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·· ı "' • ır ' 

9 uncu yıldönümü dostlan- . lar tesbit edildi Dak!~:e~~~~ m 

:~!~~~t!!!~~" .... ~~.~E.!!~~~~···, Şeker , YEŞiL KARTLARLA EKMEGiN 1 ~:;:i~~0S:n. 
~ ~:~~~~~:~8!=!!~i~; nj ;;;:k:::~~~ da yine Türkçe De§- • • KAÇA v ER ,. LE c E Gv ., =ı~~rB~~~~~.agı:~lni =~e; 
~e ~°: h~~:On~;;c~-a~~s:e :~;~ı;ıa bu h~usta ounıar• aöyıe. karne ıle :=:~:~!~\=:"!ııc::te~e:!r: 
ı .. __ 'l'th-kçe blr mesaj ne§retmlştir: "Ankaranm hükumet merkezi ola. • ı k HEN U" z KARAR LA STI R 1 L M A o 1 tjr~ haber henüz teeyyüt etmemlıf • 

~terenın. .Ank rak seçilmesi m1111 Tilrk hükümetinJn verı ece 1 

' aJ.tka, fle ta~ra e~~;:in ~n;:; hakikaten .siyaset. sovkuıceYJ ve ida• 
ı. beıediye r p t .. re bakımından çok Lsa.betll dU§Un!lle-

1:\ellı:intr: eısı. bu mesajında §OY. rel( 1§ gördUğtlnil bariz surette gas. 

"~ termlş ve .Ankaranm in,ası için her 
' ~ bu 1nkl§afı Atatürk ve ı;ey öl~QUi bir pla.ıt dahilinde yapıl-
~, tk rkiyesinln ldllt1lrel, sosyal mı~tr. 
'oııonıık tekAınWü Ue muvazi er .A:nkarada. bUtUn Türk ınUletınJ.n 

3"llrUn:ı~tUr ruhu toplanmıştır. Bu itibarla biz 
~lııar· • yeni Türkiye hUk{)met ınerkezl.Dln 
~ • 19 uncu kurulU§ yıldönQmtınde Türk 
~ en samfmt dlleklerlni dostlarımızla birlikte seviniyoruz." 

ilk tevziat ayda yarım 
kilo 

Verilen mBJIDnat& ~ ,eke. 
rjn karne ile verUmeel karar. 
laft.ırıl.mJ§tır. Birkaç gün ııonra. oe. 
ker piya.saya çıkarılacak 'V'e ft.ta.n
cl&§lar ekmek k&rııelerinln bir ka,.. 
sine işaret koydurmak 9Uretiyte ya
nm§&r kilo oeker alabileee'klerdir. 

Gelecek ay a.ylık istlhka.km mlk. 
tart ayrıca ta.yjn edilecektir • 

Bu harpte §imcliye kadar 

Memurlar Pazartesi gününden itibaren 
beyanname vermeğe başhyacaklar 
E:lı:meiin mahallt belediyele,·..:c 

temin edilmesi beklundaki b..--:ın 
yozmıştık. Belediye !m hususta ha· 
:r.ırlıklırra başlamı~tır. Beyanname 
\~tevzii ~lerl dünden itfbıırcn iı.:ı:r;· 
lamış balunmaktaıbr. 

Pazartesi sabahından itibaren 

1 
memurkr ibu heyannnmeleri ooldu
rars:k daire Ainirlenne ?erecekler 
ve beyannameler ioJ.ıjonarak ibele
dfye tarafından ticaret veldllct'ne 
gönderilecektir. B<yanname dt1l• 
dul'IIUakla miıkcllef olan memu,· " 

(Devamı Sa • .t Sü. 3 deJ 

Kızııorduda ögutçüter ma
nevıyatı kuvvetıendirecek 

St.okholm, 16 ( A..A) - Xızüorda 
p.zetesL bugün ba.§ya.zısmda, Sovyet 
hüktlmeti t.arafaıdıın BJ.yaat komleer
likler yerine '"&!ay öğ{ltcUleıi" vazı. 

ı fesinin ihdas olunduğunu bildirmek.. 
tıedir. 

Bu "öğütcwerl.n,, ana vaztreaj, El.. 
zı:lordu aakerlerl.nln mll.neviYatıa.rım 
yQlaıek tutı:nalt ve kuvvet,lendirmft 

1 Qlacaktır. 
bevıet 
19unc 

merkezimizin 
ylldönümü 

l'e • k · ·• 

görülen 

En buyuk • Stalingratta Al111:anlar 
deniz muharebesı J b ·k t tt ·ki .. . 

•• uç 
• Ilı dünya harbi patladıktan sonra devlet mer ezımı 

ıfıı A • b .. t•• 
ti .. "1.nkaraya nakleJilmi§ olmaııındaki uabetı u un 
.ti.1tya anladı. Londra belediye reisinin B. B· C. vaıııtcr Salomon adalan açığında Q r l Q z ap e ı er l n l 

/ Şiddelle rigoriar 
bildi-

'l\'/ • .. J r 
el: ... ~ Ankaro. halkına ve Ankara belediye•ıne gon ~ 
~ rneaQj, bıı hakikati isbat eden en yeni ve e~ meı ut 

bir delilidir 

.tıt Yazan : Asulı 
1Us 

~ ~ Yeni TUrkiyenin hUkü- halkına ve Ankara. beledlye reisi · 
ıt ı,.. ~~i olarak seçildiği va- ne B.B.0. va.aıtasile göııderd~ğt 
~ ~rın TUrk mılleti idn roesaj bu hakikati icıbat eden en 
~etini ''e isabetini takdir yeni ve en meınat bi!' delildir. 
ı...:"'Ct t :&ıek ro'k değildi. Hele y:ı- Devlet merk~imizln İstaııbnldan 
~~~eketlerde telftkkiler bu Anka.raya gtditi Türk 01illetlni, 
~ \'~~· hiç mU~ait görünme- bir takım kimselE'.rin ilk ~aman
t-.:rı la~' de\'letler asırlardan- Jnrd.a zannettiği gibi, A ,·rupadan 
~~tlıa bulda kurnıuş o1duklan ve Avrupa medeniyetinden uz~
~~ neleri Ankara.ya naklet- ınstırmanıı,, bilfaki~ ona daha. zı. 
ılıt'İtı!i. :: bir hayli tereddütler yade yaklaşıru!ltır. Yeni Tliı'luf'e· 
~~ rp senelerinde Tür"a nin kurucoJan memleket iclaresln-
~ ~kaNlı snmimi dostluk e. de tuttokJarı plrensipleri hep mus
~~ ... (C()Sternıis olan ba.zı garp bet ilimlerin tayin etti'ğl e84Slar· 
"8~~~ nıuharrirleri bile dev. dan alm13Jardır; milletler arası 
111.' ıtnh:nı tstanhulctan An- münasebetlerinde daima insanlık 

gltJnesini tenkit etmi,ler. duygunu biitUn harektlerine reh-
~~~~t her y:ı.pmışlarclrr. Netekfm Tilrkiye 
~ ~Jıt ctbnhuriyet TUrkiyesinf ile tngilt.ere arasmcla bugi\n mev. 
ıı_~ı;·erdiJrleri ka.rn.nn isobe- cut olan ittifakın esası da nihayet 
t 1...,_<lldc anlafitlaca,'lna emin bu duygudan mülhmt olduğunu 
~:ı.rı i~in bu ~ibi fikir ce- bütün cihan efklin unmmiycsi an. 
~ ita 3. \'e yanlıı; telikkllere lamıştır, 
J~,_~Yıt rz knldılar: hadi elerin 
'~\;l.QJ 5abır ve siıki'lnetle bek- Demek İ<!tlyoroz ki Ant<aranm 

\' ' Ycmt Türkiye devlet merkezi ol-
li İctie ~1'kiaten hu bekleyi!ô hak. ıııası y:ılnız aSkeri bi'r 7anıret ne-

4llı': • ... ticesi. Türk miJlt'tinin milli müda-
) • )(1)• ııe do tluk münase 
.~~11 dlrltıhaf:ıza etm~k isteyen faası icabı değildir: lnemleketimi'L 
~~11.ı.ı :-evJetier birer birer ts. ilr ya.Jam1an \'e u:uktnn nrunase
~ -~a f i beti bulunan büttln yabancı dev
~~l'a g" ~e arethıuıeler ni An- ıetlerin menfaatleri de bundaclır. 
l(k\~ 0 tUrdiiJer l'nhancı iı:; a. 
i:"'ip ~ .. 

1 
~d·'·let merkezimize ık sık Şimd'ye kndar hi'r t;ok hadise~erle 

~I\ ~" d m<'ydana !'ıkmıi ol:ı.n bu lm'kilmt 
ıı'- ~ 'llletrıler. Bu vn<ııtalarhı ya.- bon<l:ın sonra zaman P.'eçtilu:e da. 
~ 4. ... ,.-·••eketler yen~ Türkiye-

1devam ediyor 
Japonlar donanmalarının 

en kuovetli gemileriyle 
hücuma geçtiler 

Vaflngton, 16 (A.A.) - Bu 
haıyte şimdiye kadar görtilen en 
ınUhlm deniz muhareh~I timdi A
mer:ilcan ve Ja.pon filoları arasın
da Snlamon adal:ın açığında cere
yan ediyor. Amerı"kalılar Guadel. 
kanal ha.va meydanım ellerinde 
b'ulucdu:rm:ıkl& bUyilk bir UstUn -
fük ~'min f!tmi~erdir. Japonlar 
mevzilerini tskviye etmek i~in 
durmadan asker, tayyare ve gemi 
gön<krmek zorunda ka.lmrşlardrr. 
Bununla beraber Amerikalıların 
birbirini ta&ip eden taamızlar: ve 
yük9eık 8tratejik·ri Japonları ta • 
knn adalan .sula.nna. donanmalan 
m et'. kuvvetli birliklerini gönder. 
mele zorunda bırakmışt.rr. Bunun. 
la beraber 'bu sularda şimdh·e .ka· 
dar liç bir Japon tay :are gemh-i 
görlllmem~t:r. AmerikalılaT bu su
ret.le Jaıx>n harp gemilerine dar
teler indirmek fırrettnt elde etmiş 
~ulunuvorlar. 

(Devamı Sa. .+ Sif. 5 de) 

MIW Mtldalaa 
Vekilimiz Maaısada 

Manl5& 16 ( A.A.) - Milli mildafaa 
vekili Alt Rıza Ntunkal refakatin • 
deki zevatla birlikte ı;pebrlmize gel • 
mi§ ve vali, komutan. belediye, parti 
reisleri 'tarafmdan kar§tlanmıştır. 

~~~~~ imar kin ıarlettiği hlL ziyade vuzuhla anla,şılaeaktır. 

~Q(ı~~i eserleri ile gördU. MOSKOVA HES'ı'N HEMEN ki' "e ls de yau, yava5 An-
'lj°'I de~~bul hakkınd!lkl tellk
~h. ~rdil~r. BiU.... Je-

~~~= MUHAKEME~Ni iSTiYOR 
t ~~ılar. 
~ <'\ !'a belediı-e reisi tara. 
~ o~arı.nm JıUkinnet mer. 
~lm-....~Odiğl t.."'İ.inıin 19 un

-.qq lnÜJıascbetDe Ankara 

1.!arın 

işgal altındaki memlekeOerde yapıldılı 
bildirilen zalimlere dair bir kara 

kitap bazırıaoıyor 

n Berk'e cevap 

~lid '\re 
'Y ~'m bir yazısı 

'rJ\ZAN 

S A.J D FA IK 

~~ri. 
ııi, 1-noza 
~l'ol.~ 

Moskova: 16, (A.A.) - Rctılcr KARA. K/7 AP 
ajansının hususi n·uh:.ıbiri bildrfr Loo~ 16 (A.A.) - Avrupada Al. 
yor: ma.ıııann işgal etmı, oldukları altı 

Sovyetler Birlit1 h:ılkında hıi· memleket.in ya.ni Norveç, Yugoelavya 
kim olan kana11te göre halen müt · Polonya., Çekoe.lovakya, Holanda ve 

1 

tefiklerln elinde b•ılunan He.s~:;n 1 Beıçikanm Londrada bulunan hllkı"l. 
ve diğer Nazi siyasi ndıımlariyle metıer balkma kargı ~lenen cilrilm 
Generallerinin artık a<Jı:ıletin pcıı - ıere dair bir kara kitap hazırlamak • 
çesine verilmeleri znnıanı ge-lrni~ • tadırlar. Bu kftabm hedcı!I, harp bit. 
tir. Na7.i mücrJmleriniıı hemen mu tikten sonra teşkil edilecek olan bey. 
h:ırkeme altına alınmalannı iste· neimlle! malıkeme huzurunda mile. 
yen Sovyet hüirume:tinin notası rimlerl çıkarmaktır. Kitap, birleşik 
milletin bu hissiyıptına t.erciiman Amerika. büyük Britanya, Ruaya ve 
ohnaktad1r. diğer birle§II!lş mnıetıer tarafından 

HES ı.o.,mnADA tqkil edilecek olan nıllletlcr ar88l ko. 
Londra: 16, ~.A.> - Res~ misyona 1111nu!acaktır. Londradakl 

Mtert ı..,, esiri ttl1T111c fngfltere- M'orftC hQ.kQmet;f ba.rp .onruı devre. 
de llalmıdulu ~ Loaıdrada ~ .. ili için ceza kanunJa.rmda detiflklik 
..Mri'lıniWin !Devamı Sa. 4 Sii. 4 de), 

Novorosisk doğusunda 

Sovyet kuvvetleri 
kuşatılarak 
yok edilmiş 

BerUn, 16 (A..A.)- .Alm&ıı ordu 

ları bafkomutanlıg'ınm teblltl: 
Novorosisk cenup doğusundaki ha. 

:reketıer tekrar dUşman kuvvetlerin.in 
kuşatılması ve yokedilıoeaiyle netioe
lenml.§ttr. 

Tuapse istikametinde, Alman lruv. 
vetleri. taarruzun takfbl ba:mıımd&ıı 
bilha88a. önemii yük.eek mevzlleri hO
cwı:ı.lıı. ele geçirmişlerdir. 

Stalingra.dda., cüreW bir gece bl1eıı. 
mu yapan blr zırhlı t.UmenJmtz voı
gaya kadar uzanmış ve mUteaktben 
piyade teşkillerjyle 1f blrlltf yapa._ 
rak §!ddetli ev ve sokak ça~a· 
rlyle Çerçinski bllyük tı-akt.ör t&br1 
karının bulunduğu endüstri mahalle. 
8inln §imal kısmını zapte~tır. 

KuvveW hava tefkillerj. §iddetll 
çarpl§malarla dU~ana hırpe.lam& ta
arruzları yapml§lar ve bu arada av 
teşklllerlmlz dll§ma.ıı hava kuvveti~ 
rinin bUtün kar§ıkoyma harekeUerpıı 
mUmkUnsUz bıra~laraır. 

Don cephesinde Macıt..r k.Jtalan, 
dtl§manm ne.brl geçmek için yaptığı 
te.,ebbUslerin hepsilıf boşa çıkarmış. 
tardır. 

Cephenin merkez ve §imal kesimle
rinde hava kuvvetlerimiz Sovyet ge_ 
rllerlnde'kl mü.nakalAta taarruz et.mı,. 
tir. (D~ııamı Sel. t Sü. 2 de) 

Ro.7ımel taarruz 
hazırlanıgor • 

ıçın 

Mattaya bacam· maksadlle Rus ceplle
ılnden mlblm hava kanetıerı çekll••ı 

Stokholm, 16 (A.A.): 
1sveç mn!ıfillerine göre, mareşal 

ltcmmcılin cepheye dBnüşllnden 

wnra Afrika.da bir mihver taar
ruzunun pc-k ya.kın olduğunu gös_ 
teren birçok a.lfımetlcr bulunmak· 
tudı:r. A.lmanLa.rm, Rus cephesin. 
den büyük say1da ~ almak su· 
.retiyle Maltaya. t:ı.arruz için .Ak
denizde havn kuvvetlerini takviye 
<'ttikl('ri söylenmektedir. 

Malu.ya hava :rtnnlan 
Londra., 16 (A.A.) - Malta 8· 

zerinde du~ mihver uça.kla
rrnm enyısr 80r\ 5 giln içinde 94 il 
bulmU§tur. 

Adaya çarşamba günü yapılan 
akında 23 mihv~r uçağmnı tahrip 

(Devamı Sa. 4 Sü. T de) 

l!~!~•erin 
\J~E$İNDEN 

Kömür havzası memurları 
bareme aı~myor 

Tramvaylarda 
oturma yerleri 

lstaribu1 tarafmdaki tramvaya
reb:ılarmda bir kısım oturma Yf!r· 
leri ık3l.dı.rrldı. Bu tedbirin izdiha.
ma karşı faydası ~ok oldu. Bu ıııc 
nlbenin verdiğı neticeye gore A· 

Bu memurların müktesep hakları ban- := ::ı~!~n y:::nih~~ 
yar!:ı:r ve "hastalar için her araba. 

kalar baremine göre tesbit edı"lecek da iki, uç oturacak yer bırakm&k 
yerinde bir tedbir olur. 

An'kan, 16 (\'akıt muhabirin
(]en) - 1kosa.t Vek.3.lcti Er)ğb 
:t.ömHr havz:ısnıda.ki ocakların dev 
letçe işleti mesi hakkmdnki knnu-
1 a ek bir knnun projesi hazırladı. 
Ereğli kö::ni.ır işletmesi ile kömilr 
ısutı..:; tev:di miıessesclerinde bare
ı·ıin tatbik edilmesi m:ı.ksad le ha
zırlanan bu projenin hiiklimlerine 
gôre bu mlit'ssese:erde çalrşanla
rın r.ıukt~ep hnk dereceleri ban. 
ka ve mil~scscle!° barc:mine göre 
tesblt ~ilecektir. Dereceleri bare. 
me göre t~t olunanların bu yıro 
Jc kanun olup <la yi.irürlüğe gir • 
c.iii tarih~ ıı.lm.3.kta olduktan aY· 

jıklan bareme g!rdJJtle?i der~ce ay. Esasen 'ti.il' araba içinde otu"ran-
lığında.n fazla ise diğer daire ve lnrb ayaJct"a duranl3.r arasında bir 
nıüe-sseselerde müktesep hak teş - n_ısbet aı:.anrrsa çokluğun ayakta.
kil et:"neme-lt §a.rtile ve terfi ile te· kilere degil, oturanlarda bulunma.
:iüfi edilinceye k-:ı.dar bu fazlalığın sı en ~:t mantık icabıdır· bal
odenmesine devnm olunacakbr. Bu , buki hnkikııt hunun tersi~edıir; 
mliessfSC!erde çalışanlardan ihti- rani istisnrıs?Z oi:ı:rak bütün trnm
sas kadrolarına a}Tilacaklar hak. vay ara:ba.larmda aya.ltta dımı.n)a. 
kında bir defaya m:ıhsus olmak u. rın F.aYlSI oturanttırm bh1'aç mta
zere 3968 sayilc kanunun ikinci ' lidir! 
nıaddes1 htllınıü tatbik edilecektir. • Hn yolcu için mUsaVi olan tnıa 
Fugünkü kö·nür ve linyit istihsa- -.·ny ticretinin yalnız Uc;;tr: bit ni• 
linin artmasını teşvik maksadile be~ nt'lcki yolculara oturmak hu 
istihsal ile !Jgili teknik ve idare kı vermesi, geriye 'kalanların • 
n•tmurla.nna veri!ecek. tcsbıt e- j yakta bekkmesi doğnı ddiJdJr. 

(Devamı Sa. 4 Sü. S de) H AN Yl 



VA.KIT' 11 Btrtnctf.ı8tl'IS 

-15- .KtımaJ. A tatftrlt'ila 
de-ftetle ye,ptığı ilk mu 
enteresan bir fikra 
Türk-Efgan mualıede3f 
sinde Mosko'Y&da tmsaıandı. 
&-hede lle E(ganlst2n, 
yakın şarktaki ebeınml~~ 
yetini lkabtıl edip on·m ~ 
ka.bul ediyordu. o z 
geçen 21 5e11e .zarfındııki 
hini tetkik edecek oiurstık 
rin siynsl ve askeri saba 
zandıkları zaferlerle pel 
rak ftvünebilcce1derlnt s& 

D6 ş pd se&Sh gecıtf ~ ak.fam 
kann.bğl.Dda oau e\"ine !bırakıp dö· 
ncr!ı:ea aadece elierhnid srktrlt.. ..... . 

A.nııcın:ı beni dalğnı ~ kederli 
g6riln.ce sordu : 

- Hn.sta mrsın Kemnlcl~ıro .. 
Yinfin sımı muş 1 •• 

Snst\lm.. Vmiycti ona. anlatıurık 
•en ne fayda VM'dı. 

Arhk bence inkar edilemeyl:"l 
f'e ap11çık g6l"(lnen bir hakikat vnr 
~• ~ da V!dldealn beni se~memiş 
olmasıydı; beni iıntli\ tam ma11asi· 
la ~en:miyotıdu bllı: •. Bu kısa nı
~ıltk dcvre;ln:lc. onunla cfl:n· 
mcit. mesut olm:ık lı:ıruı uzak bir 
b~l olarak görüıımeğe başlamış· 
b. ba gı:lrfiş kalbimi $1kıyordu; Ya 
tıt mrt gözlerim dalıyor, knr
,ımaa bir noktnyn bakar gibi· otu 
;,!Or'.dum, fakat hf.ç bir şey görcmi· 
1oıdwn. Onümde sonsuı: bir 1.ı)ş· 

-ve bir hiç. .. Bu boşlukta. bir 
Mçbı ardındıı m:un zaman koşnttık 
ta ne mana vardı! 

Buna ra~en aklımın ermedl!ıi 
bir nokta kalıyordu: Gerek Vc~ırle 
gerek annesi nMtl olmuştu da bu. 
~na bu kadar ı.-abuk rn:r.ı olmuş 
hırdı; onlnnn ü:ı:erinıte yüksek hir 
tıcsir yupmağa çahşlıiıımı, bunu be 
cıel'di~ ihlç hatıt'iAyam1)·011dum •• 

Bir eıbnaz:ı ghn•fşltm ki, bura· 
&m selAmete utn~anm tmkftnını 
gıa,-emi') ot "<!tun. 

Annem zorbdı; o kadar :ı:orl; 
~ bfittln fsteks1%1iRhne rağmen 
86ylıamo{te JMobur oldnm. 

- Vedide bent ııevmtyor, ıınnl' .. 
~. 
_ Neden Kemalcfljm .• Yom 

IMgl}n anmızda bl11ey m1 geçt'1 
Her şeyi anlııttını. O nınaıı şef· 

bffte sftlftmscdl. Gayet tabft, gayet 
sat:in bir ~~ dedi ki: 

- ~ sen kendini de~e
rime Ten '9'«e lbdın kalbini an· 
~a biç val:ıt bnlnmnmı~~nn; bn 
f~ çok ncem-mn. Anlnttı#m şey· 
!er tçln n~ınızıtı honılmas-ı pek 
~ ~ pek acı olur. Bunlar er 
'Jafµn şeyierdjr çoc~um. Vedide 
benOz mı }'etfisfode '" ~ oc· 
mt1u:r. Ba ~ ısenç lm:!ar .l!kı1 
laırıodım. si:yade bayAl 'ftl !m!erile 
hareket ederttt. Onlıtnn hklm rot 
8llJ!'8in Te 6':2iltr.: En ~ doku
nuşlar. hde fmkıooa obnık ve)'&. 
ohayam eıtııan rmteıer mıhın 11" 

ıcon umn ff'l:rdh; p!"lp sesler ve 
$ln:ler ç"dan:tır; onlan tyt :l.dare et· 
mclt: fçbt hcı,p !tronnnmk, ynhnt ııl· 
dır.marn • lfnundır. Bu :ıca:rnonda 
he-şeyj hQJ gönnen. Ontrn f'StedliJi· 
n1 ynpmalı ı:stenedf~t yapmnııı:ı 
h_ Dem Vemde s:ma rene sfh:Jer 
~~ değlldkı1d.. B~ıncıan 
!iah~I... Elbet liahsedtt. Sıır.e 
paketlerim taşıt:rmık isteınıez. ("\in· 
lrfl babnsındnn ıııe Hıa~dcn lh
~ görmüş. ~ bir )'itzOk VP)'B 

tı~ rn hlr mii~t'!r fllmak !<;in o· 
nn d nı!ömanı ıho<; botlm)WIY''~ 

t'fll'l!!.ii b:ı.ha-o;ınm fttln&iııe M.• ' 
bir lekliftc ~ gl}nnem 
tir '"e lıir ç<*fcadlltfttT~ soı atınad:m 
~ kcn-diler:i Memeden get'hiJ~ 
~vl<!rdnn hoşhrn.rriar. Vedi;derrtn 
bu h:ırcl·:"etıerl.ni takdir dmeftdn; 
bıı kız biltthı tCTbfye;frtl ~ 
b:th:ıo;ınm ecçfmtertnctcn ~ ka 
r:rşık goçim ~ OTtzmni!a sa
PJlmış ~; hfttihı ruh ~ Tfictıd 
tt!m iz!iRTni t:mı nnm~ne mutr.ıf:.ıza 
etnrişf Dur "91btım, yavaş ~ 
(>fttft1 lıcey!m1a1 ~aıee~in, oıt
ııcnd!rQe ık n~ idaft edileceğini 
flile~n. Hem. bfttftn hl teredcmt 
lcrden seni htrtnrtıtmnn, f,t en 
bs:ıı yO'ftfım bfth meafn de atayı-
119 ihırldmn. 

t' rnldıı 60Tldurıı : 
- Ne 1nMm1 
- F.&'kl ~nlıır "ntkAhtn ke--

-«met v:mhr." d~rler; ~ mtım • 

"' Si:hhate miıtıt..-ıilık te:ı:adl:ır: 
Her ha~ta.rn ıtu:ı: LC•rnnhr, hallıııki, 
deniz uyu ile .,.lıcudu.mzun kımı 
ar:ııunrl.ı leN\lpçe bir f:ırk yok· 
muş! Ke7n: Su, islihlfıkl\tı tamir 
ctnı<'rl.rn "• l•eııı efe su Jcm~-< şarlilc 
70 S'fı 1 1en raıl:ı :ıçlı~a t:ıtı:ın nıiıl 
nlun:ıb ıiyor! Rn.1 vücud hlicrc· 
t.l'lclcri khmilen h~s-;as oldmclıırı 
hıılje <'n ınfilılm unrrlnrunız olnn. 
K~ııcı~er, ·\kcl;ferlcr, dfmıı~Cf! ve 
dlm~ ııttnyıı srı:tya lrn~ı hn<ı~:ı"' 
d~ilntf>\\crl 

• 

0

6 !l~e mahntnp d~l~ 
tıkQe '1l' l~ırdıbn tcln-r":".em:dc 

n o:ın!rct etmeY'1'"'-.. ft, hnhrnhn 
~dıı ~ ~~nndır; 
y 1 tn:d.,, hnhralt .- ~ tckruia 
..a.\-tu 

kün oldu#u klldar çabuk evlendirc 
ceğiz. 

- Ne eliyorsun; inşıınlanalı on 
beş gün bile olın!\dı . 

- Bunun ehemmheti yok. Ni· 
kft.hlar Nk :ı:amıın uzun scnelercle 
&nlnşn.mıynnları hile hemen ve 
güzel ıbir şek.ilde b:ığlaınnya J'aro:. 

- Fakat buna Vedide rnı:ı oı. r 
mu? 

Annem sOiümseycrek ce,·ap ,·er· 
di: 

_ Bir an evvel evlenmediğ\ i· 
cin hırçinloştığı n:ıtır.ı gelmez ıni? 

- .... 
- Ne dOşfinüyorsıın; bir d~:ln 

seoesinin snba'hında blr gün evvel 
kinden büsbütün başka ol:ın sene 
kızlar sayı.sızdır. Haydi, bunda me 
nık edeccl< ve anl~ılmayaeak hiç 
lilr şey yoktur. Yemek.vakti de 
gcl<li; .beik1 b:ıhan sofra başında 

hfzi bckliyorour. 
İçim birttt fcrnh!.adı; çünkfi nn· 

nem çok kuvvcllf konıışu:rordu; ne 
yüznnde ne de gözlcıinde en lı:üçük 
bir endişe görillnıüyordu.. 

Ye."tleği oldu'kça n~eli ve giizt' 
y.tdlm; o :ı:amano. kndıır bu mevzu 
tımrlnde btç 1."0n.-ışmnynn, ha~tü 
belki Vedldeyi btr.;bütiln ~enme 
Yen yahut bu i'Ş:'i blnu: mevsim5iz 
bnhnt~ görünen babam bile nnıı ~
mln sözlerini tasdik ve ilAve elti: 

- Zo.ten bunun bir an enrel 
bitlnesi bizim iç.in de tyidlr. Çift· 
liktc cnlışmanın ~amnnı ynkl;;. • 
Yor. O zamana kadar yeni e,•lıle!' 

iyice ger.m~ eğlenn:t,, anıa.,m~ 

ohır.lat". • 
İster istemez kır.ardım 'Ye ~ 

tmn. 
Ertesi giln öğleden soon nnııcın 

,Ptti; Vedld4!nln &uınesile görüşlü 
'Ye akşam bana müJıtc verdi: 

_ On beş giln sonra dilğü11 

vıır. Onlnn bu nlı:şıtm Jç!n )"fttll"~C 

çağırdım; sen gidip ulııcn'ksın. Ray 
dl duracal za.man değı1 •• 

Gö:r:leıimden öptü Te saadet ı.!ı· 
ledi. 

Gltttm. aclye lıantm yenl biç 
b.!:r ~ olmıımıış gibi sakin "Ye sol· 
~o; knmerfyede d:mteffı 6rfty >r" 

do. 
Elini l)ptftm teşekicftr ~thn. 
- Gözlerimden öı>tn ve: 
- Mesut oluınn 1 
D~I. 
Vedidesalon:da piyano cetıyor 
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Mektubunun h&tlme.sinde bana bir 

dersi felsote vermeğe kalla_şarnk 

"mtlktesob ve mevrus temayttlAtı 80· 

r&irpereat,anedan ta.b.lliJ1 neflıc itina 
ile aramra JgZi§dan tereı!d!ld olmak. 
dıı. bulunan kanaati tilcriyeml takv1. 
ye ve to.t.min et,meğe senden ve her_ 
'kesden !:lyade muhtaç bulunduğumu 
h&llsane ve biradere.ne tavsiye ottı-

ğinl,, blldiriyorsun. Acaba t>u tema. 
yWAtı 8Cl'alrpcrestancden mak.sadm 
nedir? Kanaatı fikrlyyem ne imi§'! 
Böyle mUl:ıhem ve muğlak t.&blratı 

mQtcsallifa.ne ile bir .mesele !hallolan 1 
mnz. Ban& a.nka.sdln atfetmek iste
diğin mQktı.bere ~te bu gibi cQmell 
blmana :fstlmıı.Ulo tehasstU eder. :M.ıı... 

ah&1;a ıbu hwnııstakl maka.ındlnl taYin 
ve turnı edersen .her birisine aid 
mut.a.!.Aa.tı atiye ve luı.ııaıı.tı Ticdaııjy 
yem! ;nıJsıım tedkik ve it;fbarma at
makda.!ı !td9b1r :vakrt ~ktnmcm. 

Spe.ııaer'ln Sosyolojlainde: (Din .e 
uı.m. efkArı CthlreJ dini~, efkAn &.. 

hlr<?i llmiyyc. her m&ritetln msbct 
ve cQz•fyyet,inl badottedkik Diza.1 il· 
mu dini ıtel1f için serdettiği ıınıtaıa.. 

atm nlha~de §Oyle diyor: 

Bugünkü yazı, Mehmet 
Ali Ayni'nin Süleyman Ncr 
zile mektubunun devamı· 
dır. Mehmet Ali Ayni ilmi 
bahisleri münakcqa etmek
te, Naz.ile cevap ver" 
mektedir. Süleyman Nazi
lin bu mektuba cevabında 
çalgıcılar hakkında dikkate 
değer bir nokta vardır. Ncr 
zil, çalgıcılardan verıi alın· 
man hakkındaki fikirlerini 
bildirmektedir. 1 
1tfkadı kend.la1ne bir cHlat1ırG kAfil 
meslek lırtlhzar e4ebl1.mll lbttmalkl 

hl~ kimse ~; hiç olmaaa .ı.a.ma.. 
111 hal için o haldkatJ neşretmek ma
tmkka lc teonadrr_ 

lrt-e oe't'&bı: ŞllıPbeeiZ etlin dinty_ 
ye ve ltan.nint mneüde onıarm ~ 

yes1nde J'O§aya.n tnrnıarnı &h1Akma 
mutaTO.mn:t bU derecede mutabık Lse 

de bu ahlak &\edden.m tebeddül ha.
llnde bulun~dan bu mutabakat 

OM. Belki r.a.ıınederler ld bıı mft.. 'giWkıoe dah& na tamam olur: Bin&.. 

'saadatm .mezhfl'bl cartyt lıtr ınıreU enaleyh etk.t.J:ı dlniyye "" k&vaniıı 
gayrı AmtlecJ& kBbol etmek yabud bu tebeddtildelti BUr'atm tcabatlyle 
111' olmaz.sa ona 8lll'et1 fillyyede mU- mtttıe.nu}.ben 8Jk aı'k tebdil edilmek 
manoat eylemek lAzmıdır demekcllr. lktl..za. eder. Bmm "'91,.en, ~r ttldr 
'Şu sual da vand olnr kl, eğer kMtel ve •'3'1 cm~ her eerbea. 
mcmhfb heyeU .mec.mruıslyte, kemdi ttyt terket;mek .ı.&m:m s-, fUdr ve 8 • 

ı:a.aınnlann:. v~ kODdl llMıma .bae "'° me:tı. teratktnfn dahi serbest kalmak 
'llJt1Vatık iseler, lotnde dofdntrumıs dıı. lha.lda olur. Bu 1k1 kıGTvetin teBi
mezbcbe ntcln razı olmayalun1' Eğer ratı: ııerbest olmazsa terak'ldl ı:ı:ıun • 
mez.nhJbl mUesseee bir hakikati eıın.. t.aza.ma malı:taz1 t&dlllt ,.. t&tıbtk&L 
'l!llyyeyt mnht.Mt !!eler, ~ mez::ald. da bir allıdle1 ıınut;ta.rtd husule gele. 
bf mczkQ.rcnin o hakDı:ntı bize g6a - , cmea. , 
'termek Jçln ttzer.lne ~ perde ve 
teklller, filft.ınl fena obııakla beraber, J!Wı6r bir lrllD89 bakik&tı Alb'e ol. 
"Extrhıııequement yBDl aMeıı ve far. dtığumı IUkad ettıg{ §eyi ıramanm" 
un b1 fsoler; eğer bo f.l!JldWn bu 

1 

nlsbetı.e pek ileri gitmif aayılae&lm
lıımpmda ımalrtQ ID1eııl. elaıerln'etl dan korkar&k. ııı~t:melcten ihttr&ııı 
nae 19'n meıfum obmuu 1~eı9e; edene et'aJini gayri §8.hsl blr noktal 
.,oııcba. bft§ka 1ntllınl, en mö<ıerred nazara tevcih ederek t&tmlnl neta 

iktibaslar .. - - -

edocek esbab bulur. O kim.ııe "reyin 
bir lktinet olup aJı1Akm o.ııun vamta.. 
elle muUa.ka bu kuvvetten btr cllz 
1cHlğini. ve bu mikyası lkuvvetln yine 
bu amiftan diğer vahidi .kıyruı1lerle 

bfrle§erek ahvali lı,:tlmaiyycdeld te
bcddUlAt ve tadllll.lı hwrJle geUrE!ll 
JrudreU wnumi:yyeyi teşkil eylediği

ni .. 1a.ytklle anlıı.rsa kana.atı vicdani. 
yesin! bllııı.ae bU!ı.dll llıO§redc bileceğini 
ı,te 'o halde gijr<ır. Bu Jranaatı zatiye 
muktedir olduğu temrf. o va.kıt hasl1 
eder. O !kimsenin beJa mesa]ik içln 
!tc.ııdlnde :meyil ve ıınuha.bbet ve ba_ 
zılan fı,:ln net:ret hf.uetmes!. ~ hUk 
münde değllcllr. O kinıse bQttbı ha
sıı.isl, metallJ>.i, akaidi ile beraber bir 
A.rı.zıı. ~dir, bir mahıruUl ııaman

dı?'. Tahati{lr >ots1n Jd eğer kendisi 
lbnUlme.z.i ise ayni anda. ebnli.njkbal. 
dır da. On.un mtllAba.zatı 'ktl:ıdi OT1A
dı bUkm11nde olup onları endıı.2ı tel 
Çam nisyan ,dahi ~tm.emcs1 :fktlza. e.. 
der. !Bunun gtbl dtg'er llıer Ac!em, 
kendislnl kuvve! ~hulcn:ln (foroe 
lncıoanne) vaattalarlle :tcs~ttlgı blD.
?erce kuVfoUerden blrf.'11 olduğunu 

blhakkm tzannedebtur; ve 'blW!l ımeç.. 
imle (cau9e inoonııuo) onda bir iti. 
kad haaıl ettiği 'Vafrt o lt.rıı:adı !z1ıar 
ve :fi&& tçln ıdJğer bir 11n'ft.n aahlbl 
orma.ğa fhttya.cı yoktur. Zira bir mer 

dl ~ h!mll oldu~ imana ehemmı. 
yetJıl.: blT :teri' nazıı.rflc be.kmıı.z, b. 
Ubsar ettltf haktltatı AllyeYi bil& -
h&vf ve c:clıreıı beyan eder, ve bu ıs&.. 

)"ede Alemdeki va.zl!eıftnl ifa etmlı 

olduğunu bllh'. Eğer ma.Uubu 1ıcra 

eder11e tebıiho.; eğer :mun.f.fak olmu.. 
a yj.ne :tebUta, fakat §1lphem evvel
klnln biraz dununda,., 

İfte. beyim, s.penaerln nazarı dik.. 
katı hakayı.k iktJJ>Alıma vazt etUğim 
bu aatırıarmm bu defa omm Jnsaf 
v. intibahla m.ütaleal!DlI bilmUkabele 
ben de Acizane ve bir derarıe tavsiye 
lle bulı.dan bö)'M HY8Tll:Bl!:S iııı.k.. 

kmd&: ı 1 
(Devamı mır) 

o ae de•ektlr 7 
du: Yeşil pnncnrlardan, senna.,ıkh Piya$1.d2. eoya :f"ıyatlannın a- ·ı D R I ~ j lar kadar saf ohıyor, hükiimctlc • 
kapılıtrdan mı siizeı nz akşamını nonmıı e:uııe1te yüksetmcsı Cpn.ra) r. 8 DiZ' D ı ıin tetbirleri de misnlimde geçen 
işleyen bir şarkı akıyordu. Ann~ı: m~selelerin1 aktUalite haline ge- "Para,, adlı eaerinden. babanın lrurnazlığmı andmyor. 

- Vedkle bugün biraz slnir!i. t,jrdi, ~ fiyatl:armm yükselme. Bir yeroeın para bulamayınca yeni 
Yanma sklorseın belki açılır •. Ded'. ~Jrıcte uara unsuru birine; ı1erece- aldığı para iJıc ne alacağını kendi Vt"eika, ycn:i. para basma yolunu 

Kapıdan baktım: Jnce kırept.c.n de ami.İ değilse de bu mesele umu- tayin eder. O istıedlği dilldtfi.nllan, tutuyor ve tıpkı eski paraya ben. 
siyah robnnun yuvarlak yaka~ın· mi olarak tetkik ed·iliriten onu icttıcl.iğ:i. oeyi seçer, dilediği fiyata zeyen para basmaktan çekinmi • 
dan beynz ensesi hirıı:ı: lnıbtırnuş dikmte almak ştlplıeslz Illzumlra- alır. Panı. ıhct- ıilrlü eşyaya teka- yorl3r. Bu suretle banlc•ot onaya 
giMydi. S~lnnnm kılın iki ör~ü- dur. bt:I eden, her türlü ihtiyacı gide- çıkıyor, Fakat bu suretle pasta 
sftoo şn1raklnnnın iiı;tilndcn ııinı· Onun için &>n zamanlarda. B1k recek m.3.llarz tedarike yamyan b:r bUyllmi!s olmuyor ve clintlc eflki 
nın üsttme d~ gelinn~. bıı~ına e:ık lbaJJlls mevzı.nı edilmekte olnn vnsrtadir. para olan kimseler vesJkalo.rına 
dol.ı.mq ...e ~ln.mışh. nu iu"\'nlet enm..won bahsi Uze:cinde biraz Profesör - Şu halde para Jh- paral:irına mukab1l daha kUçük bir 
on:ı eo'k ynkı~yordu. durmsk y':'l"lJldc olur. Dr. Ray- tiyaçl:ı.rı, daha doğrusu ıstemi < tıı. pasta p~ası .yani n;"Jı• para vnhi-

Ayıddnrımm uçlarına bnsanık nere (Pn.ra) :isim1i ~rinde en- lebi) 86stcrea, temsil eden bir <!jne mukabi !şimdi az rlahn nıal a
mloııa girdim, Geniş ~e rahat kol· fJAsyoo Mdiscsini dzah etmek için §ey, bir müş'irdir; bir nevi duhu. labildUtl:erini gBrilyorla.r. Biz bu 
tu1d.:ır, kanırpeler, yerde btr fspnr- l:ir cıkonom,i profesör!l ile bir fab- liyc varaka.crı hir nevi bilet, veya \'RZiyete enfılısyon admı \'eririz. 
ta hahst. dıvarlorda heırı asker re· nhtörii şu ~tle konu~urur: bir lknntin filiidir; böyl~ bir ı>cne. Fabrikatör - Eğer mesc:Ie an
ıdmlerf, babasının re~imlerl, ort:ı· Fobrlkatör - Şu parn. dediği- öe sa.bip olan, bir a:ıtm alma. kud- latttğın gibi ise, p<Lranın mahiyeti 
Cfa ynvnı+.tk b1T masa, O:ı:erlnde yı· miz §eY nedir, bumın değeri nere. retüıi h:ı.iz olmuş oluyor, ho.şka önee oo:ylediğin gibi pek çımraşık 
~ yqtın ve ~ renk ~ler. den geliyw, bunun kıymeti dalına ~r deyisle bu vesika ile u!usun S<:r bir sey değil, b~la'kis rok b:vıit o. 
b&'ftlyı doJduran YllZ :kokmtt Ttmh. ısab(t ~ mr! Yetinden, mallnnnde.n 1::-!r parc;a _ hıyor, 
Alttr Şımı ~ perdeler anmnd:ın Pır«'~ - Bi:raı; evvel senin snr ta.:1ep etmek hakkrnı ihraz et- Profesör - Evet. tok basit. ve 

fabrikanı: ~en ı-..,erine yar- micı oluyor. • tehlikesiz bh' §ey? F•knt hf\kikat. ttı:ışaımn k~ gidyor~ ftiini:u:· '"'~n ... ,"' .... 
ntn bira:z l'ııtesfudelct si~ r>ir.mu dnn. olsun di,yc yaptığın bir bakluır Fn.hndmtör - Peki amma, pa- tc bir yrlnn g bi te!ıElceli, zehirli 

l1Ye dfildtlnmı g&.;t-eroim. ra yine tuhaf bir vesika olmuş o. <lif.Jcri görmcd•.ğin mfü.!t't"t::e tehli-ntm tntrtalannı Jtt\rlntı10rdtı. Bn 
Diyordum IW r1er bumda dt. luyor, }XU"8.Ilrn üzerinde ne kadar YeSİ7. ve ziyansız. Şimdi Pann p:ı. ayni ~nnda VedMeınin lir -, '!l'r" 

§al'de.n dalın l1CUZ ~ tedarik e.. eşya. alına.bielceği yazılı değil ki: ranın n9.Sil çıka.'"!lrlt:'rı"U nn1ata-sfi1crden ~n btr h:e tft s~ ı ·u B 
yaldu:lı~ <Byarlar. O lfm.:lde i,.,Ç"ı1eıine vere. u vesika vey:ı varakanın kıy. yım d:ı, ii).in iç vUztinn bira~ daha 

ceğin Ucreti n-eden mal!a 15demi- metj nereden seliyor" . gör: 
O ~ TC söy!Oym"dn. ;uenn? Profesör - BaJı:, sana küçük ibir Bir i.şçı haftada 10 lira alryor. 

(Dernunı ı:ıM) Fahıı1mtör - otur mu, he'?' ibçi hiJd1yo anl.'1tnynn: Bir ooNının beş Bu ücret. üretime (iııt'iluı:ıle) i~ti-
--------------------------- çocuğu v:ır. Be.oa her pnzar ıünü ı rlik eti.iği için o.ldığı hlr b~c!eldir; 

rüyw. 
Bfttlln yakın Sark m 

oüphcsfz ki, teraklci so~ ~ 
Fak.at hanlardan biç bw
k11dar mllhlm rol oynııın~ 
nun ikadar diplomatik 
yeller kazanamıımıfttr. 

BeyneJrnflel bOYi!k dftd. 
slleri arıwnda TQrtfy~ 
dı.ğı en bQy{lk m ı:rn rrakl 
te imzalanan LozaD 
Slmdiki Reisiclhn!ıar İs~ 
nün idaresindeki Tmk ~ 
man dünyanın en hüyftt 
lıırının takdirini kazanın~ 
BrJtanya, Fransa, l~Iya, 
tan, Romanya, Yogos1AY1' 
sındo. yalnızca mücadPle 
tikUtlinl kabul elUrnıeAe 
olmuştur, 

Sevr munhed~fnfn nbtaııı' 
tarafa bırakılarak ürktteol' 
dohı ve Snrkt Trlkyadaıl 
yeU tanınmıştı. Kapftft 
IAğvedildi ve Osmarııı 

da.n vnz geçildi. Harp nıe 
nnda kaundıklan m 
den sonra TQrkle.r konf 
selnrının yeşil ftrtl\lerl 
yeni mw:nfreriyetler 
dı. 

Daha sonraki senet~_.., 
k!eek ban mIDıim '.DtseIV.:. 

yordu. TürkJye q~ç ü-l 
ne karşı 'Mnsul villb-etl 
de gösterdiği rerağaUıı bfttl' 
y:ının sempntisinf kııı::ındJ. 

Son 22 senelik tartbtnd• 
ye her zaman medeni 
riayet etmesi ltızmı gele~ 
ver btr zihniyet gıiderek 
hnllctmeye talışlı. 

Hnlledih:cek iki mesett$f 
tı. Ha tayın ihnkı, 'fe (ti 
tchklml. Her iki me·ctede~ 
Cümhııriye! kuvvete mil 
meden hakkını tıınıtmaY' ,ı 
fnk oldu. Loznn muahede!d 
hyanlnr nezdinde !3o.ıztarı1' 
milçln teş:?bbüsalta bu•uııdO· 
tröclc Do!fa:ı:ların tnlıkiınl ~ 

11 
dahi olsa hOliln Bo~n11ard•~ 
cCk !temlleri kontrol h•t 
nıtıırdı. Doğru l'ollnrıtan 

biitün hu ~iyast ınlitrıke~ 
kivc !cin l\lilJeller ceııı ti-. 
mevcut olan semrınlhi art~ 
!ay fçJn de ayni şeyler ol ~ 
Yel üzerindeki hnklarınd•11 1' 
znmon vaz ı:ıecmlyen rnrJc1~~ 
ş:nı de sulh yolu ·In h:ıllettl"'" 
vaffok oldu. 

Bfrlün meTeadivetl nıft 
Modl'rn 'Türkiyenl~ bfr te• 
vardır: Sulh ve BiloI'ınık. 

BnJkan millel'erinın. '1:.ı 
bir h~rJik y::ı.rııtmnya d~.e• 
1!J32 senesinde lrnnlo bil' it 
s:-miın'yl'l havası i~·inde b, 
clut t:ıoı;hihl y:ıptı. Rlr kllC' ~ 
\<'I bir cfoı;lluk rınktı tnıı',ıııt' 
1937 de orta şark rr.•i!elle 

şına geçerek Afg~ristıın, f~~ 
rı:ıktını lmz:ılaıma\•o ınu'fa 

du. Ru kadnr mu'llerck ın~~ıı' 
''c Türkiye :ırn'lııtdnlcl ~ 
oJan bu milletlerin mü~te 
hlıırı flk mu:ıhed• 'huıtur. rıt' 
Rusyııya bir ı:ok cfer:ı ;\'en11',,, 
dostluk paktiyln tıpglıdtr. '.11111 
ımznfonan ilrk • f nqiliz pnlı 

11 
Uncc Türkivenln menfııll 
ne larnfta olduğunu nçı!<ell f. 

- Kr>t'.&n tınna bh' lrttrtc hediye edl'cellfo1 va.adettt 

bU~'Ücek bir pasın alıyor ve cocuk. kııihs:ıJe k.".tılmak'a mevctıt mnı. 
Jara. al::ı.y O!BllTI diye. pnst:ıY: beş l&,.lll miktarım nrttr.:nış oJuyor, 
dilime kesl:p her dilime b•r imra Devlet topla:iığı veı v.ılerle rne. 
o!mak iL"'ere beş kura koyuyor. Her ır.ı..rJ:ınn mY.ışıru verirken, başka 
c;oouğa 'bir kura verip onu c;ektiri- ·arıntınn bir s:ıtm alma kudreti 
yor. Bu Sl!retle yine h~r r.ocuğn nlmalct'I. ve 1-unu :rnemurb.rrna ver. 
tir kuıııya mukahlJ pa!-t:ınm 1)(•.!J- mektedir. Bu nmeliyeie de, de
te biri dü~üyor Fakat gilnlln bi· minki, misalimizde o1rluğu gibi. ne 
rinde çocuklar adl\m bn!l:nn iki p:ıstn bıiyü:ır.Uş ne de kura adedi 
kura Vleri.bnesini i.stiv"rlr.:-. İkinci El21tlm•5 oluyor. Çhnlrlı memura 
:Ciı' pesta nlamıyan t-.a~n ~ene :;o. YtrH•n (maaş) dr.ha evve! ver~i 
cuklann 8.I"7.usnu yerine getirmek rnülrell<'!finden alınm~ttr, mevcut 
iizero bu &;fer her çocui?'a ki ku'ra gt"Ji .. druta fulıı. olmamıştır. Fa
vcriyor fa.!t::ıt pastayı da oncı bö'iı. Yııt de\1ct kiı.ğıt parı bnsar ve bu 
:ror. Bu sefer her kura eski dilimin para i'c ~murlarmın maa~mı ve. 
yon büytilt'li.iı';i.indc bir dilime te. rirse. bu sefer p-.ı.!tııdnn yani mcm 
knbUl ctm~t..:-dir. l~l:"ttc m"vcı...r.t. maldan ziva1e. ve. mckledir • 

Fabrkn.t<Sr - AffedeTSin ar~. ı-ikn ~ımi para bulunuy"r denıek
mis::ı.tin pek ~nt'!r ~eğil. Bu 1ııı. I tir. Eşya n~bet1dndcn fa~la artan 
siı kt!l'nazlığm farkına varmam ık bu vr~alar az zamanda değerin
kin ~rmın çok ı:ıaf olması ı elen ilmybedeeeklcrdir. Eski mnl 
;fız:m gelir. Aklı b:ısmdn ~lnn her nıiktarnı alabilmek i~n eskis•n
coru!ı: ~·eni kumlara isabet <'drn den daha !;Ok ves.ilrn:vıı, paraya 
pasta pru-çasrmrı e~iF:inin değerin- ihtiyaç otacnktır. Bu hlldise eşyn, 
de ohri&chğmı anlar. Kura~ann mis.al!mizdc, pa~ fivntmın yilk. • 
ç~~nltı111ll:lsiyJc pa..core bliyUmUş ol. selm<'sini 'int::ı..Ç cderektir. 

- ~n .bdaJın~.. l:;cnlnl.ı blUIA ne vıııı.dedlrnr ki .. 
- Fra.ı.as 'k&rtbi Qr9 

nınz ili: Şu halde fiynt seviye9ini yük-
P ofesör - 8evl!'ili f!~tıım. bı.. E:.c' ten bir para miktarına enflas .. 
~ :trM°:lhtrt1- .... -. -.:-



anlayışı Yabancı evlerde uyumak 
merakhsı bir sarhoş Göl amzedi damlalar! 

EBTEM 
j bir ~hirden bir sehire naklinden 
.'baret olmanu,tır, Anknra l'ı!rk 
i .. tikhll ha.rbinin kalbidir. O, bü
yiik ba.rbio mağliıp)ıın ara mda 
lriiyük ıdırap)nr çf'kcn, em alslr 
biya.netlcre uğrayan, hiikwneti tn· 

~ uın hilkumet mcrkezı r~dnn dü~nnıara eli ~ğlı_e?ir 
iır ~i nıHli Tclrk hüku- kaf1'h?leri halın<l.e terke<lı!mek ! -

1ll h.,,_..,_ • t Tti k ·ıı~: · hır bftlm--. -~c siyaset ııevkul. enen r mı ...... nın ~ 
c id_a.ı-e ba.kmundnn rok is:ı- <.le teşehlıus et°!iş ~~u~do~. . 

~.ı ~iilero.ıt i3 gÖ'rdUğtinü 1 İstanbul hilkuntctııı!" ~ıyıu~cıı 
ı ~ ~ göstcmı·ş " Ank _ kar,.ıısınrla. Ankara Turk ı tikmh
il' ~tlleası: için he~ ~c~ ölçli~ü n: "\'e ~ürk i?kıl0iibı~a g~r~e~t~n 
~~ daıihinde yapılmıştır. IJ!r _bc;:.ik vaııf~ı gordu. Turk ı -
~il a. biı.tiin Tilrk ·ıı t • hkliıli onula hazırlı.ndı, orada ca.n
' ~!lJ>Ia~t:Ir B .. "tmbaırleııııub.n landı, orada. ya,:Mlr. An1'ara ·trn-

.. urı..:.. .... ıı ız •• J"ik. bk ıdnn 
~ ~c hlıkümct merlcez"n tE-J~ Ye po ıt - Yazıy.et a ımr ı • 

•?it cu ktrru:u ... ld" . ilt dın i.:tiklfıl harbi i'!;in en nıiisait bır 
:t· onum n e n.......ı- d" D h • k • d ~r ' ızıa birlil.."t" ~v· • 1._.°'e'L ı. u ~e rın ·erpıt n~ -ilet": • JDl• lan altında birbirlerine n~lmı.ş, 

1 ıııı !illin L'U nı ., . tek lmlp Jın))ll(le yn. qan hır mıf. 
ı tn lıt>ı • e RJ nı dnıJ~k<'n ı t' . ti"klal' ·ı·ntn"'tr i'nlalip 
~ ı.· ediyc rcisinıo An'-<arn- c an ıs . ı pı '1 • • '. 
tı "' "1hıp -"'en A hamielerı oraıla fılıllendı, oradan 

"il' 1ı· "-'' ve <'nnuan · e •. bet ıır ıtahes· • d • "" <ıl~un bfr hu\'iyet tn~ı.)"all on 
~ı,_.t, l'dan ını e 

1
:\ ın~ .. anteıı- lıloklnn ve- hendesenin senfonisi 

~ tj ~ 1'tı C fıUn'\'llYll . • -'- • h J" lııJir• · • • ıluııyanın nıodC?"n bır Ş~•l'i ft ırı• 
1 c411h'Fenin bu ..... 1.1 t . de ortnya !::ıktı. 
t ...,, <lü '" " i'Sll:t • !llf\'C· , 
1lttırı ·'- rı~ası nnln)ıs 'c "ÜrÜ<• A NKAR~'nm bugün beton ...._ llJIJs • • t- • 
"lf bıı lJ"iı.)eth;ı<i<'n \c tt'zaf- bJoklnn }ıa)iııde ufka !•~ 
te ta_,,. .hnrp ~lir: ierirıı.len c.·ok lanan mimarisinin Jı~r 2erre ı~de 

A. ~ • •se ctmis olnm ... 11 ıl:ınurr. istikll <lavasmm bliJilk h~le ınl. 
P\ 'll'\n.ıı· . büyilk ruhunu okomıtk mümklın• 

.. 1 nın dr\ lct mcrJ.iczı l : B b" h' d n .. 1·yacle bir 
l'• "llsuntı . •w, • ur. u ır ~ ır e .. 

t 1 ~ '.l'ij 
1 ~ ıfaılc cttıgı ma. n.illebn lıToklar halini almt~ Jıam-

~as.ı (f -~k _ıdarc tn'tahinc ni't le lrudretidir. 
11~~ lıeg_ıl ldır. O ılü:.1~':ı mtınu- .Bu haml• te'k :lfll'!lim; ile ifade e-
··11 11 ıru d · .. ~ 1 bir b .ıı :ın hır yeni t·eı>· dilebilir. 

~ ~i ifld alat tar-.ııuın inl.i of İ.StiklAI! 
t ~ ~ c ~r. Anknrnnın lıli· Türk i•tikWinin bu mana mı 
' bir~~ 0.lu~u hcrh:ıngl bir IJiı:imlc birlikte bUytik harbin nınğ. 

uhurr.ct lllcrl<czitıin lfıplan arasına gfrenler dalın jyl 

O idrak ederler. 
SN__ at drattan diiş'dj Bertin radyoııunun Anknr~nın 
~~ini . J•ükümet merkeıi olu unun ıııb 
l:J~e 

0 
ndc Sc,> 1 f Omcr ·~r · tnrzr hu göni~mürii t~,it edecek 

iıı 5 l' 1urnn Sı:kı r. ndınd.ı hı ınahiyettedlr. 
• ~l Jıe aşınrlııkl 'u ·u~u evi .ı·· Alma:nyam::1 T'ürk i~liklıil har. 
'.ıl• La.}ıııııı:<'rcsintlr o~ rııırl crı ıl•i'I bini, bu ha.rJ:Jln 9<ftlbl olnn Ye diht
.1 '.!rı ~l'dan \•c nııılılc' f ' ( rir • rımrn milli lmrtuJo, har.~ketlerinc 

liastaıJ'araı n ll'ı k 1.ıblc v:ızife-fihıi gören Ankara r 
y anele 1 ı~ ır. onlnnuu;1 tnlıiiılir. 
~ A 'I\ U '\ nıilli kurtuiu~ hare. 
~~ ~ocuklara yardım ket.i b0nl.ımııul.ıu~ zıı.~am· 

Zincirlikuyuda Tano.şın m:ınılı· 

rnsında ç.alışan Hüs,.yln 1ı.clı11da bi 
risf evvelki gece :rmı1ılclif ~·erler 
dt> içip bir ha)li Mrhoş olduktan 
sonra, Be,iktaşta :Serenccbcy ma· 

11allesinde dolaşmaga başlamı5.1r. 
Çok fazla rakı İçmiş C•lan JHise~in 
bir aralık 5tımak lhtfyacını duY'" 

muş ve yokuştaki 6 numaralı cyın 
açık kapısından fccri,-c eirmiştir. 
Hii9e)in kendi tvıy:mjş gibi aş:ı#ı 

kata jnmiş ve fakat :;oRuktan üşü· 

Hüseyin bumda ateş de ya'knn 
H' bütün evi biı- anda kesir dü· 
ıııanlar sarmıştır. 'J'abii ev lı:ılkı • 

_ Yangın var! dil~ fer)atlıı.rla 
tı) kularından uyanmış 'Ve aşağı :ta 

Misafirlikte oyulmuş! 
Falk adında bir tll§ralı lstanbu?a 

gelnil§ ve Necatibcy caddesindeki 
tll.§handa oturan Yuala!a ıadmda bir 
ahbe.bmm ml.safircten yanma gltmi~. 
tir. Ancak iddiaya glSrc IM'usta!a kn.
:rısı ile birlikte bir ı;-eCc Fafğio llôO 
lli'aıımı çalmı§t.Ir. 

Fa!ğin §ikayeti üzerine ~ustata 
ile karıııı Hal~ yakallınmı., Halime 
parayı çaldığmr ve banm biti, mde. 
bir mağazanm kn.puıı aralı1tmn sakla.. 
dığuu söyleml§Ur. Paralar bıilwunuo 
ve kan koca adliyeye tc!lim cdllml§.. 
tJr . 

Metresinin evinden çaldığı 
yorganları satarken 

yakalandı 
T~ otunm. ?lklck nclınd.1 

bir: kadın, l>ir nrliddctlcnbcri 111('~ 

res ~ığı st'3"YDr :s::ılıl ı Sü'.n.'· 
{leır ~enlerde ayrıb111ştır. 

Şükrü e"VT'clki sibı metresi ile 
barışmak iiıere eve gelmiş, "'' 't! 

kimse olm:ıQıını nnbyınl':ı J; ilıJi '.ı 
rarak içer! girmişti:-. ~iıkni evıl"n 
iki yatak.is. i J"Oroıı aşırmış, hun 
hırı ~ntıırken yakalnnn•ıştır. 

la indikleri•.:zam..ln: biı;r.Wunın yak· 
tığı ateşin karşısmda~akta ol 
doğunu gonmüşlcrdir. 

Bunun üurine liüse;).in, isliıu • 
dnd eden ev .fôabiplerl.nin gfirlillü· 
.sündcn uyanmış ve ~men vnr h· 
z.iyle koçmağa. t>nşl~tır, Rckc• • 
lerle bnlk da arka.smdan kovala• ıış 

lor, fakat kendisinı gi'i~ Juı)'.hct· 
miı:erldir. Bu sefer Hüseyin al ni 
c ddedeki 8/l nam:ırah Bafralı :ı· 
p:ıı-tımanına gimı,i.ş ve .fıiçhir şey 

)np'mamış gibi bodrum katına me· 
re.k uykuya dolm~r. Hü c)in on
c:ık sabahleyin ihoruJ horul uyu: • 
l,en yakalıınmış adliyeye vttilıni~ · 
tir. 

Bir polis iki Jriıiyi yaraladı 

Evvelki gece Gaib Bankalar c:ıd 
"desinde nöbet bekleyen Mehı \Ct 

Celik adında l>ir polis memunı kn 
rnnlık solcı:ıJda:r,dmı hırhindc elin· 
de Jbir hicak ne ·~ohşan ibirısini 
3)r:müş. ynkalmmrk ast-emiştir. 

&kat t>li ıbf;;ıUr ndımı pnlisi 
mrmak istem4, memt:r da ilfıhını 
ateş?elmlştir. Çıkım ktırşunlardıııı 
birisi .admm H==m t-lduğu nnla ı· 
lon mütecavize <ti#cr bir tanesi tlc 
Movlüd adında hir yolcuyn r~~:a 
mı~ır. 

Her M yaralı ~aneyo i.pJ· 
tlırrlmış. :po?is menmnı ya.kafana· 
rnk tnh!fri!k:ıta bkınmıstır Me\'lfı
dün )'ar:ı!m'r ~r. ' . 

Diikkan kepenJderini kınm• 
lhnm;zlar 

Kantarcılardıt ~yapan 
AYra:nı Jazı: Elisdnmı dru&Aoınn 
1.i1idini evvcll.i gece mecıht"H bir ın 
Jcım hıl"Slzlm- ikıram'k, içeriye E:i,.. 
mlşler TC für hayf"~ an fle bir 
mıkl:ır parn ç:ılıırak' ~~ır. 

Hır~ızlar nr~~. 

-----BllllllBmBu haftc. E!!illl~------1~, 

TAK ilıf Sine.mas·ında 
Ölme:ı bir hayat facııı.sı ... lbtiraşla dolu bir 8§lc -roma.m... Haıırct 

v se?gi ile yaı:..an bır lbin acı fcr.radtnı._ ~ clmn içinde 
kıYnLDan bir k!>lbln llc;)ccanını._ Saadete~. eıwgı için titreyen 

bir gön'Dn en yUksck nağmelerini t-ereJJ;IDm eden 

1 J\1.'ISl\TÇI olmayan, fa.IHtt 

dikkat ve nüfuundaJti de. 
rJn kunetlc, iktısadi hadisf'Jerj iyi 
gören bir dostla konuı>uyorduk, 
.. t .raf" denilen ~<.'il çok ut.ak 
okloğunıuzu anırdmı. Sanıyordnnı, 
ki gittikrc yükselen fiyat!ann 
bütçelerde açtı{,'1 yaralftr, göz ö. 
nünde dororken, ki'mse hesap ız 
fıarcayıımaz, 

Jdm, yarın düsiincesinin emri 
de buder, Fakat aklanryonnoşnm. 
lı::tif çi, sto1{~ vurgaıu•u gibi a
drunl:ı.n tnhii ba memleketin e"\•lfi· 
<lmd:ırı RByaeak değilim. Onlann 
Jı ydan gelen sen>etle.ri, çok • lir. 
rucz, hnyn gideoektir. Bu,,."iin idn 
ne yn.ptıklamu dtişftnmt"yeblliTJer. 
Etek, elek: f,()tllar tomar; yığrn 
yığm avorabilirler. Geçen harbin 
de böyle aşkın ve azgın !'enginleTi 
rtilrenrlstf. Onlıır eh binlik bank
ııotl!ırl& kahbc yatal<Jarmı döJ7e. 
miJerdi. Fakat SOnm o "zade'' 

.Ji "mııde,, li muhtekirler hrı.n kü-
lerinde eürüne ~üriinl'! gebercliJer 

Bunla:rı <la bckJ=yen idııbct bodur. 
i brct alarn'k kurtutmnada r. İhli
~ ut kasalnn birlktfremezler. I'ara. 
mn Jı:el~ ... Z'ndt>, aklşındalti kol y. 
Jık, onlnrd:ı endi~e bnıLkmu. JJep 
lıb,\ le 018.('tı!• cıarurlnr. 

I'.:\·et, bu,nln.rı Yatan evlAch say. 
ruıyonım. J.Uknt sathi bakŞıırl& 
görülmeyen ne ince iktıs&t noırt.
lnrı '-:ı~. 

Yuka.rda hnhsettiği.m dost işte 
bun]arCbn birini benhn ı;özlcdınin 
önüne semi. 

Elinde !lir l.ibrit J.-utu u hıtn
)ordu. 
~= 
- Banda bir isnf, hem de nr. 

bğı yan yarıya indiren bir i~raf 
S(jriiyor mtL"11Jluz? diye sordo, 

Daktmı. Jiibrit lmto~nmda nykın 
:hiç bir l'Y yoktu. Çöplerin boyu, 
:kutunun boyuna denkti. l:an ya-

Hırsız lmnkoca 

Necatibey caddesin.d& otunı. 
Mustafa adında birisi ~ 
evine misafir selen Faik dunia 
bir aıimdaşmın UM lmmnı çaı · 

m}5tn'. __Fımry:ı...kar:ısı Hatime n ı· 
losnc lbiti~iktc'ki m:ı:ar:ımn .k'Ct>enk 
lcri arasına ı;a3dıunı~ •• fa:kat Faikitt 
ıabıtayn ~ikAyeti üzerine ya.kain"" 
mış1ırrd1r. 

rıya İ5ra.f t;ibi bir şe3~e. S<İıeden 
"'ı.:"lanamazdı: 

- Hayır! 
Dooim. GUJüm edi. Kutunun 0.i 

tun.fın yapı tırılan tutu toructı 
C<'U}ı ldiğ:dt SÖstcnlj: 

- Bunun da şüpbe•İZ bir kıy. 
illeti '"ru'. Halbuki bir kutu kibriti 
yu.Inız bir tnrafma konanla pek 
fılii yakabi1iriz. O halde nJçin iki 
3 nına. ~ ııp~tm.}·orlar! 

Dedi. OJUU kutuya ·~amk 1,.n. 
den bir<kibrlt çdmrd~ 'e: 

- Bunda da yüzıle elli israf 
\"al', dedi; bu çöpler, her ele geçen 
odundım yapılımıaz. Belki biırlc 
;etisme~·en nWı!;lnnn kötUkleri bi. 
le kullanılmaktadır, l<fü;iik bir ilı'k
krıtlc bu kibritlerin her birini iki 
:yapmak, yani yüzde yiız artumali 
!mbitdir. 
-1'0Mll! 
Diye _ordum. Tekrar ~e

iU: 
- Çok basit. dedi.~ Ci'Pluin 
lntt bir tarafma ecznlr ko

~cıı.jt'mııza iki tarafnu da tnta,_ 
~ yaparu. Oııraramw, IimlJ.1. 
mm yal<tlkt:uı sonrn sl)ndüriir ve 
ba5lm scler.c de öt~ki tnrafıru nl. 
JanDTL. 
Dft~ünı. llakilmten bunlar 

ne "t hakfkatlerdi, Fakat bul-
mak için gören göze snhip 
gerektir. Jler gön kullanChğmnz 
~yJer arasmdn, ı.;m bili'r daha 
böyle ne kııdar nizt'lf! clli israfh 
maddelerimiz nr!., 

Hakkı Süha G'eı:l~ 
NOT: 
Dünld1 yazmıda fena bir ~ 

yanış o!mtış. ''Boğuşanlar • 
sında s:ıplanmış bir mızrak gibi 
dul"B.n Tüm milleti,, ~fünlesindeki 
&tplamnıs sözü ps.slanmış diye di
~- DUzcltil" ve okuyucu]an
mın a!l.-ı:rına sığmmm. 

"O ·s 'll 

lngiliz esirleri 
bombardn an 

mıntakalarına mı 
gönderiliyor ? 
~ 16 (A.A.) - Lond:amn 'lıt,r .. da 2&7 "'Oltsu c hurı~:ct harbin teı.atl:mnı ilk <bfa tasfiye · .' 

" ka ol u SC\ JO. l T "' •.. ..•. ' 1 • Hırsn lraı-ı koca '2dliyeyc vctı:· 
mı~lerdir. 

~ 16 (4,ıA.' _ n:ıı.ın eıı ılcrı hamle .dır. nuylık z 8 J D . D Aşkı 
t~ l'ar veren h 1 _ et ı>n ıırtıı)c cnerJ'" ,:ınır nrıur 

~ lt r rn ,, çocu t 1_, B . • 
• btUr t.ırunıu haztr!ıktarmı daw t.nk:ır.ıda a uı. unun •t

111 
onun TORKÇE SôZLa - TORKÇE·°ŞARKJLI Altm ....::1---lı'yor .~1 bı.k"l"rt1t bu ..... "er bayrammdaıı Jıfüiye_ti_ birim olduğu kı- )'UA,.IK: 

1 
a!Wıb'etll bynaklarmda 
di#iDe göre, .Alma.nyadaki • 
lıBJ'P esll1erinin 'btlyük Bri~ lmft 
icuvv Ucri t,&ratnıdan bQcuma tı#ra .. '"' .~ ,,,_ d t - k ı h 1·'' ri r'ka l'tfnıdld bestekAn 88§ noı&r. ElıııuJ Gllzell Okuyanlar 

'-....:" 
01

bieo ve birer çift ayak :ır mı lı urta 0~ am c.ae a · Kemani filmbıln baıı nrtütt SUAD on~· Altın fiyırtları yü'ksclmc~e l>ıw 
~~tır. · sında. senelere~ ha ret ~tleri lıımıştır, fü'Velki gün 34,2ıt lira o-

C.~ _ ~ <Jc.. ali!mlandJnr, Bedin radyosn. SADi IŞILAY ZtzE E.'21.R Settar KtıınrilkçD lan ibir Re,atliye elhnı diln 35 hm 
~ ı· . . . ıaun meoıajmda hiz bu i'drik -.re 40 kiıüik küme 6C% heyeti, ayrıca ~5 :.ki.filik koro heyeti 5 kuruşa ctkmıştır. Külçe altın•n 

1. talebelerının görü. in<-eliğhıi s~ılik l'e ... eçen im•••••• Boı;Un l5ll.llt ı rle tenz11at,1.ı nmttne.•••••••11 bir gram fiymı ise 4i7 kunışhı. 
~~tetkik gezisi ~g~ü~n~le~~~·~h~a~tıra;;;;J~y;ara~k~se;;v~in~d~ı;k.~~~;;~;;;:~===========:=::::==::==::==:::_:::::::::::===:==::======::;~~~~~~~~~~~ 
~ ıo~(VILkıt .nruhalılrindruı)- kilin hoşn gitmiyecek nesi ol,ıhi· 

Dünkü kısmın huMsaşı: Otc- lcccğini mernkla düşiındu. 
den bir gurup, mobilinin lıir ldstiq~/ patlamı•, r<ı<I l l d K ~c, 7.ongul'da. • ,. c A Genç kız yemek <:Snasında pek 

'~. l(Ötniır ve I~arn.bUkU ~c- yalöründe su kain cmrş oldu.ğu i- e a l n l z l :ıı konuştu. I>ik'in "!Cluna olurmuş 
çin polis müdıirlıiğii11dtn Dik Gor ıu. Dclikanlı a.rasıra yan gözle ona 
don uo1da gü:cl /Jahçell bir k•'3r bakıyor ve dalijın. diışünccll oldu-
kün önünde aurmuı. bahçede "''r Nakleden: M. Kardeş sunu gl>rii ·ordu. 
rrm bir 11e11ç 1a:dan su ntorak Genç kız yorncklc lıızınct ediyor· 
radrı.aliirc koymıı~~ 60nra 1.-r:la lıu. Tabakforı hcn..:1 dcğiştirmlş-
1.oım~mağa bol~lamı1~ft. 1111 sırada. lı ki, Con Benet mis.1fırine ordu. 
l.ı:w rr/.;ck kardc~i oeli11cr. olllt de böyle dilıünelcrlc olonıobıJnı 1\erd~ı itiraz et!ı: - Gonındüğünüz kadar gene 
tecrübe. etmrk i~lr.· " nlomobll,- olur .. I..ondra:ra mı gidiy<0rsuın.r. - Böyle slhi--mc Rey, sen de deRilsinh: snliba, ı!edJ. Mestc~.niz 
ııin rmri11c /ırr:ır , l<fııuıınrı ıcır Mr. liordon? ,;unun birinde zcngln olncakı;ıo.. nedir? 
lcdi. _ fü·et. Bnbıımn .sitem, ct.mım doğru dc~ıl, Dık guluınsc.H•rck cevap verdi· 

'9i. _ '\'olunuzdan hiraz blmak '\"e - Babam ıensin olmetk i('ın her _ IJnklısınız. Artık ihU~a:-la· 

'r·k~ 1 
11 ,_ıınaliyc :n.azırı 
lll..Ondr.ada 

Tecriilıc clııı<•t.ı çok jo;ferlm. mütevazi soframıw şeref ver.ıı'ck ('ar-0yc baş VUT'du, f:ık:ıt,. mıı~a hile brışlnd111 , tam otuz Hr 
isteme% misiniz'l Bu ıır:ıda ihiıim - l~vet, lakin kimm için CRlı~· ~ nşındayım. 
hayJııza da böyle bir otomobil 6R" ' ıın? Ella m:ıhcuhi) etındcn kırkır· 

:~:::::==::::===z::::::;:~ bir olonıoh i lı hır k ıı l hın ma 
.., -_ mışhm. 

'l ~-----~s Otomobile hindı "e rırsnt dı.i-
Yıl evveıki Vakit :.:ı;;~::o böyle suzcJ ,,:oıııutıiııcri ·nü 

........ 
~ 17 Tc~rn1evvcl 91~ 
~ ~teyanın piyasada 
Qlth_ t . 

ı ı...;'1 ~.ıa caıratı 
t ıı~!ilJ ları Jı l·•~adn muhit· 

~. ~ fıaııa er Rosterıııi.ştir. M:ııw 
ıı lt ıı;v l'J. J>ck Zil :>de duşmüş· 
1 ~lts\ae';:'cı_ to~ıı 45 • M !irı 

la.rııı tlgün .!4 lir:ıyn müş·. 
lo<>r.. 

t'uınartcııı l'AZAR 
t~ l'lıı: l1 J. tcor:tn: 18 .......____ 
~:o Şevvııl: 7 

~ır: 165 
Hızır: JGG 

1' uatt Eı.aoı 

12.43 7.18 1.2,46 
G.81 l:!,ô9 6.8% 
9.1:1 16.02 9.8.5 

12.QQ 18.25 12.00 
ı.aı Jt>.66 ı.:n 

ıı.-ı 7 5,86 u.oo 

'.kcmmclcn idr'.lrc edchilı·c,.~inı der 
hal i"bat etli. tki ~crıç otoıno ' 
dönemeçle las:boluncıılıı k-\tlJr 
ı:oılcriyle takip ctıiln. Gr.nç lm:ın 
1.:nşlnrı ç.ılı'k 'e keııdls' ıız çok en 
rliscli idi. Dik iı;c cnunln hırnz d:ı· 
h:ı b:ışb:ış:ı kolabılclıi;ı için rc,;.n1 
ıılr memnundu. 

E!Jn mırıldandı: v 

- Olomoblli kartleşimin kıı1 • 
lanınasıııa müsnııde l'lliğinir.c doğ 

rusu fo:iilılııııı. Yıırıyelındcn mt>m· 
ııun olmın:ın ''l' tıiidi yiik eldc:l'ıl~ 
dolaşım, onun slhi hir çoc.ığur. e
line böyle hir olom()bifi m(nnkk:ı· 
len t'crmek lıic d\i;1nı de8il •• 

Tam lıu .sır:ıd:ı kızın btıhao;ı Con 
Bene~. ağzındıı bir pipo cvden'çı\ 
tı. Dikin elan gitmemiş oldu?;ımn 
göriincc k:l'jl:ırı ı:ntıldı. 

Rey B<'net ılc dönmuştu. oı .• 
mobilden inerken gıpta ile :ıö: h:ıı 

di: 
- .Fc,J.alitde bir nrnb:ı.. l:.ter 

benim ols:ıydı ... 
Babası onun ii7.iınii kc ti: 
_ Fakat senin drğill 

Sonra söziinc r.i~ın:ınmıfJ l!>1"t 
İIİl\"C eti i: 

- Düıı:ı a lıu, bc11'ı gunun tbi'rin 

hihi olmanın Jıcr r.anıan h«?Ş ıbir;cY Bu lıilap sert \C hiddetlen tıı· mızı kosildl: 
olmadı§ını ıinlatır.anız mannuıı o- reyen bir sesle ynpıl•mştı. - Otuz bir ,.,ında mı? B~· 
hınım. Dönüp ıbaktı1ar, C<>n Benelin gel ~<· size Oflrliı çocuk mmınıclesı :ıp· 

Bu davete pek memnun c,Jan dıAini görmemişlerdı. O det'nıo <ıt- mıştım. 
Dik • ~cnç lmın hüyiik hayret f- f'i.: Dik yarı lı'ıllfc: 
çinde kaldığını rıtrkcılti. Ba cfavcl - Hoşuna gitmeyen bir me'llck· - Ben zaten çocutı ruhlu ·unı-
o evde pek mutad olına)•an bir ha· lı cnlışıyorsun, Ö)lc mi? Ne y:ıptı· dur, dedi, blnnena'r:·h ı:ımar.ııle 
el ise olsa gerekli. Rn düşünecci• ı Jıın? Ren de Öyle ve ) irmi sene • yanınlmış. dcl;ilsıni7. M~le~imc 
ııenç :kız, biraz sonra !babası ynıı- dcnheri aklıma gelen her çareye ~elince, ben cnnfl('ri, hır:sızlnr:, 
l:ırındnn ayrılınca te)jd etti: haş vurarak lıaşka bir iş lulm!lğa hir kelime ile mı•r.ri'!1lerı takip e

- Bnharuın yemeğe davet f':llili ı::ılışlıın. Ilfıtün bttnlıır hrp ı;izın dcrfrn. fcıminı Dik G'lnfon .. 
ilk gene sizsiniz. Dcfıil mi Rt>y? irindi. Con Bcncl lam rı•ı ~ırada k:ır.:ı 

Hey gülümsedi: Blrrlcnbıre sustu t'<ı Dıkc done- ile elinden hiı;ağını ıjiJ,.Grdü, Dıkt• 
_ Rabam.ccmiyet adamı değil rek: hiraz heye<'nnlı sıbi 1.<'lcn bir •es· 

rlir Fili:p C.Onsonu ]iir hafl.ı tfıti1;n - AHcclersiııiı, o~di. Sizi ~c le: 
rlc 

0

.;ağınn:ı~ı tcklil r•lnıi~lim. fik• mcğc rlavcl clli.m Ye ilk iş olarak 
r.inı kıılıul olunmadı .•• Halbuki, Fi karşınızda aile t.ınt'gaı>ı ynpıyonı~ •. 
lip çok i~ i arlnmdır, ·lmndıın baş Dikin koluna ı;:ırJı. C\"C do ~ı 
ka patronun husu.;t Li'ıtibidir 'ürüdiiler: 

Maytlnn mües~e ::<,inden lıııh~c· - Sizi nerlen b.Jıneın davcı c! 
dikıi~ini lıcrh:ı1dc i~ltınişsiniz rf'ı'.· llnı? İçimden öyle •·eldi. Çocukla· 

_ T:ıbii Maytıandın lı.ııılrns.:ıın nn evde çok cnnlıırı sılnlı:\or. lfo'.'l 
! ulunduğu mermer ~:ırn;\ ı J,on 'ra· se onlara u~%ııı lıir :ırkodnş olanu 
ıı .. ıbilmeyen yoktu. ~orum. Du yüzden :.r:ımu:da sılc 

DcJiknnlı dcvat'l t>lti: sık şiddetli müııal..ışıılar oluyor, iş 
- Ben onun müe.;'lc c<ıinde tor- tc biruz enci bun'.ırd:ın birin~ şa 

a memuru olarak ı;onl ·şıyoruın. "Fi· hid oldunuz. 
lip, eğer kendisini <1.n el clse:s dık Konusm::.sı, hnrekellcri terbh·elt 
bnna )ardım edehillrdı. Fakat hu bir ado~ oldu~nt! ı:.:üı-termektcydi. 
~:u-tlar içinıie büliin Jıa) otımca idi Dik kendi kendimı hu ad:ımın oncı; 
rük bir memur olarak kıılm:ığ,ı lc~inin ne oldu/;unu ,.e ondnn >ı:ur

mahkümum. tulmasını istediğine ıfüe ıbu mer 

Dik G<ırdon rru':' Ucdı. 
Gorcfon devam l'll': 
- Cin::t tokihat müdür muın·i· 

nıyiın. Zanııcclrrb1 •• ; '>İZ<' chlıo 
C\' V<'l bir yrrdc lc.-<.ıdüf etmis!im. 

Con Denet bu Sl'f Pr hiç he\ .c·~: 
ı:öslcrnıcden ce\·arı T erdı: 

- Belki, fakat hcr;ıaldr mc~le· 
rıniı; do)ayısiylc dP~ıl! 

Dik güldıı: 
- Herhalde• 
Hafızasını l okluyor. l:ikin r.t>rı 

Ilcncti C\-;efce nerede ,:ordü!ıôııı: 
hir ti\rlü hntırlw:am.\"r"u. Rnnı.:n· 
1:ı beraber hn ~ru:: ~Nıı!ısinr yo 
iınnC'ı gclıniyorci:ı. 

maıu muhtemel bulunan yerlere 
lcdllmckte ol~ dair çdtan 
ileri teyit edoock ma:ıtımat almama 
~tır. • 

Dllşman.acmıekctlcriı:ııdeoVeya .. 
m.an iw;aıı altında btılunan toprak .. 
lardald CBir kamplarmm ycrlerJ Lon 
<lradıı. bilinmektedir. Ye-herhangi ~ 
yer d~i muntaz&maıa İDgilhı 

makamlarma haber 'ftl'Dmıektedlr. 
~ hava kuvfttlerl :ta.ra.fından 

Kil'c yapılan a!aıı ~Unuııbet)lo Al 
man radyoıru bir hıı.rp eımt kampmch 
~ ~tığrıu bi~tt. ı..on. 
drada mevcut maromata gOre, Kll'de 
yUı: kUometıo mesafe içinde t6;Jıe bir 
knmp ydkt;ıır. 

admla. 
rı a er hizmete 

abnıyor 
\'~ngton, 16 (A.A.) - A}'a.n 

nıcclW ve :pa.rI&mento ladmlann 
Birl~ Amerika ~ k 
E.CrV.isi ~cı h.imııetüıc a!rama• 
larmı ksbtıl ve l.asv-1.,p ctmf~t:ir. ---Q--

Bulgari.standa l 7 id.arn 
kat'2.1'1 

Londra, 16 ,A. \ - Ça~ ~ 
nll alınan he.beri~ göre, Scıf)<ıda 
bar,> divanı tarlL!ıudan aııahak6me.. 
lerl yaptlan ~6 ltcımUni.stteıı 11 sı a.. 
lllmc 5 ~ ımlieb~t haps. 13 tı 16 9'J.

ne ağır ll:spee \";: biri ~ ~ a~ M1if 

hapse mıütWm t'lttJuıtfur 
(ı 

'AkJcniule 7 miluJer ganisi 
torpillencli 

• Londın, 16 (A.A) - l.ncma ~ 
ı n!tı gemı!erUıl.ıı ~nlır.de s ııd:!.wır 

ia.§c ~lııln1 batırd.ıgt Ye digcr 4. p. 
miy1 de ttft'plllecllğı aınır.aa ~. 
ilince Wdirtlmt!lı:todir. 

Bu yıl Nobel miiklfa\ı 
verilmiyecek 

okholm, 11 (A.A~ - ~ 
ı •J&nsmaı ""l"dft1 btr ,.....;._ ~ .ı. 
1 tanut lDaetıll\ 1111 ~ Jk>~I mM19. 
1 b. ! c:-nı ~fl'Tt lmr:ımeıs!ne h"1' ~ 
1 ur. 



V~ICIT --~ ..... -·-
fransadaAlmanya-\ Ergani istikrazı Polonyada baltala-1 :/W.uacıblt 

1a işçi devşirmsı i~r~dei'~~~ ~h!~~~~110!.~.. ~T~.· -ay-y~ are X Zırhlı = 
f aai•ıyeti t Dimkii btİ u. ,_,--~e ~ bildir!yoı": 

. 1 b••n nwralar ~ gaetclt'!'intn Ber!in Dl'll· 1 oısmds. Japon ldonaıuıı 
.,...,,~ ıe <A.AJ - ~ bıdılrtıeci:ıden geı~n tel~flua' Bu hnt'p bit'~ ... ~... www Yaz&D geri dönmu, bulun.duğllll 

lS - 50 ~lar ..,...,ıdalô ,.,_.. t-:,ı ta!1ııU uu Jlqaat iırtlkr&.. göre ~,n~ ~ala=n~ ~~a· ı lo! değiştiren Y'Jrli.}if.ilar ve s~va'll . tarafmd& ibu1unan .mu~ 
\ütün F raıı.nt.lar sa ~abı bu~ merkes ban.. n çoğwjmakta.ıi!ll". Lodz"da ~lyuk r;.eıcanlmle do1u bir ım!lzaıta ıJ- , M8td1Mtm tayyareci etıni.§lerdir ki, bu da, Ja: 
kaydedil~ek kUIDda 14allye vekAleti, Merke~ do'.kuma f;ıbnka!'I bir yaıı?1' netı-1 dı .. Yeni yeni sıilflht~.~~-JJ A. ŞARKLl yareclliğe:bel bağl&maltl 

b&nkaaır - dı!ğer lbankalar mtımes.."'11- ccsintle tamam-::n hara.p ounuııtur. dilmekt'Cdir. Fakat hıç ~~ sanat aıarp vasıtasından 
~ 18 (Ba4yo •_....) lerflo not.er huzurunda. iCr& edilerek Baltaıayrcılar bütün Polonyadıa. c- Wyüık harpten beceriksiz olar.ık~ ~ · . b da. d likeyi de çok ~·akından 

.. -...-- FranBadan 150 lıla i§çt ~ d . d" l <'.'<.. • 1 . f-'· t el ..:- ım:nh•kkak :ki hAv:ı.cılık ura o-_,,_ 19 •~ ikraınlye lre§ideııin e: kinleri taJ:ın.p e ıyor ar. c-usya bugıiinıe ik:::ı.la.."l ve ...... n sen eıı.q,t ~ , . . dil , b" duklarmı gösterir . 
temi;. bunun için de bir ımllddet ta.. No. ın. dcmokra.ten ga.:ı:et~ne Rcrlinden denemele:rilıe korkı:m~ ~r :'11-a-\ ~~!r.L ~ i'dd1a.. ~ .:ı;;~dr~ Tayyarenin zırhlı kA 
Yin edllm.lştL Bu mUddet ~ugUn .ııaat bildirildiğine göre Po1C\nyada 1942 cak bir mahiyet arzedıen tn.~re iistüitl\rk '\'e..anha 4?dıcıl.nu.eı edici bir tesiri ıbu!wım&Y 
6 da bltecektL Gelen baberlere söre 130001 30.000 haa::ı.d:nın yüzde 80 i Alınan ınn- ıka.dar çeşitli ve lbececlkii ~r :nı- 1 g'(ıstıeır.m~ .• w:~ ~ . .t1~- > i riycsine son r.-.a.manl&r& 

.ilm&nya bu müddeti cı& gUn cWıa 101880 lC'i.000 ıkamlarr tarııfln~lan müt'adere edil· pacağı t&S3.VVU'I' _edi~~· 1 ve dcoi:ıcıbilirki. Dun!\.erl.. sil>ı .hcı~- .ınış olmakla beraber, g 
uzat.mı.ştır. 20786 3.000 mektedir Baltat:una. vakalal"I o !it:\- Fnuımz nı\za.rıyecılennden Ra-. scler V• ufhalar~de·rnm elmış c ede.n hadiseler ksr§lsıınd 

İngiliz r&dyosıı. Fran.sada anirU ~582' 3.000 dar ~ğaİmı;tır 'ki !&veç ~etel.e: jeron'un id'Cl:i8.8t Ve- İtalyan gene- s~dı_- tayyare ile. ~~ıı~~ınadan ha~ nlz lruweUerlnln denl:t.: 
bir havanm eamekt• oldUIUJıu, yer 3227301 3.000 r.J:ıe göre AJman umumı valisı rali Dutenin düşUneelerF,t1:ayyarg., •onnın d_a.lu. k:ıbilı:;~ı h:ı~ v~ı olacn.k mUcadoleslnde 
yer a.meı.e !syanlan r;6rtllduıtınQ 'kay %576 909 Frank, 'll!Sa}'iı:ln muhafazasına ıı.in don3.nma kar§lSindake_.vaziyıc- ~ oldugunu araşhrraak bbile lıeY muhafaza. etmekte 'bulu 
detmektedir. "6685 909 memur ve yUksek memurlardan tini lbir çe,."ı.i.t olarak izaiıe. çnlt~I·- . hude olurdu. Bun~ııl:.ı .b~raber. d~ dığmuz .kadar, zımJmDl 

Yeni karar 90029 909 müre@dc~p !bir n:.eclis 3 '3efa Ustüs· yordu.. ve deru1iyordu ki: niuerde mutlak hır bakım <>:arak ka.rşısmda. .benZıer sa.A" 
Londr&, 16 (A.A) - Paris radyo_ 10181% 909 te t"OPl:ıntrya. c;a.ğmnrştır. "Dorıanmanm dar çevreli ve. güzarlı~ında yan 'k~dar genl~~e memcz.liğt muba!a.za. etti 

ııunun bildirdiğine ~. bUgilnkll 1109315 909 İsveç g!lzetelerl, AI.man basının- fakat devamlı h&kiımiyet tesıİl'i.~göe ~ı kar~ıya geldikler. sonrakı . ış ne bakabiliriz .. 
per§embe gllnU çıkan ~amı gazete. 112$30 909 laki. n~şrivata ic:ıtlnat ederek, 1 termesine mukabil, tayy~niıuge- göze çarpan zırhhnm tayyare 1lc Amerikan deniz tezg 
ıs JlA. 50 yaşında.ki bUtUn Fr&mD'Zla- '"ayne& .289 nwnara-,a 6& 120 ter haziron 19'12 don 30 eyltıl 1942 ye ııi~ mı:ntaltalı ve a.nzok mahdut $e'Zilmeldedir. mı~ bfn tonluk büyük d 
rm Aımanyad& çalışmağa. davet oıuu :un. tkramlye ia&bet etml§Ur. kaclır Polon"adRki Alman mahke· , zamanlı te!'i.ri amF-rnda fark• var- Taranto baskını, lngiliz tayyare llhlnrını yapm&k.taaı 
maln.n ihtimalile 16-29 birfnclte§riıı Jerinin 109İ Polonyalıyı ölilme cirr. Bugü':'lün taYY~ donanma ·cileri için bir muvaffa'kiy.et,\ttalyan bunla.nn ta.yya.ro gemile 
tarihleri arasında. kaydolunmağ&mee ...... cep-11.ellade mahkum ettiklerini mil.111ahede C· önünde beceriklidir. Fakat bu i!t- donanması için ise ·dağ1n:Pldıktjf;l" nıı.nmaya. iltibaklıı..rm& :k 
bur tutuldukla.rma. ait tallmatn.auıe1'i ti• C:ivorfar Bu rakam bittalbi toplan- güzarlığı blr deniz vasıtasrnx, ha- de eder. Burada denizciler mağlt.p ğini :a.e !haber~ •• Ş 
n~retmlştir. Bu tali.mata ayk:ı:rı ha- (Ba,tarafı 1 nei ltlYfada) rr~ !kmnpla.-mda. çete mücadeleleri vaya karşt müdafaası bu.lunma:k olmuşlardır. Bunu Akdenizdeki mili. yebif'ıriz ld; ta.yya.re ile 
~et edenler para ocZ&8llla çarpıla. Murmauk cephesinde dağ kttala. vüzünden öldürilkn Polonyalıları ~artilc, imha edeceği vaziyetten u- vcr~havacılığının rnüteakil) akıul:ı· cs.delcsl.nden çıka.eak ne 

mnnı laamen düpıan k.,.ılık taar- ihtiva etmf'mektedir. 7ak, sad~e onu m.uha.reibe hatla- riJe ., Girid limnnlarındrki fngıliz bllyt\k harp .s001"asına. :ıta caklardır. 

rusıarmı akim btrakm•l•rdır. DU§. nnın dTŞtn.s. çıkaracak 1e:recede - donanmasına karşı ·y:ıpılan hava niz ıaz&meti tayyarecili1' 
man, bir eok ~Hl brakmn llU~tlYle Elanetı acaza ala- <lir... baskınlan teyit edici ııuretle ta- ra.nmI§, tayyarelerin d 

--~----

24,5 Milyon tonluk 
müttefik 

batırılmış ! 

ilk ba~ket menllerlne kadar çekil• dl A~ğt yukarı bu tezi miidafaa kip etmiştir. ve d e n i z 1 e r d c- d& çapla.ndırarak kendine 
miftir . caldar tesblt edil edenler, son harbin her gün inki- ki becerlkl i atış!anoa karsı - l.amaslyle bir kat daha. 'it 

Tllmam)ayıeı mali'nnat c nf eden s:ıfhalan arasında tay - Iık, havaya karşı miıdafaalan iyi ması 'lta-r.amda, zırhlIJal" 
(Ba•t~-'ı 1 nci ao.yfada> 4 

---:t•V• d k da be .,.. 
Berlln, 16 (A.A.) - St.alingradm. " u..uı Yaı~ıgın ne ereoeye a r • hazırlanmış olduıtu 'halde, Giridl tehlike sezmek zorun.da 

pmal lamnmda ŞemMld, kızıl bart.. bu beyannamelere doltnı olmaynn <.erikli Ve donanma. :kar§ı5mda. ne terkedcrek Akdeniz cenup kıyı li- Nazariyeler değil h gemisi kat ve kızıl tlkteşrliı adlannd&ki Uç malUmal yazdıkları takdird~ milli kadar iliıtUn bir 1hare'.ket ser.~st - manlarına doıtru çcicilişl, tayyare • etmi~tlr ki: 
tıaynk ej,11.h fabrikuı barabeaini e1e korunma kanunu hl\kürnlerine gt'ir~ li.ğine s:ı.hi.p bulunduğuna ~ahit ol- nin ürküntilsü olar1k eözo çarpar. (Tayyare x ızırhlı 

Berliın: 16, CA.A.) - Alınan de-
niultılan ile diğe?' dt'niz ku.,..,etle 
ri ve hava mubareba birJikleri Ey
lül 1942 sonuna ·kadar lopyekCın 21 
mlJyon 300. bin teınluk dil$1ll•D ge 

geçirmek için ba§lıya.n sav&§, Alman ctnalandırılacaklardır. • dWıar .• Ve işte, tayynrenin ibtı hl- Bu sırada Gro~alUnd cenubu~ ola.rak ortada ka~. 'Ve 
kıtalarmın bir Sovyet mukavemet .Memurlara Yeri!~c~k ekmek mik kimiye-t kurm.as.dır ki ııu;atiyeleri daki deniz muharebe~inden çöziıle dlr ki <demokraıı1 sanayii 
yuvumı imha etmeleri üzerine yeni tarı tesbit edildikten sonra bun!&· değiştirmek Ve kıbinde dllşünce - rek Alman üslerine doljnı ı:ekil~r. besabına ta.m bir seter 
bir ııatbaya girmi§e baıziyor. nn unları ofis tarnrıııdan temin e ~r yaratmak muvattm}'etini el- lfo teşebbüs eden mih>er zırlı!ıııı gecell gt\ndf.l.zl{l çalışms. 

mis.i-.batırmışlard:ır. Sovyet t.ebliği 
İtalyan kuvvetleri ise MaJ"lS ayı Moakoulfi16 ( A.A), - Soryet 

mn ortasına kadar 10 milyon 3UO feblili e{i;-de deniliyor ki: 
dır. Stalingnıd bölgesindi kılaları • 
bin tondan Cazla semi babımışlart mıztdiiıµnanla şidıietli sıtvaşlar yap 

Japonya Tem:nnnda ilci mil.;oıı~ mışlardır. Almanlar, 100 hücum 
!ona yakın semi i>ıııbrmıt.' zapteı. .tankının ve bir mikdar layya~:ı:n 
miş veya ~asara uğratmış oldolı.ırııı 'dtısfekledjli iki tümen ·mevcudiYle 
tiüdiımtlştiı-. iı,çi;.mabaJlesine,hrşı ıbir•taarru • 
ın.iforinin t~ tıanajı 24. mil· za geçmiflel'dirw Dttşman bir kaç 

Bu aurotJe !Nmrl.at d[eman :!· kesim.de hirliklerirnlzi ağır kayı~ 
yon 600 biui bahnıw1dadır. Jar:-f>&fıımna dalttnrala muıratrak 
. Tlmbit edJiomt!lllif olan ma:rnı c.-lntaftım".·Gftndilrlln AJmanlar 1500 
haıiJiılııiııl , .. diğıır ml!'raoffalc}ycN~· den fnla telefat vemıtşlerdfr. St~ 
rin- ae9cel.e!'i b11 ~mllU'a dah8 Jin&radın cenubunda bir grc:e' mu. 
deillMr. Daı,n.a. ..._ ..-11,.ır barebeırf eıımasında Sovyet :ıntn!• 
nm lri.ç olnıtıma, maınılk.bi hir _. n 300 subay ve er öldürmii,Ierdir. 
man iç.in geni, 6'ı.ıılldP zanfbıı:uan- 5 toplt IS blokha-n; tahrip etmı, • 
nı intaç eden ve rW!•iıı t~ Jerdir. 
nın yeni harp ve ticlt!'et sunff«i 
inşa.sına mani olan h:ısara uğra.mı~ 
bir çok gemileri dt? htsaba kalnnk 
!Aznndır. 

Şimdiye kadar 1~ ırilyon toııtuk 
gemi batırıldılıınm Almanlar tan 
fından bildirildi~ini haber vert"n 
Londr:ı ajansının bu iddlasını tf'k 
zip mı:ılcsadiylc bir Alman menbc.ı 
:nıkarıdaki müşahe'ie:t'ri yapmak • 
t:ırlır. İngiliz propag.ındasının bu 
jddinsı bura<la "İnıtiliz deniz !uı-
yıpl:m hakkıntlcıX: ucı hak•katiı 

millcllen gizlemeğe m::tuf sa!dm\ne. 
hir 15ık karartma h:ıreketi,...uanki 
va~fiandınlma.kt:ıdır ı· 

• I 

Rommeı 

Ahnan zayiab ' 

Mo&kova, 16 ( A .• 4), - İki >.J. 
man piyade tümeni:ıin 30.C\OO 
nıevcudu, yüzlerce tank ,.e birçok 
tayyare tarafından destcklenertk 
Stali11111radda fabrika!ar mahaile
s!ne hücum etmiş ve müdafı!ed 
gerilemt.k meeburiye:inJe bırak. 
mış ise de ağır k:ıyıp~::ra usr:ıını-;;, 

45 lank kaybetmiş ve 1500 a~ker 
ölü vermiştir. St-;.:ın~raddan alı

nan son haberlere gore, kızılo:-ıll! 

Almanlann taarruzhrını püskürt. 
mllş. yeniden 4 tabur'.! yakın nazi 
lnınetinl yoketmi~tir. Bu sur.?lle 
Alman kayı:plan 41)01) e ı:ıkmı5 ,.e 
SoTyetler kendi m.ıvzilerin i düzelt
miştir. 

(Ba~tarafı t nci "'1/ada) Cepheden daha enel alınan tel" 
«raflar, Alroanlıırın K.ıfk:ısfaki s:ı

ctlildlği ve 40 U!:ağm da muhtemel· vaşlan 'iddetlendirdikleriııi nı 
0larak tahrip edildiği bildirilmis- ,imdiden şiddetirıi Jıis'leltimıcac 
tir. ~:Jaıll Rusya kışdan <?\'Yel 
'.!'obruk ve Sollmn bombardımaa " 

dild• davranmak icin ümil~iz bir GaY. 
Kabl lf (:A ~ . retle d6rUbüyük muharebe birden 

.. n .n. Treob' k · .d·) 
1 

Çarp.mbaak. ~vermekte olduklarını hiJdinnek!e-
~~··I ru yenı en nglliz bomba . . . . 
u<::aklarınm ta .x... ~dir. Almanlar, Kııreılenız sohıhn. 

• arruzuna uı:;.aml§trr. d N . k. ci - • ı· . . ... 
Havuzlarda ve rihtrnıda bir çok 'bom..,t . e ov~rosıs ·ın cı!.!_L' şıma mı şııı-
balar patlamıştır. Rıhtımda bir yan_ detıe dovmekle ve :~afk~.syanııı do 
gm çrlcml§ ve şehrin doJaylarHe .U ~da Mozdok bolge~mde Groz 
:manm şimal batısındaki etrol tesis.·. ~ dGtru aynı ;:ıını.1nda Kııfk~'> 
lerinde bir çok yangm!a!. eebeblyet d~Jlarında 50 mi1 cenuba Orzoni· 
verllm.iştir. k1tze as.kert yolunun ~on nokta-ıına 

Bir ınUttefik uçağ"ı Tobruk limaDL dc.ğruilerleyğc ı:ı:ılışmaktadırlar. 

nm birkaç kilometre atmaııııde bir KAFKAS DAÖI.,ARINDA 
gemiye taarruz etmiştir. Bu taarru Moakova, 16 ( A.A.) - Kafkas dağ 
zun netlce3j tesbtt edile.mem,ift;ir. • lan yamıtçlarmda bir mevkie hAkinı 

Gene ça~mba akşamı Sollum ile olan bir t;epeden Alman dağcı kıta.lan 
SicUhana, yakmlarmda nakliye ar&. Uç gün sUrf!n bir muharebeden ııonra 
baJ.arı OOınba.lanmxştır. Sol!uında Uç Sovyet kıtaları tarafından ı;1karıt113 
yangın Çilmrili:nıştrr. atılınıştrr. Almanlar 200 asker ve bir 

Eldaye c;evre.!J.indekl h~thır m.!t ~ mUctar si!A.b n malzeme kaybetmi§. 
ralyl5z ateşi.ne tutulmuştur. terdir. 

ttıtly:ın tebllgi ·~· Roma, l6 (A.A.) _İtalyan ordu Moskova, 16 (A.A.) - Kafkas· 
!arı umumı kararglhmın 873 numa. : yada Mozdok ~.evresinde Alman 
ralı tebliği: l:uşı hiıcumlarrn arağmen SovyE.t 

k1talarr mevzilerini iyil'!ı;tirmi~ler
Elıitemeyn cephesinden bi.!dirUecek 

ehem.mfyclte hiçbir hah-er almama _ <lir. Sovyet 'taarruzlıırr düşmanı 
nehir kıy~mda.ki mUstahk~m m-ev 

m1Ştır. DUşmanın Tollruğa ka~r yap_ 
ziler.ir..den ge'r i~ti'mek zorunda 

trtı bava alom hası:.ca ııe-:>eb otama._ 
hrra.km:ş ve muharıebeye Alman 

mıştrr. MüsUıhkem :?:.evkiln hava kar 

dilecektir. Memurlsr e.kme!i busün de etti. Bismark'ın ''l'etnıiş iki saallik ve tır. Tezglı.lı1arda.ki zırbl 
kü fiyat üzerinden ııl!ıcııklnrdır. Harbin lbaşmda.n bugüne kadar devamlı Demokrasi tayyare taar- va ruııı g&mileri c;;~ıdlne 

Öğrendiğimi%e "iire, beyannameı cereyan edM deniz ve hava. mu· ruzlarına mukavemt!t etmesi <le değişUrmesi d,a.ha başk& 
Ye tabı· olmayan hıtika verile"'•k hareobclP.'1".i.ne bir ~ atarsak tay. ·'-I ı b. d ·· d u ti d • zırıı ının e ın e lJır puvan ır. • izah ed emez .• 
ekmek unu da g~ne cfis tara'ı •• ya.re ile donanmanın m ca eıesın Nihayet Uzak Ş:ırk mücade!csr 

· ı! · ed·ı ı:i.en hangi tamim üstünlük göste· dan serb~t pıyasa .ııı temı n ı e· ne gelebiliriz. Japon b&.ucılığınrn 
rek ~atın ahndıır;ı fivat üzerinc\ı:n t'~rek muzaffer olduğu neticeeine _,.. ff • 

~ ., daha kolay va.ntbı"liri'i.. birbirini twı.ıp ed~n muva akıyet· 
belediyelere satılar.ak ve belediye• · ı · •- r ·n d n"nmaya k""rc:ı Dünkerkte, müttefik orduları - en, .... yya enı 0 " " • 
Jer•de ıbunJıırı fırınlura verecektir. - t- ı-ır;·· - t b ·· tt" ı mn ceıki.tı5s; sıra.larmdaki denb: ,.c us un uaunu e aıı.ıt. e ıren ıusu 

Şimdiki vaziyette bu ekmeğın havam~ tn...:ı:- deniz • siyelte idi. Ye idrl!.a edilebilir ki: 
kaça mal olae•lh henüz tesbit e<lil _.. ü b k ı k uh b d · -& cller:inin muvaffalkryet1i bindirme ç uçu • ay ı m :ıre e evrt-sı 

Japon 
denizamı miş değildir. Un !iy.:tına göre :,a• sıra d Jap ku tJ · t -tıeşebbilslcrini orta.ya koymu.~ ve sın a on "' e erı a' ,., • 

rariaşlmlnbilecektir. rclerile, tayyare Remllerinden :h • Avustralya 
küçük adal 
topa iuttul 

Ekmek gene l.::ırtlı.t verilecektir. K 1 vıılımdırdığı bomba:-ihman Ynsıtoı • 
Memurların ekmek knrllan sa.-:. 0 onya gene lnrile Amerikan donan:-.:ası kn ·~ı· 
memur olmayanlann da yeı,il da· sında hareket serbc'<lıiğini eli:ııl" 

eü.tır. bombardıman edı.ldı· lut:ıbilmiş!i. •• 1 M'emnrsınıfına ~ahil Ölanlar Te Son günlerin; Mercan denizi va 
•brıgünkü fıyat üzerinden ekmek a· MJdney denlz, hava muharebelerinde, I ngilizler 18 bomba uragw ı 

1 
lacakfar şunlardar: :t" Amerikan dona.nmasmm beşyüz t:ı.y. 

Dnlet müessmelt"r ve 
0

demiryol· kaybettiler yareyi birden havaıandırmnııt kar - foş'ııglon 16 ( A .. U -: 
lan :baremine dahil o!anlar, Vai1· Londn, 16 (A.A) - İngiliz hava l.ı.ılıriyc nazırlığının tebll 
Jer, Dersiamlar, pos.ta müveızi1erı kuvveUerl.ne mensup ibllyUk bir bom- ID biiylk deniz Cenup Pnsik: 14 13 fll' 
ve baş m~ezzile!'i, Jıütçeleri mıı.-;· b& te,klllnln gece Ren ttıa.vze.ı.ıms. yap. Ja b I cesi Yeni Ginede tı.kılll d 
r:ıf tertiplerinden alınan memur·;·:. tığı .bQcumdakl btıdeflerl arasında mD 8r8 8S dan Espiritu Saııto 11 

Köy öğretmenleri, köy eğitme!lle-- Kolonya şehri de vardır. 18 bombiı. (Başlarafı 1 nci sa11fadf1) mcvzilerrnıiz <lüşmsn ıze 
ri, tekaüd, dnl , ye.tim ve hideıı r.lı lJ.Ça#:t :kayıptır. Jaı?onl:ır filo:.arınx:1 bim:ı.yesiu- rafıııdıııı tcpa tutulrııuştur· 
''nzire tereltii.bünden maaş alanlar. Bavr ıımanını bombai'dımaa de r.uııdelkanala takvive kxtalarx ınilcriıı denizaltı olduklıl 

Ücret alan yardımcı muallimler, Londra, 16 (A.A.) _ İngilız çrkarmağa o.'ı:la.rlrkh'M ;.amıın ı\- mnkıııdı:-. . 
nçıklara layin edilen ,·ekiller, nıC;; hava kuvvetlerine mensup bomba ınerikatı.nr biı nakliye gemisır.e 15 ilktc•)rinde 5~1ecieıı ııı 
l:ıhdlmler, işten el çektirilen, veka u~aklan dün de Havr limanmxn iki büyük bomha i&ıbet cttirn•e· r:ı 27 ıllişıunn lıomha uoD 
Jet emrine alınan memurJar, radyo cioklanna ta.a.rnız etr."d~h:rdir. GUn ğe muv;ı':fak olmuı;1arclır. Yarala- kaııal'tlııki mevzilerimiı:i 
miiern:~sesinde ç:ıhş:ınlar, Kömür içinde iki akın yapılmıştır. r.an ba.ş'n iki gcın~::e y:ıngın çık. mışlnrtlır. Tafsilat v.:-rilrtl 
miıdenlerinde çalışanlt-r, askeri ha· Bomba w_:aklan avctlar tn.rafın· l!l:ş ve bir zırh_lr .bı:s:ıra uğratıl- Bu snh:1lıki ıebliğda hB 
remle, gedikli bar~irıden maa!j a• dan desteklenmekteydi. Birinci a. 1lı~uı: .. Buna raınneıı Japo~laı- ka- tıldığı lıildirileıı ü,; J:ıpoıı 
lnnlnr... kında bi.<)bir dilııman uçağı ile k'lr- : r .lya oır ka..1 kı:a. ·::1-armaga rnu - seınisiııin vcmıııııklıı <ıldtl~ 

l\Icmur kartlarınd:m istifade e· r:xlaş.ılnı:ı.mış, fakat ikim:ısinde Al 1 vaffak olmuşlardır. B:ı hususta raya. olurcJııllu göriılıııiişlİİ~ 
demiyecckler de iaşesi hükOm.et ta man avcı l!çaltla:n ~ton bc.::Gba 1 :sraı·la hnr(!ket etmeleri Gıudei - 15 il!ctc~ı·in öğleden ::.oıt.11 r:ıfrn tbn 1emin edil":! kimselevriir. ugakl:ı.rmın ı.şlerine mani olmak kanalı her ne p::ı.hann:ı olur<.ı:ı. ol. ımııı <!l'ıı iziıstfı birlıkterı 

Yeni ş<.'kilde ekmek verilmesine lsteınlıılerdir. sun g"ıi :ıh.ak ıc..~cdik!erinı g5s - ııukli~e ı;.ıcınl5iylc heraber 
nyın ~5 inrle başl:ı.ne<.'::ığı havadi:;1c- Ba~a lngiliz bomba uçAk1!\rı ~ermc~·ı::dir • sı yokınl:ırıııtla tnılundul' 

· 1 ~ d ""ld' J3 h h HoJand:ıda, Hengeloda ve Den· f5gııl cdılen ada ı · ı·ı ı ı· n < ogru el!!ı ır. ıı ususta e· . lll cc ı ın ş ır. • 
niiz kat't bir k:ırar Y<'rilmemiştir.. heyldorfta doklara taarruz etmi~ • Ala~a, 16 (A.A) - A~askadaki GuıırlelkanaJ arnsııulaki 
Vaziyet h:ızırlıkhrın ikmalinden !erdir. Yangınlar çrkarılmı!,!tir. Amenkan kuvvetleri umııml karar- lı:ıreberl~ri lı:ıkkmıl:ı hiç 
sonra belli olacaktır. Fırınlarda ~k- ' Almaıılara. göre gtı.h~nın resmen bildirdiğine göre, A- alııımnıı~ı5tır. 

k ""•rHn, 16 (A.A.) _ D.N.B. nin merikan kttaları, batı _ıUösiyenlerd.c me · satışı şeklinde Lir değişme ol· ,.,,., 
mayacaklır. İhraz cltikJcri kart aıkerl kaynaktan öğrendlğiııe gört!. Andrcano takım adalarında yeni bir 
miktanna göre, kendi:crine un vır dlln gece Ren havza.ar İngiliz hava.! ada tşgal etmişlerdir. 
rilrceklir. , lruvvetıerlne hedef oımii,tur. İngiliz Tebliğ 

Memurlar yalnı1 ana, b.-ba, l.ıak· uçakları geniJ bir sahaya. yayılmış! Malı: Arlürün uıııuıni k::ırargülıı. 
makla mükelle'.' bulunduğu kı:ık:ır- bJr ÇOk yerle:re gell§l gtlzel bombalar 16 (A,A.) - :\lii!!efiklcr Ü\'en St ·ııı• 
deş, zevce Ye ı:ocu!üarını yazacak· ı atmışlardır. Hasar az ehemmiyetli _ lcy'in dağlık biHgc-;iııde dün Jıır 
l:ırdır. K:ıclın memurlar kocaJa. 11 dir. Buna mukabil dUşman biç değil_ ınikıl:ır ilerlenıeğc rlıo\·anı elmiş'er• 
yaznmıyacakl:ırdır. 

Klmlr banası 
memurları 

flkırtarafı 1 nci say(ot,/,.) 
dilecek a.zs.mt hadleri keçnı.emek ü
zere, ilrus~t vekfıletince kabul etli· 
lccek e.s:.ı.!'Jera gö!'e aylık pirim 
ver,i.leceoktir. 

se .Alman mUdafa& ateşiyle 22 uçak <lir. Durum cüzt de~i~mi~lir. U.nu. 
k&ybetmlşUr. ml faaliyet devam eln ekle bcr:ıbcr 

Moskova Bes•ıa 
mabakemesıaı 

istiyor 
(Baştarafı 1 nc:i sayfada) 

')'&pmıı ve Norveç ta.rihlnde ilk defa 
olarak idam cezasmı kabul ebnlştir. 

HES SiYA~/ lıtOCRIM 
SAYILMffOR 

ufak çarpışmalıır olmuştur .. Odu 
sözcü-;ü: 

Kıt:llıırımız ılüşmanln teması mu 
hafııza etmekle ve onu ~·akından •ı· 
kışlırmaklodır.: n.mı!~lir. 

Killy Hevks'Jer refakelinde '.!O 
bomb:ı ııçalfı Tt'mpl~ton'<laki J.tpon 
mevzilerini ve Bouna'ya do~ru ı;i. 
den yolları bombııl:ıınışlardır. 25 
nçak dün sabah Bouna bölge'!ioi 
bombalamıştır. Öğl<'dcn sonra Sıl:ı. 
ınaua üzerine bir akın yapılmışeır. 
Yapılan tahribat Jı:ıkkında mallı • 
mat yoktur. Salamauu hava altını 
üzerinde 'az faaliyet o'muş Fibi ı;:.;. 
rtinüyor. 

Birmanya k 
leri artırııac 

T ok/jo, tir ( r1.,.\.) - 'fttl si 
ı;ıkan Hoı:i ~imbun ~,17etelJ 
diği bir hubeı'c ;;öre, 
kur:ctkri nrlırılacak 
hırı on misline c; ı,arılııc 
ııwk~:ıll.ı Japonlar Hcıı 
ş111da bultınııı'i hnrl..ıiye: 
bü:,llllııwk 'e 3eni :ı~kC 
ler ~wmnk niyetinded!rlef· 
y:ı'lı kur'ıı efradı qeıccet 
itibureıı hizmete çııi!rıJııC' 

,- B!r sanı8' 
.Rom-,, 

Btrrok uabarıcr dillere .. ~ 
d ·ı · l b r ••• 1 

e ı mış o an u ese • 
mel tarafından ttoğruda';,,t 
ya GürcO dilinden tere~ 
mişlir. Baştan •ona 

1 
.,ı'lr.ero vt kahrarr 21ılık 11

tf{I 

/eri ile dolu olan brı ~11'" 
Tıirk matbuatında ilk rrtı trıkviyeleri 1-0kutmu~!B da Sovyet 

f\kı;>yma bataryaları bir dUşman u~a_ km•vetleri bu~larr da ıtJsıtlürtmüş. 
'1 CSOfllı'mllJtilr. Kuvvetli bomba u _ 

ça.ıt tno1:ıı.n mtıt.eakip dalgalar halin. -t=ü;:orr-."'"':=========~:::::= 
el• 'Me.ııa ıuta.J!U)da.kt h&va llk.nlarma. _. ----

Kö'l"Jlir ve linyit fiyatları hüku
metçe ta.)~n edildiği mitddetçc bi
};jn~o z:ıno.rlan kap:ıtırs:ı mr.ımurla. 
ra ikramiye de v<;rilecektil\ Bu mil 
t.sooselerdeki n:.emur~arm tekaUt 
lükleri d'! t:ınrı;aca'ktır. 4222 sayı. 
Iı kanunun ikinri maddfflinde ya.
zrlı o..--ı yıllık müddetin hesabrnd:ı 
~lakalIJarı.n ik.ömür j::ıtr.ısal ve sa
tı~ı ile a'f.ı.lr.alı teşekkill, mile.!!se!!e, 
f:irke-.: ve oı;aklarda ~cçin:ükleri 
lıiz..metleri de gt>z önüne alınacak. 
tır. Ocağa inmekle mlikclltf o!an 
::nı?mur ve müstahdemlerin bu va.. 
~ifc!erinin ibir sen~i bir buçuk se
ne sa.yıla"aktır. Altı flyr!an az ~a
h 1ıınlaroa 1,u usul t.utıik edilmi
yece.kıir • 

Londra; ·16, tA.A.} Cörı:i~'ln 

beyanatı sırasında, Hı:clolf Hess'in 
siyasi bir mahbus dt'~il bir harp e· 
siri olduğunu söyl<'diijine i~areı e
dilmektedir. Bu, He!><t'in harp c~r:a· 
sında işlenen cürümler hakkınc!-ı 

hüküm verecek olan beynelmilel 
na gelir. Fakat evYeil müttefili.lf'r 
tarafından te,kil t'dılecek olan ~'° 

mitenin Hess'in hat~ketini tetkik 
E:lmesini, sonra d:ı l'l:ıhkemenin ku 
rulınnsını beklemek J.'izımdır. He:.s 
fngiltereye Alman ha'l:ll orıtusunıın 
iinifornınsiyle selrrıi~tir. Bu ilil ar· 
la harp esiri sayılması lazımdır. 

Hu<lson tipi uça~lıır, dün öğle• 
den wnra Timo'd,ı .Japonlarıı !-;; • 
gali altuıda buhınnn bir. knsab:ı:~·:ı 
akın etmışJerdir. Bu kasaba DilWnin 
Hl mil cenubunda Aileu kasn;)·\~ı· 
dır. Müttefik uçakları dün ö~lcden 
sonra Du~envil ııdJsı cenubunda 
blr Japon kru\'azörüıııi bombala • 
mışlardır. kruvazöı-iin h:ısara uğr:ı• 

f'tyntt 40 ımn~ otan ı:.,. 
ll!nı kesip getirenlere V dl -
bevlnde- yO~e 60 tenz!~ 
m,a verilmektedir 

1
t 1 • .....,. .... n..tıe wcatrıaa. 

• W9tW4r IRU-.t .. ı.na,_ ...edan 
:...a !·.~ ..-v ,.....1ann. -*1s bct
. t7 ... ~:!J ~~·I""P ~__.ı,:aıılla. 

VAK 1 T' A 
ABONE 

OLU·NUZ 

(Mevcudu azal~ 
dıitt anla.~ılıyor. 
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Cli'af ı f!IJIJelkl oilnkü •auı• ra öyle bir inleyif inledi ki, ylire- 8 
tendirn l?inin parçalandığını sandım, Yant 9 

• 3. i 
Bildiğiniz gibi AJmanJamı eakf. 

her teşeılddllde hulwıan ve &le· 
dıen ikcndileıine m.ahsus bir kUl'
may sitlt:eımi vardı. Bu alstcmle 

in.anı ölümle karıı kar 
ııya gelmeye ne aevkedebi
lir? Zaler ümidi mi Q§ılcr 
malı, yoksa maziden müal
ler mi getinneli? Askeri 
tahrik eden disiplin midir, 
an'ane midir, davaya, bir 
memlekete, bir insana bağ
lılık mıdır? Vavel, bunu 
etrafı Üe iz.ah etmektedir. 

:ıinin mhnt1n1 teıniD. etmeyi kati
ycn lhma.ı etm~elidir, ~ko. ib;r 
tb.irle Mke-rin tayinini. temiz el
biscleırini. muntazaman almasına 
itina e~ ve hasta olduğu va.kit 
i.Yi IOOkmahd:ır. lkinci derecede 
§nhs1 cmmyetler.inc nezaret ct
ıı~lidir yani onları zsfer ve ya.. 
ı;am:ı. ümidi fazla oJnn Yerlerde 
baıi>e ~r. Butıa tereyağ 
ve top fo:r.m:lllü ismini Terebiliriz. 
Son h:ırpte Rua maneviyatı top.. 
suzhı.k yfu;Unden kırılmı§ ve Al • 

1)-f e geldiğim zııman, orta · nn yaklaşıp: 
ııllı : karardığını, hiZJllefçi - Neyin var! Diye sordwn. 
llııı, baş ucumda nmnd~.nı Fersiz gözlerin: yüzfune çcv:I· 

ilah Ona dönerek sordur..: rerck cevap verdi: 
l'ttı~ııa -söyle, doğru mu ı;öy _ Bana teselli ,·erecek ibir dMD 
: ('€ .. ltacııncığaz, ibaşını s:ılln la gözyaşı arıyomın, bularnıyoı-ım. 
~ dedi), Ona ynlval"dı:n: Ağlıyamıyorwn, ya~ıarıro do kunı• 

11 lnJa Yi anlat. Kadın içini c;c du. 
' Se tnıllia başln.dı: Ve sonra bir s:ıat klldıı.r sustu. 

'1rı ilin evden ayrılışın cfon Blr anılık dudaklın ıııın yavaş en kı 
~ir tanın krıının yüzü gülme mıldadığını gördllm. Birşcyler söy 
'l &olllhı &enin nldn e-vi tcrk~l· !emek istediğini anlndım. Ne sllyle 
~iL Anne inin sana yclla dlğini iyice anlamak ~çln ona d:r 
'~Yledlm: <Bu zaV3llı ha fazla sokuldum. 

11 ne ol:ıcak 1 Onlar ne d • 
() e olllı anıam 1 d 1) Delilı:anlı şunları s6ylllyor u. 

tilııden aon am~ ıı.r ır. e· - Allahım ı Bilh orsunki. lıu 
ltQi rıı ne haylrle ne d- d ribim kf sem 7oı... l n adını anmad O ı 'n unya o. ga , m 

dtııdını 11......... N~h' t ~ Mal ve mfilkü oJmayıın bir faklrlru, 
h "v•'UU, l aye •)U r. bilme· 
.. an'llnııd li - 1 hayatımı nasıl knı:ıno.cnı;ını 

ti ltaYJ:ıo ı, 'Y zu snrnrc ı. ~·en 'bir ftelıim. Bilhassa fe1'!fıın 
'-tıı ..,,,~ ldu, dudnldnnuda- k Ibl i dl 1.,.. darbe bü· 
ctr ..... 0ı.uı1rnsenıc1t ö d- y 1 • a me son n n. ıe;ı , • 
c. ~cu, Gıın ee r~ s n 1 u. al n t tün ümtdleriml söııdnnnn.~tn. So 

'ttık ı: 1 c.e en ...ş ~· nıı ynlvnrıyorınn Dana emanet et· 
ııı .. _ onu öyle görünce du. ' n 
~~nf le d Dokt 

1 
fiğin bu canı al, cenııcle gl>tur. 

fıtJc apa ı. or era 
dtrıli:t kinıse zna 11 ı kı'zcı~u
~te : deya tulnmndı. Znvnl-

~il' 11irne doAru yaklaşıyol"" 
~l'tı~ece Yalağının baş ucun· 

Ilı frlStQurn. Birdt'nbirc kımıl 
1 ııı-ttı rdfbn. Ona, sokuld:ı n, 

1!11 etti Yntnkta do~rulmos•nn 
1-. '-•u tn.. lnlfyerck gece-ıin 
~Olduğunu so~u. Nere· 

. l!ıra ~nı okıınaea~ını my 
be.~na ibakınıp (yanımda 

~l'l) kiımse yok mn?) de· 
lı)~a. dedim. BfUfin evd .. !ti· 

e oıd .. ) Bunun fizcriae scnın 
\C · ~nu Te 2drcsini bılıp 
~~~ llôrdu.. 

ott, Ol~n blhnedlğım 
~lecı llcı1arak ııdresinl bildi· 
~I lnı. Eiter ııöyll'..mc. t.y· S Sôneeclc ve belki gözle 

~ ~, 'tn knp:ty:ıcnktı. Ben· 
ııı ~ !ıı~lAıt ~edl, getirdim,. 

' ' ttbu yazdı. Ertesi sfin 
~~a tıktun. Bulnm!Jdım. 

~ ı. ~ ~ vnımadığım yer 
~ı· ~ eve dön<ınm; 

ınce, iı:crden bir feryad 
l~ 0 ta~ttfnı. O zaman aıılr 
da dô te g{;HJn son yapral..
~ gı~1ınnşlü, Ar,lı:ıyo, nğl'ıJa 
t~tt ın .. Zov:ıJh kızcnğmn 

11 
1 1\ı!a '.\' ~lan bu mrktuhu s:ına 
~ 11ı;1~~mremcdıf!lmc o kırlur 

Sonra, sanlrl yerinden kopacnlc: 
olan başını hrlanık hafif bir se!" 
le: 

- Bıışım alevler içinde yanr 
yor! Dedi, Kalbimin yavaş )'a"'a~ 

eridiğini hissediyorum., Artık faz· 
lıı yaşoyaca.Jıımı ümld etmlyonmı .. 

F...ceJim Relince beni ve bana yol· 
lııdı~ı, mektubu, onun kabrine, t:'Ö 
meccğinl vededlyor musun? .. 

- Peki 1 dedim. Allah sonwnu· 
:m hııyret.sln. 

Bunun üzerine: 
- Şimdi, mfislerih bir baldt" &· 

leceğlm. 
Diyerek, yaralı bir kuş gibi çır 

pmdı. Zavallı yelhn çocuk can ç~ 
ki ş:lyordtı, 

Son nefesini verirken son slSzfj 

bu obn~ı: 
- Bana sa~ ilff.n tyiUk ettin.· 

öldMden sonra dn iyiliğini yıpl. 

Onu istedi~! yere dc!nc!lfm, 
mektubu da bernhor gömmeyi flr 
mal etmedim. 

O mektupla amr:ınnm kızı son 
b!:- defo ol:ırnk onu 1tönneğc davet 
ediyordu. Zavallı dcliknnlı, sa~ i· 
i.:cn buna muvaffak olanınmışlı. 
Şimdi ölü olımı'k onun davetine 
icabet ediyordu. 

Soldan ıoğa: 
1 _ lvUk .kusan bir hayvan, 

fmOrekkeY kelime), 2 - KOçQk fi 
dan, bir iç.ki. 1 z Fındıkçı. yaradan 
_ g •:.uuu 'fAt!fl 'UIP'V)f - t •.ıqtl 

Erkek, bir sıfat edalı, bl)8fnin ter
sı, 6 - Bir emir, bir ~it Bekta
şi, 7 _ .Alcrabadan, ırlnllı, 8 -
Fnzla, nota 9 - Lu·Uı, uylu;;suz 
kadın, 1() - Soru edatı, veyAanı· 
herin annesi, 11 - Atılı usandır· 
ma#a ba.,.lıyaı, 

Yukardan a10-ğı: 
1 - Bir feyi ~n anbrbm O· 

ki kelime), 2 _ .~hçı. Tftcııttııkf 

leke, 3 - Yapış, Karadeniz.de bir 
iskele, 4 - Malca ve panca T.:ka 
lct, yemeğin tersi, hliIAa. 5 - Sr 
rn ile dizme, 8 - Ycra• eden, tavır, 
7 _ Bir sıfat edalı, bir 1fi y:ıp

mııkhk, misafimıne, S - Tarladaki 
mahsul, nota, htr ~Y ~öyleyip baş· 
ka bir feY kasdetmeklik, 9 - ntrı· 
birine bakıp örenme, Y~ıa...,.... 
da'ki bir şehrin tersi, 10 - Bl\ytik· 
çe, çeviren arkadaşı, 11 - Doşu1'a, 

genişlfk. 

Dünkü balmacanın ham: 
1 _ Orak, Obtı., 2 - O, Erik, 

İlli, 3 - Re, lnü:, Al. 4 - Arı, .'1· 
dAb, 0, 5 - Kira, lrik, 8 - Kaı!ı, 
Adem, 7 _ O, Kara, Adi, g - BI, 
Baca, 11, 9 - Ali, Kedi, E. 10 
Alo. Mile, 

145 kıratlık bir elmu 
bulundu 

Madrl4, 16 (A.A) - Karaıtaman 

bUd1r1ldfthıe ~ kendi bea&bma ç-.. 
ll§&Jl fakir blr elmu .,_yıcmı Gn.n. 
aban& elmu ma.denlertnde ender bu 
lunur büyüklükte bir ebnaa ele geçir_ 

m13t1r. Bu elmu çok temiz olup H5 
kratbr. Kıymeot! 100,000 dOl&r tlilımtıı 
edilmektedir. 

Şubeye davet 
Bura aakerUk ıubeılnde Jra11th l.. 

ke.n Akıbeti meçhdl kabp araamakta 
olan ve Fatih askerlik ıubeatne mQ, 
racaatla kaydını yap~ış bulunan 
piyade ast.etmen Kehmet Şevket T07 
gıı.r (183~1) hı lıemen ıubeye mtlra • 
caat etmeei jlA.n olunur, 

tt llıe\ı 1 lıld ... O günden son 
•r l!:hu ı h ar~ g zll hıtaııık, r..cnl 
Jf~~ll b:~ıı koyuldum ve n•hn 

Böylelikle iki ı;nmimt veftıkllr 
arkadaşı bir çatının ollındıı bulu'; 
hılar. Hnyı?tto iken y:ışndıkları ge 1 ... ----------- - 

ISTANBUL BOBSASININ niş klişaneye sıAu:na:ran bu bı·d· 

b . illet~ı dııın.,. 
lıı, '1il'lıı~ kadın burada sö:ı..'<ırl· 
1 ıı~'tıe Ilı ona fcşc;kkr eltim. Ve 
~:· 8İlll Üsnode ettim. Yalnız 

Rtl'iı ~ıne c;n"lkf siyah bir 
· l'ı llıf~ r 1bl lıer taraf liıı• 
~ l:ı-,~· Yavıı!': orınlı~ ~rmc 

l'ıı.. ~ l: tın, sonrıı stz ynnımn 
t;'I· •dar ne olduAwno hilml 

e)l\ 
•ıı.tı l:i 

Uninn nnl:ıtt~nn son 

16.10.94% F!yatlan bahtlar, şim:rli dnrııcık Jıir nıe1arn llaparuıı 

sıltmışlardı.. Londra 1 Sterlin 15,22 

NftYYOrk 100 Dol.ar 
Cenevre 100 :tımore ll"r. 
Madrid 100 Pezeta 12.89 
stokholm 100 1rno Kr. 81.M 

URAM VB TA.ID'1LA'l 
% 7 lı01l! m1ldataa ist!krası 19.05 
% 15 .tkramiYeli KUH m11d&-
!aa lstlkrazt 19.~ 

aekkllliln komutanma bağlı olma
:, an kulıma,y subayla.n doğrudan 
doğruya JıarckAits.n genel kunrucy 
c~ğma malfu:İınt verirlerdi. 
Ve ~nel !kurmay ka.'t'arlannı bu 
bilgilere iıstinat cttirlrdi. Hattl bu 
ık.urmayla.r baz.an harcklitin icrası
na da m!lQıl>alc ederlerdi. Marn 
muh~nin cereyanı sırasında 
yari>a,y HcbSh'in vazifesini hatıl' -
lııym.IZ. Biu.:at genel kurmayda 
Hindcnl:nırg • L'!idendorf konbine
zıonunda ttilen genel Jımmay bq. 
«anhğını yapan Uldenclorfdu. Hi~ 
<ienburg bir ~ f'ı.gilrana benze
yen 2ıSr fB,h:ıiyct kalıyordu. 

Bu Biatem İngı~ ordusuna uy. 
gun gelmez, Ve llaıbul edümeme}j,. 
dır. Ruıüı.r da ~yfe Alman mc
totlarım taklit etmeyi denemiıler
di. Netfıoc çok kötU oldu. Son harp 
de Rm ordulannnı bir grupıu lva
nof mminde mllkcmmol b?r ihti· 
yar ta.m:fmdan lromuta ediliyordu. 
Bu Shtiyarm maiyetine umumi b.. 
rargAlı A.1.im bir !lamnay kattı. Ko
mutanla. kurmayı an.mıda bir ~
tl'JM çı!ktr, Genel kurmaydan ge
lecek erpb-lerıi bangisiuin açacağı 
meselcs.i Uzerinde münakaşa. etti
ler, bhtbi.riD'1 oikftyet ettı1er. genel 
kurmay vereceği emirleri iki n üs
ha olaraik gönderm.ek.1e meseleyi 
halletti. Bunun neticesinde iki 
subay mtLstüı1en hareket etmeye 
~a.dJlar. 

Bir ~enılle BS!a.r.; arasınd:ıki 
mft!W!e~ iyi olab9mesi için 
gcneraU:n kurmayını t~'ln1 eden 
subaylarm karakterlerini gayet 
iyt tanmuım Itızım gelir. Komu. 
um sutıaytmnrn han ı;J.si atılgan, 
hangisi çt'!kingen olduğunu bılme
lidir ki müstakilen yaprlıtcak vazı.. 
feleri ve-ya nezaret altmda yapıl. 
maııır keıı> eden ~le?i kime verece
ğini tıılleıln. Tabri1'!ttr ve çok kati 
~tr.'leri muvaffaki)~tlc yapan m
baY1a.r oldnğu gihi genenılin iki 
kelimelT1t b.ir cmıinden 'bir harc
lket scrlsi ~a.rnbı1en suhı.ylar da. 
vnrdrr. Öy1e ıgeneraJler vardrr ki 
llst 'bir lronnıtsn tnrafmdan kon. 
trol ~diklen vakit milkemmel 
§cltirlC'!', fakat kendiler'.:ne mftsta
kil bil- vazife verifüiği vakit bu .sı
fr..thnnt taıooroiyie kııy'beclcrler. 
Di~e'!i ~k fena M o1ahinr1er, 
!altat lkendi lba~ıann:ı ç:ok gUzcl 
h~ yaparlar. Bu c'fıC'!'l'lmlyt-tli 
bir noktadır. 'f.l~t komutan yalnız 
{l~kerl m.C2'!yetlerin dfıl llmrakter. 
!erin de hMcimi olmalıdır. 

Kamutan Vt! nsMrleori 
Ş°ımdi g-eon~rn.lin a!keı1eri ile o

lan mflnasebet~ne geliyoruz. 
Bu~ geniı, bZ bahi!t!r. ve bir 
bide htdinde t~t etmek ~llç.-

k-re '~~ .... adi"' tarzı da ba"1'"dır, man ma.nevryn.tı tC'I'eyağı yoldn-
~"'t' ,.. ~ ğundnn boztılmum-ur 

Fransız su!b<>"" erlerine: "'"'~·~ • · 
wv • ~ Ertori ile mcşguJ olan, onısn i,yi 

laT" ~ ve onlara eere:!ten ve a.. besel~ ve onlara sıavaşlar Jı:a-
m ?B.tand~n tıahseder. İngiliz aa.. za.ndmın general tabiatııe onların 
ibayı nefer-erine toplu olarak ~ itimaıdmı kaza.nacaktır Aakericti 
az hitap o<.1er ve "askerler., keli- tarnlından sevilmek~ ka bir 
meıııini kullann-. Rus ''arkadaş: 1 se1edir, fa:knt 8C'Vf1m.ekş içiıı ~ 
ı.:r:-'~:-~n_!_didı :ıaibtimaldki lii. ina.nilnısk lAzım. olduğunu u .. 
a;::u\.Çl.'.o="Uu: "'n u.ı. .... a aş nm,, e- notmama.lıdrr Bi:r tef as'kerlel' 
Ye bitap etmektedir. Ne olıımı. o~- rns:mda şöhret lmzanmay.r dilş~n': 
E~n "'~tul~~ ekderkr:ııır~ ö- memetid.ır. Eıicr kendisini sayı .. 
Lunuc tu a·.,,.,... no ta mı ıyet ve yorlıer '\ile beğcni:yorJarsa muY&ffa,. 
<irdmmn v:ı:zh~~!:.· Hangi söz bit' kiJı'et ~lımdadır. Sonra bir asko
adnnu: lha.yatıru yıgıtı.:e feda ~ tin generalinin liyakat' hak1cmda 
ye ~r? Mühim bır vazi- bir inaneı olmalı: h~ 
tette etrdu ma.neviY:1tmı ku~et - Son zaım::ınmnn gaııeraİıeıi ~ 
lcndiımektıo gene.mim hhıeesı ne· re ettikleri gen~ orduları Dftdi. .. 
dir! .K:irm cOlmdt istemez. lnsa - :ren t&.nmılŞla:l'dır. Hck askerl~ 
nt olılmle ka~ı karşıya gelmeye taro.fm<'lmı hemen ~iç tarunml)U'.. 
ne SCV'loedetıillr? Za.fer ~di mi du, :Bt.'g'(in \'aZiyet çok değişmiş5:z:. 
n§ıJa:ın:lr. ~ maz_ıden mısaller Artı'k N8.J>Olyon devrin<'le d~ih. 
m.ı getır.:Deti . Askcrı. tahrik eden Hiç bir g~ onun gib· ordusu 
dısiplin midir, ana.ne midir, bit' nun bo..,aıa geçip tnarruzı ettirmd 
davaya, bir meı:nlek~e, b!r insana istediği za.maıı: "Ben de mareşal 
bağlm'k mıdır? Şttef arzusu, men- olma.dan ~ l&in gı'bf er.UJm.. 
kıbelerin tekran bugün pek ru: in- d~ Ba)'l'OQ bir aihiııd«, bir 
mım tamik edebilir. Binnenaleyh ordunun nımı eanıandı~ı anla .. 
:bunls.r gn.yet; mahdut olarnk kıta-- t!r: "Ordu kmntdadI ~ak~ 
far ıanısmıa g.i,rruelidiı': ~11~nlar lr bir :ihtiyar ~1~ fekisine 
ve mmtMatlor ehemmıyetUdır fa- g~Ut.l Bn hDISttlita g&Jtcrı1e _ 
!kat anoak. çok itina ile dn;;~tıldığt cek en J~i misal Hek mlsal'dtr. 
tnkd'zdc ınsanlarm gayre tın ı;t· Hek ilk lpr onıharebes:f.nfn en teh
cı_klaşa'bilir. Bir davaya ~n:ınış, hkeli rıamanında komuta ediyorou. 
biTh~ lbu eh.va toptvn bır pro. Son ihtiyatımn BOn fcdi de s!lvu.
paı;:ında ile taıkv,iye cdilmi,.se. çok lil'l atı?dığı vakit beygirine mçıadI 
ehemmiyetli bir !mildir. Son harp ve kurma,vmdan bir kaç sobayla. 
t~etine yazılmış bir kitn.Ptan ç1. Möncm yolıı Ur.er!nde ilerledi. 
ika~ şu hill.ba bu hU"JUsta bir loaydems bir hareket mi diyol"l!IU _ 
fikiT verc'bi1ir: ınuz:? Evet fa.kat yapılmam lazım 

'"Bır ~ hskstz bir da.va uğ- gelen 'bir hnrck.ct. 
nmdB bmt>cdiyorum diye kaçm'.12:. Her va.kit bir general ordusunun 
Ve müdafaa ettiğı dava hakltdtl' ba~nda hticumn a.tı!madan da. er
diye lbik:ımn etmez. Z:ıytf olduğu lerinin maneviyatı üzerinde haki _ 
~in llmçar, !lnrn-etli olduğa i<'in l1d bi- 'lUfı z yapabilir. Bunun ka
\'eyshut tlstll kendisine lnıvvetli ra'kteristik h.ı:r misali vardır. Mur
o1dnğunu hisscttiröıği için yener.,, r.ay orduları Gaze öni.mıle iki de

An'ane ve disiplin bilha!'IS3 !n- fa YC!lilıniş '~ gerf çekilmeye :nee 
~iliz as'kerl '!nC'Vzuubahs olunn en tur 01muştu. 1917 ilkbnhnnndaki 
chanmiv"~t:li unsuru t~it c ler. bu cifte ricatten mnra 1917 yazın. 
isura.da. dieiplln mcvmıunn girecek dn A l'.c~ komutan ol!!.rak Mısıra 
atndnr vaktim yok. Yalnız disipli- geldi, AVl?!turnlyalı askerler 1n.. 
nin miiletlere ve an'anelerc göre giı.iz koımrtanlarr ekser:Htlc ~ 
d~ğl~ti'rdfği;ni sövlivecei!im F.s:ı - karşılrımazlıır. Füat geoneral Al. 
sen <lli!iplin mefhumu i''l'!riı::ıııc ı;ir lerrbinm ilk teftişerinden sonra 
diğim gllndC'Ilıber.i ordunun teM - erler m-asmda ~ derin bir tesir 
müln ~ çdk değjşmiştir, K.1bu! c- u;ıadıvd:ztı anla§I]dr. Allcnbi bir 
dıilen e!stcm ne olım;a olsun disıp- h:ıftada ordnetınun ruhunu kazan
linin lidilüne tatbiki için general :nn~tı. 

icap eden tOO'birleri abnalrdrr. Bir BiT s-eneraı erlerine birer b'rer 
nskcr Udilne ve hnklt olarak tat- mi, tophı olarak mı hitap etmeli
tik edilen sıkı bir disipline kolay. dir? Gener:ıJ zöylenece.lt ~evi lı!ın
lrkla tabi ollll'. Disiplin meselesi gi ke1ime1e!te söyle;v c~efüni i~i 

1 

tür. Zira ~bıtyr ve eri aynı g~z
Ie görmek m%lktln deği!dtr. Kez:ı. 
lik muhtelif mm("tlere mensup tr· bir tarafa bırakrlI?"'a bir şef erle. CLfrtfen sayfayı çeviriniz) 

=--------~~---~~~---~~~------------------·----~-----~ 

- iMi- ll&taıııtrı""81'fn otnllan 

ralle.r 8-tdadrn m.arIJMleld w31ıw11111ac1es blmtne ~tt.. 

&annarrefld lıı6Tk'rlmld mpteı!hlıcıe eartyeet Ue eMCllarm 

pderlndea um'k bir uıe lmıOb. Orada bir mll(ld8t, oturdıı. 

Sonra onaa )'erfnl ötıewelt yaıma ~ omı alııp Bel· 
4ad'dan o-" .... Jlfecllıin'e blıreket etılm, oteda t,anmıa

ctrtım fMtat blJlfl :tanl'idt1an c1aha 1:71 muamele ede1l bir aı. 

Jfrye ınjmdlk. Oracl& bk' lld sene ClMlllllana plcrlndoo 

mak olank Jmlı!*. Bn .mMdet ~ AD:ah btUı babadaa 

daha· memamet,11, kardett;en daha ~ blr adam &"ÖD

llerdl. Kim oldafano -.e nerMeıı gelcllğtnl bftmeatflmlz bu 

ı-&rlp aclanı mndztn yanmctakt binada ~· Bfttftn 

t,lerlmhi ba adam 9<1~ karplı'k!J'IZ görftyorclu. l'ıfcyin 

~ otctotaaa 'bir '9tfft anlryemaclığnnrz bu adam bize 1nar 

rfbl ye~ .. 
Denaıılr; Ubadcnln bıı &Gz.lertnl dinlerken ara 911'9. 

lıayrun, itayı-an~ laza da 'balnyordu. Ubede. kenctllerfne 

yarı'lmı eden o ~ol adamdan bah&oderken ~ Jo7 o 81. 

rada kızaran yftz9nft g6trtermemek için gtkya :Ptmafm' dft. 

wltmekle JneKnl ohryorcJn. 

DeaanJr, bollan farkın• Tarmamı tı. ıı.:~er kızın o ınrn.. 

b ~I rengtnl a1aa yllz,tln9 g6rmtıt ols&ydı ~k teY'er öf
renecektl. 

Ubade, kenctllerlne lytUk eden o garip aclamt!an ba.ll!ıe. 

dfJl'ken Deına11tr ııkthıt\ keet,1: 

- Evet banımcığmı dftny&da iyi at'lamtar ~lttıır. Bn 

glbı yftkaek aJıJAka tl&hlp ol&nlann arMmda BPrmek o~·:u•

lamn da mnıtmamak Jbrmdır. Bu aflenln climertftt!. Ati. 

cenabhğı mef)ıordtrr ... Demek size 1>1llk yapan bu mechal 

adamı tanuııaşonwıuz f: 

ll&t acaı ı ı;ştc!'tn ~ -153-

- Bununla !beraber, Allah rahmet eyte8hı. Oğlum c ı.. 
ter kin (bana 171 belmnyor) oonnm.. Bugün Mı, Mri alR. 

ma, dlP,-1 ftsttbnıe koyup yatmak lçtn tkt poırtakt babml. 
yorom(l): Ne ıse bun fada ehemmi~ Yermlyon1111. .a.. 
ba akpm drJC daha nıllblm blr l!t ~ geldtna. y, ınrz -
:nep baınmm bafmr nğrıhm!) olmayaymı, 

Zeynep, pttlkcıe bu kndııuaı lıııaUıte .aıcrmata -...cmtlu. 
Dk defa onu pejmürde kıyafetle gördlığü mmaa iseriode 

hcısulo gctlrdl'ri lntıba, yavat y&TaıJ zall ehryordu. ~ 
bir saygı lle ona .kartıJı!t V&l'dl: 

- Estağfuml!M hanmıo:fendl, stz.ln ieeırtftnlzdeo oolı 

~un olduk, ba§uılWD llıitUndc lCriniı. vardır~ Ne ""&.t· 
yucınız Vll.1'$8 görelim.. 

Ve 9'>nra Denanlre dönerek: 

- Anne, DO lııtcnıc ODA ver -

Ubacle, ayağa klllktı. Zeynebln baı,ıını ISpt~: 

- <,bk teıfekkür ederim hııııımcıj;'lm., Ben b3~ka b1r h 

lt.:n geldim. LCtfedoce~lz &eYlerden dahıı ıııüblm4ir. au: 
ço ben her ikisine de inik değilim.. 

Denan!r at.ıldı: 

- lstedlğlnh.l SO.) kyln, Mf olsun ı..-ılç.nıc haaım~ın 
ooyle emir buyurduln.r. 

Ubadc, memnon oldu~ 

- Denanlr, benim lleJl~ fhğl!Adt!a ~~m~i?lı~" 
ttebPblni soruyor .. Ru ;telılr41'1 ausıı oturayım ıa. otlnm Qa. 

ferın ooseın ırdye a.yrdm~ bir halıle bor btrlll'I blr ırıJpr1L 

nlitı ba.,nıdn nınlı dnl'Q.Jlor. Haııka bir k3prflnliı: b5.,ın.dıı. cıı. 

l.al.ı •n:, Jb:ıh, 1ll~ Or&dıı.c ;.,cl p ,; <; ·ııl r r 'l cı...in dl 

- 'l,) Elmee'udt 802 f· ı 



. ·--
( Mllll piyango 
lblletlerl Ortaklığı 
1 \'!lltıt başlı{C1 keoarmda ''Va.kıt oı..11~ kuponu., 't't'lnDektedlr 

j Bugunku rad;:;-ı 

Hu kuponlar <>n beıt gUn ıılireeektlr. OkuJUculan01Jz, 14 8lrln·ltt.eerinde•ı 
itibaren l'uponlıınnı Vakıt Klt;abe"ine f::etlrecıekler veya buraya gönde. 

recf!l-:lrr \'!' bt.nlnn %6 l.""UruıılB bember verttek ka~ılığlnda bir mek. 
hı11 "l;tt'I\ "<!ardı:. 

iiu müı ocaal pıyongonun çekildiği günden bir hafta evveline kadar 
c.!evaı.ı ~decektir. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Vakrt idaresi bu 
nıınıo Mi:lı piyarıgo biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numarolannı çe 

7.30 Program ve memleket ssıııt 

n~ arı, 7.32 Vücudumuzu calıştıra· 

lım. 7.40 Ajans haberleri. 7.55. 8. 
30 Senfonik program (Pl.) 13.30 
Program ve memleket satt &)'arı. 
l:l.33 Türkçe pilt'tkl:ır. 13.45 AJ~ns 
haberleri. 14.00 lliyoseticümİK11" 

banılosu. 14.30 Ankura Sonb:ıhar 

Al koşularının IRhnıinteri. 14.40 
15.00 Temsi! 18.00 Program v~ 
memleket saat ayarı. 18.03 Radyo 
dans orkesira:c;ı. 1lU5 Hndyo çocuk 
kulübü. 19.30 Memleket saat ayan 
ve Ajans haberleri. 19.45 Serb«rt 
lO daki:ka. 19.55 Şıırkı vetürküler_ 
20.15 Radyo Jtazetesi 20.45 :Mimle 
21,00 Konuşma. 21.15 lst&ıer. 21 . 
45 Konuşma. 22.00 Rt>dyo S.'lmn 
orkeslra.sı. 22.30 l\lemJelct saat r 
yan, Aj:ın " haberleri v.e bors:rlar. 
22.45. 22.50 Yannki program ve 
kapanış. 

Baş, Diş, _Nezle, Grio, Romati 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrllarınızı Derhal 

kiliJ gününden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun cekilişinden önce ittirak edenlerin 
8\letlerin 

1 C A B J N D A G l:J N D E3 K A Ş E A L J N A 8 l L.l B 

mikdarı no\er huzurunda tesbit edilecektir. 
. .... .. . . . ' . 

hangisine isabet vaki ohmıa alınacak olan ikramiye 
plvango çekilmeden evvel noterin tesbit ettiği mikdar 
üzer1ne tevzi ve taksim olunacaktır. 

dö.) ıet-e "bu:u. bütllD biletlere ortak olmaJl mümkün olM\Aktft': )'8111 
\akıt '>1rnyucnlurı..l~tirak mJkda11 400 ~oca 100, 600 olllllCil 150, 800 

'oıunc.-a .200. 1000 olunca 250 Milll pf)·ango bUef)uc ortak ola.bfı~le.rdlr. 
Bu bmctle \ akıt'ın da.imi oimyUt'uları 25 kurut knrııılığuıda •~ - UO 
n 500 lllYRD,ft blletıude taljblertnJ d.elley&aekler ve ded.l~ml7 rtbf, kendi 
t~ ı talih lerlyle başkalannı da meıt'llt etmek aaadetfno orecekw, yabut 
~ ll'llt'rcc, blnlc::-C4' Vakit okuyueuımnuu I~ talllılndeıs ıterı·lllerı IMtfade 

edcttltl"'d•ı 

29 Birinciteşrin keşidesi 
Çok 7engl11 jlinuwyeleri balmıaa !8 BirladteJrln keşldeef igtn bat

ı.1.; kcn&rında n~ ofduğ'amaz kuponlan vakit seçlrmedeın 

toplanııınm taYSlye ~riz.. 

Taşra okayacalarımıza ------ ,_ ,,_,'-" _, __...~.......__. 
Taon okoyueutanmızm kupoa w ı6 kurae v91a H knl'Ofhık po9ta 

ŞEHiR TiYATROSU 
Sa&& ın.so da 

DRAM K.ISMJ 

KIŞ MASALI 
KOMEDİ KISMI 

YALANCI 
~. Pazar gU.nlıır 15.SO dıt 
matine ve her Çarp.nıha 14 de 

Çocuk Tlyatl'()lllO 

RcqiJ Rtza TiyatrMır 

ll<f!ide Pişkin Beraber 
Kad*öy Süreyya Sinemasııtda 

& Akşam; Reni Öpünü::: Komecli 
- 3 - Peı:de. 

Kütahya. Sulh Hakuk Hakimli · 
/;tnden: 

Davacı Xfrtnhyn İnhisarlar id:ı
rcsi müdde:ı alcyb Riitnhya fora 
me.munı esbakı Muhiddin ara1anrı
d3ki 33 lira nloc:ık dr.vıı.sında ma
halli ikameti meçhu? kalan -ve V:r 
kıt pzetesile 19. 8. 942 T. -Ye 380 

pula göndermek için ka~ zamam ~ıınerek kopoo Aaydllll Karar Hüli.sasrdır 

N-0. ile ihinen dırvetıye tepliğ edi
len müddes aleyhin bir ny içinde 
cevap veıınedi~ ve m:ıhltem~e 
gelmediği d1ıetlc hakkındıı grynben 
icrayı muh:rkcmey~ ve ilôncn EW 

yg<p km-an tepliğinf' karnr vertlrci~ 
wı fen ceT"abım h:ıvi te!lkere .ltı· 
~ edilmiş ve icrn doı;vnsının celp 
~ trrtkiki ve memleket ve sarih od
re<>'i ve hulundultu rn:ıhaniıı isttlii 
mı için muhakeme 3 /11 /942 salı 
sfinü saat 14 e bırakılmış olms;·l:ı. 
iliin tarihinden f.t!Lnren beş ı;thı 

7.arrmda itiraz etmeıiiAi :-;ıu e. :e 
mahkemeye knbnl olunmayacaj!ı 

tepti# makmnma kaim olmnk fa:Te 
ilim ohrnur. (41371). 

JO o-.k kabııl Nltyonız. lhlfkdr: 942 / 455 
Btlth ~ra oku,.._,.,._, apoıılMı ıo ollıDca .36 lınrraohlk poetıa '.!lfim Konuıma ~unnnuruı muha-

•.;.pulu--ll-de-rba.J-·'·'·a•krt-ktıt-·lhı•pbaoes•-•ıdlı••ae-g•ö•n•derme--l•idlrl-•er•. _______ .,. · lıeo(ettcn A.nu'\"u!köyünde Küçük !ı.-
•• 1nma birinci Elçi -.oknk 3& numa- Zayi 

bilaığ:l zıunan Cf'lerine birer lıi~ 1 saz patlayan öfkeler kötü ka~ 
f;()ı: royleyebilir. Bu ~ ~ nrr ve nadil'en affolunur. 
dikkatli davnı.nmak lilznndır. Bır Bir üst koımıuta.n şaka yapmalı 
kütleyi barel:ete ~i~k nisbc .- mı? Şalcı ymndıe v~ tadında ol -
ten dah:ı kolaydır. Fakat ferde hı- mak tıartiyie henk.es iyin iyi !bir 
tap dalın. tcsir'idir. Allcnbi ordu. şeydir. 'Benim b"tldiğime göre §3.· 

li!lrma roplu ola.rnX bJ.r defa hitap ka J6PIDak büyük komuıtnalarda. 
etmiı;ti, y:ılmz erleri ile hizmet ~ aile sk 98ı"tgelinen bir V1l8If de -
mankm :oor.cindc erk ğ konu - ğildir. A•nbi ~ yapmayı bi
~W'du. Napolyon ömeoklerinde aY- len bir adamdı. Fakat şakasını 
ı: ~yi tekrarlıyor. ''Harop zama • gayt1 nD71i mntlara saklardı. Hek 
oınd:ı nutuklar söylemek ~ 'katiycrı şeb yn.pma7.dt Korkma-
t'Saret yaratmaz. bu nutuklar na- dan p]rala,abı1en biricik bUyflk 
ılir~ dinlenir. Bunlnn dikkatli ~f eSzarıtrik bir Rus dehli.sı olan 
jınle-) en ycn·l askeri erse ateŞe gi- Suvorofdur. Ma.ama!ı;h İngiliz as
rer girme::: unuturlar. Fakat seftt keti ~aka etmesini Ve ııakava mu
::snasmda askerden kötil intibaJll. kab-... le r•m<'.,in, bilir. 
rı s.ihndk, ynnlı., 1,:ıberlerden ko- Alm:ı.n ?:'kında §aka ve miı.ah 
nımak, onl:ı r nrlfnnck için ru!nı azdı!r. Fakat 8C'ltl. h.:ı.rpten 
unuldar fo\ • somu :Jfllrer maneviyatını yiıkscl-

E11tt-rine biııer birer söz söyle • 
en bir g-:neraı bazan ta~ı.z oe

\ apb.r işitebilir. H~k kıtalannı 
tam lbir süküt içinde teftiş elle-r
dı. B•r gün kur.ma.ymdnn bir mı-
bay t.r.ı.vsıvevi tutarak ibir ere gcı 
uall ~u: "B ı savaşa hangi ta· 

rihte baSbdınız?,. Aldığı cevap şu 
oldu: "~ne*ılim, haroe berı 'baş. 
ı nme.d:rm b'>'\'UT ba.<11 adı ... 

ten şeylenlen biri!>lnin de ~ska ol
duğunu anlamnyu ba,ladrlar. Bi -
nae-n.11Jeyh erleri arasına miznh 
ruhunu sokmaya. karar verdiler ve 
lbııntl'n için talimna."!\elere, ordu 
mez.iyetlelini yarı: miz.ahi bir us -
rupla öven ô.ir fasıl iltlve ettiler. 1 
Bu fe&ltla bir duv~rda l'.-ir oblis 
tarefrnden açr)mış bir delik ı•csnıi 
vardır. Bu deliğin yanında.ki as
lterlerdeı1 bir"si llrkadaşını. soru

Öfike ~-nt'.ralin kıt.alan tizcrin- I y()r: "Bu ıc1 "ği kim açtı?., - · 
deki nüf•ızunu tnmamile tahrip 

1 
'Bil" faroe ... Fakat Alm:ın neferi 

etmez. Erl:-r komutnnlarrnm öfke- j bu nükt;eyi dkseriya iyi knraıla -
eiD'l ~i bir §ey saynlar. Ha.ttli t mıyor. Re'>mc b!!krp dn "Bunu hir 
lxızan tıı.kdir lbiJe ede~. Yalnız 1 fa~ açamaz, bir obü'! acmıştır .. 
bJJ öfke ho.!clı bir yerde te?.ahür et.- diyor, 
melidir. s:::ı: mık ve nizumlu lüzum- 1 

-M- Ramnurft'l!ltcMn ~nım 

J'& ~ar. Bu hal ikj ~ yıla .)-a.lıala wrdtl. S-ra 18!t 

~ ı;eaesınde Re.) 'den dönen Ban.ınurqidl on.lan ka.lUı. 

r~ yaktı. Sonra yaptığı ı,ın lecaatinl lt&tniayarak, .&oc
dadda oturmamakt- vw g~, JIUdar.'dlt. ye~ (%) . O. 

rn4la HOl'aaa&& hareket ed.iAoeye kad&r ~-

Blltüı1 bu müddet içittde, ~ y~ kAp'M'D"D, ktındhni 

caı-uslanıı, dil; manlanıı ııerrlodcn &akla.mı:ıtım. ÇUnku Hl\_ 

ronurre,iduı vcrdıği kat'i emirlerle Bermek oğııllannd..!\n 

ya.kal:ulauı J-B hapse atıyorlar veyah·ıt oldilrüyorlardı. O 

umıın beni yaka.lasalıırdı. "'Ucud mti pa.ranı parra etlJJ4'l'&.. 

!er mi idi. Bt>o olUındcu korkmayonım. çünkU ölum bu oe)(.. 

tlğim blnl>ir ıstırııblı bııyntt,ıı.n daha bidlr. Bt>.n u .ı:ordu . 

i:Uııuz gene kız lcla yn.ı;amak istiyorum. 

t!b:ııle IJurad:ı sözlınü keserek, ~-anında oturan genç ve 

;-uz..ı kızı go terdi. Şimdi bütütt ,:t>-.c.k-r oııa. 98\'rllnll,tl. 

-ıs-

G.ll:NÇ KJZ 

lkrkr!>fn kendi!line ba.ktıpnı gö~ genç 1nzm y1Jz6 

ktzaTıh. lrl gözltıı1nden ind danelert g.ibt ya.olar dökbl~

te b:ı~dı. Ağlıı<lı •mt gi)stentııı'IDK'Jk itin ~nt,.r~e 
~ıooye kadar eğdi. 

Dm&ı>t~: bu tıreatı kaçlrm&)leralc ' 

- Hıınımcığnn! dNIL ft1me tepti ettİıtnh: 8ftetpn'beİi 
... ~ ima bakıyor, ow kim ol~ .lııe~ ~ 
""7 ....... l"alıat, ...,... ....... 

r Dteamı ı'<lr) 

rada ohırar seyyar sebzecilik tfca
retile meşgaıt Foti oğhı \l'asil Yor· 
giyadis hıtl.1nnda lstnn'bnJ birinci 
milli \korunma mnlıkemesinde e<.re 
yan ede;n ı:m1hakeme<ri neticesinde 
suçlunun fiili sabıt olduğundan 

miln kormmıa knnunonan 3J ,. 2, 
59 / 3 maddeleri mucibi~ on lirn 
pant ('e~ ödemesine ve büküm 
ktıfi'l~tijfiode ücreti '>ıtçluya ait ol
mak ÜT.ere kartl1" hülaımsının Vakrt 
~sinde neşrcdihnesine 2{;.8. • 
94'2 t11ritıinde knrln" verildi. l5R5) 

Ziraat banknsınd:ı hesai>ım 'için 
kullandığım möhri!TT'ü -ztıyi ettim. 
v~nl~inf a.laca(tınıdnn eskisinin 
hükmü yoktnr. {4137i) 

Galata Mahmudiye caddesi 165 
numara : Berber Ka<irl Yrlmozoğlu 

SAHiBi: ASIM US 

Bosrfdığt yerı VAKiT MATBAASI 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet Scvengil 

ı:·. D~VL'f i ··nrMi~YÔ~lARl.·:Y~·~,~~[ARı:·; . 
.. . · · ısLE:TME: UMUM IDARQ>lJLANLAQl"'f.w.' . . . .. .. . 

Müt;eahhı.!i rıam ve .hesabına nıUbayaa. olunacak ve mulı:ımmen be
deü 27500 (j'!rmıyedi bin ~yüz) lira olan 1.000.000 tuğla 2.11.1942 Pa. 
zıırtesi günü saat 15 de açık ek81Jtme usulü ile .A.nluır~da İdare binasında 
toptaa:ı.n Merkez Si unc.ı Komisyonunca salın alınacaktır , 

Bu i~e gı.rmck tsteyen!erln 2062,W (ikibin altm.tş iki lira elli kuruş) 
liralık muvakkat temtna.t ile !karıu.nun tayin etttğt vesikalan hA.mflen aynj 
gUn ve .snat.te adı geçen Komisyon Relsllğlnde bulunmaları lA.zımdır. 

Şartnamcıer A.nkarada Malzeme daircaindc, Haydarpa.,ada Tesellüm 
ve Sevk ~clli.ğıneo görlllebillr. (474) 

.y. ... • 

Muhammen !:.edeli (2f.000) yirmjdört bin Hm. olan (2) lkf adet Hava. 
Komptel!!ôrtl (27. Blrinciteşrin. 1942) Salı gi.lnU sruıt (15) onbcşte Ho.y
darp~da r::.: b1nası ~ahflindekj komisyon tarafından p:ızıı.ruk uırullle 
satın ıllmaoaktır. 

Bu işe gırmek lstey~nlcrin (3600) Uçbin altıyUz llrı.ı.lık kat't temlnnc 
\'e ko.nt:!lun tayı., ettiği ı:csalklc birlikte pazarhk günti saatine kadar 
komisyona :nUracaııtları lftzımdı:r. 

Ru l~P. ait ~rtnam"Ier komisyondan pıı.ral'!l'; olarnk da~tılm'lktadır. 
(628 l 

Rarmmrroslcrtn O!hıRan -55-, 

Ube.de, k&T§dık verdi: 

- Bu: fcliıketlerln k17.1 ve mcıaınnn mahsaliidür Bıı~. 

dadda ben<!en başka bu kızın baklld hUviyetlnl bilen yok

tur. Hayatının tehllke)·e &:irmemest için onnn ınrrını gjılJ 

tırttu1a. Yaoama.yı oaoa için latiyOt"wn. llk defa olarnl< 

.tıe oıı.un t1TT1nı a.ÇaCağım .. N&tHI l!IOyliycyiırı ınJ ~ Kt'ıuliınl 

emin bir yerde sayabillr miyim 'l ~ 

Dcn ımtr, tt~mln:ıt vereli: 

- Art.ı'- kvrkulac:ık blrı:ey k:ılmadr. Khçtll\ hnnmıe. 

(endınln ı:ıiz.e kar'I gösterdiği S6\~ Te !Ml.yı;ı bunu t bat 

f'tmeı: mi?! Siz.in maccranw dlnll'yip de ıılı.e aeıma)an var 

nıı ':: Siıylc3 in., korkmayın, ne nrzunııı: var a )apılaoaktır. 

Ubade, yaşmağını düzelterek inledi: 

- D·ı '"'dbaht kt7.., ma.ktnl ve-Lir Onrer o~luıııurı kcrl

mestdlr. 

Den&nir, büyük bir ha) ret içinde kalmıştı. Kızın yU.. 

z.Uııı• .tekrar baktı, bakt.ı .. Fakat, nafile .• Gene tanıyamadı: 

- Onu tanıdığımı hatırlıynmı)orum. 

- EYet tanımavnn, çtinkü o, sen biz.im C\'inıiı.drn 1'fe•. 

mun l'fcndlmlzln "Rr&)m& g~tlkten onra doğdu.. BlzllJI 

rvdcn çıks.ııı senin tyt tatnılndendir. Çiınkü e"1mh dü kün_ 

ll'ıin ikametgdhı, ) olculann mtsıı.nrhnnc..•d, m:u:luınhırm ı

J'l'ıııağı ıı, n biz.im reUikl't ynt,nğımı7. oldu .. Bize lntj'lllp eden 

lrr hcdbBht ,.e peri an oldular. 

Ubıı.dt': burada kendini tııtumı~ arak nğlıımıığ~ ha-.ta.clı. 

Hı rnr '!Onra ı;ozlt-rlni ııilerck 5ljz im• dtwu.m ett;: 

- Bu tonınum, dediğim gibi ıır.nln m'imlzl (_erk"tlll<. 

te'I ao11ra dthıya,_ ıreldl .. BabMı öldiirtilduğü 7.aman QQll 

'.t 1rilı;üktft. !'eaaclüff'tl o leli.ket gUnUnde bir carl)cmlz.le be-, .. 

Ycnlden tesis et~ 
T.EKNİSİl:'E..llıi'." l ıortoıi' 
her tıp ve marka ~ 
GR.4.lllOFON.~lanY~ 
tik TELEFON m:ıJd!IO 

ı..-ını. öı.çt)' ~. 
HESAP, D!JUŞ, stı.~ 
J1. Elektrik MOTOBJ.. 
6bıe mahsus El kt;rlJ; 
maklnelor tamlratı ~ 

tetd9ııt taablıtit \TO 

Ehliyet N\).: 
Sineme.: 26 

Telefon: 4lıı98 

P. lL llOS Galata 

lataqt,ul Belediyesi ili.nlart 

Pangattıda Dolapdere yolunun .eon kısmı tnşaa.tı ~ 

nmmunur. -
Kc§!f bedeli 6460 lira es~ ve ilk teminau 484 Jlr6 
Ke§ft • §8.rlnaııre Zabtt -ve MuamclAt MüdUrJUğll 

lebilir. 
İhale 3.ll.M2 Sah gQni1 saat 14 de Daim! Encumcnil' 

Taliplerlıı ilk temtnat makbuz veya mektupları. i.!lalo tarUrl 
gi.hı evvel Beledi)~ Fon l~lc:rl MttdllrlUğüne milrn.caat).a -~ 
Ehliyet ve kanunen ibrazı IAzmıgelcn dığer vesl.kalarlylo 
ay-ıen saatta Daimi Encümende buıunmale.n. 

ASETiLOPiRiN 
Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıl'-fl 

SOGUK Al..Gll\'LJOINA KARŞI TES1Rİ ft.t\ 
2 llk zarf ve %0 ilk ttlplcri her ez.cruıedcn a.ra 

-----------------------
lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

tsta::bul emniyet mll.dürJüğtl emniyet lı.mlrlerine ınzuı11" 
kasket. kordon, ll!ı 20 çift fotfn mlkdarı ve muhammen bC ~~ 
ı;österılmiştlr. Ekslıtmc 21.10,942 gtı.nU saat 15 de yapılaeV°'.ı 
ayni gtln ve :·.aıı.tt11 mUdUrlyet).miz blnasındo. mUteş kld1 ıı:o 
name ve nUmunc.yi gon:ıı-ek tçln ş, 3 mUdUrltiğilnc mUracıı•' 
nur. 
Cinsi 
Elbise, ko.sket, kordon 
Fotln 

Mikdarı 

20 takım 
20 Çift 

l.Ucıhnmmen becfelj 
920 lira 

360 " 

Oniver!ite Rektörlüğünden: 

Hck'mlık ve ı ezacılık için üniversite~ e 
Birinchc~ı1n Çarpmba sabahı yapılacaktır. 

Nuırim• o:nrak yazılan!o.rm numaralnnna göre buıun8 

h:ıncler konfcrnr.ı; s:ılonu kapısındıı asılıdır. J11o 

Ona örol na nz~tler saat O da. yNlcrindc bulunmalldıı:
Dlıı b<Jklrr.:lğlue :lsteklllcrl!ı saYJ.Sl 60 ı bulmadığında!! 1 

mayaealctrr 

ZiRAAT B 
Şube ve ajan.ıs adedi: !65. 

~raı veı t.ıcaı1 ber nevı banka muameıeıerL 

~lraat .l:S&Dka.ama& Jıwııoara.u we ı.:ı~ LaoıWl.l'tul O' 
.ın az tlO •traaı b\IJurıar.Jara eenede • deta çektlecek lttlr"• 
otA.na gore tllramlye dağttllaeaktır. 

ı o.det ı.ooo llraUll -.ooo Una ıoo adet 50 nratı• 

• • 600 • Z.000 • 12-0 ~ 
C() • 

4 • ıöO .. ı.ooo • 160 • il> • 
&O • JOO • fo,000 .ı ~ 

DiKKAT: Besa,.ıarmdakJ paralar lılr sene 1"1ndc ~ 
Uşm.tyenlerf' tk~ Gfktığl takdirde % 20 tazıa.."lite f'IJ' 

&W"&JM eeucM • defa. ll lılarC. 11 B.az1tan. 1l li: 
u Bt~ oeJd]ecelı:tlr. 


