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frans'mn elinden silahlan 
alındıktan sonra ... 

L: Franaadaki Ahnan orduları bundan ıonra kendini 
~ hir kayıt ve ıarta bağlı saymayan bir iıgal orduaull"' 
L..-: ibaretl;r. Franaada ıilihları alınmayan aadece ar 
Pı"' Poliı vazifesini görecek olan kıt'alar kalacaktır. 
~ın elinden ıUihı zorla veya kolaylıkla almmu 
""'l)İlir; fakat bununla mea'ele bitmi, değildir ve ol-

mayacaktır. 

Yazan : Asutt 1lls 
tet arasma almmıtu; İtalya ü11e. 
rine kesif hava booıbaruımanlan 
yapdmağa batlamıttı. Müttefik 
de\·letler AkdenW'n mihvere ku
II ikinci bir e!ephe baliDe letirİI• 
~dini pervasızca tan edip dara. 
yordu. 

U\·llin Viıide İl tqma aeti
rilruiı olmasına ratmon Bitler, 
bi'r ttirlii kendi mliftefilri haline 
getiremediil Franuyı ı-nrunile 
iıg~ karar verdl; mar-.aJ P• 
tenin protestosuna rajmm de bu 
karanın söratl• icraya girişti. &. 
•rada Tnlondaki Fnmn donan
ması mihver kuvvetlerine tctılim 
olmaktansa kendi lreDdini batu
mayı tereih etti. . 

Şi'mdi Vitiden C•&J"İN aldlp 
.~merikahlarta anlatan lllDinl DR 
lan netrettiii beyannunecle "Al
manlann g"J'esi Framayı ~ 
ha germektir.,. dccliktett aoara M. 
tfuı Framn milletini mleadelqe 
eatmyor. 

Hulisa bu~nH '9UİJ'et IQdlll": 
Peten imzaladıp mlta· Fraruıa ile .\lıuan1a aruuaclalli 

~~re verdlll söze sadık mütareke ortadan kallmnttır; 
"""111 COk gayret etti. Oran Franudaki Alınuı tcuvvetleri •an. 

• Japılaa taarruzlarda, dan sonra badini ili~ 1llr kaJd; n 
ve Suriy~in itgalin. ıaarta bağlı saym&J*ft b."r iısaı or
• brp devamlı bir clu•undan iJıarettbo; Fama ..cı.. 

•• 

Heroün 
6 

Sayfa 
S..JUI llt!l'J9l'dl 1 &arat 

Rijevde Almanlar 
muhasara edildi 

Şehirde so·kak r ' 
m U hare be f e rİ başl ad 11 Yı_e_n_i _E_a_eb_i_R_o_m_a_n_ım_ı!_ 

Almanlar lağımları kurutarak 
istihkam halinde kullanıyor 

Londra, 80 (AA.) - JUjevde, 
Stalingrıııtta yapılan eobk ::.ııuha
rebeleri kadar liddetli ÇarpJIDlal&r 
olmütadır. Ruslar muba6ara top 
lumın fiddetJi atefİ,Ddm 90lll'B. 

hücumla tehıi zaptetmekt<.dirler. 
Almanlar blltUn lkanalizasyonlan 
kurutarak bunıan bıir istibkam 
aflaileıii haline gf'tirmişlt"rdir. Her 
ev, ~ bir •tihkAm llı&ılin.i al
m11tır. Rualar, atllriinetle meydana 
tl1aı.n bombardımaa plAnörleri kul 
lamnışlardır. Yeni modelde bir çok 
tanklar Ruaıara Alman ım.~abil 
taarruzlarını geri püaldlrunek im
klnını ven:niştir. 

Sovyet tebliği 

Moskova, SO (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği ekinde, Stallngradm 
amele mahallelerinde tA:>pçu dUel. 
lolan yapılmakta olduf.ı ve ke~if 
kuvvetlerin.in faaliyet f?ÖStermek.. 
te olduktan bildirilmektedir. AL. 

manlarrn hta.ryalaıiyle havan top 
lan tahıib olunmuş ve hemen he. 
men bir tabur miktarında Alma.n 
yok t>dilmiştir. Stalingradm ce ,,.. 
nup havalisinde bir Sovyct birliğ,i 
Alınanlann 16 blokha.vz ve :zırhh 
sıfnı.ığmr zabtetmiştir. 

(Devamı Sa. ..J SIJ. 5 <J.e7. 

BiR MEVSiMLiK AŞK 
YAZAN 

REFiK AHMET SEVENGIL 
Bo gtln 1 inci aayfamada bafla4ıJ: 

Yerli 
kauçuk 

Bir TUrk kimyageri yerli ham 
maddeden · sun'l kauçuk yapmağa 

muvaffak oldu 
Hikmet adında blr kjmyagerüı yer. j tlcelcr vermlotlr. T.ecrtıbe eanUtnd• 

11 ham maddeden awı1 kauçuk yap. , yapılan otomobil lbtiği, kalot. vt 
mata muY&f!ak o!duğu haber alın. çizmeler Ankaraya gönder!lmlf, yt1k. 
mııtır. Tecrübeler, gehrimlzde bir , ıek makamların taktirini kazamn11-
fabrlkada yapılmı§ ve muvaffak ne- 1 tir. 

MEBUS SECiMi KANUN 
LAYIHASI MECLiSTE •hnunatıı. belüer •i- IAllnl1l yara taıitider,,. A...,.. 

YMl;rlli .,~ ol- .......... w·:::-=:r=:2:tr D1D 911111 faJnibllı,. iline ................. .. 
~ ieiu Frutadan • c1tiltinerek eill.1at.an teerMe ...... 
~Vin RitmeeİDe de mtt: 11111tır. Fransada •illhltn almma. 
~ L&dJ yeniden Viıı ,... sadece ukerl pollll .-.... 

• bapna goltlill vakit göree.k ola latalar kalswUtr. 

D )( 

Yeni kanunla kırk bin nufusa bir 
l'mmayr sillblan ile Talondaki l'J'aDllS acm..-

tbnltlPri !>ile tekrar ean- trendi kendini •tınrlqa icWe 

mebus esası kabul ediliyor 
Ankara, SO (Vakit muhablrloclea) 

~· sllade tlllr edUea ttaıyaD aubaylannclan Udal bir İngiliz 1'UbL - Halen meriyet; mevkilnde bulunan 
muıtnr. l,bu J.Aylhada •kiden Gidla. 

lromutan1anlan, ~ ft 
ukerlf'rden ~.. lldlll .,.. 
gemileri ile birlikte AJııaeniıill ~ 
lan içinde bJWduia ......... 
7or. Tuloa fr.iea 1111 ba mwan. 

:r- hDYtje& nr4'k& lamu söeterlyorlar. "Jntilı&bı mebusan kanunu" nun J'$. 

Şirlıali Afrika 
• ellerinden llilAbllln almaeak e. T 
gösterir. Fn.nsamn .tiadea •iWn 
:ınrluk veya kolaJ)dda almnue o. · 

cephelerinde 
riDe konmak 11zere hükWnetçe buJr. 
lanıp lılecilae verilmlf bulunan me
bua Hçiml hakkmdakl kanun proje.si 
Adliye ve DahjUye encllrııenleriDdeıı 

geçerek, umum! heyete 11evkedllcll. 
Hafta .onunda görilftllmek U.r.ere rus. 
n&meya almdL 

tu gıbi aeçimin iki dereceli oım .. 
kabul edllıııekte ve lnt.lhabm tanl 
ıcraamda bir deği§ikllk yapılmama&. 
tadır Yalnız intihabı :oıebuan ır.:. • 
nunuııun te§ldl&tı e8UiJıe kanuni,._ 

lan Fn.nsnlaml llilei7atm1 a ' u n u s 
AVAL ALM~~~~~~; çevriliyor 
UZAKERELERE BAŞLAMIŞ 

HUkQmet mudp aebepler laylhaaın. 
da projenin ne maksatla hazırlan

dıfını ıöyie izah etmektedir: 
TerkUAtı eaasjye kanuniyle kabul 

olunan devletimizin IA.ikllk vasfiy. 
:!.e tearuz te§kil eden hususların dU. 
zeltilmui temin edilmek n muhtelif 
kanunlarla, zeyil ve tadillere uğra. 
yan intihabı mebusan kanununun. 
tatbikatta tereddUdll mucip olan 
clbetııerini de tavzih ve ikmal etmek 
Uzere mebus aeçjml hakkmda ycnı 

blr lAyiha tanzimi ıll.sumlu görtıl-

le kabili telif olmıyan ruhani ıııevatte 
eeçl.m i§lerlnde vaztıe wrilmut c:ııt. 

beU kaldırılmak.ta ve halen aeçim 
iflerlnde tatbik edilmekte olq 
mevzuat bir araya toplanarak 1-lo. 
gUnUn ibt.f yaçlarma uygun bir hale 
konulmaktadır. 

HUk1lmetln projesinde muhataiııl 

edilen kırk bin nutuaa blr mebu9 
esası encOmenlerce de aynen kabul 
edilmlgtir. Umumı heyetten 'bu e.. 
eaa böylece geçecek olursa yedinci 
bUyük lıllllet Mecl!Si jçlD kıaa mOcl
det aonra yapılacak meblu aıeçlm,ia. 
de nutua arttığından on kadar faa. 
la mebWI .eçllecektir. 

.:."'."- la (A.A.) - Dotaıan 
~ll)a röre, H~r. Fransa. 
c~ ballamak için Llvil

'111' &lllqmamn f'8&9lannı 
etlnek~ir· Li.vll, tcr
btttın ttknı1lçilere Al

lldip çnlıemaJRn için e
. Almanlar görllnU~e 

' bı....l'den memnun değiller-
~l~ Alman kontrolü 
t& ıuıan Pariı radyo mer. 
~·i Franm filosunun 
batınnasından meeul sr. S:l'\ "•• kaçan denizaltı 

b'· 80 (A.A.) - Cezayir 
ıt l'ranm denizaltmnın 

hiıtı!uJondan Cezayire gel. 
~ )f ll'?nektedir. Radyo, bu 

I.:." h:ı:auan denızaltısı ol -
~)rıh etmektedir. 
1 ~-h kaçan denizRlh 
~il il, 30 (A.A.) - Cumar 
"l'ttı?-'ulondan buraya ~len 
~ 1 P'ranıııız d.,nizalttsmın 
il ~llrtınıııtır. Mürettebat: 

. llna kadar göz haP5ine .. 
t <A . .\.l - Buler Nehrih· 

11'•lnı11 Berlln muhablrtnın 
S ~ C6re, StT'&Zburg zthrlısı. 

8
1'telinln su .. vlyeslnde I 

11ra~.dahU ı111> kumandanı 

amiral Labord ,.. kurma1 heyeti 
gemide bulunmakta n YUif•leri ba • 
ıırıda hareketııts durmakta idiler. Ku.. 
bablr bundan bafka bir bGJtlk kruft.. 
zörQn blltUD toplarlyle diler 19mOer 
tfzerine •hll bataryal&rnun da aynı 

:Mmanda bUtUD cemJJere at .. •ttik
lerjni ve Alman'larm eline geçmeden 
evw! onları t&hrib etmete çalıftrk • 
larmı llAve etmektedir. 

(D_elJQmı Sa. .f SIJ. 1 da) 

~----~~~~~~~~--

Londra: 30 (A.A.)' - Neşredilen 

reann teblillerden anlaşıldıltına gö 
re, Tunus ile Bizerte arasındaki şi\• 

mendöfer milnalcallh kesibnişlir .. 
Bu iki şehri birbirine bağlayan lı 

yoldan biri de kesilmiştir. Her an 
Bizerten.in dı, müdafaalanna kar,ı, 
bir taamıı beklenmektedir. Birinci 

orduya gelince, aynca bir taarnıta 

~i~~e!a~:::~ş~;:nusa bir top men Şark vilayetlerinde tevziat 
Müttefiklerin ele geclrdikleri Ci- • • h 1 ki t 1 d 

dida, bir demiryolu ve yol kal"Şalr ıçın azır 1 ar amam an 1 
noktasıdır. Bu mahal Tunus şehri ... 
nin 23 kilometre şim:ıli garbısinde 

(Devamı Sa. 4 Sü. 3 de) 
Ankara, SO (Vakit mtı.hablrln4en) 1 bakırda dağıtma {§ine bir ikinci kA.. 

- Memur n mUstahdemlere ve 1 nunda ba§lanacaktır. Bir Hııe :için. 
lnınlıtrın aflelerlne paraaız elbiselik 1 de bUtUn tevziat bltmlt olacaktır. 
kum&§ ve ayakkabı verilmesi husu. Kuma§!ar yedi sekiz desen üzerine 
111ndaki hazırlıklar bitmek üzere. adam ba§ma üçer metre old.caktır. 
~tr. Maliye Vek~etinde kurulan mu. 
vakkat büro kuponları hazırlamaya 
.,e yerll m&llar pazarına verecekleri 
tf)'aı:m mıktarını. memur sayılarını 
bildiren listeleri gönderm"ğe başl:ı. 

' ıntıtll' Tevzlata Şark vilA.yetıerlmjz. 
1 

den başlanacak, latanbul ve Anka. 
raya en eon sıra gelecektir. Diyar. 
bakır Yerli Mallar pazarma dağı. 
tJln:ııaı lcabeden kum&§lar gönderll
ıııigtır. Erzurum ve Trabzon Yerli 
Mallar pazarını, EIAzığ, Malatya, 

t 
~ıvu, Samsun, Antep ve Adana 
Yerli Mallar Puaclan takip edecek • 

l 
ttr. Erkek kınna;,ıarınm önce da. 
ğltılmaımı müteakip kadın lmmaş. 

lan dağıtılacak, ayakkabı dağıt.ımı 
eD ııon olarak yapIJ.acaktır. Diyar. 

Blflk ıaaatklr 

Çarli Çaplin 
Radyoda memleketimize 

hitaben bir miiıahabe 
yapacak 

N~ork, it (A.A.) - Nevyork'ta. 
iri TUrk kwtUr blrligi Ue Ttlrk hayır. 
sever cemlyetı me§hur sinema artfatı 
Charliz Cbaplln'ln TUrk halkma lıi

taben rM,rM& t.ır :a'W'ıa'9 ,..._. 
ğını if;f& etmıalerdir. l\aclyoc!a he. 
men hiç konuşmayar. Chapljn, LStlsn&l 
t.!r surette TUrk..Amerilt'.ln ~u. 
ğu.ndan babsed~cütır. 
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d 
ya hiş bir nıacera 

Acık denizde, tayyare gemisin- 11ım---• 
den havnlnnnn pilot Horold Dikson 34 gün deniz Üıtünde af 

kat vaziyeti o kadar vahim de~ildi. 

Yazan: Zahir GOVEMLI 
Bir iki ay sonra bJUmünUn yir

mi dokuzuncu yılını bitire<:< ğııniz 
Recai zade Ekrem, bu memleketİ.L. 
edabiyatma muhtelif yollarla ha
kiki hizmetleri d~Unmüş bir ~ah
siyettir. 

O halde, yaşayan ccph~l ne? •. 
la iki nrknıJaşı, tayyare gemisfnı• mmz bocalayan üç lngiliz 

29 gündenberi denizde bulunu 
yorduk. Artık, o derece zafiyet b:ış 
göstermişti ki, konuşamaz olmuş ~ 

luk. Ekseriya, ı.alda dalıp kendimiz 
den geçiyorduk. Bir aralık dalgalar 
homurdarunağa başlamıştı. BOyü!t 
bir müşkiliılla salın içine biriken 
suları boşaltmaAa muvaffak oluyor
duk. Fakat gilcümiiz yetmiyordu .. 
Daha faal olabilmek maksadllc el 
biselerimizi çıkarnrnk çırçıplnk ç~ 

lışıyorduk. 

Ttstat Ek'rcme ~ kalıp "ölUm 
eairl., demek ne ifade eder?. Şi
ırinden bugüne kalan nesi ''ar?. 

dönemiyorlar. Şimdi bu ,ayanı hay tayyareciıinin b'lfından 
ret macer:ı.yı pilot Dlksondan din ge~enler 

leyfnlz: ----• 

Bu münasebetle, eiirlerinde ya-
aynn tarafın neden ibaret oldu. 

E;runa kısaca göz gezdirmek, üstar 
dın maneviyatına k.a.rşI tıorcumu
z.u odemck yolunda hUsnilniycte 
mtl!tenit !bir gayret sa..vıısa yeri· 
dir. 

Gerçi bahse mevzu olan değer
lendirme i.~i hiç de yeni değil, Re
cai zadenin daha !kuvvetli cephe
lerini bırakıp şiirinde kalıcı tara
fı ara:ıtmnayı yerra ı:ayanlar da 
belki bulunur. Biz lböylc dllşUnmU
yoruz:. 

ÇUnkU, münevver mnıf araam
da sanat zevkinin tetekkillünde 
Usttı.t Ekremin büyUk bir mevkii 
olduğuna inaruyoruz. Takriri ıel· 
han ve talliLi edebiyatta nazariye
gfn! y::ıptığmı ve müdafaa ettiği 
fikirleri ıelbctte şi:ir!crinde yaşat
Jnnı veya. buna çalı~ I§ olacaktır. 

Şiirlerinin tetkikile nçikça gö
rUlUyor ki Recai zade Eluıem "üs
tat değildi; yani icrası bir sanat 
ilst~dı değildi. Hangi cııcri alın
ııa mutıaka.,bele muasırlnnnın o 
tnrzdnki örneklerine göre, kusuru 
ruıla~rlır. Ona. verilen ililtat ınfatı, 
kuramadığı gUzeı Ç!lllat birıasınm, 
tievrinde. en iyi nzzariyec!si ol
µıasmdandır. 

~ ... "" 
Recai zadeye hakikaten ''ma. 

ra.zf bir şair", "ôlilm fairi,. gibi 
damgalar vurmak, onu d·~mlan 

görmektir. "Mald>er., inde bile 
makberden başka her şey, 
mesel& bUtUn ha._"1netile hyatin 
methiyesi vnrdır da ölüm yoktur. 

"Takriri clhan1
' .sanatkarın de

ğil, na.ze.riyecinin efcıidir. Nua. 
riyeci, tarihçi. münelıkit, hep bi
rer mUşahittirler. Yanıtıcı olan, 
ucri heyetile yapan, yalı ız ve 
münhasıran sanatkardır (Bımun
ıa, diğerlerince hi~ bir za
man yaratıcılık vasfı yoktur de
mek istemiyonı."ll, sadece galip va.-
51flan mukayese ediyorum). 

Şilphesiz. Ynkacfkta bir mezar
lık !lemine. Ferdayı tedfine, Ta. 
hassilre, Nejad Ekrem.le gilzcJJik
leıi!li ve:-en. 5lümden mütevel!it 
acının hayalle 6Usleni~dir; fakat 
görilncnden ziyndc, a.<ıı] sanntkar 
5ahsiyetinin derinliği"le yayxlmrş 
olan karakterdir ki, ondan son
rakilerde de silrilp gitmiş ve bu 
intiknlle. üstadın ''ya..~yan cep
he,, sini teşkil etmiştir. 

~·· Rcceii za'leyi mU3.Sirlanndan a.. 
ym:m en mUhhrı unsur, onun an
ladığı manada en 6i}mul1U ve in
sani vasıf, :tkaydlrk demek olma
yan kendinde kaherhk (panivite) 
dir. 

Alem yine o) D.Iem. dc,Tan yine 

- Keşif, hAd~izce sona ermiş 
ti. ÖAleden sonr:ı ydmur ve bulı:l 
lor denizi o kadar kapatıyordu ki, 

. tayyare gemimizi tamamen ka)hel• 
miş bulunuyon.ım. Snntlerce o mın
takayı araştırdı~ım halde bir neti• 
ce elde edemedim. Zaten benzin de 
bitmişti. Artık, denize inmekten 
başka çare knlmnmışlı. Ben de bu 
suretle hareket ettim. 

Tayyare batmadan en·el salımız 
la zahire ve s:ıir eşyayı kurtaraen
#ımızı zannediyorduk. O kndc\r 
şanslı deAllmişlz. 1'ayyare, nmu c' 
tiAimlz vakıftan cok daha e\'vel b:ıt 
rnış bulunuyordu. Biz de tahlisiye• 
lerimlze gilvencrek c:ırniiçnr yüz -
me~e başladık. 

Epfyce cnbalndıktan sonra talıii• 
siye sandalının şişcbilmcsi için el · 
zem olan havanın bulundu~u şiı:c
yl yakalaynrnk musluğunu açtım; 

tahlisiye sandalı, otom:ıllk bir vn · 
ziyette şişlvcrmişU. 

Geceyi, büyük bir sefalet içlnd 0 

geçirdik. Yorgun. daha doğrusu bit 
kin ve ümftsizdlk. Tonf, dün edi
yordu. Aldrlh de ince bezden ya• 
pılmış tahlisiye sandalının her an 
için balmn ihtimallerinden bahse-
diyordu. • 

Aldrih, ~Herek bica#ile balık 
avlamağa başlayınca, vaziyet cidden 
vahim olmuştu. 

Ertesi sabah, erkenden u:t•ana • 
rak gözlerimizi ufukta dol:ıştırm;; •. 
~a başladık. Saat 8,SO da ufak bir 
nokta belirmeğe başlamıştı. Nokta, 
gitgide bllyfidil. Aldrih, a:t·aAa kalk 
h. Ve r,ıömlel!lnf sallamaAa başla -
dı. Ldkin, tayyare 800 metre öteden 
bizi görmeden geçti. 

Böylece, biraz serinleyebilmek için 
her beş dakikada bir elbiselerimi:i 
denize daldırıp çıkarıyorduk. 

Sabahleyin, yağmur beklcrnfşllk. 
Yağmur yağmadığı takdirde fazl:ı 
tahn.mmül edemiyece~imizi anlamış 
bulunuyorduk. 

Aldrih, yağmur dilasında bulun
mamızı ileri sllrdü. Ben de ralcn 
bunu düşünmemiş de~ildlm. Fak.ıl 

teklH etmel!e cesaret eclem!yordunı. 
ı\rtık üçümüz de kurtulabilmek ı~ 
çln Allahın yardımına muhtaç ol· 
duğumuzu biliyorduk. 

Yakıcı gilneş altında rilzgAnn şlc' 

detlle ~fıriiklenen kOçücek salımız · 
da etrafımızı ~aran köpek halıkln
rile arada sırada yer değişUren kor 
kunç dalgalara ba.karak o sfin, ilk 
olarak dün etlik. 

Evvelıi, uzakta kalan çoluk t'O· 
cuğun sihhat ve ftfiyetini temenni 
etikten sonra Cenabıh.ıktan su tste 
dik. Daha do~usu yaıtmur istedik ı 

Allah bize acımıştı. Henüz dfin 
mızı bltlrmiş!,ik ki, tepemlzrte blı -
yük bultlllar yer alınıştı. Beş dakl· 
ka mnıemadlyen bardaktan boş:ıntr 
casına yağdı. 

Köptk bal151 Aldrihl ısırıyor!.,. 
Altıncı gündU. Gene sabahleyin 

'düa etmi,Uk. Cenabıhak gene dila
mızı kabul etmişti; ertesi sa!Jah bir 
balık yakalamağa muvaffak olduk. 

Aldrih, elinde.\! çakıyı mahirane 
bir surette denize daldırarak b:ılı• 
ğı elde etmişti, 

Hayatta hiç birimiz çiy bal:k 
yemiş değildik. Ölmemek için tec 
rfibeye karar \•erdik. 

Birdenbire sal çevrildi. Ye varı 
mız yoğwnuz denize batıp gitti. An 
cak lıir lastik taban kurtarnbllmış · 
tik. 

Fırtına durdu. Güneş daha ya· 
kıcı surette belirdi. Gene vücudumu 
zu yakmağa ba~lndı. 

Artık tamamen ümitslzclik. Hat 
ta canımızdan bile be:ı:meğe başla -
mıştık. Arada bir harikulflde hiily:ı 
lora kapılıyorduk. Tony, koro htı 

Jinde b:ızı sesler işittiğini; ve bu 
seslerin gayet munis bir ifade ile 
uzaktan uzn~a kulağına çalındığını 
ileri sürüyordu. 

Kıpırdayacak kadar halimiz kal 
mamıştı, Geceleyin, ısınabilmek 1 
cin birbirimize yaklaşıyorduk. Ölü 
mü bekliyorduk. Bu seyahatin baş 
ka türlü bilmesine lmklin kalmamış 
tı. 

Bir ekin tarla81 gürüuonım •• 
34 ncii günün ~nbahındn Aldrll· 

ayakla etrafı gözelliyordıı. Hava, 
açıktı, Birdenbire haykırdı: 

"Şefi .. Bir ekin tarlası görilyo 
rum! .. ,, 

Bir çeyrek saat sonra, gene hny 
kırdı: 

"Evet; mükemmel bir ekin tar 
lası ,::örüyorum l,, 

HAm.id, Ekremc, üsl~buııda.n, 
ttslübundalc.i &U unsı:ırlardan do. 
layı, Mektuplarında epey ta.ti% ~ 
ıniştl, Bunlarda fsmwnen haklı ol
duğg. ise bizzat Ekrem tarafından 
lmbÜı edilıyordu. Şiirlerinde, li
ean,, çoktanber.i ö!m.Uş kel:meler
le dolu. CUmle kurulı•t'la.rt, artxk 
bu~iln rastlamıyaca.k !kadar geri, 
belki o devirde yaşaı:nıg, fakat 
bugUn için cazibesini kaybetmiş 
bir örgUde. 

ol devran 
:ımua.ı onun kaleminde, tabiat ve
Ya cemiyet ortasında yalnız knlan 
insanın 'bUtUn acılannt dile geti
riyor. Bu acı Vigny'cl<'ki gibi bir 
benliğe g<hilrilcU olmadığı ka
öar, Lamart.ine'deki cinsten, ta.
l:ıiata sığtnmağa sevkedici ı:le de
ğildir. 

Tayyare uzaklaşınca, içimi g!'ı. Balık, üçe taksinı edildi; "e her 
rip bir korku kapladı. Amiralin, bi kes yiyebildiği kadar yedi. Lezzeti 
zi kurtarmak için filoyu uzun müd 0 kadar iyi de~llrll. Fakat ne de ol 
det tehlikeye solrmayacıığını düşil .. sa ffıda syılırdı. Öğleden sonra ge 
nüyordum. ne mllthlş bir :rıı#mur ba,göstercfl. 

Arkadaşlnrımın yardımlle aya~n 
kalktım; \'e bir dalga tarafından 
biraz ha\"alanma-nızı hckleme~e b:ı.~ 
lndım. 

Gözüme f!Öriinen manzara: Fırr 
kaindeydi., Hııyatımda bıı kadar se 
\"İndiğimi lıiç hir zaman hatırlamı 
yorum. Önümüzde yemyeşil bir :ı 
dacık vardı. Ekfn tarla~ı da.. Hin 
dlslan re,•izleri altaçhtrıydı, Z..'e yiyectk ve ne de içeçek var!. Böylece, epeyco susuzlııllumtızıı gl-

En gUzel manıum.m olan ''Ya
!knCJkta bir meza.rldt,. bugUn anla
eıhnryor. Gerçi onun namn dilin
de, devri için dahi e3ki ikler bu. 
ıunduğu isbnta ihtiyaç göstermer. 
Üstelik, tUıkce elime.Jui d~eri. 
ya fen:ı ikulla~t:ır. 

Samhr ki, Recai zadenin sanat. 
k!rhfnıdan, !kendisinden goraki
lere teair ve onlarda devem eden 
yegane taraf budur. 

Zamanındaki diğer Mnatk!rlar 
ise, ı;ilrlcrlnde, UJntll'l)iyetle Mdi
Ht ka.l"§tSiııda. pnait tesirlerle in
tibalarını kaydetmekten ziyade, 
muhit leli ne ta3ICI bir manzara 
gösterirler. 

.' Kllcllk salın üzerinde bayatı• dermeğe muvaffn)c olmuştuk. 
mızı tanzime calışıyorduk. Fakat Birkaç g(ln sonra, korktu~um 
salda uyuyabilmek fçln yer yoklu. b"aşımıza geldi, Deniz çarşaf kadar 

Tayyaremiz. o kadar sfiratıe su• sakinleşmişti. Salı harekete getire ~ 
lara gömlllmüştüki, hiç bir şeyi bilmek için bir çare arıyordum. 

- Çocukları .. dedim. Cenabıhak 
im düa edelim; gördOğfimllz küçük 
lıir adacıklır. 

Tam vaktında kurtulduk .. 

kurtarmağa muvaffak olamamıştık, Ayakkabılarımın altlan kalın lfts _ Öğleden sonra geç vakıta doAnı 
Tahlisiye kemerlerimlzden baş- tiktendi. adaya yanaştık. Adanın dost veya 

ka bir cnkı, bir tabanca ve cebimiz· Derhal çakı fle bunlan nyakka- dü,man elinde olup olmadığını Hl 
deki cllzdanlarımızdan başka hiç bıdan ayırarak kürek gibi kullanma miyorduk. İki büklüm bir halde 
bir şeyimiz yoktu. Ne yiyecek .. Ne ita başladık. Ve hiç durmadan 18 kumsalda yavaş yavaş yürfime~e 

• Bakırcılarda Q<>k gfi.rültülil ha. Buna mukabil Flkrct ve muak- de icecc.kl.. başladık. 
~-- im"" f ali 1 ı Deh • d k"'l-...ı..de -ı'yete ve ta'IJ .... "t saat salı bu lbliklerle yürütmeııe 
,IUC u.u a yet var a ute e ıu eı= ......... IJla .... 81 Beşinci güne doğru susuzluk iyi e Ada dostlarımızın clfndo bulunu 
Jlayez.ft kfiUlp'haneıslnde okuyucula hAdise veya !elA.ketler ltarıp:sında den iyiye ba""l>sterml• bulunuyor • çalıştık. yordu. 

hl ..n •. ıntnsllz fiJd f lA ı kendine kntlanm.a. hususiyeti o vo ., Bir gece, Aldr!hin elini köpek 
nn c eo.u'" r ma tı nr. kndar barizdir ki. Recai ~de ile du. balığı ısırdı. Gece, lkanınhk oldu~ll O gece; hakikt bir karyolada ' 0 

iJdrler pnıatası.z imAl o\unuyor; Ağzımız o kadar Jmrumustu ki. ayaklarımızı upu:>un uzatarak yatııı 
Q bu eonuncn1an birbirıine baMa • · için y:ıranın ne dereceye kadar -.·a 

iSftk o ve 11ük!lnetten hoşlanıyor,. 61 arada sırada biriken solv. nmızı bile uyuduk. Fırtına lıım manasile ha~ 
ma.ma.k mümkün değil. Bdkl Fik- hamet arzettiğini kestirenıiyordıık,. • 

llu lzlikdlr !ki, nıhant ,eylerin d yutamaz olmuştuk. Bir gfin en·el, B göstennişti. Kayalara çarpan dalna retl 11.ııtn a keşfettiren de esasta. lr taraftan da kanın kesilip liesil• e 

~addi ohnnddh iddiasını tllretmlş. k' ıı... serinlemek maksadile denize gir .. tarın çıkardıkları sesler gayet kor 
H ftn .... ı~ d! ad ı vu iştiraki •ezm.i8 obnc-mclır. mlyeceğinl düşilnmeğe başl:ımı,tık. 

r. ~ mad olm ı~ ldd!- • * .y, mlştfk. Fakat, şimdi sahmızın elra lıunçtu. 
a olunıın şeyler ıdo.b.t enca:k maddl Sanatklr.ı enfusllife götil!'e'?l yol ft klipek balıklarile dolmuştu. Deul Sabahleyin, Aldıihin hcıne.n he Bir gün d:ıha snlde kalsaydık: 
~ôzlcrlo maddJ yazxlarla tarif olunn ze girecek olsak aç köpek balıklan men bir elinin bfitün pnrmolıları- Ôlilm muhııkkaktı. 
lbiliyor, anlaşılablUyor. (DeTIUJU li incide) na milkenımc.1 bir yem olacaktık. nın kesilmit oldu~nu görd!im. Fa- Tam vaktında lmrtulır..u~tuk. 

----------------·---··-----··-------·-···-----------------·--······-----· a a a 
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ROMAN 
fE5) n rE» 
~·u~ M AŞK 1.===ıVS OM ILO K 

Telrlka No: ı 
l 

Toros elispreıi rayların Ustünde sarsı
la sarsıla koşarak İıtanbula geliyordu. 
Genç adam, yataklı vagondaki kompa.rtl· 
manında rahat bir uyk~nun getirdiği sağ· 
lık ve sağlamlık içinde enine boyuna geri
nerek uyandı. Gece yatarken perdeyi in· 
dirmeği unutmU§ olduğu için bol bir ıtı!< 
i~eriye dolmuıtu. Gözlerini, elinin teraiyle 
uğuşturarak mahmur mahmur etrafına 
bakındı. Battaniyesi kaymıf, beyaz örtü· 
ler buruşup ayaklarına dolanmııtı; onla· 
rı bir telmıe ile kaldınp üstünden at\ı ve 
doğrulup yere atladı. Mevzım, güzel ve 
gÖ3terişli vücudu usta bir sanatkiinn elin
den çıkmış muhteıem ve yarı çıplak bir 
erkeklik heykeli halinde boylu bo~na 
uzanıp yükseliyordu; trenin &aramtısın
dan her biri bir tarafa fırlamış olan ter
liklerini yere bakmadan ayak yordamıyla 
bularak giydi ve aynalı kapıyı iterek tuva· 
lete geçti; yüzünü, boynunu, kulaklarını, 
kollannı bol suyla yıkayarak kapının ke· 
nnrında asılı olduğu yerde bozuk ve si
nirli bir saat rakkası gibi intizamsız sal· 
lanmak' .. a olan havluya uzandı. Acele a
cele yüzünü kurularken genç erkek ha&&a · 
siyeti dişi bir kısrağın kokusunu almış 
~in~ bir at uyanıl· hfiıyla tepeden tırnağa 
k(l.dar ürperdi. L5.vabonun bitisjk l·om-

partımana açılan öteki kepısmın arkum· 
dan utlı, baygın, kıvrak ve genç. bir ka· 
dm sesi işitmi9ti : 

- Y oy, ittenem, de sep kilataş ! 
Havlu elinde, bütün cam birikip kulak· 

lo.rında toplanmış bir halde dikkatle du
rup dinledi ; fakat başka bir teY ititeme
di. Bu sözlerin minaaını ls\:ar.bul barla· 
rmda günübirlik tanıyıp unuttuğu Macar 
kadınlarından öğrenilmiş üç beı kelime
nin yardımıyla anlamıştı : 

- Oh, Allahım, ne güzel manzara ! 
Oh, AIJahım, ne güzel ses.... Ne tatlı 

ne bayğın, ne kıvrak ve gene bir kadın 
ıcsi ! Demek bütün gece, ~uracıkta, bii 
buçuk metroluk bir me~afede böyle genç 
v~ güzel bir Macar kadmıyln aralarında 
.incecik bir tahta bölme ve hatta belki de 
arkasından kilitlemiş değilse lavabo 
dairesinden geçılebilir bir kapı da bulun· 
duğu halde, birbiril~rinden hP.bersiz ya· 
tıp uyqmuşlardı ! Ali T~.ına, bu küçük 
kompartımanda yolculuk sıkıntnını unut· 
mak için erkenden ya'.:ağa girmİ§ ve genç 
bir hayvan şuursuzluğuyla enine boy\lna 
uzanıp sağa sola dönerel· sanki yapılacak 
en mühim i§ bu imiş gibi kıma kıına uyu· 
muştu. Önce kendi kcDdisine : 

- Vay koca aygır, vay ... 
Diye söylendi: ~oma 15.vabonun öteki 

kompartımana e;ec"n 1 "'.pısma bir az ela-

ha. yaklaprak tekrar dinlemeğe haıladı. 
.Yalnız vagonun tekerlekler üatünde sal· 
lanmasından çıknn gıcırtı işitiliyordu; 
bafka hiç bir seı yoktıu. 

Kendisini toplayarak doğruldu, havlu
yu avuçlarının içinde buru§turarak kaldı· 
rıp yatağın üstüne attı; bavıılundan çıkar· 
dığı yeni çorapları, temiz gömleği yırtar 
gibi şiddetle giydi, pencerenin önündeki 
askıda aıılmıf bir adam gibi saHanmak'm 
olan pantalonunu ayni tiddetle ayağına 
geçirdi. Kıravatını bağlarken istediği in
tizamı veremediği için kızdı, çözüp tekrar 
bağlamağa uğra!tı, bol kolonyayla ı!lat· 
tığı saçlarını bir iki tarak dsrbeaiylc ya
tı,tırıp düzeltti ve bir kaç dakika sonra 
kendisini kompartımanında iskarpininin 
bağlarını kopanrcasına çekerek bağla
mı§, yeleğini ceketini giymi~ ve aynanın 
l·arşısında oldukça cazip ve görenlerin 
hoşuna gideceğine süphe olmayan bir kı
yafet, hal ve edo ile hazırl«'nmış buldu. 

Aklı başına gelir gibi olmuştu : 
- Kadının güzel olduğunıı nereden 

hiliyorum, belki de mcndebur.ın biridir; 
hem güzel de olsa aceba yalnız mıydı ? 
Diye dü~ündü . 

- Bakalım, görürüz, ~imdi anla~ılır. 
Diye söy)f:ndi ve kompaı\ımamn kapı

!;lllJ acarak koridora çıktı. Hemen oracık
\a, bilişik komp;,rtırn:ınm kr;ıpuı önünde 

g.enç bir kadın açık pencereden 
zanmıt İzmit körfezin in gü•I 'bir 
içinde uyanan sahillerini aeyredi 
Bel latif, belden qağıya dofnı 
çizgilerle inen vüc~t latif, li.ciYert 
lik altından aşaijalara doğru uzanaO 
muntazam ve kuvvetli bacaklar Jitif .-

Gözleri önce bu musiki ve ahenld• 
lu çizgilerin gü:ulliğiyle aaraılıp d• 
di ve daha ıo:ıra kadının genit o 
nı, beyaz blUzunun rüzgarla UÇUf•D 
sını ve dalga dalga sallanan koyu k 
renkli saçlarını ıuzaktan bakı,lariyle 
yarak aeyreHi. 

Yüzü görünmüyordu; fakAt ne 01" 
güzel ve sevimli batta çirkin Hr çehr• 
maz diye düşündü; niçin '!. Bunu 
yor, ama bu kadının vücudu bdar 
rıün de güzel olmasını istiyor. 

Koridor tenhaydı; Kendi kompa 
nımn önünde durup pencered~n dı 
s~yreder gibi yaparak yan gö2le bu t 
m seyretmeğe devam edebilirdi: fa~ 
sırada kadın, onun bir az öt~:!eki 
ğmdan he.bersi7. geri dönd:: ve 
kompartımanına girdi. AH Tuna 
yüzünü göremedi; f:.:kat artık orada 
fazla durmayarak sabah kahvaltrıf111~ 
mek üzere ilerleyip lokantalı vaıon• 
ru yürüdü .• 



t=:>QLITiKA 

ati an - Mihver 
münasebeti 

lik kili . b. ·· 1 ·· M 'h l l B ,, İc/ _sesı ır tur u ı ver e an aşamıyor. u ar 
1 l0loıık ve politik sebeplere dayanmaktadır. F <r 

lQ/vo Papanın nez.dindeki kordiplomutiği bir 
ıchlike saymaktadır. 

-w------~ 
Yazan . .._. adri ER1'E 

'da . k 1. . 
L • enpıycr ·ı ı"e ın-
uarı · 

ı.11 'a"ıııdanlıı;.;ri o-

~ l ııap.ıı.;ım l~jn, diııi 
1

1
' Uu tlinı iirınıle nıih· lltl • 

lık h arı lıu riı: olmak ıizc-
ıb lı~kunırti ncu)jııcle ı.n
liğ·e ~ndel,i ıııiittefıl· ı.ıır
Ulı b ll~ı~ bulııtıııh"')Lur. 
oın..-a:ddızatında .-!ini m.ı 
~ 1 la bt-re lıcr tc irı bn • 
~ııı!':I i olmn•ıtan hıç de 
M-u d ı•aııanm hiıl;:\rnb eti 
lik 

1 
e olup biten bu lıiı

ı ,~unyanın mih,·cr kur. 
ttr l etini bir kere dalla 

tınektedir 
ııı . 
• :ltda fnsi~t nıathu~t. 

t~ 1 lenı:ıtik bı r se!:ıld~ 
l~i~~•tedir. llillıas":ı bu 
t .:: la~~arl'leriniıı de. 
,~ et~ ltulvan "elıirle-"ll d • • 
au4 C\Jlhl «:ttikleri :1.11· 

ilan aııı his Mikıp itham 
ta · ga7-l'tcleri ınih,·eri 

lo~~ "esılec;ile ıııote.,to 
arrıı~lltıyı hiı: rle İli lrnr
~I~ . snnmı~·oruz. hn 1. 
\a/'1 ~rıtolik <'cno,·n 'c 

p" l:ıkayt ciurnn Yati
i, 010n ·:ıyı Jıntırlnması· 

il' l'f.'elt bir !mhahat 

Oı lli k'ı· • 
ijllde ı ı e ı asırlar ö-
"'". nıc, cudivetini mu. 
"'111, w 

~litı' llhrc,·i ıııahıyetinc 
· le\'j b" ı. ı· 1 • ti l'a ll) U C ili Ullllhl 

h lltı.ıı bir ll'!İes ese. 
ı~~t ~ıreketinde duııye
. . ~ ız!eı'ini St•zmek bıı. 

11U bi nrııyer kili esindeki 
tıer· tesiri Qlaeağını ,.e 

1 lıcefı.-r ~ ur:ıtacıığını 
• J\ 
llld etmez. \'alnız fa. u: Vatikaı.ın tarafıız. 
llttl 1?1'Şıl:uırr, o nezdın
lt~ ·~gu ynbnncı rntımes • 
~ 1 e ca u hsğıı lıizmet 

~ttağı telakki edıllr. 
a~·· . 

\ İ)"Jlllıu minye,·i ma-
dijıı)' 1 

lirin ılır. J\1il1"erle 
~. : basm,l:mberl nnla-

lnıan •ada katolilde-

lro Kapoçelli 
öldü . 

tı 

l'a~de sarp müsiki kül· 
11, asına büyük lıizrnc-
t~u iki,in:ıslardan l'ılu · 

~nln öldu~iinü dun 
1\ Bldtk. 

~ ) anocem bir keman Ü -

Jıo;.a ~~i~lr bir orkestra şc 
e:ıı,1 

1• Kırk kmfır sene 
~ekelimizde çalışmış, 
tlıı e leliştinniş. bura'.\'n 
~ or~Jıera ve operet ~u 
ta.nı lr:ı cfli~i yopmış, 

1P"n nrrnoni '\e oı,'ke ıra<; 
ı 1 rtlnnad:ı lblr op<'rcl 

te~ ·· • suc;ünde biivük hiz 
~nıa · 

~\!~' rdan biri olmuştur. 
ttıı$1 '"1arunızın hll1\lstisııil 

.... Onun l:ıl<-he5idir. On· 
• ·•e b· 

:ııı,, f ır b~ba şrtkalilc 
~iıırn~r~itatı ncrisle ç:ılıs 

~ ışıı. Yirmi seneden 
arıa 

~ lı lir ınhrri <le Surr' ~ :ı 
. .\J 0 Jleretilr h rlikte 

tın,, 

Ç.ırş:ımbn 

ı ırnnuıı 1 

. '" I ' 

h. I> 2 ,28 
J8. 8 7.22 
l.i.28 9,46 
7,ıll 12 

19.J !) l.Si 
r. 2.ı 12 ısı 

re ı.:ar ı y;1pılan tal•iııl~r eııelcr· 
denb~ri l'aııalık mnl>aıııı ıle mih 
\er ara mı oğ.ık tutmaktadır. \'ii. 
kıa Jtlyada fuııiun l'ı ıı:ıJıklıı ) aı•· 
tı~ı nııınhede ile onun ı.ut-.iyei.ini, 
hnl,kını kabul etını)tir. Hatta Dıı
r:e P2palı'k katibi sıln lıııı haizıliı'. 
ı~nlmt bütüıı bımlar:ı :ağ•ııen ıııilı 
\'erle Pnpahk bir tüı·fü ıı nla.,aıııa· 
ınaktııdıı·. Bunun ldeolojı1• ceııhe. 
leri olduğu gibi politik tıı r:ı t ları 
lla \ardır. 

P APAl.IK makamı hırhti· 

yanlar ara. ... ınd:ı ırk lıuı.u. 

iyeti diye bir sc'\' tımınınz j .. a,. 

nın sürüleri arn~t~du reni; tla-
' marlardaki kan far'kı yoktur. O 

<lalın geııi~ çcrç~\ ede bir insanlık 
ta a\'"\ ur eder. Eu irı'<:ınhğı m.ıbet 
kqbbr: i i1ı ıta eder. 

Jli<rer taraetan naz:zm bir ne'i 
Cennen atıane İne dö:ııneyi h.ter. 
Jfallıuki knto)ik kilisesi lıuuu J)lll
ııere-.tlil• sayar. Bu mt!fl'it milli 
din da\a .... ına aı..lfı. Jaııa~ıııaı. Ilir 
lıaıo;kn taraftan da Yaıikaıı :ıı·tık 
kPndi'sini bir ncyj demokrn.,i nıii· 
dnfii telfıldcj eder. "Halkın -.öLii, 
hakkın iizü. \'ahut halkın rt-''İ . "'. 
hnl.1mı reyı,, katolik kilise:.inin 
ılrmokratik Şlannı ifaılc eder. Bil
has n 1892 de on üçüncü l.eon 
tarafrndıın Fransa karflinallerlrıe 
mel<tup cliye ne rettiği tamim de 
"Filhaki'l•a ht-r kudret .\ilahtan 
gelir. Fakat ilii.hi Jmdr, t Ye iraıle 
falnıT zaruri olarak hiikiimrlarlnr 
,·aaıta ile rleiHl, halk \'a'ıta..,ile de 
ıuhur edebilir'' deniliyorıln. 

KATOl.tK kilise inin demok. 

rasi ile anlasmaı:ımı temin 

eden bu esııs <liktatöriilkfere knr
~ı mane\ i bir cephe 'aıi'r e-.ini giır. 
mektedir. 

)[arp batdadığınduıberi ise \'a. 
tikanın nezdinde ıloI~un kadrolu 
müttefik de\'letler diıı!"matlarının 
bulunması, bunların küc.; .rük Pa.
ııalık araziı.ıi l~inde serôe-.1Qe do. 
la~nıalan, hntti diplonrntik mua. 
fiyetten istifade ederek Jıehir pt. 
l§jlanndn görünmeleri Roma hal
kının hnleti ruhiyesi ~le mobarip 
olınalarma l'ağmı-n sıkı bir ıuret
te ynkm bulunma]a.n mjhver lı;:in 
ehemmiyetli bir me-.e]e ohnuştur. 
· Filhakika bu açıklıktan ,.e so. 
ğukluklarr artırarak rr.:ıbiyette o. 
)an tıon ha(ll.,e \'ati'kanla halya
nın ara mı biraz daha açma<>ı münı 
kiindiir. 

Odasını dolaşırken Elk 
kn·rılıp bükiilmiiş bir tel ve hir 
saatin pnrcalnr)nı buldu. Bunlar n
rn ıııda saatin knlraııı da vardı. 

Kurtarnbild iklerini Bal derin o
dasına taşıtlı. 

Hadise) i gizli tutmak imkansız

dı. tnfiliık pencereyi par:ıclamış, 
tuğla dm·ar kısmen yıkılmıştı, nı. 

nnnın arka 1ııraf}nd:ı soknkta ufak 
mıkrasln bir lııı\I, knl:ıhnlığı torı· 
lanmıştı. 

Biraz :o;onra polis ıııiiılürlii~iiııtlcn 
çıktığı zaman (;ylc gazct{'(eriıııle 

1ı;ıdi~cnin yıızılnı ış oldııHııııu gt"ı -
dii. 

Evveliı Z8\'allı Fııyrenin zi~:ırcli

ne gilli. Genç memur, müdfırluğiın 
ch·arında bulıın:ın bir h:ı!it:ılınne e 
)tıtırılmı!iih, Doktorlar iırnillı irlı

Jer: hayalını kurtar:ıbileccklcriı i, 
h:ıtliı sakal kalmıyacn~ını tııllll\ or
lnrdı. Operatör: 

- Elinin bir iki parmağı kesı:r
cc.k, dedi. Omu7. kurtulmuş. Parcn 
pıırcn olm:ım'ası bir mucize ec;eri . 

Elk: 
- l\lr. Gor<lonl:ı lıc·n iın ııarç:ı 

p:ırça olın.:ımanıız <rn lılr nııa ize <-
seri, dedi. 

Or>cratör başını 'alludı: 
- Bu lnrillık nınd leleri hnzaıı 

lıihle garip O\ Unlar O)narl ır. K1-
'i.ıııın karııc;ı parça p:ırc:ı oldıı:":•ı 

halıle ınesd:ı ':il kiıE!ıl ıı:ırç.ı-;ı :ıııc 1k 
biraz sararmış. 

Cehinden bir 1 Jğıl p:ırçac;ı \ ı
kardı. flir köşesi lıarıfçe ).ııımı~. 

köı;C'leri :ırannışlı: 

l~!k kiığılı :ılarak okudu: 
"Yedi numara" nın st•liımlnrıle .. 
Elk kağıdı gözlük kutu ıın:ı ko,, • 

du. 
- Bunu nerede hııldunuz~ 
- Yaralının elinde idi. 
- Doktor, hissi knblch•ukularn 

innnır mısınız? 

,. s -

ı .en1urların şekerleri ınemurlar 
kooperat1f inden verilecek Emin Bülen i ae 

.:llenıurlara tc,·zi cdllel'ek olan lir 
' Bunclıın lıes ıt ltı ar !mılar e\\ el, 

şt•l,eriıı d.ıl!ılılm:ı işini göriisırwk .Memurl:ır kooperatifi l\aclıkii ·, 
lıir ı;c<'e n:ide ... iıılleıı kun bo"al. 

iizcrc dun \l)fı~ elle ' :ıli ıııun\'ini 'h Psk ııdar, Beşlkta';;, lstnnlıul ve Bey 
ılığını 'e lı ı..ıaııey<! l•.ıhlırıltlı,::;ıııı 

ııırf l\ınığın h ~kıınl • ;lı • Hınd a h ır oii lu olm:ık iizere semi şubeleri u isit•ni-.tirıı. Hnll;ul,i soıı görclüğiıııı 
toplantı )tıpılnıı)ltı', Topl.ıntıcl.ı Şf' çne.ıktır. Şeker, l50 kııruş:ı utıla gün ııe k.ıtlar saiHam, sen 'c im\·. 
ı.erııı memurlar kooıırı:ıtifi t:ıınfı,1 ca ktır. , etli iıJi! ncnldi, sporcu ~üziı , ı.nr. 
dan d:ığıtılın:ısırın k:ır:ır verilmis • tal gözleri gibi keskin b:ıkt'jlnrile -----o--- ne Jrnrlar genç ,.e dir; giiriinüyor-

Aşhane ter 
1 

Bugi!nden 1tibaı·en yemek 
vermeğe başlıyacak 

P<ırliııin ~ oksuıı .. , yardım mal, 
saılile aı.mıa~a karar verdiği aşlınııc 
ler lıııgünden itihnren faali) ele ı.:ı 

~·cl·ekt ir. llu ııshaııelcrrle 1631)0 va 
lıuıd:ışa sıcak yemek \erilecektir, - ___ .. ___ _ 

Altın dü§Üyor 

Türk • Romen Ticare\ du. 
Müzakereleri ıtelli otnıu~ ur_ nı .. ııan hiç bir 

15 J{işilik bir Romen ticaret he~ 
1 
c;~y 1•~stiril:n~iror. Dtmc~ o ~iir

cti diin şehrimize gelnıışlir. Hcyı.t h~ız .glı~ ıle~ 1• ır;ınden kemıren -.in
\nkaraya giderek meınleketlınizlı sı b~r ıllet s:ıı~ı:;.nıı . 
rnpılncnk ticaret miiznkerc!erinclr Rır do<;t e\ ıııde t:uıışmı[:itmı. 
hazır lıulunacaktır. 
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33 Lokanta ceza gördü 

Portre İni ~·azanı nıeğer uımtın:ı . 
mı mı:;. Az 'al;:itte b;'rbirinıile ısm. 
ıııı5tı1<, "Ulsnr1ara lcnl'FOı", "Kin,. 
nınnzumelerilc ~iire aslan sesini 

Belediye teftiş lıeyeti şehrin ıııulı getir<'n, göniil ku\\ ctiııiıı en git· 
lelıf semtlerindeki lokantaların tef 1el örneklerjnl )'ttr:ıtnn sanatlıiır, 
lişine de\·nm ebnekledir. Re~ oğlu çok utangaç ~·nrnclılı.,lı idi. Sanat 
\'e lstanlıul cihetinde 33 lokantıı üstiinde hiç konııı..mnk htemedi. 
gözden geçirilmiştir. Bunların tıırl 
feye ve temizliğe riayet elm<'dikle 
ri görülmüş ve h::ı'klnrındn lırlc.-dı~ e 
k:ınıınu hükümlerine göre ceza ''e 
rilmişlir. 

Ben, Jl'llİ e"erlrriııden söz açmak 
i'-tedikçe, o, kibar bir tevnıula 'e 
reddi ?'arif bir ~ey yapmağı lıilc
rek bnska seylerclen konuc:tu. 

Rütün bir clütı •a cliiımanlı;-ı ı.nr-

en .rcnilcr~ \ .ıruı e:ı~ n kadar, lıü. 
tliıı n <;~llCl'j okumu .... tıı zc ,,,jl'ıin 
iııcinil, ini s~Zİ.} or lum; fakat ıı .,ln 
-:il .. ı) tli hir o .in i duym ıdım. 

\ al.ııı l ırı, bo5 durmadığını 'e 
bir 1 ıi."k dc->t:-nı ~ :ızdıf,'1111 o;}lu
) orlar<lı. J>o4rru"u su, ki onda bir 
"Firde' -.·,, ruhu 'nrdı. 1 nhrıımnn
hğa 'a}ı117 • ı inlıi~ le \'Urgun değil. 
di. Goııüllu ol.ıra!, ille ate<; tonfin.
rınn ntılnıııl.tan çel,il'nıcn is Ye b:ı
rt.t ılumaııl:ırını , t.ılıı; Pakıntılarını, 
giille patlı\\ ı ıo;larını e:ınlanclırm:ık 

iı:iıı. h"') nlinden medet nmnc:ık 
lıir J,o< de kalmamı .. tı. 

Sii~ leııcliği gib1 eğer ''destan,, 
g-err•ekteıı l eıılmı<;<;n, dilimJz gü
zel bir esere •un usmu"' rlcme'ktir. 
l{enıli<,;j nir.i 11 ne<.rcttirmedi? diye 
sorınnf.n liiııını ~ol,, Çiinkii Emin 
lfülcncl, oliimü hatırla) anuyncak 
kadar ;::-eııç \c nı>n<;ıı.ğlnmdı. "Des 
tan,. mı bdl<i biıttin ımsurlal'dnn 
trnıjzlc11mis olıır.ıJ, uııın:ık isti' ., 
~ or, iistiind • istiyordu. Belki o da 
meşhur "\'nlerf., "İbi uınn bir su
"ll!';tan fiOıtra, mulıte'lern bir Psel'" 

l)[in altın piyasası tamamile dur 
sundu. Hemen hiç bir alım satını 

olıuaınıştır. Alakııdarlar bir Heşadi 
ye allının:ı 3'.! lira klymet n~rmis· 
lı•rse ele alıcısız ge~iştir. Altın pi 
~ a~:ısında fiyatların iliisme ine m:ı 

ni olıın:ınıayacağı söylenrnektedır . --o- fiısıwl:ı: le ortıtlıi;t ~nNmak istiyordu. 
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E~naf cemiyetleri kongreleri 
Esnaf cemiyetleri yıllık kongre 

lerl Jıugün ba~lıı~ acaklır. Kongrcle 
rin hıı ııy içinıle hilirilnıcsine ç:ı 

Jışılıw:ıktır. Rugiln, Yoı·ıt:ııırıl:ır, mc 
hily<•c-ifer, !araçlar ve kunıhır:ıcılar 
kendi merkezleriıırle torılımaoaklar 

dır. 

Ekonomi 
-o

ve tutum haftası 

Kllnunuevvelin 12 sinden 19 una 
kadar devam edeock Qlan hafla I· 
\'İnde lıer yıl olduiıu gibi, hu yıl da 
ekonomi \'C tutum haftası olarak 
lafbik edilecektir. Bu münasebetle 
hiiliin okııllarda, Üniversill'ı'lıı ekQ · 
ııomi Ye tutum hakkında talclıe~ r 
l<onı::ralnr TerilecekHr. 

E~ref Şefik'in yeni vazifesi / "Tiirküm ve ıföşnıanım saıın \ n7.ıh!,. Onu da lmybetti'k. Emin 
. . . 

1 
. .. .. . kalsam da lıir iti i !" Rüleıırl, Jıilkntin ıl. srk ve kolay 

• Beledı~·e neşnynt 15 erı ~ud.uı ıi tliye şairi, c:ınclan hııyrnıılıkla 11• lmlny yarntneaib nıl:ımlar<hn de~ 
J~şref Şefık tramrny, el<-'klrık ıda· tandırıvordu ğilrli. Acısı bunun içi'n, tı7.un sfö-e. 

r~i .ne7riyat miidfirlültüne ~:ıyin e · l'ılJ~rcıı. • sııstu~u, edebiyatla C'ek. clcrin olarnk, 
ılılınıştır. Arkadaşmım tebrık eder, nlil.a"mı kcsmi "Öriinilüj:;rü halde HAKKI SU l:/ A GEZGiN 
reni \•azifosinde de Jıtll\"11 ffııki) et • ========~======='===============::l 
ler. dileriz. 
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Üç aylıklar 

Dul v.e mülekaidinin fiç aylıkla· 
rının verilmesine bugiinden itiba
ren ha !anacaktır. 

ÜZÜM SATIŞI 

Şehrimiz piyasasında Oziime ta· 
Jip artm1ştır. Dnn 2400 sandık ku · 
ru üzftm satışında toptan fiyatlar 
71 - i2 ikunıştu. 

[~~ij 
Yeni genç kal 
için ''şifahi mec 

1 '' 

B Büyük l"ıldn tarafınd n :rar.ıtWın 

.. _ Bugün edebi~at se'\ell
Jer, bu fikir '\'e anat meernunla. 
rmdan istihfnfla b:ıhsedil'orlar • 
Ne ri ha.her 'erilen, bu gibi e er
lere Juı.rşı tam bir itimatsızhk 
tanı takmıyorlar. Bu yiizden, 
e erleri Qkuıımnğtt layık genç sa. 
natlıarlarmuz, ııc ri;\ nt Hısıtası 
bulmaktan mnhrunıdnr. Onlnn, 
bu ııcı !iUkOta mecbur eden De!'İr 
'\'ll ıtnsnlıb, mcmlel.etim;ıin fj. 
kir Ye sanat hayatı içiıı, acı bir 
neticeye işaret eder. 01.:uvuen-
daıı he\e1l.iirn karı;ı öuydo~ is. 
tihfııfı '.kaldını.rak, onu sahih sa. 
nııt1i:iinn eserine alı tırmak iı;in, 
lıer biri bir tarnftn. !ni.smuc; du
ran sanııtkiirJarımızı lıir aray 
toplnynr.1k, l cui 'c 'kU\" etli bir 
nıecmun ıı mulıtaeu., 

Sonsuz Aşk 
IAnsal İT: ve feci n,_'{\{ ve thtlras :tllmt b:ı hyor. 

BA'I) ROLLERDE: 

ve 

Nakleden: M.K.ARDEŞ 

Dol.tor gülümsedi: 
- E,·el, kısmen .•• 
- Bana öyle geliyor ki yakındJ 

"\elli ıııını:ıra" ile k.ır§ılnşacnğız. 
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lııfilıik hadisesinden attı gün 
sonra zalıılıı Londra g:ırları ema
net tl:ıirclerinde yeniden CY\'elkiler 
gıhı nıuhte,·iyatı aynı b.:ıHıllnr 

iıulclu. Yalnız bu .serer Pndclingtı1n 

garında bulunan bayulun ötekiler
den farkı ;)'Oklu. 

B:ıvull.:ır boldu. Yalnız bu sefrr 
P:ıd(linston garında .lnılıınan baYıı.. 

ltın ötekilerden farkı yoktu. 
Hın ull:ır polis müdiirlüğiine gö 

tiiriilerck oradn infilfık ın:ırldclcri 
ınfıtl'h:ıssısı ıararından dikkatle n. 
ı.·ıldı. Rıı srfer oonıba yoktu. Yalnız 
lırpsirıılr gene tabaıw:ı, p:ırn ve Kh 
ı·r.ııs Fildiııg isıniııe cık:ırılmış p:ı· 

,,ıJıorll:ı r Yardı. 
Elk hıı husustaki raporunu hn. 

zırlııını~. 11.'krar gözden sccirirkcn 
dahili tC'lefpnla kendisini bir zlv:ı· 
retı,:inin görmek istedi~i h:ılıC'r H' • 

ı ilıli. Elk, ziynrclçiniıı i mini öğrl' 
ııı:ıce: 

- Peki, huyursıın. dedi. 
Zile hasarak klitihini ç:ıiiırdı: 

- B:ılrlcr, hu r:ıporu Mr. Gordo-
ıın \'Hin, o ela okusun. 

füı sırad:ı Amerikalı 

Jozrı Brod içeri girdi. 
Elk: 

mil~ oncr 

- Hoş geldiniz. 'dedi. Buyıırun 
oturun. Pck:ılfı, Balder siz siclcbilir 
siniz. 

flrod clgara tabakasını polis me 
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muruna uzatırken: 
- G:ırip bir mesele icin zi3 are· 

liıı ize geldim. :\lr. Elk, eledi. 
.El1c muknlıcle elli: 
- Zaten beni tabii hüdiseler i· 

\'in ziyurele gelen olmaz! 
- Mesele benim apartımanııııın 

yanında oturan birisile :ıliik:ıdur .. 
- Lola Bassan mı? 
- Ha~ ır, kocası Lev Br:ıdi.. 
- J,oJii, Brndlnin hakiknten ka-

rısı mı? Yok canını! 
- Buna hiç şüphe yok. Re~ 

Bennet herlıaldt lıırnu bilmiyor n· 
ma lıa'kiknt bu.,. 

Le" Bradi bir haftadır I.olnnın 
apıırtımanından dışarı çılmrnıh . 
He\ Bennet de eskiden her gün gel 
rliği halde i1ir defa hile Loliinın r. 
\'İne uğramadı. -ı>arğın olclııklarını 
hiç ııınııelmiyorıım. Bu işle bir eç
rar ''ar anın anlay:ınuıdım. Geçen 
giin ben C\'den çik:ırken 1.ol!inırı 
lıiuııelçlsi kapıyı açtı, arkusında 
Le\' Brndi) i sö' le hir gördüm. S:ı 
k:ıl koyuvermişti, 

l.ev Brnrlinin berberlere knrsı 
birdenbire durduğu bıı nefret lıis
c;ile Tirv Bennelin hir h:ıftnclır evin 
drn çıkmaın.ı ı :ırasınd.:ı bir mün:ı 
sehel var, galib:ı .. <lcçl'n ııiin 01111 
ılyarele ı:ıittim. l\l:ıtmazel B<'nnelleıı 
h:ıber g<'firdiğlm \'Oh ıda yalandan 
hir zh·:ırcl 'e<;ilec;i hnzırlnmışhnı .. 
Fnknl hizmetçisi onun ha~ta olilıı
ğıınıı \e kim'>eyi kabul clmediffüıi 
söylrdi. 

Hizınetr.fsl .ıriindiiziin ~elip gece 
c\•İne dönen cin'>fen. Rövlelrri. hi. 
lirsiniz, Cllgerlrrinden de ağır sa
dık olurlar. nirlrnç kunı5 bahşişle 

ondan Rey llconetin de 5akal ko~·u 
\'erdiğini öğrendim. Jıiraf ederim 
kı, hu iş ıner.ıkımı tahrik etli, 

ı:ık: 

- Ben pek J,nnundan anlnmnm 
:una, dedi, znııncderscm vntandaş. 
l:ırrn sakal Jıır:ıkmasını meneden 
bir kanun mııddesi mevcut değil 
ıllr. Başka b::ıhis komı'>alun. Siz A· 
nıerik::ıl ı sııı ız ıll'ği 1 ıııi Mr. Brod? 

Brod dııdakl:ırındnn hiç clı;ik, 
olmnyaıı nıfıstclızi tl'lıe~~nnın ıle cc 
vap verdi: 

- EYel. 
- İsmi Sol l\loris olnn bir adam 

elan h:ılıscdildiğini işilliniz mi? 
Arııerik:ılı kaşl:ırını çalar.ık ha ~ 

hrlaınak i\·in dıışiindü. Nıha) et ce 
,·ııp 'erdi: • 

- İsim bana ) nbancı gelmiyor 
ıırna hatırl:ı~ ıuııarlını. Bu adanı bir 
hırsız ,.c~ a katildi galiba, değil mi~ 
Hatırl:ıdıın, şiındı, bu adam h ir 
h1r!ii1Zdı, fakııt bir knç sene evvel 
6lrlü. 

ı:ık söylendi: 
- Ccnıızc ıııer:ısimincle hıılunıın 

Ye sıızune innna lıil<'ccğiııı birisile 
konıışııınğı Jtef, istı·nliııı. 

- Yoks:ı Le\ Br.ıdiniıı Sol l\to 
ris mi,. •. 

Elk rnıılı:ı t:ıhıııın sözünii kesti : 
- Le\' Brndi hııl.kıııcla bir şe\ 

iddia etıii{ını ~ok. Bıı "aknl mü~akı 
kası hnkkı nda rl:ı tetkikat 'ap:ır:ı 
j:lıın, R:ın:ı Jı:ılırr \Criliğiniz için le 
Ş<'kkiir erleı·inı Mr. Brotf. 

flroil ı:ılttl. Elk bu akal hlkiH 
sine fozl:ı bir nJ:'iJ,a du~,n:ımışlı, fı 

zerinde mec;gııl olmadı. 
S:ınt beste Tl:ıldcr geldi: 
- Bu nk5:ırn C\'İme erken gide• 

lıllir mh im, karıma ••• 
- Peki. pe1c!, gldelıilir~intz. 
J\titibinin girlişinckn sonra Elk 

bir re~mt frzkere aldı. 
<Devamı var) 

CeHil S·lny nrkadnsmuzm bu 
endisc \'c nrzusuııu yerinde bu· 
luyonır.. Pnlmt iceri<-;Dde bulun. 
ıluğı.muz olnganü tii \'azi'vet hi· 
ze, tam i tenileu sel.ilde ~ee~oa 
~ıkarnblhnsğj mtimkün luhnıya
cak !cıular maddi giiçliıl.lcrle do. 
ludtır. Riiğıt tedariki rnü_kol,. 
baskı mn raflnrı ~ iıl{<öekt:r. Bu. 
nunla brraber, tesehbfüıümiız
dcn \azı:eı;nıek gihi, doğrudan 
cloğru~ a beceril.siılik rnann iln3 

ı::-clecck bir dtırO'unluk göstere· . ., 
me ·ıı. O halde ne yapmalrf 

l\aunathnir.ce, genç snnu.tkar. 
Jam1111.111 cc,·hcriııi belirtmek, hem 
de lınl'kı kencl.i'lerilc temasa ge
tirmek için en uygtııı yol bir "liİ· 
fnlıi nır"ıntı!I.'' n~;'ndcn iba
rettir. Bunun iıl:ırehnnesi , c 
matbnnsı ,t-ir oSJal muhit ola
caktır 'e şimdiki lınlde en miı-
alr so y111 molıi4i llıı.lke'\)erinıi-

2j'n konferan ~ı:ılonlıırı tcsld! e
<lcbllir. O lıalrle zarmlllımızın 
~enr; lmleınleri, tıpkı mc\ kot bir 
meeınun ~ılrnrır gihi. haftanın 
Yeya a~ ııı mu:ıyycu gıinlerindc 
bu muhitlerde toıılanarnk haqnn 
1talt'leri, mnkalclerini, Jıitdlve 'e 
ıo;jirleriııj ,tenkit 'e talıliİlerin' 
ııiı:iıı okumu~ orlar! Bu orctlc, 
''okuyur11,, ile cloğrudnn cloğro, 
teınusn gclıı.iş o)acaklnrı itin, 
e'ierlerinin değeri 'e Jı:NI ettii:ı 
tc<.ir hal.tun Jn hirinı-i elll<'n fil,ir 
edinmek lır-.ııtıııı ılu kıızanmı ... 
ol:ıcaldıır<Jır. Ilu C'ierler, belde 
nen nıtnıırra1;i, eti dele <'dN"e, 
metinler sal lanır 'c gelc<·ck 7'll 

mnrılnrııı mi' .. ait ~ıinlcri'nıfe , i. 
ne, bir antoloji hnlindc ha~ıİn. 
bilirler. 

Bu miın:ııo;cbetle -zanneder. 
eııı- filozc.f 'ıç•"ııin olıın bir 

söui Jıntırlı~ nruz. "en ~lizel iJ..,. 
liıh ı sifd'ıcıı olmıım.ığa clveri;,
li iisliıp ol.nak , ta' .,jf eden bu 
filozofun ilınınl edilme7. bir h:ı. 
kilmtl ifoılr: etti -;i fiiıJılıc.,izdir .. 
Ru 1 .. ıf!-ıt d:ırh·ıu in, eti knlcftt 
tutftn sanat1 fır ~ençle · • 
"fiifabt mc •nıtı!I , bb:" 'b"r 
dalar temin cd~rcktlr. 

Hikmet f}fünir 
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"Çörçilın /talgaya 
müthiş ihtarı! ,, 

İngiliz Başvekilinin nutku 
derin akisler uyandırdı 

lngiliz Ba!;\'eki1i Ç'ôrçılin a!tmt!! ı tliinyanın )tlkilnh biraz hafıfle.t. 
ekiz yaşına gırmesi clolayıs!le ev- n:.r.k i<;in hava muh:ır~brlerını 

velki geo::e lngıliz :-:ı.dyol:ırmda mUmY.Un olrluğu kac!P.r sıklaWr~ 
!;öyiediği nutku dün hulasa halin- ntıllıyız. 
de vermiştik. Nutkun metni dilıı .\ LM \N HA\' A K\l\' \'F..11.ı:ı:t 
Anadolu ajansı ta~fından neşre- Kl\'!\fı7lTJ<:Jli nt.iŞl'~'OR 
dilmi~tir. Bu metni de bugün ve- AlNan hava kuvvcfüri kıymet.. 
ıiyoruz: ten dllşmektedir. lleri siırülrn ye. 

it- * "" ni ltuvvetlı•r açı1nn gedıkleri rlol. 
Lonclra, SO (A .A.) - lngiliz Juramamakrn "!·r. Bir araya ge. 

R:ı!)vekili dün ak,am radyo la "'OY· len Amerikan, lngilız ve Rus Jıa. 
ledıih nutukt:ı <lemiştir ki va kuvvetleri clilı;man i ~t·rinde e. 

•El Alerr.eynde ordumuzun l<a- 7İ<;l bir UstUnlük elde uıncktcdır. 
z.andığı zaferi tls'it mnkPadiylc Bize l:lzun olan, dilFr:ıanla tcmac:ın 
çanl:ı.nmızm ı;-ıl:ılı tam 2 pazar o. sık sık tekerrür etmes.idir . 
lııyor. Şımr!.li Fransız Afrikasını Us it. 

Hicbir böbürlenm.e, kendimize tiha~ edtrek yap3cağnnız lıarrkct
fazla itimat ve surur lıi~Jeri z.ih. le-r F~şist İtalyan hlıkfınıctitıe har 
ı.imizi ka,Iamamtı}Tclır. Fakat, bin trcıirlcrini daha ziyade ~öster 
dünya hl:rriyeti ve mukadderatı- memize yarıyacakur. Dli~man Tu
nm kurtarıim.ası işinde rol oyna.. nu .. ta tı•tt ;ğu ntktalurılan atıldı 
mak şerefıui, tarihin bize bıraka- ğı takdird:, ki hetlefimiz budur, 
cağını sanıyorum. bütün cenubi ltaly.ad'.\ b..ılunan üs 
Etrafmırzda her şeyin karanlık Jer. mühim acıker: h~defler devnm. 

olmasına rağmen gevşemedık. El h bir surette hava akınlarına uğ'
Jı lemeynde harekete girişt:ğimi.z. nyacnkttr. S5yle mUthiş bir ı::eyin 
<lcnberi dnvanuz başarı ile yiıriı. 'taşma gelmesini isteyip isteme~ 
mekt"dir. Sekizinci ordumuz 650 diğini söylemek hakkı ltaly.m hal 
l:ı ometre ilerledi. Diışmanı önlıne kır.-ı aittir Bir tek ad:ım O'l'! ~.u 
kattı ~e kovaladı. va:r:iyete !i'(tktu. ltalynnm lıarbc 

BiltUn dlinya, Şimali Afrika mu. gırı.rıcsi itin hiçbir sebep yoktu. o. 
harebclerinin ne kadar mtsafelcr na hıç kımsc tAnrrı..12 eclcl'elt d .. 
iı%C'Tinde cereyan cttikl"rlni göz ğilrli. R~tamf kalması için climiz
ön:..ne getinneğe çalışmalıdır Bir den gelt'ni yaptık. Fu:tat, Mıısoli. 
gtlnrl:, 30, 50 veya eo kilometre ni, yara h Fransl\ ıle kuvvetsiz 
ilc~ı<'d~"imi2 oluyor. G!nerr.l Alck sandığı İngilt.ereve arkadnn bıçak 
eandere, general lfont:gomeriye, s::ıpJam:ık husus•ınrlnki arzuır..ın•ı 
erlerimize ve havacılarımıza tam yent-meiH, lmparator:o;k ı.ı.nnu 
lir itimadımız olduğ JflU s?yleyip hülyasında uğrad•ğr mağlül:-iyefür 
b'l1<lm bir şe~· ilave ctntiyeccğim istilfı hevesi, gannim eie ,;:çirmck 

Afrikanm öblit' tarafında, tngi.. arzusu onu bu meş'ur: ve ayıp ha
li:ı: ,. Am,.~ikalılann mliştereken Teke•e ~ilrl1kledi. Boş yere onu 
~iti t klcı.: Muax..-un i' de tam bir bunlardan ı·az ge~innt'ğe ça•;,tıı:r .. 
mu\• f a.kı)ttl~ !!t'na erdi. Beni dinlt'l?lek iııtemedi. Amerika 

Eüyllk ordukr.ı yia binlerce :in- Reisicümhurunun ~zleri de boş 
.ııaıı en kun~k modern ma.1.reme yere ~itti. Bugün, !talyll·a lm
"'c ~eçhizatla denizler ve Okyanus. parntorluğu mcvet:t dr:ilr!ir. E·!
Jar aşın ,gizlice taşmıak, düştinU. mi:r:de harp t'sirl olar.ık ytizden 
len saat ve hatti dalLikada bil' ~ok fazla 1tnlyan generali ve takri~~ıı 
noktalardan vurmak, denizaltı ve 300 bin askeri bulunmaktadır. Bli
ı .. er ttirlil t:.sadüf tehlikelerini on- yilk bir iztnap b'.l g'izc1 !taljrayı 
1•mek nsırlarca sayriJe :incrJene. ~evrele-mel<tedir. Da5a on, bir baş 
cek t-ir teşkilat ve ~~ örnegi. maktadır. 
dir talyan halin 'ki, Musolinin zama. 
lNGtI.tz ORDUSU A\IERtKAlıl- nına kadar, lngiltere ile hiçbir 
LARIN l'ANl!\'llA D{\lrtşECEK vakit çatıŞmamrşn. Buna ne ka.-

1ngilb: ıve Aınttilcan kurmayla- dn taharr.ı:tUl e:lilir"? 
n ,.e erleri arnsmda tam bir aNa. bu htduts'Jz be1ft1rt:-· getirdi. 0 t. 
daşlık ve uyu§ma mevcuttıır. Bu ntKKATl~ltz DOf.iU 
muazzam iş, Amerika Cllınhurrei. CJEPJlt:SiND•~nta 
sinin ideresi :ve mes'uliyeti a:Itında Afrika<lakı hareketin gidişin. 
bulunmakta<lrr. Birinr: İngiliz 'lr- kuvvetler kat'l1~ıntla apışıp kal. 
dumuz Amerikan başkumandanı elen memnunuz. Fakat burnda el
general Al-:zcnhovt'rin cJlerinde bu <le edilen muvaffakryctl"r ne ka. 
Iunmaktadrr Bu g!nerali.'t mezi- dar .kat'i ve sür•ntli olurs::ı o1ı:ıuıı, 
)'etlerin .. t:ım bir i~imadomz var. dikkatimiz, doğu ceplı,sin:le Hus.. 
<.?rr. Emirlerine harfiyen itaat edi. lar ·nrafrndan irıdinlen ve mucize 
yoruz. Ve bUtUn bunJnrın :ı:rka. ye kaçan darbelerden ccldnmcme. 
smda muazzam İngiliz ve Ameri- Jidir. Bütiin dUnya Rusyanın topla 
.kan filoları ibc-.kliyor. C:•~: ve il,.ri sUr<ltığü 1 u muaznm 

Af'rika :sa:Jıillerine .karşı yapılan Bir edam ve o a~mm yarnttığc 
harekatı takip eden on gün içlnde rejim, çalrskan ve (;"''eke bMti
~ercyan eden çarpısmalarila dü'}. yar olan tıa1yan hnlkının b~ın .. -ı. 
m~ın dcnizaltrln:rı m&ğ!Up edıl 1i langıçtan il'arettir. 
~· d' . • ~r:ı ı artılı: bu :eöyliveeekbrimi sır Daha ş!mdidcn neticelel' ver-
0 arak saklamağa Jfizum gö:::ıiıyo- ır.i bulunan geniş mikvasta ve 
:rum .. O \'akit birçok gemilerimi:: muaır.zam muharebele:- sem hnr!!~. 
teMıt n1trndn hareket C'livordu tine v:armaktndır. kinci bir füıs :u·h· . . u ım miktarda ı'lüsnıan denizaltı krı:ıı Hitaer o-d '· rJnm or.nı::lann:l 
n her tarnftan bunya akın edi. c·ök!nektedlr. J ~"' .tı ı--a:ı tfiı:ıcııi, 
Yordu, Muhrip] erimiz onları geri ftaly:ı~ !Rom~11 \'e ~ t:ıcarJ:ır. ge. 
:::uı~:· Hd er. '.kaybettiğimiz gemi :i. et"n ~·~ tattıkl?.!'ln'il 1} .. :ıs1 .reni. 
<'ın c.JJr enıznıtr , denizın dibini den tntrnak irin, bu sefct' d:-h:ı. fe .. 
l-~\1ndr ·veya ağır surette hase:a na ırart.iar içinde h:.ızrrlaruıı..<ıkta _ 
t•grntrMr chriar. Bu Jruvvctler.in tesellisi, 

!=>u ~nda, birinci lngiliz ordusu ~enelkurmny tanafmrlan cılmayıp 
~ı1~ustn mihver J;uvvetlcrıt•in e~ rla. bizzat onbaşı Hitler tar:?~ll!· 
lı::ı .. e ka1mıı:ı brlur·ıcı sou ııoktnln. dan idare cdildı1t1erinj 1,il::nt-kt~. 
~.ağır dcırbel::r indirıuektedir ln.. FRAXSA\'A GF.Lt.s'C'F. .. 
~ılız .A.nıe:rikan, F'rtıns·z kınvetlf'ri Naz:ıı-r dikkatinizi batJ\''l. 1-ıı tn 
lanvana karcte~~e .. ur· 'ııtJ ·ı 1 har draı:ım b:ı~kıı acık'ı tfr s:ıhne.. . . ' . ... e ıl er 0 -

m~ktedirler. htikbnfüı lınıjd.j is;e sinin cereyan ctt:~i Fr:tn~<ı' a çe.. 
btırlur kiv"Tlllll 

lııı::aİ edihnicı bulunan Afrt'ltP. ~:m~li A~rikayn yapacat!1rrıız çı-
dan, s200 kılomeırelik Avrun s - karma h3:r!!«"t]cr:ni hec:ın'a-"J~I
l>iJJ"rinden !lahsettim a a. ı~::: gün. l'>t.nutt Franı;ıall:t aks::ıj . 

meli~ .. yarnt:ıcnğ'ını tnt.n.:r> c:tı:c. 
Dl'~M.\NJ AFRtJ\.\fl.\:"lo' Hıtlc:-in m{ıtart1:• "'artlnr"·~ı h >7..a . 

A. l'ACAGrz 1 rak hiillh F'rl!ns:ıyı iı:raı eıiece~in 
..:Ok Za1llltn ,.,.e"medcn rliic:m"nı ilen ve 1\ılrın<lak: F'r·ı'1sl7 tlorınn. 

lıi~tiın ?urnlnrdıır• ntncıı~ımızı t•;Jı. mnsır.ı ele J?eı;:i:!":'Tl•ğe raiışaca;ın -
~n ~yorı:z. Daha ilcr:~·e firle. cfan emindım. 

· sm:uır burnln:r<len at"ca••·ı Bu. FlirlC'~""lis Mil'ctlcr tarafın. 
diyec ~ :Af · •· o · 
d w. ~. • rı.!.;a bir rlurak Yeri clnn i 'İ kıırc; bnacal':trr. \~nkü 
~gıldır. Afrika hır t!'"RmpJ .. ~d·r hövlc'·k1,. Viı:ılnit: iki viizlClüıYUtte 

Dı.!c:nı:ınln bb}Jclikle cfat-.::ı )~n~.' h;r ııo,. verilm!c; rıl:ir:>ktı. Bu Fr.ı.n 
~n~ teı.na~fı rtreler ilmek Liıı .l\fri. 'mt!'l ~itli~· avt'et etnıC"H i,.:..., '·i 
d - a~ ı~t· 8 e cd"cc;;:?. Akdeniz zım c:-1 rı •ı bnc;jııngıctı Or:ııuz. r~rnıı. 

e. "'".nıdo11 askeri munaknl.fıtr "anm eanla!'lnı.ısı imkansızdı~ Bu 
rrumk•ın k·lman:n. 1ılı~·1elikl bj~Jrjn tesisinct .. bviik bir adım 
zun Kan b c u. 

. umu )ol~ ıJu~unclaıı \'tıZ a•:ımı 01uv"nıı. Jcı:a' n1t·nda o. 
ITC<'ıl~cni•ı ! i:r.im icin ne kadar e~ lan ve İŞ!!nl rltındn olmıyan arazi 
~ec71mı.retli oJdu~u göz: batır.ak . arns•nd." .mevcut ı:ıuni takaimat te_ 
:a ır rn:zı~nmiştir. Fr:aıısada bUtlin 

ı\f.rlbnın •un !'!lhiJierini eJ. F'rans:zla.r J'. Jman boyunduruğu al 
_.. ..... Mır -.nntai '1rımınmıcr tmdadırlır v.~ ona kar.;ı kin b~o.. 
~'·oruır; e 4'ı, '-ft''a mıılıarebelc. J,.mrvi öiÇcnec"klcrdir. 

:<"lin ·~!'f bir ccpht•nin BUtUn bu olurı bitenlerden S(tn. 
rn hario Frn sını rütiin 

T(~f~f~f~ del, ~.:.:'<:~~.~!:>L aesıek·I Doğ~Ba~~~~c:,~İ~:~ ~-
bulunmaktadır. General Anderso- !emek için Tunus ''e Blıertcyi şilt 27 ikinciteşrinden be 
nun kumandasındaki kıtalar sahile delle bombalamışlar Te hicbir k:ı:;• Stalinı;rcldın şıı;ıaı b;usmd~ tahrip ~dilmiştir. 
k:ıdar ilerleyip gediği genişlctmell.:: ba u~raınadan Sicllya fır.erine akırt ~uslar, ~on neh~nın . dt•oU sahı. Kalmuk bozkırla!'ln~,ıt 
nıuvaH:ık olduklıırı takdirde Jıütiın lıır ynpmışlardır. 11ınde mıhvelrkcılenn bır 1m~ıllntan Alman kuvvetleri, d ~';! 

.. .. ıattım var· ı tan sonra ı erı tere. ·ı ·ııd k' ,..,u·r.-'·ate) ,\iman ınudııfon <ı:ı<;tcmi ııltust ola· DOŞOnüı ES :'\Iİll\'EF k 
1 

. ,J d . 
1 

. rı crı e ı ... .ıu• 
k , 1 h 1 h 1 J • • et erıne evam ctmı" er ve mu. cnm etmislcrdi!'· _-Al 

cc1 ·ıır. "u arc ıe ~a :ı~ın:ı ııc en TAYl'ARELERt him bir mıiHahkem mevkii ele r.e. • ~-
ıniittefik tnkviyc kıtı:ıl:m bu takdır .. •o ( .. A) F d Volg-a ile Don ar ... osj 

~ı,ı, ., ,... . - asra. yosunun ~irmi:ılerclir. St:ılnigradrn ceııup kuvvetlcrı·. Rus ts.n.klıı.0••;_.ıt rlc hiç ':ıkıl knyhetmerkn hcrhaıı· b h ... A ı t! t F Ol"'. 
ır a.""r ne a en ream ransız a. catısında Sovye~ kıt-.lan, tanrnı:z.. yade kuvvetlerinin iJ 

gi bir kesime :;e\•kedilelıilccek, hal Jı>nsınm b'ıldjrdl~ne göre ııon gUn. ı ff k' ı d U 
lıııki yalnız ılenizılen islifadc celebi ıerde Tunus • Blzert _ Sfaks bölge- mişlerdir. Mc-rkez ltrsimir&<le Hus.. 

,,. arına rnuvc:. a ıyet e eva:n et - cumlarını yeniden p -" 

lcıı ınih\'cr ise müsıa:.iı kafileler!e _. d 23 Ml.h t i dH•Urül ilir. ""n e ver a.yyares . ~ • lar, AlmanJar:ıı bir çok kar§ı taar St:ılingradda sz.d~c.t 
Tunıısn ,.e Bizcrleyc t:ıkviyeler \':! mti§tür. ruzlarınr p:.iskürtr.ıilsler ve bir,.ok "" 

~ h' k - .. liyet olmuştur. ·"" .~ 
mu ımın:ıt se"kclınck ıorunrl:ı a lTALYAN' AL'\IAN TAKVİYE kasab3ları ve Almanların hir mv. Alman kıtaları. bÜ)~ P" 
l:ıcnktır. İngiliz ,.c Amerikan hava kavemet merkezini zabtetmiıiler. seg-ind~ muvaffakıYetli 
km•\'Clleriııin \'OZ.i)'cll süratle iyi- KITALABI dir. 
leşmektedlr. :se,·york, 3 O(A.A.) - Alme.n. bu-- or. * • amız.lar ya.pmlll~· 

· ..,..- Cephenin merAÇ .. 
Bin ŞEHiR 1SdAT. FD1r.ot 

Şlnıati Afrlkn umuml 
:Jti. ( A.A.) 

karargUu 

Bırlncl ordunun Ueıt yUrllyU!ftl dOn 
Meczelbaba u\a§mtştır. 1Ierl birllk!e:
!<Cratıe Meczelbab mevk!lni gec;mıııer 
Vtı d~mw:ı kuvveUerlnln iııa.tlı blr 
m•ıkavemet göaterdiklerJ tebri i.şıa.l 
etmı~lerdlr. Cepheden gelen raporlara. 
gbre, İngi!lzler kuvvetle tahk!m eül 
}en mevzileri delmişler ve İngiliz -
J\ıneılkan kıtala.rını l'uouı §ehrinln 
~"i mil kadar yakınına getiren yeni 
h:.ttı sağlamla§tırmı§lardır. Genı; 

mihver askerleri bUyU:t sayıda. ka.ın· 
yon ve başka blrÇok faydalı techlı:at 
tl!rketml§lerdlr. 

FHA~Sll 1'EBL1Gl 

Londra. SO o(A.A.) - Fa• radyosu 
şimal Atrakadaki Fran.IU umumt ka 
rargA.lıınm 11 numaralı teblJkini ne~ 
retmekt.edir. Bu tebliğde fÖYl• denlL 
ımektedlr: 

''Hareket plA.n mucibince lnkiş&t 
~tmektedlr. l40ttefiklerimlzle mesa.l 
b:rllğl yapan kıtaJarmız batıya doğru 
ilerleme ha11eketlerint genltlet:mişler 

dir. 
Mlhver uçakları, cumartul geceıi 

Konstantin yakınında bir ıehre bil 
cum ederek 10 kletyt :yarala.m(Jla.r v.s 
b:r mlkdar hasar yapmışlardır. 
TA YYARl~ BO~IDARDIMANLARI 

Kahire: 30, (A.A.} - Haber Tc 
rildiğinc göre, Orta Şarktaki mü:te 
fik hnvn kuvvetleri Tunu~ta Ye 

Fransız milleti i.!.z~rlntle derin t!· 
ııir ya1>3.cağından eminiz. 

Kendi r.ılgmltE;'I yüzlind~n o va. 
~iyct~ dU en Tulon F.r<1nsız c\o.. 
nanması kendini feda. ederek na. 
musunu ıkurtardı Tulon limanın. 
dan yilksele durn'.anhr ve burada 
vukus. gelen infilikler arasından 
Fransa yeniden doğrulae:.ıktır. 

Bütiin sonte§rin ayc mtıcldetin.. 
.ce, c~phclerden iyi hab:-rler aldık. 
İngiliz milleti, mağlubiyet: taham 
mliJ cd~bildiğini isbat etti. Hiçbir 
8Ö7. vermiyor.um. Hiçbir tahmind~ 
bulu nmuyorun:." 

JIARP EVVF..f,A NERF.l>E 
BiTECEK'! 

Bundan sonra Çörııil, ayın di~ip .. 
iin ve aynı arkadaşlık duygulan 
=le rnuhareheye devamı .tav.siye et
mis, Almanla.nn eli-:rlc biltUn Av
rupanm, mühim stokların, münbit 
ovaların buluntluğunu ;\'.C denizalU 
muharebesinin ıi<lde.tt~n ~aybet. 
me:,•ip gitgiclc 2iy.ad~leştiğini 'ha
t rrla tml'li trr. 

Tahminlt'rde hnlıın:m baş\·.c:.til 
Çörçil. Al'rttp:ı. har!::ııin Asya hnl'. 
binden d:ıha eVVt'l bitmesinin 
muhte-mel olduğunu. o vakitte cil
t.ün kuvvetl~rln henıeıı o tarnfa 
tevcih ıedilec:eğini söy~emiıı Ye söz. 
le:rin e şöyle son ı.ıerNı§.tir: 

"1943 senesinin ı;nf.i~t 'le kar~ 
~ıl;,ı:mak üzereyiz. Dch§:t'tli .bir ec
;& .. olac.ak cı!an bu sen.enin -5nümıi-
1; atacağı imtlhRıı l:ı r için lıazır 
h•ıl~:r.matıvı:r; . 

J.onclrn, SO (A.A.) - Bu sa
bahki Londra gazeteleri, Çôrçilin 
dun ak!;a::ıki nutku ,.c bılh8ssa 1-
talyaya iht~n ha\lc.n:fa tt'f:irlr:· 
de hulu ":naktac"!ırlar. Tay::us <lı
vor .ki · 
• B'.l.cıvekil. 1ta1van milletini bir 
.te1< adam ve onu:ı reJimi tarafın
d<ın <>i:rişllt'n s•rgüzec:tin netic.elc· 
rinı dU~llnmegc davet etmekte ita 
bet etrniı:;tir. 

DnyJi '.fcVI ı:öyle yaz·yor: 
Ci"rrilin ltaly:ıya ynptt;ı mı!t

hic; ihtarın bir tesir 1 ır::.1·"eaf:m 
ii~it etm"'1t i!''C"ri:. Fnk:•t '.tta'h~ıı
]arm rıı i~tr..rn kııfak !!M!c:;ıkl:trt 
mıııı-ıkk"k 0lmntlırı ;,.;n ilMiclc bd 
l .. ::ııırrnk <lo1Zru cl,.,.iJ ,Jir. 

neı:ti IF.ksnr s Rrh•J,. clivor: 
ön•\rnlirc!e 'f:eniıı u4:ı•lc!ıır acılı. 

\•or -<Y>r<:ll Tiam ~ .kttR12Tl!l"n t11-
mp.mjJ• •ah-rj';indt>n nonr;\ "!ı•!!:ule 
ı!eler.~k v:ızlvetl t~c:vir etti F?k:ıt 
hu n:-a1ı':< flimnli lt:ıJv:ı üze.rinr: 
,.afan bomh'l'ar ~·.!kmdn ~nubi 
f tiav'lntn U11lerini :ve limanlarını 
tahrip c<'l'.:C""k'crdir. ı'.frikıı1a .ka
raC:ıı elc!e crlilecck muvaffa.kiye:: 
dcniz~ltı l: nrbi:tde dcnzamlacak 
mııvaffnkiyctln bir b:ışlan~ı-;;ı ola
caktır. ÇUnkl\. mlit•cfik tıııv.a kud
retini 'hiAAettir('c~k ~ni 1traatla -

"'"'" "'"''!! ~· '!:ı c ı •r. 

kumandanlığının Pirene geçidi yolu Mo~ko\·a, 30 (A.A. ) - Du sa- 1Jmen gölü çevresinded 
11 ile Tunuı'a. takviyeler gönderdiği babki Sovyet tebliği· bUtUn hUcumlarr yeni 1 

bi!dirUmekted!r· Alma.n .aon rapor- Gece kıtalarmuz Sta.lingrat böl- ·· t'' ~ 
muş ur. • . 

ıara göre, ikisi .zırhlı olma.le tiz.ere gesinde ve merkez bölgesinde ev- Leningrat 
be§ tUmene yakın blr kuvvet İtalya- velki istikametlerde taarruzlarına Cerlin. 30 (A.A·> _. ~ 
ya gehnl§Ur. Bu tümenler tlmdikl devam etmiştir. öğrendiğine göre, J.ıe •111ı 
.b&lde MllA.no'd& bulunmaktadır. simindeki dünkil sa~.... 

MlHVER ASKERi ŞEI<1LER1NlN 

TOPLANTISI 
Loııdra, 80 (A.A.) - Bern'e gelen 

gani reııml haberlere göre Fılhrer 

Afrika va.ziyetlni müukere ctmelt u. 
zere Alman yüksek kumanda. heye
tini Benchetesgaden de fevkalAde 
bir toplantıya. çağırmıft,Jr. Aynı ma
hiyette bir topla.ntmın da nomada 
yapılacağı temin edilmektedir. Bu 
toplantıya. Tunustakl Mihver kuv. 
''etleri tıqkuma.nda.nı general Neh. 
ting ile Alman h&va kuvvet~ri ge. 
?!el kurmay batlı:anı ıeneral Kilcha 
~irt.k edeceklerdlr. 

LiBYA OEPBESINDZ. 

Kahire, 19 (A .A.) - Orta Şark 
İngiliz kuvvetlerlnln bugünkll pa
zartesi mll.§terek tebUğ'i: Karadaki 
kuvntlerlmlz haldunda 'bUdtrileoek 
hl~ bir Yet yoktur, DUn Libya Uze. 
Tindeki ha.va faaliYetl, ufa.k mikyas.. 
ta olmuftur. Bir .A.lman av uçatr, 
uçak aava.r bataryala.rı tara.fında.n 

dO§tlrUlın1l,tUr. 28.29 ilı:lncı t.eırın 
gece•l, atrT bombardıman uçaktan, 
Tra.blo.-rp, ltma.nmda.kl gemilerle 
liman teetalert'fti bomb&rdıme.n et
mtııerdir. Dalga kıranlarda elektrik 
ııantralr Uzerlnde in!11Aklar vukua 
geldiği görU\mtııttır. Aynı gece 
Tunwı ve B1urt. llınanlanna hll
cum. ed,i}mi§ ve buralarda yaııgmla.r 
~mtfbr. 

D\la alır bombardmıa.n uçakları.. 

nuz, yeniden Trablusgarbe §iddetU 
bir ta.arruzda. bulunmuııardır. Bu 
:taarruz Mnumcl& laabetll cndaht-
1ar yaprlnuı ve bpa.nyol daUc& kıra
nı boyunca demlrlemlJ o!an bir tı

cal'e: gemı.t ate,. 'WrilmLotir. Rıh
Pmlard& da yangmlar çıkmıs ve 
innllk}ar vuku& gelmJ§tlr. 

1TALYAN TEBLtQt 

Roma., 30 (A.A.) - İtalyan ordu. 
ları umumi ka.rargA.hının 919 numa.. 
n.lı tebU~: 

Slrmıaylkte dllımanın zırbll .kollan 
nın bukılan pU.kllrtWınU,tUr. 

'I'ıınuı kulmlnde zırhlı vıı.sıtalarlcı. 

desteklenen dU,m&n koll~ durdurul. 
mnıtur. Bu kollar birgok kamyonet 
kaybet.mJ,lerdir. 

:Mihver kuvve,tleri:ı.1J1 bir :h.Ucuınu 
m~cealnde dU,maııın mühim bir:mev_ 
.zlni zaptetmiftlr.lngllll'.lerle Amerilu 
Jt1arm bir '.kaç tan'kı tabrlb olunmu:. 
tur Bundan baoka 200 den fazla 
eı.lr alınmııtır. Bu esirlerin 25·1 su _ 
baydır. 

Hava şartlarının m\lsait olm11muı 
Jlcı. l'fAtmen ıbombardıma.n t.eşkillerı 

ıniz, Cezayir uçak alan'a"'nı şiddeti<! 
eövmü~ler, yerde dört uçak tahrib et. 
:nl~ler ve limandaki teaialerle bir çok 
antrepolara lsabel!i ~ndahUarda bu 
lunm U§lardır. 

Sirenayik üzerinde :Alman .av uça!< 
ıarı, l:ıir dUşman uçağı dUş~rmUşlerdır 

ılı\&'111% uça1'_Jarı, Trablııagarp llze 
:ı-.:ne J:ır çok bomba:ar a tuıışlıtr \'ı? 

!ta!if haaaı:ıa.ra sebet,lyet .,•ermj~ler. 

rlir. Ahaliden, 21 l<lştnln öıdu:u Vt: .-:s 
l:Jt]nir yaralandığını haber verilm?'< 
tfdlr, U_çakıavar bataryalarının attı 

(;ı mermilerden blrjnlo ba.l:>~tlylc blr 
t.f;nk yer.de ;parçata:ım~tır 

Berlln, '30 (A.A.) -- Slrcnalk'l:ı 

farblnde Alman bom':>:ı ve nv tay. 
yare'~rile Stukalnr pek fena olıın 

hava -şartıarınl\ rn'!m:ın A;cda'ı>ya 

l:esimjnde tnglllz lmvvetll'rine lll

crruzlarınıı. devam etmı,ıerJlr. ro:-ıb. 
nianııır.ın ö~rendlğine göre. dUşman 

iare yollıtrın:lan yeni kıt-;ılar \•e 
.n•alzeme se'llk ctmıı~ te,c'ıb:ls et
mı,nır. 

2~ Sonteşrtn gecesi mu\·afra.klyct 
li taarruzıara hetief olan nal;ljya~ 

30 ııonteşrlnde <b pek atcaktan uçan 
.Alman pike bomb!ll'."dtman tayyare. 
lttrl tarafından bombalanml§ ve mlt
r11.lyöT. ateı,tne tutulmu,Dti.lr. Şlmdlyt! 

kadar nlın:ın m:ılClmata göre, dokuz 
cliişmnn tnnkı l!c birkaç kamyon ya. 
l.ılmı,tı ve tbnoka taı~tıa.r da. b:>mba. 
laı:la hasat.tara utratılmıJtır. 1'okra.

1 

E.ngazl.Agedabya kesiminde ba. 
.>ilk bir lnıııız maızeme kanu>r ya.. 
kılm: tır. 

Stalingt<ıt fabrikalar mahalle. iİ 
ı-inde topçu düellosu ve ko# faa.. haftakiler gibi :ıxıe~;~ 
r k ı d' • te olmuştur. Bu 1'~. ıyeti ayc.c ılmi!;tır. Suılingra- noktasında fevkalid~..d· 
dın cenup dış mahaHclC"ritıde bir ~~ 

1 Rus birliği muvaffakiyetli bir ge- lıiç bir hareket 0 Jeı 
ce hlicıımu yapmrştrr. Şehrin ~i- sini iddia eden ha.bet ' 
mal ibatrımda Jutatanmrz il~rleme. uyguu değildir. 
ğe devam ctmjfl ve bind~n fada l\llJSKOVA G.l.7.1:1~ 

X~Rh.J\" / 
Alman öldlirülmüştUr. Cenup ba· :Mo .. kova on (ı\. j.) J 
tıda yeniden bir meskun mahal , .,.., IP'..ı 
zaptedilmiştir. zam Sovyet taarruıuıııJ -4 

Moskova b~ını bu t••W 
AJmn ntebJiği tıısvir etmektedir: 

"Stalingrad fiirnaJ bJI""~ 
Ber)in, JMl (A.A.) - l\.lman orJ -ve tl'ıJ 

dulan ba,~umandanlığınm tebliği~ lıyan vecenu!) baU rtJf. 
Şimali Kal.lrasyada Ruslann bir. ru yolunun üstün~ '6P'of' 
t;ok lıüccrr.Jan alta:r.ctc uğramı§ §eYi bir c!dga gıl>i ~ 

glfüire.'l uıa taarruz iP'Jı 
ve düşman. ağır 2'ayiata. dur.ar ot. na.zile-ri Don üstilnCltO 

Devlet demiryolları 
nakliyatındaki 
hasar ve zıya 
Tazmin ~kli üzerinde 

\ adilat yapıldı. 

Anka.ra, 30 (\'akıt muhabirin. 
deu) - Devlet demir-yollan nalt 
Jiy:;tındaki zıya Ye ha-;nı'!arın W
m.in suretlerine ~ir olan kanu. 
Mun birinci m:ı.ddtsine l;ir fıkrcı 
cklmme.sinc ınahsu~ layit·a mccli5 
ruzııamesine alınclı. Eklenmesi 
tek1if edilen İi\:r:ı ~udur: 

•·.~ncak malın dcmiryollnrma 
tePliln1nde gönderC"n tarafından 
aşağı'!fa yar.lı mt:nzam ü<r:.t vrril
mek ~artUe m.ı.hn :hakikt deferlni 
geçm~mek .U:r:er:: beyan edilc-n kıy 
~ti!l ıtamıini jııttntbiJir. Bu tak· 
<lirdc; 

a) Malın tamaınile z:ym veyn 
haaal'a uğraması haünde beyan e
dilen lqy~t tar:nıina-; c•lara:.k ve
rilir. 

h) Malın bir kısmı zayi olur ve
ya hasara uğrars.:ı. bey:ın edilen 
kıyme-tten kıllan kıema 1sa.'Jet ede
ccık ımiktar <ler.ıiryoll:ırı id::resin
ce tahkik ve tevsik edilf'rek inclj
rilil' v-0 kıılnnı vr-rilir. Buna rr.u. 
kabil <lcmiryollannca alm::c:>k üc
ret --tezyit ve ıt.cnkis tarifeler 
hakkındaki ıbükümler.e tabi olmak 
üzere- hu on ltilo::nctre \':: ke~
ri i.Qin ıbey2n .edilen kıy,r. etin on 
bınde biridir.,. 

Mecliste dünkü 
muza kereler . 

Aokara, 30 (A.A.) - BUy.Uk :Mi!
It.t Meclisi, bugün Dokt )1 Mazba.r 
Germen·in retslığinde toplnnını,tır 
C~lscnın açılışını mUteakip ~falatya 
mebusu General Osman .KoptageJ•fn 
H:!at ettiğini bl!:.ijren l.h.,vc.k11c,. 
lE·zkeresl okunarak mernumuo ha. 
tıra!.ıı;a hürmeten Jki dal>lka ayak. 
t.ı sUi:f.lt eöilerek rutnameye geı;ıı.. 
rniştir. 

Selerbcrlikte. fcvkalft.d.- tıal\erd:ı 
ukar şabıalıı.ra .alt hu uk dava. 
J:dl,., icra takjp\erl::ıde yapılac:Llt 
n.uaıuc.lelcre, 

tzuıit ceza evinde mahpus HUse 
• ın Avni Par.'llııkı,z ile ş ıltlr Tam. 
clotm111un cczaıarıııın artına dntr 
kanun lılyjhr.larının !Kinci mU r.ıı.lte. 
ıe!crı yapılarak k&bul cdllml, V<! 

ınaaa lıanununa ek :aJr.ı ıeayılı ka. 
nLnur. bazı maddelerinin doZl,tlr.L 
Jncsine dair kanun ırıythasının bl. 
.r ;net mUnkcresJ yaprlmıtın . 

Mcclfs çarşamba gUnU toplana
caktır. 

VAKl'f 
Daıma halkın nıenlaa
tinı düşünür.. her ~yı· 

t:ttflo nw s~e ''azılar 
neıtretler 

oröusu yoluna doğrU ~" 
Stalın~ada döDDl~~lli 
gra<l • Rcıstov dllDP" . 
b ıye doğru devaJJJ ~~ 

Yorğun, f;ilih ve tt• . 
birçok Alman til~n1!"'ı1t 
grada do,ğrJ ı:~kili~Je~ 
ôan taarruza uğraIJl1' 
y"r~e kaTlar arc-E1nd-:. 
bir sür'atl• ... ..,.en J<ıtf. • ...... ·,s 
ri mihver milfrczeler~ 
ıı;.r ve kılıç il!ilil"'t'TI"~ J.tfl-~ 
dır. Stalingrad~akı ~ 
ıi. 'boz~unl:ıklnrnı şe~~ 
mekte ve onlar: !kf'Jl~i~ 
sime göre eJlıise ve t tl"i 
mC"hle itham eYJrıtl~~' 
s:.:-~er. h"!r askerin ort 
J.... k Ü •• • ci tJif ., .. ma. zere ı <:n 1 
darik etnıek e.'l'lrini ; 
'llve etmi~ler ,.e ııoıı:~ 
nun bonıldıığuııu Rtıı 
~yannamelerd('n lıt1 
~ôyl"mişter!l.ir .:(. .. * / 

Stokholm, M < 4.-4-> 
daki vaziyet haltkındll 
.ı:ınale Vilhem.straS--de 
lkam1ar şu revnbı "u•· 
"tie1:lc\'iniz. ırörürl\ilt1 

. Laral ,,~ 
( Ba~tortıf 1 / ~ 

Londr.a, 30 (tl.~·~1 ~ı 
den alınan bir ıtel'1 rP~ 
karı S:ıvvua'nın ~k~,~ 
Fransız gene.rah ~ 
hükumetinin emri'.t 
mif'tir. .. ı.d 

i:ibutide ımütt·f~' f 
e(Jenlel / 

J.o,aclra,, 30 <A.~~i 
şam Londradan 9' r,1 
r.c Cibutideki F,rnııs.d "#'J, 
nun mühim bir k~.;ıı' 
çer.ek l.ng:j).iz soınall ""~J 
tir. 1nıjliz ::S.ubayl~ b., 
.temas h1linlldl.ir,. ~~ 
ili tafEiljt beklcnmt '1 

Dii <rol Amerika..l'~ 
~idecel' · / 

r.onrlra, SO (A·A·) tiJı ~~ 
va a1ansınm d,\pJarT1 11 ~' 
n in bi' di!'diğine göte -1ıl'ı 
Gol ~imali AfrflıadJjJı~d 
ıclinc~ye kadar •c ~uıı''~ 
lHi Tunustnn kovu e'J 
Reis 'Rıı:r;vetle glSrtl~t~ 
Jeı;ik Arne:ikayıı_ 

1 
şill ~ 

Gcne!'al dö Go1 'Sırt 0 /. 

rı ziyaret etti~i r.a!11,' lfıı 
rupanm ic;tilfL.sl 1>~1'elF: 
ıa1ıuısı olarak Jtull• ,ııı" .Jt 
da P'!'ansız Afrİ1'3~ t "'11 
hakkında müzakt'rt ;~ ~) 
dceckür. Şimali .tJ. Gtııf 1 
sene bulunmuş olııJ1 ııfl ' 
ru dö Gol tarafınd ııl'•ıJI ~ 
Y?.Ptlacak teflik Jer J1 f 
hatta buJun:leaktır. • j/I 
Fransı7. httrp e<ıirlet1 

nı1Y~e1' / 
J.ondra, SO (A.~:~ 

radyosunun bild1 -~ 
IFrnnsız baro c,~ı.er;,.c~ 
ketlerine iadesi il'1 ~ 
tir. errııt• F 

Re-Unv-on nılf<öl / 

J.ondr~. 30 ~A.ı\~j•İ ~ 
bildirildiğine göre, ,.ııı'=fl 
rinin R-.:ünyon ad .,.;~ 
vem-.:ti b•1rrUn, Grt ~'.!.,cc 
sa3t 7.45 de ad."J\'1' ;tl~ , 
verilen iki saatilik 
.Rnn1":1 n1h•ı\'l't buJJ!l 



- PARAGUAl' HiKAYESi -
(Kanlı Kırbar) il. Dermtzd•n 

GfRrı1t11rnfı dünkü ıayımı:da) 
d ene kadın, onuıı "Tab~randa,,ol 
laıısunu nereden öğrendiğini oiı 
~iye düşündü. Onu bilhassa şaşır
~ Şey, Pablonun tebessümü idi. l: &öıle dostunu baktı. HlnUi h ; 
d ıJdamıyor Pnblonun karşısı~ 
ita htc bir şaşkınlık :ılllmetl l{Ô~
lıııl'ttıiyordu Chnconun sert hay:ı· 
tıı 1 8llctleşllrdiği, vficudu, dik u 
!il~ boyu, bronz rengi teni, donnk 
ııı erı ile ayakta hiç bir şey yok 

Ilı Pibl duruyordu. 
tek Juanitta başını mıı~nır bir ha 
la: ette kaldmırak, ciddi bir tavır. 

, ; Pablo size kim müsaade .• 
•Iııı &blo bir hC'Tllurtuyla onl1n St'. 
llıa kesti. Arlık onıınlıı meşgul ol 

l'arnk Hintliye d6nılü: • 
ji: Haydi! Cf'k ıırnh:ı.nı h:ıkahm . 

tlı ınııı y:ıvıısrn lııı"ını sııllndı. Sıı~ 
~I ili kaldırarak Juanittnnın bileği. 
da ;akaladı. Jı•ıınitta r.filümc:edi. ~ 
le~· ebes~üm elli. Ye p:ırntn~ını hl 
~ilin Ozcrlnr!ekl sııolin li1erirt"' 
•~ı du, Rız onun s:ıııli sordn~ıın•ı 
t~:dı. GÖ7Jerfni Pııbloyıı d ikerek, 

11~tR mırırnnııclı: 
ha - Ona çe~·rek var. r.oıneı elin: 
llterıne Jıôliirerek tekrarlodı: 
- Cek arahıını .. 

ltı~ Guarani Pobloyu ~!lzerck hiç kı 
ıı,~ 81lladı Rir çelik p:ırıllı~ı olrl·ı 
C!i 81 hıınçer gene oşnğıya inıU .. 
lttllk!i Hintli, kendic:fnf mDrlafııı 

il h" ~tın ıç hlr hareket yııpmıımış. ko! 

nal·:leden: Tuğrııl Sılkı VKE 

- Defolup gidi~·or musun, gitm• 
yor musun? 

Gurani başıyla sert bir hareket 
yaparak reddetti. l\ırbııç üstüne in 

di. Cem.~c:inin üzerinde, kızıl bir 
çizı::i peyda oldu. Juanilln hnykıra.. 
rak iki eliyle yüzünü kııp:ıdı. Pablo 
o zaman kudurdu .. Küfürlf'r t>dcrck, 
odanın içinde :ıdnmı, adım adıııı 
takip elme§e başladı. 

Guarani yavaş ya\'aŞ geriliyor 
ve çıplak kollarıyla yüzünü mu 
!lafaz:ı elme§e calışırordu. kırb:ı ı; 
arlamın zayif adeleleri üzerine ine. 
rek şaklıyordu. K:ın ht'r tara fıntlcn 
sızmıına başlamışlı. Pahlo dtırmn · 
clıın miithl<ı dnrb~ler indiriyordu . 
Bakır rt>nkli yanaklarının iizer'nr. 
~özlerinden inen ya~lııra rağmen 
Hintli kııpıy:ı cto"nı bir odım almı. 
:vordn. Ju:ınitta o!ur.m11o;, kcnılinden 
geçerek oc:•"ının ktı\'\'Cliyle. Gu:ırıı 

nın olçaklı"ını ı;e\"rccliyorclıı. 

Kırboç Pablonun elinden kurtul 
dııitu ztıman. onu eğilip ~·erılen al.. 
m:ıita le~Plıhüs elmeıli . C:ezavi kiıri 

hnl11vorıl11 Hiç hfr ~rv '<Öyl~meılen 
kohıvla k:ınıyı göc:terdi, • • 

fiıınrnni <'er>hec;i onlara ılönük 
ol:ır:ık yııvnş yavaş grrileverck k:ı 
r>ı:vıı clonr11 !{İtli. J{anlı vÜzlinii ~il. 
medi .. Hiç hir ~ey o;övİemeıH. Fa 
kat kapın knpnrken Pahlo ile Go. 
mezin birbirlerine ~:ırılclıklarını pö 
ren, kirpikleri yorı kopalı güzkrin 
de bir kin ıılevl pıırılıl:ırlı. 

Pablo Gomn. hapi<h:ıne'line an 
c:ık <'rlesi salınh ıridebildl. Ancak 

ta 1 knvu->tunnuşto. Pablo bir 1. 'ı ıa o zaman geceleyin snat tıım ond:ı 
I~ · Şat:ıılı. Sonnı mfi•lehzı·,.anc arı b 1 
"'il ' " aş ıyan nöbctinr gelmcclil!intlen , 
~~eıu. Guarani dllftfio:mek istemi o ııecc zindan kapılnrını kimsenin 
~ il; demek korkuyordu. Junnil. beklemedlı:finf haber aldı. Meçhul 
!~ille l'apa<'aJhnı kf'!!fircmeden bu lld ş:ıhı<il:ır hapishaneye girmiş ,.e zin 

tltı anıı c:flzfiyordu. lçindc, döj.tüo: dand:ı olan esi Guarani şenerinden 
hiı- en korkıın bu Hintliye karı birini kaçırmışlardı. Pablo Gomez, 

befreı uvanıh 
r,,. - PekAIA 1 Ju~nltta l\Ha, ıışıkla kendisini haklı çıkarmaRa çalışmn 
"'1 dı, birtien o geceki müthiş sahneyi 
~':ok ıınrel seı;i~·orsunl Bicak on hatırladı. . 
>\111 koJ'.kJtuyor .• Nf" tuhııf şeyf Bir Kendi<>lne veriltn kıiAıdın , dö 
~la 1' 11lt yaptım. Bir Gu:ır:ıni b!r lfüşmek fstemlyen Hintlinin saati 
hatln Riht hnnı:erle nl'lanrım:ız. Kı,. 
•tı. a Juanltt K ....ı. l BI k" .. sormasının, ve vakit J\azanm:ık kin 
'·<ıl :ı.. 11-unc o.. r upe.. k 

.. l>ablo gOlmeklen katılt ... ·ordu.. ırbacJonmıı;{ıı razı olmasının c:n,,, 
., Jerinl anladı •• 

~.ıı.~irden dişnn fırlndı. Juanitta t'ç ı:ıün sonra mehtop.s11 lıir J(e. 
~ d11Ye ne bir !Af söyleyebilecek ceye müteakiben "A~an'lh"onun .. n 
'~ rnerhıımet!öİZ bir lıarekel yn. ~üzel kızına,. ~üzer bir J,ut•ı idıı· 
'1t hı Vakit bulamndı, Pnblo elin· de k:ınlı bir kirl>aç gönderrlılc r.' Ye 
~lr 

1 
r kırbacın içeri daldı. Hintli dar sokaklardan birinde Pa!ılo fio~ 

l>ltrerne geçirdi, dişlerini ıktı. me.zin kan hatlarıyla çi7ilmiş ,.e tır. 
~:•hı~ Gıımcz kırbacını -:aklala kır kırbaçla dö/tülerel: «ekli de~h · 
• ----._ lirilmi~ c~ tdini huldul:ır. 
"----~----~~~~~--~----~~---------~------

~ N k~RA HABERLERi f ı 
lı t1an reıslıkleri inhisarlar müteda-

denizcilere vil sermayesi 
~, verilecek artt1rıhyor 

tıun layihası meclis en· 
.\ıı~iiınenlerine verildi. 

44,5 Milyon liradan 63 
milyon liraya çıkarılacak 

~U ra, 80 (\'akit matınblrlnden) 
~ lı\ın nakatat VekıllcU t~§kilA.t kJL. Ankara, 8 0(\'akit muhabirinden) 
'tıı1111 ıı. bazı değl.ştkllkler yapan - 1ptidat madde ve malzeme fiyat. 
~1ıııı11 ProJesı Mecljıı bütçe encnıne.

1 
Jariylc f§c;l ve nakil ücretlerinde vu. 

>~ t~r~t.klk edilmektedir. Bu proje. l:ua. gelen yUkııelmelerle satıı hac-
Qtlli~• Unıan retallklerlne bllftll ı D•inde basıl olan geniıleme sebebiy 
l '"''rd ' ctret 8 çaltşmr~. yUksek deniz le inl:isarlar idaresi mUtedavU ser. 
~~iliz ll"ıcktebi mezunları ile emek- mayesinln 4i buçuk milyon lirada ı 

l<le.ra 8Ubayları tKYln edilecek. sı mUyon liraya. çıkıırı!ma.sı ha!t. 
rcıarı Verilmekte olan maaş kad. kındr.kj Jllylha mecllıı ru.znamesin t 
b, ~o da YUkııelUlmlş o)ecaktır. Ay. alındı. 
~tllııı.Je ile merkez ıcşkLIAtı reis ve 1 --------
~;Jcla tlarınm maaı dereceleri bir T t' 1 t~ ı · 

t arttırılmaktadır u J<a ve na ıa ın ,, ........ _____ ,,.,__ 

ekalet emrine ;ılınan fabrikaları 
.\tı!( Kaymakamlar 

lr. ara, 3Q (\'nklt nıuhııblrinılenl tamamlandı 
"'u;C\\ıu 1".aymakarr.ı Nedim Hlve-ı 
~tJı.ıı ı:Up kaymakamı Mahmut Şah!n 
~ •en 1 lJın Uzum l\zcrıne vrkllet emrl 

rnı~ıardır. 

~~\' -0-

te~ lllcnsuplarına verile 
.\tıka ıanılar ve ta7minler 

tı tıı, &O ( Vnlıtt mııhııblrlnı!en ı 
ı,ı av8 .ı llı·a meruıuptaı·ına verilece:< 

' ~ r \' ~J rıı~r. e tazmtnler hnkkındakl ka. 
f 

11 llır ::_zı maddeleri de$tlştlrflm ek 
~ha Meclise \'erildi. 

0 'VAKiT 
Qırıt 

ti Q halkın menlaa-
1\ı rft .. .. h . ... sun ur. er sayı· 

' ':f 
·· 

0 
"" .:ecme "azılar 
neşr~der 

Memleketin ihtiyacı bu fab· 
rikalarla tamamile temin 

edilebilecek 
Ankara, 30 (\'akft wutıııblrlndcn) 

- .Memıoltetlmlzin tutka. ihtlyacru • 
tanıamen kar§ılayabllmek maksadi. 
Jr- Si.:mer Bank tarafından ya.pıt. 

nıakta olan tııbrikıının in§aatı eon'\ 
C;rmL:ı ve faaliyete geçilmjştlr. Bu 
!ıı brlkadan b~tUn SUmerbank fab. 
rikalarmın lhUyacı temin eJllecek. 
'Pıynsnya da ııenede yUz.bln tona ya. 
l:m tutkal \'ermek mUmlt!ln olacak. 
lır. 

Bundan b:ışka SUmerbank tarıı. 

fır,dar. KarabUkte kurulan Na.ttaU>ı 

febrikasınm inşası bitmiş, lecrUbeJe. 
rl yaprlar.tk müspet neticeler elde e
cfüm:ştir. Bundan böyle barlçte.ı 

r-ı..ftalln getirmeye lUzum 01mıya. 

caktır. 

Soldan sağa: 
1 - Kapamak, 2 - Kağıtlar, ha· 

yıflanına, 3 - Gök gürültüsü, bir 
bamya yemeği, 4 - Cehre, fıçı, 5 
- Halihazır, .sonuna (L) konursa 
iş olur, 7 - Dikkat, usul, ıı - LA· 
kırdının başı, nota, tersi, bir sor. 
gııdur. 9 - İnce kurum, donuk, 10 
- tersi beyazdır, dömcli kapı. 

Yukardan aşağı: 
1 - Başı bo5luk, 2 - Eveller, 

..keder, 3 - Hailevl, 4 - )fıısallııl 
olan, bir saz aleti, 5 - Yama, ihJ· 
ta et. 6 - Abadi nas. sevap, 7 -
Viicutleki ince delikler, liıhuı, 8 -
Gariye, başınn (D) gelirse de,·nınlı 
olur, 9 - Pisipi~i. bir nevi un, 10 
- Felejin kahrına uğrnmı~. 

100 Bin yangın 
bombası ! 

T cırinoda hasarın çok büyük 
olduğu anlatılıyor 

Beyrut. ~o (A..ı\..) - Ingtllz hava 
kuvvcUerlpe meruıup Sterling ve Lan 
lcaater uçakları İtaıyada rorinoya t:ı 
arruz sıraaında 350 metreye kadar 
ir..D"lş!erdlr. 

S mahalle taın.ıı.men yılutmıştrr. 

Torino §Chrinden Jl50,COO kitinin 
köylE.re çekildiği blldlrllmektedlr. 

100 bin bomba 
Lonılı'a, SO (A.A.) - ~iliz tayya... 

releri lta!yada Torino fehrlne yaptıl< 
larr hava hücumunda• ton ağırlığın. 
da intılAk ve 100 bin yangın bomb!l. 
la atmı~lardll'. 

Şehirde bir çok yangınlar çık.mrı. 
tD". 

İtalyan tebliği 
Roma 80 ( A.A.) - İtalyan tebli. 

ğ,nden: DUn gc~ Torlno ıehrlne kar. 
§ı yapılan bir akın, m!lhlm hasarlara 

• • 
ı ır, 

ası 
? • 

Şekil 1 - İyi 1 erbiye Şekil 2 - Kartt:ı.ı:nn; 
edilmis genç bir fidan; fena köklü bir fidan; di. , 
dik:m budama ı ynpılma kim bucb.ması ynpılrna
dnn ev\'el ,·e ~·apıldrk- dan evvel ,.e yapıldıktan 

tnn o;onra !!Onra 

Şekil S -- Doğ. 
ru bodanmı~ bir 
dal. a) bi'r ynn da· 
lm dillindeki ~i,kiu 
yer :vani "dal h:ı} . 
kast;, b) bir yan 
dalın tam bu d:ı.l 
hafKası ij.,tünden 
kesim yeri, c) bir 
duruk dalının tam 
bir ran <lalın dibin
den ke!'im yeri, d) 
bir Et"neHk clu.lm 

Dıkim budamas için kökle
rin ve dalların kesilecekleri 
yerler çizailerle aöst.er.il.-

.,miştir -
Bahçeye dikece~inıJz bir fida

ıım veya bil" ağacrn kökleıini ve 
dallarını budamaya "Dikım bı.:da
ma':!ı" derler. 

Demek ki, diklm budaması hem 
dallara ve hem de köklere yapı

lır. 
Kökleri nasıl buda.nz: 
Fidan sökülilrkcn kökleri l:opar, 

kırılır, kazma ile yaralanır. Bunun 
için kökleri s:ığla.m. ~lerine ka
dar keseriz, Bu 81.:rctlc kök saçak
lan daha kolay ve daha kuvvetli 
sUrer. 

Dallan nasıl budam: 

tam bir göı ilstlio-
den kesi yeri'. 

gibi kalrr. Bunu..-ı i~n. yerintlcn 
sokülmüş olan bir fıdanm veyahut 
bir ağacın kökleri artık bu fidan 
veya ağa.cm bUtUn dallannı besli
Ytmez. Böyle bir fidanı veyahut ıı
ğacx cUldm ibuda."n:ı.sı yapmadan 
c:ikecek olursak, ya kunır veya pek 
cılız kalır. Dallan !az.la slirmez. 
clalların dip kısımlan çıplak ka
lır. Böyle bir ağaç bir kaç f:'enecle 
kendisini zor1a toplasa lbile şekli 
bozuk olur. Sık Ye gUmrah dnJlıır 
te§kil edemez. Bunun için bil" fi
danı dikerken, dallarını da ltökle. 
rine denk oluncaya kadar kr.Emek 
ıaznndn-. 

Dallan budamanın 1:.Uy'Jk bir 
fnyıia.sı d'llla vardır. O da, kbklere 
t.üyilrock ve tumak için vakit ka. 
znndrrmasıdrr. 

-o-

Edebiyat 
(Baı taralı % ncide) 

hareket noktaları ne kad:ı.r ba§
ka ba~a. hatta zıt olursa olnun, 
mutlaka bir yerde bu pasiflikten 
gı:-Qecektir. "Kendinde lkale.:ı şi. 
ir" e, melAle, enine gidiş, bundan 
geliyor. Netekim edebiy-.ıtrmızm en 
bUyük liriklerinde, ~=kl~n ve fik. 
ren en mUtecaviz olduldan sıradn 
dahi gizli bir temaylil gibi tunu 
göriırüz. 

Üs.tut Ekremin hayat ve sanat 
bünyesine temel '>lan bu hususiyet 
Fikret ve munkkiblerinde daha gc
nişlcmic:, §iimullU bir hal r._lmıştrr. 

Ah !\'ejat'la Verin Zav.:ıllrlc.ra 
Zelzele, Hi:ali seher le Sis ve Ru: 
cu gibi şiirlerin mukıı. ·esesi b:ı 
bakımdan vazıh neticeler verir. 

Andnn o bi\'efayr ;a:-ibane ağ· 
la.dmı, 

Geldi haynli didei giryana ağ. 
lndım. 

beytinde tenısll o'iunan fcl"divet 
Fikrette daha içtima.ileŞ?I'iş, bir 
nevi i~timai pasifliğe dönmU.5 ("&lu
yor. 1nki~nf. fertten çıkıp «miye
te intikal etmekte görüııilYor. Her 
ikisinde de mUştcrek nokta :mucs. 
ı.ir ohnakt:ın ziyade müteessir ol
maktır. 
Nnmık Kemzldcki a!ttiflik Mus

tafa Kemalde ne.sıl realiteye inti
kal etmişse Recai zade de Mker
likten sanata dön\lş Fikrctde A
~iyAn'a, YdDi kabuğuna çc-kilme 
r;eklinde devam etti. 

Gerek fiili ve mllşahhas hayat, 
gerek Şiirlerinin havB.SI bakımın. 
elan y:ıpılae2.k incclem~lcr üstat 
Ekremin yapıcr tarafrndan kalan 
tarafın ne dili, ne Uslı1bu o.lm<idr
ğmı gösteriyor. Belki, bu ~ekille ifa 
de olunmak istenen münferit ruh 
hUviy~ti, bu mUnfeil ~alan k:trak
ter, diğer tffcrrilata. hAkim ola
rak ondan ~nra devanı etmistir. 
Eğer snhsiyetindeki üilik. mUşa
hede cdi1ici tarafla, yaratıcı taraf 
tevaz'Jn halinde bulun.sa veya ya. 
ratıcı cephe kuvvetli C\Jsaydı Re
cai u..de Ekl"~mi bugün bfüıbütlın 
başka hir tarzda tetidk lhnrı ge
leceltti, §Uphesiz. şiirleri dıı.ha 
sarf heyecanlara mehbc-s o1acaktı. 

7..Uhfr Gih'cm]i 

Devlet konservatuvnrr me
zunlarına elbiıe verilecek 

Ankara, SO (Vakit muhabirinden) 
- ~v!et konııervatu\•armın muh. 
tcJlt ıubelerinden mezun olanlara el
bise verilme.ti hakkında htlktlınet 

meclise lblr lAyllıa verdi 

Elimiz.de birine? ~l ilde gördl.l
•ebeblyet vermfttlr. Bat.aryaıarm at ğOmUz gibi güzel terbiye edllm~ 
tİklarr mermilerin lsabet.J.ylo bir bom genç bir fidan varsa onun dalları
bo.rdlına.n uçağı, Mlct.ellneı yakıdındcl nm a~ağt yuk:ın i!c;te ıkisini veya 
dt:şmUştlir. Geçen akm esnaamda dl. dörtte üçünü keseriz. 
ğcr üç dUşman uc;ağı dUştırUlmUştUr. Eğer elimizde ikinci ~kildeki Bu ne de~kti:-? 
GeÇenkl hava taarruZ'ında telef o!an_ gibi kartlaşmış bir fid:ın veyahut Bunu anlatmak için önec bil- luyor, sökUIUricen kayl-ettiği ince 
lann mlkdarı slvj,l halktan 15 ölU ve irile~iı; bir ağaı;: varsa onların <liğimiz iki şeyi hııtırlatayım: krl gibi emici köklerini yeniden 
22 yaralıya baliğ olmu~tur. bütUn dallarını k.,seriz Gl"ride 1 - Ağaçlar suyu topraktan meydana getiriyol". Ağacm dallan 

D ı kt
. d k·tı yalnız dört. be~ fane çatal. yani kalın köklcnyle değil k ök saçak- az olduğundan bu kökler onıa.n 

ev et i ısa i tef 1 eri b ı - · Um··mı"' heyetı· toplandı dal dibi bırakmz. Jerırun üzerindeki int>e krl gibi kök I :s emege ye~yor. Yavaş yavaş 
.. Dallan, Uı;üncU ~ekiltle gC\rdü- lcriyJ-e alırlar. bır yandan ~ökler, bir yandaL 1.la 

Ankara: 30, (A.A.) - l>evlet ik~ ğümüz gibi tam.amile oiplerinden 2 _ Dailann ucundaki gôzler dallar sUrllyor, büyüyor. Bu au ... 
Lisacll teşekkülleri umu.mi heyeti bu keseriz, burlak bırakmayız. ilk'l>aharda çabuk uvanırlar ve retle Y8.G3lll3Sındaki dilzen bozul " 
ııiin saat 10 da Başl'ekil Şükrü Sa- Gerek dalları ve gerek.fıe kökle. sürerler. Halbuki, dipl'!'rindeki goz madnn ağaç eski halini alryor. 
rııcoğlu adına maliye vekili Fuad ri her zaman keskin bir. bıçRkla ler ya çok geç uyamrl:ır veyahut Bir çok kiınst>ler diJ.:im buda • 
Ajlrnlının reisli!tinde toplanmı,tır., düzgUnce keseeıek y:ırala.n ça- u~"Ul" k:ılrrlar, yı?.ni silmlezler. ması yap.ı:ıa.sıru bllmtzlcr. Bazrlarr 

htanbul emniyet snntlıAınııı, buk kapanır. Şimdi bizim dikim budam!J.Sl ya. da bilirler ama dallnr. k~smeğe 
Tlhkiye Cümhuriyetl Ziraat Banka· Dikim bnılaması niçin yRpılır! parak diktiğimiz fidan da ne o- kıyamazlar. 
sı ile bu banka memurları teknüd Bir ağacın kökleri ile dall:ı.n bir luyor? Fnltat bir fidanm iyi tutma ı, 
sandığının 1941 ~,lı hesaplarını tet terazinin iki kef'!si gibi birbirine DalllU"I budadrğnnız Mn uçla • lı:unetli büylim<"Sl '\"e Jınai\ ileri,te 
kik eden komisyon raporlarını mü· denktir. Fi<lan sl:iküllirken kökle- nndaki erken uyanan g5zleri ke- bol mnh uı \'E'mtt&i ~in her hal. 
zakf.re ve kabul etmiştir. rinin çoğu kesilir, kop:ı.r Fii'larun sip atm13 oluyoruz. Geri kalan <lal de "Dikim budama~ı,. ynpmnk ıa . 

Umumi heyet önümüzdeki Çar· llze:indeki eski ~ökUn pek ru kıs- diplerindeki gözler uyaıııp da su. zımdır. 
şamba giinü tekrar topl:ın::ıcaktır. 'mı kalır. Halbuki d:ı.llc.rı oldl1ğu 1 rünt>eye kadar kök :ker:c!isini t op Dr. Lfıtfi tllkumen 

- 2Zt - Haruntırr~.şld'ln Oğullan 

Jlslııde kardl'tlnln kr:dyle rörU,meyt tuhaf buldu. 
Kcndlıalnl görmek isteyen knm kü~Uk olmasına rat. 

ır.en onu bu \<'87.lyette kabul etmekten adetA ınkl}mııtr. 
O karde§lnln bu kllçUlc kıztnm ne kadar temiz ahlAl<

lı, ıaf du)Unct'IJ olduğuna blldlğt itin ona bu g-lbl meclfıılerl 

'' •lermel• letemlyordu. 
Bir nraftan da on•ln.n ntanara.k meclisi terkedlp onun. 

lıt baıka bir yerde rörUtmeyl bllkO.mdarhk satvet ve g-u. 
rı.runa ycdlreınJyordo, 

Bir ·müddet her iki haleti rublye arum:l.3 b?e:ı.ladık. 

bn ı.onra onu oturduğıı yerde kabul etmeğe Juuar vcrdL 

l\lnb·~ Jııciyc ı,u emri \"l'fd'. · 
- l\:ı rJ..-rılmlzln lm.ı içeriye girsin: .• 

• 48 -

ZEYNEP D..E DENANlR 

ElAnıin, o arrada eıtn" bulunan içki kadehini al7ma 
~·ıtürmedrn nıo.'llt.nm Uzerlne bıraktı. Kendine çeki dil. 
:ren \erdı. Runu gören z~,·k ısa.fa ark:ı.ıla'}lan da ellerin leltl 
ka•Jı-blcrı bıralınrak, b:ı,larını önlerine eğdiler. 

Genı; biil•t\mdar bununla kalmryarok mccllı.te bulıı: 
nan ııakllnl, l·ariyelerl ve oalgıcı)ıırı verdlfl bir ı,aret,Je 

mcc·ıtsl te; k etriıoler(nl anlattı. 

Biraz. en·eı neş•e içinde ı:alkalanan bo zevk ve safıı 

n ccllrılnd3 ıtmdl derin bir ıesslzlik hlklm olmo~tu, 

• 

llamnurre~ld'ln Ofullan - 221 -

muzun bllftfına olarak geldi Kmn eteklerine ya.pıp.rak· 

J\1.ukmkl onu götUrUyorsunuz, dedi, bl'ni de beraber götürün 

Vezir h\baı•lo cekcrclc, ona çık~tı: 
- Onu buraya, kadar geUrmemenln lwl<~nını bıılama 

dmız mı'l 

- Hayır efendimiz be: turıu tht,arlanaırz.a kulak aa 
ma.dıın kızm eteflnl bırakmadı. OyUle ki az kaldı ellııılz bo· 

oJ.uok dön~ektJk. Nihayet her lklslnı getlrmeğe mecbuı 
ol'.'tcık, Sa:ııyın klUıyası Dcıınnlr de onlaı1a beraber geldi. 

EUazılın gözleri haddinden fazla oçıldı: 

-- !'iel Donanır de mi geldi? ı. 
- E\·et efendimiz. o da geldi. Olüme razı olıınım a.ı 

ml~aflrleriml ıize teslim edPmeru divcrek o da onlara kn 

t.ıldı. 

-- P«'kl onlar nercdo imdi!' 

- u.ı llllrıt;nn horem clnlrc~lnde .. 
Delikanlı, kısa bir tcrcdıIUttcn sonra 11.1\'C cttı: 

- Prt'n&es Zeynep te hü~md:ır omcasl~le ı;örllşm"I' 

lFl!yormu,: 
\'ezir, işin sarpa arar.ağını nnlıyıırak ~ üzU ı;:ınırclı. Fa 

kat onr dan bllltUmdan ikna elle<:ı-ğlnl \'e onıı söz ı;cçlrtı· 
<'.e~irıl dil,...-Uıırrrk ıılnlrleri blrıız ~atışır ı;lbı oldu. 

ltendl kendine: 

- Hurayn ı.:-ctlrdljtlm kızın m:ılctul Caftrln kızı ola. 
tıuıu hHkQmdam lfe:ı rt,ııcm , .e ona ı.cn:lll"tine t z·llm et 
nıek IC'ln "aruya crlbcttlğl:aı nlııtsnm, lrnl:ıyca l.ııı itin 
iÇlıHit-n ;;,~ rıforım. 
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Resmi dairelere : 
Pasifil<te 

--~--

Bir Alman 

, eır aar..:as 
Romanı 

1 

' . Bircok yabancı dille 4 tercüm e ' 
edflmt, olan b11 e!er. Niyazi Ah, 

1 met taraJından do6rudan d.o6rll· 

m U a V lı n g e m ı' s ı' 1 ~~~~::cDB:::~~de~o:c=::r e:,~ 
ını·rra ve kahrnıı ?nlık menkıbe. 

lert ile dola olan ba neft• eaeı 

bati ri 1d1 
ı fürlı matbuatında ilk nilmunedll 

11.yatJ M lnınlf olan bu eeaı, bo 

_ 9 A IC I J 1 Bhln<')klnıın 1:::,, 
Resmi ilAnfarın meYCİİ Türk llaım Birti~i Te ortaktan l'etmt ilanlar kollekt;f sirketidir. Bu ıirket ittt-nell ~ 
ferde ve aGsterilen günlerde ilanları muntazllman nsrettirmektedir. A-:iıeıi lıtanbul Ankara caddeainde KaiJI 
Türk Basın Birliii ve ortaklan resmt ilanlar kollektif 3irketidir. 

Bugünkü radvo 

7.30 Program ve Memleket saat 
ıyarı. 7.32 Vücudumuzu çahştıra. 
lım. 7,40 Ajans haberleri. 7.55. 8.30 1 
:\lüzik (Pl.) 12.30 Program ve mem 
leket saat nyarı. 12.33 Karışık pro 
ımım (Pi.) 12.45 Ajans haberleri. 
13.00 13.30 Peşrev, şarkı ve tilrkü. 
ler. 18.00 Program ve memleket sa 
at ayarı. 18.03 Radyo salon orkes
trası. 18.45 Müzik. l!l.30 Memleket 
saat ayarı ,.e Ajans hnherleri. 19,45 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 
• 

·teni çıktı 
Satq yeri: V akıt Kitabevi 

Tlrklye CClmbarlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
1Muu1ma ıartıd: 1838. - Serma1eı11: 100.000.000 .L'llm ..... 

OUbe " .,.... adedlı 111. 

Mak Arttır umumi karargı\lu, SO 
UlDJ •u•tp f1!Ur-.lere VMl::rl IUıa.. 

bevtDde ftU.d• 00 cea.d.l&ua ff ım. 

r1lfll .erllwek1ed11. 

1 Oda müziği. 20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Konuşma. 21.t:i lstanbulda fahmutpaşada Kefe· 
Müzik. 21.30 Konuşma. 21.45. KIA· Ji hanı altında No. 3. dii!.:kfında ,-e 
~ik Türk mllzilli programı. 22.30 tuhafiye ticareti yapmakta olan (İ· 
~fomleket .c;aaı ayan ve Ajan~ ha· sak Çakartaş ve Korin Bali) husu. 
berleri. 22.45. 22.50 Yarınki pro~- si şirketinin İstanbul Dördüncü ti· 

' \.A.) - Beımt tebllt: 
Şimal 'b6tı kealml: 
De$ kuvvetlerimiz bir Alman 

ınuavln gemlJılne raatlamıılardır. Ge 
mtye blrk&Ç oblla laabet ettiğinden 

mürettebat gemlyj b&tırmııtır • 
Şimal doğu keaiml: 
KUttetlk uçaklan Bunaya takviye 

kuvvetleri çıkarmıya çalıp.n dôrt dili 
man deıtroyerlni yakalamışlardır. l· 
:.ti deatroyere 500 kiloluk bom'b6lar 
iabet etmııtJr. Gemilerde yangm çık 
ızuıtır. tkl.alnln de batt:rf" &anılmak 
tada. Diğer lkl dut,royer ıimale doğ. 
ru kaçml§lardır. Müttefik krt.atarı Ja 
ponlarm i§g&ll &ltnıd&ld layI ıeridl 

U.rtnde tuyiklerine devam etmekt<e 
dirler. IJlddeUi devriye faallyeti ol · 
muıtur. Uçaklarımız krtalanmızm 

bücuml&mıa yardım etmektedirler • 
Müttefik uçaktan Laedeld hava 

m'yd&nma ~kt&n hücum •tm1flet" 
dir. Tahmin edildlğtne göre, yerde 
dt.iomanm bet uçağı tahrip edUmlı 
10 tar.eııi de hasara utratrlml§tır. 
Almanlar ge~en balta 48 mUttefik 

gemisi batırdılar 
~·iıl. ·''' ( A.A.) - l•fın ntıiayet 

bulan hafta içint!e Alman siletla
nnın topyekdn 270.000 •tonilAtohılt 
48 gemi batırdıklarını Berlh r.ıd

yosu bildirmektedir. Her güce 
lakrlben 7 aıeml isabet ctmektcdır. 

Tm fiyatlarına zam 
yapdmıyacak 

Son &'ttnJerd• bakkallarda tuz bu • 
lunmuyordu. Y&pı!an tetkiklerden 
lnhlMr maddelerjle blrlikt:ıe tuzun da 
•rtl.C&fı zannı il• halk tara!md&.'ı 
tasl& aıı:ııdığr gibi bazı bakk&llard& d& 
tttzws •akl&ndığr tublt ediJ.m.tıttr. 

Tuz fıyatma zam yoktur. Tuz aatı, 
müdttrlütü t,&ra.tmdan bakkallara 

dUn daha Cok tuz verilm.iftir. 

1 Mevcudu a~almıstır) 

Üsküdar Sulh l/ukuk llıikinıli· 
ğinden: 

942/356 
Ulviye ve Zekiye 
Üsküdar İhsaniye Alt Sokak 100 

No. da. 

Davacı Sabri Yif;ln tarafından 

aleyhinize açılan mirasın taksimi 
davasının icra kılınmakta olan mu 
hakemesl esnasında: Yukarıdaki atl 
re.sinizle yapılan ilanata ra~men 
mahkemeye gelmemiş olıfuğunuz • 
dan u<ıulün 401 nci maddesi muci. 
hince 15 11ün m!iddellt> :'.\fuameleli 
gıyap kararının llAnen tebliğine 

mahkemece karar verilmi~ olmakla 
muhakemenin 23. 12. 942 Carşnmba 
giinfi saat 10 a talikine karnr ve· 
rilmt, olduğundan f{lyap karan 
makamına kaim olm11k üzere teb· 
ili ve ihbar olunur. ( 41792) 

SEHIR 

lll 
11111 1 

TiYATROSU 
KOMEDi Ki~ 
&at zo,so da 

ASRILEŞE.'li BABA 
Cumartesi ve Puat 

ııtmlert 

18T&.NBUL 

80-11-942 Flyatlan 

llapanı~ 

Laındra 1 Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 lavtc;re 'l'r. 
Madrid 100 Pezet& 
Stokho!m 100 İsveç Kr. 

ıs.24 

132.-

-ın- Rarunurntld'tn OtaJian 

Diyerek a,.ata kalktı. Odadaıı çıkarken l'bnf Maha9• 

döndtl: 

- Tevekkeli dememltler; acele qe ıeytan k&nfll'. Şu 

Mı.ıl&'an Sadunan eöz.UnU dlnlemlt olsaydık, l:tl bu raddeye 
setJrmezcilk .. Ne ise. 

Ve aonra ayakta daran Mul;an Saduna eliyle veda lşa. 
retf ve1erek çıktı. • 

Mul:;an Sadun başını bllrmetle eterek mulıabele etn. 

Sadun; hükO.mılaruı !\leymuneye, prcnBM Zeynebln 

batm lcl.ı bir ıey yapmı.racağını, kızcağız da böy!Plikle 

lboıl Faı.ı)ın tuı.ağmdau kurtulacağını düşünerek blra'I 
müsterih bir halde dıprıya çıktı. 

Sarapn &vlu!luna geldiği zaman gllne' tamamlyle 

batmıştı. Saray odalarmd'.\ da o devirde llııhamınednt 

Emin adlle m~hur olan büyük mumlar ;yanıyordu. 

O saatte genç hükClmdar EIAmln yeni bir muıannty'4 

ntn earkılarım dlnıtyerek zevk ve safa arkaJaıtlartle bu lşe 

t•h•lıı ed!len bir ımloncla f'~lcniyordu. 

Bu Balonun orta ında; yılan ağzı biçiminde yapılmı, 

olan n klyelerden mütemadiyen su fııtkıran klltıUk bir ba.. 

~uz \'ardı. Havuzun etrafı, reng'Arenk çiçeklerle, tarhlarla 
111lıılf'nmf~ti. 

lla\ıt7.un kenarında çalgıcıla.nn, nedimlerin oturrnafa. 

" içi• .. krnıı.- ıır.mlllt.& lllelıı.il, errmah elblııeler gtv. 

al;; ofa• ~akR•r harem ağalan, meeUs&e bulwıanlara hl~. 
m~t etmek .... a19kta duruyorlardı. 

ram ve kapanış. caret mahkomesince tasfiyesine ka · 
· 1 rar verilmiş olduğundan mezkur 

Be~ikta~ Sulh Birinci Hukuk llfr. müessese ile al:\kalı olnnların bir 
kimlluinden: ay zarfında evrakı müsbitclı-ri ile 

942 / 456 birlikte lstanbulda Dördfincii Va. 
kıf hanında birinci katta 22 No. da 

Kurtuluşta Slnemköy Fınn ar
kası Eşref erendi sokağında 214 No. 
lu Madam Lfüıi evinde mukim ikeıı 
halen ikamctgl\hı meçhul Fevziye· 
ye: • 

Emine Bclkls Tunç tarafından 
aleyhinize açılan Kuruçeşmrde Zb 
cirli kuyu sokaj!ında 7, 5, 5. ve 8 
sayılı köşk ve tarlanın izale! şuyu 
dava~ında nAmınıza gönderilen dn 
vetiyeye ikıımetp:llhınızın meçhtıl 
bulunduğu mübaşir tarafından vc
rilP.n meşnıhntlnn anlnşılmnk.la ar. 
T.UhnJ ve davetiyenin nsuliin 141 c~ 

martrleııi mudhinr.e llftnen tehlll!i· 
ne karar verilmiş oldn~ınıfon ıir. 
ru,nıanın bırnkıldıitı 22. 12. 1942 
Snlı gi}nfı <:aat 10 dıı Beşiktaş Sulh 
Birinci Hukuk Mahkemesinde harır 
bulunmanız te-hllft makamına kııim 
olmak Ozere 20 ı:ün müddetle iliııı 

olunur. 

HAFIZC~ 
"LOKMAN HEKiM,. 
o~ U"OTEllA8sist 

tao;.fiye memuru Rüştü Dizdaro#lu 
na her gün saat 15 den 17 ye ka · 
dar müracaat ebneleri ve bu müıi. 
detin mürurundan sonra hiç bir ta 
lehin nazara ahnmayacnlıı illin olıı
nur,. (41i90) 

lkAYIPLARI 
Fen fakültesinden: 
9U - 942 senesine ait huviye

timi kaybettim. Yenisini alacalıım. 

dan e>5kisinin hilkmil yoktur. 
(41725) 

No: 2i32 Mu~tafa Çiftçi. 
~ • .y. 

ZAYİ: 1939 - 19-tO ders yılı 
Kabataş li<;esinde.."1 aldılıırn 1335 no 
lu diplomamı zll.yi ettim. Hükmü 
yoktur. (41788) 

Yaşar Özçelebf. 
af. • .y. 

938 tarihinde Kumkep1 orta o
kulun 1 nci <ıınıfından eldıAım tas 
liknamemi dyi ettim. Yeni!linl ala. 
cdımdan e<ıkf'linin hükmü yoktur. 

Hüsnü O Yılmaz. 
(41789). 

Barunol'Nfld'in Oğullan -228 -

Geno ealdlerln btr krsım kız kıyafetine aokulmu,ta. 

~.lnln muhtelif memh~ketlerden getırttıtt bu harem ap.. 

larm ve .akllerln tıpkı genr kızlar gtbt örgWU olan ııac;la.. 

rı omuzle.nna kadar 91\l"ktyorda. B:ınlann bazılarmıo ene. 

rln:\e der.er d&rbukalar oldutu halde çalgıcıların ahengin• 

l~tlrAk ediyorlardı. 

Bundan ba5ka, bu zevk ve safa meellslode hUkUmda.. 

rtr valdetft Zllbcydenln kendisine hediye ettiği blr lulO 

guut, gerıç carfye de vardi. Bu cariyelerin hl'pl!I de ıeng 

erkek kıyafetinde ldl • 

HUkQmdar El&mln bu zevk safa meclisine o kadar dile. 

kllrdU ki &ece gUndUz orad&n ayrılm1yordn 

0 J:.ı<'e A;eDÇ hUkQmdar koyu sarı bir elbise gfymt,, 

ba,.na hafif Mr ıanh; gec(<rmlştf, abanoz.la flldlşlnden ya.. 

pılnnı blr taht üzerine kurulmuş, çalgı dinliyordu. Onün. 

d~ de içinde çeolt !:e5tt yemekler, meyv&}ar, lçkller ve gU. 
ı:eı l;okul~ çiçekler bulunan bir sofra vardL 

Genç 1'Ukamdar bu zevk safa mecllslnde eitlenlrkeıı. 

yan:na mabeyinci U!lulcı\Cıl; sokularak 

- EfPndlmlz! dedL veJfnbdJn kızı kapıda sizi ı:lirme1' 

lsthor. 

HUl<Qmdar bu söze inanmamıı gibi blr tavırla: 

- Karde~lmln kızı mı! 1 diye sordu: ' 

Mabeyinci: 

- F.vet efendlrn.lz. 

fknc bük~Pldar, ae yapacağını ,aoırdL Bir içki meo. 

en u GO ıtruı tıalUD&ı:.lara aenede ı es.ta gaJdlec:U sm"a Qıl 
plba gare Ulrarolye dağrtıl&caktır, 

• adet ı.ooo Unl&) c..oocı Ura 
1 • 500 • 1.000 • 

' • l30 • l.ool • 
40 • 100 • ~000 ' 

100 adet 50 11.raldı 

120 .. '° • 
ıao. eo • 

DIKKAT: Ben.,ıarmd&.t! fl&ralar btı eene toQtnde IJO nradall 
~en ilo'am1ye ı:mt.ııı ıaıusı.rde CJı 20 tu.ıuUe ..U~ 

Kur'alar aened• ' defa. 11 lıılart. u Ci&S1ralL U llJtGL 
11 BtrtJıcik&.nUDda Qeklleceltt.lr. 

Yüksek mektepler muhasebeciliğinden: 1. 
'(1552) ıı .. a i."'(.§1! be•ielli Çapa Selç.ık kız Enatıtuau b&hÇe dU~ /. 

'tamiri açık eksiltmeye konmuıtur. Mukavele, eksiltme baymdJrlI:c,I 
genel huııuııl ve 1:ınnl ıartnamelerl proje ke~ hUllaal&n ile buna~ 
dJğe,. evrak okul mUdürlUğUnde göı1lleblllr. 

Ekai!tme H / 12/ 942 pazartesi günü .saat 1' de Yüksek mekteı>l" 
· hascbeciliğinde ycı.pılacaktIT. 

1 

, 

1 
1 

Tal;pıerln 11& Ura 40 kunıı muvakkat teminatla en as blr ıJI. 
1000 liralık bu ışe benzeı· iJ yaptrğ'ın& dair idarelerden alm.Jf oldufd ;f 
kalnra isttnad;.n İstanbul vU~yetlne mUneaatıa ekailt.me güo.ttndeP A 
glln!eri hariç Uç gün evvel alınm14 ehliyet ve 942 yılın& ait ucartt 
vesikal&riyle .;c!ıt.elerl. ( ı:::;; 

Edremit Belediye Riyasetinden: ; 

(227) hektar arazi üz.erinde mebni w vasati 36/36 meyllU 'tAJluttf' ~ 
remil kasabasının kanaıizıuıyonu plAn ve projeleri yaptırılacağııı~ _;f 
olanların ıekııflerlni 21/12/ 942 tarihine kadar belediye rlyase~ ) 
melert ildn ol .. nur. (~ 

ihtikar 942/514 karar hülisasıdır. 

' Milli korunma kanunur.un muhalefetten Beşiktaş Pap malı..nJ;' 
n1ımarada .manav l ık tlce.retıle meşgul Uhannea oğlu fl•)ren Haa1 ıol101. 
kında İstanbul Hirlnel Milli Korunma mıı.llkemesınde cereyan ede" 'I,, 
kemesi netıec.si:ıde suçlunun llili sabit olchığwıdan MUL1 Korun~ 0 f 
nunun 31/2, 59/~ 4 ve 63 cU T . C . K. M cı maddeleri muc1blne41 "~ 
ruş ag•r par'\ cezası ödemesine ve yedi gün mUddetle dlll<ltAnııılll ~ 
tılmasını>. ve hUitUm ka•Uettlğinde ücreti auc;luya ait ol.m&k ilze,. ;/ 
hiUA.sasınm Vakit gar.eteslnde ne~redllmesme 11/ 9/ 942 tarihin~ 

1 
verildi. ~ 

TQRKiYE iŞ. BANKASI 
<üçük Cari Hesapl~ 
194311<.RAMı"r E F LANJ 

KESi DELER: 1 Su bat 3 Mavıt 2 

1 I kindtesrin tarihlerinde vaorlıt . 

r- 1943 tKRAMlYELEKl l 
1 adili 11199 LI ra.h• - 1"99.- Ltra 

1 • wv • - WB- • 
ı • ~ • - 'iM.- • 
ı • 1'7'1 • - rn.- • 
ı • fftlll • - fflUL- • 
1 • 556 • - 5M.- • 
J • 444 • - 444.- • 
! • S.'lS • - 666.- • 

10 • ııt • - ıııo.- • 
ao • yg • - -ııno.- • 
60 • ... . ' ... ~MO.- • 

%50 • ıı • - GSOO.- • 
Uf • ti Si< 967-l.- • 

rtırklyc lt 811nkaı.ıoa para yatırmakta ya.lna para 
fal7 ıtlmı• """ıo. 'IVTll ı.nm ıuı<tıt t.alllrıı1.ı '1P ıtl'nl'ıni' •l•1!'4nnıı• 

SAHIBlı ASIM US 8osıldı~ı yerı 

Umumf N91rlyah idare eden hlilc Ahmet Seveflgl 

' 


