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.. Bir Mnli Vazife Çaör1sı 
lrfc· - - - - -- ----- - - -

111 
ı~eni~ kendi hudutları ~ı~ınd~ ~iyasT emeller besleme-

1~' ~~rk. ayd_ınlarının fıkırlerı~ı ve eserlerini geniş 
urkluk alamında anlaşıhr hır dille yazmalarının 

faydasızhğını isbat edemez 
Yazan: Asını Us 1.--------.:. 

ı lttı Şef İMnel tnönUnUıı dı- }aşılmaz hale getirmek dej.i;ildil' . T ii r k iye 
ları l ı:ln sulh, iı:eri idn llİ · 1 helki bu yazılan a.raı~.a kellmele; 

ı... 'c -· · .. t " k ..,. ••dili birlik liinet~c:,.i o· :ı crıne oz ur ·~den alınmıs kıy- a. "' 

def&kl S-Onte ri;ı ıııiyle\·i dil metlerle i şliyerek buı.~ÜnÜn okuy~- 1 ç 1 n 
r 1.a. hız veren yeni bir ileri c~~~nna ~~.. 7.c\"~ 'erebUmekUr. 

'!~·Ancak b? i5arc:•· ~anun r.c'.~lece ~ut~n Tı!rk )w.H·ıl:mmn teh ı ı•ke 
de• kun·etlenle \'erılmıs bir mıı;,terek t>rayrctıyle ~elişec:ek o · 

lı1t·~ı. Yarınki Türk nesilleri- lan ~·azı <lilimi:r. btı~iinkii nesille ya· . ;:1 İ!;Jn Türk hasmına ve rınki nesilleri birle t irlr, 

11 
(J('Jlanna ls le ri mle dil Tiirk dil ink,J"ıbınm '.J'ürk hıt"lllt· 

,!Qlrn iosterlerini hatırlatan bir na ve Türk yazıcılanna. gösterdiği 
~ fe !:ağn ıdır. hu nu.ifenin diğer mühim bir f:ıy. 

ııı~ 1'- biliyoruz ki Atahir'l•Ün ıJar;;ı cl ııha umlır; bu da Tür.ki~·e 
~ a bastı·rnn dil inkılübrmn hudutlnn clı~md::ı. imlan ırkdasıa;ı . 

11"'4 du~u" cle~ihlir. Türk ınır.ın da .~arııtaki '.l'lirk .ayclmları. 

0ı.ı:ıı okullarda ellerine ,·e· 11111 fi'td rlerinj ,.e e-'>erlerini okuyuıı 
' kitaplann !:Oğn öz t iirl>- nnlııyııbilmelrrine l ol n~ıuakl ır. 

Alman-Rli s barbi 
nln lnkl~alında 

imiş 

Aıman 

H<ırıcıgesi ltıiıerıc ~ aıılnu~tır; ynııl ter. Ra~üıı Türki;ı·etleıı knlk:.ın her 
l' l)sseselerimizdc oku,>uıı haıı~i hi r An:ıılolu '.l'iirkıi llindh.lıı · 
'e gentler osmanlu-anm na kadar u:r.nnarı p;enl~ A!.ya tow 

tdtl( terçc,·cstmteıı lrnrt ıılınuş, raklarııidnki Ttirklı-rle konusarnlt Türk • Alman 
~~r dl linin ar.1k lun asınıı t ık· :ınlnsnbiljr. :F:ılmt o'>maııhcn cl~ıUi:i 
ıı-:k Ycti~eetf..lerıl i r. Ant.~ak mi1. yaz ı dili ile yuıılınıs olnn ~.i- : dOStJUAUDdlD 

il\ alanında çalısnn '.ri.irl. t.ııll!ınn orala_r<la okunUJl anln-:ıı . ~ 
k lıareketler:ııi im t arzıln "'""ini\ i rr.~d'uı yo•.tur. '.l'ürkiycnhı sitayişle 

1 Ilı~ olan Tiirk {!eı:u:Ieriniıı kendi h•·tlut !arı dısmılıı si~ a..,i emel· 
ti tl~açtarıııa m durııınılar· ıcr beslememe~i T iirl' :n thnlaruıın bahsetmektedir 
-.1t.tirıin yarınki n esil knr·ıl· fikirlerini ' e c"erlc r ini ~enis TUrı. \ 

1 

Mı~a!}~lama7. bir hilmccc ol::ı· liık iUemln.le :ın l:t sılır bir ıl i !lc rn z. Uerlin, 6 (A.A.) - D.N.B. bil· I 
~~ e<.ıtıllr. 1'arnıld nesille rin mnla.rınnı faycla.sızlığını ishaf ~ele· diriyor : 
h.Jı lnkıtf,p ne tini ıınl:ıyamu · ıner.,. Londroda. c::ıknn Taymis gazet esi, 

.. Ut Z<ır a r:lnmns ı nıl'lct 'C Rus cephcsiııdcld a.crkcri hil.dis('lc-
"l h Kaldı ki l111 rptcn e" r l ı,eıııli J ı u · "-t. e.."'abııı :ı hii) ül, bir :ıa · rln ink i GBfı Tiirki.}'c icin bir lehli· 

ılutlannı tlt~ıırı ft lrınn lmr~ı sıkı sı. ke olduğunu ) azmnktadtr . 

hil Milli Sefiıı seneli'.- :--ih· 
l\t Cİ~ı :uı lı~rhlııin etrdımı~ 

tı~, her t\\rliı wrluklarl:ı 
dtı lnkıli'ıhınn chl'mmh cı 

\...ilde hö~ le bir lmygının i~l e 
.~otuz. 

t tabii , arın ki nesillerlıı 
lhfi~ n~l~rıııı düsii ıı iirl, I' 

~ bug ünkii 11r,.,11 ici ıı :u 

~uzvelt 
4'ii.hım biı 
~tuk söyledi 
,.ltere, Rusya 

.. ıe Çine 
~ miktarda silah 
~ Verilecek 
~ton, 6 (A.A.) Beyaz 

'-ı kapay an So' ~et ı: ııs anın !)C'f· T a.ymısin vaziyeti böyle göster • 
l~ri hile ":-imdi Kızıl Orıluııun hiı ınck 1 e. ebbü:;ü ne Berl:n siyasi mnh 
liin milletler hiirr;n~tl i ı; iıı lı ıırıı filleriı ıde ci<l li nnzarl ::ı bak ılm ' -
ettiğini "'iiyl cnıekt e{l l r · Jlnrıı swt. maktadır. Hususile kı mesut Tilrk 
ra<;ı fılcınimlrki ı;nrtla r muhf,. lif • İ· "iYn"etçilcri bu teşebbU!>lcrin ar
' a"İ 'I'ürk topl ulukları ıı ıwmııla fi· k. mda 11 !{'r ::;i:c.lcntliğinC' \'e İn i· 
l•i r nıiibıulcl~lrıf' fmkiiıı 'erir e dil l z - Rus ittifakında ne g ibi mcn-
·nkılfı lıımızın ;.:elisw cleriııd en lıu 1 . . fnatler bulu.'itu~nu mmıı zaman • 
olı1a hii)iik fn.>dnbı· bel,le~ elıı lı. lanberi her halde nnlaınış olacak. 

•jz. ı la rdır 1 
Berl.n, Türkiye Reisicllmhuru 

lsmet lnönlintin eümhuri) et bay • 
rnmı münasebetilc memleketin s i
\'aseti hak~ında sö,> Jediğl nutukta 
tesbit ettiğ'i aç k hedefte bu mU•a· 
leanrn b 'r mlıeyyideslni günnekte
dir. İr-:net l nöniinün Türkiye ılc 
büyük dc•vlctler arnsmdaki mUııa
".ehetleı e dair yapt•ğı müşahedeler, 
dtin Alman hariciye nezarefinrlo be· 
yan oiunduğuna göre, a lnkn ile ve 

1 Al man - Türk münasebet leı i hak. 
1 kındak : sözlerl de hususj bir mem

nuniyet ka:;deciilmiştir. Türkiye 
Cümh uITC'isinin nutkunu Alman 
b:ısm•nm helirtm~ olmn.<u iki mem· 
leket arasındaki dostluk münase • 
beUerlrun nasıl göz ö nünde t ut ul

t duğı.ınu gösterir. Bu dostça anlııyı,c; 
(Devamı Sa. 4 sil. 1 dcJ 

it toplanan beynelmilel iş 
b.0ntcransmm 250 murah • 
~tap eden reis R uzvelt nut 

'1 
18tikbalde hlir bir dünya 

1
1 

· 01~ilmesi için, Birleşik A- icra Vekilleri Heyeti 
toplandı lllQ ~letinhı taahhüde gir~ • 

'~u ifade ve bütliıı içti
. "llJsadi teşekküllen mem-
"i ~ taahhUdünü yerine ~W 
~ :n Yardıma davet etmiş -

a~ llzvcıt, devanı ederek, ba 
"~ltJr- . ~üresin in Almanyanın 
~~Yeti altma g i rmesi için 

Aı..... taarruzunun vnkit ve ye· 
~ tarifesinde daha fiİ.m· 
)~t edilmiş, olduğunu söy 
c dcnw tir ki: 

ST .4LiN 
Moskovada 
b lr nutuk 

söyledi 
Alman zayiatı 

Ank:,ra, 6 (A.ı\.) - lcra vekil
leri he)e'i. bugii ıı saat 15 de Bnfi· 
vek il doktor Refik Sa)damın baş. 
kanlığında ha! tahk mutal toplantı
sını yapmıştır. 

Litvinof 
BirleşiK Amer iK a 

elçisi oluvor ~ ~ lk Amenka, MilJi müda
~ ~ı.~a fazla istihsal a labil· 
... ~~t 'yle üc ekiple günde sc 4 5 mı·ıyon ~"' Çahşınak ya.but körükörü- • Ya~in~ton, 6 (,\ .A. ) - Litvi· 

tar · nofun Ounıan.c;ırlnin yerine Birleşik 
§Iklarından birini tercih 1 l... - ~eti R • t 3 7 8 b · "l" Amer'knya ltus elçisi olarak tnyini 

l\ı ~ ~e kalm·ştır. Son şık us zayıa 1 ın o u, J hakkında mütalea yürüten mnlü • 
l( \!eğildir l}inmli Amcrikanra 1 milyon .20. bin yaralı mat sahibi mahfiller . J ... itvinofUn 
~'il .. ,, . . ımış siya.cıet sahasına avdctinl. St o.linin 
~ ta~Yh. Bırle!jık ı\nıc~ıka Mcı:;l\ol){I., 5 (A.. :1) _ :\l . A.?1erika ile. sikı bir ~~i ı'.l~ine bil· 

ı.-..-:_lndan yapılan tnahhlit - c-t 1. •. ·ht'l ' 1. 2.1 üncü yıl· yuk <>hcnnnıvet verdfgın ı ısba.t e· 
-.,. "il ,~ .._.. d .. 11 bl ., a ııı ın. ı ı a ın . . • k . .~ ~ımın un .. ı ç r dönümü m ünasebcti\'le :t-.loskova den hır delil olarak sayma t ~u~·· 
\ ~~ . ~n tnhaklmm., e.d~· Sovyotinin fevkaltlclC içtimamda Bu mahfiller ayııyoten. IAtvıno -
s:.bildi.rmiş ve ııunlnrı ıla- söylemekte olduğu nutuktan alı- ~un her zaman demo~rnsılerle a~ 
\rı._ . · nan kısımlar: ~şmak taraftan. oldugunu ve ha r · 
~t çah§mak i.stiYen Aıne· "Düşman 4.500,000 asker kay c!; ~· n~zırı sıfa~l~ .~933 sen lnde 
~ 1, liiUcri nharbi kazandığı betmiştir B izim kayıbım ız 378 ' arnıhtonda Reısıcumhur Ruzvelt· 

llt ot kc~disini bekliycn akıbe· bin ölü ,:c 1.020,000 yaralıdı r. le ş~hsan Sovyetler Eirllğınin. A • 
\'alt.ll.cağr hakkmda hayale ka- Almanlar Rusyayı tecrit etmek mcn~a. ~ınd~ tasd~I muza.ke 
\ıı.ılOrt la~ır. Amerika U:cisi, ynl- istiyorl~rdı . Ruc;ya tecrit edilme ;clcnnı ıdare ctını §Oldu.,unu hatır 

Jaıeytlayaıı 

~LMAN TEBLiGi. 

Karadenizde 
20 · Sovl}et 

harp gemisi 
batırıldı 

KIRIMDA 
Kaçan kuvvetler 

takip ediliyor 
--o--

Balak lava 
işgal edildi 
Fıilırer/11 umıımf kararoıilıı , G 

\.) - ~lınıın ordıı l:ır ı lıaşk uııı ıı n 

ı lıınlı ~ ınııı ı clıliği: 
l{ı rııııılıı, lıüt ii n ecplıc iiz~rin<lr 

111.ığ litıı cılil en ılıi ~ııı :ıııııı tııkilıiııı• 

ııım•affakiyrlk ıle,·aııı e ılil~xır. 
Yo) in <i:ı~l:ırınrl<•, .\lııı:ın ,.c Ihı 
nıcıı kıt.ılal'l . iki~ r lıöliiııcıı tliiş ııınn 
lf•ş · ı k ri n m:ığlCıp C'hıı ı Şll'r 'P. YııJ. 
in ık Fil'odosin urnsındn. J{cnis 
hir cephe d:ılııliıırlr, 1'ur:ıckniı s:ı 

lııline k:ıd. r ilerleıııaşlenl ır. 

S•vaslopolun şııı-kındaki tlnAlarda 
ıl ılüc;ııınn ınuko\'t•mel i, kcııı kırı!· 

1111 l ır. 
.\lııııın lıarn kııHcıteri lııı luırekfı 

ta ' .ırı!ıııı C'lı:ıis \'t• So\') ellere,, Kı. 
rım sul:>nntl ı \ 'l' Kar:ıılcniıin şiınnl 
cl oi:!ıı c;nlıili : ı çı"ınd;ı, ~l'mi ıııriatı . 
v~rıliı ıııi~lcrılir. \ iman t :ı~) ıı rcl erı 
l'cnıoıı 13.000 lo ııl ul. nskcr nnk liyc 
ı.ıc111i•>1 h:ılırırıış l ::ır, 1 lil'ıı rl'I gem isi 
ııi lı ısnr.ı ıığrıılııı ı sl: ı rdı r. 

(Deramı Srı lı 'ne. 5 ife) 

t<UPONI .ARIMJ7 
31 Ağustostan lUbare, toplanacak e rtlp l 
ı<uponınnn ber ~l) ndedint aıulıab. 

V A K t 1 ok !.l,YUC:1.!&r• Kl'tTUJ• 14 
Hı\!\T.Sl., serisinden 01 \11'.Z ıu:ı • 56 J 
•nı:nr.nının tama.mı ve:-'J.celttlr ı----· 

L~~~---------.--------------------

Alma n a!.:, .. rlı ı l 

General 
Tojo 

Pasitiğe ait 
meselelerin 

halli için 

Ruzvelte bir 
• 

mesaı 

gönderdi 

OVYET TEBLiGi 
Cephelerde 

Şictaetlı 
çarpışmal.ar 

oluyor 
---<>--

Hava 
kuvvetleri 
Bir cok mühimmat 

tahrip etti 

Bluner'ın 
Sibirya 
ordulc.rı 

Tayyarelerle Mosko
vaya sevkedildi 

~loı.Jrnva, ti (A.A .) 

Sovyet sabah tebliği: 
6 Son r in, 

-GeceleJ lıı, lııtı!laı ınre; bUllin c p 
hclerdc d ü.,man ln. ç rp. mışlardır. 

M()!Okuva , G (ı\ .A ,) - Öğle ü3eri 
neşredilen s~vyct tcblıği: 

General Tojo l 5 Sontcşrin gecesi kıtnlutrmız bU 
• , tun cephclcnlc düşmanla çarpışmqı 

:\ cııyork, ı, (A.A .) - Jnııonynd:ııı !ardır. 

ıııeınuriyeli ıııalı-;usa ilt· gelen Kıı 1 Mu l<o~· . 6 (A.A.) - Sov~ et t b 
nısunun ·\':ışiııgloıı:ı Pasifike ait 1 ~i zeylinde. ıtus ha\'a ku\-vetıcrin 
ıııc~clclcri ıı h:ı ll i için imıınrııtoı· " nrp cephesinde 4 ? ont şrin ı;ünU -ı 
lar:ıfıncl.m l:t'i\ ip cdilınış lıir foı · Alman hUcum n.rat'l", piyad efradı 

rırnlii, gcnc ı al Tojotlnıı Huzvellc hı. 'ıc ml\hlmmııt nakleden 200 kamyon, 
tnhcn bir ıııesııj \ 'C i hlilı'.ifın dostanı' 100 k dar fu~n, 5 s:ılıra topu \'esaire 
~~l l nrl :ı halli .için leklirlcr ı;ctirıligı j tahrip ettl(;"i söylenmektedir So\'yet 
sorlc ıı ıııekle ıl ı r. 1 kıt:ılnrı, tıılcri~n 2 dllşmruı piyade 

(Devamı Sa. i "i< 2 de) (Dcı•am1 89 J, sfı. 6°da J 

Basın kongresi 
Dün mesaisini bitirdi, yeni idare 

heyetini seçerek daöıldı 
.\nk:ım, ı; ( ı\ .A.) - T Urk Ba· ! Gezsa. Cemal Alıı:. 

sın Birlı:;i umumi kongırrsi bugün a. \lccdl Sayman, 
mesaisine son veı irken birlik u. Nevzat Güven, 

Ziyad Ebuz.zı Milınklpler: Hasan H.e,.it Tan 
Sabri Kıysuğ, kul, Burha.n Felek, Peyami Sa.fa 

( De-uam1 .~Ct lı ,.,ii • . 4] d<!) 
muıni mer?{ez heyet i ve azalıkları- YUksek Haysiyet divanı asli R· 

na nııağıda.ki zevatı sc<'miı;Hr: Z!>lrklnrı · Asım Us. Hliı:ıeyin Cahil 
I!cLc; : Falih Rıfkı A tay, Yalçın. J.'or it CC'lal Gıivcn. R<.• • 
A1.alar: Necmettin Sadak, Ah · Nuri Gii ltekin, 'l.iynedd'n Knra.rı, 

met ŞUkrü F..smer. Abidin Da ver, Nurettin Aı tnm 
Keraml Kurtb::ıy. Cavit Oral, Na. Haysiyet divanı yedek nımlarık· ı 
şit Hnkkr Uluğ, K emal Turan, E- l:ırı: , Himtaz Fnik 1' C'nik, Hikmet 
tem hzcl Benk'e. Tura. Ali l!ızn Gürsoy, Kı:dduııi 

Merkez heyeti yedek nzııltklan · Tecer. Rurhnn Cnhlt, Hif t Yücel. 
Zekeriya Sertel, İbrahim Alftet tl:ı Samih Tiryukioğhı. 

FiNLE~ 
Yeni mevkiler 

ışgai etiz 
lkrllıı , (A.A. ) 1).N.B. nJ , 

Bir kaç güne kadar 

smın askeri b'J' ka.)'nııktan öğren 

1 
diğine göre Onega göli.i ile. T..ado 

' ga ~ölü araı,ındaki Aunas çevr e 
\ 1 ni.n bUyük b1r kesinu Fin kıllan t ............................................................................ 

KAFES A . KASI 
:-;'iyazi Ahmctl'ln nakledeceği bu romnn tarih olınuş y:ılnti m:ızlııın 

masala benzeyen l:ıir afik macemsını veriyor. Bir masal l<nd=tr .n nılmıyn 
cnlt, fakat bUtUn sa!hnları hakiki vnlmlnrıı da.} anmaktatlır. F. 1(1 t tRn 
bul nnsıldı, o vakıl nnıııl sevişirlerdi?. HUtUn bunları. c!lzıl> bır mc\ z ı 
çerçevesi içinde bulacaksınız. 

· soanyol Dansözü 

rafından bir müdde<ttenberi işga 
edilmesi Uzcrine şimdi 1'1n ol'du.s 
bu çevre<len hareket ederek f$im 
iı>.tikamctlnde devamlı hucumln 
ynııma.ktadrr. 

Simdlki askeıi dunun doln) ısıl 
i~"111 edilen veılerin ismini bıldır 
mek na.diren. kabil olabilmcktedıı . 
=-:etekim, rereyan etınekte olnn m 
h'm harekatta blr merhalenin so-
nunu teşkil oden Paatene'nin bi 
kn..c gün evvel wpt.ı bildnileme • 
mlşti. Son muharebelerde, cihet ta 
~ini güç olan bir arazide bir Sov 

~~tıt~c bıri hUr dörtte üçü köle mi.ş olduğu gibi halihazırda bil· .atmaktadır. . . 
\!:.>~ en mürekkep olan bir 1 rük Brita.nyanın ve Biık~ik A · Aynı rn.ıı:hfiller, Lıtvi~ofun uzak 
b ba;- Anıerika rnilletiıtin nor • merıkanm da müttefikidir,,. !!a.rk ve Habeşistan hüdiseleri es -

~ U-qı~lının lemin ed'lcmiycccğ= 1 " Almanlar. Sovyct ı"C'jim;nin nnsı~da oynadığı rolU bclıı ~7kte 
.,,.~ıtte g bı 1ngil teı:_e, Ruslarn. I istikrarsız olduğunu hcsab:ı ~at· v~ sıra.set sahnesinden çekilişın i~ 

rıı'4111Qc 1111.!h vermege ve bunu mışlardır B undan baqkıı ıhtılal b•lhassa Alman -- Rus nnı~,mru..-

Vakıtta en seçme zabıta romanlarını nllUın Ur. takıb etl4,'%ıl.z. H. 
MUnlr'ln lngfll7.ceden tercüme ettiği bu roman, bir lspanyol kızmııı basit 
hlr maceruı fiolil, ..._.... -. lsadar korkunç . .., ıaaalı " 14lrUkley1cl 
vakala.r bılıltack ..,.... ... Mr .... ı il p-. 

ret taburu blr çevirme b&rcke.'tile 
bir Fin tümeninhı kurmay heyeti· 
:ıe karşı bir baskın hücumu yap• 
mışt.ır. Kurmay karargfiln ~ırat 
le mUda!u tertibatı almıt ve,..._ 
oede ....._.. tlıbanı kac;mM • • 

' ~ ;'a~nağn mecbur olduğu- ~leyhtarı 0 hareketler olrı..bileceği ·. : na mu~~~ir. o1!1'asmdan don!Yl ile-
bitiyor . ., (Devamı Sa. J1 sii. 1 de) ri geldiğinı ıliı.ve etmektedır. 

• 

nmda kal&raJı: h&roklt 8llha8ınd 
yO& ~re bll'lılanJŞtır . 



VA KIT 

~ •Lt,· ~ ~~ f 1 Fransada 
ıcarın en -ıc l(lD rQil! 1 Bolşevizme 

. • • • -~-. y ., 1 ...... ~'J;:-: 

4$K V'E lz 111l/1B p~,~~,~~1-~~'~ITTa~eı .. 

rlste, Sevr sokağında, mütevazi 
c' de, yetmiş iki ya§Ulda bir 

ölllm d~eğindcydl. Son nefes· 
1 aldığı sırada: 
Yarabbi!., Bu ne yavaş can ve· 

- diye lnledL 
öl<:n kadm, vakWe, lmpa.rator

kralları huzurund!ı diz çöktüren 
~ur Madam Reka.mye idi. 
;tmcU onun bu basit odada, bu aıe· 

karyolada yattığına. bakmayın .. 
J. Rl§ar ismindeki mlldekkik, o
vaktile oturduğu Monblan klı,.'18.· 

i §Öyle tasvir ediyor: 
~ye ktı,ıınml, Şose Dwıtende· 

Parlsln kibar Alemine, -1)'lUlllerl· 
;ecnebi mlsnflrlott, burası, -bötün 
illllğlnc rağmen- J>f'l< dar gellyor

Gecclerl blr çolt fenerler, av1u)U, 
ildliz ~bi aydınlattırdı. Türk halr 

pe ôrtillmü.5 dııt mc. rdlvenlerdoo i· 
'7e girmezden O\"Vel, büçeOO etra· 
,_ ba.ktıb'1Ill'Z \ukit, nadlde ç~eh-
ft IAtır l1tr koruluk görürdılııU7 .... 

1 '8n daire, nurlar içinde pırıl pml 
,,_, dıınırdu. Madam Rekamye, 
~ ml!mfirle~: ''Yatak odamı 
ııınek fstemeı: mlslnlz~ .. cUye sorar, 
liUa kohınu verirdi. Rlrllkte ,airane 
~e geçlllrdL tşte, baş tarafı du· 
ıa dayanmıı olan o ~bur yatak 
19daydı. Blr mfü;lln bulutu, bir be-

buhar. Esld tl8tt'lbla yapı1mtıj olan 
rıoıa. bronz madenlerin ııtlslenmlır 
'!"atağın ucunda, iki basıunnk .• Se-
111Umlu !ki ıamdnn., Aısart Atitav 

r.ı:roJar., l:'atağm kenarmdaıt 

~ perdeler, gü:ıel lnhlnalarlıı 

jllardı ... 
• ... * 

~am Reke.myc, bu saltanata ba· 

fan mı, tcvıırUs etmişti? Hayır I 
babası M. Bcrnar, taşrada Aciz 

:noterdl. Zckt'lca da. parlak defildl. 
rağmen, bir glln kendisinin Pa· 

nakJcdllellğ'I ve maliye tahsil n:ıe
l'U olduğu görllldll, Madıım Berner, 

ı guzsı bir kadındı. şayialara na· 
, kocasının bu terfline aevl§tiğl 
lon sebep o1m~tu. 
lk .ismi JUlyet olan mll!takbel 

mye, cvvclO. taşrada halasının 

de bUyüdU; sonra. kendisini Llyon 
lflndc blr manastıra koydular. KU· 

Jülyct burada tahsilini tltirdlk· 
sonra, Parise, bab:ısmm mevki 
b!, zcngı:ı mlsafırlerle kayn8.§an 

pe döndU ve orada, kendisinden ~ 
bUyUk oıan bir adamla tanıştı: 

~amye. 

u zat, Lıyonlu bir ııapkacmm oğ 
n zcnginlcımiş, banka sahibi ol· 

tu. Kızı örür görmez istedi ve bu 
aç derhal rc.sml:,•et kesbctti. 
•>aom en enteresan tara!ı ııudur· 
dam ncrnarla Mösyıs Rekamye, 
yl sevi mlşler, bu JUlyet ele, on· 
gayri rtıc~ru münasebetlerinin 
uıu lmış. 

n'< r, kızını kendi muhteşem ha· 
ıc;;inc, evlenme tarikiyle istemiş 

sbebl gayet geniş olan Ma.Cam 
ıınar da. bllo bile bu 00.ba-kız izdi· 

razı olmuş .. 
o ... * 

, böylece, mUtem:ı.diyen değişen 
rler ortasmdıı., Parisln dillere dcs· 
olan gllzcl kadını, ltrallnrm, impn 
hrın, unglnlerln \"C sanatkO.rln· 

mnbudcaı olarak ynpdı. Gayet bo.· 

Adeta e.!ld Yunan tarzında glyi· 
ldL Boynuna kUçUk bir atkı atmak 

ydi. Kala~lılt yilr!ere, yarı çıp· 
denece!< şeldlde gider, hususi mec 

"Ht'Vvıı. elb!seslle,. dnnscder 
Dlrektuar azasından lkrre'in e

l al raksını gören Madam dö 
1: 

On.ın kollarından dnhn. 1)1 dans 
kol yoktur!., demı,tı. 

r gün blr İngiliz, §U habraamı 
ttı: 

Halk, ccmıet lulığındakl Madam 
kanıye'yl ıstıkliyarak dıpn çı· 

ı.,. 

kefhur "Lcs Tro!s Grlces., heyke 
deki kAdmlardan b!rl, Madam Re· 
~ye'dlr. Napolyonun ressamı David 
-diğer bir çok ressamlar gibi-

• VakUyle ıatrl i\zam, Musanm 
,._sının, ulviyetine mebni -teşbilı 

tiyle- buluUara gömUIU olduğu· 
'l'ank'ta yazmqtı, ŞJmdi bir alay 

IGrllcWerin, bombnlıırlyle bulu Uarı 
Ylll edeceklerini bilseydi te~biliin' 
ıtftırir, Zchranm daha yükselt bir 
"1• gömUıa Olduğunu söylerdi. 
• T eccdelUt Te temessül ile vUcut. 
--.a ,_.. ı..- ricutıaruı ka
alduğu sah1h l8e ya dllny:ınm bu. 

ilktı heyeU !çtimeıyes1 10 ı:ene ev
ikinin bUsbUtlln yabancısıdır, ya. 
& ruh vardır. 

Madam Rekamyenln bayat1 
.----.--- - ıwwwı 1-2 ..... 

' 

1 girdlJ."t~ sonra, insanları, lmrşım<h\ 
Yazan: 

hoyec:ınl:ı.r iclndo buldum. Her görlin· 'Jli1Jat7 İ ,,4 11.. ,_.,. A 1- düğüm yerde ~erı.retin gilre111ğo 
...., ..?'llır,ı.c;.ı. lınn;ı olan ııc:ılnc, zaafmn. şahit ol· 

dıını. Dlr !}Ok nıhJArın karşımda. tlt· 
rcdll;rlnl, aıtl• yeı..tle eridiğini fnrket

onun tablosunu yaplllJ!ltır ve bu eser, tim. l\nlblerin sarsıldığın ı, 1mparat-0r 
Luvr'dadır, lann hUrmclo mecbur ka1dığmı, ı;cne-

*:t-* raller ln eğildiğini, en derin befcri h is· 
Napolyon Bonapart, Madam Re· ıerln aılzelerc kar"ı oldugı.ı gibi ha.na 

kamycyc "Dam dö Palc,, Unvanını ıau,,1 da coştugunu gördüm. Fakat 
\"ermek iste~U; fakat gilzıel ve bunlann hiç biri b<ınl z.ebon edemedi. 
ı!Ulğrur kadın, cllktatörlln bu tekl.tfinl lllç bir ,-ııklt metanetimi kPJ bet.me
kabul ctıncmlştlr. Birinci imparator· dlm. Dalrua kendi ine tapmıl:ın bir 
lukta.kl mali ıslahat esnas!llda, Re· ,·ücut ha1indc kaldım. l'nkat, rııhn· 
kamye bankaSI 1flft.s ederek, JU!yct O IDWl prensi! 5enl görtlnC(', bir mabude 
muhtescm hayattan \"0 ~""'"mft''e mcc· 

• .. ...,..,,, "'6 iken bir ruh oldtınL .Se\'rn, tapınan 
b'.ır kalmL:ıtır. 

·~* 
Kısa bir zııman, lsvtçrcde otnrdu va 

orada en bUytık maoorasını Ya.§adı: 

bir ruh., Bana tnpmırlarkcn, ben ta· 
pınnııığa başladım; '\O bu, bana. a,,kın 

en 3 üksek mertebesi oldu. Sen, güz.el· 
llğlruln lıütiin :ınferlerlnl taclaııilıran 

bir muh.abbct ti~lsin! Ebedi aı:kı· 
mm ilk \'C son mihnıbı olduğuna. iti· 
mat et \'O nıhumun hc)·ec:ınlarlle t:r 
lemL,, hknın 3n larilo çerı;evelemlş 

olduğum bıı~lerlnıl muhabbetle r;ıcvk· 

lendir!,, 

llolşeviznıe knrşı h arbeden Franstz 

fı~~: ~~~~:~ n~~~;:n ~a~ı':n~=~~~n:.t1ya 
sub:ıyla.r ı;rupunun Brinon tar:ıfın
dun Almanyadan getirilen ihtiram 
Ye b:ı#lıhk mesajına ce\"abcn ezcüm. 
le demiştir ki: 

Bana hitap eden sadakat mesajı
nız beni hem asker, hem devlel re· 
ı~i sıfatile derin surette mütelı:ıssi.s 
elti.Gelecek savnşlnrınız arifesinde 
askeri şerefimizi kurtarmak vaz.ife· 
sinin kısmen uhdenizde olduğunu 
bilmekle bahtiyarım. \'c bunu unut. 
mamanın isterim . .Bugün memlc 
kelim izin, s:ıhip olıluğu ıııcziyelle • 
re k:m;ı itimadını iade elmckten 
daha büyük bir vazife belki yoklur. 
Almaııyan ın ldarc:;iııi ele alarnk 
cl!nyamn şükranına hak knzandığı 
hu cidale iştirak etmek surclilc blı. 
den bolşevizm tehlikesini uzak!~· 
tırrnış olacaksı nız. Bu suretle hem 
memleketleri korumuş hem de bn· 
rı; içinde Avrupa ümidini kurlar • 
mış oluyorsunuz. 

Parls, 6 (A.A.) - Almanynyn 
yaptığı bir seyahatten avdcl eden 
işgal altındaki topraklar umumi 
murahhası Fransa scfirl De Brinon 
matbuat mümcsSillerine beyanatta 
bulunarak Almanyaya yaptığı so • 
yahatin resmi mahiyette olmadığr

Prusya prensi Ogüst'lc hayatında ilk 
ve son defa sevişti. Hattıı., kocasına 

mektup yazıp boşanmak, prense var· 
mak istediyse de, ihtiyar Rekamyc, 
bUyUk blr siyasetle iş~ idare ederek 
tn!Akm ve yeni lzdlvacın · önUnc gcçU. 
Bu ııırnda, JUlyet -z.aru.anm modam: 
mucibince,- belki de intihar C<kcekU. 
Fakat, arkada§! Madam dö Stael bu 
toşebbUsUne mani oldu. 

J'ÜLYET nı, bu seyahat esnnsmdn · hiçbir 

Yirmi yedi yaamd& ve pek yakl§ıklı 
olan Prens OgUst'Un ll§kını ve bunun 
Hekamyedeki k&rfllığnu göstermek 
için, blrblrlerino yazdıkları mektup
lardan birer parça alıyoruz: 

•:ıı.* 
Ey ruhumun mabud~l! ~iğe gir

diğim zamandoııdanborl, önllmde bir 
bil.}iik mUletln muht-O;tem tac \ 'C tahtı 

vardı. Bu, biltlin moveudlyetlınl ken· 
d ine Ç<!klyordu. Sc.nl görılükt .. n ııonra, 
lnı r;a) cm, to51rlnl lmybcttt, ŞlmdJ, 
guzUmdo tacın p:ırlııklrğı, 1>altanatm 
C07ibeal yok. Bir ltCD \1ll'Sm ! BlltUn 
hayatımı lılare eden kuvvet, aenln IA· 
tlf mevcudlyctindJr! Tabiatın mucize 
J&ratan kudreti Bl!lll'lam bUrünmüş 
itikatlara ııanlmı:t olan eeattr perflo
rlae vtıaat v ermek için llf'.nl yaratlDlıt

G tirellfk ll4he5.I l"enüs, bir hayaldir. 
·en, onun haldldsialn! Sevgi hislerin· 

den yanı.tılmr,, olan busclcrlml kabul 
eı. Kanımla. tm~"lladığım nısk mukal-'c 
lemlzl unutma, ey 1.-alblmln güzel kra· 
llçesf.,,. 

OGtlST 

Oi'inlünılln prensl! l\laııastır hııyn· 

tından çıktıktan, <~mlyct hayatnıa 

tstanbulun imar planı Eminö· 
nü meydao;nr açarak Yenicamii 
ıbütün gfu;elliği ile meydana çı
kardıkt~n sonra şimdi de bey -
nelmilel bir şöhreti olan Mısır 
çarşısını el yüzüne çıkacak hale 
sokuyor. 

Aylardan beri Mısırçarşısmm 
kederli, ölgün bir hali vardı: Ba 
ba.'3ından aldığı dükkanında ye
tişip, ihtiyarlayan ve dükkanını 
oğluna devre r,~hşan eski sakin 
leri qözleri yaşlı olarak çarşıyı 
terk ediyorlardı. 
~1ısm-.arşısmm yorgancıları. 

dbşem.ecileri ve bilhassa baharat 
çıları ile ayn bir hususiyeti var 
dr. 

Daha kapısından içeri gireı· · 
ken Mısır~r§ısı hende, tamamen 
garbe dönmüş bir şehirde şarkın 
orljijp.litesinden kurtulamıyan 
ve kurtulmak istemiyen bir kö
şe tesiri bırakırdı. 

Bug;!n dağılan Mısırçarşısmın 
en büyük hususiv(!ti içinde bir 
şark havasının esmesini temin 
eden muhakkak ki en ziyade ba· 
haratçılardı .. 

!-. lrsırçarşısının beynelmilel 
bir şöhrete ı:~ip olmasına sebep 
de içindeki baharatc:ılardtr. Ni·· 
tekim halk dilinde de !\1ısm:ar· 
şısı baharntc:ıl:ırı ile meşhurdur. 

Bin Yilz elli altı tarihinde in
.şa edilmiş olan Mısırçnrşısı ev. 
vela zahire borsalığr yapmıştır. 
O 7.a.man yağ, pirinç, şeker. hu
bubat gibi gıd.;ı. maddeleri asma 
~tındn., bir k1snn zahire ve ba· 
harat da Mısırçarşıc;mda satılır
dı.. Fakat zamn.nla, zahıre bor
oı:ı.sı yavaş yavaş Mı ... ırçarşısın· 
dan çekilmi~ ve yalnız baharat· 
çılar Mısırçarşısma hakim 1)1 -
muştur, 

Bu şek.ilde şöhreti daima b.;ı.
harntçıhk ile yan ynna giden 
Mrsırça.rş.ısı buglin de ham.biden 
kurtulmak iç.in belediye tarafın 
dan ir?gal olundu?.:u sırad~ yine 
ayni şöhretini muhafaza ediyor. 
Eğer Mısırçarşısının bir hususi 
yeti. cazip ve orijinalitesi varsa 
bu da ancak b:ıharat,c.ılarla k~ 
imdir. Memlekete gelen turist 
Mısırçarşısını soruyor. Fakat 
çarşıda yorgancryı, döşemeciyi. 

*.Y.* 
Madam Rekamyen!n, bu ~kı, Na· 

polyonun mag-ıt\btyeti sırala.rına rast· 
l:ı.dtğı için, onu \•atan dllşmanlarile 

dostluk tesls ctU diye lekelediler. 
Fransız bor.gunwıdan sonra, güzel 
kadının evl, cidden. tsnmmrı;ı dlişman· 
larm uğrağı olmuştu. Onun için, arey
hlndeki dU~anlıklar bllyUdU. 

Kocası, bin bir mll§kUl!Ua, onu, 
prensle olan mUnasebctlndcn vnz;c· 
çirdi. Madam Rekamye, ışalr Şatobri· 
yanla scvl.§mcsllc de mc§hurdur. Bu 
Frıı.nsız edibi, onun gözya§lan arasın· 
da. öldll .. 

İhtiyar yaşında bile, bu emaalsiz 
kadın, erkekleri, kendine meftun edi· 
y(lrdu, Zamanının r;alrlcrlnden biri: 

müzakerede bulunmadığını fakat 
Sir Abetz va.sıtasile Von Ribentrop 
tarafından vukubulan husust bir da 
vetin neticesi olduğunu söylemiş .. 
tir 

De Brinon bol§e'\izme karşı h& • 
zrrlanan "Fransız lejyonumm t.a • 
lim kampına yaptığı ziyareti anlat. 
mıştır. 

Kampta sefire lejyonlann Mare
şal P~tene sadaka.Uerini bildiren 
bir mesaj tevdi cdilmi.stir . 

De Bdnon netice olarak §Öyle de .. 
nüştlr: 

"Fraruıa. kendisine 18.yrlc bir rol 
oynrya.biH.r ve nüfuz sahibi olabilir. 
Bunun için de her 30yden evvel Av
rupa medeniyetini bol§evizmin yı. 
kICI istil.lism<lan kurtarmak için Al
ıran ordusunun ve nasyonal-sosya. 
lizmin sarfettlklcri gayretin mi -

- Eğer <>nu gençken görseydim hn.· na.smı ve kıymetini takdir etmesi 
Um ne olacaktı, yambbl .. - demi§tir. taznndrr.'' • 

*** 
Madam Rckanıyc, ömrllnUn son 

gllnlerini, yukarda svyledlğLmlz gibi, 
mütevazi b!r cvdo ve kimseye görlln· 
medcn gcçlnnL5tir. Son sözleri şu ol· 
muştur: 

- Yarabbi! Bu ne ynvaa can veriş. 

NİYAZİ AHMET 

BDY'O' R PO?ITAI 

M1sırçarşısı 

AHARA 
bakkalı deftil, doğrudan doğruya 
bahar~tçıy1 arayor. İşte bu se -
bep!edir ki Mısırçarşısı tama • 
men boşatıldığı hıı.lde yalnız on 
yedi baharatçının Mısırçarşısm
da kalmasına müsaade edilmiş -
tir. 

Bahar~tçılık ba.~lı başına bir 
Ti.irk sanatıdır. Baharatçılar ıbu 
babadan kalma Türk ~nnatinin 
konmmnsı i ç i n .Qahiliye 
Vekaletine miiraca.at etmişler ve 
bu teşebbüs sonunda uktar namı 
altında sarate devam imkanım 
bulmuşlardır. 

Bahar~tcılık hakikaten oriji • 
nal ve kendine ha.'3 hususiyetleri 
olan bir meslektir. Evvelden Mı 
sırçar§ısı baştan başa bah:ırat • 
çılarla. dolu idi, o .;amanın baha 
ratGıl-2.rı muhakkak ki bugünkü· 
lerden farklıdır, çiinkü devir o 
devir değildir,. Evvelden Mısır
çarşısı bütün tstnnbulun hatta 
Anadolunun doktorluğunu ecza· 
cılığını yapardı. Abdülhamit ?.a 
maııına kadar hastalarına Allah 
t~n şifa dileyenler müslüman 
knllarmm yapacağı tertiplerden 
d.ı medet umara.k Mısırçarşısma 
koşarlardı. 

Uğradığı menhus verem ille· 
tir.den kurtulmak i"teyerı zaval · 
1ılar, hayatlarına sa~et getire· 
~k yavruyu temin için çırpınan 
kısır kadınlar. hatalarım:ı mah
sullerini def etme!~ isteyen taze · 
ter, vaktin<lcn evvel çökmü;ı, 
enç ihtiyarlar. dertlerine deva 
bulac~k tertipleıi hazırlamaları 
için baharatçılara müracaat e· 
derler, dert yanarlar, hikayei hal 
lederler türlü macunlar, otlar, 
kökler al ·rlardı. 

Bu vaziyet Abdülhamit zruna
nma lmdar böyle devam etti, o 
kadar ki sarayın bntan ilaçları 
da Yenicamide yapılırdı .• 

Fakat Abdülhamit zamanında 

Drahminin kıymeti 
düşürülmüyor 

Roma, fJ ( A ... t .) - Atinıı lıükıi • 
meli larofınrlruı neşredilen resmi bir 
tebliğde, drahminin J.:ıymcli düşü· 
rülcceği haberi tekzip eılilmck1c ve 
kasda ınnknın haberlere inanılma 
ması tavsiye olunmaktadır. 

IJenilenirkeri 

ÇILA 
Sıhhiye müdürü Mısırça.I"§ISı es
nafına musallat oldu. O kadar ki 
1335 şenesinde iş mahkemeyo in 
tikal etti. O sene 43 kişiden iba· 
ret bulunan dükkan sahiplerine 
mütatallib damgası vuruldu. Bn 
haratcılarm mahkemesine o za· 
man asliye birinci ceza. mahke
mesinde bakıldı •• 
Mısırçarşısrnm en eski baıha -

ratçısı Bay İsmail Hakkı bu da
vayı §U şekilde anlatıyor: 

- 43 kişiden i~rettik.. Za· 
manm asliye birinci ceza mahke 
mesi reisi Sabri Bey hepimizi te 
ker teker dinledi. Sonra arkadaş 
!ar bana vektuet verdiler. Kanu
ni müdafaalarını yaptım., Müd
clciumumi bizi tertip yapmak, 
ilaç y~pnıak, hatta ~e yaz • 
makla itham etti Biz de türe
me, hüdai nabit · olmadığnnm. 
doktorluğa, eczacılığa yelt.enme· 
diğimizi, nihayet sanatim:izin 
görgü ve bilgiden ibaret olduğu 
nu ve bilgi dışında hiç bir iş yap 
ma.dığı:mw anlattık.. Dertlimizi 
dinlctebilmiştik. Bi.itün arkada.'.'J· 
lar beract ettik. Fakat artık f{)in 
büyle gitmiyeıceğini anlamıştık. 
Zamanın Sıhhiye nezaretine mü 
racaa.t ederek hepimiz ayrı ayrı 
birer drogist ruhsatiyesi aldık. 
Dükkaru~ra birer eczacı müdü
rü me.a'ulü tayin ettik. Som~ 
dükkanlarımızd.a bir toksin def~ 
teri tutn:.ağ-a başladık. Bu~n 
ceza depolarının kanuni vaziye • 
ti ne ise bizim de odur .. Sıhhiye 
Vekfdetine merbut ve kanuni 
kontrolü kabul etmiş bulunuyo. 
ruz .. 
Kırk sene evvel ba:basmdan al 

dığı sanatiyle, ~ırlık bir baha -
ratçr ailenin ve bütün baharat • 
czlarm en eski en şayanı dikkat 
siması olan Bay lsmail Hakkı i· 
le konuşmağa başladrk. 
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35,000 Talebe 
Hava Kurumuna 

iza oldu 
Tür.k hava kurumu İstanbul Şll • 

nesi sehirde me,·cul bütün mektep· 
;eı-dcki h:ı\'acılık teşekküllerini bu 
sene daha esaslı bir şc!.ildc tnkvi· 
yeye karar \'ermiş ''c faaliyete ı;cc 
ıniş bulunmaktadır. Bu mühim mem 
lci>el işinde değerli ve .} url sever 
öğretmenlerin )iiksck müzaheretlc· 
rinden btifode eden kurum daha 
şimdiden otuz beş bini mütl!C:l\'iZ 
yavruyu ıcşkillıtı arasına olmıştır. 

Bu )avrular için izluıı· edilen ı.n• 

rif lııl\'acılık karneleri kurumun bü 
tün şubelerine gönc\erilrnlş, şube. 
le:- bunları mekteplere tevzi etme· 
ğc başlamışlardır. Su surclle şehir 

mekteplerinde kurum tcşkillltınıı 
unlıll olınıyıın talebe lmlmıyacak . 
lır. 

Bundan haşko l-;t~ııbul rahrika 
,.e müe~scsrlcrindc çalışan cömert 

işçilerden mürekkep muhtelif 
lar kurumun İstanbul şube~ 
rnca::ıUa en önde gelen bir ,..~ 
teUtkki ellikleri havacılık~~ 1". 
1.1 biran evvel lahakkuku fçİ' 
lıcden ''azifeyi ifaya hazır JJllP;.I 
.arını söylemek surelilc b~ 
rini izhar eylemişlerdir • • ...il 
ınrzkür müessese ve fabrlkaJP:. 
lışnn bu değerli \•atandaşla~~ 
cılık menuu üzerinde 11111 J!.. 
konferanslar verdirmektedir~ 
mun münhasıran işci yurtl~·;c.:, 
müte~ekkil on binlerce ya~, 
;r:ısı vardır. Bu konfcransJ11r -,_• 
1crlle sinemalar a da teşmil ~ 
t•ck, fstanbuldald bfltün yıl~ 
rın hu milli davamızın ~....il' 
na karşı gösterdikleri lilpııP" 
knnın daha ziyade takvi)·eslıı' 
şılııcaktır. ....../ 

Osmanh Bankasındaki cinayet 
Balıkewlr, - Doktor Sa1Ahatt1n Çe· dir. Sallbattin ÇeUuoyun k-' 

tinsoy ne Osmanlı Bankası mlldür ğt tabancadan çıkan Jturtııı* 
vekill Nlyazl Bakioğlu arasında, ban· duğıı idd.iaaı ileri sUr!Hroıektedl'• 
ka 1çindo bir boğu§ma olduğıınu ve Bankacı Niyazi ke!aleUe 
bunun sonunda doktorun !cct bir şe· bırah,lmrştır. Kendir. evveli.il 
kilde öldUğtlnU blld1rmi§tim. otomobille temire gitınl§tlr. 

Buna Rit tahkikat dcvRm etmekte· Tahkikat dertnle,tırn.mekt;ıeellt 

Alman 
kadınları 

Rusyada ön safta 
harbediyorlar 

T,ondra, 6 ( A .t1,.) - Amerika gs. 
zcteleı-i muhabir i olup Rusyadan 
dönen Erstcine Cald>ell, Rusyada 
ön ~afla Alman kadınlarının harp 
ettiklerini söylemiştir. Bir il.us za· 
hiti, Alman kadınları tarafından 
ırnllanılan iki tnnk. müsadere etlil · 
eliğin i anlatmıştır. Bu kadınlar, ım· 
!erin hayranı olduklarını ve kentli. 
si için ham etmek üzere ondan mii
sootle aldıklarını söylemi~lerdir. 

Singapura 
,Yeniden İngiliz takviye 

kıtaları çıkaTıldı 
Singopur, 6 ( A.A.) - Şimdiye kıı· 

tlar İngiltcredon Singapura gönde 
rilen en büyük kafile ile bUNlya ge
len büyük bir takviye birllAi ba 
sab:ıh salimen Singapurda karaya 
çıkmışlır. 

- Ne z.ama.ndanıberi bah arat
c;ılık1a uğraşıyorsunuz? 

Diye sordum. Eski çok eski 
bir maziyi arıyorml.1§ gibi göz · 
!eri daldı. Yaşrnm ilerlemiş ol • 
ma.'3ma rağmen vikud ü ve bil·' 
hassa kafası, hfı.fızası fevkalade 
sağlamdı. Zeka fışkıran çini ma 
vi g<4lerini üzerime dikti : 

- Bu san.ate b:m kırk sene ev 
vel başladım, dedi. Bal>am kırk 1 
sene evvel işini :bana devretti. O 
da ayni işi büyük babamdan mi 
ras olarak almış, Şöyle bir hc--ap 
Ianırsa bizim aile bir ~·urdan 
fazla bir .za.ıruından beri bu sa -
natin içinde yuvarlanıp gidiyor. 

Küçücük dükkanın bir köşesi
ne sr.kxştınlmış küçücük bir ka
napenin kenarına ilişmi~ konu · 
şuyorduk.. Başımın üzerinde 
kat kat yükselen kutular 
~unda birbirine sokulmuş yüz 
!erce bfiyük sandıklar, çuvallar 
ve bütün bunlar yetişmiyonnu!j 
gibi tavana cakılı çi'vilerden de 
daha bin türlü eşya sallanıyor, 
tezgahın bir tarafında da nalm, 

1 fırça, b:ı.lmwnu, sünger taşı ve • 
daha bunlara benzer ufak tefek 
yüzler~ <:~it ... 

insan bu kadar kalabalık çe • 

Darülacezede 
ölüm vakası 

E\'Vel.ki gi1ıı Dar1llkeıııed8 .-! 
ulUme ıtebeblyet vakur ~ 
70 ya.~mda bir lhUy&r yed 
ytizünden ölmU§lUr. 

ölen, Halld admda bir ~_ ... 
DarW!oezede .ııaldn Halid, eV"I"'.. 
yine ~arUllce.zede yatıp ~ 
~an ve Hüseyin adında iki Alil 
gaya tutuşnıuı, bu iki aotl' 
bir hayli döğınU§lerdlr. oa,..S 
ela Halide tele l.ıııaılf, blr ..,ı 
da ölmüştür. /. 

Vakaya mUddeiumumllllı 
mU§, Halidln ce.edlni mua 
edllye doktoru Hikmet~ 
ne ruhsat verml§tir. Suçlll ~ 
yakalanarak ba.klarmda t&Id 
lanmı,ştır. 

o 

Bir çocuk ara.,_ 
albnda kaldı 

Taksimde, Sazbderede .~ 
marada. oturan Nailenin IJI" 
şmdaki km Emine, dttn 
hir caddesinden geçerkdlt~ 
şar adında birisinin 
rabanın altında kalmış, ~ • .JI 
yerlerinden yaralanmıftJf; 
çu.kcoı.ğız teda\i altına __ tft, 
suçlu arabacı yakalanın~ 

---~ 
Başı elektrik direjit" 

çarpb 
Yeldeğirmeninde u..

sokağında 11 numarada 
Kemal oğlu 14 yaşınd~ 
adında bir çocuk. evveı.
traınvayın arka taratınd' 
ken ön sahanlıkda ~~ ~ 
ark3da~ına bakma.k .içiO ~' 
mrş, bu sırada başı bi~ ~ 
direğine ~arpmıştır. !~~, 
şmdan ağır surette ya 
nümune hastahanesine 1' 
mı§tır. _.../ 

o 

Telgraflar ha 
Dahiliye Veki.leti 

gizli tutulması ve a "' 
dan başka kimsenin o":;-lll 
icin telgrafların icap e~: 
d~ tı;uhafaza cdilmeei/ 
mıştır. 

şit arasında kendini kaybetmez· Teşekkür 
se bile muhakkak aklını kaybe- ~ 
der. F~kat sevimli muhatabım !;'işli Halkevlndea: "'İ. 
yarım asırlık baharatçı Bay Hak Her .zam.an hayır ltl~ J 
kı ne kendini kaybetmiş ne de mikyasta J.ştirtk eden Jt ~ 1.. 
aklıM. Bilikis hafızası en mun- 1 csscS{'si sahipleri Necip ve ~ ~ 
tazam tutulmuş fihrislerden da- kar kardeşler, Halkcv1nıııe 1_,. ~ ha sa.ğla.nı .. Bir yandan benimle olruUıırdakl yoksul çocutd~ 
konuşurken diğer yandan d;\ yemci< verllmelllni temin ~jl 
müşterilerine bakıyor, kınakına bir ton fasulye teberru e ,. 
mı istediniz?., Derhal yüzlerce, Bu yUkDck .hamlyeU~~ ~ 
.binlerce kutu içinden birini çeki· kend !erine alenen tefeklt~ 
yor, kınakınayı veriyor, çöven --·--------
mi istediler. zırnık mı istediler? c- I ' ldf:: 
Hiç teroddüt etmeden bir diğer c.~re ten secme~ ~ 
kutuyu indirip paketi çıknrıyoı·.1 ~~ 

Bunun SilTinı sordum. Bana F.debsizllk ~ ,ellrl --~ 
benim anlıyacağmı bir lisanla ~ 
şu şekilde anlattı: Bolundu mollalardllllgİ.11 ~ ~ 

- Bizim dükkanın tertibi mü ocza kısmı .relli m.-.., ,. ~ 
rettip k~ına benzer, dedi. Bir '-· 
kere hir kutuyu yanlı.~ bir yere . __,,,,,. ~ 
koydun mu, artık bulmak i.çin Çıkıb mi.\.rcllılla. .....-:.:..~ 

• 'ellliJdlll1 aaatlercc ararsın. 
(Sonu. Yamı) 



~raksız kö~üye 
toprak 

~ .. cf Oümhurrei<;J l 
u SCnelik natak.larmda 

~!ünün top~dınl
"- ni ehemmiyeUI işler 

tııp,... .. ,Ydı. Toprak .. tz koylti· 
~ndınlow;ı türlü, türlii 
~ müliUınzn edilebllir. 
~ o.'nrnk bir lıuJmk me
~ ~ı.r febefc da\·ası gibi 
l\ıllıı llıutnkllndilr. F&bt onu 
\ r bir. hukuk lı i, ne de yal
~ t!rııtf..ıe.rı dUstince ofl\nı~ mii
' tlidi .. ~ . 
~ a...'lf,.lardır insnnlar tor._ 

bfı. esile rneşgııl Qfnıuşlarıhr. 
bı 1.amao.ıar dini itiknUl\l' 
0:..!<1sım in nnlann toı>rnk 
~ıa.snı mani ohnuşt;or. 

~~n 7.arnan Pleıılerin t.op-
)1;.,.,. olnınmnhln ırr bu clü-
• ~"Vlıdelldi. 

bJr l' u h u n ebediyetine 
~ <'emiyet içinde anca.k 
~h t<>prakln bir tutulur
' toprak ahibi ohnn.k 
~ Yren zamanlarda. asil ol
~rettj. Romanın topmk 

~l' Yaııabllmesi için büyük 
,:;,,' c hayat değl~mesine 

"'· 
lıir toprak meselesi ehem· 
ti ınescıe olmuştu. :seznr 

da) tık rejimi t.oıırnk ınese. 
~ıı allaraı, bir iç politika fi:\· 
41ı.1 e 1'oyruuştur. 
~i~Uncu asırda toprak me· 
tıtılıtı UJnııt. da \'ası halinde mü

t eğe bn..c;lanmrs toprak· 
tt 

0
1>1'1lkJnndrrmn işi fulet.u 

~~ ~ lllcflıumunu muhafo#:a 
~rt.ıı. saytlmıshr. Bu 7.a

~ lıtr t edilecek olursa toıl· 
~tt~yet haclmln içinde. 
~~ ~ hayntiylc, refahilc a
.. ~ nu ohmk deJ;ril, müoer. 
~ 'e felsefi bir fikir t>lft· 
~ ta edllmistir. 

~,l't~"Pten ~n·eI 'e S-Onra 
1 ~ l"de toprak tasarrufun. 
~~11.J>dmı~t ır. Büyük am-

1 "-."t ~~.ası muhtelif ~le· 
~' rtibe edilmiştir. Mese
~~ıfa bu teerübeyi yapan 
~~~l'tl~n hlri olarak dikka· 

l<ı ~ lll"akln:ııt ırmak insanları 
~J.ıhakka k~\'llştunnalrtan, 

'~ ha ına ~öz önüne al. 
lrt "ka bir §eydir. Ye o bir 

11dedfr. Ye bu cemiyetin 
\·t ~r\hrn ettiği derecede 
Lı~ ltıUreffehtlr. Ferdin ken-
~ it\ı Yetin 1 inde mesut ede
~ drcu yoktur. 
~ bi~e!ielcsI umumi milli ~ 
~' un uru olarrı.k 1D3113lı· 
_,~lla.leyh biz t-Oprnk ıslaha
L~ ııı. !Sa(Jeee fertleri na7.nri 
~~nun c<lecek na1.ari bir 
ta • trıllli ikt.ısadm kalkın· 

•-..'%·~ıın edc<'ek bir \'a rta te· 
1 

-''11,t l'tıl.. 1 

~0~e lstıh alin artmıw;ı gıı 
!."'~ak böylet>~ milli h:lğlı 

bıı eden bir unsur haline 
~t. tıun mnna.,ı ehemmiyet 

'ıı ı .. 

VAK 1 T 

1 -~· ın; 00 D 00 mJ~IID ~ ~ 11 ~ 00 D }' lqöWp -~ı 
Askerler mlze üsküdar ceza ATALARIN ŞiFAHi TAKViMi 

'-ışlı'- IÇID evinden kaçan A '.f.~y~~;ın;ı:~·u;:e; h:~ıın;..t .. Aı · • R d l b ~tta ... öyler dururuz. Bo itiraf. 
lpsız ecep O ar ozdu- binlerre tecrübeden dof.-mu':'tur. 

Y d 1 C 
rurkeh yakalandı , Zaten o hikmetlerin ana. .. , da, yine 

ar ımseven er emiyeti vatandaşları Bayramın bırinel gUnU ÜııkUdar ce 
1 b1.::lkeı·~ •• i~leree tccriiheclen bo.şJ.-a ne 

Z.'1 evinden kaçmcığa muvaffak olan 

Yardıma Çag..., ırıyor katılden rna.hküm tpsl7. nn.mile maruf J:\luayyen biıdiseler, muayyen "e· 
Reçep dUn Kasımpnşada bir sarrafta bepler, yü7 . .de doksan dokuz aynı 
para 007.dururk<'n yakalanml§tır. nctice~i \'erir. Mü~ahedeler QOJhı. 

}"ardım Seve11/u Crnıiycll htn11/ı11l Merk,e::lndcn: 
Cenıi:vetimi7. k:ı-lır:ını:ın askerlerimize kı lık hl·ılhc lııplnrnııktnçlır. 

Şimdiden bir çok vat:ınd:ışl:ırımıı C'Cıııiyrtiıniıc ynrd;nı rtınişlcrdir. 
Ynrdıml:ır nyni:rnt ınııkbıı7.lnrı nmkııhilinrlc kaz:ı şııbckrırııiz tıırrı• 

rındnn 1ophuııııaktııdır. 

Ceıni~clirnizin T~siın Sıraseı'\jl<'.r Jlrclcn Ter1ıhe:-i lstnnbul Böl. 
Resindeki biiro'ıı ıhı ııynıyat ve para knbııl clmcktooir. 

PATATES VE TAHAN HELVA
Si A DA NARK KON CAK 

Rebeeln kılıksız olmn..'111la rağmen tanık birbiri iı~lüne yı~ldıkça, ta
s:ırrata g'!dcrck yUl<ıwk kısmette Do bii l'ihinlerde bir ta.kon inanı~laru 
lar bozdurnuısını gören Jnzlb:ıt nefer- yol açmt-.tır. ı;u halde ata <;()zleri· 
forl §Uphelcnmiş \•e sorguya çekin~ nln, birer hlknı<'t \ 'e haSiikat kay
dc t1rnri olduğu anlaşılarak yakalrı nağı oloşlarını, bu 7.lhni lnam!;l&nı 
mış, polise teslim etmlşl rdlr. bağln)'abilirtı. Tutalım, ki ~iinlü-

- _ _ _ _ ., ler, fnrketmediler: sonra baslarını, 
• J 

Et meselesi 
Mürakabe komisyonu 

dün de bir karar 
veremedi 

Fiyat murakabe lıomiııyonu, dUn, 
mut.ad toplantılnrmdan birini da.ha 
yapmıştır. Bu toplantıda da komisyon 
et L,.tlyk! meşgul olmuştur. Fakat dUn 
kt1 içlimad:.ı da bu hususta hiç bir kP.· 
rara varılamaml!Jlır. 

KaU knrann pnz:ırtesı gUnkU içti 
mada kaU bir knrnra verilmesi kuv· 
vetlc muhtemeldir. 

Bir kundura mağazası 
ihtikardan bir hafta 

kapatılacak 

ohışlann kaynsma çarpa t'Arp:ı, ~· 
bepler deği,meyince netircnin de 
<le~I mi~·ooeğinl anla.ılıla.r. \ ' er<lik . 
leri hükümlenlekl kntillk bundan· 
rlır. 

1-'a:knt daha bft~ka toe~·lerde de, 
dedelerimizin yine ~k uyanık bir 
ruh ta-:ıdıklannı gösteren şaşmaz. 
l.,dar \'8.r. Mesel8. atnlarm , lfahi 
tak\ lmj bunla.rdan<lır. 

Onlann tal.• imleri bizimkiler ~
bi duvarlara nsrlma:1,dı. Yaprakla
n, hiıf11.alarm cluvarında ıuııhrdı. 
l\lcn;imleri onlar böler, ~ök hiidi· 
selerin11 ağudan nğıza ,.e nesilden 
ne<,lc onlar la! rlar. 

~r.seıa, ka~ ~ümlür ılık, aydın· 
lık bir ha\a lrincle klik ... Sabahla· 
n penbe ~ün~erle uynnı~or, od&-

larnnl7.a 1.enı~in ı ıklann dolduğun\ 
:;örü,yorduk. D~lıır, yam~lar genı 
bir ye._llllk l~inde h:ıhnr gorünü,. 
lerile ~iirlimü~ ı;:ulü) orc:lıı. Fakat 
flüıı an,ızm ~öklr.r alç.aldı. ~ulat 

"-Oldu. ı·e illikler karardı. Renk df 
ı,.ıkla bcsleni)or, Onsuz, eı 
tatlı rf'nkte bHe bir renl17A' donul. 
lıığu ~ziyonıı. 

Cırtte. parl~ bir ıış urdı. l.'ıldn 
lar iri irj kırpısıyorlar, menekı;;f 

renkli buğularla dolmu'i derinlik· 
lerde tam bir senlik ('ali.anıyordu 

Sabah, alM'akaranlıklıır lçinclr 
ıı~·andık. Gün doğmuyor, hal'adı. 

ça1on.a.kta-.r, kükiirt bulut gibi gen 
1:i yakan bir sey du~·ulu)ordu. 

~ihayet yağmur bn5lndı. Sürek
li, hızlı bir ya~ur. Sol.;aklarda ~· 
mur dereleri ak1yor. Oluklardaıt 
ular gt>rgin ktn ; .. ıerle ıçnyor. li 

f ıı k baı. tanbaşs. kapa! ı. r'.kMmihı 
hi~ güneş, aydınlık, J'ariaklık yok
mu~ gibi, kirli bir ~ök bi7.i edlor 

Bir ihtiyarla kooo~urken, bo hal 
ılen ..,jı.i~·et ediyordum. Adamea.ğu 
ı:iilümse<li ve: 

- Tabii dedi: bu~in kasnnnı 
blri. 
Ka~m1 1 ta tak' iminin kı bq 

'ian~rdır. Her y11 bir me\ ·imi itip 
bir ba~ma baban ••J.:a,,.101'' "' 
manı.ar.ısı deği nıJ~·or \e atala.rm 
c.iizleri, hükiimlerl, hikmetleri giM 
tRk\imleri de hiç qŞlllı~or. 

HAK..K..I SU HA GEZGiN 

O ® Karn..,trfunrükte "Yıldız.. kun· O dura mağazası lezga.htarlann • 
......... .._ ~- dan ~1ihal, bir müşteriye yük· 

sek fiyatla lnındura satarken ya 

PIARANIN kalanmış ve dükkan sahibi Yor· 
...... .. gi ile birlikte asliye ikinci ceza 

mahkemesine verilmiştir. 

Lise ve orta okullarda leyli 
ve meccani okuyacak talebeler 

V E Q Ol M Ol N ol M~eme. l\lihalı 25 lira para CC7..asma carptırmak, Yorginin 
haberi olmadığından dolayı ken 

1 
disinin lbcraetine ve yalnız dük-

Q A ~ T 1 r:? ~'. ~::~~~~:;~::::· 
lstanbuldan imtıhana giren
ıer hangi mekteplere verıldi 

ı ra~mrü.kte bir cinayet işlenmiş 
Ahmet Lekesiz adında bir genç, 
İ('ki filemi sonunda ağaheyisinin 
kansı Pakize ile metres oturma· 
ğa başlıyan akralbasından Ra -
ma7.an adında bir genci boğtızı· 
nı bı~ta kesmek suretiyle öl · 

1 diirmüştü. 
Ahmet Lekesiz'in cürmümeş -

hut kanununa göre, ikinci ağır 
ceza mahkemesinde gorülen du· 
nışması dtin t>itirilmiş. 4 sene 
10 gün müddetle hapsine karar 
verilmiştir. Katil genç karardan 
çok sevinmiştir. 

UM ve Ortaoknllam Blma<ıak mec
<'llMlf loyll talef:wo,nln lmtlb4n n~eri 
alAkadar 'ilflyctlel"fl wbllğ rdllmeğe 
1ıra,ıanmı~tı.r. tstW'lhuldan lmıthana 

l:'irlp klll'.nnıın kı7 ve crkf"k talebe
Jı-rdcn lmtlh:ını kıı7.atı.'1.nlı.rm ndbn 

11unlardır: 

HUsnlye Akkıı.ncncık Kandilli kız 
llscsine. Slledn İldlz Kandilli kız ll8e· 
sine, ŞUkrnn Akıru Kand!W kız JIBe.lt· 
ne, MualUi Mert Kandllll kız llııcsine, 
So.b3lı:ıt Uluoçak Kandilli kız llseainc, 
Memnune Şenkal Knndtlll kız lfsc.9ine, 
Yehlzl'r Caymaz Kandilli kız ılsc.tine, 
1',ahriye Aydınlar Kandilli kız llscslne, 
Asiye Varan Kandilli kız lisesine, Hu· 
rlscr Erbap Kandilli kır. lisesine. Sa· 
bilin Başcl lmndllll kız lisesine, ŞUk· 
ran Türkmen kandilli kız lisesine. 
Zekiye Çora K&ndilll kız ll9CSlne • .MU· 

• !it Abdunnh $1ları Blleclk ortaoku· 
T alebeyı yaralayan luna Recep Erdoğdu Hnyd.&rpaşa er 

sabıkalı adliyede 
1 

kek ııscsıne, Ahmet HaJQk G-Oç Hay 

§8 erkek llae8ine, Necdet Konuk Bile 
clk ortaokuluna. Mehmet S&ınan BI 
ledk Ortn okuluna, Naci O.ınııan\a1' 

Bilecik orta.okuluna, Muzatter Yılmaz 
Haydarpaşa erkek 118Cslne, Necdet 
Oçpluk Haydarpa§a erkek li.seelne 
ÖZhan Tucu Haydarp~cın erkek 1Lııet!i 

ne, A . İrfan Özken Bılcclk ortaokulu 
na. ErcUmcnt GUder. Hnydnrpaşa. li 
-ıne, Tevfik Çağ Dllcelk ortaolnıhı· 
na, Nafiz Karabaııtllk Hnyc raşe. tt 

kek li8e1!ine, SUleyrnan Evcı Haydlır 
pa§8 li8c8lne, H . Ali Namlı Haydlır
Pll§& Erkek liMtnne, N. Tevfik A.w 
B!ledk Ortaokuluna, Hlk't('yln özden. 
Bilecik Ortnokutuna, lbrah m &ılı Bit' 
lcdk Ortaokuluna, Nimet Şükran Ot
.cay Kandilli kı7. il.sesin~. N. Selim '1'W" 
gut Bilecik Ortaokulun11 , Tnhlr O.. 
mlrkurt GalataMrny Erkek lisem.., 
Necdet Anık Bilecik Ortaokuluna, Mil' 
bittin Bul Bilecik Ortflokulunıı, ıat

mUe Duvarcı Kandilli kız ll8Csine. 

Tahsil çağındaki 
çocukların sayımı ı,. loıı !:ın de t-Oıımk m~lesini 

~-tıt~';'-k ııı.es~l~i o!a':'k. d~ 
~~ 11 .' f'ttmlı 'e mallı hır cı 
}~ ı~.ır·nı~ı ~klindc rnüt.ıı

il~ınıdır 
HEl2 SEfi 

Evvelki gün, Beşiıdaşta Güler dıırpn.§n erkek lisesine, Nihat Duru· 
sineması önünde, bir nrkada.<:ıı· mıın Haydnrpaşa Erkek ll5e$lne, Tur· 
11I eski bir kin yüzünden 9 yerin han Doğu Bilecik Ortaokuluna, Bekir 
tlen ağır surette yaralıyan Tc· Tekinıılp Haydnrpn.§a erkek ll&eslne. 
kin adındaki genç dün adliyeye Fikret Akdoğan Haydarpaşa erkek 
le !im olunmuş ve 7 inci ~rgu ll5CS!ne, lbrahlm Kuloğlu Haydıı.rpıı. 
hakimliğinde sorgusu sonunda şa lisesine, M. Zeki GUncr Bilecik or· 

Yann ilk tahsil çağında bu .. 
lunan çocuklann ~yımı yapıla· 
caktır. Dün buna ait hazırlıklar 
ikmal edilın~tir. Lise talebeleri
ne de vazife verilmiş, kendileri· 
ne sayım yapacağı mmtııkalar 
gösterilmiştir. 

il . • 
l f>iah ısJenme i t<>prağın 

da IIıne!>i itin lllzım olan 
~. il·· Y~rine. gc1Irllmesl. 11.;. 

~a ll,l Ük Mıllet. Meclisınin 
!Q Jııınunu milli kallanma 

'tı'ee·blr parçası olarak tc· 
~~lll:ı ğinc inanıyon11:. 
~ '°ııra baıı memleketlerde ya. 
:\,~ \ )( <lab'lfma. işleri fayda.lı 
'"-'r ~~S'ÜJ'.ÇUnkii büyük 
~ ~I ~ik i letmeler.c dağr· 't Yet flya.t.lan yilkselmi-; 

'- tol> l<1praJisr7. fakir halka 
~il( ~k dn~lmı t.ır. Jlalbıı
\.,~ı~-letınc sernın.ycsinc sa· 
~ ~~ l~in toılrnklıı.r en kı-.ıı 
t, ~titr . )lııc eski ~hiplcrinc 
·"t ~ır 

1. tıııııı b" 
't\~ ır dha:ı oluıı da 1oıı-

~li1tı lll_arın ist jhsal ~ apa· 
l""'?tlımkün kıla,~ı'k "°ar· -·u • 

1 ııq_11 11 edebilseydi toprak 
~ tııuı~lk yeni 'n7JyeUnılen 
~ll4). sahibi rntsnılıış oh1 

aı e ede<·cl<tl. l~ııkat b1111-

~11.lla4~ilıliği tı:in toprak tıı k · 
\ l;ulfu lerterde umulan lslllı . 
't.. bıt t llıel ılnn11 ı:ıkmllflı. 

:'tiİ~ ~liibeleri ~iiı nıiı~ bulu· 

bıtih 
lleı,· aıı artımmk, milli re· 

S; ıııı .. , 1 • 
ttıı:ı l u \se 1 mctk ıı:ln te · 'tu:f1 lrı!~ bu hareketin mu-

~ .uııhesi:ı .istemekte· 

~,· b 
\ 'J ~ı:: llle hal ırlı bir ıı nsıı r 
>~ Ilı lıa<'ak t-0prnk ız l<iiyliı
~ tıu~lclcrin realbt. ı:efil, 
' ~ uınetl tarsfınılan mllli 
~~~ine uygun bir • 
' •dığrna knııi bulunu-

SA.DRlERTE.M 

- Bu~an aşağıya ininiz, de 
dı Bizim müessesenin en alt ka. 
tına inmiş olacaksınız. Mahzen· 
lerden de daha nşağıda buluna
caksınız. Orada, bir geçit var • 
drr. içinden geçersiniz, dı.şariki 
meydanda gördüğünüz ba~p sa· 
bil binalarından birine çıkarsı -
nız. İşte o üç kişi bu yoldan git 
ti Mademki bunların adam öl -
dÜrdüğünü söylüyorsunuz. Aca· 
ba kimi öldiirdiller? 
Kendisini bu hususta tenvire ili· 
zum yoktu. Şimdiki halde v&Zi· 
femiz, kaçan üc ikişlyi bulmaktı. 
Düşünüyorduk: Acaba, bu gizli 
ve daracık yoldan aşağıya inmek 
mi doğru olurdu. Yoksa. geldi· 
ğimiz yoldan dönerek meydanlı
ğa c;ıkıp evi oradan mı bulmahy 
dık. 

~iha:,.·et km'\•etlcrimizi U\k • 
sim etmeğe l:arar verdik. Komi 
ser, kendi muavinleri. Jah·an ve 
Çipendeyl'in arkada.5iyle bera • 
bcr meydanlığa gidecekti. Çaııey 
Çipcndcyl ve ben, bu gi7Ji yol
dan aşağı inecektik. 

Bu karan tatbike ba.')lQmaz • 
dan evvel Çaney, .T alvan'ın ku 
lağına fısıldadı: 

- Dükkfı.n sahibini gözünden 
ayırma .. Bilhassa Onlara lbir 
habe-r göndermesıne imkan ver
me. 

Komiser. ark4Miaşlariyle bera· 
bcr ayrıldı. Bizde J<endi işimize 
giriştik. Zannedildiği kadar ko
lay ve hoşa gider lbir iş değildi 
bu ... Bize karşı ağzını açmış bir 
mağ~ra gibi duran boşluğun ic;e 
risi karanlıktı ve aydınlatmak 

1 tevkif edilmiştir. ta okuluna, Vehbi Gllncşol Haydıırpn 

, .. .. .. 
BiR CASUS OLDURULDU 

rafı bir kere yokhyalım. İçimiz· 
den birisi evvela çıksın, vaziyeti 
gözden geçirsin. Hem bakalım .. 

Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

Çaney sözünü bitiremedi. Çün· 
kii yukanda bir yerden kapıla
rın ıkapanma.sma ben7.er şiddetli 
gürültüler oluyordu. Derken, bi· 
zim çrkmakta tereddüt ettiğimiz. 
merdivenden ooın-u bir takım 
ayak sesleri ge]meğe ba~ladı . 
Derken iki adamın adeta birbiri 
Uzcrine düşercesine aşağı. indik· 
!erini gördük. 

----6 7 lnR"ilizceden Ceviren: H. MU NI R -
ıçrn elektrik tesisatı yoktu. Tl"'· 
sadüf bizim de iizerimi7..clc elek· 
trik lambaları yoktu. Binaena. • 
lt>yh, o karanlık kinde yavaş 
yavaş el yordamiyle aşağ1ya in· 
rneğe b~ladık. · 
Adım adım indiğimiz merdi· 

venlerin sanki ocu 'bucağı yok· 
tu. Fa'kat nihayet, genişlik . bi.r 
yere p;clince, merdivenlerin ibıttı · 
ğini anladık. Arka arkııya yaktı 
ğımız kibritler· sayesinde orannı 
bir nevi mahzen olduğunu gör· 
dük. 

Rutubetli pis kokulu bir yer .. 
Her halde ne:hir'in suları, arada 
bir buraya kadar girirordu. 
Mah7.cnin hir tarafında uzıın<':H· 
karanlık ıbir geçit .gördük. Fa · 
kat içeıiye girmeöen evvel, ~a
bancalarımızı t>limize almak ıh· 
tiyatki'ırlığında bulunduk. 

KISIM XXVll 

Bereket versin üc arkadaş <la 
sigara içenlerdeniz. Bu :müna • 
sebetle hepimizde kibrit bulunu 
yordu. Çünkü o 'UZUn geçidin so 
nuna gelinceye k4Miar; aşağı yu· 
kan 'bir kutu kı"bıit zjvan ettik. 
Uzun ve dolambaçlı lbir g~ittı. 
Zemini intizamsız, duvarları gı· 
rintili ~rkrntılı idi. 

Yürürken. bir su güriıltüsü ku 
lağıma çalındı. Bundan nehir'c 
ya.kl~ış olduğumuzu anladını. 
Bu geçit bizi ikinci bir geni!';liğc 
~ıkardı. Burası, niSbeten da1'a 
büyük bir mMrendi ve yalnız 
iki taneden ibaret olan pcnoore
lcri, nehir'c bakıyordu. Anlaşıl· 
dığına RÖrc. aradığımrz eve gel· 
miştik. Elimiııden kaçan üç ki~i 
nin ue bu yolu takip ettikleri gö 
liiliiyordu 

Bizimle karşılQŞtıkları zaman 
hayret içinde kaldılar. Bir an i
cinde ikisini de gözden ~eçir · 
dim. 

Birisi, otelde gördüğümüz a· 
damdı. öteki de onun tamamen 
benzeı·i ... 

Fakat kar§ılaşmamızla silfih 
mücadelesine başlamamız bir ol
du. Onlar bire, biz onlara mah· 
zenin karanlığı içinde korkunç 
bir ölüm çarpışması.. Az sonra 
ben ne olduğumu bilmeden yere 
yuvarlandığrmı lrntırhvonım. 

KISIM XX1'111 

Fakat neredeydiler? E\i aşağı 
dan yukarı doğru sarmak icap 
ediyordu, nereden ba.şlamak la
z~m geldiği meydanda.. Malı:r..e· 
nın bir kenarında görülen kapı· 
dan bir sıra merdiven ,·ukarıya 
doğnı UT.anıyor, Fakat gayet 
dar bir merdiven .. Bir vakıtlar 
bu evin kaçakçı ya~ olduğu
na şüphe yok .. Uıkin ibizi düşün 
düren 'bir nokta vardı. Merdiven Bir az sonra komiserle Jat
hem dar, hem karanlıktı . Biz. van'ın beni mahzenden dışarı. a
böylc lbir dizi halinde yııknn doğ <:ık havaya çıkardıkl~rı da batı 
ru çıkarken, başkaları lnrnf m· rımda Fakat ondan sonrasını 
dan tclılikcli surette tuuığa dü- bilmil;Örum. Her halde aldığım 
şiirülmekliğimiz ihtim3li vardı . yaralardan akan kanların fazl;ı.-

Caney şu mütnleada bulundu: lığı yüzünden bayılmmrm .. 
- Belki de komiserin kafileni Çünkü Uç yerimden yaralan -

şimdi eH~ g1rmiştir. Belki de bu . mıştım . Yaralamndan birisi ol 
mcrdivende karşılaşmamrz mUm dukça ağırdı. 
kündür. Fakat biz, ihtiyaten et- ( Dtt.ıa"" wr J 

Toptancı bir kasap 
adliyeye verildi 

Fiyat mUrnkabe bürosu memurları. 
dün de kaaapları kontrol ctJ:nf4\erdU. 
Bu kontrol esnasında tuUin gllın.rQ>
gUnde Yafcrlar sokağuıdn toptancı tıtr' 

1 l;ase bm 57 lliı. 70 kuruş arrumıda te 
1 hıı.mr eden bir nark IUıtesı yapt.ığt an

lll§ılmış, liste ele gc~ırıım~. suçlu 114-
liyeye veıilmi§tlr. 

Romen ticaret heyeti 
yarın geliyor 

Yakında Ankarııda. başlayacak oian 
Türk - Romen Ticaret müzakerele 
rinde Romanyayı temsn edecek RomeD 
nıurtıhbas heyetinin yarın şchrimiu 

geleceği haber alrnml§br. Heyet, bu· 
rad:ı.n Ankaraya (;idecek ,.e mllzalte
relcrc orada bn§lıu:ıacalttır. 

Altın Fiyatı 
DUn bir ııltmm tlyıı.tı 25 lira (0 ku 

1 MllJ idi. 

~ yıı evvelkı Vıkııl 
'7 tkiDdtıeerin 9%1 

Darülfünun Emini 
intihabı 

O&rüttllnun emini dUrı ~ .eıcll 
Besim Ömer Pa..• 76 re,deıı 1:11, Aiti 
P..e,at Bey M, Jıluslihlddla A.a .. , 
'°· ~w Dıty >t, nıtıa -... 11 _, 
aJaı~vdır. 



4 \'A KI T 

l ngilte1ege Tulada Birinci Basın ıınan 
giden Silah kongresi kaoandı teblHti 

B 1• r A m er,. k alı f b . k. 1 1 ( r; ' ı uru f' 1 .... ;,: .. duygulara ........ ' ... , .. '"''"". • ( B•• •• ,. 1. l ifl<ide) a r 1 a ar 1 n ın l Yedek nıUrakip!cr: Suat Akba, mı sunarım. r~ııingrad öıııindf', Jıi~manın ~n~ 
' ~elinı Çc!enh. H:ımdl Niidı('t Çan- 1 n ışH•ki: r.effk Sfl l da m ~il l. ar$ı· lığı. ~ 51rlma • •Jbüs!eri pıhl.111 lıiJ Heyet'. n makı· nelerı r.ar. h;.;ı n•rnıi~tir: ınlısli'ır . .\lı11Wt baıar~11!.ırı, l.enın· 

.\nkara, G (.\ ·A.) - Türk Ba~ı.1 Jfongır~nin lıe.kkın1dakl ıiuy{;ı:- '"::;lrt 11 Vf' dii,rnan ın Fi .ılfınrli~ ıı kör 

b I' n d ig"" l var l ur 50 .. k u•• ldu•• Birliği ıınıumi l:ongn , si murahba.~· laı ına tc:jekkür tder, r.alı~tnalann· fct.iııdf'ki sıılı<nııdıı a.,keı-1 rlıernmi· 
! ..., ' lan. bugUn öğleden sonra Atatur- da ba~~rılar dilerim. vrıte hetltfleri döğrniışlerdir. 

kün mu\'"adtkat kabr:nı ziyaret c:r · (i:>nr'lmrnıa~· b.\..,kmı ı·e, ıi (.'al.;. ,\lııııın hın 
8 

kun-t'lli'riııln Gorkl 

bat• r l I d 1 I.rımlr•t. fj ( .\..\.' .-: ~U\ hb~ftr.rı 1 lcm·~ıoı· Ve kıı.hre ~iç ek koyara'\.: 11141. )U ('e\"ahı \ ~~~~ertli r : . .sıınH~· j ~r.hri Ült'Nl'H l.1Pllk1.tJI IJll 
~ ~ bıllf;rılıli~ıııı- ;ıorr .ı;ıl,ıh ıınal cıfrn Ebedi Şefin .mukııddM huzul'unda j Türk HM n J,.rJıgı kon~rreeınin l tıı.icnmunıla ilah ,.e malzeme 

hl . . • .. ı.. il .ı gct.C • ' 1 · ı· 1 \e ,\!mıın lıııu·nızuıııın ~na arı :ıl(• b~ tlokika süren bir ıa:ı. m sUkı; lol'lantısı mun:uıc-~l e oruu Vo;: rııhrıkıılıırındıı ·' "l'lll t.ıhribaı ynpıl. \:a,ın·• m .ı. ' ' · ı., - ıısı ıı .,,. . ·ı ı h • \1 ı· . . "ftt ., ..tt t ' . . t . "ııbcsındr ol..ın ıı a şe rı, · mırn tunda bulunmuşlantır. hakı<unoa guı." r~1en 411t\·.ı;· ere e- nıı·tır. ı 11 hr• c .• 1 n RL "' ı;ı cılırf' 1 d ı . d · · ' 
" 1 • .\ • tank taarrm:I ırının ş m J\C .,11 .ır "' şekklır ederım. J)al• · lıa.~1 . .., ;1\S;S, ı.ı~yıarv. ıe·l·iJ 1r ,, C\f h:ı rcl.ı r er rn ı . mrr.• 1 - . . t • l't ' _, 

1 
''' "."n J_ .,. 

' • t h J durıloı ulnııış o mııı.tnR ı·ogmen Aukıı.ru fi ( ,\ \ ) - Tu~·~ Basın 1 rıırt ı Sr-f, re -erı , .. , hııer ı " ıcrı. ·lun ... ce MO'!lkon Ur. Leniıı-
11 1 1 I' ~ 1 3na.ı ıı . il 1 er a ınn· . 1 -· • . . . . . - 1 1 t.. • 1 ui . . ...... . 

\ 1 ı J ,.1 . l~hhkt'ılt.dlr. Blrlıgı umumı kongıresının top on- ~u ı·Yaoıı \ rmı .. r r. ııı·~dı tııhri-n Te r•n"m t~lııırl-mı ı 111! ~ı ı ı nı ı ... erı 'aru- 1 r 1 ·ı. · 1 1' d ~ -·' k · ı · · "' '' " 
· • rı k d' Ki rem ı . ırı ı-ısı cı,ıırııu 1ı1 .ıı~ 1 tısı !11Ünasebctlle kongıre a ın'l •1 •llsmız..ua on&'n·e ıı~ e ennı ıcv !e hoırıb:ılaını~ıarrlır. ı• ı.me tc. ır lıır .\lmonlıtrı bir buçuJ. l.;ılcımf'lre ba~k!m Hasan P..~il Tankut, tara· ı.;i ilr- sal&mlar, \erimli <;ahıım~at Rerli"· , ( ~ . .\.) _Alınan orduları 

• ... dıu· s,ıeri 11us\,;fırtmü lcrdır. 1 fında:. bfinik:f'rinıi.7.e ~e·ki1N1 taz"m diler ~m. baQl->ı.mandanlığmro buıi}nkO tebliği 
S!nlinın mırl,.ri mucibince :sillib ı ·elgrr"t'arr ve bunlnn kaı- lık o 

1 
1st:ır.bul üııive . tcsi rektöıil ctrafıtt<.1a T>.N.B. ajıı.n~nıı. a~agıdaki 

fabrikalarının mı.ıkineteri, '!ul8 d:ı ! !arak gonJeıilcn ~ğ d ıkı <'evııp - t;oın 1 Biıöel tarafından da l~m laf~ıllt gelmi,tir: 
, 1 .ı 1111 ~ IH"lı. h 11t'ı·eı eıti,.,l şec~k,, l\atclcrile sökülmü liir ' "<' 1 ıar kongw~e·n n bnogiin'!tü h>µ"ant •• I Birli~i UIUU'llİ kougııe r~ eliğine B·ıgiinkU harp lebliğinıle zıkredllen 

\lırıırnltır fabrıl\ııl.ırdıı işlerine 'ıı 
1
• sında okuıırr.u~ ve .silr<'k ı ıı lkıı,.lar- Jöndc-rilon oşağrdaki lclsrrıftn kon h"d!••leı·. vaı:ı.•·!!tin blitün cidüıyetinf ,r l.ııııı,'.!ı ı.rh lınUınh ı:ıf. • k" t · · "-~~ • 

ı·l\ııcak hir ,.~ bulııınıyaı•4khırdır. la k:ı.Y"<'tlaıım:~trr. ı;ııenin b ı1glir. 11 1P1Rrtlı::ıın.1a o· sırrahatl" ~·)~tcrmektedir. •>vyeOcrln 
Harkofla ı1lılu~u Rilıi btı ı:-tıhirrt~ l H. M. ~ledi .. i lı1~lm111 .,\bılhl. :unmuş ı·e lkllll.~rb k:ı~ılnrım~ i«ecodo,y&nın zaptıııd:ınbtri ellerinde 

\ rı'rııc.11,! .. cı.lır. 
"'>·----

Lord Halita'{s fahı ılrnlaı ılan sC>\.;iilı•ıı ıırnklncln lıaliı.. r. enıla, l.ıtziın fcl"ır·ıflurını• l lır: l(alc.ıı krtalAr. artık l\:erç yaıımadA 
1 111 şı.a .\ erl~rde krı .. u'wcıık lır. !>,ılı:ı '-'l ~,·nhı , e· mblrr.dir: "T.irk BllS n Birliği umumi koıı- Stndan ii.açamazlıırrtı. Yalta ile lı..,<'v· 
şimdiıleıı gcrileı ıle yenıılen kunı~ .. ,ı Tüı·k Brsın birl"''ni ı btı tnd ko.ı ~ıı c~lııc d:· l n!a~ gılarnnı 't: .1f\ • ıosya ııruında Ke.radeniz u.ıuıme ıı-

Am~riknda harp aleyhtar. ahrikıılnr lı:ıfif iliıhlarla lAHaı-c ıre~i mürn•ebet 'e "'o .... tcriler. "" r dilel:ler;mi a.rzcdeıim •. , 
11 

ıın Alınım kuvvetleri ~lvastopolun 
l . l . p:ı rr.ıbn irıı ıl c ııır.klrılırlrr. ...aı·'"- 'akt daıı.ıarda SovveUerin goır ar·-· :1 .. :.imayı' erıne ı d ............ " " 

F.ı lo rik:ı. ı: ı lıo:.\UD hıı,ko >,.ret e y • • • •• k k te.r.diğı mukavtmctı kırmıglardır. Si· h~c.i.cf oluyor kurmJk iŞ llL' nu .. \;,ıı· ''yanını• top. enı gumru anun va•topuldan deniz tarlklle kaçmak 
lleH-.';ıı:ıl, r. (.'\,,\.) D.N.B. rıık si~.ı eliı.ı kullnnmıık .. ı~ılılnı Bol ... 'viklcrin elinde kalan yegf.n~ ti· 

Clevelan'l" muvacı:ılatmdan lıir H'l'tneklf'ılirirr. la" yihası Mectise ver İldi rer ımk!n:Jır. He.lbukl .'1man hna 
az !!><lnMl. İn"'iliz s~!irı Lord Hali • o- - kuvvctlerlnın bombalaMıe aıl.ltemadt· 
fak.!, A~~ a ed Pre'"' AJan.s:nıt Gen oral To1·0 Ankara. tı (Vllkıt) - Gümruk h.iiml~1:. ma.hal it ibariyle ,um- yen ck>llılen bu llınaıı, Rrhk Alma.n 
!!Öre. 

0

\('n den nÜ'J1!i\'Ü:'tıre hedef] u ı • ••J t - '- •t • tn • ordu~\1 •-p~.·-unun m•nr."l\•Ma ı:trmlt ~ kanunu )İt\ ihasını hül um.·t bu· l"Uı: a..l\ '."h eı·ı. ~a an tonaJ ve ~ .,, '...,, ~ .... ~ 
o mu~tur. • , ı · , h ı· t ·· .. , tir ~ov-vct donanma.aı Karad~llızdc Birı'O~ kaduıhr \'e ofullarr as • •. l>rı' ıar.ıtı '. •' gün medi-sc takdim etmh~tir. 170 sa te menşe 1 N})'ctya a. gumruı' · · 

1 11 rl d 1 h ><n•1111loıı, 6 LI. ~. ı - C,,.:ır~ıımblf ı takyitleri. ithnl. ihrnç. t wnsit. son haftalar uu fmıtı fr'vkıılAde bl :ıı-l ~~1 e To~nnd al:ln~~rke c hn. e be}v&A~- .. i.nıı'aı.:~ıııııı ~ lC'lcdlcrı k hııl Nf.-ıı maddeden ibaı-et olan l;)~iha ylll• zayiat.ıı. urıı-amı,tır Bn ı~. So" 
uu ı• n c: ıın e ...... "" · m~muriytt ve t~;~Hleri bu h\ı - Uk ara.. r . J · ;de k b , • lıorıche ıııızırı }wrdt'! Hııl ,\\rııpu g"Ünırük mükelle!iy~ti, r:iim!';ık . . . ;retıernı fa"1'r !mkulaıını çok hUy 

e re ısını 7.I" aı ete ..., cı en. eıc- · 1 1• ~usta ki h ükfımetın sald.iıiyetı, tı- l ,__ 
1 1 

bil" 
0
. a·•ıtm•kt•·'ır . . • " •. . d<>• to I ~ a gclınd. 1\"Hl ·' oiR ~·ık;ın · qıofl ' lfl h<ıttr \'C mmtakn 1 \ er_::rİ \'.? t"C· 11 ,.,.,ter la ın ~ ~ a .,.u • 

dl •l~ daııe ı~n <>knudn e bu P.~n:nı~ - lom:ılı J\tırıı 11111111 .\ııwı lk11 lııra · sim ödeme miil"'!!l ... fiyeti lıa.ı{I· c<.ret muka\•elclC'rinde mııvak - t_;il:nkU bu zayiattan ba,,kıı ilk vt 
ara:~ 10'"1uar B·n kınd tuma~~'}C fınıioıı dıHel eclılrıreıll lıu ~ı:ıkcn mından yurd dıı:ı 11.\,)an yerl"r lmt değh:iklikier vapınllk sa!ahi- "Oilt~rlu ayiarındıı 137.000 tonluk 
•t ftu. '- t r u a rn nnn e ~ :.v' lcmi-:1lır . mü..:efü:fi~etin başlangıcı, ~rgi. yeti lıakkıncll'I umumi hüki.ımler sovyet t!csı.l"t g-t>nı!sı de Alman havil 

nndc r. 1 
••• ı 1 :vhaların bazıların- • .. • • , . . 1 k • ( ... b t 1 ı ve 

.. _ şö l .d. "H lif k bl l'\.ıır .\ıııcrık.ı hu .. ı11111•ı111ın 'ıı nin t.;ı,\•inin.c}(' esac: tutu 3ca • hü- \·ar111r. kun···tıert tara ın ıcın a ırı nı f 
h - lü... ,, "lJ l'ıf-"1.. - ru~unun '•r.ıfr e li: ıı a .... a~ı o st) ucıır,..t ır•m a n,...~ • asara ,,, Uf\ ' c a. .. ~111 ı ı: a a s r 1 . il h" b J.' l ı ! ,.,_ ..., u""ratıl· 

arp M"~;u ı.:ur • a ~e va~. . P 1 B • J T •• k • .. 
b !d ~ . • -., ••ııf1Q1111 1 .ı 'tntşlll'. >Ulllln R ır apon ur ıqen ın ruı§tır. manı~ser _e_o 0 l:gıına~~~o:-. ı ·w· tc ı. t , 1 .- ksırşı Jıiıırıı r.lrn Sh-11~lopulcla toplanmış olan l<rrım· 

," a c ı\ krı'cı.c ... ıır • • y t dakl Eoi~e .. ·ı'k ordusu bakiyelerini Ka.· Tu·· r~iye icin tehlHce' l~~.;.ı i ı; '· ·rok)o .·lıiı~üıııeliııi_ni gerr~ısı •••• s aaa Jir· l'ad .. nl:ıln prk &ahlliM n11'kletme\ i· 

r\ h 1 ,ı,.ını ıı J.ıı>on ~ehrı :\omura ı dimi mlnaıebetll8 ;m kAft rn;ktarda. ~.ınf bulunamıya· 
, Ha~ 'tt•"rıfı , P~··ı lr hirıa:te iki ıntıııleı.,.ı anı ında bir --<>-- cağı nıuhteme'dir. K.ı ımdakl Sovyet 

h B lk ~c ·,.rinin b 'ntı~ . ıınl şmıı uMini hıılmn\.: kahil olup J Sovyet torpiline Kızılhaç komitesi bir kıtaıaruım ~rıerlnın ıu..tası yU.zUnden ~;:5~ :ı~; meSCtJl .. rrn :ı tea.tı oiınıııtığını ıınlamak ıçin J _ P<lll "C• m:ıruz bulundukluı Uoılt8.lr. "·a%lyel 
• anında d:ı. ter. hür et.Ir~ :. firinin \ :ışın,.ıvnrlıı .ra~a~ag1 mü?r.· çarpara k battı tebliğ neşretti • I..enln6l"addal•I Bol§c\·lk kıtatarının 

B.ı h:ı:a ıs hıu;irnn tar.HU TUrk _ kerelue İ-1llr. '· eı.leccğını Am•rıka . R Cene\re, r; ( \ ,.\.) _ Kısılhar. vazıyetile mU\"u.lıHı. ~ovyetıerin bir 

hitkiımr-tinc- hllıfİl't'rC'Jinl iliin• el~ Japon va us yaya \>eynelmj!el komiıteıtj 111':1.ğııinki leh ft"d[k Açnıııj\ıı. toş.elıbUıı ederek lJ!r par 
nıişHr. l•f!i neşretm~ir: ı;ıı. ~er11.h!amak için yaptıkları gayret· 

• ıt,. t.r ,... H! t'ttı51lt arılıııımıunnA 

l'71u~· r 

hu·ııyı tııltalamak fçın İngiliz 
-: J~sıııın yaptığı b•J yeni te· 

'l"IS,y c Alman harlcly.- n .. 
a . TU lllye Ci.lmhurrelsinln r'.· 

t •ı\ r~ et hususundaki S!;ık 8,nla· 
iz.. CI.' dıl~kat .-ekllmf':kle \'e Tür 

n ı taraftan tehdit edlle~i· 

ı,or.dra. o ıA.A .J - ı.u.B.C.ı prO ı' esto n o' ası ıer acır v.A:-ıatla &kim kahr..',kt.adır. 
.T pJn na.rl<:iye nezur<''ı erkli.nm t Beynclıuilel Kızı hatın alika 1 ı .Almıı.n batarvalrn Lımingrn.d ıuıkc· 

can l{!ll'u~u Tokyodan Amerika.ya git lıükümctlc:rdcn lü1:uaulu mıiM.a.dele 
1
1 hedencrinl büyUk ve daha btıyllk 

mtk ~rt. yo!a ı;rkmıAtır, Kurus:ınun verrl ı' rİ alma.eı ii.r.erine Türltı~ en.in Yu • <'&J>ta mfrmUerle dcğmcktedtr. Ayrıca 
Arrıerıkan • Japon glSrU~mcsine dair U !'lan)si.ana tahsis ettiği ~iycookleı : t~nır.c.;rntl, her gec(' Alman hava ku\ · 
Ja.ponyanın Va~ını;ton etc!sine t.all J hamil k\11 ' · · ' ıııru.nı 12 i ·teaıi.11- veUer n:n bomber'1ıı n~rına hı:de! 7'okgo. 6 ( A • .i. - 1'\tşrC'dilrıı I _,. . ..ı bil · 
-at. .. ötUrmekle o:du"u h be'!" \eri • clr fttA.nbuıo ıı hRre»et cue n•:. • te·"kil etmekle \"f' Ş<Jhir tabrlp ve yan .... ., 

6 rc:;ıni bir tebliğe ;ıiırc, ''Kr.himıın,. -; 
Uyor. nın uğradığı ka.ta Nıiıkında ;) epılan t :-. ı;ııı bombalarıııın &?~! !iltmd'1 kat· 

Japon Domeı aj n.eı bu l!ııyab.at tahkikat. ;ıtminiıı nm Jrnro ~ulnrı I'-e.rnelmilel Kızılhncm At inada. n.aJtt.adrr : 
hakkında dıvor kı : Kurusunun M!ya. • • I So\'yetlertn JN.nlanrJ•ya körCeziııde· " h:ırıt·ınd,.. ırersen ıir So\'~d ınayııı. ki ıniimeasill ylyec~leriıı Yunar, · 
hat! Pulfıktel<l gerı;ln durumun ızR · kı d,.nız l!eyru.m~rl t1ınden güne da tı.ı ~·arııtıRırıı ı;östr-\miştır. llıı ısr halkmıı \'e" llnlen YunaniMAn\!A bu-
le:ıı için ııon te§ebbUatbr. Kurusu, beble lıarıc·ı~c n.tı.Jr nıuAvini i\i')İ, tınan lngiliz h rp C'fi rlcdnc d.Ağ;. hl\ mahdut bir hale gelmekte yahut 

rrUt.ıl'Msmdıı oo.wn· Japonyanın nı•ıu şeretı :ı:ın hnyııt1 ~ıh 'el el~iı,,ıni olıncl ı-lıuiş \'e kcı.• tılmas~ jcin deı;ıal lu1.11rnlu te elı · Alman ağır b.."ltaryalarınm a~ı hattı· 
a-ydığı ::ıartian t.ılldırccekllr. Bu se. dı in e l>ıı prnlr~lıo nolıı ı leHfı c,·. bil'<l!!'ri y pmı~tır. ruı. ı-:nne~ledlr. 

1 
n 'mnn muhbrnıır, hu mnh 

• •ı .ot-:ı lil'I nc&ıu:lar hıı.kkmıfa· 

• 1':1 •v• t!nır me'· ul luıhlıtr iı 

SfALiN 

~·abat Ja.ponyanm bftrışseverliğınir. lnr. · :iı: hın·a ku,-.etıert eGn gUn nr· " lrmi~tir. 
aclilidlr... iinilmüooekı be ay j.çlnd:: : ·eni ı· ı•o:. r..:ı•edlllr ıayiata uğrun~tır. 

Kurusunun seyahati harp olur.si\, } d nu ·Jiyal yapılacaktır. nu r. ü :Jet !'on ha.!111. znr!ında. aralarında !ula 
JapOl'I milletine lııt.J11, mesulıyeti A - ..,l n lan İ1Jll iı in'ic Yur.an~t:ın halk · ıııı rıu bin l!l!'tto.:·d. bomba tayyareleri de bulu· 
mer!kaya yUklet.ı:nck için btr '"§llh • tondan fazla yiyerek ,,.öndcrılecd" nıı.n 4-0 ln91Uı; uyvaruı lı yboımt.ıııı 
'tıt1a. sayılıyor. Kurusu geçen Mno 

1 
limit f'<iflmeltı edir . , ... av:ı.! mtWdtt zar!mtia bUyllk Bri· 

Beriınde Oc;lcr :>aktnıı !mu eden Ja Rusya i e >---- tany~;,a kaTll ;,apılan m ıcadelccJc j 

pon murı\hhul11.rında.ndı. Kanaınrn Yenı· posta oultarı Alman tayy&reıl kaybedılmıştır • 
.Amerikalı oınıuı bu ~yllh&t !tin !<en. harpten 
diı!n!A ıırçlhneıılrıe Mbeb olmu1tur. Rerliıı, C <·' ·" ) - Aıık~ı1 :kaynak· (Ha~ t<mı f ı 1 inc:idO ~ • ır.r.:an rı . S .R. ye l:ııild'ril.rl!#ine go..e, Tokyoda ç1kan yarı resm1 JLpon .. ,ıka a t (l ' t ı T' ..... d t ~ l ..:ı. B ··rnı"t • ' ~ ı· • 1 'rtıô'I Oı:o:.<i t ..... r.ja Kırınd"\ki muharebe nı eumı ('ul.)'Or.l\rUJ. UU - Taymll!gaeetealPaılfikleki ICTgin· vazgeçmıyor. tel f lef t:•t• ;,~on~~, .. ıv ' • ıarı·nc.· ııldaJldı'ar .. _g __ r a. ve t.e • on un.m.n 1 n. 1 .·~ı;.ı;'- ıe-"r bir .\.l•,nr.n pl"ndt? l. meni, Sor-" • ·" l!kın izale i için Japonyanın f-'lrUarı ı d iht . '" " 

11.1 t ı· nl ·ı· etmic.ı '" ug. u 1 ue ıyac: ıc;ın 1". ·ı yı.z j ,.: ""u··v~tt•r.ı.mn ricatlni kP.!mi~ ve ~' • :-- a ın şu nrı ı a\•e !>. nı saymaktadır. Bunlıı.rm arasındıı ı 1 1 ·- - • '" ' 
tir· l-<ındr,1, I• , .1..4.J - lrısıl ! 1. (!a mı ~·on no.rma posta pu u~un ~ııvnttHf' atır ı.:ayıplıır verdırmi~· 

. ol ~ Çınc yardımm durdurıılm .aı , Japon. zeleh·rinin Stokholın mıılıııhirlerı h::ırı~te ta.oına karar verr.i;ftır. ı • ":::io\ yf•t ı <Jım i şımdı dugu yaıuıı k\\ •c!uğU Mançuko hUkCı:netınl • -.ır. 
l adaı hiçbir zaman kuvvetli ol· lennıma.aı, garbi Paıılfıktf' u:<eri ve .\tıl<'rikarıııı lhrs~ ıı ilı- rnııh:ıseınulıı Sovy,.,tler, Yayla da~ından Slva.tu 

ır 1 n~tır, Ba!}ka hic:~ir rejim bu tııı.hrl tıarekctlerc nihayet \•erllmes! uih.ı~('I \l'l'nlC'I ıı:ın l·iııl:ııull~a Yenı· Tahran "e'çı"ını'z pol İ!ltkanıetını.lf' batıya doğnı kac· 
.,:'1f "'il' "\'"',.,.."'İ e.ıemezdı" Co .. \' k fl(•zılirı<fr .\ apll{cı IC~t·Jılıİl~İİrı lıir IH' ' 

1 -.~ga t•.•ehl>"ll f't;mişlerd!r. Alnıan .... ... ~ .. .... '!.I • •JIV ... ıbı •ej•ler vıırClır . Japonyıının iste · ır. "'" r u 

' dt "C t'"'mA;;, m"""u · "' " ıiı:c \Crtıw<lil::ini ,,l:mıaktnclırl.ır. k 
1 

• hU ·•·r '· Sovvf'tlerl ~ O! l"UllU " ! ''" -.,.t.: "..u 
1 

M hunlar.~n Kuru,:ınurı 9"yahııtlndcn c run· t erı ııum ell<'. e... • • 
t.odt:n b.ızı ~a\•1 i mireait ~...:ı.rtlar T:ı~ ırıi" µ.ııcfr,ıııiıı ~.:ok!ıolııı ıuıı .41.kruu., 6 (l'akıl) - At•ık bu nuharr.b,.,v·e rıı•ıçbı.ır bırnknuıılardı~·. ~ J r· hıcblr netice ı;ıkmıyacağı m•yr.h.1".lr. 
vardır. Bmıl~ır evvelen Avrupa - luılıiıi hilh .. s"' srı~'« ~aaııııktadır: lumnı Tahr•n biiyük clı;ilıs'{ " , 1•~ 1 Muka•:cmdı gltlil<çe dllb& :ı:lyıı.de a· 
dr. ik r cı bir Cfphc: mm·cut olnın rlır. 1 N'0 J 1 A ·k \ırrl'ı·ıkıı ·ı:ıı.ıfırıılıııı \:Jµılıııı ilılı-· Vaı-..;;ova büyük elçisi Cl'mal 1 zalma"a b~layan B<ı!§c,·ikJtr flmal N~ • ...,! apon gazete~ merı -ayı 

1 1 
· 

1
• - • • 1 " 

m.~ırı< n ileri f',drucl;t.edır. Ii'a- ' d rın h.ılk tl/.1'10111· •ıı;ı"lıı.ıı ıı-.\,rı Hüsnü Taray'm ta.vir.i hakkır.da ,,
0

; 
1 

ı tıırn.ı.ct..ııd•· kaçmışlar ve bir r !!llmi.niyct&iı:llklf' ilham .. ...:..ıyor. · ı l - .., 
kat ~-' •-<J·ır.du bu ikinci l'ef,he • 'ıııl.mı:ıl.. ı::ıı{·tıır. 1 .ıı.:ııı \ ııu•rı .. ıı •ıı ki kararname yül..ooic ta,;di~e ik- .\iman o:ıcıi te.,k111 Uırııfmdan tıı.kip 1 "'JRponl anın ıııt•ıım! 'Jlh arzıı .. ıına _ . • 

1 
l 

1 
• ı·· · 

:ıL."1.1 1!. ı>Cle<..-ektır. lkincfat, Ck •o .11 ., tcşebhtı~Ü ılc bır •.le ıır ur ·ıı:• tıran ettniırtir. o·.uurou•lıırdır. ·' ,., ra • m~:ı ı · • lkR, komııu1arı .. ' """ 
m 2 • • • ·i mukin~li dhazlnr.mız ev liın<li}a)ıı 1:1dH rn.ııldrl<'ri güıııl<'r • ı.)A" "ollarıada ıok1111p kalınllJ olan dc ".ko iuııu ayıyor. d.yor. • , " ,, ., 
<'."' f l .~:ıııyle Alm nlannkine u~· ıııcf;i \ a:ıtlelmh .. ı~P) dı bu t('Şl'!,J,i;. 1 n g ,· t ·ızle rı·n şı· ın dı" ve o.·~ , .... ·etler i::O""UD haline gelrtıf§1erdlr. Bırınllnya ve Malayadakl Japonlar 

1 
•?V ,, ....,. 

tH" -~ de. Alrnr.nlar dn olduC-:1ın ~ıın en 'illf;;lıuu teru rı hıı olıırdu. .· ı~ il:\ ı.&n•!klllln mUeııtirliğinl boz ,., mcmleket:crir:e döııUycrle.r . .Mnlayeda ,. .• ., 

( Baa telf"t1I• 
1 

tıı.burunu dağrtmı, v• t.ıırlP 
dlr. 

Cenup Uıtikametinde 
bir taıtJc birUgı, 6 Al~ 
tank .kar31koyma top11. ' 
6 kıı.Til)'On t.a.hrlfl eunil ff 
600 dlJtman Mkeri aı 

topçu birlfgı, 2 piyaôe ta 
rıtl\I Hı lmha etmıt ve ıa 
man taııı.unr ha.sara ııl'9 

Loftdra, t (A.A.) -
yc.lllJ bu M.b&b fU »beti 

O\')let kunoet.1ert >ıl ı1" 
ınn k,.ıdırılcrinde ~ 

d4'Uli ~ıtma.kıaclldar· .. ..411 
Spiker Tuk'd& 8")'eıı-

civarJnda bulunea tanııı.rtl' 
baalrıW: ve içi beosln dO ıı 
tahrip elti.k.Jer\ni aöyle 
~Unlerde •rul"da takritıd 
tankı UJırıp eılllm~ .,.,-
r•lılmı§tır. _ ,.M 

.Alma!\ .batJarmın •e~ 
aUvari mOtreuk-d taalır-

r.ır.ı,on , 6 ı '-"'·> - ,ıt 
nıın habere göro t•;)-yarelt' 
l!n Mare~:ıl Bluchf>r'ln 
mtnleri Mo~kO\'A <'l'!phı•9' 
d\!·. 

liuna rıtğmen Londr.,.• 
mıerı Moııko,•antn lkıbfd 
çok deı1n bir endife gııııte 

~lı>~kıwa, fö (A..A.) -

gar.etesın!n muhabiri~ ::: 
trad ccph1! lııde çokt&JI 
ha.Jınde bulunan Aımaııı.r 
taalıyeh geçerek Sovyet 
hatlarını ke.mek tçln :. 
ıııae 4 veya 5 piyade ti 
mqıl~:dlr. Fakat bekle 
i. a :rnvvctU bir muk&Teı:o•t 
da kalmı~:ar ve yalnız bit 
1111. Ruıı i~tlhkAmlanna 

ıa.r1< gf'ı;mlştir. 

.Muhıı.bir şunları ili.ve 

.'1.lnıan kumandanlıJı "' 
harekA.t.a büyUk btr e 
!etmekt~yac do b&fl.rca 
lcrmı.n ileri hareketı4rl 

~mı ı nı' 1 

1
f 1 • f ıı 
ıııııu 

aa• fazln tan'{ ve t.ayyaı·emiz ;\hıhnhlr FinliıncliHııln ıkllsudl 'o k mak makııadıle g
0

,·yrllrr tak,1ye kı· Japon scrm\j'C!!le i•liyen demir o • d b t d ki 
'( .·~ .. r . Harp Sf!n:ı) iim"z çok iyi C'lklllrı te'l.I y~llr.rl::ıı tatu etm •ler - .cıyı ıin 011 dertl'C kn.ı olrlıı~ııııu a ar a ır 1 arı trları g!tirnıl~~r ,., e.~ki bır nhr& Anuk, bir ka~ blrh)C ellll -
""lı. ıyor. lfak~t Alman nr işgal :.ıı)de.}ltıncktedir. lll'lı,iıı\.;iılr lınıı mc,~ınde tutunm.ı""a ,.alı~mı~lardır • 
.,,... dır. b " - eder glkünmelıledlr. etf~.N i memlek ·ti •riıı stı.n:.) ii - • • ,. m11L;.;z~ lıı.rııı nmind, 12 sııaı srr-.ı F · ı • ?•'1.kııt u.atler~~ sUı en çarprşmadıtn H~l· '\ O \ 

1 
'>LLA• 

ru de- C'l!erimie buiun<ltır~uki·hlarıl \'n,tn-:ton il( \ . • .\.) - 'lıı•ın~tonl 1 lıckkıul;~i f!İ~riılıı~<'l·•r,dlr. nuı ŞM~l·ı ransız gemı erı l!vnr . Alnııı:ı teJklli ~0\'yetmev-Lill'rl· Rrrli11, fj (l..).J - oıı· 
: n bi:r.u 11 çok 1mftl \'e ı t Ja , "'. h fl't 1 lahmı:ıll'\C! .. öre l.ır ..ıllındıı 1-ınl<·rın tr .. r.ır ı;ıı ışa ı I ne girm~ H bunları tahrip eylem o ,

1 
.. R ,_ pıll 

• . , ~,;u: r1a a .on .. • ,_ . . . 11 1 h ' h ,rı. "rşoıur th~.ı .. ı~ı .ı 
)ap ... oıuvorıar,,, l ııı-ıonynnın hut~st rn,.mcru M. L.a.bu· mt .. ı ·ın ıııf'nımını\C f' ııır. c 111 • ' 1• rı L\ . .\,) - 1''ııuı&17. 1 tır. rrkliıı el'iktirıniHı.:rJı ~ 

\1. s.aı~ b~ın?"n. so:.ra, A • ı ;o. Kuru ·u·nun Jflpotı ba vcklll gene· \el teı-ıntl. liyerrkl~ı ine ııplıl' ı.leııiz kaynaklarından il~"eniJdigı - • RA.L\~L.\ \ A lJ.MANl klırııcı 111crk<"liUrlo beJ•" 
l'.l'l. !"-'~'·a,Jı~ı '·" lnı~uk n.! aı; rııl Tojo'n ın r~!ıt .HUZ\f'!lle hitaben u· :ıoı.ıur. ne göre I•'ıan~ tİ• ·ınet fılıot!u 'raıı -~(i.\f, F.J>lLDl ı cuiı. Eıı b!hük ıniıtkiiJJ•• 
~..ı, P..rl..F;.ı ...... m .. rıl::ı .oı-·y,\ i'.'l!J11 • zakş&rktal.:ı gorglnlık ırıuvacehuintte fl l7. - Alınıııı mUtaıekc!.!lrıucııi;eti fi o.lliı"~ • .ıA.A,) - Of\: kc,inrle lc.sıı~luf c'1iJnıoJılf 
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M?ti' 

MAN 

'TORU 
fürkçesi": 

MUZAFFER ACA 
Yazan: 

PIT/GRILLI 

fi ç E tir. \ aktiyle gayet sefih bır a- _ • 

müş. Bir oğlu kalmış ki babası- 4 -IİI -1- l•f . ..!.-1 ~I -
~ na rahmet okutacak kadar se· · 
i,. pelin Çeviren : fiil. _?i r ~n n11baplarmdan biri s ı • ı __ ! _ı l • ı - - 1

11 ı----~_,.'WWW' ____ 113 --------
Ômer Karii Nalbantoğlu çocuga sormuş: 6 1 1 '•· 1 1 ·• 

~ olunuz ki aiae güzel ,........~ldar. Şen kumn..n,·a: '"i: . -:--- M~rhum pederini?.C taş dik- 1 - 1-. - --•• --..q..... ~-- ··.....- ,, .,. tinız mı? _ı_ ' ..---
h .....,t ile geldim. mek mi, :f!S'lldaşmak m1, kok~mak ı 1 1 

ÜSnüniyeUe gel· mı, itişmek mi kakışmak mı, ne is· Niikted~n biri cevap vermiş: 8 •• ı ,. 1 
~!~.At zamanda bıı t.erscn hepl!ri var. lşi adeta ifrat - Hayır. dikmedi, çıkardı. 9 B 1-1- IBı 1-1-1 
l~~~ memnun dcrei:e&ine vardırıyorlar. Hele genı: ı;iİiİİiİiİİİiİİİİİİİiİİnl 

li ~ memuri· !erden biri .Miçenin yanına öyle ya- t 
• ?ltaşan.Ilalı her PJ.,5IllIŞU ki onu sankT gözleriyle e-ı E B u· . L H u· . o A 
~ gitıniye ~tadr. ritmek istiyordu. Mice ise ayar, 
~ ~ parti de jl]a- genci naza.rtan ile ~·)yor, bitil'iyor-ı 

()laca cilıet daha z.i. <1u. Bu genç .kim? diye 90rdum. 
ktır, Sair, dediler. A1IaJurn .dedim, şu ı 

t ~ dalaverelerden genç kızı koru. Şı>Jrin pcncesine 1 
~;'"4eteler de bu hu- diLC\lilc:;in. Çünkü ona bir ı:;ilr yu-ı 
ıı....ra14ılar ama, fa- murtlar, kmn aklım baııındıuı. aln· 

~~'Y• bilirdi . .;.~e buna inanmı· 
~ nazır da dos- J.fiçe hıuıısas ruha malik bir kız- j 

~lıneyin, her ~ey an-; belki bu şairin yalnnla.rma ve 1 
':ıtı \'a.r; ki bi'ru söyllyeceği sudan şiirlerine kapıla-

\ )i~ aıemın a~n bmr. I< ... aıcat bundan doğacak neti- I 
·: ~e kara süriil- celerden kim mes'ul olabilirdi'! 

()"'"Ull ' 1 
~IJ' '1'i • Miçcnin valdesi, komşusunuıı ı 

>t ı_·, erede? Sayfi- söylediklerini bum.ya krulıır uılıiri 
Ilı~? 'tıtiyorum: mek-

ve 

MAHMUD SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 

SOLD.\S :.-iı\<•A: 
l - KLBllnm aksl (4), Mımrdn b.r 

nchlr (8), 2 - Bir nevi yağ" ı3J. ila 1 
laklıklarda biten bir ot (7), 3 Uç I 
maktan ma.ııdar (2), J<:::Ski 'bir serpuş ı 

<6), Bir nota (9), 4 VUcudlin rcr. 1 
gt (4), ağacm bir kısmı l9). 5 Ha 

yat (4), zorla alman vergi (8). 6 -
Damarlarda.ki su (3), canlı (7) -

7.tBman (2), gümUş (GJ, arkadaş (9), 

8 - Yanar könıUr (6J, doğurtan l9J, 
9 - Saymm birincisi, blr hayvnn (0) 

l'TK.ARDAS AŞA~I: 

Devri alem seyahati yapmak 
altı av ailesinden ve menfaati<'· 
rinden w.akta bulunmak her ku· 
la müyesser olmcı.... Böyle biı 
yolculuğa çıkabilme!, ıcin in'-a· 
nm yalnızca kendi-.ini düşunm · 
si veya h~~ alpcre-st olması, ze•1· 
gin dul \'eya birisi tnrafmd-:ır 
teı kedilmiş veya bütün bağları" 
dan tecrit edılmi bulunması la
zımdrr. Bu gihi uzun sey;ı,hatler 
de Toodor Zuifeld gibi orijina1 

tiplere sık sık re..,adüf olunur. 

Bir ka<' gün yl)lculuktan son· 
ra Zuifold' de: Ilongkong caddt 
lerinde Çinlilc>rlc Çin<' konus -
nıak için ı;san öğrenen Mösyö .. 
diye meshur olmııstu. 

Zuifeld'e nezaret etmek vazi· 
fesi} le vapurda bulunan Ameri· 
kalı gazeteci Jon Tenedy. Zui
fcld ile meşgul olacağı yerde va 
purun geniş yiızm"' ha\ uzu ya
nında Amerikalı dostları ile Ko'• 

Yolculuklarının beşinci lıafta
smda idi .. Böyle uzun seyahat
i 'rri ınsan katiyen c:ıkılma.z 
Nak'ı~ at kumpar.ya.c;ı butun yol: 
uları eğlendirecek şekilde bir<:ok 
c>glcn(.ekr tertip etmesini bilir 
1 I r gun rn.dyodan aldığı r.1iihi.~ 
h \-adi !eri vermek icin iki defa 
ı ti ar eden vapunın gazetesi 
C''1.ce vapılacak ko-.tümlii balolar 
dan, yüzme wırışlarınr atı~ mü· 
b· knlarmı h~ber VC'rir ve bu mü 
'.lbak:>laıda muvaffak olaıılaıa 

bir m1lırncenin pırln"llnsı, güzel 
bir Amerikalı kızı~ busesi, cliğ"r 
b;r erah tt ic:in ba k~ bir b;l 0 t 
l{İb; muazzam mukiüatlar verir 
\'e o zamana kadar duyulmamış 
b r l";, <>nce icat <'dene dC' fcvka
la üyuk ikram•yelcr 'aade -
d€'rdi. 

~ ı.~IZ öyle güzel bir itidalle fakat dahili bir infialle l 
"il' u. L öinllyordu. Lakin kadrnın ruhunda, 

,._ iıa.ueye benze- bil . d "b" l 

Aık, entrika, fal ve 
Büyücülük hatıTaları 

l ve 2 -· Soldan sağanın ayni 3 
Değneğin BOn tarafı (2), gilneşin doğ 

duğu yer (6), bir edat (9). • - Fizi 
k1 ilim {5), gUç (9), 5 - Muhatap 
(of), y~ (S), 6 - Hnlk (3), eğlence 
yeri (7), 7 - Aya.ğm toprakta bırak· 
tığı şekil 2), tepenin bll-y{iğü (6) IU' 

kadaş (9). S Bir nevi yağ (5), kn 
dın doktoru (9), 9 - Hortumlu hn) 
"an <3l, Uzun kulaklı hayvan (9). 

1 teyl içıvordu. Zuifold' dC' hergün 

ı 
yüzme havuzuna kadar giderek 
kendi santl.?ri ile Kronemdrele· 
ri mukayese edivordu. Zuifeld' 
iıı iki s;ı.ati vardı. Hunlardan bi-

Bir gece saat sekize doğru hE"r 
kes yemek s;ılonundn yerini a'dı 
i; bir sırada. r.ar..;on önünde gong 
cıldt•ğu halde koridorlaroa. mer· 
divcnlerdP, gü\•ertclerdc dola."ıp 
~ec kalanlnrr yemeğe çağır:rt.ken 
Zuiffld b;rdenbire garsonun kar 

1 .. ~~l.enmle. ook~- yük bır tencere e gı ı, yı nnlar 1 
\"1l"'t bi. kaynas1yordu. 
3'~ r kraliçe gibi. Ji'akat a!'tlk burada tencere taıı-

ılaıı llzsm. Elbi.seled tı, Kadın sarardı. yerinden fırladı 
" a güzel. Baka-

4.&".Clli rop, her gUn ve mUthLs nv.arlarlıı. hfumUniyct 
k.~'tir; hele .i.skar· ıahibi komşusuna dönerek: 
~ b - M'!.dam, siz bumya b:i.ç de 
ı.~ u kadar gtizcl, lıü!'nüniyetlc :;elmemlşsini7.. Mak • 
~1ııı.:-P.inleri nereden ,.;:-~ sa.dınız, benim rı.fuumu zehirlemek, 
~İçe diyecek bir krzmım )il=iine kara. sürmektir. 
•- kelimenin ta.-o ~linı sahibi. Siz, kızım hakıkmda iböylc isııadlar· 

da bulunmağa nas"J cesaret ediyor-

Şl~ll yılc1ızı Med.ih:ı ili' nıace~ 

ıarı.ıu zc, klc oı.ııduğunuI; .Ml\lı 

mııt Snlmln H3bcr okuyucul:ın 
için h:ızırladığr hu hAtıTaları dıı .. 

ha büyük btr Z6ric ve alW<ayla 
olrn)llP&ttnıza emJn bulunııyoruı: 
Mahmut Sainıin bu eeerindf' SR
rayh 1'.IMhnlarm al!kıan, eğlence· 
IPri, Mmy nnı"hlttııoo dönesı r.tıt· 

rlkalAr 111',i 11Rn!•f«"ak btr A!Aka 

uyandı l'ftcaktır. 

PEK YAKIN DA 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

~ <)rıu Pek nadir gö- sunuz? Miçc serbest ruhlu bir in- 1 
~lctotumıuyor mudw· sandrr; her cihet.çe inkişaf el.rniş

dülrltA.nlarmda, tir Ye her istediğini yapmakta hiir-

' genç ke.valy&o dür. Sizin bu !!-Oyledikleniz iı Ura- H A B E R 
liYa.t.rolarda. ges. dan ba..~a bir şey değildir. Benim 

~ -rı' l<cndı, kendime: "Iiçem guğuıkkuşu değ.ildir, insan· ı 

123456789 
1 IAIDIEIMl•IHIAfV!A 
2 Nl•IK:•:sl•ILlll Z 
3 İl!V_l•IBlOIPl•IKll! 
4 ITlAISl•ILl•ISlEIN 
5 AIK!AIRl•ISIEIM;A 
6 Ti 1 IG!•I Sl•IKIAlR. 
7 •ırı•ıorEIVl•ıI.. 1 

8 IJ l•IA:•lSl•IEl•,A 
9 [ŞIAIKIAl•I EIViEiT 

~~t. c11,~~t uyur? Ne dır. Onun cemiyete ve insanlara S ÜT U N l A R I N O A 
't {l)~~nUrllm. Genç ihtiyacı vnrdır. Çok Mikür ki bu-

~. kanı kaynı· hmduğu muhit, değil yalnız ona, 
1

1 ~~~~~~~~~~~~~~ hatta bize bile ııeref bahıetmcıktc- -------------
~' haöında pek dtr, Onu görmü§Siln, çünkü kızun ----=------:-----. 
~.-~eye bqladılar, 811klr, kapa.kit bir sey yapmaz. O- Vali Ankarada 
~t ediyorlar, onun nun haya.tı meydandadrr. Miçe kö- Vali ve lhelediyc reisi doktor 

::E Cuma !cumartesi 

1 ıı.ıeşrinr ıı.t.şrin 
.;'°f\lyclcrle gezdiğini ~ede,.. buca'kta sak.lamne.z. çün."kü u· Llıtfi Kırdar ev"\'eBd akşam J\n

t ~ya etra!mda tanacıaX bir harekette bulunmaz? karaya gitmiştir. 
t~Yorlar da mut Pudralanmış ve allık silnnUş- Anıkara<ıa. lstaılbY-lun mhhat 

> 
~ 
et ı-;c~ 'ft1: 17 ~-val: 18 

~t lUznıız ~ mü- m~. Bugün kim pudra ve atht: kul- iı:lcriyle ımcşgul olacak, bir kaç l" t dlişnfilı, hemen lanmıyor. sn: bile. yru;m:ızt ve bu- gün sonra se'.hrjmize dönecektir. 't ctann de. evlnlıe ~ ıruntmm gönnilyomumız da,-------------
~ rirain. kUllillttek'i ke<li~r gibi pudralan-

1- İıı7.IT: ı s6 :ftııfıo!nn ~ ı 

ValdUcr \'asaU Ez-;.nt Vasa.U EZl\!11 

Gilnc~lr. · ~ tt~ .. crfın, madam. O- ml§smTT.. 
!&."" ~~ Baınfmi olarak Tsarya bulvarmda ~ez:iyormu~ 

6,38 1.39 6.40 1.41 
doğuğıı 

Öglf' 1 ı.r,8 6.61) 11.0R 7.00 

tki.ndl ıuı 9,42 1'\.40 {).42 
l"t1 ~ Cclbetmeğe ge1- benim Mi<'em küciiktenberi Tsa.rya· 
~tı. koruyunuz; çün da gaur: ~m a.h:şabilmcei 7.11.1941 
~ ~ insanlar var. için ben onu küçükken her gün el 7.33 Hafit parçalar, 7.•5 Ajans 8.00 

Ak....anı 16.59 1%,00 16.58 ı2.00 

l'a~ı J8,S8 1.SS 18.32 ı.ss 

;~ hit~dan çsktr. E· arabası ile '.I'Barya.da gezdiril'dim. ,3(ln!onik parçalar, 8.15 Evin s:ıaU. 
h , }' latırcı dUkkinın· Tabii Tsaryada gezecek, küllükler· 8.80 Senforılk parçal.-ır, 12.33 Karl§ık 
~ ~i:at evvela tanı- de, Bulin vadisinde gezecek ve se- ~arkıla.r, 12.45 Ajans, 13.00 Saz eBCr· 
~d~~ o gUzcl çehre· nin kopilin gibi ~evişecek değil ya. lerl ve şarkıla!\ l3.30 Kart§ık prog. 

~a i. Onun bu hu- Affedersin, madam, nerenizin a- ram, 18.03 Fasıl heyeti, 18.4.0 Radyo 

1msalt 4.68 ı l.1>1 4.59 ı 1.59 

$ubeve Davet 
t;miııiinii l'crli ,\!!. Ş. slndı•ıı: 

~Unı celbedin, ma- ğırdığmt biliyorum, fakat söylemi- sving kuarteti, 19.00 Konu§ma Clktı· 
~l ~lar \'e bir ta· l'eCCğim. Sizi hMCt kemiriyor, ha- 83t saati), 19.15 Ra<lyo svlng kuarte· 
bi c buıa~ ki hiç t ti, 19.SO Ajans, 19.45 KlAsik tUrk mU-

P. Tğm. All Raif oğ", Muhli 319 

139335), Vcterlll<'r üsteğmen linFi 
oğlu Mehmet SUhcyl (240Gı, Tabip 
Teğmen AbdUlAziz oğlu Cevdet 
(36•SL), Jandai-ma Yüzbaşı Cemal 
C'ğlu Sallı.hallin 30" <2147), Veteriner 
Teğmen Mchmrt Nihat oğlu Ali SA!ı 
321 (315961. 

r h 1 • se ... 
a c gelmiş. Rica ederJm, hemen evimi terke· ziA'i, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Ka· 

~ •· · .;..·ı mwlen·m ..n...m--:n n.,k a"rkılar, 21.00 Ziraat takvimi, lledon öyle yol- aınız, .,..,. ::.v- ev• ••. ....,. • ,,. w-
~ tı "-"- 21.ıo Temsil. 22.00 Radyo salon or-

s::b.... · ~uıç ve Ja. Hü.cmilni_vet sahibi kom~" )'erin· -.·ııı~ 13 .. 1 k .. - kealraeı, 22.30 Ajans, 22.45 Radyo flll" 
~. . u guze ız.- "en r-ıadı·. "ı. lıtı•- . be- 11 " lon m-kcstrast. 

11 t.ıı_cii_t'' nercmnı - Öyle mi? Siz benim yapmak 
erini karikaUir· istediğim jyiliP böyH? mi takdir e-

\,, ~Ul)auamıvonım. Bö" _. ol - L..:t... ~l'az "'doo.a"'Jtlarmı diyonrunuz? Y•e acagmı vÜ..CY-
~ ""~ bo dim, ayağımı kapınızın eŞ\ğinden 
~1\ ~~ ki ade- içeri atmazdım. Fakat şimdi ma-
~ ~ hı etmi.~. Amal!, dem ld beni tahrik ettiniz, ben de 
b ~ -.ıa nazan bildı1tlerimin hepsini söyliycccğim. 
~~ • Y'irnıi gündcnberi Miçeniz nerede': 
~ Yem moda. ama, Sayfiyede mi? He. sayfiyede mi? 
~.~ "e tatlıcı dükkan Siz aJeme ltfiçenin sayfiyede oldu-

1'İıı ~aık ~ mo- b'llnu 30ylüyorsunuz. Fakat nerede 
oı .. ~ bl')yle kir· olduğunu bizzat kendiniz bilmi· 
btı~ Adeta iıısa.- vorsunuz. Ben i.se biliyonım ve 
lı,ı~r. Güzel -;.;yliyeceğim. Zaten bunu herkes 
~~_ ltcndis. • in.e söy.Ie- biliyor. Sizin Mi~e doğum ~vinde 
"~ dedim bulunuyor. Mi<;eniz ma.şaallah pek 

'>i ıı. l'al'ı __ , ' ~· .,;izci sayfiye iı:ıtilıap etmiş .... 
ı.ı ,-:•ıua. bomlaya• ~-
'\ ~ 8Ine söyleyeyim; M~enin nldesi birdeıı diz üstü 

1ılar daha iyi an• ü _,_ 

''" d ŞCnm.: " - Hemfi're, mısumız. !NStintız, 
~ ~ ~ iyiliğinizi rica ederim. susunuz. Bir :kelime 
~bJ bQ. noktaya daha wyleyip bizi mahvetme)iniz. ARri 

~~e~~~·~~~ ~~ıı;,a:~~:ı:;~: 
l'ill içıntyor, onun i~ sen vazife budur, diyerek ağıamağa 
~~Y. Baktım ayak ba.,ıadı. Hem ağlıyor, hem de koın
~~l· ue afedersiıı, ta eusunun eteklerine 83.I'rlmD}, gi)z
~ell<>t~~~aranm bi- yaşları ara.moda yalva.nyordu: 
'~· ".trını yakıyor, - Aman komşuooğum kwıınm 

~...,_or, hayret ettim. namusunu, bizim namusumtı'ZU ko-

~ -.:"\yeı..ı de genç ve ruyun<. 

~. ~~xo".ut ~_L_u.~AT, 
~ag islemiyen lezzetli yemekler 
~ !:~~e:!:n ~n~~~r; üotüne LH 

J 1<>1'1 .... IUda bn§lanır, ~ e.eviz, )'3hı.rt t:am fıstı
\ \ ,u;' k~er ezll· ğt, yahut fınıi* teretoru ~iri~\ 

l'id asası ara.ıımıia lir totray& alınır. 
erılir. Sonra dü.t. • . 

'- 7ô -

Pe-tersburga yazdım. l\lo.~kov-.ya yazdım. Hic: birin
den cevap alamadım. Ocüncü ayda <ht ı:ocuk kayboldu. 
öteye ibcriye sorduk. araştırdıl\. Polise ha:ber verdik. Bir 
kaç yere :telgraf çchiik, - Bul~dık. 

Bu çocuğun ne.rede kal~ıgmı şimdiye kadar öğrene
medim. Onun günah.mı Di.mıtı;>f <;eksin. !Ben (100) :rub· 
le 7.a.rar .çekeceğim. Siz onun fbir hafta sonra evlCJl<.."'Ceğinı 
~öylüyorsımuz, ibu nasıl olur. !Ulah aşkına Baylar. bunu 
::ıi1.in .büyüklerınizc haber verııı. Onunla evlenmek isti
yen :zavallı kıza meseleyi anlatsınlar da mıri ibu kızcağız 
yanmasın! 

Ben lokantaaya: Petersbu~a varır varmaz meseleyi 
tanıdığıma anlaUı.cağımı ısOyle~ım. 

Bu hususta onun clcsarhga telgraf çekcecğınden 
emindim 

Bordumuzu ödedim. Trene bindik ve Petersbul1!;a h< -
reket ettik 

Bav Ganü bana hitapla: - Alemin işine karışman 
~ana çÖk lazrmdı. Onun bur~a.ki karısının m.• mal oldu
~unu nereden biliyorsun, dedı. 

Biz üçiiııcü mevkide sey~at ediyorduk. Bav G~nıi 
kanapeyc uzandı ve uyuklamaga başladı. lkincı Jsta.:.yon
da vagonumuza hir kaç yolcu daha binmişti. Onlara ycı 
~çmak lazrmdı. Frıkat Bay Ganü budala değil. kendini u· 
ymnu.ş göstcrmelt için hırlıyor mu hırlıyor. 

İri, yarı bir Alınan köylüsü elinde çnntasiyle Bay 
Ganü'ye yaklaştı. ve onu ynv~~ dürtmeğe başladı. Bay 
Gnnü ise kendini uyuyormuş gıbı yaparak: Hır p11f. hn· 
puf <liye hırlıyor. Ve kocuğu.n~n altından d~ "bak, beıı 
ne seytamm! .. demek ister gıbı bana göz kırpıyordu. 

Bay Ganu'nün kalkmak istemediğini gören Alman: 
"A'bc! Kalksan a:,. diye onu dalın hızlı dürtmeğe basla
dı ise de Bay G~ii yine Jur puf ile cevap verdi. Alm~n 
kızdı ve ''gösterit\ lazım değil!,, diye bağırarak Bay Ga
n ü"rü ayağından tuttuğu gibi heybelerinin ü~rine yu· 
varladı: ,.o bizim y&nımıza oturdu. 

Bay Gani.i şi-nd• uyamrmıı; gtbi gözletiııi açtı. etra· 

ri Grinviç ayarı idi. Diğeri d" 
mahalli saati gö;-,terıyordu. Bom 
b;ı.y'a geldikleri zaman raatler · 
den biri sabahın on birini göste-
rirken diğeri ::ı.ksarnm dordünü 
işaret ediyordu. 

Her limana girişlerinde bir 
motör yolcuların n"mma gelen 
mektupları vapura getiriyordu. 
Zuifeld için postadan hic bir 7 ... ı. 
man mektup cıkmıyor. Judi ha· 
yatta bulunduğu yerden rn ufak 
bir haber bile vermiyordu. Ken· 
di kendine Jon Tenedy'e: 

- Muhakkak bir gün bana 
mektup yazacıık .. diyordu. 

Guvertede Jon Tcn<."dy'nin ko
lun4 asılarak dol2~1rken a.~ağı
da şezlonglara uzanmıc:; yolculr 
ra itaret ediyor; H' Bfıve ediyor
dı:ı: 

İşte bütün bu insanlar o 
?.aman benim kim olduğumu an
ltyacaklar . . Ve siz azız dostum 
T••nedy, siz kı muhakkak dünya 
nm en büvük gnzctecisisiniz. 
sizin. mesela. h~yatınızm en bil· 
y{ik hadisesini teskil edecek olan 
hüyuk bir röportaj yapacaksr 
ııız .. Bundan bir kaç ~iin sonra 
artık beni birinci c:mıf bir yolcu 
gıbi değil, herşe} ı vapmağa muk 
tedir bir kuvvet. hattfı bir Allah 
O'ibi görecekler ve bC'ni hususi 
~ir tip olduğum irin revmiş V<' 
Yine hususiyctimdcn bıktığı za~ 
man beni terketmiı:; olnn Judi bu 
kert'.vine geGmis ve gE'I "'°'k asır 
lrırm ve~ane fevkalad tıpi oldu 
ğumu ~lrvarak tC"krar bana dö 
necek. beni sevC'cPk .. 

O g-ece garson Zuife d'in suyu
na iki tertip bromür J;~nştml -
nı-:ı.sı için doktord"n cm·r aldı. 

ısına cıktr ve çocuğun dinden 
gonT ile tob.-mağını alarnk do~ 
ca v "llC'k salonun.:\. l"irdi V<' hf'r 
kesin hayr<>t nazarları öniind· 
gonga b;rkaç defa vurup siikun 
ti t<'min ettikten sonra: 

- Bayanlar. Baylar .. dedi. Ev 
\·em hepinize giizel bir iı:;tih:ı tE" 
menni ederim. lnşaallah akF.:ıp1 
vem<'ğiniz hafif. i~ktll'riniz nef'c; 
olur .. 

Ve yerlerinden hareket C'tnv•k 
te olan garsonlerı ko1larmın hır 
hareketi ile durdurarak: 

- Kimse yerinden kıpırdama
sın .. 

Divc emir verdi \'C ko ... fcı an
sına oyle devam Ptti: 

- Bombay caddelerinde elle 
rinde otuz metrelık ipleri hav.:ı.
va fırlatan ve boolu·~a takılan 
iplere tırmanar-ı k J"(Ök yü?.tind<' 
kavbolan fak:rlc>ri gördünüz.Der 
hal crptiklcri tohumla bir iki 
dakika 7..arfında yirmi bc5 santi
metre uırunluğund~ ncb tlar vc
tiı:ttirdiklerine şahit otdunuz · \"t" 
bütün bunlar sizi hayretler için
de bıraktı değil mi? Fakat bun
lar hiçtir .. Dinleyin.. Oinleyin .. 
Herke-; neticenin neye varacağını 
anlamıştı. Beş haftalık yolculuk 
ları c:ırasında ayni şakal;.rın de
falarca tekrarlandığını görmü!)· 
lerdi. 

1 spanyol sahillerine } a.klaştık
ları zaman bazı nıernkhl.;ı.r ıbuğa 
•!lireşçisi kıyaf ('tinc girmişler. 
Mısır'a gelirken de bir kıs.mı yol 
c·ular fos ı:r,iymişlerdi. Hindista
na uğramadan ve uğradıktan 
r;onra bazı hevesliler de fakirleri 
taklide kalkmışlq.rdr. 

Zuifcld sözlerinC' devam odi -
v-ordu: 

(Dcvcımı var) 

- 7;', .-

b"zimJ-inc: Kcncline Vt milletine faydalı olabilırıcsi ~çın 
- abr, bu onun ne i~inc giriyor - bir kW'Su tam olarnk bi
tirmesi .azım geldiğini ve \ vnıpada daha fazla bulunrrw.
nın Jtcndisi icin daha faydalı olacağım - divana! - söy
lemi .• Ve bura benzer bir çok gevezelikler yu.muthımış. 

Ha~ di rcktörun Ü', lediği ne ısP. ''doyen .. de ... di
ye rnngayo. kı ılnıa~ ı ·temis ve b;zimkisine: 

"Evet. r<."ktörün n"sihatiı i dinlemeniı.i size tavsiye 
c<lcı '11'!,. d 'mİc;, Bizimkinın dC' kızmış mı keli! Yummu~ 
göziinü. a~mr. a~zmı: "Siz 11" kn11fjıyoısunuz? Rektörün 
a\•ukatımı ınız dive. başlıyarnk hepsin! mati maskara 
etmi . ~az ninimkr kuynıklaı IPI kı .. mıı,lnr. ~k tile di
\'emcmi. 1 r. 
· lky' Gırson, yun_g lr&.fe ! Dostum serı ne dersen <le! 
.\ma çok açıkgfr; c;oct•k aı ımız v.:1.r. Asholsun dedi. Ve: 

- Gır<-on ~' h~} ! '\ \ n~ kafe be' di}e bağırdı. 
Gnrson gdcıe:;:: 
Buyurun efendım dedi. Bav Gn.nii g~ırsona: 

Yung kafc! E Ap0rt C ıt"t Bulgar' 
Diyl' a tcleri de tinrcsıni ciivledikten onra ba· 

ra d.ı>nC'rek ılılvc ettı: 
- NC' dcruin .l<'ran ıu nı unutm~mı~ım he! 
Gar c n B y G ntı'ıuın k 1 \'t.' ini ve kirli bir kap iein

d' kcnarlaıı ı t•lm ş bir kaç Bulaar gazc-tesini getirdi. 
Bay (;an : 
- nur b 'r. lım diınyada ne oluyor! diyerek knbı 

a~tı ve politik hn,·adislerini okumağa ba.~ladı. 
Ben, Gami'nuf, gazetede fıkraları ve havadisleri ~ 

bil\ iık b r ZC'\ IJ' olmiu~mu, nasıl tebe -iım ettiğini ve 
goz'crinı ac3rn1

{ arada sırada bir ''bra\•o! .. 45avurduğunu 
dikkatle srvrediYordum. 

OkuduW-1 fıkrn~rdan biri pek ho.qına gitmiş olacak 
ki - onlan ! Bak oikuyaYJm da 
dinle. 

Ben: 
Affedersinız. B3y Ganü kulaklarımı hic olma1..sa 

burada 13•1 polıtilrac-ıııkt::ın d'"1c>ndirmck ic:tiyorum dı 'C'rı ~ 

• 
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Meınleket röportajı 

Eskışehirde su işleri 
ı , ----~w.....-

?orsuk 
ıardan 

ne zaman lağrm
k urtulaca k? 

Beşikte,, Evlf'llldinno Memurloğun
da :S-L5a.nlanmalıı.r: 

ı ·.'l:d,,.ehire v:ırdığunız 1.aınan, 
abalun ôönlii oluyordu. Fakat, İs

la!!\'on \'e rin?.rı aydınlrk. kalabalıl: 
\'e 

0

müth ş gürultıllü. Esasen. bu· 
rıı.c;ı Türkivcnl:ı fo!<ılusız :ıurct ll 
.ec~ hu).•t; yruıı:-.ın yeridir. Ana 
'olu .un dört bucağından gele:· 
\nadolunun d<frt bucağına dağılan 
k<ıt:ırl ır Jo::Skısehirde birleııır, Es 

Yazan: Sabih A laçam 

Beşiktaş Ihlamur Mandcnk .ııokAk 
N'o. 51 memur Nazif Kalpak ile Bel· 
kis Temiz, Beşiktaş GUlıığacı mnha.J.. 
lesi Ali\.ıal>a sokak No. ;ı de Kayıkçı 
Hüsamcttln Dcnizoğlu ile Çorap usta- ı 

sr Kerime, Bcşllttaş lekele sokak No. 
23 te Hıımamcı Musu l'ekca.n ile Le· 
nıan Bilmece, Beşiktaş Osmanlı çc; • 
ınc M. FırdöndU solmk lliecar Kemal 
Aslan ile ŞUkran Yıldırım, Beşiktaş 

TUrknll M. Şen sokak No. 82 de me· 1 

mur BIUU Etem ile Hatice Uyanık ı 
Ortıı.ltöy, Der~lçi, Kırklıayır sokak 
:N'o. Cı!.l dn Vatman Ilılml Llml ile Ha· 
lin>e GUrs, Ortulı:öy Aman ısokak No. 
11 de Fırıncı Fahri J<:laman ile Cal • 
be uktrm, Kabataş SctUstü Bayram 
solrnk No, 6 da Hallaç Yusuf Atar ile 
GUllU Vezir. lkşiktaş Muradıyc ma· 
hallesl Hocasellm sokak No. rı te Bcr 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA fi 
1 

NEVRALJi . KIRIKLIK VE BÜTÜN AGAILARINIZl ı>ERHAL ~ 
icabında günde 3 kat e alınabilir . Her verde oullu kutulan tarat'l!l itt 

• i~ ... hıtde anılır. Fakat, bu telaki· 
,.;, ekscıi).Clle gecelere rasll:ır, 

kusuz g"celcre • ., 
Hattiı. diyeb'I riz ki Bski~ehırc 

nc-n bir )Olcu, uyumak istese bile, 
mnR nıuvnffıık olama?.. Zil'a, lıcı' 

mcYsimde oteller hıncahmc: dolu
dur. Bu hal, benim baljır .. u da gel-
• ti. Camlan takılmamılj bir kuı,.-ı a
ıabasının icinde büzüle büzüle. c..
ğcrlerımc i!de} en byazla çenelerim , 
ala ntn otel ot.el dola~tını Ama. 
ziyaretlerim, ancnk kapı eşi.kleri~e 
münhasır kalıyor, mesut blr t:11ıh 
ile herhangi b:r çatı altına ~l'~ın • 

Eski.şclıir Rvkaf /lfüdiirü 
!Ja11 H,~aı 

. ~·-·· .. · ,. -

ZAYi 
Tirebolu Askerlllt şubesinden a.ldt· 

ğım nııkcrlik hUviycl cUzdammı kay· 
bcttim. Yenisini nlncnğlmda.n eskl.sl· 
nin JıUJ,mil yoktur. 

f:;tnntml: R<•ra~l!ırı~ J>ıml1.dlil;: 

~lrketi l'l'I\ \nııııru m.ıkiıııı lostu-
roınnsı Nanııı 81,\lk, (SiSOI) 

mak mümkün olmuyordu. 
Nihavel. Eskü;ehrin meşhur Ev

kaf ha~amı hatınma geldi. 1nsa
ııın iliklerine kadar donduğu bir 
·r~da, sıcak ve buğulu bir halveti 

hayal etmesi ne kadar tatlı ... 
Arabacıya sordum: 
- Evkaf hamamı kaçtA açılı 

yor? . 
- Bey.le? 
San.te ba!ktım: 11 tica zanıamm~ 

ırn<:ak on lbeş dakika vardı ki onıı 

da yol<ia gcdrC'bilirdik. 

na dü~en, eseıiıı. iyi muhafaza e
dilmesidir. 

Baltacı ~Iahmut camisi, hakika.: 1 
ten pek !'irin bir abide halini nl· 
mıştı. Kalem işl"rj tamamen Tür:k 
mimari iislfıbu ile yapılmıştı. Mih
rap, çinileılc süslüydü. Menbcr ise, 
baştan başa oynın işlenmişti. Çe -
haryarı glizin levlııılnrı, geçenlerde 
vefat eden reisüllıattatin Kamil 
Akıhk tarafından yazılmıştı. 

, 
Basıldığı ver . VAJ<n Matbaa~ı 

Umumi ne-,rivatı idare <.'den 
Refik Ahmet Seı.-eııeiı 

A .. .. 
· 'ür k ye "umiıur"yeti 

• 
Banyodan ve bir kaç saaUik bir 

uykundan sonra dipdiri kalktım 
B:ına bu saadeti bilvasıta lemin E.'
den Es'!<işehir evkaf müdürü Bay 
Esada teşek'kiir etmek !kararını ver 
dim. Hazret, !beni görür görmez: 

- Uğurlu ayaı,"ınl11. h~ ~el -
nin! 

Demesin mi? 
' 'Hoş geldin,, i anlamıştım ama, 

.ırnğundaki uğunın n e olduğunu 
i mi)or<luın, Bay F..sat, merakımı 

·iderdı: 

Hamamın tamir ve ihale ev· 
l:ı ua seninle beraber postadan 
ka geldi. Z:ırfı, şimdi açmıştun. 
~ıık, daha okuyup havalesini bile 
·pmağa va.kit bulamamıştım. 
Bu tahsisatla hamamı tamir ve 

c:ı:\•in edeceğiz. 
Bir müddet sonra da evkafa ait 

olan diüer kô.n1rndim germabeleıin 

yerinde, yeni ve büyük bir hamam 
d hn inş:ı. edilecek ıki onda erkek
!cr, mevcut olanda dıı. !kadınlar yı

kanacak. 
Bay Tua.t ,bir arahk: 
- Baltacı mahmul -diğer adı 

çarşı camisini ıgördün mü? 
Deı.Ji. 

- Ha\'Ir, cevabını veıı:hm. 
Hazret~ bunun üzeıine kiraz 

ddmdaıı yapılml8 ıııcecik bastonu
na ve koyu üı.civeı t şapkasına sa
rıldı. Yolda anlatıyordu: 

"- Bu cami için , evkaf 60,000 
lrli1'-l.lr lira harcadı. Geldiğim 7.a. -
mım, tnmir ışi tamamlanmıştı. Ba-

• 
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. "' . 
Bu sene, Eski13ehir vilfıyetinln 

\ ollanna da b:ıkılmnğa ba§lanmı..<ı, 
nafia müdürü Bay Bahattin An
barcıdan aldığım mnlümata naza -
ran n§ağıdaki ıroselcrin üzerinde 
ameliyata geçilmiş: 

l - .E~ski!!eltir - Seyidgazi yo
lu. 

2 r- Eski§Chir 
lu ve menfezleri. 

Sivrihisar yo· 

3 - Sarıköy - ~1ihal1Ç<Jrk yolu. 
Bu hususlar için konan tahsisat 

miktarı 227,011 lira imiş. Aynca, 
24,536 liraya Sivrihisar ilk okulu 
yapılıyormuş. 

Eskişl'hire haynUyel veı·ecek o -
lı.ı.n diğer bir nafia unsuru dn Por-
;;uk \•ı'idisinde yükselecek su tesis
leridir Bu husustaki bütün etild 
,.e projeler tamamlnnnııştrr. Pek 
yakında inşa snfhasınn geı-ilccek -
tir. O z.amnıı, bütün orta Anadolu
nwı sulanması kabil olacak, şerha 
şerha çatlıyan arık topraklar, mün 
bit birer bostan haline gelecektir. 

Fakat, bütün bu verimli çalışma 
tarın yanında muUn.ka yer alnıa.•n 
ica peden biı· meseleye ehemmiyet 
le işaret edeceğim: 
Eskişehirde,Porsuktnıı bir tanffli!ı 

havası içinde yayılan boğucu, bu -
lanhcı, mide bulandırıcı bir koku 
var! Zira, şehrin biitün lağımları 
Porsuğu akıyol'. Bu yii7..dcn. su ke· 
naı ına yaklafjmnk mümkün olmu - ~ 

vor Meğer ki herkes burun delik- , 
lerini esan9la ıslatılnııı, pamuklar-
la trkasın ! 1 

Eskişchiri, acaba ha.ngi belediye 
reisi bu ufunetlen kurtaracak'? 

a~a~a kalktım ''e AJta.ha ısmadadık. dedim. 
Bay Canu: 
IIclc yal nı::r. ~t.:rasrn ı dinle: "Gagalarını ıbütün pislik

lere sokan hırı:;1zlr.r. alcııkl.;r ve namu~:;;ıızlardan mürek
kep lrnydul çetesi., diye okuyor ve durunuz aşağısı daha 
gıizcl ! divordu. 

Ben katiyetlc: 
- Hayır. hayır! lstcmem. ı\llaha ısmarladık Bay 

c;auü Balkanski: dedim ve çıktım. 

9 - BAY GA.VU RU~YADA 
Vasil: 
- Baylar, Dnıviçka o kadar güze: anlatıyor ki en· 

d·m sonra sizi her hancd bir hikaye ile memnun dmck 
cidden müskül olac<!k, Doğruo;:uniı al'arEanız ben de Bay 
Ganü'nün ::\io knvn ve Peter~l.>uı-g seyalı~llan hakkınrla 
bir şC'ylcr bilivorum. 

Dra\'İ<.;ka: 
- llaydi ~eveleyip durnııı da. h:kiwwc bir aıı CV\'el 

baı:ı'::ı! dedi . ~hto! •·ce,·ei-:mek. si5zii ha·ıa pek fniranc 
,g<lriiııınedi. cliye ~akal<ıııtı. 

- Bayl~r. c:u~unu;ı;! \'asil haydi yavrum. hwıln !. 
\'~il: 
- Petcrsbu~ yolunda Y:ilno istasyonuıHln durduk 

- ~;,.~basladı. - I:n\ Ganü ile ikimiz reyahnt cdi~orduk 
Biücye girdik. Yo}da onun tütiinünderı ktiğim i<:iıı Bay 
Ganii c:inıcli hcnim ısmnrlamam lazım l!t:'ir~iıYını suyl,.dı. 

Bira ve vemck ı mnr:adım Büfenin ı:nlı;bı kont'"''"'!!.
n1'n:lan bizim Bulgar olduğu~uzu anlamış •'lacak ki 
Ru~~: • 

Affedcnıiniz. bnylal''. Zannedersem siz Bul~arsını?. '! 
diye sordu. Ona t:-,ı<:dik ccvrı ':ıı vcn!i!<. 

- Dariılfünu ı talebesi Dimitrnfu t:ınırmı ı ,,.,,: 
- ~n tammıyorum. Bay (;an'.i "'Cll t"11ır 'nT ·n? 
-- Dimitro.f n u? Dur! Ha: Anladı·~. u:mıtıc.fu trın-

ıım. Nasıl tanım.ıırı ~·ok aGıkgö:l b ı Çvcuhtu:-. eıijıi;.ı! 
•I 

Z iRAA T B NKASI 
~wuı~ c.a.nlu. 18&S. - ::ıcmıayesı. ıou.ouu.oou l'urk 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai tıt ııcari 'ın neuı banka muamelelm. 

1'an bt.rlkttrenlett ıs.xoo ti.na (krBmJn nrtym. 

Lıra~ı 

Mraat Banıta.caıcıa .l:UDlbarab ... lhtıe.nın ta.ea.rn.ıJ tıe·.,~•---1'· u 
!l(l 11.ruı bQ!tmantara ııeneOe 4 aeıe • ıdlece.tr kar'e Ot ~nğt<11lk 

plana g'Ott Ucramiyt i1ıtğrt:ı}&("Plttn, 

' ~eo ı .ooo tlrahk 
• • Mt • 
1 • !MI • 
ıo • 103 • 

•.ooo ııra 
1,00. • 
t.OO(J • 
&.OOC • 

lCNI Mlecl !50 Uııı "lı ~.O()(. •t • 

UK ıt • ı.MX 

• s.ıoı 

OllCKAl'. Beeapl&nndalD paralar bh .ene içinde ~ Ura.da.o "'1" 
1Ufrn1yecıJerıı •irami7a cıktıltı t&kdirdt % ıCl C8%11\Styı~ "eril.,.. · 
i(~~ -: 11 Mart. lJ Hazlrıın 11 C,"')'IQL tJ Blrlnclkft.nuıı 'll.'1t\!t 

rlnde yapıltr. 

- 7;}-

Bi.ifc sahibi: 
•)nun şimci· r ·~icde o'ıiuğunıı !"ÜYli\'C'bilir misiniz'? 

diye sordu. 
Bay Canü: 
- O ı:imdi lstnnbuldadır. Bir haftn. sonra or:ı.d:;ı. ev

lemcek vurmuş kelepiri! dedi. Bav <,l!na'niin <>ö:~h:rini 
i:-ihı 'ıiifrci başından yıldırımla Utıılmus gibi 

- :-..:&sıl? E\ lt•nccek mi? f1akat Bayl,tr o bın<ıda cv
!idir! dedi. 

Bav Ganü: 
Deme be! B~k ı:-en. ha ha ha: diw bir kahkaha s:ılı

' eı di. Bii!fC'i onp h<.>:rı'<'tle hakıyorc1'ı. 3n- Ganü b:>na du
ııt."r~k 

- ~en onu t'ınımaz mısın? Bu Dimitrof de•iıkkri 
rok arıkgözüıı bıriciir. d"di. 

Hôtfc-:i Dımih·of hakkıııda biz,• "unl ıı·ı 111':..ttr. 
- Efendiler: Biı gür. Diınill'of y:•nın~a 13·14 ya...~ın

da sağır ve d1lsi::r. bir Mcukla. geldi. Ben Dimitrofu b;r 
::~ne c,·wlisindC'n ta ııırını . O bizim kw;abaınızd:ı vaP:n clı. 
nır ':ı~ln ~evi~li!Pr, evlendiler. ;\foslwvaya mı, Pctcrsbıır
g:ı mt hır \'CI'(' ~ittiler rınıa 11C'l'eye rrittil!Jerini iyi bılmi
VOl'lllll 

B~ scıw i'ağır ve dilsiz C'Ocukla g-cJ.ı:li:'l zamrın ban~ 
şu h i!\,iw•vi a ııla ttı: 

Bu cocu·~ıııı Bulgarif,tnnd:ı bir zabıt ağ;•beyisi var
mı:_;;, J'rtersbuı~c.la sağır ve dilsizler enstitü ·ünd(' kala
t ilnH'<;• tC'in oPa her av (100) ruble yollff.:ıokmı~. Dimit
I•'ftın sınıch b:ı.;:lm bır kn .. abada isi varınıı:. 0"1 gün son· 
ra rJ ·ıı ip t;!C'}CC'C':mir-, O ~clinccye kadar ('.OCUi{lt C'V imde 
:ılıl ;')•·m:rnıı ve do} •run sul~mamı rica etti. re "ana on 
gtl "nr? nıııtl~k dönec('~ini sövlcdi. Ben dP razı oldum. 
7a·· Ilı r(,C'U2ıı vanmı:ı -ılc1ım. ,VE.' ona k('ndi e>vı:eım rdbi 
b·ı l;t mı \tadan on g-iin, bir n v hattfı ıki ay gcc:ti~ı halde 
bızlm T >ımitrofdan S('S <;(:da voktu. 

\Icfelcyi ('ocuktan ::uılıvacak 0 1<'ium. O b('dbnlıt i.;e 
sa~ır ve Qil-;jz oldı·ğund&n bir şey anlatn.madı. Zanı.lh 
v~ıvrucuk kcndis! <lr kecierlcndi. 

• 

Maliye Vekaletinderı · 
·ıı~ 2.6.1941 taı·ih ve 4037 nıımarnlı kanun muclblnce ~ 

verilen ve hasılatı tamamen Dlyarb:ıkır ve Elll.zığ i.StaB~ ~ 
Iran hudutlarına kadar yapılacak Demlryolunun ın;;ııstıı,1 ~ 
olnn ~;, 7 gclırll 1941 Dcınlryolu lBtil{raz.ının 20 senede ıtl•, 941 

7 l » yon l!ralık birinci terllblne ait tahvillerin satışı · 
15.11.1941 ak§amına kadar yapılacaktır. ooO 

Tah\•illcr hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ''e 1 
mette birlik, 25 lik, 50 ilktir. ~ 

ır · 1'al1Vıllcrln ihraç !!atı % 95 olarak teııbit edilınJ;;tl '
1 

birlik tahvil bedeli 19, CıOO liralık tahvil bedeli fi5 \·e bill 
,lcll de 9JO liradır. ıı ~ 

Bu tahv111er umumi ve mülhak bütçelerle idare oıun1 ıı 
scsclcrc<.', vllily"t hususi ldar<.'laı ve bel~dlyelcrcc yapıla&IJl1,. 
r.nkasa ve mulrn.vcıeıcrdc teminat olarak \~ haz.inece ı;lltı ol 
olan Milli cmlAk lıedc-llcrlnln tediyesinde başabJ.ş ltabul 
tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tamamen ıuasıtı• 
\'ergi ve rüsumdan muaf bulunacaklardır. 

Mezkur tah\'illcr 'rürklye Cünıhurlyet Merkez, Türl-'Y' 
J3C raat, Türkiye tş, :ı-;mıAlt ve Eytam. Halit, Türk Ticaret. 

11 lnrile Silmer ve Etıb:ınlc tarafındnn salılacağt gibi dl~cr bil 
ıJe temin o!unllbillr. 

• 
lstanbul Be lediyesi 

l ıllık lilra ı ilk Tem. 

180,00 ' •l'd' 13,50 l\:ercst.ecllcrlk kA.!n acbzc hali (iJlı· .ti 
yazıhane. ı;fl' 

111,QO 8.33 r'Joryn'da Çarşt sokağında kain ı::ı ı: rıl' 

Yıllık kira bedell muhamnıenlcrl ıle ilk teminat ml1'~fl1,.../ 
zıh iki parça gayri menkul birer scnemüddetıe klrayn ,ot~J~ 
ayrı açık arttırmaya : onulnıuftur, Şartnamderi Zabıt ,oe '/ 
lllğll ka'cminde görülcbiJır. İhale 24.11.941 Pazartesi gnıı'\ 
mi Eııcümendc yapılacaktır. Taliplerin ilk t.cminat ınaJ<bllı 
\'c hal dııh!llndcl:I yazrhanc l!)ln şartname mucibince fbnııı 
ve 941 yılına alt T!eııret Odası \'esikalarfle ihale sunu ınıı' 
nıi .i'::ncUmcnde buıunnıala ı ı. 

Yeşilay Kurumundan: 
1) Dahiliye \'ektıleUnin (Emniyet Umum 

20.6.1941 tarih ı 9) ııııyılı rubsalnamesile CemlycUmlz tıııı 
~) 1<.iıırc lıeyctinln ls!m ve adresleri a§:ığtda ynzılll11~ 
Reis: Ord. Prof. Dr. Mazhar Osm3n Uzman: Ca.ğaloğl~ 
İkinci Rcl.s: Dr. İbrahim Zati Öget: İstanbul Bclcdl>'f. 
lkıncı Reis: Safı.re HUtcyin J<:lbl: Bostancı, HUsey1nııt'~ 
Umumi kı'.ıUp: Pıof. Dr. Fnhrelt!n Kerim Gökay: Ank1 

Umıımt K. Muavini: Fehmi Atanç: Beyazıt, Vez.ııcclle~ 
pli ,ı 

Veznedar: lhssn Undeğer: CUmhuriyet Merkez Bank8~0 ~ 
Aza: rcrlt Bora: Beşiktaş, Yenimahalle, Fırın sokalt ; 1'' 
.. Celal Feyyaz gr: Rahçelmpı, Erzurum hanı (.ı\'"\lı.,.; 

Habil Aklan: Kadıköy, Yclcleğlmıeni. Duatepe fJO 
" Dr. A. Sliheyl Ünver: Kadıköy, .\JUhUrdar. 

Gı>zanfcr Şadi Knrngözoğlu: Heyleı·bcyl, Ynlıb0)11 ' 
lır. Mustafa 1'ııl6t: Cağnloğlu, \·ercm Dispanseri 
Nebahat Hamit Karaorman: Çi!tchavuzlar, Eı!ıd 

.:o. 
Dr. Aliye Rıza Taııcıı: Çarıııkapı, Medrese soJ<sk ',,ı 
Dr Kudsi Hnlknlı: gdırnekapı, Srhhnt Mürakatıe 
Ayşe Remzi: Sarıyer, Piyasa caddesi No: 53. 

,, Baha Kılıçcrl: Cihangir, Yeşllpnlıuı. 
Fuat: Emniyet Sandığı memurlarından. 

,. Cemal AkyUz: Esnaf Cemiyetleri kCltıbi. • . dl 
3) ldarc Merlu•z!, Sirkeci HUdıwendigdr caddesi 61 ı--0;_.,.-_ _,, 

• ,,. 
İnhisarlar U. Müdürlüğünde 

1 - 4.11 tı1 ı :ialı ;;tinli açık eksiltme ile alınması Wl ;il 
ltg. sarı toz yaldız ile (300) kg. Jnco ve kaim boya verniği e 
ıııUracaat eden olnıat.lığmdan ( 10) ~lln temdit edilmiştir. if''IJ 1 

2 - Muhammen bedeli (10401 lira olup muvakkat telfl .J.., 
~8 .... 3 - Ekslllıııesl 14.11,941 Cuma gilnU saat 9.30 dıı. 

~ub<: .. imle mlltc~ckk!J altın komisyonunda yapılacaktır. 
~ - ~üı.rnnclcrı her gUıı adı geçen şubede görütcb[Ji r. / 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
siltm e Komisyonundan: 

Artırl 
. ·n (~ Ilakııl;:öy Emrazı Akliye \'e Asnblye hnııtahıınesını 

nıı1 ı,ap.ılı z-ırf .ı. ııil ... clu;lltmeye konulmuı:tur. . t:.ı'I; 
1 ı:ksntmc ı2.ll.9U Ç'.arşamt;a günü saat 15 dC ";f 

:ı.ıuavenct MUdUrlUğü 'binasında kurulu l{O:nlsyonda yapıts' 
·• Muhammen fiyat bir çift yemeni için (3) liradır· 
:; ;.Ju\•akka.t tcnılnat (4SO) liradır. f.rJ 
4 - 1stcklllcr şartıııı.nıe ,.e mühtirıü numunesini 11cr ~ 

vl·ı cbr rler. . • .ıı 
"" d"'J~ . .:; - lısteklılı r lf• 11 yılı Ticaret Oı.laııı vcslkaslle 24:;v - <ff~ -İ. 

7.ılı vesikalar ile bıı i~ yeter mu,·akka t teminat makbuzu 'tfJ" 
tublle zarflarını !hale saatinden bir saat evvel koml.ı!yoıııı. 

'inci<:- \'ermeleri. 

V·A 
- & 
KIT matb~~' 

K itap kısm11u qent 1~ ta ıı zinı edip açmıi 
K 1.... -.LJ'' itap. mecmua, gazete .-· t• 
T"b·ı , ...... 1 . -b a ı er namına n~ ?."'t '~ erı ... 

., ., \... ,_;. . ... . ... . . 
__ .,. 


