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ikiliği üçleşfi mi ? 

~erika i/,. lngiltere bu meselede anla§arak Dögolcü
~: Dar/ancılar arasında bir anla§ma zemini bulacak
~ 1.'· Allsi takdirci~ iki taraftan birini tutarak diğe-

ıtaatu mecbur etmek zarureti ile kar§ıla~acaklardır 

Yazan : Asım. Us 

1 
M ar"eşal Ro nmel 
Tunusta işe haşladı 
ingiliz ve Amerikahlar Tunus hava mey
!danlarına yeniden paraşütçüler indirdi 

Londra, 18 (A.A.) - Mare§&l Ro. l:\GIL1Z VE AMEHİKAN PARA· 
melin Tunusa geldjğt haber verilmek SÜTÇÜLERİ 

• . . . ., tedir. Mareşalin perişan l:ıalde ric&t 
aynı zamanda .tatmı~ ~lehılı~.m~. etmekte olan Llbyads.ltj mihver kuv~ 
Anlaı;ma .. kat~ ve nı.haı • degı,1c?•'r vetıerinl teşkilA.tlandırarak, tnglll.ı 
demek muttefıkler ~ımah Afral<a. J bl in . d ""·-uıta ııe..ı ııare 
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Hergün 

6 
Sayfa 

'' 
S
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ımalı A.r ka J 

tarıhınden tte-

1 
raklı sayfalar 
Yarın Vakıt'da 

----------'--------~ 
Mareşal Peten bütün sala
hiyetlerini Lavale terkttti 

Mareşal kendisine halef ola
rak da Lavali tayin etti 

Vi§i, 18 (A.A) - A4 IAval'in ma. 
reoal Peten'in l:ıalefl olacağı tahmi~ 
edl.lme.ktedlr. 

••* Vi§1, 18 (Radyo, aaat 1,10) -
Mare§&I Peten devlet rei.Bliğinde ke:ı 
diıine halet oıarak LA.vali sec;minlr 

* .y. * 
Vi§I, 18 (A.A) - Oli ajaııaı bildi. 

rlyor: 
Marqal Peten ve K ı.a.vaı bu.gUı; 

hUkQmet reı.ine tam aellhlyetler .e. 
ren bir emirname ltnzaıamışlardir. 

*•* Vl§I, 18 (A.A) - :Mare§&l Poıen 

btltUn ııeWılyet!erlnl U:. !Avale ter~ 
ketmeğe karar verml§tir. 
tnıtıtere ve Amt>rtka.ya harp UAnı 

iltenlyor 
Parls. 18 (EP.) - Salı gUntl ak

pm Uıtt1 ve ç&I'§amba gUnt1 ıabab.t 
Parla aikak}arında 1Çlerinde hopar. 
lör}er bulunan kamyonlar dolaşarak 
Fransız halk partiılntn bugUnktl va. 
ziyet karowndald taleplerini h&lk& 
111.n etml§lerdlr, Bu talepler, !ngtı. 
tereye ve Ameri.kaya derhal harp L 
lln edilmeSi, Fransanın antıkomltern 

r 

Pier Li dl 

pakta girmesi, bir imparatorluk lej.. 
yonu kurutması ve b\ltUn Amerika 
doatlart Ue yahudilertn F"ranaa.nm u.. 
muml hayatından çık&rtlma.smdan ı
barettır. 
Yaaonluğa kar§ı hareket merkez 

komitesi bugtlnkü :earls gazetelerin.. 
(Devamı Sa. 4 Sa • .+ de), 

~'::. Mrikad!ı Ceznyirle Ya. 
lıı' hııe kadar }'ran ıı ikiye 
~ ~ gürUnüyortlu: \'işi Fran
~ {·01 Fransa 1. Ru defa ,\. 
\ ~ 1 ar ' 'e İn"'ilizlcrle Ceza
"-'hıı,tl'ansız :ku\'\'etleri arasın· 
~ 1/tı anıa.~mnılan onra U-
''- ır Fransa meydana ~ıktr: 
~ ıı Frau aı;ı ! 

.... ~1i..:. 
~'ti~~ ıs~al eden Amerikan 

d 
• . • • • r cı or usunun ... ..., . " 

nı•ı mhı\'er 1.-n'"'etlerını Fran••z- 1 1 1 d d k .... u ı••lz ..,~ . <et n ur urma ..u.c;re m .,.. .,u 
lann yardımı ıle çıkıtrdıl<taıı 'e t rf d ıH anl"•llmaktad 
t .1 Af "k h"I • l l k gayre aa e ece6 • -, rr. 
ıınıamı e rı aya " •ım o l u • 

Londra: 18 (A.A.) - lngiliz bl 
rlncl ordusunun elem:ıoları, lngiii1 
ve Amerikan paraşütçü kıtalan ve 
Fransız kıtaları Tonusa muhtelif 

(Devamı Sa . .t Sü. 3 de) 

tan sonra l'asın. Cezal'iri'n \ 'e Tu- -----------------------------
Ankara suikastı 

Sekizinci ordu Binga- MAZNUNLAR «REDDi HAKiM» 
ziye 100 kilometrede TALEBiNDE ISRAR ETTiLER 

'' 
1 baı(iiomutanının .i''ran

~-)e, r~l'ini siJiUılan ile bera
~' 1'1"inde bır:lkması ve sil'ii 
~' ınc-ınurlarmı iş basında 
~._~~ayet Uc renkli Fran
~ ~ ~n yerine Döglr.üleria 
,, ltı~Jeri Loren ha~ını koy-

\..' ~sızlar ara mıhı iki
\' 

1esınin halledilmi'ş olduğu 
\._'bit '~ndım;ı tı. Fakat ara
,, ilıı gün geçer geçmez 
~ \ıaı.. değişti: Bir taraftan \ 'i
,, ~ilan Petenin, diğer ta
~ cı...-..~~Cla bulunan Diigo. 
~~ ırde ami'ral Darlan t:ı.
~~ lluıııtan yeni idareyi ta
\~ • anlaşıldı. Bu suretle 
~.._ ~İ!ıgalj altında olan Fran
~ tı ıuıyaya karın harp edon 
~' ~nsa.'lmdan başka Şimali 
~ ~ l>eten adınl\ hareket e· 
~~- t onun tarafınclan ta
L~ ~liıı Yeni bir transa, peyda ol 
~ ~ l>he1ydkki Cezayiri \'e fası 
k..°'1a,'1ı 1nı,...,·etler tn;ilirlerin 

nusun Dögolcüler emrine \.'erile
ceğjni mi ifade etmektir? Yoksa 
umumi !!ulha kartar Fransız mfüı
temlekelerinden bir kısmı Ui)ızol

cülerin, diğer kısmı DarlnnNlnrm 
elinde bırnkılacl\ğmı, sulhtan 
sonra Franc;rı:lar arasmdaki i'h!ilii.. 
fm ha.ili yine kendilerine bırakı
lacağını mı gösterir? Bu nokta 
anla,ılıunıyor. 

Bize öyle geliyor ki ,·ariyctte
ki bu müphemiyet harp sonuna 
kadar devam edemt-z. Fransızlar 
arasındaki iki\iğin Amt-rikahlarla 
İngilizler ar:ısma gt'Ç!Jt~i ~imdi
den hatıra ~elmeyen 5jyac;i \'e aıı
keri mahzurlar <loğıırabilir. Tah
min edilebilir ki' Amerika ite İn
giltere bu meselede anla~arak bir 
müddet sonra Dögokillerle Dar. 
lanrı1ar arasında bir anlaşma ze
mini bola.caklardır. Aksi takdirde 
iki taraftan birini tutarak diğeri
ni itaate mecbur etmek zarureti 
ile karsıln,ncaklardır. 

General Aleksandır .!'11hver ordularının Dosya bir kere de Çankırı Ağır ceza 
tutunmak teşebbosunde butunacakla- mahkemesince tetkik edilecek 

1 ~ ~tında ol aydı böylece 
~ 'ırı !'ikada bir Amiral Dnriı:ın 
~ 'Ydana gelmiyecekti: tn
.. "llı· lanı tngilterenin nıüt • 

1>ögolün mo\'afakatiııt 
Amiral Darlanln bir 

ı.,;•, Yııpnny:t<".aktr. \.. ~ 'ıı~ Cezayiri isgal eden nı\it
~ .\ ~tlerin hn~komutanı ge. 
\ l)~ll ~ho\'er galiba Ameri
~' ~u ıc;in siyasi sebeplerden 
~'~lteri iimilleriu ic:ıplanm 
~"ttt . Ve genemi Dö~ohın 
~ı_ "'hni almaksızın Arimnl 
~). '1Yn8muşfur. Bu suretle 
\...'bıa aleyhinde hareket e•'len 
&ı~ ''t tın bir kısmı DÖ!~olün 
~'tıda lngilterenin. diğe:r 
~ l>arianın komutası altın· 

... •ti" A::neriknnın mUttefiki 

1 
~ e geçm~5tir. 
"-'' t tıı ·ı· ._.. h- gı ız kuwetleri öniin-

.. ~ftan Libyadnn çckil-
"e d'• 

tt..ı ıger taraHan Tunusu 
tı.ı ekte olnn mih\'er ortlu. 

l':\1'13 mlldııfan t~isatı 
' °"1 get.irerck yerlesnıesinr 

• alc ı~;·n Ceza:yirde Yiııi 
"'11 

emrindeki kU\"\'et!crden 
~"' :~k gibi askeri lıir nııila 
L~ 0Jnırcıu~ı bu netirt' J<'rnıı 
ı. .. .:::.nn olcluğu kııdar miit

ll fı'ra rnınd:ın ela ~Rriptir "e 
~ltıtt . n ız milleti kar ısın· 

>ı ~ ıva'll değil. nskeri mnh. 
flıı11tı • da,•et edebilir. 
k._~ll ~ill A •ı ('"' h • 
ı..~elt ''merı •a ıım urreı-
'<Jtt, ~ l'adyo ile <lylediği bir 
)''llılnrı i'raı Darlnnl:ı f'euıyir. 
., "1 ~r.lnsmnnın "Knti \'e 

'-"' hı atıı <"tte olm:ıclığını ilan 
-~" ~tı~ görmfüıtiir. 

'tıı l'eı" Run·elt '' 4 miral 
ıı· a nı " Oıl\i d .'.teıtilcn a!l "Şı1ıı• 

ltll. 1ı'~ılrl'r.,, rlenıel<le 
eoı 

rını tahmin ediyor Ankara, 18 (Vakrt muhablrlııdea)- ı t,1raz ettiklerinden, heyeti h8.kime 
Fon Papene kal"§l tertlp edilen wı.. ı doeyanm Çankırı ağ1r ceza mahke • 
k&1t teJebb\laU dava.amın nakzan · meslne tevdllne karar verml§Ur. 
görU!meıine bu sabah Ankara ağtr Çankın mahkeıı:neai .aJAbiyet;)i 
ceza mahkemesinde devam edilmJ.§- merci aıtatlle bu dava.nm Ankara a. 
tir. ğır ceza mahkemeısl.ııde rUyetine de. 

Kahire, 18 (ı1.A.) - Ortn şark 
İnl(ıliz kuvvetleri müşterek tebliği: 

Geniş bir cephe üzerinde düşma.. 
nı tekib eden sekizinci ordu kuv • 
vetlcri dün Bingaziye 112 kilometre 
den az bir mesafeye kadar yaklaşmış 
lıultı .. uyCJrdu. 

16,17. sonteşrin gecc~f kısa fr -

sahte ldnln fa!>rJ:Catör!erl 
( l'a=ısı 4 ncüdt!) 

Yılbaşı Piyango ortaklığı 
Valut ııtmy•ıcuları ar:ı ında ter tip ettiitlmlz l\lllli l'lrnngo ortJ it lığı, 

~ok büyuk Mr nlfı!<a nyundırıııı~tır. Şlınıllye kudıır buyuk ~-el<un t.UtA
c-a'< isabet ol nuı:.ıılda bcrııber bir kısım okuyuculıırınuz 25 knr.ı,ıu. 2.;o 
ı:ar kurus 111'ı1111l.ırdır. \'akıt. tıh; oımın11a, olm,·uc,ılıırınıı gazet•lerinı 

oodınıı. ulmtrı!.? tırıld\ııı ver n:I< ı.e 25 lmnt!J gfül ehemınl','etslz bir hıırç. 
Jıkln bir uıil.ı.ııır ııura kı.7Andırınak lıtemıınır. 

l\lillı l'I\ 1ııgo ortaklı"ı, her a) tekrı:ırlanaca.k ve b ınun ıçln bir pro. 
gr:ım lı.uırlaııaı .tktır. 

Yılbaşı ortaKlığı 
Vılha51 rırtaıdığı ımponlarını bir lld ı,.-Une kadar ııeşrcdeccıı.ıv. Çok 

zen~iıı ıkrıu.ı l rll ri l>u•ıın:uı bu kr.şldcye bıitUn olmyııcıılarımızııı i;tını. 

kini teıııln l•;lıı iki '!eri trrtiıı edilecektir. Birinci tertı:,c 2r; kuru il~ 
iştirak t'dilı~ .. rk ı.·ı• bütiln oku) uı·ular biitiin biletlt•rt> ortak olın·aı.tıı.rdır. 
İkinci tNtlıı 100 kupıın•ıık 1terlltır olacaktır \'e ~Uzer ort'.llttıııı lb.ırı>t hıı 
lun:ırali.tır . !°'o••rı ı•rtaklıırı l'iO kuruş vereceklerdir. Bu sureth• t 00 kişi :>O 
liralık hiletı• nr;aı. ohu-aktır. 

tifodan uçan bomba uçaklarını11 

Binga?i l.manındaki deniz l<131tıa • 
rına taa-ruz etmişler ve burnd9 
yan'tıulnr çıkannışlardır. Diin av. 
cılarmıız 6 düşmau taşıt uçağı dü. 
sünnlişler ve en az başka altı uçaih 
nı rt:ı Ringnzi çevresinde yerde tab. 
rıp olunmuştur. 

(Devamı Sa • .t Sa. 6 da) 

ispanya 
sllAb 

:Maznunlardan Pavıot, Kornllaf ve vam olunup oıunınıyacağmı ve reddi 
berber suıeymanm reddi l:ıa.kim ta. hAklm talebini tetkik ve b1r karara 
leplerl, Keakin ağır ceza mahk-'me • bağlayacakttr. 

since reddedllınl§tl. Maznunlar Ku • Muhakeme 25 lkinc!teŞJ'ln carp.m,, 
kin mahkemesinin bu kararma da 1 ba gt1nU saat 9,30 a bırakılmIJtır, 

700 
altına 

bin kişiyi 
çatırdı 

General Franko kısmi seferberliğe n.eden 
tebliğle ilan etti lüzum görüldüğünü bir 

.!\ladrlt, 18 (A.A.) - General Fran, 
ko tarafından neşedı'en tebllğ ııtıyb 

demektedir: 
''Muharebenin bugilnkU durumu, 

<Devamı Sa. 4 Sü J de) 

Bir lngiliz nazırı
nın oğlu Berlinde 1 
Con Emeri Berlin radyosun

da dün akşam hir nutuk 
söyledi 

Stokholm, 18 (A.Al - Svensk!l 
Dagb:adet gazetesinin Berlln mu ha. 
birı blldlrlyor: !ngıttete mUstc.mte. 
ı.eJer nazırının oğlu Con Emerı Be•. 
Une gelmiş ve Adlon otel!:ıde bi" odi 
tutmuştur. 

Con Emeri işgal altınd\l bulun:nıı. 
yan Fransada ?tur•ıyord•ı Alman•n. 
rın işgali Uzerlne Bcr!lne gelmiştir 

Bu seyahat! tamaınıyle bus•ıB1dir. 
1ngı]tere mUstenıl:>keıer nazırının 

oğlu lngiltt>re ile Almanya arasrnd'1 
muharebenin en şiddetli muhalltıe . 
rlndcndir . 

Radyo nutulı 

Bcrlin. 18 (A.A} - 1ngl1tcrenil"' 
Hindistan nazırı Emerl'lin oıtlu Co:ı 

Emcri bu akşam Berllr adyosund.ı 

1ngltcreye htaben br nutuk söylemi~ 
tir. 

Yeni emniyet direktörümüz 
dün vazifesine başladı 

F' 
l 

... «9hiili{l'i# *"~ 

·1 

Yeni emniyet müdü, ü diln sab:Lb kcndlıı(ni karııalayanlar arasında ... 

Emniyet mUdUr!U~ne tayln ed1. 
len HaiQk Nihad Pepeyi dUn ,ehrL. 
mize gelerek yeni vazıfesine başlamı~ 
tır. 

HR!O.k Nihad öğled\'!n evvel vl]L 
yete s;-elmlş, vali ve t:>elıırtjye reııı. 

Lfıtfl Kırdarı makamında zyaret et.. 

mlştir. BjllUııre emniyet mUdUrlUğtL 
ne gelerek aUlkalı A.mlrllklerle te.. 
masta bulunmuştur. Hrı;lk NUıad 

kcndlsiyle gl:lrUşen gıızctccilt>re: 
•·- lstanbutlularcı. yeıılderı b.l.Z199t 

et.mek tırsa tın: kq "Rn 1ıt,ıına pek 
m(Utlllunum., <Umtnlr 
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Hayır, hunu yapmıyacağım ! 
Ilirdcnbire geri döndüm; ncfc· 

rlme dedim iki: 
- Koşa koşa karargaha gıt; he· 

men atunı h:ızırl:ı, burnya getir! 
O gitti 'e ben gozlerirıı \'cdide

nin uza!daştığı yola dikilmiıs, ka
ranlıkla onun izlerini ay ışığının 
Jzleri imiş gibi gonncuc 'c bulma· 
Ra calışıyordum. 

Yağız atım geldi: bindim. Nere· 
rlm de atını getirmiştı; hindi; ar
kamdan gelecekti. İki senedenbcri 
bir gün hile yanımdıın a)-rılmay:ın 
bu yiRit delıkanlıJ a: 

- Sen serf dön ele rahatına bak; 
ıeç kalmam! 

Dedim. 
Alışkın olmadığı bu sözl~ şaş· 

tı; llkin kendis!nl pek çabuk topar 
Jadı: 

- Baş iistüne, beyim! ••• 
Topuklanrnla atımın karnına 

dokundum: ıdiqlrrleri leTtettlm; 
bir an evvel ıkaranltlı yanp da ışı· 
ta çılcmak icin dörtnAJ sOrdQm. 

du. 
Hııyır, yalnız senin dcğıl! 

Onları unutalım 1 
Baslarımızı avuçladı ,.e birbiri• 

ne y:ıkl:ıştırdı: 

- Öpfüünüz, sevginiz artar! 
Dedi. 
Allı sene ev,·el taşlcın bir ay ışı

ğında, muhteşem bir zırıır odnsır

da nnl:ışnmıyan kalplerimiz bu 
gün sabahın alaca knrnnlı~ında, ı-ı· 
sız Jllr d:ığ, b:ışında basık tavanlı 

örfımcekli bir hnn ova ınd:ı anlaş• 

tı. 

l\onyaya döndük. Ka çdcfn hen 
ateşe gittim, o beni lıckledi ve tek· 
rar kavu~hılc. 

fstiklAI harbi de zaferle bitil. 
Şimdi ciftllğlmizde, yeşil sar -

mas1klar nrnsındnlti yu\"alarına ~c 
kilen iki gene ye şakrak ku~ gihi 
coşkun ve mesudnı. 

Kadircan Kafir. 

-SON-
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odun ve kömür 
- 2 - 1 ... ---• Yuaaı ı vermeli u yurd zenııinlif}imizf ulu 

DRESDEN'DEN • 1 il aıBB •a ı sal 11örü~e göre iulumltı bir ıHlzıme 
Orman ve kömilrün yurd iktb~.· • n ,g ha@lnmak imk&nlıırıııı ara!Jlınna:ı 

diyatındaki cok biiyük önemıni, ı-------------'-İ yız. Yeni kanunlarımızla iyi adını• 
bız, Çağdaş kimyanın eşsiz teknik Jişlme erişecek olan korunu.ıı sana lar atılmıştır. Kanunların b:ışfadıtı 
gelişimine hazırlamış olduğu iınkiııı yiınizin orman ,.e kömür ile il'4 ı; ııı da bilel tamamlıunalıdır. Toprıı 
lan.lan pek iyı anlıyahiliriz. 1'ah rini yalnız derinleştrecektir. J\u~· ilın, ormanın. yeraltının verinıiııı 
miıılere göre, yeraltında 300 nıılyar vetli bir istihsal ve iktisat y:ıralmak en son ınnırl:ırınn kadar araştırmak 
ton taş kömürü, 60 mil) ar toıı ıl:l demektir. Gelişigüzel h:ırc:ı:ııaQa ,1 1!11 hilgıye ıtii,er. Çağıl:ış islih<nl 
Jinyıt \'ılrdır. (Preussiı1clıe Gcoloai lışınak, Yerimi düşünmemek; çag yııı>nıak i~leyen her ulqs, llkönce 
Sl'he Lundesanstalt). Yerallınuakı claş iktisat kavranılııJına aykırı bir ı:a~ılaş verimin ne olduğunu anla 
kömür zenginlilU, belki de, lıuıııhn anlam vermekten başka birşey ııc- ın:ık mecburiyelirıdrılir. \'erinıi 
daha çoktur. Fak:ıt ne olıırs::ı olsuı• ğildir. Biz bugün odundan ,.e kô· kendisine ülkü ve anı:ıç edinenıc • 
bilinen l>irşey varsa, o da me\TUI milrden başlayarak yurdumuza pek yen sanayi ise, isterse ı:alhmııda 
yerallı kômürünün istenildlAI SılJI bUylik şeyler daha kaz:ındırnbiliriz. kurulmuş olsun, kısır lıir i,yerirı 
artırılmasının arlık nıiimkün olma• Yerim kavramını dah.ı iyi secme~e ılen başka blrı,ey deltildir. Yukarı 
mosıdır. Belki tıilnün birinde in başladığımız vakıt ise boş yere yok da dediltimlz gibi verimli iş, ıkti• 
san, kömürün yerini tutacak baş' ·1 olan ulusal delterlerln ı.:enişliği ö sal anlamında lıılıınılu i~ demckıl;
birşey bulacaktır. Fakat .gerçekçi nünde sonıJg:ınlıj?ımızın (rne~ııli~e- Onun iı,:in tııtıımlu olmalıyız: O 
çajdaş insan, gelecekkrin henüz, limizin) ölçüsünü bulmuıs olarnıtız. dunıla, kömürde ve herşeyd~ tutum 
cok karanlık inıkAnlarına göre dl' Onun için tutum söz!ine, ıırtık, ile- lu .. Yurd iklisndiyııtı bunu bizden 

itil, me\'cut olana göre hesabıııı YUJI tı at bııkımından gerc>ken önemi 
mağa alışmıştır ve bu çok do~nı. 
Onun için, inMnlıtın asırlarca ihti 
yacını saıtJayan kömQr, cok yakın 

bir gelecekte bitecekmil} gibi en 
sert tutumluluk meselelerini uyan• 

isliyor. 

Mır aklı ••rler - -.. - -
YoUar kıvnla ikıvnla altımdan 

boıJ'OI' lriblyd[. 
Dola il •'-d dırnı.8*1adır. Sintetik kimya bakı· cep ..... 8 mından yeraltı kömürü, ısıtııudım 

ölen silAh fabrikatörü Şnayder 
Bir ajana telgrafı, dUn, meıhur 

Fraıwz aUA.h fabrlkatorU Öjeıı 
Şnayder'iıı birdenbire öldilj'UnU ha. 
ber verdi. Fabrikalanndan bir kıamı 
geçenlerde tnglllz tayyar .. lerinin bir 
hUcumlyle tahrip edilen Ojen Şnay. 
der Franaanın alllh lmA.11.tı troatu 
Şnayder _ Krözo gurupunun ha.kimi 
ve dllnyanın en bUyük silAlı fabrika.. 
törlerinden blrl idi. Sermaye iUba. 
rlyle Çekcı.lovakyanm Skoda alll.n 
fabrlkalariyle allkadarkeıı 1939 d:ı 
Çekoslov&kyaıwı latll&aı Uzerlne b'.ı 
fabrika hiue aeııet,lerlnden elin.J~ 
lıulunaıuan Almanlara eatmı1tı. 

gali üzerine malını mlllkünii bıra 

karak ortadan kayboldu. Şimdi bir 
İngiliz gazetesinin yaıdıihna göre: Nalçik'de Almanlar 

geriledi 

Xannlıltta Vedldenln ay ışılın· 
dan öriilmüş hayalini hedef tutarak 
saatlerce gittim. Dallarda ve boş 
kırlarda nAI seslen balan birkaç 
d.fa abediyordu. Se\ırflfyJ, bul
mak, yahut ona yetltmek Jcfn ko,. 
mat ohın mual bhramanlannın Bertin, 18 (A..~.) - Alman or 
bipleri de hlc şüphe.siz ancak J>e. duilan lbaŞlrumandanlığmm tebli -

li: 
nim blbim gibi Ye bu kadar heye Tua}>8ellin IİIDal dof\mındaki 
canla çarpmııtı. dağhk bölg,de kvıattlmış hulu • 

cok ve üstün, bir sanayi meselesi
dir. 

Amerikada bir a9kert hastahanede 
hastabakıcıdır. 

BCTGN JAPONLAR BiR YAŞ 
KOÇCLt'YORLAR 

FRAN 
HAR 

Bu harbin 
meraK11 e 
Fransa içten mi 

ti ? eserin muhatTiri 
surette böyle oldu"1Jı• 
vor Fakat eserinin bil 
Frsnsanın dilfmaD 
avucu içide bulundu 
cak sözler söylüyor. 1ttt 
den '>ir parça : 

'"Kıtamız istirahate 
Dö!'t ayd:ınberi atel 
dan avnJmadık. Şirodl 
etme-k. hakknnız. F~ 
mUthi~. Na.kıs 25 derece. 

Stuttgart Ndyoau 1111' 
priz h azniamış. orad• 
ca spikerlik yapan 
Ft-rdonnet, kıtamJZJD • 
oe-kibne-k ~e o)dut:a11 

bize ha.her vardi, ve 
zelce istifade etın~ 
f"l'ti. 

yor!" 

Gün •l•nmn uzakta, ıssız ı·e nan lkUçük bir dUşman grupu kur
çıplak bir !dal eteğinde bir han tubnıak için beyhude bir tetebbUs
g5rdüm: önünde durdum; nAl ses• te bulunduktan sonra imha edil
lerJ daha evvel duyuldulu için pen .mittiı". 
cereden l>lr ilci d>q merakla uzan- Alagir ke&iminde Romen birlik 
mıi)tı. Millslerim bent tanıdılar. On· leri dU§!na.m da~an. &{lnnUııter _ 

Kömlhiin çalda, sanayideki ılr..: 
madde roltlnil gözönftnde tutmak 
dem~, htt1eyden önce, ısıtım, iş• 
lerini en son ısıtun tekniline gört>, 
dftzeltmele çalışmak demektir. Hu 
slln öyle oda ve at sobaları vardır 
ki: Kömüriln yOıde 70 ini faydalı 

bir bale geUnnektedir. laıtım tek· 
nftlnln düzelmesi yanında k&nü • 
rün topraktan cıkanlması tekniitl· 
nin de çok büyük. bir tutum önanl 
vardır. Busün ocaklann işletilmesi 
kadar iyi yapılmaktadır ki: Zar~r 
hemen hemen sıfıra indirilmiş sa• 
yılabilir. Ormanın ve kömüriin ö· 
nemini, yul"d fktisadiyabndül cok 
bftytık yerini anlamak ve kömllrü 
en son Jmklnlar cereevesl içinde 
delerlendlrmek bakımmdan, Alman 
ya, diyeblllrts ki: En battı gelmek~ 
tedlr. Caldaş Almanyayı kömürün 
illı: madde bakımından e,siı önemi 
ne il~llendh~n~rin; yurdJannın 

itisadiyatıne en bQy6k blııımetlertle 
bulunduklannı, burada aynca, söy 
lemele bile lilıom -,oktur. İki şah· 
ılyet bu bftyftk 11eUşfmde unutulmaı 
hizmetler gö"llü,lerdir: Julius Ro
bert Mayer He blJftk alman kimya 
cısı Emil Fischer.. Bu sonuncunun 
Tihılı: talebeleri, yurdumuzda bugün 
delerll itler ıömıettedirler. 

Şna~erin ve umwnlyeı:Ie Fransız 
allAh fabrtk&törleriııla Alman allA.·1 
aanayilyle mı blr ilblrlitl yaptık. 
lan ll'r&ııaada aruıra ortaya atılan 
bir mevzudur. Bu lddalat' parla.men. 
toya kadar akaetımJt, 1983 de bir ra.. 
d1k&ı *>8J&liat mebtu Şıı&yder _ 
Kröze .troeıuııun en ılOJl model Fran.. 
auı t&Dklarmı Hol&4d& vuıtaaırte 
Almaııp.ya Attzcmı labat edebilece~ 
bir durumda oldutunu lllSylem"tt. 
lHO martmd& da ~nm 1939 d:>. 
harbe bqlamıf olmuma rağme:ı 
Belçlık& yoliyle A1m&ıı.yaya demir 
ce'fherl ihraç ettll1 lıddia olwımUftu. 

Japonlar yeni dolan bir çocu 
ju bir yaşında addediyorlar.. (Ha
kikatte ise 9 aylı«tır.O. 1'aht mu· 
hafızları cemiyetinin yaptıtlı müca
dele netice.~inde Avrupalılar libi 
tocutun yaşı d<>Autundan itibaren. 
sayılncaktır. Böylece teahit edilen 
bir sünden sonra, bütOn Japonya 

bir ya, gü\·iilecektlr.! iL---------: 
lara aordmn: dir. Alman tanktan Sovyet ima -

- Hanımlar nereode T lanmn 3i<ldetfi lıUcumlannı ptlı • 
Hancı da uyamnııtı. İçeri aldı; kUrtnıilıler ve başka bir kesimde 

odalnnnı glisterdi, bpıyı vurdum; hir iloe-ri menü işgal etmekte bu
fçerideıı korbk ve titrek bir SC!5 lunan dtlııman kuvvetlerini imha 
duyuldu: c.~. Alman krtal:ın 200 

- Kim oT den tada esir ve ehemmiyetli mik 
Bu Vedidenln kendislydl. tarda ganimet alıııJşlardır. 
Heyecandan dilim tutulmuştu. Mosko,·aya göre._ 

Hancı cevap verdi: MotkoVa, ]~ (.\.A.) - Re9ml 
- Kemal bey geldi, Kemal beyi Ta9 jansma buglin öğJederı. son· 
Ben ilave edebildim: ra cepheden gelen bir tel bildiri-
- Ent, hen geldim, Vedide! yor: 
KftçQk bir hayret ve aevinç çıt- Rus krtalan. Almanlal'.ı doğu 

hlı duyuldu. Sonra kapı hızla acıl Kaflaasyada Naı1çiki ncennp dofu
dı. O, siyah bir rop içinde, aollun sonda bir tepeden tardetmif?er -
ve sarı, göründü. Zavallı kız. on dir. Almanlar, kuvvetli bit- milda
S(in :içinde ne kadar !hlU'Ç olmuş- faa.dan sonra yeni bir hatta c:ekil 
tıı. Kartımda taş gibi kaldı; baıkq- miJ1e'l'dir. 
Jarı baklflanmda sendeledi, Du- ---~----

dakları açıldı; Böisn. (atlayacak g! Tren ve vapur 
bl kabarıp alçalıyordu. Kendisini 

uzanan lroJJarı.ına delice attı; bqını u··cretlerı" 
&öAsürne dayadı; hıçkıra hıckıra a~ 
ladı. 

Onu göPümde b6Uln kunetinıe arttırılacak 1' llktım; artık sakınmadan, tekfa-
meden aıkbms •*tıkça aokultl)'OI'.. 
tf ıı Ye daha mesad l'GrDnüyordu, 

Ah. Jçlmde ne derfn Jıir saadet 
_.dı! Artık Mtlln alnlanm, mftt
hst kı*ançbt hfalerl, na•ır futmuf 
b)p köşelerf, hlrdeo deAitlf. 

Annen ellerini göğsünde capraz 
lıltmtı boynunu lbülaniif, ~ 
İıırı bıpalı, bakıYordn; klrpilderin 
de birer damla yaş parlıYordu. DaJ 
~;. belki t!lllkl 'Ye en mesud giln 
terin rilyAsını göriiyol"du, kızının 
blblnde o a48n yeniden yaşamağa 
bıqlıyordu; benim f*hsımda Şakir 
Papnın hahrasını , hayalini ibulu
J'Ordu. 

Vedideyf göRsQmde bir kucak 
elçek kadar ihafif buluyordum; öy
lece annesine yaklaştım; elini tut· 
hJm: 

- Beni aıffedlnfzf BOtiln ~uç be
ntmdlrt 

Dedim. Süzgün. )ihünft çevrele
yen alamıış aaçlan, eonbaharla b 
şan l>lrleJme noktasına hatırlatıyol"o 

~ 
• İçt;:Lma! kin ve mUna!ereUerden 

dotan hı:r. 'N hiddetler dllnyaya bom 
~ Te torpil pllsktırUyor ve bu suret
aı· dllnyanm feyiz n bereketi içinde 
llla'mıım in.l&nlarla hayvanlar kıtlık 
ıtm&bı çekiyor; o zuınmıer yetl§mlyor. 
mUf gibi bir de buhrandan latlfadeye 
ç81ıp.n ve haydutlara rahmet okutan 
mu1ıtıklr1er de var! 

Kömür pahalılığı dolayııiyle 
bu mevzu tetkik ediliyor 
Ankara. 18, (Vakıt muhabirin .. 

den) - Kömür flyatlannın artması 
dolayı.sile mOnakalAt nkAletl dev
let demiryollan vedenlıyollan Yol· 
cu ve eşya nakliyat tarifelerinde 
Clelişiklik yapmak maksadile hnı 
tetkikler yapmaktadır. Bu tarifele
rin !bir mikdar arttırılması muhte
meldir. 

Millt korunma 
kanununda tadilat 
Proje tetkik için vekilete 

sönderildi 
Ankara, 18, (Vakıf muhablrln

Cien) - MIJII Korunma bnonanun 
bqünkü Jhtiyaçlan Jcarşdamak 
mııksadile .deliftirilme..ine dair 
proje nnıtaJAaları alınmak üzere 
alAkadar fttlletlere ıönderilm~tir. 

Harpten sonra Arnavutlu
ğun hudutlanna halel 

gelmeyecek 

J.ondra 18 (A.A.) - l\foskova rnd· 
yosunun blldirdıiUne göre, Cenov:ı 
forino, Milona,ve başka İtalya şehir 
Ierinde Mwıolini aleyhdarlıftı suç.iP 
3.000 kndar s u b a y J a endü.c• 

trf ert>ııbı ve Faşist partisine mensup 
:viizlerce memur tevkif edilmişler 
dir. 

Orman " fflerimizin ana temeli 
nasıl yalnu ısıtım ~ilse, k&nür 
lkliadi~ısın temeli de mutllka 
yalnız ısıtım olmamalıdır. S:mayll
mlıln lıentıs kunılmak ve filizlen ~ 
mek ilzere olduAunu dftş()Qürsek, 
kömllrii, çaldat büyüt sanayi ül-
1'elerinde oldulu 41ibi en 90n im· 
klnlarına kadar değerlendirecek du 
romda olmacfılımıı kendUlllnden 
anlaşılır. Yan kok fabrikamızda kll 
mürün en delerti cevherleri, daha 
uzun zaman, havaya gidecektir .• 
Kimya ilrilnlerl ile ilgili blrcok iri 
il ufaldı fabritıJanmız da 8vnı dıı
rwndadır. Fakat hu gelişi gll.zel har 
cayı, -ve barcaııışın önüne geçmek 
'Ye nrd lldfsadfyata anlamında sez
gili bir fliı: madde tntumlululfunn u· 
lnsal bir temel h•li.ne getinnek ı3• 
manı ıelmlfttr. Biz, lnıdn. '\'erimli 
sanayiin ne demek oldutuuu yur
dumuzdaki t.ecrilbelerle cıok iyi an· 
Jamış bulunuyoruz, Bfliyonıı k!, 
çaldaf sana:vt kurmak nlnıı maki· 
ne Jle istı1ısal yapmak delil, fakat 
hel'feyden ance makineyi Te flk 
maddeyi en verirnU şekilde tun~ 
nabllmek demektir. Verim, fktfsad' 
yatta yalnız üriin yetiştirmek de/!il· 
dir. Onun fçin im kavrama çaldış 
bilginin lstedllf anlamı '{manayı) 
vermok gereklili nnhr. Verim de· 
dlğimiz vakit yeni yeni buluşlıır 
uğrunda çalışan bütün JAborntuvar
Jar yanında bfttQn fslihııa1 11elfşlmi 
ile ilgili iktisat faaliyeti RözOmilzQn 
önüne gelir. Ürüniın verimini nrtır 
mak yalnız flk m:ıddenin en ııon im· 
kllnlan çerteveslnde değerlencUr1 1· 
mesl ile mfimkündür. 

Türkelinln birtakım sanayide 
bOyük bir gelişime kavuşacaitında 
en ufak hir şfipbemiz yoktur. Dn 
sanııyi de ilk maddeleri yurdumuz 
da olan sanayi olacaktır. Yurdumuz 
ilk madde kaynnlh olmnk bakunın 
dan, huRün, henilz hilmediAimlz k:ı 
dar 7.enRlndir. Kubanrfn le4'rübeleri • Doğduğumuz bUyüdUfUmUz te

hlrlerl, kala.balan aık dereceslndcı 
aeveriz: bu hahs bir aebeb de ora!ar. 
c!akt ta 1ı h1 ıratımızdır. O hltırat 
• nrac.!ln &'Ö Ugilmlls kUçilk bUyUk 
h ı. aba Ye oehlrlerden yani me7. 
hu t an daha fÜ'iD r;ellr: bAzan hL 
tırat meıhud&ta llUt1m. vul.7ettedlr. 

- -- yapıldıitı Rlbi l\.<ıııçuk wren otların 
S'ı:okholmde bir infilak 1 ekimine de yurdumuz çok uv,.ıın• 
Stokholm: 18. (A.A.) - Stok - dur. Fakat Tiirk omıanını korumak 

holııı limnnında bir asetilen depo- ve Türk i<ömürüne yurd lkfüadly:ı· 
sunda ~ııkua l{elen bir infilAk net!• hmızdaki büyük yerini !!a~laıııalr 
ceslnde iki amele aRır ve 12 •mele ulmın1 bir borçtur. Çünkü: Yurd ko· 
de hafJf surette varalanmıslardır nınmnu, yarın dnha bflvOk hfr "" 

Sermaye akrabalıft dolayıaiyle Al 
maıı ve Fraııms aııa.tı aanayjl araaın. 
daki bu l§blrlll'i etratmda geçen har 
be ait ıayanı dik.ka.t bir iddia da var 
dır: 

19H harbinin daha ilk aylannds 
Alman orduları i'ran•nm zeacln 
maden mmtakalarını ıııı;aı etm111er. 
dl, Alman aanayU bu mwnlerl der. 
hal f8tl8mara batladı}ar. Fakat Fran 
aızıar btltUn harbin devamı mU:ide. 
tlnce bu mmtakayı ancak bfr defa 
bombardıman ettUer. 191G da barb•. 
7e ıwart ceneral Uyote'den Alman 
harb aanaylUd bule,en bu mmtaka- I 
ya kaqı bomb&rdun&11 hanıketlertne 
ı;lrlflJmemlf olmumı11 •bebl 110rUt. 
du. General bu bumta emirler ver. 
dlll, fakat emirlerine rlaJ9t edilme. 
dJtt cevabuu Yerdi. 

Harpten aonra ıı:ntormu,Y011 su•. 
teal taratmd&n n8fNdllen bir mek. 
tup Pfllac&k m8am&Jıak&rblın .._ 

'beblnf flSJ1e iUJı etti: iki mubarlp 
dft1et ba mmt•hnm bombardıman 
edlfmemeat JılUUUJl4a ıaıİud anlat -
DUflardL Kllak•relerf de l'raDla DL 
mma Dö Vende! n Şnayder, Aı.man. 

ya n&llllDa da 'nlııen w Mbllnl' yap 
llllflardı. 

JAPONYADA GARİPADETLER 

JaPonyada Belirmek kartııdaki 
adama bir iltifat sayılır. Babcelerln 
ŞimaU Garbi köşesinde kötil ruhla
nn bulunduluna inanan Japonlar, 
orayı bir çit ile orterler. Japonyado 
hiç kimse evinin numarasının 4 ve 
yahut 44 olduğunu istemez: bunla• 
rın uturınız olduAuna inanırlar. Ja· 
ponyada idama mahkCım edilen bir 
zabit kurşuna dizilirken bir bezle 
örtülür. Çilnki ondan aşalı tabaka· 
dan bir kimsenin onu bu vaziyettr. 
görmesi onlarca doilru değildir. 

Bir fincan cay üc buçuk yudum· 
da içilmelidir. Japonların yastık• 
lan lahtadandır, Seyriisefer memur 
!arı ve taleobcler burunlarında toz
dan korunmak için bir burun mah 
fazası t:ışırlar. J:ıpon kadınlannın, 
taşıdıkları ''Obe., denilen şalların 
rengi ve nevi nhlplerinln yaşını 

ve içtimai vaziyelini gösterir. Bir 
gazeten in revkalılde nCıshası mO• 
Yezziler tarafından çıngırak takıl· 
mak suretile bildirilir. 
LİLİAN HAR\'EY ~'EREDE? 
Almanların en cok sevilen fılrn 

artistlerinden J.llian Harveyden 
coklandır bahsedilmemektedır. Ar
tist Almanlann f'ransaya hllcmnun
da Parfııte bulunu:\·ordu. Sehrln I~ 

BAYAN RUZVELTE SORULAN 
SUALLER 

~'Ladls' Home Journaı.. ianıin• 
deki Amerilcan kadın mecmuasının 
bir sayfası her zaman Madam Rnı· 
velte tahsis edilmiştir. BayH Ruı· 

nlt kendisine sorulan suallere hu 
•Yfada cevap Yenıtekfedfr, 

Geçenlerde bir okuyucu Bıtyan 
Ruzvelllcn Madam Lo D~s .dö 
Vindsor ha"kınd8.1'1 fnlibalannı sor 
muf, şu ceTabı almıştır: 

"- Güzel görüşlü ve terbiyeli 
bir kadındır. Zekidir Ye her şeye 
aalAka Rösterir. Fakat onu daha 7t' 
ni tanıdıJım lcin hususlyetleriui 
bilmlyonnn.,, 

Bayan RoıveUe hazan a:vte tuhaf 
sualler sorulmaktadır ki: bir reisi 
Ciimhur karısının hunlara nuıl ce 
vap' verdllf şqılır. Mesela: "Yfll 
çoraplannııdan, memnun mum • 

nuz? 
Knuçuk tahdidi korselerfnlıe ş.ı 

mil olmasın, çOnkl korse, blı b 
dınlar için hnyaıt bir ehemmlytll 
haizdir? Genç kızlar smqta asker 
lerle konu~nalı mıdırlar ? Yar.ı ya 
zarak kazandılınız parayla ne )'ll

pıyorsunuı? 

Allah Bayan Runelte sabır ver
sin. 

1"utrul Sıtkı Oke 

Dilekler, Şiklyetlar 
........ 11111111111111111111111111111111 

41 lladı ııllllllal 
...... , ...... , 1 

l'a.lk Tung. tmaulyıe aldJlun• bir 
mektubu aynen ya&IJOrUS: 

"Bundan kırk bet l'tln enet Ka. 

aımpqa ~- Allkara Va 
kdlar mtıdtırlotllne iadeli taahbtltlO 
olarak J&ıderdittm mektubun iade 
edllme91 IAsmıplen imalı makbu. 
sunu blL\ almadım. Poatatıaneye bir 
k&C defa gidip 110rdum "Elbet gelir 
blrkaç gQn bekJeJlrı,, ceY&tımı aldım. 
Blr hatta evvelki mUracaatımda al&. 
kadar yere yudtkl&nDI 8Dyledller. 

o 

Mercimek n f 
aabf)an 

DUn ltbrimiM 20 -
gelm1'Ur. MerQmek!ef 
toptan 101 lmnıttaJı 
Kuru fa.•lye cinllerill• 
62 kmıı1tan bo1'9a.Ja 
mUt ve 35 ton •tJlmıttJr'• 
aada satılan 45 ton n 
tan fiyatı 64 • 65 t-.--

Rami Nahiye mUdnrO 
cay, Şilenin nıthlYe nıtl 
Şile' nshfye mOdtJrO ~ 
mer de Rami nahiye 
tayin .dilm!Ştfr. 

LtJdD YID• bir netice çıkmadı. Bu •------
buauıta muavenetlnize mubtacma. Jtll--------~ 
Zira mektubuınun ıönderdlfim yere 
ı;tdip gitmedltı hakkında hic; bfr ma 
ıeunaıım yoktur, merakt.aymı. 

Okuyucumuzun mektupla blrllkt• 
blze gönderdifı makbuzun Uaeriııde. 
ki mUhUrde 29.9.9t2 tarib ve mak
buzda cild 60009, varak HO numara. 
ları vardır. 

Düzeltme 
Vakıt avukatı •lltununda tzmlr o. 

kuyucuıarımızdan M. GUrbUze verı. 

Propagan 
ikinci cild 

Yazan. Sadri 
·f eni çı 
Satq yeri: VDiıl # 

len cevaJ>t& bir tertip bata81 olmu1- ========::::::;;;.~ 
tu. Bu cevabı dU•lWmlt oJar&lr ko. 
yuyoruz: 

Kefaletlnls l.dl oldujuna g6re, ev. 
vel emirde a.ıı hakkında takibat ya. 
pılmuı Ll&Jmdır. Eter uır borçlu 
lc;ln takip yapı?ıp acta vealk.. L 

lmmamıpa .baldanuıdakf ftlrf talrl
bata itlru edinl&. 
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. dunya_ , 16 bın vatan~aşa Grip Söylenişl~ril 

~~n:İ~:~~~~~::::i~~n:a~!inh~~;::pao~~: rr;:::~~:;! ı· s 1 ca k vem ek ve rı 1 ece k ?"' .bii!ü~ he>im, "Gril' '''hi i >:~•"il"' AJ>>'lnn'"lar bu gidio!e 
ltt~tt?"'c~r lôzrmclır. Bu yapılmadıkça Avrupanın . . . gıırıp !~ır ıştır . • ~klı ba":-lll<~n o~an: ~uslu lıırer. mezarlıktnn ha~ka ı;e-

t'I( bir miif((rekeclen baı:ka birşey l kt Krztlavın muhtaç vatande.ı:Iara ret~ bir ku:a ıçınde kurulttcak sey lara !lllJlhe Yerır!,. dem1s. \anı ~·e bcnzC'mı~ c<"el•. 
-s 

0 mayaca ır JI ,rıırdımd~ hulun~rsk sıcak vemek y~r aşha~e, dolaşmak s~ıretile ~a- t~shi~ yolumla ''g·riıı., etil.et!~!· Ui/. dl'! t~ı·i.hin nıe-:lınr "Firn. 

lll Yazan: Sadri ER~l'EM 
• tevzi edeceğini yazmıştık. Bu yr! kırlerc yıyecek vereccktır. Sey) ar hır ı·nıı kurtaran sayı~·or. nıı hu· ""'•· l:ırı gıhı bu ) a~, an ehram• 

16 bin vatandaşa yardnn yarııla- aşhanedC'n 6 bin vauındaş fuvda- Jcüm, doğru mudur? ne~il nıidir? lıtrda ~ ntaca~ız. 
caktır. Bu tevziat aı:ıhnne açmak }anacaktır. Tcvıı:int ikincikin:.ın Bilmi~·ornnı, raltnt hihliğiın '!otı, l;i J>ostıınııı: kİ!>s ınillctlcrarn ı gcnı,:lik • mnclılelerini \'erdi. Alım lıahiliyeti 

,:ıs'l i kongıresindc lıir 1 ae A \'l'Upn sannyiini lıeslcdi. o 
~iedı. Bu nutukda İngiliz kadar J•i bir giin .ıhrupanırı hnrj. 

.., lU' lordu hnrptcu oıırıı dnde -burada .ınupa kelime ·i-
"ll'b<1tln)anm kunılmn sart. ııi lıiiyiık endıi ... tri memleketleri 
,. a}ı etoıi tir manasına alıyoruz. O bir coğrarya 
~re !\\'l:'IJp:t~m siya i ve olm<>ktaıı 7İyade bir mefhumdur
. ., ~l '- • b" ftn<'al. çıpla~, alım knbiliyeti ol-

L C<crınin haUi i~in :r 
•o~ • · 1 1 mayan, s~fil, aı: milvonl:u ıbıı b:t'i-
1 .e~r.'c mı! ~t c~arası ka bir -.ev kalnmch. 1\oloniler o 

ı..~ allı açın de hır yuı, ek 
~S«!Yinin kunılmnc;ını ile- kadar oyulıln. o lmıl"ı· alım kml-

. "~tiir retinj kaybetti ki fnhrilia ılüııyl\" I 
h tıı.ııh' • • ıılnn Avrnpıı satılanıı)·an mr\llarla 

ı.... :ı... .l'\rıp de\ Jetlerden b.ı-
"'lllıuı doldu. r esınE' nı,.nsup olan hır 

ır. Onun bu nutliıı yann· o tlNYA1''ll\' Anuıla hari<'in. 
t41t\illnı ~ritanyn <'eplıc inden deki nhalarııulı\ alnn im. 
ta1!\ctıı~inıi oldıılıı,:a av<lnı· hiliyeti kalmamıc:tı. \'eni tekııi'• 

'11 fi", ~ıırtlar kolonilerin lıi:r.metine ni
İlı ~~ ıtıesnt hir dlın)'ll lmr- hayet H•nni'~ti. Xetekim harııten 
~~ı e'iash noktanın halle- ünce clahi Hint pazarında innili1. 
~tnı jleri süm1elrtedir. ınnlından b.ışlm maJ::lr gfüc <;ar-

'tı .. ardan biri nnıi Alman. pıyordu. Bunun aki"'leri Anııpanııı 
l'~lüp erlilmc i, ikin<'İ'ii !•endi biinyesimle nkj ... Jcrini go ... 
tle dü"' 11 Rrnc;ındıt bir termekten "eri kalıı•ac!ı. A \'rırJın 

• ~tıılmasıi\ır. krizclen hri1e ko:ıtu. 
bi} llolcta s~rihtir. 1kinci İşsi'lli'<, açlık Anupanın ınutRt 
-.f'k tefsirlere yol nı:mak· \'aı;;ıflarmdı\ll biri olrhı. A nııpıı t' ll imdiden muhtelif harpo;onr:ıc;ı dii11~·:ı5mılıı artık becl 
~ 11lllayıı;;)ara ıı,öre ııilRn- lıaht bir \ilke itli, 1!126 da bir A-
rı_ 1\. ~rkmnlcta<lır. KYrİp<•c ınerilrnlmm alım knhili~·eti yiiz 
~0':h~lcnlen biri A \·rupi\- ·\napalmın \e be~ ~iiı. A<ı~·:tlmııı 

, ttı l'.:İn Almnnyanın par- alnn kabiliyetine tek:ıbiil cıliyıır
ı, ltiir-lik kiicül< de\·let)erc du. 

• ~ fikl'idir Bu .. ün cfüııyanm içinde <:,,ikan. 
' '- lttıl' höl<Yesiııde teksif ihi!ı harp de kıta harir.ini İ<ıti!ımnr 
• OqJ C> 

• Qnnn Alman a~n en- edemiy,..n A\Top:tnın kendi kf'n-
"' ı.el nelmilcl bir isbirli1i dini p~·~aln:nac:ı, yıknı:ı111, mahnt
~ ~i teldifidir. Bu "liret- me'>i<lir. 

1'ı llhJ. en<lıistri İ, Alman- A""1panın bn vaziveti bir teııa. 
q.~faati ''e yıııhot Alman- düf eseri dcği1dir. Anupanm im
~~ "ttlenmesi İ<'İn değil fa- kirnlenn h11rluchınu tayin n~emi. 
'" İ'<YnlindE'n sıkmh çek. yen ,.e mat<fıf hacldinde kalnıao;ını 
t, 41tı,nı~f'lietlerin imar eflil- he<-N·emiyen hii~ilk !'lanııyi fal\li~·e

b\"rtırıada ortR hnJıj in- ti olmn<ıtur. Jtiı t1n1\ııyi f1tnliyeli 
' İl'~l-":\t "'artlnnnm irile~ti- ternkki, tek!'tmiil. ıı;mıat ne yap3r-
~~ e:tlıoıtrrılmasıılrr. ~a iyi ~·n1mr, ona nıli<falıale enile-

'~l?ct hnl ııreti de. Al- nıez gibi pren.,i11lerden h~r~·l•et et 
\bt;tl'İsini rh·ar memleket- ınistir. 

4 
i k 3k Ye bu sııretle hiitün Hıılbnki mal<inenin kudreti o 

~llı'!ret; ilt- a<ık,.ri ku\"\'e- Şf"kilde, pilinıı;ır, ahıbild' ğ;ne inki-
ll~Rrisi üzctin<le temel'- r:af etmiııtir 1<\ i~anların Tuhnnu, 

~ lllatıj olmnktrr. Böyle bir tıhli\kmı. zekasını, ilim l<udretini. 
·~ tay.,aınilc m!irnkiin olabil- n~Ykini ba'}tan basa dr.j?iştirmis, 

l ~bnanvııınm kom!'lu n .\vrnpanm l1ir mnbahııı halini al
"in müstakil kii<:'ik mnc;ı!lı kolayla~tırmıllf1r. 

'- ~kil t'lmeo;i onR ermc
~~leketlel', büyiık te-
\._:'b-ilt>ri 1nınnnk için m
~ İ~ive malik c;ıkı sn-:"1)jr'I • '1· ~l'ine b:ıj!lı fedt"rns. 

ı'ne gelmelidir 
~~ .\ ''lııpa emni, 1~ti icin İ· 
ı.., ~tı htı \iç ~art bize ızöre 
:'it ııı~''lııı•ıuım, ''e <liinyanra 
~~lesini ha11rtm,. 

1 ·sAN ihti'Vacı ile nıiitena. 

sip olmayan sanR~·i in!IRJU\ 
hakim oluyor. Anupnnın bilyiik 
llEOrtli budu:r. 
& .. iırİp<1in tL~nur ettiği. A nn
l'Rlının k:ıfasınrla Riine~an<ıtanbe
ri mantığı. itiyadı yerl~şmh olan 

- Gecen hnyırlı olsun "I\urh::ı• 

ğa,, dedi, tı::ıkalım ynrının nasıl gt> 

çccek. 

• ~tl\lırj hnl tnrn millet 
&..;_ ~'lcıanın mııına<ıınt, rn,.hi
~I! "~tini anlnmamal•. ha

~ek. yeni hnrp1e:rin ti. 
':thnaktr:r. A Ttrk zama· 

\:' '!tal ~birlerle milletlel' 

Balder bir l.:lHiirle mukabele et 

KMibinin hapsedilmesine neıa
ret ettikten sonra Elk yaııhıınesine 
döndü, birkac saatlik bir isli rah:ıt 
zamanı kazanabilmek için telefonu 
açıp öyle bırakarak bir kanapeye 
uzandı. Bütün gece uykusuz kalaca 
~mı bildiği znnıımlar fır at bulur· 
sa gündüzün birkac ım:ıt uyumak 
ltivadında idi hteıiiiti sııalle uyu
yRbilmek hus~sunılll :ıılrl!'ı irlınanı 

ı ~ ldn-ılamaı mo,·8'<knt 
~~İl İf-ilı a1mnn ~edhirler bir 

1 -.1\; an<'.Ak bir mtltal'f'ke 

ı~· l"'ı (Jf "V elfolln<'fl hal ta1'7'-
~lll'a'4lnd,., ban farklar 

~~ alJer cla\'AYJ e<ı:ıı.lı su. 
~~ ~etnek halmnmilnn iş · 
,i :tt~r. Ne Almftn ağır 
~ htıp cılilPn salı:ıların 
~ ktınanmak. ne de Al· 
s;::,~l'i"ini ci' ar mr.m1el•et-
\. .. ~ ltıeıelcri halleder. 
~~l!ıı n hngtinkü müra.delo

, 1& lt ~~ önüne ~etim1e1< 
'- ~lı14 - l9JR ha.mini hn

ır 'Pler 19!l9 hnrbini rle 
t • 
.\"ıııf'anm kıtıu1;tn hnri. 
ı-~3:_1lınaq ile\'İrlcrinden 
~ ~"~· Q)ıHlnrn kushakışı 
·ıııcı~ ı de A\•mnamn otm: 

hl• İkj defa l\arsılasmac;ı . " . . 
't~ !Şti na P'ihi g<irerek 
\ı11 ""lik rulmnn ,.alıip o

~lı'kj lııı. i;vim..,.rl:k rnhıınn 
~t ~ ~1'1 ı<'İ'ndir '-i mcselc~·i 

ıL'. lılılc miitnlcıwn. el•n:ı-
.. ~ı ktı • 
.~l'tıtt l'da k:ıdnr ~itme~'<', 
gıı11f0l'lnl'. !lmclnn nı:tı~.., 
alcbt l"dbirlcrlc kapatma-

\ Ilı"' dn-lnr. 'll'•etPlıim Kı
:r teklifler bo <'İ'n<;trn-

vardı. 
Fakat o giin nerlcıı~e uyııyam~· 

dı, kıılklı ve tı·kr:ır le' kifha:ıcyP. 
gitti. <i:ırdiy:ın Yeni me,•kıırun Ha· 
genli' u:r.ıın ııznılıyn konııştnğumı, 
sö~ !etli ,.c Elk memnuniyetinden 
gülümsedi. 

Saat üçe ce~·rck kain Dlk'in ya· 
nına 1-lilti, oonıberce Amirnllı~a git 
tiler. Emirlel'ine lbir tt>lsiz opcrnlii• 
rü vermişierdi. İki polis yapılar.:ık 
iş hakkınd:.ı ona 1;1zım gelen 1z:ı1ıa· 
tı 'erdikten sonr:ı dinleme ıııno;n 

sırım haşın:ı ueı:tllcr. l\ul:ıklıkl:ıı ı 
t:ıktıl:ır. 

Opcraliir makineyi ayar etli ,.e 
bir nr:ılık, ~:ı;ıt t::ım iiçc bir rlnkil,n 
knln hnh<'r vrrdi: 

- tştc :ır:ıtlı~ııız L. V. M. B. b• 
ln~yonıı. eledi. 

Dik en-clil istnsyon lş!lretiniı• 

V<'rildi~ıni ılııydu. Sonra m('s:ıi IJ:ı5 

lnclı :. 
"Kurbağalar!., iyi dlnle:..-iıı: 

Mils bu sabah öldü ve hövlcce ilı:ı· 

~i .~" nelinin ccz:ıc;ını gördü. 
"'~ ... ruımnm llltncbn ha-

-.... •a b • l\fi]s <>nıı bu sabah öldürdii.,, 
"ti liJ :141 'l<1ı~ g\jnclen, 

\,ı~. t f'ltc\ii tıinin P"~ine Ses herr:ık ve çok yumuşak bir 
~i 1 dııval rma rıktıi'tr kadın sesi iıii. Devam elti: 
'~ı"''l''1Jl"'ll1n hugün'kii "Yirmi fiçüncü mıntaka her r.a· 

ftft1t1 .. ktn ... rr mıınkf yerde l<ntil n MiJs'in orta • 
"" " u • ' \iı.. il ~i'itllayjleıtmeye ha~la<lı dan k:ıldırılmıuıında gö~terrli~i me-

~l,~.l:ıüTiik kıtn tfirlü, hııret ıfolııyısile 100 lngifü: lira-:ı 
ı ona balt~tti. Ham mükllfat verilecektir. 

euretile y:.?pılacaktır. Kaza.cır dnğı. başından itilxı.rcn baı;layacakıır. her yıl, bu••inılcrde ~oğumuzun - Ua"talıhrııı ne 't 
mk bulunan s~tlerde seyyar a§- Sıcak yC'rnek giinde bir defa veri- hurnumuz 8,;ıyor. bo~azmıız yan•· Ui,re soNlum. 
haneler te.,,i!! edilecel<tir. Bu su- !ecektir. yor, ~ö7.l"rirniz ~·n~:ırıyor. nımıar- - Gri11! 

Çay ve kahve
nin yeni fiyatı 

Belediye iktısat müdürJüğü ga. 
zinoların çay ve kahve fiyatlarını 
tesbit edrrck dün daimi encüme
ne vermi~tir. Daimi encümen kah. 
veye yiiz para, çaya da be~ kunış 
zam yapılın3smı kabul etmiştir. 
}{ahveh:rnel~r zamdan evvel :kah
veyi ::>ekiz kunı~a \'ermekte ioilt"r. 
bunl:ır şimdi 10,5 kurna ve çayı 
da on Uç kuru!\a vereceklerdir. 
Gazino ve çalgılı yerler de, evvel
ce tesbit edilmiş olan fiyata yeni 
zam miktannr ilave edeceklerdi?'. 

~örii':' tarzıdır. Bu giiriis tar:r.ınt 
iki harbin de kola)· kolay ortadan 
kaltlırmn'Sı mümkün değildir. 1n
~iltere imrıaratolı.ığo bu manivcıa 
lizf'rine kuruldu. A1ml'lnvanrn kud
reti bu mıınivela ile ~ilklıor(' ı,:rk
tr. Hftlfı bu(!ün miicadele bu mani
Yelavn kimin salıip olacağını ta. 
~·in ~dememekten dolayı dcam e
diyor Dünyamn me!ıut bir <11.iny:ı 
olııh'lrnıo"'i için nrtık koloni.,iz 
kalmllva mahkitm olan Annp;mın 
kendi~e m ...... ut ols<'ak bir iilçi.i)ii 
hulmaı;;ı )nmtlrr. 80 ölçiiyü hnlr.ıa
"'I lihımclrr. Uu ölçü ·ü bulmndrkc:a 
yap•ln"a'- "Ulh anrRk bir mlitnre
ke <>lacaktır. Kıripsin ortn:va 
attığı ihtimaller mrsttt hi'r 
ciiu~·a~·ı yar:ıtmakfan zİyRdl"' bir 
miitll rel<ı> denin in düC:iln<'eleri 
ı:rihi geldi bİ7e. 

. 

Asker ailelerine 
ucuz ekmek 

17 kuruttan verilmesi ıçın 
hazırlıklar tamamlandı 

A.cU<er ailelerine ~kmtğin 17 ku
rUBtan verileceğini yaz.rnı~trk. Bu
ı.a ait hazırlıklar tamamlanmış ve 
80 bin bt>yanname basılmıştır. Bu 
beyannameler kaymakamlıklar ,.ıı. 
sıtasile asker ailelerine dngrtr!:!
cak ve ekmek tevziatı bıınlarla 
ynpılaı:aktll'. 

Kötii bir 
rekor 

Üç günde 2300 ki§İ tramvay· 
dan atladığı için yakalandı 

Yeni mecburi durak y~rlerinln 

tatbik edilmefe ba:slandığı ilk gün 
den, dün nkşama kadar durak yer 
terinden başka yerlerde tnmvay
clan ntlayan ve binen 2300 ki~i ya. 
kala.nmıştır. Emniy.et altıncı şnbe 
mUdrUliiğü ibütün kadrosile trıım. 
vaylardn. intizamı temin etmek ü
ıere çabşma•ktadır. 

Bir tayin 
fülcdiye iktuıat işleri mlldilrU 

Saffet Sezen. toprak mahsulleri o
fisi id.ve meclisi azalığına tayin 
ed i!rn5~tir. 

Hekimi 
\'akıt., c-.1nı>._.... _ _., tDr&ll ...... llOl'lllarnaa kaı'Wllıll 

Vakıt'ın Avukatı 

iN iti~ ..... --.~ ~ ---

Dik Gordonun kalbi hızla atı

yordu. Gizli ista<ıyonda koııu~an 
tallı sesi tanımıştı, bnnda hiç bir 
tereddüde mahal yoktu: Gi1Ji istas 
yonnn spikeri Ellfı Bcl'net'ti. Elkin 
kendisine hnktığını hıs!;edcrek he
yecanı biic:hülün artll. 

Bu c;ınıdn operntlkiin konuşma· 
sı onu mii5kiil bir Yaziyellen kıırtnr· 
dı: 

- Başka lıir~<'Y s!Svlemin<'eklrr 
gııliba, ılerlf. Ses kC'c:ilrl ı artık ... 

Dik lrnl:ıklıkl:ırı hnşınclnn çıkara 
rnk nyajta kalktı •. Miımkün mer1ebe 
sakin görünıneğc "Ç"C heyecanını bel 
li elmemeğe çıılışıırok: 

- Simdi yapıln<"ak iş, neşri~·a• 
tın nereden )anıldığını lcsblt et
mektir, deıli • 

Bu nıaliırnııtı öğrenmekle de l(e· 
cU-ınediler. Bir deniz sıılı:ıyı hirnz 
ı;oıır.1 gelerek elindeki ~ıüyiik bir 
harita ÜZC'rindı: b:ahnl Yerdi: 

- ::\fşri:r:ıtı y:ıpan istasyon Lon• 
dracl:ıdır. Bütün lı:ıll:ır \\•st Enıl 
ııııntaka~ındn terıırrkiir !"ıliyor. Bu 
vaziyete giire ist::ısyoıı ıırk mııhte

nıcl olnr::ık şehrin nıC'rkczinılcdir. 
Or><'rııtiire dönerek sordıı: 
- 'fes3jı nlnı:ıkl:ı mii5l,il:it çek · 

tiniz mi' 
- Evet. fsto~yon Jl<'k ':ı1'ınrhı 

olm:ılı .•• 
Elk c:orclu: 
- Acaba j.;fnsyon nerr.ıfodir? 

Subay kurc;un kalemlle lı:ırlla ü· 
zerinde göc;tererek iz:ılı:ıt vrrdl: 

- Jçta~yon şu hnt 01erinde bir 
yerdedir. 

H:ıritarla c;ubayın JlÔSf<'rt1il!I Jı:ı~ 

ma b:ıktıl:ır. l'}arel eımcn hat K'l
'Ç'enrli' m~yd:ını "e Ko,·pnrfis <':ı<lrle 

;inden .reci:vordu. Portsmul dinle~ 

yici merkezinin ~österdiği hatla bu 
hat KoTendiş caddesinde :birıeş'iyor, 
öteki mertezlerin ballan i!e biraz 
d:ıha cenupta birl~iyordu. 

Dik fikrini söyledi: 
- Neşriyat Kanrli Havz'dan, 

Brod'un aparlımıınının bulundııRıı 
hinndnn ~·:ıpılıyor herhalde •• 

Rir an evvel dışarı çıkmnk, Elk' 
le vaziyeti mün:ıkaşe etmek için a• 
ccle ediyordu. Ac:ıba o da ~e i tanı 
nıış mı irll? Bu hımıst:ıki siiplıe ve 
tereddüdü çııbuk dağıldı. Dalın po· 
Jls mfidürlii~üne ızelmeden FJk dn · 
ynnamıyarak ordu: 

- Duyduğumuz ses tanıdığımı?. 
birinin sesine pek bem:iyordıı değ ıl 
mi, l\lr. Gordon'l 

Dik Gordon cevap Termedi: ~ 
Elk tekrar etti: 
- Ş:ıyanı h:ıyret derecede ben• 

ziyor. "Şef,. namına radyoda ko· 
nuşnn kadını tnnıclı~ıma yemin e
ılehllirim. 

- Fakıtt hunu niçin yapsın? Se 
lıchi ne olnlıilir? 

Elk dev:ım etti: 
- Sesini gıt)·ct iyi fıınırım, hat• 

lliseııelrrdcııbt-ri ..• Bu ıoıefer bir şe· 
ye clikkat ettlın. Mikrofon kıısml::ıı ı 
hii\ iilflyor, küçük bir teHirfıız ha
t:ısı vor ki, yalnız bnndırn hile o
nun konıışmasını tanırım: "S,, lf'ri 
ldiiffıız t'dişinde hir kusur vardır. 
Birıız evvel siz de dıkkat ettiniz 
mi' 

Dik bıışile tasrlik hareli yaptı. 
- Evet. evet. o ... Kendisini dıı

ha çocnk!ıığundnnberi, sahneden 
tanırım. 

Dik fcfnt çekıorek tasdik etli: 
- Evet, onun ses!. hen de tanı· 

(hm. Fn'kat onun tiyalrc.da hnhtnflı• 

lıtnınınls ~ ıskın atı.,lar, ha5ları- Dedi. O zaman §cihretli hekimin 
mızd:ı ağrı <'emberleri donıyoru.ı:. ::özlerini hntırladrm. Ama adı ne 

Kime orsan, olul"'ıt ol"un, ad:tnlC':r-;ız i"te lıit-
- Hıwn<lırn ! kin ve be,.gin yatıyordu. "ııttı ha. 
Diyor. Jln\"D.. •. ı:vet bu me\"Sİm- \'ayn \ erirsek tle ııeti<·c del:işmez. 

ele o da knltcfiliiHn aH\11ını yapmak- Sabah, (iğle. "''"Rnl 'c ge<'e arR
ta. ..\partrman salıiplerile t"lel~ "·•nd:ıki ıc:ıldık farlu. ancak so. 
venni~ler. Canmııza ka11tecJip du. liaktakilere dolnınnı·~k şeylerdir. 

rııyorf:ı r. f nkat 5im<li, aııartınıaıı ir.Jeri, tlO• 

Jla~ta bir tlostu dola~mak İ41ter- kaktan bt't~r. Bıına nasıl göz yu. 
"'eııi1.. ~·arın kendiniz de n:rnı ha- mulu;rnr; bilmem ki~ 
le <Hi~c.rsirıiı. Apartımanların 'Dün, ga7.etelerıle buna dair fe
ılondıırma 1.utu,nnd:ln kılır. Ye:i rahh bir hab~r 1:ılttı. Vilayet: "Biz 
yok, Mt""rmer \'e beton, ~e".,r't. hı- bunlara komür \'erdik. Kalorifer 
rer vantilatör ::;ibi i~liy~rek yfüll- ~·nkına cın demedik. Yakmayanlar 
nliıe b1111u nefe leri'ni üOeyor. ce:r.a güre<'ek!,, diyor. Şu halde 

U:ısta <10 .. tunuz ılert yanar· artık ge<:en ::ünlerin !dirile doyu. 
- Bizim patron kömür alamft- nsra•{ apartnnan sahipleri ocak. 

mı<ı. Ra,.ın11.ın çare"ine ba'-ın di- lan f~yrap etb'Tsinler. ET, apar
:re hal>er ~önclerdi. 1vi aı~a na<ııl tnruı.n juııanlann bannacağı yer. 
bakalım? Soba kurmak ıste?'SPn lerdir. Bur:tlannı hastalrkl:ınn pa.. 
ba<'.a <leli~i yok. P~nl.'er~den (t. ~'il kurihıldan bir l<ale haline ge. 
karsak Ç!l tıvn 'kadar otuz metre tirmek htm vi<'clan, hem kanun 

L • • •. "'-t ' \'!lr. Runa ı•onı Jetı,.ır mı· ~ u a· lm:r.unrncla ht.· su~ olur. 
hın, ki ht>p .. inin kolayını bn)duk, 
Odun ''e kömürüm\bil nt"reye ko. Hakkı Süha Gezgin 

~~ 
Şu müziğe yazık oluyor 
Ş 

ehrimtz lokaıttaıa.rmm tabldot 
tjyatııı.rı tayin edilirken, mU.. 

zığe kısmen 75, '.kııımen 25 kuruı. 
Juk bir pAye verildiğini görüyoruz. 
FevkalAde ııınıflara aynlmıı tokan. 
talarda tabldot 225 iken, müslk ol. 
duğu takdırde bu fiyfLt 300 kurut~ 

çıkarılıyor. Birinci amıt lokantalar. 
da l· e 150 kuru~luk yemeğin, mtı. 

zl.lt!e beraber 175 kuru§& çıkarılma. 
.sına mUııaade edlllyor. 

Böyıece mUzlğ'e takdir edfleJa ft. 
yat 26 ile 76 arıuım.,a oynamak Kt
bl çok az bir yeldl.a tutuyor• da. 
en yUkıı~ nevinden blle ol&& kue. 
miztn mUsaadesl bu kadardır. llem 
leltette yer yer, en tanm.mqı orkea. 
tr&lanmızın vereceği konserlere dol 
gltıek, en pabalt .mevklin 75 - 100 
kuruştan yukarı çrkma:'!ma kazan. 
cımız elvermez. 

Fakat acaba, lokantalarda oatı.. 

na.n mUziğt 25 kuruıtuk o}aun din. 
!emek nulp olabiliyor mu? 

ltııııu hic bi)ıniyorduın .•. Bııbuının 
im işle nH\kaıi! var mı acabll 1 

- Ben onun babasını hic tanı· 
ıııadını. herhalde o daha çok ki\çiik 
ken ölmüş. 

Dik Gorclon şa~ırdı: 
- ~eler söylüyorsunur: Allah aş· 

kına! Ellfı Bennel'in lınbası yok 
mu? 

Elk sükunetle cevap verdi: 
- Ben HlHI Bcnnet'ten b:ıh etnıf 

yorum ki! LolA nass:ıno'd:m bahse
diyoruın. 

Dik heyecanla sordu: 
- Emin, misiniz? 
- Eminim tabii! Matmazel Ren• 

ııet'in ~<' ini lnııınıııile taklit etıııc~c 
ınıırnrrak ol:mı:ırlı. 

J.olı\ııın ıınntı zaten ses taklidi · 
dir ama nedense bu ~efer muvaffn
kiyeli Jıeni aldatacak k:ıdar olmadı. 
Halbuki Maımnzt-1 Ellanın se ini 
taklit nisbeten kolaydır. 

Rahat bir nere~ alan Vik: 
- Muziplikten de pek hoslanır 

sın, derli, Ell:i'clıın lıalısetliğimi Jıck 
fıl1'ı hiliyordnn ama anlamamazlık • 
lnn ctelrlin. değil roi? 

Elk ırırı deği5tirdi: 
' - Saat kaç1 

Sa:ıt iiç bııçııkfıı. Ro5ta olan n 
nnnılannı topladı. On dnkika son· 
r:ı bir polis oıoınobili hunları Rrod 
un :ııınrtımnııının öniinde hıraklı .. 

Kapıyı açan k::ıpı<'ı Elk'i derlı:ıl 

tanıdı: 
- Gene zehirli gnz mi? 
- Hayır. Binanın bir rıJAnını 

görmek istiyordum. 
PIAn fızcrinde kapıcının verdıri 

lzah:ı!I dikkatle clinledı. Kiracıla -
rın isimleri. mf'şguliyetleri hakkın 
dıı fzııhat aldı. 

- Bina kimi' aft? 
- TI:.ınkf'r Mr. Ma~•tland'a ait .. 

Geçl"nlı>rde Prens dö Ko'dan saıın 
aldı. 

- Mrthn11el Hııscano eve sr.ııl 1 
kıtt"io ıre4<111 fD•oomı, tHtr} 

Bir lokantnda çatman m.ilZi#lJl 
dinlt>nme ııart!nnnı dUşUneUm: KlW 
teriler masaları tıka basa doldu!' -
muştur. Bir taraftım da tıka basa 
midelerini doldurmakla meşguldllr. 
ler. Atızlan boş kaldıkça durma.. 
dan konuşurlıır. Geçmiş glln!erl:ı 

iııleri, gelecek günlerde yapI'lııca.klu, 
dedikodu, polltika, aile huawıiYet
l•rl ve tlirlU alrşvcri' aahaları ara.. 
.~ttndan aeçllen mtinaka,slı reka'b9t 
mevauları üzerinde ilerı allrtilea 
mtıtaleaıarla ortalık bir k&dınla? 

ha.mammı andınr. 

Ve bir tarafta mllzjk, b(l.. 

tUn heyecanı 1 l e ç ı r • 
puıarak çalar durur. GllrllltU &rt. 
trkoa ııe.sinl de yUkseltemeyece#{ ~ 
çin, kendi nağmeleri arasmds. bo. 
ğu}up bocalar. 

Garip tarafı §Udur ki, arada bir 
bu mUaik, her hangi aebeple dul'L. 
cak olaa, o a!Akaaız mti§terflerde 
bir öfkeıenmedir belirir: 

- MUzlk nerede?. Blr§ey ga.lA. 
tar ya? dl~ çıkı§rrlar. 

M'Uzlk baflayuıea da, tekrar ko. 
nupıağa baılarlar. Sanki mtızilt, 

onların çenelerini ya.ğ}ayan, mevzu. 
lnrını 1lreten Ye dahıı. yUk.se!t bir he 
yecan ve seele çrkrı~mağt temin e
den bir rek&bet vn.sıtamdtr. 

Bu durumda 'blr ınilzık 25 veyA 
'115 kuruş karşılığı olarak, sadece, 
• itibardan cttıst1tUlmek tçln • çattnI 

yor de!D de nedir? 
Paralarımızdan daba çok, o 

mUziğe yazık olmayor mu? 

Hikmet Münir 

25 yıi evvelkı Vakıt 

19-11-918 

İngiltere - Rusya 
Ruayanm yeni hariciye namrı 

{Troçki) İngiltere sefiri (Bukanan)ı 
ziyarete gttml§ ise de sefir naZin 
kabul et:mcml§tlr. 

~ -~ 
~ 

~ -
\'aJıuUıu 

UIUıt>t 

Otlt: 
liWad• 

Akta•• 
Tatfıı 

tmaa1< 

ı·c~embe OUMA 

n. teş._ rn ll. ff5.: 20 

Zilkade: U Zllk'\de: 1 O 

Ka11ın1: 12 J{nııım: 13 

\ aa.a U t.l~W ' 1 :..ı:; t..La.:. 

8.ı'St %.04 7,öS 2.06 
12.59 7.11 ıs.oo 7.15 
l5.S2 9.45 15.8% 9.45 
17.48 12.45 1'7.47 12.00 
J9.24 1.82 19.28 

1.161 
6.09 12.21 8.10 12;%.'1 

\.' A 1\ I TJ A 

ABONE 

OLllNUZ 



ZiYETi HAKKINDA Mareşal 
'(Baştara/ı 1 ncld•) . 

noktaJ:ırd:ın .ııirdiklcrini resmen lıil 

rltrııı~·or. Bu kuvvellerle mihver kuv 
vetleri arasında temas vücudn ~l 
ml,tir. 

Z lTi VERDiGi iZAHAt 
üstakb.el Fransa bizzat Fransız 

nilleti tarafından vücuda getirilecektir 
AMERİKAN n:m.1G1 

Şimaıı A!rilr.a müttefik umum! Kil 
rnrgl!.hı: 18 (A.A.). 

Tunustakt Fransız askerleri Al 
mı:ı.n ve ltalyanlarla çarp!.§ırken; baş 
kn Fransız kıtaları dn tngillz takvi. 
Yelerile birlikte doğuya doğru yUrü... 
mektedlr. BUyUk sayıda 1'"rnn.eız kuv. 
vetıertnın Cezaylre çıkan lngillz kur 
vetıertlc llcrl yUrUdUkıerı g!SrUlm~tf!r 

Va'1lıgton, 18 (A.A..) - Cum
ıurreisi Ruzvelt, gazetecilere ge • 
1eral Ci.&enhov~rin şimaıt Afrika
ia Amiral Darlan ile yapm:~ cldu
•u siyasi uzlaşmalıır h2.kkında izn· 
hat vermi5tir .M~rUnileyhin be· 
yana una göre, bunlar katiyen da· 
imi mahiyette birer itilıünı:ur.e ol· 
ınay.ıp ~bin zaruretinden doğ -
muş birer anla<-madrr. A:r:ıeıi:!ra 
ReisicUmhuru, sözüne devamla de 
ıniştir ki: 
"- General Cisenhover tııra • 

fından Af'rikanın şimal ve batı -
rnda halihazır:.ı mUteaHik olarak 
apılımş olan siyaqf uzlaşmaları 

abul ettim. Birlt>şik Amerikada, 
büyük Britanynda ve diğer birleş 
miş mil'etlerde Mkim olan his~i
yatı anlıyonım. tasvib edi)•orı.u:ı. 

Bu hissiyata gdre, geçen iki sene
nin tarihi göz6nUne getirilecek 
olursa Darlan ile daimi hiçl:ir uz. 
lnşmn. ya.pmaın:ık icap eder. Bir 
de birleşmh milletlerine Yişi hü
kümetinin Fransadn veyahut her 
hangi bir Fransız topra~da te -
cssüs etmesine ne de b5yle bir 
hilkfımetin tanınmasına nala akıl 
crdircmiyeceklerdir. 

Bizler, Hitlere veyahut mihvere 
destelklik eden Fransızlara muarı
zız. OrdU!Iluz mensuplarından hiç 
kimsenin Fransnııın ve Frasız im
paratorluıhınun müstakbel hükfi • 
meti ·hakkında milnakn::ıadn bu • 
lunmağa saltı.hiyeti yoktur. Müs • 
takbel Ii'ransız hii]tfunetini ne asıl 
Fnınsada ne ife dt"niz~şm Fran· 
.ıında horhangi bir kimse t.'lr:ıfırı
dan ferdi olarak tesis edilecek de· 
ğildir milstakbeI Fransız hükO. • 
metini, milttefiklerin zaferi ken· 
disine hürriyetini iade ettikten 
sonra bizzat Fransız milleti tartı -
fmdan vl1eu<'I• ~etirilecektir. Af.· 
t"J1mnm şim ı1 ı1e ve batrmnda ya 
pıhnış olan ~irndiki muvakkat ur 
bsma, sadece harbin zanıretlerin 
den floi?mus muvakknt bir tedbir
dir. Bu muvakkat uzlaı;ma saye • 
sinde iki askeri hedef elde edil • 
mi!':tir. Evvelfı bir tnr:ı.ftnn Ame
rikalılar'n ln~ilizlerin, diğer ta -
rııftan Fr:ınsızlann ba:ı,:ntlarrnr 
korumu~ ohıyonu. Saniyen za· 
ronn, havati bir amil idi Muvak-

t kat uzl:ışnın, Cezavir Fası "Silip 
ı,iipiirmek'' bir \·e;ı.•a iki ay uğraş-

manrn önüne getmi~tir. Bu bir ve· 
ya iki aylık devre, batıdan Tunu· 
ea ve 1lınit ettiğimiz gibi Trahlus 
gar'be hlicum etmek i~in yapril!IIŞ 
o!an tahsic!att teahhUre uğrata • 
coktır. Yanılmakta olan harek~tta 
vukua gel~cek her teahhür güııfi 
Almanlarla !taly:ınlarm kuvvetli 
bir mukavemet tt>Si5 etmelerine 
medar olacaktı. Halbuki galebeyi 
temin e<lebilmemizden evvel muaı. 
:-am harek!t icra etmek mecburi· 
Yetinde bulunuyoruz. Bir aydan 
fazla tenhhllre ucrrnttığımız t.akdir 
de kaybetmemiz tabit olan bir çok 
in.san hayatını şimdiki sUratJi ,ta· 
amıımmuzla kurtarmış olacağız. 
Şurası da kayda ~ayandır ki, Ji
ronun kumandası altındaki 
Fransız kıtaatı, !iimdiden Tunusta 
harek!l.t yapmakta ve Tunusu kur
ıarm:ı.k i!:in Ameıikalı'ar ve ln • 
pifüle:-le ynnyana çarpışmaktadır 
lar. Darlnnın beyanatı kaybedil • 
tnfmesi zarurt ohn 1:amanı atlat
m:ımrza yardım etmiştir. Darlan i· 
le yapt!m1~ olan muvakkat uzlaş -
ma, i.stisna.sn: olarak sadece mn • 
haıır ''e ~imdiki vaziyete tatbik 
edilmektedir. 

ŞinıaH Afrık:ıd;ı nazikrin clüny:ı. 
y:ı hlikfm olma:k ı::ayrelleriııe m~:a· 
Ietet ettiklerinden dolayı lıapscdil· 
mlş ol:ın lıütün rşh:ısın serbest hı· 

l:ıkılmasın r ısr.ırl:ı 1ah:p etllm ve 
n:ı:zi hükümelleri ile nıızi ideolo~
l:ırı 1:ır:ıfındnn lllı:ım edilmiş ol:ın 
bütün kanonlnrln korı:rnn'llelcrin 

ilg:ı edilmesfni isledim. Alınan rll• 

porl:ırıı nıız:ırnn Şimali Afrik:ıdal: i 

Fransızlar, bütün siy:ıst rneselelcli 
müşterek düşman:ı karşı miişlerek 

bir cephe teşkiline lıibi tutmakta • 
dırlnr. 

Arnerik:ı Cümhurreisi. beyanatı • 
nm i !eri olrlnğtt gibi glimıl ·en :kim 
selerin ny:ı~ınn lmrpnz knpuğıı l\oy
m:ısıntfnn korkm:ıkt:ı oldnıfııntı sll>·
lemlştir. 

Mr. Ruz,•clf. Amcrllrnlı'nr1n S:ılo
mon takım nd:ılarındaki mu\':ırfakı
yetlcrtni d" nnl:ılmış YC hunun mıı
nzzaın bir zafer olı'lıığunu söyle -
miştir. l\lii~nrürıileylı, şcrcC rııcyde
nınd-ı m:ıklül düşmüş ol:ın Amlrall 
D:ınfcl J. Gnll:ıghan'ın lıatır:ısıııı 

tcbril elmişlir. 

HAREKAT DEVAM ED1YOH 
.Londrn, 18 (A.A.) - Şlmall A!. 

rikada. harekata devam edilmekte • 
dir. İngiliz paraııUtçU kıtalan Tunuı 
hava alanlarına lnml§ bulunmakta • 
dır. Bunlar mihverin oımaı A!rika -
ııından tamamen atılmaıtile netıcele 
necek hareketlere bqlamıol&rdrr. 
Djğer taraftan mUttefik ve Alman 

ileri unsurları arumda ilk çarmıı _ 
malnr dOn vukubulm~tur. Almanlar 
geri çekilml~lerdlr. 

TUNUSTAKl MiHVER HAREKET
J,ERIN1N HEDEFl NEDiR? 

Londra, 18 (A.A.) - Görllnll§e fÖ. 
re Tunuıtıı mihver hareketlerintn 
hedefi Romeı ordusunıın bakiyelerini 
bir rical hnttı temin etmekdir. Müt 
tefiklerin Gabes Uzcrtne Uerlemeıerl 
:mihver.in bu proJe.eine engel olacak . 
tır. Gabesdc 200 kilometre uzunlu . 
ğundn ve deniz aeViyeainden aıça '.c 
tuzlalar vardır. Bu tuzıaıarıa deniz 
araamda Romel, otuz kUometre &'•
nlJllğlnde ve Maret istlhlta.mlarn' 
ku~tıımıı dar bir dehljzdtıı ba§ka 
bir oey buiamryacaktır. 

HAVA TAK\'lYEf,ERl 
Vaşington: 18, (A.A. )- Asker! 

mıılıfiller, Almanların Akdeniı höl
sesindc bulunan hava kuvvetlerini 
takviye etmek m:ıksadile Norveçtcn 
bu bölgeye 150 uçak nakletmiş ol• 
duklnrını teyid etmektedirler. 
FAS SUL'l'.'ıNI MÜTTEFİKLERLE 

nEHABER 
I.ondra: 18, (A.A.)" - Fa:ıı rad· 

yosu, Pasta Amerikan kuvvelleri 
Baş !kumandanı General Paltonun 
bııgiln Fas Sultanı tıırafından ka~ 
bul edildiğini bildiriyor. Fas umu 
ml vfüisl general Nogn~ te mfilA • 
knlta hazır bulunmuştur. 

Fns Sııltanı, General Patt3n'a 
şıınlıın söylem~tir: 

"- Amerika birle.şlli mlUellerl 
cnnlıındıran hissi l:>Uiyoruı. Ame-
rikalıları erkndaş olarnk kaliul etU
ıtimlzden memnunuz ve birleşmiş 
memlekcllcrhnizin refahı jçln. en 
Jyi tcmcnnilerlmi7.i, şimdden kaı-

şılıklı !bir anlaşma ve samimi "d03t• 
lıı!itmıuzla Hadc ediyoruz .• , 

ispanyada MÜTTEFlK GE:\'ERAL1NtN' 
MESAJI 

Londra: 18, (A.A.) - nencr.:l 
Palon, Fas rad~sondıı' a~ıdaki 
beyıın:ıtıa bulunmuştur: 

(Baştara/ı 1 inci de) 
,ımdıye kndar ırakln kalan çevreye 
dnyanmakıa ~· lspnnya ana yurdl!e 
müstemleke ve hlbın7e tdnrelcrlne 
her 1.aınankınden çok rıu:tıı ~·akının~ 
mnkJa b:ızı taltvıyc tedbirlerinin a • 
lmmnsını gerekli kılmlŞttr. Bu ted. 
bfrler, lspanynnın bugOnkU muhare.. 
be dı ınd:ı k:ılm;.t:smr, ıstıkW \'G hll.. 
k mıyrt ni mUd fnu c-tme:sınt tcmw 
cYlıY ktir . ., 

1°eıf('[, 6Ub:ıyl:ır ça~ırddı 

Loııdra, 18 (A.A.) B..r ı.Iac:\rtt 
telgrafını zmrcden vı,ı radyosu, ye -
dek ve mUtekalt blltUn İspanyol au • 
baylıı.rmm alll!.h aıtınn ç:ığrıldıkları. 
ru bıldlnncktcdır. 

Londraya. göre 

Londra, 18 (A.A.) - Madritten 
bildirildiğine öre, seneral Fr:ın· 
konun emri.)•lc kar:ı, deniz ve ha..-a 
kuvvetlerinin kısmi srferberliği i
lan cdılmiştlr. 

lngiltcrc ile Birleşik Amerika hfi· 
kllmellcri, lspany:ının tnmnmiyet 
''«' hiln .. ,rı,-ı.n:ı riowt edeceklerine 
dair İspanyaya teminat verdikleri 

Berlln göre 

Berlln, 18 (A.A) - Kısmt ııebcr. 

bt-riite karar vcrmi' olan tsp:ınyo! 
hUkruncti, bu tcdbırin memleketi~ 
bitara!ltğtm mtldlltan etmek ve hQ _ 
kllmr:ınlıt'lllı zam:ın altına. almak ı.. 

çin ittlh:ı.z edıimlş olduğunu illn ct
mişt1r. 

:Berlının :siyruıt mııhtillerlnc göre 
bundan şu netice çıkar: 
İspanya, muha&ematm ~~langıcın 

danbcrl olduğu gibi gayri muharip. 
!lk vnzlyetindc k:ılmnk tasavvurun -
dadır. 

B~ sınıt toplandı 

Ma<trld, ıs (E.P.) - General 
Frnnkonun bir cmırnameslylo 1018 • 
10 doğumla1ıır kımıl seferberliğe ta. 
bi tutulmuııtur. 023 sınıfı dnhıı. evvel 
z allına alın:nıştt. Bu suretle aL 
UJl tıltındn alman ı~ıs _ 1923 ırmrf. 

l:ırI!l l. mensup asker mikdıı.rs 700 
buı ldşlyi bulınu,tur. 

2'2ıı«'~"l U~erlnd3 'bi.r 1norlllı: tayyaresi 
Rorıı.. 18 {E.P.j - C'lyornıı.Ie Dl

laiy<ı ı;a<tCtesine gfirc Ccbclilttank.. 

tan ha~ket eden bir lngtllz tııyya. 
resı ayın 17 sjnde Tanca üzerinde uç 
muştur. Sll..hllden açılan ateş Uzertne 
tayyare garp ıstıkarnetlnde g6zdcn 
kaybolmu;:ıtur. 

ortelı:lule dllşllnlleıı tayyn.reler 
Llzbon. 18 ( .A.) - PorteklZ hU _ 

kftmetl. 1ng1Jlz ve Amerlk n uçak . 
lannuı Portekiz toprn.kl rı Ustllnde 
uçmıı.sını pro~to ctınlııtır. D n bfr 
İngiliz ve bir Amerikan uçağı Por • 
tekiz <;evresinde yere dll;mtq ve mu. 
rettcbat g6zaltt e~ır. 

FAl,AKJ PARTlS1NtN Elıl?H~Imt 

l\lııclrid. 18. 11. 42. (NPD). lı;. 
pan) adald milli FalanHl teşkil ltı 

tayyarolerlo dağıtılan bir be rnnnn
mc ncşretmi1fir. Bu bey:ınname "i· 
yI bir lsp:ıny:ılının o.v:ımiri aşare· 
3i,, b:ışlığı altında, J panyalıl:ırın bu 
Jı:ırplc t.ı'kınmnları 1llzım olan la• 
vurl:ırı ibildirmektcdir: 

l.)" Froneoya ilaat eli 
2.) DüşUnki, şu d:ıkiknda tota:ı

ter devletlerle İsı>an:r:ının ıhccleli 
birdir, yani : Adııletin znferi ! 

3.) Unutma ki, Rusy:ıdıı harhedcn 
İspanyalı en iyi İspany:ılıdırl 

4.) Yalan Jıaherlcr ''e Htiral:ırın 
ynlanlor İngilizlerin J:izll servlslcrj 
ya~'llmasına yardım clme; ?.ira, hu 
laclır. 

l:ır:ıfınılıın :ılt":tkea ortaya atılm"nk· 
5.) Unııımn ki, \'alanının h:ışınn 

gelmiş olan hfitün fen~lıkl:ırın :rcg'i 
ne nıesulü Ilü~ iık Dril:ıny:ııl ır. 

0.) Her giin Cehclillarıkı düşiin 
ve orasını geri :ılmıı:r:ı mıd ic! 
münfıminin :ıyni şey olduğuna, 

7.l lnglliz I\apilalizmi ile nus ko 
dostl:ın yani Yahudilerin rn:ırireli, 

olrlıılfıın:ı dosllnrını ikn:ı el! 
8.} Şayet senin önünde Markhm 

"- Vazıtem, Fası geçerek mlh• 
ver kuvvetlerine, nerede l>ulursam 
darbe indlnnektir. 

Mümkün oldu~ kader merulckc 
tin normal hayatının sly8si ve 1ç· 
limat lını·atının devam .ımc~Ini ar· 
zu ediyorum. 

Eminim ki, biltün Fns halkı, A• 
mcrika ordusunun burada ~ırf ınih 
Yer ~uvvctlcrl ile ça?'J}ışmak için 
bulunduğunu ıınlnmı,hr,,, 

General Paton, sultana 0da hll -
kiıınranlık haklanna rloyet edilccc 
ğinc dair teminat "Vermiştir. 

CEZA lRDE GÖZ HAPSİ~'"E 
ALINA~,AR 

Londrn: 18, (A.A.)' - Fa! rei:I
yosıı, şunlan söylemiştir: 

General Cl:ırk, bazı Cezairll yük 
sek şahsfyetJerin Sfma11 ArrJk.ndıı 
müıtcClkler:ln g:nnctlcrlne engel ol• 
dukl:ın için göz hepsine alınmış ol 
dulllannı söylemiştir. 

Fas nHlyosu, aynen şllyle "demiş· 
tir: 

Şimali ArrHcnda mllltefiklerln 
gayretlerine Mgel oldııklerına a:ıir 
Üeliller elde cıdllmi, olduğundan 'do 
J:ıyı Cczairlf b:ızı yüksek ş:ıhsiyct
lcrin göz Tllpsfne alınmasına karar 
verilmiştir. 

Bu rad:ro, AmerI'k:ı ordusu gcııe 
r:ıllcrinılcıı Clarkın Jıir demecini 
zikrelmt'klcdir. nu göz lıapsine aiın 
ma k:ır:ırınn karşı y:ıpıl:ıcak her 
liirlü niiıııayişlcrln şidd~tle tenkil, 
cdıleee!?I nhnliye ihtıır edilmi~tir •• 

ZfkTi geçen cfonıcçtc mihverin 
Afrlka<'l:ın ko~ıılmnsının Ye Avrupa 
ıkıt:ı~ında tnkip edilmesinin Şimali 
Afrikadn birçok insan v~ malzem; 
topJ:ımat!ı 1nrıır[ ıkılmakla oldu~ 

ve demokrasiyi müdofn:ı rtmck ic:• VAKiT 
terkr e, bn s:ıhteklirlıl;n crlı:ckcc 

lrnrşı koy! 
!>.) Çorııltl:ırının, Ynhmli ve Fıır . 

flrilmiş ol:ın fsp;ınynd:ı yıış:ımarnn· Dtnma lıalkın menlaa· 
ma onfann l>fr kolonisi lıaline g - tini dii~ünür, her sayr-

1tU fn,qıllercdcn nefret el, f ı~ri· • ~ 
I.:ırını temin • ~ !:'norr en !eçme vazılaT 
li:rJere UCl! nepetl~ 

Rom mel 
beyan edilmektedir. Bu muazzam 
te~ebbüs, ikeııclilcrini lumanıilc dtış 

mana s:ıtınış ol:ın ve kasdt olarak 
Hitler "e Mussolinfnin hizmetine, 
giren lıir l:ılmıı ikirnselerin takip 
edecekleri h:ıtıı harekclle ihliıl edıl 
memek icar> eder, Du gibi ins:ınln• 

rn karşı gösterilecek en ufak mer· 
hamet, caniynnc bir zaaf olııcaktır 
GÖZ HAPSiNDE:-; 1\URTliI.A:'\I,AIİ 

.Londra, J8 ( A.i\..) - On blndeıı 

faz.la d6 Gol taratarı ·e lngillz leh • 
tarı Fu, Cezayir ~ Tunustaki oezı 
evlerinde ve toplannıa kampJa.nndıı 

mevkuf bulunmaktadır. 
Bir çok lngll.iz ve yfü:lerce Belçl • 

kalı ve Norveçli subaylarja askerler 
de t<>Planma kampiarmdadır. 

Bundan bo.ıka, bUyUk kısmı yahu. 
dllerden ibaret olmak Uzere, lspanya, 
Almanya, ltalyn, Avusturya ve işgal 
aıtmdaki mUteaddlt menıleketlerde!l 
gelmJaı bulunan takriben on beJ bin 
kadar e1yas1 mUltecl de §imall A!ri • 
kanm muhtelif yerıerlnd'!kl hususi 
toplanma kamplarınn acvkcdllmişler. 
dir. 

FRANSJZI.ARLA ısntRT.lGt 
Londra: 18, (A.A.) - Şimali Af

rika Jcin müıterikler ınrahndan lı:.t 
zırlanan serer plllınının tcfcrrü:ı.lı• 

nı aylarca lı:ızirlııınış olan muhtı• 
rlp Frnnsızlarııı glıll lejyonu hıık

bayın riyıısctlncle beş Pransız sub:ı 
kında tıırslllıt Ycmıek üzere bir a:• 
ymdan mürekkep bir heyet Arrika 
dan l.ondrnyıı gelmiştir. Albay, Jcj 
yonun Safi, Mehrlia ve Rnlıat'a ·~· 
ker çıknnnı lınrekcllcrinin nasıl 

hnıırlandılını nnlalmıştır. Frııns11 
Iır demJryollıırıncl:ı, nnkil vnsıloltı
rında ve muvasnln yollnnnd:ı baHn 
lamalar yapıldığını sö.)·lemlştlr. 

Snfi'de garnizonun subnylıırı si• 
Jihlandırılmışhr. Rııb:ıtt:ı ıhir Fran 
sız subayı telsiz Postasının mülle· 
flkler için çalışnuısını temin cimi~ 
Ur. Karaya çıkış lııırekcUndcn hlr 
hnCta ıonnı Frıınsı:ı: kıtalan mütıe
fiklere Utihnk ebnişlerdir. 

MUTA.BEKE K.OltlSYONU 
AZAL4lU TEVKİF EDILDt 

Londra., 18 (A.A.) - Nevyork rad 
yosu dllnkU ya)'Jmmda, Cezayir, K.a 
sabtaıık& ve Omnd& bulunan 2:so k!

0 

ıtden mUreklı:ep .Alma.n ve ltnıya~ 
mütareke kom.J.syol.an aza!armm. tev 
k1f edlld!Jd•rfnt blldirm!§tfr~ 

llare,aı Paten 
1 ... ,.. -

1.B<IJ.larafl 1 'inci "de) 
dı bit :beyannanıe neırederek bugUn 
J'n.uada hAlA mDll inki!.Abm blrÇOk 
dttpı•nıarı olduğunu vo bun)arm 1ıı. 
ı1lterımıin .,.. Al:ı1ert.kannı dostu Ol • 
dukla.rmı, bu ıa.hı.8larm ekaerislnln 
myonJAJ'daıı mUrekkep bUltındUğunQ 
blldf.rm!otir. Memukete hlzın&t; et. 
mek isteyen her Fransız, bu komite. 
79 ift1mko davet edllmf,tJr. 
F.raaım; eahllretıert ve mlltteflkler 
Nevyork, 18 (A.A) - Nevyork 

"rimea gueteslnln Vqlngton ;muba... 
'biri, Vi§i tarafmdan verilen bOtQn 
'haberlere meseıa. Peten ııe Daw..n a.. 
Ta.&md& zahiri blr ihtllA! bulunduğu 

lveyııhut mihverin takip ettiği. gaye. 
lerıo Pcten.in ;ayeJernn birleıınıiıı ol. 
oduftı auretlndekl habere iUmBd edU.. 
memtalnl tav.siye etmaktedlr. Fraıı.. 
m: JCfler1 hakkında bir taktın gey!er 
~§itiliyor. Y:esclA Flandcn'ln dar mu. 
lıa!azak.Arlığı, Faşlzıni .kendi.linin 
mlltteflklerle me.sal blrllğiııde bulu:ı 
maaı imklnını bertaraf ediyor de
niliyor. 

Fakat Flanden•ın hA.rbin kaz.anına. 
ema yarayacağı anıa,ılmı, olsa idi 
kendi..'fin\!en istifade edUlrdl Dlkka.. 
tc değer bir adam meydana çıkıne&.. 
'Y& kadar mUttefik'lcr, elde bulunan 
"devlet adamlarının cthnleslndcn l.atl-
1ade edeeek}er ve bunlarm !lkirlert. 
nln m1ltcnakiz olmasına. ehe.mm.lyet 
verm!yeccklerdir. 

lmmtaz bir deVlet adamı oımak i
tibariyle K. Hcryo'nun oimall A!rf.. 
kada bir lıllldmıet teakl! edebileceği 
söylenmektedir. 
· F.nuıMda mllttet".klere ~mayill 

Lond.ra, 18 (A.A) - Paris radyo.. 
811 bugUn Fran.sanm her tnra!ınd1. 

mllttetiklero ka!'§ı göıtcrllen tema. • 
yUlden bahseden beş Fransız gazete 
slni zikretmektedir. Oeuvre gazete _ 
sJnde Marseı Dcat, AmcrkaJı:lnruı şi. 
ma.ıı Fransaya. çıktıkları duyulduğu 
za.ıuan bazt Frıı.n.sızlann ıcviııdlkle. 

rlnl yıu:mıı.ktadır. 
Dent. bunların bu hareka.tın mu _ 

vaffakl.yetinl el.niyetle beklediklerini 
ua.ve ediyor. 

DöJ;"ol lltlhak eden bir general 
Londra, 18 (A.A) - Fransız hava 

1cuvvetıcn kumandantığma ta.Yfn edil 
nılş olan general Dastler de la. Vlge. 
rıe Londrada. bulunan general Dögo. 
le i!tihnk etmlııtlr. 

Darlanın emlrlerı 

Raba.t, ıs (A.A) - Faa radyosu, 
amiral Darlnnm şima}l Afrika A.U ko 
nılscrl mf&tfyle bir takım kararna _ 
meler ne11rcderck 1 - Alt komlaer]jğe 
merbut ~lr istihbarat aervt.:sl, 2 -
"Franırtz A!rikası:,, adını alacak o. 
lan resmi bir istihbarat sjansı teo • 
lkiI etmi~ olduğunu blldlrml.§tir. 

italyada aleyhtar
lık artıyormuş 

3000 kitinin tevkif edildiği 
bildiriliyor 

Londra, 18 (.-1.A.) - Hıırlclyc ua 
zırı Eden A,•arn kamarasında 

ı;uUı koli olarnk teessüs elliği, sırıı.. 

d:ı Arn:ıvutlıığun İlal)·an tccavilıü 
yii:ı:üııdt'n wcydan:ı gelmiş dcğişlk. 

Jiklerdcn müteessir olınııcağı tc • 
minatını vermiştir. 

---o---
lngiliz tayyarelerinin 

akınları 
T.ondra, 18 (A.A.) - tebliğ: 
Uçan kaleler ve Liberetor bom 

ba uç:akla.rı bugü.n öğlt>den sonra 
Frane3.da Lapnli<J ve Loriyan AI • 
m.tın üslerine, taarruz etmişlerdir. 
bir bomba uçağı ko.yıblır. 

--o--

{.Bqıtara/ı 'J ırz'İ 
Bütün bu harckeUer soD 

cnklarımız hepsi üslerine 
lerdir. 

lTALYAN ~Gf 
Rom , 18 (A.A.) - 1tl11~ 
la.r.r umumt karargaJırlllll 
maralı tcbli~i: ~ 

Dernenin garp bôl.g il 
mau m mötorlU ve zırhlt 
n ile yapılan çarpışxnal~ 
sında bir kaç düşm.3n t 
rib edilmiştir. ~ 

Fena hav 5artlari iki . 
sındak.i hava faaliyetıııı 
ctnıistir .. Bir Surtiss dli. ~ 
t.Ur. Alman av·cıları Ceı'·~ 
leriude dil.5ll'an taYYare1:111..;. 
pışarak bunlardan begiıtl 
mUşlc-rdir. ııJ 

DERNENİN ZAP'fl?\ 
Sovyet Rusyada terfi eden SO!lı'RA 

11 
Londrn, 18 <A.A.) ,,....... ..M. 

genera er dan ilerliyen sekizinci of"; 
.Moskova: 18, {A.A.) - Sovyet gnz!Yi şimdi daha ciddi bl..d 

radyosu, Mosko\·:ıd:ı CiO kadar ge• te tehdit etmektedir. J)aJll': 
nernle aid bir lerfl lisled ncşredH· .boyunca ilerlemeıkte olall 
mJş oldujfunu haber Vl'nniş!Jr. flu fjk kuvvetleri, mihveri, 
liste, sekiz giin içinde neşrolunan tthlik~sile yUz yüze seti 
ikinci listedir. dirlcr. 

İngiliz seyyar kolları ~ 
Payla ıfa ıyan oınn dü..co:manın ardet k 

hırpnl:ımaktadırlar. 
Zlf 8r 1 Dernenin :taptı, ınU 

va inı:;ton, ıs (A.A.) _ Birle tline Y<"ni bir Us vernıil 0 

ııik Amerika'nın aded bakımından dır. ~ 
~ok lliıtün olan Japon ikuvvetierinc Hnvalann fena gitme~ ti 
kargı Salamon adalarında !k.<lzan - men. elfın hnvn MklınifC, 
nuş oldu!dan büyük deniz zaferi filt havn. kuvvetlerinin t 
yilks~k diplomatik ve askeri mah- iunmaktadrr. ..-

GENERAL ALF..KSAfl" 
fil:erinde i>Uy\lk bil' tesir hasıl et-
miştil-. BEYANATI Si 

Bu münasebetle rci.&icumhur Kahire, 18 (A.A.) -
M. Roosevelt, nıa.ttuat mtımessil- ye lOO ikilomeıtre geiıniŞ 1 
lerine !beyanatta bulunarak bu za- ej ordu, yaJmz bir g\lnde, 
ferin çok bilyilk mikyasta bir .zıı.- metre mesafe kntetmi~~~· 
fer olduğımu söylemiştir. general Montgomel'Y }dtl 

Diğ:r tarafatan a~tf mesele- Apollooin, Cirenc, ve Sa 
sabilde'.ki mu!ltavcmet ıı 

~er ihakkrnda pek nadir söz .söyle-
yen haric h!ı.riciye nazrrı M. Kor - ya zaptetmiş Ycyahud d 
der Hs.11 de gazetecilere be\Nlnnt- tetmck üzere itndiki ]ıgl·~ 

,;... nara. :trralı:manın ve lıı'1 
ta. bulunsmk bu znferln pari~k bir 
muvaffakiYet olduğUnu ve bu mu- mcrik:ın kuvvetlerinin uf'' 
hard>eye iıstiralı: etmiş olan bUtUn Simıiş oldukla.n Tun 
.Amerikan kuvvetlerinin ht>r türlü 120 ki!ometre me!afcdC 

Narua cıvanna varmıştır· 
medhU senanm fewinde oldukla .. Gaz.etecilere bcyanattf 
~mı eöylemi~tir. 

V~iDgton, 18 (A.A.) _ Bahri. nan 01U3arktnki lngiliı 
ri başkumandanı general 

Ye nazm ile Mak ArtUrOn umomt der, dilşmanm "pek sd 
kara.rg!l.bmm tebliğleri. esas tutu
larak hazırlanan listelere göre seml.emis" olduğunu söY 
Japonlann deniz kuvveti olarak nız muhbatıplarmı mülr.1 
kayı'bl&n auntardrr. eyimserliğe kaptlmııtW' 

Had>in başlangıcından beri Ja.. ederek f:ÖYlc demiştir: 
"-Muharebe henilı 

polann 80 mühim harp gemileri 
1:etmlmrş Vt'fa tnhrib edilmiştir. tir. Yalnız yan yolda~ 
2 saffr harp gemisi, 6 uçak gemitıi ra.vundla.rı ltazandrk. 
27 çnrp~ara intizar 

kruva:zör ve 45 muhrı'b, bu ra • Dilşman, yere düşmedikçl 
kama. d:ı.hildir. Bu listeye göre bir ka.mıyac:ık bir hale ge 
krüvazör i1ıc 4 muhribin talırib e· hn.rebcyi sona. emıiş ad 
dilmis olması muhtemeldir. 

JAPO!'{LARA GORE Bundan sonra gazet 
Tokyo: 1 l1. 42 CNPD)' J me-lin ve. M~knyı derbtd 

• • • a-- l'nğı vahımesıne tm.pı 
J>?n Başkumand:ınlığının hildir'di - zir cdC"n geD•?'lll Alc:Kaııd 
sınc göre, Japon deniz kuvvetleri lan ilsve etmiştir: 
12 fkfnclteşrln tarlhfndenherl ~a- ''- Şimdiki lınlde Jı1f 
vaşn devam etmektedirler. 13. 11. dilşmnnm. knçmağa ~, 
42 gecesi Guadalkanar ndnsınd:ıki duğunu farzettiremez. 1Jı: 
diişmnn üssüne beş hücum yaparak taraftan Tunus'tan ve d• 
oradaki hava meydanı ve tesisatın· tan Ttnblusgarbdcn ontı 
da l~üyük hnsıırnt vücuda gctirmı,. kaç içine alıp ~tmlacısı 
lerdır. H. U. 42 de. Jar>0n deniz eak !kacrnağa t~bbi1!1 
knvvetlcrl, telin dfişman uçaklarr ıntata ~vvela tutunmsk te 
hücumlarına raAtncn taşıtlara rera riinde bulunacaktır. 
knt etmişler ve bu sırada 2 orrı Dil,.cımanın ça"tpışmslt 
h:ırp ve 4 n~hr kruvazörle desteklen olduğu mubnlrnktır. çnnıd 
mlş olnn düş.mnn filosuna r:ıst gel• tı ölU noktaya nıı.klet1Jleı 
mi~lcrılir. Bu kıırşıJaşma adnnın Agbcilc h:ıtlanru muııaf'~ 
;,imol !batı cevreslnde olmuştur. Da ğini funid etmt'ktedir. 
ha nyni gece Japon eteniz kııvveııe- havadan ve denizdrn t8 
ri düşman yardımcı ~emllerinin ço lan almak ir.in he~i 
ğıınu h:ılırmışl:ırılır. Bundan başkn :nuhnkakttr." _./ 
2 düşman snrrı harp gemisi !lğrr h:. 
sara ulr:ıtnnşlar ve düşman filosu· 
nu cenup istikamcUndc kaçırmış -
lardır. 

12, 11 tarihinden 14. 1 ı. 42 terf. 
lhine kadar slırmüş olan bu denl'l 
muharebesinin nelicest, şimdiye kn 
dar belli olduğu kadar, şunlıırdır: 

l.) Düşman deniz lmvvellerinin 
kaylp ve hasarlıın: 

D:ıtırılan: 8 Knıvnzür, bunlardıın 
3 Ü 3eni sislemclcdlr. mıı 8 lmıv:ı
zörün 5 i hemen batmıştır). 

4 \'eyıı 5 muhrip, 1 tnşıt. 
Alhr hıısarn uğrayan: 2 samharp 

~eınisi, 3 kruvn7.ör, 3 veya 4 muh -
rip, 3 t:ışıl E:Cnılsl. 

2.) Düşm:ın uçnklnrının kayipla• 
rı: 

63 uçak düşürülmüş, 10 d:ın faz· 
la ucak tahrip edilmiştir. 

3.) J:ıpon k:ıyip ve hasarları: 
Bntnn: 1 saffıharp gemisi, 1 kr.ı· 

vazör, " muhrip, 
Hasara u~rayan: 1 sefrıharp g~ 

misi, 7 taşıt. Anıca 32 Japon ur::ı• 

ğı1 pike ile düşman üzerine kendi
lerini atmak suretiyle yok olmııs 
Te V Ut"ak henüT. üslerine avdet et
memiştir. 

kadar süren bu "deniz harbi Salo • 
12. ıı. den 14. ıı. 42 tarihine 

mon adalarında ~l:ın 3 üncü itnniz 
harbidir. 

Emntyet ikincl §Ube 

Kumkapıda bir s:ıJıte ~ 
hane.si meyd:ı.na. çıkar.Dl~! 

Bu lmalAtııane Kuaık•P 
taş caddesinde He~erl 
122 numaralt Yunan t.6 

'Ligor oğlu Vnsllin evı:ıcıedt"• 
vtn bir oda.sına konutaıı 

makinesiyle klnin hl6Slni f 

taktın maddelerle yapa.ıı:ııf 
ıınhte kinin ele gcçlrlt.nıi~tlt• 

Aynf semtte oturan dlPl
1 zecl kaltası Dlmlt.ridta dtı 

dım suçlyle yakalnnmııı ~ 
adliyeye verUnılştlr. 

nu suhto klnlnlorin pl 
mili Eczacı HalU sııaıl .• QğO 
mUhlın mlkdarda. snrlild 
mııtır. 

·r Sovyetler Alınan esı 
ellerini bağbyorlıı 
llerlin: 18, (A.A.) - t 
391 ci Sovyct tüınerıi 

rlndcn Curano, So,ryctJerlll 
geçen mahdld Aimnn eSir 
Je.rlni b:ığlndıklnnnı sö 
Bu teğmen Kosfavo kÖ 
arkalarına bağlı üç .Altı' 
ı;önnüş1ür 
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Bugün müttefik ordusunda askerliğrni yapmakta olan 

MEŞHUR BOKSÖR COE LUiZ'iN HAYATI 
Dayısı mı ? Babası mı ? ;1--+--+-+-t--t--

DUnya ağır aıklet boka pmplyonu 
Coc LUl.z (Cozef Lutz Barov) Ame. 
rika.n ordusuna nete,r olarak intisap 
etmiştir, 

SO nakavtla galibiyet eldo etti. Bok 
sörUn metodu gayet basittL ÇUnkU 
lkl eliyle de Meta ölüm saçıyordu. 

Antrenörünün verdiği derslerden 
tam m&.naslyle iattfade etml§ti. A:r
tık boksör olmugtu. Amer!kada, her 
kes onun sağ yu!ruğundan çekinme 
ğe 'bu§l~tı. lAk1n o, bok.sör l.4 
Remcyc•ı soı yumruğlyle nakavt e.. 
dince, sol yumrtığunun da sağı kadar 
kuvveUi olduğu anla,Udı. 

~:\5 tarafı dUnktt ıaynnızda) 
argerit içini çekti: 

lcg': :Evet pek ısıevimlidir, Mües
ad' lÇinde m çok sevdiğim yavru 

ıır. 

~ Bu cocuk mUesscsenin mi? l\ad . 
....._ ın ha!'ifçe kızardı: 
, F.::\'et bu da milcssesenin .. 
t F'akat bu oğlan çocuk: 

t~ij a'l:etit Torna.sın yurda kabul 
11 ::si bikl yesini kısaca anlat
~~ •eı: çok mUtehassis olmuştu. 
'lcıı~egj zaman . çok sevdiği bu 
1 inı sık rık ziyaret etmek için 
~;erittcn izin istedi. 

"aııı geım.~lcr, gitmeler, srk te-
1ıa ~r reisle Margerit arosmda 

'laıı \~ evlenme teklifine müncer 
~\o~ r alfıka yaratm~tt. Bir iki 
~tııd~nl ra e\'lenıoeğe ve Tomnsr da 

• 1 • 
ttd· crıne evlat etmcğe karar 
n·l ~r. 
•11 ır !."Ün C't"ne Margcriti ziyarel 
...... ~elen reis ktiçUk TomMa, 
ıı ~an'l bir mUjdcm var. Yann 

\'ille bnna çaya da,·etlisiniz. 
bc~zeı filmle-.r g&ıtereceğim. 

n:.ııı dı. Çocuk bı: dav,.te bilhas"a 
'•r a Vaadine fevkalflde scvin
'r iır ~M.eaj gtın Mar~erit husust 
tı-a~tla ile giyindi ve Tomasla 
tt Ri ~ rnUstakbcl kocazınrn evi
~i iıı ttıler. Bir müddet sobbet e

ı rıı.ı ~Ylar içildikten son"a •na 
~ f~rtn gösterilmesine gelmişti. 
)t t~ler ~isiu hmıust hayatına 
ltıot /lct> gttdiği enteresan yer
llıt8 ttti, Margerltle kUı;Uk To
'lılCtdede Afrika ormanlarım. 
ilfct~ Şekilli hayvanatı. vnhııi kT

• .,,. 1 adamran alftka ile seyre
'ıııı riardı. Sıra kutunun dibindeki 
t ~ ilınc gelmişti. Reis onu bobi
...._erıeştizirken ~ 

·ıı~ ~u. altı altı buçuk sene evve
c tıllt bir filmıiir ne olduğunu 
t) ttuttum 
~ ~6.i. 'Makine dönmeğe, resim
! t~ 1't1eye akeetmeğe ba!ll1aymca 
r~ '!'itin h:ıvrett,.n az kaldı nc
~Ulılt~n~·ordu. Perdetie nıesut 

4' ~tcbcs.•im bir gene; ikrw kfi
·~tbir köpekle oynuyordu Mar
'in 'llsullnctk reise baktı. O kcn"' h h:ıkrlOrğmın farlcma \'ara
·~ ~ide değildi, meyus dalgın 
~dı:vordu .. Margerit gözkri!Iİ 

•l~ l>trdeye çevirdi Hayır, ba
~ı annıasma imkA.n yoktu Kö 
~~ 0:>onayan bu ı;enc; kız kü~ük 
~aı ktndileriJ?e getiren gc::ı.o: 
~~~i ıı~knden \;aşka birisi de
f)'~ ~a ınr tekrar reist" çevirdi .. 
. '~i ~-~Özlerini lrnpamr.ıtı ve ken 

tj......._"<l.Zıb erten bir fikri kovmak 
~ "t1tl.U.'j gibi alnını ovuyordu. 

~~~ Sene .. vvdki Mrli!!e Adeta 
,~ bir sinema perof'ııitı e ak
~lbı: gı"bi Mnrgcritin gözlerinin 

•·ıı hi ~n geçti.. Son nefesini ve
~ r kadın sesinin' "Tomas, To 
~·· Seni Allaha mıanet ediyo. 
1ıı." ~=IDni tekrar i<=itir gir.i ol-

>.t 
~ a"t'c..:t d'' .. -· • l';ır .. ne uşuneceg•aı neY<' 
~~c "':1'eceğini kestirmeden per
'tia ~~sin resmi de görlindii .. 
\)a ~Ulcrek iler ivor, köPt'kle ny. 
~ liclene yaklasıyor onu kıı
... ~ ~r \'e vanakhrmdan muhal>
~ l>Uyordu .• 

~,t'gtrit için artı:k, dUşüniilecl"k 
". },{ \'eril~k bir şey var mıy. 
~~ }J C&ele gayet a.~ikft.rdt.. De
~fi ıa elen reisin vaktile iğfal et· 
~~\'~Ih bi: .kızd~ de~e~ kii:Uk 
~ <: a reısın oglu ıclı... Ewa-
~C~ğun reise olan büyUk mü. 
~? l.tetı de bunu göstenniyor mu 
~ iSJ~Crit simdi an)tyordu. He
~ tken "Tomas Tomas. Seni t ~ tnıanet ediyorum., demi1'
~ tgerit o zaman bu sözler
\Q ~~ğun a.dınm Toma.s o1du
~~ll:allas_ını çıkarm:rştı .• Halbuki 
~~t 3irndi meydana cıktyor<'lu . 
~lı.ıa~ lielen kendisini iğfnl eden 
1ıc a t sevgilisini son nefesinde 
tı.. llacaıt kadar ona bağlanmış-
~ 

~~~"l'litin beyni ateşler içinde 
~'(i a~~~u. Evlenmeğe karar ver
'~ın bir kadın avcısı oldu
~~~t~nlaznak onu çok mUteessir 
\ ......_ 

1
• Rendi kendine: 

~~ti ~ah bana acııit. Y:ı bu h:t
~ lı.a ~den onunla evlensey
birc 1~ ne olurdu? 
)ıfhı:ı ~Yleniyordu, 
~ l bıtcr bitmez Margelit An
~~ttl'?ı. olan bir baş ~mından 
~. eı'lt-rek gitmek için izin is. 

() 

~ etlnt'len sonra reis ne zaman 
l'ıı "~Ye gelse genç kadın bin 
~ '1>ıe~ cat ediyor onunla f?l5rllş
,!. )~ konuşmamAğa çahşıyor
~:11, t bir gUn yalnrz ba~ma 
~ :t't:Ye ait bir hesabı yapar

ftldi, Ve darıınca bir 

Nakleden: Uhriye Tecelli 
çehre ile: 

- Nedir sendeki bu hal? Kaç 
gündür benden Adeta kaçtyor5un .. 
Evlenmeğe karar verdikten sor.r.a 
böyle ka~anda mana v:ır mı? 

Dedi. Marge;it soğuk bir t:ırz. 
da mukabele etti: 

- Sizinle evlenmeme artık im
kln kalmamıştır, 

- Niçin Ma-rgerit? Ne demek 
istiyorsun hani sen söz .. 

- Uzıttmaym, biliyorum, size 
söz vermiştim. O Z.O..'llan sizi na
muslu bir adam eanmıştmı .. Krzla
n aldatan sonra da evlftdmı ter· 
kedcn bir baba t>lduğl~nuzu nere
den bilseydim. 

Reis adam akıllı hiddetlenmi$· 
ti: 

- Muamma söyleme rica ede
rim, açık konuşalım. 

Dedi. 
- Bütün h.akikati biliyon.ım. 

A rtı:k saktamağa !Uzum yok. Kll
e;ük Tomas sizin oğlunuz., Geçen 
SÜ.'1 filmlerinizin biri•;nde gördü
ğümüz genç kız da sizin .• siz.in ... 

- Evet. evet devam ctlin TiC'a 
ederim ne olmucı o gen~ krz? 

- Onun ~dı Helen değil n:i? 
Be~ e~ne evv~l koll:ı.nmd~l ö!en 
hasta kac!ın Helt'nin ta kendisi.. 
Tamasın ann~i Helen .. 

R,is bir ki\lçe gibi kanepeye 
çöktil . yilzi.i ~aııktr.lıktan. t~ ... ssilr • 
den karmakarışık olmcı;.tu. Tekrar 
t,...krar: 

- Evet onun adı Helendi .. He
len .. Zavallı kardeşim seni yeyip 
bitiren d-:rdin sebebini şimıli an
byon.ım. 

DiYe 55yl~ndi.. Şa§kmlıktan kar 
makan~ olmak Sirasr Msrgeıite 
ge~ti.. 

- Kardeşiniz? Nnsrl kardeşi
niz? 

Reis başı elleri anmnda mah. 
zun meyus cevap verdi: 

- Küçük kız kardeşim Helen , 
Tam on s~ki7.inc!e i'ii. Onu c;ok !'<>
verdim. O da beni severdi .• Son 
zamanla.rCa ona bir melankoli {ı. 
m olmuştu, yemez ic;ımcz kim'Se ile 
konU§mazd1. Hastalandıktan Uç 
ay sonra da orta.dan ka·v·ooldu. 
Çok aradık bir daha !bulamadık .. 
Hayatrndan ümidi ke.stik •. Za.vaUı 
Ht-1enciğim demek böyle .. Ne fe. 
18.ket ya'rabbi... Bir kat: glin 50n· 

ra nikfıhımda bulunmak için :ın· 
nem buraya gelecek ona krztnm 
bu ılkıbetlni nMıl anlatrrız7 

Reis pek mahzu'ldu. Ağlar.nycr
du, Fakat yeisi gözyaşbrile izhar 
edilen tecssürlerin ~<it fevkinde 
idi. 

Bu izıth:\tt dinleyen Margerit 
hem mRhrun hem memnun olmu~
tu. ~a'mlI bilmediği bir mesele
den dolayı ma.4'um bir ademx ithern 
etmiş olmam Margeriti 'k'!ndi na. 
ıartnda çok a~ahnıştr. Yavaşc;a 
sandalyasmdan kalktı ve ni;pn
iısrmn oturduğu kanapenin kcn~
nna ili'!ltİ.. Kolunu onun boynuna 
sararak, 

- B~ni affet Tomas .. Senden 
~phe ettiğim i~in bf'ni affet Sa
na ne kadar merbut olduğumu ne 
kadar inan~ığımı bilmezsin.. Bu 
kadar scvcH~im ve itim3t ettiğim 
bir adamm fena olması ihtimali 
beni biltUn inııanlardan nefret e
decek derecede inkitıarı hayale 
uğrattı.. Ha tamı anlad:r!n .. 'Beni 
affet. 

Dedi. İki sev~ilinin haşını bir 
.araya gcti~n u:zun bir buse onla
rın yalnız dudaklar-mı de~:ı ka!b
leıini de birbirine ba~ndı. 

*. * 
Şimdi Margerit Grinvnd koca~ 

o~lu ve kaynanasile bernber m·;\. 
esse5eye yakın bir evde otun.ıyor. 
Yurttaki vazifteini brralrmadı.. O 
müe~dc meşg-ullren ölen ktzı
r.m bütün m'ah1bbeti1e g:linini se
ven k:ıymvalde ev işl.erine neza
ret ediyor ve torunu Tomaııın nt
şesi, kahkahasile dertlt YÜre~ini 
~vutuyor. 

Vefat 

Kavala eşrafından nedin Gcrclk' 
in kain valrlesi, Devlet T.imanlnrı 
Tşlctme Umum Miirlürink işçiler ser 
visi .~eflFep:i lıcrcik'in Ynlıle~i. En• 
niyet memurlorınılnn Asım tlnnr' 
in, l\lerkeı hôl memurlarından Muh 
terem Tekson'un, Üniversite talche
slnden İh5nn Gercik'in büyük nl 
deleri Salihalı niwnndan , 

A;ne Gercik'in 
Vefatı dolayıslk tuiyet l(ıtfunrln 

b'ulunan akrnha. nhlhha ,.e idarenin 
~aym bii\'üklerlne ''C arknılıışlorınn 

gazetemiz \'asılasile teşekkür celil 
mektedlr. 

, 
7 

8 
9 

HL I 
Soldan ıa§a: 
1 - Sivri ve maden! bfr şeyi ml· 

deye göçüren (iki kelime), 2 - So
pa ile döğen (iki kelime). alfabe
nin iki harfi yanyana, 3 - Yokun 
aksinin tersi, gidişen, 4 - Bulmak 
i~tiyen, kızartma aleti, 5 - Bnltn 
olan, tavla levazlmatından, 6 - İn· 
tikrun, gôceden. 7 - Döktiliip ~•cı· 
lan, merhum A vusturynnın en gü• 
zel yerlerinden, 8 - Anadolucla e~ 
kiden mevcut eşraflık, bir şeyin 
di~er şeyin üstünden geçerken in· 
raktı~ı tesirin tersi, 9 - Bir kndın 
ismi, dmnfryolu, 10 - Avnıpnnın 

şimalinde ıbir millet. dumanın cıı..-
tığı yer, 11 - Pot, hnc, elbisenin 
kolunun kennrı, 

ı·ukardaıı a§ağıya: 

1 - Giyilecek eşyadan !birini Yll· 
pan, 2 - Bir işi iyi ce,•iren, Alman 
ynda bir film şirketi, 3 - Peçe, 
şık. 4 - Bir emir, büyük pnla, 5 
- Tululan, fi - Mahcup oluş, fc· 
1igimiz şey, 7 - Katı bir madde, 
kokulu bir ot. 8 - .Ab:de, maske, 
!) - Bakış, gergin, bir fırlatma 0.• 
le!i, 10 - nlr dns cam kap, nlra• 
bccle bir harfin okunuşu, 11 - Su 
karnağı, dili. 

niinkii bulmacamı:ın halli: 
J - Çamaşırı yok, 2 - Ahiret, 

Lale, 3 - Riya, ıo;ıtnn, 4 - Erat. 
Rakam, 5 - Sev, K. H, I.a, 6 - İn· 
Gemi, Ama, 7 - N. Sab:ı. Akay, S 
_ f5e~iden , Kd, 9 - A, 10 - Ul:l, 
E, E, Us, 11 - Lima, Arnrııt. 

Kadıköu Sulh Birinci Jlukuk Hd· 
kimliğinden: 

9ol2/ol85 
Kadıköy Bahariyede Şevki bey 

,ı;okağında 17 No. da iken bulunama 
ynn hefet ,.e İbrahim Hllml ve Meh 
met Rc<;at n Emine Muhsine ''c }fa· 
tice X; ime ,.e Fatma Gftzfn'e: 

1.tanhul lıha!At GGmrll!\l şefi 
Enver Jfadaın taratından aleyhiniz 

de açılan KııdıköyO.nde Raslmpa~:ı 

mahallesinin Haydarpaşa \'C Uzun, 
Hafız sokağında kAin eski liG mfı• 
kerrer , .c yeni 1Sf - 136 No, hı 
gayri mertlmlün izAlei şu:ruu hak M 

kında ki davadan dolayı nnmınn::ı 

gönderilen clavelnamelcr tebliğsiz 
ı;cri gön derilnı İŞ YC hakkınızda l5 
1ıiin ıııiiıldctle iliıncn lchligat icrnsı 
na karar verilerek mulıakemcnize 
Jııı.kılnuık için tayin olunan 7. 12. 
9 !2 Paz:ırtcsi günü ~mat 10 na bı• 

rakıldığındnn o ı;ıiin ve o saatte malı 
keııneılc hizzat veya tarafınızdan 
ıııusaddnk Yt-.kiılclname ile bir ve· 
kil gönrtemıek suretiyle har.ır h~· 

lunmadığınız t akdirde hakkınızda 
gıyap kararı Htihnz olunncnğı \"C 

hıı bnplııki dnvn arzuhalleıiylc iliın 
surC'llerinin divanhaneye tnlik edıl
ıiiğl lehli~ makıımında illin olunu•, 

(41709) 

2.000.000 doların eahibl olan zeneı 
boluör, Amerikan orduııundıuı 21 do. 
ıar aylık almaktadır. 

Coe Luiz'ln boks hayatı gayet paT 
lak o!mu_ştur. Beş dUnya O&JI!piyonu.. 
nu nakavt eımiştlr ve ylrmi bir de. 
fa d& p:ınplyoıı.luk Uxıvıuımı mUdafa.. 
a etmek mecburiyetinde ka}Inl§tı". 
19 matta l!aka vUa galjp gelmi§. Bu 
nakavtlar hep birinci ravundda oı ., 
m~tur. 

Coe Luiz, Amerik&n ağır aı.klet 

boks §8.mpiyonlan arutnda en ook 
•evilenl oımuıtur; doğruau hallan 
hUrmeılni k&zanm11ttr, 

Zenci boluıör bu parlak mevkle ga 
yet valılm mU,kilAtları bertaraf eda 
rek nail olmll§tur. Gayet fakir doğ -
muotu. Allesl.nin Alab&ma•nm dağlı~ 
mmt&kalarmdan birinde ktıçUk blr 
kulllbesi va.rdı. Ba.buı beyaz ırktan, 
annesi (çirOki) yani Jarmw derilly. 
dl. Coe Lui,z, !ki yaomda tken amıeal 
be§ para.sız dul kalmıştı. 

1930 d& Coe Lulz onalt.ı yqmday. 
dı; ve muteberlif1 devam etmekt•Y
df. İ§6iz gUçsUz, bUtOn gün aokakla~ 
da dola§ıp duruyordu. Eğer annes!.tı.. 
den esaslı bir terbiye almamI§ olsay 
dı .. Belki bugUn bir serseri olacaktı. 

EvveıA, ca.zıarda trampet çalmağıt 
baoladı. Lakin, bu işinden de va7.4tcç. 
mekte gecllrmedJ, 
Paruız kaldığı bir günde a.mıı.tör 

boksörUn ~irine antren.man arkada~. 
:ığı yapmak mecburiyetinde kaldı. 

Antrenman arkada§r, bir aürU yum. 
ruk yemek demektir, Bu gibi i§lerl 
ancak hilkaten aağl&m vUcuUü vo 
cesur bir adam başarablllrdl. lşto 
zenci boksör, ancak o gtın boksun ne 
demek olduğunu anlam.ağa baUlamış • 
tı. Yumruğa gayet mukavlmdl. Sağ. 
dan &oldan, vUcudUne, yUzUne, burnu 
na almşek çakar gibi iaabet .eden en 
kuvvetli yumruklara Meta tebesSUm 
ediyordu. 
Yumruğa mukavim.dl. Fakat ken -

dlalnl mUda.fa& edebilmek için ıa.zım 
olan bdks tekniğine vakıt değildi. 

Onu da birkaç derate öğrenerek •• A.l 
tın e}dlven., amatör turnuvasına gir. 
di; ve önUne geleni mağlup ederek 
gıampiyon oldu. 

CO. Lu!JI, bundan .onra )'&Yal ya -
v&§ tekAmW devre8ine girdi, Fakat, 
bu sıralarda yedlğl. dayağın haddi 
hesabı yoktur. Bir maçta dol.-uz de. 
fa döşemelerı öpttlğtl. vardı. To.ham.. 
mOI etti. Cesaretini kaybetmedL 
ÇUnkO boksun içlnl dııımr öğreniyor -
du. Za~n bu durumda dayalt yemi.. 
ye.n boksör var mıdır? 

Boksta Adet: evvelA. dayak yemek 
\'O sonra, dövmeğe baıılamaktJr. 

COeyi tam boksör yapan Rok.sboru 
isminde zenci bir avukattır. Bu & . 

dam ıyllik severdi: Lı1lze para w na 
alhat verdi, ~dlsinEI Cek Blekborn' 
u antrenör olarak tuttu. 

Coe Lulz, 1934 senesinde, Şikago. 
da, profesyonelliğe geçebilmek için 
ilk mllsaba.kasını Cek Krakeu ile yap 
ti. 

.Maça çıkarken, antren!lrU ona bir 
ta.vslyede bu}unm~tu: 
"- Coe!. Dikkat et, adamm çe. 

nesini lko11a !..,. 

: - 176 - Banınnrreeld'ln otunan 

rlı ml f 

Genç kn:, daha farla dayanamıyarak o ııra4a tekra~ 

elin, tutmak isteyen Bebzadıo ellnl çekerek yii:ıii-

nü kapadı ,·e ağtamağa ba:tladı. 

Betıı.at. 0111111 bıı halini ~örünce, kalbinde fçln lr;ln ya.. 

Dlln aşk ufeşl birdenbire alevlenmek lsttdadJDI cösterdl Fa 

knt gene ht slyatnıa tahakkilm ederek sordu: 

- Yola çıkmaktan vaz ı~mı mı ıstuorıunı 

Meymune lnled.J: 
- Ah .. Keııkl öyle blrşey olsa!. Ama, burada kalrn:t.k..: 

ta b~oa tayda \'&r mrf ! Hayır., Ben ıttment'I taraftar de. 

ğı 11m, fııl<at ... 

Behzad; kızın birdenbire sözllnll yarıda kelftlğlnJ gö. 

·ünce yllk~k ııeııle: 

- ırakat ne? dedi .. Söylesene .• 

-18 

SE!'Jl SEVİYORUM ••• 

~feymmıc, ooyle dolamlm.çlı yollardan, Beb:ıadın bak\. 

.ı'.İ 115lmıı nnJ::ım::ık 1 tedlğlne pişman oldu. Adeta \icd:ıa 

az.ıbı dnynuığa ba&Jadı. 

O, Bchzadın blu.at ağzından onn sevdtflnf itiraf et
m'k iÇln ooyle bııreket etmeğe mecbur olmo,ıa Bu cb a:,. 

kının km"Vetlnden ileri gell)ordıı. 

Artık, llrbr.adıu li&tiine faz}a dU,mekten ve onunla l>a 

mevzuda lrnnu,ııııı.ktan \'az; geçme:e karar verıntstı. 
nlrdenblre şyağıı kallttr. Gltmıığe davrandı. Bunıı gii. 

ren Bch:ıl1d onu etoflnden tuttu. Kendine doğru ı;ektl va 

COE LUIZ 

Maç iba§lar ba.§lamaz, zenci boks&, 
adamın çenesine bir yumruk indl.rdl 
Ve maç b i t.mi§tl Nakavt! 

Bundan aonra. yaptığı 86 ımnçt.A 

Mekteplerde ders saatlan 
tanzim ed;liyor 

llk okullann ihtiyacı olan odun 
ve kömU'lilıı parti parti dağıtılma
sına b~lannnştır. Fn.kat bazı semt 
:ierdeki okullara henUz kömUr gön
derilmemi§ ·oıma.sı doln.yısile kaHS
rifer ve sobalar yanmamaktad:r. 
Bu vaziyet karşısında okulların 
evvelt'e yazdığımız gibi terlrisatı 
öğleye ltn.dar ikmal etmeleri esa..11-
Jan üzerinde te'tkikler devam et
m ekt~dir. 

Bu vaziyet karşısında k1~tır ve 
odtı!ldRn mUhim bir tasarn.ıf yapı. 
1acaktır, İlk okullar bugünkü vcı
ıiyette haftadn 26 saat ders yap
maktadırlar. Öğleye karlar günde 
dört saat yapmak suretile 24 sa
at de?'S yapacl!klardrr. Buna im -
kl\n olmadığı' takdirde yine tenef-
ft!Slerden zaman kazanılara'lt · 
günde b('Ş ııa:tt ders yaptlm:t~ı an. 
~ünillmektedir. Tı:ılebe mütal~P -
lnrmı evde yapacaklardır. 

1937 de Cim Braddok'u mqlup e 
derek dllnya oamplyonu oldu. 

:MUtevazi .bokııör bUDdan aonra b 
km sevgisini ka.zanmağa baoladı. C<. 
Lulzln bir tek kabahati vardır: ten 
bellik!. 

Onun da. cezum.ı çekmiştir. :MUte.. 
madl ~aliblyetıe~n aonra antren • 
manlarma. e~emınlyet vermiyordu, 
Maks Şimeling'e nakavt oldu. Bu, 
zenci bokaör 1Qin hayatta en bUyUk 
dera olmll§tur. 
.A:n~rU: 

''Coe, hata.tını &nladı mı.. mıNel• 
yok demektir. ÇUnkU lbir daha a.yııt 

hata.ya dll§n:leslne imk.An ve 1htlma1 
yoktur • ., demlftlr. 

1938 de t-eıua.r Şmellng'le ıa.r.ı:ı.a • 
aınca, Alman boaörllııll hastahane., 
ye g&ıd0rmek için dört ıaıı.Iye ldta.. 
yet etm1ttl. 

O g1ln, Ooe Lulzln ıM btlyQk bilı 

lnat;la çarp~tlğmı bil dört aaniyeW. 
ikuıa bir Am&Dd& dahl macı •8YJI'• 
denler a.nlamI§l&rdir. .. 

HAian Jlenc.i bokeör Amertkan ıaııı. 
r& ve dents orduluı mentae.ııne un. 
vıuı.uu: ortara !koyarak birçok maçla.~ 
y~ktadrr, Şimdiye kadar hlçbiı 

boksör, mUbJ.m blr parayı ıigorl& e~ 
meden unva.nmı ortaya koyınuı de.: 
ğildlr; değil Jt1 meı:ıfaıı.t,iııe maç yap. 
Jil14I ol5un •• 

Bu da bok86rU.n bokatak1 kabiJi.. 
yetını ve &hla.kmm dUrtlstlUğtlntl 

Wl tebarUz et;tUmektedlr. 

Ooe Lulz, §imdi h6m aeker}iğlnl 

hem do tahallin! yapmaktadır. ÇQn. 
kQ Ooe LUis ancak biraz okur yazar 
dır, Zenci boıuıör 1bir Amerikan muh 
biriyle tfjyle ikODUfmu,tur: 

"Herkea memleketi için, elinden ge 
len he:rııeY1 yapma!rdir. tote onun 1. 
çindlr ki bedavaya m~lar yapıyo _ 
rum. Bu S~t tabii olan blr§eydlr. 

llemleketlnlz size elinden geletı 
hel'l•Y1 yapmıotır. Şl.;ndl ödeme at. 
rau ei.Zdedlr. Bunları dO§tınerek as. 
ker oldum. lAkin. okur yazarlığımın 
kıtlığına cldden ımUteessffim!, Yent 
baştan çall§fP ötreneceğim. 

Evet, §fmdl vatan borcunu ödemek 
Jft.zı.m •• ln8an bu aıralarda kendlni dll 
§llne.mu. 

(JUdera Dayoost) den ~en.ı 
Cevat Tevfik ENSON 

Havagazr borulan 
temizlenecek 

Havagazr idarelerinden eon za. 
manlarda §ikayetler oldukça. faz. 
lala..5J11ıştır. Bilhassa gazın fazla 
naftalin yapması dolayısile taeyil 
~k azslmışttr.. JY.-1ediye gaz §İl'> 
ketleıiıı~ tebliğat yaparak bUtüı: 
gaz bonıln'l'IDI temizletmeslııi bilı 
ciriır.iştir. Kısa bir zrunanda temiz• 
leme işi tamamlanacaktır. 

BArunnrreefd'Jn OiulJan :... 11& -

nnn ön UMe canla un babaaınm fool ölllmUnU unut.mata 
ı;ah,.ıyordu., ToossUrUnU pllyerek mınldandı: 

- lylllğinl:ıe ve tQtufkArlığmım çok tt'fekkür ederim 

efendim, Blı.I dU~manlarımw:tau Aklam~k için çak çaJ.ıatı. 

wz. Allooııablı:ğınıu hlS:blr mmao unntmıyaoatız-

Meymune, da.ha birçok aeyler flÖyli.)ooektl, fakat o eı. 
rada göı.terlnJn ya.smı ı.aptt"demlyerok hUn;llr hllngllr ağ. 

Jamıığn bn~lııdı. 

Belır.ud, kam bu ağlayı:Jına )ilreğl 81%ladı, Ona, ka}. 

bin:le glzlcGlğl nııkı açığa \'Urmıı.k lateııı. Fakat bunun r.a.. 
r;ı:ıııı ollll!ldığmı dilşllncrek ,·az &:'etti. 

Da.ha enci konu~tnğu movzua döndü: 

- caıerln heplm.it.e 1..vlllğl ''tlrdır. HattA o, emı'r, mJJ. 
let tıyırmakııızın herke 1 llltufktırlığlylc ke.ııdlslne medyuon 

~lıliran bırakmıııtı. Blı. ııtmdi ancnk ona ko.J'8ı olan borcu.. 

mıJzun bir kısmını ödel eblllyoııız. 

MeJmuno, bu söı.lflden ho laom:t.mını. O B hı.adın af. 
:r.ınilan aııiuna dalr §C)10r ~ ilmek istiyordu. 

l>U,Uncelcrinde a}dandığuıı zannederek korktıı. içini 

çekerek. göı.lcrjolo yaşını llmeğc başladı. 

Behzad, onu kolundan tutarak, yUzUnü kapamuUl& mA. 

nı oldu: 

- Neye ağJryonunP 

Geng lnz: Bchzadm kotuna temaa etmesJyle ..-öcu<tft. 

alin elektrik cereyıınına ıutulmuı &lbl r.arsıldıfını ~tL 

ciıı.lerlAI )et'C dikerek oovap .,erliiı 

- Ben ~olt unııUıyım ef.,ndlm .. Bıra~ ~nl Pf&fl 43. 

kerck derdimi nvutnyını. 

Behzad (1crelc bir .etin eordaı. 
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Resmi dairelere : Resmi ilanların mmcii Türk Ba:sın Birli~i ve ortakları resmi ilanl:lr koll~ktH <tİrketidiı Bu <tirket is •»n_.n 
·ıerdc ve g~ste .. ilen stünlerde ilanları muntazaman nsrettirmektedir. A-.iıesi ls\anbu; Ankara caddesinde f<,af 
Türk Basrn 81rli~i ve ortakları resmi ilanlar kollektif 1irketidir. , 

Türkiye 

ZiRAAT 
CilmburıyeU 

BANKASI 
' r At yarışlarında 1 

kazanmak için 

Pazar günü yapılacak 
maçlar 

'9t. f"Utbol AJanhlındaa: 
iaat 11 Kası:np&f& • S!Jleyme.nlye 

B&k4.m: Rept, Se::nlb . trıı.ruk, 
Baıı.t 1a G. Saray _ İat. Spot' Ha. 

am: ŞUt. Müeyyet, Nttet. 
a..ı L"S Beşikt~ • F.ııerbahQ, 

Hakem: Sa.mi, Samlıb BelAın.1. 

Şeref !!&adi: 
8aeıl lJ Da-r:~ • Takwhn DL 

hat: Feridun, Bal:t, Bayati, 
Baaıt 1IS Be}kos _ Veta Hakem: H 

Galip, Nejat, Bah&. 
Fatih Stadı: 
Saat 9 Kurtu!u§ • Galata Hakem: 

• Necdet, Zeki, Hani, 
Saat 11 Unka.panı _ R. H1u.r HL 

:hm: BUlend, Zeki, Sabahattin, 
Saat 13 Beylerbeyi _ Topkapı Ha.. 

lı:em.: Muhtar, LQtfl, :Mlln!l'. 
Saat 1~ Alemdar_ Demfnpor Ha_ 

kem: Şeklp, Rugen, Fazıl. 

1 Bu&unkiı rad;-0'] 

7.30 Program ve Memleket ıaat 
ayarı 7.32 Yücudumuzu talıştıralmı 
ıl.40 Ajanş haberleri. 7 ,55, 8.30 Ka• 
ntı:k program (Pi.) 12.30 Program 
ve memleket &aat ayarı, 12.33 Mü
sik. (PJ.) 12.45 Ajans haberleri, 13. 
00, 13,30 Peşrev, semai 'e şarkılar. 

18.00 Program ve memleket saat 

~Of ıaıtııı: °'88. - Serma1.a: L00.000,000 J.'tirll U... 

ŞDl>e ve a,Jau adedi: 186. 

Elra! 1"0 tıcaı1 ner ııevı banka muameıeıert. 

C1ra&t BanJramnda kumbaralı .. UılıanD t&l&ITUI ~ 

en u 60 liram tıuıUJl&lllara eenede ' eseıa QUllecell mra Ue &f&l14alD 
p\Au '°" uı:ramlye c:tatıUlacaktır, 
• adea ı.ooo Ura1111 c.oocı ara 100 ... • ~ IJ,000 ... 

ı • 600 • ı.ooo • uo. IO • UOle 
• • tOG • ı.oot • 180 • IO • 1.101 • 

tn • 100 • 4000 •. 

DlKKA T: SeaaplanDdalı:S paralar tılr eene tQIDde IO llradaD aptı 
~ ~ ;ıkttBı t&kd1J'CS. 9r. JO casıuııe ~ 

KJra1ar eenecı. ' defa. 1l Mart, u ButraD. u llJlQI. 
U B1riDc1kbUDda Qektlecektlr, 

ayarı. 18.03 Müzik, 19.00 Konuşm:ı w AR) ı BeyoOlu !I üncü Sulh Hukuk Hd ' 
19.U DaM müziği (~l.) 19.30 Me~ f K'A v ı BL kimliğinden:. 
leket saat ayarı ve AJans habcrlerı __ ~ _!_ _ E _ 
19,4f> Serbest 10 dakika. 19.!'6 Şar · 942 / 1698 
kı ve türküler. 20.15 Radyo gaıe- 1937 - 1938 Yılında Adana Er· 
lesi. 20.45 Müzik. (Pl.) 21.00 Müzik kek Lisesinden aldığım 1498 No. hı 
Söhbetleri. 21.45 Radyo senfoni or- olnunhık diplomamı kayhettim. Ye · 
kestrıuı. 22.30 .Memleket saat ayan nislnl alacağımdan e3kfsinin kıy• 
Ajans haberleri ve iborsalar. 22.45. meli yoktur. 
22.50 Yarınki program ve kapanı~. Salt Te\'ekkctna . .. . 

SEHIR 

Nasal 
1 

oynamalı ! 
SO aene, dünyanın en böyttıı ya

nılarmda ve blltlln Derbl yantlı&. 

ruuta ııtlınaıız olarak kar.anan ve 
kurduğu bir alstemle bfç yanılma_ 
yan O. Wllllam'm mfl9hur uerl, 
Türkçeye tereUme edllmlt ve nefis 
blr ~kilde baaılmınır. 

Varış merakhları 
Ttırkçeye ilk defa wrcttme edtlm!' 

olan bu eaerden mutlaka t.tlfad•' 
edecelı:lerdlr. 

, 
Fiyatı 30 kuruttur 

Vakıt kitabevinde 
bulabilirsiniz 

Yeni Çocak 
Bllılyelerl 

Kaçtllr: Dolanın SerQvenlertnclen o. 
lan ba lılk&yeleıt ber ana n baba 

oocmtuna tavılye edebilir. ilk 
blk&ye kitabi 

Slhlrlı 

Saray 
Renkli ruimler, mükalatlı 

müıabakalCIJ' oe yalnız 
6 kurrıı 

Çocutamıza bir tane almayı 
ihmal etmeyiniz 

tsr.&.NBUL BOBSASINDI 

18-11-1 :U Flyatıan 
llap&nış 

TURKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesapl 
:943 11<.RAMıYE. ELA 

KESi DELER: 1 Şubat. 3 Mayıs 2 Ağı.ııl 

1 lkindteşrin tarihlerinde voor/ır 

1943 IKRAMIYELEK· -, 
ı adet IW9 Llralılıı =- 19W.- ı.tra 

) • W9 • - ew.- • 
ı • ı:®I • - KMS.- • 
) • 77'7 • - 1'71.- • 
) • 668 • - IJ66.- • 
ı • 5M • - ~.- • 
ı • 444 • ..., "4..- • 
! • 3."S • - 886.- • 

10 • ııı • -= ıııo.- • so • yy • - ~ıno.- • 
60 • " • - ısıo.- • 

l60 • a • = 6:>00.- • 
IS4 • 11 .. :: S6"14.- • 

TU.rkJye tş Dankaıma para yatırmakla yalnız para 01rtıctf 
tal:r. almı' olmaz. avru umanda taltlntı;I de d~nemlı, ,1ıırııun11' 

BUyilkJer<! meyve ıslah istasyonunda mUnhal bulunan 60 ~ 
muhasip ve kft.üplik vazifesı lçln teknik bilgi ile mUcehhez ol ,; 
tiyle memur o}mak §artıannı haiz olan ve ı.stasyonda yatmağı 1'• 
ve Ziraa mektebi mezunu bulunanlar aruında açılan mllsablo~ 
nınm kayıt mUddlltl 24,11.94.2 Sah günll saat 12 ye kadar uzatıl 

lmtiha.n aynl gUn aaa.t 14 de yapılacağmdan girmek isteye 
ya.eet makamu.a hitaben yazacakları arzuhalle nUfus tezkerele~,, 
raat mekteb' dıpıoması ve 2 adet totograflariyle birlikte BeyaJJ? 
İ§leri MlldUrllı~ıine mllracaatıarı. 

lstanbul Asliy~ 12 nci Hukuk Hci l ·~~~~~aa~~~~ 
kimliğinden: 1 ~~~ 

942/1006 ~~ 
Müddei: Ayşe Çallı : Şehzadeb:ı ~ 

Jl 16 Mart şehitller caddesi 23 No. ~~ 
Müddeialeyh: .Fuad Küçük Ören: ~~ 

Ak5aray Sofular caddesi Hattat Fch ~~~H~~·~ 
mi sokak 15 No . 

1~~11 
TiYATROSU 

......... da 

DB&» ••••• 

Koltege 
Krompton 

lzmltten almış oldu~ım 35 !;icil 
numaralı Tayfa cüzrlanımı büyük 
Marmara her nasılsa zAyl ettim. Ye 
nlsinl çıkaracağımdan eskisinin 
h!ikmü yoktur. (41703)' 

Kurtuluş Klllsesi vekili Avuk:ıt 
Franko tarafından müddeialeyh, 
Kurtuluşta Hacı Ahmet sokağın<la 
rırıncı .Mehmet Şimşek aleyhine a 1 

çılan tahliye ve al:ıcak davasının 
4. 11. 942 tarihli mahkeme celsesi· 
ne tebliğ:ıta rağmen gelmemiş oldu 
ğundan hakkında gıyap kararı itti · 

haz kılınmıştır. Ve yevmi muhake• 
me.sl 14. 14. 942 saat 10 tAllk edil-

Londn. 1 ster.un 8,22 Müddei: Ayşe Callı. tarafından d 
Ne~rk 100 Dolar 182.- mflddelaleyh Fuad Kfiçilk Ören aley kayıtlı işbu dın·aya müd 

~lııııı 
~rhart Bauptmann 
Seniha Bedri Oöknll 

llOM.&OJ IWDO 

Asrileşen Baba 
Oamarteaı ve Pazar gllnlerl 

U,30 da Maf1De 

OOK10B 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKIMN 

Halim kara o~lıı .... 
Kelkit nüfus memurluğundan al· 

dığım nüfus kAAıdım ile Erzincan 
asker! hastahanesinden aldığım as 
kerlık tezkeremi zl\yl ettim. Yeni• 
$İni alacağımdan eskisinin hükmıı 

Yoktur. (41701) 

Kelkit Çamurcura köyünde htan 
liul ve Tophane Krabaş mııhnllc~i. 

22 - 24 numara Veli oğlu 321 te
vellütlil Hasan Kalkan BeyoAlu as· 
kerlik ,ubesinde yabancı defterine 
kayıtlı. 

Fen rakültesinden aldığım fotoğ 
Oln.nYolO lN raflı ve 6000 numaralı sertifikamı 

nmavPS1e .atleı'I: Z.6.IJ.Telı ~ fl kaybettim. Yenisini alaca;tımd:ın 
.. mtmıı!lı9l~~~DııK\l~~gJlııır.llJ!I!~~~ · eskişinin hükmrı yoktur. (41700) 

Feyzi Gürsoy. 

-ıT&- Baranurretfd'ln Ofullan 

- Kederinin .ebebl nedlrf 

- ~bebinJ blldJjin bal de J'ene bana sonıyorsun ?. Alfe, 

9IBt tanıya<:a.klar diye korkan ökattz bir m kadar bayatta 

bedbaht bir ktm8e tasavvur edlllr mt.! Benim Oafe<re lot;L 

aabon do1ayndyle bu adamlann arasında aat otarak bolwı. 

ınam Mnlm için btlytlk bir felAketttr. 

Heym~, bono eöyledlkten aoora kolunu Behzadnı 

ellndf.n çektl 

Behsad, tekrar onun elini avucu içine aldı ve hJnlya. 

tını attlemete gayret ederek: 

- Allab göstenneııln ! decU. Yine bedb&bt o)aam. 

Genç kız, ellnJ Behzadın avucundan kurtarmap ça. 

)Qarak: " 

- Bayır! dedi. Ben bedbaht,Jm .. Nasıl bedbaht olma.. ' 

J'Ulll Bilhassa bu ak,am bunu öğrendikten aonr•~· 
Geno kı:r., yutkunarak eö:r.llnll burada kesti, Gö:r.lerlnl 

orım gevlrdl. Behr.ad da o 11rada ona dikkatli dikkatli bakı.. 

yordu. Nerede ise ona kalbini ~ktJ, Fakat bir tllrltl 
buna teaebblls edemiyordu. 

Bununla beraber onun gözlerindeki parıltı, oedeDAe 
gi:r.lemekte ıırar ettiği a11kın1 meydana oıı,armı1t bulunu_ 
yordu. 

rnlzlerln de bir dili vnrdır. Onlar blrblrlerlylıı iyi anla. 

eırl:ır. Bazan not.aktarı tutulan dşıklar, görJerlyle meram. 
•ıırmı blrbuler:ine öylı> anlııtrrlar ki!. . 

Oeııç \'e tecrübe iz olma ına rıığm n Ç(lk h:ı!l!Ja!l ve m. 

ili t>lr lcuı: olan ~leymune, B~hz.adın bakı,Iarından kendl!ilııl 

IK'Vdlltlnt anlamı,tı. Fakut o, bununla kani olmuyor, dlllJ'
le ıle lkrBr etr"'"8inl lsHyor ve bun!ı canılao arr.ıı l'dlyordu. 

miş olduğundan bugiin ve saatte 
bizzat hazır !bulunması "'eya bir 
vekil göndermesi aksi taktirde hak 
kınrla gıyaben muhakemeye devam 
olunacağı gıyapkararı makamın:ı 

kaim olmak üzere ilAnen tebliğ o · 

Cenevre 100 t.viçre B'r, 30.82':. hine acılan boşanma dava!lına ait 15 gün iclnde ce\'ap ,.e:Jll 
lıladrjd 100 Pu.eta 12.89 arıult:ıl sureli müdclci:ıleyhe tebliğ rar verilmiş ve bermucibİ 
Stokbolm 100 tneo Kr. 81.!50 edilmek üzere yazılı adresine gönde zuhal ile dıı\'eliye varaı.:asJ 

&8BAll VJ11 ~1LA'J rilmişse de mmnn!Jeyhin mez.kı'.ır me divanh:ıne.!>ine asııınıt 
!Ml D6mtryolu I. 19.- ikametgahını terk He semti mechu mumaileyh Fuad Küçük 
% 7 birinci tertip mmt mtı.. le gittiğinin beyanile iade kılınma• karıda yazılı mliddet zarf 
dafaa istikrazı 19.10 sı üzerine Hukuk Usulu Muhakeme- vaya cevap vererek talık 

._ ____________ _.. Jeri kanununun 141, 142, 143, ve tayin kılınan 25. 11. 942 
Junur. (41700 

:-\o: 6000 
Adres: Yeni mahalle Atmaca so • 

kak No : 36. 

183 üncü maddelerine tevfikan fa güııO saat 10 da mahkeın 
Fransızca ders de kılınan da\-a ar:zuhGJI ile muha· zır bulunması veya kanuni 

Sarıyer Halkevinden t keme günilnü gösteriı ıiavetiye va- kil g6ndennesi lüzumu teli 

Kücük Lanıra Evimizde acılan Fransızca Li• rakasının mahkeme dıvanhane.c;iııe ne geçmek üzere ilan oıuıı 

Aksaray san kurgu 22 lklnclt6'rin 19<i2 saat a!!ılmııc;ına ve 912 / 1006 nıımararlıı . (41 
• • • 10,30 da tedrisata başlanacaktır, 

Talip olanlann İdare memurin· 
Aldı~ım (31 /33712) sa numara Aına milracaatı. 

h iıkamr.t teskeremi kaybettim. Ye• ============== 
nisini alacağımrl:ın eski!!inin bük -
mü yoktur. (4170i) 

Adres: Beyoğlu lstiklAl cadde~i 
No. •. Gaetano Parisi. 

SAHIBlı ASIM US 
Basıldı6ı yerı VAKiT MATBAASI 

Umumi Neıriycm idare eden 
Refilı Ahmet Sevengi• 

- us -

'l"tlz1lnll oevlrlp bUy11k annesine baldı. 11bade clerln bir 

uykuya dalmq, horluyordu. 

Bunu ıören Behmd, birdenbire aeelnl kMlp, 1-fmı L 
nUne eten Meymuneye ..ıendl: 

- Sözttnu bltlr .. .ısne bakalım.. Bu. reae neJt ötreL 
din! 

Meymune; Behmdı, en blulz ınaanlarm bile kalblertnl 

f..ı'ırlk ed"° bir bakıfla .tızdll: 
- Onu hatırlamak beni mttteeallr ediyor .. Beni kenen 

halimde bırak.. Benimle a}Akadar olmanı lıtemJyonım.. 

ÇUJlkU aenln peıtnde lıottutun büyük lfler buna m&nl o~ 
yor .. Benlın gençlik btllyalanmla aenl meşıuJ ptmek •te.. 
Jl'o".m., 

~h:r.ad, ciddi bir tavırla V'e rararlaı 

- Söyle! dedJ. Bu gibi blllyalar belki beni al&k&clar 
eder. 

Meymune bu -öı:lrrdf'ln Beh:r.aclm ona aıkmı itiraf et. 

mek llzl'rıJ o}dutunu hluettl. Onu aitl"mll bir 16ıı:1e allı.dil. 

Gültımıılyerek: 

- Reni mazur gör efendim! dl'cll. Yaşımın kOçllklll~ 

Dl' be kmıutan benden bllylllt'llnll metgol et;ml'litf' kalkı,ryo_ 
nıın.. Zatl'n hlllynlanmın haklka.t olmay~jf;ına f'mlnlm. 

O~ lı> yıı. Rehzat gibi bUy1\k bir devlet adamının bfınlm lfl
bl Y,enÇlll< hlllyatartyle uğra,ır mr! HllkQmetll'rl devlrmelc, 

v. mllletını yUkııeltmek için Cl'mlyetıer kuran, tht!UUll'r 

h:ıurluyan bir adıtm, ht'lnlm l{!bl bir kna llt,lfat etmek ı~ın 

vakıt bıılabll!r mi! BUtUn bay~ı mlkadl'le ili' Vf!va Aava, 

Bl!"}'<lanlarınıla Ull) ve ~·aralı MsetlPrlnfn !11'3-lft:f'l ıt'~l'n bfr 

f'rkck benim ı:-Lhl yrtlm bir kızın kalbine f'hfltnmlyet ve-

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

İdaremizde kura ve ıltaj görerek maklnlat ve başmaklni,c. 
bo.ro persooP.li v., fen memuru yetiştirilmek Uzere mzumıı ~ 
okulu mezunu aıınacaktır. Yapılacak ka.buı lmtuıanuıda göl 
muvaftakiyete gOre sanatkAr unvani.Yle ayda 100 liraya kadar 
lecektlr. 

Bir ıen~:tk lltaj m!lddettni muvaffaldyetle bitirenler teeall fi 
mtttea.ltjp kural&rdakJ (muvaftaki.Yet!erine göre merkez, ately• 
ukntk kadrosu d'fhlllnd' terfi ederler,) 

Aranılan tartlar ıunlardır: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 - Aakerııg ni yapmıı bulunmak, 

1 - Yqı otuzu geçmemjı olmak., 
' - Ecneı. ile evlı olmamak. 

Talipler bil' dilekçe Ue 30.11.942 tarihine tcadar İstanbul ( 
ıa. Sirkeci), İzmir. Bal.tkeıslr, Allkara, Kayaer!, Adana, M.11taty•· 
bir. A!yon ve Erzurum'da i§letme mUdllrlllklerlne mllracaat edeO' 

Djlekçeye u.rfb adreı yazılacak apğıda\q evrak lll1tir1le<>'"_. 
ı - Mektep dlplomuı 
'? - Doğruluk ka.ğu1ı, 

3 - A§l kağıdı. 

4 - .u:t~:llk durumunu bildiren veafka ve nnruıı cllzdaıu. 

MUsat>aka imtihanları Ankarada yapılacaktır. ŞeraiU ııafl 
AnkarayP kad&r seyahatleri temin edilecek ve imtihan güııU adı'e.ı~ 
dirllecektir. (1 

P. 1. T. Umumi Müdürlüğünden: 

MU11tal'dtmjn için ;p!jk, kopçll, dllğme ve buna mOmull dflI~ 
zenıesi miltı:ahblde &it olmaK ve kumaoı idarece verilmek .ı.ere 
pelerin lo:cip<ı.lı z.art usuıUc- eksiltmeye konulmuştur. 

Muh3mmeD be".lell 12600 lira olup muvakkat teminatı 

İhale 23 11,942 tarlhıne teaadUf eden pazartesi gllnll saat 
karada P. T . r. umumı mUdUrlUk binasında mUte~kkU a0aı ff 
komisyon•mdı; yapılacaktır. 

ı;ııO 
Buna a.tt ,artrıa.meı.,r her ~n Ankarada P. T. T. lf!v!lf!ırtl ~ 

ğUndeıı lstaııbulda Yenı votde hanında P. 1 . 1 . umumt daoo •Y11
1 hr.aipliğ,ndeı hedelslz o!arak alınabilir. ( 


