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Şef ' &lldeaizde llarllla' 
•ııı• aoktalarıi 

Yazan Asım 'Us 
,,_ ~nizdc harbin düğüm n<ıUa. 
~ --q Mısır olmaktan çdurnşur; 
~kt ıimdi Tunus bölı;e.,ine 
~tir. Bunda.o Hnra şdT-ır.li 
~da harp hareketlerinin en 
-....:~ lelitiınl mlittefiklerlt> mih· 
~ arasında Tunus ü-zerinde S Olnıak gayesi etrafında go
\ ittir. Müttefikler Tuım!-u el· 
"'-eil:n'iYeet>k olurla1"'a mih\•erci
~ııae Akılt"nizdeki nakllyab 
tlt: Oeti altında tutabileeekler
ıu:_..1llıat bu maksada vardıktan 
~e Slh·ey!lten Ce~llittan~ 
~,..~ btltttn timall Afrika ve do. 
~ ı\kdeniz yollan Am.rika
'i İngilizlerin ellerine ~~mit 

tn-. 

1 

Afrikanıo tamamile mütltfikler 
tarafından İ!ll~I edilrr·e•i ve bir 
giln bnrarlan Sicilya iizerine ta-

l arruz olunması ihtimnlini gin ö
nüne alarak gerekli olan tahki· 
mat i'int" ba~l:unı!Jl&rdır. N('teklm 
Almanlann .la şark rephe~inden 
kuvvetler alarak Balkanlarıı ~etir
mt"kte olmalan da Girit ıtibi İ'ş!tal 
altında bulundurduktan llt keri 
me\•kilt"ri takv!yeye lll%um gördük
lerini ıiKteriynr. 

Amerikadan dönen 
yın Cahit Y alçım 

ett\ 

Hüae· 
kabul 

Ankara: 23, (\"nl:ıl muhabırin• 
den) - İngiltereyi Ye Amerik:ıy, 
ziyarete <lııvet edllen Türk gazele· 
cilerindeıı Hü!leyın Cuhit Aılan ı r.ı 
krırl:ır tay'.'l'are ile 1teldlkten sonra 
bu akşam tirenle Ankııraya gelm•ı.• 
tir. 

Hil~eyln C:ıhl<f <ıt"yııh1t lnllhnlıt· 

rımn çok iyi oı.ınlhınu, Amerikan 
ve İngiliz harp gayretlerinin fe• • 
kalAde oldnlhınu söylemiştir. 

l\fılıt Şef, Hüo;eyin C::ıhid Y:ılı-•r 

bu okş:ım knhul buyıınnuşl:ırdır. 

Mecliste dUnk u 
muzakereler 

Kira haklarının korunmaı 
\ayihasının birinci müzakere 

si yapıldı I 
Ankara; 23,. (A.A.) - Büyük ~u ·. 

tet Metm•t '""8ft fteftJt CaıuteS"tn 
başknnhitındn toplanmıştır. 

Her gün 
6 

Say ta 
"') w Uf'.tyf'rde O H.uru 

M1LLI PiYANGO ., 

ORTAKLIGI 

ı/f2 l~::\ 

Sovyet taarruzu mu
vaffakıyetle gelişiyor 
800 Tank 1000 Tayyare ve 100,000 Subay ve er kayb ettikten sonra .•. 

Almanların 
1 

gerıye 

Stalir.uraddan 300 kilometre 
çekilecekrefi anlaşıhyor 

Sta. ingradın 
cenubu tama
mile temizlendr 
Rerlin. 23 (A.A.) - Alman b:ı~ 

kumandanlığının tebliği: 
Kafk.asyada mevzii mahiyette 

bazı hareketler olmuştur. Stalin· 
gradda ve Don nehri dirııcğinr3c 
Romen kıtalan mütemadiyen çe • 
tin müdafaa sar..şl!lrı yepmakh 
dırlar 

İlm~n gö'~lnUn cenup doğusun · 
da dtlşmanın tanklarla d~telr~e • 
neon mükerrer bUcumları tardedil Sovyeı askerleri topçu ateşi btına •uı.lııde 
miştir. ileri cırken 

Alman 

Aln1anlar itiraf ediyorlar 1 
Zürih: 23, (A.A.) - Gazete dli T u f u STA 

Lozane'in Bertin muhabiri bild'•• \i 
'""''""" "" ~ \iı ' ""' 1 BiR ALMAN Zl.RHLI 

PUSKURTULDü TUMENi 
ingiliz~er Tunustan Almanla
rı ·çıkarmak-için çetin savaş
lar gerekeceğini söyliyorlar 

LDB.._ u (AA.) - JP.- rad. 

~1Qı itin ~imali Afribdaki 
~'"'' basimmutanlıtı Mısır cep. 
'ta~ Kerlleyeon ordusunu takvi· 
~k o1"8 ihtiyat kavn~tle
~ bir kısmını garp Trab~un
S~tle alarak Tuna~ gön
~11, a~ı zamanda İtlyad21~ 
~ 1o1u ıleo yıoe bur&ya Yt"nı 
~~ttler getinni,tir; böylelikle 
~ mühim askeri üsleri müt· 
t.; "-elen eonel tııtahilmiı,tir. 
S berlere göre hil& da bu MI. 
".lblhvercilerin yardım kuv-

Ruliit1a ,imali Afri1la ıtahllJerin· 
den •onra Sicifyanm ve Giri'din 
mltthofikleor tnrafU'l,,an işı:ali Ak· 
denizi bun~HnkH askeri d11n11nu
nu Hasmdan değiştirir: şimdiye 
kadar mihvt"r memleketl,.ri için 
en emin bir deniz olan ve ltalyan
lar •arafrnflntt ''n;7.;m denizimİ7.,. 

dPni1en ~,,!arda h!kimivet f'"lki~en 
oldaiu sı;i~ 1'İ• tıılnıs m\\ttefik
lf'l'e p.~r: battl •--ı. ela ..... 
maz, Akdenizde fndliz gemilcri
nin tt"hlit,~•1ce ~idin ge-lmPl .. lın~
l11malar1 Britııınya ada .. 1 ilt! Rin
di•tan araıı11ndaki mesafeyi ~ haf .. 
tadan fazla tu,altft(.'3ğr 1c:in neti
t'e- itibRrlle n7.ak ':trktal;i harp tlu
nımu da müttt"fikt~r lehine yeni 
bir ıtafhaya girmiş nlur. 

Celsenin açılmn~ını mfitenkıı 1 .. of,.,.,..$_.,,,,,~, .. ,,,,. 
08Unun bugün bildirdiğine g6l'e 

ı irinci İngiliz ordusu mUttefikle· 
ıin ve Fransızhrın da yardımı ile 
Bizert ve Tunus çevrC'sindeki Al-

man mıieftt'.erinlD beYed 1U11u:>iye
dne lı:ıarp bUyDk bir taamısa ge~ 
miltir. Daha ıimdiden eti?'ler a. 
hlllll?Ştlr. 

~ ~eb"rihnektedir. 
~dan ~ıt.-a.n m!\na şudM ki 
~ ellerinden brrakmamak 
~lnıanlar ve İtalyanlar 1-Utiin 
~llll'da.n faydalanarak ealıı-

t._-:dırta.- \'e ~alı~caklardır. 
~" ('i7m~inin burnu ile 
"" ~a•mrlan TunuY kadıu 
~ ~fe nihayet yamn saatlik 
'9~\ra yolundan i1>arettir. MHt
~~ timall Afrikadaki kun"et· 
~:-~ maklardan getirilmek· s; 'q ha~d,. bu~n ,ima?I Afri. 
~~lan müttefik ku\'vetferinin 
~ 9llt"atle Tannsa iş~nl ede
S derecf'de d .. til"f' u-ih'·~r
~ teııi rretireeekleri taln·iye 
~~"İ ile bn miihim P.tratefik & lll11hafaza edebilirler. Ba 
\t e At((Jeonizde hftllayan mih
\t • llatlttefik mttcadeolet'!i uzun RÜ-

~"::nd;ill o:lhö .. ,.. •• ..., .. 
ııt ~ hareket e-den mlitte

t etleri klfi dereoede ise 
~eden Tunu~ da Ameri

;1~'_~iliz • Fran•n; kuvvetleri· · 
ıoı:rıne dilt'f!r. Rundan snnra 
Afl\'l<ft.daki bütltn k;lit ıınk-

~ttefiklel't" ~et:ti·ö?; ~jt,; Ak
&9kerf flcılerin birer birer 

"1ibner;i imkin dahiline gi-

~İ7.de nakli)·ntı kontrol et
-.nnmdan mihvt-r devletle
.ıİııde iki esulı kilit nnkt& 

&.;.~ ~ ~nlanlan biri Sic;Jya, di· 
~ "- tb'r. Eğeor 'imali Afrika· 
~ "'r°kan • tnı;Uiır - Franqz Nel'j millvenilercten Tnnu•u :S .,_ "'uvaffak olurlanıa hnn
-·~ ıı:..._!-ki har!4tetJerinin herte
~""'llJa ile Girit t~kil eodt'· 

' ~ :' gazete Jıe,·adlAferi ara-
\1 ~l~n faı!st partil'inin ı:e
t~~ri Viıli\·ozinin S:<·ı1ya
t. "''"""ele buradaki mlldnfaa t..r
~ '- t~ti, ettiği blldirıliyor· 
. TJ._ haber Tunu!! etnfında ce
~~ekt~ olan mtleatletenin 
\.~ 1talyanlan bu ada , ••. 

"-tn~. teli~ dH~ttrdtlğönlln 
~ •r. 

•llJor ki hıdyanlar timali 

Bir Amerikalı gazeteciye 
aöre 

Çorum mehtmı t~mail Kemal Ah1 
!lllrn Yefnlını hilıiiren Raşvekiı'l'I ' 
tnkeresi okunmuş ,.e hatıra<ıını l:ı• 

ziz için iki dakika !liiktıt edilmiş 

tir. Rnnd:ın sonra rnrnıımeye ge 
)erek St'ferde ve hazerde hilumun-

Mareşal Peten 
Vışiden ayrılmak 

istemiş SEKiZiNCi ORDU YILDIRIM 
Fakat Almanlar buna manı 

olmuıJar HIZIYLA iLERLiYOR 
Vatlngton, ıs (A-A..) - H&ttad& 

blr kere radyo mua&h•beat yapan ga 
zeleci Drev Pergonun .tıy!edıttn.i 
gbre Almanlar tlm&U A.triltadaki 
Amerikan kıtalanna ıltlluık etmek il 
zere Fransayı terket.meğe hazırlanan 
marepl ~tenı tevkif etmf.fler, faka. 
Veyganda yaptıklan l'ibl röz hapalne 
&lmağa cesaret edememlılerdlr. Ga • 
zetecı mukavemete nihayet vermeıc 

emrini veren Darlanın da gallp blr 
l!ıtlmalle 30 bin kiflılln hayatını kur 
tardıfmı ve bu emjr verilmemi§ oıaa., 
dr mubarebenfn bugün b!lt devam •t 
mekte olacağını nıı.v .. etmı,tır. 

Almanların T rablus mudaf aasını 

Tunusa 
ltalyanlara bırakıp 

geçtikleri tahjnin ediliyor 

Yeni Edebi 

Kahire, Z3 (A.A.) - Ortaıark 
İngiliz mü~terek tıt"bliği: 

22 Sonteşrinde kıtalanmız dilş • 
mana muvaffa.kıyetle bUcum ede · 
relr Agadebya civannda bir mik· 

Romanımız 
~._.----................. .-.. .... -------=---------------........ .---.-..--~----......... 

BiR MEVSiMLiK AŞK 
1 flkklnun Se.(ı gününden itibaren yeni bir roman ı.trtkauna bıMt
hyoruz. Hu romanm adi kadar mevma, vakMı, lhtıv• ettitt tipler 
allkı. ve meı-ak veılcldlr; roman rartp ve esrarlı bir haya.ta, rub 
Aleminin ~izli köşelerine ve BeyoJlunan kanıık, dolam~b arka 
Hkaklıvına uvrllmiıı bir projeki'Hrclllr. E.erln m:ıharrlri Çıpla.kıa.r. 
Açhk, J•erdenln Ar~•ı, CeylAD avı. lmr&lı lalınll romanlann mil . 
elllft lf4"flıı Ahmet lôMwengll'dlr. Muharririn bu yeni 811erial dl' oku. 
yucularııun:an 11evk ve IHıyecanla takip edecıeklerlnl .ım11yoruz. 

tar ~rlemi~lerdir. Köyün cenu
bunda bulunan düsman çekilmek 
zorund:ı kalmı,,tır. Dün Sirenaika 
Ur.erindeki hava faaliyetimiz avcr
larmıwn keşif uçuıılanna inhisar 
etmi~tir. 

(Devamı Sa. • sa. • de} 

Fevkalade kazanç 
vergisi kanunu 

Meclise gelecek sene veril
mesi kararlqtı. 

Ankara: 23, (\"akıt muhabirin·• 
den) - FevkaHiıfe krızanc ver-i"i 
projesi fizerindekl hazırlıklar bii• 
mişlir. Projenin önfımüzdekl se11ı

meclise sevkedilerrk tatbik mevkii· 
ne konul:ıc:ıih ıınl:ışılmaktadır. Var 
rık vergi~i hıı !!Cne için ayni r •k• 
sadı temin efrni5 olchıthınrlan fe\' 
kalAıfe kn1anç vrrgisi geler1>k !;f • 

nrden ltihnren devamlı olarnk tat 
hik meı.•kiine konulacak ve yalnız 

re\•lrnli\rlr k:t7.Dnçhır Üzerinden alı 

nacaktır. 

{DerHJmı Sa . .. SiL 5 deA 

OAKAR VE FRANSIZ BATI 
AFRiKASI AMiRAL 

OARLANIN EMRiNE GEÇTi 
Vali ıle ordu kumandanı muttefiklerle 

işbirliği yapacaklarını bildirdiler 
Ottova, 21 (A.A.) - Dakardan 

ı-adyo lle blldirlldiğiQe göre, mahal
Jl asked vall.sl, kendl aaWıjyetlerinL 
Şimal A.trlkada mUtte.!iklerıe il blr-
1181 yapan amiral Darl&ıı'm emrine 
ttvdj etmlllir. 

A.M1RAL DARLAN'IN Nll'l'llU 
Londra, ıs (A..A.) - Cezayir 

radyosunda ıöz söyleyen amiral Dar. 
lan batı Franaız Atrlkaaınm ı.ı... 

~ne serbeetçe keneli emrine gir.mi§ 
bulunduğunu blldirmıttlr. 

Amiral Darlan l!SYle deml§tır: 
.. _ Fransız A!rikua h&lkL 

Bize verilecek bllyUk blr habeırlm 

vnt Fraruıız batı .A!rikuı ıer~ 

• ea..~ ~ benim emrime girdiğini 
~ '-

bildirmlf ve blS71eoe ID8ftta1e verdi. 
Jl yemine adık oldupnu lç&t -ı
mı.tlr. Franaıa batı .Abikuı Jtlk· 
eek komiaeri umumi vali JıL Bol..aı:ı 
!le ordu kum&11d&nı general Barn&u. 
nvn aydm vatanı>erverl1ginden do 
tan bu hareket general Guiraud. se 
nuaı Noguea ve umumt V&l1 CbıeJ.'lr. 
kuvvetleriyle blrleımıı bulunmakta 
dır. Bu mllmtaz f&h9lYetlerı. Fr&ıı 

~ batı A.frikuınm mlld&f&a.11 iOI 
en iyı yoıu aeçmıı bulunuyorus.. Ben 
cen.ret diaiplin ve yurt8everlllde t8 
kip edbıiz. 

Yqum ll'r&naa.'' 
Bundan aonra radyoda .ll&neyl' 

ça1mmııtır. 

Fiyat kontrolü işleri 
merkezileştirilecek 

Bu işle harp ekonomisi bUrosunuı 
vazifelendirilmesi dUşUnUIUyor 

Ankara: 23, (Vakıt muhabirin-ı 
den) - H:ırp ekonomisi biirom• 
nun genlşletilmeı;i etr:ıfındaki 1. 

7.ırlıkl:ır ilerilemektedir. Riirı,. .. ın 
geniş bir memur kadrosuna sahip 
olması k yriyetınin bugünkü şaı1 • 
1ar altınclıı gayri mümkün otduAu 
rliişiinülmüş, elde mevcut elemnnhr 
in hüro ra ııliyetin l tevzin . 1 da"a 
muvafık olncnlı ıınl:ışılmıştır. Harp 

ekonomisi bürosu fiyat kon1roJP 
işlerile bilhassa meşgul olacaktıf.. 
Rugiln belediyeler tarııfindan YBl'l• 
maktıı olan fiyat murllkabesi işinin 
arzu edilir bir şPkitde cereyaa • 
medilti görülmüş ve bıa ~ 

dolayı fiyat kontrol işlerinin tekrar 
merke71leştirilme.~i muvafık olacaJı 
kanaati hAkim l)lmu,ıur. 
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· 'ar·,!!tsn bir ~P!.a~· Fen ve ilim 

T8i"ihten evvel Afrika Lib~a- -ç-öllade zaler kaza· 
Romahlar Finikeyi nasıl aldatmış J 

ve nasıl işgal etmişlerdi aaa llrlllderll ta~klar 
Şimalt Afriknnın en eski 2hali· 

sinin kimler olduğu ve nereler
den :;eldiği hak'krnda Anupalı 
müellifler kati bir şey söy;tmiyor
lar. Avrup:ı.c!an deniz tarikile ya. 
hut MISirdan vnhadan vahaya ka· 
ra yoluyla gelmiş oldukl~ı talı· 
min ediyorlar. Rifte ve (Katili) 
ler arasında !;:Ok bulunan lkı:mral 
ren'kli mavi gözlU insanlar ~al
cl en geçen A vrupil:darın neslin -
den sıuuyorlar. Hnlbuki Türk tan· 
ııin yeni tetkikleri g<Ssteriyor ki 
kumrnl rrl< orta Aeyndan :Maopo
tamya, Suriye, Filistin iizerin
den Mısıra gitmiş ve oradaıı ~öl 
yoluyla ~imali Afrikny:ı. yayılmı§ 
Tllrk g~leridir. Şimali .Afriknnın 
en eslti kavimle-rine atfoluna.bile
ce-k ilsan atika milattan 15 20 a
sır evveline aittir. Kayalara hftk. 
kedilmis kab:ı. resimler çobanlık 
hayatını göster.iyor. Bunlarda ise 
Mrsrrlr13.nn tesiri g6rU1Uyor, 

Nereden gelmiş 01ur1arsa o\sun
Ja.r bu ahalinin ~tlarmın ma
ğaralarda ve dallardan yaptlmış 
kıılUbelcrde yaşadlklan malilmdur. 
Cezayir yakınında (BilyUk kaya -
Jar = Gmnds n>che) da ve Orana 
civar mağaralarda bu meskenler
den baztl:!rı keşfolunm.u§tur. ıfi
Jtdm 1!5 astr evveJindrn 9 un-::u a
eır ıev'Vetine kadar AiıcdPnb.in ge. 
micllerl ve tUccarlan Finik<':ilerdi. 
Sardenya, Sıcilya, İspanya F'ran
.sanm cenubi ve şimali Afrikada 
elde edilen eserler buralara Fini· 
kelilerin geldiğini gösteriyor, Fa
kat bunlar Finike ticaretinin gir
diğine delil olmalda beraber siya. 
15et~n işga.} deml"k dt"ğild.ir. 

Finikelfierin siya:;etcn isgat et
tikle'ri yerler : !spa.nya adnlan, ~i
mali Siren ve Mısırda idi. 
Yunanlılar Tunus, Cezayir ve 

Fas cihetlerine gehnemişlerdi. Yal 
nız medeniyetl~nin tesiri Tunu
l!UD .brızı limanlanna Yunan isim
leri vcrciitıraiştir. 

NabilI = Nea.poli; Enclıir Fra. 
dit = Enşir Frac?it - Af~dJ$ias 
gibi. Şimali Afrika. Finike, Yunan, 
Roma tüccnrlan tarafmdan ziya. 
ret dlunmuştur. Fakat siyaseten 
Finik"' 1ı1erde idi. Onların yerine 
gcl11n~er Romahlnrdır. 

En1Ulilsteki Tarı:sse meden • 
el memleketinin yollnn üzerindeki 
Aftjka kıyılnnnda Finikeliler ti • 
carct istasyonları yaPllll§lardI. Bu 
i!ta!-yo.ı:ar yavaş yavaş ~ehir ot. 
dUl.'I.: 

Knrt'l~ bir Finike §ehıi idi. Mt
lattan SOO sene evvel krn!içc Di
don idar<'Sincleki s:yasi ~UrgOnler 
ta.rafmdan ~iş eı.:llmiısti. Yeri 
~ok iyi ırıtih.:ıp ,ıu· ·.mııt· : Fa.kat 
Romalıların zapt ve tahl'ibinden 
ısonra pek az cs~r kalmı~tır. 

Kartaçm tUcc.:ı.r aristokr~~i 
memleketi idare elliyordu, Bunlgr 
1:1ahil~clti yerli hükiirr.darlarla ve 
bu meya nda Teıbe&ada bulunan 
prcns1i'kle de ırıfüase~te gil'i~iş· 
lerrli. 

Kartaç idnresinin haricl.nddti 
arazi yerlilerin el.inde idi. Nüfu
BUll k esafeti ve medeniyet Fini
ke idar~ind!'lki Mercrde vadisiyle 
Tunus sabiIJerindc idi, Diğer kı -
ennlar da C>"Ayrftt. 

Yerli hUklimdarfann kimler ol
auğu malOm de-ği!dir. KmUıınnın, 
daha doğrL-su lmblle reislerinin 
bazıları biliniyor. Masnisa, Yugor
ta ve iki Jt.tt>a gibi. Yerlilerin a. 
bidelerinden, binalanndan ancak; 
reislerinin ovaların oıtısnıda yük
sek yerlerdclri munu:ım mezarla. 
rmdan ba.'}ka ~Y ydttUT. İptidai 
kavimler çölUn kumu, denizin 
suyu gıöi ferdi bir hususiyeti ol -
mayan seyyar bir sUrUden fl:ıartt
ti. Eu kavım medeniyt't olar.ık ne 
göstermişse hep reisle-rinı.l~n. bep 
bilkfimet mer.kezlerlnden Masnisa 
ve Sirt~en (K0st11.nsın) çıkmış
tır. 

:Masnisa memle~tine çok biz-

~ -- -
4 Hrrjstlyan dininde tıır tokat ıı. 

tana. öbUr yanak dahi arzcdllccek; 
bu harp liderleri btristlyan olduktan 
Jıaıde bir toknt için milyonlarca a 
dllm öldUrUyor, öldUrtllyorıar. 

lf. Ta.bit ölUm, 2 milyar arasından 
dakıkada blr kl§i alıo glStUrUyor; bu 
harp be birkaç milyon arasından da 
ktkada yüzlerce kişi alrp götUrüyor! 

:f. Tarihte orta zamanlar demek 
eanaval'hklar, ııru!llmler, ı~cavUzler 

devri demektir; orta zamanların t.,. 
I< nccıcırt, z!nclrlerl, ıı.tcıı cezalan, 
zındnnlan vardı; bu harpte bunlarm 
!ıııngil'l noksan ? 

met etmig §ehirler yapımı~. ziraati 
teşvik etmiş, Finike milesscseleri
n e benxer mUesscseler vilcude ge. 
tirmiş tir. 
Kartaçın tam~ ticari olan 

hdkimiyeti ~ok metin değildi. Ko
lonizasyon yapacak ibir kalkm mü 
aabaka.sına mukavemet edemezdi. 
Ptinik muharebeleri neticesinde 
nuıhvolmasmm sebebi de budur. 

Romalllar evvela cenubi ltalya
da ve Sicilyada Finike rekabeti
ne maruz kaldılar. Finikeliler çar 
pı,c:;mak için aynr sil!hla mukabele 
iaznndı. Romalılar bunun için de
nizci olmağ.a çalı;tılar. (Milattan 
evvel 210) do. harlııi Afrikaya nak
lettilet'. Za.ma eah.ııısında Sepiyon 
koen.disine Afrikalı lA.kabmr kazan
dıran galcbcye na.il oldu. )202 mi
JAttan evvel) esirleri iade Roma 
firalilerini teslim. tekmil harp g~ 
mileıini ve senevi on bin talan 
vergi vermek ve Roma kavminin 
müsaadesi ohnadan harp etmemek 
~artile milsa!ti.ha yapıldı. Romanın 
hir adeti vardı. lstiıtı edect"ği 
memlekete onun düşman tarafın
dan srkrştmldığı bir :zamanda yar. 
dnncı olarak müttefiki olur. 

Sonr& bir mesel eçıkararak isti
iA. eder. FaJmt he?' halde bil' muh. 
tariyet kokusu da lbırakırdı. Bu -
rad.a da öyle yaptı. Kartaçın dilı,· 
manlarmdan ve yerli reislerden 
(Cirta - Sirtn Constantin) taraf 
Iannda.n Mkimi Nomidya kralı 

Masnisanın tamamı mucip olda • 
ğundan Kartaç e.razisini yav~ ya. 
vaş zapta. ba.'jladr. Knrtaç asker
leri bu muteriz Nomidyalılam mu. 
kabele ed~:rek onlnn rnnğlUp edin
ee Roma milttefini himaye ic;in 
mUdahılc etti ve Romanın mUsaa
Öe.Si olmadan Mssnjsa ile harp et
tiğinden dolayr muah~eyi bczdu
ğunu ileri dlrdü. O zaman Mecer. 
de nehrinin dcltaSlnda b·ı!unan 
TJtik şehrine bir ordu gönderdi. 
Kartaçlılar Roma. konsüllerine ha. 
be-r gönderct'd<. her emre itaate 
ham- olduklannr bildirdiler. Roma
lıJ:rr evveld. üç yüz :rehine alarak 
Skityaya gönderdiler. ııonrn bU
tUn silA.hlarr isteyip aldrlar. 

Hiç bir silfilı ka!mavınca meın
ieketlerln.i bmı.kıp on . rnn içeriye 
<'ekilmelerini teklif ettiler. Kartaç 
hlar ıson dercee hidrl!:'t ederek Ro. 
ma ta'l'nftarlarmı ötdürcliller. Ka
pılarını kapayıp sUsh yapmağa 
basb-Oılar. 

Roma or:lusunun Knrta~ olan 
ilk hUcumu ôa dcl'eclilr\i. Fakat ar. 
tık J{artııçm tnhrip ve imhası bir 
ıaman meselrsi idi. Knrtaç mlite· 
madiyen siliihlamyor ve tahkima
tını kııvve!lenr'!i .. ivordu. Romalı • 
!ar iki f'ene süren bir mul1asara • 
dan sonra şehri zar ve kamilen 
harap ettiler. 

Utik şehri Roma Afrikasmın 
merkez.i oldu. (Miüıttan evvel 146) 
Fa.kat Romanın Afrikadtt. kati ha
kimiyetini te!',İs için ibir :tS!r ik
tiza etti. 

Ruzveltin Fas 
sultanına mesajı 
Oeza,.tr, ~s ( A.A.) - Faa auıta.ru, 

~eral Geottlri Keyea'I huzuruna ka. 
bul ctmltı ve general, kendisini Fas 
1'UkQmdanna. general Oore Patto •• 
namtna takdim. ve mllşarUnllleyhe 

Ruzveltin bir mesajını tevdi etmlştir. 
Bu mesajda Amerika refslcUmhu~ 

Huzve!t, §ÖYlıe demektedir: 

Uzayıp giden bir .r.apte. cür'et ... ~ 
fikl..ri icat noksanlığı aebeblyle, m'.1-
lıarjplerin muayyen kaidelere aap. 
ıandıkları ve bllhuo& fena. mevaiml 
sükOnetıe geçlrmetı latedikleri gö
rU1mektedi.r. Döğllfen tara!lard&n 
birili ve zımni ımUtarekeyi bozarak 
yııpac&ğı b&ıskınla bUyük muvatı&kt. 
yetler elde edebilir.. İşte mare,&l 
Rom.mel geÇen yaz mevsiml.nde • F1-
rıjderll tanklar aayes!nde • kıt'aları.. 

na btlyUk mepkkat tahmU etmedeA 
böyle bir muvaf!aklyet temin etm* 
tlr. 

Evlerde gıd& maddelerini muhafa. 
za ve soğutmak 1çln kullanılan buz 
dolap1arıntn mekanlz.ınasmı tanklara 
latbik etmekten ibaret ola.ıı bu, ba
!iet olduğu kadar mllhlm netıceıer 

veren bulll§, çölUn cehennemi sıcak. 

larm& ratmen Rom.mel kı'&larma 
hareket 1mkA.ntnı verrotıı: muvaffakt. 
l'et temin etmııtir. 

ôtedenberi riayet olunan teamüle 
göre Ll.bya çölUnde hareklt nlhayet 
mayra aymd& tatıı olunurdıı. Soğu:t 

memleketlerde kif mevsiminin otdde. 
t1 ukerl bareU.t,ı durdurduğu gibi 
burada da. yazın ıtddetll Sicaklan 
muharebeye engcı oıur. Fakat ka
lcı, haline gelen tet.mUl tel.Akktsine 
blr kıf ımuharebesl yaparak bUyük 
m.uvattakiyetıer kazan.ı:nıı olan Tu
renne•denberl (1), düşmanın pıAnla.. 

nnı alt üst etmek için, askert bir. 
lilr!ere munzam mepkkatler yükle. 
roekten çekinilmiyor. 

Netekim Rua kumıuılanlan ge9ell 

kıom ıııiddetlne rağmen hllcumlara 
devam etmlfler - iltratejlk ehemınl. 
yeU h.&lz bUyUk mevkiler elde edeme.' 
mekle beraber - Alman orduiarmı ız. 
aç eylemiolerdlr. 

Seleflerinin 1tlyadmı bozarak 
çölde yaz aeferJ yapan mare§&l Rom. 
mel ise !evkala.de muvatfaldyetıer 

elde etmeğe muvaffak olmuıtur. 

Roınmel'in bu bUyUk muvattaklye.. 
tinde bllhaua rout olan tirijderlJ 
tanklar, çölün cebennemı aıcatm& 

• gölgede 's~o aa.ntgn.t • rafmu 
mUrettebatrn rahau:a ç&lrfmalarına 

irnkln vermektedir. Zı:rhlarm mum. 
klln mertebe kalın olabil.meal lçl.n 
tanklann lçl dardrr. Bu dar &&hada 
~alışan motör tanla içerden çelik 
levhalarr yalayan kızgın gtlneo ıu. 

a!&rı da drprdt.n uıt,tr, tanlan iÇin.. 

dekiler trnn halini alan bu daracık 

153bada bunalırlar • 
Bu tahammUl.erf& atc'.lklJ#t ber. 

taraf etmek için h&ftl&ndrrma ter
tibatı dU§\lnUlmOf n tatbik edil~ 

ml§U. Alman teknl.ayenlerl yeni bir 
adrm atarak tanklan firljder ter. 
t1batı ile aerinlet;mete muvatta& 
olmuşlar ve Rommeı kıl't.lanna ce
ht>nnem gibi 81e&k çölde harekat 
lınkA.nını verm~lerdir. 

İlk otomobUlerde töf!Sr yeri mo.. 
torle ekzos bor\lau araımda. .sıkıf. 
IıUf bir vaziyette butunur:lu. Bu d&. 
ractk aaha, motörUn harareti ile 30 
dfreceye kadar r..smdrğından tö!ör. 
ler çok sıkıntı çekiyorlardr. Şatör 

mahallinin tahta döşeme ııe tecdldJ 
ve mllnasfp menfezlerle havalandı. 

nlrr:ast bu mahzuru ortadan kat.. 
dırmı§tt. 

Bu havalandırmak uauıu bllhaaa 
tanklarda tatbik edllml§tJr. 

Tank içine, mürettebatın bulun.
duğu kısma; hava 1\d yoldAn eevke. 
clltlrdl: a - lıılot;örtln am,plratöril 
b - Radyatörün vantll&tartı vurta.. 
Bjyle, 

Modern tanklarda. mutedil dere. 
e~de havalandırma ımotörUn asp1ra. 
törll ile yapılmaktadIT. Bu ustıı ile 

l'aıan: çölünde temin ettit1 büyük zafer 

1 M A a 1 fen imkA.nlarından azamt l.atJ!adeye 
• • 8 ı Calı§ma.nın ehemmiyet ve krymetln1 

_____________ _. bir kere da.ha iıpat etmıo bulunu. 
yor. 

tankın iÇindekl hava da.kike.da b1r 

k&ç kel'e değt~ebUir. (1) Turenne bir ran!• !!aıı 
Radyatörün ıoğutulmaaı için daha. olup 18l8 de Aluıu ın, muharebe. 

tazı& hava cereyaru l&ztm olduğun. ıfne ceaaret etmı, "\'e bUyUk mavaf. 
c!a.n bu yoldan MVkedilecek h&v.ı fnklyet kazanmıttrr. 
daha çok olacaktır. Gerek moUSrUn (J) FrJcorl blr kalori muadili ao. 
aııpiratörtl ve rıerek8e radyotörUıı fuk mrktarıdır. 
vantılll.töril vasıta.siyle yapılacak (I) _ 20 aantl&"rat ile , 0 aan. 
hnvalandrrma sayesinde tankın da. tlgrat arasında havanın ihtiva edebL 
hlli al.atemi nihayet muhitin .11. lecefl. azamı rutubet mıktan beher 
cııklığına müsavi olur. Yani tank 10 santigrat için tezaul eder. şıı 
lçj,ne aevkedllen bava mıktarı art. hnlde (5 derecede bulunan çöl hava 
tırılmakla içerdekl sıcaklık mulı1- ar, 20 aa.ntfgrat IOfutulmBkla, rutn
tıı:. derecesinden a§a.ğtya dllşUruıe. betl ihtiva kablllyetl ' defa azaltılmıs 
mez.. Muted~ ikllmler için kA.ti Ye olur. HattA sıcak hava kA.tl nJıbette 
uygun olan bu uaUl, gölgede 4UO H trp fııe 20 aantıgrat aofuyunca ııa.. 
ımntlgrat sıcaklıkla arzeden, Qtllde tlft ettiği rutubetin bir kısmı da.m. 
blt~bi i§e yaramaz. l Jalar halinde ayrılır. 
• B.ı.naen&leyb çölde i§leyecek tank. Bu hadi.eye dlkka etml!ı olan Ro. 
uı.rı. çölUn kızgın havası Ue ha.va. &lıla ...xıd ha ... _ ld m r ~ e v&wıın ııu e e et-
landtrmak mUrettebatt 45.50 dere- mfı,le>rdlr. Fransızlar da bu fizik M. 
ce srcak}ıp maruz bırakmak de. df d t dal U se en ay anarak m stemlekele. 
mektlr. Bura.d& yaprlacak 11 mu. 1 1 

öl .__,_ da h r n D ç aa ........ rm avadan 11U 
nttebatııı bulunduğu kısmı <;ölllıı ...... 1 1 ı...ı h 1 ktld 1 !tl L"'"m n ~·n usu!! 3e e p ra.m er 
ıııcaklığma karıı tecrit etmek ve • tmJ 

1 
dJr 

•D,a e 'er . aun•l vasıtalarla soğutulmuı hav:l. 
aevkederek ıerinletmekten ibaret. 
tfr. 

Hararetin içeriye geÇmesine mUı:n. 
kl\n mertebe meydan vermemek 1çln 
bUtUn satıhları tecrit lAzundır, Tec.. 
rit levhaları ıayet ince olabilir. zı. 

ra kUçUk bir komparttmanm aath• 
da mahdut 01acağından hararet zayi. 
atı nlsbeten hafit olur. 

Meseli., 12 me~ murabba aıı.tha 
malik bir tank kompartımanı, 2 ıan. 
tim ka.linlığmd& • kontraplAk üzeri. 
116 yapqttrılmıf • mantar leVhalarla 
tecrit edild!A'i zaman; hariçle dahil a
raamda 20 santigrat hararet farkr bu. 
tunduğu taktirde; saatte anca.k '20 
knlori geçtrir ki bu zayiat saatte i.~ 
kflo buz aar.tı ile k&r§ılanablllr. 

Buz sarfiyatını veya soğuk istih. 
a&lmı mUmkUn mertebe azaıtmak 

için kQIXl.p&rtananın havası ka.b!l 
olduğu kadar az ve .faka.t wı mık. 
tarda değ'lftlriUr. Saatte 80 kere ha.. 
vuı deliltlrllen, G metre mikt.plılt 

blr kompartımanın - 20 aantııraet 
suhunet fark Ilçin • &aatt• zayi ede. 
cetı •oğuk mıktan 900 tırigoridlr. 

(2) ki bunu karııl&m.ak için .aatı., 
ıo kilo kad&T buz aarfetmek kA!i
dJr. Kompartnnaıu tecrit etmek ve 
bura.smı serinletmek bUyUk mas. 
raflara mütev&kluf detlldlr. 

Bu tertibat, 1&de taıık dahlUn• 
'sctutın.a.fa değil, aynl zamanda 
kompartıman dahU.lndeki havanın 

rutubet nlıbet1nl yükaeıt.ıneğe de 
yarar. Filhakika havadaki rutubet 
derecesinin lnaanlar Uzerlne bUyUk 
te.ırt vardrr. Yani bir h&va hac
mmde mevcut rutubet mıktan sa. 
bit kaldıfı halde auhuneti yükselse 
n.lal:4 rutubet azaıı:r ve böyle bir 
ha.va içinde insan kendlaln1 iYl b\s. 
setmez; mlltemadlyen au tçmek l.8. 

ttr. Eğer <;öldeki kızgın hava 20 
santigrat kadar aofutulursa rutu. 
bet niSbetl inııuılara ferahlık vere. 
cek dereceye gelir. (3) 

1kl .santim kalınlığında mantar 
levhalar lle blr beyglrUk buz ma~ 
neli bu neticeyi elde etn:ıefe kil.ti 
'gelmektedir. 

FirijdeTli tanklar bir harika de. 
ttfldir. Fennin maltım ola.ıı kUçUI<' 
tmkAnlarını tanka tatbik ıçin dUııU. 

nup mu'fattakiyetıe baoa.rmak mah
sulüdür. Fenni bakımdan bu kRdar 
b&ait olan trijderll t&nklarm Libya. 

l 

Konferans 
Giizide ve genç profesörleriın\z• 

den Ziyaeddin Fahri Fındıkoğ'u, 
dün akşam Eminönü Halkevint'e 
"Namık Kemal'in tarilıciliAi,, mev· 
zulu mühim bir konferans '"erm\•• 
tir. Seçkin ve kalabalık bir dinle.ri· 
ci kitlesi önünde Profesör ezcumle 
Osmanlı müverrihleri içinde Nıı• 
mık Kemal'in mevkiinl la>in etm öş 
ve !ki çeşit tarih tel:ikkhlnl h ah 
ederek bunlann hikdyeci tarih ve 
ciddi tarih olduklarını ~öylemfştlr. 
Xamık Kemal'in ciddi tarihten mıık 
sadı modern titbirle tarih fel~efesl· 
dir. Bu fehefe Btedenheri Ulviyeti'• 
Jik <fenen tarih ve so.syolojj dokır;n 
!erine dahildir. N'amık Kemol hu 
çeşit tarihçililti İlmi Hal chınla ha • 
latmaktnclır. Ken<fi ifadesile "Tarih 
fennine bir sual vazetme.k. vekayi 
in sahibini kAziblnıte temyiz etmek 
şerefi bu Arap tnrlhcl•fne altıtr •• 1 

Bununl:ı beraber i'\amık Kemal 
İhni Hnlrllınu tenkid etmekti" vt 

şöyle ,fomektedir: ''Du mElverrlh 
ıfevletlerin lSmrü tablhi olmak ~ı:ıı 
yanlış fikirlet'e <!üşmüştür ... nun:m• 
lıı ht>rabP.r hn hatalar mfivcrr .. · :ı 
'erefine halel getirmez. "Konfora.,~ 
c1 hnnrlnn sonra Nnmık Kemn)'ı,1 
Türk tnrihitclftkklslne temas erler"k 
kendi zıımnn ınrJnki "Devleri A li"c. 
tlibirini "Türkic;fıın,, a knlbetme~t. 
çe5it tarihçiliği lbni Tlnldıınla b .n 
f<"kkirdt>n mclinler :>:ikrr.rlcr<'k J :. 
Yük vnl:ınperverin Tilrkriilük tat'i 
hlnckki mevkilnl brllrtmı~ ve st:• 
rckli p JI · · ~• " ııra• ındıı ko~ff'ran\ı· 
na nihnvet vcrmlşlfr. 

Amerikada dört denizaltı 
denize indi 

Vaılngton, ta (A.A.) - BOyQk 
Göller, deniz teZglhlarr, dört denluıl. 
tı gemisini denize indu mı,ıerdlr. --Sabit gelirlilerin listesi 

Sabit gelirlilerin vaziyetleri tcı 
bit edilerek listc3i mazn-lanmış ve 
ticaret vekaletine gönderilmiştir. 

Olüm 

"Mlljeıte.nizln ve mllletJnizln Fraıı. 
aız idaresi ve memleketin aijAhlı kuv i . 
vetıerJJe olan münasebetlerlnlzd~ 
hayranlığa ıayan blr mU~kabll yar Yllbaşı Piyango ortakllğı 

1 

Gazelemizin makine şeflerinden 
Milh:ıt Şcnocağın bahası Musa KC• 
zım Scnoc:ık dün gece \'Cfat .:1 
miştir. Cenazesi buırun kaldırılarak 
aile makherine sömülcceklir. Ar
knda~ımıza ,.e ~ilesine b:ışs:ıslı!ıı, 
ölüye, rahmet dileriz. 

Dünden itibaren ku -
ponları neşre başladık 

dım hlasl ile mUtehauts olduğunuzJ 
ögre.ı:mekle acm derece bahtiyanm 
B• .. husustaki memnunJyetlml ıu ltt 
bar fle de artmaktadır ki, anaııeV' 

dostluğumuz, ası1ceddlnlz bugün Tan 
cada blrlc§lk Amerika sefarethanal' 
olan binayı oah81 bir muhabbet nlta. ' 
nesi olarak blrle§ilt Amerikanm ll.< 

Yılbaşı or4akbfı kuponlarını dUndeıı itibaren ne!}re b.ı,ıadık Çok 
reis!cUmhuru olnn Vl\Şing-tona ibı11J. 

zengin lkram'yclerl bu.lunan bo keoldeye biltlin okuyuculttrımızın l5tira. etmesi tarihinden bn.,ıamaktadır. 
kinl temtn lçln Ud ae:l tertip ed'lmi,tlr. Bft'incl tertlbı- 23 lrnru,ıa Mihver devıetıerl, bugUn 8lzin ve 
l5tırak edile..•rk ve biltUn okuyucular bUtün biletlere Ot't,ılk o};«-.aklardır. 

bl2fm mcmleketlerlrnJzln müşterek 

* •• 
Balıkesir mebusu Bay lsmall Hak. 

:u Uzunçar§ılmın kayın blraderf 
Mı>hmet Çandarlr dlln saat on aı::ı 

hu~ukta hayata göz.lerln! yummugtur. i Cenazesi buı;Un öğleyin KadıköyUn. 
, de taJlmhanede Kızıla v Mkağınr!ııkl 

1 evinden kaldırılarak Osman ağa ea. 
1 n:lıılnde namazı kılınııcnk ve oradan 
l~aracaahmettckl aile mcznr}ı~ın:ı 

götlir!ililp ı.röml.ilece!<t lr. tıdncl tertip 100 kuponluk ıerUtır olacaktır VP. ~·Uzf'r orhktırn tban•t bu 
C:ll§mnnıdırlar. Bu devletler, sıyast ve 

Iunacaktır. Seri ortaklan ISO h.-unı, verl"(·eklerdlr. Hu s•ırııtı" lO'.) ki'!l ı;o j iktlaadt tahakkll!lllerlnl §imali A!rl. Kenı:l!sinc rahmet diler, ailesine ta. 
Uralık bilete orbk olacaı,trr. HE'r iki seri için de ı;; ıı.upoıı ~t·tirıııe , 
nıecburJyetl 'J&nlır. 

kaya zol'la kabul ettlrmeği. Fast.t I zıyetıerımızı bildiririz. 
bUttın iktısadt bUnyesln1 yağına et * • • 
meği çok arzu ederlerdi. Mihverl:ı 1 Emekli önytl7'.bacıı Ali R·za Ten· 
yağmacttık fııtibaSlnI yok etmek içl.ı Taşra okayacuıarımıza 1 Hlpbın kerimcf:i piyade albayı Ziya 
mQgterek mesaimizi bir araya getir --- - - - - - - Tenalnın k:zk3:rc\~i ve Kadıkny 
mııı oımamızı bilhassa memnunfyete Ta.fr& 11kuyuculan·n17. ortaltlığa ıo kuponla htlrak rdebllı'<'eklndlr rerli ı:nhe reisi yaı'bay Abchırr.ıh-
§nyan addederim. Almanlara ve ltaı.I Kupon iatlcııt itin JlOllt,a pulu llivc etmek tıırttır. Tam ı>r4"l'lık \ "I" 81'!rl I man Altanın e"i Atir e vefat etmiş 
yanlarn karşİkazanacağrmız zafer, I için ayrı ayrı kupo!llar koyuyoruL, ı teyen okuyunı her lklı.l'llc de i5 tir. buzil:ı sa1t 12 ele cenazesi T\ı\. 
~!malt A!rlkada bUtUn Faslılar va 1 kurul} mukabUlnde l1Jtl·ıak edL•blıecektlr. İkinci ıertjhe ıuırıık et mi, dıköv Yeldeğirmeni V •ırt,lns •o-
Fraruıızlar için yeni bir ıulh ve refo.bl olanlar, hl!lııo mal<btn:larını ıtöndıırd1klerl takdirde ~·enı ortl\klık •»ırn. kak 7 numnr:ırl;ı't i evin<len ka tr\ı. 
ıtevrlnlrı temelt&§ı olacaktır. '! larmdaa tenzil edlırcektır rılar:ık Osmana"'a camisinde nn. 

Maj ateniz1n hakkında Cenabt hak. '------------------ --------- - - m~zr ltı'ın:ırak J{a racahmet rne:zar 
kın B:wnrsamadanısını niyaz ederim tr:1Jn:ı defnedilecektir. 

Uzun 
ömür 

Hastalık iztiraplarııı• (, 
mekaizin ihtiyarhi• 1'• 

yafamhk ~ 
Ya.zan: Jorj Lalt~ 

Yazan: JorJ Lakov.ski· ·esi rJ!. 
Uzun ömilr bahsi berk ır fi 

!andıran meselelerden biri~'~' 
hesiz, gençlere ihtiyari ıısl" 
yaşamaktan bahsedilse oııı '$# 
sllkcrler. Lakırdıda bayııl• ıııP f 
vermezler ve önlerindeki ~Al ı 
Iarın kendilerine temin eti 1111,ıı 
dl ile derler ki: ''İhtıyar 0 b•' 
temeın. tııtJyarlık insan• ~a• 
ıztirapları çektiren bir dÜŞ ıJP 
tür. En büyük zekA, bir Y8~111 
ra, bunaklılfa müncer otur· . el 
lunca ihtiyarlamadan ötıne.k 
daha iyidir.,, 50 ~ 

Halbu ki, liu gençJer, il'' 
yaşına gelince ve cins! ıntı 
gösterip, maraz hastaJ,lclt~ 
lizmalar, ağrılar, haf11.I ]ı:U el f.. 
aznlma,ı, neşenin kayb<>lıt111 ııe' • 
biltün ihtiyarlık nnzaları 1~ den meydana çıkar. Yani ~ 
zamana kadar bayata bııA18111 
lümdl'!n esirgeyen kudretler JI 
uğraması sebebf!e yeis ""8 

ve ömfir sonunun bütün se 
kendini gösterir. 

Acaba asri ilimlerin biJ!8 

ğf h:ızı metodlann talbikı f}e e 
bu ı;efalctlt>rden sıılonıuak ;,ııe 
tı uzun bir ömre kadar sib 

1
f 

cinnck lmk6nı b11lun:ımıı1 rıı ~ 
sunli kendimize sonnıık h• 
dır, ,ıı# 

Tarihciler ve flziyoloJI 
bi:ı:e bildiriyorlar ki, ab' 

- Hiç bir hastalık ııdır il'" 
mcksizln - Uzun bir arıınrı ,s 
iki yOı yıla yakın Asnd8 fe 

-dOt· 
yaşamış adamlar görülınu, fi 
dikkate deger adamların h:ıı ~ 
nı misô.l olarak ıtözönüne • ~' 
l>mür sürmenin esasJarınt ~tO 
]arın, düşkünlUklcrin \'C et~· 
menin seb~plednl draştırl11a 
şncağım. ıt 

Bcni'll fikrim ce, ız•JırııPJ 11 

b• - - b lm • . 1 
ır omur yaş.ıy • ı !. ' 1 

Ü(' esa~lı prenc;fpleri dikJı:ıl 
na almıtlıyız. 

Birinci pren-;ip: Uzun~ 
lmkiinınn inanmak, yani °''; 
zü tabii ihtiyarlık caJ!ıns P 
zııtnlılleceğlmi:e ltlmnd eltıl • 
lhtly:ır olabilmek lractP ~ J 
na malik olmak. 

11 
,.J 

ikinci pren~ip: ötomd8 ~'.J 
momnk ve uzun zaman yıı1,... 
ceğimlze kani olmak. Zfrll ıtıf 
ve ölüm korkusu haynh k 15'cııı 

Ct;fincü prcnsıp: Kısk8~111 
rls \'e kötü kişi olmakferı rtJ 
zi konıyıırak, fııkat lylli#t"ııııeSJ 
ıun temizli~ine gayret t '-' 
gerek risıııcn. ger~k ıı!ılli1'1111 111 
lı~ımmn miivazeneslnl teıtl 
elzemdir. oı0• 

B•ı kni<lclerl, teerObt id "ı/.. 
mt hllıil~clere RÖre ıuhll 1,ııı j ~ım ki, onları s'.lhit ve s11A Yi 
lcırıı istinnd elllnnenin yolıl ti 

Denim hnkış köşem rnO~,ıı 
ohl:ik ilminin ve dinin tal~sf 
hesi değil, ayni zemand• fıdıJlj 
tlhhat ilminin bire göster ıJı~ 
delere dayanmaktır ki, 'b•""' 
ne bir uzun ömrfin bakfkloO f' 

!kinci yazı: Tarihte ı 
fazla yaşamı~ ~ahsfyettt.r· 

Harp sonra~ 

Ameri!:~~!~~r~ 
lara baılamıf bulull ~ 

Nevyork 2S (A.A.) - ~· 
memlekeUerine yardııll ~ llO ıllı 
ketlerin kalkınmasın• te~ ,_ 
pılan teşkilAtm ınUdllrl ~ 
lerde t,aytn edilen vali :d"ıd4!/. 
memleketler mlbver t>oyutl~ 
dan kurtulur kurtuımas ,:;;. ~ 
<'<>niz yoluyla gcyiın el ;nı? 
maddeler ve llAçlar ıtıııd d' ~ 
ve daha batka yarcı.miat .. rı 
ea~ı söylemiştir. Lehdl~~ ~ 'j 
kUAtm zamanında da har'i'~,,1'J 
g15ren memleketlerin ka t'). 
çalışacağını l!Ave etnıl§tıt:.d ,1' 
Mlde bu te~ebbll.s için Y~ ~ 
kulılar ça)ışmakta ıseıer ::., 'I" 
bUıUn birleşik mllıetıerln '/ 
ğl temln edilecektir. ~ 

Heraekli Arif Hi~ .. ~ı 
llaklt.u b!l.tıl !lve.t te41">,_ıııı f. 

ır 

l\hn dcnılş la\b.t ,!\l.t aııı.tl ~ 
d•' ıv 
rr.1 

Ri.ml'l.akıı:ın.ı hi\nl'r ı.e ııt' 
ı•I • 
ıtır 

1 -S!\tlr.I l'l!hl.11 uy~b.j ş1'h9 



tPOL I TIKA 

4kdenize hikim 
olacak· prensip ! 

1 

·'VAKl'I' 

•·sH!iWl_.m 
üzüm ve pekmeze azami fiyat kondu .... _ -·ı:mm11=-~~~~~~~~ 

Belediye üz!!m ve pekmez fiyıat- ı Ulacaktır. Fazla fiyatla satanltt Bır tayin karşısı 
;anna narit 'koymu.stur. Üzlim 90 hrudtmda kanuni takibat yapıla-
-100, pekmez de 140 !kuruşa sa- caktır. htanbul poli!i müdürlüğüne Ha. intihııplnrın<la...ı.i lroH ete hayran 

)Q bu,.iinlıü harhe AkJeniu kendine göre bir karak· 
~ek İçin girmitfir. Tunm, Sicilya, Sardenya mü· 
ka~b cdilJiği. zaman Akdeniz bir daha Noıtr Ma· 

'şehrin tuz ihtiyacı Memurlara şeker 
ilik Nihadın tayini, bütün ~a7.elc- ohn::ımaı. knbil değil, Çünkü ~ bü
lerde llf:\.iııçle t.u~ıl&ntlı. Çliukii tün fesat dnlgalarına eteklerinin 
!st'"1bul onu, I~atilı ka~mal.:l\nılı. gran:'tjııd~n bir J,ırnıtı bile ~<aptrr
da yoğnıhn&'Jluı da be:kliyımu. ınıy~k kaıfar 'iıkselt TaTtıdılıslı 

re 'olamaz. ______ , .. 
~ Yazan: Sadri ERTEM 

tlınz, tarihin bir §Ok de- 1aıuıı bir Adriyatlk, le arka ın
'irlerjude büyük muharebe- dan bir BAikan politika!l mey'l&

' olmuştur. 7..ııman lf&· na !:ftnn15tır. Dal1a sonra şarki Ak-
'~ ~rkedilmiı: bir göl h•· den.ize uzayan bir politika belir
~-,. de,irler de olmuştur. meğ. ba,lamıştır. 'frablO!!lgarbm 

4 "'edeniyetlni'll ilk e!l:rleri i~ga~. ~İl\•eys yolu. üzer.indeki bn
' • i ~ kıyılannda q;ık 1 n Tülli adalıınnm ı,.;alı ttalynrıın 

'lıııı~~ endin i gösterdiği \kd~niz politika mrı:ı hed~fl~riııi 
~harpler Jmniı miitıaılc- ııvır erle~k malu~ette ıdı. Bu 
~~betler. politi-4 en- Akdeniz politika .. ında tn~iltere 
ı.:... 4a lııu el.Dizde kenıline İÇi'n dü~öniile<>ek bir ~ok estloı1ar 

~---1e sahip olm..,ta. me,·cutta. Fakat o znmnıı Jngilte-
~. 1'e İtalyanın Akdenizde kendi le-
~ ldlltür Akdeniz boy. hine hir mu\'nzene unsuru olnrn
~irken ona hlkim ol- fına inanıvonhr 

da beı'Rber meyd:ınR Harp 4'0;.ra111 ·de\ resinde ~e Ak-
~ Yıan.an (Deloıs) ittiba- deniz lta}Yan po!itikac;ı f;ı~İ7.n1 ;~ 
~ ~8;'- Roma imparato~J~ tek bir ciimfe haliı:ıle i'f'ade edil

• IÇlll harplerle kendını di: 
4. lir. Akdeniz büyük As- Bizim deniz. 
~Pa arasmda geÇit ''aıi- '')fare noettrom,. tabiri İtl\Jra 
~~ zamanlarda da bii- ile lngiltel"e aramnrlnlci h\iviik itı
~~ra sahillerinde §a.. tilifı bir lnu; cilt kitnptfl;, fü1lıa 
.\~ muharebeleri esna- İ"Yi iZoah eder. 

'1ıİcl. bir miil'~ele sah- B U bü~'tik davayı Mus!f4>lini 

~ ~ den.iz yollarının Via-vita <iöderl ile ifade et-
80nra metritk bir ~ ona ,s!;Ött t\kcl~niı fngilte· 

' lt..~-~lar. Bu zaman: Ak· 1'e için bir yoldur. Fak"t halra 
,;"'QQi tl4lhillerinde ya,ayan İçin bı"r bayat nıesele<;idir. 

~ r..m ~ • Via•\'İta •lil<ıtnru ort"~·a ~·ıkın-~. - • "UO._.ştı!'' hır ııahadır, 
~ ca, faşlzmde11 daha enelki denr-

dl tilccar Venedik, Te lerde bqlayan politikenm en h&d 
a~~nriyetlerinin i'nhill- de'VJ'e!Jİne sokmacıtTır. J 9S5 Rab:ı~ 
~~İ%İn diinyA ticaretine ktitA.'r Jıar~ti bn •lfistunın ta· 

U'Mıncl& sıkt biT mi. haJdndruna, doğru bir adnnch. 1939 
~ ~- 'baıl»i İtalya i~lı Akdeni7.İn bjr 
~ ahı~i ~eni bs"'r yol halinde ~rkanlma"lı te'l':ine 
~ete sahne olarken dayanma1ı:tadrr. 
~ demir, klimttr, mUı- Bomel ordıılan ~e l'anas, Bi-

Of \'e banlann izdi~mdan Art llman1Wlndttlri mih~r Jru,·. S: '"1ııar beygiri ite Jeni vetleti ba politikanın 10n kalele
~~ 3artı yarattrken '"ele- rini mabafa2ıa etmeğe ('&kşm&kt.a-
~anasından dolan kır tlır. Harbin f!ere:van tanı nıilıver 
'\'~~a nakliyat YB'P'- ic:iJı y~r Yfll ümitııizlikler doKor\'ii Te ldlrek sartlanndan maktaaJr. Netdtim Roma bu aon 
~ •nıımak ~temi.vordn. mu- htlade ".halyaaın lltllbcl-

~ bıenirinin yanıtuğl be- deftb .atinin ~ldrimı,. ilikli ... 
..::~ Akclende (lebeltıttank ~ir. Bu okluk" :reisli he.beri 
.....__-girdi .Ba buhar hyg.i- veren Roma radyo İ!lta!lyona, mil. 
L,_Qllclüi 8c;valye Bıit.anya. Jeti İtalyaJI Avrupayt mı.ltıtfll7.a 
·~ ~ demir, kl'ımtiı', dmeğe BT.el ell"ryor. 

Sehrin tuz ihtiyacını kar~ıla -
mak için (KapJsn) vapuru lzmi. 
re gönder;Imiştir. Ancak bu va
ııurun getireceği tuzlar, ttız işle -

ı yen müesse...~lerin ihtiyaçlannt 
karşılayamıyacağından bu gibi 
müesseselere, kendi vasıt!llaril~ 
memlfıha<lan tuz gctirtebilecekleri 
bildirilmiştir. 

Fırınlara bol mık'tarda un 
verildi 

Memur!ar kooperatifine ait fı
rına gUnde 90 c;uval un Yerilmck
tcdir. Fakat fırxnın fa:o:la çalışma
ya kudreti olmadığından bunun 70 
çuv:ı.h civardalti muhtelif fınnla
l'a dağttt~acaktır. 

Diğer taraftan bir kaç gilndcn
heri bazı semtteroeki fırınlarda gö 
rülen lmlıı.balık d'J.nckn itibar~ 
tnmmnen aznlmL~tır. 

Ofis bol miktarda tın tevzi ct
mi..c:;t.ir. Unun aır; vcribne9inin sıe
be-bi, havaların frrtrnalı gı"t.m~i ve 
vapurların gelmemesidir. V:q>u;r -
Iartn muntazam surette sefmi~rc 
baq}aması dolayısilc vıWyet nor
mal şekle girmi~tir. 

- - -<>--
iki ceset bulundu 

Dün, Küçükpazarda Demirtat 
:nn.hallefiinde, Şeyh D:ıwt soka
~11nda bir «-&et 'b\ıkınDl'tlıtuT. B~ 
nun Fenerde ottıran Tahı!ıin adın.. 
da tirisi olduğu anla~. ölüm 
sebebinin f.e'biti ic;in ceset mOTga 
kalrtınJmıştır. 

Bundan lba~ka Fcıikô.Yündc bir 
ar.;ad:ı da k.Uçilk tir ktz çocuğu
nun ~esedi lbtthı~r. Bu ~ -
~t de morga kaldmlımş. her iki 
vab etrafında taiı.kı'"kata bqlan-
m'lltfr. 

Baro toplantısı 
Möddet leri biten baro reilsi 'f'C 

idaı.·c ımediei e.sU ve ihtiyat ma
lan yerine yen.ileri seçilmek ;}~ 
re baro ummni bcyeti birinQ ki
nunan 5 inde~-
~leırden tıap:a konU1J111ııııcak 

madde1er: 1943 yılı blltçesiniD 
tetkı"k ve taSdiki. iki mu:mklp ta
yini. meslekt teklifler haldanda 
müdee~ 

...._~ ir.dinemdan 1nl81I Mlle9ı1elmin .... ~~ ..... 
~ İntıDsiı: ecJen Jrendi- 111lmdıa sh6teo'\lnwlFN-~~ 

~"kuoetile dlDJa .... o•, .... ~ ......... 

Bol> 1B!lll!Jl'Id heyeti, meldıeüt • 
gorta• ~iııc'b odliye vekilcti 
n~d. ytq)l\ıan ~btlstere da
ir ~ ~k Uurc mG
mOlıdıei ~günü 14,30 da 
latalllıal a.dlQte binası da.bilinde 
bil!\nei ~ır cıee& mehkemesi salo
nunda k.~ toplanacaktır. 

"-7' 80bn ~ @An ... ..,_ Wr ..ır.t •in
~ Akdenil ballar beJ'- g:Mj .. n ·~Jııir lbılribttir.. 
~~ Şre talmimle• •1-~ ~ pal~ k&N1dıor\ 

~t 1llM!a ~a bahat' 1MO'- ha JiMp...., -•ıda lııelli olr..ak. 
BalkanlaTJn aeanda tJP. 

Bu ay 500 gram veıiiecek 
:Memu'l'lara. şeker tevzi! halldnn

.da ticaret veki\etindcn cınn vıl&
Yetc emir gelmiştir. Her mmw
ra talimatname h~iimelrine ~ 
şeker dağitıl.n:ı.SSina lıa.şlannc:ıktır. 
Yalnız bir.incik&nun aytn& ait ol
-mak fuıere (500) gram ,ek.er dağı. 
trlacaktrr. lkincikinundan itibaren 
(600) gram Tcrilecckek.tir. 

Bur<un için Uıtanbula 163 bin 
kilo ı şe!ter 'Verilmiştir. 
Şe~r vilayd merltezindeki ka

~nhırda, 145 kuruşa ~a·tı1acakt1r. 
lfüllıakat hzalanndalci aatıt'a da 
nttkliye ıma..qraft il!ve edilecektir. 
Sa.tı~ peşin olarak dai~ mutemet
leri UU"af'lndaıt ahıt.arak yine 
onlar tal'd'md:ın memurlara teni 
edil ece 1:.t.ir. 

Eua fiya.tl~ klT haddi 
tesbit edilecek 

Bütün eo-a fiyat!amun pen.
kende kAr had1arini tesbit ctm:ik 
üzere yakında oehrimiıııde bityn 
bir topbntı yapılacektır. ~P.n· 
'tJY3. vekUetler miiım~ll.eri de 
iştria.'lı: edecdlcftlir. 

-0--

,Harp ekonomisi hürOMına 
memur alınacak 

Harp ekonomisi daire&İM yeai
dıen meınm- a.lmmı.\ma81'Da lnı.rer 

\l'erilmıi:tir. ~ iao t~kilA -
tmdan ~~ .kala.nlar1a baremn 
17 nci :ıxıeı.ddeane a7&0 m.cmurl;.!" 
tthnaea'k't?r. 

1thala. 99yalan lialdnncla hİT 
karar 

Gii.mruk ant:ftpOl&nndüi itti• -
1'.t ~ Umum! lfafaa:ahır. 
dtn ba~ ~et ofieinin de it
bal etmesi kara.lihşttnJm*1t'. f). 

i~ umum ınii.dUrü Ahmet Oeım'1 
Conk ~ır.ıdan g~k bu işle 
meşgul olm.n~ ib~amıştır. (}f~n 
O.~m:ize ~öre ofi~, lru maksatla 
Ccngelköyündc bir depo tutmu~
tur. 

80 Kunt!a ekmek ıatart..n. 
yakalandı 

Bal?tpa:ı:armda boı&anlk yeı-n 
tbrahimin ÇU'ağ'I v~ 80 ıtu
nrşa ik:a~lı: ~ ekmek !'!at· 
tPğı ~ yalinJamrRŞtrr. Ucr 
ta ve ~k nınI l!ııorunına ırr.!ddei
mnmntlif;'l"ne ~lerdfr. 

Altm f,1yatı 
Dün bir albnını fi)l'lltt 3!~ ti

ra, .kU1ıı;oe altrmn bi'r ~ 1t)'1l tt 
ise 432 tmmıştu. 

makam&ndı&. tart.nu, ve hakkındaki lıir insa.ııdır. • • 
kanaati ~kemmmiil ettni.,ti. Vatan duyt,"U u, mesut l"''ns1-

Ş.imdi, şehrin en c;etrefil, en nın tablan sltmd:ın b~la~·nrak, 
~Ok emek, "ublr, ku\\et "e tahnm· e.on ~mırhlra kadnr yayılır. 
nliıı İ<ttf"yf'n bir vaıifeııini onrnıHıta Abli:kr, en knsl.;n imtibulıın, o-
Mdı. ~'Un<'Dk haline koyncak !nTattadrr. 

Bir pvQ<; mUdürhiğiı. hele ls- ~engin r.ek!isınr, s:ıhrrlı bir teteb
tanbul ~ibi', hudutlarına beş on \"İ· bula donıttmıs, ctrnfmda l'Uh ve 
li.vet merltezinin ~ınırhm sılan, Cinini bul311dır:ıbilecck h~ bit: 
milyonluk bir ın .. Nl yığımntn ba- karanlık noktn bırnlm1amıştır.. 

Nntlrğı koca bir ~hrin polh mii- \ 'azir e tlu~·ıı-n"'u İ'-e, ahilik ve 
dürlllğii, gerı:ekten de llu"t!si lıir r.elı:flsının a7.i"t. 1.aytrnTilanndan 
taknn \•s1flara Stlhip adl'lm i11ter. köpüre l•öplire fı:-:kırnn lm:l1 bir a

De,fetin bn.şkıı. Jıiç bir ~ubesi. !aştır. Bu rlnvgu~ u ne menfaat 
emniyet mlidiirlüğii ı,aılar "eki, ""etleri, ne hnkilmlin n<'r tcMilte.. · 
ruh \"e gi.inle i'hıtihanma tabi ot'- leri, ne de herlıanF,i l:"<ilia bir se
tiidir. Dötbn nıenfi zekilann re- hep engetleyebj]jr. 
hennemf ke~ifleri. ibli~e hlnlda- tstn:nbıd, onun J,?.ibi bİt' polis 
"' ince ftğlan, hep onun aynl<ları mtıclürtine kavı .. tu~ iı,:in sev~nc 
dibine kuPulıır, onun etrafrtıa •e· 1nic; ook mu? B:m, Hali'&u tanl)"!LD 
J'ilir. hir Julam sıfntile btı tnyinden lieD

"Jtvn,. nın en dilber bUyüsü, di H\inr payımı alfl''ken. om:ı s~ 
ı:e,itin en ltııdifle!'İ, menfaatin e11 !;eD kucheh'n ~rfu; 'e a.nfavvıuı.o 
bım~tmersı onlıınn yUreğine ~ar. <hı.ki 'fi<ıtftnltı~ne de ha~ o!• 
par ve hepsi hirle~erek, bir deniı: yv>ram. 
cıhır, a:ıim 'in. ılannı a~dımıllğa Halftlo N~t, "Mjlli destan" • 
ra1"1rlıu. ' mru ~1U v~ hir sa.natlthı.. 

Şu lı~de ?.ekl, J'Uh Te ,t:~e c'hr da. Çanakkale ve Snkal'!'a 
:mtmftru "-Ö7timtin ne bdar ye. ''şan,, Jamn rrllrlip olmmustult. 
rinde bir ~ oldağu kendifittin- JfepıııWn Jıii)·~ bir terkip khlnno-
deft cırta~·a ~r. ":t"Oft'm1m~rnı da. bekliyoruz. 

"Halftk Nihat,, ı •eı:.Uerhl, Halllı S.1~'uı Gezim 

[~~ 
Siyasi bir hıfzıssıhh~ ki ab1 
M URAIUdR arkatla~muE 

Kiitahya mebusa S."Ldri 
ı ICrtoenııin ''Propagıuuln,, <~> i."im

li ~inin ;.ı,:m·i <'~idi ~d&tığııa

danberi tw.:ıYan kr.; gerelerinin 
lllOOOrn' tu.ptla en ~k ilıtili bir 

mlifftlea nıe' zuıı belirmit oldu ... 
'l'arihi'n hu dcvriu(le me\-·t'l'llt o
lan, fııknt lııu~'rin e-n JIOrkaııt 

mlioado&e •.-..a.nndan biri llıa
liae gelen P.ııcııp.!{•.da, lıı6ç bir 
~iretin yablllMI kalllal9)1M'.aiı 
muaııam bir bilgi konu&Uclur. 
Birinci f'ildindcki tM'.kQttanbe
ri, bize "Vch-viri,, biT ~pna 
ile, proııaganda adma en oo~ 
teferrtiatr ve-ren Sac)rj F.rtem, bu 
eı;erile memlebte bny~ bir 'ıi.
met ettiğini' elbett-e biliyor. Şu 
balomdııın ki ''hir kllnaıot Yeyn 
harekete vardnn ,·cya ds)'t'nı} 

kuanma.k k:in ıı~tt-miltı'lc bir su
rette Mrfedilen pyret,. tanın-

da gö:ı öui!ne lioyduğa aa t~ 
sokulu~ ve elde ediş ~iı:b,: 
aynı znmnndıı nasıl ka~lama~ 
ve ::t.ararsız Sulımık mümlriin eia• 
bileceğ?ui gogtercn asalk?ri de 
ilham etm«.-ktedir. 

MıieJJifin bu e!>el'İni Vels-vid 
bir ı:alLc;ına nıalısulü olaEak g~ 
mekt-.> ynnılmn.dığmııza ~ 
P.r.opapndanw mes"ar bir ııa,..,.. 
ket ohırak ilk t:ı tbike btlllanm:. 
çağlanlnn bugüne kacla:r b\itüu 
!lafhabnnı inceden inee)"e t"Jt
kikten ~«\'rerek metodik b!r ~. 
nifle lstifndemi7.e !mnmu~ ~v. 
nuyor. 

Japmak İ9tiJW. Yv-o -::::::m:::==:::ı;:====::::::::ı==:::::===============================::===::======:::::;:;:==:=:=============== 
t11..._ 'O- dedet olartlk me:r-

Bn tarihi maliima.'1an, bf7 .. 
denbire ıııamanrmıza sihwlmllt 
i'e!İt (eıit milletlerin tliriü J>l'O
Jlıll~n<1ft tan:lanm ö~mek ~
t•fİMe, memleoketimiz i9ffl bf .. 
l1llQıSa faydalı bir bilgi bitti~ 
le llerşıl8§1ftlf oluyoraz. ''PıqJ«t· 
ganda., fimdi mok~im~e.. 
k:atul&r.sk bir ~n kanosu halia.; 
deiljr. Hele hal'1> itın,le biı' dün
yanın orta!lllcla lıuhındt!~ 
güre, haki.ki cephe lıatlannnı &. 
Nftrdanna baslan ynpmnk iste
yen ~İ% prollGgancfa tıınrraı
lanns bl"ŞI mtir.ıehbez bulunma•: 

\ ~- TaY at 8D'tlnıl1a do
'9..... ~ altında adım. lldım 
~~ ~ayan 0-.nh 
~ h Alrdeniz sahIDerin

-ı... lllbillmekteflir. 
8İlnal lmlom"J~ 

~- bir wll<'let haJL 
~ • 1taly9nm lmnıJaııa 
, ~"it ,_atı.nm kwmalaş anına.. 
~ -"~ -l'dtr, fabl ı,. 
~ hvvredne sahip elan 

~Ilı ele~ bİı' ~b is
• 1ı...:._ ~ hta.")'oo biU..
~ ~ ~ldıktan eonn • 
~ ... ?arllDJ§ta. 

s~-~!1 rakip ..,. eni --

~ ;ı.QO:i şartlan ichnde bu-
~ demir kimür mft~ ile • , 
~ ı. ~ham fethe ~beü 
""'--~1'1İ'nyen arasi9i ii!I
~ İnsanlardır.. 
-.,t...\R.ıN ~uha inmeleri, 

·~ize ~·lan Bri
~ bir tehlike idi. kalya 
"!r.. '1ol. 65tti bir mallafn 
ı...~~ Netekim 191.t 
. ~de italyA bu :ro)ft 
~ talrat ba harbı"n 

'--~ ln(.ılllllUn olmadı. t
... ~ .. lan Pa.risten sulh 

-~ ..,.,..,·_,.en memen obrttlı 

· n.. memnaniyetsi7.U
~ Yalnn; harbin neti

..:.._-.uıı ~km111 ise de se
• ·~ daha evvelkt n
~cl ~ a:u.mr. lta1ya valı
~ ugu glindenberi, ltal-

"'1 Mili" v ~ 1 n_onınnv 
~ ddeimmımisi 

lf ~ konınma mUdde
rtlıe ~ ~1er Sinop ceza 

• llıil]f Drornnnut. mDd-
~.-1.,_ ~ de- ikinei suııf ad
~~~n Muhat' Dizel 
>\'~· He:r iti adliyeci-4n.::clcrinde muvaµa-

- Boı, ~ 'WC ,..tak Tar, ıtedi. 
U:nrnıft t..tıen.en ~~ıt .lft'I 
ffO!lmn. 

EJk ftddııılımeHe tief-ı.ber Dik· )e 
OOMıbel- yobn çıtb. 
~ ~ Jairmet(i': 

- •• ••-dön, ~. Mt" ·f'I-
rirriz war. 

SiUn.le ~ 
-SMtttınbieri -ilmnıda.-

- Umi ne'! 
- .Mr. (',on.-,o n. 
Dik ~rıdt: 
- ('.on30u .mu'! 

isli~or, yarım 

Sıtlona koşıf.a. J\l'i~nfir tf!hnkU-::ı 
Xaytland'ın emcl<fııır lı11~nc;1 k:\llhi 
idi. Me'yn<ı ıtörünl'ıTon1n. n!ki r.ıt" .. 
rün«: 

- Rnhıtts11; elll~m icin :ıtfın11. 
dilmm, Mr. Gorl}()n. dedi. Sal'd 
<leı11~.hn1e st?i ml"şsnıl l!'lmdk h:ık
krm ~lr ama .•• 

Dik S1lTf'ljmi~•etle e~ni ll'l!&f'nrok. 
mnlurbe!e etti: 

- Bilakis yııkınlık ~~ekJc 
~ni memmm eUinir.. Ümiıf oof"rim 
ki. derdiniz biiviik hirşey· ~l.lildir. 
ElkJe ::ını~ıyörsunuz. <lcl':ll mi'! 

- Mr. Elle. c!l<i bir dosttur. 
- O h:ıldc rlerdinizi i\imlu- ımc 

J:ıtıtb!Ursiniz sanryoruırı. Yıımır nıii 
saıwfenizle ben birnz ı.nh,·aıtı ede
eeAim fena hıılde k::ırnını ııı;-.. Si1 
ti~ htıJ1ın1n olm:ıı mı':' 

- Teşekkür ederiın, hıı ,<;a,b:ıh 
ben de birşey yemooim. Oerdirr i 
:iki kelime ne hiil11'itl edeyim: 4lır;• 
tien etkanldmı ~ 

Dfk hııvret etti: 
- ~ diynrsunu1? Maylland si. 

zi işten çıkardı h:ı ':' 
- EYet.. Bn hash, nankörıı. ıı• 

faeık bJr ücretle senelerce ~adnliııt 
ettiitimi düşiin<lfik~e geçen ıMTI:ın • 
lartm!t &etYonım. Halrkmıı~ıı şiklla 
yet edd>il~eiti t'n ftfak bir kmm 
nım bile yoktur. Elimden yib: bin• 
ler, milY'onlar «~tt Te J;amı ra~men 

-~ bil: ~ ~ llıCllı;, 

~-iN lfl~ ----- . ....... - ~ 

Nak!edesı: M. KARDES 
aörülm~ıiı,tir. lıuı:mafih böyle h'·· 
5eyi Y~Jl$tı idim detihal Jreşfederd: 
Çü!Mü ke-ntlist taro~1m en iyi ri· 
ynxiyecidir Te fevkaU\de 7~i<lır .. 
Son ıierrcede ~üratli yazar, 

Dik hayret gösterdi: 
- Bn kadar kaba tabiatli Ye & 

ha konnştı.~hı bir :ıdımnn dedi~in~7. 
mezlyellere ı;ııhm <>hntısı şa.,ılacıt"k 
şc:vl 

C<>nson fle\•am etti: 
- Jfakkını;ı v:ır. ~ını açıp Jtr·• 

nuştu~u r.am:ın onun bir çöpcü o!· 
du~ıınu ~mnırsınız. Urubu ki, o mfıoı 

nen-er ve nkıllı bir ndnmdtr. Mnyı.. 
lnnrl roac garip :ıdnmdır .. Kendi.Un 
de en ur:ık bir iyi!Ot dtınnıro :rok· 
hır. 

Onda beşeri olan tak tarar ş;ı 
çocıığa d11yduj1n rnnhnhbt'llir. 

Elk nl M•a. ile ooro n: 
- Hantri ı;ocuk1 
- Coctığu hiç görmedim. liıın• 

kn:ra E:ei:meıH. Kim olrlul!uırn da hH 
ıııiyonım. Zann<'deroıcm Mnyll:lnrhn 
tor<>nu.,. 

Odada bir sirldıt <>ldu. Ye nllı:ı

)'CI Dik Gordon ı;ordıı: 

- Ne ~e}>{'p gö<JtcrUerl"k size yol 
vcrtJrıi' 

Fi!ip Conc;on omuz silkti. 
- ~fnnnsrz bir scl:ıcp, dah:a ilof• 

rusu bir hahane. 1htl)·nr i;.:eı;-e.a se· 
ce ~i "Hcron,. rla görnıiiş ve c ... 
lesi ıriinıfun itibnren dikknlle he-.sap 
!arımı konlrol:ı ko:rulmu . Anln~ı. 

lan benim de Rey Benret ı::ihi ~rh 
hir hıt'l'RI sürdiiğiimc knni olmuş .. 
Hc..c;ap!armıda bir şey yok nma şüp 
hesini ı::ene yenf"memlş olmıılı ki. 
heni i,ten rıkardı. Ilu s:tb:th ffit'i · 
bnlri, her rnmıtrı hen işe blaşlndık• 

ıw .amaD 0011 <Pda ıb.llJAwn. u.ıı.ı 
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ten ancai bir •at sona 11e.ardi .. 
Beni görünce "Conso.n,. 'dool "El
rn Benoot ilçiml'i Mr lenf. b~ tawe 
J'Or mt?Stmt1%'1,, ''Evet., OC"Nbmı 

Terdim: ~"~ fJittirn.,. Bıa.ımn i· 
zerine bftna :, Peki Ç'A>mon, işini:ıe 
nihayet Ter.Udi. ~ h91ıabınutı a• 
Jınız.,, 

Dik :ha,-refle ~rdQ: 
- Sonra' 

- Soırn.sı bıı kadar! Bttnchwı bir 
,ey ımlayabildiniı: mi' 

Dik hırıılisini bn suele ""91 
cevabını Terobilt'CCk n.zlyette ~'. 
rüyordn, fakat f!iltrini açığa T.unna 
mnitı mfinasip buldu. Daha mRteces 
sis olı>n ETk i~ w smıl sorc'lıı: 

- Siz Maytlandın :raoındıı SeDıt 
lerce kaldığınna göre heritalde b11ı 
lirsinir.; onda bilhassa şüpheyi d:ı · 
vet eden birşey di'kkııfürizi çekrae 
di mi1 

- Ne !ıiln1 
- $ii.Pheli 1.iyareıfd!cri ohır mi' 

idi' MeselA "Ktıri>aiialıtr,, la temııo;;a 
tn bulunduğu şiıphesi7: :ııizde uyaıı 
chrnenk şo:kilıJe bir hareketi otsJrı 
mu? 

Conson hayret göı.terdi: 

''Kurnaflalar" la rm1 Hi(' 
zann~. Stı birçok cinayetler 
işleyen haydu11ardıın babsedi~stıe 
nıw. değil mi? 

Hayır, l\lr. Elk bende böyle bit
şüphe uyandıracak herhangi htr 
hnrcketini görmedim ~ işft~di'll. 

- Muamelelerine dair evrak e
Hn17.den geı;-iyordu. Bunlar arasın • 
öa, nt•Mlfl; Dundede Mat I..inln O. 
Iümif ı yahut Derbideki yitn tür.can 
na l!QJ)llaıi salbııt ~le bet' 

hanlıi b.irr kazan~ eluo cl~i k:ın.
tinl sizde c:randrracak bir mUll'l!!'t.:.. 

le Mrnkı var mıdır? 
- Hayır. O yalan: gayri men• 

ktdler ve e.Wıam firoıinde i' yapr. 
fogiJterede, cenubi FN1J1~ada Ye hnr 
tl Amet'ikada emlô'ki ·urd1r. B.1· 
ha6sa M:ırlr dü<:iinr.('ye katlar ('ok 
hlbüt i~ler ynptı, 

Dik mevzuu deği~irdl: 
- Şimdi ne yapnı'lk 11\.-rind._,·. 

nfz 1\fr. Conson? 1 
Muhııt:tlu meyü~ bir lıtvııia: 

- Ne yapıtb.lirim .ki, (frd. i . • 
'utı elliye geliyor. Hayııtımın bilyıik 
bir :kısmını ııyni yerrte r.ılışınoJı;!a 
ı;te~if'dım. Başka bir yı·rrle i~ hıılrll il 

ma pek aı ilıfim:ıl var. BirlkHrdı· 
tirn -.e iyi k1m11ıc gt'liren <''ihn.n :ı 
Y&hrılmış birnz ııar:mı vıır. •ıu J, • 
ı;usta Mıı~1Jondın ıecriıhelerindcn, 
istifade ef1inı. Hu n:ıro hfoni bir 
talibo;fdik rılm:ı:z~ıı OOıriiınün sor.u
na kadnr mülevm:i:ıne yaş:ımnk s;•r• 
titc fd:ırr. t'rlcr. 

Sh•' rahalsız elmeının selıc-bi 
bana nrebilec~ıııiz hir iş olup ol: 
m11<h~rn1 iH:!renmeklir. 

Dik şaşaladı. :\klııırla C<>nson'a 
fekJif edelıilere~i hiç hlr i~ voklu 
F'ıılcat <>ıtR ~·ıırrlım etıı•ek ılc i.stinı; 
ıhı. Cevop verdi: · 1 

- &n11 bir iki gün mü~ııncle r• ' 
rlin de dti'ltineyim. l\favtlım<l bir le., 
re kimi alacak nc:ıh~~ 

- Bilmiyoruın. ~Iıısasının iistiıoı 
'i'le Maitna7.el F.lla Rennet'e hilaleıı 
hıw.rrlıınmı, för mekh!p r;ördüm, 
liun<ıan yeri ona leldif edeceği ma . 
n11<:1nı ı;-ılcar<Jım. 

Dik lcıılaklarınıı fnanamı)'Ordu: 
- Ne mfinasehet? Buna nereden 

Milrmed 1 yorsun uz? 
- Katı 'lr blld~ın yok. Fe. 

ht lhtiyM hane birkar kere Matmn 
sel &ıınete dair ~ııller sordu. 

QJ•varm ftr) 

1 

Jfınm<br. 

Propaganda,., '8pbesiz i,vJ l;ir 
göif~ mlftat~ etmct de J:nl;i1i!lr. 
Jinrrrlt bir ~yeye, inCJnncıJ lıir 
~3"&~ hedefine ula~mak iri'r. 
aıufedilen sistemli bir coalı 1in 
gilr>l meyvalanns da trİ>nül \•e 
rjlebiftr. Fakat bugib\ itin ~:ııle
Ce mukavemet!.. Uyanılı, bilJ:;ili 

(L&tfen Myfnyı çcvirirUI!) 

--
25 yı : evvelki Vz!dt 1 ---

24: • 11 - 918 

Japonya Avrupaya asker 
gönderebilir mi? 

Japon harbiye nazın vukubulan ibir 
mUll\katta böyle bir teşebbtısttıı gay_ 
rı kabili icra olduğunu çünkü 20 
ıırkar.m sevki 2 milyon ton h:ıc.min

de vapura ihtiyaç bisaettiğinl aöyle.. 

ml.§ür • 

~ 1 SALI 
Çnrşam!m - ll. Tet;. %5 

~ 
n. tet.:24 

~ 

~ lzıı ..... ,. Zilkade: 15 
Kasım: 17 Ramn: 18 

fo-, 

VUJtıaı \'autf ı:zauı \'saat% ez::__ 

GDIMt 7&6 2.11 6.SS :us 
Ofle l8.0l 7,15 lK. 1 '7.1G 
bıad lfı.30 9.4rı lt.80 9.41 

lle&m 17.(5 12.00 1'7.0 12 

Ya• J921 1.36 19.!1 J.SG 

lımıat• 6.14 12.2tı 6.15 1%,80 
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r A 'I Doğu cephesinde durum 

1 
M 1111 Şef lı ~ (Baılllrll/I ı lıtt:l de) biz edilmiş muknemet yunları:ı- Bizerte ha~~::.':ı' ~ =e~ 

ScwJet ihtililinin yd dönü dJIJne 16re, Rullann Stalingr;ıd dan mOrekkep bulunmaktadır. ıecrsillde orta çapta bcmlıa uça.t
münü tebrik etti l şimal ve cenubunda yaptıklan bas SoTyet l01>çusu. bu mildafaa mn JaJ'!DUZ tarafından bombaJanmıt • 

' 

kı ile Alman hatlarına ılrmele mır ıilerini şiddetli bir ateş allına a!• tll'. Hangarlara ve binalara iıabet 
ADiara, !S (.\..~) - Sovyet-

1 
varrak oldukları Berlinde resmen mış ve Rnı piyadeslJe t:ınklarınm ler bydedilmif ve iki yan11n Cl9 

leri:ı ~!'17 iht!l~li yıldl5nümU mU- k:-lml edilmektedir. ileri hareketini himaye etmiştir. kanlmıştır. 
nuebitele Ret1ıc1~~r fsnıet tnd. StaHngratta Alman :r•Jİatı Sovyet kuvçetled, el boınb:ılarl ve Ayııı gece Sicilyada Trapani 
nü ile Sovyetler Bırhgi yilkısek fU· Mo!!kova: 23 (A.A ) - Pr:ıvd.ı tüfenk dipçiklerile düşmanı tenıı1 hava alanı b<mıbalanmı' ve birçok 

Amerika kıtasınoaki f ı 
müstemlekeleri 

üzerinde anlaşmaya va 
ram reisi Kalenin ar?.~da .tc:b~k ıınzctesf, Almanl~rın iki ay ı:ırfı'l lemfş ,.e buralardan t:ımııtnlle t• l:tlyUk düşman uçağı iki motörl~ 
ve t~~kkUr telrrafları teatı cdıl- da Stallntrrarl için ynpılon muharr• nıışlnrdır. avcı uç:ı.klarımmn muvaffakıyetlı 
'lliftir. belerde 800 t:ınk 1000 uçak .,.e ıoıı Af.MANi.AR DON BA'l'ISINA mitralyöz alt"fine maruz kalmış -
Baıvekilimizle Stalin ara11ncla OOO:mb:ıy ''e er 'kn~·heltlklcrlnl yıı• KADAR ÇEKll.ECEKLER Ml'l lardır. Dün Sicilyada iki hnva a-
Ankara. 23 fA.A.) - Sovyet zı)·or. Londra, IS (A.A.) - t!niıed ienı daha avcı bomba uçakJarımı-

hri1'linin yı!dönUmil wıilesile So'·let tebliği Pttsin muhabiri Londradaki as - zın hi netice veren hücumuna uğ-
Sa~vekil Şilkril Saraı:~lu ile So,-_ 2 & ) Bu J kert otoritelerin Kai~..-ın Scvyet ramııur. ' S l Moo;ko,·;ı: ' 3. (.'\,n . - ... 
Ytt knmiıe!er he\•e•i rri•i uı. in b:ıhki Sm·:rrı ıetıtiıtl : ordı»u tarafından zaptedilmesi Sicilya ile ıimalt Afrika aHsın· 
aratınds tebrik Ye tt"Şelrkilr tel- <iccc kıtalarınıız Stalingrnd çc•• dolayısile HiUerin Stalincraddan da u~n düşman tasıt nt.ıkian u-
graflıan ıöndırril!?liştir. resinde ınu\"orfo.kh.:lli ıa:ırruz ha çekilmesi ve Don nehrinin batı 1111n menzilli av uçaklarımrz tara-
llAJllCltll VIZtU.&Bl ABABDlDA ••bilinde ı....lık bir hat tesiai lec- fın<bn birçok defalar hUcwnB ut-rekıllı yapmışlnrdır. - .... 

Allk&ra. U (A.A..) - 1917 Sovyet :,. • • rUbesine kallasmuı muhtemel ol· rallll§la,rciır. En az 6 düşman uı:a-
lhtiWlnin yıl dönUmU dola:Jf811l• ha- Moskova: 23, (A.A.) - Bu sai>ah dutu mUta,lastnda bulunmakta• iı den.ile düeürUlmüttür. Bu lıa-
ı·&cf7• veklU Numa.n Keneme?M:loflu dırlar. reketkrden bir uçağımız geri dön· 
lh brlcll'e komh: rl Kolotot aramı. ki Sovyet leblillne ektir: Bul mlllabitler, Almanların memiştir, 
da karfıltldı tebrik ve tefekkOr tel- Stallngradın endüstri malınlı(• daha limdiden Stalingraddakl c;ı:- YILDIBDI HlZ!YLıı; 
grıflan cönderUmlftir. sinde iki Alman hPrunıu pUsklir Kalllre, n (A.A.) - Rommel or. 

tülmü:olilr. StaJlnırra<Jın batı şimalın kıntıl&nna k&nJı krskac; ffklinde 
----~ - ·· - ., " -·ı n h klt '-- k t duaunun takJblne devam eden seki. de iki Alman hücum kıtuı hezimt· Yaa-• are uın -çınma ec· 

Mare$a' Smals riibeeinde bulunmakta olduklannı zinct Ing'illa ordueu yıldırnn hrzile A... 
te ulratılmıştır, Stalingradın cen:ı zannetmektedirler. Rualann ileri gedabya•yı g~mlı ve Elagey!a tetl-

d 
bunda kıtılarımı7. flerilemelte ti<• hare.ketlerindeki allrat. I<ızılordu- kametinde yola koyutmunur, Sektmemleketine dön u vam ederek düşmana a~ır byıphr r.un tam Stalingradı terkedekteri &inci ordunun. Kihvel kuvvetı•rl bu. 

General Moqo•neriye "iyi 
a•cılık" temenni etti 

Kahire: 23, CA.A.) - Cumartesi 
ıırünft burayn ıelen General Smuıs, 
Pazar ıilnü muharebe meydanıııd:ı 
bir hava ıezlnlfsl yapmış ıre bu 
sabah uçakla Cenubf Afrika,·a dı,·· 

nı ynla cıkmıştır. 

Genernl Smuts nç~n blrune~n 
eYTel C"ıenerııt 1\fontgomery kıtaLırı 
nı 11şalıdakl mesnjı ı9ndernılştir: 

"Rorn.mPl'I tokfp için göoıterdiği 
nf:r ~nıt rlt7.iint!rn tchrlk1erfml ı. • 

verdlrmlşlerqir, 600 kadar Alman sırada Almanlara şiddetli bir dar- rada tutunmadan evrel, a:ıareyila'ya 
subay ve eri öldürülmü~. 40 top V" be indinnJş ve Almanların ıieati- u}apcağr eok muhtemel rtırttlmekte-
70 mitralyöz ele geçirflruittir. nj perilan bir hale &etirmek !IU • clir. 

Sov,·et kıtaları timal batı cepht retile kendi lelüne bir üstünlük A~DABYA•o.uıı ÇEKtı..ot. 
ainde tahkimli bir noktayı ııaplel • temin etmiı olduğu zannedilmek • LER MI T 
miflerdir. tedir. R.a1tlre, zs (A.A.) - .lıılJ.hver kuv-

IŞGAJ. EOU.F..N YERLER Ayru muhabir, Nazilerin niyet veılerlnin Agadabya kiS)"JnQ terket-
Londra: 23, (A.A.) - Moıkov.ı ve ta.avvurlan ne olursa olıun tıklerı henüz btllnmtıor. ll'akat ttull( 

nd1oeunan blldirdi(tıne ıöre, So\· Sovyctkrin Alman ordusuna çok •e tanlunar toptan ku!.lanıtıltlanoı. 
7et kıtaları Stallııtradın şimal bl\' çiddetli darbeler indirm~k i~in dıın kuvvetlerinin Kuımı kl1lllalııln 
tısında 7eni llerleylfleri sıraııadg, tertibat aJrn.11 o'duklarını bilclir • gE>ri çekilme bareketıni kor~mak lçlu 
aııkerl ehemmiyeti olan bir yeri, mektedir. Almanlaıın u~tadıkJarı Agadabya1da mQdafnJl bir mUddı~ 
ehemmiyeti! iki tcperi ve mOtea(l ve Sovyet tcbli~inin 7ikı·eltiği zn· daba usatnı&k tatemelet1 mllm.kllıı.. 
dit Alman mfidafaa hatlarını el~ yjat, Sovyetlerin biç de kısır olnn- dlJr. 
•eclnni'1erdfr. yan bir mu'vaftakıyet elde ctıni~ 9011B4BD.D1ANLA.B 

Kabil'e, U ( A.A.) - Bu«Unktl Ka. 
.bire leblJllnde, orta bUyUldUkte 

Vaşlnıton: 23, (A.A.) - Amerl 
ka Dirletik devleUerlnin Martiolk
tekl mümessili U, Reber ile Fr~u
sız ~üksck komiseri Anılıal Robcrt 
arasında yeni bir anlaşma yapılmış 
tır. Bu anlaşma Fransız Antilleri i
le Fransız Güyanını Vlıt bOklnM!' 
tinden tamamiylc müstakil kılın.Ak 
tadır. Amerika b:ıhri)eıi anl:ıım~· 
yı iyi kartılamıştır. \'e bu ı-·ransız 
topraklarının Amerika tarafından 

işıalinc lüzum bırakmı,-ııc:ı~ı san•'• 
maktadır. 

Yeni anlaşma Cumartesi akıa;ııı 
lmıalanmı' ise de "ferrüatı henilz 
bildirilmemittlr, 
M \RTlNlKTEKt FRANSfZ f·JLOSG 

Londra: 23, (A.A.) - BJrle,ik 

Tu•ıta 
( Baıtaruf ı 1 inci de) 

Cezayir, 2S (A.A.) - Şiınall 
Afrika Fransu umumi 1'ararı-llu· 
nıu t~iği: 

DUn Tunl!-5un cenubundaki iki 
nokta·1a d~:ın nüfuau ıcllamiş
tir. Mihv:r kıtalan evvcıl'• .aüfuz 
ettikleri Gafea vahuıDdan atıl • 
UUDtlr. Bir miktar esir aldık. 

Teblii 
Cezayir, 2S (A.A.) - TebJ.ii: 

7-E! şah~en bltdlrcmemektcn nıütee~ 
•lrlm. Alman A frlb orduı;u ile ara 
nıırdakl yantfı size iyi avcıhk vr. 
hayırlı mt1Taf111kll·etler dilerim ... 

Almanlar bir cok ö!O vermişler cldukl:ı:r:nı göaterm~kkdir. Zan • 
dlr. Alman esirleri ve bllyilk sayıdJ nolunduiuna göre, So\-yetler. bir
harp malzemesi nlınmıştır. Taarruı den!:>i::-e istiltamet'erini ve bitfa • 
devam etmektedir. ~·ette mahsur StaliOL'l'ad şehrinin 

Bir ileri İngiliz bi.rHfi cumartıtıi 
gtlnll Tunu.ita bir Alman :ruilb 
koluQa atar kayıplar verdl ... lftlr. 
Tunuatakl Frausm kuvvetleri .ie 
Almanlarm bOeumuna ufı'unlft!r. 
Bunlar TUnuaun mılhvn tarafın • 
dan i•galine kutı koymamuı hak 

bc.mba ve av-bomba ugaıcıarrıun ı... ltrndaki Vifl (ftlfrlerfne itaat etme 
arrt.:Zuna uğradıfl bUdlrU•a Siclluy&- Yen ltı&vvetıerdir. Şiddetli iki hll • 
dakt llQ bava aıaııı Komtao ve G3 ls- u."m ciddi kayıplarma ralaten Pnan 
akJ alaıılardlr. Bombalar ucuı yol- aız devril~ mfhwr ileri meni • 
laruıa, ka~ bölpleıiD•" top mav. Jerinin ~eritıinde dcrlnHlıne ha -
liileri yakmJarma dllfmtlftilr. Yerde- rekltt:ı. balunmaıttar. Yerde m ıı 
ki aaakl&r makltaeıı ~tıtelı yayumn1. be!} dilşman uçağı W1.rlp erJll:rıfı, 
tutulmuıtur. Pante•~arla aduı Ue b~kalan da halara uiratılın:ı ve 
ı·unu4 §lm•UııiD u•; a.ıkt&6ınua.ıd Boa. haııgarlaria dtpolara tim ilabct· 
1>unıu arumda lıllhver tapt ugakla.. Jer .ka.ydedilmiftir. Otirt Alman 

16 Hollandah 
kurşuna dizildi 

LahAye: 23, (A.A,) - Hollandaa 
dMi Alınan IMal ordU1a Jnnandan 
hlı ae"i•I hlldJrJyor: 

Holl4Ddadald Alman 1-1 Jnıy. 

IOvn:n.&a tK.t IS"l'IKAIU:Trl: yükUnü hafifletmek için b11 ~ebrin 
hMBf,IYOSIAB "imal bamında ı?irişmi" o1duklatı 

Moskova: 23, (A.A,) - Stalın• zannolunan taamızun baslı:ı yo • 
gradı kurtarış meydan muharebe,! lunu d~tirm"ler ve Stalingra • 
SovyetJerln bııyük ve kat't hir kar· d.ın cenubuna taal"Mlza de•am er 
şı taarruzu l!e başlamıştır. Bu 1t• mekle beraber, taarruzu birden • 
an-uz şimalden ,.e cenuptan Atmaıı bire Kale(m cenup bamına n"ıc • 
lann hayat! ı1l0nakale yollannn yt_; letmitlerdir. 
netflen fyf tanzfm edflmlş bir h ı.. ------------ rının cidlş ge!if hareketleri ı•nlf avcısı dllşllrliJmllştllr. 

barüet. ulı&lı &TCllanlDJS tar&fııı. Bta AUıLUf ZJBllld TOJllllılJ cumla bellrmlştir. Statlngraıtda •,•, 
._, Alman lnta1arfle Don kavsi llt: 
Volta arannda1cl ınhı boyunca du 
.... Almaa lmn~1erl tffmftl ~atıl 
mak tehlikesine dü:,Jnüşlerdlr. 

Stutgart hava 
akınına uğradı 

dan önlenmlf b11lunmaktadır. Batı p1)8&1)&TOLDO' 
.-Cl.k&metiDde UQaı&kta bı&lu&D lld 1J1ma1 Af11ka IPllaad .. ,.,..... D 

· .. ....,.u......, Sa1U1a ......_,. (AA.> - B&ıcQ. Tunvda~ dllfmaa 
cOşUrülmU.~tilr. Genl.4 hareket ıaha1J , . kuvvetıerlnlıı l.Yl ılperNıa ıerllf-

Arrierilra l~ 
Fransız topralJlannın 

mlurl Amini Robtrt 
aı~laşmanın ihtiva et~it, 
irşa edilmemiştir. Bıfnl 
tiklerin deniz bakımındd 
nnın 6nemli surette tak 
il muh~kkak uyıJı)"Or• 
ralardaki Fransız toprl 
nizaltı üssü Qlarak ~ 
menedil111lş ohıakla 
aralarında Bearo uÇ1t 
Emil BerUn knıvaı6rQ 
6C.kiz muat"in kruv:ııörll 
petrol ıemiıi buluııao 

ki Fransıı harp lllosu 
söre lakeoderiyedekl fi 
gibi hareketslı 'blnn• 

1"1• .,,.aıars TUu 
oll•rf.Dde tut•• ....... 
diı'Mr. 
AXERIKAULARJN J' 

Vaşinston: U. <A.AJ 
ye nuırbtının bullll 
9iire. Slmall Afrlkıddt 
banıkıtJeri Ul'UUlda 
.etlerinin ulndakları 
•• "ralı •• kıyıp ...... 
10 kJ~IYI halJ11Uttur. 
,ok k1111u Onn •e 
işgali ıırıısında olmuş!lll'· 

lıylanndaJd hareket ttt 

as telefat ırerllmtıtir. 

Yakanda dlrndtltl 
f6y1e tasnii edflmettejfl!!a. 

Ordu mevcudandan: ~ 
)'aralı ve 350 kaııp, 
Itri mncuduDdaa: ::ş -
ralı vı 150 brıp. 
ekserialnla 1>olPBtlf 
muhtemeldir. 

FMAN51tLAftlN KA J.. 
Londra: 2J ,(A.A.) 

TiOeri kumandanı, )u~'iakdık " 
eqelleme hareketleriyle suçlu t5 
Hollandalının Arnhein uked mat.e 
bnMll tarafından 61ümJe caalan
dınldıklanaı teyid eder. llahke9 
ıae lanfıadan verilen .lı:arar bük· 
mQ infıı:ı edlhnlşlir. 

Stalinıraddakl Alman kunellt• 
rinin ikmalleri iki demiryolu i" 
yapılıyordu. Cenup batıdan ıid~n 
demiryolıı şimdi Stalinsraddnn 70 
.kllouı«re kadar uzaklı bulunan Ah 
ıaoerovoda \'e Kalaçda Don kav 
sinden ıecertk Stalhıprdın batı ' 
11ın.:1 varan ikinci demiryolu .-f,ı 

Kalacın 30 kilometre kadar do~IJ 
sunda Krlvomunıkayada So•yelle:
tararından kuiJnıişUr. 

Lomlra, 28 (A.A.) - Hava na· 
z.ırhğ'ı tchliği : 

av ucaklan SaYola 82 Uplzadı 11 u. ... ı. ve kuvvetli "'- ban moauı11 
klı'- bl '°"ld 1' ......... d8 •"• ..._ ._. ......... il (6.A.) .,-

Ç& .. r tet•ı en .. c u..,... _ .... • ma}lk oldulUJıu töyıemı,. "llm&Aı ~ 

BELCIKAD' OLD'OROLEN ALMAN 
TARAFTARLARI 

Londra: 23. (A.A,) - Londrads 
ki Belçika maJıllllerine gelen babe~ 
lere lire, Alnwalar tarafından Veı-
vlen beledJy • rei.lliilae se!irile.'1 
Rekıist liderlerden Henaıılt eyinin 
6n0ndı olamobllden ilMIWen atılan 
kurtunlarla öldürOlmOftOr. Daha 
enel aynı yerde bir bomba da pet 
lamıt bulunu1ordu. 

8qka bfr Be!~bh belediye r. • 
fal Jull'S Juper (Spn civarında Sart 
bt»ctlye nlal) medlul pb11lar ta· 
rafından atılan kurşunlarla delik 
delik olmut ye fraldınldılı hastahıa 
nede yınlannın teafrlle bir müc• 
tltt eonra Dlm69ftır. ------
Franaadan Ahpanyaya de

miryolu malzemai lqllll)'or 
M.u.&, ti (~.A.) - Binlerce 
~ ray, birçok Jokomotlf veaalr 
ttbltalsll nakit YUtt.alannm Fraa. 
•'Clu Almallya•ya nakit ıaOnuebe. 
tU. blrook Franels k&tarlartnlll .,.. 
tu.eterl muvakkaten clurdarulmut-
tur. • 

Genval Katro Londrada 
~ 21 (A.A,) - Guera1 dO 

<;lol'b dafttl berine Beyrut'tan ay. 
nian ıeneraı Katru'oun Londra'ya 
ırckllll 111Nlı11mektedlr. 

•• ...,_. Wr malalYem.t temna •••itilmek nzif~i hel"inin 
lltla4e ıMyoru. 

Hak.kati söy~yen pmpaıınn• 
••mn me\-eat oldalana inan
makla •era~r onu tallrif ed• 
Y9J" llaldkat ıibi ~ter•n pro
......,,aJara karii dalla çnk baı
SM oJJllak D111J'et.iDda7İ7., 

Ba llalPmdan Sadrinı"n ldtabl
nr, ifadeli ds iıCI*. lilıme •ir ... 
aer olma. dola)'l9ile bittin ,.....,.p. 
.... tM'!lb'e ~n lrend"tm~:ri 
el NjWlll.-, Ba eler. t411'11t fo
UI mikroplannaı, alabilclif;tw 
ltlıfte ~ hir lleRI or--. 
da ...,_., ve !lı")ul bir INf~ 
tllallS~4ur. 

Hilmwt Münir 
f9> ._ ;a;o .... : ~nt!f etrt> • 

Yuan: Sa4ıt Ertem. (Buan ~ ''•· 
~ KJtabe9f ). 

Almanlar ayni umanda en e-hcr.ı 
mivetll kyprü baf)anndan biri "9 

lan Kalaçı bırakmak zorunda kn' 
mışlardır. 

Bu bOyQk çevirme hareketini i• 
ki Rus ordusu ya.-ııaktıtdır. Bu or 
dulardan biri cenuptan hareket f'' 

mekte v arkasını ıeniş 1\almuk •ı"• 
Jüne da)•amaktadır. i'\malden in 
reket etmekte olan ordu ise sık Sik 

adı secen şimal bntı kurtarış ordu 
su<lur \"C buıilnkü bü>·ük laarru m 
Eylülün son günlerindenberi bazı : • 
lamıştır. Esasen Sarafımoviçin A • 
nıanlardan ıeri ~Jınması dün'ü So'" 
yet huıust leblijllnde bildirilen h. • 
rekellerin ehemmiyetini \"e şümulu 
Dil •6slerlr. Sarafinıovlç, Don'un 
cenup kıyısında ,.. KletAkt~·nnın 'tı 
JdJonaetre tiın•I batısındadır, Rn<ı 
ordusn burada lranh mnhıırebcler 
den sonra Almanların cenahınıl.ı 
mflltabkem bir noktayı bir mO,l• 
det enci ele geçlrmtşJerdl. nu mu 
barebelerde fta1vanlar bir kaç bin 
uker ka)'btnıl~rdlr. 

SOVYF.Tf.DfN SE\'JNr.J 
1\foşlcova: 23. (A,A.) - Stolin

Bradda elde edilen büylik Sovyet 
zaferinin haberi üurine halk ııe _ 
vinçle coş.muştur. E>imwrler urı • 
rl, bilUJn cephelerde Alman boz1<un 
Juğunun bir ba,Jangıcı olarak ka
bul eımek~dirler. En köcümM!r.er 
bile, Ru~yonın rfdden önemli JJah 
damarı olan Vo1'cadan da..,ıan ordu 
lannın uıak1Aştırılma5ının kayd' 
cleifer bir muvatrakiye~ ıibl sn~·mak 
tadırlnr. 

Cepheden selen te1granıır. r·· 
moÇenlıo ortfucunun :')fatfngııd fi 
malfndcn o1ı1uJtn karlar cenubun • 
dan da flerJmu·~e ıteTa metll~ıı 1 
bildinnekleillr. Sthrln eenubu ıtıi • 
mın kılalanndan temfzlenmf4 " ~ 
iki mOhlm lıöy ele «ecirflmf,t •r. 
DOqı,an•n bu ktJrlerde on bfllıHu 
Stalfqnuf ,.ehrfndekf m8dafa11 mev 
d1nf ..., ılh tef 3rıdt1D tlfne~e 
('e•,,,,.rı.. lfttf11ell taret. r.... tar 
trbrma fottları ve siper havan]"• 
rfle- lruv~etll tahkim ve eok iyi teç 

Mtlhim endtı.stri ve mUnakalit 
mpı'ke:ri olan Stutgard, geçen gece 
önem!i bir bomba teıkiUmlz tara• 
fından hUruma uğranıı.,tır. Bulut
lar etrafı gönnef e mlnl o?m111, fa 
knt sonrad~n alçaktan yapıla:ı 
l:ir keşif uçwpu ~ım:\nın iyi 
o!duğunu teyit etanlatlr. 

mu.,lerdir. Bwılar ceoup dOlııdall tl- J.:ovmak lçtn çettn aavaeıu preU. I mollratea ... 
maı batıya n Trab!ııa .. tlU.metın- cettnı Ulve eylemiftJr ..._.__... lıUdlNll* 
d.t uçmakta bulunuyorLaıdı. Napotl Bizarte do...,••unda UerbJID w..ı-ci lıtt lb tGlade bin. 
_.. -t--•- d...-• l ..... bi •- vıaou pJjp l»Jr 1Jat1aaDe AA.;Uıkllll..,..) 

aç .. -• v·- ..,.. • J'O -n r <'rdu bir Alman zırhlı WIDeAlnl plla tlleN JıJ ......... 
kut 606 uptı da aYcdanllUlllD ta. kilrtmOf, dQflD&Jl& alt.r kayrplat on-. 
arruswaa atramlftu'. Bu UQ&lm ta!ı- wrdtrmlftlr, AY Ye bomba ıaçaJcla . llAKTtJL DOllll'~ 
rtp edilmlt bulunmuı mubt•meldlr. rmdaıı mtırekkep blr mQtt,atık ı.tkl OElltn!:rllıcbf 
Almanlar t.lmamile cekildiler mi! ll Alman hava kuYVetlertne ~ bi: 

Taanıızl Jte,U llf;Ullan yapan 
uvcı u~aklarmuz limlli Fransada· 
ki ma11andiz katarJanna hücum 
etmiiler ve Mani deniıinde bir 
iaııe cemilini at.eıe vermiılerdlr. 
ı O bomba a~dımıı kayıptır. 

l'Nllllalnrinde 
Pıuis, ft (A.A.) - Gnzetele

rin yardığına göre bir Jn~iliz uça. 
,;1 Şalon çevresine :qngm bcaıba
lan :ıtmıştır. 

!ll•!Mlini belediye reiSlerile 
görUttl 

Londra, !S CA.A.) - Rmr&'- rad 
yosunun hlldirdifine g&oe, lıfms • 
solini İngiliz bomba uçat1Annın 
hilcumlanıı~ maruz kalan MtlAno, 
To?ino ve Cenova. ~hh1erinin fs
~ist p:ırt!si kAtip1erini kabul et -
miı;fr·. 

Lond:a, U CA.A.) - Röyter de.rbe lndtrml§Ur. 
•janmım merf muharriri yazr • l!ahllln S2 ldlometre cenubunda ba. 
yor: rekAtta bulunan mtıtteflk kuntt,. 

ÖyJc aıüıllıl:zyor ki ~iz kuV· Jert Almaıı kuYTetlertntn btlcumtllls 
vetleri EJAceyJinm 7 O kilOllletl'e utnaupa da dllfın~rı kati "'' net~ 
kadar ~&1 dofmıtnda bulunan ce alam&IDlftır. Blsarı- etnfmdakt 
Agedabyayı a!.mllUr. Hatıl Ell- lıarekAt ıtddetlenmektedlr. 
rty!lnm lata.larmuza ciddt muka- rRAXSIZU.al.4 AllLAfllA 
vemet ptermiyeseğüıi zannttti- oran, 21 (.\.A.) - Afrüra•alll 
recek ıııUul sebeplt"r vardır. Eaa- I<'ransız orduauawa mlltC.llldeN Utl
sen Aban askeri ıözcllsU g:c;en. hakuu temııı itin bir anl&fma ,.pıı. 
lerde Trablwı ç&JUnden bah1'ede - ır.ııtır. Franauı ordu.'lu, k•adl 11111&1 
rek Tunu.s Jı:öprU b:tfına nfıı~tJe Jaruun kumaadaaı altmd& bllluna. 
bunun hiç bir as1:erl kıymeti ot • cak, ancak, b&§JnuuoclaQllJI AmerL. 
madıfrnr 86ylemlctfr. Bund.tn ŞU kall)ara alt olacaktır. 
netice çıkanlabilir ki A1mft~ Af • CBZAYtıut 11 tllrOO A&Df 
rika ordusundan gt-r! kalanlar da Oeuylr, ıs (AA.) _ ,...,. sa.. 
'Iunusa gc~iş bulunu~·ortar. Bu. rı1l MUıvet' hava kuvvetlart ıa ClncQ 
nu belirten difer bir ol:ıyı da Tu- dcıtı olarak CeCaa)'IN &aarrUI etmı,. 
nusa gider4ı:en dıonizde dİ!ı,Urt11tn ıercllr. Hava tehllkea& •balla IEacllP' 
mUte:ıd-Jit Alman nakliye uç:ık'ıı • sıırmtııtnr. Şehrhı D&Uhtelif aokt&la. 
ndır. Her halde Alm~nlar TrabJus nr.a atılan bOmbl.lar blll.&a1& bu. 
hal1,)fnln IUzumıuzJuiunn an!omı, tahaneYe haaar yap'DJftır. 'I Glü -. 

17 Ml·ı O d 1 1 k olaealdardır. Demdr oluyor kf mu ytlmııtır. DUtman bava lrunet)tn v n o ar 1 d&fıayr üzerine :ılenlar İtalyanta't' bıı sabah 1en1dan Oeaylre tyrru 
dır. Ve onlar da ıeltiz;ne{ <'rdu 1n. ~!ml§lerse de. bu aorı boırıb&rdıma-

Dünyanın en güzel Kadınla
nadan birine kaldı 

8omeftilla, (Yenl JeT"I":)) 23 
tA ... •.> - DUnyan:n en gi!~~1 \'e 
en zengin kadm !arından Madam 
noris D\Plce ICronvel, otuzuneu do
ğum yıldönUmU mHna..~betile ye -
nden ı 7.000.t'C\O dolarlık bir eer. 
\•ete konuıı•ttnr. Bundan evv~I de 
bir defa yirmi birinti ve i1dnci 
defa yirmib~ı,inei el~ ~tdlSntı
:'?IUnde synı miktarda mUsa\•j ser. 
\"etlere bvumıu• bulum1y~rlu, -
-Şeker aü-keti uıarf ıipari9 

lıaddini bir tona indirdi 

talarına hiç enıet ntamıyacaktır. nıı:. ııetıcuı henlb IDlllQm defUdlr. 

1M>ANYOLLABA MU VAZ1n~1' 
General dö Gole iltihak eden Mmdrltı ıı <A.A.J - fimal Afr\. 

Fransız diplomatları k&dan relen c.ısnnan sore. N 
~os AJree, 2S (AA.) - Akpm ~~sedekl durum t~rl• nW&u edll.. 

g:ızetelerinfn cumartesl •ayılarmı!.ı mektedlr: 
yazdıklarına :ısre Fran.ta•ııın ArJan- Frauıa • Am•rikan • lrııiUa uk• 
Ur> mul1Jıatg11zan M. GUy do lA rı koUars kıyıya ve llfStrt• • Twıua 
TurneJ ile başkltlP ,Jan Noble d'Aıı- ~pbeal O.tünde Jtlp&H ıtkl&ıade a. 
gıtır. ticaret ataıest Tiıııo ve bUyl1k çıımıı diltm•n meır&ıltri ytl.lu.aa. 
elç!!lk memurlarından diğer iki zat tırıde cenup bat,Jya dı)fru butuıııara. 
iıt!fa etmııterd1r, S!SyJendlflııe rısre nıı devam etmektedirler. Bir •re. 
bunlar ısttta •tUklerlnl Vlşl hUkO- deki Mihver kuvvetlel'llllıa •&ll&'ll 
meUne btldtrm"1•"•1lr. Hazetelerin tutundukları ve lyl balalc!ıkl&n bıa. 
mtıtalAasına göre Şimal Alrikanm ff- rada tahmin oıuıımutadır. K'.ltt. 
f:'&ll ve bundan dotan ba1iffter bıı fllr ln:YTetler kendi ı•rUel'llldılld a. 
iatlfalara .. bep te,kfl etml1tlr, Bu halarda hava Galeri teıte atmalct• 
ltaauta ll'ranıız bttytlk •ıçntttnden • olrlr. 
•nıJan euatlere m!l,,.,t Yeya menfi Buralardan haY&l&nacak mUttefill 

Aaka111, JI (A.A.l - Ha1'tr aldı. bir ceY8p 'ftrDmell\tıttr. Bu:ıuııla uçaklan Alman • ttaıyaa laanıı••· 
ı.mıza •öre evYelce 18 tonluk bir beraber ortada bir kaç rQndsnb!n mıln Tunu ile Avrapa lnt'a11 ars. 
v-.ondan aptı ,eker 81parlfl kabal ~olq&n ıaytaıar •l?&tl mabftllerde nlldakt bitin muftftl.&lau Oale7~ 
etmeyen ıeker tlrketl fl}'!ltlann )'Ok. ba ltaberıertn cSotnı oldafıı kanaati- e .. k n bana mlnt ftlablleotkUr. O.. 

Hlldm •e Mld 
arunıcla 

ef'ltll•Mef llurlne .,.., " eat17 nt uyaadırmqtır. Kenti• llueftoll Al- nDP Tunulltakf durum bl'lflk olmak. =========:=;~ 
mılı:tanm bir tona tncllradftlr. r.-. ,....dea •rnllll&llUf ol&n .ad J'rta. l• beraber, mlnfı,tc PralUllS lnlY 
rilra)arda n htaôal blll'09tladf. ,... '9lS lttıJllr elel81 X. P.yruton'lln Va. fttlerbdn, IQllftr 'blfb tmmı .. 
,... tir - .._ _,. lrfllıte1 tlma~ ,.,._,. 1Dlneaat .._.le ifbll'Ull lrtlllatıarmm Gaaae POID&" lcla Al· ...,re,.._ .tlparfll bbıl! ...,kt,e. t*lffJade R1adala da tdcllı& .._ w llllfrı., .... ~-- el. 
cUr. . ıuektedlr • dukları muhakkaktır. Amerikan • ıa. 



Ceıtı F~ ~ zaman 
~deyse akpm olacak.tı. Eville 
~6ıordu. Her um.anki gibi; söz· 
"1-ı hafu 78lmunm altında, ıslak 
"&ıı lın müphem akisl<ırle dalgaJı 

"tuıa Çevrili ••• 
\ılı ot Gzerlnde olduğu için, çalı.ş
if Kiıeleye, l>ir kere uğradı. Ertc.
~h, takip edilmek üzere yeni 
"6 ll'at mevrulııR aramak için 

~il ıazeteltti kanştıracııktı. 
'abrfr heyeti odasında kimse 
~ • Ortado. bir defter, sekreterin 
'- da~l:tl'IP yap!J~ işaroUerl ihtf. 
~~en defter. Büyük masanın ü• 
Cttlı ~ açılmış olarak duruyordu. 

• ham~ Bfilümseyerek: 
'tt' lfon! .. Dedi iç.inden. gelmiş· 

.. ~ .. 1 

~ 11stseın., ötetlderln geldiğini ·dr• 
dtıı ç tnasanın üzerindeki izler
i~ :ic~ran kalmış müsvetteler, yır
l'lııd ~t ı>arçalar: Te ~dgara külle• 
t~~ıı anlamak 'daha kolaydı. 

)\l&d llde gurura benzer bir his u
~t. O, arlcada,Ianna g15re, imi!• 
~ ~Yılırdı. Sekreter ona iş '\"er
~-- tlAl, gazeteleri bizzat tetkik 
~tl&dt • lü.zwn gördüğü hAdiseyl 
tarıa"'~~ip eder; daima güzel bir 
~~ mevzuu bulurdu. 

~ııı ltırınıı sabah ve akşam gazet~· 
~Gııcıı Okıırlcen, birinde. hemen dör 
~ 1•Yıfaya alıbnış lmıa bir hl· 
btp ~tine çarptı, Gayet aleHi.dt', 
Lıt ı:n nıfslllinl Rörebileceğimiz 
r~ k er: Büyük ikramiyeyi çnl:ı• 

11 :Clıktan iki giln sonra ynkalo
blldıl'flr J>iyango bayiinin Aklbcliııl 

\' ~Ordu. 
~ b~a, ıllkaya değer bir~e~· 
'ct,_l(!ı,. f darelııneden evine g~ 

'I ~a 1 1catıar. ister htemez, kendi
tııı 0fd aYlln liu basit vak'ayla me~ 
~lıt il. Evvelli, düşününce, l:iu 
~ ~den güze) bir rep()rtaJ me.
'ııı~, ı~l"llabilecdl şeklinde kafa
'"'-' Urdl. Sonra, farkında ol
~ltf 1'alclcında mOhfm btrşey litl 
~, liıyt{n kendlııf, diger 1kin• 
"Ilı oJ edeld fikrin bepi6ine hfı· 
', &a du. Dalgın "dalgın yürüdilk• 
~ lıı illet her aitnn o haylllf kafası
."'ltıı r Celı:lç]e çakar gibi ,tnşünct• 
,,,n llıenfaırt endişelerinden, sr 
'~e havadis temini s:ıhasın
~ '-! alı:Iaşarak 1.'.endi dışınd:ı ceııo 
~lfı!b o nk:ının üv.erfntle top-

~l'f Ilı fa~etti. s"<le, CelAI, birkaç lokma :rr• 
~ &onra, hemen yattı. Daha 
~ en, 30nr.ı emlnmif gibi, n· 
~ıı:Y•caAı hdlcında !dindiği 
-""""11 • llzuıı uıacfıya :ratıığındıı 
't\a~Urdo. AdetA, birşey, kendi• 
~. a~o mecbur ediyorıln. Kalk 

'~ flkır, ou. "daha e~;, i!ü,nn 
~3sinl veriyordu. N lııı, trietd s:ıbah, derslerine 
~~ :•rarını verilmiş bulunC'll, 
~~ etldinden habersiz IŞJeyen. 
-~"" 11'ıtten Or.Ker gibi oldu; ma"" lbu!;1 düşfince, beynine fişi:• 
~e allerle mücadeleyi terkel· 
~~ lrnJcAn nri)'Or ve kendini, 

~b~ Gst!inde uçan, mevcudiyeti 
bir llnase imiş gll>I, bırakı 

l• 

~~· liındl J:io zavaHı piyanr> 
"it rı:ı ... ~uı.. BeJkf de hakikt 
~~ili •• Öyle ama, kimbilir no• 
~"""tiı llYJcı sebeplerle böyle bir 
~'· ';: teı,ebbüs etH. Bilinlycr 
;:_-t, ~Yır!.. Bir kere tasarlayın: 
"ltJe

11 
rll'J'ln bir kere; •Ylar n 

~~ kOçiik bir farkın temin 
Ilı°' kazanda lktlfaya mecbur 
~ ~ bt,kaiarıınn kazancına de
a._""11 ele •• O başıkalan ~ Ter(• 

~- 11 C01c kGtıftk bir par1 ile, evet 
~ ~ hlltün l5mllrlerinl rabatc:ı 
ıı."ltt ~ert bir servete konabiU· 
~ ~ıı~' buna siz, fakir bir piyan 
~;~ • heını Tasıta oluycr, hem 
~~ 11"'1lıiyette kaJıyorsunuz .• O 
~•_ttı\;/· llsaydınu:, yahut, sade • 
\ 2', ~Yıp kendinizde alakoysay
..._~,,...~~Ullbabs servet de sizın 
~~.-~· Ah .• Hayat bir piyan• 
~~it', • ne fırsatlar kaçırmışsı· 
~· ~lr 8'tteterce yaptı~hnız bayil!J..~ 
~:. allı;1• bir yıl, :rıl de~i1 .. Brıtün 
~ • ~·· lık zamanlar bundaki 
~~·ıı r u facianın şiddet derece<,! 
b;tıa.ıılıı akıtlil!in-f tayin eder • lllr 

t 111
11 

I" Fnrkedilmeye bilir; fakat 
'4ı ),,~ . r i -
~ l tıırı 11 Şartlarının şaşkın tcr:ı2i 

1 
cı~~nıenesiz hıır~ketler y:ıptı~ı 

t • btfe • Celnt füik talehr. 
~ı,,, r lfQn o hakikati farkeder. 

\'GI 
1 '"~:'· .b~yiin, hırsızlığı kader·· 
le llıbı az çok miiteUmil hir 

ı 'nnı llı:ıı k 1itını kohul etmek niye'.'. 
cndislnl her akş:ım scfn 

VAK J T 

1 B u 1 m a c;;ı Zonguldakta 
~ , 2 ~ 4 ') " I 8 9 1,, günü 

in önü 

4 ................. ~ .... 
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Zongtıldıık, (llusm.i) M:lıi 
Şefimrzin Zonguldağa ilk ayak hüs 
tıklan günli her senenin aynı gU
nUnde "İnönll gUnil,, olarak ka
bul eden Zonguldak}Ilar. 1u sene 
de bu mutlu gilnlin dokuzuncu yıl-

Afyon 
Si 

- ıs -

ve 
• 

Afyon kale·· 
ediliyor ımar 

Y aı:an: Hulu•; Günay 

leWe mütenasip bir dırıllıyı din!c ' 
nıeğe mahköm eden karısı :ı;ehep !!• 9 ı-~+--+--+--' 

ciönilmUnU parl3k bir törenle kut- Eski Afyonnu görmedim, bil- rnhisar kalesi l:üyük ve heybe 
:amrşlardır. miyonun. O, lstiklil savaşının en bir ~5hretc ma1ikti. Kale. ::nücS 

laımaz mı? .. Belki evli değildir. iki 9 
ki gençtir, bclkf bir başka kadın, .. 

T5rene tam .saat on be~te !ıalk- ı;etin ve nihai safhalnı1r.a sahne faa r;.:ırtlnrın::ı. mııvaf:k bir tarz 
evi bandosunun çald:ğı Is!iklii! (J)duğu için ya.r.ıp kut oldu. Fnknt inşa edilmiı; ve bir kaç yerinde}; 
Margile baş!anmL:ı bu sır:ıda kUr- bundan on sene evvefüi Afyonun yük kaya p:ır~alrmnı tü u:ıaklaı 
sUye gelen viHiyet dai;n! encümen vazıyetini biç unutmam: Orta A- atabilm::-k i~in mancıl'ıklarla t< 
11za)ından Refet Gline§. iş ve E"l· nadoluya kapı vazifesini g.Srcn bu lıiz o'ı.:nmuı;tu-r. Bu kale Tilrkl:rıı. 
nayi mUfettişi Naci Erali. Milli şehrin o znmnnki çehresı sadece eline g:çtlkten ~nra huzur ve • 

r.cııu, her gün sürü sürü emsa
line rastlanabilecek böyle bir badi• 
se üzerinde fazla durduğunu fark 
etmekle beraber, düşünceleri arasın 
da uykuya daldı ve geceyi pek fe· 
na geçirdi. Huzuruna kavuşmak 
için tek ç:ırenfn hırsm görmek oi• 
duAunu iyice anladı. Zira piyanso 
bayii olmak, ötekinin kendine mah 
sus bir lllemin yonıtıcısı veya snlıi 
bi bulunmasına hiç de engel d~ıl 
di, ,.e CcIAl onun dünyasına Ridc.• 
medikçe içindeki mechullü, sualle 
rl çözememenin huzursuzluğundıı.1 
kurtulam1yacaktı. Her gün en dı•• 
tan ve en ııcaip fomoslarla tanırlıı'.lr 
mızı s:ındığınıız ve hizim için aa
Jma meçhule ol:ın insanı içlim;. r 
rnuhilinin, kendi dlinyosının dışııı• 
da ,.e dört duvarın, kendi .kendinin 
içinde sörebilml"k, tanıyabilmek •• 

*. * Gece: rahat olmaso ela uyku, 
sinirlerini biraT. yatıştırmıştı. Genç 
Diyojen erkenden tevkifhanenin 
yolunu lu!lu. Hiivi.reti, böyle bir 
ziyarete mfisı:ıit olduğundan, gir
mekte müşklltıt çekmedi. 

Taş döşeli, Joşca bir odada kcn• 
dini rne,·kufla yalnız bulunca bir• 

Soldan safta: 

1 - Ağıındaki bir uznı nr • ı::efimizin b:ıvzamm ilk ?.ivareti - bir harabe yığını halinde idi. kfına k:wc.~muRtur. Firikyuhlı. 
zalı Ciki kelime), 2 - Rüzgarın bıı• ' ~in dokuzuncu y1ldönüınü 0 mitno. - Cümhuriyctin imar inkılühı bu burada inı;a ettikleri eserler, 
rekell, güzlerlnin bakış lstik:ımeti se-b~tilc havza.mızın altlığı önemi memleketi de şu :beş altı yıl isin- manlıı i!:ıtiyarlıyarak Mnneleı 
ayrı, 3 - Erkek ndı, marifet, 4 - ve bu sevinç gilnilnde !büttl>ı Zon- de tanınmaz bir şekle E<>ktu. Diln· ğind~ Selçuk ~ult:ınıarındnn A 
Avrupada bir y:ırın1 eda, bir emrin guldaklılarm derin sevgilerine kü harabe yığıninI bugün en ileri eddin Bey, Afyon iule.sindc r 
tersi, 5 - Cocuk oyuncaih, şiir öl- tcrcümnn olan veciz sözlerle an • garp memle~etJerine benzer hale esaslı tamirat yaptırmış, su ma 
çüsü, 6 - Çayırın kurumuşu, bir fat:m~lar sll~i a.IJu~larla s!izle- getirilmiş olarak görUyonız zenlerini, mıız.gnllıklan anfiteat 
hayvanın tersi, bir peygamberin rinc devam eden her iki hatip ele Afyon, yakın tarihin, milli sa- lnn :-•eniden il:.yn ettikten ooşl 
annesi, 7 - Para torbasının tersi, bUtUn milletçe 1n<>nüne bağlıltğr- va~ tarihinin kara günlerini ve o- bazı ilavelerle bir d~ mescit vilc\ 
8 - Bursada bir mabed, bir edat, mızı ve ina.nrmm tekrar t-eyit et- nu takip eden zafer glir.Ierini gör de getinniştir. Hilla mevcut bn: 
9 - Cobnnın çaldığı, ltalyon p:ı- mişle-rdir. mUş bir memleket o!:nakln dn hu- tas J.:it:ıbeler Alfieddinin ndın<laı 
rası, 10 - Çirkinlik, kuzunun se~i. Bunu takiben maden teknisyen susi bir ehemmirc:t t~ıyor. Bunun bahseder . 
1 ı - 1talyııda bir şehir, ileri geri o.kulundan hir tale-be 1nönü mev- içindir ki şehirde yapı~an bllyllk Bu tarı"ht .. 1.... . ·: , b" 1 ·• k · b d "Z f A ""''"'!k .... . . :n.a ~run geze. ır vo siiz söyleyen, zulıı bir 5ur o umu.~, yınt' an o- a er nıtı., .Lı.u' ııamasctının l la h" • . b ·ı · 

Yukarrlan ıışagı: 

l - Adnmnkıllı kaçık "(iki keli
me) 2 - AtıJon· şeyin hedefe gidi• 
şl, iki n?ta arka arkaya, 3 - B;r 
cins vapfır, Jıiiyük torba. 4 - Ald· 
met, çnlım, 5 - !lir sayı, meydan, 
6 - Bir em

0

ir, ba.~ka bir emir, bir 
ernrın tersi, 7 - Yol, .sebep, 8 -
Soğuğu duymnmo, vermek, 9 - Gn 
raz, birinin ismi geçmek, 10 - Af'.ı 

inJemt>, gök, 11 - Vapunın tekne• 
ı;i, elbio;cnln en uç ktsımı. 

- h lb ı h ı 001 .. 1 .. ,. d ''ksel . . M Ş{" ır ıcıne ag anmnEtna ve Af-
nun ~aldıgt ve az.ır u unan a • sem ,, u .\UJtn e_}~ mı~;1:· ~ş yon e~hrine turistik bir rnahi)·et 
kın talebelerin hey bir a.ı;ızdnn bur Afyon kal::=ı,, de csıtı tarı- verm k ""'" s·ı d k 1 Ü ü ;ı_ 

ğ ilmh · ı 1 .. 1 • csk" bi _, . . h c ,,~. e ı e e n e st nuc 
söyledi i c unyet mat'§ y e to- ıın ve ı r m=<enıyetın usu- otel, ;;:ız.ino gıöi es.c'l'ler vUcudc 
ren 5ona ermiştir. Bu t:evinçli ~iı- si t:ı.raflanm anlatan enkaza m11. getirilıne"' t bb"- ... 1 .. k 

fi Zon ld v ..la l ik . ş h"rd 'k' .. . • ~ı!"e e!}e = euı ?":, te-
n Un :ıere ıne gu ııgın cau e ı tır. e ı en ~ ı yuz mct:e ırtı· c;;;r. Gllzellcsen Afyonun daha ge. 
ve so'ka.1tlırı res:mt ve hususi dai- fad~ 01:ın bu ?~yilk taş yıgıntnın niş bir isim yapma5Irul fırsnt ve
releri bayraklarla ''«ize1cde süs- tft. üze.rınde Firıkyn~ zamanın- recek olan meı;hur Gazlı göl ve 
lenmi~ gece <!c Şe}ıi?' ve limıtn h'.1'!- rla yapılmış ıJatovarı bır kale var- Gec.ek kaplıcalarının da bu kale ile 
tan başa. <-ldctril-~rlc tenvir edil- drr. O za.mnn1nr muhtelif sava~la- birlikte imar ve ihy:ı.'r ~vvıır e• 
mlştir. 1 rın cereyan ettiği bu bölgede Ka. dilmektedir. 

lzmirde yakalanan akar yakıt 
denbirc şaşaladı,! Dünkfi bulmacamızın halli: 1zm.J.r - !zmlrden civar vUAyetıe. ı - Veli Bayatm ıevketmek iat&-

Afyonun enerjik vali!!i Şefik 
Bicioğlu v:il!yetin her ynnmda o
~ağan il.stil ehvale rağmen iıi:ıar 
işle'rlne l-Uyük dilr'kat ve himmet 
earfetmektedir. Bu ııayede villiye
tin bir ço'k ilıtiya~lan 8Uhuletle 
temin edilmiş bulunmaktadn-. 

Bu duruşta herhangi bir hay1i1 1 _ Devedekulak, :? _Acele, A- N mayi mahruk aevkedildlği haber dlği 6 varil ve be§ tenekedeki fWt 
fnklsannın yeri yoktu, ~!ili, nıev yin, 3 _ Vekil, yumak 4 _ E!Aın. a.unmaaı Uzerine zabıta üzerinde iL r.rabacı Ahmet tarafJı..dan pıı.la.ncııar 
kufu, olduğu gibi bulmuştu! Dört S z 6 11emle durmu§ ve sevk edilmek üze. çarıµsmda. 1 numaralı dllkkAnd& b&-

l\laltıra, 5 - T, L, a. An, , -
duvar ortasında ve kendi kendi~llP İle, Eden, Ka. 1 _ Yatalak, Din. re Basmahane tstaııyonund& bulunan lıaratc;ı Mehmet Lütfln1n dUkkA.nm-
başbıışa. Arkelıkc:ız bir sandalyeye 8 _ Ev, Mamişl, /l, 9 _ T.!\kln, A• akaryakıt. mayi mahruklara el ko- dan alınmış ve Mehmet L11tJU ta.
çökmOş, biraz vaziyetini yadırga • dan, 10 _ Ebelik, Koz, 11 _ llon, nulm~tur. TafSilf.t §Udur : rtıfmdan Veli Bayat mtl.!tcar namı 
mış, umumiyetle müten·kkiJ, tırıı~ı Kemiren. ı - 1 Varil J.çlnde 1805 kilo mıı.- liullanrı_ını~tır. 
gelmiş bir adam.. . zoteun SalAhaddin admda bir şahuı 2 - 7 varildeki 1805 kilo mazotu 

Celal, mulıakemesinln selametine ta.ra!mdan demlryolJan ide.resine tcs Bandırmadıı Nlyaziye g!Snderenln ya. 
ra~en içinin kimhillr nereden Si' .Üıküdar halk \:ramvaylan- lım edilerek Bandırmada Nlya.zi a.. t~klı va.gonlar servtalnde "esturaıı. oe
Ien bir ba~sasfyetle; bir boşalma ınm tufiyeıi dmda birine gönderilmek üzere oldu- fi Salftlıadd!n olduğu, mazouan Ha. 
fbtiyaclle dolup tıışdığını farkctti.. 'Oskllda.r halk tramvaylnrının gu anlqılllll§ n bunlar muaadere e. llmtn eliyle kUçUk K.'lrdiçıılı ha.nm-
Ziyaretinin sebebini ve kim oldulın tasfiye l:ile ~ olan heyet, dilml§tlr. da kahveci Mehmetten aldığı ve bu 
na adama s~yledl. Öteki, evvelden re.ponınu ham"layarak VckiJJer he- 2 - Bir varilde 147 kilo fllltln nıazot!ann Mehmet tarafmdan Ali 
tahmin edilmesi mfimkiln olmayan. yetine a.n:edibıw"Jıc Uzere Nafia Ve- lı'a.hrl adında blri tıı.rafından Swıır- Kemal ndmıı verUmi~ oııın makbuz.. 
sade, fak:ıt b:ıyo~ı bir surette gii kaleıtine göndermiştir. lıkta Ahmet Şekere gönderilmekte la Sokoni vakom §lrketfnden alma-
lilmscdi. İşte bu nüJüş son defa o~• d Olduğu anlaşılmıştır. rak gönderilmekte old .. ııo.• meyd&-.., Fak\rlere yemek ağıtma iti _ .. 
du. İçinde facialar yaratan Ce!Ul FaJdrWre yeımek daiıtma ~ae 8 - Veli Bayat namında biri ta- na çıkmıuır. Ali Kemal naınma be. 
bu hazin hayatın macerasını blzz• ı bir birinciklnundan itibaren baı· r&fmd&a Sullll'!ıkta H&Ule gönderi- ledfyece llO kflo}uk bir makbuz veril.. 
kahramanından dinlemek ıırıusun - len altı tenekede 88 kilo flllt bulun- mlpe de makbuzun ta.hrlt edilerek 

Janaca.ktır. Kartal Pendik knzaıa.-
daydı. Bir ilci nezaket kelimesi n'• n için 100 fakir 'daha ilave edil- n.U§tur. so ki!onun 1150 kilo yapıldığın aa.b-
tında maksadını sabık pi,·o.nno ha- ~IW\ -4 - Bev tenekede '10 kilo tilitl.n tektu'lıkla bu mazot.arın alındığı da 

J "' miş ve kadro 16.""" ki~ olmuştur. 
yiine hissettirdi. Oteki, kı5a kesti: Hazırl:tldal' ikmal edilmiıı ve fif- yine Veli Bayat tarafından Okçu iddia olunmaktadır. 

_ Bir ic.t1·r oldu ı..evim .. Za'"' 11 v gölde Şaban Şel\ adm.a gönderildl~l 3 - Emanetçiler birliği tara.tından 
.., ., " '" Jer al!kadarlara dagıtıımıştrr. 

arayan 6oranımız yoktu ama.. p 2• arıı8§IlmIJtır. ııevkedllmek üzere &uımahane anba.-
ra bu •• Dayanılır mı'.· Bizim gihı ıs - Bir varilde 160 kUo fWt Sa. nna. tesıım edllen 19 varil filltJn Jak 
okumaııı yazması kıt olanlar çrıbuk başlayan bir kanoat, eski piyangl• dık tıımlnde biri tarafmdan Balıke.. l'<Jasu ile arkada§l Yakoya alt oldu. 

bayiinin, kendisini bir deli yerine mrde Halll özmelek adına gönderi. ğu ve koınlsyoncu HUseyin doıAJe. 
kapılır.,. kovd .. ıı..·nu söylüyordu. içinin h~ _ Evlisiniz de!til mi? " "IS" lirken tutulmu§tur. t;iylt Mustafa ve Ktmlldeo alındrğı 

ikazına gfilen CeJAI, bu gfililşle bir 6 - Uç varilde 406 kilo fllltln Ke.. bu i§te de Kardlçalı ha:ımda katı. 
Cel:ı~·~aptan ziyade ken'di cc az evvelki tatminsizlikten gelen, öz mal 18jmll biri tarafından BaJıkesi- vecllık eden vo halen başka bir i§te!l 

hnkikntin porçaladılh peşin hllküm rı.n H&llI Necatlye gönderilmek i•te.. ı tevki! edl}"''n olan •'ehmedln a~ 
saretine şaşırdı. Sonra ııdama bak e• "' ~ -Jer yapısının 9CISından ttelen tal<;IZ nJJrUM anlaınlm•d'"' kn'" bulundu&.• aftlD..-.1m•-+no, 
tı. Onda evli bir adamın tevekkOlii "' ..._. .,. ..,..""'". -· b'" .... ...,_ "il .... 

vardı. ''Saklıyor!. Karı~ını kepaie lılı unuttu. 'l - 19 varilde 3154 kilo fillt ema.. Bu fllttler gazdan imAl edilmi§tlr. 
ftızlı hulı, yO.rüdü. Demek hı• J?e.tçUer birliği tarafı:ndan Bandırma.. 4 - Bir varilde H.ıılll özmclek na.. 

etmemek için olmalı., diye düşün• vakada hiç bir harici snik, 7orlayı dn Abdurrahman Özmelek namına mma göndertlen, yine bir varilde Aıı .. 
dil. K-

Vilayet Umumi Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 

Vi!Ayet umum meclisi dün &ıat 
l 5 de Faruki Derelinin başkanlı
ğı altında topJanmışt:rr. Ruzname• 
ye gt-Çil~~n önce riyaset diva
nına dÖl"t. muhtelif mevzu hakkın· 
da bittr takrir verilmi,tir. Tak .. 
rirlerden birinde Kartal kazasının 
İstanbul wlediye hududu dRhili .. 
ne aJmması istenmekteydi. Bu tak 

rir riyaset makamına havale edil
di. 1ki ta.birde ı;ah~a mtlddet
ieli tama.mJanDU1 olan elektrı"k, • 
tramvay tünel murakabelerinin 
seçilmeısi hakkında idi. Bu da ali.
kalı encilmcnte-re have1e edildik .. 
ten sonra dördüncil takririn ınn.. 
ıakeresine geçildi. Et nakliye fi .. 
ya.tlarnuı. zam yapılması hakklnda 
muhas~be mUdürlilğünUn teklifi 
bütçe. ikt:Isat encümenlerine ha. 
vale edilmi~tir. Bi1Alıire ruzna.'lle
nin mUzn.ker~e geçilmiş ve bir 
tGk maddeler nl!kalı encümenle~ 
gönderilmiştir. 

Toplantzya vali ve belediye re .. 
isi JJiltfi Ku-dar da iııtirAk etmiş. 
tir. M~lls bugü.n saat 15,30 ds 
tekrar top1anacrikt:tr. 

çini çekerek kitabı kapadı, gvuderlJirken tutulmuınur. met Şeker adma g!Snderllen mayt 
Gittikçe se,·Inıli bulmrığa bnşh k" ı· 1• "k b" d d n· t ''Uhlm bir vekQna batlı. olan b•" hruk F hr S d k Htlvl tl b1 dığı hırsıza: une ıne .,yı · ır a ıım 1. ır r:ım _... ,, e ... ma ıarın ıı ı vo a ı tara. ye eri es edilen Yako, JaJt, 

va'.\·a etladı; evine döndü. Yataitı ıı.azotıarla fllltlerln nuıl temin e- imdar temin edildl;d nn!ıı§Ilmakla Halim, HUseyfn, SalAh&ddbı ~ KA-
- Haydi, d9di ,gazeteye yaz • h d ·kı -" ı 7.' dlldf"l tetkl k"Allmtc V" ... neHAAye be be b • t "-t dl ·~·11 u k d"- on nın aş orun a ,ı .sun evve .ıya b ..... , .,, .. .,- ._., ra r u •§ e m..,, ear ıı. ar .... a. m tutuıa.ra ~ m korunma 

marn, söyle)in.. vanlm•attr·.· Y•macın lıedb·e <'lfilti tcorcümtYi .· ..., ı:.ıldığı netıceelne de vanlmı§ttr. mnhkemeıı{ne verjlml§terdlr. 
- Ne sö:rleyim beyim. Söyledim ----------------------------------------------------------• 

ya. 
• r..enç gazeieci, gittikçe heyecan 

dan Jııendini knybcderek onu ikneıı 
~•şh: 

- H:ıydi haydi .. Yazmam diyo• 
nım. Maksadım sizi tanımak.. n~; 
de sizin gibi, sizin .soyunuzdan bl:
lns:ınım. Belki size. yar-dımım olur. 
Böyle olmasa bile, n<'rden herşeyi 
aç~ca .c;öylemeyor sunuz?. Sizi kı 
min bu yoln attığını anlatın ban:ı ., 

Adam, sarı, dişlerini göstererek 
güldü: 

- A~abey, söyledik ya .. O Sl• 

nin dediklerin bize gl>rc değil •. 
Sonra, Cellitden .sirayet eden bir 

samimiyetle içini çekti: 
- Ahh .. imanını ..• İki gün daha 

lutulmasaydım, ıyi bir keyif .sar('· 
cektim ama, yııkaJandık yoksa .• Yn-ı 
hş hesap B:ıifdattan dönermiş .. Cce 
zaya rizadan gayri ne gelir, elimiz-

• den? •. 
Ceza mı? .. Zavallı adam.. Sc:: 

doğu.şundonberl cezanı çekmcklı'. 
sin. 

Senin rahat bir hay3tın yok? .. 
~eden hayııtının ortasında hırsız 
oluyordun • Sen, bizim suç.larımı 
zın cezasını çekiyor.sun, bizim re1:ı 
mızı!.. 

CeHi1, tabii lmnlan s<'yleme<;i.. 
Snclt're içiHclen geçirdi. Arkasını 
dönerek clışrırı çıktı. Ne rliye gcı
mlştı s:ınki. Zııvallı adnm •• Blzzct 
kendi hayatının faciııl:ırından dal>i 
bihaber, rahat '\"e mesut, bu h:ılinde 
bile rahat ve mesut .. Onu uyandır 
ınaya, onun lnızıınınu k:ıçırm:ırrı 

ki111~cnin hakkı olınnmıılı. 
İçinde, ta derinlerde İıellrnıe.;e 

- 196 ~-

- Hak.lkaten mi yola ~tıt 

- Evet pttı. 
Denaı.ır, bunu söyledikten sonra. Meyrntıneola yftzllne 

b."\l<tı. Btru evvel penbe blr ctllll a!ldıraa oeJırealnlo elmdl 

Hr&l'JQlf oldupını prtıncoı 

- Fakat yakında gelecek... Kalbi bu kadar hl<'r&na 

taruımmw ede-cıeğtal zaıuıet.miyorum. 

Meymune, Denanlr Ue !Atı uı:.a.ttığı tal<tfrdl' lıl.n.lyatını 

gizllyemlyeeıeğlnden korkarak bfrıey aöylemedea J'&Illlldao 

ayrıldı. 

Odamı& pderken, koridorda Selmaıı.a. ruwetdl 'k'llre

,, !ilddetle çarpmata b&Oladı. Oua eokolarak aordll: 

- Bebr.at hakikaten yola çıktı mı?, 

- Evet banımcıfıml. 

- Nereyet 
- Horasanda Mera te)ırtne., 

lko met et,ıttl :rere
Genç kız yutkunclU; 

- Bizi bırakıp naınl gitti T !.. 

Elmam un efeııdlmlzln 

- Bin belki, fakat ecnı unutmadı, 1.tte ana oııdfn 

bir mektup. 

Selman, bunu dedfkten llOııra koy1uından ipekli bir 

ınımdJJe ıııarılmııJ bir mektup Clkararak Me)'IDODefe ver-: 
dl. 

Genç kız 9fn'lnçle mektuba alarak oebtne koydu. Bir4 

ao evveJ onun içlndeklııl odaamda Oılıııma& için gltmei• -<- • 
clıtvrandı Selman onu durduttu: 

- Batka bir emriniz var mı kllçO..khanrm. 

.Meymune, oaa tefek1"11r etmeden, aoe1e ile ,,anından 

- 19S-

- Bilmiyorum.. Onun adetidir kaybolduta ııaman kimee 

yerln1 bilmez, her bald~ buml'll bau ı,ıert var .. Mıunatl ba. 

g.iJı g
0

ene nu Bafdatta arayacağım. 
Böyıe konuıa, konuşa aamya geldiler. Salona çıktık. 

Jarı zaman, Zeynebt kar:1ılarında, ~llımlyerek ayakta 
dcruuğana gö~ memnun oldular. 

Evve1ıl Ubade, sonra Memnone prens: 

tfnden dolayı OOk sevinç duyduklarmı 

l>ehz:attan htt- ba.lıaetmediler • 
l!llSytediler ve 

Biraz sonra yerterlne yerlC5tlkten aoııra Selm:ını eten. 

dl!lnı B•ğdııtta arayacağını allyltyerek yanlarından ayrıl. 
ci! . 

Ertesi g1in. san.ya telA1b1 teıAııh dön~li. Ulzmf'~Der. 

den blrtsıne Denan.Jrl ~örmolı' I•tedJf'lnl söylt'dl • 

Ut:r.ınetçt, o urada Ubadc ve Meymune ile beraber bah

çf'de bulunan Denantrlıı yar.ına giderek: 

- Hanımcığım~ Dedi, Selman sizinle göriıJmek istiyor. 
Vtsktlnlz mllıaltse ge)aıcn!ı.: rica ediyor. 

Denanlr, Ubade flo Mcymuneyt merak içinde bırakarak 

8elmanı görmefe gtttL 
Selman, Deaanh'l g6rllnoe, yanına aoknlarak ha.fit bir 

81"~.,le: 

- Efendim! dedi. RektmJ k6prtlde buldum. Buraya 

rtmek lııtiyordo, fakat bcnl görtlnce vazı~tl u.e beıılm. 
le ııaber yolladı. 

- NNlr et 

- Meymune efenc!tmt7.11en bir mektup &111111, kendisini 

<ya.nma atelaoete gelmetılni btlyormu~ .. 

Denanlr ııözünU kesti: 



·-·- -±S:SC z_ :ı 

Resmi dairelere : 
At yarışlar1nda 
kazanmak için 
Nası·. 

oynamaıl 
IO aene, dUııyanm en bilyük ya. ı 

rqlarmda ve bUtUıı DerbJ yan~Ja. 

rmda fııtlınaıı:z olarak kamnan ve 
lmrdufo blr 11JatemJe biç yanılma. 
yan O. Wllllam'm m~bor eseri. 
Törkçeye tercüme edllmlt ve nefis 
bir ıtekllde baaılmınır. 

edeceklcıırdlr. 

Fiyatı 30 kuru,tur 

Vakıt kitabevinde 
bulabilir.iniz 

Kocaeli Asliye Hukuk H~kimli
llnden: 

9d/187 

İstanbul B~lktaş Saman f~ek• 
linde N. 17 de Mithat kızı Servet 
.lnlı ft'kiU awukat Sedat Pek tara· 
tından l:t.nıit KA#ıt fabrikası ıular 
.._ bakım iflerinde Rauf Anlı aley. 
h:ltıe 1 k a m e edilen boşanma 
(lavasın.dan d o l a y ı yapıJ • 
makta ()lan mubakdnesinde Müdde 
lıdeyh namına gönderilen lavetiye 
mlmlaileyhin bir' suçtan dolayı İsa 
tmi>ul teVkif evinde oldultundan 
bahslle posta idaresince iade ediJ
mft w C. M. U. 11#1 Taeıtasile yl!ll 
:Ptlan tnhkikatta. Rauf Anlının ne 
İstAnliul -.o nede İmıit ceza ve tev· 
:tff erir1de olmad1ğı ve oo ııeJ>eple 
lıdresinin meçhul ))ulundufu anla· 
tılmakla müddei 'Yekillnin talebi 
•c-.hile mukaddema gazetenizin 11. 
l<l. 942 tarih ve 8857 sayılı nusha
alle ilA.nen davetiye teblll}lne raj.'.-. 
ınıen 10. 10. 9•2 Se.lı gilnil saat on 
tiaçdktaıo mahkemeye gelmediği gf
"61 kamını bir vekil tayin ederek 
göndet11Demlş oldufun"dan H. U. 1.f. 
kanununmı· 401 nci mai!desind teva 
tnian. gııyap k'ıınrı te!bll~lne karar 
nrfimiştfı'. · 

Karın' 'Yecbile ~anun! miiifdetf 
l~1ide ffirada nm'hıılı:ementn mual 
M titılun'du#u 26. 11. 942 Pe~
& R(hıft ~ant H 'de mııtı'kemeye 1-
~ etime,; ve kanuni bir veltrt 
Ü'yfn Ilcıı gôni!~ez fse 'duru,manın 
gıyal)ınifa eeryan eifoceği flAnen 
~lflt otnnur. '(41739~)' 

$EHIR TIY ATROSV 

1 
EOMEDl KISMI 

Saat ıo,so c1a 
ASRiLEŞEN BABA 
Omnarteıd ve Fuar 

gblert 
u.ao da llfAtlne 

,-- Bir Kalkas l 
,ı 

Romanı , 
JJirçok 11abanc1 dille:• tercünıt 1: 
edllmlı olan bu tıtr, NiuC1%l Ah. 1 

met tara/ından doDrudan doDru . 
ua Garca dilinden terclJmt edl• 
rrılştlr. Baştan ıono kadar aşk 
·nnrera ve kahrmı ·mlık mtnkıbt'· 

Itri ile dola olan bu ntflı tıeı 

Türk matbuatında ilk nilmunedlr 

nyatı '° ~ oı- bu Mer. bo 
UAıu keatp rettreolett V•IDt Kit&. 
bevlllde ,nzdcıı 50 cenzHAııa *I an. 
rop ~eınedh. 

'Mevcuttu a-zalm11hr) 

Ticaret ve sanayi odası sanayı 
şubesinden aldığım 2585 numaralı 
beyanname pusulamı, dyi ettiğim
den ve yenisini alacağundan eski• 
sinin hükmü yoktur. ('1745) 

D. Arav, 

··~ Hüviyet cüzdanımı zayi eltim. 
Yenisini cıkardığımdan eskisinin 
hükmü kalmamıştır. ( 41740' 

Dikran oğlu Mamas KeşişoAlu 

••• 
Mutasarrıf olduıfum 13 tonilAto 

luk Engin ·e:dındaki motörün mess
ha fahadetna.mesini dyi ettim, ye9 
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadıitı ilAn olunur. ('1749) 

Hikmet. .. ., 
1931 - 32 Ders yılında İstiklM 

T.f.sesinden aldığım orta okul diple• 
mam ile. 1932 - 33 Der syılında 
9 ncu sınıftan aldığım tasdikname 
yi zayi ettim, Her ikisinin yenisi• 
nf çıkaracağımdan eskilerinin bük 
mü yoktur. '(41700) 

Numara: 174 1\1. CemU, 
•M 

Rize nüfus memurlu~ndan alch 
itım nilfus kAğadım ile Riz• asker
lik şube~fnden aldılhm ukerlik tez 
lieremi ıAyi ettim. Yeni sini alaca• 
#ımda~ eo:;lcisinln hükmü yoktur. 

Rize: 8a~tUl köyO.nden Beykoz
da 60 numaralı kahvede Kemal oğ• 
hı 326 tevellütJQ Abdurrahman Baş· 
lantı. 

··~ Muaanyanın Sükrü Cavu$. mıı• 
h"allesinden Nalbıtnt Halil kızı. 45 
yaşında Mahmure Koşucu re~men 

nikahlı ailclın olup bundan 6 sene 
evvel gaip olmuştur. 

Kendi~fnfn ınrih adruf ve 11U• 
'Yiyeti meçhul oldu~ndan, işbu i
lan ayrılık davasına e!>as olmak ii• 
zere. fJAnını f~fyonım. 

Fener Yıldınm. Ca"d. 104 No: 
'i!a Kiracı. Haydar Ko,ucu. 

'(41740)' 

SAHiBi, •SiM US 
Basddı§ı yera V AKIT MATBAASI 

Umumt Netrfyah idare eden 

'•"" Ahmet s..,.ngn 

- VeHabt'tan JDJ,,, Bayır ola bir te7Dd ftl'l, 
- llaJ'll', yaina: dr'atıe kenc!IAtnbt Mera ~hrlne .,ıı; 

meelıı1 emretınll. Sebebini de bildlrıuemlt .• ltte 1111 habert 

llbıe bQ41rmem1 96yledL Ayni zamanda alzbı hlzmet{ıılzda 

lıalonınaa: tbere yarımızda kalmamı emreıtt.. 

- Acaba onda çok kalacak mıt 

- :Na kadar kaıac&l'tm eöyiemedl efendim. 

Bunun tl.zerlne DenanJr, ba§tııı eftp dtietbımeye claıar,. 
Bematm lln ani Pditlne mütee11tr olmqt;u. Ç\lnktl 

1ıDJ1e gma.nlarda. ona çok lhtlyacıı vardır. BJlhaMa 7.ey. 

ubl dlltUnerek daha fazla ttzuımete batladı. Nihayet bıt. 

pm kaldırıp Sel.mana aellendl: 

- Allah ona eıılrgNln .. Her 'halde mazereti vanfn'. 

Fııkat Meymane efendimb: neye acele olarak onu çaltı\. 

mtttıfl. 

SelmıdUn anstotnna görilııoe, bahçeye 4otra yllrüdll. 

5'alr.at .onra hatırına btqey gelmfı gibi dönerek Sel.mana 

eorcla: 
- Sen burada kalacak!m öyJe mı T 

Selman etrafuıa bakındıktan sonra cevap verdi: 

- Burada. hep oturmama lmk&n yoktur. Faka.t ııtk, 
sık uğrarım. O cihetten müsterih ol.. 

Denanlr; belıçeye avdet edince Selıııanm nlçln geldlğl. 

aı merak eden Meymune; bsyük anneslru brakarak ona 

karıılama;rğıa ko,tu. Fakat Denanlr, genç klzm meraı:ot. 

ili arıladıtı balcle orıa hiç bir eeyden balıaetmedl. ÇUnkft 

Behza.dnl 'birdenbire Meru ıehrtne glttlğlnl eöyleııe mitte. 

•nlr olacatrru blll.yordo. Anlamama..zlıfa gelerek ona aor. 

dnı 

9 AK 1 f ıı tı.ı.,cııeşr12. 
::ı:s: 1 

Resmt ilanlarm mercii Türk Basın Birli~i ve ortakları resmi ilanhır kollektH sirke-tidiT Bu ~irket istt•nen t•~ 
lerde ve srtste:rilen stiinlerde ilanları muntazaman nsrettirmektedir. A-ııesi İstanbul Ankara caddesinrte K&"' 
Türk Basın Birli2i ve ortaklan resmi ilanlar kollektif ;irketidir . 

lstanbul Asliye ikinci Hukuk ' 
MahJ.:emtsindtn: · Yeni Çocuk 

HlllAyeıerı 

. ~ .. - .... m!EmmD!!ll~~SGZınınslaı.:s;:~~ 1 

lURKin iŞ BANKASI 941 /60 r 
Davac! posta telgraf idaresi t:ı• 

rafından cıoh\k Biiyiikçekmece po<> 
ta müdiirü olup Suadivede Tunu<>hı 
sokağında 6 numarada Abbas aley• 
hine ilenme edilen alaC'ıık davasın 

dan dolayı mumaileyh Abbasın i 
kametgAhınm meçhuliyeti haı;ebilc. 

iTA.nen icra kılınan tebliıtııta ve gı. 

yap kararına rağmen mahkemeyr 
gelmediJUnden temyiz ar:ruhalinin 
de ilAnen teblij:tine karar verilmi~ 
ve rnıı.ın bir sureti mahkeme di· 
vanhıınesinc talik kılınmış olduıfmı 
dan on grin zarfında cevap v,.rmc11 
diği takdirrle tekemmül erlen dav:.ı 

evrakının temyize gönderilece~i 

malO.mu olmak fü:ere gazete fle llJn 
olunur. 

Ktıçtlk Doğanm SerUvenJerfaden o. 
lan bo blkAyelerl her ana ve baba 

oocufuna tavılye edl'blllr. llk. 
hikaye kitabı 

KlçClk Dolanla 
'iarzan 

Renkli resimler, mükalatlı 

müsabakalar ve yalnız. 

ı, 5 kurUf 

Çocuğunuz" bir tane almayı 
ihmal etmeyin iz 

ikinci cild 

Yazan: Sadrı Ertem 

<üçük Cari Hesap18 
"!943 lKRAMıtE f LAN 

KES/DELER: 1 Subat. 3 Mayıa 2 Ağıııtol 

1 lkincitesrin tarihlerinde vapıtır : 
. 

1- 1943 tKRAMlYELE.Kl 
adet 1099 Llr11lıll - umu.- Lira 

l • wu • .. - Yllll.- • 
ı .. ~ • - IUlM.- • 
J • 

.,.,, 
• - 111,- • 

l • flfiff • -= llffff.- • 
ı • 6311 • - 66:ı.- • 
J • 144 • s:s ~444..- • 
! • lS.'IS • -= 8flff- • 

10 • ı22 • - ~ııo.- • so • 9tJ • - \'.9'70.- • 
60 • 44 .. -= ~640.- • 

~:;o • tz .. - oMO.- • s:u .. il .. - !JA7t.- .. 
la l\falates Kurtuluş Bozkurt caddes· 
102/ 104 No: lu Panarome. gazinosu 
bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 
raya çevrilmesine karar verilen ma 
sa, sandalyeler, peşin para ve açık 
arttırma ile 25. 11. 942 Çarşamba 
gQnü saat 9, dan itibaren satılacak
tır. Muhammen kıymetin yftzde 75 
ini bulmadıAı takdirde ikinci eri• 
tırması 27. 11. 942 Cuma günü ayni 
yar ve saatte satılacaktır. 

, .. i ' .. /en., ç kt 1 ,.1klye it Bankasına para yatırmakla yaln11 pare oırtııtf 
T ' 1 1 1; fal/ almı~ "tma:t. qvnt otmıtnlfB taltını:r.ı lfp lf .. n ... nf• ,ııır~ · • 11 "1 

Satq yeri: Vakıt Kitabevı •_•••-
1

•-------------

Taliplerin yilzde 7,5 pey akçe
sfle 942 j1365 No: ile mahallinde 
hazır bulunacak memurumuza mii• 
racaatlan ilrtn olunur. (41743) 

Çağırı 

Yeşilau Gençlik Şube&i 

Kdtipli6inden: • 

Umumt 

Ye~!lay ve Gençlik te~kilAlının, 

Üsküdar Sulh Hukuk Hdldmll· 
ğinden: 

Ayşe, Mehmet, Mustafa, Ali, Ka• 
sun, Zeliha, Hatice, Süleyman. 

942/506 

29. İkinciteşrin. 942 Pazar günü 

saat 9,30 da Eminönli Halkevi s:ı• 

İstanbul Yerebatan Camif No: 
13 evde mukimler .. 

!onunda yapacaktan kongreye bii• 

tün aıalannın teşrifleri rica olu• 

nur. 

Ahmet Yilce Tur tarafından a
leyhini:ı:e açılan izAlei şüyu dava • 
sından dolayı yukarda yazılı ad· 
resinize gönderilen po~ta tebliğ zar 
fmın meiJdir hanenin yıkılmış oi' 
dul}u şel"hile bilA tebliğ iade edil
mi~ ve zabıtaca yapılan tahkikattn 
da ik!mef,ırlllılannızın meçhuJ oldu• 
~u b.ldirilmiş olduğundan 15 gün 
müddetle sizlere ilAnen tebliltat ic. 
rasına ve muhakemenin 16. 12. 9~2 
tarihine müsadif Çarşamba gUnü 
saat 10 a talikine mahkemece karar 
verilmfş olduğundan mezkOr gün ve 
saatte Üs-kiidıır S. H. mahkemesin• 
ae hazır bulunmanız ve aksi takdlr 
de haklarınızda gıyaben muamele 
yapılacağı teblllt makamına kaim 
olmak üzre ildnen tebliğ olunur. 

- ldJ'ar Yollan ft l'eaalıtı -

;;;;;;, A~n;;·;;ıN 1 
& •elet ft baatalanm lm.holl 

llıaflamqtır. Beyotta bttlıW 1 
Oa4.. Wo ""o Ro ""9 Pazarı a.mı 

------.. -·Tel: '1!S:" 

'(41746) 

HAFIZC~ 
"LOKMAN HEK.IM,. 

oABILtn UUT1llllASl:WD 

Müzayede tehiri 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

30/111942 P9zartesi gUnU aaa.t 1' de ııatqı mukarrer reşvlklyedeki iki 
parçe. &ra& a&t!fUltn Jf&l'i &here kadar tehir edildiği ilA.n olunur. 

- Kızım, ntye bttytlk aıınenı yalnız bıra.ktm T 

Ve aonra llrtını oklama.ta. ba,,ladL TltredltLot ıriirQooe 

ıuno 11've etti: 

- Tltredlğlnl görl1yorum, raha.taa: mııım) 

Bu aoq:ulardan cıetıaret a.lan Meymwıırı tatlı ba.lu,tarı. 

:ın ona oevtrerek dedi ki: 

- Selman blr haber mi gettrdlP 
Denanlr: 

- Evet.. Behza.tta.ıı haber l'etmn. 

- Hayır ola.. Yoksa yola mı oıktı' 

DenatıJr; gen!) kızın ba laabetlf ta.hmlııtııe hayret etti, 
Onunla lf&tUe etmek tçfn: 

- Bunu kalblo mı aana haber verdU .. 
DedJ ve mı.ve etti: 

- Tevekkell demernlfler: Kalpten kalbe yol var~ •• 

Meymune bn sözlerden ııkılır gibi otdo. O, ,ımdlycıı ka.. 
Cl&r DenanJrlo; Bebzatla araıımdakl alA.kadan haberdar oı. 

dofunu b'ıhntyordo. 

Saçlarının 'bUkleJerlnl düzeltmekle metgul gibi görttıı.e. 
rek ona ıe&lendl: 

- Nlye böyle aornyoraon teyı;e!!. Memun efendimizin 

lur.ı kendlıılyte çok altlkadar oldufn lçlo b~kJmln yola çık. 
masmı merak etml~tlm • ., 

Denanlr, ""1lllmsedl: 

- Varol kızım.. Demek hakikaten Beh:r.a.dın uzaklara 

ı;H ttttnı lıaber alsan kllçUtr hanımefendi he~abına üı.llle. 

eek mlılnt 

Genç ktt, bana. eözde ehemml:vet vermlyorml.IŞ glbl 

4aırrandı. Sonra aaf bir t,&Vll'la aordu: 

(1668) 

• 

M u hasebeci aranıY 
dl 

GölcUkte huiur.an Deniz fabrikaları umum müdürlüğtl erıırıc 
da.m olunmak ve kanunı durumuna gdre 260 Ura.ya. kadar ucret 
üzere bir muha.s<ıbeci &lma.caktır. ııtY 

lsteklllcrm Ankara<!& M. M. V. Deniz mllııteoarlığın~ ve ıf 
da. Deniz Lcvıı.zım a.mirilğlne hemen m\lracaa.tıarı. ( 

Kaloriferci alınacaı 
Devlet Deınlryollar:ı Umum MüdürlüğUnden: 

İhtiyaca bınat:n Ankarada istihdam edilmek Uzere ı uıuıııd 
katoriterc: a.ltr:acakttr. 

Yapılacak imtihanda muva.tfak ol&nlara lfyakat derısoel•'~ 
1 ncı ııınd ustıı!ıh muadili 100 Ura.ya kadar aylık Ucret v09r!ltel 

Aak~rllğinl ya.pmıo ve hllen tll§lği bUlunmayan taliplerlll dı J, 
ne bonserv•olerinı. ıtmdye kadar çalqtrklan yerleri bildlrlr tı:, 
cUmelerjn1. nülus hüviyet cU:ı:danı ta.adilc.U örneği Ue en u o ",I 
belgelerini ve 2 a.dcl ve.ı!ka fotogrıi.f:a.rını ekllyerek en g1'I; &0.11 

1 
hlıı ~ ka.dar Ankara.da. cer dairesı reisliğine göndermeleri. 

lzmir Belediye Reisliğinden: 

ı - Şükrflkaya bulvarrnm, Dr. Mustafa Enver caddE1sinde11 ,, 
tos meydanı11R kadar o'an kısmında.ki bir tara.t yolun mevcut 
sökt:ııerek parke taşla.rile esaslı tamiri lşl, fen işleri mlld\lrl~ıf 

fil ve şartnamesi veçhlle kapalı za.rfu eksiltmeye konulmuştur. r 
deli 29691 lira 60 kuru~. muvakkat te•.nina.tı 2226 lira. 87 K.urıı1t11 f 

İhalesi 7.12-942 nazartesi günü 91l.'lt 16.30 dadır. 2i9J sııY.ll~I 
ta.rltatı dahl)lnclıı hazırlanmış tekllt mektuplan ihale günU IY 
115.30 a kadıır encUmen riyasetine venlir. 

u 
2 - ŞUkrik'3ya bulvarmtnI Dr. Muscıfa Enver ca.d<lesindt11 1ı11 

26 Ağustos meycıanı ıstıkametinde 550 metre boyda bir tara! 1° ti 
den parke taş'crilc döşenmesi işi, fen işleri müdUrlUğUndekl keşıl ,ıı 
nameB1 veçbıle kapa.U zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ke~f tıed~ 
lira muvakkat teınuıatı 2035 lira. 35 kuruştur. tııaıesı 1.ız-94Z 
gtinll saat 16.;0 da.dır. 2490 sa.yılı kauunurı arlta.tı dahilinde 11 
tek!tf mektupları ihale gUn\1 aza.mi saat 15.30 a. kRdar encuıx;.eD /ı' 
ne verilir. '' 

........................ .-~ 
Ttlrklye COmhurlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
• &IUU.IUf caruıı: lH&A. - Sernrı1eı11: l00.000,000 .ıııı• ~ 

Şllbe " ltJlı.u adedlı ıeo. 

Zl.ra! ft t1cad ber nevt banka muameıeıart. 
Para btnlrtl.renJ,en 28,000 Ura Lkrf,ıo.ı,ye nd.YOI'• 

l:lr!la' eaiftrıiinı11ı> "1l'.lil'bfthı. •c uı~r .. aa ·.-;ı...-aı 

en u 00 ıt:ruı l)Ulımazılara ııenede • det& QllJQleceJ& lmr'• 1le 
1>1ba göre Ur;ramtye dağttıJae&ktır, 1 
t adet LOOO Urald t.oou Una t ıoo adet 50 Oralı.il ~ ' 
' • 500 • !.000 • 1 1%0 • co • .., ' 
f • EGO e l.000 e • 180 e 10 • 
ıo • loo • ..ooo ,. ··r 

DtKKAT: Ben.iJJarmdAlcl paral&I' blr .ene tOfnd• 50 l!rf~~ 
~J'enl81'f ilO'amJye cıJrtıgı ta.lı.dtrde • ao razıaaue prUeOI' 

lttu"alar IODede • defL 11 Mart, 11 Baztraa, U Sfl°'" 
U B1rtııc1kl.nun<1a çeıcllecelttlr. 


