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l<UPONI.ARIMJ7 
sı Ağustostan lUbare.'"'l toplanacak 
Kuponlarm her 50 adedine aıuk:ıb! 

\1 A K 1 1 okuyucu.l.arı KOTUı• 

HANES1,, eerlsindeıı ()J~\JEZ. ı:Et~ 
l"<'manmm tamam1 ver!l~cektlr 

crt:ip 

14 

55 
L~--~~~~~~~-~ 

bir denizaltı 

lf adis.e iğne ada - Midye 
~ arasında vukua geldi 
~yfalar i~ne aday~ cıkarlldı 

nıüzü batırdı 

I{ <ıra, 5. (A.~.) - Turk bandıralı 145 tomlitoluk Kaynardere mo
-ra..denız !Jogazın dan ~ıkarak Türk sularını takip ile şimale doğru 
u ıken }gneada v!!. Mı~ye. _arasında bir dcnizalb tarafından dur-

Türk - Alman ticareti 
Almangadan ki osu otuz 

kuruşa çivi geliyor 
ş ve muretteJ:>atı filıka ıle Igneadaya çıkarıldıktan sonra denizaltı 
an top ateşıle batırılmıştır. 

Yeni ~ -.-. Alman ticaret 1 gü~lerde bu suretle saklannıış c;ivi-
muahedesı mtıClbınce Alml\llya.dan 1 lerın piyn.sayn ç1karılmnsı beklen -
~ it.ha1:3~ cŞyasmm memleketi· j mek.t~cdir. 
m.ıze getlrilcceği malf.ımdur. Bu Dıger taraftan bir mUddet evvel 
cümleden olarak ilk defa Alman- I Slovnkyaya çivı sipaıis eden tacir 
yadan memleketimize mühim mik- ier de mıntaka ticaret müdürlilğü· 
Uı.rda çivi geleceği hnber alınmt§· ne müracaat ederek Slcwakya.yn si
t.ır. Bu çivilerin flk partisinin pek pnriş ettikleri çivilcr.n kilosunun 
;:ıkmda ~ehrimize geleeeği bildi-ı' 70 kurusa mnl olacağını, 30 kuruşa 
'hhnektcdir. mal olan çivilerle .ise rekabet ynp. 

ın kongıresi bugün umumi' 
toplant.srnı yapıyar 

~ill~ Şef, basır üyelerine 1 

• ıltıf atta bulundular 1 

~~. 5 (A .• A) - Basın rek rcisicr.ımhur Milli Şef !s
ıoı;~esi komisyonları met lnönü'ye aşağıdaVi telgrafı 

antılarına devam ile çekmiştir: 
~e }'aı- hazırlamışlardır. Bugün birinci umumi kongreNn umumi bir toplan- sini toplayan Türk basın ıbirliği 
~ r. milli varlığımızm day~ncı ve I 
~k cı. 5 ( A.A) - C.H.P. milli birliğimizin güvenci lbüyiik 
"'11~ Dr. Fikri Tuzer, cumhur reisimiz lsınet lnönü'- j 

lıiti· ~~ lokantasında Türk ye sarsılma:; bağlılık ve gön~ül 
i ~· ~umi kongıresi ımü dolus_u ~.:V~t ve saygı ~unma~ ı 

. ~ bır cay ziyafeti ver- or bırlıgı ıle .. be~ va~ifele~~ 
ıır llgıre mura.hhaslariyle 

1 

di. Bu kut!_u öde:ı yerme getınr 1 
~SSillerini ve parti u- ken duyduguı;ı gonencc son yo~ ı 
t.,:t'e heyeti azalarını bir tur. Kongrcnın 'kararma kendı 
ı;ı>la~an ve samimi bir tazimlerimi de katarak yüce ka-
~ geçen bu çay ziya.fc~ mza sunarım. 
~ .ekil Dr, Refik Say - Milli Şef, bu telgrafa. aşağıda· 

butUn Yekiller de hazır ı ki cevabı göndermişlerdir: 
~ardır. 1 Basın kongıresinin ~iz duy-
~~ S (A.A) - Tilrk 'ba- gulanna çok teşekkür ederim. ı 
~ '.'Jrnumi kongresi, reis Türk basınının hepimizi ilgilen

t.L. ~11<1 Tankut, kongrenin ı diren ince meselelerini kararlal'a 
'~atı antısında el bfrliği i· ı bağlamak icin sayın üyelere ba

kararı yerine getire- şarılar dilerim. lsnu t İnömi 1 

Harp tekniği üzerinde mühim 
tesirleri oıa.eak 

Yenı bir 
keşif 

Havadan 
elektrik 

Çıkaran bir alet 
yapıldı; 

Evvelce, madeni eşya ithalfı.t bir- mağa imk~Ul olmn.dığmr, bundan I 
liği tarafından Slova.kynya sipariş ' doı:ı)'"l çivı sa~la~m ~rbest bt· 1 
edilmiş olan 600 ton çivi peyderpey 

1 

rakılmamasmı ıstemişlerdır. 
mcımleketimizc getirihnektedir. Yeni ıuıla.5ma. esaslan 1 
A.nca.k vesaiti nakliye iicretleri Ticaret Vekaletinin dünkü gaze· 
yüzünden bu çiviler memleketim.- telcl'dc intişar eden ve Almanv'\ 
ze 70 kuruş maliyet :fiatile gelmek ile ti<:arct yapacak tacirlere hihıp 
teydi. Halbuki .Almnnya.dan getiri- eden tıunhni, şehrimiz piyasasında 
lccck ola.n çivilerin maliyet fiya.Lı al:lka uyandınnıstır. DUn, bütü•ı 
30 kuruş olarak tcsbt edilmiştir. gün, bir cok tae'rler mmtakn tica- 1 
Bu hale nazaran §imdiye kadar çi- 1 ret mUdUrlüğüne müra.cnat eder<'k 
vi saklaya.ra.k gayrimeşru kfır yap- tamimde bildirildiği veÇhile l'Urk - 1 
ma.k hevesine kapılanlar zarar et- Alman ticaret anlaşması hakkındı 
mek ,-azi.yetinde knlmışlardır. Bu- l teferriiatn att izahat almışlardır. 

Dljon, ~ (A.A.) - Dijon etYan 

:::::=::~;:;!~!;; Belediye memurve müsta~dbm 
işlerinde kullanmak lmkAnmı veren 

bir cihaz vUcuda getirml§tlr. 1 e r ı' h a k k 1 n d a ye • 1 

uğ~:,!:7:~d~~ç:O~r~~~::~:~e:ıc:~ n ~ n 1 zam nam e 
t!'llf'..'1lf9'amlı su~tte,.!İfttlr>lilftfli'iiı.1"'-..ı:~=-=--:.-·~--.----. 
!ak olarak evml aydmla~ -nı za· :A.Nocıro, .A) (Vakıf) -
naatını icra etmek üzere kullandığı Dahiliye vckıi.leti belediye me-
tıetleri 1,ıotmlştlr. mur ve müstahdemlerinin vazi-
Maamatilı Maurıce Durand, ihti· fe ve salfilliyetleri hakkında mev 

raını tama.mile mUsbct bir ı;.ckilde cut nizamnameyi tadil ve islah 
kullanahllm<ık lı?.ere bUyUk bir an OOCJ.l{'.k daha geniş ve sümullü 

dır. Diğer taraftan belediye :me 
murları tekaüt sandığı kunılma 
Si hakkında.ki kanun 11i.y:ihası 
da bu ayın !birinden itibaren me
riyete girmiş bulunmaktadır 
Belediye memurlarının maluliyet 
halinde bunlara tahsis edilecek 

General V avelin 
beyanatı 

Rusya da 
vaz ·yet çok 
karanlıktır 

ten tes1sile mlW'JldUr. Bu anten, bir nizamnaane hazırla~ıştır 
kUrTenin devir hareketine uygun o Nizamname tetkik edilmek üzere 
ıarak tertip edilecektir. devle~ şurasına gönderilmiştir. 

maluliyet maaşı hakkındaki ni- Siogapur G (A.A.) - lngilterenin 
7.amname de devlet ş(ıra.sına gön Hindistan ordusu b:ı.şkumand:uıı ge. 
derilmiş.tir. 1 neral Vnvcl salı gllnU matbuata yap. 

Beş kasap 
iktısadi Sabotajdan 

idama mahküın 

Bu nızamname ile belediye me-
mur ve mUsUı.hdemlerinin nak 
ve mükellefiyetleri devlet memur 
larınm hak Ye mükellefiyetleri 
derecesine çıkarılmakta. beledi· 
ye memurlannm vazifeye nlmma 
ları. azilleri terfi ve tcrfihleri 
~ere a~ınmalan, maaş vaziyet
lerı yem esaslara bağlanmakta-

ediıdı ~ 
Prag, .; (A.A.) - D.N.B.: 1 f.~ 

--,--. • • 
1 bğı beyanatta, Uz.ak§arkm Hindli 

ngılız denızaltılan tanm sağ cenahını teşkil etmekte ~ 
Akdenizde 3 İaşe doğunu söyliycrck, "Uzakşarkta as 

gemisini batırdılar keri vaziyette bllhaasıı Blrmanyaya 
Lqııdr.\, li (A,A.) - 'Merkezi Akd<'. dokunıı.bllecek herhangi bir d~ğ~ • 

nlzdc lngilb: denizaltı gemllerlnln ilk, lrıglltcrcnln doğu mUdafaa böl • 
d~manm 3 iaşe naJtllye gemisini be.· gcs!nln temelta§ı olan Hindlstanı doğ-
t1rdtklar1 resmen b!ldirilmektedlr. rudan doğruya altı.kadar eder demlş 

tir ... 

G<-neral Vavel, tc!ernın.t.a giri§nı.ek 
istememi.§ fa.knt Uzakşarkm olduğu 

kadar ortnşarkm da Hlndihtanln. bit 
butünlUk teşkil E1ttiğint kaydetmiş • 
tir. 

SOVYET TEBLiGi 

Prag h:ı:rp ıdivanr, iktisadi s:ı.bo· f.-. 
taj cünnUnden dolayı 5 !kasa.hı ida- .. 

1 mn. mahküm ·etmiştir. Hüküniler • .. 
infaz edilmiştir. :Ma.hkiımlcır, bir ay ~ 
müddetle takrlbcn 8200 Jti.1iyO da· ~ 
ğrt.Ilacak miktarda o1tUz domuz ve ~· 
danayı deva.mir surette l;izlicc kes- ~~ 
mişlerdir. Bunlar, aynı zamanda ~· 
et yokluğundan istifade ederek, ~ 

1 gizli et kesmek ve kara ticaret 1 ~~ 

Genç neslin en kuvvetli hikayecisi Kenan Hulusi'nin 
nefis bir büyük hikayesi 

-- -<ı>----

Mumaileyh, gene izahat vermeğoe 

lllzum görmeden §imdlye kadar de.. 
vamlı surette Uzakş:ırkn gönderil • 
mekte otan ordu kuvvetlcrilc malZemc 
nakl!yatının, Uzak,şa.rktn va.zlyct1n 
tehdit edici bir mahiyet almuı mü 
nasebetlle de\.-am etmesi ihtimali oı. 
ctuğu.ıın ~nret eylemiştir. 

Alman 
t~•taıarı 
a.radenize inai 

. , 

Muharebeler 
şiddetlendi 

--o-

Alman ar 
~~!iı!liğ Yeni takviye kıta-o --o- . . 

tttbardıman lan sevkettiler 
euQ d . ı -<>-
~ 

11 
lh. e l g 0 1 Alman tazyiki 48 saat· 

~ llıı tö (J\.A.) - D.N.B. nin b11
• tenberi başlamıştır 

' r'e lCırımdCL fııaliyctt.c bu • 
"'~ llıı kıta\an yalıdCLğ sltsilC 

~· ~ l<aradcnız snhlllno lnmlş 
\~lllı:net kıtaıannm Kırımdan 
~"'llılt ~ı pl!nı kaU surette 

'11ıı, S ettırıım1şt.ır. 
~ (J\.J\.) - Alman tcbllğin

l'I ~ b:tdlrlldlğine s-öro Kırnır 
iı~iıı~ re}{ct cenup ve şark Jstlko. 
::"'t'ı '1Jaı Clcvaın etmektedir. Yal -
~ ~ 1 81 8§llm1§ ve Alman kJ.. 

~n~ sahUlne inmişler 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

~lokova, 5 (A. A.) ---; Sovyct 
gece tebliği: 

4 Sonteşrin güııü kuvvetlerimiz 
bütün cephelerde düşmanla çarpIF
mrştır. 

l\rrım, .Mojaisk ve Kalinin ke • 
simlerindcld muharebeler çok şıC:.• 
delil olmuştur. 

Moskova civarında 3 Sonteıırin- j 
de beş ve 4 sonte5rin giinU de on 
bir Airnan tayyaresi tahrip edil -ı 
mi.:itir. 

(Devamı Sa. 4 ~ü. S de) 

~ım:n~:~l;. çok fazla kar tc- ı:: Veni bir zabıta romanı daha 
~ ~ 

ı zlanda açıklarında ~~ ı l d •• •• ~~ 
BirAmerikan :: spango ansozu:: 

Gcncraıın Blrmanya ve .Malezyayı 
zlyaret1nden maks:ı.t, Uzakşark ln • 
glllz kuvvetleri kumandanı Bir Brov 
ke • Popham. Uo şah.san görüşmekte 
dlr. Mumn!leyh, bu zlyareUndeıı ıs • 
tlfade ederek Malozyada. bulunan Hint 
li kıtnlao da. tefUş etmL., olduğunu 
i~A.vc c.tm~ ve §Unları söyleniiştir. geffiİSİ daha :: lng IİZC<"den ce iren: :: 

".. H. MON.R "~ 

b ld 
r: r: "Bu kuvvetlerin maneviyat ve b(' 

atırı 1 ~: -<>-- < deni ku.drct !Ubiırllc çok lyi olduk 

1 
T ıarmı gördüm. Rusynya gelince: Va • 

Ra.ydpark, (A.A,) - Rei.slcumbur ·~ L a ıi n ~ ~ırk~~ ,~ zfyet karanlıktır. AfmanlCLr HlnaLs. 
Ruzveıt, lzıanda açıklarında. "Soltnos.. :• ~ .1 ~ ~ &..il 11. ~ ~ :ıı ~ tana doğru Uerllyecelt olurlarsa Hin 
isimli geminin torpillendiğini bu ııe. • 1 dlrrtanm aımnl b~tı hutluUanmızd 
bah öğ"renml!I, takat hiçbir beyanatta f.: Niyazi Ahmedin hazırladığı bu roman yakın ma. '-: çok ıruvvcuı müstahkem movkller 
bulunmamıştır. ~ · • b.. .. d k . . ~ h ' ~ te.sadut ed"Ccklcrdlr. Bu mllstahkcn 

Londra, 6 (A.A.) _ (B.B.O.) ~( zının ulun e orunu, ıçtımaı ayalını ve aşk macera- ı.:'i mevkiler .son zamanlarda daha 1, 

Pasifik Okyanusunda. gerginlik art. ~· larını sürükleyici bir vaka etrafında toplamnl~'Ladır. t:~ tahkim edllm!§Ur. Biz de ilmdi or= 
maktadrr. Guanadaki Amerikan 1.iSSU ~~ ---o-- ~ ~ çok kuvvetliyiz. Hlnd!Btandah-ı tn 
umumt valisi, sivil halka, derhal .Am<'- -. K AF K As E .., ~~ ı giliz kumandıınlrğile Ruslar anuıı:nd 
~~:.aya avdet etmek için emir ~rmi§. :: s E F i 1 ·~ srlo bir temas vardır. Blr Rua kur 

~ " may subayı daimi olarak Hindistan. 

1 ra k 
:~ ' Kupon mukabilinde V AKIT okuy~cularma para. ~~ da btilunduğu gibi Hlndistandaki ln 
"' r: giliz kuvveUerine men.sup BUbayla 
,} sız hecliye etmekte olduğumuz roman serisinin dördün. } ,, r: da Rusyaya mUlcnddlt ziya.retler yan 

G ık ~· cü eseri olan ''ÖLMEZ REiS,, yakında tevzi edilecek. ~~ maktadırlar. Hfnd!Btandıuı Rueyay 

ene Urmay ~-. tir. Bunün yerine hütün okuyucularımızın büyük bir ~
4

1 ehemmıyeuı miktarda 1• maddeler 
~~ alaka ile tak· d ki · "KAFKAS ~rrrnt _ _.1 ~·ı g&ıderilmektedır. Şlmdiye kadar &uı; 

ba k d ..... • ı· ~ . ıp e ece erı ii:llll:.K"ı:;.aı,, .u ı 4 yap aaçMr ukert laınet &6' I 1 

ş anı e g iŞ 1 ~~ tarıhi atk ve macera romanını vereceğiz. rw..~.'··· EeıUea Rallar d& bOJı1ıa Mr 

( Y 
. ı ~~"""' • .,,'•""""~. """""""""" ,.,, "" ,.,., ,., ~ ,.., "' ~~~ ... ~'7.:'iıı. .. "">;'_,..._...._'P • ..ı..! ~; .. TVett.u gönderllıuesilıt 'C 141 • 
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Ankara üniversitesi Hukuk fakültesi 
f&ni ~inası dün merasimle açıldı 

Aalaı.rıı, 5 (A.A.) - Anka.rn On!· lcnleri ve fakülte profesörleri hazır 
ftrs!.Usi hukuk fa.killtesl yem büı83? btıltmmU,!lurd'rr. 

bugQn sa.at ı da törenle açılmı.:ştı.r. Tören, !akUlte kon!erans salonun- f 
Fakilltenln 17 inci yJ!dönUm~ d.ı. yapılmış ve İstikltLl M'\rgını mUte· 

ra Uayan bu açılış t.'örcninde BUyUk a.kip Maarif V<-klll Ha an .An Yücel 
lıf J • °M"Clisi Rdsi .A.bdU!hııUk Ren kUrsUye gelel'Ck u~un ve veciz açılı.~ 

n !!Vekil Dr. Refik Saydam, Milll nutkunu söyrem~Ur. 

ita yan havacılığı 
Mihver havacılığmm bir kolunu teşkil 

eden bu tayyarecilik ne alemde? 

'il• 
·"Bahçeler ba~ 
si nde cehenne~ 

' ~ "Yılnn hfktı.yesı,, dıye b!t tJ 
..., &'!., Adliye, Dahiliye, Harlctyc, ı Mtı.nrlf Vckilinlen sonra, fakillte 

r .r Na!ia, İktısat, ?llUnakal!ı.t cleltanı da bir nutuk söylemiş ,.e bun· 
• ' BUyUk Millet Meclisi Reisi dıı.n sonra dnveUller yeni fakülte b'· 
il rl, Mebuslar, Parti Genel Sek· 1 nasmm ders ve konf.cra113 slııonlarım, 
., rartı idare heyeti ve MUstakil yatılı talebe dairelerini, idare odala.· 

r n ı ı v tız<ıla·ı, Temyiz rnahkc· nm gcl:dik.ten sonrn hazırlanan büfe· 
ı re si ve B:ı,,mUddetumnmlsi, Ge y;ı geçmişlerdir. GUzel blr surette tan 
ıınney 1kt=t Retm Orgerrenıt ztm cdf~ otan :nıırttıtc hotttnde genç 

ndUz, Hane ye Vckı\letl umu· llklo hasbilıaude bulunan bOyUklerf. 
ıını 1. • ın Nmnın Mcnenıencrneıu, mı:z talebefltıı alql.arı arasmcı:ı fakUl 

:ırtt Velu\lctleri ileri ge· teyi tcrkctmf.,lerdir. 

3ir şor·r esKi met-! Bazı toptar\cı 
res ni yaraıadı 1 tüccarlar 
Fe~ ndmda bir §Oför, evvelki Ticaret Odasındaki 

Slbı T. rla:baş!ndaiı geçerken. ev- kayıtlanru neden 
ce b!r müddet metres ynşa.mış perakendeciye 
uku 8UZ3Jl; adınd1lıki kadını gür-

.nü: , ve a: kının eta.n devam ettio~ ç.evirtiyorlar? 
hissederek .tekıar l:cn.dlsile be- Bazı toptancıların, ticaret odaJ;ı 

tllbcr yaŞ3.lllZ.k teklifinde bulun- na. mlimcaa t ederek slcillerindei'J 
auştur. toptanc1 kaydını sildir:p kendileri

Faka.t Feyzinin bu teklifine ~ ni perakendeci ya.%dırdlkla.rı mzarı 
an çok ı::oğ:uk bir ~e mubbe- dikkati celbctmi,.">tir • .Mmta.lm Uea
e cllniş ve yolu.na yürlimek :i!'lte- ret nıildürlüğü ile fiyat mwııkabe 
~tir. bürosu şefliği t.ica.Tct od8$Illl}. mil -
Feyzi Suza.nm bu hareketinden mcaat e<krck bu gilıilcrin. isimle

ııeesOre ka.pılm:ş ve onu tehditle rini iste~lordir. B~nkü fiyat 
ola getlmıck m-ımı;ırun olabllece'!. müraka.bc kom'syonunda. bu mesc

düışilııereık, cdılnıd:en. büyUk bir le de mevzuu ~dilecek-tir. 
1 

utaıı çakı çıkıımuştzr. Fa.kat çar- Bildirdiğine göre tacirleri bu su
'11 gören Suzan be.ğıra.rak kaçma.- retle hareketten menedecek hiç bir 
a başlamiş, 1''ey7i de peofıııdeu lko- mUcyyide yoktur. Bunun jçin, yıı 
lr8k çakıyı Su:zana sa.p~. t'cnret kanununda değfşildik yap
aızanm a.Idrğı ya:ranm tesfrı1e een mak, veyı:ı. toptancı karını yükselt
tleyip yere diişeJ1(en, Feyzi ikin- mek itap. et.Jnatedir. Filhakika, 

'bir defa daha çak?yı genç kadı,. toptancıları bu Slll'etlc lı.J\rekc:te 
a saplamış, dlzinden yaralaım.ıttır. aevkedeıı funilin bazı mnd.deler için 
ıa kanlı ~ye gelip g~enler perakcndeeiYe ka.bul edilen yüzde 
'6da.h2.le ederek, Suza.nı Feyzinin kir haddinin toj>t-0.ncılıi:'tndnn yük
llnden. güçlilkle kurtara.bilm.i§er, sek olmasıdır. 
oförii ya..'talıyara.k yeti~ polis- ---n---

e tesı·m ctaüe~rd."r. Suza.n J:a&- Sirkeci sahillerinde 
ııneye kaldınl:zn....~. bir ceset 

- --- ""'> 
f ürk okutma kunnnu 

müsamere veriyor 
Darü.<;lJafa.Dyı idare eden 

'lirk Oh-utma Kurumu yakında 
~rlitaş sinemasında bltyiik 
·r mü~mere verecektir. 
M 'rnl"kcte 70 küsur seneden 

· bir ÇO''t nifi unsurlar yetiş 
l:~ c'n.n hu hayır müesseee-
·n ınüsa.meı-esine kıymetli sa

tk:lr .. 1
3P.

0

l lb:an da falıren 
.. ';: ('İTTi ': suretiyle izharı 

amiyet CJ km~ir. 

ııtdığımızd havanm VOeu 
a yaptı~ı mu:unele at~ yap 
u m l"?ım aymdrr; 6yleyı1e ln.. 

\ h's '"'e !drlt1ı: V~l'l hıt""Pa değil-

ugünkU yemeklerle bugünkü tc. 
:t ve kıılb d:l.mbGnlyle pek eşld 

n!ann ha.d!ttlerlnl bia ve id1'4k 
!Dekte, insan vllcudunun pek ıJlu 

mtn taram.dan 1m&l olıınduğlina 
• d lMet yok mudur? 

T efrilra munarası: 11 O 

Dün Slı-kcei arnba. i:ıkelesi. 6nün.
de bir ceset bulunmuştur. Cesedin 
üzerinde hüviyetini tesbite yaraya
cak, hiç blr ev.rak bulun..."lloow, mor 
ga kaldmiarak tahk ·a.ta. başlan· 
mrştrr. 

İngiliz tayyareleri 
D-'• gece Alman 

sehlrierlai ... 
bombaladdar 

Berlln,. 5 (A.A.) - D.N.B. Gecn 
hı..<>1llz bombrdıman tayyareleri AJ. 
manyıuıın ba.tı ve §imal l:ıııtı tara.na 
rına. bomba atml!'llardır. Yo.ngm ve 
ln!llAk bombalan W!kert b3.ltunda.n 
hiçbir hasara sebebiyet vcrmcml)tlr. 
Bazı &v!er hatltçe ha!la.ra uğ'rıunıştır. 
Ahali arasıda.ki zayiat ebemm!yot.slz. 
dlr. 

lngilizlerin elinde esir 
bulunan Alman denizcileri 

Londra, I> (A.A.) - (B.ll.O.) 
1276 Alman tabtelb:ıhirclsl İngiliz 

1e.rin elinde esir bulunmakta.dır. 

İtalyan ha.vacılığı ilk hareketini or· 
ta prk .A!rlkasmda ve lngillz hava. 
cıları karııl8mda gösterdi. Llbya.daki 
lıarektı.t sırasında blri Arnavutluk 
cephcslınde, diğeri ~ havalarında 

olmak Uzere iki tc§ebbU~ daha. giriş 
miştl .. 
Mnnş üzerinde olan hareket, elli ka· 

dar hafif çapta bombardmutn tayya. 
resini hlmaye edan otuz avcı ile, top· 
lll olnrak S"kııcn tayyaı'tlll; bir kaıf'i· 
ıc halinde yapıldı. İn{;iliz avcWı.nnm 
mUdafaa sistemiyle birlikte olan mu.. 
kabclelerl bu tayyarelerden oı:ı bir t.a · 
neslllin dll;ı!irUlmcsilc ncticelc00i vo 
'tta.lyan havacıları Tayınls haliclndcn 
dllha içerilere girmek fırsatını bula· 
ma.dıla.r. 

1kıncl hareket, Arnavutlult cephe. 
sinde göze çarptı. Burada ltaıyan tay 
yarcdlerinln Yumuı lı:ıva ordusuna 
karıı olan u.at!lııl\lklerl !.DkA.r edile 
me~ bir hakikat idi. Fa.kat daha ve
rimli bir fş ba§!U'&bllmek arauslle ı. 
tal.yan tayya?ecllerlnln Yunan işaret· 
lerlnt ta.şımqı bulundukları ve bu BU: 
retle tip bem:er!lğlnden ve baz:m da 
köylülerin bllgis17.liğindcn i!lt1fade e
derek Yunan kt;y ,.(: kıı.şababrmda 
cidcll hasarlara sebeb!yct verdlklerino 
plılt olmuştuk.. Bu tecavüzler, lııgi 
llz hn.vn. ordusundan bir kısım kııvve· 
tin Yuna.ı:ıtstsna yardım ctnw.si;Jlo tav 
sadı ve kısa bir zama.nd& Btzytlk Brt. 
tanyn imparatorluk ha.va. kuvvoUut~ 
nln aTDavuUuk cephesinde ve Yu.nau 
arı:ızlmnde hava Mldmiyetinı kurmq 
bulunduğu göze çarptı.. Bu eureUo 
Yunan kıt:nlarmm Arna.vulluk lln\Zl· 
Biı:ıde ileri harekete geçtikleri ~rüı.. 

dU .• 
1.ng!Uz bnvacıliğmm btr yardmliyie 

Yunan kıtntarmm muzıı.fier oluşları 

arll.8lnda ne sıbl bir mttııasebet oıabl
llr. dUşilncesi ve suo.ll akla geleblllr" 

İtalyan havncılığı diğer memleket· 
ler ha.va.cıtıklarm& nazaran bir parça 
daha değiflk bir teşkilA.t& maliktlrler. 
Bu tayyarecilik, A:trlkada. çöllerde Te 

lapı:uıyı:ı.da dağlık araı;J.do hil<:um "'1• 
yarecillğl dlya blT mıuf hava.c.tlığı tec· 
rübe otmlotlr. HUcum tayyareclllğüıtn 
b:ı..,ııca roıu, çölde ve dağUk arazide 
hareket lmkA.nmı kaybeden zırhlı va· 
sıt::ı.la.rmm yerini doldurmak ve piya
denin yolunu aı;mak işini Uze.rl.ne ar 
:ı:na.ktı.. linbeşl.ııtanda. araz.inln kıım· 
luk '~ çöl o~u, lspanyada dağbk 
mmtıı.kalann mevcudiyeti bu ımut 11..,_ 
ıtı.hlarm tecrllbeslne imkAn verdi ve 
Arna • .ıtlak la Yunan arazisinde ayn! 
hasıla)':t almak heveslne d~tü. İngl· 
Uz tayyarccWSintıı Yunanistan& yar 
dımt .Ue ha.va. lıtıklıuJ,yeUnl tesis ede.. 
relt cepboyc yaltm vo muayyen tan"B· 
re meyda:nl:ınnm bombardıman edil· 
m"lerlyle hUcum tayyareclllğ1 rollltıll 
yapamaz oldu ve dolayısly1e. İtalyan 
plyactesi nıotörlU vasıta.lardaıı ve bu
nun yerini tutan hava smıfmm yar· 
dmımdan malınım, Yunan ordu.sıı kar 

§Il!llOda gerilemek mec~ kal· 
dı •• ~tc Yunan a.raziıdndeld İngtllz 
ha.vacıl:ırmm yardımı. Yunan piyade. 
lerlnin yolunu kesecek bir sllAlu orta· 
dan kaldırmakla ba§lam~ oldu. 

Yazan:. 
Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

Demek, oluyor ki, ve hAdl8eler gö::r
terdi ki, Afrikada. MAru} üzerinde ve 
Arnavutluk cephesll:ıde ltalyıın t:ıyya 
reclli:ği Brltanya. havacıluı ~ısın
da esaslı bir muva!!akiyet ~ermek 
ten uzak kaldılar ve lı<ır za.m&n için 
UıtUnlllğU hasımlarına kaptırdı.ıe.r. 

Ancak; Alrıuuı ha.vacılarmm. :ttal· 
yay& ve bilha.ssa Sicilya a<lasm& ge· 
Lc:rok muhtelff' havn. U.Slert lmrmıı.Sl 

ndlce&dlr ki, tekrar Akdeniz bOlge
ııinde ve Orta. Şark .Atr.ikaamda.. ltaı· 
yan ve Alınan tayyaNci!ildcri lehinde 
bir ink~al başgösterınia oldu .. Bu a· 
rada İtalyan tayyareclll.ğinin yardım
cılık etmekttn ileri geçen bir hareke· 
u gözeı çarpmadt" 

Şark harekl.tııım b~ıam:ı g1i.ne ka· 
dar Akdeniz Jııa.va.lannda blr hlkltnl. 
yet kuran, 1nglliZ ordusunun Bingn · 
zlden :Mtım' hudutlarına kadar çc1tlli· 
§inde muntaZam çall§&.Il ve Giridin 
havadan l~aUnl temin ed 1'C.k SUvc)'l! 
kanalına. ve tskenderiye, Kahire tızer. 
leıine t.aarruzlal"da bulunan Alman 
havacılığı oldu. Yine 1talya1' havacr 
ınnnm nlapt ya.rdımlnn eksUt olmadr.. 

Şark h&.rekUı normal olarak Alınan 
ha.vncılığınt S,.;-nl ettt. SOvyct Rusya· 
nııı yirmi beş, otuz b!ne yakln"an 
tayyare mevcudu ka.r~mda. Alman 

lnrıiltere 
tçın zafer 

Ancak Avrapaya 
asker cıkarmakta .. 

kaltil oıacak~ır 
ottava, 6 (A.A.J - Muhafazakar 

muhalefet lideri Hamson, Avıı.m kama 
ra.smda yap~t beyanat ile Kanada 
bQkfunct1nden hallhazıt"da gönillllller
dcn mUrekk-ep olan Kanada deniza;ıın 
kuTVet.leriı:ıbı mecbl.ırt askerlllı: mü • 
kelleflyetine t&bl tutulmalarına kare.r 
verilm.eellı1 1.ıııtemiftir. 

KJnıg h.Dk0met1 mecburt askerlik 
hizmetini yaıııız m!ll! mtlda.tuya ha.ıı 
retmetı taahhüt etti~bu me:lele 
memleket içm cldd1 ve vahim hlr ım-. 
aeı~. Umumi efk!.rm bu ~te ayrıl.ık 
g&ıtermesl itibarile mesele'llin, gele • 
oek mtb:akerelerin mevzımnu teşkil 

etmesi muhtemeldir. 

Diğer tlu'a.ttan, Londradan dönmU§ 
olan HatDson, Avrupa kara.suıı lsUU 
etmedlkçe İngiltere için zafer kabil 
olamıyacatı ı!krindo bulundu~'Unu 

parlAment.oJ'a, bOdlnn!I Te demiştir 

ki: 

''İngilte-eniiı bu ~ dUştlndllğünD. 
temlil edebUl.r:lm. Fa.kat bunun ta.htCk 

tayyarecilerinln bn istikamete tab!iıı 
cdllm11' ha\'a. mmtaka kumandanlığı.. 
nm malzemesiyle muvaf!alt olabilme· 
leri pclt do ihtimal d:ıhllinde değildi. 
Bu sebeple Akdcni:r: mmtakasındeltl 
\'C hattA orta. §ark .Afrlka.ıımda ve GI· 
rlttckl havacılığının bazan bir kısnıt• 
nr, baza.n da hepsini ~ark cephesine 
kaptır:ırnl~ burıılarmı Uımal e\.meğe 

mecbur kaldığı g1SrUldU .. Altdcnizdckf 
hava hl\kimiyeU ile Akdcnlzin İngiliz 
tlcaret ve n::ı.ltllye ıemll~rlnc karşı ka 
panmıl.i bulwıduğu sırnlardıı meydana 
gelen hMiseler bu bölgenin !taıyan 
tayyareclliği kontrolUne bırakılmasın· 
da a.m:.ı oldu •. Zamnn gösterdi ki, ınib 
\'er kontroHl altındaki bir Akdeniz, 
İtalyan kontrolü altındaki Akdcni.zdcn 
çok daha •crbesttlr. Bu. da İtalyan 
ha.vaC'llıfr aleyhine vcnımıo bir karar 
olmnktadir, 

Şark harckAtına İtalyan havacılI· 
ğmdı:ın bir nark kıtaııınm verilmiş oı.. 
duğmıu aja.nıılar Dk g11nler zarfİnda 
blldirm{DU. Bu ıutanın da Mn.11§ kıyı
larında Alm.ım ta.yya.recillğlne yardı· 

ma giden ve bir mUddet sonra Ana. 
vatanın mO.dataasma dönen latalar gi 
bl aesslz ve ha:rekeUıtz kaldıklarına 

ıahit olmaktayız.. Şarlc cephemden 
gelen ajansla:- İtalyan havacılığmdtuı 

bahsetmckt~n çok uzaktır. Bu tıtkdh
<k:; ya ltal.yau tayyarecWğl §ark cep. 
besinci~ yer &lrııamqıtir; {ki bUtün 
mUttt-flklerln hattA lspnnyollann bile. 
Ş:ırk cephcsino tayyareci ~nderdikle 
ri muhakka'ktrr), yahut ta bir muva.!· 
fakiyct elde cdcmemı,,tır. Bu takdlrdo 
de ltaıyaı:ı hava.cil~ı mllıv l:'e llyık 
cılnn yardtmmı yapınamt§lır. 

60 lngiliz 
muhribi 

Alman denizaltıları 
tarafindan batırıldı 

Berlin, 5 (A. A.): 
Alınan radyosu, Alınanya. ile 

İngiltere arasında mu:hatıaznat baş 
ladığı tarihten bu güne ka.du AL. 
ma.ıı denlzalt:xlarmm 60 .1.n,,,"iliz 
ınuhrı'l>i batrrdıklarmı bildtımcılctc
dir. 

Bulgar tabiiyetintf en iıkat 
edilen nazırla mebuı 

oo(ya, 5 (A. A.) - Lond.ra. rad
yosunda Bulgar spikerliğini yapan 
eski nazırlardan Koeta Todorof ve 
eski mcbusla.rdan Teder Maza.nki _ 
cf, Bulgar tabliyetlnden iska.t e • 
dilmi§Ierdir. Bunlı.r evvelce de gt.o 
yaben idama mahkfun edilmişler .. 
di. 

]>\! -Bır siln insanlar, bellti dO ııl 
rinc "Çin - Japon ıınrbl" ~ 
ge\ıreceklcr. Bu iki mıı~trt1'~ 
'l:!fr tnlıhsızııi'll, A\ ı'\IPndıı. 
pılınamnsıd1r. l<Jtt' f. 

A vru t>:.\ g:ı.zctelerı, hıı.ld et" .ıl 
1'.odkftm. Senelerdir ytız~11,,.,-. 
bog-uşuyor, kandan göller, , 
pelcr vUcuda ı;eUyor da. ~# 
g!SrUnmez yerlerinde anoalC 
tır ''crıyorla r. 1Jll ,, 

DUnkü gazctchırdc ı;eJıC ~~ 
15 il"" .. ı Jcrdcn birini gördüm: •1' r r ı;. 

öldUrillmUş. Bu rakamla • J 1. 
tarafa geçer. Dünyada. lJI! " • ./ 
yaratılmıyan surlan ile .,. rl'.~ .. _,ıı:ııı. 
niyetleri fle Çinliler, o- cııt-

ECmpa tisini kazan m.ı,.eJ.lı.' ~ 
ha.Illl ıuuıına.mıyorlar. DıJ fi" 
:ıoo milyon uısan dainıa JıU 
içindedir. ~ 

H rbt, tarih! mbsUere ,; 
tabiatı kanwıu diye ltabul ~ 
uzun sulh seneleri de. bir ell' 
Çinin med<!nlyetc et.tlğl lı~t 
tarafa. brrnkAlım. Bir ı:a~f fi 
o kadar mesut, o kadar J>if 
rnne ya.ş:uıııılar ki .. esltl ~· 
"Çin b:üıçclrri., bakkıncııı. rda_. 
retle ol~IL'lacak bir yazı f 6 ~ 
imparatorunun 'Fekmdc1'~ 
bahç_QSlntn gen!fllğl, li'ı'tln ~~ 
şehri kadarmı§. Birbirine ~../ 
ço!.;; binalardan mUteşcl<ltt1 df1'" 1 
A vrupalııar "bir memleket., ,ıufl · 
Ve butüıı bu binalar dt§taıl ~ 
riwarl:ı, içten de o ntııbette (ıı.fı'> I. 
ltorlarln sUslU imLJ. Burad& ;,'. 
ıar, midye, "ka.mcriycler. ~ 
renır, çeşit Ct'§it çiçekler, rtlf'' f'f 
istersiniz, kanallar, kiıP 1 
sandallar mıl' .. GU2:el olıll"' ıl 
Iıı ı;c?cn her şey yapı~· ııf ~ 
Atıren ndmda bir papa5 ~/ 

lcrc, k~lti<'1"C vesniı-eye .,,.';, 
menin tnıkıinslZ olduğtıDU J 'I_ 
ten sonra imparatorun ~ / 
fmdan yeni yapıl:uı bl.r ;.t" . 
mnyon bzş yüz bin franlt ~ 
Cini misal olarak veriyol'· .;') 

:su bahçenin ııdı "Bab~ıct ..,-
impnra tonçenin balıçesJne I' -
Bn.ha.r bahçesi,, denlrm~ •. ~ (',/ 

Acaba bt\g{i"lkU SOO ınilr' / 
bahçelerin ve bıı sUısUn seY J 
çekiyor! 'I' 

"Balıçcler batıçcsl,, bUgOJ'~ 
nemden f:.ırk.ııız oldutuna ı; · J 
h1ç §Upbc etmemeli. urll ,/ 

·~ 
• 

Esref'ten seçme~ , 

- Gene Kercsloclltır ~~ 
layuiyle ki Kerestecil~ 
!etvft.) dl?'nllcn Şey'hulia~ 
i~:ıinln alt taratma /,. 

net ~drl" lall(;',111 lsbwb\ılıl~ 

Koltr l m ia chv~ • ..,.a. ~ 
11~ o bu ak'~~.~ 

~ku ancak bUtttn Btlyllk Brltanya. ~ ~ 
domlııyonl:ırmın. birlc§ik Amcrlkt\Dm Cclıt-nnem ıwtclmı, aıtrtt.* ~ 
ve iak.tnll domokra.sllerin tnm yardı • BAb" tT_ 
ru~ bağlıdır . ., 1 ~ 

"'\ du; yürekler parçalayıcı yalvannalar ifll 
Demek ki her §eY, ıhütün kıymetler in

aanm içindedir. Ahmet Dündarm yaşama ar
zusu söndükten sonra Avrupanm ve bütün 
-aüzelliklerin solmu~ çiçekler gibi pörsüyüp 
boyunlannı bir!tecekleri tabii idi. Ahmet 
Dündann zengin ve m~hur olmak, büyük 
ve yüksek mevkilere geçmek, üstün bir ha
yatın seviyesine eri§mek. ve güzel kadmlar 
arasında ince duygularla ve sanat heyecanı 
ile sanlı y~~mak istekleri de kırağı vurmuş 
çiçekler gibi kavrulup ölmüştü; bütün bun
lardan boşalan yeri yalnız bir tek arzu, §İci. 
detli, hummalı. başdöndüren, 3ÖZ karartan 
ıııvc hiç· bir şey düşünmeğe imkan ve fırsat 
'ftrmiyen bir tek arzu bplamJ!b: Mesul c& 
zalandmlmabdrr. 

Edebl 
roman üMRAILO 

Yazan : 

~EFIK AHME 
SEVENGIL 

yordu. ti· 
Ahmet Diindar bu işi yapanuyacB" f 
Elinde htttuğu tabancayı cebi~~ 

karıp kendi şakağına dayamağı d\JJ,~ıJi 
Heyhat, ruh hekimi karanlı~~ bır mel~ tıı 
ile birlikte derin bir tereddi ve mü~~ 
irade zafı içindeydi. Birden bu son dli~";; 
sinin hakikat olmasr ihtimD.lindcn iirtc b'ır 
elini cebinden cıkardı; elinde tuttuğu tıl~ 
cayı yavaş~a önünde güneşin altındtt 2., 
kunç bir yılan sırtı gibi panldryarak ~ ~lf 
b\iküle uzamm rayların kenarm3, tr8''e 

Semra Hanrmefendi bir az sonra gele
cek, rrarm dı~mda otomobilden inecek, res· 

m Şerer bnvuUarm na!cline nezaret eder
~ n Semra Hammefendi bir yavru ceylan 
~.sı ile yüriiy"p perona girec-ek. yataklı va· 

ona doğru ilerliyecek ve tam bir ayağını 
ldınp merdivenin basamağına koymak Ü· 

ere iken Ahmet Dt"lndar bulunduğu yerden 
yırtıcı kaplan gözlerindeki parıltı bir kat da
ha şiddetlenip aydınlanarak tabancasını çekip 
eş edecek! 

Bulunduğu yer bu İ§ için çok müsaitti. 
em yataklı vagonlara en yakm, hem de ol
kça tenha ve hareket ~isine imkan 

veren bir mevkide idi. Kalahafrk r.ittikce ar· 
or, trenin hareket eaati yaklMtrkça istas· 
nrl::ıki muvman coğa.1-ryordu. Bir aralık gÖ· 

züne sanki bir hayal göründü, Semra Hanı
mefendi ye benzeyen bir tayf sanki yürüyüp 
kalabalığın iç.inden geçerek yataklı vagona 
doğru ilerledi, Ahmet DündD.r bu dakikayı 
kaçırmamak için sanki tabancasını süratle 
cebinden crkanp nİ§an almak ve şikarma 
ateş etmek üzere kolunu uzattı. 

Bir kab;s içideydi, omuzlarından aşağı
ya doğru soğuk bir ter boşalıyordu; nereden 
çrktıklan, nasıl peyda oldüklan bilinmeyen 
ye<li yüz kişi birden, Marsilya gannm ya
bancı kalabalığı içinde yedi yüz tanıdık çeh
re Ahmet Dündann etrafını sarmışlar, yedi 
yüz kişi kollannr uzatıp genç adamın elinde
ki tabancayı almağa uğra yYorlardr. Ahmet 
Dündar Marsilya gannda kendisini yabancı 
7.abıtanm miida.halesinden kurtarmak üzere 
etrafını ve dimağını istil" eden bu yedi yüz 
hayal arasında balıkcı kolbaşısı Sahin Reisi, 
tarlası elinden nlmdrğr ve hakkını kimseye 
kabul ettiremediği için e.şkiya okm Salih Ça
vuşu, yavu ·lusunu kacrran sefilleri orman
da sıkı~trrıp hepsm ·n bir bir 4-ınk. mdan ge
len nrabaa Alivi, tnrla ve ark kavgasında 
komşusunu C:\ldürmijş olan eal·a M..!hmedi, 
borcuna afyon vermediği kin kahvecinin ba
şını iskemle ile parralayan ihtiyar Dedeyi ve 
biltün öteki İmralr mahkumlannı bir bir. vu
zuh ve sarahatle görüp tanıdı. 

Hatta §U kan.mı kıskanıp zehirleyen ve 
Ahmet Dün<lan daima yılan rshğına benze
yen sözlerle rahatsız eden eczacı Vedat da 
ön saftaydı; yedi yüz mahkfun yansı san ya
nsı kınnızı elbiselerile korkunç bir geçit res
mi halinde arka arkaya Ahmet Dündann 
önünden geçiyorlar, bir yere. toplantp taban
casını onun elindon almak için ıkoflarmı uza• 
tıyorlar ve hep bir aiJzdan: 

- Ne ~pıyorsun. bizden ibret alma
dın ml? 

Diye ~leniyorlardr. 
Ahmet Dündar bu dii§ünceler içinde 

serseri adımlarla perondan uzaklaşacak dere
cede yürüyüp demiryollarmm arasında iler· 
lemi_şti; bacakları halsizlikten titriyordu; el· 
duğu yere çömelir gibi eğildi. demiryollan
n tn üstüne oturdu. fmralmm yedi yüz mah-

, kumu da Ahmet Dündarla birlikte gelmişler· 
di; dağılmıyorlardı. Gözlerinde yalvaran ba· 
kışlarla genç hekimin etrafında birbirlerine 
girmiş gıbi ka~rak dolaşıyorlar ve: 

- Yapma, yapma... Aylarca aramız
da yaşadın, halimizi gördün, ne olduğumu· 
zu ve ne olacağnnIZJ anladın; yapma, bizden 
ibret al! 

Diye yalvarıyorlardı. 

:.ı\hmet Dündar bu sese dayanamıyora 

rin arasındaki çukura bıraktı. ..,Ji: 

Omuzlan düşük. bitkin ve mecal~ >,:jt 
kendisini İmrahda eski dostları yedı 'J 
mahkumun arasında eskisi gibi icadın ~e 0ıı' 
afetinden uzak, diişiincesiz, içi rahat v~ 
larm ufak telek dertlerile mqzul tast' 
ediyordu. , t1t' 

İmralı sahillerinde güzel ve berr~ p.· 
niz kayalara tatlı şıpırtılarla çarpıyord;J~ 
yazma me,•l:iinde rüzgar ağaçların ~ 
arasında kuşların musikisine kanşarak fıı~· 
şıyordu, T ekçmar bostanları ternsmda1:.~11~· 
lar bütün ihtişamı ve giizelliği il" s0 p~ 
yordu, tepeden aşağıya doğru inen to (?' 
yolun kenarında değirmenin kanatlat1 

garla inildiye.rek dönüyordu. di'il'' 
Ahmet Dündar hayal içinde fceJ1 ,,,ır 

den, muhitinden ve zamanından uzakl8~st' 
tr; üstüne doğru gelen Paris Sürat K!t~ 
-lüdüğünü duymadı. 

-SON-



ve Biverbruk 
şmazhğı 

.... lere göre İngiliz 
........._-:de Çörçil ile Bl· 
. -acıa ihtilaf bat gii8-

L _. hıdJtereyi tutacak, 
~l bırakmıyacak.., 

ln ilt.ereden fazla 
• artık bu~iin bir ba

hir yandan Ameri-
'e.e bir yandan, 1ngl
't ant !Jmalanna daya
" hnak kanaatinde· 

iya.oıetı ile p.rk me
Almanya De an
olaıılar arasındaki 
artmıılrtadır, Bi-

Ytlk harp sonrasın· 
eden görü.'j tarzına 

r anlaşmazlığa var-

VAKiT 

ilk tahsil çağındaki 
Eski bir kin yüzünden 

Bir genç 9 yerin
den vuruldu çocukların savımı 

Cumartesi gurıu sabahlevin başllvacak · 
Önümüzdeki cuma.rt.esi gUıııü. 1 -

l 6 yaş arasında ilk tahsil çağmda 
bulun&n çooukla.rın sayımı yapıla
caıktır. Bu hususta lbir h&ftadanberi 
devam eden hazırlıilda.r ikmal edil
miştir. Saynn işinde vazife alan 
öğretmenlere dün va.zifeleri tevzi 
edihıUş, kendilerine ne şekilde ça-

lııpcıJda.n izah dilmiştir. Vazife
dar öğretmenler kendilerine veri -
len yazım mm taıkalarmı gezerek 1 
yerler~nde tetkikler yapmışlat'dır. 
Sayım sabah sa.al 8 de başlıya.ca.k 
ve se.a.t ı 2 ye kadar bitirilecektir. 

O ıgün biıtün ilk, orta ve liseler 
taıtil edikcelttir. 

Karaköyde birtramvay 
yoldan çıktı 

l'arah U.... Somf'r 
Dlln &kpm 11zer1 aut 6,15 arralann.. ı bir te!Af& ~ Drl kadln Jrorlnldan 

da Kara.köyde bir kaza olmut ve vat· bayılm)ftır. Evvdki gün, ŞeşiktlY}ta bir yara
ıama vakam olmuş, 20 yaşında. Te
kin adında bir sabıkalı çocuk, eski 
bir kin yüzünden aynı yaşta.ki ar
kadaşm.ı 9 yerinden bıçaklayarak 

ağır surcrt.te yaralamDJ, b&ına.kla
rmı deşmiştir. 

man Hllaeyinin idarutndeki 89 nu· Vatmana buhlnduğu ön ll&b&nlı· 
maralı Har'bi~ - .Aluıa.ray tramvayı tm camları, dOkkAna çarpar çarpmu 
tam yUl<Bekkaldınmm dibindeki d~ ı kınlmıı olduğundan vatman ile blr 
nemec;te yoldan çıkarak kÖfedekl ce· yoku ytlzlerlnden ve ellerinden hant 
na.zıe levazımatı satan dUkkAna çarp· aurettıe yaral&nml§lardır. 

mlftır. Kaza yilzOnden ~r bir 11&&t 
Vatman tramvayı burada durdur. kadar teebhOre uğramIJ ft tramvay 

m&ga muvaffak olmuttur. Tramny güçlQkle yel11na koyulabllmişUr. Vat. 
bu aaatte ağzm& kadar yoıcu ne dol· man yakalanmı9, tahkikat& lıqlan· 
mUf buhmduğundan yolcular btly(lk mJfltr. 

Yaralanan Hasan üniversite fel
sefe şubesine ~ etmekte ve 
Beşik.taşta Kuyu sokağında otur-

1 maktadır. 19 - 20 yaşlarında. olan 

·iki genç 
Soygunculuktan üçer 

sene sekizer gün 
hapse mahkUm oldular 
Mustala adında birisi, bir müd

dcrt. evvel bir gece Fethi ve Hane
fi admda ilki gençle tanışmnı ve 
kendilerini .Atiıly* yangın yerine 
götürmtışW.r. Mustafa iki çocuğa 
burada baa uygunauz teı1dif1erde 
bulumDUI, ild ariEadae ile buna ka
bul etmiyenlt lr.endiııdni ıtekme yunı 
rulrla yere yatıral'81i paralanıu, ai· 
tın ııaa.tiıııi ve diğer bur r şyalarmı 
çalarak ~}ardır. 

Tahd-a.t BODunda Fethi ile Ha
nefi yakaiaımıış, dün de l>irinci a
ğır cesa malıkemelllnce a er aene 
8 er ay hapse mablkQm eda'lmişler
dir. 

• •• Ha8an, bir müddet evvel. aynı semt 
Aktarmalı bılet usulu te oturan ve cerhten sabıkalı olan 

genİ41etİ}ecek Tekinle bir DuSkançl:ik meselesi yU-
Tramvay idare9inin Romanyada zilnden kavga etmiş ve Tddnin 

bulunan tıaaıd9jı1armnı mühim bir yumrukla yilzünU, gözünü §işirmiş
kı&mmm lba ayın 15 inde şehrimize tir. Bundan nruğber olan Tekin, l~ 
gelmeei kuvvetle mUhtemel göıill- tikam almak için münasip fırsat 
mektedir. Bunlarla 30 kadaır arai>s beldemeğe IJ&tlamış ve dün öğleden 
seyrliaef ere ÇJka.nlal>llecttir. sonra G4Uer ainemMm.a gitmekte 

Baızı gaızet.ele!rin yamıııı olduğu ola.n Hasarım adaıama. bir aıikada
gibi atlı tzanwaylann işletileceği şını göndenn~tir. Bu çocuk, Hasa· 
doğru deği)lr nı kohmdan yakalam19 ve: 

Ath truau4Wm. elde mevoat - - Sen benim için Tekine fena 
lan lbu8W My8ea lkifi oknadr.. 1eyler eöylemil&in? Ben adama 
ğı cibi N)alulere ç•ahflecek b- töyle yapanm böyle yapanın! de-
dar telJ)d1Mlan da mun~ de- -4-"- ' 
ğildir. -~. 

Diğer ~ allıtalma biletler Hasan lbu çocuğa kendiılini tanı-
ilzerlnde Jll8Pllan ~ ıbu madığmı aöylemjş, bunun üzerine 
biletlerin çok ~t g6rdıftğil tes· de delikanlı: 
bit edilmiştir. - Sinemanın a.rbsllldaık.i 80ka.-

'l'nılinay ~ kwpnlıiı.m &f- p sel de ~""'! ~lr. 
rılaraık aiktm eeterler 9ClllaJıWa Hall&n kalJul etıniş, bu aobP 
cektır. doğru giderlerken, Haeanm lanet 

-------------------------- swlaıcWri bir aırka.daşı vaziyeti ha-

M i 11 i Piyanqo ber-~=::~:;~ek-
ıs Sonteşrinde çekiliyor ••Ji ler! diye bağmnJttır. 

Yılba§ı, 30 Ağuataa, 29 İlktefrbı gibi &Jlll 80ll ghlertne rutla)'&!l f"9o 
kalAde piyancolan takip eden aylık ımn Piyango tekifffleri bu ayların 
15 inde çekilmektedir. 

Bu itibarla Kll11 Piyangonun 8 inci tertip 1 ind. çekttiti 15 Sootetrin 
gtınU Ankarada yapılac&ktır. 

KlUI Piyangonun bu çekillfl.nde de bol ve çefltıl 9ııramt,yeler .arda'. 1 
tane 20.000,' 2 tane 10.000, ol tane 5.000, 40 tane 2.000, 40 tane bin, Sekılen 
tane 500, -iOO ta.ne 100, -iOO tane 50, 4000 tane ıo lira ı~ 80 bin tane 2 lira. 

lık ikramiye vardır. 
Bu çeklllfte yüz bl~tte 21,U bilet muhakkak 11urette ikramlye kua· 

nacaktır. 
Bu çekll1§tekl 11at.ıf hMd&bDal yU7.de 60 §l halkımıza ikramiye olarak 

ödeneeektlr. 

Haaa.n hemen sinema.ya doğr11 
lrop>ağa. başlamnı, eokağm içinde 
bekliyen Tekin bunu görilnce a1"11a. 
amdan yet.işmilj ve Nnen>anm ita.pı
amda kendis1ni yere yatırarak bı
çağm.ı Çellmİltir. Tekin brçağı ile 
}laeenm ~ ~. kanıma iki ve 
baıcaklanne. da !birer ~ indire. 
rek Jtendlllini ağır aırette yarala· 
Dll!J ve ık89"""'-k ieterken yaıkalan
JDJtf.no. :&nıa.klaın delinen Ha.aan 
baygın btr belde ~· M8tane
s:l:ne kUcbnmııt iBe de h&yat.I telı-
Hkede görilllllelıtedir. 

Koridoru geçtik. Açık bir ka
pıya yanaştık. Bu kapı bir geçi
de açılıyordu. içerisinden sUratle 
geçtik. Az ileride 'bir (}Ok oda ika 
pılan görünüyordu. 

BiR CASUS OLDOROLOU 
Bu odalardan geçerek hiç U

mit etmediğimiz bir yerden soka 

ğa çıktık. kal 
Burası arka sokaktı. '!aya . 

mrrmmda üniformalı bır pohs 
duruyordu. 

Komiser sordu: 
_Buradan kimse çıktı mı.? 
_ Hayır efendim. Be~ geldim 

geleli bu arka ka.pıda!1 ikın;me dı: 
şan çıkmamıştır. hıç kimBeYl 
görmedim. 

Komiser döndü: 
- Yalan olduğunu biliyorum, 

dedi. Tekrar ona gidelim. 
Tekrar ~m bulunduğu ye 

re döndük. 
Jalvan ve Çaney bir te}'ier fı

sıldaşıyorlardı. Çipendeyl ile ar
kadaljı, hali ka.pının civ~~ 
bekliyorlardı. Teı.gihın gerısı~ 
ki iri yan adam, bir eeyler temız 
lemekle meşguldü. 

Komiser, tekrar ~a yas-
landı: 

- Mister Margi8on ! •. Bu ÜÇ 
kişi, sizin lokantanızm arka ka
pısından çıkmış dıeiildir. Ben. 
bu ~ kişi lokantanıza gi!diği da 
kikadan itibaren arka kapıya da 
polis diktim. Bu ıpolis, hiç kim· 
senin arica kapıdan ~~ı 
söylüyor.. Bu vaziyette, Mister 
Margison. bu iiç kişinin nerede 
olduğunu bize söylemelisin .• Bu 
ile; kişi tiJJe 1Amn ve muhakkak 
ele geçecek. Onan için ~ ko· 

Büvük. heyecanlı zabıta ve Cacu•lak Romanı 
.__55 tn~ilizceden Ceviren: H. MONIR 
ııuşsa.n, çok iyi edersin. Söyle! 
Neredeler? 

Dükkan sahibi, elleriyle temiz 
lediği bardaklara bakıyordu.Son 
n !birdenbire başını kaldırarak: 

- Onlan niçin ara}'Ol'BUJlUZ? 
dedi. 

Komiser, yaslandığı teıgi.h~ 
bir az da.ha uızana.rak mal sahı· 
hinin kulağına f1B1ldad1: 

- Adam öldürdüler? 
Bu söz. dli1ddn sahibinin~ 

rinde büyilk tesir hasıl etmiftı. 
Elindeki bezi ve bardağı bırak 

tı. Ve ~ .kapısını açarak 
yanımıza ~ldi. 

- Benimle !beraıber ~iniz! de 
di 0

Tekrar koridora çıktık, Ve ü· 
JJerinöe aoklk harflerle, "yalnız 
usta deni7.cilere mahsustur,. ya
zılı olan kapmın önüne geldik. 
girdik. 

İçeride, değil ''mta den~i,,. 
insan namına kimse yoktu. 

Mal sahibi kapıyı kapattı: 
- Adam öldill'dWer dediniz? 

Aman. ben !böyle şeylere kati~n 
karışmak istemem. Durun. stze 
bu adamlar lıakkmda ne biliyor 
sam aöyliyeyim,, OOn gece, müş-
teriler imden ~tz::( buraya 
geldi. Pegnin.... bu kaı>-

tan akşam yemeğini )'t'dikten ve 
benimle karşılıklı birer vi*i iç
tikten sonra. şöyle bir kenarda 
O~du. Kapıdan bir efendi 
gırdi. Kendisiyle konu§mak is-
tiyormu. Fakat hususi olarak 
koDl.lılJ8.Caklar Ben de kendile 
rine ibenim odamı ~rdim. i
çeride yanm saat .kadar .kaldı -
lar. Sonra lbu efendi gitti. I.Akin 
bu salbah tekrar geldi. Pek er -
ken saatlerde yani yedi buçuk su 
lannda 1-: ... : gea.uuqw. 

Pegvin ile görilştüler. Bera • 
berce gittiler O ~ri 
kendilerini gÔrmedim. Fakat bir 
az evvel, sizin gelmenizden az ön 
ce, lbir ~a efendi geldi. Ya.nm 
da iki kadın vardı. Biri !hakika-
ten bir madama J>enziyordu. Ö
teki, mnnedemem hJzmetçidir. 
Fakat gariptir ki, lbu efendi, sa
bahleyin kaptan Pegvin'i bulma 
ğa gelen ve sonra omuıla birlik
te giden efendi~ pek benziyor
du. Her ne hal ise, bu ikinci a
dam, te~i.ba, benim yanıma gel 
di. Bir göz a.ttı ve: "Bizim ne is 
tediğimizi biliyorsmı, dedi Peg
vin sa.na ıhaber verdiğini söyle
di.,, .. Filhakika on1ann ne iıRe
difini biliyinım., Çünkü Pf.KVin. 

HOŞ bir t&IUı clheslle evvelki 
alı;pmki "'Zekll dede,. kon

serini,• ben. berk.esten evvel dinlo
cUm. Konsen·atuvarda bir l§lm \"ar
dı, Öğleden evvel oraya uğrunııt 
ve merdivenlerden çıkarken, akoıt 
seslerile k&nJılaşmJı1tnn. 

Muslld tarihimizde yer almış, 
daha doğnısa bize bir ma!dkl tari· 
hl armağan etmiş bUytik ~ph Us. 
tatlan. konserlerle annud<, onlara 
kendi yarattıklan e&erlerden min
nettar fatthalar önnek, bir insan
lık borcu idi. Biraz geÇ olmakla 
beraber, fazla gayrethnlzle, taşkın 
allkamızla bu gecilaneyi bağrşla
fablllrlz, -.nıyormn. 

hd g\in evvelkl yazıyla dokundu
ğum noktalarda, gerek senatklrla
n gerek konsen'atavar idarecileri· 
nl benimle birleflD)ş gördüm. On
lar da, konserlerin birer kere ve
rllmefJlnln klm&eyi doyunmdığmı 
~ler. Umarız, 1d belediye de 
bizimle birletecek Te ba derde ~
re balacıaktır. 

7.ekil dede, iki keı"e meSUt bir 
lstatu, Bb.e hem nefis e&erler •er
mit, hem de arkMmda Hafız Ah· 
met efendi gibi bir e\'lit blrakm•!I· 
tır. Kendi kanından gelen b9 oğu•, 
onun debiismdan da parçalara va-
ristir. ı 

Sörinak, makamı gerçekten bir 
"gönüller çeralsazo" dur. Her nm.. 
rap, telle~n bir lm'llcmı kopanp 
onunla ruh kubbesinin bir avizesi· 
ni ttttu!}torur. 

Plşrev, işte böyle kandil kandll 
dağılıp salkımlan&rak başladı. Sa
za "kudüm,, de alınmıştı. Meşin 

ınahfazalann "sordln" lerl lçfnde 
seslerine tatlı bir boğuklu1i gelen 
bu lmdttmlerden, ''zincir" lerln, 
"fahte'' lerin, ''de' ri keb·r., lerln 
lkaını doyduk. Ali Rıza Bey, "u-
1101" lerc ne üstada.ne bir ':ıltar 
\'eriyordu. 

Sadi, pen'BSız, fjll.blanomı ya,ı; 

Kemal Niyazi mlnlmlnl MZmı d ' 
yapan kudreti; Nuri Bey, sinl!ilen 
8e8 ,·eren kemanı; Şe' ki ter ı! •at
ten kurtulmu, ntsfiyeslle birincl 
nağme plinında yer abnışlaI< •· Zi
ya Bey sa.otura, Arta.ki kanull3 \e 
Nnrl Bey uda baştta bir helipt 
verdiler. 

Okuyucular, ilk konserden daha 
yüksek bir kemal &bengile s:ızı ku
ptmuşlanlı. Beraber ~alışmama 
feyzi bu heyette ne kadar erken 
başladı \"C ne yüksek bir hızla Uer
ledl. ü~UnUn de han~reslnc1e bir
birinin hususiyetini tamamlaJBıR, 
daha doğMlflo bu hususiyetleri ar
monize eden bir hal var. 

Eserler hayli değişik. Meaeli 
"Ah nesin. ... , semat81 daJıa diz •• 
daha süzgün ~mdı. Eser ba ça
hp ilk simulyle parlıyor. YalllQı 
nıızraplar, yaylara nisbetle udlr. 
Bir iki tanbar daha llbe ediline 
fasıl daha parlak olaeak. 
K~eklerden de ne güzel ....,_ 

Jer ~ .• Hele Rumeli tadl
ai açtan uea şahap gibi bysa ,.... 
ma nağmeleri, liyezonlarile panl 
parıldı. 

Hepsini ayn ayn tebrik edellıı. 
Heyet, bize ta.rllı içinde yaptırdlk
la.n ba nefis 11eyalıatten ötiiril"Jll)r.. 
~lannma bak kazanmışlaNir. 

HAKKJ SVHA GEZfllN 

Aşıkma kocasile bir olup 
tuzak kuran kadın 

Don 15 sene hapse mahkOm oldu 
Bundan öç eene kadar eTVel, Ka

smıpaşada biT cinayet işlenm~. 
Cevdet adında bir yumurtacı, Ka
zım adında bir yorgancıyı evinde 
kansı ile yakalryara.k öldürmüştü. 

Bilildre ....m.keme eommda Cev 
etin, bnm ~ye ile 'B'Jmnm 
Jıı;etıdWai aldatt.ığmı öğrenince Ki.
mm öldllımeği t88ariJyanılt bns: 
Hayriyeyi zorlayıp: 

- Ben Yakwaya gideceğim, Ka 
zmıı çağır, odaya çrlkıp lllO)'UD.UD. 

Ben gelip Bizi o vaziyette yakala
yıp Kizrmı öldüreceğim, diye teh
dit edip razı ettiğhıl ve nihayet Ki 
zmıı öldUrdilğU anlaşılmış ve suçu 
idam cezaama temas ettiğinden i
dama mahkQm edilmiş, ancak ka
rrımım zina etmesi tahfif sebebi 
addediıkliğinden cezası 15 seneye 
indi ri1ırriş ti. 

Vaziyetin bu ,ekilde aydmhuıma
• üzerine mtıddeiumumilik, hak
kında men'Jmuha.keme karan veri
len Cevdetin 1kar1Bı Hayriyenin de 
kıocasmm tU7Alllt kurmasına yardun 
etmek euçundan aynı ıtekllde mu-

öteki efendi ile beraber çıkrp git 
meden bana bir vazife vermişti. 
Bunun üzerine kencfüerini aldım. 
Fakat buraya gelin ... 

Dükk~ sahibi, odanın bir ta
rafından yuka.n doiru erkan :Oir 
merdivene doğnı yürüdü ,çıktı. 
Biz de kendisinin peşinden çık -
tık, merdiven başına geldiği za
man bize dönerek: 

- ıBunu niçin istediklerini bil 
miyorum, dedi. Fakat kaptan 
kaptan Pegvin'in ifadesine bakı
lırsa, arzularını yerine getinnek 
liğimiz J.izmıdı. Pegvin benim 
eski bir müşterim olduğu için, 
kendi&iııi kıramadım. (Södinün 
burasında. <>nünde durduğumuz 
bir duvara parma~ tersiyle 
vurarak) doğrusunu isterseniz. 
buradan ıgizli bir yol var. Bu yol 
dan, rrhtnn üzerinde bulunan bir 
diğer eve geçilir ..• O~ kişi, iş
te bu yoldan geçip gittiler. İşte 
kapı .•. 

Bunu söylerken. duvarın bir 
tarafına bmrnJetı. Şa.yam haY -
ret bir eekilde, duvann bir kıs~ 
mı geri~ &,lru açıldı. t~ride 
bir ftJa}luk g&ıJe çarpıyordu. Ve 
buraıda.n aşağtya doğru taş mer 
divenler iniyordu. Aşağılardan 
doğnı bir serinlik, Uşlltücü bir 
bava gelmekteydi. 

Dükkan sahibi: 

(Devama 1Xlt") 

haıkemesine lUzum görmUş ' 
yiz tarafından karan boz 
kendisini birinci ağır ceza r. 
mesine vermiştir. 

Hayriyenin muhakemesi c. · 
tirilmiş, kannm da kocac: 
idam ceaama çarp1lıne.sı ka 
trnlmıft:ır. 

.A.nc&k. Cevdetin kendisıni t 
etmesi tahfif sebebi ad 

• bunun da cezası 15 seneye 
miştir. 

Hayriye kara.rı milteeJrip t~ 
olunmuştur. Kadmın kucağında. 8 
aylık bir de çocuğu bulunmakt ; d 

thtiki.rdan 
cezalandırılanlar 

B&kırklSyde, kaııaplık yapan 
Muammer ve Zlya 2,5 kurup. ...... 
lan lAznn gelen koyun etini 70 IRmr• 
p atarken yakalanmış, dOn .... 111111 
ye Jklnci ceza mahkemesinoe »w a
ra para cezaaına, bir hatta da ~. 
kAnlarmm eedd.lne mah~m edilınlf 
lerdlr. 

Bundan bafk&, 3,15 - f liraya ..tı't
maın lAznn gel~n blr neTl lnmcmra ç • 
viJılni 12,15 liraya ııatan Beyazıtta kun 
duracı Kasrın ile LQt!I 25 er Hnr..- para 
cezasına ve blrer hatta da d1Yt1'Anla· 
rmm kapatıtmaınna mahl<~m ~m • 
lerdlr. 

Fınnlann kontrolü 
Şehfrde ekmek kontrolüne elim 

de devam edilmiştir. Fatih, San 
yer, Eminönü, Üsküdar. Beyot
lu semtlerindeki f lt'1nlar ant kon 
trollere tabi tutulmuş. ekmek i
mali normal şekilde görillmüt • 
tür. Yalnız bir kaç fmn hakkın
da. zabıt tutulmuştur. 

Mühendis Okulunun 
et meselesi 

Mühendis okuluna et \"erme 
~ini tw.erine alan mUteahbi.d, ta.-
8iblıUdüni1 yerine getirmemiştir. 
Müteahhidin vermiş olduğu di
porjt akçası varidat olara;k ka 
dedilmiştir. 

Okul idaresi et için belediyeye 
müracaat etmiştir. 

Yirmı Vı evvelkı Vakıtl 
Gülcemi.l Vapuru 

8-11-811 
Dördündi Amerika. eeferini ... _ 

için gec;enlerde fırtanbWdan haıtW 
ket eden OUlccm•' ftPUIU:l6 
rinievvelde Napollye 'f8Dlllf. 
gUn.ınk tevaldmttan 80Dl'IL 

ederek 31 de~ ...... 
mift;ir. Gemi )'Oluna deVl9 9'mek 
tıdir. Bir kaç güne Jrada1' 1"~ 
'ftl'lloC8kbr. 
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Aman 
teb iQi 

ı..nterec1. bina iKit.n So ~-~et ital"ada vaıiıet Kendi gemilerinı V ,yana 
Betonar- teblii!i fenalaşıyor Almanvanın ihfüaç- bal nac 

( 8t:ıf tarafı 1 VldcU J 

Almaa tayyareıert Slvutopol, Yal· 

meden (Ba. ,...,.,, 1 ı.trld•) Halle od.;-yerine larına kul andığın- Şehirı;;-
• Moskova, 5 (A.A.J - Mosko- 1 bil ala k dan dolayı ~ 

ta Kerç Umanlannı bombardıman 
e rdir. 

gemi va radyosunun bildirdiğine gö. mo J rı ya ıyor yeraltı Si 
re, Almanlar yeni taarruzlar ynp f4()ndra, 5 <A. A.): J 
mak için Kursk ve Kalinine ci • tta.lyndan dönen ve oradn saı·. nglllZ ıl Ceman 10 bin tonluk iki nakliye 

ı ile bir hima~ geınla batını_ 
Beı tıcaret gem\aUe kUçUk bir 

t kruvazörü ha.ara uğratılmı". 

Va Diyor varına yeni ihtiyat kuvvetler ge hiyetli muh:tlerle teması olan bir J8P 
tirmişlerdir. ~&t, ltalys.n milletlnin vaziyeti ga 2 e,! elef i LoD4ra. C5 (AA.)..-

J.oodra, ~ (A. A.): Şiddetli muharebelerın cere hakkında §Unları söylemiştir: glllıı hava kunetıertol' 
tı 

Len ngrad cıvarmda Nevayı 

ge eğe te§ebblis eden dlişmıuı 

Betonarmeden yeni tipte ilk g~ yan ettiği Kursk civ~rıı:ı~a Sov- "EğC'r bugllnkü i c vaziyeti de v ı•ş•ı rine akınlarını tıeldl 
mi btr İngiliz liına.nmda denize in. yet hatlanm zorlamak ıçı!I Al. - vam edecek olursa fakir halk ac Londraya lltiea etolif 
dirilmletir. Zannedildlğine göre bu mteaadndl~tınt tanbbk!arl la_ yapk~ıgı kmalil- kalmamalt iç n P k bUyük sıkıntı yalı muıtecllerin al 
neviden gemiler tezgahlardaki si. w .1 . eşe . us erın .a ım çekecektir. Bir ay !çın verilen zey- • rlJl d 1 geri pUBkilrtUlmüştUr. 

Bu tc ebbuse iştirak eden 100 
rdan 50 si tahrip edilmi§ Ust 

t ı geri çckllmek mecburi~ et n.. 
de k Jmı:stır. 

pal'iş izdihamı mceelesinl hallede· d1gK1 ll~~a edılmektedd ır. uh be tlnyağı ancak bir gUnlUk yemek- h ok Q met• • ~ö~~~"Vi::;::kd ....1 

eek ve QOk büyük bir kıymette ı ~ ınıne cep~e ın ~ ~ a e Jerl p !ı-meye kafi gelecek kada naklardan bazıları a--

Dl er kesimlerde dUşmanm urb 
Jı lar.aı himayesinde yaptığı 
b Un ~arma teşebbüsleri aklnı 

çelik taaarrufu mümkün olacak • ye suı:tılmUş duşm~n ıhtıyat k~:' nz, makarna az ve kUI renginde o • t larma malunuttur, !1&11' 
tır. Bu geminin bazı teferrUatı vetlen !-<>PÇU ve pıyMeden m~- auktan b:u :ka kaynatılmış kab:i 1 ne ca 1 v p r tlr. Bu haberde, v1yaıı• 
da betondan yapılmıştır. 1 r:kkept~r .. Rusla.~, bu cephenın k" ·ıt kokusu ne retmekted r. B ı &-rln blr ho nutınısl1l 

hır kesımmde duşmanın kendı - makarnanın kilosu 10 ştlindır p,• Londra ~ (A A > - BUtlln &azeteler 
4000 tonluık olan bu gemi 2000 lerinl Volga n~hrlnin sağ c:ahilin- rinç bubnak hemen hemen kabil baomakalelerı.' k~ndi gemilerini Al ğU lll'lve ed lmektedlt· 

ton yUk tqıyabllir. Denize çel k def!.w.B<?l sahiline gccm~ğe icbar j değildir. M yva ve sebze de nz<lrr. manyanın lhtly ı r nda kullanm k. k tır. 
Kuvvetli Alınan hava ~111· 

lcrl ~ndUz Gorki endll&tri merke:• 
ziru bomba.l'danan ctmlşlerdir. Mo. 
)oto. otomobil f brikasma bUyUk 
~pta bombal r lıla.bct etmiş, Vol. 
ga Uzerlndeki tersaneler ve §lmer
di!er hallan a r h ra u anııı;;. 
tır. Gen yan ınlnr çrknnlmn,tır. 

vapurlar kadar dayanır ve onlar ettıgını k bul etmektedırler. Kurutulmuş 1zl nda marinaları ta. ta bulunan Vi ı hU öm tine çatmak 
kada.r .se~cHı:· Bu gemiler lama - Mos~~a. 5 ( A.A.) - Moskt> mamiylc istihlak cdilm' tir. Fakir tadır. 
men bina ışçılel'i tarafından yapılı• va kesımınde cereyan eden mu- halk ve ·~-uıyla verilen 8 h ve 
yor. Ayni sistemde 10000 tonluk hıırebeler hakkında Pravda ga • !ez et iz ve ekmekle iktif~ etmek Gaz teler, gemllerin yalnız ia§e 
bir gem.inin ~ı bitirilmektedir zete inin harp muhabırı cunl" rı b . . dedi E. b k -t ı ınadd Jeri tal'ımakta olduğunu bildı • 

. • . · ~ - m c urıyetın r. ger u ş .ı.. vı i hUkCl tl ı b tı Hiç şüphesiz tonaj yill< eldikçe çe. yazıyor· . . ren me n n eyana nı nee-
. . ., . • . tal ada tam m nasıyle b.r kıtlık retın kt dlr 

ilkten ınşa eciilen vapur1 ra naza.. 2 ve 3 sonteşrınde Almanlar, lıillt' m Lırmczse d imi bir açlıkla e · edilen 
ra.n llk ve emek tasarrufu daha Tula bölgesinde birkaç kere ta· : k ı ıı ca ·, muhaltk ktır. Yal • lıa~a:ı':~ ga~~~ı;~·tıınu:::~::neceğtnl 

Alman tan arelerl Lcnlngrad ve 
Mo kovayı bombardnnan etmişler• 
dlr 

muaz.&a.ln b r nispet alacaktır. arruza geçmişler ise de h r defa· nız L.2 sterlin vererek lokanta • 
sında geri p~sk~rtü!müşler?ir · ı !arda yemek yl~ eb lecek olanlar yuıy r. To.yınıeln ve CJ ğcr gazetele. 
Awlman teşekkullerı agır zavıata n"h dan ölmiyccektir. Odun ve kö rln n riyalı, bir tarnttan Fransız 

Feroe adaları civarında 5 bin 
tonluk bir vapur batınlmış, bUyUk 
bir na.ldiye gem.isi hasara uğratı.· 
llUŞtır. 

SUveyş körfezinde 3 eonteşrln • 
de bir lngiliz torp!toeu alır hasa. 
ar uğra tılmJlt,Ir. 

T ~rnövde Alman 
denizal,ılar ı 

Alman gemileri Ameri
kaya daha çok 

yakla,ıyor 
Dlin gece İngiliz tayyarelen Al. 

-.nyaınn garp ve §imali garbt kı. 
mnları Userine akınlar yapmışlar-•. Nevyork, ~ (A.A.) - Giı.yri rcs 

mt haberlere göre, Terre Neuve'Un 
Londra, ı (A.A.) - (B.B.O.) ~nt Jean üssüne bağlı Kana.da 
Dl1ıa gece yanaı Koskovada nqre ı tayyareI ri milte ddlt Ahnan de -

dilen resmi Rua tebliğinde btıtUn gUn nlzalt ı l tırmL.,lardır. Nev· 
oephede devam eden mu re ı r. 1 l~ r şahitleri, Toron· 
en k~nlı ve şıddetlllerl Kırını yarını ~ en lıu haberin Temöv ~ a.-
duile Moskovanın garp ve lm llgar ınında dl man deniz gemilerinin 
blaine dll§en Mojaisk ve Kelinin mı • dola •ı "uu labaıt ettiğini ve bu va
takalarmda cereyan ettiği beyan edil ziyetin bundan aylarca evvel, Al
mektedir, Rual&rm, dUımanm adetçe man deni7.nltılarınm Saint Jean'n 
U.tUnl il karşısmda Kınmm bUl 280 milden daha a.z meM!cde bir 
mmta a • nda geri çekildtkl ri it!rat kafileye men p üç gemiyi batır -
olunm <t.adır. Moskova radyosuna gö dı:klan ıamı:uıda.n.beri esasen tahmin 
re K rımda A mantar aın • yaralı o- edilmiş bulundutunu söylemektedir 
ıar 000 zayiat ..ruıl§ler, blrçok \er. Bu m ah't1cr, ' irl~ :k Ame· 

m nl rl m"•c.ua&rmm ~Uzde tiki\ ile Almanya n ak1 diplo-
ybet ur. m tA ~191' f'enalqqqa 

'1 cıv J::ı Almanların ara. Alır ·.,, •., .. m Amerika kıtn rna git-
nmak için sarfeltiklerı bUyUk &:ide daha fazla yaklaştıklarını söy 

ayretıer akim kalmt tır. Mo kova ltmcktedlrle'r. 
iııarında ıı Alman ta17a...- dU~ Son harpte. AJ!nan denizaltı ge-

l u tur. Alm nların '-ıPJlnl haber mileri, hareket eden gemi kafile" 
rdikl rl Kurak 11ehrid9 muharebe. leri hakkında telsizle haberler ver· 
rin devam ett ği Rus tebliğinde be· mek Uzere Amerika Umanla.n ağrz-
n edllu:.ea! manidardır. lamı.da beklemekte idDer. 
Mo ovanın gar ında bir yerde ce. • • 
an ed n bir muharetı.de 22 Alman Onta\to, 5 (A.A.) - Kanada 

m ızeme dolu 260 k myon, 151 bahriye rumn Makdonald, Ternö -
hr;. topu ve bUyUk miktarda tcchl. \'Ün şhnnl tarafı mUnteha.sı a. 
t tahrip edllml,tır. !:lğınd:ı tkı Alman denizaltı gemi-

sine hUcum edildiğin, bunlardan 
Berlio, 5 (A·A.) - D.N,B.: M· bh'inln belki bat.rrııdığmı aöylemlş-

keri bir k yn tan bildiriyor: tir. 
Kırımın teh t altmda bulunan 

limanl ndan asker ve harp mal • 

aenıeaı ııa.ı<line ça.lıpn Sovyet ge- 1 k lk a 
miler: , Alınan hava kuvvetleri, 4 ra gene urm y 
eont rinde keza muvaffakıyetle 

bombal w devam etmişlerdir. başkanı deg~ işti 
M tel limanlara yapılan mü -

kener hilcuml rda, gemilere yUk - Bedin, r; (A.A.) - Dab'den haber 
lenmek Uzere okın külliyet~ m~ • verlldiilne göre yen! Irak kabin in· 
tarda harp m emesi tahrıp edil • de Bapeldı Nuri Said Paıa ne kabi 
mit ve gc iye ınme e hazırlanan nesi erkbından muhlellf kim eler tı• 
brUiklere kanlı telefat verdirilın.iş· ı tasında noktai nazar lhtllMarı çık· 
ür. mıştır. Bu lhtıtıınarın hakiki beplc 

Ş e !ıe nln cenup kesimin - l'l henlbı kaU olarak malfım d Ildır. 
de Alnı hnva kuvv tleri, bilhassa Baki bafvekil tar fından t yin cd • 
denı 1 r nı uvelfalciyetle bom- mi§ ol n Ira< Ge::ıeı Kurmay başkanı 
baWnı . ısw etmiş, y rliie Said Pa ıun do t 

Sc ir halinde 11 nıüdlye treni1 7 !arından otan !small Namık getiril· 
lok ve ıırajla.rda duran 125 miştir. 
vaaon tah ı ) ed Ur. 

Aynca 26 tren ve 3 l<lkomotif, 
etlle durmağa meô -

bur olm tur 

t .. gemilerinin hamui terini arattırma • 
Ugt'aıllIŞ ı~. .. . 1 mtir gilç!iıkle :ılınabiliyor. EJ<ser::· 

O~ele gıde~ buyük yol boyun- yetle odun yerine mobil~ alar ya • ınnk için, tetkik h kkına malik olan 
da btlh4.!18a şıdde~li muharebeler kılmaktadır. Yün )oktur. Mevcut tıı.glllz deniz kuvvetlerinin önUnden 
olm~ur. Bu mwıarebe'. 2 .son • deriler o kadar üdidır ki. 6 sterli. kaçma a, diğer tar ftan, Alman ge. 
te rınde başlamr~ .. ertesı gun ve ne alman ayakkabılar iki a çinde rolleri gibi k ndi k nd!lerlnl batır 

Bükrtıt 6 (A A.) 

bl diriyor 

~<" e devam etmıştır, Almanlar tamir edilemi)ecck kadar bozulu • mağ'a teşebbUs etm otmalanndan 
Zu~kofun birliklerine karşı mo- ıl rl lm 1<t dir . 

Devlet reisi mar 
gün neşrett ı bir eııı 
men mUletlni, 6 •Y 

törlü ---'yade taburları ve 20 ka- )or. tng 1t re al Y ınd yeni blr itham 
..,, Aristokrat muhite mensup genç. vı i dar tank aevketmiıılerse de ton. delili bulmak için bu h&.dla ye "' ,. ler fn hmtln çökeceği ve kendiler·. 

"U kuvvetleri ile sıkı bir jııbirli· hUkQn tin n s b olduğunu soyliycn 
" ı# nln de ciJğer inMnlar gibi va.şıyn• d 
gıw • yapan Zuekofun kumandasın· gaa te i, Lodraı mUaaa o • 

caltları gUnil belcliyörek kcndilerL 
daki kı«ı.lar duşma" nı durdurma· ruımu ı 1 dolu blr Amcrl· nl aYutmr. k Uzere pa.ralarmı ane k 
ğa muvaffak olmuşlardır;• kötU i p rtolu J.çkiler ı ebilmek i. 

Cenup cepheaideki muharebe- çln hal'Cıyorlar. ltal~anlnr b raı 
ler hakkında Pravdanın diğer bir ncselenmek ıatedikleri zaman A'· 
muhabiri unları yazmaktadır: mantar aleyhinde hikiyel r, fık -

"Donetme 3 sonteşrinde cenup ralar nakletmeye bqlıyorlar. 
cephesinin birkac: kesiminde mu· En çok nakledilen fdtra udur· 
harebeler bütün gün şiddetle ''Bir naal diplonlatı bri İtalyan 
devam etmiştir. Kıtal~rımızın :nealekdqma İtalyanların Maltayı 
karşMında 49 uncu blndirUmiı nlemadıklarmı eöyleyince İtalyan 
pivade kolu bulunmakta idi, diplomatı fU cevabı vtrm t r: 

Naziler bu ı.olun Alman orquau• •• F k t _..,._ ki M it 
il k 11 da b,_, L - n a tınvı.owaym a a 

nun en m m taz o arrn n ;.n o d bi adadır 
du 'hınu sôylcmektedlr1er. Bunun • a r • ., 
la beraber Ruslar, yalnız Alma!\ • A -()-- • 

hücumunu zaptetmekle kalmamış - f ınlandı 11aaa 
lal', kunetll bir ım*aıbll harekete Y 
geçere1' Almanları muhteUf nok • 
talardan pliskUrtmeğe muvaffak 
olmuıla.rdır. Bu sabah ''L" kaaaıba.. 
l!J dvarmda blııdirllıri,t dördtincil 
Alınan piyade tümenine menaup U.. 
çilncü avcı alayı ile §iddetli bir 
muharebe 'bqlanuftır. Almanların 
kasabayı almak için yaptıktan te-
ebbtis akb kalmıwtu'· I>Utınnn· 

Pctrokovllik kumandamnd&Jd topçu 
tayyare ve piyade kuvvetleri b • 
tiklerinin müşterek hareket yle 
pil kUrtUlmliştür. Almanlar otoma 
tik tüfenklerini ve mitral) özlerini 
atarak kM,;mıglar ve muharebe 
meydanında 250 den fasla ölU ve 
~aralı subay ve er bırakmJilanhr. 

Bu 11abaJı Sovyet a.M:erlerı mu • 
kabil taamu.a geçmişler ve e ddet. 
li muharebelerden aonra mühim 
bir tepe olan Stot'u itral etmit • 
lerdlr. Topçunun i118ıb~tli ateti ik' 
A iman ta.burunu imha etm · tir. 

Kuybl et, 5 (A.A.) - Lozovs.ki 
Alman taarruzunun son 48 saat 
zarfmda M0&kova cepheeinlıı btitı:n 
kes mlerinde b 1 ığmr, Tula el 
varmd:ı bu truırruzun blllıMS:ı ~ok 

'ddetli olduğunu ve ehrin civarın· 
da muharebeler yapıldı mı söyle -
m tir. 

Lozovsk, işgal altmaki mem 1 e • 
k tlerin g rnizonlarından getirllcn 
ihtiyat kuvvetlerin kull n lm na 
rağmen, Almanların ilerliyemedik
lcr"ni W ve ctb1 tir. 

Alman tv.~lkl 48 ~tlir denm 
rd'yor 

Nevyork, & (A.A.) - Amettknn 
ajansuartrtın haber verdi.itle ne gö
re, Loiiöwki, yetti Alınan um 'i 
t ayiklııln, Moskova ce heslMe 48 
saattenberl bqladığını bu akşam 
fiöylertıi.,tir, 

~-..M""-. ...... 0 .... -........_ __ 

Danzig, K önigsbern 
Sovyet ta1yareleri tarafın -

dan bombalanılı 
1\10tıkovn, 3 (A.A.) Moskbva ratı 

yo u Sovyet ha\ a kuvvetıerlnln Dan. 
2 , K6nlgsberg v Rlga Uzenne nkm· 
tar yaı>mıı olduğunu blldlrlyor. 1n 
nı klar ve yangınlar olduğiı mUpht'. 

edllıttişttr, 

Dört l!lovyel tiyyare•l Uelertne dön_ 
memtıtır. 

vo 
Franıade bir mebuı 

tevkif edildi 

Sulh lehinde 
nümayişler 

yaptldı 
---o

Amerikanın uerJiii nota 
Finleri iltiye ayırmııl 

Lonılrn, 5 (A.A.) - Dcylı El. pr s 
gruıeteainln FinlAındlya hududıınd n al 
dığı b r habere göre, Birle k Ameri 
kanın, FlnUU!d~ Rusya ile sulh 
yapmağa davet ellen lht&n Fin mlllfo. 
Unl ikiye ayım'lll§tır. 

Bu gazetenin muhabiri şunları ya 
zıyoır: 

"Alman taraft:nrı parti lle sulh t • 
rattatı pattı ara9lnda etddeUl da.hııt 

b r mUcad •le vardır. 
Helalnklde ıulh lehinde nUmayi !er 

olmu11 w bu ıırada 21 kifi tevkif edil. 
mlştir." 

Nevyork heletliye reisliği 
N \"lOrk o (A.A.)- M. La Gunrdla 

yeniden Nevyork belediye reisliği.ne 1 
·ntıhap cdllmiştlr, 

MuınaUoyh bqhca rakibi Vllyam 
O'Ovy r'd n yüz bin rey fazla bir ek. 
ııerlyet t min etmııttr. 

Gt1ndllı •ııat 14 te. 
PARMAK QOC)ua 

'ktafll Vt.J .ao c1a 

Kör Dövütil 
d:ı••+.lfili'W•am•••IYIJ'•=a• ...... 
iPEK'te 

Türk dublAJ tlllmlerlnln 
EN M'OKBIOIEU 

LA DAM 
OKAMELYA 

Aynca: Matbuat U M 
Memleket Jurnalt. 

Dikkat: FUınln .-lafo tlola7B 
iki M*llllar bel' IİMI tııMt: 
ı - 4,15 - 6,SO Vfl 9. 

blrialıı 

kauçuk 

mız ol n ablukayı zayıfıatmağa sa • I 
vaııyor. Ne yap cağız? Fllh kika ay. 
da il yllz mi Amerlkadan Fran · 

ya çoıe to vo h mulcnin yUzcl 
l< eni Alm nyaya gitm kt :Ur Fra.n 

ay h ·net b r abluka it yınanın 

ceridede metni n 
name muolbiace Fr 
Noel kadro hariclae 
kiden Frımanın Va 
)'&pmıı 9lr.n Noel Fr 
'mütareke teki flarlni 
haslarına blldirm e 
)'etin ... araeıada 
dL 

al tler 
Kupılıırı sımınlu ka~ lı, pmcerel rirıe dfmlr kapaklar ~ 

slnd l Brını asırdaııoorl ln1&n ~"ağı glrn1Mlil1J ul b r 
Geeel rl köfkün eerarlı b&vum :an eıtraf t.a.th bir kon 
ıır. Şen kahlmbalıı.r etrafı çuılatır. Pencerel"r açıhr ve ~ 

rielnde blrblr\fte -.nlımı dU..'K'!ll çlttter ıöliink, 

ll'ırtıbalı "' J'91n1Urlu ~. 

HAYALETLER KOŞKON 
Bembe)'az kefenlere ~ • ..,..wııırtnda karm İll'ıil..-a 
aürllkleyen 6a3'aleıuet dc>lapr. 
Amerlkada çok la9a blr ......a4a mbyonlar _.. "8 

romanım, okurkem ıreaç ftl l'tilıel Mr kadmıa blr bam'eir 

Hayaletler köş 
ısrarını çlıdlllal ek ., 

Ell Son ~DaKI 
da oll )'1111•• 

........................ 
ıerıe OMrea "e La• cı O • 

Tarafından harikulade bit tat1da yarata.,. 

Ö .L M EY E N A Ş 
Emıalaiz A4k ve ihtiras Filmi 

Bugun SARAY Sinemas 
a bol uler laaltaııaa llatb 

Henüz rörmaait olanlarla tekrar t&mek.~._w 
bini erce kiti bu fıtaattan iıtif ade edebi.........-: 



ij\ilKADI N!l~YDl\lı r ~~L~ ~~ T, 

, Yağ istemiyen lezzetli yemekler 
1 ~ Sebzelerden : I SP AN AK 
~hırı~ - Ya.prv.klı ispa. la tekrar havanda dövüp bir id d~ 
'~ kaynar suya at.ııma.- li.ın de 8\lda ııs18AZXIJI eluı:le:k içini 
~ ~ ek kadar ha§latıldıktan ilave etmek. Teretor gibi ~e dö-
1 ~l'fln:ı.eli. Sudan altnıp da vilp havandan bir kap içisı,e alınak. 
~~ ~n eUe iyice sı1mıa]ı Yetecek kadar tuz ve biraz da ılık 
~' "".."l{I bir ta.bş.ğn koyma· ~u ile dövUlmiiQ cevizin ~ dö
~ ~~ ckniek içi ile dövülmü~ küb, ne pek &ulu, ne pek koyu hal
~ t )'t~~na biraz da dc,.<>i ve de sulandınxı.ak ve i'ÜZClce e,ıi.p lm· 
\ t~ de sannısak koyarak rtll~.) 
~ .. tlL (liatrrıa.taımı. bu terr. ı ..... _ bu tc tor · .,,..;;.. iJA.. 

'-· ~~. ~rı .... -·. Sekiz on ka.· ""7W re ve cev. .J-e-
ıı.~ .~-q ....___-~ vesinden aonra da bir iki ham- lop 
\.' ~ ~ havanda ka - yuınurt.a ile ispa.na.ğm ü:Jtilnti 9Ü&-

'' ~' K.trmı:r.ı hibe?' ili.ve- lemell 

~ı- :U ak=·~= d!~: (Bu gibi killf ete J;"irilmeden. b.-.t-
~ltı tqe g&sterlp çekmek. la.nnuB Çana.? 'i18tün~ ~ "t.uz, 

""'~" ltds Ce\'1zin yağını slkar- ~h yoğ\ırl geç:ir.rnek "e Jar. 
·-.ıe~ttı c~·e almnk. Knlıı.n cc· mm b!bcr clan~c iltt\!a ~tm~ de 

1 b;r kilçUk baş soğaıı- cal1Jdir.) 

v--.. v-• -... y- a.ar 
CJIDe:Ir. .. ı.- .. La 
doluğu 

0"8 IL• 1.61 11..8 ... .... HA ••• .. ••• 
.MqlMD 11.eo lS.90 .... 1s.ee ..... .... lM ... l.11 
~ Mır .. WB l'U'T 
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- mwttn t'OCldı1ar ~ ~ ~Idfyor, dedi, Onla
"" i~:nde öyle~ var ki pröfeeörlerm hile~
m veriyorlar. Mesela W lkÖ§ede oturan~ oituı gö· 
riiyot' ınUl!ft!!l? Şu otuH'bir oynıyan cannn ı Siz onun ~ 
madalyası olduğuna bHi10!' mueunı.s? 

Biri Srrp mubare.ibesinden, di.,ö-eri hizmeti vataniye 
madal'J"'St, üçüncüsüniln de nereden ola~ bihni"YO· 
ram. 

Men~le!rotte m~ntilr.oı~ ·batim ~W Qrber bi· 
liyor. Bundan fazla Qh"'IJlUak ~ Uz;ım area. her\fi m· 
ra dürtüyor, para!. 

Buraya. geleli dallı• üç a • olm~ halde Jı,1-~~a
yı bülbül gibi tt3.k'cyor . .ı\man na~rll\~YaYllll. Ç',ocugun 
aklı pek keskin! Bu a'.kılla. şimdiye 'kadar dOkt<>r \>.ile O· 
Iurdu Lakin buradalçi.ler ınat! 
Rel..-t:Ör dem.iş ki: Ö~ bırak, sen bunları \le ayda 
sın demiş. Abe çocuk bıldlkten sonra nasrl ola.ınazmL~. 
Rektör demif ki: OğremntYi ibu'ak, sen bunları fLX ayda 
bir defa bile okuy~. Ama b,t?,ımt_,;i scrl:>fMt. Y <>k 
üç avda doktor c;ıkacağım der. öte.ki ise olll'U\Z der. 

Be olurdu, oımaror. derken fbir gün bizimkinin kan 
batı.na çıkar rektöJ'ÜI1Ü de, mektörunü de. hCpısinl matima 
kaııa eder. Sahih söyiliYtırum istersen kendisine aor ... 

Ben BQ.y GanU'ye inandım. Ve üç nıadalya sahibi.ne 
'1dip !hakikati soımadnn .. 

B1l İ§ nasıl olmutı blJıyor musun? Bak anlatayım d<ı 
dmle: Rektör yetmiyomıu.s gibi lbir de "cloyen,. ~ğu 
doktor yapmamak iÇ.ln i_nat etnıis. Zatınız "döyen,, in ne 
demek okluğunu lbfürsinız. Hani cannn onlaroa olan t'Jı&Y• 
~canım §ey, ne olduğunu hiesediyonrun ya! 

Bizimki onlara bir çok !fChadetnameler ibraz etm~ 
Qıeeli:rteıı mi i§tetşin. MUd,dciumumUikten mi mersin, da· 
lu~ neler, neler HattA kaç yerde mcmuriyetxie balundu
ğuna dair bir de cetvel vermi§, ama öt5i inat ~ lMt.n 
anlar mı? 

Beriki de çocuk olsa bir ~ d~Iı fakat~ ın& 
tantik, göğsünde de üç lşanı var . .Rieıi. ederim! Rektör 

.. ·p"' 
I azan: 

PtTIGRILLI 
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"!r kall\'c gördünı. Dur. dedim, b.iru oturup dinleııe,;m. 
~pınm ,ağ b,rafında gil?.cl ve rneyqana. nazır ~ 
bir bölme ,g'Ördüm. H~ kahve icer. nem de ~ene. ~ 
~karım. diye o taıaf~ doiT\ı y\iriidüm. 1e ~ ~ 
anlniz? ... 

Bulgar yüksc'c tah il talebeleri tarafından i~l etti!· 
• miş üg masa~ Stz ~rın ~ B\llgarlarm f.PYk sal\i'bi olma. 

dtiınr söyleyin .. Biziw~tıer ltX1)~e ı;:Uilcl bir ~rin, en sa. 
rif bir kısmının P.n şık bir kahvesinın. en i\\7.cl yerini . 
gal etmh~lerdi, 

GürUJtU. clga1-a dwpapı, y~rde kibrit ve sörımeJ!li4 d 
~aralar. takırdı, daha ne i.st~raen vardı . Maşapm bJrind 
kiı.~ıt, diğerinde t~vla.. ~iincUsiipde de ot\lZQir QY:nııvor 
1:.ıı.nlr. HeI' taraftan söyle c:~}er l~tiliyordu: 

"Ş!'~, beş! Kuni; ver naraları! Cihan yek! KAğıUarı 
ma ne bakıyorsun be! ... Garsorı! ... PU beş! Y'l.lan 8i>ylu. 
yoPSun. dil beş değil! Tr<ıpta unıı yeki! Garson! Seniı 
pııefa•d.a.n heberin ')'Ol\! ~yşlistlerd~n ş.kıl istem~!. 
Dubara! Ben de c;oıi>:aeılardan ııkıl ıstcmem ! Tokatlanpı 
ha! Alçak! .. Garson! ... Ni~anlarmla mı bimrleni •orsun? 
GarSQn: .• ~ <;le Rus sıtıtlarıl\la mt? 

- Efendiler "(lhrn!\k,. geliyor! Ha ha,Jıa! G rson ııı 
cllope! Bana ödüne bir frak' daha ver be! een batak~ın 
Gıl'rşonqan ödünç nl! Dörtcihar! · 

Bizimkilerin pek de hosa ;itm.iyen bir sıfatla ~vsif 
ettikleri ahmak !:alı.veye. girdi. Onu J..."'clllanm ~.ça.r~~ 
kaı-eılfı.yan talebekrı selamladı. Kendlıüni blltUn ~aşılar· 
dan cağırmakta olduklarından han~erinin ~nma gide
ceğini blleıniyo:dıı, Ben ooxte bir ahına~ ka.rşı bu P,dar 
sempati gört.erılmesini ilk anda anlıyamamwtım. PMat 
mıuıadalcilcrin· ba &ah.ıs hakkında ş<>ylediği -.ıer, gok 
geçmeden hayretimi giderdi. 

Abmai!nl. cenubi Amerika.da. ~bir Gifttik ..taibi 
nin ~lu old~n öğrendim. Babası ona ayda (500)frank 
Ql.ıderiyomıug. ~kat bu pen!arm ~ ~ '="''

mn yardımı İle bizim tal~n ~ ~ tM:S11\, 
cdiliyormu1'. Bizimkilerin kendtmni soyma.lanne. gönUl rı-

, 



Demiryolları ve Limanları f şletmc 
Umum idaresi ilanları 

11.11.Hl tarllılnden ltlbıtrcn Erzurum Erzincan - Dumanlı - Divrik 
kmmıJannd3 bulunan l taayo:ılnrdcın her hangt bir istasyona perakend" su· 
retJle yapılııcak elma nakliyatına mühim tcnzllAt yapılm~tır. FuJ:ı Wslıat 
fçtn tafasyonlara müracaat edilmelidir. (8133 - OG«r.ı 

En idareli 
LA~ BA 

~ 

Muluıınmen l>c'dclll (14000) lira. olan 400,000 adet rııkanılı r;alvanlzc 
l§aret çf.vlal (24.11.1041) Pıı.zartesi günU saat 115,aoı on beş bu;,ukt Hay· 
daıpa§n.da Gar q_tnnSI dahillndek1 komisyon tarafından kapalı znrr usullle 
.tın almacaktır. 

Bu ı,,o girmek faUycnlcrln (10501 lırııl:I• mil\ akkııt teminat. kanunun 
t8ftn ettiği vesiluılarla tekliflcrlnl muhtc\·i zarflarını aynı gl\n saat. ı H,SO) 
oa dOrt ibuçuğn. kadar komfı..-o,., re .~"ğlnc \'Crm"lerl ıl!.zıındır 

BAŞ, o· , ZLE. G iP, OMA TizpAP 
:eı. foe ıı.it aartoomcler komlı<r} o:ıdan parasız olaral• dntıtılnıııktadır. 

{9670) 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG ilLAfUNIZI OERHAL .<ESfti 
icabında ~ünde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutulan ısrat"bt iste•iıJİf 

NI 
~~~~~~~~~~~~~ ~·::~'l:~:~ HCLIOS HOCSSfSAll ~ t::: 

GUn:ıı dıllndcn ı.ercnnıo edilmiş ola.11 bu CS!)r b.nnm.s oocblyntıuın en 

ncfls bir n.ıık, macıern \'O milli romaıııdır. 
Umum1 :ıtış yeri: VAKIT • Fiyatı 40 kuruştur. 

AKIT matbaasr 
Kitap kısmıııı 
taıızim edip 

qenideıı 

açmtşlı~ 
Kitap. mecmua, gazete basar. 
Tabiler namınn dizin isleri e.lrr. 

* * * 
373'{ numanılı sandal plla.kam ile 

::507 numarıılı .sandal sicil numarası 
• ve sencd bnhrl muayene cfizdtttılarnnı 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan cıs· 

!dstnln hUkmü yoktur: 
Gftbtn. l"al'.rkn.panr Mıı.hrnudiye 

OIMldMI 114 nunnmlı MılS'to.rft. 

knlıv"5iıtde Mehmet Tar.uk oğlu. 
.(37736) 

SAHlBl : ASIM US 
Basıldığı yer : V AKIT Matbaas' 

Umumi ne-:;rivatı idare eden 
Refik Ahmet Seven~ 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1-11-- 41 vaziyet~ 
AKTtF 

~ı 

.A.ltm: San Kflo:nm 
Baalmoı 

72.604,6%8 102.124.217,77 
J0.606.141,-

Un 

1 

P 1. S1 E 
' ,. ... ,....,...., Unı 

l~.000.000,-

u~. 509.920,23 113.2'0.m,-
.t.41 "trrk&IA4ılı ,. • 
~ . • • • 

• 
• 
• 

1.822.019,lil 
6.000.000, 13.822.019,15 . 

rhbJJddd Mutı: .. l,... ı 
rtırJr ~ 

HartQkıll1 llalllılıhim ı 

IJtm: Sa.fi Kiloma 8.342.UO 
AJtmıı ta.b...W ltab(J Mr1>Mt .. 

"1&1.ett 

Diğer ılh1zleı " ~ ICtrlns 
oak.Jyeıen • 

ftu.11M TabYl!Mrı : 
Derubta edilen eYrak cııakdl7e 

ıı:~ı.lıtı 

373,040,20 

ll. 734..266,71 

-r-

-tt>.622.753.01 

168. 7 olS.{>6:\' 

373.040,20 

' 

61.357.019,i2 

.Nevlldckı ~ttuı 

o.nıhSıl edlleo •'t'l'Uı ıı~ 
Kamuı 6 • 1 IDd maddelerlıle 

cntlb.o Ru:bM mntmda ~ 

ı.cıtyat ' 
DenbC. ~ ....,....., ukd".:r-

~ 
~ ramgmg altm otarU 
il&fttea ted&...W. ns9dl• 
tıeeekoat ınuıtablll tlt."Nter. •eda. 

1116.984.297. 

1'1.000.000. 

260 ,000.000, 
K.&Du ın 6 ;ı maddelerin• te9Go 
ll&D R.ullMı tare!ntdan 9«t:! 

tedi)'&t 21.764.266.- 1U.9S4.2fr1,-

Hazm.ye _ysp: -, &l' - kmplı):l• 

&TUY mubbOI l902 No.Jr kamm 
--büM)e ll&Tet. ~ nt' 

&ed!)ea. • .. -..edat (.,'bdlıMi ı 

'near1 Benedat 285.300. 781,-- m.300.1sı,- ..VDUA1: ı 
~ .... r.a-: 

1()(5 .t'iOO ..000, 

....._ 'ft tabvllat ~J : 

' 'leruhte cdlJea nnıJc aakd!-
1 

\ \ reum ıcarplığı esh.uı= " 
' .a.tıvUAt lttbaı1 kıymetle 
~ r.ım.r> .. TalrTflM 1 

Altm ve dt>vtz QurtDe llTIIDI, 

1'ahv1lnt rıurtrıe !LTSJU • 

45.245.141,93 
8.311.443,46 53.556~5,39 

5,006,74 
5.772.641,78 
l.1]:!,000,-

AJtm: eatı KBoc1'MI 
IMO No.. kaDWla ~ B&aMJ'I 
açılaa a T'llDI! m1lk&bOI t.T'411 oıu

DAD altmı&ar: 

10 .21-0 .903 ,39 
1..233.782,03 

!=.An KJloCnm' ~.Ml,980 ___ 78_.124_._ı67_.9_o 

.IM-rla TaaıM119tı : 

A..ltma tü.W Ubfl ~ • 
otıv Mvi*1 .. l\'aeakll o. 
rt:ac ~. • • • 

-.-

26.943.4-08,39 

71.4H.GSG,42 

78.124.167,90 

2S,M3,408,39 
~ye kl!!lt <rad avam • 

RarJneye SR'IO Nf>. ~a.au:na r&N 
a.ı:ııu:ı attm ~ıhJW ..... • 167.{)00:000.~ 174.689.6!LS,52 

w:uı.m. • • • • • • • 
m-darlU. 4.~.ooo.- 126.801 Oi0,90 

IDlbtıeltt • • • • • • • 11,108.007,93 

YelrOn 841.1)9.648,76 Tektin 80.119.648.76 

1 Temmruo: 1935 tarllılr.Oen itibaren. 
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zamylc müsaade ettiği için. "ahmak,. l~bma istihkak 
kcsbctmiş. 

Sabahın (9) undan başlıyarak geç v~ta kadar gü· 
min hangi saatinde bu kahveye gitti isem, ayni sahısları 
ayni meşguliyette, yani kağıt, prafa ve otuzbir oynarken 
buldum. 

Bu gençlerin derslerini ne vakıt çalıştıklanru ve Av
rupa medeniyetini ne yolda benimsediklerini bir türlü an
lryamadım. Benim için vazıh olan bir cihet varsa o da 
bunların hiç birinin Fransızcayı doğru olarak konuşama
dığı ve .bu lisanır. inceliklerine v~rf olamadığıdır. Lisa
nı knba konuşmıu-;ndnn, ifadesinden cümle tcş.ltilatından 
onun bir şarklı olduğunu anlarsın. 

lki üç günde lbir 'bu kumpanyaya bir kaç nihilist Ya
hudi genci de iştirak etmekte idi. 

Bc::l, ayni zannında hem birer nihilist, hem poli ha
fiyesi, hem anarşist hem de havır müessesdcrirun rıartt· 
~arını vicdansızca suiistim~l edebilecek olan bu tiplere 
ka11JI bizim tnfolX'Jeıımizin göst\:rdiği sempatiden bir şey 
anlamayordum. 

Her zaman terbiyeli ve diğerlerine gerek cahRmala .. 
nnda gerekse eğknc:elerindc nümunei imtisal olan Fran· 
sız, İngiliz ve Ameı ikalı talebelerle arkadaşlık edecekleri 
ve onların çaJıc:nw:;ından. namuskfı.rlı~ın:ian. ınti?.an1ın· 
dan, mertliğinden hisse alacakları yerde bizim t~lcbcleri
miz id!>· lleı ni ya Rı..ınlardQ. veva onları ! cı~dı ff'na. fay
dasız ve kabaca boş boğszlıklarının boğucu atmosferi
ne idhal ederek onların paralarını \"e enerjilerini ıstismar 
eden Ermenilerch buluyorlardı. 

Daha sonralQ.r: bu ka.ı:ın 'oad:ı bunlardan başka Bulgar 
talebelerinin de buiundu!';ınu fakat onların bu kahveye 
gelmediklerini v' ~ yet riddi bir sul'ette dcrs!eriyle me.5-
gu) olduklannı öğrer.dinı. 

Bir gun Arü• !lııl'nin (100' frank kavbctti~i Tranta 
Una"nm en ateı?li lıir zamanında kahveye koltuğunda değ· 
ııeği elinde heybeleri, ba.'iında eğri kalpağı ile birisi girdi. 

Bunu gören bütün kumpanya: 
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- Oo, Bay Ganü hoş geldin? diye :bağırdılar. 
Yeni gelen h~ bulduk! Nesrlsınız? dedi ve kendi nın· 

salarına gelmesi j~in talebelerin na.zik~nc tekliflerini red
dederek. geldi ibenirn masama oturdu. Ve otururken kahve 
fincanını da döktü. Baba yiğit yaradrlrş! 

- Pırdon. 
- ~Iühim lb1r fieY değil :rahatsrz olmayınız, dedim. 

Fakat ben onun ıpek de rahatsız olduğunu göremedim. 

- A. siz Bulgar mısınız? Günaydın! Ne tesadüf! Ga-
nü Balkanski. Zatıaliniz nerelisiıili':? 

Nereli oldUt,oTumU söyledik. Taruştrk, 
Bay Ganü meycsane jbjr tavırla: 
- Bu kahrolası gül yağı ile bütün dünyayı dolac;t· 

yorum, dedi. 
- ~asıl, bu ticaret ıgeçmiyor ımu? 
- Doğrusu ya Bayım geçmiyor. 
- Niçin? 
- Nic:in olacak: ibaşımmian çcldyoru7~ Bir zamanl~r. 

Bul~ar 'lyağı de<lin mi; ibala konan anlar gibi arkandan 
ko..5arlardı. Ah, o günler!. · 

Şimdi ise bir saıbuncu dükır:d.luna ~rsin. Bonjur: 
der, demez d~ha Bulgar olduğunu söylezneğe vakıt kal
madan hemen: E...C!C'...encc de rosc diye hem SO'ral" ihem de 
gi.ilerek insanla alay eder. Abc onun alay ettiğine kim 
bakar. Alış veriş olsun. Ama istemez ki! Bir gram ver! 
der. Bir gram koyc:.ymı derken. iki de vere dökersin. Ama. 
dostum - derim - Bu. yağ senin zannettiğin g.ı'bi dt'ğil, ibu 
temiz gülyağıdrr .. E, izin hepiniz öyle söyliyorrnnuz. 
Hep ayni ter~neyi ol·aıyorsunuz, der. Ve öyle söyler ki, 
-öyJediği sözler insanın ta içine işler. 

Masum şark bütiin güzellikleriyle gözümün önüne 
g-cldi. Etrafımdak! masalarda tablnların takırdısı 
ve kağıtların şakırtısından çıkan gürültli ve kesif duman 
~bal<aları 1'.!;ijzi.iımün önünde tece.~tim eden levhayı ta· 
marnlıyordu. 

Bay Ga.nü oyunculara. ha-kara.ık: 

• 

f stanbul elle çorap TirikotaJ 
imalcileri koo ıeraiifınden : 

t 
.Koopcr lı.fımiz dcpolarındn mevcut olup lkt.ısat YckAlcWl1~ !)D' 

tcVZil tehir ctllrllcn Agustos ayma alt pamuk iplikleri aşağıdıı!C~ııı ı4' 
tevzi olunacaktır. Her orta~ın kendi numarasına göre aşağtdll tc !! JO 
ı;unlcrlk bizzat mUıacıınt etme.si, mUoblr bir ııcbcp olmndıkçıı b-ıı:ı 
rncnnt ctmlycıılcrc ıplik vcrllml;ı;c«'ğl llAn olunur. 

T~7.I tarihi 

7/ll/941 
S/11/041 

10/11/941 
11/11/941 
12/11/941 

Küçük Tasarruf 
I~Icsapları 

19-12 lKRAl\Ill'E PLAl\'l 
l\l~ŞlDELER: 2 Şubat, 4 

ıUayııı, : Ağ'tlstos, 2 tı.ı.ı

clt~rln eırıııı('rlrıde 

yapılır. 

1 

• 

ıım tKıt.Utll.'E!.YP ı/ 
1 adet 2000 Liralık 2000·; 
3 .. ıooo = sOOo· , 
2 .. 700 - 1sOO·.,.... , 
3 [){)() = 11500·...... , 

10 •• 250 - 2500· ...... , 
"0 - 100 ., = 4000· ...... ' .. .. 

1 

GO ,, 60 = 2500·,..... • 
200 25 = 50()0 ....... , 
200 10 200o· ...... 

İstanbul Belediyesi 

1537,00 

124.9.95 

1127,36 


