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illi Şefi dinlerken 
ID 

içinde medeatyet, imar ve ıaıa 
memlelre\I TGrklıe 

Mısırda nıütıefiklecin 
ilerleyişi devanı ediyor 

it~)'e laarp içinde dahi dünyaya aürpriz teairi yapan 
'>'~tlerdr. bulunmaktadır. Fakat cümhuriyet Tür/ıı 
etini muasır milletler aeviyesine çıkarmalı istediği 

İçirt planlarını tahakkuk ettirmektedir 

SAHiLDE AÇILAN « CEP» 
TAMAMilE TEMiZLENDi 

Yazan: SADBl ERTEM 
"Gt>çen bir ııene zarfmdakl çahtıoalanauzm neti. 

eell•rl djkkatle lnoelenıoete dei'er. Blr taraftan mlllet 
hayatının llerhınıeıloı ve gel(fmeıln(, dllııya harbinin 
ıartları içinde hlo akutmadao devam ettirdik. Mem.. 
leket).n imarı lı:in her tarafta çeeltll faydalı l'Jll're ara 
vermedik. Demlryollan, biiytlk ıu qlerl, her türlü ya. 
pıcı fktleadl faaliyetler hakikaten, m~.unun oJ.&calı

mu; bir tekilde geniflemlttlr. MtUetJn kliltiirde, ırüzel 
aan'atlarda ve teknik öfretlmde vaklt ka.ybet:ne.leıı 

baıurl&nmaeJ için bUyl1k programlar kabul ettik. Bu 
programları zevkle ve aarıılruaı: sebatla takip ede--

Bommel tank ve toplarının yarıııaı, 
tayıareleriala ylzde ıekıeaıaı kaybetti 

Bir Alman generali esir duştu, 
Rommelin muavini öldü 

cetl:ı:.,. · 
tS."IET tNöNU 

K&hLre, 5 (A.A) - Sekizinci ordu. 
nun bUtUn cephe boyunca UerleyJııl 
devam etmektedir. Sahil kealmJndek1 

.., - .Meclisin açılıf nutkundan - eeb timdi tamamiyle temlz!enmlş bu 
~,., tn d :ı.. • lunuyor. . . e P.nı.;etı, me ıleniyet politikası gerilememiş bili.ki' hrı.. tnguız Tcblltl · 

111_• tılgmca tahrip ediyor. Ja5tırdmıştrr. Bu harp içindedir ki 
.;.:~·~ sevgisi artık bir ef- dilnya klasiklerinden 41 est-r mil-

~'llı ahnaktAıhr, Ji kütüphanelere mal olmu!1ttır. 
' ·Yetin kendini bu derece Turk milleti makin~le~meye 
~ •~ti~i. hiç bir devir yoktur, namzettir. Bu memleket yaratıcı 

bıı llltila bugünkü kadar şid- fikri.n vatanı olacaktır. Uu-ıun ı'tin 
gijnktl kadar çıl;mca ol- 'l'ürk milletinin muasrrJRŞmaıt an· 

.\ • lliç olmazsa bir kaç a - cakböylece temin edilecektır. 1'ürk 
~'lıı'rııpahJık 191hu harplerde milletini bu g:ıyc.-ye l'e\-kedecek 

' Paya bir ne,·j masuniyet me-.Jek mektepJ.eri, te1,nik te<lri'lat 
t(li'yordo. Oeçeıı buyuk bu b:ıkmıdan ileri atrlan aflımlar
~:_rupah milletler birbir- dan biriılir. Bu adım harp içinde 
:~ıta~mı lar \ 'e umıın..,ız 1 atılmı~tır. 

-..~!er yapoıJşlnr<lı. Fakat Türk milletini mna.111r :rjlJetler 
iıı..~~leler bugünkü clo\ÜŞ· &evi·yesine çıkannak demel., •.ıUs. 
tİbiJ'anında bir ti:vntro sah. takil bir millet ~ıfatile Türkı)'e. 
""' kalır, Geten ·harııto sı- nin tekni1< san~yj istikUHine 11a~i'p 

~~ler ha,·a hücumlarına. olma'iı demektır. Ro ~yeye cıd
~ ıldan gibi askeri mtic,se- ıli mc.-slek okollan yolun<tan van· 

tecavUzd~n masun ka)dı. Jahi!ir. 
~arıda muharip A \'rapa Ciimhuriyet ıte(en yıl dC'm:ı- ya 
.._; arasmdııl'i te'lanUt il hı, koprü tünel, ~'le ın,antma 

t '""tQhnrunıştı ki harbe rıtğ- devam ettiti .rftti saldllla it~ T• 
\..~ltrnenk \'e ı~\'İ!:l'f' mlihim in:ar f:uı.1iyet1Prine de d•\'llm et- 1 
~t \'ll2ifesini ı:ı;öriiyordn. m111t?r. Ht'r µ-Un dttnyanm yıkı1"ı. 
~ \i .. ~~Un bu A\'nıııa meıle - it1.m ~:ıbt>.r almnya aJr,an inoıa.nlar 
"r~ lığ, dava'll fiilen oıtaclan Türkıyenın maddf, mane,·t ımar 
'-ı.ı...,~ h•. Harabelf'r hnralıelen, l'e in~a f:ı:ıliye~ chlnya~m. hayret. 
~~ •ef~leti, hac;t :-" ·ar, has. le k.ar51Jıı~ı~ .hır stiryıNdı~. Jl~~
\ ~ takıp etmektedir. Rogiin. n !Çm ıtarprız olnn Tl\rk!ye ıçın 

d_; tanın umumi manııırası f:ir sürpri7. de~ilılir. Tllrkivenin 
'-• davıı11r !larihtir. Bn~n harp i4:inde 
~ "''nzara kinrle yııpı<'ı ''e yaptı~nnn: hareketle-tin pi'rensip • 

'lıııv,·etini mohafaıa eden leri d:ıh~ dlmhurb•et htlkiimetinin · 
~~lı leket Türkiyedir. tcmtollerı ııtıln~en vlztbla'"1ı'ltt. 
~~ ~"İYet Tilrkiycsi harbi'n Rm~ünldi hayntın bir -1\lrpriz ol-
\.ı~Yilderine, bütiin yıkıcı mnıtığım i<ıbat İçin b\lyllk MiUI 

KaJJlre, 5 (A.A.) - Bugünkü Orta, 

ıark harp tebliği: 
DUn Sekizinci ordu bütün cephe bo. 

yunca llerlemeğe devam •tml.f tlr. 

Deniz Jaarplerl 

Amerikahlar 133 
Japon d.enizaltısı 

·· · batlrdılar 
Ballıkta Sovyet denizaltda· 

nnıri laaliyeti arttı 

. e rar,men m~lcketi bir !5c.-fm on ı'folı:uz ~ne ön<'e 23-''111-
'ıı.ı~et, bir imar \'e i'n~a ile- rn::la tarihindP "'~Y!ediği ıu 11\zleri ' 
~ de totmnl<tl\dır h:\ ırlamııın12 kiUı<lır: ' ı 

~~tı Yıl Tiirl(y CUmhur'y t ' '• .... Bi7:i.'ll mak~:ıdrml7., hudutta-
~ i<ıted";.· ah:yntı .. r:c; .. ~~ r·mr~ın datıilind,. kom~ulflmnız ic;in 1 

ı:'t'~ iı;in ';i~ bayii z~ferİer ve bii1 .in .d.tinya icin ~r ııulh ve 

~ "'Q<t l1 ı,,e' .. s· . . . . ı· ,_ ~ lb.: §tar. Cl\mh ,-... t rohuy. huzur ~mılı olrr.3ktrr.... 

1 >'il "°lile yepyeni hir ın~mle- ··: .11"?..s: tıtmzın <{iZ ı .ve .ıı.a-
~11t'\tln:lk dR\'nsmdatlır. pak·l·ı bır. no.ko..<ıı ;yokt~r .. Hı~ •. me- ıl 

s;ı..Yla. nta'"des'l .. ·aratılacak na'!:ı~ı kafı o :ı.n araz~m11 v~ınd~ Am . ,,.. destro"erl bir dUtman 
~t· u ı e ., di . . . kk. Bfr erı..-o ,, 

S 
ti\ ilk \"llSfı onun m.uıısrr m<"vcu y~tımızt . teri\ ıy::!trmızı 1... bOmba ne batırırken ... 

~" t · t ktP b k 1 • denıza ....,IJll Seviyo~inde olmn<ıı, ,.e emm e m~ .n a!'" a "it şey (Ya:ısı 3 nciidı) 
lıııl\ .. a• • • t cw~un.....,Uvoruz.'' id· "·•ıyetinın muha aza e· 

'- ıt. Cllmhuriyet bu 4'ehPplerı'!en harp 
~ da\·a)'t • • • ic:incle medeniyet. imar ,-e in,a 
~lliy, \im gerçekleştirnıek acın tnt"nelk"!tİ. va<ıfmı muhaf:\7a et· 
"-.~-.~ ~ huıiyeti bütün güç- mcktedir. 
~~ )~ttl imkinıızlıkl&rı ye. --------------
~. C tıcı faaliyete de,•aın et· V kili lf U 

'
~ ') ıbnhuriyet mol\'ilr millet- e er eye '"' i'ti;1 

'eviyede in,an yarat- toplandı 
\ >,~ Bu yeni inMınm ruhu· 
~'il b6 k İçin cümhuriyf't kUI- An~ 5 (A.A.) - İcra Ve
~ • Yttk kıymeti veriyor. killer heyeti bugün saat 1~130 da 
-~~etten anrak kültürle baş'.'ek8.lette ba.,c:vckil $ilkrU S:ı.. 
\,~~ raçoğlunun reisliğinde toplanmrı· 

~' iç~dır ki milsbet ilim t~r. 
'\ ~ lahıp olan Türk - ~\nu- --------------'-
\.... '-~ . >'aratmak en korkulu, 
'~tet!~ı bir zamancts ,l!\hı e
\ S 1 Vatife sayılıyor. 
\ıı.~ ~edenlere hi'~ gizli değil
~be ~Q harp başl!\dı~ı za. 
~~~, "i bir çok ma'lraflar 
~~ da llıeeburolduk, mi!ti mü
ıt' --~-.,.~ her ~eyin ibtünde· 
~'t 't1trı!· bu dene cbki cüm1Hı· 
ı'\ı,~lt) 1Ye<si kültür i~in barca
~~'i;lllal'ı aıaıtmıııdı, t'lğaltu. 
'-~ ~:: lllna inanıYor. \1illet 
\ ' ' ~tleri ile, hütiin kültür 
--~·?r ~;! ile l':lğlana :şleycn 1 
\~ı~• ar. 
~ i,~0törtt 11;Jindif"inden ay-

~'~··· c1:ıbil~k bir makine 
~ti~... htıri)'et bu hu<ıosiye-
)~ r,I\ ~ kavraflığı içi,1 mi11i 
\ıı" "•ıı~Vası yanında mtl7ik, ti· 
~ -_'t tı'lı.~' Ve btltün gil7el u
\, 'lı~ bi ~ını rnodern hıl' mille. 
--~ e:..,: ~viyeyeo r,ık'lrma.k i~in 
L ...... ~!!•ni nrfr.tmckleclir. 

'ftlUle 1'ürki.rerun kültür 

Dotu cepbeılnde 

Maverayı &al•aıta 

Alman ilerleyişi 
durdurulamadı 
S'Lalingrad' da yeni bi~ .. 

Alman taarruzu püıkürtuldu 
(Yazısı 4 Unctlde) 

Mısırda Amerikan tankları cephe yolunda ... 

Cenupta dUtman baz> mUn!erit mev. 
zilerde tutunmaktadır. Şimalde Uerı-.. 

mekte olan kıtaatımız önUnde çeki} 
len tanklarla tanksavar topları ara.. 
eında t.deta bir perde vardır. Si• lldn 
cjte§rln gecesJ. bUyU.k taarruzlarda 
bulunduktan sonra mUttefik!erin bom 1 
bardıman, bombardırua.n ııvcı ve avcı '' Tü rkiy·e 

duymakta 
i f ti h· ar 

haklıdır,, 

uçaklan dUrı bUtUn gün dUtmanı hır. 
palamağa devam etml§ler ve dU,man 
eabil boyunca kaçmak mecbur{yetln. 
de kalmıııtır. DUoma.um ı•• ıka.lariyle 

iki YUnken 87 ve bir :Meuel'9Cbmldt 
109 uçağı tahrip edllmlftlr. Gündll 
ztın cem'an 13 uçak t&hrip ettik. 

{Dtvamı sa.• sıl .• : dt> lsviçre gazeteleri Milll Şefin nutku do· 
Mihv~re gore ıayısıyle hararetli neşriyatta bulunuyor 

vazıyet : 
Berlla dlJor ki : 

Kıtalarnn1z ikinci 
hatta çekildi 

Boma diyor 111:: 
Zayıatı~ız 

mühimdir 
(Ya:ısı 4 nrüde) 

Bern: 5. (A.A.) - İsvicre tel-! ferlerinı ve yt>nl rr.e,·kiini tımıtmış 
gra( ajansı, Reislcümhur ismet ln · I tır. Şimdiki miişkül şartlara, hayat 
önü' nün nutku hakkında 1svicre bı 1 pahalılı#ına ve bir milyonluk orclu 
sını?ın _ neşrettiği makaleleri~ aşağı 1 yu ?eslemek işinin !;ı ~ nil c1 : •il 
dakı hülasalarını vennektedır: yem mükellefiyetlere ragmen nıi· 

Lozanda cıkan Liberal gazetele· kılmete kar~ı hiçbir düşmanca b.a· 
rin en mühimlerinden Gazete Dö reket teressüm e~emekte lı~lı\kis 
Lozan diyor ki: ı TOrk mllJetlnf kendi bGkAmeUıae 

"Türkiye lftJhar duymakla hale- baAlayan baAlar gittikçe sıklaşr.ıek 
lıdır, zira Cümhuriyet idaresi az tadır. Hükılmelin lalebetti#i feda • 
sene içinde eok şeyler ba,annışhr 1'Arlıklar kabul edilmekte ve me:n
Türkiye, Sevr muahede~inin düşfır lekell harpten uzak tutmak lcln Hr 
c'iüAii hacil mevkiden kendisini kur fettlli gayretler mlnn'!tle karşılao·· 
1armı,, kendilerine Avrupanın man maktadır. 
öalerleri addedebilecekr.lan Yu - Harp Türkiye hudutlannıı tehll 
nanlıl:ırı Anadoludan koğmuş, ııa- fOevomr So. 4 Sü. J de) 

Mühim bir kanun projesi 

Tlccar ve esnaı, •esleği 
inzibat altına alınacak 

Ticaret odalarının ve esnaf birliklerinin 
ceza vermek salahiyeti genişlet~hyor 

A.n1'ara, 5, (Vakıt muhabirindm) 
- Ticaret ve sanayi odaları, tica· 

vasılıısile tüccar. sanayici ve esu:ıf 

zünı relerinin faaliyetleri sahasındıı 

ret borsaları ve esnaf birlikleri hak -============== 
kında hazırlanan kanun proieo;i 
önürniızdeki günlerde Büyük Millet 
Meclisine gönderilecektir. 

Kanunun mucip sebepler lAyl
h:ısında ezcümle şöyle dcni!mekte

dir: 
"Bu projenin tanziminde gözö· 

nünde tutulan ana hedef varlığımı
zın temelini teşkil edecek olan mes 
lek ahlAk ve disiplinini bu teşkilAt 

Muhtekirlere ait 
Kara liste 

Belediye, 26 muhtekirin 
isimlerini ilan ediyor 

- Yauaı S ııcll sayfamızda -

günün ihtiyaçlarına en uygun 'ekli 
de leı;is etmek!ir. 

Tüccar ve sanayici ve esn'llf rim 
relerinin memleketin umumi men• 
faatlerine uygun bir şekilde çalış· 
malarını temin edecek bir meslek 
ahltık ve disiplininin mevcut ol• 
madıfı, içinde bulunduğumuz bub· 
ran ı;enelerinin acıkca meydana er 
kard ılı bir vaz!~ ettir. Bu acı vak' 
anın en önemli sebeplerinden bn+ 
si, şüphesiz bu ohl~k ve disiplini 

(Devamı Sa. + Sü. 2 de) 
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-:34 
Önümde 'tilz çöktü; "dizlerime 

s:ırıldı; hıc'kınklarla ağlıyordu; el
ler ile ellerimi, nasırlı, sert ve ka· 
h:ı ellerimi okşu)or: yüzüne, yaşlı 
gözlerine sürüyor, öpüyordu. Bir 
an ~aşırdım; kendimi hu Jatlt ok
şn)ışlarn kaptırmak istemcdiıu 'dl'. 
sil, fn'knt bunun ne faydası olacak· 
tı ı Vedide evli bir kadındı ve ben 
ölume giderken heni son dakika~ 

larJmda kendisinin hnyAlinl gözle
rimin önüne geLiııerok, sevildiAiml 
duşilnerek avunmaktan bile malı 
rum eden bir kadın ..• 

Hotkfun, hırçtn, gArlp bir mnh 
ıukı .. 

- Kalkınız, kendinize geliniz!. 
Dedim. 
Dnh:ı. titrek ve hıçJnrıklnrln ka· 

n~ık bir sesle tekrarladı: 
- Beni affet Kemal! Ben altı se

nedenberl seni aradLm; kendimi 
ıılldiğlmdenbcrl seni erıyordıım .• 
Bunu gecen giln anladım. Şimdiye 
kadar sensiz yaşadım, fnko.t bun· 
d:ı.n sonra .. Hoyır .. Asl:ı sensiz ya 
şa)enıo.ml J{c.mal, aHell Beni kov 
ınnl Deni senden n)ımtn! .. Ben se· 
nı seviyorum Kemal 1 •• On beş se
nedenberi se,·iyonım ı ... 

Onu kollarından tuttum: bir l!l
kemle:re oturttum. Ellerimi hıral..
mıyor, göz )aşlnrına hulu.rordu. 

- AffetUn, ettin öcğil mi? .. Oh!. 
Di)•e odetii inliyordu. 
Gene bir yıldızlı ölüm gecesin· 

ile bir an t!n·CJ. ·haşkalannın ){olla· 
rına ahlm:ık itln henden ayrılmak 
isteyen Vcclide:rJ hatırladım. Soıı 
bir gayretle dedim ki: 

- Siz evli bir kadınsınız! Bu 
lıırekellniz pek çirkindlr. Namusu· 
nuıu, hatta namusumu Jckeliyorsu· 
nuz! Bu hal beni çok mü,kil mc,·ki 
a du or. Hıı)df, size, gidiniz, di· 
::ronıml ~ 

Aya~o kallı. Birdenbire ku"dur • 
muş görünen donuk gözlerle hıın:ı 
baktı, sorôu: 'f ı 

- Dcmekkf, h!Ua l>nna kin Ii 
lf~ or unuz, ö~:Ie mi? 

- Hn~'lrl Size ktn bcslemej:!e 
acğmez 1 .. Hem bıına ne yaptınız!. 
Serlıest olmak istediniz, hen de lıak 
kınızı lıcmcn size '"erdim l 

Gözleri büSlıüHin atıldı: 
- Bana karşı lılc kin beslerncfü 

nlz, öyle mi? Demek hiç sevmiyı;ır 
sunuzl C:nuııunuz .demek! .. 

Ga.reı sakin ,.e bir nı.l•er gibi ce
vap ''erdim: 

- fü'\!l! ••• 
1'ekrar gözleri yaş:ırdı; lekrnr 

:rii-ıünde içli bir izdırap ıınlalan çiz 
gilcr ha5ıl olihıi se i lilredl; llnüm· 
de bir dah:ı di:ı: çökerek ellerimi ya 
1'a1adı: 

- Kenıııl, beni tcvmtyorsan 
hundan sonra sev!... evemiyccek" 
sen sene ziyanı )o'k, se,·me. fok:ıt 
yıınınd:ın ayınnn 1 nır sıl:ınlı gibi 
~·anında kolm:ı.ma İtin Vt'rl n n zg· 
'nllı bir lnzım; z:n·aUı bir insani 
Nder çektim, ah ne ktıclnr iizül • 
'1üın! •• Y<'lcr orlık •• İçimi kemiren, 
) İ:>cn, bitiren plşnınnlık hissi Ye 
onun izdArnf>J yeler nrtık 1 .. Xc olur. 
ilıcni al, hlt'ıli~in yere sölilr isledi· 
lıinl yani .. ister l'aşat, iste; öldiil'! 
Kemal hey, ben bir ş:ı 1.:ınım, be
ni affediniz! •.• 

Acı. olaylı bir se5le sol'llum: 
- Evli J)ir J..:ıdının yabancı b:r 

erkeğe bu sözleri sil;)lernesiııi nasıl 
huluynrsunuz ? Dunu gör'i'elcr ve 
duysıılıır ne derler; düşünmüyor 
mu5unnz? 

- Htıl•ır, hlçhirşPy düşünmn:vn-

:;,. -~- -~ZA•rcM.AUtlL nn 
• İnsan uykusu daf{ıldığı :zıırnafi 

uyutacak bir nutku, bir hltııhcs i 
ç-ok kiymetll hıılıır; tünlü hunl:ır 
uykufüzltrktan ~ani fnkriidemden 
kurtnracıık bir lıtsıta olurl:ır; kiy
rııel lüzum ni HPlindcrlir. 

"Hnvnnın Oksijeni el'somın 
sulp olan kısımlan üzerinde kendi 
nf ll''>bit etmekten h ıli l<nlmırnc:ık 
lır. Ou HÇhiJe havayi nıuhit ifo 
denizler ):ıvaş 'ava~ eksilel'ek 'l"e 
hu azalma ile Arz. Ay s::ihl m:n i<=lz 
Olr hale gclcl'eklir ve Avda oldı .;lu 
gibi An. ü1eriııdc dahi lıııyntın d 0 

\•amı kabil ol:ımı:}ocaktır... Ar·ın 
hi r n ih!l 't1elİ ol r:ığı l>elli i de 
hu pcrlşonlı~ın tııblnlle rn mchrnl 
olan Qk<;lJen s Ü7.iinden toreHcrlH 
ne inanılamaz. Bahıı~m~ hrmen lıü 
ttın mAdcnlcrin, bütnn nchalların 

ecza •e an~~ırı ara ınd:ı bulun n 
Olcsi}fttln nThıı)~~ f'Terej!inf' lhtf. 
mnl •erfvorm!. Cünkü; tahJil doJ:ı 
'ıo;ıJc Ok ıjcn h p b ınl:ırd n Hı· 

l ılıılir 

91dCIT 

abılyetıer 
,_, - -
azvaıt va karısı 

rum. Seni:len ])a~ka hiç.bir şey Clü 
şünmüYQnım. Ben evliylm fakat bu 
nun ne ehemmiyeti var. Hakiki bir 
erkek herşeyin (&resini bulur vı.: 1 

,sen .•• 
Sözünü bitiremedi. 

1 
- Cemiyet t:lenilen "arlığı il 

mal edemezsiniz; onun görüş, ve 
dfişOntış ve hükOmlerlne gl'fre hür· 
met ebnek Jt17.1m gelir. Siz eAer im 
hllrmell göstermek istemiyorsan·? 
beni de ayni hfirmetslzliğe sürüklı• 
mette hnklı:mız yoktur, Kocnnız bfr 
ns'kerdlr ~-e bu'tiin benim sllüh ar 
kadaşımdırl Size derhal buradan 
gitmenizi, burada ge(en şeyleri ve 
beni unutmanızı rica ediyorum. 

Dei:llm ve nef'erlme seslenaim: 
- Dursun! 
Kapı açıldı, emlrberim ı;öründii: 
- Buyur be~im ! ... 

Vedide ayağa kalkmış, heneen 
iki adım seri çekilmişU. Artık el· 
lerini u~ıştnrmnyor, boynunu v~ 

dizlerini hükmfiror ve titremiyor 
du; fakat yfizünü tam bir öliim l'e'l 
si ikaplomıştı. A~r, ümidsiz odun• 
larla geri geri gilmekte dc\'am ed;. 
yordu. 

Nefcrfme dönerek: 
- Hn;;dl, çabuk bir araba lfo', 

hıınııiır evine kııdnr götür? 

r..azvcıt 

Yeni dünyadn bulunal;iUcek en 
c<>ki bir aile olmasından dolayı 
Ruzv.eltin ailesi bugUn ~r!.knlı
lnrc:ı. asil ~yıb:yor. 

Ruzveltler Nevyork, (N;v.Am!
terdarn) ismini ~aŞ'Irken Holanı.Ja
dan hicret ehli.işlerdir. Nevyork o 
zam:ınlar bir Holanda müsteır.lekc
Si icli. Aslen Holandalı olan Ruz
velt ailesi sonra.lan 1sveç, Alm?.n. 
Frnnstz ve ltnlyanlarla ke.n;;mış
tır. 

Franklen D. Ruzvelt Ne\-yo:-k 
cilmhuriyeti dahilinde, Huclsm 
nehıi kenarında Hnydparkta 188::? 
senesinin 30 ikincikanununda ilk 
muhac,irleroen kalma &h!ic!P bir 
köylü evinde doğmuştur. 

Talebeliği 
Dedim. Knd~n hemen itiraz .em. Genç Rıızvelt 1900 sene!li son
- Hayır, lüzum yok .. Ge!dığım baharında tinh•.c-rsjteye girdiği za. 

sibi dönerimi man daha (bolŞevik) ismi rnalfım 
Söyleyişinde mazlum bir hta· değildi. Ruzvelte (bo~ovi.k elema

'öet vardı; dıırğun bir zch:clc hava· nıl ismi ancak son zamanlarda. 
aındaki dehşet!.. vt'ri!miştir. Bununla beraber Ruz

Birdcnbire geri döndü; bir h~ velt daha Horvart üniversitt-sinde 
y8let gibi, aclct!I kııcnrnk, çekilip ikcıı "Allrn mıntaJrnsı,, i!l':::!yle ıı
gitıf. nıl:ın zengin çocllklarmın muarı· 

Bütün sinirlerim nyakl:ınmışlı .• zı idi. Ruzveıt ismi ona birçok yer
Dünkü tesadüf ve bugün Yedidenin lcri açıyordu. Fakir olmasına rağ. 
yaptığı öeJilik beni çok Jcızclımıır men sekiz k!Upte aza idi. "Altın 
tı. Odamda ha "asızlı klan boğulu • ı:ımt:ıkalı,, gençlerin hiç hoşuna 
yor ı:ıibiydim. PcnçercyJ ııc•ım, kö "tmiycn aşın bir ecmokrat rJhtt 
şcdekI kolluR:ı ~·ôklünı; derin bir: t391yordu. Kendi ismini tıı~ryan 

- Ooooh! •• 
Q?ktim. 

cUmhıniyet<;Lerin reisictimlmr nam 
zedine ka.111 Biryarun t~rnftl\:rlr -
ğmı yaptı. 

Bu bir knrtulu~ \•e ··a 7.ııfer sesi· 1nı;ilız sempatisinin 80n had-
nl :ındm ·ori:lu. dini btılclufo bir zamanda lngiliz-

Fakat hangi zafer ve hangi kur· terle - Boerl~r arasmclaki harpte, 
fuluş?... Bôerlerin tartıfnu .tuttu. 

Kalbim yeniden sevb·or, esir ~ M~k~ef~.7 zenrın !:Ocu.~l~nnn. 
Jııyordıı ı karşı bjrı;c up .kt.-rdu. Bu klubun a-

• • • za1atı az zamnndn. o kadar atrttı 
Sehlri'fe l(ckre bir lıava esiyor· ki kendisini mektep intihabında 

cıu: hainler güçlfikle, namuslular re namzet gösterdiler. Üniversitede 
rııh nefes :ıhyorlarch; :r;ırn sıra d;ır prolet:ıryanm geınç lideri "Altın 
nğaçlnrıııd:ı her giln ~ıra sıra iılam m~ntakasınt,, yere vurmağa nıuvaf 

fak oldu. 
m:ıhkftmlıın ~llıınıl'Orl:ırdı. Sefnk, Jfııvnta ntı)mn~ı 
sökerken hüklırncl koıııılfı üııün<lekı Gen~ hukı;k doktoru bu asnn bn-
mevdnndıı. J:ınd:ırmıı, polis ve mili-ı !ilDd ha.yat:ı. atıldığı zam:ın mes. 
terin ottnsındn l>ir lııçkırık. bir leğini çok 5'!\-ır,jyordu. 
lıavkırış veJ a isyan sP.~İ dm ıılıı~"Or, Ruzvel1'n, Ele:ınor Ruzveltle ev
) nPlı iplere lıoyıınlorını ~eçircn lenme i (Ele nor, Ruzvei.tin tey
mahtCımlar l'ir:ız cırpıııdıkt:ın son ze kızrdrr) lıir çok dedikodulırro 
rn hoşlukla Jıirrr el 'e kemik Çll\'!l sebep oldu. Hu kadını Ruzvelte )a
lına b('nziyorl:ırdı. Bu m:ııızıır:ı ö~ yık görmediler. Bu ;\"tizden bir çok 
lerc ta far den om ecll:}or: h:ılk akın dü~anlar kazMdJ. "Bu kadın 
nkııı se~·re geliyor ve kııl:ıhalığın Huzveltin mahvına sebep olac·ık
lçinde öliim, i~tihzıı, hine, lı:ız. ve t·r.,, "!ntih:ıp!arda rnıtip!t'ri ka
mcr:ık dalgalnnı~ ordıı. rısına hücum edecekler,, diyenler 

Ben o günlerin bu hislerlnclrn bulundu. Güzel bir kadın olmıyan 
pek uzaktım. Arlık günlük işleriııı• Rvc az ~lı~U:cttU. ?ıbuyl~,. otlan M~<lnm 
de bile daı:ı 11 1 nı n 1 1 :t 1 uzvcıt, t n u .:>UZ ere ragrnen 

Ki 1 1 , :'.\' ili C lgım 0 !1 k ı • •• k 
'·ordtı unı 11 :ı; 111 . 1• oc !'tının yt,zünu kara l'I armnı1ı .. , ı ll;;um m •ını no .. tııınr ... 
bile bulunul ordn ' ve on=ı 11er hususta bliyuk yardım. 

• l~rd:ı. bulundu. 
''edide ile k:ırşıl:ıştı~ıınız güaiın S~Htsi hayata ııtılrs 

gecesi ne 7.nmnndanberl hic görml' 1910 senc!lindc Ruzvelt 26 in-
diiUm lll kıısuz gel'elcrin b:ı~lıınğıc-ı tilıap ılııir~i tarafından Ayana 
oldu. O kadın; bende muk:ı.\·eıncı n:ımzet gösterildi. 1856 senesin
imkcmı bırakmnYıın fllPşli ve çekici denbeıi nacak l:ir demokrat nam
kudreı ..• Yonaklıırınd ıkı ufok çu • zet bu nuntnkadan seçimi kaznn
kıırlar, iri ,.e ko~ u mavi gözleriııdr mnya muvaffak olmuşut. Ruzvelt 
ışıl 1511 b::ıkışl:ır, yüzünde 0 ı:ıırı knzanma ü~idinin n;: olduğu bir 
pcnncliği, sirdi~i ,.e geçliği yeri ~man?a. bır otomoLıle atladı ve 
dolduran nefis kadın kokuo;u koylen, knrn.bıı.brı öolnşm:ıya baş 

•·• laılı. 
Bugün ilk defa olnrak yıJ1arc~ Otomibil o zamanlıır bUyUk ~e-

bdınsız k:ılan erkeklerde q!>rillr".t, birlerde sr!t STk görül"'n bir vasıta 
hollerin bende dı: h:ışlndığını hi'.( oJm.,kla lx-raber dtŞ!:.rlrk Yerlerde 
sellim. )folbuki, o :zamana kacl:ır P.,'!k n3c1ir ~etl!ınnn bir seydi. Hıız 
kı:ıdın görrnemi5mhdinı? izin ,.,. Ye1Ue ''arab::!.st havaya uçnc.ık. El
islirıılıet 7.arıınııl.:ırııncln lııı çc;id <le etti<Yi re ·Ieri ele kay'bedecek,, 
7.evk Jçln elime pek cok fırsat:ır cliye alav t""ttiler. Gene namzet bü. 
gecmiş!i; foka! lıiç birine nlclırm'.I· tün bt•nlara a1 'lrr:rmıdı. Bütün çift 
ınıştını; onlardan jc;fifocJc ihtiyacı likl•ri do!r. tt, <'iftrilerle, halkla, 
nı duymamıştım. hns'l haller ynpu ve "Arabası hn-

vııyn. U<'"rtık,, tJi}'cnlerin hayretle 
Allı ~ene evvelki güzel, 1.tırif ve eeılan gi)-Tleıi önüncle intiha.batı 

nfacan Yedide, benim ele nvııca sıl knzanc!ı. H. II: kend.i"i1rlc bu kndtr 
mayan inrc Arııazonum, hıımbrışl\9 
hlr '·arlık hnlindc, bamhnşka V(' 

muhteşem bir gfızellilı:Je :karşını'.! 
çıkmışh. O zıımıın onclıı şelı\'rlın 
kokusunu huJmanıışlım; lmıriin bü 
tün mnnasile bir şehvrt tanrısını 
andırı~ordıı; baş döndürth·ordı• .. 
GuzcJiikleri, o kadar gllze ('ıtrpıın 
le Sıl'ıkla"an, :ırzubrı şalılımclır.uı 
bir oJ unlul!a ermf5rl kf.. f n nnrn 
hn mııhJOk knrşısın<'lıı nzun z:ım:ın 
hl iz kıılnıasınn imi. ·ın 3 ol.lu. 

/ nevcunı var).. 

yakından tMYl:ı.st'l bclııı>nn bu at. 
<:"k gönfillli demokr:ıt ad:ımn se
ve S('ve revini vermişti. 
Bıınun <ln Iıaklnndan geleceğim! 

Ona her zatn!'n ya.ver <>lan tn
Iih 1921 de '1lzUnü revirıli. Ruz
velt Knm'O l'oda eıkseri~ıı C"ocıık
lın·da ~rlH:n .. Polionvelitis .. hns. 
t:ılrmn tutuldu Ayaklan oynıı • 
ma:r. oldu, Jcofltınnr anr::ıT< krmı'ıfa. 
tııhiti ·omu. Rtı:vat! bir irı1i;ı; ı, o;_ 

1t idi Pu fc~i vazi ·rttr\: kcn Ruz
velt kanıma itim:ıtla '"Bunım dıı 

Razveıt 
Talebeliğinde zenginle· 

re düfmanclı - Karısı hct" 
yatında en büyük yardım· 
cı•ı olmuştur - Yedi sene 
haıtalıkla mücadele - Kor 
kacağımız yegane şey kork· 
mu§ olmaktır. 

Bayan Razveıt 
Harpten niçin nefrete· 

derdi?. Annesinin güzelli· 
ği - Be! ~ocuğunu terbiye 
ecliıteki uıulil·- Ruzveltle 
tant§ması ve ilk clanıı. 

hakkmda.n geleceğim,. dedı. Ayak leketinizir. harnkrelerini hayret
ları oynamaz, kolJ:ı.rı kımıldamaz le seyrett$-'ll zn::ıan.. Fı-ansayı 
adr.m, bu ltnstalıkla tam yedi se· ötedenbcr.i lıilirlm. Çtlnkü, gen~ 
ne u,.<'!ra.5tc, didinci. Bir gün kol- kızken, iUt yn.:ı;ıtığmı seyahatte 
tuk değneldc:rini atıp boks maçı. :M:ıda.m Suvcstr isimli bir mual -
ııa gitti. Az eonra spora başladr, limem vardı. Onun için öteöenbe" 
yüzdU, dôvliitU, yapmadığı spor ri ol:hığı.ı gibi cbima kalbimde 
kulnıadr. Ruzvelt nzmi ~ayeı:incle tnkdir lıisl~i besler.im. Onun na
yalım: hastalığ1 yenmekle kalma- sihatl:rl sayesindedir ki, yavaş 
mr~. aynı zamanda tam ve kuv - )ııva~. utanın!!. hislerime g:ılebe 
vetli bir sportmen olmu§tu. Yedi ç:nldım, ~ocukluğumtlanberi bana 
sene süre!ı bu müC3.de1e omı tam muMllııt ol:ın beceriksizliğimi gi. 
Hr mücadekei yapmıştı, derdim. 

Korkacağnnız ye~irne :;ey Ruzveltin ka.rE1r sözlerin~ d:-
korkmu<ı olmaktır! v:ım etti· 

4 Mart 1933 de dcV'lıet reisi ola.- - Evet .• evet, mizacım tama -
rak Ruzvelt"n verdiği nutuk mem mile değişti. dü"?ününüı.. bü, ük 
Iekette ibiJyli~ bir heyecan uyan- :ınncnı tarafından 19 uncu asır 
dırdı ve bir p3.rti liderinden bir nn:ın:osine göre bUyUtUldilm. Son. 
millet reisi me~"dana gelJi. 1933 r:ı işin fecaati annemin aşırı de
de verdiği bu nutukta ezrümle· recede iuzel bir kn.dm olarak ta. 
··~unu iyi bilin ki korkacağımız mrun:ı.c;ına rağmen benim gayet 
yegline şey konlonuı;ı olmakt!r.,, de- s:ıde yaraclılumndır. Halbuki an .. 
ıııi!rt.i, nemizle aramızda dağlnr- kadar 

Ahraham Linkoln'denberi A- güzellik bakrmtndan fnrk vardır. 
merika Birleşik devletleritıde hiç Hillfı.">a. yuknnc'!a anlnttığım ~i
bu kadar enerjik bir devlet r-eisi bi irtimni hayata lıiç de mUsııit bir 
ı::ôrUlmemi.şti. EUtfuı dünyanın gez .ş1:kilde ynrnttlmıı; değildim. Dai
lel'i onun üzerine çevrildi. İşte ma 1'ir köşeye ç•kilip hülyalnnro
bunda.n sonra. Ruzvelt.in JSlahat: ln !lğraşmak isterdim. 
başlar. , Kuzenim olan Frnnkle.n D. Rı11 

Dcmolmısilerin rei'si vclt ilk olarak lıeni dnns:ı davc• ~ 
Bugün artık Rıızvelt dUnya de. ettii:i vnkit kulaklarıma kn.rhr kı- 1 

mok..".3.S:lerinin reisi sayılryor. Ne. z:ırdıthmı b&.18. .his<leclyionım. C 
den dünya Çörçili değil de Ruz. zı!mıır.Iar eı.·Jeneceğimize biç ihti 1 
vclti demolu-asinin ·reisi ndı1edi - mal vermiyordum. 
yor? Çörçil bugün 1ngiltcrcnın .Femjnist oldum 
ehnde bulunanlan muhafaza a n- Evvel/\ ltocama ysrdını etmek 
Iı~an bir muh:ıfaznkar demokrnttıt. icin mnki:ıede yazı y.aıma"o. b3ş 
Yani bugün lııgiliz başvekili dünya ~:?drm. Sonra hukuk tnhsi 1i yap
için eskimiş bir siya.3eti tenıc;il tım So'l'Jra da çocuklanm oJrlu. Beş 
ediyor. Çörçil dünya için bir ye- t ıne. Onları modern bir şekilıie 
ııi!ik de~ilc?ir. Halbuki Ru:zvelt bu- ı tııiyı.itmeği arzu ettim. Yi.ızme~i 
gün dünya siyaset lı.lcmi için ye. ilğrendim. Onlarla kamp y:ıptım. 
ni bir simadır. Ruzvelt bir muhn. Onların tC'k brı~na hnyattn. mu. 
fa.zekıir değildir, Onun için Ruz. vıı:fak olrruıl-ınn: temin ettim. Ni
velt dünynda fizı..'tllu g:Srulen ~ e- hıyet feminist oldum. 
nilikleri meydana getirf'n yeı;a ııe O ela ı;öyle old•J: 
adamdır. Bugün mağdur rniJJet - Evlendikten sonra bir costum 
ler ilrnitlerıni Ruzvelte bnğlamrş - beni 7.Qrl ı bir kadmlll.r toplnntısı
tır. Yarın kun.ılacıık olan yeni ni- na götürdü. Onların haJlcrinin hiç 
:zamd:ı en kuvvetli reye RUZ\'elt de kC\mik o]mndığmı bilfı.kiıt gayet 
sahip o~ncaktır. öl~ülıi bir terzda ı;nlıı:.t'1c1arım 
Rım•elt ''e Hitler aynr giinıle ırr1-düm. İste böylece b;n de fe. 

me,kii iktidara ~eı;mı lerdir minist oMum. 
1933 scnesıniıı 4 mart tarihi Ruzveitin k..1rısı, beynnatım 

dünya t~rihin<le bir çok asırlar eöyle bitirmicıtir: 
kaclar Il"Ülıim rol oynuyor - Dev'et reist'Si olma.ktıuı ka-

4 mart 1933 eıinil eabahleyin ti~·en hoşlanmam. Seremoniler ve
Fral!k1en D. R:.ızvelt Dev!et reisi yahut bUvük reST!'i k:ıl>uJler. eski 
o·nrrık resmi Wne ba.~ln.mıştır. cekıngenli~!mi henliz tanıanıile 

Aynı g:ln geee ym-ısma yakın knvhetnıiı:ı değilim. Y:tlıuz iki ~~
Alman meclisi bir fevkalade top. ~·i seYerim · 
bıtc yapmış ve bütün iktir:lan Hit - Cnb~rrıı.k ve s•vrlikl~rimin 
!erin eline veren kanunu kabul <:rf'smdn huıunmaı<.. Hayntr tc
ctmiııtir. ' kemml"I cttrmeY. iç0

'l ele bu kn ta-
Sekiz S'!De sonra dünya bu iki rı kafi ıannf'de~ 

isantn <1ost gecinnıesine küc:lik ı:el · 
di. Birbirlerine kn?"ŞI dıişman va. İş Bankası kumbaralarından 
ziycti aldılar. kazanao:lar 

Bugtin dUnya rin~inde dövu. 
~en bu iki 1-oksör<lcn biri diinra -
ya 1000 serelik bir su11ı, rtiğcri 
kati bir hürriyet. adalet ve hak. 
ı;inııshk vadee.iyor. Sim.1i~ik iki 
boksörd'!n 'hiç birisi ıin t;" terk et
mek nyct:nee değil gibi göwkü -
yor. 

Bayan Rll;ffelt 
Bir Franc.ıız mı.ıhn.rriresile konu

şan Ruzveltiıı kansı aşağtd<ıki be
yannttıı bulunnıı.:sıur: 

Kadın gnz:teci illt olarak §U 

soıı.1i S'>mt~~ur: 

Tfiıkivr 1~ fü,nko~ının kıınıb ı'D 
Iı ,.e kıırnlıarnstz küçük cnri hc~:ı11 

lırı :ırnsınd'.l tertip e) ledi-;i 1'l~2 

ıkrnrntye plfınıııın Pklnrltcc;rin ke 
şicJcsincle kcııdilı•rinc l•:huk lkrarr ı 
:-.·eler isabet edrn lnlilılilcrin is!nı 

Icrıni, hec;:ıp nıırr.:ırol ıı ını Ye hulun 
duldarı şehirleri bilcliı İ.}oruz: 

1000 lir.ılık fkrnnıİH"\ 1 1\on)•o 
da ~oc~ hc~ıııı numnr lı Tc' fık ,.e 
500 lıralık ikr1rni)C) ı de lzm rı1c 
971;) he ııp numaralı Alı k zanınış
tır. 

6nUmUzdckl pıızar ya 
ramı kısaca verjyoruJ: 

BIRlNOl KOŞU: ( 
Mesafe.si 1600 metrt; 
Soydan 
Kader 
YagangWU 

UUN<.,'1 HOŞU: (Satıtİ 
Mesaıesı 1200 mott'< 
Karmen 
Zal 
Vido 

'OgONCCJ' KOŞU: 
ı.u.saıesı: 2200 mette. 
Komlsarj 
Si!tkap 
Gonca 
Davalaclro 

DÖRDtiNCC' liOŞtfl 
:Mel!a!e: 1800 
Bozkurt 
CcylArıtck 

Bora 
Tarzan 
Yılmaz 

Alok 
Fidru:ı 

DEŞ1NCI KOŞU: "(ttıl\11 

Mo.sa!o 3000 metro, 
Cesur 
Alccyıo.n 

Sekban 

Çirte bahis 8 • 4 ~ 
rlndcdlr. 

Basketbol ınut.~ 
1 tanlml ııort.if o) 

ğmd:ın: 
Bölg'!miz basketbOl 

sabalca.J.:ı.rina 15. 11. 1 
gUnü Beyo,\\lu halkc~ 
cakttr. Her talcma W 
zere tek kateg<>l'i 1.19 
l'suıne yaprlacak bU 
ra iştirB.k edecek tıt.ll 
h:ıslarmm 11. 11. {)42 
dar ll1l<ıt 17 ile 18 ' 
gel1" a i:rnt11"" mürtıı< -

Lokantal 
yemek ç 
tahdit edi 

Bugünden itibar~ 
larcla ekmek ıJef , 
ViJiıycttC: 

maliimata gore, lokaıı 
ve ems!\ıi yerlerde e 
si y;ı.s::ıı!ı kararın gaı• 
l'İ tarihinden ;ı;ani •• e 
tnren tntbik mevkıtıı 
dir. Ancalt dUn ıo~ 
vatanda!}lnrm b32rtl1Jl"". 
rnklnn g5z önliııe ııt:tl 
rın bugiln sabahtan ~ 
surette tatbl1n mUnıı!ttl 
tUr. Bu ttabahtan ııt 
kanta, gazino, biralı~ııi 
ci, kebabçı ves:ılre gı 
karne ile ekmek veı'ttl 
dükkiınlo.r sivil meIJltl 
dan tıı.mma usuliylı 

1 
kontrol ve mllrakabt i 
<'ak. kam~ ile olsa ctalı 
reıılcr derhnl millf ı.o 
kemebjne scvkcdileca1!:1' I 
rattan lokantalarda yetJ> 

·s 
lıılıdidl etrııfın(fo ızırı 
ler son" enniştit~ 
dığimize ı:örc, beJctfff

1
c 

cürnenl bu hnsucıııkl ~ 
rlmlşlir. 1-oluınlo ,,, 11

11 rı hiltıislisnn )Cl"ll~ 
ezoml t1t nev•e fnrlı b 
kortıro söre lıcr ~ilrı fi 
vemriıl, bir tnrlil ı;eb 1 
pilfıv pişlrl'<'ekl..-rdfr. e1 
lokıınlnlor ıstakoz, dl~ t 
ve Jılr lnllı (e idi olrrıtı 
rlul ·emeklerden bn~~~ 
tiirlii '\emek çıknrııh11 

Bu lrnrarın tothlkfrtt 

Medeni kanunun 
11 

- Çin - JapC\n harbine dair bir 
'P!le1~.fü·.,.ttn b-.:Jtındunuz mu? 

ıs nci ) 1 

2j0 er lirn knz:ınnnl::ır: Anknrrı Mecl,.ni kanunun t• 
ıhı 38.tfı2 ı :ıp mm :ır lı Ali, Hey iu"i vıldönUmU nıun-""11 RuzveJtin karLcıJ giirlıltti!ü bir 

sesle 3u cevabı vermiştir: 
- Hiç. ve ycıJ,\lt hke wtltm bir 

şev. 1nsanrr. mUessir olabileerği, 
\'e ol-rr.ak islerlii'.!i bir zarnan!ln el. 
lerinin ba~h bulun:r::.Mı feci bir 
şıycir, H-;:r ne 2nma'l hariri bır 
mt'Pele rnemll'k~tin h:ıyııtile alıik!ı 
l!Österiıı:ıe raı-eketc ge';tnem me. 
n:dili·. Yııpı.co.~ tir jest 113hsi 
mcsulivetim:n "'ok fevkind ~dir. 

B1) lece bütün kalbimle dünya 
ı:ulhu i~in du=ı etmrkten başka tir 
ı,ev ya?tam~. Oted~n"etf ?ı~rp a
ın htarıyn:ı Hıırbe karşı b!sledi -
Fim kinin ne z nnnc1~ nberi vüı.:ut 
J.uld • ~ ·ntı biliyor m•.ı• ınn .. 
F rı nsad0 harp mey<lr.nrancı zı -
:} :ı.ret etlii;irr. :r:~mnn . Güzel menı-

oı;lıında iGi1 \" he. • ,, 
100 er lın:ı knz:ın nlrır: 1:m1tr kuk fakülteıri btr e• ~e 

tııdır. Bu ~urd" rnr.-• t-' 
301i6 ( ZrnRtıld:ık), lcdlın 55 f~ memlek ... tL"nizdf'ki tatlı/it 
(S ımun). ~lehnıet r;o9 (Kay erı) resinin n~tiecl•ri et'r",. 

rJ l 7G.ı2 <Burs::ı), \hı 1 Fa .CO~i iz:ıh edilecektir. Es~r 
(B. 'ıkc~lr). Turgut 511 (A11tnl~a). olacaktır. 
,\\l:ı 27933 ( \nl ra). Hanclın 8323 =======:::;:::;.---
(Aııkıırıı). A.ndon 44141 (! tanbııD. 
Gül •ıı 750ij (f :ıınhul} , Glirı:I ıı;.., Baiidadlı 
58 (f 1 ııbuJ), Y lrın 10CIO't Hi:ıılı ı•imıa::ııı ___ ... _,,_. 
kö~), Diirm c f.!\65 ı (ol tıı), ~1.ı 
aınnıer 2 HiS4 <fımır). 

Hnnlıırdıın b:ışkn on h"c,np ~n 

hihınr cııı~!"r , kırk he :ıp !:alııbıt'lr 1~~~~~~~~~~~ 
\ lrnı i b rr !im ve nllrnı~ hec;:ıp s I~ 

lıibiııc <lr onar lıra le; he! ı lnılc;l r. 
Bu ı..c~ rll' ilC' 1042 11Mn•n n ı.ıtbıl 
tı ~nwı rrıl!l!inıl"n TiırkiH' le; Jıarı 



htikircıların 
listesi 

R · · ·· h un vilayet [i>~~~ı!~@f {:). eısıcum urumuz -n~ v. 

Umumi meclisine telgrafları Devlet ve babalık 

4 suç.lunun adresleri ve 
'işi edi ki eri suçlar 

~lıı ia§e durumjylc esnafın 8 - Çemberlitaı Vez!rhıın caddesl 
~ tntuıı olmak içln, lstanbul 20 No. da Kasım Civan: Pirlocı oldu 

devanuı toplantılar yapma ğll h&!de satmamak euretuc andan 
l'erını§tir. Her ak§arn, vali imtına. 

Vilayet umum mec!iı:i nün ısa. 
t.t 11 de birinci reis vekili Faruki 
Dtrdiııin başkanlığı altında to~
lanarak n!znamtdeki maddclerın 
mUzırlteresine gccilmrden önce ~
. ·cilinbur !nönünü nden, meclıs 
ısı .

1
. d 

reisiden ve dahiliye vekı ın en ge-
len t~'graflar okumu~tur. Bu tel
grafların metinleri cıunl~r.dı:: 

ı;ekkiir rdCJ' saygılannu sunarım.,, Tarla \"Primlerinin, bağ ,·e balı 
Bliyük Millet Mecli i Rei"i ı;eıle yetİ)en her ı:eyin alııbilıliğt

ARD1lUlAL1K RENJJ.\ ue tlC?ğcrleııme i, köylümüzün ~a· 
"Yeni seÇimin ,·erdiği km \et de ~iiliinii güldiinnekle de kalııı.ı 

,.e enerji i1f' yeni meclise ''e sizle· 1 dı; onları zcııı.:in de etti. Bir tek 
re ii<;tün ba,arılar dilerim.,, nahiye merke1inde otuz bin lirn

nahiliye \'ekili Jık pancar 6atanlann bulunması, 
RECEP PEKlm bu ı.e~inliğin nnsıı a~kın ol<lıı

TelgrafJa.rın okunma'sın~an ~on- ğunıı gosteri'r. l'züm, incir. fııı. 
:ra ruznamedeki maddele'rin muza- dık, zeytin, tiittin yeth•tirenlerin 
keresine geçilıni~tir. kazançlnrı ise, bundan dn fü;tiiıı
Edirnekapı şehitli!'ine mutıasıl aıir. 

"Yeni bcledi,\·e meelı ının te
·z du,·,.11lnrma te .. ekklir eder ba. mı • ,., 

lYe relai LQtfi Kırdarın baş. 9 - Gedikpa§a Yeniçeriler caddesi 
lıııda Vali muavlnl Ahmet Mehmet Ali ve ortağı Sıt1ı:ı: 160 Jı:u. 
et1ıye reis muavinlerj, tef ruşa pjrjnç satışL 

~:ırıi:ır dilerim.,. 
Reis.İ'ciımhur eııneni me7.arh~ının bir kısmıntıı Köyle bir altın yoğmuru, aıı-

l~llET tNO~O ilhakı ve ağaçlandırılması. ve di- cak bu gibi olagan\i .. tu zamanlnr-

lllUdUrU Necati Çiller, ik- ıo - Balıkpazarında yn~cı Vaeil· 
itııı Ut11 Satrct &ızer bu toplan Fazla fiyatla satı~ yapmaktan. 

"fstnnbul Umumi meclisinin .f ğcr 8 te-klif :ılfı.kadar encümenlere <hı dü~r. Köylünün uııginlesme. 
iincii intihap ,fo, resinin birinci lım"Rle edilerek toplantıya .son ve. &İ, sen·etin ~eli~~ gllzel piynsaJar-
,.ıl toplantısının ba:ıhlmusı <lolal·ı- rilmiştir. . .•• ""*'?': ~· , da yer Rlmasına benzen·~ Borsa 

llta.z:a.ın surette devam erte. 11 - lstik!Al caddesi No. .ffi Dl -
~~ •urctıc yapılan teftişler m!tri Sari: Fazla. fiyatla .ııatış yap. 
ra tedbirler silra.tıc karar • mıjctan. 

~ile, gi).,fcrilen :~ten duygulara te.- ,.e piyasadaki para lıir çok al.ın
tılarn knpılıp gidebilir. Biiyıik. 

1( tatbik mevktıne kona • 12 - Kalyoncu kullu~nda bakkal b 1 t .. - 1 Kız.ılay aşhane dul·~n, taskın AAZA11Çları, gimı. lstan U uccar arı • bürtiilü ina .. Jar kowılnyalJilir. Kö-

t l:QUfettişlerlnln ve iktisat 
~ kontrol6rlcrinin ynptığı 
.ar n tlcesınde ihtlklr ya

•:ı: llııtın .ınlltı korunma kıın u 
e?i da.r sinde sorguya ı:c. 

• ııızn~tı. 
l'arran bu esnafın ls,mlcıı 
lrı h•ıkar •. 1.kkında fstan. 
•ın.n vermı Q!dub"U ra. 

Q 
~ 1 . :.-aı.ıyoruz: 

1 'Ilı 'r ıulrcı.I. :-ıuc ıııe\ :ıuu 
110nun1c . :ıkkcılfyc ınağ1. 
Sa ,ıncıo~1·J tazıcı !iyatln 

1 tınaktıı.n 
~<ı.e l>lynmıı,ndjoğlu fazla !i

ır ııalışınctan 
ııı 

Paz ırında yatcı ı;;rtıııı 
~lu l!'ıu:ıa Cıya'la z~ytin· 

lı harpleri 

tikalllar 133 
b n denızaltısı 
atlrdılar 

t1'1t Sovyeı denizaltıla· 
'tıc 't Faaliyeti arttı 
~~ (A.A.) - Nevyork San 
t e demektedir: 
._ n~r<ıtinln Amerikan 
~ &'örmekte oldukları 
~ t 11~1 tcblığıeri o kadar 
tıı:'3ıı.r rcnkııiz:dlr ki insanın 

ll:ıcnln pek kolay oldutu 
~~rece~ r;cli,yor. Halbuki 
ır ~<arın ınuhtaıısr ifadeleri. 
b<:ı:hııe aksettiremıyece~I 

Cll.rctkll.rlık \•e bir lhllıa 
•. t-~ Roren bir'lkler scs~iz 

't'erı Harhurdanbort de • 
Yalnız başlarına 183 

~iıu batırmışlar veya ha_ 
Ilı ~lardır. Kendi Ualerindcn 

r~1c:~eıertıe dUşman sula -
ı.ıı.~ icra ctınektc olan de • 

ltl't n bu 11.arpte pek b1lyilk 
'ı ta.~e.rdrr. Tarihlınizln filo.. 

l'l' bıı llıa Parhık blr nyfa ı!I!.. 
~'ıı. lllardır 

.. :aıı htısuııi tebliği 
~4.·A.) - Hususi tebliğ: 

ıttell lltları dUşmBnı otddetle 
,, Sonra Atlantiğin olma_ 
1\ tik "'e lngntereye G'itm.ck 

hı lllı§ olan bir ka.tilenlı: 
~ it~ kere daha yetişmişler. 

n ile harp malzemesi ve 
l't ~dU. 

)eı-. 
lltrıtı ~\Ulu 94 blne baliğ oları 
8 ~ in dibine jr.dlrllml~ti. 
lla~Pur batırılıııı,~ır. Bu 6 

ttıııu arı Yekünu 37 bin ıon. 
~'r er lorpuıe batırıldıkla. 
ba •• bir kaç gemi de YiM 
~ra 

:ı'l Utratıımıştır 
ı\lınan Seyrüı;efori 
~U~külte<rt· il • 1 

Ut'< A.A.) - Rus deniz 
~ltııc llrtaıı faaUyetlndc~ 
~.,il denıztnde seyrüsefer he. 
~-:Uattal blr hale gel -
tlılı~ar, ~akatslz sllrat.lı 
' rak ve bu gemiler! 

d teçı,rterek bu denizaL 
<ar. e.ıı lnırt,ulmağa Wıa . 
d, 

ııh Y~n· •
1 "5l0tı 1 YapıJnn gcnıı er 

• • 5 (AA ) - D•niz Uı 'bil • . .. 
ı i~ dirdiğine göre ilk
~ de 890.700 tonluk 
~· ~ h::z.ınete girdiğini 
1~·~ u ~rttle 1942 ec

J aıte giren yeni gemi 
tı ll'.:ilyonu bulmak -

Pırotcro: Fazla fjyat!a zeytinyağı d ki ye akan para ise. nltına ;nktlip et. 

ler·ıne yardım e ece er L"e de yine milli servet.in \'atan de-satmaktan. 
18 - İstanbul Ul.lelide LA!elj pazıı.. 

rı: Fazla fiyatla zeytinyağı satmak
tnn. 

. riıılikJerine p.ömiilme~i. perçinlcn. 
. na i oda- ı oda ınclisi toplantısında bu mcsc- ınesi dcm~dir. 

1,stanbttl ticaret ve d sa yılacak lenin de görüşüleceği anlaı-ıılmak- Bu bakımdan se' inivoruz. 'F1l-
sınm Kwlay tarafm an aç d kat sen'etle bi"rlikte kö.vlü.ve efa-

l4 - Taşçııar caı:'~csj Kemerli 110. 

kak No. 3 İbrahim Y&ğcıgU: YUksek 
menşe faturuı tanzim ettlrtnek. 

akd yardnna karar t...'l ır. 
aşhanclere n en b a 'J)it>-.- taraftan ticaret ve zahi· hat de ~eli~ or, ki bunun ka~rsın-

d . - · • ... .....,,.c:tık Odanın u ,,,a 1 ,,,-- . 
ver ~gını ?~ tacirler arasın- re borsasJ a~-nı gaye için ıoo bın da t-~er kco;kin bir uyanıklık ~fü;. 

15 - Yağ iskelesi l\:ııntarcı LCıt.!ı 

sokak Rtfat Sönmez: Yüksek mcnş" 

faturası tanzim cttirmelt. 

:ret ınsanı ~aran, ka:rsılanmışur. ı lira verecektir. Bundan ba5ka ha- terme7.sek. halimiz ~rbllt olar. 
da meronun:vetle .",0 b·r te- miyetli tfloirierin yapacaklan nak- Şunıclan buradan 1<ulağımıu ge
~·acirıe:. b~ makıı-:t 1~~ird~ her- di yardnnlarltı a~e.nelcrin e?em- !enler, ~ö t.eri:ror, ki bazı köylü
brrru lıstesı ~ıldı~ ~dnna ko _ miyetli bi'r btitr.e ile çal.ışabılece- miizde bu efnhat baı;lamıŞtrr. Bar 
kesi~ memn.u~ılct.\ .rdir. Ticaret ği a.nJaşılmaktadrr. Kızılay a!ih!- kapatmak, tt"k başlanna ko~ bir 
şacagını .b.ıldırmıs e ti r·ııae. neleri ikanunuevveld.e çalışmaga saz heyeti t!elirtmek. bıitün·bl'r 

J6 - Balıkpazarında zahjroc• Vasfi 
Vnııllyadis: 50 çuval mcrcımc~i mu. 
bayan ftıturası olmaöan satış yap -
mak. 

odası meclısı, bu mevzu ze ı --~ ib. 
] la.rtna ehcmmivetle de- başlayae<ı.At"..r, meyhanenin hesabmı görmf!k gı ı 

ki Cll ıcıma .. • 1 • •t' 
17 - Emlnöntinde t.akl<allyc ına. 

(\'azası sahibi Baklacıc.l!'lu: Alış fatu. 
rası ibraz etmemek ''J! 140 kuruşa 

satılması ica:> eden peyniri 150 kuru 
!la ııatmak. 

vam etmelctrdir. Bugun ya.pıJacak ny~nııoz "eY er J'1 ıyonu~. 
Kö~·lii, <ıen·etini kih·i.iniın om. 

18 Balıkpazarı. No. 74 Arlııtidi 

birliği/ Feci bir olomobil 0 h .. 1. d n.ak·ıtı'er 
katibi kazası a 1 ıye e 

Talebe 
A 

umu mı 
Apo's:>ğ'lu: Alış faturası ibraz etme -
mek ve 140 kuru~ 11<"ltıımaııı icap e. 
1ien peynjrj 150 kuruııı satmak. 

Talebe ihtiyaçları etrafında 
görüımek üzere Ankaraya 

Bankalar cadde.inde bir .Ankara, 5, (l'akıi mahabirind,err) 

k ld w - Sulohını kaymakamı Ekrem A-
~ocu ö a nıd Hakimhıın lı:ayımalcarnlığına. 

19 - Gcdikpap, bakkal Llgor: 140 
kuru§a aatılmaaı lcap eıkn peyniri 
160 kuruşa satmak ve alış faturası 
ibraz etmemek. 

•tt• 
gı 1 '.L!..;I·~· • 

üniver3ite taJ~be ınnl&IDln °· 
mumi kitibi. birliğin bir çok tek
lifleri etrafr~da alüeda.r makam
lıırla görüsmek üzere Ankarayn 

D6n akşam bir ok>mobil kazası 
olmuş, bir çocuk ölmüştür. Feke kayrnakrunı Fahreddin Başpl 

Kau, saat 17 de B:ıtıkalnr yoku Torbslı kaymakamlığın•, Salihli 
şunda ohnuştur. ŞGför Abdullah kaymakamı Necmcddin Kutlış Dıki 
Kırıl.nınzın idaresindeki 3288 nu - Ji ka:)•makamlı~ıno. Foça kaymaka· 
maralı taiksi DeyoAluna giderken mı Ridvan Aknıansu M:ınavgad kay 
Bankalar yokuşunda 51 numaralı makamlığına, Kızıltepe h:Jllllaka
kundurlM:ı dükkCıoının önünde bir mı, Vehbi Güneş, Söke kay.makamlı· 
tramvayın arkasından birdenbir~. ~ına, Beşirı kaymakamı, Mehmet 
çıkan bir ı;oeub caf'PflltŞ ve yara Aii Alpasan nüfus umum müdürlft
lamıstır. Beş altı ya~larında olan ğü. jkinei ~ube müdfirltiiüne. Erm 
QO<:ıtk ltılldırıldıitı Sen Jorj haslnhıı nım mcktupçu~u Hilmi Besim KOE 
nesinde ölmüştür. Yılmaz Zonguld:ık mek•uı>talulona, 

20 _ B<:yoğlu Ka!yoncu kulluğu 17 
numarada Artemla bakkJLllyesf: 140 
kuruşa ııatılmaııı icap eden peyniri 
lM kuruşa satmak. • 

21 - lstlkllll caddesi özen bakka.. 
l,iyc pazarı: 140 kuru~e satılması i
cap eden peyniri 150 ye satmak. 

gitmiştir. . . 
Bu teklifler an.!!ında. pa.rtinın 

taJe-beye yapacağı ya'l'<iımlar, bir 
i.ıniversite lokantasının kurulması 
vardır. 

22 - Ayakapıda .AooUlezel pap 
caddesinde 226/228 Mehmet Gençerln 
değirmeni: Ofis unıa•ına muhtelif hu 
bubat unu karıştırmaktan. 

23 - Uzunköprü Balaban ki5yUndc 
müstahsil Salih Balaban topt"nCJ İl
ya ve Boytullab: YUksc~ fiyatla pi. 
rlnç satmak. 

Diğer tareft&n maliye v~k~leti 
pazar ve cumartesi gilnlerı aıne· 
malann yaptığı matinelerden ha
riç .saatlerde taleibe itin birer m~ 
tine yapılmas ve bu ma.tincl~~e 
birinci sınıf sinemalarda 25, ıkın
ci sınıf sinemalarda da 20 kurue 
ücret alınması kararlaıttıril:rmştJr. 
Bu !karar sinemalara bildirilmi~ -

Bir Musevi çocuğu oldulo anla· Akda~ mftdeni kaymakamı Kem:ıl 
şılan çocui;µn hüviyeti dün akşam Güne~ Hnkuk müşnvirliiji miihı:ke
geç vakhl Jrndnr t'CSbit edileme.mir m:ı! müdürü muavinli~inc tayin e-
ti. dilıni~lerdir. 

1 ==================-~--= Amerikan otobüsleri 
U - Beyoğlu Firüzağa Defterdar 

yoku§Unda No. ~ fmncı E}nserik, tı
rmcı Rc§it Şener, trrmcı Fapadopulo 
OfjBCe verilen unları birbirine dev -
rctmek ve ietlyerck nokıı:ır. ekmek 
lmallne yardım etmek. 

tir. 

• Altın fiyatı 
Bir Rc~ıu'liye altınrnın fiyatı d~n 

SS.GS lira idi. KUl~e altının dun
kli fiyatı ise 525 kuruştu. 

~n1cadan §eh.rimif.e gönderil 
mek il::ere yola. ~ıka.nlan dokuz: o 
tobüse ait 45 aıındık malzemeden 
25 sandrğı İs'Jrendenma gelmiştir 
Bir iki güne kadar ~hrimize gön
deri lee e 'kti:r. 

ıarc:;~. ııı~-~~~,~~:~di~iiri~~ ~"u~::;;~z; I"' [ EtLA~o 1 N KIZjl 
d:ıhılınc almı5Jardı. 

Lıınorun cesedini ı;ııthl bir nıu 
ııycnc polislere ıniılıim hic bir ip • M KARDEŞ 22 
ucu Hrmedi. Kurşun kalbi delerrk Nakleden• • . ı d~. Bunların birbirlerini tanı)ncak 
geçmiş ve ölünı hcrhnhlc ani olmıı5 ben bir şey yapmadı~ k_ı.Adcım l>l- lnrını tahmin ederek. bunlardan ilk 

tu - Yaptığın malum. de· rast gelai~iıypn peşine takıldım. 
• Yakalanan nd:ım ise otuz ya,ıa· dürdun. Katil ,belki yalnız sen S , Bu tıdnma [fcpforl'l:ı bir pnn5iyoı~· 

nnd;ı hiri idi. Üzerinde hic bir 11i· ğilsin. fakat elimize )a~nız 1~cn Y:;·. da ıes:ıdüf etmiştim. 
Uıh bulunmamıştı ve kendisinin (illin için ceza~, da şırudıl ku 

t> •• k · Mahkeme .. Bugün için ~ühim bir iş mal..· ma~um olcluğunu sÖ) lcyip duruyor nız sen gorece sın... d 
du. 1reııc~ine söre kentlisi namu ıu • lincıe· tcşkiliıtınızı yıl ır· sadlle kJtlc halinde bir da,ct yıı 
b . • 1 a· ~t 1 k 1 - mro~kınaı·,. s •. ne bı·ra'z knnun haricindı> pıl,lığını öğrendim ve htırcl..cti tıı · ır ışs z ı, mu earrız :ırın ·nç ıgını .. .., k. h · 

' 1 ı :ısı hususun• kip ettim. "KıırhJğalar,, hııkı ı ll" görünce y'Jkııl:ıııııık iizcrc pcşleriıı· seri u~uller kul anım b 
1 11 i 1 da hl'ıku" metten sala' hi'-·ct almış h tı1 cıımun ba~ka yerde yapı acııtııııı den koşmuş ve şlc hıı sırnc a I<'\" ., k n 

ı san bu der CJ biliyorlardı. Litnof'u bekleme· ' • 
kif edilmişti. lunuYoruz. Sen ası ır k .·ere Vands,•ori'n adam nönderildi· 

:Kendisini ynk;ılıı ·:ın polisler Rrkndaslarının kuleğın:ı g~ccc · dv.~ " 
' · d n öııce il ...:nı ise ancak Polis Müdürlüğüne bü~biilün başka hir H:ıde '\'ermeklr onlaıı cinayet ışlemc c t1• 

idiler: l\fe,.hııJ :ırlıım nesinden ko· ı; bur edecektır. gclırildikten sonra öğrendım. 
, ,. şündürnıcı;c me<" _Şeflerden ı:ördüğünOz nr mı? şan polislerden biri ınrafından b:ı· Kısa bir sükuttan 50nrıı ila\"c 

1 şınıı kauçuk sopa ile nırul:ırak ~e· _ Ha'-'ır. içlerinde herhalde üı; 
etti: "' 

re dfü;ürüldüğü 1.11mıın mülcıırrızl:ı _ Fakııt senin için lıir kurtu· veya dört şef "ardı, fnkaf ben hıın 
Tın otomobiline atlamnk üzere idi. n:ıı ·ı· f eder en ha ,.ı·sı· olrl•ııotunu anla ... ·amadım. Lilno· luş )'OIU v:ır. ı;er l ıra . . . ., ö "' 
Otomobil tıım hu sırada bari' ket el· ~r bir ecza ile kurtulabılır~ın. fu :rabıtanın elinden kurthrmak 
mis, anlnı;,ılan İ"İndekill'r ıırkıırl:ı-;· • ı ·ık· tılr hnl b b. d ıı·ıdı" hepsi onun ' fe,·kuf' korkııdıın >1 · ın me,·zuu n ıs el!ı , 
Iorını bcklcycc<>k rcsarcti göstere • b ı d ğ j ·ın o·ıum" m·ılı 

de idi, tılrcyerek: ifş:ıat!Jı u un u u C .. • 
memişlerdi. söyJı:· kum oldu~unu !Jihnelde idi. {.ialib:ı 

Mevkuf aleyhinde bu ifadedt·n - Bildik'Jcrimin hepsini mnksatlarına mın·.nffak da oldıılar. 
daha kun·etli bir delil olarıık ~ol ycccğim, diye hoğuk hir sesle Ct" Dik ce"llP ''erdi: 
hıle~lndeki düğme kıırlı:ı~o rcsııd Yap Yerdi. . 

1 
- Evet, ınııvaff:ık oldulıır. 

SÖ'5tcrilchilirrli. Elk bu ce\·ap üı:erinc nnu ıdıın. Kısa lıir siikülu miileakip ilöve 
Elk tehditkiır hir lavırla: hiiı-rcsinclcn çıkardı, hapsrdıleeeliı etti: 
- JJı>likıınlı, ı:ledi, kendini şiın· hiicre~e söıürdü \'C oıııınl:ı bcrab~r _ ''Kurbağalar,, Jn niçin ııliıkn 

diden ölmü5 bil, katlllcrln CC'7.ası içı!ri~ e ı:zirdi. dar oJuyorsunuı? 

* * "" idamdır. Bizde de a~l3rca mahkc-· • h" (.iikııydane cevap verdi: 
menin 'kararın1 bekleyecek s.ahır Bir saat sonra Dik Gordon, •r _ 1'amamile bir lcsad{H eseri.. 
yok. çarpı~mada ölmiış ı;:ı)ılırsın hıırli malfunat alınış olııra~, .? 1 ~;· Benim çok param ve rene çok z:ı 
olur biter! mobıllc, Polis Müdürlüğiıne donoı. manım var. cin!liyat ilmilc meşsu· 

L- • tık işi Amerikalı Brod'u l·ıınrn~ ç4' lüm ··e bu me··zu u··zerı·ndc tetkik· MeYkuna bcrıııx:r nvhıyu geçtı, A k 1ı • • 
sırmıık oldu. Esrarengiz merı ·a !erde bıılunuyorum. "Kurba~tılar .• ayrı bir binada geniş bir oday:ı d. ı; 

mcvkufu soktu. Ruraı;ı mahkumla· ı:telinec ona yer gösler 1 \"e: dan bahsedildiğini işitince mesele-
rın nsıldıih yerdi. Elk idamın nn - Mr Brod, dedi, şimdi sizın yi dikkate de~r buldum .. e takiple 
sıl yapıldığı hakkındıı esaslı iztıhııt nnlıılacakİnnnııı dinlemese sırıı rine ~ri~fm. 
vennefte koyuldu. geldi. Slllı:fe ~ te1--'ı. Da _.. t9I 

SııJ'ııttn kesflmf' olan mevkuf Brod bir sandalyaya otunırtea: temıt.t ~!M !nıbftl" SO'ftll sıı.\1tı8'· 
_Anlatılacak hm M~e-7 ,.,t, kekeleıff: ğı kunetli kozunu oynadı: 

- Beni asamıı"T.Sınız ... 6ısmalc ;. ı.ive söze bıışladı. "Kurbağnlar,, ıne ~ - Simdi bana nasıl oluyor da 
cin mahkeme kararı lazım... Hem 5eİcsine brısalı aoeak lıir halı&& ~ .-. 

VAKIT'A 

ABONE 

OLUNUZ 

bu derecede zengin oldunuz, bunun 
hikmetini b3na izah eder misiniz7 
Siz İngillcrcyc harbin sonlarına 
doAru bir şileple gcldi~iniz zaman 
cebinizde encıık hcş on dolar vwt'8 

dı .• Hakkınızda malümaı aldım:· 
1917 Maymnd;ı Estla:rg'd:ı cc;ki bir 
binayı klr:ılıımı,,.ınız. Sonrıı iziniz 
kayboluyor Ye a) ni ı;ene sizi Pa· 
risle tekrar bulııyoruT.. Bir bombar 
dınıun ncticr~ındc yıkılan hır c~ in 
enk:ızı altında kalan bir nilenin 
kurtnrılınasında yar:ırlık soslcrdi -
giııfzden ruiıkdfat vcrroek Ü7.crc is 
miııizi all\·orlnr, sonrn iziniz gene 
.kııybolu) or. Sızi araştınnok üzere 
Pnri ::wbılası tarafından bize gô:ı 
derilen lnnriratı:ı fakirane ı::h ın • 
nıiş bır adnm olduğunuz razıiıdır. 
Mükiifaı vermek fizt'rc yaµılan arıı5 
tırmalar neliccsiz kalı~or ve sizin 
helki de Amerika ordusundan bir fi 
rari oldıı~unıız kanaatine ''llrılıyor. 

Bir koç ay o;onr;ı Şubaıtn lekrur 
ortaya çıkn orsunuz. nu sefer Mon· 
le K:ırlod:ı. crblniz para dolu. El 
hlsclcriniz kat k;ıl, Jlİ\•ivcranın en 
lüks bir olelinrlr~inh. Fııkirlikl"n 
zenı;inlil!c bu ııııl ~rçiş şayanı h:ı\ 
ret değil n•i? 

Brod her z ırnıı ıı ki 'i• il'ıı k kan ıı 
tnvrilc cc,·ap \'erdi: 

- Glirlıniı'c bakılırs,ı zcnı;inlik 

len fokirliı;!e srçı~1cki srııııli de ~·· 
yanı hayret hıılmıık liızıın selııır7. 
mi dcrsini7.? 

Dik muhııtabının perişan ' 1 

na bakarak onun ne demek "' • · 1 ~ini anladı ve gulümseılıckl<'n ı.. 
disini menedemcdi. 

- Yani şimdi olduğu gibi o za 
man lia yııpmanuın mfimkfin oldu 
llllla ..... __.. fstiJW1Qnu7.? 

-~. 
Gondon ciddi ve l>arid bir e(ta ile: 

(Devamı Nr'J. 

r.111111:1, e' iııiıı ı:;cnlc·nıııeıil'ne ekim 
alet!eriııılc tcrnkkive, tarlasının 
'erimini nrttırncak fenni '" ıUı
lııra, sağlık i~lcı·iııe harcamazsa, 
kıızancmclan, nltııı lı:ıhaı.1 oluc;no
ılıuı ne !.'•kar': 

Herkesin kendi para ıııa 'iBhi'p 
olıluğunu iııl.iir ctnıiyorum. Ama 
kanun "hnrr., i de henimscmi"
tir. Malını. mülkünü 'liı>-üncc iue 
lıareaynn)an \e~:ıyct nltınn alır. 
.Bunu yaptrğımn: gibi. 1m.ınncını 
har \urup hnrmnn "a\ uran koylü. 
lcr İçin de u~·nı ,..ifiilır kııllanabiJi. 
riz. 

' Knnuıı nonnnl zamnnlara göre 
yaıııldığıııılan. olaganüstü ç.ağla.r
ıla, ortnlığı çekip Çe\ ircrek dö. 
1:eıılrmejfo ~·etmez. Şimıli i-;te böy
le bir :ınnl!l.nday17 madem ki derdi 
g-iiriiroruz: n hn ide vnkit kaybet
meden yalnız bu nlnganiı'itii gtin
lere mab.,-u bir ~·asa ·npalrm. llev. 
let, baba ''erine. ;ec"ı'n ı·c yara
nıstz, sefih C\ l:ttlarmın ~uorsuz: 
hareketlerine et ~ksin. 

U lanmnynıılnra cismani cezalar 
kesil in. Çok kazımr:uılnrdnn köy 
ll'riçin hnyır ''er.,.ilı>ri ahnsm '°"ha 
J•anlar mutln9'a alındıkJıı.n yerler• 
de hnreano;nı. Tarla mı, hağmı 
hahçe<oini•, e\ ini kılığım, lnyafeti
ni ıslah e<lenlere de yine hu pa
rndAn mlikfıfatlar \'er:İl'iin. Bonlıw 
ynpılrrsa ft7. zam:tnda ~ok fayd&h 
i~Jer:in ha~anldı~ı ~örerek sevi
nil'.i~. 

Hakkı Süha Gezgin 

Vişi F ransası 
işgal mi edilecek ? 
Almanya ya l§ÇJ gönderile" 

mezae netice bu olacakmış 

l'afington, 5 (A.A.) - VR:İll&" 
ton • Post gazetesi yazıyor: 

Almeııyanın Vı~i Fransa.ısını btt 
senenin sonundan evvel i.s;al eı. 
mcei ihtimali çoktur. Piyer I..aviıl, 
Alman endüstrisinin istediği 150 
bin işçiyi, AJmanyaya gôndereme 
mittir. Kendisine ~niden mühlet 
verilae de bunlun artık göndere • 
miycceğj he.men hemen muhakkak 
gibidir. Halbuki U.val, Alman ~ 
düstri<Jinin arzusunu tatmin et • 
medik~ mevl<ıini muhafaza ede • 
mcz. 

Çörçil yakında birkaç 

nuruk söyHyecek 
l.ondra, lS (A.A.) - B&§'vekil Cör. 

çil ,yakmda müteaddit nutııklar eöy. 
lly~ccktir. Bu arada harp durums 
bakkmda geni§ izahat verecekttr. 
Mısır ııe!erlnden bfl~lca bo!ki de Uir
lcrln Zincire \'UrulmaSllldan da bahae. 
dccckttr . 

ÇörçJlin ııoyliycceği bu nutuklaT 
bilyUk aıAka lk bekleniyor. 

Parl!mento, kralm açılış nutkun_ 
dan sonra S hafta sUrecck qeni§ bir 
milz.akcreyc ba.alıyaeaktır. Bu mUza. 
kerede dahilt 1 lt'r de garll§Ulccektlr. 

1 
25 yı. evveıkı Vakit , __ _ 

6. 11. 917 

Od'Jn ve kömür 

Y1lii3 el ın~c kon Is) onu ile ıru 
kavcle elmiş olan odun ve könııır 
mulcıılılıidleri. l nıfından ki.'murün 
heher ~üz kıHc'it iki )UZ el!ı \'e o 
dunun bebe ç-cki~i ~üz allmış kuru
şa olm;ık UZl'rc lı:ınc h:ı~ın.ı iı :ıııı i 
ohırok beş ~uz kiy)c3c k:ıı:lar k09 
mür ~c beş t,;l'ki e kad.ır odun vcı -
lc.L'l'Siııdeıı ılılı). ·ı oJJnl:ırın ~atı~ 
mı:lmllcrmdek i ornı.ın meınurl. rı· 
na ckmrk \ cı.ık.ılorını E:i>~lt'rip ah· 
eıık1.1rı ınikd.ırı lıı'idik cllirmcirı 
lıiııın f!clmck•l'ılır. 
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1\llbvere göre 
vaziyet 

.Bcrlin, Ci (A.A) - Alman ba§ko. 
mu t&nlıtpnm te bllğindcn: 

.l\tıaır muharebesi cephenin her ta-

E2S w+• 

göre tarafsızlığm Beri ine 
şartlan nelerdir ? 

rafında devam etmektedir. Zırhlı Al- Berlin 5 (A.A.) _ D.N.B. bii-

-V'&.KlT-....... cepbeslade 
, 

(Baıtaraf ı 1 pcl aaufada]. 
Rom mel 
Mısırda 

değil mi? 

Cebeluttarı 
kuvvetli bir 

toplandı 
man ve ltalyan ordıuıu dU11manm , diriyor: ' 
kUUe halindeki hUcuml&rına kar§ı İmparatorluk matbuat müdürü 
çok §iddetli bir mukavemet gısster. Ditrih eenel.>i lxı.Em birligi t')p}ıın
mektedirlcr . .Muhtel!! kesimlerde kr. tısında s(;z alarak, harp eoııasın. 
taıarmıız ikinci h!lttıı hnzırlanmı§ o. da gazeteciLerin mesaisi mevzuu 
19:11 yenı mevzilen) plin muclblnce, ç~ etrafında bir nutuk söylemiştir. 
kilmı,1erdtr. Hava S!Lvaş kuvvet.erı Dr Ditritı, har!>in icap ettiruiği 
hiç durmad:uı lngillzlerin zırhlı tcş. da~ ihtiyaçlar kadrosu için~e bi
killcrlyle topçu rnevzllcrjne hUcum le, fayda. verebilecek tarzda bir 
elml§lerdlr. Uç ve dört ikinci te~rın. ga.r.etecilik faaliyetinin tamamen 
de Alman ve İtalyan av uçakları ve ınihr.kiln olduğu noktası tizerincle 
adeden ilstUn bir dU§maı:a karşı ya. bilhassa ısr.ır ettikten sonra de

Bunun içindir ki bu sahada da 
tara.f.sizlrk siyıaseti tatbik etmeyen 
bir memleket tarafsız sayılamaz. 

Matbuat çevresindeki tarafsız -
Jık hakkında fikrimiz sarih ve a
çıktır Biz. hiç bir tarafsız gazc
tcı.Jen, vereceği haberleri yalnız 
Alman h'1vadis kaynaklan arasın
dan seçmesini istemiyoruz, Ancak 
§U cihetleri arıyoruz: 

Akdenlzde harekUJtera. etmekte 
olan bomba ve torpil uçaklarımız 

aon <ıerece ağır yükJU b~ Ucaret ge. 
misine i&abctll· endahtlar yapmQl.a.r 
ve bu gemi dur~ğ& mecbur olmu§. 
tur. Bir sarnıç gemls!ne de isabetli 
endahUar yapılmrıtır. Bundan başka 
bu gemllere refakat eden torpldo 
muhriplerine de üç iHbetli endaht 
yaprlmııtır. Slcllyanın cenup sahllle, 
ırt açığında dıı dU§manın bir yelkenli 

Alman mareıali tehlikeyi 
görerek vaktinde çekilmi§· 

Berlln, 15 (A.A..) - ~ 
ta bUyUk bir :lnglliZ 

1 •• 
mıotır. Filoda Fur uı~ 
ge.ınllerjle amıtı biUD r ~ 
uı;ak gem}sj, 6 krll"a-3 '; 
kruvazör, 26 muhrlP~ 
gemısı, 12 petrol ge~ sine.hucum edllml§tlr. 

Hmıwıt Tebliğ' 

J..ondra, 5 (:\.A.) - R'llnel ne
rede? Deyli Eksp?'es gaZ!tesinin 
ruıkeri mün.ek'kidi bu sua1i .soru -

\ yor. ~l ordusunun bozguna 
ı uğramak tdılikıesine maruz bulun

f. dtiğunu biliyor<lu ve bunu söylc-
Londra, ts (A.A.) - Mısınn7garp mek için B<-..rline gitmişti. Bu su

çölUnda,mlhver kuvvetıerl,boz.,"'lln,blr. retle me9'.r.liyetten kurtulmak isti
halde,garba doğru çeldlmek~dl:ı:: ı:yoniu,. Zaferi tebff.ir eden İngiliz 
Sclı:izlncl ordu bu kuvvetleri takip ~ tebliği ~in gaybubeti c'3nasın
djyor. ·Binlerce esir n.lrnmt§, yUzJerc& 'öa kendi!li.De <Vcklf.1~ ~en ~De· 
tank ve uçak. lmho. edilmiştir. Buna ral Son Stunıpe'<len !bahsetır.iştir, 
dair dUn ak§am geç vakit Kablreda Stokhıobnda Ramelin ma?'cııııl Fon 
§U H.smt tebliğ nqredllmlştlr: }{:ıytf'lin yerine geçeceği söylen -

~ 

Amerikada 
seçim 

pılnn muharebelerde 20 uçak dUşUr - ıniııtir ki: 
mU;,lcrdir. 4 Uç3ğımız kayıptır. ''- Vakıa, vaktiyle tatbik cdil-

ltalyan Tebliği mckte olan heyeclUl verici hava . 

ı ı- Tarafsız gazetelerce Ber
Iin muhabirlerinin Y,8Zllarma ay -
nlacak ~·er, düşman memleketleri 
muharrirlerinin dununda <>hnnma
lrciır. 

NC\'l"Ork, 5 (A.A•) / 
ric neticesi ~r: 16 

Ayana seçilen: 1Jç 
yctçi, 15 ~okrat. 

noma, u (A.A.) - tıııı,>ıı.ıı orduıan dislcr yetiştirme tarzında.ki gaze
umumı karargAlunm 893 numaralı tecilii?e bugiln im'kiin yoktur. Fn
teb!jğl: DUn sabahın Uk saatlerin • kat e~nehi ga~teciltrin büyUk bir 
den gece gec vakıte kııdar El Ate. ekseriyeti vazifelerini pax3ıa r.ll -

meyn fle Fuka arasındaki çö~ mınt.a. lamIŞlardır. Bu cümleden o!nrak 
kasında tank ve piyade cUzll.Amları. Berlind,. oturan tnrafsız gazeteci
mızla dU§maıım mUmas[l kuJveUert l~r vazifelerini, harbin ica~lannı · 
bcynliıde çok çetin V• kanlı muha. l?ÖZ önünde tut."118.kla. berab:r, ga
rebcler oımu§tU[. zeteciliğin harp esnasındak: vnzi-

Alman ve ltalyan kıtaatı fevkaıa. f 1 • · tra.fl b' tt"' ... e erını e ı ır sure v yap .. -
de şiddetli bir mukavemetten sonra ... 1 k • · b"'t"i 'mk'~ 

1 "'ı me l<;ın mevcut u \ n ı ıın-

ak§ama doğru batıdaki yeni mevzı.e. hırdan tamamen istifade ctınekte 
re çekllmlşlerdir. lnaa.n ve maıze. de tereddüt etmemektedirler, 'Yal 
mece dUşmanm uğradığı zayiat !az.la. ııız b ,.. t ·ı ·n b"'til ,, 

2-Harp haklanda nesredilen 
haberler objektif oJmnlr ve Uç harp 
yıhndan.~ri doğruluğu sabit olan 
Alman kaynakfarıodnn ç:ka.n ha
berjer, Moskova, Vqington ve I..on 
dranın içinı:Ie ibulunduldan acrklt 
ciurumu örtmek için öne sürdük
leri bir yığın yalan sözler başa a
lınarn.k, ikinci pHinn atılmrş bu -
Iunmrunaltdır. 

3 - Bundan b:ı.5ka Almanya 
hakkında. tnra(tız :nıatb:.:at~'l· ~ı -
kan habt'r1ere zehirli bir mahiyet 
\'crilınomeli, Almanya ile Avı"Upa

-::.'1 ait ha~erleıin yazılışında ha -
kiki ka.}·naklnrdan gekn malfıma
Ht daynnıhnnlr ve -düşman n3nn -
lormtn trunamen uydurdukları hn

' ''Kara ve bava. kuvvetlerimizin 12 ıuişti. Fakat gt'neral Al~.ndr 
gUn ve gece yoptık.ları mlltemncU hU. tll3rrtıza ~er geçmez ımnuan 
cumlardan sonra §imdi mihver kuv • babsedibnelllt';1e baelanmı!Jttr. Bit 
vctıerl tam rlcat haıUıdedlr. DUgma.. ]erin lngilizlerin Mıstrda ttamı. 
na gece gündUz merha.metslzce hU - zn ı;eı:eceklerini halı~ri-:ıi a?n al -
cum ediliyor. Mareşal Romelln AJ • maz Romele Afriknda kwr.:ınılar.
manyada bulwıduğu esnada Alman lığı tekrar ele almasını ,.mrettiği 
kuvveUerjne kumanda eden generııl temin edilmektedir. Bundan son. 
Ştummer IS!mUştUr. General Rltter r:ı. Almanlar Alman ordusu tara
ton Tana ile diğer eubaylıır dahil fından tngil:.Z ?ıat1nna. knnrşı yn. 
olmak tızere 9.000 den tnzla esir ıı. p:lan muitbil tnanı.ızmrin bizza~ 
ımmı§tır. Romel tarafından sevk ,.~ idare 

nliz belli değildir. 
Mebuslar mccJWne 

cümhmiyetçi ve 205 d!ı.i' 
a.zalrk henüz belli desı'~ 

Şimdiye kadar a~.,ıı 
ratlıır 56 ve ctimhU 
~lrk elde etmiş bulU11

1 Umum valilıider: :1 
:retçi ve 13 demoıaatll' 
lki U!lluro valilik he11 

~ildir. .J 
- ' I ~fıi 

D; 
, u 0 nu ecı erı u n gaJ -

dır. Blzim r.ayıatımız da mUhlmdlr. l' ti • yazd:kla 1 k ci· * • • e erı, • n ~ey er en ı ga- "DUgmanm kayıplnn fevkalMe e<lildiğini bir knç kere bildirmiı;-
yUkaektir. 260 tan ta.zıa tapk tnh • !erdir. Fa.kat DeyJi Ekspr~ ga~
rjp edllmlg, 270 tOP ya tahrip edil~ tt>sinn a.s!tcri miıneltkidine göre 
yabut ele geçirilmiştir. Alman harpı :!omelin Af:ikr.yn dönmccı;ği ta
ganimetıerlnin yckt\nu ~u sathada haJtkuk c~ştir. Şu hn.lde RomeJ 
tahmin <ıdllemez. Hava kuvvetler! • nerededir" 

Dota cepll ~ 
zetelerinde intimıı.r ~tre~dikc;e, a-

.Beriin, 5 CA.A.) - Saıa.bfyetı1 ıı.s. kim kalmağa m!l.hkümdur . ., 
kerl mahfille9deu ögTcnildlğlne göre, 

Dr. Ditrih bundan sonra söz- berlere ''Alman hududu,, veya. 
lerinc §Öyle devam etmi11tir: "Avnıpa s:ı.hili,. gibi gizli mak -

Berlin, 5 (A.A.), - • 
n umumi karnrgfıhın1:, 

aekjzlnd. 1ngtlt.z ordusu elindeki bU. 
tJ1n :kuvvctteri~HhUcuma geçmlftır. 

Taıık maharebesi o!ınadan yapılan 

ilk hUcum tardedildlkten sonra 1ıı • 
gillzler tank himaye.sinde ll<iocl blr 
hUcum yapmışlardır. Bu bUcumda 
bazı yerlerde ilerlemeğe muvaffak 
oJmUJlardrr. Bu 8tradiı. tankaavarlar, 
t1ZUI1 menzilli topları bulunan ağır A. 
roerlkan tankların& Jiddetll ateş aç_ 
Imflar:, ı saat zartmea 11 tank tab... 

''- Tarafsrzl:ğmın tell1inini satlar bakmıınclan maskelenmiş 
yalnız diplomntlıı.rn bırakan bir etiketler konulmamalıdır, Tarafsız 
:memleket, gazetelerinin bUyUk bir vaziyette bulunan gazetelel'den 
kısmı düşman tarafını iltizam et- istell!Cek asgari şey umumu alii.
tiği vakit tarafsızlrk va:zifcsini ifa kadar ede nh.<ı.berlercle dnima doğ
etmenh olur. Aynı ıamaııd:ı zekiı ru hareket edilmesi, ba~kule. ve 
eilab]armı kullanmak hususunda tefsirlerin iyi niyetlerle ve objek. 
dn tarafmz durum almadan tn • tif lbir 5Ckildc yazılmasfür.,, 
mfs:ızlık y:ıpmak jmkAnı yoktur. 1 

mlz 800 den tazlıı düşman uçağı tah, Çok tecrübeli ve Pimdiki harp
rlp e,tmlştir. Aynl mıktarda uçak ds te bUyük yararlrk.'ar göst~rmiş 0 • 

yerde tahrip edilmiş veya hasara lan Fon Stı;mpe'.uin Afrikadaki 
.u~tılm13t.rr. 50 bin tonJı&emııtae Alman ordı:suruı. kumanda cttiği
.dUşman,gemlsl batırılmış, bir o kadı -oe in1?Ylak ::imn gelivor 
:n-da haaara,uğratıtmıştır. Seklzint:ı • • 

Kafkasynnın batısıO ıJJ 
rlmiz düşmanın k~ 
tanrruzlarını püs ~ 
düşman mevzilerine 11 dl 
)erdir. Tuapse Jiman101~ ç-ııklnn 5800 ton bacın 
ret gemisini tahriP eı" 

St:ilingraddn mil!".~ 
nın hiicum tcşebb{WCP: 
yelle icra edilmiştir· 
istinat noktası zap Mı' 
eumları püskUrtilllll 

orduliler!emesine -devm ediyor ... 

riP edilmiştir, ------------------------------ı 

Tayyanılcr kaı;ıanların peoletjnl 
bırakmıyor 

Rolli& malıflllerJne göre ... 
Roma, 5 (Ep) - Alman ve ltaıyan 

kltaJannm çarpmba akşamı lılısırda 
S'aı:P mevzilerine çcltildikler:i hakkıV
da...V«llen haber İtalya~ aUkQnet ve 
itimatla ka.r§ılıınmıştır. SalAhjyettar 
makamlar, lngill.zler tarafından mih 
\C~n kaybottlği bildirilen tıuıklarm, 
uçakların ve gemUerin sayısının ha.. 
ktkatten pek uzak olduğttnu beyan 
etmektedirler. 

Buna mukabll ln_gilizler tarafın -
dan esir mikdan olarak (;Ö&terllen 
9000 rnkamı takriben doğru olabilir. 
Bu -ra]{amr, bUyUk piyade kollarmm 
kolayca geri ltıılablleceği hareket do 
ıu tnnk muharebelerinin arzettlği 

şartlar kolayca. izah eder. Bu raka -
.rntn içinde, geriye kalmI§ birçok ya.. 
ralılarm da. dahil bulunduğ\ı zanne

Mühim bir kanun projesi Londl'&, t'i .(A.A.) - .M.llıverin <lenlz 
de çok ağır zayiata. uğram11 oldıığu 

ve llurrrdıı muharebe ba§ltyalıdan -

(Baıtaratı t ncl aaufada) amülleri koymak ve hükfune:çe bu beri Romele hiçbir takvjye kuvveti 
ikendilerine telkin edecek ve bun - sahıılııra verilecek işleri yopınokl:ı ~lmed!i'l kat'lyetle beyan edilmekte 
dan mesul olacak so{llaın meslek mükellcr olac:ıklaı-dır dlr. Rome! ricat hareketine karar ve 
teşkilatının dcvlelin milli mcnfaal Ticaret ve sanayi ~daları, ttca• rir vermez Mont.gomeri elindeki bU. 
ilere aygırı hareket edenleri, ayrl ret borsıılıın ve esnaf birlikleri şu , tUn uçaklıırı dUşmıın kollarmnı tak!. 
ayn takip ederek mnı~mi hiikümlcr ı fnzıhııtt eczaları tatbik edecekler~ tl>lne anlclırmıştır. Bu i§ltllmemj§ bir 
dahilinde cezalandırılması hugünkfi d1r: • oeY olmuttur. Uçaklar mUtem.adlyen 
şartlar dahilinde karşımıza cıkı•n 1 - Tcnbih. kuvvetli dalgalar halinde lsUnad nok 

taıa.nnr dni olarak terketmek mecbu 
büyük donların halli için klıfi bir 1 2 - Kara listeye ithlil ve teşhir. 

1 reyetlndc kalını§ VO bu yüzden m!ne 
tellıir olmaktan uzaktır. Halbuki, 3 - hraç. (Az:ıml müddet bir 

t 
vtyatları bozulmuı:ı olan bu kıtalan 

muayyen bir kadro ve teşk1iat için senedir). ;nukavemetf kabil olmayall bllyUk bir 
de birleşmiş me~lek menstıpl:ırı Bu cezolnnn hangi hallert1e ve kargııaalık tçlne sokmui'ardır. Mfh-
devletin karşısında bir lek fıkir gi ne şekilde tatbik olunacalh hazırla· ver kıtaatmm rie&t ~tmckte olduğu 
lıl yer alarak onun en tabii \'C te·ı nacak niznmnnmelerle tayin oluna yol tebrlb edllmio arabalar, yanan 
sirli kontrolüne tııbi tutulahılir.. caklır. otomobiller, toplar ve terkedilmll 

Şilide Alman casusları 
\ , Sanliago-Şlli: 5, '(A,AJ' - Geni' 

hir cnsus ~e?;ekeııinin mey"ılnna tıJ...-. 
ma~r üzerine 11 Almanın sürgiin e
!dilcli.!U Dnhiliye Nazırlı~ınca hiMi• 
'rilmişlir. 

ISTANBUL BOKMSININ 

• Londra 1 Sterlln 
Nevyork 100 Dolar 131.80 
Cenevre 100 İaviçrc Fr. S0.825 
ldndrld. 100 Pezeta 12.Sf 
Stokholm 100 1svec; Kr. 31,13l! 

ESHAM Vl'J TABVU .A 'l' 

% 7 Birinci tcrUp .MJIU mu. 
dafna istikrazı 
'% u Birinci tertip M.l!lt mU. 
da!aa istikrazı 
İ§ Bankası na.ma 
lş bankası hlmUjne 

19.-

19.-
13.80 
14.-

Staljograt ve Mave~ 
,ti 

Mo ·ko\'&1 5 (A.A·>. il 
sr:ıdın bir: kaç kes~ 
tı:arruza geı:en Atnı.~_.,r 
şi kadar kaymetınıP"~ 
kanı? .arazi J:ile ~ 
fak olamam~lrdrr. r ", 
hllesinde general " 
hnfızhrı seçme 30~~1d -
desi tsra.fmdan ~ 
ruzu geri atnıışlardn'. 

Nalçrkın cectbu 

dilmektedir. 
Proje esaslanna ,::öre ticnret ve Ticaret ve sanayi odnlnrının u· cephane sandıklan ııe 'aoludur. 

sanayi odruarı, ticarcl, bors:;ı ve es- munıi müfredatına rloyct etmeyen ıı3ir Antt!rlkan bomba uçağmda. bu • .--------------·• 
nar birHklerl mesleği temsil esası· Jer birinci clefasında 25 llraclıuı 100 .!unan Amerikan generali A, c. Strlc. 
na dayanarak ve hükmi şnlısiyeti linıycı lmdıır, ikinci defasında 100 kland inUbantını §U suretle hUllla 

zırhli tilmcnl de ihtİ~ 
vetli bir Alman ve R. /J 
Orcolikidsa istilnını~ ..,do 
l'i bir to.zyik ya.pm~V 
krtaları düşmanın il~"bo 
geciktirmekte ise de ,., 
<lul'dıırm"~~ he~Oz ıl1~ 
mamt§tır. ____/ 

İtalyan kıtala'rınm eophenln bir ke 
Bimlndo mUtarekc istedikleri hakkın.. 
da.da 1nglll.zler tarafından verilen ha.. 
berin. burads. metni ma.lQm oımayıuı 
lngtUz hususi tebliğinin her hangi 'bl: 
nolı:tuma ili.ve edilmi§ bir propııgan 
da. olduğu zannedilmektedir. Ölen gc 
nera! Stumm .Alman aekeı:1 çevrele -
Tinde ve kendi askerleri o.ra8rnds. 
Buna. tt.bob konu§m.a8Jnd:ı. ve karar. 
"kurştı."l yıtdırmu,, l~ko.bı ile anUJrdı. 

hniz amme m~<;Seseleri ol:ırnk lii· Jiradan 1000 Iirayn kadar ve ücün- ediyor: • 
zum ı:ıörülen yerlerrle ,:e tıwln olu· cü d<!fasında 500 liradan 5000 l!· ·•- Ç(>ldıı toz bulutları. Bunlar 
nacak mıntokolıır için licııret ve· rnyn kadar rıaro cezası ile cezalan kamyonlara ve motörJU arabalara ka 
klıleli larafmrlan kunılncnktır. dırılacaklardır. tıp.n Romcl ambıı.lan idi. Biraz eon-

Ticnret ve sıınayi odaları, ticn· Üçüncü defasında Yerilen pa~ ra uçaklarımız bu toz bulutlarına doğ 
ret ıborsa. ve esnaf birlikleri. t!cıuct cezası tiearclhanenln oda kararı i· ru dıl!IYorlar ve kaçanları alçak 1rtl. 
vekiıleline hnğlı olacak, \•ekiılclin le bir ny 1)1Üddellc kapnhlmasınr :t'adan merhametslzCP. bombalayorlnr 
teftiş ve murakabesine tnhl tutula· dn mucip olacaktır. Dördfincfi d-cfn dı. Ara.balnnn deVJ"ildlği görülüyor, 
cıılı:tır. lekerriirfi halinde oda kararı ve infilA.klar ve alev fıskiyeleri bllO. !a. 

lar vermesindeki tıUr.ıttl. 

--------
111111 Şella natka

aan alllslerl 

Ve:kalet hu teşekkülleri \'e onla- ticaret vekı'Hotinin 1asdıki ile flç n· &la birbirini takib eyliyordu. Hiçbir 
ra mensup meslek gunıplnrını i\m· ya kaılar ihraç ceznsı verilecektir. zaman in.sıuı böyle tahrlb .so.hnesi ta. 
fll'Cnin menfaatine tnıılhık eden 15· Bu parn ceıoları ın rnikdıın o· hayy{ll edcmemı,tır.,, 
lerle tavzif edehi!el'eği gibi hu tcşck danın teklifi ve ticaret velcrılctlnin 
~dHleri lağveıtmek, faali~'let mırıtak:ı tnsdiki ile'•on mi&li~ kadar oMırı 

Mihver kuv\·etıerlnlıı 7.a)oiatı 

(Baştaru/ı 1 ,,,, ~ ıııtnrln) !arını teshil etane«. d:ırallma.k, vr lac:ıklır. Londra, 6 (A.A) - Dally Ekspres 
!r~ll suretle ynklnşırnnklndır. Alman değiştinueıC ~onların uzuvların - Ticaret Ye sanayi ml:ılıırınn vr. .gazetesinin askert mllnekkldi Motley 
far , ttaly:ınl:ırJ:ı blr1ikle B:ı!it'anl:ır dnn.J:ıeıtıang~'IJJiçinf feshederek yr.· esnnr birliklerine kayclolunma:raıı Richa.rdo, sekizinci ordunun knzo.n • 
~a bulunuyorlar. İngilizler Suriye • nidcn.~Cllinnek snlfıhiyetini lar ticari hir muamele yapaınıya • mrş olduğun muvaffaldyctten bahs-0. 
de.. İngiliz ve Ruslar lrandn bulu· haiz <>laaıldtt. cnklnrdır. Ihı memnuiyetc rowuen derek Romel 260 tank znyl etmlş o!
nuyorlar. .Mısır da bir muh:ırche Ti'ıcin..sı:fal~aizr..bilcümle ha· ticaret ve sanall<' meşgul ol:ınlıır duğundnn zırhlı kuvvetlerinin yarısı. 
mey.danı olmuştur. Türkircnin vn• liiki ve Jıiiıkm?C~ı:slarla küçük la· 1000 Jiraclnn 10000 liraya k:ıdnr p:ı nı kayb~ml§ olduğunu söylemekte. 
ufc ~c:haklnn•nrdır. Montrcaux· cirler, münny.ancı; ''e cldl:ıllar '\"C rn cczasınıı ve ne ara kadar hapis djr. Bundan başka mjhver toplarm:n 

d l,.. _ • ··ı •· J ti cez:ısınn mah'·u· a·ı ki l' yarıl!ını ve A!rikııdnki tayyarelerinin <ldte..<i>it•edilmiş.t<>lnnlaı; da hıı me ev .... scrmayesı ı c :ırnnı muş en- · " ın e ı ece er, .r. 
')'andıı\iır. TürkiyeU9c taııhhüUerini ret müe&scsele.rl!'hulwıdukları m:ı- Borsnya dahil maddeleri hors:ı yüzde seksenini kaybc:tmlıtir. Bu ha-

l il . · t j d ı \•azı, ı· J ı 1 ·ı 1 kiki bir hezimettir. Bir de rreneral •yerine setirmek arzusundadır. Tür: ın ın tıcnre ve .. :SR)'taY o a arına . e ını e ıı mı '~ sn ımı ı c m· ., 
b . )'ki k d ı nıı mt""I Jl'k 1 · ı -. Aleksander'ln tebliğinde (!Uşmanın pc t:iyc için yakın hiı:.lıir.ılehdil .BÖ _ ve ır ı · ere ·ay o unmaya me-:• ı ea ı · muMnc e ıcra ec enıcr 

h 1 k] 1 d"n h ' · dl h d 1 k rişan bir hıılde rlcat ~dl'mekte oldu. 
Tünınemekledir. Fakat Almanya Mı ur o ııcn · arı ır. " • u mn ... sa n orsn nn ı:ış ·n 

T . J d ı ı ...,, beyan cdilmeltted,r. İngiliz tebliğ 
sırda kazanırs.'l Boğazları kcnıli ıcarel ve sıınayi odalıırı YC ec;· Yer er e top annn ardan, nilııııınc f>U 

r h. t h' .:ı ı d lerlnin mfltad ol&.n ihUyntlı ljsanlan. ham gl'mılerinc kapniılnmı"ncak, na ırlikleri, ticaret ve sana); er- eş ır euen er en ve ı:ıizll alıs vc.-i~ 
·., " od • • na nnznran bu lis9.n açıltGa mihver 

olan tibii bir ''Ol Jeliıkki etmi_vecek "1ıabıoın ve esnafın müşlcrek işle• enlerden hirinr.i defosınıfa yapı· "' ıı 1 kuvvetlerinin kaçmış olduklarını l!a-
mid ır? rinl tnnzim elm"k \'C onları temsil nn işe nit borsa fle~linln on misti 

de etmektedir. lııgillz 'tankları arbk 
HL1S''!l .... a gclince, daha 1915 d'e eylemek ,.e mec;Jek ahlak \'e tnah- ve tckcrrüni halinde yinni ıııhti 

"' "' §imdi vazj!elcrlni scrbestce görcbl -
ısillnl)ulu tsl ,,....... 1·ş bıılunuvordu. Ve :hüdlerinl mc.-mlf'kclin iktis:ıdi men parıı cezası alın:ıcal:lır. Bu n.l?ıdnr \_ ........ " lirler. Afrlltada mihver o,tUvvetıerlno:ı 
mullefiklcri ise hu husus Ü.zerinde faali ile ahenkli bir c;ıırctıc yürüt• p:ır:ı borsanın tckliri ,.c licıı-e! ve• karşı tam ve kafi zaferin e'\de edil.. 
mulnbık idiler. Jtus,·anın muzaffer mek ' 'e inkişaf cıtinııek vrı7.ifclcri · kntelinin tasdiki ile ff'l,rıır oıı mis ., mesl yaklaşmıotır. 
Qlması ortaya bir tehlike çıkannı· le, ticaret müesseseleri de borsayıı Une çık:ırıln'bilecel:lir. 
yncak mıdır? Fakat Türk Jıüküme dnhll m:ıddclcrin nlım ,.e satımı - Esıı:ır lılrllkforiııin ııııııııııt n iiC· 
ti hi:lfin bu ihtimalleri gözönünde nın tıınzlmine müteııllik kaide ve le Tedaıınıı riu·cı rlmcycnlrr hir:n~i 
1utmoJ.."'lndır ve azimli dnvronmaijıı dcfasındıı 10 lirndnn 50 lira~-.ı ko 
kanır vermiştir.,. İngiliz istihsalat naz111 clnr, ikinci dda~ındıı 20 lir:ıda

0

n ıco 
Bul'dc çıkan ,.c radikal pnrtisı· Amerikada lirayn kndcr. üc;iinl'ü defosınrl.ı 30 

nin orsanı olıın Nıısyoonl Ç.ıylııııg lirad;ın 200 Hrnro l::ulnr p:ırı '· ;1'1 
ŞÖ)·le diyor: Va5lnston: 5, (A.A.) - İngiliz ı;İ)e C'C7.ıılnndırılacaklnrdır. nu Pil" 

"Diiny:ınm a~kcrJ ve siyııst v.ı

ziyctinin nrzelliği mulılclir saClıd • 
lara r:ı~en. TurJdye milll cmni~·e 
1inin miinhasiran kendi kun·etinc, 

İ!ıtihsalôl nazırı Oliver T.ltrlton toy· r:ı rczalnrının mikrl:ırı, hor :ın•oı 
·y.ıre ile burııy:ı gclmi5lir. Jııgili1 1ek11Ci \"C tirnrel YClıalrliniıı la~dl· 
Tc Amerikalı suhaylar!n mıilelıns- ki ile tekrnr 10 mi~li kıırlıır ıırlırıl:ı 
sı~lar kendisine refakat clmı>ktedır. hlleceklir. 

dayanmakla olduğu olayınıı truna • ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!! Prokde hu :ınn hükfımlcrdrn ve 
d:ıyıınmakta oldt.Ru ol:ı:rmıı tnnın • cnk açık ve rrnlisl düşüncelerin s~,. cezai lelhirlerden hnşka lic::ırct ,.e 
mile niifıız f!fmiştir ,.e ilfmadını '.kile hareket edeceğini ,.e Türk de" sıın:ıyl odıılnrının. l''>naf birlil:ll'ri· 
'ken<fl ordusuna "" milli h!rliğine let adamlarının umumi vazh·cti nln ve tlc:ırct h<ırsalarının ıızu,·la· 
'balUama~ıı tnmamile karar vermt' vuzuhlıı ve büliin cihel ve ihiimnl· 1"ının nelerden ibaret olduJ(u, ~eıir 
lıuluıırn:ıktadır. Rel irümhur Jnii· !eri cHişiinerck mııh:ıkcme ettikleri k:ıyn:ıkl:ırı 'Ho;airc h:ıkkın''" mıılı· 
nıı'nıın ıl!, nutku, Tilrki~enın an - ni açıkca gvstermı~lir.,, • telif hükümler de '\nrdır. 

llfUtarek.e talebi 

Kahire, 5 (A.A) - ltalyanlar, ölU 
ıerini gömebilmek Uzero bjr mütare
ke istemişlerdir. 

hı~iliz l<rnhnın tebrik tcl!!rafı 

J.ondrn. ;; ( <\,A.) - fn~iltcre 
kralı di!n a.k!'.am orta ı:ı:ırk hac:ko
mut 'lnı ı::"cneral A 1i'-. .. wıil"'a 'M:sır 
muhRrc~esi muvaffakiyetlerinden 
doiayı bir tebrik tel~afı gönder-

R:ız,·eltiıı tebriki 

J..onclr:ı, ~ (A.A.) Dnyan 
Ruzve lt, 1n~i'terc l:ralınn bir tel. 
graf göndererek Mısır muv~ffaki. 
retlerinden dola 1 tebrik etmiştir. 

Eıınıı: fll2/%0S 
J\arıır: 42/169 
HAkim: l\letımed lta:nıı ·.ıııran 1090 
h.fttfıı: HCbia Kızıltwı. "" -
Uııvucı: Radd•öy O&manağa mahallesl OAnan sokak SS ~~ 

f'..lklrı ölU Doktor llıımdf varl:ııleri Nezahat tosit,.,.. 
J:lııdl 1nııl, Nafi lnal, Sabahat inal, Vahit to61. 
l\lel~hat tna.ı. . ~ 

Da\-a cd~n: ht.anbu1 KUçUkpazar Ha.cıkııdıa cadde5iıt~ 
l!ilnde KUlhan sokağında 4S No. lu hanede 1 ~ 
mı iııü Mahmud elemli varblerjnden ROOCP• 
kir. Ahmed Ziya, lllehmed ŞUkrü. ,. 

n.ıırısr: I{a.dıkoy O.smanağa mahal!esi CAnan sokak 83 :rı~i,, 
Doktor Hamdi m!rasçılarından kızr Nezaaat tarafmdaıı ,..,n 
tar'hı· ıırzuhal llP. llltan!ıul Kllçllkpa:z;ar Ha.cıkıı.dın mahalle ~ıı4 
Külhan sokaf;ınd..ı 43 Neı. Ju hanede Bıılıkpuarı ima.mı )ılab Ş;.J, 
l:ırı Rece:. ve .Mustafa ve Şakir ve Ahmed Ziya \'O .MehlD"d ~ 
lcrinr., tsıa'nbJ!ucı. l{Uçllkp:ız.ar Hacıkadın ınnb!llle ve cadd"' ~ 
b3ba soluığınlla ko~ ba!'}ını teııkil eden 26 k3pı ve 526 ada B ıı" 
tırl!'l pcJr,rierl vo murjslerl Doktor Hamdi Uzerlnde kayıtlı ipA 
tcsblti ııırn.•ıı::ıa e.:ıhven Bnlıkp:ızarı ima.mı Mı.hmudun ınl~ 
tesbit edıimlş ve hakları zlyaa uğratılml§ olduğundan na~ıl 
tulebl!e llm?r.e eylediği davadan dolayı mUddeaaleyhlere te 
ll7ere cıkıırılnn dııvetiy "-arakası mUddeaaLeyhlerln gGst;crU•11 

tan çıktıkı•uı ve hail h~:r buıunduklan yerjn blllnemedtıi 
bilfı. tebliğ jo:.:: edilerek davacı Nezahatln talebne daveUv• .- ı1 
ynp l;nrnrı dos:;nda mevcut Akşam gazetcelnln 6 Mayıs 94'Z ~ 6f' .A 
l142 8ayılı nilo;!ınlari)e llı\nen tebliğ edlldiğl halde geımedlıcle,.,, ~ 
Ptal!!yhlerln eılr.b~<ı.nnda ve davacı NCZ!lhat ve diğer- vereııen.:~J 
~unıı dnlr vc.ttıletnamc ibraz etmiıı ise do Avukatlık kanUO ~ t'J 
mııdde!!I r:ıucılılrıce diğer vercseyc V'kllet{ nanra aıınmıY",-1' ,,.-:,ı 
di namına lıurırll<: lera kılman muhakeme sonunda: D&\f~ 41 l,.J 
.ı\ğı!sto.ı 042 ta?"lh ve 4M esas ve 433 karat" sayılı veraset st111 "414".ı 
mlş v~ t npu teJ<ıvül kaydı ve lcadastro tahrir evrakı ve 1Jl1., 
yero n,t harjuı.sı cclb ve tetkik ve ehli vuku! marlfetl!c ı:ıııff.
tatblk edıl"re~ ch:ı vuku! tarafından vrtlen 27.10.9"2 tarlbll~ ~ 
da nıilddeabi?: :ır&anm vaziyetlnl g&ıterlr krokiyi havi bııl 

6 
,.,-1 

gösteı ıhlı~i L'-Cre mahalli mczkftrda 26 kapı No. ıu arsan111 ~ 
hlssr!!lnJn tec:niilen Doktor Hamdi uhtesindo mllscccel bulıJSl~ı' 
dn8tro pos~:ı. memurları ctahl bu yolda tesblt ettiği hrıld• ~ 
kadastro Mycti 20 eski 22 yeni kapı No. hı arsaya alt taP~ 
ıııt :zanniyle ~~6 adıı 18 parsel No. altında imam M:ahınud tJ' 
ıı&l<'yhler n:ıını.na te.sbit ve tes:;lle kıırıır verdikleri ve bll~ııatertt 
yap~ırdıkl,uı ~etklltat üzerine yanlı,lığı anlamı-,ıar.sa d<ı ı.ıı rJ"'1 
sicil muhnfızl:ğır.a devredlldl.ğlntlen dllzcıtıhnesı mab'cetn" 1'• ~ 
lrcc~i Doktor Hamdi verc:;eslne tebliğ edildiği anlagılın~tır. 4!1' ~ 

MUddeablh arsanın 6 Hissede beş hjssca:'.nin Dı>ktor gsııı111,ıı.ı1 1 
ğu tapu tcdit.vıil !ı:ı.ydı ve bu kaydın ve Belediye harjta.9IJUIS ~,,ıt 
bikini hnvl r3por mUnderecatlle sabit olduğundan kadSttrO ~ 
tesbltc mUst'ffiıt tapu kaydının iPtalile mezkflr araanPl 6 11~ ı0° 
•~sinin vcmscsjne !nUka!l yaptyrtlrnak tızere davacı ~e.ıab• fi f 

bası ı;ahlbl kayıt ı!oktor Hamdi namına tashihine ve ıcra ""'11~ nun !:8 inci mnı!desl murlbince hUküıri. hUIAaasmm Sicil rnu t• 
ılirl'meslne krı.bfl, temy~ olmak üzere 27. Te~lnievvel. 9t% 
ra" verllereı-: davacı Ne & 



BlkAyeıerı ~~-~K 1 
Tiflis gülü 

- GORCO HiKAYESi--. 
J'.&1late l\1not'rill'cten s:ovtrenı N. ABMED 

- ~ - 1 larda kaybolduj 
le ~e ona elinden gelen her _Gece yansını geçmişti, Çocuk 
.,/1 YaPmak istiyordu. Fakat ne agla.mağa ba.~ladı. 

llabiıirdiT Marika: 
8,,.~ir. giln gene onun evine geldi, - Kristine, Krlstine, gene ço. 

111.İnt>nin gözleri yaşlı idi cuk ağlıyor .• diye bağırdı. Fnkat 
di~ ~arde~i.mı dedi. Biraz ken· cevap veren olmadı. Çocuk çığlığı 1 _ Hürmetkar bir tavır ııl:ırıı'k 
~ı.~. fcl, ~arı sık, konuş, öle- gitti.k~e artırıyordu, En nihayet 
~ı:ı bu hUzUnle. Marika kalktı. Ku;mın odasına aşinalık eden Cmfirckkep kcllme 
l<l'istine gülümsedi: gitti. Yatak bomboştu. Dışanya 2 - Plmır ilfun, küçiik dil me ,.ıı 

) 
. 

to-. Beni öIUm bile '.kabul etmi- ~km.ıştır, diye düaUndü. Biraz ziyeti, nota, 3 - Cemi ed:ıtı, du,,·n 
l'J.. bekledi. SOnra b3h~e bp:srnil bak- ra kirec sünne, 4 - Ar dill;rcn (mi 

. 
i 

lıu ..... Onu bır'8k, biliyor musun tr. Knpkaranlık, zifiri bir gece, rekkep kelime>. 5 - lnsmz nlrabc-
't~~u ben ni~in geldim. :Oil:ı t~y Clü bir tabiat... sinde bir harfin okunuşu, r.üzel snn 
~ 11! evinde ldi:ô:ı. Orada Sonya- V at. bir hay\•ıın, 6 - Eir yeınlş, kııv-
~· ~l'dllnı. Biliyor musun Sonya Batumdan Tiflise giden Ck!pr~ ga, 7 - AH:ıbcdc bir lı:ırrın okunu 

. 
tnıdll'? sin Uı;üncU mevkiinde iki genç kız şu, ztreden. Avnıpadn bir nelıir 
- Hayır., oturuyordu. Biri tamam.ile köylü 8 - Jlfeşlııır bir k:ıdın rırofcs5rü· 

. 
" TcyZemin ev sahı'binin ıo- kıyafetli idi. Ba~nı bir yemeni ile nıüz, ıılfabcdcıı iki harf :rnnynn:ı, 
d • kocasından kaçmış. Tiflis sarmt5ti. Diğcr1, ba~t:ın baı:ıa göz 9 - Hiikiırnet od~mJ;ırınd:ın, bir 
G~lleı, bir vchirde yaşıyormuş. alıcı bir elbise eiymişti. Herkes, nus ismi, lO - Cefa, y:ıdedcıı, ı~ tfyb:' ne iyi, ne gUzel elbiseler trenin ko:ıdUkt5rle>rine vnrm~ıy.ı. min tersi, 11 - ?!cktuplıı.r, bir emir. 
._, r. Seni anlattım. Ne yapı- kadar ona bakryor. ısüzUv"rdu. Yukardan aşajjrya: 
.ıQı! ._n.e düsfinUyor, dedi. Kendi· Kıy:ıf etlisi. etrafına bile ba~ı. -
.-111 Oldilnneği, dedim. Guldii. Ne yor, ooırını peneercye ~evırm.ıJJ, 1 - Ycm~kle birlikle yenen b1r 
~.:a"'cbet dedi. Burada oturanu. dO~n?yordu .• Saatler geç;yor ve şeye bayılan (iki kelime), 2 - Ka
~ baska yere gitsin, orada o Yennden bile kmır1dıımıyördu. dınl:ışmış, üye, :ı - Bır cins p:ıra, 
fi ~tn, dedi Beraber götürme- Onun bu hali. kompartmınnda mahkemeden (ık:ırfıl:ın, 4 - Y~ 
dtıııı. abuu ede~ misin? .. diye 8 or- l:~lu~anlruın gözünden knljDla~ı. mtk. kokulu bir ot, 5 - Kulübe, 
iı . • Memnuniyetle kabul edece- Şımdı herkes onu merak t>tnıege bir renk, 6 - DJr esire hilrrlycltni 
~bildirdi. lc;ter misin onunla baalamrştı. En sabırsızlan kondllk verme. gemi, 7 - Nefesle veya lır
··~Yi?. tör olacak, §Ik kadına yakla~arak limle olen, mürekkep, bir soru eda
!\· tine bir an dQştıiidll. Son- sordu: tı, 8 - V:isıI olan. güneşin rloğdu· 

• - Kimdir, mı sizin ar'kndası- lfu yer, 9 - Ad:ık, 10 - Çiviye t:ı· 
,,.~::_ ~n kendistle ~rU .... bı·ıır· mı. Ne olıiıuş ona.. kıın, altın, bir edat, 11 - Bir cmı-
~""Il? ı:;v ,,_ - Bizim ko"'ylüdilr. Tiflistf" kar """""' · diye sordu. ·rln tersi, io çamnşırfarımızd:ın. 
liıı. Elbette, yalnız yann gide. deşi vnr. Ona girliyor. 
--. • KöylU kıyafetli kmn bizi:n Da.· Dünkü buimacamızın halli: 

~ ... 
~ Sün Kiristine anncsinoen 
)~ . e aldı, Marianc ile Sonya.
~ttiler. Genç kiz döndfikten 
'IJ, dOŞilnccii idi. Eskisi gibi 

l ltuyordu. 
bıi~t·8.9otı, başka bir klzlıı evlen. 
ln~ ı. n·Kristineyi hntrrfamıy1lrdu 
~ ır gün ona rastladı. Yeni 
~~ile beraber atla geziyorlardı. 
'atı anlerinc geldikleri znman Ya 

~tınc-mezliğe geldi. 

tia H•lınoklidze'nin kızı Kristine 
olduğunu nnla.n11ssrnızdır. Diğeri ı - Cavalacoz, C, 2 - İdanı . 
de Sonya denen kızdı. Ledi, E, 3 - Vazo, fmal51, 4 - A, 

d Fak t 1n!ş, Ce. 5 - Tay tolcbe, 6 -
Sonya da kôylU kızı i i. a Alem, Aakım, 7 - Llitin, KirJ~, S 

o daha on yaşında D%Veliı:cnidze
lere himıetçHiğe verilmişıi O va- - An. Kirinal, 9 - R. Sanan. l\c,, 
kit onan adı So!iıı idi. Köyl\nden lO - lrl::ıden, S, Re, 11 - Koro , 
çıkarılıp büyftk saray gibi eve ge-

1
_A_rn_e,_N_, ________ _ 

tirildiği vakit gözleri yaşlı idi. Ne 
yeni yeni elbiseler, ne suzeı ye· 
mekler ve ge:mıeler onu teselli e
demiyordn. Sofiııyı çok ~evivorlar. 

f Bugünkü radyo 1 

~?'isli ne eabrcdelllt'di: 
-ta~ Alçak adam, diye 

l' CJ •• 

dı. Fakat istedikleri ~"bi çıkma -
m~tt Her gün ağlıyordu. Onu, 

b:ığırdı. taşka bir akrabalannın yım1na 

7,30 Program ve memlekcl saat 
ııyarı. 7.32 Vücudumuzu t>olı~tıra· 

hm. 7.~0 AjJns haberleri. 7.55. 8. 
30 Senfonfk parç:ı!:ır (PJ. 12.SO 
Progrnm ve memleket sıınt nyarı. 
12.33 Müıik (PJ.) 12.45 Aj.ıns ha· 
berJerJ. 13.00 13.30 Şarkı ve türkü· 
Jer, 18.00 ProEtrnm ve memleket s:ı 
af ayarı. 18.0S Fasıl lıeyeli. 18.~() 
Dans müziği (PJ.) 1!1 00 Konuşrun 
19.15 Saz C'5erlcri. 19.30 fcınlc'kel 
saııt ayan ve AJ:ıns hnberlerf. 19.45 
Rl8sik Türk mOt:i!U. 20.15 Radyo 
gıtzefesf 20.45 l\Jfrtik. 21.00 Ronuş· 
ma 2U5 Tem~II 22.00 nndyo salon 
orkeslrnSl. 22.::ıo Mcrnll'kcı s1a1 ay'\ 
n. Ai:ın~ haberleri ve horsrılnr. 22. 
45. 22.50 Yarınki prosrom ve kn· 

'i~1.1 kızardı. Kansma kll?'§ı 
htı kurtarmak lazımdı: 

~~inıdir bu deli kndın .. diye 
......_ . Sonra: 
~~eY.. ne istiyorsun?.. diye 

~: 
tıl'';_.Aldrrm:ı. kim bilir i:Jerdi ne-
1',~di ve atını sUrdil. Uıruuılş-

ll· • " • 
lel'ti~r akşam UstU Kristincnin gün. 
~~ Yaş!anmn•an gözl'!ri gene 
~ıfuŞtr. Hıçkırarak ağlıyordu. 
tıı:ı111 nu kucn~ma aım.rştı. o-

n konuşuyordu: 

\"emi'cr. Burada Uç Jdşi vardti', 
Kinyaz Levan, enstitüde ç:ılışs.n 
kard~i ve anneleri. 

Levan, yirmi dört. yirmi beş 
yaşlarında yaklştklı bir gençti. Şa 
rap :ı:mek, keyif silrmek, öteye 
beriye çatmakla oobret k:ıznnmış. 
tı. Liseniu dördUncü sınTfmd&n 
çıktıktan sı:>nra bir iı:e ~tmt>miş
ti, Haftanın iki günUntl şehirde, 
di~er gilnlerini hep köyde gf'çirir
<H. Dostlarına evinde ziyn. ... et ''e
rir, b:ızan kendisi onlara gider. 
fakat hep ~anıp iterdi. Sofia eV· 
lcri:ıe getirildiği vakit Lc\•an ev. 
de yoktu. Onu görür gönnez an
nesine !'ordu: 

- Kimdir bu kllçUk kn '! 
Annsi: 

panış. 

SAHIBlı ASIM US 
Bosıldığı yerı VAKfi MATBAASI 

UmumT Neşr1yoh idare eden 
Relik Mımof Sevet1gil 

1 -
Yolcu tayyareleri içi11 

yeni sistem paraşüt 
Paraşul, bir Fransız icadıdır, 

Tayy11reden daha enel, })alon mü· 
Ueh::ıs ısı Garner'in tarafından ke.;· 
fedilmişUr. 

Mütehassıs, 17!10 • 1886 scne!e
rfode, küçük paraşutlcre hnA]ı kö· • 
pek, kedi gibi chlt h:ı}""nnları ba· 
lonund:ın atmak surctilc ilk tecrülıe 
!erini ~apmışlır. 

Bir gün, aldıJh nelkelcrclen me~ 
nun olıırak tecrübeyi bizzat yapnıa 
Ela knrar vermiştir. 

22 Tcşfinlcvvel 1797 de Park 
Monso iizerinde 1000 mclre frtlr:ıa 
yükseldikten ı;onrn balonun sepeti· 
ne l.ı:ı.~lı pnr:ışulunün ipini kcsereı· 
kendini hoşlu~a nllı. 

Pek 1:ıhli olar:ık hu iplidn! pa· 
rnşut. bugünkü p:ır:ışutJerle knbill 
l.'.iy:ıs olınnclığı gibi 11cele hnzırlnn· 
mu; birşevdi. Eski balon bc7.lndcn 
ynpılmn fena lıir şemsiyeye hen:ı:i· 

yorrlu. 
lniş, normal olmuştn. T.akin, p::ı 

rnşulle havn delil!! olmadılh için 
gayet şiddclll s:ırsmlı1ar huı;ule 

geliyordu. 

Tccriibcdc huluonn Astronom, 
Dol:ınd bu t'kslk1i1U derhal anl:ıınış 
ve inldş:ıfı için Garnerin e tavsiye 
er d c,. bulunmuştu. 1 

Dn!oncu Garnerln, hu lııırikuJa· 
de fct'rüh<ısi sayesinde hiiyük bir 
şöb ret elde elit. 

1 
1 

Büyük h:ırplc, harp layynreletI· 
nin mcvcudil etine rn mıen pııraşut 
rağbet sörmemişll. nu yüzden lılr 
çok tayyareci öldü. Halbuki, bun· 
ar, Pnrnşut s:ıye inde kolayca can· 
arını lmrl:ırabileccklcrdi. 

Yaş:ıdığımız devirde p:ıra~ıt, 

t an·oreciJerin ayrılm:ız dostu ol • 
muştur. Hiç hlr p!Jot, telılike ba 
gösterdiği nnl:ırda lıııy:ıtını kurla· 
rncak ol:ın hu fıleti ynııınd:ın ayır-

mıız. 

Modern bir p:ıraşut. kırk melr<ı 
kare salıhlık ipek, pamuk re sair 
hc1lerdcn ~apıhr. Parnşul!c ntılıın 
bir ,·eya birkaç de Ik , iniş vnzlyc
t 

t 

inde iken hııva ccrynnının akışına 
yarnr. nu dl'llklcr mtfhnkkok surl't 
e ıazımdır. Böylece pnrno;nttc hirl 

kcn fıızla h:ıvnnın pnraşulii çevir
mesine mani olur. 

Mükemmel bir çanta şcl<line gi· 
rcbllcn nproşul göğc:e, sırla hağln· 
nır, ve ·ahoı JnııiJiz a'rcı layynrcll' 
rinde olı.luğu gibi üzerine de cıuru 
:ıbllir. 1 

Pnr:ı5ulün açılmaSl iki tiirliidnr. 
Otomaılk cçılış veyn pilotun hore· 
kel l:ırzın:ı söre açılış. 

1 
nirind '·a:r.iyctıe: 6 - 8 mclro· 

nk lıir ip tayy:ıreye haJ!lıclır. I>i· 
ger uru da p:ıraşuıün ııçılma ipine 
lıağlıdır. Aıl:ı~ ış esntmncln Jıerill"n 
ip Jlllr:ı511tiin açılma ipini kopar • 
maktadır. "'llbylece gltgiılr pnrnşu! 

ııçılrnaktndır. nu sisl<'m g:ı\'l't b:ı
sit ?lduğıı ııihl plJntun pnrn511tn aç• 
mak için y:ıp:ıcağı hir jq <le "''dur. 
Cünkü, rı:ır:ışul ı," .. ~ilF'inıl "n rıA•1• 

maktadır. 

dır. O da yanlış bir mııncvrn ile 
Yalnız bu usulde bir tehlike v:ır 

paraşatün, tayyarenin beııbangi bir 
yerine takılmasıdır. 

İkinci şekil müreccahtır. Ameri 
kalılar daima mı urum tntbik et
mektedirler. Bu usulde paraşııliln 
açılma ı pilotun arzu una lı:ınııcıır. 

Pilot, hoşluğa atJadıktnn. tn~ ya
nslnden kAfi mikdarda uzakla tıt.
tan sonra parma~ına ı:rccill durnn 
halkal"l ceker. Bu hareket, küçült 
bir ip kec:me tıletinJ fıı::ıllyctc geli· 
rir. nu sıırdlc de paraşolün ncılınrı 
ipi kopunc11, p:ır:ışut ncılır. 

Oııgün hu iki mml de tatbik edil 
meklerlir. I.tıkin ikinci usul clnhı:ı 

emniyetlidir. 
İkinci usulde mühim bir nvan· 

!ııj d11ha Y:ırdır. Eğer halkayı çakin 
r~ ~şut ncılmrıy:ıc:ık olursn .. Çe· 
kilen lılr fp sayesinde ikinci Ye 

kücük bir parnşm açılmakta, bö ·le 
ce <.-sns pnrnşulü de açılm:ılj:ı icb.:ır 
clmekledir. 

Kendisini lioşlui;!:ı atıın ni:t:ım, 

parnşul açılmadan saniyede mı ~ 

ya 80 metre sfiraUe iner. Pnn" 
acı1ınca: 6 veya 7 metre kateder 
bu da normaldır. 

Anıeriknlı bir mühendisin j 
etıiı;i \•e "birlik paraşutü , i~I , 
rilen büyük bir p:ıraşutlc' tn_ö:;v 
de kurtarmak knbil olm:ık.tııdır 13 ,_, ... 
Şeıulde alınan neticeler müvarf 
YdJi olmuştur. Bu sayeÔe ik 
:r>llolbr. bilhnssa yolcul:ır h;şıı 
lam:ıktan kurtu1:ıca'klnrdır. 

DO_yük l olcu layyarele~~ 'ul 
cal:ırı kurlannnk icin bi~~ · 
nırındnn knd edilen b11şL."'O bir 
libat mevcnlfur. - -

Bu usul gn~et pir:ıtikUr, Her~ 1 
cunun kolhığunrı bir par:ı.şut lır. • 
lıdır. 

Pilot lüzum görünce bir düğm 
ye bnsmnkladır. nu suretle her ~ 
tuğun altında hasıl olnn bir deli 
ten kolıukl:ır boşlu~n düşmektcdi 
ler . 

Ve p:ı.rnşullcri ocılnrnk kcn 1iJ 
rfnl muh:ıkka'k bir ölümden lmrıar 
m:ıklndırl:ır. 

latanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdarc.:n.ze aıt 342 eayı!J oto makine tamlrııu kc~lfne.mos! dahlllnd$ 

a~ ek.ııtltmeye konulmuştur. 

Eksi!tme 11.11.942 çar,.amba gUnD saat lü de BUyUk Postahane bl. 
nnırr birt.ocı katında tdarl muavtnıtk odasm!la toplanacak MUdUrlUk AJım 
eatJm kam!syo."ltrnda yapılacaktır. 

Kc~tf l:.eddl 740 Ura. muvakkat teminat ırn,15 liradır. 

TııllJ>l:?rln o!lxı.bdakf ke§lt ve şartnamelerlnt görmek ve muvakkat te.. 
ıntnatıarı:u yatr:rmak llzere C111ı11Ma gUnlcrlndc m!ldllrl!lk ldıırt kn.lem Le. 
vazun kuuıana eksiltme gUn ve saatındc de 942 senesi için muteber Tica
ret o~ası \e&ika.sı, ınuva.kkat temlıilit makbuzu, garaj veya otomobil ta. 
mfrhane~ bu!unduğuna dair veeaiklc komisyona. mUrncaa.Usn. (827) 

Terziler, B&zır Elblsecller we Dikiciler 
ıstlblAk Kooperatıllnden : 

Ortak!anm.ızm hisse seneUerf ihzar edjlm}gtir, Almak Uzerc D.11.012 
Pazartesi gUı:ündcn Jti?:ıren Mercanda. Yaldız hıınında H numaraya mU. 
racaatıan JJln olunur. 

Kooperatif .MlldUrU Salih Keçeci. 

Belediye Sular ldareıinden: 
Su sayac!annı aoğu~a. karşı muhafaza içln ştmdlden ted!>tr nımaıa. 

rını sayın er•:>nele'L'imize tavsjye ederiz. (10:l3) 

lbUltD.r: IN2/~18 
Milll kıırunma. kanununa muhalefetten Hcybcllada Berber oğlu •okn.k 

81 JJumarada tuha.f~ecillk ljcarct.Uo mc~gul Nikoll oğlu DlmltrI ha.kkınd" 
ltitanbuı blr1Lci mım korunma ma.hkemcsln:!e cerey.ın eden mı.Cı:ı ~ 1 
Jtfltlcealnde s ıçlw:un filli sabit old$nd n milll korunma kan'.lııun:.uı 81/4. 
69/:i ve 63 1lncU maddeleri muclb!nce elli lira. ağır para cezas? 6dAmes:.ne 
ve b!r hafta müildeUe dllkklnmm kapatılmıı.sma. ve h!lk!l:n ks.t'lleştiğin 
de ücret! suı;:luya a.ıt olmak Uzero kanır h0lt\.Bll.8tnm Vakıt. g'l:ete ind; 
neı,ıredllmcslnc 3.9,942 tarihinde karar verlldL (1117) 

Karar Hülasandır. 
thtU.:'lr: {1!2/f~ 
.Milli korıaıma kanununa mtıhale!ottca Feriköytlndc Adsız netcr ao.. 

kak 37 numara.da oturur seyyar satıcılık tlcareuıe meşgu! Mehmet o~ıu 
Hamd' hnkkır.da 1st.ıuıb.ıl blrincı mılll korunma mahke:n~slnde cercy.uı 
c~ıı muhakemesi nctlce'linde suçlunun filli sabit olduğun.Jan mi)ll korun.. 
ma kanu.nunun 21, 55/2 ve T.C.K. 51: 47 ine} mnddeierl mucib!nce on iki 
Ura 60 kuru, para ccz~!ı 6demeslne ve hllkUm k!ll'lleşt{ğinde UcreU s.ı~ 
Juya alt olmnk ıızere karar hll!t\s:lsmın V kıt S'U~tcslndı! neşredllmeıı!n 
1~ C: fl4? • .,. ,.. '" !(r,rqr 7P,..1dl ,. (1118) 

·~~tol: icttiyorsun benim ~nah. 
it ~l UJnun? Ne gWüyOTSa!l. Ha. 
lı~ h· aııltyor musun ki annen sa. 
"'- , ı:vanet edet'ek. Bugünden son 
~~&~ onun meme-sini ememJye
~n Onu bir daha ~ôremive
t,~ o. Bu 90n t,'6ffişUndOr. Yetim 

- Bu benim kızımdır. Yan~. 
da kalacak.. dedi. Sonra ruc;;:n: 

- Üzerine çok düşme, bir mild 
det bizd~ rn:snfirclir. ---------------:-------~------------------~--

J<~~n artek. 
"tsıi SUne bu Sôzil söylerlten ken 
~Ja~tıunndr. ~ne hıçkn·mağı:ı 
~· 

ııt dl!J?ta:.jp Rnn•nin, ne nl!Jayışı, 
~.i ~~ go~J.~ri. on~? ~udııklarında 
ııı, 1 ı?tıluşU degıştıremedi. I\l-is 

tlu. -yY:tvaş yava0 beşiğine götür
'ıı tıtrrdı. Çocuk biraz sonra u-
.\~ ~tu. 

tahas~ o'uyordu. Babası ôk~z a. 
\-t'bı 1le geldi, SO!ra kuruldu. 
ıı~ .:aten sonra Kristine çocuğu
t, ~!Jİkten knldırar:ık ı;tzeirmc. 
'' ladı Yavnıcnk uykusunu ., arnı, o!acak ağlamağa başla-

~tfka: . 
'·~Allah kalrretı:ıin.. ei ·c-rdu. 
1'. lanberi ağlıyOl'. Dıkum nr-

~th homurdanrlı: 
~ Bana bak. diye kızına bn
._,,•. SnstuT onu yoksa ikinizi de 
'itt g~an atarım. Yorgun yorgun 

it . ın'iyecek dei:ilim. 
,,..:tstine acı acı ~gilldU ve cevap 
-~edı 

\ ~f a1nm stıkutuna delm~. ev. 
"lı,. l"l'kes uyumu tu. Uyumryan 
ıı.1ı 12 l(rSstine idi. Eşyalaını bir 
"at ~rn i~ine kovdu. Yavaş ya-

llııı.ı i~e yaklaştı. Uç defa çocu. 
.._ son defa öptü, Sonra: 
l: ~llaha ısmarladık gOzel ~o-
1~1t.ti. artık her şey bitti. diye 
~ dı. 

ot/llklannm uı-una bac:arnk ev
att ~- Bahçe kapısında durak

....:_ . e dl5ndft. 
t,~~ 13!r dava seni de f?Öremiye. 

dı~·c mırıldandı ve karanlık-

1.cvan h!mz sinirıi ve bir~z ca 
alaylı cev:ı.p verdi: 

- Misafirin olsun yiyccP.l: de-
- ı· gı ız ya ... 

Gilnler geçiyordu. Levan küçlik 
klz:ı dr.~dan inmiş bir kurt Sibi 
bakıyordn. Sofin ela on<lan bir 
kurtt!ln korl:ar ~il:i korlmyor:iu, 

Bir gee.! C-On ~crcce icti. Evtle 
eğlence vardı. Mirofirler de i<.:i
yorfardı. Gr.t'e yarısından sonra 
her'.kes evlerine gitti. Sofia ela o
öasına ~ekildi. Fakat içinde garip 
l:;ir korku 'V'J\rdr. Arndan bir kaç 
saat geçmişti. Kapı ~ıl<lr. Sonra 
iki kuvvetli kot onu bikkletinden 
yakaladı. 

lstanbul Asll11e 9 uııcu lluJ.:11!. 
llôldmliğlrıden: 

Beyoğlunda Kurtulııştn Suyolu 
sol.:11k No; 13 de rpukirn Sabire ltt 
r:ıtından sene o;>nl yerde ı~aımıı 
Saime aleyhine acılan teselli tnJıil.: 

davac;ınd:ın dolrı~·ı: 

M. Aleyhe gönderilen davıı arzulı:ı· 

Une verilen meşruhatn n:ızaran mu 
hatabın o adresten dört sene cnel 
çıkıp semti me;;hule "illiği ve nd 
resinin hillnmcdlsl hllı.lirllmş oldu 
ğuııılan da,·a aı-zuhallnc yirrni ~.irı 

müddetle cevap vermc.oıl ve m:ıhke
me ~ünü ol:ırak tayin edilen 4. 12. 
912 Cuma günii saat 13 de mohke· 
meye gelmesi veya bir vekil gün· 
dernıecıi: Akc;i tokı'llrde mnhkl'llllc .. 
ye f'ıvaben devam edl!<?cdi daveti· 
ye ve anuhaJ ma1uımın:ı knim ol 
mak üı.ere ilan oluuur. J ı HıGS}. 

r _ 128 - nnrunurreşld'(o O~Tlan 

'llDMl1 bllkCmd trıo m.aboyinolsl &:Oltlrek kendl!IDI ttuıura ,, 
çağırdı. 

Melı:fnn SadQ.n, kılık ve kıyafetini daha ~o~nısu trılana 

snkn1ını, kcnlll ini tuhaf gö teren cübbe ve sarığmt tlür.et. 

t~rek, mıılıeytncl (le bllktlmda.rn bns:ısl me--•• ll!ılne yolla atlı. 
iJ(rnz sonrıı bUkUnıd:ırın buronına s:ıf ve masum bir 

tavırla glrı'll. Ellertnl gö,rsllnlln lliıtllne koyarak ayakta 

durctu. 
Emtnln yanınds 1bnUI Fadıl ııe polts O.miri lbnl t\Hl • 

han vardı. 
Emin, onu g5rünce oturmasını e:nrett. 
?tlelcian Sad0...'1 yere otunırkeo F.nı)n, Amlrane bir 5«'sle: 

_ Ey ımııetan ! dedi. Vezirimiz. ElfadıJ biraz sonra bu.. 

r:ı~'ll gelecelt .. senin dlln aıılattıkLınn.ı kendisini' söyl}yl'Cı> 
gı.m. Bakalım doğru mn yalan mı söylllyorsun T. 

samın ba~rnı hürmetle eğdJ. Sonra blr.it>nblre ayıı,,.. 

ııan:.tı. Banun ıucrlne bUkCımdar ona tekrar yere oturma. 

l!ıını bÖ.Ylo:ll, oturdu. 

0 sırada ınabeylncı lçertye ı;trdl. 
_ Efendimiz! dedi, Vez.lr Elfadıl hazretleri kaprlblar. 

EmlnJn gtitlerl parladı. MRbeJ ln::Jye aeıılcndl • 
_ \ ez.lrlmlz ı:llodıl içeriye g!nin. 

l\lıı.be)incl, be•nen hUl,Qmbrın buJaiıduğu salonun ita-. 

ım perilcsıni arıılııdı. Çok geçmeden yti.zUnJc yolculuğun 

yorgunluk lı.lcrl giirUnen vezir Elfa<l.ıl ı~ertYe ılrıJ.i.. Emlot 

~ü~firudarlık se~mlyle selaml11dık~D sonra: 
- Sevgili bU~mdarımı:z.! dedi. Bu IW1lda bazurun•n.a 

ıtrıllkimdeıı affetmE"n(zf rica ederim. 
KJfadıL vaıınm iazl.ıı .c'eokln olm~waıuaa ra.ıtmeo ıı:ı. 

Rarunurrcşlı'l'in Oğullar\ --us-

- AUah timrnnn nrtırarn vezir h:ı.zretıeri, hW..~mlbr 

efendimize gayeı. ehemmiyetli bir ha'l>l'r gf'tlrlyor. uu ha.. 

ber de hill•tımllarlık mos"lesıne aittir. 

Elmlıı, ruUstchzl bir tavırla gUldU: 

- Tabii, herkes bsna biat cttl'{t n sonra hllkt\md:ır oı. 

(iuğıımu bilmeyen kalmadt. Bun:la bir fcvka!AdeUk ,eya gıı.. 
ipten haber vermek mc...clcs] yoktnr. 

Meleııın SadQn hiç t tlfinJ boz.madı: 

- Çok doğnı SÖ~ lcdln}z hUICfıı:ıtlar cfentlimlT.. tat. t; 

ruuhtercm vezirin size gcttreccğl haber, lmrdl'filntz l\le'muna 
alttır_ Onun blatım boutuğtınu stzo ıı.nla!:ıc:ı ·tır:. Buna 
muteesstr ml8fnizP 

Emin. bu sualden hayrette kaldı. 
- Ne'l! Onun blatını mı bo7Au'l 

Ml'lefan &dOn. omuzlarını sllktl: 

- Oıruduğum ıeylcrdcıı bunlar .nıa,ıltyol'. Hom vedr 

hu.zretlerı brınu yaparli:cn hlt ~tlilk tekoıeıtı. • .E~er bilkQm 

dar efendim{:& bu h3berlcr4en nınt~o<Wr oldular.sır. ~ 
bcıılm değlJdfr. 

Geu.c tıll.kOmdar '&mln. kar4~1 &lme'ıı.ıından h!Udnn.. 

c'3r1ık bakkınm atuadığına tnllt,Mblr olınllj ;tbl gtlrllnarek 
muıldandı: 

- &Uadırm bunu yaptığını •nnot.nıti'wum !!Rhlftl".llle 

ı,..ı dikkat et- Bu sijylııdll\!Crln insanı dar at ıcına g~. 
.u.eıeran liadna b"J1ik hlr ~etle>: 

- ltftıııd!mbıe an.e:,nıh,\laı. Ben~niz ıı.ıamıtıla ~1 

•tıp ııöJlemedi111, ._nmJek1 kitap banıı ne bHcltrlyol'M eau 

tekrıarlıyorıım. Bo kltabt op~ya.cak olaaın. ltllLAa .. f!t' 
Glde.rlm batumıdaa Odlar. 
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&OMED1 IDS&D 

Asrileıen Baba 
Ou.marteaı ve Par.ar rtbalerl 

a,so da Matine 
Ueır Pertembe saat 16.30 da tarihi 

. ~~ 1 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma rKAYIPLARl 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı !lerhaı ı<eser 
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Biliimu n .'?.esmi· Dairelere 

Nütusumu gaip eltim. Yenislnı 

yaptıracağımdan eskisinin bilkmiı 
1 yoktur. (41574). 

Bebi~ Uslu 1 

• * • ı 
Emniyet mildilrlülü altıncı şı: 1 

nesinden almış olduğura şoför ehli 
yet vesikamı dyl ettim. Yenisini 1 
aJaca~ımdan eskisinin hOkmtı ol • 
madı~ınm ilanını rica ederim. 

F~thııllah Ula,. 
1 

TURKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesapl 
!943 iKRAMiYE PLAN 

KEŞ/DELER: 1 Şubat, 3 Mayu, 2 
1 lkincitqrin tarihlerinde yapılır 

,...-- 1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 
1 .. 999 .. - 999.- • 
1 • 888 .. - 888.- • 
1 .. '171 .. - '1'1'1.- .. 
1 .. 666 .. - 668.- .. 
1 .. 6M .. - Mll.- • 
1 .. '" .. - ""'- .. 
ı .. us • - 686- • 

10 • n:ı .. - ıı:ıo.- .. 
so .. 99 • - Z9'10.- • 
60 • " .. - :ZMO.- .. 

Z60 .. n .. - S600.- • 
SM .. ll • - 367'.- • 

TUrklye le Bankasına para yatırmakla yalmz para bt~ Veya o hükümdeki 

M üessesat ve T eşel<.küllere 
faiz a1mr, olmaz, avnı zamanda talllnlzt de deoemlı oluNO .... 

7294 sicil numaralı şoför 

1 Kazandırıcı ana almak •••••••••••••----~ 
isteyenlere ~'!~~~~!'~~-----------------

ae.mı da{relorın veya o bllldhı.deld mtıemeaat ve te,ekkW.lerln ~tet,e1erde ne,redileook UAnlArı. blr 

Mecidiye köl·ünde bir yüzil as· 
fail caddede diğer yüzü Arnavut · 
köye giden caddede (16000) ar~ın 

büyük arsa BeyoıtJu Sulh Mahkeme 
leri satış memurluğunca H. İklnci 
teşrin. 942 Cumartesi gfintı sabah · 
leyin saat 10 - 12 arasında satıla 
caktır. (41569)' 

llmftet şirket ıaratrodaD kabal " pzeıe1ere tevcll eclllmekte 141 Ba llraıtet ılrket elyevm b.al1 taaflyedl'dlr. 

Bu defa yeniden teıekkül eden ve bütün Türk matb1 atının alikadar olduğu 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
.. 

lstan.bul Adiye Vciiııcil Hrıkak 
Hdkimlf~tnden: 

Resmi ilanlar Beyoğlu Yeni çarşı caddesi No: 
30 da SelAmet apartıman daire 1 
de muiim Ali A~ar Perverlnin: 

Şirketin mevzuu ıştıgali : 
Re•mi daire veya o hükümdeki dairelerin ve müasuelerin ticari mahiyette 

olmayan ilanlannın gazete ve mecmualarda veıair ilôn ;yapılan yerlerde neşri İfin 
kabul ve nqir vasıtalanna ıevkedip aeıirlerine tavaııuttur. 

Kumkapı Kulluk sokak 9 No: dR 
mukim iken mezkör adresten çıkıp 
gitlijU ve yeni adre.4'1 maldm olma · 
dıih taayyün eden Sara aleyhine 
mahkemenin 942. 1084 No: lu doo; 
yasile acılan tesdll tal4k dava.sının 
2. 11. 942 Pazartesi gfinkil celscslr 
de hazır bulunması hakkında ilAnen 
davt"tiye tebliğ edildiği halde gel 
medllinden hakkında gıyap kararı 
ittihaz olunarak muhakeme 11. 12. 
942 ı:aat 14 de talik edilmiş oldu 
ğundan mumaileyha Saranın mez 
kur gün ve saatte mahkemedte ha 
zır bulunması veya bir 1vekiJ gön 

Diye yazılı bcılandufuudaD bo'ld&D b6y1f' reamJ dalJ"eler llAn1arım dofrndaa dofruya: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resıni ilô.nlar Ştrketi 
ne göndermeleri lizımdır. Bu yeni ıirket bütün resmi ilanları bir intizam dahilin· 
de ve kanuni müddetleri zarfmda ve gür:: gününe ittenen her gazetede neırini 
temin etmekte olduğu gibi haıılatmm % 75 ini de Basu Birliği yardım te!kilatına 
vermektedir-

1 derme~!; aksi taktirde gıyal>ında 
muhakeme icra olunacalı "Ye bir 
daha celseye kabul edil.miyeceli f · 
IAn olunur. (41570) 

T aıliye halindeki bir firkete veya diğer türedi mı tavaııntlara gönderilen res' 
mi ilanlann dairelerinin ma ılmat ve muvalakatlan har cinde, gazete adları cleğiıti• 
rilmek suretiyle neşrine t41ebbüı edildiği öğrenilmektedir. 

1 ncf icra Memurlu§undan: 
9.j2/937 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılması takarrür eden 185 liı-. mu 
hammen kiymttll 160 balya 18.5 
ton beyaz ve renkli karışık kırpın 
tı kô~ıt 11. 11. 942 Carşamb:ı günü 
saat 14 de Alemdarda Harı Deşir 

medrese~! avlusunda açık arttırma 
ile salı lacaklır. 

Binaenaleyh resmi da reler, ilanlarını diledikleri bütün büyük ve gündelik 
siyan gazetelerde neırederek her ;yerde her keı taralıı dan okunmaıını temin ede' 
bilmek için doğrudan doğrayii've yalnız: 

lstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaya Hanındaki 
I 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Teklif edilen bedel muhammen 

kıymetin yüzde 75 ini bulmadt~ı 

takrlirde ikinci arttırması 16. 11. 
942 PazaMe~: günü aynı sa:ıtte ve 
aynı yerde y:ıpılacaltından almıık 

isteyenlerin ı:ıün ve saatinde mahrıl 
linde bulun::ıc:ık memuruna müra~:ı 
atları. ( 415i6) 

Resmi ilinlar Şirketi 
ne göndermelidirler. Telefon: 21025 

.. -, . . .... . . .. ................. lml~Emllı':mm.1!11'mllliC~ 

-128- Hanınnrr~~tcJ'ln otuna" 

Emin, yapmacık blr hJ<!detle batırdı: 

- Bu ttttraların cezasınr çekeoekııtat, 

Melefau SadOn, bUyük bir soiuk kanlrlık1a cevap verc!f: 

- Affedenılniz efendimiz, benim auçum. taksiratım 

yoktur. Kitapta ne ıördümı.e onn ıtöyledlın.. Şimdiye kadar, 
blJGhnln bt"ni aldattığını bilmiyorum. 

<ttnç hl.ıkOmdar "ert VI' Amlrane bir aeale bağırdı. 

- Yeter!. 

Ve onra lbniJI Fadıla döndü: 

- Babandan buna dal• bir haber aldınız ımT 

tbnUI Failrl mahcup bir tavırla ka.,.,ılık verdi: 

- Hayır, hana blrşey yazmadı.. 

\ 'ez.Jrln o~lu, bu kad:ula iktifa edettl< l'llelf'fan ı;ladft.. 

nıın dUn ln•nd'"jne anl!lttıkl rını E .nlne tekrar etmefe ce
ı.aret edemedi. 

E1rmln, lbnl l\IAhan!l dönerek: 

- Sana dün söyledi iti .ll ~lbl bu mUnee"!'lller bizi" ya. 

lanlarlyle hult\I etmek htlyorbr, dedi 

tbni lift.han, glll.ım~Iycrek ve Adeta merh&ınl!'t dlllyor

rnn, gibi ~~·l't mill ylm bir "t>!llf': 

- Eft'ndimlz? dedi. Benim bildiğim, .ın.~ıHao ~dftnon 

hlı,:bir :ı:aınan anlattıklarr şeylf"rde yalan eöyle:neını,tir. E. 
fendlmla arzu ederlenıe oaıın dotru eöyleyip ııöylermedil'fn.I 
tahkik edı:bll}rler. \.'rılr h:.zretlP.rl ya bo sk,arn veya.hat 

;yarın uha.h B:ığdadı1. geleceği muhRkk1'ktrr O uman ken. 

dfsfnrten ıorarlar. Bu husu11ta bUkO.mdıır efdndjmlzln ne dil. 
şüııdıiğ\lnli bilmiyorum. 

Mefefan SadOn, blltün ba konu,malnra 'ldzıle sla'lradar 

c.lnıu;ror.ıuu, gibi mlitcmadi;)Cn öııünıJekl kitııb.ı bakıp bir 

lla.runurr~lı!'ln Oğullan - ,.,. -
!SP.ytf'r oRtJyor<ıtı. 

Birdf'nblre Emlnln (m?.beylncl!) cliye <1esl&ııdltlnl tf!. 
tincc k(tabı elinden bıraktı. 

Maboylncl kemali hürmetle içeriye girdi. Bnna söne.o 

Elemja ona ıu em rl verdi: 

- Sarayıo ba' kAhyasına söyle, bu !\IP.1<.'f:lnı mlv.ttr. 

han.,ye göturaUn, Onu çatırtıneaya kadar "endl5ıne ıt.zım 

gelf'n lkrnm ve rı:ı.retl ı;öııter in. 

Sonr.a. !\telefan S.ıdQna dönerek ,unu (llve etti: 

- Aı-.ı:u edersen buyurun, seni yancm!l d1.vet edinceye 

kadar ratıatın temin edllml,tir. Merak etıno .. 

Selmıı.n (SadO.U), aysğ, kalktı. HükOından aelimlıya

rslt mabeyinci lle dıprıya çıktı. 

!\ljsaflrhaneye gid:erken !\le'm".ln!ln sarsymcla kendlaf. 

nı, hekim Behzad•dan ha:>er getirmek için aabırıuzlık1a bek. 

leyenleri dUııündU. Oaoı ıı'cılmağa ba'la.dı. Fa.kat artık •b. 
retn:ı-kten ba,ka çare buls'.llatlı. 

Saray ha' lcihyasr onu mbaflrhan&ye götürdü. Ora.da 

ktndlılne bUyUk ikramlar ı;-5,t.erdl. 

~le!Pfan SadQn, buglln, b· ıracla vaktini au,unoe lçlndo 

cc~ırerek Mdlsclorln inklpfını beklemeğe ~ladı. 

-29-
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l\f•lefnn CO:adQnun her ne kadar mt•nrlr·h-ııı•1,. ra'luı.tl 

Yf'r!nde •ı.e de, oturduğu ·er ona b!r tevklnnne ııhslııJ v .. 

l'lYOrdu. Buraya ı:-eldlğlne çok pl.,man olm•ı,tu. 

Misafirhanede ylrm} dört saat kıl.dar v.aldıktan ıonra 

• ASETİLOPİRİN NEŞ:E1 
GlllP. NEZLE. BAŞ ve DİŞ AGRILA&l 
Sofak aJsınlıfma kartı tealrl katidir. 

~ Blr zarf .e 20 Uk tüplert her 9C7.&nede araynııs. 

... -.9e.let _Demiry.9'1atıt ..e LimantaN lıtıet~ ' 
- - · - ·· Umutn idaresi iti.nları · ·-

Mubamı•:en t>f-<'lell (6587) altı bln be3ytlz eeksen yedi Ura.:; 
bq kuru; oltın muht:ellt eb'atta (10500) onbin beıtyU.z ~- O 

1 dmı:lr kayna le tel~ (20. 1klncite\lr1n. 1942) OUma g1lnll aat (1~~ 
buçukta Hayl!arnr.pda GRr binaııı dahilindeki komt.syon t&rafllP""" 
palı zarf •111Jlıle sr.tın almacakt!r. 

1
, 

Bu ~ ı;irmek iateyenıerin (494) dört yüz doksan Mrt llrt 
rtJflUk muvakk&t ıemlnat, kanunun tayın ettiği vesikalarla U 

muhtevi zarflarını aynı g1ln s&&t (H,30J oı>aört otuza ıcadar 
~ııllğine ver'1le!erJ. lA.zımdır. 

Bu he ait ~rtnamııler komisyondan para.sız olarak 

Karar Hülô.sasıctır. 
lbtlkAr: ~12/499 

Mill! ko,.un."l:a kanununa muhalefetten İstanbul Kuonlral" 
Liman cadda.I 23 numarada tnı,ncılık ticaretile meuuı Elıı.e 
Muatafa takkında. lata.11bul birinci ml.l!l korunma mahkemesilldl 
eden muhakcrt.,..sl netlceal.Jii:le suçlunun filli ıablt old·1ğunı1a.n rt11rl 
ma kanunurun 21. 1515/2 maddeleri mucibl.ııoe yirmi beJ 11.ra. atı' 
zaaı ödeme~~ w bükl1m. kat'lleştiğinde ücreti suçluya alt Ol,, 
karar btiUısaaınm Va.kıt gazetesinde .oe,redilmemne 19.9.9il 
rar verlld! 

inhisarlar U .. Müdürlüğündenı 

Cinai r..,. 
Altı hafit zamklı krorı:o k~t. (Tabaka halinde.) 

Ebat Gramaj Tabaka 
1570X820 mim 80 yahu: PO Gr.I M2 204.000 g,R T09 
68oxıooo •• .. 90 .. 88.ooo ısJı , 
Altı hafit zamklı kroma k.tğıd: lBobln halinde) 

Ebat Gramaj Bobla 
120 mim genlşllğ'jnde "0 vahut 90 Gr. 167 _.J 

: - Nil'Tlun.,sı mucıblnce yukarda cl..n.a ve mlkdan yasdı tiO""'" 
fit paza•l•kla •li.tm alınacaktır. _J 

2 - Pazn:"lılı; 10.11.94.2 ıaıı günü aaat 10.fO da K&bat&fta '11"'° 
besindeki meıke:ı: alon komiayonunda yapua.caktı:r. ·-" 

8 - Numune her gUn öğleden sonra aözU ge~eo eubede ~ ' 
~ - lıteklılenn pazarlık tc;ln t&ytD olunan gün ve ıa.att• tı1 

ceklerl !iyl\t üurtr.nen % 16 temlnat paruı.yıe birlikte mukQr 
mUraca1Lt1~n Uan olunur . 

. ı·'. ....,._.~ - .,. - . ,.__ -

T8r iye CmnııurıyeU 

ZiRAAT BANKASI 
&cınua, &ıuthl: l"8ll - seıma,..., 100.000.000 l'tln -

Şube ft ajau adedi: ~ 
Z1raJ n tıcaı1 ~ nevt b&nıta aıuamelelert. 

Para t:ılrl.lı:tlıenlere 28.000 Ura Uuamıye .. rıyor. 

~-' ~IUUl"UJDOa ınııDtı&n.Jl •• &.llbat'ıJU tU&rrU1 

o u cıo ıır.., tıtılwla.ı:lan MJ>ed• • eseıa ~ece• IRU"• U. 
&na ııon Utram1y• dagıuı&cakm • ,.. il' 

t Miet ı.ooo l1ratı.a -.oocı Un ıoo adet $0 llralıll ~ • 

' • 600 • ı.ooo • 1%0 • " • ::: • 
' • tM • LOOO • 160 • tO • 
ın .. ıoo • &.000 , ~ 

OIKKA T: aeaa_,ıaımoakl pa:ra.ıaı biz tene ~~ l50 ~
~1l.fm17enlen ihamtyt ;ılrtığl L&k<llrde % 20 raz.ıullt •trtl.

ltu.r'&laı •nede • defa. 11 Ya~ u Ha.ziran.. U syıClll. 
il Btr1Jıc1kA.nuııcıa çekUecekUı, 


