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lludlcnni ordusunun vaziyeti ço'.t 
~1d<li ve hattA ümitsiz addolunab!Hrse 
ltı 1'lmoc;;enko ordusunun vaziyeti tah 
tı hı edildiğinden daha az mı fecl d'.r ~ 

tgens Nyheterin aakeri mUtehassıı;, 
''ba it Y Brattın mUlalcası, Rusların n:ı.:. 
""emet ku,-veUerinln henüz tüken • 

l'lıeını, olduğu merkezindedir, 
tiaamaflh Rus gazeteleri, \'82:iyet! 

~htııceu addetmekte ve birçok 18t! • 
it ınetıerdc Alman taarruzunun pUs· 

11rtuııcmemııı olduğunu kaydeyle -
~tktedirlcr. Rus gazetelerinin Umld:, 

11l'ıoçenkoyn takviye kıtaatı gönde • 
tı • llltalndc ve kı~ mevsiminin bulOI 
!ııı .. 'ııd .. dlr. 
<\lnıanıarm Moakovaya karşı yap. 

tıı kta oldukları taarruzun ş!ddctl kar 
lt1-ında. Tlmoçenko, ordularının külli 
t u\Vetıni geri çekml§. yeni mc\'zlle· 
ite Yerıcştırllml§Ur. Bu esnada dUmdnr 
et U\-vetıeri Alman ordularına karşı şid 
'lli bir mukavemet göstermektedir • 
~t k it · Almanlar. paytahta yakl~tı ça 
~ukavemeti artmaktadır. 

Neşredilen bir 
karar name ile 

Fransa 
.tabiiyetinden 
1Skat edilenler 

~İti, 14 (A,A.) 
lla1t eoredııen bir kararname ile a§S.ğı. 
ltatl 7.evat Franaız tnb!lyetlnden ıs· 

2 
tdllmi§Ur. 

~ 6 eyiül J9U tarihinden itibaren 
ta~lye komlBeri sifatlle serbest Fran 
ı~ ınıııı komitesinde faaliyette bu. 
.ı'n n eski sefaret ntaşcsl Morlce de . 
, ~elce milletler cemiyetinde, son 
~ lıaricıye nezaretinde matbuat s:r. 
Ilı tefi olan eskl orta elçi Pierre Co· 

trt, 

~~.\~nı kararname ile tıeııi diplomat, 
ıııu 11 tabıt, biri Hlnclistanda Fransız 
\ ltt aclcrlnin eski mUdUrU, dokuzu 
~ lnUstemıeke idaresi azası olmak 
l\r re tlll kişi de gerek makul sebel'. 
ttr &'liııterıneden munheceret ettikleri 
'~ de Peten milli kalkınma est'. 

l't ka11ı hasmane bir vaziyet aldık
'1ııı lt;ln Fransız tabil)'()tindcn iskat 

tn~lercfü. 

--
italvan 
tebliği 

'to 
lt;ı,~• 1' (A.A.) 

~'tl Yan Orduları umumi kararga. • 
~ • 99 numaralı tebliği: 

't'l~ııu Afrlkada dUşmanın gece 
M it cephesindeki mevzilerimizden 

ı:- la. kargı yapmağa teşebbUs ettiği 
• t '11'uz geri pUskilrtUımll§tur. Bu 

a~ip eden hareket esnasında dliş· 
Devamı 2 nci sayfada 

ni kulla rı-

masını 

istıyen 

ir hitabe 
nesre ti 
"Duşman 
Rusyanın 

kalbine 
yürüyor,, 

licrn, 14 ( A .A.) Ofi : 
Ekseriya bi7.zat Slal!n tarafından 

yazılan Pravdanın ba§makalesı, sivil 
muhariplere bUtlin kuvveUerinl kul • 
lo.nmaıarınt iı.tiyen acil bir hitap yap 
makta ve §Unları söylemektedir. 

"Dügman Sovyet Ruayanın kalbine 
yanl Moskovayn ulatm•8• S.tlbdat: 
etml§tir. Sivil muharipler, askert bll· 
gllerlnl acele bildirmelidirler.,, Bu 
htı)'()C&nlı hitabı n~reden Moskovo. 
radyosu, son olarak, bugünkü parola 
zafer veya ö!UmdUr., demektedir. 

Hafif sanayi komiseri Louklne, Al. 
manyo.run Sovyet Rusyanın ba§lıca 

sanayi merkezlerini tehlikeye koydu.. 
ğunu kabul etmektedir, 

Diğer taraftan Londra inkAr kabul 
etmez btr karıgıklık tesiri altındadır. 

İkinci bir cephe tesisi meselesi en 
muhalif fikirlerin şiddetle çarpı11tığı 

bir mevzudur. 

KonıUnlstler, "ikinci bir cephe tesisi 
zamanının geldiğini söyllyerek,. acil 
yardımlar yapılmasını istemektedirler . 

Bu nokta! nazar Sunday Ekıpreırln 

bn§muharririnin de dahi olduğu bir 
zümre tarafmdo.n müdafaa olunmak· 
tadır. 

Sunday Ekspres, İngiltere harbiye 
nazırının teşebbüsten mahrum olmak,. 
la fttlham ederek ~yle diyor: 

Moıtkova ııokaklannıla pmılt korunma~ hıı:r.ırlık 

"Almanyanm mUttetiklerl birer bl. 
rer imha etmekte olduıtu anda seyir
ci kalmakla imparatorluğu kurtara • 
mazsmız!,. 

Akdenizde İngiliz 1 
Amerika ordusunda 

1 
Bu nokta! nazar birçok taraftar 

.denizalhları . . değişiklikler 
3 ıaşe gemısı bulmakta tal<at, Avrupa karasına ya. 

pılacak blr ihraç hareketinin aklbet· 
ıerinden endişe eden bUtUn efkArıu. 

mumiyeyi sUrllkliyemcmektedlr. 
·batırdı 

Ya7.N 2 ncj sa~fadıL 

Yealkö1 -öalade 
bir sandal devrildi 

içindeki a~am 
denizde yarım 
saat bocaladı 

Bugün öğle Uzeri Boğazlçinde Yeni 
köy açıklannda bir kaza olmU§tur. 
Bir adam yarım aaat d algala r arasın 
da bocaladıktan sonra kurtarılabilmiş 

tir. 
HA.dU!e §Udur : Şehremininde oturan 

Ali Fakabasmaz lalmll kayık(;I, Balık 

tutmak için Boğaziçlne gUmı, ve aan. 

• 

dalla balık dolu olarak dönmeye bar
lıımıştır. 

Ali F ak&bo.amaz Yeniköy açıkların· 
dıı fırtına yüzünden batmı~tır. HAdtse 
yerinclen yarım saat sonra geçen HU. 
daverdi motörU Fakabruımazı kurtar. 
mış ve kazazede ha1Jtaneye kaldtnl • 
nuıptır. 

Bir çok 
subaqlar 

mevki'ler in
den 

uzaklaştırıldı 
\'aıııngton, H (A.A,) 

$011 Loulslane nşkeri mane,•rala • 
nnd:ı. yllksek veya tali kumanda he. 
yeUcrlndc görlllen aciz üzerine teğ'. 

men rlltbeslndcn general rlltbesine ka 
, dar birçok zabltıcr işgal ettikleri ku. 
mandanlık mevkilerinden uzaklll§tırıı 
mışlardır. Vıı.zlfclcr!nden uzııklll§tırı • 
lan bu zabitlerin isimleri neşredllm<'. 
ml§sc de bunların bilh:ı.esa askeri b3. 
kımdan tecrübeleri az olan mlllt mu. 
hafız ve ihUynt kuvvetlerine mensup 
zabitler oldukları zannedilmektedir. 
Bu suretle vazifelerinden kaldırılmış 
olanlnrm m1ktarma gelince şimdi ya· 
pılnn tasfiyenin ancak geçen harpte 
Amerikan seferi kuvvetıeıinin zab!L 
lerl arasında yapılıı.ıı tasfiyeye teşbih 
e<ttleblleceği eöyJenınektedlr • 

A rnan 
teb~ıisli 

Faz~a 
maıu~ at 

• 

Viyazma 
önünde 

Şiddetli bir 
mudaf aa 
dövüşü 
başıadı 

Ruslar 
• 

yenı 

takviye 
kıtaları 
aldı 

l\loskorn. 14 (A. A.) - Marc• 
şal Tlınoçenko her nekadar Mos.. 
ko,·a cephesinde çekilmeğe mec
bur kalmışsa da Alman doğu ku. verm or 

Viyazma ve 
Briansk'da 

• mandanmın Sovyet lıudutlnrnıda 
a.çılan gedikten geçmesine nıan· 
olmağn muvaffak olmuştur, 

Çenber içine 
ah nan 

kıtaların 
imhasına 

devam 
edildığıni 
bildırİ IJOr 

Ucrliıı, lb (A, A.): 
Alman tebliğinde ezclimle bildi 

rildiğinc göre şark cephesinde ha
rekii. t tesbit edilen planlar daire
sinde cereyan etmektedir. B riansk 
mıntakasında çember içine alınan 

kıtaların imhasına metodik bir şe_ 
kilde devam edilmektedir. 

Dr' nnu 2 nci ~yfudıı 

Okuyup geçerken: 
.. - - - -

Terbiye buhranı 
BiR muharrir, 1-limlir, ı,nr;-ıt, 

mad<'ni cı:~u buhnını gibi 
"Terbiye bnhrnnı,,nılaıı bahsediyor. 
Buhranı bulunduğundan bnhscttt~i • 
mi7. r.~ lerden bazılarını, hariçt(>n 
getirterek giıl<'rm<'ğt' muvaffak o • 
lu~yoruı... Fakat .tt'rbiy<'yl, bilha sa 

tamamen l•cndl mıı.ııe,1 lstlhsalltı • 
mız arasmdıı olan terbiyeyi dı,ard.ı.m 
ı;-ctırtooıeyh:. 

Ştı h:ıhle bu buhnı.nı gidermeli? 
\"ok8!1 terbiye lhtll,nrı mı yapılı • 
yor? Jltı'lı ldm eler, kcndil rlnac bu· 
hınaıı terblyey1, başkıılanıııı \·er • 
mek kUlfetlnd ı sahnıyorlsr mı'.' 

lthııUıt surt'tllo 17.alcslne lmklill 
,.c linmın da olmıyan bu _buh,.ıı.ı.ı, 

_ zannedt'rsek • ancak mevcut Zı_A'\ 

terbiyemizi, y ni bunun "hıım mad· 
doııl.,nl mcydann çllau msk, p lya.JP. 
y n ilrmek, S<ıletmelc: u.mtmly,..tle 
ro ktılnrının l!itiradeslne ~!"l.et~ 

~ u re UI e lı all<ıdceci;oiz.. 

Edeb, ı:ooe "~li., :lfii r. 
•• 

Via1.ma ve Bruynnsk kısımla 
nru:1a şiddetli muharebeler devnm 
etmektcair. Viıwna tarafında du
rum karışıktır. Bu bölgede muay • 
yen bir harp ve cephe olmaktan 
ziyade ordu gruplannın bir hare • 
ket harbi yaptığı görillmektedlr. 
Her iki tarn.f da, ihtiyatlarmı a.teş 
hattına sürmüştür. On iki gün.den• 
beri eskimiş olan Alınan t.aarnı -
zunun yava.şladığ ıaşikardır. 

Yalnız miltearrızların değil mü. 
dafilerin zırhlı ara.baları müthiş 
!'urette ha.sara maruz luılm.ıştır, 

Londrn, 14 (A. A.) - Mosko • 
va radyosu geccyarısından S<>nrn 
şunlnl"ı bildirmiştir: 

Vinzma ctrnfında durum çok va 
lıimdir. Almaniar, ayrı ayn muh
telif noktalarda Sovyct müdafaa.. 
lannı yarmış ve Sovyet kuvvet _ 
!eri muhtelif mevzilerde köprü 
b:ışlan tesis etmişlerdir. Ruslar, 
yeni takvi) c kıt.alan almışlardır. 

Almanlar ileri hareketlerini in· 
kişnf ('ttirmeğe uğraşıyorlar. Mu. 
harebeler, gece gündüz devam et. 
mekte ve ui;'1.Iltulu top sesleri de. 
vamlı surette işitilmektedir. 

Düşman insan ve malzeme iti 
bariylc ç<>k büyük zayiat vermek
tedir. 

Kıtalarınıız faşist kuvvetlerinin 
§iddeUI bir hücumunu tnrdcderek 
yeni mevzilere çekilmis]erdir. Ev
veln çe.kılmiş olan bir birliğimi?. 
mukabil hücuma geçerek "K" 
remziyle ifade edilen yerden dil~. 
manı tardctmlş ve mevziini lakvı· 
) e cylemişUr. 

Bir ~ teşekkülü 96 Alman 
tankı 22 zırhlı otomobil, 93 nnkıl 
vasıtası ve 5000 düşman askeri im 
ha clrnişt'r. 

Şimal ootısı istikametinde fna. 
lıyetlc bulunan bir Sovyet birliği. 

şidd1lli muharebeden sonra "E,. 
remzıyle ifade edilen nokttlyı ele 
geçirmiştir. 

J • ...nd: a, 14 (l:adyo) - .. 7,15' 
Geccyarısı :Mosko\"t.da neşrcdl _ 

len Sn. vct teblıg:: 
Birı~c~ 1njn on \~,ctl gümi 

a.'ikeriı:ııb: bf t..O.a ccplıe hoyuııca 
harje devam t:.mişlir. ::dulıar~Je. 
t~r Vi a:m.ııı ,.e F:riaı'l&k ıı:.mtm-~ • 
luuciıı. b!Lİ.nc63 c:dt tJddctü il _ 
m:)4tur. ~kcrlerimi-z. ~atı. 

r.-ı çoiıı: :;ıidddli mutı tı' •• 
1 .... De.- J .. ..,~ • 
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Yanlış • 

ır 

Celllcddln Ezl.n(' edebtya.tımızm tereddbılndeıı b:lh!'ll'<lcn bir ynwmı.. 
J ı~ nı dıımgnyı fı11,üye ~natıne de 'l.ıırmn.kten c•Plilnm nıl5. 

ı~u. ~ ıılnİ:t. onun fikri değil, nuuılc5<.'! bir çokl.1nııın d, fikridir. E· 
11 bı) ~tmuı.a dair umurui bir konuıımıı ;)1ıpılırkrn, mıı•ınrrlr ~ ahııt kon .. 
fcra:ısçılar, edcbl,)ıthıı nıuhtcli kollnrı üzerinde lıcrh ıno;:-1 bir ta ıılfı:ı ltl 

zum ı;ormekı.llln, lirlnıb.ln berbnd m:ınz.nnısınn luyaııfa dl'rh ıl meııfı 

u umlcrinl verirler: ve bu arnd:ı 7J\\'nllı hikfıyl'Cilll;lnıiı. dt• b ışn~ı 
•l'I niş bulunur. 

Uu s:ıthl konuşmalar üphcsb. lü hiç bir m:ın lfado etmlyeıı bir 

1 
taı •• nı konıışın=ılardır. l\lcseın, Ayıısofya ı ı;örmP.ml blr damın 817.nn 

:ıri lndoo bab*~tmcsi no kadar lınblı ise o luıd ır hntnlıdır. 
Hlkfıycel!IA"ımlz, ilk uyanış devlrlerfndo v mlllı ed bl) nt gtınlerln. 

1 
dt olıl ığu ı;lbl bl'lkl de blrçol;: lsl:n n)ıun&L Fakat lntlh ıp ~ttiği mev· 
rııl rııı sayıııız çeşidi, hlklıyc s:ınatimlzl yaln17. Tür!~ blkJ\ye u tal:ın. 
n n d ğil, modem dilııya hik!l.~ eclllğ'lnln dahi trJ!lf eti ceı(I lmd-ır f i bir 
rııe\ kıı• ~ılmrmı .. tır, 

1 

Biltun mesele onu bllmt'k ve tanımakta, on:ı \l'tlur otm;ıktadır ..• 
..,, ..tlı:ıt ed blyntın:f:ı F'alil:ı r.ınmııuı ımnr11 bir terııl•kl knrd lllmedly 
"" '111. •\e snııntkflrl:ınnın bunda ne kabahati vnr? garip şey! 

E~ O:>: Oı\J<IKA 

-==-~·~~ 

.a ~man 
teb iği 

_... ~tar:ıf1 ı ııcı sn;) fada 

Brlıınsk ve Viıwnada alman ve 
dün 350 bin ki!Jlyi bulan efilrle • 
rin miktan gittikçe artmaktadır. 

Alman hava kuvvetleri Lenin -
gradı bomba.rdıman etmişlerdir. 

Seri Alman botlart İngiliz sa .. 
hlUerf açığında kuvvetli bir hl _ 
maye altında seyreden bir kafi 
leye mensup ccman 18 b:n tonluk 
altı ticaret vapuru batJrm:rşlnrdır. 

Bütün botlar Oslerine dönmüş • 
]erdir. 

Dlln gece Alınan tayyareleri 
birçok İngiliz hava meydanlarmı 
bombalamışlardlr. 

Alman r.v tayyareleri, dafi ba .. 
taryalan ve donanma.ya mensup 
topçu kuwetlerl dün Manş kana. 
lmda 31 İn.gllfz tayyaresi dli.şilr '" 
mil§lerdir. Bir Alman tayyaresi 
üssUno dönmemi~. 

Dün gece İngiliz tayyareler:! 
garbt Alınanyada ve Almanyanm 
simal sahillerinde bazı mevkileri 
bom.bardmıan etmişlerdir. Bc.s 1n. 
~iliz tayyaresi dilşUrtilmilştUr. 

Rerlln, H (A.A.) 
Döyoe Algemayne Çaytwıg gazete.. 

81, oaı'k cepbesindeki vaziyeU tahlil 
eckrek ezcnmıo diyor Jıcl: 

Askerl neUcç artık taayylln etmış. 
Ur. SovyeUer hAdlselerin cereyıuµnı 

değiştirme~ muktedir değilletdlr. ln· 
gillz Amerikan yardımı bol oıa bile 
bu imkAnsız gfü1lnllyor, Ea. Almanla 

rm kazancını arttırmaktan başka blr 
netice vermlyecektlr. 

Berlln, 14 (A.A,) - Stefıır.nl: 

İngiliz propaganda ııervüıl, AJma.n. 
larm henUz .Moskovaya varamamrş 

olmalan iUbarlle prk cephesinde kaU 

hareketlerden bahsetmemek IAzrm gel 
dlğinI teyıt eylemektedir. 

•112 t1hr Blatt,, gazetcsl, bu ÇOCUk 

c;a lddlBya §Öyle cevap veriyor: 
Almanya, §lmdlyo kadar Rusyada 

şu veya bu gchri almak meselesi Uze· 
rinde durmağa lllzum görmediğini 

muhtelit vesllelcrle anlatmt§tır. 

Sovyet ordularına tevclh edilen dar. 
beler, yalnız dllşman harp maklnesln1 
tamnmllc tahrip etmek gayesine mO. 

leveçclhtlr. Ve bu neUcede henti?ll bt. 
men elde edilmiş sayılabilir. ...,..._ __ 

Sovvet tebliiji 
• ncl SRyfada 

sonra Viazmnyı tahliye etmişler _ 
dil". nlman hücumu miltlıiş mu 
kavemete -naruz kalmaktadır Bi; 

talyan tebliği 
.ôn t r d J ncl yr11<1a 

manın bir tank müfrezesi tank dafi 
topL.-ırımızm ateşi ve Alman zırhlı un 
surlarınm yardımı ile sUrntıe geri püs.. 
kUrtUimllştUr. 

Sollum cephcslnae toxu faaliyeti 
OlmllflUr. 

Bug.Bug ve Sollum göklerinde ce • 
reyan eden bir muharebede Alman av 
tayyareleri beş dU~mıın tayyaresi dU· 
§llrmllşlerdlr. 

Dll~an tayyareleri Dernoyl bOm • 
bardım:ı.n etmişlerse de ölen ve yare. 
!anan yoktur. Bu tayyarelerin Trablus 
llmıuuna attıktan bombalar denize 
dUşmllştllr, Bir tayyare dUştlrUlmllş .. 
tür. 
Şark! .A:frikada Tana gölU kesimin· 

de kuvvetli mutrezelertmiz geniş kc.. 
~ hareketlerinde bulunmuşlardır. 
Şarki Akdenizdc dlln ö~eden sonrn 

lkl muharebe gemisinden ve bir kru _ 
vazör ve muhripten mllrekkep bir 
dll§iman deniz te3ldll torpille mllceh • 
hez tayynrelerimlzln ant taarruzuna 
uğramıştır. Dllşmanın kuvveuı ato • 
iline rağmen tayyıırclerlmlz torpillerl.. 
.nı bir muha.robe gemisine ve 10 bin 
tonluk blr kruvazöro isabet. ettirmiş. 
terdir. Bu kruvazörtln yana yattığı 
gör'.:Imll§tUr. BUtun tayyarelerimiz 
hattA içlerinde ağır hasara uğnyan 

bir tanesi bile snğ ve aallm olarak, 
kAmUcn üslerine dönmllşlerdlr. 

Bu sab3h fecir vakU İtalyan hava 
teşkilleri :Maltada kAln Mikabba hn. 
va meydanına pek alçaktan uc;amk 
suretile taarruz etmı,,Ierdlr. 

Oç dllL!man tayyaresi yerde tahrip 
edllmJşt.Ir. Başka bir çok tayyareler 
müessir surette mJtralyöz surette m!t 
ralytsz atC§ln<ı tutulmu!ftur, Bu te§kile 
rcfaltnt eden vo blr dil§man hava teı;. 
kl1i ile temasa. geçen av tayyareleri. 
mlzden hiçbiri ziyan uğramamıgtır. 

Dişi bir aslan 
Dün Madride dehşet saldı 
Meridcı, 14 (A.A.) 
Dün bir dişi arslan, seyyar 

bir cambazhancden kaçarak şeb. 
ri dehşet içinde bırakmıştır. 
Dişi arslan, "şehri ziyaret et
mek" fırsatını ta.m piste girer. 
ken bir parmaklığı açık buldu~ 
zaman elde etmiştir. Mürebbi 
kaçan arslanı araştırmağa çık. 
mış ve bu esnada zabıta.. halkın 
kahvelerden ve temaşa yerlerin· 
den c;ıkmasına mfıııı olrw uştur. 

Nihayet kendi hnlinde g-ez. 
mekte olan di§i arslan ~akalan. 
mış, fakat bu iş, pek o kadar 
k'>lay olmamıştır. Çünkti ele ge. 
çirilmek istendiği zaman gazaba 
gelmiştir. Kafesine donen ars
lan. alakası iki misli artmış oları 
halkın karfiısında hemeı. numa. 
rasını yapmıştır. 

1 

1 

ttt r 
1 lranın merkez 

bölges·n:len 
• 
a 

c v r 
1'ııhran, 14 (A. A.>: 
lnglliz ve Sovyet lataları 1ran 

hiıkfımet merkezi oolge~in.;,en ge. 
rl çekilmektedir. Çünkü bu böl 
gede hiçbir karı§ıklık zuhur et -
memiştır. Bu kıtalar büyük bir 
ihtimalle, lrnn hükumeti tnrnf ı:.
dan başlnngıçtn mütareke ı;:ırUn • 
n ara!Ullda kabul edilen hat.tn ka 
dar çekileceklerdir. 

Bir lngiliz gazetecisi 
diyor ki: 

Ruslar 
ilanihaye 

mukavemet 
etmeye karar 
vermişlerdir 

Rusyada İngilizlerin bombar 
dımanlara nasıl mukavemet 
ettiklerini gösteren filmler 

seyrettirilmiı ! 
Londra 14 (A.A.) 

Biverbruk heyetile .Moekovada bu. 
lunan İngiliz mebus gazetecisi Ver • 
nonn Bartlet "Afi,, ajansı muhabirine 
şu beyanatta bulunmuııtur: 

"Moskovanm dUfme#inln Ruııyada 

karışıklıklara sebeb olabileceği veya
hut blr sulh hareketi meydan~ getire· 
bileceği fikirlc.rlnl §iındl tamamen 
terketmek ltı.zımdır. Ruslar Wlılha. 

ye mukavemet etmeğe karar vennl§. 
ıerdlr., 

Vernon BarUet, Londrada ve blltün 
dllnyada :Moskovaya giden heyeUerln 
kazandıklan muvat!aklyetln fU.lllulU 
mtışkına.ua anlqılabllmektedlr dedik· 
ten sonra Stalln ne bUtnn Sovyet mu,. 
tehassıslıırının istedikleri mlktarclald 
malzeme;i İngllterenln azamı nla -
bette bir yardımla· mUtemadiyen ver
mekte devam edeceği hususundaki ka 
rarı Rusları mukavemete teııvik eden 
en bUyUk dmU olduğunu söyleml§tir. 

Moskovaya giden 1ngtllz heyeUnln 
yaptığı diğer bir teslr de, daha az 
mevzuubahs edilmesine rağmon, mut.. 
tefikler arasında manev1 tesanüt duy. 
gusunu inkişaf ettirmiş olmasıdır. 

Lord Bl~rbruk Moskovayı z!yaretı. 

Moskovahlara lnglllzlerin nasıl ça~ 
tıklarmı ve dU§IDan bombardtmnnlan. 
na nasıl mukavemet ve tahammnı et
tiklerln1 gösteren filmleri seyretmek 
mıatını vermiştir. 

Rusıarm çalı§Ma tarzları Lord Bi· 
verbruk ve Bartlet ile birlikte bUtUn 
tnglliz ve Amerikan heyeti azalanın 
ı;ok mUtehass!s etml§tlr. 

İngiliz gazeteci mebusun dediğine 

göre, Rus amele, teknik bllgilert ve 
tahakkuk sahasına koyduklan mcsaL 
ıerUe, murahhas heyeUerlnln hayret 
ve takdirini celp etmi§tlr. Bartlet, 
Rus kadınlarını, yüksek feragat ve fö· 
dnkArlrldarmdan ve ekseriya yıırdırn.. 

ook dü§man harp malzemesi tah 

~~2 ;::i§~;;.a~p ~Ü 1 D 11 1 
r, 

0

Rtir. Sovyetlerin zayiatı 27 tay: d ~ 1l a 
\ redir. Dün Moskova civarmda :a..ıl 
i Alman tayyaresi tahrip edilmiş_ .. ___ 1a1ı:ıııc .. ım ___ .. ___ sı:=---•1••1m _______ _. 
tir. 

J..onılru, 11 (Radyo) - "7,15'' 
SovyC't teb!iğ"ne ilAve olarak 
n'<illen bir tebliğde vaziyet 

ı ık kında şıı umum[ tablo yapıl _ 
naktndır: Almanlar geniş miktar 
Ja seyyar kıUılar ve tümenler kuİ 
:ı?nrak taarruz etmişlerdir. Bıi _ 
ük kayıplarmn rnğnwn birkaç 

"'llint.aknda büvUk taarruza çalı!iı. 
orl r. Rus ordusu büyük muka 

vemet gö t rmekte. hnva kuvvet· 
leri ağır darbeler indirmektedir
Tanareler kara orduların·., h re 
Jı::ltmn fa llvctle istirak eci "oı lar

0 

Düşmnna her knnş toorak "d-...:t1a; 
ıftıi ölU y1ğınlnnnn, soncı•ız ~ii _ 
hI.mmat!ı moJ otmalrtndrr. DUn \ ai ! 
~r mrrtn' a 600 ölU v•rm ~ 
it--~ tank, 23 top, dUzUnclerı; 
tlUdıo;ttür k kaybetmiı:ılerdir. 

DIŞ iZLER/LE 
SUÇLU T AKIBJ 

P ~Rl\IAJ{ izi \C arak izi, 
lmı;iiııc kadar ııolislerin 

ehemmi ·et verdiği bir tnldp usu 
lildilr. Gerçekten bir ndamın ıınr· 
mn.l• ili, d.i;:cr ad:ımınl•ine hN'• 
:r.cmcz. '\):ık bleri de Ö)le .•• 

rıılmt on zmn:ı.nl:ırcla, ins.1n 
Jarnı di le.l'inln de hlriblrine 
l•ı-nzcnıPdPi anı:- .. ılnıı<>, ı.nkll.:ı

fcn hiçbir :n "'filn di<> M, birlbi· 
rir." bcnzcınc;o. 1..31 in, h::-rhau~i 
bir suı;lu. ltola~ !ıkla 'ıı Jınttfı 
7.anııi olurui. p:ırmnl' iıo:J lııJ"alm 
ıln. clls izi bırr!.m:ız, 

hherir kJ bir kavJ~ o'.sun, 
pclt zly:ıde h:ırnrencnc.in ,.e bu 
c•mada .;m;!u, cli.;lerllc l\ar51-.ırı. 

dııkini ısırsın, sonra kn.çsm ... Bu 
ıli"' izini tetldl< cdcrclc rne,·cut 
''dl~ izleri,, kollcksll onu nrasm
dnn benzerini bııl::ıral< c;u~lu;ı1'U 

~·nlmlııma~ı: lı:nbildir. 
Onun itin her bıknlınrn bir 

rk clicı izini alnı::ık, yolıut, ynka 
lıınnn siiııhcliniıı dislerini t!lu:ı
:'I eni:' etmek lazımgı:ıJecelttfr. 

EL ÜZERiNDEKi 
ISIRJK 

S OX zıını:ıııl:ırd:ı Parl~e yn
lmı Nöli 5Chrlndı• .ıir dul 

kadın öldlirlllmil tU. l!cnun kati 
ı:nı bir diş iziyle buldu1n:-. Çün
ltb kntil;n ellnd~ bir rsırık yeri 
'mhınmu5, ,.e maktulün ağzı mu. 
ııyenc c<'ilcrel\ hnMlmt :ırıhı5·l-

Bir aç güıı 
içinde 

z 
5000 

n
r n 
• 
1 1 

maktül 
ve lJaralılJı 

buldu 
1\lo ko\a, 14 (A. A.) - Öğle 

Uzcri ncşredJcn Sovyet tebllğ"nin 
bir ilavesinde şöyle denilmekte -
clir: 

Sovyet topçuları cephenin ~i _ 
mali garbi istikameti kısmında tn 
arruzn. geçen dumnnı a.ğll' znyicı ta 
uğratmI§lnrdır. 

Birkaç glln içinde Almnnlarm 
zayiatı asgari 5 lr.ln maktul ve ya. 
ralıya çtkmL5tır. Bi.r Sovyet top 
çu birliği ynlruz bll!imn 18 tank 
dafı topu, birknç sahra. topu, Uç 
nipcr havan topu ve 22 mitralyöz 
mevzii tahrip etmiştir. 

Lcningrad önünde Sov;•et hava 
kuvvetleri ile topçu ve tank bir -
liklerl faaliyet göstermişler ve 
"Stormovin,, tipinde yeni pl.ke 
bombardnnan tayyareleri içi nsker 
dolu 120 kamyon, benzin taşıyan 
10 sarn•çlı kamyon ve birkaç tank 
talu-ip eL"llişlerdir. 

Cephenin cenubu gn.rbi istika _ 
metinde Sovyet hava. kuvvetleri 
düşman kıtnları toplulklarma tank 
kollarına, siper havan topu ve 
s:ıhra topu bntaryaln.nna ağır dar 
beler indirmişlerdir. 

Hava meydanlarına yapılan bk 
taanuz csnns:ıııda 9 düşman tay • 
ynresi tahrip edilmiştir. Şimali 
gn.rbi istikametinde bulunan bas.. 
ka bir hava meydanmda 12 Mee. 
sel"§Jllit tayyaresi düşürlllmUştlir. 

Ruzvelt 
diyor ki: 

Bar in neticesi 
ne olursa olsan 
Almanya 
çok zayıf 
düşecektir 

Londra, 14 (A. A.) - B. B. C: 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 

alin kongrenin ileli gelen nz:ıl::ı_ 
rmı davet ederek Icnr ve iare ka. 
nununu müzakere ctmlııtir. Cum • 
hurreisi Rusyada vaziyetin \"ıı.him 
olduğunu, fakat Rusyanın yenil • 
mektcn pek uzak bulunduğunu 

aöylemiş ve demiştlr ki: "Mosko. 
vaya gitmiR olan Hopklns nus 
maneviyat ve azmi hakkında bil • 
yük kaıın:ıt izhar et.mlş, Moskova 
düşse bile Rusların mukavemete 
devam edebileceklerini söylemiş _ 
tir. Gene bu :tatm ka.nnatine göre 
Alm:ın1ann Rusyadn insanca :.r.ayi_ 
atx o kadar büyüktür ki harbin ne. 
ticesi ne ollll1>a olsun Almn.nya 
askerlik balnmrndan çok zayıf dü _ 
şecektir. Ben de bu fikirdeyim.,. 

Ruzvelt Rusyaya teçhizat ve 
mühimmatın nehir gibi aktığını, 
yardım 21,;in her sey yapıldığrnı b;l. 
hassa son günlerde geniş miktar_ 
da malzeme gönderildiğini söyle_ 
miştir. 

.'.l" scn1slerde vo hattd muhnrlp olnrnk 
~6.st,.rdiklcri bUyUk tchalllkten dolayı 
c, ~koılıld<ı medhUsena eylemiştir • 

mıs. Zavnlh kadın ölclilrüleccğini 
nnlaymcn cruı he\]jyle katilin ii· 
zerine snldırmıs 'e onun <·aııını 
y:ılm1ak ıçın elini ıo;ırmışnııı., 

maktul kadının nl'.,--zında bir tel• 
iist di'J ,.e Uç truıc nlt dl ,lerdcu 
IJUlımuyor'1ıı. Katilin <'linde uyııi 
izlen• tesaıliif r,iJilmlst ir. 

* *. 
BiR MiSAL DAHA 

B.; h:~dlse oldukça en tere 
nnclır. Onun içlıı bir nıi

"al dalın. ~et irerek b;:ı .l•n ınevrna 
~cçeceğiz. 

])i5 izleri. ynı>rnk si~ara ı, u
i;'lzltk 'c pipo fı1..crindc hillıassa 
~~örii:ıir. Gir <·inayet de hu su 
retle me damı. çıltıırtlmı~tır. 

Bundan blr miiddct cv..-ct r.us
) nnın l...cningrıııl 5ehrlnde bir 
b:"..n:ı;cr ötdürOimUştli. 1 ıı..:ılııı.nc
iml öldlirülmU!I. olan bu ada
mın nıa .. a-.ı kenarında bir eğJ~~ 

Irk hıılıındu, nhihj arnı>lırıldı. 

Akdenizde ingiliz-1 Ak 
01 denizaltıları ş il ~ 

Lond~ 14 (A.A.) Sohbetı 
İngiltere amirallik daireel bildiri • 

yor: 

Akdeniz filosuna mensup denizaltı.. 
l:ırı bu sabah düşmanm tıç iaşe ge • 

misine muveffaklyctıe taaıTUZ etmi,. 
terdir. 

Biri Uç bin tonila.totuk, diğeri orta 
hacimde iki gemi be.brml§trr. Dörtbln 
lonllft.to hacminde olan UçllncUsUne 
mUteaddit torpiller isabet etmiştir. 

Gemi son defa görllldilğU anda bat • 
mak Uzereydl. 

• * • 
Rt>rlln, J.t (A.A.) 
İngiliz uçaklarmm Manş sahilleri 

ve Alman topra:~ıarı Uzcıirıde al<ınla. 
n sırasında Alman a •er uçakııırı ve 
da!! bataryaları 25 ''e Alman hUcum 
botları d:ı 3 dlişman uçağını clUşUr • 
ınUşlerdir. 

Maaşlar 
Bayramdan 

evvel 
verilecek 

Ankaradnn bildirildiğine göre 
bu yıl bi.ı· giln arayla gelen Ha _ 
mazıuı ve Cumhuriyet b:ı)'ramları 
:lolayıc;ile resmi dairelerin tnlil 
müddeti ayın sonuna. kadar devam 
.etmektedir. 

Bu vaziyet üzerine Malive Ve 
knleti devlet memur ve mUstah • 
elemlerinin bayram ihtiyaçların; 
temin edebilmeleri için manı;ı ve 
ücretlerin her iki bnyramd:ın ev. 
vcl "t·erilmes:ni karnrla§tırmışt~. 

1fruı§ ve ücretlerin önümüzdeki 
Pazartesi günü tevzüne başlana . 
cal•tır. Mmrnzenei uınumiyccc m:ı. 
aş tevziatı yapılacağı cihetle b"le _ 
~iye ve muhascbei hususiye de 
memur ve milstahdemlerine b:ı}. 
ra~dan evvel ma:l§ vereceklerdir, 
----~---

Adalardan şehre 

80 araba getirildi 
Tarifeleri 
hazır1.andı 

Son zamanlarda şehrimizde fayton 
vcsalr clnslerd<J allı binek arabaları • 
nm ı:otaımağa başladığı gl:SrlllmUş • 
tUr. Bu arabaların daha da arta.cağ: 
anlaşrımaktadır, Şimdiye kadar ada. 
lnrd:ın tstanbul:ı 80 araba nııkledll • 

mlşt!r. A:ıcak, bu arabacıların halktnn 
tutturabildiğine Ucrct istedikleri gö· 
rUltlUğilnden lx!lediye bir tnrlfe hazır
lamış, daimi encümene vermiştir. Ri:
lkl güne kııdar tntblk ediloccğ1 anla. 
şılan bu ler!.feye göre Emln6nü · Ak. 

s~ray ücreti 125, Kııraköy • Şişli Uc. 
rctl 175, EmlnöııU • Yeşllköy ücreti 
825 kuruştur. Fa.kal bu tal'ife yüksek 

görUlmekledtr. Daimi eneUm~nln 

tenzilAt yapması muhtemeldir. 
Bundan başka benzin tahdldlrtl vt'· 

sile ittihaz ooer~k helke mU:kma.e 
çıkardıkları söylenen şoförlerln t31d. 
olne devam olunmaktadır. Şimdiye 

kadar bu şekflde hareket eden 6 
Ul.kslnln plAknsı sökUlmu, ve sefer· 
ucn meneı.lllmlştlr. Bu l~lc, txılediye 

reis muavini Lfltf!. Aksoy bizzat met• 
gul olmaktadır. Lutfl AkBnyon gUn • 
düz telefon numarası 20171, gece le· 
lefon numarası da H046 dır. Şoför • 
terden şlk~yeti olanıenn bu numara • 
!ara telefon ederek taksinin numarası
nı ve hOviyetlerlni blldlrmelcrl klf!. 
dlr. 

Nihayet bangorin l cğeniııe ait 
olduğu diş izlerinden eıııa,,ıarnl< 
sıkı hir tl!.hldkat neticesinde ka 
tilin d<- o olduğu meydıına ı;ıkl ı, 

* • * 
HiPOPOTAM 
PIRZOLASI 

OT08üS 
SAF ASI 

'7 fıll'• V ;'-KİT geeey&rm ..• l"<'r, t 
alol meyc'bnı-. Ha\ u .' ıı , 

,, l~ 
murtu. Yarı dolmus bir oto · ... . ~ 

Jmprsma n ılı bir '1.azlyett · J':ı1 ~li 
tık ;)apar glbl sap flOla ııııın:l 1 
havkıran iğrl kasketli bllclc;l "~. 

~ o•· 
ayık, kimi sarho bir ulııy l ole: 
daha ~·otun:l:ın çe\lrlyor. 

~rr· 
- Haydi Tepeba,ı, Kıırnl•tl'• ı. 

ı.eci, Rr.lııdh·<', Çıusılrnııı, lJ ):stl . - .. 
~ehzadeba§ı, Fatih, (,.'&rjilllll.,;ılll' 

- Buraya otur ba.' ıın. ,. 
- Sa.na ne ..• lfr~ Cim ıtl'!rP~ t' ı-t 
~ or.ı.~ n ohınınım... ıft, 

- Hayır.. oradan gı.:ç:-rkr 

Onun ı~·iıı. 
-Ha! 
- Atla oğlum . 
- Hop ..• 
- Haydi ıııtaııhula l{idhor; 
- Burn"t btnnbul dr>kll mi': J 

fı1 _ Şey... Yani f>1tarıbul tur r 
gidiyor •.• Tepebn'it, liarakoy, < 
ııambaaa... ,., 

- Dnha bt>l•ll~·ı>cr>k mh ı.~ dr111' 
lı t ... 

Haydi çars nıb , <,;nr.·ını~ 
- Anladık ... Ç.ır arııbıı (lrr ıfl' 

Pe.rı:cm".>·~·ı kn~trnCP.ıı.ıı..- \'ar' 
~ etı,cceğiz anlıyorsun': 

1
,_ 

- Merale rtmc <"fl:'it: yetıdr 
('nbult kıtı;nr bu m'lb·lrPI<. 1~ 

- l't'\'l'kk .. ~l adınn ' ltnptıı.ıır 
tlemt•mı,ı<'r. t~ 

- Bu alişnın P\" gl;!'.-tce. ~ 
kor.aknl'ı "nı ırtıc:ılt. '/)f 

- şaş1rm'Jltf ı h:ıklu \'Br 311. • 
\"ar, blr :'·ol<~mn. 

- Amma d:ı ya,·:ıı; ~idi~ or 11'~ 
Hnnl b,ı ·•ktıptı'kaç ı., idi'!' 

- ~ c .rnr ın, li!!'fllrlrrl ('<ıl ıt#' 
rıw,ı:e hnluyor. ~ 

- .. oror nğ'HIK'y, di!.1.at : .• saı 
tıükı.I. 

- Solda t;tk"i ! ; 
- Önde ()'(mllnlı r.:ı~lmsı, ar1'• 

ı;:;ı~ham•. .,. 
• - t tumil7. ~-ııprıık, ıtltıııııı. toı . . .. 
nılc.- :o.ıe ohı::ı •1r11ı. ~ ıılııı ': ~·111< 1 

!ro) IU~ onııın. 

- Ucıı ~~ ilyl!~ lın ıh: ıllnlc 

Yacleller aldı be.nı 

Tuşlara çaldı beni. 
Yarı ayırdı bcnd~ n, 
Tnkslme saldı bent 
- TakSime tral"u 13 I ••• 

~lmış: Y'!Yll\ya. 111'' 
- l"a\"tıs yahu! F.:linılt'f,I t:ııı-' 

mu nctllr '!' Sapını goı.lınıe ol<&C 

'!IO, 

- Ua_ydl Knra.koooy 1 
111 

Otobl\slln ':ırı ı burııdn b'>!ill • ıtY' 

liadıkoy vaı111n111 doRTn bir bU~U 
Otobiı!I ~·pnidrn yollıınır. 

iııenlerden biri yıunııtl kiıır: 

- Aman dliüiijtii ""er, 
_ 'Xe miiııasebft'~ ııl 

- OiitliikU "·er diyorum... \'ıı.lt 
"('il ı;.ıl. , 

- Nr olu,·orsıın; \'ıınıldıın nl0' . ~ 

- Jlıırır yahu .•• otobiiSU ııurd•1 

e:ığım. 

-.Bir ,ey mi anuttw1? 
- Pnraıun U11ttınU almadını. 
- Bırak canım. tJı..erlııe bir • 

lçersıa. 

- Dlldüfü ver diyorum. 
- Vapuru kaçıracağız. 

- Dlitliiğü ! ..-· 
- Ulan, sen de amma sutuson ,. 

'

• ntl 
Kaç paraysa ben vereceğlnı. ıı,.dı' 
ka(ıracafız. .• Sonra 6,20 3" k11 

lskeifde sıtmak var. 
-Düdüğü... ~ 
Derken Kadıköy vapurunun diH 

tok 9eel, yağmurlu he.vayı 'ırt ., 

blnlen hli)'ktnr: 
- Diiüuüt :.... , 
- tıte öttü ... ,\lilm mı imdi r' 

ranıll l{er1slnl. t" 

\'apur çtmayı alır .• iki kı,t '"" 
lede btriblrlerlle hırlattp duruyor· 

HiKMET MVNlfl 
~ 

Bir dolandırıc' 
Kendisine maliye memurıı. 

süsü vererek bir terzihane>'' 
teftiş etti 8 İR AıncrU,ah <loktor, lıi

poııotamın l'ti ')·eııebilc· 
f'r,,.dni iddiıı ederek hu han anla Meı;hur dolanduıcı:ardıın ~sr 
rııı husıı,.,i çiftliklerde zli~rh•cti- İhsan. g~lerde, Taksimcic :Ek ' 
nr artt ırmağı ün i) e etllyor." ier apartuna.nmda yf#ı b r teı'%1 ' 

\ apılan fcnübeler. bir hiııoııo- I haneye giderek sahıbi R f ta kC ' 
lnıJl(lnn iki fon k <lar bifte~, c.isinin maliye memuru olduğ'U 
kotlet, ııirıol:ı 'e karnrm:ılık rt ~öylemiş ve ter.tihaneyi gczertlCıı 
çılmbllcceğiııi gösterml11tir. usulden olduğunu ileri sürerC 

Hipopotam deniz kenarında \'e bet Ura masraf ist:emlşUr. 
dihlndekJ nebat:ıtla be knir. A· Teni bu parayı kend"«ine ve'· 
nıerlknlı doktor bu maksatla Af. ':lljş ancak bir m11ddet 8011ra 1 
rl!t-:.1e:ı r.:.Jttim nılkt artla hil)opo anl~laııik San th.sa.n yakatanJı'll 
tıım ~etirtilcbileceğioj ,,;~:lemn< · ur. üat& dolandırıcı bu sal:>s.h ııı:l, 
tcdlr. !iyeye getirilerek tevkif olunwu~, 

ÇAL/KUŞU tur. 
• 
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lhkeme 
lonıarında 

kuyucu kızı zorla 
Qçırmak istemiş 
apıda bir gazinoda cereyan eden 

P Yakanın muhakemesine başlandı 
"ltfzıncı ceza .mahkemesi· - Hayır, efendim, dedi, hlçblriaini 
~ >'ttınde bulunanlat, 27, hatırlamıyorum. Kimin kime ktıfrettı. 

tnıda iki geçti. İkim de ğinl ve kimin kimi döğdUğünU fnrke • 
' C~i§ omuzıu yakışıklı demedim. 

Kibar tavırlı, temiz gi - Allah Allah, hem döğUlUyorsuıı, 
· .\ncak okunan evraktan bcm sövWUyorsun, gene de bir §ey ha 

töre, mahkemeye sevke.. tırlnmıyorsun? 
'~ olan mıı.rifctlerl bl.r -Peki çekil kenara. Mübaşir efen.. 
~ e ve kUstahaneydl dl, phlt Ayten! ı;ağır. 
~· 1 °hnaıamu mazur göre. - Ayten, Ayteecenn! ... 
~ Gelmemi§ efendim ... 
~ ltaıa ile yapmı§lardtr. Diğer ııalıJUerden ne Leman, ne ko. 
'e içe bir haroltctte bulunma rniser muavini, ne de diğerler! gel • 

ııı Uı:naı seviyeleri ne dt m!§lerdi. Neticede mahkeme, bunla .. 
~llaa.ıt <k?ğlıdir! diyecekııl • rın celbiyle muhakemeyi 28 teşrlnfev. 
le tnı sarhoşluğu değil mn. ~el saat 10 a bıraktı. 

'' blIAkis cezayı §lddeUen üstelik evli ve bir de çocuk sahlbl 
~tt.e tele.kkl etmekted~. olan maznun gençler, blr hayli kala· 
' taıı meseleye gelerek balıklaşm13 salondan kıznrıı. bozara 
~ taııın: çıkıp, acele acele koridordaki karga. 
~ tlınyager olan Ra§it ve şalığn karışrp gittiler. 

Jc.t bu gençler, bir mUd • ADLİYE :MUHABİR! 
'hıııarında ikl nrkada§lan 
fb::.~ haıde, Yenlkapıya, Çağ. 
lı ~a gitm!§lerdlr. Dört 
· ~<oenın ta dibindeki blr ma 

it içmcğe eğlcnmcğe ba' 

ıııı Yıldız.ı Ayten admrua 
~cudur. Diğer arkadaş. 
t gUzeJ olan Ayten pek 
~ birçok alkış toplamakta 
~lbt de tutuıturmaktadır. 
""an kalbler ara!lllda Ra. 
t lta.ıbı de bulunmaktadır. 

fıt..~\i arkada§l:ırile geç vak· 
"""'lllU§lar ve bir hayli sar. 

llonra, gazino kapanııea. 
~deliğini almak üzere 

11 
a aoğ'ru yUrUycn Ay-

.\ il gitmişlerdir. 
l~In yanına yııkla~arak 
lıtın\li ve kendlslne: 
, G'Undellğlıil al, blz!.ml11 
• d11ıru.Ur 
)e • 

l>atron Süleyman Ne 
it. kendnerin1 teskin et 
' ancak R&§it fle Şerif U· 
ilk kendisini bir temlZ 
• Bundan sonra da. Ra 

ıc:eıeceklerdcn korkara t 
eden Aytenln kolundan 

~diSln! zorla. sUrUltlfye • 
it tstcr'ken yetı:en komı.. 
Salibe kll!Tetmtş v ken· 

~lllıştır. 
~ U Hakkı, evrakı oku. 
~~ta cvve1!\ Ra ide ne diye .. 
~· flaşit: 

<lcdı, biraz sıı.rhoş olduk 
• .\ıııa, böyle aeyler yap 

'eye ne kUfUr ettik, ne dE' 
11 k. H p l yalan .• 
11 da aynı §ekıldc ink r 
t gıı.zlno sahibi SUleyman 
dı. Bu da: 
Zıutııı.n hAkım bey, dedi. 

~ r kUfU .. ler r!edl1dl 
'l: kı.11. !Un c söylcd! unut. 

Ilı 
>ıı-, lıatırıarnıyersun. 

"ı 1 
illan tanımıyor musun T 

1 
~ecau Glidcatle baktı ve 

l'arak· r• • 
· deaı. 

~ ba1t va.ki\ sırasındB hBzır. 
tı~lllede birçok şeyler söy· 

le (le hatırınmaya ça .. 

1le 1Ji11~ta~ ? 
_, ~ ~~,_, -~__,~ 

Yarınki Avrupaya dair 
Görünüşe göre b:ırbln blitütı gay<'lll 

Almanya Jçlıı hnnı madclelcri sağlam 
olarak elde ctmel<, Sovyet J(usya için 
de t.nmamen imhadır. Bu imha hattke
tl M dercooye kaıda:r muvaffak olmak. 
tadır. h'uglln bunlan clddl, hakiki 
bir surettt" bO~~e lmklin lOktur. 
Fmıkun tasııVYUr ettJğl tekilde bir 

r.r,fer clde edlleblll3 orsa Avrupanm 
n•ulmdderatmcla hakikot4'Jl yeni bir 
ilCVlr açdıyor d~ttr. ÇilnkU 19 un.. 

cıı asırdanbt'rl J\vnıpanın tam veya 
3 ıırım sana~ 1 memlekofl<ırJ mukad(k.. 
ratlarmı d .. nır.asırı mınmkalaro. bnğ
ı:ımı oldukları lcln denizYollarmı öz 
• • ilJ. ı . 

leml'kte ~e. ıng Ite~ f t.abti tr :tlca.. 
n-t- hamisi te1Akk1 etmektt-ytftler. 
Avnıpanm fttıs araıEl!fnl kendi hu. 

dutları lçlne alması, yıını Ru ya arıı
vsinln dcnlzasırı mı-mleketlerln oyna· 
dı{tr rolll bund:ın onra oyruımnyn 

n:ımut bulunursa bundıui :hıblh'llr ki 
birçok ~eni meseleler zuhur eil<l<ll'I{ .. 
ttr. 

Yol ,.e mftnaknle me-;Nele.rt g1bl A'I 
nıpanın tabllyetıntn şekli de değl,e .. 
oel>tlr. Avrup:ının tlcnrct mUna ebet. 
lerlnln dC'ğlşmeslnl tııglltcre '\"C Ame• 

rll<nnın ııa.sıl tellildtl eılrecldnlnl ıııı.. 
cak rnulmvem tlrrl dPr(l(•c ı tayin c • 
der. 

Bize gellnce, blltUıı bu büyük hll ., 
dlscll'r knrşısındıı Türkl) l"llln hı ta · 
cağı ) ol, h:ırbln ba'jındrınbcrl df'\Um 
eden ICU\"\etıi olınak \C milli blrlU. 
siya etine de\ am ctmı-k olncağında 

klmscnlll liphe <>tmrmesi trızmıdır. 

Tıirk milleti harbin en mü:J]<Ul za. 
manlannda go,.h'rdlğl bDyü!< \•o tsa. 
betli gorüşlerlle ynnm da milli , e 
müstakil hlr de\ lef r.avi3 e inden se3 .. 
redeeelrtir. 

Sadri Ertrm (VAKlT 

Hf'4yatın manast, oyunun 
iyi oynanmasından başka 

bir şey değildir 

H AY AT, Q§a'ğı yukarı bir aport/ur. 
Onu olduğu gibi kabul etmek ve 

onJ~ azami derecede iatilaJe etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu oyunu hakkile oy. 
namak ve onu sonuna kadar oynamak 
gerektir. Bu yolda kazanılacak bir çok 
mükalatlaT buluncluğu gibi, uğranılacak 
bir~ok muvall.akiyetsiz.likler de vardır. 

l~imiı:tle zengin iloğmıyanlar için bu İ§ 
aporıı, bir ömür boyunca devam eder. Balı 
tiyarlığımız da kazancımız ifa bu spora 
bağlıdır. Bu oyunu iyi oynarsak daha iyi 
ve daha uzun yaşar, fena oynarsak harap 
olup git/er.. 
Hayatın manası bu oyunun iyi oynanma 

nnaan baıka bir §ey değildir. 

AVRUPANIN MUTBAHI 

Vezü Yanardağı1 

Koca dağ volkan .bombalarını 
dünya üzerine nasıl _atıp yuvarlıyor 

(Bu yazıyı l'aJter Ha~n~ bir eee.. 
rindcn alıyoruz.) 

Avrupa latasında faıı.Uyet halinde 
bir tane ,Y.anar dağ' vardır. O da. Ve. 
zü yanardağrdır. Bu 1A.vlt tabiat barl
kaSI bUtlln Napoli körtezlıie h!klm 
dlr ve muhtelif zamanlarda çok ııld • 
detıl :feveranlar g<Ssterml§, civardaki 
ahaliyi korkuya. dt\3\lrmn,. tekm!l kJ%., 
gmlığlle tehditler savurmıış ve teh. 
dlUerlni yerine getlrml§tır. 

Veztı, öyle bir yanardağdır ki, 
şimdi ilim lruvvetile ve tecrübe ile, 
!cvcranmdan evvel ne gibf bazı araz 
ortaya koyduğu bellrtiJınlş b\ılunuyor. 
Bu itibarla, bu Araz mtı§abede edntr 
edilmez, meraklılar 1kaz olunuyor n 
dağa çıknialan, yaklaşmaları ln.u • 
ııunda yasak ortaya konulur. Olvar 
ahali de pılıyı pırtıyı toplayıp, mtım. 
kUn olduğu kadar uzakla§tt'lar. 

Vezü yanardağının ağzı, denizin sat 
hından bln metreden ziya.de yUksck· 
lifite~ır. ,Feveran hallerindeki dehşet 
!.fadeet, -.rı 'fıabtr, fakat, normal llal 
de, dağ, 'bôyuna duman, buhar, gu 
salıverir ve ''volkan bombaları,,nı h17.w 
la atıp yuvarlar. Volkan bombaları, 

ya.nardağolln derinlıfinde kaynayan 
ve havada. kocaman taşlar şekUnl a. 
lan 10.v parçalarıdır. Devamlı hare•. 
ket ve faaliyet hali dolayısUe tepenin 
dış ~vreııi boyun!\ blçfm değlştlrlr. 

Değişmelerin en çoğu ve barizi, devam 
lı 10.v akı~arlle olur. Dağın tUrlU re. 
simleri, bulunduğu zaman denilebile
cek mutedil galeyanlı z~anlarrnda 

çekllen ve bu •zamanlardaki kısa fası· 
lnlı dcğl§l~llk şekillerini gösteren r~ .. 
elmlerdlr. Yoksa, mUthiş feveran 
zamanlarında dağ', objektftc her an 
bir değ!3lk1iğe uğuyarak, anatorlaş.. 
mış bir surat gıbı, karartılı bir kar-
ma karışıklık glbl akseder. · 

Ta eski zamanlarda, bu yanardağı.. 
nm &an düğü ı; e feveranla tahrI'bBt ya .. 
pamıyacağı samlıyordu. faşnm dog'U· 
§Undan 69 sene sonra, aksl sabit oı.. 
du. TarakakalBrJa feverana ~len Ve. 
zU, dört bir tarata kızgıiı maddeler 
saçmağa başladı. Yığın yığın kUUcr, 

l!vlar, muhtelit maddeler o kadar 
çok bop.ndt ki, kısa. btr mllddet içe
risinde Herkulanum. Pompeyl ve Sta.; 
biye şehirlerini altına aldı, kapladı, 

g8rUn.mez hal~ $Oktu.. Sonraları da, 
b&zan amlarca stıren tehlikesiz za. .. 
manlarına, sakin zamanlarmıL rast· 
!anıldı. Nihayet, gene genlf mikyas. 
ta. feveranlar vukua gelindyedeğln. 

Bu zamana en yakın iki feveranı, 
1872 ve 1006 seoolerlnde, etrafa deh • 
§Ct saçarak, feveranı haberleri, dttn· 
yada akfııler uyandmn1'tır. Bundan 
bqka, bu lld sene al'tlllmdakl zaman. 
larda da, hayli fiddeUl feTeranlar va
ki olarak, yakın ldJylerl 'bfıier hanbe 
haline çevlrmiftlr. Yaıam merl yık· 
makla, bel ?e 'b&llÇeleii bomnakla 
kalmamq, llv almilan blrook 1rlm9e.. 
nln hayatına da mal olarak fellket 
scrl.8i vakalar Sıralaınl§tır. 

Tarlht feverarilarmdan 1906 ıene. 

ııindekl tam 17 gUn bUtlln !Pddetne, 
gtırUltO. patırdıSDe stırUp tldere'k, 
Mıiien JierkMI ütı1ı: ba llOfe't, V..U • 
ntın hiç yatipıaya . yanapıryacafı, 
dafmt 8\.lrette kU!'ben :teteıfttl, çok 
acıktığı ve bol i!fUhla ne yutsa doy. 
mıyBcağı vehmine uğ'ratmt§Sa da 17 

- Bu Wlyaklramlar vamanaçak 
gidect{JWrı ... 

belki de sevebilirim 
- Seveceğin D;Uııa!ckakhr. 

Çünkü o yaşta erkekler ter.tübeli 
olurlar.. Kendilerini karılarına 
sevdirmenin yolunu :bilirler •• Ve 
bilhassa genç eşlerini rencide et. 
memcğe gayret ederler. 

gUn somıı bu vehmin ycrindo olma • 
dıtı anlqılmt§tır. 

1906 senesindenberl, VezU, mutedil 
ve mUIAyim görUnUşlUdUr. Öyle e • 
hemmlyetll :teveranıa.rııı. UrkUtme -
mektedlr. Seyircilere güler yU.z gös
tererek, tatlı tatlı homurdanmakta • 
dır. 

Bunn rağmen. hiç güvenilemez. Bil 
atlkQnet sayılan mutedil feveranlı 
halin yerine gene bir Afet olacak şld.. 
dcU! feveran geçebilir. K&ymyan l!v· 
lar bir taraftan dağın agzmd:m yavaş 
yavaş dtikOIUrken, etraftaki tqıık 
tarlalar yavaş yavaş geni§ rken, bir 
de bakarsınız, ki gUnOn birinde gene 
mQthif bir feveranla ortalıfm altı 
1lııtUne gellr. 

VezU, yanardafı lçiiı, "Avrupanm 
mutfağı., derler; ancak, bu mutfakta 
lruıanlnrın ylyee~ğl hiç bir rJeY plşlril. 
mi.yor; bll&Jds, bazı bazt, ins:ınlar, 

o mutfakta p~rllen yiycce~ şeyler 

oluveriyorlar. Onlan klm yi • 
yorT Eskiden, Romalılar, Vestı yanar
dafınm feveran anlarında, kudretli 
Utı.hlannm yapılan uygunsuz i§lere Jo. 
zıp gazaoo geıdııı-uuı hükmederlerdi 
Dolayısl.le de! .•.• 

• ama, çabuk olmasın. M<.'ktcbc 

müsaade et, gideyim. Sen do 
sofraya in .. Annene yardım et. 

- Babamın gelmesine daha 
bir'iki saat var •. Annem nedense 
!Uzumundan fazla heyecanlı gö· 
rünüyor. 

- Dedim }'3. Onlar haJa iki 
genQ 8.şık gibi biribirJerine bağ. 
hdırl~r. Alfalı nazardan sakla. 
sın .. 

- Ben de iböyle düşünüyorum, 
Leylacı~rnn ! Zaten sana da bunu 
danı mak için gelmiştim. Ba. 
bam, nikahta keramet vardır. 

~~--!~~~~~~-:~.: .. ~::::::i diyor. Sen ne dersin? Bana açık-ça. fikrini söyler misin? 
Hiç düşünmeden cevap ver. 

Dedim. Arkadaşın indi .. An. 
neme Allahı~maradrk diyerek 
çıkıp gitti. 
Şimdı ona ıpta ediyorum: 

- Eskisinden artık vazgec;tin, 
değil mi? 

- Şüphesiz. Şimdi yeni bir 
talip var ama.. Onu d~ ~nnem 
beğenmiyor. 

- Yeni taliple annen mi evle. 
nccek, yoksa sen mi? 
Arkadaşım kahkahayla güldi.ı: 
- Şüphesiz ben. Fakat, yem 

talip yaşlı başlı bir adam. 
- Sen beğendin mi? 
- Beğendim .. GC:rscn, s.en ~ 

beğenirsin onu. Kırk beşlık bı 
ıat. Nafiada mümeyyizmiş.. . 

- Şimdiye kadar evlenmemış 
mi? 

- Gençliğir.de evlenmiş .. Kı 
sa bit z.aman sonra kansı ölmüş. 
Hemen hemen yirmi sene J>ek~r 
kalmış. 

- O halde bekarlığa alışmış. 
tır Bundan sonr~ evlenip ne ya. 
pacak? 

- Arkada.~ları: "Yaşın ilcrli. 

yor.. Neslin sönecek!" diyorlar 
ve evlenmeye teşvik ediyorlar~ 
mış. l3ir gün Bağdat caddesinde 
beni gömıüş .• Bir vasıta ile 'Paşa 
babamdan istetmiş, 

- P~a baban ne diyor blı 
işe .. ? 

- Benim fikrimi sordu. Ben. 
bir kere kendisini göreyim, de~ 
dim. 

-Gördün mü? 
- Evet. Dun akşam kapımı-

zın önunden geçti, Uzun boylu. 
tıknazca, aC'lanna ak duşmüş •. 
Şakakları bembeyaz, Fakat, sıh. 
hatli bir adam 

Gülerek ilih e etti : 
- Aynı zamanda da sevimli 

ve rPk kibar tavırlı .• 
- Beiendin demek . .? 
- Vallahi, annemin elinden 

kurtulmak i<;in, beğenmeğe mec
burdum. Ve kendi kendime şöyle 
bir telkin yaptım: Evlenirsem, 

dim: 
- Hemen durmadan muvafa· 

kat et ve evlen derim. Babanın 
hakkı var.. Nikah, karı kocayı 
biribirine c:abuk yaklaştırır ve 
sev~irir. Bilhassa iböyle yaşlıca 
insanlar, zevceelrlni mec;ut etme. 
nin yollarını züppelerden daha 
iyi bilirler. 

Akşam olmuştu. 
Annem bahçeden odaya ses. 

lendi: • 
- Leyla, biraz gelir misin? 
Pencereden uzandım: 
- Ne var. anne? 
- Şu hazırladığım sofraya bir 

kcı c de sen ibaksan fena olmaya. 
cak. · 

- Peki geliyorum. 
Arkadaşnn kalktı: 
- Annen sevincinden ne ya. 

paea'ğını bilmiyor, Leylacığım ! 
V~kit de epeyce gec: oldu. Bana 

Saçlarına ak dü~milş kırk bes. 
Iik bir erkc>kle evlenecekmiş. Za. 
vallr kız! l{ırk beş yaş onun gö. 
zUnde ne kadar büvüyor. Halbu 
ki bence bu ta.m ideal bir erkek 
Yrusıdır. Darısı benim başnna .. 

Yemek odasına girdim .• 
Saat yedıyı vuruyo,r. 
Annem mırıldandı: 
- Babanın gelmesine bir saat 

kaldı. Biraz d en S'lfı nyla a. 
lakadar olsart f(rıa olmaz, Leyl"ı' 

Sofraya ··}le bir goz attnn · 
Allah razı o un sizden. Her 

fiey hazırlanmıs. Be-n daha faz!a 
ne yapabılirim? 

- Sen de sofraya biraz çicek 
topla da. getir, a kızım. 

- Evet. Bunu dü~ememi . 
tim. 

Ve 'birden bahçeye fırladım. 
Babam çi~kl"'ri koparmağa 

kıyamazdı. yesil dal parralnrını 
vazolara koymayı tercih ederdi. 

SAYFA-

Fıkra 
:.c::..::::::s: 

Bir bektaşinin 
cevabı. 

.Bcktnı;lnlıı biri bir ktiJe glrmck 
llzcro kbylın mezarlığında. bir, 1ki 
dal.ika durur. lllr de etrafındaki ta.5-
lnm b ıl.ıır ki Uzerlııde öyle lbo.relcr 
\nr: •Bu :r.at bir bııtuk sene ya1?3· 
Gı, 'c öldü: .. ·•nu bedbaht a,ıc:ıJ{ Bt'., 

ı,ız ny ~aşa~ablldl!,, "Bu klm...'leSL 
zlıı h;:ı) tta Od flt'nellk UmrU oldu!,. 

H ktıı 1 kendi kcndlne susar 'e 
kö3c glrlnco d": 

- l ahu, dı·r, bu nıı..oıd e~ dlr ı.; 

&il.in !,o~ d kUer bir, ~nhut lld sene· 
dı:'n fnıla J ~ıytımıyor. Yoksa gör. 
<lilğllm l'r bir f'Ot"UI, mezarhgı mı! 

IUl31UI r: 
- H Jlr baba, derler; biz. insan 

ömnlnlı doğduğu giınden ltlbal"t.'ll 
üldüj:,r\i ı;Uno ı.ndıır geçen zanı:ıııb 
lilçnılil onız. mzıın mile;, nsmırz, bir 
in :ınııı luı) ntt slirı•Cf"ı:,rt l3i \'e gum. 
SIZ günlerdir. I\u m lif gfiıılerin tu· 
tnnnı h<'saplur, \C bir in :ıı amıak 

o laıdar ynş:un 1elikl,I c 1 riz. 
llekt ı 1 bir şnnl3e dlişllndiıkten 

&onnı: 

- İ)i, der; bell>l bn gece barın da 
emrlhnk \"&ki olur; ta rmn §ÜJl 
3nzıu mu:! IJu Jl'nle gömlilü olan 
bir d nI:stlr. '\'n !uıından öldü!., 
Yn, nUl,tc(lan bektnııı dUnyam.n bu 

dC\rlndr grimi" olsa3dı ncabn ne dl. 
~ekti' 

·-Adaya gtdl3or mn3>uz? 
- E\·et, nbahl yln yaj;"t1lnr yngn r 

sn. öğleden sonra, öğleden sonra :ya ı 

bahlcyln gideriz. 

Yerine göre 1 
GUndUz, öğretmcnln yanma gidere 

dedi ki: 
- Bay 6ğretmen, bir insan ya.pma.. 

dığı :bir şey !ç1n azarlanır mı? 
- No mUnnscbet! Böyle saçma eu.. 

allcrl ne deye soruyorsun 1 
- Ben vazüeml yapmadım da.. 

OJ>afka! 
GUndUz, annl'sine soruyordu: 
- Anne konuıpnak mı iyi, susmd:: 

mı? 

- Elbette susmak, .sormadan :bir 
gcy söylememek dalul. iyidir. 

- Kimscnln konuşmadiğr bir • .. 
lond bl.r saat kalsanız memnun olur 
musunuz? 

Onun sevdiği gibi, lbir kaç parça 
çam dalı kopardım. 

Yemek masa.sına dönuyorclum. 
Birdenbire sokak kapımızın ö-

nünde bir araba durdu .• 
Ve arkada.n ibir ses: 
- Leylfi.. LcylA. •• 
Aa .. O da ktm? 
Şa alndım. 
Kendi kendime iıldtim: 
- Kim ola~k?! Baba.mı .. 

se · .. 
Çam dallan elimde, kapı) 

kotum. 
- Baba .. 
Babam nrabad n iner inrn 

bo\ numa s;\rıldı: 
- Tren biraz erken eldi ya 

1 um. Beni bir iki saat sonra 
lerak anıyordunuz değil m·? 

- Evet. 
Babam valizlerini aldı, arar, 

<'ımn p::ı.rasmı verdi, 
Bahçe k~pısından girdi. 
- Annen evd ) ok mu? 
- Evde bary· ı v ım ! Size • 

m"kler hazırlı) or. 
Elimdeki cam dallarını görd 
- Onlar ne elinde .. ? 
- ~izin yeşıllık sevdiğin 

b:l i im i in, bahc:eden ş· 
kop rdım. Yemek odasınd, 
vazolar koyacaktun. 

BaN.m sıcak, manalı bir teılx 
Umle· • 

- Ah benim ince- ruhlu km 
Babanın se\dıği her şeyi sen 
lirsin! (DcıJamı 1·7 
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Ceviren: MUZAFFER ESEN 

'Evlenme te/Jifl<Jrı 
Yaş 16, boy 1.63, kilo 57, ı::ı:mcr, 

mUtcnııslp, vUcutlu, her spordr.n az 
f'Ok anlayan, cazı, romanı, sinemayı 

sc\•en, bir evi idare etmesini, iuindcn 
gelen erkeğine yorgunluğunu unuttu. 
rabilecek, sosyete hayatını sc,vcn sa.. 
de ve spor giyinen g1lzclce bir bayan, 
boyu 1.67 den aşağı olmıynn, tahsilli 
bir bayla evlenmek istemektedir. Re. 
simle beraber cçındcm 16} remzine 

(Bu kupona eki~ ~6oderlleoel' 

verme UAnlan lltJıı So• Daktk.ad.a ~ 
rum aeıııredll"°".klh. l!:Tlenme ceJdl.n 
gönde.ren olmyuoo&arm mablm kal. 
uıak nzere aar111 acır.1ert111 wıcun.. 
teri l&r.ma.) 

1U5 SerbeSt 10 ~ 
Mtlzlk: :Muallim ve tal8~6 
Radyo gazctesl, 20.45 il-1~ 
kUsü: Gökçen Efe. 21.00 ft 
vlml, 21.10 Muhtelif prltl ııJl~ 
lcr, 21.30 Temsil: KJmgU ~.ı; 
Radyo Senfoni orkestraSlt 
22.,5 Dans müziği, 


