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Clk hava Ve guneş sporu Alman ve ltalyan tebliğleri taarruzun:ı---im_o_ç-en_l_o __ a_a_r_ru_z_ 
~l'l'Qrernn iol kanatlının Ü•tÜnJen motörün yağlan"" büyük mikyasta olduğunu bildiriyorlar aka m ete u ra ' m 1 ş 
F tordu. Biraz aonra motörün ifinden doğru alevler 
1§ ırmağa l:Q§ladı ve yağlar atq aldı. O vakıt gerçek

tc>n bir telılike bulunduğunu anladık. 

\1; 
Yazan : Asım 1ls 

~))~tı~ Siva.."itopola giıll'n n,: ~bil olarak bin altı yU1. 
~~or1:1ik Dıesafeyi bir hnnıleıJe 
~·~~'it' Yolun ya.rr ınd&, yaol 
Q:ıleı1 8.da benzin nlmak birnz 
~~ İt7:1c _ve yolculal'J dinlcoılir
~ İle .. bu defa mola vetivnr. 
~la ~~leden sonra saat bıT ·bu· 
~='e is 1 ~!'asında bir askeri tay. 
~~" • ta~Yonona indik ve tayyn.. 
l'ıntq111ditü:ııiz mmn.n ililim ~rt

llıı ~al'd~aıtı.ıle değişmis olıluğu. 
t <\~to 
\ ~~ •'llll ilk haftnsr olmMma 

man askerlerinin e•waplannı çıku
rarnk valnrz bir pantn lon~a yaı;;A· ı 
ması ~e çalr~nıası bu usulün kabı· 1 

dır. 1 

1ndi'ğimiz tayyare i tnsyonnnfta 
mükemmel bir subay gnızinn u 

1
1, 

\'ftr. Tayyarcmiz benzin alırken 

biz de bu gazinoya gittik \'e orn- ı 
lıırda Alman sobaylan için ha:r.ır. 
Jnnmrş ·olan öğte yemel\l erfnden 
yedik, Bunda n sonra tekrar tnyyo 
remiz bantlandı. 

~~ ı /'ftlllP/iJr/p, 
~ 1 

~ /Pmenl~"v 
- OPH>ı,yc/q 

.Sos"'/~,....,. 

vye er ise ar ruz n muvaff aluy 
gehştiğini bi diriy rlar 

mal r 

le 

Bertin, 25 ( A.A.) - Almnn ordu• macl:ın hürumla :ı:aptetmi~lerdır. 
lorı hıı~kııınıandanlı~ının teh'i~I: / I>ü~ınan muk. bil tnarruzlrın geri 

Kafknsynnın garhinde hav. kuv• piısl...ürtülmuş ve düşman knnh k • 
\'ellerınin müessir y:ırdımiyle ha- yınlara ~rııtılmıstır. 
rekcte geÇ<:n Almıın ve ~1omcn kı• StaJingrııd muharebe.sinde b'r 
''ilan da~lnrd:> yeniden bazı ya - (Devamı Sa. 4 Su. 5 de) 

~~~ 8ahab1eyin tayyaremiz 
~~atı kalkarken ..._ taraf 
•. i ~ llıanzuumı •dmyw
l·~İti tdeııa lk>nra Uhaynada ken-

Tayyal'8Ilhin sabahleyin Viya 
nadan hareket ederken ha\'nllll 
yağmnr)o ve siıli oldoğonn, böylt J 

bir havada Karps.t da~lannı aş. ı' l!ii~~ii;~iiiiiiiiiiİİiiilİiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİiilliii:;;;;;;;;;;;;;;;;;mii:I 
IDllk tayyare yoleolan kin ~ ho~ ı 

t' ~ hı ~iminin en hararet
~"~ i~de buldok, Tayya--

1\aı· lltnda ve etmfmd& bliyiik 
~ .\•Yet htikUm silrüyordo. Bu. 
~..._ .\~~ askerleri ı=ırılcıplah 
~~. yalacı bir gön~ al· 
~I~~ bir pantalonla ~Jş. 
~}f· • 

~U 't~ tarı"hti i neroaot 
ı ~~·~• m-asında Ukraynaya 
'illi lta.ı..~ ~İtabında haraların ik. 
u~ıe ~ mallimat vererek 

~~~~enhin §imalinde olan 
~t~l~uetin iklimi ile Akdeniz 
l!ıt ~~linin iklimi araSindn 

lb.icı.. fark :vardır. Baııka 
~il "'~ l!la dök.Uldüğii ;.c~ 
~~ ~U: olur; toprak Uı!ıtllnde 
b-: a11 -~ığı zaman ise çamur o-
ı ~le~ kurur. Halbuki bu 
~~t te c~~ (Ukrayna) v~ 
· ı ~it~edir. Bamlarda t apra
~b.... • &ı çamur yapmaz, kn· 
a "~ ~tr:oş Yakıldığı zam.an iSe 
~h ~~çamurlaşır. Y:ızın dört 
~ ~ dC'VftmJı yağmurlar. 

,. 14~ bi; hava içinde geçer," 
~~ l un KaJ"lMlenizin şima
~' "~lcketlerin iklim; hak
l~'Cl'l'liği ha maUhnat dlkkıı
~ al'llll<J tt:laJıiyettedir, Zira. bugün 
t ;le~ akı İklim şartlan bom-
~ ~' · .lıilhassa ba memleketin 
~.\il}~ rnj ~ok sıcak oJor. 
~. ·11\Jn ' tyor ki vaktiyle Asya kı
~ ~<!I <>ttıısınaı.. ve garbında \'11• 

ı:.,tı ~ .. ~rı \•e tal'ihte meşlıor ~ark
~~ !Jı~ a fllahacerct de,Tinin a
tı ~l~ l~~ olan i.'k1im ~eği -
ı.ı~''lit 0·~aya k'.dar ~ırayet 
~ı._'ıJt )..~ nını l~in ynz mevsimi 
~~~tıı ~ ı;tnurlarln nisbcten bir 
Sı .\im ltteyen Almnny1ulan ge
~ ~İ'lerj~~ llskerlerf Ukraynada 
~ . ! h~ nfoımndıldan havR 
~ lt ~e buloyorlnr, 
-et\~ &rcaır 11ında yn:ı: mev~iminln 
~tıt. lıal'ıl Glrnası Almanlara bir 

-"lll\t:tıı \'e J:;iine11 kürli ynpnm~ 
"el'lni5tir; boralıuda Al 

bir §ey ohnndığnu 9'Sylemi,tlm. GU. 
zel bir ha.va kinde ba mesafeyi ge
~ip de Ukraynaya geli'n~ artık 
kendimizi SiVMtopola vann~ gibi 
telakki etmeğe bnşlamıstık. Onun 
için öğle yemeıl'itti )'edikten l!IOD• 

rıı tayyare ite ikinci defa ha\·nta
nmea. hepimiz koltuklamnı7.a da. 
'"'Dm~ kf"ndimizi adamakıllı ra-
~ - ~ ' . 
hata vermi<;tik. llattl ben bır a.-
ralt:k hazmm vüro<loma \'erdiği 
~«n'Şekfik içinde kendi'lllden geç
mf~m 

Bu ·srracla bir sesin beni çağır. 
dığmı doydum; ı;özUmti a~t~: 
Bao;ucmnda Selim Sıırper dikılmı' 
duruvordo. Saym arkadaşım hn.· 
nıı: ~·'Tnyyaremiz mecburi bi r iniş 
yapA('ak. Sakın t.el!~ etnıe. Menık 
edilecek bir ~y yok.,, diyordu. 

Bu s&zü söylerken tavn. ci~di 
idi. Bununla. beraber ben ıptıda 
tayyaredo uynldııdığrmı fn~kcdcn 
arkadaşnum latife etmek ıst.edl
~· ··ı- tü'm Güldlim Elımle gıne mu •me • • 
y~ıine otumıasmı i~aret ederek: 

.. _ Hnydi, haydi! Liitifeyi bı-

rak!,. 

Dedim. • ld" •• 
Halbuki iş bill'ttris pel< ea'C 1 rnuş. 

Selim Sarper te!mır etti: 
.. _ Latife de!:'l"I. Ciddi söylUyo. 

lUftl !lecbori iniş yapacağız._,, 
Dedi sonrn bu s~ünli \oyıt ct

mi!c ofuıak i~in tayyarenin pen<'e· 
re:inden drsansrnı göst~rdi: Tay
y~renin sol lmnn.dınm usrnn<len 
motörilB ·yağlan bir cereynn ha
linıle nlnyor. her tarııfıı flnğılıyo~
du. Anıdon ç-01< :t.amnn geçmedı. 
l\lötörün içinden doğru nle\'ler fı~1• ·ı te" R kmnağn b.'ışludt , .e yBg ar :ı · . • 
dı. O \'al:it gertekten hir tclılıke 
bolundnğunu anladık, 

MI 1 h « 

Dünkü B~lkt,n' - bt nbulspor 
maçından bir glirtıııilş .. 

Dünkü lik maçları 
(l a:ısı ) ürıcudc) 

llı.u.r cepbe.ıı.l.ıu.ıe vuzıy~&,a ~ıwu 

bari~-

:Ktlhlre, 25 (A.A) - Ortaşa.rk 1n. 
glllz kuvvetleri par.ar mtl§terek teb. 
11.#i: 

Scki:ı:l.ncl ordunun ileri kolları dUıı 

sabah gün doğarken dllL!man ana mev 
ztinin bazı noktalannı delmiş bulu -
nuvordu. GllndUz dllşuınn ka~ık 
~rruzlarma rağmen elde edt!.en ka 
zançlarm muba.fazasına devam olun. 
muştur. 

Son 2• saat zarfmda hava kuvvet. 
lerimlz muharebe salın8mda Azam~ 

tJiddetle düşman mevzilerine w kara 
kuvvetlerine taarruza devam etm.lş • 

tır. 
tDevamı Sa. 4 Sü. 1 Cle} 

Ankara at 
garişları 

Çifte bahiı kırk lira r.Jerdi 
Ankara, 25 (Vnkıt muhablrlndon)-7' 
Bu~t1 a.t k~annm neticesini 
bi!dJrlyorum: 

lkjnCi koşuda Ccyltı.ntek b irinci, 
BoZktırt ikinci gelmi5tlr. Ganyan 810, 

pJAscler 125 ve 120 kuruştur. 
üçUncü k~ds. Hızır blrlncl, Cmı 

lld nci geldUer. Ganyan 4.15, plAseler 
155 ve 120 kutu§ verdi. 

DördUncü k<>ı,'lllda. Buket blrtncl, 
Demet Udnci geldi. Ganyan 100 ku

~ verdi.. 
BcfdnCi kO§Udn. Haspa. birinci, ~ 

tldncİ geldL Ga nyan 586, plaseler 305 
V"e 185 kuruş verdi Davalııclro ve 
Vido koşmamışlardD'. 
Hızır • Haspa çifte behsi 1 llı9ya 

mukabil -40 Ura verdı. 

. .... 

T afsilab 6 ncı .aayf amızda 
okuyunuz 

t 

Japonların ir uçak a emisine d" 

Lonara, :25 ( A.AJ. - Amiralhk 
makamının l<'bllgi: 

Akdcniule faaliyette lııılıın:ın 

fııglliz deniıallılan Lilı~ ada bula
nan mih,·cr ordıılannın deniz: mu
vasala ve iaşe yollan fizcrincl'e yeni 
muv:ıffıikıyctler kazanmıslardır. 5 

• 
1 

ia~c gemisi batınlmış, bfr de tro
ycr fle sllfıbh bir ticaret kruvaz(5. 
rü muhtl'.me1 olarak batırılmış, beş 
iaşe gemisi de hnc;ara n~rahlnu tır. 
Dort denh:nl!unız bu hnrcl:ctlcrin 
muvaffnkıl etini payJQşmışl:ırdır. 

(Devamı Sa. 4 Sü, 6 da). 

Fabrikalarımızdaki aksa <hklarda . şu ehmet Ali ağıtçı 
işi ne benzer meselelerin mesuliyet hissesi ar mıdır ? 

lunlt kli.i;rıt fabrllaıııınm awktnn u mumt gUrihıU U 

' Bundan altı, yedi f!Y evvel lz
mit .k:iğıt fabrikasının teknjk iş
lerine do"-tunan bir kaç yq~ . Y.a.,, 
mıR.tık A rada geçen z'.Lman ı\!ı n· 

de~ a.ldığmıız haberler işlerde bir 
değişiklik olınart.rğını gösterir ma
hiyettedir. 

Bir misal: tıkteşrinin ü~nde 
İzmit k!ı.!:'lt fabrikasıncb.ki karton 
nıakine$nin otuz metre uzunlu
ğundaki alıcı keçesi sabahleyin 
cant beşte tak•lmıc;, fa.kat piresler 
yanlrş tazyik edildiği için keçcl~ 
p:ırçalanmıştrr. Bundan sonra der 
hal aym cinsten ikinci bir keçe t'.ı-

1 
kı'~:ı d:ı bu da aynı giiniın nk
fiılınmda p.ı.rçalanmırıtır. Bunun 
tizerine ambu<1a başkaca yedek 

1 vllcı keçe ':>ulun"Tladr,ğı icin de knr· 
ton imaliitı durdurula~ nmbalü.j 

kôğıdı imalfıtm a.baı,ılanmr.tır. 
Alu, yedi ay evvelki yazılanmız. 

da İzmit kftğrt fnbrika5lmn türlü 
dertlerinden bnşlıcasınm orada hir 
kô.ğıt mtltehassr.smm bulunmaması 
olduğunu söylemiEltı"k Stokholm el
çiliğimiz vasıtasile lsv~ gazete· 
lerinde n~redilen bir ilfina bnk1. 
ltrsa devam ettiği görülen derdin 
çnresi bildiğimiz bu mütehnssıs 
bulmak nıncldesinde alakadat'lnrm 
da bizimle bir fikirde oiduğu an
lasılrr: İsveç gazete1er'nde gördü
ğllmüz bu ilan sellüloz feb:ika,s nr 
çal~lrrac:ık bir müt ha....-.;ıs nran
dığı.nı, fakat arandığı halde he
nUz bulunamadığı için 1938 yıhn
dn isletilmeye geçmek ü:zere in~. 
ııtın:ı b:ı.c;t<ı.nmış olan bu f:ıbril{a. 

{Devamı Sa. 4 5ü. S del ltıohmet Ali li!iğıt~ 
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Fındık fiyatlarını 
yükseltmek için 
piyasa oyunları 

-23-
Fındık tarım ve satrş koopera_ 

tiflcri umum mUdUrU Sadettin An 
1karayn gitnıiııtir. Öğrendiğimize 
göre umum müdür, bu sene 30 
milyo!l kilodan fazla olacak fın • 
dılC rekoltesinin ihrac:tan 
artacağı tahm.1.n edilen kısmmm 
yağ istihsali ve bUtUn Türkiyede 
olma.sn bile Karadeniz sahil şehir
lerinde ve ortn Anadoluda bazı 
şehir ve kasaba.tarda. ekmeğe öğU· 
tUI el't"k kanşt1.:11ması suretile sarf 
ve istihlıiki isin Ankarada Ticaret 
Vekaletinde hafta ba§mda yapıla._ 
cak içtimaa iştirak edecektir. 

- So~ol .. Sona çok teşekkür c· 
derim. Hiç babalar evll\dını hır:.

kıp giderler mi '/ Sen r:ıbotına bak, 
ben bu işleri çabuk temizlerim. 

- Acaba? 
Der gibi yüzüme haktı; onu te

min ettim : 
- Merak etme, ben b:ılıonıın o!i• 

!uyum! 
!çimdeki rırtıno~-ı zor sizliyor 

dum. 
Yalnız k:ıldı~ım zaman lavan ve 

duHırlar etrafımda dönüyor: he~
nlm alıyordu. Yumruklarımı ıııkıı • 

rak meçhul bir noklavn bekıyoı • 
dum. 

.ı"eden sonra lrnlkfım, aş:ı~ı :nı• 

kn:-ı ı::ezindJm . Kiiçiik odada el iş• 
,,.ri yapan annemi rlüşündiim. 

İçimdeki ıkıntıyı nzaltma k için 
pencer<'yi :ıçlım 'e karanlığa IJ:ık· 

tım. Birdenbire ~ı tnr:ıft:ın , i şçile• 
geldi: ŞoJ1kı. <saz ''e aynk ı;esleri ..• 
ıfelıli: Sark, s:ız ,.e ayak ·«~~!eri ... 
Llmbayı söndiirtlüm. Babamın 

ölumündcnberı yanımdan ayırma• 
dıJ,!ım tabancamın s:ıpını okşadım, 
dışarı çık1ım; eslerin gcldl{li tr.• 

-rafa doğru gltıinı. 
.Küçük ve bıısık pencf'renin cnm• 

lan içeriden kaha kn~ıtlıırl:ı kı.· 
}}atılmıştı; fokat bunlorm bazı 
} erleri aralık kalmıştı ve yaklaşıp 
h:ı kıl·nl'a her lnrııfı gömıek kabil· 
dı 

Uurosı e\ \•eke ahırmış; i~i bii• 
\'İİll'n babam, döşemesini ve di• 
llcr htr t'Ok ~erlerini dfö:elterek 
pent•creler nçtırmı~. işçilb~ n)·ır• 
mı<lı. 

lscilerin yalakları dm·ar boyun• 
cıı İ;ıralnnmıştı: orta .yer nçık ve 
hosııı. B:ış tar:ıfln, ötekilerden da• 
1ı ~ fılcsek bir ynta!hn yanınd.ı 
."ırli bir lçld mıı~nsı kurnlmuşlıı. 
Hir,>z ~#:ın, i>irnz pastırma vı• 
~ucnk, köy ekmeği ve rRkl ... 

Ouıceli Ali ve nr.kadaşlıırı hem içi· 
'orlıır, hem şarkı sö)tlüyorlardı. 
IHr :ıralık beş altı kişilik bir grup 
,ı \ .ığn kalktı; arkndaşlardnn biri• 
nin çnldığı curaya a:rnk uydur~ 
rnk hora teptiler. nu sırada, hi!• 
ıncnı ne oldu, zıınnedcrsom aralıı· 

rın<lan biri diğerinin ayağına 
ıın ,tı. Canı acıyan: 

- Gözün kör mü? Onüııe bak• 
rnnl •• 
Diye bağırdı. 
Öteki cevap verdi: 
- Sen keDdi önüne nnksana ... 

A~ nklarını, arab:ı altında kalmış 
'kedi glhl ne s!iriiyor un? 

Bırinci ikincinin yakasından 
tullu ve dijieri bir tokat attı· mlit• 
~ 1 • ,. r, bir kavga basladı. 

Bır lrnrgaşahk okfu; arayı bul• 
111:ık ı~tediler. 

DıiZt"'li Ali çıkıştı: 
- Bırakın, Jnratın ! B.ıknlım 

nidecekler" . 
Ko\"Jlllcılıı r ho~az boğaza, yum· 

ruJ ıımruih hoğıı,u~ oriıırdı. Bir 
liralık içlerinden biri knımmnı 
ce.ktl Düzceli Ali hemen atıldı: 
katı m·ı ııldı ve: 

- Bu, hun.u nplar içi1.1 ı1nkl.1 • 
malı bırblriıııiz .için değil! .. 

Diye bağırdı. 
J\n, gncılnr tekrar, bir an hrı: •e 

nefes nlm::ı§a YAklt lmlabildiklerf 
ıçın dalın azeın olarak birbirlerine 
sal lırdıl:ır. 

B'rkac dakib sonn biri di~eri, 
111 altınıı :ıldt; yftzü,ne, gl5züne, kR" 
r. ınıı, goğsfine yun:n1k savurmao 

i!a b:ışl ıdı; znalh ma#ll\p. kan 
\ine.le kaim ıstı. 

D.ıha fazla duramadım; ~ncen• 
\e bir tekme vurdum ve içıeri dul• 
clım. Arkadaşını d5ven adıı1D1 ,,. 
ırıtızı~ıdan tutarak geriçektlm; 
<iırl u ffi yuvarlndım ve: 

- Ben burndn kavga istemem. 
Sırndi neyini'Z TDrsa alın, defolun! 

l>iye bniiırdun. 
Öteki "'1hık soluğa, kan · • d ıçın (', 

kt1tktı; elleriyle :ı~ını burnunu 
lutarnk Hiraz etti: 

• "Su istfhlirklitı tamir •ebne7,. 
madam yemekler gıdadır içlerin• 
deki sular dahi gıdadır su htihlô• 
klHı tamir etmese susn.ınış ikfm<;e
ye zevk ve ihayat verir miydi? v• 
İrJondanın Kork belediye reisi 
Jalnız su ile 72 gün yaşa)'ahlmı5· 
tır. 

• ".Kanda 781 su, 7() albftmlni, 
135 kan kürecikleri nrmış Ye ha• 
yat hassıısı bu kilıreciklerde imiş,. 
dimn~ elbfimlnden ibaret oldullu 
halde ha~·at hassası o kürerlklerde 
olulor dn albüminde yok mu1 

- Beyim, vallohl benim ~ııt"ıım 

yok; bu hergefo hem ııyajtının ha•• 
tı , hem de bana sövdü. 

Birincisi ono saldırmak istedi 
- Hergele sensin! 
Daha fazla söyletmcıliml 
- Sus! ikinizde birbirinizden 

aşağı kalmozsınızl Siınrlı gözüınifn 
iınüııcle çıkıp giılece!•-;ıniz ! Hayı! ı . 

Sonuncusu - adının Hekir ol• 
dııAıınu sonra ö~rendim - kanlı 

gözlerile beni tepeden tırnağa ka• 
dar süzclü; kelimeleri çi~neyerck 

homıırrlandı: 

- Ben Düzceli Aliden ac;ağı 
kahnnml 

işte hen de böyle hir c;ey nrıyoı• 
clum: fırsıııı kaçırmarlım ve aynı 
ııerll~le sordum: 

- Ne dc•nek lstiyorsıın? 
- Onu "öriirsün ! 
Dti7:reli Aliye döndi.im; ehemmi• 

~·et ,·rrınemiş flOrÜncrek-

Bin Uryüz oniki senei rumiy· tecerriid ve İntizah ile mazharı 
ycs· mevsimi şita.sındn lstanbul'a. hüsnU inkılıl.p olur. Bu meynnıh 
gel;rken lzmirde vapuru kaçıratak ?cınıı.ca~ bir eey varsa o da . ?'-1 
!kı gün fazla ka'mağ.ı mecbur ol· ıııad yo.~nd~ he.der olan mesaıdır. 
dum o valot krrunerin nnm ve Komandıt bır şıt'ket tarzında :ına· 
mile~eses: bfüfaütün meçhulüm i · ı lümatı kP..dime aC'.lı-Jiği etmekte o· 
tli. Blı yüzden nefajıı? matbuh'.1 ve lan krnmer ve şUrekilsınm (VAH· 
meı:rubatı nefiı:'lesile telzizi z.ı.ika· DET! HILKIYYEl BEŞER) hak· 
yn iwkfın olmnrlı. Bfüeydim gen e klnda naklettiğin .sütunı tnliyesi 
mUst,.fi.d olamayacaktım. Çünkil <la silturı menkulei mütekaddime· 
Amuk ovasında aldığım şiddetli sinden faz:ln. bic' kuvvet ve mahiy· 
bir soğuk bUtün cihazı hazmimi. yeti h:\iz bulunmm~r. Felemenkli 
berb'ıd etmiş idi. İmıire bir dah!l l.ılim hiç 0 1maz-s'l saf ve samimi bir 
gitmek milye~r olıırı>'l inşanll nh l:s:ınla birç<.>k edille ve hakayik 
kram~r çelebi ı:lostumuzda bir ve serdetmişti. Bu adamın zeııcilel" 
ya b!rkaç defa yer, içer ve seni le maymunları tehani lıakikn.t, 
lıtırmetl.! anarım. Faknt her nere· nıaksarlil~ çiftle§tirmek istemesr 
ye O'irlersmn gideyim, ve ne olur· ne ni~in hiddet ediyorsun" .. nmir 
samı::- ol:ıyım, diğ~r kramerin hiç tenııııUle intizam.mlık tari olul'S3 
bir 1'itıı:hını okume.yaoağımn emin n~ker ozalrr tclfüırnd:ı bulun&n ve 
ol. irlamei hayatı bc~rc teallük eden 

Ben Darvenin nııza'riyyatı il· efı.y ve ilıtimsmatını bu maksada 
niyyC"sini anlayaee.k kadar haizi, raci ve had'm kılan (lilveli milte· - Rıı n~ c;ö} itiyor? ,,_ 
ına1ii.lll!lt olmadığunı bir kerre,. .. meddincnin fmıuli hodperestune 

Geçen ay 80 kuruş olan ve bun 
dan CV\'el 70 kunııı~ k11dar düş • 
mUıı bulunan iç fındık fiyatları 
~imdi 105 - 106 kuruştur. Fnknt 
birtakım spekU!tı.t6rl~ln fındık 
tizerinde oynadtklan görillmekte -
dir. Hatta hiç fındık Jııile alô.knları 
c:.lınıyan kimselerin külliyetli frn. 
dık alıp sıı.tukl aıı ve bu suretle 
piyasanın yllkselmesinde llmil ol • 
dukları görülmektedir. ş·mdilik 
fiyatlarda dnha fazla yükselme 
temayülü de mevcuttur. 

Dedim. " l 
bin kC"rre daha itiraf i'e isbn.t mC" sind~·:ı. bu bigaraz inıln niyeti fen 

O birR7. sarcırın15tı: k17.mı,ıı; --+ft- • d t..- zı d · u 
ziyycti in.saf eder1m. l<'~kat sen in pe. ""'wı.ııesı a." ya c mı m s-

yıılkundu: cie lf:lhey dartilfünü,1ıında müd • tcmçen ve menfurdur?. Sen pe.k 
- Zaten o heni çekerneıl • · ,. Amerikanın 

silah teslimatı 
dcti mcdldc hayvanat ve nebatat P"&rip dilşUnUyo:ıı:ıun. Mlitckauôtı 

Karanlık noktolor epeyce nydııı• · li bütll u tedris cUni!f ve kudret ve meziY" evve yen n tetebb atına te· 
lanmıştı. Fııknt f:n:lıı fö;tüne ,·arılıı· h k'-'hn d" D' b·ı· k · yetini Felemenk hlikUmdaranile & "'' e ıyor. ıve ı ılim i, ıp · 
c:ık rnman değildi. Sustum ' 'e kn' • Fraru.a hilkf.ım:tine ~smen tasdik tidai mektcplcrdelci mutcJtadlitına 
gncılar çıktıktan <;onra içki ofra• ettirmiş olan bi'r adaIJ>Jn Matm, bil'umum tetebbilat:ını zorla ha· 
sına bir tekme ı;avurdum: kapıyıı gazetesi tarafından tazim ve ihfr <lim bıılundurmak istiyorsull. Bu, 
ıio~nı birkaç artım geriledim: marn ile ne~rolunan bir makalesi· sence bir fikri sa.'oit o kndaı mu· 

- Bir rl:ıha burndıı böyle şeyler ı:i okur ~kuma%' bu alime cahil de- zil' bir ha.staltktrr. Ha'lgi tabibe 
olursn hepinize yol veririm: be• meğe ne hakkın var.,., Bu meb - '!oı·r.rsan :ııor, ı [ k .. i sabit) in bi• 
Aenmiyenlcr şimdiden ~ekilip sit· hnsda seyyid ve senedin o1'.ı..n kre· m&.,.az olduğunu tasdiıkte tereddüt 
sinler' merin naklettiğin satırlarında etır..ez. Her seydcn evvel bundan 

Va~ıngton, 25 (A.A.) - Beyaz sa
raydan blldlrlldlğlno göre, 6dUnı: ver_ 
mc ve kjralama kanunu mucibince, 
eylül ayı zarfmtra yapılan yardım ve 
teslim edilen malzemenin kıymeti 

648.000.000 dolan bulmaktadır. Bu 
ay zarfındaki tesllmatm kıymeti, yüz. 
de 75 ı aııker1 malzeme olmak üzere 
544.000.000 dolardır. Bu rakamlar ııım 
diye kadar kaydedllenlerlD en yükse. 
itidir. 

Hepsi de birbirlerinin yi.izlcriııe (Dnrvenin n::.ztrlyyatı yanlış an· kurtulmıı.~ çatış. Hepimiz ve her 
baktılar. Düzceli Ali gizli bir işa• lutılmL5tır) den baŞka ne ilmi, ne ~: es muallimlik dccek kadar alim 
ret ynptı, nu sefer gözler haııu nkli delail ityan suretile hiç bir olduğunu bi!A riya ve istihza tes· 
ıWndii. Renk renk parılda)'an bir F,ey yazılmıyor. Felemenkli alimin :~m oderirn. İşte acıdığım da bu 
sürü h:-kış lrnrşı~ında kendimi hı· makaL~sinde bi-r çok teşrihat ve ilim ve marifetti.r. Dişinden tırna· 
lııbilmek için halııımın uğrndığı izahatı vakifnne var idi. nu ma· ğındnn arttırdrğr veya. helil.1, hl'· 
feliıkctin beni de tdıdil clliğmi knle~·i okurken hiddet edeceğini ram kazandığ-ı paralarla lUtum· 
dllşüıımek ) o11i. Bcninı snrsılnın· z.-ıtı?n tah."llin ve hntta itidali dem· suz, mUıuı..c;eootsiz hııyn>.t yapan 
clıi(ınıı söriince gene hirlıirlcrinc le okumam rica etmi~tim. Tnhmi· ı:nc;kın zenginler gibi sen de bütUn 
h:ıktıl:ır. nir ikisi yatoklıırma <r ııimde :ioo.oolsi:ı:Hk etmemiştim de- ırıahFUlıitt E<ıiyil zekdot vi'ranhıı.nei 
tıırdtılıır, lılr ik ı~ı ıJ, ~ılım sofra\ ı mek. Dsrvene rnuıı.sırlan dinsizlik, mııı.iyi im!r ~-ohında mahvU heba 
topladılar. Ancak o zamnn knp.• vukufauzlıık, ilimde ihtilalcilik is· cdivoMun. O tl)prak çürüktür, tc· 
dan cıklım; clış:mda H:ı :ın Kôlıyn nad ettiler. M~lekinin vesaikı il· rnel tutmaz. Çıırı aktarı lemden 
ile burun burunu geldim. Elinde. ıniyye il~ teeyyüdü isabetinden mütevnliyen ve ııirldetle vezan ol
cirte~ı vıırdı: beni görünce yüzii son!"a cfkfı.rınm qui tdehhüme du· makta hı.ıhman sarstın blhefkcni 

ı.;ecek, biliniz Şarktan, diğeriniz 
Gnrpten ne"ri envnn halrnyik et
r::eğe Jıimmctle bina ve nnhina ne 
.kadar ~öz var!a hepsini kor edin· 
ceve kadar çalrşncakttnız o pro
j~ ne oldu? •. !t1tediği paralan 
glinclermedığin için snı•a kızdı ro:" 
:Fakat ya.lnı?. şekil değ,\. esası 
maks~dil ~ de bozmmıuıı ol.malı k.i, 
ı· .. nfin bir daha ııamU nişanı işi 

~i]ip görU\medi veye. ben işitme· 

takdirle ve ıie\'iııı;lc. aydınlandı. çnr olmakta bult:ndıığu ıcldi'lsı lıa.kln·ik kA.~nda pııbercRyı mu· 
- Ne var ne yok! meydana. kontılar!?k o darbelerle ka vemet ohbilec~:k bir mebnay• 
Dedim. • mahltQmı h'lrao o'a.n "kıınaatı ma· metin tc,is etmek istiYol'!!!:ın zc · 
- İyılikl... ' ziye bu suretle bir mliddet daha minini. mcvkiini, harcını hlisnU 
Diye mınldandı; nnro"k odamın imkanı devam temin · edilmek -:S- int!.hap et. Dnn1enlc r.nzali •i b:ı· Kağıtta yer Jmlmıyor. Rakayı· 

km teva\Jı tecellisi knrşt~mda gt' 
ne ismr, gene inad edecek olur • 
snn • neRteızübillli.h • lTALl·AHO 
l y -· DALAL1KELKAD1M) der, 

kapısında ayrılıtı. tcniliyo'r. 'Bu nedir, bilir misin?.. rıştmıı öpUstUrmeE<.' çalışmak hem 
Annemin hiç bir şeyden haberi Emil Zolanrn "Entetemc.>nt de fıbcstir, hem avıp, Böyle ncAyibe 

:rnktu: vakit vnklt ynş:ırnn ve ufn· foi., d~i hal. tcŞebbil3 edenJnr . ne kadar n:iır. 
lan sl.izleriyle hana bııkt1 ; yanına Fakat ensal teselsUl ve de.lfill olurk:rsa oleunla.r • gülüne: olur
oturltıı; bn~rına hastı; öptü, oplii, tevali ettikçe mUtekarfo.tı e\'veliy- lar. 
öptü... ye, her batında enkazından birer ~rçe~ ; ... S::n Diynrbekirde i· 
Gösterdiğim cesnrcti ben ılc beğı.:· rnrça bıraka bn'2ka., blisbiltUn ha· krn Amerikalı bir mllhtcdi ile 
niyordum. nunn rnğmen Q geceyi rap veya hayal,i.t'ü üıtimalattaıı mııhnbere ediyo?'dun Jkini7. birie· 

Baki fikren, ci!nlen daima 
mes'ut ol ar.izim. 

rn .. ınmr rmr) 

sııhahn kadar korkunç hi1- kAbu~ 
htılinde üıı:erimc nbanmış buldunı. 
Pek gliç nefes alıyordum ve kalbim 
yerinden Cırlayıp gidecekmiş silıl 
deli-Oesin-e vuruyordu. 

• * ıt-
Ilabamın ölümü heni ~er~ et• 

ınişü. Geçen ikısa bir 1nm:ın içinde 
olup biten şeyleri düşiindünı: ll:ı· 
hamın katllini bile ısrarın aramış 
değildim; hana bir ipucu 'erdik le• 
ri halde yine aldırinıımıştım. 

Hıtsan Kfihyanın şüphesini ılıükü· 
mele ıbildirm.iş olsaydım şimdiye 
ka<lıır bu iz üzerinde belki bir ne• 
tice eh~ edikcekıi, fakat o gecıeye 
kadar buna dair hiç bir fimidim 
yoktu. Olan olmuşlo ,.e suçluyu cr.
zalnndırmak ikaybcttiklmimizi geri 
Relirecıek deRiJdi. Vaziyeti yalnız 
bu cepheden tetkik etmiştim; hn!• 
bırki ne büyük yanlış! ... 

t,eilere o Jcadnr t::tlılık göster
mi,lim ki ... Bu hııl evveli\ onl:ırın 
hepsini şaşırlmış, <;oııra ho<;farına 
"gitmiş ve daha ~onra b~nimle 
"fstanbııl çocuğu!..,, diye e]tlenme• 
ğe buşlanu,lardı. Dunu terbiy•si11> 
Ji1rletine veriyonlıımve çok geçme
den V'ikirltrini değiştireceklerine 
emindim! • 

Seviycc;fz, seri! bir küme içinde 
yOksek bir ferbİ'.\'l'. Hele nezaket, 
lıım:ımiyle tl!f'sine !esir ynpmışh; 
bunları nrtık anlıyordum. 

Hele Düzceli Aliyi çiftliğe nlı• 
şım! .. Onu, gözellemek, suçunu 
meyd:ına çıkarmak için almıştım. 
TTnlbııki dnhn ertesi lriin malcsarh 
ıımıtmpştum; onun amele fızerin• 
deki niifuzu, işlerdeki gayreti beni 
nvJamıştJ 

Hıısan J{;lhya gibi kalbi hırstan, 
fenalık hislerinden tomamlyle n• 
7ak bir kimseyi giicendiren adam• 
ılıın neler bcklenme7ıfi ! 

Demek ki Dil!:reh Alinln, hu re
zil ve ed«>siz heririn maksnılı 
h:ı~kn imiş: Kendisine oymayanfo. 
rı r.ıkonp istediklerini almak, Ha• 
s:ın K8hyayı savmak, çiftlijle ha
kim oJmek •e nihayet hu :r:avallı 
tsınnbul ç.oculfunu pannnğının Ozc-
rinde oynalmakl._ (Devamı var). 

Askeri, bahisler .. .. - - -
A.lmanların bu harpte 
takip .ettikleri sistem 
Bu serada bütlin harp mevkile- _ 3 _ .rıtma lan aldığı isabetle torpit-0su 

rine (kanaldan geçilecektir) hnbe- infilil.k C'ien tayyarenin çıkardığı 
ri tebliğ f'dildi; ve komutan.:n (bu re kete nazırltlı: tamam olmuştu. manzara ise dehşetti. Bomba tay. 
hareketin bliyükltiğü ve ehemmi. Hafif s.is h§.lii devam ediyordu. yareleıi, tOl'Pito tayyareleri birbi
Yeti tebarüz ettirilerek hc-rkcsın Güneş bulutlar ara.snıdan şunmı 1 rini tnkip ederek mütemadiyen ge
buna tam:ı.men vakfı hayat etme- sıedınyqrdu. l!ava muhafazasmı milere hücum edi}-orılu. Bombalar 
si llizınnu) hakkındaki yamı o- teşkil eden ta:yy.ı..reler hnvarla u- hava.lan yaiÇnur gibi yağıyordu. 
kun<iu. Bir anda heıt<cs susmuş ve 

1 :ı:un müddet kalamıy:ı.caktcm için Hücum eden tayyarelerin ndedi
vaziyetin ciddeyetini takdir etmiş, l bunlar gemiler ilerleı!ikçe yolda I nin fazla. olması kendilerlnin de 
ti. Git~dc gemiler !n~iliz sahil- yenileri deği".Jtirildi. Bu Ht:retle çok kurban vermelerine sebep olu. 
!erine 

9 yaklaşıyordu. Bu sırada gemiler yolları boyunca hava mu- 1 yoı du.. . • 
hava biraz puslu ve bulutlu itli. Jmfazasız iQrrakılmadı. I Gemıler bir taraftan ateş ederkn 
Rüzgar da soğuk soğuk esmeye İngilizle:rden hUll bir hayat ese- 1 diğer t:ıraft~n mn.:.uz kalrlıkl!ırı 
başladr. Gemilc .. in sUra.ti, kan.nlın ri yol..'111. Tam (Duvr boğazı) na ı tayyare torpı:o. hur.uml:ırın~ da 
en dar yerice öğl~ üstll varacak girerken hava. şarthrını hasını h.em top ate& ıle hem de yüksek 
surette tertiplenmişti. Hareketti?n iı;in dalı..~ mi: k .il vaziyete sokmnk surat le ynptıkları s~ınma manev
itibaren bUtlin gemiterede şiddet· için h1l~ ootb.rı gem.ilerle tn. rnlarile mukabele edıyordıı. Bu sn. 
li bir gözcll?tiğün tatbiki emrolun- EjiJİZ sahilleri arasına. sis per<leleri- retle dA s'.lh~ nllak bu_l1ak olu)or 
muştu. ni !coydulıır İngiltere snhilinn me <Snscn mcv~tA~lan sltkıse ~um~n-

Ortalrk ağarmı1' ve gündilz o1- safe 0 kadar vn.kmdı ki rilz~ıi'r farı dn katı r ...... o'rtn goz gor-
muştu. Muhl"ipler snğa, sola. öne §um.da burad~ oıhJ perdr~ini yırt· rnez hnl alıyordu. . . 
ve arkaye geçerek ve yUk!'ek sü- saydı Q'{'miler mutlak:ı çtplakı;özle ~u halden torpıt:> ta~nrele.:ı 
ra~e buralarda seyrederek Uç bü- gürün;rdii. ıı;tıfadet.1ederFekkmUtc.m~fdıyden _!1u-
Yiiıt gemiyi dUşma.n denizaltı ge. Çok geçmedi 1n'"'ili7.lerin de ha. cum et ı er .. n at ıstı n e eu~n 
T:l.ileıine kareı emniy'!te aldılar. sımlnnnt gördükleri atılan mermi ,·ey~ :tm;k ısteye:ı ynlmz onl.~: 
Bir ta.kon tll.}'y.lreler de görtinclU: lcrin cıknrdığı su slltıın lnnndnn cle~'dı. Bır lmı.vnzör~n rı:h"herlıı::ı 
l;ulutlar al'asmclnn (pnroln) ver- vP infilüklarmrlr-ın nnlaşıldı. Fak:ıt n~trnda dU~an muhnplerı de gel 
me-k Sll~tile kendil<'t'İnin dnııt ol. gemiler bu esnnda en yüksek sü- dı. . . 
d~kl~rmı bildirdiler ve ~emen ge- ratlerini kulbnak bu tehlikeli Şı~dı t(>IJ)t'"<ien ~-nba, yan~an 
mılenn etrafmda dolaşmaya bnş- snlı:ı.dnn milmkün :merteb~ en klııa torpıto tayyı:.re;erı. .• ve gem~ler 
!ayıı.rn...lt hava muhafaznsmı tesis bir :ı:arnan"l.'I. rık:maya. çnlı.c;tılar. hU,,nma ~cçmıştı. ButUn gemı!er 
ettiler; ve bu büyük ve çelikten Artrk İl'f"ilizler. Almanların mPv at~ş taksımi yaparak ortnhğı m
§emsiye btltün seyahat mUddetin. cııöivetiri trml!m ~n öfrenmişlet- letıvordu. 
ce devam etti., ve h"l' türlU hilcum vamtaınrım • Bu ~ennda bulutla!' dn. n.lçaldı 

H · ""'" ·· - 1 .ıı. • 1A , _,., T \ ağmur da baı:1lndı, Vazıye~ her Ucmn .,.,.,L}nrı da yuksek surat- en arm uzennc sa urrmııı ar~.. or .k. -.e • . d h .• h f 
1 1 -..ıı. ı d · · 1 ·ık ..ı f hil ı ~ t:u<U ıçın e em ıyı em e . c ge eı=- on ar a. emnıyeı mulı. pıto (lt3'l tayyare er 1 ue a · ·a· Al :?k b 1 tl a ., J 
ripleli ile dl~c;ınan s:ıhi!i arnsmdn- cuma r!~rtiler. Alman nvcılıın rh nn. 1 1k· ~k bomubu ı::ıarın ra m .. an 

. . . ., nnı c:• ara· a rmı atım ~-kı yorlerır..ı nldrlar Bu suretle kn. hımlarn ka~ı mukabele ettı.l'r 
1 

, • 
1
• Uf kl .

1 
J 

1 b k • • • d ,.,.. r d ·ı · Ud yar<.' e:- ma..{ın,. ı t e crı e c nn ı ce ren ~me ı<~ın ıcap e :n nır t:ıra tan 'l "emı en"! m n- .
1 

•• ...., 
1 

• • t 
• • · A .... gem• "nn ı:uVM'te el'itıı anyor • her tUrlU vasıt·ılar, gemı lerın yn- fan topl'lrı ate<ı açtı. rt•A yanr.n, 

1 
el t T 

1 
. b ti h 

mnda toplanmış; dlişrr:nn tarafın- dJ>n;..,,. ,rn ... cn .. <ıv\·2re1er birbiri nr 1• ngı ız enn u sure e are-
d~:ı va:k.i ola.cak her hangi bir ha. pec:ini takip ediyordu. Torı:itosunu (füuamr 6 ncrda} 

Eski i san., 
insan 

Bir vakitler İngilte 
ye ağır vergiler konınut 
vergilerin altından k 
mu§Lnr . . 

Bir gün iki lord bs: 
hir yerde gezerlerken 

- Dikkat ediyor 
D111l, burruun bavnsı ne 
insana ne taze bir hM' 

Oblirü :>:ı.va.şça. fıs 
-Amnn öyle önUnc 

leme, işitirlerse saf 
den de vergi alırlar .• 

BugUn, !ngiljz halkt. 
ğunu vergi o~ra:k ve 
seve atilıyor. 

Kl-oopa.tradan baltS 
rihte §U ~trrlar var 
müthiş ibir ooğu.5lJln 
Bir kaç saat sonra 
; tıp anlıı:.51hnadıan harp 
ralananla.r!:ı:ı feryat ve 
dan, denizin :rengini 
surette akan ka.nlarda' 
raya deh.-ıet geleF...k · 
rar etti .... 

Son haftn gelen yn 
mun.la.r.m !birinde gö
ya, crl<e1c ktya.fetinde 
va'r.. Cephelerde gö!t 
ret v~ muvaffakıyetler 
dir. Bugün kadın, ad.al' 
reket cdebilmeh"tedir. " 

Yalnız ne tulıaftır, 
kndınln.r 20 nci asrın 
kıısvaya' varan zc\.-ki ~ 
rinde yaı:ıerlark<.'n .şirıı 
kunç ve fant hayat:ı iti 
biliyorlar !<andan, b 
korh.n Kİeonntrayı bil° 
rl.i his örgüleri ile çe 
bir kra1içe değil, zuırııd. 
ürnermeden i!ileyen bit 

İRte tarihinden bir 
"Ha.h~i smıftan olursa 
i!end'ı;.i delı1tanlıları 91 
tirtir, ham:ı..-nda yıkat 
elbiseler ~vdirdikten 
litin~ kabul eder, be 
çer, e{i-lenir, sonra da 
raplı onu zehirlerdi.,, 

lnsan•n hem de gen~ 
nın kalbini l"bediyyıcn d 
ttın zev'k dtıynn, onuJ\ 
rını sevretl'le~e t:ıhaın 
len Kleopatra. korku ~ 
ile perlsan oımu,tu. 
İnsan ruh ve inanışl 

mu:-..zmm değisiklik sad 
nm bı.ıyültlftğij ili: iza1ı .a 

Niyazi~ 

Bir seyyar satıcı 
yaraladı 

Beyoğlunda. bir ya'--1
_,• 

olmU§, bir seyyar satıe:' 
bıçaklaml§tır: 

Carlh, Yenişehirde De 
ğmda 15 numaralı evde 
civarda seyyar sebzeclllll 
adında biridir. Servet 
dmla bir mllddettenberl 

1 
yatı yaııayan Ali, gece 
bir içki sofrası kurnılJfo 
ServeU de çağırmı§trr. 
saatlerine kadar devatll 
Alemi esnasında bir kLI 
selesinden Ali ile me~ 
bir ağız kavgası çıkmtf• 
sonra iş dövüş halini al 
resini dayakla yola gt>t 
bir nraıık b:çağını çcınııtş. 
ğtZ1 mtıteaddit yerlerlJıdtll 
rette yareladıktan eonra 
ml§tfr. Servetin :feryııd~ 
yaralı kadını hastaneye 
dır. 

Ali, znbıtn tarafmd&ll 
tahkikata b.'lşlanmış~ır 

Ebuujya son fesahat 
mızdan biri idJ, ve TUrl< 
g-tnıı. o kad:ı.r gilzel ba91U 
bu is m bu gilZel zarf ıçın 
ruf aramakta tltfzlenirıte 

Ebuzztya flrmruı:ı gene J 
lı. Bir kere d:ılı:ı söyteınt,t! 

::;:~a:S~~~e~~ıııı' 
yerinde kullıı.nılmaırı blZ'! 
itibar ile kelime TUrkçedit 
ha!aza.smı isteyen o1abt!lr; 
bu mnhtaza ı~ de sebtP 
cez:ılıındırma TUrkçcmjzlJ' 1' 
gılık olacak kelimeleri a~ 
Cezalandırma demcU. ( • 

memeli. 



···-- ··-~ - - - ---

C?oLITIKA j 
Fran nın tamamen 
iş arni isteyenler 

maçlan 
Fener - Vefa 3-3, Daıvutpaıa - Süleymaniye %-2 
berabere kaldı1ar. Galat'a.aaray, Beıiktaı1 Ye Kaıımpata 

Af analı ilanla 
rakiplerini yendiler . 

~cur,vanın Yi i Fransasmı ifgal edeceğini ıanmıyo· 
1111:. Fransada bir kınm politikacılar, Fikir adamları, iı 
atlamları Fransayı İ§gal altında birle§tirmek iıte· Sofya muhteliti şehrimizde 

selcr bile .•• LH; maçlarına dun her iki saha• 
dn dıı_ olı;tukça kulabalıit bir SC3' lrcı 
kutlesı nllundc devam edilmiştir. Yazan: SADRİ $EBTlll FENERBAHÇE STADINDA 

Bir Stn1dtolm haberi, VU rraıı. 
r.ilnm emri altında bulunan kı. 

lilinlann da Alınan)ıt tnrafmdnn 
1:$ill edilcccj;inj bildimıektcdir. 

l<'raıı ın bu tarzda jo;gaıiue or. 
tad bir zanı:rat olclıığwıa kani 
deSiliz. Bunun Stoldıolmdcn 'e
ribni Qlmusı da muhar· iıı bjr. 
bfrlcrinc Jrarsı nçtıklnrı jropac:an
d& lıa.r:tılerinden bir mu deme ol· 
dağu h" ini \ermektedir~ 

Dô.:,"'Ci t:u:afblrları ve mütteftk. 
ler böyle bir hnbc.ri orta~a llrerek 
\'" ~ . mı \e "i":"i Fransa n. 
da tarafsız bir lıa) at iıren insan
ları tahrik etmek iste~ ebiJc<•eklc
ri gıöi, Fran ;adn. politik faali.} et
le~ hayatını :harem.;) nn bir takmı 
Polıtikacııarla }'ransannı iktısudı 

• '~cletini f:c5r.; ebnc'k i teyeo bazı 
kimsclcr ~ c mties eseler b:ı fikre 
<eal'8lıatle olnuı a hile taraftarhk 
r.debiJirJcr. IUüttefiklcr ı .. a\alt: 
li~tinin ne kadar ileri giderse 
gıtsin, Almanya h:in ııc kadar 
yardım ' itlerindc bulunut'Sa bu. 
hınann, Fransanın nıulmdıter akı. 
belinden k-u.rtulanııyacağını ihtar 
etmek • terler. 

1 
paratoı:lluk arazi i ile irtibatını 1Jk mac Galatas:um 'e Be~ koz 
kaybetti. takımları ara ında apılnusiır. hk 
fşgntfen sonra İ!!C İmparatorluk. devre miiıe,.azin RP.orniş 'e Galata• 

la jrtibiltını t.esi e mm arta-k ola- saraylılar yaptrklan 1ck golle rtc'
nıadığı.;gibi Anupada.ki hlınye i de re~ i 1-0 bıtinnişlcroir. 
iki,·e bölündü. • lkinci <le\-rede Rclikoıun ırnyrcl• 

Harpten eHel imparatorluk ara. lı oyununa rağmen Mssedtlir bir 
zi ·; ile bir kül te kil etlen rran- hakimi~ et kuran Sarı • Kumı.ıılı. 
:l bu""ün birbiri~ &likası kalma- Jor üç gol daha crf<amıışlnrdır. 

yan ~ parç,adan mürekkeptir. Beykozlular da bu do\'t"cde btr gol 
Fransız ekonon1i"!!İ bundan 5id. yapmıt;ilar ve maç hu s.uretıc 4-1 
~tle :maztariptir. Kiıltür ai temi Galatasara ın Ralib.i,.ctf:yie bi1mi ... 
de 00... ekonomik olR vr taloip et- tir. 
me:ktei?ir. 1trinei karsıktsmRyı teşl."'11 eden 

Ana: vatan Fran"a"llllu j'.'lgal. Fenerbah~e • t'evıı macı çok ıkı 
den qnra ifiiye bölünmesi kiıltör olmuştur. 
hakmıJ;!Jdıı.n da bir tchlil.e addo. Fenerliler maça asağı 3'\d.:nrı gc. 
ıunmnl.tadrr. Bu kültiır parçalan- r.cn hartaki kadrolarını muhafa~a 
nınsmc ön1emek itı"'n Franııanm r1lcrek çrkmı~lardır. Yalnız 501 haf· 
t<ıplo J>ir halde bıdunnın mr j.ı;;fi- la A~·dın ve Solictc de Rt>-hnnto 
yenler melcuttor. Bo teliikkide o.- Yerinde İbrahim oynuyordu. 
ltmln.r Cll mer'keı.i Pari .. tir. Oyuna iyi haşlayan FcncrıHe-r, de"'-
. Alrnıınya De anlıışmak, ayu~. renin orlnlnrına doğnı soldan çc

mttk, unun tefe\'nıkunu kabul et- kilen bir kornerden PN:ret Tasrta• 
mek !lltretile Fr&n ada ki İ. saba. i ·~ in.: goHcrini laı:dlr. 
lnnıın yine hikim olma1' i tiyen-
Jcr ir.i:ade bu tefik"iH tarnftnr o- Fakat ihmal edilmez bir k !flP 
lanlar meH'IJlttır, olan ve muvaffatıJclli oytınl91" oı

karan Vefalılar da ibhıkaç dn'kika 
Marsel Deıı'nın .rari.,lc stiyle- onra Muhteşemin mnkcmmcl bir 

diğj C',{Jl] nutuk da bu :zihniyetin 
Bir kısım potitikncılnr, bilhn a ifaiiesiiılir. vole şütfi ile beraberhgi tenin ct-

Fl'&1l!ladaııazj tema' itllerl ta"'uan - mi !erdir, 

' 

., -.;·., Jı'a.k•,t bonla.r lman3 anın \'i~i D b _1.·ı...ı.. 
ar FJ'ansanın kamtsız , c sart ız ~ ewe u Şvı:nn.ı"" "C her iti tarcl• 

Bu sıralarda \ efalılar, biraz lfa 
Fener mudafaasının se~ ~. 
nundan istifa.de ederek itcfmoü 
gollerini de yapmışla.rdır. 

0.)'un son dıtldkalara kadar 3-2 
'Vazll'efi muhafaza etmiş vıc ancak 
rok fazla hiT gayrot neliceıti ma~·ın 
bitmesine birlrnç dakU..a kala 
Fenerliler İhrahimin a~ ağiyle he
raber'lı golünu. nprıu<\lar v<? nı.ıç 
hu sı11"Ctle 3-3 nctiu.fo,,.miştir. 

<\EREF STADINDA 
ltk nııt(: -ıle)mıaniye Te Davttt • 

~n l unları arasında yapılın~ 
l'e 2--2 ~r.hkk- bitmı,tir. 

İlmx-i maçta J\a nnpa ahtıır· 
TD'ksimf? 3-~ · '1alip 91'.Jm~~dir. 

Son llntıot: ~· ~RŞ ~ lstanhul 
5t>Or hmımhrı ıırasında olmu~tar. 
13 ı bir l~o fuıtttrran Beşitı.:'Y.t.,lı
l&r hirind d°'·revi 3--0 b imn~ 
lerdır. İmci dcTrode de t t. Spo
nın hır goiune mukabrl uc ,.-ul d:ı• 
ha çık~ran B Fkta~lıl:ır mnçı 

6 -1 gi'bi mfihim biT farklR kauın• 
mış.l~rdır. 

SOPl'A. M1/>HTF:Mrt ŞEIIRIAll~TJF. 

Be ıkt~ ve Fencri:ııthçc kutfıplc• 
ri t:ınrftndan Cnmtnn·ıyet htı' ra• 
mıncla 3 m~ ~ oı:ere ı,ehri• 
miııc d:ıvet edilen Sof ·n mtthlcl ti 

DiinkU ~elerin birinde tntm
uy \'e elektrik idare inin iJ.ii iJa. 
JUıtr g~rd.i~. "atman, biletı:i \C 

a~eJye ışçı ı fthnaceğmı bildiren 
ılıınlar. Hele vatman , e bllctr;· a. 
lrnaeağını bilclircndek&' bol yal~ız, 

errektcn de gözleri Jmmıı5trr:l 
«'Jlk bir der~ede idi. 

165 kunı5 ~ündelik, haftada yir
mi dört aatıil· tatil, parasız elbj. 
"C, ınJto, lm ltet, bir kap yemek
le ynnm Pkmek. Hıı tane, betla. 
'n doktor, ilaç ,.~ ı;ai're •.. 

Bu trrlar. lmlnğnna ~elen ba
zı hRherlerin ıfol'?nı oldnı;unu gos
teriyordu. ıstanbuldaki tram' ay 
<1.arlıftnı. biz, ynJnız "bandaj,, ek. 
ı.ıkliğinılcn i&eri ~elme bir :;c'.f sR. 

:myonhık. Me~r. rlertlt'rdcn bıri 
de ~ nzlr~ imi ... Bir ı:nk t,iletı:ı 
'e 'ntmanlar, :ıldrklan para ;ıe 
=-e-:inm 1 ~iuınr l>nlamıuhklnrı 
i\in ''lttİfclerini h!ralnyortannrş. 

lt~t gündeliklerinin it, Jirna 
rıktığı bir :unJll mla 100, 150 lıınr·u
sa hilet!;I '\'e vatman bulmak, on. 
lan l\açınnnmııı.. elbette kahil de· 
sildir. imdi ~n ~ntafath iünJor 
yakin: dolu 'njtlerlr. de me elcni~ 
haliolunnc:t.ğmı unımuyornm. 

0ünkü 16.''i kanısını ,.c~i iz tn
tnrı ned ir~ Rn kadRrcık para ile 
ı:olu'k c;ocuk ahibi bir adımı. 3 B~a· 
~·sbitir mi~ Bir kap vemck J'nnnı 
rkmek, nğır i~i ka;nesi ~e-~i P

hemmi ct,.jz cyle:rden '.'>ayıt~mnz; 
fakat bu. nncılk bekar 'e kimse. 
sirlere gorc bi'r kıymettir 

Rft.stsn". rc''ir,' hellim ·,-e itaı; •.. 
\'ftitlcrinc ~t-llncc, işrl knfn ı bun. 
lan 18~-ık oltl"'-ları f'fo~erle' ölçe
mez. Bütün da\n, buf;iinkiı "C· 

!:İm arttan iıstündedir 
Uir leI!cerenin en rıı• 

ra ,.n lra~"Dadığı bir :z 
"'arı gücünün, j~ 'erim 
ğeri ~ ül<Selir. Za+pn b 
ı ine bağlı ~) lerdir. D 
fcdnt-.irlıf-. hn.mi))et , 
mesel~i haline kovm 
ı.nda bnlık a\ lıımağn 
bn .1 a bir manın n C"' lm 

Bı•ctin bir t ıınl\ , 
'erimi nedir? Tn!J ı ş 
de en tıih3Vel ohız '<j 
b~r 'n!!'::m:ı h• "'tın J. 
nı~ or. Knnılu d 
bııttin m:ı r rıarır.r 

h aplı~'11ral, fİ\"t ı· 
hiz, s:mdi rır k rl r • 
rn on'nr nrabaJ rı • 
fıçı ı haline ... rl ir 
lıırıh. Daha ilk ciır t r 
taı lcnnnaknn .. ıl, c 1 
mnnmi mulıarclı<-dr tn , 
leri ne idi! Sim<li r." 
me nl!ı bir Bebek nr 
Hhnan, iiç 1 iletd · 1 
rlektrlk l.:ıı,...ılığı n)a 

kndnr kiır c.di. or" 

noğnı u bu hadar 
DJl l<a~fCitndn, h• i"ı j 

' ip eok k:ız tın•nl, r 
nıao;md ki il.tısıHli h 
er<İİN"mi •onı1.. Gund 
sant içine hnp cdıl 1 • 
balard:ı neler ı:ekti · 
riz. · a o z:n allı b' .. • 
kontrollerin Jı::ı!j 0 •• • 

ıam eti, kemiji:,• \cık 
rnbı hnri bot k :ını;: l" 

tarmagr ç.,k ~orııiv 

HAKKI SUHA G 
.,. fı'rnnSll mı i~~al etmesine schrp r k • vnıpa. birJi':-inc ,.·nnc,.iııi ~tc- • ın mutc abıl abnlariyfo devam 

"' ohınıaı;. Bu :harbi bir hesap, bir Pİ· d 
mektedirle-:r. Bu A' ru1, birli~nc e erek 1-1 bitmiştir. ... ?an dm:ı.85r olarak mütalea etmek lk 
.t:iı:eoeJr l<ra. Vic;i Fran ası ..-jbi ·inci dC'\Te birinciye nazar n 

" Ja:mnd ıt. V~i Fnuısa .. ı Alman,..._ d h kayttlt şsrtlı bir tıırafsrzlrk po- a a sur'atli ve oldukça sert ba 

ah StmÖ ~eihrimizde olacak ve 
bayrmmn ıbirinei sünu Seref sı • 
dında cta la yine bayramı,, 2 
nci ~ ~ ~eref sfadında Fe
nerha~ ile \IC f)a",ıar ı:ünii d,. 
Fenerildh~ mnda Acşıkla!!ö • 
Fener -.a...ı-ı.:ı.ı..,•- t-... nraun:'U ... ;rtt: .,. maç yıı:pı 

<:al,; lıf'. 

litikosı takip ctmiyooektir. '10 ya ml"ar ,.~ bir durumda d~. lamı ve böyle devam etmistır. Her 
l·"ranu Pctmin rakım , e zaman ğildlr •• ~hnanya i'tin lirnn ttbn da i-ki taraf to müt~il tdmtl:nia · L.&...aı •ımaa 

Dünyanın en büyük · 
sarnıç gemisi 

Ekre n Kö 
ge iriliyo 

h ' 'M Fıcın!'iıtsnun Alman--. hesabı- CIYill la---- Stokholm, 25 (A A } Şı"mdi 
ekJem.c iyasctinc tanıftar olma~ - "'.. ı::nlıbiyet golünü ~ıbıım:ı. · için "" • • - ı· 

nn iyi l>ir molmfl'T '\1lzifesf nönne- kons 1 ..,... kadar Skandlııa.vyada. ya.pıt ~acakbr. Açikı:a, nrnhatle mihvc- '"' zam! bir gnyretıe oynarlarken btt O OIDDD "" an idir. :Sos..,.,.1 bakımdan Alman ... a "'-h ,.._,.,:ı-ı·n en bliyu-;ı:.:;, }n .. 
re Orta)· Olıtcn5\tır. Çel>~"& gibi, Slo~ ,,.. J fır ah j)k Önce Vefalı!ar afmh:r. I!" ~•,.._,..( b._..._. ..,. 6U O <l<U 

ile Frıınsa &J"&Smda te7.Rt ~oktur. '-a•aı etti ve lb?r A-t.. .. tı"n kmnpan.,..~ ~--
\111.'J."& gilıi, ırbi,.tnn gibi.. • rak sağiçleri Tn5ffrı •• ikinci pof. n il ~.ı~ .ı~ uua 

Polih"k a batammdan Vişi kendİ!'iİ· fmdan ısmarlanan Buenos .Ayr~ 
• • • 1 Al Jetini yapm1 ... lar~hr. V!a.1 95 ( •A.) Bn..,,., ~n T :. • Bıı n!."'ı bır ı •nsct tebc<lı1üfü. n rrtanyaya :rıt bir ,·azjyett~ " ı:ı•,"' .a.. - "'v•e.ıı.ı .uıı,· ~smindeki gemi ilk tecriıbe seya • 

nü Pcten. ha1ta UviıJ ~npamaz. giirmmnektedir.Biliıki's Petenin oto Fakat, biraz sonra Miijdai\, Fe-o val, dün Almanya baş roMolosu batini yapmı,tır. Gtmi 17.520 to. 
Onu arsct Dca, Dor30, d> Uı.- ritesi ıııayP.!!İnde ·bir kr rm ran. ~rhabcenin beraberlik golüno •ıo Nochrin~ kabul ile yemeğe ah • nilato tutannda Ye 165 metre u • 
rok lıeTlıi tahnk'lmk ettirebilir. ada liaımdi bakrmmdan eıuniyet karmışhr. Bu BOiden oonnı ~·un koymQfJ ve aynca. .Romanya orta zunh?ğundııdır Azami etirati 
J;,jyJcco J.ıırnla~k yeni l'rn.nr.ada ıc~i" e~11e1ıtedir. 1.Jlv!Uin t'adf~i- binn dahll sertleşmtş ve ha ımıda elçisi ile: Fransız rirıaat 'Ye bahri attc l5 miletır. 

0

Bu yeni gemi, im: 
"fm • • ı· ı • h:dı:em Ve!fo:ıh Hakkıyı oyıınd:ın ı;ı- Ye nruııl"lannr da lre.ıbal ed......,ı: d '--d '-· lıir tıd-un polif i'kueslnrn i ,ardır. "' nn:ya ı~n anın o an emnıyet ~ ıye All ar aynı ~umpa.nyaya baş-

"t" "" ~ı.-'ıJL...k t • ... ~ karmak moobnriyetindc 1'ırlmı"'lır. _ç-().ri.lşm<"""tilr '-- ,... ,'- • ..2-L.... Dünyanın bir çol yerJcrindP. böy- \'e ı ıınauı r.u• ....... u e timıe .. uı-. ., '4ll • A4 ıaı sarnrı:.u gemı U<Urcı. teslim 
lece her c rai;nen mu,ııffnk \'i i kuulinc '°etilen uzifeleıini etmi.c:ı olan Goetebourgdald Goe • 
olmayı ~tar cdinıni~ inııanlar 'nr- ynpaT •c Petenin otoritesi' Fnn. M ıı:::::. ri l .1 a ..-:>o·· k k taverken tezgiblan tamfından jn, 
ılır. Da cins.ten bir takım İn!o.nnhl." BBdıı ,l\fman dtişmll:nbğms lı:m,r ~ il" r" ııa edilmiştir. ~ 
ırn Pransaclıı mevcut ohuak1amıı kısmen.. ol!llln bjr h1'ia.n "anfe- Ş A H A N E o A N s Gandinin karuı öldü 
da untıl~lıclrr. sini gö~ ban Fran rzlann ar- ı Bertin, 2S ı(Radyo lngiıtzce s.so ya 

ı:usuna nı~ daha bUyuk ka- 1 ymıı)- Yeni Dclhidcn alınan bir ha.. 

Bu polih1my:ı tukip cılced\, hir n .. rklıp sebep ctlabj1'9Cek hir i~1 s E s Sı"'nemasında bcro söre, Gandinin c§f Bayan Gandı 
ek l'k m nfnatJer \C kiiltiir hnrek!!fine ~lef'Jeğ;ıni ftnlftfYO'- 1 tecrıt edil~ olarak bulunduğa ıı. 

'İstem; de mn\cuttur ruz. ••••••••••••••••••••••••• .. ••-=! Piıdıa..oode dlln vefat ctmi§tir 

Ekonomik tem, Fran anın bu t==::=;~~~~~~~~~======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:===~===:=====~;;~::::.. 
harbin hastrunasr ile hasıl olan va.. - BnYtıfron Mr. Elk, dedL DEELID 1 N Klllj ~ aparnmandan sitrnciic dnv-
7.iyct.inin l>ir ncticesid~r. Bu akmı zengin Amerikah Jozel • - - randı. Alt \>ata inmeden önce ne" 

Frımsa. harbin başalnıasUc ~m. Broddu. Ne gar.ip adamdı! Onıs .sa• cli lroou mahır işitti. Kapının o. 
--------------· baWeyin ootıeıhk ya.pradren sbr- nüodo füks bir otomobrl dtmı\'O~ 

Bel~· . . müş, qğlederı sonra onun lüks lbir du, smokinli bir S<:nç arah:ı-WIY8 seçımı rapammanda ohu®ğuntl anlam~tı. Nakleden: M. KARDEŞ - 12 - nın direksiyonu başında otunnus• 

1 
!\Şimdi beUbr Mayt!andm han:.i\a• tari)ic kapıyı aemaS:l tcŞclıbus sırbaha karşı eve geıir., dodi. ttt, yanında IJcv Bmdi vnrdı. Kn!• ice endi \ıım. fd.ki« e4mdc fırsatım aray)J' etti. fakat anahtarı km~ soktu ı Binanın zehirli gazdan temizlen- cJ.ınmda «omobilın y nm<la da 
l:ııakrttJı5tu. nn.<12 Elk A.TnerHı.:ıdının kohım:ı mosf salıah:ı k&daT' rirdii Gümöş snare roplu bir kachn rluruywdu. 

\'811 ~ • a.hmi Güıı~· 
~ CP. M) - Şehrimiz be. 
~~ ~ lte~ CWn -
h~ ba!k pll"ti~ namzetleri it
tifô!a ~rdir Yeni se~
len belediye mcelisi azahr:ı h 
sinU ~ediyedc l:iT tophntı ya. 
Para.lt belediye rcisliğınc ekseri
~tıe Rahmi GG.nayr seçm.i lcrdi~ .. 

lr.almıi Günay memleketimizin 
Yet~:cliğl kıymetli gençletimiz -
dendir. Bk müddettenberi bulun. 
duğu ibcıedi.ve reis vekalıetini d ü
~ ve intizamlı !!alııc\ınruaıile iyi 
t.ır Sltt'ette idare etmiş ve halkın 
her eaha-:la sevgisini ikazıırumşt.l'l'. 
BelediYe r.cisliğine bu genç ve elo
~n ~ scçilmeSi muhitin 
•er ta?:atrnda ·yük "'C içten gc. 
len bir memnuniyeUe ka~n .. 
.ı:n~u... Xt'ildı.si..ni csnrla.n tebrik 
e~men vazifesinde de ~ 
temenni ~..z. 

Erk yanma oturdu~ sırad1I MM'" . tuttu, boğuk bir sesle: t.akımların kararması. eamJann :-- iyi bir gcec gcrirdik de~ıl 
·an: .... \ - Kaptyı 1lçmaym, dedi. arı.ın1rnk bir tabaka ne ört:iilmesi mı Lcılô? Doğru~u ili eslendfk. 

t 
-Coeuğn ttörebRdiniz rıY• Bord hayretle donüp baktı: müstesna hiQbir zarnT ohrı:nm.~. Rey Bennct bir hayli erlıo hı 
- Hayır. Elk"1 ciddi 1.:orruş"tuğu besbelli;)dı. Kını.ofmstma benzer bh- ktıl\u apıtr- Poli i sokakta RÖrÜnce seslendi: • 
A- _...,ah 9iiictü: Nt..I ? t - _. G ·· fıwn.A - >"\.' n ımnıma elan hissediliyordu, fakat - unal dın ! 'c vnr ne yol; 
- Ben göroüm. Bana in:umt l'fr. _ Bilmi •onım, bir ornıeziş ga• bu d:ı hah ~rlariy)c: dn~tıd1• Serlok Holmes! 

• Erk ... --·Mıırı arlık sevmiy.omm. lına 1 Etk B E"· ı 

J 
..,..,.,....... · · ve rod zehirli gazın nere- .,,. il n '1 anl:ımıımı f:OMıDdu : 

- Neredeydi? Brod elini kapıdcrn ockti: den ncşrodikliljini ara~ınnağ-~ 
_ .t.Cfedersitril, ı;uallerinize ~ • c·..1"· • -...ı- ? b t d.ı E - ~e suzcl otomohiJ, Babanız ,. - ıuuı mı oo.,.ııyorsunuz aşa nırr. ~lk: h 

I 
_,.... v--i....,....ı:im. Siz «elinceye K ~~ mı cdiye elti? 
._.,. .,. ...... ,,~ıs - EV61, tamomiylc... ııpının ar- - ..,.'.;minenin baoostndan ~z 
r.tdı:ır o C'f'de bir ~nat kadar kaldım. ktl'Stnda tehlikeli bir şey nr. A• vemıiş olacaklar, dedi. Bu saz ha- Babasının hotırlatılmaçı defikan· 
Siz içeri gj.reıi.:en heni epey kor• nahtan verin bana... vad:ın daha asır olduğu için .b&ea- hnm canını ıkh, biraz crt ~evııp 
"-~ıun ..... , _..s...n. ihüyann geldiğini ?erdi: "'TR .... ~ Ananları aldı. kilick· sokup çe- dan m gr'bi kolayiıkta verilebilir. 

nmıştım. Siz kapıyı R(bğımz za• Tirdi. AmerHrnhya kcnanı cekilrM" Bin:ının damında • a.ntıt.ı.-- .... - Hayır, hır ati: ıdnı:ımuı ll :ı· 
•.ı..L r.. -niııtürmeıniıı• • •' nncı .. - ha ısmarladık l.All·ı 

mtm ben uaua JŞlıs• 50 ~ ini işaret ettikten sonra knpıyı raşhrmn bu f!K'821iycnfo doğru 01" 
1·m Serri& !kapısını ben açrt lir hırla •e bir hamle.le açtı. Birlme dultunu ı;:öslerdi. Damdn camdan 
r.ak~!Şfıın, kendrme bir ricaı yolu saniye geçti ve Etk ha~rdı: ım tane bı.lyülk fistünne, tm11t btr 

klamak tm~m. - Koşl!ll! ip, bu ipin bir ucuna bağlı bir 
Peki, fikriniz nedir J(cndisi de mcPdivenlerc noSl'lJ sepet vardı YC ı:ömioonin bacası 
- Mavtfaıııd Jıak)cında mı 1 kOf}hı, aşağıya koştu, Amerikalı ıta rengini kaybetmişti, 
- Oriı"i nal a<loın (kıSil nıi? Kcr ki b B · · ne olduQumr anlayamnma a erıı • - u ısı yapan adem kapıcı 

şeyi henüz bilmiyornnuı. ber ona t;atip etti. meşgatken, "?csel:i n ansörü itılctiro 
Otomobil J11iboardernt erinin ôo Kapıcı oman :ncles nefese kar- kcn omı görünmeden yakan eıkıp 

triindc cıurm~. El'k sordu: şısında göriiınco şaşır-Oı: dama geçmiş olacak. Oradan elin• 
_ Siz Jr.hrısinft: Mr. Brod? - Ne var? Ne •yor? deki ipe bağlı S1?1>Cti 80knta chır&11 
Muhatam CJloımCll>ilden incH:ert~ Elk: hir arkada.51Da seti\rlmış n &tii-
- Bl~be J)fth~ .gire- - Çaıtiuk, dedi, bütün kirncnnrıı vancieri böylece bire.- birer yakarı 

ıim, (fe(ti. telefon edin, k:ıpıJannı katiyen cekmİ'ş. Ba-Sft 'fle aym nmttnda İR• 
- Gizli ~enİ$m tiir au.•n mı' açmasmJa.-, iocridcn kağıt ve-saire ee bw bblu.5. Anent bn rılimlarını 
_ Amerft:a gizli servisinin mıT »e bpılaftn ad.-Mtırıru tıkasınlar. tatbik edebihneık için e"1'eJden 341 

Jht~. Betı ~ bir )>Offs ltafı- Çabuk'! Tened'düt edilecek zaman partrmnnı gozifl keşif ynpnnş t>l-
siyim .,e ~ 'da amatör olarak değil, binooa !l)oğuetı gın 'ar! m:ılan lazım, aksi tmcdirdc odam,.. 
~mwn. Eftne kam.r geHp hir İtfaiyeye bi~ot kendisi telefon daki ş(mıinenio haca ının hımgtsi 
şey~ f~ 1M iniz' etti. Birlmç da'ki:ka sonra ilfahc olduğunu J..'e5tiromcıle:rdi. 

Ene eeorllP ~: seldi, maSkclcrtm td:ar.al: merdi TekrtıT' Brodun daittSine indilf'r. 
_ MiiaJıneımmmbe yul\arı tıka• ven'dc11 tdı:lllar. Amttik-alt: 

rtm, faJCat fifr ~Y itınem. Amerı• Bütün bina<la, b;Ff'ta tatili miinn- - İyi ki O)n~ıma fiin \lemtİ~im, 
&aalii tkaındim esnasında midc.m setictiylc, Droddnn b:tt--ka kirnC1 dedi. Yoksa zavallı şimdi öbitr 
Dozıtlifa, her şeyi hlaınnıyor. 3"0l1u. Kap!Ct: dun;ra<h olacaktı. 

Yulıws .(;it*'• AJM!ib!s aah- Matmazel Baasıane -da ..ucat 6inaş 8l)eY ~~i .._e.a 

OtonıGlriJı harckr lc 
ı>oLise: 

selirdi ve 

- Tekrar goru dııu dnc !o>C\• 
lendi. • 

Elk: 

- B11 ıf('fikarılının onunun ı, i 
oltnamasından korkarım. h i <'g • 
lcndıniı mi bııri J.olıi? 

- E'l'et, niçin sordunuz' 
Endişe "C .,üp-hc ile hskı~ordıı, 
- Çıkarl:cn hnvııgaıını kapam • 

ğı t•.nutmamL~ mız. Eldivcninitıl • 
ki lekeden, eğer hakikaten S.CrJok 
lfolmes olsıı>•ıiwn rn:irnı!ıır çıbrır
d»n. 

. ., Bu havasım h!Yayesi de ne· 
dın Ren ha\•af;ııtı fi1~n lrnllann?!l.11. 

- Birisi tıirl, benimle bir RTkrı· 
dası O'Z kaldı ôldürii ordu. 

.!..ol:i kaşlnrmı çn"'· Elk onun 
mükemmel lcomeıti oynayabiJcoo. 
J!Jne i-nam3-or, fa.bt imdi 5aTnlmt 
alduğnn:t kani bulunu /'OT'du. ha • 
hat \tet"diı: ~ 1HIP1 

İspanva d hılı he?' 
leketimiz namına ipar 
tayya.rt:leri 1 ,an) ollar 
har.ıci)e vek" Jctinıiz.in 
ve mühiırlerini tnklid 
aranan Ekrem Konig\n 
yalaı.hn<hğ'ı yazılnmtı. 

Ekrem Konigin Pari 
altm3 nlındı ı hü time · 
her \"eritmesi üzeliııe t 
~le bu iı:;e aid 
hamtızo:ı tercüme len ı; 
"c ahnan ?il malumata 
kare. Cü.mhuriyet Müdd 
ğinin tevkif müzekke?I 
zabıtası tarafından icra. 
~ Könirin meml 
de cdıhnek tizcre İSViÇl"e 
tan, B?:lga.ristan ı;-ıöi nı . 
~en trans?t olnrak ge 
ıeap ~n ınurunclcler 
tadır. Bu i.5e dair evrak 
bu Dl<mlleketlero gönd 

::t:; l'nzartesl -~ r. tc nıı: '?6 

~ 

~ l:>Cn'111: 16 

(...., Btur: 171 

\'akıtlar \'aaatı f}zanJ \ 

Ogle 7.H ı.a 
lkindi 1%.M 6 JS 

&.k,anı IS,m 1U7 y.._, l'7.ö7 1%,00 

tm.k 19.~ 1.~ 
atineş &.es ı J.29 



De izaltı gemileri
nin faa i eti 

Bayan Ruzvelt 
ingiliz gazetecile

rile görüştü 

Doğu cephesinde duranı 

nu dördüncü llında p laca t Akdenizde 14 mihver ucınisi 
bat.uıldı 

( Ba~laro/ı ı m;i saufıuüıJ 
hal. bazı mevziler ve ev hlokLlrı 

ııı ii•;tesn:ı olmak üz.ere "Kızıl İlk• 
ıc,rin,, fabrilH:ırın ı n lıütiin ııföly~ 
leri z:ıptcılilmi~tir. ŞinıaJclc lııılu

nan Sp::ırt:ıkovka \'npurn, birkaç ev 
ınii leıonn olm:ık üzere, münforll 
şiddeıli ınıılııırelıcler onunda z:ı~ 
tolunınııştur. Stıılinsraılrlııki dü5-
m:ın Ü51erıne ve Yolgıının şnrkmd:.ı• 
ki So\·yel foşe lı:ıtlarına kal'Şl ya
pılnn iddelli h:ı~:ı tanrrıızlarına 

ılıırnıııd:ın dev:ım ectilmişlir. 

• 
i alin programı h~ırlandı 

:rnd.)~U "imdi, o ı;iın tu hil.>nk arı \'nşinglo11, 25 (,\.A) - Gu:ıd.ıl• 
dolayı i~ ıo Milli Şrf ı met lııoııUnün ı k;ın, ld:ıki /o nı'rik:ın kıınl'llerl. 
büyül• Türk ınllktlnc )l\\'dğı bcy:ın. 1 J poııl:ırın Ameril.:ın r!lC\-Zİlcl'İni 
na.meyi okuyacak ''C ın"llrtln lııı b L. ;yoklamak için :ıptıkl:ırı taarruı.• 
ytlk clcm1ne ı,ntıl!ıral• tA7Jmt•n ııusu. 1.ırı öıı1 enıek üzere d.:ııııın uyanık 
cuktır) diyecek ve beyannaın yl Oltu· uulunm::ıktadır. Düşm. nın bu l:ı • 

Birleşik devletletde kadınlar 
hizmete alınacnk mı 

yacaktır. arruzlanmn, nd:ının başka tarafın· 
ôGLE NEŞi:11'ATI?;J>\: d:ı ynp:ıcnğD ~<.>ni~ ölçüde ta:ırruzu 
Gene yalııı:ı: aj ns h:ıb rl ini söy- sı:zleıııck \C km~elleriın.izi şaşırt• 

!iyece!: ve ajana haberlerini mUtc.ıkıp ın:ık mnk~:ıdh:~ ıallıik olundu~u 

lowlra, 2J ( ıl. A.) - B.ıyun 
HuzveJt gnzclcciler konferansında 

İngiliz ,.e ,\merikan kadınlarının 
Jınrp sa~ rcllcriııdcn balısederk: n 
Birleşik devlellerclc lıir siln kadııı· 
in rın rnecbur1 hizmete ç:ığırılnıala
rıııın ınuhlt.-nıel olduğunu söyle • 
ınişlir. 

nı.-ııp!arı davet edil. (Atlz ~ııttııı.ılar. bugün Ebedi Şl'f A. nnılııı:ıl t:ıdır. 
de. top. 1 tntürkün <ilUmUnlin dürdiincU yıldunU. Bı.ı arad:ı. Mnk Artıır[iıı nc;ın k'l• 

Il:ıyıııı Huzveltten mare!J:ıl 

SnıııL<ıın Aıncri;.n~·ı ziyareti için 
hir davet f;elirip gı:Urıncdilı! so • 
ruhnuşlur. Uuyan Huz\"elt şu cev·ı
hı Yermiştir: 

llon ceplıcsind" Romen kıl:ıl.:ı:-ı 

dilşnınnın hirkııç taanızunu ged 
piiskiirlıııiişlcrdir. Romen ha-::ı 

kuv\'ctlcri diişman me\•:ıilcrine ve 
demir ·olu n:ıkliyı;tıno truırruz et• 
mişlcrdır. 

h r i dt'.'Yl" ırnln taralc, 
n n' akto. be' dakika 
d:ıv t edecekUr. Bun· 

p Ata~Urk.Uıı. bay • 
mlılet için y ptığı 

o •..nacaktır. 
tlP. bltültten ııonra 

lj~ c;elcr.kler konıı -

mUdUr. Tllrkl)O rndyosu Tlirl• mjllct•. leleri R bold:ı bir clüşm:ın 'krma• 
nln bu büyUJ;; cıem:ne kntılıırnl• tfızl. zürti le iıir muhrip ve b:ışkıı l~i 

m•n s:ısuyor) ı::özU ile ~şHyatıoı ta· f:emiyi b:ılınnışlnr ve diacr at•ı 

til ed('eel~tır. du~m:ın gemis;ni de h:ıs:ırıı uğr:ıt-

Aıi.., ~l\1 :NEŞI:tı·ATINDA: ınışlnrdır. 
E~IO. ajnns haber erf söylenecelc O\"en St:ınlevdc müttefik b:ı kı.,ı, 

mtlte:ı.kiben Atattlrktın. lı ya.rı. şnhs.· J:ıponl:ırı oihr ağır geri ntm:ı~::ı 
yeti, memleket ve millet ıçlr. yaptığı clrnıın ctmcktedlr. 
bUyUk hizmetleri ve TUrk tnkıl t-ı 

hakkında yarım saatllk bir ra.dyo 
gazcteıu konu,.ması yapıltırak: (Aziz 

!,l} l".4.RH GIWISISB TrUI 
ISMJET 

ytırltn~lnr: nugUn Ebedi Şef Atntlır. Uelb11r11, 2.> { \.ıl) - Cenup b:ı· 

l<Un ülUmUııün dordün<'li ~ıklônUmU. lı Pa ifik müttefık umumi knrar• 
dür. Türkl.)C radyosu şimdi. o gün ahınll:ın: 

- M:ırcşal kocamın eski dostu· 
dur. Ye Amerikayı ziyareti her z:ı• 
ınnn büyük bir mcmnııniy-C'lle k:ır

şıl:ın:ıcaktır. 
neis TIUl.\'ellin lnr,ıillercye gelip 

gelmlycceği sualine ce,·alx!ıı Ba
yan Ruz,·elt demiştir ki 

- Rocom 1ngilteı:eye sclm~i 
çok arzıı ediyor. Fakat şinııJilik 

z:ıııı:ın hııııu ıııiio;:ıit ıkğilılir. 

\TEPl.EI:DE lıu bılyill• ııcı dalnl,Si~le Jllli :; f R:ıool.ı karşı ):ıpıl~n btr h:ıva 

t:ııırrnzıı esn::ı ınd:ı l i .600 ton il:".· 
fb tutarını.la bir dcni7. uçak ;ın'ı 

ltalyayı bombardıman 

T.ncloıw ::ölii iizennde Almnn c 
Fin ıayynre!cri ıar::ırınılan ılcstck· 

!enen bir Alman - tıııly:ın dcn:1 
teşkili, 22 iJkleşrin gece i sahilin 
Sovyetlcrin işgnlf nltınd:ı bulunan 
bir kısmına kar.,ı harekete gccmi"• 
~ir. J~nr:ıya ı;ık:ırıJıın bir müfreze 
feneri tahrip etmf ve hl: ınl~tar 
esir nlmışlır. Bıı d~niz teşkili dr)o 
ne:-kcıı cliişnınrı wımbuU:ırı iJa dur
ınııdıın ~arpısm:ılar olmuş ve avcı• 
larınıızlo lın\•o butaryalarınıız rliiş

ınanın 21 &llyyıırcsini düşurmüş

lcnı: r. pi rd de ihtlfnller İsmet tnünlinUn Tlh1;: milletine ) ny. 
r:ıl b ve ö~retmenler ı dıi;., bcyannıı.meyl okuynr.:ılt \"e m!it~· (8a.'jlrırotı l ıncı ~aııfaffrı) 

3 Bomba uça&nnız knyıpur. ln -
&iliz bomb uc,;nk'arı, gıdip gelme 
t.am 2100 kilometre kat~tın1şler -

m maslp b r yerinde nklben Aziz. At.ııMızın L'tlmhurl.)<'tln gcmı ınin ı nı i~rnbet aldı':t re men 
ygı sıııım'lSt'ldan son· ı<>nııncu l ılındıı n::-cip mlllttımnl' y:ıp. biltlırilınel,tcclir. 

Uertitı. 25 (A .• 4.J ,_ D.N.n. nin 
öğrendfgine göre Sovycllerin Stıı• 

lingrodrn şinı:ılinıle Yolı;:ı ilo Don 
nrasıııclaki Alm:ın cephe ine karşı ha atı ve ycı.ptığı ulu · tıtı t,nrihi hitabeyi l•endl sesi,. le ----

rtn 1012 ı;lınU Ttırklve 

h ne n •atın'Ll aJan.s h::ı· 

nra (Aziz .)Urttn~lllr: 

· r Ataturkün ölOmU. 

ııakleıJeeek, Tllrlc ınilletlnln hu btl:> iıl• 
Plcmlne kntıl:ırak tftzlnıen ım!lac:ıl .. 
tır) diyecek ve evve!t'. beyannameyi 
okuyup, müteakiben hitabeyi nakle. 
dccektir. BugünkU konuşmalcı.r ınuh· 
teli! yabancı dillerle teltrarlan!l.cnktır 

Sgflü.oz fabrikasuıa 
mülehassıs arıyor.uz 

{11a>tarafı 1 nd suufaı/rı} 

um ned n dolayı halir. hareketsiz 
beklediı;;'ini anlatıyor. 

ı.:ir. yaplıkL'lrı şaşırtııı:ı l:ı:ırruzu 24 ilk· 
Milıinonun ~1.erine geldikleri teşrind de nk:ım te u;?r:ıhlmıştır. 

vnkit h:ı .. ·:ı bulutluydu Eu şehir BERLl:SE GÖR •' 
nıUh:m hir s..,nayi rhel'kezidir. n~r · , 25 ( .A.) - Stalingrat 

Bu akın lngiliz uçaka!rının Al. için :-·aprlan çarpı malar ırasındıı 
rn m i'k gündilı: ııkınlandır. Şim. 2:~ ilktcşrin günU iki önemli netice 
<Hye kadar bu ~ehre 5 kere taar - ye vnrılm:ştır: Almanların Kızıl 
ruz edilmi,tir. ilkteşrin fabrikalann<ı girdikleri 

cephesinde 
Sellüloz fobr'-kası için İsveç di

yarrnd mütcha!:i!ıZ arıy1Jruzl 
Bunu görünce Mehmet Ali Ka

ğıt;ıyı !ıatrr}3mnmak mUmkiın mü? 

GEr;u l'ıtl'/l.AN lllJCUM ve Volga ile Don :ı.rasrndaki Bol • 
1.ondra, 2J (,t.A.) - H:na ne- şevik (l~rt."lla taarruzl:ı:rmm gir 

z::ırclinin tebliğinde şö ·le denH - ~de hafiflemesi. 
etrafı 1 nci sayfada> 

l d m::ın hııvo. korşr • 
nen bomba ve av. 

1 eU devam ct:nekt.ı 
r evv ikiler glbl pek 
ltlıdır. Avcılıınmız bu 
n uı; ğı tahrib etml§
:Jıver uçağı da bava 
it' dllşUrUlmUş•Ur. 
rı•~n h'.ı geni~ h t'e. 

ur ki rımızdan 12 al 

n. cıdusunı:n ı;ıırpl§· 

k ctL ıu' t.iJdirmektedlr. 
.. kuvvetl•rl gece Mıırsn.. 
n nd:ıkt d şman kıyı mu. 

JJC> t arruz etmi,.,Icrdir~ 
esnasında bir İngiliz ge • 

r vn lmvv tleri tanıfın. 
'lie pelt hafif hu:ıra uğra _ 

bl1Fk11, mllttc.f'ik hava kuv_ 
Daba. :ırtık&, SSd1 Hn • 

meklel!irı Alman b:ışkomutanhEmm aı 
M hm.t Ali J\iıgtt'.:I bir kimya- Dün secc, Milfıno üzerine gfi:ı• dtğı haberlere göre. yeni taarr~ 

ger olurn.)t yetı ... liktcn sonra bı.r ıliiz lOPıl:ın havo nkıııınd:ın lıirkac gUnlcrce süren ve düsman müd':l.. 
ıH'i ı;ıbi girdıği yn.">ancı meın'e- sn:ıt sonra bomba servisine mensup faa mcvzilerile endüstri scltıılan -

!erini de bonı b:ı!amı2tır. ket !kağıt fn.hrikıtlnnnd:ı. Nr mUtc· tun:ırelerimiz bu şehrin h.cdeflc- nr devnmlr olarak döven bombar-

ney§ ve Kctflyedekl dü:man hava 
alanlarına taarruzlcı. kalmamış Mar. 
88. Mntruh, Tobnık ,;e B;ngnzı ıımar.. 
larındakl malz.!me ve lkmıtl merkez· 

Bu arcı.da b:ışka milttefık boMb:ı d hass::; ,g .. ~i hizmet gördükten sonra rine .}enıden l:ınrrıız etmişlerdir. ımanlar!a·hnzırlanmıştır. Her g~. 
uçnklan Na,·nr.n köıfoT.il"'e ve d"nlz 
<!elti dllilnan gemi kafıleleıine taar ~ıilnrl:ı. k~ndi ~1trdunda bir !\ağıt ııa,k:ı t:ınarclcrimir. şimali h:ı'• ce Bolscvikler glindüz uğrndıkları 

1.§l d f:~br13.?..5I kunılınııGIDlll d:ı\'ll.'Hnl acll b:ışka he fleri bombal:ımt5" kayıpları hesaba katmaksızın ih • 
ru~~t:k er 1

;· 
1 1 

. 
1 

1 güttii Fabrikayı kurı:Iu da, işlet- hırdır. tiyat kuwetleıilc telafi Ctmekt~ 

1 
y sa~ ma!ZCihme gl :n l.'!u Uil. ti c<. 1\a&'ltCI lioyaclı tabii h:ıkkı l5ırnl :ıllınrlaki lopr:ıkl:ır üzerin· bulunuyorlardı. Dfifjman kuvvetle 

yıp arma raemım m• ver mvve er 

1 
ld - · "I o u ılc keşif ııcw;l.ırı ynpan ııv scrı;d· rı ."1 man bombaları tnral'ından a-

nin el.An muıızzıım bir n'.Sb"tte olduğ•J K. di . •: ct•;:.n..· k d" . "tln k blivUk kl ,, , en yctı54r ıb'"'"ız• en ı c<>- ınc men up tayyarelerimiz bir şi· " n ~o çocu nrn yerJeş-
s:ınılnınktadı~ Bu kuvv • rın, ı .. ı A - .ı;... _,. k" - 1 k il eh tı'kl · .,_. '' ı eh · d • k . . CU;;L'mıı.z tı,;,. ı.g;tçı r m t assı. menC::irefc ''e bıışlrn hedeflere ınar- erı gı1.1ı o ga n rı oga ıyı_ 
man ve ıkı İtalyan zırhlı tılmenı"I 1 '·ı~~-- Al •r·;r;.. • • "'ın ..ı ·a b" k ba 

• f.~ o :ın ., ==v.:t ı .ua&•t'.:I nıı;ın ruz clmişlerdir. ., a ,•.ıa yenı en ırço - top tar. 
motörlU blr Almıın tuır.en . lli4 ClncU b f b 'k b d 1 d'l vnJ ı· ·y· -" .B d 1 u a. n nnın nşın ıın az e ı • Hec bomba lıl',,, ::ırerııiz ckçiklir. J arı c ızı ıyon1u. u ur•ım, A • 
Ahnnn piyade ıU~enı ve tı;chlzatı ' ~ k di? Herhangi Lir tf;de m'lte~nssıs A/.Mtl'la.ırn,1 GORE... ınan uwetlerinin krzıl ilkteş.-in 
tam o!mynn takrlb:m alt: 1talyan p - f b "k J olan bir :ı.d::ım da nihayet J)ir in- nuı;11, 2:; ( A .. 1.) _ Alman le'- a rı a nrr 3ahnsına gir!ll.Ck ve 
yııde lilmenjnden ibaret old•JğU soy n- r b-:ı.. b A-··· s:mdn". Günün birinde affedilme- li.,rfnden: ~a •l.Aanm atrsınu~i sokaklarda 
!eniyor. Alman A!rlk ordıı.su iy! b ı b" 1 

:,ecek bir amb:>lı'.lt ıyapabiliı:', Menı- G:ırptc J~g~ı .ııllııııl·,ı bıılıın,,.... u unan ınn nrı ele geçirmek için 
techlz ~ilmiş ve seç :111 n lccrlı>rcl n " " .. k ı ki 1 

teşkil olunmu,tur. 164 Uncll .Atman loketin ka•ıunl:ı.rı ve nizaml.ırı, loprokl:ır:ı ~ııpılan l:ı:ırnızlıır esne• arşqı.ştı arı bilha~a şiddetli mu 
piyade tUmcnl ynz mcv iminin m-t bir milf'' -ıeniu talimat hükümle· sınd:ı, şimJll lıaı~ ayn giderken , c kavcmeti göstermeye yeter. 
n.ı k dar G rldde bu'un nôrdJ, ita! ri o un i b.,'lrmlnn uz kln~n.:ırnı şimı.ıli 1ınly:ıcl:ın dönerken İngiliz AJman piynd: ve istihkam kıta· 

l'ıl.I k ._1 l 1 ıt r c~ "'ilir l='....u memlekette lu..; hnnı kuv\ elleri ı\lııı:ııı bat:ır.rnl:ırr• Iırn zırhlı tıınklnrı, topl:ırı ve alev 
yan zrr ı ...... art Arr cttı:ı ve J. ttc· l:ı'ı· , . 'l1 • B"n-ı~n ,,.,.,,.- bu mti ı;açnn makineleri harp nı' .. n ... ınn 
i tu •- ldl lt • k "'- ~ U,\; ..., ... ,,~ • nın lı·ırl.'kctc "cr•ncsı· ııctı'cesı'nılc k ~· r o mcn..,r r, :ı.:vıın ply•v• ııv ""'~ "'ı ı· •..,r,. ''C""k ad ...... ibul" .., ,.... ·oyduktan sonra enkaz h"lı"ndekı' 

ı L d B i p ....-.. • .... u """ ..... , .. - 1 J tayyare knybetmişlir. Düşürü• f b ·k "" 
;:~:~ya, ;,ja;:ıS:. n,Fol:o::·t.ı~::rı~t"~ unm:ız. Onun iç;in ben keyfi.-nih is- len la yıırelerin ):ırısınf!oıı fazlıısı a rı a sahasında ilcrlcmiyc ınu -

tcd'ği r...;,• · lı::ırek.et ederim . ., diye- \"affsk ol-nuşlardır. Fabrika bina. 
:Muın cephc:Jl 2 A • M h • ~ dürt ınotürlü bomba tııyyıırclcrhllr. !arının hep~ı· ve etrafta bulunan :nez. <.'" "J. e met Ali Xıı.5ıtç: '> -

rıyle baııko. bir tUmendNı mUte ekk'l ~:i ilklcşrin ı.recesf Alman hava tütu"n tesı"sl•r t~ .. ııenn· e kad.,,. bu tarzda hir zihniyetle hareket ı " .. ~ ..... 
dlr. etmi ol n bir in~ıı mıdır? Ye kuV\etleri ngillerenln şark im- yokcclilmiştir. Ana fabrika düş • 

Sekizinci 1ııgılız orduı;unun t'lnrn:· hn" ... ti b:.ı ki.dar tamir ka.bul et· mtnda bıılıın:ın bazı şehirlerin o,. man tarafından bn tanb bir .ka 
zu, ortaşn.rk b:ışkomute.nhğuıın ı;enc mez b,. ~ lf mudur ki elirnizin,&l- kcri tesislerine de tnnrruz. etmir le haline konulmuş, tcförgtilerle 
ral Aleuıındro. tevdilndcn Uo; ay ve tmd-ı 'lıa·,.r hir mlitehassıs oıa·rak. Jcr<lir. Büliiıı tıın::ıre!Priıııi1. iisıc· tank tıızaklnriyle top, tanksavar 
mare§al Rommelln E!llemcyne ı.nr,ı ~a~'.ly:rp duruyor ve buı::un 'beledi· J'inc dürınıü~lcrdir. batarynJarile ve sayısız ağır piya-
c-ırıştJği son tıııırruzdo.n yedi h !ta yek' \ 'l h:ınc~de gıda. madde'~- FRANSı\ t' l Ali/,\' de silı\hlnril~ teehiz olunmu .. tu 
sonrn ba§lnmııı buluıımaıttnd r. Mı:ırc.• ri 1'.llllili ile mcııgul ediliyorken T.ondra, 25 ( A.rt.J - Dün ,;e.~c Buna rağmen Atmıı.n krtalan 
§Z.l RommcJln halen Mıaırdn olup ol yııbar.I' rr .. mı~etlerde mütehassıs fnsiliz :ıv lo) ·:ırelcri · parluk bir geniş makine ve kaznn daireleri 
nıad:ğr blljnmemektcdir. Maıe~cı.lln arıyon:-z? , :ıy ışı!'ıı ııllıncl:ı Frrıns:mııı geniş ni i~ıı;nJc muvn(in.k olmuşlıırdır • 
.ııon defa Bcrllndc Hıtlerle ı.;ürü m .- (Dwanıı var), lJİr hülgesi iizcrinden ııçmuşlnrdır. Düşman mevz!leri ayrı ayn ve par 
Elnden sonra, mihverin !ııkentlhrly '<c 'JJuı:ıiın öf{rcııildiğinc ı::örc im in~· ça parccı. cJUşUrülmU tUr. rl . : 
Silveyşe kcı.rın yeni bir b:ı.l!lnna 'hazıı• '-'nr"I · t ) ı F ı ı 1 ş Şeb n 111 

,· ~sının husuıo;t muhabiri Roland bildlrj. ". "c;ı~cn ~ızı ~rı •rnns:ının ç "", mal kısmındaki e.n oüyük mllstah . 
Jandığı aanı.maktndır. Alınan bUtUn ! ·or· · rıııe ılognı 2,ıO kılonıelra kıırl:ır ı:ıır- kem mcvzlierin u UncOıU 
haberler bır mihver taarruzunun h • l' · ı 1 ... () iki k . ç ne girmek 

Gı:ırp çb!Undekl mU•tefik hnvı:ı kuv ın "eruır. n ndnr tren mıtr.ıl· gibi elde edilen ba,1arıl1 hareket, dU• 
zırlıındığmı göstermekte bulunuyor ' • •" ı · ı ı "· du. \'etleri dlln dU§mıınlnnı. ~mdlye ka- :1 en; n C5ı 11 tına n ınnııs ,.c durm~k man bataryaıarının ate~lnl susturma· 

1 
anr görUlmemlrı şiddette darbeler in zorıııırT:ı lıırnkılmışlır. Bu lrcr.lerııı ğa muvaffak olan Alınan top"u . 

Sekizinci :ıgillz ordusu son gl\nler· ' • ı k ı·rı 1 ı v 1 ,. ve dlrmi'iler ve rekor teşkil edecek ı;a 0 orno 1 er 1ııs:ıra ııuratı mıştır. hava kuvveUerlnln eseridir 
de, uçak, tank \'I ba§k:ı. Am'lrikan ~ - Bazı lrenlcr i ) t h · ' 
harp malzemesi olarak çok önem1' yıda çrkr;ı narekellcrlnd! buiunmu, - . . ,. . . c c vııı.ron nn n rıp Alman StukalıırJ ile bomba uçakla;. 

rt k 1 1 1 
t 

1 111 h k !ardır. H:ı.flt ve ortıı. bonıbıı tcı.yyarc_ crlıltlığı ıçııı rlıınnuştur. Ta:ırru:ı:.ı rı daha fa:ı:la. miktarda bomb:ı•ar at 
,a vyeeramı§ır. ng z avo. uv• - . ı·v 

ti . Af il öl 1 ini bll.l I . t ler)jlo nv bomba tcı.yynreteri ve av_ ııgr:ı~ an c ıgpr hedefler ar:ısmdu mışlnr ve Volga nehrinde fabrlkalo.r 
vel euhrı _, r m. tg ckttr dl n ' mıye .- cılar bu nltınlnrn. iştlr::ık etmt~lerdlr. h:n"ı meyıfanlm·ının hang:ırl:ıı ı, karşısmdakl adado. bulunan Sovyet 
n m ıuaza c me - e r . r b ı · DUpnanm hava fanliyeti kUı;Uk bir ::ı r kal:ır ve l~r ıstas 'OQ \'nrdır. topçu mevz!icrlnl su:ıturnıu~ıardır. 

ölçüde ve tamamlyle tedaflll mahl • Slokholnı, 2.> ( A.A.) - Haber n• Dllşman topçusunun fııa!lyctlni bcıta:ı 
tebll· yettc olmuştur. Hava bombardıman lındı{.iırın ı:ıörc, lnı:;ilizlcr t:ırnfın• bu hnreket. Volga ile Don arasındaki 

cayreUmlzln başlıca noktaları dlln dan Ceno·rnyn yapılan ~on havıı şimal me'·~llerinde butunım dU,şman 
kara kuvvct!etjml:dn ileri har•ketf. loorrıızıı nl'liceo;imle Jwcç konso • kuvvetleri üzerinde de mUe ır ol • 

Alman tebliğine ı;öre 
Dorlln, 25 (})..A) - Alman 

~ndt'.'n: 

ML!ırda, glCldetll bir topçu h:ızırlı • 
ğmdıın mnrn dU~man geni, bir cep. 
hede, birçok tayyarelerin hlm:ıyesln
de, kuvvoUf pJynde ve zırh!ı teşlctllc. 
rlylc t.eklencn bUyUk 'btr taarruza 
gcQmlgtır. Bu esnada §id:i"tli çarpı~. 
mıılar dcnm etınektf'!dir. Şimdiye kcı 
dar cl~ınıı.n 20 tayyare ve blrço'• 
tnnk Jtayl:etmişt1r. 

Malta il.zerinde hafif Alman muh3 
rcbc tnyyareleri Luka ve Vcnezzia 
ha\·cı. meydnnlcı.rmın tc.s;elcrJne yine 
blrc;olt bombalar fs!lO"'t ettırmıııter • 
dlr, 

DU llrillcn ta IJ':ıre1er 
Rr.rlln, 215 (A.A) - D. N. B. ye ge 

len bir )lcı.bcre göre mlhver hnva kuv 
''etler! 2 ı llktcşrinde Mısır ecphe.ııln. 
de 1.nglllz hnva kuvvetlerini ~ır ka. 
yı:plara uğmtmışlordır. Cereyan eden 
!;'iddetli hava muharebelerinde Al -
rnan ve İtalyan av tayyareleri ile h:ı 
Ya. batarynlan 30 tngll~ tayyaresi 
dtı~Qıırr.tıclerdlr. 

MUt tetik tııyynN'lt'rlnin t:rnlly<'ll 
Knhlrc, 25 ( A..A l - RöYter ajan.. 

ni desteklemek maks:tdlylc düşman lo .Jııihı atıl:ın homlrnl:ırl:ı hnrııp muştur. Fflhnklka, bol,evl"ler. elle 
mayin tarlalarında o.çılan gedikler olmıı~tur. fsyec h:ıriche nczarcli rinde kalan bataryıılar!a şaşırtma 
clvarınd:ı.kl hedefler Uzerjnde t.Jplan. Ccııov:ııfa bıılnn:ın hiiliin t sveç t~· taarrıızlcı.rmı istedikleri ölc;Udo b:ı.şa. 
nnnır. h:ı:ısının <;ılıhnlta oldu~ınıı lsveçin ramrı.mıııardır. 

Bombardıman hareketleri esnruııın. Jlomo elçiliği vnsılasiylc lınbcr al· fn ... ~'liz nj n ına göre ... 
d:ı. Amerikan cenubt Afrika., vcAvus rnı~lır. Moskoı•a, 25 (,1 A) - Röyler 
tralya tayyareleri blrıncl derecede /Xfi/l.TEWD'E .tl\IN ajnn'iının hususi m~h~biri bildiri• 

nrrli11. 2.5 fA.,\.) - Alnıttn boır· bir ~ oynaml§lıı.rdı~. 
ha u~:ıklnrının 23 ilkleşrin ı::cceci 

GllnUn b-ıııtaııgıcınd:ı. düşman kuv_ do':iu fngilteredl'L:i hazı sc1ıirle.rc!c 
vet!erlnin dağılması dolay1si,ylc nadl. 

tH;kerl önemde hedefler , . ., lcsislere ren görülen hedefler nlcşnma doğru 
lanrruz etıik1'.-ri Ber:lindc 'öl(rcnil

çoğalmış ve düşmana n~ır kayıplar 
verdirilmiştir. mi tir. nombıılar hedeflere İS.'thl'l 

etmiştir. 

Taarnı1.a , tir k eclr.n ku~tler 

J.ondra, 25 (A.A) - Kahlredekl 
nıUstakU Fransız ajııMı muhabirinin 
bildirdiğine göre, Mısırda bıışlııynn 

sek)zlnci ordunun tanrruzunn iştirak 
eden mu tte!ik birlikler arasında ta
nınmış İngiliz al:ıylariylc Avuslural. 
ye., cenubi A.frı1uı, Hin:!, muharip 
Fransa ve Yunan bjrllkJerl l;-;!un • 
maktadır. 

Bayan Ruzvelt Lon::lrayı 
geziyor 

T..-0nılrn 2;; (A.A.> - Kral ve 
Kraliçe, geçe!.n ~ıl bombal'Clrman • 
dan harap ofar.. Lonctra mc?ıaUcle· 
rinin ziyareti esnasında Londra • 
mr. dofhı ve titc kısmı mahallcle 
rind~ Madam Ruzveltc refakat et. 
micılt'r<lir. 

)Ol"! ' 

Smı snv:ış hnftnsı d:ı Almnnlaa':l 
hiç hl r fayıla lemin elınemiştir. 
Alınr-nlor Stalingrnddn nn!fıl çık· 
m!Jza girmişse Moıdok kesiminde 
de :ıynı vnıi elle bulunuyorlar. 

Moskovnd:ıki inlib:ı:ı ~öre Alınan 
kumnndırnlı~ı kı' iykc h:ışlamnrlan 
C\'\'e) ~talingr:ıd. fozdok, Tıı:ıpsc

ye yeniden lıirçok şiddclli el rb<'
ler '"llnnnk m:ık adiyle kuvvetleri• 
ni torılamnldndır. Slalingradın 
endüstri mnh::ıllclerinde sn\"aş bu 
harta <ıldukçn ~Tanılı olmu~lur. 
nusfar me\"zilerinl lmvntlendire
rck esi ı·ler olmakla ve hnzı nc\f\l::ı• 
l::ırcl:ı ~animl'tlcr C'lı'lc P'fınc-ktcdir. 

Al:n:ınl:ır "Kızıl lıkteşriu çel k 
falırıkııl::ırr,. ctr:ıfıııclal,i mulıare!JC'" 

Ci bin bü uın eri ıle en eriler
d n :ı ır ı.ınkl r ~elinnişlcrdir. 

Fııkııt hiıtiııı lcşehlııı lcr okiın kol • ~ 
ını5 \c 1 l Alman t;ıııkı kullonıl- ~ 

m ' bir h:ıle s...kulmuştur. St linır 
rarlın ~iın:ıl h:ıltsınıl:ı son sunlc-rılt 
b.ışı sır~l.,jik tepelerin el<' gciçril
mesi ve bir çok nokt:ıl::ırda Ru 1 
mevzilerinin d:ıha ivi bir duruıııı l t 

sokulnı:ı<;ı mu~kk k urelle ;eh·' t 
üı.crine )npıl:ın Alman u:ıslosıııı ~ı 
h!lfiflernılştir. Bir kesimde son ~, • it 
pıl:ın hüt'umd:ı Hucı kıtal rı Almnıı t ~ 
mevzılcri ne Eti rnı lslerd ir. 

füıfkas)ncl:ı Almanlar y:ılnız 
noktodıı ıırnıi k::ız:ınmışlıırdır. 

l'\ovorosiskiııin do-usunda ~U' 

ku~ ~elen çok şiddelli bir s:l\"n ı:ı ?i 
Alrn:ıııl:ır n~ır kayıplar palı:ısın• ~ti 
bir ılcre1 i tıctınişlerdir. • t. 

Terek ctphe'!ino·e Hııs .h:t'• 
kuncilcri hu:>ük'f::ı::ılhet göslerı 't 1t 
yor. Hııs pilotlnra cok def::ı ucn~ı ·~ 
knııacll:ır111ıı dc~cecl, J,nd:ır dıır i.JO' ti 

li:ızl:ırd:ı uçmak mecbııril' eıind' e 
knlıyorJ:ır. ı 

Londra, 2.; ( ı\.A.J - Stallng!'ll b 
cephesinde şfddetJi çarpI§malnr dt ' 
vam etmektedir. Almanlar yenidt .. " 
§lmaJ.de bulunan fabrikalar kea!ıniı:-

d!! SO tank ve iki plyad tDmenl 1 flı 11 

taarruza geÇl111Jlerdlr Bir noktacP 
dU~an bir fabrikaya n'ttıız edebi' e 
mtş !ak : blltün d.~ı ıu!aimJerıl'1'Yc 
Ruslar m 8 vznerlnt tutmu~lardır. /. lta 

1 
manıar ıaoo k,şl kayb'<!tmJşlerdlr. 

Staıtngrad şehrinin şlma! bat~ "il 
d d:ı flddetli çarptım l•r o!makt• ~ı 
dır. :Sur&da Almanlar bl!'kaç gUn \ 
çlııde 7.000 ölO verml!!C;-d~r. Ta" 
kayrplnn t>7 ve uçak kayıpları ~ı l ,, b 
26 dır. , hı.. 

Kafkasycı.da Mozdck ke.almlnde ıc' e. 
iki Jl.Y. zadında Almanlar pek Of tr 
b;r ilerleylşte bulunamo.mışlardır. li ll 
zılyıldız gazetesi son lkl e.y 1ç1ıı4' 
Vlklng tUmenlnln burada çarpq~k~ 
blldlrmlştlr. l' 

Novroslakin C"nup değusundıı 1' b. 
çok Alman taarruzlan gEorj ntılo1g ~ 
Ur. ~ 

Klı.rııdenlz filosuna mensup il::lrlllı . ~ 
!er Alman !.§gali altında bulunan ı:;. 

1 
Umanı bombardıman etmf§lerc!lr. t r 

!llosl ova, 25 (A.A.) - Ccphedt 
ge!cn telgrotıara göre, Timoçenko t t ~ 
raflr.c!an Etalingrad şimal bat.ıatJl'J do 
glrlşikn şlddetli o:ışırtmıı taarruft 1\ 
B-Ozkırlarda ilerlemeye devam et:oıe , 
tedlr. Buraları yarı yarıya eri l!ır ııı 
!tarlarla birer batakıık halini al~ ' 
tır. Timoçenko kuvvetler! Uç noltt6 

dan Alman hat!anna ~Lrmeğe ıtııl 
vaf!ak olmuşlardır. Mareşalin, re' 
yakında Alman sol kanadını yaratı! 
lcceğj ve pıtı.nıru tahakkuk ~ttırııı 1 ~ 

rctllc, düşmanı StaUngrnd batıs11 
da çevlrebfieceği sanıtmaktııdır. r 

Stallngradda mUdafllcr, Aınuınl' ~ ol 
rın §ehrln şl:n~l batımıdnk1 fatır!P e. 
lara karıı yaptıklnn Umitslzce t• ' 
arruz!arın hepainl pUakUrtmllşler rı/ı · 
bC§ gUndenberi bir adım bile ge rdtı 

mcml§lerdir. Şehrin ldlğer me.ııaııeft ~ 
rlndekl Alman taarruzları fiddct lııı 
kaybetmlştJr. Yağmurlar, sogııl' ~ 
ve Ruslcı.rın kendılcrtnto vurı!nğU d ' 
bclerdcn Uerı gclCD kayıplar Yusti'. 
aen dll§mnn kuvvetı rınln anldrlJ 
şıma! mabal!elerlne ycı.p:ıcağı bUf 
tanrru:ı: için kuvvetlerlnl tekrar ~ 

nraya toplamakla me§gııl olduğU t' •ı 
nılmnktad:r. Iıı 

YUzlerce Alman ucnğı Rus r:ıt.1 

zllerinc tnıırruz etm~tlı' KızılP 
gazetesın:n bildirdiğine gl5re. tJr:.I ~t 
günU 1500 bomba atılmıştır. Bu ll:ıı 
te. A!mnnlarm Mozd:ık tevremrıde ~e 
tılddctll muharebelerin yaptlaıst ltO 
olduğu T rck vadl.!infe bunıbn 
ııy evvel f§gal ettikler! meV"'.JJerl 
lıafnzaya devam cyledlklerin! b.rtdl" 
mektedir , ....Jı ~ 

rt .ıa a enılf 
. batmldı '"~i 

ı nt 
(Ua tarafı 1 nci şayfad 

'l':ıhrip cılilen gemiler ar:ısııı lııc 
petrol n::ıl,Jedeıı urla lomıjd:ı ~ l 
gcıııi ile en c1~e bas::ıro. uğrııııtııl 
\e bir lıo\u lanrrıııu nclieesill 
durdurulmuş olan molörlü tıışt1"1 n:ıklcdeıı' bir gcınl de bulunrıı'~ 
idi. Diikr üç i:ış" gemisi yi)'C ~ 
ve mühımm::ıl l'.lştnı::ıkt:ıydı. IYt~lt 
kııfılcl e rcfoknl etmı:kte olan t- ~ 
destroyer korilcnln inse gemiler! ">1t 
den biriyle aynı zamanda toı1' l!ıı lıı 
lenmiş 'e muhtemel olarak bati l\ 
mı!ltır. • ıl'or 

r rplll r isıılier tı 
di.irı iaşe c::mlslnin 'lia:r.lycli b~ 
kındıı k:nt'i bir netice tesbit ed , 
memiştir. ~ lıı 11 

SilAhlt licnret kruvazörü. Sıır<IO' 
:ra sahilleri açığında seyrede!! I 
kııfıleye re( kat etmekte ·dl. BCI 
mi batmıştır. Hu semi ne Akdl'11 

de fngiliz denluıltıları tarııfıoıl' 
Uktesrin :ıymd:ı b:ıtml:ın -rt 
hnsara ıı~ratılan mih'liCr iıışc ~r 
)erinin s:ıyısı 24 ü bulmaktnd1r. 
yckfın üzerinden 14 geminin IJ 
#h mü~ıthc<lC' olunnıu~hır. 
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"Dağistanm l.stiluım tamamladım. 

ı ... en t~- ı ı 8 cıa ~i terer.in şimal tar.af. rağmen ı,ıehir haı·iciııde, koyun arııı. 
Şimdiye .kadar kimsenin mağlup ede
mcdl!'l'i harpçu halk haşmetmaabm 

nyakları önUnde hürmetle eğilmiş -
tir . ., diYe bildirdi. Sevinmek için da
ha valtlt erkendi, Birkaç sene sonra 
kasırga yeniden başladı. Dağlstanl1-
lar, ~rdezler arka arkaya ba~ kaL 
dırdılar. 1825 de bUtün Dağlstan cıyak' 
lanmıştı. O zaman Jermolof St. Pe -
tersburg•a yazdıği bir arlzadıı.: "E. 
ğer 60,000 kişilik bir orduya sıı.hfp 
olursa, o zamana' kadar Kafkasyanın 
görmedi~i bu kuvvetle; kısa bir za. 
manda nizamı iade edeb!!eceğlnl U

mlt ettiğini bildjiyordu. G<!neralln 
'bu arzusu yerine getjriLmeden Birin
ci Alexandre Tagandrok'da öldU, Bu 
ba.diseyl müteakip St. Petersburg'da 
Delta br;ist'lerin isyanı patlak verdJ. 
Bunların rei.sl. Jermolov•un da. dostu 
idi Yeni Çar, Birinci Mihailovi<;, Jer_ 
molov'un Kafkasya hakkmdakı dile
ğini yerine getireoeği yerde, 1rana 
karşı harp no.n etmek Lstlyor<ltt. J«:r 
molov b(\Y1e bir ha.rbi mevsimsiz bu. 
laralt, mD..nl oımağa. çalıştı. Bunun 
üzerine general Paskevi~'i Jermolov• 
un yanına göndePdL Bu general, ma.. 
11'm olduğu gibi, şehir prensi unva -
njrlc meşhur olan Erivan kontudur. 
Ayni zat 1849 da Maear i:ıtlklM mu. 
ha.rebesini ·bastı:rmıştrr. 

~ıncaından babama. intll:;al e_ da b!.:Jbir bahar gizleyen koruları, 9 
1'ü bir eve YCrleşt1k.Anneciğin1 kır ç!çekleriylc dolu ovıı.lart. birbirine tO 

rag 2~ii.rlarından mll teessir o!ma ancak temiz hUrrnet hls~eriyle mer. ,4 
t e lllcn babanım hatırı için §I- but iki arkadaş sam.ın!yeti ile gezer 

11 
ay~ınlyor, heqıE;yi gUl<:r yi.i.zle dik, O, bUtUn gUzellikleri benden da-. 
t~ntdu. ~ascn annem bütUn ha geniş bir m!inada hlsSedlyor ve 
~ lllUdrik bir zevce ve son seviyordu. Bir gUn beni pek sevdlğL 
ı:t~U§lik bir ana idi, Ma'kul nı söylediği bjr elma ağacını göster 

Yeg-a. genç kızlurı E.:aadete ulaş. meğe götlirdli. GUzelijğin ne demek 
<I ne Yolun izdivaç yol:.ı ola- olduğunu idrak ettiğim glindeflberi 

<ta~ Meta iman etmişti. Tnbil bu kaa:ır hariku!a.de l!tlf manzara 
fi teı:ÇUk Y&.'.junclruıberi ayni fi. görruemi§tlm. Yemye§ll bir çayırın 
tir<illt ln ediyordu. Amıı ben lise ortasından hafif gımltılarla akan ber 
lateıı ten sonra Unlverslteye git- rak derenin kenarında b:r yabani el. 
8a.p hn. Ancak bu istek bir baL ına ağacı yUksellyordu. Kar gibi be-

• ıı. Olına1~ nrzusund:ın ılerj ge- ya.z milyonlarca çiçek gune~in <ilril.. 
lttebe ' tici ziyasına şUkran!a uzanmış mini 
Qiııı ~idlp gelirken önUnden mini ı;l!ere benziyordu. Harri-Li, beni 
e§ell llıııversıte bahçesindeki ta~ Adeta nefes.siz bırakan heyecana hay 

iç· geuçlcrln arasına kar.şmıı.k ret etmedi, MU§fik bir tebessümle el 
ın bir emel olmuştu İerimi avuçları jçine aldı, sesi rikkat 

llıu b • l';a e eveynime a<;tııı-un za tan tit:riyerek: 
.. ~lılar b:r nevi p:ınl~e uğra: - Siz de bu çiçeklerin bir karde~I 
!t eın: gibisiniz Mis Roz. 
ııe~ı orada yalnız bglllzler de. Dedi. Ellerimi çekmedim ve başımı 
ııa . er de varmıs, ıwni onlarm onun gerjs nefeslerle ylJksellp inen 
el'll~ön(jel"ınek fik.rine tahammül göğsUne dayayarak dakikalarca se. 
~e ıtı sinin okşayıcı Mıenginl dinledim. 
ltat•ı ruz edlyol'dU. Fakat kara. İ§te böylece aylardan~ri .iç.in için 
ı ili ili!. Binaenaleyh onların rı. ya.nan sevgimizi birbirLmtze ıtıraf et... 
~rctrrıak için her tilrlU çareye miş olduk. Bu hft.diseden sonra Har. 

ta uı:n. 1-{ihayet bımlmle uğra,. rl.Li benden adeta. kaçmağa başladı. 
~ ll:ı.ıı, ~dasu; olduğunı.ı anladılar ve Onun bu hareltelinln .sebebini anla 

it be Yun eğdJer. yamadığım için UzUlüyordum. Niha. -
tU~· .ıı de- bir vakıl!er gıbte ile yet parlak bir yaz gUnü artık çok 
bı.rç ltıı. neııell kalabaJıi;a karış • seyrekleşen gezintilerl.ınizln birinde 

ıı.ıolt Yeni simalarla tanr~mış bana derdini döktil: 
ita ay arkada§lar edinmiştim. _ sevgilim biz bilyilk bir nehirde 

taıe~lar bana Harri Li isminde sandalda kalmış iki insan gibiyiz. 
tut b nıxı. harlku!ll.de zekA.smdan Günün birinde iyl manevra yapama
lt0a~diyorlardı. Bilhassa sa_ yacağımızdan ve sandalımızı suların 

ltka uın Con ooun en ha .. aretlı cereyanına kaptıracağımız lan korku 
~:la:-ındandı, yorull!. Dudaklarında tebes~U~ var. 
bıı. Parlak bir zekA Roz ba - dI. ~'akat gözleri ciddi idi. h.elime 

ı~- ııa, on • ' bulma.kta gilçlük çekiyormuş gibl blr ""l:l'Ube . un dimağının bin senP. 
llt, ile dolu oluuğu kanıuıti müddet durdu, .sonra sakin t:.ir sesle 

devam etti: 
O?ıtu - -L _ Gerjye dönmellyiz, benim nazlı 

r tU • ' i 
lt01\:f tı Ştıı•1i bir ft.lhnin mllhlm çiçeğim .. Aksi takdirde durgun gib 
ııs, ~tansını dl.nlemeğe gitmiştik. gözüken bu derin sular biz! arzuları. 
doıı!ırcı•ğinılz zaman bUttin yer ~ na merhametsizce ram edecekler. 
t\ea,lt11§ ve hatib söze başlamıştı. Onun ne demelt i.stedığini anl:ı.mış-

>1 Yer olmadığını görUnce tnn. Fakat sözlerinin dc~ru olup Oı.. 
ip ltl'ahatsız etmeden bir kenara madığını muhakeme etmek l.atemı • 

te 1111°nferansı ayakta dinlemek yordum. Yaşaran gözlerimi ona gös
dlt ki arka sıralann birinde termemek için başımı eğdim ve A.de. 

~l ~tuın Con bizi gördü, ya • ta frsıltıya benzeyen bir sesle: 
raıt"tkadaşiyle beraber ayağa - Harri seninle beraber oldukça, 

bana yavaşça: sen yanımda bu!undukça, Dt' o nehir 
E!{ı b ne de sularının cereyanı oenl KOr.l{ul 

lteıı .. 
1 

Uraya. buyurun, biz Harrj "tlllze ınayor, <!edim. 
11f. yer bulabiliriz. Harrl, dua eder gibi yava~: 
t lılü11 - Allahrm, ecdadımın bUtun tec. 
ot"- det aonra bu nazı'k dostla. ııma ""ile rübeleri ve nasihatıarı, yıı.z sema 
aıııa a}t Yer bulup bulamadıkla. a.rız olan bulutlar glbi parçalanıp da 

,._~ak için başımı çevirdiğim 
"'1>n ğılıyor. 

llıaq1 U J.}encerenin önUnde, hiç Dedi ve sonra clddt, hemen hemen 
d{l,.,. ~nı bir Çinli l!e yanyana 

""· u sert ilA.ve etti: 
al'ı 1t emek zek~sına hayran ol- _ Roz, aeni cidden seviyorum .. 
~ebıı.rrt..Li Çinli idi. Halbuki o- Çok seviyorum.. Bu daima, dalına 

llıtl'llı§l~l"~duğundan bana biç bıı.h. böyle devam edecek.. B:ına rağ'ınen 
"et b , ayrılmamız J.Azım.. Daha çok genç
~on ir 91.nli ... Hem de hemen he sin, ben uzakla.r& giderim. aen de 

lıı ~e ltacıa:c uzun boylu, ince vll- beni unutursun. 

. , !:~'.' sevimli yUzlU bir Çinli.. Artık ta.ba.mmUlUnı kalmanll§tı.. 
1 'hıl"a goğsilnUn Uı;tUne kavuştur. Biraz evvel ıslanan gözlerimde tut 

111 t~ız hayret ve birçok takdir ğım aşla ı~t ,. erıe bana bakıyordu. Derhal mağa muva.tfak olamadı y r 
~ey· yanak!ar?mda iki iZ bırakarak akıyor 

~lttxı ırd.lnı. Fakat içimde gene, ve elbisemde acaib lekeler yapıyordu. 
eh alt arzusu vardı. Ak1ırnı rıkl&r a a "llea Birbirlni taklp eden bıçkı r -
ı haub v1ırıneğe çalıştım ve ken 

t l.ıı. lh smda: 1fe.ııllı enltdar seaflnin garip _ Öl"r\lım ••• senden ayrılml&m mu 
ltollt a bıraktım u 

el:'a.ıuı • hakkak ölUrilm. 
)'d ın hltammda ne Conu ne Diyebildı"m. Harrı göz yaşlarımı 
tııl'tıı. akl, esrarengiz yUzlll Çinll'-
İ ltap:~ı fettyordum. Fakat onlar şetkatla sildi. 

""Ilı önünde karS!ladtlar. - Bahar çiçeklerinden daha ner -
~ min sevgilim, bunları hep •eııin sa-
' ' lıatlbden bU~k bir alA.ka adetin için s6y1Uyorum. Ben aeni bt\. 
l'tı.Jt,ı;: Itonteran.sı hayret verici sebadelm.evte kadar eeveceğim.. Fa.. 

~ lı tenkld ettı.. o kadar ki kat seıi." d nu 
itil'~ ,.~Uz bitirmeden ona karşı Sözünü derhal kestim. Ben 8 0 

ı.. _,..,...... . ..., 11a1armı d\1-
""l!Jeettn_- -..ı- acalb bir merbutL. o kadar sevdiğimi ve .,..ı,ı 

tıJt e~e ba§lamıştım, şUruneme imkA.n 01mad1tJnı B!Syllye • 
~ltı rek hlalerimin derinliğini anıaya.ma.. 

tlıtı11 il.nla.rda bu merbut1.yeti baş dığı için sitem ettinı. 
~ f)rı.~ ça~ıyor ve "bu derin • * * 
el'lteıtıun, !!imdiye kadar tanıd1- Blr e.y sonra evlenmiştik, Şehir b.a 

erın hiç-biri.sine benzeme • rielnde kuş yuvasına benziyen evim;· 
~h1ııt11le~i geliyor" diyordum. ze yerleştik .. Benim bir Çinli ile ev. 

~abt bit' tnüddet sonra Harrill' lenmem anneme tahıı.mn:ı1ll edemiye. 
it lı;~ hatta. Çinlı olduğunu unu. ceği bir darbe o!du. Babl\m onu ınem 
~ l1a ar sevmeğe başla.ınuıtım. leket;iımlze Doynş:ıyr•a., götUrmek 

)le °Ilı.il bent sevdiğini fakat bu. his. mecburiye~te kaldı. Ne annem ~ ı.c 
'ltı(l,.,cda<iele ettiğini sezlyord.ım. ba.bam yazdığnn mektupların h ç ı· 

1fe. ,,... eı lJövlece ite g(I e onun, kltapların:ı daha rislne cevap vermediler ve " 
1for<lu ~eaı şeklinde tecelli e_ onlan da kaybetml§ oıdUm. 
lı~" tel. lüzuınundan f~Ja ı;a Fakat ben hiçbir şeye ehemnıtye~ 
t~ \' ll:ı.ihen ufak tarizler ya • vermiyordu.nı. BUyUk bir çiçek b&h -

1' loi~ 0 
kemau ciddiyetle: çeai ortumda koca·Jl'l&ll bir bukete 

~e dön:et bir lkl sene sonra Pe. bemeyen ..._. evım.ıe. Barrl ders... 
eııe-., eg-ırn. ~,,-

ı11e · • ~l"e k ıertnden. dônQıııeeye kadar k1h i§, 
tlının ço mtısteld zaYallJ ktlı mntaıea pe nJnt geçırtyordum 

~Uı.. Yarctımı:ı::ıa ko"nı~&a az d 
"1 ...., • b Kocamı tok sevlyor ona tapıyor ıım 
">'e Ce .; .. , \t•p 'l"erlrdl Me.s'ut. pek eok mee'att'""° 
~~ ~. . ~ 

Soldaıı sağa: 

ı - Tatlı bir iç.kiyi mideye gÖ• 

çüren (iki kelime>. 2 - Pnrıltı, 
ınııhkemeye 'müracaat eden, 3 -
Eski gener3Uer, bir ölçü, 4 - AT• 
faueden iki ' harf yanyana, eşyanın 
tersi. şifa ygsıtası, 5 - .Ressamın 
aldtından, b.iır emrin t~rsi, 6 - Dir 
işi y:ıpmaklık, gebelerin ı!oktoru, 

7 - Bir cihet, bir yemiş, 8 -
Çift olmakhk, hayret edah, 9 -
Büyükçe, itiraf eden, 10 - Bir 
emir, turna, 11 - Endişe ve lece,• 
cessüs, temiz. 

1 - Derhal/ bir tarar. 2 - İz• 
mir • Afyon hattında bir ist:ısyon, 
dii5iince1 3 - Suyun hafif akışının 
çıkardığı sesin tersi, Asy:ınm orta• 
sında ıbir )·ayla, 4 - Her işe bur
nunu sokan, bir kadın ismi, 5 -
tsıanhulda bir semt. güzel snnat, 
6 - Devam ettirmek, bir cins iplik 
yuma~ı, 7 - Eski Rus hükümdarı, 
Cilt, bir ~ir, 8 - Dazaıı kııliibe 
hazan sıırny, seyahnt çantası, !l -
Mektuplar, buruşlurucu mndıll", 

10 - Bir yerde durmnyan lıir 

maden, ek, 11 - Bir emrin tersi, 
toprak kap. 

Dünkıi bulmacamızın hnlTl: 

1 - Beşiğcyatan, 2 - Emek, Fa• 
laka, 3 - Likeş, Kek, Ç, 4 - Eren, 
Kamara. 5 - Ş, R.' Kar, Zor, 6 -
Ev, Yalı, At, 7 - Kayabaşı, Ay, 
8 - Oluk, ~f, Şu, A, Nirna. Atılan, 
10 - Adalet, Kadı, 11 - Nck:ıdar, 

Hak. 

d& olsa UçUncU bir şahsın •adetimi 
paylaşmasma. ta.haın.mültiın yoktu. 
Fakat Harri bu haberi bir müjde te
la.kki ettt ve k11çtik yolcumuz iÇln 
hazırlıklara. başladtk. , 

Nihayet meı'um g!ln gelclj çattı.. 

Çocuk doğdu, Ben gUnlt:>rce ölümle 
pençeleştim. Kendi.me geldiğim za • 
man ilk sözüm evlAdimI jstemek o~
du. Kocam kucağın.da bir kundakla 
bana yaklaşarak çocuğu kollarmıa 

doğru uzattı ve: 
- Arslan gibi bir oğlan ka.rroığrm, 

Diye gülümsedi 
Kucağıma verilen çocuğun yUzüne 

baktığım .zaman mUthi§ bir rUya gör 
dlI!UınU zannettim. Gözlerimi bir lki 
defa kapaYU> açtmn, tekrar baktım. 

Bayır, hayır rüya tllAn değildi 
bu... Bu, beıılm görmeğe alı§tığnn 
çocuklann blçblrJslne benzemiyordu, 
İki yırtığı andıran §llJ gözleriyle, a. 
calp san yUzlyle fğrenç blr mahlru<-· 
tu ... Bo, benim evl.Admı olamazdı. 

Deliye dönmü§tttm. .• Asabi bir ha
reketle !)OCUğn ittim. Benim olmayan 
yabanoı bir seııle: 

(Deı•amr var> 

- -112-
1 

4ukt.an 110n.ra tonn 1111.l"e ett\ 

J'ermolov 1821 de Kafknsyadan ge. 
ri dllndl\. Halefi Paskeviç 1828 de L 
ran muharebesini gaUblyetle sona er_ 
dirdl. Bu harbin .sonunda yapılan 
Turk.nıenço mua.hedesiyle Ermenistan 
toprnklarmı Rusyaya kazandıran bu 

zattır. Erivan ve Nahclvan bu suret
le Rusyaya ilhak edildiler. Bir ırene 
sonra <la Türkleri hezimete uğrata -
rak Erzuruma lcadar ilerledi. .Ayni 

zamanda Karadeniz sahillerinde bir 
kısmı yeri de Tllrkler Ruslara terket 
mek zorunda kaldılar. Rus hA.klınL. 
yeti altmda bulunan Kııfkasyanm ge_ 
çlrdiği Bata.hat, sureti umuıxıtycd.e 

bunlardan ibarettir. 

Romanya bazı haberleri 

yalanlıyor 

Btıkf"tl9, :ıl5 CA.A.) -Romen ıataıa• 
rmın cepheden gvıU çekildiğine, mare 
şal Antoneskonun hastalığına, Romen 
ordusunun uğradığı muhayyer kaytp' 
tara ve Rcmanyada end!§ell bir d•ı'" 
ruın vilcuda geldiğine dair olarak 
yabancı kaynaklardan sızan ve bazı 
aJanslar tarafından yayılan haberler 
tam bir katiyetıe yalanlanmnktadır. 

Bu haber tamamen uydurmadır. Hi!l 
bir asu ve esast yoktur. 

Ç. E·,K. Fatih nahiyesi 
• müsameresi 

SAFİYE ve arlrn.daşlawnn ~·al• 
nız bir defaya mah~us jştirakiy1c 

27.10.912 akşamı Çıcııı herlitaş ine• 
masında verilecektir. 

Not: Yağmur sebcl:ıiy]e yapıla• 

mıyan sünnet düğfinüne ait bilet• 
1er mnte},erdir . 

- Fakat kendisiyle tanl3tıgıma m~m:rnn oldum. tlcrfde 

başka bir ıteYde belki ona ihtiyacım olıwak .•. 
Blrş, tbni Mfibnnm posta tatarından duyduğu baberln, 

kendilerlnln işitmediklerini zannettiğini anladı, Sadfınun 

Jiizilne m~na.lı, manalı baktı. 
Sadfln, o anda Bafdad baıtunm hiçbirisinin bllme:liği 

mmtlm bir haberi bildiğine emindi. 

Hirtl, aert bir bekı~la süzerek ve alayla gt\lüınseyip 

omuzlaruıı silkerek cevap verdL 
Bunull tızerlne kDllıaDbeyle.tjn reisi ~ft tbıiı M~ba_I 

Da oevlrerek ııeıılencll: 

- Po11Ja &mlrini, bizden en·eı gelmh o1an !mym mtsa. 

ftrlertyle mEıtJgııl olduğunu ~örllyornm. Gelmemtzıe kendisi. 

ni ra'!ıahnz etmiş obnayalını. 1 

Polis Amtrl. gWdU, Bu ısözlere ehemmiyet vermiş gibi 

görllndtl: 
- Bo gibi ~yetlerde mllnecclmler de bize ınzıındır, 

alverlr ld 't'el'dlklerl haberler doğru çıksın.. 

Ve sonra, SacJCııa bakarak sözüntt tamamtadn 

- Ya Uelefan! Yeni bir haber keşfedeblldin mlf 

Sa~n, yarı dcldl bir tavırla JDJrıklandıı 

- Her haldel,. 

Blq, da.yanaımyarak 9Ö7.e karıştı: 

- Buraya glrdlğimlzde konııştuğunaz tiavacli!t}, biz btf 

• İ kat ~t ene! keffetnılştlk. ... • 
11mJ MI.ban anJampmazJığ:.& gelerek sordu: 

- Hangi havadl&i kaatedlyorımnuzf 
,,~~~.ar..~~ tnıv - Anne oıacatam ~m saman 

1 ~n de muıutnırnr~, t•]r>ta tt?.Ulm1lşt.Um.. Battl eTlAdım f BUDIUI üzerine llİJ1, Sııatuıa klımeye .sezdlrmellen 

I 

ıWacarca Magyor t~emze] 
ga.zatesınden 

ıı:-----1877 dekl Rus • Türk harbinden 
sonra Berlln muahedesiyle, Ardıhan, 
Kars, Batum §ehlrlerlııl de Rus top. 
raklarma ılhak ettiler. 

Ka.fkasyada Paskevlç, selefi Jer _ 
molov'<ian da .ziyade bir nutuz ve. ik
tidara malik olarak h!lkUm sUrmUş. 
lür, Çarlık Rusyası kendisine az mik 
tarda. asker gönderiyordu. Fakat bu. 
na mukabil pek çok para yolluyor, 
kuvvet sarfı ile elde edllemiyen şey
ler, yuvarlak rubleler sayesinde ko. 
!ayca ele geçiyordu, !JUr ya~amağı 
seven Kafkas.yalı halle, uzun bir mUd 
det mukadderatıarjyle alt\Icadar ola. 

madılar. Fakat aradan bfr mllddet ge 
Çince Yine nlevlendiler. Kafkas kabi
leleri Rus hegemonyıı.sma karşı mU • 
cadeleye giriştiler. Bu harp nlhat 0 _ 

larak 1877 de sona er<;li. Bu tarihte 
Çerkesler son defa isyan etmişler V'e 

tedip ediltnlşlerdi?'. Ruslara kerşı, 
(1829 - l830) tarihlnde mllrldlerin 
'Cihadı ba§ladr. Bu harplerde zamanın 
en JııırikulMe lstlkldl mUcahldi Şeb 
şamıı bjr takım mUteass!p m~slU -
mnnlarm teşkil eltlği bu mUr!dlerin 
başı:ıda fdl. SO sene t<Uren bu harp 
Tolstoy, Lermontov, Joltai ve dah~ 
sair birçok tanınmış muharrirlerin 
eserlerlndcı Kafka.e.lılal"ın bil" destanı 
halinde yazılıdır. Bu lusım, Ruslarm 
KR.t'kasyayı fethinin hususi bir safha 
smı ihtiva. eder. 

Yaza.n: HEREK JOZSEF 

Harp 1943 de mi, 
1944 de mi bitecek 

Bostom radyosu, ('?3,30 yayı. 
mı) - Mihverin Rusyadaki du • 
rumunn. gelince; §ima.\cle harp to.
ınamiyle durmuş addolunabilir. 
Cenupta Staling'radda henüz kati 
neticenin alındığı söylen~z. Fa· 
kat naziler Kafkasyada 4000 ölü 
verdikten S<>nra duraklamış gibıi _ 
dirler. 

Mrsır cephesinde, Saloononlarda 
Yeni Ginede durum malümdur. ~ 
neral Malı: Arthur, Japonları bu. 
roda durdUl'nluş ve kıptrdaya.maz 
bir hale getirnı.iştir. Şimdi bütün 
bu duııımu gözden geçirecek olur 
.sak dün Mareşal Smuts tarafın -
dan .söylenen sözler büsbütün gö
zümüzde büyür ve bunların mana_ 
sı daha iyi anlaşılrr. Biz 1040 YI • 
lındaki neşriyatnntzdo. müttefik • 
ler için durumun 1942 senesine 
kadar müdafaa.da ve onda:~ sonrn 
taarruza geçmek surctile inkişaf 
edeceğini daima söylemiştı"'k. Ma • 
rer;ıal Smust da harbin 1943 de 
müttefiklerin taarruzile sona er.e 
c.cği fikrindedir. Bittabi bazı hatS: 
lar ve yanhş tabiye ve · strateji 
tatbik olıınmak imklnlan da gö
ıönündc bulundurulmak ~arttrr. 
Hatalar yapıldrğı takdirde harp 
1944 de .so::ın erecektir. Fakat har 
halde harbin 1944 de mlittefikle -
riır zaferile sona ereceği mutlak 
ve muhakkaktır. 

~·· Boston Radyosu tngllhce 23,30 ya. 
ynnı: 

The Kr!stlyan Monttor gazetesinin 
Londra muhabiri mi.ster Makenzi bu 
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l!'Wlt ~n.so dn 
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KIŞ MASALI 
KOMF •• nt Kl&'m 

YALANCJ 
Oumart,eııf, Pazar günler! 15,SO da 
matine ve bet Çarpmbs H de 

Çocuk Tlyatro.n 

gilnkil tclgrafmda ounıarı yazmakta 
dır: ' • 

"Şayet H1Uer bu sene (yanı önü • 
mll.zdekl iki Uç ay zar!mda) a~ 
Kafkaslara kadar aarkanıaz ve Orta 
ıarkm geniş kaynak ve stra t "':llk 
mevkilerine el koyamazsa o zanıa.n 
harbin 1943 <hı bitmesi gal;p bir ihU.. 
maile varittir. 

İkinci mesele hava UstUn1UğUdilr. 
Zaferin bir an evve! teminiıide hav& 
üstünlU!U muhaklmlt ki , bU)•Uk bir A. 
mildir. Amer}kan ve 1nglllz hava kuV: 
\etlerinin zafer elde edilmezden evvel 
tamamlle tahribine mecbur oldultl r1 

bir çok hedefler vardır. Bu bedefl~re 
sıra.sile nkaılar yapcmakta ve Jy! ne.. 
ticeler alınmaktadır. Bir mJeo.ı olmak 
üzere Kolonya. 1lzer1ne ı.ooo uı:akla 
yapılan nkını gösterebiliriz. Bu şehire 
yapılan bu hava akını ile elde edilen 
hasıı.rm derece.si gözönüne getirl!ecek 
olursa bu it lçin biiyUk ordulann se 
tertıer edj.lrneai ıa.znn gelecı'kti. Fa: 
kat 1000 tayyare ile yaptlan bu '.l. kt. 
:n.m akl.sleri lA.yıkile belirtilemeıntı 
Ye bu kUçUk bir iŞml~ gibi gelip geç

0 

ıni§ti. 

Halbuki esas itibarile 1§, çok bll-
7tlktil.. BUUln bunlar terazinin ~ .. 
.ztıne konduğu zaman anlaplır ki, A>o 
manlar da zaferden Umidl ke11ml§l.er 
ve §.imcli sadece bir intikam kokusu 
nun ka.busu altında hareket etmekte: 
dirler. Bunun saikasl.1.edlr ki, şimdi 
cephede muhtaç olduklan iyi tallın 
gö::m~ ve çetin askerlerden 700.000 
gene askeri halen 1tnemleket dahilin. 
de bırakmalarıdır. 

Bu mUnwver ve seçme ordu hal • 
ka, Hltıer rejimine ka.r§t ayak dir~ 
mek imktınlarmı seıtıetmemek iç~1f 

Alnııınyanm hudutları lçinde saklan 
maktadır. Bu halle, ınanmadıg-ı biır 

dava uğrunda bu gi.oi lı.kibetlere sU 
rliklcnlrıro sonu husı·an ile bltmeaİ 
tab;tdlr. Bütün mesele Alman lideı

lc rlnln clhnn M.klmiyeU dalınesidl:c. 

Ş.md dava horgünkUnden daha kıı:tı 
ı;ıekilde çUrUmUş vs imkansız hate 
g.clmletır. 

-~-

Evet cfendln1 bnrnda .• Zannedenıt'"m 111zl bekfomtlıı: 

'ı;lıı söz verml!J, &imdiye lıuWar uyumadı. Sem:lcrdenberi y~ 
nındaymı, hiç bu vakte kadar uyanık kaldığıaı görmc:li~,. 

llil'!fı odacının bu mü.lt\hazaııına cevap vermeden percıeyı 

arabyıp içeri daldı. Melefan S&dillıa kcndislni taktp etme. 

!llni, Hılmııle de dı§&rıda beklemesini lpret; etti. 

\ 

Odacı, daha C\'Vel davranarak efendisi.ne seslendi: 

- Hir::t oonablnrı geliyorlar efendimiz.. 

Melefan kıyafetinde olan Selman, ayakklıblarmt çıka.. 

rarak, bası,;oniylc beraber kapımn yanında bıraktı, içeriye 
girdi. 

Polis fı.mirl İbnJ l\Ulhan odanın ortasında kunılu oı.a 

hlr sedire uzanmış yanuıda. oturan lkl adamdan biriSinln 

anlattıklarını dinliyordu, Selman konuşan adamı tanıdı. Bu, 

llarnnurreı;luin ölüm haberini ge~ren posta ta.tan idi. 

tbni Mfthan, posta t,atannın anla.ttıkla.rmı bilyük bir 

merl\k ve dehşetle dinlediği yuvasından fırlayacak gibi olan 
gözlerinden belli idi. 

l"anwdaki diğer adam ise, yirmi beş ynşlarmda görft

nen yakışıklı, penbe çehreli, zekl ba.kııJlı bir geaott. Uzerln. 

de çok kıymetli elbiseler vardı. ~rndaki miğferin etraf'

n.a işlemeli blr aarık aarmrıtı. 811rtlndüğü güzel kokular oda 

~& yayılmllt,I. 

Bu genç aüm ela tbnı lllAJıan gtbl posta tatarmm -. 

latm.a.kta olduğu mUhlm haberleri b\lyük bir aıum De dbL. 

liyordu. !;elman, oaa da tamdı. Bo; l'.lfadd a.1rre11rc11m 
j llaşka bir kimee değlldl-

Gerek lbnl Mahım, gwek ElfMld tbnl\rrebt Me~ Sli,. 

dllnu gör~. Onlar ancak lllr-,Mn '\'UftaN1b.' onu gı-
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Almanıann bu harpte takip 
ettikleri sistem 

····~ 

Milli Pivansıo 

(Bıı~/aro/1 2 ncicleJ 

ltet ~di~leri ~ıkta torı ba!jın•ia bu
unan erler<kn bazılarının da ya
alanmastna sebep oluyordu. 

1 iızerine işin ma~·n maniası ite ya
p:lması ..:ihetine gidildi ki hu lıı. 
giliz bahriyesic.rien ve lı::.giliz harp 
sanayiinden mühim isteklerde 

'bilet meri ortaklıRı 
~Bugün saat 12 de hisse satışı 1 

Düşman hücum botlım da saha
ta gelerek onlar da hücuma ge<;· 
tiler. Alnın.n muhıiplel'i de bunld
a m':kabele ettiler. 

ı 
bulundu 
Kanalın en de.t' yeri olan <Fol

. ke:otone) il~ (Ka.pgriz.nez) arasını 

'ı ınüc::ısir bir surette kapamak ic,;in 
Böylec~ karanlık basmaya baş-

· leh. Alm:ı.nlarla nihayet teması 
uıuhafaıa edenler yalnız ~ayyare
ler oldu. G€cenin karanhğr onla
ıın bu teması id:mıe etmesine.- ta· 
biatile engel olclu. Gece hiç bir vu
kuat olmadan geçti. Bu suretle 
tarihin şimdiye kadar kaydl?tmedi
fü müthiş yarma ha"reketi gemi
lerin Alman s;:ıhillerine ulaşma • 
sile, muvaffa.kiyetle sona erdi 

Hemen hemen (250) yıhlıı.nbeıi 
hi«: bir İngiliz düşmanı bu kanal
dan geçmek C€Saretini gnst:ereme. 
mi~i. (Brest) den (Heligoland ı a. 
kad..".I" uzanan a.~ağı yukar. (750) 
millik bir yoldan eiddt bir huar 
ahne;k-,ıztn gemileri kaçırmak tak
ıli"rc leğ"er blr i1:ırekettir; ve harp 
tarihinde mühina bir yer alacak
tır. 

Her iki taraf gayet tabii ola
rak bu h?.re..'lrette-ki zarar ve hasar
larını saklemaktadrrl :ır. lcıgiliz
ler. ( 42) tayyarelerinin yok edildi
ğini rtsınen bildirdiler. Faltat bu 
i~ ehemmiyetini, verdiril~n za
yiatta değil kaçmlmak ist'!llİlen 
tiı; büyük Alman ~emisinin muvnr 
fakiyetle undi limanlarına götü
rühnt"k auretile İngiliz pre!tijine 
vunılan ağ'rr dat'bcrle aramak la-
mn ~liı'. 

Mevzuu balı.solan ıahaf!a eski
den §imdire kadar mütead·1it mıı. 
harebeler olmu!!tur; fa.kat hemen 
hemen hepsi de lngilbıterir. lehine 

• ~n etmi!>ti. Bu ~'>er.le asır
ıardanberi, elde edilen tecrilbelere 
istinat edere4c burosr geçilemez te. 
lakki edilJilişti. Faka.~ 1~ şubat 
94!! tarfüli bu h.ııreket. o e*i te· 
lftltkiyi de balta.la?n"Jtrr. 

Bliyüı'k harpt.'! lngili~ler, kana im 
..tıafazaıı uğrunda maazcam me 
Mi ve para ı"arfettiler. Faka.t bu 
~alışma, Alınan bilyilk gemilerinin 
bunı.ya girehi,.meleri ihtimaline 
k~ değı1di. O zama.n İngiliz bl
Y\lk .temileri lngUterenin §8.l'k .!lll. 
lıilJerinde üslenebi!dlklerin:ien Al 
manyanı.1 zrrhhlan tara.fmdan 
ya~ 'bu nevi hareketler, tn
gilizhr tarafmdan iinlerıebilirdi. 
Bu 9ebeple kana.im muhafazası 
küçük gemi!C'l'f' ve bilhı!9SI\ şarkt 
İngiliz lime.nlanna olan ithalit 
yollarının de~izaltı gemilerine 
lı:a'!'fı rnuhaf!!.7a e<l.ilmek lüzum Ye 

endi~inden ileri geJmicıti. 
O zaman bu sa~arla gemile?' 

tnu&rene edili.yordu, Ve iki yıl i
linde (121707) ~erni durdurulup 
lıma.yeoneden gıe~rikni~ti. 

Bu harbin bqmda da yakala. 
nazı g.emiler buralar:ia. muayene 
edilmiş_ atlantik seferi için .kafi
leler burada. ha.zrrl.anmıştır. 

Birbci büyük harpte bu kana
lm muhafazRsı ic;in ilkin saı ma . 
.Dias1 ya~ya tt-~ebbii.-s edilrli. Fa
kat ~ ve cezir ve dalgahr te
ıebbii~ akamete uğrattı. Bunun 

nıaynlal'dan biri patlaıi·ğı zaman 
tliğeri?~i patlatmamak için arala
rmın lıiç olmazsa ı45) metre ol
maeı ve altı metre kutrund:ıki bir 
<leniıaltı ~emi::!inin doğru bir ro
ta takıp etti~i takdirde her de -
rin'ikte mu~laka hir !!:ayna çı:.rp

ması esuı dii~üniilerek maynlarm 
ufki ve şakuli kademelAndirilme5i 
11'.:zmı.jı_ Bu !'eraiıt altıııda g?.yeye 
varabil:ııek i<;in (30) bir. mayna 
lüzum görüldü. 

19 ı 7 den itibe.ren de bu mayn 
roaniala.n mü§'ir)i ağiarla \'e mayn 
lı a~ manialan il: t:ık.viye edil. 
di. Birinci bUyliık harpte kdzanı~ 
lan tecrübel~re n~aran bu ikinci 
biiyük hıı.rbin b~.şır.füı İngilizler, 
ı:ynı suretle kanalın muhı\fazası 

ic;in icap eden tC"sel>büste bulundu
lar Alman muhafe.za tedl:-irleri bu 
lıaq,te d::: yalnız. deniza!tr gemi !e
rine k.a.rşı idi. Di~er tehlikeler mu
hat e;örülmüf;tii 

F ak::ı.t AlmanJar garp t'ephesin 
deki hareketleri ile Holand:ı Bel
c;ik:! ve Fransız kanal sahillerini 
i~gal edince işin rengi de ıleğiş-

·~i. Bu S!lretle k:tnal muhafazası 
için ie:ı.p eden şeraiti evv.eliye or
tadan kaldtrrhnıştı. 

İşgal uetiCf.Sİ kanalın 1..enup !':\· 

hillerine Ahnanbr hakim olcl!ı. Bu 
nun ilzf'rine 1ngiliz1er tarafından 
kana la konan mavnhrdan Iüzu -
mu kadarı ortaı:lan kRMmldr 

Kanalda A1ım::ı.nl:<ı.r tar;ıfrndfln 

konan uzak muha~b:: bataryaları 
çelik kollarını tn e-iltere sA.hilinde 
ı'Duvr) a kadar uzatml!!'I '>lmA!arr
na rağme'l İı1~iltere yine kanal 
üzerinde hudutsuz bir hakimiyete 
ı;ahi9 olduğuna k?.nidi. Bunun ta
manü?ıe doğru olmadığı harbin 
başmdalıı~ bundan hiç bir tn. 
~if.z !?emiırinm geçt't'Mm.esite ve A i. 
man harr gemilernin itı.e geçıt'T'esile 
sabittir. tı,in b•t !ure~le de~i~mesi 
ve amrlardanberl alıı~ılan bir ha
kimiyetin elden kaçmlm~st daha o 
ıuıds !n~iliz matbuatında ve par. 
lament<M!IU.nda oldulkc;:t mühim hii
c\ımiera ser.en oldu. Hatta bı!ljve
lf"fl IM'i'!lter (.'5rı;il) hı hususta iza 

·hat vermeye meclmr oı.-tn. 
(Devrrmı vor ı 

Milli piyango 
blleOerı 

MilJ1 piyangonun 29 birlnciteşrin 

fevkalAıde ketl®ei biletleri fazla rağw 
bet görmüş ve piyango mUdtlrlUğiin 
deki bl1ttın biletler aaıtılmJ§ttr. 

ibDi lllAluuı, y&tmm ~ Reı1emlt olmaınna l'Af'men 
eiyaıj lhtJraelarmm atefl 8Öllmemittl. Kırla§lllıt bü;yiik 8&.. 

kalma kına aürmekle beraber, alnındaki ve yli7.tindekl çis. 

sfter onwı ne kadar yaflandığnu açıkça gö.tel'lyordu. 

Hal ve etvanadaa, konuşmalarmdan mafrar olduju 

g&MerJii çok 11evdlğt anlatılıyOrdu. Bllbaıma dewlet 1'1ertn
de ta Maııauron hükamdıulığı zaıdLaındaııberl bulunduğu 

Join kendiıı.lnl bütün devlet adamlanndaa ıı.ttın ıörüyor ve 

IHıadan daha fada gurur duyuyordu. 

u;ıJ Wcri aeneslnde h~Umdar Mansur, öldüğ'ö r.amaa 

tanmmq "8hsiyetlerden olan lsa lbnl Musa mezk~r bükfun

dana veliahdı MeılıdJ•ye biat etmek letememittl. o aır&da 

orada bulnnan lboi Mihan, kıbctma ka.bımtHna elini koya. 

ralD: "VallabJ ! demlf, eğer ona biat etmezsen aentn kellem 

9'11rUrum,,. O da korkusundan hemen Mehdiye biat etmlı. 

O ıırlndenbe.rl lbnl MAhaıım Abbtr.81ye htudlmdarlan araaın
.._ it;ibuı ~ğa.Jmıııt. 

tbal MAilan, dört Altbaalye hükflmdarınm muasm oL 

111"1 " beplllne hizmet etmişti. 

Blsmetıiade bulunduğıı 90ll höldllndar Barunurreııldin 
Bemıek ofuHariyle ola.n dlfmanhğına t;aralklrUk yapouw 

ve l'AllMlıl İbllürrebl Ue beraber Faralılan "" onlarla bera .. 

ber itblrlifl !\"Bpaalara düfDl&D keellmlftj. 

Buu bllea Enlla ._..ıdnl polis Amiri Yapnllf. O da 

....... tt' 2 7 ••s:= - "" ......... pldlff ...... -..matah• ..... 
Ba1'11118Hetldia llOD ...... 80llJ'a bak6mdarbk ta-

• sona erı1Jor 
\'atul'ıı: okuyucuıarına bir hi:t.ınotte buJunıııa.k gayesi Ue tertip et

tiği "Mihı piyanl(o ort~klığı,, nnı 29 Sirinclteşrin kefldesi hisse satışları 
\arın 8ona errnektPdir. Bu keşldeJt! iştirak eden okuyucu sayısı, bngiln 
~ot~re tevdl edil~P.k vP yarın ortak piyan~o biletlerinin numaralıuı 
gazeteriı.dı~ ılaı t-ııilec~ktır. (,Jıl<acak ikramiye, bttlra.k edenler arıwu~1ıı 
t u.kııinı ecile.::ekt.lr. 

Mlbim bir nokta 
~ünı!ıuriY~l bayramı keşldesi ort&khğıııa. l!ftirak eden. okuyuculan

rnız, yarın UAn edeceğimiz bl\tün bil<'tlrre ortak olacaklarından, nu. 
ınaralarb l!oabet edooek para.. iki binden ra.zlıt okuyucu l\l'IMlıoda tak&im 
cdlk<.-el• u· hlıı~· de şt\plıe11lz o nl~IM.'tt.e az oll\l'aktır. Bu ciheti gö1: önün. 

de tutar.:.k ı.:-dcı11d. lte,1deleı· ve bilhassa .nlha.şınm zengin lk.rumlyeU 
fteşldesj için bam ba,ka bir şekU tatbik etmeyi düşUndUk. Bu ,ekle 
göre, ını•..ıy~en bıletlen> muayyen mlkda.r okuyucu iştirak ettlrilect"ktlr. 
Hiııae ma.l~buı.1.ırı ı.erller halinde olıuıak vıı hangi serinin hangi bUet 

numıı.rahrma ortak ola.<'..ağı llıin t>dllecektir. Bu ıuıretle lM veya 200 
kişt %5 vc~·a j0 bilete 'lrtak olacak, isabet eden para az hiHedar aratın. 
da takı.Jnı edliec:ekttr. 

Birkaç ~ünf'l ~adar daha etralh tafsllilt vereceğiz. 

Okuyacal3rnnızın tesekklrlerı 
----~;... ______________________________ __ 

2f\ kııru~ ı:;ibl .,hemrnlyetııiz bir para Ut> iştirak edlleon ort:ıkhğın 

okuyucubrımız ıtre.!llııd•ı çok ıyl kal'!)ılandıji;ını memnuniyetle görüyoruz. 
Şlmdıyc l•JJar aldığımız yüılerce mekt,ııp, Vııkıt'ın her vesile ile okuyu. 
rularına Iant.ll· olmak lııtedjğlnl belirterl"k bize te;pkklir etm6kteılir 
\'AKl'J', yı;ııı; altı ~·ıllık neşriyat hayatında datma faydalı ol:ııaya çalış
mıt, gar:. edindi~ı bu yolcıa yılma.dan mik.adele etmiş, her türlü külfete 
lievr ı;e\"f.' katianmı"tır. Bugiln, okuyucularmı memnun eclebllıoiş lııe bu 

en oo~·iı~ n•anevi hazanrıdır. 
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L--------------------~----~~ 
Amiral Darlan 
raı saıtanaıe 

girişti 
Lvndra, 25 (A .. A.) - Vi~ he. 

herler ajansmm .bildirdiğine göre 
cuma günü Da.kardan Rahata ge· 
leD Amiral Darlan Fas sultanı 
tarafmda.n kabul edilmiş ve Mare· 

'81 Petcnin ııahsf bir 
•sultana vermiştir, 

mektubunu 

- Bir Kaflıaı 
Romanı 

Bircok ya.bancı dillere tercüme 
edilmi, olan bu t'ser, Niuprl Ah 

mel uı.ratından ttuğrudan ctoDru
UO GürciJ dilinden tercüme edi' 
mişttr, Baştan •ona kadar ıış/r 

ırıc·ern ,,,, knltrvrn 'ln,rk menkıbe. 
/eri ile dolu olan bu neli• ucr • 
Türk matbuatında ilk nümunedir 

(l'lyatı to ımn-ş t>lan lla -.., bu 

llADı •esip 1~ Vala& &Jt.a. 
bevtnde ~ 50 teullA.tla ıo lro. 

roşa verDmelrtedh 

( Mev~ndu azalm-1mr) 
• 

1 1 
7.30 Proı.ıraııı ve ln1'111lekct ~aut 

ay:ı.rı, 7.J2 Vücudumuzu çalı~lırıt• 

lım, 7.40 Ajans haberleri, s.::u 
Radyo :.alon orke<;lrası, 12.30 Pro:.!• 
r:ı.m ve melekeı ~ı:.at ;ıyun, i2.:ı:ı 

Karışık program Pl.), 12.45 Ainııs 

haberleri, 13.30 Karışık şarkılar. 

lR.00 Program \•e memleket saat 
·ayarı, 18.03 Fasıl heyeti, 18.45 
Rarlyo dans orlceııtrası, 19.30 mem• 
leket saat 11yar1 w aJans haberleri , 
19.45 St"rhest 10 cfakii<a, 19.:-ı:; Kıı· 

rışık makamlardan şarkılar, 20. 15 
Radyo f(azetesi, 20.45 Bir hıılk 

tiirkli~ü ii~renlyorıır., 21.00 Konw• 
ma, 21.15 Miizik, 21.30 Konuşm:ı. 
21.45 :\tiizik: Haıtyo senfoni orkest• 
rası, 22.30 ~f('m!ekel saat ayarı ve 
ajans haherleri ve bo-rsal:ır, 22.:"ıO 

Yarınki proı;rrem ve kapanış. 

Şubeye davet 
Falih A.,kulik .5ube:ırinden: 
1.!1.912 ıtünü Anknra yedek sır• 

hay okıılunrla bulıınmaJarı liizıııı 

gel!en yüksek e-hliyetnamelilcrlc hn• 
Zlrlık kıfasına ~evkleri iC'alwdcıı 

eıhliyefn:ımesizlcrin Ciimhııriyf'I 

bayramından evvel şubeye nıiir:ı• 

e.aatla muamelelerini ikmal etti: .. 

11.aronur~ld'1n otun.an -91 -

t'll1llll kimin başına geçeceğini büyük '1lr sabırsızlıkla merak 

t'diy•ırdu. Bunu Hirşe açtığı 7.aın&n, külhanbeylerin reilll: 

- Tanıdığın: Meletan 8ııdfln adında bir Alim varda. 

Onun Jçln gl:ılj blrşey yoktur. Hel"leyin esre.ruıa vakıftır. 
On-dan ls.tjfadp edebiliriz! demişti. 

Bunun herine lbnl Mlihan, bu Melelan Sadtınu ken1L 

11jne .ı;-etlrmeııını ve onunla tanıştırmaeını ııöylemi<Jtt. 

lbnl Mahan, o gece Hlrıtl onunla gelecek olan Melefan 

Sadflnu sabırııızhkJa beklerken ll<*t& tatarı gelip kendi8ine 

Uarunorreı;ldin ölüm habertnJ getinll. Tesaılüfen o sn"ada 

yanmda EUadıl İboürrebl de vardı. O da bv mühim haberi 

dinlemişti 

Polis ılmın, odaeı"ınm mr,rn geldlftnı anlatınca o At. 

1'8.r\a kapıdan giren Hirıte ve arkıuıındail gelen Melefan S&

dilııa baktı. Onları yaiJnıacık bir güJü,le ve yerinden kmıı.l. 

dannın.ksıuıı seh\mladı. 

J\lelefan Saıifin, bu yapma.cık gülüttere aldırmadan ~lr. 

ajn ıorkwnndan ıterleyLp, lllt'ellst-0ki\ere ııelı\m vardi. 

,Hlrş onu göstererek dedi ki: 

- Stı:e benimle beraber gelen Melelan Sadfınu tı1kdim 
edlp•rum. 

lbnl Mı\han, glilümsedl. Sakahnr sıva7.!ayarak: 

- H~ geldin mllnt'Ccfnı ve ftllm Melefan ~nablan. 

Dt>ın, ve oturmalannr wöyledf, Sonra pbsta tatar•· 

wa döndü: 

- '9fnıcfr bana get;Jrd!ğtn babMI merak ı-c:tyorc!um Bu . 
'ln•lwecrlmln blJıgf&lndeın istifade e-lerek on11 ötrenmek iatt. 

yoı11um. Fakat artık ona lüzum kalmadı. Ve bira& yut.ima-

26 B1rlndtl'!!rl 

Tlridye Cömnuriyed 

ZiRAA T BANKASI 
&urwut &.&rUll; LK88. - Sermayeıst: lOO.OOIJ.OOU .ı.:uııa 

Şube ft a!&uıı adedi: ~ 

ara! ~ ticari het cevı tıank8 ınua~lelert. 

Para blriktireI!lere :ıı:l.000 Ura lkraroıye vertyof'• 

araaı ta1Ula&IUM1» ııumtıeı rall ve Uıbaran uı.s&rnıı 

-" aa DO ıtruJ tıuhı.DUl&ra MDFdt' • aeta .;akUece.11 
.3na g6n ı.ıuamıye dagnılacakur. 

1 ..Set LOOO Uraıuı ı.ootı l1n. 100 "d"'' ~ 

• • 500 • ı.ooc • 12( w • 
• • ~ • t.()()t; • 160 • ı!l • 
~o .. lOO • '-000 • 

DfKKA'l': Ht'sa,1ıar1Dl!llk' "'A•RI!!.,. 'titr ""lH' f:-fn1'f' ıctl tfr' 
'.:Uşauyenıer• lkıew1ye ÇJktlğı :.akotrae o/o ıc tazııı.s.ıe vtı1\aı. 

i(ur'aıar ıteoeoe • aera. 11 Mart 11 claztra.n.. ll 't!.'I 
n Bınnr.ik:ınur.'1& ceKll.,<'t'ktir 

.Mur.an•mmca bedel muvaKkat t"m nat ve: miKd:ırtarı 

siltıne gtr.ıerı \"c saatıe-ı aşağıda alt t>ldll~ iiste ntzasıoda 
tr&.ver.ıı:ı>ı ııer !j&tc muhteviyatı ayrı ayrı ıh:ı.l'! _dilmek uza~°' 
zart 11auı11 Ue Arıkarada ldare bmaaznda toplanan Merteı 9 
yonca ııııtır. ı:.lın:ıcaıttır. ııtl 

Bu işe glrıaek ısteyenlerın ılııtes hizasında yn.,zilı mu,·a~ 
il.:! xa:. unun tayw ettiğ vesjka ve tekılflerlnı ayni t;ün elt!Jl.i 
den bir !18.at evvıı. Kom.syon ı:tels!lğıne vermeıerı 111.Zt'lldır. 

f$artoanıeler 150 kuruş muka'bllln<le Ankarada Merkez fi• 
H11ydarpqıı., .lzmırde Izmlr ve 8a.m.sunda ı:;amaun vez.ı:ıı."le 

olunur. 

Bı•her adedinin 
Muhammen LUuvakkBt 

Ll"te l'ft:lft~ ot nal bedeli teminat 

No, L K. L. K. 
l 37700 CA.rl lı :\ t C>t ID 

traversl, ~ 30 
2 9800 1 .. .. 8 % 

3 109q<l " 
8 cı5 

4 5900 .. 8 c:5 

5 15600 .. 10 03 
6 6400 .. ıc 93 
7 11400 " .. 6 01 4675 70 ) 
8 37u0 • 8 12 
9 4200 7 fl9 

BevoPlu askerlik subesınden: 

muracaa tı et,.-edığı ta J:cıırde hak1'..tnda Kanunı 

lAı!AKKOI 

HlC!i'lPLAR 

1 lkın~ııe.,rtn 
f<eş!dulne ayrılalı 

lkramlyeıer: 

• a.c:l•t 1000 tır&lll 
1 • !500 • 
t • mel • 

14 • 100 • 
ıo • 00 • • • 

• • ... 

SAHiBi: ASIM US 

Umuml Neırlyah idare ed.., 

" 


