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Mill Şef 
~ 

1 
Dün aşevlerini 

ziyaret etti 
Ref8'cftmburumuz Millt ŞPf !amet 1 t.uıunmuştardrr. Milll Şet buradan ay_ r 

lııözuı evelki gece Savarona yatile Mu 

1 

rllzrken Sadettin Urazıa doktor Liltt; 
Oal!yadan ıehrLmlze dönmtlşletdlr. Kırdf.n "~evlen muvaffak olmu~ 
-.uı: Şefimiz dün sabah saat dokuzda b!r el"erdir,, diye KızılayJn meıık~ .. 
'Vattan aynlarak ~ehre cıkllllŞlar ve 1A&.!iyctini takdir eyleıni§ıerdlr. 
~C& Topkapıdaki Kızılay a•·evlne 
~·tınlşlerdir. RelstcUrıJıur-Jmuza vaıl 
.. be.tediye relııı doktor LCtf1 Kırdar. 
it. Kızılay aşevJeri idare heyeti reisi 
lttanbııl mebusu Sadettin Uraz refa. 
ltlt e~mişlerdir. İnönU Topkapı aşe • 
"bıde dağıtılan etli fasulyeden 
~·enı.l§ler, çok beğenmi§!erdlr. 

?ı!lllJ Şet TopkapJdRn sonra Ll1eli 
'§evtnı de ziyaret ederek tetkiklerde 

... sır. ., 
tetanbul, 22 (A.A)- Reis cUmhur, 

Mıııt Şef hmet İnönü bugün ıehir da... 
hi!!nde bazı yerleri j'ezd:kten ıonra 
ıakşama. dotru, Nişaııta~mda otur. 

·makta olan :Uıtanbul mebUııu Fetl;i 
Okyıo.rı ikametgAhmda ziyaret ederek 
11ir nıüddet kalmışlar ve .tonra Dolma 
bahı:;e sa.rayına dönmU§lerdlr • 

r ~ 

Hergün 
Ye Kürküm Ye 

6 
Sayfa Yazan: SUAD K~ 

Sayur Heryerde 5 Konı" Vamıı 2 net ııaylad& 
l 

Varlık V erf!isi ....__ 

T esbit edilen rakam
larda değişiklik 

yapılacak değildir 
Verginin ödenmesi için son gün Son 
kanunun dörduncü pazartesi günüdür 

Milli Vicdanın sesi 

Borcunu ödemeyen kadm mü
kellefler nasıl çahştmlacaklar l __________ :MtllJ~--Şe--f-K:a.T---b-y~•-~ __ v1n __ d_e_v_~_rl_l_en __ y_e_~~~-ı_ta_da __ r_1a_r_k_E'1l __ .~ ________________ ~----------------~--------~-----(-Y_aı __ ıs~r--4 __ ü_n_c_ü_d_e>.-

Detlikotlulara inanarak vergilerini vermekte gecikenler 
neticede kentlileri zarar göreceklerdir. Zira ilan edilen 
ver6i mikdarları kat'itlir, asla itiraz; ve temyi~ kabul 
edilecek aP.ğildir. Muayyen müJtletler z.arlırula herhe
ıin kendi borcunu ödemesi milli bir vazife olduğu kcr. 

( 
,.... 

Londra, Moskova 
Roma elçilerimiz 

YB Zelzele facı ası 
Jar ayni zamanda ıahsi menlaatleri icabıtla \,....__ __ _ 

Yazan : AsUH. 

Mezuniyetle Anka
raya geliyorlar 

Erbaada insan zayıatı kat'i olarak henüz teshil 
edile.med;, fakat rakamın bini bulmasından korkuluyor 

"Ankara: 22, :<Vakıt muhabirin
den) - Berlin Bfiyük elçimiz Saf. 

,\ziz Cümlıurreisi'miz lsn:ıet İnö. bundan sonra devam edip gidecek. fet Arıkan bugün Hariciye Veki!i 
llll hayram tatilinden ~tJfade ede· tir. Evvelce paralannı mala :J"dl· Numan Menemenci oıın tarafından 

Yaralılar civar hastahanelere taşımyor 
te1ı: ~~dolu i~erisinde bir hafta np gizli depolarda sakJayaıılar bi· kabul edildL Ankara, n (VakJt muhabirlııden)- tıımaktadrr. Hakikt öJU ve yaralı ~ııura, 22 (A.A) - Pazar günt1 
"-dar bir tetkik seyahati yaptı; rer birer meydana çıkararak sa- Diger taraftan Mo!lkova büyük Nıkııar ve havalisindek1 zayiat tesbit m.kdan henüz maıtun degild!.r. Fa. yurdun muhtelif yerlerlndf! vukua ge.o 
~tr Ml'9111tısmdan zarar gören bfa arzetmeğ!!l batl~ardır. Fa. elçimiz Cevad Açıkalının, Roma b ı. ed.llmigtir. Burada 43 ımı Ye 82 yara. knt aıenlerln maaleııei bine yaknı ol- 1<'.n yer .sarıııntısından en çok mUteeı 
bilgeleri gezdi: \'atanda..,ıann a. Irat fiyatların daha çok dü~celi- ym. elçimiz Hüseyin RaAıp Baydu- ıı vardır. mumdan korkuluyor. ır:r olan Erbaa, Niksar ve ha.valiai ı... 
l'l\an ve memleketı"'n umumi ibti · ni beMp eden mtt.,teriler bu defa ııın _ I...ondra 1)ü-=" elçimiz Rauf 1 Erbaa.da zelzeleyi mttteaktb çıkan .!a.ketzede hallana yaı,.ııan yardımlar 

kik • lmak ....... ~-~-- ... J'UA Erbaa kaymakamı ve jandarma ko 
l'l\'lan ile n..:ıttndi; bn tet ı ıııe- alreı o ta istiğna g&I~-- Orbayın me"!"'ni .. •etle ~hrimize gel- yangınlar söndürWmtıştUr. Enkaz ıı.L hı.kkındak! son haberler ,şunlardır: 

··~· • ib 1 d• -~ 1.--'--la ''" J .,.. mutanı yaralı olarak enkaz altından l°lhatinde aldığı iyi ıntı a an ar. Bundan dolllJ'I DWu ...,_ r melen beklenilmektedir. tlnda kalanların kıırtanlmuma caız. Milll müdafaa veklllet1 tara!mdan, 
' balkevinde !Wyl~.diği bir Yal'lrk v~•iM- Menmesini ~ c;ıkarılmışlardtr. Telgrat ve mal mü. zelzele ııahasma göncerllen sıhht Yal 
lllltukla bilcJirdi~ Bu ar•da. varhk laylatf;nma.k msk.-adile ellerinde dllrlerinin ve bazı posta memurıan. dım heyetine 11Ave oıarak 200 ya.tak., 

d k 1 1.-ı 1 -.1 l .... ""' D h • d · • d mn ö~enler ara.ııında bulurıduklvı an-~t~M bahsine de tema.' e ere ma uu anan J ;&gam anna uun- on ne r ! va 1 s 1 n e ırk bır seyyar hastahane gönderildili 
'le ,,rtli· den itilmre11 maı .m11kalılli bedi ıa~tlmııktadır. ~bi Sa.maundan, :A:maayada!l ve ToT. 
"-Varlık vergfı;i bütiin miPe- açmak :karartnl venaillel"dir. ır.n.. Bu a&bab onda kalkan ve kızllay hı\ldan birer sıhh! imdat heyeU t1e 

'irı \'icdanmda <foğnı '\'e Jıakb bir kalann bu himıetlerini memnuni· A 1 m a n r 1 .. o at h att 1 yardım heyetini götüren trenden mL gon~erilmiştir. Bundan b:ı§ka MUna.. 
\~dhir olarak teli'ıl•k~ olnnmuştor. yetle kaydederi'z. aü:ı 200 yataklı bir ııskert tren daha kalAt vek!letl de devlet demiryolları 
b.u l"eırginin Juır .. ~'ne Jmdretina, iı;- Rununla beraber varhk vergi~i- zelzele sahaama hareket tttı. Evvel- Ankara hastahanesinden bir operatör 
tlıııai l"c iktrsadi niz~ma fayda.it ni Vesile tutarak memlekeıttle-. f1l ce gönderilen 14 bin liradan sonra 10 •" be§ doktordan mUr.;kkep bir 
te~irleri ola<'flğ:ı bnlkrn her tabaka- Ve~·a bu şeJtilde dedikodular yap- k . • ı · k t h ı • k • d e' t!ıı lira. daha gönderildi. 1 arm (bu. !ıeyetı felAket sahasındakı yardım i.§., 
~da anl:ı5llmı~ır. Kanonun cid- mak isteyenlel' olnbair. Meseli. bu es 1 m e e 1 es 1 n • ~1) devlet dem\ryol:an doktorların- lerinde kullanılmak Uzere Tokat va.. 
di \'e kati oln~k kabulü için hü. \'ergj ilan edild.ikten sonra ara.ya dan be§ ki§ilik bir heyet ıuhhl leva.. ı ;isinlıı emrine vermiştir. 
~fınıet mtıletin vkdanmdn. geni5 bayram tatili girdiği ~n maliye zJmjyle beraber hareket edecektir. (Dt'uomı Sa. 4 Sü. ~ de)ı 

·~~i:t ~~;:n;:ı~~ı;~;İli Şefim:~:~ ~=~~e;!~!?r e::~:":~!~!~~rn;:~: 'Almanlar Stalingradın cenup ballsında ' 7 k t, avukatı dıgor kı· .· 
bıı Sözleri hakikatin t:ıın ltendıqı- ~ıklıkler yaprlaragı ha~nnr :'-'llyan iV a l ın 
"1ı·. 'Va.rhk Yel'~İ!!ıinin nnsıl bir za· lar ohnuştur. Bu tanda dedjk-0do.. .dd ti' hücumlara geçt·ıer ~'rc-t nettc~i oıarak konnıu-, oıdu- ıara i~anarn1< vergjterini vermek~ ŞI e ı 1 
"tınu memleketin lıer smıf hail< te gecikenler netft'ede kenclileri 
t,ha'kaq pek b·i anlam1ştır. Me- zarar göref'ektir. Zira. ilin edilen 
~li. piri'nc: gibi halkm ~a.,ıı bir verı;ti miktarları katidir. Asla itl
~dasının bir kaç hafta. idndıe na.- raz Ve temviz kabul edil~k de. 
~11 yüz Jmru~tan iki yüz kuru<;:& Ai1<1ir. Muııyyıın müdcletler 7..arfm. 
~allar yiikı;eldiğini hiç bir kimse da herkesin kendi boTCUnu liıle· 
lıııııtm:tmrstfi'. E~er bö~·le bir t~- mesi milli bir \·azife o)doğu 'kadar 
~ir almma.yıp da önüm\i7<lt>ld r-eııe nynr zamanda '8]ı!'i menfaatleri 

Moskova- 22, (A.A.) - Reuter ' 
aj:ı.nsının hususi muhabiri bildiri· 
yoc: 1 

zorunda bulunduklarını göstermek
tedir. Sekiı saat devam eden Ş:d

detli bir muharebeyi yandan ve a.
kodan taarruza uğrayan bir şehrin 
işg:ıli takip <'imiştir. 

Alman kunellerinin Stalinımul 

1':İtıc1e mım miidafaa ihıiy:ıcı i\l': i(.'abıdır. 

Bugün ö~Ieden sonra. Don neh.' 
rinin orta mecrasından ~elen h:l
berler Sovyet kuvvetlerinin )lillo -
ro'l"oya yaklaştıkça deha kuYvetl! 
bir Alman mukavemetini kırmak 

'ehri önlerinde tuzağa düşürülm•15 
(Dcı•amı Sa. 4 Sii, 2 de) 

~"lliden bir k;ııç ybz milyon lira ---------------------------------------------------------------------

b~ııııJmr!il olo;ayrlr pirinei yüz kuru"- Partı· vı·ıaA. y~t kongresı· ları jki :rnz koru';ia çıkaranlar bu 
~er:, dört yiiı: kuru~ fırlatacak. 
1arc11. Diğer biitiin ~da maddele
tillde hu ihtikar hareketinin tesi'r· 
1
el'i ıtörülcce'kti Ye harbe !?;irmemiş d •• b b t ı d 
tlrlnı;amuz halde memleketin iç- u n sa a o p a n 1 
~:.aib:e .. ;~~~~:~:ur~:~t~=~:i u~:~ 
~ı\rnktr. -

. \"arlık Tel'!?Mnin İ<.tanbolda K b 11 k H 1 ı d d ' I k 11 

~!~;:·~~~~;::~::: ongre ugun u ce sesm e ı e encume-
~~~:~E~~;;~,::_:'!~:~; ninin rap.orunu tetkik etmeye başlıvacak 
~elesen kurn.5a inmiştir. Altınm fi
\·atı iki hafta içinde liçte bir de
tet'~si'nde eksilmi~tir. \·arlılt ver. 
""'İnin haTTrlr t~"'irini görmek i<:in 
i'l;ın('a hir hıır~ketle ;\·iik<;elmck
I e olan c"Ya fiyatlannm hıı "-tırct· 
~ ter;ine ıfönmils oJm:.ıc:m:ı <1;1d,at 
~tıtıek Td\ fidir. Fiy::ı•hmlal•i lıu 
ıtı;,ikiinfük hareketi' clıımmy:ırak, ,,.._ ______ , 

imparatorlar tarihinde 
efeler ve zorbalar 

Zeybek 
Kara haydarlar 

~ınanlr t;arlhloden almıın k11ıa 'l>'e 
kıll!& olduğu kadar a.JAkab olu bu 

Parti vilayet .ıı.ongreı;indc- bıılunau.Jııruan o.r Kısmı \ c :swıu 11a;. ,., l ı·".,1ııu ııut illi :.oy.ı•rkı·n... 1 

Part1 viJA.yet kongresi dün sabah ısa., ı16t İstanbul mıntakast rols[ Hakkı 1 kongre lçin bir reis seçiltı..es!n; teklif' 
a,: onda Eminönü halkevlı:de toplan • '!'ank Ua, vilA.yet ve be!edlye §Ube t!l.migtlr. İııtihap açt:.t reyle yapılınış 
Jrı.Jftır. Kongrede delegelerden ba,ka D'Udürlert ve bir çok part.lller hazır , ~ re!ı!llğe Beyoğlu kazası delegeleriıı-

«VARLIK VERGiSiNOE HiÇ 
BiR . KAÇAMAK YOKTUR ! » 

''V ulıklılar vergilerini bir saat önce verip vatan 
borcunu ödemeli ve varlıklı tanmmanın itibar ve 
imli:v<\.zına dayanarak vatanda~ yaraşır bir ça• 
lışma devrine girmiş olmahdtr ... 

Varlrk vergisinin tahalckuk }is. 
teleri asılmaya başlamadan, hu
su~ile asrJdrktan sonra. VAKll'"ın 
avukatı türlü so!'g'uya muhatap C'!
mu§tur. Telefon:a soruyorlar, gös
terilen rumuza. cevap verilmek ü. 
zere mektup yolluyorlar. Bunların 
hepsi bir kaç sual ic;inde toplana
bilir: 

- Varltk vergisi kaldmlamaz 

mı" 
- At•la.n verginin miktarı çok-

tur, indirilemez mi? 
- Fılana filana Vt'rgi atılma

mış; bunlar kurtulacaklar mı? , 

- Fa.lana atılan vergi azdır: 
ha~ ettiği dereceye çıkarılamaz ., . 
Ull· 

- Vergiyi öd~mek için P.u-all1 
yo~· Ne yapayım? 

- Atılan varlık vergisi kanu. 
nun hanı;;i stnıf mlik'!11efiyetindcn 
ileri ~elmiştir, bilmiyorum; iistc
den de öğrenemiyorum. 

\'AKlTm a\·okat:J bunlara. cevap 
veriyor: 

-1-
Ahlan varlık vergisinin kaldı

nıması için k.ınun hiç bir imkin 
f llrı·•11111 \n. li \;fi. 1) da) 

' 
Bir ıatif e (*) 

Çoluk çoMık denilen, öyle tıllı ekberdir 
Ki, ustalar kalıyor yanlarında ebcedhô.n. 
Gerekse Amcabey'in rahlesinde tlerı okumak, 
Okur şecôati üstadı hayli şakfrdan •• 
Çoluk çocuk yine, ibretle şimdi, leyzalıyor 
Latif kıt' anızın her çe§'İt kusurundan ..• 

(:P) Amcaooy'in lkincı saylaıımcla. çıkıla kıt•ası doJayıalyle 11\tııe. 

ytn Rifat'la. 

DELi OERVI$ 
taTUıt tefrlkavı l • k h , ts~anbuı mebusla.rmdan bazıları, ünl. l l:ıulunmuıla.rdir. 1 den avukat Me ki Hikmet Gelenbeğ 
01~gün Haber refikimizde vc•slte Reltiörü Cemil Bils~ı, Parti vilA.yet idare heyetı reisi Su.

1 
jl('.ncf reisliğe EminBnü kB.2.ası delege_ I 

....,.o-!o.ım_a.,ya-•h•a".'.•.r11.ca_k•"•m•ız •• _ _. lJmumt meclis lza!arı, Baam Bir. at Hayri ÜriUplü koD&TeYi a.çDlJ§ ve • (Devamı 3 ncüc/e). ____________________________ ..,. 

en 
~imar 
ıin 
siiyliı 

\İk:ı 
11~rld 
le ol 
tık rl 
Kıya 

ııerı 

ılır. 

,.krü, 
\da 
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\!IYAT~O: 

Va. ~e!!~~!';!"'nin 
1 

ş,b;r~y.!~medı&•- ruu· ~~~:.:u .. ıdığı. 
Ayıluı, JL Koscoğtu: 1 u:ıut.;mamalldır. Basit has• •ıklıır. çoı; mında Asrll~şen B:?.ba iııimli ese- ı S U A D K. O C E R 1 UJ "'5yler, durur. Aynı zamanda 

kürküm 
.En korkunç hastalı ?tn hangisi oı. cet& ağır ha talıkların korkunç cırs. 1 rin gôrdilğ!.l ra;;~tten ve alıika- iş atamaktadır. 

duğunu belirtmek kolay değildir .. ı:ie:- u üzerine ıdlrllmlş aldıı~ıcı bir per dan sônra Cf"Inil Cahidin alnınn- Bu (Vasfi R:za) dır. G•lecck ().. 
t;.-ııı.a! ğm Icu:-b:ı.n:::ı.rı vnrdır. Yalnız dedi. ,bu ka1kınca h3.kfk. tacıtı ba~ .. ' cadan tercüme edC"relt bize g:5r.: dir. Oyundan ibaret kalıyor. Bu- lan mayone:r bmlur diye c,nu İ~'!
bu,,Ur. tç.n n:ı:ın~ık, düoe nazaran C:3.• lar. ltlyat c tilğ nlz hcchnng1 bir adapte edilen "Ye kUrkil.ın re'' tlın piyes onun etrafındlL \~ •• n - ti ikram ile ka~ılarlır. Eiıyük bir 
ha bahtlyardır. Pastör'denberl mil<• rnrgara ile <i l,ı savuoturnb!leceğin. isiııtli e!er oynanmc.ktadır. Alm.'.ln. ~or. Heı•kes. her şey onun fanta - hürn:ct ~öetC"rirler. Evvd:i bunu 
ropla aı;aı1ta haylı Jerı adımlar o.tıl• ... uır mı:.!. tehlfüelld'r. Anj nıcr de ç~. caın ve aslı oldukça za~If bir vod- 2'i&in6 göre, ona ita.ıt etmekle mil- taşıran ve bu gil.ıi "eylcre P~k 31:· 
mı~ ve lnııa l:.ğı harp t 1 keti gibi ş.e ç~' tUr, ~e elA b:ıdemclk muhntf \•il ol"n bu eseri muvaffakiyetle kelleftı. ÇiınkU ~ bir milyoneı <li. [ırk olmayan tn!ihli ml şteii bu işi 
Jeı n c.! r- o.tıın bıızt bUyük hast. t!l!,tu•ının br n Vi ne .rozu ııe belıren terci.ımc eden Cemil CcJ,it aslın· llalbuki?rbl.mut ismi!:: otc~ gt~t-n ~::ıd~r~r Ve fakat "'Onra buuu, goe 
Lkl m oa!tanatına nihayet ver lmt.. lııut Vlnc nt anjınl iılç de ı: narsan. dan daha iyi bir ~kilde sahn ye bu yağlı mU~terinin hakiki adı )Ol' terilen hilsnü mu::ımc:lcyi tn'>ii sör 
ttr. A lama, sıhhi tedbiri ..ın rasy •. mı.}ııcnk t 'ılt degt'dlr. En h~· konulebi!mesıne yerdım etmiştir gancıbw ude MUşteba beyefcn - ~ı.:··e :ıln-ır Ve burad::ı herke,,in, 
.,,.1 wlmmam, proflltıltel (korunmnı flfl de ol .. , h r halde b r helclmin t'l\·· den'!bilir Her ne'kadt'..r e~rde ba- didir. bUtün insar:lann nazlk olcuklarını 
)O!larmm aydmıanmaııı mühim b r kı· s yesmı c.lnıanız yerjndo olur. zı zayıf tardl~ vanu da bunun ?ııf'ılyonerin Muttalip imıinde tir söyler. HU.ntlniyet saJıib!dir. Beri 
sım h:ı talıkları !clce uğratm:~tır. 1 tanbul, Sem'ha C.Ulden: ııebeb:ni piyesin biltUn vodvil ~v- de kttibi bwıu!f~i ,.~ i:r. o da. tarafta otelrle tu!unan Mti:li ?lu. 
'Faltat hcnUz :ıv !1 yen Jlr, sırların. KUı,:tik çoculderda a.skar'dlere te" .. zul,,rının basi~ olu";unde. aramak ondan ayn olarak yalnız dalı.'.:. e•.. susi P2l'ZYI snrfede;;ek ~ a b• .. la -

•·o. k 1 t •- An'- bl ıa-·mclır 1 B d k' b ı 'd k mamaktadır. Bun~ için ~<'e gun inuın zc.,. sma pa ı u .... n ~a y :i~f euuu. ı luıl<ıkate.ıı nad r bir vak'a. ~ • ve ursa a ı u ote e gı cet , o-
l k 11 B P·y • Ası:il "e Ba.b'" ........ n· ..ı 1 k k di l • · c!ilz fitil ... i'ıi .. nrhoqtur. !ı:i i"ki.ve ıı... • talı, 'e ıı uı ı am 1 var <teğlldlr. Hekiminizin ~ediği ır!bl bun u ı e,, e •. n ... ........ • raua ka .ıca ve en s nı ynnı ,. 

dır. Pastıır•den önce kuduz, varbot: da 0 kadar telA.şa dllşmeğo lilzurr. le mu.1ta.yese edildiği takcirde ıxµ. patronunu satlki h!c; tantaıı) ~ı - vuııır. 
nasıl korkunç bırer hastalık olarak yc.ktur. S:ıntonln tedavjslnl bir müd ki ona nar.:ıran fikir bakımından mu' gibi dvranacaltlır. BtltUn bun· Otelin müdlirile i~i ilerletir, ki't
gbaterilebilmlpe, belki bugün de ma. dat sonra tckrarlayab lirsiniz. Bi!r. zayıf kalınüla ~raber terclimc lar ewelt"e Jı:ararla~tınlır. Katibi tip h~.men !ıemen a)kolik olmak 
hlyetlerini btJdlğtmlz halde henü.. ııassa her yıl ilk baharda ,blr hekim n bir es"r olarak kom~di olarak sah- hususi orada rengin roi\i oynaya. lle'l"eresin~ ~elmi~!'. EUttm huyla. 1 
aaı;a". metoduna eremedlğ miz ruam. nemiz için bir kazanç sayılabilir. cak .. fendı'1'ı' ''a'"; patronu 1·~ fa- n değiı}miş an•2ı olmuş ve artık 

tu\"Sıycslnl do nidıktao sonra, bunu '" " ... - ·· d vil ı· · 
:ıı:ruıser, ıcn:ogranUlomc.toz ıw. glbı Vasfi Rıza, kuvvetli, canlı hareket kı'r ve z;a.vallı kı'svcsıne bürünerek, ona gun e • z ıra da yetın."nez ol-

ynpzr.ıınızda bir mahzur yoktur. • t N 
huteJıklar korku:ıç haııtalıklar ııste. mimik, jes~ ve sesinin tonla.-il-: işsiz, gUç!Uz bir adam rolünde fô- muş ur. Ti'1ayet i i c;ok autmı5 -
anın ilk mrasmda sayılnbmr. htıuıbul, Fatih, L. M. kuvvetli bir aktör ve komcdiyen ri1nccek, etraft.9. h~ bir t.'irbıra- tır. !ee.bc-t ki bu :ı.rnıia hakl.kt mil

olmnsı itibarile bu ~ri empcze e. Jrarak kendini bu •ekilde .... ö..r.tcre- ~·oner fakir köylil kılığında otelde 
Diyarbakır, Itifat Menderes: .A§ıJar içinde canlı mikropla yap:. ,.. d le F k k d 

, 1 d•bilmi~tir. ceJı:, kıibar gö111tcA ...... ti'r. Klti'p •en arzı en e.rn ey r.. a at en isi-
lırlUtehassıs blr hekimin tava·yes.r. an a§Ilar bulunmasıLa htıyret etme V.JA .. • 1.~V•. hil . t 1 l; 

Bu suretle eser birinci pı1Anda ,..;,. ve p4_.,,~ hovarda t:ı.-ı·lc 1• .. 1• nın ~ııu viycti anı?'.ma· ıoın. 
aıraad&n "ultraseptyııı kulianm&nıZ, Delisiniz, Canlı mikroplarm hayat• ~... .... ... •• ' da 1 •. ıl • .ı. 
-•k& h•• .. __ ..,.. bir s·"·da ........ te"- yUkst'k kalitoC"de olmn .. t1a zevkte kazanzn ,.e i.\i sarf-eden bir tüccar n, iş anı&~ madıgın~n tabii hiç ._,. - ...... o• '""' .. ~ .... vaı:rfl rı UZcrlnde, ırun'i olarak 14bo. b. 'tt''- •· v ,__ bl seyredilebilir bir ha.le gelmiş, sah- rolil oynav:ırak günde "'iı'" 11·.... ır t ı.n1.r gomıez. e tavan ara-rUben ze tnanmc.kta. haklı o ....... nız ratuvarlarda, bazı değ şlkl kler mey. J " M •... d b' -.ı-

bl r.eoye iYi olarak komılmuştul' Ba· ııarf~. acek. &ın a ır u.=ya yerleştirilir. Fakat le, doğru görmemez. Tıb muayene.. dan..\ get'rıldlkten aonr& bun•arm uz. - ,. b' ....... _ · t' w 

ln zı tareflarile biraz mü'!laliı.ğ3.ya KA.tlp bsty]e gUr ve ca ............ -:k ~o- ır •~ ımrhoş otan ka ıp agzrn-nJn tsnemlnı hayatınızın aheng l ııar• vfyele solmlm:ısı hastRlık yerine m'.! v " ,, ... ,, " d b kl 
aRcak ağır bir tecrübe De öğrenmeğc afiye: temin eder. Bugün anla§ılan kaçan tarz ve ifadesi mevcut ol- lamba.çit bir iŞir. içinden naz:tl ya- an a ayı çr.'lt;::ru-. Bunun ii.zerine 
...... ,m k&lmaA-- kavr"-"" ... bllhaa- maSI da a'ktörkrin oynaYli Uslfl- k3.:.mı kıırtar:ıca:ını du~ıl!:ür Xa- ne 'Pr-acaklarmı §aşıran otclcile -
.a .. ~.. ,_.. ........... M - l:ak !:at udur: Mikrop b~ycsl, ""C. - • • kl • A 
• temenniye değer. rek ~ıu. gerek canlı olarak uzviyete buna bı>ğlr.. sıl myrıl?p çrka<'ağ-nr zıhninde ka. rın ete- erı tutuşur. falhyıp du. 

Be-l.'ti bu ~ fiktr bak'mından rar v,._,.: .... Bir taraftan "'""n ,_.,.nı- nırlar. Yeır!ne çarei hali ve ı~R-
ımıı N A tepe ~okulunca, uzviyette b.r takım re&k. ·~ ..,._ "n · l :ı • .._ • 

r, uran Y : l::izi tam man'.lsile tatmin <C<lici ma- na 'v•:ı."lecek olan hamalla ... •-L'- • reı m!1.B <'.:11&1.1 rııy:ı.ngomm talihli 
H kiki t ln b gayrttal.!l ~onlar belirir ve kanda antikor adı " ru.uı U . ·ı M b .ı • " as ıman urun ·"'l • hiyctte olmayabilirdi. Faknt her ya~rn kızınm ba.bu:nclan ödü m Şterısı e a mut adı mılyone-

Jik:ert, poljpleri ile ilgia' ıüpheıııl.z verilen, o mikroba ı.ıor§l husu:ıt bir halde oldukça %e'1k verebitm~ lrn.- ko-·,.ttdrr. Kız m!lyon-..1- kAtı"· Tin yerl~rini değiijtirmcktc bt4Jur-
vardır. Bu bakımdan bazı kokulat', madde meydana ı;ıkar, b'l. ti . h . di S i . n • d ~ 'lö.&W lar 

ı ıyc nı nu: . e:-· rcı uzenn c bi Muttalibin em.rind~ bttl:.ınacak · 
tozlar, dumanlar, baz;ı maddelere kar. Ax:Ukorlar vUcudUn muafiyet un, r.cık n~F-eli bir tesir bırakmaktadır. ld k lilnU O zaman işin sarpa sarc\ığını an 
•• •&ıterficn !ula hassasiyet nöbet mırlarıdlr. Antikor husıulUnU kamçılı p· --+: trlk • b . t' ve ote e ocun ansı ro oyna. 1 ..,. 
;u;ıUne yol açabilir. Annenize llA.~ ~an ve düz.enllyen her usuı qıcılıka ıy"""~. en a !:CVll"en a.!ıt .ıP- yacaktır. Artık işler yolun"a gidi- ayan, ~IkMaza rirdi.,ini g'liren kl 

da faydalanılab lecek bir usuldllr. l!ı. lfiker:go~~:~~!z1 n· baknnlI~vzuud e~rı}"B. yar ekmektir. Ba a?-a hama!Jar tip bunu inklr ederek yalan °ldıt-
tan ba§ka §eyler de Ilzımdır. Bilha:"e ı ır teıu=ıu m an vasat ltA.h kmn ğıınu ve sar!:oşlukla uydurdu~ bir 
... mutfaktan, hn•Ianmadı,.... duman• !'an zekA.sı mikroplan da dejenere et., . _..., k. . 1 t-1-'d dü yam m meçhul bir semte, 1 ld ğu ~ıt.;'l_,,. O 1 b 
- ..,,, ı.• sevıyı;-ue ı ıruıan arın a~ c • ha·- \Jr ya• g1.1.,..~frii '--,_ masa o u nu !:v,=ı. nara u lt ~avad&n &'"" bulundurarak, 1§1 tıze. r-:c.k yolunu bulmuttur. Cemiyette na _., U h • • • h .,... ... uu ~ e uc:~!:' , •>G•JllC:r a- h 
..... ·ııe alman;· hem onu kurtarmak nı de3enereıer norm&l lnsanlarm za. :-ıın 4! tarzmı, %! ruyetm~ aya~ ve Ja~k Bur.sava k&da.r ı-dir kamı uırusta katiyetle teminat verir. 
• •u lA.bo t t dl 1 ya!!'nma sartıanru nı'lıiki.lllendıren arama...., Jr.:>·-·"'·r. K•.-ın · P""ı·ne İş tekrar tersine döner. T~kra.r h m de kendinize taUı bir vazl!e ha t&rma yapraa, ra uvar me o ;;... k . '•ib ·1 b ,,.. , ... ,. ...... ~ 1 "'-ğ' ·nı· 

rı Ue dejenere bir hale ııokulmU§ mlk. omnozısyon ı .,ı :ı:1 e anda can • dU11er. NamU1la fcnmaat hıari a- y~r ~r "C 1'ti ır. 
aırlam&k olur. roplar d& hcmcinslertntn zararına ola Jandıran ve bu ıtıbel-~a. a fena raııında kalarak 1&ntajcr bil' rol Netice itöarile :milyonerin kt-
==~rT:~ atnmnm ~k defa. rnk antikor huaulUnü k&mçılarlar OYnannııyan bir komedtdır· Esasen oynayarak kızml iyiden iyiye be. m da kalfaalle birl.ikte otele gdiı. 

.,....Ukemmel birer &•t hlzme ... nı gx..ür~ krımcdi ve. vrı.dvil gibi e~rleree r:ıhcr geı..u~, beraber bulund··:ıu Ve bu anda tavsiye mektuplarile 
1a....,ı1a... kad&r götUreb"len bir kulak ... '" "' v• bi , k !1. '-- '"!!i' W6 ,.ıu.lU olarak 1 b" • · il o"' o• 1 yasayan r .ı ret~ arama~ v.:Y· Rıiaınla evlendirmek, ona yama _ .,ı.aı ~en ırının m yo-
~~ha:ı:ı:ıı:t&lıı:,~rı=:. e~ Oftl9eren Şekerimya: hude ve lü~su:dur. • • ma.k ve bq rt5z etmek fikrinde _ nerin hakikt hüviyetini tan~'lp 

Fak..'\t tıyntro escrlerının ınthf dir Böı.r!e lir frr!etz Jı:2,..,.,.,ak nı·. keşfetmeeile mesele an12Şllrı:ıDJ o. 
tenme•l (septJııeml) ııe bitebileceğini ~ · b k .. h _,,...... ı v--~ bu h JJ ,_ ... ,_ Herkeajn zayı!ladığı veya hiç defiı. ... ·•terıt? a ·mm•tan ve ayatI an. ye•inde de~Jcfir. ur. ~ ara ama u .IULü-

ee zayıflamak korkuııunu ileri ırtırdıı. lavı:ş itibarile objektif olması t~-r- yam d•nilen belllı s.da.m ds gel -
ta 1\1 devirde er·ıtıttmız baht'yarlığı <.ih e:!ilt"bı"l!r. Bununla ber:ıb~ in· Ad ismilt yorgancı baş zade 1nfttir. Nthayet kızının terütaze 
'ıa.kanmam&k mftmkQn delil: ısıı aanm ynrsırını .-p ,.._ t'imalını din Jıltlfteba füat otelde lılaı..t a. •• Jl4!!t olan n&mUllUDU temı.lo .. 
mr.nlıktan eiktıyet ediyorsunuz. YC4 Jenr?ı!ici mahiyetinıle neı;eli '"e dn dını tc.Şiyacak olan lla.kild mily0- mek üzere o da k!tip Mut;t<.alibe 
mese.ııtz;, 1ı:me11enlz de §fşmanlıyormı:r ~l\nmeye zorlan' dan ze•lkli eser. netin, otele gelişind«'lt, inişinden verilir- Piye' baııit bir mevzu için. 

• Bu JUks barblnln llde.rlerl Jmu1t mıız. Ne gıpta edilecek vey! Anl&ttı ler seyretmeye de ihtiyacı var<lır. evvd tesar!Ufen aynı minval Uz.e- de bu şekilde biter. 

Vahşi medeniy 
!'doJe udında bir kumandaıı 

günkü l\lajonidan farksız fst 
pl!ıinları hazırlamış. 47 ıeııe • 
çıkan bir mecmuada miralay 
met Muhtar bu pilı\nlan uzun 
zuo anlatıyor. 1şte bir parçası: 

''Yer altındaki mahallerin 
kısmı en:ak ve cepb""'e)e ına 

mağaza hizm•t'nde kullanılıp 
kUeri be fabrika haline konu 
Cephaneyi )'Ukan çıkaracak 

:ıörleıin hareketini tanzim ed 
makineler velhasıl ... Yer altın 
mnhnlleri sece silndilz tenvir 
elektrikler }ıep b makinelerde 
lunur., 

Bu pl!Ana söre ha fsUbkl 
nn 200 metre gerblnden tlç 
yükseklikle bir siper ile örtll111 
ren yolu bulunacak, lsUhkAma 
türlO madde getlrilecektfr, 

Ahmet Muhtar bu maldmatı 
dikten sonra da not olarak ~u 
talcalnrı ilAvc etmektedir: 

"Kurunu ullnın Uiı devirl 
de bay.-a tı ~.ıhılyenin hQcbl 
tnsalluUanndan, bent meden 
nin taarruzat n tecav6zalındaJI 

haffaz icin insanlardan bir tak 
nın tabil veya sun'l bir takım 
ltaralnn melce iltibıız edlnmlt 
dukl::.rı sonralan ıerek Ame 
ve gerek sair kttaat ve memal 
ke,roıunan bir çok asAr ve bll 
sa bir nevi malaralana eJY 
mevcudlyetfle mtisbet mOstedl 
:\ledeniyeti bazıranın gittikçe t 
kfsl m!istakbelde dahi ınsanlart 
r.e\•f mataralar tamnıt tkt isti 
Jara daha dolrnsu onhrdlD 
enderkat kuvvetli meloelPre tJ 
ya mecbur edecelf kumandan 
Jenin mlhıtakbel tablyesfle btl 
olunur. 

Gayda medeniyetin neticesi 
tel olacaJı hakkında ban A 
meşablr felasefeafnln iddialan 
lerce sene evvelld salınma ta 
son zamanlarda a&rilnmele 
mast suretlle flbala blbtanlat 
bette istihfaf olunamulat.,. 

Bugijnktı harp br•ımu!a 
ndnkf miltalealara hak •erm 
nasıl milmkfJn olur. Ne prfp 
cı bir tarth tekerrüril.. Fakat 
mamak lAı:ımdır l:f, b1 ıtlnler, 
fah zamanlan da te'lrerilr eder, 
ıeccnln bir gündn:ın do~. 

Niyosi AlunJ 

adamlarına 4a acmuyorlar? Bmılann ğJnız t&b!oya göre iç organlardan bil~ Yalntz behemehıı.l her eserde in<'<: re kızılay piyangosunun ikr3miY•- Piyeste (Vasfi Rıza) rolünı!e 
ltayatta kalanlan eenelerdenbe.rl te. haua yumurt&lıklar ve ttrold bezinin nfiktc ve .sprileıin hayatiyetini !ini kaz.a.nm11 olan m~sut ve talih. muvaffak o!ar:ı.k !liyesi tam mana
mlz bir t\9t bafla temiz btr lokanta. :y. ııılemedl~ kanaatma vanımak görüp duyn1..ak "'e tiyatro ze,"kinin li birisi Ç"'..ka !tlir. Bu zatı muhtııe- ~ile sürükleyen oveu dr-ııilebilir. 
am temiz masası tıaerlnde yemek ye.. muır.ltUndllr, Tedavfnlzjn esaslarm· nsıl manastn? tatmak l!nndrr Bu rem de kJııla1 hea.bına otelde bir Hareket ve mimiklerinde can!r l"e 
tneğe tıasrcttlrle.r! Fakat kendllert bu çızmek lçtn uzun bir mQ.şahedeye th.. rs~rin a1Jtl milelWi psikolojik tah· ay bedava ~yip içec-ek JaD l-"'C· kuvTetll idi Basit ve görgtııillz bir 
h..retlerlne kawşmadan ~erini t!yaç var• d&, bir tavs•ye !Uzumunda lil ol:ırak ortaya bir şey koymu - li!> oturacaktır. MUıteri talihli o- hanım evladı tipini ve kara.ktel-
-~kbabalar doya doya yiyorlar; gene 1 çok tsrar]& durduğunuz jçln .. Llpoly. yor. Sadt'cc bareltete ktYmet ver- tel sahipleri iııe her ne kadar bu lli kuvvetli olarak yaHtahiliyor, P,.r,ım 1'mtn'tlan: 
de bu barp llderlertnJn yemek lftab. "ine'' ktlrUnden faydıılanmanızm 1h di~i anfa!111Jıı-. bu bakımdan tivat- itin Ucretini kmLayd&n tah.U e • ranJandırabil:yor.,u. KAtip Mutta
Jan azıcık bile aıalmıyor! t\m&l dahlllnde c;lduğu ıııöyleneb lir. TO e'~r ol!ırak fena sayılmayabl - dip alacaltl2nıa da beklenlb!:ec!ik Jip .,e istenilen tiPi vcrel:ildi. Ha. 

•Madem tevkal&de btınerıı ıcatlan Her gUn, her yemekten önce bir Jir. E~l'rde muzip bir filnz')fun teb- ziyarct(}iden evvell memnun göriln mallar kflhyasmın kızı rolünde 
'Y&ıeacle getiren kala.balık k'tller dejit. komprime llpollzln aımak ve h&ftad:ı dili kr~et ~de~ Bunıaya Yeşil mtızl~. Bu gibi bedavacı mlişteti - (M .. lı\hat tnce) bu rolUnde cidden 

IOjLt en&IM sert&r olnwl'M, ...... 
Omrlbn ~ ldm9eJe ....... 

llDbferlt 4abJlercllr, insan 'rilcudunun b'r kaç de!& adale l~rlıı ne de omnga rın1as oteHne t'a'ldt· bir köylll kıya. l~rden pek ho3Janmadtklarm1 is - ınuvaffaktı. 
:mlman olan Allahm da mtlnferlt bir yaptırmak faydalıdır. Yalnız muhte, fctinde nlarak kendini tan•tma • h:ı.r etmekte gecikmezler. Beh~t sade ve basit oynadı Ço. 
•t olmaaı je&betmez mır UIQhlyetı. mel lnhlranan önlemek için bunun nan. Mzli olarak ~idip orada nnml Gelenin ismi Bay Şekiptir. Ve cuk kalmıt bir mib·onerin hale•: 
fA! .IDfl§rutlyet yok, ADııh De imanlar tıul t bir kontrol aıtınd!l yapılması d'I. kıırş1Janac1~ı mC"rak ~d~n bir kendisi yllkaf"k ticaret mektebi me- ruhly~si için it~ bir muzibin. ba•i~ 

dan, --Btr dlr indimde ... ile .... 

81'a8mdalrf fark da ba! ıarttır 0 İn!l~nTn '';tnmf\.k i<:tenicr; bit' "eV• ZUnU OJduibnU, dinlom~JTIT bııram fnl'llfl"'ll ı; rr/ ~n,,tnf1n) nhW'llUft 
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Dedi ve Kamüramn yürundeki acık
lı mana kar§ı&ında kendiıini tutamıyarak 
kahkaha ile güldü: 

- Deıeni:re. burada ekmek var! 
Kimüran cevap verdi: 
- Hem ne talebeler ••. En güzel ya· 

hudi kızlan bu ihtiyar herife geliyorlar; 
)ikin profeaörümüz gayet ciddidir, bu itin 
lafım bile etmeye izin vermi)or; bir gün 
ıabab•,an akıama kadar pansiyondan ar 
nlmadım, burada oturup onların gelip 
gitmelerini seyrettim.. Allahı~ aıe eki 
feyler .•. Utanmasaydım peılerine dütüP 
onl!Lrla beraber çıkacak, sokakta nereye 
gittil::lerini takip edecc1."tim... Hoı, bir 
gün vaktim olur da böyle bir ,ey yapar 
sam ben o İ§İ yarım saatte hallederim ya .•. 

Madam Vividen evvel küçük çıtı pı
tı, temiz, sevi:nli rum hizmetli batında 
beyaz bone, gogıilnde kenarları tcıu.enel; 
beyaz önlük, elinde kahveaitı tepsiıile i· 
çeriye girdi. 

Aliı ıülümaiyerek: 
- Siz herh::ılde Türkçe biliyorsunuz, 

delil ın:i? 
Diye sordu. Kız kmtıp gülümaiyerek 

cevap verdiı 
- Elbette .•. Ben lıtanbulluyum. 
Kimüran sö .. e kanştı: 
- Hem de ls'.:anbulun en yaman yr 

rinden: Adalı, Bilykadah... MalGm ya 

a a 
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SEVENGlt; 

nım kızının iyiıi ya Adadan çıkar, ya Ta• 
tavladan! 

Madam Vivi giyinmiı, ıüılenmit, sa• 
çına başına çeki düzen vermiı, içeriye air 
di. Kimüran, Türkçe olarak: 

-Vay, mı.dam, dedi... Bu letafet 
yen1 kiracı için mi? .• Allah venin, gözü
müz yok! 

Vivi ona nazlı nazlı baktı ve Fran• 
ıızca olarak azarladı: 

- Yaramaz... Daima böyle muzip
likler yaparsın! 

Ali§ panai,ona tqmdıktan ıonra bir 
iki gün içinde oda komıulannın hepıile 
ahbap oldu ; bir bina içinde Y•tamanm 
doğurduğu zaruri karıılaıma na.aıl olsa 
ergeç böyle bir ahbaplığa aebep olacaktt, 
fakat ev sahibi daha ilk günlerde yeni ki• 
racısını eskilere husust bir ehemmiyetle 
takdim et.,,,eği hir nezaket borcu bilmitti. 
Bu arada Alit bahaua kendiıinde büyük 
bir heyecan ve •JDİ derece de büyük bir 
hayret uyandtran bir manzara ile kutr 
laflı. Kimüran, pansiyonda oturantann 
her biri hakk n~a Ali,e evve•ce uzunu
zadıya malUnıat verirken bir ara hk: "0-
dalnrclan birinde de benim bsr arkadqım 
dlUnıyor,, deyip geçmi,. Alit de 1:aa ihmal• 
kA'l"ane ıükOta naarlsa dikkat etmemişti. 
Pansiyonda ıe;-en ilk pazar aabJhı Aliş, 
kiracıların kahv•altı etmek için, çay, kah· 

• 

ve, ıiıara içmek veya birbirlerile ıolıbet 
etmek için madam Vivinin büyük ıalonun
da toplanmakta oldukJannı hah.r alıp da 
içeriye girince birden büy(lk bir taıkınlr 
ia düımekten kenc;Iiaini alamadı~ 

Evvelce talebe çaylarmtlan birinde 
görüp tamdıiı, ıonra da bir aün Beyazit 
meydanmda hanzun kenannda k"rtıla· 
fıp ıelimlqtıf? ditçi talebesi süzel Bulıar 
kızı burada idi. 

Madam Yivi, Framızca olarak: 
- Ah, aziz çocul.mn, ıeliniz; sıZl 

timdiye kadar pamiyon arka~atmız Mat
mazel Mihailof1a t&nıtbnnalC frnabnı bu
lame dım .•• Sabahlan ıayet erken çıkıp 
mektebe gidiyor, alqamlan erkenden oda• 
ıına çekilip kitaplanna kapanıyor, sizse ..• 

Madam ViYi burada hafifçe ıülüm· 
aedi: 

- Sizae akıamlan erken gelmek im• 
kimm balamıyonuuaz; omm için timdi· 
ye kadar ım.ılapmadma! 

Alit pkluıp elini ıenç ima uısat
makla beraber heyecanmdan hi( l>ir teY 
söyliyemedi; matmazel Mihailof oturdu
iu yerden aerbeat bir eda ite elini uzat-
1111ıtı: 

- M&ya Aliti enelce fakülte tale
besinin toplantıJ~nndan birinde tammır 
tını. Dedi. Madam Yivi: 

- ()yle ya. 8yle ya ... Diye devam r 

ti, ikiniz de üniversi\eliıiniz; na&ıl oldu 
da onuttum ..• Lakin zamıedsim clevaaa 
ettiiiniz yerler bır dejildir 1 

Kimüran, ıenit bir kanepede mat
ma~el Mihailof' .m yanında hemen hemen 
uzanır ıibi rahat bir tekilde, samimi ve 
llübali bir tarzda oturmuıtu; madam Vl
vinın ıon cümbıinde bir nükte farkedtt 
rek Aliıle ıakalqb: 

- Bu doiru ••• Hakikaten devam et
tikleri yerter bir delildir: Biri d~ı. ateki
ıi hakiki hayat mek\ebiııe ıidiyor ı 

Aliıin cevap verecek hali yoktu. ~r 
dam ViYi: 

-Ya aen? . Diye ıordu, ya aen, ya• 
ramaz adam, ynzıh olduğun mektebe ai• 
diyor muıun 7 

Kimüran AHti elinden tutup çekere~ 
yanma oturttu: 

- Ben Tamaranın mektc:biode yazr 
llJ'llll ama Alitin mektebine deftlll eclİJ'• 
rum! 

Demek ismi Tamara idi, Tamara Mit.a• 
tlof muhtelif tesadüflerde boyu, beta,_. 
damı, vücudun1'u tüzel ft aailam J'aPlll 
Alitin hayalini dolduran, saman uman 
Ali,i dütündürmekten ıeri kalma,... sG' 
zel Bulgar km :le bir panıiyond• mı ohr 
l'Uyorlar? bir tavan albnda, Mr kapı ar 
baında, belki de yan yana odalarda mı 1 

(Dncına oar) 
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iberik politikası 
J-· 

PARTi ViLAYET KONGRESi 
DUN SABAH TOPLANDI 

·ı. '(Başlara{ z 1 inri dı J . 
Rıırbiıı ael.iıme tarzı, bilhassa Şimal Afrika ifgalür lPrinden muharrir Refik Ahmet Se. 
4., .onra Portekiz oe ispanyanın vaziyetini müşkülleş· vengi!, kA.tJpliklore de Atır ödül ıtc 
finniıtir- lbaik politiluuı lberik yarımadasının taraf· ı ıuhd~l Çubukçuoğlu .seçilmiş:lcrd·r. 

1 ... '' tl ··J~ uretivle hülaıa edilebilir 1 Bunun üzerine reis lle ktlt:plcr yer. 
lt.z ıgını k~rvve e mu aTaa,, • " dl ıerır:ı almışlardır. 

i azan : Sadri ERTEM 

I• SPA.l'I} A llarieiye Nazın 
Kont .Jordana. J>ortekiz hü· 

lrllleitil0 

ııi0n pek itibarlı bir missfiri
lspanıol Hariciye Na7.mnJn 

da gördüğü iyi kabul bari
nazm §erefine verilen ziya· 
IÖylenca nutuklar bu harp 

ispanya ve l'ortekizin ala. 
•t1aır1 darumu aydınlatma bakı
.,.., ..... dikkate layıktır. Vakıa 

letaeri teılmilen söylenen nu
-:-_r.. imzalanan muahedeler İ5· 

tin b6yük bir ıey vaadet• 
ziyade -<>ylendikleri ve 

imzalandık)an inm psiko. 
ıwı.•-;u. t.e&bit ederler. Bu nok~ 

ela olsa İspe.nyol hariciye Na-
11 Lizbonda yaptığı temaslar 

!'-""'-.nııniyetsiz telAkki ~ilemez. 
mahiyeti' ha.kkmda 

~ fazla bir ~ey !13ylenmi' 
ta"Wldö":•. Söy1t!ften tek bir cümle: .rik politikası. 

............. ba konuşmalar, ve ko. 
ı.;"'llllllDallar aonunda va.nl&n netice• 

lnlmttıdeki günl~rde mub9. 
s1111a.,;•;,,. propaganda makineleri 

b'i lrir motör vazife5ini göre
• • Bana Jler ~ tara.fnt ken.. 

. lbantıl!M scöre isti9mar etme-
• tabiidir. Damın da bu nevi tef. 

pek müsaadelidir. İspanya 
•"'~'-- oır.ıskJa. beraber bir ta1am. 

la mihvere bağlıdır· p OL1TtKA. ideoloji baknmn
dan mi'hl"ere ya'lnııMc ıh· 

' hpanya ile politnaı..ında İn· 
lr'lltıe1ır.. it:tifalanın bir hissesi olan 

ı....:-- Portekizin birbirine yak. 
~.,..... bir htknn• göre İspanya. 
'- lliraz daha adittefildere mey'h', 

...._ lfire dıe Port~in mih. 
~!~ ~klinde mDtalea •· 
~. Dihıya politikaalnı btlyiik 
~ lıraıllaılp tröstHn tnııi9annda 
~ fiil halinde tasavvur ·edenler 
.. ba tarif yerindedir. Dünya 
~ küçük devletleri aşa-

"'11" lmttrPlftr etrafmda te• 
.-.;nt s&teaea tmjhl" mi

:::.. te bir hayll ~' fakat bu 
p.rtlan iki muharip dm· 

""8P ortasrncJa mttstakı1 yeni pott. 
"-' tıeHsttf noktalarını inlcişaf 
~. İspanya ve Porte
lıs. ~lerl arMmdaki son te· 
~ 4a bu m?lyed~ miitalee. 
"-ek ~de olur. 

~. 'Ve Portekiı harbin ha.· 

Bir dda harbin dehşeti onlan ür
kütmekte, sonra da h:ıritten th~· 
rik yoluyla yapılacak bir c:rkarnıa · 
nrn Napolyona kar~ı kazandığı za
t'eri elde edeceğine inanmamalı:ta
dır. V<d<tilc Nap!l}yona kar~ı \'el· 
Jington ordu~u kara J\' ru11a!'nHla. 
hazır olan Pru .. y:ı orrl11o;11ndan is· 
tifa<le etmi~ti. Ha1bul;j bu harph! 
Pr.ısya ordusu binat Xttpol;ron ro. 
liinrled i.r. 

Bu sebepten ne İspanya, ne de 
Pottt>kiz kolay kn7.anılmayacıtk bi•• 
zııfer i!:iıı telılikeye gimıek nİY•3. 
tinde değildirlt"r. Deniz aşm g~I!· 
ttk .kuv,·etlere karşı İberik "arnu 
ada~1ntn v:ııiyeti bu şe'kilde oldu
ğu gibi kara A vnıpao;mda miıda. 
faaya c,:.ekileeek bir Almanya için 
de bir isgal me\":r:Uu olabilir· Bu iş
ı;alin de ne ka<lnr ~etin nzh etler 
ihdas edeeeğini iki de,•let de pek 
l\18. bi1mektedir. 

Bunun i~in İberik devletleri 
mihverin de yapacağı hareketlere 
ka~ı durmayı göze aldırm~ bnlon. 
maktadır, 

1 BF.RtK de,·let!eri vaziyetle:. 

rini "tı"'·etle, metruıetle 
muhafa7.a edebildikleri takdi'rde 
lberik yamn adasının tar.ıf-;n:hğı 
muharipler için de bir nimet ola· 
caktJr. 1'1ılıver N:"n·eçten İroıpanya 
hududuna kadar bütün attantik 
!ahiDerini "Sehulle Linie'' deni1en 
itıtihkimlarla Çevrekmektedirler. 
Portekiz '\'e ltııpanya ciddt bir ta.
rafmhlda. kendi sahillerini t~a
vUzd~ muhafaza ederlerse mih . 
ver i~iıt bu bir nimet sayılabilir. 
Mttttıefikler idn de bu ~i devle· 
tin mihver1e ~raber o'tmanıa•ıı 
faydalı olur. Bu itlbınla İberik po· 
Iitiknsı muharipler ansrnda ita 
bazı tefsirtel'e yol ~akla bera
ber m~uniyetl~ kar,rlanabili'r, 

İbt>nlt polit;ka~ının bir de iç 
rephe<4i Tardll'. Bu tephe mailim. 
...... AttMWik ....... Slı7Jlalıi'8oelı 
iki memleket Portekizle İ!p&~ 
dJr, HRlbtıki muharipler ort.aın11. 
da srkr bir t2rafsızhk poli'tika111 
ancak ı:ok disiplinli idarelerle 
mttm'lriindiir. 

.Esa~n e~Jddf'n~ diktatörlüğe 
Pek al1'tk olan hu iki devletin ":: 
politika bakımından da bir anJno;;. 
maya vamınlan, antı'komintP.r;ı 
mtiea.delede elele 1·enneleri mitm
kündör. 
nn~kü hftl'P '2rtlan böyle bir 

jberik po1itika8r yaratmaktadır. 

- Eve uğrayın. 

Reis, Ebedi Şef Atıı.tUrkUn aziz ru 
lıuna hürmeten beı dakika ıhtlr~ 
uzlyetinde durulmatınt tekl ıf etmı~. 
bu t~klif kabul cdılerek kong e azaSJ 
l'·eş dakika. $yakta .sUk1lt etmişlcrd"r. 
Mt..tı.:akibcn a7.adan Yusuf Z ya Erden 
~·ot almış ve: 

- Bu sabah gazetelerde <>kuduğı.ı.. 
ırım:. giire, memlrketin muhtelif yer. 
J~rinoe zelzele feltl'ke{:i olmu:, bir çok 
vataııda§ımız ö!mUştUr. Bunıar:ın da 
rnhuı:ıa hürmeten ı dakıkalık bir !htL 
ram vakfesi yapılmaıımı teklif ediyo. 
rum, demiştir. 

Zelzele fellketzedı>leri lt:in de blr 
d· kika ayakta durulaıll.Ş ve mUteakl. 
:ıeı· v!Jl'ıyet idare heyeti relal Suat 
f':rıyrj üı·gUp!U ktirııUye gelerf'k kon. 
~re açıl:~ nutkunu aöylemiştir, 

Suat Hayri Ürgüplü, kongreye ~e. 
rPt veren büyüklere, pa.rtlli karde,ıe_ 
riııe. ve partinin her faallyetiııe ilgi !.. 
'.e Jı,.tılaıı gazetecı arkadaşların& par. 
ti aıJınıt teşekkür ett,kten ıronra ez_ 
,,ıımıe demiştir ki : 

'Kon~remizi bu ytl da. kainatta 
bir esi ka1mıyan ~·es'ut n::.emlek~. 
timizin sakin ve emin havas: ic:in
de tam bir birlik ve karşrlrlch &ev. 
~ rluyguların:uzr t:\!;TYMfl·k ;o.:np:yo. 
nı:ı. 

Bu mes'ut varlığımızın ~eeadilfi 
olmadtğtnt bütün va~an evlatları 
r;cık iyi biliyorlar. 

Dünyanrn en bliyiik iki ir.sıt.n1. 
,r:I evrnt olarak k'lyımnda bliyi1t~n 
bu vatan, hu büyilk TUrk milleti, 
nz!z ve unutulmaz Atası ile kurdu,. 
tu ;ııatıam tt-mdler üzerinde dim. · 
<'lik curmakta ve cihangir 1'ül'klü
ğün şe~f ve ikbalini h"1" giln yilk. 
selt~ e~siz !nönl'•U ile 3aedet ve 
eükfın içinde, VRıkarJa, !ftıtr.rla bü. 
ytik medeni)•et hedefine hız ıaJ. 

maktadır. 
'1eniş alnmda ~luğundıı.n

beri zaferin 9ilinmez ytJdrzınr t<ı. 
!'ltyan bu bilyük insan !hilletin 
ı;ıaa:Jetine vakff'ttiEi a2İZ ha:raf:-;.. 
rım ati:ııtt 8l'a."1'Z :rnesai9i.:rl~ bizleri 

&Azım hastahane
den çddı 

Şehir tiyatr<>8\1 eana tklrla.rm • 
dan Hlııınn Kömıilkçtl hastahaneden 
ç~kml§ by.tı.mma.ktadrT, Hamnı, 11eka • 
':ıat dnrim Pdrlneeye lıadar ııaııne. 
tlt>. göremiyecetiz, Sevimli aanatkAra 
geçrcif ol8un der. ••ki adihat ve neo. 
~slf'i bulmaamı tem~nnı ederiz. 

Gene oehir tiyatrosu .sa.natk!rlar111, 
elen Neyyire Ertufn.ıl ise uzun zaman 
dtr haatanede teda.vl a1tmdadır. Kıy. 
Mı>t1i sanatkA.rımız Neyyire Ertuğnı_ 
!ıı. dıı. loil ıtfala.r temenni ederiz. 

rnes·ut yaş ıtm:ıktadır . 
Onun emri altında çzl~mak bah 

tl) arlt~·ına eren Ifükumetimizi bu. 
1 Milli önderimizin teshisi 

rada en d~rin ~a)gI ile 11atıı lama_ M ILl.I iınder, son konuşnıala-
yı baş vazıfr sayarım. rınüan birinde: 

Aziz karde<ılerim; 
Bu vatanr kurt.:ran Ye kuran - \'nrlık 'er~i .. i, bütün mille · 

tin <'İ\ daıııncla. doğru, hal.h bir ölmez Ataya, yurch bin bir fcla .. 
tedbir telah'ki olunmıııtur. 

ket ve tehlikeden koruyan aziz. 
Dedi. .Milli f:cfimize dar zamanlard:ı 
Bu ıe-:;"ıi ... doğruılur. Gerçeklen 

örleııreesi gereken borc;larl!Ilrz v:ır tle t.iz hu k:lnııncla hepimizin \"İc · 
dır Bu borçlarrmlZIIl ba.'imda r.ıiı. d 1· 1 ı· b. .. . ·. . anını < ın en< ıren ır mana gv· 
1ı bırli'k ı>ok c:ıl.!!'m:ık ve claıına 

1 

.. . 1 k • · d ·· t " .. .. ' - ,. ruyoı·ıı:ı:. \ar ı · ,·ergı'>ı, a ı 11<1 ıın. 
dur:.ıst kalır.ak ge. ır. . ·ı de iste . . \nl'ak urlıktan alınıyor. 

Z..oru alt etmenın t~k <;aresı Il'.ı nıı 'arlıl., elbette ken'li kendine 
li birlik. Parti h:ıyatrmmn manevı ı do~mnmıstrr. Para., burada kaza · 
varlıklarını !=:ahsi hayetrınızrn ma. 111 Apartrma 1 r sarav .... l>i 

• b"" '"k d ~ 1 . 1 f nı ı . n a ' .,ı 
ıı~vı en uyu er_:r en o a il:. ~- \'i1lalar, bu paraları... yukı;eltildi· 
zıJet, feoragat. do~rııluk, ~amımı. ' Korkunç pahah otomobflleT', ~inı
lık d_ayanrklık!:ı.. n"! ~a.~~r. k_uvvet · se'k hızlı motörler, kanolar ki\ ıl
lendırı~.ek mıllı bırlıgımızı de _o cım kovanı pırlantalar da yine hu 
kadar arttJrmrş ve yıkılmaz bır ı rla .. ,1 mı"tı . • para a " n ., • 
tek 4calb halıne sokmus oluruz. • ı·k ·· 1 di ... ,. --

Zo ı Zen"'ın ı · ~7,e ~Y r .• ,. ........ ı 
r durumdıt çalışmanın. en b~. · - 1 • · d d. ı d. 

• J 1 ..,. oo· kustü'!'ii l·atak ar ıçın e "' en ı· .a I zaman aıu:ı gu!'ttna.nın ve ~ · ·
1 

•1 • · · ki lan 
ki 1 d v •• ı··kı · k h rir Ma.oıa l\ emının ım n na a rn. a ma ~ ~u~ u en a ret • . . . .. . . . 

· •-· k b .. ··•. ·· "' rı· 1 erdirir Sılurlı.' yımıkler gıbı her mentn 7.ev ... ı C'O UYUK tur .:;ıer: ı • . . ·· d • 
t 'h' • ,__ T.il k'" • b"' •· 1 istenU.•ıı ;,cvı, daha gooul en ge 
arı 1m1z 'IJu\-unca · r un utl•n - · 
hd~ri, büttin tı-lii df' bu deği! mi. ı:erken, önii~d~ h:ızrr ~u~~urur. 
rlir? Fakat zenı.:.ınlık, telıhkelıdır ı1'!. 

Böyle zam:ınlarda d::!ha cesur, insan tek ~a~•na onu k(\ruymnaı. 
daha ~nk:, ıiah:ı birl~ik, dimcti1<. ()e,·Jet İ<'!l'kılSh olmMa, kamı~ı 
durma'<. kötü "" vrkıc•Jara kar:c:ı bolu~masa, bu yas~yı y~ri.ne ~~lı
!'ert ''e insafCJI:r. olmak hac:, vazife r .. u Jandarma, polıs, h.ikiın, zır.~ 
mirdir." • dan, gardiyan -.igortalan kurul-

~ ~ * ma"a haon·i t:engin ;\'&tağmda ra· 
Reisin nutkundan 11onra heııap, bilt hat uyuyabilir! Daha dotnr'ltl 

çe vt: dilek encümenleri ~çllmj~. ce! kim, nasıl zengin olabilir! 
•e bugiln on dört buı;ukta aktNtilmek Bo~dn devlet, c:ok kazantnı'J, 
1t7.:<>re tatil edilm'ştir. kolıı~· kazanmış yul'tdeı:-lındAn a· 

l~u, doğrudan cloğru~a herhan• 
~i lıir ihtiyacın zoru~ la da l 81\11· 
m15 tlcğilılir. De' Jet, ola~anıt8lU 
zamanların t,,,ı.,n masraflıırmı 

l\ar~ılama'k i<;ı'n ha~ka çarelere ~e 
baş 'urabilir<li. Ha) ır, meo;ele, &f\• 
<le<'e milletin ,·icdnııında :ı~an 
~ara~ ı samıak idn<lir. 

Altın, ni~jn elli liraya ) \ık!M~ 
tilmisti '! Bnn u haJ,:]ı gris teret'ek 
Ha!i.ıl bir sebeıı 'ardı'! Altı ustu 
san, seref, n~'met 'C senet dol•ı 
bir ülkeyi hangi tı>blike tehdit e
dİ\'Onlu, ki onun parao.;ını bö~ le eh· 
riik gö5tennei!,e kall ı-;tılar~ .l'İfll
..an neden bir dn l:n ere ı.ıın!ku • 
nta"1 haline ko\ rlıılnr? Halkı ~ 
J:slıildiğine "'0;\"anlar, ":ı.clece i1'8af 
sız da değillerdi. \ ııı·da d13a~ 
bakım bir yah:ıneı hu piya~ 3' 
fi~·at bulıranındn., bir mcmlek~ 
ı,:(ijıü:şü, l>ir iç bozgunu ,·ar sana.
bilirdi· 

\ ' e niha~·et, dünya;\·ı &tefic ,.._ 
ren amanoıız bir harp hiU .. i\in ali.,. 
retken bir me-mlekette paradan; 
kazft.~tan baska hir. lıir ~:ro d~ 
~er vermlyenlnin dola-rırsik: nU 
na ela fen:ıl~lan dokıınac•ağ't, ıJaıi! 
Ianamnz. 

\'arlık w•rgi~inde Şerefli nokt..ı. 
Jar, ruhlnrn biivük duvgu\al' -ver 
ren yli'lc<;ıeklikler oldnğn gibi, ti'r{ 
ılaletin ~ yüzünti gösteren nlf..:. 
nıc~cr {fe \artlır. . 

Milli Önderin 'ö"llt>ri btttnn hv 
~en:eld~ri ort!\ya ko~,ffor. 

HAKKI SUHA CEZGlfl 
İ0tanbullularm ve on~ıırm mUme11• oıı;ırı karlarının hiıl..-ômet payım i'l

tıili olan kongrenin MilU Şefe tazim_ ti;ıror. 

Jerin b"ldirmek üzere kongre riyaset -=;;;;~~~~~~;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;~;;~= 
di•ao> m•mu,•d!lmltU<. ~ ~J 

~ıı evvelki Vakii 

23-12 917 

Alman tahtelbahirleri 
.~Jmıtn Tahtc?bahirleri Karad~· 

nlrrle ::renhlrn il:? (){)0 toniJAtoluk 
on -v:ıp11r h{'Ş yelkenli lrntırm ışl:ır. 

dır. 

Bir tek müşteriye 
otomobil fazladır 

bir 

~ ÇARŞ.\MB,,I -~ ı. Klnunı 23 

~ 

~ 
#'.Jjhi«e: u 
Kaınnı: 46 -

Va1atlıu \ ıt .. atı t.ı.anı 

ti ün~ IC.%l lUl5 
Ôf;lfl 18.18 1.29" 
tlftndt 15.12 9.48 
Alqa.m n.« 12 
Vatın 19.24 1.89 
tnıuf( ~ S':" 1%.52 

I'ef!)embc 

l,li.loıın: 24 

Zilhicce: 15 
Kııııım: 47 

\ t"-il: ~ .... 
8.22 :u; 

13.13 7.29 
J.;..ı2 9.-lR 

n.•s 12.0(1 

J9.2.t 1.18 
tU17 12.52 

TAl\:i;U.ı·:BE "dolmu.~,, usu.. 

ltinü tatbik etmek, gecik. 
mi-;; olmal.?a ber.ı.ber "zararın ne· 
re-.intlen dönülse kardır,, <lİJ !· 

rek memnuniyetle karş1ladığıoı~ 
tedbirler ara<;;ındn ..• Oer~i bilf .. b ı 
i~i, çe>k ı.aman ewel unıumileı;
tirmeliydlk. 

Benzini idareli kullanmak 
liizumu kendini gÖt.terJiği ~ün 

den başlı:t·:ırak, tabileri dördec ı 
ki~iı.'k küçük otobüsler ııar.ne l 
~etirmeliyılik . 

Kocaman bir otomobil, bir tek 
mü"lteriye lünımund11n faVft(lır. 
Hic; nef<ıinitde tecrübe etb'niz 
mi? Bir yel'den bir otomobı1 kf. 
ralnarak ic;eri~ine girdiftiniı ıa 
man, o k~koca \'ft<ı1byı miR'imi-

·---------------• ni \'iİMJd11noza tah• etmj'!'f oı . 

makta bir he<ıapn:ıbk cn,m..d • 
Dlf. mı? 

\'anı ba~-ınızdaki bot )'elller, 11. 
ze ~ gibi lıir ferahlık'"~ ola
bilir ki, i!.'cr-;inıle boylu boyullca 
yatamazsınız. 

Bazan dil•kat ederim: OtGCU
.-ıe liuf caka olsun Cl&ye binenlfr 
arasmda, kaııapeni'n ~ orta.N· 
na oturanlar giiruliır. Üyle ki, ar. 
ka t•ftmdan ~öıe Çal'JMLn kafaıı1 
bir karagöz başı gibi oynar. Bu. 
kendisine. -hiç ~aphesa- I~ 
la gelen otomobile tamaaıile, lt'
kim olabibnek hev~lnden ~ 
bir gülünç manzaraclrr •• Yerti;)l 
ııara nisl>etinde yer kaplam:lk aı:. 
znsu. •• 

Bi':ıim anladığrmı7.a gore, ~ 
giinlenle taksiye girerek mti=s 
7.1 ta\"lrla bir kö~i~ine b .. 
insan bile, o '-oskoc& İmki.nı 

~beri tarafsu; o)daklan hal· 
~ 1lag8n1dt ~ilde bir anl:ı§lllay& 
~ anmanu. duymamışlar. an 
~ '1i mlnasebetll'l'ini dO""tça de· 
.._ ettirm~lerili. Halbuki bugün 
~ 1Jir surette takip edile. 
'et ben1r ymlitikft"1ldft.n bfthc;e. 
ıJnlnektec1ir. 
h.--~. de9tet aragnda mü"t~rek 
~ _ politikıurma neden lüzum 
··~Jrtedir! 

- Burada ıcörüşeınez miyiz? n;. 
fişik1e kıt.dınlnr için hfr saJo.o. var. 
mabnazel bir kaç d:tkika iı,1in bizı 
mazör görürlerse ... ~-iN KIZ -~=- ... ---~ ···-

O zamana kadar yenç kızın o<h 
da bulunduğunun farkına varama
ını~ olan Lo!A tasdik nııın,ı~ınıı ı.:c 
len reci bir siiklılu nıulıaf:ııa t.•ıkı"'t. 
lıa~ını öniine iğdi. 

n17. kendi ira<IE'!'line •Pahkftm (il 
mekten bir ürlintü du~'ll\8hctitÇ, 
Her \"asıtadan azami istifade ~ 
mek, üçer he.,f'r bir ar:L~ a g~ 
yeni ;\'eni tese'>bii-.18e atılm~ 
fabrikalarımızda geceli gündili· 
lü çah~ak mecboriyetind,. bu\ıJ. 
nu;rorkeiı, na.kil işlerimizde ~ • 
le ham ve sirknli.t.:von'a engel o. 
luC'u bir iti~·:ulın ~iirüp ~ihnellint! 
nirio seyitti kR lalnn ! 

A SlltLA'IWA yanyana. ya,ıı. 

11111, hattı zaman zamaft 
~ Jıalinde kalmıa, dünyayı 
....... lnıım811Dda ara1annda bit. 
~ lhtillftar zuhur etmit iki de,·· 
•wt hgtln !Jarbin aldJ'ftı '"UQret a. 
"llbae eofraft bir 1..aruretln ifa. 
.ı..; olarak birbirine yalda,mak· 
~. 

llarp ~laChjr zaman tben"k ya 
ı,.. ._ eJte-mmiyetll bir mevkie 
"-itip delildi. Batta. son defa ş~. 
llt&lt Afrika ltareketi yapılıncaya 
~r yine lberik yamnada.•n b:ı 
h-...m maln'eki i~ine J:lnnemişti. 

lrarlda llepnda nıilttefiklere gö. 
1't ~ Avrupada bir infill'k 
~ llalini alan Almanynyr e· 
t-.ır illi lmıka!: tasavvur edfli. 
'oPda. 

Kıslraem. bir ucunu İskandina\"· 
Ja ~' öbtiT ucunu Balk;ın. 
ı-. t.llıfl ediyordu· Harp başladı· 
b mralanla AVl'tlpa harbinin İn . 
~1t.re bsJnmmdsn geopolitik ~ö
l1lntlttl Myte- ii.li •. Filhakikıı h:tr
bin. HJTl esnasmda Ahnanya bir 
l'&lldan İskandinavya bir yandan 
ftaıımnlara )'ayıldı; bu suretle "İ· 
~ • eenap kıska~lan elden !;ık· 
tı. mrt yıl süren hubin seyri ni. 
hayet tehlikeyi tberik ;vanmadıun· 
tıa !tem karadan, hem denizden 
)aJdattrıdı. 

M tlTr:F~FJKLERtN fl.'llki Vel 
linlton yolunu ta.kip ederek 

.\ ftWp&ya bjr ihraç yapmalan müm 
\indir. Bu yol Lİ7..bondan başlaT. 
~"tıten ~1' t~anya olııon, 
Poueltil oltıun kendilerinhı blJ. 
ıtttnıdl ,artlar kinde harp sa1Jıw 
olmalannı arzu etmemekteclirler. 

Ellli: 
- Estafurullahf DecL Ben salo

nR geçerim, STz rahat rah:ıt konu· 
şun. Yııln1z bana yolu ııöstermen!. 
7.İ rica edecej:tim. 

Dik, Ellb•ı !'11\lona ııötürrlükll'rı 
sonra dlSndültii \akit merakla F.lkr 

sordu: 
- Hayrolıı Elk. ne vr>r'! 
Elk mukacldeınl'ye liiımm ııör -

mrk~izirı: 
_ Gloçe~t<'r h3flİ<;han{'sinıfo lnı 

hınan idam mahkiimu Tı<>~ Bennel 
"dedi. 

- xxxnı -

Dik Gordoıı nişanlı~ntn kardc. 
şinin ölüm tehlikl'siııık olrlııAıını 
öğrenim~e saps:ın kesildi: 

- Ne diyorsun iloshım, nere 
den öğrl'n<fin? 

- Fotoğrafını hıtpishaıwdeıı i" 

lettim, nererle ise Loııdraya gele . 
rek. Simrlilik eliıniz~r sıı rlrlil Yar: 
fdaııı ınahkCımuıııın rla :ışısı !\laL 
mn1el ı-:ırn "e Re,· Hen ntt A"ihi ay 
nı '.\"<'rrll'n :rarıılmış '"" Yerilrn .ı: 
~er esk~lde •le ın'.:ııınhık Yar. 

Aralarında bir öliim slikiıtu ol 
rln. nik tın sükötu hor.:ır:ık Elke: 

- Bıı A'>ı h:ıhsini :ıçrn:rnızel. 
bir ın::ıl>'\:ıf olrfoğnnd:ın r.aten şiip
helenıniştim. :,imrli isi anlıyorum 
rlecli. ?'\r y:ıpaea~ız'! 

_ ?\e y:ıpncaitıınızı heııiiz hrn 
rlr hi1ın!yorum. Faka1 ~·:ıpmam ır. 
icııbeden hir ~<'Y Y:ır ki o rl:ı hıı 

feci hal<ilrnti Mıılmnel F.IJiı) a söy
lemtmektir. Onun bir ,ey rlııyma. 
ma!'lt için n~ yapmak l~:r.ım~a :-.·ap 
maJıı;ın1z. Rey Bennrt hüviyetin; 
i"R etmeden ~imek ht(l'llllf· Bıl)l I" 

Nakleden: M. KARDEŞ 

hareket etmesinin elbet bir sebebi 
Yıırıhr. 

Teselli edici hir tavır ve se~IP 
ııa,·e etti: 

- Çok müşkül bir ıraziycttcsi 
niz. Sizin yerinizrle olmak Nenıcm 
N"eı;;eli olmaE!:ı mecbursunuz, ak> 
1nkrlirrle genç kız şiipbelenir. 

Dik ınırılclnnrlı: 

- Aınnn yarnhbıl Ne korkunç 
şey .. 

Elk cevap Yerdi: 
- Evet. kor.lmnç. lşin nsıl fl'ci 

tıırarı zavallı delikanhn kurlarına!: 
iı;in l'lirnizclen bir fe.Y gclmenıes1 

• 

ılir, Simrliki halele onun sudu ol. 
rluğııırn ~anmak ın~eburiy('linclc -
ylz. M:ı~ıım olsa hile iclanı hiilcınii · 
niin infazını tehir için son cl:ıkik" 
rl:ı ne v:ırıılahitir ki'? 

- Zavallı Con R;?nnet ! 
Eli, de hey!'l.'anh ve ııılileessir 

di, fakat helli tlmcnwğc• ı;:ılı~:ırak· 
- Hi!llsiyatınızn hiıkim ol:ımn·~ 

~anır. h<'n ı:ıirlivonıml 

Ay<ığn Jrnlkınışlı, foknf nik r:or 
don itiraz elli: 

- Dostum bt'ni höyle bir znmnn 
da yalnız 1111 bırakac:oksınız? 

Ellfı ile yalnız kalmaktan w 
ona lcr~siiriimii lıelli etnıeJ,ırıı kor 
kııYonını. E"e bi7.im'c brr:ılıer g~l

mcz mhiniz? 
Eli- cn-elfı lcrcrltliil ellikten 5011 

ra razı oldu: 
- Peki. 
Rernherce Dik f;or<lonnn evin' 

ı:cittiler. Genc.- kız icin Dik hnz:ı e~· 
'.\ ıı ,ipari:ıı: ~eceği irin ll'lefonl'ı 
katalol'tl11r i~lemişti. Eve geldikleri, 
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zatnan bunların gönderilmiş olduğu 
mı görünce: 

- Cok şlikiir, <leıli, kat:ıloğlar 
gelmiş. 

Genç kızın onlarla meşgul <ıla
ı:-ağını dü~ünerek ~evinmişti. }fil\ 
eıüliimseyer<!k sordu: ! 

- Xcrc r;ok şölıür'l 
Elk :ırk:ırJa,ının inıılaclınn yr 

t i~ti: 

- <;alısıırnk i~tiJ(lr galiba. Bir 
Yesile h11Jılıığıı için memnun olmn'f 
rılncak. 

Gitmek isli~ordu, ııdt>liı ~·aJ,·u. 
rır gibi Dik!' haktı. O işar<'I l'din. 
ce mr.ııınuni\·{'l)e :nu~ıı k:ıll,fı. ı;reıır· 

k ızcinn miic;.ı::ıclc i~lrıli· 
- Sizin bir hnyli işiniz olsa 8C· 

rC'k nınlnı:ızcl, ~imdi n iistaklıcl c~ ı 
ııizirı cş)·:ıJ:ırını seı:{'(·ckstııiz. 

nu sırada dısnrdnn sesler ı.ıeldi. 
Bir karlın sinirli c;inil'li bağırıyor· 
elıı. Xe olrlıığıınıı :rnl,ınıak üzer•' 
Dik'in kapıy:ı gitınc~iııc Yllldt kal· 
m·ıdaıı oda kapısı şitlrlcll<' :ı<'ılılı 

,.r Lol:i R:ıs<;:ıııo hı7.la içeri girıl '. 
\ğlay:ırak: 

- '.'\Tr. r.orrlon 7ı>lfıkcti bili)oı· 
ıııusıınuz? Oi)c siiYlrndi. 

Elk miirlnh:ılc el'i: 
- Sus! 

1\ıc<;:t bir siikiıtn müteakip ilıhe 
etli: 

- Felaketi ben t!e yeni ö~ren
<fim. Siiphelcnirorriuın. iildiiriilf'n 
Fen:mın hir fo!o!'(rafını isledim .. 
Fotoı;iraf gelin<"e m1ktufüıı Le'I' ot
ıluğunıı anlaılım ve facianın geri 
kalan kısmını ela keşfetmekle ınüş 

kilat ç-ekın<'rliın. Bu sf'ytani pilanı 

lertip Nl<'n Ye lıepiıııir.i körükiirii-
11(• nıPl'ıın Jtay{'Si ıı~rııorla :ilı>I ecle<ı 

hep ''Sef .• ılir .. 

Bana inanınız ~lr. Gor<lon. LeYe 
df'iii! Reye acıyonıın. onu öliime 

hrn siirfıkledim. ı 
\~nbl hıı;kırıklnr drnıın ctınn. 

~ine mani olilıı. Flk frı ııç kadını Ya-ı 
rı kııcıı'kJ:n ıırak bitişik odaya gü
tii rcl ii. 

Ell:"ı Dik Gor<lım;ı sordu: 
- Sö' lerliklrri dojlrıı mu? 

Dik hası:ıı iiniine ritcr{'k re,·arı 
\"CTclİ: 

- Korkarım ki İ\ le .. 

EllA hir kollui:(a oturc!u. Y:n:ıs. 

ı::ı krrnııstıı: . ! 
- .\cnha babamı nereılc bulab:. 

lirim? 
Hiç hir Ş<')' olmamı 

konıı-:;ııJ·ordıı. 

- F.ll!l ona bir r('v 

gihi "kio 1 

~ö' Jem<'li • • 
}·ukat ı;ı<>n<" karlın krnılinıi<'n 

-.iııİ7.. Onun hnhrri .,-'>k, <;iiylemPrıirı 
ı;:eı:mi5 bir hal<lr irJi. ha) kırdı: 

do~rıı bir şry olrlu'!•ına kani mi!'ll· 
- Le,· Cilrliiriildii .. H"y ı:t' onları:ı 

ıı iz'! 
nenre~inc <lli~fii. zanllıvı :ı~lırnrak 
ıAr! Hakkınıır. v11r Dik. lıah11m1'2 

OJnn olmnstıı. Elln korkunç bir hn M:ik<'llt'n h:ıheri olmamalı .• A.. 
siikı"ınr.tlc• ~orrlu: 

Kardeşimi a5ncaklar mı de· 
diniz? 

r:ıh nnu, ~ani Re~ i sörcmr7. mi 
~im1 

(Devamı var) 

Bir otomobi\ tek kişiye ınu 
hakkak ki f3zladır. Onla

0

n ftor 
der ki':!ilik küc:ilk otohüı:ı va:ı:irc· 
lerinde gürmek, islerimizi d.alıa 
kohıylastıracaktır. 

:,. * ~-
Medeniyet dameaıu 

G E('EXLlrnDJ<J bir ak~a:ıı, 
Ankara rad)o~umla ~k 

a~ı: .. l nıütehns~ısı Dr. Ni)'&~İ } r, 
~in, ~i<:ek n<;ısı li:zümünden hah 
sederken L::ızı bayanlanmızın 
kollarında iz kalması koJ".ku~u' 
la, b:ıcaklarından Mılandıklatını 
'e bneakta a mm fayclas11; old 1• 

ğunu anlattı. 

Baca'kt.ı a-.ı faydas17.dır da, o 
raılan niı::•n a"'ılaı·lar, o ayn nıe. 
"'ele ... }'akat iJmi bir otorite oldu. 
ihın:ı hi~ süı>he etmediğimiz ı; t 
:ı·ın doktoran sözlerine mutle.lı 
sıırettt? itimat edip a,i.'1eJtik dıış. 
künıi bayanların u~·an:ıraklaranı 
ümit ederiz. 

Çiiııkü 11-,ının brr:ıkacağı iz hi 
hjı· 7.aman utanç ''ın·ki bir iOe; ılc 
ı'.:ilılir, O. hel'ke.,in biMiği gilıi 
"Meıleniyet <lam~un" <1ır. ' 

Hikmet Münir 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
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Ankara suikasll 
Bugün maznunlar 

miJdaf aalarınr yapacaklar 

Anknro: 22, (\'akıt muh:ıbiriıı. 

den)· - Ank:.mıda Almanya Biiyük 
Elçi5i Fon Pııpen'c yapılan suika~~ 

lı:ıc.lisc~i ın:ıznııal:ırının tenıyizd •,1 

nakzen ~elen ınulırıkcıııelcriııc v ı· 
rııı dcHım edilecektir. Yarınki Chıı 

VAK J T 

T Ürk iye yeni d Ün yan in ~~mali Af:ik~ . ce~Jıelel'i~d~ 
kuruluş ·na büyük I LıBYADA ıNGılıZ ı.LERLEYıŞı 

mikyasta yardım edecektir ı DEVAM EDıYOR 
Xc\·~ork: '.?2, ( .tı.) - 7 scı:1; 1• gliııkii) ccl~ccic mazıııııılar yeni nı·ı· ,\ 5~ocialcd Pressin ıııcrkl'Z .\\'rur.ı 

ılaf:ı::ıl::ırını ) op:ıcııkloırdır. 

J(Örl'lıilirsiııi:ı:. ~akin ve .sunış.ı hn· 
zır lııılun·ın T~rki~c lnsillere ıle 
ol. n iltır:ıkınu YC Birleşik de,·Ict
k·ı le ol:ın doçtlıığun.ı sadık kalmak. 
l'lclır. 

General Ayzenhover ile General 
iongonıeri ~u uşluk~arı haber veriliyor 

Staline Çörçitin 
mesajı 

· Kızılordunun taarruzlarını 
hayranlıkla takip ediyoruz,, 

l.ondra, 22 (.\.,\,) - Baııvekil 
Çö!.1;ilın dün St:t:ine, cofumı1nun 
~ ıldonümil miınasebetile en iyi te
menııilerini ,.e şıı.hsi harardli dc~t 
luklarını telgrafla bildirmi9 oldu
fo bufiln öğrcnilmicttir. E şva~il 
'· örçil şıınlıın ilft ve etmi•Hir. "Kı
ııl o!'du tarafınd9.n yapılan parlak 
taarruzları lıayranh'!tla takip edi· 
~:oruz,. 

Stalin şöyle c:vap \'ermi.';tir~ 
'Tebrikleriniz ve iyi <lilekkri -

nize samimiyetle te~~kldırlcr ede· 
riln ... 

Brükselde bomba 
ite suikastlar 

Alman janlarınm uğrağı 
yerler bombalandı 

Londra: 22, (A.A.) - lüst:ıkil 
Bl'lçikn :ıjansı, bir gcC'c içinde Rrıık 
elde bomb:ı ile bir çtık suik:ısllcr 

~ apılnıış olduğunu hilrlirıucktedi r. 

AJnınn :ıjnn Jarının deYom et -
ıne ·te oldukları el·ler ağır hnsnrn 
usramış Ye bir çok k:m~elcr \ar.~
Janmıştır. 

Varlık vergisi 
Ankara, 22 (\"akıt muhablrlrıdr.n)
Varlık vcrgL,1 mUke~ıen olup da bu 
mllkellcfiyctlerini yerine getl?'mlyen 
k.mselerln nerelerde ve 11asıı çalıştı. 
rııacakları hakkındaki taıımııtname 

.,on şeklini almı§tır. Bu hatta !tinde 
Vekiller beyetlnln tetk1klne nrzedUe
cckUr. Tallmatnamenın önUmUzdeki 
nafta içinde n~rcdilerek merlyet 
mevkline gireceği kuvvetle umulu. 
yor. 
Talımatname kadın mllkelleflerden 

mUkeiletjyetıerinJ yerine getirmlycn, 
teıin ne §ekilde muame!e görecekler. 
:t:.ıkkınd& hukuki hUkUmleri ihtiva et 
ınektedlr. 

li<ı~ram mllnasebetlle ind'rilml§ 
o!an varlık vergisi listeleri dlln sa_ 
b3h lenlden asılmııtır. Birı:ok mUkel. 
ı,.r.er maliye ~ubclerjne mUracaat ~. 
d< ret: kendilerine tarbedUen vergi mile 
ta:!ıırtnı öğrenmeye ba§lamıı;;lıırdır. 

Diğer taraftan öğrendiğimU:e göre 
baz.ı kimseler menfi dedjkodul&r ya. 
parıık, ı.·ergi komlayo'lunun tekrar top 
ıanacağını, vergilerin bir kısmını in _ 
d!receğlni yayml§lardır. Bu haberler 
ıı111.ııu:dır, Bu gibi ıayJaları ı;ıkarazılar 
hakkında glddetll takibat yapılacak 

ve •tirglln ce:r.aıı!le cezalandırılacak • 
lardrr. 
Yalnız kanunun bJLh§ett!ti salllıi • 

yetler çerçevesinde kom,syon telt
ra.r toplanarak unutUJmu:ı olan kiII:. 
s;-1 ere vergi tarhedecektir. Verginin 
Uyln edilen m!kdarınm inmesi 
ci~ uılsızdır. Zaten kıı.nun bıı husus_ 
ta sanlı olarak mUkellefierl tenv!r 
etmektedir. 

M.Ukellefler maliye oulxlerlne mu • 
ıncaat ederek vergi:erinl 6demeğe 

haolamı§lardır. DUn Uc; milyondan 
raz'!a vergi 6denmlttlr, 

TahsllAta devam edilmektedir. 
Vergiyi ödemek için kanun 15 

gün müddet koymu!':tur. Bu müd. 
<let içinde !!er mükellefin kend;., 
sine tP.haklnık ettirilen miktarı c. 
elemesi lılzımdrr. Listeler ayın 17 
nci günü asılarak il.an e(}ilm\ş ol
dı.:zuna göre 15 siınliık müddet 
ı kanunc.<1anj gilnıi akş:ıını bitmek 
tı-dir. 

ser\'İslcriııi lclnn· ı•tmis 'e şiııııh 
de Amcrikıın lıııbcrl ·r sen fc;inin 
l sıonbııl nıiinıec;sılli~ini '\'apınak':• 
lıuııınmıış ol:ın ~I. H-:>lıcrl P:ırkeı', 

h:ılcn \mcril .. tdn bulunmnklııılır. 

2\f. Porkcr huı:iin TiırkiH h:ı ·
kınıl:ı ılemcı;le bıılıınııı11ş Ye demi-.. 
tir ki: 

"- nııgiın Tiir:ciycch'n, uııı11111i 
clıınımıı, s:ınki hir rirnlrod:ı ilk sı. 

r.1 kolhıklıırdn otıır!ıyormıışsu:ıuz 

gitıi t:ıııı ,.c mükemmel lıir sur:-''" 

Şcfı Reis lnöııii'ıı{!rı idarc~iııdt.: 
kudrelli Türkiye, milli ınenf:ıııtiniu 

kenıfi~inc emrelliği \'Cin hakimane 
hir '>ıırellc lııL:iıJ C) lcmektcdir. 

1\luh:ıl,k:ık ki, Turki:rcden b:ıh-: 

olıın:ıc:ıktır. Ve muh ıkJ..n'k ki, Tür· 
ki~c·, \"eni dfın):ının kıırııhışıın:ı lıi
) iik ınik\ :ı~t::ı :r:ırdıın cdccckıir . ., 

Krıhlrc, 22 < A.A) - Orta~ark nıu, c!a tutulmaktadırlar. B.r kere başla, 
t.•.ek tebliği: .f&r.. taarruzun kat·ı surette muva!. 

Düu bUtUn gün ılcr! kuvvctlcrıml. fan. olması için bUtUn tedbirler alın. 
Tun keşi! kolları faallyetleıine devam m:§tır. 

ctmlşlerdjr. DUn nv uçak.arımız Sır. Tuuusta 
to körJezf.nden 200 kiıomt>trcı ileride !;:.maıı Afrika mUtte.flk umumt ka.. 

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

bulunan Homs )lıı.va alan.na ant bl.r rargılhı, 22 CA.A) - Modotz.elbap 
hUcuın yapmışlardır. Yerde bulunan 1 kcı.iminde !anllyet kuvve: c allAhlan. 
ı ı uc;o.ktan 7 si tamamen tnhrlp euil j dırılmı§ devriye kollarının ateş teati.. 
ı-ılştjr. Diğerleri hasarn ı:ğT:ıtılmış. ı smc inhisar elmlıtır. Fra·ıaız devriye 
tıı 'ı y;,J1arı cenup kesiminde oo~ka mlh _ 

20.21 ilkkıl.nun gec03indc Tunus ve v .. 'r cslrlerj almışlardır. 
Lagulet limanlarına bomb.'\ utaltlarr. Alman teblfğl 
mız tarafından yapılan hücum esnn. Berlin, 22 (A.A) - Alınan resmi 
sındıı. bllyUk yangınlar c:karıımı,tır. li!1Jtiğinden: 

Doğu cephesinde durum 
(lluştu.r'IJı 1 incideı 

kıın·ctleriae l ::ırdım bülürnıek içt'l 
durmadan tlclınc h:ır~ketlerincle lııı 
lunduk\arı, Stulingra<lın ccnuıı lı ı· 
l& bölge ine, Rosto\ u:ın nlclacc ı· 
günderilmış oları dü1ınaıı tank ·ı • 
piyade yedek lümen\crine k:ırşı ~<:: 
ni ~ovyct kıtaları sc\'kı;dilınışlir. 

\'l•rklıuıır Kumsk~ uc uğra<lıkJ.ı•: 
mnğhıbi) ellen sonra ,\ımnnlur tn.ır 
ruzlnrının merkezi sıklclini ccnuı n 
dofjnı kaydırmışl:ırdır. Pnz:ırtc•• 
günü i mi lıilclirilınc)"en bir g::ır 
<lolo.} lorınd:ı şidıletli hir ıııuhıırel e 
~vnn etmiştir. Alıııant.ır taıırrıı· 

za srı tonk sokınuşl~r fakal bun:ı 
rnğınen geri ıılılnıışl.ırdır. 

OHTA DO:'\ UÖl.GESl~I>E 
~losko,·n: :!:!, 1 \.A.) - Bııgı•ıı 

Don nehrinin orı.ı ınccrn ı ccphr
inden :Kızıl Yıldız ,::>;;~tc~inc s1in. 

derilen lclgı arın metni: 
''Sov et t.ınk 'e nı~:ı<le i ıııu,,ır 

faki,ctlc ıleri h.ırrtcıinc ılc\':ıın \C 

cent~p b:ılı ile halı io;ıikamcllerin•\I' 
çckilm<>ktc olan düşın:ını tlurnı:ıda·1 
lnkip etmeklcdirler. Sovyct uı;:ı 1 :: ı 
rı ınarnız h:ırı•kctindc ı ıiihim rol 
o; namaklnılır. t\ lnınıı ha\'a kuvH"' 
leri Rusları durdurm•ık iınkiınsızh· 
~ında bıılunım moha'li karşı tanr -
nızları deslcklcınck Jmcusuncl:ı fn:ı 
Ji)el göslermektedlrlcr. 
:\111.1.ERO\'O iŞGAi. EOli.OI 'ti ? 

J.ondro: 22. (A.\) - l nl <
dildiği füıo; tehliğlerinıle lıtlcliril -
miş ı;tlan nıesk(ın ıııahollcr :ırrsn· 

da lillero,•onun ıl:ı bulunm:ısı çok 
muhlC'nıe.lrtir. Bıı ın'lhnllin işgııll 
ktılilcşmcdikçe Sovyel ın:ıhhllerl. 
ihtiyatlı lisan kull:ın.u:ıklnn ,·ıızı;cı; 

memektcrlirler. 
ST\Ll~<IHADI~ CE. TP 

H.\ TISl:\I},\ 
1\losko\'a: 22, ( \ .ı\.) - \lııı:,nb:

Sl:ılingr:ıılın cenup hıılı<>ındrı lııı· 

) iik bir şidılellc ta'lrru1. c:ıııeklc -
<lirler. <:ünki Sovycllcrin gcncr.ıl 
Yalııliniıı kumandası allııııl.ıki kıl. 

oları orta Don üıcrindc lıuhınnı 

Hokhovsknyndnn siir:ıılc ilerlemek· 
te olup MillerO\·onnıı şimal ılo~u -
suna 18 mil mcsııfclle l.ıir noktayı 

1.:ıptetmişlcrrlir. So,·yct k•ı\'\·eııe ·1 

hu suretle Don ':ırli~lnln şiın:ıl k-; 
mııırl:ı mevzi ıılmış olan chişmnrı 
ku,·vctlcrinin hiit:i,1 ricnt hnttıııı 

kesmek tehdidinde •mlunm:ıktadır -
Jar. 

So\·yet tehliği 
Mo .. lwva, 22 < A .. \. l - Sovyet 

öğle tt-bHı'H: 
21 ilkkfinun gecesinde Stalin

grat çevresind-:, merkez cephesin
de ve Don nehri orta mecrasında 
kuvvf'tletirimiz evYclki istikarr.et· 
lcrdc çarp~alarına devanı ctmi!1 
]erclir. 

Alman ri<'nti 
Moskova 22 (A.A,) - Ortn Don 

bölgeeindo Almanlar, ltsrm3karı,ık 

Lir lııılde batıya ve cenup batıya doğ. 
ru çekilmektedirler. DünkU pazartesi 
gUnU, Sovyctlcr yapmış oldukları to. 
e rru? neticesinde 15 m'I arazi imzan. 
ımşlardır. 

Cepheden nlınan bir telgnıfta Sov. 
;ı.etlerin Rostofa ııo veya ı~O kllomet. 
re ml!$&fode bulunduklan vo Alman. 
ınrın karla örtUllı olan muharebe 
meydanını terketmekte ve bu meydan 
d!l. darmadağınık bir nıılde sUAhlar ve 
r.ıtıseler bır:ıkmal{ta oldukları blld • • 
ı 1tmt'ktedlr. 

Almanlardan btrçol: mesJ{Qn mahal 
;t'r geri alınmı§tır. Sovyet kıtaatı, 

mühim m:ktnrda ga11lmet ve blrço!t 
ı?.vfr almışlardır. 

Stııllngrad cephesi l!e merkez cep _ 
'luıjndekL taarruz devam etmel<tedlr. 

Almanlar, yeniden 8200 ldşl kay. 
tıe•mfşler ve :Ho es.r v<.'rml~lcrdir. 

Jarımız!n Orta Don mınta.kasın. 

dn!<i t~arr.ızu gelişmektedir. Boz. 
guna uğ:'1yan Alman kuvve~leri 
latıy~ doğru sekilmekte \•e takip 
edilmektedir. SO\'Yet kıtnl.!TJ beli 
~Un i<:i nde 75 • 100 kilometre il er. 
len: bılerdir. lçleri:ıt!e M~ lankovo 
flcptevo, Strcko~ki, Vcçkof Kar. 
rirıakayn !!İ'li buyuk ~t>hirler bu. 
hınnn bircok yerler geri alınmış. 
tır. Esirlerin miktıırı 3 500 nl't_ 
mL .. tır. S9 tnnk· yt.klu bir tren, 
l 300 top, birçok mal::eme ele gı:. 
ı.irilmiştir. 

X ere~ e ~mılnr ~ekilec<'kler? 
ıuo.,"'korn. 2'! (A.ı\.) - Röyter 

muha~iri, Sovyct kuvvetlerinin 
'\fillerovo'nun 10 kilometre şire2. 
linde bulunduklarını bildiriyor. 
Alr.•anlnr t:ım ric'at halindedir. 
Voroc;iJOl..-ıı-ncla ka-:!:ır r;ekiJmeğ ! 
hnZJrlaım"Orlar 

::- * 
r.ondrn. 22 ( \.A.) - Dün gece 

Mos!;o·.ıada nesreoilen Sovyet tel;>.. 
li~i Dün ~ovyet k.ıtaları Strılin
gra d \"e orta ool "{'de eVö'elce b:ıh. 
si g~çen istikamc:tl('r<le taarr•ıza 
devam etmi'jl:rdir· Orta kes\md~ 
ta~m·z r.elicımekt.edir. .K:ıçmaktn 
olan dfiı:ı..T.3l!t takip cde!"ek 20 _ 30 
kilom ~t rı> ilı-rled ik.'' 

SO\ yet iıerle~·i:;.i 
r.onıJra 22 (.\ •• \.) - Smrset kL 

t:ıları 6 giin znrfmda 150 kilo 
ınet"e kn ar il{'l'le:nişler, ytlz:ercc 
m<'~klın ~·eri g~ri c.Imışlartlır. 

A Jman k;;ı~,t-ı büyüktl!r, Mühim 
• fıllerovo şiml"ncfüf"r iltisak nokt'-l. 
sı iki istikametten tt>hdit edili. 
~·or. 

Berlin radyosu sözcüsil rlün gc. 
cc Orta Donda. vaziyetin ciddi ol. 
ılu~unu söyJMn!s ve df'rniştir ki: 
"lnanılmıyacak dereced ~ biiyük 
Sovyet t:ınk ve pi~·ade kuvvetleri. 
ulıı t2nrTU7.t: karşısınd:ı kıta]:ırr 
mı:z e\'velden hazırlan2n mevkile. 
re <;ekilmistir." 

RUSLARll\' ltlU\'AF f<'AKll'ETf 
l\'1'~ TESIJ( 'i' PTI '! 

Stol\ho)ın, 22 (A.A,) - Stokhol. 
ma gı-len habt'rlerin !tepsi. Rus 
ların kaz!lnmış olduklarr son mu~ 
vaffeluyetin Kafkasya ve Don dir. 
c;rği ordularının zaruri ia. e yolb. 
rtnı kc'3nıeğe istihdaf ('den ıımumi 
stratejir.i:ı aksamından olduğunu 
brya nda mütcfiktirler. 

Yı.lnız \'O Trab'!ııs cenup kıyısma doC Dıngaz1 üzerine yapılan bir gece a
ru uçan b r yunkers uzun menzilli av lunı esn:ısınd:ı. liman teshlerl ve kor 
U!;&klarınıız tarafını.be. d·ı~UrtllmUş • don boyu ağ'ır çaptaki bomb31arla dö 
• ..:r. Bu hareketlerden Uç ı:.ı:ağtmız üs '\l!mUştUr. Bir 'torpido muhrlblmiz 
lt rint' dönmemlı:ıtı.r. has:ı.ra uğl'amı§tır. 

Alm:lnların )cııl ınüdıı.fa.ı hatları Tunus'da dü~man baskuıı pUskUr -
Looclr , %2 ( \,ı\.) - Romeı ordu. tlHmllştUr. Cezayirde ve •runus top

sı.. ltaçmaltta dcvnm etmeltted'r. Ber. raklannda dem:ryollıırı ve mo~örlU ta 
ı ıden gelen haberlere göre. Romelin .şıt Jrnllart bomb:ı.lnnmış \'C mitralyöz. 
l~ııi mUuafaa ha(ları tesis <>lmekte nte§!ne tutulmuştur. Sa.va~ uc;aklnrı 
ol ;Uo"'u söyleniyor. Fake.t Trabluatan C'ezayirin doğusunda b!r dilşman ge. 
gtlen haberlere gorc, hakikat bu mer. ın: kafilesine taarruz ederek Uç gc.. 
.,ezdc değildir. r.ı.yi ağır hasara uğratmışlardır. Oran 

MUtteflk hava kuvvetleri, 1150 kilo. llmr.nı clva.rrnda Alınan denizaltıları 
nıetrelik sahil koyundaki yollarda bu. b'r gemi Uı§ıt katilesl.ı:ıe a!d olan 12 
ıunan Romel ordusu~u bom!)ı;.lıımak. bin tonllltoluk b:r gemiyi batırmış. 
tadı!". ı.rntte!lk hava t'ıı.aliyeu Tu • l~rdır. Diğer bUyUk blr taı:ıt da tor. 
;:usta artmaktadır. Pitlenmiştir. 

1kl kumandan bulu tu mu': İtalyan tebllil 
Ş!ııınll Afrikadaki Amerikan umu - Roma, 2ı (•\.A,) - 1talyan ordu 

mt karargCüu, 22 (A.A) - General Jarı umuml karargthınrn 9tl numa 
.Ayz!lllhover ve gcncrnı. .Mon~omerl'. ıaıı tebliği: 

nı.ı bulu!ltuklarına da.'1" ~~rı\mlş olan Sirte•dc az faaliyet gl5rfllmUJtUr 
lı:ıber resmt bir surette teyld edilme. Tunus'ta faal yet. artml§ \'C cereyan 
rııcktedir. cecn §!ddet!ı ı;arpıpııalar eml18mda 
Şımdikı halde, Almanlar bUtUn nok <ll!flJlan bıuıkıları pllskUrtUlmll§ ve 

tn1arda akamete uğratılmı§ bir tarz- hjr kaç e.slr alınınqtır. 

Zelzele facıası 
(!Ja.çlara/t 1 incide) JMDAT HEl"ETLERt 

A11kara Nlimunc hnst:ıhanes!nden Ankara. le.'3 (A.A.? - 2~ klııunuev. 

ınhht bjr heyet de Erb3ııya hareket Vtl saat 17 de Tokat vjU\yeti mınta. 
etmek Uzercdir Kasında ve bilhassa Erban ve Niltsar_ 

Yar:ılılnrın felılket sahasından ı .!.ı 1"r yer sarsıntısı olduğu ve dahn 
civar h:ı.stanelcrc nnltli için Le. - ziya.de Erbaanın bu aaramtıdan fn. 
elik • S:ı,:msun arasında işlemek u- ltıı!Ade mUteesııJr olarak bUyUk hasar 
zer.! gene nullt müdafaa vckalt•tiıı.. ve insan ltayıbı ı.'Ukubulduğu ,eıeıı 
cc tahsis ('dilen motörh.:. va:;ıta,:ır. haberlerden an~aşılmtştır, Vail dcra. 
ll2n t:c..<tlta bir askeri nakliye trc- kııt> hastane opcnıtörUnU alarak Nlk. 
ni de bu i!lle t.nvzif edilmiş ve Er- Par üzerinden Erbaaya gitmiıtlr. 
baadaki yardım işlerinde büyük Dahllıye, sıhhat vekAletlerile Kızıl • 
yararlıklar: görülen 'erlere ilave- a.y, tıırafmdan mUflereken atman 
len l:·ir istihkam müfrezesi de fo, y:ı:dım tedbirleri fiUDl&rdır: 
Hı.ket mınt.ı.k:ısma gön~rilnı:ştir. Amaııyıı. ope.ratörUnUn hemen Toka_ 

Samsuna nakledilecek yarıılt1zr cfa. gelmesi, Samaundan iki doktor 
i~in bir tavassut merkui olmak ü- rcfakntindo b,ı· sıhhi oklpi.ıı LAdlk U.. 
:zere Ladik hallievinde muvakkat zcr'nden Erbaaya. getirilme1l, Anka. 
Lir hastane tesis edilmiş ve Sam- racan bir opera.tör riyaaetlndo, her 
sun memleket ha'itancsinde ayn tUtllJ sıhht levazımı hamtl o!arak. bit' 
lan yerlerden maada halkevinde .niıhi heyetin bı.ıgilnkU trenle hareket 
de 50 yataklı bir hnst·ıne kunıl - etmesi temin ettirilmiş, ve kızılay 
muştur. Eıimesut anbarlarından 1~00 Amaa 

Yer sarsmtrsmın Erhaa ve köy. vadakı depodan 200 çadır, miktarı 
)erinde ~bep olduğu yangınların XP.fi giyecek ve y;yeeck, eoo battanj. 
Tokat. Samsun ve Tı;rhaldan gön ~e vı. ilk yardıma. ııartolunmak Uze_ 
derilen itfaiye ~kipleri tarafrn - ıe H.000 lira göndertımlştlr. 
jan söndüriildüğü bilciri!iyor. Tokat. Amasya ve Samsun villl. 

Tok"t va.lisind~n 1'aı;kıı S:ım _ Yetlert Erbaada zuhur eden yangın. 
~un ve Amasya valileri de §:hrin :tlr dolayıaile şehir belediyeleri itfaiye 
yardım lıeyetlerile Lirlikte hadis~ Jcollannr, vo Turhal §flker rabrikaaı it 
mahalline gitmi~lel"c!ir. taiyc ekibini ve aynca b!r ınhbl eki. 

Tali bi~ok demirycllarınm ke 
Filmiş olması, Sovyet hilcumları: 
ı.ın sanayi bölgelerine gelmek üze. 
re lıozkırlardnn uz'l.klaşmakta 01_ F-:l!kctin h<"men nk!lb!n<la kızıl-
dııkl.:!'1nı ~ö"tenr.ckteqir. Bitaraf ay umumi merkezi tlindeki bütiln 
°!üş:ıhitler. bu hücumların Rus ih. Ya.sıta ve imkô.nlarc:an istifntle e
t~vat larının kuvvetini göster"n d"rek yurt<laslann imcfadınıı. koş. 
!':r1 d~t \'e bilhassa muhtelif hü. mu<: ve sıhhi ~·:ırdrmlarrlan baAAa 
cı.ır.forın aynı Z?.manda icrasınd9• HiM radır, 500 battnr:iye ve Jü. 
ki n.Ukemmeliyct kaqısr.cla hay. zumu kadar çama~rrt.ı. çay, aeker 

t>ı tam techh:atUe Erbaaya ır:önder. 

cı\klerl gibi, civarda bulunan kıtaat 

tarafı.ndan kurtarmıı kolll\n teşkil e. 

r:tn kalm·ı::J~rdır. Ve zeytin gönctermişıir. gene Kr-
Alnıan telıliği zılay t:ı.r:ıfından yardım Ttıa~rafla-

Ilerlin, 22 (.\.A.) _Alınan or. rına k~ıltk olar:ı..'lt ~am.sun vali -
~uhrı bec:'cu:rı.anc!aniığınI'l tebJi. sinin <-mriııe 10 b!n lira tnhsi& &· 
ri: dilntic;tir, 
• Terek ('epbe"inde Alman kıtc:lan Dic;~r taraftan Amasya muh:ı.bi. 
CÜ'ını?.n taarıı.ızlarmı püskürtmüş- ri'lli.,.den :ı.tc1ıihmrz lj.r telgrafta A
le.'.<lir. Sl31ingratta Volt:-ayı ı'-93n ınasval'lann ff'laketz.~.elere ilk 
cl~ıtm2n tutunm·~.Ya teş'!bbiis et _ yord•rr.r o1 m:ık i.iz:re 200 far-i!a, 
mışse ete şidflcletli ç::ırpışmalardarı 1911 ÇO!"l!J, 414 kilo kavunn, 24 ki
sonr:ı "'~ri pü~,<l!rtiil;r.Uştür. D"n lo naı:trrMa 187 ldln zenin tane
nıehı'!nin mct1'.ter. ke<>iminde çarpıc-.. !"İ. c;rı kilo helva, 250 kilo r>eYr.ir 
ı~n avnr ,iddetle <icvam etmekte- ve lR70 ekmek göndcl'fli1cleri t;ı. 
d r U -•·t ı dirilivor • ı . C'=ı. ar a desteklen<>n Almnn 
kuvvetleri dıicım:ının devamlr t:ı. _ F.rb.,ıdeki frn:ılarm yıkılma!'T 
~mızların:ı <levmn etmişlu ve a- ''iizünden bu mrnt~anın e'kmek 
g-:r zayiata uih-atmr!':J:ı:-dır Son 10 ihtiyacı fl2rn9un ve Tck2t villh·et. 
gU.ı zarfınch iki ı-rhlr Alman tü- leri t:>rafrndan tc1nin edile~ektir. 
m 0 ni farafmc12n tutul:ı.n bir ke. Erbaa ,.e Ni1,s:trdaki insan, m2.] 
si:ndc 404 So'')'d fıücum n..r:ı.1>asr ':e bin" .zayi:>.tr h2.kkında henüz ka_ 
t~h:-lr eı1i!r.ıiı.tlr Hfieıun kıtalıırı tı malümat alınamamış olmakla 
bır Ç,">k dii'i!nf!rı mevziini ve bJo!c-ı' beraber yersaı-:zıntısmın b:ı mrn -
hıı~-zrnı !ahrin C!tmi~lcr ve bir ,.0 k taknl<>rda S'!be!l olcluşu )'Urtdnş 
rsir Ye ganim~t elde etmislerd{r. k ybıntn bine yalun olmasından 

•rol"Opt'z bölgesinde mevzii rnr- koı-kuluyor. 

d.Jlm ~tir • 
Samsun vııayeu yer sarsrntı11ı teı:ı. 

l<etzedelerlnln laşcsj ve bakımı jç!:ı 

ical°'<'oon tedbiri almııtır Merkezdec 
toprak ofisi vasıtaaııe ekmtk ihtiyacı 
temir. edUmiştlr. 

Erbaadıı.kl hısar ve kayıpların tes. 
hltlne çıı.lı§ılmaktadır. 

Nll{aar knzası merkezle köylerinde 
ve Tokat merkez .ka.zasın:ia tıaımr v~ 
k• ~'lı' varsa da m ktarı p .. k azdır. 
SAl\tSUNOA tMD.\.'I f'AALİYETİ 
S;ımımn, 22 (A.A.) ·- Erbna yer 

s!\ı sın tısı haber aJtr.ır aırnmaz La 
o:k isılbkAm kıtasından derhal yUz 
1:1,11ljk blr kurtarma eklbıyle ekmek, 
ci<ıktor ve sıhhi levazım •evkedlldlğ! 

gıb! bu sabah Sam11n:dan arazöz va 
mottsrpomp vo mUteakiben aıbht e • 
lıiplerle sıhhi malzeme ve fırınlıırla 

askeri kıtalarda. mevcut ekmek, ça. • 
an kUrek, kazma, !ıenzin gönderil • 
ın §tir. Bir taraftan aa kızılay mari. 
!etiyle Acilen giyim eşyası toplan • 
masına başlanmış vu kurulan atölye _ 
!erde imıılAta ba§lao.ml§ttr 

L1\dlkteki halkevl b1nası muvakkn. 
ren !:astane hallne kalbotunmuş, mer. 
kez mllossosatı sıhhlyeıılnde de genı, 
mikyasta hazırlıklar yapılmıııttr. Hat. 
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akıhn 

diyor ki: 
{Başlarnfı 

bırnkmamrştır Ortaya ~ık 
ğından bah~:lilcn ~yialarl 
kelf eflcrin lehine gönn · 
Bunl3.r mUkellefe borcunu 6d 
mek veya ödemesini daha 
bir güne bıro.ktınnak için ons 
fıi sinsi rE'kabct veya cü 
edenlcr:len gelebilir. Kanunuıı 
l:edefi cie PiY.?'JD.13.ki parayı 
tıp ona kıymet vennck ve :rnaJI# 
yatını böylece düşUrmek ol 
na göre borçlular. eger bütUJ\ 
hklarmı scrçekten nıala l:ıağl 
iarsa veya kısmen paraya :ih 
larr k~!m:'I a başkalarından 
<iavrnnıp onu paraya çevinn~ 
Kredi mü{'~seleri varlık '\'Ci 
Ji!'StC'l~ri çrkmaılan evvel ı: 
aydınlansın diye hemen mu 
der. C'l çekmiş gibidirler. Şirodi 
bii iş devri açılmıştır. Her 
1:.ir malını, bir mülkün il parz.1' 
''mnekte iıerkes s--rbC'~ttir. 1 
konm•sı muhtemel bir haciz t' 
ki altmc!a olmacan bu~u ketı 
ğind~n yapmnsr en akllhca bir 
reket olur. E'lki fiyatlan a 
kendi aleyhine, nramamaı:n 
di lehinedir. 

Öte-'.ki m:>.!lann da fiyatı aYf" 
mnnd:ı. düşmüs saydac;ığma 
kendine kalan malın değeri, 
olarak verdiğini de geri ge 
olabilir. 

YAKITın avuketr varltk ve 
kanununda. kaçamak arayan! 
şu frkrayı :hatırlatır: 
Adamın birinin yolunu ke!li 

ltr. 
- Ya 40 altın vrril'$i.n, ytl 

okka soğan yersin, ya 40 80~ 
katlanır, yn. 4i) gün hapiste Jtfl 
&ın ! demi4'1er. 

DUşünnıU.s: Soğan ncr fataıı. 
ma. mr gıdadll' da ... Soğan yeıııt: 
kabt;J euniş, baş~ yeır.e:~ 
Bir, iki ... Dayanamam~. sopv., 
altına ystmaya karar venniş· 
dokuz. yirmi ... Aman, ber.i ka 
rın. hnp3tdin dNncye ıb9.ş}an:ıış. 
defa da bir zindana atmıııar. ,..~ 
gUn yimıi giln ... Tahammül~ 
ı:ey d•ğil! Hem sof anı Ycntil, ,,,, 
dayağJ, he-m ha~e gimıitıı, hrlJl 
altını vermi~' 

Varllk kanununun tayin e~ 
mUkel!efi~·etlerd:n birine r;i~ 
halde mil:te.r uc- oluna olsun ıı
dnr kurt.11l:nak mUmkUn dc~i~ 
).feğli-ki maddl bir Yanlıştık oJ.• 
lıynr maddeden oıynı adama f 
rlefa vere.i yaıılm~ yahut ;.ı( 
ölen bir nd~ adırı,c; atılm?ı ~ 
gibi .. Miktar i1%Crine aç~ 'bir ;tt 
raz kapısı yoktur. lndirtme'.k mr; 
hiin dei;;"ildir. 

-·2-

- Falan filana vergi ıu~ 
mış. bunlar kurtuıac;ıkla:r mı? 

Eğer bu sunli soran vatand•f' 
!ar vicdani kana:ıt şahibi ~ler olı 
lara düşen vatan vazifeti ga,ıtt_ 
fdarC"sine <teğiJ, vilüyet mnlc~ 
ihbar etmekten ibarettir. Kaııu• 
ilhn edilı-n listenin ekPiklerini ôf 
ha yt'dj haftalık bir zaman içindi 
doldurmak salahiyetini onlara t" 
ı.rmı~tır, Hiç adı olmayanlara )"' 
ı:i~~n vel"gi atılabileceği gibi ti 
milkellefin veq;isi eksik işe orıı.t 
ht"saba. k:ıtılacak ba.şka. bir vartıtı' 
nr thhi t~lif mevzuu olara!< eV 
almak , .e truna.mle.yıcı Jis~ye ıcof' 
mak hem milmkiln, hem adalt' 
icabıdır. 

-s-
- Atllan ver~i kanunun haıJ 

sınıf mükellefiyetinden ileri rt1' 
mekt~<lir? 

Bunu şubelerde asılan listelıt" 
ı'le bulamamak veya ıubeJ~ 
memurla.."Cc b~nu izah edemem~ 
tabirdir. Ancak herhnngi bir ınO· 
kelle! gerçekten kendisi için af1' 
:a~ı!m~.z bir hadise karvıaında or 
du[f ..ı kanan.tinde ise dcfterdarJı) 
m!l.ka:nrnclan bu verginin kanurıı.ır. 
! nci maddesinde yazılı fıkralfıf" 
dan l?a ngisine isi inat ettiğini oı· 
renm~k her zaman mtirnkündUr; 
aneıık bn istiz.:ı.?ı hiç bir vakit nıiıı· 
t'rn takdirini mt:cip olan ıe;~pJe
r{ sayıp dö:rmcleriıtl bi~t kendile 
rinden istemeye kadar varnnııu:. 

Hulaea: Avuk:!.tlara, malı mu,ıı· 
Yİl'lere baş vurmadan bir faydı 
çıkm:ız, Oralara verilecek parala! 
v:ırhk verı;isi hesabına ayn bir 
:zarar olur. 

Varlık vergisinde hiç btr kaı:ıı
mak ynlltur. Varlıklıla'l" vergileıiııi 
hir e:ıat ön~ vcr;p vntan boreuntl 
nı' l'meyi ve varlıktı tanmmanıtl 
itibar ve imtiyazına dayanaral' 
vatancasa yaraşır bir çalı~a ~·, 
rine girmiş olmalıdırlar. 

Bır ktınunusanı cuma gilnU kanu , 
n~n tatildir. Resmi tatll!erin ertesi 
cl':-.ü, cumartesiye resu;-e.dltı takdir 
de cumartesi günlen de tatil tam o. 
Jnr:ık yapılır. Bu ıuoorla ayın ikinci 
CJmr.rtesi gUnU do resmi daireler kn. 
plllıdır. Ertesi glın d~ pazardır. Bu 
~Akdlrde rnllddet gelecek ayın d6rdUn 
en pazartesi ak§amı bitmektedir, 
B<'ylelikle mükellefler ,·cr;:ilerinl ya .. 
tır::.ı.:ımek için dört gün kazanmak • 
tadırlar, ~on saatte haber verlld.ğ ne göre, 

Sovyet kıtaları, Rostcfun 125 mil §1. -
mı..ljnde ve biraz dotusunda bulunan 
1'-~l('rovo demiryolunun mühim dU , 
tum ııoktaııını geçmiş bulunuyorlar. 

prs?n...'l!ar sonnnda milttefikl.er bu- ~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
lunduklan y~rler! :cıaflcmla.ştır.!1.:s Ditm:ırkın halka ve-rdiği beyanata 

kevt salonunda yenl<!en elli yataklı --------------
Vnrhk vergisinin tnvauub etmesl 

• ••uıı.c· T\I -..r~'erilıla Ufln ed!I. 
- · dDla1Df!e muvakkat bir zamıın 
iı;'n b9nlralarea kaldırılm•e olan kredi 
n. Jıt.melest yeniden baş!amı,tır. 

:Kredi muamelem yapıldı~ı gib, her. 
kes mallannı satmadla serbesttir. 

Geri ahnan !'elılrler 
Moskov:ı, 22 (.\ .• \,) - Sovyet 

Haberler Bürosunun tebliği; Kıta· 

fardır. gfre Sovyet hUcumu Almanları a. 
.\VUAX S0ZCtiS0 ~t; Dh'Or.? ni bir sıır~tte yaknlareıııtır. Bu g::. 

J.ondr11, 22 (A.A.) - Alman llcrale ~öre So\-yetler adet iti".>a. 
krt:ıatı evveld~n hazırlanmış olan riyle AlmP..nlara pek faik idiler. 
:ncvzilerc çekilmiştir. .6- lmanların tutunabilmeleri pcrl: 

A!man askeri sözcUsU gen,.r:ıl muazz?.m gayretlere bağlrdır. 

bir l::.ıuıtane açılması teml'l edllmı,t•r. 
Samsundaki motöı1 ll vasıtalar Er • 

baa . 14dlk arasında malzeme ve ya... 
ralı taşımak !Çin ha ... eket ettırılmlş, 

v~ Acil ihtiyaçlar için ofüten lki va_ 
gor.un nlınıırak tırıulaıda ekmek ima. 
lMına germl verllmlgtır. 

Ruzvelt hu hafta gazeteci
lerle görütmedi 

Vatingtoo, 22 (A.A.) - R~S 
Ruzv~lt. S3lı giinkü mutat. baeıt1 

toplantısmt yapmamıştır. Hic bir 
Seben verilmemektNJ:r. 



Roma fm}'aratoru Avıuatoa Scarza 
ınaııs:.d& lııgllt.e1-ede Stnbell.Jı ismiDdts 
ıır kral vardi. Bu kr&luı iki erkek ve 
h r lmdan ibaret oıu çocuktan daha 
pek &•nç yaıta j,ke.n S!nbelin ilk ka. 
mı olmuttu. Çocuklardan en bllytllll 
l.ın&Jell b&bumm a&raymd& bll)'Utlll
L"l;!J takat prjp bir tuadtlfle dJter 
ki çocuk, çocuk bak~OViDdeD çalm. 

D:J;tl tm•Jen ü~ yaı nd& l!tekllerl 1. 
•• bebek dmecek derecede idi. 

Kr&l 011ıarm ne oıcuJU!.dau ve k'· 
m'n tarafmdan alip ıöttırll!dUIUDe bir 
tt".rltl alul erd remtyc;rdu. Stmbel'n 
tin defa ev1enmtıtt. billCl karw dea.. 
au ye llirret bir kadındı. Koca11ndan 
.mı ediyordu. Bununla beraber Uk 
kocumdıuı o!&n ottu Krater lJe !ma 
1u.t evleııd~rmek iatlY'-rdu. 

\ 

ÇUııkll blllyordu ki kral aıursc ye. 
g&.De var.a ortada 1ır.ııjend1r. Bu su. 
ntı• tnıııtz tacım oğluııun ba1u1a 
;ıoymafl tu&rlıyorda L&kln kraliçe. 
ua bu tu&VTW'11 lmaJltnln pzııce ev. 
lenmeatyıe au::ı a dll§ml11Jtll 

tm&Jen. Pu &amu admda blrialy. 
le nleDm!ftL Bu ad&m uruı en de. 
ı.rıt bir a.d&mı leli. dabuı s mbeltr. 
tıar1*ıjıade oımQftu. KraJ ba yeu • 
lllSD UUDe &CIJ&r&k urayma almıı 

._ onda terbııe •tttrmlftt 

Fin kadınları 

lmajan " Pu Samu a7D1 maa 
tim.dea den aıırıar, beıaber OY11n oy. 
'Q&rlu Ye blrblrlerl:ıı OOk everıerd .. 
8'Mler geçUkçe bu enıt tulals+ 
ımı. bUyildUklen samu ,ızııce evlell 
-*iDO yol &Çml§lJ. 

IJinet ktall4:• bu aırn çok seçme. 

Kasımpaşada 
aşevi açıhyor i - Alql yakılır, su. 

Finlandi~ aı ı ılk dda zi) aret • 
den bir kimse bü~ ü1 mikt:ıı da 1 •• \· 
dınııı b:ışka ruenıl~kellerdc .:rkek
lerc t ıhsis edlleıı ıuemuri) etlerde 
çah~lığıııı görerek Jı ;) r t eder. Fın 
lindiy:ıd:ı, askerlik 'e paı>asl 
ınuslcsna, kadınl r her mesleğe in. 
U op edebilirler, 'c erkeklerin in· 
llbnp etmek ...e cdılm~k hakkınn. a~ 
ııen sahiptirler. 

dfon aDlam11u. ÇtınkU mU. .. takbel c•- Kızılay ~hlrdeld yoJ.:sulları '.<o 
lllm:Jıı JaarekeUerlni Wkik lç fi araya nımok ıareslJe ılri~lill parasız sı· 
~ıar ıcormuttu. Bunu Gtrentnce cak )"emelt Termek 'a:ıli) etine d~
~1 hemen Jrr&18 8 tı 8 mbelfn Tam etmekte, IÜD geçtlkce :\3rdıt11 

k:amıa 'blr tebaa ile e' ! n liDl duy. hududunu leniş~tmeklcdlr. Ilu 
-.U vakit çok atn rleıım ,u. Bunwı cümleden olarak buJfin Kasımpa-. ı 
Çin Pu Samamı derhal lngiltereyt da bir aşe,·l açılaca'•'ır. Acılıııa nıe
terutmellUll emretmtıtı. Ve onu r:ısfml bug(ln öAle üzeri yapılaca''" 
•...ıeau oıan Romaya netyettt. tır. 

8 - Ba,ta bulunur, )'azın çcıt 

yenilen bir şey. 

9 - Ayakta olur 'I"!' yürümek•! 
güçJilk nrtr. 

ın - Eski zamandıı çok O:\'ırn • 
nan hir nevi haııt CJ71ınu, hlr np•ı 
nımuı. 

Geçen bulmacanın halli: 
Soldan Hla· 
1 - Kamutııy, Ah. 2 - .4na~on, 

Da, :-1 - Rakam, Zair, 4 - At, Na. 
r.ak, M. 5 - Bo As, 1-aha e - t"rü'l 
At An. 7 - K, S. U, Rap, ~ - R 
A!ilan, , 9 - Mık. Arıt 1 10 
Bar, 'nd, 1.1. 

Femfnızm cerey:ını :Finlandiy:ı
da 1830 sen ıine doğru başlam•'I 
'e miı lafilerıniıı fet:ınetı Te ilıda ı 
s:ı1 esinde kısa bir .ı:amanda mm af 
f k olmuştur. 1878 de kadınlnr b• 
ledl) e intlh:ıplorınd:ı rty kullan • 
mak hakkını elde etmişlerdir. 1884 
<le kunıJan F ınlandiya kadınları 
hlrliği ile 1892 de kııntlnn kadın 
hukukunu mıid r il irliiti fl'mlnıst 
fddfa13rın J" n mccJi ince lah k 
.kuk eltıı ılmc i R·•) e ini takip et • 
mektedir. 1899 dıt lmruJon :!\f:ırıhı. 
lar hirlili ev h '.11 nı i~l ih etme· 

l<oeumı lra7betmek!e mt')'Uı oJac 
11Dajae acır l'illl JlrODen kraliçe kL 
l'Uloe&J'& bulupnaıan ttln huauat bir 
reıı vvmıu. 

Krrı.llgeııin ini 1öıtterl11 seıecek 
lü.ıılerd• tuavvurl&nnda mınattalc 
OUDak IÇtııdl. ÇUnkll Pu Samu glt
tUrteıı ııonra aralanndakl evle:ımeoln 
l•Jrt m91ru oldugullu kr&!& Ulbat et. 

ol llt!Jotdü. ın&aıet Jca oca Mi 
Lır-r.aden pek hum n pek hararet. 
it 1* IÜÜde ayrıldl!ar. tma~.ıı koca. 
tına a.mıeebaden kalma bir elm&a y1l 
a:lk. koc:uı da ona bir bl!ea.lk verdt. 
-.. Bııııl•rtn birer &fk ,.mbolll ola_ 
l'alıı, mıanmaamı 'blrDlrlerlnden rlca 
lttllm'. insi ve pdak&t atzlerfyle 
lıaald&f tıl&r. 
Baduı mnra lmajeo 'babuınm sa 

9 •ı 1 h ı le utraşmRkf dır. 1906 da Fin kg. 
Şehre büyük bombalar 1 a yan şe rı dınJıın trkekJerJe O) "f s:ırlJar !ah. 

a•·ldr ""anıemlar ,.ıkarıldı daha boşa tınd:ı intih:ıp etmek •e ınlihap edll 

Munih ağır bir 
hucuma uğradı 

.U .. ~----- • "'-'aca;i. met baJrlrını JraUDm rdır ve av 
.._.., IS (AA.) - lk.a nuar • flllı ~I\ nf sene yapılan lnllh h ıra 19 Jc ,. 

lıttnnı teb!tıt: dm ıntihap edJlmiştlr. 1919 da an.ı 
KQnlh phrl dUn gece ağır bomba T orino ve Cenouadalıi laallun ) :ıııa) a eklenen bir madde erkek • 

1•çakiarmımn hllcumuna utramqhr. ~ 6lri kaldı !erle kadınların Jrnnnn naunnd1 
§Chre laavanm bulutlarla kaplı olma. tamamen muııni olduklannı he) an 
eu.a ratmen ·- "&pt& bombalar & • S*okllolm. n (A.A,,) - !ven.al" 

-~ • etm~tir. 
tılmıo ve ıuif 1&n1m1ann çıktJll Jö DqbJadet ıaz•teet. pmdlye kadar 

ı Fin istiklıfl hnrbi l'snasın<'la Fi!l rtunı11§Ulr. Bulutlarm U.rlnd• ve a. br.mlıardımaıı odllea talyaa ıelılı1e • ...... ,_ ...... ..... ı kadınları "ihlı:ıt •wn i ~rile ve or .;ık hıı.vada dllfman avcııartle çarpıı. ~ ....... ..-rlben ... r milyon talyan ta. 
111.ıar cereyan etm!§tır. ıı:n aa iki ıaflndan tahliye eclilmtı o!dufunu ve du }ardımrı servii!crilc fn:ıl oJq. 
dbfman uçatı dO,Urlllmllftllr Uçakla. hır- milyon kı,tJabl daha mubaorret'" rat teşriki me :ı i e'nu~lerdir. Ha-p 
nmızdan 12 at kayıptır. burrlanmakta oldulcJanm 1ı0dlrmek . ten sonra do milli müdafaaya elle-

iııl , ıı) nl znm:ındn !ivil muhafızlar
la da işbirllli v:ıpma.ktadır. FJa • 
Hus harbinin fıaşlangıcındanberi 
F n kRıtınl:ırı enerji ve ceıııweft .. . 
rılc r ı·Jli mıık:ı\emcli desteJdemi<ı. 

!er 'c bıi~ ük fedakarlıklarda b ı. 
Junmıı lardır. 

Ye lllrklm J• 
{Başlar/ı ~ neide) 

Lir adam tipiı.ın kan.kterini vere· 
TC"k f:ıntzzi ·e kzc:ın hislerini ifa
de ederek oynadı. Belki de piyes 
ve eıerm mevzuu bunu böyle icap 
ettıriyordu. J...akin daha yaratıcı 
olarak hare~c.>tlcrinde kuvvetli C'la
bilirdı. 

lJ ifer rollerde (Mehmet) tam 
bir ote-lci ve ida.r~ci tipini V'!' otel
de ~ı&tip (l{emal) de bi bir tip 
ve karakteri haizdi.. 

Asrlle en ba.ba piyesinden s n
ra komedi kJ!?l'.tn~a temsjl edilen 
bu eser de ra~bet ~ômtti§ ve tu
tulmu!ltur. E.•er ?>Mit bir vodvil 
olmakla bel'llbtr iııc.e nllıkı. ve ee
prilcm baz.ın mWınlilğalı olmuına 
rafın :ı olduk~ jyj tir ~kilde Hh 
neye konulmu tu. 8" piyeı •Yi o. 
1 rak terctime edi~ ve biae göre 
hi adapte edilen eserdir. Tt.irkl'e 
Jisanr bakın:ından da kuvvetlıdir. 
Bu itibarla ~ser ivi bir intıba b·
rakarak seyirci üzerinde n.usbc" 
bir t•sir hasıl ctm.c«te ve muvaf. 
fakiyt'tle tem•il edilmekte :lir. 

Saat KOfer 

Katil Anne 
Bir kadın bet aylık çocui 

nu kuyuya atb 

Dllıı Şehremininde seııç b,r le& 
beı ayıık çocuğunu kU)'UJ'& ata 
l:ldUrmll§tilr. 

!lelıl'emlnınde Kovacılar cadde 
ll~ aumaralı evde Rıza U. ı•nç k 
rıı-ı Behıye oturm .tadırlar. 

Rıza, bundan b r rnUddet eYVt'I 
c:ıtt .ıe btanbuıu terketmıı. ı 

. naını ya!nrz bırakmııtn-. Kadın 
ıra<!a bır yavru dUnyaya i•t :-miı 
m lurll'• konmurtoır. 
Et'h ;>e dün nat 15 aularında 

ylı' çocuğunu kucağına ata.rak 
ıı ;,z nıaııımayan blr baleti rulılye 
.e çocutunu tect bir l.k.~t• dot 

tllrmeye bafl&mlftır • 
B~hlye, Akaar•yla Şehrtmln1 ara 

rını.lakl arııalarda bulunan lluyu a • 
ıbr. birinin 6nUne celnıJt. klma 
p, rmed il.De htlkmetttfi bir eır a 
eocuğunu kuyudan içeri ataııtır. 

Bu hldleyt görenJer hemen ka 
r.ıa haber verml§!er, yettıen pol • 

kadıın yakalamlf(antır. B raa eon 
da nkR yerine bir ltfafye l"lfU sc. • 
mit çocuğıın ceıedlnı kuyudan çık 
m•ıtır. 

Devlet Şorasında 
yeni azalar 

Ankara: ~2, (\':ıı,;ıt wuheıDida 
deu) - Dedet Şura&mda •çık bu 
lwıan ikınci daire reisJıji ile ua
hkhıra seçim ) apılıuuı fçia • 
nkAJe~e namzedlilı unun 16riile 
.kım elerin ıdlannı r.ostenr malba. 
ta meclıs ruznamesıııe •hnmıf o. 
lup bustınkü mechs lGPl•tısı11id 
trönı~fllecelctfr. 

İkfncl daire relslı~ine ıoslerıl 
nnnzedler funlardır: 

"Devlet Şürası az sından H 
zım Tore.tun, Tev1.k lalat S 
Nüsrat Dofruer, Hiısnu Berker 
Cemal Aras ..• 

Acık ıdlıklara :{ÖsMrllen 
ıedler de şunlardır: 

Dahili)·e Vekaleti sicil •e mıH-• 
melüt müdürü AH Se) rı TIUtimen 
~f•li)e Yek:\leli tefti~ hc)tli re 
Hakin Ktmfl Beşe, ·arıa \ eWelf 
hukuk mllşaviri • 'amı:C Naımgl otln 
.MftnRknlAt VtılrAJcti !lu\':l;)c muta" • 
ri Zı)a, dedet şCira ı haı mılaviaJt. 
rinden nıilddetumwnl l\fuhıddıa 
Tekat devlet f(lraıı bat mua 
rfnden Mesrur Jp, Gaziantep vil • 
el Burhan Teker, Corum TtUsf Mu 
ıarrer ~kalın. 

De'1el Stkrası birinci daire ..-. 
Şefik \ ureklinin, yaş haddini dol 
dıırank teka6t edilmesinden dol.,. 
~ ı -eılan yere seçim:n hazırlan mı .. 
sı için hazırlanan m r.bata da m~tl' 

li 1 Jarın (bugün) 11örusftlecektfr • 
Gö lerılen namzedler snnl rdır: 

l&J'llld& tnstvaya çelWdl IalJz b.r ha. 
)ata daldı. Pu Samaa Romaya gidin 
ee tr&da kadm1ardUI •rbett~ b&h. 
114eıı mulıtellf mllıellerln ge. çıerly. 
le tanıttı. Herkea kendi mWlyetlnin 
'ft kendi metres ve kanlnruu me.ı. 
bit~rdu. Sevg.11 ve gQıcı k:ırııı l
._jena hatırmd&n çıkarmıyan Pa~ 
laınu dGDyada onun en fazL!etll ve 
-.ınaaıu oldutunu söyledi. 

tNGtl.TERE UZERl~"DE tccilr. rlnclcn geldi~i kadar y&rdım eımeg; 

Devlet şurası dafT"e re' lerlndett 
S Ahaddin Odabaşı olJu, adlarda 
Hazıın Töregün, Tal f Sılay N11~rAI 

DoAruer, Htisnft Ber".cer. Londra: 22, (A.A.) - Bu sabah Şimdiki halde lıualarm ~lr bir lstemiı;Jerdlr. Ye blhlece I.otta VAKIT'X.• 
düşman lngilterenin cenup do: 1 li11mı Cenova, KIJ&no, Safta•, Na. S\lırd tcşkllılfı do~.nuşfur. Bu teJ. 
kıyısı Ozerinde biraz faall~et gö<ı. poU ve Palermodan JCl'llelrtedtrler. kfJArn men•mp göııUıtn kadınlar cep ••••• .DOKTOK ••••• • 
termişlir. lnslliz ban kuvveUerln~ ı:t~ma, Llvurn , Barl, l"'loramıa Bo1on., he serisi işleri kendi üzerlerine ~, D ' KEMAL OZSAM 
men~up •• Ut"a~ırn bir düşmsn :ra. VenedUc, T zyeate, Katan• ve K•. ftlakfa ve d ha ?:ızln f'rke.ıtin ceJ)lı•~'" aima halkın menlaa· idrar yotlur llMfeJddan 
bomba açalını tahrip etmişlerdir.., •.t!Anm da tahllyeet fçtn hamlıklar de lcullanıJm ını nıilmlrnn kılm:ık. tini düşünür, lier SCl)'I• ml&ellUam • • * ~apılmaktadır. tadırlar. 193!) hirın"'ı J.:ônmtundan .. Tnnelbafı _ tstlkl&t C&ddt-ı N 

8a -.ıada l)'&flma &duıda btrt tn. 
._ Udml&nlUD Romen kadDılanD. 
t.La IJatOn meztyeUen malik bulun
"-tuou ulve ederek bir t.lclitte bu. 
1-du. l)'Oftm& lngfıtereye Sfdecek 
"- lma2'DlD •vıteıni k•unınata ça. 
lıtaoaktı. J:Cer ııu pı&nmda muftf • 
tak oım... 'bllyük para bJ'becleoelc 
~oluna Pu Bamaatn 'Nnll. 
il &P bllulllJıl kolıADdllA alalıQlne 
• da 1majentD ytızOtuJı'1 ı,.,troa,. 
~ktl. 

Londra- l2. (A.A.) _ Dornter , Torlnow Cerıovada lıalltm yalım~ enel Adetı~rl 7()000 i bul n Lott:ı. :; !;~O en Seçme vazr.lar 380 ObaD)'uı Apt. Buru pazarı 
117 tiplncS. bir Alman uçalt, bıı tırte biri kalm11trr. Jar !'i dec<! muh r p J..ı "rllf'rle <I • n~pr(l!Ul!f' - -· ll•tO Te?eton: 4128G -
ılin. tnstıterentn dolu kıyısı açı-:.- "1".,,.....--------------------------------------------------
lannd• dentıe düşürülmüştur. Ya
kın bir ıehre yapılan akın .. nu111 
dı en u altı kişi ~lmtış n bet tiııi 

lCanamTD 1&dakatmdfn emln bula. 
'taa Pa• S&mu bu babae ıtrm•lıten 
1ast oektnmemffU. tyq ma tnıııtere. 
~ lltU. xooannm dosta .ıa•!yle r. 
~delı pyet tyt kabili gördO. ı.a. 
le a, tam kur yapma,., &flunı ill.n 
.._.,. ba§Jayu: ca. w red cevabı da 
1:1aaea 1fe hile karqtı. RUfvttle kadı.. 
ıua adamlarım kandırdı. Bir andık 
~ lmajenjn odum& girmeğe mu. 
\'&Ua'lc oldu. Tataıc oıluı ıayet dıı. 
it n Ulu )dl. 

Gece lmajen yatak odaıımd& yata
t ~ u&&DIP U1UJUDC& 1yaflma •n. 
d=tna lıap&lmt uuıca açarak dıprı 

de alır ,.raıanmıftlr. Bıpa ım, -
mm uçalrlm blllOa lld defa tngll
t renin cenup dolu!IU üıer· de tt· 
çuflar yapmıılardır. BunlıT"dım bi. 
ri tngfllz l'f' u~aJrlın taraftnd1n 
fıbrtp edllıni~tr. tı;er'J.rde btr şe. 
hfrde Ud 'kadın &lmllş ve dört ki'' 
'oralanmı~tır. 

.~T.~l~N TF.nLtCf 
Berlin: :?2, (A.A) - Alman ns 

nıt tcbllA1nden: 
Du .ırecc fngiliı J;om.ba nçdh· 

M cenup ı\lm1111ya İİ7.crine 9ir t 1-

arnızda btılunmu,lardır Münib b•.i? 
ıırsfnde bir miktar infilak ve l a!l. 
Aın boınbaaı atılm1ıtır. Bir haslab:ı 
ne tahrip ollJftmuştar. Hlllc ırıtsın 

'Uı b~ ıp nrdır. C.el..n ilk roporlı 
ra 11öre. ıece ıvcıl nm11: ve uçRk 
!)avar bataryalarımız 10 dlişmaıı tl· 

(' #ını dltşürmOşlerdlr. ktı • .Ay&klarmın ucuna baııa b&ıla 
OG&yı dola§tl. Muayene etti. Gördük. 
lertnt )'&1Wldak1 ldlçtlk ıtettere birer Romanya btlfvelıil 
bt:er yazdl. Hatta kadınJD enae11indP. muavininin natiu 
b.ııunan bent b le defterine kaydetti. &ükl'ef ~ (l:P> - Roaıauya bAıvr:. 
•ıa atDa1 bfr meharetle Pu Sama. ~,, llıu&\ lnl Kl!ıall 4atoneaku JCuro. 

'11l 'VVdtl1 bDu il beyas. bll'Cr kol.. rı~~ ajanamm bir llltmae." llne vak. 
.,.,.. gösdll Sandll& ~d:l, ve erteet beyanatında mtlttetıkıer·n ittifak al
·~ Romaya harek t etmek Dzere 'ıı• etınden t>tıbaedereh Beaara byaya 
'tapura atladı. Pas 88 m&sJa kartıl~ ve Bükavtnaya ka.dar Mldıran, Tun• 
t ııoa: ıaauabrna h&ktm olmak ve Kara~ 

- t,te, ltarm bllez fi tı.na verdi. '!'!;• Umıuııarmı • ıeotrmek tstıreı 
Jl r recede oduında )'atmama aıllA. bolfeVUllJl1a adlOe ROlnaDJ'& dnle 

• •tU. Bundan ~ka odamn duva. I lA:l:>1 mncudlıetbıı delil, &)'Dl aamaa. 
t hda ipek ve g11mllften 1 !emelf bir da Rom&llJ&AID .... ftl'lıkJanal. dl 

da1tt ~ Klecpatramn Aııtu. ı:tn , mtılktıntı ve muu ıettftnı d 
" a mWW oldujıınu tanlr eden llu tetdıt ettlltnl l«J7lemlftl1~ 

-w -

larnıclan blrl9fne Terd.L 

Biraz aoms ıa.ecnuıaun l•ttllate çeklhıcıeltnl anla) aa 
Elf.\dl ile ..,_ arkad&fl•r mftHatle istiJwü •ini' b rııt. 

meeHel twJsettller. 

8ebnd, o aallala Taliclelılnba lıüeettJii 197Jert Slfadla 
•llhtmak için ODUD arku:ndao kottu. On bir keo.aıa te.. 

kc.-rek ~ 11111111• bir it ~n teala blJo yerele ıörtı,. 

mcllMedlltld..,.... 

:&Uadl, '-~ı •ra.l'lll ._ .. oaatannılaa bf. 

r'ı.lue ıöttr& 

..., ... blmea BeluM: 

- Bira& ............... ". "'rdiflıılz ftkfr~r; role 'tefeli· 
dlırı, dotruw ,.yanı takd'r•lılls. 

Dedi'>ten ..,. ona &elmandan plPn ...tctu1'u L 

1 ll. 

Ell•cll ollu alıp okada. Sonuna gellace kalakaba Ue &ii
l•rck: 

- r "" stbıel ! eledi. iller Belmaam 4eclltı slbl tbn aıt. 
ınn baıkmaaaclall oldu)a& 1 cljden manttak olduk deo 

.-ıır. ilen ele buau ot.*alteri tet11unlum. 

....... : 
- Nl\-1nP 
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IClmemua IKı eöalerl ftltlnce duraklacl&. 

IClfadl, bundu eeuret aldı: 

- Tanldarlann ot-.a Hora1&11bların Mp9J • flldr. 
d d'r. 

Dedll>tea aoııra IUDU iJlve etti: 

- Kanletfnldn aiıe ~aptığı hakııubh kJ'l'fl • .. 

anıın aclını hutbelerden, fcrmaulardaa pkanıua n arant7.

da anlatma oluacaya kadnı poata,ı "' ber törJü maJıabf-• 
fl' .}1 Jreslıılz. 

Elmemun, ba tektir! kabul etti, ve bemea l:ll&dh U.. 

din Yedr t•) la etti. Ayni samanda .harp n Mllb anlan.. 
da. ber tüı1ü devlet 111 rlal onua .aamma ......., •tmwial 
emretti. 

O sırada. uşaklarcfan blrl11I tçerı &irdl Kapıda uldm 
Bel'ıadın lıekled!lbıl tıöyledt. 

~unun üzerine Elmeman0 ICJtaclla cJönerC!k or~ 

- eu adam da kim' 

Elladl cevap Terdi: 

8-ld'Mldakl .. ra)'llllalJ' bekjml. 

JClmemua. ODU Jıatuladı: 

- PNI ~riY" seJ•ln .. decU • 

Bir&& ıonra Behzad lçerlıe ıtrdt. Seliaa 'TW'frf!k ayak. 

ta durdu. 

EJmemun, ona &iller Mw yöz ıöstelvek ot•rmuııu 

.O)lt°dl. 

...... ...... YerW IWI ı•- "··asa ...... 
- Baf;dadı Da8d bcn.ktrom f 
Belwıcl: 

- Ook fena bir \"Ui...Tette bıraktım Or... in edası 

a n 
u lı 

mu 
ır. 



-·-
----------,! 

7 ı il AKI • 
Gueted" çıkan blitUn ~az.ı ve 

rt imlerin hukuku ntabfuı:dur 

ABO.i'E TJ\Rtrnst 

Memlı-lict Memleket 
ki nele dı~mtl:ı 

Aylık HıO 300 Kr. 
a aylık 401) soo 
6 aylık 750 1400 
l yıllrk 1400 2700 
Tnrl!cdon Balkan Bir.iği i<: n ay 

da otuz kuru~ dUşi.ılUr. Posta ti: 
1 ~ r.e S"irm yen yerlere ayda yctnı!~ 
bqer kuru§ zamme:! Hr. 

.Abon,. lcnydmı blldjren mektup v. 

................. -............ ... 
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Kuruşlu~ clld 

kuruş 
tr..·l'tKA1\J romanmın, ilrinrı 

ı·ihli nin ne" rint' ha.51ı~·alı birlrnr: 
ı·ün oldu. Bınun hirinci <'İlılın. 
ılcıı malı lut l•ır ıuilHM hu .. u .. j • , 

retlt' lıa-;tırıldı. P.lrk:ı~ ~iine kn• 
ılar 2ofl kuru Ji~ atfa ":ı tı'ia c:ı 
kıırrfıtca ı,tır. 

f stanbııl Vil<111r.ti Emlnönii ]( ı 
1 flii' 1 

:a$ı Nüfus ~ltm11rl11§11ndnn: . i aAYi PLAail 
Sirkeci ıstasyon r.fka okak 2.1 -- __ !J.I 

?\o da oturım ve kaza.nızın Hocapa. rn32 Sene inde rılmış oldu~um. ı 
~a rnııhıılle!Iİ Dem!rkapı fc;l:ısyon nüfuc; <'Üıdanımı kaybettim, yenisi 
arkası 25. H. :?4 /7~ o:•cn de rterlnrl,. ni ıılacağıındıın e kisinin hnkmü 
Ermeni ol:ır:ık ka\"ıtlı Olkran kı 7ı 

\farfk:ı Kazanrı ol!lıı ve nnııo;ı 0\"l 
kim kııı 'Ernnohi hıı l:errt' ihtirl .. 
ederek Frıınolıi • S.aziyr. M:ıri oe 
~:ıdh·r ır~mh·r erlilriiklerl fo;tnnl•ı.l 

\qıfıiilii~iinden i .titıs;ıl I'~ lı>dil:ltd 
'!9. !l. !H2 tarih ,.e !l67 131 ,.c !lfi8 / 
:\2 !13\ ılı ,·csiknl:ırdan ıınlasılrlı~ııı 

rl:ın mNlr.nt krınıınun mrıılılci mnh· 
..ıı~ıına t,.,·fiknn illin olıınıır. 

(·i2001) 

Eminönü knz:ıı;ı nünıs mrmıır•ı 

M:ıhlr Frsin. 

~oktur. (4J!l!l0) 
Mu~ı:ıra oi;lu Siileyman 332 le· 

\'Cllullii. 

Tekirdn~ı ni.irll'5 memurlıı~ıındaıı 
almııı; oldıı~um nufıı5 dizdnnımı 
z{ıyj ettim, yenisini alocıığıındıııı 
c<;ki-;inin hiikmii yok:ur. (41!l!l1) 

Evlip Sııll ıın eski ·r.ni Keınikç" 
ı;ıkma1.1 sok::~ı , ·o: 6 Ahınct oıtı·ı 
Seyit Korip . 

Lelgra! Ucret.r.ı abone parasın n 
ııoııt veye ban ... a ile yollama Ucrc_ 
l "n! i ~are kcnd. ü1.erine Rıır 
Türkiye· n her posta merkezinde 

V KIT'a abone yazılır: 

Gazetenıir. okuyorulRn araı>ro 

nn ~·eni katılıp eh., tntikam'ın 
ı.:riıu•i cildini n:mak isti~·cl'.el.Ie 

r(' hir kolaylıl• ol"nnk iizore. S!A. 

ırt .. nıi1. iki giintlür lıaı;h~ yn. 
mıııJa hirer kurmn nc~rctmekte. 

'•lir. Rıı kuponlar yedi ıtün tıe~re 
•l ihr,.ktir. 

lslnnbul llr!:rıci lcru Mrnı11rlız-
1 öundrrn: 

F.minönii Kaymıık:ımlı~ından at 

ctığım :ı~l erlik maıış cfürl:ımmı ı·ı 
;) j eltim. Ycni-;ini ıılacıığımdan t' 

ki~lnin hfiknıü :-·oktur. C.C 1992) 

Adreo; değ ştjrme ücreti 25 Kr§ 
ır .. .A • t CRETI.ımt 

T'ıctıret uanle.rının ııant!m • satır 
.tondan itibaren ıın.n snyfaıarınd • 
40. ç ayfalarda 50 kuruş. dördtinc ı 
ı>yfı:da 1; ilt'ncl ve UçüncUde 2; bi 

rlııcl le 4; başlık vanı ktsmcce ::; 
liradır. 

BtlyUk; t-ok devamlı klişeli, renk!ı 
lJAn \ crenlt e ayrı ayn ind rmclc· 
yapılır. Resmi jlı'lnların sant.m sa. 
tırı 7:i kuruştur. 

Tlcnı1 mahl3 ette olnuy:ıın 

Ktırllk 11ftnlnt 

B r defa 50, iki defaııı 75; br., 
defuı 100 kı.ıru tur. 3 aylık illin ve. 
~n1erln bir dr!ur bcdavadrr. Dört 
r.atırı geçen llfuıle.rm faı.la satırları 

:ııo kuruştan hesap ed lir. Ve 10 de 
ınsı: 150 kuruştur. 

:Mektup fçlndc gönderUen parala. 
""1 kaybolmasından ida.rr meı•ullyct 
:kabu! <ıtmez. .. -.. _._ _______ _ 

l:SlANHllt Wtl(~\M!'l~ ! 

1 • 7 nu" arah Jmponları (ıhl) 

.-ıırı• il\, Ankara Cadd~inde \'ıı 
'it füitiirhnncc:ine ~etireC'ek o. 
hnlar. f.ıti ;ıını'ın hu hir!rıci l"İl 
·l irıi kitahın fiv:ıtıncfan 11 fi im. 
·aş nol;c:f\ıı:vle ,·nn• '10 1-urııc;:

tf'Mİn eıfiıf!hiJPrelderdir. 

Knpoııl.trı tr.ı•lnnı:ıktR ,.e biter 
hitmc1 c:lır"atlP nıiir:ıC'natta ihma' 
.. ;; .. ~cm11•\inlz. 

'l'r>nr.ilfitla •atılan kftıı.p mil\. 
tı.n E."<'a'< 2i'itl o!rlni;u ıı::n, hır 
,·el.iin dııln r ılnlm:'17 ten1ilii tJ· 

••c:ıı "on \'eril~<'ektir 
lntiJ.;;ım ronuınının birinci c·il• 

11; ~ı.t.!'l forma, :ani !'5'2 "ayfalı" 
' ,,,.., hir ı;;t.,ptrr 
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Kuru lak klta bı 
9 O Kuruşa almak 
fırsatmı kaçırmayımz 

·-----------------------%2-IZ-0 &2 Flyat.Jarı l -------------· 
füls-:uo: 1 

lstanbul S 11cıi icra Alcmurloı. Londr& l Sterlin 5.22 , 
Nevyork 100 Do!ar 130.50 dundan: 
Cenevre 100 !avlı:re Fr. 30.3255 

:Madrld lOO Pouta 12.89 
941/2740 

St.okholm 100 lsveç Kr. 31.1325 Bir alacağın teıntnl it.in bıciı 
~lAAı \ 11. ı \U \ U.A ı edilip pırnya çc,·rllmcsfne kırar 

lkramlyeli % 6 93S l9 -- 1 \•erilen Radiyo, Sou~ hava depo "~ 
İkram.iyeli C:O 5 938 Ergani ıt.- ~alre Reyoğlundn Tepeba~ı mt'r.ar. 
<:(, 7 93t Sıvas. Erzurum 2.7 19.- Jık wkak 5 • 'o: hı m:ıhnllin füıl k:ı· 
?'. 7 941 Demlryo1u I. ID - : lındn ıı. 1. !H:~ larihinr. mii ndif 
'3 7 Blrinct tertip M ın mu. Cuma gi1nii s:ıal on ·ıl1ıda :ı~·ık art. 
dafea istikrazı 19.- j 
CO 6 ikramjyell birinci tertip / 

,Milli mUda!aa 19. • 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri rtem 

t .2ni çıktı 
Satı§ yeri: Vakıt Kitabevı 

-m-

hnno ,r;uı-elill' sntıl:ıraktır. 

tşbu gi'in muhammen kiymctinin 
dörtte iiçünii bıılmuı1ığı takrlirdP 
12. 1. 943 Sah pünii nyni saatle i. 
knici ıırtlırmıı ımrelite salılaca#ı I· 
ldn olunur. U199i) 

ŞEHiR TiYATROSU 
ORA"&I KI~Ml 

Saat %0.SO da 
Kt'Y()K UITtl~.\J. ~ili*'~ 11

1111\11 YaZ3n: 
tWınala Rolland 

'J'il r 1<!:'891: M KlPJ!!R 
KOMEDi KISl\O 

YE KtJRIUJM O • 

Yllzan: Robert Neoaer 
Ttlrkçesl: Cemil Cahlt Cem 

Her peroembe gUnll ııaat 18.20 dı 
Tarlht Mat~ 

im imamı'. Aile efrailını:r.ı aonu'lıa.n~ onlar ııhh:ıt Te lfT. 

~ttdjr. J."ekot. 

- l"ıı.knt ne! 

- t)trdımhrrl krnıll mPnafller! için çalı,ıtn ,.P. blııtioın 

J7.atı daliulrnklnnn ve feAnt~ılann iş btt5rna g~tfkten 

Mllra aile efmdmıı:a ve ~at;dad halkma nastl muamele cdP. 

ttıı'k-rtnı bilmiyorum. Brnoo• onlan bunıya gctinenlt ı;ok 

t,ı olur. 

- Hnklmn ya hckjm. Onlıın burıı.ya ı-etlrte<:cğiın in. 

~. 

Beh'l~d. bllhn11ın Jeymaneniıı buraya gelm" ı için, Rl

mennına aile efradını Hornuna getirtmesini tav iye et. 

n,t:i. 
O, seıı;-lll!!lnln ha3ın:ı gelenlerden habc>rı yoktıı. <, inkU 

J•nan, ı;önd,.rdiğl mektupta bundan bııh!letmeını,tı. 

.F.1mr.mun trkrnr ısordn: 

t1'nmıtt Hııhjhe (7.e_rll('h) nıuıılmr! 

- İ~idlr f'..fendlmlz. l"alnıT. ılzi ı;.ok ödf"mt,. 

Rrnnı çok ııeven Elmemun bıınu iışltlr.Cf', gfilitm~di. 

Onu '~ dığtor aOe efrndrnı nrtık Httğdaddan burKya getirt. 

~t:"' karar 'ermiş gibi glirfinüyordu. 

1 ıınınJıı daran Elfadla döndil: 

- Rııı:-Hnün talih ~ ıJdızma bak, ajlc tfmdımu:ı g.-.ttr. 

rk için ad.ım ırtlndemoel"!m. 1\lUTatık bir r.aman mıdrr!. 

F.lfııdl. d11rhat Cf\btnden altından ~-apılmı ufak bfr 

111tı•rln I' ('ılrnrch, 81\rayrn açı le penr.r.reTP.J'!nı!mt bfr!Btnc!t'tl 

942/2770 

Rir Alacaktan dol:ı,, mahcur o. 
lup sattlme5ına kıırar 'eril mi$ ıl
lan hir ıır!et 7.!ı tı:u-,tir kııvve!inıir 

motör ve \•akıım kaYıını ,.e kıırışlır 

m:ı knınnı VI" !!aİrP vıııt <:"ıkRmı'.I m'l I 
kine 'l"e fefprriiotının 2!1. 12 !l12 tı 
rihinP. mü~:ınif C:11m11 ı;ıiinii sıı:ıt 1n 
fl:ın 12 \'e> knrlnr hirlnrl ıırltırmac;: 
Ye<likıılr Kn1lı ('cc;mı:"d" OC'mirhnn" 
rıırf\Jı>~inde !l2 nıım-ırrılı fnhrik:ırl;ı 

":ıtılıi::ı rıknnlnC'nktır. TiirinC'f nr!. 
tırm3d:ı tnhmin NH!rn kh·mrti'1 
\'"Ü1de 7'J şini lmlmnrlı~ı tııkilirrl"' 

ikinc-i arttırması 28. 12. 942 t:ıri -
hinP t,.c::ırlilf rr'len t'l:ı:ı::ırlrc:i ~iin'i 

ııvni mahal ve ~nıııte ~tı~ı i.-ra ,. 
dllerr~inden tnlinlrrin mnhnllin • 
dP h:ı7'1r hııhınıırıık rnrmurıı miir:ı 

rıı:ıl elmderi ili>n olıınıır. <O!l!l!l) 

ll'lK 1 rlH 

HAFIZ CEMAL 
·'LOKMAN HEKiM., 

ı tA Rn.JVE MUTEHASSUD 

Sullan:ıhmet: h!ı!lkpnı:ıı c-adrl"' 
si '.!.7 numarada Ilı~ riye Tünl!r. 

1(. * ~-
Emnl~ et Snn'lı~ındıı 7-,~5 nnm'\ 

ralı hc~nlıa \tıtırdı~ım ııııro için 
kııllanclıı-tını ı~i\lırii ~nyi eltim· \" 
ni'iinl 1':ızriırrıcai\ımılnn c-:kl miılı · 
riiıniiıı hiikınii nlm:ıılığını U:ın efl ı. 
rlm. ( ıı !l!l:l) 

r.:ıı:ıı:ı n:ııık:ılıır l''\rlrlr~inrlc h:ın 
ka sokak 4 nurnır.ırl:ı Ali Tıın('hıl:i. 

ljl. " ~ 
Emniyet Snnrlıi!ındıı lrnll:ınrlı· 

i!ım tatbik mııhriiınii 7.1\)'İ ettim .. 
Yenic;inl ıılacnlhmd:ın C!>kisinin. 
hiikmü yoktur. (i 1995) 

Unkapanı Fener <"nôrleı;i Hisar. 
h sokak 77 mımıırıı Hayriye l\ırJl . 

4 • ~ 

Kadıköy Yn~ıfl:ır 'Mürlürlüifün -
ı1en alrh!tım rlul m1aş1ma ait tat· 
hik milhnimii 15,·i f'llim. Y<'nlıı!nl 
hAketllrere~imrlrn ~~ki~inin hfıkm:i 
yoktur. OHl!lll) 

Taran 

SAHIBt· 4SIM US 
Bosıldığı ver VAICll MATBAASI 

Umumi Nesrlyctt tdore eden 
lteliJr Mımeı c;~_,.,.on 

Afyon vilayetinden: 
Afyon mcnı}eket haatahanoslnln 12.2:;1 Ura keşif beıleltt elektı-ik tt

slsr.tı kapalı za:-! usuıu ile eksiltmeye konulınuHur. 
1 - lha:e G.1 .9~3 tarihine mtisadif c;;arıamba günU saat 15 de VUA. 

yet hükumet bjııuıında Datmt Encümende yapılacaktır, 
2 - :Muva.akat teminat. 918 Ura ~2 kuruıtur. 
3 - Ke~.fııamc, pl.tn, umumt huıwıt §&rtname mukave!e proju!, ek 

s!ltme şartnamesi Nafi& MUdilrlüğündo görülür veya alınabilir 

4 - tatekii olanlar bu tşe girmek llzere alacaktan ehliyet vesikalar• 
fçtı:ı. iha~e gı.inCndcn en az Uç gün evvele kadar villyete iatıdıı Ue mUracut 
edecck}erdlr. 

a - Eksil .meye l§t,l.rak iı:ln a)man ehliyet veslkaaı n muvakkat te 
mt11atı hlvt teklif zarflarını yukıı.nda. ;:vaztlı ihale ııaatlnden b!r saat ~". 
veline kadar encUmen Re!ellğine verme~erj veya posta Ue gönderme!e·. 
lln olunur. (2412) 

lstanbul Deniz Ko!rutanhğından : 
Deniz vasıtalarında münhal olan kaptanlığa yapılıi.n rncsJ., ıu nı 1 rı:ı, 

da m1Jvaff&k .ıanlar • 7:5 • lira Ueretle alınacaktır. lstekl ıerin a§ağıda.kı 

vesaik ile bırJi.;te xomutanlrğlmıza müracaatları. 
l - n::eit<,e. 
2 - N\ifuN cUtda.nı ve askerlik ve.!Jkaıan örııe#f, 
3 - Ba§!<r yerlerdt?ki blzmet)erlne aıt veaalk suretleri, 

4 - Llmı:.n kaptanlığı şabadetnıımeslnin tasdikli sureti 
5 - lkı e.üct vesika fotografı. f246:5l 

R'llrunnrrP.~fd'fn Ofol1an -:?sıt-

bnva)"a b.tkhktan aonr~ ona bir gö:: &ttı: 

- t:tendlmfz! dedi. Bn&"Ün &'lt,ınl'kte bir mahror yok. 

tur. Fakııt yarm rıt11e daha l~ldjr. 

Bunan üıerlne ElınP.mun u.dlk Ul}&klumdan Nı-vfel11 

(ıı~ırtaraJ<, Batdadn. &'lıllp aUeı;lnl retlrme&iDJ emretti. 

onra Elfadla. di>nerek ııordo: 

~len heyete ne dlyellm~ 

Siz. blllrltnjr; efendimiz_ Maman bı>nlm fikrimi 110. 

ruyorsanız bence Bnğdadn. gitmeniı; doğru değildir. Borada 

daha. enuıl~·f'ttı•slnlz., mamalı bu hosu•ta kard~tntu r1h 

tMrı:ey y.ıımayınn:, onu oyabmağa •.'alı ınn. ve bııttll geşct 

ıanıımf hlr m~ktupll\ U\ap verlnb:. Çünkü sj'.\aı:.et bunu 

tcal>edrr. 

l!:lrnen.ıun, Elf.Wlın hıJ fikrini tok beft•ndi. l\ardeıl El· 

l!Dlrne en mektubu ;ıar.dı: 

••HUk1lmdar e!end"mi~n mektubunu aldım. Ben onun 

mrmurlarrndan başka blrıey değlllm. Merlıum Reşldln em. 

rlyl,. bulunduğum §ehirde oturuyorum Her halde burada 

buıurunam gerek millet,!n mesallhlne ve gerek hUkOmdar 

ef"ndlmlz!n menafilne uygundur. Her ne kadar ben de siz. 

!er1 c;:ok gt'reccğtm geldjyf!e de, hllkQmd=ır efend mlzden bu. 

"ct'!u kalmam hususnndn müsaade tnıvurma.sm! cok r ica 
ed<-':;m.., 

F.Jmcırnırt, ba m~kt.nbunıı bttlrdjktcn Mnrıt Pl:Tı>mlnln 
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Muunn.men c.cılcılorııe mıktıı.ı ve ~a.ı tlıı.rı aşa.,rıda "azıt. (~I gurup 
ma!zeme her gJrup ayn ayrı thalo edilmek Uzcre (~. İkınclk.1nun. 19ıU!) 

Salt güDU h.zıııarmda yazılı saatla.rda Haydarpaşada Gar tılnet dahilindeki 
komisyon tarlLımdan açti< eksiltme uaullle satın alınacaktır. 

Bu j'e gl•ttıl"k isteytr.lerln her gurupun lılzastndl\ yazılı mt•vakkat t•~ 
rainat ve ııa:tı. ıun tayin ett ğl vcsaikle blrljkte eksiltme günü ~tine ka
dar kom ·•yona müracaatları Uızımdır. 

Bu ı~e ıı!t şartnameler komisyondan parasız olarak dağ?Wmaktadır, 
1 - B.r adet tem1r jeneratör g'l!rubu, benzln motörlU motllr ta. 

ka.tt ta.l:mlnen 6 beygir, dlnnmo takall talımtoen 2.3 kilovat. muhammen 
bedeli (1975) bjr. dokuz yüz yetmlşbeş lira muvakkat teminatı (148) yUı 
krrk sek.z lira 'J3 ı on Uç kuruş olup ııç1k ekslltmesı saat (14,lO) on dör" 
o:~ızda yapılac:ıktır. 

2 ·- ü;; adet tenv!, jeneratör gurubtl, benzin mot6rın. motOr takati 
tahrunen OJı bt.yglr, cllnı.ı.mo takati 850 • 400 kilovat, muhammen bedeU 
(1900) bin ~<>iıuz yılı: lira, muvakkat teminatı ( 142) yüz kırk iki lira (60) 
elli kuruı olup açık eksiıtmesl saat (15) onbe§te yapılacaktır. (2488) 

inşaat ilô.nı 
lzmit Deniz Satma.ima Komisyonundan: 

ı - Muhammen keft..f bedeli 59646 ıtra 11 kuruştan ıllaret oı•Jp l:O'. 
terllecek bir m:ıltaide yaptırılacak olan blr tınn binaamın pararUkla ek. 
eilcrr.e.ııi 24 birınciktı.nun 'l9l2 perııembe gUnO saat 16 da umıtte terııaııe 

kapıamd&ki k!lmısyon binasında yapılacaktır. · 
2 - M,uvakltat teminatı oi232 Ura. SO kuruetur. l3u ~e &r.it fennt ve hn. 

sust ~artnameler, kf'.§lt, proje vesa~r Ugııı evrak, mabaUI emniyet mtldUr
IUkler;nden çık&!'ll8D hllraühaJ ve Na!la mUdürlüklerlndeıı alınan ehliyet 
veııikalarmı hamh letekUler berg{ln komisyonda görebilirler. 

~ - Pazarlığa ıştlmk edecek tailpler•r. yukarda. yazılı tem:nat ve ye. 
i'\lkin-•lı> hlrll'·"· "'"'li <:: ın ve snııt tc ' r• •vo:ıa mfir'.l\caatları. C2?.5.'\) 
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BIRıKTiQfN 
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SENEDE 28 ,000 LiRA iKRAMiYE 
lıraat Banka rol'a kumbaralı ve tbba.~rz. ta!l3rrut tresab•armda en 

a 00 lıraııı• bıılunanlııra bir ııene IClnd~ &6&i'Tdakt pllhıa (Öre lkramlye 

\'erllecektlr 

4 A.ded 
4 
4 

40 
100 

., 

1,000 Liralık 
500 
250 
100 

50 
40 

•• .. 
,, 120 

160 ,, 20 ., 

4,000 Lira 
2,000 •• 
1.000 " 
4,000 ., 
5,000 .. 
4,800 ., 
3,200 ., 

K.ur'aJara aenede f defa, 11 l!ılart, 11 Bazlran. lJ &y1t:I •e 
ll Blrincl!<bun tarlhferinde cekllecektb'. 

DlKKA'Iı Buublannrzdald pM'dlar bir ıııene ıçtl\de ~ llradan 

a.pjtt dllşmlyrelertn ıtrrrunlyclerl % ıo f:n:.laJaşt.ınlac-nktll' 1 


