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gar mebusurrun 
sözleri 

----~ ~ . ~• QL_ eaveae eserı m ... ; 
"'-- Türkiye aley· ı~ 
e bir propaganda 
Iangıcı mıdır? 

Ya.zan: ASIM US ı 
l' Yada harieiye enclbneol t 

lıı... illaef'ln söylediği bir nutuk-

Reis~cümhur 
ipudrumu teşrif 

ettiler 
Aılk.&ra, 16 (Valm) - ReiaL. 

climhunımuz M.ilD Şet lmnct ln. 
önü bugtın, ipodnımu te?§rft ec.'le
rek at kO§Ularmr takip bu)'Urmu~ 
!ardır. 

• RelsicUınhunımuz ipodruma ge. 
lirken ve &yrıl.rrken halkın coıkun 
tezahtıratıyle ka:Flanmı§trr. ..,.~la.'T& ve Yuıınnistanm iş

lıitıl'dil.-ten sonro. '.riirl;iycnin 

i lıılr tek meçhul tabiri ilo Sovyet orcluauna menwp kadınlar cephecle iatirahatte .. ~l SWfaııl ajnnsıBw-

\~b=~r.biTB!;i:; Başvekilimi- '~i·Sf41iljj:J!MJ 
~~:::~~.lı:::~~~ zın bugün S VASTOPOLDA - Alman tazvikı ~~~.~~ı~;;:I Mezunen Ankaradan İ 

umıı1ınl izhar etmesine h k . • k . 1 devam e dı' yor böyle (bir tek meçhul) are et ebneaı Bır ale ışga 
~r kullanmıc; olması doğ· muhtemel 

1 Ölmez Reis 

1 

Kupon mukciliilinde vereceğimiz ôLAIEZ 
REiS romanmuzın tevzi.ine bugün ~ana
caktır. Okuyuculanmızm romaıılarını Vakıt 
kitab kJBmmdan almnlannı rica ederiz. 

L _J 

Bir vatandaş Gureba hastahanesine 

100. bin lira teberr etti 
İstanbul üniversitesine teber · 

ruda bulunan Ziya Giin'den son
ra memleketin ilim ve sıhhat 
mUesscsclcrine hayır seven va • 
tand~5}ann anııag-anları gün gec 
tikçe çoğalmaktadır. Bunlar, 
yurttaşların memleket sevgileri· 
ni gösteren güzel misallerdir. 

VALERA 
Söylüyor: 
HARP 

lrlanda için artan 
bir tebllkedlr 

Bugün yeni bir teberru bavadi • 
si veriyoruz: 

l{urtuluşta oturan emekli su • 
bay Bay Şefik, Guraba hastaha
nesine 100 bin lir lık mühim bir 
tebel'l'ud.q. irulunmu.:-;tur. 

Bu hususta icap ede\} tesellüm 
muamelesi yakında toplanacak 
bh- heyet marifeti} le tanzim ed· .. 
lecektir. 

SIR 
GönüUü_eri 

60 saat 
.....- hayret etmek 187.un- An1$ra, 16 - Başvek:ılimiz d•ıd• 0 

Dr. Refik Saydamın istirahat et e 1 1 L . n g ata Dt'blin, 16 ( A,A) - Bugün ~e ile Bulgaristan a· mek üzere bir ay mezuniyet al- e n 1 r Galvay'da bir nutuk söyleyen 
._~anan 008tluk ve blta. dığma dair Reisicümhur tezkere -o-- M. de Valera, Avrupa harbinin 

Hükiimet kuvetleri ile 
harbettiler 

Bene, 16 (:\.A.J - 1sviç:..re a. 
jansmıı B"lgrnttan gelen bir telg • 
raf şöyle demektedir: 

.~.Alman on1ulanıım sinin Meclisin yannki (bugün- T·ı kvr· n da Yen·ı hu··cumlar t:zakşark harbi kadar kendileri 
dan Ballmnlara merci> kü) toplanbsmda okunması muh için müstacel bir tehlike teşkil 
\e Yugoslav)nya ta· temeldir. ' b 1 d ettiğini sannnlann kendilerini al 

Orta Sırbistanda bulunan SvU. 
nae kesiminde hükfımet kuvvetlen 
ile Sırp gönUllüleri nrnsınd:ı 60 sa.. 
n.t dev-.un eden Qir muharebe ol
mll1'tut'. Bu muharebede 103 gö.. 
nül!U ve 10 hllkfunet askeri ömUş. 

il, yani Tfükiy.cnin ,,..,. Başvekilimizin istirahat günleri 1 113 muharebe mevzii aş a f datnn safdiller olduğunu •nlat -
ı:;Uphe edcbilccel< olan. j ni geçirmek üzere Ankaraclan ya zaptedildi m1ş ve harbin önümiizdeki ilkba 

~ın madtli sebCpler gös· rın hareket etmesi muhtemeldir --o-- --<>------ har veya gelecek yaz mevsimin-
ert mUmktin buhınduğo Ba...'.7VCkilimire, mezuniyeti sır.1o : Tulada Almanlar altı den evvel biifün kesafetine vasıl 
J1117aıanc11 'o l!:!l\nnlarm 

1 

smda. Şükrü Sa.raQOilu vek.ilct K a re , .,. d e olamıyacağınr belirttikten sonrn Belgratta çıkan Obnova gazete. 
tür. 

a.ı.._ . uunanlarmda Bulgar 1 edeceğine dair olan haberler te- bin ölü verdiler ~öyle demi~ir: ei, bir çok rehinelerin kitle halinde 
~lnnndsn hiç biri T~ki· ı eyyüt etmektedir. Ş"d l h b ) Mosko,ıı. 16 (A.A.) - Sovyet "Errer memleketimizin dom- tevkif ediIA;:ruıı kasdetm,..kte ve .. -~-tınd cll ~ ifad ı det i mu are e er ..... ~ ,_ ~ı- ....... " ., "AO ~ ·- en auPın: e Jl&ı.ıt:T<c"ı .,, .... .,.,unun lJ'U gece ne§· dan doğruya srkmtıya maruz kal gönüllülerin talır'Jı:fıt VC cebir ha. 
"~·~eJJ~ ... -c 'ı·n~'te~ena~~ J .~ oonya oluyor rcttiği tebliğ: s t krtal mast istenmiyo~, milletin top- reketlerinden vazgecmele'lini da.. 

"<ll'Kl,, .,~.. o.. - ~ .ı~ sonte~rinde, ovyc a~ı yekun yaşamak iGin lüzumlu o- vet edeı'ı bir beyanname neFet • 
. idi '\·e cenup hudntlan-1 BerHn, 16 (A.A.) - Alman or- blitün ceph~ bo~ca. muhal"ebe) c lan şeyleri kendi bz kaynakların mektedir. Aynı gazete. bugün Sir. ~ İngiliz siya.seti hakim· imparatorun doları 'ba..."*umandanill;nın t~bliğf devam et.mışlerdı.r. - .. dan tedarik etmeğe büYük bir blstanda cbhili harp hüküm &O"-lıörleykcn Türk ve Bulgar • ·1 Sivastopol'a :kmşI yaptıkları hü. '.fölad& n1t ı bın Alman ol~u I hız \'C gayret vermesi lfıznndır yor, demektedir. 
~ A'TUfl& harblnln emırnamesı e cwn nareö.tmda, Alınan krtalan Kuyblşef, ıs (A.A.) - l'ulayı ------------· -------------

anısında. birbirlerine Asker toplama ka- kudretli tertiba:ta mal~ Ve. çetin hiieu:mla almak tcşebbiisil Alman - D .. k .. l 6k l 
konuşmak \'e anlaşm&k b'.r sm-ette muaafaa edilen bır ka· ;a.m. on gUn zarl'mda. 6.000 ölUyc un u l maç ar l bulıı.bUmi5lerdJ. Her • D u· l IeYi ~l e-tmişleniir. Hava kuv • mal olmuştur. Tulayı şimal baıtı ve 

.lcıı.~-ılıklı bir itimat hava- nununu genış,e 1 j vC'tlerimiz Sivastopol ve Kere et. cenııp - doğu tara.f1armdan yapı • 
dostluk münasebetleri Jm• 1 rafmdaıki .1mre. muharebelerine. anUı l!uı çevirme hareketleri He zaptet-

:narı.-a.n smırlamulan a
"c08la.vya ile Yunaıdstana ı 
batti Adalardcnb:ine ve 

lııL._~ genlı;leınesi bu ~ 1 
~ sarsmadı. Hatta deni· 
'1 bu hal Tilrkiye ile Al· : 
~da bir dostluk pa.ktı. I 

~ MJ11J bile kolay1* 

St~Yle Balkanlann en buh· 
de\Tinde Bulgarlstanclan 
görülen Tilrkiyenin dura

...._Bulgar millet meclisin• 
L~hnl" gibi ~ 
~ TDı? Mantıksızlığı çd'n , 
'ltt bu hlldisenin gizli bir iç· 
ı....P olnındığmı araştınrsa.k 

'g~lnnuz bulunmaz mı? 1 
~'-"Ya ile Yunanlstana kar. 

"-iılı bıçaklı dilşman ol
"5ka !,'are51 kalmıyan Bul
~ bundan son· 
~ 'l'urkJerdcn emin olabilir. 

~ ~ etııniyet için blr ısa.rt var· 
ela kendilernin de Türkle

et '\·enncsidir. Sobranya 
tlleümeni relstıün sözleri 

~ ~lliyeU , .ereeek nıa.Jıjyct. 

-., dtnebus Yanef ne gibi bir 
. llwnee Ue bu sözleri söy· 
~k bakı~ hesaplı bir 
guttuğü zannmı uyandıran 

(Yazr.n 2 incide> (Devamı Sa. J. .<ıü, 1 de> mek planı i~. son habc lcre göre, 

Dün sabah ,elırimke ıeJea Alımn gueteclleri kendllerbtl ~-anlar ............. 
Ankarava gidecek Alman gazetecileri 

dun sabah şehr~mize geldi 

Uyük bl'r Irlsbet iç.inde akim bira-
1 kılmıştır. Bir çok yerlerde A iman 
:ıerıe~~ı durmuş, başka. ycrlerdo 
ae ya.vaşlam.."'5tlr. Plkc bomba tay 
yareleri iJe topçu himayesmdc ha· 
rekll.tta bulunan Sovyet piyadesi 
19 uncu ve 31 inci Alınan tümenle· 
rinc mensup alaylardan 3 köyü ge
ri almışlardır. Bu noktalardan bi· 
rinde Almanlar bir tek tabuda bin 1 
kişi ka.ybc1niliilerdir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de) 

Amuk yaylasında 

Antakya, 16 ( A.A) - Asırlar 
danberi Amuk yaylasına hasta· ı 
lık salan Mazlum Paşa dalyanı 
bugün yıkılmıştır. 

GalatasaTay - Beyoğluıp oru giçlükle O - 1 yene 
bildi, diğer maçlarda da F. Bahçe · Beykoza, 
Beşikta§ - Taksime, Vefa · Kasunpaşaya, 1. Spor 

Süleymaniyeye galip geldi 

-~73!~~1t)~ .. ,z.,.oı~;;-;;;.,.;~~:", 

Feaerbah9e - &ykos maçmdtuı bir gö..-ıilf 

(Y aNı 5 incide'.>, 

1 köşemj 
yazan : hakkt tarık us 

benim 
~iti_. Milli :&lüdafaa. Vekili 

• ~ ... U<anla eski Mllnaka.Jat 
"det Kerbn 1nccda.yının 

"f !Sebebi bilinen istifalan· 
~ Y8.Dlııt anla6Jlmış ol· 
~ ~~i bir yersiz Ve8VCS8 

~lcsa. Bulgaristanm gele· 
hsetinl Türkiye · aleyhi• 

&tanbuJ, 16 (A.A..) - Anka.raya. 
g:lmıekte olan Alman matbuat he. 
yeti bu sa.hah saat 10,15 de tay. 
yare Ue şehrimize gelmişle'rdir. Al. 
man hariciye nezareti mafüuat da. 
iresi orta elçi doktor Schimid~n 
başkanlığında bulunan bu heyete 
aşağıdaıki zevat dahil bulunmakta-
dır: . 

Scbvörbel orta elçi Ahnanyn ha
riciye nezareti ma.tıbua.t dairesinde 
cenubu şarld Avrupa bölgesi şefi, 
Steunerbilıel elçilik kfı.tibi, Klein. 
leni elçilik katibi, doktor Rudolf 
F.ischel" başmuharrir, IIalmutıa.ın:ı 
lame Heint Vertmann matbuat dai
resi memurin dairesi şefi ve bİT fo
to muhaıbiri. 

Tuğgeneral Kanatlı ile binler
ce köylü ve şehirlinin huzuru ile 
Yapılan yıkma töreninde valimiz 
Sökmensüer bir söylevde milli 
Şefimiz ile Başvekilimizin l?ilk -
rana değer alakası ile başarılan 1 
bu işin cümhuriyet :idaresine na
sip olmuş en büyük bir nimet ol .. 
duğunu belirtmiştir. Amuk ova
sı Giftçileri J:ııa.yram sevinci için
dedir. 

ihtikarcılara 
bir heykel mi, b~r u
mumi kDtüohane mi? 

~ ~sünün bir baş. 
lclır? Ne ceza verirsiniz ? -..._~llulgar dostluğunun ~e

·,~~ki halde Jmraıılıl• olan 

s~ase~1::~:~J
1

~: Okugucuıarımızın teki/Lerini neşrediııoruz ~tlc olan Turlu~·c Uulga· ı 7 
~ıkhk ve ~mi.ret Milli konımDa kanununun ihti- N d• 

1 
&tiht konserler 
rnunakaşası 

''bt ~ 
·'llctaı., a açık 
llıekeap 

tt4 l'A.zAN: 

\~ .siilıa GEZGiN 
Uc-unı-u ·ıhWırntz&>) 

1\arcıla.r aleyhine ~,~ği e ıyor ar 
havadisi üzerine ~tıgmırı: ank4•t 

bü~iik bir aWCa. uyan~yitıatırie!~ Evvela telkin sonra hudut harici etmeli - Ma
konuda hazırlanan a • ı· d 1 • ·· " " 
meclise sevkedilmek üzeredir ve lını müsadere etmelı - am etme ı - yuzunu 

ı · .-lrrnda miizakere d t h" }" 8 1° ' be ki de pek J_... .. .. '--k boyayıp meydanlar a eş ır etme ı - e ını edilerek kanun hWknmım a_,.,. • • • 
t:rr. lioğrultamıyacak hale getirmelı. 

Kanulllar, milletin iradesi, Bü
~1ik Millet Meclitj de bu iradenin 
tek mUmessilldir. Bununla beraber 
böyle bir kanun tadili karşısmlla 
cfkin umnmiyeycnin ne düştindii· 

düğilnU ve bunların Hangi çec;it 
suçlarına ne gibi ccza.la.r tatbilt c
dUınesi &diline olduğunu sö) fome
ye davet ediyoruz. 

.• * • 

Gelen tekı:f ler 

Şahsi menfaatini, ulusal menfa
:ı:tlcrl.ne tercih ~ muhtekirlere 
karşr, bence evvela geni5 bir tel
kin propa,,,<>mıdası açmalı (Radyo, 
gazete, veya konferanslarla); tel
kin fayda vermezse, asil bir Tlirkc 
yalmıınayan bu muhtekiri hudut 
harld edip m:ılmı veya o malın 

l;-iinü bilmek, milli iradeyi Hade 
edecek olan mebuslanmı7.m kana· 
ntlerini tem;rc hizmet ~<ler. Bu
nıın i~in biz \'akıt olaıy11<'ıılu rnıııı 

__ .__,... ___ _. j ihtiMir<'dar 1-arşısında ne dii~iu- (Devamı Sa. ~ Sü. 3 de) 

sevgili &rkadS§mı ae1&oıi lu.ct .edm, fatih adına dikilmesi cınp>nnıen 
heykel bahsindeki son yazımı bir Lltiz&h mevzuu ya.p~tır. 

aziz muharririn aradığı cevap benim aynı fıkram içinde yazılıydı. 
ben bir gUn dikilmesi dUşUnUlen faUh heykellne yer araştırdım.. erte. 

si gUn heykelin kendisi nasıl olmalıdır diye dilştlııdilm; sonra da istanbal 
fatih heykeli yerine mesel! umumi kütüphane l'Ckllnde bir a.rut v11cuda 

setircrek :fethin 600 Uncu yılı huzuruna böyle bir eserle çıkmnlıdrr, dedim, 
bu, hem fatlh'in ruh vo tcltıkldsfnc daha uygun düşer, hem heykelin :ı.. 

dil kıymetini milli bir fayda.yln mezceder, artn-ır dU.5lloocsinl ileri,.e sQr. 

dUm. 
heykel dikmemek başka, !aUhe heykel dikmemek ~ne başka! •. ~ 

tA ne o, ne bu hlç de heykel iı::tcmlyorum, dense - kaynağı makul olmak 
şartiyle - ne ltı.zımgcllr? bir zaınıı.tılar heykel istlyenleri tekfir ediyor. 
lardı; şimdi de bir meselede heykcll lklncl pUA.na alanlan mı taşa llltıı.. 
cağız? heykel medeniyete, hattıı. garp medeniyetine lmanm şartlarmdan 
biri midir? eğer öyleyse, dostum, haber vereyim ki, §U nndn. bile, yazıma
samın UstUnde, yunanlı mesıeltt&§larımm bana hediyesi olan gllzel bir 
(ba§) bu satırlan sizden önce okumak için başıma eğilmekte ve aizin 
(bt-huru!-U ltıfz..u savt) işiten Jmlağıruza bu sözleri o seslenmektedir. 

elbet, be/ asırlık bir tarih ıst.Ifasırun kaidesi UstUnde yükselen bir 
türk bUyUğU heykeli yapılmayı hak edenlerin ba.şmdıı. gelir; bunu istiyen_ 
Jcr de fstemlyenler kadar nefslUıl maksatları aya.kL.uı aıt.ına almış olur 
ıa.r; :fakat, benim dediğim şu: heykeli ist.ene.n adam, :taUh r,ıbl, kendı3i hey
ltellcr karşısmda ltalmiş da - doğru yanıış- gene heykele iltifata lUzuırı 
görmem~ b!r kahraman olursa onun hAtırasmr taziz için l!ICÇileo&k 'ftlıml

tn, onun Ustlln görcc<'ğl muhnkltnk, onun rubunn daha yakın bir "9Jftt.1 
olmamalı mıdır? (neva..u Sa • .... 5 ac 
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2 VAKiT 17. 11 • !941 

Al a~~~ İCebeci Hastabakıcı M ekte 4 vrupa bırl.ıgı 
Evzincan 
.sarsıntısı 

k Sihhiye dairesi reisi general dok- d b e t hareketleri bilhassa dikkat nazarı. 
urmQlJQ tor Mazlumun IUtfü deliiletlle Ce- e ır saa mr çekmekteydi .. 

becfnin ~im.d:fye kadar değışmeyen Bilgili ellerle fdaıc edilen, ma-

ça lşl ljor çrpla.X ~a askeri has~ ldnelesm!fJ b\r idarenin bUtUn var· 
l kıcı mektebini tiyn:ret ettim. Bir lığını her noktada göımek ::nümkUn 

Loadra, 18 (A.A.) _ (B.B.O.) hekimle çok itinalı, temiz giy:n- y AZAN dil! .. 
.l'ran!u harbiye nazırının cenaze mfş me!ttep hemşiresl bizi knr§ıla.- 1 1 Bugiln Uç ya5ına giren bu mek-

Londro, 1G A.A.) - _ fC 
yeni bir yerdepremi olduğU ıırJ 
sene önceki depremeden .60....,111 
pılan yen! evlerden baztıaT ..... ~ 
kıldığı haberi Londrada tee 
kal'Sılnnmı11ttr. Fakat ba.sıır•ı\ 
nız 'fl'l:ı.ddi olması duyulan \1U 

leraBimtnde bu!unmak Uzere v41yc dı. Bir lmç mcnUvenle mektebin p f M · K ı Üke tebln mevcudu 90 dan fazla ... Tcd 
tml§ olan Alman se!lrl Abe7 dün nntre<rlne girdik. Daha ilk görli.~te ro • ım. ema rlsa.t genç, bilgili hekimler tnrafm-
'nııaız hük1lmet erkAnlyle birkaç insana gülen bir temi.ilik, ili.ma.t _ dan irade ediliyor. Sthhiye re:sl ge-
efa görU~m~tllr. telkin eden bir intizam göze ~.ar- nera.l. onlara nfe ieki, !,tlmai Ye.~ 
Nevyorkta.n gelen haberlere ~re. pJyoniu ... Sırnsiyle mc'Atcp mfidil- ve derin manalar ııaJrleıımıttı: Bir sin bir emıı.netl olması dolaymlle lAki mevzular ünrin le dersler de '3iirU ozıltror~------

,.. Peten hUkilmeUnl Alnlanyanm rliniln, bt'.şbem§irenin ve hekimin hastanın acı ve ıztualnna ;Jşt:Jrak da.ima emniyet altm-:la bulundu- vermektedir. ı A k R J ' ı' 
i nlzamma tamamen ve prbılz 002.larnu, dershaneleri gezdik. Be- etmek. Onu teselli ederek ona ha- ğunu. 'bunun içindir ki, kilit kısmı- Mektep, askeri hastanelerin, . r o lJO 

larak yardım etmeğe te~ eyJeml§ Qjtlik içinde her türlU ilıtiyncı tat- yatın ızt.ıra.pln.nru taıuunmUl edile- na ihtiyaç olmnd:ğıru, dlğer tara.f- hatta memleketin mülü:n bir ihti- · 
ır. Bir milyon Fransız esırtnın aer. mhı eden bir 'ın:rlı1k, biltün nlıen.k blir bir hale getirmek. İşte bu t:ı.n da her ani kontrole amade bu- yacı ola.n hnstab:ıkrcılarım ycti~ti- b f 
Mt bırakılmam vaadi bu hususta Ve int.imtniyle dikkat naz.arımı ÇC- mesleğin en asil ve temiz gs.yee.i. :unabileceğini söylliyordu. rocek teııcbblıs}eı :n realize edilmİf! a l ş ı 
•mllk o'!Are.k kullanılıyor. Bıı tazyt.. klyorda. Kapıları cnmh dolap1ar Feraga.tle .kcndl clneinden okul- Gardroplarm içerileri o kadar bir nUmunesid'r ki, ml.kyasınnı ld.i-
211 bUyUk .ıı1yas1 scterin b!r luammı iglnde b!r hastaya tatbik edile- Jar.n JZtıra.plannı amltmaı'k ikadar itinalı yerleştirilmiş, merun bolı- çUk olmasına rağmen ba..."'itlt< için- A e kada d8 
llkil etmul muhteme11lr. cck tcdb:rlcr muayenelere ait her in.sanl bir gaye ok.bilir mi'?. çalan Ç:nde mendiller o kadar .:le idt"81 bir tc'kamUl manzaras:n· m r 
Alman kontrolü aıtmd:ı A'V!'Uptl şey kendine mahsus yerleri tam Şef!lmtin. feragatin, hem~.n muntazam ve ahenkle Yerl~il- ru-zedzyordu. Burada evvela, ynı>- .. • d 

lrllği te;ıkillne çall§lldığmn dalr. bir inti:r.am içı!:nde abruş bulunu- elem ve ıztmı.bma iştirak etmenin mif;!i ki görlip :imrenmemek milin- mamnr, sonra da yaptınlına wı öğ- bır tesh· uyan 1 
1areıer vardır. Nevyork vasıta.siyle :y.:ırdu. :ııe demek olduğunu öğreten gene - lriiıı. olmuyordu. Her b1rl hlr inU- renen bu genç hn.stn.ba.kıcı bayan- J' 

len haberlere göre HlUer bir nevi Dershaneye gi;rdiK. General bir r:ıl, taıeıbeslnden bekledif;"\nln Ye· zam nUmunesi sn.yılacak kadar pU- !arın memleket için co·t f ydnh o- va~"WD 16 (A.A.) - O 
•yaruıame neşretmcğl Qlmt ediyor. talebeyi kaldırarak 80l'du: ciz bir l1san1a ifade cdilillğini gö- ıiizsllz.. laCJ.h'1Ildn hiç eUphc.> edilemez. Çıp Ark Royaİ•m ziya:ı, ~ 
•ter devleUeriıı birlik ~tirakinl t.o. .- En. bilyUk., h~efe ''tUmak rilncP. sevinçli gururunu gizleme- Bıınlııır içinde medeni bir insana falt bir .. tepe Y~m~n ~u~ruhnuş detli bir intiba uyandırıxııtU':· 
lln lçln çnlllJIXlaktndır. Bundan mak içm ne lazmıdır. • Ye mani olan bir vaziyet aldı. lizım gelen her 5ey v&r ... Ve ye- olan mutevuzı hır b:na ıçınde en zetcler uzun tefsirler nefl' 
at harbin devamı mesulyetlni 1ng11 Tnlcbe, dadaklanndn.h çrka.n ke- Temiz ve güzel bir menlivenle riıı.tle .•• Bronz karyolalar lir.erine medeni men:lelı:ct~ecle b1? ı-~i - geminlıı miltc:ı.ddit torpi~ 
.. ye ntmıık olabllir. Almanya bu Iinıelerin m:.:ınsmı bütün ruhuyla binanın yukarmma çıktık. Buras?, oeı~ obn ça.rea!la.rrn tertip ve ne az t.esacl~f C'Jılectk bır intizam maye ;nde bulunduğu halde b!I' 
antıo blr elynai zafer kazanmak il • aDlndığmı ifade eden bir t.onla cc- t.alebenin vat.ak salonlarına talıs's n.W;amı, temizliği hısanı öyle cez- ve ~enk gos:tere:ı bu mektep, ~ man dcniznltı gemisi ~ ~ 

vap verdi: edilmi.s.tir: Her talebenin gardrop. bedlyol"du iki. .• Çok çalışkan ve ni- bedbin ve mtinke:ın- olanlann bılc torpillcncbllmiş olması key(ı>, 
b'olr· - Act ve ıztırap... Isrmn smtflarma ma.bsm kurdela- .zruMever, olduğunu eseriyle bhe kalblnde bir emruyet ve gurur u. de ıs:-nr cdlyorlar. GazctcJ.el' 

Bu bUyUk ve ı:ıtbnullü sualin pek Iar takılmış .. Kapılar kilitsiz, açık. gösteren mlittep ~hemşiresinin yandırncak tcşebbll8Un mUabct bir milddct ewel ha.sara uğtt~ 
Ameıikada 
330 milyon dolarlık 

tayyare yapıldı 
Lo&~n .. .,, ı (A.A.) -Ame 

tbn tayyar · ıcti odae:na gô
•. 1941 t: c· 'n . scl:lz nymda 
Urıer'Jtad ın ilt'!re iç n 330 mII. 
uı dola.r kıymcticde h'.ll'P tayya .. 
esi v~ tıyy re ""hi? tl yupxlmılt" 
D'. 
Fnbrikafarın büyü.k bir kımıı 3 • 

verme ve hlrnlama knnunu. 
kabul · nden evvel verilen si 

rl !CTe ç:ıh tı~'Dldnn do1ayı, yu • 
clkredilen meb:üğdan yalnız 
n <"ohrlı't techizat ve mıı.l· 

" b- • nunun proğramma da.. 
.. :r. 

Ku.unun • r-lyetc girmesinden 
nel lng:ltet:" tarn.fmdan verilen 

ri 'er 2 m Jyon dolar tutmak. 
ld'r. 1 e) lillJen evvel (idiinç ver-
• ve kiralama kanunu mucibince 

i~n sip:ır ~ıer 1 milyar 300 rr.D· 
n dclardrr. 

JECl7ELER 
curn L C'll2llt PıtH VA.HŞ) 

• Fiklrlerlmlzi ba§ ağrut gtbl ka· 
buz 1 :ı; ->etmiyoruz. 

4 Dll ncır.uı kazandığı psrıı sahip 
W'1n1n n::<ı&ilcdu-: muhtekirin ınwm. 

ı pııra n.hlplerinln beddua ve lD... 
tıyiol 

basit görünen cevo.bı içinde geni§ Saym genenil, halılarda herke- bilgili izahatı, çevik ve enerj!k a<seridlr. lustrions fngiliz tnyyare 
- gemisinin BirlCHik Ame~ 

Kana dadan 
Hong Kong'a 
Yeni k. ıialar 

geldi 

l .'-t .k A [ Jaoonya rou.:·ı.a bir tezgahta benus 

rı l arcı ara ceza ~n!~1:~u:~~· ~ğcr bit ., 

(B~ tarafı 1 itwille) gün bir memur kasaplara bir tee -
değerini TUrlt ordUBUna h~ et- rilbc için ~vursunlar, se:beJJdcn 
meliyiz! a§Sğı et a.Iamaz'l8r bel.ki bir Jnssf. 
tktısnt ve tlcuet otmıundan: 1rfa11 lıtıı 70--75 der. 

1 t re gemisi de hnsara u~ mpar a orun mali Amerikada bir tcZorrfıbt' 
• • re çekilmla olması mubteJll 

em~r namesi e Zira, 12 eontcşrlnde Vs.f 
l i lllu.strJone ve Formidablo lh...,-- Binaenaleyh: 

.... ,,..... Mezbu.ha hllkO.metlmizin ellôde' 
Malı elinden almaJı 

Muhtckire ver.ilecek ced w.am olduğundaıı koyunlara ~ ba§ka 

16 (A A ) K ~- hclA.!, topla.V!ft ısaı1rJadıliT """'_..,,.. renkleme keçi, Ctoyun (ncv'in.den 

Asker top ama kanununu 
genişi ette Otta\.-ıı, • • - ana.wı. .,.~ c• ~-.....,.~ vazgeçtik). iltur;;u dmngMl besnıalı- 1 

ba§veklli Macrenzi Kfn$, Kanada malı buluı> elinden almaktlr. _ dtr. 1ıi ra!ka.uilarla fiya.t listeleri Tokyo, lG (A.A.) - tmpo.rator ta.. 
askerlerinden milrckkep bir kuv- . Çüoğtn 'basılarak knsap vitrinlerine asma-I raftndan ne§redllen bir emirname mlL 
vetin Hong • Rong'a varmı5 oldu. idam etmeli ya onları ımedbur etmeli. Ha.tti a.ı. ciblnce ınerlyettc oıan asker toplama 
i;'Unu diin bikümı.:ştir. King, bu MuhtOdr, memleket evli.tlannm tma ak.si halde Jıarc.ket edenlerin 'ı .ı.anunıarı geniglet1lml3tlr. Ş 1mdlyc 
kuvvetin ne büyüklükte olduğlmu kannu ~en bir canaV&f'dn'. Bunun 

1 
uğrayacaklan ceza da yazılmalı ve ke.dıır askerliğe elvort,sız sayılan 

ııöylcmemi.,, fa.kat Ka.n:ı.dnlılar.n cezası olüm olmalıdır. ı w liseteyi vitrinine asmayan kı:ı.- kimseler yenl bir tıbbı muayeneye da 
Hong • Konı; gamlı::onunu teşkı1 Datmi okuyacalamtl'ZUD: ·"· ı oo.'bm SU"..niyeti sa.bit olacağmda.n vet edlleblleoekttr. 

Fehmi Xmltepe n t--' ~:ı--IJdir 1 eden diğer lmpa.ra.torluk askerlo- 1 aynı ceza ... e ~ye ÇYMü&e • Bu tedbir 1910 smıCmdan yukarı 
Teşhir ctmeU 2 ...-- Ek:ıncık bulırarunm önUne riylc ir.birliği yapacağını ve Kana. Muh~_,_, 1 . ••--· s.-..,,,_ olan herkesi aUlkadar etmektedir. tı 

ı.cT•..:r cr.:n sura:uaı-uu 1ı..",,- geçmek ·:Ç·n • 
da kıtamna tu~-gcneral Lavson'un malı Taı'k!fm ve Be rt mc :la.ıı· 1 1 • • • 1 :yqına kadar emekli erh&2larla 51 ya 

• ~ Y A - E!anekçiler galeta Ve &a:.rc §ma kadar olan subaylar hlzmete çağ 
kumanda ettiğini kny~ylem.'!3tir. k'!'Inda. teehlr etmelı; gelen geÇc- yapmaktan men.cdilmclldlr. Halka 

1 
bil ktır 

llaltenzl King, beyana.tmdo de_ nin de sura.tlnrma. tUkUnncslne ve pa,nnak ~e yapılan~ n 
8 

ece · 
mfuıaadc etmelidir. ntı ~ eo-,-70 ~tur. ~tmıH:re kadar ~lmq olan Ç1n. 

m~!}tir ld: lleyo~Ju birincl ~ot.er dairesin- B _ Baltk kızartmak isin 250 Ho!lgkon3' ve Maltoodaki lU!kerllgc 

Bugünkü tecavüze veyahut dfin. de Ir ~n Knyabal gram un bulmak kabil değildir. eıverl§li Jap:m tebaası ask~rı ma. 
yanın herhangi bir yerinde kendi- .Bcl1nl doğnıl~yac&k cıea Hcrltce td;ğı ııma bula.y~r, bu un- kamlann emrinde bulunacaktn'. 
sini " t tehtUd ı. .. _.. Uda ı HWıtcl:irlere venlecok cezalar .lar nereden tedarlt edllıyor, hay- • • ı; 

gos eren c ....,.11• m • hn1'Jtmda Jmr:lerin fürinıi roruyor- retc pyand!r. 1~ 16 ( 
faa "'°'""'" hın hUrriyet irın· de 'l'O.n30, A.A.) D.N.B: 

' U"'fjo.M• • " s•ınuz buna cebap veımcden içimi 3 - F~ mUralk&be komle)"OD.u bulunan her memleketin bizzat Ha.rici:re nezareti mahfiller·nde 
kemir~ m"C.Seleleri aircr birer Bl'- s:ı.de yağlarla met!,~ olw1ren ~Y· t~lnrı olan Japon Times And 

krodlsini müdafeasr demektir. Bu ede . t• ,ı;... -1-&.!t..ıf,l;.ı.. uf•t-~U z ymı: ın Y"ı;• ~....., ... e .r..........,;~yor. Advertiscr gn1 :'Sı, ParlA.mento. 
dllfJUnce :iledir ki Kaıında hUküıne. 1 - Keçi ve manda eti nerede llunun haJcllmda dahi bir Jca:rar J:t- nun fev!ta1ade kı.lmaı Uzak Şarkta 
ti, Kanada kıtalarnu, b~"iln fJIU"k.. satılır? tihnzı llwmdrr. aktedilen i~tim:ılnrm en mühimle. 
ta nöbet beklfyen diğer Britanya A - Hangi kasaba gidilse göv- 4 - Grda. muhtekerleri ile uğ- rlnden biri oldrğunu yazarak diyor 
Commonveo.lth'j kuvvetlerine ka~ de gövde buz giıbi gövdeler, fnk~. r..şnuık için yeni v:tlde hn.."U altın- k:: 
m.anın doi'P-· olıırnö-mı kn.rar'-~tır. çcngellerde ne idUğ(l belirs:Z koyu- da n.çthn ibll-lZ: m:ı.nifatura ma.ğo.-

ı;u• -;.~ ""9 ı>-11r1rn1 .. , hze Pasifik denizinin Wbetl bu cet 
mxşt.;r. l!UD her kısmmdruı parçalnr. Ekse- ?.Mı giibi et, ..,.....,..,.,.je. 9C ve sev '--g-lı bıılıınabllı· ... Yarın h ..... 

r:ı:n·n niha.yct a.lac::ığı bir iltilo et. mc;"\~la.r hakkında Beyoğluruın ,,e """ •· • ~ 
Şimdi bunun ~in koca gövde pnr- glJbcği olım Tabimdc>, Emlıı.önil, \'ekil general Tojo, h:ıricıye nazın 

n arasında futbol maçı 1' 
tn-. 

o -• ai·iı 
teb~illi 

Lomlara, 16 (A.A.) - Ha,._ 
tı tthağ'I: 

Dllu gecenin ilk kımım~ ~ 
n uçan az m'ktarda dııı:JlSSl 
resi, ln~tere ve lslcoçya 
de blrlbirlnc uzak birkaç ,eJ1' 
balıır ııtmuıl::ırdrr. BomtıaıP'ıcC
haııarlar yapmr~ar. Ölen Yo ~ 

Londza., 18 (A.A.) - nco..-.,. 
ln..,"'1111; hava. kuvveUerıne ili 

bomba tay ya.releri. c:ım:ı~ 
zar gecesi, Almanyıı.'nm §ll":-~ 
sındakl hcdcnere hU::um etııı , 

lngilterede a.rnbaliJ 
yapılmıyor 

1 Lonc!.ra, 16 ( A,A) -
radyosunun bildJrdiğine l:Jll 
İngiltere:ieki mağazalar 
som mllştcril:?ri ~yasını 
Iaj yapamayacaıctır. BütUll 
~laj mnlzemesi bundo.n .,.t 
yalnız mühinunat sevıdr 
tahsis edilecektir. 

e"lanmaz ya! .. ~lsin çengelden. &...--yazd, BeşEttnr;, Üı:Ztüdar, Etıdı- Togo ve bahriye nazırı Simoda, 
B - Kuzu eti 67,5 <Sözde) ol- köyU gibi altı yerde ~r koope- millete h tap etti':leri zaman vnzi- Eşreften seçmelerJ 

:iuğun<la.n en namunlu ve insaflı kn mtif nçmnh veya teı!is edilmiş olan Yet öğrenilecektir. Jn!)Onyan·n kcn_ __.ti 1 He dememeli ? 
Tan arkada:ıııruzd& l>'t1' eerlev?ı&: 

SUte fiyat ltondu. 

SUtU 10 kuru~ almu:: Fiyntı bu. 
dur. 00 ltıırtıl'& aldınız mı? O dı:ı 
fiyattır. 

:Muhamı--nark dem1'k l.stlyor. 

ba bil rsan bil! kart lar®n b'r"_yl ~h Y piya dl menfaatleriyle ve Pasifik menfa. Muktcz!-~1 htlltm.ü kanCın-1 
1 s1 e so ı:z perva 1 1 c e - e.Ucıi"le me~'.?ul oım ... r.a karar ver. J)• b"r koyuna (km:tı!) dur demekten sayı Jnı:mabxlır. J -- """' av 

çeldn.mez. CeZ1la.ra. gc'ilır.ce bunu hulmkçu- ciiğini kn.binelıin m!lletle uzun UZU- Dll§!Jıck Uzre, yıldınm, ekser ıı1 
C - En ucuz bramıın ot.l ol.da- lar d.ıhtı fyi. bilirler. Yalnız §unu dıya 'sti.'.iRrelerden sonra v:ızifcai. tıılC ~ 

ğuna göre karaman eti mf.nta.ra.fil- söylonıed'C!l geçemiycccğlın ki bir M. yap:ıcağrnr dUnya öi,;-renccektir. Çok mu na.merdin feıo.ırctten ~ 
liif 1-.aybOlmu'}Uı:r. Hepe! kmrcık dnhn. beli:ıi doğrultamıyn.caık dere· Çin ha'ri:ıi 26 milyardan fazlaya b~ 
ve:,'a k>Jzu olmuştur. İlWl.fstzla.n cede ceza YC:ilmelidir. Her halde mnlol:nuqtur. Bununla beraber Herk<>se gelmez b~Il erbıı.b-1 ;,I• 

SUte nark kondu demeli, süte fl· bilaperva. 80 kuruş. lstcrocltten çc- id:ı.md:ın daha zyi değil midir? 1 r;ılllct, gene fcdnki'lrlıklar ynpma. t.t~ 
yat kondu dememeli. ld:runczler. Tecrilbcsi meccanen bir Fehmi lhab.n ga azimlidir. - _,,,, 

~----~----~~~~~~~~~--~~~--~---~--~~~~~~~----~--~~--~----~----__.,. 
K~tip, duyduklanna inanamıyordu. Sıkışmış bir 

hahl.:: · § gören ve ba~ka kimsesi bulunmayan bir erlı:e· 
g~n ayaklarına ge en en btiyük nimeti kapmasına im
kan vnr mıydı?. 

._ Annem belki de a~ır hastadır. Hemen i!ıtif' 
edip btanbula gitmeliyim, dedi. 

Gürnr.ük müdi:irü Behç:?tin ç:mcsini okr;adı: 
- ~ıe münasebet, dedi. istifa ne dem~k?. ffel~ 

hir müddet sabret ... Yerine bir adam bulup mezuniYC 
\'erelim .. Gider, anneni görür, sonra gene vazifeııiıl 
ba§ma gelirsin. 

I' ··~ip, B~hçct:n söylediklerini duymamı§ gibi 
sözleri e devam eni: 

! füdürün kızı bu .ene sarayda. bir tnnedir. Kim· 
er istemedi onu •.• Fakat müdür hiç birine vermedi .•. 

•.z da :eni -gönnü§, beğenmiş .•• Belki de aşık olmuş, 
ki babası razı oluyor ... 

Biraz nç·lraak 15..zımdı. Bir hasta hal;yle: 
- Bunlnrın hepsi olabilir. Olamıyacak bir tele. 

ıey, heııim cvlenuıemdir. Onun için müdüre söyle, ba. 
na l'ı}I g5s erdiği teveccühe minnettarım .•• 

Katip B hçetin sözünü kesti: 
- Hayır, dedi ben söyliyemem. Katiyen söyliye· 

mem... Hele biraz dü~ün ..• Mutlaka muvafakat cev hı 
vcroc::!!::sin. Bundan sonra 1sti!~balin müemmendir. Bir 
ıeyden •,.,csan olımyacak. 

- Bana f azln ısrar etme ... Kendimi herkesten iyi 
bilirim ... 

Kiitip ciddil~ti: 
- Den müdiire söyliyemcm ... Düşün bir kere, 

böy e l::ir cevap onu nnsıl sinirlendirir. Hayır ben ge
ne ::öyliyece3im .•• 

I'ii.tip hı:ı.yretler İçinde Behçetin yanından uzak
larıırken Dehçet ta!iinin garip cilveı;ine acı acı gülü
yordu. 

Düşündü. Red cevabı vermek, hakikaten ÇO'k l::ö· 
tü olacaktı. Müdür mutlaka lı:ıza~nk, belki de l ... cnd-isini 
kovacaktı. Gerçi lcovulmak Ilchç ... tin ha.yatında mü. 
him bir değişiklik yapacak değildi. Parası vardı. Bu 
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sene sarayı terkeder, başl:a bir tıırafa giderdi. Yalnız 
usulii ile ve iyilikle İ!İni bıralmıak 15.zımdı. l:·~e şimdi 
bunu temin etmenin çarelerini diifiinme3iydi. 

Aradan bir kaç gün geçti. Kati9, gümrük müdü· 
rüne ur;talıkh bir cevap götürmÜJ, Beh~ctin teveccühe 
minnettar olduğunu , feJmt biraz dii.;ünmeğe müsaade 
istediüini &Eylemişti. 

Behçet, buhranlar eecirivordu. Bu tene saraydan 
nasıl kurtulup çıkaca!c.tı? Her şey olur, fakat güm. 
rük müdürünün kızı ile evlenmesine imkan olmazdı. 

O günlerde annesinden bir mektup aldı. "Bchçe'ı:, 
diyordu. Darhal i~ini bırak, buraya eel... Seni dört 
gözle bekliyorum.,, Ne vardı?. Niçin çağınlıyordu? .• 
Ann~si hasta mıydı?. Mcklu?ta bir fey izah edilmi· 

' yordu. 
Derhal mektup yazdı. Çağırılmasmın sebebini 

sordu. 
Gümrük müdürii. Behç'!te bir "1aMal eöziyle bak

mağa batlamı!b... Yav8.! yavaş d'i[;ün hazrrMdarı 
da ya,.ulıyordu. 

Behçet, annesinin mektT..!ı°!Jw•u P:iim'!"·•k müd:~r:•~Un 
elinden 1-t:rt•dmak için bir vesil-e yapmak istedi. Mek· 
tubu gÖ~ierdi: 

Bir memur için bu ne bJy!Jk lUtuftu. Hant?i ~~ 
dür, han,.,i memura hu kad:11· iyi muamele edcrdı •' 
Fa.kat Bch~etc, müdürün sözlı:?ri: 

- Hnyır, sen m-hktimiyctini doldnraan bile ıet' 
best kalmıyncakınn. Ölünceye lmd:ı.r bnrada, be:tİ~ 
yanımda malıpus kalacaltt;ın demek kadar ağır gelt" 
yordu. ' 

Annesine mektup yazm:):ı zaten. c~var> gcJir.ce· 
ye kadar yerine bir ba ka!t buhmurdu elbet ... 

Behçet bu teselli ile müdUre te~e!uür edere!: B1' 
nldı. 

Bir ay sonra annesi cevap yazdı: MaL-~ulc koc'-' 
ıiyle ~e~inemiycrek ayrılmııs. Hala Beh~eti seviyor;. 
\I1'.l~. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen f stnnbuia ce • IA 
mesı ırz"nmıs. ..ı,. 

Korkunç fırtınahr ve bora!arla yeryüzü ve gör 
bo~Juğu, ~allmndı1..tnn s"'m·a p"\rb.'~ .. ,.,.,~ ... C"::cd;:ler f/e 
kuşlarla bezenmis bir dünya doftabilirmİ§. -me~e~···· 

-Sehe~t, bu çift talihin kendi h1.yatmda da doğabıle• 
ceğini ıenelerdir riiyasmda bile RÖrmüyo:r-:lu. • 

küllenmis bir h lde kalbinde yalmz hi'.lrareti l<g. 
lan a~!t, telm~r ;\levlenm?!ti. H~ı:nen bir h!l.'"":ım tıı5~ 
aynası, !:..,hv~ ·~n1 ın<ıı ve bı:ı!:ka ~funü'i h:d:y~'$r atat• 
po:;tava. verdi. Annesine uzun bir me rtuo daha ya:ıc:lı· 

(DccJn~r rJar) 



IÇın ve p i
~in de'"'er i 

bir ese 
~ 
' Gene1 sekreterlii:.l t n· 
~'!1-let kon~rdcriniıı ıli-

11 diI~Jııeı in hUkfımct. 
~~ Sördliğli muıııncle) i 

lı bU) üt. bir eser nesre-
• u. c.<ıcr bir 'tı:n.ç ı 01ıtadan 
tclilebilir. Hangi nol."fn-

11! edilc;c TU\~< h:ıJkının 
ltınes m olıın l'Ümlıuri· 
~I inin Ustun ı;;uunınu, 

d nı ifndc e<ler. 
bUnlll'Jı ı nnbyıo; tnrzıoı 

"1 ıı kitap Turki c<1e ha· 
4t ~lebil~ek ruh ü tUo· 

\l'inıi7~n 1 plar.nı ı.av· 
Uurunu :ık ettlrmcı.tc

. l'ur]{h e lıat,.ının bas:o
''4<ııı; .. 1 şC} lf's nclcrı:lir '! 

111l'nsfylo gonnck in a-
b .te hınnmı artırıyor. 

~I.'\ ~Yl.ik da-. aiı:ı.rı ldrol:t<ı 
~~ dU5medlğinl göstcrl

tedj'i-1 şc)ler c~oiz· 
ı.. ferdiyeti ı;n.!ıl'ln
·:·~~er cleğllclir. nıırıı.is hal· 
.~ mc:nlt'ketiıı inkılil.ıı 
:'QllPosunu nrtırnl'.:ıl• is

?', 

~ine l'>ti)or. Sıtma miı· 
lr 3'or, Mektep 1 tlyor. 

'!! 13 lüye toprnl• i ti) or. 
b~tt~ ul:ımn. işi i. tlyor. 

~\ıa!Jc dilel.lorhıiıı ha .ıııda 
.. t ~ıı.ddelcrdir, nu nınd
~ b.luhiın bir nol tn'-1 izah 

l'l<f,.. ta sud n r : 
lft\·letin dilelderi birblr.i
~· l>ıı,'nbın nnbyış itilı~· 
a de,·let ıwm hıı.t U1.e
~ ll\ıl.fımetl~ programı, 
bı lerj tnm tetabuk lın.
b 1Cklcri ,.c idmltleri b::ı.

.. aıkln hUl.fımeUn bu lın· 
~~~ tarnamlamı5 olnuısı 
~ btr11 ·~nin maddi temel· 
~ \lJznbla ortayı:ı. ntnr. 
li; ne Türk hUldirneti arn

•trılı1t bir görü~ farl.ı 

VA K 1 T 

~ ~ 00 o 00 00 & lID ~ ınJ ~ ın: ı;J •o ı:~~v dit~ 
er f lr n ın ha Bg i m tnt~ ka~ aırıa l lh<okuılarda pi anlı Adüm ~~~~!7 fi a ~u~nında <1 bOy~ >~1"'1<. Soo, 

o m e verece g ... ı. n ,. te s b ı' t ,. ç ,. n ç a hşma <le ş:a~J :ı:::;ınie::~iıe:,r~~:.: oi;,~l~;ı;~;;r,:!t~~ ~ııhl 
l!J Maarif Müdürlüğü öğ· de d..oğla..~tıa daği.aşalı ı;öriı~ 11.c lm~Unl!n n~.ğmc!cri karışD' <lilo 

retınenlere bir br<>§Ür okluk, korktui:-un idn b{i~ lr ~apıyorenıı. 

Evlere beyanname dağıtthnas;na 
bugünUen itibaren başlamyor 

Mevzii ekmek d~rl~nı gider
mek ti.zere vilayet tnrafından ted 
b!rler alınmasına devam edilmek 
tedir. Yeniden §ehrin muhtelif 
semtlerinde 35 fırının nçılması
na karar verilmis ve kararm tat 
bikine başlanmıştır. Fırınların 
bir kaçı bugün nçil~tır, 

Diğer ta.raf tan evlere bevan • 
name dağrtılması işine oo bu sa
ba.htan itibaren b~lanacak, Ev· ı 

lere beyannamelel"i poliJer c:Vl • 
ğıtacak, bir haftada doldurulup 
,.e tasnif işi tamamla.nacaktır. 

Bevannamelerde evde bulunan 
larm L yaşı. k....-ıdm mı, erkek mi, 
nwnur mu. işçi mi olduktan kay 
dcdilecektir. 

Dün "9kşam yine Beyoğlu. F
mınönü, Fatih semtlerindeki bJ. 
rckçi ve simitçi fmnları llni koo 
trollerc tabi tutulmustnr. 

Pazar olduğu halde 
. dükkan açan adam 
Dün bir ba..tcltal pazar olduğu• bakkal J.lustafanm cli.ikkiwına git. 

Jııılde- sa.tı,~ yaptıb"Indan ve bu 1 miş, ve iki kilo şekeri 54 kuruıtan~ 
s:ı.tr<Jta eh ihtıkUr görül<li.iğtin~n satın al~tır, Fakat tam bu mm. 
adliyeye venlmi~tir. da, bir polis memuru ~ oldu-

Sir1tecideki Avd06 otelinin sahi ğu bUJ.e mtıe yapan dükkln&..W: 
bi Emin, bugün. öğle üzeri hadc. r.abtt 1'tU'llbst t&ııUn ctırMık iıtia 
mesi Mustafa ya, gidip §eker alına. gi~, İlBlteli.k 52. kur\IŞn ~; 
sım söylemiş, fakat Mustafa, pa. er ıc~ şeker.ın 54 k~~ BL. 
uır olduı'.;'U için dükkanların kapalı tıldıg-.nt da. (irllnce Dı:!ıncı bit' fJUC;J 
olduğunu, ancak Dcrnlrknpıdak.i daha göl"düğü?iıden ı,tüSWayı kt\. 
l'akkal Mustafa.dan biraz fazla üc. ra.!kola götilrrnilştılir. 
'retle şeker alınabileceğini söyle. Bakkal M~ta.fa iki &yn ~. 
m!şt!r. maddeiumumiliğe geti~iT. 

Bunun üzerine hademe Mustafa, 

Yerebatan sarayının üzeri temjz~ 

Ayıısofya camisinin karaısma isabet eden o.dadaki evler lstimlA.k edilınl§, 
bir nıUddct evvel de binaların yıkılmasına baflanmıştı. Yıkılma işi tam&m· 
lnr.ınış, §imdi saha düzeltilmektedir. Bu arada. Yereba.tan s&raymın Uzerine 
dUeen binalar da ka1dırılmaktndır. Sarayın ctratmdaki duvar yı1nlmaktadrr. 
Bu suretle nuıhzene inen merdivenin ilstU a.çılmışlır. Evvelce para ile glrllen 
bJ yere §lmdi çoluk çocuk l8.§ atmaktadır.Blr kaz& olmadan belediyenin bu
r.ısını kıım bir zaman zarfında kapo.tmuını diler~ 

Resimde Yerebatruı snraymm dqudaki &irlt yerini görilyor.ltllluz. 

l'ol ibtü !:.nrşrlıı .. maln.r, ne ~ni, Am,, bunun ı ııuJafaa.,., lra.5ka t.Ur-
hazırladı ne de beııi doyurur. Bcrt!'ıtet ar:ıda ld )ıt.pı!:~Uilirdi, 

İstanbul kültür direktörlüğü 
öğretmenle,rin nlt'Bıekt bilgilerim 
arttırmak üzere tertip ettiği 

~ırada )'Ozılanııı ol<uyorunı. " «Ta!tslm» krin ~ o s:ı.ı. 4'!tCr-
Fakat bu yazılan da, ''liira . .dı lcriııdc.';.i sanat \e teknik h:nıısı 

yayln,, d:ın ym·ıu'.lı~·or gibisin. \ 1nde kr.lm:l.Sı lf.zım ;clir . ., di3•cbi· 
Dost.ça n.tbklannm, bzta.ııııı bü) iJ. lirdln. 

konf~rar~l~rdan b;..'ka , ayrıca dtiı(ilolıi. çığl:ıı~ tığmı gnllh:ı hiç he· Somu "u.W;" ye k.vşı da ba.Jı-
neşr•ya~ ışı~ ~e faz.la )er wr- 1 ~al~ katnuyoı_uıı. ı;a.ltı< ctmi ıı. Onan taksimini 
mektedir. Şımdive kadar 28 eser "Tarihi konserler lıalikmd ~i t<'nkit l'<lcrl<en, kf'tıdhı yıu:ıbyor-
n~dil~iştir. Sof! olarn~ (ilk· ınakalelerinden lıah~i~orum. ımn. 
tc.hsıl muc.ssescler~e P.~p_n]ı ~· j ,\çık söyliye~im: İkisini de I:ı.ı.- ''Zirgüle" bahsinde de öyle. Çı:ı-
hsma) ~ı eser bütun ogretmen b hırçın '\e biraz da lıak511. bul· lmnn bUtün eserler de !>Urltıfı.k, zir
lerc dngrtılmış bulunmaktadır. dnm. Mw.i:Wmlzi, tarihi sim:ıslylc ;:u:rli oluncn. t.&ksim eden sa:ıat

Bu eserde; a<;ık hav": oku~. ortaya koymn'«, lıir himmettir. De- ıınr tfa ga;ct tabii obrn.k xirgulc 
ö~retmcn ve e~itmenlerın v~ıfc de lton5eri ~ok mm :ıffnl;tı. Zdti'ıi pcrclcsinl yokla~ n yoklnya · tıarar 
leri, yıllık, günlük, haftalık ça • l>e<leııinkl de lsl hımrls.Gm:ı;tı, \Ct.ehilir. 
lrşrnn planlarının hazırlanma şek Sen en el<leo , crilmh bir l<arnrla Hem l:uzunı, sen 'hu mwı.llinı 
li, öğ'~wtmenk>ri alaklandıra!1 r .. huc:ım ediyorsun. Acnlnı ıılı;ln ~.. Nuci 1.sulü t t'nki<li de nasıl benim· 

•kul i~eri, QO<'.ukla.n koruma ı le- AlaturkacL~. ~lilli musiki~! slyorsun! Zirglılc ınirr.fıl.e, :mal:am, 
ri bu hususta. tatihk edilecek şe- ıniiılAlaa<la ibir ı.arnanlar elelc .. ·er- c~ir, ıwar ııihnyct ta.ş, ~. 
'l«Her c~ı surette işlenmiı ''e mi tik. Onun "&ücar~·a,. smı bcrn- kum, \:lmcnUı lwhilind~n 5eYler
iznit edilnllşt:ir. Eser. öğretmenin ber kNn.mnL5tık. Şiı~dl, ooa };Af51 dir. "Tnksim'' ise, muslld mimarl
okıulda '«ıakilti ibir yardunermr. L.-ılıç c;e'idşlo neden'? .. tdir. S:uU, bu hn.rr.ı n rl istıtlc· 

Fırmda yangın 

başlangıcı 
KAiyoncu cadde9ndıe S numaralı 

trnıula yangaı çrkmq etrattan ye • 
tfeı«ıter tn.ı-atınd&n ittalyeye haber 
v~. Yapüan tahkik&t neUce· 
atnde ;rangmm ktılıt dolu BCret:e a. 

~ ttıan oonmemlş kibritten çıktığı ne· 
Uceeine Vl\rdm.,tır. Sebebiyet veren. 
ler ıtddetle cezal8J1dınlaca.klardır, 

Bazau d~Uar da bir hiç ~in, ıll ! l\urdn,:'tl rnn iki mimruisl na
blrbtrlcril~ ıuıl:ışnuız olurlar. mır. ı.ıldı ! • IC9elc bumda. Soo, nit:in 

1 dcıılerbt bile a.rnlan 11<'_.ılır. Beık~ n..~lı. iızü, l'e\·herl bırakıp lıabu!da. 
btltün bu hır~mhklnrm sepebi de dı la ,.e malıfozndn ~mlryoNun ! 
bö) le bir kar.ı kect:dir. Bu ~lbi hfı. Halbıılıi t.a'lısimln cyrin.i bltiıl 
dlselcnle araya iki far:ıfm da dost- e<lerkcn c!e ynnılmı: m. Mc dii: 
tnnndan bl~ girer \'c onlan uzlastı- 8ıutı. l~fah!UI mıı.ltnmmı asıl yerin· 
trr. d(' dci:il, ''ne' n ' pcrd i üstünl"c 

Ben hem "'elllıı. hem k n'ier ,·e· ynpını • nas yni sandıj;"lJI d:ı "mo
ren leriıı yaJun larm Wın olcluğunı hııyycr" mi~ 'e ''St?güh,, üst.firıde 
içln, bu iş baııa diıı;üyor. Konser- <lill.eş ha,·eren yapmış. lUnlwn 
l d ~ ~ •1n'"•• de•~ı'',ml • ,.e •• .. -.ı•" -n1~. er e o.gyarın görcmiyecegi kusur- " " "' ~··' t"-

lar bultınabilir. Am.ı, ı.en, onu ni- ı.lnde Jca.ııır \'ennemlo;mİ". 
c:Ln fazlınla örtmek ,·eyn muhitine foirüyorsun yıı nzi:1Jm, bil'.İm mu· 

Sergiden bakır çalmış rl8.lramJ!.k dururken, oı1.:ılıı'.:;"1 ,•oh e· ı>lkinln ''şcd" l•ri bl r h:ı3 li karı-
leye Terdin ! ıl<trr. İnr.:ın ) nnıhyor. 

Ta:htaknlede BeW"ar se&<gide ba 
kıır satan 'llemel 'admda •birinin 
~ bit' bakır çajJllm!Ş • 
br, IB1ltiiıre'buıb:'lkıra Ahmet a· 
dmda birinin elinde ~'\ :!•· 
t.arlcen görülmüş Ye yaltalanmır.· 
br. 
Abımet be.km kendi çalmadiğı 

nı satan bir-isinden satın Q.ldığt
nı ve ı;iiidi de ni~ı olduiu ;. 
çin saıtih~ çık4ı.rdığrnı söylemiş 
tir Ahmet mü.ddi!iumu.miliie tes 
ıın; cdilm~ ve tahkikata ibnşınn· 
JIWjlttr. 

----<'!.-----
etıo.nobil çarptı, 

yaralandı 

KaNmp.&§ııdA Voy\-c>da c&ddesbıdan 
geçmekte ol:ın FÖr Hllc?Mtln lda· 
remndekl 21U numaralı otomotııl, 
J{tu.aneı Mehmet oğiu Nuri aclmda 
blnne çarparak kalçn.tmdan ynrAlt\. 
mqtır. Şoför ya1talanmıştır • 

H ayra bolu'nun 
Kurtuluşu 

llıt.frabolu, (Hu.uıd) - Hayrabo. 
ltımın kurtulU§ btlynımr, bUyllk W. 
renle kutıanmll!Stır. 

Ben, Ali Rrmnın u ul \ unı tn l'n~ınt hen, bunla rıı d:ı lnzla kıy. 
yaaıldığım ş!mıliye kadnr Mı; ~ör- met \cnnem. \•ut.nr.d dc<'l$m gi· 
mCillm, hl, snn:ı.tkilr bana dokun ldı ~

Soan tarihi kon.,erlerde ta.'ksim me 'ersin, nıhnrnu inlet in de l ... 
ol!nılıdrğnu da nereden çılıanyor- ter diimdüz caJ rn, ist<ır en ı,oiriff 
mn ! " ed" lrr t stilndc ronbatlık ctw.n. 

Ta.l<Slm, fasıl hcyet~nden bir 63• Unınnm, kt bundan SO&rn &rtd 
nafliıın ,.ecd ile kendinden gece- ''tarihi lmn'IC~r" c tunr t~I. 
rck snznıı kan:ıtlandınşulır, nu, def dl, merlıemlcrin 'e :ırgılarml:t 
e\"\'ele.e <le böyle idi. !In.tta nıcy- ~eHı:ı:ıin aziz dol.."t~nını. 
dan saztıınnda, tiçUncü seunıın HAKKI SUHA GEZGI/\ 

[~~! 
·Londrada H lke • 1 , ~ 

''British C • uns 
'' A nkarnda lbir "İngilizce kitap 

sergisi., açıldığını öğreni· 
yorıız. Aynı serginin lırta.'lbulda 
da açtlabileceğlni umarak, k1ta.p. 
la.n göremediğimize Uzlilmedl.k, 
Hzüldüğtinıüz ibir şey vnr53, ingi
lizcc her SC\"diği:miz kiıt.e.bın, es.
kiden olduğu gibi Türkiyeye bol 
bol gelcmediği.dir. 

Diyelim ki bun\D'l sebebi h.:u r 
slkmt.:sıdtr. N:.:ı.t ingil~c VP 

başka dillerde ki Uıp sa.tan dük
k!nlnra bir bakınız: Epey yeni 
kitnp göıiilUyor. Ui.k:n çoğu harp 
ve siya.sel üzerine... Bu durum 
karsısında kend!ntlzce soruyoruz: 
Mndeau ki o lmd.'.ı.rc:ık olsun adtnp 
gct.i.rt.ileıbiliyor. Aynı poslaya her 
za.mnn için ('n ) eni cde-blyat ve 
film eserleri niçin koruılmuyor ! ? • 

Acaba şimdi ıhangi seııgilzeşte 
atılmıştı. Peter Morgan onun da
vetini memnuniyet ve hcyccaııla 
karşılıyordu. Çünkü, Con Bray· 
nm davetleri tam bir erkek vazi
fesiydi ... 

~-------------------------------, 
ca.man bir çene görürdünüz. Öy 
le kuvvetli 'bir yumruğu vardı 
ki, belki lbir otomobili devirebi· 
lirdi. Yumruğunu bir vere vurdu 
ğu zaman, bir yerden köprü yı -
kılmış sanırdınız. 

Ankara.do.ki ingilizce ,klt.a.p ser
gisini aran "Brit.:l:.h Cotın6il'' a
dında.ki 1nzi iz kültür heyeti, 
Türk ıedeki kitltilr hareketleri
nin İJl3iUerede büyük flgi uynn
dırdığuu ve ynkmda Lonra.da bir 
Hnlkevi nçılması yolunda yap.
lan hnurltkbn sevlllçle k~ıın
dıklarım SÖ)lüyor. 

Morgan kendi kendine gülüm
sedi. Telefonu açtığı zaman göz
leri pırıl pırJ yanıyordu. Telefon 
da büyük lbirkadın berber salonu 
nun numarasını çevirmişti, Mis 
Meredit isminde bir krzln görü· 
§Ccc.kti. Bereket versin Mercdit 
o sırada serbestmiş, Telefona 
geldi. 
Morg~n tatlı bir sesle: 
- Sevgılim, dedi. Sana fena 

bir haher vereceğim. 
Meredit: 
- Anladı.m. diye cevap verdi, 

Ne söyliyeceğini biliyorum. Çün 
kü bWldan evvelki randevumuz
da da ayni şeyi yapmıştık. Bu ak 
şanı beraber yemeğe çıkamaya • 
cağız değil mi •. Acel: b!r işin 
çıktı. Filan, fil~ .. Nasıl.. Tah
min edebildim mı? 

hlorgan dahn tatlı bir ifade}· 
le: 

-Ah sen ne reki. ne anlayış. 
lı hass~s ve güzel krasm ... Der· 
h:U anlıyacağını qok i}i biliyor-
dum .. 

- Anlarım ya.. Ne uıınan 
kendime cici bir şey alsam ve o 
a.kşam gidece_ğ'imizi. sandı~rı:n ibi.r 
lokanta, bar YC}'a tıyatro ıçın f! • 
yinmeğe hazırlansam, beni iböy· 
le yüzüstü brrakırsın. Seninle a
datn evli olm:ı.k derecelerinde sa 
miıniyim; kızıl saçlı ~ytan .• Ba 
na ~ktirdiğin yetmedi mi? Bu 
sef cr de ne uyduracaksm ibak~ -
hın ... Kabine mi devrildi? Hay· 
di ç:ı uk söyle .. Yoksa tahammiı 
lüm kalmadı • 

Morgan rÜya içindeymiş gibi, 
kQnuşuyordu: 

I spany ol dansözü 
Heyecanlı, büyük P olis Romanı 

fnR"ilizceden Çeviren : H. MU N I R -
- Ah senin sesini öyle scviyo 

rum ki ... Gümüş çıngraklar gibi 
t'1.tlı tatlı çınlıyor. Bana bak sey 
gilim .. Acele çağrıldım. .Şe:1ıı: 
dışına çıkmağa mecburum, bcnı 
affet. 

- Kim <:ağırdı. Sarışın mı, 
esmer mi? 

- Bütün varhğunla seni temin 
ederim ki arada kadın yok .. Es· 
ki lbir arkarlaşım sıkısık vaziyet 
teymiş .. Yardımımı istiyor. 

J. B. yi tanırsın •• Zannedersem 
bir k.g,ç kere sana ondan bahset· 
miştim, Çok eski arkadaşnndı~. 

- Şu halde !benim için eve dö· 
nüp uzun uzun ağla.--nakta.n iba ... 
ka çare kalmıyor. Yahut örgi.ı 
örmek .. Fakat daha güzel lblr 
fikrim var Tedi Franşov'a tele· 
fon edip ıbeni "Mavi güvcn.'in., 
barına götürmesini istiyeccğim. 

- Yapma ••. Sakın onunla b!ı 
yere çıka.ynn d~~ .. Ba.şma bıl' 
şey gelebilir. 

- Evet, evet haklısın . . Fakat 
ben sana bir ricada bulunayım. 
Kendine iyi ıbak olmaz mı! Senin 
b~ırın bir felaket gelmesin ... , . 

- Korkma Yanıma Herbı rı 
de alryorum. Bir kurşun yağınu· 
runa tutulursak, bana iyi siper· 
lik edecektir Hadisenin ne oldu· 
ğunu öğreni~ öğrenmez sann tc .. 
lef on ederim. 

- Bcklirorum, 
ıe: • • 

Sa.at altıyı biraz geçiyordu. 
Morgan, arka.dası Herbi'yi de be 

r~berine alarak oto..rnobille Ports 
mat yolunu tutmWitu. 

Hc:rıbi cebine yassı bir tabaka 
çıkararak bir siğara yaktı ve §C· 

fi ne dönerek: 
- Bu defa nereye gidiyoruz? 

lyi, heyecanlı ~ir şey mi 'bari? 
.i\lorgan elini direksiyondan ve 

gözlerini yoldan ayrrmryara.k: 
- Doğrusunu i~tersen bir şey 

bilmiyorum, dedi. Fakat her ıhnl 
de tebdilhavava <:ıkmadık. Zorlu 
bir iş olacak • 

- Zorlu bir iş ha ... 
Her'bi Adams seviniyordu. 
Morgan güldü: 
- Eğer gfö·ü.şmeğe gittiğimiz 

drlikanh dcğişmediy~e. göreceği
miz iş bir hayli güriiltülU dernek· 
tir. Cilnkü ufal< tefek macerala· 
ra burnunu sokmaz. 

Herbi oturduğu yere adam n
kılh yerle§ti ye ~hat bir nefes 
aldı. 

Hakikaten seviniyordu. Çunkil 
hareket ve heyecanı severdi. He 
le "Üniversal,, polis hafiyesi mü 
c se.sesinin şefi Peter Morgan ile 
i§e gitiı;mek <:ok da.ha zevkli i· 
di. Aradığı cüret ve cesaret bu 
kızıl saçlı delikanlıda failasiylc 
\•ardı .•. 

Herbi ağır. fak~t sağlam vü · 
cutlu, iri yarı bir adamdı. Ku • 
laklanndan 'birisi çiğnenmia deri 
gibi yumuk ve !buruşuktu. Sura. 
trnn yan taraftan bakacak olsa· 
mz, küçüciik bir hunın fakat ko 

Peter Morgan :ince yapılı, fa. 
kat sırnn gibi sağlam ve ::ıteletik 
ti. Yüzü ıgüzel ve daim:ı neşeli 
i<ii. Şık giyinirdi, 

Muhtelif mmtakalardan son 
süratıe geçtikten sonra denizin 
serin ve tuzlu kokusu burunlan
na gelmeğe başladı. 

Deniz kenarına çeyrek kilomet 
re kal:ı, 1\lorgan otomdlıili kum· 
luk bir istikamete <:evirdi. Az 
sonra durdular. Ku..T.!jr, ayak • 
lanmn gürültiisünli boguyordu, 

Foksley adındaki küçiik bir iba 
lık~ı köyü sağ taraflarına düşü
yordu. iki ~rkadaş, kumlar tiz.e,. 
rinde sessizce yürüyorlar. Mor
~n·ın ~ozleri önlerindeki karan· 
!ık manzarayı 8.deta delmcğc <:a· 
lı31yordu, 

On dakika kadar böyle yürü • 
dükten sonra, denizin karaya 
doi:'l'U sokularak.uç tnr~fı batnk 
!ık ibir koy vücude g~tirdiği bir 
yere geldiler. Kıyıda. iki kil ·ük 
kayık vardı. Tekneleri baş aşağı 
çe\.Tihniş yanynna dunıyorlardı. 

Morgan arkadaşına. isaret. et· 
tı. Bu kayıkl.;r.rı tersytız ethler. 
altından jki küre-k çıktı. 

Herbi soruyordu: 
- Görmeğe gittiğimiz adam, 

birisinden mi kaçıyor acaba!?. 
Çünkü buralarda oturmağı kim
se akıl etmez değil mi? 

Karanhk ;çimle Morgan'm diş 
teri ıpmldadı: 

(Devamı var) 

Londrada bir halke'\oi.. lşte 
"Bıilith Counsil" in Türk - ln 
giliz kn.yıın.şmıı.smı da hedef tutan 
çalı:şmnlırı knnırsınd::ı bir nevi 
"1'urk"sh Counsıl" ki, iki bilyuk 
millet 11.rnsında. ililn ve sanat bağ
la.n tu;mın d:ı.ha yakIJ1 bır gön,'ü ve 
nnlnyışln ge~ekle.jlllesınc yara
ynrayac=ıktır. Ve b'I! yilOOen da.h 
verlmU ncticclnr ~ide edileceğine 
şüphe yo!ttur. 

HIKME1 MÜNiR 

Cevaplarımız 
ı:.-hml Göı.ıılıınn: 

Eks.k kuponları tamamlamak t,.. 

c;in mullalcıı sıra takip etmeye ıu 
ı:um >Oktur. Aynı numaralı k\ıpon.. 

!arla tamamlnyabılırsın z. 

lvırm vı dvvelk, Vakı1 

17.11·921 

Elektrik amelesinin 
metalibi 

Elektrıh ıı.melesl yeni bir metaUp 
listesi ile Nafia Ncza.retiM mUra 
caat ve talepleri is'at cdUmc:llğt tal. 
dirde grev ll!ı.n edecclderinl beyan 
etml§lerc11r. 

Amele, bu metaliblyle yevmiye • 
rlne ytlzde ~ zam. sckls saaU ;t 
mUddeU mcsnl, elbise ltaar gibi on 
dokuz maddelik bir sils11et mctı\lı 1 
dermeyan etmektedirler. 



...-.. ...... ... bata fldıleGI 
muharebeler oluyor. 

Moskova mıntıı.kaamd& Ye cenupta 
vaziyette deA'lııftulk yoktur. Almanlar 
Moskova cephe.sinde .an gtlnler zar 

so,,.yet 
tebliQi 

VAKiT 

Al:nan - Fransız 
münasebatı benim kö~e 

yazan : hakkı tarik 111 
(Bcu; tarafı l incide) 

tahkem mevzi! rle gemilere ve li· 
m&11 tcstller ne hUc.um etmek su· 
retiyle yardım etmi lcrd.r. Sovyet 
t.optekerlerıle asker tnşnn:ı.;a mı:ı.h· 
- :ıkı gemi tru tdm.a bombalar isa· 
bet etmiştir. Tikvin bölgesinde iiü 
ilfaiye mayın iböliiğil, tek başları• 
• 113 muhard>e mevziı zaptet • 
qlerlir. 

fmda Tula cıvarmda en bUyük gay • ( Bwı tarafı. 1 incide) 
rctıerfnl aartetmiflerdlr. Pravd& ga. Almanlar şimdi Tulıyı uzun men 
zctesf diyor kl: "Burada. cepheren zilli toplarla bombalamakta ve tak 
hUcum pU'mı suya dll§mllştUr. Çevir \iye kuvveUeri getirmektedirler. 
me hareketi de b:>ıa gltmlftlr . ., Moskova, 16 (A.A.) - Son ah· 

General Hudzinger'in 
cenaze töreni mühim te· 
maılara vesile oldu 

bir hey el mi, bit 
mumi kUtOohane 

İngiltere etrnfmdaki denizlerde 
bava kuvvetlerim.z Fero adnln:rı 
Jakı;Dlarmd.l. ve Tc e:ı.d'm do.:'ll -
mDıda topy~lın 7 liu ton Jınctnin
de iki du,.c;m:uı ti r t gemisi b:ıtır. 
mlllardır. Bombılard:ı.n lxı.:;ka iki 
pmi de ciddi surette hııs.ıra uğra
Jalltlr. Savaş t:ınaıcleri .}Of.tık· 
ı.n gUooliz hnxek" tmd Middles
laorouph civarc. ' ·i yü:! e.... fırın • 
1ua tam ~betler kaydetnLşlcrdir. 
Din geçe Bıiytl.ıt Britanya adası 
11a do~ıı ve cenup batı yıkıların
Mi lim3n t~Icrine hava tWın -
lan ya.pılmıştir. Manş denizi üze
riDde Al.ma.n ileri karakol gemile
ri ile hızlı ~'ilz lıUcum 'botları a· 
mmnda cereyan eden b1r gece mu 
ı.nbcsinde İngiliz hUcum botla -
llDdan biri ba.t.ırılmı§tır • .ikinci bir 
baıtwı da t:ı.hr."p ec..l!.mlş olınası muh 
t.eımeld.iz'. Bu mu.hare ~e ~tirak 
tdcn Alman kuvvetleri kayba uğ• 
ıwııamışlartlır, 

DUn gece diişmaıı ha.va kuvvet. 
leriDe mell6UY hafif te killer şimal 
lıatı sa2ıll bölt,czine akın yn.pmış.
ludır. Bir lngJiz bombardmuuı 
'-YYC'l'CSl dıi: liliilmüştür, 

Geçen haita. Alman hava kuv
Ntleft ,&ıııvyet ha.va kuvvetlerine 
Dıll büyilk muvaffakıyetler elde 
.-UVlcrdir, 1 eon~r:!nle 8 tontct
mı ara.smdaıki devrede Sovyetler 
t.pyc:ıkUn. 2174 tayyare kaybetmiş. 
llr. bunlardan 1293 ıü hava muııa. 
nbeler.l esnas nda ~uş, 412 
.. Alman tayyare ~<>~ ba. 
tlry3!an t:ırafmd:ın, üst tarafı da 
JWde t.nhrip cdllıhl tir. Aynı dev
• Jçi:ıde Abuı.nl:ır do;ıı cephcs n* 183 tayyare ka;rbetmitlerdir. 

••• 

Kınm hakiunda en son maJQmat v· . 16 (AA) r-~- 1 H t nan haberlere göre, Leningradm ı§ı, • ~era u -
bu sabah !ııloskova radyoau tarafm • cenup doğusunda ~evin bölgesin - zingcr'in cenaze töreni için bu • 
dan verlımı,tır. Radyo demiştir ki: de, şana~ doğru yapılan Alınan raya gelmiş olan Alman büyük 
"mnmd& vaziyet pek ciddidir. lıla • llcri hareketi, durdurulm~ da, elçisi M. Otto Abetz ile bUyük 
amafih Almanıarm Slvaatopolu zap tazyike deva.m etmektedir. Alınan .. elçilik müsteşarı M. Zeitclıell ve 
tetmek lc;:ln binlerce can feda. etm~ lar, büyük ehemmiyeti 'haiz tir mu- mütareke komisyonu iktisat sek
ıerıne rağıncn Rusların yeni moda • \"asala yolu olan Leningrat. _ Vo syonu şefi elçi M, Hemmen dün 
faa tı:ıtıanru delme gayreti neUseı.z Lodga demiryolun'llll kesmişlerdi:, Vişi"den hareket etmişlerdir. 
kalnıı.;ıtır. MUdnfller hava ve deniz 12 nci Alınan motörlil tümeni mü- Ayni vesile ile gelmiş olan 1-
kuvveUertndl!n h!ı& ynrdım gllrll • hlm blr "meskUn mahal" den j&j Uıı.lyan heyeti de Vişi'den ayrıl-
yorlar.. defa tardedilmiş ve efrat vo mal- mıştır. 

Londn, 15 (A.A.) - Moskova zemece ağır zayiata uğraımştır, M Abetz'e mareşal Peten ve 
radyoeunun resmi haberlerine gö • Mosko\-a, 16 (A.A.) - Sovyet Amiraı Darlan ile görilşmek frr
re, merkez ve cenup cephelerinde oğle tebliği zeyli: satını veren iki 7.iyaf et d:şında. 
harekatta bulunan Rus kıtnlan 13 Cenup cephesindeki Ju:..va. ku.v· tam manasiyle siyasi bir göri!ş
eonte rinde 25 Alman tankr, piya· vetleriımiz l>ir gün zarfında ha.va me denebilecek ~cıka bir mü.za -
t'!e a."keri ve malzeme taşıyan 300 ravnşlarmda dil.,manm 9 tayyare- kere olmamıştır. Bwıunla bera-

amyon, benzin taşıyan 4 ea.rnlç sim dü.5ilr.ınüşler, 30 Alman tankı ber M Otto Ahetz'in evvelce tah 
.kamyonu, 25 tayyareye karşı koy. ile harp m.?lreme ve teçhlzatile do- min ettiğinden daha fazla süren 
ma tes'sini tahrip ve bir piyade Lu ıoo vagonwı.u, ibi.r çok zırhlı a.- ikameti esnasında Alınan - Fran· 
olayını imha etmlştir. rabaa:ıu. müteaddit nakil vasrta.la.- sız noktai nazarlarının teatisine 

Cenup cephesinde iki gilnlttk ha· rmı tahrip ve takriben 1500 dili _ fırsat buhınmuş olması tabüdir. 
rekatta Rus tayyarecileri piyade :nan asi.erini imha etmişlerdir. Salahiyetli Alman diplomatları -
asken, veya malzeme tqıyan 197 Mo•kova, 16 ( A. A.) _ nın bu seyah~tlerine milletler a. 
bmyon tahrip etmış ,., 600 kadar rası münasebetler bakmıından 
as!mi öldiirmüştür. Sovyet öğle tebliği z.eyli: ibürük bir ehemmiyet verilme -

Yine Rus resmi haberlerine gü- Cenup cephesindeki hava mektedir. 
re, rele mUfrezelcrı cephenın ce - kuvvetlerimiz bir gün zar- Alınan elçisi bu sabah otomo
nup kesim ndc faaliyette bulun - lında hava savaşlarında bil ite Vişi' civannda bir yere 
mu.,, 300 kadar Alman subay ve d •. d gitm.iştir. Nereye gittiği bilinme 
askerini öldUrmUşler ve dü~mnnm ügmanın 9 tayyareaını ü. melde beraber bugünlerde M. 
rnUna.knle hatl.:ınnı kPsmişlerclir. §'Ürmi.iJleT, 30 Alman tankı Pierre Laval'in Vişi'den 20 kilo-

• * • ile harp malzeme ve teçhi- metre kadar uzakta bulunan Oha 
Stokholm, 15 (A.A.) - Afi. zatiyle dolu 100 vagonunu, tclon'da.ki rmı.likinesinde olduğu 
GörUnli~ gore, Sovyet kar§l hli b" k 1.1 b ·· hatırlatılmaktadır. lki devlet a

cumlan çetinJcamektedir. Sovyet ır ço zırn ı ara asını, mu 
~ JcJ' a/ı"l al damının görilşm{)ş OlınasI muh • kaynaklan, Volokolamsk ve MoJ·a. tea ıt n ı vcuıt annı 

akr 'b 5 temeldir. 
iek bölgclc-nnde bazı mevzilerin -lahrip ve t ı en l, 00 Almanyanm Paris bUyük elçi-
geri almdığını bugün bildlriyorlar. düıman cukerini imha et. si ile Vişi hükfuneti arasında de-
SözU cçen bölgelerdeki bn muvaf- mitlerdir. vamlı irtibat temine memur edil 
!aktyetlcrden bahseden mli~ahltle. • * • miş olan Alman baş konsolosu 
re göre, dağınık ve muvakkat ma· Moskova, 16 (A.A.) _ Sov. M Nidda öteki murabhaslarla 
biyetlerine rağmen bu muvaffakı • yet geceyansı tebliği: bU:likte dömniyecelttir . 
yetler yenl Alınan hticumlarmdan 15 son"""rinde kıtalanmız bU. • • • 
evvel Rus müdafaa hs.tlarını hır • &A;o.

7 (A A) Al tün cephelerde dGşmanla çarpış- Vişi, 16 • - m~ya-
palıyeca.k olan Almar. topçu mevz: mışlardır. nm Fran.sadaki büyük elçisı M. 
lerinfn bertnraf cd lmeei lhtlmnlinı 14 sonteşrinde 44 Alman tay- Otto Abetz, Ohateldon'da M, Pi-
varit göstermektedir. yaresi tahrip edilmiştir. erre Laval ile görüştükten sonra 

Görllnllşe göre, Alınanın, bir n ten tarafından n<71e .......... olm, 16 (ı".A.) - ~·.. .... .. .. b. k 11 • • Biz, 10 t~yyare kaybettik. mareşal A""e • • ~,.. 
..--.. .,. uu çev-.nne '-A ıyeııi u anmnıctan zı- da; t edi'-:..+: .. Ye 
nıı- "'r~ı'"Va radyosunun da ka. d R ._, R -'·l Moskova civarında, 15 sonteş. yemeğine :ve l.lll.L9...... • .u'"' ............... ya e , utı kıı.aıannın, ue tnıw. a F a..ük· 11.-et erkanı bal -rn.:~ g'bi vaz.yet, gerek Vol. rinde 4 Alman tayyaresi düşürül.. mekte ransız :u .wu 

"'""W6" nnm ve kUçUk tc!}killerinin de • milatür da bulunmuşlardır. 
lloıf Te Tfkvinde, gerek Sivastopol vamlı surette nufuz etmekte olun ';$ b:~.n,,. l · k 
Ye Ke,..... o" 11- .. e R··-'ar ı~ı" +-ı..11·• ...ır... ' llarl,) çetlnıf'lliyor Yemekten sonra ~,~ e çı a-

• ., u..u ..- ...,,.. • ._. d ..... çok seyyal oir cephe- karşı w -" d~-'~..+·· 
kelidir. Bununla benı.beı' Sovyet llDda bulımdulı:lanna dikkat et • M&.skova, 18 (A.A.) - lzveat ~ ra yolu ile Paria'e U&&Kaug .. \11'-, 

h · · k ya gazete&inin lıulruat m.uhabll"'.I Hareketinden e9'"1 ~·-~ .taynaklarmdıın cep enm gen a. ınek zoııındJdırlıır. Bazan Ruslan muhtelif kesimlerde harekü.tm dü!fü ıyı· • kabulden dolayı mnre -
lan k sımları h:ı.kkmda gelen ha. cevinnek isterken kend.lcri l:.zza.t · · • ı --1er, ....... ı. d-"'- -n-bı" .. :-. 1 R !;iddetlendiğini yn.zzyor: "-'a.le teşekkür ctmış ve maresa 
- ~ .uıa .ı.ouı. ...uu· çevrllmil vaziyete dUşUyor nl'. us -.ı il rU..+ö'M. • · mem 

Bu Sovyct haberlerine göre, tar için Alman çevirme hareketle- Sovyet krtalan §iddetli Almıın de kendis' e göGesrneral""""'w İİı1!ıtzin 
lfoakova ce~ıes:nde, eon :iki gün rinden kurtulmak ve kuvvetlerin; hUcumlarma inisyativi her gUn bir nuniyet~ .. !~ .. ı ':an mll 
Çnec Ruslar bir çok karşı hücum_ geri ~ek imkAnı mevcuttur. Ai raz dalla. dilşmanm eliıııdcn e.lnıM- ger ve ar~~ Alman 
lıBr yapm~lardır. Bu kar§! hUcwn.. mantar bilınedikleri b'r arazide ve ta.dır. 1t cenaze menıznııuıııuç .•. 
ıar, biıı..-- Se ...... •..t.of kea·~1·nde b 1 al da h d' Muha.bi.r, a1manlann bUtün ceP" hükQmetini temsil ile gösterdigı ~ •ın- ..-. sert ır ık im tın arp e ıyor- Ut Il'd d 
seneral Z:ıkarkln kuv,..ctlcrl ve Mo- lar. Bundan doln~ ı hel'hangi blr he koyunca istilık1im ,.e mfıt.ralyöz l ccmllekarlrktan .m tir eve ı uy • 
j&isk kcsım:.nde general Govorof harekette bulunmak iktidnrmda yuvaları inşa.srna. devam etmekte gularını bildirmış • 
kıtalan tarafınCan ya.pılıru§L"l'. Vo. görilnmUyorlar. Şimdiye kadnr al- olduklarını bildiriyor. 
Jokola!nsk ke minde ise general ıüklan mevzilerde saplanmış kal • Sovyetle~ .bir çok mevzü mu· ı şebbüs akim bıra.ktmlm~tır. Mih· 
Rokcsofa!ii kıtaıa.rı mevzılerin~ mışlardır. Soğuk, kar, çamur, Rus ~:t"falnyetlermı ruıaclcde~•.11:.ı8tlr ''erin 20 kadar vapuru batmlmış • 
u.ilmnl~t.ı.rryorlar. Geri kalo.n ke. ianklan ve Rus çetelerinin bir ara· uşmıırun cuma ve cuma 1 bı.&"-- tır Kareli cephesinde muannida· 
..?-,erde -•· to dU 11 teri çeklmeğe mecbur kaldığını ve · ' tiği h _. Y....ullz pçu e 06U ve da beliren baskll!lı :ıltmda çok de • Sovyet ordularmm 12 lltöyü geri al- ne muha:ebeler cereyan et a· 
Jceetf hareketleri olm.:ı.ktadir. Tula fa karşı koymaktan bile Aciz knh - d • • 'ldirm kt--':- ber veriliyor. 
Ye Xalinin bölgelerinde vaziyet de. yol'lar. Rus kumancüınlığmm sUrp ıgım 01 e ı;...... • Leningrad cephesindeki Sovyct 
iflaıom:şe benziyor. riz harek!tma girişmesi imkanları Kallnln harbi kıtala.n mUhimmat ve erzak yUklll 
Jata1a:rmın bnlıkc;ılar yarımadası. bugUn mevcuttur. Yalnız şu da var Kukbişef, 1.6 (A.A.~ - Merkez Alman 'kamyon kafilelerini tahrip 

Şimal cepuesinde, Ruslar, Alman iti, bu harekat buvük iSlçUlcrde ol. ~7phc~e ibır kaç gilndenibcrl de- etmişlerdir. 
• çtlan:ı.k için ya.ptJltları lcfeb. mıya.cak ve Mos'>ovanm mtidafaa gışi.klik olma.mı:ştır. Almanlar Ka- Alıcanlarm Moskovanm 175 ki· 
bGaleı-de muvaffakıyetsizliğe uğra. tabiyesi harekitına dahil buluna· Jin"nıde ve Volokolawk'da durd.urul ıometre cenubunda Tula ch·ann • 
ölarını bildirmektedirler. Mos!to- ca.ktır. Almanlann haz:rln:,.acakla. ~ukları gibi ~ şimal doğu • dald kayıptan artmaktadır. Alman 
W, Karelide Alınan - Fl...n krtalan.. n silrpriz harekatı ise 5Uplıesiz ki aan ve cenup dogudan gelen bas - lann cepheden hUcum projesi nkim 
lllll bazı mahalli muvaffakıyetler muvasala ~ollarının mUsaadesi nis krya rağmen dayanın.aş~. ee .. kalmJıı ve Sovyct cenahına. taarruz 
elde ettiğini kabul etm~ fa.kat betinde dUşeceklcrl Umideizllğin nup batıda ve cenupta.ki Sovyct teşebbUslerl muvaffakıyet kaznnı:ı.. 
Jmılordunun kaybedilen mevzileri del"OOClline göre geniş ölc;Ude ola • mukavemeti gilnlPr ve haftalar manuştır 
Seri almağa muvaffak olduğunu caktır, geçtikçe daha çetin bir şekil al- · • • • 
da ilave olanılt bildiı:mektedir. Almanlar, şimdiye kadar hlçblr Bro maktadır. Moskova, 16 (A.A.) - Cenup 

Kınında Stva.stopol ve Kcrçin dino zaferinln açmağa muvaffak ola,. Alrnanlann Leıılngrattald cephesinden gelen bir habere göre, 
tle geçirilmesi için şiddetli muha- madığı NRpolyonun meşhur yolu Uze. kayıplan Don kazaklan, 35 gUn zarfmda 
rebcler ynpıldıih hn.ber vetil yor. rine kül1t kuvveUerını yığmak sure- MosJm,a, 16 (A.A.) - Tas a.ja.D müstevlileri imha etmişlerdir. Zu-
Buradaki vaziyetin vahimliği a:ıke. tile Moskovantn bUtUn yolları Uzerin smdruı: yevka.da nevmidane muharebeler 
rl Sovyetin bu iki şehir mUda.file.. de aynı zarnand:ı bir hamleye teşeb General Tema.ı1ıko, 1zvestiya. P· cereyan etmiş, Almanlar önce bu 
.rille yaptığı hitaptan da anlaşılmak bili! edecekler mı! chcmmlyetsız bir zetes:nde yazdığı bir makalede, 4 bölgede arazi kazanmışlar, fakat 
tadır. Son hUcumun neredey&e baş. mevki olan Tulayı her ne bah:ıaına o. ağust06tanberi düşmanın Len:n- kazaklar mukabil taarruza geçin • 
b;Jacağr bu günlerde, tomllnJst şef. ıursa oı.wı ele gccırmek lçln Alman.. S{rada karşı devam eden hücumları ce Almanlan sayı üatUnlilğüne rağ 
!erini Gm~k almalannı istemekte- ıarm elinde daha kullanablleceklerl esnasın '::ı Almsnlan, 216.000 as- men ~hrin içine pll.skilrtmüşlerdir. 
dlrler. 11rhlı kuvvetler vardır. Bu mevkie Al ker, 759 top, 679 tanık, 146 zniılJ Almanlar, tekrar taarruza geçmi"• 

Pravda ve Krun&ya Zvcada gibi mantar vasıl olmamqlaraa da kullan. otomobil, 647 mptoe.iıklet, 1578 Ier ve Zuyevka bet defa elden ele 
Sovyet gazeteleri, krşm gelmesiyle dıklan kuvvetler bir neUce elde et- m.itraıyöz, 506 mayin atıcısı, 1621 geçmiştir, Nihayet Almanlar kılı • 
Ruslarda do~bilecek nikbinliği a. melerlne kl!.!1 gelmemektedir. Bazı kamyon ve 1484 tayyare kaybet • cmdaıı aynlmış ve yandan, boğul -
zaltmağa. ç:ı.lısmaktadırlar. mtışahltıerln tenıtn etUttne gOre, Al.. tiklerini iu.h ettikten eonl'a son m1131ardır. 3 Faf,!ist alayı halı> ha• 

Pravda diyor ki: mantar ılmdl mQmktın olan bQtUn f$ilnlerde Almanlarm, mücl.afaaya ricl bualnhnqtır. 
• 1Cı3, düsnıanın ~u dur. yollan kullanmakta ve baıılıca beş geçmelerinl mUteaJdp 21.000 den LONDBAYA GÖRE VAZİYET 
clvamaz. Dilşmanm taarruzunu bUyUk yoldan hUcum kıtatarmı geUr. fazla aslcer, 300 tayyare ve 70 tank 
durduracak, yalnız yeni mücadele mektedirler. zay~t verdiklerin[ kaydediyor. Londra, 16 (A.A.) - Alman • 
emtlarmdan gereği gibl istifade et- . Ölüler ~m.dB 300 dan :fazla Rus cephesinden alman haberlere 
memiz ve düşmanın plıinlanru mu. s . • . 

1 
. yUksek riltbede subay ve generı:ıl göre, Kırımda eimdi Almnnlarm 

Yaf!akıyctCJizl'ğe uğratacak glttikı<•? ek ızınc1 ngc-. Molverstedt, ~eneral Disna.r, gene- karşılaşttklın mukavemet, Prckop 
daha inatçı i>ir mukavemet göster. rat Kresmer ıle albay Frank da berzahı yanlalıbeı-1 maruz kaldık • 
rnem1z obcnktır ı · vardır. ları mukavemetten çok daha şid • 

Sovyet g:ızetelen ve n.dyosu iZ orausu Halen Sovyet .kuvvetleri muka.. detlidir. Almanların Rostot kesi • 

(JJaş tarafı l incide) 
ebuasuQd efendiyi içkili bir ziyafete çağırmak onıı _. 

fildir. 
ben heykel - aever olduğunda tereddild\lm ol.mayan 

sevgili muArwm .elAud llCd<ıs'm, heykeli yapılsm, dJyelJllitll' 
bir heykeU o kendl 'Ylllllsmm OnUne koyabileceği gibi bana 4JJ 
blr muharrirler galerisine koymak vazifesi dllşerae onu 
klnmem: §U p.rUa k1 beykellıı param bizim kesemizden ... ıı:--• 

zannederim, olmdi, fatih iÇln heykelden önce ve onda" 
bedll, hem faydalı bir blnayi nlc;:ln lstedlğlm ve buradır. 
mlman niçin lliıtUn tuttuğum daha iyi anlaplnuıtır. ~ 
insanlarda bir yandan bencilik, bir yandan bu gUzele 
ken blzlm gtlzel u.ııatıar aka~mlslnln heykel tubulDl ._,
hem manen doyuracak mevzu ekallmez. 

heykeltrqbk muayyen §ahaiyetıerln kataalyle kalm 
~ 

not - değerli me:ılek~m nımatter eem'ln lıey'keldea 
mucip scbcb benimkilerden daha kuvveW g6rtıımdlyor; 

l) heykeller mevzularının madd1 bUnyelerine her -' 
umumiyet Uzere bu sadakate k4dir detıld!r. ana.tkAr ~ 
lanı estetlk bir maksat uğruna kolayca detişmeye ~ 
sak Umur bUyUk adamdır; fak&t o ballnJ heykelle~ SU' ...... 

2) §arkta peyga.mberln heykeli dlldldiğlnl bümlyonaıoi 
ve §emaın bQtUn inceliklerlyte ve- bQton prkt& bellenen tel' 
peygamberdir. · 

S) gllzcllik veya sportmen heykeUerl ml15tema; ftldr;,,.. 
manlarmm kılık kıyafetleri terbiyeciler içlıı mlUıim ~ __ ,J 

maz. bir çok bUyUk ad&mlan kenclllerlne mC1Jk alm1I ~ 
hayallerinde onlar için bUsbUtUn ba~ varlıklar ~ 
lerlndekl mllsbet tesirin hUkmUnU yUrQt.mcye engel ... 

tNGtı.tz GAZETELEBINtN 
NEŞP.İYATI 

Hitlerin sulh 
teşebbüsü 

Kayıtsız ve tarbız tes· 
limle olabilir 

Londra, 16 ( A.A) - İngiliz 
basını Hitlerin sulh uğrunda yap 
tığı teşebbüslerin muvaffak ola
bil~ filainde değildir. İngiliz 
gazeteleri teşebbüslere cevaıb oı • 
m.Q.k üzere tank ve tayyare ima
latmm arttın1masını ısrarla is • 
tiyorlar • 

Sunday Gta.)ıhtc ~i baş • 
ttıakalesinde e()yle yazıyor: 

Almanyanm yeni sulh taamı
zu, Amerikan bitaraflık k~unu.. 
nun değiştirilmesi üzerine Hit -
ler'in uğradığı mağlftbiyetin he
men arkasından vuku bulmuş -
tur. Yegane mütareke ümidi 
Bitlerin kayıtsız ve şartsız teslim 
olması ile gerçekleşebilir. 

Garvin, Observer gazetesinde 
şöyle yazıyor: 

Muzaffer olmanın en kısa yolu 
Amerika ve !ngilterenin harp i
mruatmı Almanlarınkinin Uç mis 
line çıkarmaktır. Hava Ustünli.:
ğünü deniz üstünlüğü ile birleş· 
tirilmelidir. 

İngiltere vaı.iyetinin iyileşme
sini kısmen Alman tayyarccile -
rinin Ruslar tarafından tahrip 
edilmiş olmasına borçludur. İn
giltere Hitler Almanyasınm kuv 
vetlerini geride bırakmak için 
bütün kış gayretler :..;uf etmeli· 
dir. 

Amerika 
denizcileri 
Japonyadan 
avrı ıyor 

Şangkay, 16 ( A.A) - 14 sene 
denberi Şanghay garn.W>nunda 
kalan dördüncı.i Amerikan bahri
ye alayı Manil.;ı.ya gitmek üzere 
memleketi terke hazırlanmakta . 
dır. Alay mevcudu 965 erdir.Bu 
nun 750 si Şanghayda, 55 i Tient 
sin'de ve 160 şı da Pekindc'dlr. 
Bu gidiş, Şanghayda bir "Hare
kete geçmek hazırlığı,, sayılmak 
tadır. 
Şanghayın Anglo-Sakson ma -

haf ili. Amerikan bahriye alayı• 
nm aynlışınm, Nankin hükQme 
tinin Şanghay bölgesindeki nü -
!uzunun genişletilmesini müm • 
kün kılacağı mütaleasmdadır. 

italy 
tebli 

ı\ylıll 

ı ayua 
il ., .... 

cutlmle Aroskovnya knrşı dil m:ı: b~ ta.:ırruzı:ra geçm.l"'lerae de, mindeki durgunluklan muvasala 
nm yenl kitle htlcumtıırın~:ı bulun_ lia.hlre, 16 (A.A.) - Batı çö- d~şm~'. Lenıngrı:ıdı ~aık teşcb .. güçlüklerinden ileri gelmesi muh • 
ması ihtirn:ı.llerinı SÖ)lcmckten gerı ilinde teş;cil edilen yeni orduya blislerııu tc:rtcetmcmlştir. Dilşma • temeldir. Fakat Kerç istikametin 
kalmama.kUıdırl:ır re men rcüiocl ordu ismi veril- nın taarruz kabileyetl henilz kırll- deki ileri hareket.inin. neticesine 

· m_ r. ınamıştır. Almanlar yeni aıt')ar - intizardan da mütevellit olabilir. 
• "'• Ba :;. cm ordunun le.':ıkill, .lngUte- 1a.r ve yeni malzeme He aynı cep· Bu bölgede qm eöhreti daha a.z • 

Loadra. 
11 (A..ı1 > - ( n.c C.) re \ c mlltteflldcrlnin her g\ln kuv !ıede hUcumlarma tekrar iaıılamı.ş- dır Ve .A1man1arm Kafkuyaya u • 

Japon ~illerinde vaziyetin 
inkişafı hakkında kat'l bir ihti -
yatkarlık muhafaza edilmekte - 1 
dir. 

~us ccph n::l~kl muharebal re vetlcnmekte olduklarmJ göeterme- 13niır. J::.~ için sarfettikleri gayret! 
dair gelen son haberlere göre Le si itibarile Kahirede çok iyı karşı- Londra, 16 (A.A.) - .Mo kova 1 yeniden göstermeleri boklcneblllr. 
Dlngrad mıntakasında muh&rebe ye- lanmıştır. radyosu, cumartesi akşamı, Sov • Bununla beraber Almanlar için dn 
.._ flddeUeAlnl§Ur. Ruslar Alman. Ba§lı bı:ıema bUyük bir kuvv...t yetierin şimal buz denizinden ce - ha mükemmel kışlakları ihtiva et· 
iMi. llOll glln!Qr znrtrnCla z ptettıkle e~'.lil eden bu ordu, aynı zaman- nup cephesine kadar Ustüste kau.n tiği söylenen Moskova önünde Al-
" Tikvind D atma a c;alr,ryorl:ı.r. da son ayl&rda Ortaşark:ı biıyUk drklan muvaffakıyetler! 'bahis mev man 1atalan öyle bir mukavemetle 
Almanlar llmeıı ve Lado.;:ı. gölleri •· mikt.ıuda gelen en modern siWılar ruu etmiştir. karşıla.şma.ktadrrlar kJ, bugUnkU 
rumd& Volkof nelll'I boyunca yenJ 1 la teehiz cdi1mlıı olduiıınu .i&ba.t et- DU~an şimal denizinde Ribagi §erait dahilinde §ehre girmekten 
bir geylrme bueketlne twbbU. et • m.Jrt"ldi.r \i&.nmMaauu qınaJt için yapbğı te• ümit keemeleıi mUm&Undilr. 

Birinci sınai 
müteliaısıs Cloldor 
NURi BELLER 

lNtR ft RUH HASTAl.IKIAIU 
Ankara O.ddeal No. Ti 

»uayene saatleri: U ten l\lbareıı 



YAKIT 

, 

ünkü lik nıaçları 
lıtr saray - Beyoaıusporu ıiçlükte 8 - 1 yenebH~i 
1ftaçta1da da F. Balıçe-Begkoza, Beşiktaş-1 aksime 
·Kasımf)aŞalJa, 1. Spor Siıe~11111ni~ege galip geldı 
Clol&Juılyle blr hafta mubafua edi)'Ol'du. lfakem Sel&mt- 1 bit ~ 
ilk maçl&rma dtııı nlıı idare ewıt maça 'hlretmm ...- - .&·-..-..,Turhan, Ment. goll~ni b.zandrlar. Bu~ Fe-

~bahçe sta • :mn- kezden 7aptııı Mr alanla blıfleedr. / ~~ niıı -~...ıft- nerı. ~~a fa~a caıılancbrdJ ve 

Ka.umpap kale -
de Kuımpap ml1-

'11uıu ytızUnden bir 

Beflktaflilar rlbırAr altmda bulunma ._':J."::4 . e "'Wl\.UU• lbirbırmı takıp eden ıhücum1ar -
l&rma raa-en ~tı aım&lLta ,,...,..... bir höcmnla ._.ıaadı.llk d~n birinde, 29 uncu dakikad:ı 
mllfktll&ta atramadılar. Safir aollu clak~rsa ~la bEır'Uer 01 <ro'ııa.n frikikten ikinci golü, :il 
yaptık.lan akmla& nldp kaleJl 1ı1ı1ı- :f 18 • enerfiler BqJwz nleeı- ~u da.ki'ka-da. Mel.ip. penaltıdan 
dlt ediyorlardı. a.ra~ ~ -.Sadüar. Bu ÜÇilnctl golü y.apblai ve deme bu 

Her an gol tehlikesi aUaL&rak nerJiye ~ dak~ saldı: suretle 3-0 nihayetlendi, 
Takaiın kalesi. bu htlcuınlar& ancak ladıiı .t:, Beyk sa,g aç~ımn ~ 1 İkinci devrenin ba.slarmda 
bel daldka. mukavemet edeblldl. Ve Ve ~Wer::: kalr ~: canlı hücumlar ~k !stiyen 
yeni bir akmda Sabri yavaı blr ıtıt- sur e 1 Beykozlular bunda muvaf "ak o-
ıe Beflk,t.aşm ilk ayıgmr yaptı. Bu laznac:lIJar ve OyUn yine Fanerin 
goıan 5&.;Jkmlıtı henllz geçmemlftl kl A k il h1kftnıyeti altına oaiıdi. Fakat 
)lnc Sabri uzaktan çektlğl bl.r .Utıe n ara Be.Ykozun iyi mitı!W'auı Fenere 
l!ı:;ncl gÔli.inll de çıkardı •• On dakika bir türlü gol fll'lllllb -nımiJOl'da, 
olmadan nstnste tkl gol 7iJen T~ Bu hal 20 inci dakikaya k.ad.ar 

sıx:e=:oyuıı-:-::~ yarış tın t'wa ~İ:~24~~~ 
idare ediyorlardı. Bu 8.lttbdlldlea le- la takımının dön:IUocü ~il ve 
U!nde eden ŞU1a1l 18 met dakl'lrad& 4 .. - 27 inci dakikada Esat beşinci ~o 
üçU!lCU soııı• ~ptı. •--.. (..._. ......... _il"' lü ya~ muvaffak oldu. Ni-

Ta.lıtlimln arada sırada yapt?fı a- cı.. ~) - At ~ 1 ~ayet .(() mcı dakikada yine Me
km!ar Be§lktq ınllda!a&.9Ulıı varma- ftlktftnct Wta ~ B...., - , lih tekrar IShsi bir hücumda ta 
dan keelllyonhl. Devrenin aonıarma ~ llııımlllt ~ • ' bu w::ı kınma altıncı ~ünü yaptı ve 
dogtu tbraııtm n "8kı1l tkl p1 da- öalJıaıle -be3* ldr ~1 bu maq da bu şekilde 6-0 .Fe~r 
1ıa. çıkardılar ve b1rlncl dene ı - o y J1llll1dl. ibahoe lelı1ne bitti. 
B~ktq telline k&plladı. ~ netlee~ iıi'cil..,.cr iKiNCi KD'MB MAÇLARI 

~. . . 
İkinci devreye rfbr,gAn Jehtne ala- Blrfnel Ko,.t !kinci kime Jdıipleri U'MIDd;. 

rak ba§tayan Be§lkta,. bıltu.n Mvrt- ı _ 80ln ı Fener ııııe lenf at.adlarmda ya -
yt tek kale halinde Talaılm mm a- Bu Yal'll& :yal:na ttr I~ ~ T>Ilan maçlarda Ba1io-lturtula-
hamnda oynadı ise de .faJla •11 1&- miş olddfu idn ~~ il ışu 2-1 Galata-~ 
pam.adı. Btr çok fırsatlar ~ıktan yctrtur, • , - · 4-2, DtDizepor _ ı.tWli 5-
ııonr:ı. ııo1 açık tbralılm ODUJlCU d&kl- tidacıl Kopı: O ...ati> etm.iftir. 
kada aıtmcı, devre ortaıannda Şeref 1 8ez*m 1 O 
yedinci n aektztnci Beılktaı go11e-

2 
=~o Vi 'LllYBOL JltJBABAlC~ 

rlDl yaptılar. 3 _ SuWL Ernln&dt ~ WU,, e-
Domt ~nlanna dolrıa JDDdatM- ş.two p111.9am 140. J>İhelıl dllea.a-ftllabol ~düne-

dan kopUp plelı emektar BDmtl Be- ı 015. Drıv.ıı ~ plUe 120 ..__ vfı?- ,,....,,... llaloaaala devam 
ılkl&fm gol adedlDI don. QdıardL ...emsiltiı' edılmif Kartaı--A1w tılllmıcua 
ve JDOabe" 1N llUJ'etle t - O Be- "O~ kofa• hü!anen pUb ..ımil IJdnci maçı 
§ftct&tm plebealJe Diha19tıendt. 1 _ ıcaranftı Galatasaray ile Çellktol takımla 

ISTANBULBPOR 4 - 80· 2 - Romam' n yapmmtardlr. Ç.Ok heyecanlı 
LEYMt1.1{/YE ı 3 - Özdemir. ' geçen bu karşıll1itll& ~ se::. oy -

BıJ ~ Gonıca. ~ ~ n~ ve Gruataw.ra.y ga.110 gel 
... • ••• mittiı'. 

c /j .:·_i' . . ,·. 
·' ~,ı(ı:(/.) ·~:~ 

' . . .. . . . ~ 
17.11.lMl 

7.11 Baflf parçalar, 7.46 A.jwaa ba
berlert, 8.00 JllllDk pr'Og'r'8mıDm de· 
,,_, 8.19 J!tıftn saııtf, !.86 lllDllk 
programmm aoA la.9m?, ıa• llıMt 
nıalaunmdan fM'lal&r, • 12.«S _.... 
haberleri, ıa.oo Ha-m ve Jl8r~ 
casklr mak&mlarmdan ,arkll&r, nao 
Kıwlftk propalll, >6.03 ft9dro dam 
oric:e.tıuı, 18.IO IJerlalu', 19:18 A;t.. 
haberleri, 19.41 BerbHt 10 dlıWlıa, 
19.51 KGlılk: !farkın tllrlltUer, 20.ın 
Ba4Jro g ...... , 30.'8 MGııılk-r a halk 
tarldb!l flliealJOla&. CJl.ellteıeıt), 
21.00 zanat talmml, n.ıe Ta,.ıı taa
bur w kaaun De taamı Ye ..,nuı&r 
21.IO "l'audl: K1ms11Allai,21.ff Jılll· 
zlk: Radp eea1ont orır.truı, 22.SO 
Ajlıu. 11.41 IOlılll: nua.· mtlzltl, 

• -> 
~ 
c .... 
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Qocıık Eslrgeme Kurumam a,. 
olmak bir inMDlık, yurttaflık w 
ldlusyet cU.nıhuıiyet borcudur. 
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'O'llkadu nlltua ~ alıb
lım Dutwıı tmkere9ln.f ka1tıettlm. 
Yelli!lnt çıkartacatımdan eııldslnba 

htlkmli yoktur. 
J SSO dotumiu Hllleyhı otla 
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man l.sml (4), at {4), 
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Şubqe davet ................. 
bin••• 
Şubem!Sde b.71Uı ,.elek -- w 

as. memurlardan bu det& tm!ll9 d-
llp de terlıla muameleıertnl J&Ptı:r. 

m&mJf olanların §Ubeml:ze mtl1"&mat
ıan. &kal halde haklarmdıı. kanaDI 
mqemeJe 79Pdwll n1n obmur. FeneıriJe.hçe atadmı!a IÜDUD ille 

ka.rfılqmumJ ~· Silleymaniye y&JJllUllardır. 
Hakem Ahmedin idare eWli 

hu ™m ilk dakikaları müteva
zin oynandıktan BDnra ı.taDbul • 
sporlular hikimiyeti almai& mu 
vaffak olmuflar ve birinci devre 
da Süleymaniyenin yapıbiı bir 
gole mukabil üç .oı yaı>a.rak dev 
reyi 3-1 bitirmişlerdir. 

~.;.\ . ' ' . :ır.u:..ltllia CUlo18DI 1915, pıaı.e.i -------------------------------------------------------------------
195. ~ pl88llli 1~ ~ 

1kincl devrede daha ziyade mi 
d&faayı rercih eden Silleymaniye 
ka.r~ısmda tatanbulsporlular an
cak bir sayı ya1)81'8k maoı '-1 
galibiyetle bitirmielerdir. 

GALAT ABARAY 1 -
BBYOOLUBPOB O 

Sahanın ildncl maçı Galatua
ray ile J3eyoğituJl'C)r arumda oy 
nandı. Hakem Şekiıbin idare etti
ği bu oyunun Galataaaraym fark 
lI bir jtalebe ile 1razeNjııw bek • 
lenirkeı Sarrbnmzililarm llk 
mac:Jarmdaki en bomk o,vunJan. 
nı oynamlllardır. 

:Maçm birinci dev.ı.-r-tsl_. tama -
m3D Galatasaray hlklmfJetl al
bnda cereyan etmi§ nlıayet f4 
Unctı dakikada müdafi SaHm ce
zuahuı uzatımından çektif1 bir 
tütle taJamDU plibiyete ulqtır
mll ve devre de 1--0 bitmlft!r. 
İkinci devrede Yine Gala~ 
lılklm oyna.DUi ise de BeyolJu • 
sporlular Ituvvetli raki1>1erine iyl 
bir müdafaa tal>lyeai ne ı& ao
brmamışl.;ır ve ~ bıı devre
sinde GalatasaraY takımı •J'I 
yapmab. muvaffak ol•madan 
ma~ da bu nret1e ancak 1-0 
G;Jatuar&y kblDe nlıhayetlen • 
miftir. 
rENBIUJAHÇE S-B11YICOZ O 

Gt1n0n 90ll karlllltl"MIN ... 
nerbah~ • Beykos tüımlan ha
kem Sam:ntn idaresinde yapülar 
İki taıam ...,. ~ - -
man şu kadroyla dizildiler: 

Fenerbahçe:- Nuri -Muam
mer, Murat, Enis, &ynel, Ay· 
dm-Turan, lbrahim, Mellı, E
aat. Orhan. 

Beykoz;- Hayri - Sadettin, 
Klmilran - Mehmet. Refil, Ca-

~DIN~FAYDALI MALUMAT 

İZ, yağsız .eızedi yemekler 
Pillvlar: Gonprdfl 

~ Yofartllm - ~ea wuw. ~ ,._. 
'PHfm pillftllp 1mı ~ MI ~ dl91ıı111r, -

vtHU:h.1tlr. 
Dll'dllletl llA)fa: 
ı - Kllırlllca:a 
2- Paıyaa 

3 - Al1mı 
Klu1Uaum PD1UD •• ,.... 

aı ıao. Pa.vaa pllec 19ö, A4ıfrm 
pJlse 3315 Jmrae veımil*. .......... , 

1-Tana 
2 - Demir 
3-JDn..ı 
'IWw ~ ltD, ıa-ı 

100. l>ead1iJı --- 100 ...... 
"f'...qt!r. 

(.Yte Wıifıte, Karanftl ~ Kih
rOJıaa. tltUne tilen alualar, 1 lira
,. mablı8 f5llO k1ml!J bamm11t

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
NEVRAUI, KIRIKLIK VE B8TON AARILARlllZI DERHAL KESER. 

Jıud1r. 

lcabnada Günde 3 Kate Aıhnalnlir. Her Yerde Palla K1lbalan Janrla hte,W.. 
. . .. ~ 

.. - • ·~·· • ı. ' • .\;' ; 

-1~-

üzerine ablsa idi onlann naraları, :.ınca.k ~ene ve Par-
881 mahallesi sakinlerini dehşet içinde bn-akan narayı, 
mtıp.bih olabilinli. 

Bu nara hırsız Da.nkonun kira ile tuttuğu adamların 
af\Jra!., ..ı idi. ~ onlar sokağın k~inde göründUler 
1'9 meydana doinı yfiıGdWer. 

Onde ça)grcılar, onların arkaamda hamallarla, ~ge
neler! Onlann öntıııde tıamalla;ı omuzunda bükük bryık· 
lan ve yana efrihniş §8.Pk~ ıle ... Kim dersiniz? Bay 
Ganil Balkansldnin ta kendisı. 

Bu debdebeli anda bile Bay Ga.nü kendisini kaybet
nwa•t. iki elini ceplerine sokmuştu: Heltette ha.ydutlar
daıı biri elini cebine soktU mu. kesenin uçtuiu gQndtlr. 
Ben ma1mıı bilmez deflUm ya!. 

Otmeri bile diril~ olan ikinci bir: "Ura!.. mey
haneden d·p.n c:ık:mış olan Gogo'nun tayfasuım kulakla
mnı çmlattı. Onlar da blJD&, top ateşine benzi~n: Yasa• 
mı Bay Ganil! d!ye ıbqmnakla. ceva.'b verdiler. 

Pek fazla sev1nç içinde olan Bay Ganü revaza'la: 
- Sabahlar hayrolsUD çocuklar! dedi. 
(3()) lmıık butlaz lf"ep blrden: ''Sabahlar hayroltıun!,. 

clfJe cevab verdi. 
Bay Gantl ,.Austerllıts,, 6nüııde bulunan Napolyona 

mOpbtıı bir tavırla: 
- Cesaret ~ar! Kuvvet bizim elimmtedlr, diye 

tftJ9ik ediJOl'Clu. 
- Hey, Dankonun yeleni, sen yapa.cafmı bili~ 

sun ya! Zonı g~rdttn mO, Tımovalıyı ya.kasından tutar: 
"Prense kUfrediyor!,, di,ye baimn~ başlamn ! Ani&· 
dm mı! 

Dankoınm yeteni: Blliyoıum! diye cevab verdi 
- E. seıı Danko aen Petr5o ! 
Petrealı:o: vazf {Mfnln ehemmiyetlııf mDdrlk bir m.ö 

Yl1'1a.: 
- .BDlyoru Bat apiıya! cled!. 

- Bravo! Petreıtko Den senden tir marifet dılha iltl-
yormn, M ... lerle. .....,. baıJ1ackfnm zammı, _. 

-n3-
nıyor. Kü?ttmtlş ~ 11'Jrlmış aeslerlyfe kMlrler ~ 
yorlardı. 

Onların nefesinden çıkan pie ibir koku, meybanede 
zaten .zehirlenmiş olan havayı ibir kat daha Rlıirliyordu. 

Duquğlu ile G~lu uyanmıtlar keleş Hasanuı kalı.'\te
sinde kahvelerini i~iyorlardJ, Onlara mevzilerini son '* 
tefti& etmek kall}'Ordu. 

İntihap ordusunun karargihlanıu uyaııdmDanm Tak
ti ge1misti. Onlar Gogo'nun nx_vhanesinin önilne geldiler_ 
Kapıyı açtılar. Fakat :boğucu pis bir hava onları pri ııiia
kürttü. 

Guçuğlu: 
- Puf! He.y ~ytan alaaıl diyerek eliyle burnunu tı

kadı. 
Duçuğlu: - Sarmıaak mı yemieler, ne Y&Pllll§lar aca-

ba ! diye o da burnwın tıkadı. . 
~ık kapıdan :ır..eyhanenin içi.ne temiz hava girdi,. Ve 

pek o ka®r ha::ısa.s olnJ•y&n iki arkadaşın meyhaneye 
girmelerine imkan verdi. 

Guçuğlu h8.kimane bir tavırla: 
- Daha uyuyor mmunuz be !hayvanlar, çabuk kalla

nıs! dlye kumanda verdi: ve bu a.yyaş ~unu a.yak)a
rb1e tekmelemiye b&şledı. 

Duçuilu: 
- Gogo, fW1lara bJrer rakı ver de gösterini açam

lar ! dedi 
~ yatağından tenbel, tenbel kalktı. Gerindi. _. 

eli. Rakıyı kadehlere d61durara.k uyanmış olan kabraman
ra maa,or ve: 

- Kalk l>e ~!Nah. iç! Köpek gibi emecUiin ,e
ter! G&:Ierfne bwaına çiban Jdbi kaban:DJ1. Haydi iç! 
dJJOl'du., Enerjik tekmelerin yardmıiyle ,.pıian bu. neza
btllrle Gcıgo u.riıcsluktan t8I -~brıiı bıb.ramaD1ara 
rüı mnuy« -ve oıılan bffauia davet edlyordla. 

<4o'nun te1anrlerine ~ lıuı8I mın:ldanQw, a.ı-
a ~naiiia~~ g(ıZlerini ~. 'bezEt <l ' 
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~r;1m~::'!'-!'~11 ı ~·~•ıtrıa .. _....._.~ru ~ 
iT •ıt ı,kaye \fil bor~ ueti 

BiRiNCi Sl/\7IF KôŞE Si: 

Dişlerimiz 

·ı ZiRAA T BAN.KAS~ 
Kunııu, tarihi: 1S88. - Scrm:ıyosJ: 1000,000,000 -rurı. 

Şube ve Ajans adedi: 265. eJetİ-
Zirai ve ticari /ıcr nevi banka muamel 

J'arn blrlktlı'cnlerc 2S.SOO lira. ikro.m!yc \'CrlY0r. 

d • - . rııı4' 
Ziraat Bankasında lı:umbarnlı ve lhb:ırsız ta.s:ı.rruf bessPl.J,ş~ 

GO l!rnst bulunanlara. senede 4 defa ç-kllecck kur'a ile 
pltına göre ikraınlye do.~tılacak trr. .>". 

4 .. 500 .. 2,000 .. 1%0 .. 40 • ~ 
' .. ö03 .. ı,ooo .. ızo ,. 40 " ;;.' 
' •• 2-'jtl .. 1,000 .. 160 ,. 20 • 

40 .. 100 .. 4,000 .. ~ 

Bağ bozumu 
Sır3landı kü!ilıtlcr 

Aldılar birer birer 
Altın& asmaların 

Dağıldı çocuk. kadm. 

Tilki ile H 
DİKKAT: Hesaplarmdo.kl paralar bir sene içinde 50 rtJP 

d~lytnlerc ikramiye çıkbğı takdirde sa 20 !ıızlasiyle ~ .ıııııı 
Kc§ldeler: ıı Mart, 11 Haziran, 'ıı EylOl, ıı Bırtncl1' 

rinde yapılır. .......ııl 

••w•ıraını ~-- NUMUft9 #......-

latlin!er indi yere 
llaı\ıladriar ma bire .• 

Rıesakil-Or ne idi 
Pnrmak kadar !her .biri 
Altm ibir ele benT.er 
CnntrJ! <:ekirdeksizler, 

Dudaklarında türkü 
Omuı:1arrnda yükü 

Küfünler taşıruyOf 
Artık scrıri yerine 
Omuzlar aşınıyor 
Bir~ <laha deıine 

I>ll bö) le her yı1. hcr gfın 
Omuzlar a.yni yilkün t 
Altında ezilecek. 

Terini sile sile 
Bir günde gövdesiyle 
Birlikte d~vrilccek .. 

Nalıiil Nafi:: 

Aç bir tilki uğradrğt köyde bit' 
horozla k~lnstı. (horoz kar -
de§ fıa.banm ne güzel sesi vardı. 
Bende senin ~ini ü:ritrnek icin 
buralara kadar geldim, <.:.ok rica 
ederim yüksek sesle bir ~kr 
söyler misin, bakalım senin mi 
yoksa babanm mı sesi güzel?) 

Horoz kar<ie§ hemen gözlerini 
kapayıp yüksek sesle ötmeye lba.-, 
ladı. bu esr.a<l~ tilki horozun a~
tüne atıldı ve 7.avallıyı ormana 
doğru sürüklemeye lbaşladı, ibunu 
gören köylüler (tilki >İzim horo 
zu kacırıyor?) diye lbağmnağa 
ba.sJadılar. HO?'OZ (tilki karde§ 
fena. kalbli köylüleri duyuyor 
mu.sun? Şunlar.6 ben sizin horozu 
nuzu ~l kendi horozıımu ~ötü 
rüyorum diye ibağrr.) Tilki ağzın 
daki horozu yere !bırakarak ben 
sizin h.orozunu:r.u değil kendi ho-

l 
rozumu göt.ürüyonrrn.) dive ba. 
ğırdL 

Bu fırsattan istifade eden ho 

ı 
roz !hemen Qir ağacın dalma çık 
tı ~ve (yalan söylüyorsun tilki 
k~rdeş, ıbcn senin değil k<)ylüle~ 
rın hol'O'.Guyum.) Horo7.Wl kar -

1 !jJSrnda yutkurmn t!IJ,i (ah!. k~ 

YAZISIZHtKAYE 
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ğnıa soktu:hı ibnitkçı bı~a.ğma el us.tM"'k oou sr.,ıamrtk 
istivordu. 

Bu korkunr hareketJ.cr Guçuğlu ile Dur.uğlu'mm k~lh· 
!erine ı-ıe:;e veriyoröu. 

Guçuğlu frsıld .. yarn.k: D\ıK.'l.tğlu, A".ı k~ki gözü 
~ı olana bak ta'.'lijiabildiıı mi? diye sordu. 

- Tanım•ız olur nıu~ um~ B, b~·nı Gölrii" te toğ.+n 
"'Petrcsko., tanırım! All"...lı •1 damr onun eline> tlüg:it.rı~Lsin. 
Baksa.na ku<ıtığına. ne koca bıçak Mkıııut;. Pek a!fı.! fi.en 
şu tez,.,...-ıThtn altında yatanı temyor musun? 

- Aynğrnm yar.; mı bağlayan su fi:şkoyu mu? 
- }ıa~ ır, oııun yanmcial;:i ağzı yarıl< olıı.nı . 
- Tanıyamadım! Ha dur, sc r~m PcLkonun kopili 

değil mi? Hani s ı bi:-hn i;ilisevi soymu9tu. 
- Hayır! Dc!;-11. S<'ffenı Pctbnun r.ocu~u haydut 

Bonçonun yanında. yat~ır. Benim dediğim hırsız Dan
kooun y ğenidir. Bay Gıı.nii ou bur~ya b:ı ha;) manaları 
~lemcgi! go•1dc tel:. ötck'.kr buııl:ırı k~ndırnı· "ID diye, 
\1ü!J\;ı:; hınduttur. CC<'t":l akAAm öt..~ldlerin int:hap pu u
lalarmdan b"r dcmPt ~ı>la.n işte b:.ıdur. 

- Bra\•o! 
- Sen onu ne it; • .kullnmıcıı.~ımızı hiliy<•ı· mUAun? 

intibaı> "büro .. ur.ur. ~ :ı.mn~ ,·nrdığ.11117.da. bu 1'ikola 
1'unovahyı ya:.a.sınöan tutn~at: ~öyle hağırmağa başlıya
eak: 

"'-Yakalayın şu herifi, pı eıı::ıe kiifretti! ~ ~ü
yor, ynkalavm :,. 'Pc..~ hu sır.ui:ı. Pctresko ile hrrmz Dr.n
ko Nikol.-ı. '.flırrıo\J lıyı yakalacF.'~arı r,iPi dı :arı l'tac..-uk
lar. Polis de omı önüne .katııı, k .... d-Ott<~ tıkaca.."k! 

- lyi aına T ,..t1-ÇQ ıle G?'W'.;:.t.Hwl'u k~n r~•;y&c&k ! 
- Abc r;erı oe oabn · an yerine mi lK>ffe~r&un ~ 

(4nianıa M.cşıG:ra "for.aç ctftı <lm!iıp tc bir glmerin1 a<:· 
tr mı. )'t!fleri"<le )cllor eS'!r, 
~!l münte.'1iıf)teri korkutmal:, l:ovnı. k ve tnüha.p 

1~.~ ynrımdn korl.:u ve <' h.çet saı".'lııcı'k: zate:ı srn· 
m11 <i-'..n Bu ı henii~ · ·.:&: etm ~ bac.lr.d*ı OO...·iet 
idtııuJıcltc k · "'irıı+.emi ""~'~ ~nmak hrMlP.tdan 

- 11n :-

ke ağzımı açtp bir kelime bile 
söylemeseydim, şimdi şu temiz 
horozu elimden kaçırmıyacak -
tım, çok konu§nıanm cezasını <;e 
kiyonım lbu gidi~e öm.";Ümün 
sonuna kadar da Qekeceğim ga -
liba.? 

sınıf 
Geçen yılın b:ı.şm.da 
Bir .htiçük çoculttum 
1I em büyüdüm b .ı ene 
Hem de neler okudum. 

Hesab. &"Uek. okuma. 
Hayat bilr.isi, ya~ 
Hic bir za,;u;:.., o!madrm 
S1!'1Cımm i1ayla:ır. 

Tatil vakti tam i.1<' Q}' 

Dağ·Ja, hrda dola~tık 
Fakat ol~ul a~ddı 
Çrtlı~nk rn.zı rnfırt•k .• 

Na)~·irl ,\'afi:: 

hüP-biitün vaz gecir'-illlck vazifesiyle üı.vm em'7.mü; o!ıı.n bu 
(;:10 kad1r İpten YC kazıktan topfo.ma, kara ık~b!i Ş.ı.hh· 
bın ter.'belc3 uyam:;ıiarmı nelie ile aeyred n Guc;uğ;u ile 
Dacuğlu b5ylc konusuy-0rlard1. 

Guçu~lu ile Du uğ'l• . bu cohreleri müU1iR surette de
ğ-ôş.ni~. ~·<u a ve lrrmık içinde ltalmı.cı, lamlı iYl.leri çana
ğından f~rlamr~ geri~ kt'"'~kh . ku~ı bıc.akh. cauaYar 
bakı. i ' · cani tl\ ıl'lz haydutları şevk 'e ht'). ec:an ile sey
redivor; ve kazanacakları intfü.ap zaferinin lc7.:t.etini flim
a:den tatı1.-or!ard1 

lı ti'lıap i~in kira ile tutulan ih~ydutlann hepsi kail\· 
mıRlc..ı •iı . Bu sıı ::ı.da c;ingrne m,.ı.ıallcsı tarafından bir c;al
;!I ~e : hıitildi. Evet çalgı seel! . 

Bütün gece cingene mahallesinde T-opaçoğlunun mey· 
haııı:sınde {!:ılım. hattii Mı· .;ıraiık bizzat rneyhnnc<·inin 
~\.ıh .. ~elerck: 

·' l'<mgditu ÇCVı"<.' urnııış, ör/(Ü.8ünü §a.11rmış: 
"Fur .·illa1ır nı öldii·,. b!-r.i bh· an en·el ya?HM C1h"Zır betıi 

Sarkısnı: .. öyliyerek oynamLı:ı olduğu bu ~algıyı ve c1indc 
kemftnı ayakta nyuyan çalgıcıyı t.?.Svir edeyim mi? 

Ya hiç calmayan, yahut da zurnasını kudurnıll6 gibi 
tiflediği :zam~ n yanakları işen, boynu•1un şru1 daru.q.rları 
biı· rmr~·ak kabarrk. karnı g(.izleri çanağından fJrlayan 
ve zurnayı bir a.'7. da·h.ı. üflese, saıilii sar'ası tntaca'imuş 
gibi dinleyicileri dehşet içinde bırakan 1..urnacıdan btlme· 
a~yim mi? 

lfavır, 1' n lmnlar:n hiç biri~n beJ:mc.tımyecer,im. 
Yalnız bu c.ılgıcı!arrn al:Wa · GmTil olduldarmı N)•l .. lMk· 
le iktifa edeceğim! 

"" . . 
ÇAlgı Pç:;enin marf.lm çallyorau. ~ımı lresHm &r

leri araflmda vahşi bir r..ara ctrı.ıiı çın·latıW. P::-.rıw mahal· 
leoıi1ıin ağc.çla.rma ve e'\' p.a~klanna kovım~ ol;m k\"ÇlRr. 
lcol"karak uç;u. tutar. 

\ı~ arsl1tlardaıı miirc;.ketı :bir ordunun k~np'lnd:ı. kız· 
nua. kM)laıılaı~n mfrteş< k\-i_ bir ordı.ı b •\Sa. ve 'w · 
itti 1"T işaTM uıcrinc Dl.ı i~i. or<lu hüğtirm<'l<'rk- ',,irbiı '.n'·ı 

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

Devlet Demiryolları ve Limanları hletr1" 
Umum idaresi ilanları ,._ _____________ ....... ______ ısı'' 

l\!uhammen bedelli CHOOO) Ura olan 400.000 adet r&J<tlııtı<" 
l~llret ç!vlsi (24.11.1941) P:ı.zartesı günü s:ıat (15,30> on bri 11 ' 
darpa§adtı Go.r binası clnh11lndeld komisyon t.araCmdnn !tal" 
<ı:'ltm alınacaktır. ,t. 

Bu ,ı.e girmek lstlycnlcrln (10J0) liralık muva.kkat tc ,,, 
tay:n cttlğı veslk.:ıların tekllflcr!nl muhtevJ znrtlo.rını aynı ı;UI' 
on dört bnçu"':- kadnr komisyon rclsltğl:ıe vermeleri ıo.znndıf 

Bu iı;;c alt aruıamcler komlsyondsn parasız olarak dil 

~~"' 1 

Mu11aıurnen bedeli (950) lira olan 1000 kilo toz nlşadır (ıi I 
ma güııll ruı.."lt (14,45) on dört kırk bc§te Hııyd:ırpnş:ı.dn G:.lf 
a,.lu komisyon tarafındıın pazarlıkla e:ı.tm o.lmecalttır. ~ 

Bu l Q g!rmek istıyenlerin (14!?) ılro. (50) kuruşluk kaU ti 
ı.unun toyln ettiği ~·cs:ılklc birlikte p:ızarlık ı;Unll ıı::ıatlnc ı.-s 
mu~:ı._antlnn ın.zınıd:r. tl 

nu ıııc all .§nrtıınnNl''r komisyondan parnsız oıaralt dıığ' 

.. ,,. * /.-
Muhammen bedel \'e muvakkat temlıınt Vt° mfittıırıe.rı 

2 ıı:ıt mııhtcvlyııtı mnlzcınc 5.1.942 Pazartesi gllnU ımnt )li 
tıra !le ve ::npalı za~f usuıuc Anltnro.de. idare binaıımda sntıD 

ıı'" Bu l~.'! g!rmek istıycnler!n her liste hlznsındn yazılı rl'l ,ı 

il h n•ı r.un tnytn ettiği vcsıkalnrı ve tekı:nerlni nynı gftil s' 
r.iar l:o:nlsyon rels'iğinc ''crmclf"ri l!ızımdır. 

Ş:ırt:ı:ım-lcr 20() kunışa ldarC!ll-t Anknru ve Hayda~ 
s:ıtılmakt:ı.dır. 

Usfc !\!:ı.IU"ınımin lsm.1 l\Ilktan Mıılıanur.en bedel 
1\(1. 

J J..oıt . .m10ti! metali 100 000 lq;. 
2 Ko.lay 25.000 kg. 

1 1\ıhmtn B . 

407,00 

:ws.oo 

35tı,OQ 

1260,00 

li'G7,~ 

İstanbul Belediyesi 

lil< l'l!ın. 

37,28 

21,9 

:?G,25 

166,72 

94,50 

l:-11,Sl 

~ 
Fat ht.c Fc.ruzc.ğ.:ı. mahallesl:ı!n 

k;ı:';uıd.'\ 18 numaralı ev n.nltnı:l· ı
FaWıte ı-:xrltçeşınc mıı.hnUes..niU 

ğınh l~lG ııumnrnlı ev anltııZf·~ıf 
1',ııtil.tc J\:rrl<çeşm, ınahııll -tlll 
lmğımiıı ~3 num<ır lı ev nlt~· 0 
Kaaı:~:1 Und(' Osnıarırığıı. mrı.hnll 
.eoltağ1nd.i $8.38 1 numualı e'I/ il 

FnUhtc Hjlraççı Kara rehm· t 
H. nraltı !:Okei!;lnda 5-7 numnrall 
Unko.po.nında H ıcıı.. dııı nı:ıh' 1" 

!' 
Kemalpaşa ca.ddcstn:fo 23u nuın 

Tahmin oodrlleri ile ilk temınat mikdaı lan yul·an<la. <:· " 
o.nka~ ..... tıımnı: üzere ıı.yrı nyı·ı ıu;ı1• artıl'm:ıya. konuımu uı · 
rl zabıt \'C muo.mellt mUdUrll\f,U knlc::nln•le g5rUtebillr. nııııe 

1
' 

;ıemb~ r,UnU saat 14 d" Dft~ml EnC'Umendc yıı.pıtıca.:·t:ır. Tııll 
ı •. t makbuz vcvn mcktup'anylc ıha!" r,linll m•rn.yym ııı:ı t 
monclc bulu:ımnları. 

• "'* 
Reykor. ağaçle.ma fid:ınl~mdnki hoyvaratm yılWt ibtlytl rJ 

cak 7600 l•ilo saman ve 7500 ıctıo !turu ot n~ıl• ek ıtnı ;ıc ıı f' 
0tıı 

8a.ın8.llm beher kilosunun tahmin oodcli G 5 !:uru • kurt1 ~ 

sunun tahmin l)~dcli 7,ti kuruş ve ili• temin tı 78 lira ili l>~ 

l 
name 7.A1bıt ''e Mu~mclAt M.UdU:·lUğtl k, lem ndc ö•lı1 blilr· 1" 
l aza.rteJıı günU s.ıo.t 14. de Dı:.lmi EncUmendc y.:ıp·l ca\;tıt'· ~ 
teminat me.kbuz veyıı. mektuplan ve !Hl yııına a t tlcıırc~ I ...'.'.'..' lho\o gUnll muayyon sa•tto D>lmt E•_:".'."~~· ~"" 

. VAK iT matba85~ ~e 
·de Kitap kısmııtı 9ent 

1 
, 

taıızim edip açnııŞtı 
l Kitap. mecmua, ~ e ~r· 

iL °'r" b"J y• -.ıt• • t • l..f· ' & f P!" nı:> "'U~Q t''U7"t'T •« .P1"' l!I fJ 

!! ~Mtlilı ~.....--
~~'*~~..=!: •w RT ~-- \ 

}{' 
~A.HlBl .t ·1.\1 l.~ Btı<:Jl(1ıtrı yer ·VA c:: 

{1mu:''' ı. • :·•\· •tı :ı~r od~o Rrfil 1htıır' 


