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Kahraman ordu.muz Mısırda lngilizler 
Yeni subaylar ·kazandı taaııuza geçti 
Yedek Subay Okulunun 17 inci devre mezun· 8 ınci ord_u ~ıaıem9ynde mihver 

lan dün merasimle · diplomalarım· aldılar mevzılerıne hücum etti 
Lonrlr:>,: 24. (A.A.' - Röyter du taarruza geçmiştir. Engl!}'&ll ~ 

Ajanınmn askeri muhabiri bildiri Muharebe pış.ma helen devam etmektedir. • 
yor: • 22 ve 28 jlkte~rin gecelen ile 

Dün miittcfikler, şimali Afri şı•ddetl e mUttE'flk uçakları t!eri hatlar 
kada 3 üncü defa olarak taarruz,t çevrelerde dU§ma.n l.ı:ıl§ ll&halaruaa 
~ccın.:şlerdir. 8 nci oriu Elale· karşı baskılarına d~am etmiflerdlr. 

mcyn önilnde dün mihve'r' mevzi- devam edı·~'Or DUn yapılan bir hava savqmda ... 
lerine k.a~ bir hücum yapmıştır. • ktz dU!Jman avcısı tahrip olunmuı .,. 
Bu defa mahdut hedefl.!rc hücum ._ ___ _ başka bir çokları da hasara uğratr)o 
edildiği jddiasile taarruzun şumu· akınının hedefi de hiç ŞÜf·lıesiz mıştır. 

1 liinü gizlemek tpŞehbüsü yoktur. • mihver lmvvetlerine malzeme gön 

1 
Ka·runeeen gelen muhtasar res· derilmesini enge11emek idi. 

mi tebliğde, 8 nci or:iunun taarru• 
, za g~hği bildirilmekte, bu d·ı Kalıire, 24 {A.A.) - Ortaşark İn. 

Dü~man, av • bomba uc;aklaı11e 

Maltayı;ı. taarruza devam etmille de 
yapılan hasar pek azwr. Avcılanmm 
bir dUşman uçağt dUşUrmUşler ve dl • 
ğer iki uçak da hava karıııtkOJ'ID& 

ateşlle tahrip olunmuştur. 

milıVe'I' mevıilerinc karşt bü:;ük giliz kuvvetleri cumartesi mUşterek 
1 

. f' harp tebliği: 
·ı ölçüde bir taarruzun başla< ıgı ık 

1 

rini vermektedir. Son g\inlerde ge DUn gece, hava kuvvetleri tara.fm• 
dan kuvvetle desteklenen sekizinci or 

ce gündüz devam eden hava taar-
ruzu bilyük bir hareketin he.zırlan· 
makta bulunduğunu tahmin ettiri 

~~~~~~~~~~~~~~~~--

(Dtvamr Sa. ot Sii. 4 de) 

H ~\, ;..iJ~ r~~.&;2" ;,. 
alan ııubaylıtrımız Ulus m!)ydanınıı. ı;~lırkcn(bu resim tayyare Ue gelmlttir) 

I 

rend<> BUyUk millet meclisi reisi Ab_ I may ve mlll1 mUdataa vekl!.leti ne 
dUlhallk Renda, Bıı.Ş\'ekl' ŞUkrU Sa.. diğer vekAletler ileri gelenleri hazır 
racoğlu. Veklller, RiyaseticUmhur U- butunmuş.lardır. 

1 yor idi. Mihvercileır de bunu bek· 
lemekte idilt'r. Maltaya karşı yap-

1 tıklan bava taarruzları ve alela· 
cele takviye kuvvetleri ve malze· 
m~ göndermek için ne bahasma 
olınsa olsun yaptrk.l::ın gayretler 
bUAu gö&termeltte idi. Müttefik 
denimltı gemilerlle uçakları çok 
rnll'Y'llffakiyetli hiicu1X'1ıı.r yaptıkl~ 
rından dolayı, mfüvercilerin kayıp 
lan .hiç silphcsiz ıı.ğtr olmu!;tur. Ce 
novaya kal"ŞI yaprlıa.n bUyük hava 

MiJli Piv anl!o 
biletleri ortaklı2ı 
Yarın saat 12 de hisse satışı 

rnumt kıı.tlbl, gene!kurmay ikinci re. Mezun ırubay!arm bir ağtZ<ian ~y 
isi orgeneral Asım GUndllZ, genelkur (De1Jam1 Sa. 4 Sü. 5 de) 

ısır cepbeslnde 
ltıgili~ taarruza 1 

Fransa 
Tamamile mi 
işgal . edilecek 

~~lllQ~rlıyoı· ki miittefikler Stalinin istediği ikinci cep
/l 4vrupada değil. şimali Alrikada açmağa karar 
;:~İslerdir. Almanlar, Stalingrad cephesini halle~e: 

clıkleri için,, Mısır taarruzu mihver memleketl.e.ruu 
diisündürecektir 

, Yazan: Asım Us 
~~ f:r-~ lııgU1z kuv\'etleri tebliği ni bağlamak üzere bi.iyük yollar 
-~~~tı.\~ıliz ordmmııun tayyareler ytl]>ılılığı bildirildi. En sonra Or~a 
~ hıtııi~~ltrnıla taarruza geı:tiğl" Şark .ı\ merikan wnuıııi • karar~a. 
ı~~ta l'j~r 1• Du kısa haber yalmz hından 23 llktesrin tarlhıle neşre 
~ ~~l<et~t_a ~eğil, Rusyu~ıı~i harp diJen bi'r tebliğ, Amerikan ordusu 
"'~~.. • tını de kovvetlı hır pro · ha,·a kov,·etlerinın (Öl harp çevre· 
~ ~ ~bl . aydmlatan bi'r hadise ı;.inc1e faaliyetlerini artırdıklarını 

1 Marsel Dea 
1
1 Onümüzdeki ay Fransanın 

1 
mukadderatı taayyün 

, edecek diyor 

1 
Marsel pea ~a~ste.. söyledili 

bir nutukta demıştır kı. 

_ Şu önümüzdeki birfcaç ay 
içinde Fransızlar ya her şeylerini 
kaybedecekler veyahut kazanacak• 
caklır. Avrupa nıeselesi halledil• 
miştir Fransa ~ğer ölmek istem;• 
yorsa Avrupa birliğiııe illihak et • 

melidir. 
Diğer taraftan alınan bir habere 

(Devamı Sa. 4 Sü. S de) 

Cenova 
yanıyor 

-~..--ı 

Şelare üçer buçuk ton 
ağırlığında büyük bombalm 

atıldı 

Londra, 24 (A.A.) - ttatyanm en 
büytik limanı ve marepl Romel or. 
duauna levazım aevkl için bayat.1 bir 
ehemmiyeti haiz olBD ve İngiliz bom· 
ba uçakıan taratmdan evvelki glliı 
hücuma uğt'Iy&n Oenova ~ri dün de 

wa. yanryordu. Şehre atılan ağD' 
bombalar arasında Oç buçuk tonluk 
bot)'.lbalar da vardır. A;_km inkişaf et. 
tikçe dt111manm uçakaavar ateıl hafıf. 
!emiştir. Bir pilot. Cenovada çıkaD 
yangınlarm, şimdiye kadar gördUğll 
yangınlarnı, en kesifi olduğunu aöy • 
lemiştir. Tayyarelerimlzln beps1 2400 
kilometrelik A.!p a.ııxrı uçuşıarmdan 
salimen dönmUşlcrdlr. 

11:_ ,..ı_Y~ı .zamanda harbin sik ~österdi. ~ '"~ın (Devamı Sa· 4 Sü. 6 da) 

~t!!ti•-:aş;:!e:~=:d:: ( dl 1 ID m lblm ve 
$~~~ ·:::; .. eepb···~·· ·Bele ye• z 
~~el~b~!e':e;!m:;~:;t!:~ ba.,ırlı bir te•ebblıl 

1 

~~ ~~.::;:,:- :.=~~~. J ., 
~ te:~ dil kuUa.ndılar. Rı• _ , • • • 

t~:~=:y::~·eF~:.a~!;~:~ 
1
/ualka ucuz balık temın ıçın 

~~ .~n ehemmıyetını be ·-ı, . 

~~~:.:~~·;::\ hususi depolar kurulllyor 
ı~sııı birhgı BaŞ'·e!<ılı M:ı ı..· ..... ~. lnztıı·z mebu"larJ·le kk b. i"in ol lan bir balık Azami beş kuruş farkla "it :""llll 151 " 11 Uk bir yalnız muva at tr zaman .. • . ,, "ı>ı-1\ bir arada yaptlkhırı Son gUnlerde !stanbulda b Y mayacaktır. Balığın bol bulunduğu ter zaman 25 kuru~a satılması ım_ 
'~bcı., artık ba.rbin müdn balık bo!luğu baş gösterdiğini ve ev. mayıs ayına kadar nalkı..e ycuz ba - ktı.nları temin olunacaktır •. bu suret-
'-ıı •• 1ıı1.- ı sonıı erdiib'ni ve taar velkl gUn 300 bin kilodarı- faz.la ba- !ık bulması temin edilecektir, Bele· ıe halk 100 - 150 kuruşa balık sa. 
{~vti: b:"batna girilcl\'ğini söylt· lı.k tutulduğunu yazmıştık. Baltk bol diye ııehrin m:ıhtelif semtlerinc'e ba. tın almayacaktır. 

.. lu0~unun bır' se'--bl de, mezbahanın bol Be'.e dı·yenln yapaca"'ı bu te-bbüs t~ • eV\•el de Amerika " "" ıık depoları v\lcude getircP..ek, · 
5 

.,,--·""'1ıt;._ ~ ltıızvelt Mihver ku\' balıkhaneye ka.fi mlkdarda buz vere. mikdarda tutu!an balıklar, satıcılar say.esinde et fiyalları da düşecektlr. 
t.._ llzak memesi, amonyakın nokS&D bulunma J<~vvelkı gUn ve dl.in mezbahada balık "'."lltl'tı mesafelere çekile tarıı.fından perakende fiyatlarını ar. 

~'-iltt ı ~tleeeğini bilrlirmişti, sıdır. balık ye tırmnk uğrunda imha ~dumıyecek. bolluğıı yüzünden et sat:fları azal -e(:ı.l Halkın bu zamanda bol - 1 ını", fiyallar mUhim ınikdarda 4\lş- , 
a..ı.. ""' er ... ..:a .. belediye tarafından depolara ıı. ına • , 

ta.....~lıiye ..um~ söz ~yle mesinJ temin için, belediye de teşeb- mUştllr. -...::~dil tini haız ola.n .~~tlar btl~!ere girişmiştir. Bu teşebblisler caktır. Bu sayede yirmi kuru~a satı.. Balık depolarmm ne şekilde kuru.. 

~~ ::~=~:-:=.:n !:;;ı•\';~: ALMANLAR T~r.APSEYE 20 :ı~;~:ıg;::!~ :~:~ ;~:u:~:~i~~ it>. tela d'Jc kında \'erdikleri mıı 1 • • de, belediye reis muavini Lütfi Ak.. 

·~ ~~~!~ ~~:ı ~::~~~:~ : Kı· L o METRE YAK LAŞT 1 ;:~u~o;:~~~ğ~:ı~:::!ll:irin:ı:;:: "'•lam l'i\-n<la ast<er tahslıi i 1 cektir. 
\, l\;:.~ı: bnndan sonrn lı Komisyona balıkçılar cem!yeti re. 
: "'-ti g;\ aya ~ene Amerikan isi, balık m\ltehassısıarı, mezbaha 

!·~:'l\~~·:~!1 ~~::a~!~nr f Staı·ıngrada hücum m~~~~~:r~~ı~~~~!~· yerlerden . ""Ilı Cenubi GarbMndel<i depolara nakli için gereken mamt da 

ft~ ~~r~~~~r t!=:~ devam ediyor [Yaım .t ncüdV.. :.edlye taratında.u teının.ed.ilecek... 
bı ile ll&."S&r .~_Rhhi l 

• sona erıyor 
Vaktt_'ır oknyucolarma bir hizmette bul~k gayeel Ue tertı, ~ 

tltl "Milli piyango Ol'takhğt,. nın %9 Blrinciteşrln ketfdeet hisıte sat~ ; 
yarın ııona ~rmcktedlr. Bıı keşideye lşt,lrak eden okuyucu. •YlU. yana 
notert tevdi e<!Uece.k ve öbUr elin ortak piyango blletlerlnln numaralan 
gazetemizde tltır. edtıecektlr, Çıkacak lkraınl.ve .. ,bUra.k edelller araawda 
taksim edile~ekt,ir. 

M8111m bir nollta 
Cüm!ıurly'!lt, bayramı keşlde!il. orta.ırhtım lıtlrak eden olnı1'Jeakın. 

mız, öbı\r~ün llAn edeceğimiz bütllıı blletlere ortak olaeaklanndan, nu.. 
ımaralara ıHbet ed-k para, lkl blngen fazla okuyucu araemda takllbn 
edJll'C'ek \'t! his!IE' de 1Upheııılz o nlabette az olaclıktır. Bu ciheti göz önttn. 
de tutara.k gtılecbk ke,tdeler ve bllhaesa j'llbaşmın 7.0llgin lknmlyell 
keşldesl için bam başka bir şekli tatbik etme~i dlişündllk, Bu ıtekle 
göre, mnayyen bılet;lere muayyen mlkdar olmyaco 1,t1.ra.k. ettlrlleoektlr 
Hi"ae mak.buiiarı ı;erller halinde olacak ve hangi sorlnlu hangi ~ 
numaml:.nna ortak olal.$ğı UAa edllecektlr. Bu euret;le ıoo veya 2IOO 
kql 2:; veya 50 bllete lll'lak olacak, lııabet eden para az hiaeedar araam.. 
da takııint edliecektJr. 

Blrkıı~ güne kadar daha etraflı tafsUAt verecefis. 

Okuyacuıarımızın tesekklrlerl 
215 kıını!J glbl ehemmlyetıılz bir para ile iştirak edilen ortaklı~ 

okuyucubrımrz arasla<lıı çok iyi k&l'!Jılandığmı memnuniyetle görtıyoraa. 
Şimdiye lr.ıJ:t.r aldığlmız yllderee mektup, Vakıt•m her vealleı ile okuya. 
cularuııı lııy&iı olma.k i"tedlklnl bellrtert>k bl:te tefjekkür etmekt.edl.r. 
VAKiT, yiroı.l altı yıllık D<'fjrlyat hayatında dalına faydWı oll1ll\ya e&bf
mış, ga~·ı, edindii:'I bu yolda yılma.dan mi.l'.adele etmlJ, her tllrlll kti1fete 
seve seve katia.nııuştır. Bugün, okuyucularını memnun edebUmI, iıııe ba 
en büyük o•Anl'vi kazanoıdır. 

EKMEK VE ŞEKER TEVlii 
HAKKINDA YENi HUKOMLER 
An.kar&, U (VBkıt) - HUkCımeL 

çe hazırlanan ekmek ve ekmeklik hu 
bubat maddelerinin dağıtılması hak
kındaki talimatname esaslarında ba
zı değişildlklcr yapılmıştır. Buna gö_ 
re Anadolu Ajansı memur ve müs_ 
talıdemleriyle radyo yayın mUessese. 
!erinde çatışan yevmiyeli sa.natkAr. 
lar, menafii umuınlyoye hAdlm cemi. 
yetlerle bunlara bağlı teşekküllerde, 
halk parti.si ve halkevlerlnde daimi 
surette çatışan memur ve ruUBt:ah -
demler ve mütedavil sermayelerden 
ücret aıan daimi mUstahdeınler bu 
haktardan istifade edeceklerdir, 

Şeker tevzii l.şi de memıeketln 

coğrafi ve nakliyat vaziyetine göre 
ııu esaslar dahllinde yapı.lacaktrr: 

A - Şeker şirketinin te:;ıkllAtı o_ 
lan vilayetler, 

B - Deniz ve demiryolu gUzergft.. 
hı ol&.n '\'ÜAyetlef, 

C - Bwııarın dışında kalan yerler. 
Blrjncl guruba dahil yerlere bUkfl

metçe ıuzum gösterilecek mlkdarda 
;ıekerin temin ve teslim1 doğrudan 

doğruya firket tararınd&n yapılac&k 
ttT. İkinci guruba dôtt ,eTteN att 
ihtiyaçlar şeker şirketı tarafından 

mevcut imk.AJ;ı.lara göre tıu ~yat;« 

emrine teslim edi!ecektlr. VllAyetıer 

bunları merkez ve Jl\Ulhak k~ 
ihtiyacına göre tevzi edecektir, 

üçUncU guruba dahil mahaller ib. 
t!yacı için lüzumlu mikdar şekeri fit 
ket sarf yClrlerine en yakın demir ve 
ya d.:-nlz gt..:crg!Uundalti vllA.yetıere 

kadar sevk ve oralarda alAkalı v'ilL 
yet emrinde hazır bulunduracaklar • 

dır. 

Kazalar, halka şeker kıymetini na_ 
kil masraflarının mı.vesi suretly1e 
'ball~ Uzerlnd~n bulunacak ş->ker ibe.. 
del~ııl tahsil im v,ilAyetıerı emrine 
göndereceklerdir. 

Şeker tcvz1atı A ve B gurupla.rmı 
giren mahaller için Uç aylık, bunun 
harlclnde kalan yerler için altı ay • 
1ı.k olarak yapılacaktır. 

Bu tevzie ait işleri vaktlnde ifa -n 
bedelinl tesviye etmeyen vUAy-et ve 
kazalar bunu ikmal edinceye kadar 
'ikinci tevziden istifade edemiyecek _ 
lerdir. 

Sair maddeleri tevmatı ttlmeklll 
tane veya wı t.vziat;mdalll .... • 
eınui\9..nı. g6Te ,.-pı\1U'18.lı!tw. 

(Ekmek Ürl\Dleri bük..... & 
_ !w yu:. ı .aı ~'1'.) 
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Haro ve Türkiyede 
~~:r..=:..-me~...,...,....,..,._._.._ 

-22- Maymundan azma mıyız? 
1 

J1atp devam ettiği müddetçe ve hatta haTbm • 
fivatların kendiliğinden diifeceğini ve uki i 
müvazenenin yeniden teessüs edeceğini düf°' 
hakikatle katiyen alakası olmayan bir hayal 

Ayaklnrımın oltındıın toprak ,;-e 
kilir gibi oldu; nrtık ynlnız Ye hi• 
'llnycsiz olduijumıı tam nıanıısile 

ınlıyordum: bu bana korku veri • 
yordu. 

sureıtc gülıi O. 
Den o güluşle şu m;inayı 

dunı: 

- D:ıbaııız<ln sizin gibi yupsa\• 
dı bn~ınıı o fcllıket gelmezdi 1 

Bazı nıkntını duru dirıız teşrih 
ve t::hlil ettim Efkarızatiyedeıı 
ziyac1e vesnika !.qtimıt etmek 'isti. 
yorum. B•ınunla beraber Allah ve
re de \'eni bir (Zoilj olnınyayım . 

clır bu cb di)clar?. 1 
Uvurmu"·· ben ne.,iınrn anladım 

· nhe:.te meşyinden, 
ko'fmaktan ba:;ka /.İr§ey değildir -Ertesi gün IJıısıın Kt\hyaya şun· 

an şöyJedim · 
• • • 

l>fizceıı Alinin boşa geçmesi :ı• 
melenin hir çoğu üz.crinı'le !eı!a 
bir ıcsir bıraktı; bnna hayret ve 
merhomcı <lolu gözlerle bokıyo:• 
lardı; muhakkak olan bir şey var
sı\ onlar b:ıbaının prensiplerini 
doğru lır,rcket tarzımı sakat bulu• 
yorlnrdı: gevşek idarenin fena hı· 

Ke~n.ı Bey bu halkı, bu kUtle
yi neeta mrnyntize ctmiıı. Eserin 
neşro'umıcnğI zrunan (moment psi
chologique) dchı;etli olacak ve 
halk belki beni "l.nıcher,. edece-.k
tir Zararı yok. netice emin olsun 
da· mebadi ıınsıl geçerse geçsin. 

Çimenzıırm harnu~ii huzur \'C 

hazzı ~:ısyinilen. 
Uyurmu~ .. bnhtı hahitlem demek 

hike değil im<li, 
TeselliyaJu nı'ya eyleyen \"ar

dır bu ne\ midi, 
Sııbahm cbrii czharile hemlınb 

ol a liiyı1itı 
O miisteo;nn gilzellık ki ~babın 

rulıu blhusu 
Olur ufku ehn,ryülden temaşa. 

karı hamuşu ! .. 

,.AZAN: Targan ÇABI 
Fiyatt tarif etme", istersek eş· çin ecbebiyet verdiğiri 

yanın mukabilinde mUbndele edıl· itin pera1çer.de satUJ fi 
diği para miktandır, diyebiliriz. dahli l:ulunan ikinci de 
Şu h.ılde pare iktisa.li faaliyetle- lıyet fiyatı elemanlanDJ 
limiz.!e bir mübadele vasıtası ol· rer tes1it ve bun1ar üze 
Juğu g.i.bi a.,Yn.i zamanda da bir kıy- ,.akıssmm tesirlerini 
met ölçüsü vazücsini görmekte- ınek icap <>der. 

- Bundan sonra da işlerimizin 
ski I Ribi dc\·anı ellfrilmesinl rica 
derim. Gerek gündrllkçf gerek P.Y• 
ıkcı amelenin her ne dilek veya 
ikt\yellcri olursa doğrudan doğrn· 
a hana söyliyeccklerdlr. 
- Pc-ki beyim ... 
- nıı.ıd!ln ıbaşka babamın kaliJ:. • anlara fenalık fırsatları ,·erece~:

ne ~Üphe .roklu. Bunu anlamıyor 
değildim; lfıkiıı heniiz ccşilli dii • 
şüncc ve lnhıninlcr arıısınıla ho • 
cal ıyordıını .. 

Fazilet naib efendi hazretleri
nin t('bdilen Uçtlncil rütl>c mecidi 
zinasile t11.!tifi 17 mart 324 tnrih
li ve 8 numarnlı tnhrirnt ile vila
layettcn, 

dir. Bilıyoruz ki satış 
.Mübadele ve tasarruf \'nsıtı:ısı :çindc iptidai madde fi 

ve mUkemme1 bir kıymet ölçüsü ye,'nliyeleri, eşyaya ya.tJl'S 
olmak gibi llı; mlihim iktf!:ınd: va· mayenin faizi., mUel!IPS' 
7.tfe gören parar.m t>§Ytı kıymetin. kirası. vergiler ve niha 
eten yani fiyat~ıu-ll:ı u a~·rılıı hiıen ta ve nakil maST~Jlan ıo 
bır kıymeti mevcutturki, bu kıy· Yurdumuzdn. 1939 l!l!fl 

ı.:ıet paranın t~a: .. il etti~ı altın beri Y'Jlmrrda ne giN 

ıl hulmak icin de clrarı dinlemeli, 
ırıı5tırmıılıyız. Sen buraları ve in· 
.anlarını isi tanır~ın. llülüıı ümi· 
tim ı:cndctlir. Faik'in mR.i~·eti ınUsfikandıın 

infikakine emin ol ki aılece hcı i
miz acıdrr Seri kiiyi cannne yakııı 
l;;ulunmak hususund;ı Nasrcdrlin 
hocnd:ın daha z.iyade zevcenUvaz 
oldu. DüeUnU Allah mani vermez
se m:ıyıst:ı. ohcaktır. Kahil i.'le sen 
de o zamana kadar Burs3da tem
didi ilmm('t edel1lin. 

Seni brr çok öperim kardeş-lın, 
Rıırsıı 2 ni'l:ın 1 D37 

İki gözüm, 
- Ben l nlnız bir ki~iclen Ui.ulı<'• 

enl:roruın. 
Düzceli Ali e~ki amelerfen bir 

kaçııın yol verdi: yeni ameleler 
~etirdi. Bunl:ırın hiç birine itiraz 
etmedim. 

Validen vefat etmiş. Allah 
r:ıhmct cts~. Senin gihi, Ifasaıı 
'l'nhsin gibi iki nadirei fazileti 
mensup olduğu heyeti içtimnh•ı; 

Ye ibda ctıniıı 0
1an bir nadirei if· 

fet bütiin validelerin mağbı~tu ve 
tütün im·anl:mn muhteremi ol· 
nıağa layıktrr. Son nefesini mils· 
terih ve fahur venniş olduğund~ 
§Üphe olunmaz. Bu nimet ve maz
hariyeti evladı kimmına baisi tes· 
lıyet olmalıdır. Merhum~pin irti· 
halini geç hsber aldım. Maamn· 
fih vaktındıı işitmiş olsı:ıyclım ge· 
ne tehaliikiinilmayr tazi~·et olmaz· 
clım. Musfüetlcri t!Lziyeden ziyaıle 
me'adC'tleri tahniye etmeği seve· 
rim de onun için. Dostların elemi· 
ni tehatttı.r ve ihtar etmek beni 
cidden mUtesellim erlı:>r. Hatta Ha· 
san Tahslne hiç bir şey yazmadım. 

- Kimden? 
- Düzceli Aliden ..• 
- O dıı kim? 
- lfani bir gün çınar gl:ilgesln• 

de arkadaşını koma ile öldfirecck~ 
de mcrhınn beyefendi onun önüne 
R"ecmı.ş; sonra ko,·ınıışlu yo ... 

- Ifotırladım, lükin buna emin 
mls:n? 

- Şimdıllk tamanıhle değil; fa• 
kat öslc umuyorum ki çabuk me~· 
danıı ctkarırız. 

Bakımın aksine hareket ediyo• 
nııu; hıtUA ilk sünlcrcle o kn<lrır 
lnzdığım halde katil olchığuıın nde-
1 ~ inoııı:Jan Düzce il Aliyi hile unut• 
muşıurn. Herkese iyi muamele edi 
:ror; kinıı;eyi gilccndlrmiyor; giiıı• 
dclikl~re barhşiş de katıyordıım. 
Herk~I benden memnun görü • 

surdum; bu prensiple babamdan 
<!:ıha çok muvarrak olacağımı ümit 
cd1yordnm. 

Aradan on beş gün kadar geçti. 
Bir pfin Hnsan Rııbya beni buldu: 

- Hey, Düzceli Ali geldi. 
Hemen hatırlııdım; kıılbim korku 

ı.e kinle, çarı>tı. 
O ıun kolil oldu#una ıamanla 

ben de inanmışım ve ona kar1ı 
hem korku hem ele kin duyuyor • 
mnşunı. 

Kfm geffrrnişt 
Dive !\Ordum. 
- Ken iisi gelmiş. 
- Ya! •. Nasıl olup da gelm~! 
- O k'endisinin suçsuz olduğunu 

ıııöylüyor Te i~ istiyor! 
- Şunu sörmc-.k isterim. 

Bir akşnın Hasan J\Ahya odamıı 
geldi; boynunu biiklü, ellerini o
ğuşlurdu; gözleri yoşormış bir 
holde titrek lıir sesle dedi ki: 

- Beyefendi, nrlık lııırnıJ:ı kı.,• 
melim kalmamış; b:ınıı da izin ve-
rirsen'iz ! . ., 

- Niçin , Hasan do;) ı? .• 
- Eh ..• Başıma bir hal gt:lmc• 

den . ., 
- Bu dn rıererlırn cıklı? Acık 

söyle; ne var? 
H11~an J{iıhya yıılkunchı, kentli• 

<li.~ini biraz lop:ırladı:. chıyıılmnk• 
lan korkıır gibi Se.5İni yavıışlallı. 
Fakat her kelimenin üstünde cin• 
rarak konuşlu: 

- Siz ne yaptınız. beyim ... Hiç 
bir şeyden haberiniz yok: çiflllk 
haydulların eline düşüyor! 

Birden aynğn fırlamışım: 
- Eşkıya mı baslı? 

Hosan Klih:v:ı h<'ni oturtıu: 
- Oğlum, yaşım ıı11mış, ışıın 

bitnıi,! .. Seni cv15t gibi kuC'llgunıl:ı 
biiyiittüın. Çotc şfikür de1ikanlı o• 
Jarak gördiim. Fakat ne yalan sfıy• 
liycyinı, hallerini bcRenmedim. 

Birdenbire kızclıın. Baham ye• 
rinde bile olsa bu lhf!:vnr cahilin 
lerıkitlerJ ana ağır geliyordu. 

Hasan kfthya 'da scrlleşiyordu· 

- Siz kibar delikanhsınız; fakat 
fazla kibar ... Belki Avnıpalnrdo lıu 
!kibarlık söker; belki lstanhıılda da 
para eder; lakin cirtlikle beş para 
etmezi 4!. 

Ona çıkıştım: 

Belediy~deki mntban matluba -
tıt.m tahsil ve irsali emrindeki 
himmete de ı:;Ukranı nzlm. 

Merkezi vitaret na·~i Selami e
fendi htı.z!",.tleri sevdiği hemşeli
lerinden Balrkesri belediye tabibi 
Rauf efendM himnyei mahsu.sni 
maiyyet nü~nzanc tavsiye ve ricn. 
sını va<Jıtarnla huzura arzecliyor. 
Naibi mil~n!ilnilevJ1 muhterem bir 
zat o!dukl.artndnn tavsiyesi tle bit
tabi i'ıtiram ile telakki ve is'af o
lunur iki göZU.m. 

Vaktin ''arsa geçen glln yazmış 
ı:,iduğum şu m.'.lnT.Umeyi oku. Ben 
tunu iyi bir bCstekAr, ruh ve hiESi 
t'.Sere terfi.ki noğamat edehileeek 
derecede mealtı.~ına ve hassas bir 
musikar bulurs:ım bestelctmek ic'll 
yazdım. Evet, bir şnrkr. !'ıcletn bil
diğimiz ~ibi bir çarkı. Fakat gör
düğümllz ~arkılara nasılsa Yienze
mek istemiyor. Bir snbnh manza. 
l'asım tc-·akkiyı•tı il.şıkanesilc m~ 
cedeN;k l:ıozı ~eyler söylemek. g5s. 
termek aı.mı veya zıı'mundadrr. 
Her .ne tıse dinlt: 

Ul'U\"OR (Şarla) 
Seher hitabı rüyaclrr, manaur 

nninıii hi<lj\r, 
Snh:ı bir nefhai. sevdaya ben-

zer, mestu Jerzisclar, 
Niçin çeşmj temaşadan girizan-

AskerT bahisler -

Seni ve r.ocuklannı iı;tiy3k i'c 
öperim kardeşim. 

Knrde,in. 
SülPynınn NRzlf. 
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mıktanna halkın kendisine karşı dan te~ek.ltlll ett'ğini 
g<:ı:.~errllgi :timndu t.eyoelm!I• si· ınlilivet fiy:-t'an bi\yUk 
j'A:>! ve iktisa Ji mfinasebetlcrın lere "maruz kalmışlardır. 
n::engine V'! n:h,n et bu yaz!'i:ı te· Harbe hazır olm'alı: ve 
k .. ı t~ker mıynıafrıı imkan bulam ,. gelC"C~k her tUrlll tehlike 
t!:ğım bi~ok ikti!-tıdi ve mali a· b'ım<>k m:ıkeıadiJe en gerlf 
'T.alere t!'Jidi't'. . milstnh"il sın"fın silılh a 

Biz bu yazımızda bu eı;ya kıy· nwsı neticesinde millt 
metir.den veya fiyetlardsn tefrik az3.lm"SI, vesaiti nakJh•t 
edilece-.k avnca tetkik edilebilecek hen milli mUdafaa hi 
olan bu biı.z.-ı.tihi para kıymetin· tıthsicı cdi'erek :'lltrdda bit 
cicn değil, ımranın sabit kaldığım rıakHye hu!ıranmrn dol!ıll 
ve altına naı.n.ran kıymetini mu· tnbii 'olnrak intidaf mad 
lıafaza ettiğini fnrzeiferdc sadece Jnnnı yilkseltmi,,tir. tpt 
eşya fjyetlannın harp vnsıtasile de fivotlarındakf. bu ~~ 
alfıkalı olarak nlçalm:ı ve ytlksel n! 7'tımancfa kendisini İIM 
mc hadiselerinden, bilh:ıssa harp Yel!:'ri üzerinde de ~st 
dışında U.lnn yurdumuzu nı:ıznn hirt'ok i!i:cinin istitı'!IA! ıal> 
itibarc alarak bahserleccğiz. Harıı kederek ~rduya jltihnt 
içinde Vt'ya dışında olan bütün tihs5.1i zo-r bl.r duruma 
mem1eketlerde olduğJ gibi. mem· du. , 
Ie-ketimizde c!c l939 Eyltiliındenbe Mntiyet ffyatlamırn 
ri b:ynelmilel fiyat ahengine u~ tlivük 5mU olan mfl1t 
gun olarak m\lli fiyatlarımızrfa ol· w:ı.trm·z tetkik edildifl 
ciukı:a mUhim bir yilkse'me tema· metin hE"r etin bir pa~ Kardeşim eft'ndim. yUiü k"'ndi!!ini gö!'-termiıı ve bu falan milli mlidafaa 111 

Kr2.m.-er namında yalnız bir a· tcır.ayill he:- giln b1r parçn drıha teımn \·e idame maksA 
damı - O ds ismen • tanırdım ki, fıızlalnşrmştrr. nedenberi birbirini ta İzmir rrhtmırncl:ı güzel bir biraha· İlk naz.'\rda birçoklnrmııza harp leri yaptı~ zamlanu da 
nesi varmrş, görenler r>-.Jc sena e· chşr olmamızd3n dolayı biraz gtı.· ~ilk!!<"lmesinde mOhim 
ciiyorl:ı?'. !5 Ni~., n tarihH iltifatna· rip ve yersi7. gibi görünen bu yük nndı5ı sövlenebRlr, 
men "ana bir kramer daha t.:ınrt· srl:rne haclisesir.in neden ileri gel .Mitii fiyatlarm yG 
tı ki, bu da uHlmü tnhitycde pek lliği· tf'tkik cd .i1diı';inde, fiyntJann lerini ararkC"n , qait 
ziy:ııie terakki cttnis ol~n Alman· yUkselmesine amil olan sebeple· ynzi bir katiyet1e teabit lıınn me~-:ıhiri U'ema~rndan imir.. rin dnhili ve harici olmak üzere rfitUn bu y:ıkanda ıa 
ve bir -;~ınun muave.-ıetl kalemi iki unıurui nokta etrafında top • tisndi ve mali Amiller 
YCSi!e telif ettiği (Kainat Ve fosa. !andığı göze çarpmaktı.ıdrr bu1un:ın ruhi amilleri de 
ı.tfYct) unvanlı beş cildi fi?.ım • Beynelminel fi.yat · ahe~ginden mcmt'k lılzmıdrr. Her 
J ır ,;-:>~ müı;el.ledatı r:ıtrbe ve\:ab~· t.amsmile mfistnkil olarn.k bizznti· rın bir pa['('a daha 
se. ,...ıbı - kütüphanende mevcUd ı- • hl harp vsk~Fımn memleketi roren he.Ik ihtiyacmdaıl 
mış. rnrnnmı ,,,.,r1 .... : .. ç: •• .,~ı~ - · .. , ı rJ ı b 1 d '-

.• ,, , ......... ;n,, ni· e ma u un IJl'Dla .. 
,__ ______ - rnmn~a başlnm~. 

.. _ .... __ _ Dışarı çıktım ve karşılaştık: Ya• 
nık bir yfız; b'ntdc, 'bulanık ve reoa 
bakışlı iki göz; iri bir burun ,iri 
bir vücut ve bütün hallerinde taş
kın hir küstahlık .•. 

- Düzceli Ali sen mbin t 
Dı:dim. 

- fü·ot ... 
- Ne is1iyorsm 
- 1ş istiyorum: ilen ... , çiftliğe 

çok emek verdim 
- r<aç sene? 
- Üç sene ... 
- Seni babam ~ovmuştu! 

- Söyledil!in sözleri iyi 'düşün• 
dün mil? 

- Düşündüm ve •düşünüyonıru. 
oğlum. Sözümfi kesme, burada gü• 
ler yfüJe taUı dille iş yaptırmak 
kabil de~ilslir. Bıırada bir insanı 
idare etm~k hnyvıını frlnre etmek• 
ten güçtür. Deyerenıllnin katilini 
aram11.a o'ktunuz; onun nnmmlıı 

ve terbiyeli' lşcileri kovmasına göz 
yumdunuz; lrendisi gibi bir sürü 
h:ıydudu içimize atdınız. Bııhnnı• 
zın başına gelen yarın sizin de b:ı• 
şınıza gelecek. Bab:ınız burayı ohı:ı: 
sene id:ıre etti ve bunun için de 
(11ttk kaş, sert söz \'e kırbaç kul• 
l:ındı. Siz tarnamiyle aksini yapı• 
yorsunn:ı:. 

Almanların b~ h-~rpte 
takip ettikleri sistem 

-2- Hava hlieunılarile (Le. palliee) 
in artık <Şarnhorst) için bir mel
ce olamayacağrnın anlaşılmış ol· 
masrdrr, 

de mn11armın yann d 
halıya satt1abileeeflni 
rrk meve:ut ic;toklannı 
etmek icin elleıinden 
şeyi "'lDmı<:l~dır, 

Hilklımtin memur 
~·Uk<3eltmesi, seker. ttltl 
~ibi inhisıır m!!dde'eri 
cüzi de olsa zam yapa 
pnh:ılılı~rnı doğrudan 
mmak met',.,tı.rivetinde 

- Haksızlık )'DJ>(ı: siz onun ıri• 
hl değil~ini:ı:: 

- Fnlrnt nz d::ıfııı bir arılı:adaşını 
Oldürecekıin? 

- Benim krz kıır,dcşlme sövdii; 
namu~umn temizliyecektim. 

Onu çlrUi#e lkahu! etmek Ye ha• 
rekellerini gözetlemek. fncfnnın iç 
3 üziinil hu suretle aydınlatmak iyi 
Qlrıcaklı. 

fki hıft:ııl.ınJıeri kntilin ardın• 
rl n ko~an fondarmıı ve pofü;. hiç 
bir ~ey öltrrnem<mı~ti. Pııkat belki 
hen lıir ipucu elde erlebilirdim. 
llrc;nn Kah:rnyıı kalır.sn ba.lııımı öl• 
diiren ııd:ım herhalde bun<l:ın baş
:k!ic;ı değildi. 

- Herkese söz dinletebilecek 6tr 
nd msın. çifllf#i de iyf tanı;>~rsan; 
bunun için sen! tekrar Jşe ahyn• 
nıır hem de ırgndhaşı olarak ... 

Bu illlfotı biraz korkudan yaptı• 
'1ınıı itiraf «fi yorum; IAkin içimde 
çöreklenmiş ohın kin de hı:ı:Jn a• 
~ ıklıınıyordıı; o kndnr ki korkuyu 
göl~indc critcccl1i. 

Benim son söılerim Ozerin<ı k:ı· 
hn ve mor dudırkaln açıldı; sivri, 
iri dişlerini göstercrrk garip hir 

• Kitabın biri gübrelerin h~ne 
V(' kümes civıınnda bulıındunılma 
ması lüzumunu ihtar ediyor, diğer 
bazı eserler gı.Turc}erin havadan 
fa7.l:ı, Amonyak verdiiUnl ve Amo'.l 
yokların (ldro~n +Ar.ot) Asld kar 
honikli h:ıvanın fesadını izale etti 
tini yazıyor! 

* "As:ıbt seyyaleyl sevlı: Te ida· 
re eden azim ve iradedir,,, Azim 
Te iradeyi Tiicudda hapuden kim. 
cUr?. 

Bu sözler beni düşündiinneğe kt;• 
fi ge!di. Bir gün çiflliğin y:ıbanC'ı 
ellerde harap olduğunu, hahamın 
bu kadar yıllık emeklerinin hoşa 
giıtiğin i gözumün önüne getirdim. 
O ide:ılist adnnıın hann gün~ııerrk 
'artık rırha1 ralınt ölehilinim ',. 
dediğini Jıotırl:ıdım. Eğer eserini 
devam ettiremez5em, haıtli onun 
istediği 1 şekle so.knma1.sıım me:ı:;•• 
nndan lrnlkacaf;ını, karşıma çıka • 
rnk: 

- Yazıklar olsun! 
Diye lnı§ırnc:ılhnı sandım. na 

hisler bana o kadar tesir elli ki. 
!kemiklerime kadar titredim diye• 
bilirim. 

Hele öliım ... Bir gün, hnbam gibi, 
sinsi hir koma darbesiyle kıınlar 
içinde yere serilmek ... 

24 Temmuz ö~leden sonra du 
ayni zamana tesııdilr elmck ü:ı:ere 
hem <Bresi) de bulun:ın (Gnayze· 
nav) zırhlısına hem de (La pallice) 
da bulunan (Şornhorsl) zırhlısına 
tekrar hava hücumu yapıldı. 

Yııpılnn bu hücumların, şimdiye 
kad:ır ynpılanlarrı nazaran rnühim 
ve ılikknte şayan husııslyellerl var· 
dı. mrest) e (6000) metre yüksek 
Iikten hücum cdilmlşli. Tayyare 
müre!lebatı elektrik ile mtılnn el· 
•hiselerle ve Oksijen ile teçhiz e<lil· 
mişti. 

Alınan raporlar, (Gnayzenuv) 
ın ıı~ır zırh dclici bomhıılnrdan 
Pek nJ:rır hasar nldığı ''e en az ye· 
di defa vurulduğu \'C geniş mikyas 
ta tamire muhtaç olduğunu söster 
di. 

Snrnhorst do birden fn:ı:lıı vurul 
mamış ve kıç taraf gü\'erlesi üzerin 
de şiddetli lıfr infilak olmuştu. 
(Perns 01·gen) nln rie bir müddei 
için deni7~ çık:ımıtyneok den•cedc 
h:ısar nldığınn inıınclıracnk sebep· 
!er mevcıılfu. 

Sevgilimf'!en ayrıldığım, aşkımın Gerek 23 ve gerek 24 lemmuzıl:.l 
öksüzEiğünii hütiin asırlı~iyle nı • y:ıpılnn hu iki hilcum fngilizleıe 
hıımo riikmiiş hıılrlıığıım znm:ınlıır- (22), Almonlar:ı cta (3:l) layyıırcyc. . 
da öliimii belki hiç de kölil k:ır· m:ıl olmuştu. ' 
şılamıyııcnkhm. V<'dide heni ~e,·• Ağustosun haşınılu (Şıırnhors) 
memiş olabilirdi. Bu onun hilece~i ın U.n pnlllcc-) den tekrar <Breı;t) 
hir şeydi; !!ikin adeta hen bir 11• e RelcUE(l Öğrenildi. Ilıı geliş iki s~ 
Ytı?: rnkaldım ve kurtlar öniimıle bebe istinad edebili reli: Yn ~·apılan 
)'ağlı bir avı kııpıp p:ırçalay:ıcal\• tayy:ıre hücııml:ır:ıe gemi, Jıavım:n 
lardı. da tamir erlil:ııek mrdıııriyC'tl ha 

fcimrfe hir kart ayaklanıyordu. sıl olnn, bir has:ır alınıştı. Yııhut 
Cünkü karşımrJ:ıki ad:ımı h:ıklı bıı- da balon barajı da olnn Wr<'sl) in 
Juyordum. Liıldn henüz lereclrfillJC'" tayyare miiduf:ıası La pallice'tlen 
rim büsbütün geçmedIID gibi gizli dahn iyi idi. 
bir hlo;: · Ne olursa olsun kısa bir 'ınmnn 

_ Acele etme! da yapılan h:ıva hiicuml:ırile (La 

Hasan Rahvanın sırımı okşnCJım. bir melce olıınıa\"lıc.ıf:ıııın aıılusıl· 

Mru-ttanberi (Brest) limanına 
(50) hava akını yapılmıştı. Ağus· 
tosun 16 sıında bu lımann b•r'hU· 
cum daha yapıldı. 13 EylOlde bu· 
nu şiddetli bir hücum tnkip etti. 
O zaman her iki zırhlı da havuz· 
d:ı .bulU"!luyordu. 

Bundan sonra bu gemilere mü· 
temad:yen gece Ve günrlüz hüNım 
ınr yaprldı. Kfı.nunu evvel avında. 
9 ge~ hüC"llltıu ve 2 ele gUn<liiz 
lıüel!ll'.u yapmak .surctile hem ge· 
milerde h,,.m tamirhanelerde lıa· 
~a.-Jnr ya.pr.•lt. 

Yaprlar. hava akınlarilc bu gc
miJ~rin bu suretıe basar al:oı, At
liıntikte yaprlacak birçok hı:ırekat 
pililnıannm altüst ffiildi~ini ihti· 
mal dahilinde gösterehilir. 

Ne olıırsa olsun bu ile geminin 
nrtrk (Brest) ce kaiırı l>a:-ınması 
pek müctkil ve imkansız bir der~ce 
Ye varrırştı, B:ı s.ebi'ple Almnw<le· 
r.fa Ra~ komırtn11Jığı r.u gr·mi'erin 
burada da.ha fazlR kalnıa~mr mıı
\'afrk bulııuyaraııc çekmeye karar 
verrni~ ve o:ıa. göre piliinmı Yara 
r:ık bunu icra !'!afh:ısm'l e-e-;irip 
muvaffak olmuşturki . Bu. ~:ihescr 
dir. J\Iuanni<Tan<? hava akınl.ır;lc 
bu su~tle de hPr U7 gcmivi Ji· 
manda rarmdrrmamnk hususunda 
1nl!'ilizTerin. bir Iimand:. n dijfor, 
limana da muvaffnkh·eııe kııc>:~ 
rn<tk h11suı::undn da Alrııanlnnn ür. 
tad rıt .itığu anlıtşıimakta1T?' . 

Diyordu. ı pallice) in arlık (.Ş:ırnhor<;I) için 

·ın,,vamı var) mıs olmasıdır. 

Kıı.cış 12 Şu.oot 1012 tari11~111e 
v:ılmbulmııı:;tur. Faxat 1 ı şubat 
t'!inll fııaJiyet llrtmm v,. •n!l"•:tın; 
nl<Fo:ıma k!ıdar ~il,.rrfe harp ta· 
!imleri vnprlm~ştır Eıı~llne takad 
diim e<len günlerôe ise '>rt:ılrktn 
tıir 1,a~kalıJı:, bil' fevkaladelik g·:. 

ze ~ay:a. ba.,lamrştr. Hareket• 

ten bir gece evveli de, evvelce ge
Jcn mulıriplere yenileri kaulnnş• 
tI. 

Her iki zırhlı nhtımrlı:ı istim 
üzerrnde yntıyordu, Harektt gece 
si, harp talimi yapJl:ıcağı rivayeti 
ç,ıkarılmıştı, 

Ortalrk kararmavn b:ışlaymca. 
muhripler· Jimandan • c;rk~ı 1 aı-. Zırh. 
Jılaroa, ;ııeılekçi romfirk'.irlerin yar 
dınıı ile, nhtımd:!.:"1 ııvnldtlar. Fa• 
knt tam bu esnı:ıfüı ziller tnyy.ıre 
:ılarmı çaıctr. Düşmana. hcrhan~i 
bir ip ucu vere.-ek ptliıııın buzul • 
ma.ı;ırn:ı sebep olmamnk i<:in gemi· 
ier tekrar bağJ4ndı. Havarln git. 
gide daha ziync!~ k;.r:ırclr Hu[ıf 
sis de kcndisfoi göı:terdi. 1ııgılı.z 
!ayys'"ele.ıi (Bre.,t) e Mcunı etti· 
ler atılan mernıileıin parlak izle. 
rı ve düşmanırı kııılandrğ'ı tenvir 
rııketlt>ri ortalığı ayrlınlatımştr. 
Tayynıı~ler hcd~fl··rlnı nraynrak 
bombalarını şuraya buraya attık· 
tnn sonl'a Ç('ki'ip gittiler. Artık 
nlıtı:ndnn ayrılmanın zamanı gc'
mişti 

Her liç ;?emi hranlığın muha· 
f!'?~'tı:ıtna sığmnrak limandan cık
tılnr. He;:-l:c~ bt: rrk1«m !:1:1 tılli'll 
,.e~·a ciddi hareket olrluğunda 
mlitrreddit olnı:ıida beraber ikin· 
cisini kabule daha müt<'mnyil idi. 

Artrk gemiler ışrklarmı knrart· 
mış oldt'ıkl:ı.n halde tem<ı.miyle ka· 
ranlıbn ic;ine daJmrşhrclı. 

(Devamı wı~) 

Bnedadlr Ruhi'd(l'rt: 

Ylr gelmezse sana pAylne sen 

git yllrjn: 
~tırUmezııe, noJa, dağ, ey rUnOI, 

a.bd!I ytırUr! 

serb<'st piyasa fyia 
mış ve fiy?..tların umumi 
de yUksetmesine ha 

Görülüvorki, -·'-ttnı 
mız 8Meplcr her tGıtl 
Jet fiy:ıt müvnzenetı 
le milsuı.kiJ olarak m 
mızrn yiiks~lmesine le 
misJerdir. 

BUtUn banla.zodaa 
fiyatlarnnızı n ü7.f!linde 
re olan dUnya fiyat 
rini de nazarı itibare 
drr. 

· Harple bcrn.ber 
lekctlerde baslayan 
Iiği sulh i~nde bula 
kctimizin fiyatlamıa 
miştir. Bilha~:.ı muh 
kctlel"den ithal etti 
sulh senelerine n..-,. 
sek L-fr ~el Yermek 
veyahut ~ynelınBel 
:ınsebctlerin pek dat 
i ııhisnn neticesinde 
delerinin yenilenem~ 
rnemlekctimiz'le meını-: 
J'ı~·a tlarının yU1Nr.1.11111P11 

olmııRtur. Evı;elA. ftla 
da göze çarpan bu 
ın~·lilü n7: zamnncla 
larına da sirayet 
muhnrio mi'letl,..r .......: 
r.iııJn iktis:>.dt bUnye 
nçı~h kapamak Jc.in ftY9t'. 
ıe ikinr:l derecede- a 
J::ır !-er ne bahacınıa_ --..:..~ 
ilhallit- yapmak ç~ 
lnrdır. ___. 

Yulrnndr. en lifti..., 
cinde neden ve utd 
J?"!diı!inl krsacıı iıab 
hıı f!ynt yükseklill 
tktisadi mtivaz.en ............. 

Kimi balkın erlılr menzile bl -
zahmet_! r4h, 

filmi R6hl gibi dehr içre m~h.11 

dan vermekte ve 
sabit olan memur 
parasının muayye11 

41 Yllrtlrl 



L_ITIKA~ 
eni Bulgar- Yunan .YENi EKMEK KARTLAR 

•oa· anlaşmazllğ{ B UG ON DA 6 iTi UYO R 
O:ltın:•M mahaıesuıde dikkate layik olan nokta, Çolak· Devletin :masraf biltc;c.einden pura 

Qr' , usolıni ile işbirliği yapmakla itham etme•idir. olan memur, dul, yetim va nılltcka. 
Qr laıandon çık'1n bu ses bilhasıa Bulgariıtanla ita/· itlerin tenziIAtıı fiyatla ekmek nı _ 

Qsırıda Manaı.tır mıntnkasındaki hudut nnlaşmaz· mnk Uzere verecekleri bcyaruııı.mcıcrı 
lıifmdan sonra daha dikkate layiktır doldurma 1.§i devam ct;mcltlccttr Mc. 

--.--,,.-~;,,;,..;.; mur!arın verdikleri beyannameler, be 
Y Ô 5 • lodlycye verilmi§tir. 

Soty zan : ADRI ERTEM Dul, yetim ve mütekait bcyanna-

~ ~~- nu•~al'Cll ne~rcdilmcl\• JtııJ~edan ıı7nıı"i ofoll~"tılır. melennin doldurulması işiyle ımeşgul 
a~~: ·:~ı~te .. i l'un~ni~tu- llallntnhın~ milli bir tarihini olan ma.lmUdürlüklcn dUn akşam geç 

biie - pu ... ı,urnıC'ktc<lır. :'.'ilo· ı Jhıllrnn nıjlietlcrinin milli tarihle vakite ika.dar çalı~maııırmn devam 
~i~~?•ıa "i('t•cıı olan lt.ıJ · ıi iznlı edemez flalf.ırnların ııo· ctm!§l,..rdil". Ça!ışmalar bugün aK,,a. 

Halka Yeni ekmek kartlı:ı.rının dn 
ğ"ılı!masr işine yana ba§lanacaktıl'. 

Yeni şekilde ekmek te,·zı ~inin bir 
iklncltcşrinden itibaren tatbik mev. 
kine konmasr anuhtcm~ldir. 
Kaymakamlıklar, iaşe bUrolan ve 
m.tlmUdUr!Ukleri busun pazar otma.. 
sma ıa~en eytam ve cramiUn be. 
:ranname lc\'Zil işi f!e me~"lll olac:ık. 
lnrdır. Henüz muamcleBinl ikmal et. 
tlrıoıt:yenlcr, bugün dah~ rı:.!=L .J...;.lc. 

rlni gdı-cblleccklerdlr. 

l'-..._~ı• ı YUı>aıı ( olako~lu tıtik hamtır:ı s:ıdcre milli ha'\llt 1 rua liodar ıriirceektlr, 
• ... 1411 Sta . . • •' • ı.. 'Uttij • nm C"'l•ı hudııtl:ırı· •;erçc,·esj i~ırıılı· mıitalea etmek ----------------------------

~ d• ıstenıc ili' ·ı ı ı v ·ı b• "t ~ " ır. 11'0 ıııa 1<1t:tlı 11lıır. Ba:1':ııılıırın pek eski esaı e ınme ~~~~·b·ı Jnllııaktaı.lır: de, iıJerinc l.;211lar gitıuei;,re liızıını ve 
• . •ıgUıı mahkeme / ·'oktur. 

.,'ln~~haru edilmektct..liı• 1 .hruıı~ de\letlcrinin kıt'aı.lan ı·nme ı·ntizama gı·r· o ..\'\l'Jıl ıdc ınuunnidane bir l lııı;mıııya bn-.bdıkl:ırı 'e bn ta~ma i 1 y r 
lo~ ....... ~anın :>'CDi. nizamına 1 Jı:ıreketi ~nrk 'c Ceııuı• istikonw 

.~it ta~uBl.ard~ı·. 1: utınnhln.r tini tal;iıı ettiği zıtnıunltırda Bal. Vap•lrlarda, tramvay ve trenlerde 
e Verip tı:nı~ o.dukları yerleri tmnlıı:-rn kaı!eri lıii,·ük rfe,"letlerin bcleöiyc njzamna.mcsinın bu vc.eaıll 

t.~eJte{ l~ıkbaltle nnmuskü· siFt"i ,.e <;O"l:ll t:ırihfArinln hir Aı.l~kadar eden maddelerinin lfiylklylc 
~i«t~1ecekierinc d,•ir ga· ıdj h:ıJini almı~tır. tatbllt cdilmediCI yapı!nn tcftlşlcrd.n 
~eni n· 800•1~ ancak .A Vl"U • J;:ıllmnlarcla ccnuıı iı;;tikıuııc• anlnşılm~tır. 

Vapur ve trenlerde yolcular b n
nıcdcn ve yolcular çıkmadan Cf.)'a 
konması katlycn yasak cdflccek, yol. 
rulardan ellerinde vaıız, ~ya büyük 
paket olanlar anca'• e,:ya. konurken 
ctrccck!erdir. Tramvnyl:ırda ön kapı. 
dan çıkılacak. arka kapıc.an b·nilc • 
ccktır. 

~ ~ı ıcı.nde hcndilui 1 r ı:cni.,Jem~k Selilnik ~·olm in Ak Emniyet altıncı .şube mUdilı ıu:;u, 
~.~ •• ~:\er ı. gaJ edebile• deniz~ l'ılmrn.l• i"teycn hu~furya, denlzyollan, şirketi bayrlyc, devlet 

:ıtıc.k·k n Yunanhlann va· nalkanları ntırıııu altıııa ttlaraı. demiryollarr ve tramvay idaresiyle 
~tı!nU Ve şunlı<'lidir. ziı:.ı n(lğ:U:lara "':ıh ip olmnk , e ılık <le· ttmaslo.rda bulunarak bu maddelerin Bu i~ı kontrol etmek lizcıc klfı 
~~&set· General Çolakoğlu· ııizlcre ~ıkmal< istr,rcn r.ıısyıt, nar sfiratlc tatblli:i lçın gereken esaslan mıkdarda memur to.Jıslıı l'dılmıştlr. 

llerj 1 <ı.ltınrlu kanuni bir !;anlar tarilıi iilerinıl•• lX nı-i a ır kararlaı;ıtıruııştır. 
a ~tıı v~ diğer tnraft..ın dn iinn itihııı'<'n nırıes..,ir-olnı:tln bn .. • -----------------------------
b ~?' h~~.Y'aseti ?ltında Lon· l:ımıshmlır. • Kame suistimal\ iki kardeş mahkum oldu 
11\lll:ııct• ınctlC'rı mcvı.:uttur. A\'lıstnrr:t n• T:ııs~nyı yolları 

llı.~t\ v •ercl~,!l biri Çorı,,il ve li1erinıle enı.ı.cl telnkki etlen hlı 
, ~ltıı~~t d gcrj i c Mu'ioliııi ~·iıl> dc,Jctlrr rk Bıtf'i.a.nlarııı nııı 
di U2ıanıı.!a le b~ılu~ımaı<t,,dır- l.:nıld~ratınn hiıkirn olmn .. l:ırdır. 

0~c bil'd r b~lkı hır sun, iki hı~i'ltcre "' Frnno.;a lııınlar ıua· 
"<li<l<lı<> en hızmct etmek ka· ,.,ınılnılrr. 

••• cıl!lJ 'd • k a· • ı t"'d ctlcccklcı~ l'ıın:rni ... tıuıın te,Pkklilii, ~ır 
' Slo\' bist.rnm k'lıroJusu, Romanynnın ;,_ 

Ekmek ka.rneler.lnin sayımında 8U. 

\istimal yapmak suretiyle fazla un 
almak suçundan milli korunma nıııh. 
ker11esinc vcrilE'n 14 fırıncı """ ycclı 
ltarne sn.yun mC'll\urlarınm mubukc. 
melcrl dün bitirilmiştir. Suç1ulor ~O 

ile 60 lira al'uında para cezasına 

c;arprlmışlardır. 
~l-., . 0 nnn mnkalc."iııılc tiklnli, Rııl:;r:tri.,tnnın si,·a~i haki 
· it c~ Jftihaın crlen ve hat· mi~·cti lıü;Uk de\ !etlerin ımJitik Memurlardan ııom bcrcıct kazan • 
~·en rıarc,·ıılar ehemmi fnnli.rı•ti :;öziinüne alınmadan ı~ nııştrr. 
tt~ b[· O son scııeJcriıı i· znlı <' 1ilcmez. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ttt:ıı.ar ~itchi;\at tanıdır. Cu bH,,iik harpte r,11Uouılar tı:ı iınparatorlu~unun bir 'ıliil eti fnr
zeılen 1tal~·a. •• 41~ lenın icinılc dikkate ~lik dc,Jetl<'r ara..,ıll'fR nılcta tıık 

· ,it~ •"'-""ta Çnlıal.oğlunu l'fw im f'<lilnlİ'• ~ilıi idi, muhıtrebenirı 
~t, iŞ YaıınıukJu ittiharn et• sonuncla ;iiliplcr n ma{;'iıpfor 

~l\tist ziiml"<'"İ le:;~t.hül r.tti. 
b anılan <:ıl,ıtn hu '"es Galipkr, UııJl-;anlı nıi'llctl"r remi 

~a llf~ristuıılıt hıılJa u. ~eti l•anıuıtb·Ic in~ifü 'e Frıtn .. 11, 

t ~ ltastır mıntal<n<;ınJnki ııuhv: mınfak:ısr haline ko..,nıak 
.:!~.:n~~11ı;;ınrlıııı :;unru İ'>teılilrr. nn dc,irıle Halkaı;lımn 
tll~ layıktir ilil blh iık de' ll't tararınılotn teht.li-
~~ al'tfa C"kidcoheri hi- ti 1Jıthis nıı•\"l:uu Mi: 
~'"<lift ~"eu Rtılıı .. rnamazlık- hal n, S•J\)'et RtıSlR. n11 ilı:i 
~, ll~lhıkli lhtilfır ıla hıı de' l:?t orta<omda r.;allmnhı.r hlr :ne· 

. -.a " :ırrn Yeni sc1iıllcrı1c 'i mü\ :"~ne 1111.-.unı halini Rlmı .. tr. 
İ\i 'la ba5~a hirl'cy ılc*il Uıı~ün Ea?'t;arılar iilerindc üı.. 
t 'b· l'dakı anln"manınzlı· lıliyül\ de,Jctin a~·rı, a ·n nüfuı 
~' Gc 1 '11 rdır. tesis t"m:n iilii 'nrılır: 

Ru üç ._,,J\'\ et, r.a,11\aıılar h,ıhis 

meHnn olduğu z:ıınan daima <·cıı· 
lıl'lrr aJrrfa r, 

Hır dc\'lctler nralarıııda zarnnn 
tnman anl1\~ıalıır yaıısaJar bLlc 
bı.ı terodın önüne gl-çPnıcıJcr. 

RUyük d~\·letler bugün hüytik 
ıne"elelcrle mesı;al oJıJuklan iı.;in 
Balkanlar Ü7.erindcki teı.irlerini 
nı\istnJdl ...;a·nlabilecek emni) etli 
ıımıorlarls temi'ue çalı-.ınaktııdır
Jar. sıo,·onun ('olakoğlona çatma· 
ı.ınm bir -;ebebi d~ budur. 

Kasrmpa~da oturan Fh.kkr ve Ta. 
hır odmdıı iki kıı.rdc§, biı• gece yarı. 
ıır oturdukları eve sıırho!' bir halde 
srıcrek kolll§uları VahiJı uyandır • 
mı111ar, VoJıldin şık!.yetı üzerine de 
kcndısını bıçakla !kolundan daimi Bil. 

katlık bırakacak şekilde yaralamış • 
!ardır: 

İkincl ağrr ecza mahkemesine \ 'O. 

rll n nıc;lulann muhalremesı dUn bı. 

tlrllmi§ :muhal•cmclcri sonunda Vahi
de ::oo lıra laımılnat ödcme~c mah. 
:kfJm cdılml~lcrdir. Ayr•c.ı Tabir iki 
sene aıtı ay, Hnkkr da bir ııenc <( ay 
hapis yatacaktır. 

Milttellklerln uçak 
ıstibsaıı mihveri 

geçU 
Londra, ı.ı (.1.A.) - tnsnu: jıstih. 

Entat nazın Litllton müttefik uçak 
istihım.linin mlhverlnklne yetlıti~nl. 

ve aştığmr <'llln aaytcdıği bir nutkun· 
da blldırm~tir. 

.._~~ llç ~nlkıın millctkri 1 - r.oı .. r,jk ictr"loii \C Slav 
f:t ~ ıterıı"lcmc İhtirU'\IJlln lıiı Iİğİ !;il C"İle hnrclicl eden J\ıl"i' Mariı<a Kökk 

ıı ....._ olru·ı 1 ''\ il 1 • ya. 
~: oh\ akanlarda lıii •iık ılc\ • lJ - nıstury11nın ı•f!nnp ııi· 

y:ı-.ctitıc 'R"İr olan A iman ya. "-1 IW~lıtl'I hİİ.} iık OJ ıııı · 
~~ . ·ısta ı . '"laı" 1\ l'ıınırni"tnn aı-.ı· 
!tbıd ~11amazlık •lıt bu iki 

"llııı~r~iitalea c.lilnıcliı1ir. 
t....'"~" ıstnnla genç Yuna 

. ~ıa;,11•1a lıirçıık nol,talar 
11~ ' l'l'l,n betler mcHııt· 

~ ~ 1~d~ra.li bakımımlan ~ki 
ltı.:"ht \ıı akı talrıılcr lıir tiir
... ~a:ınnmı~tır. Yunan ,e 
L "'-la Yıtla.nııın ortnyıı at· 
.~ llııt~a.ınazhğı nyni cins· 
~ iıc • aııllerin atıcı ı o)· 

:a•li bir faktör de 
~ el( ir. \'~ tabii -=art hır. 

t\ "" f>nornj1c lez-.ul, ;eni~· 
'"ttı da nrtırınaktadır. 

• ~llııll 1:'dala" deniıine r:ık-......'llld unanisb.n1:ı. Rnlga • 
~bt a eski bir mesele ha· 
~o • 
~ ı...~te-;,j (]e Çolakoğlu· 
? ~tltlarn rialet edilme· 
, ~~ İ'steğiııi b11Ddan do· 
'9ı.;"' ~ell~n_e karsı bir 
lıı.~t ~a telak1\, etmektedir. 

1-o\ı:e~<;İnin a"'ıl garııı 
· • 1'11._ geecn hiicliselere 
~ llnistarıın g•i<;ter(li~i 

~llr.~n foııuncları ı·ıkan 
ti ~~t-. ta.ı. .nın arahatle siir 
"- hQ I\! ihsao;; ettiği bir 

coret; nolakoğlunun 

l".\~a 
r. t 

~ tin: 25 ......__ ı. tcı:rln: :?6 

~----111: 14 
.. t•ı ~r\"\lll: il> 

r• l ~8 1 
' • ' Hızı .. : 1i4 

t "•aau Ezanı 
\ 'aaaU E7.&JIJ 

•..21 
l:.&g 1 .o.ı 7.%2 ı. ,, 

~ l~.3t 6.12 l:t.53 6.43 

L~ lt.16 
9·37 ı ö.öz 9.s; 

' la.<1; ıı.oo 17.ö'J 12.00 
3.11 1 1.ın 19.<J5 1 .sı 

1.2; G.n 11.29 

m - Balkan)a.n e..,J.j r.onın 

- Oıııı hen de bilmburum. An• 
ladığırn:ı ~öre pek fazla bir şey 
değil, ilıtimnl diplonıutıl.: nıalıfei• 
!erin faaliyetine duir 1110Jiımal top• 
l:ıın:ınızı istiycccklcrdir. Delki tle 
lıoı;unuz:ı silmiyccck olan nok~ ı 
sizin ha) atta çifte bü\·jyel taşıma• 
ğa mecbur olmanızdır. Kimse siz111 
!ıfayUand Banka~ınd:ı memur oldu
ğunuzu bilmemelidir. Bunun bari• 
~indo hayatınızı istediğiniz gibi tnn 
zim cdcl>llir ve istediJ;iniz l!ihi 
yuşayıılıilirsiniz. isim intihahınıta 
<fa tanıaaüı·lc serbest iniı:. 

- Bu kolny. Babam csrısen !':~ 
hinlc hir odu tutarsam raJıaı cıit.
cciJinıi, )Olun !:Ok uzun olrlııljuııu 
ve her .siln gfılip f!elmenin pahalı• 
ya ın:ıl oldusıınıı söyliyordu. Fikr:• 
ni .k ::ı'h ııl etmiş olurum. Uıınunl ... 
beraber arada sırada hafla tatilini 
babamın evinde gcçirmcuı Jazaın 
sclir ... Ancak bu 2ata takdim edi.• 
mem için ne yapmam Jiizım 

Lola gülüı'}Siyerek: 
- Zavııllı çocuk! dedi, Londnı• 

da güzel bir apartıman sahibi ot:ı• 
bilmek ve beni her gün görebilmek 
için ~abırsıılandığından çıldıra• 
cnkl 

-Vl-

Tolenhaın ınal1ali()sindc Mnr so" 
k:ığı, I.ondranın meıii.ezindeki bu 
mahallenin en çir'kin ve en pis so
kakl:ırından biridir. Bu so'kaldaı· 
ılaki evler hemen birbirinin eşidir. 
Hepsi M>kaktan ufak bir avlu ile 
ayrılmıştır. 

fük o alişam saat öoku:r:iia Etdor 
sokakta l>ulanuyordu. Bardaktan 
boşanırca ına yağmur yağdığı için 
sokalda kimseler voklu. Evlerin co
i;'lında rşık görfi~müyordu. Eldor 
sokağında tiulunan odalarda otu• 
rurJar. 4.7 numaralı evde ise inik 
slorlann arasından ince bir ışı\ 
sızıyordu, Elk itıliyatla pencereye 
~·a'klaştr 'Ve müphem konuşma ı;cı;e 

•leJ:l~~ ' 

ŞAHANE DANS 

Banker lalllandııı C\·inin oııüıı· 

de olduğuna adeliı inanıınıı) ordu. 
Daha o sabnhki gazeteler M:ıytJnn 1 

Bankasının milyonluk bir horsa işi 
yaptığını ve knzundısını ) nzmıslıır
dı •• Eu işi idare eden adamın hu 
seriliine ha):ılı ~aşadığınn !dm in.ı• 
nardı? · 

Pcncereclen gürdıiğii ışık siiııdıi• 
fjii nıkil Elk gene pencerenin ünlııı• 
deydi. Koridorda ayak :ıcskri duy• 
du. oka{;ın mukabil lnnıfındaki k .ı • 
l'lınhk yem henüz geçmişti ki kapı 
açıldı ,.e iki kişi •olrnğa çıktı· 
Mal>tJaod ,e ihtiyar kudın ... o:..aı.: 
fenerinin önünden geçtikleri Hık:ı 
Elk, l\la)11andın boğazına kacı.ır 
ilikli bir kaput Te ilıliyıır kııdını .ı 
eskice bir pnrdesü giymiş oldııkl • 
rını ve kadının elinde bir file bu• 
lunduğunu gördü: Ötc'beri almağa 
gidiyorlardı. <'llmarıc~i aksarıılıırı 

iyecc:k maıtdelerinin çok m·ıız ıc

darik eclilohileeeği bir pnzar kuru .. 
Aıırdu. milyoıt<'r Maytland lıu fır

r.ııtı :k:ıçırmnk islememiş olac:ıklı! 
Onlnr gözden ı.aybolunca .lk p ~· 

l<'rind<'ıı ~ok:'ığı lbaşfun h:ı5~ geçti. 
sonra sola dönerek afişlerle flolıt 

bir öuvan solana aJnrak ilerledi. 
Eldor soka~ının arka trırııhnn ger.• 
mfşli. Kapılan sayarak ~ iirüdü ve 
nihayet l>ir kapının önünrlc durdll. 
Cebinden lbir de~c annlıtar çıtrnı
dı, bunları birer birer kilide lecr•i· 
be etti. Rilit ilk zannetliğindC'n 
daha SÜC \'e musliik çı'klı, açın:ık 
için on dnkikal a ya'kın uğrnşın:Pa 

lazım seleli .• 'ihııy<'t kapı açıldı. 
A ,·luyu geçli ve servis kapı~ının 

kilitlenmemiş olduğunu rncııınunı• 

3·ctle sördü. Allahlar destesini ce· 
hı.ıe lı;oyarak ice.ri gjrçij, bir muL• 

rtıkl ıydı, l;oridora geçerek alcrlcdı 

\ e bi~:ız ev\'el dı~nrıd:ın >Şı~ını 

gurdü~u oC:a) a gırdi. Burası Pt•k 
fnklr:ınc ,.c halta .scfıltuıc c.lö~cn 

miştı. tiünıinenin ynnında )a~ları 

kırılmış \C )er ~er kuma<;il defo• 
tek dışarı fırlaını~ harap lıir kol• 
ıuı.. , bir köşede karma karı~ık bır 

\,ıtıık \c Ü<;fÜ yırtık pırtık bir örl:'.i 
ile iirtii:ii mo anın üt.erinde birkaç 
rııel..lcp !..ilahı \"C nyfaları çoı•ı:k 

yazısi.rJc dolu bir defler \'ardı. lk 
<'lrafıııo lınkınca eski, borulu cin•,• 
len bir {ll1l!llOfon \C birkaç kırık 
pl;ık ~ördü. 

l>ış k:ıpı~:ı .:ırkasından sürgüle~ ip 
kendi ini cmni)·cte aldık1an sonr:ı 
ışığı )Oktı. Şöminenin üzerinde bir 
k:iğıt gördü, alıp lb:ıklı, s:ılıahki s ı· 
Z<'lclerin ym:clıklıırı l1ir milyonlu'k 
İşe" dair muktn elenin urelİ) di. l'fı" 
~ıdı yerim· koyarak telkiklcrhı~ 

devnm cııi. Sömincnin yanında bir 
komodinin ü ıündc bulunan b:r 
kutu mckltıpla dolul du. Baktı bun• 
/ıır:ın hepsi si~a i J).ırlilrrin pro• 
rı:ıı::ındn h·in gönderdikleri ı-i ııh • 
lerıli Vl' '.\f:ıyllanrl iclerindc ne o'· 
duğunn t:ıhınin etliği için olacıık 

l'Oğııııu lıiç açmam ışlı, 
Odada dikkat; çeken başka hiç 

hir şey görmedi. Burasının ihliynr 
zenginin yırtıık odası olduııu mn • 
h:ıkknktı. Fakat ocaha ç.ocuk nere• 
dr~ ıti? 

Elk ı ,ığı "öndürerck yukarı kata 
çıktı. Knpılard:ı:ı ilk ha1ktıf;ını lti• 
lilli l)IJlclu. Bu kilit ~·eni 'konulmuş 
olduğu derhnl nnJn<;ılan son sistem 
kilillcrdcncli. Elh.in mııymuncult • 
lal'J p:ırn etmedi. Çocuk belki 'de 
bn oc!Jdu.} <lı. 

Öteki oda1 herhalde ilıUyar 'ka • 

-s-

çoğaltan şeyler 
Hali~ upurlarile i~lerir.e gi • 

<len)er, diin, ~ğt-r saatlerine gu,·e · 
nerek hattket et tiicrr.e kimlıiJir 
neler ~ektiler, Eu vııp~rlar, ga!i· 
ba nauıra ıı"radr. Geten yu hıt · 
ı~od~.nberi seferler dülene ~irmı!;i · 
ti .. Ft~·atlar da ucuzlıttıldığı için, 
ngbet ml.ithişti. Günün hanı?i sa
atinde olur.o:a. olsun, semtler tık 
lnn tıkJnndır. l 'cttdatma, kazancı 
artrrmıstr. Ayni vapur, yuz, .l üz 
on yole11 ~·erine, bin ki:ı;;i ta ıyor 
'e bu su.ret le rok kaza.nıyor. A) ak 
ta ~alı)oruz, hazan sardalye ftc:ı
s! nazamrna uyarak yam~·n sı <liıi 
lı~·onız, Ama h~ç olm:ı~a. \'ilktin 
d~ !slCJ'.İ!l'lİze ~ eti.,iyonı:ı:, diye r.• 
'ınıynrdul •. 

llıin, bu intlr.am da bozuldu 
:Sabah le.} in st"kiLe bel} kala ktl]ka'. 
c·ak olan \apar ı:,ı:elmedi ekiz~ on 
ııoıotasr da. sekiz buç:ukt~ oktin et· 
ti. JJo,..nhnası, 'lölma""I 'e nihayet 
ka.knı:ısı ıln orı d4kika; oldu~ına 
g<ıre ~·~mıı .. aat ıreciktik. 

Fakat dert bnmınla da lıitmf'· 
di. Ka.sımpıı~a A"cmilerin biri 
i~kelede oleu bo~nltıyor, Eytipten 
~elen bir oo kası ela dere a(: 
zında '.\-ana..,ma nöbeti bekliyor
du, ::Smı onlardan sonra bize ge· 
ıc .. ekli, bıı arada ne kadar kıl'.\•bet · 

ti;,.imizi artıl\ siz dü~üniin. 
0

Hr.le 
ı.:-rrn;'nin ki ''Nuh,. un tekn~jn· 
den hir rimekU. O, pek ~ki bir 
ı:ağda, "l ııfan,, ;:-ibi lıİt' büyük hi· 
d:'e ile o -.ıkısıkhi;a uğranı1Stı 
der~r. llalbnki, bit.İıl\ 1stnnbnlcla 
~iilliik ~Ün<"':lik bir -sonbahar sa; 
b:•hında, hiç bir ~iınahııım· ~ok· 
kcn bnııu .. .?kt;'- • 

llalie ,·npurl~n, son benzin 

darlığı ~iiztindcn otobiı5lcr de jş 
l~ınediği irin burayıı ca.n '\eren 
lt~r drunardır. Keyif .ir:in geze:uler 
SııJ·le bir yanı1 bır.ıkıl~a bile, Def• 
t,erdar, 0.1bııli, Hasl•öy, fabriknlıı • • 
11 Kasımpa~ hastahaneleri ı:er 
ncr, .EJiip, ffahcıoğlu, ko~k~ bir 
"'Cmhn DlC"kteıık-ri. hu ılama.rJa. 
eıınlnnır, İ<iler, Su hııtıı l" bil !i • e, l un, 
t n bu fııbrfüalnr, mckt"pler, Jıas· 
tahancJAr, is J erlro1·i ı.anna kanŞJk 
olmustur. 

\':ıktın nu."ıl J,:ı 1 cdilı.ljğini 
lrnlla :.:ıa•ı .. r· el • · ' ~ ."' . • "' ın c .. , U) :;unsuzlu · 
gu, lır llort 'aıım un n~ ııi ~keled" 
nnhct beklenır .. i ~;-'itrri• or Ar • 
b • 1 ~· " • a n rn <ıüzc-n..,izli ·. ıı hir mc ulii 
'o!mımlur'.'. i\ eıl,.n (lime kadar 
o~~lukr.a. diİ7.""un j-.lc, rn \llfltır:ar, 
l•o,\'ll' bırdenlıirc ı.n ı maJ,ıınşdc .ı. 
ılu! 

~azılıırıııe:ı :ı:uıın nın bell<i kır 
meh yoktur. Pııkat onl:trm ho~· 
dol,la rı ~ef eı lrr 3 iiziinıl .rn knskrı
ı·am:uı bir emtin hayatı ı:a.h'ıUıa· 
"ı 'e · · b h il ' ' nm, t'J' • < ası) or. Kin1bilıl' 
knç memur, 'M:ıh j:ırn:ılınr iın7.a· 
::ı.)n .. -nadı? K:ıç İ~~i, 1. ~rt ını dam• 
galatıın1artı ": Kıv: !:O<'Uk eezn ftJ• 
dı, knr pırrlcl:ı~ nı-r.ife kat!'!allığuu 
t.ınnnamıulılda .,uçlıı .. lıri.ıl<lü? 

Umnn~,i. iı1:m.• buna csebcp •· 
lanlara, hı.r (l~ha biivte hirc;ey yap
tırma. ·aeak hır ılcr,, 'crecc'kti"r uz . • .nma.n,, ılıtl) .ıcımı7. ı ~öre kr a· 
dır, f şJrı·imiı~rı t'ol.lui:"l.I ka r!llı rnıla 
ı.u lu"ıı lığı hı'da tızatn1nğt\. ı:ıılır 
~ 0"117, Cnııtmny:ılım ki İrı!i~.uo 
d11 hız ı:-ihidjr. o ıln 7.a~ınnın iı•i. 
ne mav:ı '!'ili r ircr, ı. bnrtrr. z~ 
msnm hir fııi~i dr intinmclrr 

HAKKI SUHA GEZGiN 

--~~~2l!~~h-h-_ 
Lik maçlarına 

Bugün Fenerbahçe ve Şeref 
stadlarında devam ediyor 
BugUn lik ımaçlarma Şeref ve ıre. 

ocrbabı:c stadlarmda devam edile _ 
eokOr. 

li'tınerbahcc ııtadlnd& günUn llk ım.a 
çını Galat.a.aaray ııc Bcykaz; yapacak 
tır. Galatasaraylılar bu mcvsJm e.n 
kuvvetli raldplerj ne oyııamadrklarm 
dan bir tUrlU hakiki lkuvvctlcri bcl.ıi 
olmıunakladlr. Taknnlarmı her hafta 
dcltlı:tlrmcktcdlrlcr. Henüz c.mfornı 

bir takım ha.llne gelmcml§lcrdtr. 
Bcykoı:a gcljncc kendi muht.c!ıtlc. 

rinde l!C8sl~ seda.sız çalışan Siyah.Su. 
rrlı gençler 'bugün Gaıataooray ka.r • 

clının <ıdası, aşağırlakinden dnha 
ıyi dö~cnmiş dcijildi. :Sofaya cıl\tı, 
rııcrclhcnin birinci basamağına ne 
) ıığıa ı haslığı sır,ıda nşa~ıdan gc• 
len .bir es işitti, bu kapanan hır 
kaJlının kilidinin çıkardı(:il hartf 
tıkırtı) dı. Adetii nefesini bile J..c • 
Eerek bir müddet bekledi. rıa~l.a 
ldlillcmişti? 

Vakit lrn)ootme i doğru değildı. 
Kilidl açarak dısarı çıktı, bahçeyi 
gedp solcaRa döndü. Eldor soka• 
sını lbaştan lı:ı5a gikcbileceği hır 
~erde durıııı ı;özcUemef;e ba~Jadı. 

Birk:ıç dnkika ~onra Mııl1lnnd 
ile ilıti~ar f,nıhnın C\'e döndükleri• 
ni gör<lii. Moytlandın elindeki file 
!ıklım !ıklım doluydu. 

Onlur içeri girdıktcn lıcş dakika 
sonra, Eldor sokasının arka ıorn• 
fındaki dar secitlcn iblr gölge çı:ktı 
sür'atle cari del c doğru yürümes: 
boşladı. Elk bu a<Jamın p~lni bı• 
rakınnk nh elinde değildi, onun 
l\fnyllandın evinden çıktığına e• 
mineli. On ııdım geriden taki petti. 
Caddeye çıklıkl:ıır vakit hir köşedo 
duran Jliks bir olomohilia önlinde 
meçhul adam durdu, Elk o arnha\a 
bir ~es duyma~ ınca yn, :ış yn,:as 
nşngıy.ı ındi. 

:Ewcliı. siirgiılcdiği knııı;)ı ihli• 
~nrın an:ılılarkl açmnsa çalışhğ1111 

sanmıştı. Yavaşça kapı Fi yaklaştı, 
l>ı.5arı ın Jlnlcrli, hic bir sc gel· 
rniyordu. Sürgüyii çekti ve öteki o· 
rla\'3 geçi P cep Jiımbasn ın ışığım 

kapıya do:ıru tuttu. Karıı iccridcn 
kilitlenmişti. Halbuki Elk içeri giı
diı;i 'Znmnn bu !kapıyı acık huhlu• 
ğu nu 'c gene nçı'k bır:ıklığını g:ı• 

'et iyi bili)·or<lu. Acaba onun al ak 
scslr.rini duyan QOCU'k mu kapıyı 
girmeden ko arnk ~·eti~li ''e eliyle 
ahp:ıpca bir selitm -.erdi. Muhatabı 
t•,81nrh, fnkat tendisinf f.abolt 
toplayarak olomObilln kap'ISNU a• 
('IO: 

.uımda canu bır maç çıkaracakl~ ,. 
Clır, Oyunun norm ı nct.Icc.sı 0.l&f.&, 
sara.y lc.lılndo s-urlılıııektc ise de Sa.. 
rı-.Krrnıızılrın. ın sn"".yeti ha.r halde 
çok zor!u \'e hattıı bir tek ııayı !ark. 
it olması ıhtjnmıı Itız!adrr. 

Fcııcrbahı;e stadmda ikınci :maç E'ti 
ııUn en mUhım karıııl~alannda.ıı bl 
rl olan Vera. • Ii'cncrbahçc ma!;tdır. 

Geçen hatta tRlıhslz bir oyundan 
sonra. Be 1 ttnşa mağlup olan Ve.fa • 
laların bu hafta Fcncrbab.ı:eJiler kar. 
~ıaında dı:.hn dlkkatıı ve derli tıophı 
oynamaıarı bcklcnnıcktedir. BilbaMa 
seçen hafta hiçbir i' yapa.ına.,yan fur 
hallannı busun dcı;i~tirmelor!Di t&b.. 
mln etmcktcyız. 

1'.,cnerbahçclllcrln de kuvvot):l ıc ... 
kiplcrı ltar~ısrnda canlı \'c tc-knlk. '1lo1r 
oyunla mukabelede bulun ıcakl&n Jtip 
bc!:zdlr. Bu maçın tam blr berabe 
bk içinde goçeeeğl \'C fırs:ıtlnrdan ı:: 
tifade ct,m~nJ bilen Fcncrbalıı;eijtcr 
tarafmdan kazruıılması daha akla la 
kın gclmektedlr. Fakat Vcfamıı da 
~ıılcbcsl bir sürprJz nddcdllmemeij _ 
dlr. 
Şeref atadmda. günün ilk maCttU 

SUleymanlye ile Davutpa~a yapacak.. 
lır. Dfrjncf kü.mcnb en ~cnı; tslmnr 
oınn Davutpa§Rlılann SUlcymanıy~U. 
teri lrazamnalarmı beklemek en nmı. 
tııol bir neticoolr. A l<si \'!(' bir BUT 
prizdir. • 

Şeref stadında ikıncı oyun Takuım 
ile Kumıp:ııa arumda olac:ıktır. Bu 
maçta kendi bakımmdan kuvvetin eıı 
mühim karşılaşma!anndan biridir 
~UnkU bugUno lmdnr hiçbir galibi ~ 
~eıti olmayıın bu iki taknndan galip 
gelme hareketinden dolayuıiyle ~
el kllıncyc dU~mcklc.n bir derece kur. 
tulaeaktır. H"r baldo çok sıkı 'blr çe 
klşme halinde geçecek bu ma.çm S'L 
libtnı tahmin etmek r.ok S-Oc;tür. S • 
nlrJcrlnc hakim olan tarafın maçı ka 
zanması muhakkaktır. 

Şeref stadında UçUncU maçı Bc§J c 
taşla latanbulspor yapnca.ktır. Geç-en 
hafta Vefaya kıı.r61 çok hafif bir nın1: 
çıkaran Slyab_Beynz!ılnrın 1st:ırıbul • 
spor karıııııındn. l~olay bir snlibıyct 

kozanmasnu beklememeliyiz. Genç 
htanbul.sporıulnrın tstanbulun Şeref. 
U şnm.plyanları knr§ısında iyl bir ne. 
tice almasını beklemek doı";nı olur 
luuıaatfndeyiz. 

Evlenme 
Dahiliye Ve.kili, Kütsh"a Meb'· 

ueu ~ayın Recep P"kcr'jn. kızı Ba· 
Yan Şehriyar ile Bay Rauf Melek· 
soy'm di.iğünlen dUn gec~ Anka· 
rada. Anadolu kulübUnde yaplt
mı§trl'. 

Gttetcm.iz yeni YUV&Y.a iı8lltt 
)'arbkJa:r dıler. . 



. ' -

ıre vuruımaıarı 

zveltin beyanatı 
zınc!r~ vuru:ması yUzünden cıkan 
i':t ilfıf lı:ıkk1nda ne el U~ii ndüğü 
sorulmustı:r. Cümrurrcisi Diyeptc 
<ı"ın::n Alr.ııın cı:irlcrinin nakli sr 
ı ııHnı.la ellerinin bnğlnndığını, 

1 
buun Ja Ccnı::vre mukavelesini 
bozrr.nk derr.ck ol:nadığmı söyle • 

Bir zıya 
Erzurum mebasm 
Durak ölmlştür 

Erzurum mc -
bu:ıu Bay Durak 
Snlmryamn Bur. 
ndı\ ö!dUğJ vo 
evvelki g!ln ora. 
aıı cımn~e töreni 
ynptlarak defuc. 
dildltf radyo ha. 
~rıerl arasıncio. 

• öt;rcnllmtnır. 

• 

Pasifikte Rab·of taarruzu 
• 
ır 

v 
l'a~inyton. 2 ~ ( A, l.) - :'.\luttc· 

fik l'omba uı::ıld:ırı taro fı ndıın h::ı· 

lı!lul iiwrlnı• :1opılnn IJ1rruz, P. ,. 
fik l!rııizinclr ~öriilmcmio; <I rrcrrlt" 
şiılt1clli tllıl1ıı<ifllr. llır J.ıırnn l,rııı; '•• 
zl!rii, bir muhrip. iki n:ıl.lh c uc • 

lıcllıhl ~·ııi he r• il l l ınl•r. 
S 11. PIO.\'IJ \ 

l'•l'IİWJ[o11, !!~ r 1, \) 

ııazırJı:ıı. h:ıl~ıı lııc tıh:ıı ebe c 
re)>'nn e'mekıe olırn S ıloıno, nıl • 
l:ırıııın s"ın, Jiıı l d 'rİ\c ~ ıt ı 
Birleşik \nıcril.a tJ ni;: km' cllrı • 
nı.ı iJ,i d ı-şmıın k.ır J,ol r nı '"• 
lıılırılı 1,larını. bir lnı.-,,1 10 ınıılıı • 
bil~ hir İl":ıret ı: ı ıi · ı lı ı 

nıiş vr. bu hareketin, A lmıınlnr ta 
rafından, Almaııvach bulunan bü· 
tim lıı~i'ız as!tt•ı·'erinin zincire 
vur ıl .la"'\ le k•ır<;ılıındığmı, hal · 
buki. Almanyııd1ki esirlC"t"!nin bir 
~ eı cll"n oir ) ere t:l'}lnmı~ olmayıp 
ı::nğl.:ımca muhnfnza altında bulun 
c.uru1du:{unu il." ve l'~ lemiş ve asıl 
t>u harC>kctin Ccne1tre mukavelesi 

Bay Dıır:ık BU. 
yU!t Mll!et mecllslnlo Dk dcvrcl!indc 
mebus olarak bulunmıı'}tc. O zaman 
harb icabı hUk{ımctın J{ayscrlyc nak
li tns:ıvl"urunıı karşı mecliste llk iti. 
r::ız sesini yUltsclten bu zattı. 

misı olrn:ık iizerc 4 Jnııo•1 r;cmi'>ı 

h:ılırılnıış. iıiiyük hir ıaşıl h:ısıırı 

uğramış, 5 vük grınl ine is.ıbct ':ı· 
ki olmu5lur. 1'o, ynrccilrr .• hpon· 
l:ırın lflpycldın "O 000 to•l il· ıo k ' 

11~rnllık!Jrıııı hu Lı lır ıı ' • 1 

a 

r .. p ... 

hhimını bnzmııkta bulunduğunu 
ızı:ılı ctmi tir. 

Bir g-azetcci, J·ıponl.1rın Ccnev 
re rm.;k:ıv<'ll'Sİ hilkHmlerini hiçe 
caydtklarınt \'C Birler;.:: ı\merika 
ı ın h-'Jfı bu mukaveleye iltihakta 
dcva.'Yl ec!irı ctmivceelYini Ciimhuı
re-isind~n ı;-crmuc;' ve bıı "Hale ha 
riciye naz:rlığının fikir bildirme 
!'lj irnf>~ec<'ı1i cevnbmı nlmtştır. 

R~is Ruzvelt bundan c:onra. hH· 
ron T:wlor ile ı::nrfJ.,melerinin mcm 
ı uni}et vt-ri • ol • 11•1 anlatmış· 

onvada esır Ame
an tav\ıarecileri 

Bay Durak daha Ab•JU1hamlt dev. 
rinde .siyasi mllcndelelerc glrlşmls ve 
bu yüzden .sUrgUolera ug-rnmı., b1r 
\"atnnpcrvcrdl. 

Ölfimll ile dct;erli bir ~aMlyct Jmy
bctml~ bulunuyoruz. Kendl'!lnc rab. 
met di!cr, nllcsln' tazlyetl,.,r eıiC'rl2:. 

Ameril<adaki Türk 
gazetecilerinin 

tetl<il<ler! 
~ .. ıı Anto!;:o. 21, (A.A.) -

Türk gaz:tccilcr 1 eveti, esııııyi 
l,blgcleı ini ve Biı~c ik Amerika 
~o.;.u cer.aıı oı uu ve bahıi\"e tL.:ob 

o ·ı lcr1J1i gczmislcrıli". G:ızctec1 er, 

!ngıl zıer 'aarruza geçtı · 
1 vu~wruıı ı tıct :ıuuıı ctıı> ı 

Bu \'8 diğer zikrcdlJcn brıreket t 

sonu:-ıd:ı dört uçağımız UslerL'lc don· 
ıncmişlcrro <1e l'llo~lardnn b:rl k•ır 
tulmuetur. 

l'J'ALYAl\ TLHl.tGt 
nom;ı, 2ı (A.A.) - ltaly~n ordu. 

ları umumı karargflhının S:sl numa • 
rnlı tebliği: 

Mısır c ·pucslndc hava tıınlly ti bU. 
yUlt b.r ş,dJc•lc dcvım ctmı ~ı. A'.l • 
nıanlar tarafından u vc b \'R ıı.ur ı 

lwym~ı atc~ı'e 8 d,IŞ"Iıan uç 1 ti ııtı
rUlmllştUr. Bir Un l \i\' ı du~Ur:llen 

çift motor!U bır Aıne~lk:ırı uı:•cını:ı 
nıllrcttı»·.ıtı es r aıırmı,tır. 

al~ Z'-}r~ 
hava çarpış 

e 
~ları 

~lalta, 24 CI\. i,) - C'umu 
ı.u nc:~redileıı t li . 

f:ı ... i!ir. lıa\'U ::.ıvvet'criı• ... ır. u 
1 

~up av uçal,J:ırı rı r em"Jc gunu 
t.~•cden 30nrn müteakip <lal al r 
lıalindc gelen himaye altmd ki 
ehi man cıv bomh'l te killerıy e 
,>aptı!tları carp:<-mn sııa rnda :ve· 
ııidcn birı;o!: mihver u ını hu • 
rıra ı ~rr tını i ırdır. Al an u :ık 
lnrınclan mU:"('kl ep bıri.n i l1 lg:ı 
hos::ır varmak ızın "" . 1 n·n·t 
bi rk:'ı.ç ·bom b a tmı trr lta 1 ~an u· 
rn klnrınGnn i aret i!tiııcj r:1 up, 
Rpitf_.,r uçak'nrı hm•• 1 :ı ~dru!unce 
borıba.lan•ır dcn·z,., atMı lar ve üs· 
terine avdc+ icin' ~ o!drır. geri cbn 
mu Je-rQİ!". 

l<;tc -.imdi bllH;.- lıu Si 
crı.-.~ u ı mijCU?'tmzırl• 
, ..ı h:lntlc 1ngi1Mer !.Jı,ı 

mm. gp\Vlr?erıni il:ııı ed 
Jf.ıJJh:ıt h<tltlc 3r1'>1r 

de ı ngiI::ı:ler.in a .. kcri 'a 
bır ~nnmıı lıu~ünl.ü lrnda~ 
riıımıemi-.ti. İnt;ilizlefl 
'tııhta 8 nei orduları 1 
i~\İ cl~f.ı ı:. ıı;;:aıi~ e l•udıır 
lı:tl le Mnı·c5:ı} r.onıel'in 

bomb~ ve :-ov uc:.ıkinrilc r:cmı, tank 
ve tonl:i11n imalin<!c ve monlajıa· 
cia lıazır buluıımuş!.-ır, bu silfıhlnrı 
&erek im·~l eı.lcn gerek l·ui!nmııı 

rl\l Dooilttlel ne diye '"l'oı<yo yzcrln. l'lı k ve "'ı:nctınh~rı içl.laşm(fo g6t" 
r.ıı bir Amerikan uı:n~ı kaybolma ~ e .. el 

1
• 

ı "'"I ı ,. l:Syle 1 ınuı: .,;n ır mıştır,. clcd ı; n soruyor. vıııttP ~ 1'i'rk gnıctccileri b!ıtı .sahili bo-

DUşrr il uç .. klıı 11 11.!n Cl'C Pi -
mo"I :1 Ll ,•ırl' v Loı.ıb L'" l!ıı b<>'h le. 
rlnın bazı nol talnrımı uı:ı .. :uz cd~rc.lc 
infWM ·ıc ynnr;ın bombala!'lct forlno 
Ccno~·a ve Snvoncyc o'ırı.ı:-ırsıı d:ı 

jW ik! ~birde madı.ll h:ı ıır nğır ol -
manııştır. üçUncü şchirılc lıa•uı d th l 
önemlidir. 
Şimdiye J:adar j\'H halk arR mdn 

blldir!lcn lmyıplnr, Torlno •a t.lr öıU, 
\ c 10 ynr:ı.lı ve: ~~\ nnc llc \'Rdo ı.ıı;u. 

ı altıntlıı bu cephe:\"°' ya 1 
len .\lınanl:ırm müdnlııl 
ı irıc ':ı:-·n·tin tnsiı?c dii 

dlyor: .} un,.:ı v:ı ptıkları son ?iyarelte mu 
( flaştarnf ı ı ııc i snyfodaJ -.on dPfa Tt•bnık p;ibi ~01' 

l<'diklcrl !stildftl mar .nda.n r;ıınra o. ı,eın hir mevkiin l:cnırn 
"B!Sylc yanlış haberlerin h'ıll: ara. • ~ ·D . .;.1 Lvcl lıc"' ı ta"'' ıre r ,ızzam c-u.., as \ ~ JJ eınd2 ynyılm2eı, b!l!lBsı; Aoıer ı<nn f -b "k 1 ..,.0··rmu"ş'er bu fah· . a n a arını b • • • 

ordusu hesatıınn çok :fenadır. Zira, • 1 k ;.,t'ı.ı'""a· ı gc~ek mon 
• • r! l"IKll arın ıere ..., a , • . • 

bu sJ:clıc ordu halkın ıt:mn .U1ı hiç ; . .,1 • d uhtcl"f scıfhnlarıl.ı. 
bı k no Jluo•ın i"in tn.: ı,..crın e m 1 . 

r znman az:ınam..... • .. haz:~ b;.ılunmufjlar \'C t yyarelerııı 
Jnpol"yalı dllşmnnlanmız AmC'rJkan "it ~lıiuklan harp snh'llarıııa u· 
bUk!ım tl!ll acı ltıraflnra mec~ur cı. c 1 J 'll olmua)a .. tlıı· r-a-

c:u"' urınu R:> 11 "' • • "' ıncd n hı hnbcrlerln olduğu gibi neş • ,.~il r Hoston \'<.' llud..~n bom· 
redılm s, h ~hıılde ~ok dııh.:ı l}•I olıı - ~:,t-t~\~'~ı c-l~rile yeni yıldtnm av 
r.ııktır. H<>I .. yalnn vo yanlıı;, haber ı•c:.ıkl:ıını ve av ıınkliyc tayyare c 
uydurarak bunlıırı bile bjle h~.k RJ':ı. • J •• '"u'"rdı"r ru ta,,ov•ır~· 

rede 13 ölU \C 49 )arn'ıtl r. 
Cc:ıovaya kar ı ynpılan ~\'Vclkl a • 

kında 21 ~ı~ı ölmU~ ve 121 ldel ya • 
rn!nnmıştır. 

Dün gece Ccnovay;ı 1 !t:' ı \ 
lldn:-i dUgın;ın h vıı rolmwı 

telefıt c lmıımı d \, ha•kr: r '· 
ğın :t önilnde !azı l t• h;ıcuıo ~~tr·r -
ınc , :'1 U:ı:Undcn b!rc.o'< lıı n 11\ ·pir.· 

ıwı komutam k •rrn'ly "llt.ay Al Rlz 
GU- ın y1eJ i bl!' nutukta \'Jk • 
selt tıhsıl genÇlığinln 3-U"d mU•'a';.ın. 
sı için lhtim:ıml!I. hızırla d: ı "":: b a 

clnfıın.,11 d ncC'ek "'urettf 
...,lıııım;ı-.ı bizzat İnp:iliz 
~'ıirçıie !ıilo s:ıskınhk ,.e 
ııınumi s:ıslunlıl' jrincle I' 
fsJ\C'ıırlt>ri•:e ve KalıireP 
rck • ıh c)-c: lml':ılm.ı ~el 
ııı ıı ri lıi:e b:?linni'>tİ. 

r·ı' t bu c"rıhcı.fo telı 
rcı rlı>r le it• iye ~jtnı~ 
1 il\' <'l lc ri 1 ':ılcııtc't n 
ıı'l·n~ t futuıınraı.· nıiie" :rını c c g.11-ınu.,." • > J J .. 

sına yaymadan b!lhaıını knı:ınııoı-ı - ler, seı i hal·nc1<.' imfllcjı':.nektc o· 
lıdır.,, l•ııı malzeme jÜklenıeğc mah~ııs 

B~:"lir.; 2!, (Hu. u.si) - Jııgı· 
Jiz hava. YU\"Yctleıini•ı Mı.; r ve 
~ıır.ıJi Af.-iim harp -ıhahrrmlnkı 
r-cni ı fa:ı.1 i•·cıi, Rı.'rlin :ı kt-ıi nıU· 
tehı:ı.nmıfarıuca. :lnı.;iliıdcriıı ı,u 

t:ınrrıızl:ı,.ln Alman ve ltnlyan kıt 
t!lurının geri iı tioat•ı•ı '7JWya uğ· 
il'ntm:ı ltvc hnl<''cla:: etmek isteme· 
lcrinc :ıtfedilnıektcd r. l.1.rnan:n. • 
rın mü.ı:ahe<lain" ııı>~arntı, lngiliı· 
icrin bu ~;!<ldetli t"arruzl.:ı..rlı:ı. J\ 1-

ın:ın :ı:vzilerinc l<!l.r.:rı bi tnarruz 

• de m lc:>n-nıet rdc11ildi. 
bulunan J?<'ne. 

. ., 
iŞ 

~~ andiyede 300 
idan ~ edildi 

m:12tu. 
Nazırın ıfı:a ettiğine göre. ~· . 

ridde \"e mmdi:ıda 31;') ki:ıi idam 
edilmişti:'. bun'arııı içiıı·lc sabık 
!:.r b!.-lediyc rciııi bulunmaktadır. 

iasiikleri tevzi şekli 
- lthfıl 

I.Qııdra, • • l .1\.) - I~ is R:ızvc -

t n ı !lk ı dJn L-ı:ıt!ramn ı; ı .. ların • 

bcır .a kral \":? 

* .. 
L ııarıı, 21 (;\ A.) - ı:raı \e km. 

ıı~ ı..ım 

.. dır. 

oldav" d 
l1ir va 

ıınıu \azhetlc.ıiui. malik oldı:kla
r.ı motorlü nakil v:ısı~alnrının nıüs 
bit m:ı.rkn ,.e hakiki ıastik ihfr 
yeıçluını inceden inceye tetkik et· 
tıkten ve tanzım edılece!c listeler 
belediye reisleri tarafından gürıi· 
Iup vfüileı-c: tasdik c.1ildikten son 
l :ı lfi.stikle· ihtiyaç sahip!cr:ne sa· 

• · :ıc ·ıktrr. 

Müstakil bir 
rna vutluk devleti 

ilan edildi 
Hoaton, 21 (t\,.\,l - Moııtor 

Of Bcııton gazetesinin öğrendiği
ne ~öre Arnavut vatanperverleri 
Parroo ~enubunda Skaral"ide ltal 
yanlara ka~ı ynptı'rnlrı çarpış _ 

malr.rd:ın .. onra milstn''il bir Ar • 
navut.ulk dc\'leti Hen ctmiflcrdir. 

Fevkalade 
l<azanç vergisı 

A ııkarudnn biJd:rildiğinc gciı"c, , 
tatbikına yalnız 942 mali yılı ba. 
!3ındnn başlı:nmnk üzere bir fevkn· 
!fide kazanç vergi.si ihdası tek
rar ır.evzubahstır. 

B .kr 5; 24, (A,!\) - Motfav Maliye Veklileti bu hususta tet_ 
)ad:ı F ıt:oep. ~chrinde çıkan bü· kıkler yaptırm::ıktndır. 
~ ük lir :;;:ın"'.n • " lir 7."man i~in-
cie 24 <'Vi ve bır c;in"l;O'"'"U kUJe kal· Önümüzdeki ay içinde hükfınıet 
betmi tir. Y n"'ln bir lokantadan hazırlanan esa"lar dairesinde Bil· 

llıın vcrıe~i 3iındiyc knd:ır hi<' bir 
t:ıyya~de görülmcn•i~ derecede 
1-iiymaür. G~zelecilcr. bu !ıava ta.· 
Hthrmdeıı birine binml9lC'r ve i· 
Çersini:ı b:r pulmaıı \·ağonu bUyii.k 
lliğün1e olduğunu söylemi.ş.lerrJir •. 

Türk g'lZeteciler be;ı:ctı, 1.1.ıh 
tdif fatrikalnt"h :u saat zaı fııı· 
da üç ekip halinde nöbet dcgi tır· 
rerek çahııan kadın, erltc.k iFı;ı sa 
yıs.ınm he"!len hemen mUquvj olılu 
ğu:ıu görmÜ'i, l::ı.,.:ı.1.ra IT''tni. ol -
mak için hntalı yerleri· bulmak ü· 
zere x ~uni iic muav~ııc edilen tay 
y:ırı>leriu en milhim parealnrını 
görmü~tür. GcJzeteciler, crdu~1ıı 
hizmet cdc.'lleyeeek .kadar kUçlik 
clie:eleJ"in saı·aş tayynreleri icinde 
normal tiı· bsnı:ın sığırns:!ln yet 
Jııeyecek ı1erecedc dn•· yerk'rde ça 
lıFtrklar rn!!. cia f\'.ıhid ol:ntı."lnrcJır .. 

' Tiirl: ga::eteciL~ri. har:ı fa ıli
yctlefrıc!cn su~h faaliy~tlc>rine ge 
c;erek J0.lifornianın meşhur ci~ck· 
çilr:ini gczm!şler. ml!htelil' çiçek -
}erden bü\"i.ik n.iktr.rda tolıunı ve 
so"'nn alırı<ılarciır. BunJan Birleşik 
Ameı ikaya yaptık lan ı.iyaretın 
lıiitırnı:ıı ,.e Aıııerik:ın dol':tluğıı
ııun nir nic;anesi olmak üz~rc Tür· 
l,i, ede d"ltecckle"r<lir • 

frcnJrsa 
<Baıtorolı 1 nci sayfada) 

m>rc Alııı:ın~nrn ~'i lıin ıııiitch:ı%ı. 
işçi gifoclerilnıi5lir. 

* ~ • 
- /foıfuo oa:r.fesi -

f,on,Jra, ~ı (,1.A.) Faslıın 
gelen ,.c ı;:ı,·oşan Fr:ınsu:lar:ı illi• 
hnk eden iki subay, Fasın Vişinı·• 
silfılı ::ıllıncJa 50.00'> nskeri lıııhı:· 
duğuııu. bunl:ırııı ~o.ooo inin nr::ıp 
ohkıJurıu .söylcmişlcrılir. füız:ı:ı
l::ınk.ı g:ırnizorıu 40.000 kişidir. 
opçıı 7.0) ırıır. Tnıık l oktur. :\le·.· 
t·ııı J!!UO l::ı).Hır·cclen 500 D:ıknr,ı 
giiııderılnıi~. iOO u knlınıslır. Jh
kik::ıllı alı:ıliııin :ıııc :ık yüzde 1:i i 
Yışiyc 1ornflorclır. Bunl:ıl'Jlı tnrıf• 
lar:ıfüır ııl:ırıl:ır he• ~·iiıdc :irı ni-.
lnrlıı'.!ı hile znyıflır. Vişi)c rl'~ıııcıı 
lwliıııledir, llııl!ıııki halk ilk fıl" 
s:ılln t:ımaııılylc müllcfikfcr lclılne 
düncccktir. 

Lil' de örfi idare Han 
edildi 

hazrrlama.k it· ı--ım· kabul et· Okull<ırtlnd bıy · 
rnek idn hkbir h ıı v l;•• r. ln i m 'Mir<' f<'ln J.omut nl 
Jiz taamızlcrmdrn ·ı,; "'li.te"Sc;ir j ı:uı ra rol:ırı ı r ınd 
<ılm<ıl~s·zuı Alm-ın v İ 1 ı.,.,n h va j (br ır !ılı c .'.> ,.., , ur 
kuvvctlcrhin pi lln nıuci' ·.,,.c ! • 1 , kü1türUm " o yuk 
tayn. tanr11.17:ı. devan• etmeh lır. ı ı rı <le rll fi .111ln 
Bu suretle :,ilh ;, 'lf;ll\~r ti\'· m ı uı·:; o. tsrının tl..ı. 
Jetlerinin ı;imali Afrikay.ı ynptı.k yük"" t '-·mıru:ıuzd 
lan sev~iyat k'ıfj derecede c ni- tiyar. u. 
yet altın:>. :> 1mm:ıktr ~rr. (E.P.) Al! R1z:ı. CJUrc'\n .etiz! 
rı olmuştur. 

Rumen kıtal::ırı toprnk 
dc~ıım ediyorlar. 

Tu:ıp.scnl-ı C:..ıbu "im ınd 
lılr .t.cpe nlınmı~. \"c d .maııın h!ıcum ııl 
lanı a knrŞı ınu\•aff ılt yetlc miıd f ld 

cntmcktc bulunmu~ ur. I\rı!kn ıhl-
11 , ı:·t;ınc!u il't EO'li.} et t' ı t ı;r. si 
b:ımbaııır isabetllc cıdtli hıı an ıı ru. 
mıştır. Ord•ı .snhll topçusu ı..::ırımın 

cenup sahlllndc dUşmonın bir hızlıb'.>. 
,balırmı vr. 

Al.:?ınn hızlıbot1arı Tu p l m .•ıı· H nr, tar ın6an o\uı u :ım t 
na tnanuz ctml~I rJ)·. ~2.2J ili t 'i I .sl ile oıe ı '• b r"nı.; ,., ı 
rl ngcccsl bu botlar, :uuhrlplrr h!ms- \'C mUkA!atı rı V' !' t ,. 
yesindc limana glrmclctc o!nn bir dılı; r .m 
man harp gemisine ,ki torp11 1 abet 
ettırrı·şıcr, uynl ::amand liman te Is 
1 rinl hasam u~ratmt l r'lır. Alm :ı • 
hızlıbotlnrı dU. n.::ı!lııı l•ız!ı'>o•taril 
bir sava, ~nptıktnn "onra 
Usllr.ne ı'önmcı lcıt! r. 

Stn!lngra6d.'.l. piyade te. <Jll .. 1 ve 
zırhlı tc klllcr yenid n lıJ umhr ynp tır • 
ını§lardır. l~vd:ın eve ) ::ıpılan ,.ddctll D U cephe lnlıı b 
savaşlardan .lıonra b•ı ıc:ı,mer c lş 
mnnı birçok ııokcldardar. tnrc!ctml~ . 
1 •r, ıı:ızılilktcşrin fabrlka:nrır.ın bll -
yük bir lıısmını zaptctmlşler, Volga 
yo. kad&:: rnUdnfa::ı. hattını yarrnı,ıor. 
aı:. Dl\§man mevzileri blrblrl'11 t9.klp 
eden dalgalar halindeki savr.ş \•e Stu
ka tayyareleri tarafındn:ı. Gö\1ilınUş. 
tUr. 

Ccph ·nin orta h slmınde lı!. uır, 
ilnzıı· dU,man kıtalarına ı, r.ı 1 ' t 
11 ha\'a t.:ınrruzl.ırı ynp•!nıı tır. Bu 
dll,ma:ı kıt-ılnıite bcrabc- t n lnra 
ve karaya cıknrılmukı.a. olnn Sovyct 
kıtnlıırına. da ta::ırruz edllMI tir, 

• •• 
Sa\'tı§ ve ~tukn tayyarell'rl ayrıca Altn .. ıf'lar b·r ço' .. tep l r 1 ı! 

• •m !'I, bUt'"n "'-Oka :r kı•ılamıı;. yUk Mll•et M,.cflııi cneümen!e
hatta civar sokakhr<bki evlere de t rinde bulunan fevknliide kazanç 
Aırc.yt.t etmİ"t t'. Ynn,...ın clvardı· ı ''crgisi knnun IA;ı.ihasında deği_ 
>i bi~ m:ıhnl c.rdeıı ""el n it.fa· r:;iklikler ynp:lrnası ve layihanın 

l..oıulrn, 24 (A.A.) - Lil 8eh 
r;ndc, Alm:>.11 s:.ıbayJıırmın bulun· 
dukları bir binava d bo:ır.bıısı atıp 
biı.iklet!.c kaçmağa muvaffak olnn 
!Arkaç kişi ytiz!inclen A iman ma
kamfarı burada 3 gün siirccek bir 
(;rfi idare H!\n etmişlerdir. 

Volga adalıırmc!a ve nehrin d•Jı\'U'Jun_ rdcrck Tıı:ıp'ir)t' 20 kilom trc ) k~ 
ua buluncn dUşman Lop m~vı:j!erinl ln~ınısl.,rdır. 

1\ ( nin yard'lililc roııdürükbil.miş· kanun olmak üzere meclisi umu • 
u. 1 mi hPYetine GCvkini dileyecektir. 

Sinema Ye tiyatrolar kapalı ka_ 
tacnk!:ı-. 

gece gUndUz bombalamı~lardır. DU,- Bm ır r d,r<>sıınun ne rİ\ alı~ ı 
manır. şehrin şimalinde yaptı"'r Z!lyrf 1 gurc <;t:ılin •radın :rn m:ılınllr'iinde.ı 
şaşırtma tnarnız!arı a :l:n Jml.mr~tır. :..!:.! 'ii işcrnl cdilmiı;fir, 

Kalugan·n b:ıtı ccnubundn boJi;cvlk n~, lınbl'r, di !er m '1bal::ırdnrı ~c-. 
lerln yaptığı mevz.ı bir 1aarr•ız. Al • 

1 
~ ıl c iilırıcmişlir. 

man ımUdn!aasmm 1ıır noktnwı t 1 lf - Radııo aazctc i -

onra Amcrilmhlnnn 
'eti ti 'C' mıılmwmet c 
l ,. cctl"' 1 m \ ct'rmlir;1ttl-
J (' "mhurivet ı~artisi 
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~AŞKJ~e __ ı_k_AY.._.~_ıe~~--ı _...--~f'U•' 5 "' 99 '0 " ı. Ruslar Kafkasyagl 
Aşk ve korku ~ fethetmişlerdi 

nikayesi 6 -·2-

-s-

nasıl 
? • 

ltaıyar, 

lia.ya, 
Anı1rea lllrııbc,>'<ll'ıı çlıvfren: 1\1, N. DELIOHMAN 

<!, la,, n Fo.fıl il" llk gör'ılı:ıtUğtımUz. 
'ia1;~:rı b .. yazı:ınmnya ba)ar.uştı. 

"'Yatı_ bir kızdı, pencere kenartnd 
ut sıcak soba dibl"'de oıurup 

raıardan uzakl!Lfırsam "hayata belkı 
yeniden dönerim,. dUşUnceslyle niha
yet seyahate ka.rar verdim. 

~ ..,_+--t--f-" 

9 
-""-4---+--

yarlar, fşlerjni bitirdikten sonra da 
yine Kafkas dağlarına çeklllyoı'lar. 

Zubov onlan takıbe cesaret edemı • 
yor,. 

,\!acarca Magyor Nemze ı 
gazetesmden -----~ anoıımlsinl teşhir eltiler. Car bu 

hey11nnnme'iinde; Gürcistan tahtı• 
nın istıklilini koruyac:ığını 'aad~· 
•lc!~ek; "mnks:ıt dünyada en hiiJfiK 
devlet olan Rus3 anın lıudut1:ırını 
genişletmek de~il. 3alnız Gurcistt• 
nın lıimnyesini deruhte etmekten 
ibaroUir.,, demiştir. Hus lşsallnden 
birkac giin sonra kırnl Corc öldl'. 
O zamnn, Ruslar bütün Yaatlcriııl 
unutarak, lstiklıllinin koruyı~usu 

olduklıırını ilan etıil.Jeri bu l,liçlik 
memleketin füısya_ya llhnkını illın 

eltiler. Dunun üzerine Giircistandn 
büyük is;>an zuhur etli. Bu isyanda 
hadsiz hesapsız Rus öldürüldü. S:ı· 

lıık kıral ailesinden bir kısmıııı 

katlederek kalanlarını da meml.:
ket lıariclnc sürdüler. Kaflmsyndn 
lıOkimi~ etinin temini icin cnrlık 

Rus}ası bütün siyasl meharclinJ 
lmllnnıyordu. Gürcistan valililUne, 
aslen Gürcü prensl<'rinden olan 
Ciçiyanofu fayfn ettiler. Bu zatın 

ecdadı iki asırdnnhcri İU5yacla ya• 
şamış, kendisi de Ruslaşmıştı. A3• 
nı znmanda Gürcistanın Heri ge
lenlcrinln Ye asillerinin hukııkunn 
tecavüz etmek şöyle dursun, bila• 
kis Rııslorla aynı haklara malik 
olduklarını tnnıclılar c~ek ordu· 
da. gerekse idare ml nizmasıncla 

kendilerine mevkiler verdiler. DÜY" 
lece kısa bir zaman zarfında Gür
el tanda hakim zümreyi kendileri
ne bendederek, Rus dostu yaptılar. 
Önceleri Kafkasya müslümanlıırıno 
karşı da itinalı davranmışlardı. 

An'ane\'İ istemlerine, milli ve dl• 
ni Metlerine müdahole etmediler. 
Bu suretle bazı kabilelerin empao 
tisini de kazand: lar. 

Kafkasyayı kaynayan Sibt;v 
diye tav.sif etmiş olan Çar Biri;c 
Aleksandre 1816 da, Nııpolyo 
ınuhnrehelerlnin meşhur Rus ha 
lrnmandnnı general Jennolo' u 
Kn!'lrnsya bıışkumandanlığına fa) ı 

~ dlJtcrdl 
Oıtaaı • 

otııın nda. asılı durnn b1rk:ı:;: resını 

11 'Va.ktıyıe çok gf.\Zel b1r !uz oıdu-
0 tösterlyordu. 

Hakikaten seyahatim uzadıkça i. 
çim açılıyordu, yeni memh.kctıerde 
yersiz, yurdsuz, kayıtsız ve artsız 

yeni bir ha.yata gidiyordum. 
Ama, ne fayda kl seyahattnn dö ; 

nUnıxı eskl azaplar yjne ba,lıyordu. 
Bu ııder tekrar seyalıata çıkmaya 

Soldan saua-
1 - Çocuk yııtn~ınıı Yntın (lln 

keHme), 2 - Goyret, eski mektep. 
Jerdeki bir ceza \•asıtosı. 3 - (B • 

cini) nin tersi, bir cins pasta, 4 -
:Evliya, küçük oda, 5 - YaH'llllrun 
donmuşu, müşklil, 6 - Bir binıı, 
deniz kenarındaki e,·, senenin tak• 
simalından, 8 - Su mccrnsı, sıfol 
işttrrti, 9 - Dunılıın soıırn ">ÖyJcne· 
nin tersi, fırlının, 10 - llıık ter 
ıfsi, eski htıkrni, 11 - n;r ı;o:-ıı 
cdııtı. Allahın bir ismi 

Zubov da ~rbendl. BakQyU vesalr 
b1rçoi< Hazer denl.zl sahlUndeki kasa
baları fpgal etml§ti Fakat bu oos -
kından sonra, bir hay!l ek.sllml§ or. 
dusu ile ricat etmcği bile güç temin 
edebildiler. n ııı lUt. St a çarçabuk \!ost olu\·ermiş • 

it Pa t teınız çocuk safl)"ti ile M
llıılo;d~Yan gozıerlne bal~maya doya 
~ar~ ın. Belllbaşlı zı::vk1m cnun 

Iıo i6z!erını scyrctmeltll, 
l: :tlr antik nıiz!lçlı old\!/t'Jnu yumu-
' ak e ltır at nıuztnrib b!r gl\JUınsc;:,1§. 

It1teu il! etmişti. Sılt sık uzak mem. 
1-tan:rden l!t o.çar Boı nco, Kahire, 
"4erıı~l, Stokholm ve Atınn'dan bah 

lıır · 
~ ,a:kun kendisine: "l'uhnf §Cy! 

Ye 1,. 
1 oralara gıtmı, knd r saltı.

-.... li ltonu~yorsun.ız,, o!eaım. 
rı tıret edilecelt ne \"or. kl!. O. 

'tl'\ha aktkatcn gördUm, Ben çolt 
~ do~ etunı ve Uç yıl mütemadi. 
lıııttı. aıtını, diye glllerek cevap ver 

....._ ''G 
ıt.... 'btc edılecelc glbislnlz., diye 

"'8.n 
'Ya.tuı 0 nu tahrik et:n"'kle geçmiş 
el'ttıın:n tnrthtıı! de kolayca öğı-eni
lııı .. ı:n. O, dertn, der!n dU§UnUp ... ~rı 

ncıen ı;;cktlkten sonra: 
'l?u 

liıııt h•t°Uk mesele değil, ama, Uç kc 
llıtuıta. • ncıe bUll!.sa edilecek kadar 
ı... sar Old 
~lcbllı uğu harde benim bUtUn 
"ıır ı.. ıne nıaı o1du bir sn ta:ııav • 

''UY\ı • 
dıı. t1t runuz; bcntız yirmi Uı; ya ~ 

'ııytti en "lyt kısmet,, d"nl'Pcok b1r 
•tt &ah nı vardı. Old:Jkça mUhim ser 
0Ictıı ip bir öksUzc!l'm, hlç klnıseır 
~~I ııer~ad ve aynı zamanda çok 
\ ~\\ ltı. Birçok erkeklerin nnzarın· 
'ıı ~~ bir k12 aayıııyo~dum. o za. 
r. ~ıı !:ok namzetıerlm arasında 
'"l~et'!'lteresan olantan dıt vardı 

\re i 'arb e ınarık değildim, ama, ba. 
'rıı~i ll'lb! dönen bir halim vardı. 
'ide b erın blrçoğıı genı;: oldukları 
t. "
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1
!:birtne kapılmıyorılunı erkek 

hıııı cııı ilden sonra oldufttı gibi • ba. 
'~rıc ndUrrneyorlar değ'Idl.. Bjrlnı 
~· ı:~ 6tektnl de hakir görmUyor 
,-.:gı il.it at, kat'l lntlhap ktırıı.n ver. 
t ·~ >"'t 

1
?rnctan bfle gec;lrmlyordum 

'cıe t11t"1 erkekler tarafından el U 
,~ııı?lılınaktan ne için mahnıın e. 
~ I> eıre l!:rgeı; bunlardan biri ' !n-
~t 0 k~k evlenebilirdim. Önlm' 
~lltllrı adar çoktu ki ... 
~ beııtbu namzetler aramndıı bir 
~11lt l\b 1 haklkt idl Fakat ben bir 
~ ltı.ı eınnı1yet , ermeme-ğe çalı~ır. 

mecbur oluyorduqı. 
Bu seyahaUo.r bent çok eğlendiri -

yordu. l•'ııkut en sonun<ıa baŞımu. ge. 
!en - ,şimdi size Jtlraf edecegım bir 
parça ı;i.ılUnç ve belki ç1>k hnzın bir 
vakı&da. _ ne§oml bü&bUtUn kıı.çırıp 

!.3tjkballml ebede kadar stlndllrrocye 
sebep oldı,ı. ÇilnkU, ben korkak bir 
kad·nclım, bu korkaklık beni nihayet 
siz hüsranlara kadar aUrUklcdl, yal. 
mz anlatayım: 

..Çok bUyUk ve mo:lcrr otellerde 
beyncımueı hırsızlar, do!andırıcılu.r 
ve her tUrlU şUpheij lnB!Lnlar, smokin 
li şarlatanltırıa bu tUrlU otellerde (ke 
lepirJ arayan aç ( kurd!ıır) arasında 
bir genç kızın yalnız dolaımasını bir 
an tasavvur edlntz .• 

Ben, bUtUn bunlar arasında ne ka. 
dar kolay nvlıınır bir (şlkAr) olabl-

llrdlm! .• 
Her gece yatağa gldikten sonra 

kapı arkı..sında şUpheU bir .klm9enln 
beni gözetledlğln! tasavvur ederelı 
korkuyordum, ber insan, ly\ veya kö. 
tll, bana §Upheli görUnUyordu. Oda -
mın önüne çeklldiğim her zaman A.
deta titriyordum. bu hal tekr3r edip 
duruyor ve ben her§eye cağmen uı. 
nıı1 olan seyahatlıırJan \'&Z geçmi -
yordum •. 

Bir gece 1stanbulda bulunuyordum. 
Adetim, dalma herkes uyuduktan 
sonra odama çekilmekti. Geceleri kı
saltmak istiyordum, odama çıkmak 
Uzere merdivenleri &§Brken her oda 
kapı!ının önünde muhtellt bUyUklUk. 
te, kadm ve erkek, ayakkııbılıırı ıör. 
dUm. Bu görUş kafamda ycnl bir ide
al yarattı •• 

Çok sade ve her halde bayağı ol. 
mayan bu ideal! yendikten sonra er. 
teai gUn Beyoğlunda bir kundura ma 
ğazasına girdim. 44 numara bir çift 
erke!~ ayakkabısı satın aldım. 

Gen!ıı ve çok ağır olan bu ayakka
bıları iri, yan bir erkek ancak giye. 
bl!Irdi .• 

o gtınden !onra daha !ki yıl de .. 
vam eden bütün seyahatıarımda be
nim sadık 44 numaralı ayakka bılarL 
mı, kedi yavrusu gibi, . otelden otele 

ta§ıdrm. 
Her otelde yattığım odanm kapıııı 

<:nüne bu ayakkabılarımı hiç gülme. 
den ve gayet tabii bir Metmlı,ı gibi, 
llıtlma.mla koyuyordum. Kristlyana 
gelince: onu bir ttırlU unutamıyor ve 
SJk, sık aklıma getiriyordum ama, 
içimdeki sı.kmtı gltml§, ıztırabım a-

ldı~lnıın, blrl Uzcrlnde snpıanrp 
'>ı ~'lıııı hile !arkında oımıvnışfrm 
tt_ hır• bir gUn arkada,ıarı...'Tt: '•çok 
~U~,:kadas•an mahrum knlı;lık. 
~~et tttı cenubı Aıncrlknya dUn ha.. 
l'ı taııa " dedikleri zaman, bı>Tll•nl 
ı.ı.:: ~8.r llıeşguı olm•ı~ bu erkeğL'1 ka 
tt~ l' 11111nda içimde blly1lk bir bof 
''<it, trı buıunduıTI•nu b!s!etml~ ııılmı§tı. 

bW Fakat ... Napollde bir gece geç va. 
\ ~ Öteıtı kit yatak odama çkarken bir yo!cu 
>, t etı erkekler gibi Krlatlyan:ı gpzUme ill§ti. Bu yolcu, bl.Zmetç!nln 

~,. l. rtı ınasanarını dln'eml.ytlm ı b ıun 
'>r "8.lbt arkasından yUrUyordu. Ben m u • 

"'-dıı... rnı ona vcrdl,:\'iml blLml • b.I d 
'•rq ..,, on duğum odanın yanındaki r o anın 
it 1§1)1 un aramızda:ı ebediyen b lcuyu Kristıyana 

t1... e 'btıtu içine giren u yo 
'ı ~p ııtı n benUğlmi de birlik N kl yUzU tara.tın-
~ rtlkledl.ğini ac: duyaralt ııim benzettim. e çare. 
() llıı§tıın dan iyice gl!rememlııtim. 

'\ b 8..ıı, tn.n · • Bir an bu erkeğin Krlstlyana çok 
Jllt e Ve babam kadar bana ' lk utı 

llJ3 ın bir . 1 benzediğini görmekle biri te on 
ı..: ~AD nıevcudıyetin kayıbı ö- 1 d '°'"'' da nldıma ge. 
.. "fl -vırrp kaldım Amerikada b:ı un Uı;u • 
~ hıı.~' birlikte ya~adı'" ve eevn • ı lince yatağrma girlp saba.ha kada. 
ll.. ile " o· ad kıvranıp durdum. 
~it '!tav levdlğfni anlayama<.!ığı ve u~ an l olcuyu otel kapı. 
a..· ltılllı • 'l> Olnıalarlyle himayelerln Ertesi gün ayn Y • .nk • 
• ~.... l'U11ı k&ıuı smın llnUnde eşyaıarını otobüse .1u 
lt.,"lfcı\ı bı cıa çok mU§flk ve ba.reket ediyor. 
~ btr ~r varlık olduklarını an. lerkeıı ylne görd•~Un· O bir tUrlU çe-

"llle anne du, Bana doğru .1 uZ 
~llıı.t ... ıc!'latı ve baba sevgisi <lert'· virmedjğlnden simaıımı !ylce eeçeme 
~:-'~ Yanı da sevdiğimi an - K-'·tt-na mn • 
""il ı.. c:ım. Bu seter onun ı-- J-

~\ı "'ll~ l §nbehctınf daha kuvveUl eezer glbl 
) ~e'Qıı a.ıı sonra erkeklere taham °"" Yor o!dum . .. ~ ve herkesten nefret e •adık ve lyl 

lttı · 1 Birkaç g1ln sonra en ., 
~~, 'UYan acaba d" 1., d'· bir arkadaşımdan ııöyle b1r mektup '<>r vner m •. . 

~tt ta: onun l k aldım: 
ltıgı yer eşme n.rzu • ''Size bUyUk bir müjde ve havadlıı 

•,~ llıeıt &kbmıı. gelince, hlç ol. rl Kristl s:eldl Şimdi 
~ ~t. ~ tup Yazmak istlyordu.m. ve yorum. yan ba.reketlne 
~-~d restnı de bir tU ıu .. _ Fransadadır. Amerikaya 
'1111\.. uı:ıı r v 0 • ene. 1 . 1 k r.amadığı dil 
....._ "Ple •. ~elce devam e1tlğim sebep sen n aevgın aza 
~~ ~ l't tıttne~ , ııunceai olınuftUı'. Amerikayı c<>k be
._, rltee. ka ten vaz geçerek <ta. ğendlğı halde seni b!r uırlll unuta -
>a ~e11 Padım ve kendimi lmuş 
~. ~ltu ne koYU madığmdan dönmeğe mecbur o • 
~ cliın P sakin blr tl"zlva ederek se. 
tı,,. lt l · Zaten, bir bedbahtla n!r Ben ona bütün sırlan 1f§d . 
~!let l'aatııdaki fark d. 1d bl ntn adresini de verdim Deliler gibi 
ıq ~~lıtllı •onra tçlnıdeki n~~~tU ... ben: Ecvlnç içindedir. Napol!ye senin ya. 
'ttı t 'Ya ı..ft- 1 d nına hareket etmek üzeredir. İstik. 
" • en ~ a ı. Uykum 11za! 
.\Jı a l'llyaıar ö u d ~aljne hazırlanablllrsin.,. Ye , Unut g r }IO:· um. 
~ <!tıetınd;bnsenı hc11'ey gt>çcr,. 
~o il\ hııe ~rn dakikalar, unuta • 
~~dıı.,~Ub btr an l~ln neşem! geU 
Otı r ~!:ılır Utnda. Yeni ve parlak u. 

'llıı Pek glbı olııyordu .• 

Bu mektubu aldıktan sonra tam 
.sekiz gün bek!ed!m. Gözlerim yollar· 
lda kaldı. "Acaba benzettiğim erkek 
o mu ldi? Fakat o olsaydı be!ll hiç 
olmazsa görmek lstlyecektJ. Her hal 
de o <leğildL Gebnlveceğinl anlayın. ı ~ııı. 1tt. Çok kereler gelip gf t'l'ff 

l)ı \._ nde k ' 
~ b uelltt bö apanıp kaldığımd"n ca Fra.n.aaya döndüm. 
Ilı~ il &3.!onıal'leYfmd!r, dans etti~l- I Der?ıal arkadaşnnm ev!ne koştum 

bı.~~lnı t tda ve benim aya~la. 
1 

ilk önce ıhtlyatlı ve tf'.reddl.ltl~ konu 
~Cie::;: etmiş onun jıleri. 'ı §an ark~" .Aı§ıın nihayet tıer~eyi açık. 

l.:er.le.ti-duru:vor. bu '" rtı~ 

Yukarıdan aşağı: 

l - Dedav:ı bir şeyi ele gecrtc'l 
(iki kelime), 2 - Kwnıında, annr, 
8 - nlh şeylerden, iplik tomarı. 
4 - Dir edat, bir emir, 5 - Bır 

emrin tersi, bir edatın tersi, 6 -
Alfabeden bir harfin okunuşunun 

tt>J"Si, 7CJ1iniyle meşhnr bir ~·ı!r, 

7 - Yakarış, 8 - Dlln)a, ziyu, 
9 - Başa~•akm:ıl.Jık, bir mı ilet .hır 
renk, gemiler onun üzerine yürüı• 
Jer, bir coğr:ıfya tabiri, 11 - f':a>:.ı,>-

11iz, ateşin değdiği yer. 

Diinkil bulmacammn halli: 

1 - Gaze1okuyıın, 2 - Ezik, Ni• 
zıımi. 3 - Cayan, Şaman, .C - E
dalı, İmale, 5 - T.er, Ki, Ak, 6 -
Edeb, Kek, Ta, 7 - MeleJik, Mil, 
8 - En, Şaziye. E. 9 - K, Hh. 
peşin. 10 - Çok, L, ise, 11 - Plr, 
aranan, 

Romanyada riif vf't alan 
memurlar idam edilecek 

Londra, ?.! (A.A.) - Mareşal 
Antonc-skonuD, rilşvet alan Ro 
men devlet memutlannın idam e 
dileceği hakkında bir karar ncş • 
rplcçeği sövJenmektedir. 

Şubeye c!avet 
Eminönü yerli ask rllk !iUhl"ıılnı!nıı: 
ı - Jandarma Yzb. Oeman of. Be

kir Srtkı ( 2071) 
2 - P. Tğm. AbdUlkadlr oğ, Meh. 

met Zeki Eler (33~_27) 
Acele olarak §Ubemlze mDraeaaUa· 

n UAn oluııur. 

_,. Evet, Kristfyanla görüştüm. 

Uzun uutıya konuştum. O, ıtlmdi yı. 
ne Amerika ve yahut başka bir dlya 
rın yolunu tutmuş bulunuyor.,. 

"Ne için? diye ba!la hiç sorma, 
çUnkU, aen o kadar bahtsız bir kız. 
8In ki._ 1 

"Kristlyan Napolfye gttmlş. Bulun 
duğun otele yerle§miı. fakat, o gece 
l!Clli yabancı bir erkeğin, he-m de By
le bir erkeğin odaaına girerken gfüı .. 
mOş kl bu erkek, her halt'le kaba b!. 
risl olacak. ÇUnkU ayakkabıJan çok 
bUyUk ve hantal gıeylermtş ... 

Bu sırada bUy1lk reıaket vukua gel 
dl; Çariçe ölmUştU. Halefi PM, daha 
anneslnjll ha.yatında, gözdelerinin he
sabını görmeğl tasar!amL,, her Ski 
Zubov'u da işlerinden uzakla:nırma
ğa karar vermişti. Bu kara haber U. 
zerine kont Valerian Volgadnki çift
ııç.ne çekildi. Böyle hareket etmekle 
Siblryaya ııUrUlmek~cn y11kayı kur -
taracağım umuyordu, 

K:ıfkaS}anın ~istillisına giden Ruo; 
ordusu, adet itibari;> le a~ır ınyl •t 
vermişti. Bunların bakiyesi müth,ş 
yorgunluklar pahasınn, o zamanki 
Rus lıududuna varabildiler. İkinci 
Kafkosya macerası da böylerr 
biHiı 

GÜRCiSTAN RUSl,ATUN 
lJ/MAl'ESINI IS/l'OR 

Ruslar, askeri seferlerle Kafkas• 
yada giriştikleri harplerde, l\af'ka:.• 
yanın dağ halkı ile başa (ıkamıı• 

mışlardı. Fnknt bu aşiretler arasın· 
da;.i ihtiJiıfJardan faydalanarak, 
onları a\'Utlan itine nlmnAn mu• 
vaffak oldulnr. 

Kafkas dağlarının ötesinde, eski 
bir medeniyete sahip bulunan, hı• 
risUyıın Gürcistan, o tnrlhlerde, 
senelerce İranlılarla Türldcrin a• 
rnsıcdn paylnşılnrnı~ orou, Kafkas
yada dnhill, milli, an'ancvi ve dini 
harpler birbirini takip edi)ordu. 
Bütün bu zorluklara X\'Ill inci 
asrın sonlarına doAru, kıral Heı alt
lfusun torunları arasındaki taht 
mücadelesi de inzimam elli. Bu 
şarklı bül ük hükümdar hakkında, 
Büyük Frederik şunları söllornlş. 

tir: "lliz jki cesun~z. Ben Avnııld· 
da, Heraklius Asyada.,, 

Heraklius 1783 de Ruslarla bir 
munhede okteder~, memleketi n:ı• 
nun:ı miistakil bir harid siyaset ta• 
kip tmfyeccğini taahhüt etmiş, bu 
na cnrlı.k lıükümeti de Gfirclslanın 
himaye ve müdafaasını denıhte et• 
mişti. Bu muahede İranlıları on iki 
sene sonra Güreistana hficumdan 
llhkoynmamış, her tarafı hntıü baş
ıı.ehirleri iflisi tarumar e.tmelerino 
mani teşkil edememiş olm:ıkl:ı be
raber füısl:ın da taahhüt ellikleri 
vaziCelerlni düşünerek, fiıerlerlne 

düşeni ynpmajta '!;cvkctmemiştlr. 

Uzun harpler, dahili kargıışalıkhır
clan sonra harap olınns, fııl,irlcşm'~ 
olan memleketin ileri gclcnle:i 
kırnlla hirJik olup, İranlı miistevJi· 
lerc karşı Rusların muavenet ve 
mfid:ıh:ılcslnl lslemC'diiti knnırl'lŞ" 

tırclılar. 13 üncü Corç tahtını carn 
terhderek 'km:ıllıktan ferngnt etti. 
Rus kı•.al:ın Tiflise giderek. büyük 
meydPnda pirinçten bir satıh ih:"'" 
rlne hak'kC'dilmiş olan çarın be-
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.Janbeylerln relel yeni hıwa.dlııfor 8Jtenlp llfl'enm~nl nna 

llOl'oıak lıttedl. .Fakat bunu aonraya buakmayı daha mllna... 

s!.P buldu. 
.Kapının önünde her lldıdnln bayvanlan bekliyordu. mr, 

kısrağına, Melefan Sad6n lla merkeblne bindi. Yaıılarm:la 

f.d sflAhlı külhanbeyi olctuğo halde yola rıktılar, HAmjd de 

bindiği merkeble onları takip ediyordu. 

~ 
mr,ın Sad6na gllaterdlğl hürmet ve Uflfatn bfr nı'Ana 

vert:meyen bo delikanlı saraya lntlıı&p etmek istemiyordu. 

Oı.ıun yeglne beYeııl o devirde 1>&3h b8§ına bir Ale.m ol&a 

kt:lhanbeyllk ocatlJıa glrmelr1l; fakat kcndlslnP çok hftr

mPtf olan ve onu bir baba glbl yetf!ıtlrlp okutan Ri1"3ln 

sözünü kırmıyarak saraya glrmefe muvafakat etmişti. 

PoUa Aınlrinln evi kUlhanbeylerln odıı.sma yakın olduğu 

~n IIinJ ile ınlaaftrJerl oraya (abnk vardılar. 
BOytik kapısında iki nöbet~lnln beklediği mubt.t'!JE!m bfr 

J>lnnnın Unünde durup, tıayvn.nlan11dan indiler. Ayakta uyuk 

Jamakta olan nlSbet9llerln birisi birdenbire g6zlerlnl açtı. 

Hi'"'J görünce ıoerlye glrmPsl çln yol verdt. Önde kUlhan. 

lıc;rlerln refal, arkasında Melefan Saddn ile &Amid takip 

ederek ıçerlye gtrdller. Nöbetçilerden blrls1 fener tu{Arak 

onlara yol gösteriyordu. Umn ve dar bir koridoru rertlkten 
sonra kapısmda kalın bir perde bulunan bir salonun ününde 

durdular. t 

Bir,, haflf91' ökstlrdO. Çok geçmeden perden•n ar'kasnı.. 

d'lD bir O.. g3rUndl. Bo pt'lla Aınlri.nlıı odaCW leli. Ona 

elini uzatarak sordu: 
- Efı>ndlmlz hnnutalar mı!, 

l.'a~l& o"°' ~ül~dL 

Fok:ıt buna ra~meu, J\aradenT,;· 
den Hazer denizine kndar uzanan 
Kantosya, daha pek çok zaman 
Rn !arın eline geomedcn kalclı. Du 
muazzam sahanın birli~lnl tc.mln 
et.mel·, heniiz itaat etmtmiş olan 
knbllclerin boynunu eftmclc senelcP 
ce ı;Tirr.n dn~dalfah !>lr iş oldu. 
Korlcasvodn rmellerl olan Jrnnlılar 
ve ürki~c~ i de hesaba katmak icap 
ediyordu. 1.ira bu nrt dc~let ırk 
ve din birli/tinden faydnlannrak, 
Kafkasya müslflmanlarını mütemn• 
diyen f!'Ytlna ve mııkaveomete tepik 
cdi)orl:ırdı. Yeni feUıohınan bu a
razi; Napolyon muharcbeforinde 
7.nyıf düşmücı, hırpalanmı., olan 
nusyayn pct; rn .. ·d:ı temin etmivor. 
Hattli gerek maddt. gerekse aoıkcrl 
birtakım feclak~ırlıkl:ırn mol ol•ı· 

yorrlu. Yeni hudull:ırın cmniyelfnf 
temin etmek !Azım g<'JI~ ordu. Dtı• 

hilclc kalan hütiin hu dnl';Jık hlilt!l'" 
de emin yerleri tahkim ederek, 
daimi bir kaynaşma hareketi göste
ren knbilll etlere karşı durmak 7.arn 
ret! vardı, nilha!ml sar.ki R'afl:ns:yn 
h:ılkı, Dalfülan kııbillerl ve çep 
kesler Yeni fntilllerle katiycn 'fj~ 
rıcımıık ic;trmivorlnrdı. 

ctıı ''C biltün Kaflrnsyanın istılil 
it"in kendisine emfr ,erdi Bfilü 
hakiki Ruslar, ccndbilerd;n nefr 
ed iyorlatdı. Anlattıklarına göre 
o lnrfhlerdc Rusların hizmetin 
girmiş olan yabancılardan, başlı 
Almanlardan Carm sarayında ho 
lanmı;>orlarclı. Herhangi bir vesile 
ile nCrın kabul salonunda bir şey 
nrzetme~e gelmiş kumandanlara, 
Yük~ek mevki sahibi memurlara 
dönerek carın: 'Aranızda rusca koo 
nuşan kimse v:ır mı7,, diye sordu
ğu meşhurdur. Sllf'aaı bilinmeli~ 
ki, o zamanlar Rusynnın her 1a.
Cında ve her türlü işlerinde pek 
cok Alman asıllı idare memurlan 
\Drdı. Bunlardan Kluke Yon KJno 
kenau, Fra)'!tag. Verıdier, Sclmlt
ınan, V. Gersdorl, Hiller Yon 
Gartringen en meşhurlarıdH". 

Jcrmolov vazifesini tamnmlyle 
m!ldrikll. Knflcasyayı Rus topraklı 
addediyordu, Burn.sının hıılkım, 
bilA lrnydışart Çnrın emirlerine ft:I"' 
ata elıştırmnk ı:ızım geliyordu. na 
sayede nen büyiık bir fedakilrh~ 
yapamaz.dı, Karka~:ranın fethi Jcto 
ıışıığıdakf programı hazırladı: Kalo 
knsyayı hıbintın bir harikası den
meğe llı)'Jk kunelte bir dev fnrzeo 
diyordu. Burasını, anc:ık kuvvetli 
bir ordu, bütün müdafaa ve aiti ıle 
mükemmelen ınürehez holduğu ttdt
dirde işgal edebilir ve kendine zne 
rarsız bir lınlde idare eyli) ehillrd.f 
Bu devi mahYelmek delilik olurdu. 
Km·v~tli bir aslrerin hile ile işiı•i 
görmesi ve maksadına ermesi lA
zımdır kanaatındaydı. Sıı) et odını 
adım ilerli) erek ealılar, yarlarla 
kapalı olan bu arazid• mevzilerini 
yavaş yavaş ileri sürerse mak nd• 
na ereıbileccğini nnlamı,tı. 

Jermolov, dal;h ıkafülel~e kat:tt 
slstrunll ıhir surette harp orımlnı .ı
na devam etti. Çar da genernlimn 
bütün arzulannı yerine Jtetfrmek• 
ten «eri lı:almıYonlu. 1818 de Kal
ltasyadakl ordunun mevcudtm9 
50,000 e ihlağettller • .Termolov lı;e
limenJn hlltCln mftnoslyle mulc~ 
met eden lılleleri demir ve ate-51-I 
tethlş etti. Da~Uardaki onnanlıkı .. 

n acımadan atşledi, Aynı zmnanda 
askeri vesaitle beraber başka careo 
lero de mürncanl ~dfyorda. Tehdi( 
ederek, yahut da para ile fttn1l ede
rek öyle Mr casus şe-beıkesl ~,.. 
ınuoı;tıı ki, hunlar onun işini coli 
fıafiflctiyorlardı. Tatııik etti~ tel• 
hişçili'k haberi Petrogrnda ulaşın• 
ca; r.nr "mcl"bametsiz davranmalı. 

'bu hııyclııllarlıı bıışkıı lürlft başedil· 
ınez,, demekle iktifa etmişti. Da• 
Ai">lnn kabilelerine ata~ actığı 
harp ~ıt.ı ııv sürflü, O :ınman Çara 
msJl..o.;.,ı~" ..ı.ı... .:ı.Aa ile : 

Yazan: 

(D~vam r t'Clr 1 

KEREK JOZSEP 
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• 
Selmıuım kıyaletJ herkese bürıDfıt telk1n ettlğindcft 

f>ck~llu ııcrbe&t, 11erbeıt yoldr, ytlrttmealne ses Çtkarm l:nı,. 
Jardr. 

BafdacJ kiSprttsllne gellnce biraz chırakladı. Dprllnlin 

sağında ve aolunda duran nöbetçilerden ürker gibi cldn. Fa. 

kat sonra ElharbfJ e tarafına gitme&] 'tçln muhakkak k6p. 
rüdeıı gf!Çmek mooburlyottncıe olduğunu dtl~Unerek yoluna 
devam etti. 

Köprllden hiç klmııe tarafından ~vrllmeden geçti, tı. 
ınanııumn inşa ettiği asıl Bafdad 16brlnln dıır sokaklarına., 
•Ik sık dolııııan sUAhh bekçilere aldırmadan saptı. 

•·akat çok geçmeden kUlhıınbcyler:ln odl\8mı Jnloız bn. 
şına bıılamıyacağmı dilıtilnr.rek mUtereddld bir Jınlde durdu. 

Sonra. birdenbire aklına blr~Y geldi, Bck~llcrden bjrlı;lnt 
sert bir &el!le yanına cağırdL Anılrane bir ta,,rla: 

- önüme dut de beni ktllhanbcylerln odasına Od:Mtına 
gotiir, dedi. 

Bekı;l, onun Amlrane Se8lnden ve kerli ferU kıJafetfnden 
kendisini t•nınmış !}t'.h lyetJcrden veya hültftmdarın ma.he

tlnc!eo bir. olduğunn zannetti. Emrine itaat ederek ona ..;h. 
berlik etmeJ1 kabul ettl. 

Bekçt önde, Selman yahut Melcfan Sadfln arkada <!l, 

mak üzere yUrUmeğe baıtladılar. Nihayet büyük bir blnaom 

önüne geldiler. Buraııt kUlhnnbet·lerln toplsn(hklan bir yer

di. Kapıda, bt>Uerjne birer kuşak aannıı, balJlarına selltl 
gli7.el bır aank geçlrml& olan iki delikanlı ctuı.yo"'9, 

)feJefan Sadbu sörUnce tanıdılar, llemea ,..... --
rJh ıııerk"bdPn inme i11e Y1ll'drm ettller, Sonra: 

- Eıeıuli.Q:üz Hırt ~~ ..., a.ekJll°'8. Blıılliil .w. 



.iarp ve TOrkiyede 1 

~~!,~~~~ ~td•J 1 
•en mutavassıt h<ılk sıuıfı için . • 
ıaya~ çok zorln§tn~.ı~tır: j 

Fıvatlaım her gun bır parça 
daha ;rtmasınn müS."Ja<le etmek ve 
bu· en biıyük havati meseleyi ken 
J lığin~ ter ketmek muhakkakki, 
tizi büyiik felaketle-re sürükley:· 

ilir. 
Ha:-p devam ettiği müctdetr.:e 

\ e h P.ttft harbiu son unda fiyatla· 
rm k~ıırliliğinden dil~eceğini ve 
eıki iktisadi muvazenenin yeniden 
tf'e"'SÜ'3 "'lcel"ğini düşünmek hııki · 
katle katiycn alakası olmayan lıir 
ha:ı.-·uı pe ~inde koşmaktan başka 
l: ir w,-y rteğ'ildir. Hf.'1isat zöster 
mi5 ve qösterml"ktedirki, harp ve 
r "}ha'"~ mali zor1ukl ıır neticesin· 
ele yükselen fiyatlar kendi seyirle 
ıjn .. terkcdilecek olurlarsa hiç bir 
madrle tanıma.dan n~ronomik adet 
lere kadar yükselebilir . 1918 
senesini takip eden senelerdeki 
f, lman r:yatlan bu iddianın en ba· 
riz ve en acı bir delili<lirler. 

Bi:ıat'naleyh hareket~ geçmek. 
,.e fiyatların istikrarını temin et 
mek 'aznnc'hr. F:ı.kat mesele fiyat· 
!arın istikran i~in nasıl ve nere
de har"ketP germek meselsldir. 

~~~ - . -:-·.,..~ - ... _ .. : . . ·- -· .. rı ___ .~,·~· , - ~~ 

Baş, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 
Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı .Oernaı. ı<eser 

lCABINDA G UN D E3 KAŞE ALJNABILJR 

,/ . .. .. . . ~ . ,·· . ;:, - ;" . ' .... .. ::·· -
,- Bir Kafkas l 

Romanı ~1 

Birçok yabancı dlllCl'e lercu1111: 1 
edilmif olan bu c&er, Niyazi Alı t 

met taraf ınd.an aoğruııarı d.o{Jru 
va Gürcü dilinden tercüme euı • 

rnişllr. Başlan sono kadar aşk 
''"'f'ro ue knhr(llı ?nlrk menkıbe. 

leri ile dolu olan bu nefia eaeı 
Tiirlt matbuatında ili< nümunedıı 

tiugunku radyo 1 
8,30 Program, 8,32 :\farşlar (P!.J 

'1.30 Cveı:-tür ye Marşlar (Pi.). 
12,30 Program, 12,3:'1 Karı~ık pro!-("' 

ram (Pi.), 12.45 Ajans, 13,0() Şnr::ı 

ve türkiiler, H.30 Rndv'> salon r.ı

ke<;frası, lR.nu Program, 18,03 Rnd• 
yo don~ orkestr:ıS"J, 18.45 Fasıl hı .. 

yeti, rn.oo l{oııu~rna. 19,15 F;ısıl 
heyeti progr:ımmın . devamı. rn,:ıo 

Yenı Eserıer 

Alabanda revüsü 

kıymetli mııslkf. san'atkarlarımız• 
dan Ekrem Hcşirlin yazdığı ve Ce
rnaJ Reşiclin he<>'rlerliiti Alab:ın<la 

reviisliniiıı nıc~·n:u, btilün şarkıları 
~esimlerı bir hroşiir halinde Istar. 
bııl, Beyazıt Bozkurt kitabevi ta
rrıfın<lnn nc.)redilmiştiı·. 

• IL.,. ... l'.ft 

Milli Piyan~o 
biletleri ortakmm 
Hisse sahipleri 2 bine ya.daşı 

2!l Birjndt~rin keşldesl f9ln okuyuculanmız nrasmda tcTtl 
miz mllli j.liyaııgo ort.a.ldığı bilyi.ık bir nlliks uya.ndırıruş, blsııe 

iki bine ~ak!sşı.oıl)tır. Hisse satışları devam etmektedJr. Vakıt 
ları, 2ö kuruııı kA.rııtlığında yüzleroo piyaııgo biletine ortak oı.allU 

YENi SERi 
Kuponları neşre /Jaşla 

Yakıt, 25 kuruş gibi eııemıoiyet81.:t bir harçlıkla ~ edil 
piyango ort1tkhğını ber ay tekrar edecek, yılbaşı l~~tdeı-1 i('in d 
tılr proırr.anı haztrlıyacaktır. Önümiizdekl sonteşrin keııJdesl lçjD 
bit kenarı•ufa lrupon neşretuıektcyi7. Bu lnıponlardan 12 tane ı 

!j&.rttrr. On iki kupon biriktiren oku~ucularımrz 25 kuru~luK l 
11 la bilcC>.>KlPrdir, 

Taşra okuyacuıarımıza - - -- ~ ... ,_. -
J'aşra oımyu~alarmıı:ı, ıştirak için yal.mz 8 kupon topla 

~5 kuruşıuı... posta. puln bedelj ile "\'akıt kitap kısmı., at.1re"'lne ~ 
ooklndlr. Hi88e o.ıakbuz.iarmı almal lste)etı ta!}ra okuyucutarııtı 

rm:ı m<'ktup pulunu ı;öııc!rrmcyl itunal etmemelidirler. iade Jı;IJI 
pıılıı ı~ ?indnıne~·,.nlr rio nııı"r ııınkbuz.ları maalesef ı;onderileınl 

fstikra.r ~erini aramazdan. 
evvel fiyatların naSll teşekk'il et" 
tiğini ve ne gibi 8.miHer tesirinde 
alsa.Jrp y·:ikscldiğini söylemek la· 

1!1yatı W lmnllJ olan bu _,J'. bo 

llAw kesip geti.nıo.lere Vakrt Klta. 
bevlnde ytlzde 00 tenztlAtla ıo ıru. 

HRherlcr, 19,,15 Serbest 10 <lakikıt 
19.55 Karışık makamlardan şarkı• 
lar, 20,15 Konuşma, 20,30 Kema'l 
ve piyano konseri, 21,00 Konuşma. 
21,1ll Peşrev, ş:ırkı ve liirküle'I", 
21,50 Ankara sonhnhar at .ltoşu• 
!arının neticeleri, 22 ~}I) Müzik. 
22,30 Hnberler, 22,50 k p n 

Sultanahmet S iincü sulh hulmfe 1 lılikimliıiir..dcn: .. __________ -=_,,_.,..,._ __________ -ı 

zımdn-. 

BUyük ilıni bir hata yapma· 
dan kapaJı bir Şekilde fiyatlann 

rop verllmektedlr. 

(Mevcudu azalmışbr) 

le k t •'d ,.;'"''"''"'~'"''"''"''"''"''"',.,"' arz ve ta p anunu esırın e al- ~ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "~~ 
çalıp yü.kseJdiklerini il eri sürmek 1 -;,.~ Ah.met Akkoyunlu »~ 
mümkündür Şu halde fiyatlann ~ ~'-Ocıılı: Hekimi ~ 
istikrarını temin için yapılacak »~ 1.'Bıuıt.m Tallmbaoe Pala! No. l f~ 
jlk iş fiyatl::ı.n teşkil eden arz ve ~~ Pam.rdan maada berp saat ııı ~~ 
talep üzerinde harekete ~eçmek ~ t.en 'IODm. relt>fon ıOl.2? ~ 
ve bunlan tesbit etmek i~ I •r Ni· .,~.,..,.-;~T~,.,.·, .. :~··.,,,:-....,..:...,.·,,.l''--..,.,.-...,.,..,,,.,..,.'AO:.;,,., 
tekim i'i.yatlarrn. istikran ile. uğ· 
raşıJan her meml~kette harekete 
bu noktadan başlanılmış ve ÇOık 
müsbt v kat'i neticeler elde edil· 
miştir, 

Arz! 
Harp za.manJan:nda istihsAlin 

suth senelerine nisbetle çok zorlaş 
mam piyasaya arzedilen emtea 
miktanm pek tabiidirlri, çok azalt 
mıŞtrr. Halbuki. fiyatlann istikra
nnt temin için yaprlacak en mU· 
him ;ş arz miktarını mlimkUtı ol
duğu k~:ır coğaltmaktJT Bunmt 
ir.in iSe istilt!3Ali azami d~receeine 
<:J1'.armak ve müstahsile en azarnt 
fıyatT temin etmek 13:ı:nndrr. 

Halbuki, müstahsile verilecek 
a:zamt fiyatm perakende ss..tış fi· 
Yatlarr fu:erinde vUcuıie getireceği 
bir yükse~ olaeaktırki, bu yü~ 
lişi b€rtaraf edebiijpelı: icin ise 
müstahsil ile mfüıte!'Iik . arasında 
ki mütcvassrtlarm hisselerini 
mümkün olduğu kadal' tahnit ve 
imkan buhındui?u yerlerde büsbü
tün ortadan kaldrrmak 19.:ztmdır 
Bu imka nr biz ancak kooperatif: 
)er vaSJta"ile temin edebiliriz 

Şu halde gl:irülüyork1. yapıtıt· 
cak en mühim mesele mümkün ol
duğu k:ıda.,. toptan ve pera'lı:ende 
fiyatlarını birbirine yakhıştmnak. 
tn-. Bunnn i.dn ise vapılması ı
:mn gelen işler sıra file· 

I - Maliyet fıyatlarrru müm· 
kfin olr1 uf!n karlar düştinnek ve u
ruz iqblısal im1\anlarrnı bulmak .. 

2 - Tüccar srnrrının karını 
tahilit ctmek, bu makııııt1a birGok 
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meml"l;!'t eı t'c olduğıı gibi azami 
kar miktarını tesbit etmek ve bun 
dan fazlasllll'll devlet borçlarına 
yatminıam mecburiyetini ihdas et 
mek mUmkilndür. 

3 - Nihayet ihtikan önlemek 
ına.k!'adile fiyatları eşya üzerine 
konulacak etiketler vasıtasile bal 
ka il~n etmektir 

Ta.lep: 

Fiya.tlarm istikrarı için yalnız · 
arz ii?~nde harekete ~mek ka
fi değildir. Ayni zamanda. talep 
üzerinde de harekete geçmek icap 
eder. Ve asıl müşkilat kendisini 
bunı.da hi~ektedir. Her şah 
sm ne miktar emtaa satın alabi· 
]eceğini elde mevcut stoklan ve 
istihsal umanlarını gayet iyi he
sap ederek tesbit etmek lazım· 
dır. Bu iş çok zordur. Çünkü yu· 
karıda yapılacak ufak bir hata pi· 
yasada büyük bir karışıklığa se -
hep olahi.lir . 

Bu tahdit ışının en kestirnıe 
ve en cetti ı:>ek,ilde halli vesika u
sulile mümkündür. Ekmek şimdi· 
de ~ekere tatbik edilmeğe baııla
nılan bu usulü birçok memleket
lerde olduğu gı"'bi bi:ı: de her n~vi 
~tiaya 'btbik etrn~liyiz. Bu şe· 
kilde 3.l"Z ve tale-p arasındaki mu
vazene temin edilecek ve bu mü· 
vazen.e mevcut kaldrkca fiyatl:-tn 
yerlerinde tutmak mümklln ola
caktır. 

vel biıı yerde işi çıktı. Nerede le gelecek, içeride biraz bek. .. 
IP.ID(\nizi söylediler. 

t)adf.uı, hjç sesini çıkarma.dan önüne düşen iki killhan.. 

be~ in arlmlarından yürUmeğe ba~ladL Onw kıymetli halılar,. 

la. ve ipekli sedir ve yastıklarla. dôşenml§ olan büyükçe bl• 

ealollll ıoktuıar. Bu salon tavandan sarkan birkaç a\llze il• 

aydınlanmıştı. • 

İlk defa olarak klilhıı.nbeyledn oda!lllla ayak basan Sel

man, bara.da gördüğü kıymetli d~melerden, duvarlara a. 
sıiı olan çeşit. çeşlt silalıla.rdan ve harp aletlerinden hayra..a 

kalmııtı, 

Bu l!lilllb ve aletlerden bllhas1111, büyük kılı!l)ar, oklar, 

J·ayJar, m•zraklar; deriden, kıldan ve ipekten yn.p~lmrş olan 

sapanlar, büyük ceviz sopaları, binala.ıs. tıraıanıuak i~ln l.kl 

uoo demir çengelli ip merwvenler:I, mancanik.la atılmak U. 

zere baZJrlanan neftli bez parçaları, küçük çapta ok ataa 

m:ınc:ıanıKla.r, günler, yuvarlak ve ağlı' kıır,un parçaları uo.

ııan dlkkatlnj çekml'1t.I .. 

Sadtın, aillUı miJ.Lesini andıran bu ııalonda Hirşln ~elme. 

•l.ıd ~ beklemeğe ~ 

- ıı ~ 

Sadt\ıı, ona. nlr gilo gibi gelen ya.rrm ııaat kadar IJir .za. · 
• tn:ın bekleıııi•tl. Bu müddet içjude o ak~ııııı 00.,ından geçe• 

garip maceraları birer. birer hatırına. gettrdl. 

O sırada, lıtrdenlllro dL~rıda bir tallını aesler l5jtff. 

· Hirşln geld;ğlııi anladı. Onu karşılama.k lçtn aynjta kalktı. 

Beyoğlu birinei 
hı7.kimlijjinden: 

!H2/9:l8 

·a a ış. 

ıulh hu kır!.: 

fstanbul elektrıx Idares!nin Annl 
Sak ııkyhine ikame elliği davanın 
dev.:ım etmekle olan muhakemesi 
esnasın da miiddeialeyhin evvrke 

Asın:ılı mesciı K:;mhi Han l numa• 
rada ikamet e'fmekle iken halen na• 
vetiyeye verilen me~nıhattan rne:r. 
kıir ikametgahta olmayıp vab:ıncı 
meJ,...kette ve meçhul bir yerrle bu
lunchığu anlıışılmıştır. Kendisine 
on heş gün müddelle illlnen l(ıyap 
karan tebliğine karar verilmiş ol· 
1u,;!undan muhakemenin mualli'l) 
bulunduğu 9.1 U>42 ıtünü saat 14 
tc mnh'kcmerle h:ı7:ır bulunma:-11 ,..,. 

ya bir vekil • göndermesi r gıyap 
kararı makamına. kaim olmak üzece 
ilan olunur. (41452) 

SAHiBi: ASIM US 

Basıldığı yerı VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet Sevengil 

912/599 
:\lahmut Ermanere. 

İ~anhut , Bahçekapı Rahvancılar 
sokak 1 inci k.at No. 5, 

İstanbul telefon idaresi tarafın• 
dan aleyhinize :ıçılan alacak da· 
vasından dolnyı fayin olunan 
21.10.942 tarihindeki celsede hazır 
bulunmn<'l ıjhnızdan dıwacının tale• 
bi '·eç.hile muhakemenin ınyaben 
icrasına karnr verilmiş olmakla 
davacı tarafından ibraz olunan vc
saikin inkarı halinde isliktap ir• 
rası talep eciilırniş ve muayyen gün· 
de isliıklabn gelmooiftiniz takdirde 
istiktaptan kaçınmış ve i'firaz olu 
nan muka\•elenin imzasını kabnl et
miş addohınııca~ının derci suretile 
usulün 402 ncl madcfc-;ine tevfikan 
gıyap kararının gazete ile 15 gen 
müddetle ilAnına ve tayin ohınan 
25.11.912 saat 10,30 da mahkeme
rle hazır bulunmanız gıyal) kararı 
yerine kaim olmak üzere illlnen 
tehlilt olunuı-. '(41453)" 

ŞEHiR 

, lllıııır ı ~nıull 
TiYATROSU 

Saat to.ao da 
OBAM KISMI 

KIŞ MASALI 
liOMEDl KISMI 

YALANCI 
Onııtarteel. har cftııW! ıuo dıl 
ma~ •e her Çarp.mba 14 de 

Çoeo.Jıı: Tfyatroım 

Tashih 

Gazetcmizrle dün çı,kan merkez 
l:iankası vaıiyetinln aktif kısmındn 
ufaklık karşılığı 180.327,95 ola• 
cakken sehven 108.327195 olmuştur. 
tashih ederiz. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 

Deniz fabrikaian muhasebesinde istihdam edilmek U.Zere dört Ucret!i 
memur a.tınaca.kt.ır. İsteklilerin dilekçe ve icap eden vesikalarile G<HcUk 
deniz f:t\,rikalJ.rı genel müdürlüğüne müracaatları. (756) -

-s7-

Bh'a-z .Otu'& ldllb.a.nbeylerln reisi yaııuıd& temls giyinm~ 

genç, gtiml bit deıtıuuılı olduğu halde lı;eriye gtrdL Gillllm-

11i.Yerek SadQna yakl.a.§tı: 

- Kusura bak.ma, ııenJ bil'l\ll; beklettim. Ans~ bir 

işim çıktı. 

Ve eon.ra. arka&md& daran yakışıklı dellkatılı;yı göete
n:rck söztiııc devam etti: . 

- JBmldin polis 1.miriyle görülecek bir işi vardı. llla 
ke"ıJislnl ona götürmemi istedi ..• Na.eti ııen de onu görmek 

ister ml~T 

SadO.n, cevap verdi: 

- Ben buraya ııenln eoyıomen uzerrne "8.kHn çok geç 

ebna.sına rağmen geldim. M,ama.ti ora.ya gitmeme ihtiyar 
,e-öı·müyorr.a.n döoeyjm.. 

lllrş, sözünü kesti: 

- BllftkiA ben ~nln l;'t'lmenl çok anıı edtforam. Gece 
\ 

J\lrısı olı'lnğu halde oraya gltmeljylz. Haydi merkeplerlmi:c 

hazır •.. 
Sonra. delikanlıya döodl\ 

- Biz Melefan SadQn ile beraoor ponıı ıtmlrlne gldlyo. 

t'tır.. Oraya vıu:dığıınızda tıana sıu1ıyda bir hlzmetk!rhk ıva

~Hc1;l bulmaıuru rica edeceğlm. o iş Sllna kUlhanheyllkten 

~nha ı~·i ya.kışır. 

:oo;ad(ın, bu sözlerden Blrşin bo yakrşıldı TA?ki ıve a8U 

oln.r ıl,.lllı;:ınh;n saraya. sokmak fstedil:'lni anla,tı. 'Bu hadi. 

•.\ ı guip görmedi, çllııktı o devirde bi~ok ull alJe coonk. 

lar• hiiköwılllrm sarayında veya. orduda Mı;m<"t ~örmek· 

.. ıdl. 

Hirş, Sndiınun E'lindcn h1t41rak dışarıva çıktılar. Kiil. 

il 1 &wcr iirk Basın Birli~i ve Ortakları 

Beiml il,. a 
KOLLEKTIF SlRKETlNDEN: 

l.llt;aııboJ 11icjlll ticaret d.alreslnln 28788 slcU oumara.ıuJI 

kayyed ve lstanbulıın bütUO yevmi gazet,elertnın h198t'dar old 
ketlmirln mıJınvelealnja 6 ncı maddesinde ııtrkettınLz.ln mevroo 

Resmi daire veva o hükümdeki dairelerin 
esseselerin ticaTİ mahivette olmavan ilanlarınıo 
ve mecmualarda vesa1r ilan vapılan verlercle ne8 
kabul ve neşir vasıtalarına sevkedip nesrine ti 

suttur. 
Bu lt(barla l!tESM1 DAiR.ELE Rt:N, bütD.o ~telerde te 

a1ard8 n~rln~ f&tedllderf DAniamu bundan böyle; 

lstanlml Ankara caddesi No: 80 de bulanafl 

T8rk Basın BlrHtl .ve ortaklat' 

Resmi ilinlar Sirke 
De JÖDdeımelertnl "Ve llanlarm gllllll G"ÜJlÜDe DE!OrlnJ tem.la etPl 

llftn evh•rlz. 
Mfa§ 

Üsküdar sulh hukuk llôldmliıi7n 
den: 

942/410 
Hasan Üzümcü: Kaiiıköy Yeldı>

ğirmeni Rasimpaşn M. 4 numarad:ı 
Üsküdar halk tramvayları şirketi 
tarafından ·aleyhinize açılan alac'l 1" 

davasının cereyan etmekte olan 
muhakemesinde ı:ıfüterclij:iinlı ad• 
rese çıkarılan davetiyeler orad'l 
böyle bir kimse bulunmnclığınd:ın 
bilntcbliğ iade edilmiş ve mahkc· 
mece tebfürnlın ilnnen icrasına ka 
rar verilmiş ve mahkeme 11.11.94?. 
saat ona talik edilmiş olduğu teb
liğ makamına kaim olm::ık uzcre 
ilftn olunur. '(4145.t)' 

w 

· Üslaidnr .mlh 
!}inden 

9·12/ 405 
~fustafa Ozı>cr llskOrtar 

C. 19 No.da. 
Üsküdar halk tramvayJııfl 

t:ırrıfından :ılcyhiniıe açı19# 
davasının cerevan etrı:ıc. 
muhııkemesind; ııöstcrcfili 
rese çıkarılıın davetiyeler 0 

kimse olmadıaı heyanirle ~ 

mı iarte crlilmiş olrluğuJ1~9ı 
kemeee tcbliırntın ilanen ti 
karar vrdlerek mahkeme ııı 
saat ona talik edilmiş oldl1 

maknmına knim otııı~1' 
ilan olunr.r < i1A55) 

Ttlrldye , Cümlıarlyeti 

ZiRAAT BANKASI 
&ıuuıuıt ladbl: 1888. - 8ermayelll: 100.000.000 .l'DZJl ~ 

Şube " ajaDıı adedi: 185. 

mnı 90 ttcaı1 her Devi banka muameıeıert. 

. 
Ziraat Bank•amda Jrumba.ra.lı ve llabarm tw.nııt 

1 erı .. l50 ıtraa bulmıanlana ııeneıı. ' defa celdleoele laU"8 d• 
e>IAD& g6re ~· dag'rtJlacalctJr. ; 

ı adet ~000 l1l'al.ık f.,000 Un 100 &det 50 ııraııa ~ ' 
t • • 500 • ı.ooo • 12() • '° • ,,-
4 • U8 • 1.000 • ·180 • 10 • 
ıo • ıoo • c..ooo ... 

Dt'KXAT: B~larmdakf paralar bir eene l~de SO l!f1'~d' 
11şmiyeıııere lkramiye çıktığı takdirde ,. 20 tru:ıa.stıe ıverll~ 

KW"al&r aeneae ' defa, ll Mart, ll Ha.ziran. U myıoı. 
11 BirineikAnUDda çeklleeelttlr. 


