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beYanatta 

Mecliste Müttefik zırhlıkuvvetle
bulunacak ri ricat eden Almanların 

gerilerine sarktı a.ıii ~~kara, 6 (Yakıt muhabirinden) - Cümhuriyet Halk Partisi Meclis Gunıpu 
~dftıuzdcki salı günii öğleden ıonra toplanacaktır. Bu \:oplantıda iate itleri etra
tit. t en. ıon alınan karar ve tedbirlere dair hükumet tarafından izahat verilecek
~ krte11 çarıamba günü de Büyük Millet Meclisi top lanacak ve Batvekil hazırla· 

•rarname?E'r ve kanun projeleri etrafında beyanatta bulunacaktır. FRANSIZ 
ütün mili 
feragat 

etçe disiplin, 
ve fedakarlık 

PARAŞUTÇULERi 
VllAyetla telllllf : Millver lutalarının gerls1nde 

Yazan : Asım. Us 

100 Kuruştan u•• h yukarı satışıarda Ç ava meydanını 
fatura mecburidir işgal ettiler 

Vilayetten t.ebliğ e'iitm:,tir: 
Bir lmım tarielerin buı y:ı!\ . 

bş anlayı,lara "apılarak rdbet· 
tikleri mevad \'e f'.IY• için f11tor!l 
almıuhklan ve fiyat mtıral<abesine 
yarar , ·esika göstermediltlo"' vap. 
tınJ&n tetkikaltan an1ap1nır,tır. 

Her tacir r.elbettili llh"YAd 'o 
eŞya. için fatura almaia ve ıor 1nı
r11ştan yukan satıılar için mü~te
rilerine fatura verııu~ğe mf'C'bnr. 
durlar. 

Ra limneye r."'ayet ....tmivenl~r 
lıakkrnda Milli Konınma. kanunu. 
na tevfikan takibat YllJHlll('&1't•r. 
Tebliğ olunur. 

Amerika ve 
Almanyadan şeker 

ithal edilecek 

Şimdiye kadar ahnan esirler 
13 bini getçi 

~ J 

Mısırda İngiliz kuvvetll'rlyle bforaber harbeden ••Savapn Fransa,, kuvvet. 
terinden bir möfreze... (Yazısı 4 Onctlde) - - - - -

Galip General esir Generali 
yemege allkoydu 

Esir Alman genf!rali mihver ordusunun çok nazik durum· 
da olduğunu ıöylemit 

General Montgomeri "zafer 
tam ve mutlaktır ,, diyor 

Mıhvere gör 
vaziyet: 

Mısırda 
90 Kilometre 
geri çekildik 

İngilizler bu harbdeki en 
büyük askeri lıareketlerin· 

den birini yaptılar 

Hcrlin, 6, (Ep.) - Bur&)"& ge
len haberlere nazaran Fuka şaha. 
sındaki büyük zırhlı kuvvetll'r mw 
harebesinin daha devam ed<>~eii 
ıınlaşılmakladır • .Berlindeki nskerJ 
mütehassısların h alen belir1ti~iıı; 
göre, lngilterenı n Mısırdaki 8 n<-i 
orduo;unun sonbahar taarruzund:ı 
matltıp Ral'e, harbin milteakip sc' 
ri üzerinde katı tesir yapacak lıİr 
netice elde etmekti. Bu tanrruzd.ı . 

( lHUQllN .ia. 6 Sü. 6 de) 

Hekimi 
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Türk yurdu 
J~35-

Yuıuf. Ak'çuranın mücci' 
deleleri - Milliyet~i ve 
Türkçü cereyanlar - Türk 
derneği naııl kurulmuştu
r ürk ocağının kuru[U§U -
Milyoner Mahmut Bay Hü· 
seyinin yardımı - Talat 
pa§anın davet edildiği zi· 
yal et - Türk yurduna ve· 
rilen 20 bin lira. 

700000 fr 
satılan bir P 

macerası 
Büttın geeeyl maziyi aüşünerek, 

h:ıtta istikbale ait hayallerle geçir
dim. Bunlardan 1."Urtulmak ic.in yap 
tıl;ım mücadelede muvarfak olıınır 

yordum; onlar bana blnblr cephe• 
den hücwn ecllyorlar<lı; ben hansi 
taraftan mukavemet edeceğimi bi• 
]emiyordum. 'Aramızda bir ucurum 
vardı; onu hu serer odamdan kov
muş olmak da ikinci bir yalçın u· 
çurum oluyordu. Bunlan ben dol· 
durnmnzdun; çünkü bnnu yapmak 
her şeyden mukaddes olan sururıı 
mu yaralardı. Baznn :kendi keneli· 
mc soruyordum: 

- Ah nicin onu dinlemedim, 
onu kollarımın arasına alarak bn· 
tün ku\'vetimlc sıkmadım, onu alıp 
ı sız köşelere, aşk :klişelerine gil• 
me11im? 

Geri dönen e kJ günler! O gü· 
zel n hiilynlı günler! .• Hiç üirilme 
mek üzere öldül(ünü. Üzerlerinden 
gecen allı u:ı:nn senenin silindiri 
nllında arlık yok oldu~unu zannet 
liljim glinler! .. Onlar Jıirdenhlre ıı

yaklnrımın dlbir?de lckrnr c:ınfaıı • 
mıştı. O bana yalvamu~h; bann e~· 
kisinden daha aleşli, Yücudün ve 
ruhun ayni ~.o5Jrnnluklo ya~ayacağı 
bir aşk vaad etmişli, ben onu bu
dalaca reddtlmiştim. 

Bir kadına karşı hu iiere!:e bir 
sizlik!.,. • 

Fnkaf nrasıra Çnnnkkaledeld ü· 
lüm gece i, btı)kalarmın kollarına, 
atılmak icin benden a ·rılmak iste
yen Yedide gözlerimin önüne seli· 
yor; önümden kara bir bulut gecı· 
~ or; beni iişülfiyordıı; ~eni ve gü· 
zel hülynlarcl:ın uıakl:lşıyortlum. 

Yeni lıüh·alar ... nunlıırla nıeşgııl 
olmak hakla artık bentle ,·ar mıl· 
<h? 

Zıd düşünceler arasındn çırpın· 
aım, durdum. Giine.ş do§uda ili:, 
kızıl ı,ıklarını 11\ U) nn tnbiatln üs· 
tüne ııacarken gözlerim kanlı, yor 
sun \'e bitkin, lıiila ııvu:rnmamış • 
tım. 

O gün sersem bir halde idim,. 
Hiç blrşey yapamıyordum ve yap. 
m:ık d:ı istemiyordum. Emindim 
ki Yedide:ri arlık kn.}bellim. 

Ayağıma gelen s:ıarfoti çiğneyip, 

{::<!çlim. Şimdi ondan başkaları bnl 
aln·or ve ahıcald 

Vedldeyi bu uykusuz gecelerde, 
o neris ve hütiin a5k olan \•ücudı· 
le baş'ka koll:ırd:ı t:ıh:ıHiil relmek .. 
Bu. hayal değil Jı:ıkikatıi.,. Ben O\~ 
kıı uz, bitkin, s:ıhnhı k:ırşılnrken, 
onıı kurnklayn n ) rıhancı ad:ım nıc~ 
ut bir yorgunluk içinde, şu pen· 
ııe ŞC'fak altında mnlımıır llllllan 
lııhi:ıtıen dalın malıımır, aşk uyku· 
Jıırı geclri:rordn. 

Ah bu aşk uykulan ... 
Hayır, nrtık Jıerşey ölmüştü. Ar 

lık Vedide için yeni ümidler, yeııi 
!1ülynlar he !emek boştu. O benden 
tıımamilc uz:ıktı ve Len ona kavıı· 

5anıazdım. . ~ 
Onu tekrar ka.ıanmak mümkun 

olduğu h:ıldc kaybetrni~ olmak dıı 
l•ıııılm:ız bir ıwı imiş gibi gün geç. 
lıl.ce icime daha çok ışlcmeğe bıış 
!adı. 

Bu hayaı hep böyle 'devam ede· 
mczrli. Bir iki 't"ne sonra menıle · 
ket kurtulacıık, isler dü7.clecek, n 
.cephe lrnlmay:ıcağ1 f.çin bize de is 
lrnlmayacııkıı. '1llı yedi scncdenlıe 
ri kan ve nlcş içinde, ölüm lı:ıYası
nı bahar hıı,·ııs-ı ~ibl pcrvnsıı le • 
ndrüs elnıe~e alışını~ bir adam 
sulh içinde naqıJ ynşayabilcrekti, 
mı!ıı) u~lu ıl urtıbilece1.ı i? O 7Rınnn 
hen.i me5t1ul ctınck için yeni 'e im 
hııl nt kadar al eşli, hneranlı, bit 
bn5k:ı hav ıt la11nıdı; bu do olsn ol 
ı.a lıir aşk olalıilirdi. ı\ıılbiı.ıln kw 
rumuş s:ınılan ki;şelerintle \'ellide· 
nln yeniden yııkıtğı ateş tatmin e 
dilme;}inre dc~ilemeyen olgun bir 
~·ibıın gibi zonklr.yacıık, izdırnp ''C 

recekti. O aleş ki, )arat:ının vusle 
fi ın'l:ın:ı lükcnnıez bir haz k:ıyn:ı· 
~ıdır. 

Dense, Yerlide~ i lıo,muştıırıı . An 
l:ıl hlr ııılam gihl •• H<!m de ııc ap 
ı.ıı ııdam!., f~imiıden heJkl 1·iizbin 
ldşiclc bir J; işinin kııvu$1lm ı~ ar:ığı 
rıarl:ık bir sn:ıdcU çiğnemek, trp
mck : ... 

--
~~· 

* fn on birka~· "anhede bir ne 
fes alarıık i clndekı zilıirlcri <.·ıknrı 
Yor. ~efe~ nlmomnk son der<!CC rnrl 
Suhıılde \UCUdl:ırınıız lehlikr.Jı zc. 
hlr deııosuclur ! llt•ı ı ne J\ n rlıuıı uz 
'"a'ahılfyor, ne knı lıonla ~.ı ~:ıl·n 
bilhor Ye hn .kiıı kinı:onhnıır ı lr 
lı'~nn mc~uıl d ı ol.ılı ililor. 

r~ıe kendimi beğenmı, 
ilk ,.e müthiş neticesi,.. 

Bu hal hıınn ne çıl~ınlıklar tel· 
kin etm-edi; Vedideyi adeUl kıskıın 
dırdı: onu kollnrına alan herHi o~ 
dilrmek, hir köpek gibi gebertmek. 
.sonra da e~ki karımı alıp ıssız kii· 
şelere kaçmak isledim. 

Fakat, bu, ya;n ız çılRınlık öeğil, 
rezalet olurdu, lstiklal davasınılıı 
namusu, ce ereli, merdliljile tanın• 
mış olan bir adam bu alçaklığı yap 
m:ıh mı? Uğrunda ölümü bin deıa 
göze aldığımız mukaddes bfr lıeclef 
yanında bir kadın vücuduna sahlı:> 
olmanın ne kil'metl olabilirdi~ 
Hem o mesut aıJ:.mın, ne suçu Yer· 
dı? 

Suradn uyanan eski liir aşli, Dır 
rııda bir \'al:ın ve n:ımus meselesi .. 
Hanı:dsinl \iğnem eli 1 

Ovle bir nziyetle) dim ki. aşkı· 
mı unutabilmek icin bana e~lıisin· 

den daha tehlikeli, dahn yaman m:ı 
cenıl:ır lôzımdı. 

Türk yurdunau ilk yaı.ıcılarmdan 
Necip Asım 

"Türk Yurdu,, na nastl oo~lan_. 
nu~tı? 

31 Mart vakamyta 'fttihc.d ve 
Terakki,. jnkıJA:bmın romantik dev 
resi kapanmııı, devlet siynS('tiuin 

• • * ana. hattının tayininin lüz•J:nu liU-
Glinler pek gilc ve sıkıntılı se tün çtplaklıği~ efkarı u:numiye-

ciyordu. nin önline dikilmişti. Avrupnnm 
Bir sali:ıh kısa bir at geıiıılisiııc ta:irinde olan zü.mrel-erbütiln 'filrk 

çıkıyordum. Yolun .kö,csinl döndü tebaasmdn!l din, millet farketmc
ğüm zaman onu evinde balkonun· den ibir ''ittUıadı anasır., •ııicude 
da olurmuş gördüm. Son baharın getirmeyi gaye edınerek "O!'mnn
son günleri oldu~u için hava epey r.ılık,, siyasetini takip ediy!'rlardı. 
ce sertti. Buna rağmen Portatif lıir .Bulgar, Rum, Ermeni, Arnavut, 
sandalyeye uzanmış. l.ın 101 arkaya Yahudi. Arap, Kilrt, Ttlrk milJct
atmış, gözlerini kapıımıştı. Sabahın ]erinden miirekkep böyle bir Os
-~erinliğine karşı ikcndbinl temami· mnnh macunu meydana. go:tirile .. 

bileceğine inanıyorJarJr. Gayri 
le unutmuş görünüyordu. miislim uns-.ırlıımı milli te5killtı 

nırdenblre istemeksizin durdum; İttihat ve terakki Ct!Jliyetinin gay 
onn baktım. Uzaktan, biitiin olğun· 

ri Türk unsurlan, fnnnasnn loca. 
lugile açılmış bir zambak kadar la ları bu fikri terviç ediyorlardı. 
ze yiizii !!Örüniiyordu. Dizlerinin Ekserireti milslüm.anlardar. mü
ü~tüne bir batt:ıniye almıştı; b:ına rekkep bir z:mıre devletin siyase
gelcliği nkşamd:ın çok solğun Ye süz tiııi Arap _ Türk 'l!llt:ııırlnnnın bir. 

glindıı. leqmesine dnynndunıak istiyorlar. 
Kalbim ~arpmnğa önşladı: içimi mUşter.::k din, mil.şterck istam kül 

derin lıir korku, korkuya benzeyen tUrünü..rı bıı birleşmede çimento ro
bir his doldurdu; dııh:ı Heri gide· lU oynn.yncağın:ı. inanıyorlar ve 
medim, diindüm ve meyüs ııılımlnr devlete "Hil:lfeti isüuniyye,. iinva.. 
la karnrgahn geldim. rnnı daha münasip buJııyoriardı. 

o da Jrnğın d ı, 0 d:ı lieniın gib! O zrunıınm kuvvetli tllema ı.Umre
Sçlen 1 e eri ip gidi;) ordu. Belki i, zı:emu~n .• ve er.lerin ~ane· 
hunn tahammül edecrktf. Belki ede Ye ıgore yur:.ıyen muhafazakar lus
miyecekıi • .Fnkal hen edecektim .. ~ıı bu cereyanın tarnftarl:ır: idi

ller zaman olduğu gibi kendime er. 
hfıkim olacaktım . Onun yokluğu Ö· 

!Umcleıı dahn mı korkunçtu! 
il • * 

1 Konyıının yerfüi olupdıı bize 
ço'k hi;uncti geı:en ortn ynşlı, gir· 
gln , geveze, bir adam \'nrclı. Sclı· 
rin rn ıssız köselerine ve hıır:ının 
in :ınl:ırına d:ıir o k:ıd:ır çok şey · 
ler biliyordu l,i: 

Bir giiıı ciddi ve rr ıııt şeyler fı· 
zerinde koııuşurl,en, Vcdideııin evi 
ni tarif ederek orada kimin oıurdıı 
ğunu sordum. Yüzünde alaka wı 
ınernk uyandı. 

- Niçin sorrlıınuı, yok~a karısı 
nı mı gördünilz? 

- Kimseyi görmüş değilim. Giı 
7.cl hiı.- ev., Hoşuma pilli, merak et· 
tirn ele .• 

- Öyledir. Merak edilecek cvılir, 
drn içinde bir kııdın oturuyor ı..ı, 
Jns:ını bir bakışın keıuline nşık c 
dobilirl 

- Canım, lııç bir knclın beni 
me gııl edemez! naşka bir Şe;) den 
cloby ı ~ormıışlum. 

- Ne gilıi? .. () c,·dr. l>eftcrrlıır ı n 
knrısınılan bnşka mühim hiç bir 
şey.,. 

Sözünü kestim: 
- · Deflerrlarııı karı~ı mı':' llny•r. 

nnJ.1ımak lsteclis=m ev o dc>l'il Ö.} le.} 
~c .• O sokakla belki Dcrterdnnn d 
bir e\ i 'arrlır Ye knrısı ılıı ııek giı 
zcJ olabilir! 

- Sizin ınrlf rlliğiniz, kö~ecleki 
b:ılkonlu ev Deftcrdıırın evidir vr 
<;Övlediğim güzel k:ıdııı da or:ıdu -
dır. 

O kadar fsrar edh·or ve acık ko· 
ııuşurordu ki; ~anlışlık olması il:· 
!imali yoklu. 

S1151rıııı~tım; zira lırn Vrılidcvı 
bir miralayın knrm ol:ır:ık biliyor 
dıun. Demek ki, nltı sene içinde mi 
rııl:ıy d:ı ölnıiiş o!:ıcak! .~rııhti mhı 
la\'ln ılefıerrlar arn<;mıJa lın .:J;a ko 
ralar .}Ok ruuyılu~ 

Vedide .. Böl le elden rlc. kııcak 
t:ın kııcal!A rlolaşan se,·,ı:ili Vı•<lı<lr,. 

1.(iılt·rırııdc ı;:lllikı:r ldrlcnrn hu 
kadın .. Fakat nr k:ıd:ır ıl:ı taze! ı~ 
kisındcn tlaha taze! .. l>rmek ki, lrn 
c:ıklıı•ı kuca~:ı <lol n~ın :ık oıı:ı ~arı 
yor! 

KonHıJı dos luın il.imlırlrn lıack> 
~ırıın lııılunın~mnsınn rnl!ıııerı od'l 
n ın ıliirl fnrrıfınn ,ı:ö1 nllı: c('~ini 

Yrt\'n,lıılıırak ı;öllrıirır 'ılc\ n1 r:ıi· 

(IJ,•ı nmı ııcır 1 

SİYA 1 CERE\' ANLAR 
Devletin o zamanki bayraktarı 

olan "lttihad ve Terakki,, fırka • 
sında iki cere:,,anın da taraftar • 
!arı bulunduğundan fırk:ı. resmen 
bıterflığı muh:ıfaza ediyordu, gô.h 
bir cenaha, gah öbürlieiinc ietinat 
ederek idarei maslahat siyasetini 
takip ediyordu. 

B;ı iki ccrcyanm da g5z önürvle 
tW.tukları v:ırliJr. siynst objekt, 
ynlnrz "devlet,, ti; milliyet mef
humu iki cereyaııda da mevzuu 
lıahi bile değildi. Devletçilikten 
ayn bir milli düıJünc~nin rr~vcu -
dıyeti bile bunların hatırına gel
miyordu. Halbuki devir tnm ma
ıınsiyle milliyet devri idi, guyri 
Tin-le un~urlar milll nnnnelcrine, 
mi'Ji tarih1erine, milli kü:t~rled
n.: i.!otinnden istiklıitlerini, muhta
riyetlı:-rini talep ediyorlarrfı. 

Şu fikri fetret ~evrimle Rusya. 
önıı Yusuf Akçura bey lstnnbula 
geldi . .Mısırda, Paristc çık!ln J ön 
Tiır'k ll12t:)!Jatıncla kalemiyl~. fık
riyJe daima i3tiriı.k eden ve başka 
Jön Türl<ler gibi sultan AbdiiJhn
nıidlıı \'esvc:seli siyasetine kurhan 
olarak, idaır.a. bile mahkum <>lan, 
l 'usurun i ıı'kılapçı arkadn~lannclnn 
küçtik bir faıikı vardı, Frans;ı ı la 
tahsilini tamam ettikten Eonra 

Tilrkiyeye dönemcdiğinden, Y. 
Akçur3, babnsın.·n \'ntnnı olan Ka
znn'a dönmliştü. Onun Rusy:ıya 
dönmesi Japon - Rus harbin.:le 
Rus'ann nt9.ğliıbiye-tinden meydıı -
na gelen 1905 ihtilaline tcsıuhif 
etmişti. füı ihtilnlde milli hukuk. 
]arını elde etmek icin Yusuf Akçu. 
ranın mensup olduğu Edil tTral 
Tiırkü de n:!.icaclele meyda:-rnıı. n
tılnu§tı. Eu milli mUcndelenin kuv
vetli akı);: Os..'llanlı zabiti, Jc'n 
Türk i:ıkıtfı.pc:ısı, Pransız inkılfı

bımn ~akirdi Yusuf Akçurayı da 
kendi mecr:ısrna almıştı, ve bu mü
cadele devrinde ~ıkan pek çok ha· 
yuti meseleleri önüne sürmüştü . 
Bu zamana kadar nazari inkıliıp
<;ı Yusuf Akçura ı.ayntın cloğur -
dıı~u reel me 0 elelcr karşısıııdıı. 
reci ceva1>lar tulmak mecb?ıriye • 
tinde kntmıştı. Mücadı-· enin tnr
zı. esası da Yutufun J ö ıı 'I iirk nr
krıdaştariyle Patiste düşündilklcri 
yold~n :?'İtmiyo~du. • 

1'Ür.t<IC::T.\ ND.\'(i 11.\IH;. 
ını:ı·: !-:ıt 

EvvC' :i. .,ur rı h ( v'ln• l!uıı\: adıı ı 

devktc;ilik, nıı'i \' ac·ılık T:uscırlu
ğıııı sinoııir.i g-ibi tePkki cdi'di -

Türk yurdunun ilk lat.ıCJla.nndan 
Meh met Emin Ynrdakul 

ğinden, devletçiliğe sellii bir kuv. 
vet gibi bıkılryordu. Ve milli ınU
cadele yalnız milliyet esasına ku
ı·ularak yürütülüyordu. Bu mil • 
1etçil ik hiç bir eiyasi hı.:.dut dnhi
Jind~ muhruıarayı kabul etmedi
ğinden, geni§ TüıicçülUk tarzında 
inkişaf ediyordu. Sözde "müsHi -
nınncıhk., namında giden bu hn
rcket manada. geniş "Türk birl i • 
ği,, ni hedef tutuyordu. Pırn.tik o
larak da Rusyaya mahkiım Tül'
kistnn, E:iil Ural, Azerbaycan, ~i
mali Knfkasyn, Krrını ve Sibirya 
Türklerinden t:-ir siyasi birlik vü
cudc getrimeğe uğraşıyordu, Ve 
bn milli varlık, Rusyanın siya.si, 
içtimai tel:>eddUliıt devresinde mu. 
azznm bir rol oynamağa lıazırlık 
ı;.örüyordu. 

Yusuf Akçura, fırkaCI, ga,zeıe
ci, si:r~etti &fatile bu cereranın 
irinde bulunnıu~. kongırelerde, 
kuru1taylarda muhaliflcriyl~ şid
detli müca~'!le~ere mecbur edil
mi~ ve iki senelik fevkalade can
lı siyasi har~t.in içinde mütefek
kir türkt,:il oiarak siyasi beJiigata 
erişnıişti. 

1908 inkıl8.bından sonra Yusu • 
fıın ıu•knc!aşları Türkiyeyi ' 'Yeni 
Fran.sn .. yapmak ve Türkiyecle de 
yeni modem bir hn:.·at kurmak 
fikıiyle vatanlarına döııdü.kkri 
'Z:tm .. n, Yus'Jf Akçur:ı uzak Tiırk 
illerindeki milli mücadeler1en aldı
ğı Türltçüllik fikri}1c Türkiyeyi 
bütUn nağ:mk Tilıık illerinin kUl 
ıür ımenkcci, slyusi krb!elcı i y:• p. 
mak fikriyl-: fstanbula. koşuyor
du ... O ne ~ancılık taraftarı, ne 
İttihad-i is!fımcıjık taraftarı idi O 
sade :milletçi idi. Türkc;ü idi. Eu 

Bir Rus prensi va.ktJYIO ,ti 
kaçarken, tclfi§ içinde cep! 
mettar mUccvherlcrly1e 
ml§Ur. Bu meyanda. pul 
nunun en :nadir pulunu dl 

0 tarınn aak!amıatır. Bu P~ 
!arda pek çok par& ~-
ber bulunma.sı da gayet 

, §eydi. ~ 

Prens, hayat kay{;U!.i11' ~ 
ne sonra, pulu tamamen 11 

Ve clbiooYi birkaç sene 
sonra yanından ayırınadtı1 

"Tllr k yurdu., ,lnırucuıarmdan 

Yusuf Akçura 

temasa girerek, hc-mşerilerinin de· 
!aletiyle pamrun bir kısmını Da -
rUş§afakay.:ı. ve bir kısmını Donan.. 
mn cemiyetine, ibir kısmını da 
Rusya islfun tale-beleri cemiyeti
ne teberrıı etmjşti. 

Bir kISmIDI da ••Türk Yurdu,. 
mecmuasına CS'll.5 sermaye olarak 
verilmesinin şahsnn mUnasip bul
ciuğu halde, vasiler önünde me
suliyctinden ve kismcn Rusya hil
kO.m:tinin müdahalesinden kor. 
kuvor ve tereddüt ediyordu. E · 
dil. boyu muhacereti meseleyi hal
letmek için. o z:un:mm maruf mu
hacir tUccarlarındnn Hacı İ.m:tı
il F.fenCi {Tuzla. sahibi) nin ko
r.ağında, muhte~::n misafirin hür
metine bir ziyruet tcrı ip etti ve 
tu ziyafete ''Türk Yurdu cemiye
ti,. azalarmdan başka o vaktin 
Dnhiliy.e- nazrrı merhum Talfıt pa. 
§a da. dave-t cdil'li. Tr..lat 
pa§nıı.m söylediği sözler Hııcı 
Haynıllah Efendiye bliyiik bir te
sir yaptr ve şu mecliste Yusuf Ak. 
çura Beyin şahst mesuliyctine 
' "!'ürlt Yurdu., ~u!lSırun sade 
türkçede ~ için beş bin altın 
ruble (şimCiki para ile 20.000 T. 
lirası) takdim etti. 

Bu para "TUrlc Yurdu,. nun c
sns sermayesi olarak l!Hl sen~
sinde Yusuf Akçura Beyin mesu. 
liyctinde "Tilrk Yurdu., nun bi
rinci s:ı.yısı çıktı. Türkçülük ccre
yanmın bilinci tercüman-i efkarı 
Türkiyede ümit haricinde bir mu. 
\'affakiye .. k:ızandı. Birinci sayı • 
sının nüshıı}zrı birden bittiğin • 
elen ikinci cle-fn tn.betmck mecbu. 
riyetinde kclındı. Hariç Türklerde 
de ·--rurk Yurdu,. keııdisin.in mlin
dericesile, sade Hsaniyle cayük lıir 
rağbet knundı Ynlnız Edil t'rnl
<lan değil, Türlıistnn, Az~rbay -
cnn, Kmnıd:ın t-inlercc nbone geJ. 
di ' 'e böylece Türkiyenin harj -
çinden ge1en abonelerle de '"J'ürk 
Yurdu .. kendısi.nıin iktısadi istik -
~alini de koruml'ş oldu V c bil tün 
Tilrk illerinde "Millctrilik,, in ide
olojisi rolünü bihakkin oynamağa 
ba<-Jndı. 

TtlRI\ OC.\ t.I 

Yerm~tı. ~ 

:U§ak, be~ aıtı sene efeD 
nmda. llulunduktan sonra ti' 
nkrnbalannın yanına gttııı ~ 
mi§, prens de muva!ııkat • tıO 
§ak, iYi kumagta.n yapı.la~ 
Yi birkaç ecne daha kU1l ~ 
ra çevirtmek Uzcre bir t• 
racaat etmlatlr, 

' Terzi, dblscyl ters;lll 
pek tabll olarak prensin ,,,.._A 

lamıg olduğu pulu eıı.ı:ıe ~ 
kin, pula. dajr bllglsl o1 
kıymeti b&kkında. bf.rte1 
rclc her ihtimale knroı sa1' 
vaflk görmU~ttır. Terıl df 
l>ir adamdı. 

MUıterisi çevrilen elbl"1' 
gelince, bulduğu puldall 
baheelml§tir. _. _ .. 1ıt 

U!iBk, bi,r<kınb!re efendlP. 
tiyle Rusyadıı pul kolle ~ 
dll§kUn olduğunu batırıa~I' 
her lhtlmalo karııı pulu~ 
mıştır. HattA, pulun, P '
aatarmdan çıkışını ~ ıt' 
de prensin Ruayadan ıtaç&f 
rek gizledjğlııl, ve kıyınetllı' 
lııbfleceğinl göz 6ntınde tıJ 

tf'J'. Uşak pulu pulcuya ıö•t fJ 
Pulcu, ada.mm getJ.."d!lf iJ 

reUo tetkik ederek §a~kıD 
pulun dört yüz bln trank ~fi 
olduğunu ağzından ıcaçırJll 

Pulcu, biraz sonra atd~ # 
toplamı§, pejmürde kıyafet 
le kıymetli bir pulla. 
ren adama oUphell nazari 
rak pulun mUhim bjr ııoı:,ı 
çalınmı§ olmasını da fbtl 
de tutmu~ur •. 

Prensin uşağı bu hiO b' s 
vaziyet karşısında sısyli~ 
!amamış, l!\kjn, pulcunun 
den şUphelendlğini anla~ 
zadan serbesL çıkabltınek 
hlkAyeslnj anlatmak :ınec 
katmıştır. ~ 

Prenııtn uşagı gayet ıı• 
adamdı. Vaktlyle se:ıeıere' 
de bıılundu~ efendfılı>}IJ 
bUyUk bir sefalet ıı;ı.:ıı!e , 
bntırlayınca, adamın ınıdJ 41~ 
mcğe karar vererek ıceıı' 
mektup yazdı, ve vaziyeti 
bi anlattı. ~ 

Prens, uşağını tsvncten 
tirtmek çaresini güç t>el)ıdl

Nlhayet l!§ak Partse ft 1, 
il' 

Senelerdcnberl blrbirfıı• ~ 
lan iki adam bUyük b!t et 
kucakla§tllar. 

lkjsl de metelikslzdL 
(1 

Pulu bir an evvel e!d0" ·~ 
bir r. 

mek fçln derhal zengl.n t 
d111ıı • törll arıımağıı. koyul · 

11
, 

ı;ayct ~engin bir pul ıco,ıo' ,, 
suna lnı;Ulz mllııtemtek0 ~ 
kıymettar pulu 700 ooo tt 
mağa muva!fak oldular. 

Türkçülliğü ameli bir yola koy- "Türk Yurdu,. ııun mane\'İ tesi. 
Jnıtk için TUrkçUl!iklerile tanıl- rı altında lstanb11l ıı-eııdiği ' 'Ttirk 
ınış Necip Asım Bey. Şair 1 E- ocakları,. meydnnıı getirivor ve 
l!"IJ!l Bey, e3ıp Ahmet Hikmt:~ Eey. bunun inkfısı olarak hariç Türk 
Fuat Bey gibi mütefekkir mtıhar- illerinde nynı gayeye hizmet eden 
rir!r.,. 1en mı.ite§c1$kil , siyasi olnm- J!E'llçlik te51ciliıt1an meydana geli
~· Jr., bir birlik \'Ücucte getirdılcr yo:-. Böylece .. Türk Yudu,. Jıaı iç 
ve bllJ'\:l. "Tıl~ derne-ği.. i~mini Ti:rlcler1e Türkiye Tlirklerı nrnsın
verdiler \'e amı isimde bir mec- da kültür k'inriisil rolUnü oynuyor 
mua neşrine. haşladılar. "Türk ve bllt:in Tıirkllik kültür lıirteş -
derneği,, fıkri bir birlik t:ı!·zı~da 1 mesin.h temeli?i .snğ~nmlaş:ırıyor
yuc:asa bile me<:nnıa olarak ra~ - I du. Cıhan lı:!:bının nıb:~'etmc k.ı
i:ct kazanıım:ı.dt ''e zaır.:ı~m fikir dar ''TUr'k Yurdu,. ;:;-cııiş bir 'l'ürk
cereyaııma lıiı;bir tesir icrn .. t:rıc- I cıılüğün terdlı:un-i efkarı olnr:ık Bağdadlr RU.hi'derı: 
tlrn ı:öndü. 

1 
mı.o.staki'le'l yaı;ıyor ve kem•ı!·i ş.:- , r' /. 

ı tınKOC.\(ll~IN lU.muuı~u rene millf vazifesine devam edi- ı:ğer AIA, <'ğı'r cdJıA. s~-o,~/ 
Fnkat t~kilC.t "Tilrl:oca-1• .. is- 1 yor. •er 

0 
t:J 

ınindc ka nuni eem:yct usulüne SO· 1 Gayri l'Urk l!IISurların ihanetilC \'erde korlar mı, nı<'e 11'1 r 
ku1du. Ve 'bunun is:ıninden ~:ıir 1 ba~laycn B:ılkan harbi "03manlı- ~ fi/ 
Mehmet Emin B:-yin mestıliye- • cıiık" cereyanını iflns cttinlni g i- ç~mlnıln b:ııır.ı mutıı) ~ .l 
tinrl~ olarak • Türk Yurdu .. nn. bi, cihnn harbi devıiııde Ar.ıpl ,_ t{lUt11 .ıı r. 
nıında lıir mecmua ç!k:ırmaya mü- rın clev'ete karljı icıyar.ları ''İsliını- n ahl, ey şOlı.ı celA-Pi't'o ı", 
saadc a!ındr. Faluıt mecmua mem- cılık,, si}n"etini de iOf!s ettiriyor. ' 'Yj 
lek .. tte haklın i1'.i eereyaıun. da ha. j Anadolunun kl•rtulı:ş mucadelc - .,,,~. 
ricinle Mlist:ıkil bir fikri cereyh- binde yalnız '•TUrkı;Ulük,, iüeôlo • ;te 4' 
nın tercUtrnnı olncağından yalnız 1 jisi nıil!i mı.: ·adel:nin m.:ın:vi 1.ıay ı:.ihnyet '"I'ürk o::ıgı •• ,sı 

1 
k • ı. ''Türk Yurdu ,, ınccınu Ai fıkrcn d~ğ:t, mnddeten ve iktısa- ı ·• tı' rı o ar:!.: ":ılıyor, "~ !mnı.n . I" 

den d 0 miislakil "hnası liı.umdı la kurtulrru<: Tüı ki vede ~erefli bir pıuııyor. biri"' 
Bunun icin ~·ukanki iki ccrc:·:ıııın mevki kazanması icap ediynr. ts- .. TUrk Yurdu .. nuıı ııttilı ~ 

1 1. ı - .. sı çrkalıdaııberi 31 se J'I.... ., <l n raricindcn maddi imkan bul- I tı t a rnuc.::ıucl~lcri devrinde Anr 0 ı~ p 

ınak mecbu:iyetinde idi. Kısır.et ltara\·n nı.Jc":makr.m eden • 1 ılrk bir devre geçtikten s >e~e 
"'flirk Yur 1u nynı gıı fı"; yeni bir fırsat meydana cıkarllı. Yıır<lu., cuırıhurıyd rlevril'ldt Aıı. " e1' t-1'• 

Edil Ural :ı:.il'<'tÇİ zenginlerin.i:ıı kara 'a <],,,.va"ll ediyor. ) ôllRrd:ı hizmet ettıl şıı 
mı'J .'·oner Mn.hmut Bay Hüs .... vı·n of'. Fak:.!t mecml!aııırı. mnddi ciheli- kabrinden kaliınıı~tır. ··~' 

b k ' "T'· k Y rdu nuo 1)11 hı Ore:ıb•ır~'d:ı 191 O sen::sind:: ni temin ~l~·biter~k b..'lşka 1·ir kuv- ı ur u ' '. 'l" rtcçil " 
vefat ettiği :rAm:ın yanm mi.!\·on J \'C:t hulıın'lr.ıadığınrlan "Tiırk Yur uclmevt .. intle cskı ~ 'fU~ 
nıblelik c::rvethi milli kültür ve du .. hükOmt:tten ya:-ctım ;:-ort>n rağını hali11 Tilrkiyeh 

1 · tarı cl'el'i.ne ah)Joı lar . .. ~ 'J maıııif yo·l'na llaTfedilmek üzere 1 nıcemııa ar sırasına gecıyor \'e hıı- d ı• -1":; 
''a';f bırakmıı;tı Bu vakfın bir kıs- rnm ne.,ri "Türk oc1.ğı,, na hu\•a. Bıı cs!ti "Türk Yur 

11"1 
mmi Türaivcde h:>rcıımak ir:in. le edili' or ııcılan, fi'cirdacları ~'~,o 
h:-r cefcr::ıi ! ahane r.dinerck me:n Bo) idii:le hiltlin 1'iil'k dlln,ynsı Yurdu,, nu t:b. ik e-:Jer 11,•." 
lekctin m truf lilcnıasırıılan Hny- İl in ç ,ılıl}nıa~ı gözde tutarak mey. rinci 'Tütk Yurdu,, rı 9 dı t 

1 • ·ı . . '1'1 ı'llaJl Jı ı·ııHnlı 11 aır.rcl l st:::.nhula ı::~lıni''Iİ. c an.ı ırctııı eıı .. 'ftlık Yurdu, is - ır.ı:vAff'a.lı:ı\'•t• ı n f• 
Bur.ıdn Edil bo~u mu!ı'leer~th le ükamctini Aııadoh:ya çev.rhor ve .ı\) tıı 
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listeibre veda! 
ehlike var! Kuvvetli · 

Lokantalarda tabldo\ 
üçüncü sınıf lokantalar istedikleri .., . b · ı kl t ... ınııhulıla )olrnntn'.-ırın ı: ı; tiır. 

Yemeg i p işıre 1 ece er ll11Jcn ra:ı:la ~emek ııhimırln' ,\ !\• 
r;ul• edilcccl,mas. Gll7.etelenl,. ba. 

l>ı rk ı,ııru" rıl,tı ~ 1111 göreD1tr, JIUl. 

nın duJ,1,unlnrmdnn ate:;ten "açar 
~ihi urn].;I •"•) or:nr. Knbuğonu di' 
kc mc7. iıziımlcr de o le. Muz gj. 
lıi liikc; nı~~' nların tndını i~c ar. 
1ık unuttu!._ olmak ıazım 

Q/lf.Uığı kommak, icap ~e §erelli bır ~ckilde 
~rtıek ancak millet kaooetlerinin bir noktada tek· 

le rniirnhiindür. Biz bu 'lıakihati bilen bir milletiz 

R<'kdiye clniml encümeni bir 1 

miiddcl cn•el üzerinde lelkıkll'r 
1 

)apl sı lokantolnrda lahhlot u u·, 
fii hnkkında ıbfr kanını varmı~tır .. 
Tabldot usulünun 1 ıbn.ınd !l n ııon 
rn dıı hu c ıu; dahilındc ''Cmck tah 
dırlıne do;:iru ~idilecck ve hu kıırar 
hıı :ı ) iri nrlc yfıriirlüı;c J,'.ırmiş bıılıı 

tır : Çorbn V'ey& pilav. elli vemc1' nn görünr.c, hoslanrlını. Jlııyılıı. 

)er, sobıcler, müşteriler lıu t,ı sııı' 1 ğıım. i? !ıafifli.~inin, ~llt~ıı llt>r den 
cl ıı hılınde pisirilen ye.mcklr.rden dı ı:cldJğını kcstırememıstım. onra, 
lcdı~ini istheccktir. Lüks Jokanf .ı . o~nr ha.beri bir kere daht\ nknr
lnrıla tııhltlot yem<'k 2i5, lıirın rl ı .. n. farkına \anlını. l\femlckcttc, 
,,,'1 11 1 rı ırda lij, ikind '>llllfları.la 125 lıiıtliıı <~lİn\·anın rr.tırıtbmi!an !.tÇ

k us olacaktır. Eğer bu lokantalar ramrs hır rfarlık 'ar. Bnnı•, hepi-
ur • ö · b' l"kt k " 

Ç:oğınıızm ncr gcr~c••ı bu ilren 
1 • t- ' >ır J.:ı~ ~az s utti bornk '"'llr~unco 
'ıırdır, tıl.m:ıcaklar diye loliantn
larrla •·ulnr kuJar. Yemek li~tclcri 
bulundurmak bir zaaftı. Cok şft
:klir !IOll kar.ırl:ı. ondan da kr.rtql
mu olu\":>nı7. 

dı lcınck "enirken caz veya orke~ mı7. g ru~or ,.e u· ı e C:f' ıynru7.. 

mı c:ı klır. 
tra yani, müdlc bulunursa müşteri· Kom<!U -;mırlarda R~IJklD,'? o'cn. 

Daimi enciimeft 1o'kantalnrıl lcr 25 er kunıs para 5deyel••rdir. ler, bi'r lokma i~n kan tlul.cnlcr 
Şimdi," lok ı;ntaclA yemek "t"eme)ı 

lıir botçe tehlikec;idir. 8i'r t;k l'OT· Ya.zan ; S adrl ERTEM 
''l'atladığı gwut6Dberi <lunya harhlne, memlcke. 

t)mlz on 7.İ~ado bugün yakl&§mı,tır. Hakiki kovvetlr
ırimıı.I, saglRm vaziy11tjmizi bıılanıtırıı• golgolondlren 
hır m nevi t~ ve ıı;tırab ha."·a ı, bıı~lln çatanımnın 

uzoılndc esmektodlr. Böyle haller, bir milleti basta.. 
bklJ ve :ı.a.}'Jf go!ltcrhler. Ilıuıtalıldı ıııillrt hün,·clerı, 

tıarlci t.ehllkelr. ri sii.ratlo üzerlwino çekerler. 6u ~ 
beble bir glliı b}lmedif.'1mlz ,bir iırtikıımrttcn ve bilme. 
diğjml:r: bahaneler o.ltmda vatanımı:wı 1aıırruz..'\ mi\.. 
n11: kot_nı, !il lbtjmıılini bUyiık millet ınoclioılnin ciddi 

ohıN.k suz Ununde tutması lca.bedcr." 

t abı !ol usulünü karıır1 :.ıştırır1'en il
çünrii sınıf ıoırnntalnr1 bu 'karara 
doh ıl etmemiş ve şimdilik üı;iincü 
sımr Jokantıılarda serhes1 Jio;le tı"lll 
hine mü<;ııade etmiştir. J,iiks, birin 
C'i '\"C ikinci :ı;mıf Jokantalardıı '\"C" 

rllc~ek yomekkr iiç çr.~id oiacak • 

Lüks ve birinci sınıf lokantalar J:Ö7.1crimi:ı: öniinde dunn·],cn, bi
tahldot yemekler haricinde istakoz 7.İm zenı:in 7.İyafct ~orrnlnrı lmr
hıılık wı turfanda yemekler de tm mamı'lda, ::-erreo1iten de gr.:ı:c ha. 
hındurabilecek, her porsu,·-011unıı t~k hir hıw:ı~lık "'e7İlehilir. 

• • "ik" ı · ••J ~nnn J ı .ıra,, y:ı !:)tktt6'1 tiir 
de\'ınl~ hnn~i hnba.J i'ğit nlın teri
l1in kıı.7.BD<'ına ~h enerck, oraya 
~idebilir! 

tS.'IJ1f.I.' tNON1) 
-lılecljsjn açılı nutkundan -

mcm~·Hyiz. Ticaretin ve iktısaıli 
faaliyetlerin serbcstli~iuj bahane 
ederek milleti soymnk, bakkıuı hic 
kimseye hiç bir zumr cve tanıma

malıyız. Hrrslı politikacılann, miJ. 
let iral'lcsi Ustünde dahili ve ha
r.ıci bir siye...ctct yiırlıtmelerinc nslıı 

müsaade etmcmeli~·iz.,, 

75 knnı~ Tereceklerdir •. 
nu karar, hııJ{ünlerde <Iaimt en 

cümen tftr:ıfınrinn ~edilecektir ... 

--~~~~---------------

Cezalandmlan 
Ticaret odası Rober Hab11. To· 

~rikcı~hı, Bakırköy yağ .rabrikıt~ı, 
r. ~h uro~lu, ı1ar'k yağ fııbrıkası. Nt'" 

im E ldnozi, Numan Sadt\., Pa • 
pndol'<Ju ve H:isr ·in, Khım Silini· 

ticarethaneler 
li fınnalarmı. ~ni borsn 
ya kaydettir.IM'dikleri için, nanı ec 

zasma ("ftrpıhnal~ k81"8r v~r • 
miştir. Oda, ticaret erb«bını kontro 
le dıeftnt etmektedir. 

Taksim sinemasında 
şınuti:r- _.., ..... 'ftırtlDe ... la • aıeom•s• 

KÖY. KIZI 
~I 

\~arıı;uncu, soyguncu olmıtyan • 
lar, na.m11slo hir ömür <silrcnltt, 
·mten \iç dei'i1, ~ok kcrr: bir tclE 
kRplR do,·unmak 7omnda lmlıyor-
1""· Bugijn bir tenC'erenin be' 11)
tr lira.ilan a.. .. ağr bynmnadığnn bil. 
meyen Jmlmam.,ı.r. Memlekı?tte 
orta halli insan1arm ka«&nes da 
mnlüm. Y,rı yiik!llf.'!.1i ayhk alanbr 
hile. bu t•ncereyi, iki Teya içe 
l'ıkarmRk ce5aretini ~t~1'mledeT. 

!\leY\'a de~eni'T., kendi cömert 
topr:ı~w.m bol böl venl® ba 
ndicı ~:rlere <'nğnmm:, yıllardır. 
, ·c(ta l'ttik. Bir kilo e)manm yıiz 

A~-ril<n ~ibi bir !lermaye ve al
tm dıvıı.rındn, mil:vardcrlcrc ltile 
bir AJ dR ~arfedeeclderi pımıya & 
r.ii konurken, bi7.im lokantalaPa el 
ll7.tltmAmn~ı. kim yadn-gavnhihr!_ 
l:ahm di'k'kat etmeli, Jolrnn tarif ar 
'J ıne hile yoluna apla.ınnacrrn'tın' 
~eeıell bir ''ordlhT,, ad1 nl~ 
lmk ttirJttlfi bir m~e ve YCll!ek 
iNmntal'tle"li yıtpm11ü ka"'"'1tl1\!!!"
hlr. Y~n~ dt\ herke5İn hürri. 
~e ~wirce ine istediji ~ibi 
trtrıaamasm, bu da bir teselJiifir. 

Hakkı Si.iha Gezgin 

Valinin donktı Odunun çekisi 
tetkikleri 14 lira ı 

Kooperatifte Te malm4wt 1C&nü? f1yatlannın da 
ofiıinde meıgul olda mtmlması isteniyor 

Vüi 1"e beledi~ msi Dr. l.Glft 

Bu mt\l'a7. psiknlojiılen lmrtal
mak için mil!etin lmrtulınumm 
yegine ~resi itimat h:ıvasının ye
niden lml"llhnasıdrr. Rnnun i"ı:in 
nıhlan bir uyka gibi bastıran, za, 
man upıan cemiyetleri Hr&n ha 
hodbinlik ve 909yal <IR\'a)ar itin 
dalgmbk hali tarihte çok bedbaltt 
llll°'SaDer yar&tmJ1'tl1'. Tarihte nice 
fellketlerden HDra ayanu mil
letleor Yardır Fakat ba "fll""''ık 
bir ftlanm, '.,.,illf tııaad~tin •f' hay
siydi:n kavin pah111ma f'lde ecfı,. 
m~. 

Türkçe sözlü Torkçe şarkıl1 
~ Kırdar dün sabıth 1stanbal memtlll' Oıılıla fiyatları yeniden yukselır 

~'4 !arı ?e müstebtemıleri koopenıüft- ret ~ 14 li~u ç.ıkmışlır. 

.......... Wıli ......... 
~~ ne Alderek yeni ~'külii1l meAi5i. ~ taraftan odun ve kömir 

hakkında inhıtt aknış Te bttı «*- eıMeı- k&nür narkı kaJdırı mad+ 
relttifler Temı~ir. • fttdit"de lsfanhlıhlft hu kış man'"" 

Milli Şef tarihin ~i'r'Yf'Jliıtden 
minetimizin ruhuna. bnksrak ena 
himıetini ve \"87.İfesin~ i".larct et
mektedir. Biz boıttin mi11etı:e hn. 
dotJamnm bekleyen nöhetcilı-r ha
fmdeyiz. Nöbet yerinde dnlgml1ğln 
ne oldufnna JıePlre!ll bs.,ir! 

Milletimizin ruha heyecan •e 
!ö.eref doludur. Büyük i tikliil har
bini yaratan ruh be~ginlik, itimııt
ızhk, funı"tsizlik lun·a!iı içint" dti

semeE. 
lstiklal Te llftlTiyctin n~ 

liğini yapan milletin ilk İ'fİ 
cümha1'iyetin kararlannı inanla, 
ze\'kle ist~lde takip etmek of aeak· 
tl1'. Banu yalnw. bir emir değı,, 
lıir ~vgi, bir istek bir ahl!lt.- va. 
~ifesj olsrak baAArau.ktll'. Çftnlıil 

- Mr. Brod, dedi, siz.in pıae le 
mlz bir kılıkla görünmenizi arzn 
ederdim. Bir Amerikalıya kendisi· 
nl hudut haf".lci etmek Jfızı~iği 

Leyla Murad, 7alıi~ MulwıırrmeJ, y_;,a Vehbi 

O/nıyanlıu: Mualla '"""" SoaJ Gö.. 
Betıtelttır - SoJi lfılıııı1 

l 

1 

cümhuriyet ellÜl"d6l, eeı.wen a.. 
ğil, viedanl~rdlm doğda. latikJU 
harbi bamlll :ıerefli destanıdır. 
ftJ'lr; Blllıilleri ._ pleneii ıı.. -. 
.. embmclııraC8k hsyatqeti N

bi bctrete MWptiT. Tan'bi• hft
miini lnön1İllia apmchnı di•li· 
yelim: 

~e.~m~W. 
1~ bir mi.Drtin c'V'Jldw(fU. 

Kendimise, ~e. gü'fııeni· 
ıniz be!'~ en iılabetli ted
birler bul~ güven~ her 
7.ame.nd&n fada 1le kuvvet1idtr.,, 

Tictrret Oduı "NWWlaana ...... 
............ tieanıt w _,. .... 

amm memur "Ye m~ine 
5Ç'fll' ayht nbbctincle .... '9'eril· 
mesi bı-arla~tınım.,tar. 

Bu aTaııslar :ıı.üiırSen, memur 
-.ııe miillt:ahdemlere UMDt toJayhk • 
• göstıırihcebir. 

Dılll bir ...... ..,... 3'.5& .,..., 
killçe aıtımn bir ,..... li~ı 525 
kuruşta. • • 

dirde Amerikaya göndennenin si· zil çaldıitı •.Dik ~ 
111 

oıı Ele haJNlle 3CJrda: 
sin iı;in bir ceza G1du~n11 kabul ii?Jett iten mil<tilJel 1rir ...._. _~mi! ıtm ·w 
etmiş g~rfineeek ve dolayudle he~a tomobil ~ ~ ~ _ BeılhlC7 ıac;deMada prem 
ret etmış o1araıtım. Fabt başka hır silsl6 kiyctfeCli bir ~ Zıer D6 ]{o._ erinde. 
bal caresi bulunmaması da mahfe• 1>lJ1 ~ -~ mt ;ıcııpıihdı, kala1wııee inana· 
moldtr. Mr ErD llfao8t:-' ~ . ----ı • ..s •• 

. mıtııııdetlirıı•ııno m ....... 
Brod avağa b .. ı: ~ ~ .. ~_ı·-~ . Bit Yf'" - Ne ~umw! diye kekele· 
- Mr. Gıordon. ~oy)edi1clednld 41anma jşıifti, ~ ~~ di 

ook sarıll oldu~u için ima, oot na 111 ~~-'Şıııışl::lı şkı~ • - 8-1. .,_ns W Ko"eua eYln· 
zil.: oldıııtu için rle bir tehdi1 ttHlc okunuyordı!. Onan F;fk~n tç :ri• de ol:m9]lıor. Binayı sfl'tın aldı. Bu 
ki e'de-meyceeğim. R11ndan sonra be Dit d-e haklr btrMıa . ' a şe· ffôn bir ~n öğrendim. 
ni hep cemiyetin hürmete lhi\: l>ir zünü bildiği .MayUafl'd.1ı.ya~~obr Eltiıa ~ ~h. Uşak an· 
ferdi olarak görcce'kslniz. Siııten haac bir şıekıtde ge1mıştı. blrı JatınttAa "deYalll etti: 
Yıthın bir ricam vnr: !\ili n:ıde vesi li ı..ondTada eşi az bulu~~lA<k Mwil'!den ıml.ttlw J'Clt unnet· 
'kolıınmı geri alnın •ınız. lfıkslillde jdi. S•rhtlda • }ttrÇ 90ft m~ Faı..t mewlmin hfitı.n 

- Ne mfünadesi? bir frak TSJdı, Sa:ka1nn bi~ . a
7
.e. mühim tomerieri kin şimdiden 

- Üzerimde iki talim<':a laşlyo· timetre kısal4ımışb. Yelcğinın rkı • yerini M'IPtje etti. l)ugıin kAtibi hu 
mm. Öyle bir ınman geJeeel: ki, rinde koca bir alhn k~ sa :toeıı ı~ için ~ gelmi~. Hatla dııns 
bunJ:ır belki klifi gelmeye<"e'k '\'c ~rdu. Pamr,,Jı;ılaruıda ı..oea dw deni ~in bir adam ta~ edilme· 
zannıma göre IMı zaman ;.ık'.tas1 ~lı kıymetli yiaü~d~r pa~ze: ~ iatfıdi. 
yor. Göğslın-de bir kame~ a ":ırd1. . - Dımi11 idla' 

- :ırn - . - d . . kGınah abanozdan bTr ~ J . ._a:nr n •• ışı r. •1 rıe· - .uaqar çua ..., 
O ııkşam Kim; Hal'dıı bir konııer bastona dayananı\ ağır o~ır 1 e - 'Oildi mi söylüyonınnud lh· 

'\'ardı Te meşhur bir kemancıyı rfin di. . 1 . ttwr. hnet art* ctanea başlıyor'.' 
lemek üzere hü,·iik bir kıtlabalıl.. Sa\onna Dile yerinden mıtyaN e • _ E\ııel, henin ~..,_ tia~amnıh 
fopl:ııımıştı. Dik hıı konstt icin ~ ri nıhalça görebiliyıordn. Ronser MTIA ~il o 'da olıted. Dansin~ 

.. ı · h rı kapah dıır • velrlen bile! al<lı~ını halırJayrnca t'sıuısında PO'!. en e ~ da'"'" )ere ~ şintdfden hwşfadı hile. 
gitrnC'~c k~rar verdi. Çok sinirli ve dıı Alkı ı;lamakta ö kadnr or;ır Şimdi Heroa kulubünc ,::itti. Şorö· 
dilşünecli idi. O gün J.ort Fannlev nı~ıyordıı ki. Dik onun unıdıığ\~~· n: sayletlren 'du3'duım. 
d(!n, ne yapacaksa bir an e\-vel yap dan ve alkıslarla 11yandı~ınc\an suıı Elt mınldandı: 
nınsı ve dosyayı ç:ıl anlnrın ~rallc helendi. • - Bu geceyi Hcroııd:ı tıımamln 
ynkııhnm ıı l:ırı tnlC'bilt-, hir mc.klup Kon er bittiği vakit otrııfına o:ı· mnit hoş olacak sanırım. 
almıslı. kındı. Sonra kon erin bittiğine kat AdamlP.ından bitine isaret eclip 

Fn~ıln csnosında hir f"İgara iç- i kanaat ııetirinec ağır ağır yerin • ~ 
~ ~1dıi. yt1nmıı r.•tsnv•: 

mek üzere salondan dt !':an ('ıktıi;ı den kalktı. \11p13'll doı;rn ,yu•' _ Hen>n lrotüb6n6 Sft1'm1llt için 
ıaman karşıJnc;ft!n ilk kimse bir si- Uşaklardan biri taraıfındaft oto· kaç ıt<lımta ihtiyaç .,..rdır? 
vil polic; oldn. Bir iki adım ı:ı ttı . mohılin 'kapısı açıldı Te ihl;yar a· _ Sarmak ~ft altı, basmak için 
bara inen merdf\ enin b·ı~ınclıı bir ntbasına l\urnlarak ttza'kJastı, l şak on, eğer döftiİ.' olmast ftıtimaJi Ttr 

polio; daha Tardı. t'cündi bir poıic; ôöneıi\en ER: sordn: 

-
.. ,.m b" zan "9 ,;rmi ~'ye -nr. 

de kap1 önünde ci~nra içh'Ordu. • " .. ..,..._ -· 
- " . .-h .. r mil~n·r :Mr. Mn,·t • r,,,. ~ TI:'rtl'-Dik 1!ü1ümsedi , Elk iht i ya!1ı ıfa\"rnn "'1<" .. ,,~ " 1\...1_ • -· ~ "etirin' 

l~n-'. 1'endİSİnİ burafla nk drfa ~() - •J;y~ ıse vıuZ a""i" " . 
mı11fı, .. " fffıl-oa nıiibi .ı.nctan ,,ı.ı;tt' • 

Fa ıl ıının hittığinı i "':ırct cu"n rii)'orum. Fakat arlık ~..hirde e'1 DL 

Tlli bun.dan ı.onnı llMIDı'*-t o· kiimiirii sıkıntısı ~kcce ıni, r.unki 
fis.fne giderek ~i .,m 0-.. 11" Trityada fiyaUar yüksek oldtıf;'Ull• 
mum mfidür Emetli Gena .. Se,fi dan İstanbula kömiir gelmi~t.'C <'ğ\t!'i 
J'f nyltt"et etmi~ «isht ~--lftl~ iddia etmektedir~. 
hakkmth mnnca hir g~nt,ınıe Bunların iddiaSJnR ırore Ji~ 

.!t>attıu n• yapılacak iki kuruş :zam 
da 2*nn t:arşılamış olmn ncaktır. 

mı~ır. 

T"1Ca1'et Odası ql Bııı sene odun fiyaYannın bn ka 
Ticaret ve san•Ji oiıbıı-..ola lılıııl- ~iş olmasında geoıen 

tfsi dh kipi---. ::::""l~iııııfıı ... ~ fırkmü~ olan 1 t nmıfts 
HaydıtrJ)ltŞlya ~.,_ .._ ._ ane ihtl:nçtıNı fazla offl9 
~yasının sürafle m~ ....._ ~ aifer f'ltntf'rıın k-01;: l:ömii 
~in derle( demirY'Ofttın neıditt ~ lbol olmaması dob:n ile 1!leb 
tc~bbüslcrde bıılunulma-..ı bnr nn l'Qaca\'. ihtiYBıC"mJn b11Jnk bs
ftntm i5tir. • IMlnn odunla ftırninme ~:ılı ~ılmas :r ~ 1'mn ofırrn\: görü'mebe-

Şehrimizde -· 1 
B'fvelki akşam SMt 18 i • tt.Wlt1I 

ve 10 saniye ~ merlrez ii9s6 .,.... 
sathaneden ~ l't'loimetre 'IDl191111181e4 
tMtnıin edilen ham bir.,.. by
dedihnisfir. 

rişsiı bir bine idi. Fakat ioe.risi büs 
bt1tün ha~ll bir manzara ~YW 
du. 

Zarif bit' h.tı ~iş, ı~ıkla
rJ tath bir şekilde gizlenmiş bir 
dehli:ıden nynı zamanda hem Jokn 
ta. hem de dansing ~1ittdıe i'u'Da· 
ntlnn büyük salona seciliYord'u. 

Dik salomm bpımnda bann i· 
dare müdürfinün ~ini bekJe .. 
di. 

Mıt!alar, salonda, dans lçie ._. 
best b~ılmı!J bir Strhanın eüwfına 
sıralanmıştı. Caz c:a~nnn mmr lt" 

cunıla idi. Oıinda birkaç çift dan 
seıliyorclıı. Mırytl:ınd salonon en 
göze çarıınn erincre bulunan hlr 
ma~ailn otnnnn,ın, önün-de bira var 
rf ı. 

Bu Slrada Hasen Mzik ve müte
hes!lim geldi. ellerini uğustura:rak, 

Dll.'c memnunane l:zahnt verdi: 
- nu :ıkşnm güzide misnllrleri 

miz var. l.ort ve lAı)'di Belrin bu 
r adalar. Şurnda'ki sakallı zat da 
meşhur hnnker Maytland.. Kiıtibi 

de herhalde buralarda olacak, za 
valh adam bu h ::yaltnn hiç mem • 
nun göriinmü} or. Kendisini biz,.ıtt 

ben da ret etlim, rııeshu r şnlı betle 
rin mutemet ııd ıı mlArilc h i geçin
mek sıra s ınıl n i c 'ıırn ı. 

l)jk hayrcf1r \Orıltı: 

- Conson bur:ı ı.la hn? Nerede'! 
Filozof k :itilıi hınız sonra keıı 

disi gördii: Snlonun bir köse indr 
~ t;arpmaz bir yerde oturımuş

tu, önünde bir rıoMalrnl serhcti var 
ıh. 

Dik, Ett'e dönerek: 
- Onn buraya eağırın. 
Elk salonu beşten ba!!a ~ti. 

Conson'un yanına gitti. Kitip onu 
görünce h!lynt ~ ~nç}e ~ • 
den kalktı. polislerin masuını ııt 
m~\' tellifini, adeta miın~1a, 
ktırşıl:ıdı. Di~':tn yanına gelditi D· 

nuın da onun alini sıkarak: 
{,,__,,J Mr). 

Noneçteki Amerikalılar 
l'ÖZ hapsine alındı 

•e1ıı1ı:..a.., 6 (A.A) - Oalodan gıa.. 
len ber tdgra/a göre, Ncııneı;;f;6kf bl. 
t.aD Ameaikaıılar g&s !ı8PBllJe aımı..f 
p. Bunlardan 90ğıuum 1lasra .kaqu 
na g&ıderı1diklerl ~J'OI'. Fak9t 
~an bazı haberlere· göre, göz: hap. 
.ljDe kmulanlann hepsi, ,-akında A.l.. 
~l'& g6ndeıilccck, orada nseııa 
kamplarına konulacaktır. 

---<>-
Şanghaydaki -,ahudilerifl 

laiioiyet oarakalarma ifaret 
konacak 

Ş......,. 6 (A.A,) - Btlyıık Şaııg_ 
hay zabıta tdaresı bunda.ıs böyle mıı. 
•Tflertn hthiyct varakıılamıa 18 llt,, 

~nin 'ba§ına mavi mfirekkepıc Yil 
liudi oldukıarını gösterecek olan <.rl 
i§aretlnln konulmasını t>m r" t"ll: • r . 

~I -------
evve ı kı Vak't 

i . 11, ' 12 

Alman tahtelbahir!eı i 

Jnc iltcre ctr:ıfındn ıılı lo .ı m• n· 
takas ında lctıidcn Alm:ın t:ıhtC"lb ı
hirlcri tarafından c~m:ın l :ıOOU $t lY
ri saf ton hacminde d ıi şm. n "Yrİ 
sefn i nı ırnrk ed ı lmiştlr. 

~ -Cuınerte i \ l'AZ.ın -:::.. 11. teş.: , ı "· tl'Ş.: 8 

~ 

ı-~ Şevval : !"1 Şe9'Val: t8 

..... Rınr· 186 K&ımTı: 1 

Valat)aı \ aı.a tı l!.:ıa al ,, :ı .. ıri t-..:1.a .. 

Obet 7.36 J.36 1.31 1 ,38 
()tte J:Z.158 6.58 1%.&8 6 ~ r. 

Ddndl 15.U 9.41 16.•'l 9."11 ...,.., n.a 12.~ 11~ ı~ fWl ...- ıe.a ı.as ıısı ~ 
h..tı ı.~ ıı.r. 1..58 Jl.!ro 
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B~or!!!!'!!!ç!!!!!!'I aı~ı d~ı k!!!!'!'!"'la!!!!l'!'rı !!!!l!!!!!!!!!!-M!!!!!!!!ıs!'.'!!!!!!!ı r!!!!!!!'lda~M ihver kuvvetleri çekildi Mı~:.=~! , ~~~.~.0•1 Madagaskarda Amerika ordd 
1\ahire, 6 (A.A.) - Ortaşark in· ve EWcmcyıı'e S0 kilometrelik bir kulfanılan insan ve malzeme, mık ateş kes emrı· takviyesi 

hububatı teslim giUz. kuvvetleri umwnl knrargiilıı.. mesa.fedodlr. tarca Homnıcl kılalarınınklntlen 
nın bugünkli tebli~I: Romadan ısonra. Bertin de 9000 e.. üstün olduğu gibi İngilizlerin bu verı" ldı· iki ay sonra ıneV~ 

etmeyen Sekizinci ordu dün hüllin gün ıılr alındığını bildiren 1ngUJzlertn doğ horpte yaptıkları hareketlerin en milyonu bul&V 
düşmanı firara mecbur etmiştir.. ru bir rakam eC!ylcdiklerlnl iUra.f eL büyüğünü teşkil etmektedir. İngiliz Londr•, 6 (A.A.) - Sala.hly•ttar ~ .. t h ·ıı Zırhlı :ı.uncllerimiz Dcl.ıanın bntı mektedlr. lcrin S nci onlusu sayıs ı b3kımın· mahtlllcrde beyan cdlldf~ine göre, Vaşington. 6 (A.A.) __ ;, mus a. Si er sının çok ilerisinde dilşnıonın dünı Akdenir.1 tcrnltleml! o hatırlık dnn a ncak lngilizlerin 19 rn "encsi Madagaskard:ı. mubasamat, dUn saat nazırlığmda yapılan ~ 
d 

. 1 h ti d b l ' lnı;ıliz fılosu ı;örUn~c göre bUtUn ''aı me,·slmı"nclc l;r:ıns" ı'le Hnlçik:ı l l d n llıeY arlarıy e temas a n e u uıun:ı ,; • " ~ 1-i te sona ermiştir. an ısın a n;ııır, .. .ıııf 
Ticaret vekaleti bir tamim 

ne!retti 
taıJır. Gündüz en nzı 4 bln esir d a Akdeniz! temizlemek için tedbirler a! ya gönderd iği heyeti seferiye ile .Madagaskardakl Viei bUkOmeUne baylnra tayyare ile nsl>"'_.ı 

._, h b 1 maktadır. Bcrlln vo Roma İnı;ill.zle- mukave•e eıJlle'·ı·ıı·r. ıoı -,; l k fi b'r ~· ha alınınışlır. " u are c meyr anı - kd d • • ıı tadık li'ranııız.lar, mütareke ta!c. moeL oe;re mc zere :.. ... . ı·· •1 rin CebelUttarıkta pek çok m1 ar a B .. rJindc me··cut kanonle "Öre, d ....... h ..... orml••'r ~-nın cenup kesiminde motoru n n d ~ • ,, binde bulunmu~ıardır. 1
bu•

1 a.uur v ""' • c! · ı ı harp gemisi tah§lt cttlklerinl ve 0 İngiliz lıa ..... icla rcsı·, ftr.er Alıııan ,.c il k f lıı 5 • 
Ankara, (i, (A.A.) -- Tienrcl \"c 

klıleli ,·&ıliliklerc bir taıııinı günde 
Terek horç!andıkiarı hububat rnik 
darııu muayyen ıniiddeller sonun· 
da nlun merkezlerine ıcslim elmr .. 

mnn ıc,killeri lıırarındıın ço de ıı ln ta ·... - .... ~ • • * rnmını nr ırma c . .na 
1; ney ile pek serl kruvazörler ve Y- 1taı ... ·nnJ:ırın elinden sadece blrknc re oorvlel bava orduY ırııkılmı~ olduğu ıanncclilcn blrco · ye.re gemilerinin ba tjmıuıda. bulun _ J \'i'Jl, 6 (A.A.) - 3.-' iktncltearln 

İtalyanın toplanmasıno devam cdi! duklerını iddia etmektedirler. mevzi nlm:ık islcscydl hu kadar bü ı;cce:ıl :Madagaakar adasında bulunan ~i yapmaktadır. • ~ 

mlş olan ınüstoh.sillerin bllunııım 

hububatı el koyma hiiknıüne tiıhi 
olduğu ,.e hu suretle el konJn lıubu 
balı vaktinde teshm eımcyenler hak 
kında da milli korunma konnnuıımı 
muaddel 5:> ,.c G8 nci nı:ıddelcrlnln 
1Dlblk edilccc~i hususltrındıı mlıs· 

tahsillerin her ,·ı:sıtadnn istifade e-
<lilen.~• aydınlatılmaya dcvnm edıl· 
mesini bildlnni~tir. 

\'ekı11et bu kanun ile h:iklarınclo 
böyle ağır müeyyidelerin tııtblkın· 

dan borçlu müstahsilleri .slvanct 
etmek istemekledlr, 

lstanbulun 
ekmeklik hububatı 
Ofis tarafından un halinde 

. verilecek 
~nkara, 6, (Vakrt mulıabirlnaen) 

- lı1anbula verilecek lıu~<layın dt. 
ğfrmenlorde ofis veya heledlyo to· 
rarından . mı öğütülecel!l yolunda 
ki haberleri ticaret ,·ekiılelinden 

tahkik ettim. Alılkodarların bana 
verdiği iıahal:ı nazaran lstonbulun 
rueJummn ,ckmeklik un lhlf:rncı top 
mkimohsulleri ofisl tarafından he· 
lediy~ye un ,·erllrnek surelile temin 
cdllecc~inden, h<!Jediycnin un imnl 
ettirme.si >mevzuubahis ddildlr. 

laviçre ticaret• heyetiyle 
müzakereler 

mckledlr Tamamlyle sa.lAhLYet sahibi bulu ~ ')'fik bir ıeşebhü5e girl,rnezd/. f n~i· Fransız kıta.atı ctddetll mubarebeler Albny Stlm!lon, l!IOftf~'-' 
Trcnıo fırknsı kumnndnnı ıle nan bir zat dört a.ydanberi bl~blc fü:lerin bu lcşclıhüslerinin maks:ı· den sonr& Ambalovro mahalllnl tahli kanun aylannda faal ~ 

erkanı harbiye ıeisl de c5irler arn petrol gemJsjnln İto.lyadan Slreba.t- fclı, hiiliin ;\ frikıı•la Rommel'c karşı ye et,Dl~lcrdir • ya de tiiıncni daha kal ,.~ 
ıındn bulunmaklndır. ka gltme~e muvaffak olamadığım (IS'kerl Jıl\dise)cri kendi lehlerine aöylemi§lfr. Bu sureUft 1 

Dün en az 59 1talyan lnnkı ile aöyleml§tlr. I'etrol mUiver kttalarma çevirecek bir harekette buJunmaJ..- Mütareke kara on:lusunu takviye 
20 Alman tankı ıaptcdllmiştir. A!rlkn.nm kara depolarından uzun 1ır. Londra, 6 (A.A.) - Mııdag:ıs. sonk6nunda lınzırlsnan 
4, 5 lkinclleşrin gecesi bomba ile ııimendl!cr yolundan ve lngillz tay - İkmal yolıınu kısııltm~k idn lcerdn. mUta.rcltc imza edild!ği rıos- 1amamUc talbik edilJt1iŞ'' 
yapılnn hiicuınlnr sahi! boyunca ri yarclerinln bombardımanı altmda ~ekilmi~ler men bildirilmektedir. O zaman ordu mevcudu ıJl 
cat halinde bulunan diişmanı nıües gönderilebilmektedir. nu tıulncnktır. 1!)42 yıl JJ 
sır surette hırpıılamıştır. Taarruzun flk gUnD tngillz tayy&.. Berlin, 6 (Ep.) - Mısır l:al"l> DoAR ceplleslnde nun 32 yeni tümen j]fİ.\' ., 

DOn başlıca ha\"8 hü~ıımlarımız relen ne Amerikan ağır bonıb& tay_ ıınhasındo. nrtık muharebeniıı 3. 11• ·edileeıeğl ve sayısı 5,t b 
Fukn ve B:ıguşclakl hedeflere tel"· yarelerl mihverin 600 tayyareslnl tah el! safhasının d:ı ba.şhmış '>lduğ:.ı (Ba~taraf ı t nclde). tümenrerin bir misline -1/'. 
clh cdllml~llr, Av ucaJ.ıl:ırınıız mu · rip etmişlerdir. görülmektedir. Eliı.lemcyn mevzi. 1 manın bir çok harp te.sl.elçri e!de •. ıh gecen ı;onkfınunda ~ 
1cmadlyen kara kuvvetlerinin üze• ı.ondra, G (A.A.) - Rö! tc.-ri!l ]erindeki Alman ve ltalycı.1; kıt:ıla- dilmio ve kartı taarruzları pu.atUrtUı... ml§tl. Halbuki o zauı&Jl ı 
Tinde dotn,mışlıırdır. nsker1 muhabiri ynzıyor: n lngiliz tnamızlarıtım ku' YC\li m~tur. 1ı tümenler, 14 e cık~ 

Stu'knların fn:ıliycll görülmemiş Mihverin nlf1nlan hakkmda. bir tazyiki altında ve iaşe ve mühim- Yukarı Terek ke1imlnde Alman Ye le htmen hemen 3 nıw 
11r. 5 Messerehmldt 109 ve bir Hı· :hükilm elde· edebilm~k ,cın Mısır matın geriden teminini k'ltaylcıı - Romen kıtaları kısa. mesafeli aa.va, 
çilk m!lnakııle ucaf;ı gilndüzün dü · c:;olilndc vaziyetin tebellilr e-tnesi- trrmak'i!'llaksndile garba dnğrı.. ge- uçaklarmm do. iHlra'ktıe dltşmanm 
şOrnlmOşlOr. ı:c intiutren ihtimal iki U;; gün ri çekilmi!;lerdir. Eliimeyn meYzi- anudane bir mukavemetine karşı bU. 

Mıılla OıerJndelci hava faııliycll <.lut.a geçmek icap erlecektir Yu- inin 90 kilometre kadar gi:lrbıncla cuma geçm}§ bulunmaktadırlar. Yal. 
ufak mikyasta olmuştur. uanista.dan ge1cn haberlerde hnva. Mrnrr topr:tklannda hulunan ~·u - nız bu kesimde dün SovyctıeriD 3:5 

Ru hareket netlecsiııcle dürt u· yoluyla. Romele :ılelii.cele ta.itviye ka sabasmdn dün Alman ve ltal- uçağı dllşUrUlmll§tUr. 
çak kaybetıik. Fnkot lıic olmazsu kuvvetleri gönderilmekte olduğu yan birWclcri, burada yeni t.:~c.k- St~radda sava§ faatlyeU 3 ikin. 
pilotlardan biri ı;ağ ve salimdir. bildirilmektedir. Mihverin hali ha- kül etmekte olnn 1ngiliz z:rhlı t'Ü· clteŞrlndc sava§ elemanlarının faali. 

,tLAlılN TEBI.IGI zırda asıl fikri :kendiııite 8 ne~ or- menlerine uıamız etmişlerdir. Bu yeUne mQnhaaır ve u~manm t&ar -
Berlln, 6, (A.AJ _ Alman Bıış du arasmıı oldukça mühim bir me- muharebe lıenliz biltUn hızı il!- de- rtWa.rma Jcarvt müdafaalar yapılmı§. 

komutıınlığının l<>bllAlnden: safe koym:ıktadı:r. T>unrh.n mı:ıj{sat vam -etmektedir. Bu suretl~ :Mısır trr. Yolganm §arkındaki ,ımendlfer 
Alman ve İlalyıın teşkilleri rlün fevkalade ucıilbc gö:'Dlliş tUmen- mu'harcbesinin Uc.;UncU safhasına ler dtlnktt gtın aavq tayyarecileri ta. 

Fuka ,.e Mnrsa malru!i çevresinde lerd~n elıle ne !kalmış~ enıı ye. başlanmış bulunmaktadır. rafmdan hücuma marua kalmJOtır• 
1 ·a t s"k tmck üm"""·'n· tah-1• Bir iT.:ıh daha... Don cepbealnde Kacar htıcum ele. 

~Oşn1anın zırhlı teşkillerine kar,ı ıı en en ı e 1"'-1 ı """ 
k k tt. •·t· Aynı "Sm"""'da Benin, 6 ( 'PD) - "Der Dö,,..e manları, nehri _,...,,•ter n ••8 

'-'Şli!delll muharebeler yopnıışlnr ve u c ır.:nen ır. ... ""' J'o eww- - ... ;, ... 
"hv tan.klan ve tan,.&ft\'ar tO'"' politiş Briht,, servisi Afrikadaki amda d"•manm bir <:ok i•ttnat nolt • Q-ıücumlnrda bulunmuşlardır. Akş:ı- ını er, ....,.. e '"til 

1 rı d ..,;bi kullanmak surcıı· muhal'ebe hakkında diyor ki: taıarmr ve H toprak aııtına-· yok 
ma do~rıı ılü<monın mülcmrırli tar... a per I.! 0 • • t,._ " J ~ftkib' ·kt" k · · l'"d•n ''Afrikadaki harp usuller; di - etm1•lerdir. Birçok topla. ağır .... h&. 
'Ylkfnc ko,...ı muharebe 5irldctini e uı. 1 1 gecı ırme ıçın • 1 · ' '11 ·., · ı · y -··'·ta.,_ Fakat m:'"ver ğer cephelerdeki mtıruırebe ,,J.,, - ru plyad"& aUAhları sapted1tm1.tı •• 
tcaybelmeml" oldu11u Jıalrlc lfevoın ge enı ap .... 1.A uu. m _,"'l ..,_ 
"ediyordu. ., e kuvvetleri batıya •loğru ı;ekildik - leriyle mukayese edilcmiyec~t de- Hava aUAhlan Oetaaehkou>mm cena,. 

çe bu per<lc incelm~ktedir. ~ebe - recede ibaşk:ıdır. Harp edn li.uv - bunda dU§man mevzi,lerjnl Te tapt 
ITAl.YA'N TEBLICI bi de örtül:cek eıı:phenin ço!c ge- vtlerin hareket kabileyeti sııdcce kollarma ıtaarrua etnıl§ludlr. O•. 

Roma, 6 (AA.) - İtalyan ordula... niş olması ve fngl!iz zırhlı kuv- cephane Ve ~d:ı. maddeleri temi- taachkou iJıtuyonu ıecell pdtızltı 

tur. 1 / . ~ 
Bayan Ruzvelt. 

• ıöyli~_e_!' 
Londrn, 6, '(A-;A~ 

vell, Pazar sünfi ~ 
da bir nutuk söyli 

· lstanbul ~sllue ~it~ 
7ldkimlioln~en~ • 

942/1128 .~ 
Müddei: l\li ~FtJ'j 
Müdd'elaleyli: ~ ı6 J 

Kumkapı Kollo1' lllOkd ?i 

n umumi kararı;a.hmm 89' numaraıı ,.etlerinin tneyiki ve müttefik h:ı.- nine bağlı olma.ki o.kalmayıp bu .. bombardmıaıı edilmlet!r. 
Jrntara. B,"1(Valatvn 11hablrindrn), tebliği: va kuvvetlerinin mlitemadi döv _ rada lbir de su temini mesele.cıi var llmen gıstUnUn cenup doğusunda 

- İsftçre tlcnrcl ~yeUJe yapılnn ltalyan w Alman mllfrezeleri Fu rnesi ytizUndl'n bu perdede bir ta. dır. Mare9aJ Romel vaktiyle Tob. dil~manm 37 harp mevzii mahalli blr 

Müddei 'Ali '.A~ 
ınilddelaleyli Sara ~~ 
açılan: ~ya ı Hırnstf1S ı# 
sureti müddelalcY!id .febl 
üzere yazılt a'dresiııt5 S~11 

'de mumnJleyhlıi m~rı: 
hını lcrldle ıemU ~ 
nin bey:ınlle lnad ~...-. 

·-t·C ne HuJ;uJ.: usum muliaP e 

müzakerelere mfisnft bir şcl.:ilde ka lıe l!area. Matrub nraeındıı.kl çev: kım gedikler açılmış olmasıdrr. Ne- ruğu alarak ilerlediği zaman ln • taarruz neUcesjnde n dU§m&mn mu.. 
.devam· edilmclcledir. On gfine ka7 ,rede dU§m&nm zırhlı tt-~k!llerır.e kar. tice §U ol:ıyor ki: Rometi.n k:tntn- ı:ilizlerin kendi lehlerine olarak kaveınetıne rağmeıı hOeumla zapt• • 

,<Jar bir neticeye vanlaca~ı ümid cıı dUn §iddetll muharebeler yapmı,. l'r geri çekildikÇe stiratle kuvvet- ortaya ettıkla.n bUtlin dun':lnlar dildifi gtbl 69 topla 68 mltnı)"Gz 
olunmaktadır. lardır, Akp.ma doğru muharebe şld. lcrini lkn:y'Y.:tmektedir. bugün mihver llruvvetlc:rin?n tehi • ve s1per haY&ll topu pıılmeı olarak 

nununun 141, 142, '14S ( d' 
mn"ddelcrino Iev!ilian i•ııı' 
CIAva arzunali Do ınub•~ , 
gösterir. aaveUye ~~ 
keme itivımlinnesfno QSJ i 
1123 numaracıa ~ ~· 
ya mü<1deialel'fi"ln JS ~ 
cevap vennesill'(J ~.t 
l>ennuelbi Jianrr: ~· 
liyo varaltnsı mııhlid .,I. 
sind asılmış blmal!S '!' 
Sara Perverl ynlt~t 9 
Cfct ı:arfınifa 'davaya .,. ~ 
tahkiliat lcln taylıı fılı~ 
942 Pazartesi 8iinü ~ı1 ııf.l 
kememlzöc liaııl' fju!Q f'li 
lianunt bir vekil ,;antit 
ınu fcbll!ı yerine freç111elı 

lki vali arasında l>ecayif 

"A.nkara, 6, (Yakıt mahablrlnaen) 
Bilecik vali.si Rirat Şahlnbıış'la 

İsparta ı dlisl Salôhnddin Uncr be
cayiş etmişlerdir. 

lzmit belediye reiıi heraet 
etti 

hmil hcledıye reisi Kemal Oz 
aleyhinde, kendisinin imzasını ta· 
:şıyan; miihürsüz ekmek karnelerini 
istihkak sahibi olmayanlara nrdiEji 
;yolunda ibir lhbnr üzerine acılan 

ıtnuhakemeye dün lzmitıe bıışlan· 
mıştır. 

fzmitle 1çıkan 1Mar:mııra gazetesi 
~ibi Dr.Hiasan-tarafındon telgraf· 
lıı bütün ilstonbul gazetelerine Yeri

·fon;.malıimotai görc , soat 15,30 ' .da 
!hoşlay:ın ilk celsede müddclumuıni 
':>ucun milli 1 lmnınma kanununun 
t;;ümuli dairesinde olduğunu söyle· 
Yerek ın:ıınunun t::vkifini islemesi 
Dnerine .belediye reisi gene fcykif 
!!:J:~· ' 
~ruıııış ve muhakemesi nıc\'kurcn 

' • 20' ı s:ıot~ , .. ı; c kadar de,·am etmiştir. 
!Belediye reisi neticede beraat et
miştir. 

Hayfada lngillz bahriyesi 
için aıker toplandı 

Ra,Y.fa, 6 (A.A.) - HarMenMri ilk 
dcia;otnrak İngiliz bahriyeai ı~ res. 
:mentaaker toplanmıştır, 

Galip General 
(Haştarafı 1 rıcl t!Ol//adn,' 

lki general, çal lllUharebe.sinden 
bahsetm!şlerdlr. Generaller konuşur. 
ken Jnubarebc ııidcietıc devam etmek 
:te idi. 

General M~omerinln bu naL!kA. 
ne hnrc.kcti ile y&kındıın allkadt.r o. 
lan harp muhabirleri, g-eneralle, RiL 
lrr Fon Thoma i!e neler görtı~tUğUno 
<lıı lr blr§ey aöylemesh:de uırar ctmi"
lerdir. lı!ongomerj, bir müddet tered 
dfit ctuı~ton sonra §unları l!l\ve ey. 
lcmJ:tlr! 

"- General Fon Th-;ıma, bana ka. 
naatine gorc mihver kıtıı.lannın nıı.. 

zık bir durumda oldukla.rını söyle • 
nıı§lir ... 

<Jenc:ul MongoıııerUıln beyaoap 
Kahire, 6 (A.A) - lıluıırdakj ln. 

giJiz kuvvetleri başkomutanı general 
.Mongomeri mihver lmvveUcrlnj lnhl
zaına utratan §imdik! muharebeden 
eöz a~arak ııöyıo dem~tlr: 

··- Bu gUıcl bjr muharebe olmuş.. 
tur ve neticesinden ~pheye maha! 
yoktur. Ka~ıulan safer tam ve mut 
Jaklrr. Almanln.r tam:ımjyle imha c. 
dılmlşlerdjr." 

detlnl 't1ıe~irmen:ıle olduğu h ldc de Gcnenil Mongmneli h3cırım;1:-ı il- ne Mongornerinin aleyhine otn - almlllJllır. • 
vam et;m teydl. mitsiz vaziyetini istismar f'tme~ rak tes.ir yapmaktadrr. lgilizkt ne Le.do~& Alman han .u&hlım 

l\:ıhire, G, (A.A.) - Zafer halle• için her şeyi yapmakta ve mih,•er kadar ilerleı-sc, iaşe merkezlerill- buharlı bir romorkarıe lk1 m&YD&yı 
ri lngillzlcrin diişmanın zırhlı fır- ciierin şi.ır.oli Afrikadeki kuvvet- ?en o kadar uza.klaı:;mış ve t>ğ1rl~k batırmı~lardır. 
t.koları nrasmda iki ı::cdik aclıklıırı 1erini yok etmek gayesini tııkip :annın temini ~5'lcsi de o dcre-
uımnn itelmişlir. :\lfıtleflkleriıı zırh· eyl~mckte'lir. ee giiçtcnıis olur .. 
h fırkaları hali hazırda mihver Mihverin Akdenizin öbür yakn-
1.:uneUerinin gerisinrlc harekiıt Ic· f!lndnn harbin neticesi iizcrinde 
ra etmektedir. Alman kumanda hey ınOteessir olacak sul"ette vaktinde 
eti molörlil kuvvetlerini kurt:ırmak Yeti6Cbilecek kuvvetler getirebil
maksııdi~·ıe bu kuvvetleri hlr arn· ıncsi ihtimali pek nzdır. Sonra bu 
'l'a toplamış ve sahilde k:'iin Sicli .\· kabil takviye ikuvvetlrrinin İngi
beı .4.hnıandıın Tel Et Mnnsf r.ı) n u· Ji?.lerin ha\-a ve deniz ma ni:ı.lannı 
7.nnmakta olan yarım daire şel,Jin · da aşmaları icap eder. :Milıverci -
ldcki bir hallın şimal halmnıı sevk ler bu manianın müessirli§!ni son 
:etmiştir. Almanlar Fuk:ı ilr. !\l:ırs:ı 7.amanl:ırda. an1a.m115lardır. Bu ka
Matrub arnsındn sahil boyunca ric dal" çok miktaııb. tank zttyedilm~ 
at etmde çalı'1Jlaktadırlar. Fnk:-t -'İ bUyfik bir feWlrettir. Çli~kU. bıın 
rnüıtefiklcrin tayyareleri kendileri· larrn Yerine bagkala.rınr süratle 
ıne mütemadiyen hücum <"trncklcuir koymak imkanı yoktur. Harp he • 
ler. Yo- düşmanın bnşlıca cephesini ııUz bitmiş değildir. Afrilrndııki Al. 
yarmış olan mütıefiklcrln r.ırhlı ın· r.11m sefer heyeti evvelce harp et
'menlcri halihaıırda halıyn dollru tiği gibi harp edecek vaziyette de
çekilmde çalışan biilün mihver ğildir ve piyade şimdi hem kttlka-
!kafilelcrini tehclid etmr.kledlrlcr. nınr hem de kılıcını kaybetmiştir. 

Verlleıı tafıilAt Ricat hatiYJde bulunan Alman sefer 

Ayni zamanda irtibat kollart da, 
aradaki mesafe açıldıkça, ınjhver u. 
çakları tarai'md&n daha kolaylıkla 
vunılacak haıe gelir. Bundan başka 

.su Ye mahrukat .sarfiyatı da artar 
ve tclUjsl gittikçe gUçle,ir. Esa.seu 
İngilizlerin yorulduktan an neredey. 
se gelecektir. Bllhasaa çöl h&t'bfnde 
askerin fiz}lt kuvvetinin ne deeree 
mabdut olduğu meydana c;ıkrnı,tır. 
Aynt .zamanda. çöl harbini idare eden 
lrumnndanlnnn da azlnı ve {radelerL 
:rıln diğer her hangi blr .sahada çar_ 
pıpn kumandanlardan çok daha faz 
la yıprandığı mnlQmdur. Mihver kuv 
Yetlerl çetin muharc!>clere alr,ık ol • 
duklarından A!rika harbi kcndllerlnı 
'hjc; ll'lr m.ırette cndl~cye dtı§Urmemek 
tedlr. 

Staua diyor ki : 
(Ba~tara!r 1 ncl Ml/fadn1 

Slcılin on sene- icirıdc So'')"Cli"r 
birliği lnrahndon yapılan i~lcrl sfa 
den ~cçirerck bilhassa şöyle dC'nıi ~ 
tir: 

''- J\n:ılordunun Jrnr~ısııırln lıii 
Hin modern sllôhlarla teçhiz edil .. 

VAZ/l'ETTE"ISTIKRAR 
Stoj(holm: 6, :<A.A.)) - Sovyct

lcr Stalingradda "e Grosny öe füı 
iki bö!geyt gönderdikleri takviye: 
kıtaları sayesinde vaüyelle bir is· 
tlkrar husule geürmişleröir. Kal· 
lnuk boz kırlarında Kazaklar Alman 
muvasala hatlarına sık sık taarruz 
etınektcdlrler. Tuapso bölgeshı<Ie 

Sovyet kılııları arazi kaıanmn:kla· 
~ırlıır. 

STALINGRADDA 
I.onclra: 6, (A.A.>: - Stalingracl· 

da bütün Alman taarruzları :reni· 
den tnrdedilmişllr. Düşman 800 ki· 
şi kııybclrniştlr. 

l\ufkaslardıı, Alman baskısı Nu1· 
çıkın kendisini güslermcklcdir. llu ı; 

cephesinin biitün diğer l;esimlerio• 
dr. muvaffaklyetsizliklcro uı!rayan 

Almanlar bütün 6ayretlcrini burayıı 
~arrcı rnek ted irlcr. 

Bu kesimde çok şiıld clli çorrıı5 
mnlıır olınaklııdır. 

nus kıı,·vctleri, Tunrı~en i ıı şlııı:ıl 
doğusunda ileri h:ırekctlcrlnc ıle 
\'anı etmektedirler. 

~o\'orosisl.:c yakın bir yerde de 
Tiııs kuHellcrI ilcrleme~e ınu,·nffok 
ol 'TI 11şla rılı r. 

olunur. '(41580' 

lnebolu 
sinden: 
Sayı: 188 

~ 
Sulh Hııkıı1' 

. ı• 
lnebolunun Halıb1i0 ~rtı 

Kahire, 6 (A.A) _ ıtısır taarruzu. lıeyetinin eı:nc1e heuüz mühim kuv 
nu tavaıt jçin,göndcrllen telgra!l~r vetlcr vardır. Fakat bu kmvetlc _ 
birçok tefe~ jht.Iva etmekte ve rini bir araya getirmek ve krtaatır. 
bu AnJretıo ccreyaıı eden Mdiaeler snrsıJmL'3 olan kuvvci :man<:>\'iycs:i
ha'klmıda. ha.kikata; oldukça uygun tıi kalkmdrnn:ı.lt icin zanıan lihım. 
bir jntlba. !ı.ll6Uli1Dit.,mllmklln kılmak 01r. Bıından bac:ka rnelzetr.e zivaı 
tadır. Mihver top,ca:ı:o gcrf çekilmek- mUşkUIU de vardır . .Zırhlı tümı:n
te olan kıtaıarma..mOl;tcllklcr tara - lerin yanstnm malzemesi tah-:-ip 
!.tndan atılan 400 top mermlsimı mu. edihni~tir. Yazm ingilizlerin mii
kabil ancak ı mermi 1ıe mukabele mana.atına ra~men aetirilmi5 olan 
edebilmektedir. ınih\•cr takviye kuV:etleri §iddetli m 1 ş ii (; mi 1.rorı1 u k lı 1 r ordu v:ı rd ı r ~!!!!!!!!!!!!!!!!!5~!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!~ 

Knr!}ıl:ışlığınıız sür;liiklcrin ne k::ı: 1 
dar citldl ''e fc,·k:ıliıdc olduğuııll' 
Ye fn~ist miisle\'lilcrc karşı ı:irişli 
Eli kurlulu~ lıarhlndc J\ızılordııu•Jn 
ne biiyiik bir kahramanlık süsler • 
dlt;ini şimdi tnsıı\"\'ur edebilirsiniı. 
D:ışka hiçbir memleket. hiçbir -ordu 
'fıışi5t Alman ı-ıiirüleri ile ıııiillcfikle· 
rinln böyle bir lıfırunıuna rlayan:ı• 
moz, \'e bunların lıokkınrlan grle · 
mez. Neticede ikinci bir cephe kıı· 

sinden lılohmct Aras "r , 
Vehbi Yeğin tnrof1nd:ııı ~ 
bir mahallcı;Jnden ı:orıı ~ 
ölü Ahmcdln kansı ınOtC~ 
rlyenln varisi cvJAtlı~~ 1~ 
Emlnenin oj!llu Kaya 't 
leyhinc açılan bir bllP r 
zalci şnyu davnc;ınıtt '" tı 
lı.ıkcmcc;inde müddeııate;ı:
cıkorıla n tl nvcllyenlD ~·o 
nın mcçlıuf bulundu~ıııı1,0r 
inde edilmesi üzerine J 1s. 1 
ijinc "~ ınuhalcemcniıı 11 ~ 
Çıırşaın lı :ı ı;ilnü snııl 9 lif. 
ıııoc;ına knrar '"crHııı1$Jı~ı 
ıııcıkurda mumallcyhitı ~ 
) 'n kcıı cfüini tr.mc:IJen ı;ir ~~· 
rlcnncsl, :ıkı;j tokdirde.11;tııl~ 
yap kararı vcrilecc1;f ö aıe~ 
mıı l erine kaim oınınk 

Mtitteftkter
1
parael1tçü indirdiler cir hareket neticesinde imkn edi:. 

Muharip Fransızlar hepsi l!Cr;me nıişlerdir. Dü!Pllazı, iki buçıı~< frr
aııl<erlerden rnllrekkep olan paraııüt. Jcaya muadil kuvvet kayh.!tmiş -
çülerınl Romelin "eri hatlarına indir. tir. Tank clarak wyiat: Ö"I Afıi
mıııerdlr. Bu paraşUtçUler Dabba, ikndn herhangi bir ordıın•ın uiY • 
Sidl Hasmen ve Fuka hava meydan.. ramrş olduğu zayinttan ~l)k ·ı:u -
tarını l.!tflA ederek b!rkaç dakika i-
çindi' yerde bulunan oiS mihver tay. 
yareslnl yakmıglardır. 

Bir tuğgeneral bir hup muhahlrl
nc beyanatta bulunarak mUtteflk!c.. 
rln pek çok batary&lıı.ra ma11k bulun 
d•Jklarını ve bunların 500 yardalık 

bir dU~man mevzllnln dlSrt tarafının 
her birine bir dakikada 2:5 libre nğı:
lıfmda 400 obll.ıı endaht ettlk.lcrjnl 
.ııöyl,mlııtlr. 

Alman zayiatı 
Almanlar İtalyan kıt.a!nrına, rlcat

lerJni örtmek f:lbl fec!akArltğa daya_ 
nan bir YaZl!e -,ermişlerdir. Bununla 
beraber 1ngi11% teskerecrerl hiçbir 
muharebe meyd&nmda bu kad'lr çok 
Alman cesedine tesaı:ıur etmedikleri. 
nı IÖyJ.emektedlrler. ou,man yollar 
Ye kumlar Uzcrlnde o . kadar bUyUlt 
mtkdarda h:ırp malzemesi terket • 
mektedlr kl buntarm esyııması bfr
kaı; g-tın ıUrecektfr. 

Şimdi mUtteflk tayyarelerinin !na~ 
ta dC!vdUklcr{ hat l<1ıkanrn llırl!indc 

yüktlir. 

Bütün milletçe disiplin, 
feragat ve fedakArhk 

<lla~tarnfı 1 nci aaufadnl 
Müstahsil cephesinde Taziyet böyle 

olduğu gibi büy\lk ııehlrlerıle olan 
tüccar ve cınar ara•ındakl kar.anı; 

hırsı dııha fazladır. Bu itlbar ile dim 
hurrejıılmiT. "bu devirler harhe gjr. 
mi~ V<'ya ı;-lrmemı, mcnıl('ketlcrin 

hltbtrlııl lı;ln engtn kaı.ançtnrın bu. 
lunmaz fırsntlan deıtlldlr.. dcmel• · 
mecburiyetini dııymu,tnr. 

Hl\ltl a içinde bulunduf umıu: 7.0r
lııklnrr lmkAn dercoeılnd,. )'t'nml'l• 
lt;ln t~k bir yol vardır; bu da hüku. 
metçc ıılrnacak tedbfrlerln tatbikine 
isti nacıır. olarak hUtlln reııml vıızifc 

"ahltı memurlıır ile beraber her ınır 

halk tabakıısrnın candan yardım et. 
meal, bir ordu dlslpl1..ni itinde nlına. 
MI<" 1ed'birlerln lcnı> cttl!tl fedald.r. 
lıklara ı.atııınmasıdrr. ASIM US 

rul ııcnk rn11lır?,, 

Arkn .sıralarıinıı ı;ckn hirk:ı(' 
5C.- ''e\'et kurulncaklır... r.evahın.ı 
vcrıni~tlr. 

Stıılln, sözlerine şUylc dcYnm et· 
mi5lir: 

''- EYcl, r.rgeç ikinci bir cep· 
he kurul:ıcnktır. ikinci bir cephe 
yalnız hize lfızım olrhığu için d<'ğll. 
ıniiltcfikforc de ?iizım olrlu~u için 
kurul:ıc:ıktır . .Miitıefiklc:-rim i ı şunu 
nıılııınnlırlırl:ır ki, Frıın ":ı h:ırp dı

şı:ıd:ı k:ıldıkl:ın sonra f:ışisl Alman 
~·ny:ı knrş ı ikinci bir cephenin mcv 
cud olmnmıı s ı bizzat mliltcrik mil · 
lcll<'r de ıl :ı hil olmak üzere bütıin 
hiirrir<'le hn~lı mcmlekC'llcr fclı~ 
bir MAkct olabilir. 

Hitlc-r"i .\lına nvıı lıır:ıfınclan mil 
lellcrc lahm il erlilcn harp esııasın · 

yel ilan olunllr. 

ıhı iki muh:ı~un tııral tcşekkııl ct
ıııı şlir. Bunlardan biri lınlyan ·Al · 
nıon koalisyonu, cl iijcrJ İngiliz -
.So\'yct - Amerikan koollsyonudıır .. 
Knrşı kar~ı)n duran bu iki koalis.. 
.ronıın muhlclif ve lıirlıirkrine zıd 
pro"ra rnl:ırl:ı scvl<edild iği fnk ftr c-
clllcııırz. 1ıalyan .ı\lıuan ı.o:ıl is) uııu lncbolu Sulh 
şu surcllr. ,·asırtonılırılabilir: sfnden: 

.İrk kini, scckin milletlerin üs· Sayı: 10 eı 
tünliiğli. topraklarının zaplı yolu j · 1neholunun t.eıdcfl dlıı I 
le di~er milletlerin esaret ala~ ı;ı:ı nccep oğlu Ahmet ıorııf•: ~ 
nlınnıa ı, nıa~lup millrtJcrin lklic;:ı de Kovruk o~u MebJ11~11;;, 
eli e nreti. milli seneUcriıılıı kiy· duınıı l\lııznffcr, Hnkl\I Ji 11 cıll;;: 
melt~n clüşiirülrr.esf, iktisadi hüıTI har ve refikası nleyJ1irı;(lddt1 J 
yelin Ortadan kalcJırılnıası YC her Jei ŞUyu davasında: ~ J{•~ r 
tarafl:ı . l

0

1il!er rejiminin lesisi. !erden l\fuzafrcr. Hrık1>• ıııt~~ 
. fngılız • Sovyct - Amcrikon koa Mnzhara fkametga]ll!!l'l (lil];l /ı 
lısy~Jnu rırosr:ımı ise şudur: lunrlıığnndan hakları.it ış (t 

ırk nıesclcsinin orl:ıılan k:ıldırıl yeler iliinf'n tebli§ e~ılıtl 0ıı01 
m:ı s ı . rnillctler :ırasındı' birlik ve davcle lcobct etınelll'~ 111ıı~ 
lıunlurıı nit toprııklorın tccın·üzden don gıynp kararının dil j6. jll 
masun hulıındurulnınsı, csuret ol· liğinc ve duruşmanın b'~ 
tına :ılınan milletlerin kurtıılmnsı., P:ıznrlC'Si sfınii sa:ıl {).,, ıdııP 
-re bunların hakimi)·et haklarının sına koror veriirnlŞ • ~etlt 
iadesi, herkesin işine ~elen rejimi ye,·mi mczkiırcle rnalı~~o tıf~ 
intilınbı. muzlarip memleketle re bulunmadıklıırı takdl~ ut'f'". 
iktlsarli ~·ardım n hunların maddi mahkemeye kabul cd~l~re ~ 
Tefahını scrçc~lr.~ti;,m7k i.dn. y11~· yııplnr ı nda .. iııtıı~ <'d;~~ ol 
rl ı rıı , demokralık hurrn r ı ın ıad<' , ı . kar:ırı tcblıi::ı :ı,erıne k 
''e lliller rciiıninln Y"..!- cuılmcs:.,, zere keyfiyet ilAn oJunıJf· 
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AŞK BllliJelerı 
1 du•ünkü rad;G'] DUnya tarih· nde eşsiz bir hadise 
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Tiflis gülü !== 
7.30 Prosram ve memleket saat 

ayan. 7.32 Vilcutlmnusu callfbra
lım. 7.40 AJans haberleri. 7.55. ll. 
30 Scnronik proganı (PL) 13.30 
Program Te memleket aut 179n. 
13,33 Türkçe PlAklar. 13.45 AJaııı 
haberleri. 1'.00 Riyaset.ictlınhar 
bandosıı. 14.30 Ankara Sonbtbar 
At koşulannın tahminteri. 14.40. 
15,00 Temsil. ıa.oo Program ve 
memleket saat ıyarı, 18.03 Radyo 
Nıns orkestrası. 18.45 Radyo co
cuk JmJübfi. 19.30 Memleket ıHt 
ayan ve Ajans baf>erlerl. 19.45 Ser 
be~t 10 dak

0

lka. 19.55 Milzik. 20.15 
Radyo pzetesi. 20.45 Müzik. 21.0.1 
Konu~ma. 21.15 Dinleyici lloleldtırl. 

21.45 Konuşma 22.00 Radyo salon 
orkestruı. 22.3tl MernleJ.."'d aaal a · 
yan. Ajans bab9rlerl ve borsalc. 
22.4!i. 22.50 Yannki proıram ft 

kapanış. 

- GORCU HiKAYESi - ,
1 

....,...,_,...._ 
_.... J09alWllrdea cntnaı •· ıaygn 7 ı--.,_.1--1 

- 4 - f Bu evin Nıhibi ihtiyar Natalia, ı.._.. ..... -1 
n.._ _ _ kiwis bir kadındı. Knçük yaş- t 
~kız bağırdı. Çırpmd?. Fa. ta yetim kalml§ otoz yaıına kaclar ......,. ..... _ 

OhJo'da JanlD msırdanberi )'an· ı dab etmektedir ki, kapı ve peı 
makta olan k6mt\r mAdenlerinl sön aralıklarından bile trrlere )'a:plm 
d6rmek için teşebbüslere ıtrlşllmlş 1 tadır. 

veımct edecek !ıald= de· lıizmc~ yaptlkt&D IODra bir 
terzi ile eviene1'Jıma o, böyle 
bir adamla evlenmek i8temiyordu. 
Fakat De yapBfn ki, geçinmefe ve 
yapme~ mecburdu. Kocaamın 
Tif1i.ste Dimili Krietinıenin uyaclu
ğu eYden bqka bir ICY iyokta. Bir 
kaç ıeae yqaddar. Bir glla koca-
151 ~(lızlerini kapadı. Natalia, anne
ıi öldüğü vakjt nud kimaeaiı b.I 
dılla ~ ıJyle oldu. Yalruz: tim· 
di bir evi vardı lki odasnır itlfa.. 
ya vc-rdi. Bir odasına da kendisi 
toplandı. 

YD 

Kıistine ba ~vill biti oda.ima 
ycrle§tikteıı sonra bir hafta ctJta
n çrlcnıadı. Sonyanm getirdiği ça
Y'I içiyor ve ~iefnden daha çok 
hllz:Un i~de Jmranıyordıı. Buau 
pencereden bak;yor ve ,:örüOftl 
manzara onu daha fada korkutu
Yordu. ÇOnk1l her ı.kb:ltça eve 
yeni yeni milal".ırleriu ı-eı.ette ol
dt:lwıu g5rtıyordu, Bir~ ilıti· 
yar kadın OllU ziyaret etti~ 

.. 
SoldaJt ıala: 

ı - Bir oeşit na'ldlye nsıtası 
na çık! (milrekkep emir) 2 - Bir 
ısınma vasıtasını koyup lanı.im e 
den (mürekkep kelime) 3 - A:ııık 
surat, viran obnuş bina. 4 - Gözle
Tile konuşan (iki kişi içla), itikat
ların elsası, 5 - Alfabede bir hu
fin okunuşu, sahip, nota, 6 - Ekse 
riya "yuvarlak,, kelimesinden evvel 
fJelir, istekli, 7 - Bir Jşl yapmak. 
Iık, emeller, bir soru edatı. 8 -
EYin ]nSJmlanndan, 1'üçiik köpek · 
ler, 9 - İntikam çıkaran, bir e.mfr, 
10 - Bir defa daha tekrar edilirse 
kara törpüsil olur, bakır kapların 
~dm, l 1 - YüzümüzıH bulunur. 
bir adamın öldnkten sonra mallan• 
am 911yılması. 

Yukardan o,alı: 
1 - Slnirlfyi tokatla! "(lki keli· 

ıaeJI emir,) 2 - Entari, küçfilc, 3 
- Sabukun Jcardeşf, Abbaal halife
leriaden birinin Tilrk~r için yap· 
tırdı~ı şehir, 4 - Yilkseicliği az, 5 
- Bir renk, lüks, 6 - Tahkir tl
birlerintlen. duadan aonra aüylenir. 
7 - Bulunması içln çalışılan, par
çanın tersi, 8 - Gece ellentlsi ye 
ri, erzak deposu, güzel Hnat, 9 -
Efejin baş mnJyell, bir çiçek, 10 
- Bir sayı, bir haynnın yavrusu. 
t1 - Bir cins ziraat mahsulü, bir 
'!mir. 

TiYATROSU · ......... 
08411 ••••• 

Nuh 
llUamol lU8ID 

Aarlleten Baba 
Oıumrteml " • ..., 19alert 

UM da llatt-
- Pertemlıe ......... da tartW 

... u.. 

tir. Bu mAdenler Hoklng -.Ad.isin· j Gece olunca, 60 kilometre ka 
de bulunmaktadır. Bu mtlblm yan- lik yer kapla)'an feci bir kuı 
gını söndllrebilmek için bir nevi 1 etrarı bplanıakladır. En cesur k 
kimyevi gaslerden istifade edilmesi 1 lülerJ ancak bu hale tabamnıül 
muhtemeldir. Bu da ııon fimitldi:-. derek tarlalannı aürmekt diri 
tünkn ılmdlye kadar yapılan tec Topraktaki ba J"l!ralb y:a Jm~.; 
riibelerin had •e hesabı yoktur. ı;öndümıek için yapılan lef\ bb• 

2884 senesinde macten amelele ler s.ıyılamayacak kadar çc ktuc.. 
rl, Ohlonın cenubu prkbinde hu- Mantikt görülen blUün tecrübel 
lunan kömfir meden1ertnl tutuştur )'apdmıştır. Bir aralık mAdenle 
muşlardı. LAkfn, o ııunanlar, vazı. içini suJıırla do)dllnJP taşırdı111r, 
yetin bu kadar vahamet kesbede~ Lakin alev gene de sönmedi. 
llnl kimse tahmin etmemişti. Hal Diler taraftan yanımı ön1 
bokl ırdı araıı kesflme~n miltema maksadile arasinlıı etrafını çime 
dl teşebbil5lere ralmen yangını todan yapılmış sedlerle çevirdDcl"oııi 
söndürmek mflmkfin olamamıştır. Bu seftt de beton dınrlar Y&lllt:ı 
Ve şimdiye kadar 28 milyon ton kö dayanmadı. HattA çatlayarak 7 
mnr yanmış bulunmaktadır. gına yol bile açıldı. 

O cJvard• otul'8n Ye hAlı\ otur- Nlha~t dfinyanın en mflllı t 
makta olan yerliler artık bu cehen- kimJacılanna baş vunıldtL Bıı 
nemi hale alışnııt bulunma1'tııd1r Jlınler 90n olarnk yapacaktan 111111 ti 

Jar. Hattı ha yüzden zuhur eden büste yangını yeni keşfedilen • 
tnüfkilltlln'a dahi göğüs germekt~ larla söndilrehilec.eklerinl ıannel • 

-------------• dlrler. Baıan a1C$ o lı:adır artma':c· mekledlrlcr. Bu sayede belki, Oll 
Yeni Eserler. tadır ki, yerlller ı.araret derecesine onun, devrimizde 1tayet klynMI 

tahammül edemiyerelı: yer )"er blc- sayıltm mlldcnt nrlıAı turlarılmı 

'rµrk bayraiına, alay ıanca· ret etmektedirler. • olacaktır. 
tına ve milll marta Afil Mesel~ ayni bal bir mektep hl· FECi BAS AGR1LARI 

nasında htı' göstermiş; kinde bllr Detroyftte oturan AmerikaT 
()n Yüzba~ Bfirbaneddfn Deran d•klka olsun yaşamak lmkllnı kal biri rmıthi' ha, afn1anndlft mar 

tarafından bu isimde rok lümm!u mamış: Mühendislerin yaptıkları taripmi,. Gfinfin birinde bn bale 
ve faydalı bir kitap nefl'Olunmuş· tetkikat netlee~inde yeralh yangı • tahammül edemiyerek •Azına dtnr 
tıır. 50 l:unış fiyatla Vakıt kitap e• nmın bltla temeline altı metre ka- mit doldurmuş; ve fitilini de at.,. 
vlnden ve askeri posta 863 Birinci dar yaklaştılı anlaııılmıştır. lemı,ı 

Bat•rn komotanlılından tedarik e· Diser tarartan yalriıurlar liaşla 'Bu adamın iaç J)'lrça oldo(lumı 
diffıbllir. ynıea, mfttblş bir sis etrafı 'kapla- artık siz besı.p ediniz! 

- Kspallah. mqaallah.. ae. 
ne arpacı bml'U8R giıbi YitftlDll • 
yorsun. Buat bu düfUnceleri. de
dl Sen dslıa cahilain. Bllyllk ~
birlere ge~n kızlar bir dalıa çı
kamazlar. Sen bir del'a Tifllst ~r
ıtn, gft9ell, o bdar eevecebin kl, 
bir daha gitmeyi ühndRn bDe ge. 
drmfyeet"bi~. Senin gı1ılleri çok 
1!'6rdllm. tuc ~a b3yle bir kenara 
~lir, allarlardl. Ama eonra ab- f============ 
fU'lardr çat'lık. •• 

maktadır. Sis o kadar ke.'nlfet ı>eT C. 7. J( 

Şabeye tlaoet 
Kristin, ihtiyar ka4ma hlc: ce

vap Yenncdf. Bfrar IOllJ'& Sonya 
gefdi Kriıtinc: 

- Sonya, ddel, bm Artık ba
rada blamıy:ıcaPnı. Köyden gel
dllime ı>ilman oldmn. Beni geri 
gllnder. 

Son ya dDşllndU. &nra: 
- Ç<>!t iyi söylilyorau'll, ama 

dedi. Sen k5ye gidersen y114rya • 

mağr~~--mt~ 
fçfn d:ıha neler uydurup liSylfye
ccklerdir. 

Sonra. K<i9tiDP.Düı tam can da. 
maman ba.smıttı, 

- Evet. beni de ba kodtuluyor. 
All•bım, beni aiçin bu kadar bed
baht yarattın? 

Xriatine bir m&dde dalgın g&ı
lerle a:-kadacmın }tlzilDe baktı: 

- Bi19e'!l Sonya, dedi. Çocu -
~u De kadar özledim. Bir ge. 
ee KeÇ:mf ft"I", tf rilyanf da görmi
YClim. Bsnn afbyor, bz:ın gülll
ytr/, g&Jerimin içine baktyor. Dlln 
aqam san:ti beıifine yaudnn, !!OD 

a meme r.vcrmefe hazırtanırlren u
yandım. Sa'xl.ha hdar aflRdnn. 

Kriftlne bunian &aylerken al
Ja:n:yordu. P'atat slJzleri bir aila-
ytŞr andJnyordq., -

Sonya, derin bir İO Cektitten 
ısonra: 

. :-:- Bun~ bilaeydim, bu tadar 
iiza eoeitnı talmUn ebe)dim ıcui 
~etiJ:mezdim. ŞNndi geçti. 

- Getinnezdin fakat o ••kit 
bana deesydin iti gideceğin yerde 
in1anı cani: canlı yerler gece ge
füdim. ÇiinkU o klldar 'conuııdan 
bıknuttDn. ttç defa bizim ıtlylik 
değirmenin ~·anına gittim. Kendi. 
mi atacaktım. Kahrclas: c:ın, tat
lıdır. ~et edemedim .. 

S$>nya oı\!ldıan c .. rken ylzU 
,arip reü alq, gazım b:ı!-ıJa~· 
mJftt.' O .da hayatından memnatı 
deillcU. Ccık defa lrendini sakin 
tıir odaya ı.byor, ~eclir 'ba ~k
tilim,, diyo"'1J, Ne wkte 1ratlnr 
C.keı:eliın. Soyu 90ptJ belJI O'mt • 
yanJann Yhlerine lfllmclr. o-olan 
rllendinnet oekflmfyor, B!r gOn 
ihti~'Brlıyaeala. O ftlklt n~ ola • 
cak r Bir lohna elmıelrais IUriln • 
mek.,. diyordu. 

&nyamn bir de T"ıtllaii atkac!a. 
11 va'fth. Jb lasın babuı vaktile 
memurda. E.inl ~diriv:>rdu 
Bir g11n &azleriai bp.,-:v~rlne~ 
aile bq!l"Z kaldı. (:oeukhr nıln11 
r:•~ biftr tarafa çekıtdDer. 
BtıyQ Jm. lı"'1ta şehirde bir sen. 
gine kaçtı ve bir daha. ismi bile 
dll}1Qlm.:ldı. Ortanca kız 51dll ve en 
kllçtllt'eri Uza ise Na ta Uanrn )'a
nma dtlftU. 

Liza o k&dar "1lze1 defildi. Fa
kat sevimliliği, vileudunun teıaa • 
&llbh1e Natalianıa evinde iyi bir 
mevki abmıtı. 

Blr glln Na~aJla !le Sonya. Krlı 
ti.veni sirke ıötilrdlller. Cı:nç b 

SAHIBlı ASIM US 
loufcf,18 prı VAKiT MATBMSI 
u-ı Neırlyah idare eden 

• .,. ~ S...llgll 

tiraz etıendi. lçi açılır gibi oldu 
ve o gece biraz rahat uyuyabildi. 
İkinci gil o. faytonla gc-zmeğe gi
dildi. Böylelikle günler geÇiyor ve 
Kristine ıebre alışıyordu. 
...... atah: 
- !faal dedi, ~hrf aevDlefe 

1ıaAw ...a T .. Ben ana .CSyle
medim miT. 

Diy~rek odamla tirdi Te flAve 
etti: 

- Gene bizim oclamma ıelme· 
mekte l!ral" ediyor muıun ? .• 

- Burada taJeam olmu mı? 
- Burada yalnlr.lm, sıkılırsın. 

Orada iııe ınisafirler çok. Eğlenir. 
tıiD •• 

- Ben burayı tercih ediyorum. 
- Dof :u söylUyorsun kızım a-

Fatih As.. '9'-"iaden: 1 
• Kaptirlllltl Hıfzı otla nt do. 

ğumla Mitat Kuaı yedek Naklife 1 

telm•i 08781). 1 
• Yedek i.~tihklm teğmeni C'e-

''t Elret otta Cafer Hara~ 
C:ro909). 1 
~ Yedek df'fJ'iryo) teğmelli Su \ 

ri oğlu N~i (58819). 
• YN.k .... ,., ........ A .. 

dl .... Vdf ....... (_, ... 
ltemen pıbeye mlıuaat etmlerj ı 
ilin olur. 

1 
Emin ile Me'mun tarihi 
tefrikamızı takip eden 

okuyucularımıza 

Her gün d6nlw kllap ubır~ı 
halinde verdilimiz Harunurrqldln 
olullan adlı tarihi tefrikamızı mc 

1 

l'ak ve beyeanlı takip eden birçok 
okuyueulanmızdan aldıtımız met 

1 
toplarda nasılsa bçırdıklırı bir 
iki terrlbnın tedariki mnmkftn o 
lup olrnadaAını 10ruyarlar. 

Bunu t:,n«l<'e nazan Jllhare at 
ddhmız için tefrikanın cıktıAı l-1-

TURKiYE iŞ BANKASI 
.'(üçük Carı Hesaplar 
1943 iKRAMiYE PLANI 

«tşl'tJEUR: ı Şu6aı, l Mqg. ı ~oa. 
1 llrincitepin farilJerinıle wıınlır 

-- 1943 iKRAMiYELERi ( 
l adet 1918 Llnhk = 
l .... 

ı•.- Lira 
189.-. 
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l. • 
1 • 
1 • 
1 • 
ı • 
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" . 150 • 
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ma, buram ~ehfrdir. Her ıey para 
iitdir. Ev kirası, -Oiğer masraflar 
u delildir. Kenclbı kaanmaı • 
san, eenl ki.:n bes1er. Bis bUe g(}ç 
ha~ geçinebiliycmıs. Aklmı ba,_ 
na top]Jlrse.ea bir ,Un sengin oıur
eıun. Seni!l gfb: A1lu1 bir Jmı için 
bu güç bir i' detildfr. 

zete nfidıalanndan bir miktarım ftrkl1• lt a.a1r .. , .. para J•tlrmakla 1alasz l*r• blrUrtlrmlf ._, 
saklattırdlk. İsteyen okuynenlan faiz •"•" t'lmaa. •'f1ll samanıta talUal&I de deoaeml, ohn·•n-n. 

fDnnmı r.tı•> 
mız lcfareh:ınemfzden bedeli mulı:a ı•••••-••••••••••••••••••••1111 
hillnlle tedarik edehilfr1er. 

-ı•-

kıceiinl ıPDGyoram, Ç8fttl metPI oldalma lllnHer IM'al J'&l 

aıs ,..._,. ...,-, e4l7er" aHlllE lalftp oeldlıne:nle 

~ ahlyonua. llaDala beı eller ef•ıtlmla • •W 

emir 1"ıYD,......_ ._.... ....... ,..,._ p1mel9 a.mJlm. 
nem eter mtısude edip be&-1 lkfttsls lılr "81e elaralr kabul 

ea.elt ~......,.. coll -- ........_ Çüalcta 
ba 111 ut..klyle ,,.,.....- ıateJealer, dtlllJMla .... terl8 sen 
......_ JreMllertal • ...,... etmeleri icap ..... Fakat efea 

dlmlda ıraıat ve keremtnl reddetnlelı .az "81J1dir. 

HDt"TtP, lıU _......... ferap&I ufıMt n pvaua 

uyraa IUlldı. ......... • Jllıl 9ialert it ıecellal anma. 
yorııa. O, Melet•• 8a4tUUI betka prlalaa ... eoel ,.._ ııM 
para ve ltlbar ka&allJllak kll"I •ra:ra ve .. ,., -plana• 

plwllaf11181l la&edıJSal ......., .. 
Bu husaatald akrbı.l aıılamalı için ilmin lltnt lltbna 

cUmüp lı&ktL Pall9 '8dl'L MJle 1111' •ta• &eslıl1e ett:lla

dıell dola:rı matrU lılr •TDta dedi ld: 
_ ..., ..... ,..._ llelefllıD ......, bl7le tal*tta bir 

adamdu'- 81& DO ...... sll'D70nMIS - J&pallL. 

llmla. eiidDD kelttlı 
- Peld, 1a 1ıea11• ......._,.caıuma lıılr ...ııa oı.. 

Dıtl)W eJa..-S.. 
lılelıefaa 89fta __, werdlı 
- J1ea et.llmtala ..,.,...ia lkam8' ...,,., ...ıms 

araaıra bılna Mfmt sftmell lOl1I mlılaade nrt191n. • da IDL 

ldnıı bir lfhn ....... Sem efNM!lmta INıld ı.tedlll umu 

...._...Jeaetinl lmlt edlJOra& 
Jllkamdu mtnafab& e&lk-

-111-

bb •l•rlllllt •im larıtma,. 9'8eadl sayıfta~. B~UIS .J,,. 
nı parla7H bir ..teni mltfer ıt11111t, ommlanaa •t.rali 
lılr dMıe a&lmltl. 

Elemla, ona Jlller bir yk ~&ererek :raaıahld lake:a. 
lelerden Mıtsl .. et9rUa. 

I EUadd., bu PUfa&a t,etekldlr eterek: 

- l:fe.ndlmls! declL Pect.rtaızaa vefatcıdaa dobn te. 
.g,.ıeııu.ı •rsederlıea abıe lmla hllrler Ye m:?a'lld s~ 
41ileıfm ve blkbldarı.tıam canılsa ~btik edefl:a. 

Veatr. bwıa alJledlktu aoara etr&fms bl,' sk ....al'dl. 

m.ı.. &'faddaa "- ......._._ lreatişle ~ kal. 
.-:ak ie&e.A<lı.t •alaclr, rıuDmıııtrerek: 

- BiR mtUdm Mr llaber ratırdlue alyleJIYerı d@dl. 

llfadd t9relftt 8"11 

- timdi mi alJteytm f 

Emla. dd4! bir tavırlaı 

- l:ftt! dedi. Çtbıktl ba glrılllttm mlneecım eealll 
ppt:klanadaa Jaabert eNatuau ldila edl70r. Ona timdi a.. 
Waaa etmek lat'7oram. eiel dotra 86]1!ı7ona kaaJJsble 

Duam " im• eteoetım, JOba ona •tır lllr ceza verece1tm. 
l1llll ........... bnltı: 

- Efe.D4 1ml• bir kelime &ayleme:n~ mbuıle b 
.. iDi f :J7'11'V. 

-SllJlelıehlm. 

- Bu Melefan. eler Ja1aa 811J11lyona ona .. hm, ... 

7et doln il.fiil.fona. llllk611ldar efeacllmtz Oll1I ~ 

baı mll I• ....,._ blra~rlar mı? Ber .ulte bUJiala• 
l••U..--

llmla ...... alladı. 
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Türkiye Cümhurıyet l\Aerkez BanKası 28 10- 942 vazıyeti 
AK T tF 

ti.uaı 

?f,616.4 76 101.934.()48,09 

• • 9.098.685,-

tAn 
tienllfı:Vlll: 

PASiF.. Unı 

15.000.000,-
Altm . ::;ıı.n KUosram 
Ba.nkDot 
Ufaklık ltH.091,81 U.198.669,40 

Dıtiyat Akçesıı 

Adı ve tevkalAd~ 
!:f.IUUSI 

• • tAll.W,i. 
"6.000.000,- 15,,ll,lM, '7S • • • . 

uatılldeJd Muhablrterı 

l'ürk L!rıuu • • !.2j2.8t0,37 U.>2.S40,S1 rectavtlldekl Hruıknotlar; 

OenCı te edilen evrll.k.ı Q& kdiye • • 
Kanunun &-8 ıncı ma.cıdeıer1Da 

teVfiluı.ıı Ba.zme taratmdıu:ı n.lı:! 

8.ariçtl!ld Mııhııblrlu: 
168.748.56:!.--

Alttn: ~a.n K.logram 28.914.4:>0 40.6'70.486,SY 

-.- tediyat , • ı-t.805.462,-
Altına tah vtU Kabil strtıest UO'll , 

Diğer db\"\ZJer ve ~orçıu k1llrlni 
baklyeıcrı 48.5&.481.GO 89.285.008,2(; Deruhte edileD evrakl Q&ltdlye 

Hın.ine l'abvtllen. 
Deruhte ec11leıı evra.kl aaJtd''l.'8 
Karşılığı • , 
Kanuı::ur. ~ UlCl madoeıertne 

teVfı K&r. Hazine taratınııaı. val' 

ıss.1as.Ms,-

M~~~ ' t 1.M."8.101,-
Karşılı~! tama.meıı aıtm >lıı.rü 

ı.aveten tedavnle vazecWeıı • • '5.000.000 
w~eskont mukabUI naveteıı te<1&. 

vUlc vazedilen • • ZSS.500.000.-· 

tedlyat • • ı.&.80:5.462.- 1S4.44S 101,-
Hazine)"' yapıl&L altm ıtarşılı.ldl 
a•ans mukabili 8902 No.. b k&DUD 

mucibine Ul!.veten tednvW.e va. Senedaı onuı.ıuu: 

ncarl senet.ıer • • mıı.0'76.121 ,66 S9U76.1Zl,66 ı.edilen 

HEVDU&rı 

NrK Llruı 

• • %1%.100.000,- 680.0t:'l.1 Ol,-

{ 

' \ 

lt,.h:ı.m ve :ra11111Aı (,"IUdanı: 

45.028.839,93 

. . 
Aıtm: san Kilogram 8'7'7,4.22 

110.489.'7S0,7i 
1.%M.16t,O: 

j 

DeruJıte edlletı evralu ı:ı&Jı... 

diyenin karşılığı eııtı&Dı n 
ta.tıvillıt ( ltfbaı1 klymeUe) 
Serbest e.s!lam ve ta.tıvll&t • l0.b06.US,%t ~5.:SSS.083,l '7 

8860 No. hJ Kaıııına 16~ bıwn.,,. 

a.oıtau an.na mu.kabW tev4' '>lu. 
DAD al tuıla.I': 

lll.'7U.894,M 1 

'78.1%U87,901 

Avıuıslar: 

AJtm ve döVU ıızer.ne u·am , • 
l"abvllAt tızertne avans • • 
Hazineye w.aa vaaeıı 4.vana • • 

1.128,95 
7.809.568,-
1 .766,000,-

satı Kilogn.m 615.541.930 

Döviz Taa.hhlldatJ: -------

'78. 12'. t 67 ,!l 

-,-Ba.zlneye &&50 No. lU ıuuıu.na &ON !50.000.000,- Z69.15'J8.689,9j 23.809.4-0J,69 
A.ltma ta.tıvtll kabil dövizleı 
Diğer ısövizler ve &1acaKA.> dil. açıl8Jl al tın kl!.l'§111kll a vana • • 

1115aedarlar • • rın& tııaltlyeıert • • 

Müt.eW • e t.500.000,- 1S9.'110.58S,H &lubıelU • 1 ·-1 l.165.Sl2,41 

Yekb 1.065.883.286~~ y..-

1 Temmus 111"' tartJıtnden itibaren: ı.kmıtA) !ıaddJ % 4 Attm ft~rlne ava.D.I 9' ! 

1,006.888 283.2d 

[KAY 1 P LAltl' Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Ciae nQius menıurluHı..nıı::ın al 
dığun nüfus kdğndun ile Cıdc .. s 
kerlik dairesinden aldı~ım askerhk 
tezkeremi zftyj ettim. Yenisini ala· 
cağımdan cs:kisinin hükmü yoktur. 

Hasköy: Seyrek Lc;kelede kalafat 
~ Cideli Mehmet oğlu 325 tevellüd 
ıa : Osmaıı .Aygun 

(41580) 

••• 
F.miııöoü yabancı aslterltk şube-

sinden nldı~ım 85kerlik tezkeresini 
z,i~ı eltim. Yenisini alacağıında.1 
eskıı;inin hükmü yoktur. ( 41~1) 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira K. 
94 68 

151 56 
8li 10 
66 80 
18 84ı 

16 115 
56 95 
20 00 

229 ~ 
1250 00 
700 00 
117 00 
.. ııo 

Ternln&tı 

Lira L 
7 10 

11 50 
6 40 
5 10 
1 Oı5 

1 30 

' 30 
l 156 
ıe 20 
'79 35 
21 50 

' 95 
1 00 

HUseyinağa Blllblll 
İnönü 

Bülbü! 
Koca.tepe 
BülbW 

Gölbaşı 

Nalbant 
Dereotu 

Yeni kaıa 
Karaca 

Kaşkaval 

• Leman göl başı 
• !ıf.ıaır buğday 

ömer Avm Beytulmeıcı 

Boğ'aziçi latfnye Dere 
Firuzağa Kadirler 
Ortaköy H'act Mahmut Fe.kirbane 
Ortak\ly 3 ct1 orta 

No. 

E. 21 Y. 66 
E. 9 Y. 68 
El. 31 Y. 48 
E. 29 Y. 23 
22 
E. 10 Y. 8 8/1 

• 
" 
• 
• 

11, 13, llS, 48 • 
E. 16, 18, 20 Y,31 • 

68.00 
42.00 
52.00 
33.2:5 
8'.00 

llıs.oo 

• .. 
11• 
1/2 
1/8 
12/Hf 

16 " 
76.tsO Tam 

E. 14P Y. 9, 11 
E. 63 Y. 73 
E. ll Y. 19 
E. 21 lıl.. 

iki ev 00.00 
Ari& 140.00 

• 375.48 

• 18.66 

" 
• 
• 
• 

Kocamnstafapaşa: Hacı Hamza 
mahallesi Maşa sokağı 10 numara· 
da Mahmut oğlu 31!1 tevelHidlü 

Şükrü Ada. 

••• 
1940 yılında Notre Dame de Si~ 

on kız lisesinden meznnen aldı~ım 
diplomam ile, 1941 yılında Galnla 
saray lisesinden verilen olğunluk 
Taraknmı, Fen Fakültesi yn.ngının· 

da zayi etti~iml iliınen bildiririm. 

Yukan4a.'Dlahalle eok&k ve kap1 nums.ratan yazılı PYri menkullerin mUlkjyetııııri peıin p&ra Oe atı
J.acattnda.n l~ gUn mtıddetle açr:k artmnaya çıkanlmı~ttr. lhal.eıerı 9.ıl.942 Pazartıea gU.n\1 Be;roıtlu V&.. 
kltlar mUdUrlUğlinde yaptlacaktrr. İsteklllerjn yevmi mezkQrda Vakıf Akar ve Mahlnller kaJemine mllra.. 
eaatıarı. (833) 

Sona San:ıciyan 
Adres: Pangalti Haliıskürgüzi 

cad. 97 :4 Gül ap, (41585) 
. • • * 

JST~BUL 80KSAS1Nlllı 

7-11-942 Fiyatları 

Londra 1 Sterlin 

Nevyork 100 Dolar 

Cenevre 100 Iavfçre P'r. 

Madrld 100 Pezeta 
Stokholm 100 taveç Kr. 

K.apa:u~ 

5.2'J 

131.80 

30.325 

12.84 
81.lS~ 

Eminönü koymakamlı#ından ııl· 
dığım askerlik maaşında kullandı· 

~ miilıriimü zayi ettim. Yenisini 
alacnğuııdan es'kisinin hükmü yok 

E8ffı&M VE TABVlLAT 

tur. (4158!>) 

F..<lirnekapı: Nl\ıızi Mısıri so. H 
numnra: Hauua Arı. 
• • • * 

% 7 Birinci t<ırtip Milll mU

da!s.a istikrazı 
% ~ Birinci tertip MJ.!11 mtL 
dafaa istikrazı 

19.-

19.-

İst anbul mıntnka liman reislii:in ~~~~~~!!!!!!~~~~~~~!!!!!!~!!! 
aen almış oldu§um muayene şehıı- tar. (0591) 
detnıımcml ıiıyf ettim. Yenisini a · 24 tonluk Dcn·i! motörii 
rncıı~ımdon ~kisinin hfrkmil yok· nı lsmail Şinasi. 

-ıso-

-ı- Peki .. Bu tekfifi kabul ediyorum 
Dedi ve vezire dönerek ınnıı ekledi: 

- Söyle, kardeşim l\le'muaa ne yaptınız, onan bUkO.m. 
da•lık hakkı JDC5Clcsı ne oldu' -

Bu ani soru. vetlrl Şl16ırtmş gibi idi: 

- Do\·letin mesallhl.ne v~ i.rll.lğfne uygun bir ~ekilde 

hareket ettim. Malitmu IUiol.z, merhum Haruııurretld yola 

ı;ıkma.dnn ovvel hükCimdarlık h&kkrnı, ha.zı gayeler pe,lnde 

koşan birkaç odamın teş\'fklyle Elme'mtına ver.:nl,tj. Ayni 

zamanda orduya da kendi ine itaııt etmesin! tavıılye etmiş. 

ti. :Fakat lıerkeıı iıc biat etti ve hükOıwla: tanıdı. Haru. 

nuneşid cfcndlmlı.ln vefatınıtaıı sonra her ııdnlz.Jt• ayni hak 

kuı lmlmnı.ı memlekette lkllik d~ğııra:ıa'l'ını du,ıınerek bu 

bur.usla &rktıdllblanmla lstl;,are ettim ve mzJcnı bir ııetjce 
alamk Mc'muoun b;ıı.tmı b:ızaı;ığa ve yal.ıı.t. ııiu huk1lmd;ır 

ol:ıral;; tnnımafa knrar \Crdi' 

Emin mernkla sordu: 

- P<?ld, l\Je'munu ne yaptını:ı:1 

\'"Zir <'evnp 'erdi: 

- Ona bir6CY yopnııı.dık, ~ene Horasanda duruyor, ve. 
Uahtlık hakkını da muhafaza ediyor, esasen merhum pede. .,. 
rlııb de bunu \ n lyct. etmişti. 

Elemin, bu &1.izlcrl işitince hayretini gidiyemedl, \lele. 
fan 8•ıdfıııuıı 3 Ilı.üne haktı. 

kapta· 

lnhisarlar'U, Müdürlüğündenı 
• 

ı - Mevcıut resim ve §artnaıneal mucf'bince buharla yemek pf 'jrmeye 
mah.sus 80 adet bakır ve 80 adet demlr kasan upa.lı zarf u.sullle aatııı 

aımacl\ktn. 
2 - Bakır kszantarın muha.m.me.n bedeli 12000 muvakkat teaıtnatı 

900 Ura, demir lmzanlarm muhammen bedeli 6000 ve muvakkat temtnau 
45(1 liraJır 

3 - Eka:lt;nr 13.11 942 cuma gün11 saat 10.40 da B&be.t.&fta lenzmı 

111bes1 alnı.. komjeyonun:ja yapılacaktır. 

4 - ResJm ve ı;artnnmeler her gün öğleden IODl'a eöz11 ıeçen fllbede 
ve Ankara. 1zml,. be.§mlldllrl1lk!erinde görWebUir. 

5 - · EkeUtmeye girecekletjn mUhürltl teklif mektup'ann1 9'(. 7 15 a1l
Vf'Dme pa.:ral!ı mııktıuzunu veya banka teminat mektubunu jh•lva edecelı 
olan kr.palı zarflarını ihale günll eksiltme saatinden bir la.at ~vvellnt ita. 
daı mezhi)ı l'omlsyon bagkanlığma makbuz mukabilinde verı:ııe1erl ıwm_ 

drr. Poıııtada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (8~1) 

- ıın -

Mell'l!an SAdb b&ıııu kaldırdı. 

- Efendimiz, ba işte IM'nlm phll bir martfet1m 7011:.. 

tur. Bütün müneccimler eğer bildiklerini llakkl.Yle tatbik 

ed· rlerse hepııi de muva.tfa' olur, ftkrlndeyim. 

Emin, tebosallm ederek: 

- Scıılo doğn.ıluğunn ve. tevazuunu beğeadlnı. Seni ba' 

mllneccim tayin edbonım, dt'dl. 

Bunun üzerine Selman uyağa kalktı. HUk6mdann a. 
nUnde hürmetle eğildi: 

- Allnb efend}mlzln ömrtlııll artırsm, beul IAytk olma.. 

dığım bir ~·azlfcye taJoin etml3llr. Kendlı.lne aadakatle biz.

met t-dect-ğlm. 
.Emin: 

- Sen o va~lfeye lllyjksln, bo da dofr;ılufwıun mükt.. 

fııtıdır. 

Dcdllttcn ııonra mabeylnciYe .eslend, 

- Bnt,ı ktıhynya ıo;öylc Melefana sarayda ltuımııf bir dıs... 

}re ba:artasın, kendislno de mllnasip bir aylık bail.uw, Olll9 

müııecdnı baııı olıın'k t;ıyln e-diYonılJ' 

Mn~'Jo lnrf, blırmetle eğilerek: 

- Ba, üı.tUne efendimi~! diyerek çcl<flcft 

Elenıln, h114, nynkta duran Melefıuıa dönerek oturm1LSL 

aı i~uret etti. 

ve bütün aii'rılan derhal keser. Her Eczaneden ara .. .. ........................ .,.,. 

VATAKLI VAGONLAR ŞiRKf 
Türkiye mümessilliğinde 

Şehir Lokantalarında olduğu gibi restoran • 
!erimizde de karne ile ekmek verilmesi usulü kald 
mı§tır. ScnisJerimizde yemeklerini yiyecek muht~ 
yolculann ekmeklerini beraberlerinde getirmeleri 
saten rica olunur. 

Nafia Vekaıetinoen 
.Elı•iltmeyt: !.iuuulac iş: 
l - .Nığae su iBlcri yedinci §Ube mlldUrlUğU b&ge8f içinde ,.~ 

Saflık köyü c~varındaki karasaz batakltğınm kurutulması ~ı 1 
Tahmin edilen ke§ıf bedeli fiyat vabldı esaaı üzerinden '8~ 

70 kuruttur 
2 - Eks-;ltme 23,11.942 tarihine raııtlavan pazartesi gUnO sı•I 

Ankarada eu !t1crl reial!gl binası içinde toplaııan su eksiltme ıco1 
odasın.dil kapıı:ı zart ueullle yaptlacakur. 

S - Irıtı•klile~ eksiltme ııartnamesi, muksveıe projesi, :0-ııİJ' 
işlıert genel §Brlna mcsl, umumi ııu işleri fennı şartname•ı ile b 
fenn1 prtnan..e.!e!'I. ve projeleri 24 Ura 2t kuruş knrştlığtnda ııu lf1,ı4 
ll~inden alaı;jılrler. 

4 - Eka.ıt.meye girebilmek ıçtn ta~klllerlD 231'2 Ura S7 
muvakkat teır.ınat vermesi ve eksiltmenin yapııacağl S(lnden erı tJ 
evvel bir dile~ç l!a nat'.a veka.Ietlnc mllracaat ederek bu işe aı 

m&k Uııere v.-.ajka al.malan ve bu vesikayı göstermeleri şar:ur. B' 
det içinde ves!ü iııteğince bulunmayanlar ekeiltrneye glremezlff 

t5 - !&teklU~rhı teklif moktupıanıu ikinci maddede yaz.ılı sııt 
e&&t öncesine kadar au j~erl reisliğine makbuz karşılığlııdA fi 
lAzımdır. Pcstaaa olan gecikmeler kabul edilmez. 

Balıklı Ram hastahanesi m 
tinden: 

Balıklı Rı.m ha.etanesı menfaatine eski mlJtevelli heyeti ~ 
939 aenealnde verl!.mul mulaı.rnu' Balo mu.ameresl teenhUr •t 
VilAyetin mUeaadesı ilzr1nc suuım.a.ya tebdilen bunun l:ı.ıı.94'; 
perşembe günU ı:...so - 14,30 da Pangaltıda "Tan., ajnemaamda 1 

1ece-!'l ıll.n ol un ur. 

Üçüncü mıntaka Etıbba Odcuı Riycuetinderr: 

Odanm yıllık kongresi 28.11.942 Cumartesi günU sa.at H de rJ 
lc>nunda yapı!~ı:dan eayın mcslekda§larımızm te~rl!lerl rıca ol.

(11,. 

P. 1. T. Umumi Müdürlüğünden: 

MiL;ta.i\«Jemin ı.ç;n ~p!fk, kopçs., düğ'me ve buna mUmull diırl~ 
zemesj miltı::abblde &it olmak ve kum8.§ı ıdarcce verilmek ızere fil"" 
pelerin kapalı zarf uıru!Ue eksiltmeye konulmuştur. 

Muh3.mmen bedeli 12600 lira olup muvakkat teml.natı 925 tjr', 
~ 

İhale 28 ll.94l tarlhıne tesadut eden pazartesi günU saat :ı6 
ks.rada P. T. T. umum! mUdUriUk bjnaaında mUte~kkll alım ~ 
komisyon•Jndu yapılacaktır. 

Buna &it ı;artnamel"r ber Son Ankarada P. T. T. ıevazıaı ~...ı 
ğilndcn htanbulcfa Ycnı v:ılde ba.nmda P. T. T. umuml depo ay1111~ 
he.alpllğinder hcdclsiz o!arak almabllfr. (1 

· Tirsiye Cümburlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
&wwae t&rlJıj: lXlla .. - Serma1e.a: l00.000,000 l'tlıtı ._.

ı:Ju.be " ~ adecll: 186. 
Z1nJ nı tlc.arl bU nevı D&nK.a mııa!JMlelert. 

Para btrlkt!J enlere 28.000 ura lkr&mıye vertycl'. 

~ BaA.ı&umaa aumtı&rab " IAOanla t&A&l'nll 

o u 50 ıtra.ı tıuıu.naı:J&n lleııede ' oeıa ceJdlecu sur• a. 
A.ııa C()re ık.ramiye datnJl&e&ktır, ti 

t ıMlel 1.000 Ura.ta t.000 Un 100 adet • Orald O .... 

• 500 • 1,000 • 1%0 • '° • '-""' : 
t • l80 • LOot • llG • ıG • .,., 

• 100 • t.000 .. 

dfın. hıı,.ını •lnüne eğmiş, hl~blr şeyd.a.n korkmuyor. 

- gibf 11<1kfn we tıe!lf".(z duruyorda. 

~ hükf\md:ır dayıınsmı\·ıırak oıaa haykırdı: 

- Be aıbm ı:ııibı1crı hub r \'erme llmlnl saou Kluı öğ
rrt •ı? 

:aıetefnn Sııdnn ona teşckkilr edip uzun ömDrler dile

dikten onru kendi ine ııu ricada b:ılund:ı: 

- F.:fl'ndjmlzln emUUcl ye snr:ı,.ıarı Çbi<tnr. nerede ika. 

ft!el ede<lf'k olsam gene onun hl\nıı' esindi' bulundııl,unıa 

kıını•m. t<ır.dii:im yerde oturmııtna mils rn,dP. b•l\'Urnrlarsa 

çok iyi ederler, b!Sylcllkle cfendö ,ıize ıl!lh-ı tvi "'"'"nt , .. ,n..,ı 
1 

DİKKA 1': Heııa.,ıarmdald pa.ra.ıar bir eene l\ılnde ~ 11,..cta0 

!1lşmıyen1f!rt iltramJye ;ıkUgı takdirde .. 2(i taz.;aatle "rt.ıeoe•"" 
Karalar ııened,. ' ı1efL u lıılart. u B.a.z1ran. u s:yı~ 

tı BtrtnctkAnunda cekllecekt11' 


