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ÇORÇ1L1N NUT "-UNU 
O iNLERKEN 

ÇÖKÇİL 68 inci yıldönlimD mU 
na.aebetJle Lonara radyoaun 

4'b nıı nutuk 8ÖJ ledL 
lnctU& Mt"el:illnla na nuktu ıtn.ı. 

dtytı kadar ııöyledlğl nutuklara göre 
c:nll Dmftlldlr. BIJhaııım J»a~anlmı, f~. 
iPrln bir bll&nçoııu halinde dünyanın 
ıc~zü öalllle .-.r1ıen bu nutnıı Jn.anı. 
n at'".,, tjfinııerJlkteD menedfıi'ke" 
beri taraftan yeni taallyetlere, yeni 
feda.kArhklara haurlanmak lAJ.lmgel· 
c:lltlni anlatıyor. Nutuk bıı5ından ııo· 

oQna kadar a>fr ölçü jç•odto tıakllur.t 

blAMlnl ıatıyor. 

DövütWecek dllpnanı aala lltlçtlk 
ırörmtıyor. OnllD bUyUk bamleter ya. 
pabtıecetbıl ta:rahaUe anlatıyor. Fa.

kat bu koau,ııı1ta bir ruh emniyeti 
lttJkhaU reamtl'tınııııln VU'Whu vardır. 

Hn itibarla çı>rçllln nutku barpteıı 

yıpranan değU. fakat ıtarbe ıevklto 
hnıbyan bir r .. uharlp aı:ııtleııl.ıfn bale 
U ruhlye11lnJ tip edlyoı. 

QörsıfUn bu nutukta ıJUylPdlfl ıteY • 
ler, yahut cümtelerfo dt-ğll de tonu • 
non, Alıe.ngin ve hlıılf'rin ifade ett1g1 
noktalar nekadar barlzcUr.l~vlet ada. 
m> matUe öl\;ÜIU '\'C ~k ııUkflo ~inde 

konu .. n Qörçil ömrüoıln yeni bir yı. 
IJnm ~lfne ~ahlll'keo :opraklan üze. 
rinde J'Ülletl tıotmıyan bir amparato,.. 
ıutuı• yannk) meBUt gı'olcrlnt btr gll 
vı 68er gibi l\l.Zlrlalllll'11D tıazzını de. 
Tfnclen lılMettlflne el1phe yoktur. 

~Jet a4ıt.mJ oldutu kadar 1111nat. 
kir olduğuna da 9l1phe olınıynn Çör· 
c::ı arkada b:raktığJ gUııılrrle gelecek 
~Uoı'lr ara1J1Dda karanlıktan aydınlı 
fa, korkudan, tlmlde, müdafaadan ta 
arruır.a geçilen bir pbrab üzerinde! 
nldutunda !JUpbe yoktnr. Bu yolun 
bir D«'D Ue öbür ucıo ara"ında birbiri. 
.,.e benzer gllaier, baıetl ruhiyeler. 
manzaralar yoktur. ıt'•:luo IJ&sı l9S'f 
cta blı&hyor. Jııglltere •llJhu lııtlyen, 

•oll1D ber 9eye ratmeu mUdaf- eden 
hJr ba9vekllln emrinde Adeta bir te. 
faclü1 ballnde bar'be g'lrmlıtır. lngll • 
tere barbe uurlanmıt bir nılllet de 
ıtııdlr. lnrtl~re hükömetl barbe ha~ı • 
bir tıfikamet ıteğlldlr. •r,l?llferenin hlr 
ınlitteftld vaıdrr. Bu miitt~fik de ln 
r:tltr!'f!den d:ıha çol' b ırbe hazırlan. 
maounır. Miitteflkleruı lurrp alperJe. 
rlncJen parl~PDtolanus kadar bütün 
tııpluluklar nı.hlann alM'akaranlığm· 

"" birbirini 11r.lamaz, :ılrhlrln\ gilr 
l'Qtoz Adeta '<Ör bir kala balık hııllndt> 

ıtır. Harp böyle b&~l&dı. Ve bir güa 
trıütteftk tuoorien ortadan kayboldrı. 

Çörtll böyle bir mazıyt bıı~maıc 

laparak lııtlkbale bakıyor. Haktıt• 

lı.ttkballe g'l!rfde kalan ~nlt•r ara. 
~rnda kllprUy1i kuran ~-Or(,'tıdır. HugOn 
tıtlnyaya g1l1"!'1' yüzle ve Unı!tle bakRıı 
~e yarım clbr.el bir dt'knr l~lnde ta • 
hayyttı eden çarçll artık cephelerde 
'Valnm dejillttr. Bir yanda Rusya, bir 
l'anm Amerika iki dünya halinde !n
~llz davaat yolunda kan vermekte, 
iki memleket blltlln tmkAnlannı mıı,. 
terek d&vaınn ~oluna harcamaktadır. 

8a - Çörçtlln daha barp (Çlnd• 

1 Almanların mühim bir 
taarruzu püskürtüldü 

ltalyanlar 2 O O esir 
aldıklarını bildiriyorlar 

Londra, • lA.A.)- J.ngiltz balırı. 
;esı Oiındi 'l'wıuetald muharebelere 
latlrak etmektedir. Mlltteflk kuvvet,. 
!erin öncUler1n1 küJlJ kı.atmları ayu
ınU için Almanlar tar&fında.o yap .. 
lan mUhlın bir te§ebbtll ciddi kayıp. 
ıarıa gert pll.akürt1llinllttllr Deııjz tl, 
ıoıan AlmanJan olddetıe bombala -
o.ııtardır. Almanlar tanklar ve pi • 
i&rle kıt&larile mUttetlklerin Twıww 
22 kilometre meııatede ve Taburba 
oın ıtmall.nde bulunan cenatılarına 

ll&l'fl mukabil ta•~~ geçmifıerdlr. 
AII.erlkan zırhlı blrlfk1er1 Almanla • 
m. bozguna uğratumaama yardım ıt. 
mektedlr • .runuauo 16 kilometre fi 
walJ garblalnde bulunan Oedeyda 
etratından ıiddetu aıuharebe!er de • 
vam etmektedir. Twıuawı 6G k11omet 
re cenubunda bulunan Falla kllprU • 
•ünü zapteden Fransızlar l&hll yolu.. 
nu ,., garp Trabluıruna (iden ıiuien. 
dile.r hattını .keamek ~edlrlw. 

Boma, a (A.A.) - tt,alyan ordula· 
rı umum1 karargAhınm 922 numaralı 
tebliği: 

Slre-naykada mutedil aakerl faali • 

St tank vı 6 zırhlı otomobil tahri;. 
edilmi§tir. 
BERL1:SDE VERİLEN TAF&tı.A.T 

BCrlfo, 1 (EP.) - Ç&rııamba &1ln0' 
ötleden 80nra Twıuat&ki Alman ta
arruz hareke~ıerı hakkında t.af•ill.t 
gelmı,ttr. 

'1-unusun ılmaı sahilinde taarrwı 
f.den 'bir İngiliz zırtılı kolu pUııkür • 
tülmtl§tür. Sayıca A.lmanıardan ua • 
tt!n bulunan .lııgillz kıt.alan çekildik.. 
ten l!Ot1?'a Almanlar bunların arkaaın 
dan bUcum ederek kuvv.ıtıe tahklı.o 

edllmi§ btr İngiliz Uutınü ele gecır. 
mlflerdlr. Burada Almanlarm ellIM 
birkaç tanktan ba§ka mot!Sr!U toplar 
da geçm.il, aynca !ngi!talerden b,ı 
miktar esir almmı,ıtt. Alman zırh\J 

kıt.alan Amerikan 1utalarmın İff'&ll 
altında bulunan Taburp adındaki 

mllhim ıoae v-e demlryolu merkezine 
hUcum ederek az zamancı& oldukca 
tazla aruı knanmıaıar Te ,.rj çel&. 
len dü:ımana ağır :ııa:ytat verdlrml§ler
dlr. Cedeydadan bncum eden motörUl 
blr Alman birliği karşmndal:l kendin 
den tlatUn kuvvette 1glllz mrhb kJ. 

yet olmu§tur. tallll'ını k1111 bir çarpıtmadan sonra 
Tuııwı kesiminde dUımaıı kıt&!art- mağlQp tderek bir çok pDimet " 

le müaalt ıartlar a}tmd& yapll&D tazıa miktarda estr alml§tır. KUıver 
çarpıomalıır esnasında 200 ealr aım... ı b.av11 kuvveUerl mllteaddit taarruzlar 
mıJttr. Bunların araamda tam bir 

1 
la lnglllz Te Amerikan lutaıar:ma a. 

Jnglljz paraştıtçU mUtreze.ı vardır. • ğrr zayiat verdlrmi§tır. 

Elageylada devriye 
faaliyeti oluyor 

Londra, 3 ( A.A.) - Orta Şark 
haretkdlından yeni haberler alın
mamıştır. Elageyla sahasının cenu
bunda devriye faaliyeti olmuştur. 

Cialatasarayın eski 
jimnastik hocası 

Faik Ustla gömlldl 
Galatasaray ilaesı eski jimnastik 

hocası Faik Uatllnldman vetat etmlJ 
ve cE:nazesl buglln meraaımıe kaldı 
rıunıştır. :Merhumun cenı:ı.:.ı:esı aaa~ 
on uıae Kadıköyde İnönü sokağında· 
k eVfnden ~aldırılarak Osmanağa ca· 
mtsı.x.e götürlllmUı, cenaze namazı kı· 
bndıktan sonra Karacaahınet mezar. 
lığına götUrUlerek ebedi l.lt1rabatg& 
hına bırakllml§tır. Oenaze &!&yınd~ 
ııarti ba§k&nr Suad Hayri O'rgüblü, 
Galatasaray lisesi öğretmenıerı, 

arkada§l&rı, Galatasaray, Fenerbab • 
çe, Beıılktaıı kulUpleri menııuplan, ve 
birçok sporcular Galataaaray ıztjleri 
ve bir pollı müfrezesi hazır bulun· 
ILU§t\lr. Belediye, beden terblye81 'Ve 
kulUpıer namına çelenkler gönderil· 
nı~t: . Fenerbahçe kullibUııden Ragıp, 
merhumun mezarı ba!jında bir hitabe 
dt- buiunmu§tur. Beden terbiyesine 
daır mükemmel bir eser razmrş olan 
merhı.:m, jUb;lesı yapılacak muharrir 
lt.r arasında bulunuyordu. 

Romanya da 
hava kuvvet
leri tahsisatı 
785 milyon ley•e 

çıkarıbyor 
BUkre,, 3 (EP.) - Romanya hava 

l'.uvvetlerl taluılsatınm 285 ~ndatı 
7S5 milyona yUkse!tllmesı buausun • 
da devlet hava mUateıarlığına aa.ıA.hL 
Yet veren busuaı bir kanun lntııaı 
etmiıtir. Tabalıatı 785 milyon leye 
yükselten bu kanun ayni zamanda 
''RomanYa hava kuvvetleri endUalrl. 
at,. fabrlkalarmda C&ılf&n memur ve 
ıı:Uııılalıdemlerin satı haııııattıµı yıı. 

de 25 nlabetlnde Jstl!ade etmeıertn.ı 

de temin etmektedir. 

Amerikada 
Gümüıün tezyinatta kullanıl· 

maaının önün~ ge~iliyor 
\'aılngton, a ( A.A.) - Ayan mec· 

ıtsı bankalar encümeni, hazine elin· 
de buıunan gümUş mevcudunun dlr· 
hemi 50 eent üzerinden aatılmaııına 
ve bedelinin harp gayretlerjnl.n ge • 
n!cletllmesıne tahsisine dair kanun 
lA.yihasını kabul eylemı,ştir. Hazineye. 
&it gumUş •toklarının yabancı bükQ. 
metıere satrımasmın ve kuyumculuk 
ve tezyinatta kullanılmasınaı önUne 
geçmek maksadile llylhada tadUAt 

\lt.:.cude gctlrdltı '\'e anshı ..akııonların 
~fipheııl:r. her ~(·yden çol\ ırt'V~eklerl 
bir güzel tablodur. yapılınıştır. 

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

Tr-~ kalan ını:llterevt beynclmilel • 
t.>ıı kovatlıyouun ort.nsına çıkarmak Mülkiyelilerın yarın 
etipht•lz bir ırıınat ese~ y.ıroıt.nalL&rr. , ak§amk~ toplantısı 
Çö,.çil ömrU·ı~n 68 lneı yılına ı;aııar 1 MUUdye mektebinin kuruluşunun 
ken bu gUzel eaerine baltarak •&aaL yıldö:ı.llmU mllna.sebeUle ııehriml.zdekJ 
kAr gnnıru ctayablllr. Temkin, tilçtıttı. Jd.Ul)tjyelller ve doat,ları yann akoam 
itik, ümit. azim flade edea nutkun 1 •at (20) d• Taksim gazi,nosund.a 
tıbyltnıwye-a 1<1sımlarmck bunu hl• ı topıarıar,ak!ardır. BUtUn MUllkey~lerlıl 
eetmPk mUmkllndUr. Bu aeee bir • bu top}antıda bulunmaları rica edU • 
dam fçln çok ıcörlilems. mektedlr. Aynca davetiye gönderil• 

SADRI ERTEM ın~ktlr • 

• 

ır 
Balkanların müdafaası 

~-------o~~-----

Alman genel kurma
yı bir plan hazırlıyor 
Bulgar, Romen, Macar kun1andanları 

Peştede toplantıya çağırıldılar 
Loncıra, 8 (A.A.) - Balkanlarnı cenubu ıarkt kııııw llzırlne eökeu 

tehlikeye ka1"31 Alman &'enet kurmayı )'eni bir pllan hazırlamaktadır. ıw 
men, Macar ••e B•ı)gar ordularının kanıanılırnları gelecıık ounurteeı c\inl\ 
Budapt'ftede toplonacaKlıırdır. Nazj bllk~metlnln ıefl mUııtakbel btr mü· 
dafaa lcln bu mcınleketl~rdeld mahalli kuvvetleri ~kllAt.lan,\,rmak l•te 
mektedlr . 

Akdenizde 
ing!liz ve italvan 

hafif deniz 
kuvvetleri çarpıştı 

--o--

ltaıyuıarıa ._. 
mallrlbıyıe 1111 

d6atroJ eri batırıldı 
- ---o 

lnıilizler de bir muhrip 
kaybetti • Loaıdra, 1 ( A.A.) - Bugünktı per. 

ıembe gilnQ neıredilen &m1ralilk ma • kamıru:ıı tebll.j'i: 

1 

ı.-:s kAnunuevveı ıecuı koDt,ra.ndıo 
ral Harkourt kumandasında. bulun .. 

• , kUC{lk bl.r tetkll Tunua iatık&metm • c en u ' de rfoen bjr dU,man k&fileaın. ta • Ruslar Rijev 
bunda ilerliyor 
Berlladea gelen baberıere gire 

Açılan gedikler tamamen kapatıldı 
Londra, 3 (AA.) - .M.oakova rad. l 

)'osu. kızılordunun Rljev cenup batı 
ıın.da mühim bir Alman merkezlnde
kı mukavemeU kırdıktan aonra Uer
lt'mefe devam ettifinl bUdjrtyor, 
· Londra, 1 (A.A.) - Son 2• aaat 
ic·nde StalingTBdın etraımdaki vaz, 
Yett. dikkate değer bir defiflkjlk 
rı.ıulp gelmlftlr· Genif Alman cebi 
artık bUytık b1r birlik olmaktan cık· 
mınır Bu birlik birkaç komna aynı. 
m~tır. Ruılar mlhverlıı ikinct mUda... 
taa. hattında, ıehrin §imali ıarblslnde 

bir gt:dık açmıt!.&rdır. Garbde iııe fou 
Bok kumadasındaki kuneUer Ruı 

baıkıeı altında prka dOfr"d Cfldlmelr 
tedirler. 

Mo!kova. S ( A.A.) - Kızdordu, 

işgal edilmiş bulunan mfihim Stra · 
lelik ehemmiyette cenup tepesinden 
başka Stallngrad çevresinde, b;ı 
şehrin şimalinde bulunan mühim 
ikinci tepeyi lş~nl etmiştir. Bu ~e· 
simde, Kızılordu düşmanı, 4 kilo· 
metre derlnliAine geri atmıştır. Ma
mayov ismi ile anılnn !llİmal tepeı:! 

Rus silahenıfazların ın hücumu ile 
zaptedilmiştir. Bu tepe, tamamilc 
işgal ectilmcden önce bir kaç kere 
elden ele geçmi.ştir. Şehrin temiz 
lenmesl bakımından hu iki tepenin 
ehemmiyeti çok hüyiikliir. Düşmaı., 
top, mnyin atar foplnrı ve tanktan 
bir noktaya lcmerkilz ettirerek Rııs 
ilerleyişine bir sel çekmeye teşeh
bfü; elmiş fakat Rus topçmm. ııid-

dctli bir baraj ateşi ıle her hang: 
bir karşı taarruz hevesini yok et
miştir. Baraj ateşinin arkHından 

Sovl et piyade kuvvetleri Alman 
hatlarına kadar yol açmışlar ve 
menileri işgal etmişlerdir. 

Stall ngrad şehrinin şimal hah· 
unda, düşmanın fimilsiz mukave
metini yıkan Rus kuvvetleri kurak 
Ve pek H muJc(hı bulunan bir 
stepte UerJemektedirler, 

BERLt?lıiN VERDUU MALtnılAT 
&erijn, 1 (EP.) - Şark cepııe.ının 

orta kıaa:madt SoY~etı.rla ~.W 
t.aa.mızlar yapma.it~ ve çok at:r a. 
ylut vermekte oldukları bura çıvr•· 
lerinde beyan edilmektedir. Dem)i
anık ve B6lylde Sovyethıriıı kıame.ı 
elde ettikleri muvaftaklyııtlere mu. 
kabıJ Alman kıtalan Vijkl1e ve Lukl. 
de Sovyetıertn yarma tqebbtlıılerlııa 

mı.'\"8.ffaklyetle kaı'§ı koymuı ve ge. 
rek buralarda, gerekse Ri§ev fi.matı 

prklaı.nde mevzilerini muvatfakiye:· 
li &urette müdafaa etın1flerdjr. Ne> 
vo • Soko!nlkl'den getlrileı:ı Almalı 
ihtiyat kuvvetler1n1n de iftjrakil: 
burada Sovyetlerin açtık.lan gea{kleo: 
de tamamen kapatı!Inııur. Berllr., 
Sovyetlertn bu taarruzıarda çok ağır 
zayiat wrmi§ olduklarını bllhaua be. 
.!irtmektedlr. Voronejln cenubu ıarkl. 
sır,de, Don mıntakaamda bazırlan 

makta olan Sovyet taarruzu henllt 
ba~aıuamı~tır. 

italyan Başvekiline göre 
•·a,.aa: BiR MUHARRiR 

M USOLlllı't.""'t~ \!ÖrçlJe et:vab. 
U9 cUmlede hü!Aaa edlleblllr: 

"Sizden korkmuyoruz. harbe devanı 

edecettz, ve •1%1 yeneceğiz.,. 

İtalyan b&fveklllnln kendi memle • 
ket,IDe bir Aııılo • Sııkaon lhracmdno 
knrkmadıtı anlaeılıyor. Bunun ıebebı 
lıen\lı l.JbJ&ıun ve Tunuaun mihver 
tlinde bulunnıaııdır. Hava bomba~•· 

maularına gelince, Musollnl lnrtllz ld 
ôalhrıoın mUbalAfalı oldutunu ıöy 
lemı, ve blttakım rakamlar vermı,. 
tir: Harbin başından SO aonteorlnt 
lr:u:lar tıava bombardımanlarınılan 

l888 klıtl ölmUı, S3S2 kiti yaralarımıt. 

Eundan aonra :ıaıyan z.aylatı daha 
111 olacakmıı! 

MuıollDJ lt,alyaa mıııettnln atert 
kadar battA daha öt.elline kadar har. 
bt- de\am ede~ğlnl söyledi-. 

ltalyunın bugünkü durumda al•rı 

bir aulba yanaımıya<ıağım. düa, bo 

nutku dfnlemedea evvel biz de yaı., 
Dnltlk.. 

llflletlert bava bomb&rdrmanlarlle 
aulba zorlamalı m8mklbl detfldlr. 
A ımaaya, Fraua yıkdın,,. y•pa~'al· 

nn. kıllan lncUt11tt.yt hanı MnılMl:-41. 

ma11lartıe bet~ btr !leteoN!rlde ya1(1p 

1.Dtılı .... ....,. ·~ -·· 

utın.ıeuılıtl. Aırlkadan •yatı keellml· 
)'en İt,alyanm Uatellk bir de Koralka 
ya ve Nlııe kavu1tukta.ıı a.ınra ~ 
buk aıılba yanqacajına lnandmu. 

HııW>linlnlD uounett ve •on iddia•• 
da r.aJere imanıdır. ltalyaa ba'veld 
linin m(lletJne ve müttefiklerine gö • 
ve.nlnin lılç aannlm&dığınt görliyoru ... 
ffarhın aonu (Örülruealğl için iki ta 
rafm da 7.&fer ümlılinl muhafaza et. 
mealr.cıen daha tabiı :>ir 18Y olamaz.. 
C.,'Unkl• Umitıılr. harbe devam etmek 
mümkün değildir. BUtüıı rephf'lerdt 
ııar'{> olanc·.a ~lddetlle devaıo ettiğine 

ıöre ll'i taraluı da -Wer Umldim 
oıuluılar.a ettiğine şüpbe '"oktur. 

Bıı nutuk ıı:ıvı&şları, cephelerde ba. 

rutıa yapılan ııeyln klc'llmelerle tf'kra, 
n ve iki taratın da her nutkunda geQ· 
mlııe alt kıınmlar birer 18bat, gelece 
te ait kıı.ırnlıı. delllı.ı:ı birer lddl.t 
teekll eder. 

Nutuklar lıtlkballn aynaın olamaı 
çUnkü ber iki taraf da zaferin kl"ndl 
ııtne alt olaeıığuu tekrarlamakta ıaraı 
eder. 

at\rblu s•l!1Uns kadar muhArtp ta. 
·•!'la r rn bu na ite'• r.f'r lllPeetr llWtnktlı 
mıı ~lr,\!~·ec• !:ir,faıcat i(tnP t•ıırL!n .,, 
Hn• lcart•ı· • !:ı(t.rtnc nulukl•rı ·~., 

f"?~r 91Syl~TNak .... 

arruz ederek k&ti}eyı men.sup ıemı , 
!erden dördllnll batırm11t.ır. Bundan 
bafku iki reta.kat deat;royeri de ba • 
tırılmııtır. Bu katile &1lndlla bir ~ 
va ktffi esnaaında görlllmllf Ye gece 
::aramdan blr az aonra tnrtlla gemi.. 

l~rlnin taarruzuna Ufr&mlftır. D!lf • 
ıuan kafıleaı taarruza utrar utramu 
dafUm.q ve mukavemeti kumiftır. 
Refakat gem.iletile bundan 80Dra Ya • 
pıl&n flddeUj çarpııma eımasında. 6 
~u,man genuai ile iki muhrlp batı • 
rılDllf veya alevler içinde bıra.kılmlf 
tır. Aunıra. Syryiua •• Argonaut ı .. 
•imlerindeki ile kruvazörümtlzle, Kl 
beron ve Kantin laiınlerindeld Ud 
muhnbimlzden mllrekkep ol&n kuv 
vttlertmi& hasar ve kayba uğrama.. 
ILiftD'. Sa bahle)'in Ualerlne dönen I'•· 
mllerlmiz dllf:ıı&n pik• bom'b&cıla.n. 
nm ve torplllf tayyarelıfr1nlıı turra
St ll& utraml§lardır. Kaıatin a1~ 

in.bet netıceainde .onrad&ıı balllUf • 
tll'. Hllrıttebatının bUytık bir lwbl 
UC kı:qıandam kurt&nlmtttıt. ÖJaillw 
:tW iiUelert ~olur olma& ha. 
berdar edllecekUr. 

Boıı:ıa, a (AA.) - ltalyan ~tt 
ı.z ilkklnun geceaı Uç muhrlplı 

lld torpidodan mürekkep hafif t8f • 
klUeriml.zden biri ile iki lauvazöc 
ve dört muhrlpten mllrekkep blr dür 
dan grupu arasında ıuaa ve tiddetıt 

bir çarpışma olmuotur. Bir munibl • 
miz batmııtır. Deliiz yarbayı .AMrı.,. 
no Foacart kumandasında olan K& .. 
nıtıılya tamlndeki diğer muhrjblniJJı 

dtlımanın blr kruv&ZÖrilnQ lnfll&k et• 
Urmı§tlr. Sağ kalan birkaç k\§1 kur. 
tanlm11tır. 

2 ilkkA.nun fecfr vakti Alman t&Y" 
yareleri gert c;ekllmeltte olan ayııl 
te~kUe taarruz ederek btr bati! birli. 
fi batırmı,lar ve blr muhribi ağır ııa. 
Hrlara uğratml§!.ardır. 

iTALYADA 
Bombalanan 
şehirlerdeki 

halk 
Olrllmemlı bir 
kesafette blcret 

ediyor 
Londra, 3 ( ,ı.AJ - ö~renildijj i 

ne göre, 20-21 sonteşdn gecesi ""o 
rfno üzerine yapılan şiddetli havı 
hücumu, Torino halkının sinirler 
üzerinde büyük bir le~ir yapmış Tt· 

şehir mnk:ımatının da mane\"iyah 
sarsılmıştır. Şehirde ancak üç iÜ "' 
sonra intizam temin edllchllmişfü. 
Alınan keşif raporlarından anla 

şılt.lığına göre, Torino'da 20 bek 
lara yakın orazi tamamen 50 hckl;ır 
arazi de kısmen hasara u~r:ıınış•ıı 

lıalyada sınai rner1 ez üzerin• 
yapılan son beş bııfta :ıarfındaki hl 
va hücumlıırınıln 1500 tondan ful 
bomba nlılm1stır. 

Ne,•york S (A.A.) - Bitaraf yolcıl 
ıarm anlattıklarına gtire 1talyada i 

ı~ı" bakımmdsn olduğu kadar nakli 
yst bakımındarı da bUyllk bir karı 

pklrk hUkttm .Urmekte4tr. Bon. lı&r 
thman edUen tıe!grlerde ,tmdty~ ka 
<~&,. f:'Örlltmcmlı h:r ı:e:ıırett~ hsl\. 
!'I ~•t ~n:t."kte'1lr. ltal/&ı::.la.r n!ı;!ı. 
OSlT'~t·k1vr:ıı 'blimeır.el:terti?lr-r. 



ŞEHıRDE 
YU.{DDA 
OjNYAD 
Şehirde: 

il- Taksimde Garaj Osmıı.nbcy, ŞiJ 
~ ı Çocuk hastnneııl, Bebek hattındıı 
Boğa2lc;I lisesi, Arnavutkbyde .KoleJ 
Kuruc ~mcd1ı Detterdar burnu tram 
\•ay duraklaı·t ycnl1en lhd:ıs edi!:nl.§. 
tir. Aksarııyla Samııtya araSL"lda bu 
li.lnRn Etyemez durağı Sıım:ıtyaya 

çok yakın fakat Aksarayu çok uza.: 
o d ·ciund'ln kaldırılm:ş yerine evve. 
ce kalm!f olan D:ı\-utpa.§a durağl ko 
t>ulmuztur. Harbiyede Haır.am dural;ı 
Usmanbcy durağının ıhdası mUnase • 
bcUle l<aldınlmı§tır. 

~ Gnlatas:ırny lisesi eski jlmnastl~ 
hocalarından Faik üstUn[dman dUn 
A!lahm rahmetine kavuşmuştur. 

Yurtda: 
lf. MUnnkalAt vektıletl Knradcni 

m me§hUr klfl bastırmac!:ın KarndJ 
nız boğazı dı5ındakl ve sahlllerln en 
tehlikeli yerlerindeki can kurtarı>.:. 

lstasj:o:ılarmı takviyeye karar ver 
•l§tlr. 
~ '.rjcaret vekaleti şimdiye kad!ı. 

Eatıcmm !atura vermesl mecburiye · 
tinin iyi neticeler verdiğini gözönUne 
ıı!arak tacir srlatıw h:ılz hakiki ve 
bı.lkml §ahıslnnn ticaret tc;ln fatura 
ı Y. maı almalarını da yasak etml§ • 
Ur. Bu suretle satıcı !ntura \"ermcic 
rıecburjyetine tabi tutuld•ı~ glr.i 
alıcı da fatura. nlmak mecburiyot!nde 
l'alml§tır. 

Oünyada: 
lf. Britnn ya hava. kuvvetıerl dUı:. 

Fransa üzerinde taarruz! ke§t! uçu}. 
\arı yapmııııardır. Yodı lokomotif ha 
tara uğratılmı§tır. 

lf. Bir aydanberi tlk defa olarak dUn 
lııgllterenln cenubu §arktslnde dUş 
nıan hava !ııalfyetl olmu~tur. Faaıı -
)'tt hafi! bir şekUde cereyan etmı,tır. 
~ Cezayir radyosu bu s:ıbabkı ya. 

yımmda, 192 tonllO.ıoluk Eleonor ge. 
misinin Tulondan kaçtıktan sonrı 

Ceznyire geldiğini bildirmektedir • 
~ Kanada bava nazırı Hover, 1kl 

Alman denlza}tıamm doğu kıyısı açıli 
larmda Kanada bomba uçakları tara 
tmdar batırıldığını b:ldl~tlr • 

4 Reis Ruzvelt, harp zamanı için 
muteber olmak Uzere petrol işlerine 

ntwmlık cdeC1lk bir idareci tayinine 
ait kımırnamoyt imzalamıştır. Dahil;· 
ye nazırı lkcs bu vazifeye tayin edil 
mi!:!Ur. 

.w: Avnm kamaraınnda boğazlar yo_ 
luyla Sovyet Ruayaya la§e madde}erl 
gönderilmesi mUmktln oıurss. mUtte. 
ffklervı ne yapacııklan sorulmu§tur. 
Hariciye nazın Eden §U cevabt ver
ınıııtır :. 
"- Biz pek tabit olarak Montr5 

muahedesi hUktlmlerlne bağlıyız. 
4 Alınan haberlere göre Yunanis· 

tanda.ki Klsllng hUk1lmeU re'sl Çolak 
oğlu sıhhi sebeb}er göstererek !stita 
ctmlt'tir. 

SEHIR 

r m !"\\\ ~ 1 il ıııııll 

TIYATNO'-;lJ 
KOMEUI KISMJ 
&ııt 20,SO da 

ASnh.EŞE."ıl BAH~ 
Ouoıart.,.,ı ve Pazaı 

gtlnlert 

15,SO da Mnti'ne 

t yariş ara BıR, ıKI Arr.erikada 
Mahkeme Salonlarında 

Ankara t ynrı.ıı:.rının 11 ine • 
nUmUzdek1 pazar y'lpı•acaktır. H:lf 
Uının progro.aunı kısaca veriyoruz. 

lilRtNCl IC:)ŞU: 

Mesafesi: 1000 metre. 
ı - Kader. 

ipekli kQdın çoraptaıcnm 
Tahdidi t.ıc:. hatta men'i 
Doğr'uduri 

--0--

r ('\hancı toprnlda~ bürosu 
bıruldu 

Va~ingtım 3 (A.A.) - Bi:leşı~< 
Amerjka JI:ı.ri..:iyc Na·ırlığınd:ı, 
y;.l•ancı torrakla::-ın AmN ika te.ra. 

Mt se~i Yizidiya nasıl 
dolandırılmak istenmiş?! .. 

2 - Soydan 
8 - Meneviş 

l!tlNOt KOŞU: 

Mesafesi: l2CO metre. 
1- Polat, 

66 kilo 
56,:'i " 
5G,~ ., 

MINT.\Iu\ Jl<tısut mlidııı li.ı~ı fınclan i~g1lindcn «lo·~nn biıtıın 
lpeldı l.aılın çoraııtırı:ıı:ı bu İ f'}eti görrr.'-k vazıfesiylc rnükellef 

t.uıı~stnl.j ı.;f(uıılardlzas!'Orı 1111.urıın.1 'ı lı ir y:ıbaııcı to;ıraklar 1:-Urosu ku_ 
mcı; ne uygun olm:ıJ•ğını s-or.nu,, rulduğu dün nı::ğa vun.ılnıuşıur. 
mUcl!lrlü!c bu .ıususta '.lir rapor hu.zır Bu bı.iro reis Ruzvcll'c Kerde! Hul 
1ı~ormuı1! l,1.1ck ~orap 'm •Jnln tıı.bdt uras·ndaki :ınl;>•;m:ı.tlan sor.ra tC· 
dl \Cyıt b!.J ,'>Jt,iin men'. d<' lstcrı•C<'J\. sjs edilmiı::tir • · 

~'Vay mu· takır vay, bir çay bardayı 
aıttnıs kuruş ha? n Yürü karakola. 

2 - lz 
3 Z brl:n.:ır 

4 - V!J.:> 

t'çt'Non KOŞU: 

5!> ki!o 
53 .. 

51,5 .. 
IH,5 .. 

mi.·! 
!\ emlekctin ll<tl :ıdi bÜnyeslnde 

bir yarıı. tc .lt•I ed•n, Hin o)clo.ı~u g bı 
lıtıgünkil fe\· .utft.cll.' .nnı,ml.ılrda d.\ 
! ıı.::rruf dhnlyetllı: h llfı kabil olıııı 

~an f[ırkll çorap mcs lesi <lzcrlııılc ıı. 
tıset mUdarhi •.ınu 1 e>1ııslı bir şrl;Ud 
t•urduğunu \'C bu bıısıuıun bir lrnrnr:ı 
hağlar.ılığmı ~orml'I< bir çolr aile r" 
ı~; erkcl.lcrl nı lı:ıttıl Ol\'!lcnmeye bl 
tinci pl(!inda )er veren lmdınlnr. 

bt!e mu!ınl;f, ı'< ki çolf eviıııtlrecektlr 

Hııdın çorap! lrınııı n•rikn paranın ıı 

ile bUtceslııde cidden vıJum te~kll ,. 
<it-cek bir yeklln tuttuğunu heplmlı 

yakınen blllyorıı:t.. Evvelrc 80 D:> im. 
nışa olan en ftdı ltııdın çor.ıplıı.rı bu 
ı.rün Uç lirayı ı:olctan geçti. Ortn bir 
l<adm çorabı ! e 4.5 lira . d:ıhn yUı. 
M'k nyııtlardıı olıınları d \ hıılunduğıı 
na \'C bir kadının nyd1 S.1 ve h:ıtt:ı 
daha far.la. çorap ft!da ettl[tlne görı· 

- eslılftlğtne gl:lre d:!ğll - ıwılOnı 
yn ('Sklmeye vnkft lcalm:ııtan Jcaı;:yor 
ve gıyllernlyecek bir bnlc gcl!yor 
Orta hnlll bir kaıhnıu çor~p için ny 
da 20 2J Um verip ,·ercın1yer.eğı cay• 
sualdir! 

7t:me. l11çllllc, \'O diğer b:n.ı zann1 
ına!:.l'llfiar l>B1'51,ın:ıs m~ı.ur görelim! 
.,R bir ııant f'\"\' t'I al•nıp n\ağa g~lrl 

Fak~ t 20 ıiravı gözden çıkarırsan 
belkı sen n .çin bir şey yapa Jlirıı ... 

Mc<:afesl 1600 metre. 
ı -- l\:omjJarj 
2 - Dandl 
3 - Da valnclro 
4- Bukc~, 

5 - Demet 

62 kilo 

62 " 
51 " 

40,IS ,. 
49,5 .. 

nöımt~Noo KOŞU (Hnnd klip) 

len ı:ornl>ın "I :ı.çn::lsı,, n:ı n~ diyelim Hll.Jlse, hcnl\z fiyat murnkabc b!l 
Hugllı• kııdıııl:ırı'l'lrıın :ıcı nt'r !:illd\yet ırsur.un ve IJl!nUn memurlarının ıcnı . 
• ttlklerl şey, tornp flyntı:un yüksek dınımamı, oldu:u sıralnrJn corcya ı 
:ı~ıncieıı z1yn:I!" d:ı~nnıko;n olmnıecı - eıml~tlr. o Z'lmıınlardn buna bwıız:l< 
dır. Aile blitçrsi.ılıı fC\'Zin! ile yakın daha bir çok Joiandırıcılılt!D.r yap.ldı~. 
rıı•n llglll bulun:ı.!l ve ç:ırııp~ız dil ge. aıı. lıatrrınız, ıa.ılır. trte a~ağıda mu _ 
7nn l.)ı n kndı11l"rımızın ''t••k tip Vd ı.nltcmeslnı ,ıkuyıtc:ı~ nız vaka dıı bu 
<•a)anıldı,, ~·ur.ıhı hıısretır bclclecllk • kabildendir: 

Mesafesi: 2-100 metre. 
ı - Tomurcuk, 
2 - Ceyla.ıttek 

8 - Bora 
4 - Tarzan 
IS - Yılmaz 

6 - Alok, 

64 kilo 

62 " 
56 .. 
54 .. 
49 
•7 .. 

lerlnl biliyorum, 1 Mustafa ve tsmall adında iki ar 
• l\lınt:ıka lktısat nıUil!lrlllğtlnUn tnb lmda~ da bu fiyat munknbes1 ı~tn 

cıt vr)tı men ~·us•ı·mnJ ıld lstrğlnlr aen bir vurgun ,;urmağı kurmJ}lar 
b1rnn cn·eı ııliıka:l:ır yl\:ts"lt m:ıkam dır. Muııtn!ıı, nereden bulduğu henUı 
'· nn dlkkntınc kon:ıl!Il:ısı \'C bir ktL· rmlaşılamıya"'l bir murakabe mcmu 
uıra b:lğlanm ısı blıı;ok aile rels!erlnı r .ı htı\·lyet v~ıakıısı ele gcçtrın~ş ve 
ırıenınun ctl ·ccl<tlr. t·;r gUn tamaı:ı de yanına ıııarak Ma.=ı 

HE ŞfNCİ KUŞU: 
Ço:apl:ınn •tan:lardll.ıı~l\·on nizam rnutpaşaya ll •ğru yoUanmı,ıır. 

r11m1<ı;lne U)""tınlıığ'lnu da dll•ltat'l 
:Muhtelit dllkk!'ınjarı gezml§ler, do 

bjr ltontrolden geçirmek ve btına rl:ı.. Mcrııfcsi: 1000 metre. 
1-Dnbl 
2 - Can, 
8 - Hızır 

•- Rlnd 

58 kilo 
156 .. 
56 .. 
56 " 

lb~mı§lnr ve nihayet bu 1§ için göz 
\·et ctmtyen fabrlkal:ırı en kestlmııı 1 vı Y'-'dl !erine zUccaciyec muııe = yayı 
,·oldnn gldcrolt l<ııp:ınıalt Jll~m:lır. 1. estirml terdir Evvell dUkktınıı ta . 
l&tcdlğl para3, aldıktan sonra \h;teı•.t U . ş ba daıı- 1 k lst 
ı:Urük çorabı piyasaya süren fabrllm mn gırmlş, çay r e>

1 8 ma e 
• 1 c!ğin: aöylem!Jtir. 

Çifte bahl3: 8.4 Uncu koşular llze. 
ıindedir. Çorap fiyatının yUtceekllğlnJ, mal. 

ve lmalllthııncye bu ctm Ilı.dır bile ..• l d ht llf ba d k 
Yızıdya ke-ı ıa·ne mu c r a 

Yekta Uagrp öNEN lar çıkarmış ve !lyatıannı da a6yle 

- Şu dakhıadıı. btldlğirulz yalım B ••ı •• d k e ? diller dökert-k mlltterlsine öo cep 
'1lr §CY var: tll.rıır, gemi armatörü u o u e l "'l • tııııle, meydaııa bakan ve heykoUerJ 
Lal Lnt.astın iki kızından blrfslle ev . 11 ~ gören blr oda verllmeıı için t,a\'MIUt 

ı--mwııtır. Ac:ıba karısllP nıısıl geçi g ctmesJ.nı tavsiye ediyor ve ıetırilll' 
nl)r.r<1a1' 11 tıra gelen bu uale ce,·aıı Çeviren: MUZAFFER ESEN mUJterlnln Ç'>k zengin blr adam oldu 
'\"'Crebllmek ıcın Bordoya kadar gl~ ğuna ileri sUrUyordu. 
mrk, orada tahkikat yn.p:nıık llznn raC-ıın. Daha sonra. arkada§ımıznı ceresfnden yarım ay ~ekllndcl•l Urun. 1 Uday tebeasUm etti. Bu tltlfatlı söz 
bOn"B Jlmrm kayın baba.sının gcm:eı_ us.<t:rUkten n!tln lHtifa ettiğini ara, uın gtı.ıel manzaraauıı, Bastld'e doğru ler bayağı botuna ıft.ml2tl. Kendi 
lllt :>irketlnıle nasıl bir msltl sahibi tmı.<"nğım, gtden lıallcln c.ı.ertne atılmtJ ta§ köp. kendine liÖylencll: 
oldnğu da ara tırıl3cak noktalardaıı Uı.!ay nyağa kalktı ,.0 aaatlne b:ı rlıyU hayretle seyrediyordu Ev yığın· - Güzel memleket o!ofruMJ! &la 
bir1ııtcıır. Sen gcml·ı •ıtcl.ı~un ıc:n bıı K::.r:ık: ıarı, klllseler, heykeller, deniz tez • ooranın baflıu-a1c1 fena eğil. itler ly. 
t~lc:-cten daha l;t1 anlıınun. lııln bu kui. - Bir hııftn lıııdar PDrlııte görWl' gfihları, aotrei)olar, sarımtrak ıula &;idecek galiba • 
mllu &en uğ'raı:san na!lıl oturt ct-k N.r tııkuu ıııtcrim nır, ı;lftUk fı;I" rın Uzerlndo yolcu vapurlarının ve 11. Şi~difer .eyabatl kendlslnl hlQ 

Kblll deniz. &ubayı cevaz. verdi: ha7. lpnrl~lerdo bulunacağım, bu L,. lcplerln d!zjU durduğu rıhtıınla.r, sol yormam11 olduğundan Uclay hımtn 
·- Olur. Bu l~te b:ınn gtlveneblllr· lt'ri tıltlrdlkteıı sonra... tarafta duran borııa, gUmrilk ve hu. bir be.nyo yaptı, BcrJeye adretılnı ha 

stn, Bordoya. gider, gerek .llrnrın bu· BerJe arkada,ının eözllnU kesti: ı;usi fkamet~ahlıı.rla kuvvet,. zenıın ber veren ~lr telgraf yazdı, blr a1&k. 
eııııt hayatı, gerelcae ynpt ğı f'ilcr tı • - Bugün cylUJUn onudur. Ne \'akl~ Uk, 6benk vo tezat lfadı eden gUU'l la telsratı r:>ust,aneye gönderdJ, ıonr~ 
ıırerlntlc bir ~t'yler öğrenuıcğc çıı.lı:tt. Borı!oya gtd hlllr&tn 1 tablo tc:ıkll ecilyordu. )atağına ur:a"dr, 
Tıtn. Uoııy parm.\ldarlle ııayarak Cevap Udııy, Bordoyu iyi tanıma.clılt için Uday d\l3\\n"yordaı 

- Bana gelince ben CI= bur&da JL veruı: kcndlslol iyi tılr otele götllmıeelnl - Şlmdl Hat onblM dofra ulıerf 
rnnn 1916 d:ııı ftlbarcn fııtlhbara.t ştı - EylUIUn yirmi tkWnde. en g«ı ~of"Ore tenblh etmlıtL Takat, mlljterl JuılUbtt cıtmeıı. Belki l'll'acla bana .. ,_ 
bt>slııae ne gibi ı,ıerle uğrnştıb'lllI öğ ) lrmı Uçllode Bordoda bulunacağım, sın! Komedi (!ilmll tiyatro blnaaınm me yanya.cak biraz m"llnıat vwebl 
rcnmeğ'e çalışırım. Jlnır 1019 d:ııi bund:ın emlo olı.blllrsln. tulunduğu mııydan \aerladc bir otele lecek bir &rk1'dafll r&'lt.gellrlta Sonr• 
ıazı <· kndar d:ı. Lfl asker· mnblteme Hakikaten ram bu tarfhte eski dl'. götllrdll. Sal>.!hm bu erken saatinde dlrarm ailf!ııflf' taı.~mak yollarm 
d~ Ç'lı!ı!'lmr:w, orada a(!lkııılar olduğu r•Jz subayı aat be5 trcn'nden BordJ oteUn kapısı öoUndekı plrlnO levha araftırınm. "-"'P ederae l.atast oıl\. 
1 lcr yOz.Unden b)r intikama nuruz 11 tn yonuna iniyor ve bir talislye bl· lan parlııtan bir u2akt,an bafka hf.., Pl8f'.Aell~nln .dı\re mf!rkeı:lne do~rudao 

Jcalrr:nsı mubtcmel:llr, Lfle kadar gl, ıtlyor; JCnl tloğıın gUneşln ııolgun ı ı kimse yoktu. Şoför mlişf Prlıdnden bol oofnıya ba' 1111nırum. boı:UnlUk ha 
dip bu lhthnaıı aydmlntrruığa uğraşa.. ~ıkları altında Udny .otomobllln pen b:tbşh koparabllmek Umldlle ~rtıO"" 1:.sdar ye~lr. CDenmı nr) 

p 
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50 sant~Jitrelik BtR ŞİŞE BiRANIN ( şisP. dPpozitosu hariç) SA TiS Fi YATI 40 KURUŞTUR. Y AKii ACAK 1 
ISPIRTONU"l da haviiden müstehlike kendi derecesile 1 litresin;n SATIS FlY ATI 95 Kl JRUST1JR. 

mm:I Keyfiyet sayın ho!kımıza tavzihen bil:lirilir. CI-

xlştfr. Bu '!ırada lsmıı.11 blrdenblra: 
- Ne!! ..• Bir çay bnrdağı 60 ku 

ı tı~ mu? d~mck ihtikar yapıyorsun 

l• .. ! .. diye bağırmı§ v~ arkaımu 

cWııerek: 

- Gel Mu.rt.ıı.fa gel, bir muhtekir 
yakaladık Bılr ıu b&rwı.klara 60 ku 
ıuş ıstıyor. 

Y!zldlyıı. e\·velfi oaıırmış sonra korlı 
a.uş ve: 

- Kıı!;tan lııtersenl2 alınız beyim, 
r.e bn~ırıyorsunuz. sız emredin ben 
:i(j kurunan vereylm, nah kaç t,aM 
ıetersenlz buj'Urun. 

- Hayır, nayır istemem. .tsmau 
.. abuk. klı.ğıtıarmı, kalemini çıkar 

b,ı zabıt varakası tutalım da şu ada 
rr.ı mılll kornnma mabkem~lne cön. 
ceıreUm. DUkkAııı kapansın. bapla de 
yntısın aklı ba~ına gelsin 

lsroall derhaı davraDmrı Çat>ucaıc 
c..u zabıt varakası bıızırlamıt!ardır 

Ylzid:yanı daha fazla korkutmak tçl.lı 
'•E: Mustafa cebindeki murakabe me 
murı.. hQvlyeı.tnj ÇIKn.·mııtır. TabU 
Yızidlyada da tıo,afın yağı kestımı, 

tir. Bu sırada lıımall Ylzldlyaya: 
- Senın ıçuı, demiştir, bir kuttu 

IU§ yolu var. O da Ud yUz Ura Ue 
c.lur. Bu pa:-uyı gözde.::ı çıkar, blu 
ver. Bu işi ırapatalım. 

Fakat para bahal YIJıtcllyanrn erı 

baasa..ı tarat.Jır. Bunu. hele 200 llrl' 
J:lbl yUkaek •lr parayı vermemek ıçıa 
her §'!iye razıdır: 

- l'lmaz, ~~ para verm•m. dlyır 
ayak d!reml1tir. 

Bunun Uzcrıne Musta!a t>UyUk btı 

cüretıe, son Kozunu oyn&'lllf ve caı.1 
,1eden geçen ıJr poh11 neuıuruna lfıt 

rPt ederek: 
- Blz, den.iştir, mu ·alla be ıneınu 

n:yuz. Iıte nl'vıyetım IJu ı&danı '1.btt 
kdr yapıyor, ı.Uırnkola gö OrUn. 

Polis derha• Ylztdyar.m dllkklnıııı 

kapatml§ ve kendlaini ıürp karakol• 
l;"btUrmll.ıtllr. lama,1 Ctı Mwıta •, yo.ı 
da da Ytztdiyadan 200 Uıayı kopar 
rnak için bir 'lllyll uğra.,mıtıaraa ıU 
muvı&ftak olamamışlardır rt7..diya 
Df'f J>'lr& btle vermemqıttr. N{llaye• 
muhteklrl kaı-akoıa te1J•m eden lk 
•rkadıtf net!ôcııiJI bir aa"r-tten dO 
layı meyus bir halde dör.flp ıttml'. 
!udfr. 

Muıota!a artık bu lfi unutmalr ta 
:ıımgeldlğlnl ..Oylem tııe de taınaU 

\"lzldlyadan hiç değilse birkaç kurut 
.:opaı ıtbllecell'Lnl umm..uı " erteSJ 
~Un de kar-akola gitm1'th. uoak. 
harakot :§1 caiıklk •taı.lf " IJu iki 
ıı.emunın (1) b.lçbtr s·ta~ Ye alW • 
yetıerj olmaıJıtını öfrenıatıtlr. Bu • 
,1un üzerine tıımaU duhal ,.Ulan 
tıııf, Mustafa da aranmata bqlan • 
cnı,tır. 

Mustafa eltn bulurcaaıallUJtlr. 11:1 
ıUıbah asliye ıı.Jtıncı ena mahlnmeıl
ne ~tlrllen tamaU Ytatdtyanın anlat 
ıı.ıarmı dUouncelı blr 1.&•ıria " yut

lı unarak dlnliyordıı. 
Ytzjdlya: 
- Para Vt:!ı medim. tonl'8 •n1aptdr 

ki, bJnlar d:>'andıncıyauı ... lfte yor 
dunuz karş111'2da geldtler. 

- Davacı ralSJ?l. 
- Ben?." t"avacı olup da ne o1•. 

cr.k. Bu ad&mlardaıı ne a)acatım ki-
- Vaz mı "eçiyorsun? 
- Bo~na •ılr itlD dülck&nuaı ıra 

tııı.ttılar, ama va.qeQıYorWL oa.ac.ı 
~tuıın. 

Bucdan aonra tamaU 90!'SUY'a 09kil• 
aı lıımaıı keıu'lBiniD kahnct oldufl'• 
rıu, o gUn t>a.rdak almak ture oarfl" 
ya rttll!ttni, yolda Kuıt&fa U. tuıf· 
ığırı. bUtUn hU lOl•rln Muatala tartl· 

fmdar. yapdaııo oldlll'Unu. ktndlaıDID 
t•uluı:madığnu söyledi. Netfeede aıab 
<eme, Muet.a,anın tekrar aratt.ırılJll• 
ı: !çın poUae müzekkere yuıl.~ 
karaı· vererek muhakemey! bafk& t>lr' 
güne bıraktı . 

A.DI.JYE MlJHA.BtR! 

FHcJişi layısı müttefikler 
rlavasma i§\irak etti 

Ta.uca, S (.\ A.) - Piyeı· BuvUIO"' 
Fı1di<;-~ kıyısımn mlltte!ik davaaın& iŞ· 
t:ral: ettlğlııi blldıreD blr meeaj al • 
ıı.J~ tıı. 
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s~ıomon adalannda duruısı •111ı 
V~ton, B (AA.) - BaloırıOD t•• '-t 

i<tmııctaların'!akl dunun. bUkU~ tııaı 
hiçbir değt§l.ı<llk Köatermeaılftir. O-' 
<lalkıı.nalda. Amerika.luar, bazı kUçUIC 
Juporı nl§an;:ı yuvalarını tcınlzl•lll81' 
tt:dlr!~r. 


