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! değerli genci başarısından 1 

dolayı tebrik etti 
Ankara. 10 (A.A.) - ~ha- , lkAtıl:ıi Kemal GedEıle:;, havı. müs-

~ır~ va kurumunun ~k Mllhendis t,şıı.n ~eral Zeki Doğan, ri-
ctı:;ltyc.ıı aç 'lln<ırnbed aemt semt d<>laı;arak 1.ııtanbullulann dilek!erlni mt'ktebi talebesinin uçuş}an için yas:rt.i oümhuır huswıi ka1em mü. 
te 'Leıe lııttı.r.buı mebustan dUn partide toplanml§lardrr. Topıa.ntrda vali açm.r.ş olduğu lrur9u bitiren Ömer C:ül'li Süoreyya, Mat"ouat umum mü-
llfıeJtı,r~~e r ejai Dr. L'flt!i Kırdar bulunmuş, mebuslar tesblt ettlk!erı 1nönüye t.ugUn ısa.at 16 da ıı.ıva dürü Selim Saq>eır, mebuslıu-. ga-
)tııııac:~k oncusıne bildirerek izahat almışlar, bir senedenberl yaprlan ve kurı.mıunun ha.va.cilık okulunda ı zeteC<ilıer, ~ ve ha.'Yl'l. Jı:ınru. 
~kr etrafında gortışmUşlerdir. tört"n1e turizm brövesi verilmittir. mu eritanr ıtaıar bUhırunuşla'rdrr. 
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pilot 

Alman Afrlka ~Pdusu bafkomutam Marepl Romel'Jn A~ 
buhmma.ıu t~rlö rh&yedere yol aç.makta devam ediyor Mütf;eftk 
lf>k<'tler ~<'tele-ri Mare,alm göz.4eaı d~tUitlnden ba~ oldağuaa meım. 
mulıt~lli ihtimaller :YlllUJ'Orlar. Tukarlld resimde M&re§al ıse: 
HHleı taraimila.n eöyieaU600k bir nof:ku ctfnl<'.mek üzere ~tltt 8polo 

ı;alaı'da. llJtlerle el aıkı§ırkeıı göriilllyor 

hta 1eplıesl11de •a Tö!'ende Bayan Mevht'lıe İnönü, Türk ha.va kurumu ba.Şka.nr Er-
'.,.içinde Avrupa: 24 Bilyıüık Milkt MC!'Clisi reisi Abdill- zurum mebueu Şüş:ü Koçak törenı Kızı lordu da 

4l im_ an Yada hava- M=oı:.seı;~k:a·os!v·a.şvcllmaelt~urrŞaülı;umdrUJ:;OSa~u:raıkn u~n!!ıAr~n: a· Sdü. o' dle)u l merk~m~:~inde s ig asi 

Qr ekı·n ve orman . . . . taarruza geçtıler omiserlikle 
r , ajansım ganp bir ıttıhamı T=~:1!.0~::t;irfn':~ Si~~!~~~l~~~!eri 

CQz dol . sıaı· . d . . BerJln, 10 (A.A) - Alman ordu. .. bel 1 ,'ti. ,eteci/er §ereline verilen bir sanat ziyafeti- Frank- Ana u aıansı ının emecının la ba§k rut ere kumandan 
ı·rt da güne§ açılmca- Almanyada kuraklık buğday . 7carkaa

0

:~~~:~;oıu tıs. muavini oluyorlar 

OQQfÖJe JIQTLYOrla-: .!!';:"!C:t:;e.:aaıl fayda/anır· tam metnini vermemekle tarafsız :;:;rı:u!'e ~~ !:'ce:Ufrı:z:~ ra~=:~~a~~ (!~dan n:= 

1 
d tıJ 1 i§gal olunmu~tur. bir kararname Ue tek kum&ndanlılt 

...... 'Us oma ıgını göstermiş . de~e~~:n::;uda~:/;~=a~:c:u; =ün:ı~!ru~ ~=l 
Yazan : AsUff. ~ 10 (Radyo gazetesi> yosı.m:un ?ehmettıiği gibi l:ir kast man top çekeri ~tmnış ve b!.r dtğe. dil'. ' • 

~"gb - ~ ~ Anadolu a- Ye lııılSt6 ~ clıljil ~ tıck· i'tDl aP' MMı'& ufı'&tmlftır. HOcum ~ k&yded!!dlline ....,.,....._._ 
~ lo of'a ve civarını gördük- köklerinden '\'e dlter her ne'ri jansmm, Stalin.in bir .Aır.erikan ilik eebeıpler lmb. "o1muıtur. Jatalan §ehlrde bUyUJı: bir bjnayı ba. dahili tıarp senelerinde ~das eclUmJo 
'aıı llra Salzburgıı. pek kısa blr ruahsul§.t artıklanndan faydalan- gazıeteciaiM yapağı beyanatın ilk Taa ajarwr haber vermekte da- vaya. uçurmu§lardrr. olan hup komiserleri UB\...U )"8.flt mil 
itti ~da vanhyor. Tabii giiıellik- mak imkinlan bulurunu~. Ru nok. ktsmrnı neşretmediğini ileri aUre- ima ~ekte, h&ttl ha.zan p. Pike uçak tetkillerimiz, dtl§man UMıaamılardan mUrekkep ol&Q ku • 
~tj 1~~d.uğu kadar gi\zel sanat tadan bizd~l>i hmrt kağıt fabrika- rn bu ajanıım lbitsraf davranma· r:ün haberleri a.ncalt erteei günü mukavemet yuvalarma ve tebrin mtıs mandanlık kadrolarına kartı beale • 
~~b-.0---aJc da şöhret almı~ olan s nrn ve orman i5letnıelerinin do· dığı Yolunda ~ya,tta bulunmt11· Anadolu ajansın& gelmektedir. t&bkem aırUarma kar§! hırpalam:ı nen iiimataızızk neticesinde tatbik 
~!l ~~a be~ senedenbtt~ ağus- rummıu yeni ba.5tun te~ik 1etm~1k tur. Stalinin ~ da Tas ajansı ta.- t-rruzlarına denm etmıııterdir. ec111meğe ba§ol&n.ml§ttr. ÇllnkU bu ,_, 
"'~ -ıtınclen 8onona l\adnr nçık Ye her memleketin en eşas ı mı • F'illiakika ÜtiTıCi cephe mceelesi rafından ~eyince Anadolu a- Alman bomba uçaklan a§&ğr Voı.

1 
h mUtehaSSialar o zaman Soyyet ~ 

lbı~. 'l'~ opera oyunları , ·eriliyor- li S!!r\'etlerinden olan ormanlann si b.akkı:ndR. Sta!ine sorulan birin. Jnn&I bu hıalberi. tebi.zle Röyterdcn P çevresinde liman teslıı!eriyle 1k - rela1n1n 19tikrarma inanma.makta. hat 
~- l"k gazetecileri şereflerine rasyonel sekilrle lşlennıesi çarele- ei sualJ.e oevalbl Anadolu ajaru!r • (Devamı Sa. 4 Sü. t de) (Devamı Sa. 4 Sü. 4 de) (Devamı Sa. • Sü. 4 de) 

~~;E:~~.~;~.~~:!:: ~1~;;E~k::~·ı::n ::: ::::.:. ~~.%.Is>~;: !Hayat pahalılığ~ ve ih~k~ ~~kkında tüccarlarımız ne diyor? 
1tıl"ılilt ı sanatkiirlannı zevkle olarak kullanılan sellülozon bizde ,... -· - - -- - --

t~~:~ds~~~::·~~~~ !~':..:~.:~:::x:::i::.~:t.; Almanya Abdallala Yasla'ID ce98bl 
~ ~· 'IJ't•naya ve tufanı andı- işin müteh&SSJ!ll ~İnenlerin, bu Danı·markayı 
~lılt,. Yağmur sağanağına tutul- kin üzerinde bulunanların kana.a- Tanınmış tA.cirlerden Abdullah ı 
~ ti de ~o ~kltrle otdnğonu göste· lh k d k • Yasin'e şu suali sorduk: 

~t ~tt·ğ~t ~çin t stanholcJan hare. ren delillttr vardır. Jlabuki sellü· İ a e ece mış _ Hayat pahalılı~• v4r mıdır? 
'it~~ •rnıı zaman bizim memle- loz ynlnız bir nevi ağaçtan değil, - Yardır. 
~sn..." .hemen her tarafnıda yaz hir çok ham maddelerden yapıla- B..ınun için bahaneler - Nasıl önüne geçilebilir' 
"''~ın en 3iddetlı sıca'klan h!ll'r. Netekim bmitteki sellüloz aradığı iddia ecHliyor . _Bunun önüne harp zamanı<ı 
~~sij~ie ba lamı~tı. Yola fabrikası da esasında buna göre Stokholm, 10 (A.A.) - Danı· da geçmek biraz zordur. Amma Re • 
'-~ aldığnn parde,üniin se. kurahnu5tur: Saman ve samanın arlc9. ile AJmanya arasında mu- ne bazı tetbirlerle kısmen olsun ne· 
t . '•~i5lll'8rnda daha ziyade ba- müŞabihi olan ot. saz. hububat sa. :ede ;aıza. edilmemiştir. Bu~wı licf' aJın;:ıbilir. 
Q~~il' Yilk olacni;ıru tahmin ma.nlan, pirinç !!apları, ınısır yap. sebebi, Almanlar tarafında_ı:._~ ~ııt - Ne gibi tetbirlerle? 

· .,.~ · raklan, mey:ınkökü artıkları ile lan yeni istekler olm~ ges""""tı;· - Meseıa, yiyecek maddelf'ri 
:..,, ~ihtiyatı Yftpmakta çok keten. kene,·ir ve pamuk artıkla- .tJmanlar 30 bi.l1, Dan~alı ~- normo.I bir fıat seviyesine indirl· 
-...~ ~~~. Çi!nldi dahıL Ber- n, çuval ve paçavra, ~onra köknar nüllünün doğu ~phesine gıtm,et;ı - lebilir. Nasıı·ı İşte huna hAllı bir 
~ a..!..:~tnn. birinci günü ilk- .~ibi çırası az olan sanoberl ağa~- ni istiyorlar. Gerçekte, Almaı.ı~a- sistem bulunamadı. Tecrübe yapı. · 
\ 1-""~uıliği ve yağmur havası )ar, yaprak dökiintU1eri, bilhassa ~ K]avııen'in yardın:ıı ıle yuruı, fakat istatistit< yapamıyoruı. 
~ ~~=trk. Sonra ~yahate de. titrek kavak... Biitlin bunlarclan ~imsrkayı Abna.nya.ya ilbak et. Mahsulümüzün mikdarını bilmemız 
itı.:."-'e "'\"e ba bava va.ziyetinı'n ~llülO'L ~ıkanlabiHr. · mek için sebepler a.racbklan anla· lazımdır. Memlekette ne ka<1ar b1.1it 
ıa~ .4;-rtıanya.nın bil' c;ok yer- (Devamı Sa. 4 Sü. 2 de) ~tadır. day, ne kadar Tasulye, patates. nc-
1.... lıa. ••. J'YIU o)Wiunu anladlk. but. piTinç yetişiyor, bunu gram 

;"- ;;:1- büttin gün dva din- u 1 t 1 b • k gramına bilmemiz Jbım. BuTJu d :.ı. ~ 111' yağdı. hankfurta cuz at a 1 an ır aza bilmeden vereceğimi% kararların ıl · 
\ ~-::vanın aç:;k \'e g'iaeşh rol kh'Illeti olamaz. Karanlı~t kur· 

.. ~ lesadif etmişti. Ora. şun s;kmanın ne faydası vardır?. 
L. 'Sitg~lerine: Şu halde istlhsalatımızı raksmlan· 
~ ~~güne~ ~eb'rdlniz. On dırmalıyız. Şu k:ı.<lar plrinı;imlr., 
İ\ ~l'lberi bara.da ha\·aJar faı;uyemiz Yardır. şu kader nüfus•ı 

ıttti.., diyenler olmuıt- şu kadar miktar<la tevziat yaparsa c 
........ ~ . 
İti~ ~ h.aa havalar çok yağ. 
'' ~ buğday mahsetü 'ılı '~bailaınaz. Onun ic;in bi-
.ıı..-.~ h~e iyl nıah§ıll İ!:in 
.w..~ .\--gın~ t'htiyaç görüldüğü 
~ ~~n~da bunun tenıine 
't -..... .. ~•a. zıya.de <Lmamh gU. 
~~or. 
ı...~ lle:Yalıa.t mödiietinee geç- I 
~"'1., ~ iki tııarafındaki sa. 
~~ lainaıardan, ~chirler ve l 
'~. ba~ her yerde- yalnız 
~~ ~ Ve ye~illik vardı. Al. 
t,: ''t~Pa.ğan bir kan~ yerin
'-~ ~"?'ak i'çin !;ah.,.ıhyor. 
~ •!en :verJer<le mutla
~~ _.Jetı!Jtiriliyol'. 
lı~ ~""-tt ntanyada toprağın her 
ı-111 "'• ~b f:ıyıtal:uımak ~i~ ı:a
"tı cı_ Yll) 1 oııru&nlarda agaçla. 
---~ nıı <lalbnn<lftn ve giiv. 

delil • ..Yenl'tında kalan 

• ~ . 

.... 'l>J>l:.. • ~ •• , t·-' ' ~ 
.CiJn Cı;.lı;.tada bir kaza olmuş, insanca zayiatsız &tıatılmı§tır. Şotör 

('.smanrn idnl'tslndeki kamyon Bankalar caddesinin llf8'I kuımma muvazi 
olarak ~evıun eden arka yolda ilerlerken !trenleri tutmıyarak Bankalar 
cadd·3Sln.e II:cn merdivenli yoku§& MpIDI§tır. Kamyon bu vazlyetu Ban· 
kala.2 cadd'!sine doğru gidecek ve muhakkak 'bllyük bir kazaya aebep ola... 
.:akken çarpa.tek durmtıf, ön kımu tamam.işle parçaJanmlJtlr1 

Esirlere pranga 
vurmak yarışı 1 
lngilüler tle dün Alman 
uirlerini zincirleJiler 

Londra1 10 (A.A.) - Röyterin 
diplaı:n&tiık muhabiri yazıyor: 
, İngiliz harp ('Sirleriınin pran -
ga ve zincirler.inin kaldmldığı 
ha.klonda .Almanya tamfından l}im 
diye kadar hiç bir bil<lirik neşre
dilme.~otSi hasebiyJ.e, İngiltere hıi
kiımetinin misıillemeye ait tedbir
leri bu.gün öğle vaılctinden itiba • 
ren tatbik tne'Ç'kiine geçirilmiştir. 
Eu kararın tatbtmt safhıısı!'la gir
nıe!rine ait blıtlin tedbirlerin alın. 
dığı samlıvor. 

f Deoamı Sa. ot Sil. 4 de) . 

Tecrübe yapıyoruz, iıta· 
tiıtik yapamıyo~JZ ! Mah· 
aulümüzün mikdu~nı gramı 
gramına bilmemız lazım· 
dır. Bu mikdarı bilmeden, 
nüfus ba~ına dü§en nisbet 
hakkında malUınat sah~bi 
olmadan müessir tedbir a
lınamaz. - Hiiku:-ı:etin de 
ittira.k ederek nazım rolünü 
oynıyacağı ticari feşekkül· 
lere ihtiyaı; vardır. - lh· 
tikirla mücadele için mıuh· 
tekirin malını müsadere ve 
'.:.e!h\r cezalan la~ı mdır. 

iyi gelir. Diyemedikten sonra, seli· 
şi güzel yıışaırnaktaıı daha ta'O ıl ne 
olabılir'! Böyle olunca da; bir m •· 
lın piyıısn rlan çekilancsini en gf' 

niş h üsnüniyetle mııh5ul son u olu~u 
na h:ı nılediyorıı z ve yeni nı:ıhsul ;. 
ki mahsul, yenı ;n:ıh sul gelince n 
ııtla r d üşecek) diyoruz. Il:ıkalını 

I! ··nlerin 
\lU PE$İNDEN 

Abdullah Yasl"ı 

pi)·nsadan çekil-en m.ıl, hakikatea 
her m:ıhsul sonunun tabii llılıt!ıa
dan dolayı mı cekiliyor, yoksa vur 
gunculuk, istifcilık eserimidir ? m 
mizd~ r1:1kam yok ki, bilelim. Geçee 
ene huğdoy mec;clesinde bir rakaıa 

Y~nlı~lılhııdnn çok hahsetlileı;di. 
Şımdı de gene knt'i rakomlar ıize. 
r inde konuşulmuyor Ye • marlemki, 

(fJcımmr Ser. 4 Su. 5 de) 

Çifte kavrulmuş ihtikar 
Büyttk ~itik fabrikatörlerinden Ahmed Ça.nıı.kçılı'nnı İstanbul memıa. 

rtn koo~rahfıno ytn. on kuru3 fl;r at ile yeni ı>ene mahsulUat.ea oa INıt 
ton pfrinç '"°r~ğinl, sonra. \ilAyetln t.ayin edeceğ\ yerlerde ayal 11 1 liz<,rlııdcn m:ıl ı.atacağınr gaze!eler yazdı. ya 

>!Uı:. on ı.uruş en yUksek manaflar Ue i stihsal edlldıı.· lddla ......... 
b k1 . . 1 fil .,..._11 

u aen1: .pmnç mahsu ıı irin Ui bir fiyat l.se ve bundan yUkıııek dyat ile 
)&inlan sa.tıı:lar ihtlkAr Eayılacakaa ılmdl piyasada yüz aek14"1l. J'A!lat 
!ki ytn; kunışr. IAUlmakla l'lan ve bu ıoene mahı;uliıne nlabetle -- Cok 
ucuza. mol edilen pirtnç sa.tılilan için Jhtlklnn çlfte ka.vrulm)fll demek 
olmaz mı• Ye 0u c;lfte kavrulmuı; lbtikClrın önün41 gegm~k tç.aıı ...... r 
bir çare bulunamaz mı-: 

KUMÇAYI 



-11 
\'edi<le itiraz elli: 
- 'lo\ ·ı •. <hıe uefıil! •.. lMkı el· 

hısenJn bir rolü \'ardır, hıkın ehem 
miycl!lzdlr. Ben öylı ası.erler bili· 
rfmki. onlarda hnlrnmın ku' vetle· 
rinden, mczlyct'erlndcn hiç birinı 

bulnınnzsın 1 
Münakıışe utıırrıayo çok ~l\"eri~lı 

görünüyordu. Ounun lı;ın b:ışkıı 

bir .,ey sordum ı 
- Qer ben o ker olsnydım d ı· 

be mı iyi olurdu' , 
Vedide dal§ın ve hül)alı glizler 

le bakıyordu. 
Naciye hanım her zamanki si 

bf)di; elindeki denleJAyı işliyordu: 
kızın:ı sordu: 

- Bu seze ne dersin VedideT 
Genç kız ce\·ap vermedi: Gör.· 

teri d:ıhn çok dnldı; daha ço}c lıQJ• 
ya ile doldu; n"den onra nnsmn 
ycrln'.len sıçradı: )Üıünde geni' 
bir penpellkle: 

- Babanım elbiseleri sann pek 
yakı.,ncnkl Onları geymeı misin~ 

Dedi. 
- Çocukluk time, Yedide .. Hu 

na ne Jilzum varT Kemal beyi bo~ 
yere yoracaksın 1 

.... Bu bir yorAunhık olm zıtı ! .... 
Diyecektim: Yedlrlıınln nrztm\: 

na ~rlne getirmek hoşuma side 
cektl: IAkln hem annesine sanımı
hk olurdu; hem de Pil$& elhl~e~i 
içinde kendimi bir pnlvaçodnn fark 
sız hular.ak sihiydlm. 

Güzel stinriınin lrnşları çatıldı: 
hırçin bir çocuk yürO~·üsllc kame-
7'iyeılen çıktı; kii~ke girrli. 

.Annesi, kalbimdeki tellşi yll• 
nıOOe okumıı'i olm;ılı ki. hlh bir 
sesle t1vuttu: 

- Siz ona bakmayınız kemal 
bey. çok zaman tıpkı babası gibi 
ciddi, sert ve akıllıdır. Fakat ba· 
z2n da böyl e('ocukhıtlu tutar. 

- Kemal, gel bugün hayvanla• 
rımu:a L5Urahtıt Tere1fm de kırları 
yaya dola,alım? 

- Nasıl istenen 1 
Dağlara doğru döne döne uza.k· 

Ja.,:ın inci' heyaı yoJlıırda yan:rann 
yfirüdük, Hnm ve serin bir rilıılllr 
saçlorıım:r:ı dal~al:ındırı)'or; yap· 
raklar ara~ınd:ı rmıtıdan bir me· 
lodi s1Sy1iiyordu. · 

l>ağlardıı. birbirini kovalayan, 
karşılıklı cıvıldaşan kuşlar. uyan 11 

çiçekler, arılar ve çeşit ç~it kell• 
beklerle böcekler •.. Her tarafta ha. 
reket, neşe, ve hayat.. D:ı§lordan 
selen temiz ve dine hnaya ci~er -
!erimin en derin köşelerini açıyor, 
dol!lurn :vordum. 

O sabah, Ve<lldenin yanında, 
adeliı onunla omuz omuza, o uısız 
yollarrla dururken günlerdenberi 
kafamila yuvarlanarak hQyOyen n 
l>ir tfirUl ~6yJenıediRm bir kararı 
ar•ııak ıııtıyordum. 

Yedide birdenbire sordu: 
- S:ıl:Jh mı da.ha güzeldir. :ık 

.,om mı? 
- İnsanlara ,.e ruhlaraımııa gC·· 

re deill~l r ! · 
- ;\c ıılbU 
- 1ns:ınlar ~i, sa.hııhı, ken 

dilerlne e., lıulurJar. Ve onu sever
ler. ! Ş<ınr:ı, •3'"111 insanlar bıııan sa
brıhı bnzun da ak.,amı ~evebllirler, 

• Sen ıha""islni seversin? 
- Ru sabah çok ırftzel !., 
- Niçin lf{iıel? 
- Ç(tnkü ılrnldler -.eriyor; yeni 

te~ ler vaad ediyor. 
- fnsana yenf şeyJer vadl'deıt 

ftşemlar yok mudur' 
- Ş&phesiz va«1ır, fakat :.ıen 

l:endimıJen bııh~edi>·onım. 
- Bugünkü r.abahın :ıenı neler, 

Yl!ldetti~ni anlalııhilir misin'.' 
Artık onunla her zama-n ~en'i 

be"lli konu~:ıcak kadar bl rh!rimııe 
yakındık, fakat bu yakrnlı~ın ya
nsı oocu'kluktan kalma bir :ıaldi ''<'.ı 
barıa kaJhimf korku.,uıo; açmak ce
saretini bilsbiililn Vl'rtmezdi. Bu .. 
nanla beraher Yedid~nin :ı;on ~ti
zıine cevap vermek llinmdı: 

- Ben,· tnllı üm'dler, h:ıyatler 

manı.aralar meşhuda! 

olur; bunun sebebi rü · 
yiidııJd huzur ve :ı;ükiindur; o hnl· 
de az çok g{lrüJlfi; tihni}e çalışım· 
Jarın tn.m diıkkaline mani olur; hay· 
lb talebe ('.alışkan arkadaşlarına 
t'-01· zarar verir. 
* Hayat .bir ihtira~ eihamtır; ı"' 

~er bu el.hının tAmfrleri mnıcma· 
diyen io~ suretile temin edilml~ 
.Pnym, ln:ı;anlar Ve8lka ile nrile · 
eel etrMUt Jqanmadardı: be
,.rtı: h~fn• llf&re elan btı münn· 
llp tevaırlhtdllf'Di bt.Jatia J1tülA· 
MZllSI ...... dllR1 

bP. Jiyorum; bunların boşa çıkma• 

m:ısını istiyorum. F"kat bılmcm ki,· 
yıınılı~ ormıyıın .. 

- O ümJd ,.c h;ıyo!lerl ~öyliyc 

mc1 nıısin 7 
Söylemek •.. İçimden tRşmak is

tc,>·en arıul:ırı on·ı dökmek .. Bu be 
nim şimdilik en lıOvfik eınelimılı 

,.e o dakil<alardu dejlıl, oııdnn C\ • 

ve! geçen btHüıı punlerde de yolnıl 
hunu dilşünmüşf.ım. Yedide benim 
duydu~um heyecanı sezınlş, belki 
de biraz yatıştı,.mok icln sözü bo~· 
ka tarafu çekmişti: 

- Halırlıvor musun; bir g[ın 
şurada düşmliş. aya~ımı lııcilmlş 

tını: sen de beni e\·e koda r kuca
l!ında 11ötiirmUştiln 1 

- Ifalırlıyorum. 

- Bnrııda biraz dinlenmek fe•1 
na mı olur? 

- Herhıılde iyi olur!. 
Yeşil çimenlere uzandık. On ıld 

sene evvelki püriizsüz, başıboş gUıı 
Jer önflmden birer birer geçti, On 
Jarın arasında heplslnden glizel 
bır sün, burada, Vedi deyi kucngı · 
ma almıştım. Acıyan uyoiJını nefe
aimle ı~ıtıyor; onun gö;ı; yaşlnrıııı 

dındirmeğe çalıŞl)'Ordum . 
O ı.amankl afacan kız bono kor' 

1 
nıadıın, çekinmeden, hatta beni be· 
Renerek sokulurd11. Ben de onu bir 
ıdıçük karde., gibi kollarıma nlıı 
dıın. Elinden tulorak koştururdum. 
_}ğaçl:ıfdan yemişler toplayarak n 
rirdim. nu!{Ün kalbimde gerilen 
bir leli titretmek, aşkımın sesini J 

dinletmekten çekiniyordum; ha!'ü 
korkuyordum • 

Hıılbukı, korku insana hiç bir 
.,ey kazandırmaz. 

Bütün kuvvetimi loplııy.ırnl!: 
- Vedide!,. 
Dedim, 
- Ne vır? 
_ Sana ıblrşey sOyllyeeel!lm. 
- Söyle, dinliyorum ... 
- Demin, o ümid ve hülyaları 

bana söylem~ misin, diye o;ordun, 
- Eni .. Fakat sen sustun. 
- Onlan sôyleyeoeAim.,, lAkfn 

aenl gücendlrnıOkten korkuyorum,. 
- .Henfm bkkımda o lı:adar fe

na .,eyler mi düşünüyorsun? 

- İyi şeyler düşündüAüme .,Op 
be etmiyorum. 

- O holde? .• 
- Eğer hoşuna gitmezse, gü• 

eenmiyece~lne söt verir misin 1 
- Elbet ... 
Göğsümün llstündeki kocaman 

taşı bun:ı rağmen büsbütün kaldır. 
mış lieğildirıı; maksada dolamb~lı 
yoldan gitmek istedim: 

- Seninle her zaman ber:ıbE'r 
olmnk i~liyorum 1 

Mıtksııdı.mı anlamadı, yahut ör
Je göründfi: 

- Zaten sen çiftli~e gitmedik· 
ten sonra her gün beraberiz! 

- Fakat ben bir emekli memur 
1ribi. bir mirasyedi ı::lhi hep bura. 
r:wh kalsaydım hile sen beni bıra
kıp da gidifullirsin! • 

- Nereye? 
- Başka biryere,. 

- Annem de bende ölünc~ye ka 
dar buradan ayrılrnayacaAız l 

- İyi emma ıhep yalnız annen. 
le yaş:ıyacak de~itsin ya, .• Bir gün 
bir yoıbancı erkek .. 

- Yani evlenoece~inıi sanıyor
sun, deAll mi? 

Beni bir anda ba.,ı11n aya~a ka• 
dar ~üzdO: ınnklan baktı ve içini 
çekti: 

- Tablt.,. 
(Devamı l'tlr) 

V A K. I T' A 

ABONE 
OLUNUZ 

1 Her gün bir kaıikatür 
FRANSIZ 

KAnlKAT'OR 

rıma, gene imdat çağtrıı.c·ığım. 

11 Blrtncılte2rfıt 

Mistik nıh ve Mad 

azifiıı neşr_edilmemiş bir şiiri 
Bir Mm:r grulettrande 9~• 

haıi>in A.labctini tayfn ede11 

y. Vaklt .sütunla.nnda ok . 
laca.kaıırz. Mısırlı kıllıin 
kada.r oln.n mtenı daha h8ı1' 
lamadan önc.e bilmiş ... BUl'I; 
rUnce, eh, diyeceksiniz:, ti. 
bundan ~1'9.SI da. a.yneD 

lki gö:?Um kardeşim, 
Resmi mektubunun cevn.'Jm: di

ğer sahife arıcdeccı~!ir. Karar bir 
haftn ı.nrfında te1:ıliğ olunur. Te
dı.bir ve tedarikfıtmı ş.mdiden 
ifa ve ikmal e<lel>ilirsin. İmar-i 
mem C"kete rrıasnıf olıın mesaii rn
zıianın muvn.fhkiyyeti seria ile 
rıeticeyap olmaY.ta bııJıınduğunıı 
iı,.ittik~c hem nıilfteh ır. hem mu. 
tesel!i oluyornm. 1ftihamn senı, 
tesliyetyap oluşum da memlekctı 
sevdiğim<lC"ndir. Mu va.ff:ı.kıyyeti ıı 
temadi etsin. 

Bu bd.".ll" yakınken bu kıı.dnr 
mehı:ur ve müt:hassir mi kalaca. 
ğız? •. Sen'n Balrkesrlde bulunman
;u Ta.azda, Amarode dolaşman a
rasm do hiç Oir fa.n.1< yoktur. Liva
mn her ta.rn.fmı kt-rrat ne <101aıı· 
tın, durdun. Biraz d2 Eııroayn, bu . 
ınak.berei a.hyaya gel. 

Sana mektup yazmakta bililti
zam kusur ediyoıınm. ÇUnkU bir 
söze bin kitapla ceva.p veriyor.sun. 
GUsttı.v Lö Bon, Kamil FHlma.riyon 
ve daha bllmcm ne kadar hüke:na
yı lfi.yUfliıhun (ZADl!Il..alar bir cins
ten ol:mamP..kla beraber yine kafi
ye hoşa gitmelidir) boynuma sn· 
nlmak için sanki bir işaretine 
muntazır. 

Ha, gerçek, lıC"n &enin Eon mek. 
tubuna bir cevap k ra1amağ::\ baş
lednnsa da ltmam etmedim. Et
ı:eydim de gönden!iıyecelktim. Meç
h-.ıl 4le nfuna.nıf hakkındaki fik'ri 
eabrknnda :inat ve bu baptaki mtl
talen.tı lrn..c:ıroncm.i birer birer teş. 
rfh ve tndet ertımlştim. De..'lliştlm 
ki: 

''M<'Çhul i&nore roırk:ıbitidiT. (Eriı 
ri bı'°bnanı:f ve nehyi P.nf!mtln• 
ker) t'1nri celHi m~rufun mane
Tiyyntda da istimal olnnduğunu 
göstemı-ekte ve (&rf ü Met) gibi 
L>trlahat da. bunu teyit etmekte 

lngıliz büküroetl ta.rafı.ndan sık 
sık takip edilen bir siyaset vardır: 
Harp h:ılinde bulunduğu memleket 
ierı iklisaden ablukaya alıp zaru• 
rete düşürerek teslim o1mağa lchnr 
elınek .• İngiltere bu siyaseti Napol· 
fona, Boerlere. Hl ncu asırda İrlau 
dolıhra, umumt harpte Almanlara 
irnrşt kullannu,tır. Bu harpte 1nsll 
tere ayni gaye nğnında bütün Av • 
nıpayı ve mlhvoer devletlerinin e
linde! bulunan yerleri ablukaya ta• 
bi tutmuştur. Avrupa rlevletleriııln 
bu a.bhıka yüzünden sıkıntı çektik 
lcri aşikardır. Fakat Alm:ınyanın 

Uzakşarktal:i müttefiki Japonya ne 
haldedir; 

Japonyanın cna vatanı otan n· 
dır. Bu arazide 75.000.000 insan ya 
dıılar, 382.500 kilometre murU>baı· 
şar. ~üfus kcsafeli 200 ze yaklaşır. 
Bu kesaretin çokluğudurki, bugün 
kü Japon istıln siyasetini cl<>ilunnuş 
tur • .Arazi azlığından dolayı bugün 
JaP<>nlar dliny:.ının en fena besle· 
manyada 100 insana 41 hektar ara · 

, nen milleti<lirler. Mtı5ela eski Al ·~ 
zi ılüşerıken, Jıı:ponyada ancak 14 
beklar dfişmcktedlr 

Japanyada ekilen arazinin dört· 
le ücU fakir köylülere aittir. Bu 

köylülerin arazisinin nadiren ya • 
rım hektıın geçtiğini söyliyecek o · 
lursak, bir Japan çlf4çi ailesinin ne 
nl temin etmek meçburiyetlnde ol• 
~ıarm:w uapızçJtı .ı 1 •ı >rn~'I JCPZ\ 
dtı~ anfaşılır. Bir Japan köylüsü -
nün zaruret çekmeden yaşayabilme 
si için. ektilji aratinin bü~ üklüğO 

asgari 2 heklnr olmalıdır: yani lııı 

gün elinde bulıınnn arazinin la!l: 
dört misli •• 

Bütfin hunlara rııAmen, bu ~ıkın· 
tı, Jıtpon harp ı;iyasetinin zayıf 

n<ıktnsını teşkil elmeklcn uıaklır. 
Bıı garıpliği ~öyle izah :?debili · 

riz: 
l - Japon arazlsinln mümhillı 

Ai ve bu ıırazide çalışan küyliiniin 
uslnlı~ı, az bir arniden çok malı· 
!!ıtıl nlmak imkAnını vermektedir. • 

2 - Joponyada iklimin çok mii 
sait olınası, hirçcık yerlerde sene
de iki. hatta bazı cenup \•iliıyetle

rinrle senede Ü'.: hııhuh:ıl mahsulii 
alınmasını mümkün kıbn!lktadır. 

3 - Jnponyenın aratl!!lnln ekt· 
len kı~İnı anormal dr.rececle çok• 
Itır. 

4 _ Japonyr.ri:ı çok az et ye 
nfr. Bııncl:m 1 l:wı l•n•·"nıı nn.,ı.-ı · 
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ise de bizde m.aruf yahıtt eşhasa 
ı.ıfat obraık kulla.nıltr: Hlikeruayi 
marufe, hikemiyyatı ma1fıme de
dir. Mıuı.mafih Diyarıhekirde mUte. 
vellit ve meJttebi Mülkiyyei şaha
ned('n mezun olup elyevm HUda
\'endigfir viUiyeti mniyyetine me. 
mur bulunan (maruf) namında 
lıir mahlfıkun insanlıkla hi~ bir 
milnıı.sebcti ve zaten atlnynda mü
nasebetcıizlikten başka bir hal ve 
sıfatı bulumadığı halde bu sıfa

t: , fakat isim olarak merkuma ver
ı.-ı~l~rse de csnm.ii jlassada mana 
ve mUn3.S'!'bet aranmamak her za. 
mnn \'c mcl:anda mcr't ve cari bir 
lıdet oldnğundan bu istisna o ka
idd küJ1iyyeyi ihlal etmek şoyle 
dumun oo·ki teyit ve ıevsik eder.,. 

"' .. 
Bürhaniyye kaymakamını ev

lcn diıiyoruz, Burada bulduğum\12 
ııişanhısı Iru!lüm ve mlicerreb bir 
haımndrr. A.l1ah htlsnll maişet ver
Eıin. 

Bana. mektup YC!Jt. Hele bu va
mkpa.rei perşınm haberi vUeulü 
ı;e~sin. 
Şür yazıyor m11-,un? Ben bir kaç 

6cnedıcnberi hı:men hiç bir oey 
yamıaınışken bir kaç ay e-vvel şöy. 
le bir şa't'la a.btrdım Beğenmez
sen de mütalee.nr yaz. 

Haclci biyarıe benzer sahnt 
glilzan behar 

Sanki cu.la.r yadeder muiyi 
gfryuı, bfkıırar 

İıtC!'Rlem beon tıa sun artık 
andelibi dilfi~ 

Bir pen,an nevhadır gft,ümıJe 
elha.nı hezar. 

Mutm halltr vusla.ttu tnenazır 
serteser 

Muhtır amma h!tm mebhutumu 

a ve 

ibkn. eder 
Etm~n tehyici sevda aııdıelibi 

biha.ber 
Bir peri:'3:ı.n nevhndrr gi'tsUmde 

ellıanı he.zar. 
Bani soni ve çocuklarını çocu

ğumla bir.ikte bir çok öperek sus
mak isterim. . , 

J{a.rdeşin 

SUleymıın NAZt1.t• 

Bu mektubun ilk s:ıtrrında bah
acdi~n rc.'Wf mekubım eeıvabı (ki 
lir lAtifedir) şudur: 

Meruzu ça.keri keıninelerit'lir ki 
BaJıkıesri dail"P.i behdiyycsi mc. 

earifi inıaiyycsinin itmamı mn. 
nında elli bin kuruşun mUlhnkntı 
liva deva.iri be!l.'<iiyycsindcn celbi 
Hlzumunu muta.zammın ma?Jbata
mn ta.kıh vetesriini Amir - kA.nunu 
~vvcl 323 tarihli emirnn.mei sa.mü 
tahimaneleri zineıtıbahşi fırekı me
fahir olur oimaz henllz zarfı açıl
mamış olan posta evnıkı meya. 
nmdan mezkiır maz.bata bll'ifraz 
nıecisi idarei vJlfıyctin pişi nazarı 
taevı"bine vazettirilmiş ve sarsan 
tenltıit ve itiııaz i'e temevvilçnllma. 
yı te:red<:füt eılabilınesine meydan 
bırakılmadan sahili maksude isal 
ve binaenaleyh defte!li ierao.tı mll
tesa.nı:fı ekremileri sahaif!ne şe. 

refyıabı kaydolacak dairei maruza
n.tn ~I i.nşRatı isti:kma] ettiri
lerek önUmtizdeki perşembe gtinU 
ımzalanac3k karar mllsv-eddesi. 

Kcyfiyyetin bilô. tee.lılıUr inba. 
sma çaltşrlmo.k tabii bulunmuş 
idUğl\nU a..~cderim. Olbabta ve her 
lıalde 6nril ferman hatr~ti veliy
yülemrindir. 18 zilkıı.de 1325 ve 
10 ltd. E. 923. 

llüd&vendi~r \iliiyetl 
mektupçnsu 
~de 

Süleyman ?lı"a'tif 

ahin a 

Müneccimi nsmağa. g&t 
lanmş. Biri ya.runa yellJal 

- Ya.hu demiş, aen ki 
l:itcceğin hepsin} evveldell 
sin .. B:ışına geleceği na.911 
bilemedin.. 

MUneccim: 
- Nasıl bilemedim~ 

dim ama yanıldmı. Ben ııer 
hime b:ıktlkç:ı. kendimi 
g6ri.lroilm. Bu yrnteeld§iD 
cma kadar varacağını ner'lld 
lirdbı. 

••• 
Nnpoiyon bir güu: 
- Ba.na. yedi satır ~ 

bu yedi satır yazıyı iste · 
hi tefsir ederek 70 kişinin l 
na hlilmıederim 

Mmrrlı kS.hin; gelecek fçl~ 
ledikl~rini istediği gibi te~ 
b.lir. Gcçmi5 zaten gc~nıi;v-· 

Maddenin, her tarnfı ~ 
trğı bir devirde, mistik ru2ı \1C 1 
ııın dhnağl:ı.rı ne kadar bt9 
bile-ceği sonılablli"r .. Ma.aDl~ 
san, ba.zan ken-;il kendini 
kendi kendini t~selli eder ~ 
rahlar. 

En korkunç rUyalan d~ı:ıtl 
ye yormak iste>i._<Wnlzin bır 
bi de bu değil mi! 

5 - Aman ben dün gece 
tOm? 

Deyenlere glllllıneer: • .., 
- Çok yaşa.yncağına atzııor 

tir! .. deriz. 
Arap kü.hiııinln cesur ol~ Jıtl 

dn görüyoruz, çUnkU çizditı 
da pek yaklaşmış bulunu> 
1943 yılmın eli kulağındfl .. 

Niyazi 1th1" 

Kanadada işçilerin dö 
üçü kadın ~~I 

Ottnm, 10 CA.A.) - ~ııl g 
li kaynaktan bildirildiğıPt ıı• 
tııkril-en bir milyon kartar 
ı<nnad.a endUstri ~lerin<'le .~ 
lırılrcslttadır. Bu miktar ~ t~ 

........................ .., ...... ıııiıııı9 ...... .., ...... .., ...... .., ............. ....li iş~ sayttıınm d3rtte üçUnO d 
Japonların gıdalan hemen hemen münhasıran pirinç etmektedir. Kanada harı> eP ııd 
ve balıktır. Bu huıuıiyet yüzünden Japonya mihver . risi tars.fından ~lrştı1>1tan •il, 

devletleri arasında icqe vaziyeti en iyi olanıdır Iann ımyısı 1940 eylDJ aYl~1oıı 
•-----------------------·------• bın ;ken bu senenin eY

1 
i bu :n:.iktnr 165 bine yllk!elıJI rı yok gılıidir. Bunlars ayrılması i

cap eden yerlerde de hububat zira· 
ati vaptlır. 

5 - Japonlar balık çok yerler. 
llalık- onların en mühim bir gıdası· 
dır. 

Japonlann eıı mühim yiyeceği 
pirinçtir. Ayni zamanda milli içki 
leri olan (Snke) '.)i hatırlamaya y:ı 
rar. 7.engin olsun, fakir ol'°n pi· 
~nç her Japonun 5ofrasında IDL"' 

hakko.k bulunur. Japonyada ekilen 
arazinin yüzde 60 ı pirinç ziraali· 
ne ayrılmıştır. Japon köylüleri ek 
sc.rlya pirinçle, arpanın karı ma -
sından 'ri.icude geliın bir yemek yer 
Jtt. Biıim buJ:ıd:ıy ekme~imlt V'! 

Almanların pat.ıle.sile Japonların 

aradaki müthiş fıırkı görilrU%. Biz 
plrJnclnl karşılaştıracak olursak 
demek, Almanlarda palıttes an· 
cak yemc.kle beraber yenlloıı bir 
nevi garnitür '8yılabf1ir. Halbuki. 
Japonlarda pirinç ve onun y:ınında 
nadiren bulunan balık yegAne yiy~ 
~ekleri şcydir.Ahnanyadıı eskiden 
adanı başına senede 178 kilo pata . 
teı; rliişerdi. Halbuki, J:ı.J)1'Jnyoon 

patates xlrcıati ;·ııpılmasına ,.e hal 
kın yemesine nı~en bu miktar 
encde n<farn başına anı~ak batan 

20 kiloyu bulur. Fırkat :ı;on 7:ı.mnn· 
larda şimalrleki soljuk iklimli Hal,• 
kafdo adasında patates ziraatı çok 
ilerlemiştir. 

Jnı>0nyada, ekilen bnAday, arpo, 
yulaf, miklan pirinçle kablli kiyo~ 
değildir. Senede ikl mahsul alına 
hilen yerlerde evvela buMay ektlir. 
Ve mahsul alındıktan sonra açılan 
yerlere pirinç ziraafl yapıl~r. Son 
on se•c tnrlında hu#day zlraallndc 
hiiyiik deği~fklikler olmuşlur.1!J32ve 
kndar Japonya ihtiyacı olnn buğd1 
yın yüzde 85 ini dlşardan seılrll .. 
di. IInlhuki, bugıin dahilde lıernl!u 
heme:n ihtiyacına yetişecek kadar 
bu{tdrıyistihc:lll edebilmektedir 

Arpa ziroall Japonyaya dn.ha u 
euza malolmuşlur. Korede son se· 
nelerde arpa i~tihsall\lı çolc arlnw; 
lır. Arpa zir:ıtına avrJ!an 1.G00.000 
lıe!chır araıicle 9.400.000 ton arpa 
i<ılihslil etmt'!!'" mıı,.,, rrnk nı-ro ..... 
dır 

r .. nnrl•anın s.•ltt!I' h;tilt~al41; 

~--"---·-

ıengın değildir. 1936 da Japon sell 
ıe istihsalatı wnum ılral istlhsa · 
tlt yek~nunun onca.k yüzde 7 sini 
doldurabiliyordu. Son on sene zar
fında billıasso domates ekimine çok 
ehemmiyet \·erilıniştir.Jııpon yanın 

fasulye istihsalalı ehemmiyetlidir 
Bilhassa Soya fasulyesi lstlhsaını;· 
seneden seneye nrtmaktadır. Soya 
fasulyesinden yağ çıkarılır •• Posası 
da giibre yerine kullanılır. Japon• 
ya 2.500.000 ton rasulye istihsal et 
mektedlr. Mançuryn ise 5.000,000 
tonluk hasılAti)·le dünya soya istlh 
:eıaJAtının fiçte ikisini elinde tutmak 
tadır. 

Japonyanın meyva ağnchrı çok 
olmakla beraber , tamamiyle ihtiya 
cı karşılamn:ı:, Japoı:ya dişardan 

dn az miktarda meyva almaktadır. 
Japonyııaın 27 mılyon mandalina 
aAacı Yardır. Bunlardan senede 
830,000.000 kilo mantlalJna alına • 
blJmektedir. 1 

Jr.ponynnın şeker istih.salAtı 1938 
de l.4'50.000 tondur. Bu miktar Jn. 
ponyaya bol bol yetmekte, tıntt,i. 
artmaktadır. Joı}()nyonın şeker sar 
riyalı, 1.2~8.000 tonrlıır. J:ıpony:ı 
artan 197 bin ton şekeri J<ore ve 
Maııçuryaya satmaktadır. Japon şe
keri: şeker kam işinden elde edil • 
mektedlr. Bu btlhsalütta, Japon 
milstemlekesl olan Formot adasının 
cok büyük hissesi vardır. 

!hızı sene1er şeker kornişi gayet 
az yetişir, Jyi gelişmez. Böyle bir 
hal vukutındn Japanya kendisine 
lbım olan kornişi Felemenk ilin -
dl tnnındnn temin edebilir. 

1929 - 80 ııene\erinde Japonyadıı 
H,000 hektar araztye oeı;er kamı,ı 
ekilirdi. 1938 de bu mlkdar 19,000 
hektara dll§mU§tUr. Fakat buna rağ. 
men Japon ııeker tatihss.!tı yU:r:1c 
yetmiş art.mışt.ır. Bunun sebebini ye. 
ni kurulan fabrikaltırın ly! l§lemesln. 
de ve şeker kaml§mm gttUkçe ıslah 
edll~n kalitesinde arama:ıyu:. 
Japonyaııın il!tlsadlyatuıda çok mti 

htm rol oynayan şeylerden biri de hlç 
§Üpheslz çaydır. Japonya dUnyanuı 

en bUyUk ÇAy lsUhsalclle-jnden blrl 
dılr., J.apooyada çay ananlaıı adala • 
-....., - 'll'eılllR:t. adalaru:ı:a ekUlyor 

---
" 11-n~ acı11/aau. 

----~ 

Erene: 
ı - Belediye kanunu t>eledl1' 

lfslennde aza olarak blrle§'ıııl 
akraba derecelerini açıkça gö! 
Ur Bu dereceler vuifeU 111 

k~ isbat olunmak kAtidit· 
bitse de ııcçilenler çekiluıtı>'9 
olurlar. t.l'zuımenkl yersiS 

2 - Partinin bir derece 
idare heyetlerinde vaz!fe•I 
yeni seçimlerde daha aşağı 
dckl vo.zifelere ııeçilmcıerl _.. 
ğu gibi bunlann belediye~ 
menlerinde bulunmalarını- ~ 
ml\ni yokt.ur. Ho.ngf. vazıtelıırill 
olarak bir uhdcde topl~..ti 
mıyaca.ğını kanunlar!& r- -
g6ster1r. 

a - JdahkOm oımayan .,.,-el' 
kumlyeUeri kanununda yaz'11,_1 fil 
!erde nğır bulunmayanla~ 
mekt.e vo.t.anda.§lar ııerbesttırl"· 

Ne 
11....,..,.,... .. _. ... .-.... ---::uO~ 

Samsunda Ba.k.i Kotaııol1 

klntj bir sorusu: 
Rica mı? RecA mı T '
OkuY1.Jeumuz bazı yerle;;- / 

bazı yerlerde böyle kullanıl 
rerok tereddüde dll§mU,. ,;ı~ 

Kcllmcnln ara.bca şekli ( ,. ~ 
Arabca Teya taraca kalde~411 ... 

bir terldb yapmak ıcab edfıı"' 
o aısıldan bir kıli§e içlndo tiJI ;~ 
veya eııkl ve tarihl bjr aı~.. r~ 
edllince (recAl okuyup YP-- ~ 
rudur. Bundan ba§ka yerıerd9 ,et' 
•oıım .. ı .,.,... """ •: A 
memeli. ~ 

Vasıl' dan: 

tbka-)1 11 ma b~ls oıar ~.:; 
Elbet cihanda mıırUeı ~-

YArAn nola bilmez ıse il::-.~ 

Bir \"akt olur ki VAaıfı ~ 



VARiT -·-

Yenı manzara . tayyarelerle D tlNl~O :·~'''. ıtehrimiz- mıııl~r. kim.k.l'()i~ Fİ)ı?.tı düı:-ücmc. 
1 

t~ı' Ptl'IDC tüocn.rlannııı, ı~ıek ıçuı, pu·ınr, nuntakalınnı:ı ;vı!. 
f:)pcluu fld · k · l"kl · k ld l • ,ni llc konuıituklannı 'e piri~cin " 1rım telgırafı ~Aerek maı k&PR· 

ll Q sıyasi omıser l erın a ırı maıı ıiyaai 8 r • •• •• •• •• •• talebelerın ı.H:ı.sunu yüz yirmi lıf\5 kuru ... & dıi- laıı SOl uz vurgnnculnr da bunlar 
De sosyal bir hayli tahavvüllere yol a~abilir ayrah.ın uçuncu gunu tt;inneğe ı;öz verdiklerini yazd1. 8l"lt5li'.Hla n_r ~dı? İatanbnl pi-- • • h 1 k Hen Uz pirint hasadı vapıhnadıiına ~ a~:ı· ında hikim rol oynadıklan:.a 

Q Yazan SADRI IRTDI UÇUŞ IIDİI anı yapı aca 1;öre, bu ··125·· a.-u~. eaki J>ir&'n- ~0re, ıti.,.inc me!l~ıesı etrafında 1!"· 
bt Jıl ~ ein fiyatı olacak. En eli, valiui'n ııu~ulurkeıı, cıbette onlar dn Ç8«1· 

• Cltlko\>a hnbcri Rııs or- be U'iUllerini kabul etmeğe mee- Yeşiıköyde Nur1 Dentirag tana- , ı3 den 18 e ka::l:ır devam eder huzunuıd:ı. 'erilen 'e daha a.ıdları nlmnılanlır. 
~dakj i s. ı komi"crr l>ur oldu. re alan:ndr. oo.,yramın üçtlııc\i gü- Tilrk elile ya.pılan ve Turk g"n.'" nın Junadaki yanlmn bitmeden Bunların ozlerinc drğ~r ,erılı~ 

..... eUildigini hllC:ireıe.1.. B İLH~SA bir 1nratta Ja- nüne t~.sac!üi et.len 14 10. 942 çar. fen erhnbı tnrafmdan idare cdı- ~iğnenen 1.ıu kaçıncı sözdür!.Sonra, mi\' '!\iadem ki tckmıflar, ele ;:c. 
~ ~ pon)a bir tarafta Alnımı- ~amba. gü:ıU t::ı.yyare uçuculuk ve len bu t:ıy;"3reler!e ziyaretçiler .a- ulı bu atlıımlan hata n.~ıl karşı. çırilmi!'itİr, o hı\lde n«kn bitli t:: 

•ı...--• da !ıi nsi komiser- :,.111111 bü~1u, nıi'aiyasta ııilihlan- yapıcıl..a tal.mleıinde muvaffak o- ıasıpdan kur'a çeıltilmek suretılc Mna nlıp konusnyor?.. i.lbat baflam:ımııı;tır. YTldrnm tel
~lmı"' olma ı lnzıı :>r- nı:ı) u ılc\"am ettikleri bir ıanıan- mn y;~'' millıendi!I unh•eraitc isteyen J CO talihli uçurulacaktır. l~in içinde <laha iğl'ent bi'r hal gnırla.rile io;1rnen suçlarda CHa da 
~ lllde mühim bir me' Ju da milli mfü!afaa dn\ llıtı artık Rus. ve miiheııdis mekteplerile lise ta. Vatanı dUşman tecavüzünden e- 1 ıie \':LI': yıldımn ~bl hrzh ''e ıtman"" nl-

,.._ • .._,_..., ~ar Ru-ı~anın bİ~a:.i )ll irin b~r <le\let •Df'!'!ele i olarak Jcberer:i are,13.nda: --mektcp~nin min Ye m2Stln buhı.n1urmak için lsta.nbuhlaki bir pirine tüccarı, n• .ı,ı id:. 
~e ehe mni' etli b;ı birinci ıılina çrkmı~ bn!nııu,'crdıı. ar;ılımast doJa.yısiylc- devre uçuş ihtiyat cl~muı yetiştirmek gııyc- ııirinc mıntkasına telgnoana ba~- ıtele sur, 1.ıöyle l'>!'SDıi bir ~Ylet 
ilttiJ4 bir lılicJ ı eflir f· a!.ut Rus ordn<>u kendiıs ;ı.i nıo- imtHıanla.."'l yıap!lacal<tır. sine matuf ve Ticrk d::lik.ıı nlr'anna 'tırl\rak "100" lnıruşa mal temin 0 ,~ esinin kayıtlan, telgna.f mak-

linae Çarlık .orılusu dern oı·ılulara b:-ıız.er bir hnte ko- Bu tahebeler 12 tayyare ile fi- yaro.,..~ak yegfi..ne spor bu nevi ha- <.tmlş. Fakat bunu haber alan ı;:- lı tula.rile <'e sabit r..e_ b_,ka pbi-
bir hale konnıtı" yarl•en ı.iyasi komiı.l'r'erl ,·ine nııı. Jo ~..ıf,ilıırı ve sa; .. ekmbıısi'er, kör re-k~:rdir. ) aıı;ıı. ~codamsn)ıı.n hemen yıldrnm •lı• bifmf'iid artık )Uzum kala mrT' 

1ıı..:,.Ya.J.ıuz kttdıosu dc-17iİ Jııı.fttza etti. • uc:rşlıır, pa.."'QŞ\it atma gösterioleri Her Tü."1k davetlidir, Gelir sey telgrrnflarile büttin malı kıtpat-
~QJ1etj bn tan sona i<ıı- Bunun manası lfU~ ıtu: ~ npa~larcbr. redebilir. Kimseye davetname gön 11ııı;br. Vm-ganan kend.ı.i kadl!."", he k-

• eclilnıiııti. 1hti1alln ilk 1 Ordu ~·flıeo parti enıriııitt- çalıı:ı.ı- U{:ıı<:ler saat l O dan 12 Ye ve d"crilmemi~ir. N~n ! t8i elbet de. küstah \"e dc,·let 
~ Ç'i J " • • • 100 im d" haysi..,...bne bir teca\"dzdür. Mıya "il ~ .. q llle\cut modern <-'1lk, onıın organı olll<'aktır. lfllrıı 'ıı cu pınrıcrn nııııa n,_ ,,_ 

~ (j~e~ 'a ıfJan olan 1 ba .. Jallrğı z:ıman \azJy.et bu Şe1-il· Tı·caret müsteşarı-' Metres katı·ı,· RIC5İni istemiyorlar, yüzde iki ~"\i~ ~==~r~k~~ıı:ı:.:n.:ıe~::~~~ ı.,_ haııııı.Plınden. tamamen de :·Ji. Pal.at gl'llerat}t-r 'e mare· u~ ) "Ü:t. kiı.ra kannuyorlu. yii7.c h:n 
"'il' J ..,._, ); -•· h ı '-d rf tenıe" ne ~tir! Böjle bir hal ~ e "'""'nı~,tl. ~llere salılp olan orduda ~iya!ii t tk"kl • 14 yıl hapse mahkum oldu nzıuım.- rrsry a •u uruyo nr. 

Un terneJı J'Ç harple- 1,omiserlı"kler bir .._.ı:nt \ 'U'eude ve. . nın e 1 erı w ~jmc.lj l>f"nfm metl\k ettiğ\'rn bir l.rl'l'ltnndainlaw)a--. tl\katan 
.... ~ ~n se-ne Kalyonc-ukullugun - JrnlırT 

....._. Ve ihtilnlin ruhuna tiriyordu. Nihn~·et bn tt-7at ortn. da dostu Fatmayı baş'ka b r cr~ek- eY \'nr: Halilfr Slilta r--:n 
~ İlltiJi~~ uygun olarak a- ıJan lmtkmr!;i bulunu) ur. Ordu dön Yapılan bir toplant&da gıda le hiralıaredc bjr:a içerlt~ ;ör un- -==D=ii=n='=n=li=n=in==b=uzu==nr=nd=a=t=op=l=a-===========~==== 

Qıu.1ı~ lhern)eke-fte b r iç ~"tının her tarafında ohhığu gilıı maddeleri işi gö:ü§üldü cc kısknn~lrk yilı:tin:lc:ı öldur n -
~ b" \e rnuıo.yycn •· de\ lct:'n silahı halini uhyor. An- Şehrimizde oulun.an 'Iicuet Ve po}1s memuru Mustafamn muh 

1
• 

~ ır hıırııti. H~r~ci cal< ihtilatı yapmı~. ve fhtililin a· l iıl~ti mfü:teşaa1 Cahit Ya.ın11.ngiı, kemesi dün ikinci ağcr Of'?...1. taı . 
İlltiJ&ıd 8UUı lı:ıreketı ılc lıubrnda bü~"Ük muhnrcbclerc gi- dün dıe tctkklerinc devam ctnııg- fmdan biti:ril:miştir. 

e kumanda me\'- ri"'mi~ memleketlerde tarih bir ta- lir. MUs~r, öğleden evvel ihra- Mahkeme Mımtafayı evvclıl 2 
it~rtislniııdi. O z~ . kım h8.di5!fordrn lnh"'eder. Bn hA- cat ıkontrolörlüğüne gıderek bn§ sene hapise mahküm ctmı11. ancak 

t' n kız.ıJ or<ln ıı<trtı- ıli"'elerin içiııde Napnhnn hik?ml. kontrolör ŞR.di Dilekden muhtelif 1 kadrnın ya.bencı erkeklc-!c ~füi.ı ş. S altıntla \t' ımrtinlıı ;1 t-! ı !}ek ~rıizel bir mi sa idil'. FrRn· i~ler etrafında izahat alnını, bun- mes'ni tahfif sebebi sa~·:c~h ( ~zı.ı
t&nzinı eılildi, ısi;la- "O ilıtil~Ji mnharM>e\!; esııa~ındn dan Eonra Ticaret ~d8:sı:ıda yapı . ı smı 14 seneye indimliştir. 
lllilteJıa-;sıs :ıskrrle- nıe:nle'ketin en or'1:anize km"\ eti l&n bir toplantıya nyasct etmı<;· ı ---

~ .;:1'eıin nıtıne\f 'e i- olarak valmz orrln knlmıştı. tir. Bu 0to9le.ntı.ı:ı~ ~ıda.~~ıddclcri 1 ~vukatların toplantısı dün N E yazık ki edebiyntta. "Mt- 1 
ma" ye bir fantezi ola

rak tcli.kki ctmi§iz. B~ llh' vakit
ler, "sıtma,, denen korkanç ka
tiırg&y& ~ne kadar y.bancı 
kaldıiamu gosterir: "Büyük sa. 
nat da' ~mın s.ıtmaamı doymu~ 
insan. ... ,, diyoruz. Edebiyatta İl· 
gili gibi goriıuen bazı yazılarb 
da. 61hammi" kelimesine rastla. 
nlJ' • .-.,...,,...._h bir çalışma. .. ,, ya. 
but, ..,..hunda yaratış hnmmfıı.ı
nrn kızgın a~L.,, b.rzmda !la· • 
tırlar ya.znn adam, kaleminden 
~an da.mbtt1ğtnı sanıyor_ DUn, 
biri ııer~~ten bammilar iaiıııle 
yanan, 3tef,j hAklld sıtma n6ht
leri içinde kıvnanan illi iman 
gördiım. \'e Jim6lye bd&r 7aa. 
Jarımn.da sıtma. adma yapdımf 
her türlü ~·&l.elikten tiksinerü 
utandnn. 

r~ini elleı·inde to. . , • . nıcsel-csının goruşüldugü anl~ıl· 1 I d S ~-~a ihtilil safh~sm- B U ordu ıhblilın sonund~ dl. yapı ama ! 

bq. de, let olarnk nizam- ğer teJekkiil)eri zayıf oldn· mı~. --------
~ıiyetini h"ssettif;I ğo i~in kendi şefini İl ba!fm• ~e- Liselere talebe haydı 
~ ela bir ta.knn yeni- tirdi. Bu earetle Napolyoa imp•· kapandı 

İstanbul Barosu avukatları dün 
E n·nouU Halkevi sa:onunda tep· 
l:ınarok nı.e lek Bigo!'lUJ için go
ri: ece-kk'r<li, 

~I -~ \'e modern orrtu- ratorluğu .lnmJl(ta. 
tıı._........., ~il' disiplin ,.e rUt- ·Bana bmzer daha bir 'tDk mJ. 
~ r,aller de zilueds1ebilir. Bmyada 
~1-l'a. odun tevzii ıla tarild p.İilamı inkipfı gltgi. 

ı:s ağustııeta.n itibaren nrta \'e 
useı~ yaprl&Mkta olan yeni talc 
be kayöl dün sona. ermiştir. Bun
cien sonra müracaatlar kabul cdıl
:rrıiyıeoektir. 

Fakat ekseriyet olmadığından 
toplantı geleoc.k haftaya talik o
lunrnı ... c;tur. ~ d •-~ !A..........._, • ordu kın· Ofbi :memurlara odun e mem- .._nan • 

., ~ Ülttevrin<l:ı başlaya. 'eti etrafm~a ~ etm6'1ne 
~~a, haıırlıkle.ra de- yol içaca.k !>ir mahiyet anetmek-

---o-

ttt ~. Tevziatı İM:anbul ~lr. Harbk • ·~·ışekH bahn~!:~lblUr 
. ~lan ikooperatifi ya- ettırece tı~. n~ Ua.W\Q e· 

\ ~r alncaklan o- yannnme!lınden Napolyon zuhur 
O.:' r-1~ bedellnt taksitle ottiil ~ibi 1 ~ ~ 
~ • doktrinlerinden de blr kmt napol. 

Buna ait karar Mantif Vetô.le. 
tinden gelmiş ve okullar:ı tamim 
edilmiştir, 

iktisat m~difrli;ğü 
taşındı 

~~ ilk ~ulların odun ~on h~~yetl .mıeyd~"!' gelebi· 
•r. .. -- ~atını yapacaktır lır. Tanhın bu crlvelerını ~ ıta-

'IN..~k odan mikta,.; rip ~önnemelldir. 

Diğer taraftan ilk okuJl r:ı. 0::5 
4ia(lumlu ~erın Jrayclma dt
\'am C(ijlnıekte<ıir. ---OrtJ. tedriıa~ ya;·d1mcı 

öğretmenleri 

Bcledive lktıset mtlr\ürlüği.ı 
C:Un <t&ittıneo V21krf hanından 
Çt-mbf'triita.,ı:alri e!Wıi Maarif neza. 
reti ıhiDSS!na taşmmrşttr. Dör~1tin

cU ~ hantnm ilôn~i katına, So
konj VaJr:t:m t8§111acaktır. 

~. Diğer taraftan mdltleket mo. 
Orta tedrif!Cl6:. JDÜeMflleJcrinde Mıaır maliyesinin bir mü

vaıife gören ya.nhı;ncı öğretmen- mesaili memleketimize geldi 
lelin her yrl yapıhmlrta olan yeni 

Vakit 

hddcra.tına Mhlp olan c1i'ktatör 
.. ,.;imlerinde bu nevi tebeddül ılil<
ta törlerin sa.hııdan \'c ~li'tika.1arı 
ilterinde de müeesir olnr. A!llkeri 
iraplar <lilctatarlerf11 indi mUtaıe:ı 
ları. inatJan yerine l;eQel'. 

Rus ordusanun bUnyeslnde ha· 
sıl olan tahan'iilün bn itibarla ma
nası hil;rüktür. 

tayiol~ dünden itibaren Mııarif Marr nuliycsi namına bir rnti
miklürlüğune gelmeğe bat;lannş- ı m<:>ssll ~.ei-..rimize gclmil}tir MUmes 
tır. ~il, Mr.s!rJa ikacy!ıklr • ticaretimi;: 

Dün 300 &ğretımenin karama. 1 mcvm\ı emı.frr.da alakadartıırla 
mesi gelm~. okullara tebJii elli!-

1 
tt>m:ı,,lardn bulunmekta~ır, M~ • 

miştir. ı meCJCil, Anka:raya da gı<leseıktır, 

Me-:hur hir fıkranın en ibret
li sözüdür: "Ya sen ~ak 7eme. 
mlşain; )"l\hut qyı bilm1yol"89n !., 
derler. "Sıtma,. ile "humml., yı, 
,;eJ .. , · ifadN;ini kU\'\ etlendlnnek, 
bilinmeyeni biliMnle anlatmap 
lıen~slenert'k böyle oyuncll)c gı°bt' 
kullananbr da, bu iki hayat fa-

leri oöndereni bı1iyor, Jimdi, olanın kim olduğunu, ve ne mabut ile atcfr 7 5 --- ğını öğrenmek islıyorlar .• Benden ~evop bekliyoralr.. Bu i, sertin baıma 
'IMIJER-ı ı· bir bela getıreblfir •• Neden böyle ihtiyatsızlık ve adeta çocukluk •t· 

tin? cedi .. 
Mu!tafa, yutkunarak ı 

~
,'A - Efendim, kitapçı, ben zaten Aydına gazete gönderiyorum, ıana 
.11 da gönderirim demiJ .• Ve bunda yasak birıey olmadığını ima etmiıti •• 

li'iı:~~~~~~~;il••••••• lzmirc!e ben ve orkadaılarım, bu ceıit gazeteleri alıp okuyorduk.. Kimse 

Yazan: LSA N bize bir,ey soylemedi.. Okunması mı, postaya verilmesi mi memnu, bunu 
Z EK 1 M ES LJT A pek onlıyc:madım .• Ferit Bey, bu ceYop üzerine Mustofanın vaziyeti hôla 

d p iyice kovroycmodığını hissederek ıu izahatı vermek lüzumunu duydu: 
Bu hü~ümden aonr:> zihninde ikinci bir mütalea peyda 01 u. osta _ Oğlum, bu gazeteleri Aydında okuyan birkoc kiJi vardır •. Fakat 

mıidürünü görmeden önce, saatçı Ahm•t efendiyi bulup, onunla bir h~s onalrın hepsi de ecnebi tebaasından .• Sonra onlara bu gazeleler posta 
bıhol etmek, ve hayatında, ancak iyiliğini gördüğü fikir ve nasihatlerın· ıle gelmiyor .. Onlar gaı.etelerini tren memurları vcmtaslyle afıyorlor .• Hem 
den birini dcıha kazanmak ... Doğruldu •. ceketini giydi, ~ıravatını taktıö.. onların her yootrğını bizler yapcımcıyız .. fzmirde bu gazeleleri serbestçe 
Ve kızgınlığı s;ecmeyen tenha yollardan hükumet caddesıne doğru y okuycıbildin ise, bu, ancak bir hafiyeye ve yahut hafiyelik edene raıtlo· 
neldi.. . d mamı~ olmarıa delôlet eder .. insanın yaptığı kabahat g6ruJmeyİnce, onu 

Oi.ıkkônın 6nüne gelince, ıaatcı Ahmet efendiyi her ıamankl yerın e daima hlerr.ek caiz sayılır mı? .. 
bulama~ı .. Kapıyı aralayınca onun, duvar boyundaki kanepeye uzanmış, Mustcıfo bu muhakemeye karşı verilecek bir cevap bı.lanıodı. Ve 
istirahat etmekte olduğunu g6rdü .. lceri girince saate• Ahmet efendi bu· ~ozlerinı Ferit Beyden cevirerek bir müddet düıünceli bir vaıi)et aldı .• 
lunduğu yerden baJını knldırıpı Ferit Bey; artık meseleyi bir neticeye bağlamak icin devam etti: 

- O, ovtôt buyur, bakalım dedi, ve doğruidu.. • . · d' h k" b ' k 
Mustafa lcanapenin karı11ında bir sandalyeye oturdu .• Ve l:ımırdelu - Mustafa efendi, sen ıım ı emen ıtapçıya ır me tup yaz.ar, ve 

1 ,....,zeteleri oöndermem"ini sıkı sıkıya tenbih edersin.. Bunları da al •• başlungıcından bugünkü neticesine kadar, gazete iıini, ona an attı.. -
Evde barka nüshalar da varsa, hepsini yak .. Senin başına bö~le bir ıey· Ahme• efendi yarı <lddl, yarı lôtife: 

_ Evlat sen politikaya cok erken merak sardırmıısın .. Görüyorsun cJ.ı dolayı belô gelmeemi ben de hic arzu etmem.. Meseleyi kapatmak 
ya, bunun kendine g6re tehlikeleri de var.. dedikten sonra, sözlerinin için, ben df' kendi elimde ofan herşeyi yapacağım .. 

Ve sonra daha dost, daha ıefkatlı bir eda ile ilôve etti: Mustafa üzerind• fazla endiıe uyandırdığını sezerek: . 
_ Ne :se CQk merak etme bakalım.. Ferit Bey iyi bir aJamdır, senı - E, nasıl, lstonbula seyahat ne vakıt?. Hangi mektebe gireceksin? 

J k • d ı ı ı· d ı örtba d leceg~·ne •üphe Mustata bahsin buraya intikal etmİJ olmasına sevinerek cevap verdi : sever, ta c:ır e er.. J yanız onun e ın e se, s e ı ı " _ . • , · •· M- b k k ı 
Voz'ıyet'ı anlaaıktan sonra"\. - Mıolkıyei Şahane ye gırecegtm.. usa cı a zamanına ya ın ıtan· yoktur. Môdemki seni görmek iıtiyor, git, görüJ, 

1 
başka yapılacak birfey olursa o vakıt düıünürüz, dedi. buıa hareket edeceğim .• 

Dükkônın duvarlarında, tık tık vuran saatlaro göz gezdiren Mustafa• Ferit Bey• 
_ Şiındi gideyim .• Belki artık dairesine gelmiJtir, diyerek kalktı. ve - Allah muvaffakiyet ihsan etsin .. Ha, bak, lstonbulda böyle ihti -

Ahmet efendiyı se16mloyıp dükkandan cıktı.. Çorıının dar ve gölaeli 50 yatsızlıklor.:fo bulunmağa hic gelmez. Memleket senin gibi ger~ere muh· 
kaklarındou postahane binasına doğru yürümeğe baıladı.. taçtır. Sonra sizlere yazık olur .• 

Ferit Be) dairesinde idi •• Mustafa hemen odasına çıkıp : Mustafa F-erıt Beyin bu babaca nasihat ve ıakdırindcn co~ mütehas-
- ffendim, ıiıi görmemi emretmitsiniz, dedi, ve ayo•ta cevap sis olarak ona doğru ilerledi •• Ve sadece ı 

. - - T e~ekkiır ederim fendim. 
bekledi.. V • ı- d d t ı · ı ı od 

Ferit Seyı Mustafayı, ciddi, fakat ayni zamanda müJfik bir nazar ile Diyerek e:ini öptü.. e masanın us un e uran gaze e erın a ıp a · 
süzerek: don dışarı çıktı .. 

- Evet oğlum.. Ciddi bir •ı için, seni çağırttım.. Şu ıarıdcııtyeye 
otur, bakalım .. dedi. 

Mustafa otururk•n o da cekmesini açtı .. Ve icinden üc {lazeıe pa 
keti cıkarıp nıasasının üstüne koydu, ve onlara iıaret ederek: 

- Bunlar senin mi?. cffye şordu •• 
Mustafa hafife• tarCR'orak: 
- Evet efendim, cevabını verdi .• 
Feri\ Bey, Mustafanın g6zleri içine bakarak: 

• * -'f. 

Mustafo, Fer;f Beyin dediıc.erini yerine getirdikten sonra da. beı, 
on gün endışeden kurtulamadı.. Sokakta her pofis ve jandarmaya rast 
goldikçe, yüreği atıyor, ve ona sanki bunlar kendisini yakalamak istiyor
larmıf gibi !)eliyordu.. Evde bulunduğu zaman da her kapı çalın11ında 
hemen kulak kabartıyor, ve gelenin, soranın bir polis olup olmodığını an· 
k;mak ~in, endiıe iç.inde bekliyordu .. 

- O§lurr bunların memnu gazetelerden olduğunu bilmiyor musun? 
--.._ ____ _. J•uıir Dosiahanesinden bizim nazarı dikkatimizi c.Jbettiler... Orası gaz.ete-

Fokl'lt günler geemi~. Mustafayı kimse arayıp sormamıJtı .• Demek ki, 
Ferit Beyin yordımı ve tedbiri sayesinde mesele kapanmı?fı •• 

- ;>evQlllr YOt -

a.__ ._halıı9cetinden h:!.berdaı" 
oıa.,.ıard1t. 

KMrettm hoca merhuma, ka. 
clM sıra.bnnda birhıi gMırek, ar. 
lıad:ışıım tec:wü:r.iıııe ukr&dığın. 
c1an '~ etmi,. Teca,iiz eden 
.... da"beraber getinni~miı, .• 

- Ba adıun, benim ""lağımı 
--. demiL 

Adam icNede itiraz ed~rek: 

- HaY1J' kadı efendi, demit. O 
kendi kulağını. kendisi n;ırctı. 

Nurettin hoca böyle ruuo;kll1 
bir thmmıda. derhal ce-.·ap \·ere
~ Belki de bunun müınktin 
olup om..dıiı ha!tlunda kati bir 
bir IHdr edinebilmek için cebe:rf 
tattı edefttl, .. ,.,..n gelin!,, de. 
,._ Ve i9eriki edaya girerek, 
lliİI' ......._ kendi kulai'rru ken
disi mnp mıramıyacağını tecrübe 
•lmlfle ~ .. Bu anda -. 
" döneıW dtiŞlllÖt, kaluı yan,). 
11111. ert.si gtlnll ka.fasmı k~a. 
man beslerle !'ftnnış olduğu hal. 
de kailıbk ldlniisün!! t;ıkarak ny. 
nı adandan muhakemeye baıtla· ... 

- Sen dön ne diyordun baJııa. 
hm T' Ba ısdeaı s.nln lmla.ğını Kii'· 
dı öJie mi? 

- E\'el. 
- 'l°a sen ne diyordan! 
- Ha11r ~fetndfnı.. e, keBdı 

Jnılainn kend~ l'!ltrdı. 

Na.rettin hOCA, bu antla, Jra. 
fMmdaki yaranm bir kere daha 
"ancıdı~n, duTanık: blitfin deh· 
eetJ ile: 

- ffa.vdi defol, dt'llD~, Mr in
an kendi kumirnı kendi"i rsıra

mMlrktan ~ka.. ü~telilc dt\71p, 
hMı ela :\"anlff •.• 

Edebiye oalan yar;ılannda 
"sıtma", "hmnmA., ve buna ben-
7er hfr tok dibr keliıneleri ala
bildiiine kullaılall ka~ -.blf\• 
leıine de, o, g~rtekten ~ıtmah ,.e 
hunmı1 i(inde yanan i~i :r:a\"al . 
lı inllJIUlm ma.nzarasmı gözHn.ü:r:. 
~ t":anla!1dmtrak dl~ebitiriz ki : 

- Büyük !!la.n&t da\"asmm 
"'artm:ı.,r,. nr duvmu,. yalmt nı
f'lun<la vamtı~ "h11mml .. 8dlD1 

loız~n atesı ·alıu)anan ln,anm, 
c. sanat \fi o ntl'fttışrndan hir 
tıa;nr -:elm:'\"eee~ ~ihi, n ·1· bir 
b":'lm•tİşin !fartlan i('İnde u.ııın 
boylıı ,,·n.,..ttmn.fa rla tahıunmilfti 
olmry~:tCTı '"""'?'•lml<trr. 

Hikmet Miinir 

PAZAR ! l'R7.a~I - J. tcırfn: il I. tqrin: 12 
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Tli.rkiyenin en uzunı 
köprüsünün inşa
atı tamamlandı 

Demiryolu Diyarbakırdan 160 kilon1etre 
ınesaf ede Kurtalana ulaşt~ 

Anlmra, ıo (Vakıt oıuiıabirin- 1 resinin ray döşen:n.esı işi bitmiş
.ıen) - Nüıa Vekaletinden aldı- i tir. Geri k:ı.1an kwnın d6şenmesı
sım ır.alılmata göre Diyarbakır - ne b;ışlanms.k Jzeredir. El8.zığdan 
.. iirt nres'.llda bir müddet evvel Ç'apakçura kadar olan 135 kilo -
in§n.smn ~lanmış olan 518 met- metre"ik kıorun in§:ıSına bı.iyük 
re mtL,ıuğunthki Batm:ın köprü- Lır hızl:ı eevam edilmekte<lir. 
eünün inş:ı.sı e!>na ermiştir. ÖuU- "Şimal hatt,. e.dı verilen Ada
müzddki ibir kaç gün içinde i~Jet- pt..zarmda.n ba.şl:ı.yıp Bolu - b
meye a~.ı:acaktır. Bu köpril ::.nem- metpaşa - Somuctlık Uzerindcn 
l•keti.ınizde ımevcut köprUlefln en Osms.ncığ:ı ka.d.Rr olan kısmın e
uzunı-.nu tWil etmektedir, Bu - tudlcri bitm.iş, Amasyaya kadar 
gilnkli olagn.nfu!.tü duruın dolayı - oian k.-smın da etütlerbe başlan
sile hariçten ~mir köprü getir - nıııııtr. 
ti!~mem~, bu köprfi bcıtona:rme o- Zonsutdıı.k kömUı· havzasrnı 
i~ yapılmıştır. Kozluya bağlay:ıeak vla.n hat üze. 

Ba.1m1'.n ltöprü.sii ii1.crinden yal- ı inde.ki büyük tünellerin inşası 
ıu:z şimenıilft'l'" ~c~iyet'ck, ay111 bitm"!-1< üzeredir. Bu hat gelect'k 
zama.:ıds. şark vilayet' erimiT.in en cylfıl ayın dl. bi te<:e'!<tir. Hu tak
büyük ihr.yaçlan..-ıdan bi:ri olan oirde Kozlu kö.-:ıürleıint Zongul -
şose!~ koprüsiı yerın~ de kaim o- dağa n:ık'C'tnıek ı>uretile her mt'\'
lacruk, m.otörlii motörsüz nakJ.ye \'!~de var.unıara kömür ylik.!ı-ti! -
vasıWn.n, .iınsan ve l1ayvan ,geçe- mcs: m~ün ol:ı.caktır. 
l;.ileeclttı:r. Ç'dt yakın bir zaman- Nafia Vekaleti harp sonundn 
6a ray dö~~esi de ikmal e<Ji - 1ire:ı hattı inşaatln!l yeniden bir 
Iıe~.ıt Diyat1b<ikcrdan 160 ki1omet- hız v~mıek nu:ı.ks:ıd'le geri kıılan 
re ~ta. ola n Kurtnb.n istasyo - ve inear.1 kı>.'J"3.rl<ışt.ınlmıı: ol~n hat
ııuna kntlır tire."l !islemeye başlı- ı laı-...n etUtlerini hP.m-:ıtmald!!. meş
yaca.ktır. Bu hn.tcn 110 kiloınet- ' 1,"Ul mhulunl"la.ktadır. 

Ticaret Vekaleti tarafından 

EKMEGE PATATES KAHIŞTl-
RILMASI lAVSiYE EDiliYOR 

İstihsali mahalli ihtiyacı killfılayace.k mikdarda olan 
bekd;yf'lerin diğer mıntakalardan hububat · almtmaları 

bildirdai · 
Ankara, '10 (Va1ot mohabirin• 

den) - YW'<lun bazı ~ntakala
'rlnda ~eldik uro patate~ karııı
tırıldığı 'e hu suret.11? e?c!e edilen 
·km::ği:ı be~":lz. yumuşak ve lez
ıetlı olduğu anlaştldığındp.n Ti
cur~ Vokakti vilfi.ye";!cr.e 11.lzumu 
balüıd~ elancğe p:ıtates kan§tırıl. 
rr ... ısmı tavsiye etmiştir. 

Diğer t:ı.r.ıftan Ticaret VSileti 
umumi müfettişli~re ve valilik
lere göndl'.rdiği bir tamim1e ltl42 
lıuburb:ıt m2lısu1Unün borçlandınl
ınaSir.Q. vcı ~alınmasına ait tnt 
h1kat.m ibuna a.it talimatname hU. 
kümlelıi dahilinde v~ vilayetler 
için tayin edilmiş olan aznmi 
mıüddetlıcr iı;inde bch~anat ve 
yüzde yüz nıSbetinde &ona trdfril
m~ri ve bilhassa. kış gelmeden 
cv\"Cl tetılimntm d~let hmbarln
rına ~ştiriimt'Si h~usunun tn
ltip ve ~nini is~ş.tir. 

Gazetecileri· lizin 
Amerika seyahatı 

Kanadada ıereflerine bava 
gösterileri yapıldı 

Dflroyt, 10 (A.A.) - Kan~u 
hiıkümcli lnrofınd311 misaCır edı•
mlş olun Türk Gazetecileri buraya 
geJmişlerdır. Otııvada şere'1eriııc 
büyük hir nünııı:riş tertip edilmiı, 
Ye bu münas~belle yüz tayyare uç_ 
muştur. Gn:zcteciler Şenecledickn 
tayyare ile J\aııadoya Ridcceklcrdir. 
İngiliz havu km·vcllcrine mensup 
iki dcmz tanaresi Monll"t'al'e f;J" 

derek gazetccllerı karşılamıs Te on· 
larıOtta,·nya gelfrmiştir. 

'evyork gnzelecilerl Türk misn
firler.in Anıcrlko seyahat:ne alt bir 
çok fotoğrııfl:ırı ,.e s:::ııele61erln 
\'aptıklan hcyannıı nc~remcktedlr 
!er. Dltroylle gazeteciler ordı; 
kamplarını, deniz ü~lcrini, f:ıbrik:ı• 
l:ırı ,.ıı tezııiihlıırı ziyaret edecek-
1<.'rdlr. 

lrakm dış siyasetin~e 
degişıktik yok 

Bıığ(}at, 10 (A.A.) - Ba~vekıl 
Nuri pc a S6.it, v~ni ke.bf;r.en 'n ay 
nen <;..~ kabin~ s-iy.ıı:etini takip 
tdeocğini \•e ibu !'fyaııetin miıtte -
fiklcrle s 'ynsi tam b!r i~İ?'liği ol
duğunu bc:irtmiştir. 

Anklı.ra. 10 (\'akıt muhabirin
den) - 13aı.ı vilayetlerden istih
.:;aı ıHinta.lcaJarına. gönderilen rnu
~mctıctin eerile&ı piyasadan hu
buba.t satın a.lım:ıhrm:ı n:~!ı:ılli ida
ıe &.ır.irlcr.nce mü.cıRac!c olunmadı
ğını valki milrac:aatla.rdan öğrenen 
ticaret ve-kilet1 V?.lilJclere bir ta
ınlın gönd~rcrdt halkın ihtiyacını 
temin etDll'k mevkiinfle olan be. 
lediyaerir. serb~t piya.salarclau 
ınUbaysada bUlunmrunnn:ı. mani 
olunmama:ıınr teblii? -:truiştır. 

Tica!l:.t vekileti !>aşka bir ta
mimlo i.Gtlbs.-ıli 1hfo"8cmı kar51h -
ıııağa. y-et;er oldt~ktan b:ı~a faz -
luıı d::. mf"<·out bulunaıı m:ıhnller 
t.eledi,Yclerinin diğer iatihsal mm
talralar.:ndsn miil:ıayll ııy a teşebbıls 
en çekin:cıelerini aksi takclinlc 
is±i~ ihtiya<'.ma :retmiyen yer
ler.ı ferıa duruma sOkmuı:ı olacak
larını v:ı.lilH<lero hildinııiı::tir. 

lstanbul belediye 
seçimi sona erdi 
1Jıkteşrinin birinde bafilnyıı ıı 

vilılYct umum mec'isine nz.ıı seçı
mi ~i dUn aqam ron:ı. crm'§tir. 
Diln bilfiln ıi.ntfuaı> sancbklarI ka
zalarda bulund:mılınuş ve reyleri. 
tıi v~e 'Wl.kit bulanuyan va -
tandaı11nr b.mla!m. ge~ reyle -
rinl~mşlat'dı:r. 

1\ılUlbak:ıt kazalarında seçime 
yakııııta~ocaık!tlr. Parti nam
zetlmnrayın 1Wnd:!1llii.n.•cılecek
:ir. 

&arp içinde avropa 
15aflarafı 1 nci sayfada} 

Dört, beş se:ıe en'el biz<le or
man .i'ş]t.>tmel<:!rinde ağac:ların kök· 
]erinden fayrlalsnmslc ciheti ih 
mal c-dUmi, o)dn!'a için kiğtt :rapı
luc.ak ağa(lann pıılıalı~·a mal ol
duğu düşiinlilmü~, orm:ınlarımııı 
rnıyonel surette i~letmenin çare-
10ıj •r&nllll!tı. Bu mlina~cl>ctle yapı. 
lıın tetkikler b!r netir~re ,·nı1dırı
lamımuştır. Çünkü omıan i;letnıe
lerinm yUk9elc idare.sini ellerinde 
tutanlar bu~inkündl'~1 basli:ı tarz. 
da bir i~Jetnıc u-.ulünü tnthik e
ci~'bllmek için kib'1t fubrikası ~i
bi onn:ın işle~m.'!lerinin (le ilrtı
sat V<"kileti emrine ~~nıesine 
Jüıam gi>9tenni&lerdir. Fakat ba
his bu na'ktAya dayanınca ba~la
van tetkikler <lunnu,tnr. 

Beşiktaşta bir 
değirmen yandı 

Zarar 100 bin lira olarak 
tahmin ediliyor 

Evvdki ~ece ımbaha knrşı Beşik 
taşta, Kôyiçindeki "Sebat" değir_ 
meninde yangın çıkmış ve değır • 
men hemen tan\31llen denecek ee • 
kilde beş ~ae.t yandıktan sonra 
&.öndUrUlı:ıUjtUr. 
Değirmen Pnpazyan adında bi_ 

risine aittir ve Eigortahdır. Gece 
ve gUndUz faaliyct halinde bulu -
nnn değinnenin makine dairesin· 
ôe ıınOO.ha. ka~: saat 3,5 raddele• 
rinde bird~nbir~ yııngın çıkmış ve 
ııte!} derhal gen~liyerek etrafı aar 
mıştır. 

De~irmePde bu sıra~ 5 bin çu_ 
va! un bulunmaktaydı. Yangını 
l::a~ alan Beroğlu ve tsuınbul 
snıpu itfa1ye ekJpleri clcrhnJ vaka 
ınahal!ine gitmişler ve faaliyete 
geçır.i~lerdir. 

At~. gittikçe bi.ıyümüş ve bil• 
yük gayretler sarfedcn ltfniye ta• 
rnfındnn saat sekize lloğru değir. 
men içind"!n sı;nfüırUlmü!jtür. 

Miif;temilittak; ate'i de saat on 
bırc doğru f'ÖndUriilmtiştUr. 

Değirmendeki beş bin çuval un 
ile b:ısdayler t:ımamen kurtanı -
m1«tır. 

Ve.kaya nöbet<;i müddeiumumi 
rnuavini ile za.bıtf\ e'koymuı;, ehem 
miyetlc tahkikata baı;lıımışlardır. 
Değirmen1eJci zarar J 00 bin lira· 
ônn facln tahmin eclilmektedır. 

Alcşin henüz ne suretle tıklıAı 

nnla.51lamıunış, değirmenin maki • 
ne doiresindd<i i~çilcr birt-r birer 
EC'l'guya çekilnıi<J1 erdir. 

.Amerikan teblli! 

Bir Japon 
muhribi batırıldı 

Bir ınullriple bir kruvazör 
de ağır hasara Jğradı 

Va_şington, 10 (A.A.) ...,,..,... Birle
!iİık -A?i:ı.eri~ bc.!ı~y~ nAzrri1ğının 
hususi tıebliği ! 

S:ı!cmcn nda.hrmdn hir Ja.pon 
muhribi bt.t•nlmıl;l ve bn;;k:ı. bir 
ımıhrjp!e bir düsmar. kruva~rü 
ik ağrr haq:ırıı. uğratılmr~tır. 

6mer İaial 
(8.oparafı 1 nci .sayfada} 

''- B~gün sevinçli bir b~ar1-
111n tcrenir.i yapmak üzere b:ıradıı 
toplaıı~ bulunuyorıız. Bu tören 
Lava kurumu tar.llıçesinin 13ereflı 
hir yaprağını te 'kil "deccktir. A
ziz bilyıik Şefimizin oğ.u Ömer 1-
nönU bugün Tü:ı1k hava kurumu -
111.m gcınç !karta.Harı içine katıl -
m13 bulunuy-0r. lh.,langıç v: teka
mül uçuşhnnı bUytiı!t bir intizam 
ve rıuıruZSl.!Z bir M.in:ı i ı e b! ti :-·m 
\'c yü~c'k mühendis okulu talebe
lerinden o·an Ömer InönüyU bu 
b~rlS!lndsn dol~yı :hn.va kurumu 
namına tebri~ edCT ve lk.cn<lisine 
turiT.ll\ bTövesi ile al:in•~lifarikanm 
vermPkJ.e iftihar duyunm. 

Ömer 111öniı. h..'\va kurumunun 
l:anatl&n e.eıtı! 

0

daima fierefle ha
tırlıy3cnUctır. S:ni iik uçuran bu 
=·uvayı unutmamak, Türk havaC'lh· 
f;.na. bilginle, ene-r3inl: heı- zornan 
yardım vo h!zm!:t etmek, heııimi • 
zin senden istediği buılu!'. En can 
dan isteği.m,!z de bugilııkil gibı 
her ~'ind: ır.uvaffi!lt olmandır.,, 

Kpl"lllm. b~ş!tanr:un hitabcsin • 
elen Eonra, BU)'ük Mili~ Meeliııi 
rt :si Albdftlh.altk Renea,, Ömer 
tnönUnün r,'8W;Une t:ır~m b'röve -
~:nin alamC1.ifarik:ısrnı t.akmı9 ve 
Omer İnönü ~ sözlerle te,ekkilr 
etmiatir: 
"- Sayın iba.,ka.n, hava kuru -

ınu:nun ttt:rizın ıbrovo~ni a1ma~a 
muvaffak oh1uğ:.ı.m için büyllk se
vinı; ve ti'eref d'Uyuyorum. B:.>.na b:ı 
lbahtiynrlı~ temin eden hava ku
n•mı.:na ve yUc::! lba"1tanma yürek
ten minnet!~r horqluyum. Hava 
ku"rum.und:>.ki sayın hocalarıma 
~ükrnnJa:rımr sunıı..rı:m 

Sayın başkan, ö~ütloerioiz ve 
<.'ilclclt"r'niz 'OOnjm için pek kıy -
mctlidirler. Bli.tün hayn!rmda a. 
~iz hava kurumumuza. hiımet'er -
de butunma.ğa çal?Şn~aiPnt.,. 

Miaııfir),er blıfl"rlc ağırlandıktan 
sonra hav:ı okulunu gez.rni~ler ve 
stınt 17 <l" d:?.ğrlm."fjla.rdIT. _._ __ _ 
Raıyada petrol ve 
benzın tasarrufa 

A1manyada hastalıklar çok 
artmıf 

Lo~ lt (A.A.) - Lanııet 
gazıet~ elde etti{,~ bir i"\tııtiı
t.ı'k Allna.n.vada hastalrk yiizün<lcn 
bKim valtaln.rıınm çok arı.tığnu gös 
t\'1mektodir. 

ASTM US Mosko,a, 10 ( 1.A.) ·- S<>·:yet 
jıilkflmeti, bütün memlekcL dnhi -

Amerikanın Moskova elçisi lındc :ı}:a.r yakıt, kömiir ve bütUıı 
Ku~f, 10 (A.A.) - Birleşik mahrı.li!tatın ist:.hlCı.k miktarının ge 

Amerika büyük ~'ti.si !!.mirnı ~tand ı ren sene aynı devred:: yapıla~ıla
ley Kuybi.,,~ften hava. yolu ile Va- ra nisbetlc yiızde 10 i18. l 5 azaltıl. 
~ington.:ı hıı.reket etmiştir. m.ısı ı-.,,..: .. : ··---· ·· • 

Kızllorduda 
r H~tartıtı l ına sa11fa4a ı 

ta. tnı idareye mtızahlr bt.ıJu:ımamak. 
taydllar. Dahili harp •nelerinde 
harp komlaerleri Jtızılord:..nun kuvvet 
lenmeslııe, sjyuet bakımından yeUı
tlrllmeJeal JAaımgelen ,tellerin ıntı . 
babına ve ukeı1 dlstpllnl:ı kurulmaaı 
na mUeaair ırırette yardı:ıı etmlfler • 
dir. 

D&hW harbi takip eden senelerde 
kumandanlık kadrolarının ehemmiye. 
tinde ve yettfirilmeslnde yeni bir in. 
klp.t kaydedilmi§Ur, $o'9yet rejimi. 
nfn her sah.ada göaterdlli muvaffakl
yetıer ve mWl&ffsır:tyetıer dolayuıild 

bu komlaerlerlıı mUdah&Jır-atıe kıZıl 

ordunun kumandanlık k&.irolan vazı. 
yetinde oezd bir değifiklik yapılmıf. 
tır . .Müstevli Almanlara k&rıı yapı -
lan bUyUk vatan mUcad~!e.wi kuman. 
danları harbe alııtırmıı. harpte tec. 
tUbe sahibi ve asker1 vuitelerill4 ol 
duğu kadar gefllk gerefü.rtne de ölU
me kadar sadık olan muktedir ku . 
mandanlan meydana çıkıı.rmqtır. Kı. 
zılordu kume.ndanlan ln:..Uı muhare. 
belerde vatan sevgilerini l.ab&t etmlı
ler ve modem harpte pe" büyllk bir 
tecrübe sah!bi oımu§lardır Or.!ar ay. 
nl zamanda aakerl sabada ol~utu ka. 
dar ıtjyaal sahada da ol~JnlAımıılar. 
dır. 

Kararnamede harp kot'llıerlerl lle 
slyast delegelerin aakerl bllg!lerlnl 
arttırdıkları ve bunlarda'l buılannm 
daha ~imdiden kumandan.ık mevkileri 
i§gal ettikleri kaydedildl'1te11 ııonra 

ııunlar i!Ave edilmektedlt': 
Bu yeni ahval ve ııarlulr harp kO· 

miııerlerl usu!Uııün idametd fçin orta. 
da. h~blr ııebeb kalmadıfmı bll!ill 
göstermektedir. Bu aebebll' Sovyetleı
blrllğlnln yllkaek Sovyet '1 vanı aptı_ 

dakf kararları vermtıtfr: 
ı - Kı.zılorduda tek ve tam bir 

kumandanlık teaiı edilec.k, kuman _ 
danlar aakert ve llfYasl hayata alt 
bUtUn meselelerden tamıımlle meıuı 
tutulacaklardır. 

2 - Ordunun bUtUn hlrl1Jt~rinde 
harp l<omlaerleri ve liyut delegeler 
kaldınlacaktır. 

3 - Kaılordunıuı }lütl.!n birlikle 
rinde, mUeue .. lerio~ al.Yali ~rle 
mQkellef kuıııand&n mua\''inli1'l•ri lh. 
du edllei:ck, iyi Y•lifmt4 ve Jıan>t4 
olduğu kadar kumanda mevldlerlDdo 
de tecrübe sahibi olJQU§ aomi.Mtlerlt 
ılyaırt delez-elerjn yeni va:a!teleıttt• 
nakli tacil edilecek, siyasi ~d ae 
mur kumandan mua.tnlel'ine .-..aıya. 

s! komiserlere kızıJorduııun diler bU. 
~Un kumandanları glbl r:.tbeler ve !. 
p.reUer verilecektir. 

Tas ajansı r.m tekzibi 
CBaffarofı 1 nci sayfada> 

ttinut, fa.kat araya havanın muha
lefeti ve na.razi~r yilr.dlnden de -
mecin birinci kumu alınamamış -
tır. Bunun üzerine tanı metni ata
bfmek için Anknraılaki Sovyet 
mileMeecleriııe mU::-a.caat edilmiş, 
c,nlar do. metni alıurtadık\ıınnı &öy 
lemi.-:ılerdir. Ertesi gUnU tam metin 
Taa uj:ıııaı tacafından verilince 
tunun An:ıdolu aj:ı.nsı tarafından 
no~redihnesi iş<le bir kast ve köt.tı 
ııiyet o msdığmı i!lbe.t et.Jq_ektedir. 

Bi.ikrcş radyosu ıbugün Moekov.ı 
:radyosunun Anadolu ajanaı atey -
iıindcki nttrb"abnın Boı"linde a
laka ile ti.kip edildifirıi bildirmiş
tir. 

Eılrlere pranga 
18aştarolı 1 ncı 'avrodol 

BU,>."Üdc Bl'itanyn hUk~meti, JY.· 
randaya vurulan İngilir harp e• 
sirl<"rinin sayıznnm Uç misl~ıe çı
karıl.:ıcağma ait Alman tehrlidi 
tatbik ~diği ta.kd1:rde nııısıt bir 
hattı h&n!lket ittiha& ~de<:eğinı 
bil~ de ka.ra.n:ıı t~t.bik 
hsllııkmı muhafaza etm~kte bulnn
muotur. Bu ~V7.U etrafınd4a yapı
lııcak beyanatın dofrudan dofn:
ya tngi~ hükümeti tarnfınuıın 
ı:erd edeccğ~ tahmin olunmakta -
dır. 

Ruzvelt, Vilkinin 
çalıtmaımdan memnun 

V~iııgton, 10 (A.A.) - Vao
del Vi}kinin Rı!Sya v ! Çinde ken
c.!isini nuıl temsil ettiği ~alıne 
çcvtı.r> Yeren rc '.e RltZ"ıclt, Vilkiye 
tWdi ettiği v.u.ifeyi mtrk~-nel su
rette başarmış bulundıılunu s(lylc. 
nfr~tlr. 

Norveçten lıveçe kaçanlar 

Japonya 
(Baı tarafı 2 ııcicle) 

JaponJ'&d& ekilen ı;ayın nevi yefil, 
l'ormuda ekilenin ı.e af;ahtır. Ja -
ponya çay uıtıhA&llt.mm yUz;de kırkı
nı ihraç eder. 
Japonyanın et ihUyacın"an ııimdiY<l 

kadar bahaetmemeuılzin sebebi, Ja -
ponlar ı~ böyle blr ihtiyacın mev
zuubaba olmamuıdır. Japonyada, he 
meıı :tıemen hjç •t 791lmn denlleblllr. 
Et Japon yiyecek ibUyacınm ancak 
yüzde ikisini tutabilmektedir. Japon. 
yad& et nyenler Avrupalılar, hlrtatı. 
yan dinindeki Japonlar voı zengin hal
ltm çok cü&'l blr tabaka1tdır. Esasen 
Japonya sibi her k&nf topratm bU.. 
yük bir kıymet ifade ettiği bir mem. 
lekette hayvan bealemek ıçln bUyUıı: 
oUaklar bulunmaaın& LmkAn yoktur. 

Japonlar uırlardanberl et yeme -
meğe &lqnıı§lardlr. Bu kanaatkA.r 
mlllelin et namına yedikleri yeglnc 
,ey balıktan ibaretUr. 

Japonya.da bulunan hayvanların e.n 
ehemrniyetJiıinl at te§kll eder. Bu -
nun 'beslenmesine sebep de bllha83:ı 

aakert lhUyaçtır. Ayrıct. bealcne:ı 

hayvanlar köylWertn tar~larını aUr
mek için ve taııma vaa:tı.11 olarak 
kullandıkları aığır cinai hayvanlar • 
dır, 

ıe•o da Japonyada f'ı,5 milyon 
klsyıu ailesinden ancak ıa.000 lnln 
5ten fazla ııtır hayvanı vardı. 

Japonyanm kendl i•~ltıaalAu Ue, 
kendisinin geçlnebilmeal j.nklnı nr 
mıdır? 

Japon halkı bir avuç puınçle doya.. 
bilen dllnyanın en kaııaatklr mUleU. 
dir. 1''ena bir mahsul eldt edilııe va 
harp uzun aman aUrııe datıl Japon 
mınetl bwıa katlanabUeCdkUr. 
Eıasen Japonya har" dolayısiyla 

kıtlıtıı. gt.rmemlf, akalM esklalnden 
ziyade yiyecek ııahlbi ol:r.ıııtur. Bu
na da aebep Japonyanm uzak §Arkta 
yaptıfı tutuhattır. Bugüıı Japonla -
nn elinde bulunan Hldlıpd, Siyam, 
Blrmaaya gtbl yerler pl.ı1ııç ihraca~• 
yapan memlekeUerdlr. Japonya bura. 
lardan elde elUtl Jlyecek aayeılnde 

ao kUmali: tellllll•ııılal tıUablltUn sa • 
TUfturatuft\lr. 

..,.. pallalılıil 
'lafforofı 1 nci •oyfadal 

bu IH)yledir • nrecejl'"Dİ& korarınr, 
karanlıla kurşun ıııkmBklan ilerı tıl 
d~z. 

- 'felbirlerdcıı bah!ctmed:niz1 
- Rakamınız yobıı, yani ceoi· 

niı<lekl parayı bilmlyo~ıı:uı nt' 
yaparıınıı'l Gelişi tıllzel oynars • 
nız. delıil mi? Bu ,·:ız!)elle bir '"" 
yun. bir koı olarak "serbest :Piy.ı· 
sa., müe sir olnlıilir. Fakat. bülcQ• 
metin de IJtirAk ve kontrol edce~i 
nbim rolünii oynayac;ık ticari te

şekkiıllere ihtiY•\' vardır. Bu, şart• 
tır. Memur heyeti I~ kurulmu' o
fisler. bu i•I ıörenıez •Orcarla lik
car ıııtraşabılir. Devlet leşeklı.l1llcrı 
bile iktisadi işlerdf', kompetan, bt 
tarar, sfö:ünü esirgemez, )emln•ı 

tilccar rna,averelcre muhtaçtırlar. 
- Fintlar anonnol mıdır '1 
- Aııormııltlır. Meseli, pirin~· 

dll,eceklir. Hu muhakkak. \'eı~ . 
mahsul çıktılı ıün. yilzdeyüz ei'I. 
flallnr dilşect.>ktir. 

B3kınız. J(ene "yeni mahsul, 
bıııhı>ediyoruı. Fakat raknm? yen: 
ma}'ısul, pirinç tahmini ne kad.11• 
dır? Bilml~orul. l;anıımuhal. 111111•

ıcul az da olabilir ve finllar, üınici · 

Ier hllifına yükselebilir. .Ellınlzdc 

isloliıılik olmadan ne ,ü,.·Jesek boş• 
tur. 

-- Serbcı;t piyasaya lırarınrsı· 
nıı? 

- ·rarııftıırını. Fak:ıt hüktımetın 
mürııkabe51 ve halli cok şıdı.lct.i 

ınilrakabeıoi Jhın:dır •• 
- Gıd3 mllddeltırinin lçarne ile 

da~ı lılmQ.llına taraflar mısınız? 
...-. Hayır , delilkn. Zira, elinıız

de rakam yok lıl, ne zaman zartı.:· 
dı. n• miktar malı, ne kadar klşi:;-tı 
daı)ılabUeccAimizi lı&llrcllm, la
~ zamanında pirine, ya~ tevzii na
ı;ıl oknuttu. blll)'orsunuz. Du vazı .. 
yelle, ııda ınaddclerinl kllrne il~ 

dıiıtahilmeıniıe Jıtıkln yolıınr. H.ı , 
istatistikten 90nra ICfkilAt J~ldlr. 

- lhtilılrlıı nasıl mUcartt'lc et · 
meU1 

- Bii)'ftk ve fiddelU cezalar ıu
zım, meaell, ınuhteklr tliecarın cm• 
lakini müsadere ve Romanyad:ı 
> ... Ptıklım Hlıbi te~hlr. Her vll~yctl•! 
bet kişiyi bu tekilde ccıalandırsın 
lar, bakın thllkir kalıyor mu? 

Sonı a, slokculok kalılırılmıılıdı·. 
Uoncıya teııoll me.nuru olınalı

Stokholm, 10 (A.A.) _ Norveç dır. Bu takdirde Bor~a, liı<"carın 
nıilltecilerfnı'len 22 ki!Jilik yeni bir malını muayyen ıamanda ellnılen 
grup dün bir hflhk!;ı gemisi ile ls- çıkarlııbilir. Tesçll için kanuni let• 
n.~in garp ıııa.hilir.c ge'miştir. Bu ı birlere ınıum 'Ursa bu da tf'mfn c
:reni ZMl!> ile iki gllndenberi bveı:e dilmelhlır. Dedllim alınan malın 
iltica edenler:n S.1.yısı 33 ü bulrr.u~· t eıok beklelllmeden elden ~ı k:ırhJrııa 
tur. sı temin ediline mesele kısmen hal 

:..:...:==================== 1 edlleblllr. 
- En fazla slnlrlniıe dokunan 

VAK I T' A 
ABO N E 

O LUNU Z 

pahalı lık nedir' 
- Kestane! d8n, 10& kuruş de· 

diier. Fena hıılrl .. luııfını ()1111 ne 
olU)'OI' yani' 

ve 
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.Kadın sevınek kir1ıdir? 
~ ç in gara t ı l m l ş t l r m:..-::rn, .. f~~!,::,,•1,t:~=~~ ·::~: 

bıı~~,~~llnluş bir aile kadınıyım. · yerde göremediğim bu mikııatisin nedilen, Gand!• memleketini? .1sı:ı..
~q11'Jt""'-!.lllı kitğıt fizerine dökmeğL cıızihesinden kurlulııhilmck için er !halini gene elıne almıştır. Krıps in 
~l'ıtıı. en zo:luk çekiyorwn. Yaz· lesi yıl Kudilse gittim, Jfozreli 1sfı j gn~tle~nin boşa. c.ıkmıısı ii~crlnc 
~lır CahHce ,.e .belki gülünç O · dan kalan muk:ıddes yerleri ziy.ı · 1 lngıllzlerı memlekelı?den şıdd~tc 
laıtrı,11'. Fakat, ehemmiyeti yok, ret ederek dfiıı ettim, Allnhımıı yal dııyanmıran metodu 1~ ko~nınk ıs 
Q l,be11

1
t hbenimle alay cdebilirsi~ v:ırdım, zannettim ki, böyle yap • tiyor. 15 Temmuzda 3o kişıden mu 

~lıııen t:uccıımiyeceğhn. Ynlnı:ı:, makla lıfitün güııııhlnrım sona ere· rekkep olan milli Hinci kongresi 
~.rica ge~en bQyiik bir sıımimiyet cek ve hen mlknatisten kurtulncn · Gandlnln isrnn üzerine lnslliMcrı 
""llkij ~dı~·oruın .• Deni anlayınız! ~ım, Jılkin, daha kötü oldu ve lıcıı memleketten kovmak ve Hind i• 
~~rJı, rgİlııc l<adnr kimse anla· nereye gitsem gözümün önünde onıı tikl5lini elde etmek için, sivıl ita• 

tırııı Clnıden lasıpgeleıı his· sörüvor yıılnız oııu clüşiin!lyordwıı aısi7Jik kararmı 'erdi. 8 AAuslostn 
ııı.. lllzin "nl ;. ü ld , 11_;.,. ' 1 ·d ok lu"n el. verilen işleri bır:ıknın kararınd. ıı • •Otuın .. ııyacatsınızı ın e- n ••.un va var ım ve ç ı .. • . 
Qe"len • Burnda mazime ait olnn tim, fakat duadan onu da nyırnmn· 

1 
b~r sün son~o ~·ıını 9 Ağustosta G;ın 

:~ca~ 811YCt ncık ve mlilıaleğnsız dım. Eskiı;inden daha endişeli ve dı ve en mühım tar!lfiarlan tcv• 
~ltı ett~~· llenlm bu notlarımı dahn° miiseyylp Kudüstcn döndüm. kif e~lldilc':: ~yok~anına hareketini 
~ilirı· Qıniz şekilde değiştırip y:ı y:ıkııılarım hayret cdiy{lrlarclı fnsflızler 1~~~'lL1< bır melanetle kar-
~ ilıı:nız ve belki istikbalde bl•n Hasın de!Uldfm, amma, hosta gibiy· şıladılar ... :-ıddct k~Ja·n·a~k }~~zlye 
O) ~a 

0
cek <>kurum. Kimhllir belki diın te htıkim oldular. ngılız er ınd is 

ıt ur ·• • _ . • k ınnn istikliıli ancak milli, dint. iç-
' aalllnflh Bır gun, ''ılayet IUC.r~~lz ( ) tlmııl birlik kunılduklnn ve dişar-
~d tnı, ha • onun okumasını Is• şehrine alış verişe sıtruıştım, yn dnkl dlişmanlar yenildikten sonra 

ar )' )'ır, hayır, sadece banıı nı~da komşularımızdan dellknnlı Yereccklerini ibildirdıler. Gandinin 
'it llir ;zınız .• Olmaz mı.?. ikı kız Yardı. açlığı cidalin H'ndlstanın müdafa. 14ıı1 dalrlca utanıyormıı, amm'.I. 

" e:ı, k Ornda satın aldıJıımız paketleri asında mühim rol oynaynea~ını ln ~ llabaın •ere. söze başlıyorum. hır tatlıcı dl:kktınında bırakmıştık. gilizler saklııman•ışlardır. 
lı 1ı:ı aitııııı.' Yabcncı memleketlere 
ilıda ,.,.~ı zanıan henüz yedi yu· H:tr<'ketznmanı yaklaşınca paketle-- Gıındınin Ynland:ışları üzerinde 

dı. - •ırnı .. ı ri alm.·ık u··zere ıır.radık. Tam o sı· hMl'ı eski nüCıı:ı:unıın olup olmadıAı "'il, .. n en bilyilk ~·ocusıı ts 
ı. İkı ~ij,.h. rada miknalis ile karşı kar.;ıı) a gel· şimdi belli ola~klır, 
~il~ •Uk k J.: nıeyelim mi?.. Büyük harp esnasında fngllJz-
laııı arde;Cfu ·ız ·nrdeşfınle, bir oğ Birer pasta yemd!e dnvet etti, ler yardınılnrınn mukabil istiltllll ~ it "" ~ vardı .. Annem claimn 
,·-qt •uru n istemedim, fakat, kızlar ısrar etti. vereceklerine dııir , .• itle bulununca 
lq il, •ık n Yordu, yilzü buruş· 1915 de varanına dönen Gnndi kan dı!l) ' Sık anlarken ben de ai1 ik k l 
.., ll .. ,:h, e Tatlıcı dilkklinında en ıı ar- msm!!lnn ıçin milcadeleyt' girişmiş 
·c "J"ll: h dnn biri: "Soşon aldıöımı, bir le• 
111. bQba ... d arpıcr bnşladıklnn so-ı kinin 8 ,,11 r.1ma dar "Cldl~ini,1 söy· ti. 
'<;it • ., aıı " t1 " 1921/22 Gandi valandaşlarmı hı. Olırı 11 mektup ve parn nlıı· ledi. (0) hemen eğildi, gömıeire c:ı T 
·~q1hdnŞtıık . .Abluknlnrın k ııl dı· ayaklanmaya davet etti. iıhof o• 
• .. .. n s I l ı5ırken eli elime dokundu. lan şey milletin bu ayaklanmalıırı tl 9.l'ltad Onra babamın ynkıı1 
~dl llabaşından kısa bir meldup O dakika ne oldu~ıımu tnrif e· tam Gnndinin istediği gibi )'fl.pnlıll 
lJUJ,,. ıı 11 anı bizi "sayıklayarak r.r demem. Şiddetli bir ceryan biıHln me dlsinlfnine sahip olmasıdır. O 

tı~erıe~cı ve kara haber hepim ıliğimi sarstı. Bfilüıı lınfln ııtc~ nıı lıııpi e almak pnra etmiyordu .• 
l( 1nden yaralııdı. ,.c buhrandan kurtulamadım. ..\yaklnnmalar gene sanki o serbest 

~- '"d"•J miş gibi devam ediyor .. v., hııtın "ili ~ eH- Tatlıcı dükkllnından islaşyona ı ı ltıi~ın ·."'11 ve annemin, yııni dnlın fazlnlaşıyordıı. Onıın atlı't •· hır do;ı·u yollnndıık. Dlouırısı karanlık. 
lQ-.. Ilı tirada knlıp yaşama" 0 

.,.. grevi yapması. yahut ha lıılıınıp (il tıııı 11
ddl · k · lı:I\ u çok soğuktu. htasyoıın uıa• 

)tt ek k" ırn an knlnındığırıı dii· me~inln büyi}k Jrntlf{ınılnra sebebi 
11 ul'J>e uhl del ıı :ı ıı karlı yokuşla yere yuvnrlaıı · lı ... Ord11 "" r arımıza ış~t yet verece~ini anlıyan lnsiliıler 

L'Qb. • ou k k f l'k b ııı :ık tehlikesi vardı, Ayni tirenle ~l'ıL"' ı:ıeı or ·unç e '' ·et a h~r seferinde onu serbest hır:ıkmn 
~ ""lıt b·lllekte seçikmedl. Akralı.ı gfdece~ıni s6yleycıı miknııtls de bi yn mecbur oluyorlnrdı, 

~h>. . ltc k ziınJe birlikte yilrilyorılu. Kızlar; ~I ·<q t )'ardunı ·esmişlerdi. Tarihi Qt'!ç atılmı~ bfr çeki 
\ır lıt~ıı orıaYıp benim evlenme . düşmemek için kolkola girdiler, knl 1942 de yapı!nn son tnslliz tek· 
~- Jt~decr, 17 yaşında idim, hiç luğumda kırılacak cam eşya vardı. lifini Gandi "Tarihi ~et ntılmış bir 
~ıt Gttılc ll haberim yoktu. Anne- O, güldü ve: çek,, sö?:lcrfylc kar ılndı. 
~

1

1\ı ~o lc~aya takati kalma "Size yardım etmek isterim.,, f.nndi "lf:nduların ve mnsır.. 
~): t~ t trdeşlerimin gıdasızlık- diyerek koluma sımsıkı girdi. Ses ınıınların birleşmesi hayalunl1ın en 
fıtd~ a fledlklcrfnl görüp fızü· çıkaramadım. Fakat, yokuşu fstas . hOyk idealleridir,. derr.fştfr. Fakat 

L. bıı.ı yona kadar na~ıl çıktıAımın bugiln hunun na..,ıl ohtcn~ına ı'lair prntHc 
"111h ~lllcı.. hlr forrn111 bulmuş ıtcr.ııı!ir. İıı"I · ~ 11~1" "l'l i)rkck b d Hl hlilii fal'kın5la de~ilim. Ayaklarımın \' t> .. 
~IJı. ~. O en en yıı5 Jı"ıler "<>kilme.lerine mütnkip kanlı 
Sıı:•ııı ıaına k d bi t ı.: carpıldıJtını ve ooAnzııııııı, nefes ~ 

1 ı il nn a ar r c · h p:ırti knv"aları olmnsınrlan ve hlr t ı e hile k t alnıuayncak Ribi tıkandı~ını alır· ,., 
~ lı;ı <lı.nı onuşııııırnı~ ıııı . kıı:ım halkın • çok ezilmesindC'n 

b ~ı le ' kocanı, hayret edh oı lıyorurn. 
Ilı, ~~(if1k l!te eğleniyordu • Q "Yltı niha)'eline ılo!tnı. fol korlonaJ,t:ıdırlıır. Gandi mil~lüman 

llllı Adetı ı · soğuk bir sobah, erkenden kn~mı'5 birlikten balısrttlkçe hıınlar 'ken· lt)ı dıJci er 0 zaınan başka}'" rlllerlnin ekalllyette kalacnklorı btr 4; hııı €enı:Jer küçük yaşt<t Jıcr l ıın. DiikkAnın içini süpürfiyordwıı. 
1 • O l'or \'e bos t ı;; ıe. miknntis gene karşımda.. lılareY'J hiç yannşmıyorlor. l\IOı;Jil· 
t 11.ı ~Celcr· seı· t Sc\·işi~ uı rnnnlar için Gnndl hlr m1111 "erten 
• "t 1 evlilik ha at m Süpürkeyi f'limden fırlatıp raf· " ~~ L l!eçi Y 

1 nzıırı ••1yade dinci lılr muhaliftir. ~-~ ıı:ltıt.ı., Yordu. Kocam içiyor n : ların arkasına kaçıp gizlendim. be- .. 
._ 1

1
41 itır 0 Ynuyordu. Bakkal dük- nl görmilşlQ, yfiksek sesle: AZIZ 

~~dı. o:aı elti, iflı1s etmek üze- "~ereueslnlz madıım. Beyhude Ga'ldi Hindular tarafından hlr 
"1e:' llıecbu he.niınle birlikte çtılış gizlenmeyin. Görüşclım,, dedi. ftzl-ı olarnic t:ınınır. Kenrllne sornı-
.-. l..ı. Ur ntti AU Oldu,.um ''erden·. sanııı: milletinin ve in~ıınlılbn hir •ıı:ı .... .._,. " m, nha şükür ts " . 

Onun ltikn-di alelade bir Hindunun 
kinden farklı bir şey deaildir. Ruh· 
Jnrın dolaştıAına, Allahların maddl 
olarak dünya yüzünde buhınablle
celtlne inanır. Temizliğin, doğrulıı
[:!un, fakirliğin, faziletin lnrartarı • 
dır. Bnşka şeylerle aliikası azdır. 

Kuran ve İncil onun için "vedlar,. 
veya "Upanişatlar,. gibi mukaddes 
kitaplardır. 

Londra üniversit~inde ilç ıe-

ne tahsil etıiı:ıiooen Avrupa kuıtnrn 
üzerinde eısnslı ma}funatn sahiptir. 
J.ondrııdnn döndfiRü zaman hlr -a• 
ralık İngilizlerin yaptığı gibi et ye• 
:ıneğc kalktıysa cin, midesi isyan et 
tl. Ye bir İngilizin et aleyhine yaz
dıAı kitabı Okodukton sonra bütftn 
Hindular gibi yalnız sebze yemeğe 
devam etti. Gnndl Tolstoyun kitap• 
larından çok istifade clmişt!r. 

Seyynhatlarınıı çıkarken her ı:a 
mıın kendi küçük dokuma makine
sini beraber götürür. Bundan mak 
sadı hnlkın lngilh: mallarına korşt 
gösterdiiti rağ:bcll aıaltmnk ve Hin• 
duları kendi ihtiyaçlarını kendile· 
rinin tedarikine alışlınnaktır. Po-
litikn ve dln hiç bır zaman Gandi· 
nin nutukl:ırma mevrn olmamıştır, 
Vatani için s:ırfctti~l gayretleri an• 
cak "et yiyenlerin llünyasındaıı 
Jrurtulup Jlindu cennetine «itmek 
içJn,, yapıyor! 

Gandi yemek olarak pişmemiş 

scb;ı:e yer \"e keçi sfiHi fcer •• 
Gandinin kullandığı yegA!li! ya 

hancı mal burnunun iıstündeki li· 
pik gözlüktür. 

Gandinin kullnndıAı rn!idnfaı:ı 
sistemi en eski Hindu dlnlnıle "Al• 
yağrafha,, isrıtiyle mevcuttur. Şid · 
dele milr:ıeaal etmeden mfidnfr.:ı 

sistemi Gaıırli ıarnfından fel'lCaUıde 
bir sistem olarak islmlenrlirilmiş· 
lir. 

tık muvnffaklyetini 1893 rle Ce· 
nuhi AfrHradn elde etmiştir. Oradıı 

sene bir avukat olnrak hulunuyor
du. Cenubi Afrlkada çok ufak hlr 
ekalliyet teşkil eden Hindlilerin 
cok ezildiğini gördii. 

Bugün lik maçlarrna her iki 
sahada birden devam ediliyor 

Bngiln Fener,ba.hçe ve Şeref ' ridir. 
statlarınd:ı. birinci kiline l!k maç- Şeref stadında gii..nün ikinci 
l:ırına devam edilecektir. Fener- kal'!)Ilıışmnst Vefa ile birinci kü
bclıçenin Mersine gitmesi ilzerine menin en ~ç takımı Davutpa.,a 
Bcykozla yapa.cağı maç tehir edil- 1 arasında olaca.ktır. Bu mac:nı rokı 
miştir. Onun için Fenerbtı.hçe stn- ' t1r çekişme halinde g~eceği mu. 
dındn yegane birinci kiline maçı hrJckaktır. 
c;.Ja:rak Galatasaray • Tckaim kar- Ştrref &t.."\dında gi.inllıı S?n ma-
§tlaşması yapıla.caJct.n-. j ç. BeŞı1tta.sln Altmtuğ arasında o-

Üç ha.ftnda.nberi Gah:ı.da sörUn- . lacaktlr. Dört seneder.l:.-cıri !atan. 
meyen Galntasaray takımının Tü ılJul c:ampi;.'l>1lluı';runu m.ıhnfazn e-
5iınlc yapacağı maç san-kımur.ı den Bec;ikt3.!!ln lik ıhlrinciliğini bu 
tııra.ftarlanr..dan mer'l.kJa beklen. sene de kazanmak il'in her ma
:nektedir. çıda galip gelınesi ic:ıf, etmekte

Şe!"f'f stadındaki günün ilk kar· di'r. :Mnamefih füı..mnpn3a ile bu
şrla~ası lstanbulsporla SUleyma- g!l y~cnğı maç birinciliğine en
uiye arasında. y:ıprlacaktrr. İki es- t;el olabilecek (,ir knr§rlaşınn de
ki rakı.Din ynpa~aih bu m~ gürıUn ğildir. 
entt'U1em.n karvrl"\.,.<>ma.Ja.r.ından bi-

Mülteci Fransız çocukları 
Amerikaya alınacak 

V•slngton, 10 (A.A.) - Halen 
.hariciye nazırlığı vazffes! gören SUm. 
:cer VelJı, Ana ve babaları Franııadaıı 
Almnnyaya gönderilen mWU<:i Frnn 
StZ çocuklarmm bl:rle:ik Amerlkaya 
kabu! edilmeleri hakkındaki projeni:: 
hUkilmet taratmdan lncc.A.nmekte bu. 
lunduğunu ve birçok Alııt:rtkan le • 
"ekkUllerinin, zuıum alt.r.da kalan 
memleket)ere men.sup çoc.ıklarm re • 
fahı için büyUk ilgi göa._,ermek au • 
retne meııgul olduklarm: bl!dfrm~tır. 

Arjantin Amerikayı protesto 
etmİf 

Stokholm, 10 (A.A.) - United 
Prenln iBuenoa _ A)'realeın bildirdl • 
ğlne göre, Arjantin hQkilmeU, Sum. 
ner Velatn nutkunda Arjantlıtl a.ltka. 
dar eden kamı. hakıtmda Va,fııgton 

nezdinde protestoda bulU:JlllU§tur. 

rn:ısll bir cok hareketler Hindliler 
için orıı/;mı yaşanmaz bir hale ge · 
tiriyordu. Gandinin idare indeki 
silühsız mukavemet başla<lı. Yüz • 
)erle ve binlerle Hindu hiç ses çı• 

karmadan tevkif edilmelerine göz 
yumdular. Mücadele deYam edip 
durdu. Hintliler birçok lngiliı ta · 
raflar kazandılar, 20 sene sonra ı:re

nernl Smuts müsavatı illin elli. 
BSKI TABiP 

Gaaıdi bUıSün 73 y~ındadır. Bu 
yaş Hindistan için tok bfiyük sn• 
yılır. 1934 de kongre idare heyeti 
nınlılıından çekilmiştir, fakat oradıı 
b!lylik bir nüfuza sahiptir. Vardhıı 
ııın ynkinindcki Sekaon köyünde 
küc!ik bir evde yuşar. Bnşlıcn çıı· 
lışll!lı şey köylerin kalkınmasıdır. 
Bir çok misafirler kabul eder Kiı· 
lihi :ıfnhecJey Desni, efcııdi~lııııı 
"Ha rican,, isimli gazetesine l ı•liş· 
tlrir. Des:ıinln bu notları lıOtli.ı 
tliinya mathualıııd:ı yer alır. 

Gnndi giılnıeyi sever. Koııuşu,. 
ken in anı tesir altında bırakır 
Halk içfo o, reçetesi yapılması Jtl 
:ımıı gelen bir doktordur. 

Japon - Sovyet 

münaaeba·~ı normal 

Tokyo, 10 ( A.A.) - Kokomin Şlnı.. 
bun gazetesinin verdlt. bir habere 
göre, Japonyanm Moskove. scfareU 

mUBte§arı Funas Ml~akava Japoıı • 
yaya dlSnUo seyahatinde beyıtnatta 
bulu.narak Japon • Sovyet mUnnsebet. 
lerlnde hiç bir değjııtkllk o!.ruadığmt 
aöylemiftlr. 

Amerikada "Zafer verıis;,. 

\'a~i'ngton, 10 (A.A.) - Ayan 
meclisi, haftada 12 doları geçen 
bUtün !ıusust gelirlerden .. z.ıfor 
vergiSl" adı altında yUwe ~ abn-
mn&ı hakkındaki teklifi kabul et 
m;ı7tir. Zafer vergisi yılda 8 mil : 
yon 6~0 bin dolar gelir temin c
cecC'ktir. 

ballaJamııktndır. JaJ>Qn)nr hakkı .\· 
deki knnoali Avrupalı kafalor tnra 
fından nnla~ılnmıımıştır. 

"Jıponl· a nusün 1nglliT.lere knr
ŞJ bizi onlann eline düşürcce'.k bir 
hareket yapaca~ımızı znnnedlyorsa 
yanılıyor. ,. diyor. Ve .Taıx>n hficu• 
nıu karşısında Hinrilııtamn s..ınuııe 
kadar dayanacn~ını iliive erlerl\en 
ayni zamanda JaPonlnrın Cine kar
şı ıgiıi,tllderl hareketten onlnrı vaı: 
geçirmek Içln Japony:ı,·a sel'cseve 
bir Sel'Ohal y:ıpac:-ılını lli'ıtı rlllvor 

Simdi Hindlstanda şıddet ı;rJf: 
tarlnrıyla pasif nıüdnfoa taraftoı la· 
n orasında büyük bir ııQcaı!ı.:tc !••i 
küm rfirüyor da 1nslli7.ler bııı n !Jn 
çekilıncme{Je knrı:ır wrrr.lşlt·r Jır. 
İııgilizforin nnzannca Gundi, clıiıı -
''Pl'Ci yabancı fikirleri hnkikut ola· 
nııvıwak bir idealisttir 

lııglllzler artık Hind. meselesinin 
~ nlnız kendilerine ait olmayıp bii· 
!On mOıtcriklerl nliıka<lar "iti~,,, 
teslim ediyorlar. 

Artık Hindistan ve Gımdl ılc lıı 
gillerc arasında kolny kolav kap • 
n:ınııyacnk bir uçuruı•ı ııC'ılrıı •iır. 

Asırlardanberl siiroegclen Hınr• 
ıııe el esi daha çok ıle' ıı rıı<=<ll'l'< ., .. 
benziyor. 
"ZIE und Er,, den ıı..1t ~da Yoluna ı.:irdi. Den bu u,:ıf:!ındnn başkn bir şey d~ıldir .• 

~ ıı r h "Garn~e.k istemiyontm, eon rle .:.::.:.:..:.....-__ _:_ __________________________ .:.... ____ -'----------------------
' ııtı.rn s lılA 0 zamanki kadar fı bana söylediAinb:i unutamıyo • ~ ~ l)c ·le :ıbah saat altıdan gece 

Proteryadıı Hınlliler kaJdırım 
flzerirıdcn yiirüycmezlerdi. Gıındl, 
J.cnlclmmın üstünde yürfidü~ii için 
bir gün polis tarafından tekmeylr. 
knldırımdnn aşağı otıldı. 13una mıi 

G:ındi bu~ün lnsillzlerJn islih· 
shllerinl ozaltacnk şeylerden ne ka 
dar çok müteessir ol:ıcnğını bildi· 
i;indcn. \"erdiği bütün eınırler ga . 
yet kurnazca 1nc:lliz j lihsnlıilını 

~~ de • lldar ayaktayım, lıöyJelik nım,, dedi& 
s'rııakı. e bakkal dükklınımııd.ı 
tıı~ lıı htııd ~vaın ederek otuz seki?. 
,,tlaıı l'ıı~~· Saçlarım sarı ol<lıı 
>tti •l~ak 0 ldt.1':lum belli olmu 

(Sonu yarın) 

ııdtdi bol'luyunı, enerjim h.AJi 
()~ I', 

tQ ~ 
' '1ııırta:Cdincide, kısım dördCiır 
~ldir 1

"• Cocuklarmı terbiyelı 
'~~·ıiy ~ 
stı da,.t dukklnına ll'tzuu olan 

----------

• ~+-+--+-
' a.-'--.f.-+
J ......... ~-+-

-·~ l.ltttn Yıldanberi büyük bitSi\ 'ahib 011l·oruz. Bu licnretha. 
'--~~re d~ hesap işlerlni düzelt· fa . .._.__.__ 

"'llJ.. rt ay evvel dükklınımı 7 
ttı ıı11 . 8 
ı... ~. tn~car· 
'11~0 t:lc dı ' hekı\r, alaca sözlil l• 9 
fıl. td ıtt )' t ~bı1 il. l<'aıc aşında olduğuııu sö1• 

lr ( 
1 l'tlı, 1~ 1• Y~ı dnlıa fazla da 

:ı~d 'tı!.ıııı11u RÖrfişte onu çekiC'i 
1 bı:ıı, ca~) zannettim. Kallıinı, 
•t~ı n,.Jlel'f lı, 7.0JJtedilemeyen tat 
L ~ıı Şle hOtün vücudum Ut· 
"'Jlıı-. •ı:ı.llı 
~11~•ıı on:c fdit. Anl:ıyamadım. 
-., g b-' her "Gç, dörl kere dnhn 

il ti 1 l'an1 .R
0rilşfunde yüzüm ıı

'-11 ~,~ lor, heni görmemesi i
~~~)ırıda ek l"er arıyorıhnn .. ~i
~tıı llt. o onu ilk defo riiytımdu 
~~a1 tll'ltı n~an sonra her gece ril 
~ '- ıı '15e h 1 ~Oııı un" Oş ndı .• Bozan, sa-

Soldan ıağa De yukarıdan aıa~ı. 

1 _ Boyunda bulunur, içki, 2 -
Saha, beraber, bir zamir. 3 - Para 
koııur, bir sorgu bildiren znrr. Çl· 

kınlı. 4 - Bir :zamir, büyük, 5 _ 
Ac knlnrnk, 6 - Kilometre, bin. 
misli, 7 - Beraber, bir zamir, yır
tığa konur. 8 - Bir nota, twnl b1r 
çıkıntı. bir unumuz. 9 - Bir sesli 
harr, büyiik, üstüne öieberi konur. 
10 _ Ac kalmak, cari. 

Dü11kıi bıılmacamızın halli: t.._' lı:•tı Recelertm oluyordu ki 
~btıt 11dt lc"Yy~ Uyku girmiyordu. l - At. Amerlb. 2 - Sa, Ma-
'' -lt 1 ı.,1e~dlnıe: .. günahtır, ~ rifet, S - Dai, Fa1, 4 - Amasya, 

~~ı~~l 1~ ıktır, henim gibi ~·:ıs Dev, 5 - Maiyet. Eri, 1 - Er, Al, 
ltQ ."-t . ., dl ~\tkJu bir kadına O, L, 7 - Rif, Orada, 8 _ fC.d'!, 

~4 \'e \' tol'(}um. 
1 

Aby, !l - Ke5er, Dane, 10 - At, 
e haylfılden başka bir Yilllyet. 

Harunurretld'lo OfuDan 

aneııafededtr. 

_ Babamm a)'nlışmıtan son1'8 bl:ı:tm yanr nız:tla ntur-

ır;.al ıldt. Şehlrd.111 umk olan bu :ı;.arayda bize arkada.şlık c. 

derdi. Onun uz.un ve gtisterl~U blr boyu vardı k1. ıııra gelin. 
ce bize tecavüz ct:mcl< isteyenleri korkuturdu. O bjze ya. 

•ncı olmadığı halde hıUA ellml tutup nabumı yokladılcça 

tlrkUyorom. 
_ DJğra 13ylöyorsun kmm .. BIDı&!ISa onun uzun elbt. 

tıelerl, boyunu daha tıu:la uzatıyor. İnsanı Adet., UrkUtttyor. 

Bununla b4!-raber tatlı dilli, cıaoa yakm bir adamdır. Y&lncz 
blu seyrek gellyor, ona mnJıtAç oJduğumnz ı;amanl11r da 

luınd!stnı bulanuyonı:ı. Gerçe çok doktorlannııY var ama, 

ben onun bilgisine daha f~a itimadım vardır, 

Zeynep, mürebbiyesinin omuT.Una ellni ko~ arak Addi! 

, ıonarık t>lr dllle: 
_ Anne., ona eöyle, bu clvard'.'ld a:ıraylar.ınn blrlslıı.. 

4e otunun. 
_ ~ldlğf zaman, l>anu kendlııtnden rjca el"~rfm, Belkl 

.... uamıuza yerine get,lrlr ..• Gllney tarafından ı.uı-ı.ya doğ

,. Mr gemi gellyor .. tater misin içinde kendhl baluruıun!. 

Ze-ynep, mUrcbbfycı;lyle konuşurken ara .. na gözleri 

Dlclenln akan !lllaruıa dalıyordu. Bazan da kar;,ıld !'<&hllde 

~le cıotrıı uzanan hurma ağa.çlannı, ve onlarw arkasında 
pışllllkler araamda ıııkıtmıt olan binaları ~yr~dlyordu. 

a.ı -.tf lılnalar aettf bir . kadife pat'0&9mıa lberlae ı-. 

... ~ .-pllıni,, möıeenerat& Mıady....._ 

841aef; ..... .,... ~ ... --~"' ""
~11 •va alctıetmft, JdAdert l'!B"ftde, dallan 11oea len ..... 

P" bitmlj ağ8flar gibi görünüyordu. 

-87 -

O yn.fnı:ı. araınra earaym bahc;ıslne iner. ç)çek kop:ırır 
ftl·a ha)"anlarm kafeell'rfnln yanına gider. <\rslanlann, 
kaplanla.mı kendilerine \ierllcn bUyük et parçalarını nıısıl 
l~tıbu Ue yediklerini e3 reder dururdu. 

Bazan de <'Anı sıkıldığı ı:aman, mllrebblyesh"h! bir parti 
ıatranç oynardı, 

O zaman bu oyun 11aroya yenı girmişti. lln oyunun ta. 
r1hJ eald oln:ıskla bforaber Abbasilerin sarayına ilk defa 
ll&ruourr~ld tarafından getirllmı,tı. 

Denanfr de bu oyunu iyi biliyordu Ze;>,ıep d" ondan 
öğrendiği halde onıı yenlldı~I hiç vtkl değildi. 

Her llılııt şatrançlan usandıkları zaman ııe.ctr k<'nann

da.kt balkona çıkarlar, DlclcnJn üterinden gldl!l g~lerı yel. 
krnlllerl, ııalları seyrederlerdi. 

Bllhaırısa arasıra oradan ırcçen ve lçlnd diltH>r aı.ende. 
ler bö.lbül 116811 hAnendeler bulunan, ı.evk w. sef" dUşkUnJe. 
rbillı -Uslil, bllyUk kaytklıınndan çok hoşlanırlardı. 

' ..... -·-HORASANLI DOKTOR 

O g11TI zeyııep mllttbbiyeslyle balkonda ot•lrmu,, Dicle 
aebrinln t.ularma balnyordu. 

Gayet zarif, penbe bir lpekli il.tan Nmlf, boyaana 

dedeı.l Haruuurreotd'ln ~ ettlğt bir ~ ..-.Ubk 

IÜJlllltl. 

............ ,,, 7 ................ 

........ 11:-..,., .... 
liir ura, Zeynep, mllreı1'lııl)le.ııjne öyle lılr _. ...._ lıl 
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\'~l.rt başlı •ı hen. rında "\ ol.ıt okuyucuları kuponu,, vtll'm6ktedJr. 
Bıı Jmponlnr ı:.o brş gUo ürecektlr. Okuyuculanmız. 14 Blrio .. ·teşrloôe!l 
ltlbnren l<upoııl:.ıtmı \akıt Kltııbcvlııe ı;etj::t?cel•ler "·eya bıırıı,·a gön~. 

· rccP.l:lt'r 'e bl.nl,ırı 25 kuru5la bcr.ıbr.i" \ ererel< ko,.şılıfıııda hlr mak 
buz ahr..a•uardı: 

t>u müı ocaat pıyongonun çekildiği günden bir hafta evveline kadar 
t!evar.l t-deccklır. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Vakıt idaresi bu 
nunıo Mi:tı pıycırıgo biletleri olacaktır. Aldığı biletlerin numaralarını c;e 

kiliş gününden bir gün cvvGI ilôn edecektir, 

Gene piyangonun çekilir.inden önce iştirak edenlerin 
mikdarı not.et huzunmda tesbit edilecekt1r s.:etlerin 
han{?isine isabet vaki obrsa alınacak olan il:ramive 
oiynngo çekilmeden evvel noterin tesbit ettiği mikdat 
üzerine tevzi ve taksim otunacaktır. 

döyıele ıılı ı::ıı. bUıun l>lletlerc ortak olmak mümkUn ol:ıl' ktrr: yanı 

Vnkıt <>lmyucıılurı, iştira!• :nll•darı ıoo olunca 100, 600 oıuolı:: ı:;o. 80!1 
olun<'ıı ::!00. 1001J olun('a 250 lltlllı pi) ango blh:t ine ortak ııabı·~cf'klerıllr. 

Bu Mıı'Ctlc \'okıt•m da.imi okuyucuları 25 lmrıı:t karşılığında ıou - '!5'l 
~c 500 ı'>lyan:, biletinde talihlerini dcneyl'Ci'l<trr vı• deıllgiml:ı :;lbi. kend: 
l.}1 uıY.blcrlylc başkaların. da me.-.··,• etmek saudrtlne Prf'cCJPer \"Hhur 
yilzlercc. blıılnc Vakıt okuyucusunuo lYI talllıiııden keu!lller• ıstjfndt

odecel:lcrdlı 

29 Birincileşrin keşidesi 
Çok 7cııglu ikrnmıyelerl bulunan 29 Hlrlncitc~rln ke'ildPı;l için baş. 

lık kenorın<la ıı "retmekte olctur-uruu:r kuponları \'akıt ""Çirmedea 
toplama.nı11 tavı.iye cdl'rlz. 

Ta . ra okuyucularımıza --------Taorn olru.} ucularımızm ktıpO'tı Te 25 kuru~ veya !?5 kuru5luk posta 
pulu gBnı'ermcli: lçtn ka~deccklMi 7.amanı dU.ıiınerek l<upoıı '111) 11101 

10 olurak kabul edlyonız. 
ntHün tuı;r:ı okuyucularımız., kuponları 10 olıınca %5 kuru~luk posta 

pu1n ile derb!ll \'akıt· kiit\lphnneliln,. göndermclidirlPr. 

~ Bugunıcu radvo 1 Bir Kalkas 
Romanı 

8,30 Progr:ı!11 ve memleket saat 

ayarı. 8.32 Marşlar. 8.40 Ajans ha• I 
herler!. 8.55. 9.30 Müzik. 12.30 Pro· 
gram ve memleket ant ayarı. 12.3:-1 

Birçok 11abanc1 dillere tercüme 

Kıırışık prosram (Pl.) 12,45 Ajans 

hı:ıberleri. 13.00 Oyun havaları, ı;ar· 
kılar ~ türl"iiler. 13.30 14.30 l\lü 

zlk: Rad)o salon orkestrası. 18.00 
Program ve memleket saat ayarı. 

18.03 Rad)o dans orkesrlnsı. 18.45 
?\ıhu\~~ Makamından şarkılar 1!'1. 

00 konuşma. 19.15 Şaı-kılar. 19.30 
~Ie:mlekct saat ayarı ve Ajans ha· 

berieri. 19.45 Serbest 10 dakika. 

19.55 Semai, şarkı ve türküler. 20. 

15 i{l)nuşm:ı. 20.30 Oda mll3ikisi . 

21.00 Konuşma. 21.15 Fasıl heyeti. 

21 .50 Ankara sonbahar At yarışla• 

rı. 22.00 Opern Aryaları (Pi.) 22.30 

\icmlcket saat ayarı ve Ajans haber 
lcri. 22.45. 22,50 Yannld proeram 
~e kapanış 

t:dilmlı olan bu t:ser,•'l.'iyazi Ah. 
mt:t tarafından aogrucıaıı aoğrıı. 

ya Gürca d/lindt:n tt:rcümt edil 
mlştir. BaJlan ıono kadnr a,k. 
·nrrr.ero l1t: kohran 'JTllık menkıbe. 
Itri ile dolll olan bu nefia eıer 
Tilrk matbuatında ilk nümrınedlr. 

l"!yah t-0 lmıı19 olan bu eser. bo 
llAnı kesip pttrealen Vakit Klt.a. 
bevfnde ;rtızde 60 teıızilMia to n. 
rop Yel'll.mektedlr. 

(Mevcudu azalmıştır) 

ISTANBUL BORAASININ 

10 İlkte~rin 1942 

Londra 1 SterliY 

Nevyork '100 Dolaı' 

Cenevre 100 1.sviı;re i'r. 

::Madrld 100 Pe.zeta • 

Stokholm 100 İaveç Kr. 

Kapanı,<: 
15.2~ 

1S0.7ü 

30,7Cı 

12,937fı 

31.1~ 

ESHAM VE TA.BVDAl 

Sıvıuı • Erzurum il 19.95 
HAFIZ CEMAL 

''LOKMAN HEKiM,, 
l)AHJJJYR ~ruTEBASSJ:Sl Raşid Rıza Tiyatrosu 

Halide Phkln Berabf..l' 
K•dıkfiy ~üreyya Sinemaıınıda 

Bu akşam 
-,\ ILZADF;l,J!!R-

-88- Ha.runur~hl'lr: Ot'u!lan 

Dtınıınlr uunun içinden çıkama.dı: 

- Doğrusu, bu orduğuıı mesele çok zordnr Bbim dok. 
torumuz gclırse onı:ı soralım. 

Zeync~ lıa;ı: rette l•almıştı: 
- I}oktorlnr yıldızbrn nıt bUı;1den an1arltır mıl' dl ·e 

wrdıı. De ıı:ı nlr: 

- JJir doktorun her ilııııden ırnlıınıllıH gerel.tir. 81lhatı. 

!!I\ Fnn;lr doktorLu her e~ 1 bilirler. Bilim doJ.. Turumuz da 

~a:manının en değerli fil~ lesoflarrnıfan ve en llrrl gelt!n dolt. 

t"rlarınd •ndır. 

Zı.:yncp, bu söıJcrl 1 itince kohkuha lle gü1r.\i. Gozlerj 

ha) re tle parladı: 

- Demek o, senden de daha hllglııdlr. 

l\IUrc•bbl~csfnden tın J.a hiçbir kimse ile t~"JB!lr nmıa. 

\&n bu ı;en< kr:ı:tıı ba~rct edere!< sorduğu bu s•:aldf" tuıl<lı 

d •. Ctinkü o, Denanjrdf'n dnha bll~lll bir klml!MJ lnı>a\vur 

~denııyord:ı 

J,ı;n cıı hu bıikt 1 ruhl;.e ~oculdarda vardır. Onlar, öğ. 

retnı,.nlcrlnln • cnhil ols:ılor bile • ımlardan daha h tlln bir 

kım 'nin bulunmadı ma lt:ı.nldirlcr, 

llıı.:r.ı ba it dıisüncell öğrehnenl<'r de, hpkı talebelerı 

ı:lbi du lıniırler, kendilerini dcv·nynasmda görerek kendilı'. 

rınden dolta ~ uksck bllgill :kimselerin bulunduğuna bir türhı 

inanmak fı<fcmezler, 

I:t.'nartr ise, hakiki kıymetini bilen, mütevo;tl bir ka. 

ıcılı. Zcyaebln ırnrasuna şu kar~ılr~rı vermişti: 

- Aman hanımcığ'rnı, ben ne biliyorum kt .. Bütün blJ. 

dıklerlm :;undan, bundan kapma eylerdlr. Babs~tttğ!m dok. 

tor l..se. oıe bur CUD<li · bur medrescslııde tıbbı, :felsde,ı 

.......... 
Jstcmbui A~·/iys IJ ııcı Jlul..uk Mulı ı 

kf'me$inden: 
Miiddt:i: Ayşe Koc. 
)lurlrlei::ılcylı: l\lclınıct Koç: F·ı · 

tih Sin~nn~a mnlıullcsi 11.ınuclhanc l 
soknk ~o. 33 I 

.Müclrlei Ayşe 'Ko~· lr.rofı11rfo · ı 

nıiirfrleialeyh Mclııııct Kur 3lcyhınc 
açılan Bo5:ınma dnvasın ':l :ıit ::ırz•1· 
hal sureti mücJdciıılcylıe lehliğ edı,· 
ınck üzere yazılı artre~lnc gönderil· 
mlşse de muınnileyhin mczklir ika
metgahını ı·~ı k fle semli meçhule 
gittiğlnın beyanile iacle kılınması 

üzerine Hukuk Usulii :\lulı:ıkenıelc
ri Kıınıımınıın 141, 142, 14:i ve 183 
fiııcil muddclerinl! tevfikan iade kı· 
iman dıı\·n arzuhali ile muhakem" 
ı;iinfinü ... rısıcrir davetiye rnrakası 
nm mahkeme dlvonlıancsinc asıl· 

ınasrn.ı ve 9 i2 / 075 num:ıra<la kn· 
yıllı işbu dav:ıyıı nıiırlıleialcyhin 

15 gün içmde cevap vermesine ku 
rar verilmiş ''" h<!nnucibi karar 
:ırzul.nl ile davctiy-0 Yar:ı!,ası malı· 

keme d:vonlııınesine asılmış olmak 
la ıııumaileyh ;\fchnıet Koçun yu• 
karıda yazılı mlidılel zarfında da 
v:ıya cevap vererek t:ıhkikııt ıçın 

luyin kıltn:ın 16. 11 . !l42 Paz:ırlcsi 
günfi saat 14 rle nı:ıhkcrııcmİ7de ha. 
zır lıulunm:ısı veya kanuni bir ve• 
kil göndcrmesi liızumu telıliğ yeri · 
ne geçme iilere iHin olunur. 

ile sabah, Oğle ve a 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dis.lerinizi 

(41357) 

Kocaeli Asliye llukuJ..· llcikimli• 
1 ui11dcn: 

912/187 
İstonhul fleşiklaş Sıım:ııı iskele• 

si Na. 17 de Millıııt kızı Sene! An . 
Jı vekili fzmitte :ıvuk.ıt Sedat Pek 
tnrafındnn Kfı/ht fabrikası sular ve 
bakım işlerinde Rauf Anlı aleyhi· 
ne ik:ıme edilen boşıınma davasın• 
dan dol:ıyı yapılmakta olan muhu· 
kcme1>iııdc, müddeialeyh namına 
gcinderileıı da vctiye mumaHcyhin 
bir suçtnn dolayı İstanbul tevkif e
vinde olclu~ndan bnhsile posta i• 
dare.\İnce iade edilmiş ''e C, M. U. 
li~i vıısıtnsile yapılan tnhkikııtta Ra 
ur Anlının ne İstonbul ve ne de İr.· 
mlt C'.eza ve tevkif evlerinde olma· 
dısı ve bu sebeple adresinin meç• 
inil bulunduğu anloşılmalda müd· 

PUDRALAR 
ODASINDA 

Yeni-ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
Müballiğah gayri tabii 

"Makyaj,. kalmadı _ ... 
Cilde sürülecek gaytj .met"'i 

11eni bir pudra.. tabii 'bıf' 
güzellik 1'erir 

Parisln şık kadınlan, yenl bir 
moda lcat etmiı;Jerdlr Bütün ıCÜO 
sabi\ duran ve hie ·parıaklılt izi bı· 
r;ılanayan1 bir gül , t.cn1 veren •"tnl 
bir pudra bulmuşİai'dD' 

dei vekilinin talebi veçhilc H. U. Bunwı.,-a.rrn: lpeltll elekten Ot 
MK. nunun 143 ncü maddeı;i mucI· de!.a ıeeirlınıt.ş eo saf ve en uıc:e 
hince mumaileyh Rauf Anlının iş• pudrayı iki defa krema kÖptli\l ~ 
b arı.şt.ınlması usulü tıe. izah edile-

u b:>şanma dav~ından dolayı bWr F.ra kln\Yagerıerlnln ~ 
mahkemenin muallak bulunduğu nel~' ns:aşbrmaları netbı81.aıU9· 
2&. 10, 942 şalı günü saat un. hu ·~ - elde edflen bu UN!. Toıttılon mtıee-
~kl':ı Kocaeli asliye huklik Mkim scsesl.nın inhisarı altındadır. Bı.ı .re
liğinde hatır bulunması veyııbut rıi Tdkalon · ~~· artık parlak 
kanuni bir vekil tayini ile gönder- burunlara tt ya~lı ciltlere ebedi· 

• J'e11 ton vermiştir. Cildlniı.r, seıtn 
mesi aksı :halde _muhakcmey eayni aaaı urtında "Mat., duran nefis 
ka!Junun 398 ncı M. tjne tevfikan n C{iıel bir renk vem. Rtlleirda 
devam oluna<:ağı iIAn olunnr. ve yağmurda ve hattı terlemede 

Osmanlı Bankası 
Şeker bayramı münasebelile, o~· 

manh bankasının Galata merke -
ziyle Yenicımıi ve Jleyoğlu Sü· 
heleri 12. 13 ve 14 İlktl!şrin 1942 
günleri kapak bulunacaktır. 

Zayi 
Tatbik mührümü z!ıyi ettim. Ye·. 

nisını ya)')tu"'8caltımda• eskisinin 
hükma yoktur. ( 41351!). 

Emincami Keramet sokak N<J 
:ı dt OSman Dirik • 

SAHiBi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Seve'19İ/ 

cildinizi pe.rta:k göstemıeı.. "Finl 
Mat.. Tokalon pudr8$11\ı kullawna• ' 
nız siinanru bı.r gül yapratmm taz..e. 
lılinl ve Felllğfol bahşeder. sevim
liliğin1%1 '1e cı:ıı.ibeniz.i. blt kat daha 
arttırırsınız. On muhtelif ve yeni ca• 
~ip renkte olan Tokaloo pudrasmdan 
bi.rliıi intihap ediniz. 

ŞEHiR TiYATROSU 

~ılır:~ D R ~ tn~ ~ 1111 t 

IJ KIŞ MASALI 
lflll KOID.;Dl KISMI 

YALANCI 
Oumarteel, Pazar ıilnk•r! 115,30 dıl 
matine ,.. her Çarpnıba U de 

Qoçok Tlyatroso 

- 39-

nkumaş "" onlarcı. mutehaflfSı!i olarak çıkmı:ı-tır. Bu med~. 

ede htı.knmdar efendimldn hususi doktoru Ba!ltlıl'.ı' tııh!fl 

•:otml~tlr. Bizim doktor ondan da dııha üstündür. ÇU.nkU on

ıl:an fazla. olarak ltlmyayı, gök ilmini iyi biliyor. Boyle ol. 

masa Elfadıl fbnl Sehll onu Me'mun efendlmlı.e. ta.VBlye 
-.t!cr mi 1 di '!. 

Zeynep, 6ÖLlinü kesti: 

- Ells.dıl lbnt Sehll mi tıwım.·e enı.- "'" ~"""' ...,.., 
Lu ~ •• Elfn~ıl babamla beraber Hora anda dl)ğtl mi'!. 

- Evet oradala.r ama, bu dokt-oro birkaç l!tt'ne evvel 

t•vsiye etmlştt, Elfadıl bo adam fçln Horaaanr.J en t&li.nı • 

ndamıdır a.iyor. Hakikaten yüziındt'n belli Y 

Ze~ n~p tekrar sordu: 

- Peld, nl~e hep bi:Lde oturmuyor, yok-. babam il\ 

tetemlyor'! 

Denanir: 

- Hayır: ~dedi, Doktor ktnilİF( lsfornlvnr. f-ftı:ı hıı'lu'tt 
et>epler dolayıslyle biWto oturamı)cıcağ'ını bat.ı.;Anıı ltl.uar 

ederek töylemI:ıtl, o .da. kabul etti. 

- ÖylP. ı .. e nerede oturuyorT 

- İli•ttlğimc göre ~iedaln'de otnruyor. Her haldi' ad.h 

letJ.rle meı;hur oları eskt 1ran hükQmdarl:ınnd:n; ltf!lr&'nıo 

Mrayına ya km bir yerde oturmaktan h05lan'l or. Alaltını 

111 doktorumuz Farslıdır .• 

Zeynep, s8.ı.UnU kesti: 
.... 

- Şivtslnden Farl!il olduğuna anlMlım, ftalltııkl l>Ur&d'll 

tıf.urııp Bağdadlrlarla temas etae idi dili dilLcUrJı. Arabc&yr 

&,vi koauoanuyor. 

- E\et;,. Medajn'de, buraya yakındır, blrlüı!: •atlık 

, 
Tilr!liye Cüm ariyeti 

ZiRAA T BANKASI 
&urıı!u, tu:rihl: uwı. - ısermayeai: l00.000.000 l'U.rl6 

Şube ve ajaruı adedi: ı85.. 

Zl>a! ve t1car1 ber nevt banka muameıeıert. 
Para blrtlttlıenıere 28,000 Ura lkramlye vertyot• 

t:lraat Ban.kumda lrumbareJJ ve lbbanıız taJ1arru1 
:. a.ıt 150 liram tıwunanJara ısen~e· t deh çekUecck kur'• 0-

Jı.a.n& JÖH lJımmılye daA'Jtllacaktır. 

1 adea ı.ooo Uralı.ll •.ooo Un 100 adet 50 

• • 600 • :,ooo • 1%0 ~ C-0 

•• S60. 1..000. 160 • ır.ı • 
ıo .. 100 • &.ooo .. 

OIKKAT: Beıaa\il&:rmdakl paralnr b1r sene ll"!nde :50 ~ 
:tlflnJyenler. Ucramiye çıktığı takdirde % ZO tazıastıe Yeri' tf 

Kur'alar aenecıe f cıeıa, 11 Mart, U Haz1Tıuı. 11 &)'J 
u B1rtncikAnWJCla QekUecektlr. 

Beyoğlu Yerli A.6kerlik Şubeıinden: 

Şubemizde kayıUı olup terhis ed!lmi§ henUz terhislerini 
ola.n yedek subay ve askeri memUrlnrm kayıtlanm yaptırmak 
cUzdaru n terhis t~zkerclerlle birlikte acele §Ubeye mUracs.a!.c 

.(1P' 

1285,91 

tık teruinalı 

258,2~ 

98,U 
tesviyesi. 

915,69 68,6E' Samandira Dispanseri 111 

miri. 
Keşif bedt:llerl ile i!lt temınat mikdarlnrı yukarıd:ı ~ 

ayrı 8!<Ilt f'kSlltmeye konulmuştur. İhalclert 26.10.942 pazarteııi 
l• de Dalmt EncD.mendo yapılacaktır. Şart?ıamelerl Znbıt ~ 
ınüdUrlUğU k•:len.inde görU!eJ>illr. Taliplerln ilk teminat :ın 

mel r ... r·lnrı ve kar.unen ibrazı ldzım gelen diğer vesikaları ua 
muayy-0n santta Dnimi Encümende bulunmaları. 

81!J8APLABI 

ı tkhadteşrta 

Ke§idestne ayrılan 
ikramiyeler: 

t adet ıooo lir&J1lı 

t • 800 • 
ı • 250 • 

• 
• 

100 
no • 

• 
• 


