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fVlilli Şef ingiliz 
kabul 

büyük 
, __ ,_ ____ ..... 

Vakıt'ın bir hizmeti daha 

ir bi et ortakhğ 
kuruyoruz elçisini etti • 

DabnJ okuyucuJa.nmız yüzleme 
Milli Piyango b;Jetine ortak 

olabilccekl~_r Arjantin elçisi de 
vedada bulundu ı 

- Tafsilat 5 nci a~yfada--

--------
Vekiller beytJü 
A.Jtara, 1 (A.A.) - İcra Te

killeri heyeti b°JgUn ~-velralet
te sa&t lG,30 da Başvekil Şilkril. 
Sa'l'8Ç()ğlunun rcisliğmde toplan • 
m.1Ştlr. 

Elçi Başvekllimizi 
1 ziyaret etti 

Ank&ra, ı (AA) - Rei&lclmıhu 

İ.nönQ bugün saat 16 da Çankn.y 
k~ld1nde İngiltere büyük eltjsj Sl• 
Hughe Knatchbull Buges.aen'i kabı; 

buyurmU§la.rdır. Bu kabul e.mııuımd 

hariciye umumi ka.t.!bl tQyük eJç 
Şevki Berker de hazır bu'unm~r • 

Arjantin elçlıdnl kabul 

. Radyo - loto ile Amerikadan Js::.ınbula ük resim: 
'lııgıı~reyt ziyaretten sonra A merlka.ya g~ ve evvelld gün Nevyorka vıunl olan Türk rueteoııerlnlll 
'tu:Yyareden inllikleri sırada alınan bu fotografl3.n radyo - toto ile htı'nbula vertlmlf ve böyıec., 
~ 01 Ya muvasalat babel'lerlDJ bildiren telgrafla bu fotogratı ayni tarlhU gazetelerde netret.mek mtmı.. 

Ankara, 1 (A.A) - tıelsjcümhu 
1nönU bugUn saat 17,30 t1& Çankay 
kö_şkünde b~ka bir vazife)·e tayiı: 

edilınl§ olan Arjantin dÇiBI Scnnr 
Karloa Brebbla'yı kabul "tmlşlerdlr 
Kabul esnasmd:ı hariciye umum1 kt1. 
tibi bUyUk elçi Şcvkı ~er de h:ı. 

zır bulunmUft;Ul'. 

1110btur ne. . 

Arjaııtlıa elçlııılDln Ba§veklle vedaı 

AnkSf'A, 1 (A.A) - Baıwekll Şllk.. 

r1l &ı.racoğ'lu bag9n saat 12 de hü -
" ~ lıtıde Boldan itibaren Ililsel1n Cahlt Y&lçm, Nevyork Ttlrk k.lD IOlom Cemil Vaft, Ahmet Em1D Ylll 
' g··e\·york oehrt bıızlne umum mödürü Portfollo, AJımet. ŞUkrU Eıı mer, Zekeriya Sertel ve .Ab6clln Da 

hifleJ:tEoolrR. E G O.. R E 8 TA L ı· N ~ Türk g~etecileri ·~·SU' ~1 ıa11e 
Amerıkada 1 mgılız er 

G R A O 1 E H E M M i Y E T i Vaıin~~~ki:,01ı1. d• ı taarruza 

ı
r-- ~ ,ı .. ~:;: .. ""~A,::.., ;:-uıu!: .. "::: geçti 

St<lli,. , .. .. .. • Sa.tın olar&k Kllper uçağı ne Ameri 
ltrı, frcıd tn alınması Almanlara onumüzcleki ln§ı kaya gelmlt.lerôir. 1 -o--
'itt!l~a emniyetle geçirm ı!ğıe yarayacak bir muoallaki TGrJt paUicUori Birl.:iolk ®vl.lt;.. llr •ahire llalNtn 

' vilqkİ• atı ....... man mağlubiyet te"1ilıuine ma- terde nr&met;leri eanasınd& ~ kAmp • 

ru.z bırakabilecek bir vaziyet olacaktır larıru, deniz ilsJcrlnl ve harp malt.e. , ne gln 
meli fabrjkalarmı gezeceklerdir. 

Türk gazetecilerinin Nevyorkta be e·ırçok m•ıhver 
lediye rej.91 La Guardia, Al Şmlt ve 

Yazan : Asım 'Us başka J&hllyetıerıe görtı,:neıert bek.. •

1 
. . n, ı J.emnektedtr. mevzı erı 

liSe ~nbcri hiç sesi 1.5i- , lursa olsun Stalingradı Almanla- l TUrk gazeteciltırt Vafln~da T11ı--
~ ~tll Alnıa.o de\'lct reisi H lt- ra bnıı.kmnmağa çalışmaktadır. t kiye büyük elçlıri Münir ErtutruN •ışgal edildi 
\'Ilı~ b' t>..rra.ııu mUnasebetllc Ber- '.l'elgıraf haberlcrinclen aııla~ldı- görecekler ve ge:ıe Va~in~onda reis 
~)'etli' nntUk söyledı \.'e umum! b'llla. göre Ruslar Stalinı;radm yal- Runeltin ın~tad gasete~,.er toplan -
-~~il(!~ ba.hsederltcıı faik rep- nn: etrafını tnltldm etme4<le ka.1- tı.smda hazır bulunacakltı.•drr. 1 
~ ~~~ durunıa dl\ temas et U mamı5lar, ~ehrin içinde bir taknn ----------·-------=========-:: 

(Y.aıı 4 üncüde) 

~:ı ,: lle Alınanların Rusyadn knzmatlar \'Ücude ~etinnlşlerdir. 
~ ~!erini Stulingnıt üze· Alman askerleri bliyıfü fedakariık
.... "Ut '"Planıış olduklarını gös- larla ' bu müstahkem m~vkilerl bi-
~~t d" rer birer ele g~innek mecburiye- ı' 

b.~al: •Yor ki: tl'nde kalmn.kfu.dır. 
~da;y ~ı:z iptida Rusy:ı:,'1 r.rın Sta.lingmıt üzerine taarruz ba..,_ 
lt ~h böıge!erinden, sonra kok lııdığı sırada. Sovyt kaynakbn , 
~llJt]at:n.~eriıfü son kömür kay- AJmanlann adet~ kendilerine üs.. 
bıı:...~ı ~ınahrum etmek, nilıa- tün olduldannı bildirmişti Fakat 
ı-:.~ h<ilgelerlne yakls.earak taarruz ba~lndrktan ıtODra her ta
~ ~Ptetnıek veyahut Rus.. nı.ftao Ruslar yardon getirmişler
\> tit, }3; ll.rı ile irtilxıtlarını ke&- dir Ve eephenin bu ir:Mmında adet 
<>~ ~nu.n için Don kavsi ile ü&tt\n?üğü Almanlardan RU8la~ 
~'t $ta~ bölgeyi ve şehir geçmiştir. Bir halde ki lloskova 
İN~ ~~ llllgradı almak l!zllC · h:ıberlerine göre eyliil ortalann
lt~ bıt S!alinin adını taşıdığr da burnita.ki Y\"rmi be, fırkahk Al
~kb.rı alınnk iste'mı,yon:z. ma.n kuvvetlerine k&rşı RUA asker. 
~!,tJ>eı. ~uvaaa.ıa daman olarak lerf krrk ~ frrka:vı bulnyordn. 1 
~~e • Don ve Vo\ga almuığ! Bununla bembe1' Ruslar Stalin
~ ~ 4lxn.anya.nm elinden El- ıtratta adet Osttınlüğilnt\ ekle et~ 

R'ı'bi ~ Tuna nehirleri alm- miş obna1annıa rağmen top kuıv
'-t ~liı:ı bir Vaziyet husule gelir.,, veti itfbarflıe m:vıftırlar. 
~~ ~t etrafındaki 9ft.J'pışma- AlnınnlRr Sh"llıııtopol iat~
~~ ~ &ttıstOSUn yirmisinde }pmt dömı~ içi'n bu<Jusl ~e 
1.....: ~ ı kıtalannm Don neh- hir ~vt.oo dölmı811eıdl: Ta.it ga.. 
~ İle ileri harekete girişme- zetecileri 1914 - 191R h.rblDde 

~tı. Ahnan So'-yet Pariei döven kırk ikilikten dMa 
'-..\l"ı:ı 801\l'a Stalingrat a- btlyftk ve daha mllthİ!) om bU. iıı.-
~ ~ h.ı eski Çariı;in şehrine ıı-n fjlmini DerHndfı ~rdlHer, _ta. j 
)f ... 4~~1 onun etrafında- kat St~ gittildert ~ 
~~·o. Kataı;. Ka.rpo"·ka, keodiahııi ~~. ~ ba to
~~ 'bia-er Yak gibi mevklleri "'e _pun ~ _lalchnlanıık ~ Wr 
ı:,..:."" ~ bire.- aldılar. En harp MhneRıDe aöteı1Urnb olein. 
-·""Qı l'1 ft.rt ve 1ıa,·adan Stalin- ilmu ~ğreDıdiler. ~ IQ 
ı....llı.ıı._~ra ettiler. Sivastopol ~klmla.nnt ..mtp e
i~ dev.!: bet"aber haftalardan- den ıi9vtop "imdi sıtarınlD'Bt ftııle- ı 
tt h• bit \l eden bu muhn~nra 1'1De atıee ~i;dmlllt'kta 'ft.Bw!111a 
b~'la btii sona ermiyor. Ha.t- adet wıın-.- bnıt Um.! • 
-~-~lin· r lebrin bir kısan ma- dn"'b'lml el"Jl'M1e &1ıev ..adneleri' 
l\ııllaı_,. ~ .. le g~ir(liklerl halde ile benlbm' .... bir sima ~ 
9tJı~ll İtin l'den çekiip gitmiyor. till& ~!JIJ~. 

8agln vermene ba,ıadıtımız ıorma 
ballade roman 

Harunurreşid'in 

Corcı 
('.eviren 

Selami Münir YarJatap 
AMıulye hllkQ.mıeıll... ~ hU
S.~n Harwıu,mıprln ö1tbotmde•1 

•Qllra iki otlu ......... JıIDdUDdal'hh 
l~ln Olkall lhuı&nan. o ctıtmrdeld •• 
raylarm la'acle dönen eotrlkalan. pz. 
lı atk macıeralarma ~ ile ıaıtııı 
romanda a.aeet ulea '1'lktl olM lle
raclltııı ojin ile'_._ tüt& ~· 
at için Fanb1aral ~ prlp 
l:llımln'l Dll91l ~ C)kUya. 

eak ... o devirdeki BafdıMIDI J911Mbt• 
blnlılr pee Memleltntn ~,.ozthdl öjt-

rmeeek9bds. . 
.... Nert Ja8ll ... IJU'k u.-ıe 

oğulları 

ilk c1e1a tarlb1 l"OIDllll flilrPU ~ Jlanntim!ınit Bennek oğullannı 
o. Zeydantm dJndlye kacl&r, (Fel'PD., böyle birer birer idam ettirmi,ti 
gQsell), (SaIU.eM!n llnt* "° 
ı.-ntlerJ (At.bue) (:llba Mösllm BoraeAo.i), .Medeniyeti blAmtye ta.. 

' ' delik -·-elcrde rtbt) adlı ePerlerl dtUmlze ~llmlttb". Bunlar öuee gün •-" 
oıl<l'DJI. IOllra da kitap teJdlne konolIDUftll. 

H\Y N.rl lııöylik r&A'bet kaZADaD bu ellerler yamada ,tmdl tercftme 
ederek 8UBIDay& ı.tlacbtımız JlarıJDurrefid'ln ofullan (Emin ile Me'

) eıtert aanat 1Dymett ye ııereca.ıı serveti bakımmd:ın he~ınl geride 

::km~ır. \'akıt ~m sevk ile takip cdecclderlne ıüphe et-

mlyonıa. / 
.-i.: ~ lnnhnsa.ra hıırbi artık Demek ota,w 1ııt ~ 
)fiil '&tiP ~~kalt hnrhi' ~kline ~ Alman'llııla n ......... i 
'-lıtt 'lı~ bj lar Alman kun-etle- ~ emnlfttle 1'19ire 
\i; l~ S ". ll'IUddet tottuklan ~ Wr lllW'falf..ı,., ... 
\r lt.t1g \' talmg?'a(Jm gel"ÇE4rtön _kis taJı•wıu ı • -ııaw,-t tıeM&
~ttt' ~ı:l'IJunu olaca~ı, bir kaç ke9laf- m._ bmab•• bir: ~ it' t\(lel\ t;ıol<gell'('ek in~ içimle, tts. ~ olaeıütlr. Da iUbuta .... .__ 
>'~ ~lııta nznı.ı:ışmı, olan Al- ~nin 1ııa nok~ .....- Kadire&» Kafh'nm ikinci sayfamızda başlamış bulunan 

Anlwır:.ıunt.ı lııG"llh elı:.iııl 

ktunetı tarafından ba§ka blr 1"Ulfeye 
tayin edllmL, olan Arjantin 8Cftri ı.ı:. 
OarJos Br&bbfa.•yı kabul etm!şttr, 

Be~~deye 
seçimi 

Yeni vilii.yet umumi mec:isiniu 
arıa BCÇAmine dün saliah baş aıı-
1Di?Şt%r, 

Seç.anin dün ilk günü o!mas.ı 
lll~b..."'tile mülıilrlU sand.atlnr 
~ reYine t'~lırken mer.asim 
yapılmaktadır. 

Vıttand~l:ı.r reylc.'ini a.knı.m m
at 18 e llradar o.tmaı'lrla ıc!e.vwnn. ot
mlşl~r. 

Saıı.dık nınl:.allcrindc ~y.ledni 
vor.ıneğe yet!işe:niyen vatan-dnş1ar 
seçim.in eon gllnU olan ı O ilktte
rinde imza ~ m'iim.ceat 
?'1~ reylerini. ktıllanahilcıetk -

Doğu cephesinde durum 

Don nehri mmtakasmda Alman 
müdafaa mevzileri yanldı 

Stalingradda Sovyet müdafaasında 
gedik olmadığı bildiriliyor 

nerlia., 1 ( A.A.) - Resnıt tebliğ· 

Kafkas çevresinde, çok kun'Ctlc 
tahkim edilmi~ tepelC'rdeki mevzllıı
rin zaptı için yapılan D\ aşlar şid
<ieUe devam ediyor. 

Stıtlingmdda hava kunetlcri ta
rafından destc~le~n lıücnm kıtnl:ı 
n şehrin şimal kıısnımdn mulılelir 
noktalarda d11ha ileri niif.uz clrııiş. 
.lıerdir. Düşmanın çok lıü.} Uk pi ya. 
de '9e tank kuvvctleı-i şrhrin şimı. 

t lindeki Kilit men.iiııe hikum el. 
' m.işııe de karşı h~r hücumln kanlı 

kaymlara uğrayarak püskürtiı:ı ı 
tür. Çoğu lngillcrc \C Amcrikıtdnn 
gclml:{ olan 98 tank l:rhrlp e<iilrrıiş 
tir. 

lfofl.alarca sfaren 'iddelli m9fla
faa sa,·aş'-nrın la n~n kıtalan bu 
önemli I\ilit menli, cok ibffin cır 
mnn kuvvetlerine karşı muhaf'asa 

(Devamı Sa. + Sii. 3 de) 

AFakkabı n.lmadan evvel 
yeni Po!ıtaJıane karşısındaki 

ltın Top 
MaP-smm 

Yeni ve fevkalade zengin 
~eşitlerini mutlaka görilnllz. 

\. ,; 

Beş, on gramhk koku 70 liraya! 

\t t tıhat l'lnı kati bir mağ!ilbi- mala.nn neticeai büt.th!. h"!~l. 1' J'Omamm takip etmeği ibr::ı:>.l etmeyiniz 
...... ._ .. il ;.nldarnn <lii"llnndtre kıbeti tbıen'1~ blr eden Jl!r_ b&.- ıL.. ___ .;.;;.;.;;;;.;;;;~~.;..--ıııııİiııı--,_--.--------

uı her ne pahasına o- djse olacaktır. ' 

' Geçen hafta içinde Beyoğlundaki bir kadın berberine Fransadan ko
ı ko g7lm!}; kok.uların }~}esi 70 liraya olduğu ho!de bir iki gün içinde hepsi 

de bıtmışl Almanya gıbi esasen tasarrufa son derecede bağlı ınemiekctler 
değil, lngiltere gibi zengin en genİJ ölçüde lükse müsait memleketlerde 
bile israfa kar_şı mücadele seferberliği ilôn edildiği bu devirde fstonbulda 
bir küçük Jişe içindeki kokuyu yetmiş liraya alan kimselerin bulunması hem 
de bunların sayısı bir dükkôna yeni gelmi~ bütün kokulan bir iki günde tü
ketecek kadar çok olması hayret edilecek bir Jeydir; fattat bize kalırsa bu 
işte asıl hayret edilecek cihet, harici ticaret sistemimizde be_ş, on gramlık b"r 
Jİiesi yetmif liraya satılan lüks kokuların memleketimize getirilmesine yol 
bulunabilmesidir. Bir memlekette israfı kaldırmak için türlü usuller vordt •. 
Bunların biri de lükse ko111 çok a~ır vergiler koymaktır. Bir küçük _şi~e PN:n
sız kokusuna yetmiş lira verenler herhalde vurgunculukla bu zavaitı ita' 
soymuı olanlardır. HASAN KUMÇAYI 



-·- VXKIT 

-Z-
DOlrlrrJ TBFP.!KANIN HfJLASASI: 1 kolumda tutup bldımuık istedi; 

Bal1Cllf1 l::mrıtekt çl./tltll ıurl ruı otmadlolll: 
bir ıekle lcogmak için bW dro· - YonılnMlym.&; kmdtm lı:aUı:r.. J;azllla sevgisi 
at taltalli {IQPnıak tiz•rc Aımıpll" nm, Kalkamaaan b!le biraz eonra 
oa g4n:lcrnıiıtl: edeblrxıtcı ol· 1 yoldan ıııe<;ıenlıer bulunar. 
malt bltdl4im :uınıan itirm ti- Genç kwn )'iiWnıft dargın bir 

m[f. ltabal etnvtn4tt. DnnDıtı 1- gillf~ haJ1calıadJ: ka,ş1er-ın1 çalb Te 

ıe baılamadan evoel iki lic a11 sordu: 
MJll 11ap111ordMat. Bana bir al - Renim onJardM> f-*mı oe· 
"- al.mııtı: Ba alla ()ifte C.trltr dlrT 
dtlcl Jcdprtuı cıktuak ilk oe.:fntt- Cnap T«medim, başunı corir· 
Pi yapmıı: çocuklak hatıraları dhıı. 

nwn bıılundu4a uuleri ddeta Jıırı• Sesini alç.alltı: 
lır dokqını,, yorgun dönmüştiim. -Hıh.Nlçfn ıbendeu yWdJnt lst4mli 
Bu 11ezintiler devam ediyorclu. yorsunw;; yoksa bir ka<lındon yar-

. Oçfincl.i sfindQ, ıwıhnh e~cnden dnn görmek slıe pek mi a~ır ~e. 
41ene gezintiye cıkmıştım. Hevesi~ liyor? ... 
rfm hlc eksilmiş değildi. Atım ben Onıtbaktım: Koyu mavi gözleri· 
den coşkundu; yerinde dur.ımıyor. nln derinll~lııde btilıfaf ve takdir 
Qatlayıncaya kadar dörtnala gitmek blrbirlne kanşıyordu; ııfuklan a. 
istlyordu. Bu hal hevesimi artlır·. ~aran bir geceyl,yıldı7.Sl.!Z geceyi an 
yordu. Onu Cine eeYrucrln uzun dınyordu.Nemll ve kızıl dudakları 
ve ıbeyu yolundn denize doıtnl ~- bir çift tn.ıe gıelincikti; insan onla· 
ha kaldırdım. nn ham kınılışlnnnda bile uzun 

Rüı:glır kulnddanmda uıbk çaldık. uzun dlnJerunek arzusunu dul"UY<ır 
ca. 1"(l iki tarnttmdaki ağaçlar btr"r du. 
kocaman y~il göJ#e gibi geri geri Genç kızın sözleri bana dokuıı. 
kaçtıkça içim içime sı#ffiıyordu. muştu. Bir kadından yardan iste. 

Etrafta, yeşil dallar arosıcdaki mek herhalde büt.ün erkek~ gilıt 
kuş seglerinden dıaŞka çıt bile yok· bana da ajır geliyordu, Pa.kat oya 
'hı. Sabahın bu vaklındtl yoUıırda ~ımdııkl &An pek korkuncto; yeni· 
!lctm:ronin bulunması kııihil dcAildJ; den yaptıAım tecrube bir defa d,\. 
bfttün yol yıdnız benimdi Te bunun ha anlattı ki, başkasına dayanmak 
:i(:.in dıe hayvanımı bütün hn~lm ' sızın alıma binmenin imkanı yol·. 
2İ alınca19 kadar 'koştnnıyor; de- tur. 
ıin bir 41\ınır duyuyordwn. - Evet .. Fakat mademki bu si>· 

Pakat yolun ibir dönemecinde zt1 söylediniz ve zorluyarsunuz, ~i· 
ansnın bir otomobHllı Jcarşılnştım; zi sevindl.rmek için ynrdımın\zı 
Annuzda ancıık yirmi adım varoı. kabul ediyorum! 
o :ela benim gibi düşfinmfiş olacak: - Beni sevindlnnek mi? Reni 
YoUn ıssız diye en nı altmış kr<'. slı sevindirecek dc-ğilslniz iki,. Yol· 
:metn yapıyordu. mahvolduğumu da rnsllndığım herhangi birine ray 
ınla.drm; 16kin lıııyvanım hend~n dalı ohnakla bunun arasında ıııc 
daha çevik davrandı; birdenbire bir fark yoklık. iyilik etmeyi SC\"C 

l8Aa ~ı, sairıaı yolun kennnna rim \'e bu il ilk bir karıncaya kar. 
dolr'n tmumıış olıtn bir afıtç dair- şı olsa sene a)•ni derecede gönül 
aa çıırph; bir kaç &dım ikırh·e ferolılığı dn)anm. Sizin )"t!rlniute 
karma ka~ılı: yuv&iaooık. • ' başkası olaydı tmşka türlü mü h11· 

Ot.>mobillıı ~ taramısdan hl· reket ederdim ~:ını'l·orınınırz? 
• sürünerek bir kasırga gibi Beç. 
tltini ancak görebildim. 

Kendimi ka)ıhetmlştim. Nooen 
sonra ıı41ğ a)'a#ımda korkunc hlr 
aArı duyarak ayıldım. Alıma hl-r 
!Je'J' oknamrftı: Beş ucumda klşne
;v.fp duruyor, Cin ayıııldarlle yeri e. 
~iyorclu; uyandJ#mıı ırörünce 
mstu ~ durdu. 

Doılnılmak istcdkn. fll'lcat yapa
l'nfldım, n~ SOflT'a Jcöy tamfııı· 
dan, tırıs Rclen bir atın nal ~e-~:ı. 
rini duydum.: Düzgün, sert. kuvvet 
li, ve hızlı bir yürüyüştfi •• 

Birkaç daidka 8Ccti: gelen ıMlr
nın. on a'Mı on 1t'di yaşlarında btr 
gene kı% oJıduRunn Bördüm. Diiştü •. 
ğümü ona göstermemek için yer
den kalkmalı: i.sıtedim; takat kalk
mamla düşmem bir oldu; kenara u 
z ını:ror gibi yapayım dedim, onu 
cin lıcccnneite vakit kalmedı; yüıü· 
mu çevirdim. 

Genç kız dunia ,.. .IOadu : 

- Bir )&rdıına fbtiyacmu. \':tr 
mı? 

J>öııup .bal.."tım: ine<!, zarif bir 
Anıazo:ı. 

lM,cık olmayan süvariler ne de 
oı~a lam süvari 0Jamıy--0rlar; yahut 
m le görünemfyorlnr! 

- Hayır., Teşeklfür ederim. 
Tf'lkrar doğnı:!rn:ıfla çalı~tım; b'r 

~l im olımıdığını göslermek isU
)'Ordum; mOmkün mü: Sağ ayn~·. 
mın .biraz yukarısında ve kemiiii
ınin jeinde sanki· 'bir yalın hançer 
kJFrılıyordu. 

Genç kıı bu ağrının yüziimrfeki 
akislerini görmüş, derecesini onlc·. 
mL,tı. Atından indi: 

- Niçin doğru söylemfyon;a
nwı? Utanı)'Or mısınıa? 

Dedi. 
- .... 

Onun bu hali hen~ şimank bir 
çocuk, yahut n<>nnatden üstün bir 
genç kız lesiri yapıyordu; ne.aba 
bunlardan hangisi da]ıa doğruydu'/ 

Rirac alaylı konuşmaktan keıı. 
dimi ıtlrunBdım: 

- Demekld, size al8ka \"eren 
şey benim şah.sim değil. liyle mi? 

- Hiç şüpheniz olma.sın! ... 
Sağ koluna giN! 1; ben de omu· 

7.Unn. da)·andım. 
O kodnr <Jerin bir dn duyuyo" 

dum ki, hu gene kı:zın önünde nii. 
lamamok iç.in diflerlmi bütün ku\· 
vetimle ınkıy-0r<Jum. 

O bunun faricınn vardı: 
- Cok ll(:ıyorl •. Sa«ın bir lnn 

~ınıı failin olmasın! 
Gözlerimdeki yaşı geri çekerek 

cevap verdim: 
- Znnnetmem .. Olsa da ne çı· 

kar: e"tim o kadar uz.ak değil ... 
- Ya.fnıı gfdcml.receksfniz; ben 

götfireyiın 1 
- Zahmet olur! Teşekkür ecı.-. 

rim. 
- Siz biLirsiniz, !Jıkin ırurıır iyi 

· birşey de~ildir. 

Sa#lam ayağımı üzengjye attım; 
bütün kuvvetimle sıcradun; Eğe
rin üstfme yerleştim, Atım bu sc·. 
fer her nedense nksilik ediyor, ş.ıb 
!anmak istiYordu. Grnc kız onu 
sımsı1ı:ı tutuyordu; onun ince par· 
mnkları anısına geçmiş olan dlı • 
sinler artık lilremlyardU bile ... 

- Bıra1csam idare edabi~cck 
ınisiııiz 

Djye sordu. 
- P...derim, kollarım sağhımdır. 

- Hayvana yaJnız ellerle ve 
.kollarla hAklm olmanın münıkiin 
oJmadı~ını bflmlyor musunuz 

. 2 . 
Dtyarl>akır NmDe Mehmet Al'· 

)'i daha stkı, dıtha esnslı daha sa. 
mimi bir doslluğa Jrnvu.jluran bir 
yuva olmuş idi. İki dost resmt lş
lcrlnin dışındaki billfin boş zaman 
lnrını bernber geçirirler, beraber 
dilfünlip beraber tedkikalla 'bulu -
nurlaır, hal ve istikbali hep ayni 
ıı"c~t'den görürler, ayni hisslyJt ve 
teessüratı tıı.şırlnrdı . 

Natlfin mfişır Abdullah paşa r!. 
rakatlnde Sarka ' Musulıı ; Mehmet 
.'.linin mezunen Gaıtıa, 1stanbula 
gitmesi blrblrlne bn~lı iki yürc1!e 
bir h:ısrel ateşi koymuc;, ~Onl"ıt Si:. 
leyrnan Nazifln • dünki\ fıknıda :wı· 
lııltığınıu g!hf • l'arlsc kaçması, ls· 
tikbalin suladı~ı okıbc1 ve veha
melleri l.."Csdirememek iztirnhile • 
kimhilir' - belkl bir dnhn görüş. 
me.k nasip olmaz ihtimalinin rf.o
ğurdu{;ı.ı elemleri pek :ıiynde orttır
rnışh. Nnr ve ziya şel•rlni doi:ışır, 

nmıı irfan veren miks~eselerl '"e 
şiir ve edeb üstadlnrını zlynret r. 
derken .Nn~if hOtiin emellerini müş
fik sinesine gömdüğü vnlonını, btı 

mubıırclc kelimenin taşıdığı mana
nın bütün şumullle düşündüğii, bu 
düşünce arasmdn Mehmet Aliyi as 
la hatırdan ı:ı1rnrmıırlı!h gibi, yeni 
girdi#! evlillk hayatının zev'k ve 
mihnetlerflc vakit geçiren Mehmet 
Ali de cok sevdiRi N'azifinln hatır;o. 
sile h:ıfmı<;ını süslemekten bir nn 
heli kıılmı;)oııdu. Uıkin, heyhnt; Ne 
Ptırislcn l\leıhmet AIIye bir haber 
gellyor, ne d<: o az.iz doslıınn mck • 
hıp ynzablliyordu, 

Nihayet Nıızif vetnnn avdet cı. 
ti, Bursa mcklupculuğmın tayin O· 

lııııclu. Hoklknttn orodn ikamete mr 
rnur edilmiş idi. Düyük bir sevinr. 
le karşıladıitı hu mesud dönüşıi 
l\lclınıcı .\ll l\oıwadan rcsmt bir li· 
san in kulladı. Foknt tnşrndn 'il;i
yct eıict\nımn muhnJ>crolını kon· 
trol e.ttiklcrini Lll<U~i. hunun do hn 
tır ve hayni,e f!elmedlk hallere S"• 
bcp o!alıi'cce~inı düşündüğü için, 
canı kadar sevdiği N:ızifinc lı l r dn· 
lıa mektup yozm:ıdı. 

091Tlanlı nesrinin c.şsfı: ii<sta.dı 
hu va7iycıten fovknltıde mü1ce.ı;sır 
olmuş, ta kalbinden varnı~nmış.h. 
Çoşma~a '"esile anıyordu '"n<;va 
mekhıl>cu~ıınn. ''ULA Si\'· rü'. 
besinin vcı"lldiilini "EVRAh.I JIA
VADİS" de okuyunca, son..cruz bir 
sevinç duyarak, "AIUZAl MES'UDE 
VE M:EŞKt'RE" dediği bu levcilıi 
vesile e~lindi \'C Mehmet Aliye, tc!·. 
rik :ııınnındo bir mektup ynzıırıık. 
sanıinıane itabın E.'n hcliğ mlsalinı 

Askerli 
-. ~ ,_ ,.--, --------
Bahisleri ____ ... _______ ... ______ __ 

Ktiçtlk Libya adı 
verilen Kalllornly2 
ç6Ulnde büyiik tank 

manevraları 
Cenubt Ka.llıfomiya.da:i muazum 

çölde Amerikan ordusuım.ın tank 
ll:Jrlikleıi manevra yaprnaktadrr
ıar. Bu va?ıet mnitaltada çöl har. 
blmn iıılitün güç!~ yenilmek
tedir. 

Çöl ba.ri>im.n bir çok eera narı 
vardzr. Bu esrar ancak tCCl"(lbe -... 

ycsinde aydınlanma.ktad?r. 

- Halbuki, bunda dnlocak bir 
~ okluğunu biç snnm17orwn. ilen 
de kaç d~f:ı dl1şüp kalktım da öyle 
öğrendim. 

Amerikan crtdıu !h1ı.roiydi ta· 
- Mecbur olunca o dıı miim\iin- nı.fındBn m8.JlieVral8:' için l!ICÇllcn 

dftr. çöl mmt.a.."lmsme. ''Küçllk Lröya,, iff-
(Deoamı var) mi vıcıriJmi.,W.. 

_ • . • • . Çölde bUy0.1t ıbir lmra.rgilı ktı-
Ceva:p beklemeden yanıma geldi;'·--------------. rtılm~tıır. Ve saba.iıtan nkr.ıa.ma. Ne dememeli ? f kadar, durmadan ileride mzım o. 

_ .lacak bi.r çok ha.rekat şimdiden 
tccr.Ube edilmektedir. 

• .. ~bir mekteJıtir. ama fb.. 
ret alabQ·oıs'11er tıçtn; 70.lı..a ftl~ 

•ed•mn l9t11dıall :melıYOlmllf demeıc 
<•lacatmdaza ~ f•liket t.lr def'i!' 
ı.>Waa.&. 

• AJrraba oı.. ~ 9ı9 fü2r: 
btr an.,. m--. datlldtzler .. demek, 
t&kfT Jrt ... ~ &Ju&bumdan bit 
~y lı'm 1 lh*IBMılj I 

DQn yeni seçim için Partice lu Bu mo.nevra.larm en chcmmi-
namzet,lert n&ıı olunan meclisin adı yetli no'ktala.mıdnn biri <le şudur: 
nedir? Tankların lkal'Şll~Jd1 mücadeleei. 

DUn bir lalam gazeteler <Şelılr Diğer taraftan böyle vnhı}f bir 
mecil.91) diye yazdılar. Bir takımla. a~de manevra yapıldığı llk dc
rmda d& (Belediye mecl'8i) tA.blrl fa görlllıne!ktedir. Şimdiye knda.r 

var. yapıılan mnnevrn.la.T', tatbı"ltat'ar 
Namzet lletealDde lse (umumi mec dağlık rnrntskabrda veyahut ekil-

:ııa lzalan) unTa.111 kullar.ılıyor. rm.'J mmtakn!nrd3. CO~"IU1 cdcrrli 
Belediye kanunu İatanouı, Ankara K.alifoırniya çölünde medcnivet-

gtbj vllAyet te§kil!tfyle belediye tcş. ten e'3et' yolktur. Arazinin yekne
kUMı blr!Elftlrtlmlş yerJerdekl mecıı. sak manzaram bfiytl.k bir tce~r 
ee (umumı meclf•) &dmt vermiştir, ve nm;ts;z·::ıc :uulamaktndrr. Kes
(Betediye meclist) bwılarda:n ~kıı. 4rıin güneş şurunm kavurtht?!u toP· 
beledfyelertn mecllJJlerlııe den\r. ş.hfr rak baştn.n bnşg snrrmıtmık re:nk-
mecıı.ı &dı h!oblr yerde ge<:tDez. Wir. V c bllyUk bir kıırn'kl* hll

(Umumt meclt.). clemeJI, otUfleri kUm 811r.mektôdir. 
dıememıell. 

Süleyman Nazil Baraa 
mektu~luğuna tayin edil 
mİ.§tİ. Hakikatte orada otur 
mağa mecbur ediliyordu. 
Mehmet Ali Ayni o 1Jakit 
Koıoaıla idi· Mektuplan 
kontrol edildiği için Nazile 
birıey yazamıyordu. Bu 
Nazili üzmiif ve Mehmet 
Ali Ayni'ye bir mektup 
yazmlflı. Bu •aylada Nazi· 
lin bu mektubunu okuya· 
caksınız. 

verdt. O mektup şudur: 

1 
nevi ve derecesini bile}•im. Gallh l 
henfrz şahidi emeUderağuş e) iP. 
mekten uzak bulunuyor. Allah mu· 
vafrak buyursun. 

Hocamız FazıJ erendi ''efat et. 
mlş. Özdernir oğlu hatıraslle mer· 
bumun hatırası sence memzuc bu· 
lunduj:ju için bu miliılllm ha.beri ve 
rfy<l('um. \\ücudu nc,·adlrden ld1 

Zlyaı ebedlslne tec.ssüf ederim. 

Arada sırada karaladığım şeylr. 
rl (lbrahlm Cehdi) imzasilc (SF.R· 
VE"r.t FONUN) n gönderiyorum, 
O Aazeteyi alı) orsan görürsün. Al, 
mıyorson yeniden tebylı ve takdl· 
me cleğer şeyler deltll ki, arzode • 
yim. Senin mahsulü lelebbfi ve 
kemalin olan bedlaları görmek a-. 

BURSA, 28 MART 1!14 '.[ %USU Şediddir. 
iki gözüm kardeşim. 
lnti:cırımı oclrlb bir cevap fle iJI. 

diirnıüştün. 1Jitabının sükıi.tumları 
ziyade zalimane olmadığını ıerı de 
iddia edemenln. Benimle mcıhabe
re aerıce calibi mah:ur idiuıe ba
na açıklan acı{ja beyanı hal edebi
lirdin. Öyle ıtıkıııtıuı ima eder özıir 
lerlc rıhıwvetlerln en samimi$/ olan 
mlinaubeli Ml/iuemizfn çehrel ma· 
sumana böyle lstlskaller, mıiııasc· 

betsi:lfkler luıar ctnıe{jc ne ihtiyaç 
vardı. Bilirsin ki, sana oiiccnmek 
benim tfinıden gelml'z, 1/edcf i i{jbl 
rarrm 11alnı% lnllimdlr. istediğin 
kadar sus: muktedir oldııjjım kadar 
unut. Yalnız benim seni diişıinmc· 
mc, tchnssılrlerlc uadetmcme, sc:ı• 

mcım' mani olmak isftıffl(!, Bu şey 

ne srrıirı elirıden gr/ir, rır br11im. 
Sur.a (imabdd lisarıı siikul ile ar· 

Mehmet Alinin Kosvadan y01. 
dı~ı cevobnarneyi bul.mndım. Eldr. 
ol ııydı ondaki tcfokkOr ve lhllyot 
şiveslle yukanda okuduğunuz he· 
dlanın ifşıı eylecllAl pervasızlık 
\"C otılganlılfı bihakkın mulrnyer.c 
edcıhllirdik ve bıı iki scclyyeye kar 
şı daha e1r:ıflı, doho esaslı bir hıi. 
kfun tesis eyleyPlıillrdik. 

S. N. 

Ankara 
at yarışları 
ikinci hafta koşularına 

yazıla nhayvanlar 
zı hörmet ve işllynk clme/jc karar Ankara at yarl§larmm ı:Unci hatta 
vcrmiıllm. Bir drl:ni me.~'11de ııc kO§uları pazar gUnil oehlr •podromun. 
meşkilrc bu siikfilu ihldl clmckllğl· da yapılacaktır. Bu haftcl yazıla~ 
mc nirnelııc.çilc ol<lu, ki, o da rlil· j hayvanlar ounJardxr: • 
bendir. Jfıibarrk olsıın. Ru merle- tRJNo·• • U· 
b l ki il , . . ih B :a hOF • e, em ıı ol , evvc: nı pnueı ut • 

1 
_ Sltka. • 

kal:ındır. Merolib ve menaslbln en :IKtNot K~ŞU· 
bılyüklcri ..• Halid en büyüğü kııdı • O'ı;: ve dalı&. ·kan aştakl 
mu irfanına muntazır b11lıınnuor. yu Y 

a tıarma mahewı, 
Şimdi kendimi ~Mdc11 :iuade şaya 

ı - Tomurculc, 2 - Yılmaz. S -
nı tebrik oörnrnm kl. ffkrlmlrı, kı•' 

Ceyl4.ntek, 4 - Tarz 5 - Can, C bimin, amal Dl' lesavvuraltmın, geç ~ 
- Hı.ur, 7 - uabl, 

mlş, oele.cek zamanlarımın hasılı 
büfüıt benliğimin blmderl müşfiki, 
refilrt m11az:r.:i olan Aliyi irfanına 
mcıı'ud olan makamı ikbale hir 
halı•e dal•a leka~rüb efmi~ glirmefj · 
le mübalıi bulunımorum. 

Baki aözlerillden, e1lcrl11den hem 
iğbirar, hem iştlyaJ: ile öperim 
lmrde#m. 

MOTEHASSIRIN SÜLEYMAN 
NAZiF 

Snmi beyin seltımı V'Rr. Tnınt 
cfendi<'leıı bu günlerde mektup nl· 
dıltın1 yok ki, hal ve teşcl>büsilnün 

VçONıOtJ KOŞU: 
1 - Varadln, 2 - Pmllr, 8 - Haıı. 

pa, 4 - Karmcıı , 5 - Deııte;fil, 6 -
NilUfer. 

DÖRDVNCV' KOŞU: 
2 - Davalacjro, 2 - itarablber, 3 

- Heybeli, 4 - Gongadi.1' r; - Ço -
bankızı, 6- Demet, 7 - B:ıket, 

BEŞtNct KOŞU: 

1 -Elhan: 60,5 2 - Me~vl§: (17 rı 
3 - Tiryaki, ~ · 

Çlftebah!Jt: 3.4 ilncO koşular araııır._ 
dadır. 

Madagaskarda b~ 
limanlar İ!gal edıl 

Londra, 1 (A.A.) -
adaamda bulunan 1ngfllJI ,,td" 
§imdi adanm bütün 11~ 
ctml§ vaziyettedirler. 

~ ---
'Varnadaki Ruı kon•"" 

kapatıldı 
Londra, l (A..A.) - 8b' 

blldirdlğl.ne göre, Buıgarıar _, 
rm ısrarı üzerine Varna~ld 
eolos!uğunu kapatml§tardd'· 

Hindistanda .ilôhlt ~ 
koyma hareketi~ 

Dombay, 1 (A.A.) ---:' ~ 
1 
perşembe ~nil Mı- poli9 ~ 
A.e:Jnm eyaletinde }din ~ ~ 
lroşi poııs mer~ne te" ~ 
bir ik:ı.ç ılti,."-i)"i göt{lrll~~~ 

ı ank hücumunu gösteren temsili bir res·m 

Amerikan erkB.nı ha-tt>iy:csinin 
mnnevm. yen ola.rak kabul ettiği 
nunta!lı:anm genişliğl 80 mildir. U
zunluğu da 180. Bara.da yapılan 
m.anevnıla.ra .Amerika.nrn ~ eya 
lctind en ~likler iştirik ei!!m:iştir. 

Kalüom.iya çö'ıü en betbı.t çöl
Jenl-0n bllid!'.r. Buıra.ds. yapılan ma. 
nevmhrdn far~ düşıımnln kar
şıla,,mn.k ümili'e ağ:r motörlü kuv 
vetler tlCTin l1rum1a.n çiğniyeııelt 
200 - 300 kı1omet:ro kadar ilerle
mek mecburiyetinde kahn.tsla.rdır. 
Bu iş_':er gö:rülüı1ccn çöJ.cle bir çok 
giinler geçi"'Oilmiş, mahdut bir ras
}on la. yaşanmış; yed~ beın.r..:n kul 
lnnü.:mış ve acele nwtör tamirntla
n yn.pfmt.c;txr. A'kşı..m. kamnn. dö. 
niilnnce rnütdıassıRl:mı bu i.'.iler 
hclrkında hesap vcrilm~ş. 

Ertesi sa1bah gene aynı tccrft
bclere beş vu!'Uluyor. 

Fn.mt b&ylıc obnnsrns n.ğmcn 
''Küçük Lib~ .. da manevra.da bu. 
lunan he:rGres mcsutt'U!r. 

Tank teaMi:beler'nde da.ha doğ. 
nısu :tıUcunılarmda ~ neticeye 
'~: ·ı ' 

00% bir hat ~etinde doğ
rurlan do~-a düşmana ihilou:ın 
çtm~ dkserlya gayet fena bir fı
krbet ih3ZU'la.ma'kt&l:r. ~ nk. 
si .i.stikamcti.ndoı hfü:um edecek 
olan uçakların bnıılm.oo.ğı iki bo::n
ba lbu tanıt g:rupun.u ortadan yok 
etmeğc !ldi.f:dir. 

Kn.t.iyen, :iki tank aynı hat üze. 
rinde iler:!ıememe1i. Ve ~ bir 
f!UretC ilerleyen tanklann ara.Mı
daki m"CSafclenle bir !harp ımndı:r. 
Bu meeafelerln. rakip uçaklar ta
nıfmdaaı öğrenihnıcmc.si lfızmndır. 

Bu AC.kı1de harel.-et edildiği ta:k
dircle 30 kilometreyi kap'ayabllece!k 
kadar tankla hücum et:meık kabil
dir. Ve bu ~rait altında diiFma
na da kolay lbir !hedef verilmiş sa. 
yı]amaz, 

Tankla.mı sa.ha llzerindeki ~ekil
ieıi evveMen tam;!m edilme!.iöir. 
ÇilnkQ çölde generallerin lıare
Jcıl tı takip etmelerine ve bu suret
b emir verebilm"lerine imk!n yok 
tur. Zira ibıı."ta JAzıım oran yfüc;ek. 
Jiktc anıziye tesadüf edilıme1. 

truı.rntZUD.'1. uğnı.mıştn'• .. 
lıafka a~ etmesi i1%e~~ 
t.lmUş, iki ki~ı de yara~ 

Sadakal 11tst 
htanbul MUttı.itnttınılell: ~ 
Mllletlmlzln en mUhidl .-~ 

kar§llıyan yurdumUZUD ~ rl 
faası eabaiımı temin b tJI) I 
kıymetll meaa1s} g!SrDltoe~~ 
aldığı teberruatı kızılaY ~ d#> ~ 
geme kunımlaıile &ralardl lıııl' ~ 
§Ali Tnrk hava kurumun~ ~ 
yardımda bulunulDtası 1 11 - / 
ve zekA.t ltasıle mOkellef oC• ,ı4 ,. 
rem ahalim ize ehemmı,etl" .,ı t/1 
sadaka! fitrm n~vi ve ıııf1't 
lunur: 

Buğday unundan 

Rnzakl 

izzet Molla'dan ; 

N~Ahan oüatüc4y.I 1"' -rfll _;ıl 
..~ .. 

sırı,k.J ('t'.flllf Wda. ~ -1. 
gtik .aya ~~' 

Dayaıum ıdııe artık 9f!~1ı<..I r 
a6.,...,...- , 

Yanıldım, tlr.I iltr ol tı~,, 
ebrOY• a~ 



~C\~19C! VAKiT CT3 

ç p o L i T l K A 1 $EHiRHABERLERi 
lurk propaga.ndasmm hedefi 
'8 vasıtası ne oımalıdu ? ' - nir konfe.ran.; miinMebetile -

~ Yazan: SADRİ ERTEM Kitap ve defter ihl;yacının 

B qEolY~ holka sevdirmek, daha doğrU$U onun bir halk müasse· 

·e~t.cıfifuğunu belirtmek icin, hemen hemen hiç bir emek sarf~!· 
ınemİiizdir. • 

~~~ ~~~den onl'e kriprulcr ' ·teminine çalı§ıhyor 
~ -um çı olursa tPırbiye kenıJbine 'eri. Orta tedrisnt miıezsescle-rındc l 1 

~i"-ı lcrdcıı e"e.l haı.- len 'P~ifeyj kolay kola~· gorcınrz. Naki) için bir ıveç §irketiy e 
..._- -..,.t ar 'erildii;i t,"ibi, pro- tlcrsı&re dün 1pı;lanmı.tı1·. Maar.i l ld ~ ~ l!unuıı iç,indir ki Mitun inkılap , cka· ("linin gönderoıgi tamim mu- an aşma yapı ı 

Nizamiarı, kanunları çevrenin ruhundan alınmayan, hükümleri içi•de 
a•lan payını ~alko ayırmaya~ bele.d'.yelerin _adı, halkın dilınde • bcllye,. dı· 
ye anılır. Eskı rmpcratorl.uk ıdore51n•n tutlugu kötü yol devlet kapısı gibı 
belediyeyi de sakınılacak bir belô haline koymuştu. ' 

--~~tinsanet ı· ı.ar~erıin:~~~ı~; t=~ ıııe.ın/f'~etlcri k\ıtleyi ~J.ip ~rUnr cibincc a1ı.ulla.rın ilk acıtma gunün- A.mcrikııdan 200 bin ton buğ. 
-a t ctra ın a hartfı<etc ;:et;nni::ıler<lir. oe ıören y::ıpılması e'Hlf'J kabul ~- day getiıümcei için gjri§ilen mU· 

ru, ktitlelcrin, kalaba- Yeni d;ııler, .}~ni ideolojiler hep ,. 1.lmı·sıı·r. - zakcrelerin milsbet netice verdiği 
~..__ lh~Jlcn ouık~at1nra ı.u b k·ıcı. ' ~ B -d 1 b' 1 ~orı be u se · ı 

1

4! ı:anlannw;, ı.tati1dik - Bu .mün3Sebetk dun Sl'bah ilk anlaşılmıştır. ug a.yar, Ar s-
~-~ ı;cri lılr hakikattir. ten ~ml"lllıllfl ha.}at haline gim1b· a .. rste ta'ebe .:>kulun konferans \'0Ç va.pur acen~nin bu işe talı-
~. l'\.._riYe halinde atntik l;j;- lrrcl " ~ • t ... -. · la lek · · ;,_~ '"""' 11 • • • • salonuna topbnmıc:., kt"ndileri.nc !'ıS c '"® uç va.pua- mem ctıtnı· 

Halbukı, bir bulun olarak muhakeme edilirse, çarı oğalarının dev
rinde de guzel kanunların yapıl mi} olduğu görülür: Hattô beledıye nlzom· 
ııneler•nde ahalinin menfaatini ~an kanunlar devlet lehine olanlardan 

çoktur. Fakat tatbikatta, kcmuA ilW hayat, evole coıya kadar birbirind•n 
idi. Birindeki pazar, ötekine •yaıuyordu. 

:na b~nclur. :Filozofun \t'· _H, er ın.kı.laıı _lıır .,0.,~nl tıürı)c 
1 

Maan·f V ... kı'lı· Has..'ln Alı· Yu··,,_11. 11 z;e nakledilecektir. Acente ile An· 
7.a.rayıe<!inin k0 fıu-ııııla - ı - ... "" d · ·-'· l · ·"- d -ııı.... r ... uegı::ıme-;1 • ıı ır. Fakat onun ranlı, ,._

0 
.. nd .......... ;., oldug'hı mektup -•·un. kara a bir m.u:Aave c lm.zı:ı.u.n ıgı; 

., .. '--· Yahu. t kiıf,"ltlaru '·azıl. ı · 1.1 ° ...... ~,, VA d ·ı - h ıu... --rıa.r h ., ıararct ~ •ı r ha_ı alma.ı.ı so1yn.1 mu"'-tur. 1 yakTn a. faal~t.e geçı eoegi n-
-. ..._\:··•r .alıncletlır. Politikn mc.\ r ti ki "J be 1 k edi - cu akj rnu~ı ('~ (:rı a'; :\, ıııanlıı, ha- Bu mektupta Me.ariv Vekili tn- r ven me t r. 

Tanzimaltn, belediye te$kilôtında cok büyuk değiıiklikler yaptığını 
•ep biliriı. fak.at o c;,ağrn en çürük tarafı, yeniliğin yalnız birkaç bo~ adam 
ıCırofından gelme~~ ve bu yeniliği i!lkeye yayacak olanlardan, yu:ı:de dok· 
sar. be•iniıı dôvôyılumnetmemiı' bulunması Kfi. 

Mesela "Orhan dev;i,. Tanzimatton beı asır daha eski, fakat halka 
ıniJ, halka dönüş bakımlarından cok daha ileridir .. llıı.ı. 1-ıı Yeti bu fikirleri, hu ~·~t l;~bılı;·::~ ib sarm:tsı ile ınl.lm- lebenin yımi ders ytlını kutl~- 1 ----•----

~.1"1tleJere~a:~~ae:a::~::r: ~;~~ \ "1~m1ıır. ı nnı naıari rikirıerin rcr. ta ve verimli oımasını temenni 1 Limon tuza yerine 
~ t'u •lın suunınıln h11~s:ı.siyct , .e he~e- tmaktedir ~~-~benin ııaı.ari p.rcıı- 1 ı•.a;ı hnli'ni aln.ı_aııı .1.a:wndır... ; Bu·''" ortn tedris .. at mücMo--le- 8S>t aksollk satan-

Bi:rde belediye tarihi yof?tlmıf mıdır?. B"rfmiyÔrum. Fakat, bu sahada 
pek kıymetli bir alimimiz var. "Osman Ergin,. den böyfe bir himmet beklen•· 

ılir. ~ • .. • 
~'"11 astlkbal ıruuıznrasıııı B ı k ı ""' tas il na.sı ı:num "'". o ur. . !'.rinin smrf vaz yeti normaldir. ıarın m-•akemesl 

an urlnrı 'arılır. Uu Bn sebeııs·7, l•enılı 'kend1nc o h.avıt. V!c ka.'bul mu:.un.clcsı· du· n UM 
r P&rti prn~rnmınılıı 'c ı ı · · · " '- ::~ı,. ıatt.n metarızik hır hi.dise de· r..kşam ka.p:ı.nnuştır. Mazeret dol1ı- S?Jamon. Bohor ve Mu.st'lfa a. 

'it~ Y_er nlmı,,,tır. ~imdi bıı- ı ı;ııı~ır; . ·~ıın·erı setH-biıı mu:ıyyrn yısiyıc §imdiye kada: .!kaydolun • uında üç k.jşi ~da asit oks.ı· 
\ ~ lllillete, hiitiın'kiıtlt.:~e nt.tı~sı<lır. • . mı:;anlar mamretlennı tc\"Sik et· !.it denilen :rmıddeli küçük kutu
ııı.a. ~n \e suıır ılul~a ı haliıı- rnrlhtc bunıııı pek ç.ok m1,.,ıı.h tıkleri takdirde açık ver buluna lora doldura'l9lc limoni.uzu diye 

DOn . gece, Beşitto' Porti"mertrezınae, belediye tarihi hakkında rsir 
' oAferans verildi. Reis Zühtü, ömrilnOn hemen hemen büyük bir kısmını rnü
-.hede ile gedrd=ği bo dô\'ôyı, 1 - Tanı.imottc -ı Ö'lc.c, 2 - Tanılmat 

içinde, 3 - M~iyet deYTinde, .C - Cümhuriyet çağında, Pa~rnlorırcı 
ayırarak safha saftıa inceledi . 

Doğnsse, taın zaman mevzuu idi. 8ir tarafta belediye secimı yapılır-
.... ~ lıhımdır. Hunun il.i , · r ı I'I' •ı ı k d f • ,. • n ıı·· ·· - ı... 

1 
~--.ur. ~ < ır. • ı. cer !:O e a. ~enı !" okuJla.ra y~rleştirilecekleırdir. Bu ulun memleket piyaaö.IJS.nnn. yay 

ti ~ J.,rlcrr l\arsı kayıt"'J7.dır. Ona ala. f,Cne alman tedbirler aa.ycslndc mak 8U9Undan ta4n1xıt yapılmak-
- 'Pro 'ye yolu, littlı bir hrık k.?~nı~k itin her H· nfün:caat eden tıUt'Un talebe ny. tadr. 

ken, bir yanda" ~diyenin rvh ve manası ıhtü• durma~ gerce'<tcn 

iyi oldu. 
Koounların ve bele~llbıomname\erinln tarih içindeki sima•orının. 

"-.. J>a~Rnda ıııan rlnr.-.~m kutlPnırı iç!ntlcn h11. ci~dilm'ı8 ye açrkta talobc brm}cıJ. SJhhi:ye Veldlcti lbunları piyasa. 
~ ~e .Yolu devamlı bir at!rct- reketıi, l!11ııi':ı ~ aıımaya nıukteclir mamıştır. dan ıop&ttmk :iluçlulan ad iye· 
tt!ı,j ..:_'! fertlı-rc nı..ıktlaralmr. 1-ir gun•ıı fnnıi,·ete ~eı:er. ı•nrti· Talebenin kit.a.p ' 'e def\eJ' ''lUiYeti Ye ~ir. 
~~·et tıerhl~ c knnalh le lcrirı, remi.}·ctırr.in iılnrt he~ rtll'ri'· Talebenin ders lkitapla.ruu Wılt. Maznunla.rrn muhaılrcmclcrırıc 
~ IRl1I , Yeni rııh~ınu mu..,..,c;lc nin esru.lı, Jl!-.ilrnlnj!k Hvife"i bn tinde ;yctıiştimıek ÜT.ere Devlet Ba- dUn asliye yedinci ecza mahkeme. 
Ne . 1'1ln~ bulacııkhr. ralmt 1 hareke~i. bu. can~.ıl~~· muhaJa~a ~t- 1 Fı:m evi faaliyete devam etmekte- 1 sind_e /başlanmış, .her Ucll de 4nk:U
~~ İ&l hır ztmtan j-;iılir , .c ıııek, kütlesınl !lllnıklemek, yurut· 1 {ljr Kilap'a.rm h'"Tllen he~i boml- 1 etmiıJledr. Mub.akemC' ba7J huswı
ıı.~ i~idir. Zamnn i~if1ir ~\in- nrck ıı:a~-ey~ doğru ıı~,·k~trnektir. ı ını$ur. 1ann ~i jçin başka bir gilnc 

ruh va gôye bakımından, nasıl ~l, halka doğru inişte, Cümhurint 
devrinin ne kadar büyük bir adım otfı~.konferans pek: ~üı:el belirtti. 
isterdim ki, bu mevzu, yolnıx Beıiktaş Halk~catıları altı'\do kamasın. 
Her ocakta bu tarih deh li:r.i kurulsun, bu fikir mavefaM,,., Konu, hef tarafa 
yayılacak lcodor değerlidir. Konteronscının emeği de, dôvanın d~rinlıgine 
ı..)· gon bir geniılllrtedir. 

sk· bir ha\la z:ıınnn sonra lalnrr. bu kadar dejijl, idare hr.- Deftel' satışı k:8.ğrt 'biriiklerl ~. 
~ •• oYar •• Kenııııil et İ"idir. Bir :yet lerı rner'kez olmak iil..ere bütün t1lrafmdan Yapılmıı.ktadır. Her o- Diğıcır-ıtalBfta.n müddeiumumilik, R k • lA • ı.a._· e ans:ı.nl:ı.rı trker, telter ıta:;•( miiessesder iç-inde lıircr file· ~ul idaresı 0

hirliklerlc temM etle- a"'t ~ 15 
lira grb_ ~ ük a 1 şışeıarıne 

.., h ..... • talrsır Halbuki lnkı· reket nnsnru olacak tahrik ;:;urup. rek defter t('l[Jlin edebı1coelrtir. et'lk Qyıaıt1aatttı'kla:nnde.n m&ZDun. ~;r"' ını-nıJ,..krtlrrin bir hu- lan da mew:uttur. Bu ~ruıılar t la:rr mll! bııı'ODIDa ·~ 9niıdttivnn ' ~.i~y, "'a.r«ırr. tnl{Jlfrpf;ı terbiye ~08yetenln ideta dinam08tl halin· Olümle neticelenen iki kaza dıe-~E<l@Mlı. ,. llJ°'!'", _.. .. • 
~;:""-•tla.rm, geleneklerin, ah,. dedir. T~kldll etmi,, tarif P.dil- Bir maddettenberl BUyUka.dade-o- Rakı veTİne·•U aatan bir 
~ ? nrnttığı hıwa ile 'kar- mi' fikirleri, aıSip ...,.ıar halin· dun tıcaret.t )'a1lll.D Şevket admda lııl.. IWntal kazasına verilen un 1 a~göz yakalandı 
~\ ~~Ye muhiti umumi hıı- de nril~-,._ ~. &.- NA. dün odmt lrt!Sıneğe mahlıue d!•I artınldı -•tMZ"~ <la. _. a_... --• ..a--·1111 tııallnn• ı '~-"-toe"", J'llkı •• : ... :

1
erlnin Vini 

_ -..;, r bir yer isgsl eder. .,,~ .. e uıa --- , ._y_. - ,..inde çalışırken kendlmm cr.ır"- K.arta.t lkamsında halkn1 ekmek ~~ lboı; 1 ::;;: ·ne eu. lca 

~lı.... ..,t e~ıtnıhiliııı· ka---yan -n·ı!lli. oanh bir ktltledl:r. ~ ~--rra-k ö'-""tfir IJ:ıı:Aı<lt :rnn"1 .. nuta. --.. -~ ,.._,_ ~uga vu a.ta ıçı . ~~.J\ ••u.. o:>- Ba ......__İk _ _.,_ Lf h ;;r- -yı. ••• uu""!I- •u;)Au.ı.tlo \lgl-....U~l ll-• ta.n lbir. ~- .oôr, vl\ka\anınl§, .ad. 
'- ı onun j·arat.ınnk i'ste. ~·1 __. ..... r b,-,. m ayatı· :emıctan blıf1ııs Cfball® Kıı.ııap De.. bnda 

0

J9llil'arı neşriyatla ~ ~ _-;:,:ir. "' 
ı.; M..~e.trn Önlin~ <taima cnnd. nmda da btlytık hianetler ı;orebi- m:ırhan ---..:11 .. - ~ -&...-. ~ ....._ ~1-11 .... : ---~- ~~ ~~ • ---..ctP "'- lecek bir dunnnc1adn'· !: __ , ...., -r-·-- ......._.- 1:= ··-wa ~ .... s. ve g.,.'QDCn Ali ad1r1da ol&n. bu adam Be· 

'l'tth:...... •• Bilhwa. birim lnktlip şıarl'ln- da 8 nmııad1! e'9de <>turan 30 ya§!Ddl. t~ıoti a~. Bu biWııYft faz. ıog·uunda bir ~\.iba.yHct'den ra· 
""""• ~ .'""rntmak l•te<lı'x.ı· • ,._. • .Macide. takunyli ile heHl~·ll ..ı ..... ı.. la un verı"'-..-1....- b-..___ • ..,.ll' lıı ..... .,.hta. h""' 

1 
"' 1~ ml'7\ mıUefünır.ın realitesinden ·-- _ """' ~ t>~~·" ''"'llOOIDıe ~">;l< • kı almış ve enjekıli~ iğne»i ile 

• 1-Ji' e3 cranlı. ıararet ı, doğmuş onun 1-.tiyaklarmın ifa- ar._. ..... ymıo ve ..,_. t~ ~rn çarpa. bu şişelerdeki raıkıyı,alcblı:ıtttn ron-
~ .~ Kinni"' fi'kirler öncülük tleı;:•Jir.' Aynı ,....;...a. fıİ.lim ,arti ra't 'beynl parç.alıınm1ş, d"rhal BlmUş. Bakla 40-kumşa dü!tÜ m iç:;n.e ~ı dolcmram'k ~cırc 
,.Lui,, ':""nrnı bulun;~ a~ıli.1191 ıı,ıarlerı ......., ....,,.eti de ltaiıl- 1 tttr. Hayva.11 yemi olaUlk kullanılan yu. ~; ı..n. '-tn da.ha ç.'ll>u'k mm:affer ılir. Binaenaleyh tabiata aylan ele- ( C..cll mua.yene eden ad!lv~ dokt;:ı. l&trn ~ ..._ b.rarı beklenmek. satmlştlr_. ______ _ 

'· q de tatlk hayat yerine ğil, tabiatm bizzat kendisidir. Bu- l"'.J detnl.M ruhaat verml!tir. tedlr. BlıL lıaber. dan, ,ehrimlzde du. Ortaokul ta~lan 
ııı.... Ylhl'8-n hir h~vat hiı.kinı nun için bizim inkılap şwianıun ı . <1 "'*8ııe& ~'kurula kadar yUkaelen deiitti 
'*-~~ h1'k en kısa 7.:8JD9Dda büyiik ran<lunan B~ledıye ya.sakla~ baJdanuı :fbatı 40 lrun.Jf& dUpıUştOr . Orta okullarda ~o • 
~le inin . lin)lcrini de.i'..'İ"t.iro.n \ermesi mümkiindtir. .Beledıy~ yasakhı.nnı giiatıeftn ı·-.. t lap memlrkctl"rını'lc Türk propa-~•ıısrnm hedr.fı" aft§ ve brof:!Ül'}erin bazmlanmmnna Pendikte lmnılac.ak t"nanc ~~~ tarih lkitaplan .Mıw:it Vekil. ı tı· ~rbh e ı ı h t "'""" i.ıg\ ta.mfmd a.n }~nı bııotan "-'a.ııdl· L._-ıt n · · 1"\f'rnn '• n1'8re • altı okon ~izdiği ita,·aları inıı&n başlıa.nınlştn". Bu e.fişl~ dCHdd.n ve Pendik ahıarmda kurulacak olaıı 1 rılenık ~Ştır. Yem ha.tı. 
~.,6~Jlagandıı mıılıiti il(' hP.!ı. rahlarmda heyecan, ~1', NV~ .-. m~lcre adaeak'tl?· Tllrk denbl öaaret ternntai ln§&al• da eıeas1ar ve 1.ırbimıatt& ~iti • 
tllı..~.tıll hD- ri haliM koymaktır, Bunu en ima ---o- mn kı.mnen X&carlara ih&le edllt'Dtl 1 meJıer ,..p1lmamlıt yalnız ibRlıiekr 
t.:....,~ ~ • nılitcarife 'ııtyahilirlz, zamanda dtlnyanın en canlı eMri Altın fjyatlan haber verlhDektedlr. hlil&lta eıtifmıiş ve k.ita.p ~ ola-
~t. 1'11'bıyenln karnrAİthı mek- haline koyabiliriz. Millt"timbİll ıra. Den bir altının fiyatı SS lira 1!5 Aynca. ııusu81 bir §h'lr.lt de Maile 

1 

rak JmaltJlımJ§tıf. ÖğrctmenJ.cr 
, .. .,, <'~~tep ancak harK>i hnya. biliyeti ,.e ,ıarlanmmn hakikiHi'i' kuru§, ktılçe altının blr gra.m fiyatı pe clvarmda abfab tekneler ln§a e. yıllık ~ piMnlannı bu eeasa 
eı flıttb 1Yeb"n hlr zıksiılir. Cemi- huna misaldir. ille .ı60 kurU§ttt. deoekUr. göre ba.zıı1a.yacs.kldr, 

afaznl\iir. terhiyı- inkılap-

' OLUM :-;:ııı ()'1!.tra.ruıcıan Mııı•rlı lii.İ9f'!\'İn 
.\ l' .\ llle.rt Beyin k~rlııırııl 

.. ~1'1 :N F ıA T M A Ö 1\1 E H j ; 

~ tla'labıha ı;-lmü ~Ul llkadadJ I 
~~ildeki köşkünde kall.ı 
~ 1" "Yetat et;miıtlr. Clenazetıl 
l'f~~ ~ gilnü akraba \e ta
"t"' '-ı l'e bl~k dostlarmın huzu. 
ta I\~ 1 ~bp ııaııt 1% de motörl., 
....._ ,,,_ 

1 eleaııae nakledilerek nams. 
.'"' '""l•t ..... ~ ~ camu eerlflnde kılmdıktn 
~bete ""ekap1 Şehltll~indl'kl aU~ 
~n_,. ~ dernecııımı,ur. 
~met eylem. 

ı~-----~I evveıkı Vakıt 1 

2. 10. 918 
Turan ili 

~~n hihliriliJor: 
'tt ~ ll09ya1istlerk komünist 
tııSc da aktedilen bir itiliı.f
,~ ~ikan "Turan ili" hüku. 
'ıı ·~I ctmi§tiı·. Re 0 mi li

n lis~ı., olar.a.ktır. 

Yazan: ZEKi ME:.SUT ALSAN 
Vakıa Macid bey ailesinin Türk komıulorı araımdo ahlaki bokimdan 

iyi bir JÖhreti yoktu .. Ona serbest ve açık aile deniliyordu .• Musıofa, ve· 
tisinin ahçısından bu aile hakkında bazı dedikodulor·iJitmiıti .• Bunları ahcı· 
ya do Macid beyin ahc;ısı söylemiıti •• Güya Ferhund~ hanım,· bir zengin 
rum tüccarı ile seviıiyormuı .. Güya Leyla zengin bir lngili&in ~lu ile kur 
)'Ôpıyormuş. Hattô Macid beyin de Firenk mahallesinde, metresleri varmtt .. 

Buna rağmen Macid beyin ve ailesinin itibarı yerinde idi .. Onların 
arkalarından zemmini yapanlar önlerinde saygı ile eğiliyorlardı.. Macid 
..ıeğilı kaynanasının sarayda c;ok nüfuzlu bir adam olması, Macid beğin iz· 
beyin kaynatasının sarayda çok nüfu:ı:l11 bir adam olması, Macid bey aile· 
sinin serbest ve cemiyet ananesi dııında görülen hareketine engel olacak, 
fili bir kuvvet yoktu. Para, nüfuz, ve hükümet kuvveti Macid bey tarafında 
idi .• Dilin kemiği olmadığı için, ötekiler ancak dedikoduyla hırslarını, ve 
belki de hasedlerini teskin etmeğe çalıııyorlardı .• Orytarın eline de fırsat 
geçse belki ayni ıeyi yapacaklardı •• 

Esasen Macid bey de, birpreffısip adamı olduğu iddiasında değildi •• 
Ahlôk, ıeriat ve nazari·,-aı ile uğraıacak zamanı yoktu. Tek prensipi para, 
ve paroya dayanan hayattı .• O, lzmirin xengin gümrüğünden biraz kendi, 
ve biraz da baıkaları hesabına para çekmekle mükellefti .• Bunu yapama· 
dığı gün bindiği dalın kırılacağına emindi .. Bu para prensipinde, dostları 
olan tüccarlar ve komisyoncular ile de çok iyi uyuımuştu.. Onların denk 
düşüne.esi lzmirden, Türkiyeden azami para cekf'lek ve parayı hayatlarının 

~ en kuvvetli desteği yapmaktı .. 
'- OlJMA Cunıart~I 1 Moc~d beğe, düJÜncesinde, ufak bir istisna ile bütün ailesi iıtirak ediyor· 
:::.,. du .. Ferhunde ve Leylô hanımlar, hattô bir ortak gibi ona yardımda bulu· 
~ letrto: 2 '_· t'-'ıırın : 3 nuyorlardı .• Fahir, sof bir çocuktu .. Bedence olduğu kadar fikirc.e de zaiftı. 

,..____ Hayatının tanzim ve idaresi tabii sevklerinin elinde idi .. iyi geyiıımck, iyi 

~ 1' ~z.nn: 2l namaz.an: Z.? 1 geımek on,u memnun etmek için kôfi geliyor, ve Macid bey gibi ni.ıfuxlu ve 

'\ 

~---llnıır: ır;o 'Hmr: 151 paralı bir adamın oğlu olmakla iftihar duyuyordu •. 
Ruhi bakımdan kendini en ı;ok memnun eden ıey de, '<endi refahını, 

•it,~ .. \ - -- -- kendi vaziyetini, hassas ve uyanık Ege çocuklarına teıhir etmek, ve on· 
~. •ııatı E:r.anl 'naatı t, ·,ynı 1 - ı · · k k af ft k. d 1 ... :-. - arın goz erını omaştırmo tı .. Must anın, sını o ı mümtaz OJko OJ arın· 

ı 
~, .. !~ ıı.os 6..68 u.oo dan bir çoğunu, onun vasıtasile. çağırır, ve kendıne bir muhit yapmağo ca· 

- ... 
11 13 

a• tııırdı .. Cömerdd'.. Misafirlerini cay, pasta ve c;ikolota ile ağır1ardı. Baba· 

~ 
.... ..... ..... 6.12 -..ıı 

1
- sının ve ailesinin cemiyet içindeki zahiri vaziyeti ile iktifa eder, hakiki va· 

~ ..,.., 16.29 9.29 •••- l8.ao 12.."'A ziyeti ya hiç bilmezdi, veyahut bilmemezlikten gelirdi .. Fahir peye, rahatını 
..... -- .... vv 18.'9 12.00 ~·- -.20 .. - temin edecek para ile, gururunu olqayocok kompliman kafi idi .. Oıt tora· 

.. - n.to uıo 3.19 ıo.~8 .. ., ft, onun dÜ\Ünce sohasıncr girmiyordu .• . ., ... o 10.29 ....____ Aile içinde, onun kurvlu ve tıbrında giden ahengine her bokımdan a· 
---..-----..: l yak uydurmak istem•'(•" veya istekle uydurmayan tek kişi Neclô idi .. 

• Neclôya bu muhalefet duygusu veya arzusu nereden geliyordu? Bu M af • • .• AU _"'! .~ ıyıce an~aya'.11ı~ordu:. Necla do, Leylô gibi ayni para muhiti i~nde 
l;ıuyumuı, ~ynl sozlerı dınlemış, ay~i hareketleri görmüıtü .. leylônın lngiliı 
kız mektebındtt okumuJ olmasına mukabil Necla da Sörlere gidiyor ve mek 
l~p z~moırt.ını Ko~mopolit bir muhit icinde geçiriyordu.. Sörler, hi~ ıüphe
m, mılli bır terbıye veren hocalar değildi •. Onların dini terbiyeleri de H". 
ri~tiyanlığo inhisar ediyordu. Bununla beraber, Macid beyin evindeki mo~
dı ve yaldızlı hayata korıı Necl&nın duyduğu, koyıtsıxlık ve hatta ufak hu
sumetin Sörlerin bazı telkinlerinden doğmu_ş olması ihtimali de uza~ de
ğildi .. Belki de bu telkin1er, Neelanın bazı duygularile birleıerek ondaki 
ruhi haleti vücude getirmiıti .. Neclö, hayatından memnun değildi .. Evle
~indek'. nizam duygularını in.citerek bu memnuniyetsi:ı:liği doğurmuş, ve yaıı 
ılerledıkçe onu ortırmıJtı. Kımsede çocukluktan gene kızlığa geçen Neclô· 
nın düşünceleri, duyguları ile yakından alökadar olmadığı için, o, kendi 
hülya ve tasovvurkırile başba~a kalmıı ve adeta bir yetim gibi büyümüıtü. 
Anası ancak kendi eğlencesinin, kendi süsünün peşinde idi .• Ablası Leylô 
ıle araları CJ(lktı •• Onun güzelliğini, onun evdeki ve diJorıdaki itibarını çe
kemiyordu .. leylönın yanında, daima genç kız gururunun sarsıldığını, yı
kıldığını görüyor ve bundan müteessir oluyordu .• Babası ile kendi arasin· 
da, babalık etiketinden bajka, samimi, ve müşfik bir bağ yoktu.. Macid 
bey çocuklarının terbiyesini de paraya bırakmıştı .. En bahalı mektebe gire· 
bAirler, en boholı hocayı tutabilirlerdi .. Bir babadan ba$ka daha ne iste· 
niW>ifirdi? •• • 

Zaten bu sıska kız da, hırcınliOi, kaçamanlığı ile onu kızdırıyordu .• 
Misafirlerini, dostlarını ağ11'iamakta hiç bir hizmeti görülmüyordu .. 

Neclô, .., ic;inde ancak ağabeğisi Fohirin yanında biraz: rahatlık du
yuyordu .. Fahir de evde pek yüksek bir mevki sahibi olmadığı için, Neclö
yı kendi sınıfından sayıyor, ve ikisi de birbirine açılabiliyordu .. Fakat $Of 

Fahir de, onu, ba:ı:an Leylô ile ve güzel orkadaılarile mukayese ederek kız. 
dırıyor, damorınp basıyordu .. Fakat Neclö onu cabuk affediyor, ve abla

sı.na olduğu gibi Fahire kar~• kin tutmuyordu .. 
Neclôdo yeoilmeği kabul etmeyen bir ihtil"'Os. bir enerji vardı. Aile· 

sinin muhitteki hakiki itibarını o herkesten iyi biliyor, ve bundan do teessür 
duyuyordu .. Fakat, ne vaziyeti olduğu gibi kabul etmeğe, ne de onu de· 
giştirmeğe iktidarı olmadığından kendi kabuğu içine cekilerek ııdirabı ile 
Oa$başo kalıyor, ve gelecek günlerden bir ümid, bir teselli bekliyordu .. 
Köşkün içindeki aydınlık ve neıeli hareketine mukabil, bahı;edeki olaca 
karanlık ve sükünet Neclôya bir şeyler fısıldıyor gibiyd" .. • 

Sessizliği ilk once, Fahir boxdu .. Kıxkardesile Mustofaya dönerek. 
- Hava güzel. Bir sandal ile biro:ı: dcni:ı:de dolaşsak, dedi. 
Ötekiler bu teklifi memnuııiyetlc kabul ettiler .. 
Gerçekten, hava ılık ve mehtaplı idi .. Karşıyaka ziyolarının göz kırp· 

maları iyice farkolunuyordu .. Bahı;edeki çiçek kokularını dağılacak küçük 
bir rüz~ôr harekc:i b"e yoktu .. Çam ağacı bite foıl!İsını kesmhti •. Yalnız 
köşkün içinden arama kahkahalar, konuımalar, işitiliyordu .. 

Fahir: 
- Ben G6ztepe iskelesine kadar gidip bir sandal getireyim . Dıye 

rek ~olk.tı .. Ncclô ile Mustcrfa yerlerinde ka:dılar •. 8ir müddet scun . .,an. 
yona oturdular .. Necla bu voziyetten sıkılmıı olmalıki, Mustafaya : 

- .Devamı w-or -

Hakkı Sliha G eze·in -
Arkadaşını 

genç 
MtN.yan muhakeme· 

ainde itirafta. bulüncL.ı 
GeçenlıerdeTophancd·' ı' iti. 
~ btrlainde, bir mı11h " & 

sonunda Mustafa. admt.lalti aJ:<lın.. 
c.laşııu ö'düren Alım.edin mubakc • 
meeine dun i.kiooi ağtr c.:e ı ınalı
l•cmesindc ba.<ılanmı;:ıtır. 

Mıınlet mah.kem-cd'::, it ·ı ı~-yi 

~ e.nla.tmışt.IT: 
- Kahvede otururhen llu tn:fa 

;ce.ldi. Sa.rhorjv, S ~a Ulla rattı, 
..__ d& Bata§tI· Kavga a tut'llıt· 

.... :MuBtafa. bi:r ar:t.14k yere' \-U· 

~ Cebinden lbir ta.banca 
diiltil. lben.i vuraalğını naralı: 
arMtum, eHit~ ala.ra.k kaçtrm. Fa
kat Muata.fa da arkamdan koşun
ca ~ ve ;ı.r.kama <lcı;:rru bir 
e!. eil&h attmı. Fakat lkur-:;un Mı·~ 
.talaya i88het C'tmİiı.: kendl;;tn. öl. 
dtlıımüş.,, 

:MuluıJtenıe şaJtitler için b~'l 
1Ar güne kalm.ıımr. 

Ticaret odası ve borsalar 
kanun projesi 

Tlcaıret od&\8n ve bo:-salar hak 
kmdt\ A,nkarada bir kanun proJC9İ 
haztrlanma.kta olduğunu, lJu hu
SU8t&ıki di'ekleri tcsbit etmek mak 
sadilc f!ehrim.izdftki ticaret odMm· 
,da bir encümenin cnlışmakta bu· 
lunıkğunu yaımnl'tık. 

Encümen, çahsma~ını bitirmış 
...ıe t"6l\8lan hazır]am.--ştır. Buna g'5-
l'C''1t4~t od~. mc ... le'!ti temsil e· 
ı:ıasma gö:-c tanzim erli'~cck. oda 
mıe~ a.zas;, 33 den 6 11 a ı· 
i<anlecak, sanayi lu'ill'lı ~uvvet lf~n
Ô.irUccek ve !borsa UzerlnÜ<' <: ı, ı
Jaca.k bir m<"VZU ol:ı.cııktı•· 

. Oda mrelisinc F«iletek 27 vc
~ı azadan 10 u 'i.ktı:s~t ve tica et 
iı.lemlcrinden mürokkl'p olıteak ,.e 
1:.unlar, fiilen ticattt)(" al;'!ta ·ar 
bı~Junn1ayavulardrr. G"r "" ·. ıan 
1 ' azan"tl da 'kuvv€tli b r iıti!!'li ı. 
le san:ıvicn:-rden iharet <•la<'a ı 
sanı 1mak tadır 

Rapor. ti~et \'c!tf.ll'tiı c go ı 
clc!ilecektir. 

-<> 
Parti nahiye kongr,.l~ri 

lıaşlad1 
Vilıh-eıt nahiv .. parti kongn-c 

ri dil.,, ak.c;arn bflrla"lltstır 1 o' • 
:rnk EminönU kahsınrn Ktımkapı 
nahiye e~i f:'J vrin:n Mcr'.c~z y~. 
ıc:va lkn.za<ıt>\ın <':\ T<·°l·" na'ıi ~1 ri 
nın kotıCC-r"lerj · r •l'l\T"'!' 

ISTAlllHl"l noı::-\S1?1illlı 

1-1 O-!H2 ı 1;atı:.1"1 

Londra 1 S er 11' 
1'eYyork 100 Dolar · 
Cenevre 100 ls\1c;:re J'r. 
Madrld 100 Per.eta 
Sto!•holm 100 1sv..ç Kr 

ESHAM \'"f. r A in ILA 'l 

Mı D&ml.ryolu ll 
Anadolu De.mlryoru 1' «l 
Aslan Çimento 



- 4 V~ICIT !Z ntrlncJ ~rin ID4Z 
• :::::z , r YENi GiNEDE JAPONLAR 1 Romanya Başve-11 maa· 

vlaiae suikast yapıldı 
1Mihael ·~ntonesko hafif yaralandı, onbeş kişi tevkif edildi 1 GERi ÇEKiliYOR 

.wiuvasala yolları kesildiğiılden 
mühimmat alamaz oldular 

Lrındr:ı, ı (A.A) - Britanova aja.nsınm bildirdiğine göre, müttefik 
kuvv<ıtlcri Yeni Glne•d., Japonların esaslı mevzilerinin bulun'luğu Ovc:ı 
staı~ley cıaı:t1annda Sorlbniva.'yı ele geçirmişlerdir. Burası Port Moresby. 
nin 50 ı,;;r metre flmalindedJr. Japonlar auratle §imal iııtikametlnde çe. 
kilmck• .... v~ bUyük mlkdard& ma'!.Zeme ve yiyacek madd~sl terketmekte. 
dir. Japonınr sarp daıt~k arazide yığmlarla. tuz:ı.ktar. mıınlalar, m!tral. 
ylS~ yuvaları kurduklarından bunları buralardan atmak gUç olmuş ve 
mııttem-ıer. si:>er havan topları kurt.anmak suretiyle rtU,ml\nt geri at
mtı.k i1lit:t h~aıabllml.ıı1erdlr. 

Moskova, 1 (A.A) - Kahireden 

1 
Sovyet haberler . njnnsına gelen bir 
telgrafa göre, Mihacl Antoneııko 

1 

Hitlerin umumi karargAhına yap• 
tığı ziyaretten Uükreşe dönüşünde!l 
pek az sonra bir suikasta uijramış. 
tır. Homanya baş. Pkıl muavini ola•ı 

Mıh~el Anton~ko ba.ş,·ckille gi;

rüştüklen sonra saraydan maliye 
nezaretine otomob1lle giderken bin. 
dlğı arabaya birkaç el silfö s.ıtılmı~ 
ve arkadan takibeden tıraba .da ke
za sil5hlı bir taarrııza hedef olmuş~ 
tur, Başvekil muavini .l\lih:ıel An· 

lonesko kırılan cam parcalarıyl~ 

yaralnnınış:;a ela refaknlindc hulu. 
nan hir subayla başka bir ıncmvr 
kurşun yaraları almışllrıhr. Takri
ben 15 kadar şüpheli şahıslar le\'. 
kir edilmişlerdir. 

Doğa cephesinde 

.M~'tt~f!k kuvvetleri 11<>nunda Japonların geri ile olan mUnakalc ve 
mr>asüh :vullnrmı da ltesmeğe muvaffak olmu,lardır. Japonlar baylece 
ml'hf.nım:ıt aıamadıklarmdan mukavemetleri derbal zayıfl.anıl§tır. 

(8oştarafı 1 nd sayfada) 
etmişlerdir. Ortn ''C aşağı Volga 
çevrelerinde ,.e )lo.skova etrafında 
düşman gerilerindeki demiryollerı 
ııa gündüz ve gece hava hOcwnlar1 
yapılmıştır. V()ronejin şimalindr., 

diişm::ın bir tek tümen kesimincft! 
yaptığı neticesiz hilcumfarda 2:i 
tank kaybetmiştir. ' 

Garip bir baller: 

· Stalingrad 
Diki§ makinesio sapan IJe 

Fıçılarla ela Şidne~·, 1 (A,A} - Oven Stanley dağlarında miltte!ikler yeni bir 
muva,C!:\klyct knzanırıışlardır. Mllltefikler, r1cat halinde bulunan dUşma. 
nı taldn ~dorek ve böğ:-llne hançer saplayarak Japonların tutunmak ve 
ml·ı~av<':net göstermek istedikleri Nauro•yu ete geçirmişlerdir Bombardıman · , 

ediıiyor ! 
M'lttefl'derın kuvvetleri, Nauro ötesinde dUşmanı takibe koyulmuş_ 

Riev yakınında hüewnlarımız ne l:ırıJtı-. 
ticesinde düşmanın şiddetli muka. 

Belçlkada __ ..., ___ _ 
Kadınlar nümayiş 

yaptılar 

Elazıgda üniversite 
haftası 

Rektör Cemil Bifoel'in bir 
nutkiyle sona ~rdi 

vemetine rağmen maham mevzile. 
rirnizi diizelltik. Top ve uçak ate,. 
lcriıniı diişman topluluklarını da •. 
ğıtmış, düşmıın tasıırladı~ı hiicuın 

rı yapamamıştır. Cephenin merkN.: 
kesiminin gerisinde ağaçlık çe c~
tin bir arazide, Alman ve ~focar 
teşkilleri kalabalık çete gurupları 

nı kovmuş ,.e imha etmiştir. Bizim 
cilz'i kayıbımıza karşılık dü~an 
102G ölü, 1218 ~ir vermiş ve aRır 
ve hafif bir çok malzeme bırakmı~
tır. 

Sebeb kafi derece bomba 
la.Jınmuı imiş 

M°*ova. ı (A.A.) - Röyte" 
ajansının hususi muhabiai Harold 
King bildiriyor: 

''Stalingradın şimal bafJsmda 
Alınan uça.klan yalnız bomba at
mayıp, dikiş makinesi, sa.pa.n, zift 
varilleri vellıastJ. ellerine getirdik
leri her şeyi atmaktadırlar. Buna 
da. sebep, nSJkli.ye zorluk.arından 
doiayr kifi miktarda bombanın 
ha.reıkit üslerine gelememesidir.,, 

Loudra, 1 (A.A) - Belçikalı 
harp csirlerlnin eşleri olan takri· 
hen 3 bin kadar kadın Şarlruıtd:ı 

lıir nümayiş yapmışlardır. t;murrt 
meydandakt merkez l•inruıına BP.l. 
çilı:a bayrağı çekilmiştir. Brükselin 
bir mahallesi olan Jettede blr telg
raf dlreğinin üstüne İngiJl~ bayrağı 
takılmıştır, Bundan başka, Alman 
idaresi makamlarının, müteharrik 
malzeme eksıkliği yüzünden, Belci. 
ka garlarının hepsinde gece ve gün• 
düz vagon doldurma ve bo~allmMt. 
nın devamı emrini verdilcleri de 
bildirilmektedir. 

lKt SUİKAST 
Londrn, 1 (A.A,) - Belçika Rekı; 

.(Belçika Faşist partisi) parlisi şd 
lı!ri Van Nicuvoohuyze ile Ma.n.ıl 
Raqdoz'un 'Belçikada öldürüldükle 
ri öğrenilmiştir. 

Yugosıavyada 

Bir ltalyan taburu 
yok edildi 

Mihailo1Jiç kuv1Jetl1:ri birk!ıç 
tank da ele geç'i.Tcliler 

Berıı, 1 (A.A.) - Hal·er alındığı
na gore Yugoslavya.da. general Mlha 
i1oviç Tıran gö'U civarında' bulunan 
lte.ly:ınlıırn taarruz ctmeğe karar 
v rd ği 7.amn.n ttnıynn kumandanının 
um•ııni kar:ırgAhla t-Omas etroesind 
mani olmak için telefon fabrikasının 
santı-r:lı havaya uçurulmı\Ştur. :Miha.1. 
lovlçin kumandasındaki kıtalar bu 
sayede bir Italyıı.n taburu..11u kı\mllen 
yok ctmcğe ve birÇolc gax;imetler ete 
geç!rmeğe muvnf!ak olmuşlardır. Bu 
arada birkaç tank ele 6eçlrllmlşt.ır. 

İtalyan umumt karargı\hı imd?.t gön. 
dcrmeğe muvaffak olamamıştır. 

-o----

Rommel 
aziedildi mi ? 

IAnüra, 1 (A.A.) - Taytn8 ga.. 
zeteslııin askeri milne:kkidi, Rome
lin tk:endi.:>i luı.k1un<1.:a orta.da dola
şan şayiala.- itibarile Berlinde 
hulun.masınm .son derece nazarı 
d:ilikati ce.:.ootmiş olclu~'Unu ye.z -
ınakt..'l.clır, Bnzr kimseler, generalin 
hastn olduğundan bahsediyorln.r, 
bazıları: gözden dfüımüş olduğunu 
ileri silrüyorlar, diğer bir takun 
kimselt:T' de generalin Ke1!8erliug 
ile Niza haUnde bulunduğunu ~Y 
li.iyorlar. Bir taknnla.rı da genera
lin Afrikad:ı.n kntlyen aynlmamı.~, 
~·alnız muvn.ffakiycıtsizliği dolayı -
ı:ile kumaudanltlı:tan azledilmiş 
o!tluğundan bahsediyorlar. 

Taymi.s gn.zetes'nl.n askeri mu
habiri, bu bapta tereddüde mahal 
o1maclığıru söyledikten sonra !!ÖY
ie demektedir: 

"-Madem ki Romel, Berlin -
dedir v.e madem ki Sporlal' saya
yındaki cel.sedc hnzrr bulunmuş -
tur. Şu halde iki ıırk vıırclır: 

Elizıg, 1 (A.A.) - Elii.z.ığ furi,.. 

~te haftasını dün lstruııbul üni. 
versıiteısi rektörü Cemil Bilselin 
verdiği "devletlerle münasebetta 
dün, bugün ve yarın,. mevzulu i
kinci konfransile sona ermiştir. 
Cemil Bilse! bu konferansında, 
Türk devletinin müsbet ve mana
lı bita.rafldt C8a5lar:ına istinat e
den siya.set~ tahlil ve Milli Şe
fin buna teımel olan sözlerini işa
ret ve ibqvekil Saraçoğlunun prog 
ram nutku ile bunu teyit etmiştir. 

Rektör eaz·er~ni 23 eylülde açı
lan ve dün eona eren Elazrğ tini. 
vemite haatafmrn devamınca üni
vasitc profesöl'ler ih.eyeıt.ine kar
şı giieterddıJclori i@<len dolayı E
lazığ halkına. t~1erin1 suna
nı.ok bitirmi!}tir. 

Vali ile belıecliöre ve ha.Ikevi re
isleri de söyledikleri nutUıkla.rla 
üniversite heyetine, k9.mı.Dlı: teşefir
kürle'Iini bı1dirmi$lıerdir. 

--o 

lngiliz hücum 
botlarının bir akını 

Cephenin şima.J kesiminde hüyük 
diişman kU\•velleri çevrilmiş ve bu 
Inrı kurtarmak için yapılan karşı 
h ficumlar püskürlfilmüştür. 

SOVYET TI:."BLtGLERt 
Mos.kova, ı (A.A.) - S<ıvyet öğle 

tebllği: 

30 eyltil gecesi kuvvetlerimiz Sta_ 
lingre.d, Mozdok ç.evresj,nde dUımanıa 
çarpışmağa devam etmlşlerdlr. Baş • 
ka eephe1erde ehemmiyetli bir dcğL 
§İklik olmamıştır. 

* * * 
Moskova, 1 (A,A.) - Öğle Uzerl 

neoredilen Sovyet te bllğinin eki : 
Stalingra.d bölgeslnde muharebe fiJ 

detle devam etmektedir, Şehrin tima.. 
li garbislnde dUşman taarmzlarx pUs. 
kUrtUlmUı ve dUgman 300 maktU! 
"Vermi3tir. Baıka. blr ike.lmde lkl dUş. 

man böltiğil yok edi!miştır. Novroııl.!ı. 
kjn cenubu şarklııinde dUşmanın bir _ 
kaç taarruzu geri atıımı§tır. Bir ke . 
simde düşman Sovyet mev:r.ilerJnde bir 
çıkıntı husu1e getirmeğe muvaffak 

Almanların bir ia§.ı:; gemisi olmuştur. Bu düşman birliklerine kar 
havaya UfUTUldu şı muharebe devam etmektec!Jr. 

Londm, ı (A.A.) _ Amirallik Voron~j kesiminde mevzi% ehemml-
, · · · t ibı··· yette mlıhim ~arpışınal:ı,. olmuştur. aa.ıır~nın cı ı~: . • , , . . 
Teğmen Diyerin kumandasında 1 MOSKO\A RAD'ı OSUNA GÖRE ... 

bulunan hafif sahil kuvvetleri dün ıJomlra, 1 (A,A.) - Moskova 
gece yarısı Terşcling açıklarında radyosunun bu sabah erkenden 
uça.k karşı koyma geımilerülin ve :rıırıt:ğı yaynnda şöyle der..ilmck • 
torpil taşıyan s-:'ribolla.rın destek- tedir: 
lediği takriben 6 iSŞe gemisinden Sta.lingraddaki durum ciddiyeti 
ml11'elı:lkep olan bir diişmnn k~fi _ rıj muhafazn. etmektedir. Şehir 
lesini kan,ıia.mrsl:ı.rdır. I{nfile~·e müdafileri kanlarının son damla _ 
karşı ta.rruz hem<'ıı ba!}lamı~ ve mna k::ı.d'.lr her evi ve her karı~ 
orta tonajda bir ia.şc g;c:IT' fl-1nın toprağı nıiidafaa. etmek azim ve 

kararındadır. Almanlar •muazzam tam <>?'t'a..'mıa bi.r torpil isabet et-
. kayıpI::ı.r lı:.ıhafl.lna. bazı yerlerde tiıilıni~ir. Gemi. havaya uçmuş-

jQO i 1d 200 metre kadar ilerleme• 
nı;oPÇekerlerimizden birine isa _ re ve her met~e yrğınıa.:ıa ölil 
·bef olınW1 .ve ~ hemen durmuı::- bırak!'lrak biraz ıleri geçmege mu-
ttll' • ~. va.ffak olmwd.ardrr. Sokaklar bina 

Bu h ..:ı,_,,t d" ~ k • cnkazlan ve demir yığınlarile do-
arc;:cu:;; , tı.j.lllan I)Utnın 1 • D" b' t"' kl . 

pek ya.kınlennda cereyan ettiğitı- ı uau::-. ..~.~man ır epe ete enn• 
elen ba ~] ycrle[ke alı.rak de 700 o.u "e .Yaralı . bn-akrnıştır. 
gui.y g<eti ek iı'r>ıli 1 Alrna:ılnr ~ehrın fabrıkıtlar m'.1hal 
tır ~ -d .. fnınl'?'Örtildtiğ~r~ııımış- !<'sinin ba~ında bir günde ölil ola• 

k n})s.~~~,~ ~~ it~- ruk 1500 er ve 3Ube.y ile 20 tank 
~e:I ~· "'c" h d .::._,~~-c~ '!... r lrnybC"tmiş!errlir. Akşamdan saba· 
ll'! n. ~_ve ıınına u.-Jır~~ ru1 ~ 1 hm ilk sa:ı.tlerine kadnr Rehrin 
gem,ımıze taarruz etme-KU::VC ı. .. 1.. ·· b' t d : 
K etı . . . . n._ 1 , us unu ır a eş ve unıan örtllsU uvv enıınızın getrı ~an .;u.smt k D" 
· • • h .ı:.. . ~ aplıımaklarlır. u<,1man uçak teş. rn~mıv.etsız nsaır.-ra 11grnmış .k •11 .. ·• h 

l . . )' a·· ıı. tll J?- ı er[ mutemaaıven şe re taarruz '"e sa .men :unn.na onmu.s r. .~ . • 
1 - d -·1..:ı.· '.'l.f" , .. 1 <:tmektedır. Çarşamba sı:ı.hFLht çare yrp ar ?!""tr egıv.l :r, • unı tun o ur 1 b'Ih · , .. tı· 

1 J ··ı 1 . • 1 1 1 ınşma ar ı assa şı< ue 1 o muş • c, m:ız o -n ~..., n ,._ ,,'"I :ı t'!':t >a arı tur. 

lııher<lar edilecPktir. AL:'ıfAX SOL YANINA TAANRUZ 

FransacJ!\ sanat: mektepleri 
kapa•~ıl~yo:-

J,andra, l (A.A,) - Stalingrad 

şehrinin eiınaJ. batı v~noşlarmdn 
AJman kuvvetlerin.i.ıı ·sol yanına 
yaptıklan taarruzda Ru.ela.r bilytik 
muvaffakıyetler elde etmişlerdir. 

Ru.; müdafaa hntlorında elan hiç 
hir gedik mevcut değildir. 
Moızdok Iceeiminde bütün Al

man taanıızıa.rr geri ablmıetrr. 
Novoroe,isk dolaylarında Rus 

kuvvetleri 8000 Rumeni imha et
mişl~rdi?' • 

İLERLEYEN SOVYET 
KUVVETLERİ 

slokholm, 1 ( A.A) - Timoçenkn 
kuvvetleri, Stalinı:rradın şimal batı
sında. Don nehri boyunca ileri h.1. 
re.ketleri esnasında Alman müdafaa 
mevzilerini bazı noktalorda yarmış 
Inrdır. 

Başka Rus kuvvetleri Stalin~rad
ın takriben 130 kilometre şimal 
batısında bulunan Klestkayada Don 
nehrinin batı kı:nsınrla ile-rleme~e 
başlamışlardır. 

STALIN l\fÜDAFAA YI İDARE 
EDİYOR 

Mskoua, 1 (A.A,) - Milıt İngiH1. 
radyosunun muh:ııbirJ Robert .Ma. 
gidorr bugün radyoda şunları söy. 
Iemişlir : 

Stalin radyo vasılasile harap o. 
lan Stalıill6rad şehriyle daima tc. 
mııs halindedir. Ye şehrin mUdafa. 
asını idare etmektedir. Stnlinıırad 
Recen ay içinde yüzden fazla bih·ük 
hücuma Ye binlerce mevzii l~nr. 
ruzlara mukavemet etmiştir. 30 Al. 
man tümeni, 2 bin ağır YC oı·ln tonk 
ve bin tayyare şebri dövmektedir. 
Stalingrada düşman yeniden takvi. 
:re kıta13'rl getirmiştir. 

Londra, 1 (A.A. ) - Almanla • 
rın Stalingra.d $ehrinin son saati 
gelmiştir, dedikleti gündenberi 5 
hafta geçmiş bulunuyor. Ruslar 
d'an dayanma.Jctadrrlar. Alnıan -
!ar bazı yerlerde ,ilerlemeler kay• 
detmeğe -muvaffak ol"tluşlarsa da 
t.ğradrklart kayıplar pek ağirdrr'. 
Bu kf'simde Almııtı t.arruzunun hı. 
ZI kesilmiş görülmektedir. Alın&n· 
jar bir yerde kaıanıyorlanıa di• 
ğer bir yerde kaybediyorlar. 

Rus müdafaa hattında el'an hiç 
bir gedik mevcut değildir. 

Londra 1 fA.A.) - lşgnl nlUnde.ki 
Fransada Alman ku:na:ıdanı l!'~nera! 
Stuepnagel ':tltun sa.nnt mektepleri 
nln kapatılır.asım emretml~tlr, Fran. 
sada, artık htr tUrltl mes:~gt öğre:ı . 
mekten matıruro. lrnlc.:t lılr'erctı Fra11. 

Almanya ve Amerikanın 
tayyare imalatı 

Nevyork, 1 (A.A.) - Ameri• 
kan orduSunun haberler servisi, 
Almanla.r.n bugüne kadar ayda 
2000 den fazla uçak yapamadığı• 
ııı biliyor. H:ılen Amerikalıların 
'lylık uc;ı>.k istihsali şimdiye kader 
hiçbir mihver mem'eketlnde elde 
c:dile-miyen istil:salden çok yük.sek 
bir derce~::e v:ırmr~ bulunmakta • 
dır. Dalıa geçen mayıs ayında 

Yemende Amerikan 
knaları 

sız genaj, aynJ zamanr'a rıem çal"~

mak hem sanat tlğNınmeı- Uzere AL 
manyaya davet td!Jmi§lc:cllr. Runia~ , 

~-

Değirmenlerde kırma 
ücretleri 

Londnı, 1 (A.A.) - Vişi rad
yosu, Amerikan kıtalarmın Ye
me n.e muvasalat etmiş oJdu:itlarrur 
haber vermektedir. 

-0-

Ruzveltin oğlu lngilterede 

,------------, Cı:neral \'ilaoA 

lngilterede ! Iran ve Irak müttefik ordu· 

bombardıman lsil;İi;g;;rn;.;;Ja_ 
kurbanları : :faası harbin sonunu 

47
.
305 :~:a;,e ss.&ss yaklaştırdı 1 

Londra., ı (A.A.) - Avam ka- Bağdat, 1 (A.A.) _ 1ran ve 
ma.raanıda bir suale verdiği. yazılı Irak ortluln.rmın başkumandan: 
cevapta da.biliye nazın şunları general Sir Henrl Ma.itknd Vilson, 
söylemiştir: bul • 

• "- Harbin iEk 3 senesinde İn- a§ağıdaki demeçte unmuştur: 
giltereye karşı yapılan hava akın
larından dolayı 47.305 sivil ölmUş 
ve 55.658 kişi de yaralanarak has
taneye kaldrrılrn~ttr. Yalruz Loıı
dra bölgesi için ölü adedi 2010 ve 
yaralı sayısı da 36.071 dir.,, 

---o-----

Bomba ısalletlle 

Berlin - ·Munih 
ekspresi 

yoldan çıktı 
Bern, 1 (A.A,) - Berlinden 

gelen bir yolcunun anlattığına 
göre, 10 gün evvel İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından Münibe ya
pıJan taarruz esnasında Ber1in -
Münib ~resine bir bomba isa
bet etmiŞ, JokoIDDtif'te infilB.k çık. 
l'l1.1Ş, ekspres yoklan fırl1l.DU.5tır. 
Ekserisi Afrika ve İtalya.dan i
zinli dönen 50 - 60 kadar subay 

, ölmüştür. Yol uzun müddet t~kalı 
kahruş t.Ir. 
Ha.mıbürger Fremd.emblat gaze

tesi Münihte İngiliz akım yüzün. 
den 200 kişi öldüğünü biıdıirmekte· 
dir. Evleri yrkrlanlann yüzde 30 
u bara.kalırda oturmaktadır. 

Hamburgda da 20~.000 kişi mcv 
~imin şiddetine dayanamıyacak 
kadar basik yapılın!§ binalara il
tica etmek zorunda kn.IXXU§tır. 
~--
Atlanflkte 

1 Amerikan askeri 
taşıtı batırıldı mı ? 

Londra tekzipte, Berlin 
teyidde ısrar ediyor 

Londra, ı (A.A.) - Britanova ıı. 
jansınm başı:nuharrirf Almanların, 
Londranm tekzibine rağmen, Atıantl!> 
tc lngiltereye Amerikan aı;kerl taşı . 
yan Uç nakliye gemi.sjnln batırıldığı 

iddia t>tmektekf ısrarıarıua l§aret et. 
mektcdtr. Almanlar şüphesiz lngilte . 
reye milhim miktarda Amerikan aske 
rı 'fe malzeme gönderlld•ğ!nl duyar. 
Alınan efka.rmın kapılcltftı !<orlrnyu !%a 
le etmek istemektedirler, • 

Berlinin iddiaları 

Berlin, 1 (A.A.) - Vicereyyof 
İndiya, Reyna del Pa.s.: .. rn,o ve 
Derb~ayr tipindeki tiç düşman 
1aşıtrnrn ta.hri.bi haacll:rnda as.ı{eri 
lraynaktan şunlar öğrenilmekte -
dir: 

"- Hiç §ilphesiz Alınanlar i· 
kinci bir Rus kışı atlatmak mec
buriyetindedirler. Bu kış ya.landa 
bnslayacaktır. Stalingradm fevka
lade miltafaası. Alman taarruzunu 
yav~latmııı \'e harbin sonunu 
~ akla.ştırnuştr.r. Alman kuvveti 
durmadan yıpratılmaktadrr. 

Şimdi hava hft.k!miyeti bizdedir. 
Bu hakimiyet günden güne art
maktadır. Bu üstünlük ileride ka
ra harekutına çok ya.:rdnnd~ bu
lunabilir. 

Mısır cephesinde 
Kahire, ı (A.A) - 8 ncı ordu ta

arruza geçmiş ve merke:-z; kestnı'I~ 

birçok düşman mcvznerını dUn gUı:ı.. 

dUzUn işgal ctml§tlr. 
Bu haberi ~ren aske:1 kaynıık 

dU~man karşı taarruzlarmrn geri a~ 
tıldığını Utı.ve etmektedir. 

Taarruz mınta.ka.sı 

Kalıire, 1 (A.A.) - Askeri pır 
kaynaktan tasrih edildiğine göre, 
cllln 8 inci ordunun m-E>rkez kesı· 
minde işgal ettiği düşman mev -
zilerinin bulıınduğu yer Mana.s.b • 
C'cvresi<Yı.r. Taarruz, sabahın ilk 
ı:.antlE"rinde bir topçu ateşile ~~la
mıştrr. 

1NG1Ltz TEBL::.Gt 

l\&hire, 1 ( A.A) - BugtlnkU Pcr. 
§embe günU De.iredllen m~terek In 
gjliz ortaşark tebliği; 

Salı geceai keşif kollarımız faaliyet. 
!erine devam etmlş!Cfdir. DUn mer. 
kez kesiminde topçu dUeUosu olmuo -
tur. Sidi Haneyş inme sahaları ile 
Tobrukta, B!ırdlyada. ve Sollumda ba 
zı hedeflere taarruz edilmiştir. 

Muharebe rölgesi üzcı·inrlc d~ma .. 
geniş ölçüde hava faaaliyetinde bu 
Junmuştur. Bu faalfyeta rttukaıar \•e 
bomba av tayyareleri iŞll:-ak etmJıJ 
tir. H:endi hafif bomba tayyareleri 
mizle av bomba tayyareierımız taalL 
~te geçml§ler ve uzun mımzllU avcı. 
larınııZdan ıklsi Matruh civarında 4 
bomba tayyareslnden mUrekkep bir 
dUşmnn teşkiline rastgelerşk hiçbir 
kaybn uğramadan dUşmar. tayyare . 
lerlndcn üc;UnU dUşllrmı~tUr. 

Bu harel<etıerden fkl ıayyaremlz 
·' (!önm~ınl§tlr. 

tTAIM'AN TEBUGt 

Roma, ı (A.A.) - lt.a..cya.n ordula,.. 
rı unıumt karargfı.hınrn 857 numaralı 
tebll.ğl: 

Zırhlı birliklerin bimayesınde hare. 
ket eden düşman piyc:.de müfrezeleri 
bu s:ıbah Muur cephemizin cenup ke. 
simindeki mevzilerine taarruz ~tmlş_ 
!erdir. 'l'aaarruz gen pUskUrtuımu: 
ve dU,_man ağır kayxplalf uğratılmış .• 
tır. 1ld yUzden fazla esir alınmıştır. 

Alman ııveılan bir hava muharebe. 
sinde bir İngiliz tayyares!ni dUşUr • 
milşlerdlr. 

Bu harekata iştirak etm!.ş '>lan 
Alman deniz.a.'tılan, mulı ar~be 
sahasında t~ab~a clolu tclılifli -
Ye ı>andallan ve sallar r,örnıilş _ 
le-rdir. D.N.B. ajansı, bu tiç düş
man taşıtınnı t&hrib! hakkrnıh :r:ı
krnde yer.i tafsilat vcri:~ccğini bil 
ciinnekted:ir. 

- - --o-----
Doğu Japonyada 
mudafaa bölgesi 

'!'obruk bataryalarının ateşlle yara_ 
ıanan ba§ka bir tayyare de Maru 
Luş bölgesinde yere inme!{ zorunda,, 
kalmıştır. Bu tayyarenin mUretteba.~ 
nı teşkil eden altı erbaş esir edj?miş -
tir. 

Japonlar yeni bir .kuman
danlık ihdas ett:ler 

Malta hava limanlarının bornbale.n. 
musımı. devam edilm!~tir, Ad~ üs • 
tilndc Alman avcıları bir KürtisJ tah. 
rip etmişlerdir. 

ALMAN TEBL1(.ıt 

Ya artık Afrikada..'lti kuvvetle -
rin kumandanr dcğ'li!ir, yahut bu 
lnı.ın.a.ndanlığm lx!Gına geçmek ü
tere tekrar Afr'kava dönecektir.,. 

~ 

Almanvatla 14 
~dam daha ... 

Londnı., 1 (A.A.) -Manhaym .. 

Değirmenlerde kırma ilcretıcrl 2:; Amerikalılar u.yda 4 bin uçak yap-
santim artırı!nrak kırk pcı""aya çıkı\. 1:'klan gib: 0 gündcnberi bu istih . 
rılmı~tır. Diğer vil~Y1!Ue~~e bu Ucre~ r-al nisbcti gittikçe daha ziyade 
llrl kuruştur. ıırtmL5tır. Bundan ba~a Arneri • 

kalıla:r, mihver memleketlerinde 
lngilterede bir ınfilak rapı°an tank sayısından çok fazla 

Londra, 1 (A.A.) - J~ntı fn- r.h:bctte tank imal etmektedir. Bun 
gHtrede b'r harp malıemesi fah- j umn sayrsı aydan aya ziyadeleş • 
rlka.smd::ı. vukua gelen infilak yU. mekt~dir. Amerikada yapılan bazı 
zUnden Uç ld'if lfmlic;ı ve bir kişi j tcplatın sayısı da her ik! ayda. b 'r 
YJ'rala.ron~tır. bir misli fazlalaşmaktadır. Birlt• 

Lon.dra, 1 (A..A.) - Amcrilu 
reis:cüm.huru Ruzveltin oğlu al
bay Eiyo Ruzvelt, tngiltereye gel
n:iştir. Kendisi lngilteredcıki Ame 
rikan uçak gilolannde.n birinin 
kuma.ndanıdır. 

Fik AmerDta birçok harp fabrika • 
iannr gezen bir İngiliz subayı, gör 
düklerinden cidden hayran kaldr
ğınr ve nasıl bir hIEla ça.lı§ıtdığmın 
tahayyül bile edilemiyeceğini söy 
leıniftir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Harbiye 
nazrrltğı, general Tetsu."l1ini.:ı doğu 
Japonya müdafaa bölgesi kurmay 
ba.şkanlığır..a tayin edildiğini bu
gün öğleden sonra bildirmiştir. 

Berlin, 1 (A.A) - Atman 
tebliğinden: 

resmt 

Mısırda, Alman...ttalyan ınrhh or 
dusuna mensup kıtalar §iddetll b'r 
topçu a te§lnden sonra bir lngUJ.a bu 
cumınrtt pUskUrtmUş ve bir nıUt.:taı 

tank tahrip ederek 200 esir aımışlar 
dır. SUveyş körfezinde savaş uça.ki ır 
bUyUk blr ticaret vapuru..ı.u ağır h.ı..,& 
r& ubatm?§lardır. 

14 Ahna.run bir komünist frr. 
ayı teşkil etm!'ğc yardını eL-n'ş 
· n-3.k tö1ımet:ile idam edilmiş o!. 
1uJdaırı haber Verilımektedir, 

Henlayn tevkif edilmiş 
Nevyork., 1 (A.A.) - Gestapo

nun Konrad Henlayn'ı hapsetmiş 
olduğu haber veri~edir. 
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Paag 
Meraklı Şeqıer: 
~2-2~ - -• , ••• Denizin oooamadıüı adam ~ sabah 1*oçyal: Jak uyarur ÇeviTen: Cevat Tevfik En.on uJ&lJll&S hn zamanki gibi yanın-

A.rbıdaş, Leviye ratgeldi: 

:Vııı allı ıylık bir tetkik _ Bizi yardımımın ç:ığırdııııl, da yatan kansını uyandırma.k iç .n 
~· t-ıkmıştı, Lakin, on ay- bende size acıyarak geldim; dl~e j hafifc;c mrtında.n dllrter. Llkın 

te ~illndcn haber olınarrn hoylcırdı, ~ımdl de kocanızın lor·. hay.retler içinde lmJı:. Yatafın i
""'l'laı bUyillı: bir merak fını tu•o\'rrsunuz Böylece kartle-:i 1 cinde soluk, cansız bır ceecl gö. 

- Levi .. ne o hayrola .. bu.&lln 
yi.laün gülüyor .. 

. 
""' Yat:ıAa sireceAl sırac.JJ 111 '1Y<fınlııttıi!ı perdenin 

btr ıölse görilr gibi o • 
ı' beye uAradıAını Pnlan>.1 
lllaınadan perde kaldırıl 

llıe layet gijzeI bir kıı gi·. 
b 1 kııın füıtünde menekşe 

de 1
1
" l'lhise vardı. Saçlan 

.. bef!erJe sQsluydil. Monı;
~ 1'ısına tebessümle cıordu: 

be hızı !ıllnnok istlyorsaııız 1 
l'lber seliniz 

~Ilı mUtered;İit iıll. 
ltoıt'"' kolundan tutarak: 

mayınız. dildi. 
• ikisi c.ll' ay ış•i4ı altın· 

llttıler. Genç ku, çok ~· ·• 
aı!'0"du, Kadın, kendisini 

tlokıp ediyr.rdTı. Çünkü, 
rı ,._ 
k •l'llaını sıkıyordn, 

eli endt &)akkabıJarını kn 
• bir nıudde1 yüriiöüklC'n 
1-Yanıın nıcr!,ep iizcrinde 
ek dofru rrt.ldiillni ;:ördü· 

'
11 

arısını göriince ~k çok 
tfaı dı. Kurısı: 

1611neAe geliyordum, d ... 

.::"• klZı işaret etli. Fakılt 
eııp Yermek üzere~ kcıı. 

la le kalının aAzının knp-a
Qrı !\long-Yanga bltnhen: 

°'' '° d l'Wuu eelcmeylnll, de, 
e Pek çok yoruhnuş ol· 

~.~atta merkehinıı bile .. 
~ *r .• Gelin biraz istir.·. 

arın, Yola çıi.tı rsınız .. 
~ftkıen sonra bir k<:· 

t..,." Genç kız bir kapının r. 
,dtı. hizmetçi 'kapı)'I açtı. 

trıisafirJerine yol göslr· 

nfzl hl~e sayıyor;unux. Den bir kd- ' rUr. Zavallı kadıncağız l>hnlletür • 
J .. 1' b6 mil.ddet atata.r ne ya-dının kaprislerine lahıımmill ede- -. ""-~ 

k b . d ı ı ·' ıtıı· pacağmı p.şımuştır. ...-.at çcık ce ır yarq ı ıı, a ul'e ım. 'tidali bil.k' ı 
Ve bu sözlerden so•uıı ıltruek is· geçmeden _!_da n:_

1 
Punl' 0 ur. 

• L• k k d k rf' 1 i )t Derhal yatA6... n ıu: ar. Jaması lcctı . .-a at, a ın en ıs n ya 0 - ijği • · di'kt aonra h' 
sından ynkala<lı. Gitmesine mani ol nı, ~- ~ g..y k kenatt t nbihaıztt. 
d . ~tçıyı çt.gırara e a 

u .• · - . bulunur: 
_ Bcnı de beraber goturmc • BUıgU bir yumurta Pi§ n. 

seniz benim holiın nice olur?,. • -,- n 1 

S:ın-le Ang, ani bir hareketle sil· r.ız ... 
kindi. Kadını yere yuvnrlayarak Allalaclan olacak ••• 
yaknsını kurtal'Clı.. . d kam 

Lm ellerini ofu.tturaralt: 
_ Doğrusu bugiln fe'm rast 

gitti, dedi. Yangma ve do:Uya ku
fi 111\gortalandmı. 

Aıttadaş bir müddet dUtUndilk 
ten lk>nra ıtım:lu: 

- Yangrn.ı anlad*; fakat do. 
luyu nurl yağdıraeabm T .. 

l Jatiyar 08 _,.., 

Ahmet be.kir' o!an iJd karde§in 
lanmda ~l* yapıyordu. Biri 
ihtiyardı. ö~eıti de saflrdr. 

Bir !lllıbah odaya çay götUrdU, 1-'un··.''angın karısı birdenbire BU.}"Wt n.vuıkat avayı n. 
....... tı. Davayı açan adam avukata ve: 

uyandı; ve gördüklerinin bir rüy.i- ~ eoıdu. Oa.V'ayı kazan- _ "Serllem herif! itte çayın!,. 
dan b:ışka bir.,ey olmadıl}ını anladı ~~ teşıe:lddlr ederim. Size 

0
• deye haylardı, 

Ertesi gilnii, kocası beyaz hir I ık. borcumu eöyler mGısi.niz ?. lhtiya.r, derha.1 cevap verdi: 
mcrkı:bin üsltiııde çıkageldi. K,·. a~vukat bir mllddet dlJeılhıdük. • Affedıereinis ..p olan buı 
dııı, hayretler içinde knlıııı,tı ı: o- j nra'· ' 

d . .. .. .. lüıt" ü k. ten ao • deliJim., k.ardeflmdtr. cası a aynı ru) uyı gon :.Jıın · • _ Simden fazla bir lfJ>' alacak 
rısına nnJallı. G!ırlp Jılr lesndlHlL' d ğiliın, dedi. :maJ<Mn ya. ı>edeıi- S.kis yolca 
S:ın-Je Ang da kaiııbiraderinl giir ~- t:ınry~. 300 lira 'ftriııiz.. • edl 
me#c ~imişti, O da ilk s~ı olnra'~: ~kadar. . ~ ~ yıokc ~· y • 

- Ne ıuh:ır şe~ .. clC'clı, Dün n • Adam sesini ç*&rmadaıı ııera- f- aag&ra ~u. Biri ~i;yor-
Mıın sizi rüyadn gördüm. Evlnı:r:c yı ödedi. IAkin, avukatın yaıım. t du. Yedj yolcoıya lıitM>en. • 
dönii~·orsunuz. dan uzaklaşırken mmldandl. - Affedenıi.Diz.. lipra İomıeJl· 

Fııng-Yang gülerek: _ Bnyttk babamı tammac:hğı CJim eideıi llC8l:ıa ralıattm etımi-
- Allalıclnn olacak., Allııtınıı AJlahta.n olacak> t JIC*' maT 

kocaman 13ş bnşımı yannadı. 
S:;:·.•.. An.g , sordu: 
- .Neretlen biliyorsunuz~ .• 
Üç ruyA da birbirine uyuyordu. 

J.ı'lkin genç kızın kim olduilu biç 
bir zaman öğrcnl!emedi. 

lsuım ~ca 

VAKIT'ın bir hizmeti daha 
Bir bilet ortakhğı kuruyoruz 

Jobn Steens. Hollanda ticaret Ci
Josunun en iyi telsJ,zcllerlnden hl. 
rldir. Fakat kendisini her yerde 
takip eden telihsfzlfli yftzilndeıı 
b111iln açıkta kalmıştır. 

VakUie bir limanda nztre al
mıttı; o limana demirllyen gemifft. 
rin teJai&lerinl muayene ediyordu. 

Harp patlayınca John Steevı L.ı 
rabet ifl bırakıp gene deniı mac"' 
ralanna ba,lamalı can ve yürek· 
ten ar111 etmişti. Ve müracaat etti. 
Lliln herkesce maJOın olan fenıı 
~hreUnden dolayı reddediJdi. 

Jobn Steeıu, Hollanda da: ''De
nizin bolamadıJı adam., ismini al. 
mııtır. Ş6ylekJ, adam <ienizde dal
ına "&<lmil., ce7.bediyor ve netice 
itibarile her defasında da bfitnn 
mDrettebat öldütn hıtlde kendııd 
kurtuluyordu. 

1917 senesinde Jobn Steevı bir 
Hollaoda karg~unda telsizci Jd!. 
Deniz sakindi. Ve hiç bir tehllkt: 
bahis mevıuu delildi. Tam bu es 
nada blr hırp gemisi şöıihıdO; kar 
goya dunnası için ihtar ,·erdi. 1 
kin kaptan kaçmala teşebbils e•. 
ti. Harp ıemisi vaziyeti kaTrayınca 
kal"lfOYU torpilledi. Ve böylece ge 
mi birkaç dakika zarfında baUt, 
Kurtulan 7altıııı: blT gi'iydi: John 
Steens. 

Dandan sonra, muhtelli tekilde, 
telslzclnJn çehf tılı .atı ıeml de 
battı. Ve ıene her defasında John 
Stecm yaluwnı 6lilımdeo kurtannıı 
la muqff* olmuttu. 

Bu lıAdi-'erl tôlp eden HoUan. 
da ticaret 11e1Dileri bu telıslzciyle 
katlyyen J'C)Ja ~ razı olınu· 
:pordolar. S&sde adam fel&keti cezbe 

1 diyordu. 

~· Y•krnata lütUl'll yok, .-. 
P her tarafı bo: bol ay. S 

'll>Jı.arıda bir tarıı~a var 6 
htlrabat eUnls. 

Valıit, okuyucularma yeni bir hm...te lııulunıaalı mr-ı tatbllro 
gecmiı bulunuyor. lu hizmetlmiıı:le sis gazetenlal bllld param okunıut, 
belki bundarı fazla as veya cok ayrıca bir paro lıazanm11 olacaksınız. 
Siz talihli ıseniz baıka votondQflarınıza u6ur getireceksiniz; bGJlralarııtın 
talihinden de siz yüsle•, binler niıbetiyle istifade lllk6nlannr elde ede
ceks;niz. Bu da yalnız Vakıt okumak w vwecelf tu,. biriktirip kOcOk 
bir para vermek kartılı§mda olacak-

&apolllanmaa dlllat 

• Zaftllı Steveo.s sanatinin ehil 
idi. Fakat nihayet uziyeU pek bo
suldu. Hayabnı kuanom• oldu. 
Birçok makamlara münacat etti. Ve 
uzun milnekatalardan IODl'll demir 
lf bu~nan -.11p0ı• lann tel..;l:ı mftf•I 
ti.Uliae ta)lin edtld.I. 

Halen ha.,, dıolaylıSiyle Ste•s 
faaliyete secnıe4t için mftrMMlta 
bulunda. Ne yankki, adamın ulur. 
1U&lulu hlll unlltulmemıfh. Pek 
tabii olaıak yirmi aene enıel cere 
J'llD eden fena letllKlüf.lere tekrar ko 
nuşnıa mev1.ını l.İdu: Fwat tel!dzci

~.... trıerkebinl balladı. 
-.:aktılar. Oraıia kendiler·. 

hazırlıınınuştı. Gnzel 

So ....... .,. ........... ~: 

1 - Kôtil, VAki, 2 - Esarete 
dil~üş, Familya, 3 - Kalıll, Ya 
bis, 4 - Tren yolu, Bir nota. Ku
rum. S - Bir zamir, Bir harf, Sıı. 
Bir eaJAı, 6 - Bir nota, Yetif111İŞ 
tohum, Bir herf. 7 - Bir maden 
Sırlar, 8 - Bilyük, Bir zamir, Üs
tüne öteberi konur. 9 - K6t0, U
fuklar, 10 - Vapurda bulunur, Jh 
bıt edatı. 

Dl1nkQ bulmacamızın 1'tJllt: 

l -Arffiye, En, 2 - Rlaatt, Eti 
3 - !sıtmııık, ç. 4 - Faal, Lise. 
5 - İlim, Tekne. 6 - Yel, En, MA, 
7 - E, lir. Elti. 8 - Ekin. Le. D 
9 - Et Semt, La, 10 - Nlçe, Al
dol 

Vokit dündeD itibaren batfıiı k•narındo "Vakit okuyvculan kuponu,, 
vermeye baılamııtır. Bu kuponlar on bet aQn sürecektir. Okvyucularırnıı, 
14 Birinci t91rindcn ıtibaren kuponlarım Vakit kltobeYlne getirecekler v. 
ya buraya gönderecekler ve bunları 25 kuruıla beraber v.,...ek ka11ılıOııt 
Cıa bir makbuıı: alacaklardır. 

.Je ICDI "ftmre verilmedi. 
M lllÜrocaClt pf)-.anull 11Wl•lf ..... bit ..,._ .;, ı•ıı .... &tltrOLOllllO •MIOO 

deNm edec.ldir. Bu sureti• toplClllCllL eara ne ....,,.. y .. w..r .... lta17u lloltk8bulan ....... 
nunıo Mi:h piyango bllellerl afacakbr. Aldıil blletterfn nunıaralannı ce d9r. aa.-.. ._.. .......,. 

kilit gOnünden bir gün 9W9l fJ6n edecelrllr. l6)1lece allftaıt bGIGlt bll....,_ a...o.w .&oeoo,u ..,.._.. 11-
ortak olmak mümkün olacaldırı yani Vakit okvyuculan, 1tt1rak Mlk· mnuhr. Olnldl bu ....,uıba yalnıs 
tan AOO olunca 100, 600 olunca 150, 800 olunca 200, 1000 7af8dslı dnrin dıllfl, her denia 
olunca 250 Milli piyango biletine ortak olabllecekJerdlr. lu aurelle en IDefb• hc*klhnı ol•at hbal 
Vakıt'n oaimi okı.-yuculan 2$ kuruı lrc:ı"ıhlrnda 100 - 250 ve 500 pi- ed.IJmekfedir. 
yango biletinde talihlerini deneyecekler w dedi61mlz gibi, kendi lyf • Boeco, 17ts d~ Torinoda dıoAdl. 
lihleriyle bcqkalarını da mes'ut etmek aaodetfrıe eNCekler, yahut yazı.. HoldaıiMıs cei>ren Napoleon ordm.• .. 
ce, binlere• Vakrt ok,uyucutUnun iyi tallhlnden kendileri lttffecle .._ na ahndı. Napoleon Rualarla maha • 

ceklerdir. rebe ediyordu. &.eo da durmedn 
blnblr tlriıll blnerlıerJe ıırbdqları· 

25 kvl'UI gibi ehemmfy"'* bir lCH'llWıta Vallltfıt bu ...,... ......_ aı O)'lllamalıt eahp~. 
büıünden faydalanmayı lhm61 etmeyfnls. 1112 18De8inde m8tlllt Mr kıı 

hftkOm s6nnekteydi. Boeoo, .... 
Gene piyanıonan çekilitinclen ince iftink edealeria tarafı!'ld• •ir edDenl: SfherJaJ'a 

mikdan no\er huzurunda tubit edilecektir. ~ "'1ril.:!:c, ıı. llllr,ihl seyahattnt yıı. 
banıiıine isabet vaki oluna al!DM&k olan Sramiye, 78 olal'lık bitirdi. O zamanlarda 

• 0 ,_Jrifmeden enel noterin tabit eltili mikdar hokkabn ıa'Jef ıenc ,.e neşeti bır 

' 

~ pıyang -r- hmacaktır anmdı, Zelı:bı s•)"Mfnde mulıa~n 
Buıünkü rad!!.J Lu:· z:e:ıı~·:n:e~t:e~vz:_:i.v;_;e:..;;t~a~k~ıim~~o=====·=========~ l&nnın hüs11ft teveccfthllnll Jı:azan-

7.30 Prosram. 7.32 Vlicudanıu-
m çal1'(ıralım. 7,40 Ajana. 7.55. R. 
30 Senfonik parçalar (P!J. 11.SO 
Program 12.33 Kanşık Proırarn 
(Pl.) 12.45 Ajans. 13.00. U.30 Şar
kı ve tnrkfiler •• 18.00 Program. 18 
03 Fasıl heyeti, 18.40 Dans mlhltı. 

mışlı, Likin mesele anJaşıbnca mu 
daha çetin insanlar ikame edildi • 
hafızlar deli•llrUdi; Ye yerlerine 
Fa.kat fıraattan tam mAnbiJe istila 
de etmesini bilen hokkabaz onla•ı 
da elde etmekte gecikmedi. 

Bir akşam arılı muhlıh&lardıı11 
biri hokkabaza cehennem anbı ha•< 
kıuda bazı 111.Uer sordu Ye malll
mat istedi. Hokkabaz PYet fyi k·ı,, 
DUfUyordu. Ve ikna edici bir ku 
Yeli Tardı. Bosco mubafııa cebeq. 
nemi o kadar canlı aoJathki,. ad:ıaı 
dinledikçe ylhft sararıyordu. Ve bu 
bahsi açtılına çoktan Pi111tan ol • 
muştu, l.Akln tam bu esnada divar 
da feytanın silQetfni g'örünr.e ne}' l 
uArndılJını şa,ırdı. Ve Boecoya ;r.1 
vannafa bafledı. H<>kbbu istifini 
bozmadı, Şeytanla ara"ının iyi ol
dutunu n istedlltı zaman onu ç • 
Aırobileceltfnl ileri alrereık kredl"ı 
n• artırdı, 

O ıilnden ıonra biltun mubafu 
lar holdıtabtazdan k°"'tular w a. 
nu hapi.11ıane dahiHnde serbest bı· 
raktılar. Ho'kk9baz böylece hapı.._ 
hanede arkedaşlarına birçok ma· ı 
feUer göstererek epeyce para bz,uı 
dı ,.e netice itibarile biriktfrdfit 
paralar sayesinde de blr gün Siber 
yadan kaçmoltı munfra'k oldu. 

Bosco ltal)'&3a dönünce lcl\rar 
boltkabulıla bqladı. Ve h.ıllu hay 
retler lofnde bıraktı. 

Bartolomeo Ilosco, Kral ...e dut 
lerin huzurunda hüner göstermek 
,erefine de nail oldu. Bir giln de 
Vatikena daftt edildi, Bu Taka il!\ 
1et mqhurdur. 

Hmlbbu Vaükanda Mmılini 
16sterfrken Kardlnelterin bidndea 
birkaç dllktka ieia plltia allllol 
Mtedf. Boeeo .. eıti alınca ... ,.. 
koydu. Ve elindlld çekiçle SHtl 
toz haline ıetlrdt. 

KanU..ı 't'ui'Jetl -6r0aoe pak 
tok mftteelllr ohta. Cnnkft pW.la 
-tini pek o-* eeTtyorda. Df8t!P 
PaJ)tlSl8r dıı TUiyetl flpbell göre 
ret dumıadu batl•nnı •Wdlr 
bir vai:rette aallıyorJıarch. h ... 
it dahUfnde bolcluııbazın iMii Kat" 
dinale iade etmr~fne inıkln ~. 
Holt'kabn Jri( istillini bOzmq ... t, 
sutten haB1l olan tozlan btr kaba 
botaltti. Xlıl>ı ct. ~ ..,,,,.._ Blr 
..eddel -ra KndhllBa ... th•I 
Olbranııt lııendlmle '\IW'dl. 

0Dmanlar~l*dec!llcıda 
J'8 sebebiyet 'VWeD ı. _...... 8-
co nail Jlllmqb! •• 

Ba .lfln mn blırbç .. e ....ı 
öfrenlldl. Boeeo &ldilcten IOIU'll. 
ele ııecen babra defterfechı tı. hr 
su~ııı izahat mewıw. 

HoWtahu _.tile, Kndıinlldekl 
mMla bfp flfbıl bularak satın a' 
m ... ltt• ba ikiacl aaat U7eaindP. 
bu marifeti J'8Pıuia nıanrfak ol
lbUJ. Ka.dinllht ..ti )'eri• tıpk • 
a olu 'lılll aaatl tos haline lefirnıioı 
w &ıl"MI ..ıtBee de KarcHalln 1.1a 
tiDl tılbl..t.ı çıkenp iade etmı~. 
Bu Wrkebua çek Wıah,.. mnl o' 
matta. Lltha Bo.eonun zaf81' az•· 
metf de o nilbette J'ikııelmi,li. 

Topltlfltlll: C~Nd Trı•/ik hnscın. 

19.00 Konuşma (İktisat saati), 19 
ıs. Şarkı ve türküler. 19.30 Haber
ler. 19.45 Kllsik Türk milsfAI. 20.15 
Radyo gazetesi. 20.45 Kan.şık Solo 
perealan (Pi.). 21.00 Kona~a (E· 
rin ıaaü). 21,1& Temı11i. ft.00 Rlld· 
yo salon orkestrası.22JIO. 22.~. Ka
panış. 

H'arunurreşid'in oğullan , 

ŞEHiR TiYATROSU 

#;ttflC~' D B:: .a; ! M 1 

lij~llf ıll 1 KIŞ MASALI 
,,.,,, Yuaa: W. HltakNpue 

1111 TDrlq)eal: Meftlaret llnl11 
KOllmDt Kl.,MI 

YALANCI 
Yuaaı ONlo Golclonl 
'ftrkom: s. 11oıa1 

CWnartul ,.. Par.ar JGDlert 
ta.ao dallatlJMı 

R~ID RIZA TIY ATROSV 
BAl,tm; i'lljidN ....._ 

K.adıkö7 Silreyya 

Sinentannıl• 
loııbüar temd191'iaba D 1aaftam 

Bıaaqam 

Sisi T&n11111Jonna 
Jtomedl - ·-..... 
~ 

.Be4* .... Pll....ı'llA .. Zn1ııt 

....... . ............................ .._ ......... , 
,. .. meyluıMmıla ..... ..... • H ... ,...... ..... . 

... rlerdl. 
• ....,. m1ııl _... .... (81 •J • .._. ~ 
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G. 0. L. T. A. Ş 
Güzellik 

IKAYI 
Emekll Deniz binba§ISI ölU Meh. 

met Fethi Dalga•unn mu~assaa 3150 
kuruş:ı ait 40n79 muamcıe numara!: 

M •• t h t \'C Bakırköy ..mal mildUrllletlnUn 30ô us a zara 1 t sıra.\~ tatnnbul vna.yctjmn 499 kayıt 
. . j numaralarını havı maaş cüzdanıml'i 

T. A. Şırketı Muammer Dalga yıı.zılı maq tatbik 

Ştrketimlzln fcvkalAde hf'y'etl umu. mühllrUmU zayi ettlğlmdt>n hUkmU 
mlyest 26 Blrlnr.lteşr}n Pııza.rtcsı gü. kalmayacağı UAn olun"r 

nll ııaat on buçukta. GaJ:ıta•da Banger 
IOkaJ'tmda "I numarada kAln Şirket 

merkezinde toplan:ıooğmda.n. Toplan~ 

tıya lştlmk etmek tsteyen ft en a:& 

hlr hls!lleye sahip olan htssedarl:ırm 
19 HJrlnclteşrln tarihine t.:edar bl!l9fl . 

lerlnJ Şirket Vf'..7.neslne yatırmaları 

lllrumu ıınn olunur. 

RUZNAME: 

1 - Şlrktln mlieuls hl!M'lert bak. 
kmd:>. teldll 

% - Şlrketln tasfiyesi haklcmda 
Bey•eu tdarcnln t('kliflerL 

Bakırköy Kl\rtaltepe ŞwıJı AAker 
cadde l ~o. S de '!rlu.arumer Dalg:ı. 

(41249) 

• *. 
-Osklldar S ncü ortaokulr1an 939 tarı 

hinde 1kinCi smıftıı.n aldığım tasdik. 
namc)-1 ZRYi ettim. Yenisini aıacatym 
dan eskisinin hllkmll yoktur. 

J 840 doltnmlu Abdi 

Gilneroğlu. 

oğlu Fikret 
(·U2SOJ 

Belediye Sular idaresinden: 

l - Osmanbey - Maçka arasında Rumell ve TeşvlltiYe csddelerl im. 
tldndmca ta!ulber (3200J Trall§e hafredllecektlr. 

2 - B·ı i{e aft prt.::ıame idaremlz levazım dalreslnrJen umacaktır. 
3 - Evvelce teklif edilen fiatıar yüksek g<SrüldUgtlr.den d-."l!ayı tekrar 

ll!nına ıuzmn gl>rtilen btı hafriyat işi pazıırlıkla ihale edileceğinden hafri.. 
yatı U~erin<: almak isteyenlerin 7.10.942 çarşıımlla gtlnU saat 14 de Tak. 
a'.ın Sıraoerv:•erdcki ida?'e merkezinde ha1Jr bulı:nmRlan. (291l) 

\ 

TA.KIT ..... 

· ,MİLLi 

~jV~llitO. 
tkramtye 

,Skramlye mlkdan 
t\.dedl Lira I.Jra 

1 30.000 30.000 
4 10.000 4.0,000 
e 5.000 30.000 

20 2.000 4.-0.000 
80 \.000 80,000~ 

16-0 tlOO 80.000 '• 
1.200 100 

1 

120.000 
1.200 50 60,000 
4..000 20 80.000 
8.000 10 80,000 

lG0.000 2 320.000 
174.671 YekOD •• 960.00C 

Beyoğlu Sulh Mahkemetert ~ 
tlpllğlnden . 42/62 

Hüseyin, Emine, Hüsrev, Kemal, 
Hacer, Zeki, Fatma, Sala, Ahmedln 
ve öH1 Aliye varl.slerinin ve hazinenin 
ı;ııyian ve mU§tereken mutuarrtfı bu 
lunduklan Beyoğlunda K!tip Muııta_ 
fıı. çelebi mahallesinde Anadolu ııoka. 
ğında kAln yeni 23 No. ile murakknm 
tamamı 183,5 metre murabbaı mesa. 
hayı sathlyeslntle ve 70 000 lira yeL 
mlıı bin lira kıymeti muhammenesin.. 
de kArgir bir apartman ~uyuunun f_ 

z:ıtesi .zımnında açık a.rltırınaya ko. 
nulmuştur. 

Apartman bodrum w zemin katın.. 
dan manda beş katlı ve beş daireli 
olup bodrum katında odunluk ve kö_ 

milrltikler ve sığmak ve zemin katın. 
da methal kapıcı odası ve be;, odalı 
bir mutbaklı bir helfllı daire ve dlğe• 
katlarındaki dnlrelerlnde altı,ar oda 
birer mutbtık, birer banyo mahalU 
b!rer he!&. ve en Uıt katında çamaşrr_ 
lık ve tarasa vardır. Elektrik ve ter. 
kOıS suyu ve havagazı: tesisatını ha.. 
vidir. Sair evea.f ve tıı.kalmatı ve taf. 
sUı\tı vaz'ıyed zabıt varakasında ve 
ke§i! raporunda yazılıdır, Bırıncı • 
çık arttırması 26.10.942 uı.rihine mı. 
sadlf pazartesi günü saat H den 16 
ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri 
kalem odasmda ba.şMtlp nezdinde 
yapılacaktır. Arttırma. bedeli muham 
men kıymetin % 7tl inl bulmadığt tak 
dirde en son a.rttıranm teahhUdU l>a

ki kalmak U7.ere müzayede on gUn 
:.ızatııarak iklnct açık arttırması 'j, 

11.942 Perşembe gllnU saat H den 
16 ya kadar jcra edilerek en çok art, 
tınuıa krı.t'i olarak ihale edilecektir, 

İhale gUnUne ka<lar birikmiş ve bL 
rlkecek bele<llye bina ve,.glal ve ev. 
kat lcaresl hissedarlara ihale pulu 
dellrutye nısumu (1/6 hissenin vaktf. 
la a1Alta8ı kesjlmlftlr.) Yirmi senelik 
taviz bedeli tapu ve kadastro harçla. 
n mtıştertye aittir. Arttırmaya l!ttL 
rak edeceklerin muhammen kıymetin 
% yedi bu~ğu nlsbetinde pey akçası 
veya mllll bir bankanın ~u nlsbette 

teminat mektubunu vermeleri şa.rt. ı 
tır. Arttırma bedeli gayri menkul 1 
kend!slne ihale oıunan taı'&!mdan der 
hal veya verilecek mlihlet içinde malı 
keme kasasına öjenmeej ınecbur1dir. 
Ödenmediği takdirde iha.!t !ı>shedlle. 

rek kendisinden evvel en } Uksek tek_ 
llfte bulunan kimseye aractmlş oldu. 
ğu beJclle lllmaya razı o!uraa ona L 
?ı.ale edılecek ve o da raZJ olmaz ve 
ya bulunmnzsa hemen y<ıCJ gün mUd. 
detıe açık arttırmaya çıkarılacaktır. 

Yapılacak 1ıa.n alAka.darlara tebliğ e. 
dilmiyecektir. Mtlzayedc 6onunda e-ı 
çok arttırana knt'i olara.ı: lhale edC 
lecek ve her lkl halde birncl ihale e. 1 
dilen kimse lle ikinci lha~e arasmda. ı 
ki farktan ve zarıı.rdan mes'ul tutu"!a~ 
caktır. İhale farkı ve ge~·en günlerin 
% 5 faizi ayrıca hükme hacet kal.. 
nııı.kınzın tahsil olunacaltt~r. 
İpotek sahlbi alacaklılnla aa1r a.. 

14.kadarlann gayri menkul üzerinde 
ki haitlıı.nnı, faiz ve maıo:-af ve saire. 
ye dair olan lddlaıarmı evrakı müsbı_ 
te!eriyle UAn tarlhln<len ıtibaren Hı 

gün iı;lnde Atıf memuru bulunan 
mahkeme b~ka.ttblne blldirnıeleri IA 
zrmdır. Aksi takdirde baklan tapu 
illeillen ile ıablt olamıyanlar ını.tı., 

bedelinin payla.,tırıımasınc!an harıç 

bırakılacaklardır. Müzayedeye ıştjra\r 
edenlerin bil tlln aatıı şart.!a rmı ka. 
bul etmiş ve evvelden görmü§ ve bL 
terek gayri menkule talip bulunmui 
olduklan addedilerek sonunda itiraz. 
ları mesmll oıamıyacn.ğlndan tallple. I 
rin sat!§ gününden evvel gayr! men. 
ku!U ge:z:ip görmeleri ve fazla malü -1 
mat almak lstiyenlerln 42/62 No. !l:? 
mahkeme başkAtipllğine mU:-acaat e• 
rneleri ve hissedarlardan olup ika - ı 
rnetga.hları meçhul olması hasebiyle 
mahkeme gıyaplarında cereyan ede. 1 
rck ııadir olan kıı.rar usulen 26.7,942 
tarih ve 8/2492 No. ıu Tan gazeteııi!11 
UO.n edilmek surP.tlyle kendilerjne teb 
llğat yapılmış olan Zeki, ve Ahmet, 
\"e Fatma ve Saide tebliğ makamına 
kclm olmak üzere 11&.n o.unur. 

(41279) 

~·-r "ili'. - ,-.. • r - .• • '• 
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Yabancı memleketle 

Talebe gönderiıeo 
lkti•at Vekaletinden: ~ 

Madeu, habe, makJne, eloktrlk ve kimya YUk8ek 1'fDl""""ııı 
tlrllmek ve bunlardan bir kıamıa..a menı.ucat ve ldltıt lbtl,..,. 
nınk lUere müsabaka imtl~aıu Ue yabancı mwnlekeı,le~ 6' 
be ıoııdcrıleooktir. 

1.) Mtııabaka lmUho,nma gireceklerin aşa~ıdakf ,.rtJll' 
ımü:ırı lAzımdır: 

aı '.fUrldye CUmhurlyetı vatandaşı ve 1.'llrk crkınd51' 

b) 17 ;>BŞmı '>ltirmı,, %6 ya!}mı (t'(memlş olnıak. IJ 
e) tyı hal ve atıldk Mhlbl olmak (19ll-19l% der• yalıf 

m!ldavimj o•.nıayııolar doğnılul( kllğıdı ıt·raz e!I • .ıiı 
d) Hu1891cı ha,.tnhklarla malOI olm:mmk, MJıhatJ fr 

bıin3 esi mlilıendlsllk ynpıu.ığa ve nıaılene tt'lfr., 
lı;iıı oe:ıklarca ı;alı!)m:\ğa m"Usalt bulunmak, ~ 

CJ Lb.c ol;;-unluk dlplomaınnı ibraz ehnek vey& bu d~ 
cordüğU l\laarll Vekilliğince ta.sdlk edilmek. 

2.) nırinel maddede yazılı evsafı hlllz olan tılllpteıi" 
i\L T. A . .ııstitüsU Genel DtrektörlUğU.rıe 'e latanbul•da Sil 
taııbul ~ubeslne bir istida ile 21.10.19U alı,amma kadar tP' 
ıniş olmahın 1AL1mdır l11tıdada yukarıda yaub ta.!ıııll gollıM' 
:;isinin takip edilmek lstenlldift tasrih edilecektir. 

'.) l<stidaya a!}a~da yaıılı vesaik bağlanacaktrr: 
a) .Mifuı btivtyet eüzdaru veya surett. 
b) ,\lektep dlplomaaı veya vesikası, 
CJ lyl bal kll.ğcdı, 

dl 4 adet 6X9 eb'admı:b fotograf. 

4 ,) tnıtlhan 26.10.19!2 tarihinde Anka-rn•c'1t M 

nel Dlrektôrlii5llndo ve btanbul'da Sümerbank 
yapılacaktu. 

5.) imtihana girmek ~artlarını liaiz o!uP 
cam olaTak vermiş bulunanların 23.10.1942 t 
sıhhi muayeneleri. icra edileceğinden bu tarih1' 
dokuzda Ankara'da M. T. A. Enstitüsü Gen~l_.ı 
törlüğünde ve lstanbul'da Sümerbank lstaoDV" 
sinde hulunmalan şarttır. 

8.) tınt;1Jııım qa.fıda ya:r;ılı derslerden yapı1ooaktırı 
a) Cebir, 
b.)Geometrt, 
c.) Aritmetik, 
d) ·rrlgonomctrl, 
e.) Fizik. 
f.) Kimya. • 
c.J Ecnebi dO (Bt1gtlerlne c3re: Fransızca. Ahnandl 

"I.) lmtlbıuıda muvaf!o.k olıuı.lar birinci maddede yazıt j 
larma ayrtlacaklardır. Tefrik lıakkı imtihan neyetlnln teli 
ıtnde olup bu tefrik taliplerin lıtedlklert kollar da mumıı9111 
nazarı itibara alınmak suretıle Imt,lbanda cöetel'eof'klerl J'lllı' 
~c sıhht muayenelerinin vcrdltt neticeye göre yapı..laoakttr• ..# 

lleyet,io verecıett kararı kab".11 etmeyenler ıöocierl11114',..,....... -. 
8.) Maden MUbendlııllılt için tetrlk edilenler t;ab•ille_rtıll 

~nstıttiır•li nezareti altında yap!Mlaklardır. Bıınlar: 
a) Ecnebi ID61lllt'kete gönderilmeden evvel z...npl~ 

ocakları dabUlnde eo u 9 ay çalııttınlacak ve 'r 
kuruş alacaldardır. f' 

to b) Talebe ak!J~arı yabancı dil ckraJ görttek tt 9 •İl" 
rnında ame~i çalışmadan iyi not alaolar yab&Dt'J dl;J 
bıınA tAbl tutulacak ve ebllyet göııt;ettnier yttkaf'Jl 

yabancı mernle-ketıere cönderlleooktlr. 
C) Staj devresinde taJebe kazancı ile g~lnf'Ceık. 

Jkameı edebUecek ve ancak fevkalAde letfdadlarl 1' 
fakir oldukla.n anıa,ıta.nlara aynca her ay on il~ 
nııkdi yardım yapıl.acakhr. ~ 

d ) Stajda ve ıı,ıında IDU\'aflnk olamıyanlar arzu etti 1" 
de yatılı ve paraaıı: olan Zonguldak .Macıen Tek•~ 
teblnlıı lklnrı ıımıfına tmtıh:ı.n•uz alınamlı ayni :;:., 
onunda llttncl ve llçl\ncil eınıtıarın lmtlı:ıanlartnJ 

dôrdlıııcü ıunıfa terfi edebilecekler ve bu sındı ~ 
"l'l-1.aden Tl"kn!!lyenl,, ilnvıuu ile mektepten meıo• 
Oe~lcL bareminde 80 lira aıılt maaşla lte aıuıabU 

~) MadertdPn ba,ka mllhendlsllkler l('ln tefrik edO~lf" 
dan doğ-ruya yab:rneı memleketlere gönJerllecekler ~·e sunıt t) 
yln t>de<-eğl program dahilinde ve Süıoerbank hsnbına t,ail" 
terdir, (il' 

lU.) Tulebı>ler avıfotlerlndo t;ahıılll~rlnln Jld m!!dl mud;,,t" 
Pdı>ceklerlne ve aksi takdirde tahsil mıısrafiarmı faJrJ ll~ r#'" 
Yt'<'eklerlıro dair mUteMJl.sil kefilli bir taııhhUtnanM!' verece1'!" 

Sam' Anın hanı 
.-ı-

. ı ı .ı Ankara ve llltaııbula diğer yerlerden lmtJtıan ıcto 
imtlh:11ıda. mııvaffak olanlara ı;eıı, ,..e dönüıt yol pıırııı.:u1 .,e ,-

12 } Madtn 'l'etklll vr Arama En!!titilsUn•ln yabancı U:j.llı-
1.1 tnlebe günderilml'l'line d:ı!r olup, cn·elce yapılıın lıflnı toı'bU 1 ı4fl 
I tırıınıı, otdıığ11nd:ın bura1:ıklll'rlııe aykın ıtıırtları ı.uı.an1"U 

Abba!lye hUkO:ınetılnln hllldlmdarlarmdn.n "Elmanımr 

l4tl hicri yılında bir daire 'ı·kllndckl şehrini ın,,. etml!J ve 

b\:rada devlet adanılarmr, muhafı:r; kıtalıı.rmı y.:rleştlm11.,u. 

t)'ç duvarlı bir autla çevrilm.llJ olan bu şehrin ortasn::fa 

kı•ntllslne (Kasrfilzeheb = Altın ı.aray) adındn muazzam 

bir saray yaptırmıştı. 

Şehrin dört büyük kaptın vardı. Her kap1 yolu üzerin. 

deki ülkenin adiyle anılıyordu. Doğu şlmai ta-afınıla.ldM 

(Horasan kapısı), batı 'imal clbetlnılek}ne (~am ka;ıısı}, 

doı(u cenubımdaklne (Bsııra kapısı), batı tamfın:Iukl l;:ıpı. 

)"il da (Kfıfe kapıaı) adı verllml§tt. 

Elmansur, bununla kalmıyarak şehrin etrafmdakl bil~. 

bıı.hçelert kendi adamlanna vererek orada blrço!{ k!\şaneler, 

9\'ler yaptırmalarına mll11aade etti. Öyle ki lır.m bir z:aman. 

da blrtok bU~-Uk mahalleler vU<'ude geldl B.ınlarm en m~ 

llurJaı-r fimıılıle (Harbiye), cenubda (Kerh) man:ılll.'lerl idi. 

Dkle nehrinin b:ıtumda da (ŞemmMlye), (Terzafe), 

(Ehoubarrem) gibi birçok maml\r yerler yıı;>ı'dt. 

Bir müddet soara llortı!\lln lıapıııı drşmd:ı t •ıı:ı edllrn 

muau.am Buld sarayı. Dicle nehrinin üı:erlndeld bU)illi köp 

riller ff'brlnl btr kat daha g\lzellC!jtlnnl,tl ' 

• * • 
il~ Dtcle nehrlndl"ll ":fnlıp (Elsafe) ve El,emrnaaL 

J'e) dea gecen köçlik bir nehir vardı. 

~mı 111&& , 

'il Yeni bir Coğrafya serı 
tı:. ıl,ı.t-:arııı -1 \'v ol inci unıflarmda oltunmakt.a olan )~ 

"Oğrnfya öğr~tnıeni ve l'3kl tı:t ıtbt.ıl :\laarlf mljdl\rU Saffet 
c·ı~rnl~a hlt:?.pl:uı :, ı kere yeni terimlere göre ve yeni rıırt ~ 
ı\nup:uun son ı'oğrafya hu•m'Jtırıd ı!tl terakki ve tckA.ıır..ıtanfl 1'~ 
ııı:ıl;, saıle bir UsJflplıı. yaı:ılnuı.ı ve her çocuJ;'lln "Okrnfy•Y' ~ 
lanı:ıı:m•:ı )"Br1yııcıı!c harlt ılıır.ıı, IJC'·lll:!rln ve rı:-lmlcrlıı 11~ 
lt1na edılml~tir. Her halde b:.ı senel~l (19i2.191S) t,abıtarı 

!uyuıı rdllenıl;>ec<"k d •reet'de güz.el ve nefistir. Her öğ're~ 
yetll! tavi!oİY\' ederiz. ı 

R . ı· h · l · T" k" ~ f""''..J efım ı ve anta ı yem ur ıye coğ11l , ,ıı". 
Stıffct \ie~ lanı;ll'ln eııcrl bliyUk kıtııdıı 112 ıı:ıh!fcdlr. 11 .. ol~ 

füı, reı.iınkrl veç~. caziptir. Tabı glizeldlr, JUtnp C!Jldtll ,. 
dny:ımlthtlır, l"iııtı 40 kuru,tur. nkteşrlnln blrlncl Perfcıoi"' 
tı~o çıkınt!jt,ır. Sııtıt ;oı·erJ: Wlml Kitabevi. 

Resimli ve haritalı umumi coğraf)'f- ,~ 
~:ıffet Geylııngtl'!ıı e8erf büyl\k kıta.da ıso ıınJııtcıtlr. ~ ... ~ 

"imleri fı>vl1 atide gtıwl ve eec;:ınedlr. Tab'ı nefistir. Klı-4' 1' #J 
ğu ·~in clajtı~maz ve dayanır. Ftatı 41> karu,tur, nktctri•18 

zartesl 1;imli neşrolunacal•tır. / 
Cldtlt>n pelt güzel olan im. eofratya serlı!llnl bütün UICO 

sl;>e et.ler:z:. C:muml ı.at,r& yeTf: -----=-- HiLMi KiTABEVi 


