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V AKIT Yurdu. 

T91s. V AKIT, htanbul 
Poııta Ku;ı.o 48 

2'8'70 (ldare) 
Telefon 2HIS (Tazı> 

Ekmek gene karne 
üzerinden "--iki fiyat 

Hergün 
6 

Savfa 

Har p sonrasmds 
yeni dlnya 

Sayısı Heryı>Tde lS Kuru, 
Yazan: Sadri Er~ 
(3 ncü .~ayfamnda) 

~-------'--------~ 

ile fakat 
verilecek 

,--------, 
Cellidm 

Kızı 
Son aenelerin en 
güzel zabıta TOınram 

tnerikall profesörün Memurlar şimdiki llyatla • Bagla 3 inci 
sayfada. 

gOlünç projesi ekmek alacaklar Dop cepbeslade 

Kafkaslarda bazı 
istinat noktaları 

zaptedilmiş 

&· 
I)' nı '"el 

6e31 Q dr.t evvel Sovyet Ru•ya taralmdan Atlantik 
~h:nnamesinin deği§tirilmesi hakkındaki i•tekleri 
IO,.i.i rı .. matbuatına ak•etmiıti· Acaba, Amerikan prolt!' 
~lele 'lııRn neşriyatı. harp heyecanlan arcunnda unutulup 

" 
1
llS isteklerinin hala el al.tında mevcut olduğlf' 

na mı alamettir? 

1

Bunlar beslemeğe mecnur oldukları kimsaleri 
birer beyanname ile bildirecekler 

Stalingrad' da traktar 
fabrikası işgal edildi 

ıt Yazan: AsUH Us 
tL11~bi._ ·· • • . 

'rııı "til'ı~.. unn•ersıtf&ı profe- yayı Türk idaresine fa.de etmek 
için Tüı'k ordusunun Marmara sa
hillerine k.adM f?elmeslni kafi bul
du; harbin devamına. mahal bm•l<· 
madı; çünkü Anadolmnız Te rrak-
3'11-SJZ fstanbulun yaşama<Jı nıÖJJl
kün olamıyaeağı gibi Anadoluda 
bulunan bir Tör~•iyenJn de İstan
bulsuz ve Trakya4JJZ sulh ve süku
na Jm.vuşamtya<'ağı anlaşılmTŞtr. 

Hal.km ekmek ihtiyacmm ma- 1 toplanıp miktarı: tesb.it edildikten · cek fiyatla ekmek 93.ttıracakttr. Bu 
halli belediy~lerce temin edilmesi f'önra vazivet vcldlete 11:.ııüdiıilccek- : vaziyttte, olanlar & gene bugiln. 
husUSlliıdaki kararname dün vi-- tir. Ofi.ıs teshit edilen miktarda un kil miktar !tadar ekmek alacaklar
layete tebliğ edilmlştir. Toprak verec~ ve isimlerini yukanJa yaz dır. Bunt-Rrın kartları ayrı şekilde 
mahsulleri ofisi yalnız men:.ur ve dığmuz kıiı'llseler bug'mkü fıvat it- olacaktır 
devlet mü.stalıdemlerile, dul, mü- m-ainden ellerine verileı::ek hususi M~ur· obnay.ın k.i:rrı.selere ek-

Alman ar taarruz. 
dan mldalaaya 
geçecealerllllf . tı. diUı Dr. Jorj Renrıer harp 

~l't L• Yasına kendi a.nlavt!ilDB. 
"1.t • J"' 

ll~l'ıı . Stkı) vermiş ve bono 
~ ~~tı~Slllindeki Amerikan mee-
0ate....... 'llesrettiği bir haritada. 

tekait, yetim ve hidematı vatani.ye kartlarla ekmek. alacaklardrr. ı rn.eğin ka.Ça satılacağ_ belediyenin 
tertibinden maaş alanlara. "V'e bun- .. Bu kınına _dahil olmay.an halk 1 temin edeceği buğday fiyoıtma gö
ların bes1emeğe mecbllr oldukları ıç~ de beledjyc serbest piy•a..sıadan • re ka.rarlaştmlacaktrr. 
kimselerin eıknıddi:k hububat ihti- bı.:.gday satın a!a:raılt t.esbit edile - 1 (Deııamı Sa. 4 Sli. 2 de) 

.Berlln, U (A..A.) - Alııla.n ordaJ&... 
n be.§kwnand&ııJıtDUD tebliği: 

Kafkasya.da. A.l.ma.n ve Slovak kıta,. 
larI dağltk ve kesit orma.nlık a.ra.zlde 
§lddetli ço.rpI§malar!a yenf dllşman 

mevzilerini delmişler ve ~ den f8L 
la tstinat nokataın ile m.Usta.bkem 
mevkileri hticumla. ele geçirmi§lerdir. 

, ... ~Ş. 

~~ııi!_l>aıı profesörün orta.ya 
~4tletı bo harita. biitün Avrupalı 
ı ~ olduğu kadar TUrk. 
İl-; ~~d1racak bir At.ki1-

l '1tatı 11~ hu harita<la bUtiın 
~I\ hau::;rnleketlerj • bir federas
~ ~llta, e bi'rleştirildikten !ilOD

ı bı!lhııı ~rın Karadt'tniz sahilleri 
~ ,l\ıısy hi lolduğ.ı halde Sov
bıııel'i a.ya verildiği ltibi garp 

~~ tıa <le 'Yunanista.n hududuna 
liııt' lııt 1Y'llYa peıjke' c;eki1miş; 
~ ~tı anbulun ve Trnkyanm e-
' il.~ ~1?Uıwır ile Türkiyenin 
\ ~ it~' 7.8.ran tel§.fi etmiş oJ-

1' lr~ de Ba..<ıl"a körfezine k:&
llıı il kıta.sa da bize \'erilmiş. 

)\ ~t\'Vat tablt ols.rnk memle
tıı)'tıı ~ hayret ve tee<ısür u. 

· r. Bu t.arr.daki neşriyatın 
İ~~.e '11)'andrraca~1 memnunl. 

~~~~a 1• lc~ı;ulnmak için de Ko. 

İstanbul ve boğazlar üzerinde 
beslenen bjr ihtirss varsa bu, za
hirde İstanbul sehrinfn budutlan 
ilf! boğazlarm ıı~lartllA münhasır 
olabilir; fakst hakikatl.t! hütün 
bugünkü Türkiyenfn mewudiyeti
ne kastetmektir. Kolombiya üni
versitesi profesörü ,Jorj Renner'in 
ha3'11-lha.neıııi:nde kurduğu yarmki 
dünya. projesinin bo~1uğuno, ma.. 
nasızhğmı meydana koymak için 
de ynfnrz Ttlrl<lyeye taalluk eden 
noktasını tetkik etmek yetişir, 

Vekiller Heyeti -
toplandı 

ıa~ı:~ıv.,.l'!;itesi profe!;örüniin 
\İlıt l" l"ine recımi Ameri':ian Ankara, :US (A.A.) - İcra vekillerı 
~~·~de iştirak edilmediğini heyeti, bugün ıs.at 15,80 da ba§vekll 

tı ~ ~ lı: tt>-bliğ neŞrPdilrli'. Bu- Şükrtt Saracoğlunun reiallğinde top. 
" 'lııııı.....~her bu tebliğ Türk efkB. . 
t t ~13'""" d lanmıştır. 
tl ~asu ın e uyanan h!ıyre1 --------------

~lb.... ~-~~ g~iş dt!ğildir. 
,--:~1 1 e Çö~flin harp sonu 
,~t'ı !)• ~ dtlşUndtikleri sulh e
~ l<I.~ ~ glln atıantlk beyanna
tl'Jı'lııtıll ıbaret olduğuna ıı;lire ts
~İıı lt.ıı~;: l'ra.kya.yı Türkiyeden 
~ ~- Ya vermek gibi bir fik
"'vtıı f:~.ı: -~nıerjka mahafilinde 
~~ tı"tılllıi. ebiiınesin.c akıl el'Otez. 

Tokyo 
Yakında bombardı
man edilebilecek 

~ lll'of ~her haritayı neşre. 
lh:'~llıt ~r .Jorj Renner'jn bir Çungklııg, 15 (A.A) - Perşembe 
~~' 1\ <ı?nadığrna göre onu bu günü, öğleden sonra Çin kuvvetı8TL 
~I ~ hujrzyata sevkeden bıızı ıe- nin, Çeki&ng eyaletinin merkezi ol&n 

ya<;lıarını temin Ed~ektir. Bu gibi 
k;nıseler.e bey.a.nname verilee~k 

ve saıhipleri bım1 arı kma bir zaman 
i~inde doldurup aI.akadarlara tes
lim edeceklerdir. Beyannamelerin 
t<'v:zi edilmesine bugün başlanacak 
tır. 

Şehrimizde bu beyannameler 

1st&n.bul birkaç gündür harp cep.. 
helerini unutmuş gibidir, çôzmeya 
çalıştığı tek bllnıece §U: Ekmek işi. 

Dün Ankaradan veya bura.da~ 

sıztp gelml§ haberlere göre ekmek 
!stanbulda gene kart ile ve gene 
eski ölçUlerde verilecektir. 

Habetj,n, bu kadarı berkesin yU. 
reğine soğuk BU serpti.. Artık ekme_ 
ğln azı, çoğu bir JDllllele değildir, 

Ka.t)nlr veya katkısız oJmaslyle 
meşgul olunmayor. 

(Devamı Sa. 4 Sü. 3 de) 

Hitler ve Musolini 
mülakata 

Brennerde yeni bir buluşma 
olacağı haber veriliyor 
V&flngtıon, 15 (A.A) - Hitler ile 

Musolininln Brenner geçidinde bulu.. 
pcakla.rı haber alm~t.Ir. Gestapo 
şefi Himler, İtalyada Roma, Ml!A.no, 

Torino, Cenova şehirlerinde üç gün 
kalmıştır. Himler, Musolil:ı1 ve Kont 

Ciano, propaganda nazın Alekaandro 
Pa.volini ve siyah gömlekliler kuman. 
de.nı general EnZo G&lbi&ti ile görü§-

mUştür. 
Musolini AtinAda ım ~ 

Mareşal Bomel'in cephede llert mevzileri teftişe giderken &lınn'ıı3 fotogr&fr 

Terek ke8iminde düşnıa.n kuvwt _ 
leri pUskürtillmüştür. 

Staliııgradda piyade ve tank t6§ • 

killen dtijmanın inatlı mukavemet1tıl 
kıracak evlerin gerUerjndeki be.rt • 
katları atm~la.r ve 'ehrin bjr kısmı_ 
na derinliğine girmişlerdir. 

Pike ve savaş uçak.lan filotillAlan 
müteakip dalgalar halinde hücumlar 
yaparak dll.§ma.n ka.zamat Vf'! topçu 
mevzilerini yok etmişlerdir Düşm.a 
nm şe.Şirtma taa.rruzla.rı ağır ve kan: 
lı kayıplar verdirilmek suretue pllııı • 
kürtUlmllştUr. Dllşman taşıt hareket 
lerine ve Volga Usttlndeki mUn&kaJL 
ta karşı da tealrll ha""' ttıarrıızlart 
yapılml§tır. 

Don cepheıılnde Romen kıt&ları ma 
hali! düşman taarruzla.rmı pllsldlri 
müşlerdir, 

Cephenin merkez kesiminde A1 • 
1 man hücum kıtalarmm hareketlcl 
dUşmanm bir çok blokha.vztarfle ı:nllır 
tahkem mevzilerinin yok edil~ 
neticelenmiştir . 

STALfNGRATJDA 

Bertin; 15. (A.A.) - D. N. R. 
Ajansının bildird.jliue göre, St-ıUn. 
gradı'laki Dzerzinski ziraat traırt·r 
lcri fabrikası bu sahab bllcum}a • 
lınm~tır. 

HENÜZ Z,tPTEfllLMEYEN 
YERLf;~ 

Berlin: 15 (A.A.) _ ~;. 

(Devamı Sa. • Sü. ı de) 

~~tı~tna'll ihtimalini de ka- Kinhva'nm yak.mla.rmda. bulun.an 
~ 'i1l ı~ liznn gelir. Lanchı şehrinin mahallelerine girdik.. 
U'">~ lt tla ki bir müddet .-vvel l leri bildi.ril.mektedir. Buradan Tokyo
'\ ~tı lls;ya tarafınıbn atlan· yu bombardıman etmek mümkün o
~lıı ~a., "ıtnıesi'rıin değiştirilmesi lacaktır. 
~tt..~ii Sa, .harpte sonra.ki Rusya.- Geri atılan bir çıkarma tefebbllstl 
~ hı.~Ü.dafaa. edebilecek ho
S ~~sı ~klinde bazı is. 
~. sllriildüğü cihan ma.thu
'-~e ~ti; 'im<U İngiliz Jm.. l\h' lrıiıhiın me'\·ki sahibi o
·~~ (l}~la.nn da bu fikre ta. 

~tıı(~bıı. 'llgu ~ylenmişti. 
'~tiill ~olonıbiya. ünlversite'>İ 
t~"1~)\b t bahse mevzu olan 
lı~~--1!~ &rabk matbuat sii

Çungking, 15 (A.A) - Bu per§em 
·be gU:nü lle§redllen bir tebliğe göre, 
Japonların 6 bfrinclteşrlnde, Hong. 
k.ollg'un ka~da Çin toprak.!&rmda 
bulunan Kovidon'un ~ k1lometre §1.. 
ma. ldoğusunda Tam.abui'nin cenubunıı 
ya.ptıklan çıkarma ha.raketi geri a
tilmI§tır. 

Kabire, ~ (A.A.) - En~.,şe verici , 
haberi.er yüZünden MusollnlniD A.tina. 

y& gittiği öğrenilmektedir. Yunanlı. 
ta.nda bulun&n İtalyan kltala.n Afri
ka çöltb:ı.e gitmektense oıdukla.rı: yer. 
de kaim.$ tercih etmektedirler. Af. 
rikaya gönderilecek İtalyan alayla -
rmı yiikleınek için Kera.nttnide be1d1. 
yen bir geminin 1nfiJ!kla harap oldu. 

Rom mel 
Afrikaya 
d6ndü 

ANKARADA UCUZ HALIK 
SATIŞINA BAŞLANOI 

Taarruzun yakında Göl 
başlayacağı sandıyor ) babkları da getlrllmeıe bqlandılı-

KabiJ'e, 15 (A.A) - Parls rad,yoını, 1 tan sonra icabında lstan bala da 
Romel'in şimali .A.trikaya. döndUğünli 
bildirmektedir. babk gönderilecek ı 

Roma radyosu, Mımrda seçme bir Anka- 1ö (Vakıt muhabirinden) d ki-""" k ha , · t in k • ..., - e wbU va deposuna, be.lık nakli 
ğu blldfrilmlştlr. 

~ '°"1- nıön~a.lara yol aç- .... ,.....-----------------------, 

~ ~)'ee a. tekzibe uğrayan ve M "llA p • ı 
ts:I ,~._ a:'a.rı an.sında. unutu- 1 1 1 ıyan no 
~ tıs isteklerinin lıft.18 X 

~~~ ~evcut olduğuna mı a- 1 o k 1 "' ~ ~ŞDndiye kadar Rnsya ' r i a ı nı 
~'-'''\ııı btı husustaki şüpbele- ~ 
~11""'t ~a herta.1"8.f ~ecek açrk 

~ '.!:!:~~.'!~. ·.:,,.";;:..°': Hisse kuponları dünden itibaren 
~-t~ ~ huı11. nda bir nevi anlat- I • d·ı ..., b la dl 
~\ .._ ~\tlMhığuna hiikmettİre· evzı e 1 mege . a,ş n 
ı~ '"Q ~~ de"am edip ~ttii~ 

~
h.. ~ 1 \'ft.ıid görmemiz t&- o~ btr ldzmN olmalı tnere &eı-tlp ettiğhntz M11H pL 
,:"llt'İlı ~ ya.ugo oıt,MJığı daimi okuyucularmıızclan ~ gördü. Dün, tevziiıı 
~ )~ı....... Profesör Jorj Ren- ilk gönü olıe.....,. rağmeii mllbl.m mlkdarda V&lat. okuyucu.1U JılMMhıl 
tgt~~l!'i münakaşaya ge- ahıqtu. 29 iJktetrbıbı lll!lqlD ktıoldeıdııdeD blrlm9 yftz bllet-e ortak olu-
~~ "'l.lll \'e Trakyannt bir nacağı için 1-abN mlkdaımm da oaa göre a,-1&Clağm.da şüphe yoktur. 

~'tı <l:~~ verdi'den 'iOnra BiNe kupoalan 21 IJJdeertn gtlntme kadar verUeoek, !? net gttnU hiMe 
~ l'tj~ lı J'lı~ı İle Basra körfezi m:lkdan notere teWI edlleıek ıs Dkteflin gttnO ~ Vakrt'da plyeıa-
~ ~ ııe:r'! kabiliyıetini haiz ı0 bJJe~ numara1an D&G edtlecıekttr. 
~.h;,i.,. ~retj n~ıyacağmı tar- Bir nokta 
11' lıa>t tarihe olduğu kadar 

1 ~letj:atlere karşı da derisi 
~t~~' lD llıah"ulüdtir. 
~tıe·;ıhırıe 14 

• 1918 ha.t"hinin nııll-
8\al\~;Dnra müttefik dev-

11, boğaz]an ve Trak 

- ------Bszı oku)'UOUlaromz, ODbet kuponla blrk&O ldll8e almak tst;emelde-
dlrler. U kupon ,eti.ren oko}'UcaJanmız ~in yalnız tlç kupon haddi kon· 
-.ı .... Yani l~ ~ ptiren okuyucomuz S htMe aıa.btlecekt1r. 

tümen olan Brescıa üınenin omu- Şehrimizde yeni kurulan sol!o.•k ha.va. ·,.ın ha.zrrl kla 
raı AI ks dr Pregherj•nıu t>.. hı 1 r yapmakta.dır. Bu tak 

tanı gene e an ° deposunda. üç gündenberi kilosu 45 dirde balığın her cinsini de :ia bul-
çb1 cephesinde ma.lttu1 dtl§ttığünU ha- kuruştan satılan torik balrlh fevka mak mü kün la +- po 

t>• - m o cak, .uıt&nbulda b&-
ber vermektedir. .. lft.de rağbet görmektedir. Mılıul'kalft.t !ık olmadxğı veya çok p&halr oldu 

Maltaya tayyare hucumlan vekA.ıetl İskenderun, Mersin, İzmir, gli:nlerde §ehrimizden balık k~ 
Londra. :US (A.A.) - Malta mtlda.. Sam.sun ve iç göllerimizden şehrimiz.. J.ecektir. (Dev S 4 s·· &e.lv d 

tileri dfuı 3 bomba ve 5 düşman as._ amı a . u. eJ 

(Devamı Sa. 4 Sü. 5 de) 

Bir Japon 
kruvazörü batırıldı . 

Bir zı:rhlmın da hasara 
uğratıldığı bildiriliyor 

Vaşingı:on, 15 (ı\.A.) - Re~ 
men bildirildiğine göre Guadelk&
nal açığında bir Japon zmhlısı ba
sa:ra uğratılmış ve bir destroyere 
~ isabet kaydedilmiştir. 33 Japon 
t3Y,Ya.resi tahrip edilmiştir. İki A
merikan aT tayyaresi dönmemiş.. 

tir. 
Amerilam tebHği 

Vaşi't\..<Jf.on, 15 (A.A.} - Bah
riye nazırl!ğ! aŞa.ğcdald tebliği 
neşretmiştir: 

{..Deooıru Sa. 4 Sü. 4 de~ 

I l!iiJı!erın 
~ \J PEŞİNDEN 

Şeker buhranı 
:lst.a.nbulun içindeki bütün toptancı ve perakendeci ba.kka.Ua.rda teker 

yok oldu: fakat bütün illka şekerci dlikkt.nlan ve depolarr.ı §eke.r Ue d<ıbl. 
dur. Binlerce hallı evlerde k.a.lıve plflrmek kin ıvadığı birkaç gram şekeri 
baka1larda bnlamazken lüks tekercllerin dtııcı<A.ıılannda '" depolarmda 
toDJar ile §eker tut,mıa.l.arı doğru ~ğildir. 

latan.balda bu ay içinde ıteker ıtrketinln dn.lh+4..ı<.. DJilP .. _ 
"H"'li• ...... r ~ mene-

dekfne niı.betle üçte bir derooeslnda fa.z1a ı ... ı. Böyle b•- zı ......,. .. va yette mey-
claDe 91kan bugfuıkü &eker buhranı nasıl Ina'k ı bir - ne&-.. ın. 
nablllrl' ........... ..., •~ 0 

Eğer febılkalarımızm şeker 1atlhseU noksanctrr da. teker tlrk~e 
piyasaya çıkardığı ve çıkAracabrı &ekerler halkın normal lbti lıııl.f] 
değllae lüka ııekeı 5.mAil.nln menolunma.sı bile göze almabilir; ~aılu& ~n' 
ha.lkın yü"Z on k11nış1uk ıtekerl lüka 15okercllerden aç yüz kurWjB alma!' 
mabko.m e<lilmesi cıemekttr. HASAN KU MÇ A,. . 
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~mMmm , i ·~vr ~(§Jf!tN'(f/flOtr; G.~~u- ~JtM(Ş.1 

~ Gizli stok 
t. · ';--- .. ~ ~~ -~t .... e·ttlUN/tKA~, oonbulda ~r b 

\..~ Yt\ZAN • Kadircqn Kt\ELL~ " ) 1 lE 1 ~ ~~NESAEDWME~ hcmmiyetli bir sttfhayfl 
"' - ~_! MIDc«"UP ', Bü~""ı .. ve k''.M•k bakke.11 

~Y'!ıi!)7 " • -;.,_:;' '- c=..= • ... .. ... ~ ~ =--=----.. ,,. .. _...... J..... u..,.~ 
-14-

O ~itti ve biz gene abaiorıu bil ı ziyade sokuldum ve kolumu o .~·ı· 
yOk ekklrik lambaz: .~ ın ışığı altın· ;rund:ın, b~ynu~a d• 1 n aı;ak .: 
dn ana o~ul knqı kar~ıy:ı kah\'c.e· - Senı senyorııın, 'etlıdc .. ::fo 
rimizi f~·tik... ni çok seviyoruın ! . 

!kilo şeker satılmıyor. 

Münakaşa alevleniy-or ~fi"'~~~ 
toplamış o'.malıın lJIU, 
Fa.kat böyle de ol'!a. biltU 
\'C küçük il:ıakkıallardıı: ) 
ci dillCk§.nla.rrnın ve dt 
haricinde bir kilo şekel' 
mış o]mıı-"'ID.a a..'lal ere!' 

~ :f. • Dedidm. 
•Ertesi ~ün Vedicleyi arnmn<lu 

hiç soğuk liıf geçmc.ll'iş gibi ~~· . ı 

buldum: 
- Haydi bugfın ~ı~ inle lstaı;h!.!· 

la inelim! 
Dedi. 
O kadar sevindım ki, bir çccuk 

gi.lıl yerimde hopJ ,ımıc;ıın, clleri11ıi 
birbirine ,-urarak gi ' zleriıni açmı.ş, 

ona sormuşum: 
_ Sııhi mi söylli,,·orsun? Bera 

l·er htanbul.ı hu... °!'•( iyi .. Ifa;ı ıli 

si delim. 
Hazırlanmak iç:n r.yrıldık; ~on• 

l'1l yollarımızın birleşli~i yerde bu
luştuk; bekleyen arabamıza binılik; 
denize doğru yollıı n'iık. 

- Nasıl, mcsnc •oı"ın Vedide? 
- ~fomnunuın Kerııal bey .. , 
- Niçin ıfün gt'M bizimle hera 

ber oturmadın, yok~a rahatsız ınır 
dın? 

- De~Hdim; rak::ıt ona benze
yen birşey,. Vakıt vnkıt beni sinir 
Jendiren bir~ey .. 

- Bunu bana sôiylemez misıı.? 

- Bir faydas1 olmııdıkta! . <ıon· 

ta , ne lüzum va.r? 
_ NiçJn fayd.•Jı olmasın; el· 

Det bir ~arcsini bt•luruz. 
- Care!I olınııfl!~tnı biliyorırm: 

J'Olnn, i~risi jçin tım:Jjm var .. 
- Bu ürnid nereden geliyor~ 
- Sizden Kerna~ '!:iey .. Belki siz 

lienim bu hırçinlıLlrmı gidereccksi 
nfa! 

Cevap vermedi; h!ılı'\ koyu çlm 
ı;:ölı:(elerine bııkır<ır<lu , fak:ıt crri
nim ki , !(Özleri ba~ka şı>ylcr g ' iı .. i
~rdu: Karşısında lt.ılunmnyan -...·c 
bulunması mümkün olmayan ş'!y· 

ler ... 
- Sen de söyt~. Yedide .. ı~~·ı1i 

sevdiğini söyle ... 
Başını çeYirdi: bc:ıi baştan aya 

ğn kadar süzdü. S·rnra kcncli~ : ni 

ve elini çekti; benin:ııifçe illi.: 

- Uslu durnnıız J{emal bey. 
Böyle şeyler hoşumJ gitmiyor! 

Annesinin söyıt>dıkleriııl unut 
mamışlım. K12mad:ın ve kendi hn 
dime: 

- Ben sana o k.ıdar nazik, iyi 
ve uysa l bir arkaJ .ı, olacağım ki, 
pek çabuk bunlorrl -: n da hoşlanma 
Ra başlayacak~ın ! 

Kıvrıla kıvrıla :ıı:ı bir meville 
inen yolda. ancak •rnrsıldıkça vii· 
cutlarımız birbiriıır. ıleğerek, hh· 
l<onu,.madan Hay J:ı "paşaya 11eı 
di'Jı:; vapura binrllk; çarşıya in· 
dtK. 

Bazı urak tefek 'iC'yler alrlı. n e n 
de yolumuzun fütiinılcki bir ku 
yumcunun önünde durdum; onun 
Jroluna girerek .,.·itrfnde, ince al· 
hn zincire ba~lı iri bir yakôlu giis 
terdim: 

- Şunu sana nlnyım, Vedide .. 
Kabul eder misin ! 

Diye sordum. 
Onnn işine yal'a-mak imlk!nı bi- O zamana karlar ne annesin'd ~ 

J.e ID"enim için ba~lı ha,ma bir 'l& ne de kendisinde milcevher cin· 
adetli. • . 

sinden ulak bir -vııc fbile ı;ort".e-
- O h alde &ı:ülmenin manası rnıiştim. Onlarda olmu:ran bir ş~yi 

yoık. Sen ne ~rs~n lben onu ya· almak bana hu!rusi bir ıevk vere 
parım; her ~ istena:en 1 cekti. Fakat Vedide.~ hemen ltrşla

Gintm büyüdtl ve alt 'dudıı.lı nnı çatlı. O kndar anıirce bir jest 
geflle füraz kıvnlch: ve sesle: 

- Ne istersem yapacak mı!J.• _ Bir 'daha bani\ böyle şcyle-r 
ınz? Bu nasıl olw'1 Ya siı heııim s&yleıneyiniz. Bunur. için mi b1ıra 
istediğimin tıımaınile aksini arm ya getirdinizT 
ediyorsanız' D ed i, ''e h emen yıi1 üdü. Tc•a-,ıo 

- Senin ar"Z•Jhrınm yanınite. onun aricasın(lan {!ittim. Bunt•nla 
benimkJlerin M M~eri nr! teselli bulmakta da gecikmec!im. 

G&zleri dumanlandı ve ufaldı; t<endi •kendime dedim ki: 

yüzünü brı~ık kf•lscler bpiartı. _ İsrafı seTmeflH için bür1e 
Gf'ne ~iniri tutuyc>ı,.du, yaptı 1 

Yıınme !IOkuldtım. Ona birşey alRmamı~ olmaktan 
- Niçin iiniHiJı·~~un' Yı:K•ııı rloğan kırğınlığı, tutumlu olduğu • 

hahamn ölümü ~e11i MIA mı muı; nu ö~rennıek suretile, az ço1c avu 
larip ediyorT tul.mu, saydım. 

Bfüııbütün du~:.nl.a<ıtı; lA'kin he· Hiç olmnsa ellerinde biriken 
men cenp veridi: paketleri allrnak ve taşımak fh'li~·a 

_ Ona hiç flfı~ilnmem~im; cını yenemiyorum. 
neler düşündültİ11lii <Je bilemiy.ı- - Paketleri nicin bana verıni • 
rum; falcel !li'Z h"'°'rlahnea 8'llar yonron 1 Seni yormaz mı onlıır? •i oJuyonnn. z 

ietmiştir 1ı.i buna (tercüme) itlô..k 
c.lunmnkıtan ziyade eserk mües -
r irinin ruhunu rnüşaheıl e \·c irae 
gibi });r kudret ve muvaffokiyeti 
harika deni!Ee :ayıktır. 

İ;!lorer'ntn her y erde (ceh]) ile 
tercüme olunm:ısı mul<tnzi veya 
kabil olduğunu iddia. cric<'ek k a 
dar ne türkçede , ne de hamc.len 
hvahibil'me nna n fran~ızcada ca. 
1ı:ı d~.J.m. Kod sivi!'in bi rinci 
ınaddes:l o!dıığunu beyan buyar
cluğun: 

"Nul n'est cence ignmer la foi.,, 
ib:ıı-es. nin bizim Saidin halla li 
müşkülat oLm (Küçiik J...aı-us) liı

fıdinde aynen mestur oldıığu hit
tabi malıimundur. 

İgnorer'nin bir çok mukabilini 
saymak külfetini iht iyar ettiğin 
lıalde en eiizel biı• nıanas:nı z..ik
retmekte k tL'3ur etm'şsin. lgnorer, 
(ucahül) man.a.s.ma da gelir: (On 
ig.nore !es .p:ıı•ents. pıuvres.) der
ler ki buxad.a. tecahül iJe eda.sı 
gayri kabil ve ideıta (kimse ka
ııunun cahili addolunmaz) tercii
mei acibanesine muarlil ve müma
sil o.Wc.ağmdan (İnsan fakir olan 
Elırab1.sıru bilrr..emezliğe gelir) su
retinde tercüme evlı\ ve ~nseb o
lur. 

Ker.di dü.<ıturu meşhuruna it ti -
1Ja ednneml,.-; olduğunu ~i.ne mek
tubunun bazI f:oo:atı gösteriyor. 
E.zc~e Rasin.in Agripine söy -
!ettiği: "Ji.gnore quel cor,cıeil pre.. 
parama diegrace?,, mnıre.mm ma
kablini bilmediğim için tercilmesi 
ol:mıak üzere gösterdiğin (Hangi 
sanihat id:barın.t hazrrladr) ibarl.':· 
Eindeki ( nasilınt) 1lll "con~il" in 
manayı diğeri olan (meclisi nıeş
veret) yerinde :z.ü:hulen ira.e edi
lip edil~miş olduğunu sureti ka
tiyede tayin ede-miyorum, 

Her §.eyde olduğu gibi (örf U 
adet) hakkında. da senin kadar 
vukUf ve tetebbüüm olmadrğmı i
tiraf etmekle 'ben\.ber, !talysnın 
en muhterem ibükemasrndan ve 
clünyanm. en lbüyük hultoı.k üle-:-na
srnda.n' olan B'SMa.rya'nın (üınme;t. 
1ıer; en eski şa.rii) ~tinde bi
haltkin ta.vgif etmiş olduğu (örfü 
adet) i lbir fikri a.za.d ile tamik ve 
tu.vsif ~derek gerek semavt. gerek 
a.rzi bir çC>k ımevzua.t:ı viedaniyye 
ve i~timaiyyenin men.ş~i sahil.ini 
tayjn ve bu suretle çoeukhtktan. 
beli ve tcmte.rr bblettevellüt kök
ı.c-şip ika.lmxş olan mi.!iktesep ve mev 
nıs temayü.18.tı ~ra.h' :rerestane
den tııJhfüri neıfee riıtina ile arasrra 
Jağzişdan tereddüt olın:ıkta bulu-

nan kanaa.ti fikrj,yycni takviye ve: 
tatmin etmeğe benden \ e 11erkes
ten ziyade muhtaç bulunduğunu 
lıali.saue \ 'e biı"a.derane ihtar ede
rim 

şimdilik bu kadarla iktifa za· 
ruridir Tercüme ve sair husu11at-

I ta sa.D~ h:i.zmeti nafi:ı ·arzedebilir
sem hakikaten müftehir ve mem. 
uun olu:rum. Artı:k sakalını bir 
çok öpeırek susayım iki gözüm 

* *. 
Molyerin batın atırına geldiği. 

ni yazdığın: 
"J'aimerais mieux etre au ra.ng 

tle" ignorants 
Que de me voir snnnt coınm<' 

certaines 1?:enıı.,, 
beyt: evvela !le.m ta.rafından ve ne 
gibi t"vzai. dlimanene knrşr okun
mu:ı olduğunu bilmek i~t·trdim. 

"' .. 
6 ~bat 1828 Ralıktıı:ıir 

Mükerrem biraderim efendim. 
31 k§.nunuevvcl 323 tarihli ce

vapna.men dün desti istifadeye e
rişti, Ben de bu.:,cıiin uyku~uzlıık

tnn derman.ısız olduğum halde se
llin gibi cevap yazmasam rahat e
demiyec.eğim. Verdiğin izahattan 
şu "inconnu" kelimesini aynT l>ir 
tarzda h.a.llcdeımyeceğimiz anlaşıl. 
mrş ve bu de. o kelimenin hususa
tı zati..vet:i tes.ira.tlna atfedilmiş 
ise de "iıgnore'' baıbsini binu: dr..ha 
tamik •etmek istiyonım. 

Kod Sivıllin birinci maddesini 
tcr~üm.c ederken ben çcO:t dUşUn
mÜ!3 ve senin "he-rkca kanunu bil
rr:e.kle mükelleftir,, trclli:neni de 
haıl.wkmı1ş ve "kim..cıe kanunun ca
hili a.ddohınma:z:,, suretindeki ter
c.ümeımi kendim de beğenmem.iş. 
tim. Fakat ne yapayım M. bu ibare 
<>Nul n'ost cencl! 'ignorer fa loi." 
tcroilmesidir. Sana. şunu sorarım: 
Kod Sivili yazanlar (Herkes kanu. 
nu 'bilmekle millkelleftir) ibaresi
nin frs.n.sızcıa:mıı bulıı.madılar m.ı 
kj maksatla:nm "cenc~·· keliln,i
ni iia.ve ederek tam ma.hudda. ~da 
ettiler? 

İşte bu nokta cayr sual ve mU4 

labazadır. 
Örf ü Adetin (ümmetlerin effki 

şarii} olduğunu heher verdiğini 
yazdığın Ba.karyanın ki meşhur bir 
(Kiıtaıbı oUr.ınü ceza.) mtiellifidir, 
bu k:ı.vlini istihraç cttiği.n Rifat 
Bey methumun hukukunun 76 c.ı 
sahifesinde mezkur olan (Yalnız 
tarihi n~irlcrinden sonradır ki hiç 
kimse ilmundan gafıl ve bihaber 
tanr1mıya.eağmdR.nr( ibaresi de sa
rahaten de-la.Jet !"diyor ki her kav-

min cfrodr itinde çok lcimseler her 
ne t~hlr ittihaz edils~ ahkanu 
kava.ıünden .gafil ola.c3klarından 
herkesin kaunu b 'lmekle mUıkelle
fıyyet:i ~ faraziyyedir. Bu fara. 
ziyy~yi kıabu:k: de mulıafazai ni
zam için zaruret varirr. B<ı tak
ciırde ''Nul n'est oence ignoreı· Ja 
loi,, ikn.id.e$j_ bir faraziyyei kanu
ııiyye olu!>, blUluın (heI'kes kanunu 
bilm~le mükelleftir) suretinde 
tercümesi ibaresinin aslındaki ma
:cayı f:ı:razj,yyeti fevteder. 

5 ~batta telkrar bnş-lryoru::n: 
Binaen:ı.1eyh bu ma.ddei kanu

uiyyey; y:ı. evvelce t erc-:.i.me etti
ğim gı'hi tercüme veyahut (Her
ke-sin lkanunu bildiği farzolunur) 
§eklinde ~d:ı. 'li:ı.ha münas.ip olur 
2annedcrim. 

Tiy.er'in: ·•on va ut plus par le! 
egards que !'on ob~er\'e quc par 
ceı.ıx qu ! 'on obtient." cümlei meş
lıurunu Ş'nasi.nin (Hays:;,yyeti za
tıye me.zharI hürmet olmakta de
ğil. üayı hizmet etmektedir> iha. 
resiyle ga.yct alimane tercüme et
m~ini bu hıısu5taki iddiana deN 
makamında irad ediyorsan da be
nim bun<lıki j.ştibahmı gayet bü
yüktür. Zi..'".a bu tercümenin hiç bir 
!ke)i;ın-esi ~Jile tevafuk etmediğini 
Yine kendin itiraf ettiğin halde 
bunu "gayet a!;mane,, addedişin 
pek indi bir mütale:ı. olmaz m1? 
naca da biraz sun shrdlu shrdlu 
Kaldı ki Şina.sinin tercümesi ma
noca da. biraz muakkattır. Bun -
dan v!zth bir mana anlamak için 
meğer ki fra.nsrzca aslını bilmek 
Ilımı gıeld1ğin.i inkA.r edemezsin. 

Tercüme hakkındaki mUtaleatı
ma ne kendimin riayet etmediği. 
mi isbat 93.dedi:ıde: ''Kendi düs
turu meşhuruna. ittiba edememiı, 
olduğunu yine mektubunun bazr 
frkratI g~riyor Ezcümle Rasini.n 
Agripine söylettiği: '' J 'ignore 
'auel oonseil nrenare. ma disgra~e .. 
ıÜıı._cıro.mın ma'k~b!inl biimediğim 
i<.:in tercüme olmak üzere göste'r
tt;ğfa (Bilemem hangi nasihat id
l:annı ha.zrrladr) iba.recıindeki 
(nasihat) ın (eo:ll.9ıei0 in manayı 

diğeri olan (meclis) yerinde zuhu
len irae edilip ıod\lmemiş olduğu
nu sureti liatlyyede tayin edemi. 
yonım',. demişsen de mezkur mıs
rad ah.a.hsolun:ın (ronsei1' na.si. 
hat manasına olduğuna iştibah 
yoktur. ZL~ Agripin'c bıı nasihatr 
imparato'r Neron'un U.c;tadr hüke -
mayı meshureden (Senek) vermiş
tir. Tnfsik\tını istenen tennssuh 
ki.n yazaY?'JD. (Devamı var) 

İşin doğ'ruru ~udur: 
le beraber bir ı:ok ki~ , 
rin deki şekerlıe'li g:izteJ1ll 
tış lt{'siJmi~tir. Şekeri11 

yük~1~·mı·ş gibi r~# 
bunu gö.steriyor. Bunull H 

nacak tedıbir ~ok~ulıw 
hrıııı ilan etıonek.tir. 

HUkiımetçe alınac:ık bi! 
g-izli .etôklıır miliı:a.dere 1 ve haUmı ihtiyacına. c 
ııe dağıtılahilir. Şeker "/t. 

ihtiy:ıç mac!.tielerini sto1c 
sau~a çıkarmayanla?'Ill ~! 
.sadere edilo::eli ve bu ;. 0 

ları habe:r verenlCTe de ik 
ı:eri l::ı-:; el:iclir. 

Bun daıı bıı :;ka. aıınıır:ı~ 
tedbir yu~ttur. 

---------------~ Umumi saa 
birbirine a 
Halkın nakil vasıtaI-:1'' 

l:;leıine yetişn:esı için ıe 
liba~Iı caddelerine ,ıe ~e 
eıtalarrnm harekt:t :ıı:ıe J 
Lirer umumi saat koı:l 
l~dur, _,1

6 
Fakat ; son z.aınanhH" 

c..tlerin birbirlerile irtii:ı1~se 
~ında. mül:ıirc. farklar S16 
mağa ba.şlamışUr • .Mes; 
köy :isk~lesiııin saatı ~~ı 
Hayı'iyenin veya K:ıts ıll 
atleri birbirine uyıne. ~f 
2-5 dalı:ika arasında 01 
farkları bulunmakt~ JI 
bizzat müşahereleriın.i! 
de görd_ük. Halbuki, ?u .( 
!:Ok dognı ve umumı bl 6 
düzeltilmi!I olması lA.ı~ 
Alakadarların btt b~t~ 

kat etmeli ve merket. 
ayyen z ;ımanlardn ~er~ 
düdük i~ r'?tile buntıır f~ 
olmazsa iki veya Ut; de 
edilerek avarhnmaJtdıt. 

Olüm 
sil'!' Gördesin tanmm~ 

1zmirın maruf halı til~ç 
Muammer Nalbantoğlu g 
iken Gureba hastanes1.t1de 

. . b ......... 
mış ve cenazeeı Uı>- ti 

_ Onları hana r.ld~ gibi ıın· - Hayır efendim, Baham hiç 
l :ı lırsıın ~k memnun olttnım. bir zaman annemin paketlerini ta· D •• • d 

Sıı5tu. Ara'booa öne do!!ru ci!ı ~tmazdı . un1 1ıanın en zengın a amı 
l<'rek ku:\·ltı ıı~ k:·n.rıelerint> oı:ı:un Birı:ız dun:kı ve iLAve etti: '3 , . 

nın, hemşerllerinin ve d0
9 

yaşlan arasında B&k1rlt6 

kabristanına götUrUlJllÜ' 
lstiralıatgalıma tevdi edil pi' 

umn haklı: - Ve ba!>am hiç bir zaman an• h J A 
- Hayır, ba~·ır. Benitew fi'mw neme yüıük, pantantif, madalyon ı·r ap o d r r 

is temeyiniz. Çünkü ~tcs'lnid gibj ,eyler almam~hr; alabiJirıJi, • n u . 
tsrıır ~~:it ıraydll '1'l!mM'" takat aJmazdı.. 

. Arbk btı iki ıteoÇ nişanlının a 

Muammer Naıbantoğlll• 
miz ve &Sil b!.r gençU. 
rupada. ikmal etmiş oı.atı tJI 
Nalbantoğlunun memle~t 
birçok i§ler görebllecel< ıiı. Bir ıır-ahk elini lotlttm, ok~a- rasmda yaşayım, onları hirlıirin - Bütün _Japo nyan ın beşte blri b u 

'rfım. '-i o ı1r11 blle~in.: d~ parme den ayıran ölüye kuıyordmn. Da· _ _ ken aramızdan ayrıı:ıı:ıe,$1 
kayıptır. 'I' 

ha kendimi ttıttmııyaeak, btr-şey a d e o 1 d il.# • ı . d . :~;-~;~;ğ~ii~~=iar~:;::~r~r!~ ~yıü:vece:aım. am ın m n SLJp UQU ôl enın lr Gazetemiz, merhuma ııı 
met diler ve Na.Iballtot' 

kederlerjnt paylaıır . ...../, Şn),5larl.ı sevdim. ÇElkınedi. Daha Dünyanın en zengin ailesi, ne 
~~--~~~~~~~~~-~~~~ 

-l•!'JIJ~Ji~l!l'~~n' : Fortlar, ne RokfeHer ne de di~er 
ı ,-------------... ır · her hangi bir dolar hanedanıdır .. 

ffeT gün bir karikatür Bunlı:ırın hepsinden 'Zengini Japon· 
yada Mitsu :ıilesidir. Bu nHenin ser 

tNGtt.ız KARtıIATORC 

Anne - (kJzmr metresi ile ba3tı

rmea) • KJ7,llDID tıu kadar zevksh: 

oldoğmıu bllmlyo:rdum. 

veli endüstri kuvveti ve ~iyesi nij· 
fuzu yanında dolıır milyonerleri -
nin kudreti çok silik kalır. Cünki; 
hu aile bugiin Japo nyanın beşte J.i 
rine S'Uhiptir ve Japon ihracatının 
yarısını elinde tutmııkln <lır. Asır -
lardanberi bu ailenin Mikado in· 
rnfındıın tanımın hususi kanunları 
ve iiıletleri ,·ıırdır. 

1.litsulerclc herşeydcn evvel mcm 
\eke!in ve milletin menraalini <l'i· 
5iinmek ~arıtır. Rir '.\titsui lı crşey

den evvel milletine Ye ailesine l:i· 
y ik olmn:ı::ı çıılışmışlır. ,Tapon i·kll · 
sa<liyatını ve licare lini ellerine :ı• 

l rıt•:ı k ola n '.\lil ~ui çocukl:ı rıM b u 
zihniyeti daho kü çük ten aşılama)'n 

çulış ıyorlar. hunda şimdiye kacicr 
her zaman ınııv::ıffak olınu ., Jardır. 

llf/7 SU/ MLESININ TARITII 
;\fil sui :ı ill's i ni n tarihi bir Asya 

ı:ısalın n hcm:cr. 
Denizde sefer ede n iki .Tapon 

·~misinden hiri m uh akkak Mitsııi 
1c.;; inin, bir murabba içinde i ı 

müvazi çizgiden ib:ıl'et olıın bandı 

r:ısını taşır. Mit~ui i!ITT1ini Türl•çe-
yc tercüme cet e rsek (Üç kuyu ) de 
nıektir. Bu h mi nlmnlorına sebep 
le bu ailenin bani~i ol:ın aciamııı 
17 inei nsırd:ı .. tlı: kuyunun içinrlc 
ii~· a llın lıul ı luğıı r i\'ayetidir. 

J aponyanın · ecnebilere kapalı 

hutnnduğu o zamanda bir a5ilzadt" 
ailesinden olan bir deHkanlı di§t?r 
Samuraylar (asilzade) gibi asker 
olınıyarak tüccarlığa havej etmişti. 
Bu, o zamıına kadar Japon asılza
de ailelerinde görülmemiş bir ş.ey
di. Bir Samurayın tüccar olması 
bülün Ja.P()n a:oıilzadelerini kızdır 

dı. Onu asilzade sınıfı haricinde 
bir adam addetnıcğe karar verdi• 
ler. 

Ru adamın küçük oit1u Haşiro
bei .Mil:,ıı i ba.bn.<;mın sectiğl yol:ı 
t1evnm etli. A'Z zaman soııı.1, o za
manki payitaht olan Kyotıo dn ve 
onu takiben Ozakada birer bank<ı 

açınağa muvarfak oldu. Rirlı:aç ııc• 

ne sonra İmparatonın hazinedarı 
olrin. fşıc bu .Mitsui ölünce o~Ülla
rıııa yalnız muazzam bir servet ete 
ğil ayni zamanda husıı~T konun ve 
imtiyazlar bırakmıştır. 

IJUGONKÜ MITSUJ AiLESi 
Bugün )Iitsui ismini taşıyan on 

aile vardır. Ailenin reisi,Haşirobei 
den do.~rudan doRruya gelen, yani 
:.u katılmadık bir Milsui olan en 
büyük erkek evlat kimse odur. ö
bür nilelerden en Yaşlı ve l'n oku· 
muş iki erkek ile servetlerini ! dııre 
eder. 

Şimdi aile "l\fitsui Gıomei Koi · 
şa,, ismini taşıyan bir şirket vücu 
de getinııiştir. Bugün Japonyada 
bulunan muhtelif sana,·.i ve licnret 
milescıest'lerinin yQzde 

0

onbeŞine bu 
şirket sahirılir. Rıındnn başJ..a \ fit• 
sui a ilesinin büyük bankaları, si-

gorta şirkellerl, bir ticaret filosü 
büyük emtea m:;ğaıa lıı.rı , ve fahri· 
ikaları vardır. Bu fabrikalarda pa• 
muk dokumasınıfan tul•ın d:ı tny:ra 
re motöruna kadar, her çeşit yani 
dünyada şimdiye kadar ne ica~ e. 
dilmişse hepsi yapılır. 

DÜNYANIN EN UCUZ 
MEMLEKET/ 

Dünyaca meşhur olan (M.B.I<. 
_ :MHsui Bassnn Kaishai) müesse 
sesi i~neden vapura kndar, Mitsui 
fnbrikalarmdaıı çıkan bülün malJu 
rı dünyaya satar. Sattıkları bülUıı 

gil·1 ~ 
Fransada in ; ~ 
Amerikan lilfll·~ 
gösterilmiY~· 

Vl1'1, 15 (A.A.) - ~ 
larmdıı. 15 9frlncite§rl.tld:J' 
Amerikan ve !nglll.z fil 
ri.lınesl yasak edil~ 

1 
Ne deme111•~ 

eşyalar dünyanın en ucuz malları- l .. ________ _ 
n•de 

dır. Bu ucuzluk son senelerde o de Vahdet Gültekin tJ11' 
receyi bulmuştur ki, bütün dtinya !arımız ba~lıklr bir y8'1 ~ 
korkmiyn başlamıştır. :\Iilsııl ba :.ı - Unuttuğumuz kelimelel"• ı 
knsının. ve ti<'aret şirketinin ''e dl· çenin kelbnelerl... evet• (t 
i'ıer Mitsui müesseselcr:nin rnii<;tem demell, (bej) demcnıeli~; .{tıl 
lekelerde 130 hüyiik -;(ıbeleri var· demeli, (oranj) dem~nıe~: ( 
dır. Hu şubelerin de oyrıru yüzler demeli, (viyole) demeJXI J dt 
le daha kiiçük ~übeleri vardır. rUğll) demeli, ( bordıroııi) ll 

MITSUlLRRfN ADETi. EH/ (barutı) demeli, (gırib~l 
Demirden bir anııııe ~filsui ai• li; ( kur~uni) demeli, < lr 1 

lesinin lıülün fertlerin i esir tutar , 11. !ki renk ara.ıımde. b dtıı't 
Çünkü bu aile !ıu su.st a nanelerUe fark var demeli, cno.ıı.s1 
beraber hususi kanunlara d a teva
rüs etmel>ledir. Ancak hu k:ırıun -
lnr sayesindedir ki, ~litsui oilt'si° 
asır1ardanberi dejenere olmıyır:.ık 

hakimiyetini de\'am etlirebitmişı;r. 
Reşit olan bir genç, !\fitsuı ailesi• 
ııin anane ve kanunlarına sadık ka 
lacalı na dair yemi n erler. Ayni 1a 

mnncla aile reisi reşit olan delik~ ıı 

Jıy:ı bir zevce inlihap eder. Dt'\• 

(Deuamı ~ üncü .sayfada) 
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----------=--.-:==n=m=------~· ... s nrasmda yeni dünya Vakıflar Umum Müdürlüğü 
':;~Qv~ P.tti.ği dünya Vilson·un taaavvur "ettiği camı'lerı'n sı•cı·ıı·nı• yaptırdı 

&r e~zıyor. Bu diinyanın 1919 hatalarını tekrar- · 
ıçın ~i"!didcn müttefiklerin iktisadi. bünyele

ruu ıslnh etmeler; Mzımdır --.... ___ -------------~ 
\ı:t> yazan : SADRI ERTEM 

Vakıflar wnum müdiirHiiiü mü· 
tebassLs bir heyete lstanhuldaki u· 
mi ve mesçitlerle, çeşme, S\!biJ, 
tüııbe, mektep, dan·ı~~iCalan 11 fo
toğraflı bir .ııidlini yaplırmıc;t•r. 

Bii1ün bu abidclerın mııhlelif (o· 

toğrafları aldırılmıştır. Umum ntü· 
diirlük .bu fotoğraflann filmlerini 
Te camtannı çelik kasalarcla n:t:
hafaza edecektir. Bn iş tarihçHeri· 
mizıien İbrahim Hak.la .Renyıı-bnın 
lta1f<:tnh~mda hir heyde yapl!.nl· 
ıınştır. tbraMm Hakkı Konyalı bfı
liiıı ~bidelerin birer larih~im 
·'·ıpmış, foroğraflıırını ı;ıkaMlırmış, 
kit:ıbelerini teshil· elırıiş, böyltte 
şimdi.re :kadıır evkaf larırfında:n. M 
le bi1inm.iyen birçok gidi ~et' Te 

nrsıılar m~ydıımı çrlmnştıl'. Simıdi· 

;ve Jcadar lstanbuhm tıski merlerfni 

gösteren 'bi'r harfüısı da yoktu. lb· 
rnhim H~kkı Kon7ıılJ lstanhnH:ıhi 
kadro dahili •e kndro. harici h•ı· 
tün mabedlerin bir de h:ıritasını 

haz:n-lalmTŞhr. ~~lltası dilnya~rnrıı n
k. ~1 ~ıc·ı h :-İtise 1 nhkında .\mc. 

ı ti,~ l"laZTr mtı:l\İni Sam. 
~ ~ı.~' urnılı~ıı b.ir 

:ıı... ~ .. du 
-4.1&~' • 

. lllj za.nıa ıı zaman 
ı:n • 

~ llı\ıahn ~rlcta ı.os);•l fel-
~~·•tn1ı hu.,rı<;i hir 
~~ rr. nııı::iiıı'liii kıı
~f;. istik:ınıctini k:ıy
~ r ort:ıımula' nlnl· 
~t' lıer söııın hile lıir 
~,l;~ır. MııttctJ'kl.e. 
ı~~'r l\tl & ~öre hllrp son. 

11le <!· antık nınahcılesi 
ta "'- ~ R.fa.na<>a..k ,.c hii:çlc. .. 'P•ftt • . 
\ iıtıt. ınıllctl~r ıtiiııyn-

'lııeıut •1 ~ti ını. Jetler ıliin.:rn-
'~l bı.r o;eytlir. Hür 
~l ~ dunJ nsım ı;iir-

ı lıi~ır eydir. <iiird 
~ar e, ~önnek :lr:?· 

·~ııı ~ ~k defa pek lıii. 
sıırıra •. tlti ~t'~ı sı ıçı.'n vnadedi-

1.el\ ,.. {~en insa.nhğı ii-
l~İJ·~t·ısn ayn se' ltcclc-
&ii,ı t"clir 

lufia er <lint ·. 4 

l'tlet' .c~en fakat J,u. 
~ 'k İı·· •nı bllen fom::a· 
L· Jtı.ın ancak İ'"iiklrnli 
QI• :!Chu . • · .' ~lt ~JYOltu:leılıflN'. 
IJ... ıl"Y rI " 1 . ı ·•tin ~ 1 'Cr-ını c c:cıııı-
·'ı e ~hlcın prcn-:ıiplcr 
t ı._ tı~hı 

<\;lıl:ı" •. 1 ne ka<lar ju-.,ı. 
~rl "af, hıir lıir hııj :ıt 

.~~ 'lrı::_r. Falmt •;ine tıt-
"t' • .... ı . 
• 1ni11 an zaman in~an 
il;~ ı.. ayaklnrnıa "ll'nn«a 

'lfl' ·r. .t' ~ 1 ~ilster~ tiSc h:ıliıı~lc lml
' L ~~ı· .•r. Bn 1·111.111 ,·ait-

~t11 tnı ,. . 1• • 
1, • ı• lf e "On nwm. ım 

\"l lOfle A ·ı c··· ~ ı ~o mcrı.\a um· 
,~ ~t. Vı ıı111t (14) m.ıdde-;.( 
l · l\ l9ıl"0nuıı piremiıılerl~ 
e l~ ~ bf) nıuahcı1c!cri cm

.. ıı~i 01tılunur lıİ" h:ı.1.::.ıı 
~~tek ı~u. TürJ,ivc i\fon. 
. lı· e\nti \'' l . 

lltıat ı sl'n p1ren~ 
eclcl'c'• imz,ıla-

Cumartesi 

17 

Va.aau Ezacı 

7.12 12.4~ 
ıa.oo 6.St 
16.03 9.31 
18.2'>' 12.00 
19.57 1.SL 
5.~J 11.47 

"'1 <ıın 

tararmdan niçin hir ökec hafınde 
hullamlıfr! 

Vilson büffin bit- diinyw.nm llİ'• 
ı_unınr, i'ktıı.adi bünyesini d~ 
tınnooen kentti rikirlerinin İDMll• 
lar l.arafmd:ın kabul edileceği
ne i·nanıyordo. Onun hu safbğr 
f,ar!'rsmdıt diin~·anm yii.riiyii' me
kıınizm~nn t11şıy11n Loyd Core ve 
JUeman..<;Q yaJnv. bir ı;a.lırs değl"'kli. 
~n]ar Anupa.nırı elrnn(lmik, poli
t~k .mc.kn.ni:r.m~mm, soıı.~·1') bünye. 
6mın ıTL<;an halinde ikj münıes,ifi 
idi. ~kirkrc ~öre diinya ya.r:ı.t· 
mnk l<iteyen Yil<ıon kaybetti: ı\v. 
Mlpanm Mlpc:ryalioı;t ckonnmik 
hünyesini temsil eden l'Qliti~ıln 
~l:edikleri p;ibi sulh :nı.ptılar. 

Bugün ele hn Jvırp i~indc insan
l:tr ~ze.1 fjki'rlE'rr <ı11<11tmı<1lardır. 
u~ rabe haline ~irf'tı l>lr ~ dün:ra 
~·Nine nıesut bir diin:r:ula. ya•· 
1.1ak :\l'zusundadll'lıı.r, Rüyiik ma. 
<'l'ralıı ıhn, büyük fırtm.a.Jardan 
~nra sa.km bir köse.re r,PJrllmek, 
rdı:ı{. ~tme'k en ıi;vRde hisıo;edilen 
ihti:•açtır. 

V ELS'i:ıı sözleri bıı ihtiyum 
hnlyası ile ruhları ~ 

katlar caziptir. Fakat bu ha!'ptm 
ı-omakı dünya için böyilk Jııup 
ı>onrasıııda olduğu ~İbi ikt:ıMdi 
Ye~ bünyede ta.hani:iller ol
~ sötler bir bolot Jtaliıtde 
ba"8da kalacak diye korlaıyor'8'Z. 

M1ittefikJer bünyelerini Jaarıı
ten sonraki dünyaya hıtibak et· 
tirmek için ~imdiden ciddi, kati 
tedbirlere ba~"u.ı.malrdrrlar. Mtıse
ıa Hindistsn meoselesi Jıili halle· 
dilmi.~ değildir. Dünyada hlJJi. e· 
Jıennııiyeti bbnadığı .Jıalde kolo. 
nilere hikimlyet devam etınekte
üir. Çinlile:r müttefikler hemlhma. 
da harp ettikleri halde heniZ müt. 
tefiklerin kapitölasyonlan Ç"m uı. 
kesinden kaldınlnınmştır. 

Bunlar beJki harp sonrasıod,. 

tasfiye edilecektir. Fakat ı.imdi
<len bo. kötü misaller de~ et
tikçıe gelecek sulh hakkmd;ı faz
la ümitler beslemeğe imki\n basıl 
olmaz. Vel-;in delronmo çiı<liği 
dünyaya kavuşmak için her şey . 

den enel iktısadi biin~·enin em
peryalist unslll'lardan tem.iden· 
nte5i liznn ;elir. Bun<lan sonra 
bu deği5JI1eye uy~ gelen bir zih
niyetle yeni dünyayı aalamak. 
idrak etmek imkanı ohır ve 
1H19 on hataları bir daha tekrar. 
lunmaz. 

-1-
Lastiğin biri T>atlamış, raıiyll

terde su kalmamıştı: otomobil Hoı
şao;ı....~lllnda güzel bır kö,kün ö
nünde durdu. Ot<.mobilden i:ıett 
Dik Gordon bahçe t<aPısının önı1 

•• 

de durarak hayranlı!· ve takdırk 
kü«ke baktı. 

Bina, 1'rali~·e Elizabet devrirae 
:ıilı i. Uıkin delikarıı.rın atakasını 
<'Pllı<'<lcn binanın M r.~ldlil'ti, ne 'd~ 
<'İ~·eldcri sevmekle rı;ın:ısıaa ra~· 
ıııcn, lınhçcdeki r."ızd çiçcklercl!. 

Onun ba'kışl::ırııır kcnrlisine çe

ken, bir il'!.cir ağacının ~ölgesinde 
hasır lıir kolluğa olurmuş genç 1-'lZ 

dı. Elinde bir kitap, yanıbaşında 

da büyük bir çukolata kutusu Tllı

'dı. Altın sarısı, renıri 11 ılc sa~·lann· 

'da gün~ tatlı a.Jdsl~r yııpı:rordu. 
nen~i parlak Te ha~ at el olu idi. Ba 
şmı çevirince Dik, iiw!"crıl rer.ı-in 

de h:ırikttHide ıriiul ii.i ~ü1le kar· 
şıl:ışlı. 

Genç kız derh:ıl ~·~ :ıifa kalktı. 
Dik ~apkasını eline ıılıp ırüh}ıu· 

~!'~ erek öıür diledi: 
- Sizi rahatsız ct1ii(imc '1~k 

ıııiiteessifinı. "Li:r:zi,. için siıden 

hi~az ~ıt rica cdec~ktirıı. 1:n·allı •n 
snzluktan yanıp tutıı~lu! 

- Gen c kız ern~;5 J.a~J:mn ı •·.ıl 

lı, ~onra "Lizzi,, nin ldr J..ı:ırlın ol· 
madığını :rnllıyar:ık e;lildli: 

-;- "Liııi,. olonı.ıbilinİ7.İn i~nıi 

değil mi? .. 
Kuyu eYin arka l:ırahnda, httıı 

})('r gelirseniz size AÖsleririm. 
Genç kızı tııkip ettı. Onun li:en'di 

sile konu5urkcn takındt{!ı hiına· 
yeldir lanr dikl-nli ni ı;ekıni~I i. c:,,:, 
genç kızların, kcnt'lil-:rik ayni '·'':' 

la delikanlılarla konu~urlarkln. 
bö) le bir tanr lnkındıldarını bil· 
mez dC'ğildi. Otuz :rnşrr. da ol:ın, fıı. 
kal beyaz tenli ve ~arı5iri olduğu i· 
çin anC'ak on sekir. on dokuz ya~· 

lnrınıiıı görünen Pik höc le 'aı•yet 
lC'rlo co1' harşıla~11nışl1, 

Almancaya çevrilen 
Türk romanları 

Bir Alman ~abii bazı eserleri' 
tercü:me ettiriyor 

Haber ıı.ldığJOma göre, tallllr 
ımş romımcıla.r.ı:nmdan Ma.hıulld 
Yesariırin bir Jau:n. e3er1erinin 1\1· 
manca.ya çevrilrnE:sH:te .başlan ·rı ış

tır. 

Bernnıde bit" tilbi, lüymctli N • 

mancmua:a rnümcaat eodel"("k kendi
$ile bir anıa,ma ~mak i3tediğini 
bildirmi4 w ~le Bıertinde rı 
buraya gön(leriJerelr imU mmmelc 
si )'9Pıld:ıık13ıı sonra frıde eidDrniş• 
tir, r&mhttd Y~rimn, i1k oı.t-.ııL', 
fSu sinekleri)' isimli lQDelll.C.n 
lerci.mumne Daşlanmış.br. Tiı.!>i, 
göndef'd'l!ti mSttıpb: ''K'Qıt lNh
ı;ıını dot.ayısiyle eserin 20 bin ?r.ı· 

sıJae:ığıru" bı'ldiret'ek özür dilemPk 
lcclir. 

üç günde 840 bin 
tramvay yolcusu ! 
Yakında 50 tramvay daha 

sefere Çilkaı dacak 

Tramny ida.re5lnin R~ 
sipariş ebniş oM~ 1>andaj)MCi:m 
200 ü enelki gün şehrimne gönde 
rilmiştir. Bunlar bir iki ,nine ka· 
dar depoya çıekl}en ıırtdıalara tıı'fc:ı 

laeaktır, 
Böylelikle 50 araba daha sıe.fe-

re çıkabilleoektir. 
TramTay idaresi otyram günle·· 

rin.dc 84:0 bin, tünel ·de, 148 '.:>in 

yolcu ta~.ımışbr. 

Bu işte •adle alan iki mi.mer riP 
Mridelerin krokilP.Tİni yapmışlar -
dır. 

Midelerin hu miiliim tesriıi ,, • 
Öen .sonra. arlık hmtanı;i bir ese· 
.rin kıvmeti merinde hiç hir te;cd 
Öiıde d\ı~mflden icabında · yıl. '"' 
Ytkılemıy:ıcaj(ı hakkımfo • kıırıır 

ııeri lehilf:("ekı!i r. 
HaJıer althğmıı~ıı ıtön-, hn :"ılıi· 

;deler, yakm<ia bir eser lıa11nde 
neşredilecekti r. 

~\"kaf umum müdilrlüi!ii, ciıi.-Jcn 

biiyük bit- ekıı.i~i tlm\ırmlamı:ş bıı • 
hrn'makbdır. 

Toccarların 
kara listesi 

.Ticaret Odası ıbir lisre ha· 

zırlıyarak ilin edecek 

Şebrimi:ııde hnlmıan ticaret ve
Uleti JniWıeşıın C;ıbid 7.aman,0'. 
<lün de te*ikhrine devam et:mis· 
tir. M~ dıln ticaret oc:la,c;ınıl~ 
yapılan ııtı': t.o.>Iantrra riyaset <'t -
mi~ir. 

Diler faııeftali, "1ltğ.şişin m~n'i 
kanunu, mucltıtıtce Uc81"et oda~t 
ihti:H:ra sapsa t6eirler iı;in bir kıl 
ra Jhte huıritJaeaktır. Bu liste~ i· 
lAn olunıııcaktır. 

Zaferler sergisi 
Cümhuriyet bayramında 

halkın ziyaretine açdeca:k 

Diyoaan& uaJl!IÜ!e mt11l mefıı· 

lıirimizi ~ üzere EmJd 
önii HaJke\lf taralmdan tertip edi· 
len saferler ~n ilk prO'\'ası 
dün~- & ~e l>ir :.er 
81. .meımJeılre«IDıfrik illl: tiefıı tertJp 
edilmtlriedir. Sıırsı!rf, üeTinliğioe ve 
canh Wılıolar hıı11Dde rnüces~em 
olarak .bıeır tıribl hı!cWeyi canlan· 
d,mnaktada. Sergi, 28 T~riniev • 
velde Beyoğluında hmml daveUı • 
lere ~ 29T~şrinien-el. Cüm 
lıuriıyet bayıammda da haııka an· 
lo.cakbr. Bu 'Ciefa!ki ın,ıorımıalı;r 

sel'fri&iu ;Başkmna.ouamt ~· • 
<lan ~~ Lonıı sulbü gibi 
e.,siz hAdmeler CMllandınlacaklır. 

Sergiyi. <lekıorat.or :Y'e><Jad Ar bA • 
zırlamakta:dır. 

Cellô.dın Kızı . 
Nakleden: M •. Kardeş 

- Gene kız kuyuyu gösterdi: 
- Kuyu şurada. kova da ;~ •'.· 

Size yaı·dım için 'l-ı izmetçtyi ça~ıı
mak isterdim ama hizmetçimiz 
yok, hiç olmadı, bu:ıdan sonra ola 
c:ıqını da ummuyorum. 

Dik mukabele elti: 
_ Yazık! Sizin :rtınınızda hi1 .. 

met etmeği kim i~lcmttdi? nal<':.· 

njı çok güzet.. • 
Genç kız cevap nrmedi. B•lki 

de laubali davrandı;Jına pi.'1JU3n 
olmuştu. LAkayt bir tavır takına • 
rak Dikin konlan doldurm:ısını 
~eyretti. Sonra 'de-lilianlt kovat,,·ı 
otomobilin yanına ~ötüidüğii rn· 
rnan şoseye kadar onu taı'kip etti. 

_ İsmi ne idi demiştiniz' 
Dik. "Kol'\ Roys., marknlı koen 

man otomobilin rady:ı1iiriinii ı!'ll • 
rfıırurken cevap ver'di: 

- İsmi "Lmi., dir. lfaıı nı·ka· 

da~lar "Diyarı., i"minin ıiııh:ı P.Ü' 

ırl olduğunn söyl<'diler :mıa '.lnn 
böyle iddiaJi isimleri scnnı-m. O
tomobilim ben im için ''Li;:zi.. ılir 

•e ismi hep b(iyle l;:-ılr.caktır! 

Genç kız otomohilin etrafını ılo· 

h~ıırak tecE>ssüs >e mrr:ıkla ha\tı .. 

- Bu katlar b::iyiik bir olıwıo 
lıili kullanmaktan korkmuyor mu· 
sıınuı? Ben doğrus1 1 ı;ok korkarım. 
ıdaresi kimbilir ne kadar gıiçtiirı 

Dik, bir clin'de k'lnı. clura ııi\ 

genç kıza haklı. Palanıı<'ı bir Pd:: 
ile konu5lıı: 

- Korku. benim a<;]il bilme }i· 
~im bir kelimedir! 

Gcnr:- kı;r. güldü. Scınra balısi ıl~ 

si>-lirdi: 

ı 
- Yalford 

geldiniz? 
- EYct. 

i~tikanıctindcn ıııı 

_ Acaba babam:ı. teıı:ıdür 

lini7. mi? • 
- Yolda, elli :ra~lurınrla karlnr, 

.somurtkan tavıri:, r.ıı tında ko,·~ • 
ın:ın bir""kutu taşıyar. lJirisiııdcn 

lı~))k:ı kim:-:eyi görnı~dim. 
- Onu nerede ~örclünüz1 
- Buradan i'kl mil karl:ır mc-

~a!ede .. Yoksa t:ırircııığim ;ırlıını 
babanız mı? 

Ta kendisi.. H.ıbam ha:-.-van:ıl 
rııcraklısıdır, ku~ların her cins hay 
\,ııılnrın tabii yaşa)·ı~Iarı h:ılin -~e 
filmlerini YC Cotoqı-afü;rını rekcre:C 

s:ıl::ır. 

Dik bos kanıları kuyunun yanı
na gütlirdii. S<ınra gc?1(,' kııln bira:ı 

<İalıa berahcr 1.ahhilmı>k irin lı·ıh 
ı:r,· i h~hanc r.drrck kcr.ıışrnnb hn') 
l:ıdı. Görüşmeleri hirkaı· rlnldkr, 
~onr::ı bahçe kaprsnu:ı hir cTcliiı:ıın 
lınııı göriinme~ile l;rsilrli. Rıı, ''ir· 
mi ~:ışlarıııdn k:ıd:ır. rakı~ıl,\ı, u· 

11111 ho~ lıı. iri \'İi!" ıllıı hiri iıli. Sc<; 
lcıırli: 

- ı:ıı:ı 1 n.ıham ~l'!di ıııi? 
Yabancın ı;:iiriiıw:- riııraldnıl•. 

Clen,. kı1: 
- Kardeşim , dedi. Dik Gor 

rlon scliim \'crrli. c;enç k111n J.en· 
cfüilc hıı derece 1riihali olınasınm 
ı;ok grnı: görnmcsiı,rkn iler! gelıli 
iline hınaal ıtelirmi~li. t~minin El· 
la olrln~ıınu ri~reııı!l~i kııı:ın miite· 
,iJ,ip ~Ö7.leri bıı bıı·ı,lt;ncJr yaııı' • 
ınnılı'iıııı isbat etti. 

- Oun, hu ~-.ışta bi:irl~ ı, ı>c;ı :T'an 

·-·-2t .. 

GfJRiiP 
profesör ' 1 Bir zavaııı 

Bir Auıcri.laLlı profeı.iir, iftiracı 
"!Uorgoııtav'' a ı·ahmct okutacak 
bir ntnnm:\.ll.'kla. bir dünya hari. 
tası .raıımı~. Bn baritıula boğazlar 
'\.e Erıunım '\.·ifüyetin~· Türk \·ata-
~ının c;u~mtla bıralmu.:1. Niı;in ": dj. 

.ı eeek.,ıııu. Bunun cevabı yoktur. 
Orijinal giirünmek ~.P'etile ek
megini karR banarak yiyen birim 
"N ft..<;n>tti~, hi'le bn };adar tnlı"'f. 
lık yapı:unamıştı. 

Falmt h:ln konular 
l'lnlnr H<ıtıind~ §aka 
Mcmk·ket meııelelmi 
dır, 

\RJ:dır, ki 
yapılamaz. 
hım1aroan-

Amerikalı pt'Ohsöriin ne o"nt
toğo.ııa. laan:ri bil:;i yo.hınd" iler. 
lcmiş bir adam olduğunu bilmi. 
~·ortlZ.. Falm.t. ışn mmifelini ~ördük. 
ten RC>nra, do~o<m bu noktada pel( 
ele ı1nnnak i">tem;ı"'yonn. Çünkh 
ıırofesörlüjfün, ilim aitamı olrr.-a
nm hbinci ~rtı ciddiyettir. Kafa
UV.1nm 1çinde fikir y~rine palyaço 
ta,tyanlar, en küçük bir dikkate 
de lAyrk değiUerdfr. 

Diinlıii gazetelerde Amerika hü· 
kUmeıtinin bu meseleye dair ~ir 
iıahmı okuduk. Resmi Amerika· 
Htn '" Anıer:lloılr halk yrğmmm ne 
!,nflnT iç1endii;ini, bo soytanlıktan 
ne bii~·iil\ bir ntanı: duyiJn,;"fJmı 
AO"teren o ..,atırlarda., biz, bir ''tat 
7nin,, •len :r.i'.ynde bir "ne7akct,, 
manası St"l.djJ•. 

Bu kadar ~ürük, bu dereee ml\
nasrr. bir hareket ~da za. 
ten ba5b tcY <le beJdenemezdi. 

Bir \-:1.tan, bütünlüjtüniir. bern.h
"'• şunun, btınun elinden değil, 
ilendi öz ~datlarmm ktl1çhmnil.an 
ahr. Amerilınh prof-.')r, dıinfft 
haritıv;ı gibi bunun da. r,ahili ola· 
bilir; :ım:ı. bfı, kendJnıiz~ dü<ıen 
ha'k 'e n1ifeyi pek iyi bilenlerde
ni'T., 

Hlitiın clünya. ordalıumm pır. 
dtmıuz:ı. !\aldırılığı, gövdemiade 
ırıesamatımız kadar yarabr ... 
1~'.ğı~ .... ııahlarmıızın kırıldığı, göğ. 
ı.urrı~do1:': başka. ıııiperimizin kal. 
nıad.ıgı gunlerde bile, b~ bu toı-· 
....tldau ııan;alnmak rstiyeııferin 
im fa.la nnı ııarça.lamı>-tdı: 

_8lt§.~ mill~tlerin ·korkudan yu
rckJcrını ~u ~hi eriten mli§d!ll hö. 
ı•um):ıT öniindP. hiT, ~eril~ 
U()~nmalar, ılenıir nrhıa bttrüıı. 
ınıı~ ol'(Juhır, ~~':dı-l'j 1.-upl~ tay. 
~-arc bolııtJnn hep hrı ı;tpiak. fa.. 
kat knhrnman ,:;o~ c çarpa'!'&k kJ 
rıT~ı. Bir me~arlıktan bir d'I hah: 
~·~ı, s~hi'tler fliyıınndan "l'anh n· 
layla_r !;•kardık. \'oğu ntr ettik. 
Rogiın, Pn ke!fl,i" ~ilılhfarla. do. 
rıaıım~ bir lııılde;l i1;, l\anımnz 
tol:, tm1nnı7 pektir. \ ıü·ekJerimi. 
Fin yirmi mil~·on meşnl~j altında 
\'llt1tnm117 wr11k hl\ht ~~i n .. ~ 
ılir, hitmi ·or. 

Hu \'atanı kim, kimn lif" nasıl, 
hangi kuv~tle ~k~ ~ekecek! 
ll:i muh&riı1 kuvvetin amsrmı.. 
don tıenec.l,.~~ri pa!!}annn, lıir 
~ atihf drntdik duran bu mil
le.tın ı~rdnlıınna han~i ~·etlPr 
dh çöktör<'~k ! V c böyle bir ımv. 
'et, Mahl\ yn radıJmr"I mulr.r? 

O hsritn. eğer mflttrıf'ildeıin :t&

ferinden llOD.raki di.inya.nm mıa.n
zaıası ise, Almanya niçin eski bij.. 

yüklttğü iı;indedir? Ni~in Rooaın. 
ya._ Bulgaristan n:rdır? Yok, mih 
1-eroı galebeıilnd~ sonraki Ate. 
mi ('8.ftlandırryorga, ncllcn bir Pa. 
lonya ve Baltık deTletlcri ya.ptıJ. 
makt.ad"'? 
Saçmahğm da bir ıl.cr.eeesi 0 • 

lur. Bn ahlik i(.iıı oldu~"U kadar fi. 
t.ir için de büyük bir ayrptır. 

Hakkı Süha Gezııin 

[~~ 
lstanbul bir yürüyüş 

şehri oluyor . 
Ötedenberi keudisilıe pek seviş· 

tiğim bir arkadaşım nrdır. Yal
nız bir noktada uzls~amayız: O bir 
yerden bir yere gitmek isterk'!n • 
•eleT en kı~a bir mesafe için ol~:ı • 
daima bir şeye binntek ister, Ben 
Sl', yürüme!..,. Tarırı her.kese hir 
ba~kı\ yoldan "yürü kulum!,, der. 
Bana da hakiki rnanasile' yürümek 
haves ve gayreti vE'rmiş .. Dunu ,1ir 
nevi sr>or, hem pntik bir usul sa
yarım, Bacaklarını kuvvetini m•r 

bir otomobil kulla11nı<'sının doğr11 

olmadığını söyledim. Şorham dö· 
nemccindeki korkunç kazaYf ha· 
fırlıyor ımısun? 

Rey Benci güldfi: 
- Biiliin hu dü5iinceJeri benim 

bir motosiklet alrnnın korkıı.-.ıı ıln· 

ffonı) or. Bah.ıın bir:sini ezmem· 
rien, Ella rla l.ıaşuııı ;ıüziimii yar · 
mamdan korkııyorl:ır. 

Belki dc Diki ıı yıı5ı hakkın dıı 
acele hir l:ılımin ~<ıptığını :ınıadı· 

i(ı için, ~en~· 1-ız iını bir kararl:ı, 
clclik:ınlıya bir ba5 •elamı veri;ı e
w rioğru yiiriiılii. Dik <le bahçe ka 
ııısına ,c:clılifli za:ııJn. yol ela r;fiı · 
ıliiğii aılamln knr~·laşlı. Uzun hoy 
lıı, kır \a~·Jı vr ıaif lıiri olan bu a· 
ıl:ını Diki ... nphcli hir n:ıwrl:ı ~iir.· 

elli.: 
- Mcrh:ılın! Olen ohilinfa 

hozulrlu? 
mi 

- Hnyır. Hıırh ut·-·:·ılc sn k:ılnıa· 
mıştı . mn<1111.ı1C'l ... 

- ~tııclıııa zcl Hı:ncl •• Kızını ~u 
verdi, ılemeJ,? Miil ı•:ı•ml'l ı.;,·Je i'ic, 
~iilr ı.@c ... 

Dik frorcloıın ' ıl ,·cı·rıırk irin 
kcnıırn <'l•kilıli. 1; J..ııı 11ik rlı 1:ırı 
rıkm:'l\'llrnk lrnpl\ ı , rrlııı·ı k;ırl:ır 

;:ır:ıp ('\' ... :ıhibiııiı• lı ılırı•) r ,c:irnır

'ini h~klrrli: 

- hmirıı Dik Coı cloıı ... 
ncııç kızın gı·ri'c diiıırıugü ıil 

\"C lrnrrleşiJe lıernh ·r "''-'" i~ilif1:t:,

lecck bir nıcs:ıfcılc d~·ıluğıınu ı•i.iz 

Pl'İlc fnrkclmi->li. nc":.ııı etti: 
- lk-ni yol cırlıbırcla ],alnı ık • 

l~ıJı kurtarclmır., ı:ı:.·k lr~ck'..:iir erlt" 
rim. 

·Yaslı :ıılaııı l·n~ı·ıı "C' irıııcksi:'.ın 
"lıirşcy değil,. clı>rli "" sırtıııd 1 .i 
kulııyıı hır:ıkınak üzen:- e'c ı(;·,!:. 
Dik grn ç k ızıı riön ılv: 

- Oloınohilin kull:ınınıısını 7Jr 

~an ıyorrlııııuz. Dır !rcrübc clrı;ek 
hlcnıeı mi~iniz' Y'.'lııuı lrnrdeşirılz. 

r~ııa tereddüt el 1 i. !:;k:ıt k;:ır foşi 

~ok ~'indi: < Dcl'wrıı uar) 

Miasa ettiği İnüdctelçe de. ~ • 
melrten bıkmayacağımı :m:a;rwuuı.., 

E~ zamandır Ankanda balu• 
nuyonmı. Btt sefer İlitanbma gel

di~im 'Yakıt arkada~ımı ~tin 
dcijişmi' buldum. 

Sokağa çıkıp da tramft7 .~CJQ 
otöbfü~ doraklanna geldilim ıam. 
Hacı bekler gibi 'ola baı1J1 !llDI' 

bilakis büyük bir ~nerji ~ 
dan çekerek . 

- Haydi bakalım, diyor.. lea. 
yüriim~i :seversin; hen 'de .Ytlrfı• 
yeceğim. 

ltiyadlımndakl bu ınilhim otfi 
şikliitin sebf>ini sordum: 

- Tramvaylar; ôectL. O e*i 
camlar bardak t>lda artık... :Elbi'5e 
sine ve ayakk:wı<Jına hinı::r itina e
den. sihhatine dW;l.;iir. oJan., ka~ğa 
gürültüden ho5Janmayan 'Ve hilha.-ı 
~a iğneli cendereı .. r ieinde cbki· 
l.:.alarca "gık,, deme<!~ du:rma:Ji gi 
bi bir nevi "fakin-mı,. t8:riibe1et-i· 
ne hti·dıııl ve taıhııınmiilü ~n 
adaml:.ır tramvaya lıinmiyor.. Her 
bir lrarm·ay nraba~:, şimdiye ka • 
efor pek bol lmllanıl ııı fakat hıt.u· 
kl manasını ancak simdi tırmami· 
le bulabilen hir Hibire hak kanruı 
cak derttede tıklım tıklım 'dol· 

b . " mu~, ırcr sard:ıly,1 kulltSl!,. ol· 
muştur. İyisi mi. yurÜ)'Ortım_ A,
rıca 'üculcıı istif<ı ·Je ediyonmı. 

Yürümeği bir z.ıruret olarak: 'ka 
bul clli!li hnlılc, hun,la huSU!i bir 
1'eşif heyecanı da bulan ar.kamı 5 :. 
mın bıı sözleri ben: hoşnut etti 

lstanbul, hir yiir:i) üş şehri ~Ju
l·or. Son zamanlarcb nüfu.su da ka 
luhalıklaşmı~ ı::ihi c:örl'·nen bu seh· 
rin ıı:ıkil Yasıt:ıları .ı•tınayıp eksil 
dikçr., böyle cıl:ıcııı]! L<ıhii idi. .. mı 
1 iin lıalk:ı, yal ırn: ıı:.n:ır del; il, fayd.ı 
d:ı ~ırııulalıilir. Tr ımYırv ,.e otobi.ı· 
siiıı lcnıin edeceği •iiral imkanla' 
rıırn tıÜ\'enrrek iş!erini ı;ıevşeık tu -
l:ın. hazı hcın~crikrimiı. şiınrli lıel 

, ki d_:ılı:ı ı;nhıık nPlkc clıle edel'ok· 
lcrdır ... Ru. bir Itır t,:;.crlem"'s' d . 
w•ı -..;J C 
;.,ı dır. Evet.. Y::ıyı:ı ' iiriimek su:eıı· 
I.• ele cahııkluk ''C :ıı licc elde el· 
r~ck .ııııinıkiiıııliir. Fhcrirl,i, ıncde · 
nı hır ~elırın y:ı,·ıt c,,, rüsefer>n." 
icap elliği l,nirJclcre fıı.m ~ :in 
11 , ' · .. .. Si C' 
~ ar:ı..: ~ urumcj:(i lıildim ... 

Hikmet Münir 

lkdam gazetesi 
"tkdam,, gaıelesinln örn tıfore 

Komutanlığı Lararilı- rnuvakl;.,ıt••ıı 
kapahldılh haber alınmıştır. 
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Fransız işçilerini 
eh dit 

VAK 1 T 

Çimento satışlarını nubi Afrika Başvekili Bommeı Alrlkaya 
dindi 

Almanyaya gitmezlerse 
yoksulluğa uğrayacaklarmı~ 

kontrol I " t d 
lkti1at vekileti bu işe önemi ng"liz par amen osun a 

An~:!l~:s(i;!kt;il:!~~!irin. ı1 b 8 r n ut u k I s 011 y ı •ı ye c ek 
(BQ§taraf ı 1 nci sa11f ada} 

'111.J açağt dU§tlrmllşlerdlr, DUşmıuı 

böylece 23 U bomba ve 25 i avcı uça_ 
fi olınak Uzero 3 gtln tç!::ıı:!e ada çcv. 
recinde 46 uçak kaybctmiıı bulun -
maktadır. Bundan bafka. 48 uçak da. 
ha ba.ııara uJratılmqtır. !Bunlardan 
en az 24 UııUn ltalyaya döne.medikle. 
r1 a&nılm.&ktadır. 

Novyork, l5:S (A.A.) - Vıı.şlngt~ı 

da öğren ldl;?lne g5rc, Franaada l~l. 
ıerın tcpıanmasma ba§lanıldı~ gibi 
uıcı1 tedbirlerin tatbıkl cihetine de 
gidi!rnl§tlr. 

r.o~lrn 15 (A.A.) - Dün Fa
ris rnc!yo~da Alman hfı'kiimcti 
ııamın:ı. söz sö~ !iye:ı bır ::ııt Fran· 
ım.' amele erl!le hitap etmiş ve <>n· 
ları ihfeta !ıdid e4>niııtir. Bu zat. 
sm"!H·re hitab~ demiştir ki: 

.. Y:ı gönül nza<Jile Alman~Y!1 
gider \'e he!." türlü haklard&n ıstı 
fJıde ed~niz. v:ıJ:ut ela yoksul • 
lux nr içinde Jta.hrsmız.." 

Almanya he5abma 150 OO{l a· 
clt::ln yaz.tlmaı!l müddeti cliin 

bitmişfir. B•ı mknma lıenUz varıl· 
mad·[;'1nden LavfıJ bu mühleti ııym 
sonuna karlnr uznt.nıağa muvuf • 
fak olmuş nr. 

a ·ınarkada 
zi et karışık 

Resmi binalar silahlı kuv
vetlerin i~galine alındı 
toldıolm, 15 (A.A) - .A!tontlnd. 

ntııgcn•ın husuat bir tabmda Kopen. 
.lıag'dan alman blr habere atfen Da. 
nima.rka kralı KrlaUan'm sarayı et
rafında Alman mu.hafızlan milcdan. 
nm nftırılmt§ oldu~ ve bUtUn umu. 
mı binalarm sllA.hh kuvveUer tara _ 
tından tşs-aı edildiği bUdlrllmcktedir. 

Danimarkadaki Alman kuvveUerl 
başkomutanı, 4 birlDclte,rinde Kopen 
hag da halk üzerine ateı açan ve si
vil ahahden ıı k1şllıjn tilUmUne sebe
biyet veren Danlmıı.rkalr gönlll!Uler_ 
den iki lı.'1,;ıinin i<!ammı emret~ ol. 
duğımdıın dolayı geı1 çağırrlmr:tır. 

Aıneri a ordusu 
1943 d-e mevcut yedi ~k 

milyou olacak 
VO§ ton, 115 CA.A.) - Harbiye 

ruı.z:rı Albay Stııwıon. :ask.erlik yqı.. 
nın 20 don 18 c indirilmesinin öna. 
.mini belirterek Blrle,ik Amer:i _ 
ka ordusu :mcvcwıwı halen f.250.000 
oldu,'Unu ve 1943 yılmd& yedi bu. 

çuk milyona çıkarılacağını mflme.s _ 
alllcr meclisi askerlik işleri encUme • 
nuıo blldlrml§ljr . 

Albay St.J.mson, lıava kuvvet.ıeri 

..mcvc.ut.ıarmın gelecek sene aonunda 
!?.200.000 oıac~Jltı.ve et.mJa ve 194~ 
y-..!mda. ula.§ılacak olan hedeflerin. &. 

Dağıdakjler olduğunu söyl~Ur: 
1 - Yardnncı birlikJeri!e berabt'r 

gayet bUylJ< hava kuvve.tlerl tcJkili. 
2 ..,... Sefert karo. ordulıırı te~k111 ve 

lt'chlzi. Bunlarn mevcutıa.rr takriben 
:ı "00.000 o!acak~ır. Şimdiden deniz • 
a§ırı b<llgelerde bııluruı.n ıkttRlnr bu 
rakama dahildir. 

Amerika birl~lk devlelerl J9f3 te 
imnltı.t ve nakliyatının mQ.aaade elti. 
ği njsbctle en btiytlk hava kuvYet. 
!erin<' sahip olmak lstiYor. Hava kuT. 
'\"CUerl iı;in gosterllen rakam!ar bir 
ta.hmlndtr . .Eğer bunlar deği§irse ek., 
silmekten ziyade ıı.rtac~. 

OrG.:ıya g<'lint'e, talimle me§guldQr 
ve tnllrn'alno devam cdecektlr. 

Bir Alman .iaşe gemisi 
~aka.landı 

l.®dr.ıı, .\5 (A. ) - lngi!tere a. 
ımir.alhk dairesi tebliği: 

.ıDUnkU carı.ırunba ısabahı crkfttl ııa. 
e.Uardn hafi:! dtın!z blrllklodmlr: Man~ 
denizinde mtlhlm blr dUftXlan malze
me ve dll§O ı:emlsl yakalamıJ ve tnh· 
TiP el.'ml~lcrdir. 

lkl re!al;o.t gemisi tutu,lurulmug 
ve ke.zn Jı:ısnra uğratılm~tır. - _ __,._... __ _ 

Mısır çar,,şısmın i~aatı 
ihale edildi 

ML_<nr çarşısının :\"Dpı1ınası ışı 
t clııdiyc tnrnfından nçık arttırma• 
ı.:o cı nrilmıŞ'tır. Ynpılon ihnlcu"c 
uç ımimor tnrnrındJn 392 hin lir.ı· 
y·o nhnmıştır. 

Memurlnra pirinç. •Levziatı 
VılıiHt mcmurl:.ırı koon~nııiri 

{ıziilorına hugfınd.•n Jtibnrcn pırinç 
tcl"Ziinc başlal'ncnklır. Pirindn ki 
losu 120 kurustnn vcrilec~lir. 

Bııgiinc kadar kooı>ernlifin 'ilzfi 
tıdcdi LOOO i gcçmi.ılir. 

(8a1tarafı 1 nci sayfada) 
Limanlardan Ankaraya balık nakli 

:!;ine ~!andıktan sonra §ehriml.zde 
haftada jkl gün balık yemek mccbu. 
rlycu de l<onulneaktır. 

l.stlbaaı cttlkleri balıklan dalma 
g'Ondcrecek blr yer buldukları JÇin 
lsta.nbuJ b&lık muııtahslllerlnln bu ~ 
ten çok memnun olduktan bUdirll • 
mektcdlr. 

den) _ ıittısaıt v ekftleti nlfı.kalı 
makıı.mlaro yapttğı tmııımde çi-

mento l!'at·ı;lr.rınd:ı. bazı yolsuzluk- lordlar ve Avam ka.maraları bu mu·· na-lar müıııa.h~e ettiğini. bildirerek 
eanento h-utlanıbn in,ae.tın sıkı hıgf?iz hava kı~VYetlcrt, buna kar§ı 

Uç gll.Dde yalnız 6 uçak kaybet)nf§Jer_ 
dir. Uç lngillz pllot;u kurtulmuştur .. 
Düşmanın her taarnı.zunı5& Spitfayer 
~akarı d~maıı tcaldllerlni dcnlz 
Qat.Undc ka.rıııamııla.rdı. Bu bakım • 
t(laıı pek ıı,z d~an uı;a.ğl ada ll!t1ln... 
de uç&bilml§Ur • 

~~~~trole tnb ıtutıılmasmı iste sebetle ınüşterek bir toplantı yapacaklar 

Ankara 15 (\'ıikıt mutnı.birin· 
<Len) -Tulu mhlınt mfidürlliğüne 
müfetti~crden Reşit Talimd~u. 
Ağrı miliıllı'Jltğünc SC'}•h3n mildiı
rü Mnrhar Esen tayin cdlldiler. 

2 IA>ndra :lS (A.A.) - Bri1ano\'a 
Ajan ı, General Sn.ul,,.un I.on lru· 
yn pek mühim hir ırndn gcldi~i:ıe 
iş:ırel etmektedir. !iitıefik1erin 
?.lısırcl:ı kıızan:ıcnkl:ırı bir z:ı' r, 
kenı'lilcrlne lint'i zaferin anahtarı • 
nı 'ermesi muhlcmf'fdir. Alm.ı-: -
!ar, Orln Sarkın müllC'fiklerin mu· 
vesalıı lınttmı ke~ese muvaf! ık 
olamıımışlnrdır. Afrfk:ının şiına1• • 
ne ve ccnubun:ı AmrrH.ıın kuvn~l· 
leri gelmiştir. lm:ınlıır, miitt"fik· 
lerln Dnknr'ı tdıdit riliklerini ve 
A'f'nıpanın g:ırhinrle Frnnsada kıı· 

rayn çıkmnğ:ı lınzırlıındıklarını id · 
din cdi11orfor. Dil"er dhetten Gene 
ral Smul<fun Toskc:' n}'l '\"e Y:ışiııs 
tonu zi}·nrct etmc'ii ilılimalinı.Jcn 

ele halısolunmnkt:ıd1r. 

Dn.hi.lfye \'ekfıletinlle 
Ankam., l5 (\'n'lut muhabirin· 

den) _ Kastamonu vali muavini 
Jbs:ın Sııfndmm Ankanı Vilayeti 
idare hC'ycti az:ılığma, .Kanavgat 
~ R:ı.,.cüt Eremsoyun .ba
bn~ki lroyrnnlı:a.mlığma, emn.ıyet 
ınmmı nıiidüıiüğU birinci <1aire re
i.s.iğinden vckfilet emrinde 1hsan 
Sab:1 ~lıyanı.n Eayr:ınut kay -
DJnk.,., lığına, Çoruh mektl!pçı.su 

Nusret Üolütlirkün Afyon mektup 
çuluğuruı. t:ıyjnleri v-e Torbalı kny
maksmı Hayrj Bingôl, Of kayma
KmDI -T:evfık Besimin vekillet em
rine nlınm-a.bn tensip edilmiştir. 

E'·kaf mü<liirle.ri nr:ısında 
Anknra, 15 (\'adat mulıntürin

.(len) -Va.lafls:r idaresj tefti~ he
ye~ reisliğine milfettiııi~de:ı Ha
lim ~ki. reüfettişliğ~ lımır va
kıflar müdürü Oe:r.!ı.l G<::zrnan. 1z
.mirıe Ballle~r müdilrü Tahir, ;Ba
ıltk~ mUfettisle..~en Maı!.ıım, 
Menine Kn~'l)Cl"i mUdüri.J Hasan 
'El! ·n. Kayseriye Mersin ımüdürU 
Mur:ı t tayin cıe<lildiler. 

--o---

Kızılay umum müdürü istifa 
etti 

A:ıiknnı, ~5 (l\"a'kıt mubabirin
den) - Kızılayınnum miitlürü Zi· 
ya T.alısJı A.Yg'iin sıhhi sebeplerle 
~tifa. etti. 

Gümrüklerdeki ithalat 
eşyası 

GilmrilkJerde 51 8 :ın ık '"C ' 

ithalat e~·ası vnrdır. Bunların 

sllr:ıUc çıkorılması ir;iıı yeni hir Hs 
·e l()}mnk üzere mubim mihl:u da 

1e huırlanmıştrr. 

Sovye'' üdafaa komiser 
muavinlikleri 

Sto5ilıolm, 15 <A.ı>..) - Mos~o 
va radyosunun bildirdiğine göre, 
Sov~·etler nirliğiııin .halk kcı.misr:r 
:l<'.ıi ..meclisi. genert>.l Vae.ı.\iyevs.ki 

ile or<l unun ba~lrca .siyasi ic!c.::-esı 
fı('Ii ~nemi Scerbnkof'u mlld:ı.fau 
halk komi:ıerltği mı.ıavinlik1crine 
tayin etnt..stir. ---

Ekmek lkl 11 
üzerinden satı 

concıı.IN ~ÔZI..ERI 

J.onclrn: 15, (A."ı.) - Bıış,ekil 
C;:ördl hııgiin A' nnı lumınrasın l:ı 
fnreşaJ Snıulo;'uıı !l•'k yakında her 

iki meclis hıızurıınd.ı bir nutuk .. öy 
liyecı•ğini fU ı1uretle bil"lirmiştir: 

''- P:ırlıi.mentrıııun ua bildıği 
gilıi, Cenup .\(.dkn füışl'~İli :ve 
geçen h:ırple rHrle~ık Kır:ılllk h:ırp 
knbınc<;i :ı7.n~ındn!l 1.ı_ulunan Marc· 

km ek 
(Baş tarafı 1 nci sayfada) 

.Memurlaruı emekliler.in~ dul ve ye. 
tlmlerln veya bunların t>eslemek!e 
mUkellc! olôuklarmm beyannameye 
bağıanacıı.ğı ve bunlar için toprak 
o!i iad,C.Il .z:ahire verUec~I hnvadiıd 
do ayni surette sevindiricidir. Sabit 
gct!rlllcr ı:Umrcsmden ıııu kmmm hu. 
susl •..ıır hlll~ıımet himayesi göreccA-;. 
ne ôellilct côen 'f>u haı:ı::-1ıklar heın 

kendl!crlne, bem b ı!kalarma kalb 
kuvv6tı oluyor. Klmso onların -satın 
11.lma. J· ' iyetln1 n.rtımca1t herhangi 
blr tc iri c:ı.,urns,aınıyor, lıattA dlln. 

anlırltığt iki ayrı fiyat 
esa:;ı c - tutı..'1au mstcm için -
yerinde ve haklı ;etl.rUlUyor. "Yelnız 'bu 

ynnnıımeye <:t.Abi utulanlar yanında 
ekmeği b;ıgUJllcUndcn bir kat, iki at, 
belki de üı; ıke.t !az.la Ptlr1L Jlc edlnıne 
.zorunda kalacak <Ua.nlar.ın eli böğ. 

rUndcdlr. Bunlar kai)ulı yahut kllL 
kıaız COO {Jlram ekmeği bllg'Un .16 • 
ı 7 .kurU§a alır.kcn yann bu kadacnı 
iki yahut tiç miıli Mra o1mndıkç;ı. 
"Da el sUrmcsl j,mk~ J.talktığı anda 
çekilecek sıkın,tıy,ı d!l§UnUrler. Zira 
İstanbul bir ~ehlrdir ki .me,muru, e. 
.meklliıl, dulu, l•ct,imlcr.i ile §U .kazanç. 
ları ve iruıa!sızlıklıı.rı ilııtUmUze blL 
tlln bu ağır tedbirleri davet eden 
ztlmre arnııındo. bir ~UyUk başka ka
labalık ve.r ve bu knlabıı..hk lıimaye 

ihtlyaeman berikilerden hiç de farkb 
değil: Bunların pa cllerjne geçen pa. 

(IJQ.Jlura/ı 1 nci sayfada) ra ı:ayılıdır, a.zdır, .artırılamaz, aldı. 
Dün kara.rna."lle viHi.ycte tebHğ ğmı çoğaltayım derken tızı dil elin.. 

cdil!r cdilmn, v:ıli faaliyete ge~- den kaçırabilir; Bina gel:irlerlyle ı;e
m!.ş, zn.hire bors:ısına. giderek .b.ug. çinlr bir takım çah§!Da kabiliyetin. 
dny v:ı.ziycti etraünda. alfı.kaünr. den mahrum a}lclcr de vardır ki bun 
la.ı:lıı. görilsmtlştilr. DJğer taraftan ıımn aldıkları kirayı artırmayı da. 
fık§a.tlla do~ru daimi cnciimenue kanun yasak etmiştir. Yahut öyle iş 
\'alinin rcl:fjği alunda bir toplan· ,•erenler görUiccektır .ki i~lsine da
tı vnpılmı5t•r. Toplantıda iktısat ha fazla. vermekten onu a!µtoyan 
ıı:nü.dür. tic1.rct bol"S!\SI miidiirü ve şey i~in :verimsiz olma.ııı, ııntıo bede_ 
diğer lb:ız: alfıkahl!lr ha.zır bulu~ - linin kayıt altmd~ bulunmıısıdır. İ§· 
muŞlard.Ir. :I'oplantI gece saat YJr- te iki gUndUr "doğum sn.ncılan çeken. 
nti ikiy.c kadar devam etmi!jtir. ler bunlardır. 

Yc...,i şeklin tatbik .inncak ay ba- Beklenen karar eğer bu zümre için 
rı1ııd:uı itibaren mlimkün olacak - bir hUkUm koymamı:-sa dileğimiz bu-
tır. nu koymakta bir gUn geçirmemektir. 

Bugilnldi v~yete 1stanbul Şeb. Eğer lld tfir!U fiyntJı Juırtl.ar oln-
rindc B tertibinden kart a1ı:n 723 cak, biri.si belediyece o.lmarak serbeııt 
bin '.160 Ç tertibinden 64.854, A un fiyatını takip edecekse yapılacak 
tertibtlnden 84 ,867 l:i!ıi varılır. MU! §ey yukarıda saydrklıı.rımızı daha u
halcı.t lrnz.ilarında da B t-c.'!i:.;bin - cur: ekmek yiycceklcrln listesine al. 
oen 2081, Ç ~ibindcn 2·161, A makdan 'ibarettir. 
t~rt'hinden ::809 ckzroe.~ 'kart1 nlan Bunun lçln blr bütçe zarureti dü-
'V&rdn-. şunmomcllyiz. B!zo göre mtıstnha.kla. 
A.nkarada. bcynnnnmelerin <!oldu. ınna ucuz ıikmek yedirmekten ileri 

nılmasın:ı. hn.s]nnclı gelecek açığı :ı·apamnk da o kadar 
Anknra, 15 (Vnlut mulınbirin· t:'lic;, çaresiz bir mevzu ııayılamaz. 

den) - Bı-.rerı kar.unlarına. fobi Hllk11met lıcmen bir cebrt ödUnç 
müesseselerde çalıı;:ın!m:ln. devlet- alma kanunu çıkarır ve bu :tevkaıMe 
'kn duJ, yetim Ye te:kalit manş1 a- yıllarda. piyasanın belll >başlı muame
lnnla."'3. ucuz ekmek verjlıncsini te· le yapanlarından, bUyUk binalar edi
min için bu.:,"'lin .Ank:ını daire :1re nenlerden, bankalarda b!lyllk ltrcdl
mücsseseleri!ıdc beyannameler dol lere sabjp olanlardıı.n topıayacağı J>ıL 
<'lurıilmayo. bn.şlnndı. Beyanname- ra ne hem plyo.sndnn parayı tcklp o
l<.'rlle memur ve mUnt'lhdcmler bes- nıı. kıymet vcrm~. hem bUtçcıı.ln açı.. 
lcmeğe nıcc.l;mr olduklnn kimsc.

1 

lı'tnı kapıı.tmış olur. 
lerclen nnca.k 'iUlllarr göstcr~blle- Bu tedbiri de yine yUksek .kazanç
ctklerdir: Zevce. evlat, ar.ne. lı.U- laı:a konacak verı:Uor tnkip ederc:t 
yfik anne, loz kard::ıJ ve torun. cebr.t lstlkraz heaıı.bmı kapatır. 
Eunlıl.rdan muvak!mt bir sebeple Belediyeler, nYrı ayn birer 'lnll1 -
l:a~ka bir ma.hrılde bıı'unantnr da teri alfa.tiyle piyasadan un satın 
beyannameye ithal edilecektir. Bir nlmağa ka!kıatığı zaman .zalıire 
knç yerden ma~ş, Ueret veya y~v: piyasasında bU.sbUtUn fiyat yUk.rıcle_ 
mi.ye alan m::ra.llım ve doktor gıbı cek ve bir zıı.hlre ltıtı:ığı çekilmese bl
memur ve !?lflstn..'ıdemler yntmz :lS· le bu !lyııt yUksckllğ1nc bu geri ka. 
1t mnnş -nldı3da..""T dai~ye beyan - lan sabit ~cllrlllerln takat getirmesi 
name vereceklerdi:'. 

şal Smuts l..ondraya gelmiştir, Par 
l~mcntonun, memleketimizde bu· 
lundu.§u sırada bu mnnır devlet a· 
danıı büyük askerler hulu~mak ~ır 

satını tnde edece~inden mem~un 
kolnc:ığına eminiz. ~Alkı.şlıır,) Ma· 
rcş:ıl mümkün olab,'Jığ.i kadar ı.ür 
aile lıer iki meclis knrşısında söz 
nlmn~a mııvafakııt t"lnıişlir. .!'fare· 
:ılin nulkunu söyllycceği sanı ve 

~·eri bir knç dn.kika sonra miihrii· 
lıas torclu Jıafi cri<eıdc Parliimeıı· 
loy:ı l>ildircccl..1ir. PE.rH'ııueııto a· 
'Zalnnnın iıepsinln ha:r.ır bulunmak 
için gerekli tedbirleri nlacaklnNtJı 
ümid etderim.,. 

Liberal mebus Sir Percy H;ır -
ris. Jınfi celseye Jla!;ın ıucnsupl.ırı· 
nın kabul edHip edilmiycceklc:'inl 
ve nutkun rad~ o Jle yayılıp yuyıl· 
mıyncağını R:ış,·ekfJdPn SOrnlllŞ \"e 
M. Çörfil şrı cc,·ahı Tcrmişlir: 

" l~veı, nlr.·cıımiz Mnr'1sa1 
Smuts'ıın ynJuız .bir.e değil clüu)'a· 
,.n d:ı hitap etmeı;in! temin ef.mck-
lir.,. 

P:ırlamento htınrl;ın sonra hafi 
cel~c foplnntı~ına h'.lşlıınuştır. Giz· 
JI loplnnrı hlrkaı;. dakika sür.mü~· 
tür. 

1 
Esirlerin zincire vurulması 

meselesi 

lngiltere 
protesto etti 

Be,ııo. 16 (A.A) - 1,Yi haber alan 
mah!illerde söylendlğlno göre İsvj.çre, 
lngiltercnln mcnfaatıerlnl tell1811 ede.n 
dev.Jet aıfatlylo Bcrllne harp eslrlcrj. 
nin bağltuımam hıı.kkında bl,r 1.ı:ıgillz 
notası tevdi etmiştir. Bunun Çörçllln 
Avam ikamara.ıundıı ba.hae~tit;l lQ8'i
liz ı:otc:ıt.o tCfCbb\\sll oldl.lğu. e..nla.. 
şı1maktadır. Evvelce Berliı:ıln &yası 
mahfiJlerlnde, u husuat;a lnglltere
nln de[:U .Abnanyanın '.Pf'Qtcsto etme
.si lllzım geldiği <beyan edilmişti. Bu 
aıot;tı balrkındıı yapılacak uıua.melenln 

mahiyeti lhnkkmda. §imdiye kadar bir 
§ey 6ğrmjlcmcml§tlr, 

AmeT'İka tarafından artık 
hoş görülmeie başhmıı 
Nevyork, 15 (A.A.> - Birl::;;ik 

Amerikan filosu mtirettebatmın 
~ntrenmruıt jçin ynp;IIDJŞ olrın 
ımn'i göl, evvelce tcsbit erlHcn ta. 
r.ht.en 17 c.y evvel aı.;:lacaktır. Bu 
göMln inŞası 50 milyon dolara :mo.1 
'°lmUŞtU:r. t9inde denizci1etiıı kul. 

Almanlar, !ıdaltayıı.. .son yapı!an ta.. 
.a.rruz.ıar hakkında, her ikj taraftan 
kayıp 'Ve haaar oldutunu tı!ldlr.mcltle 
iktifa etmll;lcr :re lngilizlerjn a:ıyıca 
lliıtUnlllğtl muha.ta.r.a ettlklerfni J.ıa.vc 
eylem1§1etd.ir. Bu da, iln"'i.!J%1erin ada 
mUda!auını lbUyük ölçüde takViYc 
edtldikin!n dll.Qma.n tarafmdar kabu. 
lllDU bildiren manalı bir bAdisedlr. 

Londra, 16 (A,.A.) - Hava :ıazırı 
Scnkler, Jılaltadaki bava kuvvetleri 
komut.anma apğı<Wd telça!I gön. 
derm,i§tiT: 
.. Son .ııava muha.rcl>calndeki muva!. 

!akJycUe.rlnlzde.n dola.yı ıte_br.lk ede • 

rlm. Mulınr,ebenln başmdaı:ı.bcr.l !Mal • 
ta tayy.arccl!erlnin ve .uçaksııvaroı 
J&r.mm J.000 dllşman uçağı dll§UnnUş 
olmaları çok ınanalı w §ere!ll Wr za. 
..ferdjr_ 

.Dottu cephesinde 
'18aştarafı 1 nc1 sayfada) 

Ieı ,dstihh:ırnt blirc• u. Stnlfngrnıl 
.ı:ephesindeki hususl muh:ıblrinden 
ıışağıdald haberini almıştır: 

!Bir Alman hüe•.un :kıt:ı.sı, tnık• 

ör abıiknlnrını hücumlıı zapt'lttik 
ten sonra üc kilometrelik bir cep
hede \'olga Juy;ısına gclnıi tir. Şi· 
mal .kesimlDln S.>vyelle.dn jşgali 

elbnda bulunan b:».kiyyesi ~am 
ha sabahı yııpılan ln:ırruz.dan şan· 
r.a lı:ısmen Almanların eline seçmiş 
tir. Sov.yetlcr rtık ;) nlnız tnü..-:tür 
fahrlkalarıoın cc.nubundaki .fahri • 
l.alar: nı harabeleri .iç:nd1' hulunnn 
.mevı.ileri l·c ~·ıınroış olan clr.ol .t:ıs 
fiyehanesinin dl~iindekl deınir;ru\u 
dirseılini .rnüdafıııı clmcktcdirler. 

Sovret tebll,ği 
Mo&kova, (A.A.) Öğlıo vakti n~ 

redllen ek tebliği, Alman pzyad~ 
ve tankları Ue yapı.lan mUkerrer tıı. 
arruzların ,,P..UskUrtUldUğ(lnU ve dU!1 • 
mana ağt,r :kayı,plar vcrdirlldltiııJ b1l. 
dlrUmekUıdir. 

Tebli~ eki, Stallngrad glmı.1 batı • 
11nda. be§ Alman taarl".\lZıUlUn gc,rl 
altldığmı ve 500 .Almanın ö!dUrUldU • 
ğünU illve etmektedir. 12 a~ mcv. 
zil ,.e H blokhavz tahrip olunmu§tUr. 

Ba§ka bir kesimde bir Sovyet gru. 
pu A'lman mevzllcrine glrmt,, ve 
göğUs göğüse çarpıımalarıa bUyUk 
sayıda Alman aakeri öldUrUimUştUr. 

Mozdok çevresinde ÇRrpl§l!lalar de 
vam etmiş, bu arnı'll\ da 400 Alrmı.n 
askeri ö!dUrUlmUştUr. 

Londro: 15, (.,... A.) - Ru;v'l 
da müdafaaya gcçınuk üzere b~lıın 
duJclan hakkında Almanlar 1nr.afın 

Batırılan Ja~on kruvazör:ü ıdan israrla cıknrılan !ja ·i:ıtarn ;. 
}I nanmak için iyi "''1bepkır mc,cut 

lanmasmı öğrenmeleri g"..Tf'kli hU. 
ün harp filetle?'i bulunmakta<lır. 

(Baştarafı t ııa.i sayfada) gibidir. 
Uzak ı;arik: Birleşik Amerika Jfalkın hııkikt rntlı ele,rini a~ 

denizaltı v,eınileri ta:rafuıd3.n u • •ıtmak icin ~Imnn nskeri sözcı:
ztk earlt &uhnnda. dli§Dlana knr~ı er.i, hu endişelerin t.<>bepslz <ildıı 
yapılan hat'Cketlerdc btiyUk ilir unu , e müdnfa;n·ıı ı.:ecilmek üze.re 
t.-ruvnzör ıbatınlmIŞ, orta tonajda tnarruzdan ,:ız 1ıe!Jilrliı!ini so~Iu
bi.r ~ilk gemlıh, b1r kÜC]Ük ylik ge- yorlar. 
mısi, bir tkü~Uk. b!:r ibUyUk petrol Alman Tinşkumnn•l••nlıöıııın hu 
gemi.si hnsıı.ra uğratfmL.,, orta to- ı~i kolny h:ışıı~ıp Lıaşarnmıync~~ı 
:nojda bir yük Semisi keza hnsar:ı .ıner:n,k rdilm<'lic ıı,,~or bir rnc· 
uğra!ılmıtı, Ye muht~mel o!nrak ılir. Slalingrad btil;.{csJnuekl kı'.ı -
batmış, oıtı tonajda. bir petrol ı;e- J:ır tabii soğu\,; hanılnra l::ıı:şı im· 
misi lı:ıaara uğratılmış, 1bir .ılcUçUk men bnrınncnk bir mesken .htthnıı 
!'omcnitör b:ıtmıştır. yacnk,:'lrdır. Dunuıı :çlndlr .ki, Ru-ı 

IB
1
1 ha.rekoleı:den hiç öirJsi bun- ların 0 zaman A•ıııırı pliınlnru.ı il· 

dan evvcl 1hcrhangi bir tebl*dc gilendirccck birşey yııpmnları !:ek· 
bil~~. ll•ncbilir. Ruslar .v.cçcn YJI da mu 

401 lfııpo.n ~isi battı lıarebclerden ve uzun bir rica'tnn 
ır~ İn.gton, 15 <A.A.) -1inilct yorsun düşmüşlerdi. Su h:ıldc h•ı 

Pres ajanmnın ı151 numaralr teb - yıl bulundukları ü'lı>rdcn hnrc'lrct 
I;ğ .m;istesna 0~ Uzcr:e Qa.'ırj... ciferck seferin ncfü:c-;inl 1mnnı!ll'n 
yenin~ 1:e'Qliğl<ırine dayana - de~li~tircct'.k bir c!ımını ilıd:ıs l'll.!· 
rak r~şn:ttiği Japon kayıplarına bİlirJer. 
sat listeye göre. Japt'nlaıın ~.ı.·o- l\fozıJok ı:euesinife 
mon adalanndı:ııki .kayıpları batı- .Moskovo, ı:s (A.A.) - :Mozdok çcv 
.r.ıla.n "e hasara. uğmtılan Japon resinde Alma.nJar kuvvetıerlııl yeni _ 
~·~rp ve yaniım~r gemilerinin w- aen topladıktan sonra muteaddlt kc. 
yıst!lı 401 c ~rkarma.kta.für. 1\!ı•lı - .slmlerdo taarruza. geçmtşlerdlr. üç 
temel olarak b:Ltırrbnış bulunun Alman tıı.bunınun a1tnuıı tanka daya 

1121!131!!s!!!!!!emı!!!!!· ~Oıt!!!!!!!say!!!!m!!!!!ın!!!!i!!!çi~n!!!d!!e!!cUr!!!.!!!!!!!! I narak yaptığı t narru:ı:lar ne tlcesfnde 
= t-iddelU muharebeler olmaktadır. ıntlmldln olmayncaktır. 

Her halde bunlardan evvel llbna· 
cak tedbirlerden biri de bu dedit{miz 
zilmrenln almacak kn.rara. intlbak e_ 
dcbllmcsi için UYSUJl blr ımUddet bı:.. 
TnJmuıkttr. 

!İcap ediyorsa aJacağrmız kanuni 
tedbirlerle lstanbulun 100.000 nUtu. 
suna 500,000 fnl bcsletelfm; fakat 
1>00.000 nlifusu bir gün blle ekme!< 
eıkmtıaına dil§Urmcyellm. 

Mahrumluk çekenler tara.!mdan 
bakalım: ekmek olmamakta ekmefi 
alamamak arasında bir far)< .=öl'(!bllfr 
mıyızr, • 

Kil akınında 9 lngiliz 
tayyaresi dü~ürüldü 

.Londra, l5 (A.A.) - lngiUz ha.va 
kuvvetlcr!De mensup bomba uçakları 
Almanyaaa, Ktı §ehrlno ta&rruz et 
ıiıi§lerdir. Bu §ehrc yapılan akmla • 
rm adedi böyleılkle 70 1 lbu!muotur. 
Akm mehtapsız bir gecede ya.pılını,. 
tır. 

ŞimdJye kadar yapılan akmlardan 
dalı& topla olan ibu ıakuı, KU tehrin. 
de epey hasar husule get,lrm~ttr • 

9 İngillz tayyaresi dönmem.ı,Ur. 

Dördüncü hafta 
yazdırılan 

Ankara ıı.t ya.rt,ıardl' 
aU önUmü.ı:dck.I p-=-r 
Bu mll.nasebctle haf~ 
kı.snca "er1yonız,~ 

BlRJ..."'l'Ol KOŞU 
Mesafesl: 2200 ıxıeı-' 

1 - Fid:ın. 
.tKtNot KO ~u: 

.Mesafesi 2000 :met;. 
ı - AlceylAn, ô3 
2 - Sekban, 60 JdJD. 
3-GWcan, ~ ~ 
( - Soydan, li:l :ıı.11'> 

CçnNOU Ho .. u: 
Meıı&fesi ıooo meV- ' 
ı - tz.. 60 kilo. ., 
2 - Zehrlmar 5s..t 
3 - P.ı:nar, 5S,5 ı<ııo. 
4 - Vido, 58,5 ikilO 
li - Haspa 58,l> idi• 

J>öRDnNO UKoştT: 
Mesafe.si: 1600 :ııı;;: 
'ı - Bahadır, M 
2 - TarZB.11 156 lcflOo 
S - Rind, 56 'ldlO, 

man), 
6 - I{arablbcr, ~ 

Atman), ldJ' 
6 - Demet 58~ 

man Atçı), 

~CIKOŞU: 
tıe. .Mesafesi: 3000 ına 

1 - Sava, 60 JdlO t 

2 - Tuna, 60 idlO ,,_ 
3 - Ooyltmtck 60 rJI' 
f - Tomurcuk 60 
5 - Tarzan 5S ,kU~ 
Çifte bahis: 8.5 ııı 

rlndedir. 



Y TiM ÇOCUK 
lr"lletafa Latfl Elmentelutf'detı çeviren: S, M. YUIWATAr 

(IJaıtarafr düııl•ü sauımızcla) afiını arnmadım, \'e bir lAhza ol· 
dir.~ııstanızııı boyalı tehlikede· sun gözlerjnin bııl>ışındon, kalbi 

B ~ayııcaAını unımuyo- nin esrannı öğren:tıı-~e ço]ışma· 
'' d~ k unuıııa beraber gençtir bel· dım. Ona olan sevgimin man.,stır 

l> tırlulur. rahiplerinin, <ınfinde durdukları 
edf V • k 'traL h._, c ı-ec.etcsınl yazıp h:ına l\Ieryem ana resmıue karşı duldu · 

Gitti. "'U..b':lorun \•ıı.zifesi bitmişti, ları sc,·giden fa~ı yoktu. 

ı.. lııa1ını Gfinün birinde nıcam ya~ ''ll 11., a receıeyi verip en ya· ö 
1 •llld ubetcı eezahanelerden biri" düştn. lümlin pencesinden kurlu 

i~ l'OJ>tınnasını söyledim. Çok, mayorak libfir dünyaya göçtD. Son 
ltfrdı~en ilAç dn geldi. Hastaya dakikalarında çok ıJÜvendiği zn·
l' ~ • r ces.ine benim için şunlnn söyler!liŞ 
ltııııd e şe ak sökDnceyo kadar ti: (F.celln beni lrl .. --·»-· iyi ~·e. Saı, a kaldım. ,,..,,.,ue .. 

ltı.ııı. 1 ahın flk ışıJdarı ortalı~iı :il- tiştinnckten alıkoydu#unu görll.r.>r 
.ı..,.. •nca d sun. Sana va~iyetfm olrun buna ha ··ıu J eHlmnlı tekrar söıje 
varıı 11

111:lı. Etrafına bakındı. Beni kiki bir nna ol, &il öldükten l'>on· 
ce: ra ona hiç bir şeye muhtaç hır.ık-

....._ Si b Df .. •e ma} .• Fakat matem günleri geç•i!.-
'tııcııdı ı urada mısınız? .J ten sonra evde bana yabancı bir 

~aı~hı::;et hııradayıml. dedim .• fn· gözle bakmnğa bo,lndıJcr. B•ına 
lt;ı111• eskisine nlsbelen biraz iyi· çok canım sıkıldı. 11k defo olarak 

bu evde yııhancı old31!utnu ,.e hu 
'ö d ....._ Yle tannedlyonım. dünyada yethn knldığırnı onla ım-

~lıı ltı Sana mfisııııde eder en, se- Dir gün sabahleyin odıımd11 o 
~ll'tı:ı 0ldu~~ll sorayım: tururken yanıma iy! bir kadın o'an 

ıı, l'n~ bn adada yalnız oturuyor hizmetçimiz girdi. Ağlayarak de<lı 
'ıı, ıı~/a ~u şehrin ):iliııncısı mı• ki: (Amcanızın zevcesi bonun efen 
hııı el) clfsın? Bu çektlAln iznim- di kızını yakında evlendirmek is
bır d ebı hastahk mı yok,.. a.i:di tiyor) bahası öldükten sonra bu 
be~ln nıi var7 kızla beraber bir evde oturmanız, 

nntı • içini çekti: kızın nişanlısını şüpheye düşilrece 
' ile #inden korkuyor. Onun için evi 

b ' il r ikisinden.. terkelmenlzl rica odlyor. Bllbassa 
~ bnın ana samimt hlr arkadaş sl· oturdulunuz daireyi yeni evJ! tre 
~ ıı,6 n derdini söyler misin 1 tahsis etmek fik.rin<il!dir. Ayni za 
'dal' Senin hayatın beni çok ıııfı· 

et manda amcanızın diğer evlerinden 
hıı ' 13 tı:ı~e başladı. hangisini ~tiyorsanız orada otura· 
•ı~na Yaşamak nasip olursa biJec~lnizl söylüyot ,) 

~.ıJ:reıı J &aklamıığ3, amrsem de 
1ttır rrı flıi I Yerine sellıımeğe lôı 

~iniz? 

'O;li!"etı dedim. ..., · 
\ ....._ s· •n1ı sen iş bir nefes nldı: 

1
6 tllf ııe ltimad ediyorum. Cün 
~· \'a~ tlb; temiz yDrek taşıyon· 
~ rilA ncı •.-n bııfn olamazt:ır. 
fll~ l~e 11 ~u fi!Anım. Altı yaşım 
'\lll~ ha.hamı kaybetUm. Fakir 
~~ıı ıı.ııı Ilı itin hali '·ıı.kti yerinde 
'llQıı:ı <:anıa sı#ınmağa mechur 
~ hı~ "'-nıcanı bana iyi hokıy< r· 
~ t~tı Clk kızından 11onra ha7attıı 

lle11~ benı seviYordn. 
~~ ~ıt~n biraz küçük olan amca 
~%.\ " bir gfjnde mektebe b.:ış
~ e,.: lıctnııı blr'llfrfmlzi o ka 
~ ~"d1Y0rduk ki, sörenler bld 
tı it ;: sanırlardı. Cocukluk ça 
~ ~le k nıesnt ve rahat 11ecmiş 

'•ııı 1 d bir Effln olsun yetlınııaın 
rııı l~ıllll ul'?namışhm. 
b ~ordu{' hll"blrlm:v!en hiç ayrıl 
>. er d llıektepe, :beraber gider 
'•it bııh~e 6nerdik. Evin önOnde n 
~ • ~ de birlikle oynardık. Mfl 
ı-:lııl'\ena!Stnda berabtr çahşırtlık •• 
r~ ı.ı hlrblrimir.e rna.c;al söyle· 
lltı ~'Urduk. 

~ıı ~ t!tıt, ve !af hnyabmız, am· 
d ~da tıı Bclinlik c~na gellnce
~~ıı ·~ stıl'dn. Nihayet onu ben· 

1 bır ıJar, cnnkCl artık yeU, 
>o ~ !enç kız olmuştu. 
bı l'ıtltıı:ı ~ne n:ıelctebe devem edi· 
tt...:.fla~ akat onu artık estısı gi· 
~ıı~"htı ~l~inı itin gfinlerim, 

• &ıkıntı lclnde eeclYor 

hııııi~•tda)d 
~' a rfıı~ ~ sevgt, kalplerimizi 
~~iti~ Yle bağlamıştı ki, bn ba 
''~ııtd " ~ hiç bir fe7 ko 
o '· ~ • bal' 

,t~eıı atın tadını !>enhn yannn 
't ~illi dııya.r, hen •aadetf onun 
l-0.rı~ttın.<ı:'·hıde bulurdam. Bir sa· 

te"kl otunna71 dünyanm bft 
Ceılltf erine, haya'tın bftttın eA· 

~ lltr il'& 1ercBı ederdim. 
!it 'lict~ arad~ım terbiye, ıe-
~, il\.._ ; aı>hlı: • lllt!!'b tuııet, fHtrf 
• ""Ql>'etJerın 
li hepsi onda nr 

~tı.~ ~ll'Pa nld[ 
ııı, "il , e \l'e ~ltik odada, 
~l'ı ~!be haz.on içinde bulunma· 
~144• ~iln, !aadetJn nurla kıınad 
~"ı lıatırı ltıiiıe serdiği o sfinleri 
ttıs ~ 1 ıYltblli;rorum. Sık aı1ac
l'ı, ~I rell.<1a konuşto~uz bnfı • 
~hıt.,ı,llşa~lrenk çlreklerl. tarhtır 
~I \ıınan ;ertp üstüne oturduRu 
ltıı '" lliJıne er hAIA gi'>zümftn lSnün 
d~ • ~arş1 ~Y0rı.ırn 11mcamın o kr 
.\ ~ gt\-Rlsj Uy<JnAunı his. tılr lı:Ar 
ı~ 0°laı.ııur n;!· J'Oksı> bir aşk mı 71 
tıı.11' ıı~ · 

1 
~at ümld iz Te gaye 

1 1~iın1 · fıç bir gün kendisfne 
C1<J11 ll.ı-Jcııda~Ylenıeml5tim. Küçük • 
"nı ~ itin~ Tc ıımcmnın lı.ızı 
I~ )ıı"'-sı llk defa olanrk bu gö 
'11c '<tırn. ~1 b~nden alınnsını is
~,~"ı 0ı:;d1slle ileride hayat 

lı ttlrılcij. 8~'J. da hiç ıdfi.şfin?Nr' 
' l <>tın' hılı:rorı!nm ki, ana ve 
""~ ~ ~1~ benim gtb! fakir bir 

t!di~inı 11"Tnezlcr. Beni sevip 
a.nıama.t için de asla 

Bu sözler kalbime bir ok gibi 
saplanmıştı. Kendunı zor tutarnk: 
"Peki i5yle ol.sun ı,. dedim. Hizmet· 
çl kadın gittikten sonra, göz ya~ 
lamnı zaptedemb erek ağlo.ına#n 
başladım. Karanlık lıııaınca çanta· 
mı , kitaplanmı doldurup ke•ıdl 
kendime: 

- Hayatta yeg\ne saadetim. ser 
di§im insanın yanında oturmaktı, 

e insan ki, onun için yaşamayı Stv 
diın. Fakat şimdi onu henden u· 
zaklaştırdılar. Artı'k hfç bt~eyc 'e 
sef etmfyeceğim.) diyerek evden 
kimseye haber vermeden ayrıldım. 
Giderken, seTdi~mln odasının ö
nfinden geçtim, onu sem bir defa 
ince bir tül perde ark ~nnda ya· 
ta~nda uyurken ~i5rJlhn. 

mytellkle bir zamanlar içindi' 
memt lftnler yqadıntm evi Ade • 
mln cenneti terkettJaJ gibi, avare 
Ye yanık bir halde tcrkelllm. Bn 
lün dertler, feIAkeUer bir araya top 
lanmış bana musallat olmuştu: 

Bir daha buluşmamak üzere e· 
bedi ayrıl" ... 

Kurtulmanın JnlkAnı olmayım 

bir sefalet .. Ve a.rkad.ışııız, yardım· 
cısız bir ı;nrrbet hayatı.. • 

Elimde iyi stınlerden k:ılrtl11 bir 
kaç kunış vordı. Onlarla bu glir
dil#ün tavan arası odayı tutmu~ 
tu:m. Fakat b<ttün tntili burada se
cfrmeğe tahammn1 edemedim. başı 
mı alıp diJ'ftl', dlyclt' gezdim •• Mek
tepler açılınca tekrar bit odaya 
dlindünı. Mıttlyi unutmak için ye
gAne çareyi yalnız yn~amakta Ye 

derslerimle tı~a~ktn buldum .. 
Pak11:t ara sıra 6ene o mesut ma?:i, 
gözümün önünde cnıılanır .• Sa&t • 
lerce, kitaplanmı, clrrterlerimi fı;
Jahnca:ra kndar a~lnmama sebep o· 
hıl'du. 

DOn akşam. mektebin ttıbillnl 
Yennek için elimde !kalan parayı 
uydun. Hemen hen:~n bitmek lize
nı 1dl. Bu şehirde mekteplerin Ye 
resiye satışı ohnayan ve yüksek fi 
atla mal galan UcarelhaneJerrlen 
farksız oıd~nıı, ilmin ek bir 
Ucnret metaı, dlimlerin birer tiı-c
cnrdan başka b~y oJmnd~ını bl· 
liraini%.. 

Para tedarik etnıt'1.seım ~lfkbn• 
Mmin, hayatımın tehlikeye girl!re , 
~ini dü,ilnerek eski kltnp1arımı, 
denerlerimf sahanar çnı-şısına gli· 
türdfun. Akşama knrlar dükkı\n, 
diMcAn, gezdiğim hıılıie, halcikt fr 
ntlannın dörtte birini bile bul::mn 
dım odama dtinyanrn en hetbnhl, 
en mıthzun adamı olnrnk döndünı. 

Daha binanın kapısına yal.11:.~
m:ıdan bir ikndının heni sOt"d~u 
n11 gördtim. Yanına y:ı:kloştun. Bu 
vaktUe amcamm evhıde blimet 8Ö" 
ren bir kadındı. Heni göriloce: 
"Sana söyleyecddet':111 Yar.. dedi. 
Onu odama aldım. B:ı.şbnşn lka!m· 
ca, kadıncağız: (ftç ı:nindenberl se
ni onJ'()mm! dedi. Buhımad~. 
am; seni lmlm~fan ümMirn ke 
~1ct:eği sırada rası. geldim.,. wı son 
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Yazan: Gl. Vavel 

• 2 • 
Anibai. İskender, Napolytııı, \'c· 

linston, VoU ve da.ha birçokları 
askerlik hnyatında ff'ref tacını ta· 
şun~laroır. Bu zafer meyvasmın 

delikanlılar tarafından toplandı§ı · 
nı gösterir. Halbukl, diğer lllraflan 
Jlll Seznr ve Kromvel gllil askerlik 

Soldarı 4a6a oe yukardan a§llDı • f JD(!Sleğine 40 yaşında başlamış a .. 
1 - Orak, f1V bar. 2 - Bir za• damlar .da vardır. Gençliğin hıtr.:ı· 

mir, bir meyva, yükseltmek. 3 _ ket kablllyeti ve cfireli ibtiyarhAm 
Bir nota. uzak, memleket, 4 _ Bir i>i görüşü ve tecrübesi Jlc telmbul 
hayvan, usul, Metler, bir zamir. S eder, demek hahlkalen mfunkOn 
_ Bedel, komşu bir memleket, 6 ~ildir. 
_ Eski hakimlere "erilen a.d, lran Olgun .bir zeki yeni fikirleri f• 
Jı, 7 - Bir zamlt", bir renk, baya· bata ve imtisas edebiliyorsa, bek· 
ğı, 8 - Siz, tüter, memleket, 9 _ lenmeyen darbelere dn)'anahillyor 
Bir isbn, bir hayvon, bir borf, ıo sa. cürclll ve doğru pJAnlan tatb!· 

- Telefon tAbirl, ııpzIJ>. kat sahasına çıkabiliyorsa bu ad.ı· 

DfinkQ balmacammn halli: 

1 - Karavana, 2 - K, Yarasa, 
K, 3 - Ay, Fani, Sa, 4 _ Raf, 
Tar, 5 - Ara, EG, ..4la, 8 - VnJJ, 
Su, Kav, 7 - Asi, Ata, 8 - Na, Yer 
ka, An, 9 - A, Salata, A, 10 - K .. 
ravona, 

Bugünkü radyo 1 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 7 .32 Vücudumuzu çalışlıra· 

lım. 7.40 Ajans hai>erleri.7.55. 8.30 
Senfonik parcalıır (Pl.) 12.SO Pro· 
gram ve memldcet '8at ayarı. n. 
33 Ka~ılc program (PJ.) 12.45 A· 
jaru; haberleri. 13.00 l3.SO Krın~ık 
arkılar. 18.00 Program ve memle-

ket saat ayan. 18J)3 Müzik. 18.40 
Dans CPL) 19.00 Komışma. 19.15 
Saz. 19.30 Memleket aut ayan ve 
Ajans haberleri. 19.45 Türk mü::lğt 
20.15 Radyo gazetesi. 20.45 llı.fk. 
21.0() konuşma. 21.15 temsil. 22.00 
Radyo salon o.rk~trası. 22.SO Men.
leltet saat ayan Ye Ajans haberleri 
ve Borsalar 22.45. 22.50 Yennld 
progra mve kapanış. 

ra kendini tutamıyarok ağlnma!ıa 
başladı. Korktum. Ac:ıbA sevdiği • 
min evinde bir fel!ket ha)'Qtuşu mu 
ötmü~tü 1 Del".hal nere o.Aladığını 
sordum. Kadın: "Anıctnın evlndPn 
hfc haberin Yok mu,, dedi. ""hayn·, 
ne Yar?,. dedlm.. Kovnundan kapa 
lı bir zarf cıkordı verdl. Açtım, 
yan amcamın kızının yansı Jdi. 
HAM ezberimde olan bu kelimeleri 
yazm~: (Bana veda etmeden ev· 
den ayrılışını affetrolştim.. Fakat 
bngiln gelip son olarak benimle ve 
dalaşınazsan seni affetmlyec~im 

cilnkD artık mezar frtıJ)ısında:rım ... 
Mektubu atarak kapıya <foAra 

koştum. Kadın heni e1e#jm(Jcn tut 
tu: (Nereye gidiyornın?,, diye ~or 
dıı. (Kızcıltaz hastadır onu muha.k 
kak görmeliyim,, ce•·abını verlı:<.e 

kadın biraz durakladt, Sonra ho
Aok bir sesle ",:rilnıeyjn efendimi 
dedi. O ınzlere öm6r .•• " 
Kadının bu slmı Cizerlne knlbi· 

min yerinden fırladı#Jnı, ha.şım'n 

döndüğüırli, gözlerırnin karardı~ı • 
nı hissettim ... Bayı1mı~un. 

(Dtuomr Mr) 

-- 5'! -

mın tecrübesi ve fikri genç bir ze· 
kAya üstün sayılabilir. Bununla be
raber iyi bir genç generalin ihUyar 
bir generali daha koloy mnltlup e· 
debileceği m~nıdtaşa söttirmez. B11 
nun için a~erl bnunlanmızın r;e
nerallerlnıhin yq haddini indir • 
mcsf doğru bir yoJ.a ~ demektir; 
battA bu fedhlr bfu llnt!lrtı Jyf 
bir ba~buğ kat,bettfrirse bile. 

MIJCADELE RUHU 
Bir ba.şbuğ secfye'.II olmalıdır •• 

Yanl fstediltnl bilmeli ve hunu el· 
de edecek irades-i olmalıdır. ln!>:ın· 
lı§a alA.kndar olmalı Ye insanlnn 
iyice tanmıalıdır; çilnkft eeneralln 
icra eltfğf gıınatın ıptJdat maddeı.I 
insandır. Bütiin banlardan mül>im 
olarak ha11> ruhu taşımalı, yani 
yenme aJ"Z'IJSU beslemelidir. Hept • 
nlz spro yapmitcn ha tip de nd1m· 
lara rıtsBelm.işsinJu!ir. Bunlar va· 
ziyet alımı,Ine döndfi§ü vnkıt geoo 
es1dsI gibi 07118rlar; revohlre göre 
mnğlnp aayıldıtıa.n bir anda bıle 
mağlubiyeti kdml .etmezler Te yr:
n iden dö#ft~ baışlamnya ~reUa· 
rl vardır. Ba~ka bir meziyet daJıa 
val'dır kJ, ben1m anlz71şmıa ore 
bfi.lkt birinci 11nıl bir şefi ba.,ıt 
hlr generalden aymr. Büyflk bir 
şet macera ruhu taşunalıdır, büyük 
~ef ruhunun dcrin?J.klerinclen oyun 
cu o!malıdır. Napo110nun dedi~f 
gihi: ''EAer harp ıanatı hiç !eh
file:ve atılmama1t esasına daynn • 
aaydı. şerci meyvası orta halli Jn• 
Mnlann elinde bulunurdu.,. Napol 
yon generalle:rfn~ bahsederken: 
"Sanlı,, olup ohnadığım da araştı· 
nrdı. Onun ba şaMJı übfrlnde 
cüretli manasım araıdı~nı kabul 
cıtmeUdfr. Nizamlann e?fnde !lir 
oyuncak olnn .reneral bir ha1"J) ka· 
zanaenk kratta d~ldlr. 

HAZIRLANMAYI I!ILMBK 
Şimdide geueralin n?tıt merl· 

:retlerine şöyle bir bakalım. Bun· 
lar arasında en mühimml Fransız· 
lnnn ''mOm'kfinii nnlamak,. lmıın: 
verdllıleridlr. Bu vasıf harp meka 
nizma~ma yani topoğrafya, hal"e" 
lrAta, la.şeye tam bfr vnkt1fun rı~~
rine dayanır. Runlı.ır ı><;irerlı-'k ilml· 
nJn haklkt temellcriı1fr. Askeriı~tı 
haklkt temelleri bazılannın zannı 
gllif stnıtejf Ye Ubllye olnmoz. Ko
mutanlan Yanıltan ~rııtejf ve :A· 
biyede'Jrt T'lrlmtsuzhıklı-n «Jelfn, n~ 

• 

km dR ıtll.unetrten ltendbd alarmyorda. 

Bunun f. rkma varan Denaıılr de o ~~ lm:m sırnnı 

DM'f'8k ecUyorclD. 
GOnfl!j ufuktan kaybolmq, ortalık kararnıı,tı. Denanln 

ayağa .kalkarak cariyelere o&urduklan odanın mnmlıırmı 

yakmalarmı emrettl 

tolcr\ntı gUzeJ kolnıhı .-,1er. han,trnlıml olu ba kalın 

ımmııar 711Dme& odaya p7et Defle bir koku ,,ayılmağa 

bqladr. 

Dcnanlr, o ~ km dl.Ştinmekle beraber, oe>ktaıı beri 
meyd:uıda olmayan Ubadenln bebl dyaretlnl merak edl. 

yordu. Agmıdan li\f almak için eorda: 
- Jlaldlmte.n hıumnefencll &nl.attJtmız macera çok a

nkb ve merak1ıdır .. Fakat alr:ln bir~ aenedenberl ortada 

da bolD11DlAYJfllllZ merakımm tahrik eılJy~I. Nerede lcU.. 

,mT. 
Oaferin annesi Ubade, IÇlnl tekti: 1 

- Bir yerde kapanm.ıvt,mı... Çllnlrll ~ rf1ııl b!r kn... 

dm diri, diri gümtıtmellc!lr. Kf'fld on eene enet at.eydim de. 

bu lmbrt ~1mıescydlm .. Danaotr l!Wlll Claferln flVlndekf hail
~ butnıın ... 

Sonra blrşoy dtı,Unllyonnoş gtbl bafmı önlbıe efdl. Ba. 

nan llzerine Denanfr, Zeynebe bakarak omm yerine ııöı.e 

başladı: 

- Evet banı~ım, ben herkeeten ziyade- tıenln yaşa. 

dı~ ihtişamlı bayatı bllir!m. Rlo unutmam btr lmrb:uı 

bayrammda oğlunuz Caferhı Mraymda ldlnh. Sizin hlzme. 
tlnill.e tam dörtyllz oartye tnhsla eclllmlstt. 

Ubade ı;özlinU kesti: 

Vavel, komutan olmanın 
meziyetlerini saymakta, tar· 
hi harplerden misaller ver 
mekte, modern §Cl'in eski 
zamanı ve bugünkü vasfını 
belirtmektedir. N apolyon, 
Velington ve Moltke'nin bii" 
yük tarihi harplerde verdik' 
leri kararlar ve neticeleri. 

kcrl harekat ve idare prenslpletin 
deki gafleUeridir. Zira akli başın 
do bir adam strateji pr~nsiplcrini 
çok kısa. hir znrnan .!cerisindo ken 
di kendine knvrar ve kazanır. 

Mnnle.se! askeri eserlerin pek 
çoğunda strateJi ve tlı.biye bahb;lc
rl fdare bahfslcrinfn 7.arnrma oln· 
rak cıok faıla yer tutmuştur. Bir 

1 as'kert mektepte t:ılel>enln hernen 
hep3i Blenhay.m harbinin nnsıl ka· 
.zanılmış olduğunu ~ize söy~ i· 
lir, fakat bunların hiç birisi bu or· 
dunun idare ba:kımından ruml ha· 
zırlandığmı, Blenhaym fucrlne yD· 
rfiyüştln hangi tartlar :nmsında 

mümkün olduğunu teSbit eıdem~z. 

çüncü Gltze muharebesinin muvar· 
faklyeUe tete-vvüç, etmesi için Al· 
lenhi üc ay hazırlik yapını~. Mal 
horuğun en hiiyffil: strnteJi mav•f· 
fakiyetl sayılon delme hıırc:kcti hir 
Ç()CQğun bile dilşlinehllec~ kadclr 
bnslttlr. 

FnX.t, harekeli kendisinden 
başka hiçbir general muvaffaklyet 
le yapaınıı.zdı. 1900 de Roberfn 
Pcrdcllurğ lSniinde!d manevrml Te 

1917 de Allenblnin Gııze Bl~şe· 
bah mevdlcrindeld hareketi Ml'l • 
buruğun 1711 de tatbik ettiği çok 
b it hareketin biraz değişik iki 
şeklinden başb hl~ değilılır. 
Fabt böyle manevnılar dalmn nır 
layı h ve lhlhnn.mll hll'Lırlıkları f· 
eap ettirir. 

MODERN ŞEF: BSKI Z .U .. "DA 
VE BUGON 

Modern iblr şef busfin hava im?' 
vetlerini, motorin nrab:ılan, u~ 
avnr hataryalannı idare etmeyi 
l'S#renmelfd'fr. TtıaıTU% ve müdafıı.ı 
hokımmda.n garlann ve dmnanla 
nn kullanılışını ııunrı mfttalcaya 
nlırnüıdır. Muhııntbe lerlnJ idare 
edebilnM!k f~ ~z te]gral~ılı~a 
Aşina obnabdır. Glz.1cnme ve p~· 
palanda hakkında Psnsh fikirleri 
bulunmalıdır. Yeni keşiflerde!l hn· 
beri obnahdır. Bnnlnr mesleğinin 
normal icopJandır. 

Hnr.p sahne~ lizerlndc şııı ll:ır 
tamomiyle fıırJrlıdır. Mıılbonı1' 
BlenJıaymda bnl:tryaJnnnı hizınt, 
yerleştirıdfüten \'e hüliin C'eplıc\ i 
atla tefti, cttilden sonrn yeme:-ı nl 
,ıddetıf bir topçu ateşi nllınılıı 
harp meydanında yemişti. O burn 
'1a meslektaşı ÖJcni bekliyordıı. O 
len s~ cenahı tutuyordu, o zam:ı· 
na gl>re ehemmiyetli 1>ir mesafe 
olan 4 mil uzakta idi. Napolyon 
Oshrtfcte düşmanın ümftslı bfr 
farzda mukabil t1111rnn:a ho:ı;ırl:ın· 

Deyince, bnemı 

dığıııı gözleriyle g6rmiış ve bizzat 
harekete geoeceiıi :;aotl tayin c:ıe
bllmfşU. VcHngton Salamnnkado 
düşmanın yanlış bir manevra l"3P" 
tıllını görünce şifahi bitkac J.: 
f'mfr 'ermiş 'c yanındn1d lspaıaol 
mümessilline dönerek emin bir to 
vırla: 

"Azizim Alava, Marmon mtıhvol 
du ., hatıl! Sedanda bundan CO 
ne sonrn l\foltke ve lmparırtom 
Fransız ordusunun rı<n çcldşti ini 
yakın bir lepccikll'n sıcyretmislrr
komutnnı hile erlerini hilen a 
di. Halbuki son harpte bir ı 
scv:ketıikten sonra hnrekülın ne sı • 
retle cereyon ettlAini vazıhan El • 
rcmez. Bnşkomulnna gelince o ar
tık harp meydanında hulunmtıl<>r. 
binlerce mfl seride JrarnreAbındn 
oturmuş yahırt heı hnngl bir to 
nun bahçesinde ffCzfncrck bfr lur· 
lfı gc1em1yen ha:berlerl bekliyor. 
Bu h:ı.berler geldikleri val,t dn cl..
seriyelle aldatıcıdır. 

M~l için !bö~lc. Şimdi de fst k· 
bide lbnkalon. Bngfln id3.re edile· 
cek kuvvetler !hem karoda, hem 
havadadtT. Ve lııu kuvvcllerln be
nfh istirade sa'hR51na 1Jronulm.1ntış 
Jrnl.,,nlnn "Yatıdır. Bu knV\ ellerden 
bir kısmı 1914 • 1918 hnnbinde kıs 
men JkuDtınılmıştır. Fnlı:at o nman 
d anberl btrç..ok mmıe.re U#rrDruf 
ve islMı edOmi tir. lli~erleri l rol! 
J.."llllanılıyoı-, bir takınılan henfiı 
tecrfthe edflmemlştir. Yeni ku.,vet 
leri lrullıın®lbnek için kari eele • 
eclı: zclı:Ayıı ve muhan le) e ml'i'ltk 
olan şbuğ a:dmı mrmnin bü ik 
askerlbi Jle ynnyuruı y~k • 
tır. Pnkat bu l\rrvanı kolay laızttu,a 
mıyaesktır. Bir defn bU nd:mı:n 
bl r anda nclcri ilıata etm • mıec 
rfyetfndc o~ <ttişfintinüz. Yer 
de eski zamanın en btt1ı sfivtı~ 
rinln hı:zmı kat kat eeçen bir ,. 
atkı yer deAiş.tircıı u:dubmn tme
lcet1n1 kontrol ctme!f l'tzımdır. A 
nı zmnanda deniz :;tnıttji ini ve 
tfiblyestni zıırurl olara1' ~nele 
hrtncnktrr. Kezalik bu komuf"'nın 
hnvn htrre': tı hıı3dcındtı lbı r 
fikri olm:ı.sı samridir. • 

KOMTJTA'N VE 1'11Rl!AY1 

Her lromutanm talip etmesi fo 
CDJ> eden Hd it kaide vardır. 
Evvellı generııl kurmayının l'aP« -
calı ~i kendisi yapmaya kal 
nuılıdır. Saniyen kurma~-ının irPU· 
d' fle ordulnn arasında yer ı:ı· a 
sm:ı mü5andc etmemeli dit". Bir le ır 
mayın en fatln takdir etti l u· 
kenrllslne ~ kat'ı mnlfı " t 
verilmesi ve ısonnı bunları tnf il ı· 
tiyle tefkik için vnkıf hulm:ı~ıd r .• 
As komutnnlnnn ise enç-0k ho-.,.tr 
na giden nokta bir gener:ılin mü• 
teımndlycn kendHeri Ue b<'rnber bu 
Junması ııe her şeyi Jmnn:ıyr:ıın 
r.51.:fl ile Rt>rmekle flrtıra etmt'm~I· 
dfr. Bir gencnıJ :ı:amnl'ının pe' Z' 

kısmım btirosunda ,redrmell vtt 
mümkün oldu~ korlar e,-Jt>ri fm 
Ç01c temas etmelidir. Bn 'kmnı "" 
h~n en iyi form'lllidür. 

(Dwamr rmr} 
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- Dı>ğru &61~ol'IR1n amal decll .. ~-bu Jsl, ~ 

!!.dun. Dcd1m ld: • 

- <hybı, peygamberler blle bilm ıdr. DMl1 bilecek. 
sfıılr.. ey olu hllknmdarımrz? 

Hnrunu~ld. blru d nd ten ııonm 
beyti okudu: 

r 

Ölllm, P<'D tnı ~" yere takar a, bl!:blr ~1n fald.'\ 
vermediğini görtlraUn. 

Derhal cevap vt'rdlm: 

- Efendlmlı: ben bu penı:caen kurtarın k t tiyonnn. 
Eer halde r:u m~hur OO.} tin metıllnl hatırı.ır ınız.: "failllc 

etmek vn lınyulı işler J'RI>mal lmdar dUnyada iyi blr hnzı. 
nf' o1ıml:lz. Ula tanrı; hldd('tlnl .}enen, nffedenlerl ,.0 h1111. 
yapanları &C\ er. 

Jlanmorreı:ld, elinde tuttuğu ufak bir 60pn n bir z 
oynlandıktan onm, lslcdlğhn ı;cyf yapıunı.}aenJ:;'lnı ban 
fhsa.ı; ettt. Bunun Or:erlne şu gördllğUn kutuyu rıkardmı. 
fin~ları, ve dişleri Jcendl ine gö tererck: 

- Ey hUldimd:ınm: dt'dlm. Sana alt olan bn ~ n 

h3trl'&ların bıı.kklçfnı Alla g\h cncreıt ı;anıı. kölen l ah.) 
isin şefaat ediyorum. 

Hanınurre ld, elimden kutuyu aldı, dııd:ıld&rına t ır 
dH, Sonra yanmdakfl rl bile gö:ıya 1 döl,me~e meobur <'diı. 
CP.ye kadar btingilr bllııgt.ir ğladı. Onun bu ballnl gihilnı • 

rar ümltlenmeğe la.dmı. Biraz sonra ellndekl k"W o 
bıraktı. Bıına d!lncrek m.ınldandı: 

-:-~ hntrrayı ~ i lamı 6m1' 
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Baş, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 
Nevralii, Kırıklrk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
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Pazar günü yapılacak lik 
ımaçlan 

lsta:rıbul. Futbol ılıonlığmdan. 
Fenerbahce !>tadı: 

Sa.at 9.30 Alemd!\r - Kurtuluş. 

11.30 H. Hbar - Gaıa:a, Hakem: Mu 
eyyet , Fazıl, Saat lJ.30 Beykoz -
aksim Hakem: Adnan, Liilfi, Haya· 
ti. Saat 15.30 Beşiktaş • Vefa Ha. 
kem : Sazi, Sel:imi. Feridun. 

lstanbul güTe§ ajanlığından 

KonfeT'ans 
18. 10. 942 Pa7:ar ~ünü saat 15.30 

da evimiz konferans salonu~dn 

Necip Fazıl Kısakiiı-ek tarafından 

(Abdülhak Hamid ve Yenileşme ~ 

davamız) haıkkında hir konferans 
verecektir. Herkes ıwlebilir. 

---zz 

ı lstanbul Umum Sigorta Şirketind 
1 tstımbui Umum Sigorta firkati hiaııeda.rları yapılan DAn ~ '110.942 tarllıi.nde saat 11,30 da Şfr.ket,in Galata.>da k!in ida~ 

yapmış olduğu !ev.kalA.de heyeti umumiye içtimamda kanUJll ~ 
riYet hasıl oıma.diğı: cihetle Ticaret KanununWl 386 ıneı ma.d~_, 
ce hisseda.rı ... r ıs Sonte§rin 19~ Çarşamba günU saat ll,SO d& ,,..~ 
ıka.rrer FevkDJ!We Heyeti Um.um.IJ"e içtima.ma. davet olunurlar. 

RUZNAME 

ı - ŞttketrmfZ, niaa ntzamnanıaatnin 20 'ft :n tnc1'. m&dttetffflll' 
tıda yazılı o!dıığu tızere tadll1: 

20 in<ıi ma.ddel asli~ 
~si idare :m&V'B.dı mehsuıııa. ve 

bir müddeti muay1'311e için l:ı&D: oldu
ğu ikt;idare knmı.en veyal:ı.ut tama
men Azasından bir veya birlaM: zata 
ba vekAleU ıııahBl.ıBa ihale edeeeğl 
misillü mesalih1 cariyenin rüyet ve 
tesviyesi iÇin hariçten dahi bir veya 

---------------ı birkaç zatı tevkil edeblllr. 

ŞEHiR TiYATROSU 

1 
ı "ı l\ı" 1 

~ 
Saat '?ll.SO da 

DRAM KISMI 

ı 
1 KIŞ MASALI 

111 U KOMEDi KISMJ 

YALANCI 
Cumartesi, Pazar gtlnler! 15,SO da 
matine ve her Çarşamba 14 de 

Çocuk Tlyatromo ---Raşid Rıza Tiyatrom 

Hakem: A. Adem, Sadık. Hayri. Sa 
:4,; 11-30 lort_ Spor • Davutpa.}L Ha· 
kE!m: H. Galip. Nmellin. Saat 13. 
lO JG. Saray - Süleymmıiye Hakem; 
hni. Muhtar, Necdet Nilhat. Saat 
l!L.30 Feııerba.hce - K:tsımpaşa. Ha· 
bmı: Saım1h, Şekip, Halit. 

Bölgemi7. Grekon:•ıneo Güreş bi · 
rinciliği 18. rn. 1942 tarihiııd(; 

Komkııpı Güreş !kulübünde yapıla -
caktır. Tarlı 11 den 12 ye kaxfar 
sürecek ve müsabak::lara 14 de 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKJM,, 

OAJltLtYE M1JTEBAssıSı 

Olvanyolo lOt 

Halide Pişkin Rrraber 
Kadıköy Süreyya Sinemasında 

Bundan maada, Meclisi idare bir 
EncUmeni idare te§kll etmek 1i2Je:re 
Meclisi idare A.z&ları meyanından fiti 
'Yeya üç aza llltihap ıııe Enclhneni id&.. 

re ft.za.larmm gaybubet veye. mazeret. 
letj takdirinde ·kendiletjne veka.Iet et.. 
rmek üzere, btr "Ve tndclhace t1ıtbıcl 
bir A.za. mUJ.Azımı tayin. eder. Y~ 
muayyeninde ve daimi surette içtima. 

ile muamelAtı r~t edecek olan A.m

ıarııı gaybubettnde keza Meciist idare 
Azaları meyanından mtibap olunmuş 
olan a.za mUlAzl.m!eri e.nla.ro. niyabet 
ederler. lşbu encümen lft.akal ayda. 
iki defa akdi içtima edllrek Mecllsi. 
idareye arzedilecek lbllcllmle evraıı: 

ve mesa.iJi M11.dUrll umumt ile bera.. Serer stadı; 
Saat 9.30 Dernirspoı- • Beylerbc· 

""Plekem: An. Nl>jat, Zeki. Sa a~ 

r. iŞ B&NKASI 
i.'.r&SABBtJI 
B&S&PLAB I 

1 l1rtvtbıpln 
Ke§Sdeııdne a:yrılaıı 

lluaııd;)ıeler. 

1 adat 1000 Urebl 
ı. IRJO. 

• 2GO • 
ıoo • 

Tolı:ra n s 2 kilo· 

SAHiBi: ASIM US 

Umumi Neşriycıb idare eden 

Bosıldığt yerı VAKiT MATBMSI 

Refik Ahmet SeY'engil 

-so-

- Bit' gttn gelip ıntllmta.tmı almak lpa htlkfımt1ımmrr~ 

s-tu. Açık duran kuta3'u tektar eline alarak lmpadı. 

e- ver41: 

- CAnabl hak; emanetterı. 88b.Jplerine geri veriniz! di.. 

ye emir buyuruyor~ 

- Eve-tJ ded1m. Ayıd zamanda, adaletle hilk-nwtwuını. 
zı, s6zilmtiztı Q:ıtmamızr emredlyor. 

ll&runt~id, ne demek htedlğimf a.nlıyaca.kmış gibi 

~ iızüme baktı. Bu fr:rsatr kaçmırrya.ra.k: 

- Efenilimj:ı:.! dedim. Her ne arzum varsa yerine ;-cti

re.c-eğlubl Vftadetm l11Jt.foiz. 

Ranmurreşid. vaadJııi hatırladı: 

- Ey P.eştdin annesi: :Ne yapmamı l~yorımn! 

- Siınl hiçbir zaman gücPndil'meyen ada.ma rn.ıı ol. 
manı tıofi~·onım.. 

Ha.nınnrreşldin, (',anı sıkılrr gibi ofdu: 

- Onlar gibi benim de f!llDa kaıı;ı hnktıktırn yok mu 'l' 
- E\-ef .• HattA t>t ni onlardan daha ziyade severim. 

Hükftmdar; yerinden kımıldanır gibi oldu: 

- Öyle f'le, onları kun,tı?'rna., buşk11 bir dileğin varıı;a 
oon ~yle. 

Bana knt't (!C\'Sp vereıniyoocğine tam&mlylf'I kani ol. 
dom, Aya.i;ra kalktmı: 

- Rııkkrmı heli\! odiyorıım. Ne ya.pa.r&an yap .. 

Bu IÖ7.le-rl söyl?.dikten ııonra dl!Jl\Mya derdimi umıt

nıuş, ~aşlartm kıırumn:ı bfr halde çıktnn. Bugiin bogu
lul"(8sntA ltfl ika.dar ağladığımı gördfım. Halbuki o pn bir 

tek ~ ~ritımden akmamıştı (1) ... 

o(l) El ıkdil ferid 23. C. 3. 

Berri Öpimii=: Komedi 

~~~ ~ııl - 3 - Perde. 

Milli piyango 
biletleri Ortaklığ 

Vakıt başlığı kenarında "Vakıt okuyucuJan kuponu.. vermekt.edJr. 
Bu kupnnlıu- <fn befJ glin !lllrecektlr. Okuyucularımız, 14 Blrlndteşrlndea 
it"b&ren kupoulannr Va.kıt KJtabevlne getırecet{ler veya buraya gönde. 

recffl.--Wr ve bmılan 25 kurutla beraber vererek ka.r~dıfmda bir malt. 

buz a.br.a'dardı.:. 

Su müracaat piyangonun çekildiği günden bir hafta evveline kadar 
devam edecektir. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Yakıt idaresi bu 
nunıa Mi<lı piyango biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numaralarım çe 

kiliş gününden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun çekilişinden önce iştirak 
mikdan no'i:er huzurunda tesbit edilecektir. 

edenlerin 
Bıletlerin 

ha.ngisine isabet vaki ol;ursa alınacak olan ikramiye, 
piyango çekilmeden evvel noterin teabit ettiği mikdar 
üzerine tevzi ve taksim olunacaktır. 

BöyJeoo almarı bii.tttn bfletlere ortak olmak m1lnıkihı olaC't\ktn'; yani 
Vakit okuyucuları. l13tlrak mlkdarı 400 olo.nca. 100, 600 olune& ııso, · 800 
olanca 200. 1000 olunca 2150 MlW piyango bllet,lne o,.ta.k olabiJf'ICeklerdlr. 
Bu suretle Vakıttm da.imi olmyo.ouları 2fS kuruş kaqılıl'mda 100 - 260 
ve 500 plyanifCl biletinde talihlerini deneyect'kler ve dediğimiz gibi. kendi 
tyt tallblerlyle b&fkalarmı da mea'ut etmek saadetine erecekI.er, ya.but 
yl.izJerce, blDlerce Vakit otmyucusouun lJi talihinden keııdllerl 1.stifa.de 
edeceltlerıfü. 

29 Birinciteşrin keşidesi 
Çok :zengin ikramiyeleri bolu.nan 29 Blrinciteşrln keştde8' için bat

lık kenarında. neşretmekte olduı\"'ımıuz lmponlan vakıt ııeçlrmeden 

toplamı:ı.nı:r.ı tavsiye ederiz. 

Taşra okayacaıarımıza ........ ~- -~....__... 

Taşra okuyucularımızın kupon ve 25 kuru, veya 25 knnı,luk posta 
puhı g-önıJennek için kaybedeoolderi zamanı d~ttnerek kupon sayısını 

10 olarak kabul ediyoruz. 

Bütün tııora okttyucularrmız, kuponları 10 olnnca 25 kuroı:ıJok posta 
pula ile derhal Vakıt kütüphanesine göndermelldlrler. 

• 

- sı-

---
OAFERtN OESEDt 

Ubaılı>, 11<Szl~rini bitirince kutuyu kıtpRdr, cebine koyar~ 
k cn: 

- Ar-tık bütün Ül!litlerim söndü, dedl. Rica ve (stil'. 

hamlara da füzum kalmadı. Çünkü Horıınurresido kurt.ut. 

ması için yalvardığn:o kocam Yalıya hnpaolunduğu yerde, 

bu hayatrn rstı:ra.bmdan kortuJarak öldit A.rko.smda.n oğ

lnm Elfadıl'da Rıkka.'dııki hapishanede haya.ta veda et;tL 

Gözlerinin yaşım sildikten ve biraz durakladıktan son. 

n ııözler!ne deıvam ettt: 

- Fıtkat her ikisinin ölümünden sonra mohakkak mii. 

hlw hadiseler 91kaeaktır. Çlinkli merhum kocam hayııtrnıb 

bana derdl kf: ''Benim mukadderatını Harunurreşid!n mu. 

kaddcratJyle bağlıdır,. bununla beraber A.llahtan bü~mdar 

efendimiztn daha 1IZ1lll ömürler ya.~masmı istiyorum (1) 

O şimdi yalruz, bu yaı,h ve a.&jl kaclmm anlııttığt 

acıklı hA.dfsl'yl dilşlbıilyordu. Hıır ne kadar yaşı ktl!)ük i8fl 

do trir annenin, h&yat,ı tehlikede olan evllıdı için ne n:trrab 
c:ekf,iğini anlıyordu. 

Ze~·m•p, Ubadenin anlattıkları hazin nınoera.yr ılikkııtıe 
dinliyordu. Arada sıra.da kim olduğunu merak ettiği genç 

(1 l İbnül Esir tarihi 71 - 77, C. 6. 

Bu eö:r.ler, Zeyncbin kalbini hoplattı. Dcde!'ltn~ htrşı-y 

ııı1ıI<'a,i;mdan korktu. Fakat Ub&denin ona. uzun omürler dl.. 

!emesi kendi11lne biraz tcııelll verdi. 

ber tetkik eder. EncUmeni idarenin 
hukuk ve vezalfi Meclisi idıırece ka. 
rarla.ştınla.ca.k bir t&limat,namel da
hili ile tayin edllecektir. Enclhneni 
ide.re Azasma hllZII" bulundtıkla.rı her 
bir cell!le ic;in ü~r TUrk. llraaı hakkı 

hUZUJ," verillr ""' 

Zl incıi maddel aAllye: 
MecUal idare A.za.sı hamlatı 88.tfYe. 

den kendilerine tahsis kılınacak his.. 
seden başka mecliste ha.zır buluna
cakları günler için kendllerbe üçer 
TUrk Ura.sı hakkı huzur verilir. 

tayin olunur. 
2 - Ge~ seneler za.rtınde. 'Mecllsl ide.~ 4.zalar!le İdare 

lzaıa.rma vetjj.m.I; ola.n huzur hakle.ri,yle İdare MeclisL kare.ril8 

bazılanna. verilmiş olan tahsisat hakkmda karar itt.llıaZI. 
Gerek a~!eten gerek ve.kAl.eten Şirketin en az otuz (SO) ~ 

ne malik olan ve his.se aenetlerlııi Tie&ret Kanım.unun 371 inci 
cibince toplantı gU.ııünden nihayet bir hafta evvel Şlrketlll ı.,ıf 
zine tevdt eden hisaedarlar i§bu umumJ heyete iştirak hakkıIU 

MECLiS! tDA.RE 

lıtanbal Belediyui. Daimi EncümeninJetl1 

tıau No. aı: 1 Netlr tarihi: ~ 
1 -. Elinde veya fa.'brllta. dDklı:An, depO, mağaza, ardiye -ve __ _. 

yelerlııdt> vesair }"erlerde ve herhangi bir §ekllde .sattlJP"""". 
bağlıuıDlI§ bulu!lSlill veya bulunme.sm Çeltik, PirlDÇ 99 

bulunduran1v bu.nıarm mevcudunu, malm bulunduğtı ~ 
kime ait oiduklarmı gösterir bir beyaımsme ile lşbU _.. 

ıtarihinden ttiıba.ren en geç bir hafta iÇinde Vali ve aeıe 
ğlne ';)ildireceklerdlr. ; 

~ -. İşbu ilA.ıım neşri tarihinden itibaren lstanbul& geıeee1' 
tin yağı, Çeltik ve Ptri.nçler; vürodundan itibaren 48 -' 
Vali ve Bel~diye Reisliğine beyan edilecektir. ~ 

S -. tsti.lısal nımtakalarmda.n gelecek Çeltik, Pirlnç ve ze ;;.,; 
turalarınm mahaaı belediyelerince tasdik edil~ bul 
zmıdır. 

4 -. Her fabriks.ttsr, mahallinde mübayaa ettiği ve edeoell 
mlkdanm muntazaman ve her hatta sonunda blldlreceıcti':.ıt 

5 -. Çeltik fa.brikaıarında başkalarına ait kırılacak mal bulııJI""" 
dirde bunların da ayrıca blldiriımest lA.zımdır. 

6 - . .Aynl zamanda. mll.stahsil olan fabrikatörlerin tstihsal ~ ,1' 
maliyet fiatlarmm keza bildirilmesi mecburidir. ~ 

HilUında hareket edenler hakkmda Mlltt korunma. kanUllusı' 
kiba.t yapılacağı llAn olunur . 

.Aa:nıWo &ır.rlld: 188& - Smmayeeb 100.000.000 :rml' _,JJ 
Şube ft aja.a9 adedi: .. 

Zlra1 ft t1caı1 bet' De'Vi banka mnarneJelııırL 
Para b1ı1ktireDlere 28.000 Ura lkramlye ~ 

Ziraat Ba:nkaamda kumb&rall n thba.rım taaarnıt 
en u 80 ıtruı bulUııaıı.Jera eerıede • defa QN:Uecelc Jml"• 0-
t>tA.na göre Ucnmtye dal'ltd&caktır. ~ 

ı &del 1.000 Uıaldl 1,000 am. lOO adet BO aıeJılS :=; 1 

l • SOO • 1,000 • DO • CO • .., I 

'· - • ı.ooe. 180. ZQ. 
40 • 100 • &,000 ~ ' • 

DiKKAT: Rea&i>la:rmdaJd ~ 1ı1r ~e n;hıde fi() ~ 
: Cl.§m!yenıen lkram!ye çıktJğı takdirde % 20 tazıulle ·~ 

KUl"'&lar 8eDflde ' defa. 11 Mart. u HaztraD, 11 Jli1~ 
ıı Btrlne1kA.mmda çeklleceltttr. 


