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Belslcambar yart 
gezlılae çıktılar 

Almaa tellllll 

Kafkasya da 
BMlar dumanda 

llowaıaaıror 

Stlmer Baak blJlll bir 
paçavra labrlllaıı karayor 

AnJauıa, 1 (Telefonla) - Reisi• 
cümlıur MJltt Şe.#imiz İsmet İnönll, 
dtm sece sa.at 23 ~memleket da· 
hıJinde bir te&fk seyahati yapmak 
itzere hU81:181 tittnlerlle Kayseri 
isttkametinde Anlraradan hareket 
buyurmuşlardır. CümhUITCisimiz 
prda KecBil Reisi Abdlllhalik Ren.. 

....... o-~t •anıt 
#aaltJn tanlı IU . .... .. ., ,., 

VAKiT llATBAASI 
Aalcan OıMldml VAKiT l' ...... 

a 
AGDSTOS 1941 

CUMARTESi 
Numara: 10~ Sene:3 
Tel: llr.2 • PGeta lmtua: ZH 

IBuAkşaml 
Yallncı 
Memlellatıer ve . 

'Yeaı Blktmetlll •. , ........ 
r-a SADRI ERTEM 

} ENi hüleOmetin beyanno· 
mesi Türleiyede Hvgi ve 

ıoygı ile Jcarıılandığı gibi hudutla
nmız dııındo da büyüle bir aldlca 
uyandırmıpır. Yabancı radyo/ar ve 
gant.ler lapeleil SaraçoğlurHJn nut
lru etrafında mütalaalar nevetmelc
tHrrler. Yabancı lfl4lhitler Saraçoğ
lvnun nutlcunu ,.mpoti ile lcarıılıyorw 
lat. Türfr devlet adamının ıahsındo 
milletimizin, ilctıdar ve lcabiliyetini 
nldrnlamolctadırlor. 

lirbirlerile nMJharlp alon zümrele
rin sollarından yübelen bu talcdir 
aulerl Türle ıiyaseti•in dünya realite· 
sine ne leadar uy941n olduğunu flÖS· 
termelctedir. Ayni zamanda bu rea
lite 1Urlc mllletinin arzuları, emelleri 
ile intıbalt halinde bulunduğu için· 
dlr lci Türkiyenin mullaripler ortasın
da arnttiği sulh manzaratı Türle 
ıniln aiyasetinin bir tenhürü olmak· 
tadır. 

Tiirlciyenin bu harbin ba,,ndanbe
ri harp otelinin dı,,nda lralmak ifin 
gösterdiği &üyüle ve isabetli lcoror 
gün oeçtikçe millefferarosı bir lrıy
met lcazanmalctadır. Soraçoğlunvn 
beyonnameıi Türlciyenin torafsı.ıılc 
poliJikosına devam etmele azminde 
olduğunu bir lcere daha tebarüz et
tırdiği içindir ki milletleroraıı bir 
memnuniyete vesile olmaktadır. 

Türkiyenin durumu evvelden gö· 
ri.ilmüı bir iıtikbal tezine dayanır. 
Su uzağı görme kudreti sayesindedir 

"iri Türle siyoaeti #ıôdiseler önünde 
lrıymetlendi, sauılmaz bir itimat ka-
zandı. Su itimadın hergün bir yeni 
eserine tesadüf ediyoruz. 

Tü•lc mitn siyasetinin zaferinin sır· 
rını bu milletin tarihf lcaralcterini, Şe
finin tecrübo/eri, iıtilcbali görüffelci 
ddhiyane basireti izah eder. Ôyle 
milletler .,ardır ki lcaliteleri üstündür. 
T arihl tecrübeleri mevcuttur. Fakat 
lcendini yüzde yüz temsil edecek bir 
dehadan mahrumdur. Kütleler, lcala· 
balıklar daima iyi mümeııilteri 'l'aıı
tasile büyüle eserlerini hallcederler. 
Yani temsil eden büyüle adam/ar 
ddeta bir milletin fert haline girmif 
lcollelctif dimağıdır. Aklıdır, iradesi· 
dir. Türle milleti iıe onun gibi böyle 
bir 19fe m"'ilctir. 

ôyle milletler vardır lci kaliteli 
Jelleri vardır. Fakat o bir camia için· 
de istisnaf bir kabiliyettir. Ne o küt· 
leyi sürülcler, ne de kütle onda ken
di timsolini bulur. 

Türle milleti tarihin büyüle tecrü • 
&.terini görmüı, faciaların ortasında 
yetiımiı ve rii§fünü böylece idrdlc et· 
miJtir. Milletin ve ıefinin birbirini 
bulmuı olmasıdır ki büyüle eserin 
meydana çıkmasına vesile olmuffur. 

'1Jrl- mmett dünya hddiselerJ 6 . 
niinde büyük bir cesaretle hale bildi-
iii yolu fuf ~J ve onl!_ ~ütiin tehfıkt· 

- -

da, Başvekil ŞUkrU Saracoğıu, ~ 
nelkurmay Bqkam ~al Fevzi. 
Ça.km:ılc, Vekiller, C. H. P. Geaıel 
Sek!leteıi ve umum! ldve heyeti 
azalan, mebuslar, generaller, ve 
diğer ~rk!n ta.rafından ufurlan
tnışla.rdır. 

Kurganova şehri 
zaptedildi 

Fabrika Ro:nangadan satın 
alındı, gelecek sene kumaş 

OH kurultayı Pazar
tesi gunu toplanıyor 

ler/in, 4 CA.A.J - Alman orduları 
baıkumandanlı§ının tebliği: 

Kafkasya bölgesinde düıman du,. 
madan kovaalnmaktadır. Krasnoda • 
nn 30 kilometre ıimal ve ıimal doğU" 
sunda Alman kıtaları düımanın bir 
tank mevziini yarmııtır. Seri teıkille • 

dokumağa başlıgacak 
, 

Anlcara . 8 CA.AJ - TOrk Dil 'Ku- rimiz, Laba nehrine varmııtır. Arma • 
ıunw Genel Sekreterliğinden: vir ıehri ile bu ıehrin 50 kilometre c~· 

Dardüncü 1ürk Dıl Kuruttayı, 10 nup batısında Kurganova ıehri ıid
Ağustos l 942 poıartesi günü saat detli çarpıımalardan sonra alınmı,tır. 
10,30 da Dil-Torih-Coirafya faküt- Hava kuvvetleri, urhlı 6ncülerimizin 
tesi konferans salonunda acılocaktır. ilerisinde yürüyüı halindeki düıman 

Kurultay üyc.leri sabah saat 1 O dem kotlarına ve Karadeniı kıyısındaki, 
6nce Atatürkün muvakkat kabri 6nün vapurlara hücumlar yapıııJtır. 
de toplanacaklar ve baıta kurum baı Sal nehrinin ıimalinde Alman ve 
kanı maarif vekili olduğu halde tam Romen kıtalcırı, fevkalôde sıcaklara 
saat 1 O da Ulu Önderi. ziyaret ede- v~ düşmanın aiddetli mukavemetine 
rek kurultay adına bir çelenk koya • rağmen arazi kazanmıılardır düımanın 
caklardır. hücümlarına karıı yapılan müdafaa • 

Saat 10,30 da kurultay açılma tÇ• da bu kıtalar 23 tank tahrip etmiıle,. 
renine baılanacaktır. dir. 

Kryafet ve elbise kaydı yoktur. Büyük Don kavsinde, Alman kıtala-
Kurultaya gelenler ellerindeki gir- n, Kalaçın ıimal batısında yeniden 

me kağıtlarının rengine göre gö''.!? :.ı taarruza geçmiılerdir. Kuvvetli hava 
rilecek kısımlarda yer alocaklo!~1r· ı-~kineri, kara harekatına iıtirak eı-

Konferans salonunun giriı }'w•: - mi~ ve Don geçidinde düıman toplu-
kurumun onuncu yıldönümü ~ luklorını dağıtmıı ve imha eylemlıtir. 
le hazırianmıı olan sergi de kurul • Rjev k•inaiAdeki naOdafaa muhare
tay sOrdOIG müdd~ acık buluna" besi, cephenin diğer kesimlerine de 
calıtır. sirayet etmiıtir. Çetin savaılar devam 

Sah ve cartamba günleri her istek ediyor. Muhtelif noktalarda, Sovyet • 
eden sergiyi ıellp g6reblllr. ler kartı hOcumlarla geri püskürtiil • 

Kurultayın genel toplantı aiiftlerfn- müıtür. Savaı uçakları teJkilleri bol
de kurultay yerine girmek için saylav ,..,iklerin asker, tank ve motörlü nak 
lık be1getfni veya lcvrumun mühGrtO liyat topluluklarına birçok hücumlar 
ve imzalı girme kalıdını g6stermek yapmııtır. Dütmana, lnıanca ve mal-
18zımdır. zemec:e ağır kayıplar verdirilmiıtir. 

Ankara, 8 (Hususi mcJhabirimiz • 
den teldon/aJ - Sümerbank uaıum 
müdürlüğü Romanyadan bir paçavra 
fabrikası satın almııtır. Bu fabrika -
nın bütün. ôletlerl ve tezgahları ıa -
külmeğe baılamııtır. Ankaradan gi • 
den bir Türk heyeti bu iıe nezaret 

etmektedir. Makineler sCSkülür sö • 
külmez nakline ba~lanacaktır. Bu 
fabrika Dekerdarda kurulacaktır. Ku· 
rulaca§ı yerin hazırlıkları yapılmak -
tadır. Bugüne kadar harice sevkedil· 
mekte olan paçavralar bundan sonra 
hükGmet tarafından mübayaa edile-

Benzin istihkakı 
• 

Yarından itibaren yarı olarak verilecek 
Vildyetten tebnğ edllmllflr: ı alan taksi ve kamyonların benzin is-
~r01 tG - eri im b• tihkakları 9.8.942 pazar gününden 

en zum uz ,,. a " ı itibaren yarı olarak verilecektir. 
müddet icin vilayet hududu dahtnnde lıtanbul Valisi Y. 
seyrüsmr eden ve karne ile benzin A. lıza Onol 

Memurlara verile
cek bedava kumaş 

Anlcara, 4 fHulull multoltirirnim.n 
telefonla ) - Geliri muayyen ve mu 
kannen olan memurlqrla devl«e boğ 
lı müesseselerde w bankalarda ca
hıan memurlanna bedava ftrRecek 
kumaı hakkındaki hazırhkfar nerte
mektedir. Sümerbank fabrikalannda-

ki tezgahlarda mattOba muvafık muh 

telif tiplerde kumaılar inıal edil· 

melctedir. 8u klıme11lar tetldlıe arzo

luwacak " •wafık a&rOlen bir tip 
diğer fabrikalarda da imal edilecek 

ve tevziat yapılocakhr. 
9 AOustos pazar günü saat 15 den Bir Alman zırhlı tümeni 6 ve 7 ağus-

19 a ve 10 AOustoı pazartesi gOnü tosta bu savaılarda 54 tankı imha 
saat 9 dan 10 a kadar fakülte kapı- El k d d 1 k 1 tında kurumun bir memuru bulunaca1c et:C:::~ cephesinde v• l•ningırad 6

1 onan gı a mad e eri ve Agıt ar 
_hr. nünc1., kısm•n g6ğos gağüs• yapılan hakkındakı· kararnameler bir ınücadele sonunda Sovyederin 

Yarin mebus seçimi bl~k hOcumu geri pOskOrtGlmOıtOr. 
Sfolclıolm, 4 <A.A.J - Ofi ajansı Ankara, 8 l'Hususf muhabirimiz· 

den telefonla) - HükOmetln gıda 
maddelerinden bafka elkayduOu dl 
ğer bazı maddeleri de tamamen ser 

Numan Menemencioğlu . 
Ankara, '1 (A.A.) - Açrk olan 

E~inca.n mebuısluJdarına Ticaret 
Vck8.leti ia.ş: müskşan Şilkril Si'k
mensUer ile Ala§ıebir merkez okulu 
b:ı~ö;retmeni Safi Erdem lstan• 
bul mebusluğuna Hariciye Vekaleti 
ı·mumi k!til.ıi Nu~nao Mf'nemenc:• 
oğlu Ye Sa.'T.sun me'.luslufuna ds 
eski Balık~slr n".ebusu ErenklSy kız 
lise~i mUdUrii Sabiha Gökçül Pnl'ti 
namzedi olarak !'eçilmişlerdir. 

Saym ikbci mlintehiplere bild • 
rir ve i;A..-ı ed!rlm. 

(). H. P. Gtınel Ba,kan \"ekili 
ŞVKRtl SARACor.ı.u 

Merhum Dr. Refik Saydamdan 
açılan İsh.nbul mebusluğu ic;in ya• 
rm sabah saat 9 de üniversite kon· 
ferans salonunda 1'eÇi:n yapılacıık .. 
tır. Sut tam 9 de ikinci mUntehip. 
Ierin ı-eyle:inin toplan.muma be.ı:• 
lanac-:k ve seçim Qa.t 13 de bitmiş 
oJaeaktlT. İstanbul kazahlrmtn 
mU:-tchilüanileri 9 dan itibaren 
tayin edilen raatlerde gelel"ek rey
ierini verecdtle!'dir. 

_... Devamı ! nc-1 tıayfada 

lere lcarıı müdafaa etmiJtlr. 
Su miidaf aa tek lcalb gibi hareket 

etmek sayesinde tahakkule etmiı ve 
miln birlik Türk siyasetinin hôkimi· 
yetini temin etmiffir. Sir taraftan 
milli bir.nk.. bic yartdan lcwvetll oıd• 

nın muhabiri bildrilyorı 
General fon Kleystln kumandasın· 

daki kıtalar Tatoıoretskde demir 
yolunu geçtikten sonra dün Blatni
vorsk istikametinde ileri hareketlerine 
devam ederek Krasnodar civarına 
varmıılardır. • 

Aıak denizi bölgesinin Sovyet 
kıtaları bakiyelerinden temizlenmesine 
devam edilmektedir. Alınan haberle
re göre, Roıtofdcın ha,.ket ederek 
Taganrog k6rfezi boyunca ilerliyen 
Alman kıtaları dOn leya nehri ağzına 
bir kaç kilometre uzakta bulunuyor
lar. 

(Ba ceplaeye dair diğer 

teısnt1ar ı 1ac1 aayfada) 

Vilki Ruzveltle 
görüştü 

Vaşington, 8 CA.AJ - Vilkl muh· 
telif muharebe sahalarına ve mütte
fik memleketlerin merkezlerine yap
mak tasavvurunda bulunduğu ziya
retler hakında Ruzvelt ile g6rüımüı· 
tür. Vilki hangi memleketlere ziycıret 
edec~Oini gazeteiilere söylemek is -
tememiııede Hindiıtana gitmiyeceği 

zannedilmektedir. Vilkinin geçen H· 

ne Landrayı ne maksatla ziyaret etti 
ği malOmdur. Bu seyahati da ayni 
maksatla yapacaktır. 

Birmanya porl&mentosunun 
kaldınlacafı ıöyleniyor 
Lonclı6, 8 (A.A,) - Nüfuzlu blr 

Çin ga:ııeteeinln yazdığına göre, Ja... 

p:>nlar verdikleri bUtUn aö.zlere raf. 
men B!rmanya kabl.oealnde maliye 
ve mUdafaa naztrlıldanna iki Japon.. 
yalıyı geUrml§lerdlr. 

Gene ayni gazete, Blrmanya par. 
l&mentoaunun kaldırılacağuu ve mat 
buat.m hUrriyete malik buhın:nıyaca. 
tun yazmaktadır. 

Amerika glıll lllA11 
lçla taİlllıat a11rdı 

VaJington, 8 fA.AJ - DOn Ruz
velt tarafından imza edilen 911. mil
yon dolarlık kredide bir nevi glzn 
silôh için verilen tahıiıat da dahildir. 
Bu krediye alt kanun projesinin mü -
messiller meclisinde mGzaker.si es -
nasında mebus Kari Vinson ı6z0 ge• 
çen gizli ıilah icin istenilen tahılsa
hn 30 milyon dolar oldu6unu bildir. 
miıti. 

. . 

Büyük Başın 
Derdi 

Yuan: BiR MUHARRiR 
EVET, Radyo gazetesinin dedi· 

ği gibi, büyüle boıın derdi 
büyüle olur. Fakot Süyülc Sritanyo im· 
poratorluğu, tarihinin hiç bir dev· 
rinde bu kadar belôya çatmadı: Ge
çen cihan harbinde "ittifalcı müıe/. 
les,,in bir rüknü olan ltalya lngiltere· 
nin tarafına geçmiıtiı Alcdenizde in· 
giliz hôlcimiyeti pervasız devam edi

{ordu. Frcmsa yılcılmamıffı, Avrupa· 
nın bütün lcıyılarında lngiliz donan· 
masr hôlcimdi. Harbin ıonuno doğru 
Avrupanın karaıında Franıız • lngi· 
tiz • Amerikan orduları bugün bir 
hayal olan ikinci cepheyi o zaman 
bilmem lcaçıncı olaralc devam etti
rebilmiıferdi. Uzalcdoğuda Japonya 
lngilterenin müttefikiydi, Hindl#an 
lngiliz vaadlerine inanıyor, büyü:< 

rürfc siyasetinin zaferler kaydetme • Britanyanın zaferi için büyüle bir 
sine imkdn v e r m i ı t I r. Saraç· lcan vergisi veriyordu. 
oğlunun beyMOmesini memnuniyet· Sugün bu avantajların hepıi tersi· 
le lcarıılıyaıı bu dünya Türk siyasefi· t ne dönmüştür: Uzalcdoğu, Pasifiğin 
nln zaferine ı.•ni bir misal vermek • ıimali, botın ve cenubu, Avusturalyo, 
tedir. ~· ,Hindistan, hattd AmNika ~hiUeri 

b•t brrakacoiı hakkındaki karama 
aıe vekffler hey9ti tasdikine sunul 
muttur. 

Bu arada bundan bir müddet ev
vel hükOmet tarafından el konulmuı 
olan kağıtlar da tamamen serbest 
bırakılacak, alım ve ıatım lıi ile hO· 
kOmet alôkadar olmıyacakt.r. 

NOT ı Bu karann birlik tarafından 
tevzie tabi tutulan birinci hamur k6-
ltflarla bjletfik .. ve ambalôi k6ğıtlan:. 
M ve kartanlara münhasır olnıası 

muhtemeldir. 347 numaralı kararna
me ile devlete• elkonan ve mübayaa 
edilen gazete k6ğıtlarlle ikinci ha
mur kôğıtlardan el kaldırmanın daha 
evvel birtakım tedbirler almaOı icap 
ettirec96i muhakkaktır. 

Japon teltdldı altındadır, Hindiıtan 
lngilterenin çelcHnıeıini resmen iıfi· 
yar, M11ır ve ortoıarfc mihver tehdidi 
oltındadır1 bütiirı Avrupa karası ve 
kıyılan milwerin ht!leimiyeti altında
dır; Fransız rrMJlravemeti çölcmüı, Rus 
mukavemeti çölcmelc tehlikesi içinde 
lcalmılfır. Sun/arın arasında lngiliz 
iradesini en çolc sarsan ve hırpolıyan 
dertllrden biri de, elbette, Hindiıta
nın lngilterey• pasif isyanıdır. 

Suna lcarır lngiftere ne yapoccık? 
Yüz milyonlarca adam vergi vermez· 
se, ham madde vermezse. gıda mad· 
deıi vermezse, Hind iıçileri lngiliz 
te~gôh ve labrilralarında lngiltere 
hesabına çalıımalc iıtemezse buna 
lrorşı ancak ilci ıeyden biri yapılır: Ya 
cebir, ya kabul. Cebir demek, Hin· 
diıtan halkına lcarJI cfahili bir harbe 
giriımelc demektir. Anglo - Sakson 
efkôrıumumiyesi mihvere lcarşı ilcinci 
bir ceplıe açılmasını iıterlcen bu cep
henin lngilizlere karşı açıldığını gö· 
rürlerse kıyameti koparır. lngiltere i· 
çin Hindiıtanın kararını lcabulden 
&aıka çare yolc gibi görünüyor; fa. 
icat bu, lngiliz imparatorluğu için Öy· 
ıe müthiı bir darl;e ofur ~f, frtgt.,,.._ 
hülcOmetinin fimdi/il: vakit kazandı· 
ran oyalayıcı müzaleere lcopılacı _a)· 

- ~ mümkündür~ 

cek, iplik ve kumaı yaprlfltOk ....... 

ie dahilde imalleri mGmkOn olacak 

tır. Verilen lftütemmim malOmata 111-
re bu fabrikan"' 6nüın0zd.tri .._ • 

nin ilk aylarında faaliyet• g~ 
umulmolıtodır. 

ikinci cephe 
hakkında 

Almanyanın 
bir suali: 
Niçin 

ıao milyon Rus 
kurban ediliyor 

letlin fA.A.J - Askeri bir kay· 
noktan D.N.B. afansına bildirilmiJ -
tirı 

Avrupada ikinci bir cephe kurul. 
ması hakkında neler s6ylenmedi, ne
ler yazılmadı? llrcok askeri set>tb • 
ler Heri sOrlildü. Qer müttefiklerin 
ikinci bir cephe lcvnnak tasawuru 
var idlse aylarla ve hatta senelerle 
süren bu hazırlıklara ne lüzum vardı? 
Bu Hne lcfnde ikinci bir cephe açıl
num hususunda müttefiklerin anlQfh· 
ğını blldlrrfrken Motkovanm nasıl bir 
ümitle londra ve Vaıingtona itimat 
etti6f hatırlardadır. Müttefiklerin mu
harebeye U milyon asker, 100 bin 
top, 9'8 bin tank ve 50 bin tayyare 
sokacakları söylendi • Bu rakamlan 
duyunca hatıra ıunlar gelir: Acaba 
neden 100 milyon Rusun kurban e • 
dilmesine, en yüksek iktısadl ehemmr 
yeti olan colc geniı ıahalann, Al • 
man harp makinesine tesUmine veya 
bu makine tarafından tahrip edftme
sine IOzum g6rülmüıtür. Demek olu
yor ki müttefiklerin pilanlartnı -
vaffokiyetsizli§e ufjratan ortada 
mOcbir bir sebeb vardır. Bu ıebeb 
Ç6rcftln 1 haziran 1941 denbarf .. 
kOtla gecilflrdi6i Atlantlk meydan 
muharebesidir. Doğu cephesindeki 
duruma bakılacak oluna bu 1.S .a
yon asker ıimdfye kadar coktan A.,. 
rupada karaya ayak basmıı olmalry
dı. lngllizlerin yaptıkları tahnılnlere 
aöre, Avrupa kıtasına cıkarılacak be 
her asker için 1 O ton icqe maddesi, 
harp malzemesi vesaire lazımdır. Bu 
hesaba göre l .S aıilyon askerin alır
lığı 1.SO aıilyon ton tutmaktadır ki bu 
rakam harpten ewel dOnyada ~ 
cut gemllerln topyekOn tannatosunun 
ilci misli demektir. Bu hayan rakam • 
lar 'Ozerinda mütalôa yüriitmek laot -
tur. Adam baıına 10 ton ağıtiık m• 
selesi ıimdiye kadar ikinci cephenin 
kurulabilmesi iıinin kar1ıfa1hiı engel 
addedilmiıtir. Filhakika yalnız Alman 
lar harp vasıtalarile ılmdiye kadar 
ıilep, nakliye vapuru ve ıamıc aemi
ıi olarak 20 milyon tonll6tolulc vapur 
batınlmııtır. 

Vunanistana yapı
lan gıda yardımı 
Vaıington, 8 (A.A.J - Yunaniıto 

na gönderilen gıdc:a maddelerini yük· 
lü üç lıveç gemili dün Montrealdcrı 

hareket etmiıtir. Bu üc gemiye Al -
man ve ltalyan hükUmetleri tarafın· 
dan serbest geçme müsaad•i veril· 
mlıtir. Alman ve ltalyan hükGr·etferi 
ile yapılan anlaıma mucibince şimal 
Amerikadan Yunanistana her oy 
15.000 ton buğday veya un g6nderi· 
lecektir. lsv"9i ve. lwieMR az.ıan 
müteJekkil bir muhtelit komisyon bey. 
nelmilel ICızıJhaçm nezareti alhnda 
bu gtda Maddeleri,. IWlll.-lecıektfr. 

• 
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b kın vakasr 
Do unu yakalamak üzere bütün köy
u er yşenin eyini sarmışlar ve''Ahmet 
ç k dışarı ,, diye bağırn11şlar. F al<at. .. 

Bir muddet evvel Çatalcanın Ha· tırılan pilônın tatbiki icin, birkac ki· 
ach köyünde iılcncn bir cinayetin ıi secilmiJ, bunlar, A11met Ayvacıyı 
muhakemesine bu sabah ikinci ağır belli etmeden gözlcmeğe baılamıJ· 
ceza mahkemesinde baJlandı. !ardır. 

Katil, Ahmet Ayvacı adında birisi· Nihayet bir iki gece sonra gözcü· 
dir. O rta boylu, siyah bıyıklı, tıknaz- ler, korucu Ahmedin, ağacların arka· 
ca bir adamdır. Okunan tahkikat ev- sına saklana saklana, AYJenln evine 
rakından anla~ıldığına göre cinayet yaklaıtığını ve birdenbire iceriye sü· 
söyle iılenmiıtir : xüldüğünü görmüıler, soluk soluğ:ı 

Ahmet Ayvacı, Çatalcaya bağlı ı kahveye koıarak haber vermişlerdir. 

cep e 
Londra, S ( A.A.) - Rusyanın en 

mühim sanayi oehirlerinden biri c-. 
lan Stalingrad'a ve Kııfkas petrol 
iku~utarına karşı Alman tehdidi nrı. 
maktadır. Stallngrad mühim bir sa· 
noyi merkezi oldulJu gibi, Kafkas. 
yayı Rusyanın di~er tarafiarın:ı 
bağlamııktn ve Rusyn için hııyott <"o 

hemmiyetl olan Volga nehri Ozerin
de buluıımnktarhr. Ruslar bu ının· 
takada fevkıılAde şiddetli mııhare. 

beler olduğunu bildiriyorlar. 
Kafkasyndo Almanlar cenup isti. 

kametinde açtıkları sedlAi ce.nişle•r 
meğe muvaffok olmuşlardır. Sovyel 
tebliği Bieloslina cenubunda Arına· 
vir şehrine çekildiklerini bildiriyor. 
Armnvir mühim bir dcmiryolu mer. 
kezidir ve petrol kuyulorının ş'. 

mal ve garbe ayrıldıkl.:ırı nokladn. 
dır. Almanlar cenuptan ziyade gar
be rlo~ru ilerliyorlar. Hedef"eri 
Maikop kuyulariyle Novorosisk ve 
Tunpse limanlarıdır. Bu limanlar 
tehlikededir. 

Yoroncz'ln cenubunda nuslıır Do·ı 
nehrini geçerek iki yeri i~gal et. 
mlşlcrdlr. Almanlar lıurada müılr. 
faa muharebesi yapn·orlar. 

Halaçlı köyünde koruculu!c yapmak· Bunun üzerine, köyün hemen bü
tadır. Namuslu ve dürüst bir adam tün erkekleri baltalarını, sopalarını, 
olan Ahmet Ayvacı, bir aralı!< kl5yün- çapalarını kaparak yava.ı yavaş Ay
de Ayıe adında bir kadına tutulmuş- Jenin evini kuıatmıılardır. Ku~atma 
tur. Ayıe duldur ve köyde hakkında ı.ıi bittikten sonra içlerinden bir tane· SOVYET TEBLIGI 

,..-~---- - ...: -~- ___ ___...,.. 'İİ 

---- - - --

LOKA u 
Her akpm bOylik varyete programı 

o o N 
''eehur tngillz Akrob"tlnrı l\Ulll yamyam danaları 

ROZi ve CfLL LİL ALAKSANDR 
Dans l\londc.n Caz ~rkı kıraUçest 

ROZi AA O~ 
ÇoK ııevtmll İ"panyol dansözü ve &antözll 

( t'q'ıL\RTESt ve PAZAR Hat 18 de tekmil vııryctc progra.mllt> MATiNE 

(Uu .ımpuoıı et;lenerek ı;o ı J ., ' ... • 

ııı, aTams ve 15 verme Utı.nınrı l',n :,ou 

Utlktkadn paraınz ne,redllOOCk tir. L 
lAııların gazetede gtlriil<IUttl vKll<1e 
olmasına dlklcaı edllmelldlr. ~vı.,n 

me tckllfl gönderen okı1yucııl.trııı 

mahfuz knlmnk tızcre rl.l:ı adJ'eaıe 

rlnJ blldlnnelert ıazımdır. 

Evlenme tekliften: 
• Yq 27, boy 1.70, orta ta "utlll 

ayda 105 ı.ıra m&afı ol&n s:ı.nıı.tltl\r 

1 
bir bay; kUçUk bir e\•I ve biraz tan. 
sili oıa n 22 yaııannaa. n mwıtu vo 
yalnız bir annesi olan, dllzgUn vllcut... 

l!iiilil!iil!!IB:i7.s!i~il!.!:i!RlEB!!::l311BJ51:1!.'ll!ll~a!:~llalm!!BEB•ııEZ5B•2~1 namuslu blr bayanla evtenml!k lllte. , 
Münni{a)at vek&Jeti devlet limanları isletme umum 

müdürlüğünden: 
ldııreye mavnacı aımacağmdan aaağıdaki şerait! haiz o1anlarm Ga. 

Jat'1 idare merkezinde errnpekUSrlüğe müracaatları. • 
ı - M•Jvazzaf aakcrllğlnl ve 942 yc-kıamasmı yapmııı oıma.k, 
2 - Za.~ıtn.:a musaddalc hUanühal varaka.st ve Umıı.n cllzdanını hamll 

bulunmak, \P,8!56) 

mektcdlr. (N.Ö) remzine mllracaat 17 

* 89 ya.şmda. sıhhatli, serbest mes 
lckten yQksek tahsi!U, aylık kaz:e..neı 

ayda 400 lirayı aşan bir b!lyan. 2'i 
yQ.§mda. sarışm, balık etinde. gtlzet 
gBzlU, uzun kirpikU, mQtenaalp vU. 
cutıu, sıhhaUI, şen, dul, çocuks".JZ bir 
bayanla evlenmek istemektedir, Krs 
kanç olmayanı ve makul olanlar ter. 
clh cdlllr. (Mutlu) remzine · ınUn,.,kS. 
at. ıs 

bu tombul vücutlu ve güzel kadın, - Hccoy, Ahmet, çık dııarıya.. Londra, (A.A.) - Gece yarısı ' 
dedikodu yapılan bir kadındır. lıte si çağırmı5tır: 1 8 

saf korucunun aklını çabucak çelmb yakaladık sizi!.. ~.1;.s.k?,~~ua neşreciil~n So~ye; teh-

iş arıyanltn l, 
* Ortaboylu, eski hını::ı:coen tan- • 

eilU vo darlllmualllmat mezunu bir 
bayan husust müessese veya yazıba. 
nelerde I§ aramaktadrr. 10 sene dev. 
ıet hizmetinde dahiliye ve hariciye 
vekt\letıerinde çalışmıııtır. Bonservis 
lcr1 vardır. {DarUlmuıı.!JJmat 12.> rem 
zlne mUracaat • :i 

ve gizliden gizliye seviımeğe baıla- Bu nara ile sevgilisinin yanında 1 1
' u~losun yedınc! su~u kıln· ı 

rnı~lardır. mesut dakikalar yaıamakta olan Ah-1 lanmı~ ~letsknyadn ~otelınkovo. 
Korucu, bazı akıamlar el etek çe- met, birdenbire <ıyağa fırlamıi ve nun şıma!ınde, Armnvır mınlnk. • 

kildikten sonra, yavaı yavaş kimse- iJi anlamı1tır. Lôkin, çıkaua köylüler sınd?, Kuçevskııyanın cenubun la 
ye gl5rünmeden Ay,enin kapısından tarafından dayak ile yaralanacaijını cansıpernne dö\•üşmüştür. Diğer 
!Çeriye süzOlme!tte ve sabaha kadar veya öldürüleceğini bil:!iğinden hiç yerlerde miihim değişiklik Yoktur. , 
bir a;k gecesi ya~adıktan sonra gün cevap vermemiştir. Mavzerini cmuz- Tebliğe yapı fan ekte denilil or 
ağarırken çıkıp gitmektedir. lamıJ, lambayı ıöndürnıÜJ ve Ay~eyi ki: "Don dirseğinde Kletskaynd:ı 

Fakat her ask macerası gibi bu da odasına kilitledikten sonra arka ka- Alınan hücumları haltı .§irldctlidir. 
yakın bir zaman sonra meydana çık· pıdan bahçeye çıkmııtır. Buradn ilerleme teşebbüsleri akiP1 
mıı, kl5y1ülerin diline düşmüılerdir. Ahmet evin kuJatıldığını bilmedi- bırakılmıştır . .Maamnfih cenup do-

Köylülerin artık bütün konuşma ğinden kolayca kacaca~ı kanaatin· ğudan Stallnsrnda karşı tehdit faı· 
mevıuunu bu teıkil etmektedir: dedir. Fakat tam citi atlayacağı 51 - lalaşıyor.,, • *. - Yahu bizim korucuyu dün sa- rada Kadir adında bir köylü kendi· 
bah Ayıenin evinden çıkarken gör • sini görmüı ve: 
müıler. - Durl davranma, diye bağırmıı, 

- Bu kadın köyümüzün namusunu akabinde de diğer köylüleri ikaz et-
iki paralık etti . ml~ı 

- Bir gece basalım şunlan: - Yetişin ,kaçıyor, burada! diye 
- Çok iyi bir fikir, vakit gecir· ilôve etmiştir. 

meden yapalım şu iıi. Etrafta koıuımalar olmuş ve Ati-
- Nasıl? met de artık yakalandığına aklı kes· 
- Kollıyalım, Ahmet, içeriye gi • miştir. Bunun üzerine mavzerini o -

rince etrafı kuşatıp içerde yakalıya- muzlamıı ve kendisini yakalamağa 
lım, kendisini. koıan gölgelere doğru ateşlemiştir •. 

- Güzel. Karanlıklardanı 
- Fevkalôde. - Ah yandım, diye bir ses iıitil • 
Böylece köy kahvesinde kararlaş· mi~tlr. Bunun doğurduğu kargaıalık.. 

ebus seçimi 
Bn~tnrofl 1 ncf saytnda 

Partice şe.'IJrimizden nnmzed g5s. 
tcrilmi5 olan Numan Menemenci • 
r.ıilu Cilmhuriyd devrinin yetiştir
diğı güzide nıır:ciyeclleıi-:tılzdendi'r. 
Mebus seçildikten sonra Hariciye 
Ve1taletine tayini kuvvetle muhte
mel bulunan Numnn Menemenci .. 
<.•ğlwıu o.1rnyucu13.rmına dalın ya. 
kından tanıtnuş olmak için hal ter
ctimeei..'li kaydediyonız: 

Numan M.enemencloğlu 1892 • 
1308 de doğmu.,tur. Tnheilini Lo.. 
Z811 hukuk fnkU1te8inde yapmış ve 
1914 de hariciyeye intic.ıap etmiş.o 
tir. 

Sırasiy!e Viyıma, Bern, Paris, 
Bü'krcş, Atinn, Buda.peşte ve Be
ruttn vnzife gördtıktım sonra 
1928 de birinet dail'e umum müdtl· 
rü olW'nlt merkeze gelmiş ve bir 
Bene b!rinci emıf clçl dcrccesile 
mmclye mil.stıc~rlığma tayin o. 
it~. 
Nmmı.n Mcnemencioğlu haziran 

11J33 de bny(ik elçiliğe terfi etmiş 
~ vekAleti umumi k:'. ~'Pli• 
ğme get5libı[Jfsttr. 

1931 ete Qıziant.cıı:f;etı mebJlS fn
tiliaı> cdDe:n Nımıan Menemencioğ-
lu sene ha.riciYe .:aS:ymt mile. 

tan istifade eden Ahmet de kaçmıı· 
tı~ • 

Kurıun Ozeyir adındaki bir köylü· 
ye isabet etmiş ve kcndisirıi ağır s~ 
rette yaralamııtır. Ozcyir birkaç sa
at sonra da ölmüıtür. 

Böylece ,evvele!! zampara olarak 
yakalanmak istenen Ahmet Ayvacı, 

bu sefer katil olarak aranJllağa baı· 
lamıştır. Ahmet Ayvacı artık kacma· 
nın bir fayda vermiyeceğine kanaat 
getirmh, gidip teslim olmuıtur. 

Ahmet yakalandığı zaman ı&yle 
ifade vermiı: 

- Kaçarken, elimde bulunan silôh 
birdenbire ateı aldı ve Oıeyirin de 
"ah vuruldum!, dediğini duydum de· 
mlıtir. 

ır. .jE. 
Fakat limdi mahkemede katil bu 

s6zlcrlni kabul etmjyord4: 
- Ben, diyordu; kimseyi vurma• 

dım. Ozeyir vurulmuısa, o kargaşa· 
lık sırasıda bir başkası tarafından 

vurulmuıhJr. 
Ben Ayıenln evine glz.lice girmiş

lim. Kendisi ile alôkadardım. Beni 
yakalamak istedikleri :zaman kork
tum. Bu arada silah patladı, fakat 
kim vurdu, bilmiyorum.,, 

Neticede mahkeme, bir defa da 
ıahitlerln çağrılıp dinlenilmesine ka· 
rar vererek muhakemeyi başka bir 
güne btraktı. 

AOLIYE MUHABiRi 

J.ondra, 8 ( A.A) - Londrnnın 
sııliıhiyctll mahfillerinde söylendi • 
ğlne; söre, Ruslar RiJcv dolııylarııı. 
dıı taarruuı geçmişler ve bir mik
tar ilerlemişlerdir. 

••• 
Moskova, 8 (A.A.) - Kotclkikov 

cephesinden dün nkşnm Kızıl Yıl. 

dız gazetesine gelen bir telgraft:ı 

şöyle denilmektedir: 
Almanlar bir kesimde Sovyet 

mevzilcrfode bir cıkıntı teşkil etmre 
~e muvnrfak olmuşlardır. Huslar 
yeni müdafaa hallarınn çekilmişler
dir. 
Başka bir kesimde tnkrlbcn 60 

tank ve mühim mo!Brlü piyııdc ku\'• 
veıleıi toplamış olan Almnnlıırın 

senlş öklldc bir tnnrru:dnrı ,seri 
püskfirtfılmiiştnr. Almanlar bir cep. 
he hficumiylc harekete başlamış • 
Jarsa da piynde ve topçumuz ta -
rafından geri atılmışlardır. Alman· 
far bunun ih:crlne So,·yet l~tibkiım. 
)arının hnfif noktalarını nrıımıığn 

başlnmışlar, fakat Soryet tanklar·. 
nın. topçu p:;"l!de kuvntlerlnln 
muka ~em eti karşısında hu leşcbbüs. 
!erinden vaz geçmişlerdir . 

Başka kesimlerde de şiddetli mu
harebeler o]muşsıı da o\lmanlıır hiç 
bir knznııc elde edememişlerdir. 

* *. 
Moıkova, 8 ( A.A.) - nöyter a. 

j:::nsının husus! muhabiri bildiri • 
yor: 

Kızılorduya ıtönderilen fn~iliz 
ve Amer.lknn silahlarını cıt-tlrcr. 

vapurlara refakat ederek kutup 
<len izinde her hnrta b!h ilk tehlike
lere ınnruz kalan Sovycl denir.altı -
lıırı şimdiye kadar, büyük bir kıs· 
mı ilkklinunrla olmak üzere. hepsi 
517 bin tonluk 170 Almnn vapuru 
batırmışlardır. 

Sovret şimal fllosunn mensup 
dc'ilroyerler ve dcnlznllılnr tarafın .. 
dan bntırıJnn gemilerin mccmuıı 

650 bin tonluk 170 gcmii!lr. De~. 

MÜESSESESİ MODORLÜGÜNDEN: 

Birinci devri! pamuklu m~nııucat tevziatına ı~tlrak etmek UZCrc bugUno 
kac<>r tevzi k JpOD\I alme.mlf olanlarır. kupon almalannı temlnen a.,a~a 
adresleri ya.ı•lı :!ört mUıe.:!de kupon tcvzı ekiplerimiz 15.8.912 cumartesl 
gür.U ak§anuna kadar vl\2Jfelerine devam edccektlr. 

HcnUz birinci pamuklu mensuc:ıt tevzi kup:>nu atm&mı§ olan Il!I. 
~a::.•·ul beletllye hl<dudu dahilindeki sayın halkın nüfus cüzdanı ve ekmek 
karnelerile ~\: ruUddct za:tmda tevzi cldplcrlmtze mUracao.t ederek tevzi 
kuponu alma"arı ncı.n olunur. 

Kupon uvzı ekiplertmızin çalışmakta olduğu mahaller: 

AldırıntZ: 
Aşağıda reaıl'der1 yazur ına... -. 

ırnyuculanmr.z:ııı oamlAnıı.a reten 
mektuplan tdArelıaat'mlzden (pazar. 
tan tıarfç) tıergUn tSbabtan 6Ct ye 
kadar •e "88t 11 dm eonns aıcıırma.. 

1 
2 

• tan.. 
Beyoğlunda Taksimde Rus kilisesi binasında. 
Alemdarda Adli Tıp müessesesi yanındaki sebil bi. 
nasmda. 

3 
4 

Üsküdarda Uncular sokağında. 
Kadıköyünde Kaqıköy mağazasında. 

(Akgün 25) (A.M.) (A.T A.) 
(Bahar) '(B.V.) (B.L.'M,C.) 

1 
(E.2~.N) (E. Ural) (E.0.) (E.L.) 
IE.N.S.) (Gar) (H.B. 888) (Hlllyal • 
!H. Önsal) (H. 45) (iL 41ın) 
ct.D.26) Cİ.N. 824) (Kılıç) (Ktıre 

IR~E~ımımaıa•••2~••••tl!iliilm&il!!'!!!l!!~!l!!!!llPJI o. 811 (K.A.ı.) cM.T.R.> <M.E. 

Saat 15 ten 19 a kadıtr; 

SARAVBURNU Park Gazinosunda 
NE'VZAT A:KAY 
"'Be:;tekar tanburi SALAHADDiN PINAR 

,.e .\fkııdlııılnn Vf' güzide okuyucu bayıı.ıılarln 

iÇl<iStZ AiLE MATı ESi 
Koa omaayon 45 kuruş 

,--------------------------------.... 
n 

49) (Mavi Mektup) '(N.N) (S. 
C.K.) (Nelll) (Neriman) (N C.D.) 
<R.G.S.) (R.H. l) (S&blro) 
(S.T.) (Sevgi) <Ş.C.Kl <Ş.F.) 

(15 Tulay) (T.A.) (T.A.Ş.) (T.H.R.Zl 
(Tekcan) (Tallim klml (Ticaret ve 
sanat) (Tem\z soy) (25 V.Y.) (Ye. 
dek denizci) (Yuvıım ve E1fm) 

Dikkat: 
Uzun zamandanberi aldınlmıılan 

Utuı edildiği halde, henüz aldırılma
ml§ bulunan mektuplar, bu aym 115 
nel S'(lnUne kadar da aldınlma.mış 

bulunursa imha edilecektir, 

Dr. 'SLAM TAHIRBEQI 
Rusya, BalrQ tJnlversitelerlnd"n 
mezun dahiliye, zUhrevt cllcll ha.s. 
tn!ıklnn. llergUn 8.12, 15.20 yf' 

kad.ıır Beynoğlu )il' sokak No. 10 
Sabahın snııt 10 undan gece ıut bire kadar en az 1,000 kl~lnlıı yiye.. 

1 

Salı gUnlert fa.kirlere meccanen 
cek ı-e lçeceklerlnl temtıı edecol< bir bUtecl arnnıyor. Her glln Vakıt 

ldart'h:ınesıce mUracaat. " Or. lbrahım Denker 

znltıların mU\·affakıyeti en yüksel: nln her tehlikeye ka~ı hazır bulun. 
hnrlclini ilk ve ~onklinund:ı lıulmuş.. durulduğunu bUdlrmektedlr. 
tur. Bu aylarda havaların erken Husust b!r beyanname neşredilme. 
knrnrınası dcniznllıların j~Jcrini pel, mia olmasına. rağmen Almıın mn • 
güçleştlrnıişlir. Hcnfiz 3li ~ıışınd::ı kamları Norvcı;;e yapılması muhte. 
olıın visamiral Golovko bu şlmrl mel bir askeri çıkarma harnkot!nc 
filosunun kumnnd:ınıdır .Emrindeki ka?'ll koymıık için lAzımgelen bütün 
dcniz:ıltıl:ır 'ili ii~tü tnı pı~ınn:arın· tedbirleri aım~lardır. Sllylendlği.De 
da sekiz ı\lmıın hnrp scmlslni bn. göre hllcum kıtııl:mnın en tehlikeli 
tınnışJardır. Hıılbııki hu gibi ça•. noktalara ısUrntlo yc•ı.,cbll neleri 1. 
pışm:ıl:ır rlenizoltıl:ırı için son ık- ç!n harekete hıız.ır btr vaziyette bu 
recede 1chlik<>lidir. lundurulmal11.rına karar verll'lllşttr. 

>f. 4 lF Matbuat blrı;ok mahııllerde halkın 

Stol<holm, 8 (A..A.) - l s ,•cç mat. tahllyeat tçln hıızırıanan pllanıarm 

huııtı, aıtustosdanbcri Oslodıı.n Kırk ı her an tat!:ıiltine geçllcccğlnl !10.ve 
ncae kadar bUtUn NO?'Vi)Ç sahlllerl • eylemcktedlr, 

3nhkh HD.stannı OahlUre &ıuıe. 

basıılllL Her gllD 113at Ui tl'n "°anı 
Beyoğlu • Ab'llt'.anül, Sakrıaf:a<'J 

l'.addeııı Çöptttkçcşme "4>ksk No. lS 

-~:si Telefon: 42t68 

e ~ k 1 eri 
Eminöni\ Yerli As. ~nbcslmfon: 
Y d. topçu Tgm. Refik Oğ Erol 

(50627) 3~f>, Yd. Nk Tğm. 1sma• 
il Oğ. Sabahattin (38637) 316, Y<l. 
l' . 1'ğm. Azathan Oğ', Cem~it 
'{49720) 317, Yd. P. Tğm. Muhir 
Oğ. Alaettin ( 49553) 3~S. Yd. Sv. 
'l'ğm. Arif Oğ. Rauf (50779~ 3:1:.?. 
Yd. Sv. Tğrn. Hasnn Basri Oğ, Q.;. 

man Nwi (37712) 322, Yd. P. Al!-
' -..ğm. Hüseyin Azmi Oğ, Mehmet 

t t :y.in edilmi.~ ""C 8 e.y 
sonra ~ ve ı;;tyııs:t.müs. 
~ &>5fa. edeftk tekrar' 
harklye ~C'f.mc katibi umum! 

Diye eordn. Şnbilmıun aımcsl mı • 
n:ldaııdı: 

- O da ScerUd oc1a4:ı. bs711dı. Ban. 
gtsf ne kopmfrmı ben de bllmtyo. 
nım . 

M a bir iki kere alt ırmı31L İlısan (23175) 314, Yd P. TYın 
l:W'aylı tınoım: __t Şakir Oğ, Münir ( 49910) 321, S. 3 
- Acaba \'ilcudu ruluı.tlıulı da on. MI. Me. Mehmet Oğ. Mustafa Lfıt· des rum ç 

.Nv.m:ı.n M'enemencioğhı hariciye 
-;enislerinin ba.grnda. bulundttğa 
13 !!leDıe.Sk.Jıir m6ddet Earflnda 
<icvfeıtin m!liüftt m t, adli, ikt:ısa· 
dt v.e ma'H mmıb.<'de ve mtıknvcle
ledni miiz3ıkcre ve imza etmiş ve 
btr; ~ymıda .M.onrr6.:ınmlm.vc ksinin 
iınıesı meınmr edüen. munıhhM-
1~ ibi1i mfa.tıle Men ~a.ke • 
releri ~ ve Hatay ~nde bil • 
Um eafnhnttn mtı~re Ye irtncr 
kcndin'>ne teWS ~. 

e U D 1 

An.karadnn bildirildığine gö~. 
hariciye veki1 ·°'ine tayini mukar• 
rer Nmiı.an Rffnt MC11cmencioğlun
dan açılacak hnıiciye vekalctı u • 
mumt kô.tipJiğine Sofyn orta e~çi .. 
vı.iz Şevki Berlccrln bUyUk elçi pa· 
ycsiylc tayini kararloşm~lır. 

Umumi l·rı.tiplik birinci mu1'v!.n
liğinc birlnci dı:ılr: um\l!Il m'.ldilrtı 
.I-'eridun Cemal E>rll.41 laY.iın edil • 
zo:fstir-

- Ne dedtnh.. ~fcnd do mi ba. 
yıldı! 

- Evot. Haydi, sen gtt ona bak. 
Pt'rvln eaııkm bir tavırla bir Ud 

ndım geriye ytlıildO. 
Ve odado.c çıktı. 
Sıırayh ilanım luzını aytltmap 

çalışıyordu. 

Kolon~·a.. kordiyal,. !:ft;ek ıuyu. • 
Bunların hiçbiri Şnh!kaınn ayıl • 

mı\8ıon yıırdnn etmiyordu. 
Scdnt beyin klzmm ~bresi limon 

ko.buğu gtbt up51\nydı. Knlbl kopa.. 
cak gibi t:ırpıyordu. 

Şnblkıı arıı ım parmaklarmr 11 • 

kıımk, sinirlerinden dl lerlnl gıcır • 
dahyordıı. Acaba bir §eyler mı aöy. 
llyeecktlf 

Sarnyh 113nım: 
- Şnhlkn.. lm:ım.. ha~·dl, kendini 

bımkma öyle% 
Diye &ffylr.ndl, fakat Şahl~a ken. 

'11n~n geçml:ıtl. 

Saraylı hAnrm: 
- Eyvah, ktttm ölllyor., 
Diye baykırmıııa baalat:ı,,' 

' • 104- Yazan: 'SKENDER F. SERTELLi 
Pervin tekrar kottı.ı .. geldi: 
- Ne bafu'ıyorırunuz. hanınıe!cn. 

dlP Ne oldunuzf,. 
- Bu da. 11-0nılur mu im:.! Haydi 

koş, bir doktor rctır .• 
P«-'rvln ıcoeırak köıktcn <-Aı:ld1.-yo 

çıktı • 
Hemeııı o sokatcta of.uran ('oban. 

o~lu adındaki Rum dolcforunu alır 

g'Ctlrmlttl. 

• v.ı;ıq uıı ıau.-ıuo.\ııı>ıaruoı .ıoııtoa 
ber almr,U, 

tJst kata çıkbkl:ırı zaman, ııurny. 
lı hanım merdl•cn ba§ındnn knrıJlla
dı: 

- A.mıın doktorcuğum_ kızım ö. 
IOyor. Deml'ldenbert b::ı.ygm bir hal. 
do yntıyor. Onu hemruı ı(yııtınız! 

Dolttor ~ntasını nı;mağ'a ba~ladı: 

- ~re oldu T Bir er.ye mi stnlrlen. 
dU 

- Evet_ evet .. fula \'tl'kJt g{'tlr. 
meyin. Bayıldı ı11te .. 

l>f>ktor, Ş:ıhlkayı muayene euı.. 
Kalblnt dlnlell: 

- Ç-0k hCYff.&Dlı.. 
Sonra n:ıbuıın baktı: 
-Tehlike yok .. hemen bir oırm.ı;ıı 

J·apa("ağlm. Biraz ısonra ayılacak, 

Merak etmeyin? 
Bir tüp kırdı, uırmgaya çekti. 
İW!l'yl hemen f,lahlkanın koluna 

batırdı, 

Bundan ııonrn burnun 
ynk koklattı. 
Şahika nksırmnğa \"e 

mıığa bu.şlndı. 

S.'lr:ıylı he.ıum: 

eur, amon. 

kımıldan • 

- Ayılıyor, değil rn\f doktor 
Tebllko yok ,değil mi T 

Diye soruyor \'O m tcm:ıdlyen el. 
lerlnl uğuştııruyordıı. 

Doktor Çobano~hı: 
- Bir a-ey yok, tuınıınfedcndl .. si. 

nlr. Baırk" bir ııcy değil. t15te nkın. 
rıyor. Şlmıll neredeyse ghlermt a. 
çacak. 

Dedi. Fakat, doktor aldanıyordu. 

Aradan on 00, dakika g'~tlli haldB 
,Şrıhlka gözlerini açmamıı, l!Ja(1eoe 

dan mı gö:ılerlnl nçtunadı 'l fı (1299) 301. 

Bu &ıradı?. Pervin öteki odn 
U n koşarak döndü: 

- Aman, hanım<'ığımf Beyf'lendl 
3atal<ttı. mO'IDlor olmun: .. knruldnnın • 
dan yatıyor, 

sarn.ylı hnnim kızını yatakta bı -
raktı.. 

ÇQbanoğlunun koluno. nldı: 

- tı;r.rde birdenbire ıuı.staıanan 
blrJm bey yatıyor. Haydi, oııu da 
kurtarıntt. 

Dokl-Or s:ı~ladı: 
Fakat saraylı hıuıun onu atlrillder. 

ceıılne !;ekiyordu. 

Öbür odada btr facia Uo ka"'ılnıt. 
tılar. 

Dokl-Or içeriye gtı1noe Sct'bt beye 
!'JÖyle bir gnz: attı ve mıtacn bir to,'l. 
his koydu: 

- Kan beynine eıçramı:ı. Siz gull. 
ha. kavga etmişsiniz. Kızınız lçorde 
bayılmıı. ~ylnlz burada bitkin bir 
halde yatıyor, 

(Devnm edeeek) 

omanı 

nlrço'k wı'fı<rrıcı dillere ltreDm 
edilmiş olan bu eser, Niyazi Ah 
met tarafından dojjrudan do{Jrıı· 
ya Güren dilinden tercüme edil 
mi:tfr. Baştan •ona kadar aık 
naccra ve kahramanltk menkıbe. 
lerl ile dolu olan bu neli• t3Ct 

Türk matbaalrnda ilk nümunedir. 

ll1yntı 40 lrnn~ olan bu r, bu 
ll!lnı kesip get.irenlel'e Vakit Klta. 
be9'nde ytlule 60 tem.lltıtla ıo 1lnı. 
rusa •ertlmelrtMJr. 

(Mevcudu azalmıştır) 


