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1 General Dö Golün 
mühim bir nutku: 
Düımanla itbirliii yaptıktan 
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, 'erel ve wazUe m• 
11awtu11ae aım-

1&aları llallal 
etm11••• 

Halkın sokağa çıkması yasak edildi, sokak Londra, 8 ~A .• a..r - Muhınp 
! Fransızlar teşkllAtı Londra UtQaııtl 
karargAhının pazar günleri çıkml 

OT'1Janı "'La Marseillaist,, bu saba1', 
ki sayısında, general dö Gol'llıl 
bugün Brar.zvil radyosu ile yaylla. 

~ ·sokak. ev ev araştırma yapıldı 
Cebri bir tevazu 500 şlpllell ada• Balpr lıaıveklll profetıör FUof (#)~rrrmı .\n • • sa. ' dtil 

vazu = .Asutı 1lıı tevkil edildi 
illa le.Jra B.pe1Qlinin IOD natku- . ltalJa Millet meclisi bil~ enci • 
...::r..ıar mihverin Bomad&kl meni aldıtı bir kararla bu ~iJ• 
\ Meta a.nmmıJat'ılk J~rec-e tarzını kabul etmedilini kaydet· 

Yılbaşı milli piyango 
ortaklığı ~··• oldajana gfirdWer. A. mittir! 

~ fark J'el'le ıllk, göndtble 1 ltalyama Tanaata ~ditılan; 
~ ~=.=-~=.= Konibda fl1le b671a bir talmu 
'iıa .._ defüi .kı.rincıe ona mu• haldan lnııa.bllir: Framamn 
~ 1ltalnır edut brt bir :vazo eenap labillerinde, Aavvaı1a ve 
!it ~ ~ Akd niz Nisde emelleri olabilir: nihayet 
~to_._._ •ha aı· hattie bb' eski İtalyan Somalisi ile ttalyau 
~ nu11ou Y ıne Eritresi arumda lllapp kalmıt 
..:-~· bile yoktur. tl'ç tene evvel vazi7etine '8bnık ("iı,,,tlyi Fran1a 
~n ~ ~ fatilt dan si7atfe lren&lne l&ydr bir yer 
~ taU'l'B emrıaı veren 11a11Jabilir. Balba blltibı 1ıa tllrlU 
... ilk Slrlltlstlnli andıran davalan, veya talapl.-ri hakh ~"'· 
A~e~~· Bu ite tenn~k irin deliller ileri llttrillebi
"~ ~~·. sve li'r. Fakat Fnntın İtgall altmcla 
~UUMıa harbi •t•at olan a- olan Hataym idanıs• tftnr haklnn-
~ di,. tarisde balanarken bep da la • 

1 

.. ... eda delita1ıJiiinl llİl8e- • &el n bir dnada Tlrld)'e I• 
~ •• JJine olarak Milletler Ctmiyetia. 
-...;;.te 1rarp pe1r ook ıtr111eı.. den ('ikan ve Jl'ranm htlkftmeti ta-

'- ta. 91,.._..le lıalda olabillr: rafından ~ ~dilen llir Hllllll 
111.:...-_. 903• ..._&..., Zi Am ika ltalnn meeliuın 11bJe enellme
~~ uc11ou. ra ·~ • ni lrA1'1l1'11e rec1cletmelli nud kalı 
~ ltal)'an Batvekilina oım.ı.mr? 
~ 1otaa tatmak •• ı.. rnem1 .. 

1ıarp aı.tindea bıwuk lçia lta'IJan lfapeJdli MUMOllni AJl. 
sele• iter teYİ yaptı. Fa. cleniz imparatorla~ hırsı ile Ame-

'-ist liderinin ıiyasl ihtira. n1'a elmhurreisi Raıvelt IJ"bj llar. 
......... lıi ............ w..,...... .,, ... il $ 4 

ratmea laie lnr tetebblllftn.. "'"8iadı •• ........_ .......,.. 
~ elamadı. tini aallr anlamu PllİllW-..... 
~ iıtilAsından 90Dl'a nadan hiue9ini almakta helld 
~ fat:St ttalylıaın miDetler ... e:eeı"kir lml'1ntq ile ll~ni ~e
~ &leminde llir muVUtne mısn- k~rek Jromf!111811nun aı1ca91na ~P
t~ annede~er vardı; ladr •• Ukin ini tekı1de harbe ,;ir. 
~ Mnolinl Babeııeı.ada t. menm manumr aneak ~ eene •· 
.:;_1'mn • apiı Jark senelik iti Taftan IOnN anladı Bugln utdr 
~Pına, tt:al)'u milletinin ltalyada her M5rii ba"r mnclze olan 
~t.aı.ke ihtiyaemm tatJDİD •· aİ)'a8f bir peyıam~r görttnmltyor: 
.._.lini söylemlttL harp hdül P8,tıni bıpmds 
ta:...~ anların ae kadar 1toş ba talı. en YAian Pllrt; arJrııdatlftnnın da
~rin ne bdar yanlıt oldoğ ı· hi artık ina .. rbın •11rl'Tlftılmı hit. 
~ ~k için uzun zaman bek· 11etmK i~i'n M"MHlininin con n'"t
~ hacet kalmadı. Habeşistan• kundak! ifacJe tanma ve ·~•inin A. 
~ ltiıfamn kırk senelik ~i olda- ";n~ine biraz dikkat etmdc ~eti
~ IÖyleyen Ma-.sollni bütün ~11'. 
'ti.._ Afrika üzerinde hak.yeti· ı-------------
.._.~daktan &0nra yeni istili 
~...,.._i haur'.aınak irin kırk tene V alı.ıt'ın bir hW,.eti Jaha ~ _darı.an, Jıattl kırk ay bile 

~~etti. Etna yanardıı~ını VAKiT HEK.ıMı" 
~ ihtiraslar yeniflen feve .... 
~"""ladı. 
~t İtalyamn Akı1 .. ninlek: 
~ lumın derecesi hakkında 
1', a.;.. ..wiıunek için yılln1Z Ha.
'.._.lesind.ki durama göz ö. 
'- 11_ ~ek üfi gelir: Fran. 
~ •raınmla ~n &tay ıne
AıııL ._ llilletler C.miy•tinde usan 
~~ ft mlalre• safhaları 
,~ MDra nilıayet Tlrki. 
~lehine mlllledlldiii saman 

Bugün okuyucularına 
çiçek atııı yapacak 

Henüz &fllanamamıt okuyucula.. 
rımıza bir kolaylık olmak ll&ett 

bastın uat dörtten bete kadar 
Valnt beldml matbummda olçek 
apaı ~r Oku:raoalanmn, 
•ile etndlnı da 

0

ptlreblllrler. 

Memlekete paraşütle giren bir yabancı 
yaralı olarak yakalandı 

8otJa, e (A.A) - Dtln poe, lot. 
1ada muvakkat m&hlJett• fevkaıA. 

de vuiyet lı&U 1l&n edilm!ıtir. Rad-

:vo ile ve dfter vamtaıal'l& halJuıı n . 
Jertnı t-ketmeme111 •mrl .,.rilm\f 
ve yaJnıs poli81n husu.S mil1&&dean. 
bata klmleler •kal& çıkabllmlfUr. 
Bu emada ordu mutrezelel'l *>kalcl&. 
n kontrolü aıtmda bulundurmuıtur. 
Şeblr içinde telefon arvtaı de k..U.. 
mJtUr. 

Çlrllmlf .,. ar&ftı:rm&l&r. ao1ca1C ., • 
kak ve ev ev yaptlmıftır. 

300 kadar komıını.tııı te'lki.f edl1. 
dllı Gfrenllmlfttr. Bunlar arumda. 
komUniat llderj olarak tanlnDUf 1N. 
luııaıı v. poU. tarafından araııan blr 
cok kili da vardır Bul&'arl.ltu.& bl: 
uçaktan paraıüUe auamak sureUy. 
le gelen bir komünlatin tukifı una. 
amda &teı teatı edllmi.f ve bu komtı. 
n'•t bqmdan atır auretı. 7&r&lall. 
mrıtrr. Bu komünllıtt gialemı, ola!l 
Gnlv.ntte talebelt de f•vJdt edilmlf
ttr. 

Hisse makbuzları yarından itibaren 
verilmeğe baş~anacaktır 

M1Dl Piyangonun bugtln oekl~ek ketlde1lnde 
bdlmeylnlz, Yİlbafı ke,ldealnln engin lkramlyelerincle J1'deree 1ıl,, 
itte ortak olarak tallhlntsı deneyeııı kılnlz. MllU piyango ortaldıtı
ktn netre*tltlmlz kuponlar, bu~n llOn• ermektedir. Ortaklık mana-. 
lan ,.amadan lt;lllaren Vakıt Kltabe\"in~n "rllmete 1ıaflanwkpr. m.. 
ftlee de llAD ettltfmls &1bl yimtl bet kurut veren okuJQt'llllanms 
almacalı: büten biletlere ortak obtllklar, 50 kanıt verenler 118 olnaya. 

4:Uclan ibaret pnıplar Ullnde ortal <.rlacıakJardır. On bet kupon tetlm-
11111 bahman olmyaoul&rnnız her Od ıurapa da ortak olaltltecelderdlr. 

Tafra olmyuoalanmaıa kuponlanaı 11ıc1e itin ~ paJıı sGMer. 
melerl tuttu. 

Ofrenlldiflne ran 'bu fevlralld~ 
vaziyet hallııln dnaİnı mQMeılnoe, 
komtlDlltıerl. J&hudllert " ıttpbell .ArqtırmaJ&r aat ı da ... erm1f ------------------------

,.. fe't'bl&de vaz•yet bal.Din Dlh&Jet 
lıenmif oldula rad,o lle 11Aıı edllmlf.. 
tir. Don dirseğinin doğusunda 

Şimali Afrika cephelerinde ALMANLAR KiLOMETRELERCE 

unnrıan bulmak tıMre ,.brtD bOWn 
mahallelerinde buk.ml&r )'&Pllm• • 
tır. Şehrtıı bllttlD haJJu tetJr.ikten re-

Almanlar unusta Rt ~ttDftfft 
o 

esirler ve ganimetler Berlin Sovyey taa~ru~!arının 
aldıklarını bildiriyorlar sı.~~~~ (~-~n~d~~~"! .. ~~~!~~ .. 

kaynaklanndan verilen haberlere birkaç SoTyet tankının Alman DHW. 

göre Velikl Lukl bölgesinde Ruslar zilerlnl deldiklerini kllbuıl eılllıe&. 
Loadra llıllırlerlae gire ı düşmanın oc müstahkem mevklini tedır • . 

T 
IMJal etmişlerdir. Yine bu haberle. SOVYET TEBLtCJ .. ERİ unustaki duraklama ikmal işlerinin re göre Ruslar bir Alman zırhlı tre MO!lkova. 8 (U.)' - Oqle ._.. 
nlni ve mühim mıktal"da harp mal- n-.redilen Sovyet let>Hli: 

tanziminden ileri gelmektedir zemesl S~~=;~;;dl;tR St:ı~~An;:lg:.:~i =·= 
MUVAFFAKJ.YETl cephesinde taarruzlarını enetil 

Londra, 8 (A.A.) - Fu rad- nş devam etmektedir. Dtıcman, 
yosu, pazar akfaımlci yayımında tank'ah ve .!>ite bomba uç.aklan t:ı- Berlln, 8 (A.A.)' - Bu akşam, fslikametlerinde devMD etmiflll'-
deıni§tir ki: rafından desteklenen pivade ile Dnb. ajansı Rijev'in cenubunda ce· dir. ••• Cedeyda - Matör - Taburbn ınll- hücum etmektedir, kuvvetlerimi:: 

selleai içind eşiddetli. bir muhar.. Tab~ hjkim tepeler üzerinde . Yunan·ıslanda 
be cereyan etm~ktedır. ,..er.upta, :rcnıden toplanmıştır. Ba.a.:r milıver çete 

faaliyeti arttı 

lloüova, • (AA.) - llMM -
teblltl eki: Staıt.ncrad falırlkalar-. 
halleatnde Sovtet topoıua 18 blok
h&TS .,. mtıatahlı:em nokta ta2arlp ... 
mlft,lr. 

ktyı istikametinde hareket ecten PlYRde ve tank birliği, Taburba 
Fran.!l'!Z ve .4merlltan birlikleri :re- şehrine gtrmi~ir. 
ni bir müstahkt'ID mevzii iegal et· 1 ilk kanundan 3 ilkklnuna ka-
mişlcrdiı.-. dar ~imal kemisindeld ha.rekltta 

Resmi teblii düşmanın 33 tank kaybettili tes-
.. -.1- 8 (AA .,.. 1 A'..ı bit olunmuştur. ...._..._, • ·' - .::-ım:ı . ••· 

bdüi milttei'ilt kuvvetler umumi Diln mllttefik u~klan ceDUPta 
b~hmın te:bliği: bir t.ok dtlşman tankı tahrip etmiı 

Taburba bölgeıindc fiddetli sa. lerdir. 
Perşembe gece'i "ÇPJrJ•'rn n, 

Bi:r.erte doldarını ve ~.!\\-a !Ti~ • 

danı!1t bombftla!"ı-!f19rd r. Dlin &lln 
düz de Bizerte do'klırrna il<= h 1-
cum daha yaprlmt!Jtrr. &mba1ann 

(n~ıxımı Sa. • Sif. • dd 

Milqonluı ca 
Fransız 

Almanlarla yanyana 

çarpıfmağa hazırmıt 
Parla, 6 {A.A) - Kmcabınç dolan 

\'ııgram aal:>nunda Jaka. Dorlot bu 
ab&b partı..inJ.n .ıyaaı bedetlerl bak 
J.ında izahat vermlf, bayraklarında 

mı•ıı lbtlW l.pretinl t&tıyan Ye ~ 

aonteşrlnde.n sonraki rareket ta.rzıa. 
n sarih olan blltUn guruplarla lf bir 
lltJ yapmata bulr olduğunu söyle • 

mııur. 

Şimali Afrika hiditeleri 
balkı ıaleyana geti:nnit 

Londra, e (A.A> - Londraya re. 
~D baberlere röre, Yunanlltanda çe.. 
teterin 1&ym littlkoe artmaktadır. 

Hunlarm Uçte birinden tulaaı Glrit. 
te bulunmaktadır. 3.000 Çeteclnin fa 
ı Uyette bulunduğu t.aıımln edilmek. 
ledir. JllhvercUer, tfmaıı Afrlka hL 
dinleri dolayıaiyle htlkQm aüren ga. 
leyam ,atııtırmak üzere Yunanl.ata. 
ilin lktlaadl vazlyetınt dllzeltmeğe ça 
lıflllaktadırlar. lta.!yan mahflllerlndu 
,tmdı bllhaııae. 1kl memleketi blleıti. 
ttn bağlana aağlam}ığmdan bahled ı 
mektedlr 

Kor!o ;e Preveze tımanları ltalyan 
donanması lçln birer tıs olarak kul. 
!anılmaktadır. 

. "·. . .. 

(Dmanı Sa. • Si. 1 iltJ. . .•.. , .... 
Mareşal Antones

koya suikast 
teşebbusu 

ZUrilı, 6 (A.A) - Brltanoft: 
Romanyadan a!maD blr habere ,e 

re, geçenlerde BUkrqte aabıt bir ıp 
c:lt eanaamda marep.l Aııb>Dako•ya 
bir ıulkaat yapılIJllftrr. Mylendlttne 
gllre, bir uker m&rlf&l• •tet etmll 
ve yavennı yaralamlftır. BlrJcao k1f 
te,·klf edilmtıtlr. 

Şap 'oE Ş~tıcrl 
'.~ -. . ' ' ~ 

Esnaf bi insaf 
B'lfa çıkmalı bizim eınal ile imkanıadu 
Kaçamak yol buluyorlar çabucak narlı, yiilıiine. 
Litli Kırdar koyatlurmn üzüme incire narlı 
Çar,Jar her ocağın dikmede incir, lıölıilne.. 

' ~'le IDekte ...... Ull (190I) lle.DMlıule mezun olalll&r d1lD Ord•ı evinde toplanaralı: mektep b&tırL 
te-.1e.ıt1ıer, teılalt o1aa a.rkadıulı&ruıı blmıetle &IUDlflardır. Bıındmlz bu toPlaatıda bulananlar9a 

Dorlot nutkunda Almanya ile it 
'tılrllti yapmata kat'l surette ume. 
den mllyonıarca ll'ranaıa mevcut ol. 
crutunu ve buD1ann yeni Avrupa uğ'. 
runda Alman aakerlyle :vanyana çar 
PlfDlal& hazır buluııdutuzıu belirt • DELi DERViŞ 

bir prapa -6ater1J.or 
mittir. ._ ______________________ _. 



YABANCI BASIN: Dün va • yollarının birleştiği 
nokta : Kafk sya 

CoAratya Uml, Kafkasyanın bu"-! mevcut bütün kavimlerden temsıti 
lu doğ'arını Avrupanın en yfiksc1: bekımdau bir mıkt:ır göze çarpJr. 
zirvesi olarak kabul etnıckterlir. Ka.fkas dünyasında muhtelif '<e-

r ürk 
ta ihi 

- Alman 
münasebatı 

insanlar havalanma "' 
kanatl!ınma ııteyeeei _., 

Bu harpten <;onro geçe~ ıııs' 
Dlr zarnanlnr Karadenizin şimnll vlmlerden. k:ıbi:elerden toplanun 

Kofkıısya koyu dilnynnın öbür u. fnsıın yekQnu on iki milyona bai ğ E!'lsen'de çıkan "Rayni, \'e5tfa· 
cuydu. Orto çağdan evvel Avrupa. olmaktadır. li' Çaytun,, gnuterinrl::m: 
nııı akibeli, ekseriya şimali Afrika. Bu muhtelif kavimler arasındJ 1 A lnıan'lann !'!~rki;o.·e tizerinclelci 
ya ve küçük Asyaya istinat etme! - ancak başlıcal:ırını sayabiliriz: a1A~1fan hadclizat·nda es
mekteydi. Halbuki bugbn böyle de. bunlar Azerbeycanda bulunmakta· kidir. Daha 15!'i1 de bir TUrk va-
ğildir. dırlar. l kayina.rresj Vi~·on.ı'" .;rJ'lişve 

Kobok kayasında promete mıl>. Bunl'.lrdan başka hakiki gürcüler impııratorun hi.2.metir.ric ~ı.lışnıı 
landı. ls!Am dinme söre ruıu- Kııhnrdln denilen dan kavimleri ~e f}ftma!l diplomatı G!r~'I er Fon 
mahşerde zuhur edecek fe·M·et U:ı.. çerkeslcr vardır. Bütün bunlarn Busbek klasik eserile '-ı'ilrk tet
zer denizi kapısından sözfigecck- ilıheten Dağistandaki muhtelif k:ı. ı..-:klcriniı 1'.lnisi.. UnvAnıtıı hak 
tJr. ı hileleri hesaba katmak ıtmmdır. etrni tir. Ondcın sonr.ı Lövenk·an 

Şlmalde, Kııradenizde ve Hazer- K&rkas~a . yıılnız bir defa bir: "İstorya MfüUlr.ı::.r.,. nrilı eısrrile 
de namütenahi sitepler, asırlerd Jn lik ola.bılmışllr. o da xrı lncı Fmnkfurt 1591) - o devrin ka
oberi Ethn!que bakımından zorlu!.. asırda ef :ınevl Jcralice Tamııro'ntn cıntlma.z hata,arma r.ıgn.en -
lar seçlnnişlerdir. 1 hükfim sOrdfiğll zamanlarda .. Dun- Tilrk tarihinin i k sadık ve hakfkj 

Kavimler, büyük dalgofar ba.liıı- dnn gayri burıılorda daima ıırbed ... tablosunu çizm~ğe çalışmrı;trr. 157R 
de Avrupa üzerine yilrfidüler. ı · ıer vukubulmuştur. Kallcasya!ılar de Viyana hUkfi:neti Türk dılini 

Avropadsn başlayan şark y<ılu lopraklannı lstilftya gelen'erle dur-l öğrt'nr:ıı-k Uzere btanbula ~enı;ler 
boAazdan geçip Karadenlzln cenup maden bo~~muşlardır. Bu lşlr.re J?önderdi. Viyan ada u kok c:ocuk
kıyılarından, Kafkas tepelerinden öteden beri daima büyüle kudret- 1 tat' i~n dil enstitt!~lnll kurclu ve 
aşıyordu. ı ler el uzatmışlardır. Rir ı:amıınl:ır bunun icin C'TI m,.cıhnr mfüıtecırik-

İnglllzler bir a~ır mOddetçe bun- lranlıfar ve Yunıınlılar, Romen•er, lerd•n :kisini, Menfnı>~<i :ı ... Prx'lt~. 
larda Ruslarla barbetller. Çfinkü daha sonra Araplar. Türkler, Mon- t9yt Viyannva ~eti'tdi. B'.l hare
Ruslnr Hindistan islikomellnde bir goll.Jr; nihayet Rmd:ır... ketin netice!i olarak MeninFkinin 
mahreç istiyorlardı. J\afk:ı~ya, şı. Yavaş yavaş Rıı~lar merbıe dol? "T•zorfls linoııarUm orh·f'nt:ı'· 
maiden cenuptan, garptcn şarka nı ilerlediler. Terek llzerinde btr ~ilm. , adlı ~eri ortaya rıltt· O tıı
bu yolun birleşli~i bir noktadır. Ve kale inşa ederek buraya Kozak a1 rihten !!Onra ~rk tetl! •lılerj 'lP.ha 
l>u yolların tarihi kıymeUcrl gayet lelerini yerleştirdiler. Dalıa sonn cta ir.ki!!af etti ve I 754 rlf' f'rke!< 
ıbüyüktür. l\sradenizle Hazer denizi da "Asker kliylerl., nemr allınôa .,il el'! .. titUr.fhıiln y~rini "Şark a. 
arasında 1200 kilometre boyunca Terek ve Kouhaıı'cian geçen bir a.~,,. kad~m!si., aldı. 
!da# silsllel"r:I uzanmakla.dır. Alplcr kert hat teşkil eltiler. Daha o zamanlarda bir "Korpils 
ıden daha uzun, daha y(iks~k ve istorya TUrkika .. nm ne~rine nit 

!daha vahşidir. Ayni zamandıı dah:ı Yen,. 6 ıa ne~ e ~IAnlP.r meVMlttu: feikat yrılmz 
az insan vardır. Snöettin tarihi bastlohildi Viya. 

Karkasyanın vasıtJ genlşlill 700 n'.!daki Kurzrö.Umc mat~a..'\.St bel-
ldlomelredlr. Ekseriya muazzam ki ne Alman filem;nde Aran harf-
lbuz dağlorınsve hazan da eski •l'!. lerfte il'< kitnhı h:-ıFan math~s o'-

Yazan 
On'.veralte profes!Srlerlnden 

Dr. Joh. Von Leer• 

b''yilk l • . . harbı nıüt eııkıp olduğu aib1 rıııd'° 
en " - tl'pç uı;u sevıyesıne çı- Jıırın dfinynnın her tarıı ...t.r 
karma<.ra çalıştı. 1777 • 78 Rus mu- 1 b 1 b 1 başll>". 

~ • · b. umma ı ır ça ı~aya 
hnr:b:lesıne bır çok Alman za ıt ~ h kk kt uı 'ncl asır""" 

k d T .. ki · el mu a a ır . & rmı ıv• ,.e umar. an e.rı ur enn ye.nı . Amerlk• 
• t'-"1· tm• ı tl'ır En Maref dcnı)·etının cscrlcrı ~· 

ec rl n' b"•1 \'0 ........ U Eunltlnu ara sıra ış 11....,. e 1~ er · • ~ d k'l ·· ı bnr<ıP "' ~e e ..__ '"" ' • 1 n M:ı..,.c!e'l)urglu Kari Detruva. roeın a ·ı er mus esna oır 
smda Se"it Lohnan'm "Sclcul<ı· a ~ d "' k ı bı·n ıa e bar•P ,,, " • dır k' çocuklng- nda Ttlrkiveve gel- u. 11 · ı an a r v 11 " 
ı~r t:ı.rihir.den seç:mclcl',, adlı ~se- ı u • " hf ı · ' h t k · ın uıtJ •• mi•, orana mUsJUmnn olmuş ve şe r erı 1 ~a c me ıç\ d• "' 
ri de vardı. Hamroer - Bl.4rı,!~ta·ı·1n "' ı ı.. ı ek B ara .. r ve Me!unet Ali P~~:ı namı ile Bos- ııc er uzını ge ec . u h•"'.,.. 
m~n.ısı Z!nkcieen'in "Osr.?anlı na ve Knrdi!ağda bir Ç•'>k zl!.i erler sıınların .ka. nallanma veya ~~ 
devleti tarihi,, \'e fon Tisehen- d d d ğ ğını ~ 
dorf'ın "İslfun devlctlf'rinde iııt~k- kaznnmış, bliyük bir mıı.h.3ret'c, fn. ma evrınııı e o aca ıırt 

kat netice itibarile boş yere. l!s- etmek ltızundır. Harpten so lf'I' 
raz kanunları,, ııdh ts. rkri takip ı t ' A· k · ı il ı ee tiln Rus kuvvetlerine kar<11 k11y • on ı~ı. aşma ıç n g n er 

1
..,,t 

etti. Buna ~k h~kb olar.ık Oıı- mao~a ı;ıhşır.ı!3tJr. Asker olduğunu snllantıklerde esneme~e k ,,.. ~ 
manh devleti hökkın1aki tetkik- h ke5 

~üster:miş ve Tlirklilk P'evne'de, hanımill edemi.\ecek, er · ..Jo• 
:erin yanı smı, b:llı:ı.!sa Til'r'~lerin Osm:ı.n pa•ıuıın '2htınrt" bü.,,;k bir 1 kaç saat içinde Amerikadan uçıı· 
m3Zisine ve eski TUrlı: estrl~rine .. '1 J -

ait araştırmalara tnhsıa edôlmiı: kumandan bulmuştur. Fakat ordu mek lstlyeceklir. fi) 
bir çok yazı'arınt da illve etmek nun ge:-elt talim ve terbiyesi, ge. Hlıdiseler gösteriyor, ki b•f r 
irnn .. der rek techizntı <ffüımnnlannki kadnr lık çetin harplerden sonra ~4 ~ 

C OGRAFYA sahaf>..'nda ilk müY.~~Mel ı1~ı?ildi. dımları)'le inkişaf ediyor. 19 rJ' 
Bunrbn d!'>?ayr 2 net Abdillha - rihli bir İstanbul gazetesinde _wl 

önce. 1844 de kUı;ük Asya. ::ıit gr.neral Kôhler'in kırmt.tıclaın latlığırnız bir resimaltını beri"'. 
nın ilk har;ta.sım ~jzen Be?lınli altrnda bir Alman ask•rt h'!vetlni okuyalım: "Şehrimize fraıı:, 
Haynrfh Kipert'i buhlynruz. Ra mı-m1~kcte dav~t etti (1/<82). O- licüncü defo olarak gelen ~ ,; 
haritayı C·ğtu Riş:ı.r tanıam lıy?.rc!k nu rir !len: .!!o;ra blnl:<ışı fon der buldan Kahireye kadar olall .,el, 
~k daha sonral:ırı n<~retıni•tir. 'ioJç takin <.tti. Fon der Gl'1ç yl\l- reyi on iki günde kat ile biri~ 
Prusya co~r:ıfi vCZ:yffi it~ arile n!z pnd:cıahın itill"a~sızlıc'fndnn ile ıornk Mısırn muva~alat edell ".:..ıJ 
erken ltn TUrkıye ıle ı-ı~·:ısi ve as- rı rlcn dva'.'lf zo:-Jııklen orta·bn !lızJorın en meşhur ıayffP' 
!:eli bir iş~irlil:ıne atılct. Rtiyük kııılr11M!'!,.kl~ k2lr.ı'!dı; ~~r .sevdl"n \'edrin,,. __ ııf 
Fıederik bile Ttlrltiye ile bir itti- llMe TUrlcye-ve modern bir nrôu E l v drf ı 1 b ldatı ~ 
fak akdetmtğe "a'~r3t•. Pru!!ya, 1c;in ~e.rurl nlan ~·lan ver.nc.ıı;e, ve' ake n ikis a:n ud ~6' 
] 790 d R h be k f . • reye ane on 8 .,n e 11• a. ay en on eransın - bır kura u~ın tı-5ıs ettıf'.ıı;e mu • 

1 

ksnlora tesadüf edilmektedir. Dıın- 4 o o Japon asker ı· 
lardan bazı!arı Alplerden daha 

ı\a, Avıuıturyayı mUtt.!fiki olen Vl\ffak oMu. Merkezrtekl harbiyi? m ş.. 1' 
R.:ı.yadım aymn1tğa ve TUrkiye}i mC'lı:t~bit~de muharebe tnl:m ve ter Ruzveltin şah!!! milmesslll .ı' 
rarçalamab matt:f o':ırak n ncl bi:Ve!!i. tA.bive. ke1e muha!'cbeleri ve Ankııraya geldiAi vakit tayY•~ 
Katerina ile Il nei JOZ1>.f a.ra..<rın- f•tih'k~mcıh~a ait kitaplar vaz ıır- iki sanı evvel Mısırda blll-;i 
ıfa imzelanan anlışnavt bczınağa '1•. Tilrk zııhit'erinin tnlim ve ter- Anknradnn hareket ettikten bl~ 
tt'!IVİk etti. Bu suretlt-rdir ki Uc;Un- tiblv-S:te ll'l\'Ük hir VlrkufJa rneş • saat sonra radyoda başka bir "";ıı 
c.ü Selim Rus taamı:ilums muka- gul oldu. O!lı'n hC'r fleyr'en evvr.1 lekct hiikümr!on ile yaptıll 

mu"-tur. Şark a.kad{'rni~i o ınman- vemet imkAnınt bu Mu. Böylece !!lld•. sabırlı, kuwetli TUrk •· A!'t- miilnkntın haverUslnl dln111" 
tar ''0-m:ınlı devleti tarihi .. ve Tilrklyt'nin sukutuna meydan ver- k~r· ine b'lyUk hir s•vrisi vnrdı. ~ 

t<:!:;~.ur: Elbroıu <s629>, Kashek, öldürüldü 
Şimalde •e cenupta, ndilerı 

lcorkunç seller halJnde akan sulan 
ıtopla>:tn iki nehir nrdır. 

Mu Artbur umumi kararrMıı, 8 
(A.A.) - Tebliğ: Şimal batı kesim: 
Y •ili Gine, Le.e ve Salamuada. ağır 

bomh& uçakıarımız Lae v-t Snlauıuıt. 

daki tava alanlarını boınbsla.n~lar. 
dır Bu kesimde tıaoka.ca keılt faa. 
tıyetıerı de yapıJınl§ur. 

.. O~manlı drvll"tinin n.'la YJıl'as: ve mem•k Prusva siye.setinin esa!lt ve o. nek a7! y8bi'!'ICJ mı•rllir:ıe na. Amerikalılar 400 asker ııalı,11" 
iJRri kanun lan .. rib; J'ürk de·:le- ve mUnaka!l!I\ götilnn~z k11ideterin. sin ol"'n bir !'ll"''e. ha~< t."'..-.ıfınrlrn tayyareler yapaenklarını biJdl ııı' 
ttnin te~k:ffi.tmt tATI'T'T'ak h:ıkrrıın. Cen bfri oldu. 181!5 de-Jti muk?.d • J?ettekten sevi1me.ıı;c mnzhnr c-ldu, lıır. Ou, harpten !IOnra dlSrt bı~.J 
dıın bilyilk bir ~hC'mn·fyeti haiz o. dt'S fttifr.k nç1ttan at;ı-'=a Tü!'k a.- Ti.lrk :tf! rer·-!ıi oııı1an ro.h••ıier - lom:ız mı dersiniz? 1914 t•>1"j 
Ja esrlerin mUellifi t. fon H.-m.rr.~l' le,•htarı ten:;tvtllter g~-U-rdi~i za.- ken ''bitirnki,, di,.orl.,r.lı. Trıt~he- ile 1940 tayyarec;lnl mukayese 
Bur;r.stall'ın !!<>hsmda 'T;!rkiveye man TUrk padi!JAht 2 inoi Mah- 1erl ol.,n tr!neJ kunnay bı><•k.,nı sek inanmak Jdzımdır. J 
ait iş' erde büyük l:ir Vt.'kvfu ~lan mudu te!'lkln eden de yine Prusy.ı Ahm .. t t7'.z:t na•a ır.nreı:::ı.ı M'ah - N · . Ahtr'"' 
l:ir adanı bıılmu!itU. Bu inin in Si\· oldu, Yeniçe'Tili~in ilgasından Mn- mnt Ş•vket nacı~ 've hr.rt:ıiy~ nn·- ıyazı / 
yıs·z kit:ıplnn ~ark tPtıık:Ierine ra, a!!keri ordulzrı henllz y.:tiş:ne. n ~nmı nıtc!\ 19':9 ih•:ıfıJinden son. ~ 

Kafkasya elenmiştir. Aşağı noıdıı. 
larda doğ kavimleri kovulmu~ııır. 
k!ır. Ve bunlar mOtemadt mU.:11ce
roet dalgalarlle tepelere tınnanmı~ 
lardır. Orada Avrupada ve Asyadıa karı:ı gfüter:ll ... n nl~ltaı m geui~le- miş olıtuğuı:dan Tnrkiy~nin askerl ra kı-nrfüini tekrl!r Tllrk!yeye ç:ı. Sek:lleri miicesıem ol' 

Buna ve Gona batısında kara kuv- mesin• vardım .. tm=rtir Onun ı 80fl kuvveti zayıflamıştı; iı1te bu .se- . trr-ır12r. - ._.s 

~ 
vı.tler mtz, kıyı boyunca Gonadao Uc.,. dan 1818 e lmı'lı.r 

0

rt'k:a°ro1ğı "Şark heple aynı paditah bUyllk bir iti- Bu bny1.lk 3c.k:rin d!k:lca na- gösteren rontgen zı~y..-_ 
rt yUrUyUı aıraaında gertde kal.an ha~ 'yat .. a n a bir memun~ da J 

• dilşmazı ceplerlnJ • temlzlt>ml§lerdır. varrl• Avuet rv rl v' b ~t.t a Pnısyaya mf\:aca.at edertk zarı, ,:>""k haldı o1arak, Tfh<.o lltlslnkl, 6 (A.AJ _ ~ 
'AZA#~.11~HİL 'E.IO'Afl Sa~ yeriııde •oo den tuta dUr. 

0 
ı · 1 

1~lk ad fe e; m~t aa~ · elınut fon Mc-ltke ı~e g~nç subay kiyenin 1912 de. Belk~n m~ıh.ıre- Alvar Vilska yeni bir Ronllf' 1"! 
• Kemiklerin sertleşmesiyle Ti\. dan ölUaU bulunm~tur. •O dU~man a?l".an ar 1 

f' 
8 0 l'lrn !ar lı\rdan fon B~rgin, Fış~rın •. fou Hı- belt"rinde uğra~iığ'ı felA.lr<.t Uzcrin. ya~ı makinıı-.ı l<':ıt etmlştfr. So _~ 

eutlardakl soğuma hitam buluı. uker tA§ıyan lkl bllyUk mavna ha. 1 neke ve fon ~uhlc3k rn Turk ~"- ile durdu, TUrlnye l!ytk olm.ıcir~ makine, resmi ftç buudlu ol") 
lha1buki hafmı.mızdald hatırat mil· vn kuvveUerimlz tarafından batırı·. 1 1 dusuna mu:ıllım olarak .gl5nile?'il .. bu h•zimete ordunun hatr.~ vü 0 k bO d ki yl~·· 
lenıadiyen artar, hfi:tilr; zekA, ın- m14trr lç!ndekllerln h~pai boğu. 8 (. elJ' 811t eli ? ~eleri~i .:;,mUink. ~ttll Moltklte'ni

1
n ~ zUn1~n de~il. ~iya!!f haz-~'rkiP.n~ ~l~~ı':~~k~i:I tan~e s:retl• tt1' 

llln vücudunun yapılı•ından daha mu•~r. D!&er keslmlerd-ı ta.sıla ile nyı~et 1 r ı'ieı en me tup nr 1 kifavetsizW'lnden ikmal v• f,,,.. k f ~ 
., -s " b h!dl b 1 • s . " "'··~ etme led r. ~ 

fevknlAde bir ~ey mi demek olı..ı. çarpı,malar yapılmıotır DUşmau j Bir roman tcfrlkasında (binlere'! TP! u 3~Ye 0~ uyuz, nolı:ta~!ldıın, takviyc•ini:ı f!CCık • ~ 
)'Or? bı..ralardaki garnlzonıarın.a yardım hektar dönUmlUk araz!) t!b rl gör. K mm muh:ı.rebesi mr1t111n~a Al me!in~~n maruz kalmıPtı. Kırkkı 

• "Snhsl hapis vahşiliktir lnsoııi ic:lıı paraşütle y.yecek lndtrmeğe te- ! ... ~k. Gazete muııablılhlnln g!SzOnderı r.an-tngiliı le;fvw.>-=ıunda sava, :ise. LU1e':ıurge.z ve Kol"' anova Sevi. Galib' den~ 

oız.11 gb:ll nece vardır dalll -:;:,. 
J"etslzliktlr, fntlhara sevkedcr·• ıeobllı etr:ıek!edlr. Hava kuvvetle- ' kaçmış bir yanll§lık. Bcııı ki muhar. m·ş olan eski Prusya torçu ~ene- bn~?.zlannı ııncak bu ~uretlc fzah 
~ol}nıdur elfer fn5anların hepsi bir rtmlz kara hareketleriınl.zı destekte. rlr, (hektar) yerine va.kanın geçUğ, r3Ji Stuker k~ndi arı;ııs:·t mUslü • mU~kOnrlU'r O 7'nl':larıler l'>ütli'l 
hl3te bir fikirde obalar? Yok~a zo- mektedlr. devir ve muh te uygun bir tO.blr ola. ma::ı C\lcu, ve Reşit pa..,~ adı ı.lt·n- riilr,va Tilrkiveve layık olduğu kıy-
bıta vukuatına bakılırsa ~rkclllerın. Yeni lrlanda'da Kavteng•de. gece rıı.k (dönllml n yazmış, bunu yazar ela Tflrlt o"rdu!5una topı:u generali m~tf vermivordu. ftlJlrffct 11ende, bOner 8#1fJ~·:;,I 
aarhoşltınn yaptıkları fesadı, 1eda. karanlıtyndan istifade edt!n orta kf'n de hektar ırltlnrıeden katmış. oldu. O da, fstanbul topçu oku • Fakat T!lrkivt' neler• kadir ol- loykat -
Ti altında olan akıl hııstalannııı bomba uçaklarımız hava alanına ta. Elbette ya (binlerce hektar), ya Jıın•;k~ halefi --ey!lt z::ı.man1a pa rfoğ·ınu urınmi hamte isl--at etti. Na1ar etsen yer-D cGlı, ?' 
to~ yapmaz: Öyleler! nasıl hapis arrwı etm §ler ve burada daıtınık (b!nlErce d!SnUmlUk) demelidir; ta. ı1iı;ahm yaverlerinden olan- Dri- Fon dı-::- <1ol~ p:ıcnnın . ı:o~u f~ti- eeaoet 
olunmaz; bapl.5 cezası doya.klan halde bulunan dllşman uı;aktan ara- kıtt (binlerce hektar d!SnUmlllk) de. gal!.ki p:ı..,a gibi TUrk topçului;unu yatlardan 1T'i1""1<k!"P 1.4' ... zorıotan.ya Are.rı kllrıl VO meJPk ~nd~ 
m.Ouslrdlr. 1 ımda yangtnlar c;rkarmışlarrlır Jr.emelldlr 17 nt'f a.,rrinki haJ;ne Avn·ntnın rn,.Mmr .'i fnrf <fı» .,tbfıt , ~ 
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Burada okuyacak ve burada eğle
necek\:i ! lstanbu\ ondokuz, yirmi yatında 
bir gencin bütün ihtiras ve lezzetlerini en 
müsait tekilde doyuracak kuvvette bir ıe
hirdir. Ali§ bunu biliyordu ve bir an ön• 
ce baılamalc: istiyordu; fakat bunun içiD 
evvela babasının buradaki itlerini bitirip 
Adanaya dönmesi, delikanlının yalnız 
kalması lazımdı. Nereden, naaıl baılıya• 
cak? Bu da ayrı bir mesele ••• 

Oniveraiteye kayıt i~leri bitmi~, mek· 
tebin açılacağı gün öğrenilmişti. lstanbut 
taraflarında üniversiteye yakın bir yerde 
ki ücretli talebe yurdlarından birinde A· 
lif için bir oda ayırtılmı§lı. Babası Ada· 
naya gidince Ali~ Beyoğlundaki otelden 
çıkıp buraya ta~ınacaktı; fakat baba,ı 
gitmiyordu, Alit sabıraızlanmağa ba,Ia· 
mı§tı. 

Ateş Ahmet Bey, oğlunu buradaki ba· 
zı eski ahbablariyle tanıştırdı, onun para 
ııkmtısı çekmemesi için lazımgelen ted· 
birleri aldı ve nihayet onu l:f.:anbulda iki 
feye ha~lat.'.:ı: Hnkuk f akü itesine ve h<Y 
Vl\rdalığa. 

Mektebin ilk açıldığı gün Ateş Ah· 
met Bey oğlunu küçük bir çocuk gibi elin· 
den tutmu§, üniversite binasının knpısma 
kadu götürmüştü. ihtiyar adamın u gün• 
kü keyfine diyecek yoktur; içi içine sığ· 
mıyor, sebepli sebepsiz gülüyor, sokak 
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ortasında gelip geçenden utanmadan oğ
lunu durup dururken bağrına basıp iki 
ynnağından öpmek istiyordu. Üniversite• 
nin kapısında ayrılırlarken: 

- Dersten çıkınca doğru otele gel; 
akşama Hasan Beye yemeğe davetliyiz, 
beraber gideceğız; geç kalma! 

Dedi. 
Hasan Bey - Atef Ahmet Beyin 

Makedonyalı esk~ arhadaşlarmdan lstan• 
bulda yerle,ip kalmış ve ticarete dalmış 
zenginlerden Hasan Bey • onları BeyoC
lunun meşhur lokantalarından birinde 
hckliyecekti. Ateş Ahmet Bey, oğlunun 
koluna girdi; Bryoğlu caddesinin akşam 
kalabalığı içinde Tepebaşındaki otelden 
Taksime kadar gidip gelerek ve buluşma 
saatmın yaklaşmasını bekliyerek dolaş• 
tılar. Günün bu saatinde Beyo"hı kaldı
rtmlan adam almaz; süslü, zarif, şık stü
zel ko!rulu kaılmlar, her yaşta h~·r millet· 
ten erkekler cadclenin ortasın~ l<adar •ı:a· 
M.rak tramvavlaıın otomob;Perin pc•;p 
~itmesini Piiçle~t1rir. fki taraflı dH!:H.\n· 
lıu:m biııbir p,t;zt°'J ve l-'\h?lr P~Yıt i1° dohı 
vitrinhrin,t.., nml pnıl J"tl:!ar y:mı'> s[• 
ner; ot-?I. lokanfa ve e;;1e--;~ vn1nrinin 
l:al>''"'l"md:ın rr .. \~o ,., ..... ~., h!\11~m i! .. H;ne 
mt•siki sesiyle dolu bol bir aydınlık dö!:ı:ü· 
lür. 

~lif, kaJab~lığın içinde, babasının 

kolunda yürürken kendisini saran mine 
vi havanın taşkınlığı ile yan ıarhot gibi 
idi; etrafını görmüyordu, sanki babasının 
y:ınında ve Beyoğlu caddesinin kaldırım· 
ları üstünde değil de günden güne yak
Jatmakta olduğu yakın i&tikbaldı-k1 sefa• 
het haya'&ımn kıt!bine daha ,imdiden he
yecan veren sihırli ve ca~İp yolunda idi 
ve sanki kendisini dünya zevkle.cinin en 
tatlı ve en tiddetlisine çekip götürm~kte 
<'lan zarif, şık, güzel ve müstesna bir genç 
kadının kolunda yürüyordu. Aliıin baba· 
Si ocrbnun dalg·nlığmı bir iki defa yan 
gözle ve dikkat'e süzdükten sonıa onun• 
la daha fazla mefgul olm!\ğa lü· 
zum. görmemişti, sağdan ıoldan ge-
lip geçen, ka"ılarından akın halinde 
*'elen ve kendilerini göğüsliverE"k, etraf. 
!arını sararak yanlarından akıp giden 
kalabalığın içindeki güzel kadınları eski 
\"e tecrübeli bir hovardanın anlRyan gör 
feriyle seyrederek keyifleniyordu. 

Girdikleri lokantanm gP.nİs aalonun• 
dan hern~n hemen ayrı bir oda denilebi· 
lecelı:: şe~ilde hölilnmüs bir 1nsmmda içki 
ma:msı ba .. mda birkaç kar1ıt'l1!1 oturup 
ça1:ın!ıya başlamış olan Ha~an Bey, mi· 
safirler'ni birtız da gürültülü bir nezake\:· 
le karıdadı: 

- Oo, buyurun bakalım, neredesi• 

niz yahu? Bekleye bekleye bir hal ot 
duk. .. Bak'~ım. vakti kerahet g~iyor, fÖ~ 
le siz gelinceye kadar h.ıfif tertip bcıt 
yalım dedim. 

Birbirlerin!,, ellerini uktılar. Ga
lüşmeler, kahkahalar, yer göstermeler; 
icarşxlıklı ikra:nlar, iltifatlar ıuuında oıl' 
aanın başına yer teştiler. Ateş Ahmet Sef 
İzahat verdi: 

- Senden evvel gelmiş olmıya1rll' 
diye Beyoğlu caddesinde şöyle biı liıll.S: 
lif çizdik, derk~n dalmı~ız, saatl'" bako'ş 
ğı unuttuk galiba, vaki\ geçti ••• İyisin y• 
intaallah? 

- Çok şükür halimize. çok ıükiit;; 
İyiyim, sizler de iyisiniı:... Oe1ıkanlııı.S
mektep işi bitti mi? Vallahi Alişi get1 • 

rniyeceksin diye bayağı üzülüyordı.ıJSh 
pek memnun olJum, pek, ama pek. •• 

D h•L• •• l • • bol avet sa ır;,t soz erımn ara!lına .. ii' 
hol kahkahal;ır katıyor, gürültü ile gul 
•or, yanında ye• verdiği Alis:n omuzıırı; 
~k~ıyor, genç ada mı muhabbet dolu b 
kıılarlı\ sarıyordu. 

Ateş Ahmet Bey: 

- Eksik nlma, dedi, bitirim, 
ıeverain; e. tabii amca sayılı!aın. 

(Devamı var) 



POLiTiKA 

iliz mastemleke si
setinde değişiklik 

a 4ll"fıi lıoloni 8İ)'GNIİ ilıtüa.di ıartlar önünde 
efınitfjr. F"""1 .,,.,,_yalüt rahim bu ill&.ın mci
-'Ollfttl2lar. Yü milyonlarca İn•anı ayni zaman-

- layıl..ıs bir felıilde ~re bağlı tutarlar 

.._ ._ .:ŞEHi~ HABE~LE~i f.~ 
Mal sakladığı için mahkUın Maliye müfe\tit muavinliği 

oldu imtihanı 
Elinde manifatura eŞya 1 b:ı. Bugün yapılacağı evnlce illn e-

Junduğu halde bunu satısa arzelıııı. dilen maliye müfeWş muuinlil 
Yerek sakbyan manifat~racı Leon ı imtihanları 4 • Şubat • 942 pel'fem· 
Sivekrimyan Üsküdar l\lillt Korun· •be gününe bırakılmıştı.r Yeniden Çoraından yeni bir felaket ha . 
ma mahkemesince 2 ay 15 giin harı. müracaat etmek istiyenler hu mii , beri ıeldi. Gerçi can kayıbnnu: 
se 83 lira para ceza1ına çarptırıl- ncaatlarını 20 Kanunusani tarihim• korkunç deiil, be! ölü , ·e yedi ya. 
mıştır. Leonun l\fahrn.utpaşodaki kadar yapabileceklerdir. rah oldai•J ıöyleniyor. Fakat bir 
dükkanı da 25 gün kapahlacuktır. dunla Türk kanına, bir clün::ı;a de· 

Çiçek qııı devam ec:li1or teri verdiğimb için lıunu da aznn-
Paıtanın içinden akrep çıktı Yurdun muhtelif yerlerinde ıö- eamıyoraz. Sonra ortada bu kış 

riileıı çiçek .ak'aları üzerine blUt(r,. laymnette ~i yüzü bıi!ibütürı, ür; 
Sirkecide Vasile ait fınnda y:'. 

pılan postalann birinin H~inden a';:. 
rer> cıkmış. hunun üzerine mezic1lr 
fınn bir hafta kapatılaralc karar 
kAifıdı dükkiinın bpenginc yapıştt
nlmı,tır. 

metimizin gereken tedbirleri alnn.~ vilzii de yarı yanya yıkd&n beş 
ve vatandaşları çiçek aşısı olmaya yüz ev var. Bu _, )Öz e\·de en 
duet etmiştir. Bu dAvete hemen bü- .,.ğı iki bin ki'i barmrutıktaydı. 
tün vatandaşlar icabet etmlılerdir. \'lrekleri sızlatan nokta işt~ bu 
Belediyelere n sıhhat memurluk- dur. Eier çabuk bir çare bulun-

mazsa zelzelenin, çöken damla
larına müracaat edenlerin aşıl:ır· .-ın, de' rilen da\·arlann öldüreme-

Bir ay hapse mahk6m oldu derhal yapı1maktadır. diii yurtdaşlanmızı soiuk , .• has. 
Elde mevcut aşı ihtiyacı bol bol tnlık bitirecek demektir. 

Fazla iç.ki fcerelc aarh()f olan , . ., 
rezalet cıkardıiı için kendisine ma
ni olmak lateyen POiise hakaret "
elen sandalcı İbrahim, 1 ay hap.se, 
30 lira ağır ve 1 lira hafif para 
re7.uına mahki'lm oJmıı4fur. 

Şarabı fazla fiyatla aabnıt 
Beykozda Fenipeşa caddesinde 

2 numaralı dftklclnda mti5klrat na,. 
yiliği yapan lsplro, 120 Jrunışa sa
tılması icap eden ~arabı 135 kun14• 
sattığından Millf Korunma rnah\:e. 

Fazla fiyatla elatıek ıabnıt 

ka~ılıl'8'bileceği gibi a.rnca yeni ''Jfızılay,, ın mübıtrrk fıır ruh 
çiçek aşısı imali devam ctnıeltt('. ateı,&le oraya koınutwıu biliyoruz. 
dir. Bu arada Refik Saydam Mer- Çadır. yiyecek, rakarak , .e &İJ'e
ke% Hırzı.ssıtıha mües~esesi çlç.-k a. cek de götllrmü,titr. Ama Çorunı
fısı yapmak için rno tane ılıma sn. hılar, hötün ylikli, b~ delilse yu. 
tın al:ıca'lrtır. lıöa e\' Jmmnıı ona ~eıİlettin· 

• - fer. Çünkü kara k11a ginnelr üze. 
Nafia Vekili ıehrimizde ftyiz. Böyle bir zam.nd• çftelırda 
~afia Vekili general AH Fuat c.-. banmnanın ne dem~ olduğu, ko . 

besoy dün saıbahl; t!lspresle Ank~- lay<'a k•tlrilebifir. Ederi 9<'ilam, 
radnn şe'hrlmize llelmiııtir. kalanlar, za\·alh hf'mterilerine bi. 

Aıiıtanlık imtihanı 
rer oda ,·erirlerse, ortada mffele 
blmu. Eğer ba kabil değil"e Ç.>· 
raman cami \'e mescitlerine -'>•· 
lar kurularak o talihoı;izler llara
lara yerlettiril~in. 

Yitreklf'rimbi ,.....fan aer • 
Jay, ne yazık, ki f'ade hanunla bit. 
miyor. Zonguldllk maden ocakla. 
rındau da. fena haberler geldi. Bb 
tiinelde g~iıo ga:ıı ))atlayarak tök
ıne olmu , .e elle isc:i olereık yedi 
ki~i de yaralanım" 

t~rizo, m<ıMn <J~klarınrn :ama· 
l'ısıdır. En ileri ölkel:?"de, en etki 
,.~ en usta marlencilerin ~J11tığı 
kuyularda da ı1ık sık bu türlil .ka
nlar olur. Hcniaz anıele~ i bundan 
koru~·uıı km tnrMak kesin bir ta. 
re bolunamnmı,.tır. 

F.ıkat 1'aza~a set ı:~k~k 
ha ka ı;e~. k:uamn korkunc;hığu
ııu t•dbirle karsılamak, bu fell. • 
kcttPn en asağı k:ıyııırarln kurtııl
mıık baş:ta se~dir. 

]{azayı kuin surette sigortala
yacak bir ı:areyi, fen lıenliz bala .. 
ıııaını~ olabilir. r.uııa ıli~·ccek Ml'lÖ• 
mü, ~~ktur. Anıa ol'nklarda, ita 
;:lbj ,-.kalarıı hemen atılacak kur. 
tamıa tetkilltı :raınlamaz mı! Tö
neller llerll"flikı:e hu teŞkillt ma• 
ki'n~i de İ'4;İlerin arkaınnda ylirtL 
tlllmell, onlara en yakın bir~ Y•• 
ı1e bulundıımbnalıdJT 

ı.rmanz, ki oeatdar: ba ~ibi ... 
yatl tedtılrlerden mahrum delı°l• 
lenlir, 

Hakkı Süha Gezl(ir. 

Kom.kapıda ŞaraPft411( 80kalhnda 
38 numaralı evde ohınn seyyar 
'köfteci A.kter, fada ftatla ~lrmck 
sııttıltndan yablananılr MUlf Ko
runma mebkemeııiae TerilmftHr. 

lklisat rattülft!gi, istatistik ve tat
bik! J~atistik kfirsiislinde açı\: olıın 
llSİ!llllnlıfın dfl infi1ıanı bu a)•ın 2ti 
ıncı cama günü saat 11 de :'l"apıhı 

eaklır. • 

Ankara at 
yarışları 

~~J 
• Ayakkabı dükkinmı IOJIDUt 

Sabıkalı hırsızlardan SaHm dCn 
Jıece Tftnel ca<ldesin& 55 numaralı 
kunduracı diikHnına anahtar uydc. 
raraTc gfmriş Te S ctft ayak\abı ite 
4 kilo ıcaseıe çalar.tr lca(ln.,tır. 

Salim, ~ldılı enıtl•n saterien 
yakalanmıştır. 

Meksika Viti lridctmetini 
tanımıror 

Mek!Jko, 8 (A.A..) - HüJı:Amef, 
lsveç mftmessilfnfn Vilşfuln Mebl.., 
kııdaki menfaatlerini toramasına 

müsaade etm~ _... .llbeP ala. 
raJt "ita Pnnuaıa r.memne ltpl 
edllmetf ftzerlne ,erftntflte Tazffe 
Ye saJMıfyetleria~n malınım edil· 
mfş olan Vtfl hfittmettnin bir M. 
k6met e&}'llanıll"ICalnn :ileri sür-
mftt!ftr. 

Çifte bal..jtte Bulmet - T o
murcak kombinezonu 

kazandı 
Anllara, 1 (VU!t ........ blrln'-a)

Bug1lnld\ a.~ J'U'lf}&rmm n-U0-11: 
B.itincı kotu: lılennlf birinci, Gar .. 

,.ı; 115 kurul. 
İkinci kotu: Pulat 'blrinc1, 1a 1kiac' .. 

Oanyaıı, 266 piJA.aeler 100 n 100 lcu

l'UI 
1İollnıCU kofu: Dand1 kotm&4&n oı. 

dU. Davalaclro kotmadı Buk.t blrtn
~. Demet iklnei. Gaııyan 100 kr. 

Dördilncll kotu: Tomurcuk blrlncl, 
llQ~ .1kiAci, A.lok uaımcu. qaa. 
1ae 181, plllHler ııa .. ıu Jtr. 

BefiDCj kOfll: B'nar blrtlıol, D&ltl 
j)Jnel. Ganyan 140, plllaeler 100 n 

100 kuruı. 
Çitte b&hU: Buket - Tomurcuk 

ltomblneaoınu 220 ırunıı Tel'dL 

ROMEO ve _JLJL YET ı 
Yeni Torkçe kopyası ' 

Pek yalnnıla ••••••• Sinemaantla 

:~::=-=·~€~~il) 1E'l~~IDIN 11.1~11 
memlebtteu arnhp l>a,O hır yer 1: imi!\ _ i) ft ~ 
;le bir Jı:a~ •n• l90innenlıi tnsıa - ~ • - -~ -· - • 
,,, ediJOI', .,.. l>lı maksatla siEe is- Nakleden: M. KARDEŞ - 49 - w. ...... ---

tıedi~ bdar pera Termflı: tekit. zftnı size ıülün~ mtl tell)'OI"' LolA başını 6n6ne ilcü. Gözlerı 
ftnde '.tiulaaayoruın.. _ Hansl s&nnld Sisin 'Tiodan yaş fcinde idi. 
.lmdır, J;ana tımluhn, sis a. ba "" sahi.bt olmanız sözilne mi ıtlldQO. • • • 
nda 1nah.olmayın, Epl umaudır mil undıntz? Hayır. Ben Rey Be:ı- Elli Bennet'i uykusundan uyan-
lllsl ta~rmn Te eler cüret ll'J;k net'e gösterdiJiniz aIAbııuı blı- gün dırmış olan taş o kadar hııla ahi· 
ki etmellnfs '3JliJe)'inı ki, ço\ böyle biteceğini tahmin etmJıtınt mıth ki camı kırdı. Genç kız hl'
hofqma «ldfyoNUnuz. Gftzel n sc de ona gfildftm. Ne ise onun için 'de men yatatından )calldı, pencerenın 
Tfmli'1niz .. ~ztımü kesmele lralk • hayırlısı budur ..• Fakat Rey neden yanına ıiderek perdenin aralıRın
~ayın, size kur yapmak nlyetinı1r sakal bırakıyor? dan dMjanya bakb. Han çok ka
ilelflfm. )'l)nıs bana ~ok sempatik - Bilmiyorum. Bildllim onun VI' ranlık oldulu için pencerenin b
geldllfnlzf s6ylemek fsfeı1im .. Ayni benim. •. Fakat bunJan ne diye sb:e nünde duran adamın karaltısını 
samanda •ise acıyorum Te hu mi'!'! aulatı7orum? .• Si• kimılnfr: Mr. ancak fartedeblldi. 
elede al• bir zarar tJelme~ln tfl\n Brod' Bunlarla allkanıs ne? Con Bennel kızının odMıDden 
Jftm l'UI olma)'OI'. Brod arülümseyerek cenp Ter· cıktJAıuı duyarak o da dıtan çık. 

Ciddi T aamfmt idi. LolA hunu di: tı. Sordu: 
hl9ettl Te haıırladıitı mn~teh7.i - Bunu bir ıDu ötrenecekslniı. - Ma)'tland mı? 
eftmleyf utfetmedf. Size ndedi,-orum, sırası gelince bu. - Galiba .•• 

- Bu tnslyelerfnfsde hle bir nu herkesten enel aiıe $3yll~ Con Benneı kaf)annı ~th: 
menfHt enctfşesf y01r mu? lim ..• Bu delikanlı ile de işi çok - Bu ziyaretlere aklım ermiyor 

- Sin &alim eden noktada ,.h ileri ıötürmeyin LolA... benim ... Deli mi bu adam' 
Stft hiç bf'I' menfaat dft,ftntem yol·. Lolıl kendisine küçük iınnile h '· Kızı bufiklrde delildi. Maytland. 
Bu ı, ,..tında ı>atlak 'Yttetek, sl7.:n tap etili iciu sinirlenmedi; bilAkis ın her halde kendisine söylenecek 
'de 1ia fnmMnn ııııdemelerfnden mil• memnun bile oldu. Bu esrarengiz a. mühim bir sözü olmalı idi. 
feessf'I' olmanız pek muhtemel, ben dama karfı Jçinde gırip bir som- Atılı Jndi. Yemek odasındın 
lffe f;una f9'emlyorum. pati hissetmekte idi. bahçeye çıktı. 

J;oıı ttTlll' 'Yermedi. Bmdnn ııl>v Brod deT&m etti: - Siz misiniz Mr. Maytland? 
le(UJderini onun esasen duymakta. - PantonTil hapishanesi gardı. Karanlıktan gelen titret bir se~ 
&ldula enin~ art1ımıı!Jh. Kua yanı Bron'a da memtetreli terketti- cenp •erdi: 
bir süHta mtlteakip: lf niz için kendisini beş on sene - ETet. benil1l ... 

- Evli oldutumu tallba biliyor ıönmlyecelfnisi yezsanız iyi olur - lüm, baı.m mı' ETet. 
llaDm, aee,ı. kartaattnde)'İlll. İhtiyar ae ... m elti: 

- Buna leşfetmfştfm. Kocanı:ıılt> Lotl cevap .. ermedi. Brod ondnn - Sizinle 16rtlflnek fstfYGMll'ı!. 
1ieratier gidin. Fabt ft1 delikanlıyı apartımanın bpısında aynbrken: Nihayet yakaladılar. 
ne yapmalt fttrln.detfnfd - Seyahatiniz fçin paraya ih- Gene kıs endi,,e ile sordu: 

- ~ Bennet'I m" tiyacuuı olanca lıize açık bfr cek - KimH 
Artıt l'omedl oynMnaitRn Ta1 lf6rıdereoelim. tteai. - Balder'f ... 

19Cmfftf. O..... etti: Sen.o kadının elini tutup Jıllnnet. EJIA, Elk'ln B•l&r'den tiıthnttf. 
- IHhnf~. Onan bu itlere le &penlc DATe e4tl: Jfıu hatırladı. 

lanffmlmımasmı isterdim. Ab1 - Dftnyada sbden hai!lta h'ı: - Pomı Balder mn EHc'ln mua-
fllr'tffrife .tettanen nnımep olaca- ttnMıeye acık bir (lele 'Yemtem, aer vlnf olan mı' 
11111. .. Jlı1tiıhlr ~' Bu ~. Tetfme ~e a tadat' 'dfttldtalhn. \fa1'1an4! ceYap v~reıt "'~"' . 

Evlerde :elektrik tasarrufu 
ltedeaberi matbaamızda &detti··· 1 

bir daireden çıkarken, ora.amı bo~ 
bırakacakaak, J.A.mbıumı •öndUrmı. 

Ae alıım11ızdır .. GörUnU,te pek he. 
aabl bir hartkete benzeyen bu ted. 
birimizin, zamanla kıymet ve ha. 
kikati anlqılm11. matbaada edindi. 
tlmlz itlY&tlan evlerjmiz:de de t•ı
blke baıtamqızdır. 

Dünyanın talibi kar&l'dıjı blr sa. 
manda, böyle - kl.r yoluyla • kano 
ilk.ta oturmaıa bile ru.ı olmak ta. 
bildir ama, ne çare ki •un'l 11ık da 
bir ihtiyaçtır. Iı'a.kat evlerlk, me. .... ~---~ ... ,.., 
ıuaumawı btr hareket <ddutuıaa L 
nanmak gerektr. 

Bir okuyucuınuz, DU husuta 11e'k 
pratik bir tutum uıulU bulduğıuMı 

hana yazarak diyor ki: 
".Radyoyu 99t;ıi'Jm -.man barca. 

.tıtım etnJUI, dlter taraftaa oda
man JAmlıalarıaı llÖadtırmekle telAll 
l'cllyoram. :&ar"anbkta raclyo dlale. 
meabl &!Ti bir ltamatyeıt va.r. Bele 
mi.sik proıramlanıu, mtlmkb olda 
ta lladar ltayallmi eaalaDdararak 
ıtlnUyelılliyorum_ Koaupıalara &'•. 
Jlaee, ıapflı:ederl, yaaımda ılbl ıaı .. 

ZUll deitftirdi: 
- O ası.} size musallat. .• Eizi ikaz 

ettim, ıene de hatırlatıyoru:n. Diı 

Gord"n'a sırası ıelince siııi ikaz cı. 
ıiğimi söyleyin, o beni kurtanr 

Elll muhatabının ne demek tsl'!
dilini sormak üzere i'ken o de,·am 
etti: 

- Geceo.ln yarısını beni latic
'NP enekle ıecirdi. Berbat bir le· 
c• pçirdinı. evveli Balder, sonra 
o... Detektiften bahsetmiyorum, 
"tef'' ten... Gelmenizi size bunun 
icin yazdım. Yoksa mektubumu al. 
madınn: mı? 

EllA onun ne demek isledilini 
anlayamıyordu. "O'' kimdi? l\layt
land'ın bu adamdan korkusu ne 
idi? 

- S6ylediklerlml babanıza an· 
lahnıı, oknaı mı 1'.ızım. Matilda ba
ban11la 'lronllfınlamın daha iyi ola 
calını .a1H1yor ama ben ondan te· 
Jdnfy01'Qfll. 

- Dit Gordon'a benim lehimde 
s6ylersiniz delil mi? 

S.f tftl'ektf. EllA yüzünü göre
memelde heraber onun all:ıdığını 
anladı. 

- Tabii söylerim efendim. Merak 
ehneyin. Bir doktora glben1r. ... 

- Hayırı Hayır! Benim ieln dok
tor filin istemez. Fakat sir.in için 
elimden ıelenl yaptıitımı ona ıö:r. 
lenfnis; babanıza delil, polis ha
ffyeslae... Bana ndedin. nurayıı 
bunun fcin ıetdlm. 

Bif'den durdu n kulak kabtırttı: 
- Bu lrlm, 1iabanız mı? 
Gene kıı babnının ayak sesleri

ni duydu. 
- ETet, o oltleü. 

Veda etmeden ihtfyana yaaın. 
dan uzıtklqh, hebasının yanına ııt • 
tf. 

IM!diyorwn.,, 
Bu sayın okuyucumuaun unl1aatl 

caha baıka okuyuculara da t&TlliJ• 
edecefimlze şUpbe yoktur ZalUla 
yarııımdan dönmek demek a1aa &. 

kıllıca hareketınl takdiı1e ~ 
Hele radyo konuımalannJ .ı:r. 
ken, aplkerltri •'yanmda sibi,. lai&. 
ı.etmealne aynca memnun cıımyoruz, 
Bu aurette, ıp ker denen mahlukun. 
tUrll1 yaradılııta yl1z 'bialerce dın. 

Ieytclye ktndlıini aevdirme.k, dotr.ı 
okumak tenkitten kurtulmak ici:ı 

~ektilf sıkıntını,n kUçUk bir zem. 
sini olaun göz önUnc gttireb11i10'" 
deme1rtli'-

Bu, çlker hea&blna da bU' k&. 
zaDQtır. Kendisine teteklrUr ederi&, 

* •• 
IU•gll allellalle• 

bir 111118 
e Oz, radyodan ~mıpen, bir icat 

U akf&ID önoek1 "KimJil Allul. 

teımillnln aonlarma dofru :not et. 
t'tfm .. aatman tekrar •tm.ed .. 
ı~mi~: 

"Blreoldarmus. tocmJda.nmm p. 
la geUrmell lfbl onlan hlaklp n._ 
ımlrla t,.eUlt eclertz r.a -. ... 
a.ııı olclalU JdmM tarafmdMl tD 
n1oımaaın k6oi'k IOClllkta ae b. 
dar clıerbl eMlfeler 9ia~ 
Mr la &da oa.un ~ .. ,.. 
teallm ederls: Bloblr DOm)l, illa ıu.. 
üar Myök Wr oeaya .natM&k e. 
laa bir ka"ttt .,..,-ımr ,, 

Neriman Bmr'm ı.. ~ •• .. 
tazaman. 7UdJtı "KlJdCll AUea .. 
•keçleri aramda. N•hHM 1ııu •olc
t•· öWıdenberl m\ld&faMUll yaptı • 
ğtm içtimai terbiye e11&aımıza. d.,. 
kundufU içln benl mUt.ebaaıiı etıı. 
o temali dtniememl§ olanl&r varu 
gece yanar yatatmdan fırlaya.ra!. 

(1.iılftn say.'a111 çrııiriııi:) 

~ıı evvelki Vakit 1 
7 - 12 - 1917 

Kaçak kibrit 
KatırcıoAJu hanı )okuşunda H ı

yimin ardiyesinde 169 sandık ı. 

tak kıbrit bulunarak ~•hilıi ıth·an 
harba gönderilmek üzere zııpte:Gıl 

mi§lır. 

:'l: Puarteat BALI - 1. ktnun: 'I ] ktnun: il 
~ 

~ 

~ 
lilkade: %'7 Zilkacle: ti 
Kaaım: IO Ka111111: 11 ... 

\ allttlar \ a .. 111'\ l', r11 n• ' ,,.,.,. l'.7A. 

(Jlnpt 1.10 2.28 11.11 %.it 

°"' IS.03 7.%3 U.I;\ ·u~ 

lldftd Jl.U t.f'7 ıa.u 9.11 

Alrta•· 17.'1 12.00 li.fJ 12.00 

T.e.ı Jt.ı• 1.18 . .... •• 
...... il fi.ti 1%.46 uı H.41 



-·- VAKJ'I' 

Amerllalla 

Bir vllda 12 bin 
yabancı ajanı 

yakalandı 

Doğu cephesinde durum Şimali Afrika cephesinde 

\'a5ington, 6 (A.A.) - Adlıye 
naım1.:ğt c:ıltalr.rna ve casus~u~ 
hareketlerinin tenkili i~in yapı -
lan faaüyetlere nair şu reıımi r.ı. 
poru neşretmiştir: 

"Propae-anda iı;leıile uğra,.~ık -
lan az ço'k tahakkuk eden ıki lıin 
ecnebi ajanı h:ırbin ~ irinci )ıl: 
zartın<la vaka anmt!=!ilr. Bu yıl 7.cfr 
fın& h!l.kild bir dıemmiyeti olan 
lıiç bir b:ıltala.ınn hareketi \•uk·• 
lrulmnm şt:r. Alman) n. f talya ve 
Japonya harb: girdikleri zaınau 
1.."U :memle!::tler tehaa::mdau 931 
hin kişj Amerik'.ı Birle,ik ılevlet
lerinde ikamet umekte ıdi. li•ı yı::
l<flft üzerinden §imdivc kndar 1:? 
hin 61 kişı tevkif edi1'niştir. :ü1ô 
kiıı;i de gö~ :ıltma nhnrıı.c:t .':. Cnt 
atttna atınn"l yab3ncı ü\l~'"!.ıan tc
haa!lımn yanııından f:ızalası Javo'.l 
dur. Gf.z a'tınn almrr.amış olanl<?r 
)'·a kMdilerind~n söz ahncr:ık ser
best bırakılmı~Iar ''e}'1l haltlaıwda 
hqka kayıtlar tP.tbik edilml' kim
sel~rdir. AneRk yüme yımr.11 vöz 
:tltına almm~ ol:ın 1ta]y.:.nlar isı: 
misal teşkil ~dere1t hareketlerin • 
dtn dolayr yabancı diişman teb:o
anna yapr"an muameleden istisn~ 
~dıl.mişlerdir. 30 baz!ran ı 9'l~ ) e 
kad:ır 3:14!\7 ya"b:lneı, .\nıcr!k"n 
tabiiyetine gi!"DW'k için ırnii:racııat 
etmlftir . ., 

18P••r•da bir mad 
lbt1Jat dallı uure 

alı•dı 
Madrlt, 8 (A.A.) - Dnb: ream\ 

AUetenln blldlrdiğine göre, yardur .. 
er aervladeıtllerden başka, 1940 aın!ı. 
na dahjl bUtlln 1spanyo llhtıyatıarı 10 
illrk&.nunda hazır bu!unmak üzere •i· 
!Alı altma catırılmıılardır. 

Papa ••~ llfn•da 
çılqacatw 
üruror 

Roma, 6 (A.A.) - Papa, Torino 
kardinalı Fnssati'yc bir mesaj ıön· 
dermiş , .• f ogiliz .bombardımanla
rından zarar gören halka karJı mu. 
ba-bbct duygularını biJdirııı iştir. 
Mesajda ıöyle d~nJlmektedir: 

••.Bu acıların fazlala~asının {... 
nüne 8Ctımek için elimizden gele
ni yapmaRa gayret edeceiiz ve her. 
kesi her-şeyi sulh ,.e nizam yolunn 
girmeğe sevk etmesini tanrıdan rli
leyeceJiz.,, 

lelçlllada ba1ta1a· 
•• llarelleUerl 

çotaltb 
Drübel, ô (A.A.) ·- Yarı resnıl 

bir kaynaklan bildiriliyor: Liej ,., 
Brüksel bölgelerinde son haftalar 
içinde )'eniden bazı baltalama ha.. 
reiı:etleri olmuş ,.e bunlar bir kaç 
Belçikalının ölüm ve }·aralanmasııe 
aeticelenmiştir. 4 ilkklnunda mı. 
man hücwn kıt'alannd:ın birinin 
ıerı kanınlıtta arkasırıdan sıkılan 
l>ir kac el silahla öldürülmüştür. 

Japonyanın harbe giritinin 
yıl dönümü 

Roma, 6 ,(A.A.), -· lıl. J\lusolı.~ı 
Japon~ıının llaroe 11irişiniıı ilk ~ ı!. 
dönümü ımünasebclile Roma'.}a ~el
miş olan Japon gazetecilerini bıı· 
Miin kabul etmiştir. · 

- (&ı,tarcfr 1 nclde ı 
StaUngrad oımal wtuında tn.vvıt~ 

lerim;z ba.&ı toprak kazanı,:ıarı e!de 
etmioıer:d.r DO.o blrllkler.lmlzdeo hl. 
rı ı.ooo den taı.ıa dil§man askeri ö:
dUrmQ§, l'il top Ye 46 havan topu ei1.ı 

gcçırmiştlr. Ba,ka bir keaimde kı~
ı:larrnıız dUıman mQdafaı. ha tlarır
cıı lblr ı;ıkıntı yapmışıar, ~ Almn:. 
oıdUrmu,ıer ve :1 tıınk tahrip ctrnlj.. 
lcrdtr. 

ı:ttallngrad cenup batıırmca. tı•r A!. 

·n.ıın tank te§klll müdafaa hartanmı 
:za g'ınıeye teşebbtls etm.şs.: de, pOL 
ktırtt:lmU,tUr. ,.,. Alman tankı kul. 
ıanılı:ııı:ı hale getırllmiıtlr. Sovy~: 

kuvveı,erl burada 'bir meak1)n mahal
li zabtetmt§ter ve bir piyade taburunı. 
bozguna uğrat.ımılar<lır. 

Merkn cepbestnde btr Sovyet l>,t 

1!ft mesk6n bir maha!ll ku:atmı~tır 
Haler buradaki dUaman garnizonu. 
r.un mukaYemetlnt kırmakta meşgur, 
OUr. Aynl bh1lk, tak,, Jl'. ve ia§e mad. 
de'leri ta,.yan 12 AJnı .. n uc;ağmı dU. 
fUrmU~tUr. 

Be.tka btr kelfmde kıf'l.nrıınrz lk 
mul.tm mahalli ele ı;eÇirıneğe mu 
utfak olmunur Sovyet kuvvtı!lert 

karfllık taarnızlarla dOtmanı bu lld 
3er..:en atmıılar ~ GOO den fazla Al,, 
rr.an askerı ~ldürmU~~crdlr. 

* • ıy. 
Metıa.&, 6 (A.A.) - Sovyet gec~ 

yarıa tebliği; 

8ıtalfftgradın §imal batı•ında, mı., 
ka noktalarda Alman hatlan dellıı. 
mi~ bulunmaktadır. Bu keaimde 2000 
Alman öldUrUlmUıtUr. Rus kuvvet)er1 
~C topu ve 400 Almanı ele pçlrm~ 
lerdlr. 

Stallngradm cenup batısında AJ • 
man ft',ukablltaamızlan gerl atılmı~. 
tıt. 

Merkez cepbeıı;nin. Vellki kesimin. 
de a mUatahkem mevki daha Ruı 
kuvvetlerinin eline geÇm.l~tlr. Al -
mantar bir QOk yerlerden geri atıl 
nııflardır. Şiddetli çarpışmalar de • 
um etmektedir . 

B&lJ Katkaalarda da Rua kuvvet. 
Itri muvaftak•yetler elde el;miflerd!r 
T\ıapaenln ,ımal do&usunda Rua kuv 
\etleri Alman mUd&!aa h&t!anm del. 
m!§ler ve ısı mUatahkem mevkii iş. 
ga\ etmiııerdir. A}manlarıı:ı bu yer. 
lo?rl seri almak içln aartettiklerl bU. 
tnn gayretler bo!Ja çıkmrıtır. 

Le.nitıgrad cephesinde mllhall1 mn. 
rnffeklyetter elde edtlmifttr. 

tNGIJ.tZ AJAl\"'StNA GÖRI~ 
'.\lo:ıı'kovo, r. ( . .) - Rovleriu 

hususi ınulınbiri hilcliriyor: 
Slolingr:ul <'cplıesindc, hundan 

17 gün c\'vcl bnşlıyon :Rus t:ı:ırruq, 
Jlillcrej Almnnyoyn, şimdiden ı:ı 
lümenlik ölü\'e esire mnl olmuşl.ır 
Yaralı sayısı, bunun dışmd:ıdır, 
ayrıca çok kıymclli Alman h:ırıı 
malzemesi de yok cdilnıiştir. 

l\lerkcı cephesi11del.:i Rus loornı
zunun başlımgıcınd:ın beri de .\i
manlar burada. iki 1üıncnlik k:ı. 
yıp vermişlerdir. Riic,·'j l.:urı.ı.

mak için Almanlar, bir. \'Ok 011}' 

ve batla tümen çe1'erck diğer cep
helerdeki kU\'\"cllcrin i çok azalt· 
m:>ktııdır. Alınanlar k:ırşı lıiicuın .. 
tarını şichlctlenılirmi~lrrdir. S:ırn~ 
fki 1ııraflan ela şiddcllt'nmlşlir. 1'.ır 
flrtınalnrı, yoll:ırı geçilme~ bir ho
le sokmuştur. Faaliyetin hüylık :·ıi

kfi so,·yct piy:ıdcslne dlişınekled=r. 

Stolingrod ccphc.c;inin cenup h:ı. 

tısınd:ı Almnn rnuka,·cmeti, rüc ıı 
cılcn Almonl:ırın e,·,·elden hnırl:ın
mış müdaf:ı:ı mc\'zilerine gclnıebrı 
ile giıtikçe f:ııl:ılaşmn'ktndır. 

J\rasnn:rn Z"eıdc saıcıc~inc J(\~. 

rP, dün esas fn:ıli:reti, topçu cliiello. 
su \'c keşif kolları müsademesi teş
kil etmiştir. Bunun dıııınclıı 

f:ıhkern lıir küy ic;iıı miilıim lıir çnr 
pışma olmu~ Ye •bıı kiiy Almanlar-
dan geri ahnınıştır. Bıı 'köyün :ılı· 

Amanullah Han verem ması l·eni bir So''lCl ileri lıarckctı 
olmuı için yol acmaktndır. 

Bern, &. (A.A.) - İyi hnber alan tz,·estfnnın bildirdiğine gü:-ı· 
mahfıH~rde SÖl lcndlğine göre, es- dün Almanlar. Don dirsc~inin do. 
ki ikrAI Amantıll:ıh h:ın Jtal~.ı·cıa hir ğu hötgeslnclc kilomelre!crcc ge.ı 
hast:ıh:ınede lnlm:ıkt:ıdır. Krla \'C· crkilmek zorunda kıılmışlardır. 
remden muzlariptlr. Alınan Jı:ışkuınıınclnnhğı kıt"nl:ırıı•ıı 

---o- :.r:ı:r.I terk etnıamck emrini tckrar-
Tokat'da :kız enstitüsü açıldı ordu, her Hiin Alm:ın Stratcjik nok. 

To!..al, 6 (A.A.l - Bıırnd:ı :reııı J:ımıştır. Fnkııt Jııın:ı rağmen, Kzıl· 
kurulan Kız ı~nsitihiiniin açılı~ t<i· !ahırını tahrip ederek ileri h:ırc-
rcni dün ~ apılınrşır. keline clc,·om eylemektedir. 

~!_!!~!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I Sovyetler ııerllyor 
bombo§ evin içinde oda oda haykr.. Londra, 6 (A.A) - Röyter ajan. 
rrp annesini arayan minimini yav. &ınm Koıkovadaki hıuust muhabiri 
ruııun yUrekler acııı korkusunu ta.. bfld;rtyor: 
arıayablllrler... Bazı anneler bu Don atep1nde cenup latJkametinde 
tedbiri bUmeka:zın ve "keyit için,. tıerliyen Sovyet ord11911 SUreviklno•. 
aım11 oluyor da, en acıklı "ceza,, t• nun batıaında 36 kilometrelik blr aa. 
sini yapıyor: Gece vakt1 çocukları.. ba boyunca Şir ırmaft sahillerine 
DI bırakıp arinemay& gitmek glbt._ varmı§ ve ırmağın batı kıyısmda de-

Gerçe bu haı. çocuklarını da be. m!ryolunun cenubunda bazı kasaba. 
raber alneınaya götUrUp onların kör lan ele geçfrmlftir. Bu suretle hL 
pe ruhlannı pek ufakken bulandır- reıkAt ıimal Don kııvslnln cenub.dofıı 
Jnak gibi bir hatadan korunmak de. kısmmda cereyan etmektedir. Bu key 
mek oluyorsa da, yine ••ıatut yU.. !lyet gece yanar ne§redllen Sovyet 
aUndeıa kuır,. neticealnl verir.. tetlıtlnde adı geçen ku&balard&n da 
...._ .._1r:lflı1da 'llqJayazİ an. ın!aırlmaktadır. P&r1ln, Deev, Po -

.-.r. '- '9dlllll!...., alabllttlllne pot kuab&ları Şir ırmatının 901 kı

.dev .. ~mek k&hramanblı yıaı Uzerlnde bulunuyor. 
l&terme1i defl1 ımldlr? StlrevlkiIJ'nun doğu1Unda demlryo. 

HiKMET MONIR :unun cenubunda Sovyet ilerleylfi vo 

ı>on 2f. saat zarfında terakkiler kay. 
detml§Ur. Don'un batı ktyısı yakı _ 
nmda 1lç ıehlr l§~l edllmı,tlr. Bun. 
::ar SaTinskl, N,alnkl ve Vertmc §C

tı!ı,erldjr. 

Don•un doğu klyıamda 48 natten 
İA:r1 bUyUk bir mub&rebS oereyan et 

(/la1taratı t m:ideJ 
bir vapura, bir dıepoy:ı., benzin de. 
polarma ve demiryo!u i'!tasyonuna 
isabet ettiği sörülmüştür. 

Dün, av uçakl::ırımız, :x:ıuharebe 
meyd!l'nları ür.er.inde \'e Tunusun 
doğu kıyı:sı bölgeı;inclc uı;ıı§lar ya.jı 

m~lardır. 
~•.ektedir. Bu muharebe kuvvetli bir Bu harcknt cSn:ısmda. 3 düşman 
surette mU~araa edilen bir kö~ ete• uçağı tnhl'ip edilmjc::tir. Uçakla.n
ı;e<:lrır.ck ıç,n yapılmaktadır. KöyUrı m:zdın ikiı;i dönmemi~tir. 
ş.mal batı kealmi Sov)'ıet kıt~\arı ta Dün gece, üzlerimizdeıı birisine 
.:.:tından fimd!deıı ele geÇlnlmlştlr yapılan hüeıımlarc'!a üç diişm:ln u-
lıl.~harebe devam etmektedir. çsı.ğr -Oüşürillmilııtür. 
~ı.wıı Alaıaa kartt ~nıdarı 3 :ilkkanundaki hav:ı h:ır,.._ü.tr 
Moakova, ~ (A.A) - Sovyet teb. haltkındaki yeni raporlcra g&e, 

ı ği, Sta1lngradm cenup b&tısmda ve cvvelc.e bildirilmiş olanlnrdn,., haf· 
.n:;Prke:& cepheaiode fiddeU1 .Alman ka 3 düşman .ucağı daha ıtclujp 
kartı lıareketlıerinl ka7detwektedlr. olunrnus ve ayr:ca bir ı:;ağımıı 

Sovyet tan·arderlala f&&Uyetl daha ıca°yoo'm~ştur. 
Moııku,·a, 6 CA..A.t - l4oskova J\lmaal:ırın üriincü t:ıarnuu 

radyosuna gör~. cuma ,ıllnU Ruı Şimali Afrika Aıııeriknn • umunı: 
lıllva kuvvet!eri faaliyetlerin! arttır. ıkarargıihı, (i (A.A.) _ Şimal Afrı. 
n.ıııaı· ve 300 kamyon, :Z tıuık ,lO ka'd:ıkl Amerikan <ırduım umuırl 
tab:ye ve iki piyade taburu ile bi& karargiıhı wzcüsii, Biıertc dol:ı;\ l<'• 
tUvarl böJUğUnU ımba etml§lerdlr. rmda Taburba'dan Malör'a .ıiılt:n 

Aluqn tebi~i yol etrafında 'ku7atılan düşmanı cı· 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman ordular: mck içfo fngiliz _ Amerikan kıt"..ı

başkumandanlığı {ebllği: :;arkl Kaf. l:ırı tarafından knp:ınnn ccnhcrin 
kasyada ve Terek cölbeıırnde Sovyet parç.alanınası maksadlylc ıank 'knl
ıurruz)an ye.kından ve k11men gö. lariyle dcslcklcncn Alman pi)•ad ... 
ğüs götUae yapılan mukabll taarruz. sinin )"aptığı .üçüncü şiddetli ıaar

!ar geri pllskUrtuımunur. Bir kaç ruzun da okim kııl~ığını bildirm:ş
tank tahrip edilmiş, 1600 den fazla tir. 
esir alıı:ımzttır. Alçaktan uçmak su. l lJkkanıındanberj Almanları11 
rt>tlyle taarruz.ıı &eçeD avcuanmız y:ıııtığı clc\·:ımlı kar,şıiık lııarruzfar 
dil§m&.n piyade.ine ağır kayıplar ver. kendilerine 33 lanka mut olmuşlı.;r. 
uırmj~ler ve 2 tayyare dllfUrmU1T Almanlar, hayati muvasala yollan
lt-1 dlr. nı kesmiş bulunan mfillefik h:ılları. 
Vo~sa ile Do~ araaınds mubteilf nı yarm:ığa muv:aHıık olamamakla 

~·k!llerde inklııat eden ç&rplfrııalar beraber, ':l'unus'un 2:; kilometre şi
e.r.nasmda bir Sovyet tabı.ıru yokedll- mal lıntısmd:ı Cedida'yı etkrar iş. 
rol9, 26 tank tahrip olullmut ve bir gal ctmı,ıerdlr. 
çok tup ve piyade ıril&.hı alınmıııtır. Müttefik sözcüsü şunları ilh·e et-
Uava kuvvetlerine mensup nakliye mlştir: e 
t~~kllleri •on derecede &'Ur: bava şart. Taburha etrafında hrıkim tcre
hırma rağmen çarpııan kıtalarm ib. )eri elimizde tutuyoruz. Bu şehirı'.c 
t!yaçjarını temin etmlftlr. Volp. ı:e ne Ahn:ıo ne de rnüllcfik lmn-ellcr 
Don aruuıda yapılan muvatfaklyet!I yoktur. Bu genişlikle yapılan tauk 
mUdataa mubarcbelerjndtı bir Viya.. 

çarpışmalarında her hangi bir kö· 
na bombacı alayınuı 1k;ncl taburu mi 

yün ,·eya şehrin işgalinin hiç bir 
sal teJkll edecek hareket tar%I Ue bir_ cbcmmlycti yoktur. 
hassa temayüz etmiştir. Amerikan tt>bliği 

Bliyllk Don kavainde IOn ~Uııler. Vaşington, 6 (A.A .) ·- Harbi. 
de tankların hlmayealnde olarak mu. 

~:e Naıırlrğmın 259 nı.maralı teb.. 
b:m bir nehir keslm:ne ka~ı yapı liği: Teburba çevrtsinde inntl.ı 
lan mükerrer taarruzlar gal püskUr, 

vuruşmalara. devam olunmaktadır. 
! ıllmll:tUr. 

Kaliı:ıln ilo llmen gölU araaında\<1 

bölgede ı.lU_şmanın bUyU:t bir tan~ 
yardırniyle bir çok noktalara yaptığ; 
taarruzlar kısmen ~ısıua cölQae y:ı.. 
pılan §lddetli muharebeler netices!:ı. 
de akamete uğraını~tır. Dll§man ~ı 
tank kaybctmi§ ''e yeniden ağır ve 
kanlı kayıplara uğramıııtır. 

Şimal keslınlnde hUcum unaurları 

turafından yapılan hareket emasın 
da ordu hizmetine alınan blr hUcu::n 
mUfrueaı bi1hul& yararlık ı&ıt.er, 

ml§tır. 

Bertme göre , ·aziyet 

Berlin, 6 (A.A.) - Şdrk cep· 
besinde, a:vlardanbtri ha:ı.rrb.n:uı 
büyük bol~tvik ktş taarruzunun 
huı kırılmt;tır. Ne Kafkaspd~. ne 
y;;kal'I Terekte, ne Stalin;;rat böl
~t'Sinıle ve btl)'ilk Don dirseğinde 
ne ~niş merkez ccplıeı>inde ne de 
limen gölllnün cenubun-:la, Sovyt't 
ler Alman miltttfik k:tatanııın 
tiddetli olduğu kadar c-llstikili 
müdafaasına karşı muazzam insan 
kütle!eri vo ne ~ır harp malzeme
!Iİ kutlınnıalanna r:ı~m~~. 1ıar~
kat bP..kunın•lan ehemmiyet!i mu
vaffakiyetler cld~ ede!:lemiı;lerdir. 
K:tal::rınm scırsılmaz kahramun -
b~na dayanan Alman \'e mütte· 
fik taarm::u:1u lnrmağa muvsff:ık 
olmu~tur. Kütle ha !indeki ~ovyet 
},ücum1an, ınnrn:zun ba~lam'lsın
d:ı.n hemen iki :hafta sonra d·.ha 
şimdiden h:ıre-kAt bakımından, an
cak tasavvur edilemiyecek dere -
ce<le !kanlı kayıplar pal11mna alı
nan ehcmn.iyetsiz :mahalli ır.u\·af· 
faltiyetleri mllde?faaya ~·aramak • 
tadır. 

İtiyatlı taluninlc're ,;liı:c, Sov -
Yetler bu on dört gün i~inrle en uz 
iki bii tank, yU.-..leree to!). binier· 
ce ara.b:ı. ve ln...tııka harp malzcm-;. 
ıi kaybetmişlerdir. Alın:.ır: csit"c
rin s:ıyısı 20 binden yi•k!~ktir. 
Sovyctlerin yaralı ve sm kn'."J>h
nnın sayısı ise'hıı rakamı çok geı;
mektedir. 

Finlandiyada istiklal 
bayramı 

Tanklar ve pike bomba uç.ıklatilc 
destrkltnen dil~man Jıiy:ıdesi ta. 
arrıJz etmektedir. 

Kavvf!tlerimiz Teburbaya hak.im 
tepelerde ttkrar toplanmtşlardır, 
Bazı motörlil duşm:ın birlikicrlylo? 
b-.ızı piyade birlikleri Teburba :ıc-h. 
rioe girmi§f'rdir. 

Cenupta dün müttefik hava 
kuv\'eticri dilpnan tanklarını ha. 
sar::ı uğratm:ştrr. 

Bizertede doklar ve hav;ı alan.. 
lan pergembe gecePi bomb:ılanmıı 
tır. Dün Biıerte tt'rshnneFine iki 
bava taarr:ızu yapslmı,t:r. Boınba
!ar bir g~miye. antrepolara. akar 
yakıt depolarma ve derniryolu du_ 
rafına dti"'1tllştUr. 

Avetlanmız sııva, w..cyıl:ınıan. 
na ve Tunus doğu Jııyısrna taarruz 
elmitlerdir. Bu hareketler l!!!J'a!lın
da fü; düşman uça~ı tahrip otun
mu,tur. Bizften iki u~ak ~kliktir. 

DUn gece ilslerimize tan?TUT. e
den dllşman uçalrL1r.ndan ilçU 
tahrip editmistir. 

3 ilkk!nun gUnü düpnan har«-_ 
ketleri hakkında ahn.;n son ha. 
berler, evvelce dllşUr'l?ılUğU bilij .. 
T.lcnlcrdelll ba~ka. rlalııı Uç düş. 
rnan uçağının tahrjp olıınrlu~unu 
\"e bizct~n bir fazla uçak kay'!:rt!il
diğini teyid eylemt'ktcdir. 

Müttefikler ikmal l~lerlle me<",n."111 •• 
J.ondra, 6 (A.•1.) - SanJcy 

Taymis g:ızetesinin muhabiri yazı
yor: 

Tunus ve Trablus :nuıharebeleri 
bilhassa bir ikrr-31 ve dcnizyotıa
tının kontı~lü ınüc:ıccll"ı.idir Bu 
husuıstaki teşkilat t:ı:nıu.?ılnıı~nc•~ 
bilvük muharebe ba,1ayacaktır. 

Xapollclc bir kro\-a1iir haıı:-ıra 
ufradr 

Kahire, 6 CA.A.) - n~ıgUn ne, 
redilen Birleşik Ameı-i:Ca "rta ş:ırk 
te-bü~inde cuma giinU !.ihcrntör 
tipind~ Amt'rikRn tayyat'clrn tıı· 
rafınd:ın Nnpoli linıanmıı ;vapıhn 
bo!!lba ta.ırruzu t'tiee"inde Atten. 
dolo srn>fmrlR n :pus hık to"llcırla 
mUce!ıbtz ~ir 1tlllm krtıY:l:r.ö:-!.inUn 
Yana :ı:ntt•~ teyit edilme~:te::ir. 

Tebliğde 2imnn teıııisle'"in:n ele 
aitr ha!arl:ıra uğratı'rft~· ilave e-

Helainkı. 6 (A,A) - Ffn lstlkl&ll. dil~tedir. 
nin 25 ncl yıldönUmU mUnaaebetıyle lng~ teblltf 
mareşal Mannerhaym ıu gUn!Uk cm. Kabll't'. I (A.A.) - Bu..OnkU ~ıar 
ri n~retmlıtlr: f,ilnU nt'şredi)en m11,te!"fJlc tnırll'~ 

Fln l.atlklAU, ancak harp meyda - harp tebUtf: Ket'f kollan faaliyetin.. 
nında ve pek ağır fedaklrllklar ba.. den bqka kara kunellertmla hRk. 
lıosına elde edllml~tir. Bir devle Un I ı..,nda dlln kavda deıter blr bıber alı:. 
ist:kl&.11 ancak kuvvetle kurulur ve r.amsm11trr. Muharebe sahur Uzertn. 
1cuvvette temin edilir. Blz istıkllll. deki hava faaliyeti hatif olmu, ve 
mizi ve varuğtmızı muh!Lfaza etmek avcıl:ırrmız bir lleuerachlmttt 109 
için sl)Alıımız etimizde döjilşUyoruz dll~llrmUşlerd'r. Bomba tllyy&~leri 

Bu mücadelede Fin ordusu maddl v; miz 4.~ nkklrıun gecesi TPablU9 lJ. 
ın3nevt kudretlni lsba.t etml§tlr. Fin uıanına ıaarrua ederek t911&nyol rıh. 

aakerlerinde:ı OOk ıeyler iatedik. Fa tımına isabetler kaydetmlflerdlr A'J, 
kat onların daha fazlaaını da yapa. r:! g~ce Tunusta La Guletto attır btr 
caklarına Um;dımız vardır l"Jmba taarruzuna utrat.ıımuı ve bir 

t!caret &'emiainde ~ 
DUftır. .A:tıl&n bomb&l&r 
doklar ve ayırma ba tıarı arasında 

yaIJ&mlara .-ebep olmu§tw. Ge:ner:ıl dö 
şöyle ba&laroaktadır: 

••- Omitlerlc ,.e ıslı 
nus aablli açığında '1 an,:nan destrrı lu lnrw+nkii vaıit·ett~. f 
y~rin~ taarruz ederek gemide yan, e" le 

U:ı:un menz:uı avC&tanm:z tun Tu. 

ı:ın çıkarmı§lardır. /eti lıu durumu :ıı;ık surel ';ıf 
Bu ve başka hareKol)e.rden t;Utilr azmindedir TC 'kendisine f#. 

tayyarelerlmlz d1Snmtl1tUr retle hit:ıp "Cdilmesini Jdl 
~i ()rft tun"<&&a 1ıaır.m-,..r Çüukü, idare.i madaJll' 

\ '"'· 6 (A.A., - .Ulry'a :a ıncuızı, ıonlarıoın ~fade. f>alalS 
·ın bi!yllk oır ıaarruzıarı l')ek(entyo: o::ın Frııns:ının mukodd " 
lugilı7. sek zincl orduau .m\Lbhn tak J.a l\l:ırsclllaise tarnfın<l 
v.ye ıutaları almlfttr. Dit~ taraftttr dilen retne f;Örc. seııer11 .. 1 __ ,. 
mareraJ RomeJ de hU&t'.!ll'larmı te f'r:ansu - Alınan mü 
ıra111:S.ma.ktadır. dar ı;Jk:ı.rak, :F.r.anuz. ~ 

Llbyadakl mibv.:r kunetlerl .kııı·şı bülün tcnkillcrJni 
Londnt, 6 (A.A.) - Komt'I, L.ıoya rjp ı:ransaııın lıütüo 

er. kı.~tıerlnden blı kııınını ıenst.. .bir lı:cre daha saymakta 
<>tmt~tjr. Şimdi, 3 zırhlı ttıınenl, ı nnc şöyle de,·am el.ille 
bat;f, ı bombacı tnf1.rc:ı:e!!" "orcır. ''-- Fransız milleti, 

ALMAN TEBL1Gt Fransıı ı :-azlslodcıı ko\'aa.ı 
Bcrt:n, e (A.A.) - Al nan teb' tün haklarını )'.eniden • 

(;inden: Tuousta Teburba muharel.>e yapıJıwı harpte buüln Jtll 
P&haaının temjzlenmeaine devam ~. lıir arnya toplanmasın.dJ11 

dılml;tlr. Ealr aayıar llmf u bul:nu:.l lıir fCY i.ı;Je.ıni)or. Bu Dl 
tur Tahrip edilen tankların sayımı rette, milli Jı:onaiteaıiz 
70 teu fazla "' zaPtedılen ~nplarm aa. Fr:ıııwzların :iı:.ten ve k 
yıaı 40 dan tazladtr. Hava kuvvetlt. gösterdikleri rızadaJI :ve 
ı lıttlz Bone limanında karaya çıkan!. raı.isinde FraDsız kü~ 
makta o!an kuvvetleri v1s dtl§man ''emet etrafında birieJll~r.-
keıllannı bombe.lamışlardrr. Avcılan. 1 '· d" · • dı" ann &en ıSJne ~c"" 
mız dtln bu hareltet 'bölıes!.nde 14 !ede.o almaktadır~ Mıned' 
CiU§man ta:narealni dUf11rmtl§&erdlr. " ola k ...__ _..M 

lercwnan ra ..... aer-:... 
Bunların arasmda 4 mo~t1U bom~:. •- • ed"I • 

Oı»Un taaz.ım ı nıı~ 
t•yyarelert de >Yardır. ATC?tanmtı az kuvn:lJerinin düf1D:J9' 
tıc; bir kayıba uğramamı1ıllrdır, indirmek bahsindeki b8 

ttaJyan tebllft 
Roma 6 CA.A) - ltalyan orduıa. blr~irınek tein li 

n umu~l kararfl.hmın 925 numara- fe)'i yıpmaja şimdideO 
F:ıkal, millet, teslimired• tı tebUti: 

Sirenalk cephe9lnde dUpan ket-t iJbirJilinl ''c çalııma 
kullan geri pU8kUrtUlmO,t11r. ni temsil eden hal 

Tunu.ta dUnkU teblJkde sl~ilen diğerlerinin disippliai~~ 
ve ınllhim bjr mevkllD saptı ııe ueU. !anan Te bunu sullstDP
celeııen ı:ddetli mullaı'ebe e1numck timdi de ,cref Te 'nzife 
iW eair, 25 tank, 7 zırhlı otomobU, iti yapan insaı1hırı ka'bUI 
U top, takribeıı 300 kamyon ve mll. Millet. yabancı ile 3 .. pıl" 
him mlkdarda cephane almmlf vey.1. vazifelerinden karan ,,. 
tahrip ohınDl.UJtUr. İki taraf araam. ,·azh-etine dfr!!lüklerini 
11& pek gen1f ölçüde ~va !a&üyeci :ıd:unlarln, §imdi lıir 
o!muıtur. Yapdan birçok h&V& düel- rıkmns1111 inine edecek d 
lola.rında. Alman avcıları 14. tayyare cudc getirmek surelilc 1' 
dlltUrmUtlerllir. kadıl<'r.!tl:ınnı knrtormıŞ 

Son iki glln ic.nde yapılan h&re • nı knbul etmiştir. Tun 
klttan iki tayyaremlz dönmemlftir. yada nyahut Pasifikte 

BerUDe •ö.re va&ly~ Fr.ın~u: askerleri, şu ,·et' 
Berllnı 6 (AA) - Tunuata cere- siyrliıı :ıskcrlcr! deJiJdifl 

!•an eden muharebeler hakkında aa. hır, Fransanın :ıskerlerl 
kcrl kaynaktan ap.flchkl .matWnat sız milleti, düşmonın ,.e 
verilmektedir~ daha hir r.aman itin Jı• 

Blzcrte'in cenubundakl tank mllhi. çinde 1uttuğu M>:ı savaş 
ıebeal dlin Alman e1Dll11et lat&l&rc. mek bah:<iindc uJatların• 
r.ın tam bir muvattaklyetlyle nette,_ lir .. , 
lenmlştır. Bu kıtalar atır a&V&flar - AMiRAi. D.ıl,Rl.ANIN '1 
dan sonra Taburba•yı uptetmiper. Berne, 6 (A.A.) _ Neof 
dlr. XuvveW bir Jı:ıgilla - Amerikan ?.eltung gaıeteslnln ı.ond~ 
mOfru.eıl, i•tiD&t ettltl mtıhlm artı. birine göre. Darlan11 i>UP"' 
lı kuvveUerıe birlikte tam&m1yk sıı hü~i'.'ımeli otoritesini 
l1arp harici bır&krlDUf ve bwıu kıır. mckle olduJu hakkında d 
tarmak Uzcre cenup bat,ıd&D pleıı mal Mrikadakl Aınerik•D ~ 
diğer kıtalarm teıebbüaıeri t~ ve linin müsaadeı1i alınnıl«I"". 
nı&.lzemece ağır &&yiat verilerek •- mış değildir. Öyle RÖI 
kim bırakılm11tır. ı' Afrika hakkındaki Frans 

Bu muvatlaklyetten aoııra mulca - ,P 
rikan onlumnları, mahlY 

tJcleye geçen Alman te§kllleri batı mile askeri olıın ilk 11111 
!ıuduUarma dc>fru ehemmiYetll tırak 

çcrçe,·eo;ini oc;makladır. 
kiler kaydetml§ler ve mWılm d.ğer ----------
lloktalarr da ele geçirmı,ıerdir. Bu 
ou:harebeler e1nasmda ekserlsl 1ng1. 
ıı::: olmnk üzere binden fazla eslr a. 
lrnmıı. 100 kadar tank tahrip edil _ 
n.ıı veya zaptolunmu1tur. Muhtel f 
!larp mabemealnden ve bu arada yUz; 
terce arab& ve aon ılatem sahra ba
taryalarından mtlre\tkep olan ganl. 
met de büyttktGr. 

Birçok atuka te9k\llerimlz ve aa. 
Va§ u~klanmız harbe tevkallda m•I 
es:ılr blr tanda if tlrak etmlflerdl• 
Tahrip ed"cf uçak teıldllertmlıı Ta. 
burbaya dofru llertlyen dllfmanın 

oıotörlU kuvvetterlnlo imha ve blrçolt 
uçaksavar mev&Herlnl harp harici ey 
I<:ıai9!erdlr. 23 dUtman uçatr hava 
&ava§larıncla Tunuaun batı kıaaunds 
r.i~UrUlmUş ve IS Alm&A uçatı kay • 
hcdjlm·ş~ir. Bundan bqk& Tunwt et. 
varındaki uçaksavar bl.tsryaıartm!.7. 

da C::enlz kenarında lkl Amerı;aı:ı tay 
yareslnl dU1Urmllflerdlr. 

İtalyan uçakları takviye edilmı, 
tr.ıktııer halinde, Bone liınanııun t•· 
s.sıerjne hUcum ederek bir aıkeri ta 
§it gemisini, batml§ olmaıını tahmin 
ettl.ttcck derecede atır haaarlara uğ 
ratmıelar ve b!rçok ıa,e ~eınllerlnde 
yangınlar çıkarmışlardır. 

* ~. 
Kahire, 6 ( A.A.) - Ort•prk Ame. 

nkan orduları umumi kararglhımıı 

l5 Ukklnun tarlhlt teb!lğl: 
Llbt>rate alfl' bomba ur,aklarr, bir 

lttilr Amerika bavactlrk tarlb!nde \Ilı 
~a o)mak Oaenı blazat ltalya top • 
rı.klarma birinci akın ve taarruzlan 
ru yapmlf bulunmaktadır. Amerlkan 
bombCI uçaklan, Napolldekl ticaret 
vu İtalyan harp remllırt blrllklerlne 
llFLan ve demtryollan tealaıerı"ne tam 
ita betı.r elde •tmtııerdlr. 
Ağır çapta bombalarla blltllD be 

detler URrtnde çok bqanlı l•bet. 
ler v~ netıceler aluumftıl' Porto 41 
)(aua nhtıDU ile lıw'&ya ballı llllll. 
kre tam taabltl•r oldUIU •e lıG1Qk 
yangınlar çıktıtı görülmUıtur. 

.AJtgione nhtnnma. da tam laabet. 

Amiral ı.a• 
serbest llır 
ı.ondnı, 6 (A.A.) - ,,t/

ı;unun hildirdiAinc göre 
Fransız filosunun kcndllıl 
sı neticesinde Almanlar 
dan tevkir edilen amiral ;J 
borıl \'işi hükumetinin tal~ 
ne 5erbcst lıırakılmıştır. f. 
rlrc n:ızın amiral Abrlal 
r:ı günllerıliği bir mekl 
bord'un Tl'rİlen cmlrlerl 
tlnnektcn başka hlr şeY 
~ını anlatmıştır. Bu eınirlıl' 
bulunurlarsa buhınsunlat ı• 
mnya ınentıup gemiler IC' 
idi. . ,_,, 
Müttefikler eıirlere ./1. 

muamele etmiyo 
Pretoria, G (A.A.) -

ry.a dahilhe nazırı :\(. L' 
drmeçlc lıulıınınuştıır: 

"- MiHleflklerln harP I 
rena muamele elllklerıne d 
sollnl tarafınd6n ynpı1•11~ 
"m:ınasız .• dır. Cenc\·rc 
mihnes~illcri cenup /. 
harp esirlerine yapılan dl 
den ka~·ıtsız n şartsız bit 
!'>İlndı;le bah.,etmişlerdir ... 

!t.r olftlUI ve buraıarda ~ 
nnkll duman bulutlan ytı 
Rıhtımm §imal doğu 
bl&J'Uk bir gemtye tam ıaa 
h:tl&r dllfmtlftllr • .A~ ıal 
re kea tam taabet,lerle bOdl 
tutil mllfabede edllmıour. 
giden demlryolu O.rinde -
tA bir bomba patıed~--=---" 
F.aw. karpkoyma b&~. 
1: fakat as te9frll blr &tef 
dır. DQfmaıı uçülan &Jdlll 
iç'.n ?ıiçblr mlldala&le 
&r. Uçaklamıırmı hepsi 
Iertnc dl5nmllflerdlr. 



\'AKJ .. 

., . \-\ \ K Ay EJ 1 ::.~1·!~~~:=.~1 Türk - Al,nan 
DıJ;;;daki baş ; 1 tar~~!,/!};~~r'!.!~~~~!,dı 

(IJ Andre Dan:ak'tıın nal•luı: Faruk Baydur it ordusunun, genııral Tavzencl'in Türk şehirlerinin nıodenrlf~mesi 
~~ıt~raf~ Dünkü •ayımı:da) yamadım. 'S kumcı.nd:ısmdaki !ngiliz ordusunu hususundaki Alman yardımı da 
~ aıJenın en büyük ve en gıı. Bir sabah • bu bAdlseden on beş 6 Kiıtıila."lle.re.1e si a!ıler:nı terk et- r· k tıı;, uk t:ır, Paha 1921l d:ı. pro-
zının, bir aşk neticesi kar sün ı.onra anncmın oduından St:· 7 meğ"! mecbJr bıra.ltm:ısır•dan bir frtör Yansen Tilrk huk!'ımetı ta-

~~klarından biriyle nişanla o. len hazin hıçkırık sesleriyle u)an. 8 kaç ~n evvel ölmes.i !ıellikat::n ye- rafından yeni baş ş.e!ırin, Anko.-
._-.rleniyordu. Şöhretın, ser· dım. Birkaç saaı "'''el, penrert!nin 

9 
zık olmu!jtur. Bir çok Alman su • rar. n rıliin•r:, Yarms;';!I. memure-

b 11hkba1in ve aaadetın bek.r allında konağın üçüncü kalından ~ nyla:ı, mesela fırka kWll2ntlanı dildi. Sonrcl !zır.it, Aöana, Tar -
bi~ n:ı~esut çirtın e,·Jcnmelerın· düşmüş olan, Anıuaneıtln ,.ocudu tO generel Bchmc, Gur v.e Fon Sa. sus. Mersin Seyhan ve Gaziantep 
~ sun evvel. genç kızın anı bu'unmuştu. Uoynundo bir !akıttı Soldan saön: 1 ?en!tcm, gene.":11 Fon Gluyh, Fon ı;ehirlerinin pilfınlannın tanzimin. 

lll'!nııız ölümü, herkesi şoşı. •• surip izlere te!>adOI cdildi~ınıkn :J<ımcr, Schlce. Gresııan " znme.n le de milessir oldu. (Aymtap §eh-
li Ebeveynı , beclbııhl ve mu. balı cdıl<liğını ıı:ıtırlıyorunı. ı,aı.ın 1 - Haberleşme, 2 - Hayınaıı- 'l'ürk saflcı.nncla harp C'tnl!§lerdır. ri Fr.?.n~z·ara karşı muzafferane 
ile olarak uzak mıılik6nelcrınden beni od:ı<lnn çıkarrlılar. So rrl uA ı . n mağa değer, 3 - ~IOteharrik, 4 - Şimcll Ankara sefiri ola o Fon Pa- mukaveır.etinden dola~ll "gazi,, Un-
ıı ~ekildiler: Nişanlı e\'\'cl6 sü bÜILİn ım:ıller cevap5ız kaldı. Tersi bir çaJı:cıdır,ut calan, 5 J.'Cn ~ Falkenhuym oruulıır gru- v:ınını a]m~tır.) 
·~. ltıuhorazıı etti, sonra ecnel•ı Seberııerını herke~ıen İ'.\'ı bilıır· Almııny:ıda bir nehir, bilgi, 6 - punda kurr.ı:.y subayı olarak şark- v !YANA mimarlanndan Der-

t, e-.eııere ızlıti. ~ıııı tıu fnria. 1ıs:ıhırııı 
0 

ka;lar 
00

, Hubub et, hedly:!ler, 7 - Tııtlı su t:ılıi ha::-ekiita i'iltirnx etmiştir. len ve Hanover mimarla-
hatk rl ki canavar, rüzgAr, 8 - Votnn, Adn· 'T'Urkl r ta-fın .. ~ ... '"D b H •nduıı hazılıırı ''lnllhn•"' ıı ·, aılı·nı hir koç nımıın lcin 0., e .... \,;;-·• ~~ :ıros ay r.nô.an profesör Blum yalnız sıhhi. 

ı, f.'a!:nt ,u tı ide ınııhıırın se nı uz,ıkl:ışlırm:ııt,ı lrnr :ır \'f'rılı. Ct> .. dan hüyük karıı porça~ı. 9 - Su~tı rettııı,. ve "Ya·ıuz füı ':an Selinı,. büyUk ve mo1rrn binaJ:ır kurma. 
ltr ~idi? Bir kısrııı cınııyel le. ıı:ı 7 P111E'rıı,irnınin ,oııurııı kııılar nı: sı~ı l~ış, tcna\'Ü' buyur, lO - Bi- ıs~"':lle~ni Rlnn es'.ri Göbe!l, ve .}lp aynı zamanda şehirkrin gU -
•d·~ Ortadan kaybolan F,'enç bı· rıık ıınnemr \'C hnh<lmA vııı,. r .ırd ro er ne, , .. rı:s e.v,. z rhlr'::.rı bah.."'lyelılrri. zel ve 5air.ıne ollln eski manrern. 

' •n bahselt ill'r k<l nhilıiim. Vuk:ırdnn a§nlı: se:'leraı S~k~'in ve deha bir çokla- ıarr.ıı da muhafaza etmek husu • 

•• •dnın bQUln se..,,·etlnl yern'') Erı"'i aiııııı ıııtıs ı l ' mi hılırnll'•· 1 - Ustalık 2 llz~ ,.u kol . nııın da 1'ark orrl:.ısunıJn şanlı sunılaki Atman gö~UnU tattik ""11'.t • , • - · o,, m.ı.. t~rihinde l:ır nayl1n vardır ~1 8 
1'1 ldı. ~lunzzom borçl:ıı ı ıı;ın '\orrı•• nır' trhını· h.ırı ı cı e' mış, S Her zaman. yahudilcrin I f . · • etmekte Türklerle işbirliği euniş-

n U \'117.1\'el kor •c:ınrf'l ııil r tını lifı!ıP• 11" ıırfinrr: <'rn:ırt rle ;:0. pey~anıberı 4 _ Oel~, inal !) kı m.eml·ket Rrasındaki kUltU • ]erdir. 'Mcsell gene' kunnay ba~ 
h:rlalne 1' lt-1 f'.1C!lrt" rr '- ıc·ı ı Onıı •ıın · rl:ı lıl r ti • llir erkek i~ml, l~iııı, 6 - Bı~ ho)- ~~yl :na~nr.!c~eft!ell" ~cH• ~ekirtdr. Tilr- kanlığının Ankaradaki ~Uzel bi-

l rı bo ö ı ı h - · - 1 e ._.ımenc.ı er en ıcez emır - nası YiyanE-h mimar üstat Kleman 
•d rı; arını ı.u • .-r, e ı ş ıı ı v:n le .:ıs~u_r eıl:llı. nıd.a, 7 - Goı. yolu idareııini!l b:ı.cmı·''"cn-''·ı' 

dtr alPlın ııençt·c;ınıkrı mu'<'••' ııurultüsu, kopek kcrlşın başı, it Marzner ,....,anın. fd:ır ~· "'ı't uwd Ho!zmayrter·in e~ridir. !stant-ul. 
•

11 

~alıır kurlıırrlıl:ır onun ,J b:ı, 
11 

On ık · ... bi · 9 R • 1 ........ • e ı a ın 2, da Haliç üurindeki büyük demir ' ı - ı ay.,an rı , ocı o B:ı.;;det h.:ı.ttın n ı' k kısmı ı ak 

d 1 nılun ''" tı:ı'l:'ı r n kik 10 t> o ar • köprü M. U. R. Ni.irenbe-:-g tarafın. rmı ı ·, - Rir sayı. başımı (li) Hayd"rpe.şa İzmit tren yolu ··kmal d k 
._ " bntı .. <'ıl•rılf'r olııııı' u .... JJr·" riı' dl ı d b' d 1ı il . - ı , an unılmuştur. lllfıt •. • ..... ,~ n s an a ır nf§ s s·- olunan Osnı:ınlı dtmriyclıı !l:ob!! - J Göri.il''yor k' .. '-anl• .. la Tilrk 

•t '\enpılen 1 eri nJcnn ı kız• \D~ ., • Je,f olur. k · Ud · · • : t 
1 

• .. 

1 
run: ...., • •ttolın alU>eysinin ynrııno sı.. rt hı ~sı ~ urti umumfsı Vılhelm ı l~rın mlinas~betlerl eııki ve t;e§itli· 

llııı ı. Ru rıılıım knrrfcş•nf' ro rır ' ııı f 1 H ~:~~l ın •. 1890 d~n 1899 a kadar 1 c1ir. Tilrk rrSletinin ik~dt !Oha-
r '"'"'""e bıılunmu~ \'e on:ı -ılnrıı' rnlnl' lwn tr~ '1 fldistana k~rk~yc~ın Avrupa rımtskasmtia- ı da modernlcşm~!i. nilfusunun art-
aı.11 ederek. iı:mine O\·ık h. çorun" ı emıryollarının, 1901 c!~n m~sı \'e yeni ni7.runtndan doğan 
'"'ıl · • • • b .... 1'114 e k"dar da Sı:riyc ve Anado. ; kuvveti sayesin1e dlinynda gıtgi-

t.!'•k "~ı~~ı<ı~~'·kl edlndirme;tr Ilı! Ô\'f''ilni hillrrlıklen agııyan yol hı hatlarının inııa:ıtmJ k!e.re eden I ne sağlamia~an mevki Ve hakiki 
·•ntd 'lnrırn 111 ,)tto Knp fon Gü!tszyn'in isimle- menfaatlerini gördfüfü tekdirde 

11di~inP ııftre ,·e~cnin '"''ır ııdam ~ıı,.tıı R:ıhnm ,ı:ı uı.ı n nı yalı· J r ·ı 1 F · L. •ıık 
1 

• enc'lrl! <f B~Odad, 6 ( A.A.) - Reuler hu- :c: -. • aıı a!! ·· ır ·nn r.·ı ~:ı. ynkrn !jarkta oynayabileceği rolde 
.,..tGL o mırı.hı. J\11ın lınnnr:ı ın an mı \'t>kı;ıı knrşı~·nrb n.. . tayn'ın ida.r~si. alt.ı!'lcla 3000 kilo. bu el!kı' ku"'tU-l mUnnse'.,..tl•_..,.,.,.1• 

il nıtr:ı~ı _.O nö7 ônfl rf • t tıırennrf:ımt hl'\'f'C'Onl,"n..ıırııınrn a'· mı muhabirinden: mfttre ..J 1 •" , .. "~""'~ trt " .. ın e ı 1• " " " ' ~~ıryo u ın~a 0 unmuş v~ {{Uzel nnar:esinin, hf'r iki memle • 
'"ıtıııtu mııhnkknklı Ru nrf.ını için mi hrlrn ı,,ırum, rn .ıl hln rıııırr.. Oiın frak'ı Hinclistan'a baj:ll:ıya:ı r;oon kılometrelik bir hattın d:l ilk ket ic;!n, pek kıymetli olacağında 
bı, a kablllw•llnl h:Jlz, Bayron ra~ınıanl'.ılmıırf Slh ll"nr!; "l'Ve ,.0 ılerııir~olıınun iş'elmejte açılış IÖ· hıızırlı!rlıırı ynm!mıcıtır. Bu hiç bir. şilphe yoktur. 

'1ffl7pfdl. nu ynkı ıklı ud:ını rıı· ·ııhfl ir'1 1 ~ ~ \Jalnr tol il ır.1 .. , rf'nl rnpılmıştır. Ru lt'nl hııl Hu•. rr.ı-m1~kettl! hiç bir milhcnc1isin 
.. ,.1 ıra-sını1a nr1er ııertl? H•·. ('n!..•:ın llE'çen :r.ıı'Tlıını hırııkı.;ıı k(' \u'yn m:ıln•mt> ~r,·kinin h11lanthrıl· ------------------
~kın •lmıhnlıırınrfnn b:ı k liin "'""" eömfilmO lc:ılmı~ rrh moınnıı yarrfım edf'cektlr. Takriben Parti vilayet kongreleri lngiliz imalat na-n 
"lfl'e r.A'·fn "'· ı 2no kll ı 1 " .. ııl nPmedl. O zıımon odrı "MT':ın ~oı , nrl 1 O'Tll' re U7.tın ıı,!!ıınılıı ol:ır. Ank 6 (AA B londraya clo"ndu" ·o ile- ara, . ) - ugUn ald: • 

.... e. dlıter kiohr allrlerin , knnnitın ıf11,·rı r ıııla, biiliın tın mıı bu hrıt. vokll valilc kııın hrlınalorı. .•. ,, ~ımız telgraflar. Burdur Seyhan LondJ'a, 6 ( A..A.) - lntrUIZ lmal!\t 

1
t
1 

rı Vf'llc;en nhl ı.;,.17ıar. nmmunın ~n:ıhlıırını """''"' lı•l;ı~ nın f'<ıdıitf ve c:cl ı:ılhl :1·n~m11rlorın F.:ıık ııehlr, Tokat Çorum ve Balıka LiUlto < ır hl 
1 

r. nazırı. n Amerlkadan Londra. 
~1 1 ırlhl, hcrtı:ılde cınu dJ r ~kPlf'f v:ırıfır fü•lld ~ünnn h• vnlt' /tı corak bir çevrcrle, glinrlc l!tr c. H. partisi vi)Ayeı kongreleri. yu gelmJı,ı bulunmaktadır, 
ı.,'."'"lere ırl\nrlcrmiş nlmal rinti,. vıhrılrırın kn1mnlıırı hu i« hlr kiloınE'lre ırihl lnıını'mnz bir njn topıandığını blldirmeıttedlr Bu 
011 

.. h """" rf n • ıı ı .. Japonyanın bı'r tekz"ıhı" •i" 1 .. a • krnrfislnden b:ıh~«> mf'nrın ıın ('ıkarıırıı'.< •f' ;, " r ıı e yapı mıf!I ve mey .. nnn .ıetl. trıplarıtı!arda ldare heyetlerinin g~. 
"'tı.11 1911 1lınerH. 7.An "" bu Pc:rıır,.nırf7 lllOnlin macr rifmi~tv. Yolun her iki tarafı bo. ÇE'n tkl yıla alt çalışma raptırlarr 0 'fokyo, 

6 
(A.A) - Japon radyosu, 

• tııf llA k rı>.,.ırın rınfthtn ı ı · k dU§man kaynaklarından i•aa edilen 1'1 b '\ tını ı'llm kıc:ım ö". " r nrını f' f' llf!'tnoml yunrıı um fırtınnlıırının lle,.t, llerı kıınarak tasvp olunmuş ve delege. "' 
il h 

1 
vPrf'' blı "Ok h f h • 

1 
h ,.e Japonların harbin ba ... nda.nbe ... 

1lo A7. n ml'rnnıfon hlr kAf ' n~ ıı mın er yfir · arekl"llerlnln önnne l{eçmek icln ıer tarafından ileri .,urUlen dllekler Y-

1
"' lira •ı tfir' r 2:Sll bin kl~l kaybettiklerini bildiren -.,..h · 0 ıın lrmn cok yıık•ı ':! • en kGçük nrızalıır or!adon kaldırı' tr8bl~ edilmiştir. 

be •hına rıı•Ja,·ınl"0\'8 knd;ır S O N mr,. her ne metrede hlr kumlann Kon&'"Jer çallFJl&ı&rm• 800 vert• haberleri t(lkzlp etmektedir 

~1. 11'~ bir ııey ö~rt'!ncmedl. Akm lfe('Tl1f'ı<fnl ko1ay1A'5hrmıık 1' lerken Milli Şef tnönUye ve bUyUkle 
"rıııı .,.... en ~on kıutemeslne vı· Bene~'e ~Örf! :rere varmaJar ırnııınıfa mazl(ııllar rlmlu k&l'fl bağlılık ve duygulanrı 

nı dare heyetlerlle bUyUk kurultaya 
gıuecek delegelerin de ıeçimıerinl 

\'8pmışlardrr. dt ı, kibar, knllllrlü. ve Rene- vıınılmıııtır. Billfin I~ Hlnİliler tarl· b'.ı defa daha teyft eylemışler ve ye. 

ltıt~'81r olon hu odam, şüphe· Mu··ıareke şarlları fından başarllmıııtır. Ustaha$ılar 
ıı~11 tlln hakikallnl blJenlerde.l IAlt•mcıtar, demlryol memurlan vr 

'il\ ~il idi. R"hnmın hu ml"ııelf' şimfi • ıden hareket malzemesi hep Hindistan. 

Hekimiı~ ~ te~dar olıhılhınu p,ftrün<"e. u lı dan ııelmlstlr. 
'oıı il, melftnkollk bir ııük!\f. Jralt fçfn devamlı fayda vereceJt 

diller bir haııarı da. f nıriliz mühen 
di~lerinln eli ile 80 kilometre ;ı. 

ıunJuAunda bir petrol horııunun oı• 
beş ırOn l(>lnde yerine konmu' b,ı 

lunmıısıdır. 

V dkıt'11n 
'~,~ dnşn""~" hır ıavırıa: hazır lan malıdır 
'111~ •hırnı O kndar vakit ııeçti 
~ı. Size- hilrflJffml ~ö"lrmekl• 

lftı-mn•·rnıım, ıfemlştl. 
~.lı ••• 
"'-"'1•1"1ıu ırOçinkle topladık-
~"': 

ldı -'nttınneotln çoC'ukluk arka· 
trn. Onrtan iki yaş küçük ol.. 

"d:b,en, onu yokınclan tonı· 
"il, gl'I hen~I Ribl ben rfe ona :ı. 
~-. '"•hlı knmral arnııı, yu. 
'llle~lan, ı>emhe vanakları, Y"
ı- b benr.lven korknk ve mn-

r hı .. lr ~ehre~ı nrrlı. o kadar 
IJt ._l't!r0y0~0 Yardı kf, adım 

' 1 ffltflmezdl. 

ai1andıtı R0nfi fyt hatırhyo-

Jlan,·tYter, 6 ( A.A.) Dün 
Mançesler üniverslteııinde söz sfty. 
!iyen Ceko-;Jovakya cumhur reisl 
Beneş, Ru-ı) a, ti mal Afrika ile Pa 
si!fkle ve fıal}·o'daki son durum,• 
gore, savaşın fimdi kat'f zafer t.ıf. 
ba~ına_ ııirmiş buluı"luAundan tün 
be edılmemf'k ııereJtinl söylemiştir. 

Harp ~nrHı devre~inln ta.ızı. 
minden bahseden Benef, 'Ylktindr 
ve hiç 40pbesb harbin bllmealn 
den evvel, barışın ana teme'lerin• 
ihtiva eden mlitııreke tartlarının 

kat'J suretle hazırlanmaaı icabetti. 
linl anlatmı, •e ~övle rfemf$tlr: 

\'akıt, ollu)ı.culartJUD ber tDrlll L&bbl 10nılarıaa Utıtıh• Hreoek. ~~ 
'i~ ıu~odlll'l'illt' r.uvıUyı•lerde buluoat'.&11 poınınıı bir beldnııle aıda1rnıştır 
'i~ S<>nılara mDl\)Yt'I! lfilllerde ııaı.eteınl14e cevap verUeblllN'.l'tf rtbt a7nce ' 
~ uoıı.ta pulu gönderelllen: buauat G&arak da avap vertleblleaekttr. ~~ 

~ 

lsveçte bir Sovyet memuru 

cuualukU.n mahk6m oldu 1 ~ 
~ 

Vakıt'ran Avukatı 
Stokholm, 8 (A.A' - Stokholn •. 

<!ak! lnturıat Bovyet turb.m bClrosu. 
nun teft lneo aleybtnde cuumuktr 
bu!unm&k wçiyle cıa ae.ne &#Jr ha 
p_h cezaama mahkilm edllmlftlr. 

~ rur·ulanmıı.11> t;eı tllrlll bnkuld .orulanna en ınaa &&ma.ııda oe\l'ap •ert. 
lecell kendllıırtDt takft edecekleri ber ıaanıı bir il bakJWlda en ıau yoı 
ı;öııterllerektl• 

- t'8 - Baraaorrf'tl<1'tn oıunan 

-a-

Meraklı §eyler: 

1Ş KABlLlYE'.11 NASJL 
ARTilULAB1LtR~ 

Amerikalılar, l§ randımanını ha. 
nd dereceye çıkar;naaııu bllir}er. Bil. 
yük bir Amerikan fabr.katörUnUn bu 
nıevzu Uz.erine yazdığı bir kltapta:ı 

lıfrkaç aaı..ırı nakletmeğl faydadan 
ball bulmuyoruz: 
Eğer Ç&II§ma kabll1yeUml artırma 

n.ııı oıaaydım katlyen bugUnkU vazı_ 
yeume er.§emlyecektım. Zaten lşln 
sırn da buradadır. Genç ya§ımda ı. 
ken bile ertesi gUnU yapmam 1Azıru 
~lan bUtUn l§lerin programını hazır. 
ardım. Ve böylece, yavaş yavaş bir 
ılstem dahlllnde faallyetLmi artın. 
yordum. ÇUnkU, insan temennı ett,ğl 
blrııeYı yapmakta kaUyen gUçlllk çek 
n.eden yapabilir. Enerjlm kendill -
ğir.den artıyor; ve e~Umesı l&.zrru 
oıan hedefe doğru ileri.yordum E 
ğcr, günUn her aaaunda, !ııaan yaz : 
en~ her hangi bir i§l teabıt etm 
bulunuyorsa o lnaanın havaiyata 1 
puması o nlsbette gü~ olur. Blzı i§ı. 
ın zden gUcUmUzden edecek her han. 
gl bir vaziyeti ancak cidd1 bir prog • 
ram ıaayeslnde giderebiliriz. Bu f8 _ 
kıldc çaırııan b1r kimseyi h,çblr eğ • 
lence tıılnden alakoyamaz; o, muhak 
kak surette o anda yapılmam IAzuı:ı 
gden tııı ba§armatıdır. Ayni zamanda 
ınsan bir kere kabiliyetinin arttığını 
g6rünce o ıııe günden gUne daha bU. 
yük blr arzu Ue sarılır. Yalnız bu ıa 
kilde çalışmanın bir tek mahzuru var 
drr. Dimağa elzem olan 1at1rahatin1 
vermeden mütemadi bir çall§ma,. 
Zaten bulanık bir kafa lle, Ç&lı§an 

blr kilil-'e o lfı uzatmaktan baııka 
'»ırey yapml§ olamaz. 

Bu ııekllde, bir metoda tatiııaı.edeıı 
bir faallyeUn meyvaamı tatmak ko.ı 
ıay ve çabuk olur. Unutmayalım ki: 

''Sıbhatli blr vUcudda. ~de bir 
d rnağ,, bu i§ln baııtıca Amillerinden. 
dlr. 

Amerikan donanmumm 
geçen seneki kayıplan 

Londre, 8 (A..A.) - Amerikan 
bahrt)e nezaretı geçen .ene Pe&rU 
Harbur baakmmda Amer:k&n bahr1. 
yeıının uğradığı zarara dalr btr rapor 
ııeııretmı,Ur. Buna göre 15 Amerlktuı 
zrrblım, s muhribi, ı eab\h dok ya 
batmlf ya mUhim baaar& uğraml§tır. 
8 zırhlı, 8 knıvazllr, 2 y&rdımcı gen:ıl 
de hasara uğraml§tır. Bunlardan ta.. 
ınamtın batan eak( ArJ.zona sırhlıst 

mUst.una. dl.terlerinin heııs\ tamir e 
dUmlj wya tamir edilmek 11affe bu. 
lunmu§tur. 

lir Balllas 
Romanı 

Btreolc 110boncı dllle-• terclimı 
edllmlı olan lm tstr. Nluaf Ah 

•11tl lara/ından d~rudan dofra. 
1ıa Garca dilinden ıerclbnt Hl' 
•lş tlt, Bn1tnn ıona kadar a,1ı 

11rn Vt 1;rıhr'"' 'm1ılc menkıbt 
trl Ilı dola olan ba ndlı atı 
flr/t matbuatında fllc nllmu,..dlı 

,,,. .... ..,,. .. --· .. 
ıam a.tp ~ VM:ıt &ita 
,..ytadfo fıbde M ...,..,tCbı • tnı "11,............,, 
"~evcudu B7-almıshr \ 

_,.,_ >flt,t •.t evlenmesinden bah!!it. 
lltt~· Bundan ben o kadar e
~te ldfnı... Nişanlısıyla bercı. 
, ~· avlanan ilet iyi arkada~ 
l'd lrblrlerfnfn hoşuna gid;. 
ltt!ı, fıltat aralarında &$kın o\.. 
~ lannetmem. Co<'uk olmama 

"Bir veya iki ~l'ne ııilnnesl pek 
mOmkOn olan !ıl'nif bir dünya sail 
lronf Prnn,ın•n mııvr.nunu te!!kll f'•' 
cek muhlt>lif metıelelerin hal'lnf ge 
çlktlremeylz. Sovyef Ru~ya, harp 
sonra~ının r:ın1imfnde kendi payı
na dÜ$eC'ek roln lı:'l'lamiyle Y•P. 
mnhrlır." 

8aDaD berine valide eultan batmı kaldırdı, onu mb. 

teh&t bir b&Jotla allaerek .. .ıencU 

:ıuruna ıtrmek için bana l.Zln al.. Beni oyalama zira rok 

JOJTWllllD, ayakta fazla duracak halim ele yok., 

~ha~ııneslyle Anluanet arası11. 
._ llzilntülO bakışlar sez-

Den~ fU ıı~rTerl ilhe etmiştir: 
"Fran~a'nın tekrar mfıllefikleriı· 

vrınında harbe ıirecelini snnıy" 
.\ı..,._ı ·q...,. nım" 

11~ ını tekrar ,ımdl o zaman 
•a

111 
kanının içinde durdu~ı. 

ıııa r Rlbl oluyorum. Gözleriyle 
ile !fehıı. kAh acı bir gülOmııP. 
il. 11~ takip ediyordu. Hak· 

111 
lıde dolaşan bütnn de. 

ı.'~ıe ~a ra~enona zevk ve 
"'lo,. akıyordum. 
~ ~ ı,tırAk için kendimi çok 
d~ıı llha!sa çok ufıın.ıaç buldu
ı11 ' kfitlik bir salonun bir ;il ~eldlmlş albilmleri kan~. 
Ilı ın Amca ne yelten bulun 
te 1~1ona girdiler. Onunla ya. 
l'otd Uraııla dolu bir se~le kt"

u. Genç kıza s6yledilclr. 
' ~ncak şu cftmleyl duydum 

ta tmernı fsllyorlıır Antu·ı· 
~~ınOn nurunu. yn~amamı 

~~ııı lllf bırakamam. bunur 
.. ~~I OldJııtunu biliyorum." 

't il elinin o~tnne kftcn'< 
~•ld narın elini koydıı ve b:ı 
lldırdı. Yaşla dolu. şaşkır 

4e l eltı "Ye titreyen aıtzındakl 
()~ilin nayı hfç unut:ımom. 
' ••baba kadar hu esrareıı

)l dllfllııdtllilmden hfk QlU. 

M1111 korunma 
kanununda tadilAt 

·Mücadele komiıyonlarınm 
re'ıen ceza vermelerine 
Adliye vekaleti taraftar 

değil 
Ankaradan bildirlldlltlne gört. 

Milll korunm11 kanununda yapıla· 

cak değişikliklere dair Ticar et 
\'ekA'etlnce hazırlanmış bulun.ın 

kanun proJesindekl baıı esa~lar n. 
zerinde Adliye VekAletile Ticaret 
VekAletl anmndn .ıörOş farkı \l'BT'• 

dır. BiJhHu fhtllcArl• mficaıtele 

için kurulması mutasavver komi~ 
yonlara ııenlş salAhlyet verilmesine 
ve bu komt~yonl:ırın re~en ı-ara ·ve 
hapf~ cezalan verebilmelerine Ad 
liye VekAletf tarartar ddildir. Bu 
huıms IAyihayı tetkik edecek olan 
Parti komisyonunda iki tarafın gf~ 

rüşlerini teHC yollu bir Cormüle baa
lanacütır .. 

- 11.lm •T 
bttt,ar kadm, banclan cearet alarak blraı daba içe. 

rltt prdh 

- Bea cıarfyenl& Uballeytaı. 
Rbeyde. o eenada odanm ortunıa gelen Ubadeyf' dllı 

dik bakıp dudaklarını bllktd, kat&arlDI oatara.k &öylc>ndl.: 

- Ubade mJ dedin T Oyle lae neye bana Reştdln anrıesl 

seldi dedılerl 

UbaJe. ona b&raz daha eokuldu: 

- itte benim, earlyenlz.. Yttzttme tyf bakınn Her ne 
bılaı D)lftallllfllMD ela, mııbakka.k ben! tanıyacaksınız.. 

Zftbf>Jde eofuk bir g11lbfle: 

- Şimdi tamdım.. dedL Ya Ubade da.ha 

IDJSDlf 

Ub&ıte, bo hakaret ecllr.I ve kaba sorgudan her ne ka. 

dar canı lllkıldıyu da, bonu belli etmemete çauprak ce.. 

ftp verdh 

- Ew.t, her baldf' tAllhslzllğtm ki hAIA :ı·apyonım. 

Ztlbeyde bir kahkaha ftttıı 

- Bu da naııkörlllfuntlll cezasıdır f1Y Ub&de.. Otur 

bakalım. 

İllttyaı kadm, bl<1dftftn<1en fftrtyerek otrırdu Geldltfntı 

ıtı kııre plıman olmoıın. Fakat ne yapaID MeymonPoln 

aelamıtl ~ herıeye katlanmata mecbordo Blru durdalll. 

tan aonraı 
- &aımcııfmı? ıledl. Ben nankör deUlim. ce"abı halı 

ne mukadder loJclıye& o olu70r. 

- çok zan}lı bir ka4m olclatuD llallnden beDL San. 

• nın bımıruDA glrtp de ae yapacakımı, .aten kendileri Jdm, 

eeyt kaboıl eLmlyor, 
Bo ıtöller, sabık vezirin ftlldeehle çok dok&nclr !:9k1 . 

c1cbdebe'J gt1ııleı1.nl hatırlayarak göalert yaprclı: 

- Vj'lum, arkadafma da elSyledlm. Ben sadakaya 

mubt-Ç değilim. Zübeyde hatunla, kendlstnl alikaılar eden 

bl meaele hakkında c6rüteceAim. Bana izin &}. 

MollılJız, bo sefer bıallae acıyarak ona lzln almak tızc. 

ırı crlye girdi, 

Kend\!ıl de OOk yoroldato lotn kapının eeltlne otun'hı . 

Hlra~ sonra moba112 geldl: 

- Teyze! dedi. Senin adını soroyor&a-r. 

Ub&de, ne elSyllyecettnı p.,ırdı. Kısa bir tereddütten 

•onra: 
- Kr.odllerlne &3yleyln: Rflı!ldln annesi geld 

O su1Mla etnıtmı çeviren muhafızlar bmt~ llft,lnce 

byrette kaldılar. Ona tuhaf tuhaf bakmağa ~ladılar. 
İçlerinden blrtsı, aordo: 

- ~idin annesl 1111 dedlnP llan&l Betlcll kaatediyor_ 

ııaJt '! 

Ubade ona cevap wwlillyer*, loerdea ~len 
ılöııdO: 

n O-'\ 

- Benim a4mıı aormuyor1ar mı .. ltend!lerlne: ftel1<1in 

iline•! kapıda bekliyor, si& g6rmeY) rica etti, dlylver. 

Huha.fız, hemen lçerlyı: ılrdL Uba4e aa.bırınz.hlda 011 ' 
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Resmi ilanlarm llll'rcii Türk Basm Birliği ve ortaktan resmi Hıinlıır kollektif ıirketidir. Bu sirket isttın;( :::.ı 
(erde ve 11~1terilen ctünlerde ilanları muntazaman nırettinnektedir. A1ıeıi İstanbul Ankara caddesindt ' ~ı dairelere : 
Türk Basm Bir1ifi ve ortaklan reıml ilanlar kollektif Jirketidir. 

Lik rııaçları 
:=-enerbahçe Beykozu güçlükle 3 - 2 vendi 

Taksim Beşiktaşa hükmen mağlup oldu 
Fenerbahçe - Beykoz 1 zun galibiyeti ile sona erdi. tkin -

.tJİi.t o~unlnrının Bulin seyaba- ci devreye Beykozlular müdafaa 
ti dolayrsile geri ika.lan iki müsa- pa değil adama çı.Km:ığa başladılar 
'>akası dlin Kadrköy ve Şeref sa- B\l d~vre Fenerbahçelilcr muhak -
halarında. oynandı. Fener stadın - kak kaz:ınnınk azmile oynuycrlar. 
da Bey'koz - Fener.bahçeyi bir hay- 1 Bidayette Beykozluların top'.1 sa -
Ii yoran bir oyund:ın sonra 3 - 2 ğa sola atarak v<dtit geçirmek is
mağtnp oldu. Seref stadında ise temeleri oyunun netic~i hakkın. 
Taksimin Be~ikta;tnn fazla ~o Ye· da. her1keste bir şüphe uyandrrdı. 
men:~k ve likte eG&S!D. fena olan Netekir.ı bu şüphemiz teeyyüt et -
durumunu daha fena. bir vaziye. ti ve mütemadiyen srkışan Bey -
te d!l,,ctjirmemek için karşılaşmadan Jc:ozlular 12 nci dakik2da Melihin 
htikmen mağlübiyeti :kabul edişi Ryağından ilk ~olü yediler. l:su 
yeni puvan usulünün s:ılcat tarafı- gold~n sonra açılan Fenerliler 20 
nr ortaya. koydu. Şimdi :biz. gi\ - Dci eakika•la kornerden İbrfllıi • 
nün ~'egllne ımüsa.bakası olan Fe- min aya~yle 2 nci ve 35 ind da.
ner - Beykoz maçının ta!silat;n.:ı kikada da Kftrnran ve Bahadmn 
gelelim. iskasındnn istifade ederek yine 

Fener s. Beykoz .2. Melih vasıtasile 3 il.neli ıtiı.libiytt 
J'ener stadında oldukÇa kalaba- golünü yarıırak kendileri için mii

1 R''"""k-;: .. - ·c~r.' ---7.30 Proğram ve memleket saııt 
ayarı, 7.32 Vücudumuzu ~alıştıra. 
lım, 7.40 Ajans haberleri. 8.:ıo 

Radyo salon orkestrası, 12.30 Pro;:
rnm \"e memleket 'aat ayan, 12.33 
Karışık program (Pi.), 12.45 Ajııns 
hnberlerl, 13.30 Karışık makamlar
dan şarıkıler, 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı, 18.03 Fuıl he .. 
yeti. 18.45 Radyo dans orkestra<11, 
199.30 Memleket saatayan ce ajnas 
haherlerl, 19. f5 Serbe,.,t 10 dakik:ı, 
19.45 Şarkı ve türküler, 20.15 Radyo 
,ıra:ı:ctesi. 20.45 Bir halk türidlsü ö~ . 
~niyonır., 21.00 Konuşma, 21.15 
\füzlk, 21.30 Konuşma, 21.45 Radyo 
senfoni orkestrası. 22.30 Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri ve bor
salar, 22.50 Yarınki pragram ve ka-

lık bir aeyirei önünde yapılan bu 
mtısa.baka. tAhmin edil~ ği kadar 
zevkli ve o nisbette çetin oldu. 
Eskidenberi bilyük takımlar b:r • 
~sında .sürprizli neticeler elde e. 
den Beykozlulann ııon zamanlarda 
gU:z:el oyunlar çrka.rms.Tan ve ge. 
çen f!ene yapttklan lik maçrnda 9 
kişi i'le Fener.i 2-1 mağifıp etme· 
lerf bu maçm ehemmiyetini biı' 
kat daha arttr.mı:~t.r. Filhakika 
dtin Beykozlular Feleri>ahçeye çok 
ltorlrulu anlar ya.Ş.a.ttrlar. Sarı la
civertliler lbir hayli ocır doktilktcn 
aonra mll.!a.bl!.kayı gUç halle 3--2 
karanarak iki maç oynamıyan Ga.. 
Iatasa.raydan ikinciliği alabi!dileı. 
Beykozlular dtinkU oyunda şans • 
eızdrlar. Buna. tir de ilQnci devtt
de ~tılr§ bir oyun taktiği ile mu. 
kabeie ederek ke~di kendilerini 
ma~lClp ettiler. Oy-una Fenerliler 
haşladı. İlk dakike.da Beykoz ka
lerine birbiri ardına tel:..likeler ge
çirten san l!civertliler daha. ilk panı,. 
dakikada birbiri ardına 3 mühim -------------
tehlike atlattı. Nxi, Melih ve lb- SEHIR TiYATROSU 
rahim Uç mUhlm fttSatı acele ede
rek kaı;rrdrlar. Bu tehlikckri 1ot
latan Be-;koz'l:Jar sçıJd1Jar. Şahap 
Ve Fikret, Zeki vasTtasile Fener 
kalesine aktnlal'a başladılar. Bu a. 
Jtmla.r seme~ vermekte ge<:ikme
~i. 22 inci dakikada Fikret #!;ÜZel 
bJr §Ütle illt golü attr. Bu golden 
aonra Beykozlular açıtdllllr ve da. 
lıa gl.lzeJ oynamağa ba.,laclılar. Fe
nerliler yedikleri bu ~lden aon -
ra adamakrlJı ~lnirlendiler ve to
pa defi adama c;rkm!l.ğa ba,la:iı:S.r. 
42 nci dakika~a. Şahsı.p 215 m~tl'e
den bomba gibi bir şiltle Ciha • 
dın plonjonuna rağm.en 2 nci go.. 
l11 de yaptr ve devre 2---0 Bcyko-

-MG-

llOMED1 KISHJ 
&at 20,SO da 

\SRİLEŞEN B.ul~ 

< 'uma~t ve Pazat 

Jftnlert 
US.SO da Mnti'ne 

., "ff 1 ,, .. 

HAFIZ CEMAL 
''LOKMAN HEKiM,. 

luoJrJemet• bas1adı- Zttbeydeye ba fslmle kenc1hıtnt t..Jı:d!ıÖ 

•ıtftinden memDun oldu. 

Qok &~eden mmafu: döndtt. UbadeaJıı önünde hlir. 

mMle ettJerek: 

- Buyurun ıepe: ded.t. 

UbtMfe öotinde yürüyen muhafızıo ark&sma takılal'ak 
aftr admılarla onu takip etmeğo baoladı. 

Saraym belloeslnt geçip iç kapı,>a gelince biraz da.. 

~ladı. Ayakkabılarmı gıkuıp içeriye glrdl. Dar ve uzaa 

b!P korldom ~tlkterı sonra öntine bir oda çıktı. 
Bo odaıım kapısında bJ.rkaç &ilzel cariye d~ınuttu. 

Btrbirlerlyle p'kalaıJBn bu kızlar ona bön bön bakmakt,AA 

keodllertnl alamadılar. 

Ubnde hlQ btrl ine ehemmiyet; vermlyerek öo11ne baka 

'baka yolnna devam etti 
Nihayet, fCinden mis gıöl kokular yayılan büyUk b1r 

adaya geldi. Merak ed!3rek açık olan kapısından ba§ını 

m:ıı.ttı. 

Bu ocla baştan bat.a eo nadide baltlarla oetft peo1' 

ipeklllerdı>n ;rapılmı, sedirler ve minderlerle döfeıı.m.lftl_ 

Davarları özerlnde, o devrin tanmmı' ııalrle-rlnln en &11vı1 
mı ra~n ırunıa ile işlen.mi, olan kalın ipekli duva.r bale. 

larJyle kapanmı:stL Gürel na~rla tezyin edllmı, oıu 

t,Avanrndan bUyilk avizeler sarlnyordu. 

Pencereler altmclao yapılma kornlıılerle totturulmut 

rlan lmdJfe perdelerle örtülü idi. 

Odanın ortasında fevk&IAde gll7.el ve deJerJI bir halı 

nrdı kl f'Osfz bJr aanatkArın elfnden tıktıfı Alf lkA.r ldl 

ln!llnın aklmı ~lflD ba odanm J<arııısrnda U'-dede• 

him olan bu mlisa.bakn.yı gilçllıkle 
kanndrla:r. Beykoz takımı kaza -
nıtmrş bir galfbiyeti yoktan yere ' 
kaybetti. Günden gilne gtızeI o
yunlar çıkaran Beykozlula.ra tu 
tavsiyede bulunmağı yerinde gör
düm: 

Bir kere bu mağlflbiyet onlara 
ders olmalı ve mağlfıp oldıtk diya 
üzülüp mıı.oeviyaUarmı bozmama.
lıdrrlar. Saniyen genç oyunculn.t'& 
yer vermenin faydalarıru hattrlı • 
yarak bfr daha Kbı.ran gibJ artık 
yaı,Ianmı§ oyuncuları böyle mfihim 
maçlarda oynaunamalrdtr. 

Dün Klır.ranın htası Beykozu 
muhakkak bir gali?iyetten mah -
rom etti. Her halde Kimranm ye
rine oynay.ı.ca.kken ~nnıdan so • 
yunduih! ha~de giydirilen Emin 

Yem Eserler · 
İllAm • Tül'k Analkiopedlıü -

43 ncil aayw ÇiktI. İçlndeltiler: Her 
tllrlU A.yinter; musikide A.yin: llaa.n 
bakımından lyin; &yinei t.ken~r; 

A.yine zade; aynalı kavak; ayııe; A.z&; 
Peyami Safanm Gazall'ye hücumu 
iıme milatenld midir? mll.alUma.nlan 
leJ!mdan uzaklatbrm& direktifleri. 

~ ... ~ 
''Amcabey'' - Fırcanm olduğu 

Jrnrlıır kalemin de kudretli san'atkll. 
.rı Cemııl r"adlr Gillcr'ln bu isimde 
haflıılıkbir siyast mizah gazete•ı 
çıkaracağını bundan ~el bildir
mjştik. 

Yeni Kaıetcnin ilk ~ayısı yayıl
ını~tır. Umuldnjtu gibi resim ve 
yazı znrafetinin ıriiul örnekleri. 
le doludur. Yarattıih tipi cgnlı bir 
vnrlık haline getiren ve Türk oku
yucusuna huı:ıün verrlili ile hiç bir 
vakit dünü aratmamak gibi miic:. 
tesna talihe eren Ceınıal Nadir. 
hiç şüphe yok, bfis.hütiln kendisine 
ait olmak Ü7'erc çıkardılh bu gaze.. 
le ile de şimdi bize cwnıırtesile:-i 
.beklemekte ~ahırsız bırakacak ~er. 
Jer verecektir. 

Kendisini de, A.mr.abeyini de kut
layarak haşarılar dUmı. 

.. ---DOKTOR ___ .. 

KEMAL OZSAM 
idrar yollan hMtaJddan 

mUteba•ısı 

rtlnelba§l • t.tikl~l Caddelfi No. 
'380 Oba.nyan Apt Sunta pazan 

Ustu. Telefon: •12315-

bu yerde da.ha fazla muvaffak 0-

lurdu. Hakem Feridun Kılıç ır.Ut.'a
bakayı hiç de i;ri idare etmedi ve 
bidayette Fenerlilerin sert oyuıı
larma mtisahama ederek oyunun 
fııtboMen başka her Şeye benze -
mesine amil oldu. 

Hayrettin Babtoğlo 

-- ·--
Bayramda Galatasaray, Fe· 

netbahçe ve Be§İlrt&f bir ı 
turnuva yapıyorlar 

GalataRarayltlar, sah.a. ihtilafı 
halledildiğinden B~tae ve Fe
nerbabı;oe ile ikinci devre lik maç. 
lannda oynayacaklardır. Eu ha _ 
yırh anlaşmanın ilk verimli neti
cesi Kurban bayramında bir tur. 
nuva Ue ortaya çıkmaktadır. Ga
latasaray, Fene'rbahçe ve Beşik • 
taş klUple'lini ke.rı,r karşıya getire
cek olan bu turnm·a bUtün spor 
sevenler tarafından merakla bek
leDmt>ktedir. 

Bir İngiliz takımı da 
gelecek 

Mmrrda bulunan kuvvetli bir 
İngiliz takımr memleketim.ize ge. 
lerek dört beş maç ya:ıma.k için 
alAkads.rlara müracaat etmiştir. 
Ge~en Sene m.emldtetimize g-elen 
tnknndan d-aha kuvvetli bir kndro 
ile ~eJecek olan bu takımın kim
lerle ve hangi tarihlerde oynayn
cağr daha henU:z: 'belli de!ildir. 

Bir Macar takmn geliyor 
M'acaristnn şımpiyonu Gamn tıı

ktmr yılbaşrnda iki maç yapmak 
tl:zerc Beşiktacı klübii..-ıe müracaat 
etmiştir, Malf :artlarda anlaşn--.a. 
Cllduğu t:akdi1-de içince &e-kiz milli 
oyunou bulunan bu ttıkmn Beşik
taş ~; Fenerbah~e brşıs•nda gö. 
recegı:z. 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertea 

'f enı çıktı 
Sa~ yeri: Vakıt Kitabeı•. 

- %t)l' -

,bafka bir ldnue clıırmut oıaa idi. belki f&lll'll' lm.lırdı. F.., 
kat Ubad., oflonoıı aaraymda bundan daha mullf;efem oda. 

.larda aenelerce yatıp .katktıfı ~in bunda blr fevkal.Adt'lik 

l'Örme~f,I. 

zavallı lbtlYar kadının ~özttnde hlçbll'feY tutmiiyor, o 

timcU, torununu kurtarmak için Zllbeyden.Lo röDlUnll n&ad 

Lacafmı o~Unllyonlu 

-51· 

OOZ GOZE GELİNCE .• 

Ubade. ZUbeydenln otardup odanm k.apmna rcllnce 

IOtrlye baktı. 
Baruourr8ff.dln ZM'08111 Zübeyde, mlicevheraıla atblım.. 

mi§ ve halis abanozdan yapılı:nq bir tahtın tir.erine kunıI. 

ınaıtto. Baırnı ela tıleDM'll bir ipek yaatıfa clayaı:nq, elinde 

futtutu fil dlşlndm yapılma bir kOçtik kutu He oyalaıu. 

yordu. 

Oaferln anııeaft UbGde, ıı...t.onuno dıfarıda buakarak 

'çeriye b\r &dım attı. ZUbeydeyt hllrmetıeı tıelAmladıktan 

11onra buıuruna girip oturmak için verooefı l!'Dll'f bekleme

te başladı, 
Bük1lmdar 11.lmlntn valldeal ZUbeydenf.n ü11tUnda o.çı" 

nıavt ipekli bil' elbise vardı, Adetinin hllMına. ba'mda ta. 
wıı biçiminde, nadide mlicevberatla bezenmı, bir t;a( vardı. 

Zübeyde, ıruıanm gözlerini kama,tıran bu tacı, her lınl. 

CiP blrkao dakika evvel m,ma reçlrmı,tı. 

Ubade, o arrada ellndP.kt lmtadan dökUlen misk tane.. 

.. rint top}amakl& mefpl cörllnen Zübeydı>nln kr.ndislnf 

Nezle - Grip - Baş - Pi' 
'111'''' 

ve bütün aıtnlan derhal !.eser. Her Eczaneden .rs ~-...................... :::;:~ 
, 'filrklye Cümharlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
ti.W'WUf ta.rtlıl : IAAI\ - Serma7•: l00.000,000 J.111• ~ 

Şu~ H -.JaD11 adedh 28IL 

1 

mral n Uc&J1 DeJ QeTt ı:..nk.a mu&nMtelerl. 

Para ıırt.ın1ı wen 18,000 Ura lkram17• nrtJGL 

an&t Bankumda lnımbarab ft fhbanDt 

an u 60 llJ'U> lılıluııanıa111 eeııede ' det• ;;ıtldlecell kllı"• 0-
?.a.ıı& ~ l&ramlye d&ğ1U1Acıı.Jltır. 

' adet l.000 l1nWI ~ llra )O adet 51 ~ 

& • 500 • a,000 • ...ıo • MI • 
'• tM. ı.oocı .... n. 

411 • 100 • &,,000 •• . ; 

OIKKAT: ae....,ıaımdakJ pa.raıar blı sene tein~• 50 ~ 
!11pılyeıı!en ikram.ıs .. ;ı.kt.ıg1 :.aıuıırese 90 ao taı:ıuUe nı1l 

i{UJ"aıa.r aenecı• • detL 11 Mart. ll B.aztrao, ll 11Z7llll. 

U 81r1nctk.A.nund.a Qeldlecektlr. 

8e.let Demiryoll..,. •• Limanla.n tatat._ 
Umum id.areıi Uiı\la.n ' 

ıo~ 
Muhammen bedeli (15000) onbq ı:ra olan (llOOO) beşbln iP (~ 

mtş Türk Beı1rı (28. Blrlntjk!nun. 19.J2) Çarşamba gllnU saat•" 
onbeş buçukta. Ha}darpa.,ada Gar binasI C:a.hlltndeki kom:.Syon t _r/ 
kapıı.h zart usmııe satm aımacaktir. rJJ°'/. 

Bu işe g:rmek l..ateyenlerln (1125) btnyUz yjrmi beş UralıJt ~:; 
teminat, ka.n·ır.un tayln ettiti ~ikalarla tekliflerini muhte\11 ~ 
ayni giln saat (14,30) o:ıdört otuza kadar Komisyon Reı.sıjğl.ıle 
ıaznndır. .ıct' 

Bu Jşe alt ~artnameit>r komisyondan parasız olarak da.ıtıtJlııl ,~ 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
(üçük Carı Hesaplar 
1943/KRAMıYE PLAN' 
KESIDELER: l Su bat. 3 Mayu. 2 Ai"""" 

1 I kindtesrin tarihlerinde vaınlır 

1943 JKRAMIYEL!.K1 
1 adet 1009 L(ralt.ll - 1999.- Ltra 
1 • W9 • - '"'9.- • 
1 • 1188 • - ""8.- • 

1 • 171 • - 111.- • 
1 • 886 • - &ee.- • 
1 • 6llll • s::: 5M.- • 
l • t44 • - &44.- • 
1 • 183 • - 886.- • 

10 • ı22 • ... ıı20.- • 
IO • w • - ııno.- • 
80 • " • .. IMO.- • 

!60 • ~ • - 6300.- • 
3$1 • ll .. .. S814..- • 

"""~ 1 rttrklye it Bankamıa para yatırmakla yalnız pare otrfııt' • 
""''' ~· f&l7 almı, nlmaa, ayni ı:amandil talllnlzJ de denemtı ,ıorııı ~ 

----·-------------~ M>~ 
SAHiBi, 4SIM US 8011ldığı yerı VAKiT 

Umumi Neırlyah idare eden Relik Ahmel sevetıİ 


