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Muhtekırıere Çok ağır v:~~~~L~:~~ ~ı~:~~\~~~R 
cezalar verilmelidir Almanlar Ladoga kesiminde 7 Sovyet 

tüm&~.~nin yo ~edildiğini bildiriyorlar 

Mısır cephesınae Muhakeme usullerini basitleştirmeli, ·icap 
Od rse ·istiklal mahkemesi kuruımalıdu 

,........ "'\ ı 
'tic ·ıı· ''dal Clret b . • • J l k • · t" • nizamına ve mı ı mu a.. 

ingiliz 
taarruzu 

~tıı ser estısı pcrde•t al tını;ıa mem e etın ıç unat • • d k .. 
~k atıikaad te§kil edecek mrette yapdan ihtrkar harcketlerını. .Juhralualrma k ' ı~ın 

Q 'lllemlekctlerde tatbik edilen cezri tedbirlue gitmek zarurı bır , ma ta ır ,,..,,..., ____________________ ,,, 

Yazan. AsıHt Us 
-t-anrı . 

~ 4'ı a.r~rnı .. , ecın.eddin Sa-
\~~uıı,;ı l>ir W!lJ.a>e 1..1anu 
~ .~u a.rı ceuı.lauwı'llln.k ta). 
~ b: <:Uııılesue it:ıue o•unıwı. 
t\'u~~ kanaat lllalll>U•U gıııı go. 

'ltı b Unun ır:ın bır ~ E,un 
llılj 11 

bnhSe daı..r ren de !...ııı 
ı11 ~ar Ynzm.ı5tım • .Uü.o.ku A:A. 

~a~.~nztsındn bt!ninı ınlıt"
\\ıı ~ lUı.l):ı bir ce,ap !:ıkll, liıı 

b~ Jı.e.1.uıra Ueı.i bÜilhe \e teneddıit
~tınıa cali ınnhiyettedir. Ar. 

lcabn lll'nınızda bir fikir ihl:. 
ıı IYor. 

~~ \ar ki benim ~-i 
~uı ~IJıa ~ buguıı piyasada her
~ ~, 3.et ettiği ihtikilr huteke-
1!.L. ~~ ~tı memleket için 
b~ t~ •k llleselesi fleldi'ncle te-

'.tı.olita k doğru değildir. Gnlilıu. 
~· ll da. arkadıışunla ayrılıyo
tııt~ .bir iki malmle ile bu 
' ll . ızuJı ctınei;c ~lışaca. 
~' ~ lı:ıhatim, Ö):le . z.an~edi
l·tSı i~11 llll a.dn ıbb'kfu'J önlc
<t~i ~ nı~~un:ı. ı icnp eden tcd-
~b SoStem1iş olacaktll', 
~~ b~ l~fik Saydam :t.:UD.ı.
"<tltrt Ukfunet~ bir takım matl-
~ lllıı:"'.onınuştu. lluııdan n~k-

tı ~ ihtiyaca .nlslıetle mi'k-
ı bit ııt olan bu maddeleri hu

ıc.:kıı.biJ.· teı;kiıatıa. halk& 'eslka 
1.:"'ı'ı .Ulde ~'lbnaktı, Ell<oıunıı. 
~ \~ ~ bu. ın:ı.ddcler üzerine a
, ~~lah~~esil<liği gibi dağıtma 
;1-ıı ~Ull kunıbxı:ısı geciktiği 
~. ~ tarıuta Stııltılaz buşlu.dı 
~~ b~ karanndan 'kaç:ınlııSc funete beyannamesi ,.e. 
~~ı: ~delerin karabonıacla 
lı., ,~fıyatlardıı tabii bir )iik-

t' §lll.'t\i a setırdi. 
~~ Saraçoğlu hUkümetin&n 
\~ bıı 1'a~larını kaldırm.ı ol
b~ ~i ~~Yetin tabii bir ~et.Ioc-
~ ~ıka.tte isabetli bır tetl-

~~ bu ; abetli ledblr;n t•I· 
~iıı.. da garip ve yanlı~ bir 
~~ l)l<ı\Jlll oıeydana gelmesine se
tıı.,~' lııı da hükfmıe~e e'-·nl
l~"'Ql ~ı: Olan clkonma kararla
. ~~ U'tlnıat;ı Uzerine esnnf \'e 
~ ~I\ fiyatlarını istedik\ert 

ıh \ıata.ndaşla.rının malları \e 
caulan ile devlet emrinJe olduğu
nu, hcrl•esin herhangi üha<l:ı 
kendisine 'erl'l;ıcek ,·aıif~3i Juı. 
bul etmelde mweUef bulunduğu· 
nu gösteren bir kanun ta.adik et· 
miştir, Bu kanun mucibince tn~~
Jiı; hlikl:.meti istediği tUc<'.nrı nıu
~ses.C9-i" iJe birlikte isteıllğj şekil
de ça_lrl1tll'a.bilir. Bu esa.", bugliıı.bii 
toı>yekiın harp dc,·rlnin ~er m~n
l<>ket kin zaruri luldığı bır nctıoe
dir, 

Onun ~intlir ki blum miJli ko. 
ruwna kanunumuzda ela hüküme
te verilen efüonma hakkı yahı.a 
su ,·eya bu neviden ticaret eşy.?sı
na ıJeğil, her ne\'i ıwı.nat \"e mue:.
aeselere şamil olacak tarzd:ı kabul 
odilmişti'l', Hükümet !Uzum gördü
i'i. takdirde bir kısım gıda madde. 
terinin tevzi işin~ bu salahiyete 
tlaya!lllrak ticaret Ye sanat mc • 
Jeğinde bulunan vatnndn.ıılardii.n 

\C onların elindeki' müt- sescler. 
den pek alfı. i tifnde edebilir. Bu 
ntandal)lardan hi~ blrintn "llen 
bu işi yapamam,, demeleri nılim· 
kiln değilch"r'. deyenleTe karsı ~e
ri tedbirler ahıur. Onbnn bu hız . 
metlerine kaf1;ı de,·letten i:-.tcyc
eeklcri şey sadcee berke:. gibi ge. 
c:inmek ,.e yaşamak va<;ıta , .e lnı-
1liruru buhnaktır. 

Eı.asen hakikatte m:mtıld obn 
d&I.\ bodur, Zlrıı memlekette zaten 
şu veya bo maddeyi kendi v,eJ'1.l\"" 
:veleri ile muhtelif yerlerden top
layarak yine muhtelif yerler'.n ih
tiyaçlarına göre dağıtma1rla olan 
ru~ler durup dururken bon
l:ınn hepsini yokmuş faned~rek 
mevcut de\ilet te kiJatı dı:::ında ye. 
n;den bliytil< toplıun:ı \'C dağıtm:ı. 
teşkilatlan kuralmıısr liirnrns"!l:r: 
,.e manl\"17. olduğıı l·ad:ır asıl n ak. 
ııı:ı<lı d3 t~nin edemez. 

Şükrü Sara~.oğln bükiımetl en~ı. 
ce alınını' olsn ellwmy:ı ı.nmrfa. 
rını ka?dınnak croretilı- Lü~·Uk bir 
hfüınüniyet s~terfüği g 1bi aynı 
7amanda ticaret \ "O i> ailambnn1n 
~inı"yetlerine itimat etmiştir: fa
kıtt netice bu itimadı 'lanaral< ına
l:iyette<lir, Ticaret serbeatbi per. 
dt''ll altmd:ı memleketin ktimai 
niıannnn 'e milli müclaf:uısma <;tı . 
iliast f:e51ül edecek curıett~ yapılan 

thtikir h-ırekctJerinj durdurmak 
i~in ba~ka memleketl~rdc tatbl" ~· 
dllen c:.-zri tei'lbirlere gitmek, muh
tekirlere en ağır cez:ıla.r vcrın.-...k 
, t' mahtekirlerin muhakeme uı;11(. 

Icrini ba~itleştirmck, icap edcrsa 
bu mulls:ıtla istiklal mahkemr ... j 
lmmıak J:izmıdrr. 

Bununla ber.ıher bu teılbtr;er 
de bugünkü \ ·azlyet için .kftfi clı!: 
ğildi'r. 7Jra piyııs~ılıl nıticnde1e~·ı 
i<'ap ederı ayrıca "bjyük istifçılık. 
hnrel\eti \ftrıhr. nahsi azntmrun k 
ic;;ıı mr elenin bu s:ılha...,ı.:ı ıla ya. 
ıın tetk?.t edelim. • 

ihtikarla 
mücadele • • 

rçın 
ilgili daireler arasında 

Evrak teatisi ! 
1\1.ınta.ka ticaret mıldürlliğü, bil

hassıı. grdn m.:ıddel~rl fiyat'an u. 
urindc görülen başdöndl.irUcU fi. 
yat yükselişlerini ticaret vekale
ti.ne bir raporla bildimıiı;;ti, 

Vekilet, dün, mıntaka mUd~r
l~ne §U mealde bir emir vemıl§-

tir: ' _ Fh-atl.arın yiikse!::rekte o.-
duğunu belediyeye bil.diriniz. Be
led•.i.ye ik&."..a.t müdürlilğil ihtikar. 
la mUca.dele etsin! 

Müd1.lrlük, vekilletten al.dığı. c. 
. "-ı:ı.'ne k"'vfiveti belediye ık-

mır u:oı= ~., • • • ·st· , 
tısat müdrtrüğüne bıldı~,. ır. 
Belediyeden de şu yolda bir ce-
~p verilmi~ri.r: . 

- FiyatlaMn sli.r:ıtlc ~ldı
ğini biz de biliyoruz. Fıyatl:ır 
.serbest bırakıldıktan ror..ra bunun 
l15yle olmamam için tll~ va
'tı . ·1 .. iktifa edilmiŞti. Fıyathr 1 

eTJ 
1 ~ ""- Itil isthi.3al .mmtakala.rında Yıı=>C • • 

rr.ckte olduğundan lst::ı.nbuldıud 
fiyatlar:n kanunen ihtiKar. a.tlde -
d ;lm · "mkan ... ·oktur. ~.ra, fa..

ı esıncı ., . 'dn 
turnJar yültseıl fiyatlar üzenn e 
tanz;m edilmiş bu'unmaktadrr .• 

Öt;"rendiğlmize göre Ticaret V~
•• 1 t' . 'htikı.-ıa mUca.dele Sçın :ıuı. e ırun ı u.ı • 
kendisine vazife ve'rıliği bdcdıye 
iktısat müdU.:-ltiğünUn ancak ve 
cıncak 7 kontrolörü vru\'.Jır. 

"l l°l)ıı. .. ~ltnekte serbest olduk. 
l ~atalı ln"r' teliSüdye 

~~"=:.."':.~~~ Eski _ Fran~ız baş!ekJ!le~ind!!! 
ıt' tlbi ftln.~ttr. Avrupacb lngil- - -

- . 

~ ~ lllUJıarip, •s\'İÇre gibi Heryo tecrı·t kam· ~~ ~lcketlerin hep!ll ti'cıa-
lı.t ttt~&İni türlü ~kitlerde 

u~ ~::!~~~:" .:!~ pına hapsedildi 
ı ~ hiı • icahmdn bu uğ1mla. 
ı~~llarll e ~~ etmel• vazifesile Londra, a (A.A.) - Vlşlden ge!er. 
1 ~ 'ı ~ıderket tiOIU'et ve 1'11· ve lsveı: radyoau tara!mcıa.n zlkredl 
~ 'tıl "a etin,ıe bol'Qnıın diğer bir len Alman haberlerine göre, etıkl Fra: 
.~ ~lit'\l~llŞlarm devletçe lil- sı.z bacvekill Edvart Heryo t,1!vldf • 
~ b~~ğü ta.kdirde oeplte ge- dllmltUr. . 
b::'Ollıaa gısini ve faali)etini ,.e Bens'de bir tecrit kampma günde. 
ı. %c"nrtn.ı yoğunu memlr.'det rllmi~r. ~ 
~~ ()la ~etmesinden dah1l Timc!lin dipJomnllk ynr.an ŞO\ 

ı ..::~bir hilır? l ıe deml"ktedir: 
:ı... ~c~ ]{~ gfuı enet Londrn- "Herriot'nun levkifi haberi bir "lbtı. ı 1\ ,bir t-elgrmf )irmi b~ 

... ~lnln bngiin milli mü- sürpriz teşkil etmemiştir. Herri'ıl 
"'tik ...... bu haft:ılnr z.arfında. hakikt bir vrı ~ ()}"' -•ile umumi hizmete ıı-

llıiıı~~ğuna bildiriyordu. tn~1 tanseverln cesaret ve düriistlüeu •· 
ı-. hıı ~·ıııı Ya"l1Sından fa·7.lası- Je, düşündüklerini sık sık söyk 

~ııllıi ~hi'lde Yt\pmnl<ta <>l<lukla. mi~tir. J.a\'n) Fran~asında vntnn :ış 
Q% İ?.lrıetın n~l<e:rlik demet< kı ve cesaret imn·ıı gayet t.abııl-: 
l ?ıt !!l\""-- hapse ve helki <le dahA fena h lı ' rı~~ ,, ~ej;e baeet yol<-

h· •1111 • it lı Akilıele sürükleye-n ha~letlerdir. "11.1 i}It tı:n·lın11entosn .a n 
~tsinde bUtUn tngi. , l Devumı Sa. 4 Sü. 3 del • Hcryo 

i genişliyo~ 
Cephedeki ük gayri ntÜ•aıt 

vaziyet düzeltildi 

Mihver kuvvetleri 
250 bin kişi 

Lonrlra: 3, (A.A.) - Almanların 

De~ir El M:ınasirdc vficudc getir
dikleri çıkıntıyı yokcden İngiliz 
kuneUeri, şimıli bu bölgenin öı.-. 

inde yeni tarpışmıılaro gk-jş.rniş· 

terdir. İtalyan radyosu, bu carp1ş· 
m:ıl:ırdan bahsetmekte ve Gener:al 
Aleksandcr'I, bu harckctlcrl başlan 
gıç olnrak ktıllonacağı bir t:ıaııruuı 
geçmesi bcklcndi!linl :.öylrmekte· 
dir. 

ROMMEMN EMRl.VDEKll 
KUVl'ETl.ER 

Londra: 3, (A.A.) - Deyli H<'. 
ralıi gazete'linin :ıskerl muharr1ri 
blnhaşı E. V. Sheppard. şunu iddl· 
a etın~ktcclir ki, şimdi Rommel'in 
erurinrle Afrikada 9 tümen yanı 

250.000 kişi vard1r. Bu tümenler • 
den biri ttııly:ın ''Lo Folgorc., tilnıe 
nldir. Bu tümen Afrlkayo len! 
gelmiştir. İngilizler, Almanları De· 
gir El l\lansif mevzilerinden çılcor 
dıktnn sonro bu t:ıf.,iliıtı elc1e ebni:Ş 
]erdir. İngilizler, Rt>mmclin emrin 
de iki zırhlı tümenin de bulundu· 
~unu tcyi<l edici h:ıberler olmışlaı 

dır. 

Kaloriferler 
soğuklar iyice baş
layınca yakılacak 

Ankara, 8 (Va.kıt muhabirin
den) - Vdcil1cr heyeti yıırdı...n 
her tarafında sof;'Ukla.r iyice baş
lad:ktan sonra kaloriferlerin ya. 
kılmasını karar altına alın.ıştır, 

Doğu cıe;>beslnde bir köprünün tnhrlbinden SO?lra ... 

(Yıı.zı:m 4 öncüde) 

Tufanı andırır yağmurlar 
...._ zwwwa - - :_..s ..__ ı:wwwı zwww ._ • 

Vezirkôpr·· e 60 
aile çı a kaldı 

Sellerden hat bozuldu, Ankara-lstanbul 
treni birkaç gün işlemiyece~ 

An1'a.ra, S (A.A.) - Şiddet.14 
yağmur ve doludan VezirXöprUdc 
85 ev hasara uğramıştır. Bunlar. 
dnn 15 i tama.mile y:ı:'kil.nUŞtır. 

Ya.rdmı:ı muhtaç 60 aileye ilk 
yardım olmak Uzcre KWlay cemi
yeti tarafından 500 lira gönden1-
miştir. 

Şehrimizde 
İki gilndıenberi §Chrimizdc ve 

memleketin diğer bazı yerlerinde 
yağan yağmurlar devam etmekte
dir Yağmur dlln §ehrimizde bil· 
b~ öğleden sonra pek şiddetlen
ır.~ş. saat on be<}le on altı :ırasın
da tam manasi.le bardaktan bo
€~na yağnuştrr. Bu yüT.den 
~ n1ça.k S\::mtl'!:?'ini E'U b~, 
barala.rdald evlerin alt katlarına 
s~l ginnif'tir. Bu arada ~ope
randa asfalt cnd1iey;i su basnış, 
caddenin :?.'?ağı kL'mUiltiaki evlere 
sel ~rmiş, ~dde bir amlr!t oto
mobillerin lf.le geçemiveorği bir 
hale gir.m~t.ir. Ya.i'!mlll' lxna.n kc-

sil.ip, hazan ~.o!t ~iddetlen.erek ge
ce de devam etmiştir. 

Dü"n yıldırım 
EVV • gece an.D:iha karş.ı saat 

dört buçukta. Erc:n.köyle G&tepc 
· tMyonundaki ele!lctrik amelC:e:ri. 
ııin 2 numarab ça.dmna yıldırım 
dtişı:nU.stllr. 

(Devamı Sa. 4- Sü. 6 da) 

Al an yada 

iki haftada 50 kişi 
idam edildi 

Ucrn: 3, (A.A.) - Münib le Ro. 
dolr Gecl, valnna hiyanet sucundan 
Rucıoır J.ntsshe, sahte ioşe karlı 
kulJanm:ık sucundan ldaru edilmiş 
)erdir. Kleim·andeh'de Kari ~. 
ting de keza \'ntnna hi:rnnet suçile 
idnrn olunmuştur. Almanl'llda ı~ 
gfin zarfında idam edilen Alman· 
lar 50 kişiyi buhnrıktadrr. 

.Berlin: 3, (A.A.) - D.N.B.nln 
LahAy'dan öğrendiğine ı;ö~. 1ı:omfi· 
nist faallyeUnde bulunmakla suçlu 
dört HollandnJı idam edilmiştir. 

Yaz ıaatt 
detı,tırıımıyecek 

Amerikan gazetelerine göre Hitler _A;!~~~r3iı!;~1~:nı;;;;n:~ 
nin tathık olunm:ı.masına, yaz saa· 

yakında yeni bir teşebbüste bulunacak ı :nv~;:~şt~; :de\'am ebnesine k .. 

Nevyork, S (A.A.) - ~ikago 

~un gaz!teısi Bitlerin yen.i bir sulh '(i •. lerı· ~ -
taarruzu i.htiaı&lin<iell ~erek urı &.a 
• ki • c 
~~~sulh taammı mert PE$1NDEN 
taa.rruz1ar ka.c:tır tehlikelidir. ~t
ler kendi t"Qpydcün harp tabiy~ 
·~ clve:ı:i~ zamanda ırulh11 
~;~ eder. Birleşik milletler .Bi~ 
lerin siyaeef:indcn ders .~
tlu- Onlar öğrenmişlerdir ki bir 
crada yaş:ıyamryacaik olan iki &.. 
lem arMr.nda harp ederek katt za. 
feri elde etm.ek zarurld1r.,. 

• • • 
Nevywk Taym.i~. Bitler talU!m· 

dan söylenen mıtlrun Alman sulh 
taarruzuıı:un ilk a.Iaıneti o~duğu n u 
ve bu nutkun Almanlar tara.f.ın
cJan ''Mein Kamp!" da ileri 'Jlirü
ltn na.?Jari}"e'ler ~eğince doğtida 
yayxl:me.k üzcıre ıasırlan&n proje. 
l<>ri oırtay:ı çıkardığm.r ~. 

Gozetıe Hitlerin yakında yeni 
!!ulh ~a ginnesi muhte • 
mel olduğunu söyledikten 110nra 
ciıyor 1:i: 

[.Devamı Sa. • Sil. -t de! 

Takunyeciler kunduracı oluyor 
Bir kadın ı;;eçenlr.rde Kadıköytlnde ötedenbert f;akunye y&plMl '9'6 at.an 

bfr dUkldına Jlderek bir takunye Jstıımb. Dllkk&n a:ıhlbl blr• hayret 'ftl 

blraz hiddet ıle mU,terblne ~ cevabı vermlı: 

- Jlanımetendl, pllba benim artık t,DJ..-wıye yapmadıfımı ,. aatma.. 
dığnnr ötrcnıııeml~ Ba dlikk&nda bundan aonra takuııye •t:ılmqa.. 
cak. Benim babam t&lmnyect idi; t;aJmnyeei öldtl. Ben takuny«ıll.lk ettim. 
Fak&& takunyt<:I ölmek istemiyorum! 

Bu ttvabl alan kadın da tabll olarak hayret et.mı, Ye nzalrJ~tır. 
Çttnkü ancak tıa aeva.ptıuı 90llradır ki eski talnuıyeclnin aıiıık talıts 
ayalikahı yapıMı lrnnduracı olduğaııu aıılıyabı'lmlştlr. Tahta l.undurn lltı 
talnınye arasında ne fark -.ar, dlyooekalniz. Fark oudur: Takwıyenıu üze.. 
rln~e ıı.ya~ı tutan blr kayıı olur: tnhta kunduranın ~kll ma.ntarlı we 
ulll:ı ökçf'll ltadnı ayakkabıları.ısa benziyor ve Ilı.erinde kayıo ~erine ~. 
Hl lwnı:ıtJarılilD 1aprımı, bir parça Ue ayağı• topu~nu tutM'.-.k ayn bir 
bsf; buh:n'.l;.·ı:r; sonra tahta ayak.ka.bı takımye gibi kırk, t'lll kunı,u .ı 

liJ, """' altı lira.yıı atılıyor? - HASAN KUMÇAY I 



• 

' 
-·-sa_; asa: 

-4 
B&)iece sessb, ~miı de düşün· 

celi, kôJ1.cün bnhçe kapısına geldik. 
Baıhçivan bizi görünce koştu. Seyis 
de gecl1unedl; onlar10 oınmlarına 

ft.yanare.k attan indim. Gene kız 
da inmişti; beni ı;ötOrect".l.: olanı 

ftl: 

- Aman iyi tutun, sa~ ayaftını 

~ bastırmnyınl Haydi, lamnm .. 
Gölür!ln şimdi .. 

Diyordu •. 
İçimde giıll ıbir üzfintli \'nrdı.j 

ister i~emez yalvaran gözlerle ona 
bl.ktım: 

- Çok teşekkür ederim .• nıı~e· 
1riı, si~ .• 

Devam edecektim; bir do tlu. 
lmı temelini atmak için 18zım ge
len sözlıerden bir kaçını derlemı•. 

ttm, fakat sözfimft kesti: 
- Rirşey de#il .. Birşey <k-~il .. 

Çabuk otunuz. Çok fena glk'ıünüyor"' 
BmMlZ. YOzünüz bembeyn .. Mermer 
8ibf •• 

:Rahclvanla seyUe cıkı~ı: 
- Cebn1c! •• Haydi calbmcl .. Öy

Jıe ne baıbJ, du~z Götü. 
rtm lblT yere uzansın; doktora da 
hıııber götilrnn ! 

İki dakika içinde eTin içi ayak
landı: l.lağ<la Reziııeı babam, mu!. 
faktan fn-layan ımnem, bizde misa· 
ftT' o!an halamla liri çıocuğn • .işçiler, 
Mmlctçiler" •.• 

Şcdoolt uzandım. Elmhmdakl· 
Jeri1en, onların telAşlarından, hat. 
tt bn'tfl ~1M"ımdan habnsi'l, Rl'iz 
ierim par)nyarak pençereden bat
tım. Grhel Amazon, •I etmın 6stiin 
ft kMŞ}kf yolun dönenwcln<le lrnr. 
holtuı!anu gördüm. 

Doktor gelfnce yatala Jraldırdı
lltr. lbea~mıı ~aJt ffftıl hlrf~· l>fr 
de memem sürüldü; Mrfı1ar1a sr. 
rıldı; d3rt tannan ta!ılıtlarlıı dim 
dit tuttunddu. Doktor: 

- M6him 2>1r ,ey del\1 .• Ayak 
~ binı.z ~Hinde~ kemikte 
oıırtl:ı:lc .....-; heş <tn •tte fl'eçet", 

Dedi. 
"Babam meral: ve flımidle aordu: 
- ~aJı:at lk:ılmu ya, dok.tar bey; 
- Httyrr efendim: hövle bir ~v 

olsa sö~mez mtylm ... Kırık olay
dı gene koıılmJmazdı 

Sonra çen~lndtftci k~ beJM 
•nlı kaşıyarak i-1Ave etti: 

- Gençlik en h&yM; nimettir; 
.. ktı""'1i il~t 

Annem oDerinl blıf>lrlnln ie'IM 
ahnıt, boynmm bflkmftt, y\17.ündc 
bfiyiik bir meraoklıı ddctorun 11&:· 
lerftte bat1yordu. Onun kır ndı 
başını g~e çeke"* uutttiın; 
• - FHr f('Yim yok 1t11n@.. ""ı:in 
ünılijvonmn! 

Ru sıl"'llda Mı;met~. dinde nfırk 
mr 1~i He odaya gtntf: 

- Dunu hanım efendi içhı ..,... 
dlll"r efendim. 

Dedi. 
\nııcrn teptlf~ ~ili alclı. 

nnklı \e: '" 
Sakir paşalnrdnn •• , 

Dil ere.~ hana tıleft1. 
Öııc:c k Mil ..,... eıtMftl aftma 

1'udum: 
NAClw; Ş!.KIR 

MI nHlJM ŞAKIR PA$ıi. 1rARIMI 
·~amtmn lll'Çlrdill iGalidaın 

rlolan &eÇm'İŞ ohun der ..e ~~ 
~r ... 

An'IM!lftl t9llh Mr lfııılı! bMttı sor-

thı: 

- ~ .,.... getiwlı 8~ b
:oın ~im~ ..,....,ak hi.; ak• 
Jmn ~elmedi nı1' 

nu senler b9:Ynlmdıe ~ti bit
~ parkıtıı: Bir dekibda bft. 
ti?n ÇOCUkhık bavalı göxlerimin ;;. 
Triinc acılı,·erdi. Fal:,: ~ bu pek a
zun bir daki~ idi ve bo ~i~ 
~a bil'Ç()k şimşeklerin başlan«s
ca oldu. Oyı. iri, art& tamamik ay· 
dınltğn çıkmışhrn. 

Ve.-lide .. Kfiçük ve smcl omuz
lanna dökülen açık Jmnıral renkte 
kıvır kl'nr ~lan; fıı;inde ıtık o
~ınl:ınnın bin'bfT çeşidi glSrönen 
koyu mavi gözleri; iki 1aranarı kCi· 
tücck brrer çıjcurı. sıü.o;lü, ince kır 
mm dudıık1ıın: beyaz raht üurin
de hafif pcnpe dalgalar gönincn 
ırtizel yüzft; iri kirpikleri w fnee· 
dlı: l94Jariie ne gfrıel bir hebe-ktl, 
Onu sanSitıinCt? f'l"ltı btr ,aır en 
sıü::c! ç~k\r ve ışıtlardnn hirer 
J>IW'Ça al:ırak heyalinde yaratmış, 

lsmarlalnıl JAJ>hrmıştı. 
Sen llemJn fit SlnıMnnnn gider· 

lı.eıa o ı..tta e!91minln önnndeki n-

V ~ K 1 T 

- Tarih ___ _. 

Penceresin 

zun yokla çenber çeviriyordu. Hn· 
hrımdn kaldılına göre ben de <'• 
nunla ayni oyıına dnhnıılı:, hiç ol 
mazsa arkasından k~mak kin can 
atardım. HallA bir gün evdolci He
zaren sandalyelerden birinin ayak 
Iannı tutan lı.ıvarla.k a~acı çrlrnr. 
mış; bir de kiiçük sop:ı bulmuş; 

onunla yarışa çıkmıştım. 

İKİ MEKTUP 

Yanşı ona kazandırmıştım; 

Fakat iyice terlemişti. Yüzünde ~a· 
ferin gururu ve sesinde üst perde
den bir istihfafla ayrılırken beni 
tepeden tırna~n katlar siizmüş: 

- Benden OOl"İlkSÜll aına hcc • 
riksiminl 

Demişti. 
Bu sdz gücüme gitmişti; fakat 

bebekle bebek olmak da manasır. 
dı. İşi şakaya vurdum: 

- Ben bilıe bile koşmadım da 
ondan ... İstemiş olaydLm seni gece 
mez miydim' 

Senmlsin ibunu sö,-~n .. Cen· 
beri de sopayı da suratıma attıktan 
sonra ayaklannı yerlere TUm rurn 
evine gitmişti, 

Belki onbeş gün hiç görümne
mJ~i. Rastladıı'k.ça ~ını çevirhor. 
benden maklaşıyordu. 

Bir gGn evlmi-zin biraz ilerisin· 
deki ec-ri% a,ltacnun altında dr. 
dl!Si.le berııh<!r 3alıncakta sallanır· 

ken yakla~m ış, 50nnuşturn: 
- Bana darJildın mı, Vedide? .• 
- Elbet danlının. Sen mızıkc:ı· 

sın, Mıulemki geçebilece'lrtin, ne di 
ye R~edin de beni boş yere .,,... 
TindlnUn? Senin eğAeneen miyim 
ben! 

- Bu M!ferllaı: affet de !bir dalın 
yapmanın .. 

Bir ilet dakika cevfl!) "Yerımemlş, 
omuzlanm silkmiş, dudaklannı 

blmnü.ştü. Neden sonnı gözlerimin 
kine balanış. birtcaç defa açıp ka
pamış, talı bir sesle: 

-Eh! ... 
Dc!mlt, elini matm.,h, 
O FtÜn bir zafer keranmış 'kııdar 

ııevlnmiştim; 8eÇ va.kıtıanı kadnr 
ona sallamıştmı. Ilir anılık: 

- Hep aen beni mi sa&ıyacaı-. 
sın •.• Biraz ıda ben seni sa}la)°llp ! 
Diy~ :rorlemı,tı. 

O sırada hizmet(rileri O'llU ta· 
Aırmışlı. Avnhrlrnn ılıü~ifü bir ci.d· 
di :retıe tcnblh etmiş-ti: 

- Gelecek sefer 5Cn ~TlamK"n1' • 
c;ın, tınutma ! 

Sonra elini sallııınış, gözlerin.in 
ta içı nden ve bütün rlişlerile glilüm 
seyerek: 

- Allahumıarledık 1 
Demlfti. 
İşt. on.dan 90DnıdW' ki, o !>et ya 

şın<laki 1üçlk kı-:r:ta on iki ynşmda· 
ki çocuk arMl'ftlda sıkı bir dostluk 
ba~lamı~. 

Bir ya:ı, deıitne'kleri at yaparak 
lıidıte anlanada k~alar, a~açlr. 
nn kO)'U g61A!eJeıine U"Zana1"8k ma
sal ııöylemekler, şarkıta'r n bahrin 
TIUMdıJım datıa birçok şeyler •.. 

V@di~ amsıra bana anne.sile 
babuın<hm bam.ederdi: 

- Sana söyllüyomm hal.. S ı. 
kın başkası duymasm.. Dftn sece 
ne oltlu hiliYor musun? 

(Deıtamı var) 

Mekteplilere defter 
temin edildi 

Okullara piyaaadan ucuz 
fiyatla 4 milyon defter 

verilecek 
Dk, orta ve llae talel:>eSinln 

1bt1ytM;tanndan en mllhlrr.mi de d~. 
ı-mr. Uzun mU<1dettenber1 dUşUnUlen 
bu ımNele alman tedblrlcrsayesjnd~ 

dQzeltUmiştir, Tapılan heaplara gö 
N maarif vekllliği okulların bir yıllık 
c:t.fter Jbti,.arııın 8 mt!yon olduğ'uııu 

teablt etmjv!ir. Şimdilik '.:ıunun • mil. 
yonu temJn edflmifU". Bu defterler 
ilk ve orta tedrint mUeneııelertnd~ 

oktıynn bUttın talebenin iatifade ede. 
ceıt ıekilde haZ?rlanmlfhr, Fiyatları 
dıp.rda .satılanlarla kıyaıı kabul et • 
mlyeoek kadar ucuzdur. 
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Da.deri mwıtercm, 
lki krt'a uhuvvetnameni şevk 

ile oxudum. Veha.b Bey bimderi
ll!iz nüvn.zişine lbizznt teşekkür e· 
dcocktir. Atufetlft Fuad Beyefen
di hazretleri ise son m~ktupların
da bir çok ıhtisasat! minnetdarı 
ı.zha.r buyıırµyo.:-"a.rdı. Bana gelin
ce çükran ve saire gibi ıelfaz ve 
evzaı baride uhuvveti cbedinemi
zin da.irei sa.mim.iyyctinden mil
cbbedcn uzaklaştrrılmış olduğu i
çin seni bir kere ... bi.n kere de.ha 
öperek bu m.abhasde süküt ede
ceğim. 

Senin gibi bir refiki mUtalee.
dan mahrumiyyet miltalıea.la.nmı 
hem kemnıiyyet, hcıın key.fiyyetçe 
peı. c;ok tenkis ediıyor. Yeni göril. 
len, öğrıenilmı bir şeyi mutlaka 
bir haSbilha.l ile dimnğa nakışpe
zir Olmak i&tıer .. Semi, lllmit bu
rada. bulundukla.n srradn ne ka.daT 
çok okur ve müstefit olurduk. 

( Gi dö Mhpa.san) mliskira.t ve 
muhaddırat ile nihayetinde çıldır
mış bh' adam olmakla bcreber, 
ru!hu eşya.ya nfilını; eden bir na
za.n mUdeldtiktıir. Se-vmekle i&a
~t göstet'iyol'Stın. Tahtie ettiğin 
ciheti i9e --'fikr.ini izah etmemiş 
olmanla beraber- zanneder.iln ki 
lrusurdan ziyade fazilet sayılır. 
&nde ma~yc m.er.but laı.Jmak bn. 
t.U9tında dehşetli bir' tee.nnUd var
dı. Demek ihAM. geç:rneımiş. Mülft.
atnt:I filıiremizd'c (Spiritisne) i 
-biıA. hedi riya temin ederim 
iki- gayet mndeJ<kika.ne ve vlkı
fa.ne tetkik etııni§ olduğunu ~ 
den ~il' ıetmiş ve fa.kat aeni 
tıöy: e medhülat ve muğliı.kat Ue 
değil, dı:ıha (pozitif) eeylıerlc mi.l
tcva.ğğ.il görmediğime teesü ey-
1.erniştim. Buınunle. miltevağ'ği,li 
~t oJJnadığ'nu iddia ettiği.
mi zannetme. Fakat himmet ve 
fariletinin ıminha.CJJra.n lilzumlu, 
faydalı şeylere bM.im Olmemnı is
tiyorum. M~l!ı. 80eyolojiye, psi
kolo~ da.ir birer esen mükem
mel tel'f ct9Cn ıoıe !kadar bi olur. 

İp.senden şimdiye ikadar yalnız 
rl<i tiyatro oku~'tlbildim ki bir:iai, 
(Quand nous nous reve'lllerons 
d'entrc Jes ~) namilıe, diğeri, 
(Madam İnger a Cll!l8J'aı8.t) dm'nile 
mUM.vendıır. Birincisi bdni gOın
lerece aeımeeti ~ etti. İkin. 
ci6i te.ribJ ve güızıel bir~. He
le !birincisini ırmıtlab. olcmna.nı 

tavsiye ederim. 
Zola.dan ncJ:er cıknd:un? Ben <Bl

lôdr Selfı.<le) sini l!llet'&p9. ve dik
katle o'kuıcJmn. Hikiye Unvaııı mll
teWZ!I altm5'""ne kadıııl' derin me
sa.ibl rulıiyye ve içt:imaiyye ~ 
ve ta:hlil olunuyor, Firenkte.r bu 
husustn bizi mıfistefit ettldıeri • 
!bette icap eden bcdailerile ilrlitloei 
aYamm BeViyyei inJla.niyyctini ytlk 
aettmededirler. B!iııd'e Halit Ziya 
Bey ıba hıı9usta en QOık Uınill "?C 

~et~- Ondan 
sonm mımııtta'k obl.n ıromıeınltye
mls Btk9eytn Rahmi ~'dlr. M'ea
klkl~ :;wr:ıt ~ )lC'9'9lll ~ 
de'biltreteırdi ~ de ilrtlıç& ~ 
IcUtüpha.nei giiızt"dıe tc§ddttiJ eder
di. 

Her ne i9e, ~ten lrrymet
tnr ve muia)')U o'la.n cU&1'nl bey. 
hude söıZl~ ~at e'tmeyıeyim. 
!darei umuru. livaca. az zaman 
1:8rlnı.da ~ asan rcviy
)'let ve m'l.IV'Pffskryyct mericaf vi
JAyeti takditfum edi~. Muvaffa
:ırtyyoatm tevali ve knderin tealı 
-ct5in kardeş. 

M HUsnü ntı.za.mu muhafl8za 
cdi1yoma ihakilmten meşld!r ve 
ibahtiya.rdrr. Btı.-ıun iclın kend~ini 
tebrı1c hfle cttmı. O BMB. ysln:ız. 
re!m! l:i.r ft!l!ir değil, mil!re!b'bii 
fi.krti 'riodant bi.T hoca ;ıaza.r.!1c ve 
Hlrm.ette b&'kmağa. mecburil'llT. 

Defterler, çi~ll. kare il, çizgisiz ve 
arı olınalt üzere dört Cfn.stlr. Çizgili, 
kareli "Ye ~ defterlertn 16 say 
!alık olanlar 3,5, 86 aavtalık 6,5 48 
,•_yfalık 9,i5; 96 aayfalık aa lS.5 ku. 
nışt11r. Sarı detıterlertn &2 sayfalığı 
7,5, 96 "8yfa.:!ıkları da ıs 5 kuru§tur. 

Baki Saidle be.ro.l;ıer ellerini, yav 
rula.rmm gözlc!rı"ni öi)erlm knrde
dm iki göztlln ~f.cnöim . 

Kaıdeşin 

Silleyml\n NAztF 
Biroder! mllkerrc:m1'n efendim, 
Cevııpnron ei kel'imane:ıi teıJek

kllratr azime ile nldmt okırdum. 
Defterlerin ne ııekllde tevzi cditece. 

lfnl teablt etmek IW.ere kt.zıı. maarjf 
memarlarm.m !ştlı-.kiyle d!ln maarif 
mtıdllrlU~nde bir toplantı yapılmı,. 
tır. 

Defterler okullarda teıkna.t ~aratın 
dan •tılaoaktır. Birllkle:- taratmdan 
defterlertn okuDIU'll vert?mesjne pa . 

Bt"ll.de maziye ml"rlbıtt d'ıına'k htJ. 
t:tı•unoo d~tu bir tcannUd glk
dUP,ilnü vazryorsun. Beni pozitif 
F.eyJerlc mtitevıı~l görmediğin 
iç'n tees.r.::llf ıett'i.~ini bildiriyormın. 
Bu cümleler.in mutez:ınıınln oldu
ğu maani ve n~rlt.tı mesımey.e se
n ~atre· in 

iıtediğini dahi anhyomz. Hul!sai 
kelim, ebna.yi b*rin mutekadatı 
hlıısfyyesine zıd görünen bu neti
cenin ta.kyidab llzlme ile hasrohın 
doğu ~de mu~kada.tı meızk(lre 
ile itiliif ettiğini k~ediyoruz. 

VA.kıa zatı bahtı mutlak hiç bir 
suret ''e hiç bir mertebede ldrlik 
kelimesinin manayı hakikisine gö. 
ne, idrik olunamazsa da zatı bah
tı mutlakın ,;ıoubl mUsbeti ,;ıeudu 
ma.hkemei 'i'cdanca zamri bir em
ri malfim elttolunu, viedan bizde is
tikrar ettikçe bir saniye bu emri 
malftmdan ta.hsiH ge:ribane muk
tedir olamadığmım, ve o takdlrd~ 
eeaın o mebnayı vicdanda. olan ~
kadm bakay$ı eail'eyıe faik bir sıh 
bati oldupnu göriiyonız.) 

Spenscıin bu kitabmı edinip 
ctm:İlj olan filozofu iı.za.m. Spen- di.l<ıka.tle okıa ve terclitmcei mcz
seır'in (Usırlô.tı ibtidaiyye) Wıva.n- kfır ea.tniarla başlayan faslını 
Iı kitabının 86 ıncı se.bl:fcısindeki ea- tetkik edersen cfkArmda. azim blr 
tırıarı: tercUımc edeyim de oku: tebeddW. husule geleceğine cmi-

SüleJ1;-,1an Naz.ilin Meh
met Ali Ayni'ye ba.z.ı tav. 
si yel eri ihtiva eden mek
tubuna Mehmet Ali Ayni 
uzun bir cevapla mukabele 
etmektedir. Mehmet Ali 
Ayni bu cevabındo. Spen
ser' den' tercümeler vermek
te ve Süleyman Naz.ilin 
kendisi hakkında~i kana
atlarını reddetmektedir. 
Her iki mektup, devrinin 
üslubu ile yazılmış olması~ 
na rağmen likirle1 pek va. 
zıhtır. 

(Benninvali mezkiır katfei ta. nim. Ba. filo:rıof\m ~ 'VC A
rula tefekkür netioel "\"8.hideye aan muteıberl saircsi yanmıda bir
mll.ncıer oluyor. Fasli A.hln1e "a liktıe geziyorsa da bunlann mUta. 
prlor.i., ya.ni evveloe mlilbet bfr leası roman okumağa beM.eroez. 
kaideye mU&teniden ve tabiri di- l~iı:de bunla.rı anlayacak kimse
ğerle tarila innl ile istiDtae ola- lm fevkalMe az görilyorum. 
nan mUlihazai pbalyye mtttduıd. Beni (sıpirltimnc) mcrakma d11ş
d001 iki fa8llda ''a posterioıri'' ya- tUğtlm igirt (pozitif) ilimleri ter
nt tarikı lem.mi lle miistanbat mtt- kettiğlıni zannedD,yorae.n ya.nlıştrr. 
ıaha.mtı tekit ediyor. Ne mman Zira spiriti9:m derslerlni anlama~ 
oftımj 8abi'tenin en il! me911.iline için podtif mebadı6sinden geçmek 
itayı~ amıayfı}inde baJmmr. !hml:dır Her ne ha.1 ise. 1mhı 
sak lmTI'el urttfekkiremrz aczi %&- Jreyfjyyct: fdin bttrada ındrtl!p mli
t~nl bize g&..tonnekte, alftmi nak- tllhilne geldiğim va.kit en ~i ve 
liyyei nM..:ıriyye da.hr hu..e 1ıo ae- çetin Asarı: Unıiyyedcın (Evolution 
zin kavanlni tefekkftriyyenin bir de la. matierc) nam lk.ita.bı bere.yı 
r.etfoei zaruriyyet1I olchıfana ibraz ımftto.lea vemı.iş olduğumu haber 
etmektedtr. Meflfli~ ~miT.in W11him.Fa.ka.t arutınmmasından nıc 
a"arnetinden ze,'8.birin tahtında Y'JS o!a.rak iade etti. Ar.iztm, sen 
mnhteli htıkika.tfn bizim l~n \1el' trı>r.ltizı:n haldand& dahi inıada 
cbed gııvrl ktıbı,i ~drlk 0M11ğunn mulht~ bulunuyormın: Sana CYeç. 
yalnn fchmetmek değı1. hastyyetl Mt) nıa.m. kitabın 18 inci ııelıifesi
mUdrikemizin ne<lm dolayı bu key ni terct1mc edbereyim: 
finıttin bn mln,"lll ftzere o1mMln1 (De':,aptt rann) 

Rakibini öldüren aı·abacmm ı Oç .eroinci tywlandı 
18 seneye mahkumiyeti Bll~d& Tavp.nÇetme aok&. 

istendi fmda oturan totör Ht1.ııeyin ne ha

Galatad&, Tophanede 1:U mftc!det 
evvel bir tjnayet 1§1.emniı aralıaelllk 

yapan .Ahmet Hac:r adm<'.ı blrl.sf, ee. 
ki ııişanlıar lle eTlenmelı: Q!ıere olan 
raklbinl öld.DrmQftU. 

Vakaya •ebeb olan Baray &dmdai.l 
genç krz evvelA Ahmet ~Iac;ı tıe nj. 
§anlanmıı. takat sonra kezıdlain1 BeV 

mlycrek adamm ım"&rı?).& ratmeıı 

kendisinden ayrıtmııtz. Ahmet, b!r 
mUddet eoıııra knım Kuuıı lamind' 
blriıdyte ıı.l§anlandı#ml duymuı, kızı 

çak aevdJğ'lnden keadletnl kaybede • 
cek gibi olmUf ve bir g1ln Kaemım 

JOluntı lteeerek btt odan "zge~. 
alni aöylemif, Kunn aksı bir eevap 
veımee de bıc9fmı ~kip ~dJ8inl 
~ra.lam11tı. 

Yakalanarak birinci atrr ceza 
.malıkemeıdııe Terilen Ahmet Hacı . 
nm mubakemeırl • b n cafhıumıa 

phnl§, mllddehımı.tml mlltaleumı 

mal ı.man ve kaaap İbrahim admda 
Uç .ktfl nelki gece Unkapaıım<lalı:i 'blr 
evde el'Oln Qe.kerlerken suç ttmeı1nde 
yakalaıınuılardrr. 

F ordun torunu a.aKer oldu 
Va,tngton, !(.A.A) - Manıf oto

mohff fabri'kntörfi Hanrt Ford'·• ! 
t<mmnnun orduv:ı askerlfk hb::mrli 

ni Y!ll>masınn miısnndc edilmiştir. 
Şimdiye l<nd:ır yaptı~ı ilci mftracant 
glMrrindeki rnhnt-;1zlı'k yfhOnden 
reddedllmi§ lbu!unuyordu. 

~yerek kendJmnin 18 aene mtıd 
d~tle lıaJ>l!lni ısteml§tir. ADcak kızı 

!azla aevmekte olmaaınm da tahrr. 
ııebebl olarak gözönUnde tututma.ıımı 
l!:ıaret etml§tlr. 

lıfube.keme mtıdafaa ve karar için 
kalnıırtn". 

Be~l lbi.r ıC 
lıalde gllul feY.. .~. 
hislerini nasıl ~ 
Vaktl.yle beynelmilel~ 
taya attla.n ~~~ 
tare.tmım.n ~abul ~ 
ınışti, ÇilnkÜ es~t<JP":.. 
ruıliye1crlnde eemıen 
taŞl}"8.n kelim.ek!' ve.rdS-~ 
Femnmz Cemıenlec'8 
lara kin besliyordu. 
na 'karşrtık anglo-lltin 
liycll Ramanal dene~~ fi 
rnilel dil yapmak~!~ 
tura.nıadII&r. Bu ba.ıı
hir muhaniı' ''Bit' lissil 
bitmek için nı!ı& mali~ 
Beyne!milel l~a.nJard& 
yo.ktUl'.,,' dıer. 

••• 
B°.:.z bu lba.bflıi ikon~ 

kadaş: ~ 
- Olsrdu, d~. ....111. 

c.bedi saadet belki oıuıt.-' 
inaanlard:a "'1 unutJ!llL ...J 
maıııa.. Sonra. aııJato: ~ 

- mMHt anneıııi11 ~ 
mas:ılı Wrdı. ~ ~ 
masm ama, ihtb'ar ~4' 
f!'ln ~ drtir ~ .,.., 

- Hele bfr yas ge . 
~rerek kendime ~ tJI 
yııpa.mn. KlŞm da 
hat ederim .• 

Fakat yaır; gelince.-:~ 
ha.şım da.ve.yan lköpeık 
nş~da: ~ 

- Kim eğirir, kill1 
Dmn1'.. . .JI 

• • ~ tl':f. 
SuDı glinleri gelin~' 

<".lia.rı unutulacak mı ""..:.t 
ımnl!k gercl mmn_ ~ 1 
dar dehşctli~ini ~ 
he- harp devresinde ~ 
ni bir ın-imm vel"!'!1e 
andı 80tlm. ınd11. ~ 

T~nl edelbıt lrl ib(t -" 

1 l 
lıa'1' ve hn fellbtıa' _ j 

_ Her gün bir karikatür _ ketl-eır olsırnln.r. fi') 

---------- - Niytdİ it~ 
lngillz karikatürü Coğrafya kit&Pıar;ıfo' 

baıtan yazdıfl A 
1942 _ 1943 ders ~~ 

dersleri i ç f n ına~_...,ı 
yeni bir milfredal proe;~ 
l:ımıştır. Bu mnfredst tfl 
göre. coğrafya kitapları 
tan yazdırılacaktır. 1"'~ '".J 

Maarif vekiUiltl bel J{ıa '· 
müs:ıbaka açm1~1r. 1t•' ,ıf 
kitaplar nncak 1943 - r ı~JP,J 
yılına kadar letiştirfle~9ı~ 
yıl mevcut cııArnfya ) d1' 
yeni progrnmıı gl>re t•5 

leri okutnlaca1dır. ~ 
1 ,.d• 

Vekllet veni klt•P • "J' 
• dllr ~ 

ri mfimlcün oldo!U ka ı1'1"'1 (fi~ 
Ye talebenin hir yılda ftılt. ı 
lcceği vnzi)'ete sotrrn1111ııı~ 
menler yr11ılc ~şrna P...ıcı !"'' ... 
cc;nıılarn göre hazırlıY9"r:.. 

l /zzet Molla'tlan ,.,/ , . .,,,.. 

l 
Gülünde renp. l v•fl 

bt"ı ~oktur: ıdı~ 
1 Ttibl bu güL,ene •e 

ey bülbül! -·-MerA h• 



= arz: • 

,,--------------------------------, 

gangster! üsküdarhlarrn . .. 
l ld bıt}laL, Sul~ahmet parkında uc; üstü ynk.ıı.laumı,lat. S:.uıl.ar, 

~ı.nn btmA tehdit nıektubu yaus.n kilçUk gıını;etôt.erlorruj,_ Slncwa. 
'- devl B~~k "1nerika etrahnJa toplanan Ameri. 
~ ~11ın tuttuğu yolu tatmadığı takdirde bcuı 
~'alet1~elcleriylc de karfllaıabilir. Arjantin lıom~u•u 

~' k~r~ı~da biraz da Birle,ik devletlerin •em. 
o.tın ile emin ve rahat yCl.§amaktadır. 

ı menusıarınuzdan 
j • 

diıefderi 

T aşrah bir tacirin 
· başına geie111er 

Yolda kendiaile l'.hbablık 
eden aahlc memurlar laci. ' 

ltıtanhul mebutılan dün de rin paruını aşırdılaı 
Uıküdarlılarla görıi~tüler Sirkecideki lz.mır otelimk: otu • 

ıh guı d11 ,Jprı fthnl bir kere de kruıdl çevre_torlndo çevjrmeğe kalkıı,rııı')l..ir. 
llanıJ;:ıhu·, f!rD'.aları da nıü~: Karuknra Çekı;I! Mekttıplr.ruıa bu kor. 
ktını; lır.7.al ı ntı~ orl&r. Mektubu ıılan, ilk futılre kapılıp da polkie ko,_ 
ıu.ıı;ıı~·dı, lnbu. ııe cıuııoa kıyılacak, ne de kendWae kimse be.- hangi bit t 

tt•ca\ilr.J" bı:lunıwaktı. Kllçük bir dikkat, o kftğıt parç.asmdal< teediUt•. 
ı in nP kıu.'ıo r mıı~lınraca şeyler olduğunu göstermeye yeterdi. 

~Yazan: SADBI ERTEM 
,8 le~:cnto u 74 -:eye i Diğer taraftan Arjantin ziraatçi, 

'~le. ticarı \'c h&Y\'ftn yeti,tiren bir m~lckcttir 
~. tt.e.rıll k - • . . ' 

• ""11, l\r• . a ~~ ınnı ıhtıyaçlarmı gıda mnh!:!olleri' 
llıısiik b~tiolıı vcrdiğı He kılf'~ılar. Harbin he~mcla.nbcri 

· ır ekseriyet ifade .A rjantinin mahc;ullcri llncak miit-
~~ ·f~~tıp ~~kBSı fcfikler;n kanalı ile ı1e\'kc(filmek. 
lılıl~ baJ.j let~n ~lira!- tcdir. Onun tftbii miı,terisi muttc
~ ra·nl nldıgı hır dı- fikler ve mütteliklerin rniisaade 
~ ll~ ıyc bölünmes; bil-

1 eWği me.-nlrl\etlcrdir. Srnni mah
h. ~ 41-· P~dasınrn ':<>k F:U!Jerinin mühim bir kıanırnı 'nk. 
~~bn~ındc bnzı nJ< ü- tiyle Almanyadan ııhmr, falan hu. 

lstanbul mebusları bahtla tema la. 1 ra.n Ali adında taşralı b."t tü.:car 
:rına devıım etmcktedirl~r. DUn de cvvcl.ltı gece YuksekknJ.?ırun~~ı~ 
Osküdar kaz.asma gıderc;r uuradak geı;er.ı<cıı önüne tananadJgı uç ;o~ı 
halkın dertlerini dınıemı''~rdır, çıkmıştır, 

Umranjye köyünde oturan bir va • Bu ndamlar, ta5ralı tuccıı.r-..ı }a 
tandaş söz alarak kendlltrlnln tar lun ahbablık ve dostluk &Ö<'ter • 
lalan bulunmadığını v c ekmeğin §ehi wişler. hep lıcrabed" köprU} c liog-
deki vatandaşlara vcrlldiğj g.bl kC'D ı"U yurumeğe 00.5la.mı,..lardrr. Kcn • 
dllerı.nc de Jmrt usulılc verllmesi.nl fa. ıJilerini sivil zabrla m~muru di}e 
temfııtr. 

''uııt\('l•·r, hcrncn hamen slnem•lardaa aynen ez.b rlenı:ul~ tıınjnl •e 
rıJ cır. Trl.lıı de fıa3 U gtiHlıı~. Ta 8olf)a.nahuıet parkmın blhnem tıaoeı 
n acındııkı lio\ uj;.ı I.ıesy\l:r; lira kcımılııcak; yahut ıh gün un bHtif;ı sa.atta 
ölum gelip .ııtaeııl\. 

"'lnellU!l rın ııldiı.k üzerindeki le5lrlerlnl tekrar ele n1.nınt4, filmlere 
W\ up ı. l~ ıua,ı.:ıı !ur.um lok. Çünkü bu ttirlU filmlerde dahn:ı "6yır ,.6 iyi. 
iık f 'l'Rlığu Wo1,W•dÜr0 Hİ~İJir fellBlık, hlı;.blr clnnyet ecuwlız. kıılıo;u, l\lev. 
ıuların.\ ı;orr hlikum H.ırılmek !Azım gellnıc, bu filmi rl h:ıttll tarbfyc 
rdlrl 1nl" "ıı.3 ruak ı;crcklcnlr. 

Pul! .. hqı ıı t'"· ha' ılııı alttadır. Vtcdanıııdığın ceı.ııaı ahı~t!' kıı.lm!J.z. 
thiıı\m:a \-erilir. 

r>oğnı .~oldau ııapauıaı, kanun pe~lnde.n kurtula.mnt..4r. ı·ürek 
ı·arr•ntıları. piz. kır.ennıı.lı!rı lı;fnil bir r.ıı..man sadıktan sorım nihayet Uır 1 g" . k~ ... 'k d t•ı . hıı:ı._ • un o ım ana marı - c ·ı dır 

~~ . . . . 
lcr· lsıya.oıı \"e tı- Tanc;o!!>u ,.e kO\ boylan ilc:ı it.er-

Otıkildarlı bi• ~atandn§ıil UekUdar. 
da bir komUr dcpoo!!llllıın kurulmu. 
üskUdarıııarm Ke.dıköyUndcn kl:imUr 
almaktan kurtarılmuını, UakUdard" 
bir ıısc açılmasını isteml§lcrdfr. 

tanıtan bu adamlar, Eminömlnde 
Alınin ye.."mdan ayrılmışlar. csa • 
sen çakır keYif bir halrle bulunan 
ti.i~ar da otele dönmüştür. f<"akat 
cek~tin·ın. c~ne el atan Ali, içrn• 
de 180 lim btLlunan cilzchnının ~e 
rınde olmadığını gönnü~, az evvel 
ki ahbabhfun mA.nıu!'Inr anlıyar:ı.k 
polise koşmuştur. 

mutlak:-\ )akP;p ele '\'f!rlrler. ,. 
o l<il\uk "Bngcl'tP-rlı-r. ıılnenı!l.da itte böyle filmler ııe~rettıler. Taklldlne n 

;\ cltrııı..ll(t r ı . tin\ anını benlmsedi~rl 4CftunıkMa Çetesi,, fle, G'Ötlerf 
on\ır:ı.lc ııerl11:tn .. ıomştur. l'akat onlar, netloenln değil, ' lmnrn teelrl ı. 

t••ıuı knlırt~., Çek uklu~un M~ le garip hAllerf vardır. 

k.. l,...__ ın kescrlcen k . · • • 1. b. • t ,. "'ungn- al ka es ıı;ın ısevım ı ır hatıra fl';'tyıın 
· ~~'karşı ;

0 
r '. rnrlnn- A. rjarıtin ticaret muuıcno<!ini nıu. 

~~tin· bu e~Je kabul hııfoza ,.e mahsullerine pnznr tu 
ı karan af. ..:ıa 'k deh'..__,_ • . . . Scbc 1 " rı e luaıo:=ı< ı~>:n sıynscU de 

~~1 ile p 
1
er o.rasmda ticareti araoımda ayniyet \"Ürnılc 

-· -,.._,... ge en m1ln er ~etirmck mechuriyetindcılir 

lstanbulda tüccar 
fazlalaştı 

YapJ1an tahkikat neticesinde. 
kendilerine ı:;ivı1 polis memuru sil· 
sll vererek taBJ"a.lı tücC3ra aşlmılık 

KurulmfYeılar, polislere: 
- 'lablı i<lını..e3l öldurccek lalan değ(ldlk. !bk9&Clırm:r; etnl}ntub ol. 

rıu~ glbı he.\cc:ı.n ııahnel"rl ya~tm ktı, 
~. r.ayıflnmao;ı Ar- · 
~" . 'tlüt e &rnni mnh nller nu ınemleke~in poliLlk kudreti-

• 4b..=.:~terıJ~I.~c bağlı bu- ne toprak o;ahiplcrinin !18ki'm oj. 
ı....~n nüfmunıı 1.nr- 'luğn fıeıı.aha katılırsa Arjantinin 

bir h:ıl<le olması hu~ünkü ı;iyasi fanJi~·etinin heiidi 
kolnyca ıtnla,ılır. 

Arjantinin mi!ner dc,·Jetleri ile 1 

!>İyasi mün&.ı>ebtlerini kesmesi hnr
hl n filli safhası ü1.erimle bihiılt 
teısir yapacak de~ldir. Huna ;iip
he edilemez. Yalnız .\rjantln ooğ. 
rafya.<ıı ~öz önüne ;ctirilinre A
merika ımlanndıı fanliJettc hııh:
nan mi11\er deniıaltılanııın ııa.ı.ıl 
mühim iislerden mahrum kalrlı~ı 
anla.!lllır, Amerika :ıalannda iş gö. 
ııen mihver denimlttlan Amerikan 
de1·letleri birer, birer mihver aleyh 
tan kampta yor almaya bftolaym
ca ~ide kötü "aziyeUere dfiş. 
mekt.edil'ler. Latin Amerikanm 
mıılıve-l"den ozak)a,uıa<ıı askerlik 
lıakamndan bu tesiri yapmn'ktıı
dır. 

Ticaret odasının aza31 eden bu ı:ı;ıkgö::Jerin ~!\lm. 1\·a-:ıir 
28 bine yükseldi ve ?'...eki adhmnda ik ıı.:ı.btkah ol· 

duldan nnhı.şJlmıştır. Zabıta tnre • 
Son z:ımanl:ırda, fsıanbul tıcr. f ·"'- ·-~ 1 -·• 

1 

llıuan .,.-a anan 90yguncwnnn 
ret oda~ınn koydolunnnlonn ço· liıı:eri amnmıA tilccardan tt":rdl)t • 
salınntııı ba_:l:ıdı~ görülm.ekledlr. l:ı.rr pam bulu~rak müsadere o'un 
Clıl.ı, ıuıtugu kın ıdlardnn ıı7Asının muşt-..ır H"r üç suclıı dn müddciu• 
27 hınden :.ıs hine çıktığını t~hit mummğc ~liırn edilmiştir. 
ctıııi.ştir. llnrplen ene! hu mıktar 

u 
Of'ınl5lcr. Bunlar yarın da hAktm hıımnına çıkacaklıtr ~ye. oa.rpı. 

lırlaı ını, tıırpılnıatlar mı~ BUmcm: Bu t,te ben, mcmleket_1.n polist.nf, 
ndliJ esini b";\ hude ) ere 3 nrnınk \o da.ba M&Slı dalet meseleleriyle uğ. 
rn~m!lhtan alıkol ma münusebe~lzll~ndcn baok& bir suc görmUyorum. Fa. 
ı,at c~lnıllj:lm Hr i)lrar el.'\ var: \l<ıcuklarm ynmıkl&rı ba1;allız-.. düz.gfuı 'l 

ı \lmlt!ll ınelıtup .• Böyle ı.atırları ıo, ı.ı yaeın<lııkl eokak çocaıdan de,tJl, 
ılcğrnı• füe tlllobe 1 bllr ~ aı.aınar.. o ınaakaralan hu maz.h:ı!'i~ et lt>ri l!.'ln 
alteit«k 3·erldlr. 

rlıı şu surctlı• 

Beri.. 

gett-

HAKKI SÜHA GEZGiN :.?O Iıindi. Tic:ıreıte fazla kar sn. 
rcnlcrin mütemadiyen ticııret oda· 
~ına yaııhn:ıkta olmnlıırı ,.e :reni 
ynr.ılanların bilhas :ı Annıfolud:ırı 

.şehrimize gelip pıda maddeleri fı. 
zerinde iş ~ apanlnr oldujW nnJ:ı:;ıl 

Orta okullarda yer 
bulunursa .. 

Orta okn~1 .::=recek çağdaki lale 
beler kabul edildikten ııonre yer 
hulıınduAu takdirde bir yaş küofilı: 
veya bir ı-n~ bo]yük olan tnlehelcrin 
dr okula J.:ıbııl cdilınelcri m:ını ır 
va-kllleti l :ı rafından bülUn mües:.r. 
ıselcrr tcbli~ edilmiştir. 

c~:: S-• r.:... I"., M••et .._.,..,. •••••• • ... : L. ••eeol r 
• ••• .: 1 .. : : • 8 t ...... .., .................................... . 

mışll'r. 

Galatada ya~ıgın 

Galatada, ~raltr e&ddesiDdıı 

klçük banda 2 tnd katta bulun " 
llOIÜll1'00 im&lAtba.ne:sinden cvctıd geoo 
bir yangm çıkmı§ atölyenin b1r k~. 

mı ~ ııı<mra a!lndih'fJlmQ§tUr. 

KUPA MA LARI BAŞLIYOR 

Arjantin geniş, girintili, c;ıkın. 
t1Jı sahilleıini mihver donanmRsr
na üs olmaktan c:ıkarmakla müt
tefiklere ç0k büyük l>ir yardımt1a 
bulunmu<ı olaeakbr. 

!malA.tbane 4t bin lfmye ıı!gortalı 
o!du~ yangın ha kklndll tab ltf • 
k&ta ~annn§ttt. 

Karaya oturan motör 
Çanakkale ı-Jvann<lıı BulgardPZe 

ınmrJdinde knrn)n oturan ~ 
hımdmılı Aya "ikola moMrü yüı, 
ılil rühni1~Hir, 

Almanyaya gidecek muhtelit buqü11 
Fener bahçe stacu nti& 

,cntrenma~~ maçı vapıvm 

Bucün Si11eması nda 
Arjantin Blrl~k Amerika etra

fında. toplanan Amerikan clevletle-
1'İnin tuttuğu yolu tı.ıtmadı~ tnk. 
ilirde bazı hudut m~lelcri ik ffo • 
J,n~ıla..sabilir. Genı, bir anlZide 
ot oran Arjantin c;epec:e\ re bir tıı
kım de\·Jetlerle ı:enilmi .. tir. Un 
devletlf"r karsısında Arjnntin hi
J"az da Birl~ik ılfwktlerin semp:t. 
ti~i ile emin '"" l'llhat \'uc:nmakta-

''LA KONGA ., nın unutulmaz yaratıcm 

lmnbul kupa maçlıı.nna bug~n 
Şeref ve Fencrbnhte stadlarında 
l>:ışlanaeııklır. Eliminasyon usul.ile 
~apılncnk bıı mııçlarn lshnbuluıı 
hlrihci ve ikinci küme kulüJJle"i 
;;irınektedır: MICKEY RONNEY'ln en son eseri 

At~DY HARDY 'ld KATiBESi 
Hu maçların ilk turu hu&ün hl., 

~ncnklır. Serer slndında ilk kar ı 
la~ına ikinci kümeden Eyüp ile Bey 
lerbc~ i arasında olacaktır. lkin~ı 
m:ıçda gene ikinçi küme t:ıkımta

rındıın Topknrıı ile .\nadoluhls'.lr 
ırrnsındadır. Serer stadında üçür•. 
cfi \C son nlllÇ hirinci kıımedcıt 

Tnksinı )le ikin.:! kümeden htikliıl 

• •o.na komedlel takdim edUmektcdlr. 

dn-. . . 

Diğer roht>rde: AN~ - BUTllERiı'ORD 

wı Amerika film dünyatınnı yeni yıldna 

A1'jantini mJh,·eNfon nnkln.-.t•· 
rım <ıebepler bunlal'd•r. 

GATHERYN"GRAYSON 
Bugün saat 11 de tenzll~t!I matine 
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~ıı~Jt~l'.MIL~ 
Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 

Mustafonın politikaya karJı gösterdiği bu al6ka ve heyecan dost· 
lannı yumuşatıyor, dudaklarında müsamaha ifade eden bir gülümseme hu
sule getiriyordu .• Mustofaya daha fazla mukavemeti lüzumsuz görüyorlar, 
ve hayalın onu, daha pratik dü~üncelere sevkedeceği konaalile münakaıa· 
yı uzatmıyorlcırdı .. 

l=akat Mustafa, lzmirde geçen tahsil yılları içinde de fikrini deği~tir· 
medi.. Ve hı;rttô kendine göre fikrince israr edecek yeni kanaatler edindi. 
Bu kanaatlerini. u:r:un mektuplar halinde yazıp dostlarına bildiriyordu .. Ken
di fikrinin doğnıluğunu, kendi nazarında da kuvvetlendirmek için, Mustafa 
dostlarının da müvafakatini almağa çalıııyordu .. ilerideki tahsil hayatının 
muvaffakiyeti bakımından kendisinin buna ihtiyacı vardı •. 

Mesele henüz kesin a~arak halledilmeden imtihanlar gelip çattı. 
Bunlar lımir idadisinin son sınıf imtihanları idi .. 

:(; ~ ~ 

O zamanki imtihanlar, talebenin bir c;oğu için, yalnıı sınıf gecmeğe 
yarayan bir mektep usulünden ibaret değildi.. Onlar ayni zamanda, 
talebenin mektep dı~ındaki hayatını da ilgilendiren, hakiki hayat deneme 
leriydi .. Bu itibarla imtihan devresi kendine göre usulü, ananesi ve hattô 
psikolojisi olan bir mektep devresi idi .. Hele yatılı mekteplerde bu hususiyet 
daha faıla göıe çarpardı., Mektebin mütad hayatı değiıir, ve bu tahavvul 
lalı?beden hocalara, ve mektep idaresine kadar sirayet ederdi. 

Tcılebeniıı sinirleri gerilir, enerjileri kabarır, düıünc~eri tek bir nok 
tada to!)lcın:rdı .. Dimağlar c;alı,ıp itledikc;e, hassasiyet de artardı. BuniJ 
cınlıvan hocolar ve mektep idaresi, mektep hayatının mutad disiplinir. 
de talebe lclıine gev}el"'leler yaparlardı. Talebe ile "ıocalar vo mekfCfJ 
idaresi crosıııdaJci karJılıklı münasebet, daha müsamahalı, daha şefkatiı 
bir mahiyet olırdı. Talebenin, son notunu verecek olan hocaya kar~ı daha 
saygılı bir "aııyet almasına mukabil hoca da operasyon bıçağını hasta 
srndan saklı:ı:nağa calışan doktorun merhmetli tavrını takınıroı. Mektep 
i~aresi i:ıin hususunda daha cömert davranır, ve ıalebcye hor kolaylığ• 
göstermcğc c;ulı~ırdı. 

Yatılı talebenin yatıp kalkma saatlarında bile her zaman gösterile., 
dikkat ve intizam biraz gev~erdi. Uykuya tahsis edilen :r:amorıı, calışmo 
hesobın:ı biruı kısaltmnk isleyen talebenin hareketi görmemtzlikton gc 
!inirdi. Bu ~uıetle geceleri bazı yatakhanelerde bir mum ıpgı etrafında 
birkaç bc~ın birle!erek calrjtığı görülürdü. Mektep idaresi imlihan devre 
sin·., ycme);lere de dah~ fcrrla 'ad \le çeşit verirdi. Zaten mümoyyiz:lerc 
de yem~k ve tallı verildiği için, imtihan günlerinde, talebe de her holde 
laf. verdi. lrlc.re: !:ütün bu kolaylıkları ile imtihan neticelerinin mesı.ıliye · 
tini t~lebaye bırakmak isterdi. 

Diğu birçok orkadaıları gibi, imtihonlar, Mustafa icin, bır ,eref ve 
haysiyet ıneselui teıkil ediyordu. Sınıf geçme iJİ bahis rıevzuu bile de
ğildi. Mustafa esasen altıncı sınıf imtihanında, lzmirin, ve d ğcr bir iki 
sancağın b~rincilerini geçerek sınıf birincisi olmuştu. Bu vazıyeti kabu! 
edere~ mücadeleden vozgecenler olduğu gibi, kaybedilen nevkii yeni
den kaz:anm~k için, çolı}anlar da vardı. Rekabet kuvvetli idi. Onun için, 
yalnız: kendi ıtiborı, kendi ıerefi mevzuubohs değildı. Memleket çocuğu 
olmok itibariyle Aydının da itibarını ve Jerefini korumak :ôzım geliyordu. 
Oüsünc~nin en ağın, ve Mustafaya en çok tesir yapanı bu i.ji 

Mustafa bırçok derslorde kendi :r:ekôsına, kendi sa
0

yine güveniyor, 
ve çok endi;e dı1ymayordu. Kendisini en çok düiündüren feırisi dersi im
tiho~ı ici. Nihayet bunu da, diğer talebenin yaptığı, ve hoconın istediği 
$ek:lde ha!letmıı ve môncvi azabı mukabilınde maddi muvaffokiyetini te
min etmiıti. 

lıtei her talebe, kendine g_öre en ehemmiyetli saydığı bır cepheden 
bakıy()r, ve birkaç hafto bütün düşünceleri. duyguları ile berobeı genc;P!< 
enerjisini onlal'a tohsis ediyordu. Talebe, ya tek tek, yahut kücük gurup
lar halinde, mektebin her köıesine dağılıp mütemadiyen çalışıyordu. Her 
kes 41,, sakin en tenha, en serin yeri arıyordu. Pencere kenarlarında, odurı 
y.ğmlarının üstünde, teneffüsh.ane kö;~l~r~nde, bahçe duvarlarının kuytu 
yerlerinde, g0zleri muayyen bır yere dıkılı, dudakları kımıdevan ve oro 
slf'CI, lr:itop ~ayfalarını çeviren talebeye rastlanıyordu. 

Henin dersinin imtihanı geçmemiı olan bir hoca garülGnce etrafı 
kuıatılıycrr, yarı lôtife yarı ciddi, ona mümeyyizi kim olduğu, neler soru
lacağ•, nasıl numara ve:ileceği soruluyordu. Hoca gülerek onloro cevap· 
lor veriyor, ve bunların talebeyi korkutacak ıekilde olmasına . ~ikkat c~İ · 
yordu. Evvelce pC":lro oynanıla.n E~m?kçibaşı ho~ı kıraathanesı ıle na~g ı lc 
ic;ilen A!ambro gazinosunda bıle ımtıhan devresınde ders çal ~ılır , muıa · 

~ere vopılırdı. 

Her hocanın tedris $İstemi gibi, imtihan tarıı da talebece belli idi. 
Kimya !ıN:osı•ıın en çok hangi bahislere ehemmiyet verdiği, ve sorduğu 
kıso sı.ıcı!lere r.as•I cevaplardan hoilondığı bilinirdi. Tarih hocasının bu. 
nun oksir.c 'Oıtırak suallerine telli, pullu, tafsilôtlı cevaplar istediği ma
liill'diJ Mümcyyiz:l~rin kinılcr oduğu ara<tırılır, ve her birinin karakterine 
gör_ nc:sıl cc'lap!ordan hoşlandıl..ları tetkik olu~u.r~u. Çok seri ve numo
ıabrı L: ı t ınümeyyizlerin imıihana gelememelerı ıı;ın dualar, temenniıer 

vc:ıpılırôı. 

i>öv!~::e talebe, hocalar, ve idare de dahil olmak üzere mektebin 
nobtt, :mı:h::n devresinde hummalı bir şekilde artar. ve koll:i heyecan 

ı lc corııcrdı. 
s,n sınıf talebesi, hocalarına kar~ı besledikleri hakiki duyguları, 

l\cr b'r:nin imtıhonı bittikten sonra, belli ederlerdi. Farisi hoc\:lsına a~ık 
kıMSC' ::!dırı~ ctr-ıczdi. Evvelce önünde t;trcdiklcri, ve faıla huıunetıne 
kızd:l..!crı hoc:.ıyı ımtihanı bitince, görmemezlikten welirler, ~e onun ver· 
.,,ek üzere he%ırlandı?jı selôr!'ı <ılmak islemezlerdi. Sevdiklerı hocalar ifo 
ıse C.cle!o müs;:ıyi vaziyetle arkada} .,:urlar •• Ve teklifsiz göni~r-rl-:rdi . 

- D4ıwomr '° -

ara:ıında l opılıı cııktı r. 
Fencrb.ıhçc slndı11da gOnün. ılk 

kıırşılaşmuı birinci künırnın eıı 

genç tnkımı Dnvutpa.şa ile ikinci 
kümenin en kuv\·etli tııkımlnrından 
ucmlrspor arasında olacaktır. 

lkıncl mnc birinci kümeden 
Beykoıln iklnc~i küm~den R~lı 
hi ar arasında olacaktır. Bu saha. 
da üçüncu maçın Fencrbahı;c ile 
ikinci kıımcdcn G:ılatıuıın ~ apmaM 
icap etmekte ise de , Almanya· 
yıı 1ıidecck o~"Unculıırın taksm 
halinde nnlr<'nnınn yepmalnrı · 
nı ıemiıı ('fmek maksııclile hu kar 
şılaşrnn ':.ıpılmayaeaktır. Yerin-: 
Almıınya~.ı ~iı.lecck muhtelit ile 
diğer hir tsıanbul mulıteliti lmrş. 
ln~aktndır. lnr:ı ant 15 de b:w 
lnnnc:ıktır. 

<iAl.ATASH \ Yl.11.t\R 
r.1DE lhDfr.ı:n 

1 taııbul_A.nkora tren yolunur:. 
bozulma ı dolayısh le, Ankarnda fir 
ınnc yapmak üzere yola çıkan GJ, 
l:ıl:ısnrn~ lılar bu~un seri dönmü•· 
lerdir. Gnlatasnrn~ lı O\ uncııinrdnı 
o\lrnan~al :ı gitmek llZcre da\'cf ed•, 
len oyuneulnr bugiin Feneri aht'l' 
sladınilıı muhlcllller ıırasınrla yepı 

lncnk karşılaşnıadn v~r alacakJnr. 
rlır. 

~-' _e_vv_e_k_ı _va_k_ıt_ 
4 -10 - 916 

Fırka içtimaı 
lstnnbul mehıırn Fcti bel ıle dı 

~er lıazı mebuslar tnrafındeıı lir. 
miden razln imz:ı ile verfün b r 
tahrirde nızamnı>me nıucibınce 11. 
tihad ve Terakki fırkasının ıct • 
maa dnvet edilmesi hlcp cdilmıı., 

lir. 

~ PAZAR Pauı.rtosı .... 
ı. teerln: 4 ı. teorin: 6 :::.. 

~ 
~ 

Ram:ız.nn: n Ranu...an: ı.& 

f... 
1 Hıı.ır: ısı 11.rı:ır: lM 

\ ııb.,tlar \ asau Ezaaı \f ..... lrımaJ 

GÖJICI 6.6& u.oa 'l.99 n.oı 
Ötfıe u..aı l.H ıa.a a.u 

. ! 1ldndl U.18 ~.!9 l .. 18 a.so 

ıı=: 
18.48 ll.00 Ul.44 1.%.08 
~u uı •uı uo 

6.st ıu: us ıo.sı 

l 



VAKiT ~;=;:==:::;:::==::::=-------~---~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!91!!~~~~~!!!!!!!!!!1!~!!!!!!!PJ!!~~!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!m~!l!!9m!~~~ 

Amerıkan 
fagyareleri 

Şimali Fransa 
topraklarına 

.ıücuma başladı 
Londra, 3 ( A.A.) - Dört rnotör. 

lu Amerikan lıonıha u~·ukl::ırındnıl 

nıüle.şekkil bir lııl\':ı grupu t.llln iş. 

ııl allınd:ı lııılunr·n menılekcllrrdt"" 

ki hcdenere te:ırruz etmişlerdir. Bu 
kuvvetlere 400 mütterlk av uc;:ıllı 

rcfıık:ıt etmiştir. 

Boston tipinde başka Anıeril:e n 
ıomba uçakları Lehavre liın:ını te
lslerlnc ''e doklarına lııarruz et 
nişlerdır. 

1
sahte diploma ile'C E R M E N F E O E R A S Y O N U 
. kaymakam olan KURULMASI KARARLAŞMIŞ genç 
2 sene 11 ay hapse mahkum 

oldu 

Ankara, S (\'akıt muhabirin
uen) - Sahte evrak tanzim ettiğ. 

Bu federasyona Alman yadan başka 
Holanda ve Norveç te ·ahnacak~nış 

i<.l~ias:.e mıı.hke:neye verilen ~kı Stokholıu: 3, (A.A.) - Ofi: Hu 
IJlkili kaymakamı Kemalin mnba- o;:ıbnhki İ!'.veç sazeteleri Oslodakl 
kemesine hııo"i.in de devam edildi. ı' Alman maJıri!lcrinde dün yapılan 
Mazı,un mildafaa.namesinde bu İi· beyanııtn atfen pek yakın bir geie 
de mllruru zaman olduğunu. kim. cekte "llüyük Almanya,, adile hü· 
seye bu işrlcn zarar husule gelme- rük bir Cennen fec!erasyonunun ı· 
diğini, ailesinin kalabalL1< oldut";u !An ed i leceğini yazıyorlar, 
için bu işi yapmak zaruretine oY
du~runu. fiilinde saht~ evrak ta.."l
zi.metmek demclt olmadığım bil<lir
ıncktc. kUçtık b'r ceza ile ceuılan. 
drrlmarıını ve tecilini isteıncıkte 
idi. 

Bu bü~ ilk Cermen federa!.yonu 
Almıınya, Hol!andn ve Norveç! il•. 
tlva edecek ve oyni zamanda bir 
Cermen fedr'"ltııyonunun lmrulınası 
daha mesut hir A\·nıpa icln ıcm ı. 

nnı teliikki eılec-ek rliiler herhangı 
hlr Cermen devletine açık bulunıı 

Ha.kimler heyeti bu mUdafM.:-,'1 
:>erinde bulmamış ve hareketine 
uyan ceza lrruıununun 342 nci marl cııklır. 

Ayni mahfiller bu federas~·on:.ı 

Danlmarknnın girmek isteyece{iinl 
sanmakta \'e bu takdirde lsveçdc 
hasıl olacak tepkiye nltlka göster. 
mektedirler. 

Bu telı\kki \'C müşo.hede İSVCC' 
siyasi mahfillerinde bir dereceye 
kadar h:ıyrct uyanclırmakladır. Bu 
ma.Jırillcr f veç millellnin siyasi 
hayatına bir temel teşkil eden d•• 
mokrn~i prensip'erine bağlı bir 
millet olm:ık ilibariyle istiklıllir.i 

mulınfnzaya katlyelle azmetmiş ol· 
duğuna bu ''esile ile dikkati çeki· 
yorlnr. 

Loııdra, 3 ( A,A) - Hıl\'a nazır

ıığı haberler servisi cuma günü ölj.. 
leden sonra Şiınnll Fransadıı geniş 

bir sahada yapılan bdvA akını 
lıakkında şu tafsilaı ''errnektcdir: desi mucibince iki s:ne altı n:.· -------------------------------------------------------

Bu harekete 400 av uc;:ıAı ile bü· 
'ük bomba uçakları teşkilleri işti· 
rak etmişlerdir. Arıı!arındıı fnsiliz. 
Kanadalı, Yeni 7.eliındnlı, Polonya· 
lı, Nol'\·eçli. Belçikalı \'f" Amerikalı 
avcılar bulunan rilotıllüler üa Fock· 
cwulr J!IO clüşümıüşler ve bir ı,:ok· 
larını dıı hasara uğratmış! rdır. 
1-i::ırtaJ ismi ' 'erilen iki Amerikan 
uçak teşkıli iki dakika zarhnclıı 
duşman kuvvellerinc!en beşle dör
dünü tahrıp etmişlerdir. Beşinci 
uç:ık bir Polonyalı pilot tnrahndan 
düşürülmüştür. Hareket sahası Hnv
reden Kicuporla kadar olan l:ıkrl· 
bt-n 250 kilometrelik bir muhil 
işgal etmıştlr . 

Bir yerde av ııcnkları çok buyük 
sayıda Uçankalelere refoknt tderek 
80 kilometre kadar iteri girınışler 
ve l\urodıı Uçnnknleler. haltm Al
man hava kuvvet'cri tarııfınd:ın in 
mir Te ikmal ilssü olarak kullanılan 
Albert civarında Moullede eski PO" 
tez uç:ık ve şut fııhrikalıırına tnnr
ruz etmlş!erı/ir. Bu fabrikalar bun. 
dan evvel de ba~a iki bonıt-ıırdı 
rnnna daha manız kalmıslnrdır. 

l~o11dra, 3 ( A.A.J - İngiltere ha· 
va nazırlılolı haberler servisinin 
bildlrcliJiiııe söre, İngiliz av servi· 
sine mensup uçak!arın gündüz a· 
kınları sırasında tahrip ellikleri 
mihver uçnklarının sayısı şimdi 
dört lııne \'Ükselıniş bulunmaktad ı r. 
Gece avcıları ile hava karşı koyma 
batııryaları geçen ay zarfınrla tngil· 
ıereye karşı yapılan hlr hava akını 
e~nac;ında 12 Alnıan bomba uc;altı 

rlüşurmü~Jerdlr. nu sene zarfında 
l.ıı~illere civarında gece 171 Alm:ın 
uçaı:ıı rlÜ$0rfilrnüoı ve 44 düc;men u· 
çağı da kc5lf pıint':ırımı1 lnr:ıfın· 
rlan düşman i'>1!ali tıltındaki :ıraı:i 
uzerindl' tnlır!n f'rlilrrck yere indi· 
rilmlşlir. Eyıaı ayında avcıl:ırım11 
ı;ündüz 15 Alman uçalıı dlişfirdilk· 
leri gibi ho~ka ik! rlü~man ucıılh dn 
uçakııavar toplarıyle tahrip olun· 
mu~tur. Büt!in eylül ayı içinde ta 
arruz hareketlel')ne devam ertilmf.,.. 
lir, Bu mOddeıte hf7.im . kayıpları· 
mız 33 ov uçağıdır. --

mlidclefe nğtr hapsine ve bu suc:u 
dcfnaUa i':llemiq old\lğundan bu 
cczanm alt!da birinin zanıanile teı;. 
kif altına a lındığJ tnr:hten itiba
ren iki sene on bir ay miiddctlc 
nğır hapsine ve m:vkuf kaldığı 
müddtin ~hkümivetine mabım
buna ve 2800 ku~un suçlu don talı 
si ine kabHi tonyiz ohr.ak Uzcre 
karar vemıiştir. 

---- -<>---~-
Spor lügatı ve 
ansildooedisi 

Bu maksatla Anknrada 
hazırlık tetkiklerine ba,landı 

An.kara, 3 (A.A.) Beden 
terbiyesi umum müdtirlUğiinde teş
l:il edilen bir koonii;yon bugün öğ
leden evveı Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücelin reisliğinde toplmıara.lc 
spor terimleri ve ansiklopedisi ü
zeri.nde'ki !:alışmala.r:.na b~la.mış. 
t.ır. Malatya mebusu Nasuhi Bay • 
darın rci.s'iğinde Niza.mettin Kır. 
§an, Vildan Arşir, Kerim Bi\ke ve 
Saffet Güroldan mUrekken olan 
komisyon pn.z:ı.rtcsi gün'.t:-.dcn iti
baren her gtln toplanacaktır. 

İlk olarak kısa bir mildde1; içlıı. 
de apor terimltti tes.bit edilet-ek 
ve dil kurumunca tetltik ve kabul 
Klildiktcn sonra ba.11trn'acaktır. 
Spor liıgat.i i!e spor an::ıiklopedi~i· 
Din hazırla.urruısına bundan son:·n 
başla.nacaktır. 

-----
Paru Genel sekre
ter! Mar4lne glttt 

Dl)a.rbaJur, 3 (A.A.) Bir 
kaç gündenberi şehrimizde bulu
nan Ctimhuriyet hal'k partis,i g~ 
neı seıkreteri Memduh Şevket F •• 
eendal tetkiklerini bitire!'C'k bugün 
birinci u:numi milletti" Abldin 
Öz.menle birlikte M&rdine gitmiş
tir. 

Alman denizaltiları, 
/ 

Amerikan aulannda 

Nevyorkun eski 
asma köprüsü 

f aaliyf!t S?Öderf'me:J' oldular 

Karaib deııi:inde bir üsden: 

Bomba halinde J.ıponlann 

üzerine atı la" ak 
3 (.A.A.J - Birleşik Arnerka ordu· :-:evyork: 3, (A.AJ - l\filltefü:· 
una ucakJarın sahil muhofnzıı hir· ll'r, yakında Japon kıtale.rı üzerine 

liklariyfo i-, lıeraberliğl ynparak ci· rnklilc • 'evyork'un ikinci caddesi 
var ııulardakl dü~man ılcni7nllı':ırı· üzerinde lıulunan büyük .asma köp 
nı sıkı bi; kontrol nltınn nldıklarr 

1 

rOyü atacaklardır. Bu köprü şlmrli 
"e uzun müdrlel ~u nllındn kalma~ hurda demir halinde toplanıp iri 
zorunda hırakdıklnrı hllrHrlllyor. rnpto bomba haline tnkllııp elmıo; 
Düşman denizaltıları Fmyri nıua~· tır. Köpril söküldükten gonra 27 
yen bir müddei su a'tınrla harınm"'< ooo ton tutarında bir maden '.\ ı~ını 
ıcorıı iie kendilerine leHli edilen vr- tr.şkil etmiştir. Ve bunun 25()0 ıo · 
zHeleri ba~rıunodnn dt\nOs ''olunu nu bnkırdı.r. Bu nındenin yüzde 90 
ıutmağa m~hur oluyorlar. ı t.löğülnıü~ olun dök!imhaneler için 

Amerikan donarımaa1nın 
inıan kayıb1 

Vııııngıon, 3 (A,A.) - l'f'rl Rllrbt•r 

baskmmdanberl birleşik A merlka d••. 
nanmasına mensup bahri.Ya ıllA.hende.z 
larile aahl! mubatızıarı a·~arndıtn ve 
rilen kayıpların 14464 öJU, ve noksan. 
dan ibaret lıı.ılunduğu AıoeMka bah, 

l'fye nazırlığı ta.rafmdıtn ruma llkşa. 
mı netl'!!dllen harp kayır•::ırı llııteırin. 
de blldtrilml§lJr 

Gandi 74 yatında 
Londra, S <A.A.ı - llln1!atan.:ıa 

rnUnter1t teeavuz vakaları olmakta 
dır. Gand1nin 7.ı Uncu M~t df'VTlye.+ 
oıUnucbetil• yapılan ?'>00 ldştıfl' 
blr topla.nt:d halk ile p ,ıta arıı.ıundcı 
ki kargaşalıklar eanaaı::ıdı hlr kit 
ötmll§ ve 3 lıJJi de yaralar.mııtır . 

Altın fiyatları 

Oftn bir ııltı•ın fİ)"llı 33 lir:ı ın 
hını~tu. kftlı;• :ııtuma bir ır:uu r:. 
)"•lı .f~2 ~ 

çe':klen ılnlıa kı}-ınetlidir. 

i:ıglliz tayyaraıerl
nln akınları 

1.onılra: :i.tA.A.l - lngillz hcı. 
va nazırlığının bildlrdialne göre, 
hü) iık lnı{lliz hava teşkilleri Hhin 
ha,·zasındak! hedeflere taarruz et· 
mı,ıcrdlr. Dliyiik }angınlar çıkarıl 
mıştır. 

tır, 

Yedi lngiliz bomlıu uı,:ağı knyıp· 

Sovyet Rusya fsveçi 
protesto ettı 

S!ol.:holm: 3, (A.A ) - So,·y~ı 

elçisi, Sroklıolmdeki f ntou rist bü · 
ro<ıuncfıı çalı~nn Sovyet vııtanda~l.:ı· 

rından Slclorenkonun levkirinl ve 
buna cok sert mu:ımcle edilmiş eıl 
masını N!stnen t~veç mııkamlnrt 
nc?.rflnde prol.l!oıto elmiş ve Sldo· 
renkonun derhal $Crlıcsl lııra.kılmıı 
.,,., U.t,.mis.lir. 

Yeni.Ginedeki Japon kuvvetleri 
tamamile imha edildi 

r 

S}·dncy: :l, (A.A,) - "Milne 
bn)'., doki Japon hezimetinin marın 
sı ~iınrll blitün ıtenlşlifıile ortaya 
çıkmaktadır. Bu Jıezirneıte kac;abI· 
!enler müstesna o~ek ilzere hü· 
tün Japon kıtnlırı son as!,ere k:ı

dar imhn edllmi~tlr. Filhakika yeni 
Ginede Ovenstnnley dağlarında ·"• 
vuo,;lııralya kun·etlerlnin ileri hare 
keli ev\'elce bildirildiğine göre çok 
daha geniş hir ö!~üde ı;eli,mekte • 
dir. "l.\Iilne lıay'do., elde edilen 
tam zaferler Avusluralya kuV\·etle· 
rl hakiknlle Japon kıskacının sol 
aAzını lnnnı' buhınuyorlardı. Ja• 
pon tiıhh·esi Port :'ıforespiyl I\? 

s:ıyıdn fakat çok iyi slllllılandırıJ· 

ın15 ktı\'\'etler~e iki tnrartan bir 
kıskaç harekelile ele ıreçirmek ı;a· 

yesin! gülmekle idi. nu kıskaç ıı~ız 
!arından birinin kırılması fizerlne 
Japonlar salt kollarrnı ya geri çrk 
mek veya hunu r'ı imhıt edilmeK 
tehlikesi knrşısınıla hır.ıkma-k duru 
muııc!ıulırJ:ır. Durwn hu ~ekli :ılın· 

ca A\'tı•luralya kuvvetleri Japonl· 
rın ı'laıi}ardn hnreketlerine mfisrın 

de elliler. Simdi bu Jnponlar ilk 1 
hııreket ü~lerinc püskürtülmekte • 

Reryo tevkil edildi 
<Baştarafı 1 nci sayfada} 

Frnns:ının askert hezimetindeıı 
Jıcrı llerriot işlılrlijtl taraftarların. 

dan uzak ılunnuştur. Mebuslar mec 
li ı reısi ~ıf:ılile . Herriol Fransay:ı 
şerefli bir yardımda bulunnhilece· 
ğini zıınnctmiş fakat l.:'lval'iıı ıv. 

rene hareket tarzına daha fazla tıı 

hammfil edememiştir • ., 
Gazete Herriotnun azası olarAk 

knlmnyı istemediği "Leglon' ti, ho · 
neur" un şövalye haçını nasıl inde 
elliğini ve yazdığı itiraz mektupla· 
rıı•ı h:ıtırl:ılJnaktadır. 

Gaz.elenin yazdığına göre. rran· 
~" umum1 efklirı Lavalin medıurl 
lılr.mel kararnamesi ve yahudilerc 
v·ıpıları fena muamc.!.eler yüzü!'. 
<fen, infial duyduğu bir sıradadır ki 
lııı m~ktuplıırı n mahiyetini öğren· 
ml~lir • 

Tlmı·s ;ı.ozısını şöyle bitiriyor: 
"O zamandanberi J.1\val her 

lilrlü ıııl:ışnıa ve tenkil vasıtaları· 
n:ı haş vurmuştur. T.i\vııl Jıiı;lılr 
Frqn~ııın Almanyad:ı ç:ılı~ıığ.ı 
merbur erlilmiyece/!ini remin e'. 
mıştir. Rlr müddet <;onra nenoi: 
l'ılechin'i uzak14t<ıtınnı~tı. Hic şüp 
he ycı:Ctur ki, Herriol'nun tevkifi 
Fransız umumi el"o\ıirını bir kerrc 
dah:ı ardınlatmaktııtlır,,. 

Macaristanda ma;iazalar 
17,30 da kapanacak 

Buılape~le: 3, (A.A.) - Olaıfen· 
fistü şartlar dolnvısile rnaj!nznlar 
lıunılan sonra snnt 17.30 da k:ıpa· 
nacaktır. 

N evyorhta 16 ccu;u•luk 
•u~lum Y9'ıalr.ndı 

~evyork: :ı, (A.A.) - Karşı c::ı. 
..u .. Jıt'< <:rr\'J~inin işnrı Ü7.Crine Nev 
yorkıa 11i kişi tevkif ediLmi,tir. 

- ö --

Reünion adasında açlık 

i\airobl: 3. (A.A.) - Reınf· 
on adac;ının ia5c vaziyeti \'uhirıııJir. 
fl.:i ııydnnhcıi hirlıir vapur gelme 
miştlr. Halk allı aytlanlıerl patates 
sizdir. 

Finlandiyamn rüfusu 

Hel~ln ki: 3, (A.A.) 
ynnın niifu<;ıı lll31 de 
ken hu c;eneki sayıma 
~ 17 e ı;ıiauıştır. 

- Finliındi· 
3,flG7.fifı7 i· 
gurc, 3,887. 

dir. Geri çekilen bu Jnpon km·. 
-velleri de bir ehemmiyet arıctmi · 

yorlar. Zira bunlar üç hartadnnbe· 
rl arasız bir bomhardımana uğra 

mı~!nrdır. Ayni zamanda Avuslurııl 
yalılar yanlarınr'la getirdikleri 10ıl 

milimetrelik topları Japonları gafil 
avlıtmı,Jardır. Bu topl:ırla düşm•ı· 

nın ah~ap siperleri baştan başa tnh 
rip e<lllmi,lir. 

Melh<>urnc: 3, (A.A.) - Avusltı 

ralya kuvvetleri omıanda f(eri c;c· 
kilmekte olan Jııponlan takibe de· 
vıım etmektedirler. Mütıefik uça\;· 
hır. düşmana soluk aldırmamnkb· 
rlırlnr. Düşman ha,·a nlnnl::ırı uçak 
lnrımız tarnfındnn o kadar bombar 
d1JT1an etlilmekl<'di.r ki, düşman u· 
çakları pek rnc'ler olarak müttefik 
mevzllerine taarruz edebilmektedir 
ter. 

Eylul ayında Japon uç:ıklnrı O 
hava nkını yapmışlnrdır. lfa.l•bukl, 
müllefik ııt>ııklorının ynplıklnrı h:ı· 

v:ı akını ~nyı~ıı. Tiınor'dıın Bounı • 
\'n k:ırlar ıız:ınıın hlr s.:ıhn üzerindo 
106 yı hıılrnu~ıur. Müttefiki t ııudl· 

ren uçak kaybetmektedirler. 

Sallı taarruza 
<Baftarofı 1 nci sayfada} 

"Bunu bekliyoruz. Bu da. gene 
beyhude bir teşebbüs '>!aca.:t~ır. 
Hitler, mütte!ikler<' .... -ı str.ıtejlsile 
1!.tihza ediyor. Fnkat müttcfU.lcr 
bu stratejiye gene 'd~vnm edecek 
lcrdir. Çünkü stratejilerinin rr.U
kcmmel olduğunu ve Almanlann 
lıerluıngi bir cephede harbi bitir
me,erinıe mani ttşki.I ettığini bili· 
yorlar. Mütt:clik .s.illı.blnrmm ezici 
ağ1rlığı mihveri daptıp toz haline 
getirinceye kadar bu böyte deve.nı. 
edecektir.,, 

Papa ile J:örllşnclcr sulhla 
ali.tatlı mı ! 

Loııdra ,3 (,1,A.) - Röytcr ajarı· 
sının diplomatik muharriri Ynzr. 
yor: 

"Papa}'l zl:r:ıret l'lmis olnn Ruz· 
\"eltin şahsi mümessili l\liron Tn,
lor, I.l:ı.bondan Amerik:ıya dönmez · 
den ev ... •el J.ondrııya gelecektir. 
Tııylorun Papa ve Vntiknn crkd· 

ni:rle ) ap!ığı konuşrııalarılıın ~onrr 
T.ondraya gelmesi, hirt>ok farazi.re
lere yol açacaktır. Dnhn ~irnrlidr.n 
Fransız kaynakları sulh Jırojrlc
rinden bnhse!meP.e haşlamı~l:ırdır 
Bıınlann esassl7. olduf,unu ö~·fome
lk lü7.11m yoktur. Rirlc,ik Amerlkr.
da 20 milyon kalolik Tardır. Amerı. 
kıının hunlara ehemmiyet Vt'rme~i 
tnhiiclir. Pnpnlı~ın r:ıclyosu lıtr sün 
harbin insani hir ~ekilcle rnpıln•:ısı. 
milyonlarca insanın ıztırnplarının 
lahriri lehinıle ne,rly:ıtln bulunu· 
yor. lnııillere de adalet ,.e ins:ıni· 
Yel it"ln dö\'üşOyor. llfih·nnl:ırra 
ino;aııın ıztıraplnrını h:ıfirlctcrek 
her tedbiri kohııle hazırdır. lşte 
Tn:rlorun J.onnrn,·ı zivarrtinin sr_ 
bebi lıudnr. Başka fa

0

raziyelel' yü · 
riilm~k ılo!tnı rfcRilrllr 

RUZ\-elt.ffl :nUmes:ılli Londrıulıt 
l.,ondı-a, 8 (A.A.) -- Ruzvcltin 

Pap:ıl:tk nczd:indıeki müme-~Ji Tav. 
kır bugiin öğleden sonra I~i:h<>n
dan uça.kin. Londraya gelm.!~tir. 

Taylo'r Ve.tika.nrı..'\ Papa ii! uzun 
konuş:nwlP.r yapmış ve Ma.drit'e 
L:Zbondan da gcçeır!ten İspanyol 
,.e Portekiz ma.Jcamlan ile gör;jş
mU~t!lr. 

GençlerbirJiği Demirsporu 
yendi 

Anka.r:ı: 3. (A.A.) - Demlrspor
Gençlerhirliltl nrnsında huı:iin ya• 
J"•lnn kıır'<ı::--;m:ı. <ienı:lerin 3 : 2 
saJ.LbiyetU. bitmifUr • 

Dola cepbeslnde F ra lSIZ s 
BerUn, 3 (A.A.) - Alman orduları Aln1anya• 

bqkuma.nda.nlığm:n tebliği: f. 
Ka.fkan bl;ilgesı.nde dağııı.r<iakl dU~- r 

man mevzllerlııe kar§I yapılan hU • taşıı11yo 
cw:nlara çetin aava§lar .tıallnde de • 
vam edllml§ur. Stallngraam eımal ~ ı "' 

Nevyork: 3, (A.rv 
J.wımına yapılan hUcum. dtın bPr ta - 'fııt 
rafta teablt edilen hcdeflo;re ulaşmış da haber 'erildi 

1 
Allll 

tır. Şehrtn cenubunda 'iC §imalind" !ladR 300 fııbrika. 
kuvveuı §8§trtma taarruz.arı §lddcııt rar takılmak czere 
&aV&§lardan sonra aldm kalmış, 41 Bir nıuddet sonra d• 
Sovyeıt zırhlı tankı yok e:ıUml§tlr. rıkalar da sbkuleC:~~ 

Don cephesinde ltalyal'J kıtaları ın.ığlublyetinden 
dU&ımaoın nehri geçmek ı<-.n yaptıl}r dar nıa~ltıbıyetınd.ell 1 
birçok teşebbUsıerı pUskl\1 tmUşler • mnnlarla lşbirll~' ~ 
dir. Rljev \(ca!rr:indo yapı:ruı taarruz Fransız sannyiCJlerl 
huekeUeri emıwwıda v.. dU,.'ltllamıı s:ına;) iınln Alman d 

mukabil taarruz mUdafa&r.ı ean8.Bln. d:ın bu suretle yıkılJ11 
da yüzlerce esir alınmıştır 26 zırhlı ıe korş~ 
tank, 44 top ve daha birçok ağır vcı ~ 
hafif sllA.h zapt,iıdilmlş vsya yok edil- Vilkinin Çuııt 
mı.otır, Düııman~Uksek k&.nlı kayıp. \emaslşrı 
lara uğramı~r. QuokJng 8 (A.J\J ,,,.. .., 

Yok edici tesirde hav.ı nUcumla:-fle tin ~ah.st mUmessUI ; 
1Jmcn golünUn doğu cenuı..undakl Sov nin 8.000 kllometre!.lk ~ 
yet ihraç kıtalarma ve şimendifer aırasmda Japon uçaid• 
yoUanna taarruzlar ynpılı.o.ı:tır. La • ettikten sonra dUn 1d 
doga gölll cenubuodakl m .. narebe tam kinge gelmlşur. dl 
bir muvaf!aWyetle bltmf;ıtlr. Vllki, şanzı eyaıetiD 

Kara ordusu kıtaları A..ınan tayya Usıerlnl pek yaıcnıd~ 
11 

re teşklllerfle örnek olacak bir i§bir . sabah Çunkinge takrltıerf 
llğf, yaparak dUşmanm c:~mbcr içine mesafede Şengtuda )e e 
almmııı 7tUmenc bııllğ o'an kuvvet • dan öğleden sonra geıı 
L I~ ~erini lna:tla yapılan &ava~.ar eımasın. klııge hareket etın~ ere' 
da yok etmiıııcrdll'. 12370 esjr alı:nmı, Japon uçaklarş gani 

11 tır. 2U zırhlı tank, 307 top, f9l ma. mekık dokumu~ıar ve 1 

yin topu ve 843 mltral:,öz tı!r çok blr çok bavn tebUl<e 1~ 
harp malzemesi gıuılmet t:.!lnmış. ya me.slne sebeD oıaıuşl 
but yok edilmiştir, Dll§mıının telefatı beraber Vilk!nin h3V8 ~~ 

25,000 den fazladır.Yaral•l.ı.rı saymak limen bltlrml&< oı.ın~~ 
lmkAnı yoktur. sinde barareUe karf !JJ_. 

Tayyare hüoamlıı sı bakımrndan, ş!aıdl şll 
Berlln, S (A.A.) - D,N.B. ntn hakkında. ta!silM verıı:ı 

öğrendiğine göre, Alman &aVli.§ v~ dUr. 
pike bomba uçakları 2 tıkteorln gll Aralarında mare~ ;I 
nU, h4lcn Stallngrad şU:ıaljnde tu. mUmessuı bulunan ıoO ,.t' 
tunmakta olan Sovyct .<uvveUerl:.e Çinli ı:ıalı81yet VilklY' ~ 

kar§ı hırpalama taarruzldrına devacı demişlerdi!'. Akı:aıxıı ':.ı ı 
ederek nğır ve en ağır ça;ıta bomba. fet verilmiş Vllkl ert 
larla beton korunak m<.vz!lerine v~ eya.lctl merkezi otlln 
mukavemet yuvalarına bllcum etmb ket etml§Ur. Burada, rJ' 
lerdlr. natılmış sokaklarda BO v-_; 

Bina enkazları arasına. Yerleştiril~ l aan kendi51nl aıkışJILrı• .,,, 
blr çok Sovyet topları, durmadan de Langııovdan şengtıı~!lf 
vam eden hııva taarruzlnl'• ı.onun.t'l hava yolculuğunda vıı 
ate§ kesmek zorunda ~almı§lardır. hava kuvveUerlnl11 eJJ 

4
,t 

Alman aııv~ ve pike . bomba ter;- olan Moongıılııg tarııftll ~ 
klllcrl ayni "ı.ıımanda, Sta1lngradm ce m!~r. Vilkl çunklllg ~~ 
cup doğu ve doğusunda,ıt dU§mllt' tnııtnde bir ı;:.ok yU~' ıc ~ 
mevzileri gerisindeki Sov.ı.ct takvlyl' yctlcr tarafından bUyU'" / 
kıtalarlle dem!ryollan dll~lm nokta • ~-* 
ıarma karııı da taarruzıar yapmışlıır. Tuf2.ıll (ttlUırlr y 

Bir çok ta~ıt trenlerine tr.m -lsa • 
1 

trd 
betler olmu!'} ve yangınlar ı;:ıknrılmı, lBa~taralı 
tır. Ccmjryollarmın b!rbırı ardı aıre Yıldırım bu ç5-d~ 
kcsi1meal, dU~man takvL-•e kıtaları c]nn n.m lelerden l 
hareketlerinde uzun sUreıı bozukluk • mllştür. Yıldtrtm anıt 

!ara scbeb olmuııtur. sanın da S3.ğ knlı;a.!~ • 
Oört büyü!;; muharebe Halil ve diğer 1SJ1lS..1 tJl'· 

ıoıılrnva. S <A.A) - R.'1yter ajan. emele de yaralan~..ıeri 
sının hususi muhabirl bl:Jtrfyor: Tren sefe 

Stallngrııdın ııklbetl sıı.llantıdadı". Yağmurlar ytznnd~ 
Dört bUytık muhıl:-ebc bllt!ln ~lddc. fc:rleri ele sekteye uğr', 
tiyle devam etmektedir. ve ki gtin ve gece şc·ıetl 

1 - Şehir içinde ve bllrıaua şlmııı. reket ~en katarlar~ 
batıdaki dış endU.Strl mar.nJleslnde. lerdir. Bu trenler 1; ~ 

2 - Şimalden Don latlkametlnde papaya dönmlli;ler.ii~~ 
So'\"ye!llenn taarruz ettiği )erde. rn <itsprcsi Haydsrr;d·• 

3 - Sovyellerjn cenuptıın taarruz dı~i ı::ibi Haydtırp:ı.Ş e!j!l 
ettikleri yerde, kr.ra.ya tren hnrek t tı 

4 - Don Uzerlndekl J{:SpdU dolııv. lZTr.itten gelen }ir ~ 
lıı.rmda, \"elki glin Ha.y~ctJ 

En buhranlı nokta hep ~imal en - ı Adan'l treninin AdliY:ıı 
dUstrl mahıılleslndcdlr. E-ğer Alman.. da. Anka.mclan kıt~0 Jı 
lar burada muvııttal< oh.ırıarsa Stıı. pceta ile e!<Snreslel'l 
llngl'adm geri kalan kısmı d:ı pek b'J Uısyonunrla, Eı"ZllrtJ1tl 
yUk tehlikeye dllşccckUt·. Almıı.nlıır lımıit istasyonundB 
Volga ııahlllcrlne sağlam:a yerleşeb:. cl<luklan nnl3Şllr.ıa.l<t• ~ 
:ecekler ve Ağır toptan il" doğudan Yn.lnI?. H'l.vd~rpMI' • 
ha uya giden ,.e §ehre v~rnn muva.. treni i ıem ... 'kte lir. 11 aaıa yollarını tehdit edeb lirler. llnttnJ;i l\rrt" 

Blzuııt Stall.ngTad ııebri ayrı b•r ur_ • An.knrn. 8 (\' ~t , 
sur olme.kt:ın çıkmış '\"C t-ı.. Şt?hrln et. ılen) -- Son 'n 1e1'l~ ~ 
ratmdakl glrintlli çıkıntılı 8:?0 kilo ıletli yıı~ur"ar netıl' 
metre tutan blr cephe Uz-o-inde cere. Geyve ile Do?!an<'a\' 
yan etmekt~ olan meydan muhıı.rebt'_ rıirvolıınu..., 6 kiJorııet~ 
81 saha:ıma kımşmıştJr, 'l'IJ <;a}l<'r vU:ilinden ~il' 

Şehir tçlndekl evlerin Almanlar • 1 nrl:ı do''llt "· kU<:illc 
11 

f 
c!an temlzl11nmes!Ue genemi Rodlnt. krı""m.,tır Bu ,1).zde~~ 
aef'ln muhafız kıtalan memur edjl • A~ktın ~ıımdn do • 
mijtır. • n rı"rı.,~t:ı'fı4 vsıo'\,, 

Geçen baflta içinde A!roan taarru b ı t'l'l"'l;r.tt ile dö~ ~'il 
zunda lu..sa duraklama.tar oımutıtur rt<' t'r Aktn:r!"Ul "041 
Bunun sebebi dU§man takvlvelerlnlo P. "~'"Tn" wıh iJ"' rııU 1 
gelişinde kesiklik olma.mı!.r. Drııı U7.•. mf! trın M.11" wrnkt r....,,.~ 
rlndeki birçok geçitlerin tıl<e.nmRıı r' :,.:., !"On ,,., 1 

,.c düşman telefon ve te•ırraf muhn. 
be-relerinin bozulması A.ll'!ltın hıırp mn 
lıtnestnln l§1rmesjnl O.nzavn uj!'rn t • 
maktadır. Tahmin E'dild'~:ıf' vttre 
Don dirseğinin öte tarat.1 d'l Stalin. 
grad mu ha ret><! mııydı.nmıı ~itmek U. 
zere 2 OA1man tümeni hPktE'mekte • 
dir. 

10 r.f'Nnı~ ·~rmı 
Mo ı ovn: 3, <A.A.l - r.c .. .,hNlrn 

huııITn1<ii "'elen lelgrannr. °'lnlln· 
J.!rorl'ın h:ılı 5lJnal varo~ınrında hı· • 
fif hir c;clôh hnberi "ermekledlr'rr. 
nır işe;! mllhallcr;inde .\lm:ın tnnl 
lnrı tnrııfındıın '·ücurle p-etil'ilrn çı 

krntı. ~fındi ortorlnn kııldırılmış '"" 
''117.i ·et General Rodhıhev'in şi I· 
detli luırşı laarruzlarlle düzeltil· 
miştir. 

;o ıınn ve iO ıtrceden"ırrl ~ı:ılln 
gra~ mfidıfllerl rnh:ıt yüzü ırörmr· 
mişlerdlr. Gö~üo; ı::ö!lü~e mulnıreht" 
lıır ve mitral.vöz düellolan hic ek· 
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~ mulıarebesı Şarkı söyliyen dağlar 

l s l aı 
Yazan: RAİF 1 IK 

Bab ı 
~lnı 11 ıtanberi bir tanıdı~n rast 1 
tıaıd:nışu, llic bir işi olmadığı 
tı, (}~!~it-kaç tramvay dcğiştlrnu•. 
~hv ~ Yerne~ini Kn.nıköyde ')cdi. 
l'akstsınf Be;;iktaştn içti. Otöbüslc 
~ıı 1tne tıkarken bugiin gnrsonl.ır 
koııu aşka hiç birilc tek bir kelime 
~alttıı şııı~dı~ını hatırladı. Aynk.a 
~•t 0 : hır kadına yer!r.l rerclf. Fn 
dı. 'l'~an bir teşekkür bile işitme· 
itlııd imde ln~an 1-':ılabnlı~ının 
tııı1ı~~ kendini bııldıı~u zuın:ın ya'
ft~ildın Üzüntüsünü dnlıu ucı bir 

Sa~ duydu. 

llııık 1~~trn:ık lılrknç kP.lirne konu~ 
Bıııı ı~·acııe ;\uıı111d:ın ı.;cı:en ın· 
~k ~~ ,.e hll:lıassn kadınları bü · 
\ıır11 1'tıı kene takip ediyordu. Hava 
~tııdığ 0~8 başlayıııca nu•nıleketıen 
'l'tııs 1 hlr nrkaıluşla karşılu~a': 
lab\~i on~ birkaç meyhanenin ,·c 

I1 1 
11 onünde durdurdu. 

~la~~ ıkpaznrındakl meyhanelerı 
~tterk stü hirahnnelerinln önünden 
te 'ırfaeıı rnütemndiycn konuşmak 
le~ı rnını bulursa derılleşınek is, 
lı.11 11 ônUne geçilmez hir ihtiras 
>tıc c Blriyordıı Dernz hoyaJı VP. 

Pare · • · · 
~ıı lçk· camlı bir birahaneden sı· 
~ıtıd 1 ~okuları ve kolıkohnl:ır '' • 
•lııl'du Q hır mnndollııln nıi~meleriıı ı 
~lllll ' Du l!esJer OllA aşina lıir İn
lal't 0 ~ırıltılnrı glhi geldi , Ayak. 
1ll'ord arnra doğru siıtilUnr!en ller
)'fılcıe:· Rapıdan girdiği r.aman 
larıQ 11 h 18hdalyeJerln Ostnndc so1. 
"oıa;a a~lar ve hunların nrasım:n 
~ ~ il beyaz gömlekli bir kndı:ı 
lııı a;'ılaştı, Snbahtnnberi bir ka· 
l~ıı~11 ;:ndan keııdl!iôine hitaben söy 

......_ k kelimeyi işitti: 
\'e Buyurun .. 

'e rıüıeıonra nı;ı!nn boyalı hir a~ı; 
" n altın dl~ler 
l\end· . ' · 

Pıf lıııı 1~ıııe ayrılan yere tatmin 
dtı ..... ş hır inoıan siikunetile otur. 

''e i ~r,11 Çece.Aioi ayni güler yüzle 
'oned·lıarsona şarap geti mı esini 
te;ıt ı. nırkaç dakika lı:incle önü 
dııı hteşıt mezelerle dolmııslıı Ka· - . . tUr·1 eeli,lnde küdik bir tabak ,._ l'or -u 
~~ l~ h · zıer bardak şaraptan son 
ır araılr l>a~a daha sokuluyordl'. 
~ l>eııı ık önündeki hesap pu J:ı:o;·. 
ar!fa~ bir çizgi çekerken beşinci 

llını 1•rı "eNJiği cesaretle eline ya 
ıı . Si 
~ııı ce •nbu]a yeni gelmiş olmıı · 
•"t!c S:tret.-;hUJiılc ona baktı \'C hu 

~~ etını 
bıı4k 1 n kadını kı1dımıudı~ıru 

~ ~I s ke)incndlrdl~lnl görii•·. 
•a"ıoıı ~.sormak cesaretini dııyrlu. 
~ ~il ı· ır ~ır bınıkır Sibi kulu~ı-
Aı,.. C 1 -n 

6 
·11118 ' •ucudıınu geııç o<inmın 
1• :Yapıştımrak "Despina,, d ·, 

)' b,lik 
d ttııııı 1 anlı içli dl~lı olmanın he-
't h ~inde bardağı sonuna ka. 

J.t OJ:ıııtı. 
~1~ııı:anede neşe son haddine 
ııhıl'o · Herkes yfıkcek sesle k•"'• 

ıı.,.. r k~ ...,_. k" 
ıı.. ltıa • o, ... ,,c ı ihtiyar çaJtııc • 
"'~d~ lldolinlnc. bilsin bilmcs' 11 
~llç hı.ı aya cıılışıyordu. Dışarılıklı 

tık .. 
Kadının sannttnki ihtisası or• 

tada bir bozukluk olduğunu anlaya 
cak kadar genişti. 

Yücuduna "e yüıüııe kadınra 
bir sıcaklık Yererek sordu: 

- Neye kızdınız, bcılitn Lıir kı:. 
sur mu yaptık ·yoks:ı ? 

Er.kek hallı kızgındı. 

- Gfdece~im, borcumuzu söyfo. 
Bu sözün mlınA.,ını nnlamnnıı< 

görünen ı<adııı m:ısnııııı üstlind<ın 
yııJnız bardağı :ı!odı ve şarabı tazr. 
ledi. 

Tekrar ınliş!erisiııin üzerine t·. 

i!ilere.k ya\'aşça ~ordu: 

- Birine mi kızdınız yoksa. 
Bir nıii~teriyi kı7:dınnnsı kol'kıı

su bütün endişelerinin ü tünde id'. 
P:ılrond:ın azar işitmek kııdar sil· 
cüne giden bir şey yoktu. Uunun:n 
beraber her müslcriyl ele memnun 
etmek bir kadm için kolay ohıw. 
yordu. Dışarlıklı genç kızarnn S•İZ 
!erini yüzüne dikerek: 

- Dıına yal,.n söyledlrı, diye 
bn~ırdı. 

- Ne yalanı belfim. ricu ederinı. 
- Nedir sevin adın? 
- Despinu. 
Ayağ:ı kalktı. Billiin gözler üzr. 

riııe dikilmişti. liıtiyar ~·aıgıcıy:ı 
se~leııdi :. 

- Bo-ksnn , ihtiyar, nedir lıu 
kııclıııın adı? 

İhtiyar ı;alğısını bıraktı. En nlay 
cı bir tnvırla, 

- Niklilılı> yııcak mısın kendine 
yoksa? Dedi. 

- Sen o tnrarına karışrr.u, bilfr 
sen adını söyle. 

- Ben onun adını bilmem, r , 
nasını bilirim. Adını kendisine 
sor. 

Düki>iinında bir giirilllii çıkmncı 
nı istenıcyC"n patron J<l~~esinden ay 
rılmış, de~ikuıılınm ~ırlınıı dostça 
vuruyor, 1-lr hotıısı ohıp olrnadıA ·. 

nı soruyordu. İşin için•lc e-lıl'mmi ,.. 
yelli bir bozukluk ohnııd ı~tnı anla 
yınca yatı~tı ve m~lerisinin son 
siinline: 

- Orun ismi Despino.drr diye 
cevap verdi. Dcllknnlı kızmı~lı. 

- H'lyır, sen de )'al:ın söyli'. 
yorsun, .\lnrikadır. YanhşlıAın ne• 
reden çık1ıAını anlayan kadın fııı, 

ha çalışıyordu: 
- Bilmez, o monık benim atlı. 

mı . anamı hllir .. Ne vnr ki, hundıı 
kızacak beğim. Maril•a annemdir. 

Delihnlı da yatışmıştı. Demek 
ki, onu aldutan yoktu. Yüzündeki 
hfiziin 1fadcı>f ııillndi. 

Sem barda~ büyOk bir lrnılıı 
çekti ve minnellflr bakışlarla De•. 
pin.adan hesap gömıesini rica etti. 
Kadınlara ve 'insanlara karşı sars•. 
lan itimadını tekrar s:ı~laml4ştır. 
ınıştı. Bi rlabak !cinde getiriler 
paranm üstünü almak lüzumnntı 
duyrn11ksızın tanımadığı insanların 
arasına karışmışb. 

1070 Tarihinde Anadolu kapılarını 
babalarımıza açan büyük za~er 

• 2 • kardı. Mühim bir kuvvetle yola çı
kan )Ju Rwneli orduları kumanda· 

Fakat her ne olursa olsun, At-. nı, Sultanın öncfi kılnlarma kuma rı 
lat'lnki Tür'.k kuv,·ctlerinin kendi· dn eden Emir Sanduk ile luırşıln~. 
ni arkadan vurması ihtimalini dü· tı. Muharebede Rum ordusu ook 
ŞÜDlliiğü içın süvari kıtalanııın ı,:1 ölfi verdi. hattfı kumandan bile )'n 
kısmını ayırıp lıü~·ük bir piyııdc ralanclı. Ilriyanus durumunun vıı-.. 
kuvveti) le i!Jirlikte vücud:ı getir.il. himliğini bildirerek fmdnt isledi. 
ği diğer bir kolorduya cvyelcc ndı Bunun üzerille İmparator daha b!'. 
geı;en Tarhınyot'u ha, yaparak Ur- yfık bir kuvvetle Ilasilas'i ~·ola çı-
selius':ı kalılm:ık fızere yola ı:ıka.-: karrlı. • 
dı. İmparator hundan başka Arrıın İki büyük generalin kuvvetler:. 
dıı (lıı.ıgiinkfi şlmall Azerbaycan) nin çoklu~ ka~ısında Tilrkler 
Gürcülerle harp etmekte olan Tlirk· harp ede ede çt'kildiler. Busllııs 
!erin taarruzunu durdurmak, a~ 111 bunları boııtuna u~rumış z:ınnedc1 
zamanda Gürcü Kıralı Ilıığrat'a ~ ar · rek şiddelle takip etti. Bir müddei 
dım etmek, bir taraftan da nıer!~e- çC?kil~n Türlcler birdenbire çe,•Jk 
zi Gence olan bu Arran Türk km·. manevral:ır yn.parak geri döndiiler 
vellerinin İran seferinde kendi ge · \'e I.sizans kıtnl:ırının üzerine atıldı 
rlsine düşmemelerini temin temek far. Kruıdilerini galip zannederek 
Ozerc bir miktar asker n:rırarnk. mtizıımını bozmuş ol :ı n Bi7.nns kU\· 
Gürcüstnn'n sevketti. İmparator, '°eUerJ hiç ümit etmedikleri bu 
buııdnn başka, anlayamadı~ınıı7. hücumun karş~ında darmadağın ol 
bir ~cbepten dolayı )ıınında bulu- dular, Hemen hepsi kırıldı. Büyük 
nan Selçuklu prensini yani Sull, . bir yi~illl'kle döğilşen Bo ilııs oltan 
nın eniştesini maiyetiyle birlikle düştü, kendi sillıhlannın ağırlı~ı 

)stanbulu gönderdi ( 1). altında da takalı kalmadı ve esir 
Ahlat'a dof!ru yola ~·ıknıak eın- edilerek, işte tam o sınıda, büyQk 

rini alıın Tarhanyot, nyrılnındaıı lıoAazı geçip .'.\fakır.glrı.1 snlıru~ıııın 
evvel, lmpnratora ardıtrlan tiimen ceııııbuna girmiş olan Sultanın lı:·, 
ler nyırarak ~uraya huraya gönder zuruna götürüldil. 

Bazı dağlar garip sesler çıkarır- j muzipliğine atfederkr. 
lar. llu sesler kilometrelerce nır. Alimlerin anlattılclanna ı.öre tiıl 
aafelerdon işitilir, ı da hnrarelin Ant lahnvvüh1nde.rı '-

Bu da!;l~rdnn en meşhuru Sinni- leri gelmektedir, Hattll bu Yilıt.leu 
de "Cebel Nekos,, dur. Çıkardığı kaynlıınn bile c:ıtladılı pek ~ 
hirlaJum seslet l ilzünden ismi rn~ 

"Cıuılıdağ,, kalmıştır. Cöldc, kum fırtınıılan csn:ısın. 
Aleksandre de Hıımholdt'c söre da anlatıkn:ısı kabiJ o}!mıynn bir 

Orenoque kıyılarında me\"cut kı:ı. takım şayanthuyrct sesler işltH-
yalıklnrdan Orğu andıran sesler İ· ıncktedir. 

şitilmektcdir. Dar\'İn , Şili<le Copir. Alimler, bu husustu birçok ıeı. 
co şohrinc yakın bir ')erde lıulıınon kikalln bulunmuşlardır. Faknt he.
''HThrnmador,, dağından balı etmek nüz mokiıl bir izahta bulunamamıt• 
tcdir . lnrdır. 

Ru dağdan da bir nevi iniltiler AIOZIKL/ KARl'Ol.A 
işitilrnektedir. Otuz sene e\•vel Cenevredc bir 

Cap civarındıı şeytan da~ından işçi müı:ikli bir karyola lcnd eı. 
d11 hu kabil sesler iş itilmektedir. il. Bu knrl·oln il.} kusuzluktan muz. 
Bu sarip iniltiler riizgôrın kayalık· tarip olnnlor için düşfinUiıııüş btr 
Jnrn ç:ırpmasındnn ileri gelıncl\te- şeydi. 
dir. ~nryoladn bir insan a{hrlı~ 

Seyahat edenler çöllerde i 5ltil ı"n peyclah olııncn mn;kaniznıa hnreke
birtakım mahiyeti meı;hul seslr, le geçJ3or; ve nin! kahilind~n gıı. 
den ötedenhcri balısederlcr. )et tallı, munis noıa4r işitill:1or. 

Cöldek. 1 ek i kü 'k Bu sayede yat.an nd:ıın nekııdar '" 
ı ses or ·ser ya cu · 

d 1 · ı rı - 1 k , J,urnz olsn da , gene nr:ısı ço', ~eç. a \ ' ll sesı c ut e-; n c pe çc1r. 
benzemektedir. Halliı çölde dola- mer1ıe1n u.}:k~1.}:a dakl~ış 11 

olulır. , 
ş n garın şu · ı, e.,er u ,.,ıır.}O 

1 

şıın yerli Arııpl:ır uznt:ınn lşlti 'cn Jnya uykusuzlııktnn şıklQ eti olıııa
hakiki dnrnl ve f liil sesinıı alı:ı 

Yan bir şahıs )al:ıcuk olur~:ı .. u, an 
rış dahi etmezler ve b:.ı hcıkikt '1nt 

ması gayet mfişkil bir durum alınır 
ve davul sesini çöl rüzgfırıııın 

ınur gilıi ok atıyorlurrlı . Gayet ka· 
rnıılık olun bu gecede Rumlar or<lu 
slıhtan çıknma<lılur \ ' C ordugôhlnrı· 

nın elrnfındnki geniş hendeklerde 
barındılar. Türkler snb:ıha kadar 

sıdır. • 

menin gayet tehlikeli bir hareket Sultan bu esırın zindrlerlnl 
olduğunu, Sultanın İrnk'a ı;ekildi~i çözdürdü, kaargfıhııın götürdü. O· AUnh Allah sesleriyle ordunun etra· 
hn.kkındakl rh•aye!fn doitru olamı· na bütün ordusunu sösıordiktcn fını dolaşıyor, Rum askerlerine uy 

Fakat buna d:ı c:ırc hıılunınur. 
1ur. U;> anacak odam :1 ntnitın lıaş 
ucııııdııki kııdrtıncta ll.}':ıııacafü aa.· 
il lcSbft edinccı o ~a:ıllC? l :ıtlı ninni 
mırıltısı yerine yiiksck p:.-rdeden 
bir Ya!s alnblldiğiııe lcreııııü ıı eıl • 
rck u.}·u:van insanı ııynnclınııukta
dır. 

3·ncnBını ve duydll#u bazı rivaye•. sonra Rum ordusunun ve tmparr. ku3u harnm ediyorlıır<lı. Erte~! giln 
lere nauıran AJpaslnnın h:ırp el · !orunun hakkında onu sorguyu çek llum ordugahında bulunun Oğuzlar 
mclc üzett kuvvetleriyle JJerlenıekıe me§e başladı. Gerek Sultanı, ~rck dan büyük lıir sfh·urf ik.ıtasınıo Jru· 
olduğunu, dolayısiyie gönderUcn maiyetindeki ı>eçkin emirleri ~ören mandanı ile beraber Tüııklerc geı;. 
kuvvllerin Heri çıı~ırılması ve kcn . onların kuVV"et ve metlnliğini tıı.k- ilkleri gön11rlıi. Bunl.mn kaçması 

Mueidin bu buluş için bir bı S-
'c alıp ıılmadı#ından haberinılı 

1 3 ok. Llıkin, halkın bu icuddan hiç 
de ho~Jonnıarlığı aşikar; Çünkü, o-
1117. erıedenberi mfüikli karyoladan 
bnh edllditli katiyyen işitilmemi~ 
tir. 
ASH .. MAK İSTEYEN ADAMIN tJ>l 

disinln de hiçbir uıınnn karargıi'. dlr eden Dıısilas Sııllanın ordusunu lıütün ccnclıi kıtnlnr ara ırıcln sizli 
tan ayrılmaması icap elliğini söyfo· Ö\'dÜ Ö\"Ündürdil. fakat aynı 1..nınan bir hiyanel ittifakı bulmak şüphe. 
di~i halde sözünü dinletemedi ve da efendisinin yani tmpnratorun sil\l uyandırdı ve 1mparator km·. 
aldığı emir uynrınca adamluri3 ıe ordusunun miktarını ço'k raı:la mil· \'ellerini dcğ~tt~ınn pı~n ıı olarok 
birlikte yola çıktı. Tarhanyotun ay" ballıl!a ettikten başka intizamını Ahlat'a gönder<lilfi J.:ıta!arı •eri ça Son zamanda İspanyadıı g;n-et 
rılmasından birkaç g'(ln sonra Sul nıetedc ede göklere çıkardı, nihayet Aırmnk üzere n.dıınılar gönderdi. siirip bir ıJli\'uyn bakılmıştır. D1. 
fnnın Ahlata geldiği hnherf yayıldı. rfüııyal, kendi atalannda p:ıyla•. Fnknt iş işten gcı;.ınişti, çünkü Tar· vayı ncan Pedco Gouı:nles isnıi~c 
Fakat trnparıılor, e ki hıwadise iyi- mak kin yaratılmış Cl)on iki büyük lıanyot'la Urselius, Sultanın ~eldi· birisi kendisine çüriik mal s:ıttı~ı 
ee kanmış olduğu için. buna inan· hükümdarın sonu kendi nlcylılerine ğinl işitir işitmez bfıyük hir korku lddinslle bir tücca(ı dfı\'a etmiştir. 
mıyor, Ahlnl'a gelen kuvvetin baıı- pe-k ''ahhn bir vnziy ı doğuracak ya düşmüşler ve Harpul hiikamelin Dün)·adn misline pek u tcsadi! . 
kn bir Türk emiri tarafından .ötr. bir harıbe girişmemeler1ni tav'liye de yani Murat SUlll istikametini edilebilen bu giırip ,.e şayanı hay 
den beriden loplnnanık BCtirlJmiş ederek, zımnan, Sullnnı korkulma- takip ederek Bfıaııs'ın Mczopotnrn. ret dA"a şöyle zühur etmlşUr. 
bir kuvvet oJdu~nu söylü)'OT'du. YR calıştı. Ya vlldyetlne do~ koçmı"lıtdı. Pedro Ganıales, hayattan nefre 
Üç gün sonra, lı irdcnblrc, Tüıık a- Basllns'm ruik:ıdaşı Briyanu'I lldlA ordusunun çokluğuna, ay- eden lıir insandı • .Kendisini nsmııJ. 
kıncılarıı• Mal.ızsird srıhrasında gö yaralı okluAu icin harple onu tnklp nı znmand:ı intizamına suvenen ve istedi. B6ylece bir İJ> tüccarına mfı 
rfindüler. Akıncılar iıni blr bas.km edememil ı:e geriye dönerek fn·. bu süı;cnine roo§rur olan İmparn- 1 racaat ederek hami ücyüz kilo bh 
yupıırak asırlı.klnrın bir kımnmı pııratonı ht>zimeti V(! arkadaşının tor, stthaıh olur ohnn.z harıbe tutu... dı;ml cd<ebflecek melanette ip i~ 
yağma etliler, meltklıre efradının e~ir diiştüsünü anlatmıştı. lmparn· mak kararını vemıişti. Kendisin- tedl. 
bir kısmını öldürdüler, bir kısın ·. lor onun Yaralarının tedavisini em den aynlnıayan dif;er Oğur.iare. TI!' • T:iiecar, adama istediAI ipi vcr-
nı da esir alıp gö!Ordfiler ve ova- retti. İmparator birirnc saat sonra i5lerf Ta~ l>aşta olmak fızcrc. ~ 1 ; 'e OçyQ.ı kilo cekebilece~ine dı 
nın cenubundnld da#lanı çekildiler. Ol'dusunun baş111da olduğu halde sadnkat yemini yaptırdığı sihi ıl'. ır de saranti verdi. 

Bu Relt>n kuv\'et Sultanın öncO Türk orduglmının durumunu ö#- Ser t>eneıbi kılalarınn \'C oııdıı Pedro, vaziyetten memnun bir 
kıtalurının akıncıları idiler. Bunun renmek için bir l<-pe üzerine Clktı, sonra Romalı diye adlandrrılan halık e\'lne döndü 
üzerine lmpanıtor Bnsilııs'ı casınp uzun milddet etrafı g/Sretiediği hal· ibüyük ordunun tümüne, o ı:ama- İpe ilmik yapa;ak hol ıııın:ı 1ıe. 
bu baskıneıkırın kim olduklnnnı de kocn sahmda hi~ir lrlm~eyi nın Adetinde, ölüp dönmeyttck1c- emdikten sonra kendisini ho•lıığa. 
ve nereden gclcliklerini sorduRn za göremedi ve bundan Tiirtlerin kar- rine dair yemin ettirdi . Bundan sıdnerdi, Fakat bir mitddd 5011 111 
man Basila~, gü,·<mçle, Ahlat muha· şı çıkmaya cesaret edcmedi1<1erine (Devamı var) kendisini Yerde buldu. Bu düşliş 
fızlarından bir mQfreze oldu~nu kanaat getirdi. (1) Jlala:gird muha(r:larına kar neticesinde bir ayailı .kırılnııştı. 
ve Sultanla hiçbir allıknsı bulunma Gece olur olmaz blrdenhire bii şı nhdlni bo::arak ve zulmederek GonjaJes intiharı yan kaldıl,1.111 
dı~ını ve Sultanı orada değiJ, 1rak' tün orduguhın etrarı Tfüfc akıncı~ onları öldriimtsinde.n belki dfl mit- başkı d>ediyen köti'Jrurn yaşamak 
ta yahut Azerbaycnnda aramak ıt•, lariyle doldu. Bunlnr ayn ay.; alav lc.,tsir olan bu prensin artık ken· mecborirelinde kalmıştı. 
ıımseldiğiııi söyledi. aynı zaman· lırr halinde Rtnn ordugAfıının e!l'f!, dlsinc dost olamıuacağmı tahmin Pedro Gonjales, tüccardan t• ı!. 
da bu akıneılan da~ıtmak feJn bir fın<Ja U('U}"Or, şurada burada )'a.ka r.lmlş olması muhtemel olan lmpcze rftk mal sattı diye 10.000 Jirn znrar 
miktar kuvvet ~önderilmesi reteoc- ladıklan kimseleri llldürüyor, seri ratorun onu ordusundan u:aklaı· ziyan iıılem'4tfr. ·1ı~ııı sanıımt hnva içinde yab:ıu 

ta•ııı~ 1 tıırnamiJe unutmuştu. Ma. 
• 'rı aı~~kın buJıınanlarlıı Dcspinn 
~lıııışı11 .. d1 koUanna dnir sÖ7. bil.:ı 
" ~rııı 1

• Bununla buaber onun· 
1 1 rı:r0...,8n şahılar onu nedense k11. 
~r.. · utı ş 

§ini bildirdi. İmparator bunun fı. çekilip td\rnr hClcum edb·or ve bO · lırmayı faydalı bulduğu :anncdfle.• HAkiınler bu iddi:ı'.\'J :rersiz hıı.-1 B u l m a c a l-z-er_i_ne_N_·ı_'k_eı_o_r_n_r_h_·a_n_u_s'_u_yo_1_a_çı_·_l_ı_n_n_o_rd_t_lg_A_h_ın_et_rıı_fı_n_ı_d_o_ı_:ış:.ı~p-y:ı_n __ b_ı_u_r. _____ ~ _______ m_~_ı.m __ ı_r. _________ _ 

~ 'jt!ıı • • llnun hunun attılh .5Ö7. · 
g 

11
• lr 11 ~6ııtıJar çıkarıp içerliyor

~tad~ 1~rda rnflşterirfen biri bu 
R •rı~ llyara bir kadeh rakı ı•, 
'"ıo110

1~tı. Cııtğıcı keyinl keyifli 
....., ~ ~nclf: 

.... \'ah llrJka Ena Dozikol 
cıı• nıı • 
~ ~lliı!ırı Cı genç bu cümlenin tam 
~: ıre~e~ ~nlamadılh halde söz için 
~ 11ııııe d 'Marika,, hlimeslnin ü. 

;ı ~a:rh llrdu. BOtün neşesi bir an 
1~1ı., d1°1rnuşıu. "nemek heni at· 
ihrı b Yt! düşfindü. Yedinci bar. 

r8'lı ııu:t:n~ d?ldul'duğu buharlar 
li~ adını Şlırnııştı, Dişlerini sık ·1· 
rı/1 Cdiy 11d~m gö:ı:Jcıile karlını ı:ı. 
ta ~aıı111~rdu. Çaını<'ının rakı~ı 
la torı, ban Reı;irirken e.skisi gilıi 
~1~1 1lıı lıtı~k~oıfı. Yalnız Jtonuşmr:ı. 
~0~llıırg0tııı k ~ab::rıtı, Sarhe, çnl!iı 
~ s lkı kollarınıinn tııtıuuş 

h ' >ı esıe anJ:ıtıvordu · 
''lırı 111111 • • • 
tQ~ l'eriııı larn-ın gıırsondı~ ı;en "• 
Ilı 1 Cek tutamazsın. Bır ok!•.ı 
~;nı:ıııc~~~li, 8Cf'f'lerf .. Vasiliıkln'n 
~ " Sesi de cııhşırrlı. o ı:amnrı, 
~~<:lı 1 ~c Yabanıı atılmazdı, çok 
ı... c ben .. 0 tuştunırduk. ~C'Il onıı 
-~, .. crıı,ıJ· 

.. ın hey gidi. Marika 

"il bı~ar1ı • 
"lıhıı-<J klı Benç çatalını tahd.1 

~rı Caıijıc~~ . 
1111 ~>:ün ın elınden kıırtuıan g · 

;ı do~ c en tallı ifadeyi v~rerek 
lr' l'loı C?ftflmi,ti. 

""'ıa? dtıraJırn mı, içecek misin 
llcı il 
-...... ~~ılı hlc oralı rıe:nııı. 

hesabımı ıldece~lm ar. 

4 
........ -+-t-"f--

t ............. +-.... ..-r-.,._ • ........... ...... 
' ' • 

1--t--+-

Solda maüa ve yukardan aşağı: 

ı - Hnıı:ır, Müessir, 2 - Hüner, 
mr hot, 3 - lnceden inceye, b ir 
harf, ·i - Ba~akla bulıınur, bir no· 
la, bir deniz. 5 - Filler, i,Ier, bir 
çe'it diş, 6 - Barsskl:ır, Geri Hı·, 

mek. 7 - 1stik"bnl, mcntuP, hnya 
8 - Bir harf, yine, bir ;umlr,, bir 
hurf. 9 - Kurum, yi)·cc( k, lleralıc .. 
10 - Ortomektcptcıı sonra, seç dl', 
~il. 

Vıinkü lıulmacwnı::ırı halli: 

1 - Palksabrl, 2 - Azrail, Arı. 
3 - 1rtlfa, Hnk, 4 - Kaim, Kaide. 
5 - Sif, Kalmen, 6 - Al6.ka, IJ. 
7 - n, Aldat, t, fi - Rotıim, Tcrclc, 
9 - İrat, Ren, rn - İken. ikna. 

Göklerin kırn·ctli bir milleti 
haline g~lebilnıek yolundald ça. 
lı~ahlmnnda bllylik gayeye doğ 
ru iyi yol alnbi1mek l~in önlimttze 
~ıiaı.n frrsRtı ka~ınnayahm, ,.e flt· 
relerimizi hava kurumun& \"ere. 
lim. 

-1!-

Sonra karanlıkta. biraz m~ldlAtla &edıea htıkçrya 

baktı . 

Balıkı:1 fakir bir ~mdı, koDan, ayalt1an ~ıplıı.lrtT, ''ti

ctıdllntl nme ttme olmuş blr mintanla ~rt~ttt. 'Ba§mdakl 

a.-ınğm ttstUne balık t&blamn 3'CrlcttlmılM,t 

KU1h1'nbey ııert btr ~ette elini tutaa meyhaneal. 

&m kurtuldu: 

- Bırak beni .. Yedl#fmk balrğm ,.erine sana fld 1ıa. 

hk vereJim. 
- Balrp fbtt~1m )'Ok.. Ya adamcıafu:ı a?dllr1lrtıen
KtuhAnbt'y gilldll: 

- Korkma! Ben yalnn: balıfı dUşUreeeğfm.. <Nlnıoek· 

İ!1o. drlfl adama, başındaki tablay:ı bile blrıtey olmayıı.<"a.k •• 

Ve ııUratle ııapanmdakl ta!Jı havaya fırlattı. Dedltl gibi 

ynlnı:r. balıklara fsabet ettJrerek bir mmmt "yen- dU,UrdO. 
lla!ık~ı nlç farkını\ ırarmadan yol'lna devam ediyordu. 

O devirdeki kftlhanbeylerln taş atmadaki meharetlerl 

mcıshıırdu. lııtcdJldert be~ kolayca vurablıtyor~ardı.· 

HUlhıınbey, bBlıkc;.ının elinde tuttuğu ekmeli .J~terer.ek: 
- htersen o ektm'ğt de dtı~ttrtullm. 

Diye aHyl<>ndl. 

HUlb3nbeytn bo ı:lerl balıkçmm kulafm& g'ftml" ot. 
malı ki, :ıdamoağtz bh-aenblre yllztınü !)erirdl. Ktlllınnbo.)1 

l'Örfinee lırktU. E!Jndekt l'kmetf atarak haykırdı: 

• - Ekmeft al işte., Yalnız beni bırak.. 
KUJb:ınbey o sırada ~mağa t>a,layan bıılıl-:('ınm attı. 

ğı f'kmekle t.ablasrndan dökUll'n balıkl&rı fopJadı Orekli bir 

knbkahıı ntarııl< bu ı,ıero hayran hayran b:ıknn mcyhıı.nucl

~ vercU. 

A tılrm' gtlll!rıı*: .. 

- By Sem'aıı dedi .. Sen de .tyt mm& cal• idin Bentı. 
ma ,gibi ıneehur olabilirdin, belki de baumda Muallll !1> 
r&blm J1b1 •ray adamlarmdan blrt oluNaa. BmlnAla bıan.. 

lııer ılmdlJd haline ıtUk~ zira ...,.ya Jakm olmak ba-... 

IDBlllArda tehlfkooea bAU 4ettJcllr. Bu ınuan. taıPıW ne 

kadar yardım~ ~tir. llcırmM otuııar- lli'nMbklan 
1aclayı hatırla, ODiar gibi talllıll .-m ""11111 WU 1Joa1111ıt:ı 

uvallılann Mler celdl blıflar ... ı.. 

JltuhnnbeJ' 86ze ~k: 

- Dostum bakıyorum ld ~ kalenderliğe d<lktlyorwan .. 
Sen beni BnJd arayın& llODk, w.d& haltanıda.rm b»eacleıll 

wya zurnan& ve,.aıot ptrl olayım c1a oadaa aonra baf11na 

bir :felAkeı ge111'1'e Allah kerimdir. !atenea 1Mn1 eeıdn sıw.ı • 
bir uker yap. otuntutum yerde maao alınm.. Dar• glj&n. 

• ele bCr90k pnlmetlerle, -ve bfDt-. dllber ~ 

®ııerlm. 

Buraıb rıl>:dkıll bllJrlrkea Kili~ Wlfre ~ 
.urctn.. 

Aıılrer, hnomı salladı: 

- Eğer ııat dönenek. 

Ktuııaımey aüne deYam etıt: 

- Birkaç ay evvel Rtdi lbal\lle,.. De_.....,. eClmlr 

l~n btlk6mılaı' efendlmldn lmmanda ettlll erda a. ..,. 
&>ınerk&ııd& ~f. ~ ~ uw 
mu }dbıf 

- Gelecel1 All&htan bafkı\aı ~ Or11y11 :;1~ 
riıııı!zde Jcğlldl ki!. KUDllllnıtaala.._ tyl" ~ aa. 
~ bu entu.1111 -..- et ... - il ..... ,. 
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VAKIT'ın bir hizmeti daha 
Bir bilet .ortakhğı kuruyoruz 
Vakit, okuyucularına yeni bir hizmette bul~nmak kararını totbiko 

ge<;miı bulunuyor. Bu hizmetimizle siz gazetenizi belki parasız: okumuı, 
belki bundarı fazla az veya çok ayrıca bir para kazanmıJ .:>lacaksınız. 
Siz: tclih!i ıseniz başka vatandaılarınıza uğur getireceksiniz; başkalarının 
talihinden de siz: yüzle•, binler nisbeliyle istifade imkônlarını elde ede
ceks;niz. Bu da yalnız Vakıt okumak ve vereceği kuponu biriktirip küçük 
bir para vermek karıılığında olacak ..• 

Kaponlarımıza dikkat ediniz 
Vakit dünden itibaren baılığı kenarında "Vakit okuyucuları k~nu,, 

vermeye boılamıştır. Bu kuponlar on beJ gün sürecektir. Okuyucularımız, 
14 Birinci teırinden ıtibaren kuponlarını Vokıt kitabevine getirecekler ve 
ya buraya gönderecekler ve bunları 25 kuruıla beraber vererek kar~ılığın 
da bir makbuz olacaklardır. 

Gu müıacaal pıyangonun c;ekildiği günden bir hafta evveline kadar 
c.!evaM edecektir. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Yakıt idaresi bu 
nunıo MHlı piyango biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numaralannı c;e 

kiliş gününden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun çekili§inden önce iştirak edenlerin 
mikdan no\er huzurunda tesbit edilecektir. Bıletlerin 
hangisine isabe~ vaki oluna alınacak olan iln-amiye, 
p\yango çekilmeden evvel noterin teshil ettiği mikdar 
üzerine tevzi ve taksim olunacaktır. 

Böyle('ı6 aıuuuı büttm bile;ılere ~ olmak mtmıklin ol11Mktır; yaııl 
\ 'ftkit '>kuyuoulıırı, iştirak mlkdarı 400 olanca 100, 600 olunu ı~o. 80<1 
ohınrıı ~00. 1000 olön<'a 260 MllU piyango biletine ortak olAbh~eklerdir. 
Bu ııuretle ''akıt•m dalml okuyueulan 2t\ kurut ka~ılığmda 100 - ~() 
ı.>e :ıoo plyan;;-<.o biletinde talihlerini deneyecekler ve dedlğiml:ı gibi, kend: 
iyi taUblerlyle bqkalannı da mes'nt etmek ııaadetjne erecekler, yahut 
yt\zlet"Ce, blııl~reı! Vakrt okuyucu§Unua tyt talihinden keo111erl istifa~ 

edcttklerdl ı. 
25 kuruı gibi ehemmiyetsiz bir kor,ıılıkla Vakıtin bu faydalı te,eb· 

büsünden faydalanmayı ihmal etmeyiniz. ,-----------------, Ttlrldye Clmbariyetı 

ZiRAA T BANKASI 
ILIUuJDf ııutlLI: 1888. - Sermayeel: 100.000.000 J"Urll ı.ın. 

Şube" ala• adedi: 166. 
&lr&1 " Ueaıt ber DH1 ba.D.ka muamelelert, • 

Para blrlktlrenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

Zlraat Be.nk&IUlrJa lrumbaralı ve thbanız tuaıTm tıeaapıarmda 

en u 60 !truı bulunaı:Jara eenecı. • defa çekUecek kur'a Ue aşafıdakl 
pllna göre Utramlye dağttJJacaktn. 

<& adet J,000 Uraldl 4,000 Un ıoo adet 60 Uralıll 4.000 llnı 

' • ISOO • 1,000 • l.ZO .. .O • 4 ,MO<l • 

t ,. 16' • l,OIO • 180 • H • 1.200 • 
'° • 100 • t,000 .. 

DİKKAT: Beu.i)larmd&kJ par&lar bir eene l~nde 50 liradan &fağı 
::utmıyenlere 1kraııı.1Je çıktığı takdirde 90 20 faz.lasHe vertJecektlr, 

~ur'alar Mnede ' deta, 11 lılart, 11 Haziran.. ıı EylQl. 
l1 Blrtnctk&ııuııda çektlecekUr. 

- ıö ~ Ranınur~'1n OfııDarr 

idi. Yerine Bağdada oğlu (Muhammed Elemlri}l vekil olft.. 

rak btrakmrttı. Elemin ise blldlğıı; glbl temiz ~hlAklt, ll.i

eenab bir adamdır, Baba111 gibi eert değildir, Ru da ılzln 

lyt tallhlnlulendlr, Çlinkü eleba§mır. ElhasanUI Ill~'ln sa.. 

ra~cta bir devlet adamı gibi nüfum vardır. 
Klllhftnbey, sata. ııola ba.kınılıkı.n aonra yan.,ça: 

- G6r1Uailtte öyledir! dedi. BWm f&IWmız preııe Emin, 

!IMı:......._ o1cla1rtao 110nra a~Jacaktır. O uman ben ııenln 

IMlkerlltı ~h•clt g'lbte etUtfm gfbl aen de ~nlm kUlhanbey. 

ııtımı lnakanacakam, 
ı 

Sonra blnh'!nblre ytlzanü ı.tıçentn tarafına Qeririp yük.. 

aek bir eeele: 

- Krzarnı11 bir behk koku!lll, burnuma geldt, dedi. 

Mey!ıAnecl, mUıtertlertnln konntınalanna 1<>.ıak \"errnL 
78'1'du. O tlA1A zarnanın akorcUyle :meuııJdil. 

Raya git.tikçe karanyorclu .• Bahtı kızartmak tçln yak. 

tsfl atelin duma111 yava, ,.a'VIM) dUkkAna hl\euın fldlyordu. 

Hemen ellndea zurnayı atarak bağırdı: 

--IDyTBıla bahtı ate,ln lktllnde ~r&ktnn. ~~l'f'dt' tse 

::rıwt-k. 

~ karanlıkta gfdemlyeeettnı dli!tllnerek duva.rd• 

llfllk chııran IAmbayı llMr. FIUllnl ıtttzelttıL Çalnnatını çık~ 

ramk yafltı. 

Mt•)'tlDnect Sem•an l&mba11 yakmakla me,gul ll<t'ıı im 

f'~Uan istifade eden ktHha.nbeyl hemen ba~)"e koı1arak 

.-1ıktna bakm&daa atf!tln ti:ıerlndeıı bahtı aldı ve btr 

~ dlHmtn,. ...._.koyarak askerla öaline ı.o~·ıtu. Son. 

- '86jk ~ .... ıdl: 

- ~ ......... llaıdıılıı lııat,rMll l"rabmdaa ..... ı 

I 

VAK 1 T 

aE T\rr •• •• kır 1 "~ gorunme Yabancı rnemlexeile .. e Kim 
'~ . ~ . . .. 

;ist~yo_r?] Talebe gönderııec9 
. 1 

__......-- - ...... 

Emsalsiz bir keşifıf 
sayesinde' . -- '- --;-""'"'- ... 

BURUSUKLUKLARA ha*yumuşak.~daha t.aze ve· daha 
'- ' · 1 genç olduğunu gorürsünüz. \ Oün-

SON VERILD diızlerl de <Yağsız> beyaz Tokalon 

Bu tecrübeyi yapınız. 
Meşhur bir clld i'nütehassısı ta

rafından tamüSSlhha bir genç kız 
cildinin Ut'Surlartna benzeyen t ve 
eild htice~ • .:!erinden istihraç edi
len yeni ve kıymetli bir hulasa 
'keşfedilmiştir: BİOCEL tabir edi
len bu kıymetli hulô.sa, şimdi clld 
unsuru olan pembe renkteki To
ka.ton kreminin ,.., terkibine~ il!ve 
edilmiştir .• Akşamları yatmazdan 
evvel bu kremi stirunüz.~Slz uyur
ken cildiniz bu kıymetli-unsurları 
masseder ve sabahlan (uyandığı
nızda da clldlnlzln daha açık, da-

ŞEHiR TiYATROSU 
o·a A M K 18M1 

Saat 2n,ao da 

KIŞ MASALI 
Yazan: W. 'Uıııkt?Spare 

TUrkçeel: .He!na.ret El'ııl., 
KOMEDİ Kf~Ml 

YALANCI 
Yaun: O&rlo Gold'>nl 
~k~: S. Moray 

Cumartesi ve Pazar günlerj 
15,SO da Matlnf' 

Şubeye dave\: 

Falih A !kerlik ırıbesinden: 

{I'. Tcğm. R.'ıslm o~lu R.ıiO (j 

14 i4) in acele olrırak.. şubemiz.e mü· 
rara:•tları ilıin olunUır. 

* * * 
f'afih askerW şubesinden: 

kremini~ kullanınız.; ı Terkibindeki 
kuvvetlendirici ve beyazlatıcı cev
herler mesamelerin dahiline nufuz 
ile oralarda gizlenm1' bütün. gayri 
saf maddeleri eritlr,•slyah nokta· 
lan kaybettirir ve açık mesame:. 

' ıerl sıklaştırır ve bu sayede cllcll 
beyazlatıp kadife gibl yumuşatır.' 
Bu basit ve kolay tarzı tedavi Ue 

1 
her kadın bir çok s~neler gençle-

1 
şebiltr ve genç klzlann glpta na
zarlarile bakacağı şayanı hayret 
bir cild ve bir ten temin edebilir. 
Tokalon • kremlnlnl l memnunlyet
bah4 neticeleri garantUttHr. Aksi 
halde paranız iade olunur. 

Bir Kalkaı 
Romanı 

Blr(ok 1/•f•mıcı rlllltrt trrciln• 
edilmiş olan bu eser, Nluazl Ah 
met tarafından doğrudan dobru. 
ua Glircü dilinden tercüme tdi' 
mlıtlr. Baştan ıona kadar aşk. 
macera Vt kahramanlık menkıbe. 

feri ile dolu olan bu neti~ tscı 
TQrk nıatbualında ilk namuntdir. 

l"lyatı IO lnıno.ş olan bu eser, bo 
IJAm kealp ptlttnlere V&lnt Klta. 
bevinde ytlz.de GO ten.ı.ll~tla ıo lnı.. 

nıp vertınıektedlr. 

(Mevcudu azalmıştır) 

lkAYIPLAllllı 
ZA \'l - Davui}ıpaşa orln okuluıı 

dan aımış olduğum 1648 numaralı 
''e 1 i.8.9-12 tarihli tasdiknnmerr.J 
zAyl ettim. 1 

I kti ıat V ekaletintl en: 
Madeıı, izabe, makine. elektrik ve ktmya Ylikııek l\llih"ııdl~ 

tlrllmek ve buulardan bir kı!iromıı mensucat ve lil'lğıt lhtl~ ,
mak ll.lere mUsabaka lmtlb.anı ile yabancı memleketlere 60 eri' 
be gonı:lerUrccktir. 

,,ııı 
1,) ııüaııbaka lmtihıınma gfre<'eklerln a,atıd&kf ,artları 

malan IA.zımdır: ,,; 
a ı Tllrklye CUmhUJ'IJetJ vatanda§ı ve TUrk ırkından tJOlll 
b.) 17 )atını bltlrmlt. 2JS yaemı geçmemiş olmak, 
e) tyı baJ ve abJAk ııahlbl olmak (1911-194!? der11 yılıD~ tr4'' 

mttdavtmj o•mayanlar ~oğrulak kAğıclı tbra:ı edeeeJd 
dJ Bulaoıcı • .luMıtnlıkla.rla malfll olmamak, r.ıhhatl ~ 

bUnyeal mlihendlalik yapınıığa ve madene telrtk 
ıçtn ocaklarda ~mağa mü.salt buluno:ıak. 

o) Lise olgunbk dJplomaauu ibraz etmek veye> bo «W~ 
gordüğü Maarif Vekllllğtnce tasdik edilmek. 

""' 2.) Birinci rnadı:lede yar.ılı e\'B&fı lı&lz ola.il tnllple.riıJ ,\JI-" 
M. r. A. -natittl!IU Genel DlrektörJUttıne ve ~tanbuJlda suıııe~ 
t,aubot Şube&lne blr lıtlda Ue 21.10.1942 ak~m.ma kadar rod 
mlş oJmalal'J !Azımdır. ht)dada yukarıda y~ tahsU ı<olJ.arı.Jl.,.. 
glıılnln takJp edilmek tııtenUdlğı taarib ~llecekttr. 

S.) latidaya &f&i'ıda yauh vel&lk baflanacakt.ırs 
a) ~lifU& bUv(yet clhdalu veya •urett. 
b) Mektep dlplomaaı veya veelkMI. 
O) İyi bal k6fıclı, 
d) 4 adet 6X9 eb'admda fotograf, 

'·> lmtih110 26.10.19"2 tarlbinde Ankara'<la 
nel Dlrektörlliğtlnde ve btanbul'da SUmerb:ınk 

yapılacn ktır. 

5.) imtihana gırmek f&rtlarını haiz. olup ~· 
iam olarak vermiş bulunanların 23.1O.1942 tarı 
srhhi muayeneleri · icra edileceğinden bu tarihte l)İ 
dokuzda Ankara'da M. T. A. Enstitüsü Genel , 0 
törlüğünde ve lıtanbul'da Sümerbank lıtanl>-.ıl " 
sinde bulunmalan ıarttır. ı 

8.) imtihan aoatıda yaub derslerden yapılacaktırs_ 
.. , Cebir, 
b.) Geometri. 
o.) Aritmetik, 
d.J ·rrtgonometrf, 
e.) F'tzik. 
t.) Jl1nıya, 

,, s.) Ecoebl dil (Bllgtlerlne g8re: P'r&uuoa. Atnıanea 

1.) imtihanda muvaffak olanlar blrlncıl maddede yazıl: ~ 
larıaa ay'l'l.luaklaMlır. Tefrik bakin lmWıau beyethıln NJatıl,...
linde olı:p bu tefrik taUplerln lltedlldert kollar da mtınıkllO 
nazarı ltJbara .alınmak auretlle lmt,lhanda göll&ereoeklerl mu 
·;e edibi muayenelerbıln verdJtl neticeye ıare yapılacaktır._~. 

Heyetin verccett ka.rarı kabul etmeyenler gönıierttme,_--

1' 
8,) Maılen Mlihendhllğı loln tefr1k edllenle.r t.ıı11lllflrblf 111. 

ıı;-~tUı.U nezareti altmda yapııcaklardır. Banlar: 
aJ t:cnebl memlekete &'findertlmeden ev.el Zonpl-sııt1' 

oealdarı dab111nde en az 9 ay ~ııtırılacak ve ,.,_-v 
kuruş alacaldardır. 

b) .raJebe akıa..mJıırı yabancı dD derat görecek ve 9 •rı:, 
mında amea çalıımadan iyi not alanlar yabancı dlld ,,1' 
bana tA.bl tutulacak ve ehliyet &'Öst,erenier yOkse'k .. 
~·abancı memleketlere glSnderUeoektlr. Orduda askerlık <ldevini şoför. 

liikle yapmış olanlarla şoför ehli· 
yetn:ımcsini haiz bulunanlnrdan 60 
• SO lira ücrclle Ndud:ı hizmete h· 
tekli olanların 1'1 110/942 akşıımın:ı 
kadar şnbcye müracaatları ilAn o
lunur. 

Yenisinı nla••:ığımdıın eski•iniıı 
hükmu yo!,lur J ' 

o) Staj devresinde talebe kazancı Ue &'CÇlnf'Cflk, dU.•411' # 
lkamfıı edebilecek ve ancak fevkatAde l!lttcladlan ı6 
fakir oldukları anlAtılarıla'l'a aynca ber ay oo u,.aY1' 
nakı:ll yardım yapılacaktır. 

d) Stajda ve llHnda muvaffak olamıyanlar ı.n:u ettU~erl 

SAHiBi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT MATBAASI 

Umumi Neıriyatı idare eden 

Relik Ahmet Sevettgil 

l!lem'an J&Pmaoık bir taftl'la: 

Ferrllh Kocama: ı 

Yefıı Erkek• J~s:siııclen 21 10 
941 tarihinde almış olrhıl!um ·30.qi ' 
numaralı lnstlknomeıııi zô~·i cllirı 

Yenisini nlııcıılhnıdıın ı-skisinin hii' 
mü yok1ur. (• 121!8). 

Emirli Şurrfrı?J 

-ıı-

- .Katrabh prabım yok. Fakat tıtnr mr ,11raurm var; 

ondan elu veeroetlm. 

Dfyerek kadehlerJ.ııe gayet ıtert bir ~arap doldurdu. 

Büytik bir neoe lçlnde kalakeh•bu- M.arr.k praplannı 

Jrt}ler. 

8em1an bir an evvel bu iki mütteriılnln &itmesi için• 
~"' &"i1llce du.ı ederken kendlll"rlnclen memnan kalil>ğıuı gihter. 

naek ıçtn.de. onlarla beraber ıllleı'ek vakı~ geçiriyor~~ 

-·-SER'l"A~ ALEMI..E K.t)LBA.~~ RElst 

' Uçti birden &1iJUp f&kalattıklan nra4a bira~ umktan 
bir adamın: .. , 

- Baytar Rayyan•ın dört betmaa tau bal.ılı \ar, alon. 

"'r mı'? 
Diyfl avaz avaz b&ğırdıjmı ltltt;Uer. 

O devirde balık Mtıcıları ıokaklarda böyle befııır

lerdı. 

Killhanbey, birdeablre yertnden aı~radı: 

- r.:y usta ~m'anl Jkra.m etmek lçhı, bont'an Alft fır. 

aııt olam"· 

\'e ounızundald torbadan Mpanma bir tat koyarak, 

mt'yhMH'nhı kapmınd&n fırladı. Giderken: 

- ÇaJıok, yerden balıklan topla! di,lel'f'k meyhaneci 

!Wm'an•a talimat Yenil. 

Sem'aa, kiUllanl~ytıı -~nı balılı:çmın ba~dakl tabla.. 

J'I bir f:8!Jla clevlnDek -~ anladı. Arkaaıadan kop.rtk · 
fiti ....... 

de yatılı ve paraaız olan Zonguldak Maden Tekn'.A.Y~ 
tebinln iklnrı smıfına imtihansız ahnaralı' ayol dfl~ 
"ollOud.a ikinci ve Uçlincü eınıfiarm ımtıııanJanoı ul 11',.-J 
tlürdlwcll ıınıta terfi edebilecekler ve bu amıfı &t 

0 
".1\11\den TekntııyenJ,. linvanı ile mektepten m~ıı_,,..et41'· 
l>e\·let bar&ınlnde 80 Ura asli m~IA ite almabll.oıcıe-" 

9.) l-faderden b&'Jk• mlihendt.ıtkler için tefrik edlfe<',Pl:"1::0.-ı 
dan doğruya ynbancı memleketlere &'Önderlleookler ve sumcr , 
yin ~dttej'i prol'raıb d&hlUnde ve SUmerbank bsabıruı tabı.il 
l<'rıtlr. ~ 

10.) Talebeler av!fetlerlnde tahsillerinin iki mjsll mUd1f'tl" ,
edeceklerine ve aksi tekdirde tabııU ma&rafianoı tııJzJ Ue d,.ıılf 

• rdtr· \ccekll!'rlno dair mUteselııjl kefllli bir taahhütname verecek·" • • 1 
11.) Ankara ve b&aııbnla dlğeı:. yerlerden imtihan tçlıı J" """~" 

imtlh:JJıd& mu"1tffak olanlara gellJ ve di.lnUı ~·ol paralan •ertlıeııttl" 
l'! } Madt.n Tetkik ve Arama !:nstftUıUn!ln yaban~ auerıı .,ırııt' 

talebe gôndrrllmesjne dair olup, evı.·elce yııpıl:ın ll!lnı l'tbO ·~ 
tirllnı!, olduğundan buradakllerinP aykın oartlıırı bükUnı"ıızett"• 

Canh model aranıyor 
Güzel San' atlar Akademiıi Mütlürlüğündsn: 

11 
ol 

1142 -- lfıt8 ders s~neııjndc akademi atölyelerinde çauorrı• 
k c Jın modelier toltnacaktır. u•"" ısJ 

Talipler lll ii'mJıJ;lıdaK( Güzel San'atlar akademisine mUraCS<t JI 

lieyoglu 4 ncü Sııth HııkıJJi. 
mcsi11dC11: 

~ tbııbc' 
Nişantnşında Guıe nd• 

~mdn Femina apartıın80 ',eı? 
\;im ıken \cfrıt relen ,e ıt ol 
m:ıhkcmcce el konnn vr;rıC 
Tevfık Se1cnclin ınutn~ıı nııı# 
ğu Fcmimı Ap. nın 1 nu~e 111' 
ircsile bodrum kntı fçlrı ff(I 
Hılıornıu,•ar ve hıısıohııot 11J l 
h:ıstahane olaraı. Jstinl'1 

iız:erc kiraya verilecelctir~ .er' 
• Talip oJam:ırın görfll 

08 
' 

ni anbmak Ye arttınn9s'.bıııe 
etmc'k zere 7/l0/ 942 18~ 0ıı 
sadif Çnrf11rnba günü " ~r !o 
ten on bqe kad:ır ıneı.f> ırıı• 
ı numaralı deh-esine ıe 
--... oı.aat ( ,._, . ......_ ' 


