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Tasarruf ve gerli mallar lıaf tası · başladı : 

Başvekilimiz radyoda 
nıühinı bir nutuk söyled 

.. 
1 

Amerikan genel kur- r Saraçoğlu dedi ki~ 
lnayının ihtiyatkirlıgv 1 B~ ~arb yıllann~9: iıtibaal~izi ço.ğaltmak ve istihl~· 

-lınertka, Şlmall Afrikadakl askl'r1er:I itin bol mtkdarda YIJ tcıek ıetlrmlt-
-. - Ameıtkan trenleri :l)lmall Afrika battmda lflemep IMfladl -
4-ertka Genelkurmayı bu klıdar uıce teferrtlata kadat- baurl9Dllllf 

Plblaruu tatbik ederek Tunueu .ı., ceçlreb!Une, 7GI cHbıya barblaln 

llOa& erınealnde blrtııcl der. cede rol oynamlJ oJaeaktır 

Yazan : Asım "Us 
l)qllkti. İngiliz radyosu Ameri sini düşünmeyen bir macera te• 

' reni gc.-len binJerce Jol;-.mo. ~ebbüOJünden ibaret olmadığını, 
~!:~ıe ' 'ugonlann ~ınıali Afrik" lıiJikis hedef tutulan aeticeJ'e 
-UV.nda l~lemeğe ba~ladıkları vannak i'çin gerekU ilmi bir plana 

mızı azaltmak ıçuı çok dıkkatlı olalım. Her T urk 
çocujundan her gün ortal~a bir kuJUfluk fazla mal 
İ•tihıal ve bir kunıtluk noktan mal istihlak etmesini 
is\iyecep. Şayet mun.ffak olursak yılda 140 miJ 
yon liralık bir varlık yıitnı ile memleketimizi kuvvet• 

. lendirmit oluruz 

Milletçe birlik ve beraberlik halinde 
yeni hamleler hazırhyoruz 

Ankara, 12 (A.A.) - Barekll ŞUk 
rU 8araçoflu OD ÜÇÜDCÜ tasarruf ve 
yerli matlar haftamu bugün lıalke 

•inde ııöyledll'i a1&ğıdakl 11utukla aç. !'. ba suretle orada nnk)iye zor 1 dayandığına gösterir. 
, rnııa kokllmleu l :ılledildiğiuı Dikkate değer bir noktadır ki mJ§tır: 

M:emleketfmlz&! ço~ hayırlı bir ge. 
lenelı oıarak yerleımtf olan bu haf•a 
biz.e, ferd olarak, aile olarak, muıet 
olarak her aene ikUaadt alanda yap 
bğmus Jılerln neler olduğunu ve ya., 
pacatımız plllnb iflerln neler olacafı 
m topıuca gösden geçirmek tıreatını 
•ermekte ve ıçlerlmizdekt bm arttL 
rarak evlerimizde, vatanımızda yenl 
u 1kt,ıadl bamleler 7U&tmakt&dlr. 

dlrcıi. İngiliz radyosu ı:ıimali İngiliz radyosu Şimali Afrikaü Vatandaflar • 
.\trika<Ja i'lt"meğe ha hyan bu ye Amerikan lokomotifleri ile vagon 
~ l~komot aler ile 'aı;onlar ha1< • ların işlemele başbr.t~>imı haber 111lletimlsl H vatar.mnzı en derin 
·~ daha fazla malümat venne- "'t"rirken ajaruılar da T11hranda 111vrııeı- ve l&Yfıl&rla aellmlıyarak oa 
~ ~n bu haberin m&hİY•t ve <ılan yağm.ı ve kargaşalık hare· tıçtıncn tuarruf Ye yerli mallar bat. 
~aamı biraz belirtmek yerinıle keti üzerine emniyet tedbirleri al tumı açıyonım. '(Dnamı Sa. .. Si. t de) 

t . mak için İran Devlet merkezi'ain --------------------------
Taıırral baltam mla1111tet11ıı radpda 

aea•al Bt•ı• halpıa aatlla : 
~. Afrikava ihraç h~keti lnglllzler tarafından itpl eclilmit 

.\mt"rika~ın buru~a gt"tir· olclu4'11nu bildiriyor. ŞiruaU Afrika 
leJ yalnn 160 - 180 bin kiti daki Amerikan lokomotiflerinin i> 
ukerl ku\'Vctten iburet dfğil le1ilmesi ile Tahranın J'&lmalaa 

: Amerika genelkuı'!il»Y hey eti ma!H ve İngiliz iı~ali albna abnma 
askerlere lüzumu olan her sı öyle vak'alarclır ki bunlar Nil 

ll"llblardan ba,t<a uzun bir •mda zalairıle bio bir mttnMehet 
itin bütün yiyeuk~rinı ' 'e yoktur: fakat hl.ditelerio ~ Jil~• 

ttirlll nakil ''asıtalanm da rl biraz tetkik edik'nce biJlkb 1Jek 
..-.·-··-- ıöndermi,tir. Beş yüz nu.k. sıkı bir mllnalebet bolundop aa 

~ini doldann bütün bu !atılır. 
I' Apdir'den Bon'a kadar lDailislerle llasJuı Ger• .... 
Faı ve Cldayir sahillerin· 1ram İIPI ettikleri ..._n .......,. 

Salla da llarp 
kadar pababdır 

Batveklllmlz Şükrtı Saracotla 

Stokholmden gelen 
lıaberlere göre 

F ransada çete 
muharebeleri 

başladı 
Mareıal Peten Alman 
ıubaylariyle müz3kere-

lerde bulundu 

Stokholm, 1% (A.A.) - Fran 
sa iAn gcler. bir yolcu Stokholm 
Titlningen gazetesine verdiği bir 
mUllkatta Vişi Fransasında cıl· 
dukÇa geniı lSlçilde ı;ete muhare 
'ofleri cereyan et.meCte olduğunu 
.ıi)'lnliftlr. Ba 70Jeunun if•dra• 

(Devamı Sa. f Sil. ~ de) 

it 4\ 
Milli Şef 
Dün Ço~ viliyetinde 

z~Jzele bölrelerini .ziyaret 
etti 

Cormn: 12, (A.A.r - MIIlt Ser 
ismet İnönü ırcccnlerde yer aarsnt'· 
tısı ıeclrmfş olan TilAyetlmla '1>61· 
gelerine ffftmek ftzere bu sabah 1 
da şehrimizdeıı ayrılmı, ve QOfkun 
tezahüratla uAurlanmı,ıu·. 

Dola cıplaellade 

Almanlar 200 bin 
askeri çevirmişler 
Moıkova haberleri Sovyet 

taarnızlarının deYam 
ettiğini bildiriyor 

MDbko'-a, 1% (A.A..) - Ruslar 
Stalingrad'da kendilerine bir yol 
açmak için Almanlar tnnLfından 
tatbik edılen ustılU ku.llanmalr.ta
dır. Yani, her metre «ıprak içfu 
ıiddetli bir mücadele y~pm.a.tta 
dırlar. Şimdi Rınla.r Almanları ka. 
deme kademe geri atmaktadlrlar. 
Almanlar, bot ye~ mcv&I tıeıeb
Lilau ele almak için bb-tok tecrfl 
!er y&JllDUllardır • .Almanlar kendi
lerine yol açm&k ıııa.badile ku'!n 
tan Rus ordusunun yanlanna ta• 
arruzlı.r yapıyorlar. Düşman, Sta• 
Jinrrad cephe5ine t"hemmiyet ver 
mezmiıt gibi görUnmekle bcra.'her 
he'r metre topralk için adeıl önem
li mücadeleler y&!Jıyorlar. Baıka 
sava, cephelerinde Almanlar her 
a:niftan takviyt'lcr getirmitlerdiT • 
Şiddetli karsılık tasm:.ı.Jara nğ 
men, Ruslar elde ettikleri mevzi• 
Jeti sikı tutmakta ve :veni bir ta• 
arruza ha.zrrlarunaktadırlnr ~ 

AT.MAN KARŞI Ht!CUML.\RI 
lılolkova, U (A.A.) - 19tallngra. 

anı ,Smal babmıd& Ru lnznrfttler 
bi:'Çl)lr AIIU&ll qqı taarrmd&nıu ce. 
"! •tmı1tır. 

(Dnamı Sa. f Si. I "tlti) 

' en mlihim limanlara ancak gönderdikleri ordulara kifayet e
laaftada çıkanlabilmittir. decek mrktarda yiyeuk '• n•J.il 
~Wann askerleri ~in Şi. ,.~~•talan ~ndennem:tlerd~r; in 

Afrikaya Wi derecede yi.ve gılı.Z ve Rm IJgal kuvvetlerı İran 
Cöndermiş olma)annın sebebi h~lk-ınm kend~ ihtiyaçlarına sor 
bi bir topr:ık üuriııde lı~re k~fayet eden ylyeoe4derlne ven.,. 

T enbellik ve aylaklık bugun her 
istihsali-zamandan ziyade ayıptır' 

m;zi arttırmallyız 

ltalgan tebliğine göre: 

edecek olan ihr.ıç kun·et,lerl kıl VMıtalanna el atmak zorunda 
~i hususi ihtiyaçlan için kalm11lardır. Bundan dolayı tran. 

halka müracaatı1. mecbur et- da her tür'ö en-a fiyatlan ni•pet 
k billkis bu ahaliye yardun •.iz. ~u~tte yttkselmiıtir. tran aha· 

"ek on)ann goniill~rini kazan. lısı geçınme~ zorlu~ndan btl,tttk 
arzusudur. Zırhlı otomobil, sıkıntıya dılıPDUşttlr. Telgraflar 

Yon gilıi , ·a51t11tardan &)'ti o geçen uh güntt Tabrancla.~ey~ 
lokomotif ve ' 'n.gon haıırla na ~kan yalma bareketının Yi• 

hllmı t" • d ş·-·li Af ~ttek yok'luzlnlandan ve bir takım n e ını e ,..... bh ....... rl . 
flftllirvolbnnda nakliut kıt. m l~· erın llle<'Vut havatl İh· 

İletinin ~ıtkeri ihti'"açl~ra ~ii tlyaç maddelerini· -ırı .. n11 bulun 
' tent,ıetilebilme,idir. İn;;iliı ~alanndan ileri gelditini bildi 

-u ... - · h be A • rıyor. O kadar ki Tahrıı.n f!lıtal e-...,. nan ,·eruıgı a r mera t . . • . 
n f'.':efrilmi~ olan loknmotifier 1 den n~lııler tımdı ban ahali~i-

l>a~o~J~rm Fas ,.e Cezu irılekl nin ihl~yaçlan ~in harlo.,;ten yiy .. 
i'ryollarında kullu.ılmağa el· <'ek ~etınneie talıtmaktadırlar. 

•ttıti bir vaziyete konulmnt oldu Anlqdryor ki Afrı"Juıya ~elirken 
ve bundan sonraki ukeri ordulan ile blrl:kte bütün yi7e 

~tlerin inkişafın• !ıiwıet e- eeklerini, lokomotiflere vagoıı l1tre 
. efine d~lAlet ettiği için mu. \'arıncaya kndar her türlü vasıta· 

dir lanm da yanlarmda gelinni, otan 

Ankara, U (AA> - On tıçUDcQ 
tHarruf ve yerli maııar baftuı bu. 
sti.n -...t ı& de Ank&ra balkevlnde 
be'nkll ŞUkr11 S&racotlunun bir nut 
ku Uc ve törenle açılm11tu. 

Törende BU;yllk mWet mecllili re. 
illi AbdUlbalik Renda, VekUler, m\la. 
t&k11 surup reı.t Ali RAna Tarhan 
Utı mebu.llar, Bayan İDönll " Sarac
<'ğlu, çok kalabalık b.r da'fttll kUtıe 
h&1U' bulunmUltur. Törene Tllrk 
Kaartt Koleji talebeleıt tar& • 

Yabancı kadınlarla 
evli olanlar me~ us 
seçilebilirler mı? 

Dn~lt Afrikava ~ pdan Ame Amerikalılar A\TUpa milletlerinln 
lh""' hareketiı:i'n bcMe her bu harpte rapt&lan tecrübe~ Allkare, t! (Vakit muhabirin 

lit yiy~ ... 1' ihtİ\'aÇlarıllll. , .e na llcn ki!i dere_e~e den a~m.,lar: den) - TellE.illU ~e erıcUıne
l>aaıtalanna \'~rıııc:ıya kBflar ılır. ihtımaı kı Ş~a~i Afrıkadaki Di bugUn öğleden evvel topiana 
~sız h zırlnnmış olmas ay Frnn'iız ko\'\'etforını pek knlay. rak d1lnk11 Mecli.s ıoptantuında 
~anda :u i!!iin ilerisini. ~eri. lakla kandırarak kendi taraQanua gentral Khrm K&t"abekir ve Sım 

kazanmış obnalannda yanlaımc.la lçöz tarafından yabancı kadmlula 

bndan 11öylenen 11t.1kl&l marıı De bq 
Na pol i 

lamı:ııt ve bunu mtıteaklb bqvekll B •• ••k b • lı •• :::: :;~~~~ir~yne& blldlrditlmia 
1 u g u ı r ucu ın a 

Ço~ alkıtl&nan bu nutuktan IOl1J'a, dalı a ug ...... ra dı TUrk maarif koleji orta lmmı taıe. -
(Devamı Sa. t Sa. t de), 

Amerikan "Uçan kale.. lertnda biri akma çıkmaadan önce bomba )'tlklerkea_ (Yan=ı ot ncüde) 
irfan aleminde 
buvuk bir zıva 
lfaydar Rifat <!Ün s3bah 

""ld""' o u. 

ıretirdikl~ri bol ylyece1derin ve evli bulunanların meb'ua olama 
dii:er ihtiysç maddelerinin de t... malan h&lü.ında vtrdikleri takri 
.. iri olmuıııtur Amerikan genel ri tetkıl"lt ve nıilzaket'? etmiftir. 
kurmayı bu kadar ince teferrua Enc~n bu taltririn Tetldl!tı 
ta kadar fiazırlanmış <'1an pJi.nla P.:.aaiye kanunu hUldlın'erine mu-

nnı kolaylıkla tatbik ederek Tn· hatif bulunduğu kanaatine vara Tun usta m ı·lıverı·n genı' taar· nu'lu da e!Jerine gedrebDı"rlerse rak nddetmiıttir bıı maı'lctenln 
yeni dünya harbinin 90na erme- mUmeresi M~lia umumi heye-

ııinde ı.te~ekten blrlnt'i df'recede tinde puart~si gtınn ygp11acat· • ., bb •• •• pu••sku"rfu••tdii 

Merhum Dayılar ru:at 
fY azısı 4 ncüc/eJ 

rol oynamış olMakl•rclır. ttr. r UZ ı.. e Ş e USU 
Kızı lavın emsalsiz bir hizmeti daha Kahire, ız (A.A.) - ~ prk • Tunm dokları 10-11 ilkk&nun ,------

3500 Fakir orta okul talebe
sine yemek verilecek 

llk okul'arda okuyan yoksul ta- ı beden günde birer kurul alına 
lcb~yc sıcak yemok vermek üz'!re ca.kbr. 
p:ırtire bağlı olarak kunıl.an l:i· D!ğer taraftan ona tf!driaat ta 
mııye birliği bu yıl d:- faalıyc•irı.e lebuini de himaye etmek Uzere 
~cni!j mıky:ı.sta devam edecektir. Krzılay faaliyete geçmiştir. Şim-o 
Huna ait pro~ıam hı.>ztrlanm!~tır. diye kadar orta oku'larda ı>kuyan 
~181 Ull(O ll~~~A!A l{~W~A U1)8 .l~H /Dewunı .)a. • sa. .1 d.aJ. 

tngiliz umumi kara.rgihının tebli• gecesi uÇaklarmıız tarafından 
ği: bombalı!nmış ve kanal mcthalinde 

Alegeyla çevresindeki İnkişaf- bir yangın çıka.rılmiştir. Şimale 
tar düşman mfidahalesi olmaksı doğru giden bUyUk bir kafileyi 
zın plin gereğince dt-\•sm et.met. önhym avcıJanmız tarafından en• 
tedlr. az sekiz nakliye uçağı, bir l:omba 
Alegeyla'nın 144 kilometre batı- uçağı ve ild motörlil dört av uı;a

aında Nofilia hava meydanına ğı dUşUl"illmüştUr. 
dUn bomba uçaklarmnz t~rafından l..ondra, 12 (A.A.) - RoYter'ın 
muvaffakiyetle hllcum edilmiştir. askeri muhamri yazıyor: 

Bultab llallfll'ab 
BaJat Tallwlml 

çdıta. Takllt,lertld aı-tm1r • 
BaJ'a&tuwml ..... ft....., 
1ı:ııap1ıaneeı Mreelno dikkat eıcmeu. 
cllr 

Aynı uçaklarımız harclit b5löe· Orta ş.trkta İngiliz kuvvetleri 
sincle asker ve araba toplulukları umumi kararglhının m~terek 
nı da bombal~lar<!ır. Bu hare- tebliği, clilşman hattında bir karşı 1 
kAt esnasında Uç dUııma11 avcısı kovma alamet!nin açr'k:ça mevcut I 
dil~ih-illm11! ve baııka av U!;aklan 1 olm:ıdrğı ve keşif gruplarıımzın ._ __________ _ 
hasara uğratılDllttır. !Dtvamı Sa. t sa. 4 do.J 



de 

BU HARRIN iÇiNDEN: 

Alman as.tarı 
blnJI olarak Alman hududuna 

ılren her Alman nskerl 1-"ührerden 
bir hedıye alır. 

Bu hediye bir paket hallnd~ 

hazlı l:ınmış bekler .. 
Paketin fçınde: Bir kilo un. Bir 

kilo Bezelye H"ya faı.ulye, bir kilo 
şeker, bir okka tereyağı, domıu su. 
'Cuiu, vardır. 

8 ı yiyecekler, askerin del'ldlr, 
alJe$lne mahsustur. Çünkü, asker, 
ken<lisine verilen hususi bir kart 
sayesinde 3i liksek bir rasbone hak 
kaz omııkt:ıdır. 1 

Almanyada da izine ilden asker
leri eğlendirebilmek için bir tqkl. 
IAt mevcultur. 

Asker izin isteyince, ayrıca mat. 
bu bir kAAılla yazılı ellencelerden 
hanıciJerlne lştirAk etmek istediğini 

işaret etmektedir. l\leselA: Slncm:ı, 

tllalr~, konser, spor milsabakaları 
vE'saire .. 

Büylilc blT şehlre vasıl olur ol
maz tcşkilAta mQracast ederek . kar 
tını al ak'adır. Bu surelle eY"Yelce 
tılldirdiğl biltnn eğlencelere beda
va olarak lştlrlk etmek hakkını ka., 
7. nmıs ohnaktadır. Alman askerle
rlnın eAlencelerf çok enteresandır. 

:ı.leselA, baıılan, koskoca BerJln. 
Je b hk avını veya polilon atışla. 
nnı tercih etmektedirler. 

Fakat askerlerin en çok devanı 
etlikleri eilence yerleri şunllll'dır: 

Tl)atro, &inema, .konser. apor 
milsabakıılan. 

Alman askerleri izinli oldukJan 
zam:ın gayel az alko>l alırlar. Ve mft 
bareze kabiliyetini eksiltmemek i
çin dalma sıkı kontrol allındadır
J r 

İçki, havacılara kati surette men 
edlhnittlr. Hatıl bira bile kaUyctle 
men eıfilrnfştlr. 

Hayata dönl1t-
Alrnan hastah1nelerfnde y1ralı. 

ları eJJendlrmek lcln birçok el]en
ler tertip edilmekte; •• bu eRlence. 
lere en m~hur artfsller fftfrtk et
ınekfedlr. 

Ekseriya bashlhaneJere ıeJen 
yaralılar halsiz •e cabatış varlyel. 
fedlrler. 

Bu gibi hutalann Y1nını, basta 

ı 

J Gassorı' dan ieı cümeler ----- -- - - --nasıl eğleniyor B. . •• • 
haneye gelip de iyi olmnf klm1eter 1 r 1 n sa n n um u ne s 1 
konulmakta; ve onlorla hasblhal et. , Fınncılar, Jlatüab ağaaı tJI 
tlrilmektedir. Bu ııuretle yaralılar ll b ..ı 1 bı"r teL'ı'# 
bayat'an zevk almaAıı başlayıp m:ı- Karneci altınlan ve bunlardctn • rokfe 1erc te!Hkte 11lun .u mn- "" 
nevfyııtlan yfikselmektedir. • faydalı işler zörmek ıc;i?ı syırd:~ı Karne c ·ı >'anın en zcnı;ın ıuiamı olnn Ro!t Bug{ln, h&va.dlııertmıa &ra1ınl1'_,. lan 

Bn ı,ıerde baııtabakıcılınn da tllyilk payla.rla n:eahur olan biı fellerln bu fiyetı fazla bulma11ma rmcılann &kla gelmez bir vıc:,, ~ 
ııek bü)'fik rolleri vardır. fo~ilızdlr. Bana. dilnyanın en o.. &inirlenen Karneci raklplerinc lıklarmı bulacakluu&. Bwaa '- ~ 

Almanlar da, Amerlkalılama ot. l'IJiııal, en o,,ıto1 l ı)rt-ı en hlir ve ve k1r1ı ıtiddetll bir mUcadelc açtt. 111zlık demek blle U11r •• tııçblf.-.-..... 
du~u gibi ac;kerle d~rtleşlp ona her en ku1retli insanı kimdir di:;•e ro- Öyle ki rakipler birJe~erc.k Kar- lime ve tavaf ile ODl&l'm tc ~ 
bakımdan mak61 yol 1ılbterlp, nast. rar.santt, tereddüt ebne~n. Eser 1 er,. r.eciden şirketi •tın almafa ka- &ydınJ&tamaym. B• Da ve - ~,. 
haller verebilecek ıckllde busust, -. AtıE~ Kame~! d Ceva.t

1
' ıuı iV verd ler, yoka& ~:ıbcte ta " .. ND eıı bat lld&am eluDell. -~ \ \u 

· vtrmm. 5 er o servetı.::ı en a !T.llŞ bammUJ edemiyerek iflb edecek- ı.anmak ıctn kW katat'&k p flrlP'I"" 
)'ardım snbaylan yeUştJrmektedlr .. . . . . il •. Icrrti. 31 milyona ıı ay ıJnce br ı 
ler mı yonu, ın!n.n·ye.tin ıY :ı;ı ve L.,_ rle olmayan bir işe kan1tı. Bir f Dllf .. 

• 8 b 1 le 1 1 d deniyetin terakkisi için ha:~ D'U ... n bebinl bul --• enmedikleri 'lrltete 00 DUlyon &u vak& karpmıda -
u su ay ar, as er er n sır aşı. tS!es,.l•rni,. vermemiş oJsavclı cMn •ren .. azasıLı se up _, ftnnefe razı oldular. Karn<cl se- au ceaıan göstlntııa 6Dtlade 

dır, ona her şeyi, .ıilev! me'lelelert 

1 

· ~ . ..1--· ta'l:it • elana koydu. MUkifatan dtruiryo- n~dt 3 ınilynn !ira kttzanc:ta dun dırmak ı.ııyor ._ Tark k&D,--•-.,. 
bile en kfiA"k leferrllata kadar an. 'ttvanm tn zengın al,M&üü (/ ece!(. lu umumi müdf.tJbfenun d.tıbi ol ..,.. yanın en zcnf{i~ aC!amı oluynr~u. et-ı.ıı :armı wı g6rml\7or. Kan 
Jatırlar. · Kareci 183:5 eene.si1".de Şötlant du. Tam lO sene dcmieyolu idare- Karccinln is felsef eS: basit •e mllıetı.n bOnyeal dolurdutua 

Bu subaylar, gl>:-ftştilkleri her kaPab~'!lnrn fakir bir kul'•!.ıesin1e sinde bu mudUr!ln muavini ola· rratiktir. 1) Toplu imalat ve tesa.. Türk &d&letl. milletinde MI 
askere alt bir dosya tinzlm ederler. havata geldi. Babası yaşarraSJn rak kalfu. ntıdUn -ıtamı~. 2) Eni~., maki 1 aıçakhk taaanur edemem., 
Burada asker hakkında en mDhlm dftn rr.c-mnnn olmıy.ın bir Jra~-ıba Kn.mecl rıaraJannı dnfma bmk· na'ardan İ"tlf2de Vt ~lihııal S) Ur. 
rnalQmat mevcuttur. Askerin afJesln deric'si idi Karneci on e.yJık 1k~n •'rir bun !arla htr nevfc!tn ıirketle Hir araya torılaı:ıalı: (elimiz~cki Eaki tbU...b atuı m.,m 
den, lcllmat vaziyetinden, IJ'tClnme konU1tu ve on ~Jz ay .ııo'lra da rın hisse senetlı-.rini alarak IBk yumurta.lan bir araya koyunuz ve pek mqhurdur. HileJ9 uaı!WIS 
yo11ın, sanaU ve istidadından hah ~ Urıil!'.csre ~ladı. on yapna gel· la!'dı. Aynı zamanda onda çok yük eonra :rnt:hafua ediniz. Çünki! ta• c.anmıı.. Kaaaplan et ıtbl 
sedllfr. di~l vakit. harçlıklarını biriktire !ek tıeıe'bh~ hass2Sl mevcuttu. Ya. vuı.ta aynı ~yi ~rar'. 4) 1Tzıık gerdıgı ve !ırmcıJan lmcm 

Tek kollu bir asktr kamYon ve re-'k ticaret Y2?mP.f:ı c;alı,ıycrJu. ~ıtla.rı dU~nebildiklerlni nazari- tan \'e yukarıdan iş idaresi. ~> n;tığı rivayet edUir .. kmamDda ___ ._,_, 
yıı tramvay şoförO olmaktadır. E- Elindeki dört Şı'in kadzr pa'Ml ne yatın muhitinden dıtRn c;:ıkarıt· Daha yillusek müesseseleri gezmek tıuıbuı be}edtyest ıııertn usm 
1 ki k il ı bl bft d '-·· rr.azk~n. 0 tttebbfhılr.rde 'buıunur vc onlan örnek aJmttk 6) GünJıık det ve bau··ı.- m0•'"1• dftlııdl.,. er ayıı arı eıı m şsc r ro .1 yann sendık portakal alıp, 1."un du İngiliz k:nılı yedincf Edvard -- ....., 
memurtyet nrlllr. lan kapı kapı dolaşarak satmak i~ rarnru rnll:!.:akeresi 7) Servis ile hayli dl1zeltmlf.. 

Körlere husus! bir malcfnede ırurctile iki Şilin altmış reni ka- ••littht iken Petis":ıurg lthrlne Rel mildUTlerine az m~ş ııok tahs:sa~ Yuk&nd& d& k&ydettilta ~bl 
mi•ti Karneci V2liah~ lokomotif hi ı ı.. o K blenoıtrarı ölretJlmelrtedfr. Böyle zanmıştı. 13 y:?.Şmi!a iktn a·tesi iş " ve s~ er vermeli. ~> azanctn Kanunu en ağir ce.zayı 7&fımı 

h ta h h d k • t"k •11 U el t ·ı · k le g•zintiye davet ederek tanışmak hir lu!lllm·n etmıavev. e iliı .'l'Sİ q) "ltlerde veriyor. tn.a-"-· aı ce er r Hta a:ıe en çı ıncrı su ı :v uz 11 en nvı tercyı ter e• lrr 1 lmnı bulmn• ve ı-...... balı"n ,.._ 1 " .--..-
'- dl f 11 hl f t .... rı d -'- d' 1 • A · ....,. uıun. ...... tim ve tekniğe eben rnivet. 10) tsmımayan ve baZı zav&Uıl&rm aen s ne •er en r s eno9 .a trıı=, macera ıyan o~n men Jik krzlr ile fnmJtere kıralt bı ... n .. 
ma'klneslJe ~ah$11tala ba.,Jar. kaya yoTinnmaya mecbur oldu. te O'ez:tni~'erc1L' u.u.a- Fa•lıt llcret vermek fakat isuh;;nl JA yer eden canavarlık _ .. ....,. .... 

B6ylece lyll~en haata telı:rar ha- RR.?"ncci &lif.si ufak bir ye'kcnH Ka.rneci '27 "cll'Inda ikm gaı ma!r&fmdan tı SSlnı:f. §eklinde tecelli edUıce kanan 
-t rfl l J -' b d ·1 n -'- "!) gU d Am n·•· ••b"l " • Karnect haya.tlar.nı kenrlf k•n· .. -de ad&let teceW ediyor. ,,. ı ve m ' o ur; manevıya a ı e a. c- ~ n e e Ka ..... ı &hakUll...,onundan 200 lira kazan ~ uı .. 
art t t-=n _ __, J n- f-'-'- a"l burL ··~ "'' Jıne kazanmak 2orutı:fa b'Jlut:· Kül yutturmak bizde aadeee mıt ır. r&• e Vecuı ıır. ~ ıu.u 1 e .... ı'h Bnncfan sora demf,.,,ollar va. 

Y bil ... ·...ı _, k rt .. ı·· b 1 kt ...ı1,.1tık ,. km -'i ' J .,, nan·,ra tayrRndı ve on'Rra var b'r ata .OztıdOr. Bunu h&k'kat apya mea ı".n ~ıftP nan. " .. u ma a s..... 'il" e·.ı • tak lı vaıntan i~leten PuJlman · 
m k tt Bana Karne...ı bır p"muk f2.~rı'ka dan e·mckten zevk d•ıvnr•lı Bi.. ı•tıren vlcdanatz fmnctlara ............. --. 8 f8r ır. "1 " - knm'>~n..,..rna h~seda't' olarak 

Dl n)ll t- ~ r.ın~a -tı•·,·or kU••m• Andre naf: J-· JSlfa iş~en yrlmrşl!.nı, tf'mbflltre u.n vereceıM tek ve eıı bllyQll man, s n:-uen. ·.ı .., .... • • ıs..... • 11cıo l'ra,,"& hir desnir "irketinin 6 • 

tad "-- • "lf ,__..._r La:rrı.nıvor lu dO,mandı. Kcnd~i ok.ıman·n lil . .,. o!ablllr: Fırın •·tertnt beJedl,. a •IÇ9 ... ı n AAU"l a . &tJ ita bir his~sıni aldı. ı::u ftr· ,.- ., 
A ...-· d d r v ••••z bı'r ıokalhn zumunu hissederek batııkalannm wl'••• t,.lne aımak.. Onl&n taldf Ankara parti vilayet kon- n ...... ı e a e "'"' 5 ' lret her Zl\man iflh etmf'k teblike· .. , ....... " 
nih ti·nd" ı.: 1-"Mlk ... ..: d be :ııtifa~cs· t"in 12 milv~n tarfede mek ceza vermek tM- Mferber aye """' •'"-s" evı:• '" e sine maruzdu ve ~ırcn hic kar 'il~ 

-•i toplandı '-:.,. "nma•rr vıkn·ordu Be• haft•t rek 3000 kflt!lph:ın!! &"mı•., , ilnıt 2- muı •etkUlt, onıa- lraidırmakla ··- ... .. ., ı . . .. ' bt1'1!.kmryordu c!ifer hfsscı!arlar n - ,. 
1"A'nde 1.11..ı· "- Ka.meft1 atea,.,·tı"ğe r:tıt•rmalu \tjn 10 mil~·on, fenni .ctı yerine getlrm.f o.ac:aktrr. 

Ankara, 11 (A.A.) - Cümb•rri. 1"' au>w~... "'1 ·ı... mito:izdl fabt Karntc,i knrkmu... J '·"ks ld' Bu sur •] haftalılh bı"r ~tkteplere S r.ıil .von ve drığıitt• 1 
Yet Ha'.k Pl\rl.ili Aıılr.ua Vila"'et "u e ı . e e ~· yor, endi- etmi•-ıu. İatikba't 0 

J il' d ha artm-ır bfr ne •An ~ .JV ... I ıehrl:t tlnivt>rsitesine ( ~·(tlant) 2 
Jrongrc91 bugün Halkevinde top. t ın a "'' · u se """· rarlamaya başle.mJJtı, seviniyordu. milvon b:ıfrş"amışur. 
Janm"1tır. Kongreyi Ptrt.i Vilayet ra t··~ mUvcnillğı yarımab Bu s re.da kend·ni i~ne lıurcde tnsanlığrn banşt için ı:nl:~ttn 
idare h...., • .ı -ı..a .._-'-=- Ayaa\ı ba!}lı:dı, haftada 12 ı.ilın ahyor~u. l-iJmek İ"İn deı:ıirvo. lu kumpanvP.- L otomobili bile yoktu. 

w.,~.,. ·~ "'I .ı.o • .,....., " Andr Ka ·n· kl11.s·k mek "' fıh~y ıuJh mahkemesirıi kuran ..ıa Kadına c1a dUr,"Un de,."di, 
a,.m .. ve toplantıdR. Partı· :ı:ıilfet. e rn~ ın u. 1 

• amı'fan ,.rkın••u. Yen=. makineler '1 ~ 611 

.. • .,, t p t"'-·=n· bulunm·-asına ra""' .. ..,, Ks.rnecidir. Bunun bn ~ıı OM cak 59 y ... ında evlendi Ev 
ti'l Eııad ile Vala Nenad Tando. e '""'~ 1 

-·- & getırter~k tOrcart·fa başladı. ya- Jngill.z liraı:r tahııia e~.iştir il•'"- ..... lanh:uır bulunm··""""'. men miralay Andreııon isimli ha Vıt§ yavaş i~nl .. eniı:ıl•ttl, ıiparb· ·-r karısı meogul olurdu. Btr km 
...;,- yır sever bir Amerikalının kutı!p 

1 
::. kalannı bıı ka~ar faı:a dllşUnen cukla.n oldu ve demiryolu m 

Mf\zakereye ba•lanmac1an lmce hanAsinden istifade etmcei netice. er aldı, A: blr aman idnde "kU- çefür kralı keort•ne peıı aa pay a- rU Ue evlendi. Çünktl Kamecı 
ittifakla lmhul eı1ılen takrir Uzc. d • . k 1 t'ilk zent.":in"· otcu. 31 Y3~trvJa tnem ymrdı. En çok "~vahııtt '\eVerrti nıpalı a-'-delerdm, f•vdaıtJ 
rine kon ..... ,,.. i•t!rlk eden delt-. sin e h~·.ltl b lgı~ıni uvvet en. l•kett "lıon tn...,tereye döndü, <' DIUoG -.... .,w " d'rfvo .... u Bu kUt''phanc ufak bir ..,, ve !Junu i! ic:in Z"'rilrl tuıyar:lt At- ımletten nefret ede-rdi. 
geter parti .kunıcıJau Atatbrktin 1 

• ~ • " rarla do&.Jufu fak- etmalan -m 1 den bU.tf\L bir mtlt•fekkı'r 6 ' ~,, a JM e>kyonuırunu 70 rl-:fa trer.tni•, Patron "uğu fevkaJAde idi, 
kabrini ziyaret e-:kr~k bir çelenk ' ' e e ,,.... " • nın sis'ni daha valondan gnrchıl"· 45 İngiliz t~hrinln tı•rarz' he~-
ko'"l'Du•lar ve ırtedl CJ.-fı'n mftne- bir p2tron meycana getirdi. Bu YO't'. n:tubet'i havuınt tcncrtüıs _ ylkfek ,\ r.ele üLrettııı o v~ 
vt "hu~ndı:J tbiJn il~ e"'"ı-=-t--. kUtUphane sayesinee Karntci ze- d~blli•--'u. '"' r~hriıi ohnuş ve 1902 senesint!e ırc: ~ır zaman ameles11•io gtl 

60 ._._., klsmı parhıt:yor ~ldekl itle ,........ b~!tl..-ı in~ ı:eJik ve demır n11!es- :iılini azaltmayı c111tilnnııeaı~ 
dir Kongrenin b~ top'an. -n!.., tem•Hni knruyorclu. ıT yl\. tn~terec!e bftytlk fa.brııtalan ıı~scJıerin'n rMs"fğine tltı ~ap olun- hte bu kafadır ki, Ka.nıtci 
tmnc!a reis ve kAtiplerle er.ciım'!n §ına O'e'dic;,; zaIXU'.n teJ~rafçtlığı gezdi Bılhassa Dcrbı çelik fahri nı~§tur Ke.rn~ 1~i bir :<pnr :ıJde rocukken okkası bir ıiUn olan 

• Bir eşkiyanın nihalet b94 on !er &zala.'"I ec~Jmiş Ve idare hey-:. ~ok glizel ö;renn:ı·şti. Yine bir ksl:ınna havran kaldı Ye tekrar derdi. Hu•usi hava::.n ıla Vllsllt 'iği bir peniye 1aun2k imk1 
kişiye zararı dokunabi11r; bo harp tinin iki yrth1r ~IJ4}ma.la.rma d<ıit rlln p 0 .. ıar.ane~ od&!Ind3yd1. Amertkaya dönOnce bir ~elik fıı.b lir adva kader s:ıds '.n. hayat ~·a bulmuştur. Kamee.i bol Ucretle 
liderlerinin kAlnııta çok z:srarları ra~l\ru olmnmU1Jtur. tdaftye mUlıun bir talimat verili- dlr2.SI )'!.llt"nn!ktan bndini ala- !!Rrdı. G&terlşe ~he?ııreb·et hle mele çaJı~tıran, iııi kolayla 
ı;ar; gene de Allabtan yardım bek KongTe ~·ann milzaktrelerine yordu. Fakat tetıraf afan menıur- koyRJnadı. Bu ~ebMs hayırlı ol- Vl"f"ll'lczdi. Çt'Jiklerin·:ı b3şınıta i• bulmak irnkinını çoJaltan 
lı)orJar! Halbu ki, itleri göçleri devam edecektir. tar odada değillerdi. Karnf'ci he d11 Elindeki pa.ramndan hftlJlta bulunmağa kütilphn~es •nın tir flyaUan dti§iirtn iyi bir ·-·-•~11ııı.. 
her gun Allahtan blraı dah:t uzak. men telgrafı aldt. Halbuki bu ha "~" botçlarn da e:inni• bulunu- ki'61'•1nrle okuma "'ıt ml':lnlıırr dcdır. 
la1fllnlchr. Sabit'ien: r•'keti talim3tnamt1tre gl're CA yordu Art* ~eı:ır onun ye~iıne sulh i«:"nd• srönneğ~ ha\'n.ndı f. "Zinginliğin nn.kadde9 ~ .. O"t• 

• Ulıı}9r.ık ~·a .. y .n lı:emikleri- zayı icap ettiren bir har.ketti ve sa~!!.m ~avesf o'mııştu . IM1 lim \"t mudkin;n in-ı:Jna ycrntk • Dtmokraıainin zaferi'' •·ea 
miz, kollnnmız, ayalclarımız meaelA IDUne .alaf ohmea htac1. r.UnkU bir yabanı;-nın teJ~af al· s, Til'~inrle dllnyamn en ~nk ~elik kadar lü:nımJu otc!u~tn;ı !•ıamrıiı T\tin m~!elelerı'' adlı C4le!!'le:flll':•tııııı 
siyası cere)anlara hiç i5tlrAk etmı. Dedi: _ !!lende yofam1J4 ııtt'dld! ması btiyetle yas:ık edl'mişti. f-.ti'!ıs!J edeni o nlmu•tu. P'"rrika- Avnı 2amar-tla İI:e:ilteredelcl Libe- dll!rlincelerini ve insani dan 
yorlıır! Ve kitaplıırclıın lS~renmesey Sen ırene eskt llar.n etld palanı Jl'~kst mUeit!lt:'!e bu hsberJen c;ok Ptnı't:\ ç~lt~an amele ovısı 100 t-r l'ftl Partinin tarafteT' •r:•·cıftn:1ı ııatlnnn1 bı:lmak ve ıRmimi 
dık dlmıı~ın ne olduğuna bllenez.. Ktıcan &elem ......_._ DJftllP ht fade eıtti~inr•en Kaır:ccl:ıin hu J:fc.iJilt 45() jm11lAtbanenin ifçisf Kit:ı.be karııt f?.zla za:ıf'r vnrdt v~ l?ilve!1me& mümkUndUr. 
dik . o lhnlde neremizle dilşilnü~o- hııreketine k:a~lık (\!lU Müstakil !avT!mıt ger,ivoMn. hatt:t dr.stlan!'la ınk BTk "T'ltinvn K:ımeci 1901 etne!incte u' -·~ 
ruz, neremiz kederlenbor. neremiz tolnaf mulıl iri vRptılar. 8 ~ne 9'lnra Karr.~ ~rketini va bir d'thıt J':~'ec•k rı'-ınıam bir ,.•kil•rek hisseluini ve t•J 
leT·nh ır bllml)oruz? Yalnıı aAırı " A " I r A Art• h~tahb iki misli ~nt 24 31 lrih·on ı!nfttra ımtılıfa cık:ırrfıfı kitı>nçı oJarsk t!'e1tte.ıc.."t,. .. erıfi Pierpen Mcrgan'n. dtvrettill 
~n·r n ı n nerede olduğunu bfUyo • A B O N E 'ilin olmu~tu. B!ı ilk harekttirJ 2 2ama'1 h'c; al•et lıulamadı, Bir l!t'.n! Mıvlodan ve b"!hDMa kolalı Mmıt- man yllz milyon tn~D~ Jirut 
nmz . Ff ık hayat ile mfttefe'kktr hı 8ene !onra bir defa daha denedi LLO:ıra de ;'t"Jı:!!!'l J')ara v~ vnmı his- ş·röıı.n sak11ı .. ~ı Hn•ı.~ ev ~~len vete malik bulunuyordu 
)'at nra ıııda ne hudutımz avrılıkt O L U N U Z ve ırene kıon1i Pt>lfllıiveti rlahi11n s~ s•n,...t; olm!>lıı: fı.,.r,. ~n rnıtvnnı:ı " ... ı .. .-ı ••1> ... .., .. ~,c;. • ... :l\1 h111u•cıi J.:,. vı•; .. lt•n""'11 
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Ali.tin hayata airit pldi, 1efabet yo
lunda babaamdan Ye •mcaıından ıördü
iü tetvik ve yardım onu vakittiz fazla ıı
caklarla aanlrp birden kemale ıelmit bir 
meyYaya döndürmüttü. Alit yaqnın icaP" 
larmdan ve neılinin bilmesi, duyma11, dü
ıümneai lbmı ıelenden çok fazla tef bi· 
liyor, duyuyor, diifünüyordu. ProfelÖr 
kürıüde muhtelif müelliflerin ıöriit ve 
hareket noktalan aruındaki farklan aD'" 

latmak için mukaye1elerine devam edi• 
yordu. ilerideki sıralardan birinde oturan 
ve düzgün çizgili profili ıözüken aarıtın 
kız bir aralık mendilim çıkarmak için 
çantaımı açb ve önce küçük aynasına giz
li bir bakq atmaktan kendiıini alaıır..adı; 
cantayr kapayıp yerine koyd\!ktan ıonra 
da belki kimseye> göstermit olmamak için 
gayet ilt,iyatb bir surette, b.Jki kendisi 
de farkında olmadan iki elini arkaya dot' 
ru ıötürüp batına doladı; ince, uzun ve 
beyaz parmaklariyle saç büklümlerini dü• 
zeJ•ip kıvırmağC\ koyuldu. 

Alit dütünüyordu: ilerisi için hlçbir 
11ey söylenilemez ama bunlar fimd"J:k ol
~unlaımak ve tatlrla~mnk için kuvvetli :;ı· 
caklara ihtiyacı ol:ın ham m"yv~J::ır g:b·
dir; erlcckl rin k e ndi araların dl\ lrnnut• 
tuMan şeyleri kızların da kendi arala• 
r dl'I. konu up l<0"1l'"Machklilrını tahmin 

e • · m 'imkündiır fakat ne o!~;,. , 

Telrllla No: ı a 
reddedilmek, hakarete airamak, rezil ol
mak Ye sonunda da çaresiz bu muhitten 
çekilip ıitmek gibi acıklı ikıbetler insanı 
her zaman karıılayabilir. 

Gözü dıpnda ye eli kolay kopanlrr 
meyYalar deytirmele alrımıt oları deli• 
bnb bu balıain tiaerinde fazla durmadı; 
s:aten profeaörJn sözleri Ye derı saati de 
hi'anif, ıalonda bir kaynatma olmut ve 
içeridekilerden bazıları dıtanya çılanağa, 
dıtarıdakilerden bir kıımı içeriye girmeoo 
je baılamııtı; Alit de yerinden kalkarak 
ıalonun kapıama doğru yürüılü; içeride 
bıraktığı ıarıtın. kumral, siyah ve parlak 
ıaç dalıalarından mürekkep meçhul üJ· 
kenin belli beliniz :.ıevklerini bir daha 
aklına getirmedi. 

Aradıkfanndan hiçbirine koridorlar
da dolaıanlar araımda rast gelemeyince 
dönüp çaresiz batka bir derse girdi; öğ
leye doğru da f e.külteden çıkıp üniversite 
talebesinin yemek yemek için toplandık· 
l..ırı civar lokantalardan birin~ gitti. 

lstanbulda Beyazıt mevdanınd'\n 
~ünde birkaç defa geçenler, r,ü.:ılük ha• 
:ıatın ge'"irdiği da!gınhk e alı kanlık i· 
ç~nde ilim, sanat tarih ve eüzellikle çer 
çevelen"3ltf bir topra ~ ı çiğned.klerinin 
belki de farkında değild'r?'"'r. Ati~ Ot .. 
manh impuatorluğu za~ nında hnbıye 
nazırhb olan binanın cİ\ ınd'\ varıl .. ı 

kırmızı çizsili bi.ki pantalonlarından sar 
kan ıırmalı kayıtların parıldadığını ve 
kılıç takırtılan dolaıtığını duymuıtu; bü
yük caminin avluıuna giren mermer ke
merli yüksek kapılarda da ak sakallı mü· 
minlerin ıadırvana yaklaımak ve abdest 
almak için kollarını ııvadıkları görülilr
müı; cümhuriyet Türkiyeıinde ~se eıki 
harbiye nazırlığı binuı üniversite, kCS.e 
'batmdaki eaki daire· askeri hekim melde· 
bidir; bir yanda gözü oktayan basık ve 
yayvan kuhbelMiyle ince bir sanat eseri 
halinde yayılan ve uzanan medreae tehir 
inkılap müzesidir; bir yanda da geçmi• 
ve gelecek asırlara bütün kuvvt"ti, debde
besi, müstesna güzelliği ve hakimiyeti ite 
yukarıdan bakm.ı.k üzere yükselen büyük 
mimari abidesi! 

Aliş bu meydandan her gec9 .. ikce ta· 
rih bağlarmın yeni bqtan kuvvetlenip 
t eyecan haline geldiiini hisseder, büyiik 
iı.~:denin etrafmdaki ağaçların ve çardak
ların altma sığınmıt pitoresk manzaralı 
ııra kahveJ.erde oturmak•an ve bunların 
vam'--asmdaki küçiik lokantada yemek 
yeme'· ~n hus•ısi bir zevk alır. Üniversitf' 
!Jencli w' n in bu kahveleri ve bu lokanta
yı s~çmesinde elbette fakülte!ere olan ya• 
;c nh~ın tesiri vudır; fakat onlar bura!,.. 
ra gelip gitmeğt" baıladıktan sonra asırlık 
\ • ş duvarlar, minare dibin dek• boslu;;a 

aıralanmıf kahvehane maaatarı, altında 
oturulan ağaç dallan ve her gün ıençlet• 
mit ve yemlefmif ıörünmek ıçin fayduıs 
ve lüzumsuz biı gayret sarfedip alacalı 
bulacalı renklert- giren küçük lokanta 
bambaıka bir m~hiyet almııtır; görc:n bir 
gözle bir zamandır bu mua1ann, duvar' 
ların, aiaçlann ve i,lenwlerın ayn •111 
elini kolunu sall•yarak, katını gözünü or 
natarak, aizını telif, heyecan V8 asabi
yetle açarak münakatalara girmek için 
hazırlandığını farkeder; üniven•te ıenç
liği buralara de,•ama b!şladı ha)hyab o 
mücenet, uzun, çok defa het1r.fsLr, bazaa 
yüksek hayaller ve idealler ~şinde, fa• 
kat daima tatlı olan münak:ıta. on ıekiz 
ve yirmi bet yıı.11 aruındaki insanlanll 
en ıP.vimli işi ve ıporu iddialı münakafa 
sanki etrafa sİr:\yet etmiş ve bii.tUn ba 
cansız maddelere ruh ve hareke\ Ter 
mittir. 

Alit lokantadan içeriye ıinnce dol
ru dar ve dolambaçlı meıdivenlMi tırma• 
narak üıt kata çıktı; ataiJya ba:zan mr 
murlar, esnaf, seyyahlar ve başks yaban
cılar da geld=ği halele yukariki salon he
men hemen yalnız talebe tarafıntlan haf' 
tan bata doldurulur ve hele k11 tlllebe 
mutlaka vukarıva çıkıp oturur ~hı. 

(Devamı var• 



renı ~serıer 
'= 
lkinc· dUnya harbi 

lşçı çocukları ıçın barındırına odaları ve içyiizii İ1 kolrn!larda okuyan işçi çocukınrı. n1t ka.droı.ıu 350 talebedir. ası 
l'uan: Wchard Lewinsou 
'rercııme eden: S. Ergiın 

~eon zaman•ın en faydalı l rclL 
btı •., tereddütsüz .söyleneb U.r k.1, 

'ttb lLdla. çıkan b:r Ameı-ikan ki
r lJUn Tilrkçesldlı. Eserin aslı 
tı?~ Yıl Nevyorkta neşredilml~
t V'f.ı bugUnkU harbın mahiyetini 
:: kıymetle de seyı-ın1 ıayınd" 
~ dnntzca en çolt f,.:abet gös. 
'\aıt•IUr. MUterc\ıııın dedlğl "'ıb! 
4t ert nazariyeleri ve ht'td•seier. 
,._lierruata sapmadan keskin hııt
~le Ve can .sıkm yacak bır a. 
it taevıro mu,.affaK olan, bu 
~tr bu harbin muammasını çöz. 
ltt ktedJr ve :ınllıver, yahut mUt· 
~Ut, hangisi galt"be çalarsa çal_ 
~0rtada gemi azrya alanın bir 
l:ıı Yl lıAkimlyett olduğu hakika · 

1 &özıer önUne sermektedır. 
~arrh c göre harbin üçtinclı 
l\ıı ELsıru Amerikanın muazzarrı 
'ii ayt feJki:Yetln n tezahUı U teş. 
ıt ecıer, bu faikiyct tahakkuk 
~ U~ı halde de onu kend sııfındn 
t ha . ~ kıınlyet eld etme sava~• 
~üncu bir ıs:ı.fhıı 010.caktır. 
~ tab Siyası hA.d ı:cıen eyi taklb 

' bir aalft.hiyetin ka.Jemiylc d!. 
hlıtı e geçtiği ic;!n asıının k:ymett 
l&;ı de de muhafaza olunmuştur 
)\tı ııaytayn varan btr cildin fi. 

~ 1 liradır ve .ııer kitabcıda 
' l!ıaktadır. Eseri okuyuculan. 
ltı~ harareti~ tM•slye ederken, 
~r 1k1 sayıasını naıdedlyoruz. 

il. İRLEŞlJi A~IBCİKA 
b<\.rtşısıNDA ALMANYA 
ltıalzemesinln ımft.li ve kulla. 

llıt 1 tç,n mut.:.nka bam mad
l:t>aç olduğunı. söylemeğe bl. 

Yoktur. Fakat ham madde, 
a llnsurıa.rd8.1l valnız bir tane

~eku~r. teknik- tesisat ve L5ç!. 
~' tıla.ddeden daha az ıuzumıu 
~ llarb zam.anında ziraat 

etlerine karşı aanayi memll!~ 
~ büyük bir üstünlük veren 

teknik tesıaattJt. Bu mesele 
~l halledilemez. KAfl dere. 
ıı tBi olmıyan bir mem}eket. 

~.it <>lan bam nıaddey~ sahip ol
t t' teaıihat sanay11nt kUrınağa 
1 ~letm.eğe muvaffak olamaz. 

:: kıtaBinm d.ğ'er memleket. 
~ 'tıı.ı."r§ı .Almanyamn kozlarındac 
~ idi. Almanya müstahsil oı. 

l:inde tesiaatçı bir memlc 
(. ~~ ~ tekniaiyenlerı ve mü: 
' 0~f'i ınU§terilerlnin pek mute. 

,la.rı. taıeblerine intibak edebil. 
' ~kındtrlar. Blnnetice, evvel. 
1' t ic;ln i§leml§ 01an Alman 

harb J!lanayıfne çevrilme
bl tü ~ ve başka yerlerden da.. 
~ ı~lUltJe yapilabilm~tir. 

ftt • i§çi olmazsa en iyi tek. 
~Un hiçbir ~ydas1 yoktur. 

tı aı rb ıl!tlbsalA.tmm en mUhin:.ı 
, i§Ç1 meseleat olduğundan hiç 

4~lıııeınelldir. A}manyada. barb 
t1a n 1933 senel!indenberi 6 

· l{ ll ta.ııa i§Bizt' 1!.i temin et. 
f ~be tekaddUm eden son se
~•le .da bu i§çi sayısının yal
trı bıri orduda ve nevama as. 

• ~1Yettekl teşk1l~tta. kullanıl_ 
1• ııı:zıerın ç?k tıUyl\k bir kıs-

t ııanayllnde yer bulmuş. 

'r~bin bıı.şlangıcmda Alman. 
ta~ !pız kalmadıktan başka, 
llıtı lnlere göre en az soq,, bin 
1lı Ya~ vardı. Harb ·anayilnltı 
U;vaı;ıan tarladan sanayi 

el'!ne doğru gjttlkı;e artan bir 
'tl 'tlt -e tatmin edildiyse de bu, 

1 
ltt, tııçt azlığı me11eles nin 

b r btr haı ~a.rt>ı-1 değildi. 
l'llaıatnu pek an! bir surette 
01ınamak için, Almanya 

: ak,lne olaral<, harbin ba:;. 
t a lleferberllğl aııgaıi haadc 
'ttlrdj, Fakat yavaş yava~ 

ltlıiı-ı sUa.b. aıtma ~ğtrmağa 
,
1 

atdr. Zapted!len toprakların 
11 !1Ma tutulması, ytldırnıı 
llt tasındaki sUkQnet devrele
t ıtt;:edı dalına arta<'ak ~ayıda 
)a, ın gösterir. Rue harbi lç,n 
b P'ransaya karşı yaptığı 

\ arbinde olduğundan çok da. 
ltlcııvveı kullanmak mecburi.. 

tı aıını§tır. 
"1;ı 'h.!Ja eila.h aıt~ndaki Mker 1 

'-Uııae.ı '1 milyondur \•e sınat ve 1 

. a aı bu askerlerden mıı.h. 
~l unıann yerine kısmen iki 
~ Yotı harb f>S rl ve işgal al

~~ ~ler amelesi lko.me edllnılş. 
ltırı retı~ 1941 yazında hnsat 

.ı\lınanvaya ı.ııoo.ooo Po. 
.....____-----~--~~--~~ 

"'it 1-r d' h • ~ .. ın ııtana ~a sı 
~essil tayin etti 

!\1 dv~,1% (A.A,) - Reis Rl:r: 
a ~a devlet sekreterliği ve ıı 

'>fl'tt,b lıirt~ Amerikanın İtal. 
~lıı11 •lgtu~l yapan v:ıyam Fi. 
~ aa Uın hüknmetı nezdlne şah. 

11 oıarnk tayın etmiştir. 

lonyalı kadın ve erkekle Tuna mew. n: annelerinin babalarının iqten •ın l ın umumi l<adrosu 350 talebedir. 
leketleri ha.Hu getirlldi. L!kın çoğu n.elerıne kadar muhafaza etmek v.. Burada çocuklar ~abalı saat 8 den 
c.eb.rle kullanılan bu yabancı işçilik, 1 ookakttt oynamalarının önüne geçnı<'k akşım, saat 5.30 a kRdar kalab,ıecek yeni bir tutum h:ıftasına g;r. ,·etile da~ teııelerinc Jrndilt" fı~kıl'· 
ne .ke.ıruyet, ne de keyfiyet ıtibariyle tlzere Maar f mUdürlUğU barındırma le ıdir. Odalarda öğretmenlere vazif" dik. füıd~·olat, gazeteler, tılır. Sağlık ve nufıız ua tıolluklR 
willı ışçlerin yerini tutmamaktadır. odaları açmağa karar vcrmı~tir. ' n}"'llışt!r, Talebeyi burada terbiye. Halke\ leıi dn ar 'e ruel d:uı ilan• hirlikte :nt:ır. Para, im'kilnlurı ço. 
Zlruatte lwJaylıkla kuUanılabllmesı- Şehrln nnıhtelif semtlerınde <!Un \il ve pcdag2j1k usullerle meşgul ede! ları, heıHi bununla. dolu... Ilır ~alclığı içiıı, sahiıılerine ha.'itah'k· 
no.: :ı:aulmbll. ı:;anayide ancuk pek klı. den ı[ibal'en 7 barındırma odası açıı., ~ klcrdir memlekette \'e biıtün \a..,ıh\larıa hır \e ha-,talıl,ları doguran ~e)l~r-
çUk mikyasta kullanııabillr. mıştıı-. Barındırma od !arının umu. bir noktaya ~euiJiş.i, o no~ta>:ı le uğrn":•Jl )cnmek J.un·etini \l' 

lşçı buhraru muha&amatın uzama.. o De\'leti'e ve millı.:tr.e bii) uı;.. lıir ô· 
1 
ir. 

Si ve geııi~lemesiyle tlevaın etmekle, Baro . ııem Yerildi!i;ini ı;!'ÖSie:rir. 'riir1'l nu derc<'e:re 'arıımk hu merte 
gıttıkçe artmakta ve geçen harbde yede "'futwn". i~te lıoyle ~eni:;; lıe~·e ~ iiJ,,eJıııek içlıı 3·n)nız kıt 
olduğu gibı yeniden harb ekonomısi. Bu v l edan- dalı;alı \ e ki\ ral. hareketlı bir o-

7anm:ık yetmez. Elimize geceni 
niıı J:ıassas noktası haline gelmekte- • t• )aydır. · harcadıktan sonra, istediğimi.r. 
d r. İ.stihsal vetiresinden mılyoıılar. iÇ 1 a k lliUi hatlne :'\lerkez bankalan, kaclar kazanalım. Hiç bir netİcf!~c 
ca inı;anı U.lE.klaştıl'arak arni zaman. s lZ l z ve \'e hiilifımetin .k.:ı··alarııulaki, Jlllll\· ,·araınavız. J\azancln tutaın d ~le 
dı.. e1;1kjsi kadar veyıı daha. fazla ıs R • ların tutariyle öl~iilt'mez. Ao;ıl \'ermelidir ._i ~ ııkawln .. aydığım 
ti~de bulunmak ın:umkün değildir~ 

1

. 0İSİİQ~ 8 gene Mıekı· a, çak/ık. fzr mim Jıazine, milletin kesesidir. Jn;\ılatar d"~ar. 
li azla asker seferber etnıek, az iti ı. Han~ ,·atan toılrak)arı ü~tüt1d1? Milli hayabmızda clduğq "'ibı, 

malzeme ıstihsaı etmek: ta:zla m.alze- H"k t 'ld" Fırıncılar una kül kö~l?- zen:;-in, ç.itrtc:i zen~in, e naf ferdi y:ı ... a~'l-;oımnda da ":Cutunı' 
n~e istihsal et~ekse, az askere sah p 1 me seçı 1 1 zengm, orada biıtün seı be~t meslek un ~ok l'inemli bir 'n1.ifesi vardır. 
o.mali demektır. l~te. Almanyanın ı... katıyorlarmış ~ahibi, memurlar, işçiler , e ordu İnsan anralc nıuayyırn bir znman 
liJsınden birısini seçuıek mecburiye. Baıo umumı heyet) dıin öğleden .Belediye lktisat mUdürlüğU baz eı'kanı dn zengin olur. Oradn i-. ı::ılı ır. Tıpkı fabrikalnrımrz<la. .kuı. 
l ıııdl:l kaldığı çet,in şıklar bunlardır, ~oıı1·a Eminönü halkevınd.ı topla.o _ 1 fuınıarm ekmeklik hamurlar& kU! değerli ,·azife la\'Dletlidir du~nmuz makineler <tib: l\Iahi.neyı 

Bu mesele, iki haı·b ~enesiıı.dtın son. mıştır. karı§tttdıklarını haber aıml§tlr. Fı. Halkın Jıer !oo;nifındıı · görüleıı isletirken ona bir ~·ıniaf'tsyin ~· 
ra h&.ltı. b,rkaç yüzbin Jşsizi bulunan Toplantıda ikiyllze yakın Aza bu. rmcılar, bu suretle mesela bir kilo bolluk, yurdu her halrnndıtn ~·bk- <ter. karımızdan amortismana biı 
lı.gıltere için daha az ııezıık~t arze. JWlmuş, evvela. idare heyetlnln ı'l.'po. killo muk::ı.bil bir ldlo un aıtınp sat_ seltir. Yollar ı;:oğnlır. Rayla; cfö. pay nyınru., Şu halde, ı.olunmz ka. 
uc.ı. SilQ.h}ıı.nmağa t..'l~ladığı anda 9 rtt okunmuştur. Rapor, bazı mtinaka. maktadırlar. İktisat mUdürlUğU koıı ~enir, kömür dumanı ,.e :-;<'ak jo;. nadımu iı:.i'n de böyle bir miat ve 
r.ıilyun ve 1941 yazında da o milyon şalar .sonunda aynen kabul edilmiş trollere ba"l~mıştır. Halkın, şüphe tim kokulan her tarafa yayılır. hö~·le bir pay ayttrnak laı,ım ~el-
ı~si.z. sahlp bulunmlll olan Amerika. ve yeni reis ile idare heyeli ıntiha. Ettiğ1 fırını, en yakın polis me.rke- Bunlar nrttık<>R, toprağın de~eri nıez mi! F.ğer kaıanılri:rmın 'Son 
c.r. ise böyle bir mesele yoktur, 1ktı. r.ına geçilmiştir. Nellcede baro reis. zine haber verıncsj istenmektedir. yükselir. Tabiata Tıi'ıJ•:m oln-:; La~ meteliğine '-adar f>-.:ırcar~k, ~a. 
seı.di buh.ro.nın artığı olan işstzıer on liCiJıe gene Mekki Hikmet Gclenbeğ Va.kıt: Belediye .Lktl.sat mUdUrlü- !ar. Zanaat ilerler. Sular, bn~ bo.., hşamıyıır:ığmırr. dinler ~cTinrc, 1ıa 
yıl ağır bır yük te§kıl etmişlerdir. .seçilmiştir. Ycnı idare hcyetı azalan ğtintin vıı.zücsinde gösterdiği .hassa. akma7.. Siiriilmemi'-. tarla, i!oolen· 1imi7. De olur• 
B:.ıgünse yUksek değerde bit• ihtiyat da şunlardır: sıyeti şükranla. kaydedilmeğe değcı memi~ onnan, ~•ilrnemis hahrc Bu gün, ''Tot:m" a yı}da anesl; 
ordusunun \tades!dir!er. Fanık1 Dereli, Ha;;;ıı.n !l'ehml, Nüz kalmaz, Dağların l•ag~ ır1arı delı'. lıir '1nftalık znınan '"e-ri_vonıı:. Fa-

B:rıeşik Amerik1:1, filhakıka, hudut 
suz bir harb malzemesi im&la.tı hu 
s~ sun da dUnyad.a bUtün şartları net: 
s!ndı.: b.r araya topla.mı~ yegiı.ne 

memlekettir. liaın n,addelerin çoğu. 
na b~at memleketin içinde sahip 
qulunmaktadır, eksiklerini geUrtebıı.. 
ıvck imkAnma ma.llklir. Sınat tesfsa. 
tı ve istihss.l ka blliyet,i de Almanya. 
n•nklne pek faiktir. Malzeme imalL 
tını artırmakla beraber ayni zaman. 
da. icabında mi}yonlarca insanı •ilah 
altına çağ'ırabileceği bir ışçi ihtiyacı 
vardır. 

Amerikan sanayii, bu vasıtaları 

lı'.uilanmak hususunda uzuıı tel'eddüt 
ler geçirmiştir, çünkü ~ktlaad! buh: 
rıındanberi başl:ıe& endi§eaı fazla il. 
tlh.salden ea.kınma.ktı. Halbuki harb
dc en bUyük tehlike istihsal azlığı_ 

dıı, Amerikanın bu tehlikeyi idrak 
etmfflinden ve bütün iktleadl kuv~ 

'\'etlerjni Almanya. aleyhindeki mUcıı... 
dl'lc uğrunda. aeferber etmesinden iti. 
baren harb yeni bir safhaya glrm&k. 
tedir. 

buluyonız. Ve şuna da inanıyoruz · ı 
bet Erk Ye Asım Sorgıın•dur. lı.'i halkın sıhhati ile bu derece na. ' nir. Toprajiın altı fcthedılir. l'er- .at bunu hir "re-nn'' bir timsal 

ı 
yii7.h zenginliifüıe :,rernltı ser~et- lıilrneli ve Jıııyatnnızda. tutumu, 

ı mussuz ve vicdansızca oynayan fi. 1 . l 1 haftahk lıir h!ld~ .. ~· d .. ;;1·ı h"'-Basm arkadaslarma nncııar. elbette kanunun pençesine erı •atı ır. • , .. ,..w, .. "' , u • Ko··vler "İll<ıır" t p y nrk tün ömriimib\in bir !ıanunıı ol"-k 
teslim ed leceklerdlr. • " 11an e e e -. ar. • ... " 

Çi. ki" 1 k d w t:ınımayılız. 
Türk Ba.t>ın birliği 15t.ıınbul nırn. ın ı on arı ~1· ur a otunnıı~ 

tıtka.sı relsUğlnden: mahkum eden ~u zoru, motör kuv Hakkı Siiha Ge%gin 
İstanbul Ba.sı.n kurumunun eski u. 74 yaşında Manto yandı =========================~~~~ 

y(;:lerınden muharı;r Haydar Rifat Yeniköyde, Öıur H11.y;·:ı.:n '°' Ithalat malları hakkında v ı · • A k 
Yorulme.z'm aramızdan el>cdl olarak kağrnda 12 numarada oturan bir toplantı a rm 'Z n arada f'? 
ayrıldığı teessürle öğrenilmiştir. Manto adında 74 yaşında birisi 

gnı ... b ka k t ::'>Iuhtelif m:rnta'ka ticaret mü- •• d 
Türk irfanma en: yıJdır kalemly}e gece ıınan 1 a~ .. ~ rra ra ya - aon Ü 

n elli tab'dan fazla eS<!r vererek hjz. m1ş, sıçrayan lbir ilo.vıkmı yorgam dür]ı;-ri ş~hıimizde !bir toplanu ya. 
met eden merhumun cenazesi yarınki tutuşturmuştur. Manto komşular pacaklardrr. Toplantı bu ayın 16 D l . 1 

t
. · 'k d h ı·r ı sında yapılacaktır. T(}plantrlara u ve yetım ere bayramda•.·ı 

-(bugünkü) paza.r gUnU ög'leyin NI. Ye ı§ınc.eye a ar nıu te ı yer e-pntasında lnayet a.partnna.nmdar. rinden yanmış, baygın bir halde Ticaret ofisi umum müdül'ii de önce şeker dağıtılacaktır 
B , ~ı ı ast 1 · k Irlrr ı i'-'tirak edecektir. İthalat mallan- Ankara.ya ...:d ali bel ko.ldrrılacak ve Teşvikiye camisinde e_,o~ u l a tanesınc n ı - " . -'>• en v ve ediyC' 

namazı kılındıktan sonra Beşlktaıı is. mıştır. Din sür'atle getirilmesi ve dağıl- reısi Doktor Lüıtfi Kırdar dün ~'.l 
l{eleslnden vapurla. Rumeıı hlaarm. ~ ması bu toplanttlarda görüşüle balı ~eluimize dönmüştür, Vali 
(\ski a1le makberesjne nakil ve def. Ahın fiyatı cektir. kendislle görli%en bir muharriri 
noıunacaktı:r. Meslek arkadaşlarımı- Dün bir Reşadiye altınmın fi· --o-- mize, İstanbula ait lba~ i:ı lC>l"İ 
mn cenaze töreninde bulunmaları rJ- yntr 30 lira, külçe altının bir Bazı gıda maddelerinin etrafında alilkadia.rlarla görfü~~ek 
ca olunur. gııaro fiyatı ise 410 kuruştu. fiyatları ilzere Ankara.ya gittiğini ve ır.ü 

Veda Busesi 
Mary Mcu·tin - Connie Roswel - Don Amech'in 

yanıth'ldarı Llnı.!'1 .. İlıt)~aıu ... Ve ze,·l;: filmi 

Aııadolunun muhtelif istihs:?l Pet neticelerle döndüğünü söyle.o 
ıni~tir. • 

m1ntakalarında11 go-elen haber]cr-
J en bazı: toprak mahsullerinin Valinin muharrir.im.ize v~rdığ 
fiyatlarında düııüklük başladığı izahattan anlaf;!Jdığına göre ibc
anlaşdmı.ştrr. Patates yC"rlne göre ledfye varidatını arttmliak Uz.ere 
toptan 12·23 kuruş arasındadır. yeni kanun projeleri lıazırlan
lri taneli Selanik fasulyesi deni maktadrr. Bu kanun projele:ı-i bal 
len fasulyder 60 kuruştan, iyi ram erl:e.s,i çıkacaktır. MUtli!tait 
nohutlar 55·58 kuruştan satılmak- dul ve yetimlere bay.l':'mdan önce 

~ tadn·. Yeşil mercimek en iyi cin- şeker daihtılacaktrr. Et sarfiyatı
Si 83 kuruştur. İkinci kaliteler 15- nrn a~ltılması i~in &atışın muas 
20 kuruş a§iağryadrr. yen giinleıde yapılması, k5miir ta 

Bugün L A L E 'nin gösterdiği ~~ 
Neıt'e ve l\liizik fırtınasıdır ... 

İlk .satha, aanayi memleketleriyl~ 
zıraat memleketlerı arasında denk 
olmıyan BilWarıa yapılan bir müca
dele vasfını haizdi (Polonya 1"e Fran 
aaya ka~ı Almanya; ttalyaya kartı 
lngiltere bu durumda idiler)'. İkinci 
tafha Avrupanm bUyük sanayi m.em. 
leketlerinin çarpı§maaıdir (bir taraf. 
tan Almanya ve 1ngilterenln, da.ha 
ııı>nra Rueya.nm karşı~a§muı). UçO.n 
cU ~afha Birleşik Amerikanm muaz. 
z:ı.m smal faikiyetinln tezahUrll şek. 

l'.nde cereyan edecektir. ı lil•aıa•R•~IA;:s~,.,:.;~""'NJ:mB••••m•••••••••••lfll 

VAK l T' A 
ABONE 

OLUNUZ 

s~rrufunu temin etmek 'Üzere eltk 
trik sa:rfiyattnr tahdit hakkındaki 
hazrrlrkb.r da ilerlemck1 edir Bun. 
lara ait koordinasvon ka~rlaıı 
bavramdan sonra rıe~ilccektiır.. 

Göı·üyor:mn ı,i lıcn de öyle 
ynptım. 

- Anlaşıldı. talimat hakkmd.ı 
hir şey '>Ormayııcaihm. Fakat ner<' 
~l' gilli 0•iıııiıi sorahilir miyim? 

- Tahmin ettiğim gihi Gluı;es
ter yolunu takip edeceğiz. Sonra 
Batu gideceğiz. Bala tirenle gilımc . 
mizc musaade Yar. 

Hey sevindi: 
- Çok şükür! Yoksıt bir adım 

bile Yiirii)·ecek halim kalmamıştı. 

Ak5amın yedisintie iki serseri 
Bat istnsyonunda tırenin ücüncii 
rne\·kiinrlcn ineli. Rey hafifce to -
pallıyorrlu, hemen otada (tralardan 
birine olurdu. Gar boşalıyordu. Re\ 
rnh:ıl )'nlnldarınn knvuşaral< olan 
bu bahtiyar ad:ımlar:ı ıopl:ı ile bak 
tı. 

Lev )Ol arkadaşının yanına ~·ak 
l:ıştı: 

- Burada herkesin önünde dur 
mayalım. dı>di. Boyumuzu mu ı:tö,. 
1erect'ğiz. Köyde yatacak bir :rt'r 
buluruz elbet. 

Rey Bcnnel yalvardı: 

- Tii r rhıkilrn auraltrn, ne olur'' 
Bacaklarun uyıısnıu·>o arlıııı :ı1:ırak 
hnlim yok. 

Yolcular arasında Ridin'(len ge • 
len Loııılı't\ yolcuları yardı, hu ~c

heple istasvon knl::ıbalıklnşmışh· . 
lky yolcular ıır:ısıntla tt7.un boyhı. 

zavif lıir elinde bil~ ük ve ağır ol
dıı~u belli olan bir ku1u. öteki elin 
dr. de lıir bavul tıışıy(ln :,;ıışlı biri. 
ni ıtörrlü. 

Bu babası idil 
Con Rennel sıra-.·a oturmuş ,.la:ı 

iki serserinin öniinden, onlara 'dik
knt etmeden ve hunlardan birinin 
kendi o~ln cldıığıımm far\ına b;ı,, 

vnm1:ırlnn geçip gitti. 
~ • pı. 

Eıie:si sabah Con Jlenuet tar,µ. 

Nakleden: M. KARDEŞ 
sını ve sinema makinesini aJıı=ak 
kırlara doğru yola çıktı. Uzun bir 
yürüyüşten sonra bir koruluğa gc.
di. Tiren de gelirken burasının g 1-

yet tenha olması b:ı',,.ımından tabii 
halde yaşayan hayv:ınlnrı bol bir. 
Yer olarak ıarif etmişlerdi. Filha~i 
ka öyle olduğunu da az c:onra :ı:ılıı 
dı. Henüz gelmişti ki, bir Gelincik 
tarafından koYalanan hir lavşnn gör 
dü. Başının ü~tiinde hır atmıı<'a do 
!aşıyordu. Biraz sonra ise billı:ıss:ı 
aradığını buldu: Topı :ık altında Jı:r 
porsuk yuvasının mf'thali •.• 

Film makinesini hazırlavarak 
bir <;ah arkasına gi1Jrndi. P~r~uk 
çok korkak bir hay\ :ın olduğu için 
onu ürkütmemek liizımrh. Ru !\C'bc;> 
Je m:ık•ııeyi yın·ay::ı pek )'nklrı5tu·
mndı. 

Benııet daha emin iş ı:ıörebilmek 
için otomatik bir m:ılline lmllanm:ı'k 
1'a idi. Bıı mrıkinenin dekliln<ıör ko
donunu uz:ıtarak yüz nıelre kadar 
öteye gidip bir çalılı1. arbsında r;ı 

hatça yerlcşli. C:eke'iııi ~·ıkarıp J,al
laYarak ~·aslık lı:ılinc getirerek n 
T.andı. Elinde '<ineın'l ınaldne<;İnin 

rTeklfııı5iir rııı:ırı olrl•ı.:111 lı:ılcll' lıl'k 

lemei!e basladı. 
H:ı~""an ortaya çıkınca makin<'· 

yi işleterek filmini çekmek iizcr.'. 
böyle dak.ik:ılarca bckTcrli. IT:tv:ı ol 
dttkça -;ır:ıkh. Con Bcnnct Ynkil ~" 
çirmck için tatlı h!ilyal:ır:ı daldı 

Fa"kal u~•lm gittikçe bac;tırıYorıhı .. 
Oray;1 gelrliklen y:ırıın saat k:ıcl:lr 

"-Onra uyl;:uya l'lııldı. 

Riiyııc;ınrla fallı hül~ ::ılnrmıı •1" 
vam etli. Halııtla ka,·nşıırn~, emil' 
v.e Jl\l,lntaz:ım l>ir koznnc onu c:.ıkın-

h jçindc yaşamaktan kurtannı:;.t ı.. 

U~kmu urosında konuşmalar işitiı 
gibi oldu, sonra paUayı)ia benzer 
hir "C~ işitti. Gerindi ve avucım
<iıın bırakmadığı deklanşör puarını 

gayri ira<ii bir !ıorekctle sıktı, ma 
kineyi harekete .ı:etirrli. 

:(.,,. ·~ 

O sabnh iki serseri yorğun arğın 
La\'estok körilne gelmişlerdi. Uzun 
boylıı"u "Kızıl Aslım., me~ hanesi -
ııin öniinde dıırdıı. Sonra ıırkarlas•

n:ı: 

- Haydi gel. dedi: • 
i\feylrnneve ı:tirmek Rev Rpnnelin 

ennımı minnetti. F:ı!,:ıt meyhaneci 
on form volunu 'ke"li: 

- ~e istiyors1ınuz~ 
- İçecek bir şey. 
-'Rurııcla p:ırıısız içki •eı-ilme1 1 

Lev 'Rradi :knYaay:ı çıınak açan 
Dlr taYıı-1,, mnkahclc etti: 

- Sana içkiyi pnra:m: islediğ'
nıizi sfiyle'\en kim? Bizim parnmm 
beğenmiyor musun 'l 

'.\fe~ lrnnecı pişkiıırli: 

- Para olduktan sonra ned~ ı 
heğenmeveccloııişim ! Yalnız ıı<'ıı
ıı u gört>li ın ! 

T.e,· Brndi bir avııç ~iiıııiiş paın 
~öslerrli ve nıc•' lınneri !,npıılrın çn 
kildi: 

Gelin hakalmı. Ama burarlı 
rok Jrnlmak yok h;:ı .. Bir 1'ııç k:ıdcl 
içtiklcn sonra nmlrnYı çekcrsiniz 
:-\e i~ecel\siniz? 

Lcv Bradi iki v'ski i~tcr1i 
mel haMci der ha] ıtPlirdi. T.ev: 

- Al bakalım iı:, dedi. ) orğııı• 
lııit:ı ivi gelir. 

Rev viskisini bir hnmlPdP ;('!i 

l.cv yanış bir ~esle tonuştu: 
- Ben bu işten l:.ktım, eve dön 

ıııe/li öyle istiyorum Jd, soıma. Bu 
ı jler senin gibi bekfu farın harcı .. 
iliz e,·Ji adamlar, karımızdan a)Tıl. 
rnağa pek razı olıımıyonıı, 

Rey Benııcl lıiiyiik bir aH\ka İl 

hıır etmeden ııoı-du: 
- Siz e,·li mio;iniz~ BilmiYo 

runı. 

Lev Bradi alay elti: 
- Senin bihncdiğin o kadar 

t'ok şey var ki! .. EYPI, evliyim lo
bi!, ~ana bunu lıir <!t•f:ı sö,ledilcr. 
fakat sen o katlar hırlrıl;:ısın ld, i
nanm:ıdın ! ... 

Rey nenııet ağzı lırı~Tcllen ılir 
kanş açık ın11hatabının y[lzünc 'ı:ık 
tı. kekeledi: · 

- Ne diyorsıınuz? Yoks:ı ftoı do. 
nuıı "ii~·ledi!!i clo!:(rıı ınu'! 

- Evet. 
- Lola sizin k:ırınız mı'l 
- Evet dedim ~·-ı! Simdiye ka. 

dar kac korası olrlu~unu bilmiyo -
rum ama şimdiki knrrı<>ı henim. 

Rey mırıldan eh: 
- Aman yarabbi! 
Le\• Brııdi alaycı hir l:n ıı·l:ı; 
- N<' ohıvor~ıırı. rlrrli. T.::nrım 

kl1r \'nplı#ın için saııa bir sev ~öv 
leYen vıır nıı'! Loliinın, ~enin gihi 
çorııl\l:ır arac;ı n<ln in oh.ı, lw "cııi!
mcsi benim lıo,uma f:İder! 

RM· mırıld:ındı: 
- Lorn hırınız hıı'? 
Daha yilksck ~esle irnve elli: 
- O da "Kurlıağolnr,. don mı? 
- .Neden olm:ıyııc:ıkmıs? Hem 

v:n-n<,; konu<:. ıııcyh:ınt"ri bi:r.i rlinli
Yor. Evet. J.oli\ rtrı "Ktırhrığalar., 

rlnn .. O da. hen <le rr ocera adomla
r1yı:r., tıpkı senin gibi.. Esasen !.o
lanın bizim ızihi ser crilere 1aafı 
•ar<lır. sen de bir il;i h1rsı7.lık ve 
cfol:ınrlırıcılıK yııparsnn hcTh:i tk Lo 
lanın Jiltrune ııaıl obbilir:;inl 

·'Devamı varJ 

Macaristanla ticar.et 
anlaşması 

Macatistanla b!r ticnrct anlq 
ma,sr ya.pm~k. ?zere yakında Fe,
te~ e. altr ltışılık bir hey' et gıde 
eekt.rr. Hey'ete Ticaret ve Haıici
Ye Veki1etlerinden ikişer murab. 
~as i~tirak etmektedir. Altı kişi 
hk olan bu hey'ete Burhan Zihni 
Sanur riyaset edecektir. Heyet 
şehrimize gelmiştir. 

--0-

Muğlada çok çocuklu 
annelere mükafat 

Muğla: 12, (A.A.) -- U.mumt h:ıf 
zıssıh1rn kanununa söre, merke:ı: ! 
.176 annc~c olımır !iro • i.ikô.fat ~t 
ıihnişlir. Geri:re k:ılnn 126 nnn~ 
rlc mukiifatl.ır ~ ,ıkınıla ~ enlccektfr 

--o--
130 İngiliz lirasına bir 

tayyare! 

Londra, 12 ( A.A.) - AmcrikA 
11lar iki ki~ilik bir ticartt u~ağ'i'r 
kiicük bir tarassut uçağı haUIJ· 
!!"etirmig}erdir. Bu küçük ucarr. 
maliyet kıymPti l 30 İngiliz tak 
riben 700 '.fürk lirasıdır. 

-
-

GlinP.'.) 

(\ğle 

lJıindl 

l'A7..AR 

T. ld\ııun: 13 

Zilhicce: 4 
T{n ım: Sil 

8,11> 
J,.08 

15.28 
Al•ı<arn 17.41 
Vattn IU,%0 

2,8:1 
7.2i 
9.48 

12,00 

l.S» 
tıns:ıl; 681 12.50 

Pa.7.arf Si 

1 ki\nıııı: ı t 

1 

Zılhlcee: ;; 
Kasım: !{i 

8.16 
IS,08 

15..29 9.'.18 

)7.(1 1!,001; 
ıı.:o ue 
sın I!.50 
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'1yatro ve sinema artisti 

Şarl Buaye 
Bugün radyoda 

f ürk iyeye hitap 
edecek 

~:e\")'Orlt, 12 <A.A.) - Maruf 
··ransız _ Amerikan f·ınema ıı:-til!. 
i Şart Buaye (Charlefl Boyrr), 13 
ı.kkanun 1042 pazar gUnlı sabahı 
l1 ü r k • Ameri1'..an dostluk 
programı yayımı sırasında ra :tyo 
tte bilhassa Türk dostlannn hitap 
:decektir. 

Bu proı;ram nynı ti!n bi
ı'inci defa sabah sa~t 11.15 
Je W'BS rndyo istasyouundau 40. 
iU rnetrc UstUnden ve ikinci drfa 
olarak aynı gUn saat 19 dn wruw 
:stasyonundan 16,9 metre ilzerın. 
Jen yayıtncnktır. Hava müsait ol. 
madığı \'e ses Tilrkiyo:clen iyi du. 
yutmadığı tak<li'rde, Şarl Buay'!! 
t e k r n r on l::eş ilkklınun sa. 
it günü sant 19 da wrul istar.yo. 
nundan, 19,5 metre ilıerinden ve 
yine uym saatte Wnıw ietal'yonun 
dan ı6.9 metre 1lstUndcn demeci. 
nl tekmrlryacaktD'. 

Ba ıveklllmizln 
aataa 

f Baştarafı 1 nclde) 
Arkadaolar, 
CUmhurtyet,imizln berkeaoe blUnen 

bUyilk davaaı her manasile TUrk olan 
c:tpdlrl bir 'l'ürklye yaratınakur. Bu 
~Uı:ı bu bUyUk davanın bizden en çok 
gayret ve faaılyet ıatlyen köşeleri da. 
ha zıyade iktısadt cephemizde toplan. 
rr.ıo bulunuyor, Topro.klarımızı sıısıı. 
yen Türk gençleri bu tktısadl yold:ı 
da muvaf!ak oımanw sırnnı ellerinde 
tutuyorlar, ÇOnkU bu mr bUtlln b;r 
dUoır.anlık dUnyn.ııın14 karşı bize ıs • 
tıkltı. mubarebclertnı kazandıran bir 
ilk ve beraberlik 8lrrıdır. Onun için 
bir tek yoldan ·ıı·~ blr tek hedefe doğ 
ru hep beraber yUrUyeccğlz. Hattrı bu 
ytlr1lYtı:, bu yol, bu bede!, bl..ze, var. 
lık vergisinde olduğu gtbl, ağır feda. 
ktı.rhklar ytıklcse d:ıhl tuttuğumuz 

yol Tilrk lktısat yolu, vıırncağtmtz 

htdet de lktısadl lstlkl0.1 ve TUrkUo 
refahıdır. 

I 

YAK 19 

Napoll 
Londm, tz (A.A.) - İngiliz 

bomba utakJarı dlln g~e İtalya. 
nın şimaline giderken Manş deni· 
zini geÇtikten biraz sor.ra çok f e 
na bir hava ile kar§!lacmı~lordır. 
Altı bin metre yUksC'ltlcr:le bile 
kalın bulut tabakalan ve çok sert 
bir don vardı. Torino'da az sayıda 
U!:aklar taamızda bulunmuştur. 
Neticeler gerilkmemiı;tir. 

1TALYAN TEBLtGt 
Uoma, 12 (A.A.) - İtalyan or

dulıırı umumi karargahmın 931 nu 
maralı tebliğinden: 

aeaer&a Kbım 
Gzalpı n ıt atka 

(BaıtaraJı J nclde) 
belerl tarafından •'Karmca. • Kara. • 

Ankara 
kanalizasyonu 

r.nca,. plyesj, teman edllmil ve bunu 7 milyon 200 bin liraya 
cemil Mea'udun 1daruılndckl. radyo ihale edfldl 
\tı,rosunun çok e.U\.ka uyandıran ve A k 12 (V k t h b" . d ) y t sl n ora: , o ı mu a ırın en 
tr.kdirlert toplayan .. ur tan se er,, - Ankara kanalizasyon tesisatı S:y. 
konseri taklb eyle~r: han barajı ile Trôkyo asfalt yollarını 

ŞEiml'&t E be 
1 1 

yapan Alman ıirketine ihale edilmiş· 
Tasarruf haftası münase t Y e t' 

,,_ k ı. ır. 
oelırimizde de llalkevlerın .... ve 0 u - Gelmesi beklenilen ôletler ge1dik 
lerd& tasarrut mevZ'mnda konterans ten sonra faaliyete geçilecektir. 
lar verıım:ye ba§lanmı!!lır. ihale bedeli 7 milyon 200 bin li 

İlkokullarda, yarından itibaren mu radır. ln.ıoot 1946 senesinde sor.o 
ııamereler verllecektı.r, erecektir. 

Şe-hir, halkı tasarrufa davet e. Bu münasebetle sırlı künk imô'i 
den, israfın zara:rlarım nnlatnn için bir fabrika kurulacak ve bu fob 
vcc~lcrlc süslet.n.iştir. rikaya lüzumlu makineler Almanyadon 

GENERAL KAZIM Ö'ı:A.Ll''IN NVTKU getirilecektir. Şirket mümessille·ile 
Türk jeoloğlanndon müteşekkil bir 

An.kara, ll (A.A) - Ulusal ekono. heyet memleket dahilinde sırlı kü~k 
mi ve artırma kurumu genel bqka.nı imaline müsait toprak aramaktadır •• 
Balıkesir mebuau general ıdzıın ö. Ankara kanalizasyon tesisatının lk'lla 
zıa!p tuarrut ve yerli mallar batta.. linden sonra kurulan fabrika Nofo 
sı mUnaeebeUyle bu ak§am radyoda Vekôletine devredilecek, bundan böy 
a§ağıdald nutku aöylcml§Ur: le yapılacak tesislerde bu fabrikadan 

''- Sa.}'1n yurdd&§l&nm, istifade edilecektir. 
ıs tıncl1 tas&rnıt ve yerll malı hat f nıaato i 1 i büyütmemek ve 

Bu birlik ve beraberllk sayesjnde 
lııtıkl~I 1nuharebealnl kazandıktan 

sonra. bir aralık bu sıhlrli ınrrı unu. 
tur gibi olduk. B,r ırJlletı ö!Ume aU 
rUkllyen §&§kmlıklar. ıztırablar, esk• 
hastalıklar, birer, blr~r ııurada burad:ı 
t>e}lrmeğe ba~ladı. Bıı bUyUk \'e ındu 

H __ a_y_d_a_r ___ R-.,-,-a--t'1 rucu tehıt1tcy1 sezen Türk ı:ocukıarı 
hemerı ve yenl ba§tan tılrllğe ve be • 
raberllğe aantdı. o g'Jndenberl okul. 

DUşman dün öğleden eonra, ak 
§hma doğru, tekrar Napo)iye bir 
akın yapmı~, liman bölgcıJ.nde ve 
'ehrin merkezinde ağır k:ıyıplar 
ve hamrlar vukuuna sebtp o' 
muştur. Sivil halk ar-..smda te&
plt edilen kayıplar 57 ölU ve 138 
yaralıya yUksclmi.stir. Av uçak 
lanmız havalanmış ve dörde?' m.o
törlil üç dilşman uçağı dUşUrm~~ 
!erdir. Bunlardan ibiri Kapri ce
nubunda denize, ikincbi Kastella 
?-ıfare di Sta.bi körfezinde ve üçün 
tUsU <le Vallo cila Lukania eivıır 
Ianna dU.şmUştUr. Ü!:fincil dlJŞrr.an 
uçağının müretteb:ıtını teşkil eden 
Amerikalı 1 O pilot esir <.diınll,leT• 
dir. BaL'k:ı iki dli'1Jlan uçağı da 
tesirli surette harekete geçen 11• 

~aks:ıvar b:ıtnryalamnız taraiTil 
dan dUşilrülınüt:tür. Av uçakları· 
mızdan biri geri dönmrmiştir. 

tuı, harb yılları iÇlnde kuUadığımız masrafı çoğaltmamak için, ıehir keno· 
h6.ftalarm dördllncUaUdllr, Dört yıl - nnda dere mecrolanndan bir kuıak· 
<fn ve gerçek mAnııslyle bir cihan lama kanalile başlanacaktır. 
1:arb1, bir kı'e.la.r harbi, blr mWet,lcr 
harbi bUtUn gfddctl llo hUkllmran o. 
!urken TUrkiycnl.n bl.r bari§ ad&aı ha 
U:ı.de ate~ler ortasmda d~mdlk dur _ 
masını .ııağlayan yUco Mllıt ~lı: 

lı!met 1n!SnUye saygı ve minnet duy. 
gularmuzı tekrarlamağı borç blliYO
rum. 

Akköprüden ilibaren ana loğam
lora baJlanocak, inşaat ilerledi' çe 
sağ ve solda şebekelere bağlanma 
suretile inıaat tomomlonmıı olacak· Vefat etti• larımır:ın Ba.}'1SI ve kıymeU çoğaldı, 

yollarımız: uudı ve g~nıştedl, YıktCJ 
tiU!nnmıı: yapıcı olmak yolunu tut 
tu. Yabancı ııirkctlcrın imtiyazlı mal 
ları mınetı:ı C?llne &•çtl Şeblrlerlm1ı 
vtı evıerlmlz: gUzel!•omeğe baoladı. 
TUrk köylUsünUn cebi be!,I on para gör 
dU. Yer yer fabrlkalar kuruldu. BU 
yUk \'C kudretll bankalar ve mall te.. 
efeler yaratıldı. TUrk ııeııı her yerde 
raygı ile dinlenir bir •eviyeye ytıkae!. 
di. HattA her ~rde beğenUeıı dı§ po. 
JIUk. TürkJyenın a&g'lam kanaatlere 
dayanan tarafsızlık politikası bile ge 
no bu birlik ve beraberlik ıayesiııde 

kök!eott. 

Dl!n gece Torino eivannda Pro. 
sinone Mlgesine ve Ac:sta. yqdi!i 
ne birlcaı;ı bomha atılını§tır. Torino. 
dnki uçaksavar bata.ryalannıian 
isabet alan bir <lü.,.onıan uçağı Fu~· 
sano Kune? civımncla ~·ere d!13 
rntlştür. M'tlrettchıttnn bir yal'!"ı· 
bay esir edilmiştir, Hes3r ehem 
miye~izdir. 

Geçen yazda:nberl lıaata bulunan 
ı runDU§ muhat'rir ve avukat Hay. 
ıa.r ıutat'In dlln snbah saat alt,ıyı 

)'irmı geçe hayata g~ı:lerlnt yummu, 
olGuğunu tees&ttrle haber alm?J bu
ııınuyoruz. 

Haydar Rltat geçen temmuzda is. 
ttrahat içln gittiği BOyUkadada ra. 
1'at,aızla1UllJŞ ve iki defa d& a.meUynt 
edmılştJ, Fakat: eepttaemı nettcesı 

1ıuıı ~lan tıreml bu değerll Jifan ada. 
nur.ı almı§ &6türm0rtUr. 
MWkiye mUfettf:l Mehmet Rıtat be. 

yln oğJu oıuı. Haydar Rıtst l.877 de 
tatanbulda. dofmUJ ve DarOşşefa.ka 
tli\n Çıkml§tı. Sonra Alt tıcaret "it~ 

:.ıl uk mekt b nde okum~. lledre. 
'lJ dcb ve ile Mektebi Osmanlyede 
ınuulljmllk etmiş, posta.· ve telgrafta 

•let htzın t,ine gir:miltfr. 
Elr 11.ralık Yüksek ticaret mekte • 

lnde fenni tatb!kat deı1sı de oltutrın 
tiaydar Rlta.t_ awınılarr .F eyı:Iye 
mektebinde ders nUirlı ya~k eu-

t•le rnuı:ılllmllk hayatında hizmet 
ttlği &'fbl daha pek genç iken Realm 
l sa:ı:ctc 11e Maarjf, Pul mecmu&la.. 
tnın ynzı hcyct)erlndo Ga~mt§. mc, 
utiyetin :lllnt Uı:erine de Millet ga.. 
tul mubarrfrllgae avukatlığa bq. 
~tır. ll!üta.reko saalarmda tttt • 
t V6 Terakki kablne.!lnln, merhum 

,,ıya Göknlp'm muhakeme.sinde, lngj_ 

!.:: divantharblnde Behbud Han c.c. 
unl:tn katlı hAd"aesl gibi me:hur 
davalı:ırd& Haydar Ri!at tak tarafı.. 
nııı müdafaa.mı temsil ediyordu. 

Baydar Rıt&tm, btr taknm Tevtıll 
• 'adir mU.tear adile ~ıkan hukuka 
e<ltblyata aft telif, §erb, •e tercUmt 
yo;und:ıki eserleri 003~ başma blr kü_ 
ttıphane doldlıracak .!!adar çoktur 
ve dcğcrlldjr. ı.ı:a.tbaamızm (DUn ve 
Yarın) acllyle :memlekette Dk olarak 
:ıeşre ba,şladığı dUnya §aheserlerı 

k11Ulyatı Haydar Rifat•ın teoebbUsU 
ucn idi; aayısı 70 ı bulan bu ktllll
yattıı. birçok değerli kftab!ar veren. 
krf:D blrlnci.91 de kendlııi idi. 

l:Iazrrlayıb da baat;ıramadığt daha 
bırçok eser bırakmaktadır, (Hukuku 
... ı.mQa) bunların arıısmdııdır. 

K.end:ııine aeı;tiği Yorulmaz: .eoyadı 
hu zıeki, canlı, mnt~ebbls varlığın 
ıJtlln ömrUnU Jıu.ı.tn edcblUrdl. 
Hastaıanmad:ıı:ı bir mllddet evvel 

Jj8Zetem.1ze yolladığı bir mektub, .ki 
Lu yoldaki yazılarının sonuncusu de_ 
ır:ekUr, vurguncular nteyhlndekl ne,. 
r yatmım teyid ediyor ve ~öyle b:tı.. 
~ordu: 

'"Emaftan her birinin de mUre!!eh 
olmasını ho§ buluruz; fakat bu dalma 
m&'lnıl ve dllrllst bir nlsbet dahilinde 
olmak lAzımdır. Ayltm gidenlerin bu 
şten biu.at ve bilvasıta elleri kesil
mekten ve mııUıı.ka iki sene için nefiy 
ıretJyle piyasadan atılmaktan baş. 

• e çare yoktur ve tekrar o1unmıya 

.llyıkt;r kl bunlar cemiyet jc;inde her 
ımgı bir auretle ne kadar yüksek 

•. •demler tutmuşlarsa tatbik C?d"lecek 
.za o niabcttc mUe~r olur, ibret 

c.ıur, hak yok, ı.'llzifc vardır . ., 
Cenazest bugün ~ğlcye doğru 

Nl§aııtaşmdakl İnayet! apartımanın. 

:.lan kaldınlacak, Te~lldye cami.sinde 
n&mazı kılmdıktcı.n sonra Beşlkta§ ıs. 
kt>lcslnden vııpurla Rumeliblsanna 
rııklolunııralc oradaki nile m:ıkbcre. 

elno gömUlecekllr, 
Ket!dlıslne rahmet djlcr, kede"ll al. 

.~ıne, damatları Pro!esör Dr. Ekreuı 
Heh!;et Tc:zclle Bny Ccm:ı'd Ccvıın_ 

ı:ıre tıızlyetlerjmlzi blldlrir:z. 
'(Cenaze törenine çelenk getirilme 

mes rica. edilmek erli? .l 

Macar kral naibi Berline 
çağırıldr 

Londrıı: ] '.:!, { ~ • .ı\.) - l\lncnris
l:ın :-:oibl Amirnl Horli gelecek i
!, ln<'ik:iı•ıın ın ınılıı Bcrlin i rcsrncıı 

zb :ırelc d:on•tc edilmiştir . 

Şu birkaç kelime lı;lnde hUIA.aaya 
ı;alı:tığnn bUtUn bu varlıktan b.r an 
fGln yok olıuu§ !arzedecek olurso.ıı 

~erha~ hayali.mlı:dc saltanat devirleri 
ntn nıazıQm, muztarlp, bUldlk boyun 
ıu yettm Türk milletin.ı görmeğe bıı~ 
ıarız ve bugUn mi:a\lt olmak için pek 
çok l~lcr gönnU§ olduğumuza. inanırız. 
CUmhuriyet rejl.mlmiZm TUrk mille. 
tlnc ve TUrk vatanuıa hediye ettiği 
\'llrlıklar bizi sultanlar devrile her 
tUr.tU kıyUlamayı lllzınnauz kılacak 

lmdı:ır çoktur ve büyüktür. Bu böyle 
oımakt& beraber biz yapı}an ve yapıl. 
ml\kta olan illeri yapıtmıı ve bitml§ 
l§ler addetmlyonır:. Biz bu yapılan ve 
yapılmakta. olan i§lerl eadece yapa 
cağunız dalı& bUyQk, daha canlı ~ 
lc.rfn birer bqla:ııgıcı aaYJ10l'UZ. Çtln. 
kU Atatllrk meaut bir ml!let \"fi ma. 
mur bir vatan yaratmağa çalJ:t.ı. 
ÇtınkO lamet lıı6nU mesut bir ml]kt 
mamur bir vatan yaratma&a çallŞ1 

yor, Bu iki büytık adamın işareti ve 
arzusu bUtün TUrk çocukları tçlıı mu 
kadc!es bir iradedir. Onun ıc.:ın, onların 
l.stediklerlnl yapmak içlu, birlik ve 
IJeraberlik halinde ywıl hamleler ha 
urlıyoruz. Bu hamlelerin orduJ.:ın da. 
ha fazla 1ktısat alanında ve bllha.ssa 
tetn!k b!Jgtlcr ve teknik i~er saha . 
aında toplanacak ve önUmU:ı:dekı yıl. 
larm pll!nları ve çarpı:malan hep bu 
L-edefe yUrlltOlecekttr, ÇOnkU TUrk 
çaet:kları AtatUrkQ dafma ~-a~atmak 
1.rJSnüyU dalma bahtiyar etmek, çok 
camur bir vatan ve çok mesut bir 
millet yaratmak karanndadır, 

Arkadasl.3ı. 
Tasarruf ve •·erli mallar hafta.. 

sına y:ırnştığnu ~a:ıdığan sade bir 
düşlir.ceyi sizlere söylemekten vaz 
geçemiyeceği.D:ı.: 

Derler ki, jstihlak istihsali, is. 
tihsal de istihüı.ki tahrik eller. 
Bu ®ğrudur. Fwt buna rağmen 
ben h~r Tilrk çocuğundan her giln 
ortalama bir kuruşluk fazla mal 
istihsal e~i ve bir kuruşluk 
noks:ın mal istihlik etmesini iı>ti. 
yeceğim. Bu dll5Unccnin doğru ve 
ya mümkün olup olmadığı müna
kaşıt.5mı bir tarafa bırakalım. Bu. 
nu, ynluu: tatbik etme;e ç:ılı~ıı • 
hm. Şeyct muvaffak olursak yıl 
da 140 milyon Iirnlık bir -..·arlık 

yığını ile memlekctımizi kuvvet • 
lenılinniş oluruz. Onun i~ın Ei1kr 
den bilh~a rica ediyorum. Bu 
harp yıllarında istihsal!mizi çoğalt 
mak ve istihlnkimizi azaltmak içiu 
ç:ok dikkatli olalrm. 

Arkadaşlar, 

lNOtT,TEREYR AJO'.N 

Londra, 12 (A.A.) - lngil.iz 
hnva nazırlığının tebliği: 

DUn gece İngilte~nin şimal do
ğu sahil oevrelerlnde dil§l!l.an ha
va kuvvetl~rinin kU~t:k faaliyeti 
olmuştur. Bir ı:ok noktalara ı..tı 
lan bombalardan bazı hasar!:ır 
husule gelmiştir. Az sayıda insan 
kaybı vardır. • 

-0--·--
Kız layın bir biz. 

metı dalla 
(Ba1lara/ı 1 ncide> 

fakir talebeye okulun Jıim&ye teo
ki!Au nispetinde yardım yapıl
makta id!. Bundan bütün yok•u! 
talebenin faydalanması işi etra 
fında Maarif mildürltiğii Kı:zı.ıaym· 
nezdinde teı;ebbüslerc giıipni~. 

Kızılay w.tn.ndaşlarm olduğu gi 
bi, orta tedrisat milessesclcrıııde 
okuyan ta:ebcnin de imdadına 
koşmuştuT. 

Vali muavini Ahmet Kınık Kı
zılay direktörü Sadettin, Maarif 
mUdUril Muhsin Bin:ıl diln toplan. 
mışlar orta okuUardn okuyan btı
tün yoksul talebeye yardım ya
~ılınastna knrar vennişlel'dir. iar 
dun görecek talebe ıru!ttan 3~ 
'1cn fazladır. 

H'ızr1ay bir kanunus.aniden iti 
haren ibunl:ıra yemek vc~ğe t~ 
lıyacaktır. Bu iş için 100 bin lira 
tahsis edilmiştir. 

Tevziat işleıile meşgul olmak ü. 
zere lise ve orta okul ditektörJc
rinden bir lıey'et nynlnuşur. Eu 
heyete 1stanbuı eıkek lisesi di
rektörfi Cclİll Ferdi. Kabataş lise 
si ı:firektörü Nuri. Hay<larre,c:1 Ji 
srsi direktörü &mi, Qığıdeı~h 
o'rta o!tul dirrktörU Tahir Atamau 
vardır. 

Heyet malzemeyi KızrJayrlan a
larak dö!'t muhtelif yerrle yemek• 
Jeri h2.Zlrlatarak okul!ara. dıığıta
C'nktır. 

Kmlayın ortı. okul taleb•'\ini 
lıimayc etmek Ü7,ere yaptığr .;, t~ 
şe'l:bUs al§kada.rlar fa rafın 'hn 
taktirle ka~ılanr.ııştrr. 

• 
-~ 

Fransada çete 
mabarebelerl 

(Bc•fnrafı 1 ncide) 
ne sere t'r'lunun terh.isin~n örı
ce bazı Fransız sub:tj' ve crreri <lf" 
rolP.rc?:rn silah ve mühimmat ala· 
rak d<![ilarda ve ormanlarda çete 
ınuharebelcrine b:ıslarnış'.:ı.rdrr. Bu 
rcteler Alm:ınlara ait ııalıJivulı iz 
ııç etmektedir. · 

:\l.\RE~AT, P1'JTl~tN 
TF;MASJ,ARI 

Harb dı,şında kalmanın ne bllytlk 
bJr nlmet olduğunu takdir etmemi;; 
ı:arbln ne demek old:ığuııu bUdlğlmlz 
den ileri gelir. liarbln ne demek ol
duğUnu bl)mek, harbe dalma. hazır 

olmağı emreder. Biztm, mllll hayal. 
yetf.miZe karp en küçUk bir saldı~ 
kaqrsmda, derhal ve her no baha•. 
!1& olursa oısun, tarthimlı:in destan • 
larma yakqrr bir tarzda kend!mizı 

müdafaa edeceğimizi dUnya blld.lği L 
çtncllr ki, bugün aerefll bir ban§ ııa 
vuı tç:nde yagıyoruz. 

Bi%im bap.nctlığımm! b1r zaatm 
değil, btr kunetln Uadesicllr, Bu kuv. 
fttl de, b&§ta oanıı ve kudretli ordu 
mwr olmak Ur:ere, bUtUn mi}letımtzfn 
i•UkW ve hUrriyet davası etrafmda
ki aara.tlmaz birliği temsil etmekte. 
dir. Sulh de, harb kadar ·be.halıdır. 
Her ildainde de mlllotler öder. Yal • 
mz harbde fazla ola.rak can ve kan 
v~rg1.e1 de vardır. Yok.sa, auUı nime. 
t.i?ıf, ordusub.un kuvvetine borçlu o. 
Jan her millet. can ve kan vergisi dı
şında harbin kü!fcUcrlne katlanmak 
zorundadır. Eğer bugUn bUtUn el.. 
banın gıpt.amu ve takdirini çeken 
§erefU bir auUı havam içinde yage.y& 
Wlyoraak. hudud boylnnnda. yü:zbin. 
ıerce cehit vermek zorunda değilsek, 
l•uducl gerilerindeki gehlrlerlmiz, k& • 
eabalarunız, k!Syler:mız halkı, sığınak 

!ara tıkılmak, yakılıp yıkılmalr, en.
kaz a!tmda can vermek vazife.!! kar. 
ımııda detJ.lae, bu bUytlk. ama. çolc 
l>Uyllk saadetin bedava ol.ablleceğlnl 
&anmak gafletlne düşmemeliyiz. 

Yurdd&§lanm, 
Sulh de harb kadar babalıdır, d~ 

dik. Fakat bir mWeUn 1.stlkWı, şe. 

n.tı, hllrriyetı ve hayslyetı her§ey -
den daha balı.alıdır. Bı.z:, bu en bahalı: 
oey:l, sulh iÇlnde temin edeb_lmekle 
ancak aevlnmc.U ve övUnmeııy·z. Ku 
ru kunuy& §lkAyet etmek. halinden 
memnun olmamak, milletler arasında 
iq imtiyazlı durumumUZUD mAnasmı 
&nlamamak demektir. 

Bu gibllere yapab:ıcceğlnıb: ilk tav 
fiye, harb içinde memleketlerden bL 
r!ne gldlp orada bir lkl ay yaşarna.k. 
tır. Hiç ,§1lphesiz ki, !Azı sıkıntıları. 
mız vardır ve olacaktır. Bunları ta. 
nısmen yok etmenin çares.. insan. 
}ığt blr ayak önce sulh~ kavuştur _ 
4Daktır. Bu da blz1ın irademizin dışın 
dıı olduğuna göre, sıkıntılarımızı 

ml!mklln mertebe hafifletmek lçln ne 
Jcr yapabllirlz! Bunlıır Uzetjndc ta • 
u.rrut hattnsı vesllcslylo de ylne hep 
beraber dOşUnellm: 

Sulhun, istiklôlin, ~erefin, hürriye· 
tin büyük garantisi ordumuz, ayni za· 
manda muazzam bir istihlôk hacmini 
temsil eder. Milli istihsôlimiz ve mi'li 
stokumuz artmazsa, boğazımızdan, 
üstümüzden, b01rmızdan kesip ordu· 
ya vermeğe, onu kuvvetli ve sağ'om 
tutmağa mecburuz. Bu, bir fedakôr -

tır. 

Akköprüde tasfiye tesisatı vüccde 
getirilecek, tasfiye neticesinde e'de 
edilecek maddelerden ziraatte gubre 
teklinde istifade edilecektir. 

Tahrandaki kıyam 
hareketi 

Londraya göre mihver ajan• 
lannm tahrikiyle olmuı 

Londra: 12, (A.A.) - Brilnnov;ı 

'İ'ahrandalti kargaşalıklıınn Baş 
vekilin şahsi düşmanlıın tarafın • 
dan, yani, mihver njanlan ile mü. 
nasebcttc bulunan politikacılar cli
Je mcyrfana gelirildilU Londrnd'I 
kaydcdilmc'kledir. Birlcşl'k Amcri -
ka ile İngiltere tarafından lrnna ve 
rilecek huğd:ıy leslimafının ia~r. 
meselesini süraUe b.ıJlcdcccği ~ok 

muhtemeldir. Yeni pii!lnın ıcslriıı= 
göstermesinden eYvcl kargaşalıklar 

meydana cıl.."tllışlır. Kıyam, hic bir 
yabancı kuvvet miid!lhnlesi olmak -
~rzm c!oğrııdan doğruya lran askt>ri 
ve polisi tarafından tenkil edilmiş
tir. 

22 bin tonluk 

Bir Amerikan 
asker taşıtı battı 
4000 kitiden yalnız 4 ki~i 

boğuldu 

Vaşington: 12, (A.A.) - Ra~ri. 
re nazırlığı; ordu hesat>ına kirala· 
non ve asker toşım:ık işiıırlc k~ ı 

nrlün 22.001} toni!Atolu:,C "Prezidan 
kulic,, yolcu gemisinin cenup Pasi. 
fıkdc bir mayna cnrpmıık surclilc 
h:ıllı~ını hildirınt''klcclir. Tnkrilıeıı. 
4.000 nsker faşıynn hn ıtemfden bot 
tığı sırnd:ı yalnız ıfört kişi k:ıybol 
muştur. Geminin b:ıh'!lı h:ıdi!>r : 
son hnflolnrrl:ı vukubulmnşıı:ı rl:ı 

lınllıi.lı mevki ile h:ılış tnrilıl şl n 
dive kaılar ncıl{:ı vurıılm:ımış•ı:-

•·Prezidan Kulic" gemici har· 
hin hnşınılnnh<:ri knvtıerlilcıı onıtn· 
cu Amcrik:ın rlı•niz tr.şılrrlır. 

bile bir harp içi ve harp dııı mem· 
leketlere nispetle bir bolluk memlekc 
tidir. Mala hücum, malın fiyatını yük 
seltir. Mola karıı istiğna, istihlaki en 
son mümkün hadlerine kadar kl5mak 
la gerçekleıir. Gelirleri fazla mal 
cılmoğa müsait olanlar, mola hiit:um 
don en ziyade kendilerini korumalı· 
dırlar. Hali vakti yerinde olanlar bi 
le, harp ~artlarına uygun bir hayat 
surmeğe seve seve kotlanmolıdırlar .• 

Bir lıarp dünyası i\inde. noı• 
mal z?.mr.nla:-ın hayatın· ynşaır.ak 
istemC"k, hiç değilse saygıfılZJıktır. 

lık değil, en tabii bir vazifedir. Yurdcfaşlarnn, 
Mal darlığına karşı yegône çare, ]{arınca kararın,.a. her Ylltan-

istihsôli arttırmaktır .. lstihsôl i$1eriyle daş hergiln, ne!crdcn, nasıi ve ne 
doğrudan doğruya ve dolayısile a'ô· kadar tasarruf edclıil ~ceğ.ni d U 
kalı bütün yurddaşlarım bilmelidir ki, ~ünürsc, b~ küçiik mal :n'l)ume. 
istihsôli arttırmak günün en mühim Yakit iş ve para tasarruflannrtan 

)bdrit, 12 (A • .A.) - Dun Viş:- davasıdırr. mill-:t ô1çüsünde, muazzam flervct. 
d .. m~rcı::al Pcten ile Atm::.n Baş Sulh içinde yaşayan memleketleri· ler kurtarmrş olur. Madem ki, 
konı:o'.ost: Knıg \'Oıt Nida :.nıs:r.- mizde, isıihsali, azaltmak ve çoğ~'t· 'yorr.annnız kIS3lmrştır, ayalclan 

---------------ı rla 6 mat de\'am eden konferans mosı mümkün olan her sahada Hih mm ca ona göre" kıSll'qğa mecbu· 
General Ayzenhover terfi ta Al"tlı>!l ':cnelkuımr.ym:ı men- sôli çoğaltmamak en büyük bozgun· n:z 

Heııiıı:ze rutıRı ç:.•ı~ak !-:-Hın 

Jarmı yaratan Tü:k orjusunu s~ 
liiınlrynrak sözl!"rime nihayet ve. 
riyorem. 

el\:iriliyor ı;up b!r ı_:ok 'iubaylar hazır bulun- culuktur. Tenbellik ve aylaklık, bugün 13 üncü tasarruf ve Yerli malı 
mu!'Jard r. Sôylendı~be göre ka- her zamandan ziyade ayıptır. Çalışa haftasının ba.5-ladıfa bu eüncle siz 

V:ışinstlon: 12, _>\.A.) - l\I • 1 in-:, L:ı-::ı'in Alm.:ı.:ıyayı ziyaret bilecek her kol, ekilebilecek her top- Ierle mfişterck dertlerimiz etra 
Run·ı-ıt lnrafınılon lr.rlıleri teltlif etm'!"İ imkanlarını rnüz.a.k.tTe et rok değerlendirilmelidir. Her sahada fında konuş:ıbildi~.m için bahti· 
edilen yüksek rütbeli i5 suh:ıy .ır:ı ıııicıtir. Bundan bcskr. m:ırcşal istihsôli arttırmak davası yanında, o y:ır:m. Gelecek sene, ondöl"rhlncU 
sıntla H:ışktını:ından fıenerııl Ei<1.n-I Pet•n'le "'eneraJ vo:ı Rnnsdted~ nun kadar mühim ikinci vazifemiz c!e faııarr..:! ve yerli malı haftasını 
lıovvcrin «enf.lkıırm:ıy heyeti reio;: ı arasında bir kcn!'cmns akti pro· istihlaki azaltmaktır. Her ~ehrimizde bütUn insanlıkln b~ral:ıer su1h 
l~orscııt'rcl Yıılllıcr Smillı de bulııı. irsi t('tki'~ ecl:Jdiği r~ııılmakta mümkün olan tasarrufu yapacağız. U· idnde kutk.mak temennisiyle he 
ın:ıklo<lır. ılır 1 nutmovalım ki. memleketimiz bugün pinizi !'taygı ile selamlanm. 

( lJuftarat ı J 
Merkez cephe!!inde t;ovytt 

mc.u mukavemıltıne rıığıııC Ka 
ıcr kııydctml§terdlr. 

Rljcv cephesinde b!r çoır 
karş. taarruzları pl•.skUrl 

Velkl Lukı kesimln'.le strf 
tı~mmlyette b,r tepe ttus 
•ltll eline geçmiştir. 

.Abgnncrovo . Kotc.lnlltoVf 
1e LQyUk b!r muharebe devııJll 

-E 
'<i)-ledik 
~rat , _, 

ıee.ır. 
Babı 
-G lJ.erkez cephesinde, AtrnaJI 

1ıı gedik nçı!dığı dnn gece llıek be 

:r·~tir. 
ALMAN TEBLfGT.ERtlJı; 

StoWlolm, 12 (A.A.> -
ile Kalinin nrasındaki ce 
~iminde bu'urıan bir batP 
rinin biltlird~'!ine göre, > 
200 bin as~ r:U çevri}Iniş 

1 duğu bir ceph~nin teır.lS 
barekaur.a devam cdiy.,rıar 

Rijcv'in şhnaı batıSJnda 
zırhlı livası Alman bntları' 
maya muvaffak obnuş t 
man karşı hUcumlan bu lı' 
gel~sine mani olm~tıJJ'· 

Tun asta 
(Başlara! ı 1 t' 

mtidafaa edildiği 93ntla~ 
zilerde ihtiyatla ilerled ~ 
baıw vermektedir. Bunu 
raber bundan düşman ııı11 

tinin inhili'ı.1 ettiği mao 
kamınk doğru değildir. ı.n 
!!ıirıkü rcSI:li tebliğin tB 
vcri~li mahiyette istidlAllt 
lunmak için açık bir kaP1 

ğ•nı itiraf eunek Iiiznndı:r. 
nc.tNct CEPHEDE T.ı\ 

HAZJRLIGI 
Nevyork, 12 (A.A.> -

!er aldıktan haberlere atfell 
kada çifte müttefik taıı , 
haşlamak U~re bulundnğllll 
lal ediyor. Yağmı•rla.r ııı 
ter bitmez Tunusta taıırru" 
cektir. 

Lıbvada Sekizinci OrdU 
'3am general Mon' gomcri 
za başlamak üzere Ageyll 
ver hatlnnnı miltcm&diycJI 
maktadır. 

ıu.tın'EE ntlYVK T 
ALDI 

Mıı.drit, 12 (A.A.) -

Tur 
111iiddet 

den öğrenildiğine glir~ ...d 
kıtalan müttefiklerin B!JF~ 
dafaa1anna karşı yakındJ 1. 
ları beklenilen taamııa 1' 
'llak m:ı.ksartivle Teb 
ke.sin:inin batısında ve d 
daki hatlarını geni~etrod' 
maktadırlar. l\fi!ıver bu 
sUnde muvaffak olduğ'ı 
Bizf'rteyi müdafaa eden 
nisbeten daha iyi himaye 
c,'acaktır. Mihver kıtalnnıııı' 
t 'fta topçu. tnnk ve pi:YJ~ 
rak büyük takviye kuvve 
hğı nn!a51lmakt:d.c1Il'. !ı{ıb«' 
cum.l~ ba~ııea Alı:lan kJtıal 
rafından yapılmaktadr • 
bu hücumları tnnkl:ırmı df IJ 
c.ihetinden ileri f:Urmek 911 
yapmaktadırlar. MeScrda 
rinden dün akşam ~lerlcYeı' 
~u Mihver kolu da durdur: 
Teburbanın batısında )!~ 
fbb'a yaldaşmıık isteyeli 
Alman tanklarından bir 
!n ı:ilizlrrin 25 libra nğırl 
nbüsleıiyl e tahrip edilmişti! 
v~r kıtalan Teburba istikg.ııı 
~eri atı'dıklan esnı da bll 
ateşi devan: etm~kte idi. 

~ o ,,, 

Ankara barosu urn""J 
heyeti toplandı .J 

Ankara: 12 (A.A.) - >~ 
Çankın, Çorum, Kaıtomontl• 
ve Yoığot vilôyetlel'i ovuffcıl 
müte~ekkil Ankara barosu urn',J 
ti bugün senelik toplantısırı~ 
~arayındo ağır ceza mohkefll 
ııunda yapmıştır. 

Ebedi Şefimizin manevf ~ 
rmdo ayakdo beJ dakikalık tfl 
ram rasimesi yopıldıldan sonrO ;,J, 
meye geç:fmiı, idare meclis 111 '
!ıesap roporlon ve gelecek ı t,J 
hazırlanan bütçe okunarak JrO ~; 
r.ıiş ve porti reisliği ile bu "lı 
nilenmesi icobcden beş idare .JI 
azası rçin seçim yapılmıştır. ~ 'I I 
ı:>ılan intihap neticesinde ret:S,, 
vukot Hayrullah Özbudun iple -
aıolıkla·:ı do avukat Abdu~~ fı 
nınor, Osman Şevkj çiçelcda!ll•...., J 
h:m, Kemal Oran, Asım Rua""~J 
Recai Tüzmen ve Türkiye ~~', 
P.ecai Tüzmen ve Türkiye ~ I 
heyeti divanı aza namzedlilcıetf~ 
lbrahim Rauf ayaşlı, Ceıncıl ..ıı I". 
".TÖrkmen, çift tayyar tüzel, Is~ 
kı Çevik ve Aziz borikanırt 

11 
'; 

!eri anlaşılmıştır. Toplantı ;.ı ·sfl'1 
Sefimizle meclis ve hükümet r•~:J 
.,e diğer büyüklerimize ~ ~'JJ 
candan gelen sevgi ve sd'f'J pır:1 
arz ve iblaqı hokkındo telclifİ11~ 
fa ve elkıslarla kabulünü 111 

sona fnmiştir • 
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Kazbek Dağındaki Güller 
Yuan; Alaaandr .Kazbek Çevireıu ~"tYAZt A.IDIED 

-s-
• - I:lllıo, dedi. biraz önce ban:ı 

'öy)ediklerini hatırla.. Ve onları 
lt.k.rar et .. 

- Fena oluyorum bııba •• 
Baba, kendi kendine söylendi: 
-. Güneş balcıkla sıvanmaz .. de-

ltıek beni ald:ıtıyordu-
Titri)·erek yere çömeldi· Bir 

llıijddet böyle kaldı. Sonra: 
b :- O halde benim, iı;ın herşey 
1ttt. dedi. Herşey •• 'ı alnn, l 'apa • 
~alnız gezeceğim .• St!vgisiz, ana.sız, 
abasız. Çocuksuz \•e yurl<.uz .. Hep· 

'in· ı elimden aldılar. · 
Sonra genç delikanlıya döndü: 

~ - Sen, sen gene deli_k:ı_nlı .. Sanu 
ı:ıvarıyorum .. Senden ıslıyorum. · 
uıı~'UYor musun?. Anıorıı Çeribaşı 
'-ııa yah·enyor .. Anzorrı •. O Anzo. 
il iti h:ıvotında tek ınsana ynh:ı i-
ııı • . 
arnıştır .. Sen delikanlısın .• Benım 

>•h·orınnmın kudretini duyuyor mu 
"1ll.'! lhtıyar kalbin lnilfüini duyu 
)or nıusun 1 Bu ihtiyarlık zamanım 
~ bcniın bir tek arm:ığ:ınımı elim. 
:eıı ıılrn:ı .. ~enin evin var .. Topra
qın \·ar .. Kıırıleşlcrin, _<lo~11arıo ~ar. 
tııcsin, daha çok lyı gunler gore

~eksin. Çok gene ve ı;Uzcl kadınlar 
ta hulabilirı.in .. Oııln ı seni <.C\'rcck 
t: $evindlrecekler .. J\: ı fk;ı s ıla~laıı. 

~tıı h b :ı~kı ~onsuulnr. O htılrle :ıne 

l~k~ Uen ilılly:ırlndıııı . lliı; bir şe. 
dırıı katmadı. Kızımı ,1n climdrıı al· 
ılı:tıın sonra bana knllarını açacak 
~ıcak ölüm olııcakl ır. Halbuki, ben 
d 11 ııefe~imi kızımın kollıırı ara~ın 
tııa ''ernıek isterim .. Hu hııl:kı kozan 

ate lı:in h:n·rılnnı verdim .. 
\' Anzora ;u<;tu.. Bu sözler, onu 
~Olı: Yormu~ııı. Roğaıı kurumuş, yu' 
btıtııının·ordu . ~ i mdi C'llcrilc ıztır:ı. 

101 ıınıatıvordu. 
~i F'JJi~o •• bnba!.ının hu ~özlerini 
Ü;ı tılerken fl'n:ılıklrır ı:ıcçfriyorrlu. · 
ı ha~, hl!kın hir h:ılıte ~·ere çönırl 
r~eıı o da başını il, i elleri nnıt;t· 

11~. nJınış. kendini top:ırlama~ıı çalı
lı loı·c1u. Bir:ı7. .;onn ~öz!erinl aç. 
' St•vııill<ıine ılündü: 

~ - nelikanlı fleı}İ .. Elli~o <;en
~~" ha~1<ıı kiın~e,·i r.n·mİ\'Pcek .. Se. 
ellıez r!e •• Fnknl E!Ji~o. haba~ından 
'ıııeçemez .. Onu bn:ıkıp gidemrz .. 

ı r.ı-oein yüıü ı.:ıpsıırı olmu'itu .. 
·~ C!e\·ap, h:,•n.ini dı,rdıırncak ko. 
Prır le"iir!i idi . Iliı; bcklemediAi lıir 
t\anıı. 

Q lhtivar A nıora, kızı nm hüviil< 
~\~ıııı hilh·orcı.ı. Bih k olıl•::ıu hı! 
~f! 'rrıii~j - C'C\ap, k~nrli ı-özlerinin 
ı1,,. . . 1 

ha · ·~ ınerlı:ınwte grtırıne~ utt rn 
ı ~~ıı blrcoev dellilcll. J\onu.,m:ıvı •tt . ., . ,.. 
•i)' a ıız:ıtınak kendi aleyhin ele ol:ı-trli. Onun için hemen :ır:ıii 
~ k1ı . l\•:ı:ının J.:nlunrl:ın lutltı. Snıı 

R~:ı<'e rlönNrk: 
"~ ..._ Allıılıı ı~rn:ırlrıclık cldik:ınh 1 • 
1 ·•li. All:ıh kol:1"lık wrsin·. iyi r;ıiiıı 

r J{l'ir •• 

\'lirürtrif('r. 

hrliknıılı :ırk:ıl:ırınrl:ııı ko~ıu: 
~rı - fHtmr Anzorı .. Dur .. Sen d'. 
l!ar~tııı ki kızımı sevh·orum .. Fııkııt 

rot . . 
v0 · orsun ki, lıen udıo ~·ok se\"ı. 
~a l'ıı 11ı .. Ellio;o~uı ben de yaş:ıy:ıını 
tleCnğını .• Siz burada ı;röziimün önün 
•la kaybotduj?ıınıı7. ,·akit ben bul'ı
~lllt n:ıy:ılımı. gl'nı;liğirni lüketecc. ... 

llaha 1ıene kııına ılöndü: 
- Ellio;o .. lstiyor"iBn ı;lt .. drıti .• 

tıı= fıerıı; kız, artık !tir şey diişiine. 
·~·cı 

liı • rrııı. Dim:ılh rlıı rınu~. her veri 
l'ı\ 

~Q Ordu. Gözlerinden cluıın:ıd:ın 
q~~lar nkıyor, onu bo~nı:ık istiyor· 

ll:ı ':0 uasınııı ~·iiıiine tı:ıkıı. On•ı;ı 
'<07lprJ ,·ıışlı irli.: 

18~' 8ııtı::ı, hen ı;öyleılinı .. Seni hı. 
Atııarn .• 

~~: "-rızoro, lel;r:ır r!clık~ıılıyn dfiıı 

~ar......_ Ciircllin ,.:ı .. kmm , lırn imi" 
t'rııı•· •• " ısıaor .. 

I~,,:" f":ık:ıt beni S(.'\' ılığin; ıl<' sn\'· 
ı. p IJ • 

~ly ·ıınn sir. rlı"'•lıınııı.. <'nt "<" 
tıQor •• PnkAI ~i1i c!t' hırııknıı~·cır .. 

l'(j . 
·~3. 11tıuz ki bC'nrlen h:ışko hır ko. 
>~~~ "arnın:ıC':ık. ~için hnyatın · 

rl[Yor<ıınıı7.? 
IJ >ırı,.ıırn için hu <ıÖZ çok :ıAırrl ı 
lıı~ dakilwıl:ı kı11nA ne karlnr ih. .. , 
!ı~ ~ hi~<ıerli\'nrc;ıt o karl:ır ıla kı . 

·•ı • . 11 ~:ı:ırJetini clıi~finilynrı!u: 
~~ ......_ Oıı:ı hen kf'n•'fi sııııılclirıı için 
~~~ı tektirmek ı~ıcrrıenı.. All:ı hım :ı 
~"tı " eıifyorum. ki hnnıı vicdAnıııı 

nlınnz. 

~eıı~. şimdi Elli'o~ı:ı <löıırfü: 
~ti~ O halrf" beni ı;eYıniyorsıın ~ I 

....... ~ . ._,A •}f'\·ıyrırum .. Fııkal hahamı bı · 
IJ'ıq-' ..... 

1ı r, "'1!<: ~l}vJenecek ~öı knlm:ımı~ -
lt~1 ':".(' r!P)ikıınh. şim!'c.'k lıııile tü 

~lıııe ahlı ve: 

- O halde ben de &ensiz ya~ıya 
marn. Diye bağırdı. Göğsüne day:ı. 
Jı tüfelıin tetiğini ('ekmeğe hazır
landı. 

Anzora vaziyeti kavramıştı. İh. 

tfyar, bfr sanl)·c içinde gencin tize 
rine aWdı ve kolunu büttin hıziyle 
uıre:e vurdu, tıifek boşlukla nkisler 
bırakarak, gürledi: 

Kıır)un boşa gltmi~ti. 
İhtiyar bn#rrdı: 

- DeHrdin mi .• Ne yapıyorsun? 
- Nlcin beni tutuyorsun .. Deıı 

onsuz yaşı~·anıam ?. 
Elliso, banlmış, pııtikanın ke. 

narı na upuzun uzanmıştı. 
Bnbo ile se,·giJl, lnzın başmıı koş 

ltıl:ır. Onıı ayıltma~~ b:ışlaılılar .. 
Genç bu arada: 

- Anıora .. dedi .. İstanbula ı::it· 
meyiniz. Ben ElllsoYU sevivon1m .. 
Ondan ayrı ~·aşıyaınnnı. Gö~ü~ or -
sun ki, o d:ı heni seviyor .. Sen de 
ihllyorladın .. Benim t'vime gelin .. 
IJer:ıher ~oşaynhm .. 

İhtiyar c~,·:ıp ~ermedi.. Hi;:ıı 
~onr .. Elliso, ):ıvaş yavaş ı:!Ö7.lerini 
:ıc;ıı .. Etrafın:ı lıakındı .. :'\linn<''l:ı r. 
~özlerle iki gözü . iki yiizti ı.iiztlii. 

n 
,\ nzoro, hı,ıyatınd:ı bütün harp • 

!erini Ruc;larla ynpmı~h. Dn :ırada 
Gilr!"'ülerin kendisine y:ırduıı et. 
tixleri de olnıu5lu. O, Gürcülı::rin 
1,ııhr:ınıunlıkl:ırını daim:ı tn!..dir e
<lercl 1. Onun için Ruo;lara ''Gli'·ur,, 
cfcrliği halde GiirC'ülere hıınu söyle. 
mlyordu. Yalnız son yıllardo 

0

blr 
çok Gürcfıler, Tlııslrır:ı yol göslı•rlc' 
lik ~·rırıı~·orlardı. Şimdi de Çeçenl:? 
riıı ı;ok zenl(in :rnı11arını hlilfı et. 
mek islyeıı Ruslrırn, b:ıskın )npın:ı 
yolurııı h:ızırlrınıışlar,Jı. o~rüc;te u. 
~ıırsıız ı::c~·cn J·ılları:ı fakir, bitkin 
clii~ürdüğii Ceı;enler, Ruslnra mu . 
lrn\'f•rncı cllenır.m işler, Anzorn da 
arlık ihliv:ırl:ımıs olrlıığunılan Hu-;. 
1'ırla harlı(' res::ıret ec!('m('mİşt i . l) 

mez:ırn kadar idnıfaki Türklük cc. 
-;nrclini l:ı~ınırığ:ı nnrl içmişti. Fa· 
krıt ~"n istim o kucl:ır büYiiktii, ki 
lcikiik bir nııık:l\'Cmet bütiin C:eçen 
lrrin mnhv!'lmal:ırı dcmeTdi. 

\'nja, bab:ı kızı, İsl:11 1 lııı h ı~itınek 
üzere bulunun )·oJ üı.crinıleki ~ ıırf. 
tuşl:ırının yanına gelirdi. Uıılal'a r]•: 
di ki: 

- Siı buruıl:ı kı.ılın-. J:ı•ıı nus 
kumandanına gidip cnd:ııı ,j,,j !>a
na bıral,ın:ısı için mfh:ı:ıılt' ııl:ıc , ı • 
ğını. Deni bt•kleyin .. 

Yııjı gitliktrm srıııı·:ı. ilıtiy;ır .\n. 
ıura, hir lııııccik kıztrıı vanıııa al. 
el ı. D:ılğııı, yaşlı gölleri~i ömrüoii 
•ıil,<'lliği d;ıi'tl:ıra <likerek düşünme
~e lın~larlı. Diişünüvorclu. Biiliiıı bir 
önıriiıı balıı·nlrırıııı l:ıflı ~·<.>~illikleri 
:ırasınıhı 'iıtklıy:ın hu dağların ıne.la 
rı olmasını ne kad.ır iskrdi-

Elfüo d:ı rlil~linilyor•lıı. Fokııl 
onun k:ıllıi. h:ırır l•ir kuş kan'.ldı 
~ihi ç:ırrııynr. lı::ıh:ı,ı ııın haklı hu • 
hındıığıı 'ii:ı:l<'riııc lıiı· liirlii uv:ınıı. 
yorrlıı. Onun için ._·o~.: feıı:ı irİL 

\'aja, lıah:ı kıztLın alrıldıi\t:ııı 
~onra ~·c-;il 1.ıir fund.ılıkta hırnktı.~ı 
:ıtııı:ı :ıiladı. Doğru. Hııs kumond:ı· 
ııınııı l>ulunclu~n köve ı;citti. Kihü•ı 
her r:ırııfınrla nu~ Knz:ıkl:ırı d~:rı. 
şıyorclu. Yııj:ı~·i lıöyl(• C'li ... ilfıhlı ,::;;. 
rünr.r etr:ıfını ":ırdıl:ır. Kim nlılıığıı 
nu. JH'reYe ı;{ltmcklc olrlui:!ıınu sor
dııl:ır. \'ajıı, kum:ııııfanı .ııörıııek i-;. 
lerliğiııi <;(ivleyincl' , onu kuman•h 
ııın olunn:ıklrı ol,lııltıı eve ~etirı]i. 
lcr. 

\.'nj:ı, kurnnnıiıını •ellııııla<lıkt:ın 
~onra şunları söylc:.1!: 

- llrn Gürcü~ iirn .. 
~ı· lc;tivorsıın? 

- İı.t::ınhu.la 1-liindcrıııekte olc!ıı
i!ıınuz ('e~·enlrrrlcıı hır b:ıh:ı ile la. 
n ?ı 11.1 iı1r;.ıkmanı11 r!C'tı c.'ıli~onım 

- Xe·~ S:ın:ı ını Lırnkmok .. 
Evet .:\için ~he g.ırip seli . 

,Hır,. 

1hti}arııı gcnr kı1.1111 çıli!ınC'ıı S<'· 

vfyorıım. Onl:ırı hen krntli l'Yiıııd.: 
fi,.~ri~ rrd\inı. 

l\nnı:ındıııı bir ı.:ıhkııh:ı knprı ... 
ılı. fıiilii\'or, k:ısıkl:irını !.ıl,:ırnk g i. 
lii .rnrrl 11 . 

<icııç Giirrii ıkli!.:'lıılı~ı ,:ışırnııR 
lı. füiıı bön lrnmnnıhnııı ~·fiıüıır b·• 
l\ıyordu. Kumnnrlnn, !Jirtlcn ı·idr1:. 
lt·şti . 

- H<'n Giirriilcrin hiroz akı::• 
oldııldnrıııı -;unı,·or<luın. Sen. onla. 
rın en :ıkıl~ı11 ,.l' en deli.sisin .. 

- SiiılHinizln mr. nao:;ını :ınlıy'l 

ınıyornm! .. 
- Sııc;,. Aııt:ı1 . 

(De,anıı rnr) 
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Madeni ayakkabılar l 

İktisada, estetiğe, sihbt şer:ı.ilo 
uyğun olınayan şu yüksek tabanlı 
bobstil kadın 11y:ıkk:ıbılarının ya
kında tarihe karışacağını işfdince, 
bu biçimsiz: modaya Jnzan bir c;ok
ları gibi ben de SC\'İndfm. 
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Dosııua aupası 
Galatasaray Ferıer
bahçeyle karşılaşıyor 

sonra l::u günkü maç hakkındaki 
tahminimize gelelim . 

Hali, vakti yerinde olan bazı 
bayanların 80 - 90 Jıra verip giy. 
dikleri bu manlarlı ayakkabıların 
son zamanlarda bir de miıdenlisi 

çıkmıştı. 

Herhalde köseleden, manlardaıl 
daha dayanıklı olan lıu ağır ayak· 
k:ıbılarla bflıueru bayanlar kolay 
)firüyebiliyorl:ır mı?! 

J..ik ma ~ :arı l • aş . ctrkc n ::-aha 
hissesi yüzunden G:ıl<ıtasaruy ılıe 
Bes&ta.~ ve Fe:-erl'3hçc .Kulüıılcri 
arasında. ihtilaf çı:ktığ. ve bu ıh 

Soldan sağa: tilafın uzun müddet halledilemı-

Hab:-!· aldığ'ı:rruz.a göre S.1?1 • 

kırmız.rhlar yarınki maça aşağı ) l!• 
karı :;;u kctrlro!arile <:ıkacakl:ırdır. 

;\z kaldı unutac.ıktım. Bir de şu 
ııynkknbıların tabanı tahta olnnları 
(yani takunyadan tornistan edilen. 
ler) vardır kl, bunl9rı ekseriya or. 
ta halli genç kızlar, kadınlar, bu 
son modadan! kendilerini mahrum 
etmemek için giymekteydi. 

1 - Bir şe:ri yapacağına :>ÖZ ve· Yt>rek • Sarı ~rmuzıhlarlil lık rr.a .... 
rerek (İki kelime) 2 - Çiftler. es- larınfla Be;ık~ Ye Fc.mrlnl:çe 
ki ~:ıirlerimizdcn. '3 _ Bir ycmfsib ! ile lik maç:arınr oyna.mutan sur-

. ' fı n.,.,...,r ettı.kleri okuvucularınıız. tersf, toplan balık tulma tarzlnrm· ....... _, t 
1 ( ·) , n-1 ... tl · · d ca m3lfımdur. Bu suretle lP.lSlZ t•ı 
c ıın cemı ... - "1 a:\e erımız en suz devam eden lik :na ları her 

03"llan, SeL:m, l"ar~ı:., Or-
han, Arif, E!"rcf - Sabri K Bu· 
lent. Cemil, Muzoffer, Gaza.!lfer. 

Kalede Osman ve «1ıüclafarı:fa 
Salim. Far .. k ile takviye C')Iur:an 
Galatasaray müdafaası ıı:.u g'ln icııı 
1stanbulun en kuV\'etli ınü'bf~a
ı:ıdrr. Bu müdafaa öntinde oynıyr· 
eak olan Orhan, Arif, E~ak şck
lindt"ki muavin lı.<ı.turun Fene: c 
nazaran muvaffak olacağr kanr
atid'!yiz, 'böyle kuvvetli bir miırl;:· 
faa önünde oynıysn Sabri. K. Hil
Jent, Cemil, Muzaffer G·azanfcr, 
§t'klindeki forvette Cemilin karı;ı 
müdafaa .i!;in daima bir tehlıke C'• 

hın d.ılıc;ı oyunu ve seğ, soı al ık· 
lar1nm i)'i gtinür.<le olmalan ;ar· 
tile Arif gibi cidden te<'riıbeli \'c 

kafalı bk oyuncu okın !nsayd10 
g:. yrctile i,}'i netice alacaklarını 
zannetmek hata. olmaz kanaatin
deyim. 

bil'lne mensup, evin kıı.nnlarında ıı • s. ,_ 
seneki clikasmr kaylıetmış ve ı.ıır 

!) _ T<'rs çevirirseniz meşhur bir r;ok spor meraklılarının sahalar· 
nehir olur, ameli değil. 6 - Ten 

uan uza.klaşmas:na sebep oımu~
bih edatı, bir fiil, i - Ters çe"irir tur bu vaziyeti gözönilnde tutan 
seniz bir cins toprak olur, ze ... ·k sür üç büyük kulübümüztin toplana· 
me, bir sayı,8 - Bir maden,isminiıı rak arcı.ıanncıa. anlaştrklarınt ve 
ter.si 9 - Butı::aristanda bir cfa~. bu .suretle uzayıp giden ihtilafın• 
tekdir l O - no~ıııılo bir i"kelc. l- da halledilc!iğini hafta içind~ yaz. 
ki harf yanyano. 11 - Fikri biribi mrştrk. Bu hayırlı an!aşmanrn ~lk 

En sağlam asfalt 30Jları bile 051n 
dıran bu ayakkabıların bilhassa cı· 
k~ırrlıklon gürültü, i>oruk bir Arna. 
vıırl kaldırımından geçen, demir le 
kerl~kli bir yük :ıralrnsınm gürültü· 
siinden daha müziçtir. 

rine m·an, zarif. ~emeresi ü-; kulüp ara~mua bu· 

Bau ~climsız, zaif baYonlrırın 
lııı ayakkabılarla yürürken o ba~lon 
sibi ince bat'aklarınm ne izdir:ıp 
cektiğini gördükçe hunlara acımak 
lıın insan kendini ıtlamıyor. 

Yuk:ırdan a".':ıAı giln baş1.a.}-ıp kurban bayramında 
devam edecek olan dostluk kupa• 
sr na.mile bir turnova tertip etme· 
l etile görm.ii~ olclulk. 

Bu Yllksek tııbanlı :ıyakkabılnnn 
yüzünden nke bay:ınların sokak or 
lasıuda düşlüklcrlnl, ayakları reno 
h::ılde burkulup topallaya, top:ıllay• 
yüriidüklerini gördüm. 

Bir larafüm onlara lıak \'criyo. 
ı-um; çünkü moda hazretlerinin e· 
mirlerine hiı,; bir Hana kızı kolav 
koJ:ıy karşı geleme7.· 

Bazı insanlara zararı dokun:ıu 
hu ınod:ının yüziindcıı fayda ı;öreıı 
ler yok dt>ğiJ .• 

1 - Hnrap ~·erler ( rl!TTID 2 -
Alimler. t'eıniyeti, bir pcyıwmher. 
3 - Yıı~o~lnvy:ıda bir da~ silliilesi, 

lakırdı. 4 - Arkadaş, Çonakkule 
boğazında bir burıırı 5 - Mnsallıır. 
dııki korirnnı; nınhllıl<lardan (iki kc 
lime), iki harf yıınyan:ı, 6 - Erke-k 
vaziyetinde bulun:ırak (iki kelime) 
hayret edalı. 7 - Ters çeYirirseniz 

"akıllı ve malUmatlı insanlnr,. ma. 
n:ısına bir Ct'mi olur, nefer, 8 -
Dalınn konu kelimesfndt'n evvel ge 

len hir tabir, bir cins kalın kumaş 
lur (crmi), 9 - İns:ının vilcudunu 
hareke! <'flirmek için Jıizım olan ha 
raret, 10 - Bir erkek ismi, bir cins 
hademe, 1 ı - Bir cins içki, "ade· 
derelr. 

SEHIR TIYATROSll 
DRAM 

1<.t.{\M/NDA 

Büttin spor seVC'n!cri eon dere · 
ce m~mnun cılen bu anluı<madao 
dolayı Uı:; büyilk kulübilın.i.ızlı sa· 
ınimiyetle tebrik ederken Türk 
l!f"ırunun k:ı.lkmma51na yardTm 
eden bu hayirlt teşebbüslerinden 
llolayı b!iyük biT zevk duyduğumu. 
zu h.o.trrlatnıağı bir vazife biliriz. 

Şimdi bu gün oynanacak olan 
Galata.saray - Fen('r maçma ge
l.elim. 

Sar:•Ktrmız:ıltlar son tiç; sene 
zarfında. Fenerba'h~eye karıJt dai• 
ma muvaffakıyetli oyunlar oyna
mıelar ve hemen 3:ıemen lbütüu 
maçları kazanmL5!nrdır. Bu sene 
lik m.a.çlarına nispeten zayrf lbir 
takımla iştirak eden sarı Kırnuzı• 
Jılar, Ankaraya gicien ve cezalı o-
lan en iyi elcmanla.nndan mahrum 
olmalarına rağ-men fazla enerJi 
sarf ederek bu nol< ranl&nnr tarııauı 

Buna mukabil Fencrlı'erin ele 
Galatasaray :karşrsma çıkar:ıbile· 
cekleri erı knvYetli takım şu "'e· 
kilde olabilir. 

Cihat - Murat, Muammer 
Esat, Ali Rıza, Aydın - l<, Fik· 
ret, Naci, :Melih, Ömer, Halit. 

Bundan iki üç ;;ene evvel ktiçü· 
cek cJükkanında ik ı büklüm olmuş 
lıir vazi'.\'elle, sabahlan alr5ama ka. 
dar elinden keseri düşmediği hal· 
ılc iki lirayı ror ıfoğrullan naltnr.i, 
bıı~ün o bobslil ay:ıkJ\alııTarın yü • 
ziindC'n kocomrın bir mağaza sabi. 
bi olmuş, emrinde kalfnlnr, cırak
l:ır çalışıyor .. \'e dükk:inı genç kıı, 
kadın mü~terllerlc :m ko~anı gibi 
l5liyor. 

w ~r ·1- &at Z0.80 da lam1ıı ve kulüplerinin rcnt;ini epor 
atıYCK tnTILAJ. sahaları'lda her z::ıman olduğu gi• 

Bu şekilde kurulacak oları Fc· 
ner takımında ko.1eci iY'i Muam· 
mer Murat müdafaası takımın cıı 
zayıf tanı.fıdır. Bu müdafaanın 
nalatn.saray forlarınr durdutmalt • 
ta mtişkUlat çekeceği mıılı:ıkJt,ı k· 
tır. Böyle Zayıf hir :mildafoa ö· 
nUn:ie oynıyan ve S:ırı lacivertli· 
lt'tin en kuvvetli tarafmı tl'şkil 
eden, - Esat. Ali Rıza, A~·dın -
şeklindeki müavin hattr Jıer fe)• 
<len evvel evvela milclafac.yı yat· 
rlnnt düştinecek \"e ibunda nıuvaf
fatt olduğu taktirde hücum h:ıtt • 
na yardım edebilecektir, bundan 
do1ayr Fener hilcum h:ıttınn lııı 
maçta düşen vazife ç<'k fazla o · 
Jacaktır. MeJih tibi Giir'Dtli b.r C• 
yuncunun idare edeceği F.eneı 

hftcum h.attr, Galatasa.r~)ın kU\"• 
vetli geıi müda;aasınr geriden 
yar.drm görmeden mağlup eMbil
meleri jçin bu hatta çalıı;an her 
oyuncunun vazifesini hakkile ha
şnı·ması: hU1ı1sa olarak tam l'iindı· 
manla çalı~aları ve ele g~irdik· 
lcri h~r fırsattan muhakkak ist'• 
fade etmeleri biri!lci şarttn'. Bu• 
na muvaffak oldukları tcıktirde 
maçtan muvaffakiyetle çrkar>ilir· 
!er. Ak~i taktirde San • .kırm:zıtı• 
tarın mal}: atnzanmaları no:-maldir. 

Bu da garip ı:liinrnnın g:ıı-ip cil· 
<:l'lerinden biri.. 

Yukanda, hizrle ya"nş ~·:ıv:ış ıa. 
:ınınıüm cfmr,i:rı· h:ı,fayan madeni :ı 

yal.k:ıhıların ıııoda~ı ~·eni de~Jlı!ir. 
faki lıikı'ıyelcrde bilmem hangi hü· 
kiinıd·ırın ııitl:ııtıkc:ı ı:;ö7.lcrind<'n in 
ril<'r dökiilı·ıı; güldiikc.c , ·anağı ııd:ı 
güller açan kızına som altından bir 
nii!in ~· :ıplırdıı!ını ılinlcrnişsini.r.ılir. 

Si~ıı .· !i ı\frik:tnın bnzı şehirlerin 
r1d. i ., •n:.:in H'rliler, kızlarnıın ı,:c. 
yizleri or:ı!'ı nrl:ı. ılü~n gecesi F;İY· 
mek i~·in sırf ,ııüınii~len yapılmn ter. 
liklrl' hıılıınılurıırl:ır .. 

\ıııerikada rl:ı iki sencıJenh<'l"İ 
l:ılı::ınları ba~tan hn~:ı marleni ol:ın 
:ırakkuhıların ıııodusı çok tuaın • 
nıiım rtınişlir. 

Rirı:ok roııı:ııı ,.e hikıheleriııdr. 
geh'cek h:ıyatı tasvir eden Yrl<ı, Sıe . 
fan Lckok. Edgar Y:ıl:ıs, ıdlıi mu. 
lı:ırrirlcr; ''lıir z:rnıan gclı·cck ı,i, 
in~:ıııl.ır a~:ıU.:ıbı }erine pııtinııj 

. 1il!1 Ya.zan: 
Bonıllln RoJtund TUrk~tsi: ~l KJper 

llO~IED1 KISMt 
l"E Kt.J'RKt)'ı\I YE 
Yazan: Robfort NPuner 

TUrkÇt·~I: Oemfl CabJt ~nı 
Her perşembe gllnll l!laat 16,SO da 

TarihJ Matine 

kullanacak, etJerindc bir b:ıı.ton v~ 
ya şcımb"e tulnrak onun m~ile c::ırl 

ddc.'rıle. sokald:ırd:ı gerllcn eleklril: 
tcllc•rinden :ılacı.ı.J;Jnrı Cc.'rynnln, ns· 
falth voll:mtan kalkıp gidecekler. 
dlr.,, ıll:l'orlar .. Her iıısrıııı hir lr:ım 
rny haline ~etirec('k ol::ın bn mü~
t:ıkhel icnd:ı ılo~nısu hir diyecek 
Yok. \.ünkfı in~:ınltm ~ol yiirümek 
~:ıhme.tinıJ('n, a;·:ıkk.ıbı m:ısrafın • 
dıın w· nakil \'asıtnlarınııı ~ıkınlt. 

sı ndan kurl:ırneaklır .. 

AC'aha n zamnn. hay:ınlrır hu J>'.1 
linajlanlan kt>ııdilerine ~ilrc hir 
mod:ı ııyclıırıırlar ını ılrr~iııiı! .. 

Selıinıi '.\Jiinir Yurılıılap 

- 2G~ - Uaruııurre~ld'in Oğıılla rı 

Bt•hı:ı!•lın göı.lcri parladı: 

- Ent tam zıunanıdrr bü;ı·il!< hanııu! .\,\ol ı.anıandR 

b311a hakll<i ı.o;)umu vr ltloı olduğumu söylcınck \.-aktı eh, 

geldi .. lntlkam almak !ı;ln bana vereceğ'lni ,·nadettlğln, h•ı 

i~(' ~art1rnı edecek olan ı·mancti de ver •. 

ltıtı.rar kaduı: 

-· Hazırdır evladım. Biraı belde .. Fdkat onu ~n:ı 

t Psllnı rtıı.eden eV\·eı ı<anll onun hlld'ı.yestııl anlııta<"nğrııı .. 

Ot.ır .. y,..nıPğ!' ihtiyacın yo•ı mu 'l 

·- llııvırl. 
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lhll)ar kıdın, Ç~\;k bir bnre!;;etı,. ll)ağa kalldı O ıu .. 

ra la onunla beraber ka!lmııtk lste.reıı lkhııulın oınu-ılarınıı 

l'IJPI lrnyamk yerinde lcalnııısmı ı,aret etti. Sonra eanb a. 

dınılarla odanın bir kö,esi,,de bulunıııı bir dola.bre ~·anına 

~lftl, Cebinden anabtannı ç•karıp dolabı ıu:tı. içinden ipek. 

il bir pnrı;ııyn !':ı.nlroı~ bjr çıkın çrluırdı. Oou alarat. f\eh. 

Ntlıı.ı önll.11e ko~du. Otururkı>rı: 

- F;hıı l\fü:>llm lfora..-ıni'nln ln1.1 Fatıma 

tahii hiJlr•in .. 

nclvııd heyecaıılanm·~~ 

- F,\Pt., 

olduğumu 

fierk•>5 bl'Rln için CYlirlı mftnp,·l~·pm ııfduğuno ·~ b<>nfm 

elimde bU~·\idltğünU sö~·lll.)·or öyle mit. 

-Evet .• 

- Hı·ııden başka da bl~bfr kiru~enln senin babanı l,ll.. • 

bi yine muvaffakiyete götürmU~ 
ler, bu ~ene cidden hlrer kuvvet o
lan &)ıkoz • Vefa ve lstanbulspor 
taktmlan il~ yaptığı maçların !herı
sini fa.rklI neticekr ile kazana
rak Hkte iiçilncU1Cğü temine mu• 
vaffak olmuşlardır. Sarr kırmınlı• 
Jartn bu vaziyetine mukabil Fe· 
nerba1lçeli1er de şu vaziyette bu· 
lu nmaktadrrlar 

Geçen sene oldukça zaylf oJaı: 
Sarı• lacivertliler bu sene MUjdat, 
Halit, gibi genç ve mi!stait ele· 
manlar ile Cihat Esat, Melih gilbi 
;..'lldızlan da a'l':llarına alarak cid~ 
den kuvvetli bir takım h:ıline gcl
mişlt'rdir. Fa.kat bütün bunlara 
ra~en Fenerliler lik maçlarında 
~nk şanssrz oyunlar çıkarım~. Be· 
§iktaşa !M mağliıp oldukJan gibi. 
Vefa ile de oon dakik~<la ynptılt· 
Jarr golle berabere k:ılmış ve en 
nihayette gc!:en hafta Beykoz kar· 
ı-ısrnda sık1ntt1ı hir maçtan sonnt 
giicliili.le gıı'iıı ~elmic:lerdir. Ru 
vazi:;etleri göz l'i nünd~ tuttukt:ııı 

Btltlin bunlara rağm.en· her 2a
man olduğu gibi :ki eze1i rakibin 
kar~ıl:?.§malnnndn. çok defa tah• 
minlcrin alt üst olduğu ve ~o.le'!:ıc
nin ümit edi1mcyen t.arnfta kaldı· 
ğr unutulm!!malıdır. Her ~eyden 
t n·el bu iki gıiz.iclc kuliıhimiız• 

fLfilf rn .saufa!lı rcııirini: 1 

-%6S -

Birar. sonra uzun b<ı~.u, ~·aı,lı bir zenct kapıyı açtı 

ı~ar:ıısrnd·t Behzadı gürun~ hürmetle eğilerek ellnl öı>tlı: 

- F.fendlmlz,. Efendlıniz.. Siz.! ı;ok göreceğimlı gel 

dl 'X eredı• l>aldınız '! 

l"a.,ır zenci, bunu söyleulkt,cn aonra efendisinin cllnd•· . 

ki küçük bandığı eUnden alma!\ istedi. Behzat \ermekt•·r. 

imtina etti. Bunun üzerine ı.cncı kapıda duran hayvanı ulıı . 

r.ıl;. nbrr.ı götürdıi ve ııüratle dönere!,; 84!-hzat i)P b(•rabeı 

11.erl~e rlrdj, Zenci önde, efendiısi arkada yürüyordu. D:ı 1 

, .e urnn ~lr dehlizi geı;tlkt"n sonra bir odanın önliııde duı. 

ıl• ılnr. 

Zenci llerli~ ercı. odada oturun ya.:ıh bir 1<adın11 !lealendi: 

- BtiJlik hanını. efer•limi7 ızcldl , 

Ka!;ılarmıı ,·a.rınca,yıı ku ıur bıitüıı saçları ııJ,i"·ırını, oları 

tı. .11.drn, se\'fnı;"lc hu.ykrrıtı: 

- Gt·ldi nıl~ l"\crede ı.~ndl~I~ 

8uoun Uze.rlne Belı.ıad iı;erlye girerek yanına ~itti. F.j;i. 

liı tllni öptü . 

Titreyen vücudünü kaim bir IUrl\a ile örten ihtiyar im. 

dın Bebı:ıdı kncaklrytlT'Rli bağrına hastı. Se\ incin den gör 

lcr.:.Oden la,ıar tı.kr~·ordıı. Onu harıırctle öpcreJ, boğuk bir 

ııe!le: 

- Hoş gt•ldln oğlum J\.eyfer .. Scnı çol• giire<'Pğlm gr.ı 

dt. ~nı gormeden ölec~ğtmi mnned.iyor ve ahdettlğ'iın ~c.) ı 

y:'lpılmıyatak dl.re llzülllyorcum .. 

ihtiyar kadın, ~zlrrb l bltiremedJ. lııçk1ra hıçlnre •il'. 
11'ma•a bısl)ladı. 

Behıad, onuıı bu hallııe nıiitP.eıtoılr 

ı1t>gııklmn1Jbğınr mubalın.n ederek !'ordu 

olmakla l>ı'r:J~r. 

dar, ök uz. 
öniinden 

ıı ~ola çık 
•ıların her· 
<.fijSini ,;er
nsız riiken 

~ Trı r (la ko. 
~ za kaym:ı
ltu ıcla nıı ıı n 
nduğa dn 
en nıamur 
ıııadığr an 
'n sayısını 
r;rhi~orfar. 
lrn"ının lİ
"ıldıtc miı 
• olnıaı,mı 
•da timi. 
,ıynmetin 

eri şandı. 
r. Yıı;ın

olnn1ar 
ı u lmnlr 
!.tır. Fıı

Jı;;ııı, bıt 

bir ~el" 
P.C'r oka 

' öJdil 
l1emur 

l'il,~ 
a vazi
esirmie 

1aıpa,.a. 
ıınan:ıı. 
~n 
5ımuı;. 
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[ t-;u•unkü rorlvo t 
S.30 program n memleket saal 

r. \ ım 8 32 Mnrşlar (Pi.) 8.40 Ajans 
tıııberleri 8.55. 9.g:> M11dk (Pl.) 12· 
~O Program •e memleket saat aya. 
rı 12.3S Seslı filmlerden parçalar 
f P1.) 1,.45 Aiııns 't>aberleri 13.00 
Peşrev, semai, Sarkı 'e türküler 13. 
::ıo . 14.30 R!!dyo salon orkeslracıı 
18.00 Program ,.e memleket ıı:ıat a
\"'lrı 18.03 RııdYo dans orkestrsaı 18. 
15 S:ırkılar. 19.00 Konuşma 19.15 
\fnzik 19.30 Memleket saat ayan ve 
\jıns haberleri 19.45 Konu<1mıı 20. 
on Mü7.lk 20.15 Konuc:mo 20.30 ~ü
zilı: !t.00 T<onıı~ma 21.15 Sarkı •e 
türkuler 21.50 Ankara Sonbahar at. 
ko,ularının netlcel~rl 22.0B Mil7.flr 
22.30 Memleket s:ıal 11van ve AJanıı 
baberlert. 22.45. 22 50 Yannkl prog 
ram ,.e kııpıınış. 

Osmanlı Bankan 
Kurban bayramı mnna~ebetile, 

Osmıınh 1':ınkasımn Galata, Yeni.. 
cami n Hevo~lu Şuhelerl: 

18 19 n 21 ttld<!\nun 1942 giln
lerl kapalı hulu nacaktır. 

bize temiz bir .spor heyecanı ya
ıataca:k olan sa.mimi ve sport~n. 
ee bir maç yapm&lartnı temenni e
tkr her iki tarafa da muvaffalt!
yetler dileriz. Hayretlln Balıtoila 

Okullar aruı futbol maçları 
Okullar ıal'aJDlda tertip t'dilen 

futbol maç!anna diln de Şeref 
t-tadyomunda devam ediJmit Far 
Uh •tadycmunun tamire milhtaç 
bir hale gelme.!li dolayısile bu atad
da ayni gilnde yapılmaaı icabeden 
okul maçlar.: da ŞcTd at&dyomu 
na alrnmtŞtrr. Bu 21e-b•Ple dun Şe 
ref atadyomunda Uç futtoı maçı 
yapılmı, altı okulun sporcu talebe-
ti ıtadyomu doldurm~tu. 

H&B:ıtm S'lDli Açıköneyin idare 
ettiji ilk maç Vefa Ş Terakki Ji,. 
•~leri &Tasında oynanmq mUteva· 
zin bir şekilde cereyan eden bu 
ma~ın sonunda Ş. Terakki liaeıi 
V~ lileıııılni 2-1 Ye>D.IDİltir. 

İkinci maç hakem B. Uluödln 
idaresinde oynamtl1' zıııman u 
man :iki tarafın eanb ve atılgan 
bir oyun crka.rdıklan bu m.a~ın 
Mnunda T§ık lisetıi Dll"llş,efaka 
liSf'!İni 1-0 ~·eruni!tir. 

Nihayet ınra l?'llnUn ~ hararet 
li maçı olan Galatasaray - Hayri. 
Ye liseleri karerlaşmuına geldi. 
Bu m~ da hakem Semi Açılt5ney 
idare ~iyordu. Htr iki tak.mı sa
hada Yt!r aldıktan eonra hakemin 
düdüğll fle oyuna ba,Jandı. İlk hil
cumu Hayriye tatımı YaPtI fa 
ht bu hücmn Galata.saray nıilda 
faatıı ta.rat'rndan kolaylıkla dur. 
duruldu. ll'aJaıt Hayriye takmıı
nın a.lr.m.lan birbirini talrip ediyor 
ve Galatasaray lr.al~sine ttlılikeli 
anlar ya.p.tıyardu. Birinci devr: 
Dfn ortalanna doğru Hayriye mu 
hacimleri ilk golfl yapmakta güç
fük t•kr.ıediter. Bu gc-lü ikinci bir 1 

ıayr takip etti ve devre 2 O Hayri ı 
Ye ~inin lehine bittf. 

İkinei devrede Galata~lıJa 
n daha fazla çah§ır bir halde gö 
rüyoruz. Bu gayretin semereli nt• 
ticetıf de gecikmiyor ve Galatua
raylyt~..r ilk ve son aayrlarınr yapı 
yoıhzo. 

Bu maç ta böyl<.-oe ve 2-1 Hay 
rjye mesinin galebrsile bitiyor. 

---

Methur Alman orkestrası 
t•lmizde 

~flthtl H:ılkevl Sosyal Yar. 
dun Subeslnln bu ayın 17 •e 18 
Pe~rnhe ve Cuma ak!lamlan saat 
21 de Şark Sinemasında iki büv'i 'c 
mlisamere hazırlamakta oldu~ın ı 
evvelce hildirmi!5tlk. 1 

Mftc; mereye işlir&k ~decetc Al 
manyanın Sllezyalı meşhırr "Sllui ' 
şes Strayhkuvarted , heyeti Pazar 
sabnhı ~vnıpadan ekı;presle şehri -
mfze gelecektir. 

Ynkıırdnki fotoıtrar bu me~hur 
heyeti bir arada R5stermektedfr. 

Şubeye davet 
Falih Alktrllk Subttıindtn: 
340 do~tımluların ilk ve son l'Ok. 

lamaları bir arada yapılacaktır. 
J - Yoklamaya 22. 12. 942 Snlı 

RilnO başlanacak. <Cumarte~ı Ye Pa 1 
zar gfinleri harfe) her gı1n öifleden 
enel saat 9 dan 12 ye kadar deYam 
etmek üzere 943 senesi şubatının 1 
sonuncu gijnfl bfler.ektir. 1 

2 - 339 doğumlularla beraber 1 
ertr.sl seneye terkedilen talebeler 1 
34J do#umhılarla )'Oklamaya tAbi 
olacaklarından bu gibiler 340 do-ıl 
~umluların yokla.rnasını ıretmeye
ceklerdir. 

3 - 338 Ye bu dolumlularla mu 
ıımele görerek sihht arı:r:aJarınıtan 
dolayı ertesi yıla terkedllenler da. 
hi 340 do#umlularla yoklamaya ge. 
leceklerdir. 

4 - Yoklamaya •~l~nler nüfm 
cüzdanı, dört adet roto~af ve J>O
listen tasdikli fkame~Ah ~enetlerl 
nl de beraber getire<'eklerfflr. ,--------------... ~ 

200 
Kuruşluk kitap 

90 
Kuruşa 

Ço/ı meralılı, heyecanlı, bir 
romana ucuzca aalaip 
olmalı i.tivorsanız 

&ABD luetılbdı 
Nqretrneye IHqlatlıfı 
/tıaponları toplamama 

lıMitlu 

800 •7'&7• 7akm ve lf IMıiıak lor 
mal* lıtr eMr olan intikam roma. 
lllllDl biraiaci cildine 200 lnuaf 
fiyat konmat, ancak llaber'in 
bqbp yanında bagön Defrıne 
ballanan yedi lnıpona tophyan. 
Jar bu böytlk eleJ'i 90 karuıa tee 
daıik edebileeHJerclir. 

Yedi kupona to.,ı.dıktan sonra 
bmılan V AJOT KtlUlphaneainc 
getirenler "lntibm" Jsmindeki 
tarihi m.oera romanının birinei 1 
cildini lrolayhkla alabil~kJer. 
dir. ı İ 

SAt9t 4SMt UI 

lasddılt ,_.. v AJCn 'AATIMSI 

u.-ı~ ........ 
ltelllı 4'tmef 5..,..,.g1 

- Jlı,. atbYonan bllyillı: banrmT Tekrar blrbirfmbıe 
lıılwalt.Dtumau. Allab lltlkret. 

Ba .ader, UttJyar kacJma te.Jr etmıı olmalı kJ afla. 
maktu vu seçti: 

- l!lat olarak bana döndöttıne oena.br hakka ç0k ıllk. 
·~l)orom. Of'lam timdi aen nereden seJIJ'Onwı T 

.llellzad: 

- .Baldaddan-
- ~lltm teyt yaprnap mu\'&ffak oldan mul' 

- J:Yet ı muvaffak oldum_ latedltf n eeyt l'etlrdlın. 

thtlyar kadmm &"ÖzleJ'J bacldladea tazıa açıldı: 
- Bqmr mı ptlrdbt T 

- Em bllyllk banma. 

- PeJrl, nerede T 

Bebzad, ellııde tattotu ll&Ddrfr s1Jatere""1r: 
- t,te ba aanclıkta! dNll 

ihtiyar kadnı, kendisinden umulmayan bir eanhhkı. 

undıtı almak lflo elini uzattı: 

- Drmek bu ııandıkta ha!. Aç onu bakayım •. Bana e. 

'""ı1imlzlıı başını ı;o!lter .• Onu bana göster ki ecelim sel. 

111r. len do) a, dol• &eJ rede.) im .• 

Behzad, batmı çerirtp o aırada b&IA ayakta duran 
ac.·nche baktı. Zenci onan bu bakıJla ne elemek ıatedlttnJ 

•'.J lı Kaşını eğerek ono ihtiyar kaclırıla yalnız bıraktı. 

lfü:ıL ~ara llf'U.., nt1"1ıp lml'ealaJ'IP 81tJ. ._..... 

lllr kafa t .. pl&ardı. 0rtaırta topraJr lrotrua De ....... 
.,,'ııtf hlr lcolm J11111dr •• 

lhthar kadm, buna sörünce slizlerf yavumdaa flrla. 

J ı ::'.cu. &ibl olda. Beyeo:\nb bir eesk laa)Cırdlı 

• ı r ı t u 

,mr •-:.:... ~J~.~.~.~~~"'1~ SUMER BANK 
llt~t uabantn dmr. tucn,,. nwnarah reislik şahadetnamem za ~ V ı • 116 /l D l fi 
edllmlı olan Pın nn. 'Nlunri At YI olmuştur. Yenisini alııco~ımdım r'-4 .1 er l JV.I Q QT rQZQ r Ü 

met tıua/ındaa dofradan dofnı eskisinin hilkmü yoktur. (41938) ~ 

IJO Gltrt:ll dllJadea terctlmr edı f neholulu Hasan olılu Yu!Uf 
rrıtıttr. Ba,rnn sona tndar a,ı 1 • • ~ 
r•nc,rrr ,,,. l·rlİrtnı ınlıFt mrrıf.·ıt>· Nürus cüzthınımla beraber B 
'trl Re dola olan hı nd'• ~·· tın lfmanınd!!n almı~ olduğum 
',,,.,, matboatında tllt nnmun~dl· numaralı tayfa cilzdanımı zAyl 

,.,... .. ..,.. ............ 
tll•...,...,_._.VMn6Jla ....ta• Y-.. il s.dlaulı .. ILU 

""9 .... _ ...... 

1\1evcudu ta7almıehr 1 

lSTUBIJl. BUUASIND 

l.S-IS-M% F1yatları 

&Apanıı 

Nnyork 100 Dolar 180.~ 
Cenevre 100 hviçre Fr. 30.1)3 
% 7 934 Sıvaıı..Enıurum 2.7 19.-
lladrld 100 J>eRt& 12.89 
Stokholm 100 İsveç Kr 31.132r• 

111111AM V• tA llVDA1' 

% 15 tkr&mlyelf blrincj tertip 
MllU müdafaa 19.· 

Kuduz köpek öldürüldü 
Dün aabah Bebek'de bir köpek blr. 

denbire kudurarak etrafa aatdmn.ata 
baflamıt n Rober Kolej kapıcm ile 
04'9r bir yolcuyu 1-lrmııtrr. 

Kuduz köpek birkaç da hemcinslııl 
ı•rrdıktan aonra zabıta memurlan ta 
ratmdan yakalanftUJ Ye öldUrUlmo,. 
tür. Kuduz köpetın ıaırdıfı diler kö. 
pekler de itllt edDmlı. köpek tar&tm 
dan yaralanan y&ralılar butah&MYE' 
k"1dırtlmrıtardır. 

tim yenisini alacaıtımctan eskisi 
hiikmü yoktur. (41938) 

İnebolulu İbrahim oğlu Alunet 
'rürkeş 

••• 
Nüfus cilzdanımla tier&Mr 13:R 

numaralı ücUncil ~ınıf mAklnistlik 
cnzdanımı zAyf ettim, yenisini ala
calımdan eskisinin hlikmfi yoktur. 

(41938) 

İnebolulu f nee olullanndan 
Mustafa Nuri• lnce. 

•*• 
Cumarte..'11 günü saat 2 - 2.5 a. 

rasmda kAlabnlık bulunan FAT1inön!i 
Rebek tramvayının h&rekell dolayı 
ıılyle alamııdılım sepetimi bana ver 
mek fürrc alan ntanıta~rn şu adre
si! müraroalını rica ederim. 

Memnun edilece\llr. 
(41943) 

Adres: 
fsmall Ar. 

So#analta mahallesi Baltaban yo-
kuşu No: 1 : Beyazıt 

H1tlka ve memurlara yünlü, 
pamuklu mensucat 

Memurlara Ye halka d&trtılacak 

rııuhteııt yflnlU ve pamuklu kum&§l&. 

ruı gelecek ayrn aonıanna kadar ye. 
t~ırllmeıl illin deYlet fabrlkalan ile 
huBUal hn&lAlh&nelerln randmanl&n 
artın'lacaktrr. Bu maka&t Ue bOttın 

bu mOeueaelerde 1§ hacminin genif. 
!AıUlmelf [çfn tedbirler aımml§tır. 

TURKiYE iŞ BANKASI 

,. 

<Oçük Carı Hesapıar . 
1943/kRAMıtE· PLANı 

«ESIDEUR: 1 Şa6cd. S •1qm. 1 Afaat• 

1 llrindtarin tarilderinde wıınlır 

1 1943 IKRAMIYEL~K1 
1 ....... l.lnl* 
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• - llCO.- • - 1111.- • - ll'lt.- • 

ftrklJe it .... ..._..,. p11!'1mlda ,.. ... ...- aert1rt1rnde-. 

lak almı• "!"'•"- ""'' gm-"" talllnt7.t ~ ,.,."'""'" •"•!""•'""" 

- Z81 -

1 
- .. J:1'a Mllallmln btuı mı T ! O yllft iMia.mm kafa 

taaı bu ma T Varol eYlidma, ODU ılmdl dlril*mlı ctlıl oldun. 

Ve aon.ra sözyap dökerek o kır.fataamı eline aldı. Qp. 

mete ltatladr. 
Bu aerkb ullne b1'flltmaa Bebzad ~lamu zor 

tatnyonta, metanetlnt mubır.faıa ederek: 

- Bll7üJı bamm ! deıll. Aitti onan IDt,lkanmu aldıfmı 

cila aevlnt-cekaln .. 

ihtiyar lraclm, beyeoUlma bildm olmata çabtarak: 

- otlam! dedL ETet, onun lntlkammı almahaın. Ben 

onun !Çin aana Kıyfer diye. hJt;ab ettim. ICvı.dım. ııenln 

acnam mADaaı (intikam) demektir. Mazla.m olarak öldllrlL 

len bu bllytlk adamla kllna mubakkak almahaın-

Yatlı kadın, biraz dnl'&kladıktan aonra sözllne de. 

Tam ettlı 

- Onu nud buldun_ Halbuki ltlttltfmbe &'6re ona 

l>lclı nehrlR atın•ılarclı. 

- llt!n ele öyle -,u~ym'llom. Falc:ıt tallb. bir ctın 

ka'°'rma onun zam.anma yetlşm'ı bir lbtlvar çıkardı. Me. 

d!!lndekl meurhfını gösterdi .. Bu Eba MllAllmln baklld 

kala taımbr. Bunda ulak bir ıttphem bile yoktur. Ona 1)1. 

- bak.. 

Müessesesinden: 
Mütekıudtn, dul ve yetınılern verlleu tevzi kartla:-ı lle ~ 

lanmı:ıca yapıl:ın pıt>'ouklu mensucat dağıtımında Azami ........... 
mlkdarın ZO m•tre olmayıp 20 metre murabbaı olaaafr 

llA.n olunur. 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

.llrlunaıumeD bt:dell (J.5000J onbeş ıra oıan ıC>Ouvı oe4uın ıı.ıo 

mı- TUrk Beılrl 123. Blr!ntjkA.nun. 1942) Çarşamba günU aaat 
onbef buçukta lia)darpa,ada Gar blnaaı oahlllndekl kom.ayon 
kapalı zart u&U!ıle satm alınacaktır. 

Bu ııe g:rmek isteyenlerin (Jl25) blnyUz y}rml bet Ur&lrk dl 
teminat. kan·u:un tayin ettiği vesikalarla teklUlerlnl muhtevı 
ayni giln saat (14,80) o:ıdört otuza kada • Komisyon RelalıjtDe 
ıA.zrmdır. 

Bu ııe alt §artnameit>r komlayondan parasız olarak d&tıtıl 

""' ......... ~ ....................... .... 
rar 41llye Cil•4111'iyeu 

ZiRAAT BANK ASI 
"8ndue &utbl; ı!Wl - 8J.rmayeod: lOO UOQ,QOCı &1U'• ..

ŞUbt " ..,.09 !Mll"dl; '86. 

f.lra' ft tıcar1 bar oeYI D&ııJu muamel•lel'\ 
Para l'ıtl1JrtUeııtere ıı\ .000 Ura ıkraauye tvı1'9F. 

ıtnat BautrUilllta wumtıar&b " lllbanıo ~ 
#Zl u 60 •traa> ~·Juııar uıre MnMH • :sera 
.a.ııa Sor• uuamıye cıag1uıaca11ta. 

...... l.,000 llra1d ı.ooc. ıtn 100 ~ 

• • IOG • ı.oo.. • Uti 

• • iM • ... • t• • 
'" • ... • ..ooc 

' 

,. IJrald 11 .... 11 .. • ..,... ' 
ro • ..,.. ' 

DiKKAT: Aes~uırmoalt1 penll&r blJ tene ~de 50 ttra_. 
:Gfllıl,..Dl"rt illramtyt ;:ırtııt :.a&ctrat- CAı ıtı ru.ıaaııe •erUece-

K.m'•1u .anfNf• ' .,,.t" U Mart.. U Haztraa U llJ'IGL 
l1 Bı.rtnctkllntmn8 JekUecelltır 

batl;,'ar kaclm. ıuztertnln yqmı OJilPrl'k kafatasınıt bir I~---· OOKTOIC ___ ,_ 
KEMAL OZSAM ~~~~~~Jllll"J dalla cllk'lmtlt dikkatli baktı: 

- &Yet ta kendlalcllr. Bu and3 tuhaf hlr hl lr ("arpan 

a.n.1ıa ile ilana labat ecllyt'r .. Hakikaten 6o kafa taın ba

... a. llltdme &ittir.. Keyler, Keyfer.. ~n oolr I~ 1 bir 

uamam. onan IDtfkamını a)acaksın değil 01' ~ Onun zama. 

.. pldl ad acalıa11 

idrar yollan tuuta(ıklan 

müteba1111111 
rünelbaoı • latıkl!\I Caddellf No 
'\RO Ohanyan Apt Buraa pazarı 

llatll. Telefon: '1235 ._ 


