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. • i lngılız aıansı Türk 

f evkal8de tahsı·sat ngı ızler muhabıl gazetecilerine taarruza geçtiler cevap veriyor 
k an una k k , --- nutuk tarafsızları ve küçük e anun ayıhası tetkik devle'deri enditelendirecek 

için bütçe encüme nine verild i Libyada lngiliz'erin Tunusta da Ame- L.:1~~i~e:~~:.ıdeği~: .... 
ı942Ank~a, 7 . .cva~it muh~bfrind~n) - Milli müdafaa ihtiyaçlarını karıılamak üzere 

1 

rikahların taarruza geçmeleri de yakın !~~nın si~i muhırriri :Jiyor 

kt .... tna!ı ~b but~~s~.ne 6~ mt iyon lı.ra. fevkalad. e tahaiaat verilmesine dair kanuna ek 1 bir tenk~,f .• tnsilter~ hariciye nrızm Edenin 
... "n lay h B k M il l M 1 ·ıd İagllterede . avam kamarasında iki ,Jkkantınc.?a 

df!l'ildi. 1 ası uyu 1 e ec ısıne verı ı ve tetkik içjn bütçe encümenine gön- harp sonrası rne.s~le1C'rine tlaır söY. 
~ Tunuıta karıı koyma zayıfken harekette geciktik. Dü~· !ediği nutuk etrafında Turk bası. 
~ ı m~n iyi bir müdafaa hattı kurduğu zaman ise 1 nımn tepkisi ı.o.,<lrada ka)'dedil • 

u lga i standa ah nan Paramızın kıymeti- kuvvetlerle harekete ııeçme~~ ... "'Odd ::r::a::~':!':~ı~".h!";~~· .;:·: 
. r tedbirleri ni koruma kanu- - ~~~. :

1

'::'.~~~ .::~:·:.~ 
Yazan: Asım Ui nunda tadilat Berlin Stalingradda Almanların :E;:·:.~:.:::.~:ı: 

tı ktsmı Röyter t:arafınd:ın tnm ola· 

~f~: r~~:~~~~ h~~?;?~fl e~:. ~~::5!3!:.~ ~i~~n b~ ';~e7~~t~ L~~~~i~~:::~::ev=~~~k- çevri 1 d i g" ı' n ı' ı• t ı• raf e d ,. y o r ~~ıe~~~~iş:~~en ~1~;~ ;~k~ö:ı: 
~ b lltıyeUeri tJliphcli telıil&i eıli- meğe. bilhasıııa Bulgar ordu!luno c.hınca da tarafs1z ve harp dı~ı her 
'"da~ Yüz ki5iyi te,·klf etll'İ5; bu Bal'liaıılardao dı,arrya ~ıkarma- Ankara, '1 (A.A.) - Büyük B d h A 1 1 hangi bir d~vleti en l!:fak gaygıya. 
~~~~~~·'':~;,.:::;:·~~· ~!::;: ""'''" •·""" ~~;1·~.!:~;'.;~ ":~~.~':!':. ı:; ura a ve merkez cep esinde man ar ~".~:~".:~.~.\~~.:·~,;~~~ ~:y: 
ı. ·•• el .. 1 . Bulg:aristanın bu tarzdaki· hare- lanmıştır. dd ı k · ik ~1ll ~tg~~~:~~ı~U tn:~::~ keti harbin akıbetJ lıaJtkında ihti- Toplantır:m R!:IlmS.~InI mütea. şi et i arşı taarruzlar yapıvorlar ~~;; d!~:n;~~~:ı~; Ja::C:~!~: 
b;:'tl' \'e Sof"'a r.ıd.vosu ile fe\'- ~·atkiir olnmI<tan bn5ka bir sur•t· k' '''"-':k kıy:ın · ,__ ~ tec;niiz kudretlerii kısmak zaru -
·C'de h ı· ,, le tefcıir edilemez. ıp L ıil'. parasr etinı ıVJroma ıııll?ı:ııı a ın nihayet buViuğu ilfın hakkındiki kanun hükümlerinin retindedir 

., • l\lih,·er ordulanmn ~arkta !'IÜ· değiştirilml'Sine dair kanun IA.y1• • .._..., ___ ,___. Bu nizam hakkında da Edenin .,, .. Rus!•~ . 
ı~ t gijnUn akşrunında bn§lnya. ratle ilerledi~i, imali AfrıkaJn. hasmın muvakka.t bir enclimenc\e O('diği ~odur: 
~ecenin sabnhmflıı nihayet Kahire önlerine kndar geldiğ)· sı. te-tkiki kı:ı.b~l olunmuş. devlet ır.e- () ~/d' / t!'t A/'":"Ja •. i "Herhangi bir beynelmilel teŞ· 
ıın \'e adına "fe\'Jmlüde hal'' rnlarda bile bu tarzda ihtiyntkir rnur:arı aylıklarının t .. vhit ve te- 1 kilntın ilk vasfı, sulhu korumak, 

en bu hadise wumni dorıı· hareket etmeğe lüzum ~ören B:ıl- adüliine dair kanunun 7 nci ma.d- fikrinde olıın deV;tt!eri tamami -
~ rıeıa,.eti lcinde tabii olarak trar hiikftmetJ elbette a~keri va- desinin tef~irine mahal oJmndıgı. .O /Jo/o,go:,; le tcmcil etır:ektir.,, 
' , te carptı; hnttfi bazı kı'mse· 7iyetteki deği,ikliklerin Balkanlar na dair kaun layjhasile, ma.:ış ka
~'ltf~en umami h:ırpte 11'erke7.İ üzerinde ynpar~ğr t~irlerl ilun'\1 nununa ~ 41 fil sayılı !kanunun 
~t~ı.lc~ ara .. mdn boıgunculuk edem~zdi'. f.,te ~ofynı1a bir ak~ bazı maddelerinin dcğiltirilmesine, 

RolancPal!a 

Fı ııps 
fabrik aıar ı 

i;'hnin iptida Dulgario;tanda ba~layıp sa1ıahleyin be' yüz kişi- ihisar umum mUdürlUğü müteda
~~tııı oldn~mu bile hatırlattı. nin te,i<in ile !'!Ona er<'n fevkıtli- •il sermayesinin 63 milyon liraya 
\ıııl l fevlcıılil.cle lıal adı altında de h:ılin bıı gibi te"irler ve müla. çıkarılmasına dair kanun 18.viha
~. ~ll i,,i'n n~lfıde lıır lhtiy&t hazalar netiresinde alınmış bir ih- lan mtizak~re ve kabul e<lılm.iştir. 
• 'UU-uıa 'b ld w 1 tiyat te<lbir~ olmn!llı umumi ''a"'.a·. D ı t d mi '1 akl" t ir.:ı._ en ı aret o ugu lı r e. •· ev e c ryoı cırı n ı:atın-

:ırıqd 1 • rt• · :rote ~öre en km-vctl1' b·ır ih tfmRJ -" ki · h ı ·-• i ı.. e y,er en yu ınn. hü\ ıyet- ·.ıa 21ya ve asar arın tam:ıu .. 
~'!ı!~lli b~ yilz l•i inin tevkif gibi ~örilnüyor. 8u~tlerine dair kanuna bir mad. 
"<i ~kten sonra her e'in tekmr de eklenmesi halflnnd~ki Jı:anun 
'I amanı eki ta . <bnımuna lng·ılterede 1943 lflyihat?r.ın birici maddesi Uıerin-

ı- olrn:ısmdnn nnlasıhvor. de g~en müzalıeTelerrlen ~onta 
~ ~l<n~ Bulgar hlikiımeti~in al- verilen ta1il takrlrile encümene 
x\ı ihtiyat tedb~rj bir (;c<'.e i- taarruzuna hazır- tev~i olundu. L.' b~ltıp bitmi ol ·a da elbette Meclisin Yine buc-nnkil toplan-., 'tn; sebt'p ve mana ı yardır; ı k b ı d tısında Ankararta akit ve imu e· 
loıı P \"e manayı anlamak iı;in 1 aş a 1 dilmiş olan •·Türkiye ile Alman -
·~ 5, 1:arnanJnrda simnli AfrikaıtB ya arasında ticari nıilbad~derin 
~~lr Cephesinde cereyan eden lngiliz ordusuna 100 bin tanzimine dair anıa,maya ek an. 
11ıı ll hndi eleri ve bu hiic1icıcJe. genç daha katılıyor. laı:ıma,, nrn tasdflme a~t kanun 1A-
~b~111tar efldirı umum~yesinde yihas.ı ile gedikli C'r~ln.nn maaş.-
ttu~ aceğj akicleri göz önüne Londra, '2 (A.A) - Gelecek aenıı (Devamı Sa. • Sa. 6 de) 

l!ııı .. ck. küfi gelir. yapılması mukar;er olan taarruZ& 
llırL ıırıstrm bu harbin daha bıı- tırlzırlık olmak üzere lnglllz uça'.< 
'4'· ?'11ni hc.-nüz üçlü paktn rcs- ve d 'ğer harp levazımı ~t1haalln1n 
ı g1,_ • • d 1 nruırı!ması için bir pro-nm tan-
''i:ıı · "1emı~en mıh\'er ev el· b• \.~·· ltn zlm edilmiştir. lngmz ve Amerikan 
l."ICt rşı empatı ini nı;ığa ' 'ur-

Türk - Romen tica
ret müzakereleri ~i i~ 'll Cekinme:li; liU Juıdar ,·ıu lstil:.saIA.t plAnıarını tevhit etmek 

ti 
•fiiliyata dnyanıp Jıı ti"lu lç,a Amerika•ya gltmil olan K. 011-

~- .... " vlc" L...+teıton a .. _t •-r- bul Dün Ankara da Hariciye Ve-
~ bir~ ... ıntomak meselesine gelin- • J • v....., e...,.."9 un. 
""I~ hayJj tere<Jdütler gctirôl maktadır. A.mcrlka.lıl&r, lngiltere'yo kaletinde başladı 

i b" htikUınetinin bu tercdclüt- fazlıı. miktarda lptldal madde ve çe- Ankara, 1 (A.A.) - Romanya 
l it :IJ\ kütlesinin lm\'Yetli his. ll.!· göndereccklerlnden l§çllikten ta. hUkilllıetile bir ticaret anl&fmaaı 
:"il ı' "'a~ıı bulundu.ı:...nu Rus,·nnın aııı n:I edllmiı olacaktır, 

11 
~.. ., akdl için müzakerelere bugün h&-

~ e te \'İ'k edici görünmemesi, Londra'da 18 YB.§•ndakl gençlerin rkiye vekAletlnde b&.§lanmııtır. 
\\ı .

1 
tehdit edici bir tavır el· sllA.haltına alınma lan orduya yllz 'fUrk .heyetine hariciye vekA.letı u 

~ 11 1. Bulı;nr iynse~ileri u- bin kıılllk blr kuvvet. ııa.ve edecek,. munıt kA.tlbl.tıln birinci muavini or. 
~ t&rnan kentli mem1t-hetleri teır, Bundan maada hUkfimet, ev- ta dçl. Ferjdun Oemal Erkin, Ro
~t11,1rıl~cJnn Allll!\n ve Rus tezleri ve!kl sını:tıara men9Up o nl•bette manya heyetine de Romaııya harici. 
\-:,• ~a bir atıln5mıı yo1u nradı- teknisyenleri fabrlkalara göndere.. ı ye ıı~zaretl lkt!aat dairesi relat orta. 
~ıt.lll' llt bnna tnre bu'amadılnr. oekUr. elti M.. Chriateo riyaset etmektedir. 

lıltı,jt tnih\'er dc\'Jetleri tnrafınn 
~ ar. 

t:..:"~". "lldet. rl!tan Sovyel r.usynnın 
~tı !• bakışlnrms. rnğıncn ütlü 
'llı llnıaladı, fakat iş tatbikat 

el( illa. glTlnce bu defa yine 
le ttlerjnde tereddüt eserleri 

~l'rıı~kten lulli knlmaılr. \Jçlü 
~~ ı•r.ıniş olan biitUn mcmle
ıı.. 'lı e Oln\lni t Rıısynyn knr§J 
~ l' tınek fı:in Alm!ln orduları-. 
,1~ :tıına birer ordn gönder<lık
l~ b:t atta üçlli pakta girmenıiş 
"-'lıt . zı. Avrupa mcmlcJ<etlcri bu 
~boı\tır".ık etırıiş görıinmek lcin 

1Qls~ 
1 .surette gciniillü Yeya gö· 

~i\i~ti hırcr mild:ır kU\'\·ct ,·er. 
~ ~ J. hnJdc Bulgari tanın Ru-;. 

l'll :.lltbe girmelc ~yle dursun, 
~~e~lekette cliplomntik müna· 

' 

~rl~ni bile lıesınenıt i' \c Huy. 
ı.:,, l(!r 1 Sefirini ye-rinde tutma•n 
~d eddiiılün nı:ık Ye f;ili delil
.. en bitlclir "tor . 

~~~. esôr Filof hül•iımrtı Buh:n. 
..,,li~l\ llli!li emellerini gerçek. 
~tal<Jek \'andi muk~bilinde kendi 
t ' •• nrınılnn Yonr.ni .. tana J:eÇ· 
~tıli~uı A lmn n or<lul:lnııa :ı. ol 
> tııa'r l\Inı::ın or<lulannın n·ıı. 
erıl!l'j c'!a lı;~n 1 ettif;i hi'r kıstın 

1l Zabıtn \ azif~ini üzerine 

Amerikada 52 bin tonluk 
bir Zırhlı denize indirildi 

• 

üçbuçuk ayda donanmaya 3 yeni 
uçak gemisi iltihak etti 

FilndeHln: 7, (A.A.) - Şimdiye 

k:ıdar inşa edilmemiş büyüklüi.:lı! 
bir zırhlı olan, "Nc,·vjersey,, bu 
Po:z:ırtesi günü denize indirilml-ş • 
tir. nu zırhlı takriben 52.000 ton 
h'lcıninde olup 1fı kadeınlik 9 top 
ile mücehhezdir. nu gemi, tr.sbıl e 
dilen tarihten tam 18 ay evvel suyıı 
indirilmiştir. 

YE~1 UÇAK fıF..:\111.ERl 
~c,york: 7. (A.A.) - "Runl.t>r· 

hill .. urak ı::emi-;i lıııgün cleni1e in. 
dirilmiştir. Bu ı,teJlıi, Anıerikıın ta. 
rihinin eıı me-;;hur mııharl'lıclcrin -
ılen birinin ismini nlın:ıkta vr. Pr. 
arlc llarbouı·u karşı Japon tuarrıı. 

zunun brincl yıldönümüne f~abet 
eden günde denize indirilmekte • 
dir. 

Bunkerhlllln hacmi 25.000 to'1i. 
1:1to olup sürali ~oalle 35 mildir .. 
İçinde 80 uçak bulunmaktarlır. 

Böylelikle Birleşik Amerika ı;on 

24 ~aat içinde donanmasına iki u. 
çak geml<;f i!Ave elmil} bulunmakln 
dır. 

Bi'r ~ünde ı harp gemİ~·i ! 
Vn~inı:tton, 7 (A.A.) - Öğre • 

ııildi~ne göre, bugün Birk:Pk dev 
Jetlerinin doğu kıyıstnda bir li -
manda 7 yeni harp gemisi denize 
inrl irile<: ektir. 

ı 
Gündüz yapılan müthi§ bir 

akınla · 

Tahrip edildi 
Müttefiklerin 500 tayyaresi~ 

den 17 si bu akından 
dönmedi . 

(\.'ansı 2 nci sayfada.)'! 
Doğu cephe lnde aon durumu ~öıtertr harita ... 

(l'a:m 4 ncüde) 

V şl •lttellklere barp 
ilin edecekmiş 

General Noges, Mareşal Patenin kalben ınültef iklerle 
beraber olduğunu, fakat Almanyadaki esirlere nisille

me hareketi korkusuyla icraata g ir işen1ediğini söyliyor 

Vilki Darlanla an laşmaya muhalıf! 
Rahat, '1 (A.A.) - Fa& Ve batı 

Cc-zayi.rdeki Fransız kuwetleri baş 
komutanı general Noje, RC.y4..,cr 
muhabirin; kabul ederek demit -
tir ki: 
''- Dakardaki Fran.m gffl'ı:e. 

ri, ta.maınile, FranS1% Fasmd1ki 
Fransız deniz kuvvetleri ba§komu 
tanı amiral Mişöliye'nin kontrolü 
altmdadn-.,, 

General Noje, a.sltcrl mahiyette
ki meseleleri miliıa:kll.3adan çekin. 
miş ve aynca ~nlan ı..<'ylereiştir-
"- Mareı;aı Petenin bazı jest

ler vanmak zorunda k9ld.-ğı mu -
hakkaktrr. Onun ~ebebi de Fran -
ınz halkına ve hala Almanya~ bu
lunan bir :milyon 200 bin Fran
ı.ız esirine ht'Şt misilleme tedbir
i erinin önUne geçm~k arzusurlur. 
Ben eminim ki mareşal kalben ta
m:ımile bizimle berabC'rclir ... 
Fran.,.nda yeni hültiimet rh·ayetlerl 

Mo kNa. 7 (A.A.) - Röy!er: 
Tas ajans10m Cenevredcn aldı

ğı bir telgrata g5re, ı;ek yakında 
Fransız hükumetinde değişiklik -
ler ynnılac:ıktrr. Sımt1dr;;ına g;)rc, 
yeni hUkumet kurulur kurulmaz, 
Fransa ile Almanya arasında 
sulh imzalar.~cak. l:ir ittifak nktC· 
dilerek ve bunu mUtckip LfıvfLl 
müttefiklere h::ırp ilan eyliyecck
tir. Doryonun, Marsel Dea'nm ve 
hazı mUfrit Almanya ile iş bir1i
ği taraftannm hükümcte glrmesi 

pek muhtemel göriilmcktedir. 
l'i1kinin tenkitleri 

Cene,·re. 7 (A.A.) - Londra -
Jnn bildirildiğine göre, atla.ntiğin 
ıki tarafında Amiral Darlanrn Fran 
EılZ Afrikasmclaki durumu 1-ıı.kkın
da hararetli münakaşa devam et
mektedir. lfozveltin eski rakibi 

Vandcl Vilki, "Şikago Kn.stiyan 
Skiyena Monitor,. gazetesinde çı -
kan bir beyanatmda ~in:•ali Afri
kadaki Am~rikan baş'<umandanı 
ile amiral Darlı!n arasında yapı

lan anlaşmayı ticldetle tenkit et· 
mektecir. 

(Devamı Sa. 4 Sii. 6 da) 

Mihver K ıbrısa 
taarruz mu edecek? 

General Katraya gi re 

T unustaki müttef ı ki erin gerisf nde 
Darlanın mevcudiyeti bir tehlikedir t 
L«indra, "I (A.A.) - General d!S 

Do.·ıın talebi Uzcrlne geçenlerde 
L<ı11dra1ya gelmiş oıan muharip 
Frıu:aa•nın yakınşarktakl yUksck 
komiseri general Ka.tru. buglln bn. 
sına yaptığı bir demeÇde Tunus•t.1 
c;~rpışmakta olan birinci ordunun e. 
~~ ~erllerinde ve gUç mUnak&~ 
yc1l11rı üzerinde Oarlan'ın mevcudl. 
yetinin, tamam le asl<crt m:ı.hlyettt> 

ı;ııbcpıerden dolayı hesaba katılın'\. 

maııı mUmklln olm&ya.ıı bı!r tehdlt 
tf'.~kfl ettiğ'lnl s!Sylem!§tlr. 

Montgomerl•nin 8 inci ordualle 
çıı.rpı~makta olan bir Franaaı tllme. 
n •. Dnrltın'm vıızlyet1 ve tIHlVkll ha.k. 
kı~ ~tı.kl haberi alır almu P§?rlP 
kal nı: § t.ır. 

D•ığı& .A.kdezıjs'de bir ...... 9' 
~ırtn.a hareketinden bahseden Kat. 
r..ı, böyl• bir rareketin ilk lJ ot&l'&k· 

(Devamı Sa. • ~iL ı 4~). 
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GaSS()n'dan Tercüı neler 
Eminönü Halkev:nde verilen kanset ---2-2 _,,__, __ 

Mu va f akıyetin Sırrı 6 birincik.iı.nun pazar günü saat 
l!S de Eminönü halk.evinde, halk 
evi sanat.kar ve mUzısyen~ri tara-
1'Ir.clnn bir konser verilmiştir Or. 
kestra ııefi Cemil Tiıııknı:ının ida· 
re ettiği bı.; konser mt!vtffaliiyet
le neticelenmiştir. Garp ml!"il.ısl
ııe ait muhtelif klfl.siJt t.6erkr ve 
popülC'r parçalar ç:ıl:nm~tır. Kvll· 
sere lstiklAI Marşı çalınarak taş. 
lruunıs, b\!nu mUteakip muburir 
Nusret Safa Coşkun ta.rafından 
bir lmç söz söylcnm:~i.r 

Bundan sonra pl'Ogra:mn 1 in. 
ci kismı ç:ılınmağa baı;l:ııımıııt:r. 

Fr. Kuh'an'ın Perlltr teresi i· 
ilimli uvertlirll Fr. Şu'!lor'in en iYi 
ve en pop'ilcr eserlerinden biri 
olan Eitn:cm~ senfoni adlı e~eri 
muvaffa'kiyetle ~lmınıştır. Bu ıki 
paTÇ:ı ~ıınörktan sor>ra 1(; daki
ka kadar bir mUddet istirahat t:dil 
mi§ ve konsere aro vcrafükten 
sonra tekr.ır devvn edilmiş ve 
progmmrn :kinci kısmı .,;alınma • 
ya başlanmtı!ttr. Fr. Şuberden Uç 
Sereı:ad isimli eseri çal."Ilmrştır. 
Bund:ın sonra orkestra şefi Cemil 
Türkmanm bestelediği yerli bir 
parça ve bir melodi olan Hasret 
rarlnsı ish·H eser g:ılınnaş ve 
Nedret Koeııoğlu tarafından !ll>y. 
:lenmi:ttir. Bu eserdC"ki motöf lirik 
:vıe pastoral olan bir köy lıavımm 
eanlandmnaktayclı. HaJJı:evı orkcs 
tra.sın•n refo.ktile yı:pton bu <şan 
solo) gnrp tekniği ile ynpı1mıg iyi 
bir tecrüb~ eser ma?ıiyetin de sa
yılabil!r. Şam hilz'Jnın ve ne>Stal. 
jik bir ha.Yayı ifade etmekte ve 
l:asret duyı;ı~unu mtlteveH!kil bir 

, hisle Y'aŞ'2.tıru>.ktaydı ..• 
Ga:rp musikisinin dinamik beye. 

tanını veremiyordu. Biru mono
uın ve st:ıtfk kalmakla bcrater 
garp kai e ve ölçilleriue l;ygo:ı 
olarak yapılmr~ olan bu yerli b--.Jı. 
te ve melodi i}i bir eser ve dene
me o'arak birlm i!:in ka:zan~ sayı. 
la-bilir. 

Bu tn?'Z musiki e-serluinin sa. 
natka.rlarmm: ve müzisyenlerimiz 
tamfmdnn yaprJn.rı.:k ha ika tanı
tılması ve yay1lmzsı ~ok milfit ne
tke!er verebilir. 1ıeride tahakkuk 
edcc~ olan m11:3ikj ltllltürtımUzUI', 
musiki inkı'itbtmWn do~mamıa. 

"Ve oJgıınlan.masma sebep ~olacak. 
tır. Muei'ki aJ1 a bu gibi Y'>r
duncı kUVV<'tl~r. ~ f'ftlt mikyasta 
eserler panltılr halinde doğa.ra.lc 
bil;villi eserlere gebe olab.mr~r. 

• Kfunlllerin, dahJlerin itina.~ın
idan mııhnım olıın sun'I manzara
lar viranelik omr. o ke..'llnl sahip. 
2erinden diin oldulhındıı şüphe o1-
mıyıın şuursuz l.tıbiahn sözelilmc
m~ izlerindcki hn nb.mn ve in.tl
:za.m nedir? 

Bu gibi (avudgard) milt.ik ha
r~ketl ~ri istikbal iç1n bUyük bit 
ifaret sayr"abilir. Bizde de klasik 
eserlerin doğa.cağını m~jdeley~ .. DlKlŞ l\lA.K.l!ll'ESl ırootnt 1 ne yaparak Ud elbtaı: dlktl. Bunlar. 
Lilir. .A§ağıd& okuyacacınız dikit ma,, H~ya'ı.ta zevk, müfkülleri dı-u L1rtni kendi giydı, d'ğerlnl ı:te 

A Lioigui'nin Mısır baleııı ve kinalan mucidi Eliaa How'un lı&va. yenmek, manileri atla\• ortsğı. E!;as m:ısterlhll, yapacağı:ı1 
A. Ketebbey'in Hulyalı Mısırlı, R. tıdır. Kendini mUşküller içinde bu. maldır. insanlığın vazffeii bltl-mlg zannediyordu. Hılbukl hu 
Ayl:nberg'in Kara nrmanm değir- lan ber l.ruıan onun aayatmm esa.ıa.ı __ ,J._ M sanı f.kir ve icadın pek çok mllc. 

hedefine val"IWLlliur. u· meni adlı ~erl~ri son clarak rt.. bir gaye u:rundn nasıl bareandığın. kuı•erle kar§:ıand.ığmı bilmi.)'-,rdu. 
Mozart'rn TUrk marşı, E Valdtev- görür. vaffakiyetin ıırn bu im• Elıa.s icadını önce Boston terziler:. 
fel'in Bir valSi de bUytik bir mu- ' El u B<>w. meden1 beT adamın kansız gorunen ıeyleri ne teklif etti. Makine hayret ,.e 
vaffakiyetle çalınmıştır. tcrzlba.§1Sıdır. Uzun aeneler açlık, mfönkün yapmsk\ır. ta':tdlrle tocrUbe edildi, fakat redde. 

Ei'has!a :Mozart'm TUrk marşı ta.klrllk, hastalık ve ölllmle yılma. dildi Bu makinenin e.ana:lannı öı. 
t'Seıini halkcvi mUzisyenleıi, ~aya. eıan uğrllftıktan sonra gayesine v&. t.yorum k1 yapytgmuzda bir lnk.l.lı> dUreceğint dU,Unerek bUtlln terzlle -
m dikke.t bir anlayışla ~!maya rabUml§ ve muvaffak o.ım~tur. ynreın. Bilinmeyen, dllşUnUlmeyen ayak!andr. Ellas makin~sını bir dUk. 
muvaffak olrnuc;lardtr. Bütiln sar. Kar§ılıklı yardım peK az görmu bir ma.klne: Dlkl§ makinesi.". ltlndan diğerine blr firmadan d·ğu 
tar nralarmd:ı hi anla~ıı;. ve tıı.kıı.t medeniyete hlmnetl esirge. Cknc; kadm gülerek: t;nrıaya götlln1yor, hepııl hayretle 
tam bir kayna.şma halinc1e Mo • meml§ttr. Kar~ılqt:ığJ mA.nJlerGeıı .. Arzunun olmamıı çok isterim ~rrederek beğeniyor fakat b'ç biri-
zart'rn bu es~rlni c;ok güze: olarak 

1 
bç biri onu hedefine varmakta.o Biz'.Jr gibllerin Myle geyler dtışlln.. d., V.temlyordu ntbıı.yet 1.§ bunun:a 1 

ynşatm?Şlnrdlr. nu r:öi f;!arp ıu1- menedememııtir HoW l8l9 1enesltı. mesı bile yanll§tır. Giytyecek ek. da. kalmıyarıı.k genç mucidi tehdle• 
sikl!ine ait konser1erin ~k 11tk de Amerikanın "utak blr kaaaballn- megt bulunmayanlar maki.ne tca. attl!er. lıılaklnumı çalarak parça. 
verilmesi halkevi sa!onlarmrla ve da doğdu. Ebeveyni aslen tngUızdı. ed .. b!lırler ml ?'' cevabrnd& buluııd•ı. la~"Jl denediler. Artık ortatmm 
biltfin halkevlt'rlnde tekraT edil- AıJeDln sekiz nci çocugııdur. Fakır E. as H<>w bu cevabı lyt bulmadı da Umldl ka.lmamı~tı, ondsn ayrıldı. 
mesi hiç şüph~iz :mUzik kUltllr ve bu değirmenci olıı.n ba.bası bu o:ı ve hayatımız iç'n blr formlll olabi. f'aruız; ve dostsuz kalan Hc>w btr
tt-rbiyeS: bakmım 'lın çclt m.Uhim nUtu.zu beslemeye yetişemiyordu. E- ıec.ık §Unlan aöyl-edi: "Hayatta zevk. lokcr.notife maklnlıt oldu. Bir za. 
dir. lııuı H<>w ~hsan zayıf yapılı ve na.. mU~k01Ierl yenmek. mlnllerl atla. ruan sonre. d& Ellaıı ve karısı lıa.at.a. 
Avnı za.mand:! yarli o;:ı.rak l:es. r!n bir genı;:tL Dimağı i•e vU~uduna nıo.1'.trr. 1Manlrğm vazl!est bedefiue ldrdı ar ve ıeta!etin kara 6rtUeU !?· 

tcl~necek olan ufak tefek metorii nunro.n daha mU~kft.ın ldL var.ırıaktır. Muvat!aldyetln ırırn brı vin 1lzerine örtllldU. Ailenin fertıen 
ve eserlerin de ç:ıhnmıısı çok fa}' Al'eılnin tıı.klrllğınden 6 yaşında lmkAnstz gl5rllnen ,eyleri mllmkUı bir kaç kom§Unun yardımı lte geçin.. 
dalı neticeler vercbi'<Cf:kth". Bu ça:ı,.p kazanmaya mecbur oldu. Kar yapmaktır. Benim iyi kancıfrm, mt-#f' ça.Il§tr. Ella.s Hümma ate~le. 
hususta sanatktırlara dli§e-n vazife devııe her gUn değirmene gider, de- hiç bir yoksulluk ve ıeııln tav.iye.. rlle krn'anıp ter d6k'lrken blltı dl. 
~ok cidd1 a~tırmalar yapar:ık ttr.uıen ça.rklıınnı temizlerdi Bu lerln bile beni karanmdan vazgeçt. k ,§ maklncııtnı ıa.yıklıyo~du. Ellas 
eeerl~rini h:ıHcm ruhundan yarat- meııgullyet onda dik§ makı.ıia.81nrn ttınlyecektır. b\raz iyileşince, borç para ıılarak 
malan elz-:mdir. Bu gibi arnştn - uf)vı.sınl meydana getirdi. 16 Ya.. Hak:katen Ella.s el5ztlnde d~u. L0r;tlraya gittl. İhtiramın kıymeti. 
mala'?' ve denemeler yar.ıı..-ken tında §ehre gitti. Çllnkll ora.da ko. Senelerce mtışküllerl.e mUca®le e~. nin orada takdir edlleceğlnt aantyor. 
gnrp tt-lmik knicckri ve ölçlile • caman maklnıı.la.r bulundutunu l§lt- t; Onu yolundan çevirmeğe ne a.ç.. da, fakat bu Umldl de bo~a çıktı. 
rini ve amıoniyi iyi ~·~n mu~iki- ınte ve onların nuıl lşlediğ.n! me. ıık. 118 ecfatet hio biri kut gelmed'. K!~e ona el uzatarak hıma.ye et-
şinasl:ınmızm halk folklcrların • rak etnıiıtl Şehirde pamuk meıııııı... 0 muve.tfaklyetıJizllklerde yent med1, ane vaziyeti her glln da.ha te.. 
dan azamt derecede imi!ade ede- cıı• :tllbrikalarmda pek kMUk blr kuvvet membalıı.rı buluyordu.. nalartf, artık aç kaldıkları günle" 
rek yerli ~eri garp tekniği (ate 2 """ne çalı•tı· daha sonra da ~oot oluyordu. EUas, afleııtnl tekra• 

" """' " • F .!as btr model yaparak tıı.tbıllca. 
ile boğarak yaratmalıdrrl3'?'. Tür.k bir .... akine tab-'kasrna ""rebltd:. B.: Amerikaya göndermek mecburiye. 

... •• ı.• ta ba§ladı. Bu modelin easa dllt'.t tn ıı· 
sanatkrlarınrn hıılka inıne.<ıi, halkı ın onun j"'in hıı.yrrlı oldu. Dooıhı•taa t1.nJP kaldı. Kendı gllterede ac; ıı: 

'il ..., v diken bir kadmm harekeUerlnden ı. 
araması ve Türk ruhunun knynak- ıı.•'· neye beveall o'ftn gen'" bu vazı. Vt ml!§kUllerle mUcadele ederken ...., '° " barette! ve model muvattak ol&m.a. 
lanndan fıı]ktra.n ı:zttrap, meloni ve •eı•.n·"-- ..... ftla No•l& ça'·•tı. Daha 4 ay ııonra çocuklarındıuı kar...smın • "" """' .,..,, - bı\§l&dı. a eene durma.dan bununla sesleri yakalaması ve ya.ratm:ı.ııı ..ı ...... l. Y"· .. ftd& Ik•" ev}endt ve hemen basta olduğu haberini aldt. Za.vaııı 

J"... -..- ...... n•n ııonund& basit bir dikit makin&. 
lAz:mdır. Bilha!l9a Arap ve Acem blr kao "ene sonra 3 r""'•k babası ad~ro sefalet ve Umitslzlllcten ynta· 

., 'r"'- dı. Bu sefer el tilki§lnl taklit etme-
tesiriden kurtu'!m.aYa çalışmahdır . oldu . .,.ft_ft-cı bu be• 111.ıye yetmı. ııı. dll§en kartl!lll& çok acıdı. Hemen 

~ " ~ yeD bir tıı.nm modelini yapm&y& 
lar yord" KQrOk ve ru-betll bir evde yo1a çıkarak Amerlkaya geldi. B•J. .. ,.. ,.. me§gul oldu. Nlhayet üçllnCfl aene 1 

Des.kriptitı lirik ve pııstoral o. otunıy. on p ........... 1 ,.,,,,k bD•.nk he. raya çıktrğl zaman ancak bir do ıı. .... ...,... ...~ ,.. m meydana ,.et,irdL 
labi1eoek bu gibi :ar2trla.r dıılıa re- sanlarla sarfedlyordu. Fa1>rlkadalt. rı meYCUttu. Allest.nln oturduğu ye,. 
alist bir hava ve ünde ile canlan- v~•feal 0 kadar ağırdı ki gene; a. EI·u sevinç ıç;nde ldl. Hemen 'Va. !.so Nevyorktan 250 m'l uzakta b•ı. 
dırılmalıdır. Bl.. .. .i tr.m manasUc dnrnm bul ak§amlar yorgunlukta't zlfesınden !stifa ederek, ayrıldı Tek lunuyordu. ıı:ııas yol p&rll!ı b!r!ktl. 
üade edebilecek theinelerlc yapıl- yemek y·yemeden yatağına ceklldlğl r~r hlbasınm yanma dönerek Ôrada reb'.Jmek için gUnlerce bir fabrtkn1 

ırnlıdır. oıurC!u. Fakat ltat&Slnda. ya§atb~ +avan adasında minik b1r atMye d& an:ıelelikle çalt§tı Herkes onun. 
Mesele ya]Jll% garp tdı:I'ik ltai- bir pl!n onu teselli edebl!iyordu. kurd'J. Elindeki bir kaç parayla a.ıAt l& e~lenlyordu. E:ı basit insanlar b·. 

de ve lHçll'e.rini bilmekten ib8.I'et Btr g1ln karısı çoculrlannm yırtık ve edevat aldx. Ne yazık k1 ba.basr. le bu olmaz işten vazgeçmesi lçln 
<kğildir. Garp kUltUr ve fikrini urbalB.Tllll ynmaltyordu. E!!a.a kadı. nm ev,nde çrka.n yangm her ıeyi küt naııt~at vermeğe kalk~ryorlal"dı. 
harmedip dUnya mikyasında ta- nm tllerinln ve parmaklarının hare- ettL Genç muclt ihtlramd&n h~men Nı.tıa:ret Elias ev·ne geldi~ zaman 
havvUJlü olan realiteyi kenrtı rea. !kctlcrinı saatlerce tetkik ett;ı. Bu- hiQ btr oeY kurtara.ma.mıırtı. OnU1l bcrıı:est matemde buldu. Sevg ll kn. 
litemizlc .mezcedebilmc tir. n:m tarlana varan lmnsı ne dllş1ln. ha:emılarmıı. vakit oltınlar, El'a.ma Tıs: sefalet ve iztlrap a.rkadıı.şI aç.. 

:Musiki kol~tif !bir heyecanın dl'ıfUz.ü sordu~ zaman Ellu: ber şeylnl mahveden yangından ıon. lıktan ölmllşttt Bu acı EJlıı.111 çok 
ifadeSdir. Bu mühim sanat :ıu • "- Ne zamnndıın berid'.r kalam. ra ıı.r.ı acr glllerek yanmda bu!unan. ınnınıak]a beraber o cesaret ve ıra. 
besini iptiı!ai §eltlinden eesitten da yaştyan bQyllk bir fikri ?ı!lsen iare §Unu aöyledltlni naklederleı-: deslnl kaybetmedi. Yeni bir modele 
mUrekkebc ve mük<.'mmt-le doğru dedi öyıc bir makine ıcat etmek ls. •·Bu yangına galiba memnun oı~. çalışmaya bn§ladı. BatUn taUMl.zlik. 
1-tötnrecek olanlar ha'ktan yeti~ gmı, çtınkü bana daha mtıtera.ldrl lcr kansmda nııyd.ı? Bll'nmez! ÇUıı. 
cek olan ileri ve büyilk snnatklr- b"r model yapmak tırsatmı vere. kil Plla isminde blrl bu yeni modeL 

len bu kon~ri r:ıuvaf!ak)yetle e- e ememe ( E!lamı matı ftZ!Yetl fena tdl, fa. art•yordu. On iki sene BOnra Ellas 

Kı,,aJan Hiııe'l" 
0

, 
k;Cl 

Eski "füsı.ııd:ın Hi..s!e,, 
den süz.elleri vnrdır. ııı' 

Şark kültüründe "}\ıssa" . 
' 1Jlısse niu bü'-·ük ... ·eri ''~ ~ ~ ~ ·ııe• 
tıi. şibeserJer bile halk dill ı~ılt' 
inmiş ve kıssa h:ıline s.elJll ~ 

Haklm Nasır Hüsrevıu 
hikllyesinin şu terciıındilll 
okuyalım: • 

.. Bir sün bir k~. ur:~ 
den kalkarak havalandı. ~ (ili 
çe azametine bakarak ı.end 11 etmeğe b04lamış: İ§te, ııuı<ld,. 
tün kil.inat kanadıının aıtııı dJo' 
tün cihan oy.o.khırunın all1j, 
dcmki ben her aıemde uçtıl ıılıf 
tedirlm, ökse ile kafesin ~ıır· \ 
nımdıı ne ehemmiyeti olab 

11 
seklerde uç.nrken ayaklarıtıı' 
dn hcrşeyi sörlirilm.,. ~· 

"İşte bu minnl üzere f 
dini methede ede uçtu, dol' 
knı sen sonuna bak •• B 

1 
r 

dilnyıı sör~l ona ne oyuıı • 
yacakhr. Birden, ciAerıeri 9

11 
yan bir ok, gök boşluAuJıd• .~ 
yarak tafra furuş ku,un k811

511dl 
sabet etti. O yil.ksekliklet d ,, 
kuşu boşluklardıı yük~u·ıteıı 1~ 
Jarı kım\ldamaz olclu. Bir ıı• sı 
yuvarlandı. Bir çöp pa1'' ,t 
şiddetle yere dfişlü ve b~p 
mez oldu. Zavallı kuş son 
nadına bakarak: ·1'!1" 

- Eyvah .. Kimden şı 
blllrim . ., 

Feylesof şnlr bu tıssadall, 
hisseyi kendinden cıkarıYo'~ 

- Ey Nıisın Hakim. Bil ) ıı' it

asını unutma. Ve kibri! fe~ 
azamet doğuran bir snril 5ltı 
kirlerden fıı!'iğ ol.. Ncfsfıı~~şı 
kfir "\"e bencil ktlmn.. Vel_.. 
rak .. ,, P 

Simdi bu kıss:ıl'l e!e al•1~ 
se cıkannak için binbir f 

luruz d 
Hnrbin mesuJü kfm1. nıl 

siniz. Bu kıssayı onlatın, ııı 
halletmı, olursunuz sanki" 

Biri fenalık mı yapt~1.rsf0rı-
Ayni kıssayı anlatabılı tıd 
Yalnız şu ver ki, büt011 ~ 

scJerde şarkın ıevt'kkDlü 'f• 
Vezirin hfiküındara verd 

vap meşhurcl.ır: o• 
- Ne zahmet ediyorstı11 

manlarınızı mnhvelmek Jçlıt t 
as1r hckleytnlz, hepisi birtr 
~Jeeck.. Bunca lltıh, ıemlıt ı 
bunca hazırlık ynpmağıı ııt 

1 
vıı.r.. r 

Nivazi J.hff' 
lardrr. Halkevi ta.rafından veri- ı d il ,. 1 ctk,,. lo a!lkadar oldu. a~klnclerl yapıla , 

tieelenmcsi alerisi için ibüyilk ft- - kat b1r mUddet eonr& btT kereste ral-" satışa başlanJı Talep gitg'de 
mitler vaa•ietmektedir. Hal'kevi CumhurlY'Ct arkada.~ız Ana.dol:ı tnccan ona mUraca&t ederek §U tek,. Bnw bir mllyoner oldu. 1897 de Pıı.. =======::::;=:;:c 
sanatkartnnnt verdikleri lbu kıy. aJa.nsmxn bir t;cıgm!mı &!Irken, bu !itte bulundu: "Size evimin bir kıs.. rl.R eerg1elnde beynelmilel altın lhU . Fnv..1.li' den: 
metli konserden alıntın intibala. telgrafın içlndekl {yok edildi) tının•, mmı çalrşnıak nzere ayuacafrm. ra mıdal.ya.sı kaz:andr. Avncn. Fran. tıııl. 
rm içinde ha:raretl~ takdir ve tcb- lıabcrln ba"lığmda. (imha edlldl) ye y!ycecgin'ı.1 "fe lçeeeğlnlzl de tem!!\ l!a 1'Uldlmeu de Lejyon donör ntşa. Knabll.1 lcyz.ı rumu~, , 

-·ı ıı' rik ederiz. Sua\.1 Koçer çevirmiş Yok olmak, yok etmek. etttltten bıı.şka 100 Jlra. d'!. v rP.ce. nrnı verm'"tl. .,_ 
• cedit ft femessiiİ ilıe mO.. 'IOrkçemize yont giren kelimeler d,.. ğim. Bunlara mukabil bsna Lslikb:ıl. Y11Z!k kl sefnıcte, üm!tslzllklore Her kimin fl'll naluyz-1 "' 

i.cmadiyen değişmekle olıla~uzs. Altrn fiyatı ğ!lalr. Yeni girml§ b ıe ols:ı. tnldldp elek! lhtlrıı.ınızm yan hisıı~inl veri. ve r.çlıkla 6tume dayanan E!lns mexaı6~ • 
rağmen çocu'klukttınberi ayni şah- gıız~erlnln boynuna. borç olan bu niz. Hov: gan ve servete karşı mukavbı Pcrde.l te klyddir bO J>l,J 
ısjyet olduğumına delil, o umnn. Dlln löir R~diye aJ1mmm fi- gilzel tasarrufları arkaııı.:nıı.1cdrr., Eiiaıı IloW bunu kabul etti ve ye. o·ımındı. Lejyon donör nisanını 1\1.. t<ayd·1 f', 

f<l ınbcri J.:azandığrmız malümatın yatr 32,60 :ira, artllçe alt111·n bir (Yok edildi) demeli, {lmh!.ı. ed11. nl atısıycstnde 6 ay içinde yanan dıktan 15 halta sonra. bastıılanara.lt Perde ref'oldukda hAU ııtt I 
6ahi.bi ()]makta dcvnm edişimizdir. f].'ram fiyatı ~ 425 kuru..,%'U. d;) dem~mell. "'llak'ncelnden da.ha gUZel bir mıı.kt. l\ldt: Elllııltıoğ'lu rn~o:' 
-•••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • •••••~•••c••••••••••••••/ r 

EDEBi 
ROMAN 

a 

~UR 
- Ne demek... Elbette yahu, elbet

te-. Alit aenin olduğu kadar benim de 
oğlum ••• Hele $en bir kere kalk Adanaya 
gİ'(, lstanbulda biz Ali§le beraber gezip 
tozacağız. .• değil mi, Alit, ha 7 

Ali! hafifçe gülümse~kle iktifa ete 
ti. Sofradaki kadınlar da gülüyordu. 

Alif, Hasan Beyi evvelce de bir iki 
defa görmü! olmakh. beraber onun evli 
ohıp olmadığını bilmiyordu; hu kadınla· 
n önce onun akrabasından filan zannel• 
ti. Hiçbirisine takdim ediimemitti; ha· 
humın da onlan daha evvel tanıyıp ta• 
nımadığmı anlıyamadı. Hasan Bey rakı 
içiyordu, A'Leş Ahmet Beye de rakı ver
diler; kadınlann önünde muhteviyatı
nın yansı içilmiş bira bardakları duru· 
yordu; Hasan Beyin işaret etmeşi üzeri· 
ne kadınlardan biri Alişin bardağına da 
bira koydu. Deliknnh müb:-.lnğah bir nc.-
2aketle: 

- Aman, müsaade ediniz, :zahmet 
ediyorsunuz, çok t~tekkür ederim, pek 
lüt-..ıfh:arsınız... Vallahi olmt z, ~iz yoru~
mnyınız, ben l'endim koyarım .• .' 

Diye ntıldı. Haıan Bey: 
- Aferin Aliş ••• 

• . Dedi. J2Za Ate, Ahmet Beye aone• 

falhll!!W :mtf, taca tferıf,anfı 1nı.• 
dmlnrla nasıl konuşulacağını senden ben· 

a a 
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SE VENG_o/ 

den iyi biliyor, yahu... · 
Diye ilave etti. Aliş Bu sirada !itE;• 

yi kadının elinden almış, önce kendisine 
;.çki vermeğe kalkan kadının bardağını 
doldunnuı, ötekı kadınların bardakların· 
daki biraları tamamlamakla meşgul er 
Juyordu. Gene gülüşmeler, kat göz ita• 
retleri, takdirler arasında Huan Bey: 

- E ... Tabii, babasının oğlu! 
Diyerek eık\ arkadaşına takıldı. Ye• 

mek, meyva, i~ki, kahkaha, sohbet ol· 
dukça uzun sürmüştü. Hakim !es Hasan 
Beyin olmak üzere herkes konuşuyordu; 
hatta ara ııra Alişin bile lafa karı~tığı er 
luyordu; bira kadehlerinin sayliı çoğal· 
dıkça kadınların kahkahalan daha fazla 
sürekli, berrak ve tannan bir hal almak· 
t4 idi. Ali§, hüviyetlerini bilmediği, Ha
san Beyle mi:nesebet derccP-lerini tayin 
edemediği kadınlara yan gözle ofoun 
hakmamı§tı, onlan banka bir zaman baş· 
i<a bir yerde görse belki de birden Uını· 
yamazdı. 

Bufonduklan yerden salon iyice gö· 
rülmemekle bcralx?r gürültünün gittikçe 
~oğalmasından bir çok maıalarm dol· 
mu~ olduğu anlaııılıyordu. Bir aralık u
znktan sazların akort edilmes;ne ben-
7.er ıesler akıeW, bunun üzerine sofrada
ki lcadınTann üci d-et 

- Bize müsaade •••• 

Diyerek ayağa kalktılar. Sofrada 
üç erkek kalmı§lardı. Ali§J onların böy· 
ie, birden Hasan Beyi bırakıp gitmeierl 
üzerine davet sahibi ile aralarında akra· 
balık cinsinden bir münasebet olnıadığr 
m, §Öylece birlikte içmek ve hosbet et .. 
mek üzere çağrılmıt eğlendirici kadınlar 
clduklannı anlamakta güçlük çekmedi. 
Saz semaisi, peşrev, filan çalınıp bitmiı· 
ti; bir iki ağır .şarkı da okunduktan son• 
ra gür, kuvvetli zengin ve güzel biT sesin 
bir çağlayan ta,kınlığıyla eıki bi'(' R\.ıme· 
li !arkısına ba!ladığı duyuldu. iki Make· 
donyah arkada,. sofra batında iliklerine 
kadar ürpererek ayağa kalktılar, Alis de 
onları takip etti. Bölmenin kapısında hiz• 
met etmek üzere bekleyen garson çekildi; 
A'~e~ Ahmet Bey kapının pervazına daya• 
narak salonu dol.duran kalabahğm üstün• 
den uzaktaki salınemsi yerde sıralanmtş 
saz heyetini süzmeğe başladı. Has&n Bey 
arkasında duruyordu: 

- Vay, haspa, vay •.. Dedi, görüyoT 
musun inceliği... Bu bizim için ••.• 

Sonra dönüp arkada,ının oğlunu ko· 
lundan tuttu: 

- Hatta doğrudan doğruya senin 
için, delikanlı! Gözünü aç, işi anla ••• 

Gür, kuvvetli, zengin ve güzel ses, ~tı
yük ~alonun mesafelerini Rşrp kalabalığ1n 

üstünde tatlı !.itreyişlerle çıroınarak oı1; 
fara kadar geli:> or ve naknTak mıarnıtıf e 
içli bir ha.sret ve şikayetle dolu yanık~· 
nazlı edasında durarale bjr l<at d&ha ııııı 
teşem bir güzellik alıyordu: 

Göremedim Ali§imi Tuna boyuna''"'' 

Al• b L_ • 1 •• k"" ti•' ış aoasıy e amcasmm • ~·.m u . 
· san Beye amca diye hitnp ediyordu • ar'~ 
~ın<lan gözlerinin kuvvefini artt!ı ::-casııı~ 
teksif ederek baktı ve sahnedeı: yıafl1 , 
feryatlarla sesle.nen san'atkfu m y:ıru11 ~' 
at evvel sofrahrmda oturup yam ba,ıl1 . 
i~ki içen ve kendısini tath'ıath s"izeıı b~ 
basının yanındaki mahcup e~ı:ısi ilf", ç. , 
kingen hali ile alay edip hafitte:ı şak"l.~ 
§an kadın olduğunu gördü. Gczlerif1'., 
önünden bir pt"!rde sıyrılmış ve yeni b1

, 

aleme doğmuş gibi oldu. Hasan Bey 1'. 
şınm ilerlemesine- rağmen servetini eğle~, 
ce yerlerinde yiyip vaktini felekten b

1
1 

kaç. hatta bir çok ta'ı.lı gün çalın&?;.~ 
geçiren eski ve t·ecrübeli bir hovardn id~'. 
habaoının da son senelerde bu yolda vıl , 
alarmı işitmiş olmamakla beraber hiç d~ı 
i?ils-e gençliğinde ark daşmdaıı atılı; 
kalmadığı Hasan Beyin nükte!\, do!,ı'' 
naklı, kinaveli sözlerinden ayan bet='' 
anlası h vordu. 

(Devamı var) 
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\ A g ı l /C't --·-
aya sentez~ ni Elektrik Şirketi aleyhine 

Yapaca san'at Oi< m~?,1~l~fr ~.~~~ •• ~~oe~~=~!.~~!r ebey; 
Şarıonun sesı 

-, k::ıtıll mür..ıc::ıatt üzerine- oclcctiyc ~iddctle aramaktadır. Y~pıl:ın tan. 
-tL kt R "" ıı ru· tl • • 1 1 tr"k .:irke•i kik ıttan anhısıldığına g..ire lı:iJi-ıı; ıa.n nl ı ha yatımızın sentezini yapaca ıı. on!! ı aı ı:n ~ıı esı:ı e e < ~ ... • • 

l g • ti c, ' t felsefi :lekanm ro· t:ı.~fi'~ heyeti a'cyhıne ,, lı:rc se ş iyl,,dir. 
,; d e~ ~ıren ccmıye er ek sadn a.T "hA ti b. . 1 cl;Srdüncl! tic::>ret ma.ll'kc-mcs.inde 1{" "'kpa~ ... rd• voc!urtçular cad 7 e "J~raberiude t'\o"'la ta ır. arı ı s.ar ar ızur: '.,r.n· mil;Tın lır::ılrk bir ~lr.r:ık du. uçu ,... ... ., • 
~t d k d " <leşinde 7 ııume.ra.da <ıtıırar Asım •tnıza bövlt· bir istikbal va etme !e ır. '"ası aç1lmışt1. adında biri inin I:arı."ı 22 ya·ıa-
---------- - Jj R~lediyenin iddiastna r:öre, bu ıında MUrııvvetin r~~cnlerce do. 

Uli:UI. t 2drl .tiBl'i•a:d~.!i para elektdk -=irke-tittin lı lktan ğurnıası ~aklasnmitır. Ac: m doğum 
~-at d ı· ·· ... ı· ı 1 son cıo··r•· -ı..- s~ne ic:i:ıı :ie beJeui- İ"ı"n bir eb! tutm-:.:c:ı. fa.k:ıt ebe kn-~ a amı ı,aJıraıımıı mı. l rolu ncı ır · no unun ııc o ııı~ı ... '"''1 - .,. 

ı ızını ~chliı.;ini ar:ınıı) oı unı Hu· ve usmi olara:k tal'"il cttı~i hnk. dmın öJümime '>ebe'> 0lmu~tur. lli-
ı.uııruııı.ın· ·ıs :l:ıteıı liızuııı d.ı ~oh. r-.·e olma. ~ız p?ralıırdır. Bele-diye daha C\'- lahıre ebenfo ruh~ts ı. ve sıhte 

sı litz.ım gelı1i~iııi arnn :ı~.ı lın':'la- vel tdhS!l olunan paraJ!ar ha:kkın- ebe oHu~•ı nnlaş~lını<ı, ebe mUd. 
ı ir ıhti':llt·i yınca e\\ela .. nnatı iııl.fır ctınel.: da müruru zamn:-ı cıld:ırt•ndun bir elci ımmni'i-e verilmiştir 

\'trine ·~urc ihtıl ılı idır.'' 
ınat ıırhınıı Ll'ikuı J cıı 

li.ırıııt adamı Hriııc ı.:;lir.: 
~ •• lı. ,, 
~aıı.ıt. ndtlmı kutlcrin t:ılı

ııJ,r<> 

~•ınt. · · 
ad:ınıı 'crırıe ~t•rc 

11 ta ıriı.~ sidir"· 

11 aıı:ıı nı1 ımı ıilıli-.i ı.ulc.lc 
1 \~ lıı:-.u ı fılr m ~alıı"ıı lı,r 

llıı 'ir ?' 
~ :tnnt ad:ımı \crlnC' ~uıc 
~eı · e \ .t a\ nn, Jıu..,u-;ı ·' 
~bir nı11111c' iflir~·· 

llat aılıunı ~.ılnı7. hi'-sin. 
it: ':ırııttıf:l tl'CS"l'rıı 1 ir 
ı,'111lc ~.ısnvon hir malılıık 

gcrel>tır. hak ıddia eıdcmcm.icı. anr:ık l;u Anrak ebe bu miırlde~ znrfınd:ı 
ni1. sanata inanı~ oruz. ünı\n . yarım mi Y•>n liravı i~t«'Jllekteydı. ort ıdan kaybo1ım:c;, ~ıdd .. tle ı:ı ran-

' ınii--takil bir hü\ i.''"'t .. alnlıi oldu. ı· •. ma~a oocılanrnrstrr. 
" F~u mul\-akC".rneye dün a" ı) e .ı r. 

guııa kaııiiı. ıliıncü t:caret mahkc-ID<'f':ııdc dc-
T\iı k c-~miyt•ti İ!,;iıule ... nıınlın nm olunmu~. tasfiY.e hr!yctiııin 

r •lıı bu ccnıiyctiıı nc"ı· ine t·ıhiılı'r. itiraz·nı dinlemistir. Tasfi1r.e he-
Blıim <'cmiyetiıniz ne tıırihi iııki

yeti derniı:;tir ki· <.nfı, ne ılc hliın e..,inin hıııtiiıılw 

.. artları lt:ıkımır.chın hizim sıoıat - Bu i·ldin belki doğrudur 
lı:ı~·atımı:r röncs.'lnsını hir kaç a. Anmk hlil:i'ını~t ş"rke-tiırizi sıııın 
••r iinc-n yarınn e"mİ\ etlerle mulm· alırken bizi büt'"n :t:ıon:lanrrM:dnn 
'ese ('ıı;ıerel\ hii,,meılilet>cl• bir ihra etmic;ti Binrıenıı.'ey'h bı'h le 
durumıl:ulır. Bıınu cemi ·c tinıi1. hir bl)rc iicJjası varit ol-ı:rn:lz. ~a
iı-in ııc lıir ileri, ne de lıir ~eri lıi· nh·en bu bil" hul;;uk j1*J"r ve hu. 
di"e t,..ı· kk: ctnıi)·oruı Saılcce bir kuk mahkemesinin b~sı J:b:nn-
ol~). dır. Dava .. m r--<lcli n i iı::th·oruz. 

l'ti7. yılclır .\\ rupalı "nnatla tc. 
Neticede malıdtemc icabın! dümas Jıaliıı<lc iı. l'almt ) ıiı ) ılılır. 

ı:iinmüc ye ka-rarrn V<"m"~ir. Ve-'\' nıpalr ın~na.,ile hir "lın.ıt .~nlıı- " 
rilen kernra ı:rörc c\nva l"t'•lJolun

Bir ihtlkfırl'ı suç \is~lilıde 
yakalandı 

G:ılatada, I<'ermene<'ilcırdc boyn 
ı icnrcn1"' mc .. guı ofan }:ksc1e!'on 
PC'rik!inin Karttı! ç!mcnto fa"ri. 

1 
kasından 160 ktını~a sat\n?.k tlze
re aldı~ c;imentohn ;;ı. lir~·lan 
sattıP.Y haber ıtlm'ITl'!'S ve dı•n :~20{1 
liT?. miktannda bir mn] Ratc\rkcn • 
'akal nmıştrr. 

p,.ril~i mHU Jı:onınma. rnnhke. 
meshe \'eri1mistir. 

l'eknt po<;blnC"li h~mftn te,'kif 
f'<liMi 

<:nzctcler, ınc5lıur ı.şa • ..ı.r ııuıı, 

l'lirJ,i.' e.' c hitaıı cdeocğini ~azdı. 
l:ır Şarlo siikfıtu dcğerl('ndircn 
bir ndamılrr. Şimdiye :kadar hıç bir 
J erde, hlı; kiinse iç:rı n ~zını a(;ına. 
ıh. e ' e özden nefret ettiğini' 
de se-;11 incmıı. (ı'ktı çrl.:tlı orta· 
ılnn k113 bolu u go-;teriyor. 

"::;ebir lşıt.lnrı,, nda - J,ı bu
nun sennr3 O!.Unu da kendi ) nznııs. 
tı- sc · 'e sozl· ne ~aman bir :ı. 
lay etti.ı";ini ı;onnüstük. E\'ct, ~:ır
lo, çnğnnızın hiç şüphe.iz en bü. 
~ ül< sanaUôı.ndır 1ns:ınm onun ~j. 
bi bal.ıtbildll.teıı, onun gibi J Ü:l 

1 
cizgilerile l:onuşıılıildi.!tteıı, bir el 
lunııltlıı.nı<;rna. lıir ılôniise, bir gü
liise o mıınnlı alemini doldurabiJ. 
elikten sonra, ses \ e sözü ft7.ml. 

snr..;n, !:"'- "1jrtil1I1E'Z. 

Pski, uzun pantolonu, barsak 
kaılar ~·amusnl. bastonu, de ·ns. 
n·e1. me1onu \e mnliı n papuçlnn 
ı1c o bir- li.Jemdir. Bn<;lfa al tör. 
!erin nı:ıl< ~jlnnna. dol:ıplar dol
ı1ııran cJbi elerine da, 'l!ıtarak ya. 
rnttıklan ahı;i\et tene\\ üline, fl, 

:ırkao;ını dıınmü tür. ahltmak için 
cleji;i!'Tllett Jazmt gt'ldi~inc innn
nıaz. Patfrc:ındnn hin t 1t1i ycm~c 
~nı~n nsta aseıl:ır ı:ibi, o dıı bir 
tek kıyafetten bin tane ~aTlo çr. 
karır . .. aııa.tın.a ıraı:dr.qpmn ortok 

etmez. I~ir tel. <lnld:ı. bin t1it:lü 
mey' a 'cr"n lıir harika ofmlttı 
<.aııınn dalın un,~1111 bulur. 

Derler, ı.ı ~:ırlo, husllhi hayal. 
tmdıı g:rnılı 'c ılurgnnmu Keıa. 
di lınlirnle ) a ar. senek kon 
'e :ı..,fil ~ıllnıe:r.nıi". Film çevfrme
di~i rnl.it c\ İli<.? hapanır e;J.."tlrmm; 
't ılılı:dnı ın !rlirlı!tlılıi eğlenceJcr:io.. 
ılcn biishGtiin uzak ımlıstr.d&. ba 
1c\ l.i l•aba "'o teren lnilHirZü <.t.
!'.Unun ıınyı ~-01.: olo;.a gerektir. 

İsb bu "Ş:ırlo,, nun ~ 
l'ıirl,Jere hıtnp cdfeeğİ-ni o~ 

ı e diistilğıim sa<;kmhk bu yüz{lcn
di. Şıırlo, ni~in Türldcri hstnh. 
dı! Dnh.~ çok tamdığı u~ 
hnnci~ le konu mak chırurl;:eq,. ~ 
hR neden bi.,i hPrl cS" lr.;;tün fltt. 
tu~ 

ltnıriimde ılk dcfn, Jngi}jırıc,c 
bilmedi~me nc.mdım ~rusu.ı 
lo memleketimite de J?etmİş deği 
ıllr. T ııirii keml~ topımğmda 
1 ir ı;.ıiı,-ek halindn ~öntıem. 
~merilmdaLi Turldcrle talllŞlDek 
ona bir takdir durı;w:u mu Terdi.! 
Bilmivonn:. Hele neler sö. ~ 
bir okoyalnn. O 7.aman belki ~ 
gl duygularla dünva İ(.iitde ltJI 
seçtifini antamnk bıbit ~or. 

H~KKI SONA~~ 

>ıı''l'l:ıt aıl.uı11 \erine ~ör~ 
~,r.ıttıAı tce-;1 üru dıı11~·a 
~<l\aıı hir ınıılıti:.~.tur,. 

,tııat aıl:tnı 1 idealin. reıı. 
llıuıltıtıin hir dıln\a (!iıru. 

tt;"lri olan hir iıısarı 

lıi o!:ımaılılc. nrınun '<el>elıi y:ınnt 
taklit. tnldit f'd:tcni anlamamak mu!jtur. Şöyle, ki hi.iW'ım.ct "'İrke
deiWılir. Riliikis tam tak:it, \e ti bUtün bor<;lanntl<ın ibnı ct:r.i<ı-

1ir Hilkümete hal,.f olan Mcdivc taklit e<lilerıi çol.; nnln.maktır. Ynl. 

C'tL'n1lrteai günU haber wrdiği
miz 1stanbu! paket- pista.n~.siml ~Jci 
lnrsızlrk ha'diı::esi d'lin ndlivf>ye in
tikaJ etmf!ıtiT nız bizim anlamaılığınıu scy, nn. de idareyi t"lin~ a1d!t!ı zt\n~en iti. 

lad 1dnnmızm bi'7.im cemi:vet plit· baren c;irıketi bc>rı;:Tırrrndını tnlkft - Paısttı.nenin M ~ Mı!t"ta-
met ı:-ibi ibra ctmis ~~r. 

Milli 
rormun<lıı ne 1'aılar "a~l:ım l<rı'a· fa, Yusuf,~ C>nmon hRl":R) lb-
rnğı ha.klnnd:ılti ~uımlur. Bu !>lunr Belediyenin avukıa.tj;:n knmn rRhim Q,rn:ıJ ve ~n !!"'?"!?Ulım Ankara, Orak.it) _ lıQil ~ 

Pi 11anf!oda 
kazanan numaralar 

t !lat nrlaoıı sunr Rlh <!ün· 
ta"'"' Yastı'.\"1\11 1ıir in-• . . 

\ırıt\t nı;lamı dc\'rinc ı:?Örc 
., iltirn a'ilnı dile ;::eti ren 

il<i !iıeldlrle hıık"Jmt olur. 'a .. n. tC'mviz etm"'ğe karor v;rmişlerJir. 11onunda tevkif Vtınnıtr.:larnır. Hır gvnun 
12 

inci tertlP 2 ine! çe!tll.f§I 
n:ıtrciir c<.=mis<"tİn blitiin i .. ti:;aldn. '·l St?.ların ·mdiye ikRdar 1sn l"An;a dUn Anka·a g---ca...ı .. ..0

6 
saat 15 .... 

:-\nhte ehe ortadan kttybl) ... o • "•b~""........ ..-rımn semholürlü:- ' 'q_hut da iki koli ~ldtkları ~ bir kısmını çckilıınl§ ve çekllişl kalaboltk blr 
"osyete ar.ıoıındaki fai'klar ınıi • MüddeiumumfJik ve Z&bıtn, bir sattıklll.ll anlaşılrmşttr. Hepsi de hAllt taklbetmi§tir. 
bet ilim knraoı·ı,. öl~lilerek, ııınk:ı. noğum srra'nnda bir kadtnrn ölü- suclaMnı itiraf etmi"'lt''Mir Bu ~e ilı:ra.mi,ye ~n 
\"f'<;e ndilerek nnlnsıhr -----tı----- ~aı-ı ~ ~: 

Bizde i'ki j de J11Jıtlamamıştrr. Çiç~ aşısı devam eaı•yor 26.000 ;ttra fkramfye kazanan l9' ~e A\'nıpni sanatkar hnl\m! hir !llU. 'ma.nı.lar: 
ı rette milleti temsil etler. Ne de 9M65 
j :riirk soo;~·ete'>i ile A\Topah lGOOO ..a:BA. ~AlOAK 

~1larnı J n :ıdı~ı ccnıh·e· eos:rete arasın<l"ki fnk mli.,het Çiçek a.şuıımn yapıhnaısma tcb- l ap11maktadtr. Mm:mrlar eY _. 86tl082 29:>025 244118 
1ı·~·~ :ipmn•nmıdn attı~ı. ilim gözityle t~bit f'di1mi-.1ir. Bn· ı~n bütün kaı'.alarmda dıenuniyet- dolaşarak qr ya~drd1'r. Dı--

• 1 .~ nıiirJ:Jctço o•ıun \io;. """ için<1i'r ki ~-üz cnclik sanat le devam cdilm:ektc<lir. Valiyet ğer taraftan btitnn tmJkln aşı!ao- GOOO ~ ~ 
1 - ~ ~-.. PON't+I' ...... ı\ l:i kı:mefj "~·:z~! , Jı '· Jıarntımrzda gli7.c çarpan ~e.v bir sıhhat i{;:!eri ınMdı:ıülliğü ll!i1 3'RP'" nıam için wdtııfrter 1i'frtn '*lri"". !oto Ll.l{.:.4. KAZS.1'flt..NL.W 

ıı lır. s--nat adnmı iı·iıı tııklitten daha ileri ~dememf!)tir. mak ihıere mhhaıt melttcr-'erinden 1Pk okullara 115 smlıat memunı l~ l1jı96U 1SOQ84' l32lll17 an«i 
t• tı·r tııne 1111 nlartı\ Halbuki bi'ıim hayatlannı t&\<. elem.an nltn1'!br. Aş. ilk önce çi. tayin edibni!ltir. Btmlar aşı yap.. lMrı6& ~ SOOB91 MOS22' SSf.OO 

lı lıq, unca ontı tf'k 'n lit ctti~imj7 cemi~etlel"d~ sac.t çek !haat3lığı 1Ck:Uarına. ~Uf mnktadwlar4 ~M J6ro'1
5 
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l\• rılmı bir hcvltcl h:ı- ctmisı bütün imld\lılannt talıak. • ----....(]----- 1000 L1BA KAZANANLAR 
t~I ta<lır. Her he·. kel ı.n. S.uk ettinni-stir. Bir g.anlôıfreın "1HatA: ya- H1Gf7 m ;Jl!006 %58061 7H67 

t J,. enter~ :ındır • Taklit ettifimn c-emiyetin .bin- 2J:a881.-30i868 39ıl()()f; 26512( 191'18l: 
~ .dn <'i.'tllıyct clenı1<!n resini hİ7.clen ayıran sanat.ıar ha.- parken J6kalaııdı 27DU9 tıŞıllC'l 38968l ll'ZSOS 27'16~ 

1&2ıo Jeı5Diı •287 8.:)0GS ısa 

S227ClıS 205586 63960 56042 15041 
600 LlRA KAZANANLAR 

Son dört ra'kka.m 40Q 4650 «111!1 
nıımape.jana bıtcnlcrbcşerytt:z Bııtr 
alnca'lrtı:r • 

100 İJ.nA K..AZA..N.ANLAR 

Son üç rairamı 800, 842 :He ...... 
namarUa.r ~ lirıt alaca.1ctır • 

60 URA KAZAN~ 

Scrı Uç rakamı 508 927 fJe n.-ı. • 
~tenen biletl<ır ellişer lira al~ 
trr . 

~LİRA~ R 
Soa üç rakamı 2,0, 660, 652, -

M9 l& niluı.Jet;lcncn nurna:rn1ar ~ 
'lltt'eı:" ~ nlaca.ktır . 
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Scn1arı o - 2 ile ~~ 
'blıtQn ~ tiçP.r lira a.moJ't! 8111.:. 
caktır. 

~~!1lc iıstıi~c otmhılmoo; rikuli.de faı1itıdır. Bir defa .İf bO- 84381~ ~ .mm 31.77M 

"'1,.."· . lümiı be:mınmdan i'ki 808Ycte ..- K&UllG ~ WDcıi talmiti. Haydaıpap. gamJda ma~ ~ 80CH9'S 308U6 27fi1506 Hl"'ltl 
ı, n tarıh boynnen tek ı;os- ı.mda hır mnıta.sehet yoktur. Bİi' :ııl!l tıe&Jrıe~~ aydır. !Beyann&. yapan g'ltl"Ctren Ju:hn gllıı:nrilğe ..oc>6 l8i8()9 ~ 29f691 3l1310 25;000 ör& bU:y:6k ik~yi -
ıı.: ~ tnnnnnşa <'nlıqnnk tarafta baynt biitün İnt'e amur- meli, lratjl ..,e ..,,_r mlllteıı.e.tlıer ba ait ~ dotn bir ~:v:;ı pence. ~ 2"1.'10 2'lm8I. .109630 26G31% nnım 093685 numaralı bt t 
ııı~n tecrit ~~mek, incı.n~ ı !Jrma kadctr, hatta ga.vrital•H bir a.J içiode tmı:i,:tBWt vergilerlnt -.er .. !'ei!!ini aç:aıod'.. ftc tql aatarldt kn- 3969Cl'I' 

21683 
'238648 ~ rmso sıgda satıJmıttrr. 

ffı >.aın \"e ıçındo çcsıtlı t;ekilde böhinmüoıtür. Bunan bir medikkrl ~4& J!dnctkAzmn a"7ID. ınaıt ~. ~ ]llebl.aaımş- ~ 
8806 35

21S6rMM63 %10W 10.000 llıa ikramiye «ae~~ 
d..._' ll'i:tdr:ı <hiny:ırı ini.fır taknn netireleri olmuoıtuı:. Uim 1 da ytisde on ilbıeaDe .e ieracn t-absıl tır. Adem, Ad~ tr.ıfım ediL. ,.._ -....-

1 0~ ...,9BQS 20QıZl ımanllar Çana'kkale., :lsteh~• 
~: htir. lrıc.nn ?le tek tft· (Dcı•nmı 5 M"id~) ' 1 ed!lir. ~ .taatır)atı:rtz. ı miDtir. .-..-_... ~ _,.._... ._ ~trdo Mtıhm§tır. 

~ ı~•n~~~teklr ====~;~;;;;~=~~;;~;~~~~;~;;~~~~~~===========~==~~~~~~~~~~~~! ~ı~~~b~ ~ 
! ~~ıı~~ mnhııfıı1n c<ler.. - Ne istiyorrltı"! N ·ıı~ -O l*dletehlilı~tanıl nak ~~-~eai~nhd, 1-'-. ıı .. 1 ıhlıir. Sı111at dR hır 1 • iena b1Mfteini :re.:•tif -c•~,.""'m pesi _........._. --· 

- Hen de pek anla)':ımadmı ba. .ıı NV\ .c.- ·1...- ~ -a .-. 
<it ancnl. bir "Cnte:r. 1 '' - :He ~}a'ı' 2_,., :ru .. ı--., ... ABMI ._ :ı .. ha. Bıraz hasta galibıı.. 11 ·""·----'-..il.o • .... __..__ "' ._...ri ... ...._ ...... a -.. d .. ııır c;ftnııtl(ır ""ntez - .. K~R!",, la u....,..._..,.,...., t:nara~ ., L.....,... ~ , ._ 

t !tı·lır. r ,tat in•:uı -ıehu- - Yani deli demek isti~ın --·-- - btduft~ şiipbesite •• Bu :iş bemeD ııeat .AnJaı.m, bir-cır t::mem de ~ 
•·"~I:unak i teniqi 7.:unnn dC'htl mE~?et E J#. ~~•· .. ı,u N-'-•-~n.· u. v A Dn.Ef.;. - 50 - ve mlbııı.ikı okm siiı'aUe pılınakt ~. Zongİllt!a-k., Adl;ramaıı. ~ 

"tiilc oHuğıı gibi id- - " ·· \'ve" ........- nOQU......., a.~ ... ~ " Sıtıııt d6ttCe ioobeden maamcle-,i ma. S&mıınm. Gedbolu. ~ ..... 
~· onu ıımc;:ılnr. 1\ıcım b:ın:ı Balderin tevkif edildiı!ini ~,. »1r, f!Ördfi. llalııatıt1*. Balder dml. '-''•~ poQıtıe,-e kıqı Mit ikmal ederek ievkif müzc'tdteresi al mır V'C M<!Nhtde aa1lbm9'Jr. 
o lilrı "ltınn ahn!l.tl bir ledı. ~ suçile ~ «diln:df. kar.şıl~ y.ap(J#t mm~ dllııır ~bit' :t..-.ç poRste • tı::nnhn 1.000 lim ikram.1ye >aımrıuı ~ 

\ t"a.,1 ~i\ıi tctkil. eder. Con Bennet ses çıL:arrnayın..ca ~ Bahis hmı:wlıa :bıpandı. ~ı k'ıyas cdflinıe, istthfaofktr'bir ha! k~ g!Uiler. ma.ra1ardan 21 tanesi ~ ... ı 
~ "a.n,:\k olmaılıjrı gibi, zı onun işitmediğini sanarak tekrar JOGra F.Jla ~ ~ .ti8hsıe dbnıl:Ju: Ynrdr. Bağırdı: Kendilerine kapl)"J açan hizmet tm>e.91 Ank&J'tl, 3 tanesf E3ıeH,~. 
~ d ~·lrlir l":ı.l,at falı}ilci lndı: Maytland .biJo daha gelnıc3e pek - Suallerinize cenp 'Verme~ e. ç.i, M3]dtandın isftrah~t etmekte ol 8llt:.ıımı/ltir • 
.. 1.ı kııı:ıyca tctı: ıfatla t:ı- - Bakleri, Mr. Elkin muavinini ııevinecc~H"'· dedi. Renf korimhl - ~ ! Hakfbti SÖPomelleCeAtnı chlılumı ..e ralı.tJız edilcmteyccegi. k::========:::::ı====:: 
~ rncladır. tmidf etmi ler. Te,·kir rlenıC'ıti, y... Yor. ~ y:ıhm s~ de btemi;yıortıııı ni söylcıti. 1:srntılffl -üzerine gl'lt-n 

•tı~n ınuht~ve.o;;ını na",'' kııl:ıdılnr dedi :ımtl ben hunrl:ın lcv Coo Bcnoıet •Wlll wıs.di: Dikite .Elk ~r. ı~ l>tı }e· hir bai-h u ,nk ela ~"ili şeyi bllclır. 
~il nnlarsn in-;nnı < a kif manası çıkardım. - llir ttirba Miı°'~ ı. r.a.it nllmda ist"aba girifnteııhı di. 
'r:a~:ıtı cin fıylece tch ı'l' - Evet, hcrh:ılrle fıyle ı1enıekür. sım. fayda.n-zbğı.nı anlatmak ikere amw. Dik <.Woi:dülı: 

=-tnl:ımnk i~tcr. .Kısa bir sükiıtu nıiitcakip ılhe • • * silkti. Bunonla berabtt DOı: w ~- _ Bk poli:m, dedi. :Mr. Mn)t -
tı aııatltiir fnhn \r~a fi- etti: Erıa Mayllııtn,jm saW>udığt m:ı. şcbbü ıe bolttmn~an Jrenmsin• dı hemen şimdi görmemiz nm-
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Shinde'lir F:tlmt onu - Sen yats:ın artık ... .Mıı~ Uand Hkline pııra ~dlen çekim-ne· alanr.ıdı: lıaktııok Jazmı- Oıbsı nerede? 
1 
ı-n nltınflc tnrif et· ne> ıar::ıf:ı doğru gitti '1 yen bir as.ıhnde tar.1'fırn~bn inşa et _ Bu SAlbah ltorşama ~in gcit _ tzhaci ikat.t°:o ckııdim. 

eıı ·•rni< eJ.J,iJ,,, snnntı, - :'orclınm larahnn .. Ona yeliş· firiJmişti. Ma&r;ılend, '1111 bınanın gü tiniz? BŞ8Wa beraber nsnnsöre binıp 
1\ rııhurm l'\\clit te"-rih nıck tni hli)or un babıı't zel çe şık ~ fih- snlomm<ln Bu suali sorar sonnu p·şımıın ikinci ı.ata cıktııt:ır. Çift J.:anntlı bii 

"ı ~~tırır, onu parçnlnr. - E\'el. Rırıız yilrümck istıyo. elinde bir pipo o1~ halde bir oldu, hecttıisitlik yapnıışlı yük bir kapının Oniinde durdular. 
~ •4ro<;J,np altın:\ nlır. rıını. Onn le ndiif cder.;Pm memnun kolluğa otıınnuş ~111 <falğın dii. lhlfyırr rnüttıi, bir hiddet• im. Gene onnp alamnyıılcıt Dik J,:ıpıya 

l a'"'t "İbi "ennl olnn olurum. kendisile konu mıık is!l:vo. k 
•tı w. şüııüyordu. mraz ~mı:ıa ynva ça n ptldı: yfrtrtıendi, kırarak ?teri girdi. 

'e ,artık ·.,clcre cloWu- nım . .Sen ıırtık vat lıızmı. "'l''R \'Unrldu, ~ giren t!~Mc ha. ,.. ......_ k · 
1 

..__ -..l nd ........ -
11 tUne ctikctll'ri ·'·n. ,, ., ·~~· • - . ... e ı.n:uıc is-tedismizı an anı .r..,.-- ....... .,., :1 , y .. ..-... gn Y:trı uıan I 

ti\ Ellii y:ıtmnynrıık knpı önünde .her verdi: yurmn. trr.rc haylnrdı. Ben Horşa- m hftre1ı:eb:f7. vahyo l Aynk u it a~i'lcr ha!hi nlmıstır. bl'klcdi. On hes clokikn kadar son. ,., · .__ ış, · rt 11• • ı 
\ rt ı ,. uç z.'lt Mi gürımok iali~or.ruc e- ma fil§n gitmedim. Çikın dişıın, r.nndıı da ihtiyar kız knrdcşl vıırclı. ~tı eva mtidekl.ilc,. a ı' rn ·bir motör sesi i~itildi ve evin renciim. Mr. rnroon, Mr. EJ'k TC Mr H ·ı\° · öl ti 1 

11\..'l I'; 'ta'inifjnj rnpmıı;;tır. Önfınrlen hih Ük hir oloınohiJ gcı;li. beni rahatsız etmeyin... l'r P IS\ de m stii. ! 
ı. llıfJcr t d h 1 ·k· Conson.. Polisler ve Conson ılışorıya çık * • * 
'Gl),jk• or n."ın :ı "''

1 

1' Onun ht-men ~rka6ınıhın <in <".on thtiynr ~ıinrie dnğntln-rnk sor. tılrları vnkıt Elk sordn • Dik yat~n ko~o. yatnnlnra bk L~~İi 1 
çt'hre ile 1:ınnna < Bennet geldi. Kızını kıını önünde, ......... 

:'\ 1 r. Bu tacınif ve abit ua - Eski p;,tronuımz içkiye düs b:ık1s öldiiklerlnl anlıımak için kıl-
a ... 1. görfüıC(' sinirli biı- hl\•ııJn: - Oo~ mu't Ne !sti--r? L!O.n mfi ı"dı"" r· ... ; .... _, a .. ınftra•- "~nnt.ı dar "·"'"' -.. ~ au ' ı lCıl. .,. " "' """ _ Sen hiılfı yntmııdın mı? de· ım· .J--cli 1· dl 
~1lld .. tam~an zi'hnisc· - Bi ıyorum ~"'" m. \Cn • Conson cevap verdi: Cinayet tabanca ile işlenmişti ~ 
ı lıt. ~~-•• 'Bu :zı"hniyet ~anat di. k k Z !erini 1ı:iiı;i"ı'c ımton11 a1dHn.. _ Hayır, içtiğini hiç gönne • odada elfttı barut ıkoh."USU ,Povuluyor ıı "1 - Hayır hnbn, uy; um yo . .a. ı 

li l'i. rıc düı;;man, hirbin- ,.. f b 1 Mautl:ınd ""'-..... rdnndı! "dim. Iltı işe benim ele aklım onııc· dıı. EJk yanındaki polislerden ık • ten sah:ıh oldu, şiınuı şe as ıyaca. ,, ~-.. u· ... -

M .. ; ıı, '-ıprandıran in nn. _ G•lsı·nıer· ıbura)•s- di sine emretti: ıi:'lltı11 ğını .. Onn gör<liin mü hhba1 .. · ı 
"'~t~ haline koymuc;tur _ Maytlandı mı ? Ev«. 7.iyaretçilet- içeri girinec Mayt. Bir liahane ile Conwno beşlnrın - Binadan kimsenin çıknıasına 

"'e llıcJ ı1an1 h:ıllnc ~o- land ı"kı" ......,11·~1• L:,. nı;mı .. ..mc nihi öan s:ıvdılar. Dik F.Jlce: mfısaade etmeyin. Hizmetçi ve usak ll" • - Konustunuz mu1 ı·~ ~ '"'v .,~ -.. ...... .,. 
~jıt.t ahn ı ::mat: Bennet bu bahis iizerinde· fnh "doğnrdan doJ!raya Con!mll:ı hitnbrt - Bu binay:ı iki adam yerle~- lnr da eıkmoyac:ık. 

~ 5 yıı evvelki Vakit ] 
8. lll. 9.17 

italya Kat'i inhizama dbiTıa 
Bir ~ cvvcl müttefikle!" Mra;tuı. 

elan 'apıl:ın ilk lııarruz lurccklAtl.n
ürcrlne ftnly ı lmdııdımrla d:de cdr
len bü~uk ınuv:ıffıı.k~dleri ~" 
etııgimiz sırnl:ırd::ı ftal)a oniulan. 
nın bir d:ılıa lıclıni d~r.ullam~y11. 

c:ığını sö} lem işlik. \'ırlmnl lıırl.,ck
zı p elnıed i. 

1ıoh:ı koli inlıizıının doğru gı• 
mekledir. 
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vaıuı.ıa.r vaaau Ezanı 'sı.ııu tı,:..awı 

Gttnee 8.J1 %.SO P..l! 2..Sl ttı a... a."'n b·~riycte Y"I'· ~ timıcliyiz, i!edi. Fakat bunun için Küçük bir knpıdan bitişik oda. ,...Yil kon~oğa taraflar görünmüy()l'du: ıı.ır• M ytl d ı 1 tlıa_ k khtiiliilttür. _ Ne ı...ct.·wırsttf'"z.'ı' fütrodl\ kt. ne hahnne bulacağız. ya geçiliYordu. Borası :ı an m 
b. '· 111 - Evet Jı:onuştıik. ·- ~ - "" • ., • L -'-" ı .·ıt "! '. anatk!irdan far. _._ _, _ Vahht hnmem. Eıtmizde Dir M:ıtildn ısmhlııll*t m ...... ...,ın n 

otı. JS.05 7.25 l~. 6 '2.26 
bdndl 15.!tl 9.47 )5 ~ 9.47 

u ~ 1 Sastu. EJıa isnır etti: - . ..., 
tı ~ 1 l'l'İ 11ynlığım. !IA _.,. lti . Dik GmBoın mümfı:.le etti: tteıiJ olsa. evl™le M&Ştınna mnsa rı Oth«1 fiti. M: 
~i"'"np olılu~rn ~miye- - Baba, ?ıfaYtland M7X1ett t'Jft _ Mr. (",oru,on rlomn illerine bi <Jr.~ tdabiliıiz. Ultin hndi<rl }loit. - Bıı taraUan ateş edilmiş ola-

l'lde arnmak iazımdrr. korknyor1 .... ır d-u 
btt · h ' B mnle beraber geld1. siTı himrı.yesfnt bJep et.mcdikce evi· --, ooao fth..• 1J - Ben 'ne • eYJm ztm •• .. -...I:. L '·<ıq n-J .... - ~mit De ........, ~ 1Yet. içinde !!&.:aatı• na .M. lı:adar ııual 90mMI. ~ --
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;"""'"""~""""""'~;,;;;;;;;;;ö;;,;;;;;;;:;~~~;ö!ii,_;~~;::~~;.;;n~;;TtX~W~l~Y"""~~r;:~;;:"~~· z:;:::fl~h, 
~~-- n aata !!?~ .!!~rik~!.. Alman - ~==m .. ~•~:.~m'ı"'· u'; Jg~~~a~;~~'ll riu· nun ı~ao_Uftfla ' -ta t tu.> - lld• ... ~.-... •--t edilen, puar sQD8. ~1oskova, 'l (A.A.) - Alma~ar, ,,. · 1u do • JVU .. _~ .a.. ,,.._ ~--~ ._.. ,_ --'" ll n sündenbel'i 'Ri}cv. ıazıu:ı lO • __ , J 

' b Ordu ...;...,dı' ŞimJllt Afrika,_ ~ vap·•-- ..... dhoven ha.va akınına ta-.. ..,, "" ınskncınr k~ ve e erı. -
1 

h b ı c B' enede 41 g~~, Tu t . • l - " ._.. ~ ~.. Stal Jnylarında l.ı!iyük b r mu nrc c ~ >r s d•' " . r,uyaye .11,a 1 !:~)'ş~.ar.d a n~_ı:krt&~~-taTtl\mll&nusa k;~;; r:ben 100 bomba uçağmm tıtirak et. den kayıp gitmekte olan ~n.. reynn ctmoı-tedir. Bu iki km·_,·c.llıl 556 tayyare - J~ 
... " ~ .... ., • tJğl blldirllmektedlr. Koruma lıi tOO ırat $ehrirJ. muhafaza e~ek ıçın Alroa.n mevzii arac;ınd:ıki dcmın_o. Tokio: 7, (A.A.) ıı1' f .r\lıltrk:.lt ıan.atkArı ıu~hur kcmll< ~:niş ölçllde hareket yapılmakta.-o av uça~ tarafından temin edilın.1§ • bu ~ehrin gimal batısı !le ccn.up Ju kcsilmişllr. Bıı cl~rniryolunıın .:J :ı leleri, Japon ku'7• elltırııtffl -'· k ..,. ,., d D b _..,ta generol Montg - tıp. Bu av u-kları aynl zamanda. bat•on?Oda. "l'apmIŞ oldukları. şıcl. ki t ·arı ÇI\~ evv-ı .. ı a P.U1 ı~O\")'or.. ır. a a _... • . • ..- ....,,... J rl yütl r tısında ve do~usuııdn hıılun:ın ı . knclar 262 clüş'l!Rtl • ~ C"ı· C:.,....u t&rAltndao tortt" ediJeA biC meriniu Romel ordul1\:n..m mevzı- '"'" içinde Holanda ve Fra.ııu. Uze dctli taarruzlar esnasın . a . c : 

1 
k · ı ·s hu. 

11 

ı" u1 

• ,,,_ "*' · UZ'L &>..... • k tl rl d.. bi ı ·rısan 1lcr• mı-ıhinı lı:ıı::k:ı yol l :ı cc;ı mı. lı::ılırmıs olmnlorı.n -~ ~ hl
... · ı · '-- ı umumi bir taarr • rtr•de .. a•ırt.ı:.. rık•• hare e e n " c tank ve on n erce t . • ·ı . • :.lılu~n•::ı.l!t. nı<!mlekettm:ze v-4> e. enne .l'.4:.~ ·ım •-+-dı".. • " ,.. , .. " ""' 1 l.n.. e . A:.. 1-..:ı. du" lunmaklallır. dı'rlnr. 155 bn~b cıu ... t b 1 ·b · h an ~-klcnı C'A...,. •• bulunmu•ıardır. Bu av uçakları ç sürmn•lerdir. Şım.......,e """"""r ,• ... v f ~· mHU:" Şarloya Nevyorkta u unıt.n ' ..: rrcçmNtı e.- "': . • t ... u;.., iba ı•1)VÜK BIH :MtJll \BEBE h ~sr:ıtı\JUI U 1

1 ss r b.ir eure d·. en son model Spltta-rıer_ Nor .. _ft... Stalin....,.adın een1Ap tısı- >\ • • • misi asnrn u ! Tilr:C k&dmı tUrkçe a.al!er- aor-mu~ Topçu d' e .osu ~~e . ı eı: g "'· • ............ , .,.. 

7 
( ~ A ) Kıılnc ı- . _Jıd 

sanatkAr buna lngiltzce cevapla:- ve: te §in~diden ~kızınct ordU:''1l g vcç, muharip Fransa., Amerika, Ka. na yapmış olctuğu taan-uz esna- Stoklıolın: • ' · · -:: .. . . . E:ccirilıniştır. 
6 

J.rır~ 
ııada, Polony& ttlotlllAlan ve bir de eında 40 vıe bu şehrin ~1 ba.tı- le St:ılingrod nrasıııd:ı lıuyuk Hı Bund:ın bnşkn 41 ıŞ ~, ·~u::;ı:,,:::~:.ı "\nrklY<d•k• mio~r,;,ali Afrikada h~lt ?" fünd ıaouııan bu•unmakt&>d'. Bu. mna >"'1""'11 olduğu htl<.ıım ~"":"' mcrolau muharebesi vuku bulmakta tleattt """''' baontın ı 1 ..ı 

en bır kcsım &""kU ha .. ek-ler, bl .. tek ...n .. içinde, emd" da 37 tank 'k.1.Ybetmllit.ır. dır. Rijcvdc Alın:ın 1'ar~ı ta:ı.rru. :ı:.u r:ı uğrntılruış, 503 _geııt,. fi' l'JOlt,lanm& aelAmlarımı gönderınaı.. kilometreyi geçmey k "" • -~ • eı..... .. el d~ ~ 
,..erim. Tllrkl-yl DK fırsatta mut içinde yapılan ileri hareketler ~le lr.gtltereden yapılan hava taarnıs Ccnheden alınn:ı teJc.oraflar, bu~· şiddctlcnınişlir. Slnlingra ı ı~·ı~1ıl,C tlrilnıiştir. 3798 1 ~111' ... -

1;;,. Ol7"<et ;;;.,.k .....,deyim. !inde tecelli etm•ktcdlr •• El ~ ... ıarmm ~ bllytıgtldllr. Alman av u • le~e Almanın Oldllrilbntm ve bü. de oidd .. JI rnul>nN>bolor 0 mu<•- riı> odilmlş voyn " 

11 Şulaya bitap eden kadın ~usu&\\ glştiren Tc1.1lurba ve ~d~yda ~1~ çakları mUttefik av uçaklannı gör tün taamızla.rm ~~ du~ ol- ılır. • tır. J,irl''ıı<' 
sormuıtur: •li Almanlar tararın~an ı~~al c~l- clllkleri zaman tedblrll davranmıt • duğunu bildirtDıe'ktedir Diğer, ta- ~'l',\l,f:-:GRADI>AKI AL~fAı-; Japonlar, hı1rtıiıı ,56 

_ ]i)m1ııim kJ bu g'lzel me:nleket! miş ise de bu mevkıe hnk1~ o,a_n lıı.rdır. Bir dtışman av teşkili, dönUı raftan, ibu telgraflar, Rus ilerle - KUVVETLERİ de 41 harp gemisi -ve ( 
görtıramlz çok memnun olacaksınız sırtlarla bu stratejik ~e~ın b.ır )'i)lculuğunda uçankalelere refakat .ı. ıne ha.reketinin d.e"flUn ~kte ve Londra: 7, (A.A.) - Britıınovı• lıelnıişlerdir. ~eı' 
ve oruaıı çok aevecekıılniz. Sonra Jı!ını teşkil eden Malcır m•lrteftk ıiı.ekte olan birkaç Sıplt(ayere taar fuıtUnlUkler kaydey~kte oldu - ıun askeri muharriri yazıyor: AMERtKANJN Ttc.4 
ıl.N TUrkl.Yede gön:nek ıııtemlyen tek Jerin elinde bulunmaktadır. . Bu ruı. etmeden btr çeyrek ııa.at bun · ğunu iı;ar etmc-ktedir. • Gcnerol Zeider, ecneral Von Hol · KAYIBT .,,,.. ~~ 

- DoeUarı.m, beıılınle mUJAkat ya 
pAD ba)'&n çok güzıeldlr ve TUrkiyey1 
ılyaret et;meyı istememe bu da bit 

,,.r kim.ee tahniln edemtyorum. ınevzilNi ellerinde tutan mUfrc. ıar. takip eımtı ve nUıayet 8.811 tel Aynı telgraflar. merkez ccpb~ lıun yerine Stalfnsr:ıd kesiminde bu Lizbon: 7, (A.A.> 
111

11 ,ı 
ı:eler Alm:ln mukabil taarn.ızlartru kilden ayrılın!§ bulunan Ud Spltta • sinde JUjevde olduğu kadar, Ve- Junan Alnınn kuvvetlerinin B:ışku. prcss Amerikan ajanst ır ıJJ 
geri nUskürtmU~lcrdir. Bu mu- yere taa.rruz etmi§Ur. likilukide de Alımı:.nla.:m l~r ta- mandalıftına tııyln edilmiştir. Bu ~i tom:ımlannıronış 1' 

11 
~ 

ebebtlr. 
Şarlo bundan ııonra Naarettın hoc• 

um blr eıek lıikt.yeaınl anlatarak ılh 
leıine eon vermlıtlr. 

Meksika büyük bir ordu 
hazırlıyor 

.l\lekalko '1 (A.A.J - MIUl mUda.. 
rııa. naztrU-ğt, Mekalka harp gayre~ 
leri hakklnda ne§redU•n bir raporda 
1&4a yılı ııo:ıunda 1J:ekslka orduaunuu 
unnamlle t&linı görmli§ blr mllyocı 
tıQ(ı blıı k',Ullt blr kuvvet te§kll ede 
c Jı,ru bil41rmektıcdlr. Bunların bQ • 
ytllt ktmnı haftada en az bir gUıı ta 
ı1m ıtiren mlllı kuvvetleri nwpıa. 
rıdır. Halen 800 bin kJ§l •UAll altında 
\ 'C nylardanberi iyi talim görmU., bu. 
ıunmakta.dır. 

.M nı ınUcıa.ta. nazır muavini geu. 
:-a Franalako Urklz; bunlara bu 
eenentn ilk ha!taları esnasında alWı 
'8.ğltılm!§ olduğunu aöyleml.§tlr. 

I ki Alman nakliye gemin 
batınlclı 

\lo,.!.v\ :.ı , i ( ~. \ , ) - lkı Alman 
t~t gemisi i·m il .i'lnlAD~ a. 
çık denize çıkıp ı.ı:r:aklqm&kta bulua 
ıIBJan sırada Sovyet kxyı batarya • 
an ıeratmdan ~tmlDllftrr. 

o 
Ruzveltin oğlu büyük bir 

Ke if tlflf!U yaptı 

\a ~n. 7 (A • .A.) - Şim&Jt Af, 
Ka Amerikan umumi km'arc&Jma 

ı ıın •bUdirildl#ine gl)re, re.lf9 Ruzvelti"l 
...ı~lu albay Elyot Rurrelt, dOımaıı 

eırre.klarmm en uzak meeateler.tnc 
.tadar uçuı yapan llk Amerikan pllo. 
tur.lu!:". Bu UÇUJ geçen hafta aonunda 
yapılmıııttr. Albay Runolt bir kog\l 
UQU§Unda düşman mevztleriDI göete. 
ren çok büyUk sayıda tot~raflaT 

nımıotır. 

vaffakzyet kat'i muharcbel~r iç~n Ayndbovend1lkl radyo fabrlkaJJmm arruziamın. devam E't.mdk.te, fakat Alman kuv,·cı_leri, halih:ızırda. ~ç göre Birleşik Amerik1111~tıefi' 
müttefiklere kuvvr-tli bir hava 

1~ uçaksavar ıop1arı Ue iyi çevl'ilm.ş hiç bir muvaff;s.kiyet kayde&me • zırhlı lüml'n ıle 13 Alman pıynl e diği tarihten heri ııt Ol' 
tinadı temin ebnittir. o;duğu ve bu toplardan damlarda ~ mekte olduklarım illve ~mckte • uımenindcn ,.e hir liunıcn piyade ti<'oret filosu Garbt ~şt'J_ 

ŞtDDETLt B1R ÇA.PJŞMA to bulundUğU bilinmiyor değ'Jdl. Si dirler. tümeninden mürekkep bul.ıınmnk • ticnret gemisi ı.aybeW-/ 
Lonrda, '2 (.AA.) - Cezayir rad. vu ah&ll &l'U11lda fazla ka)"!Plar& Dilşınan, §imdJ Stalir•gratta ve tadır. Er;elce 15'1.000 mıkları~d~ ~" 

,....,, T&bu•ba ~dayda l<atö< Uçg• .,bebjyct """"'''" bunla'8 taama med= <eJllıesitı<le ümitsizce kar- bi• kuvvet tahmin cdihn"'.I? •d~. Emniyet müdürleı:'_.,. 
nlndo ı!ddotıt 1>1< • .,,,...,. Y>pdd<.. otmok l<lı> bir t•k yol vard" Bu•· or taarrıızl.lr "'1)8n ~n ordu- Bu kuvvet, fimd! 80.000 k"'den • k'I e t•Y'~ 
ğanı bUdlrmektedlr .. Cenup keslmln.. sul de, gündllzlln ve çok &lı,:ak lrtlta; Ianna taltviye krtalan yetiştirmek ibarettir, J.ıakiyesi öldürlilmüş, ya. na 

7
1 (Vva•·ıt ; .A.m ık n 

ataylan mu ktl ş da •'"' alı:l "-·ıta---,..- · ı · ı · ti Anl<ara. 1\ ,:5 -' do..,....,.,.. " a dan '"'""" •bn• . unu , •. ;ç;., t""1t uç zrr •u '~-~ • "'''"""' veyahut "" "' m" r. 1 t:uıbul P"" ,r' 
b m bir ınevkil ele (eÇlrtnitlerdlr. zamanda na.ve etmek lAztmgeUr ki. dır. Sovyetlerin ıresmi bir npo- Alman orduları Bnşkumnnclanlığ•, d~~]. -1::-~ .. s • Aydın .z!I _...,ı 

· TAYYARE ırAALtYETl bu bcdet, av uçaklannm koruma •· nına göre, 29 ikincitesıinden 5 . . 
1 

lan kıtalara nıu1,;Ur ugune ~y...-~ K
• .. ır•, ., (A."') - Elagell&'da d Bu tab .. ...da 108 Alınan çenber ıcıne a ınnuş o dürii İbl'<>..him Akıner, 
... , ~ • .,... hP.aınm dl§mda bulunuyor U. • bJrincikı:ı.ntına 11'4' r mensup bütün sub:ıyJartll uçnklarJ:ı .. d .. l°;VİİDC • )I_ 

vukua gelecek muharebenin Taktl r!ka, Avrpada, radyo, lA.mbalan lmal taŞ'lt uçağı talaip ~ştir. gönderilmesini lste.mi~tir. Dün o'k· Y~t mu -~=-·~fr Ntreıi~!lff 
,...,.,,.,.,., mUttef,. uçaklannn ı~nd• •n mllhtm •• """'"" - U G .. en hafm '.Alman m1*avcme. ,... Hk dola olmk Alman Başlrn - m7et mm~';.~ mUdOrlUf:.d 
Libya ,.ubaube cepheot Uzerlno gat ode• t•b<ikad><. Bu...,. hakikat ti, geni1..m- oidd<tlcmnbı •· m•ndauhl!" ,\hnan kuvvctlorlnin mor• 

1 
n,:,üfeti•'ik y'ıf c:rkı1;lım a~t.çe ve olddetcıe artmak. t& 15000 ki§lden fazla ioçt çalııtmuı lup halihazırda. A.JmıınJar, tanklar . b . . 

1 
~ umum .,. ... _-J: ~,P 

ikt fabrikft.dan murekkeptır. BUtün ve piyade twvvtleri ile yapmakta Stalıııg.radda ccn er 1 1 c~ne 0 ınmı mtidüril Faik Ko~.,İır~~ ~İılJ<AJ.ILU< DA <rAARRmA ıo~balleri A.tman ordu.=• gtlmek- oldUıd•l'O ı..,.. """""'!arla ken- nldul<lmm ili,..r otm '~;· murei müfettiijlik ~ d >Yj 
BAZIRLANll'ORLA.R tıdlr Taarruzdan hemen ııonra, bir dilerlni mUda:faa etmektedirler. ALMA~ 'fEDLt mUdUrlüğüne dö1'1lti~~~~~ 

Şimaıt .Atrika'dak\ merlkan umu. ke§if. u~ f*ptlmı~tır. Hedet bölge Meritez ~ ııava~tann Berlin: 7, (A.A.) - Alman <lrdu fettişlik en.niyet mu. ı~ 
mı karargAhı, 7 ( .• ) - Şlmall At.rı. ıtnden gelmekte olan lıd11Utlar 1§!.W. en şlddetlfleri Rijevin 'fıcloOamda Jarı Başkomutanııg.ının t~bll~ndc Knrngül, dÖ'rdüncU ~ilı~ 
ka•ükl Amerikan Icıt'aları, !unua mekteydl. Hedefin merkezinde ve do. cereyan etmektriı:. Q§man, ibura- bilhusa ei5yle denılmN.:tedır: , tişlik emniyet mU~tıt VJJ 
t> bUytlk bir taarruza. geÇmek için ğusundakl binaların bepal yanmaktay da Rus baııılcrsrnm önüne ~de Tauı>~in şlmnlindc kuvve.Uc emniyet mUdürU .'Uı~:S 
tıı.:mmaıı blr faaliyette hazırlanmak dı. Fabrlkanm bj,l' ıwımmı te§kll edeı:ı ve hatlarmda. a~ gc<Iiği :ka - tahkim edilmiş bir doğ me''7İi Al. kil ve ~ 
•uretUe Pearle Harbour'un yıl dö.. diğer b;,r- bl.na grupu duman ve atey patm8t: :fı;i:ı. )"aln:ı2 bir kt'fttmde ~ man Jut lan tamfından hücumla ~ 
ı:ıtımllnU anmaktadırlar, Tahmin e.. ıer il• ~rt1llllydU. karşı taa.rrm: y.qıJm§, fakat neti- zaptedllrlıiş, 65 den fazla mevzi ış· Memurlara ıeket ~ 
dıldtğl.De göre, Aınerl.kl'111arm ilk .uo:Rt:KAN TAYYABEI.J:Rt cede 1000 !ı::bi ile 46 top bybet- Pi edilmiştir. da dağrtıl~~ 
b:lyUk taarruzları, Tunus cepııe.t.. LtL ş~"l!l DE llUOUM mi~. Terekin şf~linüe, Yols~_ile ~dn Memurlara dao~ 
nın merkezine .kar'§I tevcih edilecek ETTiLER R91ar, 'VtTamna _ Rijev ~. arasında ve buyük Don A'.avsın c verilen uc-..17. ı;;ekerill ~ ~ 
ve ileri hareketi, Ubya hududu iati- Londra, 7 •(A.A.) - Amerikan ha. yolu imcrlndc son üç giln için~ dü.!man muharebe hattına taze kuv . r.kczleri heıt 117, 

katn~tlnde yapılac&ktır, Şlmdlkl T\\ tebliği, Amerikan uçankalelerlntn hatif bir ilerl.~ lafydetmi~lel" _ voller scvlcrt~ck surctile Alıntın Ro :~~~@n~cn bakkall~~o' ~ 
halde yarbay Raff•ın kumandası al, pazar gilnll 6ğleden aoura LU ıehri.n. diT. DOşman, l.ıu•keSimde•1000 kj. men mcvulcrıne beyhude hilcunı • clnğıtılacnktır. :M'!ın~; "j 
tınd& balunarı ~rikan par&§Utçtı. deki demfryol atölyeslne .tao.rruz et şi 21 tank ve 30 top za;"etmi~tir. larda hıılunmıışt_ur. . c'k."nek kartını göstere~~ 
lerl, zikri ~o. hudut üzerinde fev tlklerinl bildirmektedir. Hedct uat~ Ahnanla.r, ~ cephesinin iki Mer.ke:t ve §ıınal kcsımind:! cııı, bakkallar<lrı.n yar:nı • J":. 
ltalAde taaliYet g(Sltermokte ve bu.. de l\ava mlla&lt olduğu için iYl netice. ka!iminde eeınan 222 ~t:Jajyöz man seni'! boş ·yere t:ıarrnz ~tnıi~tır. lnbilcceklerdir. Şcket1S'~f 
rada Fransızlarla. muaı birliği yap. ıer alıntlığı görUlmU§tllr. Amerl~ lm~lerair. Bazı mabalterdc hlrkııı; sedık ııı;m:ı kurustur. Bakkalla~ t• 
.ımalcta oldukları !haber verilm~ıct.- Lltı.f'9.l1Sr uQ&kları •YDi samanda Abe. Sovyet tebligferi §a muvnffqk olan diişman mıilrnlıil tılmasxna ba§1an~ 
c1Jr. vi! hava atanma d& taarruz etm13 • Moskova, 7 ·Gl-~) - Bu sa- · h_ücumla1'.lmn.la geri püskürlülmüş. ~:ekli d~ğiı;miş oıcluSU'~ 

ön. hatlarından dönm~ oıan b~r lerdlr. Müttefik av uçak filoları ber ba1ıJı:i Sovyct te-bliğine 1;C:re: Rus tur. dai;•ttılması ancak pe*"" 
albay. Alman eelrlertnl aorguya çek. iki taarruz harekeUnl deeteklemit krtalan Stalingradın cenup l:ntı- Başka "kesimlerde topt'nmu~ aüş gUnU !mbil olacaktır •. ,J 
mlf oldolunu.,. bu ealrlarin Ubys • .,. k<>n>muşlardrr. •tnda bir m<YZii ;şgaı • .,,,;ş:....ıc-. mamn hareket menller!nl ve 87 'ki ]l":.I 
dan rolmekte olduklannı ve Rouı- GONDO'Z AKINI.ARtNIN EN Rijev ve V"ıyazma yolu üzel'inde tank ve zırhlı taşıtını tahrip etmiş Tarihi muıı fJl"':...J 
ınel'in on.daltl güzide kuvve~rinJn ŞtDDETL1St 3iddetli sa~lar devnm ediY')r. Bir tfr. Tarihi mnsild Jco Jıit ~ 
'n>nu~a ... derllmtı oldutun• .. ,. Lond,..: 7, '(A.A.) - Dün milL -.ıimiz rııeri:ez e.rl><oinde Al • • • kincili bu akşam e.;. ~ 
seutklıerln.1 beyan etmlftlr. tcfikler tarafından Garht Avnıpa man hatla.nnı Ytmnşttr. Bu bir - Amerikan e lçisi Ankaray'- nun ko~di kısmrn il :ı;J tNGıı..tz PAAA.~trrçt)LltRlNIN üzerine yapılan hava akml:ın şiın- lik şimdi Alman hatlarının çok döndü Bu kon.scr:le Uc;!lllC tf"" BİR lllUVAFFA.KltE'Xt diye kadar g(lndüz )"llJ)ılan n'kmla ger?.oerinde savışyor. Benli Hasan ağantıı 

Lo•dr&. 
1 

(A.A.) - Tunus'la bl- nn en •f<ldetl;·ı· idi. l\fo·'-" •• 7, (A.A.)' - Öğle il:ı:e. Ankara 7 (Va.kıt miıhabirin· nacaktır :atf 
v ...... e,. 9 ... _v,... den) - A -erı'kanm Ankara ?:il- . .,,~ rlncl ordu ı:ıezdlnde bulunan .. ..,J~ nu nkınlara allı veya yedl yüz 11 neşredilen Sovyet te-bliğinln e· .nuı Karton te 

ajaıııımun hWllllf muhabiri blldi~ 3 k lar ~""· • ytlk elçisi Mr. Şta.ynhard bu ak- ;;.. r&>riJt ,, .. ıtl 
tayyare işlirôk etmi~tir. l u a ın ırmue şl)yle <lenilmektedir: şamki e~prcsle Aınerika<lan ddn. İzmit kaıı;1t stft~~ 
dan biri esnasında yilı: hafif bom- Stıılingradın şimal Jw;mınria ke müş, istasyonda Amerika sefareti knvva, karton v~ birti~~A 

-<>--- yor: 
14 yaşında bir garson arka• tngUJz parqUtçU komando kuv. 

1 d vetlcri dtııman hatlarının ~rıterln. da!mı ağırca yara a ı de faaliyet s&ıtermlflerdJr. 
Evve-Jki gece Beyoğlunda. Hüs- B11 kuvwtler, ktfTYa, indikten ~ 

nütabiat Jokantaunda bil" yarala. g'iln s(Jilra §U haber gelınlştfr: ln. 
ma \"8.kası olmuş, 14 y:•§lnda bir gillz ptuı,,utçuıerl, cenup 1:.tikam~. 
gan>on diier bir ga.rac-.nu ilri ~·e- tinde Jçerıcre doğrU 12 lc!Jometre ı. 
~nden ağ:tr surette yaralamıştır. Jer!e~ler ve bir yolu ke:ımeğo mu. 

Kavga, gece yansından sonra va'ttık olJnu§lnrdır. 
dikkan temizlenirken çıkml§trr. Takviyeler 
<1&n10n Hakkı, H )'-agmdaki 1tar. Londra 7 (A.A.) -Tunus cıep.. 
ııou Hüseyin.c bir ınıuıayı tmıisJe- besindeki' lngiliz ve Am~"kan 
ıneSıini &öylttoi.5, H\lıleyin temizle- kuvvetleri, hiç dunna-dcn nnm2k
mc netice5fnde kendiıine ı;ıkışnuş tadır. Mütcmndiycn nSır, orta ve 
t r. Buno. kıun Hakkı lbir ekmek hnfif boml.ar<1 ıman uçaldan, Spit
~nr b.ptığ; gibi Hüseyinin fayrl~r ve .'\mc~lrnn &avaı. uç~
üzerine atılmış ve b~iııinl kus;- tan t;e!mckted.ir. MUttefiklenn 
~mdan, karnmdan ıığ:ı'l" surette ~imali Afrikada 133rekctc g-eçmele
yaral~tır. ri tarihinden itibaren Alroc.nlar, 
Y~Jı :Şeyoğlu luıstaucsine kal- havada 180 ve yerde bıtından daha 

dınlnn~. Hıikkı da adliyeye te!lim çok uçak !kaybetrni.§lcrNr. Aynı za 
n'u~tcvkif e<lilm~ştir. man zazfın:la İngiliz !mva !kuvvet-

--<>- leri tırilotlannm l3 U sa~ ve sa. 
Dumandan boğuldu Jim 'oian 3:S uçak. ~"ll1'alılar da 

21 uc1ık ka~·betnlişlerdil'. Müttc -
fikltrin ucaklftrt Bizerteyi ır.Ute
ınadiycn dövm.Uı:ılerdir. Marşandiz 
istasyonu i!~ be:ızin depolan ya -
kınında yangınl~r (_;ıkanlmış ve 
bir c;o~ ln'ilAklıtr \'Ukı:n ~clmiştir . 

.Jı.wdki ı;ece Taksimde. Ayn. 
triranda kilic;esinin mü~tc!l ilitın 
dan birinde yangın çrkmış. fazln 
hilylim.esine fırsat verilmeden sön 
dUriHmü§tllr. 

TunWltaki as~rf hc-de-flcrden 
baska cenubi !tıllyr. ile Sicilya da 
muv:ıffakivetJe bombır'<lnnan edil-

bn layynreı-i Avnıpanm en rni•bi~ şir kolJnrımız 3 tlüş.man blol<hnvıı erkanile müttefik devletler sefa. • lan, milli sırnnyı .;ıi ' ~ 
telsiz fabrikası olan Hollnndtıda .c.. nı hnvnyn uçnmmşlar .,.e 60 Alman retler mümessilleri ve gczett"ciler dan s:ı.nayicilire. te sri 
l'ııd Hov•n ··'-rindetd ffltlfps mtı. llldftnnfl:•lerdir. Bu hususta nıilh snl1 

" :'l""L' ., \::.ırafır.dan lıarşılnnnuştrr. 
esseselerine hilcum etmişlerdir. B11 Sfatingrndın Şimnll Garbtislndc İngiltere Ye Am('ri}aya giden teblignt yap1Jmıştır. ff 
fabrikada o~ bin amele çalış • ~lerimfz mev-ıilerinl tnhkiı1 ·ı · · de Ab·..ı: D •IJ 

t h gozetecı erımız n 1Y.1n c.ver, V"•l mitte~ makta idi. Bumda ngiliz rad1'<) etmişlerdir. Alınan tamamlny1c1 :ı Ahmet Şükrü Esmer ve Zekeriya fh,t 
Jekuyon sistemini tatbik ehnrll . bulcrc slire bir Sovyet teşklli 800 Sertel de aynı trenle döl•m!Jf'}er .. barp llAD ed• J 
myan clcktrik fUıctleri imftl edil - d0şm3n n~crlni :rokctmi§ 1!l ton- d' f'~ 

--~- b ~il l 1 ır. · ft 1 ' rnektı: fdl. 400 den fazlıı aıruuure c kı tahrip veyn kttllnnılmnz ı• r la c M k V k l . d b" I! 

. f k üna a lat e ae'mı e 1r (8nşfaf'{l ... ~t.ı1 tııyy:ırcsi bomba t:ıyyarclenne re a getirmiştir. Dn .ı;ıırellc bir te Riin. g.ıı•• Yi 

knt etmek1e veya uçar lcalcleri ve de düşmana \•erdirHen kayıplar tayin Vill:inin aldığı 9 · ;ıı ~ 
J,jbcra.tor Amerikan tayyarelerini 1600 ölü ile 37 tankı lmlmuştıır. Ankara, 7 (\'nkıt mohalıirin· ~ıkan ''Novel saıet;• JıJtı'nt 
himnye etmekte idi. Sta.lingrodın eenubt .ıorolsinrlc, <len) - Münakalat VeJtel:ti de. clnki muhabirinin bi;ıııı'j 

Bundan başk:ı J.ilede1d lokomo - ıbir kaç kesimde kıtalorımu: ıliişnı:ı rjz ııaJcliyat dail'd;i reisliği kabo- 0ı'hnlanmaktadır. B~~ 
ur fabrikaları ilç AbbevHks<leki ha nı müstnlı1'cm mevzilerden çıbr _ taj işleri eubcsi mtidUr'J Hikmet ''Amiral Darlanın ·oi tl~ 

11 112'az ır.Ufettis. liğc naklen tayin tli hükflmet otoritc5ı 0ıı ı ,.3 meydnnla11 na dn şiddetle tnnr. mışlarr!ır. nnşkn 1Jir kesimde ı r ·· lb yş ~ 
1. l · edilmi"-. tir-. ti!?i h'.lkkındııki e .. 11tt f ı·ıız edilmiştir. Alm:ııılar Ye< ı mu. düşman tank birliıtl bir piyıı_ılc nr ~ J\Jtl"rv--ıl' 

hat"e-be tay~aresl k:ıybetml~lerdir. · lil!imid tecrld etmek tcşcbbil-.iindc Teftiş ve k o ntrolörlerin yev- m:ıli /,frikarlaki d,,,, ~ 
AlTICa dört tay,vnrelerl de hasara bulunmuş iso de tarafımızdan ~ a. miyelerine zam yapılıyor. ı'illerir.in muvnfali dıı.f\ '~ 

d . mıs dei!ildir.,. nıınd .. ..ı .ı~ uijrntılmıştır. Bu hnrekit esnasın 3 
ptlnn mukabil bnrnız ncticesınde AnkAra, 7 (Vnlııt muhabirin- ki, simal Afriknsın .:~'rıı-

mütıefiklcr 14 ıbomba ve 3 n• tay- buna muvaffak olnmamıştır. den) - Memur ve milstahdemle- _ Fransız anla5n:ıa";J 0•11·Jil 
ynresl kaybebni~dir ki, im ra · Mcrkcı cephesinde 1000 kad<ır re verilecek fevkalade z~ 'hnk - barJle trunamen aske ~~~ 
knm gündüz yapılan höyle bir mü. Almnn öldürülmüştür. Bir kesimde Jundaki kanuna ~k kanun lıiyiha- J;u.ma hududunu f;Cçı;'# ~ 
him taarruı için yüksek de~ildir. kıtnlnrmıı:r. il<'rlcmde muvnffok ol:ı sı bütçe eııeiimenine havnle edil· ense Bl'>n giınlerde a' ,.~~ ~ 

1XGff.'l'EREYE ARJN rnk diişmnn miidnf:ınları içinde t:ı· nti§tir. Bu 1Ayiha ile mfıfctti~ ve ~ındn Edenle az:ılıır ıı dl 
I.on<lra: 7, (lt.A.) - llnv:ı n::ı- arruzt hnrcikefll'rinr. rlr,·ııın etı1ıl1 • kotrolörlorin yevmiyelerine bit' çen k:sa miinnlca~::ıd3 ıı4 

r.ırlıj:lının tebliği: !erdir. miktar 2am yapıI.ınıılttadır. in ılmakta idi. ,.. 
1 
t~ I 

Bu 'JlnZ:ırlesi sabahı iiç dliş.man SO\lYET MU\'AFI<'AKIYETf,ERt ~ Lo'rldradnki df.i ''°te•V'"'J 
av ucı.ıHı cenup batı lnı::iltercnin kı Moskova: 7, (A.A.) - Rcuter A. Bulgariatandan kömür da hir nr.sıp ola~k cıetıi :,(: 
l'ı bi>lı;:c!!I f\Zerlnc ldirlık bir ha\·:ı jansının hususi muhabiri bildiri - getiriliyor lc;i Darlan nle) ~tin e6i.<ıf ~ 

.Ancak yan!?'In sm:uı:nda . Uat 
lcattnki blr odada ~cıtrp talkmak· 
ı .ı olan 15 ynnln.nnda Fjjjp ııdın. 
l.ı birisi, duman:l:ın trkanmtı; , knl 
· rrldığı Beyo lu iha.stane-sinde de 
lınliştilr. Vakayd mtiddeiumumllik 

el !koymuş, Ct'Scdin OCfnine ruhSıtt 
''eritmhtir. 

ııkını yapmışlardır. 1'op Te mitral , .or: milcade'e:re ilcva.rn ·~, ~ 
M 1 i b ' •. kı' cı"niıı '':ıralnnuıa .,, -'· BuJgaristandan kara ~·oluyla nı·r '""--n~. ı~ !!••etecl 1 ::...rı yoz u c~ ır .. aç ~ " Bu son 24 saat fçincle, menıtcz .... •u ~ .. . ~.... r'_ 

· · • h köır.ür t:etirılmeiıne bn~Janmış • - "' ıı1 ı;ın:ı schehi.vcı Yermışlır. "z as::r '\'c S!:ılingr:ıd cephelerinde slliı!t tıl', İlk olarak 500 ·bin kilo kömUr rari~, 7 ( \.A . > "'j'ı .. \.,~ 
BfR TR:-iKfJ> k"yılcdilmlşlir. carprşmn~ı daha fazla şiıiılcllcnmış "'etirilccektir. Bundan sonra nak- gnzeteci MP.rs'!l ~1~~-·:.ıl ı.ondra: 7, (A.A.) - Şimali Fr:ın- llıı ııçaklarrl:ın Tıiri tahrip cd;ı. tir. Üyat daimi olarak kıra Y:>luyla Afrikacla. irl~ .edı e ·te~~ 

<adoki •on olaylor hokkmda tor.ır mlştir. Sov>ct kuvveıterin!n şimdi Sto- yap•lacakb•. bune kP.J1t- m"•'!~r ı•"°ı&• 
Mlbrer Bıbrııa 

taarruz mu edecek 
(Baıtnrafı 1 ncide) 

<le bulunan Dnilv ~lııil s:ızetestnin Al,;\IANLAR,\ .t101lF... 1. .. '>ntı.,ınıla ve ntJc- teve!!Fill edilmeııı .:ı.. C~ 
, 11 . f . 1 b ınsranın cenup :ı 

51
n1;.-.. fil ,

1 
1 askeri tenkltcisf ~üzb:ışı f,~dılc Bcrlın: 7, (A.A.) - ngıl ı: om . bund:ı epey t::ık,·h·c almış Bu t<'dc.ir]er ftrJ 

11 

:ti( 

Hnrt, müıtefiklerln Ttınmtn onlcrı ha \O nv llt':tklarınılon miirokkep ~~n::n~un·cıİcrİ\•lc ,;11\IŞ~lll Ol· Paramızın kıymet!- 1ıam9b.rınd=ı. bu!~tl~~ t,~4' 
ne çıknn fırsaltnn loyd:ılnnnı:ıdıklıı lılr leşkil, dün füilcd<'n sonra _hntı •• dukl:ırı sıınılınakt~dır. 1 k a kanana .!ımcrikalt yahu~ .~ rıt!JIJ' 
rı kanoatindedir. dn işgal altııırl:ı lıuluıı an n r:ı7.ı fö:C' sı 1' 1 "nıoı ı.otmndo K:ı. D oram mn Jl<'hine o'arak a'/ ~~~ 

. k .1 1 .. .. l h 1 . ıı ınıırııı ın şı l I ) • U {'J kt d'r « Harı diyor kı: rinde U\.rna • lcşM Hı uııc c ıı ıın • 1 V r . Stnlingratl miisl'lll'si (Ba,tnrafı 1 ne r c rı fi r ı m" e ı . i r· ~ 
"Knrşıkoyına znyıfken h:ırckel- mnşhır. Alınnıı m:ıhimntn ı:fırr. Al - 1~:11•1d,. c~s01 ~.ş,'.0' 1' ' · tı"''elleri •lnııll hı. larının tevhit ve teadillüne dair l' lclilrU len gaz~~eteı:fl''~~·:...:ı K•hrıs adasının Jogallni .mecbur kt. ı , ... · • " • " ı-•· harrın .. ~~ 

ıo ııtciktik, düşman iyi hir m!idnfoa ınan nv uc:ıkl:ırı \r ucnksn"ıır .ı.rı o"la diioımiiş lııılıın:ın Alman liimen kanuna bazı madd~ler eklenmesi- tn Pnr := mu !ll~' ... ·11:1"'. ~acağını ve bunun da, Girit adasına Jıallınıla cı"dd"ı hlr ınııkn··""'ct •"'ıs1 e 111 d" w _ıO " rınü lcr .. ır z g · h · b rd m nsup ılı'r "uhercbenin bıı.1 .A 
• ._... ..... uşmnn \l('n~ı •ı şıı "' . l . ·n en ır.···ınc cin •nnmnklnclırlar. ne, mu. m-ıp ya ancı o u e . • ıetv .. ıı olnıı mcsato Ue İtalyan doııanmaar. k' crını • r • t . E · ·an g3 .ı,. '.ıt 

recck kadar km·vetlcre malik oldu Bu uı>:ıklnr arasımln iki ınotörlii i ·ı n 1 ,. n'ı h'ır ı'lnrleme te~ehhü _ ıanndan Turkiyeye iltica. ed'!nler erı ntransıJ -"r1P- tP.: 
01.ı !dı.ımgelen yardrmı göstermek uc; ar ., e ' . d . d 'h D peş 'J" .. e bua;:ı;unda izhar ettiği pek az arzu. ğu 20man fse yeter km·vetlerle hn l•omb:ı uçağı ile dört nıolorlü ın~tc ün ;

0 
'hulunmnkdan siperlere çekil haklundaki kanı:nun ta ... Hline aır a il BOnra e ·rliP . 

- bakumıa n•k kolayca ~arıla.cak Nıkete Aet;mek. nu fyl müdafnıı hal addit hombn UÇ~Sl ıltı lmlunııHtti;l:ı :c~e ve mevzilerini sııi(lanıhşlır • kanun layi!1alnrı müzak~relcri ya. tesindc ba"!Jl\tıhat'J'1 ~ 
,_ " r n· ı ·ı T -'-n '·avis d •. , •· ı-·' ;.,rak ta•,·ı·... -.:11·ım·ı .. t1

·r. Millet cıı mllhimmi tsp_n. rı~ ııl' - .• .ıma- 91atıa1rtadn', t ızer c ı e u:m u çe,,...... "' ır. mo"n mecbur olınu~ıardır. ..... "' ... .... ,, .. :L.- • J k uı:e•"' 
- ..,, ...... -- - ...... LI ~n ... .. ..... lı'ııı' ~ .. lec .. k toplatmnı '"a.rıam. uat'~ Rıt o ms -. .. ·=·· -- .... har..- ....-. .n- v;y- nnr:ronız ıu, au a 1 "f k - plıesın..ıe h'ır Soy'"'('l Ah" ,,... • " • ....: ... 

_. - • .,, - ~- ...... - (:Um e-den kuvvetlerimiz lrndor cc '' rr ·ez "e · " · " ha gu"nil yapac·'·tır. ıa.pla. r neşretmıeu-. t • t .. şebb .. - --.....ı.ınA ih""'•l v-.. nılon kuYTeflpr Arrika ce.r>heslnin 
1 

k'l" 'l n mı'id:ıfn" meyzil<'rine IW\ " ~· "" -• "' ......... riibeli drğiller<ll... eş 1 1• t' mn ' " nıerMlrtedir. ' abar ucanda Rommcl ordusuna h\i. 



1a:an: Morlı Rdnar 

ihtiyar mösyö DurdGr, \'esle Mi. 
10ııda ikinci mevki ,·oı;onlarclan bi· 
11"- •tladL İçeride üç yolcu var. 
dı. İhtiyar adam, nezaket ic:ıbı, 
~lcuıarı, şapkasını çıkararak se -
lınıadı. Onlar da şapkalannın ke· 

11•tına dokunmakla iktifa ettikten 
lonra konuşmalarına devam ettiler 

Mösyli BurdQr, konuşkan bir a. 
~~dı. Bir köşeye çekilip oturdu. 
binden ga)·et eski bir cigara tn. 
d lltaaı çıkardı. Biraz ötedeki ile e-
•tııa mlitchesslm bir çehre ile sor. 

du: 
ta - .Mösyö, clgara d!lınıının~an 
hatsız olmııyace~ınm zonnedıyo. 

l'ııhl. CünkQ, siz de benim gibi ... 
lktsı pipo içiyordu. Birinin ağ· 

tında da yaprak cigarası ,·ardı. 
Yaprak cisnrosı i~n adam h'!. 

ttııc bir nezaketle cevap verdi: 
- Rica ederim, buyurun .• Buyu 

~·· HattA size bir hn,·ano cig:ırnsı 
dlın edeyim •• 

1 
Adam, cebinden gayet lüks al. 

;: bJr tabaka cıknrdı. Mösyö Dur 
r, nıınldanorok: 

ı iti - Rahatsız olu)·orsumız.. Dil -
em lct .. 

~~teki, yaprak clgarasını uzatıı. 

d' - Rica ederim, hururunuz! De. 
'· 

\, 3ılösyö Burdilr, eski cignra taba 
~ sını cebine yerleştirdikten sonra 
a"a 1 d ~ib na clgarosını içm~~e boş o ı .. 

da ancılar, her neden;e ihtiyar e· 
ı 11111lılıı konuşmalıırına nihayet ver. 

tıtiier. Mösl ö Burdür de l aprak 
~ll•tasınd3n sll4ln mavi duman be 
lG lrı arasından, yan sözle onları 
~e~e başlamıştı. 

Ilı bahlliye Tekôletlnde kilçfik bir 
le~llıtır oJmasınn rağmen, lns:ınları 

lkten bfiyfik bir zevk alırdı. fh 
,~r adıım, tetkikatı esnasında Ü•; 
te ~dan birisini gayet namus kar 
~erd olarak kabul etti. 

~a ·lkln, yaprak cfgttrnsı içen a
tıı llıla Öl eki biraz şüpheli görllnü

rııu. 
J.' 'ı akat, adam ı;ok yorğun olduğtı 

• ıı le 
1 endisile seyahat eden yolcula 
l' ll tılbuk unuttu. Uykusu gclm!şll. 
~ eıııc sıcak "a~onln ha,·ana ciga. 

;111n dumanı başını ağrıtmnaa 
lı)~tnıştı. Mös)·ö Burdfir, derin lıir 
ıfı, Ya dalmaktan kendini olama -

ll;ı J\ı, tncl'sfmi:rdl. Soal beş olma-
~t tıığmen ortalık h iden iyiye 

arııu~tı. 
• (l "' 

ıtı ihtiyar adom, silkinerek uyan. 
~d ''at:ıı sördügü manz:ırn karşı. 

1 a korlmsunılan ncletn titriyor 

Çeviren: Cevad Tevfik Ersan. 

Adamın pençesinden kurtulan 
ihtiyar diz çökerek y:ılvarınal:ırına 
devam etli Fakg.t, nrtık ne söyledi. 
ğlnln kendisi de pek farkında değil 
di. 

- Mösyöler .. ACfediniz .. Nıımt.ı
iiUrn üzerine yemin ediyorum. Kııl 
iyen ağzımı ncmarac:ığım. Y:ılan 
5Öylcmiyorum; emin olunuz .. Hattı 
bu akşam •• 

Birdenbire yalan söylemel!e baş 
ladı: 

- Evet bu ak~am. E\·iıne daırc 
şefim Mösyö Piyntla muavini Mös. 
yö Alenşar gelecek •• Kendilerini ve 
karılarını davet etmiştim. Belki de 
maaşıma zam yaptırırlar .. Acıyı • 
nız bana .. Yemin ediyorum. Birke 
lime bile a~zımdan çıkmayacak? .. 

Caniler, gene bakı,lılıır. 
Sonra, cinayet sahnesinin biri

cik şahidini aynga kaldırarak üıerl 
ni nredılıır. 

Cüzdanından bir kartvjzil çıktı: 
A,il nurdOr, dahiliye Tektılcti me. 
murlıırından .. 

- Demek ismin ve adresin b:ı
rada yazılı! .. 

lhtiyar adam, yarı ölü, yarı d!. 
ri bir halde: 

- Evet; dlyebilli. 
- Pek AHU Seni bırakıyoruz! Ftı 

kat harcktitını gözöuündc tutnca • 
~ız! .. 

E~cr nğzıııdnn bir kelime kacmr 
san .. Vay haline! .. 

Mösyö Burdür, mırıldanarak: 
- Yemin ediyorum ... 
Dedikten sonra ba)#ın bir hcıl

de kendisini tirenin kanapcsine bı
raktı. 

Tiren bir istns)•onda durdh. lh. 
tiyar ndam, gözlerini açınca, koru. 
partimanda kendisinden başka kiın 
senin bulunmadıAını gördü. Tfrcıı 
gecenin zifl rl karan lığında yQJnna 
de\'am ediyordu. 

• • • 
Bir saat, sonra. ndamca~ız, lbil -

yük bir nıüşkilı'llla allı .katı tırman. 

muğa çalışıyordu. Madam Rurdll!', 
gayet iyi bir kadıncağızdı. Koca~ı
nı tebe.ssOmle karşılndı. Yemek oda 
sına girdiler. l\Ia~oda her znmıııı1d 

gibi dört tabak Yardı. K:•rtı.1, J,ocn
sının ş:ışkın hal inden §iiph!!lcnc • 
rek: 

- Ne oluyorsun? .. ll.:~ıP rıımn? 
- Fakat .. fakat. dedi. ihtiyar: 

Mösyö Piyat ve mö~yö J\lenşnr ko. 
rılarfle birlikte hu akşıım veıneğe 
davetliler?. Cnbuk giyin . Çocuklar 
da, ne lAzımsa .. Gidip alsınlar! .. 
Hfc böyle mfihlm bir şeyi unutur 
mu? .. lliç bir şey hozırJannıamış!.. 

- l\Tö~yö PJ:rııı .. .Mösvö l\Jen.;ar 
Karılnrı.. · · 

ı 'tirenin k:ıptmı açılmıştı. Dışarı Ilanıı kati~·en höylr bir şryden 
t "llzgözii görmn·ecek k:ıdor kn· bahscfmi ılcğil~in ! .. 
1 :ııılctı. Mfül'Ö Burrlürün f)i bir 1 - Çabuk .. <.::ıhıık l .. DnvetJiJer:-
ba~arı olıırıık J.:nhııl eıtiai adam d:. mlz n:rctleyse pclecckier! .. 

ıt b l'Aın bir halde yerde yalı) ordu.. fhtıyıır, hirrlenbirc rlnha yüksek 
~r ıkı kişi de kendisini d15:ır1ja sesle konusmaSn bnşl:.:öı: 

ııAa ralışı)·orlordı. ' • - ~a~o ı;elel'c'<ler! diyorum. 1'.? 
>,11~ö~yö Burdfir, ne bir ba7ck.-t dıye yuzüme bakıl·orsun'! Çıldırdıo 
~lr~ bildi .. Ve ne de bir kelime te- mı? .. 
~t t; ~ehildi. Yalmz, korku lcln Çıldırm•şlt. 
bt~d trıyerck bu feci sahnenin son ---------

esine şahit oldu. Va1imizin \eftiıleri 

~ ~lliler, işlerini bitirdikten son 
~r 6ııyö Burdürün bulunduğu ta. 
~~ başl:ırını çeYirlnce ihtiyar :t· 

l~~~n soluk yfü:Ondc parlayan iki 

fı.ı~l k &Ö7.le korku ile kl"ndllc·rin", 
~iını eördUJer. 

'tlc 8l>rnk clgorası kullanan adam 
llda,ıno: 

; Su herHe baksana .. dedi . 
le Ösyö Burdür. Yakıtsız Ul ııııın:ı 
~~dıunların işini bozduğunu mı 
la a haşlamıştı. Demek havan'.! 

ıtı, ;asında uyutucu bir ınndllc 'a r 
~lıı iriste uyanması mııtJÜplu. [.fı. 
bıı~ her na ılsa nhirln kun~ti ç:ı. 
~ z ·ı tııııl' aı olmuştu. l~Ei<'r u~nnnın.nı~ 
~e dı .. Üç yolcunun kcndindc:ı 
~1111 1 başka bir istıı<yond:ı indikk:

t1ııneclccekti. 
bn~ 11nıler, :rnmrııld:ırını sık:ır01'\ 
~ıı hldıJet kendisine c)oğru ilcr!e
b~~r. l!ııiyar ad:ını, y:ıh·:ınnoR;ı 

adı: 

b ıc' Size )cmın ederim. Ağzımı 
'aııl'IJ 8 tmııyncıı~ım . n:ın:ı rcnolık 
) ııı. 8Yıoıı.. Arı~ ınır... ile !iıthihi 

~~daırııar, korlıu ve dehşet içinde 
flılar ..... . 

(}· ~ele lrnror ,·erdin?. 
l~Ye blı 1 knlın sc!\fe sorılıı. 

Vali ve belediye reisi Lfıtfi Kır. 
dar belediye ve diğer reMni da
ire müdilrlükle::inin çalışma du
rpmlanm yakrndan görmek Uzcrc 
clairekri tt-ftifi ctmeğe başlamış. 
tır. DUn beledi)'e merkez bin9.bm
daki nılidilrlüklerin çat~.sılannı 
tetl-ik etmiştir. Vali diğer remıi 
dair..,1eri de s::rasilc tefti~ edecek
ti: 

Bir kadının eıyalan çalındı 
Cıha?ı_;lr yokuşur.da 14 numara 

Jı evde oturan MUrUvvct isimli bir 
kadın. bund"n bir hnfta evvel bir 
uk::ui:ınsınm yanma njt.I:liş, dön-
lil - . e 

ı g-ıı =aman eşy:ılarının mühim 
lir kısmının çr!mdığını görmilş -
ttir. 
Aynı evde oturan Jramzanın 

kapr~·a ar: ah ta1· uych.: rnıak suretıy .. 
le i~·ri giı'ı.liği :zanndilmcktedir 
'fnhkiknt devam cdiyC'r. 

Hasekide dünkii yangın 
Dün saat on beşte Ba.sf".kide 

Taş tekneler soke.tında Nct:ahnt 
ve S:ıbahat karde5lere ait lıç katlı 
e•;n en Ust katmd<! yanrın çıkmış. 
i:st k:ıt t amamen yanmıştrr. Yan. 
gın mnııgatrlan sıçrıran kıvılcım. 
"lan ileri ge'mietir. 

--<>-

\r\O.ıl 

il" Dlnyanıa ı'r-B u 1 m a caf 1 . Garip . - __ _ 
'- Cllveıarl .J e,__' _...,;... 

Akrepli pasta! ı : t-ı!-+--+--
G~enlerde bir Frans.'Z profe- 9 

sörü Pariste verdiği bir konf c- ' 
ransta fare etinin yenilebileceği- 4 

ni iddia etmi~ ve Paıislileri fare 5 t-...... -+--
etini yt'mek için bazrrl.ımıştı. 6 

ltalyanıarın ötedenbt':i ikurba- 7 t-+--+--f--
ğalara dil~küo olduklan malfun- 8 t-+--+-
dur. Çinin bir !:ok yerlerinde zc
IUrli bayva:ılarda.n konınm:ı.k için 9 t-+-..... _. 
vUcutlannr kilçtlk ya:ıtanberi ted · ı •o 
rici bir ~ekilde zehire alışttrdıkla- __ ..,_,"""-_..._., ..... ı-.ı.... 
rmı söylerler .• Soldan sağa: 

Hindiata:ıde, Afrika.da k<'n:.lıle
rine tarar ve'rmeden zehırli b;)cek· 
teri, kıtır kıtır yiren bazı kabile 
efradı var:lır. 

F..skiden bazı tarikat nıensuı la
rmrn akrep, yılan yc.cikleri de 
meşhurdur. 

Bundan anlı:..5I]ıy<Yr ki, iruıan
Jar; yavaş yavaş bütün hnyvann. 
tı cinsini ayırmadan kencUJerine 
gıda yapaCA.klal'I z:ıman gelecek • 
tir. 
· Dilnyanın bu garip cilvelerine 
ha)Tet etm~yiniz. Biz!e de kum 
yerine putaya mep krıyrın pas
tacılar türedi. 

Her halde dünkü gneteleri o. 
lruı:n~n uzdUT: 

Ankara caddesinde bir pasta 
fınnmm sattığı pa.!talardan biri
$İnln içinde bUyUk~e bir akrep 
çıkını§! 

Akara caddesinin, a~;rğt yukan 
bütün sakinleri bu fırmın ycg-6.nc 
mtişkrileri olduğuna. nuaran, bU. 
tUn matbuat mUntes::bini mc.!lek 
daşJara geçıni' olsun d~mekten 
kC'n<Hmi alamıyacnğı.m. 

Öyle ya! maazallah o zehirli v-e 
soğuk vayvan birisinin midesine 
kazara gitseydi! 

Mt-zkOr fmna ~ra 6lra uğrayıp 
son zamanlarda. hangi lle3neden 
~·aprldığı bir tilrlil anlaş!mıyan çö 
reklerden, pastalardan ıt:~n de 
~·ediğim için şimdi~·e kada.r nasıl 
ya~adrğana !deta ha:rret eöiyo
rum. 

Yok,a farkında olmadan lbu bö. 
cekleri YİY• yiye Çin~cki~r gibi 
vtlcuriumuz, zehirc alı§tr fut rter
siniz: 

Son 2!amaulaTda. Şek.er fi)·atının 
artmasile hacmi kUçülUp değeri 
büyüyen pastalann yu"kanda an
lattıfım hldi:ıckrden oovra bir 
hayli mtı3teri lke.y'bedcçeği §'Üphe
sizdir. 

Buna misal mi istiyott.unuz. 
Bizzat ııahit olduğum bir va.ka. 

YJ size anlatayım! 
Dün Taksime doğru yüıilyor

duın. ÖnUınde t-rta )•aşlı bir ba- 1 

yanla iki kız çcc:.ığu gidiyorlardı. 
Bir arelrk kızlardan biıisi ibirclen
bire bir pastacı ıii.il'kaııtnın önün
de durnra.k annesine clöndU: 

- Anne bize pacıta nl!ıana .. 
Dedi. At:nesi. diğer 11\ıımrn e

linde tuttı:ğıı gazeteyi g&trerek 
azarladı: 

- Canına kastın mt Ynr kıztm? 
Gör>.nüyor musun gazett-ler yazı • 
~·or: Bir pastadan a~p ~Iklru§ .. 

Ru söıleri işiten küçük kız, ha. 
kikaten bir ekreo göm:Uş gibi o 
pastacı dükkanının vitrini önün
den öyle bir kacrı:t kaçtı ki.. 

Selfınıi Mtlnlr l'orclall\ll 

1 - Cifi olarak doAıınlar Sar! 
ipekle işlenmiş pamuklu kumaş. :! 
- İIUhoz oluuan karnrl:ır. S - A
mirler, Sopa, 4 - Kilçfık bir fldaıı, 
Tersi hicaptır. 5 - Bir renk, ha ı 
na •rr., gelirse !ıa~anlann balo cıl. 
lılsesi olur. 6 - Sırt, Unıit, 'I -
Yaslan, demet, 8 - Tersi bol drQil, 
J\ırnıı, başına ''l\I., gelırso yurcllnı. 
cı olur. 9 - Bir peygnmber ismi, 
Çoban, Tersi inmekten enıtrdlr. 10 
- Tazyikle ~uyun fırlamMt. 

Yııkardan aşağı: 

1 - İşaretle nnlatmn, Kiltlür h· 
lerilc uğraşan daire. 2 - fclne kuıı• 
doldurulan çu\·ai. 3 - iki rerik; 4 
- 1\lalıfnzo, J.~hza. 5 - 'l'c~I Ek. 
Jer demektir, bal yapan konıılh 

böcek, 6 - lşkodra ve hn,·nllııl hal. 
kı, 7 - İkinci hıır'flmlzln okunu u 
mektup, tersi notndır. 8 - Tnhıır.rl 

et, Tersi kaide Tc nizam demektir. 
!l - Türk mizah fısladı bir lıoe.nnın 
ismi, 10 - fnkiyad. Fcn•ad. 

Şehremini Halkevinin 
yardımları 

Scbremini Halkcvl sosyal )•tır
dım kolu idal'<l heyeti Hıılkevi rei
sinin refakatiyle mUhit!n çok fakir 
lomnmış b.ııı mıılıal1e1erlnl tlolnşıt

rak ansızın :kapıları çnlmak suretly 
le tesııdOr etlikleri nıu1ıl:ıç vatan. 
dıı-sbra nakdi yardımda bt.!ıınmu~
Iar ,.e bunlar ar:ısındn lıns•a olan
ları kol haşknnı Dr. Nimet Er~öz 
eliyle muayene ederek lcnbetlen 
sihht 1avslyclerdıı bulunmuşlnrdır • 
IJıılk arasında Cı.1mhurlyel Ha~k Par 
tlsine karşı tok derin minnet ve şük 
r:ın hisleriyle karşılanan hu seziler 
her ayın birinci cumnrtcsf slinltrl 
muntazaman yapılaco'ktır. 

Okuyucularıma 

Son Posta gazetesinde tefrika 
halinde çıkan "Sevmediğim Aşık,, 

"Cam Tirtıllıırı,, ''Kısmet Bekllyen 
ler,, ve Tnn gazetesinde tefrika h:ı 

lindo tıkan "Erik Çiçekleri,, "Gece 
Yarı$ı,, ve İkdam gıızeleslnde tef. 
rika halinde olan: "\'n amaA:ı. ma!ı 
kum., romanlarının kesilmfşleriııl 
kaybettim. Kitap halinde çıkarmak 
istiyorum. nu romnnları keserek 
s:ıklıımış olan okuyucularım bana 
gönderecek olurlarsa kendilerine 
imzalı birer kitap lıecliye edeceğim. 

.Adres: Ankara Caddesi İnki!Cıp 
Kitapevl. 

l\lıılımut Yesari. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

- :ı.n - Barunıırre:Td'ln Oğullan 

cıığıım hiç bir ıuçu yoktur. 

- Hmıgl Jnu kaatedly<ınıun '! 

Ubad·~ bu aorı;udan J>C\'inlr gibi oldu: 
- O talllulı; mnl<hılilıı yA~lg!rı .• Bu betb:ıht kız, ha. 

b:ı ~ınıu ba~ınn ı;elen fetlketteu ııonra, amcıılıırınm 'e d • 

<lu'nlu ı'.\klbctlnc uğratnBmak lçln JJağd:ıch benimle be. 

raber terketmı,tt Senelerce sefil, perişan bir h:ıldo diyar 
dly lr geı:dlk. Billlln bu mUdc1et içinde bıı kazc;ığı:c.ı bU.}'i\tUp 

terbiye etmek lçlıı her,eye katlandım Muk dderatıı boyun 

eğert:k bu lınyntımım de\-am ederken t>nllmllı.o bir Ud ld,ı 

çıktı Ilf'ti hükümdar efendimize fena tnnıtanıl< 1<111 zorln 

nırn~ ınıı gunderdJlcr. Belki onu Uldllrmeğe tcııvtk cderll'r 

dlno: korktum. 1.'rgfı.ne Umldıml7. olan senin ımpını ç:ılm!lğa 
mecbur tıfduın. aııu bu gösterdiğim hu.trralııra ı;Uvcnl'. 

re!.; kıze·,~m bir t f'I< l<elloıe ile hııynttnı kurtarrnuuı ietı! 
l'Olhm. llill<tınıdar dcndlnuı enırcderse onunla beraber 

Bağdadı trrJrndlıı ıımktara gitmeyi Ve)"llhut ômrUmlh~lln 

tınnıına kadar bir kuliıbe70 ı:cldluıoğe razıyım_ Allah n.ş. 
kına ona acı .. Jtıynıetll evl1dının ba~ı için bu rıılva~ımı 

nı·tlees!z hıral•ma.. 8111yonrankl ben lıayııt;ımda merhum 

r.c.~ld'e l'ı!le b:.ı :ıel<lidc yaı .. -ıırmamıııtım .. 

l.:ba11 · , hu e5ucrlnlıı onunu ::c.orl:ı getirerek nğtama. 

, .u bnı:lad •• 
Zübeyde sordu: 

- Kır.ın ismi nedlrf 
'l)·ıı kin, öte.ki lı:b:ınilut ~ıhi bir 
hıte '· Arkncl:15ının sözlcrmc ım:.., ı... 
'ıttıtı asm:ıııan lhll) :ın bol nunddıl 

Cibt ııllki)orı.hı. 
, 1c·k1 söylenıli: 

''rıı, hur lı:ıknlı ı ! .. Ollşün<'cek ''a.> 
~ ':ır; henliz knrar ' 11crmedik, 

Vilayet Parti kongreleri 
Vi1ayet p:Hti idare heyeti lron

gre!'ii ayın 21 inden 80nra yaptla. 
caktır. Bu husus~a ruwr:ılı.lara de- . 
vaın edilmektedir. 

- Mf'ymunedlr efendim. 
ZUbeydenln dudaklarınlla blr gtllthrueme bl!llrd(: Fau 

kat bu glllllm!!lemc memnuniyet! de~ll kin ve ııcfrct.I Uııdo 

edJyordıı. l.Tbctdc~ o dllı; 4lk baltaratc: 

-·-
Memleket mektuplan 

örnek bir kaza: EmlrdaO 

Emirdrrjjm çalışkan kaymakamı 
llakkr Baran. 

Enılnla~, (Y:ıkıl) - Yurdumu. 
zun hlll·llk fslihslll merkezlerinden 
Iılrl olan Hmirdafjı, Afyona bnğlı 
ve vtlll elin en kalnbnlık bir knza. 
ıclır. Durnnın b:ışlıcn gelirini hu

lmlıot 'e haynncılık teşkil eder. 
Yıllık lıulıubnt istilısAJi normal olr 
rok 20 - 25 hin tona balilı olmak 
ta ''e dnvnr adedi üçyüz !bine l'nkın 
Jmlunmaktodır. Merkezi beş bin öl 
mıık Uzere clJi beş hin nüfusa mo. 

llkllr.Üc ınablye, l 'Ü:r:e yaklaşan k6y 
lerJnin doksan (lç tanesinde ö~· 
lıenunu tnlbik edilir. Toprak Orün. 
lerintıı l filtsck fiyata kavuştuftu lm 
unınnda EmirdaAı köylüsünün va· 
r.Jycllncle bOyOk 'bir refnh hnll ıse. 
ıllmektcd!r. Köylertle mevcut ttlt -
mıJ adet okulun 38 tanesi <ıallmeıill 

Fikir ve 

dlserleri l>eşcr sınıflıdır. Bunl.nruı 
ekserisini kazanın gayyur T"e dira
yetli kaymakamı Hakkı Baran yıııı. 
tırmış TC halen inşa ettirme1..1e ol. 
du~u IJ.Jnşkıı okulları gelecek ders 
~ılı na yclişlhıınek lcla tethirle.r al· 
nııştır. i\Ierkczdekl tek mektebin, o 
kumn çaAıniln bulunan seltiz ~'Ür. 
\'ocu{;urı ihtiyacına cev:ıp veremedi 
ğlnl {!Bren Hakkı Banın yeni bir 
binn hı ıısına teşcbbils ?e l'erint ih 
wr etmiş, fııkal ııhval Te hntce mi\ 
Uıhazaslle bUIOn küllere tekerlekli 
,·esaitle gidip gelmek imkanları te
min olunmaktadır. Kaymakam, na
lıiyelerin tam teşkilatlı olmamacı 

)Üzünden ~öyllinün cher uman kıı
zn merkezi ile olan alAkıı.ııını d~il 
nerek )"ollıırın ~uhuletle gidip sel
meE!e elverişli hale getirilmeı;lne 

az:ımt gayret s:ırfebnekle köylih e. 
hüyük ihfmmettc bulanmuştor. 

Knza, eski§ehir - Kon:rn şosesi 
fizerlnde ve lıu iki büyiik vllAyetl 
bir:bfrine bağlayan )"Olun blrlcşlilll 
noktada huhınduğu için trarult mer 
ker.I nddolun:ıbilir. Burayı Es'kl~e
hire b~ayan yolun kozaya ait o. 
lnn kısmı mükemmel şose tı:ılinde. 
raknt Eskişehir viUyetlnln Oiteler: 
civarındaki on b~ kilometrelik lo 
sım f!11Aha mllbtaç lıokınnuıktadt1jo 
Bu )"{ltden lnt münakale}erf ııorlıt1 
m111ctadır. 

F..mlrdaltlıların tcroennnerl, mı 
3'0lun llild~elrlr vtldy.tince btr aıt' 
cVTe1 iamlr edilerek l~ seferleri™' 
elveHşll hole getirilmesi fiz.crlnd'4f' 
toplanmaktnt!ır. 

H. G. 

Sosyete 
(Baıtaraf ı 2 ncldeJ ı l!le.ntezlnl PIHDMI mukadderdir. 

felsefe, anat bu mttlhi§ i" blilU. ÇtlnkU bir ıdlmn:ı ne aıen,ei asır .. 
mu frrhnasına korkunc bir 3ekil· lara varan maasır bli' fe(sef e kUJ
lle tutulmuştur. O bi:lu ki iljhı tUiii; ne tle onun ,-eıinJ alacak 
artık kUUl bir tı1entcz yaratmaktan ıOAyal 8oktfüilet tetild\ll etmi,_ 
lclz kalıııı,,trr. ÇUnkll ortuhkta tir. BIJlki' tifeJdı.tie ~•hl' olan 
fa eentez yopamıyım amiklopc. bir 6jn hayatı İçinden fJk&n M• 

t1ik a<lamJar '·aroır. 'Yahut da ilı- mlyetiiiil'idi Mııten Ye lldltez ih
tisa~ın en derin ıubele:rine ita~ ti,.acı nttdlnl lli11tettinnektedir 
ıruş insanlar \•afdn'. Bunlar Oa Rlln--n- ,•- ~~ · • 
kllıl • • 'd Akt ft • d' 1 a_.,. "''- .... a e~ gu.::n temıyet• 

• ıYı 1 ra . en al'ıt ır er. ~· leme sanat fel!ıdl sistemleri de 
lezın ta kenfü!!r olan f'elsefl rekll benberinfte \~d B · · 
hu 1rrtınıı. öntlntle b:ıtnmı bir gc- barla r.rlhic hay tmda "· tnklıti
_ını 'hl..4' ~-'--"' • • • .__ ,_ a sana rft 

~· ır ,uu.ıaaıı n~al lllh,. eenıes,-npmlilr'g-tt)i ~retli bfr ,·a. 
kftyoolinq lur hakledlr. Sentez ı.ife dUmıekted'r Ba ı · t · 
yapamtyan. killlfyl klrikten Aciz de"'il ;_lmekt ıo.I b' ıırJı.lld~en~ı 
ola b' <11lnyaa artık t f'l ı. ' .,,~ e an ır • ısenın . !1 ır a snna ~ · i'areh1dir . .IUi~lk külttir biz' _ 
tlı ı ırutea<?n seytl'dı,cn ncnyıp lıımtnu aydml ta ..... _ ım 7o 
bir l\lemclir. a CGn""· 

"De'\'am,, fikrini kt·Yticden Mr SADRI ERTEM ' 

181'ANHUL BORSA iNiN 
7)12/9'2 F1Nlan 

s.,am, 

&lem iclntle artık iclrlik "anf,, dir. 
Felsefi lhii~ten ilimden tef'tit 
eilllrtii bir hava teneffils eclen 
sanat sa6ece fant,.zi'tlir. Bu lıayat 
iş böJUmUnnn faciası halini aldı
ğı so~etelercle bir J'(>:ttitedir \' e 
lıl\ID. Ntn çel•i~mclrteclir. Londra, 1 Sterlin IUO 

nizim sooı;yetemizin T:tsıflaTı Nevyork, 100 Dolar. ıao.Go 
bonl:-ır değildir. Dizim osyete. Cenevre, ıoo ts'Viçre P'r. 30,67:10 
rnizcle i'ş bölUmU henU.Z hıı Jamak- Madrlt. 100 Pezeta. 12.84: 
ta ve felsefi tefekklir yenf yeni Stokholm, 100 İsveç l"r. 11.1325 
hürriyetini kamnmaktadrr. Ru iti. e:se.uı \'il rAB\'U.A1 
barla bizim anet hn.yntımmn ta- % 7 934. Sıvaa..Erzurum 1.T 19.-
kip edeceği yollnl' bamba•l<l\clrr. % 7 Blrlnci tertip ldlllt Hu. 
Bn yol ne olnbillr! da.fa& llftik.razı. 19.-

Du yol Türk sanatının hayatın % ~ 1kramt~ll Milli MUda_ 
a.entl'zini yapması ile kcnılini ~ö - taa Satlkrazı. 19.-
tercc~tir. Türk ımatrnm hnyntrn t ._ _____________ , 

BarunotT9'1d"fn Ofullan -2l•-
- Dof ru söylüyorsun ama, unutmak! Tanrı herk .. 1 

ıımellno göre ccz.al&nı.J.ırır.. Senln Ve ko<ııınl.a. oillllannın 

b~:c.den bUkUmdılrlıJ;'l almak l~ln sarfetttfinı~ emeklerin ne. 

tl<'u.lnl gurdllnllz ımU T ~ Hi,)'Dnettn &onu nedir her .balc1e Ht. 

rendfnlz.. sızı 3 ülisek mertebelere çıkaran efendlmh:ln a. 

Je~·bJndc fo\•lrdlğlnlz enUrlkalann Akibetını do gördllnllz. 

Gonalnh11.'. yaptığınız fenıı}ıklan alcyhlnbe çevtrd}. Kendi 

tıll .. ıllo mf'zarlnrını luu:ıyan ofullannıu &rkumcJan •enin de 

kahnnda,1 uldüğllnü :ıııunotml,tlm. Fakat bakıyorum ki 
bi\lı\ a~ JD, 

BUtUo bu acı sözlr.ı1, ba.:ımı eğm., bir halde dlnll,ren 

l'b.ı dc: 

- Suıtaııım: dodi. Ben buraya al:c.lııle bosapla~nw.ğa n 

bıı :rolda nıüımka,a yapmn, ı:etmedlm. Ben senden mer. 

h:ınıct dl!enmeğe geldim. lı. blr valdcııtnl~ bir anıuım iz. 

duabı ueıtlr blllrslnlz,, bil,} l'lı annl' do oldunu~, tıer halde 

bı\~ Uk annelerin de dD;gulnrını billrslnlr.. 

l.ilbe\'de, lı'lfmı kesti: 

- Evet, bir ananın ve bir bllyllk annenin oefk&tl necl'r 

blllrlm •. O maktul oğlun, orollabtlık h:ıkkruı oğlıımclan alıp 

l\fprnclJ'l:ı oğluna (~) \'Crruel< isterken ba tefkat neredıı 

idi? 
Ubade, bu dokunaklı sU:c.lerdcn o kadar mııztartp ot. 

da ki, blltlln vücudu tJt.rometc ba§laclı. Ken41ne h&klm .ı. 

nı:ı:S ra~t•. 

- 81.ze söyledim. ~ merllarıaet ..ıe~ .-. .. 
T3pt,ığım bir iyiliğe giivcnl'rck delil, bu batıralıılnn he!!IA. 

i(.V.) Meymune demek lsfyOt'. 



-e-

$EHIR TiYATROSU 

SOMEDI KISMJ 
Saat !O,!O da 

\SRILEŞEN BAHI\ 
< umart""I 9e Pauı 

tlS,80 dıı lUnblle 
gllnlert 

----DOKTOU ___ _ 

KEMAL OZSAM 
idrar yollan hastalrklan 

mDtehaasıll 

Tllnelba§l _ tatiklAı Caddeai No. 
sııo Ohanyan Apt Bura pazan 

••• Ustu. Te!e!on: 4123~ -

-uo- Ranınnrreınınn \7g"UDan 

lımrn hakkı ~n 3lze ya}vanyorum. 

Jhtl1"'r kadın, bunu söyledikten sonra ayağa ka1ktı ce. 
"nden o zUrurbt kutuyu !;ıkardı. Cııtllnde duran altın ..a. 
a&Jıtarı ne &Çtr ve onu ZUbeydeye m.attı. Fakat o buna 

ehemmiyet vermemlı gibi almak lst<ınıcdi. Ubado, "imdi 

8&d&ka istemek l~ln elini uznta.n bir dlleneı \'a:z.lyeiıne glr. 
m!ıtt,M 

Nlbnyet Zübeyde sr. lendi: 

- Bunun itinde ne hatıralar varmr,~ 

Ubade, tocs Ur ve hevCC3nd!UJ titreyen pıırmıa.kfarfle 
atıtuyu aı;mnğa çalıştı. Biraz sonra buna ma\Bfl k oıua. 
ca, Ztlbeldf'nln Bnllndckl Yn.tttığa koydu. Ve gerlllyernk ye. 
:rfn"' oturdu 

ZDberde, kutuda bıılunn.n koo..'l~ınn uıl bir tutam ııaç_ 
la bir iki di.I görünce: 

- Bıı sntlnr bu cllşler nedir? Diye sordn: 
Ubade: 

- Bıınlıır merhum <'fe111llmlzln lfarurıtırreşld'in ç0<'1ık. 
Jnlluna alt hatırnlardır.. Ben onun sut annoırıl dt'fll mJ 

idim 'l !. Bana Rcıı'd'ln nnnesı diye hltoap etmez mi idi., 

J>lle cevap \erdlktl'n onm unu llıhe ettl: • 

- Bu hntırnbrın hıık:.ı !(!in benim şll<Ayctlml n zar. 

ftlbarn nlmruıızı rica cderlın .. Snden d1Jctli'1m bu merha.. 

:rı et benim, ı,nMım:ı dekli, günahsız ve zavnUı bir kız için.. 

d1r. Bu ~'ll\Tu :ll< o menhu• h~dJselerfn ırasında, hlç bir 

ıe' c'!f'n tuı~rl olm:ı~an ~r bebekti, l\Jes•at ve mllretfl'b 

Mr YDVl'da bllyOyen bu ynvnı, şfmdl yetim olrnu'J, ha. 

mlıılz yerm Ye yortııur. kalmıştır. Onun hayatı ve ölthnU 

duıtııl,Jnrmızın arasmd n ı;ıkaeak bir tek keUmcve ballı:. 

• l r ı t 

'Bir Kalkas 
Romanı 

IJtrcok uabancı dl11e ~ ftrcDmt 
edllmiı olan bu ,.~,.,.. 'Nlyarl Ah 

met tarafından do~rudan d~ru 
ga Garca dilinden tercDmt eal• 
nt1fl70 Ba1fan ıono kadar aı~ 

">m''M .,,, 1r11'ı""" .,n1ıi' mrn1nbt 
tuı ile tloln olan bo neffı urı 
l 111* mattJuatındo ille niJmrınedl• 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 

"{eni çıktı 
1 Sahf yeri: V akıt Kitabev· I 

J 8uaıünkü raJ;lyo 

i.30 Program \•e memleket saat 
a;ran. 7.32 Vücudumuzu t!l'ışlıra
lım. 7.40 Ajans haberleri 7.55.8.:ıo 
Sen'onik parçalar (Pl) 12.30 Pro. 
gram ve memleket snal ayarı 12.'33 
Müzik. (Pi.) 12.45 AJans hal.ıerleri. 
13.00. 13.30 Sarkı ve Türkiiler tG.03 
Program ve memlcl\et <ıaat ayaıı. 
18.03 Radyo salon orkc~trası. 18.45 
Müzik. 19.30 lemlek•' t ı;.ı.ıl ayarı 
ve Ajans haberleri. l!l.4& Müzik 20. 
15 Radyo gazetesi. 21}.45 \fuzik. 21. 
00 Konuşma, 21.1;, Miıtık. 21 SO Ko 
nuşma. 21.45 1'iirk nıüzi~i. 22.30 
Memleket saat ay.ırı v-e AJan'!i haber 
lerl. 22.45. 22.50 Yarınki program 
ve kapanış. 

Nilfus cfizdanım fle :ıskcrlik 
terhis teT.keremi kaybettim. Yeni\i 
nj çıkaraca§ımdnn eskisinin hük. 
mil :yoktur. 41883) 

Fatih askerlik şubesinden Hacı 
Erol o~lu Atalay 332 doğımılu. 

·~· 418 Barname muhteviyatı 89 / 91 
.sayılı Konşimentolar ile gelen :.> 

sandık kitap ve bil' pa'ket afişe ait 
T. C. C. D. den aldığım ordinoyu 
sAyi ettf~irnden yenisini nJ:ıeoğım. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

(41881) 
X. A. ?.ft}I.J.ER VE Ş. 

•·* İstanbul Hukuk Fakültesinden 
aldığım pasomu kaybettim. Yenisi 
ni nlarağım<lıın e~kio;inin hfikmü 
yoktur. (,11877) 

Naci Alp 

SAHiBi· 4SIM US 
Bosıldığı yer. VAKn ~TBAASI 

UmumJ Neırlyotı idare eden ,.m .\hmeı SeveMıi• 

n.arunurrfltra·ın Oğnllat"I - %51 -

sır AIJ&ll •ıkına ona acıyarak hoyatmı b&fr,111,yııırz., 

Ubado, daha. fazla &öyl!~·eınedl. Gözleri iki çeşmu afla. 

ma.ğa ba~ladı. 

Yalvararak ağlayan y:ıılı bir kadının hail, en t&I ytı. 
rclıU ln11&nları blle ~rhamete ı-etlrlr ... 

Zübeyde blJbaıısa kadı•t olmak itibarile, Ubaılonln bo 

acıklı h:ıtı ka~uunda biraz evvel takındıfı mllntakım ta.. 
vrrlarmı 6imdl bırakmı~ benı.lyorda. 

UUb:ıde, onun harekı\t~oı, llnıltlc dolu ,göı.lerlc ve dik. 

katlı• taklı> ediyordu. 

Zübeyde, ı.Umrut kutuyu kapadı: 

- Bıı e:ın rz hatıralan valitlte Harunurre&hl'e oröd.e• 

nıl miydin~ 

- Evet gösterdim. 

- Niçin göstnmlııttnı 

- Kocam l'ahyayı affettirmek için. 

- Peki, aana ne cevap vermlıttl 'J 

UbadP yutkundu, Ne et-vap ,·ereceftnl p,ırdı Nihayet 

hktlmtı itiraf etmf'kten ba~ka çare bnlamadı: 

- Arzıımu yerine getirmekten imtina etti. 

Zübeyde başını n.lladı: 

- O bö)Je yaptıktan Mınra, hen senin bu hulmkıınıı 

Pft 11111 hürmet ede.}im 'l ı. 

- E\et ben Rcoltte hukukum var -znnnlle ona rtca. 

ya ıtltmlııtlm .•• Şimdi de s!?.lnle hukukum olmıUlı~ı halde 

1iıtfmııızn bekliyorum .. BlıJm işlerimizle all\kaııı olnıav·~u 

b•r kıza fylllk etmcnlıJ rica etmete geldim, R.ına gelin ıı. 

e~er aJı:e ~~ı bir ımç ı,ıflmlıtscını, işte başım .. mrlnlze a.. 

mauedlr. Cellada teslim cdcblUrslnlz., Faknt o zavallı kız. 

Tlrldye combarlJ8U 

ZiRAA T BANKASI 
&w1Lluf ıartıd: 11181. - flermaJ ... 1 l00.000.000 ıun ...,. 

fube" aJa.mı adedi: ... 

mn.ı .,. t1caı1 bu a..ı tı&D.b mumelelut. 

P&r& tUUrtLı enlere ~000 Ura lkr&m17e nrl.J<ır. 

Zlra&t BanJra.ımı.da ıı:umtıerab " lbb&rsnı taarrut .... _,., 
mu 60 ıı.ıuı tıoJwıulau tenede • defa ~llUeco ıı:ur'a ıı. __.. .... 
?ll.na gOnı ULramiy• <1Atr..:ııacaıu.a. 

' adet l.000 Urald 
4 • 500 • 

• • • 
40 • lOO • 

•.OOIJ ltn 
l,O(Mi • 

l.OOI • 

JOO IM!tı1 
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l8fl • ., 

DiKKAT: BH&'1lArmôakl paralar otr ~ne ı~ı1e w,c) liratıııtı 

-:QfD!Jyenlen t.ıcranılye ;ııı:tıg; ~ıs.cır~ % ~t.ı ıaz.ı.lllıe rtrUeceııOI 
Kur'&laı MOe<lı!' • r1et" 11 64an. U l:iaı.a-.u. U ıı;y:ll&. 

tı Bırtnctkllnunrıa ;ellllecelltlı 

Kadıköy Aakerlik Şubesinden: 
1f 

' Aşağı cl:ı A.ı~. Kaylt, N'o. ları yazıtı Yd. Sb. ların en geç 9J1 (' 
çS:r§&mba gUnü tae.t eaat 9,30 da ıJUbedc bulunmaln.rı aket hal e 

1 
kenler hakkmda As. Ct!Ziı. kanununun ti4 üncü ma.:l.1es nln tatbl~ 
ilAn oıunur. 

49907 4.9678 60218 37214 
49667 ıso311 60198 16iS4 
49920 49484 
16613 50862 
ti0126 49841 
41772 ti0366 
49611 49q9z 
W077 49266 
~0373 

Eminönü A•. Ş. Rtk dan: 
A§aıtıda aicil vo kayıt numarıtlart 

b!ldlri!en yedek su't>aylRrın 6 glln 

zarfında ıubeye mllracaat)ar1 llA.'1 
olunur. 

49563 149~4 

0839 
43802 
5C968 
3~372 

833lS8 

84649 
321.lSO 
32:>.~ 

33298 
32-i.4 

l ısıı:1.2ı•~1 

!1~90 19912 44092 
3760~ 35882 45t~a 

322 78 6/670 860l\R 
151~10 2/1570 49948 

81076 29107 87712 

46603 1460lS 
1078 150980 
49441 49637 ,/ 

-----------------------------~-----~-----------------.../ 

Sti474 99.321 415011 
1683' 318..23 46350 
44919 1194.115 47820 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğündeıı: ,, 
tııtanzu! tzmır, Trabzon liman İliletme tari!eler;nin bu ker~~ 

olunan bazı maddElerlle Ucrct ccdvelleıinln İstanbul ve lı.ııı 
0
rf 

15/12/942 ve Trnbzon iç in de•2~.ı2.942 tarihinden itib:ıren tatbtl< il) 
( 2!'ı;vı ,/ 

cağı iJAn oluııur, ~ . 

-----------------------------------------------------
Bursa A.~liye lkirıci llııkuk ffıt. 

kimliriinden: 

9ı2/ 1 ·121 

Dın·alı : Bursnnın Ho~A 11:ısaıı 

mulıalleslıırle okııl sokak ·H ·o: ev 
de mukim iken hııl"n iknıııelgiih • 

nı~ı;lıul llılmi Karııbıılülgil. 

Dııv:ıcı Bursada şehre kfi'<IO m:ı 
hııllcsinde mukim Osrnıın km Ser. 
vcl tarafından ko<"ıısı da,·ah H .ı. 

mi ale~·hiııe !kanır olunan ho"':ı"· 

ma davasının davalı Hilmin ln ika. 
metı:ıılhı meçhul kıılmıısı hrısrhılı> 

ı:ın·ııhınrla icra kılın:ın mıılı:ıkenı. 

nt•liccsinde: Tıır:ıflıırııı hoş·ınınııln 

rınıı ve kııh:ılı:ılli olnn Hilminin b.r 
~ene miid rl<'tle <'''lenmf'den nıemnıı 

il 
i_yellne \'e ı,-ocuklardan blrltl 11 
nesi darncı yanında ve Yıl~ıı 
dınılııki çocuğun veliiyet hll' r 

b<ılıa~ı rlnvalı Hilmiye veril";, 
ve her iki taraf da yanların< P' 
lnn çoc-ııklnrı 15 giinde bir 
giiııii snbahtnn akşama kndıır1 'J 
larınrla kalmak c;:ıretivle şah~ cJ 

na.şeb0llerin in ternlnlne ve fll~ 
fi mııhnkenıenin davnlı Hi11t10

6 rtlvPtıne k:ıhiJi lemviz otmıık 
16. JO. !ıt2 ııırihindc Bursıı ~ 
ikinci hukuk mııhkeme.c;lnct. ı 

verllmlşllr. fc;hıı karar 15 ır!lf\ 111' 

rlc lr>m,·iz rrlilnıeiliği lıık<l~rdett 
nılin kP-;hi kııtiyet cdercl~• ı 

mıık:ımın<ı kaim olınak üıert 
olıınnr. 14 tS!lO) 
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