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t tatbik edil~~.l_idir · 
1 

S'o"elce ''"a maJJ~•i üzerinde aıl§verif yapmazken 1 Gocıng Almanları 
'j ~<>nlorJa 1tn1a lıdr hırai;yle ,,., iı• Fifenlerin harbe devam için 
e 
1~rndeki ataklara bu :ıur~tle el lıoiaulmalulu l 

--...........__· _,, teşci etti : 
Yazan ~ AsUH 'Us ''Ey Aman milleti! Harbi 

yatı ibtya1:Lnna taa)Uik ede1!' ınatl i kay ıJ8d8rS8A m&hYO· -2-
deleri '.\'İik,ek fiyıltlar iJe pıyasn- r , .. rsun 
dan toplamak, depolar yapmak "8 u • 1, 

saklamak hareketini keser, 1 . . 
Dundan sonrs gıda maddeleri 1 . Berhn, 4 (A.A.) - Mare§al (.~ 

Uzer' da ticaret yıtpanl:tr hakkın- ' rıng, has:ıt ba~ı mlinuebetı
ua f:ıblrler a)mağ" ırra gelir. O 1 le buglln söy1edı~ı ?ı.r ~utukta hll
da bu türlü maddelerin bllbassa I li~ ol&;rak demıştır kı: 
toptan tic:ı~tin~ yap~n İ!J evleri- ··- B'1giln harbin dördüncü 
ni maksada göre t"killtlancbr. L'l'n~ind~ bulunuyoruz. Alman 
mak, yani e·nel<'e tatbi'k ~dilen el 1 milleti için ~imdiye kartar vukua 
koyma tedbirini ydnrz -.ıu nyu · ge1cn!t"rin en ağın olan bu Bavaş
bo ne\1 ~ya7a hıuıretmlyerek bu a hepimi-ı i<in bir tek v:nüe var
e!liyanın ticaretini yapan ,.e imlll- dır ki, o da da.klka kaybetmerlen 
t; i1e m91gul olıın fah15Jara n bu redefe doğn.ı ı.rayret!erimiıe de
~hrsbnn elindeki mllc!ll!lelleltre vam etmektir. 
te!'lmil etmek suretiyle tanin NIİ· (Devamı Sa . .f Sü. 5 de) 
lebilir. Zirs '° 1·eya bu nevi eşya 
lizerlne el koyup da mPrnnrlıırdan 
nıHrekep bir ch.ğıma te!'lkilltr kur
mağa kaDan!l!t piyaı-ıayı m11htaç 
olifup eşy:ıd:ın mahnım etmek 1·e 
el ko,'!Da karanndnn kaçmlan e.,_ 
ya ü~t-rlnde b:'r kara borsa mey-

Sonbahar 
at yarışları 

dana gelmesine yardım etmek ne. Dünkü koıular golr güzel 
t1c-esini d.durayor. olJu ve sürprizli •~ti 

~unu illve ed"='iM Jrr flUnkü ve Ankara: 4, (Vakit muhal>irin. 
bugünkü yazılar.unda hükfımett:e rlen) - At yarı~larının ikinci hıır·I 
A1f11Dl!l.onnıa lt!rum KÖ!lterdi~m lPd 
birler daha en·eı hu bahi~ ne :ıll- r ta koşuları dün şehir fpodromur• 
JtaJr oht.ntk ~"!\Zdıf,ım bir makale- da yapıldı. Günün bilhassıı ikinci, 
il~k,i topm.l< mahsaı•erj U7.er!'n<len I ü~üncü, dördüne~ koş~la~ı büyfil: 
Jlnde nn bet n'9b .. tinde avııiyat 1 bır olAka ile _ıakıp edıldı Ye me· 
\'CrPİıJİ lllmrrıısr \'e bu , er!{lnin l .rııklılar dnkıkalnrca heyecand.ıı: 

Vakıt 
OkuyacaJan ı kupona 

" 'o: 6 
'Taf•lldt 6 ncı 60yf ada 

Raeyada 'imdiye kadar zaptedlle.n yerleri göıterlr 

Hergün 
1 6 
J Sayfa 

l•ası'::tı ile ordunun "~ memurla- heyecıına diiştii. Koşuların tafsilô.• T :ii.l. 
rm ihrivr.cı karsılannıası teklifini tını kısaca \erelim: -....A 

r~•, ··· .. _, •. ...._ pzelecDerine hDcu"'u şiddetlendi 
Kupa maçları beyanatı Stalingradda ise Almanlar birkaç ev 

Dün Şeref ve Fenerbahçe , ~ ...-'ii:'"~=- daha zaplettiklerini bildiriyorlar 
a11afet .erildi (YMaı' incide) stadlarında başlandı Vapnıton: 4, (A.A.) - Yuna'• 

braeatçı ttl«'arlanmı.._ 
Falk Ust,.ar 

ted Pres blldiri10rl 
Amerika Birlet.lt deYletleri rel · 

it Mister ]JuneH Terk saıetecl1t'9 
rluf kabul elmiş Ye onlara "HO'j 
seldlnlaı, demi,tir. Mister Ruıvrlt 
mislf'r gaıeteclkre Tllrkiyeye kılı• 

fi duydulu aliıkadan babı-ettikten 
sonrıı memleket dahilinde yaptıll• 

son seyahati kısııca anlotmıf n 
aüılerfne şunları eklemiştir: 

- Bu bölgekri siz de geseceksi 
nı-. Benim g6rd61iim llikkate del<:ı 
teYlerl gônnekten m~nun kalar .• 
tınııı zannedfy0rum, 

Bay ŞOkrli Esmer bu Rörütnıı• 
den 10nra pzetecilere demlttlr k!. 

- Devlet refıı:I tar&fı11dan kaJıuJ 
edilmek .. refinf kazattmaktan C"~ 
mntehassis olduk. Mister RUZftltin 
fahslyetf ilzerinıiıde biiy()k bir te 

(Devamı Sa • .. Sü. ! de) 

Faik Ustar'ın fikri · 
T ii«ar, tiiccarın polm olama, zira bıi "laerte7"en önce 
merJaat meıcleaitlir. latilual plılıfı yertlen gittifi yere 
kadar kontrol eJilmelidir - Stolıcalrıfıın ön;ne •~ 
mek laımJır - llıtilcarl,ı miic"".le itin hl """'fit 

1 0.çıltgöz memurlara ilatiy~ vardır -------------- --------------[Yeni bir biır anket açtıık; lıa
y&t pahaliığmın önüne na.art ge
tilir? .. 

Bu mevzuda bir çok neıriyat 
yap:.lmıştır; fakl!.t hiç !MI'· anket
çi, merak edip QC bu iti aaıl erba
tına, yani tUccarlara aorm~tır. 

&kalını, t1lccar bu iee ne di
yol'? Y:uıi. eğer piyan b:>zuksa, ha 
yat pahalılığı val'lla, ihtiki.r mev· 
cutea -piyaa adamına göre--
bun'&T nasıl bertaraf eıd;lebilir~ 

itte qağlcia ok~ağınıs ce-

v~, bu smllerin ~lığm.ı size 
'~eklerdir.] 
lfMtaf a Faik Ustar'ın dll§lineelerl 

TanıDDlJI ~tçıle.nııuzdaıı 
Faik Ustar, anketiınise IU cevabı 
vermiftir: 

- Ha) at pabalılığ:nm önüne 
nuıı ~çi'ebiJ r? 

- İstihllali artmnak, latihaal 
edilen mallatı, çıktığı yerden iti
baren gittiği yere kadar k·;\ntrol 
tlmekle. 

(DeTamı ! \lDcllde) 

Alrılara7da mlar 1ıa-.a cHdemn dtba alnamlt Mr ........_ 

Y•i•ar lleılldl 
Seller yuzunden dun sabah tram

vaylar bir. moddef işleyemedi 

(i .. ~ · lerhi 
üJlPE$İtİDtN 

Eroin tehlikesine 

(Yamı t llncUe) 

karşı 
&etle ötrenlyorua ki memleketlmlsde 4ll'Ola WAm lıer göa cttttqe 

tellUke dalreslal gent,aetıneokteaıra Mbı Ttlrk DM!lnbl ıbndlye- kadar .,_ 
eliti zehlrleNlf'Jl mNUD kaJnut olu ıreno Ye etatellektüeı muh'U de lllba.. 
yet bu ıntlthiıı Alet. ile temaa plmltttr. 

Bfr halde ki bu tr kaçak~k mGea.deleet yapan &o, bet ~•tan.ıft~ 
lwnl)yetıı lllftllUru.a. kenıcl) malldu& \'Ulf..alart lle bata çıkahlıeee1ııor1 blı 
mesele olwaktan çıkmıt ft daba eeub llltlcadele tedblrlerille ıııııDncaat 
C(.mek F.ADlallı ıeJmJttlr, 

Böylr bir nzlyette ne yapılalılllrf l1k hatıra gelea teY 1QÇ1a1a,. ~. 
kında atır «'talıır ve muhtelli tdllllerde pro~ndachr· Jalouz 1ıa ,. _. 
ıııer .l!;ln ) olunda olmayan propapadanm baızaa '-t'5 ııoetloeit!r \lerd ~ 
de v:ırdır. On·ın için ba korku~ zeblrln llH'rn1Ak~7.11 1:ı~::uacı J'Orfarll • 

bllltıtlll.'1 Bulıtarlstandan girmekte O .. •Jtuna c•re *'*"1'e>1 D';ııheın:l ,, 
kurutacak tedblr;t:r alm:ı.k daha defni olur. 

HASAN KU!t:Ç.-U'l 



·...,...'Far~~ ............. 11 

-s-· 
- R'e oldu?.. zamıın hil onun, 
- Babam annemi çok d · ~ c.Eı ipek ına hın tmı un r k c. ını 

hıalırdı, ça~ırdı ... Sonra .ıkisı efe şıı ı ti ) r n t n C:l r ıt r hm. 
yalak odasına kapandılar... Orada Bul ıi n Içın uc g rip 'e mer:ık 
Za\'allı anneciAimin derin derin · ,. lı şc) lcr 11) Jcnt) orıtu · 'Dnlı:ı ewe 
fodığini duydum. gene )ıir mil mın J,nm;ı lmış: 

- Niçin kavsıı elliler? Paşa ' klil S ınd ikrn lrn mi Cız: 
- Bılmem ki .. A~laya :ığl:ıya k:ı ı mı )O\'crli 'n • 1 ll'j, çünkü z 'd 

pıyı vurclı nı da nedl-!n sonra açtı 'e ) akı ık ı h r r iş. P n zn· 
Jar; ynnl ırına giltiğim zaman iki· hitler ar lll IJ y pıl n lılr aıle eğ 

.siqin de fistu h şı darmıı daltındı. lerıcr ind hıı k d ı rnş, ko· 
Artık birbinlcrinden uı k duruyor nnı . h lın da ken 
lardı; suııu)X>rlardı. Ama dq ınd n dlsile n3 ni şt ol n ' onun · • 
seslrrlni du)·mu tum 1 • ., zerinde hi bir nufuzu bulunma) 8'1 

Konuşın mız, hlnz ıleride )'Crl' gene m 1 'ı ınıla durmadan çekı · • 
duşcın ce\ izleri topla3 aıı dadıpın mış, n r iin sene bir daı ınlık ı 
yakl:ışması üzerine ke ılınlş1i, rasındıı kadın pa :ı3 :ı şik 'el için 

Demek yo)ıJa rastlndı~ım s<>nç 1 gitmi~. foknl ıırt k orad n hir de. 
Te güzel Amazon o heş yaşındo.ıkı nemenıi~l 
küçük Vedide idi hal •. Onu tam on Kum· ndan sene knclını kilit al· 
iıki )ıldır görmemiştim. Den ılltil!,• tına :ıldıkhn sorırn sene ınlHizırr.ı 
rimi hep çifllikte Rerirmiştim; 0 çöld<' bir \azifco <' göndcrrn,ş VP 

rln :ıllı yaşına girer gimıe-z )ntı miliızim or ela hır ç rpışmada "u 
mektclılne )erletmhti. nılup ölmiişl 

Annem: Nori lı ınım p ş nın ) ııınıl.ı 
- Vedide şimdi ne güzel hir o kadar me ut olmu i, kendisin· 

kız old\I, gör en ı.. den Hrıni yoş b J uk ol f1 hu k • 
Diyor, sonra gıilüm.<ıe)'erek il'. b • iı i l n 1 mın i~til d 1 n 

Ve edhordu: dal•.ı f, IJı bir y Ol IDl)OCU il ) 

- Gördün, fakat kiınbilir can kın çlo Uarına anl:ılırrnış, P :ı )ı 
acı~ı~rfRn belki i)icc bakamndın! zan Ôaa lnllı ' ıiz<>I o ler ı)I r, 

1.!lE 

İKİ MEKTUP 
4 · ka kametniinınyı if:a o rn~< gayri 

• • , Süleyman Nqilifl Meh- müteıa.'\hl ve ebedi v~ m:ısıfarı ha· 
(ue.,1-'·i deb..:"'-:un maddeyi da. Al. A f' b ,·adis ve eıya bir ktt\'\ıetin bıuu. ., •. , "" •• ..., met ı Y1I ye CIZf tcıO• nıqd~ bq1Un{1qğumqan nnlnt11or.l 

im iyi fa.rum~~a ba ladığıpın J;Un aiyeleri ilttiva eden rne.. Maahaza aan ahirin en mUdek
cJenber; ıtrtık paber ca)r sebat o- tubuna Mehmet Ali Ayni l'ik, en :u.im bir fil"zofunun l>u 
ı mn"alı 11:r .,. rıı.zin~·r. Madde d d hb. · 

• • t u.zun bı"r cevapla muk,.bel• §eh:ı t-ti benim yaı•ım a mu ırı c'' cld•n m l>flei e '.\1' '"'illi a<l<lo. " ı h' · 
"b et .. o/ı'edir. u 111.mfJI A.li sadı:km teb:iğatıns. ni.sCct e ıçtır. 

Janurdq, f' I> t J!' vQı; Ki i. l•en: "",.. ' •il\' " İ§te, aziaim, mli14k:ıtı ahiremızde 
pisine atfol ı an Jıu eheP.lJllı'yntı Ayni bu ceva6cnclıa Spen. Hna m.ob1h!!i mestureye :r;:ıuk,. • 
•• dl lbrıı eımi)or. Zira e<'!lam aer'den tercpmeler IJfFftfe#l. t.il (i.şarl.t) m ukuliinden, Gaza

Jrarf r ı:ayrilJl!r'ı ecı )ı fer- te ve Süleyman Nazilin imin hu nazarlyycnin gayrikabill 
ıli Y İ mitJ arrtl<e<lep ~rekküp ken;,iıi hcı'-k•nd,.ki Jıanq. ~fehhüm olduğu bUthanı yegline-
~cJjı:or. Uµntar yekdii rip' temas ~ ~ ~ " --ıxru:ı f k F b. · 

• t atlarını r•ddetrv•kteclir. "'1t .. ~ en, \'e a at ara 1 gı. 
l • o \e birbj'rleri eırnfJPcln e- bi gayet muktedir bir d5,llinin lbni 
~ di bır s~r Jte d~' rım edip du. 1 Her iki mektup, devrirein Sin:uun na.zarinıeaini kabulilne el
fU)orlar~ bu eçıa)ı fercliyye nnmii üslubu ile ya•ılm'f olmaac~ bette bir takım ıesbal:ı bulunması 
tc 1 1 i pır 1 rel'ede k»ı;ü" oluı•, na rqğmen likirle1 p~k va. lbım g~leeeğınden, <Necat) ırı 
rı:mdı binef lhi Jll~ra.l<izi SiU\'\"Ct ma :zıhhr. , illet hakkında.ki t:ırlfatmdan ve 

k mınthfki telikki edilmektıe<lir - .... ---•~ ....... ----. ... ''mevcudtl evvel kilnhU itibarile-, 
ler. P lmlıle m:- ltle. nereılf lmldı? ·-· · - lem .... d hem akıl, ı.-m J11.:ı ve he-m makul. ı,.., 1 d de teamm lk etbgını sol 1C"1\ ll• •ıc ~ 
Demek ki matııle ,.,.,,.et a tm a ha doğrudur. Filhakiftat evvel4eıt clUr.,. tanmdaki mebhasinden ve-
ı:;emg~te o)dµ, muhtemel ntldcdllen hir te\•ilin ye. yahut "etre oo neant ne .sont plus 

:Pir l<aınınn rulıap1 ~~a~~ ida. l'İne ulfımu haan-s dile• bir te,il aeux temıes d'une fatale altermı
rc r<Hrqr ~ i on,un dıur ı atuı .1mme ediyorsa da bu tevil bizi tive et l'on dirait qu'une p~nombre 
i :ntte b'z~ seyyaremp ınuhak- • • • .. ·'tend entre ı•ıı.t- et le nan Atre. k tayenker bir şu rette gayrı kah ıh .. • c: •" .... 
1 nr bff uıU\rlJJJ'. Bu Jıa.nun amı- • • Yanı··. Öyle :ıs· e vil"ut ve •demı' • • .ıı ~ iııth bir keyfiyyetin mu\'uehe~ın- ... " ııu Je 1 l iılir. "ffıJkati ıı-.cm<ıen · b' h vlicut bir mu"nav-Leı· mukadd•rı'n • • - t · de buhmdunnak icın ıraz dn a ıı:-u .. 
en eJ,, llJI -:ııılt eserimi~ ısv.ıht ~ !•m bai'd bir no1'tft.J& iıal edip bırak. iki hadQi değildir. GüyH. ki mevcut 
J<i Um:ır}c ye pan·.en nnın e .. ım- makta.v. b;a~li~ lH'r ~ yapRmıyor, ile namevcut arasında bir ııibhi zıl 
lerin "Fel cfei ~el<~ pU,k-ri,, bir vardır.,, masubei muamma güne • 
+ b ı • r idi ı.· 'il,.. tle;;.:ldir Bir cihetten, ten.!<kii ulfuu ta. ~e ını e a r, ,..ır ı ,.. .... • sinden te1vi.ri nerP'llM mekal et • '•z· 1 l .... ı.· •n"•t moh ıı biatıu alettedriç inlnUlbmdan iba- j.. "'-

(, 11ul süvarinin lı'ikışlarında'd 
t:ını lı · )>9rlllı1arı arlık pek iyi h:ı 
lırlı) o dum. Fakrı! :ıcrılıa niçin y.ı 
I> 11 ı durdıı? Mınnadı mı yok'la 
lllluttu mu1 Ynktile, aıtabcy, ıığ •• 
beyJ .. diye ardından koştu§u '\C 

çok zaımmJnr rena halde inciltif'.li 
bir aricndnşı tmutma mıı imkftn 

ıra ma J"Jt ,.,~ "ır ,_. •r il - .nıiş o]sayd1m o val..jt nıaz.il kem-
i f · .. u 'hnv t' ··ı rettir. El'Yelleri havası ldiyemiz ....-1 bu ince \"e kibar M a a ' ı:>·~-,, .e nı ••i e 1 

• • geşteden, fili.nrta.n bahsa bı·rıız 
1 • J t cın'fını· <1e dah' bir beSJJteti t"""•• g(im1ekte iken, em,, ıın,an r n,, ı 1 

....,,,.,.. hakkın olul'du. Her ne hal ise tas-

varmıydı' 

Onun annesini ve JJalıasını da 
yakından haıırlıyordum: JJ;ıbıısı e. 
mekli bir paşa idi; djmdik, Jm Lı
yıkh, ellilik bir nd n .• fak t Ö) le 
dinç Te km•velli ~i .• l'zun po:ru. 
7iiziindet.i derin cizgiJcrJe ~rcek
ten heyb~Ji J.ılr aşk rdi. J\i>şkler·. 
Din öntrul 1'i karncrı) c:de narg c 
il:eriten: 

- V cfhfel •.• 
DiH tıasırrh mı. kOcii.k cl•ıc:ıu. 

rmın > ilroti atzmt seJiroi ve de.
hal ona koşardı. Pahasından ne kn 
'ôar korktnüı•:ıu sık sık bana anlııt 
mağn çabal:ırdı. Bununla lıcrolıer 
başkasının onun haıkkında en kil • 
rük bir saygısızlık anlnfan tek söz 
kull:ınma.sını da islemczdi; uzu'l 
'><>>undan ve )aşıınclan umulmayan 
en kuvy.et)i söakrle avukatlığını r. 
rfer; eğer dinlclemezs 3i ıınııırukl rı 
nı sıkarak karşısındakinin fistüne 
Yiırürdü. 

Geceler· babasının koynunda 
\•atmak için. de ne kurnazlıklar 30n 
Par; ne k@dar Yıııurırmış. "Pa.5 .. 

.baba,, 11 onu iri ve kunelli keli • 
nnın 11raııına alır, 1ttnit n kı h 
l4M e baslırır, ıs•hrmıf. 

Ani ltı~lanna ıöre Bal" n har 
tt ııde Y Phla bir "9lillk ( 1) onun 
1 kallf-1 <fllmealne Hflctp olmu tu: 

·V•zede Fı"as•l\•n lur ah~J cen 
l>erl 1 ·ne alısıclıtını 14irdftlll ııı. 
• rı ordq kqmandanının emirler , 

ldı"'1wıt. hemen 19rl çakıl· 
f dil ma• aaflarttıı J81'mıf 'ken 

d ıi on.hırdan bir kı-.ını çevi~mı"' · 
f t Y imur çamqr, ı..t.thk P

YlNI ordu. d:nç ve saferle sa • 
kluk içinde fqk1t1 b r halde bu 

hoş olan birle ik ordul r kal"fıs• .... 
d ıamamıle dalıhnış, lollarda e . ' r m ş, · Y11Jnız omııı fırk sı pek az 
~ Hı>1erla Ça~alca mftsl&hhm h:ı•. 

nbllmıt; orad11 cffişmanın 
1 t ·ne yaptıll Us ve teh 

1 hftcu nl rı J>iiskürlınüş,. 
~ kir p oın-llZtJqdan -ye ~ca 

l h o rl't lrpn. ~u .. , 
~ t lçını(e !ılı huta C~a 
•im lı ı ır <f ~ cltlftMü fe 
laık il l$p e •nun ""1hafteme ı 
du n lıQCql P.iv~harp l>oünde 
ete üıorta hlınnıf, Yiikseff tu. 
...,.d• he,etıoe atıp tutnwtı 

KOlllfUlan bile Sakfr pqanın 
•dını ıo..:..,. bür6nfll1 l»fr saygı 
fte uarJar; onun her ~Yle4llf pt 
Jal>arlardı. Bu adamda ~suz b' r 
ddlnJefine ~e Y&Phnna kudreti var. 
ı. 

~Meıi.fft Qcfdebir: 
- !faYtlf bakalım bao«fmizin 

babası &Orei 1 
Di)"a bahse tutımualı: fst.ıme• · 

nia sebebini artıt anlafllıth. B ~ 
1ıli Mi kmn küe(ilı: yfirejlnde baha 
aı ıcfn bGtftn Uüıat kadın· ıenh 
:ır.rler ~ılı1-0r ve 9 babanın se'. 
dal bfttlla o yefterl dal<tunıp taıı 
yorcfu. 

Şakir ~anın lçiU1$• lamamllt' 
akaine bir hdındı. lnce kibar ve 
ae imll... U1un kirpiklerinin elr '• 
fındalı:i Pn•J. mor h11lka~r iri ve 
.. ı •• llder1ne "1Jlıteş~ b•rer çer 
ff""e IJoı,...._ Kından uıuıı b"I· 
:ru. ~r tlht haftf, ~ctlr gibi. (e 
bl )"OlJennda. hHusuıı fllrafıntia 

d k. l 11 Jd b n· ı. .. terakki bi'r lTIÜ""V''"İYY•tİ azim• nıa ~ ı eze ' aza en e ,,e, ~ di etmeyeyim. Bir fırsat zuhurun-ntt f • ı.: -1in n'ha ke~fetmiştir. Evvelleri tabiatta ~y mf' ~" ur, lJÇ "''" ...,. 
1 

• cia naaib olunıa söz yarıııına çıka. Jpezir oJsnnyar.ajııu ~bat eyle. bir :ıtaleti mqtlaka lU~\tmfenn& 
llim. znnnolonurdu. Şimdi ise bir faJl- rıa. 

Kainatı hsddei ,-.azan jm'an- liYYe\i sedide ke,rolundaı eV\'el. Hakkqndaki teveccUhatı bira<lc-
dan "'eçirjrse .. bir levhi mJ'hfnzı den &lemi e-kva.nda yalnn: l>l'r hili raneye ıe~c-.lflçür ederin:. Elden 
~ucJret \C ~İr mnksat me,·rut oldu- rnr Jay:ıs edilirdi, t.erak"ı<lyp,tı ha- ~eldi.Çi kadar çi\l?ŞJyorıım. Hayırlı 
~Jinn seı;ebfüriz 1'i e mrtmlz se- ura fse or:ıdl\ kq\ayt mltteaddi<le- İ!iie!"e muV"....ffak ohırsilnı vicdanen 
Jiene j o lmnunıı ku«lrefn mc\- nin bir fiili lyı!azUrisini göstel'İ- istir:ıhat ederim Baki muhalal'!atJ 
7µu )'e"aJIC' i 00..lm'I )fJa Jıepber yor. Hi'kemiyl1Jnqn her bştnı, gfı- samimiyy~, 
ımua j4rilii matJiyetin!' de nczimiz ya c~mlt diye iddlt\ olunan ınad-
..... an'd' dede bir takım ~~tler ke11fedl. 

tDeyanıı var) 
.... ı ır..... " 

• )f~aJI "1h•niff• ~fJZDP farzo. yor. Şöyle Jci: Daha bir kaç sene 
Jup4uğ ı 'ecbile me~mu f ,;le~iyye. akdem, en llim hikenıJy.f1lll JQese
yc öyle bi•ilne defjldir. Efer ruh lA idi bir demir safiha"m tekel • 

r:ır. ebedi Qlup, asum:ın d;ıhi onun müs ilimle mUtehnddis ibtlı~tı m;ı -
her taldl<'l<lclii aşiya.ni i&e marifeti' ruh §evve!lei havaıiyyeyl telfi!z ha"İY· 

Ka~nyon kazası 

Sonra dıı iincrli, yorgun. il:irc 
cdivormu : 

- F.vl'r n~zik, ııvsal, i); kalpli 
hir Etene arlumn rlüc;erı;e korkarım 
ki, nao;ıııın ) plı- nı yapacak l 

An ııeın<> deci im ki: 
- !'il ll'mki b ııin!lanhır b:ıb:ı • 

mın h ına 11iln i) or, hiç bahset· 
mi) elim! 

- Babaon yanıl bilir. 

İlti un onra b·raz iylJ 11111. 
D h eye hnkan b ikonda bir porh 
lif sand iyeye uıanmı,, roman ... 
ktıyQrdum. Arkamda .Yabanca sc • 
ler du dum· batımı çevirdim; ~· 
lond n f>an dolru elen annemi, 
otuz be' kırk y şJ rınd bJr ka· 
dınl h nlm 1 n e rar.ıf Amaıo· 
numu ı rdüm. n rd nbi e do rul 
mak i ledim. Annem atıldı· 

(Dtunmı var) 

~11berlitaıta bir çocuk 
marifeti f~J.eld;nnta bigô.ae kala- yetin~ malik elmasını, sonra da yaralanorAk öldü 
muz. Fezayı mutlak ebedlyyetfn llyuad DltizsL'\tl elekhikfneye 1 DUn öğledeıt sonr& Çenberlltaşta 
mekanı değil mi<liı.-'? lrncli1 erbabı bilinl.."I~ll diğer bir demir safa'ha Yenlçerill!r caddesinden geçen ıotöı 
b~yctin ruahiyyeti l\İlkat gibi in- ''asrtasıle blnleı;e'. fenab uzak bir Galıbin idare ettiği kamyon 9 ya• 
banın da. mahiyyeti l}aliik&)·yesini mesafey~ baclehntıkaJ kel~mı m_el- ı şm~a JCaatam:ınW,u öıııer oğlu Mıb. 
ic:tikna!ıe r.n!ısnıalanndl\ ~eacrıtp ~ lf'klınde ~esma olabıJetıeiı'!.i met isminde bir ,ocup. Q<lrp.mıı, ço 
eilee~k ne ;.ar<lır! Mlliın rasatha. ıtimada gayrışayan addedetler(lı. çuk sadmenia tealrlylı vandakl dlJ 
nesi mlidlirii ve seyyıırei Müşteri- Tabiatı isti~\·sp edeD alllllle .~tra- vara çarparak t>qpıdan '-A'ır su"u: 
uin r:a.sıdl faali Çiparelli, Laypçi'g fmda kendialne sWdinette. goril - yaraıaa..-l§tlr. 
raaathaneısine mensup olup, tetki. n .. 1ıılr t._ıqm ......._ .._llU')'e gj. 
1-atı f~Jeklyyesile qıeııılaur olo.n m'Q- ıUr, ilkin onlarda l&teteceua bir Çocuk bfftahane;ve bldırılmı•s 
elJim Zoln~r, felekli telllr ve kim- r.iddetf# fftvfıı.-ta ,_.. 111Uq " ~ ~ '8W'* ~-Ufı"'· 
ntrer .KJ'qQ, hakimi feltlif Ro1'- enir ...._i ........... elalıak W. 
çens ve prof'®.f aile. V!\ll~, f.om ~t b~ "8ftdtr, 
brw.p gibi e!l-~t'İ ~Jn aJlmıJ- 'l'aJtW. ~i MWa """'1"""' 
ıı bqtjzei "'1ıiYJf'Cle ne ~bi 1'ir. h · kevMlP .. ....__.__.., •WM U.t\· 
lftkat okluppa tetkik ve tfı.l>bll Pi ett411... oıtı lhtntf, 1'11h 
ettlklerlnı tqtltı *1'!111•1İJİZ.) 1la ~' '-"- .._ * ""'"'' 

İmdi böyle llir asn inki'8ftı-. hl- "".ı eP.• .... P"'ltfMN 
'l m-=vt ile her UYin fenJlpezir o- d...,flle •t. lal• Pttt"ll U. ~ 
ıacağını ~lltıedn-&-,k ~'~nn saıt ~ ~ tln\I~- llhl,, 
ceddi aJA.lan UnkUlUrıkUlüden ne lhl ~ ""'* ""'~"8,Mtl V• 
fatkIDUE k31Ir? .....ıt lli1 ~ ~ hf 1'4t 

Yine Sp-...:were lt"C8J "Jzar ede- lav .. """"' Nf .~J"8 "''"' 
lim. (Ke.vaici t'IQeyOtojiYn} ~inin ~ ..................... ""' • 
·210 uncu ııa!ıifesinde 1)8 r•lamb ıat"""'"' 
benMe bak ne söyl1lyor: • •' • , • , t • 

<thnin mute.kadatı <lW)'l'«'Yİ .,, 'f .._ liı.Mt fttJNaintti ._. 

Çınka9ex Vilkiye 
lyafıt verdi 

O.•Mu. 4 ( J ifllkt, ~ .... 

... ÇaNIJ1t1' ~ """" t•. 
·~~ -.. .. ~"'""' 16'8"G9 tıır. 
....- Nltlt ... ''"""'-'' ... Pf~Mltik 
ft Mlıl'-'1 m'l•••tıtN w..-.. apar 
tRl'1llllllfl!H' t 

.......... """'"" •1""'1ll-... ..., .................... _ 

!llt• -~ """ııtlrt """Htlrl 
.. llR ~ tlM ftM•• ı...ı "'Qtte. 

"~ .. ,. """"" " •tınıt _., ._., 'Nil~ M~ flll l'Pt" IOD. 

rİ'1lft cıJeeelinl zannedenler ''" i- ~ NJ HtlUllt '1"11' Htt 
•• k kndilllfllen IJmfn •tıJll fekke. r.-~ "' "'"" " , .... , .... 
Mil lditi ne kadar eM'Br \•a"" elim \mflUMtltf 1ıi• "'"'9t '11"'1P '1 
lesillin tevllitı ceodideyl" ipri'ttıam Me"4t' V. :9\iN)'ftftM d•f'5 b'll 
<:tti~ ı galiba bilmiyorlar. 'Qııtta deiiklif. 1'uYVel flUine U. flHI• 
ıe, lli\tı kadimeden ,.a!lnıyyatı ce - .l;P.ılOliı ~<Jtıp ,,,_. llllAm odtn 

Mllllll ltolllloJaaı _di_d~-•--t{ef-~lı-·n_ee_s_rnm __ c1a_h_a_zq_•_-_efi_rv_nm_m_d•..,,hlı_hak_ik __ n_li_• .. "-'la--

..!'!~.~U!!~ •. I HERGON eıR"'k~i~~T3*R"] 

, • ._, ffdll~ "' f"'ır- 11'4f\tltQIHI 

.,..... ....._., tıllr it •"••lift lla • 
"11a• 79.U dellllni te7kll etmekte 
"'1Jua41utunu da be!lrtmltt1J'. 

lama.tile mubabhi yazıyor: 
Savyet Ruayaam StelUw.im ona el 

çj81 madam Kollanta~ ağır hasta 
oıdutu ve ~ ŞoyYetlerln Lon<Sra 
büyük ~181 lfaialdnlD tol) m edilece. 
it ha~c:IJ. dtln Alman fasın! ajana' 
tarafmdan •erilen baber Londranm 
meıwı makamlarınca c1d.1! te!Akkl 
edUm,meıuedlr. 

Ge~ ~ad m ~oll~talinin ev. 
velce ha•tatandıjı mall:Ja Olmak.'\ 
beraber haıeflnln ıtmdlcıe:ı seçildik\ 
ne dair bal>er aıı~ değ!lıttt, ııfmdili :< 
mevalmsizdtr. 

Diler taraftan, Sovyet RutJyanm 
VqlDgton bllyUk eıçtaı Litvtnofun 
Loadn.ya tmek tasavv•Jrunda o1 d:ı. 

pDa dair y yılan vayet hakkmrta 
da hi~\tir mallllnat yoktu· Bu dot:ru 
oı..., en ba tem lyet ka'jelert, böy. 
le bir babert!l tat. k ukundan evvel 
aetredllme ne mani t ~ eder. 

VAi(IT1 A 
ABONE 

OLUNUZ 

"'1151. ~ICI tamaMt ~- •m 
~ ... ~ .... , ..... 
kutnta kahraman balla Ue bGttm Q1D 
mlJJetl tCID taflcblı takdir du,ysuW1-

11 U.4' •~ 

••• 
~·(~)-Q~Çp
~v .... ~...-..-fll. ............ ~ 
......... ç-. ~ ...o.te .. ..... , ""' .............. ~ ..... .. "'""'•" .,.... ......,._ ..... ~ ....... -""", ...... 

"'9" """'* W.4'r .. 
1 CAZ eel c 4 

AIMfiW• -., ..,.,.,,. 
.. ...,_. """ wtM .. 

lfl"ll•JJ:ı • ( l ._ ""' "" . ... --~ "'PM!ı" ........ 
ı.ıı .. , "",.. .......... hflıO 
tut"'1nll .. ~ ""' ...... _., .... 
aı.ı.,_".,..~"
_.. .. - ............ , ••bı.ıı
.JllD ~ lllr f!W~ rQMflqıul~D 
n elapıa~G ~11--1' lemin eclll. 
mulDID ant111e ~ ~;ıı aımmrr 
bulunu karamı tatblld olacakbr. 

Penceresin 
ve 

Kah1am•n Mtl' 
Hayat sahası adı "O"erilcJ 

bugünkü mllthl§ harbi ık 
harp dalma bu yUzdeQ de 
ae topratmı ve.-mege rlfl 
hr. Bunun en ~ jlll 
Tllrk tarihinde, büyük 
Mete'ııln hayatında bUlU 

Tatarl•r Meteye •Joi '" 
gUnde bln (li) yol ataıı 
tmı i•U10rı1rdı. Bu bil' 
Mete buna ra."I •·.ma.ua 
ler, memleketin\ tııWl 

BUyUk kumandan Mete ~ 
yüklerini to.pl§lh: 

- Ne dersiniz, dedi. 1 

gtızeı atımı a.Uyflrlar. Vt 
lılllletln 'bUyqkleri: 
- Hayır, dedikr, verJJlf .. 

çUk duterı. ~. ,_, 
Mete uzun uzun dU§ÜO 
- Dotru aöylemedinlS• 

ceğlm, 

ÇUnkU, at l>enlm ııebsl _. 
Onun yUzünden kan dökı»' 
mem .. 

Ve Mete aevgtll atıaı 
lerine teslim ettl 

1 
Tatarlar, Ketenin ı\1181 

dner. 
Bu sefer, huduttaki kOG 

parçaaını iattyorlardl. 
:Uete gene mUleUD bil 

ğırdı ve bu tstete De 

sordu. • 
lılllletln bOyUklerl -"" 

tüadlller. lılet• ea ,o..ı 
karıauu tatarlara te8ll0l 
tb lnaalan haııp ...... 
.. diıı& ,.,J10rd8. 
tapNk tf1Ja mi kail 

JılllleUll .UJGlderl 
•il ettiler: ~ .ı. 

- latedHdeııt topl'IP 
diler. 

ı,ı. • tıaJdt .... 1 
-Haru..., ı.a 

ailen tcıPRll ~ 



VAKiT - ' 

GoLITiKA 1 

VURGUNCU ilE YAPILACAK 
r-.. S P L::I F=;?.-1 
...................................... ~ ............ 

Kupa maçları Tufanlar içinde 
HARBi ŞARTLARI 

~·~ Yazan; SADRI EBHM 
~ r~ Clrıni~ti~rtrk mitli ılü,rı:.ı.n 1 dn yer eden !'}abuılar --ki bunla. 
~ llıiltı nıe.~ı~ ?nunla m~c:ı.'lelc. Mn ha.yntbrı mnlıitleri'bde malfım
''· tibı bu <l l1':1"· Her mıllı me. dur- bütün cetnİJ'et• • • 

·oün Şeref ve Fenerbahçe 
stadlarında başlandı 

E ~lc.tlun toıı hafta5Uld&Dberl, lstaııbuldn ~k ıılddetU yağmUJ'lar 
~'·' or. ıeak iklimlerin ornıanhk taranannda ıörtHen cm.ıea 

~ağuıur. Şuıırauz. tabiat. dort a3 ortalı"'ı •·- k i • tt ..... eıp avuran dört '.fta 
çlndo, bir damlayı <l6irgu.:llkte-o ı>onra, itte 1lmdi tonlarla IWIU • 

fanlarla 'erı~or ' er ._ 

Sonb.ıbara girerken, burada beıne.n her yıl t -. 

ttı.'ı.~-· a vıcdan k 1 • "d' ın ıyı namus-
..:~~ ile tı1Uc • n 1 ıl'!ı •:· Ju foaiyetli bir ,·ata.ndaı, gibi Jm,r. 

Almanyaya gidecek htanhu!f ~i nrasındn yapılııcaklı. Bc~lcrbcJ i 
muhteJiti diin Fcnerbahçc '>ladmda mhaya gelmediğinden E' ıw hiıl.; • 
bir cı.~rsh nıaçı )npmıştır. mcn t:fılip s:ı~ıldı. 

ka' bu !iuıckilert' beıırıeyenlnl bl,. !batıda~ eer çc ~-a11~~ru1ar 4ater. 
"' -3oruoı. 

Hanı coğraf3 ıı klt;aplannda ol<udnA"umat. baı.ı Wl•ele.r \ıLl'dlr 

~ı ~ llflele ~alnız bır ıJamrunası, ona karşı hiç olm.na 
.,,~ottu • lucru.lelc ''<'r tn. Çftkin"en küskün b" ta im 

Çs.~ınlan futbolcu! wdnn hnzıl. • 11 ıncı o~un gene ık inci küınc-
rı gelmemiş Te )'er.ferine aolrcnöı·ı den Top'lrnııı ılc Aııa~loJulıisarı :ı • 

ı.ıcak 'af:'murlar yağar; ormanlannda Y0\7tl gecele • 
ck>lf'ri orclarda devlt"Şlr, yapraklar çal'f&fla4ır v• .:; ya~l mı~. Aial' 
ı _ u ,,.,men er kamıı 

. ıarnıaı f1 "' ' ır VD' • "· 
i~e ııiha . • ı oSt.ı c ı e mu- "'• onu cs.mia$ından fniatıp at-

1:,i;"" fı'ki ~et en r. Z fer el mnsı ona ~J>"t" g=>•te~'- • ı· 
Jcr o)'Oarnıştır. ~nlıa)n takımlar ~u ınd:ı )apıldı. &uzcl w lı'kıııı ,.,,ı 

~tc hn tlirhı yı.pnnrlan oralara mali u" bjr ild'- rt 
• •ın OA ı ..a lll'.\ 

Mrger, lıunnn da ke in bır ıdilr.eai yokmuıt. Orm&naı:ıt, çıpl.'\k l ;ı 1j ı 
::"•!!~--. r 1ı • 1 r -· ) • .. ı .., • •u....,.ueSl a 
\-....._~ir. ı ıgınc c, emel zmı<!rr. Öyie adamlar vudır ki' dn. 

:oıckil\ie çılDmtştır. oyundan onrn Aıı:ıdoluhıs:ırlılar 
(Q11ad, Sali:m, Bahadir, r:.saıı;rl Topknpılıl:ırı !? - 5 mağliıp rtıilcr. 

bul, l~to Jkl hafftlcbr, eeUer lçindf! oo:ıı;.,ıJU'Or •"-n'· na 1 6' ., • ,,._ - yoA D ııarı tr;na 

tı :~ İle . • im hır l,I önce ç<A\ miiteu\'I bir ita 
l ...._ ~: nıurntlelcnııı tlvrt )at YB&trk~n bng\in herhangilbir 

ömcr. !tf.ü:ııc~in, Şö'knı, Serer, Me- {J.çündi o~un 'Faksim il<> l u;.ı:lı, 
ıttı, Hnl,kı. Filırcl.) :ırasında :ı :ıpıldı. Binnci kıuacdcı. 

na dondu. O.~ ı;.a.ylar akıyor. 

P.u ı~~rlar, ovler\mnde, dacı:ıl•n....ıa 41a iııh!r 
ÇW.lm tıı+JI• :aw, bi.ıııe tufMI lk)fmlerlnln rnııhtao oP.ıkıf11 pru.. 
;\-apdm e'-. ' '...._ tcoııomf :v I \"Urgun, ~'iizünden bin bir g~ ma-

8 ...._ ~.il :voİ: u. tialmdnJii prenskr gibi yqamakta.. 
l ...._ ::li.11( ~olu· ~lırlnr. lJn)·atlanniı.ki t.ah&\"Vilhr 
'- diltt it(oJoji y~Ju ızah olunma~lıkça oerniyetin baıda-

(M. Ali, )kı.rod, Pra-)Gr (Penrı•, Tai,"lm ile ildnci kumcdeıı lslıkln 
bırlıı;c antrenÖl!Ci) , İbrahim, Ali R.· lın arnı;ındn ·yamlan bıı m:ıç Taksi 
w, M\tM, UUM, K11.d~ 1..t'"1ihılrb1ııo mın ustun o' ınu n-eıiccsındıı 1 - 4 
nın Jngiln M1tttn-Orö, Ar.if, Mtıfitt14 »iHi. 

~·~~.....,,.. hMllır.,· 1...,-:.- damla.rımna. d!U. 
·~ti~ ' t ~ " • -:7,_ ,.7iJI. ;~:rlnc rmıbınıa bir ın: Tiafl ttı111ıu ... ..ı 

gtlDln'lı CM&&nN• ıit~cK. A:.ı. ı..ı..ı.111 1t.aa1Llka u •• ~ .. ~ • 
b, \ tedbir birbi'rın· tnm ra karsı a.hl~i ha- aık.§ülimel ,göa. 
~1 c llıillct elb"rr-'· il a;ıı· t~rm~ tabii o)ur. Ani su11ette ~-

şetn. Fcncııb:ıhçe ~adında l ı·ı a mar. 
Kıırşılaşımanın h~\Pai °"" larm•n ilk :kaı;.ş~ı h:rinci l.ı 

f:ıfa<;araoyı.n antrenüri'i Bı1Wıt YRPI" moden Da1a1ıpa.,.-ı lk i'Wncı 1 ÜmP • 

t-ırdı.k ~ m111ill~.,_. c riıilli beuı kM"\ ..._ ı.~ıı de 
rô2rg{orkmnuı ~_,: ......... aliiıııiaııHiı..pnb ı lı>to '9tJ ~l' 
11ın elclf' ver~iflbl1 .-,..,._, --~11• Atp ~ l'~ r takdirde rnjıffiıga d. e e ~,.\'UJl etmış sen·ot&er öniinrle ıı&

""°'!I~~ etmek kol 
1 

u§mkaJ>I htpf eri hi( ohnaı• kentli mtı
...._--ı Yolu P:l.ha~~: ıı:ca, t'k~~r. ohitlerinde vicdanlua karşı ı..e,,a.p 

)urdu. don .ll6mimpor nrıuında '~ıidı 
Antreman m.<1hiycttn.1 ~e' sla Da:\'lflp~'\l;llar htıkıın 'f' Erii:ıcl b1r 

Jıu karşıJasnın bi:ı:i T.ürk' ~ .,..,. oymı ı nctfocsiılıdc »oınircporluhııa 
nııno oldu'kca duşün~.De ı~. 3 - R gaHp ~ • 

du; ~ 8Mıı1st ; = kMıal olc1a. 

~....._ ön.._' ı ı , ı ı ı ur ,ermek moobwri ...,.. · d -•-2...o,ıa 
• ~-~--.:: bir ekonomik Jıfı. . . )v~ın e .,..va rı. 

lMtn, aeriJI ltprhlı 1ıtr ~n bafa>.ıla hendi lt-.lffı:ıc llı&t" 
fM )"Wlftd~~ 

- GeUlta AJIM Mili MMDiyor; ~tiliı :o;aı ...,_~İ'k ih-cl· . . nı cemıyctın ç.atdı ıı.tnı ile hisııet
~ teılbi:ı ı c~c en ı~ı melidir. Hnfbuki hu ~·atık ahn 

'ıı~ er bulmak. ~·erine SCT\et her yertlr hıisnü ,ka. 
Alman,.a.da rtört maç ~'leaık ..,.. • 
lan hıanbul muMeliti h!ıltı ~ J.lchıci oy.un ~idnrJ laım<.'dc ı 

medt, Şbrull ift 1ııl&.,~;.er. 

tlı•tt-~ı'k hfı ..,. 1 imle m:uhıır olur, heıite-; bol me&-
:""lll'k ıuıseye JIR ı fi • • 

,. ... 1 f':(>lrı'I , 
1 

•• ra. nr ettığinden l1olavı ,,,...,.,,m. 
• u ' enne< mum- • • -&-·· 
~ ıınurı İr:ilı h ·d cumm elini sıkmakta tereddüt et• 

a":~İ1, :ı:~hııh "~r z:~::~ ffi:?7.ı.e mücadelemiz znyrt kalır. 

kadr<>5unu "Ulınu$ <le~if.dfr. Ve ~ ~oz.ln ~ı ıırasnula o
l t lu bir haldr. ciddt olnnk e6" l:ıonktı. Rumeli"-i51WlıJ:ır o;nhıyıı 
1~':n15 olan ımuhtclitın Alman\ ı e~ediğfndcn IleyJiozlulıır hül.:mrn 
da jyi ibir nctkc ai:roaaını funM ~· .. l g::ılıp ~:ı3ıldıhrr. Beykoz takımı Fr. 

· 
1
. • nerbahçe B. 1nkı.mı ılr hır nntrc· 

Dedi, Mtu~ ~ alaa.blrV4 do lrlfılllınnr kana..._ GID: 
- Hayrr. dedi buna lbhl ~ • \ınedfttDe cı.tr 'ti"~ 

FR'kat nt.'«Jem ki TnnndMı 11<>z açt-a, ~ cHlıtılme ko~ 
- \ıuıl, ne ~lbj? .• 
- Nu 1tlbl olacak, Mlab bbılm aakamn detQdlr. Yatmur 

'\: :t~~r e nıuf • \!a etmek lfı. Bıı ~ ahlaki ak,üli-
·' ııt<01l 'ntand <;lar harııten rneli hl~ bir zaman şahsi kin, net-

meme ıyı:ı;. 
Diinl.ü RnlrE'ITnnn maçı da btma tnan m:ıcı .yapını., '\"e neticede genç 

bize bilhassa isbat clmiştfr. Ft>ner.J.ıler 2 - ü ı:rıılip F:Chni .. llr. 

dağl!lra lınnaruu:ai;,'"lmrza, bantJlar kınanüı:, .hl~ 7.&llUln •llMUz 
l &Z. E\ de 51lrnıcı uııııtın&nuısı:ı, ama :tarlayı Alttha emuet etjııııiellfılıa.1 .. 
ka t'Dre peı;lnde k01mnmıpL Barajlarımu yapılmq olr.aydı, hı~ 
dıkrmır. bu yağlanlar ()ralarda birikir ve zaınaıH gellnce ıtunand?ı:f 

'-•'- onıik la 
""C tlnıeı .':l?.rt rı olduğa ret kadrosu İçinde miitaı. etme. 

..:n irnkft< '"'terlerse hnn:ı melidir. lleırkes olıııi , iod.anmm 
Dün c::ıhayn cılı:en Cihadın hl 

ci durduğu 1n'kım. Mehu>el A1fuın 

kaleci ıdıurduğu taınmı 2 - 5")ı•r• 
nıiş olmasmıı• ~n~n biz Gilınclın 
teşkil ettiği taknmn l ıanbuhı la~ 
kılc temsit etmesi için iki üç ,-er-.. 
nin "daha 1n.l."'·ıye cdıJmesi icnp Cole 

''aııınd ıı olnıa<lıjbnı daha üzerine .koyduğu za.ma.n kaz.ancının 
tıı arı övlooıek gere!,. hesıabau açık alınla ,·erebilmelidir. 
-. ""'lnnı İktıısadl tedbir alındı, hllkuki mi.i
~~l'tıev?rlaıı oııcel<i c'kono- enideleri m1ieyycddir, ahJW ak-

'ıt il~ h 1 ~eni kn kurmak ısülimellerimiz km-vetlendi buna 
ll..'"lh:ı ~rbe •irnıcmnk hatta bir de vatandaşın suurunu, pts;..o. 
~terı U\ u nıalc fiiı ~i ıl ::;il- lojik :ı.Jini' ila\e etmek liamulır. lıf;i kanaatindeyiz. 
ıt.:ı... 1!\'\e11· 1 Vta--L..· ~ ll\"fl • il <.nt • rm ol. a · ~5 her !)eyden en·eJ rulıu- Cihad kalecilik için rakipsizdir. 

Bek hattı içın A<lnan bir l({cr:ı 
ıecriıbc edilmeli, foknt Salim, F:ı .. 
mk hll'ttı 'bozlllrrımnıılıdır. Haf h:-ıt 
ır, Eoverin imtıhanları olması ıl • 
la.Yısile seynh:ılc istir:ik edemi l!. 

oeğine göre Omer, rsnd, Hu Cl ın 
den mii1cşd.1dl olmalıdır. 

~ıı et <ıtııı ı.. ı lır. nn panikten yani ,·orguncanun 
~le hl'ol,tur. r' " 'm hi. karargahı haline koymaktan lrur. 
) ~rıea;Pll"n C'' 11 j ilHı- tuhnaIRiır. Vurguncu kıtlık korku. 
~ıde ~18 <len " n ·:-ı bir unu yayarak siperlerini kurar, \e 

t t"lll\ ~~ 1~ etlilemcc'li. 1018 'ata.nda.-.m nıhuna &1;)11< korkusu, 
i '' rn ~hn rn m'"I rtlcr, yokltık n~iıl.liği ile birlikte nii
la~:ı a•.ı;liıt>ln- 1914 den fo ed 
,;;rı rıı •, . z er. 

Fikret, HııJ.:kı. Güoduz, ~ercf. tiler ıııu .. ı l't,, diye tn- Vatand~m kötü telkinlere kar-
Ştikrünün teşkil edeceği forh:ıttı biz 
er en ''erimli şe'kild'ir. 

\.:._~lleJil h • • fi• ruhunu l<apamssı, iyiyi bnla-
"'~e l" hın <'n lm:gm cağnnrr.a jnannıa•n lazımdır. ttk i 

• ... nt a arkc11 19 D dıın takdirde için deli korku i1ei '\'Or~ıır.. 
...._ -'-~l'f.Jarını htt1mn~·ıı •·unun gönlillü miifreı.esi halini .t· 
.. ~"'le ol11r. F \\ eliı hu lrr. Memleketimize bir açlı'k ltl<!":'-

'ıli..~ıa lst SQar alıihi olmak leı;i yoktur. Sani "'Utıette IM;'hk da' a 
~ ~ ~ediğjmjzl, ne mi?<· sr ihdas edkrek bu ııayede ,.,.,_ S ~ğfmizi tn arln- gan yapm:ık jstlyenler \ardır, 

Aı-ın 14 iındc hareket cdocek t~· 
kıın için 1!l günlük bir çalışma im 
kanı vardır. Ancak hu muddel 7. r 
tında tak:ıırnın hazırlımması bir.:1!: 
sile olsa lbile Jıfz gençlerimizden bu 
RÜçlüğü letle('eklerinden emin r. 
1arak gcec~ j ı:tfindüre kııtarıık ca!ıs 
mıılarını ğeklemektcyiz. 

~ İl<bs Bunlar her 'a ıl1ldan, Jıü nüni. 
~adi tcdb" l"r nıı. )ett<'n, iiphoderı, tereddütten, hü. 
~ ~ir il "or.I.' hir mana liı.~a. her ne' i tdkin unsnnından 
ı ~li · u 7.ıhn; ete aı.i istifade eılerck zengin olmak İ!te
ıb.~ l\rtırrn:ıı., ııil as~, a mektodirlcr, 

KUP,1 MA<,;I,AIU 

~~~ ~llllnrı ıııll'Jtcri ılc Yataıulao;m hunlara karıro rahatı 
~ ~' o.~abilmc'i<, harir- milcchhc:ı ohnaar lii.umdrr." Bu ha.. 
~~lill.ıallarm ~r.lnv.ısinc lwmlan nesir \'&<oıtalarrnm mı'lli 

İkinci \'C birinci kiınıc J..=ulüpk. 
ri arasında tertip edilmiş olan h
tanhul, kupa 111açl:ır1 dün Fen<'rb~lı 
ı:r \'(' Seref tnöındn başlandı. 

'
~~:.:d. -qq~~-. \':ızifclcri biil üktiir. 

• 1 tc hirl r \ili'· 

'l'll ıktrsacli hlr ni1.am 
'11.~ b~tkacnktır. Fnl at 
~~ ~d~r lıtıkuJd mıteDl· 

Serer st:ıclındıı sünün il!, maçı 
ıJdnci kfur.cdcıı Eyfııı ile Be lerhc 

~tfttfe ı~nı~ı, )hrın ~elir. 
l j'f)( ( 11 ıstıkran, sj:\ u. 
bıti~~iiltı <'n.lilr.ıllcri'n nnc Lk 
~ ~I\ 

1 
ı~c lfaılrs"n<J n 

. iti ... 1 o ahiJj r ......... l' . 
... ~ t~ •krarı kanıın for. 

l't d~ 
1
ek 'c lııınun <hı11 

'tı..~la et otoritc,..inc tua,...,. ~tnnak ı:tcrol.ti'r. 
''ıı 1'llk.rarı tchW<cyc 
~ '"eıt kanunlar hi,. 

• ~1~0nomik hadise. 
-....--:· n· ·~ dü1lCd"i7 ~ö.,
~- ~aen:ı.Jc3h iktıs;a
; ~'1.ı~da sert, keskin 
, ~· ~er alması <la 

il", CcınJ~ ef in ilıli. 

t~bi 
ıc_ .. " r 'c kamın ~O· 

~ lbtJ rl:ırı milletin ah. 
11~ it llnıfamatıdrr, \ur. 

lı.11c ıtırnenin 'iooıınıu-
~a ,------

~ t'1ııı tıraıı: etmeyen 
\d:tdftt Gc bı~er birer idanı 
~ı,l'lJıcnıl"lıı ne demek ol 

-- ~ a &"öst"rdi. 
t. "" ... ~,ı.._ dııruıın 
~~ ~ lıt az btr kuvvettı 
~~bir ~~cyı mağlup cd _ 
l\a dl. :p. §tn ı ortadan 
~ler1zı~t k ndlsi mnh_ 
')a a ~ geldi Bunun U-

' "urdu :11._• <kaı B 
ı..; ' --aıı lt u Türk ku 
~' 'ltıı ~hrtuıaıım. 

... ~~ ett..ı: 
,~~ '9'e • :lan. Çin impa. 
~ ~tıtu l"ınel!~i:ı:. Bu kız.. 
~ lıtete ~n terbiyesi ile 
~ t oıa ııa~ kaldıkça blze 
\ı «la çl'alt katacak. öıu. 

11 idar uı le b yesin aL 
<llııı._ e Cde~ k 
\o Zzallı .. 
~ ttı.ı~ ıt bir ku~ct olan 

'it 1Çi 1 ~tenın deh etin
~ a ka bir çare 
"' l\' A.7J Alll\Ir::T 

Öteki sınıfların ta'obesi, bu cüretli ve serbc~t son sınıf talcbe)ıno 
bakaraK onlcı•a gıbtc e-lı:r, ve kendi sıralarını beklerlerdı . Hıç şüphcsıı 
ocağın mukadcle:. ananesini onlar da devam eltırcceklcr, ve emanet ala
cakları ~eyleri teze kuvvefleri ~e besliyerek kendilerinden •orııo gelecek 
ine devrcdecclderdi. 

••• 
lmtihanlc.r bıtmi1, fırtına yalı•mııtı .. Şimdi yalnız, bir tarafta sevinç, 

cıbür tcrafla ~eder gibi oncak iki his hüküm sürüyordu. Sınıf ge,mok, 
derecelerini muhafaza clmcf-., veya derecelerini yükseltmek gibi muhtc!ır 
arıular beı:cmiş olan '.:ılcbe ~nların gerçekleştiğini görmekle sevınıyor
l:'ırdı .. Ar1uleırı, ümitleri çak veya az gerçekleşmiyen talebe de, tabiatlc 
rine ve hauosııetlerine göre deerce derece keder duyuyorlardı. 

Muslala sevinen talebenin yaıırıda idi .. Çünkü imtihanlar neticesinde, 
Jtnılının biriııci5ı olaruk lznılr idadisinden ıahadetname almağa muvaffak 
olmoştıJ .. Hem kcndı, iıeM de Aydın heJabına seviniyordu.. Aydının, onu • 
ııal<kında gfülcımiş olduğu ıtiıııada hale kazanmıştı.. Şimdı Aydına dcıho 
buyuk bir prestir ve ı.:uvvetle dönecek, daha foz:.la bir oıorile ile, yuk~ ı. 

ıahsıl hakl1.1ndaki fikirlerını müdafaa edecekti .. 
Fakat bundan evvel lzmirde de, muvaffakiyetinl, ~ahadetnanıo :ol 

rını lcsıd etmek lôıımgeliyordu .• 
M.ıstafa, meklep disiplinine, idarenin emirlerine itaat eden het uslu 

talebe gibi, anların dışına 'ıkmağı • mektepte olduğu müddetçe • hatırınr. 
b:ıc gelırmemı}lı .. Mektepte opdesthaneler arasında sigara i~mck, lıınır 

gcmnolaıında nargiie ıokurdotmok ona talebelik haysiyetine uymayan bir 
hcıeker gıbı gelıyordu .. Aıkol namına da ağzına henuz:. birşey koymamıştı . 
Kadınla temas edilen yerlt:re gıtmeği de her bakımdan çirkin ve tehlikcii 
görüyordu .. lznıırdeL i talebelik hayatında tek kabahati, arasıra, bazı ar 
kadcışlari:e domino ve FiUStra oynaması idi .. 

Ancak ta!ebe için caiz görmediği bu ~eylerin, hayatta zevkli eğlence• 
lcr olabıleceğini de tascırlama~tan geri kalmıyordu .. lzmir Kordonunda, dc
ni:re karşı nargile tokuı datr,ıak insana çok büyümiiş çok kuvvetlenmiş gib. 
b"ı heybet v:myordu .. Kehribar ağızlık ile yanakları ıiıirmek ve bu un d<.ı" 
liklerınden baharat k~kan duman püskürmek herkesin beceremedigi bir 1ş 
değildi •. O, baıı da dondürürmÜj, Ödemişli Rüıtü kaç defa rahatsızlanmı• 
ve baıı ıle beraber miciesi de dönerek kusmuştu •. Fokaı o gene her Cı..rrıa 
ncrgile icmekıcn vazgeçemiyordu .. 

Mustafanın ıalcıyo karıı; çocukluğundan kalma bir nefreti vardı .. Ko 
kusunu dahı sevmez, vtı onu haramın ve sefil bir hayatın haberci~i telakki 
ederek burnunu lıkardı .. Fakal ıu Kordon gazinolarında içilen ~öpüklu bi2 
raların manz:.arası ona hoJ görjinür, !ti nefret, 16ylc dı..ır~un, bir nevı İ}lalı 

HAKKI SOHA GEnJI\\, 
4.&~ ~ günü Kumk&pı.da;t===================================================:=:ild 

güreş kulübtl~oolommda. yapılan t~ 

rl:tbelilcr araaı:tde..kl gil roş. m Usa.ha.. 
l"ka1arma, GUre§. Kaamı,paşa, Kurt.u:,; 
ıuş. .Anadolu lrul~eriııe mensupı23 

gilr<?ŞÇl iştirak ~ vo ml.l.aabaka-
1ıır bllyUk bir ıntizam'ile sona crmi~-· , 

Pahahhk ve ihtikar hakkında 
tüccarlar ne diyor ? 

Ur. 
Alınan teknik .neticeler aşağıda çı. 

karılml§t.ır: 

56 kilo:..Blrlnei Tahir (Güre§), 

56 kilo: lkinci Cemal KAmll (G.) 
61 kilo: Blrincı Bektaş Sağır (G.) 
61 lölo: lkinci Sanol Uçar <Kur.) 
66 kılo': Blnncl Pan&yc>t(Kurtulu§) 
66 kilo: İkinci İhsan l Gilrc§) 
72 kilo: Biri.ncı Nevzat (GUrCJ) 
72 kiler. İklntj Koço (Kurtulu§) 
79 kilo: Bir1nci A. Kandemır (K.) 
79 kilo: İkinci C. otaman (GUreıı· 
87 .kilo: Blrjnot M. Sabri Ycrcgel_ 

m z (CUrc§) 

.Ağırda: Bjrlnci Samsunlu Ahmet 
(Be lktq). 

tkin<'i dünya harbinin gelişimi 
>•i takip etleı~ten, hıwada la.n"\'Ct· 
Jj olınanm milT ... tlcrin hayatmcln. 
ld derin t~'rJeri hepim17.in di':il;a. 
tine ~a.rpryor. Fitre Ye :ıeJtatmıızla 
Jın, a lmnımuna. ~ardını edelim. 

(Baparafı 1 nci sayfada) 

Sizce bugünkU fıyatlar, u
mumi haya.t pa.halılıgma. nauran 
nonmalnudrr,anormalnudır? 

- Bir çok :maddelerin fıyaUa
n anormal vaziyettedir. ÇünkU 
biz, mibtehbktcn ziyade müstah
til memleketler a"mSında sayılıyo-
ruz. 

- O ha.lıde fiyat tereffüterinc 
mani olmak için ne yapmalı": 

- Biraz evvel de dediğim ı;ibi 
istmoalt artırmak ve 1Uzum1Uz spe. 
külıl.<ıyon ve 8WkçuJuğun önüne 
geçmek 1.A.zımdır. 

- Serbcet piyasaya tnraftar 
mısınız, değ;• nıisini'Z? 

- Bazr m:ülarm s-er'best bı:-n. 
kılması fa)dah ve ~erinde olur. 
Fakat ~&: maddclcrı için serbest 
hırakm.a:k, pek !)Ok duşü•ıtile<:ek 
Jıir keyfiyettir. Çünkiı, halkmımn 
~u. it tehn.cumunü, ikinc.i el ve 
pera.kendeoinirı ahlakını gözönün
cie bulunnurmaklığrm.-z lazmıdır. 

b'ie verirdı •. Hele yazın sıcak günlerinde kadehlerini terleten buzlu birn 
onun daıma ağımı 5ulandırırdı .. Bununla beraber, i,ki mefhumuııa dalııi 
olcın, ve ağzı aıkol kokuları bu birayı da Mustafa o vakla kadar ic;meğe ce• 
$Oret ed.ememııti .. 

Kaclına gcıince, bu her gencin olduğu gibi, Mustafanın da eıı buyük 
bıı hayat dôvası ıdi .. 'ı ıllardanberi tabiat onu kadına doğru 5ev~ett;ği hal 
ac, cemiyet her tur1u unane ve ıcıbirlcrilc onu kadından uzaklaştırmak ısı~ 
yordu •• Cemiyetin ahengıne uymak için, onun kadın • erkek munasebetleri 
hcıU.ınd:ıl.i tclôkkılcı 'ne uymak zarureti, ıabiaıin icaplarına galebe çalıyor · 
du .. Fakat bu galebe, buhransız:. ve elemsiz olmuyordu .. Mustafa günduı, 
CJJ ünmck ve çclı~moK kuvvclilc kadının hayalini dimağından uzakloJtırnıl • 
iJw muvaffak olscı bı:c, gece bu hayal herhangi bir şekle bürunerek can~ 
l..ı ııyor, ve hele ruyôc!u meydanı busbuıun boJ bularak Mustafayı kendi o 
yı.r.cagı hafınc gctıriyorJu .. 

Mu5tafa o vakıtcı kadar kadının yalnız:. huzurunu, ve bir iki defo da 
dı.:dak ılc lemasını tcnıınıJlı .. Bunlar da ona ya~ına göre çok :zevk vcrmi•• 
•ı. Fcıkat kadın mevzuunda bunlardon daha başka zevkler olduğunu ken• 
J nden büyul:, 'liC~ahut kendındcn cüretıi, arkadaşlarından i}itiyordu .. Zo 
ıcıı Musta:u de,; birkaç gy evvel, Neclônın dudaklarınclan bu zevkin ılk mü"• 
de:sını almı}t!, O vokıttonbcri Mustafanın rüyôltırında kadın hayali, he~ 
Ncclônın şekline gıriyordu. Seven ve hırpalayan hırçin Necla ... Mustafa, 
bu hcıyali hem .. cvıyor, hem de ondan urküyordu .. Ona oyle gelıyordu ki, 
nargilenin baş clondJrmesı, biranın biraz sersemlik vermesi gibi kadın da 
temin clliğı zevke muhakkak acı birşey kalıyordu .. Öperken vuruyor, sever 
kcn tırmalııordu .. Fakat bu korku Mustafayı kadından uzakla~tıracak yer 
el.:, ona kadın mevzuunda daha fazla heyecan veriyor, ve mercıkını artır• 
yordu .• Kadını el ile tutrııcıK, evirip çevirmek ve büıün sırlarını çözmek istı• 
yordu .. 

- Şu halde ~yle sora.bi.liriz: 
- Gıda maddelerinin kame il 

verilmesine tar.af tar mmınız? 
- Tara.ftanm. Anca.le, yukand 

da dcdiginı gibı, istfö.saliı.tm ıtİ:tr. 
nhnası, Hlzunısuz stokçuluğun önu 
ne geçilmesi 11:ı.rtilc. BilAhırc b 
'U8Ul, otcml!?.tikrn:ı.n kalka.bilir. Yal 
znz, ıte'V'Ziat :;ok adilane, dikkatli 
ve kontrollü olmalıdıı-. 

- Gelelim ihtikarı:ı. milcadcte. 
ye. Siıce ihti'la\rla nasıl mtlcale et
meli? 

- Evvell etokçuluğu menede. 
ede daha tiddetli kanun Jbun. 
dır. Devlet ticar<"t mücsseaelcrimn 
yani ofislerin, h~i mücsaeşelerc 
bcnzemerncleı:i lazımdw, lıılesela 
hcrhr..ngi bir ofıe, ruu.lıtelif htihsai 
mmtakalannoa mal sa.tın 6hp stok 
lar ya.pma.mahdrr. Böyle at:okJar 
~ nprp bc;-:.Ictmeı'ktense bir kısmım, 
munta:ı:am::.n piyasaya c;:ka.rmii:k 
IazrmdJT. Namn rolü, baJj'ka. tUrlG 
oy~anwna:z. Sonra depo, antrepo, 
r.rdıY<', buzhane gib: stoltÇU}uk ya.. 
tnltlan sık ıl'D'k kontrol edilmeli. 
ılir. 

'J'U<'Cann tüccarı kontro~n 
ziyade daha pr:ıtiik, da.ha umumt 
tedbirler al:rruı.hdl!!". Zir'a, tQecar 
tüccara poli.cıli'k ~emez. Bu, ~e'I" 
t.eyden evvel mfflfaat ve ticaret 
meselftüdir. Blr tacir, ömriini'tı 
&:>nuna 8c&dar k~disi ~ abı "t· 
riş edeceği mea:ekdaşınr ·ie«cle~ip 
de onunla kötü QQşi olamaz Zira. 
malüm yn, sel zjdC1". ilumı İmlır. ' 

&na kalırsa., ihtik!rla. nı~. 
dele için b'r kontrol tcşkillt:I )ııu. 
rubnalı ve lbu te~kttata bol mau • 
h, yeminli e.çrk gl)z, i~ ~li?" y~ 
r:ulına.k bilmez. mem.url!lr alt~ah· 
car. 
Açık konuşalım. Birnz derine 

fDiinkıi sauıılan d~vam) 

25 yıl evve kı Vakit 

6. 10. 918 

Kral Ferdinand \erki 
hükômet etti 

Artık bulun bu ar:zulurın tatmini için zaman ve fırsat gelmi~ti .. 
imtihanların netıcesine bırakılmıı olan talebe plônlarının bir kısmı 

suya düşmüı, bir kısmı da tatbik edilmeğe başlanmıJtı. Musıafa ile iki arka 
daşının da imtıhanlar bittikten sonra tatbik "edilecek bir eğlence plônı voı• 
dı .. Su iki orkadoştan biri sınıfın mümtaz talebelerinden biri olan kasabalı 
l:zet, diğeri de sınıfın ~ abadayılarından olan Berğamolı Hilmi idi .. Musıc.· 
fa, Hilmı ile, lzmir ldadıs ne geldikten bir~aç ay sonra lanışmı$ ve or.ur. 
o; ic, ve comerd koraklerinı takdir ederek, tenbelliğine ve yarar.ıazlığına 
rağmen dostluk tesıs etmişti.. Hilmi, lüzumsuz taz:.yiklara, haksız ihlar ve 
cezalara ıahcımrııül edemeyen bir talebe idi .. Herşeyi buyulten tabioti, ku 
çuk bir meseleden büyük bir kavga çıkarırdı .. Fakat yolu bilinip, taşan c..• 
nerjisr tabii ccryonına sokulunca, onu hem kendi ve hem de başka'arı lchı• 
ne kullanmakla güçluk çekmezdı .. 

So!ya · Bulgar kıralı I<'erdina.ııd b.ı 
ak§am tahtından !erağat lle makan:ıı 

1 hllkCımdariyi oğlu prens Burlse terk 
mevki etmiştir. 

lmlıhan ıc:manlarında Mustafa Hilmiye notlar vererek, onun zor bul 
duğu bahısleri anlatarok yardım ~derdi .. Hilminin cesareti ve sınıftaki tc..• 
!ebenin belki de yaş ve cusse itibarile en büyüğü olması, ona imtiyaz:ı bir 
mevki lemin ~lmışıi .. Birçokları ona ağabey! diye hılap ederlerdi .. Onunla 
zıd gidenın vay haline! .. Ne mekteple, ne dişarıda onun rahat etmesine, 
~e hattô bir gün ~u veya bu vesile ile dayak yememesine imkôn yol:ıu .. Hil' 
miye cesaretinin, bazusunun hakkı tanınmalıydı.. Ondan sonra başından 
tcsını kap "'ek, ağzından loi.mosını almak i}ten bile değıldi.. 

- Dewıomı Yat -
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Romel Berlinde gazetecilere! Mısır cephesinde 

beyanatta bulundu Kara harekatı 

Kahire ye 100 kilo·I gene durgunlaştı 

ki k 
1 ne~::~~::ı :r~~~·~ teb~;ar gUnU 

etre a a ~tı 2-3 ilkt~ı;ırln seceaı l<"'ıi! kollar.-m g ,.,, mız !aallyetıcrlne devam elmJ.:lerdlr, 
~ Dün kara kuv\'etlerlml.;& hakkınd' 

Bltlerla dedllf gibi balaadaiumuz 
yerleri 11111llalaza edeco;ıız 

BerDn, 4 (A.A.) - Propagan· ı yorl::>r. 1r.;::ilizler şUphea'z ıı:zrlen 
da Nazm doktor Gôbclıı dUn evin· dahr. tecrübelidirler. Fakat biz Çl!• 

de yeril ve yabancı ga.z.ctecilcri luı. buk .Afrik<ıda harp usullerini l:'ğ • 
bul ederek bunlan mareşal Romel rendik, 
ile tanışU~tır. 

M.vctJıLI Rooıel, Afrikada çok 
~ muharcbelc-r olduğunu, Myı_ 
ea az kuvvetlerle lngi!i:ılerm Ak • 
denizdeki mevkiini ellerinden aldı• 
ğından dolayı iftihar duyduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

"Muvaffakıyetimizi münhasıran 

kı~e, kum3nd.an!:ı.rnnızm di. 
rnyetine borçluyuz. İlerde bu hııı
bin tarihi yazıldığı zaman ne ka _ 
c nr az kuvvetle çarpıştığmıız an • 
loştlacaktır. Şu saatte İskenderi • 
~ e Ye Knhircye 100 kilometre nı.e· 
eafcdeyiz. Mısmn kapısı elimizde _ 
dir. Oraya. g--...ri dö:-ımck ic;in ş1t • 
ILedik. Hitlerin ded@ gibi bulun• 
duğumuz yer'eri muhnfam edece • 
ğiz, buna emin olunuz. 

Çölü hiç bilmiyen kıtalnnmız 
2300 kilooıetre ilerlemiştir. 1.r.sil. 
tere Afrikeda yalnız kcndLerinin 
iyi hıu-p edebileeeklelini zannedi• 

Afrikada jlk Amerikan tankları 
!:Ok fena idi. Sonra grl~nler i~1 • 
leşti. Fa.kat boımba::ı erlerimiz bun 
lann hakkından geliyorlar. T~m • 
rnuvinT'lbcri 2500 tank tahlip edil• 
mj§tir." 

Roıncl muharebede kendisini 
tchli~ye 11.tt:ğr dohu olmadığını 
.söylemiş ve demiştir ki· "Çöl har
b! ktımand:ımn ileride l:ıulunma"ı _ 
ua lüzum ~terir. Öyle daki.k:ılar 
clur lri, kuı:ınndanın harbi gözle • 
rile görerek derhal knrar vermesi 
laznngelir. Radyo ile haber :tlmak 
kllfl değildir. Stl'ıhi dunu-n dolayı • 
Eile Arrikadan çe-klleceğim doffru 
<ieğildir. Lllzumunda !JJ baı;ında 
bulunacağım." 

Londra, 4 (A.A.> - Mart"E;nl 
Romeı Be!'linde gır:etecil.cre. son 
uun!lnlard:ı Mu.so!ini ile görüştüğü 
nU söylemiştir. 

Fransada yapılan 
sabotaj hareketleri 
Vişi tarafından ingiliz ajanlarının 

eseri olarak gösteriiiyor 
Vlfl, ~ (A.A.)•- Ofı: 

Birkaç zamandanberl, ezcümle ı:. 

gal altındaki Fraıuıada büyük sayıda 
ma.bwl ve zahire &nbar!arı yangmlar: 
art.maktadır, Pollsjn yapt1ğt incele. 
meler, hu kabil ıru!kıı.stlarda milte
hueıs mücrımlerin tevkilleriy!e neti. 
celenmiftlr. Bunlar, lngı.ttz oonıı.nma
smm yardımlyıe Fransız 'kıyılarına. 

t&§ınmtf ve çıkarılmIJ teynelmllel 
komUnlaUerdir. 

logaı altında olmıyan Fransu: top
raklarında da uçak!ar ttra.tmdan a. 
Ulmıı ve içlnı!-: yııngın çrı:aran kun· 
dakları ta~ıyıın bUyUk ba c.ncular bı.:. 

lunmu§tur. Bunlar bilhassa: Avlnyon 
Cbarente, Correze, Cr.ı·.ae, Ger.ar 
lndrıı et lolre, lot, puy • :1e • dom•, 
tam et gıuonne, ımonc • t Jo(ıoe ve 
hııute '1cnne \'!lı'l.yetlerln~e ele gcçl_ 
rllml§llr. 

Ya;ııtan ıncelemcler bu baloncuk. 
ları:ı her birinin 20-25 ~ntlmetr-: 

muhlllnd:ı ,.c 20 santime~rı· yUkaekl•. 
ğinde UslU\'ane ıeltl!nde milden! kap
ları lhU\a etllıtlni mcydıı.-:..ı cıkıı.rm:,_ 
tır. Bu kaplarda bır Ha. tiç litre 
''eya yangın çıkıı.ran ba.~k,. akar yakit 
maddeleri bulunmakta .;e baz&D a" 
yağlr pıı.çavrıı..lıır ve tahta parçaları 

ta,..ıy.\:ı Lo:b:ıcıklara ru•ıanma.kta

aır, Eunlara, ağır ağır veyahut e. 
leklrik cereyanı Lcrnaatyle bir çaı
PI§la alc§ veren otomatik b!r cihaz 
eklidir. ı<:ııpların nlt kıaırunda <iO-ôO 
metre uzunlukla lnce madt>n teller ve
ya 100 metre kadıır uunluğund:ı 

-v: ..... 

ya.tir ipler takılmıııtrı . .B .. ba.loncuk. 
larm b1lzııarınm llstUnaoi •·u. s. Ps.· 
tend'' veyahut "ma.:lo o•. eııgland · 
gibi yuılar bulunduğu S{5rtilmll' v ! 
bunlarm lngjliı mamulıl.t: olduğuntı·, 

1Uphe kıı..lmamıttır. 
Frans~ halkının bu d~rc~ acı bı· 

ıekildo ylyeeek yoksuzl•:ru ı;e:ttlltı 

t.ıra!arda .Moskovcı ve Lu~ur:ı müıte. 

rek &)anlarının haıkırı clb('e bulunıır. 

yiyec~k kay:ıaklarmı tah ip ve imha· 
ya matuf hırsları, aakcrt '1arel•~t sa. 
l:alanndan uzakta oıan FTens:z hı:.:· 

kının mahrumiyetlerini l'Jaksı..: ol~· 

rak tUen arttırmaktan ?\~~ka hiç b.r 
neticeye varamıyacaktrr 

Parti Gene1 
Sekreteri Urf ada 

Salı günü oractan 

Gaziant~be gidecek 

Urfa, 4. (ı\.A.) - Cıimlıurhcl 

Hnlk J>arl!si <irnel Sckrclcrl :\lcrı 

rhılı Şe\•ket Esenrinl rcl'r:ıl·nll~rirnl<' 

birinci mlifcttlş Abidin Oııncn ol· 
dıığu halde dün btırı) ıı gelmiş: r. 

Genci ekrrter dfin Il:ı!l.e\•lr.dc c; .. 
rfüınc!er )"P'nı~. hııslin de ciileld,. 
rl le~bll e ·leml~lfr. 

Gent'l sekrcll'r o;~Jı~ a kıdnr l•ıı
rndn knlncak ''C bur:ıd:ın G:i:ı:lcnı· • 
b:ı ı:itlcccklir • 

-----n----
Ruzy3ltın Türk gazeteci-

lerine beyanatı 
(8oporofı 1 nci soyfodoJ 

s!r bırakmıştır, TürkilClC :ıiıl işlrı· 
ıle derin lıir b!Jtıire s.::hiıı ol:ın · • 
ınuika de\ Jel reisi lıize çok nmlnıi 
şekilde rnu:ınıclc elli. 

Türle ı:azclccileri K.ırı:ıd.ıyı n• 
lıilh:ıss:ı Ol!:ını) ı zharcllcn son:-.ı 
bntı .\mcrik:ı~ a ı;idcccl;lcrdir. 

n.ısı.v KUI.OnO.\'l"N 7.IYAf'etl 

\'aGinglon: .f, (A.A.) - Yıınay 
tccl Pres bildiriyor: 

Amerik ın b:mn kulııbii Tfirk ı".n• 
zctecilerl şereriM bir 7.lynret ''<' • 

ıniştir. Bu ziytırellc Türki~«min Va 
şinglnn hüyük elçisi ~fiinlr ile .'ı• 
merika harici re n:ızırlı!tının yül • 
Sl'k mcmıırl:ırı ve dii!cr h:ızı şnh•i 
yeller hazır hulı:nmu~~:ırclır 

" • 1 

kayda değer bir fCY olma.ıııı~tır. Kum 
fırtınaıır hava faaliyellmi:zı l&h<llt et. 
miştir. 

-o----

Amerikada mahsül 
Geçen seneye na

zaran iki misli fazla 
NC\•york, 4 (A.A.) - ~rant nazm 

Claud Vlckard, dUn Mjsiaipl eyaletin• 
de Tylcrtovnda ooylcdığl tılr nutuktıı 
6dilnç ve kira kıı.nunu gere:!Uıce Bir. 
!eşik milletlere gönderilecek ylyece.c 
mıktarının son =ıımu.nlarda artırılm•.ı 
olduğunu ve bu art~ın g!ttllu;e tazın 
ıaııtığınr tildirmfşUr. 

Bu yıl mahsul Un berekt tine ı:aret 
eden nazır ounlan iltıve "tmiotir: 

Bizim tçln dcnız. lmra Ye nııvalnr. 
dıı savn§an Birleşik mll!cı :erjn n.skeı· 
lerinl ,.e bunlnn cephe geı isinde des _ 
tekllyen erkek ve kadınl<ln beıllycbl
leceğimlzden do!ayr Aılalıa ~Ukrecn. 

yoruı. Bu yıl geçen yıla "1azaran lkı 
mjsU faz~a ara§it ve SO\'"a ve aşağı 
yukan 70 milyondan dabr. faz!a yu

murta ve 4 milyar llbred•r. daha faz. 
la silt istihsal ettik. 

Suriye ve LUbnanın 
istiklali 

Amerikıı bu arzuya büyük 
bir alfıka gö:Jtcriyor 

\"a,ıngton, 4 (AJ\,) - Ho.rlciy:: 
na:ııırlı~ı mUate~ıırr Sum:ıer \'cls bu· 
gün gazetccılere ve:-dlğl t·r demeçte 
Vedsvorl'un Surl)'e ve Lhcnana bıı,_ 
kon3oloıı ve siy si mUmes:.ll sıfntiylt: 

ta;!nı lteyfıyetinln bu memlcket!erde.· 
ki ıst!.klıU ar::usuna Amerıka tı:afın_ 
dan ı;l:lsterilt>n nJıH;aya bı- delil te§k' 
ettl~ıni söylernlıtır. 

kesildi 
I~nclJ,I Hilndcnberl mıılılelıf 

fanittl-arla clevn.m eden yağmur, 
dOn , b h dn dc,·onı eım iş, R• • 

c:ak öflcye doğl"U kesilmiı;tir. 
Bu yü~den ı:ehrin alçak -.cmt'e• 

r .. 'li su br..<:IILS, s~bahlcyin trnm • 
Y:ıy sererler! lıir müddet için ı,csı! 
mışlir. 

Su bıuskım en fazla AM:ıray \'e 
Davutpn a semtlerinde kendisinı 

gösterrr.ig, burat'~i evlerin zen:iıı 
katlan t.a.mn.nu:n su altmd:ı. kal _ 
m!stır. 

Edirneka.p1da Acıçeşme, Altay 
sc:mtlr1i. I..t\n~n. Ağahamam, T<'f.• 
lrnpıdn TeYekkül hama.mı, Taı;mek· 
tep, ~e'uem.in 1 , Be!!iktnııt..~ Dnlmn. 
t:ıhçc, Tophıme KurnçeR:ne, <ia· 
zb~m:ı=ıpM3 olrnlumın br.ll, İtıiıi • 
~ıır:nr 1dn.r<.a1n!n l'İ\'n.rt ro~n?' al • 
t:nda kalrrı~ur. 

S:::bahleyin Ak.sarayda, Va'ı.le 
camisinin önünd~ki meydım bir 
metr~ye ynkın su altınd:ıydı. Bu I 
rı1:ın hc~en hrmcn snnt 8,30 a 
!mdnr geçmek imkı\nı bulunanın • 
m•ı:tır. 

Edimck:ıpı, Topkapı ve Ycdilnı· 
le tramv:ıylan c2:ıt 9,15 e kadnr 
iı.lj\ cm em "'· Be '{t:ı.c; 5emtinde de 
8 5 ğa kal"l:lr eder yapıir..mnm1~ • 
t r. 

K:ırnnp1 ıı.da Dere mııhnlle ... i ni, 
l:i:ısmrf}tır. f tCn.iyc Dere mnhnl!e~in 
de !Cönrtl czokal1ıncln.ki evleri 11 ml n 
rını bo~ ııllın15lır. T1"11izli'' nıııc1 r· 

ler1 ak~:ırrın kndnr C)!llıMrnk so
k"1~ nrfüıki <'ü."':lurlan knlrlırmı!f' 
l&r, y()).\:- .. r l\C''!r.tRlıırd"T, 

1 lnJ:N SEFHIU.ERI 
Anl.or.ı hnıtındn tiren münok:.· 

){ıtuım lemini iı;in çnlışılntııklndı .. 
nu iş hlrl.ııt' f{iİll dohıı sürecektir, 
Dün de ~:ızdığımız gibi münoknl:'.ıl 
şımdılik Ank:ıra·Eskişelıir.'fa'ıke • 
siı ·3nndırmn dMnlr)olilc ve R.ır . 
dınn'.lclan ltiharcn dcnizdr.n 1cmın 
cdi!ecckt ir, A nknrn ~·olcu)ıı.rııı ı 

füınclınmı • lslanbul :ır:ısınrl:ı husu 
si VOPlll" IAŞI) acııklır, 

lhirı nkşam Ankara yolcuları Jla• 
lıkcsir ~ olilc hareket ctmişlcrrı:r. 
Ayrıcu hir lireıı de Diieciije hare· 
ket cıtirilmişlir • 

Heryo kabineye girmeği 
reddetmi~ 

karncal'nn, ~htil:ar, pahalılık kon.ı. 
ı J;ke bir hacUBe<lir. Zaten Jktr&9.Ui 
nmvm.anl!ır hir. bir zıı.man ba!!it
le~tirilemez. Derd, ko;·e kad.ar da
~ anm:ı.tadır. Btıilın kö;lil. istihsal 
maddelerini gizkyecek durumıı 
gelmiştir. Bu, !;:'iiphoü, zeng.nlik 
ifade cdetS'! iftihr..ra <le~cr, vuı-. 
gun('u1uk ifödc C'dcr9e diıtk~te de
ğer bir hildis'!dir. Bugün tüccar 
tlç.incü ,..1 <lmıe\lir. ÜçüncU ele ge
ı;nceyc luı.dar, ne-ler dönilyor. kim 
hikbHir? Mustnlıslin, mall:ınnı 
ttcdenberi oduğu gibi piyasaya 
arzehnesi ira.p ('de::- ki, aı:tk konu. 
~nlnn, biz bunu ;:;?remiyoruz. Bir 
c:ok yerlerde köylü, pazariara l:i
lc. mal c;tk:ı.mııyormu'!. Binaena. 
lcyh bugün Jt5ylil ile biraz uğra!!
mak liı.mn ~ec'!~c benz'yor. Een
ee tilcc:ı.n ltontrol, köylüyü kon
trolılıı.n da.ha kolaydrr. Zira, 3i. 
ıın.cn dü"cr. Y&(Jllr kayJt.ları vardır, 
d~. b\nlaı depoları, anb:u- • 
ler, ~er vardır. Nihayet tüc
canı dette-ri ~. Sanlan kon
trol mDmkllndnr. Amma, klSylü e
Un<le:ti &n<'1~ ~ da ne 
yap,m ! Bu. vurgunoala.rm i~~ 
Ynaızuu mı? Dcıdiği.m gilıi., NMl1'h 
hontl'ol ""9 dnh~ ~dd:tti lıanun Jt.. 

Türi< 1ta1elecllerl kongre sara~ 1·1 
nı gezece:?\lcr, liyan ~e mcbus::ın 

ınt"elisleri ""e har:clye encümeni rr. 
'i."lerinl ziyaret edeceklerdir Ml .. · • Loadra, 4 (A.A.) - FranlJIZ mUs• 
!lrler Misi H 1 ,.1•• ;..1 takll ajansmm blldircUğlr . ., göre, h4. 

aaı. 

- Heni{ 1naddenin pghabhğı 
11~ do~uyaz? 

- Pirlı!~ aorua yaf.. 

er ı •e , ... ""er •"' mso.ı 1 1 t b •t· d •-·· ki 1. en mev tu ulunan Heryoya so:ı • "' e IJvntıııcee trc ı r 
• · gUn!erdc IAWI kabinesine iJUrak et· 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

rr.oııi tekllt' oıunmuıtu. Heryonun a. 
çıkça yaptığı beyanat A.lmanlar1rı 

ho,una gitmediğinden LAvtl nezdindf' 
i<:ra. edilen tazyik sonunca bu pl6.nın 
ta.t.blki akamete utrınnlfttr. 

Göbhelse gore 
Avrupa • 

yenı 
Berljn, 4 (A.A.) - Hltı~-:ıin Spoı-:.. 

palasta &!Syledlgi nutuıe etralındı. 

mUtalea yUrUten yarı resrol nıah!ıllıır, 

bu harpten sonra blçlı!.ı Burjuv .. 
dev!et kalmıyacaktır, diye işaret e• 

dılcn nokta. hakkında diyorlar ki: 
Bu mücndcledcn nonu. yenı b!. 

dUnya meydana gcleecktir. A vrupanın 
b:ıgU:ı. y:ıptığı lhtil~lden ı!lonra es':! 
bir Burjuva atavlzmlcrl de ortadar. 
kall<acak, yirmınel ıuırtn .ıanunu Y~. 
nl nizam olacaktır. 

önllmUzdel>l cumartesi intişar ed::· 
cek olan das Rayhta Dr, Göbcls'm 
"Yenl Avrupa'' ba§lıklı b:r yazısı çı_ 
kacaktır. Bu yazısına, "Hıupten ı;onr:ı 
Avrupanın nasıl kurulmae: gerekcce 
ği hal<kmda dU&'IUantarım:2.'Jl \'azıh bh 
!ikir!erl yoktur,, diye ııııılryan Dr. 
Göbels, bu mevzuu inceU;>-crek d•yo: 
kl: 

Bu l§Lc bizim tarıı!ımızdaıı bir ce• 
blr asla ba~ıla mevzuu ohmaz. Gelo_ 
ce'.<teki ycnl Avrupa, keı:ci:ılne ka~ı
ıanlara ve ondan hasılat a ·anıara. z.a • 
rardan ziyade !ııydaları dı>kunaca:c <:r 

lan bir kurum olacaktır. Ytnl ..Avru. 
paya katıla::ak o!an mille~ ve devlet• 
ler, bUyUk inkılO.pıarla dolu olan ö. 
nlimUzdeki atinln glddetll fırtınaları 

arasında. korumalarına ln. kiı.n oımı. 

yan ekonomik ve sosyal •ıır tmnlyet.I 
yeni nizama. karşı nis~lt:) nz t,nvlz· 
!erde bulunmak suretiyle elde elmi;ş 
oluyorlar. 

- ••& .. 

BerUn, 4 (A.AJ - Ladoga gölıı. 

nUn cenubunda yapılan muhıırebade, 
Alman hatlarına taarrw. edr-n kuv. 
veUl bol~evik teşl<.llerl 21 Atustos Uıt 
2 l!kteşrln orasındaki m llddet ı<;;lnde 

yok edi1mlı;.1erdlr, 
Diğer cihetten Ladoga gölünde h:ı 

ırule getirilen ccb:id yoK edlldlklerı 
b!ldlrılen yedi avcı tUmenlnden ba~ 
ka, D.~.B. ajansının aıı'<t'ı1 bir kay. 
naktan öğrendiğine gure altı nvcı 

tuğayr, dört tank tuğııy: ve iki zırh. 
lr tabur yolt edilmig. bııııka dört nvcr 
tUmenlne d~ ağır kayıplJır verdlrll • 
ml.§Ur. 

ALMAN TEBLJGt 
Berlln, " (A,A.) - Aln.en orduıo.tı 

ba.şkumandanlrğrnın tebU"ı: 

Kafkasya ş~mal batı kmr.ındıı or
manlarda ve muharebe rerıslerlndc 

bulunan blrçol< mevziler •J~ıınıa.n mu. 
lcavemeUne rağmen z pt.--dllmlşt!r, 

Hava kun·etlerjmlz kC!ıldl ho.rektt 
noktalan karııaında bu•.:nn.n ve tcı· 

arruza hazırlanan dUıımıın asker kol. 
ıarma bUcun1 et:&ll§lerdır 

Terek cenubunda mUstı.~kem mev· 
kl1er lıa'lne getlrılen ve ı.,ndlıı. mUda. 
faa edilen El§otovo Verdınijhurp 'c
hlrlerl hücumla zaptedi!m: lı)Llr, 

StaUngr&d şehrjn!n tıhıır.l toprak. 
1o.rında düşman yeniden, tahkim e
dilmiş bir Çı>k evlerden C kanlmış V•! 

fnadıa s:.ıren çarpışmal:ırdan tıoıı:-?. 

buralardan atılmıştır, 
Kuvvetli hava blrllkl'ri ve hava. 

.karııkoyma topcuııu ordı. teokl!lerlnı 

aeııteitlemlşlerdtr. Ba!!ka uıvnş uçak. 
lan dU:man tal<viye mu .. ll8ala yolle· 

Ekrem K ön igı rmr tahribe de\•am etml,pr. BUyU ... 
.sayıda düşman yUk trenl'>rl yok edil. 

r:' d miştir. Voıı;ada bir motö~:u gemi bıı.· 
C r an Sa a Urılml§tır. Volga doğUSU"cta.kt Sovyc~ 

topçu mevzllerl!le ve havıı alanlıı.rına 

Y akaland l bornba!arla gece taarruzları yapıl. 
mı~tır. 

Ankaradan blldlrıldlAine ı:;ör,., 

birkaç sene evvel hariciye "e!.6lell · 
nln nıühilr ''e nnteller!nl lrıkllıl c• 
derek tanzim cLtlAI snhlc C\'t":ı:..ı:ı 
nıemlcketlmlz namına ı.ipnılş cdi '• 
mi~ gö~lcrll<'·ı ı:ıyyarelerf Amerika 
dan alarnk 1 panyo Cilrnhvrl )"ellııf' 
sa\ınıtlit:ın ı;uclu Ekrec"l K6nlg i'ratı 
6adn tevklf edilmiştir, icap eden 
diplomatik tcşflblıüsl•r :rnpılınış ol 
duAundon kencllsl mcmlcl.clim\ıı 

giin <lerilmelC lizercdfr. 

At yarışları 
fBoıtorafı 1 nı:i ıa~I 

Birinci kO!)U)U rakipsiı olar:ık 

Slfkop sirdi, 
İkinci koşu bü~ük Arop nllarilc 

ü.; ~aşında Arap ta) lnrı nr;ısınu .. 
bir imtihan m:ıhiyclindc idi. St.ırt 
in beraber Turzando b:ışa geçti. 
Ceylünlck ve 'fomurcuk suj:jrısınrla 
lııkip cdi)orlnrdı, Duı yolda Ce)• 
ldntck yerini Hıııra hıraklı. Snrı 
) üz metrede Tomurcuk hiicum!l 
ızecli ve J\oşuyu hir hcyuıı !ar;..ı:ı 
knzıındı. Tarı.an ikinci, son ınclrı ~ 

!erde i»i hücum cclcn Con fıçiın::ti 
oldu, Ditjcr koş!ln lıayvanl11r: Ce,· · 
liııılek. Dayı, Yılınar., Hızır, ::\ID 0! 
<lel: 2 cinkikıı, hıı koşııd:ı mii5lcr:•k 
bahb: Toınurcuuıın l{ıınpnı 17tı, 

plıiselcr sırnsilc HO, !!00, 335 kıırıı5 

verrli. Üçüncii koşu hüliiıı Oıııld'~
':'İn fevkinde Nili;ferin birinci .:ıl · 

m:ısile neticelendi. Koşu toplu IJir 
St:ırtlıı başlodı blrnı sonra toylar 
iki E!Unıpıı ıı) rıldıl:ır, Blrinc~ı ı:ur.tp 
t:ı Destegül, Haspa, \'nr:ıdin '\:arılı. 

Fnknl son ~·üz metrede NiliHer · .. 
kinci gunıplıın nyrılıırak Y:J\'DŞ yu 
vn~ birinci sunıpa ynklaşlı. \'c k.,.
şunun on metreleri Ynrıırliıı ,.e 1'-. • 
Jiircrio kırbaç kırbnçıı ınücndele 

si halinde f{cçli, Nilüfer ı-:ıkihi.ıi. 

bir ho) 1111 forklo sctcı ek lılrinri, 
Y:ır:ı<lin ikinci, Dcstcr,iil tlclıncü c,!
<lu, MiidılcL 1.t;i <Jnl,ikı.ı. Mii.şlcrci; 
b:ıhis: .:'\iliiferin nuııynnı :.!tOO, ., .. 
rosılc p!Üs<"!cr iOO, 220 ı.uruş \'er 
ıli. Uörrliindi J.oşıı dR ilklJııhnnlu 
rapılıın Giizi koşu 11111111 bir rc,·ıınşı 
nınhi:,ıelinde idi, .Koşu haşlnrhnş 1:ı• 
m:ız Knrnlıiber lı:ış:ı ı;eçli, sağrı.sın• 
da Gııng~din, ,.c Buk"l t:ikiıı ed • 
Yorlnrdı, Son virnjrln Kıırııhiher 8" 
rilcnıcsc YC Davalnciro da Gııng.~ 
din v.c Bukete yaklıı~mağa başla iı. 
Dnvalncironun hücumları mernl:ı:· 

!arı lıir hııyli hc.y.t!can'l diişürdii i. 
se de birincllil:ıi alııı:ığa mlwarfnı< 
olıımorlı. 1'\clicede koşunun biı~ iik. 
favorisi Dııkel, iki lıoy ara ile h • 
rinci. D:ıyalııdro ikinci, hir lıııtuk 
hoy fnrkln <la Gongıırlhı Üt'Üncü ôl 
ı.lu, Diğer koşnıı htıy\'anlar muvu• 
sa!:ıt sırn~i!c şıınlnrclır: 

Kar:ıbibcr, Dcmeı, Cobıın km, 
Heybeli. Müddr.l: 3,16 dııkikadır, 
r.rn,ıcrek lınhis: Dııket ,.e Demetin 
snn;r:ını 255, sırasile plliscler: 1 iO, 
230, 200 kuruş ,·erdi, Üçüncü ve 
dördüncü koşular arasındaki çHlr. 
h:ıhis: 1'\ilürer-Demet,, Nilüfer. "ı • 
kel kombinezonu da 60i0 kuruş nr 
di. 

Bc,şinci koşu da Prens Halimin 
Elhıınının galebcslle neticelendi. 

Ru .ko$UJ1un ımüş.terek bahşi, yı•ıi 
Elhanın ganyanı: 115 kurot ;verdi, 

Cephenin merkez keBim1nde hücum 
kıtalarımız başımıı taarruzlar yap
mıııardır. 

limen gl)lUnün cenup dnfuııunda 

kuvv~tıerimlzln teşebbUBJcrl )Cnl ba. 
ş:mlar elde etmiştir. 

Kafıısyaclıı 
Berlin, f ( t\.A.) - Kaf!<asya bölge

sinde Alman ve mUttefılt kıtalıırr 

şiddetli muhareb"Jer csnısmda dil!!. 
man kıtalarını yenldeıı. g rl atmılJlar
dır. Alman orduları baş <Jır.andnnlı. 

s-mm bildirdiğine göre dl:nkU muhn· 
re belerin hedefl dağları1l' ki Sovyet 
mevzileri .;ı1 mu11tur. Bu .:ıevz!lcr c!J 
seçirlımlt ,.e muhafaza edilmiştir. 

Tuapşenın ıılmal(nde hareket eden 
Vurt.emberg ve J3ade kılaı:ırrndan ı:e-

06rlagln natka 
(8oparofı 1 nci sayfada) 

Bu sene rnahsul bu?Jarla dolu 
l;ir lnş.n ilmit ettiremiyeceği bir 
clcre~~de berekeUi olmuştur, Ablu
ka zeçen harpte korkunç bir fieY 
o'muştu. Ab1anyn bu<?Un de Al. 
n:ıa:ı <'ocuklarmn. teveıb edilen ab
i ııkaclan rnuztariptir. Ge<;en sene 
mahsul fena oıduğ-.ı i<'in vnziyet 
daha mü.c;kliidü. Fa~at :>bluka si
lahı artık Almanynyn diş geçire· 
ınez. Bunden sonra c.•mn kurbanı 
olacak ol?.nlar daha zı\·arle 1ngi
lizlc-rdir, tıs~l altında bu·unnn 'b\i
tün meml;:k:olercle, Eelrika1a. Ho. 
lııntlo.da, Frnnsld<'., Norvcc,:te bU
tün ahRl:,ın iaı>e mn ideleri hu -
susund.2. fütiyatl:ırı bile r.ıevcut
tur. Alınnn ordu~unun i,.ıac.l "ttiği 
ı:r.uazzam arnz.1 '"•yesi nde ele "C· 

ccn fazlcı mahsulden ilk olarak Al 
nıan milletini mUstdit o'm:ıması 
Jizımdı ve böyle de ynpılmı tı. U 
mumiyet üzere elenebilir ki, :ıç
lık ~rtık bizim ~çin dr.ğıl karQJ tıı
r~f alyehlne ça0

J!'lac~·;tı• ... 
Bu:ıdun sonra lngi!iz hava kuv 

vetlerinin y:ıptı<!r tcth:ı; akınların 
dan b~hsoı:lcn m:J.re,:.ıl Görins bu 
ıımıustsı şöyle d-:miştlr: 

''- Yüz ,·eya ilti yuz uı.vynre 
tarafmclan yapılan bombardnn 1n -
Jnrın husule r,etirdiği tc"irlcri bıl
mez de~·Hm. Bu tııarl' ıtlnr neti·~
ı:·;nde birçok mn~ ml:ırm lmr,., nn 
~ittiğ:Oıe d 0 viıkrf bu!unuvorıım. 
1: ler en idrli;ı C"liycırum ki, tn~i -
'iz tavj·arelerini :ıske:i hedeflere 
lıticum ctm·m~~ iı:ln ı:>nıir almış -
inrrlı:', 

Elimize ~r.çcıı in iliz 'e~lk. 1 " 
rı hu idrliumı i hol <'dr.cck ııınhl,>cl 
lerlir. Alını:n ıncdeıı I~ etinin muiı't' 
~em eserlerine 1 nr~ı '.\apılıın iJu 
t nlırip lıüruınlıırı Q\'nı znmund ,\,•· 
rupa ve hııırn rhin~·a meden{)ctı • 
cin d..ı ınuıızzam zarorl:ır husule ~e 
tirınekledir. Bu lnhribntn karşı tw 
tiinnefretimi bildimıe;.ıe lıcrolıl•r 
aynı zamnndn dl:roruın ki, "ıh••• 
m:ın ,arkliJ mal;llıp erlileeeklir. O 
zaman lnııilizlcrle karşt karşıya kn • 
Jaenjiız •• , 

M:ıreşııl söz.lerini şö)·le Lillrmlş• 
tir: 

•r_ Ey Alman milleti, e:cr h:ıı
hi brbedecek olur!lan mnhvolur· 
ııun. Ei:ter yenilinen yııhudl esare
ti alhna düı.ersin. Milletimizin hi:ı• 
riyeli, devlctimh.in ıı1cmcli har~i 

kazanmamıı.a bağlıdır. 

ıı; "'irin" -
wc:a :cw:; -.-

11 .en raporınr d:.lımuı to • 
rınjn \C ls'ihkAmlarının "

11 
hemm yeti h:ılt :nda b r !:il ,. 
tedlr. Bu kıııılmde oır tll 
suren hır mubıır"b~je 

blo~;bıw::Iıı 11ğa>;la.rd:ın 

mnyınıarlıı. örtUlmUş :i6 b• 
çirmi tir. Uzunıuğıın!ı tt 
kap:ınm19 kilom tr ı~rc 
m~ ve 40 dan !azla ınaY0 

dUmlAtir. Şimdiden knt'l 
olan yulmrı K~tıtas,;n ı;e''j 
mnn hUc:ıın unsurları şld 
rcbcler verlyorlıır. Bu ır.u 
A~man dağ ı: vcı kıta.arı 
dUzellmI:ler ve dlı;ım:ıtıill 
rebelerı lçin yr:Uştlr ırnu 
imha etmış!erdlr. stuıt 
tıı.hrıp uı;:ıkıanmız ~ııı:ıaıı 
rezelerinl d"steklemlşlerdil· 

Stalin~ııtt• 
St.oltlıolm, 4 (A.A.) ,_,, 

gradda cievam eden ~ dl 
rebe pek yakında hiç ,ı 
gibi dcğilc!ir. Sovyet krt e 
icinde b:ı.zı m'.lvaffak~ 
etm~ 'er ve şimal bntıd 
hnllo erine h!klın tepe~ 
hırını Almnnlıı.rdan ge 
dır. 

Endllstri m:ıhatl 
Mo kova.. S (A.A.} ---: 

jnnsınm muhabiri bildi 
Iinsradın şimalindeıd 
renhnılesindc durum ;f 
Almnnl:ı.r burada mu\,., 
!er~ bUtlln sehir telı~ 
cek, Almanlar Volga •• 11 
i>ice ycrleı;ip karşı sahi 
mU\'M:ıhvı kesebil:cekle 

Mlil:e.'ll!Uli tıı.a S 
Lontlra 4 (A.A.) - IJ 

ç.ehrinin şimal kJsnlln.d dl 
lar ve i§c;i mahallelenıı 
ı;arpışmalar o!m.ı.ktad11'; 
Wn.k, uçak, zırhlı kUV' 
mayeslndc dumuıdall ti!' 
mcktedir, Almanlat 
nıahnlli işgal etıniYe rı 
o '.m.J.ı ş1arsıı. da. bu o!l !B 
halıya mal olmuştur. . 

Şehrin başka bir Jet! 
rr.an bir iki sokaktan ç~~ 
!;t:ılingradın cenubllflb1r 
~un cwel kaybedilen ·dtll 
fü·ı;Jnr tara!ında~ .. .Yeıu 

trr, ·11ılC 
Leningr.ı.d cephe!' ııJl1 

glln zru-fında A!.In~ 
l :ıvbct~\erdir. 

Bey:!z dc.'nizıje 5500 
bir tn.5rt b:ı.tınlı:nıştır. !.ti 

So\')'et tebl~· 
l'>1011koııa, 4 (~.-'.) .,,. 

tebliği: 

StaUngrad çevresı.rıdt 
ruzııın pUskUrttımUttOr iıı 
su 200 Alman askorl r 
Stallngrad cenubunda tıl 
bc,,lnci H.omcn alayını -1 
ratmı§trr. ı;ehrln ~tısı ı 
Rualıır, mUda!o.a b:srelt' ~ 
da bir Alman mUstalll'e 
almışlardır. :ıı 

Kafkasycıda :Moıd0 

çarpı,.ı;nal:ır, dUn .ı\Jrtl~ ~ 
bulundukları mesk~ bil' 
krnlarıncla devam etıne ııl 

Şimal batı cephesin1" ,ı 
ı;lmdl meskftn bir ;ııı•bııı' 
muharebeler cereyan et ıl-1 
Aynı cephenin ~1'~of 

Sovyet müdafaa ııat! 
4

\)1. 

kıntı meydana getJr!l r~ 
Alman ileri hareketl dU 

Vorone.ide 
ı..oııdro, 4 ( A.A·> ~ıt !' 

yosunun blldird.iğfnC g ıeri 
Voronej crphesl keslıı1·r 
de yaptıklan bU,>111' tıi ~ 
kUrt.UlmUı ve dllğilltııı ıı 
uğrnmııt1r. Bqka ~ıJ 
lar, h!r ~iman g 

11 
• 

lardır. Bu grup bir g1l 
doğu kıyısına uıaJIX11'UlJSI 
Almanlar nehre dö1' 
l:ilU vermişlerdir. ~ 

Kııfkaayada l ..... 

Mosl'o,-a, (Aft) '"';ıs~ 
nm hususi muhabiri 
zıyor~ 

1 Almıın ağır toPıar fi' 
ııllL 

garp ucur.dal>i orrı1• r 
miRJer ve bu ornıe.nla 

• o~ 
yanmıştır. Alınan t ,;,ır:;; 
mevz!lerlni dtıvıneltl~.~ 
gede Alman ıuwa J<U ~ 
Sovyet hatlarına ell a 

1 
f 

rP ile taarruz et;ıntl< t~ 
bataryııya. 16 bOrılbŞ dit• 
cumetttğl ı;CSıilJnlCI<~ ~ 
rabcr Almanlar J<U rd'" 
slslt bölgesinde b~ dıJ 
hareketinden sonra. ıl' 
zamandanberi nerıeıO 
oiam~m~~ 

Bombayd8 

tren kat,, 
(,.. ,...> 

Bomboy: 4, ~~ 
ı 300 kilometre 111 ıı 

,, ıssı 
lan bir firen ,.a ,e 
ıki kişinin öldü ~ rf1J 
nin ynraJandtllt 
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- ta~llah •• 

Kısa bir dumklaina.ilan sonra, &!lker do mnom:ıılı, 
11ordu: 

_ Her tıalde Hirş ile burada buluşm:ı!lımı. mUhlm blr 

llt•bcbl \"ı\r ~ 

_ B"n de oyle zannediyorum. Hu 11eryantlt1r; ,;lhlrba7_ 

lıkta, mUnoocfmlil•te çok llerJ gltmMerdlr. Hlrçolt ~lzll f;el"• 

•rı kc!ifeden HlrŞ, her halde bu liı>şiflerlnl • şu sen·anin~o 

ı.lhlrbazlığmın yardıınJJIC yapmıştır. 

Aıker, bıışlyle (e\·et) der gibi bu sözleri tH<llk etmek. 

!c iktifa (•tj.I. Belki ı;lhlrb&z.lıl\la, ı;öyllyece~1 r>Czlf'rl; dl~ e 

ııerJ aninin ne lehinde ne a leyhin de söz sö lefll.cktcn r,cklıı. 

•11, sustu. 
lfeyhaııecl de yere dU,en JCmek artıklarını \'~salre)l 

teınizllyert>k HJrş'I beklemeğe b&3ladı. • 

{'>01\ gt!1ımeden, Mh~ kapJıının ününde b!r ıııağın mu. 

hnfaza et,tlğl seryaninln kısrağı, yüksek bl.r .. e ... ıe '-lınedlğl 

duyuldu. Arknsınılan tıaı;ka blı hay\·aııın da bıı klint•me)"f' 

ce\ ap \'erdiğini ııııtcn me3lınneeı sevindi. Her halde gel<'n

ler ı.erli ferli Jnsanlandı. Sesler git t ikçe yald:ı;•\"ı>rdu Kı,.!I 

bir mUdd~t ı.onra bahç.c kapı!!ının önUnde bir :nlı durdu. 

Bu atlının yanında yaya J UrliJ en killnan~t kıyıafctll 

bir delllu&otı hayk ı rdı: 

- Et usta eın'an!, 

Meyhaneel: 
- Efendim! diyerek kapı ·a l<oc;tu Gelen ı.thta ba l<tı. 

Bıı, temi~ gt1 ınm}!f, baımda küçük bir mlğ"fer, ı.yaklartn:M 

kmı1 b!r ~h·ar, belinde kılıç, dizlerinden a!jRB°18U\J d erld<'• 

yuııılıııa bir dolakla örtmu., be) betli bir adamdı. 

-·~ 

l'.1 alazgrat meydan 
muharebesi 

ı I07Ô Tarihinde Anadolu kapıla.rıın 
babalarnnıza açan büyük zafer 

nnhı. Ilumclı kıtnJnrı d:ı sol cenahı 
tutmuşl:ırdı. 'J'nm hu sır:ıcl;ı Sull:ın 

l.tl"'l rınıJ:ın giin el erilen lıir mıır:ılı

}!:,,,J:ır heyeti g •leli. Bu heyet, c'. 
''eke Sultnnm iki K·ıfkasln scfı·r 
do pşırı k:ıhrıımanlıkl:ır siislcrmi 
olun I~mir lmacl Al I>ınl • 'aı;ır Al 
h'Onra askerini harp ni rındn 15 
hi~ e etti. Anadolu kılaları snğ rr. 
Din Abu :Mansur Sn,· Tekin ile ha
lifenin Sultan katında elçisi ve söz 
Arznk'ın rivayetine naıanın. hııli. 
fcnin murıılıhnsı Qc şu konuşmn:yı 
cüsü olan Abu Al Gnnaim lbn \1 
:\lehlabıın'ın reisli~in de idi. lltınla· 
rın birincisi Alpaslan'ı ikincisi de 
Bııö<lıııi'ı Tem H pllyor.dn, 

:c~ de duyöUla:rı:ı:nızı o;kşayan bt 
fıkri hakikate ya.kın gti.rUvoruz. 

El~ile-r döner dönmez imp,.ra
torun etrafrııı ~rıın ddkavukla 
Sultarı·n korl::tuğundaıı, kuvveti . 
nin ~lımnı hi'S..~del'ek takviyı 
kuvvetleri ahnca~ kadar saht 
müzakerelerle vak.it kaanmak is 
tediğinden ba.hsettiletı ve muhare 
be;i çabuklast.ırdılar. Gcrçcl(teıı 
Sultan, elçiler döner dönmez, Bı. 
zans ordu.~da harp na!da>..releti
nin vurulduğunu duydu. lmpara. 
tor ~ cenahın l:ıqma Kapa.clok. 
yalı Alyate&'i ta.yin etm"~ti. Sol 
cenaba, ya.:m.tı oJrnasma rağmen, 
Briyanus llrumıutda ediyord\I. E:,. 

1 
tt in'l.!'ahL'l!Or lfMtandn DlilU'rlR 
oi'1 Al'.ldwımill ~ l"ıtafarrn :i~ 

ı 111a'ftdtl&nıı dl •~u 

• 

l~ hu he~ pek göste. 
ri~ hir merashnle kaıbtıl etti. llü· 
nıilha6lar Sultrrnm 9lllh te'klifini ar 
zettiler. ~ !bmı thti7alh 
BeneraDeriDin 9ÖderiDe :raıtnen 
lher.bi isteyen )'llıat Jı:en;d.isine ya
ranan hir t.ıbnı JlllbiüeriııJn tesbi 
~ kaidı ,ıııe Anıp tarfhe.ili ıtıa 
,..tı: 

- KıglamWr iain ~ mı 
i,;dir, ~ Jıııl'alıan mtT He:ne
d.n'ln çok soğuk oldufomı iliti
)1ClllmD.. Dem. Jıııtalaarıda kl!J[ geçire • 
ceğim, ağrrI*larr Hernedıan<ia bt
nln~ 

librı MM .. mı 111 ceıvabı veı.rdi-. 

\ 

.Al,pant!ana &c-linu; t,i\rlil , • -
yetleırin kat'§rI~~an \, • ·~ 
nedce~ g&-c onun emrin c ı "11 
teç.bjzij ~ her biri iJU Y-<<! ~ ~ 
&ahip döııt hin Tnrk m"mln • 
11m4t bin ~ 'l'Urit atlL'l " -
nuyot'dtı, Baaı bynaık1ar bus; ı, 
birazı ~ almak Uaerc, o.ı b:ıı 
kada .. da iÖ!lUllUnün katıJd·.7,ıı.ı 
f<iylcrJcr. Bu doğru olabilir, ııUnk'l 
Sultan Di~rbalar emiri 0 1an \-C 

kendine tahi b~lunan Mervan o. 
~utla.r:ınm ülkea: içinden ge miş 
ve onun bl!tUn kuvveıtetirı'i de m:ı. 
ivetınc :ı.lmnıtı. 

J!anınnrreşfd'ln oıruı:an ı " -

lllnız. ııonrn mel hu.neci b:ılıkları kız.artmak ıcln klilhan 

b\nin 1anınııaıı alrıhrk ıı içinden: "Allahım benı bu ı<'ytıı .. , 

h<'rtflıırdr ı kurtar,, demekttn kendini nlarr.~d:. 

Blrd tıblre, 1>110?.1 'l'anrı duaıımı kabul etml~ gibi, batı. 

• ı,;enın lir11l11de nal ıe»lerl d.ıytıldn. lt'ıılmt Ç:>k geçm":lrn !'il',. 

kt'iildl. SılrhO!! olon mU terllerlnln yaygarnl:ırm:!an da l?S"r 

kalmadı. tkl arkada put gibi ke !lmlşlerdl. 

Scm'ıın, göı.1erj duın ınıl:ıq )a5nrmı1 bir '1;ı:.ıe 

doğru l üwııU çe\1rdi 

l z.uıı bı>) lu ınrt ıııda h:tflf bir kanburluk otan Hı k1lı. 

~ııuJ.ın n.ıuma emniyet \'c herbet telkin eden bir Manıı. 

ı.ıuı. kfınınn glrdl~nl g(ir~ü U:ıı;ına bil) Uk ve sı~·a!ı bir ı. • 

r,t. ı;:ırnn lıu idamın tı,tünılo u:1uıı:lu bir cilbb!' urdı. Cı\lı 

tı nlıı altında b.ıl rcn;;jnde bir mintan giyıı ı,, krm •rln!' gü 

n•liitc·n IJI~ dh·lt 1e.rleitlrmijll .. (0 asırda fıyaıılur böyle gi. 

l·lnırqU, Q<ı\i ıa_l'ıf fakat ae" lmll lhlr ~llzü \'llrdı. batı 

ı;uzkri 7.P.Mı ile parlı3 ordu. llu)ii'k~'.t· burnun<la hafif blı 

lnhlnıı \"ar.dı, l';ırl.ı mı11 uıun Hkalh adım e:ı~ ellnd •ki b:ı~ 

tnıın .f)a.yııı•a dıı,rana ~ Urill or;lıı. BI eliyle clihbe-slnln altın 

da \!ll"')e,r koltllklunnııtı. • 

l\leyllatttWl Sem'an bu ad;ınıın 8er~ ani tı lemal ıırınJaıo 

l"C)R eşrafından birisi o.lduğunu &alıınlıı ctml'Jtf. Fak:\! bıı. 

ıa~a 1[(1\j\!nl garip görm\lştü. ÇUnkU böyle ad.araların ııı ·~ 

ti nrlerle al!ikaları yoktu. 

Sem•ıın kendisine yol vrron klUh:ıa~ ~ ~ 

tt.n ıumra Qnuo 1-aıı~ ~aiti'"'· eı:,t' 1 • _ ,__. 
a<.ırdu. 

Adanı. kn'ba fak::t bftf MT ...., ..,. 118: 

- .Ruraaı ... ~ *'tNll"aaaa ..._ _,.. ad t 
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VAKIT'ın bir hizmeti daha 
Bir bilet ortakhğı kuruyoruz 
Vakit, okuyucularına yeni bir hizmette bulunmak karannı tatbika 

gecmiJ bulunuyor. Bu hi:z.metimizle ırz gazetenizi belki parasız okumuş, 
belki bı.;:ıda•ı fazla az veya cok ayrıca bir para kazanmıı ol!acaksınız. 
Siz talih:ı ıseni:z: ba~ka vatandaılarınıza uğur getireceksiniz:, baıkalarının 
tn:ihindcn de siz yüzle·, binler nisbetiyle istifade imkônlarını elde ede
ceks;niz Bu da yalnız Yakıt okumak ve vereceği kuponu biriktirip kücük 
bir para vermek karıılığında olacak .•• 

I 

Kuponlarımıza dikkat ediniz 
\'al.ıt ba§lığı kenarında: "\'akıt okuyuculan kuponu,, vermektedir. 

Bu kuponlar on beş glin sUrecektlr. Okuyuculanmız, 14 Blrltu'.lteşrlnden 
tt;Jbaren )fuponlarını Yakıt Klt,abe,1ne ,getJrecekler veya buraya gönde. 

recel>l<>r , e bunlan 25 kuru5la beraber ,·ererek karfftlığtndn bir mıık

buıı: alıu•.al(lardı~. 

Gu müracaat pıyangonun cetclldiği günden bir hafta evveline kadar 
<!evar.ı c-deceklir. Bu suretfe toplanan para ne tutuyorsa Yakıt idaresi bu 
nanıa Mi:lı piyc.ırıgo biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numaralarını ce 

kiliı gününden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun çekili!inden önce İftİrak edenlerin 
mikdan no\er huzurunda teahit edilecektir. Bıletlerin 

hangisine isabet vaki ol:uraa alınacak olan ih-ramiye, 
piyango çekilmeden evvel noterin teabit ettiği mikdar 
üzerine tevzi ve taksim olunacaktD'. 

Höyle<-e a:11uı11 bütun biletJere ortak olmak mümkUn olacakt.ır: yani 
Vakit ~kuyuculan, l&tlrak mlk6arı 400 olanca 100, 800 olunca ıım, 800 
olttnt'a ::oo. 1000 olunca ~O Mllll plya~o blletJne ortak ol&bl•ooelderdlr, 
Ba ııurctlc Vukıt'm dalml okuyucuları 25 kunış kaJ'lılıtmda 100 - 250 
'ft 500 riyan.re btletlnde talihlerini dene~kler ve cledftlmlz gibi, kendi 
IJI tallhlcrlyle bqkalannı da Dlfl8'n• etmek saadfıtfne erecek!er, yahut 
ytweroo, binlerce \'akıt okuyocu911non 1)1 tallhJnden keDdffe!'i tııtffade 

ed"t'f!f~lerdlı 

25 kuruJ gibi ehemmiyetsiz. bir korfılıklo Vok1tin bu fovdalı teıeb
büsün~n faydalanmayı ihmôl etmeyiniz. 

O gün vukua gelecek olan bu ç2nde e11 büyUkleıi ola.n Melik.şahı 
mWıarebe Anadolunun gciecektekı vıuıiyet. e~ştir. Sultan, bundan 
ıwka.dderatmı tayin edeceği için başka, bütün ordusuna ölümden 
ta.biatiyje üt5tün 'bir ebemmireti korltanlamı ve 3Chit olmaktn.n 
olacaktır. Sultanın impa:ratorıa İ .kaçanla.r:rn serbestçe gitmelerine 
gazaya g ttiğini duyan Bağdat Ha- 1 mUsaade buyurduğunu ılan ettir
lifcsl, bUtün isJam ülkeierindeki miş, biltün silfilı ve teçlıizatını bı
camilerde, namaz vakitlerinde o-

1

1 rakarak ynlniıZ belind<"ki kılıcı sak
kunmJk üze.re Tanrıdan Sultanı ,,. lanuş ve eline bilyük demir topu
mumff erl:ı.k isteyen bir dua hazır- 1 zunu alınış, atının kuyruğunu d:ı. 
lamllj ve her tarafa göndermi~ti. kendi eliyle baglamı,trr. Bu son 

11arekette bUtUn ordusu da kendi-
Eski kilise kııyıtlarına ve ellır.i- sini taklit etmiştir. Bundan başka 

Z" g~eyc-n kaynaklara dayana- Sultan ve emirleri, is'amm ilk za
mk bu devrin vakalnnndan bıı.h- manb.ıınd:ıki sahabeler gibi zrrhm 
seden Antnk3 a Yakubt palriii Mi Userine beyaz eıbiBCler aiyinmi ler 
hnil, Sürayni Vakayinanıesinde bu ve bcynz atlara binip güzel koku. 
muharebeyi anlatııken KutuJmu- lar sürlinr.ıUşlerdi. Bu, şehit ola-
ıın ?zlu ve Anado'u fatihi ve A- cak kirnse'erin kanlarrnın beyaz el

ııadolu Türk sultanlığının ilk ku, bise ve beyaz at üzerine akması 

rucusu olan SlilC'yman Şahın Alp- ic;:in yanılırdı. Şehit. bu klynfetiy
ar!!l:ına mürnc~at ederek bu mu- le. hesap giintinde l'nnn önüne çık 
lıarebenin kumandanlığının kendi- bğt za.man Tanndan hağrş ·~ al
:nnc v~rll~eı;lni rica ettiğini, Sul- lcı, isterdi. 
tanın buna muvnfaknt tttiğini ve (Devamı var) 
Sü erm:ın Şahın savaşı idare e
r.erek zaferi kazandığını sö. ler. 
F'ak.•t bütün obUr kaynşkln.r har. 
hın Alparslan tarafından idare e
clildi ini cöyleınıekte birdirler Ken 
d'ı.sinin hocası ve manu olan Abu 
.N srr Muhammed İbn Abdulmulik 
AJ Buhari ta.re.fmoon muzaffeliki-e 
kutlul.'1Dfll1 Sultan,· :ıskerinin ba
flnda olarak savaşmış ) iği ilikle 
ve mertlikte herk~...e örnek olmuş
tur. Sultan, muharebede şehit ol
<iuğu tn.kdirde E;ehit düşttlğü yere 
r.omülmesinı ve yerine on oğlu i-

ŞEHiR TiYATROSU 

l"azan: Oarlo Oold'>nl 

Ttirkçeet: S. l\IDraJ 

Cumartesi ve Pazar günlcrf 
15,30 da MatfnP 

-14 - Harunn~td•tn Otnna"' 

Me3h:ınecJ, ıulınııı böJle memleket etrafı attwımds 

ıu~hur olduğuna aevjndJ. GWer bir yth.le kaf'lıhk verdi: 
- Evpt cfendlın. 

- Bahçende istirahat eclllecek bir yer var mı1 

- E' et elendim •. Buyurun,. 

Biraz ır;onra meyhaneci ünde adam da arkaıımda oldu. 
gu halde bahçeJ e doğnı ytlrödüler. 

l'olda adam, Sem'ana dünerek ıtu tal\rr.aıı verdl: 

- B;ı gece ffirıt reisi buraya gelip, Mele/an (1) SadQ.. 

nı; tM>ran t ona, kendisini burada beklediğimi ııöyle, 

• 

O sırada killhanbe3le arkada,11 asker, bir k(}aeJe ııln. 

aı.ı adama bakıyorlardı, Ktllhaııbey bu ada.mı bir 3erdc 
&'1trdüğ'un:i hatırladı. 

KUlhdnllt'~Jrrln re.lal Bll'l'ln admı ııöyiedlğfnl l ltlnct 
durakladı. Hakikaten bu usun sakallı, aJyalı aankh ada.uu 
bir kaç defo Hirş relale ~örmUı;tU-

Elebd~ılan gelmeden en•eı buradan 8n"15manın doğru 

tir hareket olduğtınu dDıtllnettk çıkıp gitti. 

AıJker ıııe biraz sonra şeJür barlctnde olan bu tenha 

r rtle \"Ukubulacak olan bulutmada neler olacatıoı merak 
ed~rl·k bu fıra.ta kaçırmak istemedi. 

llasırııı Dstllne bir )"Ut,ık &&arak bahçe ile meyhaneyi 
a~)ran kıı;.& du\•arlann dibinde oturdu. Kıhcmı da kuc&ğına 
lloJ4U 

BiP ntlttt ... ...,. 1'1111 Jlllrt fle bulnpcak oıan Seryanl 
Alını in .!;'-'altlnf' meyhaneci Sem'an çok sevin~. 

-<1' - Mel.tan • SeryanDerin Alimlerine verdikleri -
ra::reQtıı wdır. 

• 

\'AKIT 

~l;ugunku .:dvo 1 
7,30 Program ve memleket ımnl 

a yarı. 7,32 Vücudumuzu çahştıra· 
hm. 7.40 Aıans haberleri. 7.55. 8.3ll 
Rndvo <o:ılon orkestra ı. 12.lro PrCll 
gram ve me ılekct saal ayan. 12.33 
Karışık program (Pl.) 12.45 Ajans 
ha berleri. 13 00 13,30 Şnl'kı ve TüP 
külcr. 18.00 Program \'C memleket 
s at ayarı. 18.03 FastJ he)eti. 18 _ G . R . 
Radyodnnsorltcstrası.l9.30Mem Baş Dış Nezle rıp omatız 
~~~~ ::;~e~·alr~ ;:k~:~~9~;;~:::~ 1 ' ' J ' 

;~~~::~~~~45şa~~
11

:~~
0

·~~r;:~:. Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal K 
ruz. 21;00 Konuşma. 21.15 Müzik 1CA81" DA G UN O E3 K A Ş E AL J N A 8 1 ll R 21.30 Konuşma, 21.45 Rad)o senfo 
ni orkcsl:ırası. 22.30 Memleket san ı 

S}arı , ajans haberleri ve horsalnr . 
22 45. 22.50 Yarınki program ve k • 

... 1 ı , .~~ ~ "'.' .. ' • • e ' 

panış. 

Şubeye datJet 
Bakırköy As. Ş. den: 

1 - 339 doğumlu ve btm!arta mua 
mele gören yerli ve yabancı erat Bevk 
cdllecekUr. Bunların §Ubede toplan. 
ma günU 19 blrinclteşri.n 942 pazarte
si gUnUdUr. 

2 - Kısa hizmetlilerle sı>katıar hak 
~ıruıa aynca uıı.n yapılacektD". 

• * • 
Taksim As. 91Jbesinden: 

Taksim Ut.martin cadJui btllUT" 
~ımıın 9 numarada otı.ran ve ay. 
n1 zamanda hukuka devam eden 3077' 
kayıt numaralı yedek .ııüvıırl teğmen 
hmet Yalpın hemen §\lbeml.zc mtıra 
cant etmcst aksi hıı.!de 1976 .aayılı 

kanunun tatbik edlleceti UAn olunur. 

r. iŞ BANKASI 
.rASARRIJI 
HESAPLAR 

ı lıd ncl t-Oo rllı 
Keşidestne aynıan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 Urab~ 
ı. ısoo. 

2 • ~ • 

K • 
!O • 

100 • 

Bir Balkas 
Romanı 

Birçok yabancı dillere tercüme 
edilmiş olan bu eser•! iyazi Ah. 

met tarafından dojrucıa11 , do{Jru
ua Gürcil dlllnden tercBme edi1 

mişllr. Baştan sona kadar aşk. 
"laccra ve kahramanlık menkıbe
leri ile dolu olan bu rccf is eser 
Türk matbuatında ilk numunedir. 

Myatı 40 knmş olan Du eser, ba 
IJAru kesip ıettrenlme Vakrt KJta. 

be9tnde ytizde 60 ten.dll.tla 20 lru. 
nıp verilmektedir. 

(Mevcudu azalmıştır) 

SAHiBi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Sevengil 

Hamnnrrc!ltı'l'ln Ofullar1 r-15-

Ümit dUnyaaı bu!.. Belki bl~y yerler veyıı lı;-erJer de 

onlardan ulacağım bol para fle bu akıtıı.'ll uğradığım z.ırarı 

tel 11 ed rlın. diye dllşttnUyordu. 

Sem•an: o 81rtıda santrnrn ağaç dallanna taln1manuı.. 

ı l Jn e.fllerek yUrüyen zçngin mU~terlslnln önüne katıldı, 

Onu Cafer nı:hrl kenannda büylik bir ağacın gölgcled\,"t\ 

bir seddin :yanına götürdü. Orada ona 1>lr hasır serdi. Uze. 
rlne de 11,t yaııtık koyanık l!ftlra!ıat etmesini a6~ledi. 

Sonra k~ıık me~1ıanedekl ll..mbayı aldı. Blrka( giın 

f'\'\C'l kesti~ '\"e seddln ynkınında bulunan ağıwrn go,desl. 

ü line J rh.ştirdl. 

Bir aralık yanına sokularak sonhı: 

- 'Ii~ecelc, ı~.ccek blreey emr&dcr mlsfn1z! 
l , .. 

Mele!an SııdOn, yastıklarm blrl9lne dayandı, bn•tonnmı 

yanına ,.e kolhığunun altında sıkıttırdığı torb&yı da kuc.'l1' 
ğTna koya· ·: 

- J " ' di~ e cevap verdi. 

Bunu ı U:terlne mPyhanecl yanmdnn, ayrıldı ~tlOn paT'. 

nıald!lrlyle uzun n.kalını tarayarak ve o tjvarlarda bulunun 

bir bostan dolabtnm yeknesak Ahengine kulak kabartarak 

vakıt gcı:lrmeğe başladı. 

~m1ıın meybane)'1' dönüp ~ka bir IAmba yaktı. Ortn. 

hk hfraz karannca gözUne oralarda ~alnız olarak duran 
1ı9kıır. mnı. 

rkada~ınm nereye glttlğfnt ırordu. Asker fO cevabi 
~rd: 

- Rchılerf olan Hasan Hirt'den korkarak kaçtı... 8•• 

,Sl'ryanrye ne cJeraln? Sana yaptığmuz ziyanı tt•.!Aft "decf!' 
.,.ahba~! 

~""""':or..., """"""'""""'""" Bayramda yalnız.: 

KIZILAY GAZETE 
ÇIKACAKTIR 

lı.Al't"L~RINIZI VERMEKLE HEM KENDtNlZE ve gJiJI 
K 1 Z l L A Y' a lardım etml!J olacakaınu. 

MO'RACAAT YER!: 

İLANCILIK KOLLEKTJF 

• 
Devlet Denıiryollarr Umumi idaresinden: 

l - Haydarpqada ı ıncı 1.§letıne personell lle Mudanyad• 
Bursa işletmesi prrsoneli için 2707 adet kuket diktlrllecektjr. ~ 

2. - Kumıı§ı idare tıırafmdan ıntihap edilen neviden ver 
hQtün harcı, dıiğme ve alAmetJ farikalan mUteal:ıhtd tarafuıdall 
mek '.iartUe kapaı: zart t.tllllilc ekı11ltmeye konulırıuııtur. 

3. - EksfJtnıe 8/10/942 Pel'§ellbe gUnU saat ııs de Hayda: 
binasında ııııetıne arttırma ve eksiltme komisyonunda yap•ıacsıı'lll' 

t - :M•Jhammen bedel 8121 liradır. Muvakkat teminat 60i 
rJ§Lur. 2490 No. lu kanunun ııartJarı i!:fnde temlnnUarı ve teklif ~ 
ihale aaaUnceu en geç 'Jlr saat evveline kadar Haydarpaşa i.fl6~ 
ma ve ck!!\lt:ne komJııyonuna verilmelidir, , 

ıs. - Kuketln numunesi Haydarpapda Birinci lşletm'I art 
alltmc kom~syonunda gOrUleblllr. Mukavele ve Şartnameleri 111 

ır.:ık lı;ln Faydarııaııada lf.zkQr komisyona müracaat edjımeUdlJ· 

Nafıa eıVkaetind en: 
EkaUt:ncye konutaıı ıı: 

ı. - Su !şlerl on altıncı &Ube mQdUrltlftl b~ıı:I fçfnde ~!f111' 
ya ovasının ı..ulanınaaı tı;.n yapıtacak kanal ve lmalAtr amaly• _. 

Tahmin edUer. keşif bedeli fiyat n.hidı Uze'rinden (762.212f) 

kuru,tıı::-, """ 
2. - Ekı.lltme 11S.10.9f2 tarihine raauayan per1embe gtıııf 

de Ankarada Su l§lert Rel&liğt binası içinde topl8.Ilan 1U eıtFJtıo' 
yoııu od'l11.n<J .. Kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

:1.- !ııtcklı!er eksiltme ııartnameal. mukavele projen eti 
lt>ri genel fSrtnP.meaf, umumt su işleri tennı ıartnameaı Ue b~ .-' 
ııartnameıerl \"e projele"i (38) Ura (12) kunıJ karıılığmda 1U 

llt'!ndt:n ala Uılirler. Git 
4. - Ekl!ilt.meye g!rebjımek lçln tatek.!llertn (3t.2'3) ~.~ 

rueluk muv:ılft.at teminat vermes1 ve ekailtmenln yapılacafı ~ .. 
Uç gtln rvv.-.ı tir dilekçe ile Nafia veka.letlne müracaat ederek 1:111 dl', 
sus olmak tlzt>rc vesika utmalan ve bu vesikayı göstermeleri .-tt 

Bu müddet Jçlnae vesika fsteğlnde bUlu.omayan r ekailtme,. 
5. - lstr;klllerın teklif mektuplarını lkinct maddede yazıll 

sut öııtrslue kadar su işleri reisliğine makbuz karııııpa. 
lfı::ımdır. 

Postada cııan gccjkmeler kabul eClilmez. 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü İJanları 

5.10.942 11.10.942 tarihlerine kadar 
hatlarımız.o kalkacak vapurların isimlerı !: 

gün Vt- saatleri ve kalkacakları Rıhtı"""' ı; 
KARADENiZ HATTI Sal• 4.00 de (Tarı). CO~ 

(Erzurum) Galata rıhtı } 
BARTL"i llATTI Cumarte&ı 18.00 de (:&Jtdtf 

rıhtımmdıın. "' 
&lUDANl:A HATTl Pazartesi, Salı 9.00 ela ('l'..-

ba 16.00 da (1Uarak9•)• ol I' 
16.00 da (Trak), Cuma J& I 
rakaz). Cuınute!ll 14.00 ~~ 
Pazar 9.00 da (Maraı<as) 

tımıııdaıı. ~ 
8:-\NDIRMA HATrl Pazartesi, Çarşamba, ~ 

de (Sua) Gııla!Jl rıbtJll\uı~!ı 
Çar1ıımba ve o~~· 
(Annf:ırta) Tophanet rıll~ 

KAR \btn,, lIATTI Salı ve ('Um.il 19.00 da ( 

h!ine rıhtımından ) 
Al"VALIK HATii Çaf1amba 12.00 de (BU,...,l' 

teal 12.00 de (Antalya) et 
tİımndan. 

lZMtR (SÜRAT) Pazar ıs.oo de <lzmtr>• 
ıs.oo de (Tırhan) Galaf'S rtll 

NOT: Vı.rur eferlf''!i hılkkında her tilrlU malOmat .,.,... 
nuınııraları ) n7ılı acıentelerlmlzde11 öğrenlleblllnlr. , 

Bat Acente Galata - &alata rıhtımı Limanlar: V 
~IUdOrlUğ'U binası altJDb ~ 

Şube AcentelltJ Galata Galata rıhtımı l.\lıntaka 

Şnbe Ace.ntelltt Sirkeci 
Ret.Uğ• btnaaı altında 

Slrkecj yolcu sa' na 

Clnfl Mlkdarı Muhammen bedeli 
Evrak defteri 97 adet 780.Llra 
Defatir ve e ·rakı matbua 23..kalem 2350- .. ı1e. ,. 
Ecz.ai tıbl>i~ 16. .. a1ıo .. 5" r ·. 2,0- .. 

Val:ıt:ar ııma•o mUdUrlUğU evrak ka•eml için ıozum otan 
ter ile Gurd:ı. l:netahanesl lçtn yaptxrılacak olan 23 kaleın d • 
•akı :n:ıtbuıı Ue vlne hantahane için alınacak 16 kalem Ecza 
ayrr aç:k ck1111•ml!ye ı;ıkarılml§t.Jr. İhaleleri 19.10.9'2 ıarıb 
r·azarteat gUı.U ı>.at Hi de İstanbul Vakıflar ba.şmUdUrıU 

torılanan kornls)·oııda yapılacaktır. Ş.rtnam. ve nUmuneleri 
T&?,Try k"ll!'M n 1 :;-Jfrl1T..,hll • 


