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Elma - Alma 
Kar:ıl:itik köylt>rlnden iki kardeş elma taksim ederken aralarmda. ~

kan kavgada biri ötekini bıçaklayıp öldürmüt. lJlue'un ( Sa-1'ir) t bu hL 
dlseden l>abııederkeo elmanm oldum olası nE>tamell bir )'Cmi oldutunu 
ııöyledkt~o AOlir& "Adem ne Bavva'yr cennetten kovduran da zaten 0 de
ğil mi'!'., diyor. 

Bu .özün doğru olduğuna fttphe )'ok. Neteklın (elma.) kelimesine dllc.. 
kat edlllne bunun aslında (al!) emir slgasının neft l}ekll olan (alına!) ke
ll~ı.ln<!en gl"_dtği anlatılır. tbtlmal ki (elma) yliztinden cennetten ko 
vulchll(Jan lc;lu Ad<?m Ue Havva bu meyvadan ilk çocuklannı tahzlr mal<. 
"a.dt)ie "sakın b'.ı meyv:ıya el ııUrme!" mfmasına olarak ''alrua!,, demt:ı 
ierdlr; ondan ı;onra lnsan oğulları arasında bu meyvanm adı (alma) 0~. 
rak yerleşip ks1mıştır. Onun için Anadolu köylülerinin bu meyvaya (almo!.) 
•lemelPrt doğrudur ; btanbullularm (elma) demeleri ıse galattrr. 

Fakat dUnyanın şu gıırlp cllvesl,ne bakınız ki Adem n~ Bavva'nın 
cı>nnetten kn' uıma.Iarına. ııebe'b olan (alma.) vitamin na.r.artyeır eıktıktaıı 
sonra r!oktor14r tua.fwdan sık sık baısta.lara tanh·e edUen faydalı b • 

meyva oıcııı: HASAN KUMÇAYI 
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Bell de bayvammı mabmu.zladını: l 

nll .ulerl.n!n duyulduğu ı:eytinllğe 

doğru aürdUm; Ona Y.t~tlm; beni 
göl'Unce durdu. 

Burası kö§klerlııe yak~n bir yerdl. 
Arkamızda ufak bir ııın ve yemyeıU. 
bftyUk ceviz ağaçları vardı. 

- Bu ıot'er beni ın~ırt.uxıad.ın, Ve . 
dide! 

- Ben 13temedım. 
- Ya ne iatedin 7 
- F.ııklden olduğ'u gibi fU llğaçla1 

dan btrjne blr 11alınc11k kurmak ve aal 

!anmak". 
Gözlerim Umldle parll\dr. Bu tatlı 

bir !!kirdi. Kaç zamandanberl durma_ 
dan at koıturmak, ber JZ' i!n gezdiği -
ml.z yerleri gezmek artık uaanç veri_ 
yordu. 

- Ne iyi olurdu! .• 
- İpimiz yok ki, .. 
- KIStkllmüz buraya ~k yıkın .. 

Gider alırım., 
- Haydi öyteyee ..• 
Gittim, aldım, iletirdim vo kurdum. 
Hayvanlarımız biraz ölede, bi.r 

zeytin dalınıı lııığlı, yanyana kişne
diler; birbirlerine baktılar; sokul 
dular ve blriıiderlni yalRmnğn, sev · 
meğe başladılar. 

Bu hal bıına cesarcl Yerdi; onla· 
rı ırösieı-erek: 

- Bizden daha iyi do'lt ühl1.<· 
lar; Vedide! ... 

- Hakkın vur; onlar kadar ola· 
mtldı'k, 

- Olmak istemez r.ıisin? 
- Bu salıncak alçak olmuş; bi · 

ru daha yük ~ıtınek lazım! 
,\b hu yaramaz kıı:, benimle eğ· 

leniyordu; hem de öylo tepeden b:ı 
tartk, heni öyle küçü!c ve :ı:aif sü
~re-k ,.~lcnlyorduki. .• 

Onu salJamnğ:ı ba~ladım ve 501:'" 

duını. : • 

- Daha hızlı sallayım mı 1 
_ Elbet, .. Bunun tadı öyle çı~ 

ıı: ... 
Bütün kuTvetimle onu taze yap• 

raklara değecek kadar u~urdwn. 
Beresini çimenlere fırlo.lh ve dalğu 
dslğa pırıldayan kumral saçları O"" 

muzlarma döküldü. 
Onu her sall:ayışımda avuclanmı 

1tl'1 ,.e yuvarlak kalçıdannın üze
rittde buluyor, damnrlanmdııki a · 
Ieıır fırtınasının beyninıe dofru fO" 
parlandıft)nt duyuyordtxn. 

- DM\a hıılı Kemal, d·ım. hız
Jı lw. 

- Fakat bundan hııh olur mu 
}·a? 

- Niçin olma.sın. babem beni 
selladığı zaman yapra'klarıe arasın 
da kaybolurdum., 

Kalbimde uyanan ..-e bana Ce33 . 

ret veren o tallı duygular, o alev 
fırtınası hinlenhire s&nüverdi; kar 
ŞllDfl yenilnıe~ i lmkllnsız bir dev 
aılJııı, bir demir rlai( ~ıkmı~ Rlbi 1 

' iicuı..Iuaı gev5eıli. Oıutn babl}.<iınm 
•uııl rC'll ~ an}ndald hellim zıtifliifün e 
•· ııı ncı· !;: hir ~<'rdi ; h:ı el:~ıij i hi ç 
oJnı:ızs:ı cesaret \'e ii mı(!Ierlm t1• 
ına ınl a-;:ıydı; hu zavallı kftJbim'e 
ne lırl•Jiyebiliıxlim! . .. . 

B:ı.h ı;elerin<leki ~1cıtmeriyede kar· 
Jl J,u rşı)! ıı oturuyorduk, Etindeki 
•lhiinıu korı,tırıy&P"dn; onlnrın hep 
si l ıı lnı :ı: hiT ki'i~·e aittj: Şa:'kir ın
~aJ ıı ... 

GcOıÇ kı:ı: h11bıtsının çocuklu~un · 
'dan öliitnttne kndar bütlln resim· 
leri rıi bll.yük bir dikk:ıfle ;\'aldızlı 
knı lonhrrıt yapı,tırmı., , salıifele-rc 
~imı.işti. Simdi de klmhllir 
kfoC. bininci defa onlua bakıyordu : 

- Bir anılık ~·ınımll gelrli : 
- Sen de gör:m~k isieme.ı misin 

ırı.utM ! J 

Dedi. 
Onların hen;1ini be"'J on de· 

ifa Rörrnüşlüm; tekrar tekrar gör ~ 
melı:ten arhk sıkılıyordum; fıtkat 
bftmı ona söylemedim .. 

- Eh, islerim .. 
O benim gözlerimin içine haklı· 

sC'Si yalnız darğın değil kı:ı:ğındı: ' 
- Hunu candan söylemiyor.sun! 
fli~Ierimi tamıımile ~izleyemedi 

~Um: ancak o zaman anladım, şaşır 
dım: 

~ 
"' Sevmediğimiz birinin yüzün~ 

haknriten halırımızdnkl ahlAksn:lı • 
#1111 çehresine ce1'çeve :yaparız~ onu 
Ptk tatım buldu~umuıa sebep bu• 
Yıı her gün haı-p lmerlerinin sebe
hi'fle bin lürlil güçlüft: uğrayanlar. 
onfarın QehreJerini bir nur hAlcsi 
1'! kuşanmış ~tlirler mit 

• Bil' btaıs ıı.. bir iatııı• telef· 
Itır, n~• de ~fWln de ıhentJini 
t.ozahilirf ....... "-hl hen-ak ol• 
mayın ust6J'I h.tz oldutu meali 3· 
i'lilcştirebilir· 

_ Yol< .. Sahiden ı{Örmek isler
diın ... 

- Hayır, hayır! .. Ben anladım. 
Artık bunler:ı bakmakt:ın canın sıkı 
Jıyor; ve en fenası, bu can sıkın
tısını bana acıkca söyl,.mekten kor 
kurorsunl 

_Korku değil \'ediı]e, emin ol~ 
- Sen o korlrnnun adını ııez.t 

ket koy; hepsl bir kapıya çıkar. De 
dim ya, sen bir ku1.11 gıbisin. hük 
metınek içiıı değil hüküm olunmak 
için yaratılmışsın! 

- Bir insan için bu bir kusur 
mudur! 

- Bir insan için kusur t.leildir. 
fakat bir erkek ldn .. 

Söılinü bitiremedi ve ansızın lı t\ 
basının sivil bir geııçlik resminde 
yeııi lıil'!}Cl' kcş(etmiş 1Jihl arlct.i 
bağl!'dı: 

- Bak, hır.bamın "ençliği sana 
ne kadar l:ıenziyomıuş ! Bnk şu rcs• 
me, doğru de~il mi? 

Kafamın içinde bir şimşek çak
tı; karanlık köş'!ler birkaç :;aniye 
için aydınlandı ye bcıı bu keski11 
J~ığın aJ!ındıı bclll belirsiz bi lmec ı! 
ler gördüm. Onlar bana acır gihi 
oluyorlardı, fakat ar;ılm ı' değiller · 
di . 

Kız çocukların kalplerinde bab:ı 
ları iı;in beslenen sc\·giler.. Bu se\· 
gi!eri menşurdan geçirmkc, renkle· 
ri ayırmak ve arrı ayrı görmek .. 

Bir ümide kapıldım: Babasının 
gençlik hcı!iııc benzemek benim i· 
çin uı}ur ddil miydi? Ümidlerimi 
birdenbire birkaç misli artıramaz 
mıydı? 

Vedide anlatıyordu: 
- Bak; ı:teniş, kemikli bir alın; 

birbirine birleşmiş gibi gonınen 

sert kaşlar. yırtıcı Jıir kuşun gaı;ııı

sını andıran kuvvetli hir burun, ln 
ce dudaklı, l>iiyücek hi r ağız,. 

Yiiıümü tetkik ederek devam et· 
ti: 

_ Yalnız, senin bıyıklarm ek-
sik ,onunki, dik .. Eh, bu ı;:eçici bir 
farktır. 

Vedide büsbütün bana dönmüş· 
til: Yüzünde gillikı;-e koyulaşan ve. 
yayılan bir neşe Yardı; yeni ve mi.\ 
hlm bir şey daha keşfetmiş gİbiydi. 
Yeniden :rüzümü tetkik ediyor; '" 
muılarıma, boynum:ı, göğsüme, vü
cuduma bakıyordu. 

- Siz babama gerçekten ben• 

' 

zlyorsunuz. 
1 

Bu sırada yanımıza gelen anne
sine de yeni keşfini anlattı ve sor
du: 

• 8 . 
Hülasa art1k sofiyyunun (ale

mi gayb), (alemi ıa. teoyyün ) ve 
(ke-tmi adt-m) tabirl~ri.ı.in meıllfı
ıa tı sahihP..t·I yavaş yavaş inki~af 
edecektir. /un.r.ıa bunun bcrahini 
öyle bj.r kaç satıra srkr.wrab"lecek 
~eyler olmı.>d•ğından ben de bil
muknb~le •·Huz ır.a safa da' ma 
keder" teııbihini tekrar ederim. 

§ Meçhul kehme~i C'ıı ıconnu) 
mukabili o!arak kullamtmı§ ise 
muvaftl) ola.mıyaca.ğıllI ve tercü
medeki taassubun sebebile buna 
(namalfırn) dem .. k müreccıth ola
cağını haber ve1-iyor~J.n. (1n~on
nu) yü tercüme ederken ne demek 
mlin:ı.sip olacağını düşüm'!lliş ve 
nih'.1.yet (nıeçhu\) e kıtrar vermiş· 
tim. Zira b:zde (meçhul) tabiri 
umumen mekteplerimizi-e ve kU
tlibü riyl'..ziyyemiırAe kabul edil
mi~ bir lıstrlahor. Çocuklrı r ilmi 
adet ve celıi.r ve mulcabcle okur
larken iki .ma.lümdan bir meçlulti 
istihraç t~uilcrini talim ede ede 
bu tabire alıf'otrklarınıian onlara 
karsı meçhul tabiri yerine (ıı5-
malı1ın) taıbiri kullanmak hande
yi mucip bi;r gayri zaide olmaz mı? 

Süleyman Nazi~in bun 
dan evvel ne§rf.ttiğimiz 
mektubu, iki iıstad ıı:muan
da bir münakaıa mevzuu 
doğurmuştur. Me.fımet Ali 
Ayni madde ve kuvvet. 
hakkındaki. likirforini söy
lemekte, "l nconnt!,,nun kar 
şılığını tahlil etmektedir. 

ıırz ban aatfetmek lstediğ!n dai. 
velerden müceroedir:ı, Min gayri 
~.addin b•ı kadar meniden wnra. 
hala hiç bir şey bilmediğini der. 
ketmeyecck kadar basiret peyda 
edemediğimi zannedersen hakkım
da bliyük bir euiteveccUh gö&ter
ıni~ olursun. Rlte spiritleri.n eim
mei vililukundan değildir. Müşa.rii
nileyh elyevm f<-nni menafiülaza
nm en muhterem esatizesinden o
lup, vakfüe mahza nıaıı.rifi rcs
mi.yyeye nisbetlerind;m dolayı her 
yeni bir icat veya. keıifi naz.an iş
tiba.h ve h~le ekseri esliı.fa 
benzememek için spiritismin ne 
olduğunu anlamağa merak eden
lerden biı:'lsidir. Sxrast gıelmişken 
san::ı. o zevattan oo.zt isiJnler haber 
vereyim, belki mucibi menfaat o
luT: 

Bundan başka ilim "s.ecience" 
mukabili olup, "cennA.iıJsance" mu 
kabili tercürle etmek istiyor.san 
(nfunaruf) derr.ek daha muvaftk- (Lavve.zye) have.nın bi'!' cismi 

miirt'kkep olduğunu Akademi~·e tır. 
Müsaade- edersen bazı misaller- lıaber verdiği vakit ka~;finden ve 

le tavzihi mesel~ edeyim. hikemiyyundan (Buhe): "Kiiffei 
Kellmei mezldire .srfat m:ıka- tıliimu evvelin ve ahirinin basit O· 

.mmcla ise: (Cette peroonne- n'cst Jnrat kabul ettiği anasm C'!'heaya 
tout a fa.it inconnue. - Bu §.ılns karşı La.vvazyenin bu ih.desini 
J::.ence büsbUtUn meçlmlaür yahut küfUr gıöi,, teWrki etm.i~. 
n:ımaruftur.) Hillc('mayı etibbadan (Gaivani) 

!sim mıı.kaıntnda.: (Un inconnu, oilda.desi o1duğu zevceaine el!lnayı 
une inoonnue. - MeçhuliHahval me.raz::nda mzzat tabhına ikdam 
l:fr adam veya .kadıı. Emsile ıs- ettiği .ku.rb..~ğa !:Ol'basmI ~t:ibzar 
tılahnıca: Bir er veya avrat.) . için yüzdüğü kurbağalan bnlttr 

- (Degager l'nconnu d'un prob 1 küçUk teJ.leırle ~ir balkona a.sa
leme. - Bir m~'eleden meç·hulü rak kurba.1'a.Iarm bitt~adtif demir 
~tihraç etmek.) balkona temas ettikleri vakit naml 

- (Aller du connu a l'inconnu. ra~cda!" o)duklarm.ı görerek bugiln 
~ Malfımdan meQ'.hule geçmek.) a1~mi med.~niyyetin bir rUknü la-

Az vey3. çok okumak ve nıı!ll yenfekti olan kuvvei milteharıi. 
çalışmak lZz1m geldiğine dair ser- ke5. elektrik.iyyeyj keşfettlği h9.lde 
dettiğin nıü1A.ha.zatı. !iairanede hak- bivç&l'leye bil.en de, bilmeye:u de 
lt elduğµnu teslim ederim. Yal- bilisti.hfaf (ku~~nn dan~ mu-, 

Ba harbin iç ylılnden 
.,,, ,... -- --. .... ~ "" -

allimi) nanum vermiglerdi. 
Şim.tndiferler i<'at olunduğu va

hit mllhendisler bunun yürüme -
)~ceğine ve tekerleklerin olduk -
lan. yerde döneceklerine i.ko.mei 
dehli! etmi!jlerdi: 

Riyı:ıziyyundan meşhur (Arago) 
m~lisı umumide bir nutu.k irat e
derek bcrah.!ni riyaziyye ile şimen 
d iferin aleyhine . yUrümli§tU. 

Ne hacet MÖSJ·l:S Tiye-r bile: "Pa 
rıs gibi büyük Şehirlere işllyen 
bir kaç gayet kısa hattın yolcıı 
naklinde faydası olabi.leceğini tes 
tim ederim; fakat uzun hatlar la
zım değildir.,, demişti. 
~ yine uzuyor. Az kaldı unu

tacaktım, Bana tekrar: <N:çin 
hakayxkı müsbite i.le iı:ıtigal etmi
yorsun de ... ) diyors·ın. Hakkmı
da doğru olmay:ın bu zannın ceva 
bım g*n mektupt:ı vermiııtim. 
Fakat bu defa da ~unu sôyleyim: 

''Ben muhalata inanayım ha? 
Aela ! ben yalnız kavanini tabiiv
yeye iman ederim. Zira l:iu kanun
ları biliyo!'lar.,, diyenler eski saf
Jil coğrafiyyuna benzer!er ki t.a
r:.ta.larr Uzetind .. Herkül amu<lla
rmın yanına "Hie deficit ertis" 
yani "Dünya burada bttiyar,, iba
resini yazarlard1 da cilıeti garbiy .. 
yede iki defa ziyade büyük me~
hut ve halt kıtalar olduğunu ha. 
tirla.rma getirmezlerdi. 

§ Tolstoyun han;:-i ese-rini oku
dum.sa beğennıı:dim. Vakt~ C'nu 
çok kimseler Bal7.ak ve J orj El
yot'a muadil ve bazrlan Göteye 
~ani a.ddetmistı:r. (Kont Bezokofj 
un (İhtizar) mt kencfü!ine tereli
~ ettikleri vaikit F'lcber "Bu, Şe
kispirin es-:rine benziyer" demiş
~ de bu şahad~tler her nedense 
bana o ada~nr b'!ğ~ndirtl'l".iyor, Bıı 
JıaJ belki de bir t:Mssubu milli e
sendir. 

Şiıli halkevinde de!'ıler 
Si-~li l!alk~oinden : 

Türkce, fn~ilitce, Almanca, Frıın 
sızca, Dikiş•nlcld, Şapka ve Çiçek 
!derslerine ikinci Teşrinin hlrincl 
~nünden itibaren ba,lanac:ıktır. 
fsleklilerin her RÜn 17 den 26 ye 
kadar mliracARlkm. 

- Öyk dcğilml, anne' • 
Naciye hanım artık gözlerinin 

altında ve yanJarında ~k5am güne 
Nor.veç a11tınları nasıl kaçıırıldm 

şinin ı~ık hüzmef.eri ~eklindn ~izgi· (Baş tarafı dünkü ıayıamdu) 
Yer !(Örülen siyahlı bir dul kadın· Evvela, altın hamuleeini şarkt 
ılı; gençlik hatıraların:ı ait bir sii7. Ncrrv~Çte bir şei\ire nıı:kletmcğe mu 
;rüzilnün rengini hiı'az açıyordn. O vaffak olduk. Lalkin hir kaç gilın 
da uzun u-ıun bnktı ve tastik etti: son.re., kıra.l ve kl:ralıiçe daha içe. 

- Benzeyen laranarı yok d<'ğil ! rilcre iltica ettikleri iQin her nt= 
Sonra oklukca heyecanlı bir ses· paJıasrna olursa olsun altJm emni-

le dtıVam etti: rete almak için emir aldmı. Söy-
- Fakat bnb,101 asıl :ısker elb i- lem.esi, ye.pmaktan dalıa. kolaydr. 

rıesi içinde biiliin crkeldiğilc bu! · Bıaaıa 1500 k~ altın kill~~ tes
mak miimkünrtür. Si•H olmak onıı· lim ed;ilımiıı!ti. 
hiç ya!ı.)Jlıazdı; !lanki ba kiyafet Bidııeyette, eıınr-ime l:n'.!.S'.!S~ bir 
Oftan birçok kun~li taran:ırını tren Yeril<li. Gudbnmdsdalen üze .. 
liderdi. -rındıen gecıe !}ima.le doğru ilerli -

Sfüe karıştım: Yord'uk. Ş&feık rokerken yan bir 
- Demek ki, Et<ıker elbl~eslnrlı' llatta geçerek ııtop ettik. Trolltin

bir tılıınm var. Onu geyenler mn~:ıı der civa.rrndıi., dağln.ra paraşütı;ü
larrlaki bazı elbi~eleM ~eycnler Fi· Ierin indıiıkl~r.ilni "V'e yolu kapaıdık
bi "insandan iisffin,, oluyorl:ır ; mu Itırı öğrerWııt!şt:i. lAkin, aruı; çoık 
cizel~r yımıtıyorlar, öyle mi? g~eden pM'e.şütçüılıerin imha e--

1 

clildilil<:riıni Jıaıber alınca, Andaal
(Devamı ''ar_) . snes'e kade.a- se'y•ıclıa.timıi21i L1erlct-

.. _______ ..,. ____ 111111:rac. Bu ı;;ehrıe geJioce, m~ül1er-

cen kurtuktuğıımuzu cliişUnıırek 
·hatt:ıırntr.dı. Halbuki, bi1;i daha fe
d 8.krbetler bekl'iıyomıu~. Bnlun
ch-<ğumll!Z Şehir tam harp mmta'ka
flmn merkezindeydi. Büyük bir 
~üratle kaçm:ak mecburiyetinde 
kaldtk. Ve nihayet biır ktUJ mil ö-

Her gün bir karikatür 

ı ted~ iküçtl-k bir istasyona vasI1 ol
duk. Bunds bir !kaç gün kaldJk 
Ye mtitea.ddit defalar tayyarelerin 
h'ticu.nılarma maru7. kaldrk. 

Bu bonıbftrdtmanlamt ifafle et-
1.ıkleri manı. neydi? .. Sadece bir 
tesadüf mil idi, YQksa. Almanlar 
burada.ki mevcudiyıetimizden haber 
C:ar llll"',.tdrfar? Atıl~n on bomib!l
dan biri tam lıa.tta. isa.bet etti ve 
yolu bozdu. Milhendlsler bu zatar
iarr tamire muvaffak oldular. Er. 
toettl gUnü Andaalsnes'e döndlik. 
Orada bekle-yen bir İngiliz kruvfl
zörüne he.zinemi.zden bir miktal' 
yükledik. Fakat kru.vıı'll;ir 700 kA: 
sa aldıktan ısıcrnra demir alarak 
hnreket etti. Bu \'S.ZtYet üzerine 

,.,f-7 1.30li kase. altında ga.yet tehlike
uı l )i bir mnıta.kadn ka.imrştık. Geri 

FB.ANS~ KARlK:\T1JR1' 1 kalan 1300 kasayı ;;-elecek otan 
- Babam, n~nlı kaldrfımır: nıtıd. ı baskıı. biT lcııvazörc yüklemek ir,in 

detçe k-0Jtuğun asılı tı:almasını mu- l lımmralr bir gayretJc "alr!:trk, Fa-
vafrk buldu. ı 

kat bir kaç -.at 8Cmra dilfmanın 
Norveç mlldafaa. hattını yarı.lığı. 

nt ve her an için memlekete git<
~Jeri beklendiğini ha~r aldık. 

Blitün plAnle..""lmlZ euya dUşmUş 
tu. Gene hazinemizi kaçırmak mee 
buriyetinde keılma,bk. Bu, yirmi 
altr lamıyo:ı cephane ta,ı:rnağa 
mabsn8t'U. 84: saat, wıları da 36 
ısast direkeiyon kullanan bu &.:ı.m • 
yon §oförJ.eri emr.ııııe nm&de bf.r 
yaziyetteydileır, Rekor addedile • 
eek Jaıda:r na bir zam.anık 1300 
altın lkaı:ıa8ı kebıycnla.ra yllk&ttil· 
di; Molde müt.eveecihen yoJa ~ık
tık. Seyahat, 24 saat R)ÜrdL'. Bü .. 
yük bir ~ içinde ktvranıyor -
duk: Ys.rmı tondan fazla. yük ta
~ olan kamyona 2-3 
ton arasmcla. albn yüldem'f.ştik. 
Kobay 'bir hedef ~kil etmemek 
için blır keıı:n)'onla di~r kmrı.yon 
arasıında bir kaç kıi'kımetre ara br. 
raktık. 

Düşma.n bizi bomba1ıyor 
Düşma.n hücumları pek çabuk 

ta§g&terdi. Kamyenla."'In altına 
girip sakla.n.ıyorou!t. Almanlar bir 
kaç defa hticumlarını ta?.eteO.iler, 
Lakin: ka.mnoylara isaıbet eden 
bi.r k~ mıitralyi)z kurşunu mUstes. 
na, kC"rvınna bir zara:r olma..-nto1tı. 
Yolun i.12'eıind~ bi:r eve biı:e a
tılan bombalardan biri mabet et
ti. Ev, bin nir parça olarak hava. 
ya uçtu. 

Nihayet omıanlık bir yerde ilk 
defa c-laırak bir ksç saa.t istirahat 
ede-bildilk. Akşam Uzerl yola koyu
lurken başka. bir mUşkii1ıltta kaT
şılıaştık. Bulnrıiuğumıız mmtaka 
gayet çam.udu olduğu için milte
madiyen kemyonlar kayıyordu. Bıı 
yWd ffi dört kamyonu terkıet.mek 
mecburiyetinde k3.lmr'.)tık. Bu dört 
ıkamyenun hamulesini diğer kanı. 
yonlara taksim ettt'ıc. Allahtan 
cJacak lbu haddinden fozl.a yll.kil 
kıunyonhır çeıltmeğe mın'Bffak ol
ciukı.r. 

Sabaha k.a?it Molde w.sıı oı
duk. Alttry1 asker tarafından mu
hafa'J'.3 edilen bir b~tondan yıı.ptl -

ma yeraltı mn.hzenlnde (.Dl.niyete 
alındı. 

Mold 3chıine gird1ğimiz vakit 
henUz seyyehlfU' bu ~hri "gül 
beldıetti,, diye a.nxyorl ardı. Cazip 
bir glln-cıı !iohri .k~plamı,tı, BU' kaç 
gUn aonra, oradan &yrıidığımtz za. 
mau o güzel güne~ ancak bir ha
ı-abeyi e>kşuyerdu. Bı:mııbn!.a.r so
kaklan deli.le delik etmi,ti. Bir 
kaç giln n.r.fmda Mold ~k ol
mu~tu. 

IU:n\lz düf1Il.8l\Jn eline geı:mc -
yen bu ha.valiye baglta bir İngiliz 
kruva:tıö~ g~ldi. Krra.l ve hlikıl -
met rilesa.sı bu gemiye bindiler. 
Geminin kııma.rıdanı her an için 
dü~ hllc::mılarına muntazırdı. 
Bizim 1300 kasa altmı bu gemiye 
yllklememize imkan yoktu. B~ylc 
o:m.'1--.rna rağmen talihimi tecrü . 
~en geri kalmadnn. 

Lfımıana on ton altta yük~ü dört 
kamyon gctJ:rttim. Fııkat ~eç knl
mı~trm. Çünkü, iki bcmh1rdıman 
tayyarel'ıİ. gemiyi bombatryordu. 
Topleır gürüldem.eğe b3şladı. Bir 
lc.amyC'llun ha.mulesini bile bo.şail
made,n gemi demir alJı. Gemiden 
ıu talimatı aldım: 

- Biraz daha earkt:ın tecrübe 
ediniz .. lııkan olan her şeyi ya
ıımız .. 

Bu "imkan,, kelim"!Si gene ku
lağımda ihtiZM yaptyordt! tnki
san haya.b uğ"Sm?Şttm. Şimşek 
ailrstile ha.rı:kıete geçttıemiz rn. -
sı-mdı. Ha'l'cket emrrnı verdim. 
Kervan yola dilzU!dll P<ıllıuki her 
tRraf ateş i!;4nde ~rup tutuşu -
yol"du 

Nihayet e.ltmr ylikliiyormı 
TııtihJmjz yav~r gitti; kltçiik bi'r 

inotör bulduk. tik dört k:ımyonuu 
ajırhğını bu motöre yüklcdl'k. Ha
zineden geri kaJsn miktar dn bii· 
yUk bir mıwıınaya yökienecckti. 
Tam bu tertibatı almaldıı me' • 
gulktn, motörün hücmna uğradı. 
ğını haber al<Jrm. Abnıınlann, kli
çük veyn lıüytik bütiiıı ~.."on·eç ~ey 
rlsefainini· ama.nsızca bombaladık. 

(Devamı lj incide) 

Faydalı bilgiler: 

Ekonomı ne oem 
Bk.onomı aslında, Y 

nuınasına ev nizaJlll, er 
1<."rden her birinin y~rı 
olm!iSt veya yapılnl:ı-51 t 
Ekonomi denince 31le 
ev tas:ıt·rufu an \Mıl!!· 
dirde ekonomi esasınd 
miyet halinde yaşa~11 

rm heps.in<ie müsavi fil 
cut olmayan bir ihti}"a~ 
nin bir ailede israf eOd 
kullanrl.nıası, aile efra. 
da intizam dairesinde e 
şekilde taksim oıunıı" 
sına gelir, 

Deme-k olur ki ekel1 
his mevzuu olabilJ!lt1' 

d'r maddenin az çok na 1 

bir şey olması ikt!P ·bt 
nun için hava hayati ~t 
kınımdan en zarurl lr. 
olduğu halde bunun ~. 
r.mda tasarruf etmel< va 
nıez, Su da az çok ):la JI 
Halbuki kôroUr ve un 
ne de su gibi bol "'e l<

0 nu't' bir ı:;.ey değildir. ]<O 
re ıle, tasa rrufla. e 
kullanmak lazımdır. ., 
Maarif müdürü Ole 

aldı . 
Maarif mUdi.lrli ?w{ııb~; 

~ılıht vaziyeti dolıY"191?l 
mezuniyet ~~tır. Jc1l~ 
ni bugünden ıtıbe.rc11 n 
bitş1aynca1tbT. Yerine rııe6 
avini Fai'lt Öz veka-1~~ 

Ticaret müste§arı te 
geldi 

Ticaret Vekaleti nıii'! 
bit Zamaıı.gil dün_ ııehJıı 
miştir. Mü.steşnr dun udiif 
veı nımtaıl{e. ticaret m . 
de, öğ'leden sonra da ~i 
de ve ithal!t, >hre.ct\t 
de mffiglll ollrm~ur. 

Tiftik ihraç fiyatıf!IJ 
yapı!d~ ~ 

Ticaret veka! eti. t;ft 
fiyatlnnna yüzde on 
zam yapmıştır Bu :z:ı 
eokuzu fon hess.bıns. 1'a 
onda biri ibrac:ı.tÇI)'• --imar i,leri müdür 

öldü ud 
Be tediye imar isleri J11 

avini İbrahim Bt1ğul di111 C 
•ııtit· t~incl en vefat etmt., 

bugün kaldmla.caktff'· 

1-..--------oı~ 
Sasunda Baki Ks.ts.ll 

)Or: ..; 
(Sahife) m.i, (sa.yfa) 
İmlft lügatinin songrııd 

gore iki ~kil de do rııı' 
task!.'!mdn. (sayfa) Y~ . 
fa) ya:ı:ı1I idi, Ancak 

1 
et 

kelimC"ye ilci ~ekil kabtl ıı ( 
rafl~sı değiliz. Bunıard;1',,ıı1" 
yı UstUn buluyoruz. ~· 
rabcr eğer kelime ar$. 'od 
farsca. bir terkip içif\; 41 
yorsa. (salıife) yaznl 

d'ır, ·~ 
Öyle bir teı-kip i~:..d >'! 

nin de mutlaka. ya aP""J,ıı 
ca oh:ıasr şart otduğıııı e'(t 
nı da onlara. uydursrı~,,;,J 

1 
BııRka yeırlerde heP li 
meli (&lıife) denı~ 

1 Bugünkü rııd~ 
oıııte 

7.SO Program ve J1'I 
ayarı. 7 .32 vüeudurottıtlrL f, 
hm. 7,40 Ajans haher .. (yı.l 
30 Senfonik prograttı _,ı 
Program ve momlekel 15.~ 
13.33 Türkçe pl~klnr. ,eti' 
haberleri. 14.00 FiY9 1 
bandosu. H .30 Ankara ıerl-..J 
At koşulnrı nın ta}ılt'li~re''
l 5.00 Temsil. 1s.oo 

18
,os 

memleket saat ayan. d'I 
dans orkestrası. 18.115 ~ 5"1 
lmliibil . 19.:rn McnıJeJ.:t~ 5e 
ve Aans hnber!eri. 19·' ~ 
dakika. 19,55. Fasıl ııe~, fi 
Radyo gazelcsi. :?O.i5 s;ı.15 
idiler. 21.00 J\onuşınıı. 11şııı• 
yicl is!eklcri, 21.f 5 :ı<on ~ı.~~ 
füıdyo salon orkestrıı5'iı•be~• 
leke! saat ayarı, Ajans \'ırt"ıt" 
Borsalar, 22.45. 22.50 

1 

s.am ve Kıpamo. 

GUI, benim bUdiğiJıl, ef 
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Qr'p i~incle onun hakiki sebebini hariçte 

aramak lôzımclır ------
SADRI &BTIM 

matlk faaliyetler, gi1.li ser\ j.,Jer 
hep bu iı; ~in" ı.:alı)maktudrr. Bu
nun \"a~;talan llf'ler olıdıllir'" 

Bunun ,·asıtaları nıulıari11Lerin 
~ tt.ııah:leceklo=:-i, ,.c tahn:.•,uıku 

nıilmkün olan ,·aitleridir tcabın. 
<la da rapacakllU'ı müe .. ~İI' tazyik-
lnıhr. ~' let(erın nııin:ı'!>ebetleri 

, d:ıiın;\ kun·etlerin mu' aıeueı.i o&. 
dıığunu unutmamak 'e fil;irıcrln 

ı ele el,ıima bıı ku\"Yetlcr mınazcne-
1 !<>h:c ~öre '}ekilleııd:ji;ini hatmla 
tı;tm11I< lüzımdır. Bunun için ah· 
Iİtk kaideleri, insani cJüsılııc.:ler 
:nı;.ar edilmcmei•'e heraher kel\' e
lin H l"lllri\·akiin ı?n ınıiH'lir .. ilôh 
oldu~n kabul eflili:-. 

~le-.t-li bir memlekette uı;hk, 
il.tı<ot>di bu hı anll\r lktısac1i nıese-

l lt'll"-'. e huldimetirı mücl,..balesini "'" 
l~m~\·~ıı r<!iınler t11r11fınftn bile 
lıir sh·acıct ,.a'ila•n. b:r tahr~k 'e-

1atanbo.ı un .kurtuluş h:ıyramı 
müna.ııcl>etile pa.'"ti lstın'>ul idare 
li<'yeti reis· tarafından ıstna~uı
lular namına Milli Şefi.: Düytik 
Mıllet Mer1isi reisin.. ve partı 
gcm~I .sekreter iğinc ç~!tilcn tel
gırafla.-a cevaplar gclmı~yr. Bu 
cevaplar ş.ı.:nla.rdJT: 

Suat H:ıyri tlrgiiplü 
C.H.P. \iliyet j(Jare heyeti relıııi 

1atun1ml 

Asil duygulıı..-rından miıtehassis 
c.lduğı.ı.m '38.yın İstanbul halkına 
t~ekkiir crl~r. güzel 1stanbulumu
zun kurtuluş yr!ddnilmiinu lmt!n. 

rım. 

Sayın Suat Hayri VrstüµHi 
Kayseri mebu.<m \'e C.H.P, 

Erzincan 
Erzurumun 

ve . 
ımarı 

\ ila.} eL idare heyeti rei~i 
istıuıbul 

btıınbulun kurtu 1 uı; ba.} ramı 

1 miina.ı;ebetile gösteri'en ıçden 

1 

c.uygu.l!l.l"R ~ckkiir ed~r. s:ı.) ~ıla-

1 ımı suna..-mı. • 
T.B.M.M. Rei'>I 

A. RE'NDA 
~ın ın Suat llR.} ri t. •güpııi 
Ka~rj mebu<iıı \ e C.11.P. 
Vila y.:t idare he) eti rei"'i 

t .. tnnhııl 
Kurtu hışlarıııın yıldcnumlinli 

kutlayan lstarıbullul:irın ~il he
yecanlarının temümanı olan tel 
yazılarmı büyük bir zevk \"e tn -
hnssU.sle okudum Can•lan tcmcıı-

0 nH~rim· suna.rmı: 
C.11.P. Genel "ekretcri ıı•lma 

Zonguldak mchııo;u 
H. TORKl'tU.N 

Kutba .Sf'.} ahat. yokuhıklısrın eu \ e ı!:ınd .ki ),alabalıktır. 
gllcli, en tehUkeli\llidir •'c:ıı"l:liğıııi Hem yalnız r.eMır üeı.m~ ı.a. 
hep i :'tmhiıdir. rakat hu )olcu- hırh31.r. da? ... Bu H\IJUrl:u; ta ... ~fl.}e 

' 

Jııgu ko~~ •• .m~l~~tıran. ısebeııle~l 1,u,\ u~ eıı:en, tlizgine 8·,~uş ehlı-
,.uyleml"dilderı ıçın, baz, ha~·ahmı- leı.nt ~ ""J ler değillerdir. 
Zi i.;letir, zerreleri, ikindi ~iineı: Her birinin 'ü~ğin Ie hi'n .,,. 
lerin~'n miil u.~~1u·ı. n~i .. leri altın- lan ~atar. Canı İt-.}:rs" geç gelir. 
dn s::yredf'r ürp.erırdıl.. Halkı bekletir. Hem kf'ndinl ~n' 

t'nk:tt <>onralan ''doktor Şar. dırmak, hü3iikliiii;ıinii ~ö:;temı~~ 
im" dan b:ı'ıla.}arak hemen buton İ~intlc zatf"ll hMle iprh" eli tcrl
kutup ı;en:1hları hatmdannı u-ue birlere ı,,.._, urmn'ı< iyidir. 
telt'rc 'erdiler. Okutluk 'e teh1i. F.n fenıtsı, h"t7.3n nğrant>a •. 1 iı.
k~ denilen ş'!~ lerin metleni 'nsı- 1'de~re 4.le u~rnma:r.. \"a rlirekle
lalarla O.} unca'k ha1İnf! gel<liitni r~nl', ha".:ıo.;ına kaclar ılolmuı;tor, 
~önJllll. ~·nhut eb ba 1-a bir özlirii 'ıudır 

"Küin )leri" \"e'a "Nonnaıuli,, ••· nul;\ iskelell'r rle, kiml>J,.r na-
.,; .. ü"tiınd., Olıvanuı;u :t'IDlsk ma. ıl multtc ~m bir hikmet lc:ıbıdır, 
ı ifet m=~ Bunlarm birer ıı lacl,.n 1 •• ın tamir C?diliyor. 
ne fnrk)arı 'ar? F•rtına, dııl? ı Y:trm ha\ al:ır bozar--a n .. ola
niha) et onun etrafını sarar, im. •ı:\~ Bııno g:ıliha ':iim=-e diis1iıın1u-
1ıilrtür. Rüzgarlar çelit. iplerine ) or. Fıanni sebep!Prini b'lmiyo. 
~·ay ~ibi söriiner~k enJı:inln mnsi- rnm, :una ıııan•andıı.ı'ru ··:> hağlı 
J,j<ı"ni canlandırır. (lnran barı slrket , .. Mare g•milc-

YUDDS KAZIDI KIDI '\larift't, "Hali~" ele hizam tıın ri nr. Runlnn nefoıli~·e a:arak 
tonlıub se.} :ıha ti ~öze almaktır. Haliç tontonlarır.:ı luıtsa İYİ .-la. 

Ada.nanın eaki maarif müdürü fel. Cesur adamı, pekıtfülü 1tdam ·ii\ r. r"'. Günün her ııaatinclf', lıer '·ı
ııctc o~retmenlerinden Yunu:ı Kazım 

Köni'nin maarjt ~killlği talim \'e 
i':te bn kal\ram:ınlığ1 ;üı.t4!rcn~ rur ins:ın kın anı ~İLi do~ı o'duk
derler. tan sonra çok seferden korkulur 

l .. :ı(' i 'yıtpılabiİır. \fe•elı\ t'linde hu
bnan irnldinl:tn :ıanı;ınııulıl knl

ı ıan3rı:ıl\ . .un;; cıtlantıya ,·eı.ile ,·erir-
1 lcr. l'e lı:ı.lk arı.. .. ıncfa itimutsıı:Lı~ 

Anara, 9 (\'akit muh:ıbirin
öen) - Erzurum ve Erzincanm 
iman için bu iki şeııı;.11 b-:leciiye. 
lerine hUkümetÇe 3.300.000 liralık 
1;.ir mdıi ıı;ılmıştı. Maliye V ck.i · 
lctj bu kradelTdcn şimdiye kadar 
Erzincana 300030 Jil·a, Erzuruma 
da ı 96969 lira vermiştir. Bu para
Jar'a bu iki şehrin ön pilılnda 
rnuhtaç olduğu binalar ve tesi~t 
\"Ücude getirilmi,.ı.ir. Geri kalan 
kıııımın projeler• hazırlanmış ve 

1 

terbiye heyeti azalığlna tayin olun. 
duğwn.: haber alarak .sevlndik. 

Yunua KA.zım Kön.i del!'crli gençle 
rimlııden biridir. Daha l!.ae talebc.sj 

Biliyo""'onoz :ı, Halidn dihi ııın ~ 
tutr.;allı bir bataklıktır. Ora~·n <hi- Halil' yolcıılo~ınn, kutn}l seyahat 
.,'!n knzn kurbanı Ml)"le durı.un, ~rinden daha koı~,ulu \"e dahaı 
in~n flalgıç bile bu bnlçık1pn ken- ;;ıahm~tJi ~ir hale !!Okm:tkta na§lJ 
dini kurtaramaz. Dünyanın en ce- bir fıwd:ı, hele ne türlii bi'r zevk 
--ur milleti olduğumuza lrir phit ur bllmem ki'?' •• 

h:ı 1 1.ecl.~hilirl.er. Ti ki kendilc:inln 
ıır1.u ettildni. t.l .. !l\"\"Ur ettikleri, 
itimat P.ttiklcr: imı.tnlar ie hıacıına 
~ei:ı;in ! 

iken Vakıt . yazı ajleııine intisap et. 
mi§, seçkin bir maaritçi olara'k ta. 
nmmadan BabıAllye eyi cevherH btr 
guetecı olmu§tu. 

de, ~nce işte su Haliç ,·apurJan Hakkı Süha Gezgin 
M'?SP.la ı .. p:ınyada ı•rmıo Deri. 

,·eranın sukutu iktısudi mahiyet 
nrLed~n bir bobraıun ~ıyG.Sİ ku\·
' etler tarafından tahr.ki n•tice. 
~inde tah:-ıkkuM etmiştir. 

İspaıı) •da rakip ı•etrol ,irket· 
wri Primo D~riverann• ıoetı ol a'n· 
hi'lan koymasına kar~ı tek bir ted
lıir almıtlardı, Ba tedbir fspanya
nın sebzelerini, .. yvalanaı aatm 
almamak. Ba hlditıe ..,_,.cıa 
diktatörilu devrilmealne aehp o. 
l•n ihtilali meydana çıkardı veya. 
lıut bi'r mmılektıtt.o yabancı tin.· 
ret mOesseaelerfnin ı;yatian ta
hıunmüJ edilmez bir tekilde yük
t!eltmeleri bir tatmn siya•i em.el-

lıaJ"'lcri yapılarn.k inşaata lı~Jan

Wl!'Jtrr. 
late ve fiyat mürakabe 
itleri için belediyelere 

talıaiut 

Yüksek t&hllllden sonra maarif biz 
metine geçtt ve Avusturya ile A~. 

manyada da bir tahsil cıev~sl ge. 
çirdi. 

lkl Uç yıl ~noe elhıde aıuwn bir 
(ufuk çizgiat) ildir hia!l bir Jjir mec. 
mu&.11 ile görünen mealekcl&§ımız ltıle 
ımtıdertı '\"e felsefe 8ğretmcuıi oldııtu 
bu son zamanlarda da bize kıymetli 
llim eserleri kazandırdığı gibi daha 
çok Yen' Adam mecmuuınm tenkid 
sayfalarına olgun Te mUtebarlz b!~ 

~~~~ı 
Asrileşen Karagöz 

· kalem \•eriyordu. 
1 Vazifesini b~armak iC::ln yılmaz ve 

yorulmaz bir gayretle dolu olan Yu. 
nus Kbrm taljm ve terbiye heyetine 
fayc!alr 'bir UZU\' olarak katılrvor. 

Ankara. 9 (Vakit muhabirin
cien) - laıe ve fiyat murakabe 
ifl~ ~yelere devri dolıs
yısile Ticaret V ""kAleti emrine be. 
lediydd'e yardım olm:ı.k üzeıc 
400 bin !Ara verı'hiJti. Bu para
uın be~e yeniden ihdas 
c.iunan memuriyet}~ kafi gelme
Giği. göriilruii!! ve bele<iiyclcriıı 
bu sebepten dofayı bazı zoı luldar 
karpemda blıdıiı <te&llit edilmitti. 
Bel~IM bu durumdan .lı:urtar- 1 
mak için yeniden bir mikt~T talı- 1 

eisat veri mf&j etrafında tetkikler 
~apılm:ıktadJr. 

A RKADAŞIM Hikmet Feridun 

buncl.m birkac gün onceıki 
röportajında dırimiıdc Karagöz 
oyunlarının 'en: l<lığı sekıll,.rrlen 

ıbah.oıoderek a) nen u ~ümleleri ) a· 
'lı)'Ol'du: 

lerin tahakkuku için pekit~ \'M.• 

sıta olabilir. Bu itlba,.l:ı lrftktaki 
incıc o;ıkınsmm !lrkasında da bir 
11>ya11.i tft"A\-V. ar....ac llettıll • 
m:ııı:. 811 belki htikllmıle veıa.e W
raz fazla ;ver aymnak oları.a tb. 
m'1tl:ıkı yanlış clenıemez . .Diler ıfa. 
raftn11 Irl\'t<la Ra.şit Ali Ge~·lini 
t~rnftnrlı~ı demek harp ıııonra!<lın· 
<hnı ~ri d,.,·am eden tn;.rillz a!eyh. 
'' rlığı po!~tlka'lınrn, hit; olmaz!la 
en senerlenberi nr~nnir..e hir ha1 
alnn ıırnp~ttanda'lm zaferi de
mektir. Ş'nıdiki halde Irak k11bi· 
ne~i lıuhranının gö:ıüknıeyen f-. 
kat hakiki sebeolerl ıı•n=yc.ruı ki 
mf'mleket h:ırfo;nd6dlr. 

Arjantinin yeni Anlıara 
aeliri tayin eJil!li 

Bu,.nos Ayrea 9 CA.A.) - s.taret 
kltip!erlnden Carloıı Ec-.baque, Ar. 
jantinin Vi§l ıefareti mUJtettarlığ'lt111 
tayin edilml§tlr • .Juan Va1.-?1t .~rjan. 

tinin Ankara eefirliğine tayin edil 

mlştlr. 

• 
~-,:-ı~-,-o-·_'l_fl 1 

•r= nn ı Yazan: ZEKi ME.SUT ALSAN 
ı ·"': ıı ;z.aı: 1 Fukat onun sırası bir türlü gelm•di. Kulübe önünde, p~k az kiıi kal· 

mı$h. Oninr da birer, ıkiıer postalannı aldıktan sonra dagıldılar. Mustcı-
'7 Ol 12.2'7 1 - d t k b · fanın adı b!ll}ün de okuM'lamııtı. Bugün de o, kulübenin önur. e e a· 

ıs.oı 6
•28 ııncı duıuyo~"· Posta memuru evrakını toplayıp kulübeyi kapatmağa ha-

ıe.ın ".~·ı zırlanıyordu. Mustafa, belki unutulmuıtıJr, dıiıüncesiyle kulübenin küçEk 
ıs.::G ı~.oo penceresiıder• bc.ıını uzatıp, kendi adına gelmiı gazetesi olup olhadıgı· 
20.0'7 1 so 

·· nı sordu. Memur bir an düılindükten sonra, ona: 
li.29 10.:S 1 

- Mustafa efendi, sizi posta rr.\idürü görmek is•iyor. Dairesine git
menizi \Öyle...ı;, Sizin gazeteleri, birkı..ç ~ündenberi oraya gönderiyoruz .. 

Mutufa bu cev19 ~eril'e, baıına müthiş bir darbe indirilmiş gibi, 
r _ sarsıldı .. Ve y•re düımemel için, kulübeye yasJıandı •• Ve memura vmiye· 

~~it ı.n: sez.dirmemeğe calııarcık, sadece: 
~ ~'-'e k - re ki.. _ 
~~n 'Jı:ımu genel Diy:c bo~ın çevirdi .• Fozla izahat istemek, ve işln muhakemesini 
~ ~ -.....'% d C'!K.-ı~ı)mak~a ı' oro:HI' yapnıaır doğru değildi .. Mustofa, bütün kuvvetini toplayarak, soğu~ 
~~hr ~.,ını!l < 2 '.'lı,). lerle• içinde, oradan uz.a~loştı. lıtasyon lcöprüı6nü geçli, ve lccırııdakı 

~. 'og. aİ kurt ~ a',' ı.! 1 

1 

Bf!y co:r:;tini" sakin ve tenha avlusuna girdi.. Bir ağac gölgesi altına 
ultu ·c, du. c! 0 h d..J. •k··· i ıL llt.ına h " otur ı:.. c o vvrusu ç1;1 .u .. 

~ ~l'ı>iyj ızmct ecl !:n Korsıdoki ıadırvanda birkaç kifi abdest alıyor, namazcı hazırlanı· 
t hra.baıaço"uklara. <'CJ· yordu Mustofayo baltan ve onunla meşgul olan kimse yoktu. Mustafa 

t:ı tav!'I) C c- •:mrli kerıc!: kendi.,e korıutabllir, .ıı vaziyeti muhakeme edebi;·,~; .. Folcal 
, _..1 , b~sı uğuldoyoı, ve zihnine yalnız, posta memurunun, "müdür sizi görme~ 

lııt~ ... blmil istiyı:>r., sözü gelıyordu. Bu cümle bir sıra cekic darbesi gibi, möıemodiyen 
...._ ~'"ll tararı :l dimağını döğüyordu .. 
• ......ıt t:fl. ~k n. an hazır. r~eden posta naüdlırü Mustafayı görmek isı:yordu?. Mıı~•ofcı bunu 
~ll'ldall~~nil.ereca~ hem bi'iyor. hısm de biloniyordu .. Bi~~~r~~ ~ünkü. i~tasyon po)t.cı ıı:e~u~u 
~il • lfa.tay, ıdden eş. ona, gazeteltsrinin . ~erkez.e gönde~ılaığı~ı soy.lemıJtı. Deme~ ~ı .. mudunın 
~ ) '°c ?nı c d ç?k Y_~krn onu gorrne'< :ıtemesı bu gaz.eteler ıle alakalı ıdı .. Ancak muaurun neden 
\~~~an aT cıe ~u~Je- bu gazeteler ile al61ıcılcındı6ını pelc iyi cınl:yamıyordu. Mustafa o oaze· 
~~~ nı ank Mum- teleri, lzmirdc, mektepte, gazinoda, velisinin evinde serbestçe okuyordu. 
llt~ ~\'Zuu bahso.: O gazeteler •. Acaba onlar hakkında, yeni bir karar mı vardı?. Bunu, 

• BJ.::-: liatayı gelen her Musıahının kendi kendine haHetmesl mümkün değile.fi .. 
~~tan n mUcade -
· ~ ~Sonraki gUnte. Mustafayı t ... lli edett, ve kendisine kuvvet ve cesaretini yava, ya• 
~ ~:.a ~bniııtir. Al- vaı geri veren nokta posta mOdürO efrft Beyin onu tanıması idi. Fer:t Bey 
~ ~k kıY!metli ve ellisini cıımıı. ıakalana kır düımüı, Mmpotilı, münevveı, ve iyilik sever 
S i~lcnrniı,br. Mil bir zattı. Mustafa Aydın idadfılnd• okurken, ilmi 91ya dersinin imtihan111a 

111 
lıtı- ,;..,_~ hır taz&nç o- mümeyyiz claralı da gelmitti .. Sonra onu birlıcıc defa sacıtçı Ahmet efen· 
,~ :~ Jllinencrı- dinin tlükkônındcı görmüş, ve iltifatına mazhar olmuıtu. Her halde posta 

1 ~ borç biliriz. müdüründen kendiıine bir fenalık gelemezdi •• 

Yeni lşlndi kendisini kutlanz. 

illlman bil!f amirnlının 
ltal;,an 6alariyenne tebrilri 
Bertin, 9 ( A. 4..) M sisipı 

eınlhndan bir muharebe gemisi· 
nin, deniz binta"t Enzo Grosinir. 
lnnmndamndaıki lt~lvan denizaltt· 
fit ts.rnfmdan batrnlma"ı milnıı.se
betile harp filıoeu ba,kıun ır;clnnı 

bUyl!k amiral Ridcr, lt".!.h"an kırn
lıYet floııarımıv•ı devlet •c!r· ct.ri 
::rn'rol RJı:tcrôiye Alman hnrp fili)· 

su ile se.h.d tebriklerini hildiren 
ll?mi.mi btr ttggD"P.f ttekmi"tir. 

"Soft bir ili.i 3tne içinde l\nrn• 
gö:, ndam nkıllr rrsrPlt;;ti, i'İnı<li 11e-
11i lınyaln tlnir birçok Karaoö: se· 
naı yuları 11a:ıl11ı duruyor ve arlık 

l Karayfüun rıı ~ ıııir (şhos kadro ıı 
alablldlllne or11ı,1eml1tir. KlfN68z, 
lflmand'r• aırl hır 1ıa11al qerirlgor. 
Ti. okteııt parlilur plriııor, /•amlm 

oı 11mor; At uarularını kacırmr 

11or /Ilı •.••• 
Bu netict'. İ!!mall Hakkı Baltacı 

0~'11 il~l:ıchmız kadar beni de Ö\'Un· 

dursC" r.wrcktir. Çünkü epi zamandır 
"K.ıraı;:o1= • ün senaryoların:ı )f'ni 
hı~ ııt c;ırı ııila ederek o sRhayı gor· 
•lliı!iinıiır. ,.e yıı~1clığınıız 1ı:111ic;"lf'ri 

rcnkJ .. , en ,.c rlolıı~ ısilc ht·rıiı •,. 
ı;:erçek bir ilıd ııyandıran ılinn111iıe 
ıne kil\ ıışhırın:ık için yo:ııp çizlyo!'" 

Mustafa posta mOdCrünü ancak ikindi vaktine doğru gö:ebilirdl. ,.._ 
zın Aydında öğle tatili biraz. uzun sürerdi .. Sıcağın ıiddeti, herkf'si serin 
ve lcuytu yerlerde uzun müddet alıkoyardı. Mustafa posla müc<ürü hakkın· 
doki son hükr.ıiinden cescoret alarak yerinden kalktı .. Ve cel"ınin aJağı 
kal)ısından çıkıp iki kahrıstan arasındaki, tenha yolu tuttu .. V c etrafına 

bakınmadan evınc döndü .. 
O gül' canı, öğle yemeğini yemek iıtemedi. Anası onun sıkırıtılı ha

lini görerek sebebini anlamak için, birka( lıcre sorc!u.. Muıtııfn, birşey 

yok! cevabını verirken hal ve tavrı ile onun merol<ını daha 1.iyeode artı

rıyordu . 
Mustcıfo, ılk iş olarak, dört, beş gün evvel almış olduğ:ı "Mcıter:,, 

gp::ı:eteleriri lopkıdı.. Ve onları ocukla tomamiyle kül oluncu ıo kadar 
yaktı .. Ve ~ülleri toplayıp, eşelediği bahçe toprağına karıJtırdı.. Anası 

ona, oğl•J c;ol: mühim bir iı göruyormu' gıbl dikkat ve sukünla bokıyordu. 
Mustnfo onun sorucu bakışlarına yalnız şu cümle ile mukabele ettiı 

- Ana, sorarlarsa, benim gazele yaktığımı, küllerini gömdüğümü 
kimseye söyleme .. 

Anası; ıcıvrusu için bir tehlike sezen kadın vaziyetiyle: 
- Hic söyler miyir.ı oğlum ... dedi .. Ve boş>1a biney Sl)•mağo lüzum 

görmedi .. 
Mustcıfc., gazetelerinin izini yok ettikten sonra arka üstü ıız.andı. V t! 

yeniden dü,üıımeğe batladı .. Bu defa zihnine iık gelen ıey "bir çocukluk 
ettiği,. mütcı:eası idi .. 

Evet, Musıafa, lzmirden Aydına posta ile ""'ıaten gazel~! çeı:rtmclı. 
r..m ,,,. teşebbüsü ile ~ocukluk 'etmi;ti .. O, Aydıncı dönmczd.-r hir gtin 
evvel, ikinci Koraondan frenk mahallesine geçen pasaj i~indN ı kıtopcıvo 
uğramıf ve birkaç gazete aldıktan sonra -bunların Ayc!ına {JCI•· :ferilip gön· 
clerilemiyl"ceğ!ni sormuştu .. ltalycın teboasındcın olan runı kih"pç., A.ydın· 
do birkcı • m;ı;terisi bulunduğunu ve onlara göndcrdığiııi . ı~ler~e, kcndi,:
ne de gönde•ebileceğin; roylcmif, Mustafoya cesaret ve•mişıi.. Mustafc 
do kitapı;ıv11 bır huçuk aylık gazete parasını ödeyerek adıc)ıni bırakmış 
ve Aydında da Mcıten gazetesi okuyacağını ve bunun kendi tanıdıkları 
arcsırdo ne b·,yuk tesir yapacağını düşünerek, memnun \re rrcsterih, ay· 
rılmıştı .. 

Gerı;ek•cm Aydına cvdelinden bir gün sonra istasyondcıf posta ku
lubesi ~alobalıgıncı karı~nııı ve maruf adlar orasında, kenclı adını d:ı 
duyorok rırlclıla . .., gazete paketini almış.ı.. Ne yazık l:i b. hılabalık 
iı;irıd~ ne Flot~n, ne de Mikail vardı .. Onlar önünde paketi açacak ve 
ta Porıstcn y~ien Malen gazetesine mağrurane göı gezdirt:ı;ekti. Fakat 
Plô•on l\tinodcı, Mikail de lstanbulda imiş .. Bunun için, gaz.ere pokcı:ııi 
evde oçıy1'r, ve yazın uzun ve sıcak günlerini, bu gczeteleri ;erdıme et· 

mekle geı;iriy•>rdu .. 
Uc:, he$ oıin ış yolunda gitti .. Altıncı gün, posta memuru Mustofanııı 

adını çağırnlcdı .• YP.dinc• gün de i~te bugündü .. Posta memur"n~r., .. ıi:: 
poılo müdürü görmek i•tiyor .. ,, dediği gl-n ... 

Mustatcı, ihıiyotsızırk etmiıti.. Nede., ltalyan tebaası rul"',a inonmıı. 
ve bir büy::ğtine danışmadan böyle po,ıa ile kendi adresine ecnebi ga
zetesi getirtmeğe kalkı2mı1tı?. Bu acemilikten boşkcı ne olahilirdi? .. 

- Devamı var ....,. 

Gulc. Tl.'fvildmızın 't:ri:nını gurduk 
demeklir • 

K:ıraf(ozıın d inkil :ı ı " , " il o
yunu., idi. Hugü11 ona lı \,11111111.111 

odiklcate çarpan hususi~etJe ·ını J ,. 

ı.cltiren bir ''hakiknt sahnesi, 
guzilc iı.ıkııwk Jtjç de ~e:-ı.ız oln• 
m.ız. 

"Knratöz o~uııu .. mı ıno:t -.rn l.ıir 
iclım:ıl lcnkid. lılrh 'c c pirı .s:ı
hnst haline gclırnıcgi i ' ·nı\!ktl'n 
na•kııadımız. ~ 1t'nılır ıır'lj hedef 
tut&alu kadar, h ika gtit~l lıır lt'r 
ıblye vasıtası olabilecek bır s.-ı113: 
otoritesi teınin cdclıilnıcklir. 

Yoksa, ölcdenbcri arumızr.!a k·ll. 
salmı!f, ,.e Xasreddin Hoca gibi rnn· 
ımz bir lH~Rl ış:ı h:ık 'kıızannıa1' dl .. 
recclerlne gclıııi" bir guzel tıpin, 
ihmal, :\ avanlık 'e <,'Üruklilk ~ üılin 
den biUiln kadı osilc lıirlıktc çukiip 
gitmesine sebep ol.ıl· ıklık. 

Halkın hafızasında hır lin yara· 
•ınıı ~apıbnanın ne kııd:ır zoı 

oldu~tıt·llıllfyoruz. Se\ iıııl . alay· 
cı. 1aee. tatlt 'dilli, lıil~in ve ·dına· 
mik bir Kcırntıoz tipini, hazır yetı .. -
mişken nasıl fctl.ı cdobilirid Yara• 
lıcı kabiln etJeriıııizdcn bekledi~! 
ha~ ath f'tini sund:inne <' naı.ıl gon· 
lümiıı razı olabılır7 Unun hayat• 
)eli ki. ancak de\ rımiıin hususı• 
>~ilerinden alacaAı orncklerle de
'.ıın edeobilır. 

niziınle ) aşam .. ğa naınzcrf biT ti• 
run, hlıiın gr ·irdi~iml7. terriibelf' 
rin 1 cpsinc nı,"ıkcs cılnıa•ı tabiidir. 
RôllCCP K:ıragöı, hund ıı sonra keı• 
dıslnc dair ~nzıl:ıcak bütün skeç• 
l"rrlc danslı ('a~ lrırımızrl:ın ıııtunıır. 
dn nllaj s3fal:ırıınız:ı v:ırınral a k:-ı· 
dar her )ere girip çıxııc:ık. fnk:ıt 
bıze ceminlln h:ırekclli lı:ı).alı. 
knıi. r ho 'e glilun~ ha\cslerini de 
ıAncli '<' ınce hir dillt' ~Ü'l'.timuze 
Hırmaklan geri knimtırnC"nkhr. 

Hikmet Miinir 

Adapazarlr tüccar Enjekıi-

yonelan mı öl ;Ü 1 

ı., .. ldc- uınum. ık bir ol im hA.d13e • 
sinin tahkik" tına l; .. ı1ln • ı~ bulun. 
maktadır. 

Aı.lapnzarlı tUccaı ı'.ını.-1 l:IR. talan 
m.ııı. kcndtsıne bir dok'cır ıa~>ıfından 
enjeksiyon \npılmıştır. ı ı.kat ÖmE"' 
hu enjck81\onılRn onra tnl ııbütU 1 

haatalanmı, tedını eılll r.lk 

Şi§ll (,'OC"uk .ıaııtan ine ~'"tirllını tı 
Ömer haetıı ıedr ancak on ıjakH: y 
~ayabılmlıı rnp1 "n ıkınc. bl.r en3cı.-. 
&iyondan "onrıı •ınıü~tür 

Ömerln a 1 1. olümlin bu f'njr-k l· 
\-on!ardsn blrlnın teslril .. vukıı -:; t>. 
ıll~l ide' uuı a bulundutıı'ldan ce!e 
morga ka1d;nlmıe•ır 

V A 1( I T' A 

ABON€ 
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Ankarada Ameıi1:u~~~~iyt: nazır Habeşistan 

Belediye seçimi Vals de ikinci birleşik milletlere 
Bota capllaılade 

<Boporofı 1 nci ıoyfodoJ 
BeJ'lfa, 9 (A.A.) - Stallngradda 

aakerl bir kaynaktan fltrenlldllfııe 

göre, Alman tankları harıııbelerle tar. 
la haline gelen sahaları aşmakta. tab 
ye haline getirilen mahuıılere hUcuın 
etme'kte ve kale haline ıetlrtlen ba-

Ziya Kılıç diyor 
Reye İ§lİrak nisJ-eti 

yüzde 95 ..• cephe' taraftarı iltihak etti 
imparatorla Ruzvelt 
arasında telgraflar 

Ankara, 9, (\'.ıkıl muhabirinden) 
- Ankarada umumi meclis seçim• 
bitmiştir. Ankarada 20ti3 kadın se· 
çiciden lb922 si, 2617fı erkek seçi• 
<'iden 25275 şi .seçime iştirak et 
ml~tir. Re) c iştin';k ııısbeti yüzde 
95 dır. 

Anadoluda 
sulama planı 

23,5 milyon liraya mal 
olacak İn§aat yapılıyor 

.\nkara, 9, (\"akıl muhablrintlcn) 
- Meınlekcfln muhlcli{ bölgelerin· 
de bir kısmı arnzlnln sulunmas~ 
bir kısmının haloidıklıııı \ e re~ e 
zanclan kurlulnınsı rnnJ..sadhle y~ 
r>ılnınkla ol:ın fonllyclc dc\'anı ..ıluıı 
makl:ıdır. Bu1ıünl..ü rualiyct An:ıdo• 
lunun ~arp \C "e.ıup sahilini !eş· 
kıl eden Akdeniz fıölı:t•si i'c Orın 
Anadolu, Kıııhrınak , Dicle ve Sa
kar;ı. anııı mansap kısımiıırı üzerin 
de lophınmışltr. 1nşaat halinde lıu· 
lunan türlii işler için 23 buçuk mil
~ on lırn ı;arfolunacaklır. 

Pendik tersanesi 
Kararname yakında 

Vekiller heyetine verilecek 

Bo»toıı, 8 (A.A.) - Harici Ucaret 
milli kongreainde beyanattR buluna:ı 
Sumner Veli!, bcynclnıilel ticarete bü 
yük bir serbesUlk temınl ıçin takip e. 
dHmeSf llzımı:-elen alyaaet h!l.kkuıda 
J:ta.hat vermlı;lfr. Vela blrl,.§ik AmerJ. 
kanın geçen barbln s;,nundanberı 
takip etttgr uıtıratçılığın acı mtyva 
!arını topladıklarını söylemlştJr. Ar 
jantin ve Şilinin ml.bver ajanlıı.rm~ 
karanlık l§ler yapmağa devam etme. 
lerlne mini ola.caklıtrını '.lmit ettiği_ 
nı stiyliyen Vela kabramancıı. mUdıı 
faalarUe H!~lerin tahml:ıl,.rlnl boşıı 
çıkaran ve müttefiklere 'böyleljkle 
serbest milletlerin :r::ıferlnl bazırıa 

mak fmkAnınr veren Ruslardan aita: 
yl§le babsetm!Jtlr. 

Vela, Blrlc§ik Amerika ile diğer 
müttefik muıetıerln Rwılara müm
kün olan yardı.roda bulunl!lala:ı IAzım 
geldl4"1ni ve Ruslara yaln .z ııllAh, mU_ 
hjmmat ve.talre gönı:erl n ekle iktifa 
olunnııyarak işlerine yaroyacak şa 
rırtma hareketlerinde de bulunmak 
icap ettiğini ve Hlt!erin emrindeki 
ordulann yeni bir mu.tuuebe cephe _ 
sinde çarpışmaları lnıkA;ıının temini 
zarureti haaıl olduğunu söyleml~Ur. 

Avrupada ayaklanmalar 
(8oporofı 1 nci spyfodo1 

lardr, Tebliğde netice 01 .. 111.k §imdi 
bUtUn bölgede aUkQnetln av~t etliği 
kaydıdllmektedır. Bunur.ıa beraber 
latianaJ ahval idareat ipka edilı:r.JDtir. Ankara, 9, (\"akıt rnuhabırınden) 

- P<?ndikle Pa,·Jı ada~ı ch·annda 
forsane inşası için gerekli kararna 
meler yakında Yclıller Heyetine 
·e,·kolun:ıc:ıkhr. Ar:ııinln Islimlliki 
fşi lamamlanmışfır. 

Şımdiye kadar Tron<1h&vmcla 3t ki,rl 
idam edllmifUr. 

Pragcla bir ayaa 84 idam 
Londra, 9 (A.A) - .ZUrl.b'den öğ. 

Ya~ıııgton: 9, (A.A.J - JJabeşls• 
len İmparatoru Haile SelAshe, Bir· 
)eşik milleller paki ına Htlh:ık iste· 
ilini Hade için reis RuZ\"eltc aşaRı· 
d:ıki telgrafı gönenniştlr. 

"Jlükümelim ve Habeşistan hal· 
kı HirJeşik milleller pı.klının tah
ınll ellfi!i vazifelere işlirllki hara• 
retle istediği gibi, biz ele ekonomik 
\"C askeri rııeınlekct kaynaklarımı• 
?:J Birleşik ınillcllcrln emrine ko\'· 
mnğı \'C hunların hürriyet ve nd~• 
Jet için YaJllıkları bOtiln fe

0

dnkar· 
lıklara cand:m yardım olmeiji di
liyoruz ... 

Rcls Runelt, ecvabıııda şö~lc de 
mi.şiir: . 

"IIahcşistanın Birleşik ıniHeller 
be.rannanıesine illihaJ\ını knhul et· 
rnek büyUk bir ZC\'ktir. ll.ıbeşislanı 
nıılsle\•li ınlln·erin mıırnkkat işga • 
linden topraklarını kurtaran birin· 
ci de\'Jet olarak Birle.şık millellcr 
nra:sında ze,·kJe karşılayacağız.,. 

Gıda maddeleri 
stokları 
fBofforofı 1 nci ıorfocloJ 

Dün belediyede sallhlytUl btr zat. 
la görU§en bir mubarrirtmıze, ye.pr. 
lan toplan tılarm tacirlerin derdferlnf 
dinlemek için değil. flyatlan ucuzlat
mak gayesine natuf oldı..ğu blldlfil. 
ml§Ur. 

Mubarrlrimlze •iman tedbirler hak 
kında allkalı bir zat §U izahatı ver_ 
mı:tir: 

rikatlar ıczmektedlr. Kı~lar bara 
ketlertni gUndilz bitireme;1Jkıeri yer • 
lerde gece birçok tenvtr tlreklerlnla 
solgun 111ıkları altmda faallyetıcrind 
devam etmektedirler. 

Bu kıtalar gecenin deri.c klLTanlığı. 
nıı. saplanan bolşeviklere aUcum et 
mektedirler. Dil§man tlm•tsfz bir mu. 
Jt,vemet göstermektedir. Fakat tank 
larla aynı zamanda harekete seçe~ 
muharebe tayyareleri ~.,lyadeye yol 
açmaktan biran geri dur!'.lamaktadır. 
Alman başkumandanJığuııı gelen ha.. 
berlere göre piyade kıtals.r.~ 7 L!kteı 
rinde yenldeı;ı birkaç ev grupunu zap. 
tetml§lerdlr. 

Bu muharebeler eanaauıda bir top 
blokhavz haljne getirilen dr mahzene 
doğru ileri ısUrUlmektedlr. Bu mah 
zenden açılan r.ılddetll atc11ıe topun 
zırhlı kalbur ballne getlrllmlııtir. ı.~a-
kııt ytkılan C\1n enkazı mukavemet 
noktası iı;:in kaim blr ör:ü teşkil et.. 
rnektedlr. Civar i'abrikadtn harap o_ 
lan demir catısmm UıstUncıen bol§evlk 
Jer yangın 11!11elerl atmak•adırlar. To. 
pun etrafındaki mahzenin ağzına dur 
madan ate§ edllmtkte oluuğundan 
buradan ate§ alan bir petro!un kalın 
dumanları ve alevleri bu .natır lJIUha. 
rebe ımhncaini aydınlatmaktadır. 

(8olfarofı 1 nci sayfada) 
bayaa, mulnu.sılı ortadan laldıra 
calh için ı esmt ieşekkiıller l'amınJ 
yapJl:ın mi.ıbayaallan mfilc.ılıhidc 
kalan 25 .. 30 mjlyc>n karın d:ı, ho• 
zineye kaydedilmesi ne )'ara) acal: • 
lır. 30 milyon lir:ı ile neler ) npıi• 
mıız? 

lkinci~i, resmi müstehliklerin c 
k:ırte edilnıesi ile İstanbul, İzmir, 
Ankarıı, Aoana gibi büyük nıüsleh· 
lik licltirlerin ia~esi kolaylaşır. nu-ı 
r~Jardaki nıahalll piyasalar, İ&§e jh· 
tıyaçJarını .kolaylıkl:ı ı.arşıi:ıyaca• 
#ından, (cCendim, ne yapalım, ıle\'• 
Jet :ılryor) gıbi bah:ınclcr!e fi:ıll:ırın 
yük~ltılmesine ele vesile bulunn·. 
mayacaklır Ilö)Jclikle, gıda nıad.' 
deleri üzerindckı gayritabii lı)ul 
yükselmeleri, umumi islihs:il hur•. 
mi ni5betindc on!enmiş olur. l3oyi:.. 
Jikle ihtiyaçların mahallinde temin 
edilmesi, lıü) ük şehirlerin Jl• l :ı .ı· 
sıııda genişlik ,scrhesiyet, ferahi,!;: 
yaratır ,.e fi)allr.r da l:ınıim ertıır.ı· 
bilir. Rakr;mlıı ifa efe "'delim: H'r 
milyonluk bir .şehrin iaşesini ı~ 
ıuinle, ıki mll~on nüfuı.iu b:ı 
§ehrın iaşesini temio ıırasında faı k 
yok mudur' 

Falc:ıt dediğim gibi, Hk ş:ırt, is· 
tihsaJalı nrtımıaktır, Ciddi bir ıs· 
tihsal sefcrberll#! yaı>mak Uızıın -
dır. Metrük arazinin işletiiınesl I· 
çin köylüyü mücbir nızaınlnr dahi 
Hnd~. toprağın 'erimini arlınuc'l~ıı 
1eşvık etnıe1idlr. l\ö~lii. buna sch· 
seve razı olur. 

Zira, kendisini, serlıest salışln• 
rın temin edeceği büy;ik kiırların 
beklcdi§ini lıilmekledir. Buraıla ıo· 
!hum meselesile karşılıı~ıyoruz. Ne 
yapıp yapıp, köylüye ucuz ''e hol 
lohwn vı rmeli. Tohum buiunmaz;. 

hirlcrin ihti) açJarııı' 
zaıuıın istihsfıl nun 
tilıliık piyasalarına 

çarelerini düşünnıfiİ 
ıu:ılı.Hz. Hulıiso, bil 
culut:u, ihtikiır stok 
yırd edecek şnrııarı. 
yiz, her gıda rnsdde.91 

rı letbirlcr düşünül 
ı;ıslar1 vardır, bun1•'• 
mma, düşündükJeıııl 
esirgemezler ve sö>l 
tacirlere stok yapll 
S:ıde. banka avaosut' 
stoklar değil, husUsl 
lemin edilen stoklal'~ 
chemmiycllc durul• 
zu teşkil etmektedir. 
rafı, kısmen nunlardıt. 

- lhtikiirla npıl 
rıcli ~ 

- F'iyat csa~ıarıol 
cin konlroiJe. B.an• rJ 
.ı.8 s:ıat zarfında hü• 
tisadl istikliıl mah)t 
rul:ıbilir. Bu huSU'11 

ma kıınunJntlan çak 
•nini mümkündür. 
ela, bıı kanunda ı•diJll 
mı? ·6" 

- Vurguncu~"ll 1 ı1' 
zasınn taraflar nıısıfl 

H ıd.ı"'' ~ - ayır. 

r:ir. Bunun fııydısı 

kiri , her g:m, yal'lşıııı' 
61dürccek cezalar Jr• 
seli, parnsı ,.c ınaJl•fl 
dıli r, bir daha Iş ,., 

11 haJe sclıriJır, hi'ltflla 
ltınılır. nıC'drnf val• 
rınd:ın ve fimme hl 

1 d:ın ebcdhcnı olı~oıı11 ; 
. ' cuyu, her gün bcYJll 

kiirl gelmez mi? 
- Serbest :pı)'lst>" 

sınız? 

Ticaret gemllarlade 
telsiz terUbatı 

Ankara 9 (Vakıt mulıabirinMn) 
• Ticaret geınilc.rlnde ahcı verici 

teısiz tesisatı 'iicude sclirilmesirı(' 
~UM~nkı'.ı harp vaziyeti dolayufylc' 
ıınkun hulunınadığından gemi~dc 
halen mevcut bulunan l)crareJi tel: 
siz posıalarıııın 1943 sonuna kadar 
kuJJanılnıasına izin verilmesi karar 
1:ı ıı. 

renlldlgine göre, bir Ahı.an huısuaı 

mahkemeainde mahlrom edildikten 
ıonra .Prag'da aon günlerde be, ki§l 
idam cdllml§tlr. Bunlardan dördü ka 
DUD.IWI olarak ka.ııa.plık ·ıayvan kes_ 
diklerinden ve beflnclıl de lfık :ka • 
rartma aıruıtııda. hrreıU.ılt ettiiüıden 
mahkam edilmlflerdir. 

Pragda hemen de gündelik bale ge
len Alman bildlriklerlne göre, yalnız 
•Yllll ayı zarfmda. &ltıaı kadm olmak 
Uılere P.nc,. Brüno'da U Çek idam 
•dflmı,lerdlr. 

"- Gıda maddeleri plyasuında hA 
kjm rol oynayan büyük sermayeli 
:mUeaseıeleri.c ve bugünlerde bllhaaııa 
zeyUnyaj'ı ve pirinç lfi Uzerfnde ça
lıpn Ucarethanclerin defterleri, mu. 
haberatı ve htupları Uzerinde tet -
kikler yapılmrıtır. lstanbul tacirleri. 
ııjn f:ıtuısal merkeı:lerlndeki tlyaUıırr 
yükııcltmekte ne dereceye kadar Amil 
oldukları ar&§brılmıo ve ihtJkAr mev 
zulan üzerinde esaaır murakabelerde 
~lunulmu~tur. Belediye te!tl§ heyeti 
ile iktisat mUdllrlUğü m!Jrakabe .ı:ıe. 
yetf muhtelit guruplar halinde plya. 
sada çalı§malarma devam et:rıektc _ 
dlrler. Bu içtlmalard&n aoııra 29 nu_ 

maralı koordinasyon kararına ve ına 
.t.&lll !iyat.Jara nezaret edılmeal hak.. 
kma dayanarak belediye dclmJ encu. 
men! bugün şu kararlan almıştır. 

ı Top yavaıça ilerlemekte ve blok • 
havzın yanma kadar alb-Ulmekted.lr, 
MoUSr gUrUltUlerl içinde !'incirler to 
pu bir enkaz ytğınınm il.zerine çıkar: 
mışlardır. Top bUtUn ağır!ifile enkaz 
Uzerinde gldfp gelerek mugal delik_ 
lerinl ezmiştir. Topun himaycal altın • 
da ilerliyen lstlbkft.mcılar o aralık a 
lev c;:karan bombalarını fırlatarak 
dU§man tabyalarınuı garnlzonl&rmı 
yok etml§!erdir. Sta'inr.adm ılma _ 
linde te§kjl edUen ldlit kesiminde o 
bUslcır durmadan patlamakta ve bU. 
tUn kesimi geniş bir duman perdeal 
altına almaktadır. Hüeuır. toplan ••. 
.1W: ılkteırin taribll tebllfde bUdfrilen 
dllfmanm lmhuı aıramıda bOyQk ya
rarlıklar gösterml§lerdl.r. Dıı,ma.n da 
inatlı mukabll taarruzlar unaamda bir 
çok tanklar kullandıfı fc:'.a hemen hiç 
durmayan tank muharebeleri olmuı 
tur. 

sa Te tohum olmazsa k6ylü ne ekL
cek? DedıAim ıdbf mecburi ekım 
usulünü kabul etmeli, ı;;arllarını hn· 
zırlamalı, ,.e bütün bunları yapar
ken önümüzdeki kışı de~il, gelecek 
Yılların, yani J944, 45 ilh. scnelı-
rfnin kıtlarını d!lşilntneli. 

fstihslıll &rhrdıktan sonra ncilcıı 
alınacak tedbirler şunlar olrn:ıhdır·ı 
Müstahsil de dalıll olmak iizerc bi: 
rJncl ellerden itibaren ınüc;lehllkc 
satan ellere kadar hllül llsııa hi~ 
bir ~imse)e stok yaplırlmaınıık·, 
Zeytınya#ı ''e P".rnirdc olduğu ı;:ıb ' 
medıurl sloklnr h:ırlc l•C'rlıangl lılr 
mıdde stolccuı.una gliı :ıçlırtm.ımoi ' 
Mecburi stokları da, müslelılik .~~: 

-· :.tüe) yldes :ı 
olamaz. Kazanç hıri ı6' 
o:mndıl!ına ,.c ldrl11 ti 
l!l, ülkr. rlüşııneesl. ro, 
\~ıtan sevgısi kı: fll~ 
l!ıın:ı söre, serhe§I P 
Cl·ğı ~ol, bugünldi J'~,ıf 

·- Gıda nıııddtl• 
scılılma~ııta ı:ırafl•f 

Mdkalı kadmlana allma>ift Cepheyi yarmak için yapıl11.n bir 

~ 

- Ben. bllh;ı~SI 1 
llrl sııhit ,.a ıandıışl•r' 
rilmc~lne lar:ıflııı ırJ'I· 
kı•!'.-r dr olrlıığu ıı!tıi 1' 
"~ekse ,.e ik:ı usoı0°' 

ı:iilim. Ankara .kanalizuyonu 
eksiltmeye çıkanlcb 

\nk:ıra, 9, <Yakıt muhabirinden) 
Ankara Uı#ım lesisııtı ayın yjl"' 

nıi ollmnrJ:ı cl.:siltmeye l.'.onıılacak· 
lır. İhale ynpıl:ılıilirse inşaat 1946 
dn "-ona erecek • .Yedi milyon lira 
s:ırf o.fun:ıcakıır. 

Lonc!ra, 9 (A.A) - Sovyet haber_ 
ler bllroeunun bJldjrdiğlne göre, CJıar 
lerdi'de .Almanya &leyhlne ;yapıl&u 

bir nUma)1ı emaauıd& .Alman polisi
nin açtrtı atC§le bazı Belçikau kadın 
lar ölıntlt veya yaraıanmı,tır. Kadın 
Jar ellerinde, "Almanya.dal:.l eıir ko. 
e&larımızı bize iade ecllajz. Çocukla_ 
rımız için bize ekmek vt.rlıılz.,. iba -
ruinl tqıyan levhalar b•ııunduruyor_ 
Iardı. 

1 - Ticarethane, fabrika, dükkln, 
depo, mağaza, banka, ardiyeler ve.sa. 
ire gibi yerlerde ve her hangi bir (le_ 
kilde satılmak üzere ı;eltık, pirinç, 
zeytinyağı bulunduranlar bunlann 
mlkdarmı, malın bulunduğu yeri ve 
kime ait oldutunu gös'erir birer be
yanname ile en geç üç gUn içinde 
vaıı ,,e belediye re:.Sine bildirecek. 
!erdir. 

te,ebbtla emıuında Orlov!ta civarında 
'blrbJrl arkli.Bmdan gelen tanklar AI. 
man mevzilerine yısk!a§mı§~a da en 
b&§ta gelen tanka açılan bir ateo ne 
ticeafnde dfter tanklarm nçılmıı111 ge

0 

ciktlrllml§tlr. Ve bu bal Almanlar 
bol§C\'iklerl cebin merkeı;tne atınca 
ya kadar geclkmiotlr, 

Amerika ile yaptı- Jnrıiliz tayJ 
ğımız iki ıs adı " nin akınl 

Alman kum&11danı dl"tlıtl 

Londra, 8 ( A.A) - Röylerln Stok 
.Qolındakl muhabirinden: 

anlaşma Baltık •ahille~' 

Mısır cepbeılade 

Durgunluk 
devam ediyor 

Kahire, 9 (A.A.) - Cuma gtlnkU 
ortaprk mUıterek tebllfi'lde ~yle 
deniliyor: 

l.şgaı aJtmd.aki Çevrelerde iş 
<iikta.töril o!.an Savkel. bütün Eel
çiJrahlar jçin mecburi hizmet usu
U.ınü ctmetmiştlr. Belçikalılar ya 
Bclçikat.lo. yahut Almanyad:ı ça· 
lrt'mağa mecburdurlar. ~imdilik l~ 
ili 50 yqınddi crtceklcrle. 21 ila 
25 yaşında. evlenmemiş kadınların 
Almanyaya gönderilmeleri ihli -
ma.H vR...1"(iır. 

2 - Bu kararın neıri tarihinden 
itibaren İstanbul& gelecek 01&11 zey_ 
tinyll#ı, ı;eltik ve Pirinç vUn.ıdundan 
itibaren 48 &&at zarfında vali ve be
lediye relsliğine beyan edilecektir 

3 - latihaal mmtakalanndan °ge. 
lccek çeltik, pirine ve zeytjnyağı !a_ 
turalan mahallt belediyelerce tasdjk 
edllml§ bu!unae&ktır. 

İnanılır bir kaynaktan verilen ma. 
lCUnata göre, cenup Ruayada. çarp11an 
.Alman orduları kuı:nandanlrğma ge_ 
neral Fon Bock'un yerine general 
Fon Llııt'in tayin edildiği teyid olun. 
makta.dır. ', --

.'CIMOÇENKO ORDl'SU 
STALlNGKAD CZEIUNE 

~'VRtlYOB 

Mosko\·a, 9 .(A.A.) - Sovyetlr!r 
Stalingrad sokakl&nnda 00 tank kul 
lanan .Almanların hllcumı.:nu arerf pUı 
kürtmü§lerdlr, Fakat S?vyetler fıçl 
varo§lartnda.n birini kaybetmltlırdlr. 
Almanların .sol kanadma taarruz e. 
den imdat ordusu pek ke!!lf blı aC"ır 
topçu ate§! açmı§tır. Ba11l<umandanlı 
ğuı tebliğinde StallngracLn O!fındaki 
bölgede bir geri cckflml" r areketl vu. 
kuıı geldiği teııllm olunmakta ve met 
kQ.7\ bir maballln terkedUdlğt ltlrat 
edllmektedir. Ba§ka ~esLmlerde Rus 
!ar geri çekilntemlılerd.lr. Buna mu 
kabil Almanlar binlerce aa~r kay : 
betml§lerdlr. Almanları!\ >6 tanin tat 
rip edilmlftir. Bir fabrika civarında 
§lddetll bir çarpışma olmU§, Alman. 
!ar ağlr kayıplarla getj ı-'Uakürtll! 

1 
lıtılinJe hücanıl" 

\'a,l~ton, 9 ( A.A ) - Şimdi \''l. .& ) / 

§ingtonda bulunan birleş'k Amerika Loncira, U (A.rs• 
nın .. - ···· · .. ırlıı;ı tebJ;ğı: ...Ji 

~-ra bUyUk elçlsı St~lnhard~. B .. ı'-.ı 
Reisieümhur RuzvelUe f,örtl§tUktcn :;o vj~~~e~~2~ rtıO';, 
eo .. nra ü~ dört hatta aon,·~ 'J Urkiyevc - ·ili 
d ~ larnnız y·.ıkan ne,.......- ' 
oneeeğin! aöyıeml§tır. ır..ıçı snn zıı lcri bomb:ılanıı§lardıf' 

manlarda iki memleket ıv;.suıda akt~ n~·zilan biri cksikt r. 
dilen 1klısadl anıaımanı.-ı gerek TUr Dün ö&Jeden sonrl 
klyede gerekse blrleılk" Amerikadıı s:nir.. u~akl:ırı Ga.~C:~ 
memnuniyeti mucip oldu-tunu beyan Uf.tünde bir Yunkert 

Sıriıi!!taııda 

DUnkU perşembe gilnlı karad&k1 
kuvvetlerimize dair olarak devriye 
!aaUyetinden ba§ka venJecek haber 
Yoktur. 

Londra, 9 (A.A.) - Röyıcr: 
Londracb.ki YugOf:lııv mahfılle -

ri, Üs.küpteki komüni.s.t ayaklan
maam:ıı vahfice tenlı:ilindcu scnra 
Bulgar PolilS na.mı Kra.bovskiye 
.kanıı tıir suika.11; yaprltf:ğım öğren 
m*tcııiir. ,&.~!anmalar aıra -

Ça.ı].a.mba gece-:1 orta '><>mba uçak.. 
lanmız Tobruktakl bedt':Jf're h!lcum 
etmJ,,lerdlr. 

Madagaılrarda 

lngilizler harekata 
devam ediyorlar 

mıda l:ıiı:~ıiar Sırplarla 
birHkte ~~dll". Mihvere 
ka"P.,_~~v-~tanperverlerıyle 
rniica r i~ S!l1> saflnnna ge _ 
çen ~aJ'Ill ~smm gittik
te artinliilkt:t: cılduğıı bildirihneiı:: 
tedir. 

Gtneral Nediçin istifa!lının 
ehemmiyeti 

\'1'1, 9 (A.A,) - Ofl: 

.MUstcmlekli.t nazrrlııtrna ge}en ha 
ber!cre göre, 1ngillz tayyareıerı ~l 
hassa teca vüzklr bir faa;ıyete geçe. 
rek sekiz llkte,şrlndc Madagukardaıcİ 
Franaız inme meydanla.mu bombala.. 
mr§lardır. Diğer cihetten lngjtiz tay
yareleli müdafaası bjrçok kalabalık 
mahaller! ve bUh8.Bl!a Am bozltra ıeh 
rint ve Fandalana ktiyUnU mitralyöz 
•te~l ıııtma almışlardır. Bu sonuncu 
köyde hlı;:b!r askeri endüstri yoktur. 
Burada birkaç ki§! ölmti§ 'lfe yaralan 
mıştır, • 

lngfllz tayyarelerinin !~yeti bü. 
yük dll~an kuvvetlcrinlrı cenup latl
kametlnde bir ileri harı>k•te geçecelc 
lerinf göstermektedir. Bu ileri hare· 
ket t)ğleye doğru 20 kllometrellk bj; 
"abada ba1'1amıı bu!unuycrdu. 

lngilteredeki İ!sizler 

Lonı'lra, 9 (A.A.) - Britano~a 
~ı~ hı.§ muharriri, general Nor.li;;in 
ı~tıfasmın çok tüytiık nt"ticcler ve
rebi!C(eJc maJıiyctte olduğunu Ya
zıyor. 

Ge'leralin Sırbistandaki eseri 
.1"'ranS2öa mare~l Petenin e•eri
r.c benz.iy<1l'{]u. Genemi Ncdiç es
ki b"ır o.~erd.i:-. Bu.."ldan evvel ııar
biyc nazın bulunduğu ııırada, kı • 
ral Pıycre Scneralin çizdiği tesli
lı:ı.t programını kabul et.mediğj,ı -
den işden çokilm.i~ti Eu dı,fa da 
memleketini ia~ edemed ği., onn 
ekono?1,..k fanliyetler temin eyli -
yemediği için ve çe~ harbi yapnn· 
lann mtl!!tt\'.ileree rnuntaznnt bir 
muhar~ ~apma.kts bulunmuş ol. 
nıalP.rı yilzü:rıden çekilnıişti.r. 

etml§tır. MUddetl on dör~ ay o.!an bu 
nla§ ıııi5!crdır. . ..:jj 

a ma sekiz aonklnun.:ıa tatbfü Alman telllj 

4 - Her !a brika tor ınahallindo aa
tın aldığı veya alacağı malları. riı.lk
d2..-mr muntaum ınıre\te her haft:'i 
sonunda bildirecektir. 

mevkifne konacaktır. Tl!:ıclpnln bl" / 
le 'k A • B•rlin 9 CA. ~.) .J-ı 

§ı merikaya derpl§ ~aılen miktar avlan b;skumruıdalll~~ 
larda krom ıbraç edebll"~eğt ümit o Bu s:ıbn ı. İn"' Jiz it• 
lunmaktadır. a..:ı co d 

---o---:.. ri tanıföıdan FrS~ ili' 
r; - ÇelLik !abrjkalarmda ba:kaıa: 

rına ait ımal bulunduğu tekdirde bun 
ların da ayrıca blldjri!me.1ı llzİmdır. 

120 el
.il fon c.ıenizı kıyı çcvrt1en ~ 

pıJaıı kiltle JıaJinde 'ıı1 
B· lı:i:rnJı ve Fra.ns·ı el 

6 Ayni zamanda mil{ltahsll olan 
fabrlkaUirlcrin istihsal mıkdarmı ve 
İsi.an.bula maliyet fiyaUı.nnı keza 
bildirme.si mecburidir. 

bug~day nı::ınd:ı t.ir cok ölell~ 
r.nntnr o"mu9tur. !Jl ,rı 41 
:rine Arnerikıın u~1 

ltmiıı b:ılunL·yordu. 11 
7 - Yukanda blldjnlen e.saalar hi

lAfına hareket edenler hakkmda mi!.. 
l1 korunma kanununa ctıre takibat 
Y&pılmaııına dalmt enctı:nence karar 
verilml§ ve bu karar vali ve beledi
ye relat Doktor Lütfi Krrdarm tefti§· 
leri !:etlcealndc alınmıştır. 

Bılrlare kelepçe 
f8oparofı 7 nci sayfaclo1 

f nsıliz lıükümeli zincire Yurulma • 
mış Alman harp esirlerinin ifade· 
lerini ileri ~ürert-k dol.ımbaçlı yol· 
lora sapmış Ye lı:ırp mrydonınıfa, 
lulıılan csıl'lcriıı zincire 'urulın:ısı 
nı tas,·ip C'lrnediljin! ,.e clml)ecc
sini söylemiştir. 

mU§tUr. · 
Alınan son haberlere göre, Timo . 

çcnko ordusu Stalingradı.• oeııubundP 
~ehre doğru durmadan 11,.ı!~mekte 'Y~ 
düşmanın ku'lfvetll mukabil taarruz 
!arına rağmen Alnıan mUıttahke~ 
mevzilerinin arumdan k .. nd!Jfine bir 
yol açmaktadır. 

Bir Alman generali cephede öldü 

Stokholm, 9 (A.A,) - Cerl!nden re. 
len haberlere göre, genetıtı KurtmUL 
ler, do~ cephc61nde ö!mJHUr. 

Amerikadan R\l';yara 
hububat sevkiyatı 

devam ediyor 

Lizbon, 9 (A.A.) - Vaşington· 
C:an tild.iriliy<>r: 

Zira.at tıszırı, fjİp'diye kadar 
Rusyaya tak'rib:n 120 b:n ton za
hire gönderildiğini aöyJemi§tir. 

G.:ı:ı:etcler, R:.ısyan::ı ih*İyaçlari. 
le mukayese edildiği takdirde lJ:ı 
ı;evkiyatın rek az oMuğuııu v~ c-
6~ göndu·ilen ıahfrc'erln bti
;)ı.ık kısınuuıı batınlmJŞ bulundu
ğunu ka.ydetmekt.edirJcr, 

Cenubi Amerikada genit bir 
caauıluk ıebe~eai 

• • • N evyork, 9 (A.A) _ L&t,in Ame-
Bud:ıpeı.te. 9 (A.A.) - Geçen rikada genıı bir CUual k bek 

14 hazimnda Ö
0

<m iaşe nazırı ge- meydana çıkanlmı,tJr ~· k::ı esJ 
ııcra.ı Al~~ndr Ren~il'in oğlu kezf Şill'de idi ş be~ .e n mer 
t(:ğnı.e::ı J;>rj B"ngil do;tl cephe. ı 3 U tevkif . • e e rei.llerinden 
~inde ma.ktul <lli!'m1ilştür f . e~ıtır. Bunlardan bjri 

"' • Santı&go d&kl bir A!ınan bankasuıın 
. . .• <llrektörUdUr. Diğer lklabın bjrlC§lk 

bıye nazırlıJ:jı 10 İlkleşnn günıı Amerikava gönderilen ba'- h 1 "-1 d • "b " ıur amu e_ 
og e en ılı aren oyni miktarda A:- lertnl tarusut etmek fçtu kulla dl.it_ 
nıan harp esirinr kelepçe 'C t>ran lan 'bir yelkenlıleri vardı n 
ga \Uru1:ıcal{ın1 bi1dinniştir. Eler Bir de şm•u t••kif edlİ~tıtır. ~v 
lıu yap1lacak olursa Alman ordula kutlarm d6rdtt Hannada Oguat Lu
rı B~~kumandanhiJı 1-0 11kte~rin gi1 ben'e filftU haberler gfJ!ıderdfklerinl 
nil ogleıfcn lllharen üç ml~TI fal'!hı itlrat etmlflerdlr --..,t Lu ..... 

Ahlan b?mb:ılard• ~ 
gcJen ?ıa.s;ır düsnı•fl ~ 
ıı sbeUe ıudrr Boıııl'' 
kısmı bir çok. yeri~,/ 
1.kametgılh olıırıUc kıl 
1.arais.~ 

J.ondnı., t (A.A) - 1§ nazırlığı, H 
tıırlUlde bUyUk Brlt&ııyıAUJ .rkek ve 
llıadrn it8f.ı:lerjıa DS.662 kJg~ oldu.tunu 
lıfl~rmlfttr. a.cen 8elle ayni devrede 
1§!izlerin sayısı 16Z.6:S:> den ibaret 
bulUDUY<>rdu. 

B'r. ço'.< Yaca!' nulnyla.n gene. 
raı Milıalloviç kuwetlerine ikm.nl 
in~ ve mal.zcrne temin ettikleri 
Mn ö"üme :-nahkilm •ı1ılmiş!erdir. 
~ıı h~di.1C1.er cenup doğu Avnıpa. 
~I\ HıtJercı~re karsı ınulıale!et e
oen ku\'Vtler a?'&Sme.a t:ıl'Jnın e
o:ı~itinden ~ f:ızla !'!Ikt bir fş
bırJığl bıılundugunu isb:tt etll"ek
tedir 

' 

Urilanya hükumeti İngiliz hıır
tıiyc nazırlığının gcçnıi~lcki \'C şinı 
Gki riy:ık:ir sözlerine rağmen Al· 
ıııcmiştir. Diııacn:ılc) h Dieppe'(,)c 
ın:ııı hnrp esirlerinin hu~(ıncıle ziıı· 
dre vıırulclı·su J..cyriyct1;1i k:ıbul et 
e.~ir ctlılcıı 107 1ngiliz subııyile 126!l 
1nsiliz csba~ı ,.c eri 8 1lkleşrin gü· 
nü o6fo vakfı b:ı{iJ:ınmışlar YC hu 
tedbiri frlıbelliren sebeplen. dah.ı 
en·eı malumatlar edilmişlerdir. A<ı· 
kerl papaslar, sihhi:re efradı, l·aro 
lıli'r ,.e hııst:ılar lıağlanmamı:ılar • 
dır. 

8 1Ikleşrin ııkŞ&DU Brilanya har~ 
• .ı t · 1 • "-'&.. uo::n, ca _ 

sa~ ı ua ngıııı ıarp csiı iııe kelepçe ııualuk auçuncbn lSlUme mahkQm cd!l 
.TUraca.k.lır. lll4df. 



-~--===- -- ... ~-· --

~~~ i K Ay E·J ~~~~~~(I_~~.·,:.'!..~~~!!! 
O arasında dikkate değer bir musa ıncğe, eJJenmele ihtlyaeı oldutunu 

On k At 'b • •d ~· bnka tertip etml~. lrnz:ınana büyük sö~le, batta senden ayrı o'arak pı un a ı es l ı l bir pnra ınukôrntı \er,rll'~lır. E\•llıı• meğe gllmesınl blJe n.mlmt)'8tlc tek 
#hı "AvamirJaşere,. sini hulmnktan ıır el. lıimadına memnun olııcak, 

Amerüan ibaret olan bu nıusabakado Madam belki tckJW kabul etmlyecektir. 1''a· ı -4- bunun için Cenubi Ru~y•da cereo 
)an ed,..ı lıarbl pek y:ıkından takip ra., Çeviren: Cevad T.evlilc En•on 

t.11e 
1 

1
fll"lfl dünk;; ıauunmla) ne kadar sararmıış? Muh•kkak ılı· 

' ~u::U• <RlE) harflerinin rette kendisine refakat etmeliyim .. 
... ..,.,. nu derhal fal'ketmltti. Bir çeyrek aaıt sonra d6nerlm. 

• cevaben· B d• il&, ı... . - lr -:eyrek lfetı ıonra unma 
' taı. ... : Yok, dedi. Bulunak M niıe b11eet kabnH. s.n Mister Jı.J · 
... ~ llak )'aptınrıı. IOOla bışka bır yere sıderlm. 
ı...tJttaı k~ ilç Pırllnta harfin H11 Bu sırada Lori klt'be~ sordu: 
~ Ynıetlnl teesstırle hesap- - Yalnıs a•lntse d6ncmez mi• 
() . 

,_.. lltıeda ılniz 7 .• 
111... ' l"aklp acentacı Jud· - Maatıeessiıf bayır. 

'\ta~~ Yanına yaklaştı. E•· Takside Dana: 
..._ ,.

111 
h•kfı. ıonn; - Eve gltme1c fıtemlyorum. <fr-

~: " ornuıuna dokunarak <Ü. 
ı....' 'iti - Hasla oldu~unuzu, eve gitmek 
...._bıtt? nı delikanlı ne yapıyor fstedltfnllı söylememiş mlyıUnlı?. 

'l'trr,. • k - Terry! JL•dsondaıı korkuyc. · 
...,, h_~ısaca: 

' YVJl rum. ~· •· böyJ~.. Diye cevap _ LAkJn nana cok olıua~a ba~-
-~rdu: ladın!... • 
._ ,... - Hayir, pek çok olınuyorun ... 

''-a 'l"etı, ~nı etnıiyecelc misin '" Demin, tesisat bt'kçjıl Joke, Judıo-
lftel'ııı 

1 
O)'(lk bir as3l>lyctle lal.:· nu barın methaUne çaihrmı,tı. 

ı J~ao: llllnl yaptı, _ Ne demek istiyoraun? .. Öyle 
>t ~elrİelaY•t klbıır bir ı•damdı. ise sen eve gıl, lıen de gidip bol.a-

lt'1d " isnıarlayarak l.orfyl )'ım ne u'u~·orT. .._ to.1 •l'dı. _ Seni y:ılnıı bırakmıım, ht!n 
~ .,_:;011aıde aldıktan sonra de rıeleccğim. 
ı.. '>.ıı1 adılar. - Hayir, sen ıekne: belki kav 
~: ' l'atronunu meşgul etmcJ, ga çıkar. Bırinin burnu kanar. 

'lort - Zarar yok: mendil lutuıın. 
"•lrıL lyJ dansediyor dedi 

._ lllfe 1 • 
ııı,._ .n kisinin adımları ıa· 

il diyordu 
't • 

~· llOtıftı: 
~ı~1 lenelerdentiert lifırabcr 
... ~. llbl U:VUf8JOrlar, delil 

~ta llahl'la )'alın delH.. 
'-'~lnt. 
......._,....._ beraber dHaetttlrlerl 
, ............ YaptıkJan ıtep sayct 

...... illt defı bu kadar lneP 
l"9 ... ~ına hnlrln yoktur. 

~~""11Wlnteı: 
~~ dedi. Mister Jwbo.! 
"' ...... btt chns6z. Onunla dan• 

et ftlisinlz?.. Diye sor-

'' ~<:••lııı 11b T•M'Y ile nl-
!' .. .._

1 
tsttyorsunu.. Diyerek 

"~ .ıu. ~:-a ile ııalJtkll bir step 
~ ~ bulunıaınrü: 
~~m, •llba; çok eıı 
"-~ ~ dlyeNk beş dakt
~. il 1011ra 11tı11ya d&n-, \'~ 

... ..,.. m81teflt dananıyor 

S ~ f.or.t,.t, bit defa da kA· 
~ ...-.. dl"t ~dlyardu. Bu 

l' ~11dsona blr kart u · 

~~re•'· ''s ., ...... 
~ llfkı11 1911' T811Jttte kal 
-' '11alrlattı. 

tı.L' -C.. 
~ .. '-hnaın. Fakat şldlp 
~ olu1or, •• Dtye yerinden 

': ~ ba,., Pyet a.tlndi. n .. 
•eıktıtı:ıa JU sözleri iııit-

'-' 't,"'-ctı .:. .. llWon ettim. Cin· 
l N -llDJle mlllld· 

'~ a...,. l&rtaee Clerbal 

~ ~- ita .... k .. 
~'ttı, ~ ederek derhal 
'-~- o Uttbe ona d9rbal 
~ 1~rflr t..ıaatının ııe-
~ ~ • .,. • .,.. d6nerek: 

-..., ete... leecetfm. Bana ıe-
~--tl.. . 

~'1111 ..._t~.,. llrH ... . ""' __ ,. ,...... ... -4 
..;:::::-.. be q .... -

~ °"' ....... ,... blktı: 
~..._-
~--...,.Dm .... ,,...ilke l•dlOa ile Lo· 
\ ...':.. artaı.nadQdL Ve 
,, ... banbtııorlar-

~':.~ Mltr8tlclı lraau~ 
~· 1Se111 .. Mimi f71 hfaaehn~
,. ~)ID 1) eyt 16\lr. 

,!'!_ lrac11:ıı. r_ Pabt )'flıilD ae 
"f, -., ,.~ llararnııı7 ... 

Yetı anııttı. Fakat L<r 

-·-~ tltrn k . ftıt' ~,.. ~Al .. e l~fyorum Cle-
..._>, t\j a;ı"ltıtle bıtladım. 

)t lb ,...._e ise Danan ne br 
il ~ ...... _ d'-'taa. 

.,.,., ;;:111 bir takat,. bt.dl• 

"'··~ ~llrıdllh. ..._.. belr·wı .. Yld 

Atıaıı b11dlnglnin diSrdOncii kltı
na çıkmak için af>ansöre bindiler. 

DiSrdünc!l kala rıeldlklcri zaman 
'derhal asansörtlen rırlatJılar, 

Terry, haykırdı: 
- Jokei Nerdesln? .. 
Joke • omal patrona kartılı. 

yarak: 
- Buyunın , dedi. Herşey yo

lunda. isterseniz ılı de ıelip bok~ 
nıs.. 

_ Pek llA.. Ben de bir dem 
g~zden geçireyim. 

Tam bu esnada DaH bir kölge 
nin pençereden ıı1nlıp ııitti~iıli 
farketU. Terry de bu .. hneye , .. 
hl• oJmu,tu. 

Terry, derhal p•nçereye koşmak 
Jııtedi. Fakat bekçi ceblpden kosko 
cıtınan bir tabanca cıkarmıştı. Ter: 
ry soğukkanlılıAını muhafaza ede
rek J.C.,.e miibm~ bfr yumru1' 
lndirdi. Adam. derhal ~ıkıldı. A• 
centa sahibi tabnnçayı yerden •la· 
rak cebine yerleftlrdi. Fakat pen
çereden ltaean ıdama ,.aiştl. 

Gece bekcisi harap bir •a:ıiyelle 
ayala kalktı. P.tr"Onaa ,tntıne bak• 
mala ceuret edeml,.-da. 

TtrJT• ona )'IJdafarat: 
- Job ! dedi. Zanr yok; ner 

şey d8Mllr. Sea ,..ınıı hakikat· 
eöyle. 

- Alı:pm tl11rl burayı Jutlso 1 
,.1cu. Bana, telleri kesecek adamı 
loerlye almamı 18)'1edt •• O işini IJ~ 
l'llycwdu, Ben de lıar9dı bekliyor 
dum. Sonra sis .. Jdlnls, 

Kiti be, haykırdı: 

- Teller kesildi mi'.. 
Teri')', derhal kontrole lıa~laclı. 

Ve tel~rio arasında büyük bir te: 
kealcl lletlne ıeMdOf •UI. Ve Aleti 
alı.-kerı, bıpa bir şeyi de etbln~ 
~l'di. Ertesi .ı(h;fi sl~1JrtaatMJ 

lellll adam vaziyeti tetkik ederfllı 
llsun l8l9ft nporu baurladı. 

llrl 8'n sonra t,ori 11ene teYJurı 
attı. 

Dana ahizeyi patronuna ııuHı. 
Onun kenuşac11lıını ümld ediyordu 

Pabt :Cerry ahizoi alın:ısile ye 
rlne koJDl•U bir oldu. Sonra cebin 
den tlç pırllnta harf çıkardı: {RİE) 

- Banlan teUarln aruında bul
dum. dedl lad11011l• Lort beraber 
ealıttJWlarmıt. Anlatıldı. 

Dauıua biti ·heyecan!• flJ'PI' 

7otda. 
Terr11 birik bir ııoluldranlıJ•k· 

11 111111 lıttlbellal kollınn•n ara 
11u alanılu 

- Neci .. -..muyonun 1ev
ıt1Jm7 .. Dedi. Tına eYlenlvoraı. 

Y A tANCI 
°" ..... ..... ....-.r. la.il .. 
....... "' .. Oıuwaln• .... 

Qomlr~ 

•ıtU; ...... .. F U ti . ..... 
\.AaJLZ.A.D&ı.sa-

Lena Nansen Ce,•aplannın, yuvası kat kabul etse btJe bunu "na kartı 
nın SHatlelinl fs!cycn bir kodın i· bir sulni»el eseri lelAkkl etn:e, 
çln rJayeti esasi: kaideler olduRu 4 _ Kocanın akraba!ıırı ve doıl 
kabul edilerek kendisi birinciliği tarı hakkında mftstebıi •re tesyifklr 
almıştıır. i~ııuetlerde bulunma. Bu sayede o . 

nu müsabakaya göre. hır kadar: nun nazarındaki itibarını muhafu• 
için "evlillfUn 'E\'amlrlaşeresl,, tun za edersin. 
l:ırdır: 5 _ Hoşuna «itmeyen bir de-

l - Evleııd:1ten sonr:ı, kızlıl< sende kıra~at almış diye veya bu• 
zamanındakinden dahli az şık olmo na mfinıaı;·i bir lıAdlsede hiç deRıl· 
yacaksın. se senin kador, zevk ve tercihe hak 

2 - Düşünki, mesut olmRk kin lcı olduğunu kabul etmek makullll· 
ıı:lhhatle olmak lhıındır ve sihh ğünü g~steı', 

~in esaslı şartlnrmdan biri de i) i li - lfeyecanlanna ı.,ıırAk et, 
ıodarlır. Bu sebeple l eml'k l~lcrine 'Hl a hiç olmusa ona h~can ve
dikkat et. Göreceksinki. kocan da ren lıAdlıe ile alay t>Lrne. 
bundan memnun olacaktır. 

7 - Aile hayotın~a hAki.mJ mııt 
lltk ol:ırak hareket etme, milşterek 
ha;)'ııtla haklımnzın müsavi ı;elmesl 
lbımselmediğlni dilşiln. 

3 _ Kocan işlerinden kurtulup 
birk:ıç gün istirahate ko,·uşnrao, bıı 
na memnun ol ''" bunıı fırs:ıl bil•· 
rek kendi ev i~lerin için ondan 

8 - SC'lnurtkan o1ına, bilikis 
ne eli da,-ran . 

fsu.ımac~J 9 - Ölillcri, mezarlarınd.111 çı· 
kıınn:ı! MAzini ,.e mazisini karı~lır
ma, kavgıılırr ck'leriya hu mcnular 
dan çıkar. 

10 _ Sizi evlendiren papasın 
özlerini doinıo hatırla: "onu şe,·, 

onıı hürmet et, ha.sin 'ieya ~ihhaıte 
ohun ona iyi lı 1•. Ondan başka her 
şeyi onul ,.e ya!nız ona tAbi ol,,. 
Vaziyeti mü5kllleşirse sene onun 
yanında kal. rnutınaki, her erke-k 
hir blıramaıı olabilir, fakat daimn 
bir kııdın sayesinde!,. 

la llarllla lçfbl 
('Baş tara{ı 2 ncide) 

1 - Yemek. bir kıtn, 2 - Bir lnrmı bilrliğim için; bo bUcunılar 
j,areı Z!ınılrl, hüner, 3 - Dam c- dan kurtulmak için bir tek çare 
eden, Şimali Afrlkadadır. 4 - Bir ,·ardı: Altmı kütük filik.Wara yilk 
vllAyct, Masallarda adı geçer. 5 - lgmek. 
Jltrııf. bendegAn. J·ritmekten emir. Bunbrd:ı.n bir kaç tane bulma. 
6 - Erkek,,bir hayvan, bir zamir, ğa muuff&k oldum. Yhkleme iş; 
bir harf, 7 - Şimali Afrlkada bu- bütün gt!ee de\•am etti. Sabah}e. 
Junur, şuradıı d itil burnds ıicnil. yin nl:ıca karanlıkta, kUçiik fila.. 
8 - Beyaıı, istihza. 9 - Bir ma muz yola çıktı. Şimale dopu yol 
r11ngoz Aleti, hububatın teki, 10 - alı)orduk. Bır hafta_ mtlt«mıdi • 
- Rlr hayvan, kııınnın hnyll!tll. yen nereye gidel'eiinıiıi blhnedea 

Dünkıi bulmacamızın halli: adaJs.r s:ı!ıllinde dolaı;Uk duıduk. 
ı - Dilek, Elek, 2 - İsim, Ezl- JIUkfımetim:zin neredcbulundupn 

ne. !4 - J,i{t, fle, Alı, 5 - K. il, dan haberitnlz yoktu, Düıımanın, 
Ki, A, 6 - Ht'Cl<, Konı, 7 - Fın, vaziyetimi:ıden haberdar olnp ol • 

..-ljoi, ı •. i _ Lir•. O. lra, ~ En, na~pna da :farkmcla deilldJk,; 
T .. u •• N. 10-...., Kedi U•nç, 'ı (•lhmlslirl loTlara -.r...-k fna. 

• t ı;umane bir 'h&J aıızecliyonlDk. 

s POR - -Bobarleri dal'et 

Bİi' gön Jinnl mtre ......rede 
bir Alman denhalter Alrdtbn. 
MM·cudiyetinden bt"ha1'9r Pdk • 
tük, 

Nıhayct Tron:Jıoe'ye reldik. Bu. 
nıda maliy~ vekJl nden emir at .. 
dnn. Altın ktllçelerilc birlikte ln
giltcreye cidecekt.im. Bir İngilis 
~tl bu ite hHNdf!dı. Ve di\ş. 
m•ntn ml\teaddit tayyare hl\cum
lrınna rağm~n NC'r\fe!;1n altını tn. 
g:lterc bankamnm kualarm<la 
emnb•ete alınm" butunnyordıı. 

IST. f101CS AJANLU:INDAN 
Mu,·akkal bir müddet için talıl 

edilmiş olan Boks ldmanlanna 1&. 
to. 942 den fttbaren B.T. Bölge 
merkezinde başlanacaktır. . 

Bu tdmanlarda Ankarayı gidc
c.k Bok!&rler seçileceğinden biıtiin 
Boksörlerin gelmeleri. 

Osmanlı Banlıaıı 
Şeker bayramı münasebetile, o~ 

manh bonkasınırı Galata merke -
ziyle Yenıcnml ve DeyoJılu Şii 
heleri 12. 13 ve U İlklr.:,rin 1942 
günleri kapalı bulunacaktır. 

Daha sonra, bqka bir emir 1\1-
dll'Q; bu emirde hazineye refakat 
cdel"f'k Amer.ikaya gitmtm tasrib 
td"liyordu. 

NOTVec:fn ihti:>~t alttn!l\n hlll 
Amerika~. s3y'i~·e~ıiy<ceğım bir 
yerde ıutltltthr. 

- S6 - Raronıırretld'ln Ofullan 

. 
IMJylelfkle Denanfr, Yabyanrn cıartyelerl a1'f.lllnc1ıl OR. 

ret kazaaıınc.a onu Me•munun terbiyesine memuı t>tt;ller. O 

a Me'mnno iyi terbiye etmete ve ona bllhaaaıs llN&P ve 

rfYıazlye meae1e1ert belletmete batlaclı. 

Bu gibi nlere daha küçök ) aımda merak •ran Me'· 

mun bayftdükçe lıu bUIAl~ld bllJlıl artıyordu. 

Denanlr, Me'munun rtyar.lyeden, felsetedea bo,landıf:

na glirdllkçe ook memnun olayor, onUDla ldeta bil' und ar • 

k.-.d"fl gfbl beraberce en aiu hesap meMlelerlnl halledl

yorl•rdı. 

Memunua "8ylldtlkten eonra bu sfbl fllmlelde eNe eıt. 

tı~ı şöhrette Denanlrln btlJilk bir Jıiaeell o~tu 11111. 

l!akkak1ı. 

Banu ıyt bilen Me'mun da, bn bilgin ve akıllı carlJ.,. 

eok btlnnet ııJeterlrcll, ona bir anne naır.artyle balrardı. 

Oyle ki )Ukanda anlattıfımq veçhlle ona auu Zeyn• 

lıln terbi! esini JıayaJe etmfttl. 
Zeyıaepte. tıpkı babaıı ıtbl ber,eyt öJrenmü 118"11 var. 

dı BUbaua ea mtlfkW rl111ztye meeelelerlnl peıcmek. tlllll. 

tellk'ft mllaakaplar yapmak biricik zevkı teli. 

Anncei ı~ yaııocla ölcltıtO lçla mQrebbly..ıae (eane) 

diye bltao ederdi. 

Bahsmı ela ıık 9Jk ıörmeclltt için blttıa •.pstai 
IPU rntlrebhlyeelne baaretmlttl. 

0 d9Ylrdelrf ..,..J1ar4a, meft Ye Mlfa. eflflllf'e lJemJert. 

llbt çokJıı~na ratmen 7Aynep t&manılyle --ı• kendi U. 

11nc1e bir bayat yae.,-ora . 
Dlifı" t4'11elerle hto temas etme&, ııarayda tA!rtlp eıdL 

leıı ctleo<:W.e lftlrak etmezdi. 

dan dahna kendi iktisadi, sevk!llcev 
şı ve askeri meDfaatlerl lehine isti. 
iadeye kalkı17acakdı,. 

Tüntlerle Boğazlardan bahscdll
dlAi zaman, insanda yalnız Türkiye 
yf :ıllıkadar eden bir mevzu hakkın 
ılo konuşulduğu intibaı uyn:ıdırmak 
tadır. Türkiye Çanakkale ~c B<>AH• 
lara blkkn oldulu gibi onları mU
dafaa etmeAe de hazırdır. Bu de'l'-
1et RoJtaılann statn~ halckında bQ 
yftk ıfe-rletlerle anlaşmış ''e Montr3 
muka•elenamesi Ani.ara alyaı.cti • 
nln, kararlarının temelini t~kll et· 
mekte hulunmuşlur. İleride hiUıao;• 
sıı tııyyarecflilln daha ziyade teralt 
ki etmeııi dolayısUe BoAadar dahıı 
az zihinleri melfN} edecek •e onl1r 
1urldnndllld bfttOn mftnlllca,a mevsn 
ları ortadan kaYcm" olaea«tır. Dtr 
rumu değlştimıemek A•nıpanın 

menfaati kabıdır. Bola&lann hu,g 
al bir ehemmiyeti ._rsa bu ehem -
mlyet de Boğazlıınn Avnıpaya b!l~ 
!anması itibarile yalnız, Türkiye); 
aH\kadar etme3i J.Azıu:dır, Türkiye 
BoiJazJarı kaybcttiti takdirde hu 
devletln dünyadaki ktı\\ et ve ehem 
miyetl yiizde doksan azohtcak ve 
1453 denberi oynadı~ı larlht roJD 
oyııayamiyacalctır. &Jtazlıır elin. 
den ı:rittill gfinden itibaren fran, 
Eftanislan ıtbl TOrki~ de Asyat 
bir devlet olarak kalacaktır. 1şle bıı 
ııun icindir ki, Trükler onları &
lünceye lredar m(ldafaa edecelder
dlr. 

Tilrklyerıln tetikte buJunmaıı 
kimseyi uyrete düştımıemeUdlr. 
Durum, Tiırk zlmamdarlanna ınem 
lekellerJ nln muhasamata ıürilklen 
mek tehlikesi thtlmaıtnl kendililln 
den telkin edecek mahlyellodir., 
TOrl\iye \'ohJynle, Flnlandlva, Ba!• 
tık memlekellerlnde Ye !randa ne
ler olup bltlilinl '6nnekledır. it•• 

ctrnc\lcdir. 

Türk • Alman mtınueıbetıerlnln 
lriln geçtikçe daha fazla lrnrşılıkh 
itimat üzerine teessüs elmekte ol· 
dultunu ff6nnek insanı hayrete ıtil 
Ormeır. iki mUlet ara'!lında karşılık 

h hir çok Sİ;\a!il, iktisadi ""e terbt
le~ t menfaatlerden ku\"Tet alaa 
tarihi •e anane?l bir dostluk m.., 
cuddur. Ev-relce ıfe söy~IAimlz 
veçhile Türkiye ile Almanya h'c 
bir znrııon birbirlerine karşı harp 
elımemi~. fakat buna ra~men muhcı• 
samatın ba~Jangıcındıt heynelmllel, 
~lyaaelin kararsı:ı:lırklıırı Tftrki:Jeyf 
tnı:rlllerenin ~anında yer ıılmaıta 
aevkotmiıştlr. Kendisini T..ondraya 
bnftlayan rabıtaları kesmeblziu 
Tilrklye, o umandan-beri her ah 
biraz daha fazla Alımanyaya yaklıtt 
maktan hAli knlr.ıam ıştır. 

1'6rillye denyayı par~alayan ı. 
muazzam muhasamatın sonuna k• 

dar bitaraflılhnı muhnfaza edebil• 
cek midir? Her şey harbin ınki,ıal 
ıJCkHne halhdr. Yalnız muharebe· 
ler istiklıAlin ne olacaAını 1r6ıder• 
cektir, Bu sahada ) apılacak h~ 
lor ~ncak tahminden ibıırellir. a .. 
hfr ıllmdM ziyade Jıir !I, nııtt•r. • 
dhelerin inkitafı üncccleıı ıahımhl 
edilemez. Harbin ha lanEtıcında ı. 
gıltere ile .Rıı~yanın h nv:ına h::ıt'l9 

edeceiini 167leyene deli nuırUe 
bakılırdı, DuNm mlitemadl.,.n dl4 
ğlfmekte ve dnletlerln ıne,·lrtJ de 
.a3 nl nman.da tadmıta uAranıakt• 
dır. Ttlıidyeye .. Hace, bu dttl-.t 
ııJyasetlnden zi3ade hlldllelerin dl 
llşlkJlllne tAbl olmak zorandadtr. 
Önceden bfto takım htlk&nler .,.. 
riltmelc hatalı olur. Her IOnkO val' 
ı •e hAıtfseJcrl nazan ltfbffe 8 .,. 

llaımdır. TefeftDerde bulanmak ıı·r 
fayda temin etımeı, 

Askerlik i•leri 
~~lnöall YerU M. ş. ı1 .. 11: 

.Aftlıd& aml ve l1cil ~:> ı n 1 ... 
• a.a. .... ••a .... ,. •Uraoaat 
lan Ula ohmu. 

1' - Top. tetm. Mehtıwt ot. Oa.-
9lt (llllil.) 

u - •. uttfm, Ahmet CJl'lu Reftlr 
(IOUT) 

••• 1 - Kadlrılden ....... lfo. ı .. 
elunıaP.Ttm,MeJmet ef .... t 
Ocıtlaua <11741) ll'tatı°JI A•kerlik l)abetllndemı 

1 - l. 'l'ab ... ftet. (-..,P.MO) 1 - 389 dofumlu islim ve p~ 
1- ıw. 'ftm. Btlmltl .. .,.,.(11111) l'I fallm ers~ ile bu dolumlalarla 
' - ı. 8. Add b&ld111 :l.IJutttn muameleye tlbi dffer dofumluJu 

(1111) levkedilccektir. 

(1 - '· 8. 111, ile. Kebmet Uıtn 2 - Kmıa Jıimnetli 1ayı; j ... 
(llOOT) ltudın da hellb 9e'Vkecll1memif 

1 - P • .Utfm. Nurettııı (819.o.74) olanla.r da 9"ke tthldir. 
T - Top. 0'9tğm 'P"ah~ Turdaltul 1 - Şubede toplanma dntı 

(41800) 19. 1. lncitetrfn 942 l!laat 9 dur. 
ı-ı.. Ttm. Amm 328 \80811) •• * 
ı - P. 'J'lm. Mehmet ot. il. o.mu 1 - Balatta Sulta.ntıa.marn 111" 

(111.'46) mnclıa No. 19 da otui'&n mimar 
10 - P. Ttm. Hllmi Te!kenct J'aJk acele fUbeye müracaat edee 

(l26U) cdııltr. 
11- P. Bnb. Jlaltt o.can (331-117 ı 2 _ Ba -...: tan 1 11 P Aatt Or'"-- .,_k -u ıy:ın ann nere 

- • m. ..... .,.. 8
( 49819 ' cie olduğunu bi1enlerm .fo'atih : 

ıa - 8. s. lıll. ile. 80leymaıı Sudi, lrttWk Pıbetlne bPı!iı'Dl 1 rf u 
c e . 

-·-
kıymetine paha ~- halılarla dötenmı,tt. 

flapı:a.r ve penoereleı'; dtla,a111a uak 7en•Tuııre.n nu. 
8U61 olarak ıetlrllmlt atır ipekli ll1llllaflardu rapalma ._.. 
delerle örttılmötttl. 

Sarayda, 'bir laaıuua ambtac olclutu -,.. w bol 

llleYCUUll. llıulneal tıklım. tıklım .ıtaa .,. ........., • 
c.'ola jdl. 

Saraym böyök bir knmorı cıarlyeler, ~. ...._ 
apları '!lıPI ecll7orclıı. , 

Sır.raym hallı mermerden ,.apdma PJe& IMlt bir lelu>. 

İetoi Yardı. Bu lııkeledell •raya kaim tınblzonlu bir merdi 
Yenle çrkdırdı. 

Bu merdlvenla kaim *rrabmonlan, eakl Fart Ddıayatllr _ 

leriyle atl!llö idi. J:eld hu u.ra7ları enkula.rmdan alıamap 
lılenztyonlu. 

Merdivenin bBfrıada bayllk bir balkon vardı. Burada Bl"l 

.. ,.. babW, döfeıkler MrlUr, Olole aeluinin llser!nckıo geoen 
b.)'Jldar, pmller, •pedUlrdL 

Me>moa, o yı1 lıabaalyle M!ere oakınaa, _,.,.48 o.mu 
Habibe dfı'e aaılaa kızı ZeJDeM buaJumaıtı. 

Daba oa iki ,....- ._ lııa ıu.. baı.., llb! M'llt. 8lnll 
9" açık fUdrU leli. ayni MDttata deda9i llanau ...... pb 

.. llaflmllere ook ..,lıbiı Ql'da. 

·~ beri. lm"9tll ll'a4lell, 8abft ""trll oldu. 
ta lıOlnen balıuı -- Battmllere kartı cöe&&·dl*1 t,ema 
Jtdü bot s6rmtl7orda. 

ÇbkO o Farııblarm ı.rat1nı hıtu7orclu. 

Kızma, ket1dltlıll "'1tltee Te lkıı DWlılJertn t.llM '""", 
daıbnudau olaa bir curlye)'I mllrebblye t;ayio l'tru'••i 



- ., _ 
t r-- Bir B.alkas 1 
1 Birook ••• !~~.:::', Milli ply aago 

edilmiş olan bu cser.•t:iytul Ah ) 

1 met taralmdan doğrudan doDru blletıe•I Orta•· 1 
!~ş~~rcü8:;::de:::;c~';Jar e::;. ı A .. 
·n<ıcera ue kahramanlık menkıbe. 1 V~ıt başlığı kenumtL-ı "Vakit okayuculan kuponu.. vet 
leri ile dolu otan ba neft• taer Bu kup<'lnlaT <ın beş gün s\lrecekUr. Okuyucalanmız., 14 Birin" 
Tt1rk matbuatında ilk nilmunedıı. 1 itibaren )(upnnlarım Vakıt Kitabevine getirecekler veya bar&~ 

Fiyatı 40 kan• nlaıı ba -r. bo 1 recP.~lPr ve bunları 25 lı.uru,ıa beraber vererek kaf"1tlığında "'1 
UAm ke&lp pıtreoıere Vakit &ita. buz al:\('.&klardı:. 

• • .. _:~ • •••• .'. : .; •• t ·_':- . .. '\ ·.(' -, • • ..- • - •-"i• -~ . .. ... ·:·'. 

be9ttlde ftlMe GO telldtkla eo ko. 1 Bu müıacaol pıyangonun çekıldiği günden bir hafta evve.ldiı10' _; 
ruea verflmtıılıt.edlr v k t re' 1 c!evatıl t-deceklir. Bu sur~tle toplanan para ne tutuyorsa a ' 1 

1 
(il 

(Mevcudu azalmı"br) 1 nunıa Mi'.lı piyango biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numarO o ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman di~lerinizi hrcalavınız. 
. .... . .... : . ' : . ·-; .. : . ~ . ' .. ) - .. . ... .. '~ ...... - :~ ..:• . : . . ' . ' .. 

Fatih birinci sulh hukuk hdki.m· 

.................................... 1111!! 

ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıluı 

SOG-UK Al..GINLIGINA KARŞI TESİRİ KA.Tll1lR. 
2 ilk zarf ve 20 ll1ı tü.pleri her ezeaneden a.ra.yınız. 

...................... i .... mll ............ 

t" 

il.i.nlar1 

Temizlik hayvanlarmm iaşesi için. lUzuı:nu olan 336 ton Sliuıarıaı mü
baŞ&HJ k'l.pab za.r! elı:siltmesine konulmuştur. Tahmin bedelJ 38640 llrı:ı 

vsi!k teminatı 2898 liradır. İhale 26,10.942 Pazartesi günU saat 15 de 
Daimi encümend~ yapı:la.ca.ktır. 

~ ile buna müteferri evrak 195 kuruıı bedelle !emizlik işleri 
mılldQrltiğ'&mden almaca.ktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup. 
!an w kanunc-n ibraZI lA.z:mı gelen diğer vesikaları ile 2490 nı:mıı.ralı ka_ 
no.na ..gıGN hazirl.yacakları kapAlı 211.rflarmı ihale g1lnU saat .._4 de kadar 
Dslmt 41ıettmme ft'ml.elerl. (407) 

I'. iŞ BANKASI 
!LTABARB111 
B&SAPLABI 

1 Ddncltepi.D 
lte§lde.s!ne aynlaı:ı 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 llralılı 
ı. l500. ' . ~ . 

14 • 

• 

-sı-

100 
!50 
2B 

• 
• 
• .. 

Adı, .Denanlr olan bo carı.ve. Me'mun dsh& bir a.~k 

Jk'8 oınuı mttrebbiyesi olmaş, çocuğu, küçük yaomdanbel'i 

Van ta:raftarı olarak bllyütmU,tU. 

:Kendisini bir anne gibi büyüten bo cariyeye, Me'mun, 

çak hürmet ederdi. Erkeklık çağma. reUnoo onu "l&rayıns 

almı!:f Vf" bir müddet sonra doğan km Zeynebln terblyeslna 

memur etrnı,tı. 

Harunnrre§id, Zeynebi çok severdi. O, bo se'1mli, zeki 

torununu ~·anmdan a.yırma.z, her gün ona ceşit ~it kıy. 

metli hO- •.}Cle .. , altın bilezikler, elmıı.11 kolyeler hediye 
edf'rdi. 

Doğar doğmaz kendlııine ~f'ynep adını "eren Ha.runur. 

ref>)d bu küçük yavrucukla. ıwıtJerce ~kalqır, yalnız ka.. 

rıııı Zübeydenin bulundup hususi ma.cli&lerlnde bile ya.nın. 

rJa bulundururdu. 

Zeynep, bu meclislerde sık ıillc konuşulan RaşimUerJn 

aMletlerlne, böyiiklüklerine ait men'kıbelerl dinler, onla.ra 

Jntiııap ettıjtinden dolayı iftihar duyardı. 

ZE'ynebio mürebbiyesi DenanJr, her ne kadar uğ-ra,.. 

tı:vsa da ıHzm H.a.,im.ilere olan bıı.ğhhğmı ve onlara kar51 

otan sevgisini izale edememi,tL 

'Bununla beraber Zeynep, mürebbiyesine 11&:\'K• göster. 
mt-kten, onun aözlel'lnl can kulağıyle dlnleme.irten ve için. 

~ki ıtrlan ona. söylemekten çekinmiyordu. 

-ı-

(i(AYI PLARI 
Hakırkö;ı. ııiıfus ıııeınurluğundan 

aldı~ım nürus ciiıdanım ile gene 
B:ıkırköy askerlik ş.bcsinden -ılrnış 

1 olduğum terhis tezkerC'mi zayi et· 
tim. Yenisini ı:ıkaracağımd~n hük 
mü olmadığını bilıiiririm. 

Taksim Sağıroi}lu .~okak 17 tıu· 
marnda 3.11 clo{lıımlıı Rüslrm 

Keçeci 
• * .. 

Tatbik mührümü ıu~-i <'itim. \"e• 
nisini alacağımdan e-..kisiııin hlik· 
nıi.i yoktur. (413:>0). · 

Beşiktaş: Hamanı arlrnsl 22 nr"' 
mara Hatiçe Çorbacı. 

:(. :(. * 
Mıntaka Uman reisliğinden aldt· 

ğım, 14 :136 numaralı liman hü,-i · 
yet cüzdanımı zayi ellinı. Yenbiııi 
alacağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. (41348) 

Beşiktaş ~ Hasanpa~a dert!si 131 
numara Cemal Büte. 

• • • 
Büyük Postahanerlrn, posta ve 

te:graf idaresinden aldığım hüvi• 
Yet ci!.:danımı :ıAyi etlim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (171fi6) 

Faik Tunay. 
1·eıgrat memuru 

~~· 
Hayri Ertürke ait Kadı!r3y ~hl 

Müdürli.iğiı:ıün' 3190 liva numaralı 
cüzdanım zıiyi olmuştur. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmıi 
yoktur. 

Kauum Binbaşı z. Ostün. 

Tıbbiye 

liğinden: 

942/365 
Hasan tarafından Tarabya Frenk 

mahaUesi Ahu Celebi sokak 11 nu-
marada oluran Anastas karısı Sa· 
va ve o~lu V:ı.sü 'l'C Vangel oğlu So
tiri aleyhine açılan izalei şıiyu da
"asında ~I. aleyhlerin ikame1gahla· 
rı mec-hu! olması ıııcbcbilc ilanen 
lebliğat yapılarak cef'eyan eden mu 
hakemelel'i sonunda gayri ınenku 

Hin laks!mi kabil olmadıAı cih'etle 
satılarak şuyuun izalesine karar ve 
rilmiş olup usulün 437 inci madde
si mucihJnce işbu başkatip ihb:ı~ 
n:ımesinin ilan wreliyle tebli~'ine 

ve ilana muttali olduğu tarihi.en iti· 
haren sekiz nün zarfında temyiz e · 
dilmediği takdirde hükıniin kafiyet 
kesbede~ği ilan olunur. (41347). 

lrnn 
BeyOğlunda İstiklal caddesinde 

3"15 numaralı dükkanda ier:ı.yi ti
caret etmek mere 1933 tarihinde 
üc sene müdde!le aktı şirket ede 
rek müddetin hitamında infisahı 
tabii ile ayrılmış ola.n şerikim l\far 
ten An<lreyeviç ile hic bir aJiil<a ve 
münasebetim olmadığından gerek 
şirket ve gerekse benim namım-a ic 
rayi mua.mele ve vazı imzaya seJ!f
hiyeti olmadığını alakp.darlara ilan 
eylerim. (41348) 

Beyoi/lu lstiklôl caadesfa Nô: 
3.f5 Meşhur Şark mahrıllebicf!i 

T~fil Gli(lf>rovic 

SAHIBr: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT MATBAASI 

Umumf Neıriyah idare eden 
ftefik AlıtMI Seven9ll 

Okulundan: 
Okıılumu::a girmeğe istekli ve namzet kayıt olan tabı~. kimya mn. 

hena:sı ve eczacı okurların müsabaka imtlha.nlan 20 Blrbıclte§rin 9il t.&. 
rihiııde Fen FakWtesincfa yapılacaktır. Okulumuza namzet kayıt olan 
okurlıı.rm imtihan.a girebilme.si için okulumuz kalemine mUraeaatıa vellika 
a.lıoalcı.rı rica olunur. (139() (~2) 

lnhiıarı~~u. Müdürlüğünden: 1 -· 
ı - Kf'~i! Vt' ıza.ıınameıri muciblnc.e tdaremlzin Cibali nakıiyat ıube. 

sinde yllpt!raca~'l ambar, iskele ve garaj tamiri !§i açık eksiltme uauljyle 
ihale edlleceklir. 

2 - Keşi! bedeli (59158,72) lira. yüzde 7,5 muvakkat temlnatı (4t7) 
Jiradır. 

3 - Eksiltme 20.10.942 Salı g1lnU saat 10.20 de Kabata.§ta leva.znn 
,ubesind<'ki merkez alim komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keııit ve i7.abname (30) kunış mukabilinde ber ırUn öğleden 
ıonr!L s8zi\ .,tçen ~beden alma.bilir. 

.5 ·- !steiililerin eksiltme için tayin olunan gün v& saatte yüzde 7,5 
gtivenme para.ar n §artna~nin "F., fıkra.8ı muclbim::e U, mlıt!Urrnk in.. 
~A.at ~ubetıj::den alacakları ekslltmeye i§tirak ve!li.kaaile bırlikt~ adı geçeıı 
komtsyıma mtır:ı.caatları liA.ıı olunu-r. (382) 

Banmttr,.etM'l11 Oftıtlal'f - - IJll -

Zeyncbl göııenlıv oıı.u onııeklı: yaıl&rmda zannederlerdi, 

Hr.lbukt o. daha on lkislne yenl ballDllıttı. . , 
Se\•imli blr yüze. parlak ve siyah gözlere maUktl. 

Uhk burnunun altmda daima. mütebel!ISlm d1ll'aD ince du. 

uaı,ıarr, çıkık çcnesJ, azim ve iradeyi ifade ecllyc>J'da, 

Denanir, onu temj:g ahll'iklr, tutıımlu, müt,<wazi hayo.th 

bır kız olıt.rak yeti11tlrmlştl. 

Çok ABde ve zarU glyinlrdl, Bellne kadar ua.nan saı;.. 

turmı arka.ya tarardı. 

Zeynebin mürebbiyesi Denaııtr, Yahya l1nı1 Halid El. 

lınrmekl'nln evinde yet;i,ml.§tl. • 1 
ısan.,m, clddt bir klzdı. nk efendisi .Dural':: bir zattı.' 

Ona ,urı. edebjya.tt öğretmı,tJ. Daha. ktlı;tik: yqta iken 

Tah~·a Elbermeltinln evine ı;:elm~ ve orada bllyiimü.,tü (1), 

Riyaz.iyeye, felııefeye çok merakı va.rdr. O defl:rıfe Yalt. 

yanın mecliıılt'rlnde sık ınk..1lml mlinBk&şala.r yapılırdı. De.. 

nanlr bu gibi meclislere blglne kalma.yıp, kom.,oıan mfJY. 

zulan dlkka.fle dinler, 'bw husustaki bllrfl!linl llel"letmefe 

çah~ırdı. 

Sermek oğulları, Abbo.l!llye devrinde Ume, edebiyata 
eoı, ehemmiyet; verirlerdi. 

Denauir, bilhasııa felekiyata., tıbba alt meııeJelere çok · 

merak sar,;.ı.,tı. Yahya bu mevzulara alt bir llct kitabıı . 
"rabcaya. tercüme ettirirken, kapı yoldaşı carlyelerlnln alay 

'larına ra~~n o Yahyanm kurduğu bo ilınl mecllıılere so. 

klliur cıllnıJen geldlll kMlar bilgi edlnmeğe pyret ederdi. 

(l) Bu cariye. seslnl.o güzelligiyle ve IY!_ ı}arıer okıı- . -· ., 
maSiyle me~ur o?an Dena.ntr d~di:r. 

kiliş gününden· bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun çekilişinden önce iştirak 
mikdarı noter huzurunda teıbit edilecektir. jf 

hangisine is~bet vaki oluna alı~acak ?lan . !~ş~~ 
piyango çekılmeden evvel noterın teıbıt ettıgı ııı 
üzer;ne tevzi ve takl!İm olunacaktır. 

ır: ~ 
Böyle<.-e o.lıuaıı bürun biletlere brtıı.k olmak mllmkiln ola<'?~5'- • 

Vakit 11kuyucuları, ı,tirıık arlkda.rı -too olunca 100, 600 oJıın~ 
olunca 200. 1000 olunca 260 l\lllll piyango biletine ortak ol&bl1 

,, 

Bu ııuı-etle Vakıt'uı daimi okuyucnl&rr ~5 kunı!t kareılığmdJı ıollı. 
ve 500 Flynn,rt biletind.e taJjhlerfnl deneyecekler ve dediğimiz gf1I 
tyl talihleriyle bs.şl•alarını da mea':ıt etmek saadetine erecek'er 
yl\zluoo, blrucroe Vakıt okuyucusunun lYi tallb.lnden kerulllel"I 
edcceklerdlı. 

' 
29 Birincifeşrin keşidesı 

ı~ııı Çok 7engiu tkraımyelerl bulunan 29 Btrlncit~rln kestdıı:~ 
lık kena.n.,da ncııretmf'kte olduğumuz kuponian va.kıt .seG1 

toplam:ı.nı:r:ı tavsiye edl'riz. 

Taşra okayacuıarınnza 
-- --- . --- ıJI' Tuşro. <ıkuyucula.nmızın knpon ve 25 kuruş veya 25 lror1J''lı .,1 

pulu gönıJenııe1' için kaybedecekleri zamanı dU!Jünerek awpoo 

10 olarak kabul ediyoruz. ıı 

Btltlln ta~ra okuyucularımız, kuponlar1 10 olıınca 2S kur~ltJ 
pulu ile derhal Vn.kıt kUtUpba.neıılnP göndeTmelidlrler. 

lUjkdJın 

Lir• \ra. 
M.000 

1 20.000 20.000 
l 10.000 10.000 

• 5.000 20.000 
10 2.000 20.000 

'° 1.000 40.000 
80 500 (0.000 

100 \00 •o.ooo 
800 50 •o.ooo 

4.000 10 •o.ooo 
2 160.000 

Yeldllı .. 480.000 

/ T c:tm bilet 2 lira, Yarım bilet 1 liradır , 
TOrklye Clmbarlyetı 

1 

ZiRAA T BANKASI 
ı\nn&lwı ı.ıuuı'.ı: 1888. - Sermayeııl: 100.000.000 .l'örlı üt"' . . 

Zira! •cı UC8J:1 bar nevi banka muameıeı.n. 

Z-t - lrumbarab •• .. ..,.,,. taa~ ~ 
en az ııo Uram buluııaı:Jara senede t de.ta c•ldlecek .kur'& ~ · 
pana göre 1kram1ye dağıtılacaktır, 

4 adet ı.ooo ıımlıJI '1000 Ura ıcıo adet 50 ftralds 

'· 500. 2,000. l.%0 .. '°. 
t • l60 • ı.ooo • ıuo • ıo • 
~ • 100 • t.,000 ... • .J . ~~-

DtKKA.T: BesaiillUmda.ld paril!U' bir eene.ı~cıe M nrsd ııSf 
~,.enlere lluaJDb'e çrktığı takdirde ~ 20 tazı.&Blle variJrce 

ltW"kl&r Mnede ' defa. 11 Mart, ıı Bu!ra.ıı. U gyı.Olt ~ 
1l Blrbsciklnımda cektlecek.tlr. ~ 

-....... t a a 


