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TETKiK SEYAHATiNE ANADOLU DA ÇIKTI 

Ankara, 10 (A.A.) - Reisicümhur lımet İnönü bu akp.m saat 19 da orta Anacoluda bir seyahate 
ltıııtır. . 

Milli ŞP.f Ankara garında Büyük Millet Mecljsi reisı Abdülhalik Renda, Başvekil Şükrü Saracoğlu, Genel· ~ 
~Urmay b~şAkanı M~.eşal . Fevzi. Ça.kmak, .. Vekiller Heyeti, Cümhuriyet Halk Partisi genel sekreteri. genel mer ~~ 
ez Aheyetı azaları, must~kt l putı reıs vekıh . mebuslar, genelkurmay, Milli müdafaa vekale\:i erkanı ile diğer ~~ 

\>ekaletler erkanı mi.iesseseler direktörleri larafından ~ığurlanmıştrr. ~ 
~ 

IZllayrn stanbUI yoksullarına! 4 Tonluk bombalarla ..• 

Torıao gene bom· kış 
"\ 

l(~ılcıy sessiz, sedasız, götrlerişıiz, fakat yılmaz ve 
~'<lnmaz 11ir gayretle çalışarak bu büyük ıçtimai yar 
h'!'ı hizmetini başardı. Yoksul vatandaşlara yapılan 

bardımaa edildi 
r ~ 
İtalyan tebliği haaarlann mühim olduiunu, birçok 

( 
Hergün 

6 
Sayfa 

~yw Bt>ryf',de a Kuru~ 

" israf iter zaman 

bir cürümdür. Bu

gün bir hiyanettir 

L----------1..--------·~ 

Tahranda 
hiidiseler 

Nün1ayişler ve kargaşahklar oldu, as
ker nümayişçilerin üzerine ateş açtı 

Halk mağazaları 
yağma etti 

12nteti ıükran ile anarken aşhaneler te§kiUitının ba
:•ıtcla bulunan lstanbul mebusu Sadettin Uras'ın gör 
erdiği mııvaflakiyeti ele takdir ve memnuniyetle kay

clecliyoruz 

binalara bomba isabet eUiğini, · yıkıntılar ve yangmlar 
olduğunu bildiriyor 

Tahran, 10 (A.A.) - P.esme.n 
bildirildiğine göre dün Ta'lqı.nua 
kargaşa.l..tkla.r olmuş ve parl&men
to meydanında yapılan gilrü!tülü 
bir nümayiş esn:ısmda maı!nzalar 
yağma edilmiştir. Askı~r: kuvv~t· 
ler ve ~~ polisi nüınayiı;:çilerin 
üzerine a\~.:••açmışlardır. Yağmacı
lar ya.kalanmıştrr. 

\ Bugün va.zi.,vete tamami]e Mkim 
olunmuştur. 

• Nazırlann içtimaı 

Verıne Andına, lO (Radyo g'.lıetesi) 

'

-!randa dün ya;>ılan nazırlal' 
__ _.,,,) Lordlar kamarasında Torino 

Yazan: Asım. Us Romanın bombardıman edilmesi 
~lay uı.un hazır:ıklarla İsten- ı recekleri paraları toplayat'alr t~
~ trınbtelif semtleıinde aı:trğı 1 ta11buJ maball~Ierindeki biçarelere 
'ıı elerde bu .aym bn~ındnn1ıerı dağıtabilirdi. Fakat hiç ~üphe ~ok 

11.ltı bin fakire her gün para- ki bu türlü bir para yardmu bu
hnıek ua,.,;ı;.ıtn:.·or; "'ani ınuhte-

l•stendı· toplantısı bütün gece devam et
miş, Başvekil gf<ıe ı:arayda kal • 

._, ., günkü iktısaıli ~aı·tlar içinde arzu 
'>"ahut nırı,.runcu dediğinı;z hir edilen ID<'lksadı temin etaıeıı'li. 
~ kazanç sahipl~rinin zavall1 llunun iç~ncljr ki Kızılay htanbu· 
S.krarma. he~ !urlu lll"laf \'e Iun en z~ya<le fakir bulunan mıı· 
' llınet . hıslerı~ı u. ~uttukları ı' hallelerinde aşJıaneler teı;kilatr 
~ ~tla msıw~~~ın yuk;e~ şef· kurd1~. Sest iz sadasız, ı:ı;öıııtt'ri13siz, 
~ \atanseverhgıo samıntl yııt'- fakat vıhn hl 
ıa~· \'e dny:r.ularmı caııJa ndmı rak r ti ;nbc:ır kve b'" abn~t1üzk ~ t~ay • 
·""'llı · . '"' 

1 
. • e c ,,.... ,.... a o uy ıç ımaı 

1_ erımıze te~e lı ''erı:ror. yarclnn h'-.. t· · h ~ rd B 't' 4lla ıu.u~ ını a~a ı. u 1 ı-
~ nbuı gibi lıuyük hır ~ehirde barla bir kere itaba. hepimiıin 
ı.r:. denil~ halk sınıfının ~eı:iru mi'nn~t ''e 5iikı-anmı bzandı 
~ '. lle Jemek olduğunu anla. Kızılay n•emleJretin en tem~, en 
~· l!:in- Jia'S·ıft pahal•lığıı:fftl 'ilrta hayır se,·er evlatları tarııfmdan 
ı;,.·• 'Vatandaşlan fakir h:.ılıne se· .fi d'J b' 
~~ br.ıtıınduğunu düşünmeli- ı are e ı en ır l'Irıumi şefkat ku. 
ıq;. btın.dan ~onra. bir de kış mı;.v. rumodur; gerek ff'ilretzedelere 
~ lt\Uı taoi.i zorluklarını \'e mah- gerek dU}kiinlere yarılım etmek 
~ \> Y~tlerini 1'atıra get-irmelidir. isteyen varMrh vatandaşların ilk 
~~ 11.ltit harbin doğurduğu bu:;ıin. batırma gelen şey hu vakit bu 
\~'<-~ Ve &b"ll' ~artlar ~çinde fa· milli mües~senin aracrlığıdır. lıır.
~ lira sıcak remek değil. bit tanbulun en ziya.de yt1rdmıa mu'h
-~l knro ekmek bulııbilme3!nİn taç on alb bin bu kadar yoksuJoua 
' bir nlınet olduğu anıa,ıhr. her ~n Sl<'ak yem.ele veren hi" 
~b 1?ıııay böyle bir zamanda on te~kilatın Kızılay tnraf1n<1an ko
>~tıden ziyade wt.andaşın ye. rulmoş olması b:ı lrayır mUesse<ıe. 

tnıtllz tayyareıerloln Tortno aklnla.rmda ta.kip ett,ıklert yot~ 

(Yazm * ncüde) 

mlŞtrr, So'l yirmi dört ırıcı! zar
fında bütün nakil vasrt:ılar. yiyt"
ce-k maddeSi taşmınğa memur ~dil
miştir. İran Şebluıa.hı 

a}imali Afrika cephelerinde 

Libyada lngilizler 
taarruza geçtiler mi ? 
Tunus cephesinde yağmurlar yüzünden 

harekatta durgunluk başladı 
Kahire, 10 (A.A.) - Resmi: 
Diinkü ~arşamba günü hafif 

zırhlı kuvvetlerinıiz!e devriyeleri -
miz Elagcyla ç'!Vresindeki faali • 
yctlerini a:rtmnıı;lardır. 

Taarru başladı mıf' 
Londra, 10 (A.A.) - R0Y':t"r: 
Salahiyetli kaynaklarda söylen-

diğine göre Fas radyosu Elagcyla 
ceph'!.sine karşı sekizinci İntjliz 
ordusunun taarruza ge'.:tiğİne da
ir bu sabah verdiği haber cerht- • 
den doğrudan doğruya haber alt. 
nmca.ya kadar ihtiyatla ka~ılan -
mak gerektir. 

(Devamı Sa. 4 S/1 • .J 'dil, 
ihtiyacını Jmrsılcyor. sine karşı herkt!r.ln kt-lhinde mev. 

ıı-_ laı rot hürmet ''e itima.t duygula.nru 
;~h.: 4 • 1918 tmumi harbinde bir kat daha artırrnı~tır. Hi'ç şiip-
~ bir ta.r-...ftan harp mn- hesiz bu gfüel moYaffakiyet \"l\k
)~l\l da Ve Cf'Phe gerilerinde tü hali yer:ınde olan vatandaşta.
~114.lların ve lubtalıırm a.rdnr:n' nn yıırdmı gayretlerini bir kat dn~ 
~il ~ğe çalışll'ken c1iğer taraf ha. a.rtıracal.tır. 

ft!_m!-n t_ebJiğ_in_e -~e_:, ıer11ae göre: Fransada Laval 

,~'be İ'itaııbulun fakir aınhaf
'- ~de aŞlıan.eler atarak h.nler
~ c;ız vatan'Jaşa yartlnn elini 
~n~tı. M'utr:nke<.len ı.om·s 
'-ıı~ tnucadele ba~tayınca yine ça.
~~\terJik yolunda unutulmAz 
llı-."'9 Uerde bult>ndu. Sulh senelt>
\ h de memlı?ketiıı ber neresin
~l'ilıt tıgnı, an b2~tıını, zelzpfe gibi 
Q~ • kUı,:ük bir felaket neticeıııin. 
'~.'~tbnai muvenet nzifpc;j ken· 
"it 1 gösterdi ise Kızıln~m hl\yır1 • 
~e ')d'!'rlıaı doycldo. İşte şimdi yi
•~t~ ~i cihan hubinin n eınlekete 
'ı)~tdiği fecı:ı.at mamarnl:m içinde 

d" ~ l'l ha.,sa.s ln!"an.hk knlbi çırrn· 
ııl" Ot. 

~ ~~lbı_y ıa, foinde ~çinme ror. 
ı !ili h~~ken fakirler için memleke

ş ~ ~r tarufmda bamdol._1•n ek-
>ıı.t:hnaya.n hayır Eever in~anlnn 
~ağıra.bilirdi; tonların ve 

200 
kuruşluk kitap 

90 
n~ Kuruşa 
illa ~ııer. Haber refikimizin for. 
u~0tnıa vermekte olduğu ln

.l'onıanmın 600 sahifelı'k 
birinci clldıdil' 

Tafsilatını 

,1 !nriinkü HABER'Je 
r "-,,, okuyunuz 

MERKEZ CEPHESiNDE ALMAN Fransa sahillerine tek paıti kuruvor 
• küçük bir lngiliz Mareşal Petene bir Alman Kızdaylıı Y"kt.ul vatanda~lar 

hakkındaki kış ~ardrml:U'I \•eslle
ı.ile hE>r vakit iftih:ırJa gördüğii
müz hayırlı faal;yetlerini ~ükran. 
la anarken a!ihııneler teşkiliıtmnı 
başında bulunan İstanbul mebu
su Sadettin Uı'aS:m ndını l'"lbı~ 'JU· 

rette hatırlıyoruz ve bu arkadaşı. 
mızın aylaı:danberi hakiki bir fe-

T~ARRUZU DEVAM EDıYOR mütrezesi çıkarıldı ... ~~i~;r,cz:!!::~~~~~::.; 
Moskova haberlerı·ne go··re ı'se Sovyetler Berlln, 10 (A.A) - Resmen bildi... bütlin yahudi erkekler tevkif ertil-

.... rildiğine göre, baltalama harekette. mişlerdir. Şimdiye l·adar işkal al. 

b h d 
· ı ı "" tf k ld rlne memur kUçUk bir tng;Uz mU!re. tında bulunmayan hiıtün Fransad:ı u cep e e 1 er emege muva a o u ıoos: 8 ilkkA.nunda Jirorıd nehrl ma.n. ayni tetbire müracaat edileceği ı..ı. 

.s&.bında. (Fraruıanm Atıantık sahili} nılıyor. 

ragatle çalışarak bu isde ~österdi. Moskova, 10 (A.A) - Gece kıtala.. ~aarnız muharebelerine devam etmi§-
ği muvaffakiyeti de takılir \ 'e rmuz Stalingra.d çevresinde ve mer. tir. 
memnuniyetle kaydecliyoruz. ku cephesinde ayn;. IJıtikametlerde Ruslar Slallngra.dm şimal ve cenup 

N işantaşı Akşam Kız Sanat Enstitüsü 1 ~!~~:;~:~·;::::S:S::.·=~':"ım~;. 
· . Merkez. <"ephe-alnde 

talebelerinin güzel eserleri Moskov~~el:a~:·~~ ll~ü~:ı;:,a 
y~~~ 

ı · I·· 
·~ı 
~·· ~'~ 

Nlşanta,ı okp.nı kız ıana.t ensUtt!sü.nde dl.in bir defne tert:p edllm~ 

t.h'. saat onbefte başlıyao d•nıe saat on yediye kadar sllrmllıı, enstitü 

tB)ebelerlnln hazırlııdtkla.rı yazlık, kışlık elbise, tayyör, manto ve ıo 

eeyafan canlı mo.kenlerle t.eptr edilnıl,tlr. SadcUfl esas tutan modellar 

• haur bulnnanların takdll'lnl kazanmııtır 

~ . 

EKonomi ve tutuın 
haftası yarın 

sabah naşhyor 
Her yıl olduğu gjb• bu yıl da 12 

tır:ncikAnwıdan 19 bıriııcikA.nun ak. 
ftımma kadar devam edecek oıan 

hr..fta, ekonomi ve tutum ııaftaııt o!a.. 
caktır. Yarın ııs.baJıtan itibaren ba~. 
tayacak olan haftanın hazırlıkları ta 
mamlanmıştır. 

ButUn ilkokullarda dersler bu ha!. 
ta. lçınde ekonomi ve tutun:ı mevzuu 
eıratında toplanacaktır . 

Orta okullarda, Unlverııitede bugUn 
c.J.:onomi ve tutum günU yapılacaktır. 
Öğret.menler derslertnı bu mevzu et-
1'(1.frnda toplayacaklardır. 

Mağazalar vitrjnlerlnl yeril malla.. 
r1yle tli.Il:tim edecelclerdlr. 

imha edilmiştir. (Devamı Sa • .J SıJ. ' tfe) 

Baally6 selerlerı 
tabdit edilecek 

Am~ral Darran 
muamınası ! 

Ankara, 10 (Vakıt mubabtrlnden)-ı 
Devlet demlryollanoda mevcut izd .• 
hamı önlemek maksadiyıe yaoılan 

tetkikler netlceııi kar&rla.şnn tedbir. 
! -:'Tin peyderpey tıı.tbtkine bao:ıtana. 

c.ıl<tır. Bu arada banliyö 8E-ferleı.inin 
tahdidi hakkında b;r karar verilmek 

uzeredir. Haydarraşa Ue Pendik a.. I ço· • rç "ı I 
rasında bugUn 18 tren seferi yapıL. 1 
ma ktadrr. Sabah, öğle ve &.kşam ol. 1 G • • 
r..a ltlizere gidip s-elişln fazla. olduğu 1 ızh celsede 
za"Tlanlarda tren seferlerinin ~ksif 

ile sair zamanlarda yapılan s~terJe. • h t d • 
rin ka!dırılm:ı.sr duşUnUlmektedir. 1 ıza a ver 1 
Dığer taraftan Devlet demiryolla- 1 

rı e~ya na.kl;yatma ait t.a:r'\fede bazı Londre, J O (.~.A.) - Eden, 
det'şiklikler :ıapmak ,.,aruret;J hası! Avım karı:nrasmda beyanatta bu
oımuş ve he.zt maddelı:rln nakil Ucre. lunarak Dar lan vaz~Yffl hakkırı rl:ı 
tine bir mlkdar z'lm yapıınıaııı ta - gi ı:li ce' scde mü:"!akac:.a ve muza 
karrUı· etmi!}tir. Bunun gibi yatak!ı -:tere yaprlm:ısının t"hcnırr.iyetine 
,,rı.gonlardan almı::ıııkta olan yatak 1 işaret etmi~tir. Mt>mlC'k.cte ıdt• . 
Ucretlnin artırılıp artırılmııması hu. ben hev:ınatta bı.lunulacni:s ,, ı~e. 
ırusunda bazı \ncel~mdere başlanmııı. ı .indeki vao.rli hat::!"latılıı:-:ı1< r.1k1~ -
tır Yemci'. fiyatlarına yil~<le on zam: tırrlan Ec!e ıı, şunları söy]crriştır : 
yt·.pılmışttr (JJevamı ~. • Su. t 1:..

1 
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Y ABANC1 BASIN: Gusson'dan leıcümel.er ... -u 
AbdUlhrunıt devrınden l.:ugL.nc r.-ıı::::s=-• 

Tanıdığrnı:z ı;at;crlar 
en mukt?diri kimdir? 

kadar olan bUtUn Türk i:;le!'::li hl. Ingilterede Mia Etison ta
len ve Tih'kiyeyi l:ır r.ok deri!·ar rafından neıredilen kitap 

aras11!da rile vakit geC'iriyordu Bu s.rnlar ziY<l'!"Ct eden İng-ilız TT'Ull:trr'ri ?\H• 
da yaşı 36 ya goJnr~ti. Bir gün Eıson ''Yer..i Tilıkiye" ad!ı iıı~i- ı ı in mucızelerinde\l biri olarak ya
mlliıim bir muc..it olan Vılycım lizce bir kitap nec.retm c;;tir ~Tis ı;ıyac'lktrr. O Türk.iyede !ıcr fiCY· 
Deynt•rle tamc;;u. Bu n:Lm bıra Eli on Tilrk cUmhurinti r .. ;ı:-::,,•i aı bUtUn Türklerin gbzü onda idi. 
ve tr.<'.'den suyu ~iFekriniıı aE;ızJ:ı. \'e m'!rhum Gazi Mus•afa K·ı~a1in O' mi!lct!ıı 3ncieri ordusunun ko
rındu.i m.aden tı:mlvn icat cmJş- ı.i}a~·tini en iYi bilenlerden birl- ın

1

utnnı, siy.:ısctlni~ icarcc.~sl, hü • 
ti. Bir a=-alık fün~ Jilet'e -··Ni- dir Ga::i ılc bır çok dcfa}~.r güniş- tU ic:1lerini ubaşkanı ı1i. O savaş 
~in yaredrkları nıuddetı;e Hı.tun m~. n!ılfikını ve ti~:l.Si he<.lef'crı- meydanınd~ kılrç kull:ınma

1

sır.1 lııl 
ins:ınları size mıht:ıı:: edecek bır ııi anlarr.ı tı. M!r Elison Gaıınin diği gib ii,;timai salında s:ığhm 
ş~y kec;fetn 'yom nuz? ddı. Bir hayranıdrr Ancak hissıyatııı.n kd· ahlik'ı. geniş bil.;'ll içtimai ad~l:.ı. 
nd,,m:ı ~ lnız bir k"rc)e ma'ı ını lemine h.:.!:i.'?l olm:ısına ır.li,.,:ıa-lc: hakkile vu~uf sahibi olmasını cta 
bir şey satmak rr:ıkbul clehilılir. etmez. Bu kitapta Gnzb c t<ı!,qiA e- bilmiştir. Onu bir topla"?tı:!a c;ö • 
Marifet mU.~terin!n drıi'T.a .. ,,,klur. di1cn fruılın hil1" ~n mı n~cı· ~rlh·o- rUnt'e gö!terişi ve giyinı:;i l nkr • 
tekrar yenisini aln 'lyn merbur nl. ruz Türk mi1lc-tiı,i 11, culT'huı.ycu•ı mmdaıı en n:edcni bır .Avrup:ılı 
dnğu bir şeyi kf'c.fetmcktir ... hte ondı:>kuzuncu yılını kutlamasıncbkı ıoan·rsmı:. Ona uzun uzun b~kar
bu s5z onun istikhıılile b~raher, ifa.d~ bu !ı~ lfısad:ııı bu:un .,Umu ı· sınız nma ne söıJo·indc ne !;Öriı-

Bana bir gUn et.rduklan bu su
al karıı.:ımJa bir kaç dckıl:.'.l da. 
Undilm, sonra cevap verdim· 
{ing C. Ji et! 

J let, h'ı ismi ve m:ı.rk:ı.yı tau· 
Yan traş m:ık.ine:erinin n.ucı··H ir. 

Bu ndc.m bence ~ sn" ip!erinin 
değer ericin bılc bn.51ndatlır. O 
bcm mucit, ht'lll ::atıcı ve hern ı!r 
fe.brikatördUr. O bUtün h•J nyrı 
rym :tleri kcntlintie tCiplayaıı in
andır. Jilet, V ı:J oten onnanlan

nm gö1 • sinde b:ı.nnan bir ko:, de 
ioğmuştur. B:ıh;r,1 va!!at bir tı<.a
et adamıdır. 

King Jilet 17 y~ırı.:ı. bast ğı 111-

becıeri)ct'n refahın~ trmin etU. Bu le a:ılnı:;•lır nli~l~rind: en ufak bir zayıf nok-
s:Szleri dinledikten so:-ıra Jılct "' Mis E ~on diyc.r ki: tn bulama::.sınız. Evine gid·nce sa-
d:ısında traş oluycırdu. Salı.Rlt sert "Yeni Türkiyey! v~sı!la"rh:rrn1' delik idnde bir incelik g.:ırilrt.ııi ~ 

-ada uğursuz bir !el!ket, bır yan-
o!dııi'!u nis.~ette tsturn kötüvllU isteyen h:r nu.ılbrrir ruu:l1k.<ı bpr ııilz: belki de onun için en k•y • 

~n babas nm bUt.tin varım ~ılıp 
Yüzü bP..ZJ yerlerindı:n k< sılıniş ı:;ey:len önce onun temcl:c.: iıı: w- metli şeyler, ~ark devletlcrı ve l:ii-

üpllxmUs. bUtUn c:ıleyı 5"k3kta kanıyordu. O nnda Jiletin kRfa.sın· nileşt!rcn ve onu Jukseltcıı nıhrn kümetleri rds1erinin 1'erlıyeleri -
trnkmtşttr. O gUı.den r>nnra Ji- da b:r .şimsek çaktı ve C''velki soz darı bahsetmek mecburiycti~ıJetl r. dir. 

let hayatım k~n·ii kaznnnıak w.. lerl<' aynarla kan ic:inc!e gf.riınen ÇunkU Mu ·tnfa KcmA1in furK C"ıl Mis El· $'.!n o:ıunla :ıt:l'htelif mev-
runda kaldı 21 ya~ında 1ken ticg. yüzU arasında bir mtıneı;.el:et ara. letinc!e-ki yeri!le hi~ kimse ulaı;n- zufar üzr'Tinde bir <:ıJk clefnlar 
rcte ait iyi !Jtir·eri varclı. Ya\•aş dr, ma:mcıtı. Her yerde ve her ~e) ıfc förü~üŞtür. P.:r defo&rnda G ~zi 
ra~ tccrllbe sz.Hbi oluyc.rdu. U~n Ve dli.ş'inceyle mnıldar.dı. "Ni- onun e~!i "'Örl lJr. Sı;ı.-ı~i. i;+i- ona şunu aıılntm:ş: ''Bir dC"fa iki 
bu genei 1894 se-n4•sirde tnnıtlım. c:in bir trnş mak'ntsi bu"unmaııın mat. iktısadl ve :ımi t la:I~ alır. nrkadnşln birlıkte İzmird~ b!r ti.!c
Be"lim serj ha.linı:leki koııfer::ın! tn!'anlar dcrilel'ini kcr.atnıadnıı larcla onun eser~ g ze 15rırprır Tıir. carrn evinde gt<'C'lem~k zonınrfa 
laruna muntazaman de\•am ccl~j or- sakallnrnı kes:?miyccdtler mi" kiye c~huıiyetini incele!-·• ıı lı~r kalmış~ıın. Kailın1arın crk~klcrle 
du. Hattft sonra.dan brniır. hu knn Kör urturnsını mruıav bmıkn. Yil- mUdekk:ık için her sahac!:ı M :~t<t- bir arada bulunmaları ~sak dılu
feranslanını Li.tiva eden bır kı:cp zii:-:Un snhunlrırtraı ·~111.!vden 't<iy. fa Kemô.lin C"Se't]eri üzerınde yU - ğundan ev sahibi riznt bize lı!z-
bile 2'i>nckrmi~ti. B:r c:ok kım~c- Je bir ô.letin kro~<İı~r:ni <:lzmeğc rü::nek en iyi bir rr.etottur. met edij'ordu. Buna pek kıı..!ım ı.·e 
ler ibt-ni dinlerlten, 0 si5ylerikkri- uğ'rnşu. O c.Un övleye oot:ru cır. "bu ~ !ldet mutlaka kı!Jırıl. 
mi kaydctm.i!!, Dalın sonrn Jı et ııdan aldı~ı çel:k ve drmi'l"lt'rle Mi Jeti arnsında en }ilkı1ek mev malıdır,. cerlim. Hvldlrateıı \'llT~af 
ba ba""ta bir kitL'p daba yoıl1'1ı kic ula~rş o'nıakla l'>t>rrı"e? ht>: 

<>alrşmaya b:tcı)ayc:n:k. i"k r.'lsıt ~ ve ona. benzeyen ve varlrğmuzr 
Bu onun mnlı idi, Kitııp yeni bh Jeti meydana #?etircl!. tilrlil dUnya hrrsların".i:..n uz:ı!:t-ı kemiren ve es!ti P.iznnslılardan bi-
ıkıımet nevınin ızah ve ın:ılurıan- ka'mtştır. O, ne nıakRm ı.c s-:?r\e!, Fakat ne yazık ki ttm 9 ııene zc geçen bUtUn adrler az bir ıe-
nı muhtevi idi. Bu kcı;.ft öilen fjk. bu tras makın•si saula,mıı.dı. Her. ne dfbdebe istemif;tir. B~cr rlev- man "Onra ort:ı1an kalktı. Millet:. 
re S'ÖI'C ylizlerce aileyi bir ara in o- kes b•ı yeni fıletle alay '!dtrck Jı. let mencl'iir.in. r~r5i~ahların tA.'1t- mizin varm kulluk zincirine vu -
turt:ma.k kabi1 olacaktı. Bu Hk:r- kti krzdmyorlardı. Nıhayc.t 1901 lnrınca knl'llas-nı icap ettir~iJirıi rulmt·~ken dc-:nnk'rt!tik Lir dev et 
ler benl de alfilı" .. a'"' etti. Bera be ... - k•st•,._.,:cı olm"0"ydı bunu da y" 

... :.ı • senesi ortalarında bu mnlcincleri " ...... . • .,,.. " - kurabilir mi idik? lki yıl gccme· 
ce, !i"Jıir alu.lisini karıınhk, rntıı- daha mrıtckfımil hır şrkle koymak pardr. Gerç~t. bir uırranlnr pııili- den her kadın ca~afı &tnı:.ak ''C 
betli ve t!"B.V..:srhht cvltıd.an kıı'r - c:aht"n .. evl,,.tı·n banın" g•"""" n' ,. • "' llzere anon;m l:ir ı;Mttt kuruldu " .. ~ ~ ... ...,,. ... "1 1 erk:kler~ ka.r:rınruur. }~lb'scnin 
tnım:ılt yoUnnnı nradık. Nıhavet Hıılk bala bıınlan n'm:!nı<:ktn inat ve d~vlet yUkünU llzerlre almasını dini bir ~ıar oldı:ğu z;,n.anlar ı.rc.r.
karı!'1Tk mllcıi<'l•leJereen ~nra mu- ediyordu. Şi:-kct bn mrut:n,.•erden rica etmişti. Tılrklc-r Gniye saltu- miştir. Garp medeııiyetinin istih-
vaffak ola~ldık. Ring .Ti!ct her nat ve hilafeti t. 'dif ettikleri va1tit ytlz binlere sini bedava olcı.rak da- za mevzuu 'IJ:ı.n fes kalL-ır.cı!ıdrr." 
raman yeni bil" ~y ica'lıle mec;;gul ğrttı. Her t:l'rübe eden b::ğer.meğc bunu redd:tti. ÇUnkü diln~ıı hır- Bu büyllk dillllin sfü:lerine in~-
olurdu. "Bir gün mvhakk:ık fev • sı onc!a. yoktu. Bu t'!klıfi kabul et-
knlı\d ebir ~ey irat edcC<?ğim, di. ~a~lıyordu. 49 yacımdıı. King C. Ji- mi~ ol :ıydı dü<=ıruın'annın dilıne ııanHyacak gibi iilim. Bir ~t'k cııh-
~. her ..,.Un b.;r "'"Yı"n rU 1 et n hiltyalarx bir hakikı·t olmuş. ::ı:.ı ,_ •. ... f: • mın bu kartnr kırn bir zanıaııda 
__ '' """" tec be e- tu. Bu!,fi!n dilnvnöa hemen her glln ' cıere.r. ve :ı<en•ıı ru- sj i~ın 4)a]rc:y. hUtUn bunları b::1'ırahi!ec,.;r. h<ıtr-
- ---:: 700 COO de'J fı:zla tror; mııkin~i \'Or denilecekti. VaJ.ciettinin çekil- mnıian bili- geçmiyordu. Fakat ö•._ 

~ 1 
lm mesile Os nl• lt~r.edanr t<ıl'ltı ı satı aktad·r ve Jilet sirk,.tinin c şııhsiretler varc.lır ki öıı'erir.de 
1 bo!': k~lr!lc'l. G:ızi dev1et iıt.ne"'ini h" b • . s"ne ik k§.n yeni Z!:lfınd .. h:ıli:!- 'C: ·r en(!cl dıncım2z. Muc:taf:ı. 

kıl yapma.!: istedıği §CY öyle önem 
ı;jz ı;;cylerdeıı değildi. Gtt:ı yaı,ar 

ve nz söyler. 
Gazi söziine r;ö: le devatn etti: 

•"!'ürk milleti C<.•ğru demokrasi 
prensipl~ni öğrenecek ve cidcll 
ilimlerle besle:rıccckctir.,. 

Gazinin ecnebilere karşı ı;ilttU 
ğU si: ~.seti fena rörenlcr \•e cnu 
taassupla \"e ccrd:iyi sevır.emtk· 
le ithP.m edcn'~r olmuştur. Buua 
delil olarak da ecr.ebi imtıyazıar: 
kaJrlırmas:nı ve c..c..H:'bilerln rne:r
leket otoritcsi:ıc nıüdalı:ılcsine ni
hayet \"enr.csın' ileri si.1rmürler. 
dir. Bu ithPI.lı duyunca Gazi ~ıh
Iedemiştir: "Ben kılıcIMı aı.c~k h:ık 
yolun1a çckt·m. Eiz cı:nebi ır.U1a· 
lrn.:ı•sini h:!karet sayarız Bütün 
devlef erle iyi ?;c.c;:inmek isteriz. 
'fô. ki yurdumuzu ynp:ılırr. ve eski 
zamanın kctUlük!erini ·>rta1fa:1 k;ıl 
rlırahın .. , 

Ge!°Çek, Mustafa Kero•fıli bu yo. 
la, yurduna oları !cvgiı:i göttlr
mUştUr. Ecnebi nıl.idahalt$; mem-
leketin elini kolunu hnğlamıc:~ı. 
Yurdun biitiln kaynal 1nn ecneN 
elinde idi. Türkltr bu w~iien knn. 
la ter dökilyorl:ırdı. Yaln:ı ti<'n
ret deö-iI devlet otor:tcııi de ec· 
nebi z.lncirine vurulmu"tıı. Gnzi 
onJnrlı ki m .. mlt•kct ecnt-bi boyun 
duruğu altında kalclıkra lıiç L;r 
Fcy y:ı.pı'nm~. Oı!un ı;ı:ın ·TU'l"k 
olma lıyr7. ve he" şevi bıılrnn1ıvız ... 
Türkh·e her bakırr.dnn kole o'muı: 
tu. Dini. ticareti. ınaliv"si. hiik1ı. 

meti, okulları, 1';:.yat kdyn.ak1a:-ı 
hepsi hepsi bu kö1dikteıı kurtul 
madtk~n. imtiy~ıar kaJdınlmud:k. 

ra hiç kimse bir ~ey ~"3pa:nll 7dt. 
Memll"'ketin kaP.mmasr, se"rek .,ir 
d~okı-..si kur..ılmaS1 içiu es!:i ni
zamın yıkrlm:ısı ve yC"ni 1-ir rejim 
)'arnttlmas· lil.?..n~.dı. 

Gazi, mi'lctin ôDdfri olduğunu 
bilir ama ycnf re~imin kuı ııluşun
da her ~eyin kendi~ine atfe1iJme
s'nden ho:ılnn=n!!.Z. Dalma ceın 11-
gasjyle konuşur. 

(F'ilist°'ıı gazetesi> ml~n 

Olüır. 'AZAll~lf"'LMIL PEIC'Y'lm 1 nin her birine bir 'irn dtlşeo-k eline aleı ve ş~~·le dedi· Kuclretlı K•mAı bana dt'mİ! ti ki: ''D.nha. 
k d bir kNnutan aynı uım:ındn kıı•l J ,-zı l * .Hcmşehrlsfnl hariçte g5ren lı:5y a ar ynnf 1.600.01)0 İngiliz lira- ,... c lk yaoıılll'fla.nbcri hiztlc atlc ni- Şchll llo.tlp Oıner Nnclnfn rtıfi 

Ş retli b'r kıınune 0°:11'\alırlır Ere- ~ 
IU, mcml 'etinin o.krnbn ını bln:ı ındır. lr. •tin nt'i~ rre, K na1.a znmınm s:ıırlam trmell~r üz,.rine kası Harici~te mcmurlarındnn Hık-

' 

A rini S~\"Cl"\tl·kt"'n hrı rrl:;:ı ı:cvi- k ı Innnı halla öküzünü bile görmftş ve merı1ta.1:ı o!m k üzere 3 fıtl>. ·t:rn mnsmı rek zanırl f'(lrlırdlim. met Nacinin nnm·si, l\Tııthmıt rmum 
olur; k5)llmün dn!lsSlla~ında ökQ ! 'I'ikıısı vardır. King Ji1ct huzün 70 ~~:';::~ b:r l·oreutc:n ° vnsfa ll\~-ı'k 11"mikrad. iyi b:r :tile oca;;.tnrlan Mıidür Mu:ıdni lzzcltin Tuğrul Niş 

ıı, l•<'çlsi·d bildir. Ya"ında bulıınmasma rağmen ye. E "·et;Rmi5 atiamlnra nıı:htnc:ttr Ma h:ıyın kain ,·nlder;f, Kayseri hastn. 
Ruh yoks:ı bunun vücuda ne nl k<ıt fik;rl--rile nğı:ı~akta•hr. u dahi hiç F;iıphe yok ki t~rl- dem ki ecn-:?bi 111iirlııha1esiııcien hanesi mütchassısbrınclıın rir Su-

ur 1 t vatür dcrece<ılnl bıı'mnş? Fabrilm amel si meşhur • kurtu'rluk artık TsJqh;ıta b<ışla. zenin teyzesi, tnhl~arlnr htanbııl 
me-;i knidc:rken sakin olncaklı edep IJnnri Fort 1 ··~l.ilMz . ., Bnşmndiirü mua' ini Cevad Emece· 
1 • lrikli PClklcr var. Ruhun ade İşte be~eıivetin tli \'e ayağı C'- (: 11"8 e . Şı? cevabı verdim: "Tt:rlt '.kad:n nln ve Valide bal! prcvanlorvoınıı 

mine n 'iıl hfikmolunablliyor? J:m motör ve tn.ktörier: y:tpnn lRnnm l>'"':"l:rl. :2'("\'k salıiplrr!nln miiteha~!ıt'ilarınclan \li Rıza lklzin 

Aı ı ve bir ıJak' a ' 
nal~ 

<; çek hııs talığı s:ı.la,'ln bit ç 
::namo.kla beraber gör'llen ~ 1 
ka U1.er:.ne gerekli tedb:r al ~ P 
(it.tun yurddaşıar a~wı.ıııyor. ı? ctn 
metl..ıı bUtUn vıuııt.aıarı bU if ııtl • 
•erber oJmu§tUr. Sıhhat ıı:ı~ııdl ~ 
ı·.rd~. belediye §Ubclertnd6 il'~ et 
,._rcc \'O.tanda§ ajıl&ruyor. ~ 

Tra m vo.yda iki y&§Iınm ıxı ~ 
sını; şahit olduk. Biri dudalC 1 
yor: ~" - Bfze göre deg-17 biz ) ı;ıı ilca 
ta§ımızı aldık, d.yorlardı. fJ ..1 
11 knt dlyeroiyeceğlz, gW!lnÇ .ıı ft!\ ın 
dt! azdır. Onlar, hayatıarnıd uı . 
gt.çse:er bile cemiyet b\ın& ın ~ & 
etmez. Hem kendileri içLO. ,s 
b'r çiçek hastalığı mı.ıtrobU 
ıarııuı mtınl olmak lçln. tılt tltı 

Bııtka bir arkada, p.rııattı•arı
de çiçeğe yakalanmıı çoculd ,vı' 
L.urla1' gelince do!apıara 

g,zlcnıI:ler.. ~ h 
.B.r vaka hntırııyorw:: sır e 

{cUmhurlyctten evvel) ızını.rd '1 • 
1>11 hnyvan ha11talığı çııun1' el~ 
hoca, hastalı~ı önlem.ek \'il~". 

.. ~ısı•"' zerine alm~. o zame.nkl ue 
zetesi de bu vakayı şu fıkrŞ 
dctru~tl: 

''Hastalık gcçlCi ve ouı_,ıc:s e 
dan olduğu iç n o.kla ve bfiıl!, 
gun ilk yapılacak tedbl1', ııetJI ıı 
l&mlnn çUrUklerlnden o.;rırtJl•uP 
esğı yerde hocanın Diri, uc1' 
mur sUrUlmU§ dualı o1r çubtı ııı1 
elrdC" köyUn bUtUn hayvanıarı!dl' 
tnlığe. karşı ~crbe t llyı:ceğitıl 1 oıer 
lı:.c:iğ nden zıwal!ı saf k6Y1 

bu hokkabazlığa kanmı§IBf ., 
nn.yvıınlann canını tocanlll 
d .. ğncğlne ısmarıamağa ita 

1
11 

ı:ır. Herlt, can ~kl,eu b\r 
vllct.dUnc sUrüp afeuntadığı 111' 
;1.tıukla aağ}am kalanları olr gilll 
ya a~ıls.mı§. Nib3yct birke.Ç 11, 
<le köyde nallan dikmedltf 
da kalme.mııı.,, 

Çocuğunu qılattll!1.tan ~~ 
ç cu(;unu saklayanla•, bil tJI J 
sında ş1!ayı hoc.ada.n hckltY 
dm farkmz kimselerdlı·. ; 

Niyazi A hf11 '° 
Osküdarda konfer&ıı' 

t j 
Ynnndan sonra, Pazo.r 1194 

<!n 'OskUdar halke"·ının DO (!P 
d:ıkl 'l:ı.lonunda tanınmış Jt~,,,ıf 
rlııt. Cemaı Nadir GUler (Jı 
adlı bir konferans verecektlt· 

* Sıı fle ete.ş mütemadi hnrp a1amın havatı! O .en çok kaza- 1 ı-:on Postanın bir fıkracısifE§ber)derı en mire! bi.r C'~ridjr... vcAenlerı Emine ı •nci Hntihfn Anka 
h ıı d d' nan. en çok Rilndt-lık , f'rcn ve en .. . 

a n e ırler, ama ikisinin de vü ucnz fi~tfa mal e:ıtan dllnvam bır mısraı bs.§lık yo.pmı~; fe.ka.t yan.. Böyle obb'ıir. dedi, ancak pe- Tada vef:ıt cıtli'{i lees">ürle haber a. 
cudu vez klş insanl01'a fa"ilnlıdır. n f lTe çel·...a....·ızle g"',.p]ı h .....: ı · lınmıştır. 

Terk t r!hnt, rııtbet.t rnlbll~ / 
• kıllln aıOtJJt //. 

f1d<1I rle h!l:ratın devamına pek rikatör amele VP lıa'kl isti;marla (Rlst~! bu nedir? Zafer veya hiç) zevki!li e>k~ :ık i<:in karanlık za- Merhume r!iin cberlt lstirahn!g{I. 
J en bUviı'lt fP.lmkntörüclOr "Dir f:ı1> \ ~ • nı:ı ~ mu .:ı •• ,r erın 

m!ihlm 'iebep'oerden'11r; halbuki bu zengin olıır divrnlt-re Hanti demeli: orada yazıld•ğl gibi manlarcla ~~a:o-'llrra\-ız.,. oına ıc,·dl erlihnlştlr. K\clcrli aile· 

811 ııbebdendlr ki l!tHr ~:tfl ~ 
tsl ~~! 

111 
h:ırı> llrl<'rlerinln iki hırnfı dil " (Arlsto! Nedir bu? Zsfc1' veya htç) Gıızi bu ron tezleri. ı:i'7.?!ri ~j .. ı; \İne tiızhetlC'rimizi sunar mcrhu. 
fn-ınnhr irin hk hnvİrlı rle~IMlrl (Dcl>amı 5 nrld~J d"memell. bir nt! .. 'll. rcıılr!:ıv?r•k FÖY!eni l.iiıı •ıH•,·e rnh"'"' rl lrri7, 

#o Ni!l-.t ftll"mdr mOl'll4 Ç-OI< I\• ..... ' 
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lla»at kadehi dolmadan evvel biz 
kadehimizi §arap ile dolduralım. Elimizi 
erişilmez uzun emellerden çekelim, güzel· 
lcrin saçlanna ve sazın tellerine aarrla
lım! 

Ali§ Hasan emcayı sefahet mesle
ğınde kuvvetli bir pratisiyen olarak tak
dir ediyordu; fakat onda gördüğü büyük 
bir eksiklik vardı ki Aliş kendisi gibi 
genç ve münevver bir adamın bu lekeden 
temizlenmesini ister: Hasan amca sevda 
alı, verişinde pek hasisdi; Aliş • yaşının 
İcabı • birçok şeylerin ve hele aşk mes' f1" 

lelerinin mutlaka şiirli bir hava icinde 
uıütalıia edilme"i lazım geldiğine inam· 
yordu. İnsan ya1:.amalı; fakat hissede· 
rek, hayatın tadım çıknratak,bir sanaUcar 
heyecanı ile, geçen zamemn a!tma "bunu 
ben isteğime göre çevirdim!,, cümlesin\ 
yazıp in:znsım atabilecek kudret ve liva· 
katte bir insan, ' 1hayatın aanatk:rla:ın· 
dan biri,, olarak. .• 

Bu düşünceler içinde kendisinden, 
m'ıhttinden, talebe yurdundan ayrılıp u
zakla.mıs gibi idi; Hasan amcayı ve ~ 
nun muhi1 

.. ini gözünün önüne getiriyordu; 
icki sofrası ile, s z sesleriyle, çeşit çeşit 
gü?el ka mlariyle H"'san amcanm muhl• 
ti ..• S"""ldi orada olsa idi! 

Ta -be yurdunun akşamın muayyen 
S" tinde k:lpnnan demir kapıl:ı.rım11 a .. 
k ı A işe hiç bu ak~amki kadar sıkıcı 

a a 
~ A "/. A flj: A ·~~ REFlK AHME1 

~~~~~~ 
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gelmemişti; artık burada yaşayamıya· 
cak; buna bir çare bulmalı; dııanda bir 
yer, istenildiği saatte girilip çıkılabilecek 
bir oda, serbest bir pansiyon bulmalı! 
Gündüzleri fakülteye derslere gelip gider 
ama akşamları ve geceleri olsun rahatça 
bir nefes alır. 

Uzunca bir zamandanberi vanında 
dikilip ayakta d:ıran ve onun üstÜne eğH· 
diği kitabın sayfalarım çevirmeden dalıp 
gittiğini gören bir arkadaşı: 

- Bu ne dalgınlık yahu.. dedi, aşık 
rnısın. nesin, kendine gel! 

Aliş başım kaldırıp baktı. Bu da ken
d=si gibi \:aşralı bir gençti; fakat ne duy
gu, ne düşünce, ne de ynşayış itibariyle 
kendisine benzemiyen bir genç. Aliş ne 
şimdi baş ucunda dikilip onu hülvnlart• 
nm tatlı kolları arasından çtkip alan bu 
delikanlıyı, ne de ona benzeyen ötekileri 
hir aürlü anlıvamıyordu. Bunlar kitaptan 
bn~larını kaldırmazlar, yorucu bi .. talebe 
havatımn meşaltkatlerini par•ak bir istik- , 
bal hayalinin zevkleri arasında clinlendir
meğe calı ırlarclı; arnsıra havailerin }{en· 
di aralarında konustuldarı kadıtı lafı ku· 
lnklarına nlt erlerse bunlar "c;zlerini belli 
belirsiz bir hazzm ivi anlacı.ıl"'~'Ynn mahi· 
yetini d"işümir P.'1bi sii':r'1o da1ıarlaıdı. A· 
Hş, h-ıml~rm sabır ve tahe.mmiil'~rine şn· 
şıp kn ırdı. 

Yurcl a n.~in rkada'\ları arasında 
bunların tam zıtldma, mütemadiven ka· 

dın lafı eden kimeler de yok değildi. Aliş 
önce bunlara ol::iukça yakınlık göstermi,, 
''hayatın mi.nasını anhyan adamlar yefr 
§iyor !,, diye düeünmüştü; fakat kısa bir 
zamanda bunlardan da sıtkı sıynldı: Mit· 
temadiyen kadın lafı ediyorlar, fakat mü· 
temadiyen hakiJ~atten ve günlük hayattan 
uzakta roman ve efsane kııdınlarından 
bahseder gibi kendi tahayyüllerine şekli 
vermek için fO"Ufuyorlar, İdt>!a) aleminin 
ufuklarına dalıp kendilerini kaybediyor
lar ... Aliş bu,1hndan ho~lanmakla bere\" 
ber mahrumiyetlerinin acısını hülya ile 
d;ndirmeğe çalışmalannı fay.:laSl'Z ve saç• 
ma buluyordu. 

Nihayet ba%ı basit ve kolav muvaf
fa.kiyetlerini yurdda bütün hafta hayatın 
en mühim lezzet• ve manası sekJ:nde dal· 
huıdırıp budaklandırarak büviik bir ro· 
man yaoıp ballandıra ballandıra Rnla'Lan 
söz şehvetine müptela delikaıılılar da 
vardı. O muvaffnkiyetler ki ya bir işçi kr· 
zını fabrikadan cıkma saatlerinde bckle
~rip Y enikapı sl\hillerine göt\irüp sandal. 
ela birlikte g~zme!rten, yahut da ,ineml\· 
da di:r....lize ot~ırma d.an, biraz daha ileri· 
} e P.İ... '!lim, karanlıkta kaçamak bir ö
püsle h'!)vecanlanıo sarsı1maktan ibaret
tir; Aliş b1ınl?.n gülüne bulur ba2an da 
hf\15. cocukluktan ayrılamadıklarını gö
riıp onlara acırdı bir defa bunlatdan biri 
n .. alav etw~P,f" kalkmış, arkadaşı ona 
Honorc de Balznc'ın bir Y''l,...,;\nında şıörü1 

- ld ~ıı\J p..:! b-:;er. .• 1·.. ~·e e'?,jerlemıt o u!'-
söyledıgı şu cd·ilJe 'ile cevap v~rmiıtı: 

- Bir aakm insana ne \ı:a:lar ar•~ • lL • f1)1l 
µarasına, ne kadar eldiven, e oııe, ça \( 
şır vesaire parasına mal olduğunu anc• 
fakir bir genç bilir! 

Al\ş bu sözler karşısında b:Lbasının 5~~ 
veti, nereye gi\:tığini bile.rek aTdını ·~"
sını kesmeden gönderdiğı paralar ve ·ıe 
e.an anıcanın maddi, manevi yı.rdımla~tl" 
sürdüğü kendi. se.f ah et hll>:~tmı. ?ü~~ç' 
müs orta halt• lnr talebe b&.tçesının h "İ ·' . eee~ bir zaman fırsn• ve imkan vermıy t<-
muvaffakiyetlen bu arkadaşlardan ber( 
lcmenin manasıdığını o zam'ln anlar11 e 
tı · · onlarla alav etmenin zulümden 1

1 • d "'ıl'l 
hodgD.mlıktan başka bir~ey olma ıg 
gôrüp susmu tu. 

Bu gece ii&Ue sonuna kadar. oku~:ı~ 
bitirilmiş Öm r Hayyam rubailerı ve a I , 
ht!nüz yaprakları kesilmem;, Devlet el
arası hukuku olmak üzere ki\;ıplarını 1'0 

tl 
t~ğuna alıp müto.lea salonundan çıkarke tl 
kapıda durup etrafına hakındl; hayatın'~· 
mühim bir kısmrnı beraber geçirmek .•ı t• 
hına katlandığı bu insanların umuınıYe • 
le ma'sum, sevimli, fnkat ke11disine naZj. 
ran to • ve "henüz hayatı anlamamış,, :ıı• 
duklarma b1r k~re daha inandı. Ali~ 
rada sıkılıyordu. 

(Devamı ıJat) 



tll! 

OLiTIKA .. _ ŞEHi~ H·A~~~~~~,i··~· 
inin adalet ve 

horriyet ideali 

' . . . 

Taksilere dolmuşa usulü 
pazartesi başhyor , 

,.erl Harbur bmlnnının birinci yılında Ameri· ı 
nda yer aldığı bildiriliyor. Halbuki harp 
Zcıman bu cümhuriyet çok çekingen bir va:zi
Q/mııtı. Bıı değifmenin sebebi nedir? ,,,, 

Taksilerin dolmuş w.ulile ~ olcu 
ta~ımalarına ait tetkikler de,·ıım et 
mcktt-dir. Tetkiklerin yarın akşaın:ı 
kadar ikmal e<lilere'k dolmus u ulu
nün Pazartesi sabahından itibaren 
tathikı kun-etle muhtemeldir. 

kişi 45 kunış verecektir. 
CEZ 1.A!\"JJIRII.AN ŞOFÖRLER 

Beledi~ e zahıt:ısı şehir dahilııı

de çalı§an t.tk~ilcrin çalışma duru· 
munu kontrol elnıe~e başlamıştır .. 
Son iki gün içinde :.W şoföre yıldı 
rım cezası verilmiştır. 

Yazan: Sadri ERTEM 
Dolmuş <lurak yerleri Eminonü 

ve Taksimde otomobillerin dural; 
yerleridir. 

Ayrıca bir hafla zarfında bn i 
ki gün hariç olmak üzere ~u 
mın1alrn ında 35, diger mınla1calıır
da 12 şoför cezalıındınlmışiır. 

r.rei : BirJe~ik 
de\'let reisine Js

t,ririşiııio birinci 
~linasebetile bir me 

• Bu mesajınd~ 
1.._.:_i _ ''Şimdiye kadar 
'"QlQ&n onra da ada. 
et id~allerinin muda-

ik Amerikaya ntü
' bildirmektedir. 

a de\'Jetleıi ara· 
ile tam iı;blrliği 

hııi onunl~ birlikte 
iki <)e\ let \'ardır. 

diğer~ Şili. 
'i ay e\'l'eJ parlimen
bir °kftJ"arla mih,·er 

t. · İya i münasebetini 
"'\'leti iSe, daha ihti

t hattı takip .ede
. nıı daha. ya\'aş 'e 
~r ka,is resmederek 
latin Ame1ikayı Bir
ile biı likte ha~ckete 
llihayet Arj:mtin 'e 

~flkler aafma dob"l'U 
illeri sa<"ece 'cada.. 

et., idealleri ile 17.ah:ı 
• Devrjmfrin ada'f"· 
lelakki'-İ de bir ta· 
tlaicle1er ii .. tünde 
heykellerdir. 
"adalet '\'e bürn
tb~n<lan bahset 
. lıısanlann ada. 
lıİ66inden mahrum 

d. iddia edecek de-
aadtte mukaddeS 

'nmnnn cemiyet 
fttirmiyor. Ada. 

et hüsi sadece bir 
Olmuyor, 

~r f.amf adaletten, 
')-etten fı)'JU ku\'\'et· 

• Zaten müeaclelele
~fJ harplerin lıa'k. 
"asında değil, haklı 
lada cereyan etmesi· 

em: H, 

tıı ... 
·•Uluş - Demirspor. 

..,.t. Z i, Hayri. S::ınt 
l - Be)lerb ~i Hfı • 
~i. Snbnh:ı.t. Sa:ıl 
" - 'Cnk pan H~ık m: 

}:' '-ıl. S t 14.30 Top 
ta llakam: Sami, Ncc-

mn teca\iizilnden korumakta muş
külita uğra.yahilirdt Fakat Perl 
Harburdanberi Amerika.mu yük
selenharp potansiyeli, c!aponyanın 
uğradığı deniz kayıpları A\'UStral
yanın taarruzdan kOruDJDll!f olma
sı Şi1iyi cesaretlendinniştir. Şili 
Cümhurre1sinin mesajmdan da 
anladığmuz mana bu hüçük elim· 
huriyetin Birleşik A merikanm ar
tık Japon t.ehlikesini önleyetıek 
bir danıına ~eldiği laakkm.,aki 
,uunlur, 

Şili iktı acJJ tab•iYet bakımından 
Birleşik Amerikaya karp diğer 
l..itln Amerikan de,·letlerinden 
fttrlch değildir. Malf mtinasehet· 
ler, ticari rabıtalar itibarile ona 
lıüyök bağlarla bağlıdır. Bilha!W& 
hu harbin başladığı 7.a;uandanbe
ri Avrupada1ci pa7.arlar kencl~ine 
ka~ı kapanmıştır. Y ı>gine pa7.ar 
artık :Birle~ik Amerikaılır. 

T İCARET hknnmdan yed
nıe nefes alacağı pencer~ 

Şimah 4merlka Birleflk de\•Jetle. 
rine açdmaktadrr. 

Şili bir ziraat memleketi değil· 
dir. Umamiyet itibarile bir ham 
madde memleketidir. 

Maden ocaktan istisna. edilecı& 
olursa soğuk n aluntrı&nnm Y•· 
ladığı ~rak sabHl~rde nebatı ha. 
yat, hayvancıhk hemen yok gibi
dir. Mamul eıtY• ile bam mad
desini mübadele etmeğe meebar
dur. Bu vaıriyet ona Amerikanm 
lktrsadi ta'ıJii'yetioe daha ~iddetli 
bir ~lde sokmaktadır. Arjan. 
tin de elindeki fazla Jmbabat stok
lan ylıziinden Ameriıanm iktısa
di tahilyetini kabul mecburiyetin
de kalmıştır. Bu ll.ıuıadi tabiiyet 
harbin bqında bagilnkü l'!ekilde 
kendin~ Jıi setthmiyordu. 

Sabahlan saat 7 - 10, akşamla 
rı da 17 - 20 ye kadar olacaktır. 
Her otomobil .f yolcu alacalk ve bir 

Çiçek aşısı 
Huauai muayenehanelere 

de aıı veriliy.or 
Çiçek aŞısı tatbi.ka1ma devam C· 

dilme4rtedir. Dün Kadıköy m.ıntaka 
sının a~ısı bittiği için aşı yapılama 
mış olduğu vilayet. nlıha.t ~leri mü 
dürlüğiine haber verihn~ir. OA!e
den .sonra buraya 100 bin kişilik 
a~ı gönderilmiştir. Ankaradan bu 
günlerde yeniden 300 - 400 !hın Jet 
şilik ~ı gelecektir. 

Diger taraftan a,ı yapma işine 

hükOmel doktorhtn, küçük ~lı!k 
memurları devam ettiği gibi, bir 
çok hususi doktorlar 'da muayene 
hanelerinde meccani surette aşı. 
yapmak üzere günün muayyen bir 
saatini ayırmışlardır. VfJliyet sih
hat müdürlil~ bunlara lbugiin a'iı 

te'l"1J edece-ktfr. 
Diger taraftan Halke'f'lerindekf 

ası sağlık istasyonlannda üç gün -
denberi 50 bin ntand~ aşılanmq 
hr. 

İlk, orta ".-e finiTe.1"Slıte taıeı>ele
rine aşı .,apıhnasına 'tlev&m edflmet 
tedir. Beyoğlu mmt.ıbsında ilk 0-

kullann a,ı.~ı ta.mamlamnıştır. Cu • 
martesiye 'tadar 'dlge:r kazal:u"daki 
ilk Te orta olnıDann •~ılan tamımı 
lanmı~ olacaktır. 

,-~ 

~; Vakıt'ın 

Tram\"aya atla,·an 90 kişile el • 
yıl<Jırım cezası 1ntlıik edilınistir. 

Bayram gele
cek Cumaya 
lstanbul .Möftülüğüoclen: 
17 birjndk.A.n'Ull 942 tarllılne mil • 

.Hdft pergıembe gtlnU zllhlcomıin do -
kuzu olduğundan arefe, cuma gtıntı 

de kurban bayramı olduğu ilft.n olu • 
nur. 

'88.:yram namazı S D, 
8 11 

Yurdumuzun daima tw&aına ça.lı • 
ıaıı ve elde ettfA1 teberruatı Kızı]ay 
Te çocuk ealrgem.e kurumlarile pay • 
la,ma.kta olan Tllrk hava kurumuna 
her vuile ile yardmıda buJwı.mak va, 
tanı bir vazife olduğundan bu kere 
lıeyram.da kesilecek kurbanm derjle. 
T.le be.naklarmm d• bqka tarafa 
9tll'fedllmeyip mezkQr kurum emrine 
T~sl memleketlmizln )'tllaıelme 
ainl bir gaye bilen 11ayın abalimizden 
rica olunur. 

Ticaret müdürü :Ankaradan 
döndü 

Geeıen haftn iç.inde Ankaraya gi. 
<fen mıntırka ticaret müdDrü Bıth'l. 
dün ~ehrimlr.c ~önmi\şttir. Ticaret 
müdilrO, gümrüklet'deki mallar et
rafında al1ikad:ıı-l:ırl:ı temnsl:ırd:ı hu 
lunmuştur. 

Harbin gitgide ptezdii; İllllİ· 
~af ba meml..ketlerin iktısadl 'bln
yE'!!inln politik abiilim~n"r vllea. 
de getirmcsi'ne sebep ohnaktachr. 
İktr!lladi tabüyet nihayet siya!lli '\'e 
askeri. irt4ltata lradft.r yol ~akta.
dır. 

Vaat......, mh.-• ller tM0 a.ilM ..,...,_ .......- ._111't, 
llıeıldlJeriDe tatlilbelenl9 lııabmMM tanmDllf bir IMldmlA M ... HKll'.~ 

Sonıara maan- ,......_ P.88* •ıılscle oenp YerlleblJeoetl clbl •Jl'ICll ~~ 
~ pollta pulu ıo..-..ıere lnaıa.t olarak ela OYaP ftlrlleblleoektlt'. ~ 
~ 

rerl Ha.rbnr baskm1n111 birinci 
yılında Şilı"nin adalet ve llttni)'et 
ideaU t«;ln Biri~ Arr~ikaya mit. 
nhi'r oldufumı i"bftt etmesinin se. 
bebi budUl' •. ~rib pasitikte "'ir 
kar darbe dAha indirmefe maft'· 
fak olllJ'!la Şiliyi J'aponyaya maba. 
rir olan devletler arastnda ~CJnnek 
dahi mUmlrltn o.1aeütır. 

~ Vakıt'ın Avukatı 
vwı. .,..... ... •64 lılr Makatla da v 1•11111t -.....~. Ofın. 

yucWal'UlllZDı .. tldtl lmlmld 80l'ÜWllla - ima mmaa.da oeınp Yeri.. 

lecıek. kmdUedııle takl1t ecleoelderl iter banıt bir il baklanda • KIN yol 
~Jeeelrttr. 

"Aıağıda im:rasr 'bulunan ve Jli. 
ailesks Kontlağunda Fldor Stritte 
193 nıımarada oturan ben Brza 
Jlaytland, iıbu evrakı son armla. 
rımı mııhtevi 1Ja•iuetnam•m oldu· 
~na ve 'dalıo evvelki tarihlerle tan Nakleden: M. KARDEŞ 
dm edilml1 bu 1ekildekl 1XUl11etna- cak. Balder tev!df eıtilmi' bulundı1 
melerlmin hükümden sakll bulun. ~na g6re polis müdürUIAilnde ne 
'duğunrı beyan rderim. Bütifn ••r· ıtü~ndOlfimihü "Kur'b~alar,, il bıı 
•etimi, ölümümden 8onra. emldki · her -..erf"l\flccek )imse Yok· 
ml, nakit paramı, ıesham 11e ttıhf1i- Consm hayret 1çjnde söyleniyor 
1Qtım1. menkul ve gayri menkul bü- du: 
tün malımı, malf mıiesseself1n iıti- - Ne şÖyJiyeceğimi ş.aşırdım, 
1'61: lıisselerlmi, mücevherlerimi kaldım. Vasi)·etname ~ nerede bul· 
T...ondra lfontruğunda Ficro11 mt.ydn mu~lar? 
nında 417 nıımarada oturan F'ilip - Masa'.\ının gözlerinden birin. 
Comıon'a lerl~edl11orıım. Onun u:un de ... 
ve ha:fn huyatımda kar~ıfaşlığım - Bu işe lbllld~mü söylersem 
vrnfırıe nam11sfu nd~m nldu{lımu bııı h11 na intmmıınn:ı rica ederim. Re 
unn t'derim. l'arisfm rılması m•ı- nim yük.se'klerde gözüm y01c, o 'ko. 
Jralıilindfl kendisine hiç bfr şart ile· ca mÜe!;~e~vi ben na~ıl idnre ~de· 
ri sii""1ıiyorırm. Ancak. )'ltJnlajlrı rim 1 
benden bir colr para kopttrmaUıı öıtı~ıen sonra Dik Gortion p0fü 
muı'lll'fnlr ofcın "Kurbntjolar,, iımile müdürfle B:.dder haklcındR uzun u. 
tonmnn oi::fi amlııetin da6ıfılması 7adıya ~öm,.tü. Müdilr :Oalder alev 
icln elinden m·len n<mrt!H nöstume hinde kAfi de i1 b1ılıınm:ıdı~ı kana 
sinin ruhumu ~lı·'edut'!lint i,at't!I ııtinde idi: 
etmek isler'm .. , _ Millc;i bu a"damın nhirlertiltl 

\1:ı~h·etneml!'dcki imza, Conso. 'f'e bombayı da onun koyduğu ben 
nun ne'• h•f tanıdıA'ı im7.R MI. ~a- ce muhnlcltak ama bunu nasıl isbrıl 
hlt ·erinıfc 'de bankanın iki memıı edt>ceğir.? Bir in!Mlnı mahkeme S!!

runıın imınl:ırL vardı. de<'C ı,üpheye davanarak idam ettir 
Conc;on uzun müıiıf,.t ~e~ı.r. k~l mcz. Acaba Milisi nıml i5Idfirı'lü? 

eh. Niha v~t: Dik lıahat vel'dJ: 
Ma~1landın t'lldüre.'dtiltfini\ - Mills soğul nlmıştı, mütemaCli 

hen (!,. ,;mzetelerocn ~~rendim, Hal yen ö'kıtüriiyordu. Buraya ~elinct
lfı ornya glrtim, fatfllt polhııler hı· c~reyandan korkarak Bnlderfn ııcn· 
rn'kmndılar, ıııir.den n.~aade alma'• ı:ereyi lcapamasmı rica etti. Bat -
Jl\11m~eltliğini !!Övle<liler- Benimi,. ıier pençr.reyi kaparken Aralık 'fü 
a1trıı<rrruı~:ı va'ktlnir. olmaYa<'.alttnı rakh ve nezlr~nt' iyi ~elere~inl sö' 
düşünere'k va7. lfeçtim. Nasıl öldiir. Jeyerek l\fil!ie bir sivıınür iıarıı Ter 
mfüıfor? df. M'ill•dn hiç şüphe etmeden lbıınu 

- '(~zerine 11t~ ederek... yutmuş olması pek muhtemelrlir. . 
- Katil '·akalandı mı' Romllll hadise!line •e11nre: :R:ıl· 
Elk krndindt'n emin bir tnırln dl'rin evinde yaphltımn: un,tırmn 

cevap Terdi: da pofüı mftdürlOıtt\ne alt hn JclJlt. 
- Yann sal>aha kadar ~aJanA lerin iltinei '•nahtarlıınnı buldulc. 

iN Ki~ 
;.l.: --

Bu arada E15cin kasasının anahtnr 
da .,,al'dı. O sün Baleler er.kenrlcn 
gelerek :ı;Oımhayı k:ısaya yerl~r -
dl, çün1'ü Elkle lıeni:n o gıin ~ant 
Iarı fetkik edereğimil'!i biliyordu. 

- Peld, H38eni n::sıl kaçırdı? 
Gordon ce"l"ap verdi: 
Bu daha basit bir js oldu. Saat 

ıki buçukta geçliği s&rülen adamın 
Hn_qen olduğunu anıyorum. Rnlde" 
sivil elhfselerinin altınn resmi üni 
formnsınt giymi,. yanınn icabeden 
anahtnrl11rı ,.e }lir ~ırt 'ktl~ce al 
mıstı. Hapenin hücre!iine konulur 
kcn üzerinin araştırılmasmı Elk 
Te hen emrettik. hundan me'iUlü7 
f;ereJe,in ii1erinrle1d resm! r.lhi<:<'· 
leri Hngcne Yermiş ve kcndisi:ıi 
bıı~lntnrnk siiphcvi mnnrlırmnmı~ ı 
mmnfrıılc olmushır. 

.Kencfüıi aslen ut .. ıınyolıdır. f .:;. 
ıni de Kramer ... On se'kfz vaşına:ı 
ikc-n ihtiliıll'i fanti~ eti c1olay1silc 
\lm:ınvndan hudut l'arirl ldilmi<;. 
"Kurhnital:ır., isllt' ne Jrndı.ır z:ıma•ı 
d:ınhcri nlfıkıı<:ı oldııııtıınıı hrnii7 b'I 
mfyonız. 

Oecliltinh: .ılfl:if on~ esa~ı llir ce
zayA mııh'kiim ettire'fülmMYtİ7. ı,imfli 
k; l:ılc1c hnvli müşkil. F:ıkal "Ser.. 
i \'nknl:ırlıliımır. znmon i<: dei<l~ir. 

- "Ser .. i y kııhvnhilrc-t'ğimiz' 
mııvor mnsuur.?. 

Dik Go:-don t"<:r.ıren •iz bir !" . 
hl.'<:'\ümll' mu'k:ıhl'k ftli. 

• "'.\t 

0 1k Gorrlon ngiin bir:ız hoş \"9-

kft huhır hıılmnı TTorc;:ıma gitti. ı::ı 

TA nrnnt'I h:ılıre<lr 'rti . n"l'k"nlıvı 
J'~l'ftnce ona doımı koş:ırak sevincle 
l:a~dadı: ( 

_..__ . - -- - - -
- -- ' - --- -- ..._ ____ . 

D tlN, bı'r Ui~·ük lisenin mtt. 
dür oda!irnda §1ll1U ijğren

dim: .Kttılny, fa.kir çocuklara ye· 
mek yardımına ba§lanu11. l"a!nw. 
bir mektepte yüz otuz beş yanu· 
ya sıcak yemek \'eriyormuş. Ay. 
nı semtte bulun&o ba~a okullar
dakilerle beraber bu yekiın beş 
yüz kişiye yôkseliyor. Kazanlar, 
bir yerde kaynayacak sonra her 
mektep gelip buradan a)ac-akmı5 

Bütün gen~liğimi gömdüğiim 
mektebi ben, iyi tanmm. Smı lan 
dolduran binlerce yavru ,.e cleli
kanh arasında yürekleri sızlatan 
neler gönnfüılimdiir! •. 

Hem bu dava, eski'dir de. Bili
yorsunuz, "i ukl ve iıtl<lat ile o. 
koma imkinlım biriikte !"Ürilmeı. 
Nice değerli !'OCUkb\l' bir güne, 
ohnak için doğduklan hıılde, ydk
•el~k ufuk bulamadıklannda.n 
6tlirii sönüıt ~tti~r. Aramr~da ba 
türlü kabiliyetler1 tutup kıtlclrrstak 
i~tlmai yardım kvramlarmnz bo
lunsaydı. bugün vatanı kendhnizr 
minnettar ederdik. 

Hayat .şartlan ağır·aıtık~ sı· 
nıflarda.ki ~oculdann ytiderinde 
renk 'e neı:ıe a:r.aldı. Öğle paydos 
lann<la yeme'chaneleri dola,şmak 
bir i'k~e ol<lu. Kura ekmek, be. 
men hemen bu' yemektir. Bana 
katık bulanlar pek azdır. Aralann. 
da pe~nire radyum değeri Teren -
lcr 0örtir.ı;linüz. 

Jleslsj7.)lf., ,\'a' as ravaı ~lan 
gövde-si'ni erittiği, göılerini ve 
rengini soldaJ'duğu gibi, zet;~,mı 
da söncJüriir. Nadir bir gövde ıd 
lambğı ile buna dayananlar iae, 

lıaşka taraftan ~erek, muhit. 
lerin'! hınç bağlarlar, ruh \'e ''lo. 
elan baknnmdan hruıtalannrn,, kö
tülesirler. Bunun bir mem1e~et 
lCİn ne büytik bir tehlike cıJiluğu· 
nu kestirmek güç değild.ir. 

''Kızılay,, ın. liugiln kuçük bir 
haber ıııeklinde öğrendiğimiz mlı 
lıarek yardımı, j'te bu kadnr btı. 
~iik, bu derece muhtese-m ve ıcut. 
sal blr seyıUr, 

Bu se\gili J.'1.':r:ım, Z."tlen bidm 
ile emize ortak oJm:aı. Efsaneler 
llemlnin erleri gibi', ancak ba~ • 
mız sıkıldı7cça, imtl:ıclımııa ko ar 
Onda bir '11ızır,. ruhu fe mlınh 
veti \nrdır. 

'Yer sarsılır, \atauın en Ucra bir 
bucağında yurtdaslıırın J.öylcrl yt
ı.kılrr. Kmlay Çadırlarının orada 
hrulduğanu görürstinıız, 

Bir Yf'l'de hastalık olur, 1lk yıtr
dun pa\-yonunun iisttinile <lalgala .. 
nan bayrak onun krzıl ay:eıiılir. 

Gazada '\'OJ'Ulap dtittince yara. 
~ıaa o eğilir, geride bıraktı~ 
öksüzlere, dullara, Yetimlere o ba. 
kar. Yalnız serlnclmizden pa,- n· 
t~ Memlekf.tte bolluk dirlik 
fltlT.enlik varken onu Jılç bi~ yerde 
~örmezsiniz. Büyük tıil' te"'azuJa 
k6~ne ~ilir. Fena günler lçht 
Jıazıl"bnır. Boriin de mektep ~ 
cuklan fi!ıJtöne lta:natlannı gerdi. 
Bu kanada biltiln Ylltanı gölgcAi 
altrns alacak kftda:r ft!gİD bi'.r bit. 
yükftU( •ennek boJoetrmuzdur l:'al 
nız minnet ve still•n:ınla lıu ~
zam bo~ Mt"nmez. 

Hak'kı Siilaa Gezgin 
-Davet 

bta.nbulspor Kulü\ıü Ba k&nh • 
jmclan: 1 

Bir liraya mıar:· ekmefi 
satan adam 

Aapkapıda oturan Yaaet. t;em.baik 

&mele81 İbrahim Görmeze 850 gram 12. l 2. 942 Cuma.rtt'5İ giinü Uat 
!5 de Emindnü Halkevilide kulil. 
bümUzlln senelik kc-nl'J'esi yapıla
caktn-. Ekscriy.ct ni.sa.bı olmadığı 
takdiroe 19. 12. ~42 de aynı ma.. 
hal ve saatte yapılacağından alL 
kalı Ve mukayyet fü anın teŞriOc. 
ri :rica olunlir. 

Ruzname: 
ldare heyeti ra.!)Oru, mali ve t" 

nık rapor. yenf idare he7'Ctf -~ 
mi. 

Konservatuar tarihi Tibk 
musikisi konseri 

Konservatnar tarihi Türk mıut. 
kisi Heyetinin her ayın ikinci !haf
tasında İstanbul balkınıu da ikolay. 
ca 1ıelebilmesi Te dlnleyeblhnesi 
için Eminönü Halkevi salonunda 
Sosyal Yardım Şubesi namına bir 
'konser ı;ermesi lemin edJJmittlr. 

Birinci konser 15 Birln.ciklnun 
Salı günü akşamı saat 21 Cfedif'. Da
vetiyeler Halkevinden tedarik edi
lebflir. F.iatlan ı n Yanın Jira<lır. 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu 
günJerue isleriniz pek çok olınalı. 
Bu sabatı Razele-lerde havadisi oku 
dum. Zavallı Maytland 1 Daha dün 
huraya gelmişti. 

Dik cevaıı \•ennedi. EUA de•arn 
etti: 

- Şimdi Conson zengin olduiu 
na BÖre h~alım Reyi eSki işine, 
tiankayıı <lönmeğe ra7.ı edebilecek 
mi? 

Dik bos bulunarak: 
- Rakıılım sizi de razı edebile

cek mi? 
Cümlesini tıunamlam::ıdı. Gene 

kız hay.retle ordu: 
Beni neye razı edebilecek miş? 
Dik söyleme~e cesaret elli: 

- Cıonson sizi ~eviyor. SJmd~ 
zengin oldu"una göre bu hissini sf-
7e açrlrna söyleveceklir. Ben onun 
zenginli~ine ehemmiJ et vermeyece. 
ğinizi zanne1me1' i li:ronım. Ben 
zengin değilim oma hi Sll'.\'ılnbile. 
c-ck bir mev1dim var. 

Genç kız kıznror:ıK gözleri ycrdn 
konu hı: 

- nilınem hRbam ne diHcek'/ 

Kıs.ı bir tercddiirlü iitc:ıldp ilft· 
Te etti: 

- f otimai mcv'kiJerimiz arasın
öa çok hii) ük bir fark olduğunu sö' 
Hi) or ... Bııııdnıı hnş'ka onun h:ı:ralı 
nı nasıl kazan<lığını hilmiYoınn. 
İşinden utanrlı~ını ,.e sövlemek i~ 
1 mediıii mulı:ık'kak. 

Ellft bunlun fısıltı halinde kıza. 
ru boznr:ı c;ö,·leınisti. Tllk tallı bir 
lı-nrln: 

lık bir mmtr ekmeğint 1 liraya. Atar 
.keıı yakalanmı~. ihtiklr suçuyla~ 
.kemeye verılml~tlr. 

-<>--

Altın fiyatı dilfilyor 
Altın fiyatlan dilşmekte (ievan 

etmektedir. Altın so:ı ild gün için 
de 250 lkunış dıişmü,tür. Dün a>Ir 
Rtlfadtye altınının ~fJ"ab 30, Jrtllç 
•ltınm ibfr gram fiyatı f5e 405 :k• 
~. 

--0---

0tomobfl lastiği tnzfatı 
Ram)'On ~ otomotilllerJn JA&ttk 

tevıtatı mımtazam surette ije-vam 
etmekte<Jfr. Yapılan ilisto muclhftı. 
ee resm! müesseselerin fhliyacları 
tamamen '\"mlmlştfr. Husmı fe1'Z 
lere bugllnden itibaren 'Verlhne#• 
başlanacaktır. Ye bir harta: içf ndtı 
tamamlanaca'ktw. 

Tnınmay durak yerleri 
TnmY..,. :ıt~ nrlerl ~ 7+ 

pa}en fıtdHAttım ııon:-a kot! ~kHıtf 
almı~br. Umum mftdürliılC (fttı'&J; 
yerJerlnJn 'Vady&llerlnl bir dalıa 
Binden geçfr<ffkterı llOnra ncğişme 
·ecelr ekli 88-ıetelerle fl{ın edeoee 
li gibf, umumt Cftrntlr yerforlnl! :r 
tramvaylann içlerine öe !edutlaı 
lııılinde a:otılacaktır. 

Niküi 
Ht1aap :rnütehunıııarmdaıı Bay J'a., 

at:: Somay ile Bayan Nedret önth'. 
deı'in nfkA.lı törenı dtın Beyoğlu ~
ıenme dalre9'nde yapılmrş ve fld ta 
ratm yaktn}armdan ve dostıarnıda 
blrç0ltlar1 hazır bu'1unarak Yent )"il. 

vayr kutlam~tr. Gazetem z de ker 
ffierine balıtlyarlıklar diler. 

25 yıi evve,ki Vakit 

11. 12. 916 
Kömür veriliyor 

Şehremaneti mu'knddema elde 
tiAi k§mfirden simdi:rc kadar ını 
hnfaza ede.bilmiş olduğu bir mllı:o 
üç yüz bin kilo mangnl kömurilı 
muhtaç ahaliye dıığıtacaklır. 
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~-!~=-~~~~·-~~-~~~~~-P~a~sı~~fi~k~c~ep~h~e~si~n~-~e~~P~as~ı~f-;k=-~~h~a~rp~~~T~o~ri~n~o~ge~n~e~~====c=ğ=a~c~c~p~~ 
Ank~ra al 1 Tlirkiyeye deniz 1ıombalaodı janammh .... 1 ..... ,::;.ı 
r-ıarışları münakalatında Go11a tamamı·ıe meclisinde Londrn, 10 (AA.) - Ç&r§amba. Almanlar, sovyctl ati~ 
7 pcrşe:nbe gecesi, bUyl!k blr 1ngUl.z devanı etmekte oldll~ /' 

1 1 d · ı d · Ruzvelt şimali Afrika duru• cçıık topluluğu, Torlnoyu yeniden boın lıcsine takviye ıutala11$!1 p 
•JJ.a ıkinci h~ programı 

teıa~t edildi sigorta ücrstlari Şga e 1 1 hakk d · h t d' <!evam ctmektcd rıcr. • . ...nı mu m a ız.a a ver ı bnJıı.ır.ıştır. 3 bomb:ı uçağı ı;erı dön • bil\~. 
Vnşlngton: 10. (A.A.) - J>nsl~ik mcmıııur. lıabcrleri, Almıı.nıarıD ~tl 

taarruzlarını ve SO''> 1 ~ A.nlmm ııt ;rQn:la.rnun 12 mel.al 
t mtizdeld paur JrUDU yapılacaktır. 

WOJ:TBUHl:.t kısaca. vertyo_ 

ÜIP)eJ Daat r.ıe3d'esi: 2000 metre. 
t - BuJr.<ıt 
.! - et. 
\lncı kcşu: llI~:ıtesı: 1600 metre. 
l-l{a'"er 
2 - Soyd:ın, 
t - Yc.ba.ngUlU 

Otllncn ko~· (Çnlı manialı) nıcsa.. 
'i!ı U03 metre. 
1 - AlceyU\.n, 
~-Cesur, 

3 - GUlcan, 

' - Sekban, 
DördllncU ltoııu: (Handikap) mesa. 

J,ondra. 1 O (t\,A. l - Harp teb 
likelerinin sigorta <.dllmesi i~in 
nsgcıri tarifeleri .ı;östcren n.sbct· 
lerc a!t )"elli bir tııblo n;ı;redil -
miştir. Birlet:ik ~u-nlllk ba~' ve ce
nup kıyılarından ve ~imali 1:-lan
dadnn Türkiyeye vr.ya lekencl~rj -
ye doğusunda Akdeniz ibcılgcsi ha
riç olmak üz~re Tıirki~· ... de!l 1un.. 
nda y:ı.ztlı :Y<.'rlt-re ve suv~yş yo • 
luyla Kzradenize ynpıJacnk milna. 
kal!l.tın sigcır1a nisbeti yUzde ye
didir. Şimal, orta. ve cenup Ame· 
n"ka limanln.nndan ve k~zn Ktı.!1 · 
tavıı yoluyla pasifik limanlar:n
dan Tilıitlyeye ve Tilrkiy~den ba 
limanlara. sisorta nisbetl yUzde 
yirmidir. Avııstralynd:ın TürkiYl"· 
Ye veya Türkiyerlen Avuetrnlyay:ı 

1\lclburıı, 10 (A.A.) - Mtittc
!ik umu."Iıi knr:ı.rgnhınm tebli"i: 

Goııa çevresi dün gece mütte
fikler tarafından tamamile işgal 
edilmi~tir. Düşman 95 ölu, 4 esir 
vermiştir. Bu çevre-ele yapılan ye. 
ni devriye faaliyetleri sttasında, 
düaman 18 ôlü ve 3 esir vermiııtir. 

Buna çevresinde, sağ ıknuntta, 
hUeumlnnnıtz bize yeniden tc.prak 
knzarunak imkflnı vermiştir. 

Hava birliklerimiz dil~man mev 
zilerini 3rRSJz surete brrpalamnğ& 
devrun etm.i~lerdir. 10 düşman av. 
CJfil dü.~Uriibn~tilr. Gncıenntn ha
vn meydanı wmbalanınıııur. 

Maneviyatı 
ı uı: 1800 metro 

1 - Bora. 
2 - Tıı.rzan, 

3 - HIZtr 

62 kilo 2igorta. nis!>cti keza yüzde yinn:. 
59 ,, dir. Avustralyadan ve Yeni Ze - takviye için ... 

4-Yılm.ıız 

5 - Alok 
6-Dabi 

57 .. 
15~ .. 
:13 .. 
ıro jI 

1- can, 48 " 
Beştnd koı1u: Metıaf~ 2000 metre. 
1-Hcybell 

Jandadan veya buralardan knr,;r - Almanyadan Norveçe nasİ'" 
lıklr ıır..i!nakalatJn sigorta ni~beti 
yUzde 17,5 ttur. Seylan ve Hındis. hat heyetleri gönderildi 
tnndan Tüıiôyeye ve Tül"kiyedeıı Slokholın: 10, (A. \.) - Norvec 
buralara. sigorta nisbe~i ytizcle on teki Alın:ııı nskcrlcrinin m:ıııcviy:ı
yedidir. Basra lkörfczinöen Tiirki- tının hozuldıığnnn dair Almnnynyn 
yeye ve Tüdriyeden Basm körfezi· ~elen lınbcrler üzerine Almıınyanın 

2 - Rest; • ne sigorta rjsbeti yOzdc 12,ı:; ıur. 1 er t:ırnfınd:ı 4 ~ n:ızi ~özcüsü Al
Çl.fte ba.hl!ı: 3-4ı i1ncl1 k~lar üze. Afrikadan Tl.irkiycye veya Tüıki- ınan J,onıiserinin 'nziyct üzerine 

rindcdlr. yeden Afrikaya sigorta nic.neti sekiz hnrtıı k:ılınnk ilzl.'rc Osloyn g'!l 
yüzde 15 tir. ıoiştir. llunlnr Xorvı.ıçin rnulılcF! 

Antrepo Ucretler·ıne Alman genel :yerlerindeld Alnınn l:ıl:ıi:ırını ziya. 
_ ret ederek bunl:ıra nutuklıır söyliye 

zam yaplldı kurmay başkanı .c:kleır-~ir. 
Y.eni tarife ayın on betinde deg~işti Uç u pakt Hariciye 

tatbike haılanacak Nazırları Aılkara, 10 (Vakrtmııhablrbıden)- Lo'ndra, 10 (A.A.) - Alman 
Dmet limanları i§Ieı:m. umum JnU. haberler a.ja.r.sırıın bildird~P.:n.: 
dOrlUğUne 'bağlı bulunan t.tanbul, İz.. göre, geç~erde vazifesirıden ay. 
mır ve Trabzon llma.ıı tarifeleri iştet nl.dığt :haber verilen genctru. Fou 
me ve maJ.t balamdan defi§~ Halder'in yerine Alıran · ge:l"=l· 
tir. Antreııo ve ardlyelerden qyala. kumuı.y ib:ışkanlı~na general Zııytz 
rm bir an evvel çekllmeslnl temfn lcr tayin olunmuşttir. 
fçiıı ton ba§lna fro1dz kuru§ yUklebn" 
boşaltma, cer vasıta ücretlerine de 

. yüzde 10 na. yUzdo ao arasında bir 
z.oı.m yapılmı,ştır. Anba.r hizmetlerine, 
amele Ucretlerlnln ytlksckJlği dola
Ylll!Ylc yapıla.n zam tutarı ton başma 
on kııruştur. lstnnbul ve lzmirde 15, 
Tmbzonda. 28. !B1rjnclkAnunda bu ta~ 
rlfelertn tatbikine ba!J]anacalrtır. 

Başvekil 
Vali Dr. Kırdarla uzun 

müddefc görüştü 
\nkara. 10 (Vnkıtmnbablriııden)-

1 tnnbul valisi geldi. Öğleden evvel 
ı :>&Vekil tarafından kabul edlldl. Gö. 
rUJ!lle uzun sllrdil. Vall yarın (bu. 
gUn) İstanbul& hareket edecektir. 

Veni mebus seçimi 
kanunu 

Proje bugün mecliste 
müzakere edilecek 

Ankarn, 10 (l'akıt muhablrlıuJen)
Yarınkl meclis toplant.umıda mebus 
;ntllınbx lıakkındtıkl kanun projealy
lc Mim mUdııfaıı. vckll.letl cmrlne 60 
milyon liralık fevkalO.dc tahal.sat ve. 
rflmcSi ıhakkmdnkJ kanun projesi gö. 
~lecektlr. 

Ankara - lıtanbul l>oks 
müsabakaları 

Ankarn: 10. (A.A.) - Haber al. 
dığımıza göre, 13 ilkk!uıun paı:!lr 
gunü İstanbulda Ankarıı ve fstan • 
bul böksörleri ar.ısında temsili boks 
ınüs:ıhalmlıırı yapılacaktır. 

Bu müs:ıh:ık:ıyıı gırmek üzere An 
ı.araclnn 8 böksör setilmfştir. Ra. 
Cilc cumıı günü Anknradan h:ırclcd 
cdccktir. 

---o-
Parti vilayet kongreleri 

devam ediyor 
Ank:ır:ı: 10, ( \.A.) - Bugiln 

l h~ırnız f('lgrnrı ır Cüm1ınriyct 
1lnlk Pnrtio;i Kast:ımcnu Ye Kırlı:lar 
lı Tiln:)o·et lmnsrelcrinin toplandıX· 

1 rıpı bildirmektedir. 
~rınt:ı.k:ıfarını oldusu k:ıd:ır yurt 

için de ünmıli 'konııbr üzerinde ge 
·en hu kongr Jrr nıüz:ıkerclcrindl! 
\ ·ıi TC Pnı1i rniifc. ;5leri de lı:uır 
mltınmu5l:ır 'c- muhtelif işler üze

rinde nJik:ıd ır YIJiırct memurl:ırı 
iz:ıh:>t ~ermi5lerdir. 

lfongrcler h ~ı~ 1 nönrı olduğu 
h:ı ide lıü:> üklcrimiw nygılarını '-"<' 
lın "'lı lı kl:ırını lJir ı.crc d:ıh:ı bildiı1. 
mi~lcr 'e ~eni id.:ıre he:rell<'ri ilr 
b ivük J,urulla:1:ı l 'ir:ı.k c:1Ihecel: 
rlı.-lerrelcri secmi~lrrılir. 

R. Haydar Rifat ağır ha~a 
Bav Hay r P.ır • Yorulmnzm. •. 

b o' ra1• y tma~tıı olduğu te. 
~?'le h:ı.ber a'r-ım •7. ır ml W. 
Jrfl• " r.u !il" birçok '!Cr'cr azan • 

oı n fl' ıı. :ı ın:ı fl.c ı fi_falar 

Harp esirlerinin zincirleri 
çözülüyor 

J~mlra, 10 (A.ı\.) - İngiliz 
hariciye naztrlığımn tebliği: 

8 il1dtfınunda lngiltere Ye Ka
nada nükfım.etleri !svi~re lıükC • 
metinden bir not~ almışlardır. Bu 
uota ile, gerek İngiltere ve Ka. 
nada hiildl..metler.inc ve g~rck Al
man htlkümctine, l~ i~kAnun s::ı-
1'ah saat ıo da bütün harıı esir -
Jerinin ellerinc!e-ki zincirlerin çı
knnhnası teklif 1C1i~kteciir. ln· 
giltere ve K:ı..nad rurtikümetlcrine. 
aynı ts.rzd:ı lir nownın Alman 
hükumetine de verilmiş olduğu bil 
dirilmiştir. 

İngiliz h!iklım.o:ti bı~ teşebbilsün. 
deki :fikl'e ·tam clarak cevap ver. 
mek e.rzusuna bir ibUrhnn te~kil 
etm€k üzere Almnn Jıarp esirle -
rinln daha 12 ilk.kanur,da zincir
lerinin çözülmesi emrlni VCTIDiş -
~ir. Kanada hüılı:iımeti de nym ka
ran alnılştn-. 

Varhk vergisi 
Muğlada ,444 bin lira tahsil 

edilecek 
Muğla, ıo (A.A.) - Vilayetin , 

beş lk:!zesı:ıda !Ve&rlık vergisi neti
celeri ilen ~dilıni..stir. Bu netice -
de yekfınlar şudur: 

Milas 323.300, B~d:n;m 73.250, 
Dat:ç:ı. 12 550, Mnrn•:ıris 19 .~oo K;;:; 
ceğiz 15,350. 

Serb'est fiyatla satılabilecek 
mısır mahsulü 

Ankara. 10 (l'akıt mubablrindrnJ
HUkômete teslime mecbur oldukla.rt 
hububatı henUz vermemi§ olan nı111-
talaı.!ardnki mtıat,ahslller. bu mlkdar 
harldndekl :mısır malısulierlni fnhl. 
sarlar idaresmo ;1crbest :tiyatıa sata.. 
'bileceklerdir. Bu sat111Iar hUkWnete 
tesıım mecl:ıurlyctinde oldnklan mile 
darlardan mahsup olunmayacaktır. 

Bu hwıusta hazırlanan karnmamo 
vekiller h<!yetlnce tıısdık edilerek nıe. 
rJyetc glrmişUr. 

Muğlada memurlara ouğday 
dağıtıldı 

Muğla, 10 (A .. A.) - :Memurlar 
ın mUtcka.it. yetim ve dullar abu~
<1 ay da.ğıtılma~na baı,ılanm1şt1r. 
Bu dnğrtmanrn !Ct•ğdny piyas::ıı.ıı u. 
zerinde tesir ~pır.llst bekleniyor. 

--0-

Burdurda kız sanat okulu 
açıldı · 

nurdur. 10 (A.A.) - Burada 
yeni tesis edilen amm kız sanat 
okulu bugürı valı ve ecçkin b!r da
vetli kütlesinin de hazır bnlun<!u
h'11 hu törenle açılmış ve terlri!!ata 
ba~"o.nm~trr. 

Uşak•~a yer sanınhsı oldu 
l''7<'1•, 10 (A.A.) - Dün hurn

d<ı ~.,t 16 rfo. ! rir yer snrııınt:st 
olmucıtur. Hnsa.r yoktıır. 

Bu akıam radyo ile birer 
nutuk söyli}ecelder 

llerlin: ıo, (A.A.) - Alman ha
riciye Nnzın l\I. Yon Ribbcntrop 1-
Jc 1ı:ılyn hariciye nazırı Jfoııt Cia-
110 ,.c Jnpony~ hariciye nnzırı M. 
T:ıni, Almııny:ı, 1talya \'C Jnponya. 
nııı bunılnn bir scııc cHcl iiciizlii 
pakim ruhu d:ılıildc lı:ırıJ mesulii 
Ruzvellc karşı müc:ıc!elcyc l>a§lnınış 
{!IC.:uklnrı günün h:ıtırnsını lcsid i
çin mülfcfik milletler Jın.lkınna hillı 
lıcn rndyodn bir nutuk söyleyecek 
lerdir. 

Alın:ın radyosu, )'armkl 11 hfrin 
clkfınun 1D!l2 tııri'hindc ısıınt 19.15 
ile rn.45 nrn.sındn üç nazırın htla. 
helerini neşredcccktir. Japon ve 
Uznk Sarktn mürsile istasyonları da 
bu nutukları neŞl'Cdeccklerdlr. 

LAvaı tek paru 
kara yor 

1.BQ§lara/ı 1. ncide), 
Londrn: 10, .CA.A.), - Alınan 

iı:ıberlcr ajansı, Frnnsada Lovalin 
idaresi altında tek siyasi bir parti 
kurulııı:ık üzere oldui;'Unu bildirmek 
tedir. 

l.AVAL PAR1ST.EN DÖNDÜ 
Vişi: 10, (A.A.) - Dün öi?Jeden 

sonrn Pari&tcn dönen Reis M. La. 
vaı, derlıal M.ar~alle görfiJmüş. 
&onra da Alınıın başkonsolosu M. 
Von Nidoa ile F,rans:ı.nın Madrid bil 
}'Ük elçisi :M. Pielriyi kabul ebDi~ 
tir. 

Mıır~:ıl Petaln, l>UBiln Mıır*l 
Von Hunstedt ile gönişmüştür. 

LlYONDA HADiSELER 
Londrn: 10, (A.A..) - Alı.nan bir 

hnberdc Lyo.n şehrinde bir nüma· 
yiş yapıldığı bildirilmektedir. B'l 
nrndn bir Alman a..o;kerl öldürüldü. 
ğünden kadın YC crl:ck blP miktar 
Frnnsız ıevkir cdilmlsUr. 

1 llkkünunda Lyondn Alman as. 
kcrlcrinin hnyatına knrşı yapılan 
bir suiknsd fizcrinc hıılkfan lanlet• 
tayin 10.0 kadar insan rehine olarak 
elmmıştır. Bunl:ınn Cıkibcllcrinc in 
tiz:ır ctmeklcdirler. Dunl:ır, Vişi böl 
gcsinin işgalindenlıcri nlınmıs olan 
IJ :: rchlue1crdir. • 

2\forsllyudrt Alınan mnknm:ıtı, Al
man lılikıimcti reisinin resmini sö~ 
teren hfıılercc bebeği mü ııdcre et
mişlerdir. Bunlar, Noel yortusu ı. 
çin y:ıpılmrşh. 
!ılAREŞAIJN ALMAN YAVERİ 
Frıınsız Jmdudu: 10, (A.A.)' -

Bıındnn sonrn, ~rnrcş:ıl Pctcn umu
mt yerlerde dolaştığı valdt kendisi
ne yüksek rütbeli bir Alman subayı 
refakat edecektir. 
Yi~iden öğrenildiğine göre, Fran. 

sız hüldimeti, Vişidc bulunan sefa
ret Ye konsoloslukların Kod Yasıta
silc lıfikfunetlcrilc temas etmeleri. 
nl ynsak etmiştir. 

İspanya hariciye ;nazın 
Portekize gidecek 

Berlin, 10 (A.A.) - Liz~on • 
öan bildirildiğine göre, :lSpanyol 
harleiye nazırr general l{ont Jor
canamn 15 ilkkllunda Lizbonu res. 
men ziy:ıre tcck~c~i şayiaları do
laşmaktadır. 

hıırp meclisi d ü n , milı' erin 4 tonluk bom°l':ılar Acsımıerde yeni uerıııe 11' 
ho~uııcluruı:;u nllın:ı girmişken Loodra, ıo (i~.A.) · • ı·orlnoya ya. 

yor. Sovyet uçaıtıarı ıe~ ııt' 
kurl:ırıl::ın ıncınlckctlc.rc h:ırp c nıı- pıtar, son akında 4 tOG.h,ılt yen\ ve çok ı;eı~:.dııl 
~ınd:ı ''c lı:ırplcn so:ır:ı ~ardını el- te~rll bombalar at:lm•ştır. A}mal\ serilerinden ,.._-11111 • • 1 Aı::ınm tı.f iJah nntı temerküz etti -MAı' 
mck iİ.7.l'r<' kurul:ıı'ıık lr~kılul:ı nı H·tlPr MoZdok ve ~aı~•r_,ı 
projeyi nıürnkerc clmişlir. ı.ondro. ıo ( A.A.) - Ingillz hnva illi , 

'!ruvve•.lert tıı.-fındu.n dUn gece ıtru. (fl&utıdakl mevziler ·• ı Yeni Zeliınd:ı seriri l\T. i\n lı, ~r. D ,.. ,..ı ... 
tırmalt gayeslle sav i" 

iluz\•eltin Şimııli Afrikııdııki siy:ıd vanın Torlno ~ehrlne yııptlan ak:n r' 
hakkında nu mıı.lClmat verilmektedir: •.t;vnm etmektedırıer. ·" 

durumu lı:ıkkındn merisc izıı:ııl " ıııoıd~ 
Dt:n gece Lankaster. Sterllng, Hıı DUn Almanlar, 

\'errliğini llildirmiştir. .. ıc~eıı ._ı 
il.faks ve Vcl}ington 11.~ır .txımb:ırdı • b,r .mrşı tanrnız ,.ı 

Bu iz:ılıolın meclisi l:ıtmin edip ~ k ~ .. harıv· man uçaklarından mUtoşekk.l kuv wuş!ar, 11 tan ~ Uf 
etmediği sorulması iiıcrinc 1\1. Nııslı ki ı al~ .ıll vı•tl teşekkUller. İnglltcr'eden hare • ve taarruz a m t l"p 
heynn:ıtınn pek ziyaılc memnun ol- I' fi 11ht'1 

ket etınlş ve Alp doğ!arını aşarak l. ~n tns ~Cr 
dnğunu söylcmi5tfr. ı d 10 (A A ) ,.. ___ __,. -- -
Şimali Afrlkada 

(Baştarafı 1 tıciıleJ 

Kahire, 10 (.A.A.) - Ortn şark 
İngiliz milşterek tehhği: 

Faaliyetlc'Jinc devam eden ke 
tif ko1larımrz ve topçumuz, diış.ma 
na. aman vermemişlerdir. Dlin nv 
cı bomba uçaklnrunız, harp oohasr 
üzeriııclc fnaliycllerinc devam et 
misi erdir. 

8 ilkkiı.ııunda Sircnaik klyıaı 
nçıklarrnda uzun mevzillı avcrla 
nmız Yı.nkas ~3 daha dOeilr 
milşlerdir. 

DUn ıı:ınale doğru yol alan bir 
t!Upnan hava kaftlcslne kargı yapılan 
blr hUcumda ik1 mot):l'rlU aveılanmız: 
Lo.mbcdusa ndasr o.çıklannda lkt 
Yunkers 52 dllşllnnllşler ve diğerini 
de hasara. uğratmııılııl'dll', Bu hareket 
]t.rden btr uçağımız dönmeml§tır. 

P .ıra5iltı:ü faaliyeti 
Londra, 19 (A.A.) - Röyte!' 

ajnnsının §imali Afrikada birin. 
cj !n~Iliz orclusu yanırıdnki hı.:su. 
sf muhabiri bildiriyor: 

Tunusun cenup-doğ•ı çerverine 
:ndirilcn milttefik parnşUtr;tıler 
?.annedildiğine göre, Tunus f!rh -
rinden bir ikaç 1:ilometre ötelerde 
muhtelif tahribat yapmı~lardrr. 

Tunnsta 
Rebat, 10 (A.A.) - Şimali Af

rikada müttefikler umumi karar
g-ahmm tebliği: 

Y:ı.ğ;ınur araz.iyi geÇilme7. bir ha
le soktuğundan dol:ıyr, cephenin 
ileri kesimle'rinde. keşif hareket -
leri dLc;ındo. hafif faali•ıet kayde
dilmiıtir. 

Uçaklarmırz, cenup ke~imlerin
de kllçük bir düşman kolunu llom 
balam.Djtır. 

Alman tebliği 
Ber1in, JO (AA.) - Alm30 

başkıımandanlığınm te'l!iğ~nd-:n · 
Sirenaikte Alınan sa.vaş uçakta. 

n Darnc meydanına hücum ~dc
rek Yerde buluna.n uçak!nrtlan ye. 
disini tahrip etmişlerdir. 

Tunusta hava fena olJuğu için 
yalnız mevzii hareketl~r olmuş • 
tur. D!Şnan zırhlı birli.kler:n:n 
Teburoanm cenup ba.t:scnda yap. 
tı~ bir hficwn püsk.ürt'll~f ve se 
kiz u~s.k, savaş uça.klar;ı..,ıı tara -
fından yakrlmıştır. Sav.ıs uçnkla • 
~TZ Buji limnnmda bulunan or. 
ta b'!yUklOkte bir ticaret gemisi. 
ne ağır çapta bombala.: isabet et. 
tirmişlerdir. Dll~anm bava UsJe. 
ri muvaff ikiyctlc bombardıman e· 
dilır.ıi.,tir 

JtaJyan tebli~ 
Roma, 1 O (.A.A. - İtalyan or. 

dulan umunıl ka~rgA.lıınm 92!? 
numaralı tebliği~ 

Tunus'ta keşif kollarımız bil 
yük faaliyetler göstcr.m.işlerdir 
Tablll'banm batısında düşman~ 
zırhlı vasrtaıaria yaptrğı bir b:ıs 
kı pllskürtUimü§tür. Birçok zırhlı 
vaSita tahrfö edilmiştir. 

An.karada İngiliz, Amerikan 
ve Sovyet gazctec!lerine 

ziyafet verildi 
Ankarn: 10. "(A.A.J - M:ıtbıır 

umum müdürü Sciim Sarper füı 
aün Anknrn Palnsd:ı ı:-clırimlzcie h•ı. 
Jumın f ngiliz, .A'mcriknn ve Sovye' 
b:ısın ve :ıfan" miimc.~sillcrf :ıerefi· 
ne bir ztynref vcrmi~tir. ' 

Ziyafottc basın blrliıi reisi An
kara mcbusn Falih Rıfkı Atay. t~. 
tanbul mclnı.«ı Şükrü Esmer, Ana
öolu Ajansı umum mfidün1 Muvar. 
fak l\rencnıencloğlıı. f rgiJlerc büyfık 
elçiliği matbuııt mii~:ıviri Asmon, 
Birleşik knerikıı devlctlrri bfiyfık 
cJçillği h:ısldltlbi S!ııtterthvilc •. ki. 
r:ıl:ım:ı ve öc10n(' verme dairc-ıl 
Türkiye mümessili Kaurmnn, Sov
yefbiiyıili eltiliği malbu:ıt ntc~e ·i 
Petrcvko • Amen1ca, harp bnherlcr 
bürosu direktör mll':nini J.ohnnon. 
rndyo müdlin1 Vedat Nedimtör. fn. 
g11h:, Amcrikıın Ye Sovyef hasın ve 
ni:ıns miimcs!!illcrinc!c-n 1\f:-ıcldn•o~!l 
kiy. Oliricn. Ilrock, Kinı:ı~Jev, Tirf
tiş Kon.!fıldcn T.uc:ıs fle mnthttnf 
umum mildürlüifö ba!'I mfüıavirf nur. 
h:ın Ilclngc, mntbu:ıt' um~m müdOr
liH!il dı~ Te fe m:ıtbu:ıt direktlSrlcrl ...... . 
ve ı:;ttıJC müdürleri J;~l7:ır hnlnnmtış-
farôı r 

tsıyanm Torlno şchrıne taarruz et • .on rıı, · · _ ın t 
mişludlr. Torlno, ınya t otomobil vıt vctlcri. Ko fkııs ccph·s 
uı;ak lmalll.thanclerlu·n top ve ejlll.h mukobil hücumltırl111 

co( 
!abrlka!arının ve harp sanayUnin bu. yelle puc;kurtmü~lerd r;ı 
ıunduğu en mühim ıJ.ınayl merkez cumlorı aıgır, fııkııt J: 
dlr. dC\'Rm etmektedir. bt 

Uçaklar Torino Uzer.ne geldikleri Verilen bir lı t 
2.11m'ln hava 11artıarı çok iyi idi. Atı. kU\'\'ellerinin StaliııSr (ıt 
lıın tenvir fjşekler;le ortalık aydın!!! 13 top mevziini ııııırı 

bıon tıın1~ ve derbıı.1 bedellere oomoaıaı dilşın:ını hirkııc 

ynğc!ırıımasma ba~lanmıııtır. Atıla, bilclirilrnckfcdir. dtrİ 
bombalar arnsındıı 4 ve 2 tonluk tah Alman hatt:ırı .,, 
np bomb:ı!an ''C yUz b!ulerce yangır> Mosl,ova, 11 o ( \. \.l 
b<ımbaaı vardı. Dahn ucaklnr aynl rnd'ın cenup do:'l:J>, 
mnzdan evvel hedef saluıal kAmller C'(lplıesindcki AlınJO (.iti 

alevler içlndc kalmııı~ır. Yangmlıu len Kızılordu. dfiştllll t 
o kat!:ı.r bUyüktU kı 50 k,lometre u epey lçerlcrlııe nufıı~ Jıl 
zaktıı.kl Alp dağlarının karlı tepeler kuvvetler, mevzUeriıı• ;J 
e.ydır:lanıyordu. lt.alyllnlar tebliğle ver nskerlerine atcŞ et~ 
:inde ağır kayıplara uğrad:.klannı ltl ni if.ıyn mecbur busıı ' 
ra1' ediyorlar. killerinin bulunrlu1'llrı 

ı.ı:usollnt son nutkunda, A}manya kndor varmışh:ırdır. 
cm ıraıyaya hava hQcumlarma karr Alm:ınlar, her rıe ıc•1• ı;ok miktarda uçakauar toplan gön. 1 ld'll ~ 

b:ıtısındg ve I.lkl ıı · rf 
derCllğ!nl aöyıeml§t). ~u eöze rağmeı vücudn gelen geclik!t._..ıf 
uçaklar bUyllk btr m.ıkavemetle knr 11w1. 

için ıılcloce1e yeni 
ı;ılaşmamışlardır. Ya.!ıuz birkaç tOP eP "I, 

rı getirmişlerse de c 
fasılalı ateş etmlf, ~ altı ıştldat ıo ~J 
havayı aydınlatınnğı& ı.:al.1'mıııtır. 2 fel~rnflıır, her tur ı ,.~ 
S't.Ce avcısı görUnmU,se de bun)ar hU metodik bir şclclirle ı:I 

Hus kuvvetlerini dtır cuma kalkışmam~lardır. 
tt.alyan tebliği vafCok olnmaclıld:Jrtt11 1 

Roma, ıo (A.A.) - tt,alyan tebliği dir. Alm:ınlıır, karŞt~t 
Bu geoo Torlno yeniden dllgman u. tank birlikleri fle rtıt'' 

~akları tarafından bOmbalanmışt.ır dir. Bu karşı tıı:ır 11 
B;rçck binalara iıabtıt)er kaydedil • geri nlılm1~tır. DO~ıı1'11tf 
mi§, yangınlar ve iıılıldamıar vuku. mıılzemece oğır kııfll' 
bulmuştur. UmumiyeUe ha.ııar mUbho tır. ~ .. 
dlr. Geçen taarruzun kurban}arı ııım ,.,, 
tflye kadar 65 öıo ve 1.12 yaralıya. b::ı. Amiral :O';. 
llğ olmuııtur. Geçen gecenin kayıpla_ mu 

8
_ ... ,,J 

rı, henüz tcsb1t edllmemlıJtir. JlllP' 
Moratoryom (Başta~~~ 

Stokholm, 10 (A.A) - Torinodnn "- Halkın b'.1 rn~sl >'
3 gelen bir habere göre, İtalyan hUkfı. dnki vaziyeti, BlrJeŞı~ 11jı .mct!nln, 18 sonteşrfn 1942 Ue 18 §U. isi cümhul'unun re):~ıııJI t 

bat 1943 ar mdakl devrede ödenme. nim Av:ını. kmıar.ı·#, 
al ~rekll faturalı ticari senetıı borç olduğum beyanatla t,,... IJ 
}amı lıepsı 1Çln moratoryom 11An et- • V · d'd SOJl'r.ır 

tııw söylenmektedir. Bunun sebebi, tır. · e §llll 
1 

en tıll~ 
b• lacnk.1.Ir. Benib için 

Torinoda. bu borçlara. alt evrakın bu u: bulunulacağı t~ ,,,, 
lrndoğu binanm tn~ hava kuvvet. meme imkan yoktııt·•'ı11 YJ 
leri taratmdan yapı!an akınlar sonun Bunun üzerine J.~:~J 
c:ıa harab olmu3 bulunmasıdır. ı;imaıt .Afri!ta.da valı"'~r 

Roma 'bomlnrdımaQ edilecek mlf lan ve Darkının ~,,e 
Londra, 10 CA.A) - Lord Vedg. gizli ce!.sede muul'~

veed, Almanyaclan cenup İt&iyaya ya. ıunmı.ğa başlamıştıl'·.1d, pılan nakliyatın geçit boğazı ve ta. Evvelce de bildın JÇIUI' 
oıst genelkurmayı olan Roma.um bom Çörçil, bu celsenin 
balanmıı.sı b:\hslne te'k:rar dokUnmu§. nutuk söyliyecektir. ~ ~ 
tur. Gidi celst / 

Kerolaine cevap veren hava mtıate- Lolıdra, JO (A ~~ol' 
ıarı §öyle demlftir: p:?r!amento muhabır ·rı 
"- DU§Inana maJQma.t vermek teh ğinegöre, Çörçi1in gı 

llkesıne dil3medeD ııe gelecek plAD. da Darlan hakkrnda !J 
lanmız .baklanda lzaba.t •ermek. ne nutuk sebe?ile, bu tO~ 
do hava bedefler1nlıı değeri hakkmda kaHl.de derecede ıııe~,ıı~ 
mllnakap.da. bulunmak mllmkllndUr. miştir. Harbin ooşı»_,..e er 
Bu hu.su.ııta dikkat1n1Zl lııl. ÇörçiL'ln kamarasında bu del""ifıi' ı 
beyanatına çekerim. ıı. Çörçil, "ha. na mebus görlltıne~~ııı J 
bin ııeyri gerektJ.rd.lği ve fa.ydalanxla. Coro; da gizli ce!Se ı 

1
,, r. 

cağma. kanaat geUrtt•gı t&kdlrde, Ro gelmiş onlaL·lar a~ ıJ 
maya ellmlzden geldiği kadar ağU' Jar kamarası aznl3tJJl""',I 
tir surette bombalam.akta tereddll: kişi vardı. ti' 
elmiyeceğlz,, deml§Ur., Ameri1\a hnridft .:ı 

Vedgveld tekrar a6z alarak, "To. temi~' /r 
r'.no'dakl sosyalist ve antlf8.§lat i§çt. S e\') ork, 10 ( A.ı\:!.n,.. 4' 

lerl öldUrmektense Romadakı taııist ·raşmis gazetesi yaıJ1~,J ~ 
~U~m.ıı..nlarillltzt öldllrmek tercih edl. Hariciye nazın S°'ft?.~ 
llr." fingtondn.ki mullariP Jtl'.

messillerine, a,miııı.1 ~~ 
letin arzu.sı.:na l.'}-ııd ,er"A 
mi Fransrz mi 1eti1't .M t" 
bul etttrm~ine rr.Us,..- 1 

l:zmirde her giln 30.000 
fakire yemek dağıtılıyor 

hmJr, 10 •(A.A) - Bugün luzılay 

tarnfuıda.n §ehrimizln Uç semtinde 
muhtaç halka sıcak yemek dağıtmak 
t.zcrc birer aşcvı açılmııı ve Uk ye. 
ı:ıek eUl fasulye olarak dağıvınut. 

t.Jr. Herbiri bin kL~lye yemek dağıta. 
cak olan bu nııe\'lerlnde 11lt yemeğin 

C:nğılışmda vali ile cUınhurlyct halk 
ıınrtisl mU!ettl§i, belediye ve parti 
!clare heyeti reisleri, kızılay, matbu. 
at mUmessı1ıert hazır bulunmuılar. 

dır. 

TIYA1'NOSlJ 
DRAM 

KiSMINDA 
&ut Z0,,30 da 

BtlYVK tHTtLAL 
Ya.zan: 

Bomaln Uoııand Türkçesi: l\I, Kfper 
llOMEUI KISl\IJ 

YE KUR.KOM YE 
Yazan: Bobeı1 Neon er 

TOrk~I: Oeml! Cablt Ct-m 
Her perşembe gQnU ııaat 16,30 da 

Tariht Ma tıoo 

ct-fini anlatm~tır. 11 ~ 
Nn?.Jr. general Ji~ı ~ 

Afrikoda ba1:1!1('~ 111 ıJ 
süatile genelkunnn>' !l" ~J 
seçildiğini f:tkat. bıit; ~ı 
lt'ri nef~inde toplatı1~\'e t 
~nr bulamadığını iı; .ıtf 
tır. 1,ıı~ 

G~rıeral Jiro, ywrı~ef· c> 
l!ınrn bütiln salfthiYt! t'r ; 
bileceğini kabul etJJl19

11 
t~ 

Ayzenhover ile yapıl11 

n:a yalnız askeridir. J. 

-0--- . ..1 .. " 
Finlandiya yak~ı 

• • 1 • ..rtJ ... '.,,fi 
ıstıyeceJV"" "'" 

Stokholm, 10 (.AJ.> -;,. 'f' 
!illerde aanıldığma g!Ssııll~ 
yakında ya. Rusya ı.ıe Jı.IY~ 
ı.ıılh yapmalt '\'cyahut ~ 
!~blrJiğin kuvvetıcnd~t~ti' ~~ 
Gnn birini tercih cd et C 
mnnd:ı Flnlana:ınm ~~ e 

11 
lxtıcrlnl lslıi.h ctrn ti 
~örOimcktedlr. 

• 
' ~ 
d 
1 



l·uzaıı: ı\leluıa.iıdr Kazbek 

Kafkas etekleri tnUı yeşıl renk-' 
ltrııe ıene silslenmi~ti. Ilık bir rıiz 
llr bu yeşil manzaranın arasında 
lene eski çevlkliAile dolaşıyor, ok
~l or, eski günlerin şarkılarını o. 
llYordu. 

Yilksek tepelerin ten-elediAi bir 
~Üziükte, yüzlerce kağnının bir da 
lre kurduğu göze çarpıyordu. \'er 
l'tr birikmiş köyliller, ağır ndı:n -
llrıı dolaşıyor, ateşte yemekler ha 
lırıanıyor ve etrafa bir ses ;rnyılı
>'ordu, 

Bu sesle öyle bir km·vet vardı, 
~. bütün bir insan lı:ıyatının doğuş 
'• •~nllşfinil bir anda gözünüzde 
~nlanmış buluyordunuz.. Bazan 
1C1tıak, bu sesi duvmamak isliyor 

ataıı11z, fakat kaçnm;yorsunuz. 
Bu ses, orada, yüzlerce kağnının 

~tafında birikmiş kütlenin sesi idi. 
ses, yurt eeısı du:ranların ses. 

ltrı idi. Kafkaıı daAlarının hoşlu){J.ı 
illda bir tek ses olarak uzuyordu. 

0rlunadan. çekinmeden bu toplu 
:fileye yaklaşımı. İlk karşılaşoca 

llız gözlerin: "AJlahım ncrdc<:ln.,, 
dly, Köklere kalktığını, sonra, tek· 
~r kara topraklara dilştüğünil SÖ· 

tsOnnz. 
Duntar, yurtlarını genişletmek 

ı.11'rken şimdi bil bfitün )'trslz ka. 
a 11 Türkler, Çeçenlerdir. Hep bir 
htada glcllyorlnr. Bir l'Olcln ... ve 
'ı> birlikle. 

••• 
d Bu muhacir kafilesinin arasın -

11 
•n Ol rılon bir kız, ırmak kenan. 

G a dol!ru ~ürüdü. Yeşil ı;i mcnlerın 
''ün ş la c olurdu. arıl ~:ırıl akan su-

)' r;ı daldı. Oh .. burıılar ne güzel 
~ttlerdl .. Yeşil yapruklar nrasınd!I 
lffr bir rüzdr hissediliyor; ci~er 

ı r, serin bir hava ile c' lup boşa 
l'ıırdu. İnsana yaşamak arzusu o 

~ lnr itten, o kadar candan gell -

1~tdıı ki .• 1-'al:at bu senç kız ne ye 
~ ~anraklara, ne cı\'ıldaşan kuş. 
\ rıı ne de önünde çlıan ırma~a be 
'tordu. O, dal~ınclı, dü~ünfi:rorda. 

"ı? Samllin tol'U{ıu Elfsoye ne olmuş 
it ~için düşünüyordu? Bunu kim 
to biJrnlyordu. İhtiyar babası An. 
tıı "11, kendi arabasıoın yanında da 
ın l'ordu. Eli hançerinde idi. BU· 
U 1\ hayatını harple geçiren bu lh 
~l'ar, k~nılann arasında yurttaşla 
t-ı.llın oyunlarına lJakıyor, !larkıla
t 111 Clhıllyordu. Onda da bir şey 
•tdı. Kafilenin şarkılarını dinle. 
~ Onların hareketlerini se)rclme, 
• 1Yarı tcrlcti)ordu. Alnında hlrl
• 'rl ter damlalannı titrek ellerile 
~~luyor, derin derin iç çeklyor-

I tıbıt1yar Anzoranın ı;öıiinde genç 
~ canlanmıştı. Hus nskerlerlnc 

11:ıı1ı~, hücumları hnlırlı:ror. onlıırı 
dı ' 11 ko\·dııliunu diişünii.rorılu. Kcn 
llrd lrardeşlerlnl ezmek lstlyen Car 
~ lılanna arkadıış1orı, karde'i ve 
ı. ~lrJartıe hücum etmiş, ilk atılış. 
ııı· lr kaçını yere ı;ermişll. On, yir 
it~ defa kendilerinden fazla km·yct 
••ı 11 Yansını öldurmü~lerdl. Fa -
bı bir gün kardeşini kaçırmışlar, 
~.,. O~lunu öldfirınüşlerıH. Bunda:ı 
~~ta Anzoranın knbramanlıklerı, 
~'h t.n olmu~. Çeçen kızları onun 
~ l'lınanhklarını bir ~ urt kııhrıı
tı. llının destanı olıırak okumai{ıı 
~•ınışlardı. Onları, kendi knb. 
11 ~nh~ını dlnledilU günler ne tat 
~.~unıerdl. Sonra yn .ıcııç. knrısile 
~ arı .. İlk gençlflllnl hnlırlıırlı. S 
bı"IklerJni, konaşhıklerını, birer 
dltr çoeuldannın doğuşunu dfişün 

~, .\lnını tOJ)lanan terler, yilznn • 
le 11 •Gznıerek damlıyordu. Birden 
\t ~ı, gfinlerinln hatırasından sıl 

1'dt. 

~"' Allah aJlah.. dl:re söylendi .• 
~ııı .. ~ Yllnında oynıyan kütilk bir 
""4llızı çağırdı: 
"' Kura .. Ell:ı.oyn f(ônnedin mi '1 

~ ..... G6rdüm, gördfim .• İşte orada. 
«. ttııın kenarında oturu:ror.. :3en 
~,1 °rıda idim. Yllıümü ~;ıkndım .. 
"ıı~'' oturuyordu. ('.ok yorllıındu, 

ı.. Ytbiime bile bakm:ıdı. 
1\ toeuıc. bunları söyledikten son 
ltı1' koşarak di~er arkada~lıırının ya i «itti. 

'1Uyar AnzoTB söyleniyordu: 
'ıııı - Yorğun .. yorjlıın .. evet, yor. 

olınah .. 
.\Jrıın1 kınştırnrn'• düşündü Ye: 

~11...._ O seyfyor .• Galiba diye mırıl 
"'-1 dı, Evet seviyor .. Fakat unuttur 

ı .. 

~ :lır adımlarla Efünnnn olurıhı
~, ~ ~ doftru '\oftrüdü Eliso, orıı· 
,...~11\ıJdamadan oturuyor, dlişüni.ı 
>ı. 11 • 'Evet F.Jls~ s"1 ·ordu. ~~
>..,.d Cohanlı~ı yaparken kendislnt 
~ •ın e<len genci se\"lyordıı. O. 

:taluşıklı l>lr gençti. O ~fa kcn. 

J 

VAK iT 
_,_ 

Gasson'dan tercümeler 

çmttn: NİYAZ! AHMED ~ lo-1--1--t--

disini seviyordu. Fakat onu alamı , 
:rııcok; onun olamıyaeaktı. Eliao, 6 
bunun için düşfinü)•ordu. Çünkü o f 
kendi kanından değildi. Hırlstfyan· 1 

f.Daştarı 2 ncldc). 
f'ort gosterilerek: Hayır: denHe. 
bilir. Çilnkll o kimseyi ııoyınayan 
ve ver santim! alınteri olnn bir 
mUyoncrdir. Mt:vaffplıJyctini bız. 

zat tcn\in et.m!şt ir. Onu c!ost1ıtrt 
ııamlmiyetl! y:ılrıızca "Hanri,, di
ye rağırır. Babası lrlancla!ı ırıullll
cirdir. Detrı.ıva krısa.bas1n•ln pek de 
bUyUk olmayan bir çitlikte dnğ • 
mugtur. Fort bt!giln 64 yaşınua
drr. Kü~ükken mua.llimlel' ken.1i
ıinden ~ik.Ayet ediyorlar '>na "ka
lın kafalı,, diye hitap cdiyorllrdı. 

dı \'C MUslümanlar, bırlstı:ran koca f '-"'"--"-1~,._-
:rn gidemezlerdi. Onun ici.n Eliao, 
se\"glsinl içinde glzlı) or, kimseye 
söylemi:ror, sö)·Jiyemiyordu. 

Anzora, son yıllarda Gürcülerle 
de cıırpışmış, onlarla da yurdu itin 
knn akıtmıştı. Talihin dönüp dola. 
ş:ırak kızının bir Gürcü sevecelUne 
inanmak Anzora için imkAnsızdı. 

Bununla beraber naip Anzora, 
çok akıllı bir adamdı. Yer yüzünde 
herşeyln olabileceğini c.lüşünürdü •. 
Kızına do#ru yaklaşırken: "aca.ba ?,, 
diye kızının bir Gürcü sevebilece. 
Alnl de düşündU. Bu düşünce, ihti 
yarı bfisbütün terletti. 

- Ha)•ır,. bu hlc bir ''ekil ola
maz .. Eğer böyle blrşey olursa, her 
neye mal olursa olsun onu vazgeçir 
mek ldzımt 

Fnkat Eliso bundan vazge~ebile 
cek miydi? 

Anzorn, bunu da düşündil. Bu, 
çok sile bir işti. o, biliyordu, ki, 
bir dn~Jı kız çok güç sever.. Fakat 

Soldan sağa: 

l - Bir cinli et yemeAI, 2 - Ce
fa, Zilbde, 3 - Elektrik bataryaları. 
4 - Bir erkolc ismi, gene bir er. 
kek ismi, 5 - lsrar, bir kAJıt oyu 
nu, 6 - İskambilde bir kAAıt, ce. 
sim, güzel. sanat, 7 - Nida, 155 ya
şında ölen, dllnyanın en lbliyar1, 
Kasabın sattıJı, 8 - Yapıtlırma, 
~faşiyen giden, 9 - Bir kadın ismi, 
gözünü aç, 10 - Nefi edatı, fıfcnta, 

Yukardan aşağı: 
1 - Festl\'al, 2 - YürÜ)'en bir 

şeyin arkada bıraklı~ı eeer, şllhret 
yapan, 3 - Dir nevi sell>Uf, ,·iisat, 
4 - ;\luııtazıımhk. 5 - İnsana alı. 
~ık, tenis Aleti. 6 - Bulmaktan e
mir, ihtiyar. 7 - AşikAr, dans, 8 -
Tahtadan kulllbe, Avuclçl, 9 - Sa 
bip, :ıkıntı. 10 - Hamız, Habbe. 

15 yagmda m~~tepten kaçtı ve 
bir makine fabrikasına amele ya. 
zıldr. O zarr.an h6!tada ı fi ~ilin n. 
Jrrken bı gün sanıyede 21\ §i!ın ka
zanıyor. Bir knçn acne sonra ba. 
bası ôl\lnc.: Fort, fabrikadaki i~
ni bırakarak çiftliğe y~l':cşti, !s· 
kat muvaffak olc.madı. Bu çiftlık· 
Je uğraşnası zamanındaki en cıu
vaffakiyetli işi bir Jrom~u kızı 1tc 
evlenmesi tıayılır. 

sevdikten sonra do pek güç vazge- Dilnkü bulmacamızın lıalU: 
cerdi. Delki C\'et muhakkak, sC\·gi. Soldan saAa: 

Bir aJqam Fort bir :.irRat g21ze. 
tel!{ okuyordu. Guctenin ıson s.ı.
hifeııindc hayvansız l:ir arn'bn res
mi vardı. Bunu bir Fransız ic-tt et· 
mi§ti. Bu re.&im onu bUyllledi ve 
hayatındaki bOyNE inkılao1 haıır. 
ladı. lh.nrj Fort çiftUği ihmal t ,_ 
ti. Ci1'tlifir. amba.n ma.rangoz'lıa. 
neye c!lSnmU,tU ve ıtabahtan uga. 
ma kadar atm araoo yapmaya u~. 
ra~ordu. Bir eski av ar.ıb:ırma 
btıhr me.kincsi talımakla nıe~g-.:1. 
dU; herkes onunla alay eı!iyNdu 
35 sene önce fortla eflenenler !!A
li Amerikanın a:rrcle evlerhde o
turmaktedıi'lar; Fort ~ bir m!J • 
,Yarderd.ir. 

sini hiç unutamazdı. l - Karakulak, 2 - Aı, Usan, 
Kızının yanına ~aklaştı. 3 - Fakirlik, 4 - Kıral, Unalt, 5 
- Ellso, birdenbire yerinden - Raf, 6 - Aya, Caka, 7 _ Yedek 

fırladı. Aynğa knlktı. ci, En, 8 - Azade, 9 - Ley, Zayiat 
1''ort, do.ııtlö.rtnın tav~yC'::ini 

<lin lemiyerek t.:ftliği bmuıtı ve 
Oetruva şehrinde 30 lira ay1ılr1a 
makinecilik yapma~a başlad .. Ak
§amhn fabr-:kadan dönUnee, Ye· 
mekten BOnra "Atmz ta.rtıb<J., •~in 
odasında l:an ter lçinde ıı~ra~ı
Yordu. N'ıhaytt ortaya tek si!indir. 
li. gUrilltillU bir makine tas!nğr 
çıktı. Kendi kendine hareket ede. 
biliyordu. Fart sekil: sene bıkmıı. 
rbn ve yılm2d3n bu basit §cyı jti. 
zeltmekle uğrMtJ. <S~kiz ııene !!on. 
ra terakki ~den bu araba ile bir 
yar:!- Jraz::ındı). Buna Jnırş•J•k dost 
lan ona 3000 lira ''tniler. IJa'lrl 
Fort bu para ile hemen bir nıo
tör fabrı'lta.s:ı kııydu ve !ki'lef bir 
müsabakayı da k.111ınarak ~IShr~ti· 
ni nr.ttrdı. Fabrika r.r'kacla~lar.na 
c;ok iyi mU!.me:e ediyor, on::ır ı'8 
btJyUk gayretlerle 1!~ryorlardı. 
Fort uzun boyfa idi; <ltrisı giln-=~
ten bi?'BZ ~.smerle~iı;ti ve atlet 

- Otur, olur. 10 - Ilıcalar • 
B ha, omuzundan tuttu. Yerine -------------

oturttu. Kendisi de :ranınn oturdu. 
Sonra gözferfoi kızının gözlerine 
dikti. Baktı, baktı.. Orndn do, o 
gözlerde ele bir cok bnlıralnrı can. 
lıınıyordu. Ah.. eski gHnler .. 

- Ne oldu, Ellso .. Baban mı öl· 
dU. böyle <liişünilyorsun '1. 

Eliso, aleşJi gözlerini babasının 
görler!ndtn ayırdı: 

- Ben dilşlimnüyorom baba. de 
dl. Yorltınınn .. 

- G~rfiyomm. görftyonım .. dil. 
şfinüyorsıın. Hem de bu rll!şfinü§, 
seni çok Orllyor. Beni de ilıftyor • 
sun .• 

- Benim için iiıillme hana .. 
- Sen Ozülfiyonun ya .. Bu, be· 

nim ftzülmeme kM!dir. 
- Hayır baba, ben ilzülmüyo • 

ruın. 

- Yalnn Eliso .• 
Anzoranın sesi şimdi deha slir-

Jcşmiş, daha canlRnmıştı: · 
- Yalan söylüyorsun .. Halbuki 

biz yalan söylemeyl1 .. Benim kızı
mın h:ına herşeyj doğru söylemesi 
ni i terim .. 

- Peki baba .. Niçln yolan söyli 
yeyim. üıüliiyorum .. 

- O holde nicin öylemiyorsıın? 
Niçin snkhyorsun? 

miso, oturduğu ) erden kıılktı. 
nnbıı 1111 D bovnuna s~rıldı. Başını, 
göğsüne göm dil: 

- Daha .. sen gene az üzülüvor. 
sun .. hen .. hen. • 

- Sen de üzillınc .. .\ rkaiJnşlnrı. 
nın -Yanına git .. Niçin onların )'anı 
na girmiyorsun? 

- Ne işim ,·ar .. :-\e ''llP:ınm':' .. 
- No mi yapacaksın?.. Onlnr, 

cehennemde yaşıynn insonl:ır dtltll 
rlir. B:ık, Çi~·a~ ıtri ı;alıyorlar .. ER
lenborler. Buzan aiilıl'orlar .. Sen 
de gül ve dlo·. Ama oolarl:l. A~lıı. 

mak yilrcklerin sıkıntısını ar:ıltır .. 
!n.,an fcrııhlar .. 

- Za\'Rllılar .. Onlar nğlıyabill. 
Yorlor •• Yo ben •• 

- Elbette nAlı)·ahilirorlar. Sen 
de nAIR. 

İhtiyar, bu konıı~manın sonunu 
getirmek ve asıl maksada girmek 
lsliyordo. 

- Eliso, dedi. Seni diişündür<'D 
nedir' 

Şimdi. ihtiyar bahanın se'>i ıtt
rlyordu. Kızından aJacaAı revep, 
onun lıntOn şerefi, tıfitün me\'cur'!I. 
yelile alAkadıırdı. 

Ellso cevap verdi: 
- Bilmiyorum .• 

- Gene saklıyorsun Eliso .. söyle. 
- Daha, senin Yanım<le hulun • 

man, bana l'aşnmak nrıu•>ıı ,·eriyor. 
Yoks:ı .. 

- Eliso .. Ren kendi işimden §1 
kı\yet etmlyoııırn. Sen ne i~livorsun 
onu söyle.. · 

- O holde ben de rahatım .. Hiç 
bir rlilşfınC'em yoktur. 

lhtiynr, lekrnr derin bir nere~ 
aldı: 

- ı\llnhım .. Sen yıırdım tt.. di· 
ye fç çekti. 

Buıünkü rarfvo 1 ._ __ 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.32 Vücdümilzil çalıştıralım 
7.40 Ainns haberleri. 7.55. 8.30 :\lü. 
zik (Pl.) 12.30 Pro#ram ve memle. 
ket sRat ayarı 12.33 Kentık pr. (Pi) 
ı:a..5 Ajanı haberleri. 13.00. 13.30 
S:ırkı ve tilrkiller. 18.00 Program 
Ye memleket saat ayarı 18.03 .Mll
zlk lS.40 Dans müziği (Pi.) 19.00 
Konuş.ma 19.15 memleket saat aya. 
n ve lıJan!I haberleri. l9.~5 Radyo 
gazelesi 20.•5Müzik. 21.00 Konuş • 
m:ı 21.15 Temsil. 22.00 Radyo salon 
orkestrası. 22.30 Memleket aaat aya 
n, AJans haberleri ve 1>orsalar. 22. 
•5. 22.50 Yarınki program •e kapa. 
nı~. 

llrl'A.NBUL 

10-ıı-uu Fiyat.lan 
• 

vilcutlu ve s:ı.de zevkli bir ndamdı. 
Bazr insanlar gibi kuvvet ve ecrvc. 
te maglilp oJmruruıtı. Rir muhteri 
ve mühendis olan Fort sebat ve 
inadmı kullanarak muvaffa.kh•tti-

1 

ni temin etnıJ1;tiı. • 
llapamı 

ı sterlin 5.2:.: d~ig bdir kalbi k?nl7ndan, tlU~ınan 
Nevyork 100 Dolar 182.- e ır.me en inı:ı:ınları ku!lanmavı 
Londra 

Cenevre 100 tavtçre rr. so.ae , i;, yaparak f'Crvet elde etmeyi ç~ 
Macrld 100 Pez.?ta iyi bi m!ştir. Eğ~r dUnyada daha 
Stokholm ıoo taveç Kr sı.1325 başka Fortlar cJ:ı;aydJ, iş~i günle. 

dikleri da.ha yüJuı,.k, k!'ır claha bil. 
IJ:8HAM va rA.Bvtı.A.'J yUk ve e~ya dalıa UCUZ9 S'ltılırdı. 

~ 7 Hl Demlryolu ı. 19.- Fortun amele ln:JJanma n5uJ. 
% 7 934 Sıvu..Erzurum 2-7 19.- leri: 
% 7 Bir;neı tertıp ı.ıını mu. O bu İ§te b~ka patronlardan 
da!a 19.- ayrı bir yol:.lan hnrt"Y.et etmiştir. 
% 5 1krnmlyeli blr.ncl tertip i 1) Adamlarına istecliklerindcn 
Millt müdafaa 19.-ıı r.iynde verir. 
Merkez Bankası 132.5\ 2) Onl'.in iyj ve müsait ~artlar-

da çalıf;trnr. 

-2&1-

k,•ltujuna sandığı aıkı)tırıln Bobzatla Elfndl ııe.tendl: 

- Ba 18ndık da oodlr~ 

Belu.ad: 

- tı&ç eandı#J!, 
Diyerek uzakla5tı. 

- 04 -

FATJ1'1A 

Behzad, konatm onttnde brraıctıtı atma binerek 
rln dar eokaklaruu katetmeğe ba'ladı : 

'l'olda ılclerkeıı bil' az e\-vel Elfadlın )'aplığı evlenme 

fekılfı batırma seldi. Ho~ ekAbh1nln yanıp tııtu:rluğu 
Hnranl ile evlenrncğl kıtbul etmek ,.e etmemelc bn!lusunıla 

tereddüd·' düttU. Nihayet iti bııaka ttlrm idare rtmcte ka. 
rar verdi. 

Bch.ı&d, almcll ba~kll dil~ıoolcre daldı, Rafdadda bıra.Jt. 

tıjiı Mılgiliııt .Meymuneyt hatırladı. Kendi ffendlnc : 

- Nerede hıle Emin Ue Memun arasmda aa.vaı baflaya. 

rJ1ı., 88.ğd~m bu harbe Mhne olmal< lhUm:ı.!t vardır. KtTA:'A

fn bu p&ttrdı da ne Bpa<'ak ••• Fakat o •rayda ka.Jdıkı,-:. 

ona bir ıteY olma:r. ... 8elmau da y:uımdıı ... 

Diyerek kencllnl teselli ~tmeğc baalad. 

- Ne yapayım Eth;o .. söylt, •(' •• 
111 nasıl teselli ede~im. 

Ror:ı.saoıı bekim ba gllıı! d0,Uncıe1erc ö;•Je dahnışh lrf 

kendine ,.ellp etrafına bal<Indıtı zaman, s!decetı evj çolı 

ce-;tığlnl gördü. 

Atmı l"!ldtJI tarafa çevlrcl_ 
- Rle bfr "'°~·im ~·ok halin. 
- Eliso. tırtık ihlf~·arlııdım .. Se:ı 1 

de buna ucımılnr musun?. 
'lDevamı var.) 

Çok geÇmeclea dar b:r ~ıkma.zm 6nftnde durdu. Haf· 

\'anından Uıdl. Çıkmaz !'okatın ba.'ında bulnnan bh kupıJ"I 

Ilı; defa sıaldı. Bu o eve clr.u.ek için &det.4 bir parola idi. 

3) ~tc ayn zamarJnnnı kon
trol eder ve kon r, Jt'ortun ~ooor.•e 
varan amele ord.:au dUny:ın:n en 
rahat ve iyi ~alır;an inrıanlal'ıdır. 
Ji'ort amelesi i<;in lıayatını vercbi-
1tcek bir fasandır. Umuır.t hnrı te 
amele onda.n bir şey talep etmedı
ti .halde ücretleri bir mi'!li artır
mıştır. Ameleler ilcl'etler~ndcn 
memnun:lurl:ır. nu zamll:ı!ı stvi. 
nen i~~lt-r bir f;eJ1C sonra, U:ıUi de 
Fortun gelirini g(irtllır. emicı rlcrt-
ceôe yü~elttıleı. F'>rtı:n iu"r:o;i 
fevkalade idi. 191 & seııu~:-d: r.o 
bin ki:iiden ancak 118 ki" l ic:•-:n 
çrkanlmıştı. 30 kifilik ~ir heyet a
mele ve :idare adamlarile, amele 
Ve amefobaşı)ar Hya U&ts~r.şılıır 

ara.smdaki anh.ı:mnz!ıkları h'll'e -
dertli Fo:-tun frılJrik.,sında :hmnl 
ve mlilm yoktu. Bu fnbrilrnlar e'l 
iyi ve en inııant mUcF~eselerd!r 
Buralarda.ki 33.JJlimb•et ve j;i kalb. 
:ilik nıhant mahaılcrdekin~:n faz 
tadır. 

On sen~ kadar evvtl 'l>u f:ı.t.ri. 
kala~d:ı. 400 ırn.bıkalr iş görUrı~li. 
Bu~n her hal1c d tlıe fazladır. o 
başkal:ıMnI:l kovdukları i.>u foc;an. 
len atölyesinde ça]ıııtrrır, onlarn 
iş verir, yqayışlarilc alakad<tr o. 
!urdu. Böyle sa.-bıkahırdın h-iJeŞC'n 
J•r bugi.in o.ileler !kurarak bahrjyar 

lataııbııl Asliye 4 ncü llukuk 1/c1 .• 
kimll6inden: 

1941129 

Yedikule haricindeki üc parça 
bostandan tahliyesi hakkında malı 
kememizdcn sadir olan 24. I 193S 
tarih ve 1938 1358 ~o. Ju llômın ip 
tıılilc hali snbıkın iadesi hakkında 

AliRlza tarafından lUQ \'asil Çünj va 
rfsleri Beyoğlu Aifahnmam cadde
sinde 72 No, do mukim ?ılarıgarila, 
Negıınl ve Trifon Cunl aleyhlerine 
fndeyi muhdkeme suretile acılan da 
vanın muhakemesi sonunda mczkfır 
24. 1. 1938 tarihli lıukmün iptaline 
dair sadir olan HAmlar milddcna • 
leyhlerden Marı:ıarita ve Neganlnfn 
yazılı adre~lerinc gönderilmiş ise 
de bilA teblllt iade edilmiş l"e meh 
kemece de benahık nanen tehliA'.lt 
fcrn~ı knrnrJ:ir olmuştur. 

Binaenaleyh miiddcaaleylılc ... 

latanbul Kahv"ciler 

yaşamahtadn'far, Bir zanınn hMJz, 
katil ve dolandmcı olan bu ir.s<ın
Jar artık namuslu l:ir bayat ı:rr -
mektedirl::r. 

Fort fabril:!ılıırında bı:lun:ın :? 
bin zeyıf nm:ltLin g5ğusl.o.indc
ki bir levhada "Et: adnm zny:f~ı , 
t.afif işle'?' J np:ıbiHr,, yaz:lıclır. t ·s
tabaşr'arr bur.l<.r~ı :ığır i? Hr::::,"Z. 

Altı l:!l:!nc evvel ce Fort, amclesı
Jıiıı husuoi ya~-ıyı51nı tııldp i1,;ın 
200 tab.'.ı!'rl memı nı Jmllanmı ur 
Bunun için Fort: 

- BC'n adam1nrm!Ilı t'mi:ı ve 
sıhhf bir h:ıynt gcı;ir:ıl'clcriııi is 
u.·:ım 1 der ve emelesir.in en iyi ~"
l"aıte ka\"U~abi!me:;i için 1asarru -
fu düşünmez. Yalnız pencerc'erın 
ı.ıilin!llC!!i ve duvarJann b>\·arı,....ıa 
irin 700 kişi r-alLc:ır. Atj!yenin ~ • 
~eletj mutf.e.k 1rndar ttmiz lir' • 
n dakik.~da bir hava c1c2i~:ile -
rek ocak'ardaki gnz ve dull1llnl. 
dağıtrhr; nmele normr.ıl bir haTa -
rette ça.h;lır. 

Fort adamları ara!ında an laı;
mazlık. !11Upbe yoktur. An•ele ve 
pııtron arasında ka~ılıkb itl-"llnt 
ve sevgi ,ıırclır. Fort hir il.ın ada
mı ıieğil.se Lile, ameleye kargı ada. 
let Ye n fnh prens.ipl~rini t:ııhik • 
ten ı;ekimr.•yen yegfuıe idare a-
dnmıdrr. EUialtıoğ)o 

ilan 

Şimdiye kadar hiç bir iş sahibi 
değildim hu kere Galntııda fırıncılıır 

endde i İl)adis hno 14/108 numara 
da mfiteohhltliklc meşğul olncn~ını 
11:\n ederim. (41909) Garrıır Ko,ar 

---- DOKTOIC ---.. KEMAL ôZSAM 
idrar yolları baetıılıklıın 

mUtehaııınsı 

TnnelbaJı _ leUkl!J Caddeaj No. 
880 Obanyan Apt Bursa puan 

- Ustu. Telefon: 41235 -

den Margarito ve NeAani bir ay z r 
rında mahkemeye müracnııl etmr. • 
dikleri Yeya bir vekil göndermedi'' 
!eri takdirde haklanncl:ıkl hl\k. 
miinkcslıl lrnllyct eylemiş nddolun ı 
cn~ı lltin olunur. <41907) 

Cemi.vetinden: 

Cemiyetimizin ııenehk alelAde Umumt Hey•etl 16.12.942 Çe.raamb'.l 
gUnU sııat 10 dit toplanacsk ve rıaat 12 ye kadar reylerin kabulü.ne devam 
olunacaktır. GlırtlfUlccek i§ler aıafıda gösteriJmt,,tir. A.all azalarımızın 

tayin olunan gUD ve saatte muayenej aıbhiye cUzdanlarl!e birlikte topla. 
nacak ümum• Hey'ete ve yapılacak seçime ı.ıttrakları lç!n BabıAll cad. 
dcal 10 numıuıı.tı Esna! Cemiyetleri blnaııına gelmeleri rica olunur. 

RC..,,.~ı\ME J - !do.re Hey'cttnln Ç&ll§m.a raponı 2 -- Hesap mUfet. 
tl§lerinln rapo .. J, S - 1943 seneli! blltc;c ,,., kadroSUlltm kabulU 4 - Aza-

nn. tekliflerj, :ı - İdare Hey1et,1nin mUddet!erlnt bitiren n1s!r ic;;!n teı:lm 
yııpıımuı. 

Bakkallar ve MüıtahJemini Cemiyetinden: 

Cemiyetiınizin senelik alelade Umum\ Hey•etı 16.12.9'2 Ç&rpmb?. 
;-unu saat ıo dıı toplana::ak ve saııt 12 ye kadar reylerin kabulüne devanı 

olunacaktır. GGrtı~Ulecek 1,1er 8.§ağıda gösterllmi§tir. A.eli lzalanmmn 
tayin olunan ı:;tın ve ııaatte muaycnei sıhhiye ctızdanlar!le birlikte toplL 

nacak timumı Hey'ete ve yapılacak seçime ı,ıtraklan ictn Babı.Uf cacL 
deal ıo nuın:ı.nlt Emaf Cemiyetleri binasına gelmeleri rlcıı olunur. 

Rt.:".lNAME: l - idare Hey•etlnln Ç.ıill§ma raponı, 2 - Heup mU!et. 
tl§lcrln!n ro:ı;oru, :J - 11M3 ııenesl bütçe w. kadroaunun kabulU f - Aza
nın tek\l!lcrı. 5 - tdııre HeY'etlnln mUddetlcrlni bit.ren nu!ı için eeçim 
yapı}maSl. 

Raran11Tl'ftld'ln OfoDan -111-

Debi.ad, Menı ochrlne ı;clditl raman, Elfacllu ibnu 

Sehl, kardeıı Elbıı&an ile beraber konafında oturınut. Me· 

munu bir an cwel tahta oturtmak lı;in plAnl&r haurlı)or. 

larılı. 

o sırada yanlarına hlz.metı;llcrl gelel'l"l< Behıadm sel. 

dıglo.I haber verdl. 

EUadl'ın )ilı.ü güldü. Hlz.mctı;l)e onu lı;erl3e almaıııııı 

emretti. 
Bilaz aonm nehrod )Olcu ktyatati3 le )anlarına girdi 

Uer iki lmrd~ oynğu kalkarak onu hıırıırct.ıe kaJ"ll)adılJıı· 

\·c ytınJarıncla oturttular. 
!JUadt, zayıf, ııln!rll bir adam olmakla beraber çok kıl\. 

veı li bir vücudü vardı, Onun ) llı.tbıden ııe ıtu,unıJQtöall &ıı· 

lamal< mtimkUndU. l'eg!'ıne l>uauru bu kll. 

h:mle~i Elbasan hıc onun tamamı~ le ~ ıdd.ı it 

Behza:I ~-anlarına oturo.nca Bağdııd'da ne 111 sordu~wıu 

11nPdıılıır. O daı b~ındau geçenler! bir ,bir ıuı.lattı 

Elfadl, Behzadın yaptığı barllrn)Ado i:fl&nteıı çok nıcru. 

uun nldu. Sırtmı ok~ynıoı,: 

- (,l:ık yaman bir adanıııın, dedi, Bl:duıklie.l'll ,_.tığın 

Jalunet unutulruıyacaktır. 
IJebzad, omn7.lnnnı ı;llktl: 

- Şlmdi)e kadar fcvloal!We blrıteY yaoıaadım. Bunlar 

~lıı·ıııııılyetstz ~e3 lcr' 
F.:Jfa41 sordu: 

- •tdM'daki Hanemi~ """111~ ne th_..t 
Behzad, tok bir ıı~h.• karııhk \'erdi: 

- Bf71m da\·et,lnılzl bekliyorlar. Utromuz.da ıu:ıllannı 

ıve rallblrını feda ctmtl'e hazırdırlar. 



.. -
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~,K~~~JiPLÜ 

İstanbul İthalAt GümrüAO ~;;:, 
sine yatırmış oldu~U."ll ost ıı~ 
kuruşluk gümrfik resmine •il fll ~ 
oldu~m 18489 No: Jo maJd>ll ti' 
yi ettim. Yenisini alaca!ıı1t1d•1l 

N ATvE KUVVE"" 
YERiF 

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Ba.ş Ye Dit ağrılan 

BOGUK .&LGnn.IlfDl.A KABŞJ Tr.sbU KATiDiR. 
ı Ulr ul"f ve Z1> IJk tDplert her ~ araımn. 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
r<üçük Cari Hesapla' 
1943/RRAMıl' E. PLA!vJ 
KESi DELER: I $abat. ! Mayu. 2 Alaıtoı 

I ikinci tenin tarihlerinde wıotla 

1943 tKRAMIYELIOO 1 
l adet 1999 LlNhk - ım-1ı1n 
l • 989 • - -.- • 
1 • 888 • - ıam.- • 
l • 177 • - ,,,_ • 
1 • 888 • - ...._ . 
1 • 655 • - 5a- • 
1 • ... • - w.c..- • 
1 • sn • - -- • 

10 • m • - nıo.- • . • .ıo-. ao • • -. 80 • " • ... ..o.-. 
ıllO • D • - GGOO- • 
8M • ll • - 1176.- • 

ftTklye iş Banlrauna pa..- yatırm.alde fala~ pare otrflrt!Pmte ~ 
ratz almı" l'ltrrıu. ııvnı ~·nmanı1o t.:ılllrılrı "" t1••n • ııt• •'••P~ıın•ıY 

-'62- Barunınttıe!d'ha otnn.n 

EllMU btr. dtlmkladdrtMa 90lll'a blılıt1lımlaJ' Demtnl 

erek: 

- Peki ! de dl Ya o OOoUk ne J"lllP'7or f 

Belı%ad, gtllllm8ecli: 

- O; cıarty r, &Aze~ arasında, reoe l'QDCl1IZ ~ 

fl)erek ıcevlr TC l!lefB edJyor. 

Elba"'3n IAfa karqt;ı: 

- Onun doVlet1 mohıdrkak yı1u1aeaktrr! Fnkat.. 
Behuıd, ııörlloü kesti: 

- Bnndtın lırttfnde cbnemtz için, muhakkak ke11dtmf• 

~Hytz. 

Elfndl gururlu bir tıwırl.A ve mıomtter bf,r 1'omanclan 

~y1e &hr.adn gtllerek cevap vercftı 

- nu ı ı muhnl•lcıtk ynpııcnğ'IZ, bh: ılmdl lld kftr~ln 
ar mdnki llıtltAfın blhUmeslnl bekli ornz. Eğ-el' blılmlti 

J!3ı11YI kıızanırM ona iııt,edlğimb·J yaptırms. 
Bolıud: 

- Yal;mdıı, nrkndaşınıı:ı Selınnnın himmetiyle bunu da 

JıJtt iz.. 

Dooı "e ilA\e <itti: 
- Akııl t,al{dJrde CJ111'ldeı1n bo,a ~rkaoakfn. 

E dl, her ne kaClıır BPhmdın bu o.çık konmımMnıı "t>t 
' nn~ '5t\ de, kendl!!lnc1en çok işler bekledlğf Bebmdı gtt. 

ttndlra mek lçln n ronı nı;mıı.dı. Yalnız l<ardeşlne m&nalf 
mAnnıı b:ıknnık g ltimsedl. 

Blrnz sonra. Elho.s:ın Beh:ıada döndtt: 

- F 'lr hl ra )ardım etma hususunda. ~it ('alıştlJ!'nll 

'!rlhihorum. Bunun mtlkAfMmı zamanı ceI1noe cöreoeksba. 
El 111 slb:tınn kesti: 

Akcakoca Asliye Hukuk Hi.kimliğinden: 

.Akcaktıcanı::ı yukarı maha.llealnden olup lıAlen cuma yanmda mukim 
Ö~r oğlu Ali Altıner m&hkemeye mUracaa.tla: 

.A.kcakocanm yukan m&haJ.lealnln hududu dab.il.inde VUlık ve difer 
adı tıe Cuma 3 eri mevkı!nde vak1 doğusu Kahramanın tlacı M:ustata ve. 

1 reselerl, fmaık haltçeaı batw ve gUneyt Ömer Karagöz vereaelerl fındık 
~hçeal, kuzeyt Mustata kızı Naz:ıı fındık b&hçeaiıe m&hdud ıtekl.% dönUm 
mikdarmda ve 100 lira kıymetinde fmdık bahçesi ve yine ayni mevkide 
do~su Taltıt w Ömer Uğur fmdık bahçeleri, b&tr.aı yol, §imali Hu&n Kı. 
~ fmdıklığ! cenl!ben Mehmet Gir&l tmdıklığı ile mahdud 8eldz dönUm 

f mlkdarmda ve 100 lira kıymetinde tındık bahçesi ve yine Edillt köyll hu. 
dudu içinde Baldır na.mı diğeri Türbe yan• mevkliııde vald dotueu Kara.. 
kaçan oğlu Sııdı.k vereaeteri tındık b&bçeırt batıaı ve kuzen yol, güneyi 
AU oğlu nya.a Po.ndul fındık bahçeli ile mabdud tahmineın yirmi yedl cUS. 
nUm :mikdannda ve 2l50 lira kıymetinde fındık bahçesi ve yine cuma yan. 

aı.nkl!Dde doSuau Ömer Karagöz vereselerlne ait fındık bahoesı ve kuzeyi 
yel, güneyt S&dık Karakaça#ın nreıelerjne alt fındık b&houil• m&hdud 
~ört dönUm mlkdarın'1a ve elll lira krymetinde ara%i!trln tapuda kaydı o:.. 
rr.adığından nauııııa tapuca teaclıtne karar verUme•lnl dava eylediğlnden 
bu gayri menkullerde hak iddia edenlerin blr ay içinde Akcakoca Asliye 
Hukuk mahkemesl.M 942/166 doııya numaraaj,ı. mllracaatıa davaya mUda-
ha!e etmelerı ua.n olunur. {2264) 

J.tanbul T erzüer Cemiyetini en: 

Cuı:ı.lyetımlmll een11llk alelA.de U'muml Hey'etı t6.12.9i2 Ç&rp.mba gü • 
nU ıaat 10 da toplanacak ve aaa.t 12 ye kadar reylerin kabuJUne devam 

• olunacaktır, GörU§Wecek iller &§a#lda. göaterihıılftir. AaU lzalarunmın 
tayin oluııan gUn ve 1111.&tte muayenel aıhhiye cUzdanlarlle birlikte topta. 
nacak umu.mı Hey'ete ve yapılacak aeçtme i§ttraklan iç:.n Babı&ıı caddeııt 
JO numaralı lf.ısn1&f Cemiyetleri bl.naama gelmeleri rica olunur. 

1 RUZ...~.o\ME: 1 - İda:o Hey·e~ çalıfma. raporu. 2 - Hesap mUfet
ı.ı,Ierinln raporu, a - 1943 aeneaı. bUtçe ve kadro.sunun lla.bulU, 6 - A.za.. 
nm teklifleri. 1 - !da.re Hoy'etinin mUddetlerinl bitiren nratı içln ıeçim 

1 
yapıhn.uL 

SAHIBlı .-sıM U5 BasıldıOı yerı V .u.n MATBMSI 

Umumi N .. rfyatı rdare ıad• 

-ıes-

- r.m&nmı beldemele lllmm ;yokt,u.r, Şbndldea o mtt.. 
kAf&tı eldı eUbiUr •. Boran'a ondan da.ha 1Ayfk 1ılr ktmH 
bolaımyn. 

EllıaM.D bhı Sobl'in mı otan Boran, BonMDln • cL 
ul ve en akıllı dllberleıindeo biri lcD. 

Behzad, onllD adını ııtttnce dnr&kl&dı. O kalbini 1ıılı4to 

ka.aına kaptrrdllt ıoın bn tekllt ona NırtmıJtı Blr 1araf .. 

tan da ba mltklfatr da re6detmek .ne&a.ket,11.zllttni ~r .. 
mek latomtyorclu. lllMlyUm.a bAldm otınaıa ~r&k: 

- Bu ben ll1fk olmJan bir ~Jl"I dedi. Düa llu. 

na möstahü o)mak için bir it sGrmecUm., Biz b&lA lt1D 
tik merhaleılndeyb:. 

Elladl, Bl'hm.dıa bn ldmr tavrını, Te nazik lttzarmı 

bcA'encli. Onun Boranı ka'"3 etmek latemedlftn.1 akhndıuı 

ceçlrmemlrtl 

Çt:lnl.11 Roruanm btlyltklert bB kızla evlenmek için 

oan atıyorlardı. 

Eltadt Behz.ada dönerel 

- 'I'alnm bununla kalmıyaoatız, c1ecll. aynt llMDancla. 

•11na devlet işlerinde dıoı mllhtm Tiı ytıkeek btr vazife vere.. 
C:l'ıtız, 

- Beni ma'ı.or cöriin efencllm. Devlet ftlerlDde va.üte 
almak lııtemem, ben tnllletlme 1-fka yollarda hizmet 
~ı1erlm. 

&>.hzad, bunu llÖyledlktıea Mnra "Yata kalkb: 

- Mtlaaadenl.de ne p41p elblseleırlml def'ıt.Jreytm. 

biraz da lııtlrahat ede)im. 

Bunınt UT.erine Elladl ile kar~ı OftlI t(''ly1 etmek içla 

•tarda ayafa kalktılar. O ııracla ayakk11.bılarm1 r;fytp 

A 

Jd 

1 
ııaıı 

kisinin hükmD Yoktur. J1 
Adres: Asmaaltı No. 33 Oın~ 

ti ve Burhaneıfdln Tan!• 
~·:r • ,ıb' 

Emniyet müaürlü~Ondeıt rt~ 
{hm 3627 numaralı hüviyet .ı · 
mı ıAyi ettim. Yenisini afoc, 
dan eskisinin hiikmn yoktur. •'1 

(4l8ır' 

Beyo{tlu merk~ beledh't ( 
memuru 489 y:ıko sayılı NiY'&• 

.y. .. ·"F ti 
fst . Oniversitesl Fen ~ 

fesinden aldığım şebekem' ıA>Jt 
tim. Yenl~ini çıkaracnEtımdn" 
sinin hükmü )'oktur. (41908) 

1311 Fonık 

Kumkapı ~rt: ~kulundan ,ı 
938 tarihinde almı~ oldu~ıll.9 numaralı orta okulu bftlnne d 
mınnı ı~yi etıim. 

Yenisini çıkoraca#ımdan ~ 
oin hükmü yoktur. !41910) 

Mehmet 

.y. *. 
Mercanda kain mektebi fTlll~ 

idadl~inden 1321 .senesinde 
. t kil oldu{ium şahadetname ıle Al i 

olan mektebi mülkiyeden s24 
ı;ln<lc almış olduğum şahadetıı• 
!er bir yanl!ın esnasında Y'~ 
oldu~und:ın yenilerini oJnınk 
makamı Aidine müracaat etti~ 
kilerinin hükmü yoktur. (41 

Ahmet ~sfl 

1 
Bir harta kadar evvel Kadıköy • • ,,. 

iskelesinin bekleme oduında bir ZAYİ BEYA~'XAl\IE 

kitaphı. içinde bazı notlar bulunan t4 
fzmlr Gümrfiğünden s 

bir el çantuı unutulmuştur. Bula • 1505 sayılı 28. 5. 942 gilnlü ~ 
nın hiç olmazsa Jm notlan Kadıköy tlcııret beyannome-ıinl zAyl 
iskelesi Ba, memuruna geflrıne~i Hükmü olmadı~h f!An olunur· 

ricı ve kendi~lnfn memnun edflec.. Suzan l\fotöril Kaptanı fi 
4i vaad olunur. Bo,tan. / 
--~~--~~~~~~~~~~~---" 

latanbul Çiç1>.kçiler Cemiyetinden: 

-C'emiyetlrA!zın aene!ll~ alellde Umuml Hey•etı 18.1?,942 ~ 
glinü ıaat 10 d.ı. toplanacak ve na.at 12 ye kadar reylerin kabultıne ".J 
olunacaktır. GoMlfillecek ı,Ier •§at1da. gösterUmifttr. A8lı t.zaıarı:/ 
tayin oluııan gün ve aaatte muayenej sıhhiye ctızdanlart)e birlikte / 

nacak ümumı Hey•ete Te yapılacak ıeçtme tftirakları i~iıı BabıAli 
dNl 10 numaraı• Eeııat CemlyeUert binasına gelmeleri rica olunur. ,. 

R~TZNAMl!l: 1 - ld&re Hey•etinbı Ç&UflD& raporu, 2 - Hea&P tPJI 
tl§lerinln raporu, 8 - 19'8 senesi bUtçe ve kadrosunun kabulü • ..,,, ,J 
ntn tekUflerj, 15 - İdare Hey•etf.nln mUddeUerlnl bltJren nıatı tçfıı 
yapılması. 

l•tanbul Sucular Cemiyetinden: 

--Oem tyet ! n:: izin 1tneltk aleıAde Umumi Hey•etı 16,t2 942 çarf'ı 
cUnl!. aaat 10 da toplanacak ft aa.&t 12 Yd kadar reylerin ıı:abulUne dl ıJ 
oı1:nacaktır. Gör1llecek 1.§ler ap.ğıda gösterilmiştir. A.alt lzalarımıUJS tt 
olunan gUn ve $&atte topla.nacak Umumi hey'ete ve yapılacak ııeç~,.r 
tl.rakları lç!n Babı'1j caddesi. 10 No. ıu Eıınaf OemtyeUer1 btnaaına ~ 
lerı rica olunur . 

. . ,; 
RUZ...~AME: ı - Idare Mıy'eMntn c:aıııma raporu, 2 - ff, ı 

roUfettiglerlnin raporu, ~ - 948 senesi blltçe ve kadroaunun kabulO. / 
A.zaııtn teklıfı(.ri, 5 - İdare Hey•etı lzaauım mUddetlertnın bttıreıı 
için sec:im yarıımuı. / 
~~~~~~~~~~~~~~---"-,. 

Tlrklye Clmhurlyeu 

ZiRAA T BANKASI 
&anaı111 &u11111 iMA. - 9enllıa,_aı ıoo.000.000 nn &lınW9 

, ............ adedlı .. 

mnı N aıaaıt bılr oHt tıaıı.U aauaıne'eler\ 

IDn&t Bıuılrumtıa ka:mbarab " lhb&rsıa tuanaf MI&~ 
u u cıo lirul t..ıhınaıı&an 98nede • cıeıa oekllecü ara u. ~ 
ı>lba 16re lUamQ'e cıaaıtııaca.ııar. 

ı ..tet 1.009 llraWI UOC1 lln ıon adet • ~ S.000 .,, 
• • 800 • .... • ııo • " • &JIOI • 
•· • · a.ooe. ıee. n • ..,... 
.. • 111 • ..oacı _, 

DİJDU T: Be•.,aanndatl pa.raJar tı1r eent tQIDde _, lltSd&O ,,,,,. 
~ ~ gıktJC'I taııcı1J'de 1' tO ruı..ue ~aıll

ttıraıar etnede ' det&. u M.&rt. u Hulnıt.. u &;yltı.L 
u BtrtnclkA.nunda celdlecektir. 


