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Bir İtalyan gazeteciai 
gör düklerini anlatıyor 7-.!\ ....ı -== EP-!f!or SiMff.ROPO Jiiö'aK-- - .~--~i&~b&~ 

- ~ ~ - 'AluŞ/a " ----
\isi, 2 (A.A.) Havas ajallSıO\ın 

öf1rcndiğine g-6rt", Husyadaki İtalyan 

harp muhabirleri, Almanlar tarafın • 
dan l;ıg 1 e lll n R ı bÖlgelcrlndC' ,e.. 
hlrlcrın tam'lrnm tahr p edildığlnl "" 
kasao:ılarla köylerin yakıldıı'tJm teytt ~~~SWda ~~~~~~~~~~~ı~ı~!r!-P~~~~~~~~~~~ 1~e~in durumu · -..--

~ 

,•eıjaseaeını ~iWkHliHM Bahkesirde feci 

dmcktedlrlC'r. 
"Pop1>lo dl Roma' g ızetcsinln m . .. 

hnblrl unı rı yazıyor: 

"Leopo!J, Bungnell. Przemısch . 
man, Nıko lef! ve Kicv şehirlcrlnd n 
yalnı"' b re~ nkaz ve har ~ l.al c.. 

tır." llllaasebetile 
\'-~,ASIM us ı Kırımın merkezı Düşman bir cinayet 
~ı~::~.~c:;efo~~-••• • ,. Bahce hücumlar. Osmarılı Bankası müdürü ıle boğuşan 

''Reglm J<'nscista., gazetesinin ı • 
hııbirl de Kiyefln işg:ılındcn oc. tin 

sonra Jııç kimse tarafından tahmın e
dllmt"dlğl bil' sırada şehrin tahr!b ;ı 

~·:~~.~·;:-:;~~\.:.":·~:: saray Hafif!enmiyor Doktor Salahaduin tabanca ı le vurutuu ~~ lı('rkes blldiği halde ln-

t...' llıiitterık olma .. ınıt rağ· Zaptedıldı· 

:ı l:ındıı:-ı ve öğleden sonra bird nb'
ı e müthiş lnfll!ıklnr işitllcllği:!\I kay • 
ıyor. llk ınfiıt\klarııı. yer yer sayıla
mıyncak kad:ır çok evler yıkılmıştır. 
eç caııt SOnrn kızılordU Vl' radyo il(' • 

riyal saraylan bunlan takiben d 
Douma bına~ll diğer iki bUyük b nn 
bavaya uçmu"ltur. 1n!ıllk bombaları 

böylt<'c bUtUn Kiycf şehrini tama • 
nı n harap etmiştir." 

t· lie samimi (lOt;t luk Bu·· t u·· n h ı.&.ıt"'ı ola n '.l ü rklyenln --0-- cep e 
---~~--- 30 Birincitesr in Perşembe günü, Balıl::esirde feci b ir 

cinayet olmustur. Hadiseyi. "Türk Dili,, ga zeteGi söyle 
anlatıyor: ~ '"'-. ınlltc1Jn t a rihinde 

olduğu ic:tn blr çok s ~ v' ast o .7 ol boyunca Evvelist nks:ım ya.nl 30 Dlrlnclk - I kasın.; gltml5tır. B ınlm muhaselx'cilı 
't ~lilemcz bir bilmece ~ r in ı>erşembc gUnU saat yirmi lkı bu· ı ğl ile b1rll1ü mUdilr \ kılliğlnı yap· 

\ıı.._ ·• d ti· tuk sıralarında şehrimizde kanlı bir makta olan :-Jıyazı Bakıo~lunu gör-
hlycf zıyaret eden "Messagl ro" 

t .n.n murı biri, manz::ıramn d 
et '\ c fec.!l ı l nrzcltif,"inl yazdıkta 

!:Onra u tnrifi yapıyor: 

~llin sırrını anlamakta Alman bombaları Ş ' de 1 vaka olmuş· gchrimizin tanınmış btr . n k ıstcmı tir, ve hemen de orndn 
'Iıı ~kentcr , c yeni dün- altında 

1 
l dahlllye mlll<'ha,.sısı olan l>r. Salt. <emı.sılc karşılaşmıştır. 

~ luzıl ale\ denizle ri or- --O--- mu hare oe er hattın Çctınsoy feci bir şeklide bu Jlolttor, bir mUddettcnberi lııç te 
ıı_L""-lh adaı.ı olan T\irki- Mdiseyc kurban gitmiştir. iyi bir nazarla bakm dığı, al! ''' hu 

· Şl ı·' g.rmcdt'n C\ vel yol bo;} unl 
Alman nskı:rlt"rlne alt sayısız mezar • 
uklar guıw çarpmaktadır. Bunlar, Al .. 

mnn ordusunun Heri hnrckC'tinin kanlı 
ıU\mcllcridir. Unutmnm::ılıclır ki bu 
muhareb"'. bln;:olt ca.n:ı. ve birçolt ka 
'\kma ına mnl olmuştur." 

~-ll)arJığmı kime , e ne· f,f oskoVa taarruzu bü- d d • or B u va kanın Osmanlı bankasının l ı:urunu kaçıran blı· şabıs olarak tanı 
'""'llnduğunu öğrenmek fÜn şiddetiyle devam ev a me ıy 1 dnde ceıeyan etmesi ve banka mUdUr llığı bu calti dustun.ı: 
\la..... boıılar altıncı n,, edı"yor vcl,il! Niyazi Bakıoğlunun da adının ~.... •• Bir mUddet hıısu 1 gorüşeeilğini b,ı • 
..': n~ündi toplantı yıla M~kova, 2 (A.A.) - 2 Sont~ kanşma~ı Mdiscy! bir knt daha ehem 

Uı Şer t1o1met iniinıi- Berliıı , 2 (A.A.) .Ne~ı·edilcn huını- riıı sabah Sovyct tebliği: ınlyctll bır safhaya sokmu, bulun 
\.;'. nut'i\u okus unla r. si bir tebliğde Alman kuvYctlcrinin Kuv\'etlerim.iz dün gece bütün 
~~ değıı, tekrar t ekrar Kınında Simferopol şehrini zaptet • et-ph e boyunca muha rebeye de\'llm 

t!.rmlştir 

NIJa:ıi ll ı loğlu, doktoru yukaraıı 

zlyuettllerlnl kabul ettiği odaya al 

mış \ e bankanın gece nöbetini tutan 
odacı Ha.sanı çağ'ımrak ikı ltahve ge· 
lirmc ını oylcmiştlr. 

ı.. ~tar, Çünkü bu mı· mL, oldukları b!ldirilmektcdir. 1 c tıniı:.lcıd:r. 
lıarbt karsısında Tüı- 1 f'ührerin umumi karar~ahı, 2 <A.: :.Hnsko-va, 2 (A.A.) - ' ' Kızıl 

ballı. na., ı l bir durumda ı.\.) - Alman orduları Ba§kuman • ' Yıldız. , ~azctesi muhabirinin 
ll:iltere ile ittifak ta· 1 danlığmm tebliği: 1 bildirdiğine göre, Rus cephcsin-S ilı11bafa7a etme kle he· l Ordularımız Kınında yeni zaferleı de Tula ist ikamet inde cumarte3İ 

'-~ Oluı> da \!manya ıı" elde elml§lcrdlr. KuvveUerlmiz rnağ. gündüz ve gcca muharebeler dc
~betıeri kurtluğunu, ıup dli§manı slıratle takip etmekte • vam etmiş ve düşman uğradı~ı 
~ b bu dunınuın Türl.; dır. Hususi bir tebliğ ile bUdlrlldlğ! ağır 7,ayiata rağmen hücumları
:"'lt lr berıcillik (h0tlgan11 veçhUe Aladağ §imal mUntehamna ge. nı hafifletmcmiştir. 
~, ::• ziyade biitiın dün- niş bir cephe Uzer inde ulaşılmıştır. ı Muhabir Alman kuvvetleri 

1 •l'ada biu.at harp 
1 

Alman ve Rumen kıtaları dUn mrı • kısmı küllis inin ger i püskürtiil
~tl(.'rln me n fasllerfnc nıın merkezi olan Slmferopolu almı§ • müş olmasına rağmen bu cephe 
~ 11"d•ığunu, hatta harıı- ıa r ve Sivastopol istikametinde ller · İ de Sovyet kıtalarınm r icat et-

~lttı~ türlü fe la ket l~inde ıemeğe başlamışlardır. ı mek m <'cburiyetinde kaldıklarını 
~ :!ltıere karşı insani , ·azi· Donetz havzasında Alma n ve ita! • ila\'C etmektedir . 
._)', •btw.t.inde yapmakta ( D<11:amı Sa J1 sii 5 de) (Devamı S<ı • . ~ sit. G da) S/' lrıe1nteket imiıln bir • ' 

.,:;:• f>eiıd edlği , .e muh-
~ 't '>•n kaynaj{ı olabile· 
~k gciste riyor • 

•tıı ınltletinln başında 
~l1 bir de\ let reiı;I o1· 
~Yetlerile mllletler a. 

.., "1c 'azir el erini <'an-
t~r kalbin bu ı.amlmi 
."'il tlir ek talik ' .. ta\'• ıı • ,. . 
ftalcJe sağırla.-;an kulakla

lr? lielki C\f't, belki 

beraber h a rbin bu~iin· 
Sı~ karı;ısında Tiiı~dye 
, ~ k ltiirsüs ünde n bu ı:;c 
' ~1111\esıntn ~ Uks"tml., 
"ttt~Yik h a rp fa<'iasına 
\'~ ~ini isti~ en hütiin 
lııt ~eıtıleket ler için hir 

\ ı._ 1~11ldir. 
~ d 1 n kı~nwd bir 
~ ~en milletlerin 

lığı kurtarmak için 
~ inıkanını gi.ist enne

lllnin önemi sulh im 
41. d.ün~ a medeniyetini 

lıkc~ e ı.oya<'Sk su
Jıe ~'aın etmenin me· 

r t• rafa hatırlntma-
~ll· 

~ •!1 

1 Şerın nutkm11la \ 'e r 
'-~''Aı · 
~lı<tı • su ı ıı ı,inde arıu·ılık 

~~tıe;· ~nt1eca h:u µt e bir 
•" 0 

11'1 l! iğer tarafın sa · 
~ bi lıtıaı, ı.ıfatlle T ürki:re

N; ••tta~ halcJA arar.ı ol:tbİle· 
~' ı._ nıal ı nıilletlcr n ı-:1"1 
~-bl;'!'anu, ifadesidir . \ 'e 
.. -"'... ·n"anlık <luygu .. u ile 
~~ llnıuırııyesin'! kar~ı 
lı:.~litı t~n ~\"a~ız kalma

ı.~İi_!.· Onun i"Cln Cünı· 
ch.~Ier karsısında 

,~. Bu hafta bashvacak .. :~ ...... ,...r.,..~. 
:: Yeni roman . arımız 
~ . 
~ 

~ R.B.K. pansiyonu 
~ ~ 
~~ Genç neslin en kuvvetli hikayecisi Kenan Hulusi'nin .. ~ 
~~ nefis bir büyük hikayesi ~~ 
~l --0 .. ~ 
\ .. 
: Veni bir zabıta romanı daha :: 

~lspanyol dansözü:~ 
:~ 1ng liz c c d e n çe . ire n: :~ I 
~: H. MONiR .,: ı .. .. 
~ ~ 

~ Kates arkası ;~ 
~ .. 1 
~~ Niyazi Ahmedin hazırladığı hu roman, yakın ma. ~~ 
~ o o Ah k ~ 
~~ zinin bütün dekorunu, ıçtımaı ayatını ve &f macera- ~~ 

.ı~ larını sürükleyici bir vaka etrafında toplamak'ı:adır. ~14 
~~ --- ~ .. ~ 

~ KAFKAS SEFERi :: 
•'4 Kupon mukabilinde VAKiT okuyucularına para ... ~ 
~: sız hediye etmekte olduğumuz roman serisinin dördün. ~: 
·~ cü eseri olan "ÖLMEZ REiS,, yakında tevzi edilecek- .ı~ 
~ . k 1 bü' "k b' ~ ~~ tir. Bunün yerine bütün o uyucu arımızın yu ır ~,. 

.. '4 alaka ile takip edecekleri "KAFKAS SEFERi,, adlı~~ 

maktadır. 

Yaplı"'ımız tahkika ta göre, \ nk • 
§Öyle cereyan etmiştir: 

Doktor Snlühattın Çdinsoy o ak. ı 

şam saat yirmi iki buçuğa doğru MU 
it kuV\'ctlc:- caddesindeki evinden ny-
rılmıştır. Biı· ınt\ddettenbcrl şnhı>t Ye 
ailevi bazı sebeplerden dolayı btiyUk 
bir buhran \'e ızlırap içinde olduğu ' 
tahmin edilen doktor, Osmanlı Bur• 

Bundan onra ıltlsi arasında bn l • 
yan konusma gıttıkı'c hararctıenml§ 

tir. Y ndakl o laıi ailesııe birlıktc bu· 
ıunıın bank müfettiş! J>crUel AlbC'rt 

(Dc11amı Sa. 1 sii 2 <it) 

Dünkü lik maçları 

Bu gaz tecının getçiğl bütün Uk -
rayn köyleri, köylUktcn çıkmış ~ 

b:ıhtsız birer h trcbc haline girmiş -
Ur. Kıy<'f<' geline<', buranın manza -
rası tarücı Sll;mıyarak kadar hazın -
dlr. BUtfın koprUlcr atılmıştır. Ruslar 
cNulmcdcn evvel ııchrl bombalarla aol 
Qurmuıılardır. Almanl:ır 10.00 taMsi. 
ol bUlmu11lar;;a da, büyült bir kısmı da 
bulunam9.mış ve biı !birini takiben pat 
ıayurak şehrin tahrip i ini tamamla -
mışlardır. 

Huslar. şehirde en değersiz şeyleri 
bıle t.ışımış. götUrmllşler, lllçbir şey 
tıırakmamı.Jar ve Kiycfi tamamen be. 
şaltmışlardır. 

blr g•lriinli:;,. 
(Yazısı 3 Uncu sayfada) 

l-1ayaletler 
Köşkü 

Zabıta romanları arasında rekor 
kırmış ve zabıta romanlarının 1>t'li· 
~ olan Amcrlkndıı. milyonlarca nUa· 
ha 6atarıı.k birinciliği kazanmış ha· 

rilmlt\.de bir eserdir. 
Her satırı ayrı bir heyecan ve 

m rak vercccl< olan bu eser, pek 
yakında •~:'il SON I>AKİKA gazete
sinde tefrika edılcccktir. 

Ankara 
at yarışları 

\[ beniim köşem 1 
i\.__ _ _ _____ yazan rıakkı tarık us -

A 11ka'!·a, 2 ( Hususi muhabiri· 
mizden telefonla) - B ugün bu
rada sonbahar at yarışlarının 
altıncısı yapıldı. tpodrom <;:ok 
kalabahkt r. 

Koşular çok heyeoo.nh oldu. 
1 inci varış: 

1 Selman, 2 - Heves. 3 -
Küçük Neriman Ganyan 200, 
plase 105, 105 k

0

uruş, 
2 inci 11aru;: 
ı - C.CSur, 2 - Al Cevlan, 

3 - Neriman. Ganyan: 285, pla 
sc 140, 165 kuruş, 

3 ibıeü yarı§: 
1 - Buket, 2 - Kara:biber, 

3 - Demet. Ganyan: 260. pla:ıe 
160. 280. 

4 iltıeü "JIGT1.Ş: 

nutuk ve öz a il 
lnönUnlln meclisi ıı.ç·m nutku yalnız ruh ve ntll.na. bakımından tilrk r 

ietinln ruh ve ,ıırzusunu temsil clml'klc kalmıyor, bUtUn fertler ve tcşckku 
ıere ml\ll hedefe doğru daha hızlı, da.ha baprıcı gıd~cclt. blr snf birliği ve 
dlği sıracı~ nulkuıı ıfad~ yapısı da tUrk aydınının goz!crıne ne gUzc\ bit' ör
nek nçmt~ o?du. mil etimizin tnlihlere hükmeden kud~ t ve ınazbanyetin 
atatUrk glbt ın<in.lnUn de ltılıçtn vo siyasette olduğu kadar dil ve kalem için 
övUnt olan ınUmtnz Uslflbunu da :ı.hlt göstcrcbilırı·. nutuk harp !ifetinlıı 
bUtUn dlln,> ayı sarması, gitgide Jwklc en bir ihtimal olduf,'Uilu söylerken 
milli ş~f. nramızd:ı. mill<>tl tUrlti L\f tt n koruma kudretini ncfsınde lopla 
mış yem bir n tih çizmiştir. 'c ctr:ıfında toplanma. ttan duyduğumuz cmn 
yet içinde yUks?k şahsi) eti nut'<unıın l' H'ıl:ıu 1 d dil da' amızm ge\~lp y • 
yılma ıstıknmetını 1 r..t ediyor. lutan y nı kelimelere misal olarak daim 
listenin başına koyduğumuz: verim, Uk defa inonUnUn ağzından işllilmiştir. 
bu nutukta mC'selA "isttnatgAh., yerine "dııyanç .. giti kelimeler. yAnl ş:m 
dldcıı kökle"lm\ş sayılabilecek omekl r buluyoruz. fakat hunlar, haklan a 
kfı.r bir htıklmiyet ikm sad cc bir teklif imiş gib görülmiye çalışan yükse' 

bir lC\' zu fçind<'dirlcr. 

,~unu açıkça be· 
-.ı,.-._ ~ harbln dalın sene· 
"'''l ._.~ebtleceğini diisiinr· 
''>ct.·cı ~raa, münakale ,.c 

'l')ı1 Sıı. 4 sü. 6 da ) 

~~ tarihi ask ve macera romanını vereceğiz. J'4 
[4 ~ • ~ 1 
~il'"~~~Y.~~:;..::.Y.~~~~~~~~~:.ı:.:~~~~~~~ ...... 4Ai':~~~~:Y.~~1aı~~~~~J;;~"""'-ı~ 

1 - Gonca, 2 - Dandi. 3 -
Kınisarj, f'~nyan: 190. plase: 
185, 125 lmruş, 

(Devamı Sa. 4 sii. 3 de) ' 

lnönU'nUn nutkundan sonra §U kano.atim kııvvel buldu: dll hareket n1n 

lıızını, bnşansını artırma.it için resmt metinlerde hele halkın her zUınreaind 
ve hemen her muamelede sık sık tekrarl:ınan kanun tAb1rlcrlnde mmt dil 
daha çok yakınlık göstcrmehyiz. ona kanundan başlıyacak bir tadil haı 
keti, dll da\•asının bUyUk zaf rin! muhakkak yakınla tır caktır. 



" . 
\Jç ;w!rh ·.;İ: fosıll".dan sonra 

Alman 
tayyare,eri 
Dün gece 
lnrııtierege 

hücum ett iter 

Rıısqaqa 

Küt;e haHnde 
silah teslimat~ 

b~şladı 
Arkanjel limanına İngiliz 

kafileleri geliyor 

J..oııdı-a, 2 (.\,A.J ~ Rusycıya 
f.10nc1ra, 2 (J ••. \.) - Üç Dl dan- liütle halinde silfıh tesl!matı haşlr

beri ilk defa olaıak dünkü cumnr. ınıst ı. Şimdi Aıkanzel linıanııı ı 
tes: gcceS1 dilı;m:m J..ondra üzer'· Br~tall)ll kııfllclcıı gelmektedir. 
ııc pir hava akını ~ap:m~t r. Alarm 1 . . 
"'ece vans nçlan evvel bitın· '" D,ger t11raftan İran demllJiOl -
kısa sii0rmüı;tlir. lkl mnhnllcye bı>~ ! tsrına d~hn sık rıevkiyat imkünım 
balar ntılnm:lır Hm·,1 kaı..,ı ko\•mıı. J \·erecek ınşaat da devam ctmf'ktc:-
:ıt.uı aları f;aliyetc geçmi°§lir. <lir. M~ttefikler .Arka~jel. ):olun • 

. imdiH k dar maddi bir ::arar vu- ela ko.fılelerin chcmmıy('tını ta -
kuu bildirilmemiştir. ~nmen garıı:rıtl edecek vuzireı~-

A d 1 ·ıt 1 . 1 Jırlcr. Bunun en güzel dehll Br·. 
)nı r,ecc e ntil eren n s mıı 1 k · · 

.ı - • M. 1 d d Tanyn tava uvvetlerın.n Norve~ 
uoguımnnn ıa an a Ye cenup _,.1 Al . . 
J - d ı t zı 1 tı;r. ansund üzcı ıne yaptıkları 

o nı.}a a ıa\'a aarru arı -~·apı • \ıkıcı nk·ndır 
mıştır. Bu o.lcnlarda en az uç A 1 • • · 

an tayyaresi düfjilriilmU~tüı. 

• * "' 
l/.lndm, :e ( \ .r\.) - - DUn gece şı. 

mnl batı lst!kıımctınde uçarak Gal 
\o Jngillcre üı:t:rlne gelen dUıman 

t yyarelcrUıd n beşi tahrip edilml~tlr 
Alman h!lva km"'•ctlerl birkaç nok. 

ı yıı. boınbnınr atml§lardır. 

!ngiltert havıı. ncznrettnln tf.lbllıtl 

ccnubta diğer iki yer de dahil olmak 
!zere M rS('yd" pek az ha&.'\r ve bir 
miktar telefat olduğu bildirilmekte • 
dir. 
--o--

lta,yan 
tayyareıerı 

Maltaya şiddetli bir 
hücum yaptılar 

Romcı. 2 (A,A.) 
Stafar.ı ajansının hl!su:;i mu

habiri bildiı iyor: 
llalyan bombardıman te~killc. 

ri dun gece Malta adasının en c. 
hcmmiyctli hedeflerini müessir 
surette tombalamL5l.;ı.rdır. Hava. 
mıı müsaadesi. göıiiş şartlarının 
iyiliği ve parlak bir av ıı:;ığt, 
ditRman tayy.;ı,relerinin ortaya 
koyc' ~u 1.01 luklarm ve yerdt'ki 
hcd --tıc-rin ı:;örülmemcsi için ~e
ınaya çc.rilen projektörlerin 
meydana getirdiği m~nialarm 
bertaraf cdilmcc;ini temin etmiş 
rn ltalyan bombardıman tayya. 
relerinin vazif P.Sini kolaylaştır
mıştır. 

Lavııllettc limanı bombardı. 
man tayyarelerinin t~aruzlarmm 
en rhcmmiyctli hed~rini teşlcil 
ctmiı:;tir. Demir üzerinde gemile
re. doklaro. ve antrepolara bUyük 
<'apta bombalarla muhtelif tnm 
isabetler olmuştur. 

Topane bölgesi ve Malta tay. 
yare lım!lnı muvaffnkırctle bom
bardıman edilmiştir. 

---o----

Karol 
Kendisini Hür Romen
lerin reisi ilan edecek 
l,ondra, 2 (A.A.) - Resmi mnh 

fellflrden öğrenildiğine göre, şim
di Mekslkada bulunan eski Krnl 
mırot yakmda bir beyanname ne -
rcdcrek kendisinin hlir Rumenle
rüı reisJ il~n edecek ve oğlu Mihn
ilin rncı·kuf okluğunu bildirecektir. 

Yeni Sovyet 
orduları 

Te,killne başlandı 
liııilisof, 2 <A·A.) - Dün gau:

tcciler top!antısmda Lozovski ~·e • 
ni So\'yet ordular: nın teşkiline m.ı 
·,•affnkl) elle bn.."-landığrnı söyledik
ten şımra geçenlcıdc Rus ve Ja • 
pon askerleri nrasında 'ukubulnn 
hudut müsademesi hakkında aö) le 
demi lıı: 

"Ja.poıı.} an 111 hudLcıenln mesulle
l'ini cezalandıracnğmı iimit C'diyo • 
rıız." 

. 
Almanı ar 

141 günde 
Bir buçuk milyon kilo
metre m\lrabbaı arazi 

İşgal ettiler 
Ucrlin, 2 (,\.A.) - Alman ordu .. 

lıı.ı'l Sovyef !er Birl'hrinc karsı ya • 
pılnn lıa.rpte 22 haziıandan 31 ilk 
leşrine kadnı· 141 günde Sovy t 
Polonyası, Litvanya, I.1eton)a, }<; 

tonya, Ukrayna, Smolom:k Orel 
Kalinin, Zola ve I..eningrnd ~yalet~ 
!eri }\:IU'oli ve l~doga gölli keı;im
lcrindcn milrekkcp ft'in bölgesi dr
hil olmak üzere topye-kiın 1530000 
kilometre mumhhaı arazi ıı:;gal et• 
mi§lcrdir. 

Japonlar 
Şintail Çınde b~r 
şehir tat1hye eıtiter 

l'eklıı, '.! (A,A.) - Şimali Çiı:

:!eki Jaı.on ordusu umı·mi knrar 
gülıı .J u.pon kıtalorının Sarı nehrin 
cenubunda bir ay müddetle i gallc 
ıi nltmdıı bulunmus olnn bir ehri 
tahliye} e b{l.f1lndıklnnnı bildirmek
tedir. Şehir hnlcn askeri c>lıemmı
yctini kaybctmiBtir. liu şelııin J,,. 
pon iı;gall nltmda bulunduğu müd
det 7.ı:.rfmdıı nehrin cenup sah"li 
llı:erlnde üsle J tesis etmişlerdi. 

\'AKIT 

Oeğişen aünya ınür assbetile :• 
_.,.. -..:ws ...... ,_, -- ...... ..._ ıwwwıı - .__,rqs ~ 

Harp ve yeni dünya 
• 

nızamı 
"Değişen Dünya,. n<llr ııon nf'~ret· yeni a,hlek ve 'hir yeni dUny11 muvu:e· nin m~y<la.na. ı:,:ıkma-. yeni f&rtl&rm 

U ım kitabım hakkın<ta Uı;tadım Asım nesi demektir. Dundan en·elkl liMral ne derece sGçlilkl• meydan& 4$1ktıjlnı 
Us, "V Al'IT., ın ıo nıı·inciteşrln l:'· ke.piw· t nl21amı11da. nnaı madde)'C göatertr. Buhrau d~•rlnde her ~ 
rihll nüıihıısırıda bir batımakalc ne§· dayanan bir rncdenlycUn, nasıl ,ah. letin ~de bul~ mllfkUl&tt.n 
retmck lOtfundo. bulundu. Kitabımın · ıncnfaattcn ibllret bir ahll'ik t.e:M: ve ter.alt.en dotan bir dünya görüfil. 
cldden mUltc•romel bir hUlCuıasınt ve· kiBlnln ve naaıl mlivar.ene1~z ve hak· blr hal ~~ul'!al, bir lateği ''\? programı 
ren kıym'"tll d05tumun ıltlfatındıın ve su; ftllyen bir dUnya mUb&delcı" cfhıı.· vardır. Bunla:-ın kökU milli da\-atara 
lrl§tlğl zahmetten dola)'ı kendisine -ımm l<ur • iu~nu .. eplml& 'liltyoruz. dayandığı için, .diler mllktıcrln gôrtl. 

tcşckklir edcıiın. Mllkalcnln eonunda. Herkesçe rnıı!Qm '"''\n lm 11oktaıaı ı elyle teut t&~kil eder: telif kabul et· 
bc.>nden bazı iı.ahnt lı;UyC'n suaıtcrl ben Jdt.bımdn, biraz yenl addedileli- mez. Bundan dolayı da. ba§langı~ta 

\ r. Bunlar, ötcdenbcri j(cndlml yazı lece!< bir metodla, tahlile !;alıştım. 'bunlardan bir veya birkaçı tıarbe ve· 
Cfülr ali s!nden nddetttğlm, •·v;.. MllleUer ve ineanlann a:ralu.rma git· sile olur. Fakat harp uzayarak mu. 

KIT., ın gl\zld oltuyu,.ulariyle yeni· tıkc;o bilyUyen bir d\lemanlık canava· kavcmet her .lki tarafta. fazlalaprak 
den karııılA§mamıı. 'esile ol(luğu lçlıı n 1>okara.k lnklfilf edece!< her rejim ar&d&n kanlı zam11nlar geçince yeni 
rlmdaı;ımıı. bllbass:ı ıuUt~ekldrlm. liberal .. kaplto.Jlzmln doğurduğu kaıı· davatar ve mu:eteleı· oruy.ıı. atılır; 

Asım uı. dcğertl tahlil \'C tetklk lI neUceyi vereceğine, bunca hldlae· mlllt d•Yalar beynelmilel iddialar ha· 
yazısmın sonunda benden vu sualleri Jcı'<len ve !elAkeUcrden ııonrn. olııun. line inkıllp eder, Nlbayct l'ln eski 
sorınalüıı.uır: inanmalt 18,zımtiır. Bu itibarla yeni oarUarda. radikal bir detitOdlğe lhtl· 

1 _ Furp sonu dünyasının kifayet dOnya n!zamını ben, lnaanıarı iı;tnden ya.ç 1'Ö19terdill her lk! tarafça ve b\!. 
mDvazenekrıne dayan n bUyUk Uni· çıkılma:r. karanlık girdaplara. ı!UrUkU- hassa bidayette eıki cartları korumalt 
t ılcro ayrıl cıığr ve bir lclt otoriteri· yen eski rejınıln t11&!iycıd mtnaınna 1 lıure lllllJıa aarılmıı ıarafra da anla· 
cl:ıre altında im paq;ıııara yeni bir nl· alıyor \"C harpler, ibtlllller ve bun eıtınaya. b&flar. Bu ıırraıardll yenl 
zam verllcceğlnl iddia ile hür ve rnUs· ranlarla bu tasfiyenin yapılmakta ol· dünya nlr.e.mı !lldrlerl koıı~ulmıktıı, 
takll milleti r mefhumu tezat lf!!Jkil dutunu, dünyanın yeni esaı;lara da· ukı.lftin ua!iyeıindi!n bahscdilme\te, 
etmiyor mu?. Bu iki fikir no.sıı telif l yanan bir mUvuencye ge<_;mek mec.. her ikl taraf kendine ı;örc yP-ni nıer· 
oıunı.ıblleccktlr? burlyetin<lc blllundut-unu kabul edi· h1.\elerdc duraklamalar y.ıtpınıktadrr .• 

:z • "Dcğiııen dllnya,, do. tahakku-
kuna iht\mnl \erdiğim yeni dUnya nl· 
zamı bugUnkU harbin b!tm4"slııl ml 
bcklcmektedlr? Bu harbin sonu bu 
yeni nizamda bir merhale ti1f, yoksa 
b'r netice mi olaco.ltlır? Yeni nizam 
mıhverlo demokrasilerden birinin öte· 
klne galip gelmesine ml bağlıdır'! 
Yokaa, gakbe hunlnrdan hıınsislndo 

kalırs:ı halsın neUce mll.ı;avi nıiıllr"! 

Bu BUallcr, kitabımı dikkatle C1ln-
ynn her mUtefekkırln kafasında bU· 
yiil< bir istifham rcsu1cdccck uaslt 
noktalardır. Diyebilirim kl, Asım Us 
serin en can alacak noktasını bula· 

r3k, bunlar üzerinde en kuvveUI lt'. 1 
rıu:; ve hntltı. hUcuın cephelerini keş· 
!etmiştir. Dostumun bana mevzuu 
bahsettirmek istediği meseleler, hem 
bir fikri nruştırma §eklinde yazdığım 
"Değtşcn dünya,. yı takviyey,:ı yara.· 
yacalt; hı..m ılo kitabımla. all'lkadar o•. 
mıyarıık mutlak ~eklldo bugl\n bUlUn 
dtinyn. efütirı•n son derece ehemmiyet· 
le, hayat, ... ınemat davaı;ı halinde tş· 
r,nl eden lıa:r.ı mev:r.ular"ı ve bıınlnr 
Uzrrindc n çiz bir Türlt muhn.rrirlnln 
görlişUnU tctltik ve lzabn. lmkft.n w . 
r ceklir. 

Sevgili dostumun ,qıluıanriclcrlylc pu 
suallerin cvv 16. iklnclslndCT1 c vap 

''crıneyc b:ışlıya.cıtğım. 

yorum. 

Fakat bu geçl§ nuıl olacak! 
Davanın kolay bir iş olmadığına ki· 

tabıında bilhassa. i§aret elmlfl.im, Bulı 
ran ve intikal de\'reıerln<le <?iki nizam 
kanıt cenıiyet hldlselcriyle tn~iyc C• 

lunurken nıUstnkbel cemiyetin yeni 
§1\rUarı da. meydazıa ı;ıkar. Bu devro· 
ıcrdcki harplerin uzun sürmesi, bao· 
lnngrçtaki hnrp sebeplerinin aradan 
zaıııan geçince bult veallcıerden lbıu 
ret oldıııtunun anlaşılıtnık O.dcta unu· 
tulması, h.arbln dnha köl•l\l l!Cbeplerl· 

Amerikada 
347 harp gem~si 

inşa halinde 
Vaşington, '! (,\ . .\,) - Birleşik A

.Merika. istihsal ve imal l>UrOflu bil • 
diriyor: 

Bu yılın ilk dokuz ayı zarfında tay· 
yare motörii imalatt yüıdc 18 nl.JıbeUn 
de artmıştır. Yapılmış tayyare molör. 
lerl hl\llhar.ırda ayda takriben 2.000 
tayyıtrcyi tcchlze ktlt'ldlr. 

rn40 temmuz ayında Birle ik 
AmerlkRda 561 askeıi tayya1·c ya • 
pılmıştır. 

Haı-p uzayıp muka.vcmet fazlalaf• 
tıkça. ber lkl taratın b8'llangıçta. mU· 
il mahiyette olan taleplerini insani 
ve cihall§tlınu\ bir adalet ve inkıUlp 
cıavuı haline koymuı t1.oodlr. • Bu 
clavalarm arkasında hlılA. başlııngıçt.a 
ki ıı1lllt menfaatler ı;WI olmıılda be
raber, ~ekilleştlrm,,yc ideolojlye b3ğ· 

lamaya uğra~tıkları yeni dUnya nl7.a · ı 
mında. en ileri fikri kendileri temsil 
etmeye çalışırlar. J3u 8\Jretle harp, 
cephelerden flkir sahasına ya.vılarak, 
dünyaya en iyi nizam vermek iddia. 
larına ve her halde eskiyi reddctme:;e 
doğı-u bir umumi anlayıo ba~ıa.r. Bun· 
cıan bir .sene evvel meseli. bir İngiliz 
devlet adam mm "J)Unyaya. ve A vru · 
paya bozulmuş ve çökmU~ eski f!ltlr
lcrc ve mllc:osesclerc bağlı f&rtıarı ~e· 
Urmek mUm!;;l\n d"'ğ'lldlr; :.-eni !&rtlar 
JAzımdır.. ·• ::eeğl C:üşUnem~::--lik. 

Aynl tekilde harpten e\'\'elkl hayat 
sahaları polltikuına baflı Almanya· 
nın, bugun ycnl ıılzam teJA.kklleriyle 
J<ali}ıltklı menf1.atıere day·-~°' yeni 
hlr ıırıllıeUcr niu.nıı ~tırmık ist•unr. 
sini de bckliyemez;dik. 

3 -11' -19H 

fıkra vereceğim. ., 
2ö0 kU~ur yıl ônCC. 15

• r"' 
lıl~ blr et Ihtılıtln ,ardı. it 

ı ikç.: yUl•scllyor ,.c bU1111uııı 
oınmıyordu. ~adraza:n ı: ı1 ' 
yun emmini buılıruna ~ 
bini sordu. Koyun cJll·111 r 

oktıı - Bcnlnı ım~um Y 
1 

, 

!tıı· istedikleri gib! fü•tıl ı,; J 
ıardr. Bir hafta cv,·el j 

ougUn on a.kçn . ., 
Gümrük emini 4Jo.,rll c 

lstanbuldıı. tııtihhık cdııeıı ı; 
<c ağaların getlrttildcrı.Jtf· 
l'lya!aya. onlar ~ın1d ,.,v 

o:ı" Fakat sadrazam. ııı 
dınlemt'klc mcseıcyı 118 

yoı·du: 

- Ben seni bu i~1cı 1 ' f.1 
diye lf bqm1. get1rdi11\·d1 6 
11.rmalı idin .. diye l>Sf' 

yU?: sopa attırdı. ııJ 
lklncl ı;Un, şehır 1 

-:v:>lc b:ığırıyurl ırdı: ·çıl 
Kim d! ııcl:ız tı ~ 

sal.ırs;ı, glimnık cnıııt• 
t>opa yıyccek.. 

1 
)1 

ı.ı yak k"rku iJ mc~c ı ı 
Geri dC\"lı 1crdc ıld >'° r),ı" 

dan bile değildi. öllilll c',f!' ;1 

uuruyor, hemen ad&ın1 e .Jll 
BugUn, bu dcı c=c ş!dd~:ıc#ı".4 
tur. loluhtPkıri, yııınıı rfl'fr', 
ch;ğil, hı.it Un malınd•Jl 111 ~
cek b!r ce,;!lya çn.rpn1ııl<~ıı tf 
sine d U7. tan b!r batıı 1 . .fJ •,./V' 
~za olur. l'i 

İngilizler iıı'1 
edıyor ıi 

Tayyare ka~~ 
Almanlar 1, daha faı;,ıı 

J.unılrıa, :! ( A.A.) -.:~ıif,tJ 
'ctlcr.i ilktcşrin arı ı'-Jl 
P.ritanya, Avı upa ,·c ~'t 
ı inde ı 22 tana re ı-a~ ~iJ 
Bu yekiınıı tn.lıı ip e.:tıl ııt 

Yeni ılUnyn nizamının bence mihver 
\'eya deıııoltraslleı in salebesiyıe nlA.· 
ımııı, nDcak talblknt, zaman ve mı'lod 
meselelerine bağlı ikinci pliındn gelen 
bir 1şt!r. Bir ltere C'skl dünya nlzamr 
mn deği!)eC"ği kabul olunursa, ancak 
yeline Jqılm olacak yeni nizamın Jn .. 
rulması ile dünya yeni blr slikOn vo 
refnh dcvrcııine ı;lrecek d<'mcktır. 

Eğr.r h:ırbln lırr ldın olacaksa gallbl, 
"l'cğ'ı.scn ılilnya,. nııı bu zaruretini 
liabul ttıııez, 'c di.\nynyı l•endl JhUras 
ve menfaati hes3bına, zorla tcC'ssUs 
clmL~ birtakım ııartıar altında haksız: 

\ e muvazenesiz bir gekıe sokarsa, bu 
takdirde ''Buhran ve tntllml dcvreııl,. 
bllm"miş; tarih yine faalcl ve kanlı bir 
çerçeve içınd<' hspsedllntl§ olur. Bu 
luıranlık devrenin bltınesi ve insanla· 
rın tekıar \'C belki daha ileri blr rı:ı· 

fnh ve slıkOn Alemine lmvuşm'.lları 

ı;ııı, hıırbı kn1.anan ıum olurs.-ı olsun, 
yeni artları lrnbııl etmeye veya b '• 
hossa eııl<I niznnıın tczatııı.nndım 

muztnrlp olan memlel<~tıcrdc l::unlan 
lturmoya mecburdur. 

1941 eylülünde 1.914 ullı:>ri tay 
yare jrJ!a edilnıistir. 

Deni?. jnsast progroınınııı tatb!. 
kına g~ildikten sonra 1912 ıle 
19:17 yılları nrdınA:la gecen müd " 
det zıırfmdn yaptlanlıınlan daha 
ı:ok gemi uya indlrilm· Ur. 

Benim "Değifen dı.inya,, da. tetkik 
dmek iıst<'diğim m"vzıı, n' • · "\n bir
biriyle çarplAlln rejlmlu in lddlalıtrmt, 
ne de .harp ~dc:ı m1Uetrer n luu·p ~a· 
yelerini tahlil etmek detit; yalnızca 

kendı göıfLvüme göre <emlyelln ne· 
ı:de ne gibi ana fiklrlP-r etrafında 

yeni bir mUvauncye doğl"ll glclebile· 
ce~ini, nasıl bir yeni. ııUkfın \•e reIRh 
de\Teaine ııla§abtlectA"lni arattırmak 

tan lbareltlr. Bu tan tetkllcıcr. blr 
fikri ar&fbrma mahiyetinde olup ı!la\< 
sadı da beplmlzın kaCasmı kemiren 
bir tııkım mcaelelere, bir nolttadan cc. 
\'S. p verm"~'I! çe.Jı ara\( fik1! bir ha re· 
kf"t lllt;)'dana ~etırmekte:ı. bu arııda 
lİB ltendi milli davalarımu: s;ürc dun 
ya hl.di•elerlnl ı;örmeye calışm11 Ittan 

ıınzıı l~ı tarnf:ndall ~ 
• tnyynre de dahil bul~ , 

A~nı miiddct i~iJı0', of 
ha\'u kuvn•tlcd 1sı t~uı ~, 
l:etnıl)cr<lir, ~Uh,·er. ~(;• 

Yeni nizam, bir yeni medeniyet, bir 

Deniz harp kadrosu simdi 3H 
büyük hı:ını geıniı;ine 11ai1ipti.r, ~w: 
harp gemi5! do inıµı. hıılindedir. 

Birleşik Amerilrn, Demokras1 
lerin deniz ;m: at teır.gılhı halinde 
gelm~k maksııclile ; ... t~n>leıı iyi ye. 
la girmistir, fnknl mildafıı.a pıQg • 
mmınm b!r al evvel nıcrdrna g" • 
tirllebilmesi için ~·npıiııC1\k claho 
bir ~·ok is vardır. 

Fasahnt y<'rine bıtşlta kelime k:>y 
mu.!} değiliz. l>cl~letı ırı11ı<ı•n i!Rd"yi 
pıir\l:o:lerdcn teınlzlcnıel< kC"lim ~: riıı 

ıncscJ(l tllle çclre{ıl ı:-cnlcr! naı<ıl ıo. 

saltalı boZ!lrşa, l>lr lbarc)'C hl.çblr mıi. 
nn luıtmal< tııydnın olmıyau ltcllınr.le 
rln kendileri de birer pUril/.diir. Bun· 

ıbaret o:nıak lfızırııdır. 

o .. ı.:-erll d<.ı,.tıınınn ıuınHerlnin d!~cr 

1wııulyle beı•dcn l ledlklerl lznhatı 

bl;ıluı blı" ı.·a:.:ırna bırakıyorum. 

.\Hi\I F.U u .nuH H.\';' \it 

1 

.. e 'amemeıı 1 1 
-la_r_a __ •_•Jı_a __ l ___ '_lr_n_lr-.--G-.-c-ı-· -e-k-. --d-C" 1 

mek kıifl ik,n ".!!;!,. eki l;at rak ·:;c 
rl!k!!c,. <.lcmck J;!bl. Gt>rek <.I nıell, gc 
rckBe ılcmcmc:i. 

t :ınya üzer:ııde 23 tJ.l) > , 
ya hP\"ll ku,·vetlcr: İ· ~ı · 
•r;ı\·vıırc 1-ia ·betıniı::lc1 "'' • v 

"A. nupn Üıt rinde 1 '1 
ınilw<'ıse 7 ta,yı:ırC' l<;. 
d r. Vı toı::ıı k, Brll 11~ 
vctlcılniıı };ı,,·.bı ~1. 

1 .s t nn·a 1 c J 1. 
~~~--~----· , 

.J~~ r ·1')1 1 1 .. 1, ,. •• , , .. ';,,.t'. 
\. ~ ' 

·" il ·'· ıı:ı ııtr 011, d •11• rl 
ııı " 

- ıf~..11 n ıı deri ıı , ı.i: ·v••• ,. 
ullichli " 1 ' 

Jlt \ "+•1 i tl•ı lrtiı• '"''''; ,.ıı 
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Senır;l Hanımefendinin cam sıkılıyor· 
du; ne vapurdaki yeni tamşıklıkbı m, ne 
güzel bir havada güzel bir gemide seyahat 
etmenin, ne de mavi deniz, sonsuz gibi gö
rünen ufuklar ve geniş gökyüzi.i arasında 
başıooş ve bütün kayıtlardan Enyrılmış olma· 
nm tadını çıkaramadı. Bütün bunlara se
bep Ahmet Diindardı; bir zaman nasılsa 
hoşkmmış ve galiba lüzumundan fazla yüz 
\ermiş olduğu için şimdi bir tiirlü peşini bı
rakmıyan, knvga çıkaran, küstah ve terbi
vesizce ilham eden. hatta cekinmeden o.gır 
• özler söyleyen aptnl Ahm~t Oi.indar. 

Bu serseriden nefret ediyordu ; hele 
bôyl een ummadığı ve kurtulduğunu zan· 
ncttiği sırada Avrupa yolunda vapurda aıısr
zm yol kesen bir haydut gibi karsısınn <ol· 
kıp yüksek perdene konusması ve tehditler 
avunnası tnhammül cdil;csi imkansız bir 

ci.iretti. Semra Hanımefendi bu haf bclasıııı 
ınaniki.irlü tırnaklarile p•mım paıl_.a, didik 
dıdik etmek ve ayağını .... altm.ı ahp çiğne· 
mek, üstünde iskarpinlerinin sert ve sivri 
topuldarile tepinmek istiyordu: fakat ah bu 
necburiyetler .. Hiddetim saklamı:ık, güzei 
ve gene Şercr'in yanında bir reV\Jeı c.ıkınn· 
sınn meycL.-ın vermemek için h«"r f!eyt-, her 
eye boyun eğmek mecburiyeti! 

Canı sıkılıyordu: ilk g«"ce kendisiııi 
oye.kmak için kumara vr-rdi, ertesı gim ak· 

1 ~~~~ Ü M c ~ A iL o 'EF;~·~HMET' 
SEVENGiL 

............................................................................................ ...: 
ima gelen fikirle sevindi, Ahmet Di.indarı 
oyun masasında korşısma alarak iyice hır
paalrnak ve ondan intikam almak istedi: 
bu adama ne feıMlık yapabilse yine az ge
le<:ekti. Vapurun oyun salonunda Semra 
Hanımefendi, Şerer, Ahmet Dündar Ye yol 
o.rkadaşlarınc.bn ibir meraklı arasında vücu
de getirilen kare saatlerce başlarını masa
nın tistüne serilmiş kağıtlardan kaldıramadı
Jar. Semra Hanımefendinin kumar iptiia~ı 
malum. Memleketinde ötedcnbcri içki, ka· 
dın ve kuma,. teslisi icinde Bohem hayatı 
yaşayan ressam Şerer de yaman bir oyun
cu idi. Ahmet Di.indarm aklı başındd değil
di: ııe «ll tığım. ne cektiğini biliyor ve körti · 
körüne kaybcdi;·ordu. Ressam paraları top· 
]uyordu. Ahmet Dündar yrkıldıkra Scmr;l 
l lanımcfendi mc>mnun oluyordu. Yemek 
cıaatlni dısmdn geceli g\indiizlii oynadılar. 
!\ 1a!':adn dtirdüncü ıaman zaman değİ!?İyor, 
f, knt S,,nua 1 bnımefendi. Şerer ve Ahmet 
Dündar i kenılel~rinle mıhlanmıs gibi yerle
rindeT' nyrrlmıyorlardı. 

ı\hm"l Oiind"lr sovuluyordu; iİ7.erindc
ki p"r .Ptn ' "r'"ini vcrdiktrn sonm ı:ek def
terini ı.ıkarıp doldurmağa ve sahifelerini ko-

parıp koparıp Semra l lnnm1efendiye, Şerexr. 
ve ikide bir de deği§en dördi.inciiyc vermeğc 
ba ladı. Ressam bir ara.Irk Ahmet Diindar .. 
lrnkarct etmek fırsatının ele geçtiğine kanaal 
getirerek erklerden birini almak i~tf"medi: 

- Lakin, mösy(), dedi, paranı7. yoksa 
oynanamamalıydımz l 

Ahmet Dündar ~şırdı: 
- Çf"k p:ua değil midir? 
Diye sordu. 
- Bilinmez, deniz it.tündeyiz... Her 

doldurup veıdiğiniz tıi!Jlifenin bankada kar 
şılığr olup olmadığını nasıl öğrenmeli? 

Ahmet Piindar bu kadar ağır bir dar
beye: uğrayacağını tflhmin etmemil!tİ; ,.~
km lığı de,•am ı-di~:ordu: 

- Si7. beni ne zannediyoreunuz, ben 
sahtt-kar mıyım? 

Dive kekdcdi. Semra 1 "'-nıMCfr.ndi de 
fır atı kaçırmak i-tf"ınedi: 

- Diindar Br:y, pnı"eı.nız Y('k~m keşke 
benden istemdiydini7.; k~rşılrksı;o: çek Y•7· 
mnyı size yakıetn·aılt&dtm !.. 

Diye gt"ıyn him~·e ~~n. fai.:at gen" bir 
tn) if maP'l"t t"sıyan hir ciimle savurdu. 
Ahmet Di.indM oldugu y~rde eenckledi. Rea· 

• , J • ıı•:'.j 
yük r~knrnlm bu kadar kolaylıkl'1 >'' qP'j 
na göre bn çekler her halde karsıhk!1~ ~ 
lı ... Biliyouunuz ki btı hareket han~~ tiı' 
lekette olursa. olsun sizi hapirnneyc ~.ı.ı.0!, 

Ahmt>t Dündar ctrnfını gfün1 ıı~r 
ma~alnr, i kemlcler, insunlar, la\•OJ1 • , ol 
beyninin içinde fml fml dönüyordıı~ f, 
rluğıı koltnğun iki lRrafına tutun8~~ jı' .1. 

liikl~ nyağa kalktı \'C yanı ba~ındak1 8,e,. 
kerr.ieyi iki kolu ile tutup kaldırar&k cJı, ~ 
yapn~mr asla bilıniyerek havada sal1' el'.~· 
rerir, bulunduğu i~tiknmette indirdi. Jt fııt11 

cevik bir hcıreketle yan tarafa 'ekilip ~~r 
ıniiş ve iskimle bo'a githişti. Senır:ı 11.ıı', 
rrıeft>ndi acı bir c;•ğlıkla bağırdı . ay~• :0,ı>' 
içinde ola nbu hareketler görenler• • pı'i 
venleri Ahmet Dlindarın etrafma ~~iil 
Res nm küfiir etti. gusonlllr Ahmet 
rı tuttular. 

14 
511 ( 

f stanhuldan MarailvAva kadar rı3 ı1t'1 

diiiı;i bilmiyor. K<1pta~. kendisini ,·a~"b ~ 
nİ7.amlarma aykır ıhareket ettiği ,·e "1r.ırl 

k k d - . . k ı . .,p.ı ' 11 
va a~r cı ·ar ıgı ıcın aınarasm;.ı " .. J ı • • ~ıı 

hapsettirmi~ti: bileti yemekli old1•lf 1, ~' 
yemeğini oraya g~thirjyorlnrdı; kaınat"ıJ 
raya ayak basar ba!maz polise le:;rııı ,,) 
ceğini ~öylliyordu. (Devaını ~ 
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ıanıamıyal'~~ 00 a 00 lNJ~OO rn;: ınJ ~ ~ mJ O [~ ditş 
~ı~r iki dokumacı zabıtaya haka- Silivr~de ~.okul HAVAGAZINDAN 

~;:~;e~ı~ıu'i~a,]z~ı~ rette n hapse m ah kom o 1du1 ar Ma!!~!~ .. !d~!~rm~~d~ Son! :~~ :r~~~:""2~~~ 
"' ·'""'- "'"" ., Tevfik GUrcl ile Maarif mlmnrı Ş~m· b:ı.~l<nlarmm da ~özleri n<-ıhlı. On. 
t ;,,._:ılar TurkJyc· tt lar da harnga.1.1 saatlerini kont ro 

"TerJw~" da ) abancı blr sirke-
1 in elinılt• iken nıuslul\Jardarı su 
yer;ne hanı h•ıiı,rtılan g{'lirdJ. Ha· 
'a de' ip de ~~mu·iıı. (.'iınkıi bu 
hışırtılar, ~tlerl, en ku\\ etli su 
akı'!'lıırııı<!:ul o., k~re clahn fazla fı;. 
letir, lmdnı.n Ust.iindcki ibrcll•ri 
d~liyl' diinılürürdil, 

-... ap U Ahmet ve Mehmet a<lırıda iki hakaret suçiyle adli'-·eye yeril- sc in Slllvriye gitmlslert'.lir. Slllvrld<-- ı l'lj · ifadesi _, ki 4 Uncu leyli llk mektep binnsilc e glri tiler. Şhudi gaı.ctcleıi dol. 

1 
t}{ ~l'rıin t tik- dokumacı evvelki gece ~arlıoş mişlerdir. duran şlka•:eJt>r, ı t.e im u.ırm di'ri 

\.:~ - b' h ld S ha b d I>ü "be · ·· h t birinci ilk mektep binasının Çnyır De· ., ,·'lı!ıı(' Cıgırın dün.r.:ı ır ~ c araç ne a.~m an ge- n no t~ı curmü meş u kat lerin mahsuliidiir. 
Çe ken "ru"lt:u·· 1 d hk · 1 1 t b 1 -..:ı· r!'ı:ıl, ç,ı\·uşluköy mektepleri binaları dof:nı atıl r gu vapmJR ar ır ma emesı o nn s an u ynırn - Meğer ı.,antlerin gu.f.l:ı isle~ ı ... i, Kumı•anva, bir de' let ı.lairesi ol 

Bunun üzerine Yusuf ve ~lus ci a liye ce7.ada bakılan muha- nııı tamirleri lşt ile meşgul oln.C'aklar. hınuyı da iıo.lettcl bir ku\\el hali- du. Bu belndsn, hllelcr<len kurtul. 

~letUıin Hllı bir 
~~ :ı.t.at h l•n uz I,o· 
"i 1.'dllnıccJiği 7.R• 

ltlh 
e "' 0ı-uııı. O ' a· 
~ıottk bir me\ • 

tt . lttj ~l bi hl İ SP-

;e ~ nzılanna 
11 ahut Tiiı'ni· 

lııt uııl asına kar"ı 
d. kıı,, et tcliı'kkf 
"'1\aı.; 
t 1

1nı n nlat mal• 
z _eruıe giden 
•;ıın 

' d:"alannı 
hnlaınadıkla· 

ta!a adında iki polis memuru. kemelerinde Akmetle Mehmet dır. ne ko.) uyorrnu • na,adnıı ı>ara ka duk. Halbuki j,•,. 7,amanlanJa susuı 
kendilerine ihtarda bulumınea, otuz birer gün hapis \'e otuzar zıınmal;, halkB hau sarmal• buna kalacamnızılırn bile korku.)ordul •• 
sarhoş arkadaşlar, polislere ha- lira n~rr para ce7..:.ısma carpı- Çalgıcıların ehliyet derler. ~imdi ... ilk~ll.)oruz. 
karette bulunmuşlardır. larak derha1 tevkif edılmişler- kontrollerı· baclıyor Ucn, bu meselede fcnn·ı •·unnat. j f\h 1 Mehm t h 1 "" a~.- ... ıanbulıın ihlJ)M'ını, boru sehe· 

met e e ' sar oşluk •ıir. iusiki San'atkA-lıın ro-mlyeti idare lerc sahip dc~:bu. Sövlcneııl ... riıı k . • b 'h 1 'f h ı· d k. 1 ...., ~ b' " "" -. ... ının 11 ı t yara yetmediğini 
vc vazı e a ın e ı memur g.ra • heyeti belcdivM.''e mU-caat ederek ıle hakikate ne derece'.\ c kadar .,. .... , . " • cleYlrt ~ünlü. O, geıılslı•tti, o ııarn 

inıtthıın sonunda kendilerine ehliyet UH,run olduğunu 1<e"I iroınem. f"ll harcaılı. l\umpan~"ıl. bir ta.mil.an 

oyunu dün 
temsil edildi 

Modern orta 
Sarı yerde 

DUn snrıyer hnlke,•: snlonlnrındıı 

Prof(>sôr İsmail Hakkı Bnltacıoğlunun 
hnzırlo.mış olduğu Köy Muhtarı aulı 
modern orta o~'llnu temııll şubesi tr.. 
rafından hUyUk bir tnu\'nffaklyctlP 
oynanmıştır. 

Temsilden önce Baltncıoğlunun Ti 1 

vntromuzda orta oyunu ve bu oyunun 
modemıcşUrılmeııl mevzuu etrafında 
ı;ok enteresan bir konferans '"'rmiş 

Ur. 
Tem811 lstanbulun muhtelif yeı·ı,. 1 

nndr lcmsıl edileecktir. 

.Dün sabahki Parti kongreleri 
CUmhuriyı;t Hnlk Partisi Nahly 

l~ongrclcrine e,·,elki gUn bavlnnılmı -
tır. lllc olarak Kasımpnşn nahiyesinin 
kongresi yapılmı§tır. 0Un snbah ua 
saat 10 da Hasköy, Kadıköy, ı?renköy, 1 

1 endlk ve saat 115 tc B!'ykoz kazası 

Kasapların bir kibarlığı 
Nişantaşı. Pan:.;nlu "" bllhn sa B!' 

şiklaştakl bau kasaplıırın 1 kilodan 
aşağı et sıllmadıklnrı akşam il u,rı 

isr pirzolalık el vermedlklerı bcıed 
yeyı: şlkli.yct olunmuştur. Tlıhaf blı 

kibarlığa kalkışan bu kasaplar hal. 

nın ôınerlı nanlyesınin kongrı leri yn 

pıımıştır. Yıne dUn s t 14 de Kızıl· 
toprak \'e saal 4,30 da Bakırköy ka 
~t1ının Malımutbcy na.hlycsınln, snut 
ı'h de Sarıyer kazasının "Kunıköyli., 
nahiyesinin kongreleri yapılmıştır. 

İskeleden düşen 
sıvacı 

Nunıosmnniyede oturan Ber
sa.h ndında bir sıvacı, kendi evi
ni lnrnir ederken i ·kelooen di.iş
müş. başından yaralanmıştır. 

Yaralı, Ccrrahpaşa hastanesi· 
ne kaldırılmıştır. 

verilmiş olan alattırkn muslklşlnn.sıa· kat ileriye sUriill'n fikirler nmn· 1 . rt 1 '· 1 
R ıer yeııı apa ~mnn l\ ıntır\R\ e e ~Jı-

rın, ehllyetlerlnin kontrol edilmesini tık ~crr.enıesl lçiııdt> ıniiııakı sa tıdi. pı) or, bir taraftan da onlnnı su ye-
ve ehliyetsiz çalgıcılara müsaade olun lebilir. thtire<>,ek "1,c-."-" 1-ere aı IA \anas. 
mamasını lııtcmlşleıdır. Bunıarm sıl'· i'ltesela bir <'\de lıiç hir ı.leği ik- mı~·ordu, 
hi muayenelerinin icra olunmrısmrı ilk olmadığı, ı;az sarri)·aı mı arh· 
dn bııgünlerde baştanılacnklır. meal• hic: bir J «'nilik ~ apılmadığı 
--o-- halde, aJ ba.5larında, ~ltİJ e naza: 

Köfteci dükkanında rnıı, hayli miihlm mlktarılıı. metre 

yangın 

Alemdarda 38 numaralı dük
kanda köfteci tsm-~il oğlu .Meh
ml.'t, ocak borusunu temizlerken 
tavan alev nlmrş, bu suretle dük 
kanda yangın cıkmıştır. 

nıil•<lbı fazla hareamalnrm, clbc•t te 
hlr sebebi bulunmak lazım J:elir. 

l\lırtfnltta nJ 111 yemek ııiser, bu. 
Hin öteki musluldarda da mutat 
s:ı rri.\'llt .} upıldrğı hu ide, nf't frl'nlıı 
bii)· lc çıknıl\Sı nedendir~ 

Şimdi lıa\a~zı ı;ıirketinin tıile) c 
aptı~'Tltı ö,b"Tenint'-C, ben liızmadm1, 
~'indim. Bu -.ikfıyet ler, nıcmlc· 
tiette onun ela :.on saatinin c:n.lclı
ğun bildirt•n miijdelerdir. ()ok ~·t
ıııeden ~az ı.irketinin de Turk top
rakları ib1ilndf'kj iimni bitecek de
mektir. 

HAKK.1 SOHA GEZGiN 

Yan~ın. kendileri tarafından 
~öndiirülırmey.;e de itfaiye \•a.kn 
mahalline gelmiı,;, su sıkmadan 
dönmiiştiir. 
~-

[~~~] 
Hırsızlıktan 2 ay on gün 

mahkum oldu 
• Yedikulede bir dokuma fabri

kasında <'ahsan ameleden Hnlil 
Yılmaz. bil' ara, fabrikadan beş 
çile iplikle bir ımiktar kumaş 
caldığından \'akalan~rak adlivc-
ye verilmiştir. ~ 

Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesinde dün yapılan mu
hakemesi neticesinde Halil iki 
ay on gün hapse carprlmı.ş ve 
tevkif edilmiştir. 

Matbuat umum 
müdDrlDQD filmleri 
B lR müddettir sinemaJa-

rımızda "aktüalite,, ve
rini Matbuat Pmum Z..füdUr
IUğünün filmleri almağa başla
dı. Bu filmler memleket hadi
ırelerini, manzaralarını, örf \C 

adetlerini, imar ye inşa eserle
rini. hülnsa iher bakımd~n en-

tere.san olabilecek cihet.Jerinı 
gözönüne getiriyor... l<'ilmler 
temiz çekilmiştir. Göz yormu
yor. Şayanı dikkat mevz'.1-
ludur. AIB.kayı uyandırıyor ... 
Ayrıca bir insanın. eırzu ettiği 
üstün bir ka~iliyeti kendı çu. 
cuğunda bulmağa ıbt>nzer hu
su.si bir heyecan duyuyorsu
nuz .•• Bu filmler, iyi bir t,('Şeı 
büs eseri olmuştur. 

Bugüne kadar sinema ~n~· 
!anınızın ilk dakikalarını t 
kil eden en parlak sa.fhasıı . 
yabancı aktüalite filmleri .. 
terkedip durmalcla ne knd 
hata e~iz! .. Onlann da bu 

Lik aÇ·ları 
lunmasmda mahzur vok Fa· 
kat evvelft bizimki! · · · · 

Eğer harp zamanı olma~aydı 
bu filmlerin turistik kıymetle . 
rini gÖ?.Önünde tutarak A vnı
padan seyyah getirtmek husu
sunda yardmunı beklivebilir
dik .•. Maa1esef ıarp v.ı.r: Seya
hatler, bir memleketten bir 
memlekl'te olmaktan ziyade, 
bir dünyadan ötekine göç et· 
mek nevinden hazin bir mahi
yet almıştır ... Uı.kin bu film· 
!erin şu iyiliği var ki, "dahil 
turizm,. hevesini uvarıdırı~f 
Hem henüz biz, memlek~ 
''nyağma varıp., onu yakındle! 
görmek imkanlarını bı.ılamao' 
mışken, ıbu filmler, memlekeCI 
"bizim ayağnnrzn., "'C'tiriyor.,,. 
Matbuat Umum MüdürlUS:riint\ 
,gayretinde devam temenni e

t!'n az seyirci önünde yapılan karşı
laşmalar normal neticeler vermış, yal 
nız Bcşlktn§ B!'ykozıı çok gUclUkle 
ve ancak ı O nıağlöp edebilmiştir. 

Şcrd stadından başlayarak mUııa 

bak lan sırneıyıe bildiriyoruz. 

1~1'.-\?\'BtTJ,~POH ll - IU~\'O(H,1 O 

karşılaşmasında 

l<'erıdunun ldareııln<k her ıki takım 
dıı en ku\·\·etıl kıulrolnrlyle sah:ıyo 

Çıktılar 

Oyuna Beykozlular çıktılarsa da 
Bcşlkta§ çok sUrmeden hlıkimiyeti ftl· 
dı. Bllhaasn sağdan yaptıklan hUcum. 
lnrla Beykoz kalesini tehdit ı-ıllyor 
lnrdı 

Devrenin son nlhaycllnc kadıır Be 
ş1ktnşın hücumu Beykozun mUdo.laası 
haıinclc cereyan eden mllsabaka nihn· 
;et 41 inci dakikada semeresini ver 
dl. Bir knnşıklıktan istifade eden 
Sabri Bcşiktaşın ycgı\ne goHlnU yaptı 
ve devre l O nllınyetıendl. 

İkinci devre zaman, zaman Beykoz 
lular oyuna hl\klm oldularsa dn B<>
fiktas mUdafnasını yaramadılar ve 
bUtun çnlıRmalarn rağmen !llc cıevN'de 
alınan bu netice dl•ğl§meden maç ı O 
Ecşiktaşın galebesiyle bittı. 

1 IJ,Yl\IASlYE 2 - 'IAKSİM O 

l<"enerbahçe stadında glınün ıllc bi 
nn<'l kUme maçı SUıeymanlye ile Tak 
sım arasında yapıldı. Hakem Selfunl 
nln lılnre etliği bu mnça takımlar her 
uımo.nkl kadrolnr!yle rıknıışlnrdı. 

0)-una SU!eymnnıyclıler ba4ladı. Bir 
mUdde Tnkııim kalesine sıkı hUcurıı
larda hulunan Sl\lcymanlyelller mu 
hac.mıerlniıı sıkışık oynamaları yii 
zlınden nctıce alamadılar. Taksim 

cnnlı oynayarak bu tazyikten kurtul. 
c.u ve mUsnbakn 20 inci daklkndan iti 
t.aren mUtı-vazln bi .. şekle dökUldü 
Devrenin nlhaycUne kadar knrşılıklı 
hücumlar arasınt'.ln geçen oyunda sayı 
kaydedilemedi \'e birine! devre O O 
beraber<' bitti 

!kinci devr<'J.'C Taksim c;ok canlı 

başladı. Sağdan ynptıklnrı akınlarla 

Sülcymanlyc kaıc inı .ıııkqıtırıyorlardı. 

10 un<'u dakikadan itibaren Süley· 
mani~ fıızla enerji sarf,~derek oyunu 
mütevazin vaz1ycte soktu . .Merkezden 
yaptıktan bUC'umlar Taksım knlesln<' 
tehlike oluyordu. Nıhayet 20 inci da
kıkada yeni bir akında İbrahim uzak 
tan çoektiğl şütle SUkıymanlyenln bl 
rhıcl go!UnU çıkardı. Bu sayi Taksimi 
yordu. Gelişi gUrıcl oynama~a başla-

2 - O mağliip etti 
dılnr. Bundan istifade eden SUleyma 
rılyc yine İbrahim vnsıll\siyıc 30 uncu 
daltikadıı ikinci ı;olU de kazandı. 

Oyunun bundan sonrası Taksimin 
hUcumlnrı arasında geçti ıse de bU· 
tlın çalışmalar netıce vermedi ve mli
snbaka 2 O Silleymanlyenln galebc.sı 
Ue nlhrıyctlcndl. 

rEı-o t:ım \HÇE 2 - \'EF O-

GUnl\n son ve en mUhlm kareııla§· 

mıuıı Fenerbahçe ıle Vefa takımları 
arasında yapıldı. Sna t 16 te sahaya 
çıkan tnkımların şu k ıdroları muha· 
fam ettiği görUldlı 

FF.~f.:l:UAllÇt~: Nuri - Mııruo-

ırırr, ~ıırnd - A) duı, Zo;nıl'I, F..811t -
ı füret, Nnim, l\lf'lih , Tırhan, < ı-ınll. 

\'F:F.\: i'\llnuhhid - \'u.tıld, En· 

\ı·r - l\lııstaru, J.fılfl, Sllleynuın -
f<'prdi, l•"lkl'l't, l\tuht~ı. Nf!Odet, 

., ıu.riı. 
il \Kt~'.\1: :::-nzi 'l'ıv..c; n. 
Yuknrdnlu esamllcrd!'n de anlaşıla· 

cng-t veçhllc F ncrbn.hçe takımı yine 
eksik kadro ile sahaya çıkmıştı Cihat 
ve Ali Rıza oımnmıyordu. 

Oyuna VefnlıJar btışlndı. Sağdan 

yaptıkları ılk akm Fener kalesine ka
dar d.ıynndı. Muhteşemin sıkı ııutUnU 
ı~alecl ı-:url ancak kornerle kurtara· 

bildi. 
Oyunun ilk anlarmdn her iki takı· 

ının gösterdiği sUrat maçın sıkı cere
yan edeceğini ihsas ediyor ve Ft!'™?r" 

illerin b!ı.klm,yell nlnmk için snrCel· 
Uklcrl bUllln gayret Vefanın enerjik 
müdafaası karşısında semere verınl

yordıı. 
onuncu dl\kikaya kadar mütevazin 

ve karşılıklı blr şckl1dc ynpılnn akın· 
ıar nrasında geçen oyun bu dakika· 
dan itl\>.'l.ren Fenerlilerin b:ıskıeı altı. 
nl\ girmcııc başladı. Bilhnssn aağ ta· 
raftan kliı;Uk Fikret vnsıtaslyle inki· 
şnf eden bu hUcumlar Vda kaıeslnl 
her nn l<"h<iıt ediyordu 

Ncl<"klm 15 inci t'.lakikad:ı Flkrctln 
bır akınını Vcfnlılnr korner ile kes. 
mck mecburiyetinde kaldılar. Fikre· 
tin çok ~aph ve kale dlrelderlnl aı· 
yırarak çektiği korneri ge.riden yeti-

şan sola<;ık Cemil \'Ole bir §litle gole 
tahvil ederek F<'nerbahçeyl gal!p vn 
zlyete geçirdi 

Bu sayı Vefaulan c;alışmağa se\• 
ketti, üstUete yaptıkları akınlarla Fe
ner kalesin!' inen Vefalılar bir defa 
sınrla Muhteşemin boş kal!'ye topu a · 
tanınması yüzUnd<'n muhakkak bir 
gol kaçırdıl:ır. 

Fenerlilerin yaptığı mukabll hU.. 
cunılnrdn Vefalılar Melih! çok lyı 
marke ettiklerinden bu kıymetli oyun· 
cu n.cUcc alamıyordu. Birinci de\·rc bu 
suretle ve kal"§ılıklı ıı.kınlar nrasınd:ı 
1--0 1'~cnerbahçc lehıne kapımdı. 

ikinci devreye Fenerliler ba§ladılar. 
Seri bir nkışla Vefa kaleslne dalnn 
:Melihln şUtlinU direk kurtardı. Vefa 
bu tr.hlıkeyl atla.lbktan sonra biraz 
açuır gibi oldu. Bilhassa merk~cn 
Muhle em vasıtaslyle yaptıklnn hU· 
cumıar Fener müdafilerlni bir hayli 
yonıyordu, Bu arnda Vefalılar bir kaç 
fırsat ynkaladılars:ı. ds muhaclmlerl
n!n topu ayaklarında fazla tutmaları 
yUzUnden netice alamadılar. 

Bir defo. ıımdn Ferdi Fener kateciel 
Utı knrşı knrıııyn knldığı halde topu 
dışan ntarak muhakkak blr aayı da· 
ha kaçırdı. On dakika kadar Fener 
kalesi önUnt'.le devam eden bu tazyik 
yavaş, yavaış gevşedi ve mı,n ltlcivert. 
iller tekrar Jıtıklmlycti aldılar. 

Bu sefer Vefn kalesi nynl tehlikele
re maruz bulunuyordu. Bu sırada kil· 
çUk Fikret ve Melih mUtenddit gollük 
fırsatları aceleleri yüziinderı kıı.çırdı· 

ıar. 

Oyunun bu vaziyette nihayet bula-
cağı tahmin edilirken tam 42 ınci da 
kıkada geriden uzun bir pas alan Me· 
Uh Vllfa mUdnfilerlnln müdahalesine 

deriz. 
HfKMF.T MÜNiR 

:il- Yemekte ota.nları uykuda bulu: 
nanları rahatsız etmek bUyUk terbi 
yeslzllktir. Ama harpte o sıralardıı, 
dUşma.na sürpriz yapmak ukerllk~ 
bUyUk bir tcrbiycdır. Hazar \e sefer 
deki terblyclerln arasındaki farkııır 
dan bindir ki Napolyonu salonda ha 

zan çlzmesi)•lc ateş karı~tırmnğtı s v 
ketmiş \'C bundan ötürü Madam Slal 
tenkid hücumlarına mecbur edilm • 
t..ir. 

:;. Fwdr ımall için huzur ve sUkün 
ister: kU Uk. bUyUk ıuıker kumanda.n
lanmn karada, denizde, havnda ce 
hcnnem gUrUltUlerl arosmda kuman 
ela. imal veya tl\dll ..-e lkmnllnc mey. 
dan bulabilmeleri fevkaltıde irade <'SC 

rtdir. tşln vahşetine rağmen bu cıbe
tı ltirnC olunmalıdır. 

lvırRu _Y'_ev_v_eı_k_ı _va_k_ıı 
8 tkirıclteşrlıı 1921 

rnğmcn topu sökerek Fenerbahçenln L k l. l . 
ikinci golUnU çıkardı. Ve mll!mbaka O anta ıste eri 

thtiklıra mani olabilmek Uzcre Ş<'h 
bu netice değişmeden 2--0 Fcnerbab-

remnncUndc içtima ederek mUzakerat 
çenln galebesiyle nihayetlendi. 

ve muknn-cratta bulunan komisyonu 
ikinci küme maçları mahsus şehrimiz lokantaııırındakl ye 
İkinci kUmc maçlarına t'.IUn Şeref mek listelerini tetkik etmektedlr. K<>

ve Jı'encrbahçe stadlannda devanı • misyon lokantalarda thUkAra meydan 
dllm~ ve Davutpaşa - TopkaP17t l vcrilmlyerek yemclderln akl:ı. uygun 
1--0, Unkaparu Ramiyi l>--0, Hll!l - fiyaUarla satılııuwnı temin m Ln 
Anadoluyu 4-1 mağtftp etınl§lerdlr. dedir. 



\ 'AfilT 

Amerika ahriye Siyama karşı A ıııan 

dı 
l.ondra, 2 (~.A.) Jngilt.erc ha. 

1.onılrn, 2 (A.A.) - Kopi:ıenden 
gelen bir telgrafta Almanlar Har .. 
kof bölgesinde dalıa uza1klarn. iler
liyebllirlerse bunun hayreti mucip 
bir şey olacnğı biklir'ılmcktcdir. 

A ır b3m barJımıın tıı)'-ynrcler!ndcn 
mllr k p b ıyUk bir hn\·a teşkili dtin 

Alın lD:Y ıd:ın §lmnl batısında 

Haı:nt.;ırg \"t' Br mı:n Jımarııan da da
h il olmak Uzer muht lif hcdefierl 

Mukavcınot günd n giıne art • 
dd t ! bomb. rdımnn droi$tlr. Dliı - m:ı.ktadn·. F.At ciddi vaziyet Kam • 

vı.: Balon)' do • .ıarı da bombalan 1 deni7.dcdlr. Burada Almanlar Kaf
nu ı T nar lcrlml7.ın .ı1t1111 Ussü - knsynya doğnı ~aptddan hamlede 
n do .m ~ Ur. bu bölgee.d petrollerin .Rusyarun 

Na robı, 2 ( A.A.l ba.5kcı böl<>'cierine na.Klini önlemek 
t ilız umuımi lcarargfilıı taro._ maksadiıe"' bütUn ga;Tet.lerini Roo-

flJld n neşredilen tebliğ. Habe. tof üzerine tevdh et.m bulunu -
ıst .ndn Gondar bölge inde mu!ı· yorlar. 
telıf topçu hareketi \'C büyük Alman Mareşalı Rundstcd bir 
ha\ .. f 11~ tı oldufunu b;Jdir- ıkerc Doneç havzasmm fiili suret -
me • t... r t.e i •::ıline tev ·· ı edince lto..q ~ 
Kr..ılıyct hava kuvvetkri c • tofn şimalden hlicumn kalkma6ı 

nup \frika~ı l!!.yyarn teşkilleıiy_ bektcnmchodir 
le elbirliği yaparak Con?ar'.ıı~ li'.ıı:luıt Tinıoç~nko daha §imdi • 
doğusunda 1tnly~o ~evzılerını den birço:t yerletde mııvaffakıyct
bombalar ve mıtra1yozlerlc \'e li hiıcwnlar yapryo'l'. Mareşal Timo 
1..am ısa!:>etlerlc ater; altına al. cenko, General Frankonun kıt.a1n
mısle.rdır. . . rma kt:ı..r§ı miltema.diycn Budiycn • 

Cenup Af rık;ı.sı tayyarelen ninin meşhur ka~IArmı ileri siır
kuvvetle t:ahkjm edilen bir tepe. mekt.ediz' 
deki askeri siperleri 8İddetlc Mokrıiaicir':in yirmi kilometre 
bombaln.m.ışlardır, kadar b:ı~mda vapılan bir muhe-

DOt;m.anm, Gondar C'iv.annda rebedc> Knzruıltu-· b}c ikf Alınan a. 
Deme üstünde rn~.nı:~rit bir ka- !ayını imha ile başlıını~ la:rdrr. Rus 
lede bulunan ve buyük kuvvet. lar u anda Don müdafaa hatları 
lerden uı.ak kalan yerli askerler. rua kuwetlcndirilmesinc tevessül 
den mürclçkep bir kıtru;r bir hu. c tmektedider· 
ru~ hareketi yapmağa teşebbüs 
etmiş ise de HQ;beş vatanseverle
ri tarafından pihkürtülmüşttlr. 

NOR\'Ji',(J SAIJ1LI,1mlNE AKl"N 

Londra, :! (A.A,) - hıgiltere ha. 
va. nezaretinin tebliği: 

Cama. ~esi sabll muhafaza aer -
ırisinc mensup tayyarelerimiz Norveç 
88lıtlleri :ı.· Frtse adaları ~klannda 
dl§man dt>nız nakUyatuuı. muva!fa • 
luycUi taarruzl;ır y pml§lardır. 

Beaufort, Hudson, v.c Blenhein1 tay. 
yıırelerlml.z bu lıarekAttı. f~Urak et • 
m~lerdlr. İçlerinde bir petrol v<ı bU. 
yUk hncımd~ bir l:ıte gcmisı bulunıın 
on <lil;;man nıı.klly~ine tam :IBabcUcr 
ııydedilmi,tlr. Kafllcyl himaye eden 

bir gemlye de lsnbeUer vaki olın\15-
ur. 
Tn.yyıı.relcrlmlzden bı.rt noksandır. 

. 'ah ı muhafaza tayyareıerimlzden o:. 
ıııi d• dönmemiştir, 

,a an tebliği 
·cilyada 

b zı yerler 
om alandı 

lfoma, (A.A.) - ltaıy.uı. ordu_ 
! rı l mumf karnrg(ı.hının ~18 nu_ 
nın.rnlı lehli n: 

DUn gece birkaç dlişmn.n fayyn. 
rest S.Lcllya'da Rcgusa böl~efilnc 
tC Gnst.clln.nıare di Stn.'bin'ya taaı·. 
rtız Otmi'i V<' birkaç bomba atmış. 
trr. Telefat yoktur, hasar azdrr. 

Afrllm şlmnlin.de Cyrenaguc 
:erine yupılan düşman hnv:ı. akı. 

nmdo. dort İngiliz tnyyaz'l'Si düşü_ 
rlilm · ı.ur. 

Do~ ofrtmdn Onelag istihkiunı 
ha.vn dan bataryaları dfışm:.ı.nm bir 
8p1tfirc ınyyıı.re&ni düşürmüştür. 
~er blr dllşman tayyaresi de 
r::utgoo.lx•rt istihkiı.mmın aıteşile 

t t.usnı.c V< nı~crl.rnize düs_ 
ll'l ffi.İJJ". 

Bahkesirde feci 
bir cinayet 

(Baş tarafı 1 i.ncideJ 
de yDkseJcn bu seıılerdcn ı:ıUphelen. 

m ğ bn§lanu.,,t.ır. 

Verilen ifadeye göre doktor bu es
nada. ool>lnden tabancnsını çılrnrarnk 
bankacıyı tehdide btııılamr,ş \'e hııkı· 

kati açıklamunu istcml§Ur. 
Bu eJIIlııda odacı, luı.bv leli vermek 

llzerc oda. kapısını aÇml§tır. saıcınat .. 
Lın ÇeUnsoy arkası kapıy mUUı\-ec 

clh olduğu iı;:ın ı~rl g.renln lılm o: 
duğunu görmek roaltsadlle arkasına 
tl1>nmt16tUr. :t,tc bu kUçUk dönli§ten 
l3Wadc eden bnnkucı derhal hasmı. 
um tızerln atıhı11Jl:ır, 

Bundan ... unr lk~ı .ırasında bir bo 

ğuşm:ı. bAşlam~tıt:. 1 

.Banka ınlifet.tı!}i DerUcl Albcrt ile 
odacı Hıı.'!a.n htı.dıs ye ınUdahale ct
mcm~l,.r, yalnız odacı vakayı polise 
haber vermek Uure dışarı fırlamr~. 

ttr. 
Polis vaka yerine gc·ldlğt vakit za 

vatlı doktor Sııllhnltln Çdinsoyu ba· 
tandan kurşun~ yaraıanmtş bir baldo 

kanlıı.r tc;lnde yerde serili bulmuştur. 
Yaralı naalt yedi d \kika yaşamış, 
ıfade \"CnDl';';e mukl dir olanından 

htı.y ta gözlerini kapıuın§lır, Hfıdisede 

al!rnıı.dar olan bankocı Niyazi Baki. 
oğlu po11sco yakalanmıştır. 

Biz burada. vakn içinde adı gc~n· 
lerin hrtdlscyi nnlattıklıı.rı gibı yazdık. 

SAHlBl : ASIM US 
BasıldıJ!ı yer : V ARIT Mntbaası 

Umumi nc.rsrivatı idare eden 
Refik Ahmet Scven~iı 

az rı di or 
Amerika 

Bu savaşta 
sonuna 

kadar yer 
alacaktır 

l..orıdru, 2 (A.A,) - (B.B.C.) 
Rubln James, Amerika t.mpldo nıuh 

ril:>Uıln blr Alman dcnlzaltıaı tarafın.. 
dıın b:ıtınlmnar, Uzcrlnc Ame.rika de. 
niz ktıV\•etlerine yazılmak i~ ~ 
bir akın vardır. Bahriycı nu.ırı, dUn 
deniz alebcll'rine sllylcdlği b!r nutuk. 
"ta demiştir kl : 

"Amerika bu ııavnştn aonunıı ka • 
dar yer alı:ı.caktır. Amerika sulh yıı. 

parsa bu ancak hakkın \'e adaletin 
sulhU olacaktır. ,. 

BUtUn parti Jldcrıcrl §lddetle hnre • 
ltet cdnmesinl iııl!yor Bir gazete, Al.. 
man dl'nizaJtııarmı ar141tırmak lçln 
lnglltereci biı· Amerika tayyare Us-
11\l yapılmasını istiyor, 

mr ı JY.10.)0l gtl7.etesine göre: 
.. . 
ıngı 

dahi!i 
ere de 
uhran 

var! 
ıtonn, 2 (A.A.) - St.cfnni: 

Madrittcn blldlrlllyor: lngntercdekl 
bllkOrnct buhrarund!ln balı.!cd n "lh.. 
formaclones'' cazetesı 1Unlan yazı • 
yor: 

'•Bu hal, lngll!z mllleUnln l~lnde ycı
pdığ'ı dl'rin d:lhlll buhro.nın hrırlc! te 
zahlirUdUr. Bugün bllyllk Britanyadn, 
ilk hmnlede gnyrltabil gorünl!'!l, bir 
\azJy C m~nd cdDmektedir. Bol • 
şcvlk re]ımlnln Alman ve mUt.tefik 
darbeleri altında yıkıldığı: o.nda 1n • 
giJtcredc sola doğru blr temayül sc.. 
ztlmrktcdlr. GUnUn birinde l.ondrade. 
bir halk cephesi iktidar mevklinc g~. 
lirse buna da. hayret edlloıcmPJlclir. 

Çö"N;ll bu suretl l<~ndi slyasetlnln 
lmrbnnı olmutı olncalttır. 

l.lzbon, 2 (A.A.) - Ofl: 
Londrııd uht.cılf kavıı:ı.kLırdnn 

tilc-n Jıııberlel',. Çfüçil il<' .ord &a -
vorbrook ıro.sınd:ı. vahim görüş ay • 
nlılcları mcydıına.. çıkbğuıı teyit et • 
mckUıdlr. Lordun harp kabmesinden 
çekııdı~ı ve yahut diğer bir ncuırctıı 
geçti~! takdirde bu neticenln İnglll<'
renln Htziyetind ehcmmlyeUl akis • 
ler doğurabilecek mahlytcle olacağT. 
na I.şa~t cdllmekU!dlr, 

An ara at yarışları 
(Baş taraf1 1 inci.dn) 

Bc§inoi varış: 
ı Bozkurd, 2 - Sava, 3 -

Işık. Ganyan: 140, plfise: 265, 
46.5 kuruş. 

6 mcı yarı§: 
1 Kuruş, 2 - Tarhan, 3 

- Gönül. Ganyan: 375, plase: 
100. 100 h"Uru.5, 

ikili bahis: 2220 kuruş. 

Si N.: tit.aa.rriz h n v:ı filos U.'1.8. kuman. 
dn eden ceııub a!rikalı subayı pilot 
1 k\'lcrdcn kurtanlmış ve esir c . 
>IUm.istir. 

K.uruıu~ tanhı: 1888. - :5emıayesı: 100.000,000 Türk Uran 
' 5ubc ve Ajans adedi: 265. · 

Zırai '" tıcari Tıer muı banka muameleleri. 
Para blrtJrUrerılere t&.800 Um Umınılye ftrlyw. 

Japon 
tehd.idi 
artıyor 
ıapon ara ve 

deniz kuvvetleri 

Hindiçini etrafında 
toplanıyor 

J a ponya Siyamdaki Japon 
aleyhtarı teşekkülleri 
kaldırmak arzusunda 

Londra, 2 (A .A.) 
J aponlarm Siyamdaki Japon 

aleyJ1tan teşekkijlleri ortadan 
kaldmnak istedikleri Londrada 
haber alınmıştır. Japonlar. bu. 
nun Uzak Şark refahı temin 
maksadiylc yapıl~cağmı söyle
mişlerdir. Aksi takdirde Japon. 
Iarm askeri harekete gCQeeekle
ri zannedilmektedir. 

Fakat hakikatte, Japonların, 
Siyamdaki taraftarlarr vasıtasiy_ 
le daa1ili entrikalar çevirerek 
mütemadi:ycn artacak olnn bir 
tazyikle Siyamı, .Tapon noktni 
nazarına iştirak etirmek istedik. 
leri sanılıyor. 

Askeri hareket olnuı.sı icabe
dersc bunun Çin ve Siyamda 
ya.pılacağl talunin ediliyor. Hin. 
diçin.i. yakınında toplanan Japon 
takviye krtaları evvela Birman. 
ya yolunu kesmek ve sonra da 
Siyam toprnklarıru i., al etmek 
te}ı didi ndedir. 

teb 
(Ba., tarafı 1 incide) 

yun k uvvetleri yollanıı fcvka.lMc ~ 
zuk olmnsmn nı.ğmcn d~nnm mu. 
kıı.vemetlni ktrnu§lcı.r, mevzilerinden 
ptiskUrtm~lcr ve yeni hizmet bölge
lerini işgaı eylemişlerdir. 

Lc.ningradda, Sovyet kuvvetleri Ne 
va nehrini geçmek için ycnlden bu. 
ruç hareketleri yapmı:ı.ğa tc~bbtıs 

ctm!şsc de oğır zııyia.Uıı Lcnl:ngrnda 
çekilmcğo mc ur edilmiftir. Lcnlng
rad ve Kron§tadd:ı.kl askeri h defler 
taratunızdan müessir surette bomb:ır. 
dımıı.ıı edilmektedir. 

Tayyarelerimiz gec.c, gu .. dUz Slvaa 
topol deniz kalesini bombard.ınuın cL 
mckt.edlr. Liman tcsl.81eri mUtemadı. 
~en dövülmektedir. Bir So\'Yet harp 
gemisi hasara uğrnm1&1tır. BUytik bir 
na.kllye gemWndc yan.gm çıkanlm • 
tır, Savaş tayyarclcrımlz, dUn İngil. 
terenin b:ıb sahlUcrin(le clıcmnılyct. 

1i la§C Jlmanlarım bombalrunl! tardır. 
Dllşman 1_2 sontc rin geccsl Almruı 

yanm uımıı.ı batı ında. bnzı yerlere in. 
tiliUt \C yangın bombaları atmıştır. 

'üç İngiliz bombardıman tnyynrcsl 
dUştlrtllmtl§tur. 

Dllşman lıışc nakliyatına yapılan 

taarnızıar esnasında, harp g~m!lcrl • 
ml.z ve tayyareıcriml.z llktqrin ayı 
zarfında. ceman 441 300 tonl!Ato hnc
:rnlnde dÜ!jman tıcnret gemlsı batırmı, 
lardır, Bunların 253.300 tonu deniz.. 
altllarmuz. 18.000 tonu dl'nizUstU harp 
gemllcriınlz, 165,000 tonildto:ru d:ı. 

t.ayynrelerimlz tarafından batmlmrş • 
Ur. 

rd' 
ar 1 

yeol 
flo$' 

( J~ 
r.ıhha.t, zınuı', t r ,J 
nnfia, ına.n.rU ~,. 
birinci plünıı ~ 
rnzifelcrlnJ 0!19 

Loıııdm, 2 (A.A.) - (B.ll.O.) tırarak gere" il ltf 
Almanların Moskovaya. knrşt taz. hn.lko. tllrc.ıı<dl fi 

yikleri !}iddetlo dovam ediyor. Fakat <'Ümlcdcn ol:ıtı' 
hiçbir noktada Mosko,•o.yıı. daha faz. her beril ~ ı.or ıd 
la yaklaşamamışlardır, Moskovıınm eılan her türlü t 
160 kilometre ccnubundak! Tulıı en nr \'ah:.~ :l~ 
toblikcli mmt..'lkndır. Tula R•Jsynnm o~ak doi!rtl ,c 

Bangkok lıUkiimeU azalazuıru Ja • .. 
en eski maden sanaylı merkc:r:ldir. ı-.!L~ ' • J 

pon tehdıdl mmoZUU ct:ralmda. aynı 11-
!kirde olduklan za.nncdllfYor. 

.Memlcl«ıt dnhll!Dde .ııUJ..~ iltizam 
edenler, Siyam istlklf.ıli Birl~ Amc.. 
r!.ka tarafmdan ganuıU edllmedikçc, 
haıJ> etmenin !ıı.ydamz 01~1 knna. 
aUndcdir. 

Rus ordusunun gazetcsı 'olan (Krzıl s.fy et. \e '.1'16-1 
Yıldız) Tulanm büyük Uıhlfkcde ol • , fanı keı in ,, ~ 
duğunu yazmıştır. rulncağm.ı. dJc;jitl 

Anlrışılclığına göre Mosltoı; a etrafın rimJzde lloi:-rlJ f 
dn vo diğer bölgelerde Ruslar muka· mlzde <;Smlrıı• 0 

bil hUcumlarl:ı. Alman truı.rruzunu dur hlr l'a!"t nttnıdıı11 durmuıılardır. Fakat Moskovnda çı • ocf;tmlzi hi( " Ba~kalan da, Siyam da Yunanistan ü(' 
gibi harhctmelc 'kararını ,. recck olur. ltnn Prnvdıı gazetesi Almnnlann Mos,. ~.ik tcredd · "ıı;ıı 

kova mmtaktunna tokvlyo kıtalan ge.. vermfyccek l" 
sa, demokrnstıcrln Siyama yarılım <'.. tirltlklerini ve yenl hUcumlarn .hazır mi tir. Il. l\fsöP._ rıf .d 
~klerlni .söyıemcktccUr. - eır. 

landıklarmı h oor vrr!yor. lmılarl:ı. bu -M 
Japonlar, Hlndlçlıiı" et.rafinda •tal' it bi ımş ır. 

ve demz kuV\ etlerin l topl&mağa de . ' D h cenup Ru kmrvc-tıl'rl Do.. ::.UnO:- ~-:s.d~} 
va.m ellik<,'(), mesele gitgide d ha , ncç nehrinin şark sahilinde tutun • ede~ vnzi!C"-
fnzlı:ı fecaat ıırzcdceclı: bir hal almıık. 1 maktadır. Arkadr• bırakılan kıtalar tiirlii fed:ıhfirlı 
tadır. 20 gUn suren yağmurdan bataklık i:"'Dnu nntııtm~t 
Diğer taraftan, halkın Frıın yıı haline gelen arnzldo h::ırp ederek ·~e. 

karşı b<'sledlği dUrOstıOk ve nhl!lkl lciliyor, Kızıl Yıldız gazetesi bu c p 
duygularını bozmak için Japonyanın hede Skotovatjc gehrinde vaziyetin ~ 
Hindlçlnldckl propagnndaları endişe pek e~çldl olduğunu yazmaktadır. Ma. kuvveti rl t l / 
içinde bulunan mahalli Fransız ma • den kömürü amele31 askerlerl13 birlık. l Vı ,t, ~ <A.!':,1,1./. 

to harp etıncktcdır. Stallnonun 32 ki. 1 Almanlar ~· 
kamları tarafından §iddctle tnkbih c. lometrc ~nubundakı yerltr l'lden eli: l devnm ediyoı-ısl· 
dllmckte<Ur. 

geçiyor. 1ı !.kbnda d 
J.:ıponl r, h.ı b:lbda ken<lUeriııl ter. 

biye clml'k maks:ıdilc, Hındıçlnınln Kızıl Yıldız gazctcsı Kınm ynk1n • vaziyet çok ~ 
i "i larında vaziyctın tchllkell bir şekil ılcrliyorla.r, ı serbest Çin tarafından telıdiL ed ldlt> . KTnmda Ri.ısJ»! " 

nl de füıc sürmektedirler. aldığını, Rusların onu<Jıı.no multavc. mek te--"·'büSWl'it 
Bu iUb:ırla, Japonya, serbest Çine mctı ... rinc roğmen Almanların 3 gUn ~ • c 

evvel Rus hatlnrwdıı. açtıkları. gcdi • f.eaebbils ne~C ~' taruTUZ& h.nzırlanmaktn ,.e bu hıızır· lar Ü ,.mı 
ğl genıtıetmektc olduklarını yazıyor. nun ç 1:1- 1e 

Iı~ı da Hlndlçiniyi ıuıkeri ve idari ba.. tiiği gen:~~ 
ı,rmdan işgal için bir ııebeb saymakta • * • ~ Ji:m krtnlntl • 
dn geçmişler, o~. 

Japon., propngandncılan, Mıı.n~ko Berlin, 2 (A.A.) - D.N.B. Ajansı- hilinde K~ 
dn yapt.lklannm aynı oınrak, Anna nın salAhlyeUi knynakbrdan öğren • m~l~!:· _d/# 
mrn eski krallarından birini Hindiçi. dlglne göre, Almıı.nkıtclan 30. 31 ilk. n.uw.uı toP!'"::, 

teorin gUnü Ukraynada sannyi bölge . Rus Lı:ıtnn~ 
sınde ma/;lfıp Sovyl't ku\'\-ctlcrlnl tt..· bareımım ctn~.ıı;. 

kıbe d vam ctmtştlr • Sovuct IftJIW"' 

nl lmparıı.toru lifin l'tmek flltrinl tel· 
kln etmektedirfor. Bu imparatorun 
Fransn ve bUtUn ccn~btler akyhindl' 
Japon emellerlnl tııtbika memur bir 
köle olacağı pek tnbllcllr. 

30 m~teşrlnde bu h rp kesiminde Ofı. ~ 

A.lmanJ--n "' 2.000 esir olmnuştır. Dllşın!Ul ıı.rdcı • =~· 

larmın göste~ mahalli mukavemet dirdikleri siwf: ı;,: 
Alman kuvvotlcrl tarnfınd.·m hı:r ttı.. c.a.ret merkezi!~ . .a. 
rotta sUrotle kırılmıştır. 1933 seneSl Y., ispanyada yakalanan 

meşhur komünia\ 
Bavy~ra dağ krtalrm bir köprtlyü 

J~n;elun, 2 (A .A. ) - U.N.n. hücumla zaptetml;ılerdlr. Dlğer bir 
Dahili bı:rp csnMındn 1spıınyr.ıd:ı mahalde te.hrlpı;l Sovyct grupları mağ 

bir çok cl.ruı.ycUc.rlle ~hret bul:ın ırn.. lup edilmiş ve <l:ıgıtılmışt.ır. 

fusu 98 bin~ 
yü7.de belki ;pıı 1 Sontcsrin güııtl hava bombar. 

dnn:m l 'tillerimiz Malta'da Lo 
valctte deniz üssilnü ve Tnvcnzie 
ho.\'n. meydan m bombn.lamL5la.rdrr. 

Barselon müzesinden 
kcymdli bir tablo çalındı 

mUnlst Benltl lAmonı. Navarro, 1s BUtUn emnreler, ba.vnlarm fcnalı • 
panyol toprağına ayak bııstığı dakt • ğmdan ve yoll:ırın bo?.ukluğundan do,. 
kn.da yakalanmıştır. ğnn zorlukto.rlo. düşmnn rJc3llntn ant 

Mumaileyh, dnhili harbin sonundan ı olarak vııkua gcldiğin! ve Ruslarm 

onu Tata:roır. ~~ 
po!a 75 kilo!P~ 
bu}unnın,ktadIJ'• _v.ı/ 

Almanları.il t~ 
\'3.Stopol yolıı. t'I 
met merkezi o!~ 
Sivast.opolu ınü.~~ 
line getiren ist d
nin başlanglcl til 
yolu ile arızal:ı 

Il:ı.r.>elon, 2 ( '\...\.) - Marin.no 
ı e> un) 'nin ıs~:> Tonca yürüyilşh 
nU göctcrcn ) ağlıboya tablosu Bar 
ı::.elon m ze "ııdcn ı;:alııunı~tJr. Poli. 
ın tahkik tı m-J"ve ita.dar hiçbir 

netice vermC'mi!ıtir. Tnl>!o 10 Nn 
PCBelM kıymetindedir. 

!Ll\N 

lığmcıan: 

1 . ubcmızdc ı,ayıtıı J<"t'dek pıya- ı 

1 A t ,ın ııl Ahmet o•,lu Osman 
ı vrrdı ,i drc.oste buluna ' 

un m 
m le ,>npl 'l ı 

2 Yine şubemizde kayıUı yedek 
naklıye teğmeni Ali oğlu Avni Bil~el 
de verdiği ndr t ... bulunamndığındruJ 
bu subayın dl\ derhal şubcmı7.e mUrıı 
a .l l'tmesl, etmedlı'h takdirde 1076 
ayılı kanunun yukarda mczkOr ma~-

11ru1 AArıkasın<11ı ıı:un:ıbanılı ~e Oıtııı.rır.:z :aıı:ı.rruı be " .. • • _,," .:ı " \( J rWl o:ıuıunruııara 1tneı1e 4 aeıa ... ınıeeea ·ura ne qnğıc1al0 
öl!Ana ~Ort ıkrıuni)'t C1Ağıtll!lCll l•tlf, 

' """(! 1,0rı<l llrnlılı ı.oo · t.ra 100 !&ded !10 Unıtrtı '\,000 !ln 

• • ~ • ı.ooo • 1 1.%( • •o • & .. MC 

• • !~O • l.OU() • 160 • to • ı...ı:cc . 
tG • 10~ • •.oocı • 

OIKKJ. 1 tlcııa plarrndaır• o:ırnıar titr sene t<:tn!'l' ~ Uradıuı <1.4a 
ınoıwyenıe.n ~--a.mtyı ;ıltuğ" ':.aJtdi:de ~ ıt ca.Uaıılyl• vertlecf • 
K~' ~: lJ Mart. 11 tl8%l.ran U ~'Cll. ll Blrlnclkn.tıun tar1hle 

r.n j~ vapılrT. 

df'fı -. göre ınuımı<•le yıı.pıtACa!ı. l:!~Bi!!!i::i!.:9.J:S:~:ıt;;:.f::E?;;;:c::;:~;;:ı:c::e:~!:.::.;;~!J!!~=::.:1.;iaır::L:w~~ 

mektedir. 

lx>ri :F'rawıadıı. yaşıyordu. malzeme itibarile chemıniy~uı kayıpla ı 
' Pragada sağcı partiye mensup 82 nı uğradığını g&rtennekUıdir. 

lci§lyl ve Cincad:ı da kasab!Ulm papa. 30. 31 ilkt.e;pindo çamurl:u'ıı. sapla. 
ıruıı öldUrmll~ bulunnınktadır, nıp kat;uı 90 Rus kmnyonu Alnuuı 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
NEVR"'LJ I~ KIRIKUK VE BUTON Atl ı ILARI~ ili OEP.H 
lcahında v,ünde 3 ~ almaDitir. Her verde ottHu lrofU an 
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- Jlwk •mıt1-rdan biri bir •Un 2 ı~: 1 1 1 1 l• I -ı 

8 • • kız -Wl'f deltuıuı tetkik oocı·kcn §eker J 
1 

1. ·· ı _I_! ı•_ • ~ lr eslr • beıla. möthitı bir para aynldığrnı 
1
--

Fl.lnce llf'men vel;:ilhRrcmı çağırmış 4 _l_ı_ • • - _ 

mif, durgun, parlryaıı ve hayalim· 
de bir -..iye ölm~·en ı;özlel'. 

11e: 5 • ' 1 1 •• 1 • 
iYazan: Niyazi A·Jun.t - Bu M ıtemı1• Btnim bit· gı•ı;c 10!· 6 • ı-ı • 

rada tattı ycdifhn yok ki.. 
1 

• "'7- . 

1 Bu s&ffr niçin daim~l t.Klııa ba
Jrayor? 

Bu &"Öıle:r Hur8it]e ölmedi mi?. 
Beni itham edi)'Or: 

- Senin yti9ündon ökfüm de. 
mi yor, 

Adunlarmu .. lqt.ırdan. K~r· 
cuma pitl·omum. S..1d ari<ndan 
biri, Bekir kov~ordu. Onu gör· 
memek, onunla bir daha karl'ılq. 
mamak i•tlyordum. 

ı,, kalpli, fedakar Bekir ben.Un 
kac;tığ1JT11 duyarsa kim bilir ne 
ynpa.caıktı?. Beni ar~·aıca:k, bula· 
mıyaca:k \'c ... Ve ıtonra kendini ... 

Bel nimin il,:iınde flf'tınalaı- ko
pu~-or, bu ~ fl(lil, lıltlf ma 111.ara lar 
a-özkrimdc kararıyor, Jter ~y yıl· 
d.mm süratilc üzerime akıyordu. 
Kotrnak, büttin kuvvetimle yolu. 
mun ~ttiği yere kadar koeına.k, 
son menzile ulaımn arstıliu ile 
~ and1m. Fakat iç"me srğmıyan, 
tapıı bu arzu l!On Jruwetlmi d" 
damarlarımda öldli.ıdü, Meçhul bir 
el &ö:ılerlmc kara. kapkara 7.İfİ\' 
gibi blr perde geçirdi. Diz k,ıapak· 
lımmııı bükilldü~ünll hieeettlm. 

("..ö1Jerimi açtığım vakit hiç tıı. 
nımndığım bir adamla k&l'!ltlA§lTm. 
Ycriınden fll'ladım. Etr&fanr bir 
&UrU insan urmI§tı. Diıkkat ettim~ 
biı· kısmı hakibten !Ut11 idi: Esit 
siirüleri. .. 
~ni uyandiran adam: 
- Kim:riniı. burada ne arıyor· 

tunuz ?. diye sordu .. 
- Sız kimsiniz, benden ne isti. 

yorsunuz?. 
- Bir &ey istemiyoruz. Fakat 

yolda yatıyol"dunm, :ıı..ta mıaı· 

nız, s~ ne oklu, yoksa biri mt ya
raladı?. 

Jo.Jvet yaralı idim· Fail•t ben ik! 
ölmiyen, fakat CHdürcn gözle ya.· 
r-alı olduğumu nasıl anlahı.bHi.r. 
dim. 

- Hayır ,ya.rah deiiHm ... Çe.r· 
§ıya. gidiyı>rrlum. 

- Ça:ıı;,ıya daha 90k vaı-.. Gece 
yolu ka;}~tm~ tııMht?. 

- sir~ı; ıelit-.en seni püre· 
Hm. 

Beni götürdüler. Buı • ,, So· 
humclu. Bekirin beni geC',irdiği Yl'r. 

Beni, göt.lit"cn adam esir tüccar. 
imlr;, 1-Jsirlcriııl satma~a başlıtdı, 

Bır gün: 
- Güzel kw.. dedi. Merek et· 

ıne seni satmıyacağrm ... Seni ken· 
, elime &a.klayacağnn. Snn cok giizel. 
sin, .kryamıım ... 

ıft lcadınm söz~nü yeri· 
• bu rnert çocuğun te· 

~llkabele etmek bili· 
~ Yeni bir ha~·at balı 
~t unutamadnn, Hur 
tıı gözleri heni bir sa· 
h•rakmadı. Hep bnnn 

~ n, rnC'ht.aplı bir yar. 
~t'aız. gibi bu iyi in11an

kendlmi kaıaııtıkla· 
' 4ıı ~~•lir, unutulmaz ha· 
~u.~· Ve onlar Uk ııdım1 
~1 adenbeıj kalbjmdc 
& b· 1 •• 

t &'' ı iYi ldı. 
?. ıQ~~<>rdum. Xercle gi. 

' ~ sıkıntılı günleı i.mi 
.~ckhiıı evi, kaı"anlık· 
1 ten sonra kendimi 
h~t.tim. Mütb"!; bir 

~\arı.,nır ~ibi idim. Bı: 
~ b~n: ku. tcıra.ca'l, ko· 
~ caıt klmF.t'm yoktu, 

111lJ\1, bir ın~anla kaıı-;ı
k;ı uyordıım. Beni ~ın· 

trt insan kurtarabilir, o 
~ ltı.Ji. 
·~ıı· 

Yıldırunlı& \'Unılmu~a döndüm . 
Ondan nynlama7Jdun. ~ehirdcn yal 
ruz ~ ~ıka.mazdmı. Deni?. esiı 
alma.Ta gelen yelkenlilerle doiuy-

"' k d' . du Kim bilir hangl uza ıynr.ı 

biı: cşkiya beni kapıp gemiıdnc 
göllirece-kti. Artrk beni ölü.m kur
turabilirdi. Ancak onun kucajlnn 
n• •ldıkt.an sonra her ~ydcn kur· 
tıılacaktım. 

F..sir tüccarı bir giin: 
- ~krimden va-z geçi.im. dedi. 

Biz para kazanan insanla'rı7.. Sıına 
i) i bir mli§teı·i <;l'ktı .. 

Cıına su6tU. Dcıin derin nefe,, 
ald:. Senelerce içinde hapsettiği. 
kimseye dökemediği dertleri bu
aiin bana dökmekle muhelckak fçi 
bit· parra daha raiıatlıyol'dıı. Göz. 
terinde yanan ate!Sfcı1 bunu anlı· 
;oıdum. 

ı 1 kuı laracak bıı 
'il rı lln? 

- Beni baban satın almu:;, de 
d., ı:; bnn r.ok id kalrli ndamm ıı. 
Onun vanındn d.~ ölüm korkulan 
~cçfrdİm. Benl annenin ~anına ge. 
tırdi:1i gün kııı tulduğumu anladım. 
Ban!l <'Ok İ\ i haklılar. Aradan l!C· 

nele:- ~cc;ti. Hitllt burada\•ım. _Fa· 
knt \'ovrum unutmadım. Hu!'!ıdln 
ölml) en r;ozlerf daima bana baktı. 
B ı.a yalvardı.. İste.· t"tc ~k .. 

lll"!lll l 
k ıı.ıun yanında iötiiyor m~"u'. · 

t~ o!ac'ilkt.m? En ni· 
' dını, Scıscı l bir k•ı. 
1~dlın olabi.li:di. lkl

"t~r tilcr:arının eline gc 
ltı tn. b! lir hangi \'icden 
~ • ııatacak vP kiın hi· 
~titre gvtih eccklerdi. 
~'kitl e<Jcıı fc!.iketlcr 

ıztıraba alJi1,Jmu tı 
~:-a gelccok~r de 
iln JÇ{me tai.rslz, ac: 
bırer ok gibi 53 plana-

~ıı"-&iu Clöh ordu. Baha· 
" tt~ıa~ı kime drrın bir 

lih; cıu. Et.rafa bak• 

"· >.( '•Uzeldl .. Uza~ an ye-
• t ı Z31•J::ı.Jı:ı b;rf"'r nok· 

• ltınuı.ı·wrm insanlar 
'ti) h . . .. • . r.r bJr ıuz,.ar ... 

~I !l 1 ı ~ii"'.c!Jikler ar .ı-
'ı:ı!ı "İ'S'"'t •le h:ilele..'1-

\CS ı bir hale ile etrafı <'cvıılmı:, 
~i\;nh, nlc6 gibi parh)•ıın güzler. ~a
mı dr.ğil, ban:ı bakıyor .. O. bo.~~a
illla rakma·{ .. 
Düdım kollannr ac;tr: 
- Hurl3it. diye yalrnrdı. Yet· 

rredı mi Rı t.k .. Tahammül edemi 
)Oıum .. Beni lrnrt~r .. Jluıı;it, Hlıı" 
~it,. 

Çananm gözlerfadc ılahi bir ba 
kıii \'ardı. 

Birden yüzünü bir yds bpladı, 
Eliyle gözlerimi kapadı: 

- Hayır, hayır .. Seni istcı:ni,vo 
ı um .. Sen gelme.. Bekir, Bekir •. 
Ah .. Bekit geHy.or .. 

Çana yalaiJn<la upuıun ıızandı. 
Çılgın g-föi dL5aı:ı atrldmı. Hlçkı· 

r:ıkla tıka.nıvordunı: 

- Anne, anne, <iıadJllla bir f.CY 
oldu. Ölü>·ot· ,onıı kurtarrn. iliyo 
bağmlım 
Çıma 61mecli. Biı· hafla knnılda 

Ve~Uharç cev11.p ''eı·mi•: 
- Efendlnı, tatlı yemeğe vaklinız 8 ı • , • _ 1 l 

1'9.lmıyor ki, da.ha ikinci uhanda sı 9 -, -, • ı __ l_ı 1 

:ı:ıp !tAl1yor.1u11uz:. 

--. 

: l ( ı(J l t. l ıı J . 
"- ... -... -, 

3.11.1941 
7.38 .Mllııik: Hafif parç1ı1lar, 7.4:5: 

Ajanı haberleri, 8,00 Hafif parçalar 
progr6ımın devamı, i.15 Evin aaatı 
S.80 Halit parçalar progrıunının aon 
lumu, ı 2.8'> Program \'e memlel<et 
aaat ayarı, 12,83 MUalk: farkı \'C 

turkUJer, 12.45 Ajanı haberleri, 13.00 
MH!:lk: Kabur, fficasklr ve hicaz 
makaınllld•n ,arkııar, 13.30 MUz:ik : 
J'arııık JH'Ol'r•m. 18.03 Danı mU•lll, 
JS.30 .Müzik: Yaylı tan bur ve kamın 
ile sıız eııerler!, 18,46 tnceaaz taslı, 
H•.13 lıılli«lk: Yeni §arkılar, lfl.30 
Meml11ket ııeat ayarı ve .Ajıuı• haber· 
te.ı I, 19.4!\ Konuşma. <Yardım ı:ıevcıı. 

ler ctınlyetl), 39.61\ MUzlk: Oda mllzl· 

ıı (Pi.). 20.lli Radyo gazetetıl, 20 .. ~I): 
B.r h:ılk tllrltüııü ö~rcniyoruz. Halla· 
nıa türkUaü: 8üpürıesi Yoncaoırn: 

Snııür&llM :' utt~aıı (t;mtrıefll) 

Oay.t Mli laeeMa (()(!) 

Kt>n M•i .. kaınm {l'.ıltinem) 
\"Pf.a.ki lôann<'adan (Of!). 

21,00 Ziraat takvimi, 21.10 Mlizik: 
Muhtelit ıartrlar, 21.30 'l'cm•il: Klnı· 
.sil aile.al, 21,4:i Radyo ııcnfonl orkcıı· 
lrası, 22.30 A~ans, :?2.45 ).{Uz!J;: Caz· 
hnd. 

•

- . jl';HllC 

fll:ATROSU 
tsTlltLAI. C . .\DDF.~Omı: 

KOJllli8t iL JNrlNf>A 
lı.k~em 20,30 aa 

Kör Dövütü 
Yazan· ~tiall~ 

ırıada•yattı. Her gün ~ atııKnım 
be,jjı ucuna ı:td;yor: 

- Nar;Jl!'nı dadıcı~m. diye şaç
lsrwı okl13Ul'ordum. 

Da hm alnımdan öpliy<ır, ba. ımı 
ıüğQiin · ı üzerine ko} arak aaçlın ı· 
mı okRu)ordu. Bir rüya gibi: 

- Ya evladım .. Ben ç.">k M}leı 
g<>rdüm, Allah samı iyi rUnleı• ııfilı 
te..-in .. H•yatta iri günle,. de vAır, 
Ama sakın ha. ilk Mvdtfin kıı:lıı 
e\'lP.fl .. 

llir aeb91ı Çanaıı"} y&tağıııı 00; 
})uldum. Nereye gitm:iü '!. Saatle• 
gec;U. BOi1 yaUıjın 'JCunda emek 
tat· dadmn bekledim. 

<;ana>'l bir daha gfü-medilı:. Onu 
kimAe de törmeml!f .. 

Zaullı Çana ... 
OX-

'OLD.\~ S,\t~ .\ : 

1 - Hemılrclcrlf' e\·li olanlar ( ), 
yenıel< lconur (7). 3 - Li.mbaı1ın du 
m•nı 121, rut.ubeUn yaptığ'ı ıey 16). 

Bir notl&, 4 Yıkanırken kullo.nıJır 

18), Bırlncinln aksi, ii ~ Hain ollm 
Y•n 14), Şehir dışı l:ıoı arııa (l\), 6 
Kaıoplar kullanır (7), 7 J,luaildde 
te,•akkuf işareti (2t, Karadenizliler 
16), Ayal< bHsıltiı~ını llnlatln foeY 
10), 8 - Clger r3). Bi.lyül< (9l, 

t'UKARDAN .u:•.\OI: 
1 - Horlumlu bir hayvan C4 ), Şey. 

tanın akıl (lll, 2 - llabahları olan 
uumpn 16), Zehlrln arabca•ı (il, S -
hır h•~·van (2 ) , ACrikadıı bir Fraıuıız 
ınUstt1mlclccııl ((), Bir masdar (9), 
<! - Hayat (3), Talil haber v~rtın t7>, 
r; - Boş (41. Ka:vanm kUçU~i \8), 
ti - ünvan (3), BAkire 17). ';' -18e· 
~·az (2), Ofr:ll l6l. Vücııltll. el şi.şkln· 
liğl ({I), 6 - Bir renk (6). &rabcr 
19), 9 Perinin ak•i (81, Kıııa olmı 
~·an C9). 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmi• •ekli 
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Okuyucuların 

ıuna cevap 
'~~· Jh }' Webmc<Je: 

Hikfıy1: ınUaabekaeı iGln bir örnek 
\crmete ıuv.unı .-ornıyyoruz. DJkket 
c..dıltc.k nokta liıumı pijrü1.ı1üı v" 
m' v:ı:uun ku\'vetli olmaııı Jf\zırndır. 

:..... fiO -

l'a rlll rmın varıma gjdcr. Onlaı \'3Sıt~iyle Avru~lrlarla 
t(:m;ı-: ctm•:klc olrıP,ğumı bile l:~tıncz, . 

• 

ı\\'rupa hayatı al'ıl bıı. nJahdut. c·cn;c\·e~ın dışı:ıda 
ba,.Jar, l3iiY Gan1i bunu bılı!lrz ve blme!• de !stemc!'. ,\v
ruııa'ıların t erl)lyci:i mancrıyatı, asırlık nn anclcr;n \'il 

t'!driccn tekamlU ct~ıiff fikri ccrcyarıların mahsulii · ol~ıı 
ı-ile hayatf, ic:ti"t.ai mücrıdC'lelC'ri ,.c bu mücadclclı:p m 
ı.~ıl yapıldığı, mliH Jcri ~iiı~han~Jeri, hayır ~ij.~ss.-.sı-
leri, bedii ::-anatlatı, rncdenı)•ctııı binlen·e tcıabuı u Bny 
C~11ünün nnarı djkkatiıu celbr.toıcz. 

Bay Ganü "diı kii b:ıbnm da opera diı_1l~miı::!., ~!!~ ~·e 
k~ndisini tcslıir eden h u t('deıını pıensıpının 
teıirile: ••yeni mocfo yn., ~ani medeniyete h ic: n lciırıs et-
me~ ~ 

Fakat bunuı1h beraber ~ inlil<!ı !n yaptı~ı gibi. mede -
ı:ivete kar;ıı bir ''Scddit:ın .. c:cknıek ccsar~Uni (l;östnemez. 
"Ha.bamdan, aııam<l:m gi)rdUjtiinı r.:ibi Y~lJmrım.. prensi· 
binden miilhenı Jlnu kla beraber. Bay Ganüniin t"mi?. hir 
giim!ek ~rcli~ni, eline e;divcn ta ktı~ını lı~ttil 'hiı az ~or 
0 Öt'Sf•. sİ-;.ıınn'"' bir Ol' frak ged rdij, ini görtirı;ün I< 17.!l r. 
;üler a

0

ma "frak .. ı da gıy"r.•onun •'Pirdon.. ckdi'?id. 
"Konstitııtion .. dm1 l>absoettiilni. acı biberli hiı· C'or1:av~ 
bütün AYrı.ıpa Yen:ekleriııl' tercih ctli~i halde. up<.>\ ı 
nıethettiiini i~it iı J;İn : . 

- Ha, işte blr Bulgar ~encı o IBodkon un t>viııi l>i
lir Bay Ganü yeni c.relenc: 
·~ j.Ja,'di b"ni eve göHir! dedi. Onun bu tavrı biz· 

nıf't<'ilerimizle o!:ın ınilns·ebcl iıntzde bile kaldırılmnsı 
laz:mgelcn bir tıı·mdJ, Faka.t nczııket: , I'çUvost. "'~ 
7~)-afot - Vcjlivost kelııneleı ı rusc:ndan c:aıl~Hi dcılıc:ı. 
~-Bzü ise fı ans1u.:a6.ıı co;.ianctrn alınmıştır. B•zdc bu ke· 
limelcrc •·n rakın ol ıı "yan~nl<lık •. sö~U yarclır. 

, kdeııi ins:-ınlıJı ın biı birilc olan mün~~ebatmı karnk
t eı :ın eden \'e ha;r;:.tı daha ıiyadc ~üz.eli.enli ren ~u yumu· 
:'ak, na1.ıı~ ve samimi hitaµlm· l3ay Ganil kin bıl.iı~mjy~ı'. 
ı:e-\•lercllı' o: "A!l:ılı nasıl v&t attıyf:::ı öyle !t-Syler: Hayd ı, . , . 
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B"Y\ıK IDIBI ROMAN 

MU CiZELER DOKTORU 
Yazan: furkçeai: 

PITIGRILLI MUZAFFER ACAR. 
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Zuifdd bu ~kilde <lü~ünUyor. 
du. fakat kooc-rli değfüli. P,1nta. 
lı>nunun litü ü ve tn·nnklaı mm 
temizliii ılc uğtı:u•abiliyordu .. 
ÇilnkU Cine ,., tekrar bıılabil~. 
ceğhıi bilirordu. Fakat 1.. "jııdyı 
butabılmek kin cv,elf\ .ludiyi bul 
m:tk lazımdı. 

Bil' Ki.ın ~ni olar~k razıh·ıı.esi· 
ne gddl ''" tcmivlik ~·apırn mıdc· 
meye: 

- Hir.a ederim, şu a.spirat.öl'U 
dul'durun. eledi. Bu uiultu beni 
ı.;ok ı-ııhııtııı ediyor .. To7. eıwala
rm kuruıntijj. çtiı'iimü~ ~reala
nndan ~a bir a<!Y d('ı:;ildir ve 
~ürilmii§ parC;alard~ da gP.ııc hn· 
yat \·ar·dw, Bina,enalerh toza hür 
ınet etmek ica.beder, Scnit'le ko
n~mıktan hC)fflanıyorum, çünkü 
sen aöylediklerimtien hi~ bir ~Y 
ani mıyor.aun.. En•elce benim 
bir .alır do.ıtum va~dı. trusan 
bfr mirr yanmd~ yaşadığı za. 
mın trıöylenmlyt• dPier özlerin 
ne kadar nad1r olduiunu anlı · 
)'Ol'. Sende de NiJrbiın C'n ~J 
~ti. ~ekasızlık Y:J.ı·. ~rı §imdı 
be.nim •övlediğim s.)zlcrin deli 
sacmaJJı mı. roksa cok akıllıca 
SÖ'':ltnmit; m!ihim @özler mi ol. 
dlitlunıı bilm.iyol'f)un .. O~·lc de. 
~ı mi? 

- Evet, i>yle .. 
- Sana t.o1.a hürmet etmek la· 

zımdır, diyordum. Bir gün meş. 
hur hc~rctşina \rat!'o, y~ııında 
bir dostu oldu&u hal.de Paria cad 
delerinden birinden ~~erken ze· 
:min kattnl<i odaJardan birinin 
penr·cresinden bir hizmet<;i hnlı 
silkiyorm~. doitu toz..diln k~ın
ınak için afzıııa mrndilini götür
rtJllı;, lı .. al.;aı Ara~o bu~ m:ani l')I. 
ınus ve: "Bu mcıt hiZlll tçi kız 
gök vUzüniln mavili2ini haı.nla· 
nıa.kt an baaka bir şa•y .ra.pmı
yor •. " demjs, Iiık. to7. hüzmek· 
l'inden g<;.~erken gök ;}'üır.üne ma
vi rengini verj r .. diye Zuifdd de· 
''\im ~ttı: 

1';.j'er hel'kt fi senin iibi yap. 
m ış ola.ardı, ,gük yü1.ünUn rengi 
nta\'i deiil, san olurdu. l\aııl 
buna imuHyor nıı,ııwn? 

- Siz r;öylectikten ~ra .. . 
- Dinle beni. diye Zuifeld de· 

vam etti. Bu dünyanın etrafım 
dolıu~mak j.tiYQrum, kırk bin ki~ 
lom«r.eük bir yolculuk, pek u· 
zun deiil. Dünvft. yuvarlak ol. 
d~una göre, ... .Na.~ıl, sen dün
yanın ,.uvarl~k oldııiuna inanı. 
'Y'" ~n? 

<)yıc olduiunu &Ö)'lüyor -
lar •.. 

- GüıeJ .. f§le bu, benim l'ok 
JlO§Uma gitti. Falı:Q.t merak et • 
me, bu fjkri ifori}·e $liren ya.lnız 
ıten ~itin.. Pitagor, Diojeıı, 
Lurk. Ptoıeme ve lC.or.>ernik de 
aynı fikirdedirı.r. Evet. ıw di· 
p>rdum. dünra yuvırlal: oldu
~una gör~ bt'n devd ~lem ra.mn
ca gene kaUctıjım nokta.v4 a-•1-
mem icabeder. EC11r dünva ü-
7.erlı:dc nar!ıaıwi bir ki.nı;;c~·i at 1 -

roı r.nı. dUnyanın etı afını döner
ken ona. herhangi bir noktada 
ı, 'tla.mam iccıbedel', Kelimele -
rin 1.ekranna dikkat et .. Bu fik
ı·;- dahıı ~ok kuvv<'t l'erir .. ~a .. ıl 
1 ikn Ju mi takip ediyor muaun .. 

- Jo;diyoı um .. 
- Ancak bıı aradığım inwurı 

benim hstil,amctimc:L-. düny.,ı 
devre ı,aııanaması ica~er. O 
tBkdirde nafile vere kendiatni ta. 
kip • dtrim .. Öyle dfıiil mi? 

- E\·et, oylc .. 
- FakRl ix-ıı gelW .2•1 bir 

·eıdc duruı am \'e o yolıxw. ~
v::ım cdcısc dc\'J ı tamamlan..._
ra kadar muh kkak bana t«a
düf ctme~i lfızmı~elil' .. Nasıl sen 
de huna },ani ınitoin? 

-Tabii .. 
- Fa kat ben rarı yoldan ge. 

ri~c döner de d ı.7imi ten ola
ı ak yaprm:va h!flarsam, a:rldı· 
"ım!.q. ~ üzyüze g-0lirim. Ancak 
yet.er ki o de benimle aynı !'ö
de olmasın .. l te o 1.a.rnan ....._ 
ı imizin a.rkaiındaıı kofmıya 1-t
larız .. Fakat bu nadir bile Qeiil.. 
ender denect>k bir haldir. lfidi· 
senin mümJnjn olamıyaca\fım 
ıı:öıftercr bir ihtimale k~ müm 
kün olduğunu 1sbat eden dört 
yü.;; iQin milyar hal \'ar. Ben he• 
saplarımr ~ayet doKru yaptmı. 
Haycli artık aspiraföri.\ ealı~ıra. 
bilirain .• 

Hademe derhal düimeyi et
virdi. 

• • • 
Kanadicn Pasifjk seyaJrnt ~

centesindc Zuıfclde ı:;unları ::.ö~ • 
h~diler: 

- . i~ tt:kJif cdebilecciimız 
mukemmcl bir konıbinc1 .. on y~r: 
ı.\mpres Qf Ostra.Jia iıtimli -i2,600 
tonluk bir tıansatlanllk 156 gün 
de d tin} amn cb nfıııı doll' ıyor .. 
21 memleketi ziyaret ecleclk ve 
tameın :)1 limanıı. çıkr.ı.c,ıkmnız .. 
22 teşrinicvrclde Montckaı !odçn 
harckf'•!ç 26 nıarttn Şcrbıırg'dn 
1nılnmıcaks.nız, güne i•ı Eeyrini 
takip ettikten sonıa ılkbeharın 
en plizcl günlerinde ıncmlcketinı
zc avdet c~ iniz,. B riiC'loıın • 
..:\aJK>liye. Atin~ya , 1 'cıhir~Yt. 
Bombaya, K<>lomboya. Seylalla, 
Penanga. f;ingııı>ura. Johara. 
Bankonga, Bat.a.\yaya. Cavııya, 
uğrayf!.Cak; Bali adac:mı. Fili pin 
adalar-mı. Manili. Hon~ :Ko~u. 
Ş.a.nghayı. Pekini. N.ar.-azakiyi. 
Kobcyi. Yokohamarı. Honolulu
yı,ı, San Frn.nıtiako> u. J..os Ance
loıau. Aka.ı>uloyu. Panama:-,'ı, ı;:an 
I~ri•tobfıli. Kımıluuu. Hevanayı, 
. "evyprku 1'i> ar~t edeoeki;iniz. 
Hint okyanu1Ju, P.?~ifik okranu-
u w ~tlalJ(Jk ok~·s.nu 11 gib' ti<· 
mutizı&nı umman asacal sımz . . 

Memurun aözkri Zuifeldin ha
fızaıundıı dünyayı c>ıml~ndırn-or
du, ~ali, Mimin doğduğu memll' 
ketti. Cavıı.ön babası otu?. sene 
yaaamı>ı \'C Mimin ~oc!Jjuııa bı 
ı akhiı kıvml'tli ııenkli inciMı i 
tophmmı~ır. (I>et•llmt ~r) 
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at!re ~ı bulund11ğtımı kamı:A.t r.relirdiktcn sonra P"ailP dar 
~,Jıe_.khırmda müitı•rilı pdımlıırlu tiolı:;. mıyR h~ladı. 

Hcı §Uraımı da gtıreyinı, hti bıınıva da b:ıkayım: be 
. ııı adn miifteri. ~ ıbur<KWJ mU tt>ıı dcrktn kendini aldır· 
nı. \ ldırdığı bir f;C~ değıl. yolu da sn~ıt dı yok"a ! 

E şimdi ne ya.pma..lı' ı:vi bılm. k Jfır,ım' 8ay Ganü 
evi bula\'UJl ciel'kcın Y-tWmdi nHthallffiİll ıj ldı. Yolunu 
hl.it.ün. biit.On s~rrlı 

n.;!u !iaifı~qı~ ı bir )' d4'·.tH: \mma. öyle vakti ı-cl· 
mişti ... 

Riı· ::ıralık bir i.oka:k tuttu. Hir P:~nt ı.ndıır yürüdükten 
soma V cltnva nehrrne cıktı 

H:ıy. akc:i şc··tan har: ·~·mdi r.c yapınıılıvdı? G{'ıi 
döndü. b-cl'aklarım actı -.,;e 2'dıe l11ılı, hızlı yijri»njye bafl
ladı Yoru'mu~ k;oıı teı- irin4 • kalnm:tı. Onun bu halini 
görı

0

nlcr hayı tk ibakı}.cr, bilhaSi a J oliı-lel' Hay Genilyii 
ı-üı.heli bir na?.arh $iıiz<l.h rhır<l1. 

Hıı aıı onu du)l; ıi)·aıle r.n~ırtt ı. :"\(' de kaı 111 Hcıknıı,ş. 
tı. ~lidl><.:iu~·· ır\·olit-.y.on ,··~dı. Amnıa Bay Ganü rbuda· 
la c1.,~!"il. hem Yeme~~ da\'l tlı olıımı. hem de ııtmılarını lo· 
kcıntacıl~ra. vcr.5:ı;' :5iz b !1 i Bav Ganünitn c.cbinde evin 
:.d• es! vnrkN'. ne\:lcı: sokeıklard ı bö' !<' bac;ıix>s _geziyor di
\ "'Cekı::iniz. t · te ap:I nı::&!.l oı. <l.1 \ ! Bny G:mü o kadar 
nhrııek dr:i 1. ~iz znnncclıyoı.uı ~ki o ccl>ındcn deftf"rin' 
cı~'W ıp da . oka 1.tn !!N~l·r,ltt i •c.ı l ı n ı, yazdığı adreEi 
• jst 1 mccJi, , .. c p;ır nıttklr.rh·, <•\ • n, rı<: taı afta olduğunu 
!''.)!Tl'adı?. 

p .. ,, Ganü bıı ı l ı 1 ı. aıılar J>. h yolunu ~c;ırdığı 
ilk anda ccbindC'n GU telin· "ıırnr mış ve gelen _g-CC'"TI erKt'k
lerc \f kadınlara O(ftt'll i' U.:cr k adresin n rd" oldu~u
mı ıı~WrilU. 

l•'alrnı.: sn.,ıln.l·ak <q•; Dt:flcrtfoki fü.:lı ~ i pterdijl 
kimsc'cr ~·a oJl'lJl Yür.'ine Jı~yretle balayDrlar, .rAAut ~) 
er ciyo?lnr. y;ıbııt du hiddl'Ucnerck yoll.arına devam edı 
\'nrlıırdr 

Sf:ın.Jı.f. çl .. ıı .• ~ a.jrç ... j g'j trıJl;i p=ı kadın - 4w.r 
halde ~at;lı biı b,h '01::..c:~.,tr Bay Gaminl.in ku~ı-.ı· 
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OH BENUVI CiCi KARDESIM. ŞiMDl 
SENi YAKALADIM. NE OLUR, BENtM GÜ
ZEL AGABEYCiGiM BENt DE KAYDIRSA
NA.. BEN DE BU OYUNCAK ÜZERiNDE 
KAYMAK iSTIYORUM. FAKAT YALNIZ 
KAYMAYA ~oRKUYORUM. A NNEM DE 
DARILIYOR. HA YDt OYUNBOZANLIK ET
ME.. BENi DE KAYDIR. 

\'AK!I 

KÜ 

Tilki ile aslan 
Bir gün aslan gü

zel bir av bul· 
muştu. Bu sıı a
da kara kurt o· 
rnda.n geçiyor 
du. Aslan kur
iu çağırdı: 

- Al şunu 

pay et. dedi. 
Kurt, avı pa'r

C'aladı, bru;ını Ve 

ayaklarını asla
na uzattı. Göv. 
desini de ken· 
line ayırdı. As 
lan kurda k17,dz 

l'ençesile vurun 
<':l canını çıkar 

dı. Kurt ölUncc 
gözleri dı~ frı 
l:ıdr, 

Az öteden b,. 
tilki geçiyordu. Aslan tilkiyi 1 dişi nereden öğrendin? dedi. 
rağırdı: J Tilki, cam çrkan gözleri drsa-

Gel şunu pay et, dedi. 

1 

n fırlayan kurdu göstererek, 
Tilki avı parealadr. Aslana; cevabı verdi: 
- Efendim b ı sabah kah· Kurdun gözlerinden, öğren:-

l It dn : 'aşın - b d -- •. ef -.:ıı·mı·~ı 
le yemef;'ind eyersiuiz. lliiS«'~ in Uh i 

1 

va rsm yersınız, sag u unu og- c.ım eııu " · 

--------
Ayak 1 arını ikindi kahvaltısında, -------------.. 

1 sol budunu dn akşam yemeğinde 1 
ı yersin iz ,dedi, ALAR 

1 

Bu pay edişi aslanın hoşuna _____________ .. 

gitti. Berber misiniz? 
- Aferin, tilki! Sen bu ay e· Çocuk evin kapısına gelen misa~ 

fire sordu: 
- Amca siz berber misiniz? 
- X eden sordun )'a\TUm? 

• • z SAAT"N FAYDALARI u 
Kurudu a>·tıll otlar, 
Bitmiyor tazeleri. 
Birikinti sularda 
Yaprak cenazeleri. 

Döndü yayladakiler, 
Erdi dağlara batı. 
Ovalar daha geniş, 
Kayalar daha katı. 

Başım avuçlarımda, 
Bir avuç kiilçe lıazan. 
Düşüyor gözlerime 
Çiy taneleri güzün. 

KKANU 

Saati Abbasiler ıcat etmişlerdır 
llk insanların va'.kti anlanmk için 
kullandıkları vnsrta güneşt'. Bu· 
giln b:Ic bazı çobanlar günesin gök 
yüzündeki vaı.iyt'tine bakarak va 
kitlerini tayin etmektedirler. Bu 
yotdn yapılan llk fılct güneş saa
tidir. llk bulunan şekil pek sade 
itli. Yere bir d relc dikillr. Direk 
etrafı çizilen ve bu direğin vPrdi 
ği gö1geye güre valdt tayin edi 
lirdi. Sonraları bu iş tekcmmUJ et 
ti daha iY1 gUnt:ı ., dtl r1 b.ılur.
du. Gölgen n etra ma rakamlaı 

1 konnrak günün sanı leıi, kısnnlaı ı 
tesbit edildi, fakat ha\amn bozu~ 
olduğu ve gUneffin olmadığı aman 
!arda bu güneıı sa.ati hiç bir işe 
yarrunI)ordu. Gece vakti anlama;.. 

YAZ/ SIZ H i K A 
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na oı le hir d'kild: ki 1 .. avallı Ganünün cCSQ.rcti bütün bü· 
tiin kTl'll ıı. 

"Hav ak ı . eytan! Ya ben aklımı şaşırdım. ya bütiin 
Praglılar delırmiş !" dıyc dil.sünüyor ve defterdeki adre
sin, Çeklerin üzerinde Hıptığı tesiri bir türlü izah C'dcmı
vordu 
- Yolda hı:m d unuyor hem de etrafı tctkı'· ederken. 
mr de TI(' ~örs in, Bulgar talebelerinin toplundığı \Yarod-
111 l"arnn 1 l\ ;ne lmı ti Bay Garıii hemen kah· 
v •den i<: ı da' ı H. n alnrın bırindc, odasında m·safır 
l'ldu~ (' t ' , :\ c· n talebeyi .ı:;ördü. Ve t 1 b<>y : 

- Gün • h A. dostum, söyle. bC'n mi delirdim; 
\-ok.~ bu h r•fl r m deli? diye sordu. 

Tal t ıı yuziine bakı)ordu. B'l) G.ınıı 

rdu. 
~-- . 

Zd 

ırı 1,ı n: eotl }Olunu $.'.1.5Jrdığıru Vi' duteıin 
c :lr i r asıl yolda tutt ığu kimselere 
n \' p vcrdıklerini anl,\ttı. 
r '.:> ı ka!:n v~ fenatik 0 1an Çekkı 'r, 

r. 1''1C'n t.,Jobe neden Bav <··•n"d 'l 

ı klcrı bir türlii ai.:ıl crdıİ eıncdı. 
t r •<ı lc-b(' ·c uzatarak: 

r u rHa <>derim! Burada. nE.' yazıyor? .. 

J ' ıh olanları okudu E\\tl.1 kas1a
, '1 m .. dı. ]3ü k" hkaha sahver<l: ve ~Li-

osterdın•z mi? dh e 

r ı.n? ('..Osterdim va' E. nt' lmt 

ıçiıı c:ene nynı şekilde ay saaticri 
yapılırdr. Eski Yunanlılar ve· Ro
malılar su saatleri de ynpmrşlar 
dır. Altında Jfak bir delik bulu
nan bir kaptan damla damla su a· 
kıt.rlır ve bu aknn suyun miktarı
na göre saat tayin <.'di lirdi. llu· 
ctin bu kabil saaUer Asya menı
eketlerindon Hindistnn<la görülür. 

lngilterede bir müddet mumdan 
:oaat kullanınIIjlardır. Mumun et -
rnfı çiziliı· Ve yandı~ı m ktar Uze· 
•·ne <;ant 1ıesap ed'lirdi. 

l''akat sonraları makineli saat · 
!er icat cdllmJş \'C bu basit s..-ınt 
fıletleri kalkmL'itlr. Bugün saat, 
dakikayı ve saniyeyj gösteren sa. 
nUcr olduğu gibi seneyi ve aylar 
gösteren saatlPr de mevcuttur. 

. . 
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-· Babam sizi gördüğil zıımnn 
~ine tl"rk)Çı geliyor dedi de. 

Evde yok!. 
Çocuk k~ı.pryr çafan mfsa1ue sos 

lendi· 
- Baba.m evde yok. . 
- Nasıl olur §imdi {;İ'rerkcn 

gördüm. 
- Öyle ama bana evde yok ele 

dc<li. 
--o--

Gözlüğün hikmeti 
Ç'.oclf'.ı{ annesine eor<lu: 
- C'..öz'üğü niçin kullanıyorsun 

anne? 
- Büyük görmC'-k jçjn yavrum. 

O halde bana pa.<>ta \'<'rir· 
kcn çıkar. 

kmesini tavsiye cttı .• 'aul olsa bir Bulgar tak-besi daha 
~dirdi. O Bay Cranüyc evi ~österobilirdi. 

''Bekle!'' demek kolay amma, bakalım Bar Ganüniin 
mid<'Sİ aynı fikirde miydi ? Aynı fikirde olm~lığını <la 
::.onsuz gurultuları~ ni.imayişkarane bir surette ~ö terdi_ 
Bay Ganünün midesinin ihtilfü ifmretlcrini gören tnll'bc: 

....:. Sizin karnu:ız aç olmasın? diye sordu. 
Bay Ganü ise: 
- Kimin? Benim mi? Hayır ac d('ğil! diye yalan 

~.ôyledi. Doğrusunu söylen.iş olsa, ötc:-ki ona Jokart"yı ı:ros. 
tcrecek. Onu, evde kelepir bir ) emek b"klediğini itiraf ct
mt'k de olamazdı. B<iyle inatçı bir çocuğa bunu nasıl sö) · 
lıycbiliıdi_ 

Bay (;anii ile bu "inatçı çocuk'' arasında bır muhn
\erc mevzuu bulunamadı. Onlar d ıln ilk g-örü tc birbırı
nin ~yarı olmadığını anlanm;ln.rclı. Çiinkü bir Bulg-a.r dar. 
bı meseline g-öre: 

''Gicikli cFekl\.'r doku?. b:ı.yır aşırı birbirinin koku 
:-unu alırlar',, <Bu1par df hisi ne de nefis a~rbı mu: lleı 
&>:.-ll'miş ha!) 

Biri Bulgarisln ndan gelıniR, dığeıi ise A vrupada ya
Ramı~. Her halde konuşacaıe bir mevzu bu!abiln lt'rdi. 
Cünkü ne de ols~t \'atammızla gaı p memlekeLlcri ara
sınd::ı. hir fark mevcuttur 

Fakat. Bay Ga nü bu İ'<ırkı hissctmi} oı du. N2sıl his -
'i('tsin! O neı eye gitse kendi atmo:Jferini, kendi orf \ e fı
ci..ıtım beraber ~otüruyor. Kendi zevkine r,örc :vatncı.l, 
arıyor. Hep tanıdığı ve alışık olduğu k:mselerle karş la
Riyor l'ek tabii ki onlnrcltı. veni bir Rey gijrcmiyor. Viya
r.a' a gitce Londr'1 oteline iniyor. Orası da memleketinde 
0

1dui!u gib; pis, haYnsız y('mt'k Ye ni. "dır ruhu ko\u, or. 
Oı ada da her fı!;tin bizrl" ~ördüğü Tü,.Jdcr. Humlar. 
Eı meı ilC'r. ~ırpl< r \'C Aın"Ytıtlarln kar131laşıyor. Harn;
bur kahve~ine ıı:idcTil z. Çi.ınkü onu yolac ki ırındc:ın 'wr
knr. Onun iC'iı' ele b:ziın kahvcler;miU> b nziycn pis ve 
mütC'ınadıyC'n tiitün dumanı i<'inclE' ,,_ı•' .:-ın num l·. 1w -
sıne gider. Tica .. ct JGİn mi gi<liyor? ~Iutln.k Bulgar tile-

Küçük Tas&rruf 
Hesapları 

ı9l2 tKRAM11J~ l'I. \!'> 1 

h.Eı;lnELm:: 2 Şubat, ı 

!\in;) ı<ı, 2 • \ğustos, •; j),•Jı

ı•itl'şı1n tarlhh.••lnıl · 
.'"1lflllır 

ı n~lt l 2000 L ra1ıl• 
3 .. 1 00 
2 .. 7,)0 

3 ıOO 
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İstanbul Belediyesi ilanları 

'.fnhmln B. 111, 1«nı. 

863.00 63.9~ 
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8 !'i.00 63,38 

m:ıklwz '"1.:ya ınt'lttupl ırl'c 
t!Jlunmalnrı. 

Üniversite Relltörlüğiinden: 
Yabancı dil oğrclm nı yel ştırmck U7.crc nc•ılmı~ olan yrıı. 

ıı~· 
lızcc ve Almanca ırnr ısrınn yeni len bir kısım t lel>c d:ıhıı 1111 ıfJI 

Alınacak talebe bır yıl Ünl \'CI .tcdcki y.:ı.bancı uı ı<urıı 

cdı.;ccldcr \'C siyası vaziyet normnllr~tıgı t •J,dirdc tahsıll ıin t r 
üzere bir yıl d~ d 1lni öğrcndı -ı~n mcmlc <ete göndcrl•ecc 1 r fi 

Her IJ rmc b ıı ,c.;: n:,; da ::o lını. vcrıkC"l,tır. Sl mc ıııı:ıı\ 
1 

S inci lidn,.ıtc;ır n !.111 C'um 'c Cumartesi gUnlcrı ! l nbt 1 t ıı 
yup lııcaklır. 

S•na \'a ı·ıı •b 1 .1 1 ırırı: 

Turk olın-ılt '~ y rıı 'cyn y hancı b r ko ı J w:y ~ 

• ı trn " o't 111• d r, .. un" olm:ıJ.<: "olı,unluk nrt d ğıldıı.. ' 
"ıO ıo.11 r.11 ''c l'nh ted<.' ınunycnc:C'ıl yapılı caklır. I vlıl ·r .. 

Sın h'Cla mu\'ıı.ffnk olanlar ta ııll mli ı ı l' rinln ikı nı 1 ?ı 
ı tı ırl ı çnlı<:_ıc kıannı tcnhhUt c e• ki rJ r. 

}<;: To taJC'be>ıinin h bir fRJ ffiC!lg'UI Olmam 
6.11 941 nkı · mın knd. r n klörlU~<' t h ı \' sik. 
\ !arı ve G a Jel foto(,'1' !la mUracaat etmeleri. 

, 
Kadıköy Tapu Sicil Muhafızlığındatı · 

M rdl\·cnltoy D girmen yolunda. ve 03!! seneııf aııı.zi tıııırı~ 
rııı. tnr ıfl, rı Bere' v~ Bulgurlu yolu 'c Hncı O:ımıı.nbC'y H~resesl ts o• 

O mnn vı: c 'll t.ırlası fle tnulııtt 643;.ı murnbbn m~trc mikdıırıtı 
r·ıı ıar, .ı \'C lıç pın.ır arnz.lsi na.mile maruf tarlnnm kndimcn ' 
'mdc nıukuyyct olmıyaı !;: maliye hnzıncsln n tasarrufund old 

•>ılc yenidt'n tc'.';ciJlnl t l<'tı cd!lmcktc bulunduğundan maJ:ırlııııı 11 
• ' mc aha icra kılın C'llttır Bu ga.yri menkuıon tasarrufunJılı 
lundu r!'I ırld'n cd nlcr olduğu l.llkdlrdc 11 Teşrinisani 941 gtınl 
kik n1 ah'llllnc gidecek olan tapu memuruna. v('ya 9U/2.t2:i ın°11

1 r.ı ı ile bu ta 11' k dar Sultnn:ıhmcttc Kadıltoy tapu s'cll muhil ıf 
r caall. ı ı ıltın olunur. 

Bi 
Giirelı diliııı.lt'n t<'rcünlt' edllınloı ofan bu c 

nefis hlr n .. ı., ın.-wcrn. l'O mlliı roaı:ınıdır. 

ı·mumı s:ıtrn yrn· VAl{IT • Fıyatı 40 kuru tur. 


