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S ov yet 1.e r kış taar-
ruzuna başladılar 

ilk ha:-nlede 80 kiıometre ilerıeven 
iki ş'2hri geri aldılar 

Yeni Edebi Romanzmız _ ........ ____________________________________ ,_ 
BiR MEVSiMLiK AŞK Sovvetler 

"------------,Yedi Al"ıan tü ne-
1 UkkAnun S:ı)ı gününden itibaren yen( bir roman tefrik rna b:ı.,. 
lıyoru:ı:. Hu romanın adı kadar 011?\'7.1111, vaknsı, lhth·a etti •ı tipler 
alakrı '\'C ıneıak V«"tlcidir; roman garip ve esrarlı bir haynta, ruh 
61cminlıı ~izli k~elerlno ve Be;ı;oğlunıın karı~ık, dolamb.'.l.f,.·lı nrka 
ıokakl:ırırıe ı..enllmiıı bjr proj~ktlirdür Eserin m ı'nrrlri Çıplak)ar, 
Açlık, J•erdeilin Ar~ uu, OeJIAn avı, lmralı isimli ro.TI:ınların mü. 
elliCI l:di., Ahmet Se\'engll'djr. Muharririn bu yı?nl c etini dı• oku. 
JUCUlarıım:r.ırı zevk ve heyeoa.nla t11klp edereltlerlni ıım ıyoruz .• 

Şlrnaıı AfrlK"ada 'igıinkli lıarekAt 118.ba ını guı.terlr harita ... 

Mareşal Peten 

" nz uğradı ... bozguna 
Aımanlar muhare-] MüTTEFiKLER TUNUSTA ALMANLARA 
be sahas•nda 14 bin 
öıü ve birçok KARŞI UMUMi TAARRUZA GEÇTiLER. 

maizeme bıraktı.ar Müttefik hava kuvvetleri . in aevamlı hücumlarma rağmen 
Almanların akın halinde takv;ye aldıkları bildiriıiyor 

M08kova, 22 (A.A) - Sovyel ha.. 
berJer bürosunun tebliğinin metnl: 

Bu son birkaç gUn içinde Stalin. 
gıad 'ıı.apılarınde. kuvvetlerimiz, F.ı... Şim:\li Afrika müttefikler umu 
~!at A!man kuvvetlerine karşı taar. mi kurar;;ahı, 22 (A.A.) - Res
ıııza gcçml§lerJir. İleri hareket, §eh.. men bildirildiğine göre 3(l talik • 
ıir. cenubundan ve şimal b3.tıaındacı tnn mUrekkep bir Alman teşkilin. 
oımak Uzcre iki istikametten yapıl_ den 11 tnıık tahrip edilmiştir • 

mevzii bir taarruz Fran.!ız kıta la rı 
la rafından geri p \sktırtU!mU~ttı,. 
Du~mao • tank kaybet mfştlr. B' • 
rıı!ktar esir alınmıştır. Bunların ara. 
sı.:da bir subay var.::tır. 

mıQtrr. Şimal batrdl\ Seramlmoviç Almanlar müttefik hava kuv. 

f\merlkao kuvvetlerinin yanı ba~da 
Ea va~an bir Fransız birliği, lr.gillz 
w, Amerikan krtalar!}e birlikte Tu. 
nus bö!gcslndc mUhim bir vol kıı.. 

nışağmı ele geçirdilctPn sonra Tu. 
nus•tan elU kilometre mesafede bu. .. Fraosu:ların hıicumo 

ç~Heıinde dUşmıın mUdatu hattını vetlerinin devamlı hilcumlanna ıunan Alman mevzllerlr.e bUcum ct-
:iO kilometrelik bir t:cbhe ti.zerinden ra~men akın halinde takviyt ge. Şimal Afrika müttefikler umumJ nıtotlr. 
ve Stal!ngrad'ın cenubundakl mUda. tirtiyol'lar. Bu takviyelerin !:l~a. l\arargtı.hı, 22 (A.A.) - lng'fllz ve (Devamı Sa. 4 Sü. l de) 
!aa hattmm 25 klJo,netrellk bir ceb, rıJmnsmdan önce Almanları ez -
be Uzer!nde yaran ıı:uvvetıer!miz U;; mek maksadiyle müttefikler tara. 
gl!n silren şiddetli mJharebeler netL fından cephe hattına ate1accle mu. 
c~P'lndc düşman mukavemetine gııle. azzam miktarda kuvvet ve malze. 
be c;almııılar ve 65 ll4. 80 kllometr.) me gönnerilmiı;tir. 
kadar uerlemlşlerdir. Trnblııstan TunuM geı;en Aİman 

Kuvvetlerimiz:, Don nenrinin doğu ku\·vetlerl 
kıyıı::ında bulunan Kalaç ı;ehr!n! Pra Londrn, 2'l (A.A.) - Faa raC1\ .oıı 

vumlnıkaya!ovtak garını, Abgoncrov bugün. aşağıdaki Fransız tebliğini 

gar ve Jehrlni i.§gaI etmi§lerdir. B6y nE§retmiJtir: 

Berlinden bildirildiğine göre 

ROMM(L ORDUSU YENi 
ı.,Jık!e Don nehrinin doğıı kıyı11mda Trablu11garptan ~en Alman mili 

h d k •t • ? bulunan ve dU,man kuvvetlerine la rtzeJcrl Tunus hudııcıunu a§mı§lar. 
f(e en çe l m l yor. şe götüren iki demiryolu işgal edl- <lıı. Ga!.ııa ve Keruao istikametinde 

lnlD bulunmnktadır. Kuvvetlerimi - de bazı dUşman kuvvetleri sızmıştır. Almanlar m"ıhver ordusunun sava 
MEVZiLERiNE YERHŞTi 

~ (/)euamı Sa. 4 sn. 1 de) ' Tunusun garp ceubeslndc yapLlA~ ş 

!::;-r!e Amiral Darlan'ın ıerm_ii ettikleri Franıız "!') BEŞ'KTAŞ FENER' 2-1 YENO' kudretini muhaf ~za ettiğini söyliyorlar 
li erı birbiriyle doğrudatı dogruya çarpıf?14 V~ıye"' 1 1 1 Bcrne, 22 (A.A) - Londradan bil. Lıglliz hava tıstünlUğUnUn t&m oldu. 
~e gelmedikçe Mareıal mak•adını temın etmıı •tr dırlldığlne göre, Bingazj §ehrine tn. tunu 1.sbat etmektedir. 

Qbilir. Fakat bu politika ne kadar •Ürebilir? Bu ~ "iA ' n i g!:izıer, bu ikinci clhan harbinde 3 ke İngiliz kuvvetten., hiçbir düşman 
nokta belli değildir '!••r:- re girmişlerdir. İlk taarruzda genera: bava taarruzuna uğramadan Uer}e. 

Vııvel Marsa matruhdan hareket et. ml§lı?rdlr. 

Yazan: 
t 

!ti ~'li'rdc Amerikalılarla j'bir· 
'\ 'ii 'tarı amiral Darlan radyo· 
~~ tdiği bir nutukta bu ha
~ l\fare~al retendeo .t}dığı 
• "Q. l)~ uysuıı 01Uuğun11 t .. kr:ır 
~ ~ •~er taraftım \'i iılc i\lare
~tt :~nden hudutsuz bir ı;ala -
'~t 

1 
al\ l.Jnal Almanlarla ye· 

~rılaŞma yapmak için konuş . 
\~girısti. 
~~iti ~ Alnıam a ile srkı bir iş 
'I, b· 51YaSeti t~iı, tıJen bir U .• 
\'-il Z de Almanyanın dü mnm 
.... -.. il ltıerı'ka ile n.nla~an f)arlan 
~ '<lr llrılaıın her iki j de Fran-

>'et tıa ~re al Petcnden o;aJii
~~i~lc:lıJ<1an;.1 iddia ediyorlar. 
'-._ ı\tıı 1 ~arlanm C"e1.a~·ire gide. 
~" k tl'i~lılnrla anla tığı za. 

~ . .,..adar l\laresal Petenin sa -
"'il • -

\ rı· '1 hru°'z • bulunduğunda 
~~;rı SÜphe ~ -0lmadığı, \'i~iıle 
"ı·la'lı !:alı, tiklarr miiddetçe 
~lıı i: 1.iwaıd~n ziyade l\fare • 
~ ~ ltıadına ma7har bn1~ndu • 
~ıı_tı, lıe!1{esı:e m:ılfınıdur. Un i-
~t\ıı'a.>:~rn.ın iş~ali altına ~İren 
~. '1\14 ıdare etmek mechuriye
~ll'l~a. ~iare alin C"e7.C1Jir au • 
\ı -~I dan sonra ı\nıir:ıl nar
) ~ 1'!1nıs oJınarmm, rJ;ğer ta
~~t -<ll\·aıe fe,·kalfııle s:ı.lahi
~ltti ''ııtıi, bulunmasının c:e
\ • ."1 l\"il: kolay anJn5ılır. ı·aınız 
~~ tlil :ı.~a"larmımn nnla•;ıla 
~\'-t ~· 1 nret ettikleri hlr nol•· 
ı ili 4.1, bu da bütiin "a liihi~·et
~i" 'ate ılenettiği halde 1\la· 
\ 'tıltllı lllçsuliyet makamınılıın 
"'q11.._:si Ve yerinde hiılit otu-

• "14• ··•1 ıt<ııd .,,. tlııb· ır. 
lıl 1 "1tr~Yetten sonra A iman iş. 
~ "1 l\ ge~cn Fransamn yc-
1\.ı~d 1•k::ı.vemete kaJlasmnsı im
t'':ırı ıt. l\Jaresal Petenin İ<1 ha. 
1 İ~i tı:ıı ilip gitmesi tle meın)e

rı fal (la lle:'•iJ sa()ece za-"' . 

f rar getirir. Onun i'~in Fral\'11\ 
devlet reio;i memleketini mümkün 
okluğu kadar az s:ır-.ıntı ile harp 
badiresinden kurtannai;a çalr!:'r
vor L~\-ale bütün :ılahiyetlerini 
~le,·retmC'i lıund:tn "-Onraki ka. 
r:ırlarda icrnyn ~~inr.eye kaclar 
\'akit kaU\nm:ı.k \"e mesuJiretlo
deon bir derere de kendi •ahımı 
kon.ınıa1t endişesinin neticesi sa -
yıhbilir. 

Peten, Fran~nm bir ktc:nn i'J • 
ga) edilmed:ğ~ miicldetı:e Alman -
lan idareye çnlı<:tı. ~aksadı iıı.
gıdin geni:;letilm~ine milni ol
maktı. Aynr 7amnnda h~al altın· 
ilaki Fran._:ı,, fada jo;J<eıweılen 

konım:-ı'ktı. ;.,imali Afri'ka lıftfli<ıe
leri bunun ele\ nmma. imkan 1Jt

ralmı:ıdı. 

Mar<?!!al, i'~ali pl'('to~to etti. 
Fakat verini IJh·ale tanıamiyle 
terket~edi. Alman i~gali altmdl\ 
gene is ba,ıncln "atmnkla Fran -
.. a'\"a Jıizmet ecJ,.hile<'t'j:...;nj limit e· 
di;·nr. J,anıle salahiyetini clenet 
me<ıi, denetmcmekte fnyda . ~ör. 
memesinden ileri !':eliyor. ı'\n<'ak 
<lia-er taraftan Amiral Darlan ::e
ne ~forcşnlin emri;\·le Afr?kn~·a 
~itmis olabilir. Orarla miittefik
;erle ic:ıbiı·li~i ;\'aııma<ıı Mare"'l'lin 
eı;kj talimatına UY~ın n!nı.:ıir. 
Bö:rlelikle ~lnrc.;alin sah..,iyeti 
hirbirin,. wl iki pnr<'ıt hnline ~e · 
liyor. Bu il,j· 7Jd şah"i~·etten hi • 
rini La\"al, ötekini Dl'lrfan tt'msil 

' ediyor. 

ı.a,·nJle J\nrlnnın tpmc:il ettik -
Jeri Franı..11 l:un dl eri hirbi'l'iyle 
do~md:ın doğruya ~al'J)''!lma \'87.İ• 
n•tine !:elm~clikçe Mareşal mak. 
~adın• t.-min etmis o;;n~·rlabilir. 
Fa1iat hu poliLi1•ıt ne kadar «le
vnm c<l"bi);'r?. Bu nokta belli 
<leğilılir. 

ht'JCc.anlı bir emıtımt&ne. .. 
( Yazısı 6 ncı sayfada) 

iTALYA iSTiLA TEHliKESiNi 
YAKIN GÖRÜYOR 

Cenovaya 163 ton tahrip ve 
yangın bombası atıldı 

Sto('kholm, 22 (A.4..) - AJınaa bin en şiddetli bava bUcumuou yap. 
&<•D haberlere göre, .aıcilya•da ve cc. 
rıubi ltalya'da bir istilA.ya lcarşı ya.
pı}an plAnlar tecrUbe edjlmiştlr. Fa. 
§i$l partisi genel seKreterı Vidlzool, 
müdafaa tertibatını t«"!ti§ etmek üze. 
.t't; Sicllya'ya gitmiştir. Muhtemel bir 
tahliye hareketi içjn bfltün küçül• 
nnkiJ vasıtaları mllaadere edilmiştir. 

Şehirlerin tahliy~i baı;Jadı 
Londra, :eı {<\..A.) - Oğrenl!dlP.'11< 

gore, tn~lliz hava kuvvetleri tarı 
tmdan bombardıman edilen şehlr 1 •"lo; 

t"hliyeıl devam etmektedir. 
M:uanJininln bu fehlrlert gtdiP ('32. 

meyielne işaret edilmektedir 
Ceno,·nnm bombnrdmıanı 

Londra, 21 (A.A.) - 1ngi}iz bav.ı 
kuvvetleri dUn gece Torlnoya bu har 

tnı:ıardır. 

(Devamı Sa. 6 Sü. 5 de) , 
Milli Piyango 

ortakl,ğı 
' 

Yılbaşı ortaklığı kuponla 
ı ını bugün gazetemizin 

başlık kenarında 
neşrediyoruı. 

Tafsilat 2 nd sayfada 

mek suretiyle tam 50 gllnde Bingazi (Devamı Sa . .. Sil • .. de) 
şehrini ele geçirmiştir. General Ohln 
lck, ikinci taarruzda. Mt'!ır hudu _ 
dur.dan hareket etmiş ve ayni §ehri 
3;; günde işgal etmiştir. 

Bu seter ise, AJekeander kuvvet. 
lcrl Bingazlyi 28 glln:!e işgal etmlye 
rcuvaffak olmuşlardır. 

Fena havalar 
/ 

Kahire, 22 -(A.A) - Geçen lıatta. 
danberl devam etmekte olan fena 
h:ı.valar, eıan düzel.nemlştlr. Bazı 

pllotlar, Alman ricat bareketlnin de 
vam etmekte olduğıı !!&haya kar ya~ 
dı~ınr söylemcktedlrJcr. İle ı bölge. 
!er Uzerindc yaptıkları keşif uçuola. 
rr esnasında müttefik hava kuvvet
lt•rlnin hiçbir rnlh~r uçağ'ma rast _ 
Jı,mamı§ olmaları Sirenalka Uzerlnde 

İngiliz kabinesinde 
değişiklikler yapıldı 

Krips harb k.:ıbinesinden 
çekildi, müstemlekeler 

ınazırı değiş•Li 

Londra, 22 (A.A) - Sir Staf!orJ 
Kripı, harb kabinesinden çeki!mj,t. 
tir Herbcrt Morison, lıarb kablneal 
Azası olarak Kr!psin yerine geçml .. 
Ur. Morison, dahiliye ve dahili emnı. 

yet nazırlıklarını da muhafaza et • 
mektedir. KI'ips, uçak jstlhsalA.t na. 

(Devamı Sa. 4 Sü. 6 da) 

1 
Bir Hırvat gazetesinin Min1ar 

Sinan hakkında makalesi 

llın·atlstanda. Vi7.igrad şehrinde IJ rlna iizerlndekl Hırvatıstnnm en 
gii7P.1 t'serlerinden blrt olan Sinan kopriiıü - Yazı91 2 nci sayfada -



-z-

. rn'tıl tarihi \C bilhnssn :\ark 
ıı.marislylc :ılüka<lar olnnlıır, bu· 
tin eserleri hııııılıulu siic;lıyen ve 

ona znm.ınıınızın hcybclli ımın:rn ·.ı
-;101 vcl'(ln, hilylik nralıcı ve ken· 
di kendinin hocası olım Kocn \il. 
mar Slnanın e~erlcri ününde. :nl· 
nız sanayi neriı>c ile uğrrı "'nr de 
i;!il ince nıhn c;ııhip lıiıtün insani •r, 
hal nnlıkl. rıııı gizl.)eınrzler. Tiirk 
halkı çok haklı ol:ırak onıınln irti· 
har cınıcklcclir. 'lillcli, onun 11; 
ıncı nsırdnnoori hütün ılün~ a) ı 
hayret'" ı ırakıın en bii3 ük mimar 
\C Türl• tnrzı rnlmııric;·rıin lıııhıs1 

1ldu~un11 lılliyor. 
Bfitiln Avrupa böyle bir dolılnirı 

'l'ti meslndc enterne yonal hir g.ı
ı ur duymakla b:!rnlıcr. biz 11 ırv'll· 
ların dU)'duğumuz urur onların

kınden ook d:ıh:ı üstilndür. C.ünki 
hı1 buyük dahi Jlırvntislnnıla fq. 
lliyct gusterıniş 'e hırçok ı>serler 

bırakmıştır. 

Hırvat milleti bununla mürte
hirıdir. 

Umar inan 1490 scnc~indc e ki 
Romıılıların Cııesnria eledikleri Or
ta Anodoludn Kayseri şehri <'iva
nndn Agrinoc; kö3 ünde doğdu. \s. 
lan hırlstiynn olnn Doğancı ailesin
dendir. Rii3 fık Türk tnrihçisi Ah
met Refi~e göre Sin:ının çocukluk 
ismi Hristo ve hnhnsının Doğuıı 
Yusuftur (Ynsef). Sonrtılnrı Devlet 
bıışmimnrı oluncn hırlstiyaıı akra
balan SuHan tnr:ıCındnn hiil jk bir 
himayeye rna lınr olmuşlardır. Sfü·
JendiRi gibi Sfnanın bir Ermeni 
veyahut Rum ailesinden geldi~ine 
innnrnnk cok '.\'anlış bir lıareket ()
]ur. Kayseri ve civnrındaki küçilk 
Asyn tnrihinde ık sık bahsetlilen 
hırfotiynn fakat su lrntılm mış Tüı-lt 
aflclerl \•nröır. Cnesnrinnın (Knl'
serl)' hnistiynnlaşmıısı Manis (l) 
7.muanına dayanmaktadır. Hıristi
yan Mnnihistler '(J); znrnnnında Si
nnnın Tilrk ecdadının hu dini k:ı
l)ul edip 16 ıncı nsra kador bu "dini 
mulınr1r.a elmcleri çol• imktın cla
hillndodir. 011 mesele ÜZOl"İndc Jıft. 
yük münnl.nşıılar olmuştur. 

Dahası hırfsliynn olciuiıundnn Si
nnu Selim I. :ı:ıunanınd, o znnınnın 
usulüne riayetcn "Dc,•şi11ne.. Jaka
biyle yeniçeri mektebine nhııdı 
Dcvş!.rme ananesine inaen yeni~ 
çeri meklel>inl' yalnız hırisliyan 
cocuklan nhnıl ordu. 1612 de f:;. 
lanbula gelen Sinan, Atmc) dnnııı
da lbnıhJm p:ışn nezdlndeld Ace
mi oğlnnlıır mektebine verildi. Ye
~içeri oltıncn CıılıJır:ın screrine iş
tirak cttl. nundnn dolnyı Sıvnc; 
Erzurnm, Am:ıs}lo ,.c T.r.lıri;:i gör
dü. 1517 de Mısırn k~rşı vııpılr.n 
sefere piyade neferi ol:ırıık iştirak 
clU. 1521 Rodos 1591 RelR?"nt harp. 
I~indo bulundu. &Cı>r ılönilşünde 
ııtJı sekban Onvnnını :ıldı •• Ye her 
7.a.ınan Istanhuldn bulunan 35 inci 
ycnice:i l:il sına '"erildi. Bu sıfatla 
Mohnç mcydıın muharebesine işti
rak elli. Yiikselme~fe devmn ederek 
1539 senesinde Avtıstm'Ya seferine 
j tirJlk etti. · 

Sinanın rnfmııı1 dcıhll5ı istirak et
tiği mfitcnd<llt scrcrıerd~ '1Öze 

carpmış,. Ve A"°nnvut l.fıtfi Paşa 
fıır fından lrnıın karsı ııeılnn ~e
fcrdc keşfodflmlşlir. 

Vnn göliindoo kılalaruıı ge~·lre
bllmek Icfn l.iltfi paşanın lıir cok 
~enıiJere ihtiyacı \·ardı . Sinenın bu 
ıs~c ~östcrdliji biiyük beceriklilik 
T.ut~ı pıışnoın nar.:ın rllkk~tini <'<'ip 
etmıs \•c tnnışmnlannıı vec;ile ol
mm:tor. 

.sınan jnanılmn~ncnk kadar az 
hır zamıtnda ~aşıl:ı<'"1 bir becerik 
Jili!ıle fıç tane sifiıJ.J ndırılmış sem; 
\ ;:'' rdı .. \•e n kcı i bır ikıyıd:ın ö
fdc ,f kıYJ:va ı::oefmı ıı., mııvaffak ol-

u. 

.Sfnanın bu işte 1.-ııllandığı usul 
bugünQn ıınhilJere n kPr çıkarm:ı 

~ 
li- lnsıı.ndn tU;ırleri te\•l1t eden ye_ 

cıe erdir, a.ma. u cereyıı.nınm elek. 
trik cerey nnıa mUn tallb olması gi. 
M blı yl MııtJub cereyan ete gcçır_ 
OC)'l) kadar ne k dar ıua.t ve edevat 
ta t etm kto bulunu~or! 

t kt~onun, bir aaatlık mJ 
her kederi ıztıle edeceğin~ 

o an dd aı do,'1"Udur ama onun 
J.l' klta.p mcraklrın olanlar için 

:.1ur: yokaa alclAde mUnevvcrler 
b J~ keder içinde iken ne kitap oku. 
;) &bilırıer, ne de kıta.p ol • .ınduğun·ı 
< nılycbillrler. 

VAKiT 

andıran d'yar harp sahnesi . 
1 

Çifte bahiste Ceyl 

d l Haspa 1260 kuruf a f ı de:)ıtltarne::u~~~k~~ ~ 
~ 

eu~ıyen 
kı.ıdelcrinc ı;ok benzt'ıncklc<lir. 

1 ·ınrbtıl!l ılöı1tislcrıııi ıniilrnkılı ıı 
Siıınn ınilkl'ıfııt olnrıık Knım llnsc
ki"i ıııe,·kiine ~etirllıııhıir. Arnavut 
l.fılfi pasnnın nıelihlerı neticesi n
lnrnk ııltnnl:ı d:ı ıanı'ilı· Büvlec" 
Snun bir zrınınnl:ır sker ol:ır:ık lıız

mcl etiği yenlı.cri kıl..lsırrn kıımnn

c1:ın (lldu. Sinan o zııınnn bn ı;ıın e-
limizr!c hulıın:ın ıııuazz.ını nhıılcl:-ri 

ll!C) d ıırn ı:etirnıdli :ıklınrhn hil:
geçirmiyordu. 

Bir tesadüf bunu nıcyd. n Yereli. 
l.stonlıııldııki \e Eılirneılel,i na~ -

zil conıilcrini yapan rıılıııar llıı,·· 

reddin ile lonışlı. Oııun t:ır:ıfııırl,ııı 

insnt ohıııdu. Az zıırnıın sonrn Si
nnn hor:ısını secerck onıı F:erlde Daima karla örtülü s:ıhnlardıuı y a s ı y a n ud:ılıl:ırdnn bir gruıı 

bırtıkh . .Sııltnn. Slnnnın nılmoridekl Belli belirsiz ve dalgalı bir siıı 1 esen ve Vilh·av adiyle anılan ''Rüzgıir nehir d::ğildır, giıİ1iin 
ilcrlcıııe .. lylr :ıliıkadıır olrlu Kendi- pe.rtlesi nrkawnda bu mııhnıche _ lıoı+.unç r.izgnr<ln. 1 iııı..ı.Je keı:.ilir., 
sine Snılrn7.nııı .\rnn\'\ll ıı.ışnnın r.in en garip C"Pheler1ndcn biri- Bu de!'li~l'!rde deP,ıf'C!1 ('(')'C- Hamlen CYVel bu nu.. r a o-
rııeımrını ynpnıo 1 iı nıle hın urulrl.ı f>i saklıdır. Aleusiyen allo'nrt. Bu ~anlar gt-mi<'i'erl aldatır, dnima turan Amerika)L::ır bır ka~ tilc
!'\in n :ırny111 ,.c o :ı:nııınn uleııı:ısı- adalar Pui!iğin donuk mn\'İ su - ı cl:ıl!!Rlı olar. b:ı kıyılardaki dar caıla, adalerde.ki ~ıftliklerde hay 
nı hnHellc lıırnkrı<'ak h ire<;cr YÜ· lıırı üzerinde h~iın koyu rcııkli Fiyorla:'Ciaki gemilerin ~idip t=t"l '·an yetiştiren çiftçilerden ibaret 
rudn grlİr('rcl> hih fık lıir ınııH1rr:ı- toprak yJğınlnrı .halinde ytiksclır. mesi büsbütün güçleı;tireıı gir- ti. Ummak ndasıııda l'ulunau uir 
ki\·eı k:ız:ındı. 1600 kilometrelik bir saha üzeri- ı daplar. zikz;tlt .:kıntıtar v1rdır. I çiftliği_n koyunları on beş bin im. 

1:.29 dn ı1nrııyın lı:ış ıııiınıırı .\ ne yayılm~ olnn bu odntnr, çok işte bu g?.rip u'-ula çer;;c\•ele- ~ı geç1yorou .• '\kutan bda~ı yanı 
elem lsnnın ölüıııiınii muıc. kip Liil· rl~f.isik manzar;ılnr gfıı.termekte. nen bu garip adalar civarında Jn- ı d:1 n\'cılar.n top~nu yc:ıiıJır. Ot 
fi p:ı~:ının lnuiycsi iiurine n•i· dır. pon~r ve Amerilcıılılıır hayalı dr. bıten ncl:ı.arda agaç yoktur. 
mor lınşı oldu. i3iiykc-c 17 sene gi. Bu adaların bir kısnıı. uzun· za- necck kadar garip bir muh~ ·ete- Aleusi}en adaları b;:ıı,::hca beş 
hi a~ hir 1anıa11 lçinrlc Sin:ın im- mandnnbeı'i sönmliş vo'kanlur, il- ye tutı•c:Muşlıırdır. tnkuna ayrılır: Al.:ı&ka kıyısından 
pnrn lorlııi:ıtııı en lı!ı \ iik ilim ıııı·ı1c- ıerıncle hiç ot bitm:;.·e-n çorak çöl Kıtlın sis prrdesi ark:ısında en uzaık, buna mukı:ıbil Si!Ji.·ya kt-
hc'ii n,,. 'el tşıniş olrlu. le-rdir. Buıları dn Jınlfı atıeş ve rip devlet, bir taraftan birl-.irye- yıların:ı en yakın olan Nir auala-

0 r.umnnlnr nnenk :ıo yaşında iclı. lav snçnn \•ol'k:ııı ıığrılariyle do- sakl:ımbaç e>yncynn bu iki m:ıhn - tiyle R:ıt, Andrenof, ırur, I\Tins-
MırnsırJnrı Sfnnnı sö~ le ınrif e- ludur. Bura:arda verden kaynı. riyle u•rrnsırken, rliıı.er taraftan tc:ıı adalal'I. 

dil orlnr: Uzun hoylu, nnhif vfıcut- yan sıcak ~ul:ır ve yahut <la alt • da tal:ıiatla Ç''H'Pt<jillak mecburi~·e. Ra ve Fohs (F2.l e ve Tilki) a· 
lıı uzıın ,.e hiiylik ı;oknllı. gii:ı:el yjz ruş n ctre irtifan kadar yi.i~se!en tindedir. Bu ch•arlnrın esnı:iı A daları Uzcriııde bol bol yaşıyaıı 
ı:izgil"rinc malik. lıos .,01ı1ıeı YC l'JCak !ieUilelrrle ht"slen~!'l veııil mC"'"İk3.n U..:ı~U ohn Duçhurl)ur hayv<Hlhr ;vtizüncleıı bu ismı al. 
çok snmiml bir rdomdı. Tilrkçeden "adiler vardır; hi<' birisi citekine Attu, Ar,attu ve Krska ac1ab:ır.· mrşlo.rdır Amerikan askerleri tle 
hn-;;ka ı\rnpço, Fnric;icc, , e Yun:ın- enZ'!'m.iyen bu adalar !!örmeden daki Japon tisl~tinden l ,2("ı ki - bu tnkllll c.da'ar üzerinde b:.ıluu -
<'n konuşur. Edehiyalla •l:ı meşgul foıınıhn.az bir tecrllb0 ler d!err.i te~ ]()metre ucltadrr. Bu mesafeye maktaclı:-. Sulh zamanında da bu 
olurdu. Türkçe hir k:ıç si iri hulu 1• kil eder. dönU'j icin de 1200 kilometre ],o. Jdalar Aleusi) en adaların:n en 
muştur. ı 2). - Bu takrm adaların sonuncu a- yarak 2400 kilometre lıesap et- kalabalığı ve en ehemmıyctlilcri 

İki defa C\']enmiş Cok:ıt bir sfilale cası olan Attu ndaın ''Amerika- melt d<Jh::ı doğru olur. idi. u ile b:ı.§lıyan. Uç ada, Uni -
ıeşkilinc ınuvarf:ık ol:ınıamıstır. nm .son noktası, ~rokluk hudutJn. Bun<lan b:ışka cazan yanardağ mak, Unslaska, Ummak adalan 
Cömcrlll§i Ye rnis:ıfirpen·crliği ~·ok nndaki ada .. isimleriyle de me"- ağıı.!an havada tehlikeli cereyn 11 da bu takım adalara mensuptur. 
uzak )·erJt>rde riıı)ulmu~tu. E\inık hurdtn-. Jnııonynntn buraya en Ya- lar yaratırlar ve hava i zchiııi A13..Sk::ıden yarı"'ı dolmuı? dar bir 
her gece 20 ilı1 50 mi~ııfiri hulıııııır km topraklan ohın ÇiFima yahut gazlarla da dokiurur1 r. Onun i - Loğnz i'e nyrılan Unimak adası 
,.e hıınlnrı unııımh·etıc fakir ~e:rynn- Ku!:ile ndntıtn Attu adasından ~in bu mesufe içerisinde uçmak Aleusiyerılerin en 1:.üyüğüdüı" l<,a
Jor ıcskil cdenli. Çok para kazan- sekiz yüz kılomctre uzaktadır. Ja- daim~ LüyUk tehlikelerle karşı- ko.t üzerinde Duç Harbur üssü 
mnsııııı rnğmen illnıııilnii rııüt<'nkip ronyanm merke.zi olan Tokvo ha- laı:;mak demekti:-. Bu adalanu ::ı. bulunan Unal!Uika adası bu ada 
lıichlr şey bırnkmadı. llnıt:ı üldiı:·- \'a yoli:yk bu ndndnn taın . 3200 halisini tc!fkil eılen !lOO erkek, l~mn en tanntnıt.'}ı vrı en chemmj. 
ten onra borçları olcluğu d. ıııey- kilometre 'lızakttı ır . kadın \'e çocuk ndalar<lan boşat - yetlisidir. Duç Harbur civarında 
d Bu yaz Attu adasivle civa::-daki tılmı:::tır. adaların merkezi ve en chcmmi-nna çıktı. Son giinlerinP kndar ~ 
bfö·iik bir kuvvetle ,.e vılınııdan adalar üzerinde Japonlar dinll'me Bu adalarda ya§ı}-an insanlar, :Vetli sehıi olan Unalnknr şehri 
çalıştı. J ı.ınlıulda ı:;s~ enesinde merk~zleriyle Us!er kurmuşlaMt. Eskimolara yakı.'1 bir ırkd~:ıdır. bul~nmaktadır. Unimnk ada& U· 
98 ynşın'1~ öldii. Pç ııtıdişah zııma- Bu mevziler, lbu ııı'taları örten sis AvlaCbklan halı:kl:ı.r ve kw;ıarla zennde ndanm en yUksck nokta-
n d . rl k !erin sıyrıldığı kısa zamanlar i- '"'aı>n ... Iar. tı.Tkı" verı·ştı·rı·r ve derı· • sı olan ve 3100 metre irtifamda ın a ınımn ı elli. (Sülrynıan. " " b ı 
Selim ıı, Murat Hf.) Süleynınni)e çerisinde Amt"riken uç:aklaM ile terini s .. tarlnr. Aleusiy'!nli kndm- d u ~unan Smoking l\Iozes ynnnr 

r d öenizaltılan tar.afmdan bomhardı- hır, 1·p~k telJ•r karl"'tI.,,,
1
...,,::- otla, agı vardır. Fakat bu adaların 

cam\ı :r:ının oki kendi yaptığı liir- d - ... .. ..... -; f -• l • 
b - man e iimiş vo 'bu suretl• Jnnon ve inanıl.mıyacak bı·r maharetle en az..ın < aghk olnnı Attu ada-
~;)<' goınlildü. !\:endi parasıyla y:ıp- la b d 1 - · d 

t _ h .. r u a a ardn rahat bır:ıkılma- ı;u gı""""'ez C!Apetı.- •• 0··rer. '"'-k ...,
1
•• sı ır. 

U.(1 q~ u ı:ıuıı hiiliin ııı:ılı:ıllcsi o- _,..... '°"' "'" ~ .... A el.as 
i mT"'tır. halrya saulan bu sepetle"' ekse- ttu a mın bir knç güzel li-

ııun o;ınini ln5nnn hir camisi ''ar- ı···k ' J 
rlır. ıı ek dnğlnrdan VjJjrn,· j-.jmji riyetle yapnn kndmlnrın kör ol- manı o masmn mukabil Uzerinde 

l\I don<lurueu bir rilz,;;İlr e.;er ması pab .. _sınn v..nılmaktadır ... ,.(- dtiz arazi pek voktur eskiden 
iın:ır Siıuıııııı lıiiliin Tiiık im· B d ı '" ,,.. Jı "k - • . u a ıı ar \'Ilm hemen hemen ra otları bir ipek tel Jc;:cl.,r ir merı a~ cıona11mn ına Us vnzi -

p:ırnlorlıı~u jçinrlc 81 c:ııııi, 51 nıcs- Sl35 riınün ,. sislerle kapahclır· .k k ft".sini gören Ki"ka adası bıı uı -
cit ~·aptı. Pııknı Sinnnııı ,1.,11 ııu'•ılı 1 cecı e~ek her ıtfüün rla~:ınnbi r· 
1 • • npon krvı!anndnn ge1C>ıı ıncnk le<'~ği bir iş deg"ildir Bu ieı 

0 
k-ı- ra n•ın en güY.el Jiıııanııı •• mnlik 

stanhuld:ı Sülc\ rıuını~ı· \C Ft!ir- su n ;ı; tiı. bu "dn 1 1 1 1 .. crcyıınınrn Yarattı~ı r'J~ubet dar zahmetlidir ki bir tek ııcııc- , ... , :ı ıa\·a meye anı o a. 
nede <Sellmlye) coınllcriıııJc lıe· Bering cenizinin buzlu ıııtıl"'r·ıylı> l ınk kullanılmru:ı lT'iimkün Jilzllik 
Ji _, ı a· IJ · " - t•n yapı m"st bir kndrnın }'jr q. 
rmı;ut e ır. er ıkisinln dl' rlör- ka~ıla<ımca kalr.1 bir sis perd<'!li lını yer. " !er dahi vardır, Alcusiyen ndaln. 

der nıinnrcsi v:ırdır. İn"n ·ı·t··ırk- hal· d uf kl k J rı t"ı·na • "b" B 1 C d " ın e u arı ap ar Aleu"iyeıı tnlwıı aıln lnı 111111 .. e eı• gaı ı ı ogos o a a-
Tal:ıı ~tilıni knrışlırınıs H' bu ı:ı Arnl'rik:ın kı~·ılerın; cı:ııııan lr.ı..<;lıcn nd ılım ı:ıdu. Bu alfadn ağzı deni7in he-
kcndi orijin:ıl mliıbıınü d:ı ı·ı~ı\·c e- kas•r..,aln t h ı b men nizünd bulu b' Ik • r o um annı u n1alar. Daimi bir fırt·na k<'rkusu İ"e - e nnn ır vo An 
derek c>scrlcrfnl mC'\ ıhnn "elıı nıı·~. da alır Bu dnl "ki" • - " \ılrdıı Bu adada -k sık J • .. " ~ . a arın ı ımı soırnk ıisinde yaı;ıyan Aleıısiyenlılc• :n, . "' ze ze e-
tir. Ve 'rutubctliclir. YU~k da;!Jar- rncıt geldi~i bir adnma ili>' soılı: ler olur v·ıktiyle bir tek ad:ı o-

J\oca Mi111:ır Sin.ııı Ttırk kıı!Hir dan ek!\eriv.ctJe arıf ve ııı·ddetıı· "R.. • lan bura-;ı bu ze1 zelelrr ~·uz iııJen uzızardan hahsctmeviniz • fn- " 
tarihinin pıırıldıyaıı bir ismidir. kruıır~nlar halini alan <lonıiurucu knt filozof bir ırkm evı:1d: o'r-ın buRlın üç udny:: rı: • .-rılmış bulun-
Faknt hu tarihten cıkarok dün•·n lıir rUzı;ar eser, bu rüzıdtr ,_.1•1·k _ j b • maktP.dır. k"I ,, ~ • ~ ıns.anlarm kendilerini tt'Selli 1 ·u tür tarihinin mnlı olmuştur s~k havaliden nl1;a'klara doğru ıÇ1n hır de ata eözleri vardır: \ eu<>iyeıı adal:ınnın ao;l\erlik 
Sıın'nlkiir '\'e biiriik insnrı Sinaı; ha'i\ımınılan elıeınmiveti 
dünya torihinde lırr zıınınn lıünne'I- /:~----------------------.::;;::;;::;;::::: Üsteıi Alctı"İYen odahırındn o-
le anılncaktır. y ' lnn Amerikan kuvvetleri Alaska. 

Mimar Sinoıı c•amilerden başka . ılbaşı Pı··,·ango ort~kııg"" ı yı Ve A"'1erik'!l1'n ı;arp kıyıl:-ırını 
18 i'.11nreL,. J~ııstıı~c, .~ bfıyiik su ke. U korıımakt?.<hr. B•: adalar mii:ia-
merı 8 bü~·uk köpru, 18 kervamn- fna iı;in o\dufi'u kadar hlıc•ım i-
ray, 33 h:ı.nııun 1 i Wrhc, i yer altı B d dn ele Al.ı:'?"'lmiyetli bir fü; teskil 

~ahzeni ve hunlordan moda biiyük ugün en itibaren kuponları bı·rı· kıı·r,·111"z ediyorlar. 
hır "kün tutan çeşmeler v. s. yap- Ja•10nı~r Aleuzılyr.n adalarını 
mıştır. v k kısm .. n iş"'fll ed•rken bir tnraf -a ıt o!rnyucul:"ı nrasında tertıp cttiğlmlı: MllJJ l'iyanı,;o ortaklığı 

Mimar .Sin:ının l•ıı nbı"deleri ·ı·u-rk çok blhült M !Al d s ' tan ./< merika~r~ yaklasıyoıfar. bir , " , . r a ta ayon ımırstır •• , imdiye kadar bUyUlc yol,Cln tuta. 

neticesini Lılaıuyorum: 
Birinci koşuda: Gil 'cJ 

geldi G:ın~ an 10~ Lurt:~ 
lkiaci koııuda CeyJ:iı•I" 

Boz.kurd ikinci geldi; G 
pilfıse 125 ve 145 kuru( 

Üçüncü ko!mclcı Da,·ıl: 
ti Oprıca ikinci rcldi 
2')5, pilase 100 ve 100 kil 

Dördilnc·ı ko;ıııda mıs 
lz ikim:, Varnd üçünc11 
yıın 510, !Jiliı~~ler 140. r 
kuruc:ıtur. 

Beşinci koşuda, Yı~ 
~eldi. Can \'"n 1.20 kurt! 
bahis; Cey'antek. H::.sı>I 
ru vPrdi. 

Yeti<1 ve Fidan ko~IJ\$ 
-----· -

Hüseyin C 
Yalçın yurda 
Diğer gazeteciler ş 
larmı bir müdd~t 

uzattılar 

Kcdıire, 22 (A.A.) -
muhabirimiz bildiriyor: 

Hil!eyin Cahit Yulçııı. 
Emiu Ya1man, dUn ı;t 
Knhireyc gelmişler ve 
elçisi ile Amt"ril:a vo 1 
ı;ilikl~ri mümessilleri il 
karşıl:ınmı~'ardır. 

Hüseyin Ca.hit Yalçtll 
balı r<"akla .ı\dnnay:.ı J1ııt 
C.<"k, Ahmet Emin Yııııt' 
hafta kadar Mısırda ktı.l 

Diğer iiç Türk r.-azetC 
rikndnki ikcmetlerini üÇ 
zatmıcıJardır. 

o ..../ 

Harp Amerikaya ~ 
dolara mal ol 

uuenos.Alres, 22 (A.A·I 
ton•dan blJdlriliyor: 

AIAkndar mah!illcrde 
care, harp ;ılmdjye kadar 
n.erlkaya takriben 60 ın! 
ınaı olmuştur. Bu mılttar 
tt1 Amerika tarafından 
rnflaıın iki mislidir. 

Harp masrafları ller a'/ 
dolar ertmaktadrr. 

Amerikada casusla# 
yeni tedbirlet 

Vaşington, 22 (A.J\J 
grc, yalanda casusıarl' 
gandacılara ve baltnlaııı' 
ti yapanlara karşı vc:~11 
zalar için hükfımetc geJll" 
Yetler bahşeden bil' ı;aıı 
zak~re ed·~cektir 

lngiliz tayyarele ~ 
F ransaya t>.kın11 

Londl'n, 22 (A.A.) / 
ııazırlığmın tebliği: 

DUn gece ev nerviAif!t 
uçaklar, ~imali Fransa ~ 
kn üzerine vantıklan ta' 
ı-if uç:ış'arı~d~ ~imendiC 
bnşka hedeflere akın el 

Hiçbir UÇ:lğımır; kaY'" --Almanya lapanyıaJ 
istedi mi? 

~lııdrit, ~2 (A.A.) _. 
fon~ı hıl<lirivor: 

Miitteriklcre k:ırşı 
lıııınııık iizcre Alnıoııyıır11 

rilmcsi hnkkınlh :'il. Jlıll~ 
dnn yapılan tall'hin gcJ1C 
koca reddedildı/Hni hllıl 1 

nlor hnkkındn MoıirJdfrı 
nı:ıt nlıın mnlıfillerlıırl<' 11~ 
rnııı he~an edilmektedir· 

imparalorıununun heı· "Crı·nc dar.ııl- ca < f nb t olmnn.nkt ..... be bl kıs taraftan Amerikavı Knmçntkadnn 
l'i ~ 0 • " a u<>r8 r r ım okuyucularımız. 25 kuruşta ı.;ıı 

rnıştır. Eı>erleri 1stnnhul islisnn e- ar kurus rtl'Jll !.ardır. \"nlnt, hiç oıms1:...a, okuyucuları.na got:etclerlnl ve d~h:.yısiyle Ru<;vadan ayırmnğ? iRTiHAL 
dilce- k hırsa ıımwnf, elle Balkan- boda,·a okutnıe J nl·" k .... hesaba ka~mışlardı. Bu Ruretle ~ • 1 'ADI verme - ve ~ kon~ &lbl hemm!yct'!lı hjr harç. k rk ·kı • Merhum Vehbi P:ı~J 
Jıırda ,.c bilhassa Bıılnarıslıınln, lıkl" tıır mll;dnr ...... ra kuundırmal• •-temlctır. 0 unc ı imıne ve tabiatla mü-" .. ·- • ~ " d ı · k Irak hn,·n!isi kıımancl::ıll1 

Trakyndadır. Soruanın en 1,,-,,,·ııl• 1\JIJli ı•ı ca e ı-nın ÇC\ Çetin o1uşuna nığ. ıı ~ , )ango orbıklığı, her ay tekrarlar.acnlc '-"C b:ınun ıçfn bir pro. ·ık ·~ Slile)man .\ c;kcrt'nin ,.ıı 
meydanına he)'bcı '\'eren cnmi onun ı;mııı h:ızırlarıar.akfır. men ı nda t!'elı-n mühim 
cser·d· n ı · j stratejik hir_üs_teıf'kil_etınektcclir. :rnn Gflzide 1 'clki ger~ 
. ı ·~· _ u gnrısııının Rusçuk şelı· ınfştir. 

rınrlekı Rustem Pnşn cnmi ,.c 1·m.~- y 11 bôŞ t k f "' ı : ıı C O' " 1 Q r Ô 1 g 1 ... d il ~ ennıesi bugiin oRle 
reli, llurı:tazcln Sokullıı p::ıs,1 im • t e ememe l \'Uılköyünde 1 gıır 11 pnr11 

retJ, Musııırn puşn knsnbnsınıln rsv1·• \ lb t - k ld · nı1 ı a:;.ı ıır aklığı li!•pcnlnrıııı hughnrteıı itibaren koyuyoruz.. Çol< ·o ırılarnk Htııııelih•~· 
llngrnd) Meriç kiiprü il. Kııslt·ıı·lil zen .. iıı ıkruı ı ... , · b ı 1 1 Bir hac.ılık okuvoruz: 1lııırlu elı"dı ı'<tırn, n,,.111{ıhl ' ., • • .- 'l'rı u uııaıı ııı l<eıı ılel e bUtUıı okuyucıılılrınıı.r.ın iştira. " J " " ' " "-c 
\'(' Dupnltsn orasındaki 5 köıırii dıı- ı·ın· tı>ml 1 ı 1 1 . ''Sovyct Ru.svn Ve uimnıı· Af- nıJı"leccktı"r. ' ı n ı; n '' se ot t ertip ed!.\rulHlr'. Hjrlncl t~rtibo 2.:i kıırmıl·• " "" ' 
lıi onun eseridir. Siııanın Bosnatl:ı J tlrnJ, lllllc•rk "" tılltlm olmyunılnr blittlc biletlere ort,.ık oıııcaldarılır ıiknnın i<ıgali.,. Bnyan <iiizi<lc)c Alltılı'ıı 
da eserleri vnrdır. Snılrozoın Sokul- tklr:cl tertip JOO kupımluk M"rllt<r t•lacaktır ve yiizcr ort.okt.ıtn 

111 
ret bu (S:n-yet Ru<>,>n) terkibilli şim- tini diler, ııilc-;t efrııdıfl 

lıı • lımct paşnnııı yaplırıJığı Yi- Junacaktır. l!rı (irtnl•Lırı 50 kum ''creccklerdlr. Uu suretıo ıco ki ı :sa dilik bir tarafa koya'ını; buradn hcynn ederiz. 
zigrııı, Drinn üzerJndeki kôprii cJ.. liralık bilete ortak ola-0nlıtır. muhnrrir "Şimali Afrikantn jş-
Sınanın esP.rlerlndenblridir •. Ve 0 • 

1 
~alj Ve Sovy('{ Rus~·a .. demek jcı. 

ıun cliger bir cok csrrlcri gibi hu- tıyor. 
gü ıc k. dnr ı lınış , e biz hırvoıı:ı- IZB İşgal. terkibin Eorıunn scldi-
rın bir ifılh 'c ilec;i olmuştu-. - ği it;in (Sovyet Rusya) terkibi-
S ıfyndaki hlr hamamı Bubıarlnrın ' T •-,rn olrn~ uuılıırı•ııı1. ortnt,lıgıı 10 ı,u11Jııl:ı ht rak ı>dchllrccklerdlr ne kad?r hükmii uzanabiliyor. 
tamir etmemesi yüzıınıfon yıkıl.I ıuıpoıı lad<'&i içııı poı;t,a (lulu ilı\ve etmek -:.ırttır. 'fnm <ırı..ııtık n• bcrl Bıına ccıkih·r (telif znafı) derlrr-
nıaktadır. için ayrı ayrı luıponlar ı.ovuyorıız, ht Cl ı·n okıı~ııeu hrr flıi-tııı• de 75 di. Bunu giderır.l'lt için yukarı -

S:ıray Bo~n.ıd· ki Gnzi Hü rr\ hr\· ı.unı, ıııııl•ııbltlndo i ti uk •odcbllcı eHir ikinci ttrtibe J tfral< et mlş da y ızdığnmz gihi ( .. imalf Afri -
olanlAr, hisse ınakbu:tlıtnnı "onderdil;:lerl ı.ukdlrdc .\·,.ııı ortnklık nırıı. kPDfn ·.,,a il "- t R ) cnnıi-ıl tfr C\innnrn pltııılıırın:ı ( li- " y ,.. •• ' ,,<! ve ~vye usya 
larmdım ten7ll edlll'et:lttfr. deınt>li. (Sovyet Rusya ve c:im9. i 

ıt'\ 'frikn-.'- ;rO"'!lll:' ...la.'n't,,1"'V',.ıı: r" ••onıı ~ ıırıldr) 

' 1Kodrln 



~OLITiKA 

tenin veliahtı ve ona 
verilen salahiyetler , 

ttın ~e~irmckte olduğu buhran içinde Lôvôl pek 
leli.. o . .. k" l . b. b . . d d • nun sıyası ra ıp erı ır ırın en ama~ıız; 

e onu vere sermek için müsabakaya gtre
ceklerdir 

Yazan: Sadri ERTEM 
""1'1• !>eten o;jm"l frika

•'igatindt>n sonra or· 
,~· 

lcotı 1Yd hııkl\mılıı ~eni 
· anrnıy:t bnslaılr. Oar 
di eıt aılctti, ısım al Af. 
llll 11aınımı hnreJ•ct e· 
'1:ı u tel'in etti, Alman
~ h1ıfüıt1armı teea,·üı. 

layı eklen rrotesto 

ı\.fr'• 
U(llda bulunan ,.e A· 

'il~ bir anla~mıl a 
...... arf:ın hlila maresaf 
'"lll'le 

r 'l"'rmcktc \'e l'e· 
rt~~hfi bir \"Bzi.ret al . 

~~n bu hiidi eler olnp 
i 1 ta:.Uta Vi~i ı~ra1:

~.::ulınn l•fidise •'ran .. a 
ı._ b:. Bunlardan biri 
"i ~lı_ ' "ellaht tayin et· 
'tith~ikurnet reisine dik. 
\l\tı~ •Yeti Yemıesi'dir. 
ttin ki galahiretleTle ka
~ emirler \'P.rf>f':ek, in 

· a db:ecel• nnnrlan 
de~· ' 
'>!ı ı.:ı tirecel•, teşki'lntr 
~ ddıııa harekE•tler 
a tbest knlacnktır 
~~disini haleflikten 

İıl ""<len tardctti"ten 
d 0nu yeniden kahi-

~"' :ıha onra ifa ona 
~at· tayin etmesi. 
~binin tnrihe karşı 
• ~e ile hesap W!rmesi' 
~ ;miği diktat:irJük 

, muhasebenin ve 
" devanı eden rakkas 

t~ "_ihayetlendiğini hak 
oı ''ade etmekten baş. 

!lflla .. 
) . '·· 
.. ~ sa)ah~vetleri hak-
ti ''e ~liittefilı politi· 

iti ht'nten aym tc~hM 
ll' :.wh - ) a ~ · ı \ 'ere ~ore .:ı. 

"'.fll.'er • ~ ı takip edecektir. 
d ure, l .ih·al ar~tk 
t~l. Alma1ıynnrn 

'ttil 
~en fe,1ialiıle sala-
dllttbıini okurken hafr -

lıir 1~edi sekiz oy ka· 
Jlo 1Yan mecmua m

)a~ litikası hakk1nclıı 
• ''l>e;anl:ı.nıyor: nu ya
tı~ cm,! Vişi Fransa· 
lı;,. l'ntıbal< haline gir. 

• ~eru~eldir. nu eng
l<.i rnuaya gi\re l\lare

~la~ ~ref telitl,kisi, ta· 
'''d~~h~~\·eti•li'r. Öyle 

1'ıil .'·• bu Jıôdiselc.re 
~1· Ilı olur. nö, le ~a . 
"'•rıt'Selerc intib:ık icin 
ıu .. 1~~ .. 'e ~eref teli._ • 

11 0 1anlaT :-ranrl', 
"t!"ı1 

11 11,;ıı fe,·'klll:it1e "'nlfı -
~la~ı.0~ıun ki bnnılan 
lı"- ·"ler :l'in :.reni e-

"tla ~ • l!'eJ • tagırılmıtsı de,·· 
~İr ~ıc; ol<lnğumı his

• u clMTıan r..a,·al
ııt! ~ 
ıt .. ~'<'aktır! 
~ :ııal'tlanberi talırik· 

hirı an J>aryo \ 'e 1\lur-
111ıt'oı. e'"re-k Fransm, 
'> lld l.t, e harbe sokn-
ttı,llrl~~ ;\'eııi salahi:ret
~111( l 1 ten c;onra siip • 

ltı >.anf'faat ~-aparaktır. 
1ı~1~•nda Frnnc;ız ta 
~tlt lı::ı?"q da me.suli • 
aıı:ı,~ 

.. İlıta~~·}"t-nj salahiyetler 
~ • ~ •nn ot • . • b" 

ı 1.un orıtesmı ır 
, ltbr ~nrnns111a !mt<un 
il i~: rfı'k Yııp•ıacak 
llliıı ~~c . a kiitii neti-

11.... ·ı~·etj mik\'ll.lim· 
"'" d • . lıtl ,,.c e akı.,ler :vapn. 

.ıı ır • ·ıa 'i' takım netiC'ele-
'11ıı ~rıhe ;\"oktur. F,,._ 

lt .;;f)i ba'f!na \ 'e 

~i at ano:anın Petc· 
~ tında hnlıınılnio .._ ,.l'r • . 
"" ııı'~ncılar hr. 

Sor 
t U7. k~ Frnnsarln 

et.nı· 
ı..; ·11e 1'.VPnler "ağlı, 
~ '1tı11, ılnhn mfüı:tit 

tı.)ı~ rnolarakla rdır. Pe
l'lt nı aı olmu5. "Jah"İ· 
~itto~ka<lclPııı inıan· 

'it~ '' olan Petenin 
l-.. .~~l'İ karnıık po. 

'~ ı.tihret kn7.an • 
~daleJt.. 

1 
ten ziy11de 1tleyhte notlar aln115 
bir politikaC'ının tutınno;ına im'ka n 
~·oktur. 

Esaseıı mühim anlarda ııoliti· 
1rnrılarclan ziyacle btilıin milleti 
~ah'ir etrafında top)r~·acak dHIP.t 
adamlann:t i'hti~ nç \"l\Trfır. Fran 
c;;rnrıı yeni gt.çirmckte olduğu 
buhran içincle l..!h al pek hafif ~e
lir. Onun ~İn\"İ rakipleri lıirbi· 
r inılen :ıman'cıı7. bir halde onu 
~·ere ~ermek iı;in miisahakR~a ı:i· 
rerekler<Hr. 

Blitiin müfrit t·cre~·an)ar ayak· 
Jnnaca'ktır. noryo 7.aten aylardan· 
bPri ona hücum etm~kt('(fir. l\lı\k· 
o;aflr maliımclur. F:ranca:n derhnl 
l'ılih,·erle berabet' h'lrl-e 5okmak· 
trr. Dö Gol taraftarları, Onrlan 
,.e .Jiroonn fikrinde olanlar da 
1.nvalin me,·kiini <1nr..maktR ne 
kaybe<le<".eklerdir? Ro salahiyet. 
leri almakla J.inl hAkiki bir ~li
rette acık bı'r hedef haline Aİr· 
mel<tedir. 

J.ıivali bu kadl\r n(· ı k bir heder 
hAline ~ona kimdir? 

B ize kalTI'Sa, bu İ<tte Pete· 

nin tabi.reci 7.eka<ımrrı bıi. 

ytik bir his'>esi 'ardn . 
R a k k a s po1iu"kasında a

dım adım i1erlemek, adını adım 
ric'at etmek n~ullerini maharetle 
kullandı. Şimdi <le b u politikanın 
nihayet lmJduğuoe fiilen anlıyor. 
Fa"at onun a">kerlikte olduğu gi· 
hi. ihtir,\ tk:\rlrğr her ı:eye hiiki'IU 
bulunuyor. 

Per\·asızhk etmiyor. Hidiı.elerle 
bir satra~ oynar ~ibi oynamak 
istivor. Bunda muvaffak olarak 
mıdır! Bilmiyoruz. l'alnıı onun 
yeni tabiyesi miinlkün oldui• ka
dar Fran-yr harp stthaııı halin -
ılen m:ak bulundurmak, Franııa~ ı 
~ f'ni'cl 0 n muharipler ara!l"ın:l ııok • 
mamak, Fran"anın tarihi ,.e ken· 
di mazicıi ile telif ediJemiye<'ek, 
bir Jısdio;e 'karşısında f'min bir 
yenlen i<ıtikbali gözlemek. batta 
hamyoru:ı ki', onun son dileği. \'j. 
ırıj "'e Afrika Fransaır füıtönde 
bir ~f rolü oynamaktır. 

Fakat Jıa~·at bu kadar ihtiyath 
bir pllinm tati>ik edilme'-İne mii
sait midir~ Bunn zıunaıı gö'\tere· 
Cl'ktir. 

- Garııjcı onu sakallı Te mıık· 
:rajlı göımıüştü, tanıması ,Jlel.. rnııhtc 
mel değildır. Bence bir lelı. iimll 
Ualcierin onu tahriri ilirarlnrdR im 
Iunmağu razı C'debilmeslndcdir. \k 
sı takdirde jiirh i za)·ıf delillerle Jk 
na edeın~yiz. 

Şoföre doğrur.a fc\'"k irbanere it 
mesi için emir verdi. 

Dikin aklı rikrt hep ı;ııa :fa. itli: 
- Mıı~ tlnndl ~ ne iş i Tnrdı ara• 

ba? 
- Hiç bir fikrim yok. fakat dr.-

min rlecliğim gibi im, meselenin e· 
hemmiyctsiz tıııııfı , esıı'l mesrle h:ıl· 
Je<lil<liği vakit o kcııililiğinncn :ı n· 

Jaşılncnk. 
Olomolıil le' kifhnncnin iiniiıırlt' 

durınıı o;tu. l\iihct ı:i poli s şdi onl 1 · 

rı görfınrc sordu : 

- Emrin ir. nedir efendim? 
fük ccvaıı Yerdi : 
- B:ılrlcri serlıl'sl hır:ıkmn~:'I 

selıiik. 
- B:ıldcr nıi? O lıurada mı? B:I-

miyordum. 
- Onıı llııgrn'le berııher kapa!· 

mıslıııı. 
- ]lagen'in hücrcsindrki :ıdnmın 

flnl rlC'r olrlııilıınıı hilıııh·ordııi'ı . 
Diin ben niihrtçl de~ilrliın. niiheti 
kcndi c; inılr.n de,•rnlrlı~ıırı arkıırln~ 
tin onun B:ı ldrr olrlıı j:iıınu ~ii~ lrınt· 
rl i. Onlıırın nedrn hıı korlar uz ıırı 

m:ıdn·ıı konuştuld:ırınn s iınrli ınıı· 
n ıı vcri~·onırn . S:ı hahın hirinc 'll· 

d Jr konu5tıılıır. 
- Simdi de konu511yoılar mı? 
- Hn~ ır. ıınıvorlıır. 

Gelen gardivanm prsi sıra IC''· 
kirhnnenin ıçıne ı.:irrlilcr. l'7.1111 
koridorl:ırılıın gccrrrk hiicrcnin 0-
niin<' E?rlrlilt'r. Gnrrlh an brm ı :ı· 
CiP cv,·cl.i i<:rri girclı. İki Jd<;I h:ıl 
tanivckri hnı;larınn knchır çcl,ıni,. 
ler. nym·or<lu. Garil h •an h:ı tt:ın i· 
wlcrcfrn birini ~ekli 'c hir khför 
srıvurdu . İçeri girmiş olan Olk ve 
F.lk haklılar: nu Bnlderdi. Ağr.ı b; r 
bez p k,oUarı Ye 
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Kömür t asar r u f u • • zçzn 

Mekteplerin öğleden sonra 
tatili düşünülüyor 

~lilli korunma kanunund11 yn
ıulan ::.on t:ulililtı gazetelerde o. 
\iuduk. Bütiin namıı~lu yurttaı:;ln. 

rm ıçiui frrabla1aıı bu kamımı 
caııdan nUmılı) oru:t1 

Okullara kömür ,·c odun lc\Zil 1 
i~ine hu gündea itibaren başl:ııııı
cııl.tır. Mııhrukat ofisi her okulun 
ilıti~ııcı olan odunun ilk partisıııi 
kendi nakil Yn ıtalariylc taşıyın ak 

okul idaresine teslim edecektir. Kö
mür Ye odun lasamıfu°na okullorda 
azami ehemmiyet Ycrill'Cektir. ilk 
okııllıırın öğleden sonra ini il ynp
malnrı diişünü1mck1cdir. Dıı ı;u. 

retle l:ılrhe derslerden hic lıir şey 
kn~ hetıııi~ ecek 'e hnnada 24 sa:ıl 
ders okııyacııklır. 

f'Al,K.A L"(\ 'ICll \'L~ OD'"' .. " n. ı.• r. u•, Muaddel ~ekliyle bu kanun; bir 
TE\'7.11 kat daha bilenip yağlanmış bir kı-

Mahrükat ofisi hnlka odıın "" hr oldu. içinde hem heybet, hem 
kömGr te,·zi h:ızırlıJd:ırına başla- ı de zeki 'ur. Uir yand.uı 'atanı, 
ınıştır. Amelelerle lıalka 2jfl kilo ınillcti ~en:iren Hır::uıı~u oyırnı
odun ve rıo kilo kömür oltırak ılk lnrrrıı sındırecek, ::~mı '!tlı~lRrın 
partiye ait fisler dağıtılmıştır. <"ezasını \'erf'ttk Bir yamlan c!ıt ••• k . 
Tcv:ı:inlıı hu fişlerle bir h:ı ffa)a kn· ı ramıye,. lerle onların ara .. ma 
dar hıışlıınıı.caklır. bo:ısun kunda~ını sokacak. 

Mc•murlara odun ,.e kömiir dıı~. .Para Ye knzanç uğnında vatan 
tılnıasına i c Jıa slnııını ş b1ıluo111ak- ~ı1lct kurban e~nle.rin, namusu 
trıdır. hı~e '>!lyanlann, bu ikramiyelerle 

gözle.ri döneoektir. ihtikar köprii . 
sünün sonnna geltliklerini giirPn
ler, or~ındl\kileri ele 'l.'erecek-
ter. Buna benim hiç 'Jilphem yok. 

Mükifatlar, canı y~uuuılann da 
bu ele '"eriş işinde üşenmeleri'ne 
sed ç~ecek. Bir yandan da on
lnr ~al~ca.klar. 

ikramiye \'aadi l.'itisnuıır. ba. 
luııduiuna ıı,öre. mernmJar d• 
n1eydanR ı:ıkaracnktı. Sul'luların 

mira~İ!!i olacaklardır. 

Parti fakirlere 
ayakkabı dağıtacak 
Bu maksatla Beykoz fabrikasına 
dört bin çift kundura ısmarlandı 

Vurgun<'u, hi~ bir 7aman ba
~iinkü kaclar ciddi tehlikelerle kt1-
satrlm&1nıfitı. l'ü~ı!e bin Urla bt

kalıı fabrlkasındA başlannuşlır. le do~mu~oılar, daha J.;irli, daha 
lıkk/inıınun ilk haftasına kn<l.ır karanhk ahli'k Ye '\'İrdan tı12ri~ . • 
ikmal edilmesinfll calışıhıcaklır. leri içinde ,lnl:ısarak yo,·arlanı

~ orlar. ~lalın çı1'tığı ~·erlere, yük
sek fi.:ratlı men e faturaları gön-

·..- ı-

kılıç 
ılerilın ... <ıi İ<;İn, bn~\tırn~orlaıı. 

l akalauan mclituıılnrındau 1'a 
r:il'l\in lı:ıkikatler& i>ğr-:n<lik P.il • 
ıııetli~inıi~ kimlıllir daha 0~ i{t
ı ~m:ın-ıer. \ardır!.. Fakat ~ok 
~ılrıu.,:ı.. bütiin l.ıu alı!ak unınn 
lıa~tan başa da'>Cn bir kıh" · ner 

)' d " 1 • •Un n11 .;onra ihtik:ıra Mir'ct 
de ko'11y oJmı.) acak. <'Unkü c,.1 n. 
]~r n~:ınıaliıllı kcskZtıle ti. l ıh: 
hın lıralık CN.a, on "ene zindau 
bir ,,enelik dul.karı ,,npaııı~ı ı.aı'
lanrlacak ş~l lerden değilılir. 

D\Jğru uuu i"'ter eni'l., hılki'Jllıet. 
~a.c;ılHrnk bir "'!nir Jı!ıl<iıniyctivle 
onlarm eiıııtletler iııi bir hat~ 
~ a~·maktan ~eri l<almnmıstı. f\ğır 
r.ezalarda.n mem lekette biı- ter6r 
d!"~'J'İ bıılunmadığını isbnt i(irı. 
dauna çekindi. J<'nlmt 'urgunca. 
Jar, mUrlhveli, r.ıu'"llmaha,, aci:ıı 
~&TdJ~r: Sa~ ortaklıiı haline tıoy. 
mak~ ıstayen Pİı ded~kodularla or
talrgı balan<lll'drlar. ' ihllvet de\·· 
kot, miUeUn bağrından yft"-'elip 
ta~an ~fk@nin ı.il!ibı olartk lıat 
ln r ihı tünde parladı. ' • 

A~tık inlrlr edilen, kıynıeti ttı. 
llnmıyen bttün el'ki mftoıanıA'ha 
"e ba~lamı da &ti almae11ktır. 
Mllti Kemanına K8rıUntmon '°" 
şekli. bilenmiı bir 'lolırı Rn<'I'"'" 
~·or. 'En 1rndaman, en yağlı.. en 
blantor '\"Orgnncunun boYna 

t 
• 0-

llım a tmda kıldAn ince! •• 

Hahliı Siiha Gezgin 

llüklırnet snbil gelirli v'llandaşla
r:ı ve fakirlere yardım itınksadiyle 
seni, bir program hanrlamıştır. 
Bu arada Kızılay 16 hin '"alandJ~a 
sıcak yemek leni etmet üzere aş· 
haneler vücude gelirme'ktedir. Seh· 
rimb.de aşhane faaliyefi Partinin 
cnlL-.maloriylc ilerlemı~tir. HaUco 
~ ('mek tev:r.iine önfuniJ:zMki ilkkl
nun a~ ının sonlannıı doğru ba~ 

lnnııcaktır. 

I>iğer tarafta11 Parti halka ıl:ıh:t 

haşka yıırdunJ•rda ela bıılı111n1ı1k 

ii1ere 1eşebbih~rde bulunacaktır. 

Talebelere t ifo aııs ı 

yapılıyor 

Tramvay Ucretleri-!r,.. - ----.., 
ne zam Bu ölü de 

Bundan başka Parti fakir ntan· 
dnşl:ıra yeni bir yaı:-dunda daha 
bıılunınRk üıere bazırlıldnrA başla
ınışlır. 4000 fakir Y&tnndaşa a~ak-
1,a bı te,·zi edileeelcllr. Rtt ayakkabı 
l:ınn hazırlanmasına Reykor. ayak-

., 
Blilün tllilehenin tiro aş111 ~ aınl

mıısı kararlaştınlmıştır, Li!.e miı· 
dfirlüğü aşı ekiplerini semt semt 
tak<;im ederek fııaliyete başlanın· 

tır. A!lı lrnm bir :ı:ıımandn ikmııl e · 
dilecektir. 

Hek imi 
.. ~ Vakit. olnl) .......... ber törlO P* 90NlarlDa bl'tdıJr nNOek. 
~ kcndll••rlne taftl>'elenle bn'nn._., taanUDlf -ar lleldmle aalataunır 

Somlara muan• ~ paııml&olle 09ftP •erlleblJecıetl rlbt ayl'I08 ~ 
I!~ poata palu g~ bma11 olarak ela enp ftrflebllecekt.I~. I! 
~ 
~ 

Vakıttın Avukatı 
~ 

I! ~ \'alın, .. ,,.,. &aa.mmll bir ~ da aalatmlf balıaaa1or. Oka. 
~ 
.. ~ yucuıa.nmızıa Hl' ttb'li bukukt eoralarma en 1ua saaaGcla enap •wl. 
~~ ıecek. kendlle.rlne taktlt edeoelderl ber banst bir it m.kıaacla • lına 701 

~ giil'ttrllecek&lr. 
~ ~· ""1e1 ""' "" "" ~· ....... ...., "" 

Nakleden: M. KARDEŞ 

ııyakları bağlan<hktan başka bilek
lerine kelepçe geçirilmişti. 

Elk öteki l"aiağa koştu ve ba~a· 
ni)eyi çekti. Yatakla kl.rn e )oklu, 
Hir ceketi düriip bükerek h:ıt1nniye
nin bharık dumıası için :rata~:ı 
ko) muşlRr, yat.1Aın aynk ucuna da 
Jıir cifi kundurayı biçimli lıir se
kild<? ~·rrl~tirmişlerdi. 

llagen ka.\"lplara kan~ııııştı r 
Hrılrlcr'i lıii credcn rlışan çıkarıp 

kon' alı: 'ererek :ıyılltıl:ır, lı:ığlorıııı 
çözdüler. Acl:ımceğı7. nihııyet kt'n· 
dı'linr ~clıııce ba5ınıı S<.'lenleri ttn· 

lntıı : 
- Bıı ·i ş zannederim ki s:ıal iki 

sulnnnd:ı oldu. Jlııgcn'le geç Yakte 
krırlor konıışınuşhım. Onun, polic;e 
men up oldu~uınu der.hal anladığı 
,.e belli etmeyerek benimle eğleodi
{:iııi fnı·ketmiştim amıı yüzdr bir Ü· 

ın ille de ol c;ıı gene ısrar ettim. 'Bir 
aralı); 0111111 şüphrlerini yl'nmeğc 
11111\ ııffnk olduğumu bile s:ındı·r.; 
çiinki hana "kıırha~al:ır" dıııı balı · 
~etıııeğe lı:ı51rıdı , radyo ile ılün Si'· 
rr hiıliin Ct'le c;eflcri" ne hlr 'Jlı•· 
sııj nesrcılilnıesi mulrnrret· olduğıı· 
nıı <;ı))•lccli. "7 nmnnr:ı,. nın ac;h 
)nkıılanıım:ıyaceğını. çünki onun 
çok lmrıı:ız oldıığunu anlnllı. Ben· 
den i\lih'in nıısıl olduğıınu bilıp bil· 
1ıleui/liıni c;or<lu. fakat hu suali so· 
rııs lıır:r.ıııc! :ı n hunu pek 111~ hilıJi . 
ğini ımladım. Sant biri ce~'ttk ııc· 
çc ben ,:ııtıııı. Hemen hrmcn der· 
hal ıınırlııın. Uyıınrlı!tın:ı 2ıım:ııı ne 
olılıı ;:iıınıı nnlamrığıı ' 'nkil hıılamıı· 

d:ın aRrnnıı lıir. rıkac sokıular. :\fo. 
kaYcmclr ç:ılı tıınc;:ı da heni sımsıkı 
lııhı) orl::ırdı. 

Elk sordu: 
- Tulu~orlordı mı dediniz? Kaç 

kifi i.di blUllart 

- İki vera üç kişi, pek jll JJı. 
fomiyorum. Mamafi eğer iki kişi ol· 
-'nlnrdı hn.kl:mndıın gelebilirdim sa· 
nıyorum; zira oldtikça kunelli· 
) imdir. Dedi~iın gibi belld dıılın 
kıılabalıkhlar. fakat HaRen'in iki 
tarafındaki iki kişid('n başkası ııı 

göremedim. 
- Nac;ıl atfnınlardı? Kılıklıırı ıın· 

ıııldı? 

- Uzun, siyah parde~ü gi~1nlş· 

lcrdl. Yü7.lcrini gizlf'me!te çalışıyor· 
lnrdı. Kendilerini hir daha gör· 
sem tıınıvabilece§imi z11nnediyo· 
nırn, bilhnc;sıı içlerinden birini ivi· 
cc gördüm. 

Sonra ne olduğunu pek h 1 hatır. 
Iı~·amn·oruın. Beni jyice bağlndık· 

tan sonra üzcıime b:ıttaniyeyi çek
tiler, kapının çeldlip knpatılclıihn ı 

duydum. Bir ıniiddP.I ö,·le kal· 
dıın, sizin gclrli~inir.i i~e hiç doy. 
madnn, bayılmış ol:ıcnğı.m. 

Elk hücreye giderek orayı inrı·· 

den inceye tetkik elli. Hiicrelerin 
elr:ıfınıı sıralanmış oldıığıı iki ko· 
riı1or L şclclinde idi, miinfrrit hik
re 1<:c hu knridoid:m kısa olıının 

nihayet larefında bulunu) orrlıı. iki 
koridnnın birlestilti nol<larla dem ir 
parmaklıklı hir kapı nvlııya açılı

Yordıı . 

Gardiyan, koridonın dii'tcr U· 

rundıı hrr tararı cıımil:ın küriik bir 
ııdııcl:ı hulunuyorihı. Her hiicrcnln 
7.İI terlihnh hurııya merhuııu. Hnc;. 
lnlık ve ~ııir ı:;cbeplrrlc mrvkufl:ıı 

zillerle ~arclivanı ç:ıztır:ıhili rl<?rdi . 

C:nrdi\'nn hulundul!ıı yerilen höcı·e

lerin hepsini ,.e k:ıpı~·ı görclıilecek 

'nzi~·r-llc irfi . f\f'nrli~inl' nırıılcln~J 

ıille gec:elcyin iki ıief:ı yeri nılcn •ı . 

!11klRşhlhm !SÖ~ leı1i . Rir defasınrhı 

urbot olarak ptirilen bir mev· 

Birinci mevki 10, ik;nci 
mevki 1 kuruı olacak 

Kömiir frrntlarının 11rlması üıc

rinc trruıwa.r ikretlcrine de )eni 
bir zıımmın yapılması kn~tmekte
dir. 
Ttaınva) lııra iki lnırı.ış zam ya

pılın:m dıişiiniilmekledir. 

Zamla b irinci mevki hllelleri 10, 
ikiııC'İ me,·ki fiyatları ise 7 kuru~ 

ol:ıc:ı\:lır. 

Memurlara 9eker tenia h 
femurlnra Şf'ker tevıiinin me

murlnr kooperatifi vasıtluiyle ya
pılm11ı.1 dihiinillmektedir. 

Memurlar koopera1lfiı~ kAtl 
mıkl:ırrla pirinç w~ ıeylluyal sipa
ri~ edilmistir. 

V A KI T'A 
A BO N E 

OLUNUZ 

kur doktor istedi 1 Ölelcin<ie ise, sa
hRh saat iki buçufia d~u. ge<:e 
tevkif edilip gellrilen bir hırsızı 

yerle~tirınek icabetmişli. 
Elk sfö lendi: 
- Jla\•dutlar i~te btı sırada kat'

mış olac11klıır. 

A,•Jııya aeılan ).Rın kilitli idi, fa. 
kat stirgü~ii ı.iirül~mi~. Bıı kapıyı 
hr.r iki İ:ırııfhın da anahtarla sıç
mak ınumkii.ndü . Jlfıcrenin kapısı
nın kilidi de oyni şekilde iki taraf
lun acılııhile<'<'k şekilde yııpılmı!'>lı. 
F'aknl lıikren in de avlu knıwıının 

dA kililleri kırılııııımıştı. 
Elk, o gN'e polis ıniıdi\r.Jrıltiiniiıı 

iki lnrofınıia nöbetçi dııran polis· 
Jerl vnnına ı,:nğırllı. 1'nymis tar?. 
fıııdn hc klivcni dil..1-ale değer bir 
şrv görınemi , 11. Yııvthal f'ihl'limle 
bekleyen i e ani iki buçukla bir 
poli s amirinin ılıo;an çıktıiiını hR· 
1ırlı vordu. l\lemıır hıııınn bir poliı; 

nıiifetisi oldu!hından emindi, res
ınl clbi~es!ne dikkat ofmiş Ye seUm 
,·rmıi,H. 

Elk kf"nrll kendf!iine sö)•ler ı;ıitii 

konu~tu : 
Rıı miireııiş kaçıınlardan biri O· 

l nbilir. Fıılmt öteki iki kişi ne oı. 

ıi il '1 
Hi ı; hir ip 11<'11 yo!<tıı. Firnrilcr 

tf'Jı:ıhlınr ebni-; gilıi 01..,adnn lcav
holmıı~lardı 1 

- Bu meselr rlol:ıvısi~ le ı:iıliin ç 
olocn~ız. mC'iCll')i ı:ıiiriillüsiizrr at 
l:ıt:ıhilirsek ne rnullu hizel Bere
kl't ' "cr.;in ki Haken'in levkif cdi l
ılil! i ni hlzdrn hat1k:ı bilrn yok. 

Siz vııt c; :ını7. h i olıır. Rana ftclııı

re. bn gecr birıı:r. mı.ıdıım. Rirıız 
heklrrs('nlz Rııldcri <'\·ine vollarlık · 
tan ı;onr:ı hen si:r.e cvinir.e kAd:ır 

rcfnknt eilerim. 
Bira7. sonrn mfıil.iirlü~ün kapısın· 

rl :ı htılu ~lul:ır. S:ı:ıl on olmuşhı. 

Oik l eklir C"lli : 
- Yorgunum. lnk"i ile sioelinı. 
Evinin öniinc ~elililderi ı:ım:ın 

ise: 
(Devamı Var) 

kim? 
Albay birdenbire durdu 

Bir ÇaVU§un ve bir askeri dok
torun bera.bcrinde bulunan etin 
taşı(lığı bir sedye yamacın saf 
tarafında görünmüetü. Albay 
sordu: 

- Bu da ne ~avuş? 

- · •. bir c.sed, bir yıl eveyl 
~ bir ada!nın c~.sedi vUca.. 
donda birtcaç kurşun ve l1We 
)'Va8I var. Bir kuJdı yırtık, §ah 
daman dikilmi§. 

Bu kcli~lcti işitir iei~ bh
tabur komutanı titremekten ken.. 
dini alamadı, garip bir ~ mı. 
nlclandı: 

- mm ... Ben bu adamı tanı 
yorum. ... 

Da. ıatu'lıar 

En Son Dald1Ea•11111 -
Bir iki güne bc1aı- hAelı,raait l 

Bu610de'· 
kim ? 

.Bomamndaa almmı!'trr. 

Bir harp meydanında on do. 
k~z sene eonra. bulunan meçhul 
bir ccsed dUnyanm en anlaeü
,maı casusluk vak'ıuıının csranm 
na!'lı} ç~tı. uınunıi h.arn;n ve 
hatta 1939 haribinin bir casus. 
luk hiklYf'fli bu c9crdc açrğa. \'1.ı. 
rulmustur 1 . 

~ıl evvelki Vakit 

23-ll- 918 

Bütün !kuvvet lenin' de 

J 

Peter11burgdıuı biJdlrlldlğlne gör • 

Lenin ne§reylediği beyanname~e bfl 

tUn hUlromet kuvveti ve aal~tL 

nln (Sovyet)lerin eline geçtiğini be. 
yıı.n eylemh.ıtir. 

~ Par.artesi -:::. D. tet.: :ıs 

~ -
~ Zilkade: ıs 

~ 
Kasrm: 16 

v 1'kJt lar v aı.a tt ET.anı 
GUaee 7.6S 1.19 
oııe ıı.oı 1.15 
bdn«t- JG.40 9.45 
&lqarrı HA.'\ 12,00 
Yat. lt.11 1.80 
ta.ak G.H U.J'J 

SALI 

IL tl!.§.:3' 

Zllka~: 1' 
K tll!It11: 17 

\ 'a11au '4anı 

7.56 
ıa.oı 

ıuo 

17 45 
19.%1 

6.1-' 

2.11 
'1.16 
9.~ 

12.00 
1M 
u.• 
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Doğu cephesinde durum Müttefiki er Tun usta taarruza geçti 
( Bt1~tarQfi 1 inci de), nin bUyük bir önemi ''ardı. ~im

di general ElS.!thovcrin bu ha -
l:'ekcti de yapmrş bulunduğu sa -
nılrnaktadır. 

( lJa:otlartr/ı 1 11cidtJ 
2111 jlerl hı1.re'kctl neucutnde 6 dil' 
m:uı p1ynd" tUmenl Ye bir tank tft -
nıeni tao:namıyle bOzguna uğratılmı,,ı 
tır. D §mahrn 7 pıyrıde, ı tank ve 
2 motöflU tümenine ağ:t kayıpıa.ı 

\'Crdlrl!miııt.lr. üç g!\n suren çarpı,_ 
ınalar neticwslnde 12.000 ~sjr alm • 
mışıır. 30 top elimize gec:rnl§tlr. Ay_ 
"11 zamanda kuvveUerimlz mUhiuı 

mjl:d&tda mitralyöz, hıı.v n topu, t:J 
fı.:k kan1yon, mnhlmmat deposu, ve 
kl!lllyctıi arzak iitUMm etmlşlcrdtr 
QnnimctlCT ıı:ıyılmaktıMltr. 
Düşman muharcb~ sahası Uzerlnd:? 

'!ubay ve er olarak H.000 kişi ~!U 
l'lraknn~tır. H:uvvetlcrlml?. tuğg<!no 
ra: Romabenlconon ıeares!nde bui'.ı.! 

maktadır. Tuğgen'lrnl Kalbu'kin, 
ttlmg<ıneral •rropanov ve Btı.kbov b'J 
~rpı~me.lnrt'la kendllerlnt gtistermı,_ 
terdir. Kuvvctlerimtı:;n ileri hareke. 
l1 devam etmektedir. 

Alman tebliği 

Berlın. 22 (A.A\ ..... .Alman başko. 
rr.utanllğmın tebliği: 

Na!tchlk' keslmltıd:ı Alman klta. 
ıan, mUhltn mtkdarda hn.tb malzeme 
si iğtinam ct~lerdlr. 

'l'erck keaminde dU~ınıı.nm iki ıgu. 
rupu ~ntıcr tçine alınarak yokedll. 

rc.f§tlr. 
Sta.llngrad•ın ve Don nehri dlrae. 

ı";min cenubunda tnU!lafaa eava-ş v.: 
av uçaktan t.arnfındıı.n desteklenen 
karp taarruzlar yıı.pılmı,,tır. 

Sta.Jlngradda yeniden bir taknn 
n:..Usts.hkem ıatinad nokta\arı zapte. 
dilml§ ve diğer bir takım yerlerde 
Ruslarm taarruzları pUskUrtlllmU.ıı -

tUr. 
Voronej kcaimlndo ku\'ffUI bir d~ 

n;an gurupu imha edilmiştir. 
llmcn gôınnııe Sovyet1crln ta.ıı.rru.ı 

1an :pttskürtlllmll§t111'. 
Sovyetlcrin Neva. nehrini. geçmek 

ıt;~~bb1la~li tatdet\llmlşt\r. 
Bombardıman pike ts.yyarclerl, 

yeniden Murmaruık demlryolunıı ta
arruz c'tml§lerdjr. 

ta\lngradın batnnnda 
Berlin, 22 (A.A.) - Stlo.hiyetll bir 

kaynaktan öğrenildiğine göre, Sov
yet kuvvetleri, dUn Stallngt"ad'ın gt. 
mat ba.tısmd:ı tılddeUi taarruzlardA 
buluı;mu,ıardır. 

Rumen ve Allll!.n kuvvetleri, m~v
:ı.1Ierlnl muhafaza etmeğe muva!ta!t 
olmll§]ardır • 

l\IUdafaa muaarebelert 
Bcrlin. 22 (A.A.) - Bu~ünkU 

Alman te?!;~i, Stnlingr.ıilda ve 
DOn nehrinin büyük lil'"'rğind~ 
inatlı müd:\fa;,ı muharebelerinin 
devam ettiğini bildinnl'kterlir. 

SO\'YET TAARRU1.l,ARl 
Stokbolm, 2ı (A.A.) - Hav:ııcı: 

(TelemondiaJ) ai:ınmnm hususi 
:muhabirinden: 

Sovyct kumandanlığı, cenub batı 
ıcephesind! i!k kış taarruzuna kalk 
~tr. 

Çok geniş bir mikyas dahiHnıle 
'yapılması tllkarrilr cttirilır.~~ ol:ı~ 
'hu hareket:n gayesi, pek ziyade 
hUcruna maruz b\ilunan iki nokta 
yı aynı zamanda ~enber içine al 
~nhlmr. 'Karams'knya lle pek :ız 
Alman birliğinin blilunmakta ol 
duiN Katehalino or:'!smda ).)on 
nehrinin dimeği. Sta1in~radın ee 
nubuııda ~3za ile Knıs Noarniski 
nrasmd:!.ki saha ve K:ıbnouk step 
lC'ri .. 
Aynı z?.rnandn Staltngradın gc 

lrek eimalin:le gerek cenııbun<la bu 
~unlmkta blnn tir'ik\cr ~e -;e:hirde 
.rnllnlkiln olduğu kadar fazl;\ ınik 
~arda ~Osman askt-rini tntmnk 
için ta:l!"nlZI\ ge~i~lcrdir. 
~man !hariciye nnz!rlığı mah 

fillennde <!tln A;mruı kum:ı~d:ın 
lığının bu taarruz ile ı::anı u'·l:m 
mamış olduğu beyan ve .A~man 
hava kuvvctlcrir..in bu taı-ruza .ait 
lıazırlıklnn c:ok za.ır..:ın evvel keş 
fctır.iş "Olduğu ili\'e e~ilmekteycli. 

Halibeıırd:ı ır.ulıarebe biiyUt 
bir şiddetle d:vam etmektedir. 

nltam KEsı:ı.11.~m>'f: 

ri gösterdiği inatçı irade, Timo- Londrıı, 22 (A.A) - l"Aıı rndyosu 
ı:enkonun 1943 kışı za'rfmda ge- gcylc demektedir: 
niş ölçüde manevra imklinlanna İngiliz v~ Ameıik11.o kolları §imdl, 
ehemmiyet vermiş veya halfı da Tunusun 2;;0 kilometre cenubunda. 
\'ennckt.e olduğ-Jna bir deU:dir. ı.uıunnn Gabcs Jımanının eımal batı 

Yine aynı mü.'!alıitlerin miilaJc:ı 1 sıııdakl demlryolu ha.ttıl\tn kontr-'. 
!:illa ~öre, St3lingrad Şehri ve !Unll ellerine a1mış buluı.ın!l.k'tııdı:-. 
Don ile Volga nra.smclak: ımt.a, ıar. 
Almanlarla mlittefikleri için olc!l' Alnuın zırhlı ıntına.-..taTma hucum 
ğu kndar Ruslar için de bir mu- şımnıl Afrikadakl mllttcfik umu. 
'kavemet mihveri te:ıkil etmekte · ıni ıtarnrgilhı, 22 (A.) - Cumarteııı 
<lir. günU gecesi müttefik kuvvetlCrl Tu 

Bura.S'ı aynı zamanda a~ağı Vol nus ne Blz~rtc•ı 'ayttan sahadaki Al. 
ga. ile Hau-r denizinin şim11l sa- n:an zırhlı sığınaklarına hücum et. 
lıili istik:ımetindc yapılacak daha. mlıılerdjr. lngUız ve Amerikan kuv. 
~erin !.ir ilerleme için de b;-:- ki- \•cllerlnln kUl!l kısmı mlhver kıtala.. 
!İt nokt:uııı1ır. nna kar§ı yapılan taarruzda. ağır 

S:>Vyetlerin 1~ ağustos ile 15 basmnk içln alc!Acele scvkedi}mlştl:-. 
ilkteşrin arasrndn Don kavsinin Son 48 saat içinde garbı Akdeniz. 
tl'!rek şimal gerekse ccnubunrlıt Je mıhvcr denlzaltılarınm taallyeti 
AJmnn cep!le!öioin muhtelif llok- sarih surette azatmı~tır. Amiral Curı 
talarında bir gedik açmak ı<;ın ntngham cumartcsl gunu İngiliz da_· 
yaptıkları '?ıürumlnr 400 c yakrn. l11:r \'C hıı:va kuvvetlerinin ttıı.!yan ve 
dır. Alman denizaltılarına n~ır bir dal'. 

Bu n!}a~ı yukarı gTindc 4 h1foum be indirdikleripl söyıeıntştlr. 
demelttir. Rus'lar, bu hü<'umlarcla Topt,nıı taarruu hatırlık 
çok miktarlarda asker ve yine Lıındra, 22 (A.A) - Fas radyosn, 
r;ok miktn.rlnrda malzeme kullnn- Tunusta mUttefik kuvvcUeı'.lnln kıs. 
mt~1ar ve feöa etmi!)lerı\ir. mı kUlllslnln ve iaşe 'kol' trının sil. 

Şimdi inkll.r ıedilmez bir hak:- rutıe ilerlemekte old.ıkia:mı ve mllt 
kaltir ki Tımoçenlrnnun Do~ kav tefjklcrin mihver P"evzllarlne kaT.ı: 
sinde tesishe n:uvnffnk olduı!u tuptan 'bir uarruzs ıtıazırıandılc}:ırını 
köprilbaşlannın en ehemmiyetlisi bu a.kşam bildirmlştır. 
Bôğt•çard?Jı:i köprüba~ıc'l:r. "l':ıkri • Tunusun batısında ınllttefik hli • 
ben ~O kilomrtrc kadıu uz:ıldL1<ta cum kıtalım, .Alman mU.;lafaa mııv. 
ve 1 O kilometre k?.dar derinlikte 1.Jlerlne taarruz ctınışler ve bir dö:"t 
<Jlan bu 'konrübaı;ı gÖrl.İnÜŞe gôre yol ağZml ele geçi'rm~erdlr. ll<ZCl'tt. 

Ruslara nehrin sol kıyısında mu. ::e 50 kllometrc meıı.ı.tcde 'ISncU kuv 
ı.zzam bir istinat noktası tesis vetlel'i arasında nteıı teati cdilmt~. 
etmek .imkünını Vt'rmi. tir. Ruslar lır, MUttcfik öncuıcr. mihver kuv -
Don nehrinin ka\"'>ini )'cniderı c'e ve tıcriylc teması devam ettirmek~~ 
gerirmek ve Stalingraılı kurtar- d.rıcr. Hava hakimwctlnl eilerlndı> 
ma1c f<'in y:ıp~cakları muhtemc! tutan mlltteftkler, Tunus ve mzerta 
harekette bu istin:ıt no'.Atasır.: ha- ııavn a'lanlo.rına ktı."rşı nltınlarma d~
reket nokt..-sı olarak kullanacak - vam etmişlerdir. 
!a'refır · Yeniden taşıt uçak.larly!e mıhvct 

Bitaraf a:sıkeri mücsahitlerden n. kuvvetten 1ntlir.ilm1ş 1sc de mUhim 
lınan malümata eöre, Boğı:r;ar<lıı- miktarda mUttetlk kuvveti ve ho.r.> 
daki ltöprü°l>aŞT lı:ıtiki bjr kale ı~vazıını ileriye ra\le gönderllmeii: 
gibidir. Burada çok miktarda sah tcdir. 
rn 't~uı ağrr top ve tanksavar ı~ınu:;tıı mnttcntder1n işgal cttildt>rl 
!opu vardrr. :Sov\ret başkurn::ındıın yerler 
lığı şirr.diye kad!lr bu sayde ve Şimal Afrika Amer\'kıı.n umurtı.\ 
J\lmnn ha\'R kuvvetlerinin clevam lrnrnrgrııı~. 22 (A.A) - Haber ver!L 
lı faaliyetine r.ığmcn bu :kesimde- dığlnc göre, 21 .ııont~rln gecesi ı:ntıt 
ki mUclafaa~, b:oslcmeğe muvaf- tc:fik cırduya mensup b:ı.zı 'Unsurıa:-, 
:fak olmuştur. .'J l·nus ve Blzertc'yi himaye ede:ı 

Bundan maada Boğuçardok: A'mnn t.ah::ımatmıı. nUcum etml§ı!!r. 
köprül)aşı Don \:zerinde ttsis e - dlı. llu hücum, bu tahkimalm muka 
dilmi~ oQ}an ycgftne köı}rüba~ı de- ,:ıt l\•W°.I,. '1Q'Ql:>:>l )uJS;ı:><l.'l:>p :ı;.wı;ı_ 
fildir. Bilindiğine göre. tuı,,hn ıı;ın ynpıınu!!'tır. Dl r tıı.raIU\n Ame 

ba~ka Donun gf'rek ~imalinde ~e- :ıknn ve lngt)jz kuv»cUerl cebheye 
reks:: cenupta ve kavsin uoğu ,:o~rn \lerleme'kteıUrler. Aynl zamn 
müntehasında iliğer bc5 noktcd:ı da FratıSiz ve Amerl.{a'n 'kıtn1ıı.T1 Al. 
da rnuhııfaza edilm~ koprül o~ı- nıan zirh!ı kollarınm mU~araa etttğl 
lar vardır. t-!T nokta da. dahn ..>}mal{ Uzere Tu. 

Bu nehrin doğusundn az çok nusa 48 kilometre mesafede buluJlan 
eh<"mmiyetli bir kısım Sov:;ct1erin mtilılm kavu§ak noktıLlannı ışgaı 
kontroln ahında bulı:nmaktadır. etml~lerdir. 
Ve Sovyetler Alınan lıavn kuvvet Tunus ve Bizcrtedeki Alman mev 
!erinin :!:ıUcuml:uma r:\ğmen bn. zilerl uktı.ımlda rurrıır Alman l<uv • 
roda şimdiye kadar tutunabilmiş- \(;tle-rt dol&§m&ktadır . .Al<nantar, bır 
krdir. Franııız kıyamından endi'e etmekt'!-

f>Jüm \:ııli,,j C!ır}cr. Ccnubta Fransızlar, Romel 
Mnskova, 22 ( ~.A.} - H~rni kı.~tımytc Tunustaki ımUıver or ... 

Tas nj:ı.n~. Alman ,~e f!rın:-:::l kıw <iu!an arnsında lrtlbatı t-esis etme t 
vet'erinin. batı Kafkaslarda Tu - ı~tcyen Alman gay.rettne rağmen 
a.oscnin şim~ıl doğusunda bulun mı Gnbcs'i muhafaza. ~trnektedirler. Res 
kfflime .. olüm vadisi,. iırmini ver- mt s5zc\l, Cezayirdelct Almnn bava 
ôiklcrin'i söylem('ktccir. lmyıplarının pek fazlıı. olduğunu söy. 

Sovyet kıtaları, bu vııdicle hir - lE'mi& Ur. 
çok mihve:- ph·ac.!esini tnmamiylc Garbde Knsablankcı gibi uzak yıı: 
yoketmişlertlir. iPrdcıı doğuya doğ"tu mUttefik ileri 

imha ed~cn Alrnnn birlildcri hareketini desteklemek Uzere devam 
Mo~J,o\'a. "?2 (,\,A.) - Diln Sta ıı .suıetto takviye kuvvotlerl geı . 

~in~:ldda Sovyet 'kuvvct1eti ~n'~:ı ı-.ektedir. Orando. Amerikalılar, ken~ 
Yi bö~~!:S!:tı'! e bulu nan Rus n.üd ı'. o ileriyle tşbirliğl yap:ıbilmelcrl iÇi,n 

fan hntlın11a niıfoz ctmeğe 1:ıı.lı. l<'rnnsız aelccrlcrlnc n.Utle!lk silAhlıl. 
tıan iki A'rnan grupunu cevlı erek rmın kulla.nıımnsını cğl'etmcktedlr • 
imha etmiştir. lcı". Amcrilm}ılar bu.ıdan baııka Fra•ı 

ımdn.filer, gccel~\·in faalıYet !!:~ scfer~rllğlrii lrnlayln~tırmak 
göstermişlcrfür. Bunlar, mU~~ar- :nnl: 1iylc be 1zln "erm~ktdlrler. 
tfü -çıkı~lar esnasrndn birçok A ı. lnı;iliı zjaıısııun nslceı·i 
m~n müdafea Tl<'ktal:ınnı t:ıhrip mulınrririne göre 
cttnişJereir. Loncll"!lı 22 (A.A.) - nöyterin 

:ı\lmanlntm kı,lılc tcehizatı :ısk~ıi yazıc:sı Sir Hulıcrt Gough 
Mo crtovn, 22 (A.A.) - Bu sc- ı;:ınları yaı:anrı.kttdır: 

ne doğu ccphcsintıe g5rUlen Al,,. :Mihver ordul:ırı hezimetlerini 
rnan teelıi::atı. ge~en senekinden plaıı ~ereğince ycıpıln.n lı:ırck'!lle
ô~a iyi ise de, Rus ikliminin fJİd rin tasviri ile gi:?.!cmek isti~·or-

~lo ko' 22 < . .4..) - Kır.ılol"ı:hı· C:etinc .karın ko~'trlağ.1 kafi tlcğil - lar. Fakat birlesmiş milletlerin 
nnn l>tın n~lıri iizcrinde ve St1- dir. Atlantikten P,ı.s'..fiğe kadar ı.tt:ı-
lingr:ıcl'ın rcnulıundıı ren·an cdt'll 
h:ırtl..~t :tı~'lilund:ıU c;İikiıhımı tnı:i 
ıııen Berlin. Hııslıırrn miilıim hir 
taarruz hnr<'kelini inkiş:ır etıirıııc-1.

lr o'tııı'kl!ıı·ıın lınlırr Yermek me"
~mth etini 1ıisS"rhn1~1ir, 

sıaıtnı:ıttıd'nı ~cmıbundıı iddeıti 

lıi r nıutı:ı rrhc ('Crynn etınct.1crl 1 r. 
\''C Rcrlin, !i!ldcee Rusların il'k ılal
ıtalnrının püskiirlülmiiş olrlnğuı.ıı 

bilıl innckterl lr. 
Hıı~ı.r. li ı:ırun cfrnrmıb tııh·ii!. 

hinnlıır:ı ı ha~ ıın elmis oltlukl:ırın-
don • ·o.,.oro ;~•: rh·arı~nnı dlcrin
rfe iııılnndnrnınU dırl r. llıı liın:ın, 
nlT'i l'ı"1:ırrıılarının nlc'Sİ ~iizıındcn 
f('k-f- ıımm1")trr. 

O\ ·etlel'İn ct1crimlel.i môlıint 
köprülııa.•lırı 

StokhGlm, 22 (A.A.) - Bitaraf 
e~cn miişa1'..it'erin milt.alcclS·n:ı 
fÖtt. noa :kıı.vsinin gerek şimal. 
~erek cenup kı.r.mmch mü"::kiin 
l\?dugu kad:ır ~ köpriibaşları 
muhafaza etmek ic;:ln Sovyet baE;
kum~"danlığınrn ır; 2ğu"tostan be 

Ceplı!odcn nlın:ııı telgraflar, bir nan J.a:rekctle-ri hru:ikate ço'k da
Alman tilir.cninc ve-rilmiş olan ha UY!!'lln oh!.r:ık plfın mucibince 

c;; .. 

kı~lık techiznen s:ın'i knuçuk ta· gelişen lınreket1er olaMk ~avsıf 
banh şoson':ıti:ı. asta'r!ı rınnn:k etmek kı?.bildir. 
c:ket~erdr-:ı ve yihe pamuk ka~ Tunur;ta A1nı·rniarın rnz .. rta ve 
ketlcrden ib2ret olduğunu tasrih Tunus ş~ri çevrcle'rine gonder -
ctmektNlir, mck eUrctiııde hutunduğu kJV\"'C~ 

mzıl Yıldrz 'gazetesine naza• l~r Jı~r halde liı.tün kuvvetler 
rnn f.Starlr k2sket)e'r yalnız no- tnrnfmdan sik~urılmsk füe'Tedir. 
bet<.;i ncfcr:cre v~rilmiştir. Cenub::ı ®ğrıı Gahes - Sfax ım-

So,•yet tebliği llili ü~rin" kuvvetler göneerme-
Mo kom, ~2 {A.d.) - Gece l'arın '!!w~:uaııl~!!*~~·~!!!".!!!!!!!!!!!!!!!:!'!!!!!~~ 

m ~redilen Sovyet tebliğine ~kth': 'ruapı:e'nln ~ımaı <Joğuıruni:la mu. 
Stalıngro.d'd:ı. tab!1kalar :n:ıahaıt~. barebc devam etmektedir. 

sinde lntal:ı.t'lmtt kU~Uk dıi~mıı.n gu. McrkcZ cephesint1e kltalnrr:mız 

rupıannın lıUcumlannı (X\akUrtmUı. meıvzılcr1nl mUdafaa et.mq.terdlr. Ştd. 
IN·dlr, Diğer kesimlerde topçu düet. detu topçu atc~i olnıuıtur, 
ıoıarı olmuııtur. Birçok kesimlerde kcştt mUt'r'czele. 

N:ılçık'ın cenup d?ğusundo.kl b::- r?MiZ 'dU~ma.n haUa.rında. keşi! lıara. 
l<eslmde Sovyet .ıuta.lnrı faal hate. kctlcrindc bulunmuş'.ardır. 
k:\tta bulunmu§lardır. Şimal b:iü cephesinde bsılalı löp~ 

Mozdok bölgcslnd.: bir blrliğlnıi.ı; ve makinatıı tUfek ateşl olmuştur: 
bı!' gUnde düşmanın Uç hUcumun•ı Ç:ct.ccilerdcn mUrclckep bir g\ltır> 
nUslcUrtmUG ve dUıımanın tnh.-rlben Vıtcb.sk'dc dUşm11nrn bir iaşe trcni!ü 
lkt taburunu tmh:ı ve lkl tank ve ı yoldan çıkarmak sur~tile bir lokotn!>-
kı:myonunu tahrip etmiştir. tifle 16 vagonu talıtlp etmııtır. 

Bu teşetbüs Tunus va Bizeı'tc· 
<lck.i .Almanl:u1 c.yrrmıııkla k~lmı. 
yacak, fakat en lru-a yoldan 
Trablusgarb:ı. doğru iler!iyen 
kuvvetler iı.:in de önclilük \'.ızifc
sin i görecektir. 

Daha doğuda Trabh:sgarbı teh
dit ci-:n "hareket geJ;~meğe baş -
lamıştır. 8 inci Britanyn orılusu
ılun Elgeylli.ya doğru ileri hare -
keti Ro!lllil('!i muharebe vermek
$iz.İn Eingaziyi ~~ltınaı;a rece -
bur ctmi;stir. 

Rommelin elinde ElgcyHida 
en :küçüle bir muvaffakıyet ilıti • 
mali ile mtıharcbe etmek imkanı
nı verecek kadar kuvvet kalını~ 
olması ihtimrui pek azdır. 

Trablusga!'llta da tııkip clev:ı'll 
edecektir. İa.'.}e rr.cscl< si cok ibU
yük zorluklar arzetmektedir. B!n 
gazinin jc;gali ve havö. ve cleııiz 
hakimiyeti bunu bir dercccvc ka
dar kolaylaştırnc::ıkttr. 

Ccznyirde han tehlikc1o;i 
'Llndra, 22 ( A.A.) - Cezayir 

radyosu. C:1.ayi:de bu sahalı ~C 
dakilta sUrcn bir hava tchtiltcsi i
ı::areti verildiğini bildirmektedir. 
Hiç bir hi!.".lisc olmmr.ı~tır. 
TutHı..,ta tnlırip c<lilcn Mih\'cr 

ta~~·ıııretcri 
Şimali Fransrz Afrikası miitte

fik um\lmi kara-rı:!ıhı. 22 (AA.) 
- Dün 'l\!nusta!ti hava a)anıııa 
~'apı'an tanlTUz (Snn~mdt>.. en az 
9 Alman uçağmnı diişUr\Uciiiğü 
ve bir toğunun da fi:ısara uğra -
uldıih resmen bil<llrilmcktceir. 
Belçikıulan ~elti.len h'1l\"\'ttler 
NevyoTik. 22 (A.A.) - Hiir 

Belçika ajansrrun verdiği bir ha -
bere g-öre. Bclçikadnki .ı\~n-.nn 
iı;gal kuvı.·:-t1eri, .Afrika seferinin 
başlangıcmdanberi mfiJ;irc mik
tarda azn!tılmıştır. 

Akcleniz<lc batmlım ~c.miler 
Şimal Afrika müttt>fiklcr nnıı

mi karar,glihı, 22 (A.A.) - 8 
sonteşrinden 15 rnntt:~ine kadar 
Akclenizcle !nıiliz bnhriycsi uıra
fındarı Alınanların 23 silalı'ı ı:e
m'lı;i tahrin cdilmicıtir. Yine bu 
devre :zarfr1da ba..'uiyc tc.rnfın. 
dıın 10 Alman u-:ağr hasnra uğ
rntılm'!.c:trr. 

Romel ordusu 
(.... . . ··', 7 i il , 1 

r>Cr11n, -~ (Jl.A.) - ŞlnllLI Aftl. 
kndaki vrı.Zfyct hakkında askcrt kay. 
na'kıardan ııu fa'fsıro.t ver'ihnektedrr. 

!.lnre§nl Rommel ta.rafından son
t~~nıın ilk .gllnlcrinde ba:lanan ce. 
surane harekete §1mdl nlhayet buimu~ 
gözU)•ie baltılnbllir. Kendisinden ma:. 
%emece ve s!l.yıca mıltelllıdlt ôc!a 
Yf\ksek bulunan bir "U§men karşısın. 
d11. ııu haftıı kadar tnatçı ib1r mUci\. 
aeledo bulunan bir .Mihver kıtnsının 

~hye5ini1e b\l hareket an,manm gö. 
zt1nden saklanılm~trr. 

Bütün ısavaı kudretini olduğU gl~ı 

muhafaza eden Alman lt11tyan tırhi• 
ordusu, uzun :ıa.man<ta::ı beti ittnıı.t.ı 

ibır surette ve çolc aerinllğine hazır 
Jaı.an mcvznere §lmdi ,ye:lc~m~ bu. 
lunuyor. Bu orduya tanklar \'e en 
um tip top!ı.ırdnn ta'kviyt•lcr de ı;ön 
derllmi§tlt. tngllizler ~u son gOnjer. 
de de Sirenalıc :\'<>llarınclıı. Mihver kuv. 
vqkrlnin cenahın~ .a.ğır rnotörlü k:.. 
t.'lla.rdan mnrckkep o.ali kuvvetıerıle 

bDcum tcııebbllstınde bıılur.ınu:şlar \·t:ı 
hfc o!.mnzsa Hommeı·ın ardı;;ı kuv 
vct.ierlnl çevirmek Lcıtemı,lerdl. U ı 
ı.~ııız lcu\'vcUeri bu maksatla l\la.. 

sus•un batısına kad r 1ıcı·llcmi,ıer.ıı.: 

ı1c uzun ve gUç yU.·11,}·Un en eon ra 
Slısuz ve lta.yaıııc o~an bu arazıderı 

J:'<'.Çerck Syrtc•yc klidar ller;ileınıı.ı 

lrnvvcllnl ltendllcrinde bıı:amamış!nr 
dır. MUıver hava k·ıvvet!erl, tebll~. 

l:ırdc de birlcaç kerr~ bll<!irlldlğf g •• 
b! gece ve gllndliz fasılasız hUcu ın. 
!arda. bu1unmak sur.:t!le b~ lnglllz 
l~l!\-Vetıertne insan ve ma1.zcmece pek 
ağır ıcayıblar verdlrm1şlcrdir. 13 J 

lmwetlcrln ço1ae ltuılc ve nı aba bıı... 

kımmdan uğradığı hıssedlllr kayıp. 

!lir hareket 'kablllyet!el'i:ıe engel ol. 
rnu~tur. Sağlnm kalan aral>:ılıırı:1aa 

bir kTsmının blrı;ok yaralıları ger.!. 
]ere tmk!etmck için tı:ullan•lmiş olma.. 
st da buna. sebep teşkil etmektedir. 

!ngllU:tcrln nna k11vvetıet! Mıısus. 
n:ı biıtıemda "durduğu .ınrada ?ılcnt 
gonıery de zttyıf birkaç zırhlı keş'ı 
kıtaslle eahtlc ve cenup b~tıya tlo! 
ru UıtlYAtla llcrlleyebllın\o:t!r. Bu ko. 
§il kıtnları da. nıukavemet l';llrdllkl~ 
rl ı~oRtn!arda hemen tekt:mek zoıı.m
da ltaımışlardır. 

lki sahtı yolu l>Oyunca Uerlllye•1 
hafjt 1nglllz kolu dA pek yavaş ha. 
reket etmek 'BUretUe Uerllemlş. bu 
kclun ilk öncüleri 'ÇOktanberl tnhlly~ 
ec1llmif olah Bin~aziye daha dUn va 
rııbilmiolcrdjr. Tahrtp Cdllrn yoııar-. 
ve= berhava eıJilml§ olan k/jprU ve !J'J 

yollarını tamir için gönderilen İnğt. 

Ji2 lstihlıAm tnburlnrı Mil\vt?r havıı 

ltliVVctlerioin daimi ııucumıarınn m:ı... 
ruz bulunuyorlar. Mihver uçakları •t. 

itaıyat!Q ı stııa 
tebllkesı 
· .< IJaştaru/ı 1 inci de) 

Hedeflere pek ıığn' 1bomb:ılnr atı.1 . 
roıştır. 3 tayyare gcrı dönmcmj'ftlr. 
Bır Hnll!ake bomb:ı uı;a(;ını ld.ırc 

eden binb:ışı Kobensonun t:ıyyare.ıı 

Torlnonun bomba!a.ntşındnn son~" 

~trı: nlmıştrr. U~ğın lnfllhkr tchlı •(: 
sınden Urken binba'ı mUretteb:ı.t1l 

p ll"aŞUtle 1nrne1eri emrin\ vermiş ve 
kf.ndisi ııonunn kadar uçakta kal>L . 
c&tını söylemiştir. lUlreUebat Y ,,:~ 
ı:ımlşlerrtlr. Binbaşı nteşle ınilcaıi9'c 

etmiş, s6ndllrmU~ ve koc:ı bomba u 
çağını tek başrna lngUtereye gct1r. 
c•ıştir. Bu harekot, lngiliZ hava kuv. 
Vt-\1el'i tarlhlnde yeni 'blr knhııım.ııı 
lık o!muştıır. 

163 toıı homlıa! 
Londra, z~ \A,A.ı \.:uma gcco,ı 

1 oı·inoya yapılan akın çok muau.~ . 
dl Yalnız bir bomba tc~elddılU t.ır 

sı.:at zıırıında 5ll tane 2 tonluk ta'l . 
rfp l>Ombaeı ve 55 bin kilo aG'ırı•g, • 

• (naştaraf ı " 
n:ıı'len ~ opıtrm ltr .. \'e ~ 
bütün k:ırnklerlslik Jıntl:ıdJ 
rn:ıkbdır. Bunlnrl'lnn ~ ._ 
.\nıu'lo1ııdo, Surh ede ,., 
de lıir çok eserleri ,·nrdı, 
feri Sin:ınm cscrJcrtlni 1 

minin muhtclir köşelerin 
cllirnıi~ler •. F:ılrnt Jıic ~ 
ne y:ıl..1~bifmfş c rdC 

ilr. ~ 
lsınnbııld:ı, öliimiinun 

riycsi nac, nis:ın ayınd:ı. 
niye c:ımisinclc büliın 
J::ırmın huzıırııl l::ı mc,·ltıl 
Bliliin hiiyük Tiirk şc 
bu en h'ü~"ii'k Türıt minıııfl 
cıWir e ~ıntır:ısı nnılır. 
Türk d:ıhisi her zaın:ı11 

du'ğu lıiirmcli sörcccJ.lir. 

da yangın bombası atmı'1tır. Şu b"'· acçırmı.;;. 
de her dnkıka ağır tahrip her sa.u•yc lirin Asyayı dolo~atır· ; 
l':r '-'angın oomb:ısı dllşmckt~Yüi. l. ş d' · J nn aJ..·f-"i 

J Cll lSllU~ S ın ~ r<• 
tı.1)an\arm Fiyat, Knpıoni Iabrlk-l.a ı 

1 
,1 •

1 
. 

1 
ı'l"tl 

1'crc.: " anı ıcı:nı < c11 • 
rı ve kırallık tusruu•Jeri bu şehlrrlc z l" ili ı~,..nıl. nr11, er< 11ş ın, ve ..,., 
c!lr. w ni ia<ı111an bir .nushcp 
Jki tr:rns:ıtlnntik hasara ıı~'Tadı Jlinddc, Oindc, /randa ıı1 

Loı:dro, 22 (A.A.) - Haber v~rlL 
1 

. . b' , 
1 

..;11tlı emırıın ır c-oı.: vere,• 
d;~e göre Ccnovan.n son bomb.ır • d r.ı n. l , disf 

ı . var ır. ·~ uıırun ,.en 
dımanı esnasında n~illz tayyar~·~rı . . O"] . ,,,. 

utınatır ,, scııcsınu•· 
~ehrin Hmanında bu11ınan ( RO'Ii'! ı • · • •· 

A ..., •to ) ·ııı le i .1..ıki bU••llk lt .. ı AlrJınıet hın ishak ı()tıUfl ı 
\ 0u~ s ı m r n ~ ~ l ., , · ill " 
y&n Yapurlarını hasa~ıı. U;tratmı~'.t•r. ."l,(lp i[Jll:ffllŞ/l~. ~,anı;_rt1'frl 
dn. Ayni t{pte oıan bu ikt vapur 30 Aslrolojl, tıe ılıır rı. 'İ 
ı:-ı onluktu 1'ım eserleri de o~rm 

n t · I • . I ,, " r..dll Htr !fiks transatianliği ?!an (Wı (11,ıp crt.en s-onrtı ıra·-
ı::ıa) tayyare r:emlsl nallne set\rll mış derisi ?!li::nlerck oııırt 

lulmaş1nr. l\ayuri r.lı•art 
liimaıılıOm ::ııhıırnmlntı 
mcs1ı<'f>1l'n l/'iir'l.lcr bır1rı~ 
Mimar Sinnnın lnı <rilt1C iti
nin sccercsinden olması 

rr.l§ti. 
Ulğcr cihetten Torlııoyu bOmbartı·. 

ı.:ııuı eden tayyarecllet bu şehrin na,·n 
n.tıcınıan batarynl~r·mn bir tek pro.. 
je~tör kullanmı~ olduklcırını sl!~le -
mır;ılerdlr. 

icilyayı bolnb:\rdnnnn 
l\e\·yorl•, ~~ (A.A..) ........ r.ıUtt.efH: 

tıombardım11n ruçakltın durml.1an, 
n.Uıverin Sicilya ıa:d~n4akt l!ava ıa • 
I:uilarma taartı.ı'2 etmekteı:ırrler. 

Jıiliıuletlir. ~ 
(2) Mimar Sinamn şiirlt 

flcfil.: 'fara1wllon 'fıtılıtntf.1 [r 
lıorTlcrlc nep-cdiltııiş1ir. 
(""01: selis blr Ttir1:r~ m . 

r'Jı'ıteflİ 
Öl'TcnUdlğine gö~. yenlden Tifn.ı 

,,n, bU hava a!anlarmdan takviye kı • 
: ı•lan göndt>ı ilmiştir. 

Lf}"ll<lra. 22 (.\.A.) - 10> ~onlcş 
rincle ı~novn')a y:ıpılan ha\a ol.anı 
c nasında alın:ın fılmlc onc1an son
rn ıx-kil<m foloğraflnrı ıeot:ıdk ede•. 
ınilcllassı l:ıro söre hu şehir şiır.· 
clılik Mıil\cr ~.uv'lc\1criniıı lıir lı.::· 
111111 'c foşc Jiınınn 'Oltnnklnn cı'k· 
mışlır. Yc.krnda lınlkn ll:ı ~tistcri

kcck olun fi imden nnl:ış1Jdı~ın:ı 
gorc Ccnov:ı'da 12 yan.ırın ~ıkmışhr. 
llun1nnn hircoğu lıii) ıik m:ıhııllcıc. 

ri ha5lan haşn sartın nlev)crilc h!ı
ki'ki hlrer otel şeklini tılmışlır. 
Filmrlc nte,·lerin tırnslnilnn hotnb'l· 
farın -düştii~ ve lahribıılı gcnış
letılsi 1yicc göriilnıckıcmr. 

lagllfz kab.11• 
değişillll• 

1 

Diğer lıir to'kını 1otoğrnflnr d:ı 
bir cok sotrnl.:'lnrdn hl nalı 11 lıic 
birinde clı:ını k:ılııınclı~hnı güıı;le:-· 
rncl,Tcdır. llnnd:ın başka hth·iik An
snlclo fcılıriknl:ırının cnk::ız ~ 1~1.11 
hallnt' J'.:cl<lii'!.i de nşik"ır bir suret:" 
~örıılmckfodır. 

Akıieniı tı:ırck:ıtı hnşh~ ııh hcı"'I 
mfıtter4klcr Ccnı:w:ı'd:ı tılh haYtı a
kını ya)lmı lııNlır. Bıı :ıktnbr ('er .. -
ftn llltnıı iki lhu~·uk sn:ıı .sürmılş
tiir. ~ıı:ı'ili'1. knvıpl:ırı topyC'kt'ın tı'I 

ııç:ıl,ınn ihnrcllir. 
Bi1'('0k <leııolnr ~tnnaıncn ynnıııış· 

tır. Rıhtım şirketinin mctkeıi ılt> 
1nmir h:'t\u;r:J:ın ya l:ıın:ınıilc lı:ıra:ı 

'Olınıış ynllııt n~ır hn ara nğrnmı5lır . 

İngilizlerin bomba tayyaresı 
ım~latı uc m~sn arltr 

Loııdr:ı, 2:.? ( \. \,) - Uçak lslt'ı• 
-;:ıJ:ıı rınzırı .M. Llcwcllin; bugün iş· 

~·ilere hitaben süylcdiğf nutuktıı de
miştir l,i: 

"- İngiliz nğır lıomhn ııcak is
lilıs:ıli, '1H2 senesinde üı; ıııi~li, 

nrlırılmı51ır. E;\ llıl onndn fmol Ll
liğimiı: her 100 ton uçoiia mukaLı. 
ilk teşrin ı:ı-..ınd:ı 1 lO ton ııçak lmnl 
ettik. Alıııanya'rl:ı ynpıl:ın hiiy(:k 
h:ı<tnr Ye moncYh al ür.crlnllc clı!e 
cclilcn 1t>sirlcr h:ıkkıncl:ı htrçok hn· 
lıerlenıniz ''or. 

S:ıhil nıuhnC:ıza ser\'isinc inen
sııp U\-aklnrın chemn1iyı>li de fnz. 
la<Jır. Bunlonn koruma snha<;ı, hı 
All:ıntik denizinin mnk nokl:ılnrıı:n 
knıl:ır ıızanmııkladır." 
~ 

iki İtalyan denizaltısı 
batırıldı 

Londra, 22 (A.A.) - ln~il.!z 
dcnioltıl:ırı. Sicilya odası tliZık -
larında iki ltalyaı'ı muhribini ba
tırmışlardrr. 

ç:ıktan uçmak surell\e yaptıkları llU
cumlat<ıa lh§aaı hentız bltlrilml;, o!Aiı 
muvakkat kl5prlllerı çoi defa yenı. 
den tabrlbO muvatfak ~linu~iardr: 

Dcrnc iatlkamctinde~1 yollarda. tak. 
vlye \nUn:ıkalelertne ve b:ıgUlz hava 
meydanlannn. kareı Al~an w ltal
yan bomba utaklartnın gece gUiHl02 
yııptık!an hUcumlu .-!a ftı.sılamz de. 
vtı ın edilmektedir. 

(/JoçfırrfJ 1 _, 
zm olma'ktııtıır. ltr:ı,ıı. )>t 

mele fnznı. t 'knlk \! • •rl~ 
f.ından lıarb kabln'C. :ld:ı ~ 
t mcrnişt1r. 

M. :ı\nt'h~::y Ellen. b t 
A\'c.tn lmttı!\ra.ımıd~ ıcr• 
z.'l'kcretcrda hllktı:11c. n!Ldl t 

tab c!aca'k. ıraka't ıayııı ~ rs 
r!clye nazırlrğrnı da 'n\Ull' 
ookt,ir. 

Levelljn, Vaşlngto:-.oıı 
rr.nk ıtlzeTe 1evazrm ~1erl1" 
n:cmur na~ll' oıacalmr. "'1 

Vnflngtond11 Uı\l'ehn'in 
til•sail\, '1'18.Zlt'ının h. '1>"~ 
dahil nlan yc~erde Tt.ı fi 

etmek ol3cnktrr, 

('on;ilin naektıt1111 

" J.ondra, Z? (A.A.) - ~ 
sır Cripps'c :ış:ığıdnk1 tnc 
dcrnıi~lir: 

111 ''Bu nncl:ı il:ırbı goı:il 
den getirirken 'lıçıık itil 
rnclyo tekniAi inkişııfınııt 
zin k:ılpp;:-ü1und:ı oidııı; 11 

smda !ıu1atıu\"Orum. r..,;~rl 
~ ( ~ 

vctleri tnı:ıH'ıli tı:ızırlıS1 

mck liıtruncl.:ı hulunnc ı: ~ 
fikrimce, ıncınlcl.cle ,.c 0 Jı" 
sına bü~ ük bir hizmelll!ll'I 
olur'sıınm. İlk hnkışlo ~ '" 

b ii' , .. knmımzı terkcderek c 
ri tlep:ırlnınnm h:ışınn fır r 
:rosi silsilt>i mer:ılip itib9 

ctmis gibi g/Jriinür iscııiS 
hir miıl:ih::ızarı111 siziıı ,. 111 
hir gün:ı tesiri olmı~~csı-\; 
On yeni ,. n~He .bcninı ıt'I 
fıı:ı nıızırlı~ı vıızifclcrill' 
hhi birbirimize dnhıı 
retle ynkl:ıştıracakiır. it 
hıırbın cko ciddi znru~ 
şı koymak mnksndilc ?!llJI' 
hu tc'kliri hü~·iik bir ıfıl 
7.:ırı itih:ır:ı :ıl:ıca "iınızı 

rinı". ıl 
.Sir C.·ipps \•ermiş otd 

fa şöyle elemiştir: 
''lfü.mellcrimiz hiÇ ., 

t ıı . memlekete v:ıkfcdillll ş (il 
hizmetlerin ne su~ııc 

11 istimal cdllebilce'eğini 1 
kim sizsiniz. MeklUhtl~• 
deruhte ~tmemi lstc<UYll\ rr', 
!eri kııhııl etmcjfo errıııdttı• 

Fikrimizce i lihsıılAl 
Jiı,·:ııım i~lerile m~ul el~ 
smd:ıkl mfıtüıselıctlcr d

11
, 

rnın mıısih olmıvac:ısı 
• tfCI 

ııiın harpp kahlncsm ~ 
~inaenııleyh hnrrı ~ıı trı' 
mc'\"kiimi mcmnuni~"Ctle 
)'e razı olnyonım. ı 

Ru Yt'ni \'Ulfcdc ~ccti1 ~ 
dostan• mesai ai"k~l1a~tır 
\'nm cı1cecğim' ~c )'t

11 uıt 
memle1ccli ~ ııbi '111~ 
suretle Yeline gctfrtc 
derim.'' 



\"Al.TETI. 

l'a:aıı: Atma11 

ıı~rır 
1 lıııık s:ırnr h.ılıır~ıısınııı 

ıı 1 olan nstf'l!mcıı il. kıhrı· I 
c 

1 
eşı lışnnıtnn ~uı ıınnıcsın ı 

) kı ıt13•nt1a çömelerek bır sı~n-
I ~· flntcır)n30 ufok hır rııol" 
~it ' 1•1 ~'. rcr ı, 1 l•ıl ıyor toı. 
~1 ~Ö\·ıın tırıınrl:ıl.1 hir ltırlndP 
l~tllllnıı~tır. \sk;-11111'11 il.ı sanl
htı rlUşmnnlıı hrr lfirlu tem.ısı 
lrı ltılştjr, F:ıkrıl luııı:ı r:ı]lııı rı 

1 ~it~" lıfr lol,1111 ~ilı iillulı'r i~l
a,a' rılu\oı, lıu ı:: iı ıılliilt·r gı ... t,' 
~ ',so,.,rt zıı lılı ıır.ılınl:ırın••ı 

e~ . 
t ııı1tırll'riıııhn ~·ık. ı ~rsi 

lıt . 
.cır. Ilı• lfl 1 'ıı l :ıı·ıı·I; hil 

,1 lı\ıftıf, rı)lı• l :<•ııı:ıııııı ı İ· 
1 hslıı, 11 ni1 •"ır f,pqJ<fı. hl· 

t ,. 
'ı·' ınrıa lı:ı-1 :ı"rı'ı 'l'rcn 

it 
'JI 1 olrnçıı ı ı ı \si • :ııırn 

ı /tıı cfprln ılrrin kc• rrkcn 
'lff,ın d 1 r 1 k' 1 ıı a c r:ı. • 11 r :ı ı r r ere 

1 ı::l rınınr d:ı k.·nıliı;I g,lıi, ç~·· 
t • 1 • .. 1 tle . gr~·l'n '" J!ltııı rn 'ionr:ı 
rınııı . ı··· . ·ıı k •ı~ llcrJ:ııı ıı,:ını ı.ıı eı mc · 

ı~tj :ır:ı irıvol'lnr. Hu ıwrııl:ırın 
~ ııa' llcı·c•nin lwı:ııılı~mı ı)l';.-ıı 

rıı,~ekıcı ınc lıcnzlyor. Saat üç 
l:ır ''"""'> '·m·n ıl:ıi.\ılı)o·; 

' , ı l'~~i1. ilıli~ıır•ıidc urırn yül:
' ;. Birdcııhlrc ııznklaıt ıı:r 

'"I '1· n ınotiı:·iiııiin homurtucu 
·1 Yıın ll\'lllllll" ol.ı:ı nstcı7:· 

'
11

<'1(11111 3 ı:rılııııh k kcııdhİ· 
i<rıı " 1 . 1 ~ 1 1 

~ ' en talıl!r cm ı r su ınyı-
r 

1
', 1: l~nılr ~ııı :ı~ ı N. l.üytiııı• 
ttlr•ııck rnırini r.elırını.1 :. 

\ ,,, 1 
(·ı 1 unrl.,'kl, rı ille'\ , in hlr 

lltı1t•t ·ı 1 . 1 1 · ~ re ı •r ~1111 ı·ı ır. 
t aı d~ 

b·tk <ırcıe doğru n~teğmcn :,o· 
~ ~t111 81: kc~ır eri glin<lı·ri \ur. iz 
11~arı ~lllılnrı hir ıır.ırn loplıınnııs 
ıt 1!1'~1 • andırıyor. l\üyc giden 

1ııt.r,tı<1e ı·ıııın \":17.İfesi kfiyiin or.n 
'l(ılıırı tıuıunon ve c.;ki znııı.ııı 

e~ llırı ktıldcrınc ht'nzcy!'n b!r 
' llltnı .. 
ı 1,

1 
enının l ukıırısıııdun •! 

ı~,k~ıelfcıncktir. !\esir nıüfrcıe,ı-
t 1 l!d 

ı lik en dört er ılü~nmn !ı ıl· 

e , 1/ınl'lind·• lıircrli kol hı· 
tr 1 

1l üll:ı yürih oı. Siir':ıllc !>•r 
t ~k11110 rınd:ı gizlcnıyorl:ır, t l'r 
S, 11'ldir 
•aıı · 

'11 k:r ak13or. Soıır.ı Jılrdenhiıc 
'Uııu;ır erinden Lirisi \'&dide 
ta

111 
or. ''c işaretle nrkııdıışl:ırım 

ttıııe rıa t'nğırıyor. Bu hnrckct.n 
t lıııtı~ı II, lurafından diişün[i)nw\' 
l:ııdlk,anınış oldnğunıı sonradan 

ı ilin,. 
hır l'nvuş ya va~ l:ırlo nrkıısı n-

~lıı lfecıı . ~iti :ıçıyor. l\lolosıkletçıJer 

l'ıı.e~ ~ııunu te~kil ediyor. r ü-
·~. alinde dört keşif eri de 

~''ııd ~lihnk etmiştir. A'lteğınen 
tdı ~ 1 araziyi ~liyle hir tel 

~>or~ 0~· ''C köye girnıt-k cmr.ııi 
• l{"ıJ Ura'iı çok fnklr bir ko} 
~1 IAkııe~ıı ~iizHi kfı• liiler bal:ır-
~ t!.ö)I ~.nrşılı) orl:ır. Hrr ·c~ 

• tııı rilnuyor, hlr..tcnhire lıir 
•ı ses· r 
ı.cı,,, b ı hıw:ıyı yırtıyor, bir i ''* lr ~ " " .. IJ 111:11ncusti kurşun !iied 
~~ 11 '-es milrol~öz l:ıkırlısıdır, 

r 't 1,.'1
''rnc1n, bıırncla mrı zi alıııı~ 

~ ' nı • 'litJtı n tiir<'tlınlcıı çıkan ses 
l~t 1 ele m:ılı:ıl \ok. hu km-

ınk • ~~ıı 111 k kırılan gc•liyor. ~imrli 
flek en:ırındıı nıe,·zi rlmış li 
~Qron~ı.~ ~:ıyıl:ıhıliyor.2 snnıını· 

\ar,, · lorıl:ırl:ı hıı de" ı:ınldn 
, 1 l·Jı ... ne ~apıl.ılıilir? Bu ı.ınklı-
~ · ·n•k "Jn rı,, : o ı ıııc ıne~ d:ııı ol .. •-
t~,,111(' ılı•ğ!J rııi•lir? '\steAmeıı 

ı ~ ı)l'rtı hır ıliişnı:ınl:: k:ırşıl:ışlı· 
lin 111 nnl:ımı~lır. llu t:ınklar 

D•ı ltt 
1 ~'1c t,ol':ı eitll'ı lı:ılardır. 

fııa1ı lopılac:ıks:ı bir on ('\'Vt'l 
~' ıl~ Bu tqı:ıprık ~öriir1<•11 ~C\ 
lıt11 ) llrtıek ıııiirn!>ün clc~il. ".i 
a111 

1 
l!cfirl,cn ~cçtiklrri ''ul 

1 il ·ıı 
~. ~ ' l'Ş \,ılı.ısı ldndl'dir. B•r 

1
1'\ ı, C\•ı lıat 11'\'0\'I So\'\ı•llı•nr 

11
1 koı11111aktıııl11 Bihlc v:ı 

f: k.ıı )1 karı;ı) :ı scl11115 111· 

ıtO 

JIENKEI, 

lırırp mıılıabirleı /11c/cn 

:.ıınlıır. bii)lc nrıl:ırın crlcı in ı u
h!ıncl:ı p:ınık :)tıraloC'.ığını l'Jktır 
ederler. Fokal l.>ıı ser~ r 11 böyle 
olrııodı. rılilıiıı lclılik<' ile kıırşılıı,
lırdığı lıu erler, bu arıda yııp:ıca!,
l:ırt hi.ıyuk hır \':t7İfr İli' \İİZ Ylİ7.C' 

ı::cldiklcrinı nnl:ıdıl:ır. B.ı~lorındak: 
Mıh:ı)ıı olıın lliıııııllıırı du bu ~elin 
terriihc)l' ı.:c> u~ ı,ıcrnıek ıımııni 
kll\ vellenclirt'lııllr. Zirn '>ıılın~ 1-ıı ı 

ı·ıı çelin dıırıırnlnrd:ı ~oAııkkonlıf!: 11 

muhnfnzn l'lnıe~ınl hilcı l.ıir erıllr 

, 
At yar ıslar n1da 
kBzann1ak iÇın 

\1 

as 
- s -

artisti bir casas 
a k 1 tti ' 

oy 
s:)\'\'et hah:rler b:!rozu: ( Pro· ' ~"1 :li 7 Diyerek diğer :!!'karla~'-"- m~ı:dili dizinin Us~ne kC>yduğu -

ı \'.•;vıı ieı; gelen artist) namı nl-

1

1 ı iyıe h~rahcı mer:ılt etmeğc baş - r.u gBrmilş., BJ ic:in ::ıonunu me-
( ft .ııı in şu rr·eral \akayı yn) mış- :ad lc>.r. rak ed::-n z:tn. b:ı~a bir kanare-a n ·~ tJJ 1 ' .Ar'ldan iki S!late Valtıll ı..;r \1:\. )e oturarak y:ı:ım SWlt k:ıdar 

il l:f 1 '' o gUn ba.~rtiı1t Zıta Serırcvn lıit reı;likten sonr?... Zit:ı, ı;•ka l.ıcl:lemiş. Trun bu adamın garip 
:10 ııeoe, llllnyanın en bü)lık )~ ııro\~yn g!<; k~tn ı<;tı. l'iğ1.r arti t ge!rl~ Ağ?rnr bıçak açmıyordu. 1 hareketlerinden ıiUphesi zail ola-

r13lurında \U tıiltlln oeıbı )Drı~ı 1 j sırkacl:ışlnn t.'\'\'~•ll bu te~hhunı S:ı.hne~·e çılt:ıı-ak rrJis3re \'t' cağı sırncl.ı ka!Tl taraftan o ada
rında ııtlsııasu: •' ruk l<n7..ııruın , •

1 

chcmnıi~·ı-t \"e!"Mt)'l"r~k hnfıf ı:;ık- ı arka<la~larına: ma doğru bir dc!ilcanlmın geldi! kıırduf:-u bir ı,ılrıtemle hiç ~unılnı ı. 1 fr.r a ::ıyd nh~nan tiva~ronun ic;in- - Ç:ık &:ütcessifim 1 Diycrpk rini t;ör>"!U§. delikanlı da beyaz 

1 

~uıı u. wııııam'ın we>hur cst'rl 

1 
tle onu be:.1 ;ır.:.-k · r.cre cl:ıı,;.ırtı. 1 baska bir şey i'ave el ıedi Lir mendil ile ~~rm siliycrmu§. 

TUrkı;el e tcrcilwc t•dlloıl:> \"e ocf1• !ar. Bunu g6ren tiyatronun emek-
~ bir ~ekllde bn ılmıŞtır. · Aradan iurk c!ıık.ikl kaa'lr ~c~- tar lıornik artisti Nikolayef on~ Biraz sonra ad:ı.m kc>lkmtş o 

tjği hc:lde Zitanm gelmediğini gö. ~·aklaşarol~ so~d11: genci l:a~ılayıp elini srkmtş ve 

Yarış meraklıları ren rejisör, derhP.l onun Hrt!st -- Tenezzül ec:Hp bize şımd;. beraber ynv:ış1:a konu~arRk yürii 
nrkn.daşl:!.r!:ıdan birisinı evine• ~·e kadar nerede k:ıJrlığınm sı5y- mcğe hasl'.U'r.:-::iar. Zi~n. her ne 
ıröndercrck rabu.k gelmesini ten- lc!r mjsin!z '> kadar onla yl\kmJı:?~tp, ne ko • 

'1'tlrkrPye ilk dclu trrclhııe edflm!1 
olan bu eııerden nmtlalc.ı ısttfad.• 

edecelderdlr. 

30 kur ·~tur 

1 

Fiyatı 

l' ___ lı Vakıt kitabevinde 
bulabi/f · ;ni:-

SEf//R 

1 

!!' I "' 1 

. J 11 
• 11111 

TIYATNOSU 
KOl\IEDl KISll 1 

Saat .20,SO da 
ASRtLEŞEN BARA 
Currwrtc!I \"e Pazar 

gllnlerl 
13,110 da l.Hatlne 

s:ındı, sonra durumunu anladı, Pat 
lal ı'5111 cltmı:ınlnrı daAılmalı ı lınşla· 
ılı. (;enç ı;ubay Jıiraz ş:ı.şl,ın diişfi. 

ııih or: "~e ı:abuk gitti". 

!:;ilı etti· Zita, bar-ını önüne eğerek o. nuştuldnrmı nnl~'!lnk istemi!J!"e 
Artist hemen tiyattoyu terke- na !ill <:cvnbı verdi: de bir şey duyamamı~. <:llnkl\ o 

dcrek Zitamn ~··ine gitti. on•J o- - Niye ı;cç I::ıldtğımın sebebi- sırada o-lnr kalabn hk bir cad· 
radıı bulam'.ldı. evdekiler bir snat ni size iz?.h etmeme imkan yok- deye ~pm~'~ı. 
evvel solrnğa çtlıtığını slh !t'dıler. tur. 
Aı ti!!t bem-n tiyatnıya döne. Bunu işiten rejisör atıldı: 

ı·ek bıınu rejisöre anJaw. -- İk' ~at geç kalrit~ın halde, 
R~ji.,ör onu 1.ir mliddet dr.lıa niye bize bunun sebebini izah et-

beklemef:e karar verdi. Fakat ~i- mekLc-ı ı:ekin.~ orsu::? 
ne g,.lmcdiğini görünce: Zit.ı • 

- Acnha başına bir fela'k-:t mi - l\fraleaef, <:ize hiç bir eeyi 

IBu ı mecal 
ı:;öytiycmcm. 

Rejisör, He diğer a.rtist'ır her 
ne ka<l:ı.r buna canlan sıkılciıysa 
da Zit:ırun Ozcr;ne fazla dlişmı-'k
ten vazgeçip pruvalruır.a başla
dılar. 

Zitaı Uç glln. hiç bir kimseye 
o glJn niye geç kaldığmm sebe· 
bini anlatmadı. 

Zltn, anlan kalabaltlt 31'ftsmda 
ka~~eğini snla~'IDt'a. l:Uyük 
bir ces!\retle nl"kalarm<lan kn~a -
rak onların vs.l:esınıı yapışmış ve 
nvaz avaz bJğırmsğa ro<ıJamr,: 
CYnkalaym, yaknla:vın ) O met. 
hul eahıslar. her ne kadar kac;· 
mak te'~b'tiisllnde bulunmuşlsnıa 
oa muvaffak olamamıı;lar, halk 
onları yakal:ynrı>.k polise teslim 
etmiş. 

Zita, bu iki adamla hf"raber 
kal'akola gitmiş, ifade verrlikten 
eonr:ı orada kerıdisine 'bu h.Mise 
lıakk,nd!!. hiç ki?l1.St'ye bir şey aç
mama!I .söylenrıi~. 

Bu h!dL"!Cnin dlSrdünc!l gUnU 

Onıuzlarıoa çokcn 111"'\'uthclııı •- lhı\ tank durdu, artık ulcş el· 
ı.:ırlığını ''C rnzlfcsiııiıı eherıırniye., ıııh or. ankın yan lnr:ıfmdaki ;cu
tini takrlır uli)or. Bır kelime ıl< 1ı:ık açıldı, hır Sovyct eri cıktı, ~;.[J 
lııııı lıır ııub.ıy. -\sk;ırııcııin lı ı .ı:ı- ı·lindc bir rovdver \"Dr. Da'ıo at1· I 
kıkad:ıkı ccsnretilc , ııln 11 ulu;;. leğıııcııfn nerede b:.ılunduğunu gi) 
boy öl~üçcl.ıllir. T.11ilı k n\lı j:lınc.. remcdcn nstcğmcnin elindeki ko
ne y:ırdıın el mcklcıli r. kfı) ıttı "c cam:ın roler.·eri bu erin iizcrinc 
narındıı foplJrını ~akl:ırıınlfo eh-c· lıoşallıyor. Sovyet er,i, nstcğmenln 
rişli bir ~·ukur güzilne ili5ti, os- beş melre ilerisinde cansız yere 
kcrlcre topları deı Jı:ıl. t:ılıiotin ~·ı· dü5üyor. Tanktan çıknn lkind in· 
rip lıir lc5. cltif eseri olarak bu aıı- sun da ayni akibete uğradı. Bu Q· 

d:ı emirlerine hazır lıııluııdurchı;!u JlOlelinde iki yıldız bulunıın b!:

7 

8 
9 

DördUncU gt:n, prova mutaıf 
zamandan yirmi dakika evvel 
e-~ı~rek rcJisöre kmtliE>iylc husu -
st gi'rUşmek isteiiğini söy:cdi. 
Reji~r. bu t~klifi kabul cde

r~k ZitaYJ yazrhanıeinde kııbul 
ettiler. Yirmi dakika sonra re· 
:isör, dt:§arıya ~ıkars.k provaya 
hazırlanan diğer artistlere Kfi
:Umsi\'erck: 

Soldnn, S:ığa: ..__d 
ı - Elıemmiyetsfz ,.e küçük - A,'"Cl aşls.r! d!di. Zita Se· 

şeyler için kullanılnn bir tabır (iki rejeva artrk bir daba geç gehr.i
~:ccektir.. O son hadiseyi unuta. 

kelime), 2 - Tez, merasim, 2 -

Asilin Y"rini tutan, iplik tomarı. l!mv~ biraz durakladıktan eonra 
4 - Eski bir 'l'iirk devleti, pratık §U izA.hntr verm~ğc bıt§ladı. 

kendisini karakola. çağınmelar. 
po"is; iki cası.:sun yakalanmasına· 
ııebep olduğu i~n ~ndisine te
ec-liiir ~~ Ertesi gUn de gös
ter<liği uyanıklık ve cesaretten 
dolayı hilkQmct resmen ona te· 
eekkilr etmi,. - Mrsmla çı-

kAn El llııın"den -

Bir rov,et 
denlzaıtır ı 

Alman şHebini 
batırdı 

Lıı l:orunnıa ~ ı rlrıc goliiıınel •ri ub:ıydı, hlı sn knhı, 5 - Bir eclııtın kı.,al - O gUn Zita evinden csirke-
için emir ,·erdi. 1\afih· lıu H'nt 
lllC\'kİl c JoJ;ı u itan kel elti. 

f{öyün rıı.ış ) criııllc bir kııı: a• 

ğoç \':lr. \slt>ğıııen bu oğ,ıçl:ır :ır.ı
ım1d o fıç <lii.rnan lıınl.ının ~ıklı
ğını gördl.i, lııı l:ıııklar kendılcrııı<' 

dol:ını scli~or. IŞıııcli Liu tuııkloı· ,Jc 
lJutary:ı .ıuı:..ııııl dürt ~ iiL mclrc 
'or. Şimdı lıu ınıicndck. ülfımlc 11('· 

tıeclcnccc{!i muhnkkuk ol:ııı üm:ı-
.slz hir <;:ırııışın:ı Jı.ui ııi • lmı tır. 
zincirlerin 

Aslc~hlll'll, moliirl ı ııı ~ürfıllıhii, 
zincirlerin şakırlısı, ~unlrriıı ı~iık 
çalıın st•slerı \C nıiır:ılyıızlt·rin ı.ı· 
kırdısı nr:ısınıln lı:ı~ kır:ınık cın:ı· 
Hrdi: 

- Rıı:.ı gı•lc nll•ş! 

Sonra lıiı; \O),il kn)lıcıııwtluı 
lıırıl.:lıırııı hllk.ımetiııdc ilcrh c n-
lıldı. Tııııkltırrl:ın kcııılisini sÖrdu· 
Jcr ını? Bunun r.ıı kırııl:ı drğ J. Fıı
k:ıt herşc) münıkundür. suıı:ı, ın 
ı u ilerleyişini hiın:ı)c etııı , i~·ırı 
top ateşe b:ışl:ınııo;lı. Bir .gullc ynı7(. 
nıuru ılk tıııık iizerırıe dökiildii. Bt; 
Boşuna emek. Ru ufacık topları·ı 
güllclerJ bu tıup ınııkinclerinin k" 
im maden k:ılıııkl:ırı üzerinde n< 
tesir yap:ıbilirl GülJcler tankın 
çelik kabuğuna r.nr:rııror, sonra ~e
riye teperek lıoşlııkln ka~ lıolııyr r. 
Asit: men hır an için bir heondckh• 
biizlildii, sonru tnnklara do~nı sii
rilne -;ürün<ı yüriinırklc devanı ('! 

11. Toııl:ırın ı·c nıııkioı•li lfifeklcriıı 
giillcleri ı·c kıırşunlnrı her lrırııflaıı 
yuğıyor, subnyın ;) ürGıncslnc m:ı

nı olan dc,·c dil.enleri yilzündrn 
panlnlonu yıı ııldı. Fakat genç stı· 

bay dııha soğukkıııılılığını ka) b...1-
mcmişlir \'e yine kentli kendırw 
telkin yopıror: "Jfoycc:ınl:ınıra 
şı:ıt'fi ~:ıkin olmak meclmrlyclir.
dcsin !,, 

ilk tunk yııkl:ışıyor. A<>lcğmcn 
üzerine dikilr:ı topl: rı ~iirii~ or. 
lfollıi S l\'\"t·llrrin kızıl ) ıld11larını 
hıle fıııkı•lfi. 

Simrli ilk iş lıtı iiliiın ~·:ığm1111ııı
rl:ın yak:ıyı sıvırınnktıı". llıınun lı itı 
nte~in lutınıırlıı!ı bir ,. r lııılrıınk iıi 
11ın .. 1\tılıayırı ~ııkııkl:ırınll:ıki knıı 
nclt>tıi kn~ ıı ıyor. 

T:ınklar y:ıkln51yor. Sub.ı · lop
r.ı{ııı k:ırı5aıı.'. l~liyormıış gıbl yrrc 
~in ~i. ilk tank s" ın: çok yakının
dadır. nrnl:ırındıı on metre ,·:ır: şim 
eli mı• mc~:ıfo sC'kizc ınıli. Sııtı:ıv ol
duğu vcrıl,. •Jor.rıılrlıı, kula!, l:ı;ı zı
zılr!ıynr. arlık cıtcş rılilmh or, aoe: 
le~ınl'n ~ö1 yıımııp ocnrnk knd:ıı 
kısıı lıir zonı.ın iç<'r1'1ıHlc ~ iikscJ; 
infil:ıklı hnınh:ıı;ını lrkl'rlckJPrln n 
r:ısııın fırt:ıııı. ~onrn knsıı koşn gl'
rİ"t' hlrnz l'VYrl lıii:dilıliijJii ;ııkımı 
lıir ıl:ıtın ~nllı. 1\nrkıınç tılr ııııtlnııın 
orı.ılığı 'itır\I ı. !\ .. ırL:rııı•n güılı•rırıı 
.kıııı:ıdı, lıir :ın rırlık ~ ışnııı:ıdı~ıl'ı 

Oıı ıııetre mesafede ikinci tank tılmışı, liihza, 6 - Dlr ectnt,yakı- km b ı k i · 
şıklı bir !ngi!İz devlet cıdnmı, al- re çı rş, uraya ge me çın 

ynkl:ı~ıyor, bu f:ınk asteğmenin ü
zerine nte~ açmak üzere kulesini o 
t:ıruf.ı ceviııyor •• İkinci bir bomüı>, 
ıkirıd lıir lufJlılk. Yar•lı ınnk ev
' eh\ şahlanıyor, sonra dıınıyor, el· 
rafıncla lı:ıfif bir duman tabflkım 

rnr. Bu sefer tanl1an hlc kim~t in-
mi~or. 

A sl,.~mcn üçHncO tanka d1 bir 
hoıııb:ı :ıln ita hazırlanıyor, hl;:at 
lıun:ı \•:ıkil k:ılmndaı tank köyfı 

dunıi~or n~ uzaklaşıyor. 

,'\sleğıncn o \'tıklt tanklara koşıı· 
yor. muharebenin ilk sanıası hıl

m işi ir. Cit•nc subayın Jınlnry:ı~ındnn 
iki er iilıııii~. iic er varalıınınışlir, 
fuknl lclılikc hcniiz d:ıihlmış clC'ğıl
clir. Simd! derhal köyden ıızakl, ş
ııınk Jılzınıdır. Zira diişman tankla
rı köyii şiddcl!c ateş elh•ın nl. 
mı5Jnrdır. Bes ev şin•rlıden :ılc,•Jcr 
içinrfC'dir. T>u sır:ıda \'~dide fit· 
t:ınk gürünrlii. flunlor Alm:ın tnnk
l:ırıılır. As~;erlerln ilk isi iki ö.ü
~ ıi t<ınkJ:ır:ı yetiştiriyor \"e y:ır:ı'ı· 
lıır:ı ilk lcd:l\'ivi ynpı~ or. 

tramvay b:kliyormuş. Yanına or
fnhecle bir harfin okunuşu, 7 - t:ı yaşlı, göz.lliltlü bir adam yak. 
Aynkt:ı durnmıynn, llikat, 8 - Jn. !aşarak ona sormuş: 
san yuvası, ko}·dıralc oyununda •·- Altı numaralı ~ d u
'kullnnılan .bir tabir. 9 - I·a~at, rağı buraa mı?,, Bunun Uzcrine 
kaba, 10 - Çocuk doRıırtma llnıi. Zita 0 srra1a !karvıdan gelmekte 
bir hay\an, 11 - ltalyada bir ne- olan tramvayı göste~rek (evet) 
lıir, dJşfle yontan, demi3, Fakat o adam. tnunvaya 

Yukardan aşa~ıya: l:inmiyerek oralarda gtzinme~e 
l - Çağırı kağıUarı.' 2 - mm- ba~1amı!J. Bunun farkına nran 

zamanı, yık:ınmn yerı. 3 - Bnşka Zita, onun harl!katını kendisine 
blirnın yerinde bulunmak, bir e· sezdirmeden kontrol etme~e ka
dııtın kısaltılmışı. 4 - Feci, sebeh, rar ve-.rmiş. 
5 - Bir emir, Yunanistaııda bir 1 O adam her 6 numaralı tra.m
şehir 6 - Dayım, parçanın tersi. vay g~çtikçe cebinden beyaz btr 
7 - Sert, taş, tarladaki rnalısııl- mendil çtkararak başını sildiğini 
!erden, 8 - Uyku veren, çeteci, <rörmtl,, bu ha.."'eke-ti dört kere 
9 - Küçiik körfez ;bir kadın ismi, tekrarlıu~ !" .. nra ~aatine baka. 
10 - Yad, eder, bir edat, cefanın rak orada~ uzaklaşmış, mezkf\r 
tersi, 1 ı - Kaybctmi)·en. adamın garip hareketlerinden şüp 

Oiinkil bulınacamızın halli: hetenen Zita, onu ~Ui adım geri· 
1 - Çamurobatan, 2 - Asi, Uza- den takip etmiye koyulmu,, adam 

Ynn, 3 - Ta, İhanet, Y, 4 - Ilık, kilc;Uk bir meydar..trğa gelince o -
Bit, Fn, 5 - Yeşil, Kek 6 - Itır, radaki knn?.pelerden birisine otu
Damarı, i - K. Kilit, ~ış, 8 - _._,, rarak ce'>iııden bir gazete çıkar. 
Cenin, A, 9 - t\izıım, Lfc;nn, 10 - mrş, okumağa başlamış. Zita ~ 
J.a Az. Zil. l 1 .:..._ !{inin. Kosah. na dikkatlice balcmca o beya1 

50 Kadar Ru• Eari BoğulJu 
Stoüolm, n (A.A.) - Bir Sov 

yet denJzaltım dün Fin aahilleri 
yakrnmda Abo takımadaları civa· 
rmda sekiz bin tonilltoluk bir ei• 
lePi torpillemiştir. Şilepte Alman 
kaınplannda.n Abo yakınlanndruci 
bir Fin kampına götUrUlmckte o
lan bin kadar Sovyct et!iri bulun· 
makta:rdı. Torpil gemiye su kwimi 
nin altından isabet ettiğinden l'e
minin derhal ba.tt?ğı sanılıyor. 
Bununla beraber, 800 kadar esirin 
kurtarılnıası ve o civarda bulunan 
balık~ gemilerine ve diğer gemi• 
lere nakl~ilmeei mtlmknn olmur 
tur. fnfiJAk anında ölen ve bofu· 
lan f'.Sirler miktarmın C50 kadar 
r.lduğu tahmin edilmektedir. 

V Al<IT' A 
ABON E 

OLUN UZ 

102 - llaruııurrotld'ln Ofulları - ıae -

- GUz.cl .. 

-.aı -

YOLOULUK 

lrbadr. ile Meymune be.kimi bulmak ôzore s:ıraydnn 

:il nlıııktun sonra Ztıyııcbln !ilbhatınl çok meral• eden Oıı. 

nanlr, ıık.,oma kadar o:ıJa•ı heyecanla bekledi, durdu. 

Akşams ıtoğru l'..eyncp lyllonl. Eıkl nt'3CSI )'Crlne gel. 

dl. O da cariyesi ile bl'r&bcı nııhire bakan pen" •ıeifon ge<) 

vaJ,tc kadnr Ub:ıdı• llP '\lrynııınenfıı ıtiıntı,ilne lntlr.ar ct
nwğe başladı. 

Gelmediklcrlııi gürUnCC' yntıık odasınA çekildi, 

Erte~) gün öğleye kadar dıı ayni heyf!<."An ve merak 

!ı;-lnde onlan hcl•lerıert•en birdenbire K."lrıw 11:5!\klanııııan 

hlrı 1 l>Pnırnlrln .ranına gclılı. gumlnin rıhtıma ya.naştığırı. 

8Ö\']eıli. 

Dennnlr, rlıLrhnl B$ıığıY".ı ınerı~I< onları karşıladı. Van. 

lcıı rnda heklmı göremPylncP. "7:UldU. Fakat bunu belli ı>tnıl. 

yert'I{ U~ı:ıdc lle Ml'ymıınc~1 hlrer, birer kumld~yıp h:ıtır. 

ı .. , mı ı;orJrı. 
Hlr ur.ılık ı;öıtı onlarla hernber gelen 

neı.ınıı h:llırll\m•ş git* 

- llı•klııı Hı•hrnd ı;:clmedl rnl f 
Olyo ıı;nal elti. $(-1 a'I: 

- ııııu bnl.ıınııdık SiL(' tctmcdl mı 'l 

"}mııııa ill~tt. 

Ubade, yaemaeını dllze)terek Selınana ıeıılf'lll<ll: 

Bu alç.ak, ben aat iken onun tırnağcna bile el ıllrmıt~ 
O aır&da Eltadıl .lball.rttbfl.o gc ' oıuara iyice 7a1mı.. 

~mış biılunuyordu. lçlndekl uşaklar her ne kada.r SeL 

mana ve yanmd&kllero dikkatli dikkatli bııiktııana da ge. 
mi Eımemun3 alt olduiu için blrjoy yaplD>lg-a ~ ecle. 

mcdller. 

Biraz sonra tehlike tama.mlyle ır.ail oımnı;. 11>nl1rrebl. 

ıu yelkenli ı u:z.aklatıwatı. 

Bunu g6ren Selman. Meymunenln korknauno rfdennek 

tçhı ona takıldı: 

- Gürilyorum ki kllçilk hanım, ve:ılrln oğlundan QOk 

korkuyorlar, halbuk1 kend!•' onun için çıldrrıyor .. 

.:\feyrnune, Sctmanıo bu llÖzlerle ne demek lıttedlflnl 

aıılaıİıak için yilLUne n.-ıktı. nti!UmsedltlııJ görlinoe otana.. 

raı. cel'aıı vermekten Çf'klndl, 

Onnn yerloc Ubade konnıstu: 

- Utz bu delikanlıya bakmak lstemf)•oruz., 

S<'tm:ııı, ııözUnü keııtl: 

- Baba ına dA.. 

Ubade, Setmanın her !Jlrlarına vaı.,r otduftıno g6rllncwı 

hayr1...:?tlnl gi:r.Uycmedl Ona dlk dlk bakoup b&'ladı Sel. 

m:ıo tckı-ar o bahıl açtı: 

- Onu ,.c baba.&ını ıtCVmemekte ve Cltıl&rıtan nefret 
etmekte hı\klısınız h:ıncmcıfım. Bunun ~bül'ılnl blJdltlmder. 

dolayı ha~·ret ctıne)·inlz, bcnderılLe ltJınat Nlebllfrlll-. 

Ben de hehtnı cıfı-ndlru ıclhj stu tar~ftıı n:n \'e ellm. 

Cer, ı;clılıti kftdl\r hlun.-t etmek lıterlM. 
- Hııyır .. Hayret edllL'cek ~ey! Acaba ne fe glttll' Ubade; Selı'lll\.cm hu Mnılıni 9iJ~er1ndt."ll memnnn ol. 
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BEŞİKTAŞ FENERİ 2-1 YENDİ 
Beşiktaş dün galibiyeti hak eden bir 

oyun çıkardı. Bey!<oz da Vefayı 
açık bir farkla yendı 

Dün Fenerbahçe stadında mevst. 
min en bUyUk maçı yapıldı. Havıının 

güzel ve maçın enteresan olmasın" 

rağmen sa.hada beklendlğı kadar s~ 
ylrci yoktu. Tahminen 5000 aeyirc. 
önünde yapılan bu maçın galibi ta. 
tanbul şampyonluğuna da.ha ziyad" 
yaklaşmı§ olacaktı. Hakem Samih 
Açıkoney'in idaresinde takımlar sa. 
hada şu şekilde dizilı1iler· 

Be~lkt,ıı.: :Uehmec Ali - Feyı.I, 

Hlriato - HUseyln, Ömer, Çaçi -
ısaJm, Hakkı, İbrahim Şeref, :şukrtı 

Fenerbahçe: Cihat - luammer. 
.l\lurao - <>mer, Ali Kıza. Eııat -
II. Fikret, r>iacı Melih, Rl'bll, Ftkret. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. F~ 
kat Fenerliler de kaptıklan topla 
Sıyah • Beyaz kalesine aktıl&r, tı:ı 

l5 dakika .mütemadi Fenerbahçe h.L 
kimıyetı allIDda oynanıyor. San • 
LAcivertlllerın hücu'lllarınm baskı 

haline geldiği bir anda kornerden K 
Fikret.in ortaladığı topu Rebil yarı:.ı 
eoı bir dııla 7 net dakika1a Beşikt~ 
a~larma taktı 

İlk anda Fenerliler kazandıklan 

bu gol!• gevıediler. 
Be§lkta§lllar gittikçe açıl&n bir o. 

yunl& Fenerlilere mukabele etme~~ 

başladılar, Neteklm 115 ncı dakikada 
fJeref fevluı.lAde bir oyun Ue çok gll.. 

zeı bir gol '8ttı. Vaziyet 1 - 1 ol
duktan sonra Beılk'a!Jlıl&r daha gll_ 
zeı oyn:ı.mağa. ba§ladılar. K&rıılık.lı 

geçen hücumlar a&smda mevsiml.n 
en jy1 ve en güzel karııılaşmaaı 30 
nc.:ı- dakikayı buldıJlu bir anda gü. 
nUn en mUhlm hldlseıli vukua geldi. 
Bc§ıktaı santrforu İbl'ahlm aradan 

Saime b!r pas verdi. Top Clhadm a. 
)'ağma çarparak Salmin önUne geı,. 

dl. Salmln çektiği şüt hMlllf'Yİ do . 
ğ.ırdu. Top kale direğine çarparak 
gerı geldi. Bazı kimııeler gol olma. 
dıA'tnı ve bazıları da gol oldufunu fd 
dJa ettUer. Mam&t'l bl% burada hak~ 
me birıey aöyliyem!yeceğjz. Çllnkü 
hakem bu hAdlse olduğu &oda uza:t. 
~ ldl. 

Blrlru:l devre böylece 2 - 1 Be§ilıt 
taıın lehine bitti. 

!kinci dev~ k8.l'§ı!ıkıı hUcumlar ı.. 
Çiııde oynandL 

Bu devrede her iki takım da müte 
addid gol !ırııatı ka•;rrdılar ve oyu1 
da 2 - l Beıılktaşm lehınde bitti. 

Nasıl oynadılar! Beşlktn.şıan Meb. 
met Ali ııanstı bir günde idi ve oı. 

<!ukça da iyi oynadı. Feyzı ve Hirls. 
to mevsimin en iyi müdafaa hattmı 
vücude getirdiler ve Fener muhacl-:n 
Jcrlne aman vermediler. Hüseyin sa 
ml en güzel oyuncu idi. Tek ba§Jna 
Fenerbahçenln en üst oyuncuıan Fl'1. 

ret ıie Reblinln ön!lnde tevka.ıa.d' 

OYnıı.dı. Ömer Be§iktaıı takımında. ak 

t.n) an oyunculardan t>trinciBi idi. 
Nedense Ömer s iyah-Beyaz tllk.mı:ı 

ı.emposuna uyamnm!lktadır. Çaç! de 
lınden geleni yaptı. Saim sağ açık. 

ta muvaffak oldu, Hakkı tıer zaın&':l 

ki rlbf idı. lbrahlm de Beılkta.ş ta. 
kımındn aksayan oyunculardan ikin 
cisı oldu. Şeref va.sat bir oyun çıkar 
dı . Fakat attığı gol fevkalA.de idi. 
Şl'krU de Beşiktaş takımtnda mu • 
va!fak olan oyuncula rdan biri olr.Ju. 

Fenerbahçeden: Cihad çok güze: 
bir iki kurtarıııa takımını mulı&ll. 

kak bir iki golden kurtardı. l.'"""eneı 

takımında yegAne axsayaıı taraf beı< 
hattı idi. Murad ile Muammer dUı:. 

Cl•k bozuktular. Fener hl\t h:ıttınd.A 
ve hattA Sarı...LAcivert t'lkımdll en 
iyi oynayan Esattı. ômer ve Ali Riza 
ı;:r.ııııtılar. For hattında e ,, lyl oyur_ 
cu K. Fikret idl. Rel'>ii ve büyUk Na. 
1.i çalım haataıığı yüzünden takımı_ 

na istenilen randımanı veremedi. 
Hakeme ı;elince dUn nedense çok 

durgundu ve oyunu uzaktan ve yL. 
vq jdare etti. 
GALATASAKAY. tSTA?\BULSPOR 

Fenerbahçe • Beıiktq maçından 

evvel Galatasaray • lstanbu.lspor ka: 
ııııaııtılar. Galatasaraylılar sahaya 
yepyeni bir kadro (le çıktılar. Oyu 
nun ilk on beşinci dakikasında ta • 
raflar karıılıklı iki gol yaptılar, 

Yaz.iyet 1-1 olduktan sonra Galat.l 
ı.araylılar ve devreyi 3-1 galjp bl. 
tirdiler. Sarı _ Krrınu:t]ılar lklı:cl 

devrede 5 gol daha yaparak maçı 

8--1 kazandılar. 
Galataaaraylılar sahaya ıu kadro 

Ue çıktıl&r: 
Osman - Samim, lt'aruk - K. Or 

ban, Arü, Kem&l - Gaıan!er, Ce 
nıll, Mahmut. Hikmet. 

!SÜLE"Y:\IA:'111Y.E • KASll\IPAŞA 
i'enerbatı1:e stadında ilk oyun Bil.. 

lcymanlye ile Ka.sııııp~a araıımda 
olau. İlk devre 2 - 1 Süleymaniye. 
ııın Jehinde bitil. İkinci devrede Ka. 
aımpa§alılar 2, su;.,ymıı.nlyeliler 1 

i'ol attılar ve oyun a - 3 -berabe. 
re bitli. 

TAKSDI - DAVUTPAŞA 

Şeref stadında ilk maç Taksim n' 
Davutpaşa arasında oldu. İlk devre. 
yl 2--0 galip bitiren Taksim ikinci 
devrede bir gol dah!l attılar. Davut 
paııaıııar devre llOnuna doğru oeref 
aayılarmı yaptııar ve maç da 3-1 
Taksimin galebesiyle sona erdi. 

BEYKOZ - VEFA 

Şeref atadmda aon mıu; Beykoz ı. 
le Vefa arasında yapıldı. Gllnün eu 
millıim maçlarından biri olan bu 
maç büyük bir sUrprlzle nlhayet bul. 
du. Bt'ykozlular çok güzel blr oyun. 

YAKt1 

• • 
Resmi itanıarm mercii Türk Basın Birli~i ve ortakları resmi ilanlıır kollektH sirketidir Bu "irket is!t•11ef1-' 
lerdc ve ırf.sterilen ~nlerdc ilanları muntaz11man nsrettirmektedir. A·:uesi fs\.anbul Ankara caddesinrlt> !(af 
Türk Basın fürfü!l ve ortaldar1 resmt ilanlar kollektif ıirketidir . 

cm .. 111111 .................... 1:1 ....... •~"m:?!!!lm ....... J 

Türkiye Şeker ~aoı ık1ları 
Ananım Şırketinden : 

Fabrilralarımızdan ve lstanbuldan şimd;ye ka· 
dar en az Onbet tonluk bir vagon üzerin~en teker 
satılmakta idi. 

Fiyatın vükseltilmesi üzerine asgari satı§ 
tarları bir ton küp veya kristal olarak teıbit 

mik
edil~ 

m\ş\İr. 

lstanbul - Edirne 
basketbol maçları 

F.dirneı 22 (Valut muhabirin
den) - Finale kalan lstanbul 
basketbo! t:.ıkmıı ile Edirne lisesi 
A takmıı milsabakalannı bugUn 
de kapalt~pt>r salonunda yapmış ı 
ve mUsabaka 32 • 23 tstanbulun 
galibiyeti ile nt-ticelenmiştir. 

İki gUn devam eden bu hare· 
kat. muhitte Rlaka uyandırmıştır. 
İstanbullu 9)'lôrcular otobüsle F:
dirneden ayrılmışlardır. 

Yeni Çocuk 
BtkAyeıerı 

liU.çiik Doğanın Serüvenlertoden o. 
lan bu blkAyele11 tıer ana ve baba 
oocuğuna tavılye edebilir. llk . : 

blkAye kltabl 

Klçlk Doğanla 
·aarzaa 

Renkli reıimler, mükôlatlı 

mü•abakalar ve yaln~ 

.................... ~ ..... liit:!!--..-S ......... 

TORKiYE iŞ BANKA~' 
<üçük Cari Hesap'' 
J943 JKRAMı t E ELAN 

KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mavıı. 2 Aqaııtol 

1 lkinciteırin tmihlerinde vapılır 

1943 IKRAMIYEL!:K'f 
l &dot lU'J9 l,,fralıll - lltYI.- Lira 

l • WV • - YW.- • 
ı • 
l • 
J • 
J • 
J • 
t • 

10 • 
10 • 
eo • 
ı&O • 
&M • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-- KH3.- • 
111.- • 

- 868.- • - ~.- . 
- 144.- • 
- 86fl- • 
_ ıı~o.- • 
- ııno.- • 
- t840.- • 
- 6600.- • Amiral H ortiy~ auikaıt 

Yapıldığı Haberi yalan! • 
5 kuruı • 

Çocoiuııuz" bir tane almayı 11 Tllrklye it Banllaama para yatırmllkla yalnız pa,.. 11trflfff,ıııl 

- 1814.- .. .. 
Buılape5te, 22 (A.A.) - Macar 

ajansı, Naip Hortlnin oi?Iunun has 
ta oldu'tıınu ve kendisine bir sui 
kast yapıldrğma dair yar.nnzı 
memleketlerde yayıl an haberi şid 
d~tle tekzip etrn.ektedir. 

f&l7 slmı• "ima?. llvnt ıamanrt" t111tlnt7.t d,. """"'TI'• , .. ,,...ın"' 
ihmal etmeyiniz ............. ılllil ........................................ ~ 

Tel~af ajansı, bu haberln hi<: 
bfr esasa dayanm:ıdığını bil<lirmck 
tedir. 

İRLANDı\DA TfFUS 
S\l,G~J VAR 

1 ondrn, 22 (A.A.) - Sağlık na 
zrrhğının bildirdiğine göre. lrlan. 
dadaki Tifus salgını lngilterede 
hic:bir endişeyi mucip ola.mamkta. 
dır. Bu hususta ~ok evvelde'lberi 
icabtden tedbirler altnmıştır , 

Çinliler bir ~ehri geri 
aldılar 

Nevyo?"'k, 22 (A.A.) - Uzak 
doğudan alınan tir habere göre, 
Çin kuvvetleri Riangsi eyaletin· 
de Fuc;i şehrini :~ı etmişlerdir. 

Blrmnnyada müttefik hava fa
aliyeti devam etmektedir. 

- idrar Yollarl ft hınaAtı -
tıaatablE!an mOtebaauı 

Dr. KEMAL OZSAN 
AYdet ft twrt.lamu tmbole 
'-'la~. Beyotto 111t111:W 

oad.. Nn ~n Rorq Pazan GıftU 

YARIN ÇIKn'OR 

~ Dr. lbrahım Denker • 

1 
B&lıklJ Raat. Dahlllye MOt.ıohaaml 1 
Beyoğlu A.ğacamU, Sakrzağacı 

Çöplllkçeşme sokak No. 18 

.. ..... Tel: '246q ..... 

,,,- Bir Kalkas 
Romanı '"'\ 

Blrcolt 11~bancı dilin" tucfimc 1 
edilmı, olan bu t'tr, Ntyaıl Ah 

mtt tarafından doDrudan do~ra· 

110 Gürc/1 dilinden terci1me edi' 
ınlşttr. Baştan ıono kadar a,k 
11f7r.(';ro v~ kahrrm 'lnlık menkıbe. 
Itri ile dola olan bu neflı tım 
"riırk matbuatında ilk niimrmedfr. 

ft19tıı 4' llnımf olaD bu -· bo 
lllru lleatp pttrealeıe Vatnt &a. 
bevt.Dde ybde 50 &enzDl,Cla ıo su.. 
rop nrllmeldedlr, 

'Mevcudu azalmtsbr' 

ill• ... • •••-°""ı: •12~. r 

dan sonra eFnerbahçe ile berabere 
kaıan Ve!a.Jıları ~l gibi bUyUk bir 
farkla yendiler. Beykozlular g&Ubl. 
yet,l tıakeden bir oyun oynadılar. İki 
takım sahaya fU şekilde çıkmıştır: 

Beykoz: Necmi - Mehmet. Baha_ 
dır - Emin, KemaJ., K9.mUra.n -
Fikret, Retil, Şahap, Memduh, Zeki. 

Vefa: Musa - Cihad, Süleyman, 
- K. SWeyma, Hakkı, Muhte§em
Haydar, Cengiz, Zekl, Şllkrü, HUse. 
)in. 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 

'f eni çıktı 
Sah§ yeri: V akıt Kitabevi 

l=:iiiiiiiiiiiiiii=ı===iiii!,ıı 
.Mui.:uı.ın ı m.ıı • ...:ul!ll , :l4\JUU) yıruıı uoı c uuı ıırıl olan ,uiJ{lU• (~ 

adet toprak k&ZDıaaı (30. İkinclt~~rin. 1942) Pazartesi gUnlı saat 

aitıda Haydaı pa,ada Gar binası dahilindeki komisyon taratındal1 
zarf usullle acıtm alınacaktır. ~ 

Bu iş~ girmek ı.aıeyenlerln (1800) bin sekiz yüz liralık rnu\11 
m1nat kanum.n tayin etti.Ai veatka!arta tekliflerini muııte1'i ~ 
ayni giln saat (115) onbeşe kadar komisyon reisliğine vermelert 1 

Bu ite alt gartnameler komiıycından parasız olaraır :gıt~ 
dır. __,.,,, 

Balıkesir C. Müddeiumumiliğinden: 

ı - Bal•keairde yeniden yapılan ceza evinin (16732) ııra <
201 

luk ikmali lngı..atı kapalı zart usu.m ıJ.e ek.alltmeye konu1ı:nuıtııl'· 

2 - Ekaittmui 9.12.9'2 ç&rşamhe gUnU aaat lıi de saı 

müddeiumumtll~nde yapılacaktır. ,tio İ. 

8 - Bu 1110 alt Bayındırlık i§leri genel ıartn&meııl. yapı ışt 
mi ve fenni rartn&meııi, keşif cetveli, husuaı ve fenni şart.narn• 
le projeleri Bıü.~ulrde cezaevi mUdürlUğUnde görebilirler. 

4 - Ekıslltmeye iştirak edeceklerin (125~) lir&.lık muvatt1'~ 1 
nat yatırmaları, ticaret odasında kayıtlı olduklarma da.11' .,,,,ı " 
etmeler!, bu ıü b!i§&rabilecek k&bUiyette olduk!a.rma dair ~~ I 
rncaatla usuıu dalreınde alacakl&rı ehlyet vesikasını gönderınel~ 
cU maddede yazılı evratcı okuyup kabul ettiklerine dair 1-nZ& et 
24!)0 sayıJ: kar.un hükl\mlerine tevfikan hazırlayacakları ıcapatı 
nı ihale gUnU olan 9.12.942 çarııamba. gUnU aaat 14 de kadar t . ~ 
reisliğine vermeler! lAzımdır, Postada vukubulaeak gecikıJl 

63
1) 

edilmez. (1 
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&ıuuıut ıaruıı: uma. - Serma1e.ıı 100.000.000 1ura-"' 

'ube ft ~ adedi: N4. 
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dıı. İci rahat ett> 

Meymune, aevı;-lllslnln adını ı,uınce, dayanamıyara1r 

9<.iU karrHL 

Saf blı tavırla Selmana aealendl: 

- Hekim bir yere gidiyor rallba f 

Selrunn 1rU1dü: 

- Evet, bazı tıbbi llfitlan aramak itin yola çıkh. 

Gen~· kıı., Selmanw al&y ettiğini ve o da efendisini" 

bıttlin ıırlarına valuf olduğunu anladı. GiUilon lyerek ıorduı 

- l"akıııda ı:ellr ıni ılcr in! 

Selm:ının dud;ıklarmd11 bir a;-Ulilmserue belirdi: 

- HPr h:ılde bu ıınJi, :\Iemun efendlmh:ln ondan bil,_ 

ki' doktvr i5temeyen lozının ıhhatlnl merak ettiğiniz için 

aoruyorsunuz iıylf• mi': Alluh ııl7den razı olsun.. E\·et, hl". 

kırıı yakında gelecek, fakat bunu tnhnılnl ıWy·lil)orum. Bel. 

ki de gelmez, belki de çılmr gelir .. 

lıbıulo: 

- Bıı na öyle geli~ or k: sen de tecahll! göstP.rfyorım:-ı 

ı:irJman ! Ucklın senden hiçbir &ırnnı ı;lzleıuiyor.. Ne ı.a. 

mıı11 tlunP<·rğlnl na!lıl bllmjyor un? 

Selman, Ulr.ıdenln eidfli bir ta~ırl11 v~ l'utPts ona Çl. 

1'15ır gibi hltııb ettllfü•i gorllnl'c işi mü;;alı•fnya dökm~ı:e 

knr:ır w~ıc11: 

- ll;~fendlrn! dedi Hel•im, ırlarını hiçbir Kfm!!eyc ta1 

~tml"7, onun ne ~npnı:ık \ tedlğinl, ne du~Undii~unU en ~·a. 

km dostları bile bjlnıt'7. Briki h;ı !lefer nf'rıwe ı::ld~eğ'lr.1 

"'1.t' ı.öl· lı•ıll, fakat bana hiç ııc;madı. Ben de ııormadım. 

·rınrn Meymunryt• dönerek lllhc etti: 

- Bı iki bu kıı.rot:ızın nz çok bu bu~u<ıt.a nrslnm!11ı 

-191-

Y&•dır da ıılntganlıpdaıı ıuıl&tmıyor .. Olabilir a_ 

Genç kn bu aö:ı:lert fı!Unce yüzü kızardı, Bunu ıörea 

Beluıan bu bahsi kapamak makudlyle reise aealendl: 

- Baldada datııı. çok mo varT 

Reli'. parmııtiyle btr yert ıoıterdl: 

- ı,te Kelva:ı:e'ntn •rayları •• 

Selman o tarata röı:tertnı oevlrerek ıttkkattı dlkkatil 

baktı: 

- Evet! dedi. Bu ıehrı.n binalarını u-ıa.ktan ıorllyo. 

run... Demek DaruııaelI\m'" yakınl&ıJtık.. 

Refı, tıaomı aa)ladı: 

- E"et ona çolt yaklaştık, nerede tıe Elmanımr camt.. 
inin minaresini ıoreecğiz .. artık l\lemunun 11ara.vına ıeldllı: 

dcmı.-ktfr. 

Meymune, aray IAfmı l,~ttnce, akh.,a Oenanlr ile 

Zeynep gt"ldl. Hekimi çağırmak için yaphkları teşebbiisuıı 

akim kalc.lıl!;ını da dü,ıınerck l•endl kendine: 

- Oennnlrc herşeyl anlatayım mı, yokao. ~izleyeyim 

mı! diye söy1enmıı~e ~ladı. 

O 'ırıtd:ı, elman uııofcacık Ubadenln ya.oma soku. 

l:ırn'<: 

- Hnnım!'ığım ! dedi. Gcrçe ,l:ı:I ikaz E'tıne~P hıll'f't yok 

11m:ı, ihtirnteu söylüyorum. dün akşam gördükleriniz ıızıt 
ı.:nı .. ın ... 

llbadl' ııorıJn: 

- Peld, Ornanlr Behz.adı sorar<;a onun ltln ne dl. 
·n•liın ! 

helm'ln, dU.,ilnmrden cevap \lerdlı 

- 1;'1.d(' bulıımadığımm söylerl.ı:. 

anı n tlcarl her aeYS baD.lr.a muamelelen. 

~aaı 8anJr&mrı4& kU.mb&rab •• lhb&nu tuazTUJ 
.ın u 50 ttruı btıJııııaııJan eenede • defa çeJd.lecell tmr'& ue 
ytaaa gOre llaamtye datnJlacaktU, ti 
t IM!et ı.ooo llral.ıa '-000 un 100 adet 80 uraWJ 5,oO' ı 
t • 500 • 1,000 • UO .. IO • :::: I 
• • qo • l.000 • 180 • ıo • 

1CI • 100 • 1.000 ~· 

DlKKAT: Beaa.,ıaraıO&Jd paralar blr tene t~de 80 UJ"S~~ 
~Uşmiye.nıen ikramiye ;tktığ"; :.a.ıı.aırat- % 2(ı ru.ıune •erlJ~ 

l{W"alar aeı:ıede • 11el&. ll Mart. U tıazıran.. U ıııyl~ 
ll B1rtnctkAınmcıa çıeıtUeceıtUı. 

·------~ 
lt\f~ 

Basıldığı yerı VAl<n 

Relik Ahmeı Sc.,.,,gil 

SAHiBi, ASIM US 

Umumi Neşriyatı idare eden 


