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neşredilen mühim kararnameler Hırvatistan~ a 

30 Millik bir 
cephede çeteler 
taarruza geçti Sabit gelirlilere şeker 

nasıl dağıtılacak? 
Tüccar · olmıyanların ticaret mak
sadiyle stok yapmaları menedildi 

Ankara, 16 (Va.kıt mub.ablrlnden)
Bugiln resmt gatctede mUhim baıa 

kararnameler ııe§rcdil ınfştlr. Bu ka.. 
rarnamelcr ounlardır: 

32 köyün geri alındığı 
bildirilıyor 

ilhah ıkla pahahllğa 
karşı mücadele 

1 - Sabit g1!lirlilere ucuz !iyat'a 
;yapılacak §eker tevziatı hakkında 

kararname, 
2 - Taııkömllrilne konulan fiyat 

hakkında. Jtararname, 
3 - TUccar olma~anıann ticari!: 

makııadlyle stok yapmalarının men•! 
hakkındaki kararname, 

lann herhangi bir malı ticaret mak 
ıadile stok etmelerinin yasak edJJmew 
si hakkında bir kararname neşredll .. 
m1§tir. Bu kararnamenin neşri tari_ 
hine kadar gerek fa.aııyet sahaları 

har:cinde kalan madi!clerdexı ıto.c: 

yapmış o!an aanaı ve ticaret erbabı 

ve gerek tüccar olmadıkıarı balıt9 

tlcaı-et mak.sadlle herhangi bir mad 
deYi stok yapmıı olanlar bugünden 
itibaren bir ay içinde stoklarını tas_ 
!iye etmedikleri takdirde bu bir ay • 
lık müddetin hitamını La!<ip eden Uç 
gUn içinde malın nevini. miktarını, 

maliyet fiyatını ve bulunduğıı yeri 
gösteren bir beyanname ile ellerinde. 
kJ stok!an bildirmeye mecbur olacak 
lardrr. 

Vi taı kömUrlerinjn ve kokların ti • 
yatları bu esas üzerinden !ktı.sat ve 
k~etınce tayin olunacaktır. Ancak 
resmt ve husust binaların ısıtılması i. ı 
çln (daire ve meskı::nlerln sıcak s·ı 

thtlyaçlan dahil} kullanılmak llzer.:ı 

satılan kok ve taş kömUrlertnin 30.•. 
943 tarihine kadar eakl tiyatlar!a 
satıoına devam olunacaktır Bu kö 
mUrlerin 10.6.942 tarihli kararn~me 
hükümlerine göre ba§ka ihtiyaçlarda . 
kullanılması yasaktır. Havagazı va 
elektrik primleri işbu kararm ne§rt • 
nı takip eden mutad aayı~larda.n son_ 
rakl earfjyat jçin tat'?!.k edllmiyecek. 
tir. 

Yazan : Asım Us '6 - Şeker pancarı fiya t!anna. 2 
kuruıı zam yapılmasına dair karar. 
name, 

'j'uı;osl&v)'& ı,gal ... neUerlyle 
müca.dele eden çeıelerln bqında 

bulunan general Mlhallovlç 
: \~ele :rne"hor bir atalarsözU 
!arı"!. !:İviyi söker., deriz. l:.; 
~ Otedenberi mali ikt~dar. 
la ~etsiz olan borçlulara yeni 

t \' '11 ~erek çslcileri kurtar-
İlı rt\ıle bu u"itılü iş hayntına 

~erlerdi. Modem tıb ü -
galiba, bu kaide<len i1ham 
te~\'İ kabul etmiyen baıı 

"-~ lnUpteıa hıı.c;tftlara ba.şka 
llıı •lı.k a~ılamak surctile te

lllUnü tecrübe etmişler, 
~ lrıuvaflak da olmuı;terdır. 

lll'l •inir h:ıstal:ınnın sıtma 
\ıj edilmesi buna misaldir. 

fit hı hUkümetl ~imdi aynı 
ha genicı bir cıa.hadft mem. 

. ~ adi w ve mali hayatmila 
~uı teerübeye giri-şiyor: ts
tiev~t elinde olan ~ekerin 
~atını beş yUz. lmnısa ~

. aan elde edilcl'ek yüz 
lirayı Merkez Bankunıa 
le suretile tedaYülden ~e
~nnasyondıın defla-.yona. 
. ~.Ylece miHi parttmızın 

t-,, tti Y\ikselterek dolayısHe 
~-tlatrnı dUşünnel<, yani 'e
fit brıdaki pnhnlıhkla diğer 
i ~laıında'ki p:ıhıı.hlık dere. 

l'tnck istiyor, 

~'l!eten asır içinde AYrupa· 

1 
1Yon· arpleri ara .. mila 

!)jt tıetieesi olnrak ke<iferlil
bı;~ıdo. mncldesi olmakla be
hıı ~U~ dü~yanm her tara
ti~-~ ihtayaç mnclcleleri sı
~1"lir. Onun için ha~ıla-

1 syona kn~ı mücadele 
t\a. ku!lnnmnk iı:in olc;a da 

t~ <lört, beş mi<ıli yük~el-
ıl t~ hoı:ıl\ gitmez. Rn. hii'kiı. 
e teslim edile bir hakikat. 

le 
tt· ltıeınfekette nom13t <ı~-

ll~Yıltnıın yüz yirmi' bin to
tiı. «lbnasma mukabil 1.ın se
,,~~I IJliktamım elli hin to-

l" 'Yar.ak derecede u: olnıa
h~~ ntaknl ~ekilde- tenü 
~n fım.eti' c:ok zor bir dnnı

l"ttıfi!'ltfü· 
11tı~~ınanıa;da <ıeker şirketi

tı ke'lmesi üzerine elle
ıııı11~lj nıat olnnlar ı5ekerin 
tU~ lculcara pi:ra.,ada Uç yliz, 
llıı ru a kadar ~ıknmnş. 
)ljlıa hlldı'se men•ndu m~le
fj Yet iki, Uç ay!~ iht1yacı-

'-ı. .. g:ıcbilecek dererede ft:ı 
t ~l'in bugünkü fiyatlarla 
ı.ı ~ııs halinde nssıl bir ih-

• l!~ desj o~a<'nğını göster
"bıı lliıı memleket öltiiııünde 

1 
ı;rna bjr kııç yüz grnmı'lnn fazla bir 
miktar i abet etmb·cceği iı:in bu 
tiirlii fednkfırhklnra değer bir i5 
me\'zuu değı'ldir. 

1ste böyle ucuz fiyatla satıtoı 
serbest htl"ılkılch~ takdird.,. muh. 
tekirlerin eline dü eeeğini, on c;e. 
kj:z milyon nüfustan h:?r birine bir 
kaç yUz grom clü;:oerek ~ekilrle 
te\'Zl"lnıle ise hiç bir atrcli fpyila 
bulun:lml)·ncağmı clUc;.linen hükf\
met yegfıne makl1l tedbir olmak 
üzere sef•erin fi~·atmı dört, h~ 
micıli yükselterek ha•il)ıttmı en
flasyona. ka~ı mii<'adele maksn.
dmilıı lrn1Janmak. bnmmfo IY.>ra. 
her devletçe iaşe İ!!İnde himayeye 
muhtaç gfiriilen \'e miktan bir 
huçulc milyon ile il<i milyon ara. 
ı:ırnda hultınnn ,·atanda lara, ha~. 
tal:ım '~ mektepli talebcler·~·~...
UCQZ fiyatla birirer miktıır tekeJ' 
dağıtmak lmn\rmı Yerrni,tir. 
Şeker fiy:ıtınifa1'i pahalılığın 

k~elerimhe _şretirdiği a~ılrl• haki
lm tcn yüz mif:rnn lira ni'>hetinde 
enflasyondan deflasyona gitmek 

ı 
suretHe diğer ihtiva~ maddeleri
nin fiyatlarında. hir U<'azink temi
nine imk!n verirse halk için bir 
te5elli olduğu kadar hüki\met he-
~abın:ı da mnli ve i1ctısndi bir mu
\"affnklyet olttr.akhr. 

Perakende şeker 
fiyatı teshil edildi 
Kesme 530, toz şeker 507 

kuruştan satılacak 
İstanbul vt!Ayetlnden t4'bllğ edil. 

mlştlr: 

16.11.942 tarihinden itibaren tıı. 
tanbulda kesme (kUp) §ekerln pera... 
kende kilosunun 530 ve toz (kristal) 
oekerin perakende kUo~unun ise 507 
kuruştan satılacağı Da.imi EncUme -
nin 16.11.942 taıihli kararı lktizaaın.. 

dandır. Tebliğ olunur 

5 - NebaU mahsuller ve prinayı 
ta'Sjr ve ta.afiye eden sınat mUe.sse. 
selerden muamele v~rg18lnln aynen 
alınması hakkındaki knrarname ... 

Bu kararnameler hakkında malQ... 
mat veriyorum: 

Her tUrlil sanat ve ticaret er. 
babının faaliyet sahaları h a .. 
ricindekj maddeleri tnccar olmıyan 

KÖ)IÜR Jl't\'ATLAnI HAKKTh"'DA .. 
KlKARARSAME 

KömUr fiyatlarının tesbitlne dair 
neşredilen bu kararnameye göre va. 
satı kompozisyon ta, kömUrUn:ı.o 

beher tonu 21 liradır. Muhtelit ne 

ŞEKER ftVZlATI MAHDUT GE. 
LİRLİLERE N'ASIL YAPll.ACAJU 

HUkftmetçe ekmeklik hububat ve 
sajr eııya ve maddelerin dağıtıl. 

maımıa dair talimatnamenin şeker 

Levzlatına alt olan maddelerinı d~

ğl~tlren tallmatnanıe de bugün 
(Dtvamı Sa. + Sa. 1 de) 

Moskova, 16 (A.A) - Bir Cenev. 
re teli Hırvati.stand&ki çetelerin SO 
mlllik bir cebhe üzerine taarruz et
tiklerini, bir §ehir ve tahkim edilm!t 
32 köy aldıklanru, 8i0 kişi esir et. 
tiklerini ve mUhfm miktarda gani -
met aldıklannı bildiriyor. 

Telgraf sava'Şlarm ı;ok tld~tll o!.. 
duğunu ilAve ediyor. 

Moskovadaa b11dır11dıtıne ıare Almanlar Tun usta tu-
Rusyadaki ltalyan ~uvv~tleri- tunmağa çalışıvorlar 

nin Çekilmesi IStemyor Burada mihverin 70 bin kişi 
Ordanan içte ikisinin yabancı memle
ketlerde bulunması end~şe uyandırdı 

Korsika, 
A~manlar 

Sici ıya ve Sardenvada 
istıhkaınlar yapıyorlar 

Moskova., 16 (A.A) - Dün Ceno. 
11adan Sovyet haberler ajansına. ge.. 
len bir te1grafa göre. İtalyan gene. 
ralleri, Rusya.de. çarpı§an İtalya..1 
kuvvetlerinin sUratle 1talyaya dön 
mesin1 ıatemişlerdir. Romanın yük -
sek askeri mahfilleri İtalyan ordu. 
ııunun Uçte iki.sin.in hAlen yab:ınrı 

memleketlerde çarpı~akta bulunma. 
ıımdan dolayı vahim endi.şeler izhar 
etmektedir. 
Almanların yaptırdıfı lııtlhk!mlar 

Londra, 16 (A.A) - Hitler, Sig. 
fired hattını yapmrş olan Todt teşki. 
l!tmm şeflerini acele olarak K.orsi. 
kada, Sardenyada. ve Sicllyada lat)h. 

kft.mlar inşa etmeleri lçln oraıara gön 
dermiııtir. 

Böylelikle HitleT, Akdenizde en u , 
ylf Uç noktanın bunlar olduğunu ka. 
bul etmiştir. Burada yapılacak olan 
istihkAmlar, Fransa kıyaı boyunc~ 

kurulmuıı olan istlhkAmlann ayni o. 
lacaktır. üç adaya da çoğu İtalyan 
olmak Uzere 16.000 kazmacı etrad 
gönderllmiııtır. Bunlar, imkAn hastl 
olur olmaz Todt teıkllAtmrn l§Çlleri. t· 
le değ:lftlrilecektlr. 

, ' 
i:;:.~~u: :ü':!:ı 

YAZAN 

tophyabileceği tahmin ediliyor 
OENiZ MUHAREBELERiNDE 
Almanlar 
3kruvazör 

89 ticaret gemisi ve 
batırdıklarını bildiriyorlar 

. 
Şimall Afrlkada Franıız ordularm.uı bıı§komut,a.nı o~an ceneral .ıır ' .... 

Amiral Darlan 
Şi nali Af rikada 

bir hük.Umet kurdu 

Halil Nimetullah Ôztürk 1 
Bugün ikinci sayfamızda (safda) 1910 da Almanlar tara tmdao esir edlldlki sırada .. 

(Yazısı 4 UncUde) 

L i 8 YA O A 1 N G i L i Z K U V VE.TL E R i N i N 
DERNEYi GEÇTiKLERi SANILIYOR 

11.ı. 1• tftm:ımen '\'esikaya 
bit l!ie yü7 milyoıı li~lılc 

llftı ~e\'Zj te5J<ilatı :vapma-
~0 teriliği gibi nüfu11 ha-

Vişi kabinesinden iki nazır 
Şimali Afrikaya geçti 

Rommel esir olmak 
pijama ile kaçarak 

üzere iken 
kurtu r muş 

İlli Piyango 
"'~rtakhğı 
~ llU piyango ortuklıt:"ınııı 

fllılr~lıı k~ldct.fnde kazanıııı 
' listesini G net sayfumır-
1( lt111nı7._ 
l<tı~eye 25 kunı la iştirak ı·. 
~ CUlarımn.ın bir kısım 2.'i6 

• 
1 ~ kunıı; nlmı§larehr. 

ttlcrt 5 ncr sayfamızcl a 

General Veygant mevkuf mu? 
Londra: 16, (A.A.) - Muharip 1 

Frnnsız mn h filleri iti matla şayan 
hir kaynaktan, Froni!en ile Pech'.)u 
nün Şimnli Afrikaya gitmiş olduk• 
l:ırını teyid ecll•n mnhimnt almışlar 

dır. 
Franrlen Vişi kabinr~inde hari-

ciye nazırı, Pet·hcu' de dahiliye ::ıa 

zırı bulunuyorlarıh • 
l)ı\U/,,1.\'1.\1 KlllWl/Glf HlJKÜMEl' 

Londra: 16, (A.AJ. - Afrikn<la 

müttefik km-vellerin Başkumandanı 
general Eisenhoverin tasvibi ile 
Amiral Darlan tarafınd:m bir Fr.ın 
sız koalisyon hükfuneti kurulmuş 
ve bu hükumet mihvere karşı ıoın 

bir askeri yardımda bulunmaAı t• 
ahhüt etmiştir. General Giraud ise 
Afrikad:ıki Fransız kıtalarının Daş 
kum:ındanlı~ına tayin edilmiştir. 

BrilanoYa Ajansının baş muh:ır
{Devanıı Sa. 4 Sıl. 3 de).. 

Kabl,.e, 16 (A.A.) Bugün ne§redl 
len mUıterek İngiliz Ortaşark tebliğ! 

DUn Sekizinci ordu Martubanın 

inme sahalannı ele geı;lrmiotlr. Zırh 
lı dU§Dlan ordusu bakiyelerinin takt 
bine devam edilmektedir. Bingazi ile 
oarktan Tokraya kadar uzanan sahil 
bölges~ne cumartesi gecesi bombalar 
ve mitralyözler!e taarruz edilm{3tir. 
Bingazi !imanında bil.bassa §lddeUt 
bir infil!k oımuo ve yangınlar çık 

mııttr. 

DUn avcılarımız garbt Sfrenayikte 
geri çekllmekte olan dUıımaııı hrtpa 
lamağa devam etmiılerdir. Helnkel 
tiPlnde bir tayyare dU§UrWmU§tur. 

Takviye almı!!l&r 1 
Londra, 16 (A.A.) - Viııi radyoau 

Rommelln mühim miktarda takviye 
ler aldığını bildirmektedir. Romm"?ı 
ordusu tarafından işgal edtlen yenı 

mevziler, El AlemeyndekUer kadat 
kuvvetli tahmin edilmektedir . 

MiHVER NERl.DE DURAC.!K ., 
Nevyork; 16. (A.A.) - Dünl-ı: 

tarihle Kahireden Unlled Pres-:'.• 
gönderilen bir telgraf Alman Mrı. 
ka ordusunun k:ıliyyen Rin~nziıl•• 
geçmedij:tini, fakol, doıtrudan doğ 
ruya El Alıtheila istikametinde k:ı 
makta olduıtunn bildiriyor. ı\lmnn· 
l:ırı takiheden İngiliz kuv\"ellerin ııı 

günde 86 kilometre aşmak suretiyle 
Demeyi geçtikleri sanılıyor ve bu 

(Devamı Sa. t Su. ' dt) 

Sümer Bank Yerli Mallar 
Pazarları Müesseıesi 
Müdürlüğünden: 

Yeni gelen zengin ipekli ç~lt,!erl 
ve husust surette ve btrblrinln e§l 
olmayan desenlerde bir TUrk sanat 
kArına yaptırılan yalnız B!RER 
ROPLUK EMPR1MFfER Y91( 
lar Pazarlan mağazalarında 11erbest 
satılmakta drr. 
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Bilim dilinin bilimi yapan bil

giçl:rin, i~nde bulunduklaı1 top
ltunun dilind~. halkrn di'hdeıı 
aldıklarını ve bundan başka tilrlli 
olruruya~ğmr, yoksa böyle rtmaııa 
dirim dili ile bilim dili arasında 
bir ilişik knlmıyacağmı bundan 
onceki yazıda görmüştt.ik. 

Y.azan 

3efak a~nrıyordu. Vedldeniıı da şnş'kın giyindim. 
notları bitti ve hendeki derin lıny

ret son dereceyi buldu. 
Onun hayatını le yüıCinden, his 

ve aı7.ularmı kulis nrosınd:ın gör• 
mck bu kadar seç mi kısmet olac:ık 
tıl Nicln bunları bana ,·nktilc söy 
lcmedi? 

Onun ruhıı gibi~ vücudunun do 
hfll!'ı hakir "e temi1. kııldığııu ö~· 
rcnmck ·bende gürip bir lılidise le 
~iri yapıyordu. Ilnrdağı taşıran son 
dnmln gibiydi. Ona dofını siıriiklc

mek i fiyordu. 
KAğılları ellerimde ce,irip da• 

rurken içinden kQcük bir kfığıt duş 
tü, Alıp olmdum. Bu. Nnci~·e hanı 
mm elilc yazılmış, birJ.:oc satırdı .. 
Kızınnı talihsizliğinden bahsedl· 
~·or, ve onu hiç anloymnadıltımı, 

ilave ediyordu. Notları ondan ı:ritli 

olarak gondcrmiş! Ma'ks:ıdı bana lı:ı 

kikali öğretmekmiş! 
Bir taraft:ın da ayaklnnmın dı. 

bine diışen, en cılız mnhlCtklnrı :ın 1 
dıran ıbu mağrur an:ı ve kız içiıı 1 
merhamet hissi duydum. 

Onlara gitmiycc~im. 
Sadık ve korkusuz müfrczemln 

başında macenırna denm r:dece • 
ilim. Henüz sonuna varmodı~hm bu 
mukaddes heyecan ve %~ yolunu 
bir kadının arkasına ta'kılmak için 
hıra km ıyaca~ım ı 

Yatağıma uzandLm. Vedidenin o 
cok güzel, beyaz ellerinin tern:ı-. et 
tlği lıu kağıt parçalannı ,parmak ~ 
Jnrmın nra.sındn sıl;nn, buruştur~ 

dum. Birdenbire parcalamnk ve al• 
mak i tcdim. 

lcimde ne zamandanberl ılc:aylfol· 
liğim, hallı\ unullıığum, fakat varlı 
~ını anlayınca tam manasile hana 
huklm olan lıir lıis uyandı, hu kfı.. 
~ıt p:ırcalarında cıljjıneıı nteşinf, 
ezeli ,.e mestedici ikadın kokusunu 
huldum; dıımıırlor:ımda or:zolar cağ 
lııdı. 

Gözlerimi knpadım, kollarımı 
kn ~ uşturdnm. Tül perddc.rden sı • 
z:ın mehtap pıı~olarile kıılbe aşkın 
hc.stclcrini lı:ıykıran zifor gecesini. 
lıalırlııdını. Onu o zaman ıız~ın bir 
nnnvar gibi saldıronık, nazlarına, 

} nl\'ıırışlannıı"' çırpınışlarına, bağı. 
ı ışlnrı;nn aldum:ıdon nlcln kolları • 
nın :ırasında sıkmııdı~ımn, canını 

ıcıtm:ıdtğıma ve ihlirnslarıma oyun 
l':tk ~npmııdığıma pişman oldum. 

Fakat o giinler nrtık geçli ve hn 
:>ot rlcğişti. 

Ben hu ha:>·:ııı sedyoruın. Da· 
ha doğrusu lm hayat beni e,·miş, 
c lr etmiş; ürükleyip Aôlürüyorl 

* .... 
U:> U) ıımıyonım; yatamıyorum, 

sezincmiyonım ,.e ondan başka hiç 
birşey düşünmek krıbll olmuyor. 

Aiti senedcnberi kendi ini kim 
eye vermeyen ba romantik garip 
evgiliyi bir nrnhk b:ışlca kollarda 

görür gibi olnYorum. 'J'esadür onun 
aradığı, hiç dc~iJse heni unuttura• 
cak erkeği şimdiye adar f\arş1smn 
rıkannnınıştı; r:1aı hundan sonra? 

Bu :ihtimal ku.ğm demirden bir 
cengel lıalinde lıeynlme sapJnnnıış 
duruyor: 

Daha yakın bir ihlfmnl daha var 
vardı: Yedidenin arzusuna rağmen 

1 
ona 2orlıı ve ister iSlemez :ıbip o• 
lan bir erkek de btılunnmaı mıydı? 
Bclld bu kadın o erkeğe !ba~lnnmRz 
'dı, Uıkin bir defa onun olmak on · 
'ıfan sonrakileri ikinci, üçüncü ''e 
ya beşinci saymak için kiifi deği!. 
mfydi1 

lstanbul:ı seJUmeUe gider e hu· 
nu ümid etmem, mutlaka bir pa • 
ı>as hayatı yaşayncnktır. Fakat yol 
lar .da .. Tehlikeli, uzun ve yorucu 
bir araba yolculuğunda .. 1Hr lıarta 
belki iki hafta, An lalyaya varınca 
Ya kndor geçeceği ıssız dağ başla. 
rında ne olmayabilirdi 1 l'ıluhnfaz.ı• 
sı için yanlarına verilen fand:ırımıı 
Jardan bile şüphelenıycrdum. 

S:ıb:ıh erkenden, gidip onu al
mnk 'cya almamak arztıları arasın• 

~ * lruaıı aldı~ı nere !eri hııvn~n 
iade ediyor yani eslfı(ın Ye muasır 
lnnn nefesleri Jdlmilen havada 
mevcuttur; ve ihlimaı ki, fazilet sl· 
hfbl bir kimse eşkiya ''e haydul.1.ı.
rm aldığı nefeslerle hııyriihasenat, 
işlemiş veya işlemelcte l:mhınmu~ 
tor. 

* f rademlze malik isek zararlı 
hiddctlere nasıl girebiUyoruı'l Hid· 
det de içti gfbf ınrnn lıillnerek İP 
1fkfi!l olunuyor, demek oluyor! le· 
kide keyif varmış; lılddetıc de var 
mı? Öfke haldan tatlıdır amn hld· 
<letten bir zarar görmlyeccklcr icin. 

Hayır, onu almnyncaktırn. llcnı 

intikam ıılmı, olııcaktırn, hem de 
herkesin: 

- Dr.rterdann karı.sını ayarttıl 
Oemelcrine meydan çermiyecck 

tim. 
~c çıkar, eski lop ve zalf ruhlu 

znmnnlnnmda bile onu şimdikin ' 
dtn rlrıha çok seçdiğlm hnlı1e unu• 
tııbildim; şimdi nlcin ıınıılmak. 
mümkün olmasın. Kendim! o kndar 
kuvvelll hissediyorum ki ... 

Fakat onu hic oln1azsa başka le 
cın'\1zlerdcn korumnhydım, onun 
ha~ka bir erkeğin kollıırınn ılüşme
<:I ihtimalini yüıdeyüz ortarfan kal 
dırmnlıvrfım. Bu da bcnlm hiç ol
nınz a Antalya~·a kadar bernber git 
meme h:ıltlı lıulunu~ordu. Hallıu ki. 
hen sldcmetdim; gHmekll~im de 
clo~ru değildi. O halde ne vnJ>Ina ~ 

hvdı' iilislerlmden en dürü t ve 
e~ çok güvendiğim lıirkac kişiyi 
Jnndarmnl:ıra kalmnğı ctfişiinıtiim; 
aynl zıım:ında en cesur olaıılardnn 
dörrlfinil seçtim: 

Deflerrlann nilesi Anlnlynyn gi· 
diyormuş; beraberlerinde iki jan 
darına bulun:ıcnk: .sizi de benim 
sönderdi~imi söylersiniz. Dikknlli 
olun, ellımctle götürün ''e iyi ha· 
berlerini getirin 1 

Dedim; gittiler. 
Bir saat sonra emimerlm dön• 

dü ve kafilenin yola çıktığını, mi· 
llslerl gönderdiğim :için Deflerdar 
llcyin t~ekkür ctlijtini bildirdi. 

Şimdi rahat rahat ve kendi başı· 
ma k:ılablllrdim. Geniş bir nefes 
aldım. 

Fakat niçin lıu kıskançlık his~i 
hir türlil yatışmıyor; gittikçe artı• 

:ror ,.e beni adeta hıettklıyor'l 
Niçin bunun manası ne'l 
Milisleri 8Öndermekle Vcdlrle • 

nln bnşka bir erkeğin kolları ara• 
:sına dll~mesi, başka~ının olması 
ihtimali .savuşturulmuş oluyor muy 
ılu'l 1nsanla.rdan çoğunun namusla 
rı bir noktııya ve bir dereceye kıı 
dıırdır. Yii7. veya bin lirayı çalma• 
yan adam yüz hin Hravı çalmak im 
klinını bulunca acaba hu işi yapmaz 
mı? Bu çok ~üzel kadın, o gürbfiı, 
acar, ntılg:uı ve gözü pek mıli:ı;lf' -
rimden bir veya ıkisinin hırsını ÇP. 

kernez miydi? Onlara yüzde ;yiiz 
sii~enmek müm'kiin miircliı? 

Bu soı,Rulara: 
- Evet! 
Ui)cmiyor<lum; hıİıtıt emniyet • 

sizlik giltikçe nrlıyordu. 

Yerimde duramadım. Hiç lıirşey 
beni bu dehşetli ihtimnlden kurlıı• 

rnmadı. f çimd~ bir, bir kunduz 
pençesi dumıadan isliyor; kalbimi 
.ıımınlıyor, :kemiriyor, kanaltyor ve 
hayalimde koıicunç sahneler ~·arnt: 
yordu. 

VedNleyi yabancı kollarda görü 
lordum. 

- Adam sen de .. O arlık emr.i. 
yette., Onıı hiç birşey olınu. O:rn 
tıiç kimse snhip çıkamaz! 

Di~'Ordum: dişlerimi, yumrukla · 
nmı sıknr:ıık, :yerleri lckmeliyerek 
kendimi !>una inandırmak lsli~·or
<lıım, tın~ammıyordum. 

Gtrçek dirim ile bilim araı:.mda 
ıı;kı bir bitişiklik vardır. Bilim di
ıim içir-dir; dirim olmayınc!\ bilim 
olmaz. Netekim toplumsal dirimi 
yaşayan bilgiçltıin bir yandan 
ı:alt "hakikat,, i elde etme-k için 
bilime nasıı çal~lannı; öbUr 
yandan da. bu bilimin insi'.n vnrlr
ğrnı daha iyi, daha J<olay, daha el
vtrişJi, daha il~rj bir durumda 
yaŞ3tm:ık i~in ondan naSTl fayda
lanmak gerekdiği ilzc.-rinde uğ!'.tŞ· 
tıklan görUlmr-ktedir. ~u halde 
bilimin h!ıngi yandan bakılrrsa 
bakrlsın içind~ doğduğu dirim 
ile olan ilgisi kendiliğinden göze 
çarpar. 

lns:ın hayatının hilimce 0 alt 
maddi ve faydacı ibaknndan ele a
lmamıyacağı meydandadır. Onun 
bir de ln!lnevi ve ilikli ıarar neliği 
vardır, Ve a.stl bu manevi nelik ile
dir ki iMan varlığı dünyadaki bü
tün öbür varlı:klardan ayırt edi. 
:ir, ve lbu manevi varlığın ülkü a
rarlığı:dır h.i onun "bilgi,. ihtiya
cını doğurur. Şu halde insanm 
maddi ve organik olıuı dış varlı
ğından başka, asıl onun manevi 
ve ıi.ç varlığı onu bu ~ilgi ihtiya
cına önüne g~ez bir atılışla 
ı.illilkler. S3lt zihnl ve mane'\11 o
lan bu iç ıihtiyaclllI iıl!e dllşünme
den ve bilgideın ba,.<:ka hiç bir §ey 
gid.ercm~. 'J"a ilk zamanlardan be
ri .Aristodan başlayarak insanın 
bu salt manevi olan iç alanının 
ancak dilşUnme ile, bilgi ile bes
lenip özleneceğini ortaya koyan 
filozoflar bundan do!ayı "dUgil
nilş,, konus .. nun üzerinde durmuş.. 
lar ve bu dü.,tinüşii yükseltmek 
ve 'yüceltmek yollarını aramışlar. 
dır. 
''Bi~ .. daha çC\k dış acunda tü

reyen olaylan inceler. ve onlann 
bağınh olduklnn kanunları !bula
rak oıayları dilzen altına alır. Bun 
öa.n clolayı: bilim her tUrlU olnyla
n salt •'tabiat baknnı,. ndan e!e 
alır, ve salt ona göre inceler, o
Jaylıı.n kanunlanna bağlar. 

Fakat insan kafası, her vakit 
kendisinin duyduğu "birlik,, ihti
yacı içinde yalnız :t•u tabiat bakT
mm.dan olaylan inceleyip bilim el
de etmekle yetsinmez. Maddi ve 
mane"i h•r türlü o1aylart herhım
ıri bir ilkeye bağlayarak nefsin
Cle birliği yerine ~rmek ister, 
daha a.skın ve <lnha kuı>atıcı bir 
düştlnll'3e dalmaya gider. Böylece 
düşUnüşi.l bUtünl~ek isteyince 
crtlk dil ünmenin merkezini ''ta
biat,. ol:mık değil, "insan,. ola
rak a.'mış, ve bunun sonucu ola
rak tabiat iba'kmır yerine "insan 
bnknnı,. girmiş olur. lşte bu ba
kımdan bUtün olaylan incelemek, 
düşünmek, ve onlnn bir ''ilke,, ye 
bağlamak ZOTUll'lluğunda imlan rzi. 
hin '1>itim,, alanından 'iel!!-efe., 
ıılsnına. geçmiş, ve lbu lbirlitli ye
rine getirme yoknu tutup biltün 
olaylan bp!ayıeı: olrm derin dil-

Vilüyetıe bir toplantı '·arınıJ: ~nm,.lc'rle bir "bütün görllş'', bir 
glltim. Günün hüdiselcri fütrind<', "bilim blltünlüğii,, yap:nayn ko

ikonu~uldu: mühim meseleler mfr•a yulmuş olur. 
kere edilfli: foknı hen hep ~ıstnm: Amacı böyl eolan felsefenin di
~ünkii kendim or:ırta hnhtnılıılfn'll ll de dtıha derin, \.la.na lbaygm, ve 
hclde tıl .. ltıim ve rHişünrelerim Bl!'v daha her bilim alanını ku.~t:cı o-
clıri yolunda m:nkl:ış'.ln yolcu ile lur. B~u:ı için f~sefe dili. aynı 

hirJi.kte. l'8Yh ıır<tb:ıı'la, snrsıtn sar. E&nıanda bir ''killtür dili,. dir. Ve 
sıla Ridiyordu. hangi ç~ bu felsefe dilini daha 

l\öşede olurnn Defi rdar ~özfi. etraflı, daha anlatııcı bir mrzdn 
me ilişti: yorğun ,.e sessizdi. Bana kendi dilinden ortaYa ltoyal:Hil1!e 
bnkı:rorcln. fçimden geçenleri 811• o ~evrenin kültür diizeyi de o ka
lıımac;ındnn gfirip bir surette kork. dar ~ndini belittmiş, o kadar 
hım. yükse'!ı?niş olur. 

Sıılon beni sıı.11 ; söylenen ,.ôzlcr Türk felsefeııini kumıak için 
sıktı ,.e ilıc;nrı fırJndım. Sorıınlara: hiç §Üph~ yok ik.i ilk önce onun 

Rtışım ağrıyor! dilini tilrlrçcleştinnek, fels~fe te-
rimlerini türirc;e yapmak başta 

Dedim, hnlbo kf. knlhfm ağrı - gelen bir iştir. Bundan önce fel
yordıı. 

sefe terim.leli ~ tıb teTimleri 
HükOm~t 1.."Clnıılfının önündeld gibi- he' hrapQadan yapılmış o1-

kfıçıik mtyd:ınıı h:ık:ın rıençereyp dufu için, Ytni nt"Slin, Türle ço. 
ı!oğrn yü~idüm: 'durdum ve h'tlip cuğunun bunlardan faydalanması. 
geçen hnlkı gnm~iz, 'cler:lsi?. :ı:ınne- nrn imlt5.nsttlığı görülüp duruyor, 
uerek onlara imrendim. llirdenbi- fakat bir tUrlü ha~arma yoluna 
re omu:wmn hir el de>hındu: dönöp gidil('!Jnİyordu. 
Jıaklım; aeftenfarfa karşılaştım. E Büyük Tiink devr:iminin özlU \•e 
lini omuzumn ılco)•da; hnfir~e lm:ır yaratıeı: yürüyüşü ile en son fe}se
mış ol:ın sözlerini RÖ7lerimin için fe terimlerinin de, bilim terimleri 
de birkaç sani)'e tuıta: gibi tüI1kc;eleŞtr:1miş olmasr, tu 

- Kem:ıl hey, bugün sir. hn~n· bUyUk attıltür i~ini de kotnrmış. ve 
sınıı! bugün felsefe dilimiz de türkc;e o-

Dedi. . Iaralt orta :-a. çı:kml!}tır. 
- Fakat -sir de hastasınız! Bir terimin öğretmek istediği 
- Bunun ehemmiyeti yok. Hn.:.. bilimsel anlamı zihnin ko.vrayabil-

taJık Tlicudun his kodreline g5rl' mesi için o tt"rimin ~Tenin, hat. 
coJtalıp eıalır. Artık ben bu h:ısta km dilin~n, 8s dilden ynpılm1s 
Jı n alışmalıyım: !':17' dc~iTsiniz! clm:ı.smt gerektiren sebep şudur· 
nen<lcn ço'Ji hi~füiniz! N"aS!l konuşma dilinde bilmediği-

(De\"nfn( \'ar) miz bir kelime bize bir eey anlat. 

Halil Nimetullah Oztürk 

kendi dilimizde olması, kendi iben
diğımiz bir kelime bize bir şey an
latmaz. Kelimenin bir ~ey anlat
ın.ast kelimenin kendisinin bizim 
kedi. dilimizde olması, kendi ben
liğimizden bulunması; sôyJcııdiği. 
ni duyar duymaz Jt~li.meniıı kcn
u.i..sini, !kökünü ve üremesini seze
rek, n~re<len geldiğini ve ne de
mek istediğini anlayıvermekle, 
bildirmek jstediği nnlnmı d-a k:ıv
rama yoluna gimıiş olmamızla o. 
iur. 

Bilim dilindeki terimler, her ne 
lradar böyle dirim kelimeleri gibi 
SÖ\•lenir söylenmez öğretmek is
tediği bilimsel ıanl~mı hemen vere. 
!lM'Z.~e <le. bildirmek isted@ liayn. 
ğı anl:ım ilk önce bir dirim olayı 
olarak sezilir, ve bu ilk sezi~ o te
rimin vermek istediği bilimse' an
lanu öğrenmeye yol açarak c an
lamı bilmeyi kolaylaştırır. 

Halbuki yabant:ı dilden olan te
rimlerde bu ilk seziŞe ve an layı
~a zihin hiç de Yaramıyacağınuan, 
bilim anlamı da öğrenilemez olur; 
ve lbazı kexe ~onu gelmez bir an
lalillamamazhğa bile clüş~r. (2) 

Netelcim felsefe terimlerinin 
içinden gdi"i güzel alacağnmz 
örnekler bu konuyu d:ıha iyi ay
dınlatır. 

Mesela "devair,, kelimesinin ~ar 
:tlrı'h olın!ı.kla beraber her \•akit 
kullanmakta olduğımıuz "vazife" 
kelimesine- balta.rsak bunl!n astı 
olan ((Vazife,. kelimesinin deve~ 
nin ayağındaki bağı kı..~:ık de
mclc olup, bundan almarak bir n
dama gUnlük muayyen verilecek 
yiyeceği olduğunu) ırörül'iiz. C3) 
Şimdi bir yandan bunun dirim 
dilinde böyle 1bir anlamı oldu§unu, 
öbür vanda:n üremesinin nnsıl ola
cağ:a:ıi h~ de bileı:ı:iyecek olan TUrlt 
Jrafa.sm:ı. btı !kelime hiç bir dirim 
anL<\Jnı veremeyince. bilimsel an
ıanu n~.reden versin? .. Bunun türk 
!:esi olan .. ödc.-v,, kelim~inin ise 
diıim dili o'am.k ''Ö<ltme,, den gel
diği hemen :ezild!ktea sanl'a bi. 
!imsel a.nl~ı öğrenmeye :-.·ol açıl
mtŞ, ve bu unlam kolayca kavran
mış olur. 

Yine meseli\. "dbligation,. keli
mesinin k~ olan "mükelle
fiyet,. kelimesnin (a.'$lı olan "kelf,, 
in yüzde türeyen fım:nlar olup, 
bundan alınarak "teklif,. in bir 
kimseye me~atli IDir iş cmreY· 
ltmek olduğunu) görürüz. Kelime. 
nin dh"jm ~Iinc"k böyk bir anla
mı oldu<.hınu ı.keli."Tle !bizim olmadı
~dan bile-miyeceğimiz gibı, kö
künü üremesini de SC7~rneyız; ve 
Lili~l anl:unr hic öğrenemeyiz 
Hn.lbuki tU.ı1kçesi olan "yüküm, yü
liıüml:ülUk,. kelimesnin ''yiik!emeıt •. 
cen geldiğini ve kendimize bir 
§CY ytikl~k olduğunu hemen 
sezere-k bilims0

] ~n'amr knvra::ıa
ya yol acılnıış olur. 

Yine meseüı "İntluctinn ,. keli· 
mc.-sinin lkıarşılığr olan "istikra .. 
mn koltünü, üremesini, dirim an
!ammı hiç bilcmiyeceğimiz gibi, 
v~nnek istedi~ !bilimsel anlama da 
yabancı blı:ııs ohınız. Çünkü bu
nu da araştırımık (beldeleri ve 
kagab:l.lan tetkik ile · geızmek. ve 
birinden ziyaft>t istMilek) oldu
ğunu ~örürliz. K~Hm.enin yaban. 
e:1lığı bunlın bize veremiyecr~'in
den bundan bilimsel anla:na <la 
geçemeyiz. Halbu!ci tUrkçesi olan 
"tüme vnrnn,, btmen bize hir b!i
tüne doğru gitme ve varmayı gös. 
tcrir, ve lbı.ından bilimsel anlama 
da ıroıayca geçeri?:. 

Yine mesela ''Fin,. kelimesinin 
ka.ey.lığı olan ''gaye,, l!kelimcs~ bi
ze ne kıs.dar yabancı ise ondan 1!
reyecek ol:ın mesela "gaiye,. de 
ondan daha ~ yabancıdır. ve hiç 
obenil~iyecek bir kelimedir. 
Halbuki tür.kçesıi o'an "erek,. ve 
ondan üreyecek "crekcilik., lıemen 
bize erilecek varılacak bir şc-yi 
gösterir, ve bundan biiimsel an
lama gitmek kolavla..,.~. 

Yine mesz15. "c~sen-ation .. keli
mesinin b~ığı olan "milşnhe
de,. alışılmış ihir ~elime olduğu 
halde bunun d!.l. kfürunii, üremes.i
ni Türle çocuru ne anlavahiJir, ne 
de ö~ebı1ir; haJhuki türkçesi 
olan •'gözlem .. in "göz'omck, ten 
geldiğini he.'llen seıze.r, ve bıınd!ln 
bı1imsel anlamı dn ikavmma.~'3 ko
layca gey.r, 

Yine mesela "Clertitude .. keli
mesinin kal'Şlbğr o1an ''ymcin., in 
(Bir "-eyi kesin ol~k oibnf'k) ı:i
bt bir anlrum olın:ı.kla berabf'r, ke
limenin kendisi de, kökü de, üre
mesi de n~ kadar ynhnn~t ise, an
lamı da o kadar kavranamaz; ne-

tekim bu anlayan1amazlrk her va. 
kit bu ıkeliı:ı.eyi tUrkçe ''yakrn,. 
dan ayil'tetmeyi gtiçle3tinni§, ve 
bundan dolayı hep onun yerine 
kullanılml!I durmu~tur. Halbuki 
tU'l"k~cs.i olan "pekinlik,, kelime
~i. dirimde kullanrI:ı.gtJen "pekiş
tirmek., gibi Uremele-rinden he
men dirim anlamını sezdirir, ve 
ondan bilimsel anla.mı öğrenmeye 
yol atar. 

Yine mcsclA "İmpression" keli
mesinin karşılığı olan "intıba,, 
kelime-sinin söyleme gUçlüğll bir 
ynna bırakılsnı --çUnkU arabın 
(ayn) ı Türk..;ığzınn hiç geJ.ır.~z
Osmanlr bilgiçJeıinec uydurulm~ 
olan bu keümenin ne kök.il, ne de 
üremesi bitin emiyeceğj için bilim
sel anl:ımı da kn.vrnn.amnz. Halbu
ki ttirkçesi ol:ı.n "izleonim,, kelime. 
.si ise h~men içimizde bir iz bzrak
ına olduğunu sezd.irir, ve bundan 
bilimsel anlam.ı öğrenme-ye de yol 
ııçmış olur. 

Bunlar:ı. benzer misaller daha 
pek QOğaltılnbnir; ve feslefe dili
nin de bir yandan nasıl tilrkçc
le~bi1eceği. öbilr yandan da 'J'ürk 
kafasının ft!scfe yapmaya nasıl 
elveri~l.i olduğu ortaya 1konuhnuş 
olur. Çünkü dH ile düşünme ara
smda sıla bitişiklik ve bağlılık bu
rad:ı Tilrk dilinin cnı;in'iğini ve 
zenginJjğini. ve bu zengin!iğin 
J.iç şüphe y.:ıok iki Tiirk kafasının 
derin düşilnmeye olan ezeli kabi
liyetinden iler.i geldiğini bir .kere 
daha göstermiıı; ve bu kabiliyetin 
yabancı kiiltürtin etkisi altında na. 
s1J !kendinden geçerek ve ulusal 
vnrJrğını ika:-,'hederek kültür ala
nmdn na.sıl yoksı.ılhığn clilı;tüğünü 
bize yeniden bir dnha acı acı iıa
trrlabm5 o1ı:r. 

Dil devriminin amacı bu lusnl 
kuru."Dd:ı da keneli benliğimizi, 
Tilncfüğümürli bulmaktır. Bilim ve 
fel~fe terimlerinin türkçeleştiril
m~ gibi en ileri i>ir atılma ise 
'11ilrık ktlltlirjnU olanca gi.irelliği 
ve yüceliği ile- Oltaya koyacak; ve 

, Türklük insanlik kad:ır, ıtski c>lım 
bu öz 11rliltürünUn vereceği uyanış 
ve yilksclis ile Yepyeni bir varlık 
olar:ı:.lt insanlik llleminde kendi 
yüce mevkiini butac:ıktır. 

Halil • 'imetullah Oztürk 

(J) Hımd~n önceki yım :!!l, to. 
912 tarihli •a),ılA -:ılmuştır, 

(2) Terimlerin öz dilden yapıl
masmdaki :ıçık gereldi'k böyle o
lunea im apaçık gerçeklik karsı
smdtı. arlık herhan~i yabancı hir 
Çevrede yapılm1' olnn bilim terim
lerinin öz <liltten olmayıp da her 
nssıl"a ha kn dilılcn yııpılm1, ol
öuklannı görerek bu yıınlrş yolu 
lfrnek göstermeye hnlkmnk bönce 
lıir diişünüs olnr. Çi\nl;:ii a~ık ger
ı;ekliğin föıün(le ba<;k:\ tiirlii dli. 
.,iiııme sapıl<lılctan lınc;ka hir c;ev 
tlt'J'.:rilclir; ' 'c hunn ft\'lnrı bir ka n;t 
~etirmcye lml':a mak <la o ~ııııık
lıı';'r kntm:arlcc;tirir. 

(8) Kamus lCTt'Ürnesi. • 
ecı. 

o landı 
Ankara, 16 (A.A) - BUyUk .Mı~. 

Jet meclisi bugUn .MaZlıar Germen•ı:ı 
rclslığinde toplanmı~tır. 

ıtuznamcde bulunnn meclisin 19'l2 
yılı Nisan _ mnyıs aylan basabaıı~ 

nlt müraklpllk raporunun okunma. 
Pını miltenttlp g!Sril.ştllecek, başka 

madde bulunmadığı cihetle çarşamb:ı 
günü toplanmak Uzere ıçtimaa soı; 

vcrllm!,,tir. 

şeker satııında açık veren 
bakkallar 

Geçen ay, e..ltmek karnelerinin 
başltklan kesilerek halka yapılmış 
olan şc.-ker tevzhtına ait fisler 
bskkallnrdan tamamen toplanmI§· 
tı:r, Şeker tevziatı Bakkallar Ce • 
miyeti tarafından yaptlmııı olduğu 
için bUtün fi~Jer yine sayılarak 
ctmiyete tcs~im eclilmiştir. Bu ara• 
da bazı b:ı!-..ica.llnnn fiııltrinin nok
~nn olduğu görülmüştür. Bu nok
uınlık birkaç t:ı.nc.-sincle mühimce 
lir yeküna bali~ olmakt;odrr Jstım 
bul t:ı."'aftnda bir bakkal da knla· 
bnlı~tta vitrinlerinin kınldığmı ve 
ı:.u arada fiı;l~rinın tamamen ka>
h-">1duğunu ıiddia etmiştir. Bunl~r 
hakkında tahkiknt yar.ılmak+<!.dtr. 

Açrk Yerenler mitli konınll'!' 
kanunu hük~mlerine göre mılli krı
l'i.lrunn müddeiumumiliğine vctile
cektir, 

Umumiyetle rırc farkı ol:ıı·ak 
her bakkRlın s:ıt:§tnn ~ere bir mik
tar açılc :ıayanı kabul görli!..mekte· 
dir. 

IVakıt Av~~ diyor ki· 
Somada okuyucuıarıııt ı: 

T e.:cana: cer 
Sevdiğiniz kız, istel·e 

geldiğine gôre ef!er Y9~ 
hadden küçük değilse 0 ~ 
suç mevzuu yoktur. Bt111~ 
her birleşmeden daha 
sizden ayrıldığına v~r' ~ 
nazaran lıu vaziyetiDl 
diğinlz takdirde gene 
tulnbillrsiniz. _.Jt# 

I ::nıfr 01..-uuucıılarımııtı' 

pü::e: riJI. 
Keftı)elinlz adl old dl 

evvclcmlrde asil hakkııl 
yapılması lfızımdır. u~ 
Ju için takip yapılıp b• ~ 
ıılınmışsa lıakkınızdılki 
ta itiraz ediniz. 

Fallht,. okuyrıcnltz 
Arcaya: 

Son günlerde lıütlin ~ 
rlmizin yükilnli teşkil F", 

davaları :vüksek temyiı 
nfn isabetli kararlarile ıı1t t 
bulmuştur. Bu kanırlıır' 
kcn iddiası ile tahliye uıl t 
mu olnbilmesi, hlc bir ş~ 
racnk yeriniz olmaması~ 
nınndıı tahliyesini 1sted IJI 
menkulün nkar evsafını 
maması lazımdır. Bu "'~ 
niz davamı mahkemeee ~ 
bul görülür. 

Dıırsn okuy11c11larım1: 

nıı: " 
••• ile aranııdald nişi P 

masından dolayı taraflııtl 
rine Yerdiği hediyeler • 
cut ise istenebilir. E~er 
iilse haksız 111al edinıne 
ne tevfikan tazmin yoltI~,r 
sıniı. Manevi zarar tııleıı"ı 
ce: 'nu nişanın bozul 
san fnr.ln bir ııırnr ~ 
ıkusurun tnmnmen ntşa 

oldu~ınu ishal etmeniz 1 

mümkündür. 
Diyarbakırda 'F. Af.'SD 

İzdivaç vaadile siıl 
lenmelen... Ha'kkındskl..ıl 
nlz; fııık dan icin ıntıl'I" 
cvlcndi~iniz tarihten fi 
aydır. ~ 

Bu müddet sccmcmU 
llliniz varsa derhal vak11 

den dava etmelisiniz ki, 
di altında hic olmazsıı 
'karşı vaziyelinizi nisbeıe' 
bilirsiniz. Kendi inin 
vakıt kazanmak ve nell,I 
rlıın kurlıılmak lmknol
icinıllr. Tavsil·cmc söt' 
niz zarüric!ir. 

Cenova g
bombalan~ 

Roma, genit ölçüde.~ 
yapıldığını bild~.} 

Londra, 16 (A.A) .- pıv, 

• ııazartesı gecesi, lngfll' 
vctıerl, ltcndllerl blçb}r il 
madan Ocnovaya taarruz: 1 

ita lyaul.ara ~!lrll.• 

Roma, 16 (A.A) - pııt' 
glllz tayyareleri Cenovıı. ~ 
rnr bombalıımı§la.rdır. şe 
kfln mnballelerlndc yeni~ 
çüde tahribat husule ge 
vıı at:ı.lldcn d!lrt ötO ! 4 

dır. Bunlann adlan ve so"I 
rln gru:ctelerl 1ıe blldı~ 

~ 

Amerika ordusunuıı11 ları 49 bini bil 
Vıı§lngton, lG (A.A} _... 

bcrlert ofisi, harbin tııd81' 
kara ordusunun bahrfYCll 
birliklerinin V1' bunlara 111 
kuvvetl.uiııln uğradık!-'"~ 
ölU, yara!ı, esir ve ıctr. 
'118.9~6 ki§lye vardtğuıl 
dlrmektcdlr. ~ 
Şimali Afrika muhJU"Ct l!'I 

44 uğranılan kayıplar. 
dııhil değildir. 

o __.., 

Almanyada proP';1 
nazırı değişiyo~ 

Seme, 16 (A.A) - ;.. 
son birkaç günde durın~ 
ten Fritscbc, Göbela'lıı • J' 
paganda nazırlığını al~,,_, 
mııktııdlr. Göbels, bu teV' 
laştıramamıştır. 

Bağdadlr Ruhi'den: ,, 
llı:ıkka ı:rftr esleyeıı1•~ 

~tfık_ul.ka,·llm der f~ıJI 
~ııl 

Marlft•t •~ kim e tı11)" ' 

""'.ıJ 
Kim eder lnslın oJ:ıııı:.ır -.,1 

ııı" 
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Kıskançhk ve unutkanlık 
Vakıt okuyucuları nra~ın<la aç- ı lira kazanmı;trr. Her hisse 18 ku

ltğonı:t milli piyango ortaklığının ruş a!acaktlr. 
2 int'ite:§rin 'keşidesinde 100 er nu- 201--300 numaraya kadar Va
maradan 18 grup ft.ra!Inda ilç grup Jat hisse ilruponu sahiplerinin or-

- iT ALY AN HiKAYESi - kazanmrştrr. ı den ıoo numaraya tak oldukları piyango biletleri t 
'lt Çeviren: M. N. Deliorman kada.r Vakıt hisse ku:ponu sahip- lira kazanmıştır. Her hisse 4 ku-

"ltt ~~~O kalh.11 haftada be§ belkl de baııka. bir kadını terzinin .ka leri 256 şar .kuruş, 5 inci grup !29 nış alacaktır. 
'l ---myordu. J'JJDD& benzetml§tı. Eu ecbepten, kat. nr kuruş, 11 inci grup 54 er kuruş · 301--400 numarara kadnr Va-

mı.~:ıı Sinyor Domeulko genç ve fanı:n kulaklarmı artık adam akıll: kaz!lnmı~1s.rdrr. Diğer gruplnr ver- kıt hiss: kuponu sahiplerinin or
>'ot~ ka.rumı §1.ddetle kıakam.. çekmek zamanı gelınigU. Mama.fi l !r dikleri parayı alamamıslardır. tak olduklo.rı piynn~o bilet'!:ri 11 
'u.1'anaı eTden çıktıktan soıır:& tmdan attığı ytlk az §CY değildi.. Kazananları Sfjağıda illin cdi- ;iro kazanmıştrr. Her hiRSc 11 ku-

)'e gideceğlnl g!ızetlemek tızere Bu anda, salona. giren sinyor Defo' yorıız: ruş alacaktır. 
~'11 CÖ!lderiyordu. ye aafkm gagkm bakan ıerzi ııe s6y. Y~ni tertip kuponlarımız, yıl- ~ 401-500 numaraya kadar Va-
~ ıı.ra &lan ~ u.atamu Ja%4ı:np leyeeetını bilemiyordu: baıµ ~dc!!i için olacnktrr. Bu lte- kıt Jlıisse kuponu .sahiplerinin or-
~ Çlkanzıayı çoktanberl aklm.. Aklına, unutup kolunda ta.ıııdtğ. ~ide i<;in ortaklik ~la.rını birkaç tak oJ.du'.kları piyango biletleri 29 
~ ~ k&lfa, o g1ln artık Sin. dt1kklndakl mllfterlnln eakl elbiseleri gün sonra ilan ederek kuponların lira k:ı.mnm~trr. Her hisse 29 ku-
~~enlkoya. tell§LI ve korkung geldi ve: ne§r:ine başlayacağız. Çok zengin ru.ş alacaktır. 
' J'&§atmak maka&diJle çıkıp "Biras aonra buradan ~ip pro. ~eSi olan yılbaŞı keşideain-1 501--600 numaraya kadar Va-
't.......taklbe CittL vanm alacağım,. dedi de okuyuculamnıza daha iyi eans- kıt hisse kuponu ıı;ahiplerinin or. 
~ dllkka.n arlwmıdakt kUçUk Ter%1 cevap l:>cklemeden çıkıp i'it· Jar temenni ederiz. J tak o!du'kl:ın piyango biletleri 12 
' ta. bir parde5tı dlldyordu. Ak.. t.l. Sokakta; nazik vulycttcn kurt·Jı KAZA.NA1',..A.R 1 lira kazanmıştır. Her hisse 12 ku-
~ 1tne karım -vardı. öfkell idi ve muma ııebep olan elindeki ı:>1blseleri 1-100 numaraya kadar Vakıt ruş alacaktır. 
tı~~ karw acaba nerelerde ge. unuıup getirdiğine tekrar memnun fıi~e kuponu sahiplı.-rinin ortak 1 601-.00 numaraya !kadar Va
~cau. oldu ve bir meyhalleye girip bir 11ııe oldukları piyango biletleri 256 li- ' kıt his.se kuponu ısabiplerinic or
~ IZl'ada, terz:inlD eak1 mU§terlla.. lçkı ısmarladı. Ka.namda.n nlha.k yo ra ka1.a~tır. Her his.se 2511 ku- I ta'klı o1dulrları piya."lo""O !biletleri 14 
tııı..::" Shı10r Federiko arka kapıdan re ııUphclenen terzi V.cdanmda.ıı aza!J ru.., aJaeakbr, Kazanan biletler lira kazanmıştır. Her !hisse 11 ku-
~ girdi: duyarak içıneğe ba§la.dı. şunlardır: 12181 numara 250 lira ı :rm; aW.c~tır. 
:r..:_~ya geldim, eledi. * • * 130411 numaralı 1 Hrıı.ltk bilet d~ 701--800 numaraya !kadar Va-
~~ Q1gm aya.Ca kalktı, mllJ- Sinyor Federiko tarzı dUklWımda 5 ilira kaza.n:mıııtır. Bu seri bir de 1 kıt hiss: kcponu sahiı;Ietinin or-
' l!Irtnıda.kl eakt elbiseYi çıkar. donla kal.DU§t.ı. Tor.ztnin yenı elbise. amorti almı~tır. talc o!duklnn piyango biletl~ri 4 
t 1'&rdım. etti. leri &lıp cetlrmeğe &''ttiğln.l zanne - 101-200 numaraya kadar Va. lira kazanmı§trr. Her hi~ 4 ku-

'ı ~t. drfand&A cekll ka.U&nm ııe den zavallı, dllkk&n tçl.nde &§8.fı, yu.. kıt lhisse !kuponu ~abiplerinin or- nış al3caktrr. 
~ SUratıe dı:an Çıkan terzi karı d°'8fıyordu. tak olrlu'.ktnn piyanııo lıiletleri 18 801-:>00 numaraya kadar Va. 

Yarım saat geçml§U. Bacakları iL. bt hisse kuponu sahiplerinin e>r-
..... ' l'tııı b1Jowey var mıf JUdllğünden canı slclmaya. baılamı,, t:1k oldukları piyango hi:letle'ri 11 

lt-,. ISTANUlTI. UORS..".SININ 1 ' et, karı:Jm Sinyor De!e'nlu tr. Terzi hllA meydanda yoktu. Dtık lira !kazanmıştır. )Ier hiSSc 11 ku-
~ tittıı. kln kapııırnın yulrarıııtndan aoka~... l:>-11-9&! PIY•tlan ru~ alacaktır. 

- .. 

..At.erafdı şe11te~ 

Juaneıo Turriyano'nun eşi 
yapılamıyan eserleri 

Şıırıl Kent'111 saole knr~ı pek 
!Jüyiik bir merakı vnrclı. S:ı:ıt kul 
leksi:ronundıı dördwncfi ıısır<lııı 
kıılma go)·et nı:ulir bir snat ,·nrd>.. 
Uu nııdide :.aat Ynktı göslcrmclde 
iklHa etmiyerck bazı, seyynrclcrin, 
vaziyetlerini de teslıil ediyordu. 

Ukin, saat S'finfin birinde bozul 1 
du. Ye hiç bir kimse saati t:ınıir el t 
me~e muvaffak olamadı. l:'\ih:ılcl, 

Yuanelo Turriyano jsminde bir sa• 
atçı bu tamiratı yapabilece#ini ile 
ri slirdü. 

San'ııtkAr snati ta.mir ellikten 
sonra, bu eski saati bir tarafa bır.ı 
karak yeni bir saat ,·ücude gelir • 
meği düşündü; ve tnsavvurunu hü· 
~mdara bildirdi. 

Turriyano, y:ıpacnAı saatle bir 
kaç seyyarenin vaziyetini ı;Bstcr
rnekle iktifa etmeyip bütün güneş 
te'\'killıtının seyrini takip etmek 
mUmk!in olac~ını iddia ediyordu. 

Şarl Kent ndnmt maiyetine aldı. 
nu adamın nuedcn zuhur ettiği :.ıa 
llım de~ilrti. nazı kimseler onun 
Flaman olduğunu iddiıı ediyorlar' 
dı. Y:ılnı7., b!llnen :bir şeyi varsa. 
o da adamın gnyet fena bir İspan· 

.rolc:ı lekcllüın l'ıiışi ~ di. 
23 :Senede il..i s.ı.ıl ,·iicudc gct:r

di. 
Hu snııtlt?r, o nııııan itin, fc\'k ı 1• 

üdc şeyk>rdi. Jl:ıtıli Arşimed'ııı s:ı 
ntıııdan d:ıha ıııiikcmmcldi. 

Bu iki snııUcn en küdlğünün k ı 
pak t:ır:ıfı krisl:ıldi. Çarlı lı:ırek!ıl•· 
111 t:ıkip etmek ıniimkündü. 

Hfıkômdrır, saate ndelfı h:ıyraıı 
olrnuştu. \' e Liiyiik .\ slronomik sap· 
tin üzerine Turriyanonun büyük, 
bir resmini astırdı. 

Sanatkar, resminde şu kcllmclc 
ri yazarak altını imuıl::ımıştı: , 

"Kim olduğumu, yaptıllıını yap 
tırm~a teşebbüs etmekle anlaya• 
cak-ıın!,, 

Saatçilik, Turriy:ınonun esa!' 
mesl~i değildi. Esas eserini bir 
Hidrolik mnkine tertibatı teşkll e
diyordu. Sanatklır, lbu t~tlbnt sa• 
Yesinde Taj ismindeki İspanyol 
nehrinden To1ed Ye Alkıızıır şehir• 
Jerine su çık:ırm:ı~n mu,·:ırfak ol. 
muşta. 

rı---~ bu cevabı tızerlne difleri- bakan sinyor aklı b~ına gellnoe kor Kapanı~ 
1 

901-1000 numaraya ikadar Va-
dt .. ~tan SUcyor Domen!ko ken _ ku ne .gerl çekildi; sokaktan geçen. ıkıt ~is<le Ocuponu s.'llıipler.inin or. 1 · 1 
...... 1rıı. • ...._ ı..ondra ı ster1ın s.2ı. B u ı m a c a b.L' •-..cop altı. A.rkada.ıı uaıa.sma ler onu bu halcı. görebilirlerdi. tak olclukları rıiynnı?o biletleri 8 1 . ~ ,__ Nevyork 100 Dolar 30.50 - _ 

~lta avuçl&rmı memnunlyeıle DUkkln içlnd~ baıkasına alt bir lira. kazanmrşt:r. Her hisse 8 k:ı-
1 
--------. __ , ____ _ 

Bu makine tertibatı hakkında el 
de kalan mali\rnnt ehemmiyetli o}o 
madığı gibi resimlerd<'.n de bir şe~ 
anlamak mümkün olamamaktadır •• 
Böyle olma~ına rağmen lıu mak\ne 
tertibatına ait bir resim vücude s~ 
tirmek icln pek çok çahşıldlse dt 
mu\'affak olunamadı • 

Yalnız nehirde .büyük bir çar • 
kın dönerek suyu, bir damlasını 
bile yolda ga)·belmeden Alkazara 
çıkan,ıdır. 

n Cenevre 100 !tsvtçı-e Fr. 30.67 .,. c. .t 1 8 9 tO 1• 
... 11_ YC>rdu. pantaıon aradl, bulamadı, mame..ı. ruş ela.caktrr. 1 2 " 4 ~ .. 
~..,. Madrld 100 Pezeta 12.81 1 

' Zlletre kadar kOJAD terzi an1 vakit geçtikçe soğuk fazlalaşıyor ve Stoklıolm 100 taveç Kr. 31•13~ 1001-1100 numa.nıya kadar Va 4 1 
~. "• ba§mı kqıyarak dU§Uneeye bacaklan dah .. çok ttJUyordu. kıt hisse kuponu sa.biplerlnin or-
~ Bunun U7Jer{ne terzinin tezglhı et. ESllAll VJ!l TAB\'II.A1 tak oldnkları piyango biletleri 2 ı ı..;·:..+._..-+--+--ı 
~ l\..._lll1l§teıiıerinden biri o!an Sln-

1 
ra.fmda. yUrUyUp kıvranmaya ve bu 9U Demlryolu I. 19.- 1 lira lknzanmıstır. Her his.<;e 2 kıı - ) ı--.+-+--t--

Di#er taraftan en mühim nokta 
/ıu tertibatın sessiz çalışmasıdır .• 

' ~e JlUn olup da karı:sma göz kıvra.ıım.ayı her d&kil<a geçtikçe ko. Aslan çimento 7,5il ruş 3.lace.lttır. it 
llt~ 'nar bir hale ~t\rmeye ba§ladı. __________ ı;::cı _ _. 1101-1200 nıımar:ıv:ı. kadar Y:- IS 

'furri:ranonun elde ettiği mu\'af 
foklyet gayet büyüklü. Ve bütün şe 
lılr kendisine minnellar hu1unuynr 
lu. Lakin, ibu uzun sfirmedi. Ev,·eJ• 

cc, sanntkôra, bu işte muvııCfak o] 

duğu takdirde 'bir mikdar vergi va.~ 
elinde bulunmuşlardı. O zaman ı 
çin imkdn-ıı:r. görünen bu h:ırikuı:ı
de tertibat tahakkuk edince l'aadlr· 
rfni unullnlar;. yavaş ya\·.nş para~ ı 

' lctrdı, acaba yalnwığa artık bık ~ 'f. ~ ilet hisse lkııponu sahiplerinin or 
ita~ ldit.. Terzlnln kanaı ıse çarşıya öteberi Kamyon, bir adama tak olduk1::ın piyango '.'Jiletleri ı;.ı 
t~ ~ bıı dllftıncelert geçireu almaya çıktrnştı. İşini görüp eve dö. çarparak öldürdü li'ra kazanmn:tır. Her hisse 54 ku 
t~~~ 1bte kO§m&ya baıtadı. Genç de.. nerken koca.smm dUklt!nma uğradt. nış alnca.ktrr. 
~ Şoför Hasan:ın idaresindel<i 385G tu,.• !:abuk yonılmuotu. Tekrar du- Genç kadm dUkk!n kapısından ser 
~ \'e bu feci ha.dlııenin AJdbetlnl beııt ve gururla girdi ve ktlçUk oda. numııralı kamyon dün Sişhane lO 
.~ llllraUyle beynlnl burguladı. nm 1Çinde bir erkeğin pantalonsuz ku~undan tışnğı;}·ıı doğru inerken, 
i"r l:>ete De namı luır·§Ila.PcaktıT ~A.b. etrafında. ko~akta olduğun'..l Kasım Ali admda birisine tlU'J>lilı') 

' ~ r.zıa loakanç ldL ama. bu de. gl5rdtı.. lır. 

1201-1300 numara:-·a kadar Va 
kıt hi&Se kuponu sahipler.inin or
tı..k oldukları piyan~o biletk-ri : 
~jra ka:ıannu§tır. Her hisse 3 kıı. 
ruş alacikttr. ~ ~ bir h!.dlse ne karpla§L Bu çirkin vaziyet sinirine dokunan Kasım AU başından ve nmhıelif 

hiçbir zaman d~vtınemedlğt kadın çığlık kopardı ve koşarak cvL yerlerinden a#ır surette yaralanmış 1301-1400 numarRya kadar 
Vakıt 'hisse kuponu s:ı.hiplerinin 
ortak o~duk!arı p;,•ango biletleri 3 
Ura. kazn...nmıwı-. Ht"-r l:iS:'!e 3 iku
MrJ alacaktır. 

~ f1lııdı :ne yapacağında mUtehay. ne doğru uzaklaJtı. Ye Cerrahpaşa lıast:ı.hanesine göıü• 
6Uıy0nı, dört, beş oamar vur • Ten:l benUz dönUyt'lrdu. Gene; ika. rülürken yolda ölınH,tür. Vnk'a)·a 

~ ıtııı idl? Tabi! vuracaktı!.. Eıfül namın koşarak dUkkAndan çrktıfınr milcldeimnumlhkC"e el 1'onulmuş, 
"1~1 !dl &m&, bu hareketini af. kar§lkl teretuvıırdan g!SrdU. şoför yakalanarak tııhkikatıı bıı.şlnn 
~~dl.. Fakat... pyet .ıılnyoru Hızlı adımlarla dllkkll.na girdi ve nıı,tır. 1401-1500 numnro.:vs kadar 

Vakıt hisse kuponu sahiplerinin 
ort:a.'lt o1du'kları }>iyango biletleri 
8 lira kazanm~trr. H~r hisse 8 ku
nış a1 acaktır. 

lca~ buıacdk olursa ne olacaktı? kUçnk odada pantalon.ııuz mn,teri -
t>.'~ birlikte olunca ba§ka .• Yal. nln kııruısma. dikildi, 
~-..ıtnıca ba§ka idl~ * • • 
~Çaldı vo açılan kapıdan içıerl DU.kkft.n kom§USU ecz.acı başkala.. 

~ıı~~tl.Y(lk bir salon& g6tUrUldU.. nna anlatıyordu: ı 
~~ı..ıc Odııd& .mınltıla.r vardı. Ku. Terzi dükkA.nından mUtbiıJ gürül. 
~ kapıya da.ytı.dı. Fakat. .slnyoro :ttller celm(J ve pantalon.suz beyaz 
\ tıı~ 'ba§kn bir erkek eestnden ba' donlu btr ad&m bUyUk bir telAşla ao 

Yeni tramvay durakları 

Yrni lesbit edilen tramvay du 
rak yerJerinin lııll>ikınn dünden ıh• 
bnreıı bıışl:ınmışlır. Hugünkü voıi 
Hile 48 durak )·erı talnııştır. Kol• 
clırıl:ın ihli)·ari dııral;: mikclorı da 
iO dir, 

1501-1600 n~maraya kadar 
Va.kıt hisse kuponu sahi91e,.;.ni!' 
ortak oldukları piv:ıngo biletleri 7 
:ira kazanm•ştır. Her hisse •: ku
ruş al:ıcaktır. lt.~lej' iıitllmlyordu. kaka ftrlam51, nrkasuıdan da, dell gı1 

~ içeride olmadıfm& terZi bl batıran terzi onu kovalayarak ----------------
~lıı:ıU§tU· Kalta aldanmtı TC meçhul M!mte doğru kaybolmu~lar. - idrar ToUarı tt Ieıua.ı.ll 

1601-·l'iOO n•Jmar:ıva krıôar 
Vdkıt hi.sst: iku,ponu sahiplerinin 
ortak old!tklan piyango biletleri 5 
iira lın23runı~tır. H~r his.<;e 5 ku. 
nış a'acaktrr. Fikir ve 

f Ba~taraf ı 3 ncüde) 

>~t01'luh oldu. Bir ıaman sos. 
~ davıunn bayrağını omnnma 
~· l'tıı.at dn nyııı de,·di, buyü
>~~ek ı.,tiha artıyor, fakat 

!!11 ınacidesi kalmıyordu. 
~)j harp A vrupıı.nın büyük sa.. 
t~ğdenen de\in !tendi kendini 
L~ e bn~lamasıdır. Bugilnkti 
~ te &Ördüğümüz A\Topa hara
~~ devin doymak ihtiJ·arJnın 
~.lıa...:dilınesinden .ileri geli'yor. 
ı..~ ~ıı biteblUr, fakat bu harbi 
~ b~l'Cek ulh yine de\ i be le
~ rlitnıck da\-a!ına dııynna
~,~ sulha da bir miitareke 

~lıırı mutlaka bu de\'İ bes
~ h.."'' İcbar edecek bi'r hayl\t tar. 
>t..~Ujı• .__ • bİ . • 
-~ltt• '3 C....: ;renı r ,.ey gt•tırmı-
'1..~ır. 

ıı...~~. bu ir.sanlnnn kana su
ilaıılardan oldağu gibi bu 

ttııı'tıs:unı bü~ilk sa uayiıJcn 
~ llıaları 1lzımilır. T\ofoniler 
... ~~t t!ııttan, ~;ıti~r edilerıek 
;~ ~'etıt olm:ıd.ıktıın sonrft 
~ ı.l<\ tı <lc\i beslcyttek bir (fön. 
il btılınak mümkiin değildir. 
~lln için maresnl Srın:ıb'rn 

'ıılltıt~h:ııc \•eriyoru:ı. Rıı ho.rbin 
' 'tiiru ~a in:sa.nJar yeni bir {lilll· 
'>ı ~ ilııe sahip olsunlar, dün
~ tı:ı"'ıut, rnilletlcrin rekabetine 

> 
1 

• ~lletıerin j_ birliğine ılrısn· 
t l~İn!ltıa .ız konforlu, fakat hu. 
~· llu e bir filem haline koysun. 
a~.. ny,\\, vi·rerek. milletlttri ... ıı ... ?' • • 
l'll.!( ederek. me~ut olmayan 

-ıı. l l:ın •i <leHİ nihayet bol. 
1
• hıı ~llbr hu rtlin\'l\~ ıı im de
~lt_ l: rın su~nnuş ha3'\'anı he~-
~ 

1 
Uvtıtmel< . ona Jol\ma olmak 

'°', nı;Mn;''en1i1'. Oııl:ınn da 
lıı- \ 1.1,._ h'.lrnt etmek hakları 

· urı.,f,j ~ullı bu nolıln)'t 

sosyete 
ne derece hesnba katar. inıanlan t 
knna sus:ı.mıı; büyük &anayiin ~e- \ 
Jik dislerinden kurtarı~a o ka
dar de'\"'8.Dlll olıı<'.ııktır. 

Gele0ek s111hon de,·amlı olmacı:ı 
, için insanların bir zihni'y~t inkıla
bına i'htiyndan \1lrilır. Hiç olmazsa 
dökülen kanlar bunu temin et e ! 

SADRİ ERTEM 

Sakit Hat itenin 
bir kısım eşyası 
Maarıı VekAletlnce 

satın al nıyor 
Bundan bir mUddet evvel, sakıt .eon 

hatife Abdillmecidin o~hrimlzde kal_ 
mrJ olan eşyası satılırken maarif ve. 
klletl tarafından haber almmı,1 Ve! 

\•ertlcn bir emir Uzer1ne bu satıı dur. 
dunılmuııtu. 

Öğ'rcndl~mlze göre, maarif vek~e
ti son halifenin eşyasının bir kuımını 
satın almaca kanır verml,tlr. Bu •§. 
ya, hnljfcnin §llbsl bir takım eşya • 
sile 'IUrk tarihine mal olmuş ve Os. 
manlı hıı.ncda.nıııın nesilden ııesile in . 
tlkal eden bir takım eıynsr ve halı • 
!enin de imzasını ta§lyanlar da da • 
bil olduğu halde bnzı tablolardan 
mUrckkeptlr. 

Sakıt halifenin vekili, bu eoyadan 
bir kısmmr ilk nıUzayedede 11atml§ • 
tır. Bu suretle satııan e§ya pek az o 
makla beraber tnuhafazayn değeri o. 
ıanıar aatılan yerleı·den geri alına 
caktır. Vekil blltüıı satılan ve mevcut 
cıyanın ejnııleri!e mahiyetleri ve 
miktarı hak::ındıı bir liste tanzim e 
derek İstanbul maarl.t ınUdilrlilfU va 
sılasile maarif vek~letlne verml§ bu. 
Junmaktadır. Bu liste llzerinden eş. 

yanın ilk tasnıfl yapılınııt ır. 

1 

ııaatalık!an rıoOt-0baaua. 

DT. KEMAL OZSAN 
A.Ydel "" bl\Mnl:ırıoı ıı:ahtılt 
ı:ııa,ıanııııtrr KPJ'fla-ıo l"tıklA• 

<'a4. 'in -.ıxn ıtıır .. ,. l'a7ıın l),;tu 

-·-K•ICl'&r:•mllD!_~~rtı: ıı:ı. 
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1701-1800 nuınarava kadat 
Vakıt hiSSc kuponu s~hip!erinin 
~ıtak 0lduk1nıı: pivango bilet}{'ri 8

1 
..ıra kuanmııztrr. HCT hi~ 8 ku
ruı:ı alac3.ktır. 

lirim. :;;i:n:U, m•ı'ı:ıkl•ak ımrctte evlnıl' ~tnttok 

)lm, ben kat=.,;~ atı ık d~lllnı .. 
i'lel nı:ın.!, :ı; .. :ız.dın IJa ce ur harol<~thıe hayran kalılı. 

\"r.rriığj !<ararJan kolay k.>lıy \'tı.ı: gcı;ımlJt'COAil·ıl ı;-1irüııce: 

- Öyle ıstı bcrahf'r gtd!'llm, s.ıno. ne olursa, biz.e de 

olıııın, dı>dl. 

ll"!ır.•t!:i, ?ıl-; CC"l\P \'l'rmrdl. Atının yı:lnrıoı ~lınana 

\ırer e:c ~nrlimr!"' bn~Clt, 

~lr nralılt l'İ"h:un onu ı rliııdcl<i 'kı ç:ik 111anııı:ı da al. 

nınk lstı·•ıj. fiabul etmedi. 

Uba<l" ı I", Me~ mun<' ' le beraber ::ınkı ıl!:ım sehpa ın'\ 
glcll ·orlıırmı, gibi mnh7.lın, mıılıLıııt ve a);ı 1 ~dıwlnrl:ı onu 

tnı,ıı:ı etmnkttn b o:l"ı !;'.are bulamadılar .•• 

- S7-

O geoce l\Ie~man<"nln ümit, korku, el:nQ. tN? Ur bls. 
l<'ri arıısın~a bocalayan kul 1, IJÜ.)Ük bir rr.tırab ve heyecan 

lc:lrıde idi. · 
Beh~ad ile yürürken, cnun Ki ranın yıkık sarayı için. 

de ıırkaıla,ııırın:l s'iyJOOlğl deri tırlayıırak ilmltleni. 
)O.ı blr lllnlft,an da kar ıla,aMğı tebllkelert cö:ı: önüne ıe • 

tircrek korJuı~·orclu. 

Bazan da Belmıdın fanlılarna lehJae b!1Jük itler 

'Ol.ık için Hor:ıuna ~ldt>eeiint T8 bö7lt!llkle ondan cıalı k.-. 

ı..,ı.ğııu dU~t\,DLl.yor, buma üı.UlUyordu. 
O l•ndl, Ilchzad tlf' bı-.eb:l'a kalmayı ve onun baklkt 

nııık tıar.nı anlnnuyı ~ok arzu ediyordu, fakat aıabcubL 

Soldan saba: 

1 - Şnhst baklann halli icln 
mahkemelerde lcnJlanılan esas, 2 -
Tcnbcllik, nlçak, 3 - Lfıtuf, apar. 
ııınnnın bir kı mı. 4 - Hücum ve 
$llldırış, eksiksiz, alfnbcde bir har. 
fin okunu111, 5 - Akıllıca hareket, 
fı - Tereddüt cd:ıtı, eski Türk de\J 
lellerindcn, 7 - f n nn öldürme. 8 
- Sahip, askerin silahlarından, 9 
- Gemilerin evi, bundan ev\'clki 
Fr:ın ız Başvekili. 10 - Deniz IU'• 

nereli, bir ednt, 11 - A.tın oyakka' 
hısınrn tersi, :ıklı l<'relclli. 

1·u/.'arılan aşabıya: 

1 - İplik snlRnlnr, '2 - Elbisenin 
. ılt kLo;tnı, ın:ıılclc, S - Küsen, bir 
deniz ölçüsü, 4 - Yunanlı, bir ku 
ıı:ır oyunu. 5 - Rülubet, islinat e · 
den, rı - Bir hny\'nn. o hayvanın 
!ersi, bir emir, 7 - Slyoh renkle 
hır l.:ntı madde (iki kelime) 8 -
:\czrctmc-k. kemerde lmlum,r. 9 -
\':ızıh, kn'mctli bir 1a!i, lO - Bu~

itki. ı 1 - Knsit. het.imr.t. 

"iri ı blnMeeln •• 

kestiler. • 
Sarı V den sonrıı. ikinci Filip 

tahta çıkmıştı. Su terlibatını, nıu 
cldinden 5.'ltın nlıır:ık Alkazıırın su 
Yonu kcsthı:li • Ro şekilde susuz kıı 
lan Alkaıar halkı suyu nehirden ç. 
karabilmek için 287 kııtırlıı saba~~ 
tan nkşama kader didinip duruyor 
dalar. 

Jnanelo Turriyano, 1587 de i51 · 
dü. 1cnd etıl~i makine sck~en sene 
çalıştı. Kendisinden sonra, ıorunıı, 
da bu işle meşgul olarak makinenin 
tamiralinı yapıyordu. Lakin, o da 
ö!Qnce, makineyi tamir edebilecek, 
l:cbiliycıtc bir in~an bulunamadı; 
,.e yayaş yavnş Turriyanonun bu 
harikıılAde eseri hnrnp olup gitti • 

'foledodn Turriynnonun vaktile 
oturmuş olduğu sokağın ismi h!ılıi 

"tahta ndam ~okn~ı ... kalmıştır. 
O zamanlar, Torriyano, gayet 

munmmalı hir mnkine :oınyesindc. 

tııhtadan ·npılmn bir nd:ımı bu t>O 

knkıa dol:ıştınnıştı. 

C. T. E. 

. 
-ıu-

\'e b!raz durakladıktan sonra unu DA\"e etti: 
- Fsh:at nereye gldecc'fiı. T 

- Dedlm )'a, en! •• 

- Medalndekl eve mı T 

- Evet!. 
Ubade; onun ellertııı ıatara1n 

- llAyır, dedi Alla.b Jwıa oraya Gitme! 
BehTAlt hayretle sordu: 
- Neden1 

Ubade bi~ tereddüt ettikten sonra.: 
- Çı.inkü oraya gld raım, ııeı:ıln lçln teıttl.ikell olur. 
Diye cevap verdi. 
Bebr..a.cJ, Ubadeııln yanma okuldu: 

- Ne tehıtk~1 var! 
- Blrkar nskerle kWha.ııbcylu seni ar:ımak lçln 

ı;ddlklerlni gördilk •• 

Ubatlc bunu söyledikten sonra, ba,larındao 
.nl!\th ve unu lllve etti: 

- ~r.a blr fenalık ;-ellr dlyo korkuyorum. 

Bellutd b<"yeca.ıılandı: 
- Mil korkaram ama, ben hiç korkmam. 

Ubade ona Adeta yalvarm.ap başla4ı: 

f'rlnr 

- Ailalt aoJana ba bnmsta blz1Di ~&UmU&n dinle. Gel 

ta.hile &rldellm, orada pmf blzt bekllyor, ona btDeUm. 

8ela:&d. .. filli alladı: 

- llea mullaklıak evime gitmek 

teyzeı 

Şimdiye kadar, z daran Meymune doyanarmya. 
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Resmi ilanların mercii Türk Basın Birli~i ve ortakla~ı resmi i!anlar_ ko!lekHf sirketidir. Bu sirket. i•t~J1~::1ı" 
lerde ve ~ i':stevilen günlerde ilanları muntazaman nsrettırmektedır. A'lıesı İstanbul Ankara caddesınde 
Türk Basın Birlii?i ve ortakları resmi ilanlar kollektif ;;irketidir. 

r- VEFA B O Z A S 1 -, r At yarışlarıılda 1 

Lı Ç ı K T 1 4 kazanmak için 
Yeni Çocuk 
HtkAyeıerı 

'I Tir kiye cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
---•UMUMi HEY'ET TOPLANTISI ___ I! 

• ur11ıye şeker t'abrllr aıarı A. Ş. 
Mensupıarı Yardım Cemiyetı 

idare Hey'etinden: 
tdare Uey'etince Cı-mlyetimiz umumi Hey•ettnln 21.11.9!2 tarı 

hine ınu ... aoif Cumartesi günü saat 10 da Ankarada '\.tatürk Bulvar 
No. M7 de l-leılıez blna'!mda fevkall!.de ola.rak ıopla.nıuaya daveti ka. 
rarla5lırılmış olduğuııdan i\za. ve miime.,slllerln yukarıda y.ızw ırlln ve 
ı;:ı.ıı.tte Cemiyet Merkezine te~rıneri rica. ve ll!n olunur~ 

RUlNAME: 
ı - 1' lzanına.mede t;a.dllA t Jcl'&llı, 

2 - T:ıdil:i.ta göre yeni idare hey'etl seçimi, 
!S - 'J°!Hiillta göre yeni mura.kabe bey'etl seçimi, 
4 - Hütı.enln tadHi. 

WWW»J2&4W@IE&i m m sa 

il . . 
: · : : Istanbul Belediyesi Il~nl~rı 

tdb,nin Ot·tldi 

2452,50 
111- le nıinatı 

183,94 Atına Beledlyesi Memurlarına gör. 
derilmek Uzere Ankara BeledlyeJı 

te.ra.tından saım alınacak kuru inek; 
lAkerda ve tuzlu balık. 

95\.153 1' 37 

8600.00 262,50 

Karaağaç müessesatı nakliye kam.. 
yonl&rınm tamiri için alma.cak muh.. 
teli.t malzeme. 
lttaiye hortumlarında vukua gelecek 
tahminen 10,000 aded deliğin kaynak 
ımretile yamanmaSI. 

Tahmin kdel!eri lle ilk teminat miktarları yukarıda yaztlı işler ayn 

&yn açık ekın!l.meye konulmU§tUr. Şartnameleri Zabıt ve Mue.mel!t Mü. 
dUrlüğU ks.le;xün1e görUlebilir. 

!baleleri 2.:Z.942 Çarşamba. günü sa.at 14 de Dalm1 Encümende ya.. 

pılacaktır. 

Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

Id.z.ımgelen diğer vesikalarlle ihale günü muayyen sa.atta Dalmt EncU. 
mende hu~ u1:11 .ala~.. {1478) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
A(üçük Cari Hesaplar 
J943 11<.RAMıYE PLANll 
KESIDE.ıER: l Şabaı. 3 Mayıı. 2 Aiuıta.. 

1 lkincitqri.n tar.ihlerinde vapıla 

1943 IKRAM1YEL~K1 1 
1 adet 1999 14ralm """" 1999.- lılra 
l • 999 • - 999,- • 
1 • 888 • - ~.- • 1 • '7'77 • -= 717.- • 
ı • 666 • - 668.- • 1 • M5 • == 1565.- • . ı • "' • - M4.- • 1 • ass • aııo 888.- • 

10 • ın • -= 2220.- • 80 • 99 • -= 1970.- • 80 • " • -= 2840.- • ZllO • a • -= ı'i600.- • 
SM • ll .. ..: 88'7'.- • 

TttrkJye İş Ba.nkaema para yatırmakla yalna para btriııttrmı, ~ . 
fa'7 almı" "ll"ra7.. ııvnl ı:ıtml\nrla talllnh:I de dPnemt~ tlQ""nnm. 
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rak o da Behzad.a. eve ılQlıemesı için yalvarmak !•tecil. Fa. 
bt buna. te,ebblis edeeefl srrada u:ı:;aJı:tım bir takan ayale 

aeslertnln onla.:ra doğm yaklqt,ığmı 15ittl. Hepıııı bJrdeo 

ballannı çevirdller. Arkalannda.n bir insan ha.yallnln onlara 
dofru geldiğinl gördlller, 

Meymune ürkerek haykırdı: 

- Eyvah, ktllhanbeylerden birtııl ola.cak!. 

Onun haykırmasını ısıten hayalet ona ylllc.ııek sesle ce. 
"a.p verdi: 

- llayır, ben onlardan def ilim!. 

Bu sesJ tanıdılar. Gelen adam Selmandı. 

Behzad hay.retle ona. bağırdı: 

- Selman! •• 

Selma.o, fazla. koşmaktıın lldeta. nefesi tıka.nllll!tı. On. 
lara yakta,arak: 

- Efendim! diye cevap ver<11. 

:Behzad merakla sordu: 

- Ne var!' 

Selman, terlnı silerek kf'tllk kesik cUmlelerle: 

- Efendimiz! dedi. Evinizin dört tarafı birçok &!'!°ket' 

•e külhanbeylerJe çevrili .. Onları Ele:ml.n sızı yakalanııılc 

için göndermJ,.. 

Behzat, teJA.ııta: 

- Ne zaman Meda.ine gelip de bunlan gördün, ben ıııe. 

111 lla~dıld'da lııPlyontıım. 

Deyi;ıce, Seiman, ef;ratma seı1 bir göz attıktan sonn 
•nlatmafa. lıefladı: 

- Bunu yerinden öir,'ndlm. Saraydan sUratte çıkm&k 

lÇ!n bir bileye 00,vnrarak, buna muvattak oldum. Derb.ıJJ 

Nasıl 
oynamalı 

SO sene, dünyanm en bUytlk ya
rrşJarmda ve blitün Derbl yarışlti. 

rmda ıstlsnasrz olarak kll7.Rrul.n ve 
kurduğu bir sistemle hl!:' yanılma. 
yan O. WllUam'm rne~hıır eseri, 
Türkçeye tercüme PdllmJe ve nef}s 
bir şekilde basdmıuır. 

Varış merakhları 
Türkçeye ilk defa terc\'.lme edtımı, 

ola.o bu eserden mutlaka lııtllad.• 
edeceklerdir. 

Fiyatı 30 kuruştur 

V akıt kitabevinde 
bula bilini niz 

1 Bugünkü rad~ 
7.30 Progrdm ve memleket saat 

ayarı, 7.32 Vücudumuzu çalıştı~ · 

hm. 7.40 Ajans haberleri. 7.55. 8. 
30 Senfonik parçalar (Pl.) 12.30 

Program ve memleket saat ayarı. 
12.33 Müzik. (Pl.) 12.45 Ajans ha. 

berleri. 13.00. 13.30 Karışık şarkı· 
Jar. 18.08 Pror;ıram ve memleket .sa 

at ayarı, 18.03 Radyo salon orke~
trası, 18.15 Mii:r. ik. 19.30 l\femleke l 
saat ayan ve Ajans haberleri. 19. 

45 Oda müziği. 20.15 Radyo ga:ı:e• 
tesi. 2().45 müzik (Pl.) 21 .00Konuş · 
ma. 21.15 Müziık. 21.30 Konuşmn 
21.45 Klasik Türk müziği 22.30 Merıı 
leket saat ayan ve Ajans haberleri. 
22.45. 22.50 Yarınki program ve 
kaı>anış. 

Bir Kafkas 
Romanı 

Birçok 11abancı diller(! ftrciim ~ 
edil.mi, olan bu eser, Niyan Ah. 

met tarafından doDrudan doDru
ya Gürctı dilinden tercüme ed/ı 
miştfr. Baştan ıona kadar aşk 
•nacero ue kahrarı ınlık menkıbe. 
lert ile dola olan bu neftı eıer 
Türk matbuatında ilk nilmwudlr. 

ll'1J'ab q lmmt oJan bo eeer, bo 
llAıu kesip ptlrenlere Va.kıt &ita.. 
beWıde y07Ae 50 tenzllMta !O ım. 
~ ftl'llmektedlr, 

f Mevcurlu a-zalmıshr) 

SAHIBlı ASIM US 

Basıldığı yerı VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Relik Mımet Sevengil 

Küçük Doğanın SerUvenJerinden o_ 
lan bu hlkA.yelerl her ana. ve baba 
çocuğuna tavsiye edebilir. tık 

hlkAye kitabı 

Sihirlı 
Saray 

Renkli resimler, mükafatlı 
müsabakalar ve yalnız 

5 kurut 
Çocnğuıtuza bir tane almayı 

ihmal etmeyiniz 

Yem Eserler 
ÇIGJR l\IEC\l l '.\SIN"TN 118 "CI 

S.\ YISI ÇIKTI : On senedenberi 
.\nkarada çalışmalarına devam e. 
den Çığır :\Iecmuasının 118 nci sa• 
yısı da cıktı. Çığırın hu sayısın . 
da: 

Hfzı Oğuz Bekatanın (Bize bir 
büyük ıstırap ldzım), Dr. Akdes 

Nimet Kurat'ın (PanslA\'izm), Dr. 
Ziya Talat Çağılın (:r\e iç·in sınıfta 
kalıy-0rlar), Melhmeı Kaplanın (Köy 

cülük), Serenlerin (Anacığım), Na. 
ki Tezelin (Türk masalları), Meh• 
met Kurşunlu oAlunun (Darağacı), 

M. K. nin (Gün bizimdi). Selilıat· 
tin Eroğlunun (Fahim bey ve biz) , 
Lütfü Kavak'ın (Kız dama çık da. 
ma çık), Remzi Oğuz Arıkın (Ef• 
'kArı umumiye), Dr. Fahrettin Ke · 
rim Gö'kayın (Görünen tehlikeler). 
Başlıklı makale, tetkik, tenkit ve 
şiirleri var. 

Çığırı bütün okurlarımıza saA
hk veririz. 

liıresun limanına buğlı 4. rüsum 
tonluk yeşil Giresun adındaki mo• 
!örümün mec;aha şehadetnamesini 
~·i yi ettiğimden yenisini çıkaraca· 
~ım., esıkisinJn hükmü nlmndı.ğını 
ilan ederim. (41682) 

Yeşil Giresun motörü ~ahibl 
İsmail Erkut 

••• 
928 Senesinin 10 ncu ayını 2R 

de duhul ederek 930 Senesinin 5 n 
el ayının 15 de 3 ncü kolordu 5 n .. 
ci taburdan almış olduğum askeri 
terhis vesNrnmı zAyi ettim, yeni.sini 
nlacağ.tilildan esk i ~inin hükmü yok• 
tur. (41683) 

Mehmet oğlu Niyazi tanha 322 
cloğıımlu tnebolııltı • 

t'-'t:-' 

7093 Notu altıncı şube seyri se · 
ferinden almış olduğum ehliyet 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini cı
karacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. (41678) 

Adres: l\foçkn T"şvikiye Hacı E· 
mln efendi :;okal;: • ' n. 5 Arni Voya. 
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elimden geldlll kadar bJr g&J-T6t: sarfederek :Med.a.l.ndekl 

evinize geldim. Fakat hlikQmqrm ~ınları ben.don 1~V'l(el 
oraya. vardıklarmr gördlim, 

Kapının önünde evl nasıl ~arım görllşUyorlardı. 

O zaman anladım ki 8lz ora.da değllstnJz. Hemen hıı.ttrmıa 

KJıuamn .arayı geldi Çtlnktl buraya eılc, sık geldiğlnlzl bt. 

Uyorum. Sonra l§te gördUftinUz glbl ko~ k~ buraya 

gefcttm.. Sakm o tarafa gitmeyin efendlm, kendinizi tehll. 

keye atmııı olursunuz. 

Behza.t di,Iertnı gıcırdattı: 

- Onlardan ka~mı mı lstlyorırunuz Y 

Selman: 

- Ya nasıl yapmalı? Blle bile tehlikenin kuoaıtma 

mı atılacakemız? ! Tanrı hakkı fÇlll benim sözümü dlnJeyt. 
hh:. 

Behzad omuzlarını silkti: 

&w-wue tartbl: Ut88. - Sermayeah 100.000.000 .l'W'• ~ 

Şobe ve aJana adedi: ~ 

zı.raı n tıc:art her nevı baDJta muameleleri. 

Para blrtirtiI enlere 28,000 Ura ikram.iye vwtyor. 

~ ~I ~aııka.am<1a .KWDbarab H thbarSI2 taaarr1Jt ~ 
en u C50 tiJ'u:ı tııu.lUDanlara eenede t cıeıa QekUecell IW.r'• tl• 
Ç>ta.na gOre LID'amiytı d&ğıUl.a~. 

ı. adet ı.ooo liralı.il c.ooo 11ra ıoo adet 'SO orald 
' • 300 • 1,000 • uo .. 44 • 
t • MG • LOOO • l8CI • llJ • 

40 • 100 • &,000 • • ,1 
DIKKA T: Beaa\,llanndakl para.JAr btr ıene t~de liO ~ 

-:1lsmtyenıen ikramly c;ıktlgı taJtCllrGe % 20 taz.ıası.ıe .,erUec:e 
KW"al&t Mnedtı c defa. ll Mart. ll Baztr&n. U ıı;yıcı. 

U Blrtncl.kA.ınmc:ıa çekUecekt.tr. 

.... --·-------------7 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye kouulan l1t: }..~ 
l - Niğde su i~lerl yedinci şube müdürlüğtt bölgesi {çtndtı f 

Sağlık köyti cıvanndaki Karaaaz bataklığının kurutulmuı ış\8.aıf Tahmin edileıı. keşif bedeli fiyat vahidi esası üzer;nden 
70 kı..ruştur. -'t ') 

2 - Eks!ltme 23.11 942 tarjhine rastı.ayan pa:r.artest ~U !<O, 
.Ankara.da su jş!~rt rel.81:ğ'1 blnası içinde toplanan su eksıltıne 
oda.sıııda ks.pa!.ı: zarf wıuhle yapılaeakttr. d(fpl 

3 - 1steklıter eksiltme !>lartnamesl, mukavele projesi, bil~ ft 
lerl genel sart.'la.m~. umum! su işleri tennı şartname& ile ı:uııııs t' 
§8.rtn&melert ve projeleri 24 llrs. 24 kur~ karJıiiğında su i§len I 
den alabilirler. ııtıııJ 

4' - EJksı!tnıeye girebilmek l~ lstekllletjn 23142 Ure 61 ıcur&f S 
vakkat temln1&t vermeeı ve eksiltmenin yapılacağı günden eo ..,, I 
evvel bir djlskçe !.le nafi& vekAJetine müracaat ederek bu iŞe ~ 911 
mak üzere vestka. almalan ve bu ve,ıikayı göstermeleri şarttır· 

:ı;ıet· ·'°" de~ içinde vesika isteğin1e bulunmayanlar eksiltmeye girtıaıe ~Cl"' 

., - !stekıı!erin tek.ı.t mektuplarını ikinci maddede yazılı (ille!~ 
saat öncesine kı:ı.aar su işleri reiııliğine makbuz karşılığm1a v~ <1"°" 
ztmdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Uevlet Uemiryoiları Umum Müdiirlüğünderı: ./., 
·et. /. İdaremizde kura ve sitaj görerek makinist ve başmaldJll d•' 

büro personeJı v~ fen memuru yetiştirilmek Uzere lüzumu !<.il~ / 
okulu mezunu aımacakrır. Yapı18.<!&k kaouı lmtJiıa.nmda gö:lucr'' 
muvaffakiyete gtire sanatkA.r unvanjyle ayda 100 liraya k&d&r ~ 

lecektlr. 
1 
,Ş'/ 

Bir aene!ik sitaj m~ddetini muvatfakiyetıe bitirenler ıescl fi 
mUteakip kuraiaı·aa.kl ( ınuva.ftakiyet!erlne göre merkez. atel'VO 
teknik kadrosu d~hillnd~ terfi ederler.) 

Aranılaıı şartlar §unla.rdrr: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 - ABkerilğ. ni yapmış bulunmak, 
S - Ya~ otı..zu geçınemjş olma.le, •• ~ 

4 - Ecnebi ile evli olmamak. . tt•f'ıİI 
Talipler blr dilekçe ile 80.11.942 tarihine kadar :tma.tı.btll < ~ 

şa, Sirkeci), lzmir. Balıkesir, Ankara, Kayseri, Ada.na., yaıatya~ıcıe 
bir, A.tyon ve Erzurum'da işletme müdürlüklerine mUracaıı.t ıde "pt: 

Dilekçeye ee.t1h adres yazılacak a~ağıdaki evrak U!.şttrUeOI' 
1 - Mektep diplomas~ 
"-! - Oogruluk ka.ğıdı, 

3 - Aşı Jta.ğıdı. ~ 
-t - Aslterl!k durumunu bildi.ren veııi1uı. ve ntltu8 cnzifatıı. f 

• ot 
Mfüıabaks. lmtihanlan Ankarada yapıll\caktxr. Şeraiti tı&i21,ıeıil" 

AnkarayP kadıı.r seyahatleri temin edilecek ve imtihan gUntl adrt(1ı.ıl 
dirUecektir. 'I 

• * ~ ~~ıl 
Muhammr,n bedeli (24000) yirml dört bin Ura olan {6000) ııt (1::1 

adet toprak :r&Znıası (30. İkinclteı:ırin. 1942) Pazartesi günti ~.O 
altıda Haydıı.rp&§ada Gar binası dahilindeki komisyon tarı.ı.tııı 
zart usullle satm alınacaktır. ıcf~ 

Bu işe girmek isteyenlerin (1800) bin sekiz yllz Iinı.lık 01.11~rtl.? 
mlnat kanunun tayin etliği vesikalarla teklltlerinl ınuht.e~ 1~•ııı' 
ayni gün saat (l~) onbeşe kadar komisyon relsllğina verınele~ıııııırl 

- Bu olıunaz? Sen teyze ile Meymuneyt yanına. al, aa. 

hllde onları bekleyen yelkenliye bindir. Ben mtlhlm bir ıt 

!çln muhakkıık eve gltmeljylm. Ora.da. askerlerle ko."'ıla. 
ıırsam Allah kerlm.dlr. 

Meymune lçlnden geçenlerı anlatmak içln da.ha fazla 
beklemeğ-e tahammül etmedi: 

Bu i§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak d~ 

~~~~~~~~~~~~---~o~ 
Mim Kemalin konferansı SEHIR TIYAf _,.11 .. ı 

- Biz kendi hayatmuz için de#fl, sen.in kıymetJI ha. 
yatın için korkuyoruz. Çltnkil hayatın bizce herşeyden ü!L 

tündür. Senin konuştakla.rmı ııııtmedlk mı zannedlyorsun.P 

Yapmak lstedltJn bUytlk ı,1erden haberimiz vardır. Ba mu. 

aal!lebetle sana şunu eöyllyeytm ki, bu elinde tuttuğun kil. 

~Uk eandığın lçlndekln.I görmt"ğl çok arzu 3dfyorom .. 

- &iki Uerlde bu ıandıfrn içlndeklnl Mna göaicre~!.. 

Beyoğlu llalkevinden: 
1 - 19. 11. 942 Perşembe günii 

saat 18 de Halkevimizin Tepcbaşın 
daki \Jerkıfz binasında, Prof. Dr. 
:\1. Kemal Öke tarafından "Apandi
sit zannedildiği kadar korkunç has 
talık mıdır?., mevzulu mühim bir 
konferans verilecektir. 
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~~ı ıt1UJ o s • ;:Jl:~.,o 
~ KroıııP ... ~ 

uıu au~ıt>'~~ 
Aırileıen 83 ti 

rt'"ıe 
Onmıırtilsl ve Pazar 
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