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mesine karar verecek 
çahşmak istemiyen ltalyanları Almanların 

kurşuna dizmesi ayaklanmaya sebep olmuş 
Tahkimatta 

Italyadaki 
heyecan 

Veni meclis şubatın 
\ onbeşinde 

toplanacak 
Seçim faaliyeti birbuçuk ay 

kadar sürecek 

NapollJ• blJlk ı 
bir allıa 1apıldı 

Bir zırhhya ve iki kruvazöre bomba 
isabet ettiği bildiriliyor 

loagalılallta bir 
maden lac &11: 

Ça. lllı 
ocağında 

Grizu parlaması yüzündeıa 

1
"'1J!Qn lıülrümeti T unruu mulıalaza elmeı. için bütü~ 
~alaa kuvvetlerini burada aarletmelı mecburiyetirr 
edır ve fayet herfeye rağmen buraını elinJe tuta

'ttcazaa ltalvanların müclalaa kabiliyetinin ele artılı aona 
amit olduğu anlQfılacalıtır 

Ankara, 5 (Vakit muhabirin. 
d~n) - Meclis bu ayın ikinci ya
rısında kış tatiline ba'Jlark~ inti· 
habın yenilenmesine kurar vere 
cektir. Mebus seçimi bir bı·çı.:k ay 
karlar sUrec~k. yeni Mecliıl l!'i şu. 
batta toplanacaktır. T~kiliı.tı esa
siye encümeni taJ'afından b:ı hu
ıuslamı tadiline cair hımrJanan 

Kabl re, 5 ( A.A) - Slcllyada blr 
ayaklanma olduğu ve bu taya.na u. 
kerlerle halkın iştirak etfitl b,ldl. 
rı.ımektedir. tayana aebeb kıyı t&b.. 
kimatmda ça}lfmak latemeyeıı 1taL 
ya.nlan Almanlarm kuTfUna dizme-

ç.n çok mWılm olan bu iki Qu11 be. 
de! iLtih&Z etmeleri muhtemeldir. İA 
g.Uz ve Amerik&n bomb&rdıma uçatr 
lan, İtalyan tuoaunu kat•t blr çar • 
p1fma iÇin açıta çıkmat& icbar ede
cekl.rdir. 

50 kişi 
GldD 

7 yarah var 
1 marbata matbaaya vtribniştır. aıdır. 

Yazan : AsUH Us 
-.._~ sunanluda İngiltere ve 
~ kaynaklan sık sık ftal· 

Meclisin han~ g(ln intihabın 
~·enilenınesine karar vereceği kati 
olarak malOm defildi'r. Elde mev
cut çıkmam zaruri gör ille n bazı 
mU'him kı!.nun projelerinin mtlzıı. 
itere edilmesini t~in l:ııxr:n·n,l ı\O 
bayramdan !l<>nra Meclisin bir 

Londra, 5 (A.A) - Trjyee~de& 

gelmekte o!an yolcuları ttalyaya m11 
temadlyen Alman kıtaıannın gel • 
mekle olduğunu söylemektedirler. 
ltal,ran donanmaaı iki bee batl&ndı 

lTALYAN DONA."lo'MASI NEDEN 

LiMANDAN ÇIKAMIYOR? 

Londra: 5, (A.A.) - Britanova 
nın denil muhabiri yazıyor: 

Zonguldak : &, (Vakıt muhabirin· 
den) - Camlı mAden ocatında fe
et bir mAden kazası olmUf, muı .. 
sef insanca kayıplar kaydedlmıit • 
tir. 

- lit heyecanb haberler veri
~ 1.1&..: Genova, Milho Torino 
~ 8'l..rllk İtalyan tehirl~rinden 
iL.~ dojnı büyük halk ktlt!ele. 

lllabaceret.e baıladıldarım, 
l'qlst parti9inin de bu mu

yarclmı ettiiini bildiri· 
; IOnra müttefik bava kav-
tarafmdıan yapdan bom. 

ıu..Ie getinllt: 
baklonda korkunç rak

b1cledqorda. tık hlatt& 
IDelDleJratler efkln umami
biru mBbeliiab fibi t:ö
ha ballerlerln ve rakkamla. •di lıir ı-•'lrat oldnpna 

.ametla heJinniltir. 
~llnlln lla defa F.ışiko ve 
~ift'oilllar ~ 

toplant»mcla 96ylediti 
.. alimetler dlmJninden· 

~ bapekı1l bu nutkunda 
~ taurularmm ltaJrada yap. 

"-ibata ve İtalyan ordn!u. 
'h~ir sayiata dair muay
~lar r;österdi. Fakat a

-. ... ~le ltalyanm kftyıplan. 
~ temas etnıf'Cli. Büyük bir 

• • imparatorlula kunnftk 
L...--.. harbe girmİf ltalya bat
~ birer ülke <'lan Ba~iı1-

lle Eıi'tre, Somali ve l.ibynyı 
'4-re brralltıktan 1C1nra tim· 
Trabtuıanu da elinden ka. 
ttz.edir. ttalyan tehirle

•lradıir tahribat ise ba u
'?k feci bir manzara ver-

~-· D'. 

~ İtalyamn milJetler a.;;-l. 
haiz oldnğu kıymet ve hu· 

~•ki bir medeniy"tin nri
itlbari'le büyük tehirle. 

i tarihi ee.rlerdir; bu eser· 
hava bombardırnanlan ile 
Ohna11 Musolininin bUyük 

İll'lpantorluia hillyaın ut-
bötlin clenis afl" müsteın. 
i kaybettikten batka dol. 

dofruya ana vatanda im· 
"• b.,.. sene d Unyanm dört 
"den ltnlY11ya !teyyah kafile. 

~'beden Turizm hadneleriai 
"-tm.lıı d~k olacaktır; 

1l&l'pfıen sonra bn eser
~ glnnele gelenler bulu-
~ ~t bu ziyal't'tler o taıi· 
i.r,~ harebelerini ıtadece 

& &inntlt olmak için yapıta-
• 

'- tt&Jyan mi'Ueti ıimcli ,;a. 
1ıı....!'rlil 2ayiatı ;nc.-eden in· 
;--.. edecek halde delildir, 

• blytlk llallı Jralabalıitı 
... ••Yatlarını knrtarmnk der· 
~'1ttlr. Onun ~in MDIO• 

-..;q• da deha dyade banla
' 17e ra~or: 

111 ~erin hava tAal'l'!IL 
""ttaıya,.. verdJ1deri sarar 
tt IOaJ'a devam etmiye4"ek· 

"'ktl A.manyadan açaksa. 
felecetrti... Bu göne kadıtr 

-~lren tahribatı da harbin 
... 'bektemeks:ı.in tamir edıle. 

Şoraz, M1·• fllininin ba •h. 
~ t~h)lkdi kal'fl51!?d:t bP• 

olan ltatvanlan tPoc~irt e· 
'11 .,.,. Hi, şÖphe yolı ki Al-
" t.,. ~ele«ıc.?k olan tl\'ft'<-ıft. 
1, talvnvııı v!tnılan ha,·:- ta· 
tının tanmmile önüne ge-

çebilecek olsayclı böytlk tehirlerin 
bo§altılmaama elbette lüzum gö
rülmezdi. Bununla heraber müt. 
tetik hava kuvvetleri benll7 ıima· 
li Afrikadan ltalyayı t.a gun i11te
diklerl ıekilde bombard1111an eıle
bilecek vaziyet.e gelmit deliller. 
dir. Almanlar ve lt.:.lyanlar Lib 
yadan çekHmiı olmakla beraber 
'1arp Trablıısu baJA c llerindedir; 
dipr taraftan İtalya özerine ya. 
prlaeak hava taamızlan M-in en 
müsait bir &; tetkil etlen Tunll'UI 
mihver kavvdlerl blJDın bir da. 
rumda bnlaıunMtadır. ı~nerin:lf' 
böyle emniy.ı ll"mtakalarr durup 
dururken İtalyan ~hirleri haH 
taarrmlanna trarp mUdafall edile • 
mene yamı Tanuı ve garp frab· 
hmı da mueı~, c .. 
.... .. ıiııillııtif". ........ ,ı. 
ftkı"b.tt ne olar f 

hafta kadar daha toplantılanna Lundra, 15 (A.A) - Kllttetıklerin 
devam edeceği sanrlD">aktadır. ,ıl'l'nll Afrikayı tamamiyle lffal et. 

Yeni :M~Jk sec;imini mllteakif' tıklen sonra ttalyaya yapmalan muh 
dört ~nede bir toplanmnktn olan temel hücumlar dolayıalyle haıyan 
Cilmhuıiyet Halk Pan:ai un:•ımf , fllNu, hareket u.ıert Napoll ve Ta. 
kongreııi Ankarada toplar;tıya da- ı' ranto olmak üzere udye aynlmlftlr, 
vet olunacak, bu tnplantııla me:r.· , Bu ayud etmenin ıebebl, mUtteflkla 
lf''ketfn hn aa.bada Jralkır.mas·nı 1 r!Jı bir htıcumda bulunmal&l'l korku
ilırilendiren bir ~k meaeleler mtl- audur. ttatya,a karfı yapllacak mtıa. 
z:akere edileeelltir. talı.be: htıcumlann. !taJyan filom l-

Çörçilin nutku 
f1tf 

ACMAK iSTiYORLAR 
Göril.ltlyor kl Tan•un mihver 

kuvvetleri :,gallnde bnlunnıa•ı t. 
talya ~in Y•lnn Olıparator11!k mo. 
selftl delil, daha ziyade kıt'a il· 
zerinde keneli ftl'bğının ve eaıai-
yetinin mUdafSMI JDefoeleıidir. O. "'-
nan ~in lta•ran hlikiımeti Tona~u \ 
muhafaza etmek idn biltiln mUda. Atlas Okyanuıundan Akdenizin merkezine kadar 1400 
taa lmvvetlffini borMJa sarfet· kilometrelik bir mesafe kate'tik. Daha öniimüzde 
mek mecbal'l'yelind~dir ve taret 32 kilometrelik bir mesafe var. Bu mesafe alınıncaya 

İtalyan filosunun Jimana ballı 
kalmasının sebeplerinden biri, kea 
disini himaye edec4!k destroyerler· 
den mahrum bulunmasıdır. 

( Uerxımı ~o. t sa. • de) 

Kaza. IJ'izu parlamasından ileri 
l{elmiştir. Tahlisiye eklpi derhal la 
aliyete g~erek ı,çileri ikurtarmala 
çalı§11lışbr. 50 den fazla öi.ü t.
bit edilmiştir. 7 yaralı vardır. 

her leYe nıtnıen burasını elinrle d d · d"k"I" kad ok ü• h v• ii&..nan enıze O U unceye ar Ç çe D mu are- Tunu•takl A.merlluwt kuvvetleri lnımandaıu -neral KJark (eolda~ 
totıunazsa ttalya11ın ll\üdafaa ka- -s- J akt ·- .,. 
biUyetinin artıtr &Ona ermi~ oldu. ileler o ac ır tlmaU .Afrlkadakl Amerikan • ln1W11 donan....., kumandam KcıDDl1'o 
fa nıılqıl~tır. \.._ gam ve Tunuıt&kl blrloot lnctQıı o.._. kumandanı ıeneral AndeıHIL, 
--~---------- CBa "'9lm Ceaylrde allDIDlf. raclyo.loto De Lon4radan NeVJ'Orka, ol'IM1aa 

Macaristanla Henüz diişman çok kuvvetlidir, savaş da :·ne radyo~oıo Ue me7etlmlse ~nderDmlıttr.) • 

ticaret anlaşması şiddetli safhasına yaklaşmaktadır Şımalı Af rıka ceplıelerınde 
Tun usta 
Taburba Almanlar 

Müzakere için Budapefteye 
bir heye\imiz ıi::l1yor 

Ankara, 5 (Vakit mnhabiriıı 
deın) - Macariatanla yıpılacak 
ticaret anlaşması ic;in tems.tılarda 
bulunan heyet ç~amba güntl 
hareket edeceık, lstanbddan tay
yare ile yollanna devam erlecek.. 
tir. Heyete Burhan Zı'hni riyaset 
etnıektedir • 

Bradford: 5, (A.A.) - İngiltere 
nin ,ımal doğusundaki harp fahri 
kalarını ziyaret ettikten sonra Brad 
ford ,ehrl belediye drılreslnln pe· 
ronundan büyük bir halk kütlesine 
hitap eden M. Çörçll, şöyle demi' · 
tir: 

"- Savaş, en ,tddetlf safhasın:ı 
yaklaşmaktadır. BOtfin km·velleri • 
mlzl bir araya getirmemiz JAzım • 

Doğu cephesinde durum 

S•oleaıll Sovret 
telldldlade ı 

Sovyet taarruzu Almanlara 
12 tümene malolmuş 

Londra 5 (A.A.) - Stokbolmdaki 1 hareket yapmak için huırlanmıf o. 
Röyter muhabirinin lş'aratına 16re lan bUttın Alm&n lhUyat Jmnetlerl. 
Ruslar mel"kez cephesinre hedefierı daha fimdldeıı bıtkfn bir hale ıeJ • 
ni aşarak şimdi Smolensk mllstah. ıulftır. Timoçenko, PY•t btlytık blr 
kem mevkllnl tehdit etmekte bulu. incelik)• hareket ederek G g1ln lçln.. 

nuyorl&r, de Alman mtıdatauım :aorıamqtır. 
Alman lbtJyatları bitkini Bllytlk bir mubarelle 

Koskova, 5 (A.A) - Almanlar, Koakcna, G (A.A) - R.6yter ajan 
ıruvveUerinln büyük bir ıuımını Rl- ıının husull muhabirinden: 
jev çevresine göndermek llzere geri Doa nehrinin doğu kıyımıda kU'9 • 
<>•kmektedlrler. vetıe tahkim edilmlf blr ku&be. et· 
Ruaıann yapmlf oldukıan bUyUk rafında büyük bir mubarabe cereyac 

taarruz, Almanlara 17 gUn içinde 12 etmektedir. Kaaabanın ıtm&l bat" 
fırkaya malolmuıtur; ilkbaharda bU (Devamı Sa. 4 sa. J de) 

dır. Ve tesadüf eseri olarak bel.. · 
lemediğimiı halde iyi haberler ala 
cak olursak bundan memnun olma· 
lıyız. Fakat böyle ,eylere güvenme
memiz lAzımdır. Kendi kunctli kol 
larımıza , calışmamıza ve bu harp 
esnasında maruz kaldı~ımız iç ve 
dı' buhranlarında hic bir zamar. 
bizden eksik olmamış olan cesareti 
mlze güzeniyoruz. Bazı sade fazikt 
Jer vardır ki, adamızın ırki, bu neı 

1 ıuvm111 Sa, • sa. ' de} 

Büyük sanatkar 

Şarlo 
Bugün radyoda 

Turkiyeye 
hitap edecek 

N8\'7ork, 5 (A.A.) - Şar'lonun Tik 
ki.yeye hitaben yap&e&lı radyo de. 
mecı J&nnki & UkkADUD pazar g11DU, 

tarafından işgal edildi 
Muttefiklerin ilerlemiş olan kuvvetleri
nin, kolır kuvvetler gelinceye kadar 
mevzılerinae tutunacaklari umuluyor 

Londra: 5, (A.A.) - ~imall AC 
rikndakı müttefik umumi karargl 
hı bu akşam şu tebliği neşretmekw 
dir: 

Taburba cevresinde şiddetıf bır 
muharebe cereyan etmektedir. Düı,, 
man tank ve pike bomba uçakları · 

nın destekledill piyade kuvvetJe, 
iJe taarruz etmektedir. Kuv,·etlerı 

miz, Taburbaya haklın tepelerdt· 
topJanmışlıı rdır . 

Bir kac mihver piyade ve tanlt 
birliği Taburba şehrine girml,tir. 

(Dl!vamı &ı. • Sü. f de) 

(TUrk - Amerikan doaUuk) progra 

JDl Sami verilen yayım lll'Ulllda ven_ Vallıt•ıa OllDJDCalarıaa , ••• bir lılzmett 

'.:"E~ ...... ;. ... i Okuyucularımıza 'Çi: 
Wrul 19,6 metre. 16,SGO kUoaikl. k 
Wnıv 18,9 metre, 17,7lSO kUoalkl Ya~ımmduyuluıubafitolduğut~k çe aşısı yapıyoruz 

dlrde program. 8 Ukkt.nun 1&lı gtınll 
ayni 1&&tte ayni radyo merkezlerin 
den vr yukardakl dalga uzunluklaı

O~rlnden tekrar!anacaktır. 

Şart Şaplln dofl'udsn dotruya TUr 
k!yeye hitap edecektir. 

Çlçt'lc baatahğı 11lrayetını önlemek hure bU"metfn &ldıtı ft'dblrlerle 

ber a1ln llıılalercıe ntaad"fl'Wlll ·~· .. ktadu. Vakıt,,, kendi ek11~ 
l11n1111 bir kolayhk ol:w.k llzere l •\l'ln .aat dörtle bet ara.nıda ınaL 
haamıza Ct'lN>.ek okuyucularını "''' ııaraktır. Vakıt okuyucu! ırı kt'nd 
Rllr efroıtını da getlrcbl.~·ktlr 



t -

Mili Şefin 
sene.ik çayları 

Ankara - BUyUk Milli Şet mlz Re 
uılcUmhur 1amet lnönU, h ene pat', 
tJ ve bUtromet erk!nile mebusl&ra 
•cri!mesl mutat olan cay zlyafetJeri 
ne başlamışlardır. 

Ml!U Şetlmiz çarşamba akşamı 

cOml urlyet bıı.lk part si ıı-enel aekre 
•eri vekıller ve idare tıeyett azasınıı 

t,ankayadakı köşklerinde Uk çay ı.l 

}afet nl vermişlerdir. 

Re slcllmburumuz. mlsaflrlere Utı 
tatlaı dı:ı bulunmu§lardır. ------
Pak et postahane-

Md~kt;~ö;;i~a·ö1;. 1 

den sonra tatıli 
oüşünülüvor 

Kat'i kararı bugünlerde 
vekalet veret:ek 

Okullarda odun ve köruUr lle tec 
\'ıratda yapı}acak tıuıarrJ.f lı;:ln ma 
.ı.rU vekilliği de tetkikie~de buıun 

maktadır. Her vUAyet maarif mUdUr 
· ılğll bu hususta mUtalea.ııını maar t 
vekdletlne bi!dirıniştlr. Bunlar umıL 
ır.1 bir tel.kikten geçirildikten eonra 
ıktı.s&ı vekAletlnde topla.nan komlsyc; 
r.n gdnderllecckt.r. Komisyonun bun 
ıar hakkında bugtınlerde bir kara. 

V4KIT 

......... """"'=w=... ......., 

Milli istihsalimizin 
ehemmiyeti 

Harp, harp ~ ~sJma.m:za ve 

biurn.flık E>iyasctini muha ı 
faza etmemize rağmen ıktisadi vt 
mali tesirlerini yurdımuzuıı her 
tarafından hissettinn!'kte ve bu kilde tartasmean bir çok çiftçi, 
zor günleri geçirmek için h'i.k4\me- fabrika ve muien ocaklanodnn 
ti m\!hteüf tedb:rlere ınüı acaat tir çok amele aynlmış ve bunların 
etmek mecburiyetinde c-ınkmak. :Jtt.:sadl faaliyet as.hasında boş 
tndtr. bn-:ı.kt1dan yerleri ise tamamiyle 

- d h k vermeııl beklenmektedir, 
sın e ırsız t Öğıcndfğimlz.e göre, lııtanbul ma . 

. . . 1 arif mUdUrlUğtl ıtse ve orta okulları11 

Tıirkiye, bUtlln hudutla,.,nm doldurulması imUnı buJunam:ınu~. 
hemen dışında devam eden bu tır. Şu ha.'de bu harp iJk i~frmcU 
harpten b!ltUn muh!\riP ve muha- tesirinı ikti!!adt faaliyet sahasın· 
ri!:) olmryan milletler gibi iktıtaıf ! da ~~i azlığı yilzUndcn istihsalin 
hayatıru b~ynelmi'el ticari ve ik· az oJrna.ğa bs:,;l".lJrası ~eklinde his

V u.kanda Ia<-..acl\ ne YJ"bi t:ebep. 

ler tesirinde ın:lll i&tıh· 

aalimizin azo.lma temayühi g3~ • 
terdi~ini ve ihtiyaç)anmız.ı oı:llr· 
lukla illi ~~ld!ğinl izaha ı:a1ı~tık 
Fakat bütün bu l!lebep ~re rag 
men sar.ay1 ve ı.irat istı."ısalirr.\7. 
arttt!'Dlak ~burl~·<'tindeyiz. Çuıı 
kü birıez 2.'3ğ"da izah edeceğimı7 
veçhile bizim biltiln lktiFadi h:ıycı. 
tDDl2: kelimenin tam mırnıtsiyle 
millf istih!~limize tabf bıılunrrw k· ı 
tadır. tc:inde buhınduğ·ııııuz hıı 
iktisadı mll~kül dun mdan bı?.i 1 
ancak fazfalaşm:ısmr kuv\•c:t:e tP
menni ettiğ3nlz JI' ~Jlt istih .. ali"·i:
kurtarabilecekıir. Çtirıkü : 

Çalınan eşya gece bekçısının tiğleden sonra yapılan ınUtalealar.. 
evinde bulundu kaldırmak, llkokuilard& ela öğleye 

kbıt.a Paket postahaneılnde aık 

sık vukubulan hırsı:ztık 'bAdlseıu 
nlıı mahtyetlnl meydana çlkarm~ bu. 
lunmaktadır. 

Son günlerde P&ket postah'L. 

nesinden birçok koiller çalınmak • 
ıaydı. Bu l§ takibini Uzerlerlne alar. 
emniyet memurlan evvelki gece geç 
vakit postane binası önUııde tarassu~ 
ta bulunurlarken aaat 23 te !.çerden 
b1r ada.mm çıkt.ığmı görn:ı~Jerdlr. 

Sırtmda bUyUk bir denkle poııtanedet. 
çıkan bu meç!ıo.ı ga.hı.s, KUçUkpazat':'\ 
kadar y1lrUmQş, burada bir evjn önUıı 
de durur durmıı.z, kendlslnl takip e • 
de memurlar tarafından yakalan • 
mr~tır. 

bmlnln Ga.Ilo olduğunu sl5yllyen b:ı 
adam, Paket po taneılnd., gece bek. 
ç,Uğtnl yapan eni,test Osmanın yanın 
dan geldlğlnl ve sırtındaki eşya.lana 

postaneye alt bulunduğunu ve bun • 
lann Osman tara!mdan çl\lmrp evi · 
lli!I getlrllmesi Içln kendl:ı•ne verUdl. 
ğlni beyıı.n etmiştir. Bu ifade üzer• 
Dfl Osman da tutulmuş evinde yapı _ 
1aıı ara§tırmada bu eşyalardan başka 
poataneye alt ıso parça diğer muhte
U! e§y& bulunmunur. 

Yapılan tahkikat netıcestnde ~ 
~kçtıılnln bu hırsızlık b&dlseslnde 
~ız·oımo.dığı, nakliye memuru M'J. 
h!ddinle tdare hamallarmdan Basanın 
da bu eoygunculukta par:nak}arı oL 
dtığu §1lphesf uyanml§Ur. Tahklkat..ı 
devam edilmektedir. 

kadar t saat ders yapılmak sureti•! 
ilaftada 2t Baa t ders verllmesinl tek. 
il! etmiotlr. Bu suretle ıki ııaat 

muhtelit dera gurupıe.rmdan indirile
cek ve yahut tedrisat hıı.ttada 26 B&· 

at yapmak suretlle saat 2de ikmal t''j: 
lecektlr. Fakat bi11ncı geıtU Uzer,nde 
durulmaktadır. 

Çitte tedruat yapan okullar pek u 
olduğundan normal gckilde çalışına 
larma devam edeceklerdir. 

ti!adf mUna.st-bctlerine isti ııat et- settirmi!ltir. 
tiren bir millet olması, Rusya, A. u İkinci SC"bep oluall ta Y11"
merika veyahut da İnJ.!ilt~re irt· dumuzdaki n3.k.i! ı;asıtala.-:nın ih. 
paratorluğu gibi coğrafi vaziyetle- tivac"ll".ıza lri!i gelmenıe&i gfü;te· I - Mirt irtilısaı:mize evvela 
ri ve kesif nüfuzls.rı sayesinde riİel-i\ir. Sıılh zi'manlarında iktl- yaşamak, hayatımızı idııme ettir· 
mUnıkUn otan tahii bir otor~i- aarU faaliyetlerimize kafı gelen mek için m;iht·ıcrz. Tar·aıarımız e. 
Ye (l) malik olmaması: yüzUnr!~n mıkil vasıta'an::r.m harple hera~ kilmez, !ab:ik~larım•z c:a lİ!'mıu:. 
iktisaden mtlteC!l6ir olmnkta ve ibtiyaçlarnnIZI zorlukla karşıl:ım:ı... mg(l~nlerimiz i!:l~nıezse iktis·uti 
yurdumuzda bu glinkU hurn d•:rı!. ğa başla.mrşlardır. raalirtleriır izi nnSJI :dame etti· 
mun:ı göre ytni:fon iktisndi haya- rir ve nastl lh~vaclannHzı k>ınıı... 
tr tanzim ihtfyncr kendisini gooter- Ç'UnkU · !ıvabiliriz,, Bu!1;ün be\"n~Jnıilel ik· 
mektedir Bu ihtiyacı çok •akın~ a - Yurdun ır.Udaf3ııat v:ızır,. tisadf ve ticari mUrade 1e imkİI n. 
dan duyac Cumhı riyet hi.!kunıetl Eıile mükellef olıı.n ordu VC!':!ıti- larınm c~k m?hdı.t bir ısııh;ıya ın 

Avrupada yüksek mühendis• her lUrnm görünen SGhada iktis~. nakliye mesel~inde ilk rllndıı yer tikal edişi h3ri<:t~n e-'l'r\tia tC!ıl:l'rL 
lik tahsiline gidecek gençler df h:ıyata mUdah.:ıle etmekte ve nlmaktfl. ve birderıbire artan mılli kini hemen her.ıen hil~hUtUn im· 

tkı.ıaat vekAletı hesabmıı Avrupa.. her yeni durunuı göl't Yeni yeni milriafaa ihtiy2~·:ırı gayet talıii ve k~mnz bir va:ziy~! 90hr.tırtur. Şu 
da yUltaek mUhend\sllk ıaruııı ne gıs:ı mU~sı:cir tedbirler ahnaktadrr. ha.kh olarak sivil ibtiynç!:m. ~er- halde bu hnrp z:>.m2nıarn .1a ke~. 
derilecck gençler teabit edilmiş, ge, Biz bu haftzki yanmm biraı eih edilmdctedir. ki kl"n<Hmfa.• ye~t:n;t ve h:ıtta 
Çt-D aynı 28 ncı ve 27 acı gUnlerl ilC'rcle ehemmiyeti Uzc-nnde uzun b - üçUncü &~nesini bitiren mil1i bir vn1.ife olar.ık da hnric:tetı 
nAmzeUer aruınd& yapılan imtJhan. uzun duracai:""mc: ve bu J:Un mem· harhin devamı mUdl"..etince nv.mlc. bin mü~Ollıtla ıre-tiril<Lileıı ve 
larda muva.ttak olanlar uan olun • ]eketim:zin için<ie bulunc'luğu harp ketimizde mevcut nakil v:ıtııtalnrı· pek tabii oln?":"k fivntlr. n cok ~ 'ı~t 
mu§tur. Bu gençler fllll!ardır: tan doğan hay-:ıt :r;orltğunu ı;T':t- nın (lokomotif, varon, otnın:t1h:I, sek btıJ .. nan tükflU ildnd tfereCf'· 
Niyazı Deliormanlı, Seı1hl Diker, me~ icin çok mühim ve hnknt.ı~n kamyon, vapur VC!sa\re) bir çoğu rleki irtiva~ıa~ l'eY:ı.r veren m'.1~

Hallm Uaer, Orhan Dural. Orhan Çı. çok mUe!SİT bir tedbir o1an nıi!Ji eskimiş ve bunların ytr:erine Ye- cielerden t .. ..,-..m;vı .. •:ıtfm3zal' ,.t. 
rağan, Vcl! Aytekin, Rag1b Kulelloğ_ iııtihsP.limizin arttırılrr.ası lüzumu- nllerinin konulmesı \'~Yahut br.zu· memiz 'bmıilrr. Giin hu~in ze\'k· 
lu, Mehmet Erdemir, Ahmet Ata- na tab.Eis eC"l'eği.z. lan aksamın yedek parc:ahrla dr. le vacı.~..Jn"'k ciln~ dti'iil. ~1ı'lıa k;ı_ 
nıan, M. Necati özışık, Nt!jat KöylU. ıı.:!!tirfün~= mll.mklin o·amRn.ı~ur. vusunc~vıı lı:ad<?r ha~·atr idame et· 

Yurdumuzda fktisa.dt durumun F
1 

oğlu, Ferruh Koca~kın, Adnan o. Bu $ekilde bir 90k nakil va0 rta- . mek g-i!nürllir. 
iyile!lm~ ve sulh 7.alllanlıırmenki 

dok, AbdUlmectt .A.klnc.ı, SUleyma11 seyrine yakın bir scyr takip t'dt. sı hi:ı;met ha.rici çılrr.:~tır. II - Millf istilısalin rof-\Jmısı 
nursaJı, BUlend Kıraı. Turgut Bay. bilm~i için heır ı;eyden evvel bil· c - Nihı.yet yurdumuzda nakil ehemmh•etini bi1h2ssn 1111\ıınıl i 
rakdar, Yapr BB§kaya, Sa1Alıatt1n hassa milli istihsali arttırmak liı.· vasrta!annda kull.anılcn m:ıhru- mtinasebetlcrimi7~e blr ~zmı ro. 
Genç, Semih GUrcl, Mehmet Yusuf zandır. FaJt:ıt bu günku d\inya Utm tecianlti roHelesi <le bütUn !il oynayan ve !'on vr.rhk ver;:İ"İ 
Dızfoğlu, Mustafa Yamaner, MUıı r harbr yurth!muzdaki ikti!.'odi tesır- ehemmiyetiyle k~ndisini gö .. ter- ile çok ~·Rmıa~n m:!H r:ıramı· 
ZekAA Tanycıotıu, .llehmet DUııdo.r lerini bilhassa milli istihsal ek. mi~tir. Mem!e-ketirr.:zde istıhs:ıl e. zrn Juym~tinin mul".:ıföıtısı mkı
Kala.balık, Timoçln Kalabalık. Meh.. mantarı üzerinde göst~rrr.ekte ve dilcmiyen dışarro&.n ithal etmek :nrn:lıı.n da kl"nrli~inl h:ıııretıir:ne'lı:'
met Turan Koral, Mehmet Şahabet. içind~ bulunduğumuz zor iktisa- mt"Cbı.•riyetinde olduğumu1. mah- tedir. Tilrk pırası ht"rt'"''d•r., k~n. 
tin Ergenç, Mehmet Yavat Muıtatıı dl duruma da harp ~.siri~·le rrillf rfıkatın mt1<tan ya az:ılTl"ış vt>ya. cfö;ini:ı ka't"!'1h~ olı. r&k Merkez 
?..ek1 Doğan. Ethem Tuğnıl TUrkdo. stihıf.ilfn azal:n\2sı ve gUn~n ihti· ımt da mUJf mUd·ıftıa ihti:t'tl:;'arı· hankamrzda m•·.rrl't bulun:ı n altın· 
gan, Vefa AraB, c mal Keakln, En_ yaçlarına kati gelıri emesi ~tep oL mn çoğalması netkesir.de ihtiy:ı. dan daha evveJ TI!rk mmetinin 
ver Kılıç, Gafur BUgın, Orhan Sene:, 'hıaktad"'r Ha.rbm ui~ln hnrp dı~t cm dununa clllşmll.ş bulunma:Ct.a· çahşmast!'la cav<'ınlin h\r rar'ırl •, 
Hu.ıı.m Gök.sal, A!it Erdemir, Sezal kalan yurdumuzda milli istilıss.lin dır. nibr taraftan da ytı!'dumuz- Çiinkü bu ırünk1J "evr:t 'mıt~l ti
Arabacıoğlu, İbrahim Yerey, Orhe.'.1 azalmasını mtıcin olduğun :ı t'!tki.k na İstihsal etti~imiz kömilrl\:ı n'lk- can mUna~C'bf'"1~:-dp Altın; ith:ı15.
Gökael, Cavit Erginıoy, Jillrza. 1z • eclec-ek ve S:?beplerini !L!"aştıracak 1i ve istihsalı harp dolayrsiyle çok trn ihrRcııtl:t M~r.tN!>: yi\z!Jn •len 

• Bütün 14burııtuvorlar :remek· gür, A]l Unıuer , Sadrettln A!pan. olurs:.Uc görürüz ki: zorhşmqtır.. temamivle :kir,ef dtr~crrle bir r"' 
)erden bir damla kan çıka:-amaz; Cel!l Hasanoğlu, Turban Nejat Çe. I _ Harp her rnc.or.lckctte ol. IlI _ Millt ~tihs:ı.J;nıizin har;; ovn~?:'l;okt-ıı ve :ınrnk r;:zıın rı 1 ıırıık 
tahfııt iki milyar insana her glln bnkale, Semih Uzat, Halll Bengi, Ha duğu gibi :vu:Uunvzda da bir i~- dolaymile ihtiyaca k§fl ~e\mem:-. •th313t1P. ;hr:ıM>t ınl:t~rlart arnı11n. 
hol bol kan yetiştiriyor. Hanf!İ'>f lil s:ıraç, Necati GD.ran, Ha!Qk Na. sine Uçünc'.i ve mUl-im bir '!erep d:ıki mııh•emet f<'rkrn fıienmr,.in· 

Kabahat ve Ö%ÜI ~ 
Suç üstünde yakalanan b

1
1 -o(I,' 

; in nasıl bır özQr kabul edi ~il~ 
''b:ına para lbımdı. Onun IC ı' '(il 
•11111 ., demek elindeki suçııırıll S' b 
ett irmez. Fakat ınuhtekırlef -~ 
9<.ırt:ır afllünç ve çocukca bıt 
~apnınk i"tiyorlar: 1. 

- Bu malın alını$ ftyııl• 
1 
ııl 

u<'mdu, ama ticarl kaide bit~ 
~lnı ııAa mecbur ediyordu · f'I 
• llı::er IÜ<'carıar mallannın '

1
1
• ı 

nı artırıyorlardı~ Gibı karşı 1 1~ 
ınf' L;trdirler. ır f ~ 

H :ırunurre$idin neıiirnf b ,a -
hir fıkra~ını anlatırken: " 11%

1 
~ la 

lınlıntinden bilyı1k .. comıesfll 
tanmış. hükümdar da: ~ 

11 
- Bu nP ıfemP.k, tdh et-bir 

l'e, nerlim dn,nnmfiş, ~nzel 
c;al hıılomavını-a: de 

- Slmıfi mDuade edin dl 
etmlyeyfm .. En yakın ıarn•11 

mic;fı ı bula<'ıı~ım .. Demiş. 
Bir kaç ııün ,onra, Hart!fl~ 

c;ar:ıyın merd lvenindf'n çıkı. 
rlimi de arkuını'Jan aell"°' 
N'eı!im hlr aralık koşmuş, ff• ~ 
reşicH kolundan çlmdikle~.fft. 

ıll 
Hükömıfar hayret ve de~ 

nerek karşısında nedimini 1
11 

bu küstahca hareketini ceı• 
ınadan evvel: 1 

- Ne o. sen çıldırdın ıııı 
Dive azarlamı,. Nedim, bD 

bükerek: sı,f 
- Affedersiniz, demlt

renıden bir cariye sandıtııd"' 
- 1'\e?.. 
Nedım Rillüm eyerek: 
- işle Sultanım, diye 

\"ermiş, özrü kob:ıhatind~ 
buna iterler •• Rubahatıml 
çin bıılılu~um özür herhald' 
halimden bilyfiktiir. 

• • • 
lhtikArct için na~ıl oıurt' .J 

hiç bir öziir kabul edi'meY"J 
bi her 15zUr, Harıınurreşidİll 'ti 
tarafından verilen mldldell 
fazla kabanatte ve kabnhaıtr' 
dür. 

lhtiktırc1ların müebhf'rlell ~ 
len menerlilmelerl !çın bl~IJ 
proje~ı hoz1rlanmnkla ol~ 
btr verilmekledfr. Ru '" ıf 
ki, lııı kara yilı'iiler, hııııD:,f 
yarın da <'ezalorını çt>ke<'l'k~ 

Cok llıfil olan Türk k• 
1 

hele nnlıırm hiç bir n:rnı-1 11 

ınam:ıkla l'n hiiyllk adAletl 
miş olacaktır. 

Niyazi A_::; 
usta? mt Enacar. ( 1) Harpt~n ewe) Almıı.nva \'f' olarak ta. yurdun\\u.dJt harrte'ı~ cf~ kııllıınıl:ıınl<tn«:,,., B:ı ~lin•!e 

* Su mu evvel, ln~n mı evvel ltnJ\'a milli hn<lııtl:ın <1ahi1i'nde ri istihlak tarzının değiş1iğini i1e- 1 er millet ith:-11\tt ile ;t.rrıcatı Rra. Yenı 
h6sıl oldu? Vücudda 'Çil çok; demek hUtlın ihtiynçlnnnı tatmin edebil. ri silrmek milmkiJrdür. 0rdı.ı lm· !J,.~a l-ir rn:JVPT..rne- tf'!-;s ; il'in aza· 
ki ins:ın vücudil sonradan yapıldı; VAKiT mele İ\'İn en bii"nik terrübe!erle giin yurdun:uzıın en ~iyuk nniF. mf fr.~l i vet ıınrf ... t-m•kt• ve :ıçrk ve. 

'Asr vat 

çilnkil a:r. şey çok bol olnnd:ın ı;:ık· ~un'i bir otarşi ı.urın:ık i~temi-:lt•r. t~hlil:i vaziyetinde bulunm:ıktrı· rilrı·m~"i.,. P!)n cirnce tr'lVrct •· 
mıştır. Gıdamı evvel mevcut, ins.-ın Daıma halkın menlaa· se de bu j te tn.'11 bir mmaffnki dır. Ve piya:ıs<l.~n orılunun rr.ü- r1ilm .. kterl;r ~11 h:ılt'IC' bnciirı ;r:n 

Amca bey 
m idesi mi? Su hnkkındn cııri olan ~·et e!cle ederru-n•i'-!erclir. !ıim m·ktarda emtia !;ekmesi p•k hnrirle ()18

" 1 'r ;ır n•Onnıırb .. •!--ri- Değerli karikatürist ,rr' -1 
şu muhnkemeclk gıdııdn dnhi cıı• tini dür.ÜnÜT. heT sayı· ci meselesi d-1"'1.·nnuc:tur. fqJeri t :ıhit olarak he..."llten evvelki istilı- m;,..ı,.. h!,..lm ~n lnt\'\'~;l: ~;ı:,.; 7:~;z Cema Nadir GU\er hu ıs ıııll 
rfdfr; yani insan vücudü olan az tcrlc 0 tti'rilen bir •·ok !;::ne: ,.c l;lk tamnrr. dl"i!.i<:mcsine ı>~t>,.•ı:. ,.e it" ntt.t imltl\ ... mır7 milli iı:tihS<'. zıı.h mecmuası nqrlne tıı&t1' 

... ,. - ·_Ja en ıte,.me ''a~·!::ı r " 1• • d h ı •, ... -1 
şey, cok bol ol:ın Arzdan çıkarı'. ::ı '- - mfüıtahsit sm"f ri1ah altır.a V<!!nn Yet ver.ni!1 ve i:ıH~·ecı ç ... ~altr..r~- ımız e n umr.ıı .. "' '"· 1 1!.Jr Myıaı dUn cıkaıı bu 1'"' 
mışhr. Vficud Jıırlndan sonradır. nP~ttrl!,,JeF mUd·•fa'l.!!l iı:·n rsmrı1m•ıı Vt> b. sn. ur. tn"""m• R ", .. ..ı,. ı "'"'tı "'" ,,,,,..,.,, • .,"'v"t ..ıın .. ~' I 
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ıiyasi hayata girmiş oldu; itte asıl müca· 
dele de bu suretle bafladı ve İf'"e asıl bun• 
dan sonradır ki eski ana baba toprakları 
Ateş Ahmet Bey için barınılmz.z hale gel· 
di. Fırka çarpışmaları, zulüm altındak~ 
Türklerin canını malını koruma yolunda· 
ki uğraşmalar, adamlannın, sürülerinin, 
malının mülkünün uğradığı tecavüzler 
ve nihayet şahsına, çoluğuna çocuğuna 
kal"§ı yapılan ölüm tehditleri yazılsa bat• 
lı başına acıklı bir hikaye olur. 

Nihayet Türkiye cümhuriyeti kurulup 
Türk hudutlarının içinde ve dıtmda ya· 
şayan Türklerin hayatını ve §eref ini ko 
ı uyacak bir otorite ortaya çıkınca Ateş 
Ahme'" Bey de kalkıp Türkiyeye geldi, bir 
zaman sonra da devletler aruındak1 an· 
ia§malar yüzünden Makedonyada bırak· 
tığı yerlerine mukabil kendisine Seyhan 
kıyılarındaki çiftlikler verildi. Ya ı iler
lemeğc yüz tubmu§ olmasına rağmen ça· 
lrşmaktan yılmayan Ahmet Bey, hala o 
eski Ateı Ahmet Beydir; yine arazisinin 
bir ucundan öbür ucuna eski hıziyle, eski 
süratle koşup yetitiyor; hem hu sefer öm· 
rünün sonunda tekrar istiklale, tekrar 
şeref ve haysiyete kavuımuş olmanın vel" 
diği büyük zevk içinde... Beyazı ctoğal· 
mıa bıyıklannr elinin tersiyle keyifli ke
yifli okfUYor ve yeni TÜrkiyenin her mu
vaff ekiyetini, her ileri ve iyi adımı, her 

a a 
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AŞK 
~ A ı, A toı: 

REFiK AHMt1 

SEVENGlt 

\erakki hamlesini gazetelerde okudukça, 
radyodan dinledıh.çe, tundan bundan İ§i· 
tip öğrendikçe baz ve heyecandan gözle· 
ri dolu dolu oluyor: •'Allah devlete mille
te zeval vermesin!,, diye dua ediyor. 

Ate9 Ahmet Bey çocukluğunda hususi 
hocalardan dera görmÜ§, ilim denilecek 
ıekilde değil, fakat ameli hayata yetecek 
~adar okumuştu; lakin çocuğunun geniş 
malumat sahibi, büyük adam olmasını, 
hükfunet idaresinde vazife ahp yüksel· 
mesini ister ve onun için pa-:-lak ve şe· 
refli bir istikbal hazırlarnağa çalışır
dı; Alinin Adana lisesini bitirdikten son· 
ı-a yüksek tahsil görmek üzere lstanbula 
gönderilmesi hu yüzdendir. 

Ateı Ahmet Beyin babası da kendisi 
gibi çiftçi idi ; gerçi kendisine de, babası· 
na da çiftçiden z1yade Derebeyi demek 
daha doğru olur; fakat bu Beyliği asıl 
kuran Ateş Ahmet Beyin dedesidir: Os· 
manh imparatorluğunun Tuna e-yale•, pt\· 
Şl\SI Ali paşa. Makedonyadaki ~ervet on
dan kalmıştı ... Ateş Ahmet Reyin kanını 
ya.kıp tutuşturan ve hiç ülmazsa oj!lunda 
tahakkukunu görmek istediği hiikumet 
ba~ma geçme, kütlelere söz geçirme, 
memleket ölçüsünde ve herkesin gözü ö· 
nünde büyük işler yapma ihtira!ının 
menbaını galiba bu c"ki vezirin manevi 
mirasında aramalı. 

Ateş Ahmet Beyin oğ.lu Ali, ?aten ba
hasının mesleğinden hoşlanmıyo•cb. Çif•,· 
çi, ne kadar zengin olursa olsun yine ta· 
biatla haşhaşa. büyük şehirlerden ve eğ
!ıance yerlerinden uzak, sakin, h:raz da ... 
- bunu baba.sının duyup kızmasından kor
kuyor ama • biraz da iptidai ve geri bir 
hayat yaşayan insan demekti. Halbuki 
Yeni Türkiyecle günden güne i.akişdf e· 
den kadınlı erkekli içtimai hayalın türliı 
:.aziheleri Adana lisesinin hu genç me· 
zununu mümkün olduğu kadar yalnızhk• 
tan, kırlardan, çiftlikten, hayvan, ~;.ış. av 
ve tabiat zevkinden uzaklaıtırıyüı ve bü· 
yük ~ehirde bol para ile başıboş bir hayat 
1'iirmek heyecanı yüreğini doldurup taş· 
tıkça içinde dayanılrn:ız bir kuvv~·L. ken· 
rlisini olduğu yerde ilerİ}•e doğru iten de 
runi bir hamle hallne geliyon••ı. At~ş 
Ahme~ Beyin oğlu Ali, - ki evinde Make· 
donya günlerinC:en kalma alı,kanhk Ylr 
?.ünden AHt diy~ cağırırlar • göz açık, ak· 
h başında, işini bilir bir delikanlı olarak 
•etişiyordu; bahasının dileklerini kendi 

lateP.iyle pek güzel telif etmer.;n yolunu 
bildiği içindir ki birkaç yıldır lstanb·ıld:ı 
o]duk~a zevkli ve coşh:un bir bekar haya· 
tı yaşıyor. 

3 
Alit, lıtanbula ilk deta geld•ğ; zaman 

hayli küçüktü; mevsim yazdı ve aile Bü· 

yükadada bir eve yerleş.mitti; Alişin ~ 
bası o sene hemen hemen lıtnnb.1ld& ~ 
kalmamış, iskan ta'viz, mübadele v:~ıı 
re işleriyle meşcul olmak ıiıere bı.ı~, 
vaktini ya Ar.kat ada, ya s-eyahaae d r~· 
sonra da Adanada geçirmişti \'e çifl :., 
lerin alınıp veriımesi işi bitince mev-•·~ 
ıonu da gelm!t o\duğundan ait~ adllılj1~ 
evden çıkıp htar•bula inmiş. fahat k~t ~ 
bir yer tedarik etmeyip hirkaç g:in bı~, 
telde kalmış, sonra da eşya snrıl ı c sal' 
lanmıs ve doğr\I Adanaya giJilmi~ti.~ 

Alişin latan bu lda o zam ana a ;t h~ ~· 
hemen hiçbir hAlıra11 yoktur . Adad' 1 
yazlık evi, lstanbuldaki oteli ve Aclşıı 
seyahatini havai meyal ha'.:ırlayor. ·il 

lstanbula ikinci gelişi vine "abas•.ı 
beraberdir; Ate~ Ahmet Bev Aclaı.• 'd•' 
l)tni bitiren oğlunu üniversiteye ya' ttf 
mak üzere döYt yıl evvel yanma alıP. J 
raya geldi ve Beyoğlu caddes!ndf" bir',,li 

· sınıf otellerden birine ;ndiler. A da'1tt f( 
ııesinin genç mezunu Aliş, ne zamaoclıt" 
lanbulu ilim, irfan, medeniyet, !efahet.·V 
eğlence diyarı o) arak gözünde hüyüttiJ ~ 
çe biiyütüyordu; buraya kavuşmu~ ol1'1;e1 
ona büyük sevinç veriyordu; ~hrin ,( 
tarafını, herşeyini, her köşesini, her f 4' 
lığını derin bir hayranlıkla ıeyrediyo! tİ' 
Adeta §ehvani bir hazla kucakhunak 11 

yordu. (Devamı fJOf) 



-- ı-

iz tarihinden sayfala~ (;Ö'RIJP 5 . f üllJİİk_(f 
Ulon Fransız donanmasına laı giiaCle 15000 H .. k .. . l . 

üç defa mezar oldu yarddaş aşılaadı Ga,et~~~~~<le<i-~ahuz ~~~mu~e'!!.e~: 
'1ob·'Yon Ponapar-l ın top·ıı 20• 50 hnllıh:ırp geıııio,;i ıJuşrııu ~ec!'~i tazılılı. Bun•ı ı~ık \'e ı.o. i-, saatlerini değ,stirmc'k diı:ıünı·c. 

nın ''nklnşnıası •ızerine ıhişın:ınııı • dii • ~.. ç· "f ~ltk iif ti] · -> 1 · ı ·ı ·ı· b 1 l t 1 • 1 1 · · R l b " Vilayet sıhh2t m:l 'rıugtı ı· 1 atı ~ng m et ş erı ne d~vam. ınuı· e ı !!.• ı u an ar. aı;ıt nnıı ııne ıa' \crdırır. ugun ,,aat 
il &fı11 olarak İ§tİrak 1 nteşindcn kurlulnı:ık, k,mı lı:ırhıııc ... ek 3 .. 1sı İı<ine gt'.r('keıı e!ıemmıv ... 

1 
ıı tc-ft_ışler yapmalt~ndır. Çırck 1 ~·iikünü hafı'fletmek g:-.y~tir e ,·e· dolrnz buı,:ııl.tn rnzi!csi b:ı~ında bu-

ettiği harp top ve nıiirellebat lmlıı•:ık i~iıı acc ti vermekte ve un}:ınınc;k ıste· hasto.lıt!'!na tutulan bır t·ı~ehc b'!- tenler 'aı·. \ nz sa:ıtının kalclırı- lıuıınaı, :ıornn•lnl:ılcı·, or:ıya ~ u 
- _ le ıle b:ıtırılnııştı. Cç biQ iik lı:ıtıı ~·rn ,·:ıtandaşlan ı;e;ıJamak üzere basınuı vaz.iveti göz önıl:ı<.le tut•ı. rılnıa.rı~ı da ~iisteriyor, l<i ısık İki a:ıt öm·e ı;itr..ıcl• \eya ~iılclıı-

a, lk tı:ırıı !leınisl de nıethnl cirnrıııı a k:ız:ı, nebiye hH.üm·~t tc.bi!>lcriıı: tarak C()('uk mü~ahtde altına nlııı- tn .. arrofu huıriın memlehttte bir lcccr.i \al•itte \Unn:ık rnc"aMrnt-
b rtncite"rin 94:l de \'I ulonJ leş nlıına "1111· k ı·· ı ·ı ı ı F ·ı ı ' ı ·ı 1 · d 1 · 1 ı · · · · r .. •• .ı ııerı· s:ı ıı ı ıa .ır menıul' etır.i~tir. Ayr ca atı ı mcr_ mıştn·. me ... elcı ir. } dk:ıt \iŞ ~t n erın e er.nı en ıırıııı J,nbule met:! urdur. 

'tolransız bahrıyt'lileri ~·ık.ır bJ~ )a olorıık kııllııııı~Mdu. kezinde bir de a~ı iQta5yeır.u te<-:s Diı'te" taraftan üniver!>ite-Je ele lıııııun na•ıl hir h;\·da YereC'e~inı lar. ,\ltı ile ye'li ıırn ıncla arn· 
ııı 01.nıadığını görerek donıın Miiltcfiklı·r, ''ııziyı>li cidıll 8iJriın edilmiştir. bir acfi istö'.'.Syonu to.is dılm!;ıtir. 1 hcn anlıyamı~·orum. ('ünku lam. h:ıl:ır teııl';ıdır. Rahatça lıinılir. 

tıı b dü$ln:ın l'line geçme'ii gi ce. mııhnc;:ıran l.::ılılırııın~ıı knr.ıı Fatih kazasr".lda Çi;~k hnst.ılı~- l .Muhtelif mil:-ss.-selcre sıhhat mü- bnl:ır, al\ .. :tın ~·e-rine !i:tbah yanı. hattfı oturacak ~er hile bulunur. 
k İl}!lk a~ ipl:ın \"alanlarını ko 'erıliler. l)onuııııı:ıııııı \'urılııııilc oı na tutulan 8 ki~i göıi.ilınü.ı;tı.;r. , ~ü·lü.ğ=j t:ırafındcın ı?.~ı f.'\!n.lt'ri'- ror. S:t:ıt ... eki1.c1e ortalık heııiiı. t'alıat bir l•cre selıiu. oMu mu, ar-
a itin Jıeınilerini ı\lııııınlıırııı du, '..!2 {iıı-;to hı çekildi. Bunlar taı.ı:ımen tecr!t e,ii!mi~tiı• mekte \'e mt>murl:ırııı-n a-lılan:l"". :ı~nnnnl<tatlır. Hn ilen de i•de\'en tık j-. i-,ten ~e!.,'mi tir. Dur.-kları 

nunde \'C kt'ndı ellcrile hJ )liitlt'fik HCtıllll•r \'lllııııl:ırıııa ıtii Diı!or t?.raftc.:ı okullar ı:.:k: lı". Si teP'!in 'edilm~kte<lil". ~un ih hir f:ıbrikn, bir tez~ih , bı'r ;telye, knlılırn.:ıl•ln hıma c:are bulmağa. 
~·ı rıiiııe<' Frıınsızlıırııı 18 lııırp ~l·nıisi rette sıhhat i~J .. ti mi.idür:ilğıl t'l· j f?:Ull irind.:ı yeniden l5(•0 \';,ıtar:· tılr mekteJ> ister lstfn•t"r t";-ık kul· ~nlı.,mak, yıım,'lnı nefc~le -.~ıntfiır. 
1'b 1 erJn hasara uğrııtılm::ısınıı: yiizdiiriildiiler; fııkol hu ~ı·ıııih•r hır rafından kcntrol er1ibnektc<lir l\Ja 1 daş asılanmıştır. lanıyor. Al..:,.arn ~·ak)a.,ınca dıt ~-ı. meğe uğra~mnktnıı l-a~I>a bilmc.m 
ııt1ı> edilmesinin önüne geı;ıl· ılolıa vnifeyc nlınnınılılor. ne ampuller t11tu.,uyor. Ta"nrruf neye henzt?r. 

•e kap ederc;e her türlü m.: 1i92 ) ılınılıı rlıı Fr:ın~n ı:ıııııhıı y 1 k k 
1 

1 hnnnn ner~'-in•le? Su halde !'t!hrin iş bayst1nı 
tlın ku\'velle kırılıııa .. ını Al rl~ ı•li, .\ ,. 11 ,ııır~ ıı. Pı·ıı~.' a ,.,. :->ıırılun en 1 e m e karne er 1 da m g a Vapurlar, ~iiya birc-r tnrifc ile rırogranılnnı:ık ~erektir. Bunuıı se. 

~ın Fiihreri, (Tulon) u işgıı yn ih· hnrptı· idi. 1 Şnlı:ıt 17!1!~ de !;ulkıp ıteliprlar. Felcat tari!cte. dle<'cğini' ~a:r.etelı:-rc ak~~en nıu-
ıır ktı,·\"et komıılnnına ~ın de· fn!.'.illerc·rl' lıprp iH\ıı l'lli. iki rin bizi nlılntm:ılı.t:ın, 7.nnıımıml?ı FRkerelerden nnlı~·orın;. Anıele; 

'Oltnasına r.ığınrn o cl:ı b::ııı ny sonra d:ı 1-spnnrn~ıı ııwHlıııı 0 t d h 1 k lıo5tınl'\ harı·atınnktan ha"l'a bi: memur. mekteJıli, csrıı.f ı-ınıllıın-
~a &eylrcı olmaktan b:ışka o'ı kullu. Bu sııret'c ı:rama. ~fllıııı h1 m a o a as 1 n a 2z1 r anaca ~~·e yl'raclzğı yok. Sonra, J'ilak i-;. nın i-;;e ba~lama sa.'ltlerini lıir dö. 

1~ llaınamıştır. Aıı hııl de Lı:ııır şına kıılrnı') oldıı~u lıalılc lıu dliş _ \1 krlelerd• bdile!\İp dt·nJyoruz. ~il- Fl"ne kor"ak, im gilnkii darlığın 
~ hı!lrl'tıcp oldııjhııııı ve ç<ıl, rıınııluı 111 kıırşı~ııııl:ı lıulıııııı\'ordıı . . -:ı.:ı. :r.ıınııı1u tııtamn·or, ~idePe~inıiz henıerı hemen yan ımfan f<rırtuJ. 
tn halırl:ın<l ığıııı '"~ id etııı ·, Ekmek ka.rthrının taklit • muarven furunlnrdan ve t:akkal· \'ere , al;tiıııle uh !llıtnıı~·orııı. ma!ll oluruz. 

'·.... Bitarur 1 viçreyi harlı: tııl:ırs.ıı. mesinin önüne zeçmek üzı-rc ö:-,iı- !ardan verilm~si dü.,iınıilnıe'ktc· Tram\·a,Jnr ise artık gerçek· Altı ile yecli buçuk ara~nula i'°' 
... ., Rcnıilt'rini cliısııı:ın elin. Fr.ın~a lll'r ı:ır:ırı.m hornııl:ırile k-ı mfüı:deki aylarda ekrrek knt•!a:-ı- <lir Bn suretle hı-r ':ıtaııcl:ı~ keıı. ten aılnnıı l'İle<!eı~ çıl:ıırar:ık hjr tileri, sekide doknz USEJnda mek-

ttnıeınek dcni1cilcriıı h.ı~ <;:ılıl11115 ıll·\ıldi. llenizclr kıırşırnı oın i!am'.!'a matl-aasınrla taklit e· dine tayin edilen l.ayıde-n ek:nr- hale ~eldi . AylarC'a en·et miijlle. teplilui, dokuzlı, on ara.c;inda da 
'dır. ılıı In~il!ı•rt.', llııllancl:ı. hp:ıııya H' dilemiverek bir ~ekild~ l:as1}'1\llSI rini muayyen sa.ata kı\da.r ala'!:>i leııen bolluii,a ,,arno;mal• !'iiyle tlor. memurJarı ta.'lnıak elbette .... dahs 

l ~~henle hu i~te Frıııı<;ır. tı:ıh lırı•,·:ı Yımlı .. \ktlı•ıı izılı· cll·nizl·i :ııı kararlastrrılmr~tn'. lecektir. ..un, daha beter bir d:ırhkl:ı l<arc:ı· kolay<lrr. Arabah\ra l<arınılan hak. 
'tttlnin lıir kel~ranınıılıf:ıııı ı:ıör '<ııııl:ırı kıılc :ılın:ıeıık kırnh·llı• ıll' Vatnnda~larm gı.inhık istihkak. 

1 
Bu suretlC\ bayi ve vııtandacs!ıır ; lasnı:ıkt:ıycL. Hele s:ı.bah ,e n)i..., 11 nı makla, halkın ~tiği aı.r.la ıtTlla"• 

~ 
0

trlncte clr~ildir. ~ildi. Yalnız ( Cclırullıı) 'rıs~iiııe d:ı 
1 
ıunnı tayin ed;lı·ı ~ k n.ııayyen f'~- t"km-:ğini .sak1P.mak ll'ecburiyetin· Eaallerinıfo tram,·:ıya lrinmek lamaz. Onlıtnn ıçi'ne ~rmell, a.k-

ııı·ı'ız. hahriyclilerinde \·e Fran yanan lngil!cre l'iclıll lıir h·mm 1 ate lc2c:!~ alabilme 1eri imk:iuları 1 de kal:l'ıyacaktn. nu ~~kil tatbik "tP.lin<Yratt~ bir C\' f~tlıetmek ım: ~am e\'e diığmetiz, yakasrz, 111ap. 

~!etıı>ıJc ikilik h:ıtıiı üçli:k ~-, eli. m tcll"i!l etmek Uzere belediye ik- edi!diı·•j taktirde fa·ınlıı.rrn tnt•"· ılar oü~· kıt ır. dönmelj ki, )oleohı~n ne 
.e \•e 

1 
. 

1 
.k ö i'I Şiın.ılıle, Hoilıııı<lıı. hıı~ıuııgı~t.: ıi"at r.'llidürlüğil tetkik1erdt> bulu:-. de beklemek mecburiyeti oJm:ya- K~m-;;. ... ınr ntes paha ına, pabuı;:- demek oldn~u f'ığl'~nilsin. Anka. 

t b . nı Ilı h rlı g. r 1 ıııe lıiı ı · h mal:tndır. rak, her fırının kat'L" ~ rfi.\'atı teS· k tıd ku t t tıı il lllhi e im ilklh<:tll•rlc· k.ıı < ı•ıın ıı""" ol;ınık oı·ınnı ~·ıkll tar da öyl~. Hcr1'es HrtındR \'e a. rayr sr m ırn r aran !!ey, ren. 
~i!1tarını tabl1 görmelidir. i<>c de Fransız lrnHı>l'cri lııı ıııcıı Eltmek karnc:le-r:nin. birlikle- pit edilmi~ ohcaktır. ~a1'ııula l•enıline ~öre hirer ha7 j. leri kar~ıc1ıın seyr"tm<·k değildi • 
.. , , lekeli lş~el edince 0 ıla url:ıcl:.ı•ı rin t~vzi şekilleri eSC!f! tııtulnl'ak ne ta-.ırnr Trnm,·avlar sanl\i ter- Ayni atelfİ, t.en<li derisinde ç~ 

4tt· arJığın hiikfimrnn oh.luğı• kolktı. o Y.İler ~·e kumlurneı!~rla •ll'tıtk. ı;ı. keadi damarlann'laki kanda .~u. 
"'11araJc ikiliğe Ye Uçliii:e nıc~ O zamnncl:ı Frnnsadll ikilik \'ar i Hırant JÜ i esi .. ... açılan mek•a:epler tıisem;zi, pabuçlnrnnm rende gibi ya~tn. Bu nakil islHi~)e r.anla ~~~dp şah 1 inrinllcri bir lnr.ı Ud · b J 1 y .. J .... vada 
erııın . .,. 

1
• clı. Dohili .sirasetleki miıı·aılC'le had """ındın-n>r bs!ill\ uğraşacak gUn'erdey1l. 

b1 eme-c;ı csııs ı.-en ·r:ınsız y· · rl" ld h · ,. .. r .... 1 Y 1 k -> "'I al l~ · • · · H kk S h G • .. ı. b bir rfe-rN'C\'i bulınıış \'l' hirçuk i~ler ırmı ort yt ıın en dJ it •.• • - a ova azP.Y.t?qa r. ın I, '\a- Könıiir ta .. arr·ıfu o:mıı">a bile, a ı Ü a Je%t<'1n 
~ILı. u hoklkııli görcnıcyiş .. t · · · - sikisine hizmet tfmckte ohn o;j_ I bakh. Aıoaı!ı Koca Dere Ve- ,...., ııkur 

"ll11at ue <''Sırını s:ostenııişti. "iıtlcfı'k or ~ ~ 
'al'f e ıh-andır. ı lı dıılnr cenuptan ilerleyince kmıllık ıide &".natk~r Udi Hırant iı;in Lir köylerinde ~::ı.~1lan dört ilk oırn-

• kenrlisınden ders alma lıırafları olan Tulon. Ağııslos orlı. Jubil~ tt"rtir edilmi~tir. Pu :r:.ı.:. 1 lun insaat: i1on:ıl erlilmişti". Dliıı 
~.Z~:ınını'la cezalnn<lırın:ıJ; ııınıla 21 hııllı harp ~eıııi~i ile limnıı Tii'.Sebetle yarrn gilnd1iz Krjı:::ıl 1 vali mııavini Ahmet Kınık ve kiil 
tQ11 llınez. Ru ciht'tle rle Fran ö n ı .. .. t t>'a:r.in<>"'ıtnda 40 kicı,iJik bir klln·~ tür dil'ektörli Mu'tı'!in Bin'll okı:1• 

11"1llasının hııgfinkü Plim ı\ nı ne c ı:ıorııııen nuiliz Aıniral• ~ 
[~~ 

( Hood) a ı ı· ı sı\zı. Türk klA9ik tMt!t-rlni "ala- 1 !arın küaat resminde bu!unmıtk 
1111 k d ı · · es ım o du. l'cı.lim era " ., 
ıırarrıasında en ı erını · i "ak. ve rnuhtelı'f ıııınatk~rhr t:ı- ı U•ere YalovR'.·a !!İtmicJ~rılir. '"11 

~ 1:1\ ıt ne RÖre islihkılmlıır. lerSRne, fa!ı ' '· " - •• ~ ' 
rrnemek imkftn1 yoktur. ı•· 1 raftnd:\!l ı:.aritılar okunac1ldrr. bu gUn \,•arr1ncalrtır. 

113 t r ..:a ar ve gemiler sulh olunca aer·ı 
' span'\'a \'erııset h.ır- " 

'- 1792 hıırbİnıte Fran!ltz d" veril~tktl. Jngillz efradı ''e mili!,. 

Yeşilavcıların teşekkür karan 
ı ııy,,ı Tııton limıınınıhı ı;ıı• tik olen 17 Jspnnya hıııtı harp JZ(--
~I ,_ misinrlen çıkan müretlt'bat fslih . 

ıttnlini belırmıştı. Her 1· 

lıs ıta hu deraki Rihl dikka kftmlan , lcr~anevi, fııbrikulnrı ,,. 
.-::·l'lcfır. _gemileri 4gal •tıiler. 
.:"IJ.j .. l.. Böylece deniz- .. k 

L ~ •ıarhinin lnl\i,ııfınrla ,.r ~ ... ı maya 
1111 18 hottı harp ı;ırmisl ile 12 karlar 

"'' 'll lıırihlnde mfilıim bir •ıı f Yn:ı.:ifeye alınınnrnn hallı lııırn ı;ıenıi 
Ve on hir yıl süren " ,. 

._ ~tra.,.et harlılnclc her iki in <;i ,.c 2t kadar cin fırkıılryıı \'e rlalıa 
~tıllttı:ısının e~a"' hnrekntı ii'i bir çok merııklp ıııütıeriklcrin eli 
tı.!lı ve ıııüd:ıfnısı uj:';rund'l ne Jrccli ,.e bıı ~urelle Fransa ce 
·•ıl~ . " t nuplıı hir deniz J,ıın·eıi olarak oı·t:ı ıstlhkAmııırı ıta ı onnn 

tı.· ._ dıın kıılclırılclı. 
~ı·•s hederi idi. 

i 
\'akıt. c.kU)UeularOUD IUlr ttlrlll t,ı.bbt 110ruları- llar,.ılıll NNaek. ~ 

~ kenılllı•riıu~ tııniyl'lerde blllu.natıak tnnm•!llt bir beklmıtt a:ııa,ıar1tır .-: 
~~ ~orulars nını.\~ yt•ıı gllolorde ıazeternlı.de ~vap verllebllect't1 (tbt '\yrıre ~ 
~~ posta polu göoıterenlere buaull olar&.k da cvap ~ertlebll8°"tcth. ~ 
~ 
~ 
~ Vakıt9ın Avukatı 

H ükümttin içki fiyaUerına 

zam yapmak zaruretinde 

olma~:. bir takım iYi nctioeltr 
de i'lofurdu. lluolann bqmda, 
"Yc§ilay" te"!·:ıdtınm pek haklı 
olarak güttüğü içki <iüşm:nlığı 
gay~sine Acndiliğindcn .hizmet 
etmekte olması .. Bu mün.asebet. 
le ~ehrimizdeki Y cı;ilaycılar, son 
yaptrklan bUyük toplantıda, hü· 
kiımete b•J tedbirindeh dolayı te
Şt'l::küre k~rar verdiler. 

l.,,.
1
1!de harbin icrası, deniz h3 Hosım k{ı\'\'efl<'rinin dıı~ı lılmı 5 

"ııı olması o zamnn Fransrın ılüsmüs \"aı.n. ııı)·r~a tanınruıı bir avukatla da •aJatmıt b•ılııouyor. oını Ülkülerine hizmet etmekte bü-
~~ıı il lemini esn ına dayan - old A • • • , tün !1!;5nlümle beraber olduğum 
1...._· Fıu. )apılnu5 ol~aydı her 11 11 \'Rtı~cıten kurlarnıışlı. Yok ~ .. yuı·ularımıı:ın t;er ttlrhl hukuki aorwanaa en ıaaa &&maada oe-v!lp veri. 

L ·•ql sa tnlim \"e terbi r k 1 ihf'I .. · , "Yt-şilay" cemiyeti, şimdi pro. 
'ita hıı edilebillrdl. Dahıı ziya ye'i ı ı lllci kıı,· ~ lecek. keııdlltriul takit: edeoeklerl ber lıaoııl blr il bakkııub M ınsa yol 

'·eller kendil · · c1- 1 · M paganda v33ıtalarına bir yeni 
•,, 14 eleman daha 1c&tır.ı11 <?ıuyor. Bu-..... 3thinc hn~lnnıırnk bunun crını ort ıır l:ırnfl.ırı ı~ ı;ol'tt'rllecektu· 

•d ona rardım bakımından (De\amı ·t üncü de) ~""'ı.ı""' ı.ı ""'ı.ı""'•~•-...•-...,.."w.ı.ı-.t'"""' ..t ..... ..t .. ~ ..... ..t"""',,,,,,""'~ ..... ·~l,,.·~l~·,,,,,,::!lr .... .,..~.. ~line kanar, "içki vücuda zarar-

~~ıı &:ıhıı ve denizlerdP m:ıh =.....::.--=~==:..==:====================== 
"'i trıi\·~ cihetine giclilr!i. Her 

lı. l devle, karnr ,.e net icc\ 1 Sluğda bir evi ol<.luğuııu da 
•~11ı?lerincle nradılar. Bu, de biliyorum. Hen hiç g;tmcdirr. ama 
l\ıt tıın ım·k~:ıd ''C lıeıldlcı i ncımına poslayıı mekıup vcr•\ığı:n 

'ld: Yanlış bir 'rltıkkiye a- içın adre.;f hatırımda l\tılmı~. 
ı d~larını gösterdi. Ye bunun - Muyllan<.Ila milşt~rC'1'en ne 
O~ C'ektiler. gibi işlt'r yaparlardı? 

-·ııtan Fransanın Akdeniz e· - Bunu asla ,;ğreıH:nıeclim. Ço· 
'ıt ili l~gal etmek ve buradaki cuk bir dera bir hafta kaclıır onun 

h...._:_ahiUerini abhıkn nllına al e•:inde k;ıldı. 
;'1J) ·• 1>11Ana konmuştu. - l\fayllandın evinde bıılıııı.ın 

~~e kara kuvvetleri (Tulon) cocuk mu? 
... :dar Reldiler. Nihnvet kR · - Evet. 

'ılıl denizden (Tulon) muha· - Bu çocııkh bu iki ndam ar.ı 
~ ~~ 'le.dl. 'Fakat kara km Yelleri. sınrlııki nlıika nercılcn geli~·or acJ· 

1\ ı: 1
lltn1 ba~a bir yerin lş;;ııı ba 1 

'tltflrntş oldultundan binııcli - Hilnıiyorıırn. Yalnıı ı:rıcıı/tuıı 
'' ~Uhasarası kaldırıldı. bir iki lınfta kodıır Kolc B~ıısonıın 

b,lt ertunuzunda müıterikler e,·lnde kal<.Iıltrnı iyi bıliyorur.ı, 
~11 1 harp gemisi ilr tekrar cfiııkü Mııytlondın emrile krııılisİı'.c 

~ ~ Gııde görfindi\. l\lnksııl Tu oyuncaklar ~ônd~rılim. Hu11i111 o1 
• 

"llıı_t ile..-, ve Lh·orno nrasın<l1 rnıış ı:ı•hi h:"ılıı lıyorum, :'11ıı,·llıınılın, 
1 ~ · k • Y.ısfyetnamesini ıanıim elll!'ii giiıı ıt, nıyete almn · ,.e a~·ııı 
1\ıı k h 1. bu hediyeler gönderilmi~ı:. ~ ona arın areı;et el 

terı1c1 
er, hakiki maksntl:ırını 

l'ııt donanmanın yardımı ile 
h 0 na kadar sokııldul:ır. 

'l'tı~l'tk~e geçip taarnız ed'I 
~' rııns dU~eı;f muhtemel 

•ıı Ttı1onun elrııfındn 9 
~t "tardı. Daha ilk hiicumclıı 
~ditdl. C:ırpten istihkfım • 

t ~•şlayınca hariçten 11111 

"'1'YJ~ kuvveti gelrli. Ml• 
~14!T de zalf idi. Müdftf.ı.1 
-ı,111 organize cdlhnlşti. B•ı 

•ı~• 'aonanmanın çıkarmıı 
e ve bombnrdıın:ınlari 

"' etJn.iş olmasına rağmen 
l>ıfthtm bir semere temin 

lert,ı 'donanması Tulon:ı 
~ Buna lstlhkftmlnrın \ ~:'11 'delfl birçok hat'ı 

'et11'tn btıhnlmak sureti 
1
• letkU edilmesi sebep 

- Ac::ıba kendisine yarıs ol:ır:ık 
COl'Uğıı mu Mİİ~ter<.li? 

- Hiç b!r fıkriın yı•iı.. Boııı:ı lıi~· 
bahselrnedı. Hııııa şahı! olarnk be 
nı. cııihrnıaynrok eşa{iıt!:ın iı..I mı • 
mıır isledi. Ihı benim pek gfü~iinır 

gilmişli. 
x x x 

Dik Gordon o seholı erkt'nılen. 
Balderi isticvap etmek iizrre P:ın· 

ıon,·it hapishanesine gitti.. füılder 

çocuk meselesi hakkınd:ı ela hıç 
bir şey söylemiyordu: 

- Benim ço~uklan fııliın lııılıC'9 

rirn yok. Conson oyuncaklar göıı· 
derdiğini söylemekle boyundan bli 
yük yalan sö:rlemlş! l\lay!lnnda ve 
onunla münasebetlerime dair her 
hangi bir lfadecle bnlunmııl<tnn im 
tına ediyorum. 

B:ılderin kaçmnmııc;ı Ye tam mıı 

nesne ihtl!Aıtan memnu bir halde 
bulundunılma.n için hapishanede 
çok sıkı tedbirler alınmışlı. Tev • 

CEtllDl_N _KIZI 
Nak.leo.!a: ı.ı. 1\.J.\.'(Ut:.~ - 48 - J,,j.__....._. 
kifane o g:in Bov Sıtrillc mahkeme 
nio mulad celsesinclen bir ı;aat ön 
ce yapılan celsede karar alındı. 
l\lcvkıır ıııuhafoz..ı allırıcla Ye lıup:'
hene arabasile tekrar Panlonvil ha 
pi~hanesine gönılerıldi. 

Hnl<.lerin te\"kif cclildiğiııin fi 
çüncıi günıi akşamı hapishanenin 
beş gardıyon mu:ıvininin bıışınclnıı 

ga riı> bir macera geçti. 
Bu adam nisJ>eten gençti Ye be 

k!\rcJı. Annesile bcrn.ber oııırul or • 
cJu. Ak$ııın!nrı olobiblc evine git • 
ın~k itiyuılındn idi. O ıık~:ı.ın olobii~ 
len indi~i sırada önünde giden bir 
~ene kadın ayağı kayarak ~ere diı<; 

tü. Gardiy.ın h~n koşup kndı.11 

krılclmlı. Kadın hn) li giizclıli. Tc -
şckkiir elli: 

- Size zuhınel verdim. llcı.li. ~c 

reden dı• otöbüse bindim. Hasta o· 
t.111 eski hir hiı.melçimin zi) o reli ne 
gilıııişliııı. Liıtfon bir taksi ı;ııAırar 

mısınız? 

K:ıılının ı;ıüzelliltiııe hıı~ rorı ol:ııı 

sııır<liyıın Jıcıııeıı lıir t:ık'i çuğırrlı. 
Fııkııl kadın tercdclüllc idi, nih· • 
yet: 

- E,·e k:ıdnr rıılııız gtlıııer.l' kor 
ku3urııııı, dedi. \'olrln sene h.ı) ılır 
sıım. Ynııımdn bir tanıdık o1 ,:ı hll .. 

- Eğer ıırw eclerscniı size e\•I 
niıe krıdnr rerakııt edeyim. 

Kndın harareUe le~ekkiir ederek 
teklifi kabul elli. 

Güzel ve sene kadın fevknlAdc. 
liiks bir aparlımando otıırmnkla I· 
di. G:ırdiyan onunJA bcrnher içer'• 
ye girdi. Kadının incinen ı1vaıtı l 
le 1meş~ul olmnlh ı>eQ< isterdi 11mıı 

o şimdi ıığrı duym:ıdığını 'e t''a-

sen hiznıetçiı;inin nerede ise gc . ..,.. 
cegini söylediği için lıunu teklife 
l'C.s.ı rı•I cılt'ınerl i. 

- Cigara i~·ıncı misiniz? Sıır:ı· 
<.la bir viski alsa idiniz lıaı i.. • 

Rir saat knıJar gt'n~· kadının ,., •• 
nınılıı kalan gıırıliyen erle~i akşam 
gelmek ılın·etiııi alınış ol:ırak \'C 

kalbi bir hayli ümille dolu bir h:ıl 
de a~Tl)ıJı. 

Ertesi ııkşam rande' uyu kaçır 
ınadı. Bıı sefer sh-il giyinmişti. 

E,·den ııncok gece snal onı.l ı 
mesut \'e kenılisindt'n memnun lı 1 r 

adam halile çıktı. Ondan bir ~·c • 
rek 'iaal sonra da genç kadın sok\ 
ğa cıktı. Onu gören ve ilılimal ora 
d:ın ll·sııdüfen geçmekle olan lıirı: 

- Hn~ırlı akşaml:ır mnlııııızı•l 
nas<;aııo ! dedi. 

Genç kadın irkildi, sert bir lıı• 
nrlıı mukabele elli: 

- Ynnılıyorsıınıız. Beni başka-;ı 
na benzeıtiniz gnliha. 

- Ynnılınam:ı. imkilıı varmı~ 
Ren sizin kapı karşı konışunuzuııı 

Genç kadın mulıntobıne d:ıha YA 
kından baktı "e tıınıyorak 

~lr. Brod, ıil•di, siz misiniz? 
Hasla olan bir arknilarnnı ziynre'ı· 

gitmiştim. 

Brod kadının peşini bıraknıayıp 
onunla beraber yüriiyerek konusnın 
ğa devam eltf: • 

- Arkadaşınız çok güzel bir r-• 
parhmanda oltınıyor. Bir kaç Jtün 
evvel 'fiurasını hen hıtm:ılc istemiş 

tim. :Mohltyalı güzel bir aparhman 
bulm:ık ne zor şe)ml~ mrğer .. 'Evet 

ancak bir kaç giin oluyor, 5.izin ba 
şı111za gelen şu ehemmi~ elo;iz k:ız:ı 

rl:ın bir ~ün önc·e idi. 
1.oltı mlid:ıfanıln knlınağı miiıı:ı• 

.sip gördü: 
- Siz neler nıılalıyorsunuz? 

Brod dnh:ı açık konuşlu: 

- Hakikati ıınlatı;ı.ormıı. Ilro • 
nun :ığzını araııı:ığı ben ele lccrülıe 
l'llim. Hapishııııcniıı hiiliin miistalı 
demlerini leker teker tetkik eltim. 
Elimde bana hayli yiiklü bir par.ı. 
ya mııl olen bir lisle Yar. Onun ııg 

ııııılrın mühim rne' kııf hııkkınria 
nı:ı.lUmat alabiiılii{inizi hiç zannet • 
miyorııın. Aıı işe ben sizden dalın 
ene) leşeblıiis eltim. hıer<;cniz lın 
yatı hakkında size malfınınl vere • 
yinı: Hnııınıeı "'"it ch-arındıı bir 
ılıııı•fııge dc\•arıı ediyor. ncndisilC' 
Sl'\'diğl bir gen~· kız \"tmlıısile ta 
nışlım. Siz onun yeg.iııc a~kı değil 
ı;inJz! 

J.ol!i güldü: 

- Çok becerikli adenhınız :'llr. 
Hrocl, deıli. Fakııl hen im rııc\'kııf • 
J:ırla alıp YCrcce~iııı ··ok 11 . • 11 ~ • em sıı 

haııgı me\'kııftıın lıah<;cdh orsunıız? 

- P.ınlon,ıJ hnı>io;hnııt'siıırlc hu 
~~ınan ''Yedi numara,. d:ın. B:ınıı 
oylc geliyor ki hu :ıılnııı si:r.lıı ' • 
kın ahhapl:ırıııızclıın... • 

- "Yedi numara,. mı? Bu ad. • 
ının (aliba "l\urhnğalar,, dediklr. 
rinlzle hir ıılijkıı<;ı \'tır <leğil mi' 

- E\'el, ııl:'ikası Yar .. Size bir 
lt>kliftc bulıınacn~ıın, malınıızel Ras 
sen o ..• 

- Bana bir taksi tekliretseniı 
derhal kabul edece~imôen emin C'• 

labillrı1lni:r.. Yorulıhım. 

Brodun çaAırclığı takside yan 
yana oturdukları vaki! sordu: • 

- Sizin uıl teklifini zne idi., 

(Devamı var) 

Jıdır.", !fiçki ahlaka za.".3rlıdır", 
ı\erken. şimdi "içki keseye de 
zararlıd r" dıye pek haklı olarxk 
halkı içkiJen n:fret ettirmeğ: 
~aJıtabOirlt'r. 

.Ancak şurası var. ••y eşilaycı. 
lar" htikfımete içki fıyatlannı 
yükselttiği için tr~ekhiı!"'! karar 
verdikleri sırada, fevkal.3de ,.a. 
ziyetler geçtikt:n sor.ra dal.i bu 
fiyatların bu durumda devam ct
tirihnesini isteımeği du~iınnıUş
ler. İşte bu, _ darılmasmlar a-

ma _ ··Yesilay''cn çal•ŞD"ıalarmdan 
beklenen istifat!e adına bir.ız 
zaaf olur .. Acaba Yeşilaycılar,. 
propagandalanncski hususi 'lmv
vet ve bekledikl~ri neticeden e
min değil midirler ki, artık ikti
satU sahada fev1caldde tedbirle. 
re hükumetçe lU:rum knlma<lığı 
2:amanlarda bile, yine o tedbir.. 
lerin kımıen olsun devamrnı is
tesinler. 

Hikmet Münir 

Altın fiyatı 

Dün bir Re~adlye altınının fı
yatı 32,50. kül~e altının bir .sram 
fiyatı fre 424 kun..Hu • 

~ı: evvelkı Vakii 

6. 11. 017 

Baakumandan ''D.lhonin .... " 
maktul 

Dün muhtelif menhal:ırd.rn ı;e 
len lclgr:ıriar Rus ordusunun Baş 
trnmandanı (Dıılıoni) nin hıikume 

le s:ıclık ,.e mııhnlH ıısker nra-;ınd 
kıırnr~:ılıla cere.rnıı l'dcn bir mii-. ı 
deme<le ınrıklul dii51lil}ii haber 'c. 
rilmektedir. 
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Bota cepbeslade ÇOf Um Fıaasada Çör çilin nutka 

v • Kl'P 

Deaaz tar.bJii-Şimali Afrıka cephesı 
(Baştarafı 1 nclde) 

Uilşaınnın şimal kesiminde bir ilk 
kıinuncl:ın üc ilkkiııt ına kndar cere 
yıın eden çarpışmalnr esnasında 33 
tank ka~ bcbniş olduğu ş1imdi tesbıt 
edilmiştir. 

1.Ba~taraf ı 1 nclde) 
Hn hayatında yetiştirmiş ve besle 
mlşlir. Bu cidal esnasında bizl iyi 
neticeye götürecek olnn, bu fazilet 
lerdlr ve 'biz, bu faziletlere itlmad 
ebn\liyfz.,, 

kısmı eimdide~(B:~;:::e:m nc:~e zelzelesi Kütle halinde 
bulunmakta.dır. Bu noktadaki Alm&rı t k·ıı 

. sayıaıar u 
.(Baştara/ı 3 ~ 

saran kuvvetlere karşı ın 

lruvvetlerine kar~I baskı aynı zamaa Hasarın mühim olduğu ev 1 er 
da staımgradm aımaı kısmından da gelen haberlerden 

kıifi ueAildi. ıtİ, 
Hood tarafından TuJOil d,ıı 

dilince, Fransızlar da kar' 
şehri muhasara ~tliler. 1311 d' 
İngiliz ve İspanya kıtaatı ıı:opll 
faa için gclirlldiler. 1kl ~,tı 

Dün cenuptn, müttefik ucnkları 
bir kaç düşman tankına hasar ver· 
dir:mişlcrdir. Perşembe gecesind1.1, 
BizerL'tcki ha\·n nlnnı ,.c doklar u 
çaklarıll\ıZ tarafından bombardı

tnnn edilmiştir. Dün gündüzün Bl· 
ıert doklnrma karşı jki hava nkını 
l apılmıştır. Bombaların bir gemı 
} e, bir antrepoya, petrol depoları· 
na ve şimendifer gnrınn Jsalıet et· 
ligi görülmüştür. Av uçaklarımız 

muharebe bölgeleri ve Tunusun do 
ılu kıyısı üzerine doğru çıkışlar 

) apmışlardır. Bu harekatlar e.ıınn· 

mdn 3 düşman uça~ı tnhrip cdll
mlşHr. Ucaklanmızdan ikisi kayıp 
ltr. 
ıvrrm~JKI~ER TUTUNAC.\K

I~Ar.INI lJIUOYOflLAil 
Şlmall A!rjkadakl Amerikan umu. 

ın! karıı.rgCUU, 5 (A.A) - Cepheden 
\}inan son raporlara nazaran mu~. 

tefiklerin llerlemi11 olan kuvveUeı1, 

ordunun kWll kuvvetının gelmesine 
lntfzaren Tunusun batısında i§gal et 
mekto oldukları mevzileri iyice t'Ut.. 
maktadırlar. Zannoıunduğuna göre. 
bu kuvvetler yakında mtlhlm bir ha. 
va kılvvetl ile destek)enecek!erdlr. 
Ve bu suretle Tunustaki vaziyeti dn_ 
ha :iyimser bir suretto derpı,, etmek 
mllmklln olıı.caktır. Bunun gibi Loc. 
kbeed uçakları ile P. 88 uçakları dal 
galar halinde mihver uçak alanlan. 
:ı.a kaqx yapmakta olduklan yıldı 
rım hllcumlan, müttefiklerin taıır

r:ız kuvvetlerinin artmış olduğunu 

göstermektedir. 
Kat'I hUcuma bazrrlawlıyor 

Londra, IS (A.A) - Şlma.ll Mrik&. 
dan alman son telgraflara göre, ge. 
ncral Andersen•ln birinci ordusuna 
mUhim mlkdarclıl takviye kuvvetleri 
• e malzeme gelml§Ur. Bu ıtakvıy~ 

lnıvveUerinln mezkOr ordunun Tu. 
m.ıs • Blzer~e mtuellC!lnde toplan -
mış eıl:ın İtalyan ve Alman kuvvet.. 
lerlne karşı yakında kn.t'I hl,lcumıı. 

gfçmesinl mUmkiln kılması muhte _ 
meldir. En sozı raporlara göre, .Al
ruanlann Tunusun bat.ısmdakl bUWn 
turruzlnn pUskürtUlm~ olup yUZde 
5 i Ametjkıı.lıla.rdan mlln:kkob olan 
e lçler.Lnde Fransız blrlik}eri de bu. 
: nan mUttcfik kuvveUerı. Djedelda. 

burba_ rateur hattı boyUnclaki tc.. 
erde ik in mevzllertnt tutma a • 
!ar . .Ml1ttefll. başkumandanlığI, u-

ıum1 taarruza. geçmek iç,n klfi mile 
rda birleşmiş milletler l."UVVetıerf 

~!incjyc kadar bu mevzilerin tutu
bllecektcrlne !evka.ıtıde itimadı var 

•ır. 

Karada harekAt icr& eden Amerika 
;ıaroşUtcUlerin1n kuvvetle deatekle -
d.kteri Fransrz; kuvvetlerinin Sidi 
Bouzld kasabasını z.:ıptetmeleri bir 
Fransız.Amerikan muvn.ftaklYetı o!.. 
mu§tur. Bu kasaba, S!f-X'a 120 kilo
metrede ve sahilde ktund,ir. Bazı aın. 
met;lere göro mUhim müttefik kuv -
vetıerlnin bugün Tunus..Bizerte mu. 
selles1nde hareklttta. bulunan mibveı: 
ku\'vetıerj ile Llbyndıı.kl mihver kuv. 
veUeıi arn.amdakl münakale yollart
nt lcesml§ olmaları muhtemeldlr. 
,\Ll\IA..""°' J.UUKARh, TA • .\BUU7l.r 

AKAMETJ<~ 1\Iİ UGR.ı\Jll? 
r .ondm, 5 (A.A.) - Mukabil 

taamızun mUs'let bir neticeye 
"amıadan akamete uğramış oıou. 
ğu zannedilmektedir. Müttefikle· 
rin hava kuvvetleri henüz son r:.'5· 
ziınü .söylcımi:l değildir. Bunun se
bebi, faşe :meselesidir. Mihn•r kı:,·. 
vetle-rinin hücum esn nsmcb g\s. 
+c-raiklerl seb:?.t Ye inat, mihver· 
cileıin Tunus'a ntfetmekte olr!uk
l:ırı ehemmiyeti g5ııtermc-ktedir. 
~imdi yapxJmnJ.tta otan savaşlar, 
cenubi 11Plya'nm müdafanstru hn. 
m-l~d2.ll evvel yapılan öncüler 
ı;nrp~a benzetil~ilir, Müt· 
tetikler.in kat'J 'tir hareke~ geç
meleri z:?..!llanı yaklaşmı§tır. 

AJ,)fAl\7,Alt J~N GOZiDE 
TA Yl' AREOJLERİ1''1 
GÜNDERDİLF.R 

M. Cörcil, bundan sonra Şimali 
Afrika seferinden bahsetmiş ve şoy 
le demiştir: 

"- l\fülteCiklerimlz Amerikalı· 
!arla beraber Şimali Afrikaya bir 
akrn yaptık ve pek az bir zaman i
çinde Atlıls Okyanusundan hemen 
hemen Akdenizin merkezine kndar 
ilerledik. Bu mesnfc, 1400 kilomet
redir. Daha katedeceğimiz 32 kilo 
mc\rc vardır. Du ufak mesafe, knl<' 
dilmedcn ve düşmanın askeri sal· 
veli tamamile mağlup edilmeden ı;e 
düşman kuvvetleri denize dökülme 
den c\·vcl çok çelin muharebeler o 
Jacaktır. 

Elde edilecek neticeden katI~·yen 
şüphem yoktur. Fnkat sizlerin bu 
nelJcenin kolııylı!da elde edileceği· 
ni tahmin etmenize müsaade ede 4 

mem. Şimali Afrikanın di~er tara 
fındıı ordularımız ilerlomektedlr, 
binlerce esir nlmıştır ve düşmanı 

önUne kotnrak piıskürlme.ktedir, f.ı 
kat bumda celin bir muharcbeyr 
intizar etmek fcnp eder. 

Amerikalılarla lnsılızlerin bir 
cok muharebeler yapmış olduklıırı, 
hu ay içinde bir snndet hissi du\·· 
dum. Çünki düşmana yakından hli · 
cum etmekte hulıındıığumımı ,.c hu 
senenin bir h:ışmclnn dilJer başına 
ve geçen senenin bir kısmında hıı 
muazzam sa"nşı yapmış olan Rusla 
ra bir yük bırnkmpmış olc!ağumu
zu biliyorum. Ru..tar, kendi mcmıl<: 
ketle,.lni miidnron ediyorlar. hiz ic 
kendi memleketimizi müdnfnn edi 
yoruz. Fakat biz, m<."lnle:kctıcn dalın 
oziz demiyeceitlm, fnknt dalın bii -
yük birşeyi müclnfna ediyoruz. En 
da bir davadır .. , 

M. Çörçil, sözilne şu 6Uret!e de
vam etmiştir: 

- Bu dava., ihtirriyct \'e ada
let' davası, zaifi~ !kaviye karşı da. 
vasr, kanunun ~ıddt>te kar§t dava
sı, merhazn.et ve mUsamahanın be
himiyet ve gasrplrğa ilmr,;ı dm·ası
dır. Bu dava, uğrunda çarpışm~k. 
tn olduğumuz bir davadır. nu da
va, ya.va.ş adnnJzrla ve iztirap 
içinde ilerl!m~ktedir. Fakat her
halde ve muhakkak sı•rette znfere 
kavu~acaktrr. Bu ~fer elde cdilcli
fi 2aın:uı da.ha iyi bir ale.-ı~de ya. 
ı::amaktn olduğunuzu ~öreceksiniz . 
Bu alem, bütUn milletler rolleri
ni oynamak için 'birlt~tiklcri ,.e 
biitün pal'tilerin ve sn ıf)ar:n trd
hişleııe ve tehditlere tc.lıamrr.ül et
mek i~in yaptıkları gibi u.frrin se. 
mer~J.etint topl:.mak hususuncln 
birbirilerini tutn.1cları z:ı.rr.a 'l da
ha adil, dMa mesut bir alem o· 
lacaktrr. 

DU~anlc.rmuz, QOk kuvvetli
dirler. Binlerce a3ker:eri v:ırtlır. 
Ellerinde köle gibi kullanm:ıh:ı 
~lduklan milyon tarca esir v.1r<lır 

Düı,ımanlarnnız, ft't!lct:niş oJ. 
duklarr birtnkmı ::engin nr.ızj:-·! 
maliktirler, haltimiyetler.i ~Jtında 
bi~ok m;Lstait :milletler vardır. 
Dilşmanlarnnızın ik<"ndilerine has 
bir prenı:ip!cıi vardır, bu prensip 
gasrpJığa istinlt eden ve ~r tek 
aı..aına. ırktn hakimiyetini ateh 
getirmiş Ye zclil birt:ru!ım pcrtstiş· 
karların mabfld clereccı:ine çıknr· 
cirkları bir ıadama taabbüude bul:ın 
Pfnzi pre!'lSilJidlr. Dü~anlarrmız. 
kadın, erkek f .. rrı: \"atnnöaşr or. 
t1!.d~n kalc!ırfl.rnl: i ıı c;anları sade. 
cc makinenin ve deY1ctin elinde 
e~:rı!. mtıkul~si haJin e gP1innişler
dir. Dil.'.?m..,nlarnmz, bizi mağlüp 
~demeseler lbile yıprattc:ıklnrını 
tnhmin cdiyorlı:.r. Şimdi U:ınitleri, 
dostla.r ve müttefikler :ı~mnca ih
tilllfbr çrkmasrna ve küçUk gör
•1 Ukleli danokrnsilcr, !birbirine 
r.irmesine kadar mücadeleyi t:zat. 
maktır. 

Hep berabe-rce i'eriye öoğru :;i
llelim ve bütiin bu ağrr meseleleri 
tt'crübe ed elim." 

Y'JPilmaktadır. Sovyet sUvarl bl.rllk,. anlaııhyor 
leri Almanların rıcat yollarını kese. Çorum, 5 (A.A.) - Burada 2 l.llc.. 
rtk temiz ıa görmektedirler. kinun gecesi vukubulan yer sar. 

:\IOSKOVAYA GÖRE SON e:nt:ax altnan mütemmim rea~~ma· 
ta göre, OsmanCJk kaza merkezi 

VAZİYEET ile civar nnhiye ve köylerde !Jil-
Moskova, () (A.A.) - Rus kıta- }'ilk hasarlara eebebhet vmniş.. 

lan, Stalingrad'm ocnup batl5In- tir. Osmancık keza merkezinde .::!O 
da dU§Inanı gafil avlayarak bir. ev yı.lt~ ve 300 ev de ha!ara uğ.. 
denbire yeni bir istikamette ileT- ramıştır. Komba köyünde 70 cv
lemlşler, üç belli bo.şlı ınoktnda den 50 si yıkrlmIŞ ve 20 ev de za
Don dirseğinin t§ağı kmmını ge- rar görmü,tür. Lacir kôyUnde 30 
erek bunların lıat!sında Temlin ev otı;rulmıyatak dereced e yer 

köprüsünü i~gal etm1şlcrdir: sarsıntrStndan mUtetesir olmuş 

Sovyet kuvvetleri, batı istika- ve geri kalan ev:er de !sı.ına.-.ıen 
metinde E o3ton,a ·ve Kafkasya'nın }'l'kılmıştır KUçllk Lacir kö~il 2 ~v 
anahtarı olup Stalingrad'm 390 milst~a tamamen harap otmuş.. 
kilometre ccnU]l batısında kain tur. Yarun köyünde:k i ev~erin 
olan Don mansabına dot;'rU de. ~'tizde SO'i zarar gönrlifıtür. Tilrk. 
mil')'olu boyunu takip rtmektedir- ler k6yi.lnce 10 ev çökır.U~. di
ler. Ruslar tar2irndan girlşfün ve ğer evlerde de çatla.l>lar vardrr. 
hiç te be'klenilr.:eyen bu hareket· Ayaz köyünde 15 ev yılulnıış, ı~ 
]er, Don ile Volga arıısında tuza- ev de outulmryacR.k dtrEcede !il• 

ğa clüşUrUlrnfüı olan m~hvercilerin rar görmU5tUr. Pat&k lköyUnd~ i~e 
kuvvetli ordularma karşı yapıl. oturulabilecek bir ev kalmamı~tır. 
makta olan ireha sava,.canı yeni BUtün b'!l mıntahıda tesbit edilen 
bir safhaya .sokrna:ktadn-tar. Cep- ö1il miktarı 5 ve Y<ı.ralı miktnn da 
lıcden alınan telgraflar, Rusların 9 cur. Hay\'an zayiatına g~lin:e, 
dnhn. şimdiden birçok rnüettıhkem l{omba köyilndeki hayvan kayıbr 
kasabalnn zap1etmiş "Olduklarını mühimdir. 
bildirmektedir. Öğle tebliğine gö
re, Stalingrad'ın cenup batısında 
Ruslar, yukarıda zikri g«~en ha. 
reketler esnasın~a. 10 sahra tat-. 
yası ile 40 blo'kh~vz talırip ctmis
lerdir. 

Gece yarıM tebl1i?i, Rusların 30 
s.:ı.hra tabyası znptctmiş (ıldvkları

nr hildinnektedir. Gt·ce hareketle
ri esnasında Sovyetler, 5 Alınan 
tankı ile 24 Alman Eahra topunu 
tahrip etI:ıişler ve 15(\0 Alman öl. 
dürmllşlerdir. Geceleyin Almanı~ 
nn ztrhlı kuvvetleri ile piyadele
rinin yapmrş oldukları karşı taar
ruzbr, Yalnız Stalingrad'ın cenup 
batrsmdn. kain bil" 'Il".al1n1<'1e <lU~. 
manın 4 tank .ile ibir~k in.san kay
betmesini intaç etmiştir. 

Stalingrad'm sanayi mahalle
sinde harekatta bulunan Rus hü
cum milfrezeleri. secelt'yin <luı;. 
manrn 25 mukavt'met yuvasını 
tnhrip etmişler ve 200 kişi cldUr
müşlt'rdir. 

Bu hareketin r-etiresi, öğie te!i
Jiği ıle bildirilmiştir. Bu muvaffa
kiyetler neticesinde 200 iln 300 Bd. 
lometre ileri lıarrn<eti irnydt-uitmiş
tir. 

Stalingrad'ın şiırıaı lbatısıntla ve 
Don'un doğusunda Rı•slarn 20 
kuvvetli mukavemet yuv<ısı zap
tetmişler, 7 sahm tO!>U ile mühim 
mikt::ırda harp ımnizemesi ele ge. 
çirmişler ve 400 di!şınan lildür. 
müıılet'dir. 

Ba~m bir kes!ınde 2000 lıişiden 
: baret olan iki Alman piyade ta
buru. 'bir karşı taa'lTlız neticesiıı ~b 
hezimete uğr<!t:lmı~tır. Bıı kuv
vetlerin ric:ıti eı1m1>1nda Alman
lar, ibu sah..'lda :tiirQOk mitralyöz 
brrnkrr.rslıırdır. 

DUşmanın Mos1rova'ya 217 ki. 
lometre mesafede Rijev"in bat:
sınrla merke-zi <"::ph<'yc lkar~ı bir 
birini milteakip yi!pmJ§ olduğu 
karı:ı tanrruz.la.r. kendisine 10'••) 
kic,iyc malolmu~tur. Ayrıca :,3 
tankı da tahrip ~dilmi~tir. A!
ınanl?..r. merkez ccphcFin:ie mev
zilerinde tutunmak için Wyük 
1?a:vretlcr sarfetnekte ve ordu!;;. 
rmdıı. 11?.<nl olan gt<:'!ikleri dol<lı.:r· 
mak için miihim takv:yc kTta~rr 
gön<lermektedir1er. 

Pravd:ı. ga~tı-~ine gi5re, Alman 
lar ufak blr J~esin:de yapmr~ rıl
dukla n 10 hticum cBPasmda 6000 
pivade ve 69 tank lmllr.nmı~:ardır. 
Bu hücmn1ar, eh~mntiyttsiz bir 
:.tus birliı!i tarnfınc!nn pUskünül
mUştür. 

AL'\fA~ TEBLtot 

Slcllyada lıyaa 
(Bajlarafı 1 ncfde"J; 

İngiltere, muharebeye 185 destC<J 
yerle başlamış, bunlardan 93 ünil 
kaybetmiştir. Fakat bu boşlu~ )'e 
ni inşaat ile doldurmuş olup bugUıı 
300 destroyere malik bulunmakta
dır. 
1TALYA..~LARLA AL)IANLAR 

ARASIND İHTİLAF 
Nevyork: 5, (A.A.) - Frnnsa4 

nın Akdeniz sahilini jşgnl etmek 
hususunda Almanlarla ltalynnlar a
rasında clddt l>ir ihti!Af çıkmı~lır. 
Fransız filosunun ziyaından sonra 
general Von Rustedt, hiçbir mesu4 
liyet kabul elmiyece~ni ileri ~ür
mllş ve işgalin tnmamile Alman kı 

11Jarı tarafından yapılmnsını is!e-
miştir. Nazi orduları yüksek şetl

nfn vermiş olduğu milsaadcden 50n 

ra İtalyanlar tarafından işgal edil· 
miş olan şehirler, zorla tahliye et
tirilmiş ve Almanların kontrolii al 
tına irmlştır. Fa~stler, yalnız ltal 
yan hududuna pek yakın olan Dri· 
anconda kalmışlardır. 

NAPOLİYE AKIN 
K nhlre, 6 ( A.A.) - Ortqark İngL 

l1z kuvvetleri karargllhınm bugllnkll 
cumartesi mU§terek tebliği: 

Cenup doğu SjcUyadakl lniJ alanla. 
rma. ağ'Ir taarruzlar yapı!.ml§ ve yan. 
gmlar çıkarılmı;,!:Ir. SlrakUza deniz 
uçakları UssUne oo bombalar atıımıJ. 
IDI§tir. 

KUUe halinde hareket eden mUtte 
t1k ağır bomba uçakıarı dUn gUndllz 
Napolldeki doklarla ba§ka hedeflere 
karşı bapn ile taarruz etmi§lerdlr. 
Uçaklarımızın hepsı şallmen Uııle. 

rine dönmll§lerdlr. 
t)Ç HARP GE~Iİ81NE 1SAHE'l 

Kahire, 5 (A.A.) - Dür., :ıafn:k. 
vaktinde, Amerikan Liberntor u. 
çaklarının Napoliye kargı yartık
ları hava alanı CS.'UISliıda ibir zırh
lıya ve iki kruvazöre isa.bet kay. 
dedildiği bugün if~ edilınektedir. 
Ağır çapta bir bomba, ~i r eleme 

garı üzerinde infilak etmiş ve 
seyriseferi inkrbı.Cl uı;'l'atnırştır. 

Porto DimaSsa ııhtımı boyunca 
duran gemil~rde de i!ıabetler gö.. 
rülmU~tUr. 

Bütün Amerikan uçakları sali
men Uslerine dör,mü::;lerılir. 

İTALYAN TEBU G1 
Roma, 5 {ı\.A.) - İtalyan ba.~

ku:mandanlığının resmi tebliğin
den: 

S tockholm, 5 ( A.A.) - Göring. :M. Çfüçll, nutkunun sonunda şöy-
in güzide uç:ık teşkilleri, dalın. le demlşt;r: Berlln, :; (A.A.) _ Alman orduları 
ııimdidcn Tunus cephesinde ku1

• " - lk1ncltc"rln nyını. gcÇirdlk, ber 

Diin öğleden oonra dü§man u. 
saklın, Napoli üzerine Jms ve 
şiddetli bir bc.skın yapmışlar ve 
Tunus'talı:i hare-ketlerind en ti ö· 
nen uçaklarımızı ynkınclnn takip 
etmişlerdir. Düsman t:ı.ra!ın :lan i
ka edilen hasarat mühimdir. Ve 
sivil ahali arasında birçok tcleiat 
\"ardır. Ölenlerin miktarı 1:.0 ve 
yaralananlnrm sayrsı 325 ki:iye 
b:ıliğ olma'ı<tadır. U çaksavar b:ı
taryal:ırın mermisi isabet etlen 
motörlfi bir tnıriHz uça;ı alevler 
içinde körkzde denize dUşmU~. 
tUr. 

" ba§kumandanhğı teb!iğl: 
lanılmaktadu. Hllcwn krtnlan, ıoQtatı sisli ve kederli bir ay fakai 
müttefik kitalann Afrika,da k:ıra- hu savaş cs.."l :.ısınclıl gördUğUm diğar 
ya ~ı:k.<!.nlmaları ile nyni znmancln. iıUtlln nylıırdnn çok dııhn. ziya.de sev 
Tıınus'a. ge1miştir. Berlin'i hi:cum- <llğ'm bir ay .. nu ay içinde işlerimi~ 
lara ik~ bu teşkil müdafaa ede- !ylleşmlş, askerlerimiz, bahrlyelllcrJ_ 
cekti. Bu te..s.1tl1, kati safhasına an. nılz ve tııyyareeilerlmlz muzaffer çııt 
cak Polonyn, ı.~ransa seferi ve İn- mış, kahraman mUtter kl~rlmlz Rus. 

Doğu Kafkaslarda Rusların §ldde~. 
!i taarruzları, Alman ve Romen kuv 
vetlerlnln inatlı nıukavemeU knr§ısın 
Jn akamete uğ'rnmıştır. DU§mıın ağır 
k&yıplar vcrml§t:r. 

Casenza dvannc'la da bir iki 
bomb?. at!!m:ş ve birk::ıç ev hasa· 
ra uğmmLstır. 
Ş'mall ltalya 3ehlrlerlnln t.ahlly~l 
Cer.evre, 5 (A.A) - Jurnal dl5 Je. 

giltere'ye 1:ı.rşr :va:::nlan hücum es· lar, mUşte rel{ dUşman:ı ııılddetli dar. . Zırhlı kuvveUerlmlzln yaptığı şld. 
nasmda girmi~ti~. Bu t< §.kıl, Si . N!ler indirmiş, mUttr.flkİe.:-lmlz Ame ~tl. bir taar ruz neticesinde,. dUşmıı. 
eilya ve Giritl'deki Alman ku•:. rlkaıııar ve Avusturnlyalılar ve Ycnı nır zırhlı kuvvetıerl '"' &Uvnrlı.ı l da. 
vetlerini takviye ic;in kullanılmış Zcldndalı kardeş!erlmlz, gayretlerln:n' t;rtılmı1'. 2000 esir alınmış, ve bu mc. 
ve bazeP.. de şunali Afrika'd t~ is· ı C Uk bl lk d hllt d f yandıı ganalm olarak 14 top ele geı;!. 

ı y r m yas a n e muva • rl!ml tir. nf'v yazıyor: 
timal edil:ır.iştir. lııklyctle letevvUç ettiğine şahit ol- § Şlmaıt ltnlyndan binlerce İtalyan 

- -o--- ınuglardır: fieltnln ile 11111en gölU aruındaki hallha?.ırda lta!yan kontro!U altındll 
:.\merika deniz ticaret nu jkinc'.teşrln ayı, bUyUk bir ay_ bölgede kısmen top ateşı, kısmen r!e bulunmakta. olan yukarı Savoıe•ya 
filosunun İnsan kayıbı dır. Bunu size söylemeliyim. Zlra yu z:rhlı ve savaş uçakları tarafından tr.hacllm etmektedirler. 

\'a~ington, 15 (A.A.) - Bahriye na. rıuşnk sözler s6ylemcl<, hııvadan va_ <iestcklenen şiddetli dllşman taarruz. Bir tıtıhııalft.t aansllrll vUcude go. 
rrlığı, b!rle: lk Amerıım deniz tfc:ıret l ~ıerdc bulunmak doğru değildir. B!. ıarı dUn de akamete uğ"rntılm~tır. tfrllmlştlr. Faşlstlerın şefi, yeniden 
91o.!unım harp yUzUnden uğradı~. ~e gelen lyl haberlerin daha z,yad" Kısa mesafelerden cereyan eden çar halka. hitaben bir nutuk söyleyeiek 
csan zayiatının, 463 öHI ve 234Cl 1 1ıiddetle vurmak için bir veslled~n ı:ıomalar eımıısında 104 tanlc tahrip! İngiliz uçaklarınm bombardımanla • 
kayıp olmak üzere 2901 kı.ş.dcn ibare· başka blrşey olmaması lhtlmallnl na uı lmlş ve 6 uçak ordu kuvvetleri ta. .. · : • 'l \ 'ct.n 1stic1 
''tfuğunu blldirmektedir. zarı d kkatten uzak ıutmıım:tlısınız.,. rr.fından dUsUrülmUştUr. "t mcfe teavlk etmlstlr. 

Bir general isyan tertip 
etmekten suçlu ... 

Londra: 5, (A.A.) - Blilün Fran
sanın Almnn kı taları tarafından 

işıralindenberi kiille halindeki teY
ki()er devam etmektedir. Heriyö, 
Leon Juho, general Veygand, Da· 
laliye, Si la Ş:ımbre, Reynaud, 
Blıim •e ) landel ile meşhur tcnisci 
Borotnı, meçhul hlr ı;emte loğnı 

snkedihnişlerdir. İyi malOmnt nl· 
ınaktn olan d lplomasl kaynakları, 
mareşal Pctenin her türlü kuv\"e! 
ve seHlhiyetlnln nezedilmiş olduğıı 
nu beyan etmekteı1irler. 

M. La\•al, elinde kalmış olan azı 
cık kuvYet ve seliılıiyeli toplama{;n 
çalışmnkt:ıdır. General Lösinyi, müt 
tefiklerin şimali Afriknya ~skcr çı~ 
karmalarından sonrn ~loııpcliye 
bölgesinde bir isynİı hareketi tertip 
etmcğc teşebbüs elmiş oldıığundan 
dolayı muhakeme edilecektir. 

tı lıarp gemisi de kara ıJ 15 
yüklü olarak geldi. aas :11 
ı~cansızın karşısında 17 ~ 
bu.lan beş millet yer aldı. # 
eden kuvvet enerji ile ~ 
mesi saycsindo mnttefı 
etti. 

0 (Napolyon Ponnpart> 
topçu binbaşısı olarnk 
nı idare etti. 

17 Kanunuevvel gecesi ılJ. 
iınl olarak boşaltılması tc•P ıs 
tün kıtaat ile ahaliden de ~l 
kişinin semilere bindirilıtlesıı 
vaffakiyet elverdi. 4 fJill1 9 
harp gemis ibernbcr aııodı 4 
si de yakıldı ve batırıldı· · 
de evvelce Alliıntl~e gönd:,ı~~ 
U tanesi de Fransızlara ıs 
kateyn ve korvellerden de tırıl~ 
si alındı, 5 şi tahrip ,.e b; 

Ot tanesi de Fransızlara kal 
1 
~ ve saman Ispanyalılnrla NapolUi e-,,, 

göstermemiş olsalardı, ters~ 'it 

f l·y·atları sash kısımlan ile geriye~ ~ 
miler de yok edilecekti· 6~ llJ 

Ticaret vekaleti yeni bir sıl olsa düşecekti . Bundan ~ de 
ınHerin yokedilrnesini dab• 

tamim yaptı den düşünmek elbette dalı' d" 
Ankara: 5 (Yakıt Muhabirinden) fıktı. Faknt hu fırsat kaçırıl" 

1 Tarihi etüdlcrlc nnlı)'O 
- 1942 / 43 mahsul mevsimi için ıil Fransız donanması, şiındi>"ıı~ 
kfmıet tarafından hubnbııt fiyatla- ,,81111 

üç defa Tulondn kendi ;. 1 rıoın yfık..-;elülmesi üzerine ot ve ~r· 
saman azami fiyatları Hububat fi. tırnıak talihsizliğine \ıııı 

Haddizatında hu olnyJ:ır atlarına göre ayarlanarak 10. 8. 1912 
tarihinden itibaren bütün mevsim, Fakat saikleri, Fransız ııe 'f 
boyuna cari olmak üzere dökme ha gösteremediği milll birlik d;..ı 
linde iyi cins , .e temiz kuru çayır riksizliktlr. Her Oç ''0.k

9 etf 
otunun kilosu yedi kuruş, 'tel balyıi saiklerin ayni elim neU~11.,-<' 

~i ibret ile düşünülürse yv-..ıJJ 
lı iyi cins ve temiz ikuru cayır otu~ runda emek sarfedlen 1 SJI .... , 
nun kilosu on. dökme halinde iyı if 
cins samanın kilosu dört, balyalan 2 nğır knn·azör, 4 haf çıl 

3 ikf ncl sınıf kruvazör 1 11 _ı 
mış iyi cins temiz samanın kilosu tor!" 

gemisi, 25 muhr:ip ve 
11 yedi kuru, olarak tesbit olunmuş - de 

tur . Ticaret vekaleti yeni bir tamim ve 25 denizaltı gemisin ıı.d 
225 bin ton tutarındnld 64 

le hu fiyatların jstfhs:il edlldllı:leri misinin vatanları u~nııı~.-'-...ı 
mmtakanın en çok yirmi beş ldlo· UD" ... 
metre mesafe 'dahilinde iskele, is· bir iş görmeden Tulon 
tasyon ve di;Jer teslim mahallerin- de gömülüıl yatmasına G-

lıdır. 
deki nihnt loptan satış fiyatları ol· ı-----------
dufunu, d ah a uzak mesafelere nak , 
ledilen ot ve samanıar ıcin yirmı Bir sene lçlll · 
beşinci kilometreden itibaren ihti· g 
yarı zaruri n:ıkiJ masraflarının alıcı Amerı·kada 4 
tarafından tediyesi icabettiğlnl bü· ı,k 
tün valiliklere ve vilayet merkez • tayyare yapı. 
Jerindel<i belediyelere tamim etmi.ş· 
Ur. ) ,.... 

Petrol ve motorin yağlarının 
gümrük resimleri 

Ankara, 5 (Vakit mı:lrabiriuden) 
- Ticaret V ~kalt"ti tarafından 
petrol ve mctotin yağlanndnn alı· 
nan gümrük resim!erir:in birk~tİ· 
rilnıesi hekkıniln bir kanun pro. 
jesi hwrlayaı-ak mil.talaalc..rı alın
mak üzere il;ili Vt"killıklere g0n· 
derilrniştir. 

-+--
yeni avukatlar kanunu 

yakında çıkacak 

Ankara, 5 ( Vnkit mt•babirın
den) - Avukatlık kan~ı;u proje. 
sinin Adliy~ enci:mf'ı inJe t etki
kine ba~lanmr~tır. Eu arac!a Avu
katların si;orta olmak mccruıi,·e
tinin k!lldrnlınasıuın projeye bir 
madde ilavesi ile ttmi!li <iüf;Unül. 
mekteuir. Projer.in Meclisin ~::r. 
cicl! jntıha9 kanır; VtT111t.'den <in· 
ce müz:ıkere edi1ecc3i b:ldirilmck
tedir. 

•--O-

Hariciye vekaleti tetkili.t 

kanununda tadilat projesi 

-inkara, 5 (Val,it mp'ı'lhirin 
den ) - Hariciye Vf'Ulcli tc!;K;. 

liit k;mununn 'l:':ığh cetvelde hu
hk nıii~wirlt'riııin dereee'cri h:r, 
iki ve üç olarak tc.yin er1:'m:c;t ir . 
Dördtincü V•! be~!nci derece!ı- .. ~e 
de hukuk mÜEtıviri ~·fatıv!e m"cı 
ı ait memurlar :\lıp bunlara J:anu
nun bah$ettiği sa1tıl iyete mücııc. 
nic1r.n tayin edilccc-kleri ılerece 
ma:ışlarınm ,.frilct.ıilm~!-i vz lceıı

cH1erir.in vekal~t mu:nr.e:ii~'llrn 1w
ımsiyetine g;~re yetiştirilerc-k va
zif e1 eri'1 rt e p?iı::terdikleri kabilivet 
ve Jivakat.R ~öre knnı:nu'l •"Sj'İt; 
c-t• i~i b:rinri derec~ye kadar ter. 
filerinin !,.ınini ve cetvc'~e 11:

:z.ure: .ı '1 e~işikHğin yay:rimR"! rr.ak
sadiyle Hr knnun n-:-o!,.!!i h::ızır
l:rnara'< M~ı.-'i!e verilmi~tir . 

---o--

Fi!di9İ Fransız müstemlekesi 
müttefiklere katıldı 

Londra, ~ (A.A ) - Cezayir 
r.icl yosuna göre, batı Fransız Af
rika.smd2ki Fildi' i sıhili valisi, 
müttefiklerin cJ,ıı.vasına iltlh<1k et. 
rr.ıistir, 

Yaşington : 6, (A.A. , ,eli 
Amerikanın harbin ilk tp6>/ 
dahili cephede faaliyetıne1 lik olan raPorunda han> 

5çP 
servisi, inınlfıtın 49.000 : ":.J 
32.000 tank ve topa, 17.00 ııır 
var topuna ballğ olduğuııll 
mektedir. 

Ayni raporn göre, bııı1'1' 
lalı 41.000.000.000. c1oııırn aısıil 
amelesi adedi 7.ooq.ooo ıı 

muşlar. od' 
Harbin ilk 10 nyı zar!:o. 

sil edilen vergiler, ıs.O ,;! 
dolara hali~ olmuş ''e b~ 
cllger hiikümet obligas)·O dol'' 
cı surelile de 33.000.000 
sil ~dilmiştir. 

Bu sabahki gündelik g 
ıar 

baş yazılarında bu rakıırll ı;ıı 
da mütalcalar serdederek red 
deki ~eneler içinde SS~ııı' 
harp gayrellnln geçen se0d

1
,11r• 

üstün olncağını ynzmnktİ J! 
Bir un kaçakçı 'ıd• 
Meydana çıkarı •1 

Ayvansaray değlrmentn4'~ 
kRçakçılğ't meydana çı1'ar11 ; 
Evelkl gUn öğleden eoıır., .,.ı 

den "domuz yeml,, dlye S çlJ 
lo;arılmıı ve Ayvansara,Yda 1' 
d"de<le 3 numara.da. oture.D ,,. .1 
ta fırın sahibi Zekertyaı:ıIJJ ıııııı'" 
~ustafanın ardiyesine 1<011 'ti ~J 

Zabıta bunu haber ~So .,, 
b ııup müsadere etmiııtl.1'· ~·"" 
dıın ekmek imal edl}rek sa ı:ııd'~j 
!a§ılmı§, tahkikata baııl•11 1'iİ'' 

Amerikadan döneO dl 
gazetecileri Kahire /, ~ 

hareket e ttiler tf t~ 
Kahire, 5 (A.A.) - 1~ tJi;,~ 

tecilerind~ Abidin Da.'"e '51f1"1 
BükrH Esmer ve 2'tkerı1"JC,r' 1., 
Birleşik ~erikanın >-;.s. :ı 
,·fik clçi.ii Steynhnrd _ b~ l'" 
mi~ler ve bug<Jn Anıcıu-.... .,; 
ket etmiş1erdfr. btd-':ıf 

Tulundaki filo 1J11• ısı~ıl 
yokluğundan kaçı. ~ 
Kıwablanlm, 5 (A.J\.) i.-ıYI. 

dan kaçan Marsnen ve ..,ııf!l -J 
ka Frn~sız denizaltı13·ıı1' tPJi, 
varf1er1, Fı-anstz fiJocun~l 
kısmmın, mahrukat noJı ~l 
zUnden yol aJan;ama.JC ııJt!Iİ 
kıırsrsrncla kaldığını ,.e ,.ır 
müttefiklere iltihak::ı 119 

duğunu söviemişJcrdir 



J:~iKAyE·J 
Dıvardaki baş 
.bb• Dcuuıak0tan naklen: larıılı Btllldıu 

Gb,..ca1ınn ba bJklye seksen · AUahın• da yalan söylemezse), eti 
..... ın.ı vukubulnuqtur. Ban.ı ıiimlerlae gö,. bu aklbete l.Aylk ~ 
~imde babam tarafından 110Ja dutunu siz de kabuJ edeceksJoiz. 
:-ıttı. O, da bu veu)'I kehrama En yakın akrabalarının ipirakUe 
"-ıi alzındaıı dinlemişti. teşekküJ eden bir mahkeme heyeti 

8tr ıece, ıeç vakit yorgun arlın tarafından muhakeme ecfümlştir. E 
...... d6aea nbip Rabudi, soyun ter ba alçü ıJmdiye kadar adale 
~ •e terliklerini ıılydikten son Un pencesine dü.,nedıyse; bu sırf 
' ilki " )'IPl'8DJDlf koıtutuna Jimdıye kadar temiz oJaa bir aile 
!"ti. Dlnpda 111' sadık dosU.rıa ismini lekeJememek içindir: 
4lıa ~ ... olen Hana• clpra!arın .Melek kadar lemis bir insanın 
4lıa lbrtaı yetarü dumanlannı lu balınıını lek4tllyebllecek bir reza 
.... .. '91lnll•P bqladı. let çıkarmanın ne kadar lüzumsuz 
~-= teee pn11na yalı:leııyordu. oiduAuno, bizim kadar Ilı de taı. 

betlıJan bir fırtınanın u dır edersiniz. 
~ oaa kadar pliyordu. Birden •damın Utreyen sesi bir 

....... tabiatla eoean utultulu hıçkırıkla kesildi '" biraz ıonra 
._ ..... nda. erlı• arlı:aya iki çınııı kendini toplayarak eski ıert sesıy 
... - da7'11da. Rabudl. ko'tuıun le devam etti: 
~ ...... .,.. trule1ı kabarttı. 86) - Ölecek olanın, Allabın menLa 

.... blT hende •e ıecenln bu metlnı kazanmaktaa b•t~ yapacak 
~ •lea Jı:lm nlablllrdl' bir teyl kalmamıştır, vazifeniz fim 
~ ldktlk _.t Pas."tntn dle di başlıyur, IJzt bırakıyoruz. 

'•••inden birinde, ne f8hlr Göılennl kapatan lı:a!ın balı 
.., 1n1ı.a hlT ,.rde idi. Bunı çlSzdükten sonn, krtıtal llmbalar.n 
~ ttel'Vrtlere her f(Ün tesad'lf göz kamaştırıcı şuaları önünde bir 
~t. bıttpr blzmetciıllnln bir kaç saniye şaşkın kaldı. Odada, kli 

• 111en1Jeketlne sltmesl dolay• tede duran bir paravandan bafka 
.. Ottan vatnı~ nlttuıı ınu mahalle hiçbir eşya yoktu. Böyle olmakla 

....... bntyorda. beraber meçhul adaletpe,.erla ko 
"- '-ıtının eınqırdı bu sefer da nuştulu mftddetce. ona cenben bu 
....._ ~ eahndt. Rıbudl, yerinden odada, kovalanmı' bir hayvanın so 
:ı:._~ Kapının arkasından se!"> luyan nere"jnf andıran sesler duy 

du~ndan emlndı. Rahatı arkasın 
da bir inilti duyunca bu hususta 
hiç 'fiphe"I lı:almadı. Birdenbfrl' 
döndü •e köşede bulunan paravana 
dotnı :VOrOdfl. Fakat paravanın ar 
kaıuna bakınca. •ayrf lbtiyarl bir 
kaç adım .rerfye fırladı. 

eoa enuımna yerine ıce 

leta atat almab ıceldit. 
\ ... oldukce mlllb'1m •e tetlı ı Tam hreııında ır&ılert «&rleri 

ne 1111"8rla bakan dn•arın !cine .rl\ 
mlUmGt bir bet ıönntt•Ul. Gen ... 
ıtDzel. f•kat alzından anealr bıçkı 
rıklar çıkan boınhna• beUı. )'lpran 
mıı bir baş. Dunnn dibinde. bir 
Yllın çimento " bir daTarer malıı 
&ı dnnıyordu. Deheetten tftn-v""'ı 
rahip odanın kapıııını lrottu. Bfttln 
kunttlyle IM'Ur•lr acmala cehştı. 
Bundan eYTeJ llrl defa duydulu 
sert 1e1 ıene ffltfldJ: 

1 I
' f aytlalı bilgiları 1 Kaılın lıötaiı 

Bu 1 m a ca "" . 1 1·7 '• ~apkaJan naııJ temız eme ı Sevgi kazanmak için 
t ) ~ S '- 7 8 9 ,0 1 EvvelA. ppkanızı mUke.nınel •uret Klaalirler .nlze karşı katıyen yor. Ester, Sa.moWe evleıımlftl, l'&ka.t 

8' te tu-çı&.ayınız. Sonrı& ber.zınle, kirli gunluğwıuzdan bahsetmeyiniz.. Eğer lzak bmlnde de bir dostu Yardı. 
4 ve lekelı yerleri iyice tem1z!eyinlz. cıC:den yorgunsanız dahi bu hallnlıı Ester, bir gtın d08tuna: 
I Yalnız ıuııu da u:ıuLinayırıız ki bu LI k&tiyetle onlardan gizli tutunuz. m. _ lzak!. dedi. Samo..ı bu gece "-

yapılırken ateııten uzak ojmak lA. """" bu -kilde hareket e tm yecek o.. 3 ' " · D" ,,.. yahatE> çıkıyor. Saat 10 da kapmı!\ 
•ım"'ır Böylece ben• nle te""'·'ed• ıursanız .. onların bulunmaaından hn• 
.. u • • ""' ... .._ • • -.. tı.ünd«ı bulun. Eğer kocam •yah&te ~ ""n'- •ap"m--ı birkaç ... t haval•n lar.madı&ını.z m1naaına varılabilir 
a• ""' " ıuwou. _.. -

6 ~ktiyaa pencereden bir Çeyrek ata.. 
9 dıruııııı.z. Bundan sonra yapılacak Hele ıayet yorgun olup da yatmak cağım. Bu, ıenin eve gittbllecetiJl• 
6 olr ı, vardır ili bJ, gayet mllhimdir, liureydlm diyecek olursanız .. M1a&- &lAmetUr . 

şapkanın derla1 ile töt.rU arasına mun Cirlerinlzl kaçırmış olursıınuz. Samoll seyahate çıkar. 
tazam bir wrette keeu.aı • kurutma • o\L o\L Ester de tam aaat onda pence1'9o 
ltAğıdı yerle§Urlmz. Bu ıceklldı hare. Ho§lanmadığınız bir irı.8&D siz zı. ı!en ÇE:yretı atar. Lakin, yarım Aat 
ket edecek olurs:uıız.. Ş..q>.uuuan kor yarete geliyor oıru.nıa a .!.kadar ol.. geçer; bir saat geçer" Bir tllrlll lak. 
deJAaı katiyen klrlenmlyecett gtb' ır.am&k, gayri tabll bir nal alma!< törUnmez. 
ıııpkanın dip tarafına da p •ilk ya. biç de doğru değ1ld r. O adamla d& Nihayet ,kt saat sonra 

Soldan saAa: 

1 
yıtmaz. 1 kc•nu .. mak, derdJe§mek IA.zıındır. Ho- · ,, ttor lÇinde çıkagelir, 

ı - Bir deniz kuşu, 2 - As~'ll Pe!< tabii o.arak, aracb aırada me. runuzıı gitmeyen adam b~~kJ de be\i Eeter sorar: 
lrıtasında oturanlor, 3 - Rlvnyel e oınin plal ğlnl emen bu ıEurutma ki. baht bir k msedir. Antipati, sevgi ve _ Yahu! Sokakta para fl)urtmuı 
denler, teni bir azamııdır. 4 -

1 

a-:tlarmı d .. ğlşUrmelıt prttır. ıetkat bialerimjzl öldUreu blr dil§ • 
,. i51tmedin mi? Parayı ata.ı bir buGulC 

Yaslan, nida, 5 - Ne için, Türkiye man olduğwıu dalma göz önUnde tut aaattan !az.la oluyor!. 
Din me .. hur "ehlrlerinden, 6 - N:ıb Parlayan elbiseleri nuıl mak llzımdır. Birkaç taUı sözle • 

y y - Hiç lfltmez olur muyum T 
şonıda, ,7 - Kısrağın yavrusu, as · temizlemeli? hotlıu.masanız dahi - k&r§ınızdak\ _ Pekl ne ıçin bu kadar 1'8Ciktint 
lan, ı _ Tersi beyaı~ır, başn:ı r1ıı e1t ka adamm gönlll.nll aımak zor blr;ıey _ Çeyreği anyorduml 
(İ) gellrse iyf olur, 9 - SakaJ kn- üttı ınuasuıııı aza e t t defildir.,,Elver.r kJ, bu aözlertniz aa. 

bt.Z ıerin z. Elb.aefi de dua olara.lL mı kal 
ııma, -rafetli, 10 - Anodohıda bir mı Ye bden ol.sun! 

r- bezin üzerine yayınız. Amonyaklı mu • ... 
kaza merkezi, başına (8) gellr~e • ... 

Utı cUz•l surette dalıs doaru1U nem- Bir &hbabtnızm sızı tekrar ziyaret 
hafif yara olur. Jlk Uade edecek •ekllde elblse tı-a. 

Y " -w • ., etmesin! cidden arzu edtyoreanız. 
ukardan lf.oal: sm. ••latmız. Bu -kilde ıtum•un ör 

2 S 1 il ... ..- ..,,... - Bugünlerde gene görQşellm ı 
1 - Zulmette, - in r • su, gU ıattkametfnl göz öıılinde tutarak Demek ka.tt değ.Idlr. Onunla bulıı 

hendell, 3 - Rivayetin noklelliAi, fırça.ıaymız. m\ft 
r~bllmek fçin bir 6 .... ve saat tayin 

Asmaktan emir, 4 - Sırlı cam, Elb senin parlak ıu.:mıa.n lylce fır ~öınlz. 
bir kadın ismi. 5 - Bey, güzel, r. çalanıp kurulandıktan ııonra batıtc:e Yok eğer ctdden buluıımak niye • 
- Yalancı debdebe, tersi meşguli · ıera tara!t.an tuıııemek 14.zım gel • •- l dan b k y" tlnde ~senız. .. ya an r ta ım 
yettir. 7 - Bir torpidomuz, 8 - mf'ktedir. nezaket cllm!eJerı aarfetmek azabı. 
Kırmızı, yazlık e#lence yeri, 9 - Temizlenecek elblHnlıı reqt siyah DJ çekmeyiniJI; ve hiç.bir §f!Y söyle. 
Vftrekten. <life, Hı - Nota bir h 1& -'rkeU su ue temizlemek l.cap L 

uı meyinls... 
dın lmıf. der. 

Okullar araıı futbol maçları 
neticeleri 

Okul futbol ma~anna dün Ş~
r.t ve l'atib •tat1ann•!a dcvAuı 
ediJmil her iki stadda lı.alalJa!~ 
bir taIM>e l{Ul'Ubu ma~lan a!ak.ıı 
ile takip etmittir. 

Bu baftamn en mtibjm maçlan 
Şeref ıudyomunda Hayöarrıaıs • 
lflk ve Bofaziçi • Pertevniyaı h· 
fflerf aramnda yapıldı 

Çorapların dayanabil.mai 
için. •. 

Çorapl&rm yırtıkJannı dlkt:kten 
80nra yıkayıp tenine çev!renık lı:u. 

rutunuz. Kuruttuktan 80nra yUa ta
rata çevirerek ha!ltçe yuvarlayınuı. 
Yamız, t.§ taraftan yuvarlamalı: t. 
cap ~er. Bu suretle çOrabın boyunda 
e erginlik bUıl olmu. 

Bayanlar, çoraplarmın 48ha ful• 
clayanabllmut lçln, t•bll C tarattao. 
bat parmak kısmına yanın ay f'k • 
llnde btr )'&ID& yapmabdırıar. 

Muf&lllbalann bakımı 
Kupmbal&rm ballımı p19t kolay 

ve basittir. Katiyeıı •bunla yıka.mit 
yınız. Sadece su Ue yıkayıp fa.n11& L 
le kurulamak kAt dfr. 

Halılarda yal lekesi 

• • • 
lık o1&ralt bir adama takdim olun. 

dutunua saman bult b!ı' ,ekild~. 

anki bir ahbabmız gibi eltnt aık -
aıa.ıua iktifa ederek daha bUytlk ne. 
&&ket ga.t,ermete kalklfmaymız. BU 
ııu.. ona kar§J pek ful& ehemmL 
yet verdlf nlzl teb&r\lz etttrmey1ıı1&. 

Ve &J!li samanda m11mkün o}dutu ka 
lar o adamdan uzak durunuz .. 

•da.mm a•Daımu celbetmiı olunu. 
nı.._ 

• • • 
:eam genç kızlar, bop rftmek tem 

nıjJara w pudra!&ra be"8 etmekte 
dUier. Bu, pyet yanJq bir hareket. 
ttr. 
mn.ıa, lıof& gitmek lfln, &Wla 

celbetmek J&.zrmdır. 
Al&ka pudra, alhk, permanantıa 

celbed ımez: 1&dt!llk. sek&. tabi! gU.. 
11eWk. ve bllhasn phs!yettnlzden dO 

tan Amlml blr ••rl Jlznndlr. 
Pudra, allık, permanant için hentb 

çok vakUnlz var!. 

Davet 
Geng ve gll.zel bir Amerikalı b&.. 

yan, evinin ~11nde nl§anlıaı ile ko. 
nı·ıuyordu: 

- Girsene iÇerlye.. Salonda otu_ 
rur biraz konuıuruz. 

Adam girmek jatemi)'OJ'du: 
- Bettı, ifim var; ptaem daba 

lyl olur. 
- Yazık! Blru otunıp konuıur. 

duk; yalnızım.. Amıem aokata oıktı. 
Babam da romatizma atnJarmd&ll 
kımıldanamu btr balde yatqor • 

- Öyle !ae birkaç dakika .-Joada 
otunıp konuplmı!. 

ı .ıı~ lılrraı 
tht:yar bkoçyalı, Cf1a.ra almak S. 

cin oğlunu f6hre g&ıderdl. Of1un& 
on pens venni§tt. Bekledi, durdu. 
Aradan seneler geçti: W& bekllJeda 
ruyordu. Blr gtlıı kapmm öntınde 

.\J:U blr otomobil c!urdu. Gayet flit 
reytnmı, bir delikanll ihtiyar JdJyHJ,. 
nün kapıamı çalarak haykırdı: 

- Baba!, Ben getdlm.. Amerlk&JC 
Sittim· Çalıftmı. çabal&dım.; D1ba • 
Yet milyoner oldum. 
llıUyar lakoç ııofuk kanlılıkla: 
- Pek Al& otfum mf}yoner olm&lt 

katnld r. l'akat Cftaralartm. ne oldu ı 
Genç adam, Cebinden bir c1l&r& 

paketi çıkararak babamıa uzattı: 
- tıte, baba; cesdlm. l'akat olta 

ralar biraz bah&lılqtJ. Blr fOklS 
borçlu kalıyorsun. 

Şertf ıudmda haktm Gazi Tez
eanm idaresinde yapdan Bolaz:. 
el • Pertevnlyal maçı ~riyet ~ 
PertevnfyaJ ~in hakİD'iveti 
altında cereyan etır.i• fakat u.u
hacbn~rin kale Cr.Undcki hece
rilnfzlilcleıi ~ıUnden Pert~vniyal 
takmıı goJ y-!p:mıam"t>r. Bı.na 

,..._ -•laJ•' mabNJ,JlalulCI. JlfnanlJı ~ 
'9V mahtere. nblp. , m ~ kale lntlnd'! •:r-

Halılardaki yağ leke}erlnl ıemız. 

lemek de l§den değıldlr. Benzinin '
.,.. titr mtkd&r talılıY tan ..... a.. 
terlı pıe kunıetU aıurette balnım Pi 
b yer lerınt ıdltcek otunanm.. l:lde e. 
dt-ceğınlz neticeden ziyadesiyle mem 
nun o?ursunuz. 

Gen~ çor yapuuz; o amaıı &a ..- .. ~.-... ........ Baldı fbatlan dfitCIJOI' 

0 ıamaa bil70k bJr maneTt ıztı tatlardan i9tifade •tıl'Hinf tfJen 
rap duyarak daTU'dakl bata yak oyunculan Mfıra k&J"tl tiÇ y'll ya~-
laştı... m.ak IUl'ttile maçı kazanmışlar. 

• • • dır. 

11 venbJ1nlnl& 

Sanayi birliği kanun 
Rahip aralannda konDŞtuklan· Geçen ydm Beyas )ilme ıampi. 

nı biç bir zaman ifşa etmedi. Daki ~onu o'an Hayda>faıa tnkımı ile 
kası dakikasına, muayyu zamanda yine 8YDJ eeneııin kmmu kl!mc. 
fJı:J maskeli adam ne rahibin rlcalı 'ampiyonu olan l§I]r JıilM'ti Dld~t 
nna, ne de dunrdakl batın bayn haftanın en alAkalı ka"!ıhıır.ası
nl bafınııanna eheinml~et Yerme nı t:~kil ediyordu, P.•kem :Şazi 
den, rahibi kollanndy tutarak ılSz Tercanm id~~inde yapılan bu 
lerinl bir daha belladılrtan aonr:t maç mUtevazin b.T lekjJde c~re:van 
başka bir odayı ıötBrdQJer, Boltı etmiş birinci devre-de bir ,oı ya}'· 
lanan bir hayTanrn baykınf)ıınnı maya muftffak olan Haydarrıa,a 
andıran ''başın seıılerl,, enelA ya• takımı Udnei de'9!'ede ~1 yapa
nşladı, sonnı ltftlbneı oldu. mamll ve oya:ı ba avretle "'~1' ı?frr 

projesi 
Şubeye ılaveı Mil1! aannyi birliği l.Dlumt kfltl. 

Son qmanJarda raz:a miktarda 
Torı"'k ve Uskumru tutulırınltur, 
Torilin toptan 60-70 kurut ara
ı.mda satrlmakwıır. Perakende 
ise kilosu 30 kun.1:taıt aeaiı ol. 
mamak eartile 3C.'50 kuruı ars. 
mıda satılmaktadır. Uskm:r.ra· 
nun toptan beher tanes& 2 kunı
ıa satıt~n pc:rekende kilo•u 
60-70 1rulıl3 arasmdadtr, Bir kıla. 
ya 10·1tl tan~ ıuıkvmru balıp ıir
me-ktedir. 

Rahip ondan eoara tekrar an 
baya göllirllldll, ve geldllt YC>Dar • 
dan ıeçlrilerek .... tam dlSrtte e. 
vlaln 6ailne bınıkıldı. 

Bunden bir mtldd.t sonra, bu 
mecenyı ınlatmal fhtl)'aetnı hfsae 
den rahip, bir kısmın.ı babama tf 
.. etmlftf. Babam epeyi bir nmen 
geçtikten ıonnı teudMen, Fransa 
aın en htb1lt ıllelerfnden birini 
a~t eden bu dramın ban tafsUA 
bnı daha lJlrendf. 

(Son11 11t1nn) 

MIIll JIU ırla 
top1nta11 

Esti (Mteldyel. yem Siyaat 
Bilgil~r Okalmlun 86 l'CI yıldi>Dll
mn mf!naae~tile e~!Ai gece ı at .. 
ıbn Guln09ımda bir kutlama Ye 
tsn!llD& top)antJ81 y&.pJmııtır. 

Geç V&kte kadu pyeı umlmf 
•• nezih bir haVI i~de crreyan 
~ti~ toplantıda, Mhrimizdeki bl 
t'Jn mtlUdyeJiler mülkiye muhlb
leri bam bulunmuttur. Bunlar • 
dan batta valJ ve belediye reiai 
Dr. LQtff Kırdar lata....,buı Parti 
Başkanı Suat Hayrt OrgUplfl, vali 
muavini Alım" Kmm. ve Emnt • 
Yet dfrektlh1lmtlz Halik Nit at Pr 
peyf de bam bulıınal'.lar araaın • 
daydı. 

O«e bSflıutd BeJoihı Rallre-
91 bqtanı Ahmet Halid Y&f&l'Olha 
bir natuk 113ylemi,, mllteakiben 
profoslJr Yavm Abadan buaüniin 
ebemmiyetlnl ft mülkiyenin lrf an 
ve lnlnll~ ba,.tmıızdalu rohlnl 
anJıtmqt:r Kadriöy kaymakamı 
Edip ile en gen~ möJkiyelinin slSy 
Jevlerf de bUyWı ltir alüa uyan • 
dlnlUltır. 

Fatih auerllk fUb ... dt'llı I bi Halit GUlerytlz Ankara~·a ı;it· 
Ka'61 plyad tı.stet....':ı cm M) mleti1'. Umum! katip, Ankaradn, 

eaıı s rtJu. e be ~tL hami.anan sanaYi Nrlıklerj kanun 
e yanm fU 

19 m projesi etrafında ikı:sat vekllc-
lllin tine izahat ve?Yr.t'ktir. 

Hftyd~Jn gaübiyetde bit. 
mi!St{r, 

Fa.tib etadyomtındaki .oıa~laı 
hak~ A. .~df'lltin f da~!l;ntfe oy. 
nallJllll İstlld!l Iİ8t&f • .E.r1r~k uğ. 

.... m-

tıure yola çıJııtı. 

889 dotumJuıaraaa Omuaı. mutı 

DM aynlmlf erat Ua g11mrQk auııtm1. 
aynlarak hentız aevked" 1mı,_ era~ 
aerhal eevkedlleceklertnden tube~ 

acele olarak mtıracatlan illn olullur. 

retmen oku!u 1.4, Tııhim liıesi
de Ş!ıli Terakki lisesini 1-4 Yfn· 
mitlerdir. 

• 

Yola IDlaJtmalr _..MdlJ'le bir yelkeaUye bindi Da. 

dllruar'• ee yalan olaa .une sellace indi. 

1'"•tt1nde 81Jalı oarwafı oldııta balcle, ellndeld tıa.ıo. 

..,,. da111n• daJIUl8 n •l'rr admılarla ~tlbeydeıala •ra. 
7Dltl ..,... yfr9ft. ikindiye dofru oraya vardi. llaprda ... , 

eDrO .oAlab pno mallaflzlaı danıyorda. ODiara yakl&farak 

- 'tWdl. FaJrat OllU dlJncıt bir lmdm saaneclenk ona 

ebemmlyet wermedller. 
mı.de ................. lllrtatne 90lndarak •rdu: 

- lllHıamclar ele,....... n.lldelerl sarayda mı of.-,._, 
Mubafm, ......._. .. r taTll'la ~ ftl'dl, 

- Eftt, ........ oaclaıı ne tat,lyonan f 

- KencUelal lrÖIÜP anı bllrmet ...- wtlroraıa. 

- Klm9eJI kalla) etml)'or .. l!lad&k& taıtyonan b:ırGn 

lrJUI del ldfr. 
- Hayır nlA4ını. Bl'D lladaka fllAn &imala relmedlm. 

Ken6ılae bl1dlrtleeelr lllU'llZllt,nD var. 

- O Bmraatm nrcllr te,..eP 
- Kendisini alAkadar edeoelıı bll'l9)'. Bir mAnı yoku 

ı.enı ,.,. ... cGtQrllL. 
Muhafız, ba .Szlerlne frulalc umaclı. O ıııtt'&da o"farm 

malnlftl'elerlnt dlnle1tD bılıka bir muhafl% yanına yak. 

la-ıtı. 

- Te,rze! dedi. Blu&t bltkftmcbr efendjml:dn \'al,lıle. 

alnl ınl ıörmek l•tlyorauL 

Ub"de, elddl "• Arnhane bir t,Al,rla. 
- Evet Zlbeycle batunla l«Jrll:ıeceftm. Çab.ık onıın ha 

Bu projelerin, yıl b:ı~mı\an iti. 
haren mer'i~et mcıvk.iine gi~ceği 
anlqılmaktadır. 

Bir tayin 
Ser~ıt çalışmak Uzcre Ticaret 

Odasınd2.11 iatifr. eden tetkikat ıu· 
besi Şefi Tevfik AJ4nyanın yerinı
caki muhasiplerden &dcttin tayin 
edilmiltir. 

Memurlara tekeı 
Memurlar kooperatifi memurla· 

ra ıtker tevzi etmdt üzere ıere. 
ten huırlülarmı ilaral etmiıtı"T'. 
Teniata y.ınııda.n itı1ıcren tatJa· 
nacaktır. Msıurlar ya doğnıdan 
doğruya veya.but da i.aire mut~ 
metleri vurtuiyle f('kfti~rinl aıa. 
caklardJr. 

-m-

drrınz, it ele;rblmlu döller. lle7DU111e;re bmada Mr fenaldt 
t;"lett.tfn• ır.amıetmlyorum. 

.Meymune 189, blUdUDdann, Deaanlrla temin.-. raf. 
men bir Ulrlö içi rüat etmiyordu. 

o 1&ray onan rözttne Adeta bir dDdaa lfb' pliyorda. 

• Bayılma& dereoealne ıelln"'-ye kadar inç.ima b1flma 1111•· 
fOrdD. 

Den~r, ona batruaa baaaralı: tmelU etlDeie ı.,ı8cllı 
- llrzım, olye kendlnı ba kadar ld70.- ._ ... r 

cttınez bemen Se~ balwr nınıee}lm. • mahaldlalr ...,, 

lrurtaracAktır. Dalla olma&aa lııea kendim 1aerfe11 ~" 
alır, •eni buradan abnm. 

Jleymıme, Deaaalroln '"1 118zlcrfndon aesaret alanı.k 

kendfnt pldt: 

- DNtallfr tf!7Mf dedi Senden IJlr rteam 9&1', ZaftUı 

Mn·ı·t ıutnc.mt eltnden geldltl kadar te-elh et. Zira o ka. 

dı ıı llenfm ytlzttmden dllnyutndan nz ıecml1tlr. 

ucnanlr bapnı sallayarak: 
-- Peki krum ! dedJ. O cıDııetı merak etıne.. 

Btraı. annra Donımlr ile ~,19ep 80!1111S Mr tfJllUlı 

lçl .. de \ltı)"Dlwt•yl r&brall lelnde brrakarak çlktıbr " •· 
ra:y111 kaplsııwa ker.t\Jlıtrlnl' hazırbnaa tahtıraY&Ba lılndllft. 

Oton11nlr, nnl•n, \"Gd• etme~e g~lea ıtaraym küyw 

klli!ınııı" \ley:uune11 1)1 Mkıaa""" teftblll ~ ıtı:nal 
etn~JL 

-M-
Ull.\DE lU ZOBi:TIJll 

!cyn"P Ilı DeaAnlr. •nırtarı... vartll1Llan nm:nı. C 
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Resmi dairelere : Resmi ilanların ~rcii Türk Baam Birliği ve ortaktan resmi ilanlar kollektif ıirketidir. Sa ıirket iıtenell ~ 
ferde ve uC:ıterilen günlerde ili.nlan muntazaman nırettinnektedir. A'lıeıi lstanbul Ankara caddesinde K• 
Türk Baırn Birliei ve ortaklan reımf ilanlar kollektif 3irketidir. 

Finlandiyanrn milli bayramı 
Bugün, (6 llkkli.nun) Finliı.n- ı ettiği Fin münev-ıerlerinden P. E. 

diyantn istiklfı.lini il9.n ett!ği gü · Svinhufvu~·u da. 8ib!rvaya &ürdU. 
mı 25 inci yıldönUmüdür. Biıyi.ik İşte bu andadır ki, Pin vatanper
Harpten evvel, Finlnd;yanın, Ça'r· ı verleri memleketlerin kurtulu~u 
lık Rusya ile müttehit serbest bir uğrunda tam manar.ile çarp~rnağa 
BUyük D~:ılik olduğu maliımdur. ba!lladılar. 
Ça.r, "Finlandiy a Büyük Dlikü" Nihayet 6 llkkanun 1917 de 
Unvanmı haizdi. lltinci A leksar.dr Meclis. Finlandiyamn i.stiklal:ni 
idaresi altınd:ı., münevver r.ının:ı. resmen ilan etti. Fakat Sonkhnuıı 
n milli 1'".ir.. kültilrU.nün tekrar tf"- 1918 de bir komünist ihtilAli patlak 
sisine teşvik eden büyük filozof ı v~rdı. General Mannerheim, ha
.T. V. Sr..ellmann'ın gayrctile mil- raretli vatan<;Pv~rlikle meşbu kcv. 
liyetçilik hissi uyandı ve bu hare- 1 liile!'dt'n mürekk~p küçük bir or
ket gittikçe ge~lcdi. T a tbik ed;. du çabucelc teşkil etti. 16 Moy~ 
len zecri tedbirle'rln şiddetine .rnğ_ ta, Mannerheim rr.ı•zaffer ordusu 
men. ~air E. Lönnroth'un ~ene- ile Helsinki_ve ~rdi. Mrrnleketin 
lerc: sUren ean~leri s:-ıyesinde istiklfili kurıtanln:~u .• 
Fin milli destanı " Klevala" ilk Bundan sonra Finlandiya, nor
defa olarek 1835 senes inde intişar dik htlrriyctinin pek ehki esasları. 
etti. na istinaden kuvvetli ve sağlam 

19 uncu asrın sonlarına doğru bir devleti tesis'.ne muvaffak ol
Çarlık idaresi, tehlikeli telakki du, 

İktisadi bahisler 
(Baştarafı .2 ncid• muhakkak ki çok d3ha verimli ve 

D ahilt piya'3ada ise }Jara kıy- faydalı olacaktır. 
meti Merkez bankasında II - Yapılacak :kinci mülıim 

mevcut altın m.rktanndan ziyade İli te istih 1Aki tahdit etnıck azaYJı: 
halk~ paraya kargı gö.5tt rdiği iti muktesitliğ-e riayet t.d< rek lıer 
mata tabi ?ulunn:akta k:ıynıcti d! tilrlil riyanın önüne geçnıektir. 
milli fivatlara nazaran olçiılmek- BUf;Ün memleoketimizde g!ıniln kıon 
tedir. htibsal mıktan çoğaldıkça 1 dilerine bahşettiği fazla kıızanc: 
pek tabifdh- ki pi)ılsadaki t'mtia 1 imk~-nmdan istife.de ederek ellt'. 
mıktan bazı fivat elemanlar n<lan . rinc farla par::. geçirenler f!) at 
birisi olan arz' çoğalacak ve pek !' mes~lt"'lil~ ikinci ciere~ede me~a;ul 
tabit olarak da para laymetlerine olarak pıya.sad2n ne bulursa, nt' 
nazaran kıymetlenecektir. Şu hal. 

1 
pahacnna olurı.a olsun alnınk~a<hr

de bugünkü milli para.mızın kıy- lar. Bilhassa büyük ticaret me?'
metini her :ieyc!en evve'l bizim ça- kt'Zlt'rim.!zde terz!ler, aynkknbIC?
lı§mamtza tabi bulunmakta ve bu Jar. ziynet ve lüks t'f''a S!lta:ıhr 
talışmada eseri olan istı"lısal mık- bUtUn tasavvurların fevkin<le iş 
tart ile ölı:illmektcdir Yapmakta Ve bir kaç ırene evvelsi 

Ill - .Nıhayet mili! istih~alio imkAnm gıöi gönlnen fiyatları 
artması siyast bakmıdan da bü- tatbik etmektedirler. Bunlara ma. 
yük bir ehemmiyeti haizdir. la- ni olmelt 18.zmı.drr. ÇUukil )!ÜU r.tıs 
ti!:.sa.Umis ne kadar fazla olursa değil geçim S!'ilnUdUr. Biltlln fi
millt kuvvetimiz o kadar tazlaln. Yatlann istikrarr ıçın if'tihlak 
ıacak demektir. Ze~n milletler 1 mrktannı tahdit t'fm(k az kazıı
ukerlerlni ordularını daha iyi tec- nanla çok kazanaM ayni Y:l.!SR
hiz edebildikleri gibi bUtUn ihti· mak hıı.kkrnı Vt'rmek 15.wn<lır. 
yaçlarmt da kole.y~Jk1 .ı. tatmin ede- !stirutatimiz arttıkça iktisadi 

1 bilmektedirler. btınyemir dibıeleoek, milli kuv. 
Biz de istihsal.imiz <tOğl' ldıkça vetimiz artacak ve bu zor gllnlerin • 

ordu ve .sivil iht:tya.çll.rrnnu c;o'k ağlr yUktl ~ thsaJ ?T'...'.'ktım çog::ıl
da!ıa kolaylıkta tatmin ed~Lilecek drk~a azalacakttr. 
ve neticede daha kuvvetli olAca. Tarı:an Çarıklı 
trr. 

G örilltlyor ki :mntt iatihsalimi-

rln ~ofalmumı her ırU:ı bir 

parça daha. artıruını is~mek bi
ıtm i~in en hay:ıtt f:hemmiyeti (\. 
Jan bir arzııdu:r. Harp u ıstihsat 
mıktarmı azaltmş.ktadır. Bu şart. 
lar altında milli istih~ali ~osalt
me.k için ne yapmak lCıznnd:r. Ve 
diğer mUletleır bu mevzu Uzerinde 
neler yapım~lardtr? .. 

I - Herşeyden e~l çahşmnk, 
makul, ilımt ve te~ilAtlanmış bir 
ıekildıe yarulmadan ~mak lhım
C!!l'. Çalışmak bizim ~glne kuv
vetimi% ve milll sermayemizdir. 
~abi.at ne kadar zmgin olursa nl. 
eun. onun z~nginlifinden İBtifa
ae etmek için insan elirıe lüzum 
"8rdD'. Bu insan eli te~kilatlan
IDl'f ilm! bir ~kilde !ln:llanrltrııa 

- ıa -

Şubeye davet 
Fatih A.kerllk tubeeinden: 

Afatıda adları ve kayıt numarala·· 
rı yazılı Yedek ırubay!ann vakit ge 
çlrmeden JUbeye müracaatları. 

Piyade Tğm. Bekir Hilmi oğlu HU_ 
ıeyin Haml (31078), Piyade Aıtğm. 
Kemal oğlu Suphi Hlçşa.şma-ı 

C•781Sl~) Pi,yade Tğm. AbdUlkadi:' 
oğ}u İlmail Demir (31~17), pjyade 
Tğm, Sallr oğlu Sabahattin Tunakan 
(•9321), Tel. ?dk. S. •. A.sım oğlu 
Bıilı&ttin Alkın (1-331), Muh. Tğm. 

Mıata!a Ali Akbulut {5306•) , Lv. 
Ttm. Ekrem oğlu M, Nuri özeı 

'\~9!7), Tbb. Yzb. Yu8Uf oğlu Ziya 
l§tk (13171), s. 3. Ml. Ziya oğlu Ze
krriya Zengi (3•6.32~) . S.•. Tel. Mk. 
Mehmet otlu Musta!a Akarsu}ar 

lıadeyı lü:elecle kendllerlnf bekled!ftnl gördlller. 

İlıt,lyar kaclm, torunu Me~en.l.n, :sor}a ukerler ta. 
r&fmclan göttlı1lldlltune ook canı ldulmıtta. 

O da onun arkaaınclan Emlııtn ean.yına &'itmek lste. 

c11 Fakat BOııra bu tıln tebllkelJ. oldutunu anlıyarak va.z 
geçti. Deoanlı' de kendlalne mnbak'kak lleymııne ile yakın. 

c:a clönect'~nl tM>yleylnC">e, mukadderata boyun etmeğe v• 

onları bek!emeğe m~bıır oldu. O ,.ıtn ve o geceyi mera\ 

ve ıztırab fçlnde geçirdi. Şafak IM>klinoeye kadar gözlerine 

uyku girmedi. Gllnet doğar. dofmaz hemen ıt.ıJ&tzya inerek 

onfan ls!ielede beklemete ba,fadı. Öğleye dofnı hüldlm:tar 

Emine ait bir geminin yakla,makta oldutuna ıörtince se. 
vlndf. 

Blra-ıı sonra gemi sarayın jskele81ne yana,tı. 

1Jbade gemiden Denanlr ile Zeynepten batka bir ldm. 

•enin lnmedlfinl gllrllnce pUrheyecan Denanlre bafırdı: 

- l\11>ymune nerede~ 

Denenir, onu içeriye alarak kısaca olaııı biteni an. 
lattı. \'e ~unu ıırn·e etti: 

- HlikOmdar haz.retler. bir lkİ gün sonra onu bire ıe. 
IAm.-.ııe göndereceğini ı;aadcttl. ~lerak edllet>ek blrlJeY 
yoktur. 

1.' bade, bu ıııöz(erle knnl olmadı, teeHlirle IJıaemı ııaL 

lı) ırak: 

- Ha~ır: dedi. O artık kolay kolay buraya dönemez. 

bllknındar oaun .kim olduğunu öğrenirse, sat bırakmaz, ya 

but da zlndanbrda çUrUttlırür. 

Ve sonra ıı:ıçını baıımı yolıuata ~ladn 

Bir Kalkas 
Bomaaı 

,ı ,~----1Ta..·~--,.--cı···b·ar1--,e·u--~~ 
8.30 Program ve memleket sanl 

ayarı. 8.32 Marşlar. (Pl.~ 8.440 A-

jans haberleri. 8.55. 9.30 ~füıik. 12. 
30 Program ve memleket saat ay'n 

n. 12.33 Sesli filmlerden parçalar 

(Pi.) 12.45. Ajan<; haberleri 13.0IJ 
Şarkı ve Türküler. 13.30 Radyo sa 

!on orkestrası. 18.00 Program ve 
memleket snat ayarı. 18.03 Rnd:ro 

ılnns orkestrası 1 !U5 Fasıl heyet i 
19.00 Konuşma 19.15 Fasıl heyeti 

programının devamı. 19.30 '.\lemle 
ket saat aynrı ve Ajans haberleri . 

19.45 Seııbc t 10 dakika. 19.55. Mü 
zi~: Şarkılar W.15 Konu~ına ~0.30 

~füzik. 21 .00 Kamışına 21.15 Sarin 
ve türküler. 21.50 Ankara Sonhnhnr 

At koşularının neticeleri. 22.00 ~lü 
zik. 22.30 Mcanlckl't saat ny:ırı ve 

Ajnn!'i haberleri. 22.45. 22.50 Yarın 
Jdpro~rarn ve knpnnıs. 
-- - -----------

Blrcok pabancı dlller• terci1mt 
edllmt, olan bn '"~r. Niuart .Ah 
rrıet tarafından do~radan d.~ru. 
1ıa GürcD dilinauı tercDmt edt• 
ılşttr, Başlan ıona kııdaı a,~ 

,,,.,,.a oe 'lrrıh .. ,.., "1nlrlr menlnbt 
eri ilt dola olan ba neftı U t, 

ıir.lt malbaalındo ilk nilmanedtı 

ftyab .. ll1ımt olu - -·iti 
1Aıu lleaiSI pUnalue Vun IU&a 

tt>vlaOt! fGr4I 50 wı•11• ... • SiL 

.... ~Omelı1edlır. 

Mevcudu azaımııbr' .__ 

942/411 

Veli Şapoğlu: 

Üskiirlar Ahmecliye C'a<Jclp.;j No· 
14. 

·fKAYI PLAR) 
Üsküuar hıılk trıım,·nylnr Şirk•" 

·= lnrafındnn aleyhinize ikame olıı 
·'ln ıı lnC'nk rln \'A~ ından clo~nyı ilıl 

nen ic ra kılınan l clıliğ:ı tn nı~ıııcn 

mahkemeye gelmerl iitinizdcn, da · 
":ıcı t:ırofıntl nn l{c!eC'ek <'l'l~('<k c~-

\'eniknpı Ortaokulund:ın nltlığıın 
hcl.ıceyi knyhelliın . 

i79 Ziyaeddin Gülen 927 doğumlu' 

Adres: Ccrrnhpaşa caddesi Sl' 
yit Ynkup so. Bulgurpnlııs karşısın 
da Xo: 7 

(41Rlil!) 

• • • 
193iJ senesi Bursa askeri lhe:ıl · 

nin 9 ncu ııınıfımlan aldı~ım ta'I 
tiknameyi ıayi etlım. Yenisini alıı . 

ca~ımdail eskisinin hiikmp yoktur. 

Mt>hrnrt oltlu 'fıı~ı:ıra r.örde~. 
328. Apolet No. 3999 

IST~NIHll HOR8_.\HJN U-. 

6-12-9!2 Fiyatlan 

babı suhutiycyi i!Jrnz edeceğinden 

h:ıJı-,ile 15 gün müddetle ilanen ıo 

y:ıb kararı telılii!ine ,.e muhakeme 
nin de 32.12.94:.! tarihine müsnd•f 
çarşamba günU saat 10.30 a talikine 
k:ırnr verilmiş o'!:mokla me1kCır gün 
ve •mite mnhkemrrle haıır hıılıınma 
nız !uzumu iırtnl'n teblilt ol•1nıır. 

( 41Rfı9) 

ı~tanb11l A.~liye 9 uncu Hukuk 

Hnl:imlliilnden: 
9i2/ R33 

BevoAhı Kurtıılm;;da Suyolu ~o· 

kak 13. rı\n. da mukim Sabire Sağ 
1 lık tarafınılan Beyojtlıı Kurtuluş :-iu 
ı yolu sokak 13. No. da mu!dın Fat · 

~ı~ ına Saime aleyhine açlığı tescili la 
Londra 
:-;evyork 
Cenevre 
M.atirid 
Stokholm 

1 Sterlin 
100 Dolar 

5.2., · lak davasının yapılmakta olan mu-
130.ll hakemt-sl sırasında: M. aleyhin od 

ESHAM 

100 İsviçre Fr. 
100 PUA!ta 
100 tsveç Kr. 

vııı. 

30.675 
12.ll!l 

31.132" 

% 7 Blrlnct terlip mUll mU_ 

dafaa istikrazı 19. 
% 5 İkramiyeli blr.nej tt'rtJp 
M1lll mUda!aa istikrazı 19. -
Merkez Bankası 130.· 

(4962), Lv. Tfm. Musta!a oğlu Zıı_ 

hlt Akpak (ı19593J, Tbb. Yzb .Ma..lı 

but oğlu Ali Alcaoy (3M~~) . Plyad.: 

Tğm. Hlmit oğlu Naci Gökaoy 
(4:!832), Piyade Tğuı. Halim oğlu KE"-

m11.ı Den ı;eri («•06>, Dny. Tğn. 

Mehmet oğlu Fehmi Dıren <•0191}. 
Dmy, Tğm. Şevket oğlu Adli Er~ 

<17158), Piyade Aııttm. Emin oğlu 
Hilınil GUzel ( 19867), Top Tğın. Ar!f 
cğJu Fethi Aral (H7•3>. Hava Tğm. 

Rll§tU oğlu Muhittin Canbar (200671 
Hava Tğm. HulO.Sl oğlu Naz~! Erdıı. 

rl'!n (39813), S.5. İmam. Hllseyfn oğ. 
lu Aböullah Dtzloğlu (32• 38), 01., 
Tbb. lliıtğm. Memduh oğlu Salt Ben 
gj (341Ml, 

re'.'.i meçhul olrluıtnndan d:ı\'elivc 

i ve dava arzuhnll mııhkeme diYnn:ıA 
nl:!'iinc talik ve gezele ile il:'\n etlıl 

! 
diğı hnlde ~ehnt"dıj'tinden mnhke . 
menin gıyaben icrasına ve gıyap 
kararına lıeş gün müddt'tle itirn1 

elmediğı takdirde bir daha mahke 
meye kahul edilmiyeC'clti ve muhake 
mc ııünü olarak tayin eciilen 23. 12. 
942 tarihinde mııhkemt>ye pelmesi 

''eya bir vekil ııönılP.nnesi aksi tak 
dircle muhakemeye ııı:r::ıben cle,·am 
erlileceği ~ıyııp knrıırı mııkamınn 
kaim olmak üzere il~n olunur. 

(418R6) 

T. il. K. lstarıbul Vilôyet Ş11b1ı· 
sinden: 

Somatım nnhiııe şııl>emi:e nll 
re.~mi nıülıiir :ri11i olmıı~lur. 1"rııi,çi 

ımptırıiar o{ıın<lan eskisinin hiıl;mıl 
olmadı{iı ilnıı olunur. ( 11867) 

SAHiBi •$1M JS 

Basıldığı .,er 't/ AKn ~ TBAASt 

Umumi Neşriyat• ıdar• ed• n 
lfefilr 4hmeı s ...... ,.oiı 

-US-

- Vay baı1ımıza gelenler .. Ben neden onunla beraber 

g}tmedJm.. yaz.ık.. Bu kıı;ı yetietlrlo.ceye kadar oektltım 

emeıder 00,.. glttL Yazıklıı.r olAun.. 

Denaıılr o ıll'ada, evll\dını kaybetmiş b\,- &nR gibi at• 

layıp, ıızlııyan Uba.deyl he,. ne katlar tesellt eıtmek utedly. 

ae de muvaffak olamadı. 

Ubade, bir mUddet gözyqı döktlikteo son rtı yan bay 

ıın bir halde yere aerlldl, 

Zeynrp lle Denanlr, 0;1un yüzilne glilsuyu dökerek a . 

yılttılar. İhtiyar kadın kendine geıı.,ee tonınuı>u kurtar

mak için bir çare dlltOnmete 11a,1a.dı Birdenbire ceb'nden 

lhtlmaml• 11aklaclıtı zllmrllt kutuyu hatırladı. rorununıı 

kurtarmak iç.in ondan lıtlfade etmeyi dltşllndtı. 

O gllnlerde h11.k0mdnrm valldos} ZUbeydenln ölen k<K'&.. 

eı Hanınuı r'ld'ln kıymetli etyal&rlyle blrlll<te Plkka'dan 

Bağd.ad& geleeeğt ha~rt dııı! kulafına oalm~ııtı. Kendi 

kendine: 

- Zllbeydeye gider kocalllllın blr JıAtuaeı olan bu kıl. 

tuyu göııterlnıem belki bana aeır da. Meymanenln ııerl>Mt 

kalınaın j','ln tav&Mut eder. 

Dlyerrk, biraz lçt ferahJa4J. Bunu Denanll'f' ~tı. 

Jl;mcltt.ar earlye, bu flkrl muva.tık gördll: 

- Evet, ondan başka 0&1mac&k kapımız k"hnaınt.,tlr, 

B<ıJkl ba bston kooaaına alt olan bo bahrayı görtlr de 

merhamete geDr. Batma relen felAketlerl de anla.tınan her 

1'alde o eski kfn1 de zan olur., Bir kere git bakllh m. T&nn 

itini rast getlraln... 

Buımn tlzertne Ubade. yolun uukh jt'ma tnkmadan, 

Ztıbeydenln oturduj'u Dariilkarar Bdmd.aki sara y:na gltmeıır 

1 ZiRAA T BANKASI 
IWrwut '8.11.b1; l.IWl - ı1erma7eeh 100.000.00CI .ııın --" 

...... " .-.... tıdedlı .... 

Zira! ,.. tM:ad bel onı b&Dka muameJelerl' 

~trut Ba.nlramıltlı ınımtıarab " thtıanu tuarTUf --_J 
~o u (>() •truı ıouıu11acJa111 wne<te ' cıeıa ~Dece.il tn&l"• ile ~ 

ı adeı ı..flOO IJ r&IJJI &.C>Oeı Un 

t • 60G • C.OM • • \ 

t • ~ • l.UCM • 

JJCI • 
uıe • 

• 
• 

lll • 100 • '-OO(ı .. "' 

OI'KK.A'l': Beaa •. ıaıınOAltl paraıa.r l>t1 MD• t~df ~ ııraoll.., 
!~yen!en ütraw.ıye ;ıkugı :.aıtcU'oe ~ ~ ruıa.aııe nrU.c9• 

KUr'-.laı «>tıeo .. • df'tll U M.an.. ll l:iaz.u-an. U "yıa.. 
tl 8trtJlctkllDUDl'l8 ;ıekU~kUı ~ ............................. ;;:/ 

Edreı:r-.ıt Belediye Riyasetinden: f 

(227) bek:,.cır 11.razl Uzerinde mebni V'8 vasati 36/36 meytlll ~ı:: rJ 
remjt kasaba~ıııın kanaıizasyonu pJAn ve projeler! yaptırtlacafıll , 
olaı.ls.!'ın ıekııfarlni 21/12/942 tarihine kadar belediye rıyasot,iJSf(1411 
melerı tlAn oı .. ııur. ~ 

Karar hülasasıdır 

Ceza: tW;/ l.U4 ı'I İ 
Mijll korunnıtı kanununa muhalefetteı. İltanbul Aksaray tt!C 

0 
f 

desjnd<? 1-3 r.un arada oakkallık tıcaretlyle meşgul Malımut o~ t, 
h1tt.n hakkıı:ıne İ11tanbu1 ıkl.nel aallye ceza mahkeıne3lnde cere 11 
nııüikemeıa nh.C'"binde •uçlunwı fiUi ıı&bjt olduğundan Milli ııorU" ılf~ 
r.anunun 31,59/ 3 ve 'l. C. K ıs• ncu maddeleri mucibince bel ıırt ıl~I 
ra cezuı odeım:a:nt ve Y"dl gün mUd·letl'9 de dUkKlrıının up•t fll' 
ve hüküm kat·tJettlğjn<k. ücreti •suçluya ait olmak Uı;ere ıura.r ~ 
=kıt gautea\nde ·1eıred1lmeslne 13.8.942 ta.rthlnde !tarar~ 

Devlet Limanları it letme umum müclürlüğuncİefl: 1. 
İltanbul, 11.ıtılr, TraO?.on Liman :şle~nıe tari!e~erinin ou 'er: ,.,. 

olunan baı;ı nı;'!Jdelerıle Ucret cedveller!nın lstanb•JI ve .ı.zmlr ıç~ 
942 ve Trabzon ıç.n de lS.12.942 tarjhındıın ıt,oaren tııtblll. ol:~':; 
olunur. ~ 

• 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : :;/ 

h ·ı t• 1 - Kcşıt p:l'.ıı ve şartnameler• mucıı;;:nce Pa9 .. ba t;.: ra.. 4 
anbarlarır.m tAd JMı Işı Kapalı zarna eks itmeye konmUŞtdr. ,ı'J 

2 - Muh'L:ıımen bedeli 28410.96 llra ve muvakkat temir.atl ,J 

liradır. ı•' 
J - F;ks, ı;n.e 22.1:.ı 942 salı gUnU saat 10.30 da Kabata.Şıa .J 

'ubesı alım koml&\'onund'l yapılacaktır. 
0 

f'..J 
4 - Keşif pıoJr ve ~artnameıer her gtln Bğle•len ıonra ,.6ı ..,,..,-

§Ubeden ve AnKara, lzm!r başmildUrlUkterınden 142 kuruş ınıJ .J 
a!.ınabllır. -:i' 

5 - Mtl!lo.l\uaya ..nreceklerin mUhU•JU tekil! mektupıarı:Dl,ıtd f 
vesaikle % 7,'f. gthenme parası makbuzu veya banka teminat ııı Pİ~.J 
ihtiva edf'cek o.;,ıı Kapa.ı zanlarını lh.ı.te gUnil eKsıt tme saat.nd•:-!P" 
at en·eııne kadar mezkcır kom!Jıyon tıaşkanlığına ma.kbuz ıxıu 

0
,._ 

"'m'ı"ı l"•mJu. Poa,,.da ~•oa •''""" gotjkm•!O< .. bU~ 

~ llK .......................... ....... 

TüRKiH iŞ 8ANKASI , 
'üçük Car; Hesao18 

1943lKRAMıYE PLAN' 
KESIDEl~ER: 1 Subaı. 3 Mavıa 2 Atuıtol' 

1 lkindtesrin tarihlerinde vo rt•f rr 
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