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Yazan : Asım Us 
'ıtı. '=- on:ıı sosyallznı hareketinin ' cj Lci çok ~3rip bir adıun.nu~. 
~-~lı~c ~UJ;luı de yine merl•l?Zi .Ua\·yeranın bu garip kıralı L.i'n. 
~-sllsıye~ n,~ kenduıe gcire bıı~ka. denhof isnıiucbl<i sar:ınıım her 
"'ıı ~· etı \ardır. Münih Al- hir odasını nltm ve gilmlişlü \ 'e 
'lııtı · ırleri ara<>mıla bJlha:;sa. aynalı tertibatla Adeta lılr dünya 
t a.. ~~natıanla \'c ilimde ıleri cenneti hal"ne ~etinnir:; fakat bu 
lııltıir1a '-t{;re ı>olıret. alrnıı:~ıı·. Uu ı:araytla t;:lı b:ı,mıı ya~armış; u. 
!Qc.<!ııı· '.11'11İnlılerin Zf'\ f<lı>ri uk ~ak1arın111 yüzünü görnıcn1<•k jçin 
t,ı/>hr. • ' ~·emr.k masasını oıfonın tabamnılan 

"'!. ıuen M" . . .... <rı ı. unıhlılcr tlaha zi,·aıle nsansürJ .. nlt kata hıec·ck, sonra 
111· ••te h - ~ 
~'' 1.ılan • >arp anatıntfa ilerle- ~ ukanya çık:ı.cıık ~c~ilde yaıttır-

rı \a .[ ruıs) :ılıiara k;ır~ı ı:Y· m:ş, Asam ör m:ısa~·ı ~~rayın alt 
~l lt:•ıettc buluııuyoı-larclı, ~hi. katında inclirlr, or:ııla aılamları ta-

gibı 1 ~I) ahları k.ıbu iıı aıı- rafınclan istediği yemekler üzerine 
~lllara te~:ı.!i.kj ederlerdı. Son za. konur, 'IOnra yine asans~rle masa 
-~ hu ~llar i\lıııun Berline ~·ukanya çıkarmış le kocu sara)' 
l'ttıı·~lir i.sı '.ız.i) ctiııi muhafaıa ~emeğini böyle<"e yenniş ! 
l~«~ ntta Hitıcr i::o ba~ına Acaba tek ba;:ınn yemek ye. 

llilıte b S<ınra bıle katolik olan nıek iç1n bu tanda trrtibnt ~pan, 
lıblıir 1 .:ızı nıuka\'cmetlf'r giıtül. kO<'a sarayın içinde uşa';ilannm 

\~~ti~ 'l\kat ıamanla bu muka.- hile ~·iiıziinii görmek i~temiven bu 
~~-tı~ J;eı:mi,, J~eılin tll'Ylet g:ırin tabiatlı kıra! Ra\ yernlılar: 
lıı-...ıc· ~ "e l\lünih parti merkezi nasıl idl\re e<lemıiş? Ve bu gibi lu-
''ıız~ zere nralannd:ı bir ne,·i ıallann idnrcc;i altmc1tt BavyerıL 

t ıtlltıj~~ h"-~uıc gelmblir. l'!.ll<5Jl olr.ıu5 <la buıı;tinkii dl'rt'<'f'
\ ll11 e bir nl<ı;anı operete git- ~inde ilerlc,·eb:lmi~? Sarayın içini 

: e.rp::::rettc en çok dikkntiml. ~ördükten ~·e kırıtl hakkında bu 
\ -~ 

0 
ıie~ ~nhne tf'rtibatı idi. malfımatı al<lıktan !Jonra insanın 

tılı bir ~~etmın sahne.,i hem Ş3- kendi kendine bu ıuali ı;onnnnıası 
~ <lo nı~Jı,·er etrafında fmlcla'k mümkün olmuyor. 
~l'ıl·a llUvor, hem de a"ağıd:ın 

"1ı ltt'ıp ' l"Ukaruhn :u:a~n·a dog•-
~ !:ık ~ ,., • 
, ll.)·e i' • 'Yor. Bu sayede bir kaç 
k!~t. O!:Uıcle Sıthnenin ~ekli rleği
~ !"nıın ba!5ınclan sonuna 
fıı hllcler akaların c~reyan ettiği 
l R1ı j,.- e\ \'elden lın:lırl:ınmr~ <>1-
'1ı)'lln1" bım\n alt alta hazan 
~tla~ !.Men bu muhtf"lif sahne 
.. ""'Qosl&b~ tı1.un 7amao seyircilerin 
~ it ~ ~inde bekletiimeı;ıine 
.~ ~ lll:ıdan cleğ~~:yor, rer<le
~Ot ı•llnıası ile açr1nift111 Hir 
~ lıit ~in Ylınun muhtelif "tlhttele. 
lı..~. ~İ)·:nıa filmi gibi bjrbiıini ta
ı:'tbı(ı r, Dekorları Myle pek 
~'1 •, deği_tinnek ~aresi I;ıı. 
.~ ili:, cluğu için oyunların 11er. 
~ detild·ayet tire, dörde münha-

tcı..,, .. ır: bir düğmeye bno;mak-
••I\ g .. 

tıı.. ... , ı:tk ore aşağıya inrn, yu-

Zeytin yağı toptan 
215 kuruşa çıktı! 

Tüccarlar fiyatlann iıtihsa! 
bölgelerinde yükseldiğini 

söylüyorlar 
Z'!'yt.inyağı to,tan s.ı.tışlan dün 

21 o kuru~ üzerinden hareket sız 
gcÇ?:ıi,, fakat 215 den aatqfu oı. 
muştur. Bu. fiyattan yapılan top
t:ın satısJara f.ıtııra dn veri.imi~-
tir. 

Zeytinyağı tUcca:lan dUn vila. 
yette valinin ba~kantığ1 altında 
J:.ir toplantı yaparak yağ fıyat19-
nnm artması işi etrafında. izahat 
\'ermişlerdir. Tüccarlar yUksel:ş 
sebebinin jstıhssl bölgelerindeki 
mali}•et fiynfarmtn çoğalmasın • 
C!an il~ri ge<ldiğini sCylemI~erdir. 

r , -, 

0~~:~!~ 1 He :gün j 
1'.b · 4 1 Sayfa f 

--~------~---------_J 
• 

Karn·e usulünün kaldırıldığı verlerde 

Meinü-clala --ekmekiik 
hububat verilecek 

Kumaş ve ayakkabı tevziatı yapılması 
hazırllkları da ilerlemiş bulunmakiad1r,.= 

. ingitiz tayyareleri 
bü~ük bir akın 
cfaha yaptllar 

Baltık sahillerintltt mühim 
hedefler pombalandı 

27 tayyare 
düşürüldü 

(Yazısı .J Ü11fUde) 

Mıs,rda · ingilizJer yeni 
mevzilerinde yerleşiyorlar 

Mihver kuvvetlerinin bütün karşıhk 
taarruzları püskürtüldü 

V akıt'ın bir hizmeti tlalta 

Bir bilet ortakhğ 
kuruyoruz 

D:Wni okuyucularımız ytizlen.-e 
Milli Piyango b"letine ortak 

olabilccekl~r 

. - Tafsilat 6 ncı aayfad 

cepllesi :l de 

Almanlar 
·Novorosisk1de 

Müdafaaya 
geçtiler 

Almanlar StalingMd'ın tlq 
mahallelerinden bi,ini 

almıılar 

Berltn, 2 (A.A.) - Alıran ordulan 
ba§kumandanlığınm tebliği: 

Kıı.fka.syanm şimali garbi kl81llındA, 
Alınan lııtaıarmın taa,rrwıu neUcealrı• 
de yeni arazi kazançları elde •dllmlf 
tir. -

• (Devamı Sa . .t Sü. 4 de) 

Vısklller lıeyetl 
düa de toplandı 

Ank:ıra, ı (A.A) - lcra Vekilleri 

!le., ~ı bc:;Un BaşvekAlette saat 15, 

1 
30 d."I llaı,.,ckU ŞUk U Saracoğlunuıs 

re slığ,nclc .top!anmı~ır. 

··'"""' d .. an, yahut s:ığa ve sola 
~ llit ~rt cepheli ve her cephe
~ 1-tı \' katlı bir apart1manm 
ı:ı,~-... e her bir kıttta'Ki ol1alan 
b'ıt ~ llıubtelif perdelerjni, mub. 
~~ nııerinl teşkil edi~'or n 
~ •rıı d -· llıi....'-nl\ egı!)en manz.arulann 
~ '-y tlı. bir ~ekilde tertip t'di1-
t,;.~ e,ırıde almanra bilmeyen 
\..\ :ı.ı .... seyirdler bile ornnduo 
~ ---.ror ... .... il ..... 

.. &Utı 1
" bernber sahnede bu

"-'.. hl~k takması, gök gUrültü
~ , lı gcee gibi tabii hidi"e· 
..... ~: tabiat manzaralanrun 
~ tcı·ı sanatklrane surette 

istanbul mebusları halkın 
Dile.klerini dinliym lar 

Loadra, 2 (A.A) - Romel Berıin
dc HIUerjn nutkunu dlnl<:>rken Setti. 
zincl İngiliz ordusu Mıaırd& Alma ı 
lutalarma taarruz etm~tir. lngilizlN 
Ruveyza.t tcr>esl ile Elhay.neynat ara 
!ındakl hat,Iaı:mı dllzeltmek makB'l 
dlyle harekete geçmlglerdir. Alman. 

lar i~rlemekte iken rical etmek zo_ 
zunda kaldık!an zamaµ Deyirclmena. 
aıb mUnhat arazisjnde hı:ııııle getlr • 
dlklui bir ÇlkL'ltıyı henutız ellerlnd'l 
bulundurınakta idiler. lnğjllzler De -
yrelmenasıb sahasını bir mUCadele 
ıden sonra düşmandan aldıktan ııonrr. 
burasını tahkim etJlll§ler ve j1Uşma_ 
nm bUtlln ,mukabll taarruzlannı gerı 
«ıUskUrtm\l§lerdir. 

M~h0fikler Avrupa
ya çıkarma 
yaparlarsa ... 

ıt ~r ~::''~ olması ln!'anıla de
\ ill\İh. ılır uyandırıyor. 
,.,_,~il hususlyetlerinılen biri 
~ \ırall', Münimin lfofbray, 
.. llı9'h lın biracıbaııı-.ı adı veri
\....~ llt bir bi'ra.hanesi vardır. 
,~İd~ Münilıln en eski mü. 
~lct :~ ~Unihlilerin geceleri 
~ ~ ~ lllı yaptıklan bu bira
~~ llıcJır ,.e hu bar katın 
~ '1t •.::!ika başkadır. Bi~hıı
'- ~i al bn(la herk~ blrumı 
~il İlt ır, Burada en zengin Al
~ \iıae~ raı_q~ Alman karşı kar
~~ b' tebılır, Fıçı üstünde o
...:.~ ~ıra itmek ve bu mü~se
':«bıi 11~ olan eplıtı takımının 

-."-'1 ~ ~ı'nlemek MHnihUl~rin 
~')e.,_' lelerinden biridir. 

·-- •iya.s!1ınaııyaoın gerek <lin, 
tltıı hoılt~I t bakımından en mU
"'l~ Cİ\· erinden biri olduğu için "'t ~~ arıll<la bi'r takım orjjl. 
t--tt\ •tiba~ler var: Mimari ~a
l~~. lciıı~.hususiyeti olan esl•i 
·~ t..ı ı ıı.e Ba,-yera kıralı 
~~ il bta~ l.andenhof lsmimleki 

'- ~ed:l'da~drr. fütal kili-.!" . 
tlnı meşhurdur. 1kln-

Tobnık Umanı gene bombalandı 

Londra, 2 (A~~> - Çargamba gU. 
nU, İngiliz hava kuvvetıe,·ine merlsup 
uçaklar Tobruk limanına taarruz et. 
m!şler ve Umanda bulduk.-ırı 3 geml
c'en jkisimı tam isabetler kaydetmlg_ 

•!erdir. 
Ba~ka bomba uçakları Fukka V'! 

Sollumdaki hedeflere taarruz etmişler 

Ruzvelt 
'.Amerikaya gi~en 

Türk gazetecilerini 
ht,anbul mebuaları, Eminönü Halkev~de llalkın dlleklerinJ dJnlerlerkeD." • kabul etti 

Fransa ltalyanlarıı geçit 
müsaadesi ver .. -niyecek 
Ynşinglon: 2, (A.A:.) - İyi bir 

1:l)11 1-IJn öğrcnllıliğine söre, Iıal· 
~:ın kıt:ılıırıııın A\rııııa karasına çı 
knr ık ol:ın miiltefiklcrle4"1;arpışmak 

Mısırdaki s~ıdı:mcl tngı117. ordıı1111 
iızcrc Frn11•.1dıın geçmelerinin ka

.komut~nı genı:rnl l\lon;oo:n ri 
lı~ 'rıı ) asak olduğu \"işi tnrnfın. 

dlr. dan ~lnsoc;oJlniyc lıildirihniştir. 
İtalyan Tebliği Brenner s;cçidi. geçenlerde yıkınlt-

lwma, 2 (A.A:) - ltaı, an ordulu· l.ır ncııcesindc lıkanmışlır. 

umumi kara.rgô.hının 6~~ numnr._ı, 1 lıc1l)an kıtnla-ının Triesledea. 
teblfg-1: 1 'C \'ı~arındnn Alman~n ~'9hı jlc 

{/)cvaıııı Sa. 4 Sıı, 6 ıla) r ır,clcri :ı.ınıreti vardır. 

Ci •. ııle'rin U PEŞİNDEN 

BOLLUK iÇiNDE YOKL~K ! 
İstanbul mebusları halkl:ı te. verildiğini. OCI} a:fdanheri ücret 

IL::i~lar.ııa başlamışl&.'"dır, Mehu&- alamadığım, vazlyetirıjn dikkat:: Vaşington, 2 (A.AJ - Cümhurre~ (ıl'Çl'n ıu~ın ı:,fddeti.1dcıı :r.ıırar güren hub~?>at :tlr1L:1.U1U kar!}lla.mak 
. in Be d HU lı;in 1mt:ıt 0 s ziru,ıtlııc l'lırmmi~ et verdik; lı~r tarafta diğer ,,_.u:r. mah-·' lunm:z dün saat onda li'P.tih ka- alıl1.IDC!ı<mı i~emi~tir. sı Ruzvelt, öğley ya~aray a ,,- ...... 

zasmdaki halkın d;·eklerini d:nle- Bül~nt adında bir ekalliyet öğ- seyin Cahlt Yalçın, Ahmet Emin lı•rı gib! :ıatı•ıc:ı <·J.iln e ini ı-t<Gik; rnıl~olnr ile, gazeteler lh: bayii ;ro. 
. p:ı~aııd:ı fll'~rıyatı l uvtı.-. 

mişlerdir. Fatitı kaza& halkı, Fa. retmeni ele hilıkümetin kabul etti- Yalman, Ahmet ŞUkrU Esmer, Zck.'!. 
tihte bir halkevi binasının kuı ul- ğı p2hnlılık zammının hen Uz ekal. riya Sert.el ..-c Abidin oa..-er'den mU_ !;'ln•dl i iii\ oruz ki Anu\I lunun bau lı,: \il~~ etı<'rlnıte gerçclcten çı>ıı; 
nuısı, bu bina.nın inş:-sı için 200 l.yct okullarında t:!.tbik edihr.4' - rekkeh TUrk ba.Bm heyetini knbul mlkdnrd:ı p:ıbt s ekilml-' w çok hl mahsul ahnmıs; fal<at iı,ttfade edile. 
bin liralık b:r tahSlba;:Jn veriline- oığini eül'zi maaş a'an bu oğre.!'" etmi§tir. ml~orul'ış; ıı:ıldi)C \:ısıt .o;ı .:ılm:ı ı. •ı içlo b ı m::ıhs·ıller htan~>'ıl ve J~mır 

4..., sini istemişleroir. menlerin de v&.ziyotlerinin ~'Öz o- \' ı gt 2 (AA) - 'ı'Urk gazet.? "lhl hu:rlik 1 .. tıh' ıl< paz:ırlnrına gotUrlilcnıi~ ormu:ı: \ e rşln arı tarafı oı· 
-..8flkadU Mebus ar ögledcn sonra da 1Hıa~ :ıün:!e tu~ulmac; m, hükfıakmek~ıınu l ene: ;Un °=~şam · ;re.n!e Vaşingtoııs: nıak üz.er" ~rrıı ahali p:ıtotl"S ~cm iliği iı;ln büyUI• emekler ue Yl'flst.ı,r.. 

"' ... ~, ...... - l.ıJ&'JI J6 da Eminönü halkevirıe ~e creK cıevlcte baglı mtl~ler h - 1 1 1 rd' B kşam T'lfklye bU lrn .patatesler yerlerinde ı;Urilm'k t hlll<e•lne ın:ım:r. hulunu~·onnu: 
'-.. • 111'41 Eminönü kazasının dileklerini din claki karcı.."lnın "kalliyetler okui • ~~~ şı~ 1

1
rB. ~.Una ·t Erte!lUn'e mısa: 

' 

4!cıler' • . • l•mı·~ıerdir. ,_ d tbik 1·1 .•. t ·ş J .. " e çı.s • ,.. 1 • htnnbuldıı. p:ıht. in ı.ııosu pı raltl'nde olaraı, 46-riO kıın; a luıdar 
ıın "' ,.... ,wt nn 3 ta e 1 me&nı 19 emı - !ir olacaklar ve elı.;lllkte gere!lerlııe b ~Ji ızın re ... m. HAm'.d :ı.dında biri hllkümctten •r !;ıktııı:ı ir zıuoanda Anatlolunun iç \ll!\~ctlrrlndı> yetl'.)tlrllmb olıın p.ıfıı. 

raca.ıı nakle,/iltli? &.ıacağı olöuğu. emlikinı tcrketti- . Kız orta okuıu coğra.rya öftret- bir ziyaret veruccekt.ır. ,. ıoıııe~in '"ınıı.ık ııırrırn:r.ıerınr n:ıktC'dııemr.meııı hızım ır1n aff?d11ınc:r. b' 
~'1r,; Yazan ğini, fakat bunun karşı ığmı he- ınenler:nd~ Ba~·E'.n Mediha so- BUyUk elçısi MUnir ErtegUn Va§tnt; ·ıııı~ ~lur. lllr kcr<· 11" \dpıı> ~apııı bu l1fıintcııin çürümek tetılllceslnJ,n 
~IUn. ft ILo\RUNO<lLU uüz iiliımadığını söylemiştir. kakts. dola,.'lan 7---8 ve l5 yaı:ıına BUyUk elçi M:Unir ErtegUn Var;ılnı:;- lt•ırhlrılnuı!ıdır nııudun ı.oııra da rnr nh·, •tin gıda jbtlya.ı..ıaı ~!llln ....._ 

ılcrnci ıay? amızda Yusuf adtnda bir ilk okul öğ • ~"adar kimseaiz çocukların korun- tona gro!en Türk gazetecilerine sah j mmd:m bttnF; böl .. ell'rcl .. ıu• 1'1nıı .nnhııullcr ckllme"ı l~ l'ldel·<!!l•l -:eetSs 

~~=~~~~~~~~~~~r~etmen;~~i ~d;e~lı~akA;ız;uo~ta;raık;:__ir~a~n~u~n;aım:::s:sı:·.:..y:an(Qn~m~g;e~n~ç~I:igın~··~i~t=('ŞkiI~·ı~e~.1 ___ _.!!~~~~~~~~~~~-l.'-d~_·r_e_ı._ım_ı_ı:_~-~~:ıııı:ncııı. t:ıul~ eJerdc ona gore barek~t etmek •f!.:r.rmd.ir. 
• • • DerHllllı Sa. • sa 2 de>, <Devamı Sa. • sa. 5 deJ HASAN KUMCAYI 
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ile resim 
Radyo 
nakli iki oDnlül: kıamın hiıl6sası: 

Babam l:mlllel:i çiftliği modern 
bir şekle sokmak için tdebi11al 
tahsili yapmak isltyi,•inıe rağmen 
bMf ziraat nıiihtndf!İ yapmı,~lı. 

lstanbııla cldndü6iim :amarı iki ay 
kadar dlnltntcek ve ge:eceHim. 
Babamın hediye elliği gıiul bir 
al üsliinde htr giin "Çlfteceui:ler 
civarında ot:iyar. koııılar yap • 
yordum. Birkaç giin ,,onru dtirt.' 
nôl olduken ansızın bir otom<.• 
bille karşılaştım, çarpmamak için 
van11 ceklldlm ve attan uııııarlatı· 
dı111. Bir nenç kız yardım teklif 
etli, fakat oıırurııma yediremt• 
riim. Bir ayalJım fena halde ajJrı· 
uardu; zorla ala bindim: oenç 
kız alın dizoinltrini lıılııyordıı. 
TJırakmtmnı :JIJyltrlim, r.enç kı: 
ıordıı: 

- llayvaııa 11al111z ellerle lıı'.• 

kim olmanın, imkt1n!ıılı6ııfı bil
miyor mıısıınııı? 

- Mtcbur olıınca o da :llıin.• 
küruliir. 
A~rı gittikçe artıyordu; e!!erin 

üstiinclc güçlükle ıhırnb!Uyorrhun; 

biraz daha sert ı.nrsıntılnr olsa dü· 
şecektim. 

- E"inize yalnız gitmekte hiilA 
lıırıır ediyor musunuı? 

Yıı~lı "özlerlmin derinlerinde 
onun sevimli, inı.-e yllr:Onü der. n 
çizgilerle işlenmiş buluyordum. JT:ı 
fif bir sis nrdındcı, RÜZCI bir bel ir. 
sizlik ieinde bımo bakıyordu. 

Denliftimi snrmış Qlıın o inad ı 
erkek gururu hiç sarsılmamış, sün 
~mişti: sert ve dimdik aynktıı du· 
ruyorıtu. 

- Benimle bember gelmek sb:i 
yonıeo1r, cftın<llm. Yohınuıılon da 
alıkoymuş olacolhm. 

- Bu i, beni hic de yormaz. 
Beylik ııın:ın ricıı ederim bıraJcı • 
nı:ı:; yolımıda.n k:ılmış d:ı o!mıyo ·:ı 

tnm, çünkii ayni yere sidiyorum, 
- Ya ... Siz heslepelerde mi o· 

turu;yonmnuz? 
Sızlayan, ezilmiş gibi içİn iciR 

zonkl:ıyon a~n!ıımı unutmuştum; 

şimdi bir dişi tı~tı gibi kısrn~ın 1 

ıııçnı~·nn. atımın yularını da l>ırnk· 
mayan gene kr?.a bütün nıhuml:ı 

dıılmiştmı: 

o holde gidebiliriz, erendim. 
Elbet hp fyiliRinh:I bir Hiin öde· 
mek saadetim; ererim. 

neni hoştan nyıııta kadar süzdü: 
- Sizin gerçelcten kırılmnyan. 

kırılsa bile kırılm:ımış söninen bir 
tn:ıdınıı var: B:ıh:ım gibi,.. 

YoYoş yavaş, iki tarafı ağaçlı be· 
yaz yolctıı gidiyorduk. 

Hayvanım şohlıınmak İ3tiyor; 
sajt:ı solıı köpiikler s:ıçı~·orıtu; lır. 
zan gemini 'biraz gevs~liyor, lôkin 
"ene kız hemen hızla sars:ınık sı· 
kı~·ordu; o 7.ıımıın ince ve ı:tergln 
hilrğl nıleki dıımarlıır ~işiyor; pı;ıı. 

lıı\nı::ık gibi oluyor: lnkfn yıl~ınlık 
dej{il yorgıınlt;J( hile ırfSstermi:ıor. 
dıı. 

!'rkliğinı aAnya rağmen, bu RP. 
:r.eJ ~İİ\'nriyi ~n tırnağa lrndar 
~iizınd!e b"aşlaımştrm. Hnvrellen 
~öılcrim büy{imfrş, 'rlııl~ın rlnlgın 
h:ıkııkıılmışım. iteni o uynndırıh: 

- Kendinizi öyle koyıı~rme· 
;yinlr:! Yoksa pek mi yorgunsunuz? 

- Hayır •• Oirşey akhmn gı:lrli 
de .. Dnl.mışım ! 

Uudaklarının ııclarında tatlt lıir 
gülümseyiş belirdi Te sor(Ju: 

- Neye rlaldınıd Yoksa evde 
c.ok düşürntiiltünfü: birisi mi ''nr' 

- Nı: Bibi? •. 
- Bir baha .• Bir anne? .. 
- Onlan düfünmüy-0rum .. 
- Bir nlşıııılı? .. 
- Keşkr omy<lı! ... 
Bunu söyle~en eminim ki, ir,. 

deme htıkim, deliildim; nnsılsn. 
~tsele çıkmıştı; .Söyle<liğlmı: de 
pişman oldum; önüme baktım. 

Gö~Jerlm aftrıdan ,.e yoritunluk • 
lan kaııanıyordu; htı~'.\·nnın fütlin
dc hir ileri bir geri ~nllandım; o 

~-;'..,::;-;::;-//~~ .. "~ ~ V~ 
... :1'AZA#;: H~HİI. nic"'uşi 

* Pa5USr diyor: "1y1ce tahs!l gör . 
dükten ııonra k6ylU iUkadma avdet 
olunur., Pastllr tabiat fie bllfjil çok 
utf~ıı dahi bir fen adamıdır; b~ 
IUkadlyle, ufak biP§RY l:Sğrenjr öğren_ 
mez ı:nUnklrlerln lglne katrlanlan 
ııyıplayor demektir, 

* Rub olmadılcça vllcut tecedd'lt 
ve temessuı ile vukubulan tııtylrteri 
bılomcz: hatta oimııekıe .. ın •hnmııı 
totogrAfilcrine benr.eyqıı ~tırat, n 
tnğylrleri Uıbat ·~ de ll!l})lt l>lr ben 
mt, e:ıyılrr •4' 4'itkt 'bir f.ıen f)ltn•d1l<c11 
m;ş nayıJll' Yit •11kl bir ~notma<tıkcl\ 
" ni bir ben Mili bal~tj N\811 haiz 

bıhr. 

j hemen )leni .ıuıtu. İkimiz de athaşı 
hernher, birbirimizin omuzların:ı 

dayanmış, gi<.liyorduk. Hayvanım 

1 yntışlı; onunki ise hlc :rnrarr:ızlık 
1 
yapmıyor, gene kızın okşnyışları11. 

don ho5lanıırnk lrnrumlnnıyordu. me i a i. gazeteciler·mizi 
res·mıer· nasıl alındı? · 8117.an yola ıız:ınan hir oJ;aç da

lı yüzlerimizi kölgcJiyor; bıızan da 
bir geçldılen esen rüzE;iır onun dal· 
lı bir eşarptan inşan koyu kumral 
snçlıırını snçlnrımn k:ırıştırı:rordu,. 

1ssız yollar uzayıp kı\'rt!ı) orıtıı. 
Bu kndnr ztırif, zeki ve güzel bir 
Amazonla böyle bir yoldn börle hir 
)'iirüyüş diln vndn kaç 'kişiye kısmet 
O\,"TllJŞtU 1 

Fnknl bacıığımın ağrısı hiç azııl 
ını)ordu ve hen1m bu me~nt rlnk'. 
knlarımı ıı:ehltll)·ordu. Sorcfo: 

- N'nsıl, <.Jnynn:ıblk11ek miııfniz? 
hterseniı izi bir kcn·nrıı yntırn
yım; rahat edin, ~lesrlA şu hfiyütr 
cevizin nllına, ollann Ostüne,. Ren 
gidip r 1ıırnlnrın ı:r.İı hnhcr vereyim. 

Bitkin bir csJe ce\•np verelim: 
- Hııyır •. Dayanırım., Dlrşeylm 

yok •• 
- Fnkaı yllzOnüz henıbeynz o'. 

dıı; çok fena F:Ör!lnilyorsunıııl -., .. 
- Slı pek inadcı hir adamsınız: 

Tıpkı lıabom ! .... 
Onun kimlerden olrhıl!nnu lHt· 

rcnmek nrzusunu dııymıımı dcğı 1• 
dlm; fııknt şimdi beni o kodar ben 
:r:cllil:U ndnmı, bnhnsını evip sev -
medll!lnl ötrenmr.k hır.sıno kapıl. 
dım. 'Eller onu ı;cviyorsn, bu f!cn c 
ku; heni rie tırlıenirı!I, 

Sordum: 
- S!ı hnbonııı sever ml:ıinlz' 
Derin bir nefes oldı. Anlıyor-

ıhım ki. bunda meltem de/Hl som, 
e !yordu; bu eş I~ s!lvnrlnln eiAer. 
)erini yakıyordu. 

- Ah, bil eniz ne kodor sever. 
dimi Onun hrıyntı idn bin <!efa hr. 
yntımı verirdim. 

- Demekki, hnbanı:ı: arlık yaşa· 
mıyorf 

- Evet ... 
nırdenhlNl kollan ı:ıevşeıli ve 

hen sarsıldım. Hemen kendisini to 
parlnrlı: beni ıızıırladı: 

- Slı de nmrna yapıyorsunu?. 
h:ı .. Aı rfnha clii~ıiyorrfıınu7.. Rk:ı 
ederim susunuz, konuşmayalım ı .. 

Bn~ınclıı hir d:ıif hav:ısı flaJgnln
nen bu ı;cnc. kuın lrnllılndekl hn. 
ha !;Cvgi~i yıınındıı h:ı~kn sey~iJcrin 
ne knd:ır cılız kııJ.ıırıı1il11rını ı'lüşün· 
ıHim ve sevgi nrny:ıC'ıık olıınn 'im
diden acıdım. 

(Devamı ,var) 

ı Ağustos 1942 günü sabalun er· 
ken sor.ilerinde Türkiye "e Anıerl · 
ka Birleşik Devletleri nrnsında Hk 
defa ol:ırnk radyo ılc re •• n nnk:i 
için IPcrilhe'cre lııışluıı<lı; ve bıır". 
ne kadar muhtelli tccriibeler · · bir 
çok resimler nıuvnrfnkiyelle ı.ılınılı 

ve gönderildi. 
A \'.rtıf)a mcınlekelle~inin bir çr. 

i{unrla, Amerikn ve Jaf>onyadn ço\ 
lanınınilrıı elınlş bııluıınıı radyo ıı~ 

rf'Slın nnkll hu ~ııreHe m<ırolekcli 

rnlzde Rlrmfş hııhınuyor. 
Rııdyo bu"ıııık{l m!\hlm ve ııır. 

lekAmil mevkiine o .kndnr sfirntl" 
ylik clmlştir ki, hıılkın biiyilk lıiı· 
kısnıı im )'Ükscllşl mcsclı\ otomolı' 
!in inkl~nfında oJıhıRıı lrndnr kohl\ 
lıki' kn\•ram:ımıştır, Dir çok kim 
ter 41rnıl\'o nnsıl çalışır 'fclevlzp' 
nedir R11Ctya ile rcıılm noıill n:ı~·. 

leılJP · df)'C :mailer 11ornr. 
Rnclyo Uc seıı nrıklinden sonro 

şim<ll de re~im nnkli için bfiyilk 
gayretlCT sıırfedllmekle ve ı u nr. 
ticeye doltm nı!ihlm ilerlemeler k:ıy 
deıHlmeklerlir. 

ne im nakli iki şekilde yapıl-
ınnkladır. Dirinclsl, Fakslmlli de· 
nen, btr folo[trııfın 7.cı dakl.kach 
r-adyo ynhut telefon \'asıln~i~·lo nıık 
lfıllr, nu ,rnzıdo bu usuMen bahse
ılllerektlr, 

fklnl'f<sr,' Televiz)•ondıır Jel, hn· 
reket cdt•n rislmleri, manıaralorı 
Anında resim lıolinde nakletmektir. 
Tcılevlz.vonrlnn nyrı bir :ra:ııdıı bnh 
ııerlecciliz. 

Faksimili LAlineerlcn olınnw; 
bir kelime olup nııınıısı "ııynını 
yapmıık,. demektir. 

Elektrikle "' im nakletmek için 
çohşmı.ılnrıı telgrafın icodındnn he· 
men birnz sonı:a hnşlnnmı~tır. 180 
de Alexnndcr Dain lnRlllerc.-.de hu 
işe olt ilk rınıenti ılmıs 184R ıta dıı 
Rnkevvell ba-n terokkller rlicudc 
selirmiştir. 

O znmondıınb i bu lş ih:erindc 
ı;nlışanlarLn sayısı yüıleri geı;-er, 
Tiunların arasında bilhassa Birlc·ı•, 
Devletlerde Amshıtz, Almonyaıt \ 
Korıı. Frıın~rıda Relin. tngillcrede 
T. T'hnrne Tinlcer teme)'Ö'l etmişl •· 
dl. 

r-
Şehrin ve 
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Faksimili kısııca -ıu ~ekilck çr. 

' lışır. 

Şehirlinin dertleri 

Bayat pabalılıftı 
~e bir tekUI 

TilldiAimiz rady6 ne.,riyahn<ln 
nasıl Sl':fl mlkrMonn çarparak elek
trik ılıılı:tnlerı holine gelir, veric! 
iftn yonn vasılıısiyte ve radyo ıl'l'• 
ınsı lıııllnde intişar ederek radyo 
ah~ılnnna tesir e<ti:p oparlör mııııı 
bıranının hareket iyle lekrıır seç 

''Memur okuyurularınndan S. ılRJqorn haline ~lir e.. elektrik vaı;ı 
Hllm~, imzasile aldığlmrı nır-k- lasf}•le nnklc<lilocel< resmi teşkil e· 
tuptur: dın !iivnh ve heyr noldftlar ıta 

Bu.,""linkü hl\_vat ııahaJılığrnıı mulıl!if şiddette r.lektrlk cereyanr 
karşı .memur smrfrna yUr.de 10 • na tahvil olunnri'"k bir rııdvo verı. 
20 arasında verllen pahalılık ci vosıtıısiyle ra.dyo dalgolon lıa-
z~mm!nm şim.1iki havayiei zaru- linrla inliş11r ettirilir. ve radyo o'•. 
rıyenın dunnından art~n yüzde cıları vosıla!liylc toplanarak lekrıır 
beş yüz ve daha fazlay~ bulan resim hAline çevrilir. 
fiyntlarma , kifayet etme<liğı ve ' Radyo ile sos nııklr.tmck resim 
bu devirılc memur tabakası kıı- nnklelmeklPn nls.beten <inha kolny 
dar zarar gören kimse bulunma- ıtır; <:llnl<ii, sıs ne1dlnrle yapılnea;: 
dığı inktr edilemez bir h:ı.Jdkat- iş sırtı. iJ.e muhtetlr !';esleri naklel-
ken bu ıaru.retlerln tevlidi muh- mekten ih:ımtlir. nir senfoni ; 
temel suihnl!eine mani ol- çıısı her nn aın kn lıfr sesden ihn-
mal< mı:in, ne ~are clU~üntildüğü rettjr. Filtın'kika htt her se.~ nıuhle 
hl!'iilz malOm ~eğildir. Akla. gc. lif lıiııknç liOSin hirlcş.ıııcı;inrlen vi'. 
len tedbirwrden makul gördii. cndo ııcJı.Jıilino; <l<'r nc.-tkıl bir se~ 
film ·bir kaç.ını hatırlatmağı men. olarnk ve l)fr elektrik akını olarnk 
faati umınrıa şrunil olmak üzere lt'msil oclilcbilir. Bıı h<'ı· ıın d<'~l-
f!lydadan hali göıil!ememiştir. şcn liC~lerin sıra ile ve nıııntıızamntı 

l - Havayici zanıriye fiyat· nnJ;lin<lcn ~nf(ıni lmndann çıkar. 
larrnın memur zammı maaşı olnıı HııltmkJ, resim bir ı;iiril Jifı ilk şr. 
yiiz:de 20 <lcrı fa~la art.nı~ına 'j killeri " hlr oıı<ln hir~~mr1>ln(1eıı 
meydan \·ermiyecek knti tedbir. m!.'yıl:ıntı r.rlrn Yc hir fek lklrik :·. 
!er nlnıak, hlr şercjir. l\fcselii. 11'.'l4 Jiik hir r<ı· 

2 - Hav:ıyici zaruriye fiyat. kımı ile ır.msili ıniiınkün oJmıyıın 
•arının terfii nisfetiıtde all'keTI slmılo göz!imü1iin iyi cçel>ill'cl'lji 
tay.in l>...--dcilıeri gibi her ay mik- n kfi('ijk 1!1\kil 2 mifünefN parçanın 
tarı mUtcıhavYil ()lmak üzere ma. (Foto hiriml 11\lrı nyrı iradi' erli'. 
asla.r:ı. 'kafi bir p:ıhalıhlc l';amını nıç~i l~ıımgelir. 
i'ave olunma~. Xı:ıklrdilcrcJr resmin hir tornfı· 

3 - Evvelhi znmnıa na.zaran nı solılıın s:ı/:fıı olm:ık ii7.rrr !10, ıJI. 
ikinci bir nak<lt JUr<lon kabil O• ıli~er tnrnrını yul<nrıdon aşnğı 120 
lnmadı{h takdirde vaktile bir du. parçaya hölelim. TI11 parçıılıırd rcs· 
"şünceye müsteniden takdir olu. mln soJ iist köşc~lnden ltlhnr~n sa· 
nan yUzdc yirmi dafa-eslnde hü. ifa donnı ı. 2. ~ .... l\!I, !lO diye, so•ı 
tün ihtiynçları temin eden bir yer ra ikinci sırnd:ı, gene soldnn sııg ı 
gösteri lmek, doğru !11, 92, ... 180, <ır,ıılnn 1ckror 

4 ........ Bu da knhil o'amıyacağı- liçiindi sırndnkilerı: 181, 182,., rılve 
nn göre Jıiç 01rna~rı d•inyayı ımr rc~nıin ~:ı~ rlip köşesinde 10800 e 
~an btthran b~ctif!1!indon lrurtu - ininı.-i}'t. kııdar hir ıııımnrıı verelim. 
JMıya ltndar kıu:ıınç, buhnın, n11 küclik }löJmııftırio her birin isa 
muv:ı.~ene rtJtmlarjle ayhklarünn bet t1tlcn rr.l\im ıı~rrııcının rr.ntıl, 
;y:ı.pılın tevli;ifRtı FİrOOilflc kaldır- yerine gatt, tam ~tyah ile tom be· 
ma.k. yaı arasırıı1n ıl~l;işreektlr. i~mıll 

bu fotoğıraf hölmelerinin l ani fo· 

r:::,~:-zan L:=.: Harunoğlu 

Radyo Ue Amerlkadan nakledilen 
reslm: Ahmet ŞUkrU EsmeP ve 
Nevyorlı ,ebrl har.ine umum mi~ 

le elektrik akımı haline getirilmek 
le olan, resmin fol<'.1ıirlmlerinia 
her birinin ııtıklığı yahut koyuln· 
itııırn göre d~lşlr. 

Bu deltişen enerjinin ahcıd::ı 

meydana ~elirdilti elektrik n1<ır ı 
hlr kiiı;ük projektör ınmbnsı ile ~r. 
'oltrnf rilmi llzerin<lc her hir höl . 
meyi strıı ile ıız ynhut çok ayclııı:' 
lır ve film üzerine resmi fcshlt :.
ılcr. 

Folo~rıır yerirlsindc rt'ımıin ana 
iM bir kaç türlii ynpıltıhilir. M~. 

se!A, resim snhit kıılır ve her hlr 
b61meyl nyrlınlıılnhllccck knrlnr bir 
·~ık hii1.nıc~i lıölmeleri sır:ı ile do
l:ısnrnlc nydınlnt!l'lıilir. Aynı şekJ'. 
le bir ışık ·hiizm<'ı;I ıl<' nlırı-':ı ne
ıali f film iiurln<lcı rlolııs:ırnk re~. 

mi teshil erler. Dii;cr bir usulde 
nallctiilecek resim hir ııilinılir fıze
ı?nl! yerleştirilir. nıı ııilinı'lir ııı · ı 
ıın·cn hir -;iiı·:..ııc krnrli mihveri et 
rafıııd:ı ılönerken her bir lıır için 
cüzi hir miktıır ıla mihveri hoyıın
cn ilerler. 

Snhit, kiiçil<'ii!• . hir aılese ile ı:rn 
yel kiiçfık bir TŞık hüzmesi hu silin 

lo birimlerin t den 10800 e kad:ır ılir iizerinılc ılilnrn VP. i!Pr)e)·en rcs 
her birini sıra ile ııyı'lınlnlnlım. me tevcih edilir. nıı lıüımt.nln a~·. 

dUrlt PortfDll'> 

Her hnngi hir cismin göriilehil- dınlııllı/:!ı re<ılm lıölme<;inılen ııkse 
mest o clsimılen nkseden ışı'k rlnl· den ı$ık ~ene snbit hir foto-sel tilm 
Rall\rının gö~ilmOze çarpmaslyle basına değer. / 

miinıkiln olur. Diz naklede~i{lmlz Ayni şekilıte nhC'ıı'ln 'iln nym ı;Or 
resimdeki her hir foto hiriml aydı'l nHe ve aynı :ınt1ıı dönerek Jlçrliycn 
lnllıkça hunlıırdan, siyo.lı, beyaz bir ıdllnc!Jr üzerine yerll'şl'frilnıiş 
yahut •gri olcJ.uklımnıı Rfıre, oı veyn bir folojir:ıf filmi ıılırırl:ıYi oriJlnnl 
çolc ışık akscder. Jlu akseden ı~ık resim g!hl hölme bölme hlr ııçlnn 
bir foto ·~) Hlınbasınn ç:ırp:ırnk lm diller uca kadar bir Jdiçfik ışık vıı. 
lAmhıın n devrelerinde bir eleklirJk sıtasiylc Al'fhı1lntılır. Film ı~ığ:ı ta. 
akımı husule getirir. Blrlndden mamiyle tevcih erlildiklcn :;onra bıı 
sonrp ikinci foto-birim ııyılınlalıhr filmden l'i!Qnilıll~i kı.ıdnr resim kop 
sn bundun akseden ı ık 1ot6"Sel !um 'il edilir. GörOinyor ltl, gerek nlıı.-ı 
ba<ıının dcHeslndcki akımın şirlde· /:erek verf<'i~c film ve reSirntn teor;· 
tine tesir eder. fliiylcC'e her bir bit ec111cll~I sflindlrden nesrlynt es 
Coto·blrlm aydınlcılıldııkça hunlar· nasıncfo. reı;min hozulmanıısı için 
dan. rotoftırartaki \'llZiyetıerine gö· aynı ~ra1le dönerek ilır.rlemelidir .. 
re akı;eden ışık v11R1tıııılykı foto·ııı~I • naıı makinl'lcrıle 'lllindirler da· 
Mmbıısındnki elektirik tıkımının şlıl klk:ırla on. hnıılarındo yüz de,·ir 
deli deltişir. nıı ·ele'!<lirlk akımı ,j- yapar ve dakikaıln ~.53 sonliın ka· 
ynh, heynz no1\lal:ırdnn lhııret olan dııril erler, llir resmi hıışlnn hnşn 
resmin her hir hl\lmesinlıı elı>ktirl't 11:ı"leılebilmck için 7 d111'ikayn lh· 
olnrpk Hıı<fesidir. Her foto birimle liYnç vardır. 
rfcltit1en cleklirik nkımı bir kaç kqv Dnkili:ıdn 90 devir yapnn verlc'. 
vetlen<lirk!rleıı geçtikten ~nTa raıl !erde resmin he~ -.anlime'fresi 3:i. 
yo ver!C'lsf il' rarl~·o dnl~:ıl:ırı ha· li çizı::i ile anıılizc erlilir. Sıı holde 
lindc yııyıhr, hıt ıımıfü: ir.in lrnllr.nılnn ziya hih· 

Slm<ll rndyo .ılıcısının anteni va· meııf santimetrenin 1/35,fl 111 k:ıdıır 
sılıı i~·le hııvndan loplnn11n elektrik genf5 olmıılıılır ki. iki dz,qi hfrtıl· 
enerjj~ini tckrıır reıılm hııline gelir rine karışma~ıın. Alıcıdaki ışık hlh 
mek lihımıhr. med efe 11ynı geni61lk1c olm:ılıclır. 

Radvo ıı.l1cı anteninin toplactıı!ı .A Jıcıı vş ''eriei(tekt silindirlerin 
elektrik C'n~rjisi, ,·ericide anı.ıllze rJevirll'ri frt'knmi kontrol eılilen 
edilmekte, yani hiilme h-lme nydıft senkron motörlerlc temin edilir. 
lnfılar:ık foto-~el liilllhası Vll'ltla'lh·: Reııim nnkll rorlyo il~ olrlıııııı 1ıi· 

Eylülde istanbul
dan ihracat 

18 milyon 700 bin lira11 
buldu 

İı>tRnbutdan ih~t ~koru, oim 
öiye kade.r görulmcnrlş bir yti1'sck 
hkte olmn.k üzere ge-;cn e)'llıl ayı 
içinde kmhruşt.ır. FilhakMca eylfll 
1942 ayrnda şe'lırimiv-.dcn yapılan 
ihracat mil:tnn ıa mllyun '100 bhı 
lirayı bulmı.·§tur. fümdiye kadar 
ihracat r.ekoruntı ı 938 s~neııl ma
yısınıJ~ 11 milyon lira olftrak ı.. 
ta nbul muhnfam ediyN du, Hıll''fl
ten evvel 1 ten'bulun aylık ihra. 
cat , .. ııatişl 4 mily(ltı Jfra iili, 

Tarife harici para alan 
garson mahkum oldu 

Amıı.vutköytinc1e, J.kmtt burnu" 
da udi M~rkonun iııle~tiği ra:..inn 
gan90n1arındnn Koç~. bir mü~te· 
ridcn taril"edcn ~-jkf:ek para al
m!Ş, ~ünmli m.çşhut hat!nilP ~·aka
lnna.rı!k milU korunma mahkeme
sine verihnişti'r. 

:Uahke~ gt\I'OODU h<·~ lira. parıı. 
«~~a mahkUın etmiş, gn.zino -
ııun da hir hn.fta mlidclet'e kııpa
t•lnıacımı 'kararlr.Rtırmı!]lrr. 

Ticaret Orlaımıca 
cezalandırılan firmalar 
Ticaret orlası, yeniden !?,1 firma 

hakkında ıxı.ra Cet.l\Sl tıırhrna kn. 
rar wrmi~tir. Bu fiı11!alar. mun
melelcrini }>omaya te,.cil ettirme. 
mekt~ s~rlucbrlp'r, nurıll\r ara. 
eını1a. şimıliye kl\d:.tr tıı: def·ı va .. 
ra eez:ı.~ı a'anlann da mevcut ol
dl1/hı tesbit c;1ilmişti'". 

Bq gıöiler )ınkkındıı ııed brarı 

de. verilece-ktlr. Evrak. !cra dair ... 
• in vcıilmektecl.ir. 

bi toleron rlevrelerl vn.ıııt:ıslylc de 
yııpılır. Tii'hrıssa Ameriknda bu ı·. 
sııl co" tnnmmQm ctm!ııtir. Bir çok 
haber ojan<;lnrı muhtelir Şehirlerıte 
iki fllheJerinden hıı çn.,it nınkiııeler 
le alınıtn resimleri Rflııll ır!lnünc 
eazefflltrc y11llşllrnıektoıtiı lcr. 

Son uınıınlıırıfn telli yatıuı tel
ıılr vıııııtalnrlıı resim ıınl.!indıı o ka· 
cfnr terakki elde t>ı11lmiıı; ve mnki· 
İıeler () karları lı111111l~llrllmi~tir ki, 
Amerllrndn hlr kı:ıım rndyo fstnc: • 
Yonlıırı f!{)(.'e yarısınrl11n ımhnlı sıı
ııt ııllıYft bı1ısr re:ılm yarımı y:ırı 
mıtkht ve rnrl)•O ile Rnr.ete)l'r hnr. 
m klarlır. n!\lnen rnı'lyo nlırılıırı11:ı 
llAvr. edileıt kliçUk lılr Alcı ile rnrl 
l'Olftr re fm nnlili icin kııllıınılıılıll· 
meklc ,.o perHnin O ımnli r.nrfııııln 
2f ıırınllnı uenl llklıı \'O O meıro kıı 
<lar uzımhıklrı. hu ıı~t hlr kft!tıl iiıe 
rine ıoıır.te bnsılmıı.ktnrlır. Yani ge
r.11 yııtma<lan evve) radyonuzu rc
ı;irn ~·11yın1 :rannn l1ilas1•:ınıın ılnlg,, 
117tınhığı.ınıı ııyıır edip :rntı~·orsıınııı 
F:rtr.~i ~ah:ıh 11ynndı~hnı7.ıla en sop 
haberler ve reslnılr.rlr. ı:ıı7.elenizi 
lınzır bulıı~·orsunııı, nu mnklneler 
ıo rmnlı:ılık yazı1ıırlıı clRkikııdn 115-
76 kı-limc ynznhıllyor yohııt hıınn 
nııındil re5im çh:l'hillyorlar. 

Son zamoıılardn Fakslmill il.""' 
renkli re~lm nakli de ınfimkün oı· 

1 mu~lur 
l•nko;imlliden harple hilhasq ke 

şif uçuşları esnnsında l'itırnd~ edil· 
mektcılir. 

Ke~if uçııl:lından fotoltrnrııı :ılı -
ıınn re'iinı clerlıal ı1cvelope ve kop
~·e edilerek nııtyo Ue karar~tıhn, 
göntferllnıcl:fl'ıllr. Biitiin hu ıını<'li· 
)'<' 20 dn1ilknrlııyııpıJa hlldlAi içi11 
ı,llrnll~ islltoı1e ı-ıfflm<'kte ve l-t'ııir 
nça#:ı hen{J:r. nıııı!lne cfönırırflrn n 
zım~elen tedhlrJcr ııhnrnış 
r.1klarlır ''Rndıın ml'r 

yor: 
• Stalingrat gehrinfO 

uın tahribi iei deve.Jll 
dir. Şchr(n korkunç b t 
ğı görillmU,tilP, K:ıld:III 
setleı- sol<nklar ortasında · 
lıalde durmaktadrr.,, ·-·"-

Tarih sahifelerine ~.ııı 
harp korkunç ve deiwe~ıı 
san baz.an o korkunç 61 ıen 
debiyntın sihirli kelilJle P 
eında sevimli gösteifl'<' 
yor, .,,JJ!J 

1~te Akhalılarla TtO . 
sında.kl bir harp saıın~~ 

"Aga.memnunun etra. 
c;iAAhl:ır, bir oraya, bi~ 
koşuyorlar, orduyu taD 
yor:ardı, Ort:nlanndl\ 
nlme.z ezcll kalkanmı tıl~ 
l&.k gözlü Etnn vardı. ~ıı 
tanesi yii:ı: ökUz kıyıueı~ 
.zel işlenmiş ylı:ı: altın $8 
Etna kalkanın ordunııP 
tızh 'hızlı gidiyor, du~ 
rt•şsuııla.r diye herkesin 
kuvvet, cc<.ıaret koynY0~ıııt 
ileri .sürUvordlı, O Arı • ..ıl 

~··· <.lövUşmek, gemılerle, ııc: 
tan toprağına dönmekte.ıı 61 
geliyordu. Bir dağ b~ııı ~ 
l:ır orman tutuşurken 1~ 
tan nasrl parlarsa uerle) • 
!arın krv!lcnnla~an tunÇ o 
Zll'hle..rı dıı. gdnUllere iste 
ı:.ydmlık saçıyordu. Kaz. ~ 
hut uzun boyunlu kuğu J( • 
AsYoS çayrrlıkle.nnda, -1 
ikıyra.lnnı n:ı.sıl bir a,ıı.lt ı,ııl 
karı uçuyorlar, n:ı.sıl ~er ,riil 
l~le çınlatarak blrbırl 
rı~ırlarsa tıpkı Akhalılll~ 
taburla.."! da, ~adırJar1• 11 
uzağında, SkamAndıra sıı 
öyle sd helinde ta,ı)''O~ 
ker'e stların ayakları al illi! 
nık deh~etli bir eesle ifll~• 
Çi~ekli Skama.ndrra ova& 
bahar çiçekleri, ilkb!ı.h8'ııı 
lan gibi binlerce ada.tıı b 
du. Orada Trova1ılan ırt' 
için toplanınıg u1un sa~11 
lıır, testilerin bol sUtleı-•e 
lattJğı bahar vakti aht!111 

1 
da vızrlÖaYft.l'ak kayna~atl 
yetsiz sinek klimeleri"~aı' 
QOktuls.r. Ç!oba.nlar otlP~~ 
~an, görllnrnez ola.n ıcl' 
~ürilkrinln nasıl kolaylıd 11 
löare ederlerse, kuın•ll .~ 
lif:kerlerini dövtı., {~in 5 
ma koyuyorlardı.,, • 1 

Ve Kalkas askerletı" 
der: ~ 

- Dokuz aeo.e döVUt• ' ' 
kat onÜncıı sene geni' tok 
vayı alacağız. ,. 

Tarihin harbi anla~n 
rinde da.ima kahremıuılı1' 
heleri buluruz. KP.lka-1#• 
ne inandırdığı ~i ••ı ed 
<lövllgeceğiz, fakat onU!s_ , 
mutlaka muıafft'r oJac•r 
ıunt verebilen t'()k oefJ 
olur. 

Karnesit 
ekmek satı 
iki bakkal milli ko~ 
mahkemeıine ~:~ 

Emniyet kaçakçılık b . 
murları )':niden iki srıutıitl' 
knçnk~rhğı hAdi!Cl&lni JYlCıı I 
lca"!'!Xl15Ja.r, sw.;lulan Y'ilt, 
milli lmnınma m{Lbkenıe• 
miş.:erdiı•. d• 

Bunl!ırdan Yeniteblt ~ 
tn~kal ıso.•mğında bakkal JI 
te ile Sıra.selv.i!erde :ı.ı'1 
dn banrl<a.l Yoırgidir;. ~ 

Fotl, bf r d~ıincrda" 1"' 
kıı.rne nıı.tın R.lml! ve ~ 
u.min ettiği ckmelcleri bit 
fieye yUka~ fiyatJ!Lfl& : 

Bakknl Yorgi de isln1 
•-' 

6Öyle-m<:diği bir veya lift tf'' 
den 85 liraya 20 adet 11'~ -; 
ıik etmig V(! ~ynı aurcıt e ,ıl 
mek'cri muhtttit ldmae1•1,r. 
yli'lu~elr fiye.tlarla sf!.tttl~ıtf 

Suçlula.1!' hııldunda JYtl ıe 
ma kanununa göre ş.ddet 
bat yııpılnutkt\l.dl!', 

izzet Molla'clan 

I>rhi.!r.ilüd~i çirUtı 1 
olamam; • ,.,, 

Hı~k için mülleı;lflt•l 

mr-n dcsilim ! "' 
Köhne ırürtfır.ı selef se 

dlr, ıunma, 
İzz tıl, her 
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~ L 1 T 1 K A =1 $EHiR HABERLERi /Lg&Uip dti$~~] 
111 idaresindeı Filmlerde gömek.·. Eminönü lıalkevi tarafmdan/ u MEVLAtı A ,, nrn fiUöAilERi 
tısetin rolü Gangst~r!iğe kal- 20 genç kız Hu, .. ,ır Rttat. "81e\'ltna.,. nın ,,.1ı~:.ı··:iıt:.,:.::::1ur•en:~::;ı kere 

~ kı an ıkı çocuk evlendı•rı•tı•yor t.ı.tırdı. llfevllna'nın ıonül ;Une.lerlni andıran rüb:tU,.rlnln arkı. 
en: IADJb IRTDI Ş · ı eınd.~;,.:ı~~~=:~!~~~n "~::k ıt:~:d:~~~~ı~:~~dıHn .. ıcıbı bir ,ur , . .., usu. 

lloa
1 

kolada, Zabıta \arafından ıuç üıt:: Düğün Cümhuriyet \uf ınıHc;nın.• ılll ııncak ooylt> bir mıliyet )araıu·ıh. HüNe.~.n ~l!al'uı 
Tua""ar ediniz ki politi'k bir d b d ı k toı...1 ~ln'a"ı yakalan ı ayramın a yapı.aca t>ııwrl kartar, bu lnoclltlnc ıle gtinlil.n11!e ~er ,,.rdlm, 

-ve .,, tet<ir elde etmek için yapılan ta-aı.. 1~r ı\11ıeri- Mehmet ve HuJüsi adrndn l:? • • . .. .. . 1 lia~plı bir blıyük, krnt:lıılne felacfe tarihlndr-n ba.hae:fenı 1ııı11p geçnılıı 
~~' h arruz akamete qğraclı. yani politi· . . k .. en Eımnoııu nalike\'i sos~al ~·arc ım .. ki 1 1 fik' .ft ki 1 1 _._ _._ bl bil • 
·ull' . ll!tU)e ka yapmak için ellniır.de sağlam 13 yaşlarında ıkı coc~. ' g_ç . kolu k<>z:ı. dan.itin ie f Viı· o:an -.·c ha m er n ır "'r P er n....-n ....,.u vuran r gıııc: 

nıan 1'8~ • 1 <l Sul lunet l:iv:ırınclr. otu-,. • · 0 
• - "EntHııu,. daf baJka filozof ,·ar mı~ 

; 1_ erı kalan ku\'\'etleri harcadmır. Bu er c, t!Ula . (•vle lmc ç·ıgına M•l•n 2i.I kızı "'e· 

O ~ri ılir. • r·• dı d Mr kadın:! bı~ ' ' ,.,. ... " .oeını1. l\lc,·lana•_,ı bllenler, onun ıtunduğu ''1.ırl1>.1 nur,, ıı kendilerin 
... defa durum daha kötü olur. Bina- ran "h uer 8 n a - .. in ctm g~ karar ,·cmÜ" bunl:ınn ' "" llerald • .. d 'c:.'er eger uç "'il· - .,, den CL"Ç~nler de, bafka Şair tananatılana, çok mu~ Şlfrl onan bıtF&t.ıp 

• 1t~~~it edil enaleyh yük!lek t«ımanda harbi :;"li"~~~:u=~hmet park.m.'l.~ki ı ı;~linlık .~azlan~ı ta:?'~:l·!nht~k· onu:ıla bıtm·ıılcrl. nanı-\ kitap, baııl!'eııer. han~ı ilha.m )alano cıkar:ıblllr': 
111111 • idare etm~lidir. . _ ~ -;oo Jı'r• bı- I ruın etm.ışur. 29 ılkt~rın• •• :ı.. - ''l>I 1 eda dü lfl bl k 1 

ei cep. Diğtt taraftan da ~yle müta. bır a~acın lco~u~~n.e ". ~ . . evj saloııundü yeni çiftleri:ı diigun '""·' ~ms,, n m nna şen r, r penunr a, ı3 " yaruı )ana 
ti!_ rla ask . -··--zsa ikendıs1nı o'<lureceklcnnı l . ı bütlın llalıuklarınd.ın tcmır..lenerek ııom N'\1ıer kalırlar. o r;lıı·~ıın hnr.u 
. ..,... erı lea lll'ri sürüleJ:ıı'lı"r, bilhassa ıle- • ., ...... ,.. • en vnpt "Ca ·trr ııL, .... edenlere ~·a:ıım•c.lar<lır. • '" ' • rıındu abıı hıt111ur, poet yanar; deatar, aıe, den bir ııeınıa' .ı.. ~zlll\ip 
.,. rtıokrasller ''e de,·let r~isinin fiili ., "" İmza yerine de- bir kunı kefn akar. l>~hdı•, bir fnıhurdaıı r,lbl tüie tüfe etten, li"mlktl'n sı3rıhr 'e aa-

hir s~t~ kumanda ile ali'ioıası Kaz larda hll:>I l!lılltc rnlı olur. bulunmay:ın durr.mlanla \'a:ıiyet l'f'snt: yaprnnılardır. a 
B Safder me.,,ttıbu alır al- Bu ~ llzdt'D df'ğtlmhhr. ki eel<i ululardan biri: 

~~le mütalea edilebilir: Ordu bir :ıynn ... · 
teknik \"ftSıtndır. Onu kullananlar msz karalmia kosmukı;:il~~k al:n~~ ' karne kalktı ~l('\'lı\ııa~:.b:ı:ı: •• a.mber vellkln darld klt,ab" 
(]evletin hü.}(ümraıılık hakkına H!· te'l'tibat sonunda jkj •;u c;oc , ,..,.,., 
lialet edenlerdir. Binaenaleyh o bir &ğaç kovuğuna kobuJrr.u;. raral:ı. 1 Fakat ekmek bulmakta dedi. 

8:1ah halinde mütalea edlhnelid1l. rı kapıp kaçarlarken yakalanroı;;. I 
Jerdır. zorluğa uiranıhyor 

Tarih bu iki tiirlü mütalf'8~·a da Mehmet ve Hulusi adliyeye ve-
dıt u"·gun bol bol mi931~r ·al';le- · MUth-1• •·--·· d 1 " rilmişlerdir ÇocUıl<!lr. su<;!annı ı· .-at A6Mf.lann a .ıtart usu. 
der. tır:ıf etm.:ş. gordiiklcıi l:ir pı>lis lu kaJdmlarak t>kmek serbest sa-

1ıokcnderin ı;a.lebesindeki mühim filmin· taklit ettikleri'll söylemi•- u~a bıra.lulm11br. Fakat bazt ka· 
'-ırlar<lıın b!ri onun hem sl)a.~te, l~rdir 1 

1 

zalar dkm.e-k bulmakta mi.i~lııt]ata 
lıem askerliğe ha'kim bulunmasın. 1 • tlü.şnıü!!;lerdir. K~~91 kazası halkı 

ela idi. Anlbalin mağlubiyeti se- B 1 d• h t h valiye müracıı.a.tta !luh;naraıc bu 

hepleri arasında en mühimi Ani- e e ıye as. a • a• tdaurumla -"~'-dvi.i~•lltim.ı:einısi.nt1 .... veemı·~ıa!'l'r·. balin hare1'ctinin Kartacaı mecUL"i· auı~ ,.... .,.. .... .. • 

ne b3ğlı bulunması ldJ. Aniballn 1 erzak ıslıyor dır ııareket edeceii zamanı kendisi <le. ne ere vali kazanın ihtıya.,ıannı kilr-
ğiı Kartaea meclisi tııyin edi· ~ıian.ek üzere .Ankaradan bu hu-
~ordu. Temini için Sıhhat Vekile- suı.ta t>mir gelinceye bd3r un ve-

Napolyonun zaferlerini· izah e. tine bat vurulr!u ıilm~ini all.ltad:ırUu·a bildirmi~~~r. 
dt>ıı sebepler ansmrla kendMn1n l&tenbul belediyesi pııhaWrk do t;n vcrilımuine diln öğled&.ı sr:ın•a 
harbi ,.e ıiyns.ett emri altında bıı· · 1 · · başlanmJŞtD". · 
lundunna<Jı mühim bir ~·er tııt layısilc belediye ha!tane erının 
maktadfl'. pirinç ve yağ gibi ihtiyaç13Mni t:. 

Zamannn--.. a min hususunda bütçe bakımından 
UAI harp!cr :?ite.ide ı 

Şirketlerin mürakabeai 
vazifeıi daha çok teknik , .B!>Jfhua ihtiy~ gilçlilklen? uğradığmı. bu gi2>i maı 

hasıl etmf'ktedir. De,·let İflar~i delerin !Ihhat vek!Ueti tarafından KontmJ muftkabeleri şimdiye 
ı ·· ~k b' · d 1 k ~tmın eclilerck hastanalerc v~ı - ,ıut"-r Tk:a.ret vekilt-ti üz:erintle 
ıul ır !leftterı vucu e get rme • mc-Sni veklletten i::~mişt:r. ... 

tir. Muharebe ve ukforl& bunun bı:.vnan bı.amum 3irkct ve k~-
1,;inde en mtllim bir itatİIM f'lbe· Altın fiyattan rııti:flere badema, mıntaka ticaret 
ıtidir. Bineenaleyb devlet idaresi müdii:rliıiğil tanıfmdan murakabe 
ile harp idaresi arasında pek sıkı Din bir ahmm fiyatr 33 lira H1 cdilec:ıel6w:dir. Bu surtıe :1ehrimiz-

Hüae)in Rit&,t, lthı bö)·Je bir nübüvvet beratmdan "auhuf. lar terea. 
llMl etml'- okudum. Önümde zevk perdeler! bir bir hlkarıık ytUmel. 
dim. Bıu:ım bir but oldıı . .Kenkten, ıtıktaa, kokudan )'Uğ\lrulmtlf bir u ... 
me erdim. Bu k•talarl& inu• kanatlanıyor. iç dünya&ının, IPuettl lll~

mel"'rle u~ :ını!'lı ne giizeldlr ! .. 
\"ukarda renkten, ışıktan 'f' kokudan yuturulmut bir a1"nc: erdlj1. 

mi ııöy1emlttlnı. Fakat "Mevlana,. akim 11el'IUMldl. ralnın afk>Jdıır. Yü"
lı>nler. ancak ı>nun bir k.ıt da.ha, blıı kat daha l"Dltledltfnl, kucıalüaıımn 
bir ,.nglnllklt> (tikleri lmpttıtını görilrler. Zaten denir., 1-r.rf kad~ 

sıı(ar ki'! .. 
HÜIW!yln Halat. o bü.~ük gönetten yaktJtı meoaleeiJle, blzı aydmlatu. 

~Cf'l"r tç•ndt• mır, bir damlalık da olaa, yine bir ~IA,, dır. Himmetiyle 
doyunur ve ,Ukrederi&. Ama, ketld tercümelerin üatıü11f', aetl metlalert 
taç edinse~ dl; .ıemekten de keadlmlzf aı-yonız. 

Sevlnll~-ek bir noktı\ da, .erin tklnei kere buthfıdtr. ~k mm1. 

lt'kf't t... gerçek güzeli eezen ve .eoen bir rub uyanıklıtı VP. .bfr 1rfan !IUH 

'''' var. J111nn daha olgun cel-klerln bir mü~l gibi ~ııı,·abllll'lı. 

HAKKJ SÜHA GEZGiN 

TiYATRO: 

Şehir tiyatrosunda"Kış ma sah .. 
Yazan: Filtret Adil 

ve pek btiytlk bir i'rb'bat vanlır. Bu kuruıt, ktilçc ..._ bir' grram fi- de murakahe e hl~ce't ~1rket1erin 
irtibat muhafaza edlldiği takdirde yatı ;ee 452 llmrqtu. JD1aa.a 450 ka.dardrr. ı. .... ti:Jılli:lıı> ınevaimi 1 tef- konUFl ile İstanbul Şehir tiyatro. 
büyük, sailam net~r ()ide et- rinievwıde bqllr~ l942 • l 9!13 yı- Mı ile devlet ko~-vatuvarı ara. 
mele mlknldindtir. lı mevsimi de ~ pm a.;ı!dı. 1.ında bir rek3bct baş göaterdiğinı 

I
• p E K Şehir tiyatrosu cbram kısmı .Şeks. de haber \'erelim. Bu rekabet, sa· 

ıı.os 

fi 14 
9.29 
ı~.oo 

Nete4üm böytlk harpte Klemao- B ·· Sineman-.Ja 
1 

rı'riın , v ... m!lsah", komedi ktBlllı na.t vadisinde 'c o se(iyttle kal-
bO ile b:vp idaresUııl.eldljlh ..._ ırgun ncı ... ·~ ~ '"dd · akk t l 

::~~u~!:ı ':u°'ye z:::.ıe~7:~t • En bbyMr macera tumler'lnin sevhnli kab...-1' \ :~di; ~~~~~~~~n~~~~~!~· ~ mu et~ mun ~ . ı1ayır ı-

m il B 
. So\aklarımwia hala ııanlaı mı 

Vilkiain "dürtmek,. tablrile ifa. a ace • eery "Kll m.a.!i&lı,. bi.Da.t Muhsin Er- , eördüiüımüz "Antigone'' un u)&n· 
de ettiti nokta sanıyoı"td ili llarp tuiJ'ul t:aratsnd8cı saJmeJ'e konu~- cım1Jit .uıka hatD'lardadır. Evvel. 
wmatını harp ba!}ladıktan 90lll\& muştur. Şehir t1)<ıatroeu blltc;:etıı· Jı.i ala.!Mn. Şehir tiyat!'D8unda ··Kıo 
otomatik bir makine halinde te· taraımıtan emeallıiz btr euNMe yaratılan nin mahdut olU5U da gös öatındc maaalı,, na göeterllen alika ondan 

l~kki etmesinden ileri geliyor. Bu KARA BUL UT bulundurulunca ciddttı fe\"kalldc ıaz delildi ve öyle tıllımin ediyo. 
teJMdd zaman ~.aruan maoeralara ıtıfat9a layık bir ll\Uvaffakıyct rum ki, daha da artacaktır. Çün-
at.ılmak leklinde tahayyül edilebi. ReiiBörlllklç sıihirıbulı:k arasında kil "KJIJ maealı,, nın sahneye ko-

l ....• mı--•·r harp sanatının !!erma. pek aı bir fark olduğunu d'bat ~- nueu "Antigone" un s:ı.hn~)e ko. 
.__.. M.UlllDalll ve .möttalt _..~lerle dolu MJitk film. ğnıl •-b 'k bi yesj inandır. tnsaıı sarfe-tmenln ( den Muh&!.n Ertu u ~ n r nuşuoa nazaran daha mudil ol-

para 9CU'fetmekten daha ziyade Diler rollerde: 1 kadirşinasltk, onunla iftihar da muma rağmeıı muvaffakiyct ))&. 

mantıki sebepkre dayanma•il ta- Lionel Ba"ymore - Lariane Day 1 b;r zevk okıyor. kın:ımdan üst.ündür. Temsil cihe-
b;idir. lı••••••• Bugün saat ı <le lenzilltlı matine ••••••• "Kl'J masalı,. ve or.un ashneyc nne gelince Antigone'da ahenk v.e 

==============~~~~===============================~;:======= tempo daha KUV\Ctli iJi. Yalım 
- 17 -·-

1 

Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 
- Biz de rihtıma inelim .. Fahiri bekleyelim dedi •• 
Deniz kenarına doğru ilerlerken, NeclaıMn ayağı bir ı~ye takıldı., ve 

ciüıecek gibi oldu .. Mustafa buna tfteydan vermemek' için, Neclanın kolun· 
dan h:tup kendine doğru cekti .. Necla, c;•I ,,idosile .öteki kolunu Mustafanın 
.-muzuna ottı .. Ve bir anda öteki kolu da ayni harekete iıtirak ederek Mus· 
t-:ıfoyı boynundan sardı •. O de Neclônın ince belin; bif kolu ile sarıp o•u 
kendine doğru çekti .. Bu defa yüzler temoıa geldi. Mustafa, Neclônııı yano 
•ğını orarken, o, Muıtafanın ağzını buldu .. Ve dudaklarını yapııtırdı .. 

Mustafa ilk defa olarak bir kadını ağzından-6püyordu .. 
' Fakat, o, henüz ,bu pusenin tadını iyice almadan yanağında bir acı 

• • • 
duydu.. Hırçin kız, birdenbire gerilemiı, ve Musıafanın yanağına bir to· 
kat ınc!irmiıti .. Mustafa ıaıırdı .. Ve kenclisini toplamağa, cal"1rken, Necl6 
onu kolundan tutup; 

- Şimdi ağabeğim gelir, rıhtıma inelim diyerek çekti •• 
Rıhtıma indiler .. Orada parlaklığı daha cok hissedilen ay ııı§ında 

ikisinin de çehreleri iyice farkolunuyordu .. Mustafa yarı mahcup, yarı kız
ğın, baıını kaldırdı. Necla ile yüzyüıe geldi.. Heyecandan titreyen dudak· 
larile birıey söylemek istiyor, fakat ne ıöyliyeceğini bilemiyord;.ı .. 

Neclô gülümsedi .• Mustafa da artık birşey söylemeğe lüzum kalma· 
dığını hiuederek o da ayni sekilde cevap verd: .. 

O moda Fahir de sandalı getirmişti .. Bindiler .. Ve mehtabın tatlı tatlı 
ok~adığı denize açıldılar .. 

xııı 

Mustafa lzmir ldadisindeki tahsil hayatının sonuna yakla$tığı günler
<Je, bir meslek intihabı meselesile karıılaştı .. Mustafa için de, dostları ıcin 
de onun yüksek tahsil yapması, esas itibarile, claha lzmire gelirken karar 
laşmıı gibi idi .. Bu nokta müzakere ve münaka~o dıJında kalıyordu .. Şimdi 
asıl karara bağlanması lôzımgelen mesele, yüksek tahsil icin, seçilecek he
defti .. Mustafa ne olacak?. lstanbulda hangi mektebe girecekti.?. Esasen 
de bir mesele teıkil eden bu iki suale c;evap vermek ltızırndı .. 

Vakıa, Mustafa bu meseıey;, daha Aydında iken bile kendi kendine 
halletmiı gibi idi .. O, yat ve tahsil kademelerinde yükseldikçe, kendisinde 
ıctimai ve siyasi meselelere karıı derin bir alaka duyuyor, ve bunlara te· 
mas eden dersleri .• Kitapları daha büyGk bit zevfr ile takip ediyordu •• Mem 
Jeketin siyasi ve içtimai nizamındaki bozuklukları g6rüp anladıkça, ileride 
bu nizam üzerinde tesir yapabilecek bir mevkia g~ip onun islôhına calıı· 
mak kendisinde her gun biraz daha büyüyen bir an:u halini alıyordu .• lz
mırdeki tahsil hayatı esnasında bu arzu artık bir ideol ıekline girmi~ti .. 

Mustafa devlet memuru olacak .• Ve o zamanki adı ile "mektebi mül· 
kiyei ıahane,, ye girecekti .. Bu fikrini Aydınday~en, Murad bey, ve saatd 
Ahmet efendi gibi dostlarına açtığı zaman ona 16yle demiılerdi : 

- Mustafa efendi, devlet memurlarının halini görüyorsun.. Onlaı 
kendMerinden bir derece yüksek olanların esirlerinden ba•ka birıey değil· 
dirler .. Hepisinin elleri, kolları bağlıdır. Emir kuludurlar .. Senin zannettiğin 
gibi mevkilerinde, memlekete hizmet edecek , ne serbesı düıunceye, ne de 
~erbeıt harekete sahitir .. Maatlarını muntazam almazlar .. Refah içinde yaıa 
yanları, onu ancak aldıkları rüıvet ile temin ederler .. Bu kötü'Vaziyetin ya,ıın 
cloho ziyade tenalaıması ihtimali vardır •. Çünkil devlet iıleri düıelme6e 
doğru değil, daha çok bozulmağa doğru gidiyor •. Sen, icabında, kendi 
kendine hayatını kazanabilecek bir mesleği tercih etmelisin, meselô, dok· 
torluk mühendislik gibi serbest bir sanat sahibi olmalısın, heın devletin, 
hem de senin istikbalin bakımından bu yol daha iyidir .. 

_ Tavsiyeleriniz benim isfikbaiim bakımından belki de iyi olabilir. 
Mustafa da onlara fikrini ıu surelle izah ediyordu .. 

F k 1 ben yalnız kendi istikbalimi değil, devletinkini de düıünüyorum .. 
sa a 'ben öyle anlıyorum ki, benim istikbalim dahi, devletin istikbaline bağ. 
1 
:ro Devletin battığını farıetsek, benim doktorluğum, mühendisliğim neye 

1 
r .• ? Onlar~ benim olmayan bir devlet içinde kim ehemmiyet ve kiy· 

yarar .. . · b · · 
• ? Hepimizin ayrı ayrı kurtulması, ıyı, ve ser est ya,aması ıcın, 

rı1et venr. •· 
'lk6nce devletin kurtulması lôzımdır. 
1 , • rl d Onlar cevap verıyo ar ı.: 

Mustafa efendi dütüncen iyi ve yüksek •• fakat $ahsın bakımın· 
dan p;;ik değil .• Senin dediğin büyük iJ, yalnız senin düıüncen ile olmaz. 

1 mur'arr içinde ve hattô onların yulısek sınıflarına mensup olan· 
Dfl'I et rne ' · h • d f • k'b ti da senin gibi düıünenler olmuJ ıse de, epsı e ena a ı e ere 
larr arasın ' . - - · k' · d k t t u·ramıılardır •. Ki~i hapis olunmuJ, kimı surulmu~. ımı e yo o mu; ur .. 
.. 9

1
• 'k karı•mamak bir sanat sahibi olarak rahot yaıcımak elbet daha 

rO ıtı aya " ' 
iyidir. . . . .. 

Musıafa, bu korkutucu mülöhazalor ıle de fıkrını değııtırmıyor, ve on· 

!ara ıayle mukabele ediyordu. . 
H kes "benim ile bu iş olmaz • ., kanaatınc saplanrısa, devletırı 

- ~r rtuİması imkonı kalmaz . Halbuki, hcpimız ıçin, ilk önce dütiı· 
gerı;okıen ~u · b · · b-yf •• 

1 
k e üzerinde çalı•ılacak nokta budur. Devletın 11 vazıyet; o e 

nu ece v • · ı O 1 
d mez Onu deg-i•tirmeğe çahıan vatanperver er var. n aro 

de.vam e e · · " . L ı · d 
d t ek ve en iyi yardımı yapabilecek mevkıde bulunma~ azım ır .. 

yar ım e m • - • d ı f ı. h .. K nu e•asi ilôn edilir ve idare usulü deg:şırse, ffV e ın en ço mu · 
anu • " ' · k · Z d k - unsurleri ivi devlet memur1orı teşkıl edece tır. aten o tor 

ıaı; olacagı '· · · 'd d ö ·· luğa, mühendisliğe karıı da kendımde husuu bır ıstı a g rmuyorum 

- Devorn vor -

TASHli-f - Dünkü ıefrikamızın dokuzuncu satırında_ bir. tertip hatası 

1 tu Cümleleri aynen yazarak okuyucularımızdan ozur dılcrız.: 9 ncu 
o mut r · · · - ı ı k'ld satırın sonundaki "Macid beyin,, kelimelerınaen sonra cum e er ıu şe ı e 

'olacaktırı . · · d o 
"Macid beyin lımirde de nüfuz sahibı olmas'.nı temın ed.'.v~r u. nun 

için Macid bey ailesinin şeriat ve cemiyet ananesı dııında gorulen harek· 

tine engel olacak fili bir kuvveti yoktv 

burada göz önünde tutulacak nok-
t&lar var. Sofokles ''Antigone" da 
claha derli, toplu. daha kıc.aı.lır 
v• ba&it bir mevzuu ele &lrr. Bu 
~barla insicam da.ha kolay temin 
edilebiir. 

Fakat bu bebıı.i burada ke.aece. 
gım Ye devlet kon~er'\'!\tuvan ile 
Şehir tiyatrosu kltulik tem11illcri 
nıuke.ye9C8inc, Şehir tiya.troaunun 
nybk ma.tine'crde vereceğini ilan 
ettiği eaerl<'r:n temsili csna.sında 
avdete çalL,aeağnn Filhakika Şe
hir tiye.t.ro9u, Ehile·ıs, Sofoklu. 
Evri:>idee ve Ariatofan'ın "Pro. 
mcte mncirde'', "El~tra", cAl
Ststıt v: •'Kurb:ığalar'' ~erlerini 
verecı:ktir. 

"Kıt ma..'31ı, r.ın ten:ümcei va. 
.sattan çok üetündUr ve hattA de
r.cbilir ki Şebpiriıı b i tcrcUme • 
lerinde-n biridir. l"titn:.t olarak 
söyleyeyim lıi, mUtcrcim er, kabil 
c,ıu cin, her ak.1:1am tiyatroda bu
lunup eserlerin terciımelerine mu. 
temadi retu~a.r yapal;:il~'cr, a
lelümum tercijll'..e piveslu ;ı:;in c::ok 
kuvvetlı net.celer e'dc ec\Hebilir ve 
liu terrüme ed•bivatımız ic;ın de 
iyi oUTdu 

''Kte ma..~lı.. ııın uznnde çok 
c.aiı~~ oklu~ anl"!'T

0 JVor. Tem. 
sil bu r2.lt'ml'l\'8 cevup \'C'rd~ mi .. 
Aktôr~riı:ı uz:un z~n.:ındır h:ı.'kla 
temal!!ı k:ı.ybfottiıtlrıi ve iddir.iı bir 
~rin )Hl; te-ms·)j olrhğu dilı::ünıll· 

mek mrti'e bu cnıak mU:;hct cc. 
\•ap ve-tile-bilir Kostüm 1 er. d~k.r.r 
ve p~er ~"k'mi1'e '1~~el' bir ~ 
-zelLt'k a.rurlıH>rclu Jş~ Urti'h11r 
'\'e m:ı.hkem" " rr,•sindt"ti ftMITl 

sr ıni birıu nılı'hRlAiıL ı t:ömft) 
~· ~,.,, 

Hıı.~iye - Perde kapandııttar 
&cnra. 9eytrdler ıt~t6r1eri De; d•. 
hı ~neye avd~te mt"ebur ~cC"e~ 
şekilde alkışladılar Falt"~ Ant\. 
gone temaı~nı'le oMnfu gibi, ft· 

' jieör Mhneye ';Jkmadı, 

-·-, 

n 
• 

• 
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Atinada protesto 
grevi yapıldı 

Vişi, bu limana bir lngiliz - Ame1:ikan 
hücumundan · korkuyor 

~-~~~·---~~~-

800 kişi tevkif ve 10.000 
memur azledildi 

H.ııhlre, ~ (A.A) - Cıit: 

Vişi, 2 <A-4.) - Dnkardan 
resmen bi.1di.riliyor: 

Umumi vali Boison, Da'kar çev
resinde bulunan A\TUnah kndın 
ve <;ocukların bosaıtılması :i~inin 
bnşa.rılm:u:ına k:ırar vermiştir. Pa· 

Atina'de. devlet ve belediye memurlnrlyle i§Çller, banka mUstah. 
demleri, nakil '\'asıt.alarında ve tramvaylarda çalışanlar, Plre'de olduğu 
gibl zirut mnhsul.A~n Alman ve ltalyıı..nlar tarafından müsaderesini pro. 
tes~o :naksacl!yle nltı gUnlUk ibir grev yapmı§lardır. İşgal makamları, 
nra•nrı"da lıac!mlarda bulunan S()j) ki~lyf tevkil etmişler \'E' bunlardaı\ 
31ı2 sjnl ndlllnra. sUrmU§lerdir. On binden fazla memur azıcdllınig \e 200 

arp ten sonra ... 

aksi tayyareler 
ayyare trenleri 
yapılacak . 

ldş! rehine olarak tutulmuştur, 

L----------------------.-ave 

h 
urlara e 

bubat veri 
N~·ork, 2 (A.A) - Gem! ve tay. 

~oro yapım l§lerlnde 111r 1?UyücU sn. 
yılan Henry KaiM!r, ınllttefiklerl:ı 

harap olan Avrupayı,' ,Afrikayı ve 
Çf~I imar etmek için yjr;ul Bene d•ır 
madan çalışmaları ltızım geldiğini, 

h:up sonrası devrinde lkttsa.dl buh -
rıin olmayacağını, tayyarelerin git -
tlk1:e ba§ka nakli vasıtalıırııfın yeri. 
ne geı:cceklerlnl, tayyare trenleri vU. 
cud getlr11eceğini, p!Anörlcri ceken 
tayyarelerlyıe to.yyarc o:.unibilBler v J 

taksi tayyareler meydn.114 çıkacağınt 
söylemiştir. 

AnKııro: 2, (A.A.) - Öğrcndit;i· 
mize SÖZ"<' ı Tt>şrinicvvclden iliba· 
ren kartla ekmek tevzi <'dılmcme;('· 
te olan biitün ... n:ıvetlcrdc ıle\·let 

ıinireJcri ,.e ınlies e ·ııt haremleri 
kanunlarına t:ıhi memur \'e müslııh· 
demkr. n kerl, miilki, 1ekaüd. dul 
ve etim maaştan ile maliılivet ,.e 
hidenıatı \'nlıınlyc mıı:ışı nl:ın 1.ır \'C 

bütün hunların be!llemd\e mccbıı • 
olduktan kimscler ,.e n kert htırı. 

mc d:ıhil olonlann nilelerJ kin ek 
mC'klik huhulı:ıtın toprak malısullı
ri ofisi tarafm<lnn temin cdilmes1 

le.o rn rlnştırılnu şllr. 
Tiı.'nret Vck!Hcti yUliliklcrc tel· 

grafln hu gihil<'rin hnrdrah karar 
nameslne ftÖr he lerneye mccbu,. 
oldukları nüfus nrledlnl rormuştur. 
Ti<'nrct Yr1.tı1,.tinln sonı.c;unn cev. ry 

<veren vil"vetlerc bu korıır dahilin· 
'de icap eden ekmeklik lnıpub::ıt der 
hal 'erileeeklir. 

lnglllz· tayyareleri
nin bilytlk akını 
Londr:ı: 2, (A.A.) - füı\·a ne· 

zareti teqJiği: 
Dün :ıkş:ım bomba t:ıyyprelcri· 

miz Flensburg dcnizall~ inşaat is· 
tnıknml:ırı He Almnnynnın llnllık 

sahillcrinrleki b:ışka lı<?dcrlerc ta· 
arruı C'lmişl<?rdir. 

Sahil miiclnfaa srrvisiııc mensup 
tayyarelerimiz Holand:ı sallili açık 
lıırında düşman gemilerine taarru• 
etmişlerdir. 

Bomb:ı layynrcleriıu izden 27 si 
dönmemişlir , 

HOLtl"f..'DA VE IJE!.Ç/Kıl }'A Al\IN 
Londra: 2, (A,.\.) - Miinfcrül 

fn~ıliz uç::ıkları riün Holandndn ve 
'Rdçikadn hedellcre taıırruz elmiş • 
lPrdir. Holandn) n karşı yepılnn tıı• 
l"rrm: esnasında bir :kimya C\"İ m:ıtl 
de fnhrika-;ına tam ic;abe1ler ka)"" 
<ledilroişlfr • 

INGITJTEREE ÜZERiNDE 
Londra:2, (A,A.) - Dün lıfr Al 

m:ın uç:ıpı fngU!erenin do~ı kı~ ... 
sına homl-ııılnr almıştır. Bomb:ıfar 
denize düşmüştür. Haşnr yoktur. 

/NGlr.TEREDE IJ/,EN 
MEKTEPLi DER 

Londra: 2, (A.A.) - Gecen sah 
ı::ünü bir Almıın uçalh tnrafından 
C'Onup fnsill<'rcdc bir yerde nlılnrı 
hoınb:ıfar yüzünden kurban Rİr1e'1 
m<'kteplilerin snyısı şimdi üçü kız 
olm:ık fizer<' 31 ölii:re l'ilksclmişllr. 
1ki i ı>~ır ôlmnk üzere 33 meklepli 
çocuk :ı;nrnlnnmışlır, 

INGIUZTJERIN YANGIN 
BALONT.ARJ 

Bcrn: 2, (A.A.) - Alman redyı 
:o;u, lngiliz 1:ı}"J nreleri t:ırn.fındnn 
Almonyn üzerine yangın balonlnrı 
nlılrlı~ı µörillecek olursa pofüe ı •. 
he>r \'erilmNini lınlka lavsive el
ITIC'l,fcrlir, Ilıınl<ır 1 den 3 mclrc .! 

k:ıdıır olJıı kur~ak balonlarıdır. Du 
balonl:ır iplerı.~ n~ıJı Ye iclerinr!e :ı· 
tes nl:ın bir mndde btı'!ınaıı fıçılar 
nakletmektedir. 

AT.MANi.ARA CIJR/~ 

Berlln, 2 (A.A.) - Alman tebliğine 
gorc lngiliz bomba tıın·ıırelerl ciiin 
gece §imall Almanyanın ııahll bölg~ 
sındo 'bazı maho.llere as~rt t.nlı:ımdan 
hiçbir tesiri ol.mıyıın taarruzlar yap. 
mışlardır. Sivil ahall pek ha!!! ka· 

yıplara u-;rrunıştır.Tearruz eden u:;ş 
m::n bomba tayyarelcrinden yirmi 
ikisi dU~rUlmU~tUr. Hollanda ı:abil! 
açığında bir Ukteşrln ge;)csl Alma'l 
deniz mulınfnza kuv\'etle!')ylc bir ka_ 
fileye tnnrnız t~ebbUsUnde • buluna~ 

..b:rı;ok seri lnglll.s botlnl"ı arasınd.ı 

bir deniz muharebcsj oln•113tur. KIJ.1. 
mesafe~ 4: lngillz botu batırılmış 
iki bot da hlı.sıı.ra uğ'ratı\·m~ır. Bun• 
larrn yaraları o kadar ağırdır kt bat_ 
tıklan ıı:.hmjıı edilebilir. 13!r Alman 
karakol gemi.si 'bııtmı§tır. 

KUMAŞ VE AYAKKABI TEVZiATI 

Ankara: 2, {Vakit muh:ıbirinden) 
- Barem kanıınlnrınn ttıbi nnic • 
seseler mcnıurlnrın:ı ve karıl:ı. 

elbiselik kwnıısl:ı n:\ nkkcıhı veril•
bilmesi irın yapılan tc>tklkler ller
lcmişlir. A) akkııbı imiıli işi uzu•1 
zamana ihliync nöslPrecc·ğinden :ı

~·akkabı te,·zi:ılınrlan <;nrfın:ıznr r. 
dilmesi Hıtimnli süliplir. Elbl.sclık 

kumaş imiılinc i c Süıııerb:ınk fob· 
dk:ılnrındo de~ nın olunm ki dır. 

Bu maksnlla ehemmi· elli bir sıok 
hnzırlnnmıstır, A'\ ni :rnrclımdnn or· 
du mcnsupl:ırının aileleri ''c ııı • 
mnr J:nrlınlnrın nıC'mtır oJmn• ""1 

kocnlnrı da islif. rk cttjrilcccktlr. 

Hazırlanan d~er hir 1ırojeyr 
göre. ayni C\'~mflnki ıncınurl:ırrı 

kar~lcır ıcv:r.i ve hu knrllrııla yc .. )I 
mallardan eşyn led ıri1, ctmelocrinin 
temini b:ıhi · rııenuudtır. 

Şirketi ayriye 
tarif esine zam ok 

Küçük nakil vas;:taları 
ücretleri artırılıyor 

Ankara, ı (\'nlut muh: birinden>
!atan bul Hmanında çalıir. n motor!U 
ve motörsUz kUçUk deni·-. vn ıtnlnrt_ 
le irkeU Hayrıy njn önUmtizdekt al. 
tı ay zıırfmd:ı tatbik <'lfılı::cek tarife. 
lerl Uzerinde yapılan tc•kik netle· 
!!inde Şirketi Hayriye tı:rlfclerint!J 

her hangi bir değişiklik ,"llpılm:ı:n •. 
ema, motörlU ve mot6rsUı: kU1:Uk na. 
k\f vlı.sıta!uından bllhaua Hallçt-' 
çalı1'an sandalların nnk' 1 UcreUerı. 

n!n bir rnikdar artırılma n:ı MUna. 
kaıtı.t Vekft.letince Juırar verllmişUr. 

Rusyaya tayyare ile 
malzeme taşınıyor 

Vaşington: 2. (A,A.) - Bir ha
ya şubesi bulunan Amcri1rnn tir:-. 
ret odıısı, uç!\khırın Ru hırn c;ilülı, 

miihirnm:ı ı 'c dah::ı başka malzC'me 
taşıdıklarını ııçıAıı 'unmıştur. A· 
rr.erikan uçnklnrilc nakliyat ~ar. 
mnğa mahsus dört bü~ük )Ol ~ar· 
dır. Bunlardan biri, PMifik üsliin· 
den gccerok Çine ve Husyııyn, !kın· 
cisi ayni denizin iizerinden ~eç • 
rck Avusturalya \C Yeni 1zınnd:ı;ı..ı, 
üçıinc:isiı İzlandn yolu ile fngillerc· 
:re, dördüncüsü Ccnul>I AmerlkJ· 
elan geçerek Mısıra, JUndlstann ''C 

Pasifik 'deııizfndcl .. -i b3lgelcrC' r: • 
ı'cr .. 

Ruzvelt teftiş 
seyahatinden döndü 
Amerikada bir ayda bir mil. 

yon tonluk gemi yapıldı 
Londrıı, 2 {A.A) - Reis Ruzve:t 

Birleşik Amerikanın -muhtcllt yerle 
rlne yaptığı 15 günU\k bir tefti§ se~ 
ynhatinden <lUn beyaz ııaı-:ı.ya avdet 
etmiştir. 

Bu 15 ~nlUk ı;ey:ıhat-;e nis Ruz. 
'\'clt tam 12,000 kllomelr";lik yol kıı_ 

tetml§tJr. 
B•yazsaraya dönUşUnde gazeteciler 

toplantısından reis Ruzve:t Amerikd.::ı 
hnlkmın cnerjjslnden sltayi§le b:ıh.set 
ml,..tir. Rei!:, 10.600 tonluk bir gcrn!. 
nin 10 gUn:le denize lndir.ıdlğine ~a. 
hit o!duğunu söylemiştir. 

Oündo 3 gem! 
Londra, 2 (A.A) - A:nPrikan ter. 

saneleri ()ylül nymdo. gılnde 3 ge::nl 

inşa etmek gayelerine vasıl olmuş. 
1 

!ardır. 

Amerikan bahriye ~o~~yonu eyll), 
ayında inşa edilmiş otan gemi tona.. 
jımn bir milyon dokuz bi::ı 6(lk\zyUzd 
baliğ olduğunu bildirmektedir, 

Bu rakam bUtUn lOH ~nesinde 
inşa edilmiş olan gemi tonaj raks. 
mmn. bedeldir. 

Kanadacl~ gemi ln~:ıatı 
Ottava, Z (A.A) - M.t!himJn8.t Vf' 

malmme nazırlığı memurları peroem 
be gilnU Kana.danın hAlen Uç günde 
bir Uca.ret gom!ırl ynpmaktn o1duğıt. 
nu blldlrml"lerdir. Bu hafta i!:inde 
10 bin tonluk yük gcm!.erlnden Plli 
birincisi blllrilmiştr. Geçen ıSene bu 
gemlcrdcn yalnız h!rl ~nlze indi _ 
ri1cbll mlşti. 

Vill<i Çünkingte 
Toplar atılarak fevkalade 

merasimle kar,dandı 
Çunklng, 2 (A.A) - Çin ba.smı, M. 

Vilkinln muvasalatını heyecanlı bl: 
lisanla yazmakta. ve kendisine gBst.ı. 
rjıen şahane ka~t tt.rzmı beUrtmek 
tedlr, , 

\'ilkinin muvasa!atı, aalvolarla kar 
!iılanınıJ, "hava alanından tchre kadar 
bayrnklarlı:ı donanmış ııokııklarda:ı 

'rica.ret odası, selccclt sene A- ve ne;ı<ı dçindekl halkm arasından ge_ 
ıııerikalılnrın hemen hemen gem·. çl§i haldkt bir zafer alayı olmuotur. 
lcrle taşınan miktnrd.ı tir:ırl'I c~y..ı· Japon tnyyarelcrjnln bir akm yap· • 
sıııı. silfıhı \C yı:,ccC'-;i tıı~yare ılr. masına mtuıl olmak llzere Amerikan 
nakledeceklerini ı,ö~leınl'kll'Jır. av uı;akıanndan mUrckkeb filolar v.:ı -----o-- Çin tayyareleri gök!erde -Jolll§mı§lar. 
Alma:ıyada altı bozgunculuk dır. M. \'ilkiyi getiren ve Çinliler ttı. 

rafından "Semcv1 Da~ .. fııml verilen 
Amerikan ordusuna mensup bUyU'c 
ta.ıt tayyaresi, 4 gün!UI; b'r seya _ 
hatten sonra Ku~!>lşe!'den gel~L,u:-. 

Bu acynhat. Japon ta)yarelerinin 
muhtemel her hangi bir taarruzunu 
önlemek için alınması ıcaıı <>den ted. 
birler neticesinde geclkm!~tlr. 

suç!u:;u 

Bcrn: :!, ( .:\.A.) - Snlzhoıır~ 
~evresinde uç \C' Eel' in çcnl'siııde 
yapmak suçu ile kıır~ıınn ıli:r.ilılık

ılc kez.ı üç Alııınnın boz .ınrulu • 
lcri Jı.ıbor nlınmı!;fır. 

İstanbul 
, (Ba_ştarafı 1 nci sc:ıyfado} 

ciecek olnn hu ~uvru!~rm kötıl huy 
tara mıhip olmu.mı;ıı1 için devlet 

Ağzr harp 
yaralıları 

~ima.yesine ahnma"mı i teır..icıtir. lngilterc ile Almanya ara. 
1stanbul meb•ısu errı>)cli gen<.>ral 1 smda mübadeje edilecek 

H:ıizmı Katt.bekir hu clurumun hü- ı B"rlin, 2 (A.A.) - İyl l'.aber a!a.r. 
it\Jmet tar:tfmdan dikkrtc a'ındr. l>!r Alman menbamdan öğrenlldlğ'lne 
ğınr, b:r kıınun proje•inin hr.:::rl:m göre nğır harp y!lra!daru:m mUbade· 
c!ığını söylenili,itir. 1 lesi ,ı;ın Almanya ile 1nı:;iltere ara_ 

Toplantrda vali \'e belediye reisi l sında mUznkereıcrc tekrar başlanmı, 
Uıtfı ]{rrdar parti vilfıyet idare tır. 1 vlçre vasıtnsfyle yapılan b•J 
heyeti b-ı.ckanı Su:ıt Hnyıi Or. müzakereler henUz kat'l blı' neliceytı 
ı;üplU de hazır bulunmuı;l!lrdır. varmamıştır. 

lenmektedir. ris gazcte1erinin, Dakar. lima.nma 
~ muhtemel bjr İngiliz • Ame. 
rikan har<"ketinden bahsetmeleri· 
ne rağmen. Viside bu kaı:ar:m rr.ah 
za Dakarm çevresinin halen pek 
fazla nilfus kesafetiyle dolmuş 
hı.hı.nm.asındnn ötürü alındığı SÖ.} • 

Dorlot'nun hücum k•tnllnnın 
talimi esn:ısında bunlann üzerine 1 
iki bomba nt:ılmı~. birı;:oklarmın 5, dll 
C.lümüne \•e ~·edi ltis.inin de yara• MilocfJ ' 
laJlmnsına sebep o·mu.stur. reıict e 

nurad:ı 

Dota cephesinde 
(Saştarafı 1 nci sayfada} 

Stalingradın §imali garbi.sinde kuv· 
vetll bir istinad noktası olarak tah_ 
kim edilen Orlovskka v:ıro~u hilcumı11. 
zaptcdilml§ ve bu varo§UU garbln:ıo 

mUhlm düşman te§kWeri ı;ember içine 
alınmıştır, Şjmal baraj cephesinde 
.Yeni §aşırtma taarruzlar: ger! pU&· 
.kUrtUlmUşlUr. Bir gün :vvel burad:ı. 

tahrip edilen tank miktarı 12' o çık_ 
mışt:r, 

limen gö\llnUn cenubu şarklsjnd• 

tarafımızdan yapılan taarruz ve s.:ın 
gUnler J1:lnde yapı1an ınu~rebcler ne_ 
Uces!nde çember içine aunmı, olan 
dU,tımıı.n tllmonJerlnin yokedilıne-:1 

yakla~ınıştır. 

STOKll()J,JJT>RN GE/,R.\' 
l/AHE/U.ER 

Slokholm: 2, (A.A.) - Rusl::ırııı 

~t.ılinımıd halı şimnlin<le yaplıklı 

rı hficumlann başlıca )'üktinü lıaı. 
yıın kılalnrı taşıma'- mecburi)c." •· 
~e bulunuyorlar \'e hıı hücuınlltrın 

~ir'ldcti gil8ide nrlı~·or .. 
Diğer tamrtnn !KızıJordu. Don 

ndırinin teşkil ettiği tıkmtının her 
jJd hır:ırın:ı iddctli tlnrhcler indir. 
meklcdir. Bunun schehi. Alm:ınkı· 
rın mU\·ac;nla 'ohmu tehlikeye kov 
mnk ,.o Almanları S!:ı!ingrnd mu· 
hnsarasınd:ın vıız f:CÇmek ınecbıı:-·. 
Yetinde bırakmaktır. Bugün Sovyct 
kıtnları mih,·er lt,ıal:ınnın birrc': 
me\'7.ilerine ginnişlerdir. 11alyan -
lnr. şiddetle müdnfnıı ~tUklerini söy 
Jüyorlıır. Almonlnr, Stıılinsradda ı. 
Tcrlediklerinden arlık lıalısctıne -
ıncktcılirlcr. ~lalingrndın harabe 
haline gelmesinden dola~·ı :ırl\~ 

hiclıir stratejik <kğcr-l kal.ınndığuıı 

'le kunnnyın Alm:ın tümenlerini 
Rusya içerlcrinc ıloğnı yürüıııı "i 
Ye bu hareketi ynpacnk olan kıtn. 

!arı kahil oldu~ıı 'kadar tchllkcdc-ı 
sakınmanı lasarl:ıdı.ıiını sö)·lerne'.: . 
1sti:1orlnr, 

SOS l'AZIYRT 
l\ııybi~cr: 2, (A .. \.) - Gcncrai 

Zura\•ler, Sov,·et h:ı'>ın ınrla ı;ıknn 
hir rn

1
nka!esinde Rusların Finlnnıfa 

körfe.ziııılen Kafkas:ra:ra kad:ır he· 
men her t:ırafta Jııırckcllerc hiıklm 
olduklarını söylcmaktcclir. 

Almanlar. 1\o,·orosisk hölııC'o;İn· 

ılc ıııüdnfo::ıva lll'rnıC'k zorunda kal 
mışJardır, .Mozdnk hölt•csinde hare· 
1-ct yapan Alman ı.ırhJı ordusu, Te· 
rckin ~enup salıilinrlc köprii b-ı~·., 
rı tutmakta ise rle scıyırn aşağı ol· 
m:ıl:ırına rağmen nzimle nmk:- • 
met eden Rus kııv\·ctkrini kırama 
dıkları fciıı ilerlemek imkanındıı' 
mahrumdurlar • 

Hugünkü tarihle cepheden Kızıl 
Yıldız ga7.elesine rrlen bir 1e'graf· 
in Mozclok hölı::csinılc şiddclli mu· 
harebeler cercran ettiği Ye Alnı:::n 
ınotöriü piyııde-;il,. Almı;n tanklar·· 

'rlnlandlya a 

Maaş ve ücretlere 
yüzde 60 zam 

yapıhyor 
HelsinkJ 2 {A.A.) - l>.N.B. 
İdari satlhjyet,1er kanwı,u muclbln. 

cc, Fin hUkO.metj, ziraat lş1:Heri hn. 
rlç olmak üzere blltUn 1evıet me. 
murlannın ve hususı ticaret ve cko. 
noml müesseselerinde c;alışanlarn 

bllClmum l§Qilcrizı ın:ıao ve Ucrctıerı. 
ne, 1939 yılmda aldıkları '111.'AR ve Uc. 
retleri ezelinden hesap edf1.mek .sur~. 
tile, 1 tlkteşrinden ftibarc., yüzde al•. 
mış nlsbetinde bir zam yapılm1181na 

karar vermiştir. 
Bundan başka, hayat paruılılığı tak 

dirlndo, mevcut barem derecesi dahi • 
'llnde ücretlere aynca 10 ea 4 n\s~. 
tinde bir zam daha ynoılmaııı i~j.1 

gerekli direktl!lcr de verllmlştır. 

Rommel cepheye 
neden gitmiyor? 
BCl§kumandanlıh ıçın 

ita/yanlarla ihtilal fıkml§ 
Londra, .2 (A.A.) - B:'t,anova as. 

.kert mUnckkldiniıı blldirı!lttine gör~, 

.Ş j m a l ıt A t r i k n d "" k 1 Alma11 
hııva kuvvetleri kumandanı general 
Kossorl!ngle marepl Ron:.el, yalnız 

A!rlka harekft.tı için değil, fakat 'b!.. 
tün Akdeniz bavzıım için bir ba§ku. 
mandan tayinine ısrar etıtıektedlrlcr. 
Romel hnlcn usul 'bnkrmır.d:ın Lir t. ,, 
taJyan g"CiltTallnln 'kumnr.jaıu altmdA 

gibi görünmektedir. 
ltalyanlnr, ikl Alman gcnerallnla 

teklifine ıtıraz etmekte \'f\ bu \eki!! 
kabul edilecek o1ursa, bl.! makcımı:ı 
hlc; değilse ismen Sa voic l:nnedanın'!. 
mensup bir İtalyan ba§kuınandan tıı.. 
nı;fmdan J:gall gerektiği!!\ ône sur -
mektedlrler. Brltanovanm OJ!kert mU. 
nckkldi, bu mesele katı s•ırette baU..,. 
dllmedlkı;e Romeljn A!ri1 aya dön .. 
mesliıin ıUphell oldu~u da tlA.ve et. 
mektcdlr. 

Liyonda hava tch!ikesi 
Londrn, 2 (A.A) - Vlş!dcn b!!dlri. 

liyor: 
Dün gece aaa t 1,80 da L!yon çev 

resinde lıa"va tehlike lş:ır~tı verllm !I 
ve uçak savar topları ateş açmı§lar. 
dır. 

Amerlkada Ttirk 
gazete elleri 

nııı hu bölgcrle r.ro:ı:ni petrol 1ıır. (8aştarafı 7 nci say(adaJ 
J:ılnrına doğru ilerlemese çalıştı~- geldil11z demlşUr. Gazeteciler pazıu 
!arı hildiriliyor. gUnUne kadar Va§ingtond:ı. l;::ılmat{ 

* • • arzusunu göstermişlerdir. Bundan 
J\fo~,{0\'tl, 2 ( A.A.) - Rciytçr j eonın. Nevyorka dBnecekler ,.e mUte. 

ajansının hususi muhıı1'iri Harol<l akiben birle~lk Amcr.l:a~o bir uy s ı. 
Kfag ~"!lZtyor: · 1 recelt bir seyc.hat yapacakıaıdır. E!: 

Sta.lingrad'rn foindc vaziyet va.., arada batı kıyısını d:ı gezeceklerdi:-, 
himlcşmi.5, fakat flehrin haricinde TUrk gazetecileri busun barlcly• 
iyileşmiştir. Şimalden ve §İmali nazırlığında KıOrdel Hal ve di.;er ne 
şarhldcn Don'un ııarkındıık: step_ zaret ~c!ıcı·tıc görUı;ec<'k1 .. rdir. Ba.ııın 
jer.de t~a."nlZa geçen kızılordu, ku!Ubu ııerefierine bir öğle ziyafeti 
büyü!c bir gece muha.rcbes"ndcn Yerec'!ktlr. TUrlt sazetecılcrlnln Tür. 
sonra _A!mnnlnn birkaç dereden lilyeyr. donmck için transatlantik u 
ve sırttan çıkannıstır. Kızılordu, ı çakla yolculuk yapmaiarı kar:ırlnşmı; 
hir nahiyenin Varof!lanna da gir_ tır, DunU,te Bucnos Ayrosten, Afriıtn 
~"tir. Şimdi burada muharebe 1 ve Mlsırdan geçeceklerdır 
devam etmekte/lir. Almruı'ara ye_~ m aııuUUlJL_. :uc ız:acwas: 
ni takviye kıta.lan gclmi~ olması tank tahrip ettikten ve f!OO Al_ 
birfta<; kecıimde dücıms.n:ı savı iis_ manı muharebe d·şında bn'llkttık
tiin IUğfüıU V:!raı.is ve ı;imnlj C"aı- tnn sonra bir miktal' geri ~ekil. 
bi \"3.!'oşlarında Al"'llt'~~la?' iki iiç mek zorundn ka'mışur. 
yüz metre l::ıdar i'erlemişlcrdir. St:ılmt:"radın şimali "nrbi vn-

Bin ;-.'ii:: metre lmd<!r uzunlukta. ro!=l:ı?":na y"eru Alma•ı k:ta.ll:-ı 
qlan <:ar bir kesime 3000 kadar gelmiqtir. Burası her gün takviye 
tnp obilsii ve nvnı m'tktnrda ha_ edilm:-ktcdir. Alm:ınlann yeni tü
\'an obtL'Jil yağdmL-ııL"jtir. Bunu menl<r teşkil ettikleri öğ'renilmi _ 
miiteakin A imanlar hav:ı kuvvet- lir. 
!erinin hi..'?lRY~inde tank ve pi_ Bir :ımele mahallesinde muhn
Ya.Ce knvv•tiyl• i!stilste ü~ hhrum rebe ı:ıjddetle d'!vr..rn etmel\tedlr. 
~·n!)7!1ml:ır:lrr, En <!emir vağmunı Bu mahalleye ginneğe muvaffak 
r.!1InC!a. Rucı'ar h:.r:ız "'Tİ !'•kil· r Jan be'} .AJm~n tankından ü~U 
mislene de taln•iy.c nlır almaz kuramlmaz bir hale "'etirilmiş, 
cer ha 1 mukabil tasrru=a geeerek :kisi k.nçmL~tn". 
1'ir alb:ıy Ye iki binba.qr dn dııhil Sok:ıklar k 0 sjminde yapılan mu_ 
c;Jm:ı.k üz:re birkaı; yüz A'man 51_ hnrcb~de hiçbir yovaşlama al{ime· 
6 linnü~ı~rdir. ti yoktur. 

Struing-rnd 'm hemen r-imali gar
t~inde- ılıuluna.'l bir köye Alman. 
Jnr cl~iden faz'a tank '\"e mühim 
kuvv~tl•rle iki ıril~ i1ıarruz et~i 
!erdir. B'.r Sovyct birliği oniki 

VAK l T' A 
ABONE 

OLUNUZ 



0.11yanın yaradıllşı -
h: bu~ . · Çeviren: Cevat Tevfik Enaon 
Yaı buıu ~ya.n mavi ıök- la.nn mubddcratına hıralı:trlar 

4tlıuier. nar durmadan yer lklııci QOCU.ğun doğUfu onla~ i
~ ~ıdn- lhlann oturduğu lı'inci bir ümitsizliğe düıUrdli. Bu 
~ l:ıa~ı çoc:uk da. sllmükHl böccie benzeyen 

0~ da.haa1: b~dl!'l'; fa. kabuklu ve a<::&yip bir mablOktu. 
• ~a k adir, dahıı mu- Tanrılar bu çocuğu da cv!At ola. 

ıti7.eı ~VVetli, daha hafif :ruk kabul eunediler, 
"st~ ~ler. OnlBr, kuşla- Hayal lnkiMrına uğrayan ha
~ Yere :bı ~rlirl~r; ayak. nagi i1e lmnami bu hldise hakkın
aten bi<i~ıne ~uzum yok d~. diğCT Alla.ı:ıarm dU;ıUneelcrine 
t tdtbil Yette, ınsanların muracat etmege karar verdiler. 

llı~"CUt d ec~kl~ri toprak he- Haya.tm srrlanna biha.kkin vAJnf 
~l'dı. efil<li, Yalnız deniz- ve ahlô.k ka.idcl~rl hakkında esa.a-

\ılı~~Chant b' 1t malfıınata sahip en ihtiyar Alla. 
·~nele 4' ova.ya t>enzeyen ha aordular: · 
lltı ~ı» atada ısırada ilahlar - Bi7.e vaad<"ttiğiniz halde ne 

"ttitc"cc-k~~lar:. BlıyUk Mr ka.- i~n gii2Cl evlltlarımız olmuyor? 
lla J~ · J?unya~ı~ yaradı!- Şu ceva?ı aldrlar: 

Cl.."ip ~örülmtiştil. - Evl~nme teklifini evvela er-
h.tıtıı ~a bir ke:ra.rdı. Evet.. kek yapmahdrr. Gök yilzUnde cari 
"'t bfr radrtm~ına, insan- olan kaideler böyle emreder Böy. 

et:_ takım •-· 1 • 1 · ~e ne-de ~~ım eı:ı~ me.v- ece .. evv-:111. teklifi !T.anami yap-
lıısanı n llizum görillm~- mL~tır. işte on':ln için'vııadedilen 
d arın ad-..' .. · tıt hıısu ~ ... ı me\•.::uaı- gilzt"I çoc:rklara ka.vu~amıyor;ıu -
. tın '1tğ;ı le gel~ . safiyetten um:. 
llı~n f lcr mıydı? yoksa.. lmnagi ile 1nnami bu sözler U
dıyctı azıa kemale ermiş bir zerine verecek <,evap bulrunadılar; 
ı,!'Ztıd: bahşettiği usnndırcı ve gök yü,zföıU terke'1erek adata. 

i .... • Y!'r ytaUndc kı\ynıı. rına döndüler -'-"'ini . 8 1'ıl ile k an? anedecekleri Art1k 1r.anrunl ne l:ocasının yU-
1?. endılerini mi R"Uta- züne bn.kab.iliyor ve ne de nnur.la 

~lıır ttı konuomn.k cet>a.retini kendinde his. 
h lt lll•nat'l\k dUnyayı ya- sediyordu. Daima batı eğik ve ıle
t~l\l'ı~~ verdiler; ve iki rin bir ııılikiıt lçinde idi. F'aicRt tzn 

l~r. aı.ı b•r vazifeye memur nngi kııııs:nın gUıelll!iinılen ifti -
<le kt~annıa.rdan biri erkek haf' duym<ıktaydı, bUyük bir zevk. 

, ındr; tzanagi ve 1za- le onun eıç111rn1, gBıll'rinf dudak. 
l'c! lannı ve bilhassa yum\ışRk vücıı-

~tti~ sarnlarile heykeltıraş - dunu ıı:özden geçLre-re'k sordu: 
J. eazııaa dbı.ı iki tanrıyı eserle- ~Kan koca olma.mızı hiila arzu 
~n .n ınnağa c;:alışmışlar • ediyor musun?, 

\'e 1~ZUn saçlı, bol saka\. Kadın, tebessUm ederek kabul 
l~l'İl . V\:etıi bir adam ~~a- etti. . . 
r~~· llUGtır. Sırtındaki cub- Genç tannlar gök ~'f.ızt1n<1ek1 ıh 

lıa~i: t1.e koyudur. 1unnmi, tiyarlarm koyduklan kııi<'leye ita· 
~~l"tı ~öı'erile gUzel bir Ja- nt etmiştiler: l';vveHi. erKek konııg 
0~uzıa 1 benzenıekt~ir. Saç. rr.ıı tu, Bu hare~Jerirıden dolayı 
ll4 'ita. r;na kadu tiüışmUş: vil. hrık ettikJ!'li mlikfıfatı elde etti -nl.d: "-Yan ktııma§ın ~ngi lt'l', ve t\ünyanm en gt\zel çocuk. 
~ · Jann.:ı malik oldular. 

Sc..,i ~ordular; 
: 'ie ~~Ot musunuıı?.. l!Me -
~.blınıs. Çoau~unuımn, 

ı "aa<i'aı:ıan daha gUzel ola· 
... ~ıYnruz 
"' il t • il ~an~ zanami ken<!ilerinc 0~-'-------~ ..... .,.. .... -.r--

'ie bil 1 Y:ızifeyi kıtbul etti i 
"ttU~lt bir ne§e içinde ha 2 ._....,"......,......+__.__,..,_ 
llaJtin· • 
~?'alt ın elinde U2Qn bir a 1- ) ı--.+----+--+--
ta~lar~rdı. Mızrak, gayet ııa 
i ~ a da silslenmlşti. 
~o rı11 h tt l' §a ane bir k6prily. 

bıı' ... '53.t ~ bir da.ire şcklindı 
tıı. \> Pru gök yllz:Unde kunıl 
~.Y~ sarı, kırmızı, yeşil mav 

t~- k~p~zi._ı> renklerle süslen 
"il hıt . nun satıll kıpkırmız 
~~ :ulaae köprU bir ala· 

"'' ı. 'llJlll ~; ~ l\ tam ortasında dur -
'lıı~da deniz, ebedi gUmU
"ı bııı "ar:ııe g!h aııağı ve glh 

ı ... ~~.Y lltlyette mUtemadiyen 
l;ı1llgı Ordu. 
~ ~ı; "nı.~;a~ını tuvu sulara 
•it. e bil' kaç defa karı~u • 

ı,\t~~l'o, l<ovorı'' d-.lı' "1>)1 ... , Ç\.o • 

~1411. tc il~ nmelze yaratıl -
~· l'0s:9 "8.gı nuar11.gı tekince, 
il~ n~aıo dliımeğe bagladı: 

'ldtJ._,. ~ijlrl~rek toprak ha.. 
~ ~ tııt' O nıunuten ahi semanın 
a · 'ıi C t(lf)rrık ;vıfmı ilt~ bura .. 
\ d~ •Yet kUçUk bir yer kap 
ııa.I\ ~ ~rafı d«ıizle çevrili 
~ lldacıktı; Onuı;oro a. 

"lltl t 

" -----5 ı,.._.,._.__ 

' 

' Soldan sa{ja Vt! yulmrıdmı aşn{jı: 

1 - Bir mul1arrlıimiıin nili, 2 
- Dort melekten biri, Bir ırk. S -
Yiikst:klik. DoAru - DoAnılnlc • Jlıı~ 
4 - Aypktıı, dikey, Ta~n, uııul nt. 
zam, 5 ...:.. Air ticari tltbir, Kaim o
larak, 6 - Enlere, meyil, Bir htrr, 
7 ...,. Bir harf, Hl$Seler, Bir hart, R 
- Allalıın naınorından biri, Bırak 
mak, 9 - DediAinl yapma kuvveti, 
Bir Ç".eşit ıeyik, 10 - Esnaııı11da, 

lnandırınak. 

Düıttn bulmacnmı:ın hnfll: 

ı - .:Kem, Olmuş, 1 .._ Mfnıs, 

k11ru ı, ' ._ Ray, Fa, ts, 5 - O, ~. 
Bi, Örk, 6 -· J.a, Firlr., tl, 7 - Mlka, 
Esrıır, 8 - mu, 0 1 Hııf, O - Şerir, 
Afıık, 10 - Uskıır, K• 

~'"-. ~e lzanami, bir martı 
ı,,.btıl\ı,~\'a.ş kUçllk adan in- Yen1' Eserler 

,~tıı.;11lll?n ilk toprağına a • ı-----· 
1-ıın ll.l'tndan, ve baş başa -

~'i~ ~~n do··ay: ~k bUyUk Köye doiru . 
~i .indeydiler. Iliiliin köy meselelerinden hahsr. 
tlı.. ~ı; tnnnıar diyanndan in- den Köye DoJıru Mecmupsının 5Sin
i:~l'e unutmuııtu. K"ndialn-
~'l'tt kadar hissetmediği bir el sayısı bugfin cıkmıştır. 

"~.l\t ~!leye.ta olmwıtu. Kendi Oku)·u~uhırımıza tavsiye ederiz. 

'"il '11.b Vlendt: 
il~ :ki l"llı'tumuza ıfönme
ı.''!q\y ln yoktur.,, 
J.a.'llt lf\ g8z1erinj Hkadf\~ının 
~,· "!Sılçların:ı, a~zına.. brı
.. ~, th~ bıthaS'Sa. adaleli vu
""'4'1l ·~iıti. 
•- ~ı:Ol'du: 
"lltı~1 ~lirn m·ı? ı 
tıı..; illt . 
~·"'! hi"bı defa görlişmfüı insıın, 

1 ı.~ rlerfni ur:\lU uıun ı:ıi\z-
' 1111\il\ •ıUnııeri mUtekabildi. 
~I bı~ııldayışından iki .. inln 

!b~ "''=04\i o\duklan. scvin~lerl
~~u bariz bir suretle ı;Bıe 

tile haTlıı.rni karı koeıı 
~~~:" Vertffier, Ve nllahla-
~~o ~Ol'i ~el ~ocuklarıru 
~ti llladıt.ır, 
~ııı~ t~l&n bh' çanl\ 
:"1'llJ?ı u, Bu k.ontınq mtıh 

da ek istemeıliler; gül 

---------~ Buıünkü rad~ı 
7.30 Program. 7,3'.? \'iir.ıııhıınuıtıı 

çalıştıralım. 7 ,40 Al_nn • 7.f>fı. 8.30 
Senfonik Progr;ıın (1.)1.) llUIQ Prı. 
arımı. 13.33 Plaklar. 13.45 Ajanı. 
14,110 Riyn~<·tlcümhur brıııdo~u. H. 
M Ankara sonhnlıar nt kosularının 
l1Jhrninleri. 14.40. 15.00 T~msil. 18. 
00 Proul'um. 18.0:1 D 111ıı orkestrası. 
18,4iı <.:oeırk klfibii. lll.:lO erbest 10 
ılııkika. 19,55. Pasıı hcrcli. 20.l:l 
Radyo rı.nelesi. 20.45 Knrışıl; şarkı 
l:ır. 21.00 Konuşmıı. 21.15 lstek)er. 
21.46 konıı~nııı 22.00 salon orkestra 
q. 22.SO Haberler. ı:?.50 Kan!lnı,. 

Dr. M ura( R. A1{1 m 
GOZ HEKiMi 

8'!Jotlu Parmakkaı. imam IOk!lli 

• " ıc. ı r 
C&&DD&i -6-
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Malazgirt r11eydan 
muharebesi 

1070 tarihinde Anadolu kapılarını 
babalarımıza açan büyük zafer 

• 

Orta Asyadan çok kesif oauı yan tan:ıııı fU sueUe naklediyor: 
küUelerJnio cenubu garhtye muha- ''Alpaslan Mışırı zaptetmult jçin 
ccrctleri netiusl olarak (1040) tr. Siiriyede bulunu~·ordu. Bu sırııda 
rihinde teessüs eden bilyük Selçuk Bizans lmparatonı tarafından Jcen• 
devleti kısa bir zıınıan zar:fında dlsine bir elçi geldi .. Bu elçi ene!· 
Şarki Türk elinden Mannnra ve ee İ:ılAmlar tarafınıiıın nlınmıı olıın 
Akdeniz kıyılarına, Kanuı_, dıı~la· Antnlva ve Urfa gibi hüyllk şehir. 
rındıın bürilk Hind denizine J.:r. Jer ele dahil olchığu halrle lıirço:C 
dar muazzam bir l\füslfiman ve kalelerin geri verilmesi şartile bir 
Türk 1mparcttorluRu şeklinde inkl· 

1 
sulh akdini teklif etti. Fakat nızanıç 

şnf etmiştir. O zaman mezhep ihtf. fmparalorunnn maksadı halcikott:ı 
ıanarı ile şorsılmış, Bizanslıların Alpaslıın ile sulh yapmak deailcti .• 
hücumlarına karşı duromıyacak kn 1 Bu tarzda bir teklif ile onu oyalr. 
dar zayıflamış olan lslAm dünyası, yarak gizJke hazırlanmak ve şar • 
Selçuk Sultanlarının hakimiyeti al- ka rloğru giderek İran içerisine dal 
tında taze hayat bulmuştur. Anodo. mak, burada büyfd. Türk fmprırr. 
Junun Müslüman Türkler tarnfın· torlıı~unun mcrkcrlnf 'l'Umlak isti· 
dan kati olarak, fethi. asırlarca sÜ· yordu. 
ren Uachlar hücumlarının Mlicr. Bu maksaila 1071 sen~l mart•. 
siı kalması, .dahıı l\lfisliimanlığııı nın oniicünde evvelce kııyınbirade· 
zuhunı ile başlayan eski "]sHlm • ri Alpnslanla bozuşarak kumandr. 
Jlırisliyan., mficadelesinln, uzun sınrlnki bir kısım Yl'va Tliıicmenle
bir :ıman için, Hırisliyıınlı~ı mıı~ rlyle l.mpaJ"&torlulıa ıııRınmıf olan 
lôbiyell ile sona ermesi dernekti. Selçuklu prensi Er Da.dcanollıı 

işte bu şekilde Jlüyt1k Selı;ıı' • Kurtcuyu da yan•"· ıtlarak İstan. 
lmpnralorluğunun kunıluşunu ır. buldan hareket eHl. 
min eden Iliiyük Türle ıaferf Y'llr-
dır ki, Orta zaman tarihinde "Ma. Bf7.ANS İMPARATORU TÜRK İM· 
Jizgird zaferi,, adile şöhret almı~· PAHATORI.Ut.UNUN MERKEZİNİ 
tır ,.e Alpaslan komutası altında \'UR:'\B.K fSTfYOR 

kazanılan bn zaferden sonradır ki, Sakaryayı geçen İmparator muh 
bugünkü vaıanımıı: Anadolunnn ko telif noktalara dalıhlmıt olan fil· 
pıları Türklere acılmıştır. menleri Rumeliden -.-e tstanbultla ı 

Alatnrk'ün Başkumandımh~ı ile getirdliti tftmenlere ekleyerek gayet 
26 Ağuslo" 1922 de başlayan ve SO büyük bir ordu vılet!da tetirdi, fa
Ağuslos günü zafere ulaşan Bliyüil kat bu kadar kalabalık bir kuvv;ii; 

Tiirk sava~ı t:ırihlc MalAuôrd zr. iaş~I müşknt oldıılu için hlr kumı 
ferini tam~mlamak snretile hatır. nın terhisine mecbur oldu. R6yleco 
Jııtnıış olduğu için tarih üııtatflnr•. emri altında yüıbin<len artııkpiyade 
mızd:ın ProrE"slk Mükrimin Halil asicerlyJe oıuı yakın lrir Jmnet tu. 
Ülkn Mrr:mus<ıının 50n ~nyıl rmıh tan bir i!ÜYarl prı1ıwm kddı. FM:at 
uznn. vnlcifııne iki mıılrale ile bu tıı· bıı ordu ataca !Yit' teYdi : Tiurarll\ 
rih'l hftıfücyi fa$VİT ehnfo;tir. Nemçe denilen Alman muhafıı alır 

.Selçuk lmpamtorlu!tunun lnını. 
ctuu 1'u#nıl be:v ffo..-nf, r.n .. ,. ... 
nr. Tf'beristaın. KMıiıtanı, Heme
d:ını, Azerb:ı:f("anı, lln~lstıını. zapt 
ı•lliklen sonra Rey şehrini merkez 
vımmı~tı ve kendi merbutiyetini 
k ıbul etmeleri şnrtile kücfı1< hr.vlil> 
lrri yerlerinde bırnkmıştı. Sonrn 
füı~dadn ~clerck Sillerin bAkimiye· 
tine niha:re-t vermiş, Abbas! Hl\llfr. 
J .. rini kenrll emrine a1mıo b\1 ""1"et· 
1 · Türk f mrı~ııtor1n~ınu hft~ 
'ıi r f sHlm f.ııpıınıtorluitu haline ftC" 

ti rnı işti. Tn)trullle~em ıııoonı ~eı. 
ı,:ıık fmpanıtorlıı~unıı rHne alan 
,\lpı~lan Ka1nin'I kendine merkez 
yaptı, Sonra fütCıhnta başladı. Şir. 
vnn, Gürelsinn, 12hnlıınn1 ve B1

• 

zansa ttıbi Ermeni~anı ırftratle :r:n .. ı 
ettiği gibi Diyamalor TC Halep Er. 
menilcrine ıfo kendini tanıttı. Tin"
dnn ~nnı 1071 sene<>inde Bizans 
tmrınrnl()T"U Romen Diyojcn'c karsı 
Mıılazgird meydan muharebesini 

kasandı. 
Profes5r Mül\rimin Halfl YI· 

nanç bu Jı,.t<llfn 
.. 

yı ile ltalya normM"tlan n bir 
mlktıır Fnın 1r aekeri J,eıt• oJına1' 
ftzere Avmpa kaflııılerfnfn nıuhte· 
lif fieretll aJaylffı nrdı. Bundıuı 
bal}kn blnııı en'el :Rumellye ,mmı, 
olan Peceneic n Oflıı gihi iti bfı., 
yfik Türle ulm;unun t\eretli ~ft'le
ri de bı.ı ordunun icerühlıde idiler. 
Bunun dı~ında olarak Bhans İmp• 
rntorıuntı içindeki muhtelif Jrnim 
Jerin askerleri de bu ordooald te. 
cnnllsü bü~ütün ]Xnuyordu. Fak ' 
imporatorlultun i('fndeki kHimlr. 
rJn hep~i kendilerini Rum yani Ro
malı telt\1'~1 ettfkleri için (me11lll 
İslAvlar n Anıavutler ıibi) hallıı 
Grek unsuru gibi lmwretenın ı•· 
dık BBkerler:i idiler. 

İmparator Kıııılır:mM:'ı ıettikte" 
,onra Slvııı'a geldi '" ON halkın:\ 
l>aıı şiddetli harelcetlerde tıuhın. 
duktan sonra şarka d-Olru ilerlern• 
~e başla<lı. Ihı ilerleyiş e11N1•1nd~ 
Sult:mın Halepten geri döndii~ünü 
ö!tr'Mdi. falmt İmparstor bunu" 
Musul yoltmdan frnna ıôttiltinl tııh. 
ırıin cdh"<m'!n. Tonlnnl!n hıtrp me-: 

~k çocotanrımm nafaka.... yettycıır. Bldm eı1tmt:zc! u. 
ca'k muharebelerde bol bol .-ra ~r- Yahut.~ 

Asker burada. .anıı kesti, oau ~n ldm9e -.ar. 

mı, yok mu dl~ ett-afına bakmclı, teknr eöze b8§lı~f'ı 

aırada. ldtlhanbeJ atıldı: 
_ Ne demek ı.stedltfnl anlıyorum.. BIDta-.ı •rayt1• 

•ğl,lkllkler olduto zaman da elinize !)Ok oek bahflıler, 
tkramlyeler geçe.r _ Fakat mö9tfırlh ol yakında bekk>dltlmlı: 

lnkılAp olaeaktır. 

Asker teri bir 1aare1ıetle kttlbanbeytn alUftı eliyle 1r .. 

padı. Her balete 0 bu gibi aırların etrafa yaytli.l'aaanı l~ 

mi yordu. 
l\leytıanecl Sem'an her ne kadar bu arrlan dinlediyse 

de fazla f'ia"11mlyet varmedl. O şimdi aakerle ırölhan1"1)1. 

D.ln içtikleri tçktnln bedflllnl ne zaman aıacatıııı dttştlnU.. 

p~ ' 
Blraı: ıronra mlln&k&PY' uzattrklamu g6rtır.ee 8ıer lkl-

ahıJ iç.eriye aldı: 

Buyunın 11u k!Stfldekl ıaaaırm thtUne otum•. 
Klllbanbey meyhanecinin dediği yere gtrinu·, do'nln'la 

•~ılı duran bir zur11&ya gözü uı,tı. Tekl(fıılzce Ol·O yerlndt:G 

al:ırak mt>;hanoolye verdi: 
- tyt zuma çaldıfını, ınePur zurnacı Benmma De ak. 

raba olduğunu haber aldım.. llaydl bize iyi bll'Ş('yier dinlet.. 

&mı'ım, eline zurnayı aldı, Mraz akorcl yaptıktan aoıto 

ra mınldMdı: 
- K•,;tkl dedilln gibi bttkflmdar efencHmlrbı yalnn 11o. 

d&mlarındım olan eenuıua ne akra• elaa.m. ~ o~ 

aou.a ııayealnde ben 4e '*teY olurdu-. 

-8-

lislnde söı olan fmpnralorluk er. 
kAnından bir kısmı, gerçeklen e ı 
cesur olanlarla fmparatorun ateşli 
ml11eınd uyarak onun Jıfnfine gir
mek i~teyen1er, ileri yürfinıt; ve 
Medya•,,. (Aıı;rbtıycan'a) ve lcaıı 
ederııe Memdan'a kPdar gimıek ve 
.sulianı or:ıda maltll'.ıp etmek fikrin· 
de bulundular. Pttkat asılları 1'Qrk 
olan ve Türk askerlerinden bir kır 
mına kumanda eden Jozef Tarhan· 
yol ile Rumeli ordularının kııman. 
danı Nikefor Briyanua bu fikrin a
leyhinde h11lundulor. Bunlar tarkl 
Ana.dolunun ve Medyanın gayet 
dallık bir yer olduğunu T.C büyük 
bir orduyu böyle daAlık bir mın. 
tak.ya sokmflnın J)ek tehlikeli ola· 
cılını • SuHanın kendi toprnlı ol· 
malc dolayuıiyle ıa:vet iyi bildlRI 
Hıkesinde i~tedilti me,·zileri tutabi· 
lcıcellnl, haNket lisetı~den uzakla
şan Roma ordıı~nnun he gerisiyl ~ 
iJişiılini hJıtt~lini aöyllye~1c en 
mtı\'Bfıic nareket tanı1nın Slvasta 
kalmak olduitunu ve Sin~ kadar 
olan ve eYVeılıee Tflrk akıncıları ttı· 
rafından yaftrna edile edile zaten 
h:ırap edllm;ş bulunan Anarlolunun 
faşe nsıtalannı ortııdan kaldırma'< 
Ye bu sure11e ontm açlı~a mahktım 
edilen ordUWftO mıllCtp etJM'c 
daha dofru olacağını söyle • 
diler. Bfitün bu fikirlere raf:-en 
İmparator heıiull<lc ilerlemek niye 
tinde ise çok rııfiıltahkem bir ~vkt 
olan Teodosyopo1iı11 (şfmdilri Fr. 
surınnun eski adı) ıtdlp orada bek 
leme~lnl ve harbi orada kooul et. 
lftl!!lfnf tfo aYT"ICll f~yr. ~ili]~. 

İMPARATOR tT' · 'ı\ Glllfi.A 
tsTfYon 

P'ak&t, İmparntor liaşttı ctmak 
ftıere, tnttlisieki çcılılnk hunların 
IUrrfnl reddeftf. fmptrııtomn Jcen ·r 
Cle Pttnını ltnpı1ıırnk e~k! 1'omıı 1-m, 

Sadüal l'ltır 
1etuıbuJ Hitftlilüğijnden: 

lıfiu.timizin C'n ın~ ilıtiya • 
cını ~ yut"dumuzun hava 
uıUda.te.uıı eebıWmı temin h\ISUf!UTI• 

da ~k laymert:Ji ~illi görUlınt'l • 
te olan ve aldığı teberruatı Kızı · 
lay ve Çocuık Esirgeme kurumla· 
rile ara.la.rmda paylqa.n .Türk Ha• 
va Kı.ırunıuna her vethile yal'dur,• 
da butunulması ınzumu fJtTa ve ze
klt ita&ile mıtlkellef ~lan muhte
rem &halimize ehemmiyetle an ve 
sadakai fıtnn nevi ve miktan ilan 
olunur: 

SADAKAt Jl'1TIR 

Kurua Para 
:Pujd.,y unundan 63 20 

En iyi İyi 
Kunıa Kuruı 

200 184' 

1 pnratorlnrının bile hlı; bir uman 
kendinin topladıı!ı bu ordu !:adar 
hüyQk ve mııntazsm bir olctu ile ı. 
ranıı yOrmemlf oldulclannı ileri 
s!irüp Azerba~·eana girmek fikrin. 
de ısrar etti Te ythilyQşftne ct....em 
ederek En.uruma Beldi. Fa.Irat lıa
parnloMın maksadı orada Jutm.Jc 
olmadı~ı lcin lnın y1lrf1y(lşüne r~ 
zım olan iki aylık zahirenhı tedı-

rlkfnf <-'mretti. lm'Oıırntor • · ls lre, 
nannı takip ed«ek tleriemek ..,, 
Nahçlvan • Tebnı }'Ohmu t•ldp et
mek istiyordu. Fakat b1J11dan evTe, 
başka bir oey halın na geldi: ~n 
yıl sonunda Sn1tan Alpaslan t1rıı. 
tından zaptedUmf~ olan Malnllffit'd 
mfislahkem me..trfinl almak. 

İmpnrntor buraya yftrftda. 'lrd·ı 
Erzunımdan Pasinlere ft oradan 
Ale~rt ovıtsına, sonra da M-.. 
glrt ıurhrasına l!'f!1Cftk 1 • şelı~ı mu 
hasara etti ve amanın ·ft~lim ol~ 
olmalarına kar~ı slSzünde dtı~ 
rak btHQn TOrk mırhRfızlarını r·. 
dürtt!i. Bu suretle İmparator ~· 
)'apaeııltı y!irlly:Oşte serisini rfe te.. 
mfn etmek lstlYordu. Tilrk goTile
rfnin kal'&nıfthı olan Ah1olt'11ıi 
Tftr-k tQmenlerlnfn h!-ndi arkasın:ı 
d'(tşm~I ihtfmalin~en ce-kindi~I '• 
çln maiyetinde balunaa Rnon9e
rin bfiyiikJerinden, Normandiyarın 
Ballleul haned11nına men~ olup 
Slcil:rada AmplBTln Mrcok mtıtuı. 
rebcler )'llpl'ftlf ohn Urselh11'li 
Franklnrla (")ttmlaritan bir kıım11 •~ 
lrerin hnşına geçirer~ ~1'1at'Jn 
Malaz:gfrd ....... cme,hQf VMJ>U 
ragan geçJ-di) muhafaza ebnek ,ıı. 

:r:ltesiylf! J.?l\ndertıdi. 
Bu S!Mtt Suriye huidudun<l:ıH 

lranetlcrin lntmattdanı JlMi1M lift· 
tün malyetiy!e ~1ere1. tmıp:ıı-Mor• 
knhlrlı. Yine mı Slralarda İn1pnr 
tor, Urla b31gesfrMfe '1>ıılun•n zahit 
Jerindr.n bir lltfl1rtnp aMı. Rn meır. 
turıtıı Roma ordu~·· • yQrfh-titftn.ü 
duyan Sultan t"ll\.,.... ,,1l~erelt Sari
~den ıım dönl\p Fıratı İıeotllf 'ft 

İrak't Ar'9\l'• · fAaıtdn,,al' d8fnı ""· 
ki'ldliti 3'MJhyordn. Ba ec:ı-r ~ .... 
ber, "enuptan l{el~n Rnsflaa taraflot 
dan da leyft edtllnce lm~ ar
tık kartmna çı1caca1c hit-blr kun-et 
olrnnı'lıAı 7.tmnına ~ İr:ın:ı gir. 
rnek projc~!ni tat.lıika lrııttr 'ft!f'df. 

(8"'9 ya1'l1\) 

Bir Tandevucu mahkUm 
oldu 

A~e LA.tife Pı.<ilnda bir •dııı, 
bir mikldıcıt evvel Fatihte bir nn
devu c.vi a.ça.ralı: lflettniı, tü çok 
genç larJıalı fub,a teavik etmiştir. 

Nihayet yakalanarak uliyc ye
Cinci ceza mahkemeeine verilen 
randevucu ka.dın. dür. bitirilen 
muhakemesi sonunda 1 Pen" 5 ııy 
müddetle ağır hapis t'f'ıtsına mah
kfım e1ilmişrir • 

Zengjı:ı .e a!Jft mtltterf1et1nln içki llemlncte yıı.ptıklan 

taltkınlıkları idare *'• yaptıkları ~etlerin lsarfoe p~, 
ı>lmam.M1Dll dikkat edertll. 

o devirde roertıaneclllk yahlMlilerle, ktpt.l'.erln elln

de lclL 
Sem'an"ın meyb~eeı, çok beeit bir ~kilde döp1rınqt\, 

Möt,terller yerlere ıterllmlı ve kaba k~n )'apJ!Aı!f 

olıın ot mlı:ıderlerlntn tızerlnde otururlardı, 

Meyhan(ICI, du\:ann içinde ıömillmUı olan ~ki deatf. 

terinden, duvann yUkaekç.e btr )'erine yerletUN'I\ ...nafda. 
ki dizili kadehlere doldurup mUıterllerlne sunardı. 

Bu lçadler ek11ertya u~uın, burıııa, ltlPıa ve ııalr me) • 

nlıırdan yapılır. Tartı Ue ptılırdı, 

Meyııanenln göze <;arpan bir verinde blr ud !le ıl~f uılı 

durur, iCAP fıttlk~ mUıterlle.rt etltındlrmek içi ' l11dlrlllrdl. 

O devirde Bağdadm el<Mr ml!lyhllnel~rtnde ıtllı.el .e.h 

I~ 1 ııu ça~r WUJIUUllyelor t>ulunurdu. 

-ı-

.. 
Kt}LRANBEY İLE t\SKEB 

19S illeri yılından bir glln ... 

Sabahtan akııama kadıu meyhanes{ne hiçbir mftşter; 

oğramryarı Sem'an, ak)&nı ~emeği l9ln haz.ırla..hğı bir b<ı. 

bğı temlzll;\·erek bahçenin bir tarafında f&+Wlı ate,I• 

üze"\ne koydu. • 

Kollarını sıvayarak yere !)imeldl1 a~ı Ml!~ "1&<;· 

..... IU\'llcımJu Mbk; faldıf! ~ • I~ ~ deW&ıı 

-·-" ~'l>trldan bir salll ~ 
aı a- ' 

'ln t Tf't• t 11\lUI • 
.... ~ -
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·- VAK iT 

. 
/f. ;~ ~-- ŞEHiR TiYATROSU 

OBAM K.18lıll 

a.aa ...... 
KIŞ MASALI 

Yuaa: w.~ 
nlrko-1: llefMret ıı:nıea 

KOMllDI K.lıılMI 

YALANCI 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma · 
.... : O.rlo GoNoal 
~: 8.Mora7 

CWnartut .. Puar sQDlert 
11,11-~ 

Nevralii, Kırıklık ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser -.ST_ANB_tJL_BO_UA __ S_ININ-" 

l C A B l N D A G U N D E 3 K A Ş E A L 1 N A B l l l R s-1~ 1"IJat1An 

............................... mi!!! 

1 

ASETiL OPiRiN NEŞ'ET , 
Grip - Nezle - Bat ve Dit ağrılaTı 

soGUK ALÖINLIGINA KABŞI TES1Bt KAThıbL 
2 ilk zarf ve 10 Uk tüpleri lııer eacaaeclea arayuuz. 

lata.ıa!>ul Beled'"area-i ~anlan - ~- ~ :J 
nk oku6.arm 1942 mali yılı ihtiyacı lçln X&hrukat Oll.ainden mubayaa 

olurııcak cem &.'1 (26987ö) kilo odunun muhtelit semtlerdeki ilk okullara 
nakli lil ac;ık eka•1tmeye konulmuıtur. 

lh~1e 19.10.942 Pazartffl güoU aaat U de Daimi Encümende yapı.. 
Jacaktır. 

Şartnameıı Zabıt ve JııluamelA.t KUdUrlüğtl kaleminde görülebilir. 
Muhammen bedeli (14815) lira (26) kuruş ve ilk teminab (11) lira 

((0) kunıııtur. 

Taliplerin ilk teminat makooı: veya mektuplan ve kanuu• ibran 
aam ~len dlgt.r velikatarı il• Uıale gt1nU muayyen .sa.atta Dalaıl Enc11.. 
mende oolunmaları. (360) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Halcuk Hd· 
kimliğinden: D. 942/ 1698 

Kurtuluş Rum killseı;i müte,·elli 
heyeti \"'ekili tarafından Kurtuluşta 
Hacıahmet mahalle.sinde KırkkAhya 
sok. :i No. lu evde mukim furuncu 
Mehmet Şi~ek aleyhine tahliye 
d:wnsı :ıçılmış, cereyan eden muha· 
kcmesin~e dha olunana gönderi. 
len diıvetiye muhatabının ikamel
gı\bı meçhOI oldu#ıJnd:ın bahisle 
bilA tebliğ inde edilmiştir. Alaca!·. 

&apa.nı, 

Loııdra 1 SterUn a.ıt 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenevre 100 !niçre ırr. 30.ll~ 
Kadrid 100 Pezeta 12.ean 
Stokhohıl 100 ineç Kr. 81.1~ 

llBllAll VE TAJIVUA'l 

lkramlyeU % ti 988 
Sıvaa - Erzurum 2..7 
% 7 941 Demlryolu D 

19.IJfl 
20.-
19.70 

lıtanbul Vcüncü icra Memurlu-
ğundan: D.942/ 99 

lı vekilinin talÖbi veçlıile onbe<; Blr alacatın temini için hacze
sün müddetle ildnen lcbliğat icra- dilip paraya çevrilmeıılne karar vr. 
sına karar verilmiş oldufiundan mu • rllen bakır tencere, tabak ı, kas:ı, 
hakeme Riinii olan 21 / 10/942 Car. ve tepsi Ahırkapıda fn-tıısarlar tfi
şamba ırünü saat 10 da muha.keme- 1 tün depasu önünde 6 / 10/942 Salı ı 
de bizz:ıt hazır bulunmanız veyı>. günü saat 14 de birinci açı·k arttır. 
hut bir vekil f'ÖDdennenlz LAzım- j ma sureti)e satılacağı kıymeti clört
dır. aksi takdirde davanın gıyab·. ı le üçü bulmadıfı takdirde 8 /10 
nmta gön1leceği dAvetiye makamı- /942 tarihinde ayni saatte ayni ma
na kaim olmıtk üzere i!ı\nen tebliğ halde ikinci arttırma ile satılaca~ı 
olunuı-.( 41282)". UAn olunur. (41283). 

VAKIT'ın bir hizmeli d 
Bir bilet ortakhğı · kuruya 
Vakit, okuyucularına yeni bir hizmette bulunmak karon 

GIQllİI bulunuyor. Bu hizmetimizle siz gazetenizi belki porOS 
belki bundarı fazla az veya çok ayrıca bı. .ııara kazanmıı 
~~ talihli ıseniı: baıka vatandaılarınıza uğur getireceksiniz , 
tnlihinden dı siz yüzle•, binler nisbetiyle istifade imkônlaı ırıı 
cıh:niı:. Bu da yalnıı: Vakıt okumak ve vereceği kuponu biri 
bir para vermek karıılığında olacak ..• 

B•poalanmıza dllllcat edt 
Vakit dünden itibaren baılığı kenarında "'Vakit okuyucuları 

vermeye baılamııtır. Bu kuponlar on beı gün sürecektir. Oku~ 
U Birinci teırinden ıtibaren kuponlarını Yakıt kitabevine getır 
ya buraya gönderecekler ve bunları 25 kurulla beraber verere 
da bir makbuz alacaklardır. 

ilu mOıacaat piyangonun çekildiği günden bir hafta e 
c!evaı.ı cdeceklir. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Yakıt 
nunıa Mi!h piyango biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numo 

kiliJ güno,ıden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun çekili!inden önce iştirak 
mikdarı no\:er huzurunda teıbit edilecektir. 
hangisine isabet vaki olursa alınacak olan 
piyango çekilmeden evvel noterin tesbit ettiği 
üzerine tevzi ve takıim olunacaktır. 

Böylet-e alınan bütün biletlere ortak olmak mUmkUn o 
Vakit '>kayneulı&rı, lıtlralC mlkdarı 400 olunca. 100, 600 olpncıt 
olunf'& :oo. 1000 olull<'& 166 Milli piyango biletine orJak olabl il 
Bu wr.etle Vakıt'm daimi okuyucuları 23 kuru~ kıırıtıhtında 1 

ve aGO Jdyan,ıv bUetlnd.a talihlerini deneyecekler ve decllğlmlJ wft 
tyt taUhlerlyle başkalarını da mes'ut etmek saadetine erecell 
ytlzleroo, binle~ Vakıt okuyucusunun 1)1 talibinden kenııueti 
edceel;lerdlr. 

25 lcuruı gibi ıhemmiyetsiı: bir karıılılda Vakıtin bu faydalı 
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büıünden faydalanmayı ihmal etmeyiniz. 

.... ı 
Altın: 9aft ldloSIUI 
Banımot 

'N.llU'N 

t1faklllr 
DıalılNlld ............ 

TDrlr L!ruı 

~···•·"rWı 

• • 
• 
• • 

AltUI: S&ft Knoen.m il.MI.Ot& 
Altına tabYlll abO ...,._ DOw. 
Diler d6'fialer 'N Borc1a kUbtlls 
tl&klyeler1 •• 

llazlDe 'hll't'IDert. 
»eruııte edilen nraıa D&kdlye , 
brplıfı •• 
Kaauınm .._.. 111111 maddel ... 

tnftltan Rulne taratmcs.ı. •lf' 
• • 

lwdat on, mı ,,cart ııenetler • • 
lll9IUıla " Taln11&t ~ı 

Deru.bte edilen nralD nall. 
diyenin k&rlıhtı eabam ft 

\ taııYlllt (ltfbul IDJmeU.), • 
~rbeat eabam •• tah'f11At , 

&Yaa.lar: 

Altın •e d6vtz llzer1ne aY&m 
Taln1llt ftzerine Ham 

• 
• • 

Hazı••ye ktN YadeU Aftmı , , 

Bulne71 a8aO No. lu lraılune ... 
açılan altın k&rfllıkb a•am 
lllMedarlar 
Mubtellf 

• • 
• • 
• • 

lM.914..Ma,09 

' 
H.809.18',-

IM.118.t! 

lSS8.iİt,JtJ 

11.18'. 791,18 

-.-
~. '7SUJO, '79 

US.741.MI,-

l4.JIL811.- . 

157.871.901,2'! 

.... 994.069,93 
10.308.w,ı.ı 

• 
1.tll,lt 

T.809.Ut.-
-.-

!M.000.000,-

1 

uo.teı.nu1 

llt.110,18 

8'7.417.217,17 

1M.ft8.M!,-

161.171.901,.!., 

. 
M.500.ISOl. l 7 

137.11!.818.Jl 
4.500.000,....-

il.Mil.MiM 

.. ..,. . 
llltlJal .... , b 

Adi .. fnbllde 
Bu.ıııl 

..., 
• .. 

TMafllcMd • hı ... 
Dlnl9at. edil-. ..nm D&kdi1'1 • • 
Kammun .._.. .. IUddelertlle 
tnruwa BuılM tuarmdU ftld 

f, 
~ . . 
Deruıbt. edd• nrüı DüıdlJe 
~ .. 
KAl'Jllllll t ..... altla ..... 
~ t.ecla~ ...... • • 
a...lııımt lll1llmlım fl&wta ..... 

T1lle 9aSldDtD • '. 
BMID1J9 JÇIJar. altm lmrplddl 
anm mukablU IN2 lfo. 11 llaDwm • 
midftıble ua...ta tıtd&walıl ,. 

"' • • 
I 

Tark LlrUI •• 
Aıtm: saıa maocram 111.m 

1.,u.111,ı:ı 

e.eoo.ooo,-. 

Ul.TCl.111,-· 

........ ı.-

M ..... 111,-

1!'U'9-..... 

180.tee.eoo,-

'ltl.170.aae, 1-: 
Ukll&,OJ 

11111 Ne. .. ....._ rlN .... "9 -------...... ._ _........, .... .... 
- alllıdarı 
Safi KDOIT*Jll Si.Hl.• '8.114.111.90 

DeTfa TuJddldats: ------
A.ltlna ta1nt11 ablJ ~ • • 
DllV ..... ., .. &ı.•• - 1 
rbıs~ •• . 

.tJ. 

-..-
••UM.8!! 

a,tu.~.ıs 

14S.d8.IU,-

ltt.80UM,U 

l-l'r.IN.111.11 

Tellalı 1.0IJO. tOO. 180,tG ..... 
ı Temmus 19311 tarftıtnden tttb&l-en: lSkoınto lı•Mf 1' ı A!tnt t.rble nana " ıı 

LOIO.I00.180,t > 

ediyordu~ 

Blrd'!llblre meytıane kapısı tarafından MI' tW!!ll t9'ttl: 
- Sem•aa uıta.. Sem'aa uta .. 

l'öztt sttldtl.. Her halde gelen yatlı bir müt~rl kU. 

Derbal yerlDdea •~adı. Meyhaneye prdl. Gelen mütte"I 

o •maıılarda Bağdadın ııokaklarıaı dolduran 1'191z süçaöı: 
Ctinılluadı&n bir külbanbeyd(. 

)'&llmda da bir at'kadat: vardı. 

8em'ıua. bunlanbn ürker gibi oldu. fakat tıayİe lıallf'r. 
ile lellt dmenla ye,al& oldutunu blldlii lçla l"~en küllıan. 
beyi mütC.erUere güler yüz göatermete batladı. 

Kllllaaabeyln lıatmda laee demirden bir mltff'r vardı. 
Gôptlalln üatöae muh~llf ren~rle boyaJı blr deri p. 
çlrmlftl 

Kolları ~h. &it omuzuna içinde küçük e&kıl tat
ları IMılunan bir to"'* uıh idi. 

Dlzleriae kadar uzanaa ve kalıa ımm.,tan yapılm11 
'9lr .. ıvar glymlftL 

Kobma bir sapan b&llam11tı. Bu o zamanki klUlı&A. 
lle7lerfa sllbı idi. 

Öbür elinde kalın bir aopa vardı. 
YoltLıı yiye yiye bltlrdlji ekmeğinin aoa lciunasını Ytl• 

tarak meyhaneciye lk'tllendl; 

- Uıta bize fçkı 9tlrt 
Meybaneet eınıt;ı ve: 

- BRtöetUne ef P.acHaa. 

Dberek batman.itil bir kAeeye lfkt cloldnrarıık , . .,,dl. 
O •r•da ~ kuu.aa.ey1n &l'kadaşma lllttl. Kt.)afptlnd~• 
Mir.er oldup anh1rlqrorda. Battalla muca bir ualtfer YU. 

... !lyaİ. ~nln DttGne Mr lrİlte lnlfaanuttr. 
• &em•aa, ukere dalla fada iltifat ettJ. !ile IÇftelfnl 

eorda. 

0aa bu llttl&tl •imi korkalOnd&• yappt.nı Ulftllet.. 

me~ in. o ukerlerln bnarda oldaklarıaı, bUha... aylıkları. 

nı aldıklan zaman fok ...,.. bareıettlklerlnl bldlil't kin u. 
tlfat e&mlf ve ne tçecettnl monnuttu: 

- Sen de içecek mlaln T ~ Ne kadar Yereylm T 

- Bana ela bir batman ver! 

Sem•aa ona da doldurdu, verdi. Aaker ~la terMt 

'~r gibi bir batman içkiyi atana dikti. Ve luııa bir sa. 
manda buı olarak geri verdi. 

Klllbıınboy blru netelenmlttl. kadehinde kalan blr yu. 
dumhık taraba içerken: 

- Var ol Sem'aa aaıa, •na vaadecllYonana. Ben kol. 
bGfı oluna.m telli yan.una alaeatım. 

, Bu aözler ukerl llaltkalıalar&a rtlldllnnötlt 8Nn'an•o1 

yanına sokularak elini -.amna koyda. Ve Fanb bir t•. 
ve Ue: 

- Sana YUdedl,.orum. hldedlllmls tnlnl&p olar d• 

amdutumuı: bol. bol paralara kaftfQraü burtıD lçtlllmk 

lçkılerln bedelini fazlaelyle verecettm.. Zannede:1ın. dalla 

f'Vvelclea bonıam Yok.. Ne yapebm, Mru llllwe&.1lek pn:ı. 
Ktllbıuıbeyl 1Afnu keett: 

- Y &bu llzfn ma&flamwı ohlatu halele llkmttdan .,..._ 
IK'd:yonanuı:. 

Elmaaaor'an nk&IYle Fan taraftanndaa °l"tlrdltl M. 
kl'rıerden olıın ba Fanb aaket- dect ki: 

- llvet llak'- arlııataf --. .wıtmm maao HC!H 

Yerli Mallar Pazarlart 
Mle-ıeıı llldlrlyetladea = 

Isparta Mahsulü GOL SU 
Satışa çıkarıldı 

19PM't• Gtllyafl l"abrtka11111m Mı acne91 mahwlü 
~nknra, lstanbul ve lzml! 'l'erlJ Mallar Pazarlarmda 
!Ult ... çık:vdmlftlr. 

·~ ırıwulık beller tflenln fiyata ao 
6M • • • • 80 

ıooo • .. • • l,IO kuruttut, 
attı \?r[leeek tlfelerln 160 gramhtuıa mukabJI 9 • tJOf 

IJtına. nıakabll 16 • 1000 ıramlığıns mukabll iZ kul'CI ~ 
caktır. 

AnkaTa Jandarma Satınalma Komiıyonu11Jatl• 
Taahhüt masıratı yapılmuı lcabeden zamla rlle birlikte bir 

(&159' kurut (77) u.ntlm fiyat tabmln edilen (23000) ınetr• 

ukerl kumaı ~.1Ci,IM2 puarteaı gt\nl1 saat 15 de Ankarada J 
ııol komutanııtı ııatmalma komi8yonunda kapalı zart ek11lt~ 
eaktır. KuvakitaL temlnatı (7687) Ura (815> kuruştur. Nuınun~~ 
komisyonda ,;ör!l.Ur. Şartnamesi (844) kuru§ mukabilinde alJ01 
terin veafluılarlle b!rllkt"! teminat makbuzunu veya banka ııı•t 
muhtev; ka~ zarf teklifini eksiltme gUn ve saatinden bir ... ( 
kadar komisyona vermeleri. 

r. iŞ BAN&ASI 
~IA~ABBUI 

Hf!llAPLAR 
ı bctacl&"frta 

Keftdeline aynıan 
tkramlyeler: 

l adet 1000 Urab~ 
l • 600 • 
t • Z60 • 

14 • 
tO • 
IO • 


