~ ~kı !'c .~kuıer 
12.45 Ajantı berteri, ıs.oo Saz eser
leri.. BCtnRI v1; ~mıar, .:13.!0 KIU'JJlk 
pr~. :1'8.03 ~ Mtdh c:*-kcs
tr.ı.sr, 1itoo ~ h<i~. ibo i.JiUuı, . .. .. .. •~ ... ""... .. 
19.45 Sc st. 10 dakfka, 19Ji5 Mubtc· 
lif ışarımar. 2o. IR46"0 gazetesi. 
:?0.45 .A m~tör eaat;iı ıı.po Ziraat tak· 
vlml, 21.10 JS ~ lt tıneu urr mtıztk 
Cdeblyat.nt6an, %1.lO K~ .cıoo 
ene önce namı yn§IYördult). 21.15 

Klasik T11rR :M~ ~t. 22.30 
Aj8fıi§, 22.ııs tJlfi\f itttfaıgt . .. . 
Resat MimaroğlunuH 

~ J<ôiıferanıı 
B~ oğlu BnU .. "61'lncten: 
1) R,11.9!1 ~ ctn»C at '.IS de 

l-Ialkevlmizin 'fOJ?ebMmdakl merkeT. 
binaamda. c. H. P. lııt. V. 1. H. Telsi 
•e b:ntlr mebıısn Saym ~t Mimar 
bğlu tarnfmdan "T1lrk tnriblne seri 
bir nazar ve yetti bir r,, ıncVZ\I fldn 
tntihlm bir ko~i n vcrU~etair. 

2ı 1İerkes gelebilir. 

Vakltl~r \'a.s:ıt1 Ez:.:n1 Va!ıaU Elzanl 

r. g5 ı ~! A AG 1 tı 

il 68 6 Q' ll 58 G GG 
1 ~J 9 41 14 48 9 42 
Jj ır. l2 00 1; ()l 1! jJ() 

,g t6 ı ss 1s sr. 1 ts 

p a ,; de KMrtnl İ!:l<~fffiıt ntıtft.li tı 
<lUn yoıfıu c~efim fifımurhl-

. ~rttııı: he!· iı ı üı. rarıti U~ıae cıa.v m. 
let1, -tc 11 ı&ıibö Ilı rl ::ıttızU\"\ıMS: l'8JH1 
ml§tır. Yeni :ıneye saadetler temettni 
e<lcfir.. 

burnu olm!!.k üzere yfümöu11un bUtUt1 ftsası hnB~re g 
nii§tfr. 

Jşt~ .hısun lisanının fakirllğilti ve rntH:Iars~hgını \x~·
lc manzara kar 1.,ınCla. mııtyol.. iB ,. Oanfül~ıı biı~r t6llı 
g.(bi dU~~ tiu şaptlrdamalmı. ~orı,ı::ınUi.lfirı, l:it\tün ~ki.,· 
lcrin!, taMk $kırd1laı1nı, ö.i~ t\ikttrlıI:nıttı ve iHl~tk \!m
rnelcrini tasvir etmek 1 tn ı e gfoi Rt!lii~ier, möafür, i . 
retler. mu$iki notaları J,uJlanmak lf~ımt'ht-; bil5ena ... 

1 re mu'tlu C;.V sahipkrine! Her Çıek }{adını ~le mnn-
7.rtfa.Qan tttUteleiı!~ ~ınn ;atidedhe rfü1 olmhmrş~tr. 

Nih~ H ktlrınU!1 n11 d'd~·t rôUHH·. ı.\iQ'rt.ti'r ooa5ına ~e·ç· 
tile+. Bay GttMi ~dn'ft~s ~i15i kızllrmiB. Kah 1r.) l~larrnı 
emıyor gfth bUtti r~H!ı J(M:ü ·c\lek teğffiyc>r \·c ti.rkasın· 
ditı ıfll· :'pırtib'n'' ~ah\nıS <Mth Bat Gru\t\ ~ke~1IC'~;-e 
yaslandı. Yrl~ıl ~{ttm:ltl!fti~·lh \sil~ t1ğ~İ'ı\ t:ıitfü ... 1J.:tarasıhı 
d rin dt!tin ç~cfck ~~Hdah ı:U:M1f "»lr au\lHn \ı\bt.\ka ı 
<.·•knrıy6t'du. 
· Şiiıilii ta\h ~\·k sh dsı tt~ıl ıhlxtıi? !\1utı1cı. t.arkı ve 
~ kih ert ttitı..~dlt i~-a'h <ı~ğn tifıydi? 
~ snfübd irıiil kııt hılh·ofi'c~in dtl..;uı\bK~ıııi ~n1~n\ı,. 

olacak ki: 
-- ~ıtlsjki ~ '7~ı rnf.;Jnfz? 'di>'b ~)·du. 
Vt!n ~ Bay mı.ni· Hiti? :\1~s~ı..;yı ~l~· G.ı.ııu 's"ctrlh~ ~.c 

kim ~c\?'er? 'Çin~e .drFClt-. ;tı.iiı f«i.f~~lt~fültıtda Dav GaıHı
dcn b~ka kcrl 1mıtı- t~M_:ı lflhnret n'fs,i irı<~ ~i~ blan 
var )rudlr? · 

11llnıE bir gôı kıı nşııı, görij.n b~I< çingcı)ckt- 11" y~pı. 
yor! A leş vallfıh i :ıteş ! llir tRı·oftrın kcmaıı1 diğer tntaftım 

• khı.rrtet brtşlar: 
llouıoı erv.i llJiffcı gibi, 
li_cılbimde iki ~(l?'fk rs.;ibi, 
1';tsıunımn ~!R?~1 . 

. ıratıt; 'benim ~cr.ı.. • 
Bu trtü'kl9I ~mniycl'l Bal Ganü ka~ehile mas r '~ 

rarak: 
:.- sus ~ ,;i1.ı~.tıe! A k şa.ı·Kısı i~t~eDı! .Rakı tur-

kileü S&yle ! tliye ~ı:ır. · 

Yazan: 
PJTIGRILLI 

l ürkçesı · 
MUZAFFER ~CA 

1 1 o mr.-<:ı:::~s;u:m;ı-~~~;;1!!'111 
Bu inci~· Cim:i'nin diıa. 

ya üzerinde durdüğu kısa za · 
man 7,arfında g~yri meşru olarak 
bU~ltıde t:aştdığr YC' öteki dün· 
faya lti<I~"fkeiı !akır1E>r :ınezarma 
~ği incile'ffii. 

Karakiı1i da tıb f ırkmt.Mine ıı, ı 
~~ Iiıtrd~te ~umi p~Joji 
l'ilhtti'Sünü ~:il aunı~ 'Ve bu va· 
zif esi Sir-:m.ncta. ht'!rKesin ~1!\
mek ha:nıJiyle daima ya:rıyana 
ördüğü bir hastalığı, ziya.ret et· 

tiği bir hastasının elini ya.rn:lı e· 
H~Je karken almıştı_ 

K:anikas! Tesruüf... o güne 
kadar bütün ha.yatma hilkiin o. 
lan ve hay.atının sonuna kadar 
da kbldiSini bmilmıtyan garip 
b-1r tesadüf Ztdfcldin ince futih· 
zasmı bit kere i:ldha oıtnya kov
mesma. vesile olm~. 

ünWemlteae, herkes 'ıdça! 
le .isnfmden bnlk~ikleri bir has 
talık fütk.kmM ders veriyordu. 
Pmiioloji &rsinin Verlidiği bü· 
yfik sa!bh kıZ ve erkek tatebcl r 
ve dinleyjcilerlc doltz;ıdu. AWtı· 
pah g~ profeğörün d~eri Ka
:rakasm b'ütün münevver s'i:inarn • 
rmm -ve tanınmış i),'etJeririin 
l:iul~ru yerdi. Herke$ uzun 
kotıföııinsmm arasına KıSa hi
kayeler, eğlenceli vakalar katmı 
bu profesöfün komr;pnaSmtfan 
~·k dUyuYurtlu. 

TOOdOi- zwreıa kôrif~ naa 
~uruati sôy~~yo~u: '"~t::tt 

- ifu hastalik iroxinı ~ı-
ğa Vô'Ya.'dCii~ sevkeder. ti lfa
a.ir lrl W m1$ıut ..ProreSö!J !fil· 
Yt'lfc i&il' ~ mezarı b'a.§iooa: 
"Burada. yatan llı&ük bir &'h1ı 
sahiöiffeti kcılaisı f re~iiyai, 
iijitlt oofı.ıının1 ~r~y]' ıaı.rın_ 
ıro~a<.t~ ctmış 01ması ve 
~ Şfln venci tere~ 
miidthfüelerin<fcn fayda gpr.ixıe
si .k bildir •. " demişti. Evet, ~

tleı' ibi haıteket .haı.Jfıdc bu
luna.o bir b.'ı rterinin, ıtı•• zfhnt 
ameltYelerln rereytlh ettiği ooron 
lar ii1.crindc ıntısbet ,.e mUCSS!r 
bir tc~ir iern ~tı:tıesi müınkündür. 

Zttifolli bu &ö?Jtti ~, it iı. 
sağ elhidCki parmttklm-ıtıdati ı
rindf! c§iötlclı IHlçük bit ~aTa b\ı· 
lunaıı yC:rdc bit Ulscr vil~i.tda ~el. 
diğini gSrmttştü. 

. . . . . 
(
,,.. ,J~ •• ~ •• 

- , • . . ,tın~ın ~~yı::ını oun-ra eh'afıtvla üı,kle etlikten son. 
ra ilh1>3.hardn rnemlekctinfac dö• 
ll{>~lli>iniz.,. 

Nakliyat kumpanyıılarmm, en 
mtlk~nmel f1İirclcn oıına cazip o. 
lan progrr.tnlnnnı ok,µyM. seya· 
nat acentesi memuru TOOdoı 
Zuifddc J>öy)c demi~ti. 

f~a~a~ _öu ··~Hneşin sc\Tini diir 
y~ ct:ritincla. takip cfUkten son 
ra ilk'öihardn memleketini?.!" dö
neceksiniz .. sozlcri Zuife1d'd 
<)01c so~u'k.iblr tesir yar:atiruF;itı. 

Bir zamanÔ.nnSCri 'Yalnızca in 
sanlar ü.zeTiiıne ~şleme i 7.uifelde 
ı:•~ "'Ii _ ....... d \.,; .. 
.ırnn ge mıyor u; uunun ıçJ.n za-

Bemm qoc ıınun irs ~l' ·rı 
meşwn i arettorılc doğm;\ ı i 
ederdi. Halbtiki tamamen aks 
RC olarak Cinci fevkaiftd ~&7. 
di. Bfin'i(ıfu onun 11-kft doııı a 
~'k renle ôz1erini 1t ttrh\or 
sumız! 

tstc hic lbir gavesi olma 
'b 9ntlıttaksı~n Glcn.cmı~ 
c;,ad~erinde dotaşan 
Zuife d 'öttttl':b-t (imştil1U~rdu 

Ak~ınhin -vlllfı.;uia dönd 
z.1man yalrlız ba ma yemek m3-

sasına oturuyor, yanına 
{ 'incih'in tnvŞ<tn iştemeli kil 
peçetesi, gliserofosfnt 5 ~si. lt 
çü1< ka.~ığı ile, her fam.anki 
bi yeri hıı.iırlat~'Ordu. Cltıtl 
her znnan kiitük itkya 
ne y.utduğu küQ\ik k~ı~f 
Ztlifelfü".1 nazarında btiyük 
kıymeti vardı. 

-61-

IW. hey, bana l>ak ooni eH~ götiir! , der. 11\eynıl~ o: ''R" 
('d<.'pm !,, ''llıtfen, bu. ·avsakhklar ne oluyor! 

Bu1'1aı· :,enci hriy G,a,nüyü evin kapısına kadar gotw 4 

düve gcıi Ci?nad. Bay GaniiJrnn::ı duvarda! i ~ıızı ·a ba;k· 
tı. i:in.'}ını salladı, diiivlo tısıklaQ.ı vP kapıdan is:eri gi ı .. 
Korjdorcta ı<inıscy; ~&rcmedi. !\lutfağa )>a!<tı. Orada 
!lôiıdUtiilmuı:ı. bul<!~ıklar yıknlU\1 ı;; ve' c:ıralr. nılll~tı. 

Bay Ganu kendi kendine: '''İ'uh ) azıl-, kelt:>plri · 
clım , ~tiwrek o(fosıpa ~h dı Hc\b ı>rinln lizeriı · 
dl. frur:agında'1 nw:bıllnrı ·c;:ıknr:ıı·ık h \ı!bl'nin gözı. 
dolanı C'lıı. \"c heybeden kurtlarumş Jtn. r. mi rıl:araı:tr 
pek bayatlamıı:ı ekm<>gınd?n bir dii ıu l~l)lek i..~ k 'ttıı 
desindeki ihtilali iba l_ıpnağıı 1 dı. Ek~1ek yeı1.cıt -
z;nı öyle ~apırdntıyordu hi ı:n tenb l İsvı<'re in~ bık 
onn ı::ı1ıla ederpi, 

Btıtün gün bcşuna -gezmekte ı 'onılmu oh111 1 nfa' • 
uzuvlarını t.nhrik etmek rr.nı..-·ad le ka• ığma 'b r (le :ı. 
<.rno.vut 'b·1Jci·l il;iw· <.l.Ji. !\cı biber onun goz1erind n a 
akıhı ve ağzıntn ~apırtır-ma bir d" burun c;:eldt-'ni il .... 
eti 

)·andaki odoı.yı tcm.zlemekte o'an hizmetc1 kız B~' 
G1!_nİ.inuiı acayip r.e~ 'l'r cıkarmakta oldu~un_u . is tince 3 
cabn ne oluyor, tiıyC' kapıyı actı, ve icen ~trdı. 

Bax Cami m:ılıcup bir tavırla heybelerini örtır.ek i Le> 
di T"rlcmıs vüzü, ti ~e :vas'ı gözlerini biımrt~i.Yr t: vırc 
rcİ;: hır ''p1rdon., cedı. Ve ga:ret enerjik bir urette 
nıpm cckti. B:w Grniinün bn hnlini gören kl"'..c!lt{'ız, mı 
yonc·ı in biı· matem ha bert almı olduğunu zannedel'C'. 
odadan kactı. 

O -Ak~. Bodiıo" gelmedi. E\ ~ahlple1 i akfl(lm uTJ:> 
ri C\ e dtmduler, Mutf ni"ta viıı«.> ntcş yrt.kıldı '<' 'a~arr 
,·cJrıcği için haztrlıkl~r ibasltLdt 
• :J3ny Ganü art.1k :kcndii1i famih" f ti1tian addctt"
ğh}den ve "1Jihayet i\cnlınl'l.rla q-a U:~ifata ria~et Edilit 
mi'?,. öwe fikir yürüttUğünden kapıyı ra1nibli4n ôgru 
mutfağa f!ırdi. y,.. ev "' hipleril')ı'l s6zden ziyade i. w. 
bu~n vo1unu ~a lrdığırtdan öğle em ğin,.,. gclem dit'" 
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Cemiyet Tetkikleri Yeni Eserler: 

Islam - Türk 
ansiklopedisi • F l TAŞ 

TL erın garıp 22 inci sayısı intişar etmiştir. Bu 
nllsh.a.da diyanet riyuctl azasından 

profesör KD.mil Mlrlenin mtl.hlm bir 
makalesi vardır ki lslA.m hU.-m~t bu. 
kukunun en mllhim bir bahsi olan 
Am - hls hakkm<ia bu kadar kıymet
ll tetkikat memleketimizde Uk de· 

fa otarak int~ar etmektedir. 

iDARE MECLiSİNDEN: 
Şirketimizin, hiasoda.rlar Umumı 

e · şekille·ri 
heyeU içtimaı sureU ldiyedc 27 ikin
ctteşrln 19U ta.rlhine rasUayan per- ı 
şembe gilnU saat 115,30 da lst.&nbulda 

Boyoğ'lunda Yeşil Sokakta 15 numa_ 1 
ralı dairede aktedi\eoektir. Parmak ,.c ellerle yapılan işa. 1 

ret ve lıareketl..)rin çok es;.slr 1 
manaları olduğunu çok uzun s~- 1 
nelerdenoori hemen hemen her I 
kes kabul etmistir. Mese'u rak
kaselerin yıla.n gibi ince ince kıv. 
rılıp, burkularak ~elale gibi ak.· 
nışları vardır ki o haref" ... tı ... rde 
mutla!rn tir mana ~Örn" .... !;: lüzım 
dır. Rus rakkaseh:ı i en çc'~ elle
rine ve kol'nrın... mana vcıen 
raklraselerdir. 

Eski yıll. rda rakkasdenn par_ 
mak ve k Barının hareketlerinin 
bilhassıı dini fiJinlerde mühim 
rol oyn.tdıl,larıın hepimiz duy
muş ve okumuşuzdur. Bunlar· . 
dan bir c;oklnı ı bilhassa giyin~
leci ve ibadet t.arzlarmdaki hu. 
susiyetle herkesin nazarı <likka· 
tini oelbetmiştir. 

Birçok defalar yerlilerin ağaç· 
tan yapılmL<ı küçük mabetlerine 
giderek bu dini merasimi seyret
miş ve sonra esrar dolu meraklı 
Mfhalar ortaya koyan ve bu me. 
NSimleri yakından tetkik ve tes
bit imkanına çalışan meşhur ka· 
dm ressamlarından Nayva Dok
üo Doğu Hin.de doğTu gittiği za... 
man bu islerle uzun uğraşmalar 
J8Pmı.~, fakat kabile reisleri dini 
adanenin fotoğrafını aldırmayı 
gQııab saydıkları :için fotoğrafı
m aldırtmamış ve resmini yap· 
mrya dahi müsaade etmemişler
dir. Kudıcağız yerlilerin !bu his. 
lerine hilrY\let etmiş ve ayin sıra. 
aıda fotoğraf çıkarmak şöyle 
dursun, resim ygpmaktan bile 
çekinmiştir. :h,alı:at uzun zaman
lardanberi orada oturan yaban
cıların yardımiyle yerli kabile 
büyükleriyle tanışmış, onlarla iyi 
dost olduktan Sonra bu ka. 
bilenin hütlin dini adet ve mera
simlerini en ioce teferrüatma 
kadar yakından ve dost gözüyle 
uzun incelemiş ve bu hususta 
kitaplar yazmıştır. 

Bu kitap şimdiye kadar bilin· 
miyen birçok dini adet ve mera
sim ~kiJlcrini meydana cıkardı. 
5{ı için her tarafla bilhassa din 
işleriyle uğra§~nlar arasında bü· 
yük bir alaka uyandmnıştır. 

simleri vardır. Bunlardan başka 
ibadet sıral~rında, tütsü, çiçek. 
kuşak ve ok kullnnıyorlar. · 
Onların bütün bu merasimde 

takip ettikleri gaye kendilerini 
tenzih etmek, ruhlarını ilahla
rına yakınlaştırmaktır. Doğu 
Hintli'erin en büyük allahı (Sulh 
allahı) olduğu için ibadetleri de 
sakin, tenzh ve edi~nedir. 

Doğa Hinttc yapılan ibad<:tler. 
den birinde de ibadet esnasında 
ibadet ettirecek olan mabette ar
kasını duvara çevirir, bağdaş ku
rarak oturur. lbadcte gelmeden 
evvel yanındaki eAamlardan ve
ya almıba.smdan biri tarafından 
giv<lirilir. Bu elbiE:e vücudunun 
etrafma sıkı sıkıva beyaz bir ku
maş sarmaktan ibarettir. 
İbadet ettiren kimsenin omuz

ları çıpl~ kalır. Yalnız kumaş, 
vUcudu sardıktan sonra bir ucu 
sol omuzundan arkaya atılır. A
lelad:'! merasimde giyilen elbise 
bundan ibarettir. Büyük mera· 
simde ibadet ettiren başına altın· 
lı bir taç takar, boynun~ birçok 
teSbihler asar, bu tesbihlerin kı
salarını kulaklarından atar, önü
ne bir bu:burdan, bir iki bardak 
su. bir l~mba ve birçok çiçek ko
nur. 

Bundan başka, Bağdat lllemum... 
dan Abbas A.zza.v1nin, Mustafa Namık 
Çankmın makaleleri, ömer Rızanın 

imalara dair kur'an ve hadis tetkik
leri vardrr. tıııa.m ansadopedl.ıd re
vakyon heyeti ilmt mesuUyetten niçin 
kaçmıyor? Misyonerler ne diyorlar, 
bizimkiler ne diyor? "O'ına.Wı ma.k&. 
leler ve diy&Mt reis nklli Ahmet 
Hamdinin yavrula.n.ınıza din dersleri. 

·Bir ev kadını aranıyor . . .. ,/ ~ . 
Çocuksuz bir ev lolo kım..e.iz bir 

kadın .~etçi &nlOJY.or. lsUyf!Dl~ 
riD 'AD.kara• caddellııde Vakıt,JD· . 

1He'ttı.de ~,. Belir.ııi. iiAJ"Me .. . -..·, . .. 

. 
. SAHlBI ': ASIM US 
Basıldığı yer : V AKIT MatbeaBl 

Umumi' ~riyatı idare edelJ • 

1 
Rtfik AMMt ~tfl 

İbadet ettiren evvela bardak
daki su ile ayağının tozlarını si
ler, ~zmı yık•r. sonra iki eliyle 
çiçeklerden birin i alrp vücuduna I 
sürer. Havada bir iki yuvarlak 
c;i7..dikten sonra başına götürüp 
saçma iliştirir. Bu çiçek ruhu 
temsil eder. Onlara göre nıh mi· evvela alnına, soıva erzı8esine, <>
dede oturur muzlarına sürer, ve böyleoe al-

Heyeti um11mlyeye fşUr!k edecek ı 
hlnedarlarm malik oldukla.rı h1-e 
senetlerini t:ırihi içtimadan bir hafta 
e.vel Beyoğlund& Yetil Sokakla 15 l 
numaralı da.ittye t"di ederek mu'ka
bl1tnde makbm: a.ıınatan llzmıdir. 

RUZNAME ııOZAK112UCSl: 

ı - İdare meolial ve murakip r&• 

porlarmm okunmlUJI ve ta.diki, 
2 - 1 eylül 19'-0 • sı Ağuat<MJ 19'1 

he9p yılma alt bllA.DQO, klr '"zarar 
heeabmm okunması ve t.a.adild; 

3 - İdare ){eclisi A.za.lıgma mu. 
va.k.katen intihap edilen ' blr zatin iD

tthabmm taİdiki: 
• 4: - İdare Mecliıri "e muralc.ıbm ib. 

r&I!. 

t . · KAYIPLAR 1 
A.tva.:roliJ'le "O'sküdar uumda ot.o- 1 

'l:Nsle gellrlııen iÇinde muhtelit eenet 
ıer bulunan mıtu11 ctıadaıumta l50 11. 
ra p.ranıı •71 ettim. SeneUcri ge. 
taıoene bu ps.Nda.ıı başka mUkAtat 

verDecelrt11'. l 
~t.ebobl---Kara 

-- S15 .,. .... ll'llweyta ÇeleM. 1 

•• . "' 1 
2964: aJliı . tM•mtn ön pl!k~ 1 

•Ji ettim. YenWni alacağımdan •
kt81nhı. bGkmt1 . yoktur. 

ıemtaıı: BlleagCI (3772') 

r'VAK/1 
Allahm rUhu ise Beyinde bulu- !aha yaklaşmıya <:&llfllr. 

nur. İbadet sırasında her ibadet İbadet ettiren kimeeıerin bir .a...ceM _... tl4ttılm 7MI " 
ettiren kendini muvakkaten Al. vazifesi de günah •rmaktır. ıı · Pı 111 .......,. lllMtU9da1 
lah olmuş sayar. Onun i"in mide· Çünkü ibadet ettirme itieri de a.oNS T&.IKJPlllll .,. . t b" __ ,_, ...... , ...... _ .... ~ ~ •••• lıhtl ......._., deki ruhunu. beyindeki nııhuna tra ır m~wr. ~ -.w.. 
götürür. renıer, ibadeti iPBM intikal eden _.. clııpDda 

bir imtiyaz olarak ilttiıMıp ettik- ~ il tl6 ~ 
Çiçeğin vücuda değdikten son· leri için ahalinin f.,"ÜrlıiiiıhllDI çı- : = = : . 

ra ıbaşüstüne konmasının manası karmak da onların vuife81ir.. 1 ,._ ,.. t..O • 
da budur. Nitekim ibadetin so~ Günah çıkarmak için ibadet etti- .l'lıl'tıre<lell 8MllM etrugı ~ 
nunda rbadet ettiren çiçeği ba- renin başı öne eğik yerde dm. e. •1* c-. &--. c18fCH8r. POSU 
şından alır. Aynı merasimle tek· der. Bir genç de arka&ll'Mia fena ııtı1fltM ~- ,,.r..,.. ayda 

rar eski yerine götürür. Yani ı ruhları korkutmak için hU9118i "~ ~C::~ı 
kendisini a.llahından ayırıp, ru- 1 bir aıetle güriiltü Y9PM'. " 5111p.ı 0entanı abcı99 fMNııll· 
hunu tekrar mideye gönderir. . . -. ,_...,,,.. blıa5ra ate ~nama 

Gene Do.~ Hintte yapılan iba. . ~dikkate şayan ibadetl~ Deretllll tdMıe aod1 O..l'Dle &Jn 
detlerden biri de sırf elle yapı- btn .de parmaklarla yapıl~ h.- 1'91-.tJ....., ııı. ,_.. atertle..htft> 

lrr. Bu ibadC't şeklinde de ibadet dettir .. ~ar vasıta.sıyie öy: .,....,_ ..._ ,....... 

~ 
{ - 11-· 1941 __./ 

T ü R Ki Y l: 
iŞ BANKASI 19t2 1KRAl\lİ\'ELEııi ıJ1' 

ı adet 2000 Liralık = 2000·_.... , 

Küçük Tasarruf ~ 
" 

ı 000 = 3000....... ~ 
? 7:>0 - 15()0· ...... , 

Hesapları 
~ .. 
3 " 500 = 1500· ...... , 

1942 tKRAMlYE PLANI 10 250 - .,500 ...... 
" .. - ~ -

KEŞIDELER: 2 Şubat, t 40 100 ,, - 4o00· ...... - ' 
Mayıs, 2 Ağustos, 2 İklil· 50 ,. 50 

" 
= z500 ..... 

clteşrin tıırlhforfode 

ı::" 
25 = ı:woo ....... ~ 

" yapılır. 10 = 200o·--

İstanbul Belediyesi ilanları 

Doğu Hinttc ahalinin din te· 
l.akkileri Hintlilerin Budizm di
ninden mühim ve ona bcnr.er bir 
dindir Yalnız ilahlan sayısız.. 
dır. 

Dini ayin olarak ka:bul edilen 
ilbad{'t ~killeri, ~imdiye kadar 
diğer kavimlerde görülen ibadet 
sakin, nezih ve edibanedir. 

ettiren iki parmağiyle .burnunun le bedii şekiUer ~rla.r w~ ..... dehtk .. 8erett ~ ICJ'f 
bir deliğini kapar. Diğer eliyle ~~~ ~l bun deiil· iLAN OOllB'n.alU tik Tem. 
brup üstünde daireler çizer. Bu : .... -~.roocuac-4 ven en nwh. 1 n.r.t UlıM.nılla AıDU.m • • M,50 KöprU muhafızlan ıc;rn :r"P 
hareket ibadet ettirenin nefes tehf vazı~erle ~ ellerde an _.., 1"'-- 01111 •ytaıa· 38 adet palto. UJ"' 
almadan tahammül edebileceği top.ar ve ~h~~ 8lVrl uçtan ka· ~ tıç-~ :u!u": 1220,00 91,50 Taksim mcyda.nma dlkillllc~ ~ 

Doğu Hintliler bu ihadetleri
ne Modra derler. ~fodranm rnuh 
telif şekilleri vardır. Bunun bir 
kısmı diğer din1erdc tesadüf edi· 
len şekillerdir. 

müddetçe devam eder. Sonr.a. çan elektrik gibı, günah ~. par· ııç..,..., ı; ııtnucı~ •: tıqlık lınacak 8 adet bayrak dire şl'' ,ı 
boş eliyle burnunun diğer deliği· maklann ucundan çlk1p gider. ram ıu.m.ee B ?ln.du. 4275,00 320,63 Temızlik işleri için ıııuıo.c , 
ni kapar. Ve !bu hareketi dört, ~. Hin•ı.:ı-r ....... ında ı..;. _ ~: QMı <M•amb ı1.H1eu lem malzemei tanzlfiye, ·~ A1 

~u. ·"°"' _ _, && r'ftllllt l.&alı ver.men ayrı am tıı · tJJf1""_,,ı; 
defa tekrarlar. dm ibadet ettirenler de vardır j1rmeAer ,..w.. MMmı nintanr 418,75 31,<U Kartaı KUçUkyah ikinci ps. 

Bu kabilenin da.ha iki, üç tür- Bunlar ya!mz ibadet ettiren er· ıaattm ..ım oo lnn'u.ftur. kutunun yıllık lhUya.cı içiıl~ 

MCEıelfı.: Doğu Hintliler tesbih 
kullanıyorlar. Kn.tolikler gibi bir 
kap içerisinde mukaddes su bu
lunduruyor ve onunla kendileri. 
ni temizliyorlar. Bu suretle ab
deste benziycn bir takını mera· 

lü ibadetleri vardır ki, Bl!· keklerle evlenebilirler YClbencı. yaş sebı.c, ıı',J 
distlerin ibadetlerine benzer. Bu erkeklerle evlenir~ ibadet et· fteaıt fl:e;:.:..,"-Yu 3226,75 :M2,oo Kartal Kllçtıkyalı ikinci ,,vY 
iıbadet:er ruhu tenzih maksadiyle tirnıe haklarım ke.ybededer okulunun yıllık ihtı:acı içııı / 
;yapılır. B~ ibadetlerden bi~inde İbadet ettiren erkekler ~ ay· a aıete ae; üd 4etuı oo. ~ kuru erzak. ot 
~badet ettıren mukaddes bır a· nı şekilde bu kadınlarla evlene- ~ M . d&rt ıtetası 7~ " 011 •rahmin bedelleri ile ilk teminııt mlkda.rlan yukarıda yazıll if ~ 
gaç,!an yapılml§ bir toz alır. Par bilirler. -1eful--1·00-hıruf•..;••._. _____ . ı ıı.!rı açık eksiltmeye konUlmU§tur. ~artnıı.melert zabrt ve Dluı-;,t '/. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~-m~_o_na~b_a_t_rr_ır_._~~n_r_a_o~t-~~~~~~~~~~~~~M~·~A:·~~~~~~~~~~~~~~ ~MU~ ka~m~~~~ebill~ lli~e 19~1Ml~~m~~n ~~ 
alrnl EncUmende yapılacaktır. Talip !erin ilk teminat makbUS ,p-"' 

tuplan ve 941 yılma alt Ticaret Odası vesikalariyle ihale gtıoO ,rll'' 
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adattr. Neyse öğıeyi kaçırdıysa akşam var ya! Birinı 
diğeriyle tebdil e<'!er. İ§ olur biter. 

Bizim Bay Ganiı aşçılık sanatından da anlar. Ve yal
ntz anlamakla da !:.almaz. Bu sanatın prens.iplerinin ih
lııM edildiğini gördüğü vakit de sabredemez, işe karışrr 

Bmuna gelenleri anlatırken, ev ıiahH>esinin taze bir 
balığı kaynak suya atmağa hazırlandığım gördü, bütiin 
enerjisiyle buna ır.ani oldu. Bir eliyle sımsıkı kadının 
bileğini tuttu. diğerile de kadının elinden balığı alarak 
beşiyle ve eliyle iııaretler yapmağa başladı. Bununla: 
°'Durun, kımıldamayın! Ya~nız bakın bQ.lık nasıl pişiri
lir!., demek istiyoröu. 

''Tuz!,, kumandasını verdi. Tuz getirdiler. Bay Ganü 
kıllı kollarını dir:-eklerine kadar sıvadı Pek o kadar 
nazik olınıyan parmaklarım tuzluğun içine sokar~k bir 
avuç tuz aldı. Ve 7.aten tuzlanmış olan balığın içini, dı
şını tuzl:ımağa baE:ladı. 

Bu işi bitirdikt<.>n sonra "krrmrzı biber!,, "Ama bu 
divanelerde de nereden kırmızı hlber ol~!,. kırn11Z1 
biber!,, diye bağırdı. Onu ela verdfö~r. Balığın iç.ini, dışı· 
nı biberle<li. Bu candiyat da bittikten sonra, koca ~ı 
"mkara!,. h-u.mancksım verdi. Fakat kadınlar, bütün işa
retderine ra~n onun ne demek istediğini All:hyamadı
lac. Kencliai <le ötesini b<?risini aradı. t~karaya benzer 
bi.r ~ey bul1lılll:ıdı. I•akat bizim Bay C'..anü için bu bir 
mania teşkil etm:ız ki! O diinkü deği!dir, IM§a.Yi ya:lm
ledığı gibi soı...;,mn içindeki biitün korları ileri çekti. Di
Rw- yemeklerin altında ntcs bırakmadı. (Bereket versin 
ki yemekler daha evvcldrn pişirilmişti.) 

Maşayı geroi ve balığı mB.;.qarun üzerine koyarak so
ba.ya sokmak i::ıtedı. Fakat soOO.nın deliği dar olduğun -
08l1 balık ma.,~ kayd1. Pat, diye ateşin üzerine dtifr 
ti. Bunu gören ev sahibooi ''ay!., diye bağırdı, 

BllJ Gtmfl "'!'Ok birşey, yo!( birşey" diye kadını teskin 
ederek a~"n bG.lığı ka\Tadı. Ve balığa yapışan korlan 
ve küiferl üfleye!'('k bai7ğı yine ''rskara,. nm üzerine 
koydu. 

Bütün mutfl\ğ1 duımaıı. ve b.ıl~ kokusu kapladı. Ev 
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sa.bipleri meyus 00- halde, &.y G6nü ise 8erilıç ~ilde 
bulunuyordu. O, şimdi tam "Spıber'ini" bulnıU§tu. 

~e_m balığı k:uıartıyor, at.eşi üflüyor, ve iştihaemı 
tabı-ık eden balık · dumanmın •tesiriyle bumunu ~yor 
hem de balığı çeviıdikçe yağlamuş olan eliyle, bahğ; 
soğumadan yemeleri için yemek masasını hazırlamalannı 
kadınlara emrediyor ve: "Tue balık 8rcıak değil mi? 
Yeme at!, ,. diyordu, 

Nihayet, başı ve kuyruğu kül üstünde sürüklenen, 
balık pişti. Balığı bir tabağa koydular. Ve Bay Ganü
nün: "Çabuk! Çabı*! $1()8.kken Hmon ve §BNP verin! 
Nerede şarapsız iki para etmez!,, diye "nazilline,, bir 
"!Urette verdiği emriyle hizmetçi kızı çabuea.k limon \"e 
~arap alması için göndererek masa. bwJına. oturdular. 

Bizim milyoner on~rm batın için kendi taı~.!c.Uarnu 
değiştirecek değil ya! Ev sahibesi balığı kesm~k için 
uzandı. Bunu gören Bay Ganü: "Rica. ederim, rica ede
rim. Sakın!., diye bağırarak kadmm eliil'i tuttu ve b&· 
lığı sntüstü <;evirerek ötesini berisini iki parm~e 
bastırdı. İkiye ayTrdı. Var da şimdi böbürlenme! 

Hizmetçi kız lırronu getirdi, Bay Ganü limoın.ı k~
rek yarısını bütün c>.\.1lCUyla yakaladı ve balı~ i.iıaWne 
öyle bir sıktı ki lımonun suyundanmaada içi bile aMtı. 

BaY, Ganünün iştihası yok mu sandınız? 

Balığa bakarken &y Ganünün yuttuğu S&lyal&r k•
dar belki çininin icine' limon suyu akmam.ıştır. Ş3ra\ııl da 
~etirdikten sonra. yt"Jlleğe başladıl~. 

Doktorlar midesinde katardan muztarip haat.aıua 
karl~v~ \'e daha bilmem ne be.d ta\'Bİye ederler. Ya 
bu hastaları kulnklarmdan tutup yemek masa.smda &y 
Ga:ı!!nün kar~ıs•na oturtsunlar Onların ınideferi ~ 
bizim Sofyanİn Üçpmar eokaklanndan da.ha bozuk ol:Mn. 
Karı:11armda göreCC'kleri manzaranın onla.r üır.erinde N 

l>iiyiik tesir yapacz.i{Tnr görürsünüz, 
Bay Ganü yiyor birey; şaka oynamıyor! Hem öyle 

yiyor ki kulakları b)le katırdayor. Başta dişleri, dili ve 

saatte Dalmt F.ncUmendc bulunmaları. (~ 
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