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T u~ on Faciasından 
Sonra .. 

' 
Hüseym Cahid YALÇI~ 

Sovyetler merkez cephesinde 
büyük bir taarruza geçtiler 

F RANSIZ donaıuıı&.ının mP.h• 
volmasile neticelenen Tulon 

işgalinden sonra muharjp tarafln
rın askeri ve si'yıısi durumlarında 
hiaıı olan değişiklikler \izerin<le 
biraz dunnıık icap eıJiyor. 

A1manbr pek memnun ~örüııü· 
Yol'lar '\'e kendilerini bi.iyiik men. 
f&atler temin etmiş ;;ibi tns\'ir et
Dlef;e eheremiyet veriyorlar. On· 
ların aıılat15lanna bakılırsn, Tu
l0n yıldırım sllrati'le zaptediJmiş. 
!'ulon §ehrinin ufacık bir müds.fu 
tekbbUsUnde bile bulunmama~ına 
t'ağrnen bunu yıldırım !'lirntile znp
ledilnıi~ gibi telakki eclerek ke~ fi.. 
Yeti Alman silihlan bc'lab:nl\ bir 
nıtıvatfaleyet diye kaydetmek n:ı
lllerin p sırada re1dama ne ka· 
dar nıuhtaç olduldannı bi.'Le ifşa 
tdiyor. 

ller halde mlidafal\sız bir mem· 
lekette. müdafaasız hir ~hrE> yıl
dh'tbı gibi gimıekte iftihar ed ·ıe
CE'k hi~bir mal'ifet yoktur, zanne
deriz. Almanlann giiriislerint' na. 
taran, mUttefiklerln Frano;rz d~ 
natıınası ile bı'rleşememelcri on1:t· 
rın timitlerini suya c1ü~ümıü~. 

iiphesiz, ki müttefikler o kuwetr 
\'e kahraman donanma ile birle,. 
~ğl çok isterlerdi Fllknt mütte
fikle?" için bu 1 ay~ti bir mesele 
değlt<li. Çtln1<U onlnrın dnn"Jtnmıt
laıı ~en b\itiin dcniı.iert> Ml<im
tlir \ 'e her gün dnha kuYı"etlen
lnektedir. A \Ttıııacla Alman do. 
llanınası n:unına bır km'\·et e;5r. 
llıtiyoruz. İtalyan <lonaıımas1 iıse, 
"~ ltal.)'aD limanları içinde 
belki ,,."1ır. Hakikatte Fran•n: 
donanmasını ele gec;lrmcği en ~ok 
lstiyen tarafm mihver o]duğontfa 
~Jlhe edilemez; çtinl.ii. ancak 
bu sayede AMenrz•le bira'l d:ıha 
t:nuka,·eınet im\d\nmı elde edebi· 
lirdi. Hele tiade Fnınsız gemileri· 
nj ele geÇİnnekle knlm~·aral: 
1"ra.nsız bahriyelilerirıi de kPndi 
ta~flarma. cell~ mm·aHak olss: 
lnrdı, dU!iUndUklerl muka\'cntPt 

daha esnslı olabilirdi. Fr:ı.nsız dl\m 
nanmasınm fed:ıldirlığı, mThverin 
Ötedenberi besleclii:i iste bu Umi
di baltnlamı5trr; bin~ena!eyh lm 

kJYDıetıi silahı kaybetmekten mfü· 
lefikler ı mütee!isif olınuş1ars:ı, 
lhibver 100 m\iteesslf olmu5tnr. 
Oünku Akdcnizde son ün itleri bu 
idi. 

~ih\'er ta.rafmdarı Tulonun zaıı
b ile Avrupanın emniyeti hlr,hir 
21Unan görülmediği kadar k.n 'et· 
lencUği yolundıı Alman D. N . R. 
ajansmın sözleri icıe düny:ının ~ö. 
2Une !,;arpmakta olnn realite ka~ı
sn1da pek bi~are kalıyor. 

hangi Avrupanm hangi emni· 
Yeti'nden bahsolunuyor! tş~,,_ı al
tındaki memleketlerde mihverin 
na'!iıl tutunnbildiğini görmi:ren '\'e 
lıiknlyen ,·ar mıdır'! A\'~pada 
etnniyet denilen ~yden eliler kal· 
tnarnı,trr. Her taraf al'ı1< \"f' o-i11i 
İ!lyan i~indedi'r. Her ta';.af mU~e'\'• 
!ilerin biran evnl \'8tand1tn ~ıka
rtlrnalan dakiknsmı beklemelfte 
Ve hazırlamaktadır. 

Alman Telgraf .\jancıının bu 
be,riyatı daha. ziyade AlmRn ef· 
kin umunıiyesine biraz teselli 
~:l"lllelt maks&dma mebn; olmnJ: 
'N zırngekce~ne hlllmıodiyorıız. 
· aı.ller, o kadar sıkt~mab hacı)a. 
rnıstardır, ki' harire kaf<5ı m'.lntıl..
sız 18.f ~Jlemenin mn!mırh,rnı 
cl~"Ünem~z olmucılardır. A fri'i•:ıcl:>. 
l<ı rnağlfihiyet, Rucıynd:ıki hecerik· 
~İ7.1ik. gelip !;'&tan Uı:iincü kı~ hli· 
tbn cıUren sefalet, bUt\ln A \';np:ı

:: gittikçe kabaran isvan ''e mu-
Vemet Almanya dnh=tinde Ni. 

~~k bUytık buhranlnr hazırlayabi· 

b Tolonun İ~gtıli Almnnlı\1' hesa
l rna her bnkrmdan 7.ftrarlı netiC'!· 
er Venni, addolunmahdır. Eir ke· 

re Fransrı donanmasını el• ;teı;ir. 
~.e.1< ümidi bUtnn blltlin mahvoldu. 
. •~er taraftan 'Fran<sft ile 111<1 bil' 
~:ırllline katiyen imkiin ka1mach. 

1A

1 
tlta bunlar 11fukt:ıld naz~ ir.hi· 

~~ buhrnnmı tadı ede<'ek imiJler-•r. 
HOSEYlN CAHJi YALÇIN 

Alman hatları üç yerinden yarıldı 

Taaasta Alman karşı bl· 
camatardedlldl ı 

A1üttef ikier mü
him bir tepegı aldı 

9 Mihver levazım gemisi batırıldı 

Tulondaki Franaız harp 
gemilerine intihar 
etmeleri emrini veren 

' 
Amiral Laborde 

tevkıf edildi 
Almanlar Tulon dvannda 

ki mühim bir' hava Ü•SÜnÜ 

de iıgal ettiler Loodra, !9 (A.A..) - Tunumn 2~ ki İngiliz hava. :kuvvetleri kumandanı 
kUometre garbındııkl Burba'da Al· bava mareşali Teder, buradaki .Ame. I Londra, 29 ( A.A.) - Almıınlarııı 
man karvı hUcumu tar.:iedllml11tlr. rikan hava kuvvet)erı kumandanı ge t Akdeniz Fransasındaki baskınlaı mı 

Londra, :W (A..A.) - Nevyork, rad ı:eral BJ:.cngton ile birlikte bir uçan arttırmak için Tulon yakınında ı..ıı. 
l yosu cumartesi gUnU öğleden sonra knle ile Trablus Uzerlnde uçarak Ce. in Fransızların büyük fstres ilssı.L ! l::lldlrmiştır: ~.ıyire gelmiş ve buradaki mUtte!lk nii işgal etmiş oldukları haber ve. 
1 Tunustan gelen haberlere göre, mUt kuvvetleri kumandanı general Ayzen riJmektedir. 
j teflk kuvvetleri Tunusun cenup batı ho~rle ~örtlşmU§tUr. Bu üssün işgali mıu•·ercilerin ha 

1 
aında ehemmlyeUi bir tepeyi Alman - Görügme 2 gfin sUrmUş, buna mUt~ ,.a kuvvetlerinin İtalya ile l<>pany.cı 
lardan istirdat e~tJ.klerini bildiriyor. tetik deniz kuvvetleri kumandanı a . 

1 9 l\IİH\.'Eıt GE.\llSt BATmn.DI mlral Kunlngam ve general Kl!:\l'k da arasında Akdenizin geniş bir sahcı. 

1 
Londra, 29 (A.A.) - Doğu Tunus· l}tirak etmiştir. General Blengton, sında hurekAtta bulunmuşlar ve 

ta mUttetik uça.klan S!aks limanını görü~melcrln tatminkn.J' olduğUou müttefiklerin, bütün hücumlarına 
bombardıman etm•a1erd1"r. . . karşı Korsika ve Sardenyayı daha 

~ e5ylemışıır. 

MUtte!!l: sil Ahlan Akdenlzde, bu LİBY ADA 
bölge açıklarında 9 mihver levazım 

gemialnl bntırmışla.r ve UçUnU de ha· Londra, !9 (A.A.) - İngiliz kıta 

aara u~ratmışlardır. ian Agehlla.tm 40 kilometre doğusun 
CE7_.\ YtRDE BİR GÖRt!ŞME 1 dıı dUgman ileri mevzflerlle temıu 

Londr&, 29 (A.A..) - Orl&§arkta· etmişlerdir • 

müessir bir surette müdafaa etme 
lerine ınednr olacııktır. 

Diğer taraftan Amiral LaborclP 
ile Tulonda bulunan bütün hahri;,r 
suhııyJarının Almanlar tarafından 
teTkif edilmiş oldukları haber Vf' 

rllmekledir. Amiral Laborde, gemı. 
Jerine yanasmak ıstir~n kim olurca 
olsun üzerine derhal atP.ş açnr.nAını 
Almanlara bildirmiş olduğunu he. 
yan etmiştir. Miileakiben Amiral. 
lfareşal Petene aşağı dakl mesair 
göndermiştir: 

Fransızlar arasında birlik 
yeniden doğuyor 

Fransızlar Darlanla dö Golün ye:~~~!:ıT:~~;:;!~;~!.~un mc\'CUdl. 

1 

~ır ~ndra gaıeles•. bütün Vlşl 
• - kabınesı erkAnının maı c.şal Peten anlaşmasını ıstıyorlar müstesna olmak üzere azledilmış 

, 1 olduklarını haber ve-n•ektedir. Mu 
Talon umanı perişan bir balda ha~.P Fransa hal.rlye~iJerl, L~ndra . 

Lb:bon, 29 (A..A.) - Fransa.dan Llz ve bununla Avrupa harbinin yeni bir ı dakı Fransız Amırallık dair~sınin 
bona gelen haberlere göre, bUtUn safhapının ba§lamıı olduğunu yaz - ı avlusunda bir resmigeçit yapmışlar, 
Fransız topraklarının işgal edllmeal nıaktadır. ı bütün muharip Frans•z'ar, Tıılond:ı 
Uzerine Fransızlar arasında ba§ glla· 1 Hitler ı..a.vAU hem donuımayn hem ölenlerin hatıralarını taziz için bir 

t teren birlik, Frarunz donanmasmın şimali Afrikayı almak 11;1n destekle d~kika sükflt etmişlerdir. Fransız A. 
kendi kendini batırma.aı üzerine art mlşti. Fakat muvatfak olamamI§tll'. 1 mırallık dairesi ile dö Golün umumi 
.:rııştır. Fransızlar Darlan Ue dil Gol lzveatiya makalellfnl "yaşasın kar:ır~fthınılaki hayrnklar yarıy:ı 
aTasmda bir anlaşma yapılmasını Is Fransa,. diye bitirmektedir. indirilmiştir. 
tıyorlar. Bu anlaşma nihat safhaya 
girmek üzeredir. 

Tl.'LON PERlŞA lliHALDE 
Londra, 29 (A..A.) - Tulon llmant 

tam bir perlganlık manzarası göste -
riyor. Batırılan gemilerden elA.n in -
fl]A.klar duyuluyor. 

S MUHRİP KURTULMUŞ 
Londra, 29 (A.A.) - Vlşl radyosu 

Tulon limanında S muhribin k urta 
ntdığından bahsetmektedir. 

SOVYETLERE GÖRE 
Moakova., 29 (A. .A.) - lzvestlya 

f:'azetest, Tulon hakkmda yazdııt'J bir 
makalede bunun mihver için bir he
zimetten ~şka bir ıey olmadıgmı . 

ilk okul öğretmenlsrinin 
birikmiş alacakları 

3 sene içinde tamamen ödenecek 
Ankara, 28 (TeletotAla) - İlkoku• 

l!ğretmen kadrolan •e öğretmenlerin 
h•;sust idarelerden muhtelif alacakla 
rı ve mesken bedelleri hakkında ma 
arif vekA.}etl,oce hazuiaıı&n bir kanun 

lA.yihası Meclise verilmiştir. Bu k .. 

r.una göl't!, öğretmenlertn blrlkmtı a 
lacaklan 3 sene içinde tamamen öde. 
N'cektir. Biriken alacak miktan 3,:S 
milyon lira kadardır . 

300 den fazıa 
meskQn yer alındı 

Almanlar 10.000 ölü 
daha verdiler 

raarruz devam ediyor 
Moskoua 29 <Radyo) - Gece geç 

vakit şu hususi tebll{i neşredilmiş. 
lir: Askeri .kuvvetlerimiz cephenin 
merkez kısmında taarruza b:ışlnın•ş 
tardır. Taarruz, Veliki l.uki'nin do. 
au mıntnka~ında ve Rizev'in batı 
mıntakasındadır. So,·yet kılaları 

!burada Alınan mukavemetini kıra. 
rak Alman müstahkem h:ıtlanm 
yararak ilerleımişJerdir. 

Veliki Luki mıntakasında Aiınclll 
cephesi 30 kilometre senlşlip,jude, 

Rizev'in batısında üc yerinden ya 
rılmıştır. Bu yarıklardan biri 2C 
ikincisi 17, üçüncüsü 10 kilorotıre 

genişliğindedir. Kıtalar yanlan cej) 
helerde 12 • 30 kllomclre derinli. 
ğlnde ilerlemişlerdir, Vellki Luki • 
Nevel Ye Vellld • Lukf • Vıya,mıa el• 
rnfryollan ve Rfzev • Vlyanaa de. 
mlryolu kesilmiştir. 
Alınanlar askeri kunetlerlmızlo 

ileri hareketini durdurmak için şhL 
dclll mukabil hürumlar yapt)'Orlar. 
Fakat bu hücuml.r bfiyuk ksyıpl:ır 
verdirilerek tard~ilmektedır. 300 
den fazla meskün yer, 400 esir alı::
mıştır. Almanların 4 p;:rade. 1 tank 
tümeni perişan edilmiş, 1!18 top 
110 siper havanı, 593 mltra!)öz yl. 
yecck depoları ele geçirilmiştir. 
Alınanlar muharebe me-vdnnında Hı 
bin ölü bırakmışlardır, .Taarruz Jr. 
vam ediyor. 

SOVYET AKŞAM TEBLtGt 

Mosko1.1a 29 (Radyo) - Dün ali. 
~am neşredilen Sovyet tebliği: 28 f. 
kinclt~rın sünü kuvYeUerimlz Stı. 
Jngrad mıntakasında Almanlann 
ruuk:ıvemet;ni kırarak 1a.arnua de 
vam elmişur. Askeri kuvvellerlmiı 
14mesk~ yeri, Cilakova lstuyona. 
nu işgal etti. Uçaklarımız 40 kanı. 
yonu imha, bir demfryolu ka•arını 
tahrip etmiştir. 

Tebliğe yapılan ilAvede de denJli, 
)'Or ki; Stalingradın tlmalinde ina~ 
h muharebelerden sonrn aın'le ma. 
halleslnl tamamen ele geçirdik. A': 
manlann birkaç karşı hllcumu tar.' 
dedllmiştlr. Stalingradıu cenup MJll 

tinde muharebe ilUikce §lddeUenl. 
JW. Burada 11 &lef noktam. 7 kan. 
mat ele geçfrllınt,ttr. 

Stallnsradın şimal batı5ınaa tı 1 
aarnıza dev::m eUik. Almsnlantl 
mukabil taarruzlan tardedildi DL 
ğer bir ke3iınde bir demlryol ~Jtas. 
yonunu işgal ettik. pek çok eJır, it.• 
vazım aldık. 

Stallngradın cenup bRtısınd ı ta.' 
arnızumuz muvaffakıyetle def'am e. 
diyor. Birçok ganaim aldık. Nalçıf 
cenur dogusunda meuOn mCUıuu 
bir noktayı işgal ettik. Tuapsenin 
~imal doğusunda mevz11 muhareöıo. 
ter oluyor. 

Kazablankaya her gün Ame .. 
rikan uçak filoları geliyor 

Din yen.den aıller çıkarıldı 
Londra, 29 (A.A.) - Fas rad 

yosu bıldiriyor: 
Ka.ıablankaya h~r gUn y~niden 

Amerikan uçak filolan gelmekte 
dir. 

Bu uçakl3rı kullanan Franm pt. 

Azeri sinemasında 
3 loca yandı 

Yangın bir mı,terl· 
nln attıtı sigar adan 

Çlklllll 
Dün gece, Sirkeddekl Auı1 sine 

masında bir yangın çıkmıştır, FUm 
6i!yredillrken, birdenbire arkadaki 
lı>ea}ardan birisinde lavler çıkmı7, 

ha.Ik bağrl§arak sokağa kaçl§ml§tır 
Vaziyet hemen ltfaıyeye blldlrilmlf, 
aerhaı gelen itfaiye sinemadaki yan • 
gmı, Uç loca tamamen ya.,dıktan aon 
ro aöndUrmU§tUr. 
Baıkaca bir hasar olmamıttır. 

Yapılan tahkikat sonunda. atefin, le>
cadak: müşterilerin yere yanmıt al. 
gara atmaları yüzünden çıktığı anla 
§ılmIŞtir. 

Bir komi•yoncu denize Jiiftii 
Uaküdarda çavu11 mahallesinde S6 

numarada oturan komfayoncu Ekrem 
özbakao, dün akşam 73 numaralı va. 
pura yanll§madan atlamak 1atemlo, 
·1~njze dUşmU§tUr. 

Aceleci komlayoncu bir hayli su 
yuttuktan sonra kurtarılmtftır. 

lotlan bunların mükemmel olduk• 
lanm söylemektedirler. Cnmarte • 
si gtınü Kazab:ankaya aSker w 
harp malzemesi çrkanlmıştır. MU · 
him miktarda gıda madd~leri du:r 
madan gelmektedir. 

lngilizler 
Bir Fransız adasın 

daha işgal ettiler 
Londra, 29 (A.A.) - Mada~as

kar ada.snnn 600 mil ınrktndn 
Fransanm Reunion ada!M İngiliz · 
Am~rike.n Jata1an tarafından i• · 
gal edilm.iştir. Burası Viı!nin kont 
rolü altında kalan son ada idi . .A 
d11.nm nilfı.'8U 200 bindir. 

Yükleme işinde 
cenubi Amerlk' 

llmaaıarı 
11auaadıJOr 

Va1ington, 29 (A.A.) - Amc 
riluın harbiye nazın Stim90D, ba 
sın toplantısında, yükselme Ussl 
olarak, Amerikan kuvvetletiniı. 
cenup Amerika Jimanlannda giln 
den gUne daha ziyade istifade et 
tiklerini bildirmiştir. 

Nam, mihvc-r ajanlannm heı 
§eyden istifade edecek bu me\'ZU 
hakkında tafsilath hat...:rler ...,_ 
laınak i<.in çalıştıklarınr gfü:önün 
de tutam.le dah4t fazla bir şey söy 
lf'!'lnı-m ist ;,. 
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KONUŞMALAR 

----------------------~=--=--
A yakh kütıllphane 
Fatih Mehmet - Molla GOrnnı - Hızırbey - Molla HUsrev ve Molla Zey 
rek - Ali lm~\,U - lstanbulun ilk kadısı - İlim dağarcığ'ı - ÜçUncU 
ŞeyhUllsll\m - şnır bir padlşnh - Bir ll<J beyit - HUacyln Baykara -
Ba~knrıı. :ne:;jsl - Mo;ıa Camı - Ali Ş.ı· Nevayı İlme ve sanate ve· 
rl\cıı kıymet . Df'rvlşln ziyareti - SaJlnln bir beyti - Dcser.e orarla del 
sözden anlamıyor!ar - Yllz yıl şöhretin! kaybetmıyen bir TUrk a.ıımı -
1-~n bUy.iik eseıı Gcl~nbevı tıımall efendi - Yırtık cübbe, perişan sarık 
C'cht imtihan: - Kaz Pbnd, Ahmet efenC:i - Kısscden hl!!se. 

Yazan : Mftnlr Süleyman Capanottıu 

H A B ER - A.kşam Postan' 

Osmanlı Tarihinden '~~~ 
&Ji~ 
'runceli mıntakatında tatbik Küçük Hüsevin 

edilen kanun 

29 SONTEş::;r1 - 194~ 

I rlA()iSELlf<· 
l'ARlll 

-""'----
BOYOKDEREDEN· 
HALiCE KANAL ... Ank:ırad•ın bildiri ldi~int> göre, p ..:tl ~ ...;:a 

Tunceli mmt~.l;:&fıında tathil: ~<1il ~~ &.JI H 
ALIÇ dolu~·orr.ıı:~ · :ıimrl!den mekte oı:ın kanunun ıneıiyet nıücl 

1 1 
bazı yerl~rir.e vap~ır i ~li\'!• 

deti 30 birincikfınun M2 ne n:m- Vazan ·. Rvzr.ı. ÇAv~ıı. RLI .r. n u ~ f miyormuır bin:.z uun:ın g'f'<;rr~c 
yet butac.'!ktır. \ 'rnrası sazlık ,.c batak!uc ~öı!e"İll Bu lföl~-:dc kuıunun taU .. ;ki yli· 
7.Ünden şin:flive kadar gerek emıfr Tümi t:uıhi 'Zaman zaman 1 Sözünü : .. öylemek ~iin~lmıı :rtl- ı:azda~, mn,hrmn bir örneği 018

' 

yet ve asayi,s \'e gerrk imar !ı1- Mr;kul:u- ) ar:ıtaıı iıı-canl:ır ı l:fııı etmedi. Akt<inc olarak J.t<ılları- cakmı§ · . 
1 

'k. d •. 
1 

. 
kımmdan t!lınnn rntlhim Tit'ticelr· yeti5tirmt.ı;.ten hali kalmamı~tır. n1 ""·adı. Znmane ,·eıirleıi:-- ı rı j... B~. Yeni bır 11 aye eg\~:rİ 

FATİH Sultan Mehmt'ıl, t:r 1 i:u~u.tlul:'i\r, felüketler, arılar, 
taraftan O~mnnh Sal!ann· peri::o!ınlıkl:ır saçtı, durrlu. Bunc!a 

tına kat'i bir ~ima \'ermeğe çnlı- hiç im ı'kli tla\l'annıııdı lıilfı.ki'i hı. 
-:ırken, bir taraftan da yeni ılev. ,;af.,ız oldu. ' 

rin takviy<~i ve oranın n.'l"!'.nl •m· I En buhranlı, en sıkıntılı zaı•1 r.n • tilılafla ei;lenerek balaıkhııı hu On tene evvel, on ~:~ sdenc ~ .c 
ro:tte idaresi in.kilnınııı İ"tihc;:ı'i lnrda fabi:ıtin Ü'ıtiıncle kt.\'\'cte i'l", büyük bir imıııı ,,. hli,·!i l< hir de st:ınbu11 g:ı..zctt '!~t·ı ~ c •t:ııı 
irin halı::n meriy::tte bulıınan 'ka sahip· in<ıanlarJ beklenilmiyen bir n.zlmle gi'rişti. · ~Utıın yazı ar ÇIKP.lı~ •. 1 ~1•1 ;r t;, r~: 
ıi'unun meriyet rntlcldetb.:n tiah:ı j nnda ~ıknrııı atması Türldü~e hiı., Kendi-.ine bal..ır ,.e :ı~ •. ~ i:ı nm· fı~dP._n uzu?. uzun fıkırl e .k ~ ·r~. 
iki ),1 uzatılmasma lti?um ~vrill- bir talih olarak ~··;sterj1ebilir ,Jı Bunlar vı•lsuz mcml~·f'l'e J ıjr. tUlnıUHÜ. Eg

1
er <'k gbazcte ııe1_.s: 

let merl<ezine mm \e """at ~dam Gerçi baznn, iki tarnf cta, hi:-
b h · · · b' b' · el t' · ·· · ~ ı· J lı' • · d 1- d k ı 1 \'Onla nnı bu 3-'"tt u me,·zıı ı:re· mU!; ve u usu:sun tcmın• ıcm ır Hunlardan ırı e .ı;un('u ıse ı· ırın en o :a ar uıa y,.r ..:re -•ıı •. d • . 

1 
• ·d' .. ..k 

k~.nun proJesi hazırlanarnk Rli~'l1k ınin Kaptan l'a';'a<;ı Kiiı;ük lfüSt:• temin e<lileC'ekti ki dü ... linnıl'k ı , ;ı:.- rın t-kı yazr n~ !:tllİ 1 d11;
1
.ret.i.r. 

lanm toplıı~·or, yaln11 bir harıı hi'lı.i hnyat, bir hayat heycram bir 
ıliıhj i değil, aynı zanııınrln irfan dirilik ~ö~tt>rdi, hamlel~r y:ıı0tr. 
iilke inin de hnkinı lıir hılki'.ınıbrı UH.in, ne ı~atih, ne de Bııyk:ıııa 
bulunduğunu filen ~österiynrdu. <lenindeld mes'ut uğurlu, enerji~\ 

Sultan .)fehıııed, )lolla Gıir<>ni, ~ünler giiriindiı . time ve "an'nta 
Hnır bey, Molla Hii<ırc\, ~ı,,IJ-.:. 5 lime , .e san'atlıara l;ıynıf't \'eril. 
7..e;yrek, Ali l\uf;Çn, stihi en me~- medi, O sa~·gı ile §U hürınebİ7!ık, 
hor 'Tiırk filiınlerirıi etrafına tOJI• c;u ni-;yan \'e n:ıııkörliik ııe J.ıvlnr 
lnmıstı Hızır bey, ı.,tanhul ~lındık ha.dn ,.e ne kadar ibret \'eri<"i'.lir. 
tan sonra ili< dera 1stıınbul kadıı-ı 

~m let Meclieine gönclr:rilmi.itir. , in Pn!iadıı·. 1 İnsanı korkuturıJn. • a~ln. ba;:at mP. sul 0 ma ! arı g-u · 
ilkokulların yakacak ihtiyacı · ICUçÜk Jlii<;e~·in Pa.a K:ıp~ıın Ilir tek odun par~ıN g!'J:ııiyen ıiilece~t~r. • . • 

temin edilh·or Pa · :ı. olmadım en·l'l. Ti\rl: deni7. • , IToros) <la~lannrlan n~nr:lar. 1>e· . ~~licı~ <~olma~ta ?lclu~u. hn\a 
flk<>ku'lnrın mahrukat i!':~iy:ıc• tiliği hemen hemr.n, k:tmilen eiin- re'>teler tr.elcce!•. (Tııkatl, tTrafl.. ılısı ı ' eu bır~;kte :ım~ıy~ ka~~!' .h:ı 

mahru_lt:ı.t ofisi tsrafınd:ın t ~ın;n mü~ bir ,·aziyctteydi. Ne ~o · rnıı • ı r.onl bakı~ madenleri hrr.re•ı f!ııl ~rzu . ze~n~eb. u~~k~r e~ :~ ;~1~ 
edilmi~tir. J.4 bele<liye ·r.ıı:n•;rın•ı ma ne de onu idsre edert-k el yok· I Lılr hale S<.'ımlarak hunlardi\r. alaı~c ~1 memış ~ ;nıf ı:. 1 ırle ;. a ııı 
paz.:ırtesi sabahtan itibaren okul . tn ' Snltaııat, ral<İP clevletlerin rak bsltırl:ırla gemiler i1•5.'l •dil,.- l b:ı~lıyoruzB ! 0 .e~,,~ ~r:o~~ .1~cçıı!"e 

olmo~tur. Na reddin JIO<'nnm lir. 
unın oğlu olduğunu . sorti~·eıılf'r 
,·ardır. 

J\ısa boylu olclu~u iviıı kt>ndı .. l
r.e "ilim d:ığarcığı" dcilililerini 
ban kitapları ynzıyor. Arapça ''<
Fars~ ku\'Htli siirleri ,·nrı.lır. 
Türkçede Ebccıl Jıc abi~ le tnrih 
.!.Öylemeyi Hızır he~· in lcncl ~! ttiı'ti
nl '>Öylerler. 

Daima. a.~ker kıyafetiyle :;ezen 
bir Sipahi olduğu halde, lıir ~iia 
Fatihin :ranın<l:ı allamelik taslr 
yan bir Arabı bif!:İ5İle yenmişti. 

Fatih, Molla lllisre\'e de çnl\ 
ınygı göstermi~ıi. r:u met.ıhıır 
Türk Alimi, O nıan)ı rleulnrle'ki 
~cyhüli llimların iiı;ücli<ıiMlir. 

Ali Ku ~nyu Tilrkiyeye davet et' 
tiğı 7.aman her menıiline Wn ak~e 
vermi ti. Daha bir~'ti• ilim adnm
Jariyl.e t:nlrlere hediyeler, maaş • 
Jar, l'erdi. ~airleri himaye · etti. 
Şürd~ (A\·nl) müstear ndını k:ıl
lanrrdı. Birv:ok ilşıkane, hal.imane 
\'e mUteoellidane ~iirleri vardır: 

Bilmezim bu hilknti fi.lemde• mi 
imHf yok, 

Olmadım mı yoksa t>en lıala ıe. 
zayı me'rhamet. 

··~ SecdekAr cyJer idi kAbei mihrap 
gibi. 

Köylln içinde melek görse ni. 
uanı k:ıdcmin. 

Ey göz:üm, g1ln yUzUne karıır 
nice yaş döke.;in, 

Rıhlan tabi ile kurudu kalma• 
dı nemin. 

sa~la "'ezen dnnanmal:ırma, h:ı.,cd rekti'. u muş: ngazıçıu e . ı . u~·u er:• 
!ara mahrukat nakline b:ıı:l.:•arak 1 ba1<':naktan ba5ka bir Se~· ~·ıııı:ı- ! Zorluk knr ı"m<1a acb ithar "t• den Kağıthane dl'r:sının kr.yn:ı~· 
lardır. ' e I . Ki' Uk 11.. . 1• 1 lanna ve daha ~agılara kaJ3r hır 

··ıd .. mıyor<ln. mıyen ıç U! eyın "'P, ~c t 
Karııının doıtunu o uren \'akın. b:ından eV\·eı Fransaclan odun gehniven Toro.., oro:anltır-T-. kanal açmalı, boğ:ızm berrak Vt' 

Bln gün llü~e) in nıı~·kara o. 6 seneye mahkum olclu CYeti'rtilen na rem Tott, ı'k i~ nlnıak 1 tlan yalnız. Jı,emifol'in ıoai7.erucl'! • Lol sularını bu kanal vasıtasilc 
cbo;ın·'a ottıru'·orı•ıı \ '· dd ı E u b' · "' • ,, '· · t 1• 1 halice nkıtmalı\.rın;c: ·, !Ju takılirrie u •' · • a· B1r mil et evvc •Y pte ır cı- üıere bir ''balırıye nıe•ilcbi ru; • 1 rıni getirtmt.di, ~ ıy .. n maden er " 

nmdıı Cami ' 'e Ali ~ir Xe\ ai <le nayet işlenmiş Cemil adında birisi mı~, bu ha~,rh te~ebhü" Ha<;ım P:ı- 1 için de llt:ım olan ağaç ibfiyarır.ı H'.I JiÇ temizlenimıi~ ! 
'ardı. Ha'lron, İçeri kimsenin ~ir. karısr Gillfizarı Motoris Mehmet şa br:ı.fmdan ihya edilmi!':, f:-.1'<1t 1 ~·ıi:ın~rhı 1:etirterek önlerine cluk Eminim ki bu fikri haş~n hıri, 
memesini emretmişti. ~'iinl<ü öııenı ile bir yatakta yak:ılnymcs Meh· 1 tnm neticeyi \'ererek mükemmel h.i, ''R!cal ıı;ınınct eclinre cılıaliıı hele bir mııh,.rri'r i'eri !tU.rCJcy<li 
Ii bir ilim \·e s:ın'at lıah i etrafın. nıedi ôl<liirmüş ve karısını da ağır bir hn)e ifrağ edilememişti. Xcrlcn ı taklak ata(':ığmı'' bir kere dn!1a her tnraft:ın istihzalı tcnkidler 
da konuşu~ orlnı· ıniinalm":a ed,. t ı 1 ·· 'ti b kl .1 • , · .. , 11 'yUkselirci. Evet, biz donmuş y:.ğ· eure te yara amıştı. se bir aksak ık, ıımı e e · cnı en zemane YC"7ır.crıne !:'•"term ' cı ı n. 

1 
e 

yorlardı, İkinci ağrr ('eza mahkemesinde f:\vdayr temin edemiyordıı . Hemen hemen senr. '1:f"~:-ııeden j :rın ve Y~~e kartıklarının tıkr:. 1' 

Bah!.iıı l<nı5tıi:ı bir sırada, Uay muhakemesi görülen Cemilin dıı • t~çüncü Selim bn hale hi~fıne c'.!<~erisi U~ nnbıll·lı olınalr ii1cre gr bulaşrk mecralarını k:ıynar !!11 

karanın ya,·eri kr.pıya vurdu, i(.'c. nışması dUn bitmiş, mahkeme k,.n ı kalamazdı. Fran!rz, lnt..ı\,iz, Ro<ı I ;\oinni gemi inŞa edileli. Rn gewi • dökerek temizlt>riz ; lıiğ~larıır.•::ı 
ri gin1i. '.\lemnuiyete aykırı olarak disin! 6 sene mlidde-tle hıtpis ce1a- ı ılonanmalan., Türk sularrndl'\ h:ı~ ler, İngiliz ''e Frnns!·ı don:mma • t~ mizlemek için de kuvvetli -.u ce· 
ralıahız ettiği için af <liliyerek ıle. sma mahkfun etmiştir. metle dol~turken, narlı:tr~ları, lannda.ki en güzel gemU~rle k!)a<: reyanı geçirmek. kafriir ~3kllt A_l· 
ıli l;i: Altın fiy.ıtı Turgutlan, Piri Reicıleri, ~yit Ali edilecek derı:<'ec!e mülrf'romclrl~. tın Boyntız denılen Ha'~<:~ ne bı~ 

- Tuhaf 'C neayip kıyaft>tli Altın dün de bir miktnr dUş· ReMeri yeti'5tiren Türk denizıolte· Yine pek at: zaman J:t:'fın•h 1 bula5ı:k me.crası ~e .de Jaı:rırı;<l!r· 
hir deni5 !;~idi. Sizi görmek i~ti· müş, 30 lirı.da k&lmıştır. n:.ın hi:- rinin !iade limanlar ara•mıdn iş • buna bir o kad"r rniktrır rlah'\ iB· 1 kdoc~r.ı<!~ bır denızdır; c.m;n clıLın-
yor. Olmnı dedik, meş~ul oi<lıığu. gram külçe altın 425 kuruştu . liy·en kayıl{ı;ılnr men:r.ilin~ in nl!!~· \·e edildi. •ckı yıgmlar • ara~nda ts~. kum. 
nuzu öylecli1<, dinlemedi. lforkut- Vefalıların toplantısı ri bu gayretli' pndi,ahı cıinirllnCli • Ve birdenbire bir ~iin .\k kni11• b~Içık ve .hatta dC"mır yı;tnlan, f!e· 
tuk, ehemmiyet \'ermedi biı..l ti • Vefa lis•c.inin 70 nri Vefa k'ii· riyordu. Bunn halletmrk liı flft'dı . lngili7: \'e Fransrz donnnmnlnriyJe. mı lle~lebir.ı vnrdrrb .. ~u ddere~:. akglı!' 
tün kovm:ık cesaretini "'Östeıemı-. -·· ~ B ı . b'l •· t 1 ı. - 1 .. k 1 . 1 h' ıııey -erı r :ıtak ıçın en su?'ü e· bilnlin de 34 Uncu yılı müna'iebC" u 'ı yapa ı eceu za ın anr:ı • uoy o çu~ct , on ar a~nrınr" ır ••. _ .. _,_ • . N'. : • 
dik. Xe emir buyuruyor~unıız? t'le dün aksam Taksim Bel•d:ue ı J\üı;oiik Hü eyin Pa,ıı ola"ağı keneli Türk doMnması çıkfff'rdi. niitiin ~ıp gotu~dCAd . ..1l~n ı)aga~a Ç(l6dln 

Fakir bı'r dcn·ı'c;ı·n Sıılt"ııı ,.a 1 
" • ·~ J 1 · .. ·I il'ği . h • " h · 1 · • d ·dl '-·anının "~ ~t ı ;ıkıntısı 1s:run l'· . ~ ~ .. n • . Gazinosunda b:r toı..lantı ynpılm!"J Hne soy en ı 7aman cnıen p:ı r>.\'ntp& &yt'et er ı~m e:; • D:.ı • :.., . ? T .... 'h' d . '· 

, ·eri'ne karşı koyması, n:ı .. ·kar:ının · · • · ' a-..-. fı b. k . . . 1 , .. 1 "k b' gı mı . nn ın evamınca !lırı-oı-
' aec va.lcte kndar neceli bir sıırette ~nvı ça., .. ,tı. El ır nç sene eHc, .• ı ru ır k 11 ld • b 1 :l 

alii.ka,.mı çekti \ 'e clen·i~ ln getiril. ;ı;İ•nilmi"tir " ' - Pa,a, dedi. Seni kaptaıt ı>:ı• tf'kneye '!:thip olmıynn Ti:r!•ilc, l ani a abr .. a~~k ıghıı:ıı, un 3lnn mıı • 
mecıini emretti. Deni': l;ar ıc;ma • • " · b. • b l"S~eın tte · dl d . ,1 \k et ere u»ıı ;2metlerue bıı un· Bu toplantıda bir~ok Ve~.llıhr .53 yapsam, ızı u 1T' •• e !'l, ı:-nn mu:ınam onanmasıy e • • d - bil' . f k . . 
~ıkanldı. Yrrt1k ınrtı'!• el~ic;eli hir btztl' bulunm "tur bu acizden kurtarır m1111n ! denizde dumıadan nümayi~ler ya- ugunu ı~ or~z, . a a~ Dır lı'll'lnI 
adamdı, Göğ-.U haJ';n nc:ıl>tı. 1 i. · ~ · Küçük Hüseyin Paşa ter'!dı1ilt pryor, Türklerdeki yııp11•ıhk kabili· balç.rk, taş v~ ?emır yıgınlann~an 
ka.yt görünüyordu. -:ı..·e !O:ultannı bile etmedi: ~·P.tinin ne kııdar yliko;pl;: olduğu- t~mızlcmek ıı;ın kanıtı l\~tldıgı~ı 
muhip ta\'rına, ne C'Rmi ile Xe'n. Herkiyaht ki ez-zemini rüyed, _ Kurtanrım padişahım: Ynl· nu göı;~riyorda. hıç hat.ırla.mryon.ız. Al~ı mılvo? ı.ı· 
yinin tecessii'I ,·e birtl7. <111\ ic;ti'lıl.a Vahtehu L!l...jerikeleh güyed. mz mutlak Ye geni~ bir 'l:ıllti.iyet Meğer bütiin bunları yapan do. r:ya bir kan'.;\! ve neu<'ede hıçhl.r 
ı~ldan yanan baln<1larrna ehe.mml. i terim! Küçük HUseyin rn~a imiş!.. c;:Y··· He.ttft. ~ Sta..:aı sulnn g-eçtı· 
yet venrıiyerek o;:ıde bir c;e1!\m \'t?r Şeklinde söyledi. Oralln t.nu:;i- Cembmı \'erdi. Çü"n~ü V<jüncü Selim~ı feci A1a "'ı yerle~den bır YI?ı.n kum, toprak. 
d• ba k • · ini li-ttün tutuyorlar? v t eök k H 1 b bl 1• ' ö~ eye oturdu. radi.,nh dUcı.!.lnmeden &ü~iik betinden sonra Kücük Biısc"ı·n e ~ ere a ıcı .. n .. ovnu.~ gı - Sadini'nkinl. ~ • .ı k ı ük.l k Sultan, bu garip mic;afirlf'rlc ko or:ıcln Jliise .... iıı Pasanm bu talebini kabul Pa'9. çekilir n-LlJmez ort3hk vine.. ı:·.,n an ucuna SUT emıyece 

• . -- De!'lene den Is bnl a, .ı ~ .ı n: o ·1 ah k d ld nuşmasrnı Camıye ışaret etti· C:ı. etti. Ve kendisini kaptan p;l~:ıı t:ı- "eski tas, ecıki hamam'' oldu. Ona ·ı · ran u a ço 0 urmrya • 
mi• ''"'rdu. ela sözden anlamıyorlar. . • baJ-• 1 la k. 

1 
cak mı? 

..., · yın eth. ı:a o an r, !Je ız aenec e ancak . . 
- Nereden ~eliyor5un b:ıl;a. j ~ * • Küçlik Hüseyin Pa5a geııis hir ikl gemi in,a edebildiler'.. . Bu ı'!-C bıricaç tarak dub3:'7, s~ı 

cnn 1 9ızmı dt! bir ayaklı k\itllpha· snl.ihiyetle bu me-:kii i'59'tll eder et • ~r çah~ına ve ~ev~ ta~ı~ <;ox 
- En gü7e) yerden . nemiz ,·arllm ·\ntRh"alı me-ı. ilk i.jj bahr:'ye meli'tebfr.i mu. bıle j?elır; hatta Halıcın dıbındcn 
- Göklerılen en·afını arnsrn l\lehmed Efendi. Birinrı ~f:ıhmnd, kemmel bir hale s°"mnk oldu. Kibrit fiyatı artmıyacak çı:kanlacak servet mas?'afın da bir 

dan mı ılemek i!!tiror.oun ! Üçilnciı Osman, Birine i A hclülha • Fr:ınsadan Benoit ,.e llrı'nt :ıd•n· Bazı g~teler. kibrit fiyatları· kl5.mmı kapatır. Şehircilik ve imar 

O gUnlenle bilginleri \'e ,a. - Bel~ e\•IAdım. micl ve tlçüncü Selim zam:\nları- rhl<i iki in~at mUhetl'lİ'•ini ı:,. : nın artacağını yazmışlarsa da bu ?1c1rin5~: f;z.g~~11realist olma:ma1ı, 
irleri himaye eılen ve -cay. - Ala. Oradsldler ne ile mc.c: • nn yP.tişmiş, tam yöı )ıl ~·n :ım15. tirttiği ~ibi tsveçt~n de rrıilh!'!tulh doğru değildir. Kibrit §irketinc az a - ır . e 1 • • • • 

gı go teren hlr Türk htikümdan cntl. Ara sıra ~iirclen halısecEliyor tır. Bütiin ömründo knınnch<;• cıilh. Ro<leyi getirtnıeği unntnındı. YeitAletten bu şekilde bir emir gel· Nasr,eddın Hora h.i<; Uzül".ı:!ı_n : 
dah t ' ı:ı ·, · Sultan lfii'leyi:ı lby. mu? reti, nlems ar.t<1mdl\ki ıı\.lfı11umı. il ummalı bir faaliy,.t 1•ıt,IF\~ı mediğinden fiya~lar a'rtm.rya-::ak • !{.ar he.vasını k~ş.fetmek ~ı:w:ı 
kara •• iı : me,. söhretl hfılil \'e Jıiilfi - Baıan. U<;tndlığmı bir dak~lm bile kaybet· : Ra<IM ve Sinop tf'r~ıı<'l~r! ada ttr. kı .~u .bulu~ta? z~rar? ve g\\l~er. 
tarihi sü li'yen bu büyük Tiirk tı:ı. - Öyle:vse bir "11aJ sorayım: mE'mi,tir. J,akiıbı adına u .. tün g .. 1. 1 m:ıkılh ısl:ıh edilerek tstanhul ter de.gıldır; hatta. bı.r gti2el ve a:t1a 
kanı, ktıhramanlığivle nP- I<:ıdar :i~b~~~-~tı'b;.~:~~i;, SacEnin ~ÖJ!e i miş \'e ~it ~ide :ıdı am?mr~·arnk· 1 ~nne<Ji haline sokuldu. Verem mücadele cemiyetinin ~)gun t:ırnfı vardrr; dondunnaya 
öhret knıanmı. a.~ ~airJiğ; cfı- (Ayaldı Kütüphane) cli~·e mp~hur ı DütUn bu mükemmel t!'rsanct .. - t>nzcr. 

nam alını tır. l~rlik nıe\·dannıda. Berk dirolıt-ı sebze; dirnaba~ı olmu,tıır • 1 tini Jiyebilmeleri için malırn,P ılı. yeni pavyonu KADIRCAN KAFf,I 
kılıç kullanmakta u tn oİduğu l<a· hu!iVa", nu bil ·ük Türk ftliminin bırnk. 1 tiyacı ve bunu temin ı?ibi ı;ii!; l.ir Veremle Mücadele Cemiyetinin 
dar, !!Öz alnnmda d:ı kn!ern oynıı.t. Her va.rnki defterist marifeti tığı en hilylik es•r (Gelenbr\'İ fs. I i5 \artlı. ErenköyUnde yapttrdığı yeni pav· 
makta o <lerece ii tad idi. TilrkC'• girdig-ar. ınni1) Efen<liclir. Mehmed l'feniti ı Kiiçlik Hü,eyin P!l5a bn rnrluk yonun aç-ima merasimi dün icra 

Romanyaclan bir heyet 
gel iyot \'e Acemce . iirlcri \'ardır. Lehr . .;.<ıi jc;fanbnla gcldi~i· 1aınan ~·ır~rk • lta1'5ısınrla da kollarmı ka\'115turup edilmi~tfr. 11erasimde birçok kıy-

Çağut:ıy Türkı;esirlir. O:ı.n1i adında henüz in-;anlnr ara- cUbbeli, ıı~ıi58n '.lrı!ılı, ~rplak c1ıo. ılurmal<: metli zevat bulunmu3, nutuklar Anluıradan haber verildiği1ı ... 
Zrunanı, ilim \'e irfan hayatı ında ~·a~ıynn bir ~ir bu heytin nerek c!erer.ede bir ~foll:ırıkmış. - Yol yok! İmkan yok! \.°t-sait söylenerek. cemiyetin fayd:ı.larr unzar.m, dün hariciye \•ekAletin• 

bakımından ~k parl~ g~mlııti'r. mefhumunu: (Arkııt;ı !layla S, ·ütun 6 da) ~ok!.. belirti'll'liştir. de imzalanan bir anlaşm:ı. He Ro· 
<Baykara mecJi<;i) Türk, A<'crn c- ._ - ~ • manya ve Tiltkiye arasıı:ı:'a yeni· 
de~~t~~da in~6~tt, zaraf~in~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~den b~ mukav~cler vaprl~a~ 

nüktenin, gü:r.et söıiin toplanclığı nn hıtt, hürum eılen Alman. F h b • ra gelecek. Bir telgraf çekebilirim. takarrür etmiştir, Anla~n:ad'lki e" 

\'e kıymet verildiği bir yer olmak lano iil.erine hir f]emir l'e ate' dal ran sa ar 1 fı;imden ~iilerek. tel~rnfın uynıı- saslar dairesinde yapılarak m~ba-
lizere aıırlırdı. • ı:.,'"n<ıı Baı:ıyor, ' lmnn a .. keı-lerl ço. dıracağı -.e,in<'İ dü~üniiynrum, deleler neticc~inde Rom:ı.m·adaıı 

Mol)ıı Cami (1) ile 41i Şı'r Ne- cuk •lenl'cl'k kanar ç;erıı;; ,İnek gi. Bu -.eter ~ok rahl\t bir , ·ııc;on- 2 milyon kadar tutan tic:ı.rt ala· 
\'aJi nnyknra medi inin c;a~·~ı gö- lıi ölii~·orlar. l'nknt l'e'l:ll'ctleriııe flaynn. Karnnın Ye kızımın bulun. caklarımızın 400 bin lirr.sı kulln • 
ren erkıun<landı. Daha rloı-;ru'iu diJece'k yok, Bununla beraber !\ta duğu cenuıı tarafındaki r:;ehlrler - nılmtş olacc.kt:r. Rirkaı; ~:ne kR· 
Baykara ile hu iki hiiyUk ~ .. a7J jino hattım:ze. .l<.ar~ı bir ~er ;-11111- Umumi Seferberlikten Dünkerk bozgununa kadar den birine ~itmek i9t'n hemen bli- dar Rornanyadan bir heyet g~le • 
bir ilim sehpa ı te.,lıil eıliyorda. ' lamıyacağmı anlı\mı~lar gilıi. 16 tün FranYyı g~meğe mecbnnım. tektir . 
. 0 d.e\lrde, (Hcrat) airlerin, a. ,.e 17 iklnciteşrin taarruzları Al. YAZAN: 11 QEVlREN: Fl'lln"a nıanzarahnnı hayranlıkla --------------
lımlerın toıılandıh'l bir yer olmu~. manlnr için unutulmaz bir mu. RONE BALBO A. ldlTHAT KANIK 8eyrediyorum. Memleketimi hu 
tu. Bundan baska, ehire, tı7.ak hl. \'affakıyetsizlik o)acak. o-----. manzaralarını se' ivonıın. !\lii,IR. 
kelerden ayısız tnlebe gcliyorılo. * • * \ hnada keskin bir ıslığa ben1.iyen 'inııle çiziyoruz, hareketimiıdf'~ 

1 
fııa edilmeğe değe; hir mernla'ket 1 

ffilseyi'n Baykam, bıı biııler"e tn- de-h'\etli bir se.; knhlin:Oaları •ı:m enel geçen bir gtin <lahıl·. e\~ı. Tren<le g;eçireceğim itiinci ı::ece 
febeyl cehiı•ı1en 'erdiği pıır-a i:c.-1 Şimıli cl'phenin bir çıkıntı tr. • boğ:ıyor , ·e bizi c;nı;lun bir ~iıt.iıt !im, ıl emek seni tekrar ~öttbilccc-- ba~byor. Fıtlmt, ne ehemmiyeti 
okutuyor, yeti~tiriyordu. kil eden' bir bölgecinj işgal ediyo. lı;oincle b;rakıyor. J.\Jermi hl'r halde ğim !. \"lır. Gitti'kç.:: ~·akln,ıyorum. ~n.fnk-

. Ttiıi< ilemminin ı:ıarkts \'e hatıila ruz. Ahalic;i tnrafm<lan tahliye e- "'in tam üstünılen geçti ki, he- ••• Biifün f?e('e ~iiıiimü 1\ırp. la beraber, ~rizlerime de11i7 giirü-
ytiz. ağartae:ık bir yilkselml" gö· te= dilmemi;; son l•öydey.'I. Cc.ıı, 1 S, men aynı e nada cleh'j•1lli bir in madım. Bugün en bü~·ük ı;üniinı. nüyor. 
cll~J mes'ut. dakikalar. yalnız hu 16 l'e l4 ;\·ac;ında üı: J..orenli kız o- rilak elin kapılarını :t•:ı)'or. Cam- l~lbisclerimi fı~:.ılı~·oı·um, kun.fo. Deniz! Bulıın<foğum yerine sim 
\'lllam, Fatıh Mehmecllıo HU eyin fan l\fari • Terı!l . ~esil'iıı e' )erin ınrım parça par~a cıli,rnr. l;; lik ralarım1 boyuyorum. Hcriniz.e ı\l. tıirah ~;ımurlariyle ne te7l\ıl •. 
Raykarn.nrn ıam:tnların:ı r•:stlar. de kalıy>rııın, Sııbahfeyiıı kahn•nı giizcl bir obü". laha t!'mar:adık!. Rtırndn hayat deYnm edh·or, 

Bu güz~l düzeı,ı :.onrnclan hozut. rnt:ıf;mın :?:etlrili.\·or. neni ~rın:ırtı- r.u ani ziyaret karsı.,md:ı hirnr. - "Onu h:'zim i<:iıı de öp .. , 
} B T ~ - 'l'rcllll<'n iıuligim 1nman, c;chr;n 1 o. atı ürlıleri daha :;'f'c;', ~ark ynrli\r, Ar1t1hırıınr ~Öllerinıılt'n o. da aptallaşarak IJirlıiriıı•ile Lnlu· - "J<;Uıette. c;onı~·or ııın!iun ':" r .. ki • d h Hlk.,iiııe <leliıJet eıfan parlnl< C'(?j). 
ur erı a a erken lıir ıl?.ı-bııne lmınnk içi11 hirlıirleril'\r. ·a rı~ eıli. yor•lıık ki Sc"iıl'in ( 1 ı ~ ncıınıln) Yll\f;mur ynğı;\·or. Çamur hem heli e\'lerin sfrdeclijii <'B<Medcn 

el gibi dillerde <lolntıan Jcalırn. ynr}f\r. ı;esi ne~'e il<.' çrnl.:ıdı: ~"llııı~kan, hrm inatçı,. yeni n\'nt.. 
11 J , ~M:erlce'l, Jıerkeoııı merakll\ han~ •ı;ı-

~n ı < :t.nru, san' t!ıırını, lıilgile ~u kır.lar ne tııhaftırlnr! - 'Ey, ne oluyor, o~ııııa ıle- lcnlıılarmı. ııanlalonuın !fülcrime kryor Ostliın ha<:m• çamor i..:lnıh, 
rını, ''! ~•hal ı:ıinleriııin Dl' 'e \'e Bir giin l.orcndc lıiiyülc tören· rnm ediyor muyu1 '!" , kıı.clar ç:ırnur icintle. Acl:un oıe•1 ıle. Ft'lkat hen bununln ifti'tı"r e~i,·n . 
n~·eo;ını unutmn~a hac;Jad:l:tr. le te 'ı't edilen 'en • 'ikob bay. fHe trene biner.eğim ist:ı YO! ıı 
7.aman denilım o yuman lmclret \'e raını ~iinli Lorc11 n\llnlarındıın 4 l(l ~ ~el<lim. Ah, e ki , n~onlar •. "İıi ne rnm. yı;,·et, ileri hatlar~nn ~eliyo. 
kuvvet, her iki muhite be!iılıır, u- b:rini oynu~·oruz. Bu· oyıınıın hir kadar Se\i~·orıım .. tahta kaıınpclc. rum !. 

(1) Bay'karo mecliııinb mUh;m 
c:ıahsiy-tler:rıden o'an bu Mo'ln 
Cami ile Ebu Nasır Ahmet Camhi 
birbirine kuıştı11ramaltd:":·. Mo!l:ı 
~in w Abdllmıbm.an Nu
"'tfcfin'cUr. 1!!18 ite ö'mUştü::-. Ah. 
med Cıtm.I l!e (~32) de gbçmll~ti!r. 
'kisi de fazıl ve edipti. 

takım mahz.nrlan yok d,.Ail! nir İlin! Sihirli, İnamlmnz l:elirrıe!. ı 'niz ii ti!nd~ J:enılimi ne tı:ııhn· Reni ~lerlikleri P.\·e :!'!lrfön. 
ma,.nnın listüne hirk't l'lmn im. İıinli gideccl;iz ! .\llnlum, lınri · o. rahat lıi~s ... dlyorırm '· Trf'•ı .... ~ \; lfo.lhjm hı1lı hızlı carıııyor! A§an· 
nııror. ellP.rinc değnekler ıılan rıt)·a knd:ır başın11:1a hir ~ev r,cl. ~·n,..ıı:d ~id!,yonız. ! gidi ·orn1 :• d~r -.ör. ıil, ~•!'' ııçılı~·or. Rirl:irim:u• 
ırenı; kıılar. erl;ekler elnın)arı ya. mese! Eğer Almnnlar hıinınıa ~t'. ;;:hi.. ı>arılı)·orn7., lfonu~mll\k mı~ ·e,·~ 
kalıyacaldarr lılll •an rfr:ğnel>ler)e c:er-.e blitün viıılcr kaldırılarak. Pek fır.ılı git!llİ) o ruz, "mmllı ;varu? Sen~ilim ! Se,·~i'im ! 
(larma'-larııııı rnrııyorlıır. Uirn7. Harel•ct sıralarıın11.1 tes\ıit ed;)·o )'İne ~icliyonız, lıiitim iziıı:al'lıo TP.krnr gitmek lazım gP.hli~i'ni 
rnn arrtıt'ı l\m-r.a, el!;lenrell. nı7.. nunıı konuşmnk hilP. bir zc' k. iwntrol edildikleri i .. tasyona gel· ılii;iinclük~~ .• 

Gece "laat on buçu~ft tlQ~rn, Rer at.5:\m. ~ g\ln biten •J:UnU tal« ıliJ.:. Benim trenim döıt o;ııat "n:ı. (Devamı var) 

Binbtıfı Robenson 
B•~·BM51 l<obenson·un rnı~t••• 

sını cıkuy:ınlar muh:ıkJ•al• 
"ıte~" <l~nıj !erdir. 

,\ğır bonıhardımıın tayyare~lnin 
ateş alma"' üıcriııe nrkada.,lannı 
par:ıı,ıiltle o;cHimete yollıyarnk ken· 
cJi<;lnin tek bnşıı.a l\te<,le müracle
lesi 'e bu nıiiC'U.delE'Clen ~alip ~··· 
lmrak tıwynresi·ni tn~iltereye ~ö· 
tiinnec;i bi: filint menoana yara• 
.nr.nk <lereccdc lıeyeCl\nhclır. 

Fukat huna kahramanhk 'lif rte• 
.n .. li, yoksa cnn kaygısı mı! 

Delki ikioılnj <le !liiyliyeeelder 
bulunur. .\nenk, yalnızca "ran 
kın·~~ı<;u" p-lbi clii~\lniilürae hatava 
~i<!ilir. Rfo·le ol!aydı, n da, ar'!Za· 
d:ıJarı ı::ibi paraşütüne ..,,~mır l'e 
!(entli.-.ini elimete atahilirdi. Rö,. 
le o'nındığın:ı ~iire İngilizlerin bu• 
rnı k.1hramıınhl< ~nyma)arı elbette 
} rrindedir. 

Bürhan BURÇ A K 
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11·@uabed S · · k ·ı l'KŞA~~OSTAS• ıgara ve ıç z ere 
Sahibi VO D~Jllt mQdlUG 

hakkı tarı uı 
Buıldıgı yv: Va.kıt Matbaam 

ABONE ŞARTLA.RJ a 
ftrJdye l:mıebf 

8enelfk H.00 lrr. %7.00 n. 
t ayldı '1.50 • H .. 00 • 
1 aylık &.00 • 1.00 • 
1 •:rldı 1.00 .. 1.00 • 

o.seteye r;önderDen 
!:'nalr cert vertlmı!ım 

zam gapı/d.._ 
Satış yarın sabahtan itibaren 

yeni fiatlarla yapılacak 
lnhisa.r maddelcrıne yaptJ:t:ı ı Saf ispirto: Ellilik şışe 340, yir-

zamlar bu sabah ilan edilll!iş tııı· mi beşlik 170, on beşlik lOO. 

r·D·o·u·=·n··d··e···n····· .. ···ı ~:;~ı;;e~i;~e;i ~y!~~~~% ~:: ı2~u~~~~y::i~~~°şiş;ıı~~~. ~fr: 
tıla.ca.ktır. Zam mıktan aşaı;ı yu· mi b~slik 120 kunı~tur. 

Bugu
•• ne kdaarıdıryliz.·. de 30 ile yil7.de 50 arasın· Şi~eli ~ara.p ve biralarda §İşe 

depozitol.:ırı yuka.rdaki fiyntlarda 
<t !::;' ah' ı ·· k 80 ... d:ıhil bulunmaktadır. 
...-.~----- - - - -·-- -- - -·.... . ..ıp ı ocagı u s , .;;ıamsun 

T ulon hadisesi 
lüks 71, Sip:ıhi '/5, samsun yaka 
65, çeşit 80, boğaziç.i 5~. ycnic~ 
ince 45, serkldoryan, bafraıraden, STALJN 

f d 
· f · · gelincik, enalA, kalın tiryaki 40, etra ın akı te sırler i~c~ ~i~yaki 21, birinci . k:ıh~ .~2, 

1 

bırıneı ınee 30. hanımelı 23. uçun· 
Ameı·bra harbiye 

nazırına bir tebrik 
telgrafı Çekti 

Ruslar Klaskaaayı c.~ i1.':ce 22. ikiz 2~. ~n~k kaıı_:ı zo. 
3 koylu ka'm 15, 11 oylu ınce J;) ttı· 

aldılar bay 25, asker 3 kuru~tur. , 
Londra, 29 (A.A.) - Şimall Atrl 

kadaki Amerikan • İngl'ız :nuvaffa 
klyctlnden dolayı Stalln, An:ıerikaıı 

b~rblye nazırı Stlmeona blr tebrik 
te.gra!ı göndermiştir. Tclgrnfta. deni 
llyor ki: 

Tulandaki ha.ile bUtlln dünya e!kli.• 
rrumum1yeılnln dikka.Uni üzerine ç-ek.. 
uıekte devam ediyor. Amerikan, 1n -
gll.iı, Alman ma.tbuatmda bu h!.dlıw 
ile ilgili )ıı.zı!ar çıkıyor.Berndcn gelen 
bir haber® Tulondan kaçmaya mu -
m&ffak olan bir denizaltı dUn aaat 
13 de Barııclon limanına girmfotir . 

Berllnden yarı resml bir kaynak 
Fransız: donanmasının intiharını §ÖY· 
1-e ~air etmektedir: 

Tulon limanında bulunan Iı'ransız 

d•)nanmıuıı, Almanların eli altına dUI}' 
mok istemediğinden dolayı değil fa... 
kat !ngillz ve Amerikalı!arm emrine 
girmek üzere dışarı çıkamıyacak du· 
runuı girdiğinden dolayı kenQi k.en • 
dit.ini batırmırıtır. Hasım taraf pro • 
page.nda.ıımın ba:ıka yoldaki iddlala 
ra,a ke.rııı Berıın sjyaııt mahfillerin · 
de bugün yukarda.ki fikir ileri sürül 
nıektedir. 

Tütünler: l!.."nala 20 gram:ık 30, 
bafra. 25, • tatlıscrt 2!i ta~lııııert 
fabrika 20, birinci fabrika 21) bı
rinci atelye 16, ikinci köyiti ~ 4

1 

ku· 
ru§. 

RAl<ILAR: 5(1 dere"'elik rakı]qr 
100 lük şişeler 700, !\0 !ikler 350, 
25 likler 195, 15 likler 120. 

45 derecelik rakılarda 100 lük· 
ler 500, 50 likler ')6(l, 25 :ikl:or 
l 35, 15 lı.kler 9:5. 

43 derecelik takıla:da 1to lt~k· 
ler 400, 50 likler 21<', 25 liklet· 115, 
15 lilder 70. 

Votk:llar: 100 Hik şişeler 4GG, 
50 likler 250, 25likler lJ(I 

Şişe eofra şaraplan 310 Jık şi
~e 330, 200 lük ~i~e 200, 70 lik f.iş:-
90. Fıçı şaraplar da lıtres\ ·ıo, 
misket şa.robı 200 ilik şişe 2ffl, mis 
ket sarabı 70 lik 6İŞe 120 kur::ş 
tur. 

EtR:\: Şişesi ~o. fıGıd!l litresi 7(1 
kuruı;ıtur. 

Viski 75 Jik &işe 16 '.ira. 

·•Bu mu\•affaklyetıcr mU_şterek dü~
mana kargı Uç mllletlml.zin m-üttehl: 
kuvvetleri tarafından indirjlecek 
:nahvedici darbeye ala.met olup, bu 
darbeyi yaklaştırmaktadır.,. _____ ,,__. __ . -·-
Şimali Alrikada yaralanan 

Amerikalılar 
J,oudra, 29 (A.A.) - ŞirnaU Fran· 

sız Afrjkasındıı. yaralanan ilk Ame • 
rikalıla.rın Amcrikaya vardıkları Va. 
şlngtondan blldirllmektedlr. 

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

Şili hükumeti Viıi ile 
münaıebetini keıti 

Londra, 29 (A.A.) - Şlll bükQme• 
ti:"lin Vl§i hUkQmetj ile dtplomast mU. 
nasebetıcrlnl kest!ği rc:smen blldirll· 
mektedlr. 

Diğer taraftan Londrada. salAhlyet· 
tar mahflllerde söyıena1ğine göre 
ı ulonun i§gall HiUerle lAvAl arasın 
da milzakere edilmekte olan aulb mu_ ı------------·-------------------

shedesinl suya. dllşUrmUştür. Dün 
Lc.ndraya gcJen haberlerden anlaşıı • 
lltğına gi!rc bu mua.1\edenin madde 
k rlndcn blrt l<'ransanın iBtilO.Sına te
t bbU.s eclildiği takdirde Fr~!}tn 
.merjk ya. ., l.ngiltereye hariF-4'ran 

ctml-si.hi tar:ammun t-tmekteydl. Hal. 
vı:ki Tulon hfidiseler! Fransız mille· 

verdi. Fransada ord•J, inhiJA.l etmiştir gı upunu yok etml§lerdir. Almanlarm 
Tulon filosu kendisini kahramanca eline 600 esir düşmUştUr. 
müdafaa ettikten eonra kendt kendi Volga ile Don arasında bUyUk Don 
nt batırmıı veyahut Umanı terketm~ kavsinde ve Stalingradda dU~manın 

ğe çalıl}ırken batmlftır. Tulonu eer ~iddetU taarruzlan inatlI muba.rebe · 
beet nımtıı.ka ilA.n ııtmenın bir tu ler Df'tfceslnde akamete uğ'rabtmr~ 
21lktan t\e111tıı bır eey oln•.adJıtını ev. trr. 
vE.lden anlamak güç bir !}ey değildi Toptu ve :ı:rıul'arebe uıyyarel~ri 

tının, ordusunun ve donanmasının Almanlar, filoyu topların aıe~I altına kara muharebelerine mües!!ir su
bu şartı yerine getlr1nek için Vişiy~ almak Lstlyorıardı. 1l lkinclteşrjode rette mUdahale t'derek 34 Sovyet 
uymak niyetinde olmadığını göster tiioyu, limanı terketmeğe davet et • ta:ıkt tahrip etmişlerdir. Alınan 
m(;ktedlr • mı~tim. 'Kumandan oeninı sözUınll son haberle?'de tasrih edileiğint' 
~ne ayni mahfillerde söylendiğine dinlemek lllzumuna ka1l olmadı. Ge. göre, 20 den 27 ı:onteıırine .ıtadar 

söre fı}onun tahrip edilmesinin en milerı kurtarabileceğini 7!annetti Şim düşman Volga ile Don a~ır:ı!~ 
dikkate §ayan ~etice.1.erinden biri " 11" ı el, blltlln gemileri kaybetti ve bir çok 319 tp.nk kayhctmiııtir. Dundan 
b.ıllğl.nln • artıı. mel cut olmadığının subaylarlıı. erlerin öl:neleplne sebebi b !':k 26 too tahrib t'dilmi0 ve 2 
A manlara iaba.t edilmig oıma.ıııdır. ret verdi. Jllitün Fraııan. t3gal edil 

1 

br~d!n fözla· t-sir Almrınlan~ eline 
"lşb!rliğl., taraftarları birbir). a.rka • mıı. general Veygant t~vk!l olur..' düf'~Ü~tür 
ı.ında Alman dUş~anı old.uklarını_ 1,3 muıı. müsellA.h kuv reUerlaıl2.in ıilAh Don ~cephesinde İtalyan .k:talar. 
hut etmişlerdir. h.üçllk F,ansız. oıdu jarı alınmıftır'. Altnanla,.ın gaye"!· S ti . hr· "e"melt İ"in 
sı nu terhla etmek zorunda kalan Al· d d ovye erın ne ı .'"' • " 1 mey en Rdır. Bu gaye, Fransayı çar. ~·aptrkları cir teıı~bbü5e engel o -
mı.nlar terhis edilen askere esir mu. . mıha germektir. Ezeıt dU,manımızı:ı muşlardır. Kalirıin'in cenub•ı gar. 
nmel<'BJ yapmak tehdidinde bulun- menfaatleriııf! bilerek veya bilmiye · : T bÖl"eFil'de 
maktadırlar Almanya şlu.ıdi Fran~a · • bis.nde ve eropetz o · 

• · relt hizmet edenlere katiyen merhamet ~irldetli mii<lafan muharebeleri de-
da kuvvetli bir beşinci kol ordusu etmlyeceğ'jz. · . k -ı-.·ı 
kıı.rşısmda bu1unduğunu anlamıştır. vam etmektedır.. ~lman m_u a wl 

Londra deniz mnhfiller1 de gu ka- TH~US'l'A: taa~arı ~Pt:cf'sınrle d~ş!'ll~n 
r.nau tebarUz ett;triyorlar: Şimali Atrikadaki mUt~tlkler ka • n:ı_uht~lif kc&:~lt'rde l,"erı puı-kU~ 

lngillz hava kuvvetleri tarafından rargAhmdan verilen mahımata göre tıı~ınü.ş ~e ycnıden 9~ tank tah~., 
temamlle tahrip edilen Cenovanm müttefik kuvvetlerin ılmdiki hedefi edılmıştır. Ynlnız. bır ~ır~l: .U· 
ycrıne Tulonu işgal etmek zorunda Tunu.<ıtur. Buraaı hUcumla alındıktan men 56 tank t:ıhrıp etmışt!''. 'ru
kalmı§tır. Fakat Tulonu da şimdi ~e ııonra Bizerle tecrit edilecektir. MUt. tarebe tayyarelerinderı mürekkep 
yaramaz bir hale getirilecektir. Li~ tefikler dün Tunuaa. 16 kilometre me· te~killcr ~iin<Hlz ve ~ece ve. kı_s· 
manda. ve limanın methaHnde batırı· ı.alede Abiedayı lggal etmlglerdir. Pa. men kar fırtm:ıtarı hüküm sürdil· 
lan birkaç gemi şchl'i şimdiden isti • r's radyosu da dlln akşam şu hal)(on f.ü zamanlarda )iirüyüş krı

1

!arı-
fade edilemez bir hale getlrmil}tir. vı-rm~tır: nr harbe ha:ı:ırlnnnıı kıtnl:.1 ·• ve 
Mihvercilerjn lta}yaıı :filosunu Straz· Mecez Elbab bölgesinde şiddetli Toropetz ~iırer:düfer hattıntn te· 
burg ve DUnkerk zırhlıle.rile takviye blı savaı devam etmektedir. lngil!r ı~isleı-Ini müe~cıir surette boml.ıa!:ı.
etmek ümitleri .euya dü1tmü1tür. Fran kvvvetleri mihver ııaflarına bazı nok· mrşlardrr. Pike borr.ra tayy:ırele
eız gcmllerlnin t.&m&miyle tahrip e _ ta!ardıı girml§lerdlr. Diter tarafta!' rimiz sinıal ucı . nrla l\furır:tn"k oj. 

dilmjl} olınası evvelce bu hususta bir Rlz.erte _Tunus cephesinde de şiddet~ mendüfer hattır:ın istasyonlarına 
pjltı.n yapılm!§ olduğunu g~ıermek ıı bir muharebe devam etmekte ve eğrr capta bombalar i"3bet ettir· 
tedlr. Bu semllcrin mürettebatı ara· gE.neral Anderson aldığı takvjye kt - mi!:lerdir. 
s:ndıı. lhtlJA.fiar çıktığına dair yayılan tıı.larlle tnarruz etmektedir. Mo&kovadan bildfrlldiğlne göre Ru'l 
ş.-ı.ylalarm mürettep olduğu şlmdl an Diğel' taraftan Beı·llude uker"t kay Ln·vetıerl dUn Kleskayayı işgal et~ 
l~ılmaktadır. lnslliz filosunun Tu 11akıardan bildirildiğine görıı, birkaç r.ıjşlerdlr. Sovyet öğle tebliğinde de 
·ondan kaçabilen Fransız g-emllerlnı gilndenberl, İngiliz ve Amerikan kuv 1 şö~ le deniyor: 

Parti kaza 
' kongreleri 

Dün V•küdar ve Bqik tCI§ 
kongreleri yapıldı 

cfun.ııuriyet Halk Partisi kaza 
kongrelerinin dün sonuncuı.an ya.· 
pılmLS, bu suretle 9·12 yılı kongr~
leri tamamlanmıştır. 

trsklidar kongresi Partinin tt.s. 
küdarda.ki binasında toplnamı~. 
toplantıda Parti Reisi Suat Hayri 
Ürgüplü, saylav Cevdet Kerim ln
cedayı, Vilayet Parti idare heyeti 
azal:ırı da bulunmuştur. 

Toplantıyı kaza idare heyeti rei
si Liıtfi Aksoy açmış ' ' e kongre 
başkanlığına KA.mil N'oyan seçil· 
miştir. Lfıtfi Aksoy idare heyeti
nin bir yıllık çalışma raponrnu o
kumu~tur. 

Raporda kazada muhtelif ba • 
knnlıı.rdan faaliyetler kaydedi:rli· 
~i yazılmakt11.ydı, kazanın rr.uhtf"· 
lif SA..mtlerinde 23500 liraya 8 yol 
ihale edilmiş, 4340 metre uzunlu
ğunda olan Kısıklt • Beylerbeyi 
Aerbadem yolu hazn-Ianmıştır. Oc;· 
kü.öa.r meydanmm mühim bir kıs· 
mı tlnzim olunr.ıuş 300 bin 1ira 
sarfedilmiştir. 2.000 ~üs ağacı di • 
kihniş, t:a.kir halka odun, kfüııür, 
yiyecek m:lddeleri dağıtılmış, Rıza 
pa~a korusu 180.300 Jiray?. io:tim
JR.k dilmiştir. 

Bundan sonra bazı aza, liirta • 
ktm dileklerde bulunmuş ve yeni 
ic!are heyeti ı:teçimi yapı!mı~tıl-. 

Ymi idare beyetine Lfıtfi Ak· 
soy, Reşat Kaynar, Şefik Foğm:ın, 
Milmtaz S.'iymer, Vedat Pekel, Ce· 
mal Yeneır Sab:ıhattin Sanal <ıe· 
ç:ih:ıtşlerdir. 

Vilayet k"ncn-esin• de: r.r tfi 
Aksov, Kemal, J.taeit Oktay, Ve-
da:t Pekel ~çilmiı:lerdir. 

Kongre bUyiiklerimire !'lzim 
telgrafları çekilmesile sona errriş· 
tir. 

BE~tKTA~ KONGRf:C:t . · ı 
Beşiktaş kaza kongresi saat ıs 

de yapılmışur. Toplantıda vali ve 
belediye reisi. parti ba~kanı, ~ 
tanbul mebusları ve büyUk bir 
hcı.lk hazır bulunmuştur. 

1 Rus taarruzları ve Tunusta 
Mihver kuvvetleri hakkındc 

Amerika Har biy e 
Nazırının began t 

Ya,ıngton 28 (A.A.) - Harbl) c 1 nıan kayıplarının müstakbel harel 
nurrı albay Stim.son, dlln sabah aon Ozcrjnde maddi tesiri olacaktır • 
vakayl! gö.r:,dcn_ geçirmiştir. Mumaı .1 Alb.ı.y St.imson, ::ma!l Airikı 
lcyh, Sovyetıerın kazanmto oldukları y.ı.pılan aakert hareklltın ,ıa.ş 
nıuvaflakiyetıerin askeri vaziyeti ta.. :nühlnımatın ve mUhlm mıktaı 

ruamile değ"i§tirmi§ o]duğunu söyle _ nı;ker kU\•vetinin uzak m"'s.ıf 

ırılıtlr. Müttefıklerln bütün cepheler. rakit l!zım olması yUzU1den, z 
deki harekt.tının müsait bir surette c.ıarak batlloşmlş oJdu~unu söyler 
terakki etmekteolduğunusöyliyen al ı tır. Tunuata 12 ilA 15 000 Alman v 
ha>, sözlerine şu suretle devam et <'ır. Bunlar, Tunus köPfl'Zl Uzeru 
nıi§Ur: • SO ill 35 millik arııziyı m Jlıafaz:ı. 

"A.!manlar, plA.nlarıııı icraya mu • ı :ır.ektedirler. Bjzerte. TunL•s, Sfak.ıı 
vaffak olamamışlardı ~. Alma:ılar, ! Gab~s Almanların cllrde Jir. Kend 
~nfka..ı; petr0Uerin1 ele &ec:ırecelderl_, :-ıne 1talyadan uçakhı.rıa l>lr tun 
ni, liızılorduyu yok edeceklerini v~ ı.ıı.kcr gönderilmiş o!d1.1ğJ gibi mu 
Moskovayı zapted ::el<lerlnl hcııaµ e ı ı ıpt"r vasıtasile birtakım takviye 
dıyorlardr. Kızılordunun cenupta ki 11 aları da karaya çıkarıl nıştır. Aı: 
~aşırtma hareketi neticesinde her ıjknlrlarla İngilızleri'ı öncJ kıtab 
ııey altüst olmuııtur. Şlmdt Sovyetle Tunusun batısında stratej k mcvzı 
rın ordusu, şiddetle taarruz ve Al ı~gaı etm~ler \'e Fra'lsız kıtala 
man kıtalannın iaşe hatlarını tehdit rneııai bırllti yapnıışlnrdıı 
etmektedir. Almanların Stallngradı' ı inci 1n:;iliz ordusu, hıılıhazı 
bırakmak zaruretinde kalacakları Tunuıta taarruza geçecek olan k 
uınnedllme:Ctl'!dlr. Alma.nlardnn ıı.lı • \ 'e!1erjn tenslki lle meşgul olma~ 
nal' esirlerin mlktnn, yenl bjr ufuk d.r. Şimdiye kadar knrad11 hafif r. 
açmaktadır.Her iki tarafın da mühim f'l!.demelerden başka bır .~y oJmnn 
miktarda teJctatı vardır, fakat Al • tır. Tunusun doğu.ııunda arazinin t, 

r.tlıkUlltı mUda!aaya elverlrıtid 

Fransız askerleri
nin silahsızlan 

dırılması 
-- - -0- ·-

Almanlar, iyice tahıı~sun etını ı r:. 
Bu .ııebebden do1ayı kuvvetli bir m: 

kavemet ve Çetin sa\'ll§lara intizar 
mek icap eder . 

Albay St.lmson, general Ayzenh' 
V<rden a}ınan haberlerjn şlmall A! 
kada sivil makaınatın Fransız ıı.& 
ile mükemmel ııurcttc mesal bir' 
yar.makta olduklarım göstermekf 

Btrlncl salba bitti dl~lbay Sthnson Romelln Almanı 
rrn mühim miktarda erzaka ma 
o)dukları ElageylAda mukavemet , 
termeslnl beklemektedir. 

Yeni Ginede müttefiklerin krtaı/• 
Parlıı, :?8 (~PD) Fransa ordueu· 

nun sil(l.lı}arı bırakma l§i iki ııa!hada JrıPon'ar sahile sıkıştınlmışlardır.: 
nıaiib Japon!arın kuvvetler! o'd-" 

Ordunun taıfiyeıi de Alman 
kontrolü altında yapılacak 

te:mamla.nacaktır. Bunların blrlncl.ıl '' ıu 
l mühimdir. 

Fransız askerlerinin Alman ıuıkerı J 1 • 
1 l•omuıan!ıkları tarafından ıillhla.rı .1

1 

t dlapol n ~~·üınaft'ka m.ukavemet etı:ı: 
. . . e r er ...... tte ı Jerın orman tçl 

ntn alınmaııı 1şıdır ki, bunun cuma d ki il h k ti 1 e eri are e er harbin en 2 
ak~am: sona. ermiş olduğu blldlril 

1 

a.. d'kk 1 1 1 ; y ue ı ate şayan o an o av arın, 
mekwdır. Bundan ıonra gelen lf, or. blridir • 
dunun aııı ta.rfiye.ai, yani ordu men· ı . Bal~on takımadalarında vazi] 
.eı.plarınm hesaplarının keallmeııL .. .eo.n derece ıalA.lı kesbe mlftir Bu 
ker1 he~ap!arın kapatllmaııı ve icap ~ ilı: lıl k t · 
eden vesikaların tanzimi ile orduyu 1 ~ n:: :ı :n azanmı, olduk] 
ve ııi19Jılan bu suretle terkeden kim· • e bi taker ın netlce!idir. Fakat 
ııelere tevzi! ışlert. Bunların da Al . 1 :e r ım eiddetli muharebeler , 

1 

ırıan kontroıu altında Fransız ma 1 .:u :ekl:nebillr. Albay Stı.nı.son, 
kamlarınca temin edllmest kar&rl&§" 1 ~ar ala ulunmu;ıtur: 
tır:ı!mıştır. Silı\hları &lınmıyacıı.k o- apon rın yeniden çarpıımak U 
lan Fransız kıtaıarı, askeri polla va. ro oraya deniz kuvvetJerl sllnderı: 

. lerf mUhteme}dir 
zifE"si gorecek olan "Gard mobil., il& U ki • 
ınıırcşal Petenin hassa muh&f~Jan • t ça anınız, Japonların Kiıılaı 
dır. Utunmnmıı.ları için hergU..1 eııertnc 

Kongre reisliğine İstanbul me
busu Ziya. Karamürıse1, se~ilerek 
Ebedi Şef AtatürkUn hatırasını 

tazizen beş dakika ayakta ihtiram 
sükutu yapıldıktan sonra · darc 
heyetinin bir senelik !:alışmalan· 
Da ait rapor kaza idare heyeti r~ 
isi Zühtü Çubukçuoğlu tarafını:!an 
okunmuştur. Raporun ok~ınnı~srnı 
mü•e2kip .söz alan hntipl~r id:ıre 

be; ..:tinin mesaisini takdirle l:ah· 
setmi~ler ve büyilkleıimizin halk 
dilekleri Uzerint1eki nlakı:ıfanna 
şükranla"t'Inı ifade ettıkt:eI·. Mnra 
bunu..-ı Cümhuriyct &lk I artiısi 
nin mndelerinclen biri o'an halkçı 
hğın bir ifadesi olduğ-ınu tebarüt 
ettirıni~Ier ve yurduwuzu içinde Amiral Abriyıı.l kara kuvvetleri kıl 
bulunduğu ağır günlıordf" tcplu mandanı general Bndu.hava kuvvetle 
bulundurnıağa çalışacak kll\'\'etle· rl lrnmandanı general Dannekeynin 
rin en ba.şmdn Partinin m~vrudi-1 rıımdillk istifa. etmiyeceklert blldlrll· 

ı•~enı yapmaktadırlar. 

Hafta sohbeti 
yetini belirtmişler. Partililerin ı nıektedir. Amral Abriyal. general (Ba, tarafı 2 inci. :ıyfad 
milli birliğjmizi bu m\n de elde 1 Brldu ve general Dannekeynin hiç 01 O giinlerde bir de <'eht inıtiha 

0 ' 
1 mazı1a, Fransız nıakaınları tarafından 

tutmak için herkesten çok gayret \'armı5; bu ceht tıı.nınını:-;; ''" es 
göstenneğe mecbur oldnklarnıı b~ı temin edilecek olan taaliye işlerinin bir ilim adamına ,-eriler.ekmi b 
hususta. her zamandan fa:r.:Ja titir sonuna kadar hizmett• kalacakları oun itin de imtihana öyle ı-a~fll 
b kl '-- d zannediliyor. I ' · d W• uhınaca arını ~~yan e erek mil enm egıl, tmlemli ve hilg;ı,i d 
li Şefe karc;ı olan sevgi ve mubab· 1 yulmu kim elerin kabnlii Jmra 
betl~riyle bağlılıklarını izh:ır <'t" _ . . l:t<1tırılmı". 
mi.al•". dı·r. , Rilştu Dık, Yusuf Zıya Dranıan ve . • , 1 1 m~l1 E'f d' k d" ~· ., .. d k ı 'kl ... s l"h d . •' e ı e . en ı, en ınc ,._,1r 

t 
ye e aza ı a-ra ua a ı Kır ar · k' d" . d w • 

da.re heyeti rnporunu"l ittifak· Ek Ks a F"t GU th ı:e ·ı uzen ,·ermış, ogruca ım 
1 reöm k r. g, ,

1 
1 nffat 'aner 'ı hanı ... ·apa-k ol"n ul ...... alıır re la kabu ü karar}ııştınldrkt an 1'1:ın • ·' ., ...- " ""'"" 

r:ı dilekl~r iizerinc1e k('lnusmalar 
58
R.!1 Uz.Dalya, B. •duz~ erS erm?1~· 1 fiaıabadi Ahmed Efendinin f:ıl 

. ust t:-\Y ( nye aner ~ ı.- · • i ·ı · 
olmu~. bunların ve idar~ h('\'toti •- .' d 1 l'k 1 .. '. d nn gıtmı~, mb ıaııa gıreı·e1:ı 

yet ~on!!;resı e eg 1 e erı ı<:ııı e 1 Ö"lt·m·'I \h cd rr <l° . ... u 
'hesaplarını tetkik etmek üzere il- Züh .. c b k vı Ah A 't" ' .. ı., t m ' en ı, l\U~ 
"e k'.,'l'k b' ı ·ı ı 1~ • _tu H-u··ıı; .c .. uAogku ... k m_c., t •. k rı. ı !\foll:r ... il İ!'lt;hfafln bal,mıs, ::l\ ,. r hı ı ır ıey-et seç: ere c cel· ı ·· ' · ~ yıeı . u ~mu r o s::-çı.r.ı tt'l.l i rek: 
seye ara wrilmi~tir k - p ,... n ı sonra .<>ngr:-nın arti ,.,ene! ;:-.:ı~- ı -· imtihan ü ... taıllıır if ıırıl 

!kinci celcıede hesap ve dilek kanı Milli ş .. fimize ve Genel Ba~- demio,. Sen 'ba,ka imtihaı~~nrs ) 
encümeni raporları okunup kabul kan vekili Ba~vekil ~ükrii ~ara • nria~. ' 
edilnıis ve idare heyeti 'e<fr'li va· coğlu ile g~n'!l ~ek'reterimiz \fem· 1 Koc" Antalyalı ('e,·ap ,.f'.m•iş: 
pıla:r:ık icl'-'re he\l,'etine 7.üht1i Cı:· d h !::;e,·k t Escndaln t ......... \'e j "~ .,. e .0

• ~... - r.eni:n rt>htte ~öziim ,·ok. c 
bukçuoğ!u. l'ı f. nr "Ethem Akif baglthk ~elgTnflhn çekılr.cs1ne 

1 

li~ etimi 1 hat edeceğim . ~tnı..1 
Battal~!. Dr. Halil Karamm·11k. kar:ır vertl('rek kon~reye n:'"ıayet dım bu 
_A_h_m_e_t_A_!'ı_·_r_t_y_i_d_il_H_il_k_m_ü_' _A_-:-ı_. _·ö_k_._' _"_e_ri_lmi!'itir. J\a1.~b:uli. i\fehmed J~fend 

ktır§ılnma.ııı Fransızları sevindirmiş Tetleri, Cezayir • Tunus .ıınhil bölge · ! Stallngradın §lmaJ ke~minde bir 
tll'. ır.ııdekl kıtalarını bilhassa tak\'iye gECe taarruzu esnasında krtalarrmız .!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~·:::!-. 
Brıtanova ajanamın deniz muhabl- te~bbüslerlnl fazla.lll!'Jtırmı:ılardır. takriben bir böJUk kadar olan bir 

ııt:rndırınn,, İ('İn inıtih:.ınıı so1' 
X ctirerle Ant1'1yı:ı lı M elılll('~t ~ 
tim tnnınmı ... Üo,t~rllara u-.rnn 
~el•ihle imtihan 'erir, Ahmed 
fCJl()j~ i Jıenı men. Hlln e~cr, hı 
utanılırır. 

rı de ,unıan yazıyor: Tunus yaylasına. doğru !lerljyeo i- düşman birliğine taarruz etmiş ve 
Tulonda gemilerini batıran Fran kinci kol kuvvetıe:nd!rilmlştlr. Tunusa bırçok blna zaptetmiljlerdir. 

sız subay ve erJerlnin bu kahramanca doğru ııerllyen zırhlı blrll\dE"re indiı-1- Fabrikalar mahallesinde 20 kadnr 
lıareketierı neticesinde İngillz ve A ltn darbeler birinci 1ngll17. orduıııJ l>lokhavz zaptedllmiş ve 100 kadnr 
merlkan filoları Akdenize tamamlle k»mutanı general Anderıonu bilyUk ciUşman öldürUlmilştUr. 
lıtı.kimdirler. Gemilerin ta.hrlbi lçln bir ihtiyatla ha~kete mecbur bırak · Stalingradın !'Jimal batısında dilş 
pi!A.nlar lbtimamla ha.zırlıuım111t1. D"•?ftır. .aıAn mukavemetini kıran kıtalarımız. 
lı;gal kuvvetlerine re!aknt eden Al • i:en hareket)erine denm etm\şlerdlr. 
man bahriyesine mensup mlltehasStı ':'ARI\. CEPHESl XDE: Bır Rus birliği tanklarla desteldenen 
Mr)iklcr gtın ağa.nrken Tulona geldik· Alman bB§kumandanlığı tarafın • bir Alman piyade taburunu inbizama 
le-:-l zaman inlil!klan i§itmt:ıerdlr. dan dUn neşredilen tcbliğue şark ce:'> uğratmıştır. 800 den !azla dUşmo.:ı 
Almanlar rahat bırakılsalar bile ba~ hE"Bl muharebelen hakkında şu taf fildürUlmUv ve 7 tank tahrip edilmiş· 
l•ca Fransız birliklerini 6enlz.dcn çr. siltı.t verilmektedir ; tir. Başka blr kesimde dUşman mUda. 
karmak ve tamir etmek ic;in en aga~ Alnıan ve Romen kıtaları Kafim" faı. hatıarmtn derlnllklerlne nlifuz e· 
ki ııene twmdır, yanın garbında yaptıkları mukabı den Rus tankları 700 kadar dUşman 

taıırruzıarıa dUgman bücumlarmı ge b'dürJDU§lerdlr. 
OARLA?t."IN ıltTABI 

Dün ak§am Tulonun Alrnan!ar tara 
tından i§gali Uzerlne Ct!zaylr radyo 
~ela amiral Darlan demtoUr k!: 

Af.rlkadakt Fran.stzlar, 

rı pUakUrtınll§Jerdlr. Alagirin şarkıı Stallngradrn cenup batl.!lında bir 
da da tlddetıı Sovyet taal'ruzları a Alman karoı taarruzunu pUskUrten 
killi kalmrş ve Sovyet!er S5 tank ka~ fto.u: kuvvetleri.mihver kıtelarına ağır 
bctm!~lerdir, kayıplar nrdlrmişlerdir, MeskQn 

Alman rnotörltı kttalan Kalmuı bir nıaball<ı gjrmlı olan Rus kuvvet 
B1.>zkmndıı. yaptıkJarı bir ileri harf' !r.rl, 400 den fazla. AJnıanı öldllrmU~· 

VAKi'l'ln yeni edebi romanı 

Rir Mevsimlik Aşk 
l llkkAnua salı gtlnl ba,ııyor 

Y azan: REFiK AHMET SEVENGİL 

Çıplaklar, Açlık, Perdenin Arkıuıı. Ceylan avı, lmralı roman ııırının 
• nıuellifı ı,n .nr.tli edip Jteflk Ahmet, Sevt'nıll'ln Vakıt jçlo h":urladığı 

"lllr .l'tlevııımıtk Aıtk .. ın hl& ve fikir örJ"ülerl size derin bir edt'bl r..e"k 
\·ermekle l<alın.ı~.ı.cak, çok oanıı Vfl kuvvetli bir realizm 9(!rçeve 1 
jçinde canlı bir ter. bu!a<'.akıııııız .. Bi~ Mevıılmlilı: Atk, ••rlp ve esrarlı 
bir lı11yata, ruh tıemlnln giı.U kötelerlnf' • e Beyotlunwı kı:ı.rışık, do. 
:a!llbıu:Iı :ırlcıı •okaklarına çcn llml' bir projektördilr. 

HitJer, Fransayı sillhtan tecrlt et 
llı•k ~ :ruıonu f§gal etmeğe karM: at Nna.ıtlnda yeniden bir dU,ma.n Jer ve bir miktar esir nlmıclardır. -===============================-

l':'te aya:•lı J.iiliıııhnncnın 
ş:llıreti bii~ ·le ı.:ı-:J:ı mnıı';t ır. 

n~ iki kı.,<.adnn lıir Jıj<;o;e 

karnıı.k taımıdır. Ol·u, ııc•:lnr!lli 
fil;irlerine nıüdsh:ıle elll'ek h 
mem. Onb.r, nasıl hjo;sc ı:ık:ıtırl 
sa ~·ıkarsnılar. Eana '-Or:ır :ıı 
ben rr1iıo.nlığmı hi"seyi ~5yle i 

1 cfelendimıek ister:m: 
1 - 'iizii tnkdir ı•tnır.k. rnhu 
• Htmıal\ <lnima c:liçti.ir. Vr bıınd 
dah:ı ~iiç olan ~y de, l\:ı7:ıı>' 

1 ~ibi - ,·ele\' hiılıletle . Yele'' "'lnı 
ofo;;ıın- meçhul hir lın·mrt h 
metli bir ehna njo,ynnılan ~ık• 
CRk, loymetlenılir<'r~k elle.re n 
lnmaktır. 

Mlinir Süleyman ÇapaM~' 
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9rihı~_~Qvfık QC!.v9ıa~IJiiı.s_. ____ ...., Amerika azeteleri-
S J'!; t, .. -~ 'nln neşriyatı arasın-

ı yııti;ılıırımız ne buyuruyorlar, onu da bilmiyorum. Benim. 
bildiğim bir &;ey varsa, umumı refah gtln geçtıkçe sallanıyor. 

Amerika•ı a•kerlerini nkunduraları - Beyaz saray renk 
değiştirmiyccek - Tok ve Kayzer - Beyaz. ıarayın 

anahtarı 

Toplayan: Muzaffer Esen Me§hur ı.nıiraznm Sinan paşa öldllğü zaman tam on a.ıtı milyon 
altı yUz 'l>jo m5ro altını bırakmış. Ml!yonll\r değen elmaslar, inciler 

- J\ralrn dedi, suçlu oldu§'unn ı ~°" yar;nmadı, 17911 temmuzunda de caba ... lk! ~.n yUz otuz kUrkle kUol.arlıı. zUmrUt ve lnci de başka. 
n 'f:"nsJ?lar "'İbi ben de iıın. ıdam olundu, demeı.. oluyor l<i Sen Zamanıııuzılıı, devlet hazinesi değil, verese.sini böyle bir mlra.sla 
ı-um. Hu uçu~ı <'-ez:ı.,1 i c ö. 1 Jüo:ıt .c.ilt}e.rlc kitapta anrak anla • ııevintljreı;eli kaç meırut insan var? 
ör. Hund:ın l>İmsenin !'liphe tıl~bılecek ~d~r çok ,.~ kanh iş. Bskl c;agıarda b!r kaside, bir meth!ye için avuç avuç altınlar ve· 
i yok. Fakat sdnlf't ferılleri len yalnrı ~·ınnı ay Jçero;ınıJe basar ren, 1hsan!~r:1a bulunan fanller varını~. Okuma zevklnln &§ağı yukarı 
una gore tecelli (;tmemcl"d"; mı~tı. Kom nsiyona kendini gös-. umumlleş(jğl ı'!jr devirde bulunuyoruz. Göznuru dökerek yazdıktan 

Ui bütün bir milletin ltti~n",1; !eren SenJil t, o \'akıt Frnn"arr escrı(_,rin getirdiği tahrir hakkı Ue mıı1şetterlnt temin eden, hayaL 
bir mah" ... fımun fenl elind . ıd:ı.re eden umumi Sl."lamet komi • ıannı 1taza:-.aıı !taç muharrjr, kaç mueı:ıf var? 
örmesine Jınk , ermez: c-cez:;; te"ıne gir~i, ~ütün _t.nnlı icran tın-

1 
Ge01l eski çağlarda. hUkftmet. bazı vııkal.arm Uzcrlne halkın dik· 

r olan kimseler Yerir, Ye ha da ~~pıyı;nn sag kolu oldıı. Hu kııt nazarın· çekmek istediği zamanı sefahatten, jsra!tan, ahaliyi uz:ık 
lerin emrinde ta!ı5an kun·et ·u ı mum.essıl .o}arak Fran anın kalmaya te~lk eder, maişet bakımındar. tutumlu olmalarını tavsiye· 
t"rine "'~tirlr ı..-ı .... ·b· h 1.• nrk ,.e :sunaJ nlayetlcrine gönilc· ye lilZ'Jm görU:-mUş. ÇUnkU halk cndişesllc bizar, kötll bir durumda 

..... ' .... ,.,ı .ı a •J • 'fd. • . .. ~ lnd t ı. R !ı 
n u{'lıı ol~n birio;j hnkkmrla rı ı, \'a.Zı_!e görılugü. ~r.ı:tiği, n. de~llmlş, bol pı.rnsr "armı~. hal ve vakti yer c m~. a ata, zev· 
resi ,.e h:ıkkı olmıyaıı '-imc;eJe- ~~k basttgı her yerJe kanlı ılılefr kc alışkın old~ğu tçın, bu alışkanlığı biraz değiştirmek idart tedbir. 
ed:ı.!cti yerine getirmeğ'i! Jıaf:. Ilı bıraktı. ~rnla knrs_ı _ne "tkilde terden sayılml'.ıfl. 
oktur. hareket eftıyse kendı"l?tc itiraz Tarlhl~;-!:nlzde "!ıtretl rum., tabirlle tafsil edilen hAdi.se sırasın· 
• rbirint- nyJnn olan bu 'k• r t'll:nıere de nynı t:ekiJr1 da, devlet ncıı.rolarının yedj WrlUden :faz.!a yemek yeme:nelcrı ve IOf· 
r1e l>izc :;ö teri:ror 1 •• Roıh" !• etti. ŞiipheJencli~! hPrkt CJe '1.-n-dı. ralanm buna. göre dUzenli bir duruma koymaları hıı.kkında verilen 

ibi Sen ,Jn..,t de );i;:.u kıi~/''· Acımak (İl ye bir kelirr.ıı:nin h:ıj•at· karar bu tell:lvin eserlerinden başka bir ıey midir? 
a biri inin PC!iİlte ta'inl r:~ tıı mevc-ut ohlııi'una innnmıyanlar Filhaltjka, hlrkaç klşinın zengin oıması umumi .servetin kemalini 
nlnrdan ~leğildir. F:fer \. ~ ıln'!cJı. O da tıpkı Jfobespiyer gibi göstermez. Bunu bir ıııc:u olarak kabul etmek doğru değildir. On be-
mttrld:ırr ihtllu) m•ıhJ· 

1
/ '."

1 fazılet n:ımrna r>an diil•ii~·onlu, hat şinci Lui eteltler dolusu ihsanlarda bulunurken, etra!ına. altınlar sa... 
C\'Yelden \'crilmi<; l;ir j1~n=i; l~. insanlığı kurtnrmak için k"ln ı:nrkcn bUtUn Fransa ac;;lıktan kıvrılıyor, Adeta can veriyontu. La.kin 

otini boyl:unamı" ol· 
1 

·, ıloI.~ekten hMka f'llre ohneilı~nın bir.im eskt hnys..tımız öy1e değildir. Hiç blr tarjhlmlz, eski çağlarda, 
f iht·ı:ı.ı· b • • •.• • o;a :ırı 1 ıll\ ınanmı tr aı;1ıktan nd:ım Cldilğ'JnU yazmıyor, Bu sırada ise, Uç ay, maaş çık· e ı ı h ın u ıl<ı hnyuk adanır • 
irine düşman olacnlc, bcU.t <le Her ~ye Ye herke"(' lıa'kkım masa çıkac:tl< canlara nlhayet bulunmaz. 
Jüstün ihtiliil llstnc; t0lnn Ro. \"f'~ek linmdır. Sen .Tüı:t de Ro- Fütuhat ve ga.nlmct gUnlerln!n refahı muvakkat olur. Gelip geÇi· 
·yerin hile ba5ınr ~ iy~cekti. lıespı,)'cr !.:'İhi <Jo~ru bir nıbmılı, C'ldlr. Zaman SH;tJkçe ve zaferin semereler! yenjlenmcdlkçe o refahın 
.rc:;embcnin A"eli' i çarsnmha • ~hsi menfaat du50n.n~z, ~nbsır.ı acıyn tnlcılibı tt.bildir. Fakat, sava§ meydanlarından artık servet, 

Amerika "'&zeteleri, köşe baca;";ı 

1 AÖ:.ı; hapsine almı~lar, sinek ucur • 
nıoyorJıu. 1:01.vcltirı, son zıım:ın
hırda f.< ık gorü~tiiğti bir adamın 

J kim n.ldıığıınu merali etmi.ler, n.ı
hayet, bunun ''lfonfor ıli.ktutörü" 
ismini alnn J<:dmoml (ôı·egıırj oldu
*1ınu anlarnıı:lar. 

Rtu.\'cJt, JJirle~ik l>e\'letler A • 
ıneriknsı "Kuııfor dilttl\törii''ne: 

. :- Bir ordu, aııc~ali, iyice gi~·di. 
rılıp lm~tıl.ırsa, mııaffer olnbilir. 

D<'mi::. O ıla: 
- O halde a\·aklı:abr j_şinden 

~tıiıs~. A kerlerimiıin i~·j yü -
rııyc.lı,J•rıeleri için, her birine rıı. 
tı ... :ır !;ift hem <le l 10 nr çİ\fü a
~.;al.'imbı ,·ereceğim. Alman a ·ker• 
!erinin iiter çift ayakkabısı oldu • 
ı1ıına JıÖre, bu. onl:ı.nn iki mi ti· 
eder. Jlattii tııgili.ı: nsl;er1erinin 
bi le hu ka.dar k~mdura"ı '\·ok. 

Deyince, Runelt me~nun ol· 
mu~ ,·e: 

• - Oh.. oh.. yeni Mlu:rlerimiz, 
• knrpinlerinden ha<;ka nyahr.mbı • 
l:ı.n. obnadığmdan, :ırtık "İldiyet 
etmıyee1ekler. 

Demi~. 
Amerika [.:'aznteleri bir nıiiılc1et 

hu m ' ' . . C\~uu ele aldılar. Fıkr:ılnr, 
bellidir. 5:cn ,Jü<ıliin i t.ildınJ; b'.I~ ~ıe aba. kntma~<1ı. Bıı İtİh'.'lrJıı saadet topla:ıamıyor, knzanılnmıyorsa.. himmetlerimizi, çalı,mak ve 
n mecliste si\'letliği sözlerden Cı.}o.tın fnhtn ına ı:ıkaıkcıı hile bn. tutum alıı.nıarına nakletmek de mı aktımızıı. gelmiyor?" BEYAZ SARAY 
... 1 t 'T> • sı dımdi'k 'e •-u'·· el 1 Sade !ısrar, ıındc eğlence, sade sefahat. sade latlhlik ve yalnız ,..., mıc; ı. ı•u ~·ırmi be" \'n~m • " ... -ır ayl ı. RENK DEClŞTlRMIYEC'EK 

f.arık:ıturler ne5rct1iler. 

gencin Frnnsn~la · dÔf(Ulen devlet lıazlnesjnden çıkacak dUnyalığt, hayır dUnyalığı değil, sadaka- • 
rdan bü i.ik bir mec;uJiret '1- "" .:f. yı beklemek ne ncı ve no hazin §ey .. eğlenceyi, sc!ahatı bıraksak da, l'a;lngtonda, mebu<;l:ırif:ın nıü-
i nlma"" mııJrftrre-Jı'. Jr:ıki'~· A 1 I biraz tutumlu,ı;k öğrensek, mUte§ebbls olsnk, kazanç yolları arasak, rekkep bir komisyon tec;\!hkül et· "'' ... " - n aşı mnsı mliskül bir insan · e.. ~ 

ö,,·Jo clclıı, ıron"nn~; ... 011110 ol n S J'' ne olur" '""", umhurrei i Ruı:\'ellin ttikkn " ' •.. ...., • a ' en ııst Fran~nnın dai!hk · · • 
ıli ta~irı ''e fil\' iye erleu me l:ır 'fliy~ncle Nibe\ ürde do[;. Lllldıı kime M>ylınıln eyvah! t.A.ı:mu tı~ı, ıki nolttaya c·elbetmı"!;: 
rn sıd,Jetıc bllcıım .... :ıen o oJ. muc;tu ~· 1 - Beyaz .Sarnyın ren!!.İ, r.'lk .. ....a .. r. na.mu ll lıir a ::~rin, k • " -
~antonun nknn Jranuıda Sen merd J • b -1 r.r.ı ·, ay ışıgrnda \'('ya ı~ıklnr '\·an. 
':l )ıf SC"İ biiyilktür. Hatta J,en knıUıw ıır ~ ... u nrn og udıır. J··rnn<;a ~~1-g!:li!~B ~ ılıı"tı \'Al•it e~·ire ~öriınüyor. Tar 
i Ve Robo<piwi f?iyotônc gil- """'::~;~:;::;:~· .~:~'',~::;:~,.~~~ im ~ ~, Q~ f ~~ ~~:~. hombal:ınna heder ~eşkjJ 
fl <>on miiradele~·i ifo o attı, ca .<l!<tındıkten o;onm Jıızn•P!i9rinc 1 _ - ._-: __ _ ..... ~ ~ 
n, Rohcc;piycrin mulıak me • m.ükafat olarıdc, o ''nlcit rnllm•- ~ - - 2 - Kapitoluu kubbe l 'h pe1c 

J • b ...,,, ı>arlıyor. 
n~ !lltwımız '!İhi. hli~iik ih • 

1 
ırtdmsmrf s~ytlan. asi11cr ara<;:nn Papaaan ile hayd utlar ı ve ne cezn "Örse b"'lcnlrsinlz? KCi. B • 

c;;cfı, bı'rnz 'laha .... ı...:.;y1• lınr.._ c" 1 t n • ·b 0 " '""' unun ıdn Ileyar s.._rnyın rc.n· ..,,uıı .... .. '· u ıtı arla Sen .lıi t 1 ı . . ı ilk! ı ıı · • · · · 
tmi • ufnk bi'r 2:ıafa lmptlmıı- <lol'..rduğı ı.:· d • " 'e ngıllercde, Hınssıon.Jfll l;asnb<t e en :ızac ec lmış. gına dcğ{Ştimıek lmbbcnin ~·nlc{ız-
ı oı .. "'r k ı, '.arl·ıt 2nb e,,.an "lll1trnda11 sının kenar bir evine hırsızlar ...fr.• Gelgelelim, hu, köleye hakikalerı lnnıır rlıı .. kati ı b 1. o Ci;l\'dı Srn ·Tiist "On <liişman- " a r n~ u nhnsrıır n • • • t)l • - •• • • • ll~ r >O:r.: :ıc :ımufan 

n da d:ır:ı;:-:ıcm !!c""ınrJ ...... ce•· demir n; · 'hIAk •0 • 7~~n~, mi . Kasayı tnm nçncnklnn hir 51• cezaymış, cunkn kole Jıulundu~u za.. g"~ı'rmek lıhım. 
., ~ ...... " .... 

1 a 8 lnı <'1'1dıl 00ın1 d 4 f ·ı· )' ) ~ lt b ki' l'i:ı üıerindelıJ· lr"rılı Jı·u·•-,··ınııe-' l':t)r<;Jaıı-' • ı~ ' • • • ..._ ' rnd:ı keskin bir sesin: man, :ıy n, nsı ız ıra~ı a ıyor. u:r.ve , u te ır ı~:\f"5 • md:ı, 
.. .. ,, . ~' nı_,mctlı hır mıras ş· d" k-ı l'k et r 1 1 

l.imbilir ııe z:ınınna lıa<lıu <'!!!• olarak nıulı fa • t • - Jley •. lıayrli.. lınydullarl muş. · ım ı, ·o e ı ·ten ıızad olmuı c ıa <'e\ap \·ermemiş, erte"i :!Ü• 
ettlre<'ekti. ~n J .. tabi'rnza e .~ı- ı Diye bn~ırdığın• lşldince öyle mnma 4 1nsilir. lirasını kaybetmiş. ne •a•lar clüo;iincccğini söylcmic; 

.._ u z buyüclükten on- . ' J•'r t...c ' gu··n d L • ~ ı • il iı'n mnnbfr:Jc tet•·!>c nlun. h •· ı ı 1 1 l k d kt ---.o.- • ""~1 e, .u rc\":l.,ı verrnı.;;: " ,... azı ra Uı.'llk tahsili irin Uen . t" r .muş ar u, ·osn.rı açama ı an . 
t •d.ı"rdc lıı'rroı,· , -erl"ri ... ft ... ı,f F-•- • ~e gıt '· 1 'ı:ı··kn ·ıct.leı·l · el b ::ık k y • / • l - P..cyaı: ~~anı~·ın <'lhan!-ıiimuı .. ...... •llint r:.if:c bir ~•· ög-;renem .. rl·ı. z.,·. 

1
• ~ •, n nı e ır ıp ·açmış. enı arazıye er 1• ..1 • ~ 

n 1 ·· li U':J ~- • >ır oı;o ıreli n1r. Onu, bın tıov ...... .. ' ıı cra !!or nen bu nutJmn ra n de\'l.rd F.. 1 ar .,. .. 
'" "'k k c rnnsa, aki biitün 1·, I Ik Finlııııdı" •·.ı ııı nr•ı·~·nt ~e coııı·a',. hulRrsal· - h ti. h 1 1 tC'kj tesir~ {'Ok dl!r~r. j(f • ( d {" " " .. " • n 't so re ile 8 E' "c-Jlr 

• .vu ·sc mektepler, hn<;usirlc hı·. ~v ıa ·ı, rıapaganın erya 1 ıze '· ·n •,"ıTı"rnlerı·, lııırp l>ı"ler bı"lınez, J-nh. Kapito"uıı ı·olılıe< ·n ı · "'1· 1 • 1 ı. bıı l""ı·r.ı· Jıı'r tel• ı.·eı,·m- 1·ı,. 1 k f k · · l d"~ ı ... • .. , e ~l' ınre: ı n ._.. • ·~ cu n liltel r· t • rrne uyanmış nr ' 'C ıger ot aya "C.. 
· c 1 nm mana<illc ten· "' ~aılor .•·arım"'cl"'sına "t'lnıerıe k"r:ır lac"1·"n '31"SJ •• ı~ •- t ·ı 1, lizrırı .. "eıı·~.. ...., Jtı· tl'!•ı hel - · J 1 k Jcl"ll · · b lı " ·' " .. " "' •• ' ' n, "US 11 •u.•':R.etı e ·.... ~.. • yatab'l haliıııleyrli, onun i·•irı cıncr, ıır ız ı < ı erını u nu~ 1 tin lıııt"ııı nı•·hn '"rı lcorlrııt· s J·· -. ~ ı Oı ı 1 · 1 1 k vermişler. Bunlar, Avrupıı ile Aıtt" ~·ıkı sı;ı. Ona el ı.iinnek enl'l ..1~!:.jJ. " u, en U!>t ı-.teıliği ;ı;amnnlar meli- :ır. Oi c, >1r perc en n ıır asına - n . 

<l'.'tll k fızım:rtfr. teb' b 1 saklıınmış olan napıınnn, huliı: rlknnın en şimalinde hulun:ın ver .• dir. 
J ı rra ayor ve aile inin y:ıııınn 6 lerin pck uzak bir zamıındn, bi.rh'. "Ke\")'ork Amerikan Jurnal" j.,.. 

intihabat islerile uğnı._aıı Tod Uat 
imdi. Birlcsik De\·letler Amerika· 

"' umum don:ı.r.ma kunınndanı o • 
lan Amiral Kilıgin kabine.,indeon 
çıhımyorlarını5; ~unkli ild~i clc, 
harı> bıt!:'l:ır b:ışl:ım:ız .esl•i i5lerioi 
Lırakmrşl.:ır. birer dcni.ı: inşaat ~ir 
keti t~i-; e*rck ilOO tonil'.ı toluk 
:.:emiler y:ı.pmnğa bnstamı5l:ır. 

Böyle iken, b!r fikirde demmi5· 
ler, l\ııyzcr, 7500 trııiliıohık ~emi 
iıı.,asıncb ı r:ır etti~i hnlr'lc Toıl, 
10.00U tonilatoluk gemilere tar:ıf. 
tar bulunuyoımu • 

Amiral Ming, bunlnrın trlkin . 
!erinden usnnmı •. \'e bir gün i1dlliİ• 
nj .hı'rlestirmiş. Onlar, uıun uzur 
mürınkn~a ctmi ler, faknt uıJac;n 
maymca, Knyzer lu:arı15, mııtıattt 
hmn: 

- Pek in:ıd~ı ınrz. 
llemi5. Tod da: 
- Si'r. de, eski kafahsmJ7.. 
Mukabelesinde hulunmu~. 
Amiral J\ing de, mliııaknşndnıı 

çı';{an bu ne.ticeye gülmü •• 
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Biı'le~ik Devletler Ameriknsı 

' 

lıarıı san:ıJ iinc nıkel litmn. htih • 
&al müdürü Donalıl Xel nn hi'r r,ii:ı 
Ruz,·eltc milmc::ıat etnıi .. Ye hclkr, 
lüzumsuz nıı:ı1ıt:ırlal"ı ,·errniye te~
\"İk ctme"İni rica etmiş: 

- Herlıeo;;in elim1e slirUyle a
nahtar 'n:-. Bu l'nDhtarlunn oni!:ı 
~ eıt; i bir İŞe yıırama<ln n durur. 
IlareJ•ete geçiUrsc, yıh: milyon n• 
naht:ır eld.:! cdebili'tiz. 

Ruz,·eıt bu ka<far anaht:ır top· 
lanabileceğın3 inanmamış. N' e1son 
ı .rar edince, Huz\'<•Jt: 

- Ben. pek •1c emin dEOğilim, 
:ın•n i tcdiğinizi yapacağım. 
D~mi • Ertesi Jııtfta fla, bütiin 

:.:a:r.:et~ler . raılyolnr, s:'nemı.l:ır hn
relcete geçnıis. Her tarafta: 
-- Gi,·c '.''uı~e~·s <yani: n:ıııh· 

tnrlarm12J ' 'crini7.) ! 
Propağanda~ı bu lamıf! 
Jki hafta herkes nnalı!ar \"er • 

nıiş \'e i~ notkelt-ndiği uman ıfo, 
;;azeteler, te lim ecliJen anahtar • 
lnra dair li teler ncşrctmiye baş· 
lamı,ıar. 

Rn2\'elt, gazete li telPrinin en 
ha uırln, :aJad:ım Prnnlden Ruz -
\'eltin Bsynz Saray namına ısz lii
zumsoz :nınl 'n tcc:Jim ettii!;ini ~ii 
rilfiC'..C, S;'~lnl':' 1 ı;lınrs \'e nıın., 1ıl 
~el ,., •• ~ 'ıa lı ' Prıııis. 

n ı· t coı, kııti bir i anin siir. d.ö.nebiliyorılu. o ::r.nman .. rı,_·Jedi;;.,· - Hey .. haydi .• hnyduUar! • d k. 
-..1 ı ı ,. n Tine hilişik oldıır.una ka ftat ı· mın e ·ı g3zete, Ru•,· .. Jt"ın fı"krın·1 on:ıu. ınrel•rUer1 de !1. liz,'erı· <jıır ere lı:ıkılırsa '1ellkanllnııı tn • iye feryat eılip dnruyormuş. 1; n.. ge ır- be- • .. "' , . l •t . 

• mitler O am ı ı \ ı ~enmı.:vor : ucnera ."':' ongomerı r scrttı: i i'ıı en garip nrıJctn• rebc)İ1c hayatı sefah;ıtle, mne ... rn • -<>-- ,, · z nn ıırr ıı, , vrupa ı n " 
· l Amer.ı'ka hu·· .. u~k b' k ı d b t Beyaz 'hrav., e,·,·el<'e, fn-'tı•.,. S k' · · l ili d .. u mcmamct hilmt'z sözlerin arla 'loluymu~. Eğer lıu ~iirfcr ' J ır ·ı n an ı nre . ı.:ı c ıwu·ı ng z or usunun ,~, 

:ı -zr Jmr!nr ı..-ilzı?J ,.e ufacık ~ırf bir JıaynJ e'>eri olnrak kl'ndi Köle.ikten azat cezası miş; bunu tetkik edecekler:nış:· !er tarafından Ya.kılmı~t1 r.unan, Alcme' ·n Bingazlye k:ıdar yürü. 
- .. d"n r.ıkmn"ı."ılı. k nd' ffi b. ·r · d .Ad d lılld' · -).- hir <lefB <l:ı . .Japonlnr tııl'ft1'll'1ım y!işü Liılun dünya gazetelerinin dık 

_, , <' ııı.ı e ll' ı tırn nn iba:oet ılt'• en en ırılıl ·ne göre, Had tclLrnr ccli:mcsine m~wll'\n vtTil • J r 
1 

b 
1 

k 
,Ji.ı tiln ma,·j ı:-özlerinin ~il"e, deJiknnlrnın kC'ndi .. ini f'a - ramut'un l\luknllir Sultanı, Sihr e Gülümıeyemiyormuş ınemck limm<lrr.'' di,,·~r. rnlı~f u orc ~nun omutanı gene-

·• ı·. t..-•·ıc;l.,,nnrn dı"kı1·.:.ı oJrnn • bıık topJ .. dır""'ı J·abuı t ı · •al ı ı b' h 1· d B" -' ra ·' oııgonıerı üzerinde toplamı< ·~ .. "'' ...... • .. ,.,... ' c mr' ıı·aıı ~ c llH ı• ır seyn n ı esnasın a, ırleşik Devletler .ı\merii<as:mn .,.. 
ı. ı'ıı "n l>u rrilz!"] "'"h-... •1 er • "'deceJ,·tır bunu dn t"f •• ·· 1 ı lk d · d ı K 1 l'"\YZER VE TOD lır. Gencrnl l\Iongomeri Alman harı> .. ,., ·- ..... ''°J "' .. >ıı .... nmıc < ı:ı :ı uşmnn ıırop:ısan nsı a CY~ anzas eyn etindeki Vişita §<."h - "· 

11 .. ı·ı·ne ben•.etnıfr•t.. "İl"l"ıı'k •·"ızım•Tır ... ,·rn c-eıı .. 'ı t .. , ... 1 1 1 . el b" • d ı 1 ı· n~ l . ı b" B"'tl . silıihların:ı bundan CV\'cl de kar•ı 
" •• • " ., ~ " • 

1
' .. .;, ·rı ·ıı '"e • r.ı ı ıın c ır ıra e neşre m ş ır. O) ı: ı ını e genç ır kadın, kız! namına ı e ık De\'le tler Amerikn.c;ı ~a- .,, 

di. Sen Jü tiin Y•iıl.i lraılar YÜ '-nhibiyıli, cesurdu, irarlcsi (''>'l< hir cürmü işllyenler, kırbaç ceıası GOOO dolar tazminat almıştır. Se· ıcteleri yaı.ıyorlar: koymıış bir askerdir. !ıiısıra ıei. 
de kndm \Ücud'inil nndm - lmn·etliydi, yiikselmeğe, fıiiyıilr j5. ile cczııl:ındırıloc:ıklnr ''e mcmlc • behi: Üç yaşmdnki .kızma bir oto· ı~,-,.elce Portlnnd çimentosu fnlı meden evv .. t lngillerenin cenubu 

ıı. n"rfncıı· J,ı"'b,.,r tn\1r1...n ıln l"r '"a"rn";; f ... • k t k ı ki 1 ,_. k r.r sarkislndcki KU\'\"Cllere kumand.·ı 
n _. 1<1 ' ·' ., ·•bR aıJn~ ır.ı .. tı. ·eı cıı ·o, ıı ac:ı arc :r. ınoıııl ~.'.U"J>Jl'J§, bu yüzcien, artı ı ''°'"''nr iş!eten Hnnri .J. IC:ınrrlc • 

bir erkekten 7i,·ıtdt> bı·r lcndı. ı (i ....ııı I · cdiyordu. lııgiltcrcnin bu taraCJarı - - (De,·nmı \'ar) lir köle, böyle bir cür ım işlemiı; 1;u Umseyemiyormıış. en·e <'e, Bo!;ton ::ehrinıle, lıilhasc;a 
klnstıran nıezb·etı~n:!cndi. Avrupnyıı yapılacak bir :ihrııı; için 
~nnmmd~~u ~T~slan .~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--·-~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~bülfin kumıa~:ıreo bir üs ~arak 
a.fı':,I lor, t:oderinin iİ7.crinc kabul edilmiş bir yerdir. Demek 

lıir ~bi duran su•arı bu ~ii _ Elini yanağına da)ır:ırak eş;hır V/ D y Rİzliye vücurlıına hu!Cıl etme e bn>. oluyor ki Mısırrı geirr.l."dcn C\'"Vel SC-
i bjr ıııın:.a boYn,•ordu. Bilyifü ılurnn hir kadın: o ----· ·---- Jı:raıı korkıınıın tesirine kapılmak. neral l\fongomcri Jtücunıa hazırla.. 
lb hu M p.cnç c:rmnnk ÇO<'U· - Scııtihn peykeye değil, )eıc ---- - ·---- ton kendisini alamıyordu. niıılecllfli nan kuvvellerin başında bulunu. 

1 ·hııı l.:ıbarılc bir krm•at ta • l':ıtmış, dh e il:l\"e cıti. hikayeler \'e snrip nk'al:ır, mulı:ı:r yordu. 
'üksn1c yal<n lmllnnınlı; onun Dornş onn hnk•ı, sonrn yere, ""11· yilesinc dalı:ı far.la lesir eıınektcn l\fongomer:i, 'rnsmonyalı bir p::ı;'la, 
~· m:,.,.n hu iitleti sİ.}"nl"İ r:ı- rn yine ona baktı \'C l>irnn sustul Yazan: l 4 flusçaclan çeviren: geri kalmıyordu. Cillcrln ve ağnd:ı sın oğlıırdu. Mongonıerf daha mes. 

•rj irin bir proı>!lf.'~ndn \"esli~ tan sonra: N. V. GOGOı.. SERV! T LONEL rın nltınılııki knranlık nznlmıy:ı bnş. lck hay:ıtın:ı yeni başlar:ken bile 
l! hı rnmunrla s:-ıler. U<il.1r - Herkesin önünde etekliğini ti· lıyoı:du: arn7.f git gide çıplaklaşı. drnlrlnrinin clikkntlnt çekmişti. 
mu i:fd"n eder, bu jcfdinlnnn k:ırırs ım. göriirsün, uccli. mış, lıoi:inzını ısınnış \'C k:ınını iç-· clu. Cadı, Jıirinin evinin Hı knpı-11. ı Yordu. Nihayet Jıöhne ıkillso duvarı. Fransız h:ırhl sırasında yeni harbin 

rnlmucı hir ınac;.-l r.tdıı;>.:"1ınu Uıı ihıar tesirini göstcrıli. Koca. mc~e haşlumış. Şepçih:ı. ııncok. 11111 öniine kndıır hir ot yığını halin. 1 nın :ırknsınrl:ıkl avluvıı girdiler, Dn ıekniğinf JX'k iyi knvromış olduğu. 
P r:-.iifor 8cn .liic;tiiıı gi.\·o- korı susıu ,.c lıir el ılıa söze ı,::ırı 5• "Oh, y:ınucui;uııı!., diye hnğralııl- de gelmiş; Öll•kinin şnpknsını yo. h:ı iitede arlık bir tek ağ:ıc yoklu 1111, hcıl<'rinc erişmek lıususund:ı 

'ın J.., mn \crıl""i v,iin r~ôzlc- nı:ıdı. miş ,.<ı kendisini dış:ırı ııtmı~. Ca- hut çulıuiluııu calmı,; kı7:l:ırdnn hlr mııımır:ı ıssır. kırlar ve gecenin k1 hiçhir şcyclcn yılnıırarnk yürüdüğti 
... -rı1i!~r. Uoroş devam elti: kat t:ı-şlık knpısıııın kili ili olıluğuıı:ı çoklarının· s:ıç ürgfılcrini kesnılş, I ranlı!lı içinde k:ıyhol:ın çnvırlarlıı n!i ,.e h:ırhin en şiddetli :ınlnrındu 

,fii-;t rnn:?rur hir ;trl ... m,lı. Jı~. - Kulübenin orlaııınd:ı tnYnn .ı görmliş. Hemen ta,an arasına ko~- hnşkalarının lıirknc ko,·n dolusu ka_ 1 knpaıııyorılu. Oç knuık, lfomn fi:- bile c;oğııkknnlılıi:!ını mulı:ıfnz:ı etti .. 
l"ri ı:tırıırıın hrırir<>n jf::t:csi asılı dııran salınc:ıkın da bir y:ı~m- muş, orada bir kcn:ır:ı hiiziilıııu5. nını içmişti. birlikle mcrılh·cnlerden kilisenin ğinl i'>hnl etmi~tlr. 
dcvt!; climd:ı, , ilriir, dôr:ıer • ela çocukları u~ ıırnrınıı. erkl.!k miv. lıııılala krıdın, \'e titremeye bn~la- :\lh:ıyrt hiiliin kumpnnyan ın nk!ı k:ınısınn çıklılnr ve kili~<'ye gir<li. 1!l08 ıle :\Iongomeri nsle~nıcncJI, 
··• ·n 'i'n· lila b!rrl,..nbirn dii· eli, kız mıydı, hilınboruın. Şepçihn mış, sonrn bey kızının lavan :ırnsı- haşına sehli, ve hepsi hnıJclinden ler. Vıızire~in! muvaffnkıyclle başar. dörı sene umumi harbe fşlirftk cdc:ı 

· I n't•; de hıtıvdı. Ba';ı!m bi'r yatıyormuş. s~nrıı hir ki)pr~in ka· n:ı, kendisine doğru g~hliE!ini giir- fıı1ln Jıirn cfnlrlıklorının farkına var. m:ırnıı temenni erlerck, filozofu bu Monı::omcrl hu h:ırple iki defa yn. 
rlı. "ııl inr: wıyıln., bu '"· rıf • ı ıııyı lırr'ltıladıgırıı ~·c ııc ıakcı tılııılu- ıniiş: hey kızı İİZl'rine :ııılınış \·e dıl:ır, ı:ilrıkli gece ~·arısı olmu5IL:. rndn hırnklılnr ve heyden :ılılıkları rnlrındı. 191!! ıla Hırııl muhafız ala\• 
•t J 'itte tnr.ıanıh 1 korkun ğıııııı duymuş. h:ıdın ·orkmuc;: lıııd.ıla krıdının her lornfını ısırma- Birer lıirer, kimi mıılfağn, kimi an. rmlr iir.erine nrknsındaıı k:ıpıyı ki. l:ırından bir tnbura komulo verlyo~. 

"dıı. - ç Çünkii kııılın milleli o knclnr lııırl ~- ya h:ışlnmış. Ancak erle~! s:ıh:ıh hıırn, kimisi de :1Yh1nun orlac;ında lltlcdiler. dıı. 
Jiı ~ •mıl :ıfo\hintl" e., n~rtr l:ıı~ır. ~ ı. gere kapının nrk:ısıncla • Septıın knrıstnı h:ıygııı bir h:ıldc y:ıının~:ı gittiler. Filozof, ~·:ılnız lrnldı. Encıa es. ~fongomcri 1!!38 • l!l39 da Fili;. 

· ,.b. d 1• 1 im ;•chirı: "llltku ·~ lını çıkarsan ıırknsr lD hnkııı.ıd:ırı l:ıvan nrnc;ın-tan cıknrclı. lıüliin v;i. Ak saçlı k:ız:ık, filozofa hitaben: nedi, sonra gerindi, ondan sonr:l tinde k:ırnrs:ılı kunnuş olan bir 
1 t 1•1 h kııçnr. Liıkin ıliişıınnıfü;, rlıır şıınt:t. curln ı-;ırık lçinrlcYcli "<' ınor::ırmı~- - ll:ıyıli, lıakıılıın. Horna efendi! iki rlinr hohl::ıılı ,.e nih:n.·et elrn. tümenin hıışındaydı. 1!HO da Fr"n. r n ..,.u <:f • mcı cc;l.ır11ı otur . · ıı ı·rı · ·· ı ·b · ., 
f '""'f r. 1 · 1 1 •• h 1 J; knfnsınıı hır maşa vurayım. drmıs · • csı flıın <" udııla k:ırlın öf. Yııkil srlcli, ölünün yıınınagidrlim, fınıı bnkındı. Orloclıı tabut duru 'ia lı:ırbine işlirfık ellikten sonra ln. 

.. •C''ô ın U.~""'ın LI .tı ·rn . ,.. B r· 1 ı 
ı-~r nJ I ·J" lıelkı nlunııısını keser, \'C mıışııyı n ' 11

• 
11 c un)aı a şıc hiiyle işler de dedi. yordu. Karıınnış tas,•irlerin önilnrle ıdllereyc döndü ,.e yuknnda do yaı 

• ="' n ·crn 
1 l:ır:ık k:ıpıyı ncnı:ıv:ı gilnıiş. KnpıYı oluyor! RC'\' k:ınınrlnn ıln nls:ı carlı "" dörrlii birden, Spriıli ve Do.. mııml:ır ynnıyordu. Onların ı~.ıRı, ılı~ınıız 1:ihi tnsıltercnin cenubı.• 1 u 1.limlerirıi okuyor ~ib: lli. n lır 

hirıız rırnl:ıml\·n hile ,·akit lı:ılma· c c ır. ro<; dn ılnhil olduğu halde, sokakta :ıncnk ikonosıası ve hafifçe kiUsc. şarkislnclekl kuvvetlerin 1n"ınA 
'ulı ihtiliıl t:ırihinin ., hcıı: 1 k~ n·· 1 1. J "k• 1 .., ~ c :ın <JPl'k n~·akl:ırrnın arnsınd.m o~ e ur ıı ·ayrr en 'irınra Doroş siirli halinde clolnşaıı Yc kendileri. nfn ortnsını aydınlntıvordu. 1\fnbe.. seçti. 
'nkaln.nndnn biri c;n.Yılıın hu ı · d 1 k d" ı l · ı o 

çern'<' n nıış '"" cloğrurn ~:ılınra- ·en ııır en memnun ıır l:ı\'ır n ı·t.. ne matıl:ın sop:ıhırı hırslıırından din uznk köşeleri zıılmet iclnılcydi. rnıfan .\fısırcla El Alemeyncle 
' 

17 ~o~tcsrin 17!)" ~:ırı'ıincle i!n nlılmıs. Sençllın hir de hrıkm•: rafına b:ıkınclı "C p:ırmnğını Yeni kemiren köpekleri kırbaclıyarnk ki. Yüksek, lrn.dim ikonoslos köhne lılr mevzi nlmış olnn Sekizinci Jngllır. 
nmi ti. liG7 de clo!;mu. olan n!." görs!in, tııı lılr köpek d<'~il lıe:ıiıı !ülün rlolılıırmıyıt hımrJ:ım:ık ÜzC'rc fücııin yolunu lultulnr. man7.ar:ı nrzcdiyordıı; onun altın ordusunun b:ışınn RelirUdl. nu sc • 

.Jit"t be antka "-Öylerken Jte... J.17n•rrm. 1'em ıf,. 'er>clh~"'" tnnı- rnP>ıı~mnn f,.fnf! !WIHn. r.~tfı m,.-.._ Flloror, Jıatın •yıhr Jtfr mawa. yaldım o:nn• ~eosf. ytt Tf'r kı_ çime sebep general J\fongomerl'Jn 
yimıt ~ yasın·~:ıyrlı. 1!!1 mı- r!ı'!ı r.lhl olsn neyse: lı:'ıil uJ,i lıiilıi1 zıııı bilme7. ınkenmez hir menlı:ı lır. pa şarapJ:ı J.:m•\'etlni takviye elmiş ''ılcım gibi porlıyorıiu. Ynlı1ız, hnzı çölü iyi t:ınımnsı ve çöl Jıorbinl bil • 
.,u l:!r ,...Jn içcrsiıııJe ihtiliıl ,·ncıııfo mn~morm115, g5zlcrl "" :> · 11ne ~elnılsll. ~ır:ı~t gelen lıerJ;r.. olmıısın:ı rajtmrn ışık larla nyclınlıı. yerler<lr ~ııınmı,. ba1ı yerlerde hü• mesiılir. 7.irn harpten evvel uzun 

ı e•• b.l~tilc :ul:ımlarrnrhıı I<''> r.ihi '.\anı "<'rmu5. <"orunu knp- hir sc\' nnl:ılmak için :ıcclc ediyor. lılmış kiliseye rnkl:ıştıkc:ı gizliden hütün k:ır:ırmıştı: a1i:ılerln tamn l'ıllnr l\rısırcln ve Fllistindc otur. 

t>tı. r~1.::ıt onı1an ·onrn ____ nm __________ _ _ _______ ı•-------12'9!-------~-------,•-------------• mu hır. 



ti A l:S t. l( - Akşam ~os\aaı 

[l\B~ 
lnrrilterede lokomotil aanavi-t ı 

Buharlı lokomotifin mucidi, 'ı,ıı
diğimiz gibi, bir İngiliz olan C.:orc 
Stefenson'dur. İngilizler ise, onun 
isrinılen ayrılınomışlar, lokomotif 
inşaatını daima tekemmül cttirmeı•. 
le devam eylemi şlerdir. Stefeııso:.ı' 
un "Roket,, yoni ''fişek, , iı.m.iııtleki 
lokomot;fi, azamı saa t e 2 i ldlomet.. 

T ARIH.I ROMAN 
YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

l e timdi bı.m JI:?.cer!n kimin tara.fm 
daıı kaçırıldığını vılıruln edebllly\), 1 

Koban bunu söylerı<en gUIUyordu re ~idcb lmi', li. Şimdiki "Pasifik,, Yazaıu 

J\leksandeı Veri 
tos Oevlreıııı 

Hacer ııesını kesml~tl. ler ise, rahat roh:ıt saatte 125 kilo. ~f uzaHer Esen 
ıuın. Dün bana gelen yabancı adam 
0 nu ae\.·dlğlnden bahst>tmlşt,i. Bundan 
lı<ır.ra Hacerln ytu.UnU no beu göre 
bJUrlm, ne de halife, 

Blrnz daha. gJttLkten ıoora zeydl metrelik yol aşı}·orlar. Dugiıııkü!cr 

l;abllesinln merkezi ola.n (BlrUssıı. . de, eskilerinden olan diğer ınülıım subat nıbunun, Jibcralljlc \'e rıar. lspanyollar m.a.reşala cok iyi kınŞl
:oab)a (l) ula5mışlardı. bir fark da, Cer kuvvetinin pek lamento bükümeti aleyhtnn cliişiin lumış!ar, dıişüncele>rine te<:iı· .. l. 

Koban bu kabile relı;lnden ta.m ma. fazla olmasıdır. Bilhassa, harp za celerin inkişafı bn,Januştır. Yeni ıni§ler, ve sonunda mareo;9U ffjt. 
,1usıifı himaye görmüştü. HattA kabt manında, fazla yük rıakledcbilmel<. Fran.,aıım karı~ıklığı :·en•n ame. ferin Fransanm şerefini knrtnra. ı.._ 

HACER ÇÖLE &JGRU le rehil: te, bunun büyiık bir ehemmiyeti var le snufına :lay:mal':\1< yerdE' ütün- bilecek bir sulh teklifin! anca~.: 
GtDERKE:S - Sevgjllnı buraya kaçırman için dır. eli Napolyonu kun·ctlenilimıi~ o. \ ' erdün kahramanından g:??ı'r11e ka 

Sa.ray miinadllerln.n ıokalt sokak ı;ana lı.tediğln kadar atlı veririm lngiıterede, lokomotiflerin b11 lan köylü sınıhnR davnnması ~cll . bul edebi1eceğint: imtina f'tmişti. 
d<.!aşmalarındıln bir ııetloo çıkma.da. Yardım ederim. Cer kuvvetleri sayesinde, katarlar bettiğine jnamlmıştrr. E~:ısen n- Frano;s. Ps.risi bıraktıktan "Onra 
llağaadın selAm kapısından çöle doğ Demı,, fakat Koban bu yardmı.:l. 445 tondan 660 tona yükseltilmiştir tes haçların f:ıa)iyeti deHi:ıc!e harbe de\.'alll edeLillr mi? F~rcıo 
ru uzanıp giden blr Arap atı iiıstünd~ il llızum görmlietU. Ona sndece çok lyi Bir müddet evvel de, "Pasifik,. tı. "Fransa Fran'>ız1arındn ," ci.imlec:i eğer kahraınan<'a harekt>t eılehil-
lkt ki!Jl cldlyordu. koşan blr at vermlş!erdl. pinde bir lok<'motif, Londrrıd-ın ı:lan Elizeyi çıtlatm·~h. Grcng!1\":tl' seydi bo suale e\'et cen\1'1 veri-

lbcer: Koban za\·Jye smırlarm:ı g{rer gir- Nev'kastfe 280 tonluk bir sür'at ka. ;e Jösüi Portu mecmual:-ırr ~ ahL«li iebilirdi.Bu takdirde Fr3nc;anm 
- Yolumuz uzun mu': mez l.ablle efradının alkı'11arlle kar - tarını rekor leşkil edecek bir sür_ nleyhtan filiirleri Fransa~ n. hir fedakarlıkları korkunç, z:ırarlan 
Diye sordu. ~ılaştı Onun getirdiği kadının klw atle gölürmilşlil. • ı hayli y::ı.ymıslardı, Sta,·iski r<!zale_ büyük olac:ıktı. Yey:;andm fiialnc 
l\oba.n kısaca cevap v1:rdl: r.lduğıınu bilen yoktu. Şimdiki lokomotinerden biri de ti sıııı.larınıla Francıııda tmn·.etli· ı:röre ana,-:ı.tan içerisinde uznn 7.n. 
- &ayır .. Benı hJmay., eden kabl Kobanı Londra ile Petershurs arasında bi; ce ~lason aleyhtıırhğı rln ~örli]. man movaffaktyetle mfülafnıı hıt.r· 

•~:.ıe y&k}a,ıyoru.z. Artık tehlike lm.L - Ben Bağdatta bir kadın ııeviyo saatte 75 kilometre gitmek şarliyle, müştu.r. GrengU\·nr ınkt bir lngiliz bi yapdacak hic;bir mfül!lfaa. hP.!tl 
tnndr. 1 rum. Bu kadını hallfe bırakmıyor, 36 vagonda 1300 yolcuyu sQrük1iyc. aleyhtarlığı propag-andıısı yapmr? yoktu; bütiin bilyük san'a.t n. el'• 

lfallfenln muhafızlarına bir iz ver 1 Demlştt Kabile efr-ııdınm retııln bilmiştir. ve İngiliz aleyhtarı Ce"t'Y::tnıı bır kezler~ düşınnn eline dü<;;mü~fii, 
ttıcden Bağdattan uzakla'jmalıırı bli d{'n ı.on neferine kadar luıllfeye mu Londra c!emiryollarında 40 bat. cok renksiz Fran:.;17.:arı~an tı~Ş1'9. yahut düşmek üzereydi. Yft!~ı.\nc 
l'llk bir muvattaktyetti Koban: halli c>luşu Kobanm böyle bir himaye fa 50 scnedenberi iş gören fokomo. Laxlil. Bone, Dea, T'ol For kuvYet- ümit Şim.aJi A frikaıla sal"'!lı:'~ de. 

- NaaıJ, diyordu. Bağdatta a.t sü görmeııine veslle oluyordu tifler bulunduğu, bunlardan mükem li şahıslar da katılmı~tll'. vam ebnekti. Bunun netİl'eleri. ne 
r';!n bl.ntcl var mı? Hacer ba,ım sarmı!' ... Yalnız bur. d' d.,.1 Bütün bunlara b:ı~k'l !lt>be{Jle-r ola.bilirdi? EV\·ela biitiin ana\'atan ,,.,.. mel sltifade e ıI ıe söyleniyor. 

- Sade blnlc!Ukten mı bahsrdjyor. nu ve gözleri meydandaydı. Şimdi. İngillere lokomotif fahri. de karıştı: İngilizlerin Pmpel'\'9. Alm!ın lru\Tetlerj tarafnıd:ın i,_ 
~.un f ı·a ben{ k~ırmt<kta gösterdiğin ze ·diler ka.dınlıı.nn a-ım mahrem kb' h 1 list ve egoist olduldan, son Fran. ~al edilecelıti, bu takdirde AlmllJL• 
ı t>ııar ... ve maharete ne demeli'! ~ e;• kaları büyü ır ız a ~ıılışıyor, hem • "lün k "a devam . 

v" a~"dau S"''dtkları lrln dalma kaparlıı.t ı ıh sız neferı o ceye a~· r im .. Af-:.t·nda ha.rbed .. n Franc;ız - .. ~ ,, ngiltereye mt laç olduğu lokom<'. • l ..... un "' 
- Eh ne yapalım .. sevgi insana her r 0 bı'J'---•0 erkeklere göst;ermez}erdl. edeceğJ hakkınilaki' hıs er ,.e pro. 'lrdıısuna "e donanmasmf\ te<sir 

.~ ......,,,_ lifleri yetiştiriyor, hem de Mısırıı, İn ı· F • 
bC!)! yaptırıyor. Bu tuzağı kurmasay Koban bunu öıc.renmlı ve yolda gelir [lagandalar gi iZ ve rnu .. ız "'apmak İ"'İn b1-ok vasıtah\.ra ma. 
<J k ,. Irana, Hindistana, Avusturalyaya İ ·r 1 · J ,, "!>' 1 

• sen de kırk yıl h:ılifenln sara ken Hacerln aıc.zını o ,ekilde sarmı' tlostluğunu boa.mut-ta, n~t 17 erm \k bulunacaklardı,· ellerinitc bulu-,. ve diğer yerefre lokomotH göndcrlw k ! ı )·ınctan aynlamazdım. tJ. Fransaya. lüzumu af ar an'"\·et nan iki milyon h:ırp esirini öl<lUr. 
- Doğru söylüyorsun, Koban? İkl:ı BlrU.ssa.'bab burmalılc blr kUçll.k or· yor. gönderınemeııi, "~ Framu\yr yalnıı melde tehdit edebilir, ft'>lıtıi·lerhı 

''i defa saraya girlşlme çok pişman manın kenannda kurulmı~ kalaba.hl< basına terketmiş p;ibi göriinmocti \·c ılenizcilerin Fransada ka~an a. 
0 tlllu .. tum. Fakat br kere sana ' "alan b'- dr .. "-d d dula bu - propaga.nclacılann tlinıle lmv. n 1 • 1 . t l 'kl 

" J bir kabile merkeziydi Burada bo.r- 'iik "" ça rm on..... e ur r. • 
1 

J)' ~ ııc erıne tür İl lir Ü tuyı t.r Y•· 
höylem§ bulunuyordum. &na birden ka bl illik yok • h t 1 h be ..... vetli bir sıınb o moşto. ·~er ta nabıır· dl. Alınanlar "caba ..,._anc;a. 
l.L n·a aj1'acmdan ba" r yeş !J a mu , re ae a r ve.... . f Bo il dak. .., l t d"ml l' .. ,,.,. 
""lft ''ben halifenin "'Ö:tdetıt.ylm.,, diye :rn ta.n r o ı uev e ~ " a. • tu. Reis oadırda ya.lnrzdt. 1 h • .. 1 • yı harbi Afrlknya nakledel"Wl bnn. 11•ezdJm, o zaman bl•nden nefret eder t rJy _.•dlkJ 1 dır tir n, 16 ve 1 azır'n gun enne 

1 1 1
. 

!tiıı. Koban attan atladı. K~ndlslnl kar çekabellea- -drer danza.mba~ çastırtlın • ı kadar İtalya. ' 'e İspanya h:ıMnnda arı yapacak arını aöy ıyerck teh-
ıılıyanlann arasından kabile retıılnltı şma "' eu"' n ..- gono .__ 11 1 1 , d t1it etmişler miydi"! 'iln hmını;ta 

- Artık olan oldu Her ıey geçtt la.h ıa---4-• Kobanı berk~• ....-.ı~or blı- takım ııuya l!"re H\pı.mıs.ar ı. 
lıat b k 11 1 oııaklanndan ve fedailerinden 3' top ~..,.. .,.,, • .., İtalyanın FrantJava lııtrp ilan et· bir l'JeY bilmiyorum; fakat müta-

ıratarnnızı arkada rra ıp er yf: ..... ut 16-fnde bl.r ym·•· adam vardı. ve Bafdattıı.n kaçırdığ ıkad.mı yakın , 1 F' k '-"t 
lıoşaıım. Ve 10 hUAfet srruılarını aşa. ... ...... _. .. mesi ve genera ran onun l."l il- rekeden evvelki günlerde Ilordnib 

2Y ::;uıvı ı:.:ı~ıN - 1942 

( üaı.etemlzln birlocj •aytasuıda 

1 

başlık yanmdakl tarih çerçeveslıü ek. 
Uyere.lı ~öncıerecek nltUyucularımızlD 

ticari mahiyeti haiz olmıyan ın,c~ 
. ...... 

114nları pıı.rasn neşrotnnW'.) :; .. 

Evlenme teklifleri: 
* 40 yaşınd:ı . 165, lira maa·fh 

e11asıı mes}ek sahibi orta boy!u 
narin ciddi, temiz, tiliz bir bay: 
namuskar ıisil, kibar narin bit ku
lıı evlenmek istemekledir., (Müş -
kWpesent) remzine ınüracaat. 

ı, ve işçi an.yanlar: 

• 4 defa iftib:ır listesine geçmi ~ 
tıp fakültesinde okuyan çok terb!· 
yeri asil bir aileden bir genç: ort ;ı 
ve lise talebelerine fizik, kimy:ı, 
ve cebir, hendese, matematik der~ 
!e rini ehvan Iiall:ı Yermek istemek 
ledir. Ayrıca ticarethane ve mu ~ 
~eselerde usülu rnuza:ıfla deflerı 1 • 

tut . ıbilir, Calışkan) remzine müı ı 
c:ıat. 

* Bir genç öğleden evvel tahsl 
llne devam ederek her gün ııat 1 :~ 
ten akşam geç vakte kadar fahrlkı 
ve ticarethanelerde ÇOk az bir ncre t 
le J şaramakladır. Banka ve demlr yo 
lu nakliyatı muamelesi blllr. · 
(H.237,) rem7ine müracaat. 

• Bir Bay ilk ve ortn mektep ta 
!ebelerine her dersi gayet kolay: 
olarak öğretmektedir .. Hariçten bi• 
tirme imtihanlarına gideceklere de 
garantili ders nrir, (H.A.6.) rewzi 
ne müracaat. 
* Bir doktor moayeneh:ıneslnd~ 

calış.mak için, bir genç Tfirk kın • 
na ihtiyaç vardır. Beyoğlu pıırmall 
kopı Mis sokak No, 10 doktor 1s1a• 
mn müracaat. 

"' Bir Yfi!rsek mühendis mekteliI 
talebesi ehvan ücreUe haftada 2,3 
gün husust bir müessesede çahşmal< 
istemektedir. Teknik resim rıe çizer 
veya lise tale00sine yalnız fizik T!f 
riyaziye dersi verir. (Y.M.M.) ret• 
zine müracarıt 

1 (1) sabah kuyusu demektll'. &ki dan gormek istiyordu. _,._~ • 1 • r;;o f h ''l bütün bn rivayetlerin lıir de.~lko. ıın., k un KabUe r-•Mı •-ı boyluı •ehvetll, ko- raıugnlf,. gayrı mn ıarıp.ı.,,e E' "1 Ald 
bir arap efsanesine göre bu uyun ~ ...- .. a b le b h 11 k du halinde dolaşnası manalı bir ınnız: - Banlya. beni blmaye gördUğüa 1 _, k Ilı _11011• bl .. __ .. 00.... etmes.ı ı n aya 21'1 1J1lma. 

h suyu gece çekilir, sabahleyin ge lruuş. ra sa a ve <aUUA r &u.ıaur.uı. c;. • hD.Jisedir. Afrikada harbe de- (A.U.) (Ahenk 28) (A.B.C.D.), 
lr kabilenin tçlne ıötUrecektik! t....tl ( balı 1ru •·-nmıda nen genel ile beraber otu. nırştJ, 

Araplar bu ınUnase,... e sa - r":yor, ötekl karıları kencll .... dmndan Avrupa kıtasında Alman Rege V$10 etmek hakikaten yapıl!\bilir (B.Ş.kimseslz) (Bulunmaz) (Bay Faik>, 
- lıte oraya gidiyoruz U.kln o yusu) demişler. Bağdat civarında meş - monya.sını <Taba. mntedil biT hale bil' i' idi; fakat bunun )ki roat:tfl· {Çabuk olsun) (Dadı) (D.F P.) '(E.E) 

t.ıııa fıızia katmayı Memlyorum. De !:ur bir semttir. uzakta bir (ha.rem ~)nda ayrL knvrf'lak İ('in bir 11itin mil1etfor sı vardı ve bu iki mann!lım bfçbi. CE.F,) (E.M.) (~e İlham) CF.U.Ş> 
ıııın 3-a, Bu gtbfr ve earar bedleslndeIJ M.ahmut. Kobana yaklaştı: yaşıyorlardı. • ~ al Bod ı·isi Peten.in etraftndal,ileıin ho· (F.D.K.) (F) (Fırmıt.) (F. Tez) 
lbAb11 ... •- n·'""1•M•hm. - Retshnlz mlııaftr}edne (boş gel Relslın çadırı Uo bölUmdll. Blrlst ke(J bloku yapmak fıkri L. v ~, ve-

..... ~ ne ve mareşal Pet(>ne dr.ima mli· ~una gitmiyordu. Bnnlnri!a.n bMn lGüle.ryUz) (Haya.t ~1) (lıt.D.)(M.T. ı 
- Benı nereye götUrmek Jlkrlnde dJn) demek ıotn stzt bekliyor. dl dalreııı,, dtğerl harem, Uç\lnctı kıs , ... ,A.,,.,, •"' gelmı'!"tir. W39 m:ırtmda. cisi demokrat İngiltere ile ittira- (M.H.R,) (M.E, 49) (Nelli) (O.!. ) 

•lrı? Dedi. Bu sırada Hacer ıle attan in· d muha.f tt ıı.. dl "·•-~ ~ ö .A 9 ) (R A mı a. ızmm ya 'r.• yer , l\fareşnl Peteni büyifü elı;i km devamı, ilkincfsi de bu tlllrdir. ( zbaba) (P .) (7 ressam . ) 
- Herhalde knrdeşlnln çiftllğlne mlştl. . t .. , • • (Devnmı var) (Samlml) (Varlık) (Yersel) 

~ettı!:~--~------------------~--~B:e:.~'....::o:n~a~d:•:nı:_::y~ü:ru: .. d:l:ll:tte:::n~s:o:n:ra.:_b:lt~·.;_ ____ ~----~---·:(D:.:ev~a::m~:~v~a:r~):.._..;~o~)~a~rak:::, ___ s;p~a-n~ya:....:,y_a __ ~g:n_n_<_•_er_m __ ı~_. t_ı·_,,.... ____________________ ~-------------:-------------------------
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• 
TlrldJ8 C'•'mtretl ' ZiRAAT BANKASI 

....... a.dldz .... - • , .......... nm-... .................. 
Slftl .. Claad ............ _ ........ 

Para tıtrilıtl .. Dl ... M.000 ıtra lkraml,. fttbar. 

ZlrUt SaıılıUUUVla ıruu. c .. r..ı.ı ile ~..U ..-..ınD ~ 

• u IO ıtraa ...... en1an eaecle t cllıfa QMllıMU lall'a ile 'P8'111M 
pllU.,,.. ~ ........... ~. ................ ..... ... . . .. . .. .. . . . -..... . ............ ~ 

.................... ......... ......... 
DlltlUT: ~ pualU lılr - llbade IO llndall _,.,. 

.....,..... .......,. .... tUdlrCle "' • O"sluf'e ..-.... 

Dr'allır .._,. .... u ..-. 1t"llalNa. u 9"11. 
u ... 1 1 mmda ...... '1112. 

l.,an6al Jantlarma Satınalma Komuyonuntlan: 

1 

:a.ber Jdt01UDa (120> kurut tlJ&t tahmiD edilen f&l'tD&meaıble anan 
(l'f.000:81.000) kjlO qrr eti UJ.12.9'2 M}I ıtıntı a&t 10 te kÇ&1ı urf ek· 
lftt:meai1e latanbul • Taluılm J. 8a. Al. komı.,oaumwıda aJmacaktır. tur 
1ıl"d"llt (52101 liradır. Ş&rtDame <iN) kurut bedel karplJtmda komı. 
JIClllWllUZd&n almrr. t.t•klll•ı1D temlD&t mekQıp ft:v& makbudarlıu ela 
mabteY1 kapalı ..,., tekllflerfnl flı&le ftktlnde bir l&&t evftllne kadar 
:lloml8yonumuaa Yermeleıt. (118') 

• Pea fatlltellnde titr aeno: 01r 
mettep talebellae her tlrll den 
orta 'f9 HM taletiesfne de ftsl1r, tfm 
~. riyaziye, " ilan, (framısca) 
dersleri Tel'IDektedtr. Ftatlar 11CU2-

dur SYlere ıddlllr. (M.H.RJ remıl
ne mtın.caat. 

J 
E 
1 

SEHIR 11Y ATROSV 

• 
&OllllDI IDllllJ 
lut ..... 

&SBD.qml ll&BA 
OUıaıu1ıNI ....... ,....... 

R .. B ~ R - -U..m PcJlfaw '!9 SONTEŞRIN - 1"2 = sar u: 

,._ __ ..... _ SUMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARL.4-~I 

Müessesesi 
ithal mallarının serbest 

Müdürlüğünden 

satışa çıkarıldığı hakkında 
Hallumızm ıiyim ibtiyaçlannı ithal aıalla. •Y le de kan damak uz ere manif at...ra ithalitçılan birliiinden 

aldığımn. 

Göınleklik, Pijamahk, muhtelif basmalar ve salaşpur çeşitleri 
Balaf•lıapı, Beyoflu, KaJılıö'JI, Karalıöy ma~azalar,mızda ıatıfa çılınrılmııtır • 

........ Serbest aatdan bu mallardan iıtenildi~i kadar alınabilece~i ıayın halkımıza arzolunuı •••••:• 

•· 11. V. lltaallal 4 aamarab 
utıaaı.a IEomllroaa llAaları 

'2 adet altlı ıı.tııı demir karyola puarbkl& alınacaktır. İlıaleaı •.12. 
H2 cuma ıünt la&t UJJ>O • S&lıpazanada lıUııL V. • NoJJ a&tın&!ma ko. 
d& J&pıl&c&ktır. Katı teminatı 15157 Uradır Taliplerin be111 IUn ve aatıa 
Ko. na ıeımelert. (810-1880) 

lzmit Deniz Satpaalma KomüyonunJan: 

TaluDbd l'L Teminab 
Clnll kilon kurut lira kr. 

Takım çeUlt Jl:llS m/m 117& eoo 10&1 ıso 
Takım oe1111 80:100 m/lll 1281 100 1158 IO 
ı - Yukardn ctu, m1kt&r ve tahmlnl fl:va.tl&n ,.sı1ı lkt kalem malMme 

ayrı prtnamede .l1&rak puar}ıldan '-12.HJ cuma stıntı aaat 115 te 
tamirde teraane Jıapımıd&kf komU,Onda :vapıl&caktır. 

t - Bir partide teallm olunacak ba malMJUabı e..ı n p.r1:Dame9l ko 
mfayonda Jrflrtllebtllr. 

1 - T&!fplerln Udf ticaret v..Skatanm, yukarda y&aılı tıemlnatl&rll• bir· 
ıtıııte belll IÜJl Ye aaatte lrom.iBJODa vermeleri. (1M7) 

1 

Puantör ve Anbar Memuru ahnacak 1 

MMnelmllt wllaleU o.wı. ... _..... ltletme 11mam 
JlbdtlrlQtındaas 

K&momuzd& mllnhal bulaD&ll puaııtörlflk w anba.r mm&UTIUIU için 
8 blrincik&nun H2 lbtl aaat (115) te umum mtıdtırlWc merku bbı&amd.:. 
yapılacak lmtthan ne ıa.umıı kadar memur almacaktir. 

Aram1an P"tıar: 
1 - Kem'll' ol&b1ı.oü Jıanulll nafi ll&ls olmak ft 311 1'flDJ reom•mek. 
1 - l\llen ubrllfbıl JÇllllf buludD&lr. 
8 - Ortaın,.kt•P mauna olmak. 
' - 8Jhhl durumu 1la YUileleN mtl8alt bulunmak. 
O - Yukarda yuıtı TUtkal&n ft d6rd.r &det fotoıratıan Bitik olarak bir 

clllekce ,.. umum mtl4DrtQl9 ı. blrblolır&nan MI üpauna kadar 
mtıracaat etmlt olmak l&mmdır. (1111) 

- -

-
-

c:ı ·s. ·a 
E = 

Şirketi Hayrıyeden: 
Boğaziçi vapurlanna mahıuı kıt tarife~i 1.12 

942 Salı aabahından itib••rt-n tatbik edilecektir. ---------·--------M.M. V. İstanbul 4 No. b Sabnalma Kom11yonundan: 

Ordu lbttyacı için 75.000 adet koyun pG9tekl9l puarlıkla uıaı. edll• 
cektır • .kuv.ılrka• teminat 87llOO lll"&cur. bıaıuı a .12.MJ perwembe sGD" 
u.at H.3C c!& J'ındıktıda komlayon blnaaında yapılacaktır. Şeratttnl Dl 
nnmek Vf' nUrn me.ıılnl görmek t.t1.Yenler bergtııı kom(ayona mllracaat ed• 
b111rıer. 1'ıl~J)lnn bili gUn ve aaatte ilOIDt.yonda tıuıuıunal&rt (18U) 

11.M. V. lataabal ' N o. b llatmalma Ko1Dlayo111111'9an • 

P'JKER 
aldl l&brif ..... 

aüdl JUllHlflıl& 

..,,_.•O••• ... .,....... ... ,... 
Ordu ını.ıyacı ıçbl Tl.000 adet kum p&ltelWll paaıtıkJ.a lbale .cm-. 

cektlr. 

Muvakkat ter:ıinat ~.823 Uradsr. lbalNI S.12.9'2 peqembe clDll ..-C 
1& t• ll";r. •! :k .ıda aatınalma komlayonu blnuında J&pdaoalctll". ler&ltlJIJ 
ötrenmeok " ~tımuneatnı. fGrmek t.ti7enler 1*lt1D lromlQoaa mQNOt.aC 
e.iebillrler. 

TaliptYln belli ılln •• muan-n aatte lulmlBJonda bmıuuaalan.(1111' 


