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' Staıingıadı üç aqaır muhusoıa eaen 

hoün güzel Edirn~i~ 2~~ci ~rtuluş !!!'' aöö bin--kfŞitik -Ai ni8n 
.. 

u 
Kıymetli ve olrln hudııd tehrfml~ giizel Edlrnenln u:ı.aktan ~örllniiıJü 

~~~~ kardeıı ko!l:ırı ~bi •'Meriç, 
·r~ • Arda,, nehirlc-rinin birle
tııı·1 11?.rnu§ olrluğıı güzel F.diı-

ı ...... 
~ h 41l?'k kalbinin sevJa ka\'-
. alinde buı:;Un bayram yapı-
~~ 

~l'iıı Yıldan beli A vnıpa geçi<]j '\-
' ~ d:. sine-sinde tonlad:~t fıbf. 
·~,11 lı11e m~dent hUvivctini ;rfü•

u bti:ilk Türk şehrinin sul°!' 

ve siikun içindeki kıymet1; ır.ev
cudi~·etini yaln:rz döı-t dür;rr.an '5-

tilası sarsmı~tı. 

1822 de birinci i!<tiliı.sı Kırımm 

ana vatandan aynhJıf:ı tari':e ra:ıt 
1Ar. 50 ytl ~nraki ikind hazin İ"

' ili~ı da meşhur "Tıi'rk S·.rayları
nın .. ,vakrlr, klil olmasına ve lfll 2 
de ''uku bulan acı Balka11 hnt•r:ı.
sr da bu tarihi q,~hrin kıymetli s:ı-

&izde ~arplılaşma hareketi 
~illi benlik ;ç;n bir 

olabilir mı? tehlike 
Yazan: Asım Us 

l•mail Hakkı Baltacıoğlu'nun 
• bir eseri münasebeti ilE. 

~ ~til Hakkı BllltaC!Oğlu 111on recede olursak o)alun, iiUltUr bah· 
~~,Sene ~ı:inıle yazdığı malta- "'İnde de o derece özcü ,.e 'fürk
S!•r <'llt ~inde toplayarak !;il k:ılmahyız. Yok a bir. kenıli 
S, doğru) başlığı altnıclıı nas- kendimizi büsbütün kal bederiz. 
\de Sayın arkada ımı:ıın içinıle 1 ı mail Hakkı Baltacıoğlunun 
~''ar. Bu dert biı:dcki ga~!>: 

1 

lıir milli da\ a obml< ileriye ~ur
ıt itti hareıı:etinin Türk millet,nı düğıi teı: i°'şte bu ııuret1e hulasa 
~ " kendi kendini tamyl\m:W edilebilir. Kitabındaki maJ.:aleler 
~ (~ll_rıne i endi eo;i<lir. Kita. de bu eıas fikir muhtelif menu
~. Söz ünde ~u satırlar. oku· Jara. tntbi"ıi edilerek genio;letilmek-

·~ tedir. 
~l'.lr· milleti A\'I'Upnlıla!jt- Bu lnbi§te benim <liic:;iincem 
tı .. ' g\lzel, fakat Avru?alıla.. §udur: 
·"ltcn k d · d · 
llıııı g·ıb' ekn 1!:. en vazAgeçıyor. Garptnki' milletlerden tn~iliz • 
l.ı!~~ ~ ı orn.L!yorum. vrupa- 1 • .. 
ı,~ A k a· . b.. erın, Aı..'llanların, Fran<ın)al'ııı ~" 

nat yadigarl:ı.nndan bir ~oğunun 
harahi";ne vesile olmuştu. 

Son 1918 istil.85ınrl an iiç sen~ 
sonra "25 ikincite:;rin ı !'122,, t2ri
hinde ~öz bebeğimiz Edirne. 'T'ilı-k 

siln~ılsü ile eb~di Ttirk ku~Rğına 
ı.:tıb11ş oldu. Bugün ta.m 20 nci 
yılrlönlirnünü biivtik bir se' inç 
;çinıle kutlulanmaktadrr. 

Parti "rapunda 

Milli Müdafaa 
ve Münakalat 

Vekilleri 
Verilen takrirlere cevaplar 

verdiler 
Ankara: 2-t, CA.A.) - Cümhurı. 

yet Jlulk Partisi M~lls surupu urr.11 
mi heyeti buglin saat 15 de Reis Vt:• 
kili Seyhan mebusu Hilmi Oran ın 
reisliğinde toplandı. C.else l\(:ılor~k 
geçen celseye ait zabıt hülO;ası o. 
konduktan 110nra: ro ameye ffCcıJ• 
dl. Ruznomede Diyarbakır mebıt'iu 

General Kftzım Sevüklckln t.ırafın. 

dan verilmiş iki takrir vardı. Hu 
tnkrirlerden birisinde fazla so~uk• 

lar ve şiddetli :r:ı~ışlnrn karşı de. 
miryollarımızın muhafazasını temın 
için ne .ıibi letbirler nlınrlı!ıı mü 
naknlôt vekilinden soru makta vt: 
diger takrirde Denizaltı sub:ı~ Jnrın 

(Devamı 2 nci saufada> 

ordusunun vaziyeti 
ümitsiz görülüyor 

Almanlar 24 hın esi1, 
malzeme ve birçok 

26 hın ÖLÜ veıdifer, 
silah lerkeiiıLer 

so~yet ilerleyişi devam ediyor 
Alman teb•lıil : 

iYıüaaf aa hatları
m,zda gedık açıldı 

Londrn, 24 (A.A.) - Rus kuv
vetlerinin, Sta.'ingrad şehrinin do
ğusunda ve cenubunda ba~ladık · 
ları taalTUZ harekt?tleri devam et -
me-ktedir. Sovyetler her iki böl~c
de de ilerlemişlerdir. nun ak~nm:ı 
kadar, alman esir adedi 24.000 i 
ve ölU adedi de 26,000 i bulınue· 
tur. Mllhim miktarda ganeim R:ıs 
kuvvetlerinin eline geçmiştir. 

<Devamı Sa. 4 Sü. 1 del 

Büyük bir vapur 
·kafilesi 

Ce belüttarıkta:n Atlantiğe 
çıktı 

La l .. lcna: !!4, <E. P.) - Dugıi•ı 
ö{ilcdcn evvel 28 lnı;ıliz ve Amcri. 
kan ticaret genıisındcn mürekkep 
bir k.,f•!t. müteaddit harp gernil!!ri 
Te haTa kuvvetleri hlmayesfade n
larnk Cebelüttarık lıo~a:ı:ını geçerek 
Akôenlzdcn Atlaııliğc nçılmış!ır. 

Halen Ccbelüıtıınk limanın•l.ı 
3 sarfı harp ı::emisi, 2 tnyy:ue ge• 
misi ve müteaddil muhripler mc,·. 
cutıur. 

'"*"' Gbeliittnrık: 24, (A.A.) -t:~ı 

zırhlı, 4 kruvazör ve 3 uçnk gemı• 
si buraya glmi5lerdir. 

o Vottv.Jno "" 
Duôovlca 

0 Lf'ninslc/ 
STALİNGl?AD 

~""'l::::::S:~.:&.:::;::vo,~49 
J<tesnoa,,,,•,i1ıı "Y. 
0 zcızö 

'Ahgan~rovo;., h 4 Zufollo & ı"ı"J,».J::fn 
... /lus IMnuz11 

....... /.Jl'~·,.YOff,/ 

Doğu cephesinde Sovyet ta1\rru~1arıatn inkişaf hıtık&metlnl gö'4tıırlr hartta 

TUNUSTA MUTTEFiKLERiN - - -
iLERLEYiŞi YAVAŞLA Dl 

Fakat lngiliz kumandanı 
'· işler iyi gidiyor ,, diyor 

I .. ondra: 24, IA.A.) - Tııııusta, 

başlıca, hava cn:-pışmaları ren.yon 
etmektedir. Takvl~ eler alnn Alman 
hava kuvve!leri hirinci İngıfü. oro 
dusunun ıleri h:ıreketıni yavı1şlot. 

mı5tır. İngiliz hava kunelleri, ı'r.l fi( 
tcfik kılalarına pike taarru1J .. r ya
pan Alman uı;aklnrile 5iddetlr Cdr. 
pı5makladJr. Almanlar A vrupn ce:ı>-

(Devamı Sa. <t Sü. • de) 
Qntllıı \"J'Upalıklaşak a~ ~nı uls sairenin ara)arınıta müşterek \'a
h.._-·• 

0
u
1
nutakca •? ... enk ın\ tabn.: !>Jflar olmakla beraber a:vn a\•n 

(;.,~ aca mı • ;:::.a TD L'U l• h • • • ' 
~~tu olmasın divo~m. O- .~s:sı~e~~erı 8.hıılı: ~~1ıuı1ıdıık!an ı._~ bitene ba!kıyor~m. hiı: ba- ~upd~!zı ·~= ız kbn mı 

1
et er ara

~"lllu d d 1 . · k "'" 8KJ muştere ,·acııf nrn ~arp
l~"oruta Be~ : erımızeklazrıçmoız hlık, yııhut Anupahhk diyon11:, 
h: .... J z. zım çocu a nl -'a h b' • 1 1 · 1 
~~ben . 1 "' - d o arn n er ırın n 111!.n"ıyct e-
~ tel ~e:m.ry.or a;: w: e~ soo. tinden te5ekkiil eden !'ah!'İyete de 
i_~? e ... crhbıze . ıc.; en-~~~z- milli varlık adrnı \'eriyoro:z-. 

S e ki z i n c i o r d u Da kardaki harp gemileri de 
Agedab_y----(av,,_ı _işgal etti Amiral Darlamn emrine geçti 

"t • ~ca a bu ış yer Y'•zun-
~i~ep böyle mi olagelmiştir? Yeni cihan harbi Avrupalı mil. 
~ t'tını. Hiç de öyle değil. Jetlerin bir tek camia olmadığını 
qr llatzha lar, lngilizler, Alm:ı n- pek iyi belirtti. Bilhassa Alnıan, 
ııı:• ttl biMen önce Avrupa- ln'tiliz \'e Uus kütleleri kendi hu
~an Balkan milletlcrtne ba- su'i benliklerini kim enin ınkiir 
~1'nn; hiç de <iyle deği . Bun- edemiyereği şekilde ~ö tereli. nu 
~ll h~r bir:nin kendilerine harbin yalnız i'ktısadi veya <ıiya. 
4. '!!.~ lllilli karakterleı-i var· si değil. aynı zamıında kültiır J.ar. 

Çekilmekte olan mihver Bunların arasında 35 bin tonluk 
kuvvetlerı takip ediliyor Rışliyö zırhhsı da var 

Londra: 24, (A.A.) - Sekb:in~i ---------------------------

!n~iliz orihısıı Agedahyayı işgal et. Sahte ek .ıı.1ek karnesı· basan ı·kı· 
tikten sonra Cnlu vahasını da ?.aµ· { 

l'o" ıı 'l'Urkler nereden geli- bi olduğunu herkes peklili anbldr. tetmiştir. Bö\'lece ~ekizinci ordu 
hiı lt? Nereye gidiyoruz., Ve Tiirkler de bu mi'Ul'tleral'8"11 nıür:ı- mevzileri diiıelltilmişlir. Arlık bu 
ttr tı.c\'iı? Bu soruya. ce\ClP is- clı>lede kendi benliklerini bitaraf- orclunıın sol kanadı icin hiçbir ten 

"-il;'.'.• Irk siya~tl ile belirttiler. Türk like yoktur. 
\' ~t<leıı ~oura gelen ilk ma- (Devamı Sa. 4 Sii. 6 dn) (De11am1 Sa. 4 Sü. 5 de) 
\~ ".Ualc ee\'ap \'eriyor: Tür- ----------------------------L'· 'l'Çıicı;iilük A tatiirldc fı'kri 
~ ~.•llfha)arclan iradi safhaya 
" ~hareketinin hucınsb·eti 

tı'ııi ıallst harel•etlerd~ oldu. 
~Pıe:ıhk ,.e yaratırılık cıaf
.fo'~i tir. Yaıık 1'~ uildıı 

,cru gidi imiz m1lli tt.ültü
lı t, nıtıaşeret, felsefe cev

't entız ~eçmenıi<stn. Bizde 
· nıu!lıkj, resim, heykel, 

~ lıeııUz Türktülüğiiu iradi 
~· \tl • Vann1lm1Şhr, Ueıİm, 
~ -ı ~ ~•Yftlro anca1c fikri !l&f· 

• fe) 'hıyat hi!i!tl safhada kal
'ef e \•e muaşeret ise üç 
~ lıM; birine ~irmemiştir. 
it ~n tek ııebebi baı:r 'lydın-
~ 1 prob~leri didi'k)e . 
,~~undaki nrzidir O av-. '• . . İJt •rıı.ıannda l'e11min. mi. 

~'it aı:ı felse-renin milli olmaya. 
tb\ ~~l\enlel' pek çoktur! 

ıı...l-~ılleti, Türk milleti kala
~~tte :::~. tilrlü medeniyet 'e
tt <4f; . l'ünır.ü tiir. Bu mede

\ <lit~ ;~kliklerine rağntnn Tiil'
\t ~ll!ri ürkun :te\'kı', Tul'kür 

!tlııef' 1'Urkün muMereti, ha-
•t ... eııı hemen hiç değişme. 

~ııiyet bahsi'n<le ne de-

1 llkkanundan itibaren Yakıt sütunlarında okuyacağınız 

Yenı Edebi Romanımız 

BiR MEVSiMliK ASK 
Y.A Z A. 

Ref ;k Abmet iEVENGıL 

BlR MF.\'SDILİK AŞK adı kadar mevzuu, "\1lkaııı, lht,!va ettiği tip 
ler B[A.ka ve merak vMtc1dlr. 
BİR ME\'Sİ.'ILİK AŞK garip ve esrarlı bir hayata, ruh Aleminin 
gizli köıtelerlne ve Bl'yoğlunun karı!}tk dolambaçlı arka aokak. 
larrna çevrllcnlt bir projektördür. 
AdR .&IE\'SIMLlK AŞK Çıplaklar Atlık, Perdenin arka.81. OeylAn 
an, lmralı isimli rımıanlann mllelllfJ kıymetli edip Reftk Ahmet 
Sevengll'in en kuvvetli ve ~7..81 eserlerinden biridir. 

matbaacı yakalandı 

Üsküdarda Pa~a li.n·ırı"'ı'la, 8 
numaralı evde oturan Ali Bener ıı• 

dındr bir m:ı.thaccı t20 sahte e: 
mek karnesi bac;mış ve bunlln Kıı 
ruceşmede seyyar köftecilik yapa:ı 

Fcvıiye satmıştır. 

Köfteci knrneıerl muhtelif kim 
selere snt:ırkcn yııkalanmış, matbu 
acı da bu suretli? ele geçlrilı?rek ı• 
kisi birden milli korunma ınah•:e. 

mesine ver1lmfŞ1crdir. 

D'ger taralt.ın Çnğa.oğlunda rn ı• 
d•u yeri ol~if.ık kullandı~ı 12 nu 
maralı matbaası mühürlenJiktl'ıı 

sonı-a arka pencereden girerek 120t1 

sahte karne hasan Ahmet Atanı lll 

ile arkııclnşlnrı hakkındn poli,.rc ~::ı 

pılan tnhkikot bitiı-ilmış w :o;ııı;hı 

lar milli korunma mllddemmumtı•. 
~ine verilmişlerdir. 

Sııçhıların muhakemeleri yakın 
da başlayacaktır. 

Ankara, 24 (Radyo gazetesi) -
Amiral Darlana. iltih:ık eden :O.kar. 
la orada bulunan Fransız donanmL 
.eJDm da. Darıan emrıne gec;tig'I. bildi. 
rillyor. Bu harp gemlleri ara.sınd& 35 
b!n tonluk Rlşllyö zırhlısr da vardır 

Aynca 21 denlzaltı. .• 

:Madrld, 24 (A.A) - Amiral Dar. 
lan Fransız batı Atrlkası umumi V&. 

li•~ .M. Boisaon•a gönderdiği ilk emir 
de, Da.kar Umanmda bulunan bUtUn 
gemilerin bu limandan dııarı çıkma 
lnrmı menetmiş bulunduğu btldlı'il 

mektedir . 
lU.şllyö hattıharP gemisi ile ayrv 

Umanda bulunan 21 denizaltı gemisi 
bıı emrin hUkUmlerine dahil bulun 
-maktadır. Amlra.l Darla.rı. İng1llz ve 

(Devamı Sa. 4 Sü. 3 de) 

Orduda şiddetli 
bir zelzele oldu 
Bazı binaların yıkıldığı 

bildiriliyor 
Ordu, 24 (A.A) - Evvelki gür 

burada blrl §lddetıı ve dlğerl haf11 
olmak üz.ere vukubulan yer saraıntı 
sı bazı zararlara .sebebiyet nrmiş 

tir. 
Sehlrde dört beş ev tamamen yı 

kılmış, bazı binalar n dn&rlılr I& 
Jamış ve bacaıar yıkılmıştır. Köyler 
de de baz.:ı evlerin yıklld•ı"tı anla,ı: 
mııtır. lnılu.ca saylat yoktur. 



-~- \'AKIT 

Bir lsvıÇre azetesıaın mtlbtm maııaıesı Almanya mektupları Borçlandıkl 
hububatı te 

etmiyen 
müstahsiller 

r ~ 
Almanlar üalerinden 2500 kilometre açılmıtlardır. 
Ruaya gibi bir memlekette geri ile muvaaalanın temini 
için birçok kuvvetler bırakmağa mecbur olmuş. öyle 
ki cephedeki ana lcıvvet umum kuvvetlerin zayıf bir 
kısmı haline gelmiştir. Asıl savaş yapacak kuvvet ise 

bu ana kuvvettir 

Almanlar Ruslar ı n hakiki kuvvetlerini 
kestı remeınek hatasını işlemişlerdir 
Cene\ re, !ıl (A.A.) ·- La '1:ri-

1'ün dö Jenev gazetesi ''Stalingıa
da karşı stratejik tııarruz,, bc~lı
ğı altında aşağıdaki makaleyi 
neııretmiştir. 

Stnlingratta bı.lunaıı bazı f:ıb
rikal:ımı. ~ on 'binanın bir ara
ya gelmeeile vücut bulmuıı ulak a
dacıkların dü~ndaıı .z:ıpte<li!i~i 
Alman matbuatı tanıfınd:ın kari
leri:ı.e Volga. sahjllerinde cere~ nn 
etmekte ohın !>üyilk sava~ın ınii

him '\'akalan ~klinde 3:rzertilmi~
tir. Halbuki gaye.si bütün bir ci
hana tahr.!lküm olan bu harp içi::
de ve RuS.:ar §imdıye ka:lar biu. 
lcrce kilometre murab!Hlı toprak 
kaybetmişken Stnlingrnttaki bu 
hadiselerin cereyan ettiği yerler 
n ihayet ibir ka.ç yüz ınet'relik ara
z.iden iUaretti. Eu kadar bUvUk 
ibir savaş içinde böyle bir knç yUr 
metteniıı tesiri ve ehemmiyeti ne· 
den ibaret olabilir? Bundan daha 
~ on ey evvel lbirden ;iizlerce 
kilome~e il~ri tıtılan Alman or
dulannm bugün bu kadar dar bir 
cevredeki m:ıhdut ilerleyişl~ri zı~
re mecbur olmasının se~epierini 
jşte bu makalede tııhlile çalı~aca
ğız. 

Zırhlı t~n.1cnn ?!eri hareket
lerini bir ~o'k sebepler 1ehire uğ
ratabilir ki lbunların başlıcaları 
:J.939 senesindcnberi müdafaa va
tııtalarında hus·.ııe gerililt'n terak
ki~er, müdafaa hatlarının geriye 
doğru dcrlıJi~ine ter tip ec1:imt~i 
ve tanklara karşı ikullanılan tıiliih
fardaki yeı:ilik'kr gibi ~eylerdir. 
Bilhass:ı Stalingrattaki v:ıziyet 
nazarı dikkate nlınırsa b-Jranıc 

silnh, yiyacck ve mühimmat 1.:ıakım 
larından daimi nurct1e beslenme
si müdafanyı kolayJnştmlığ1 ~ibi 
şehrin içerisinde dostu dü§.ID:ı.n
da ntefrik hucnı~mnun kabil oıama
ması ''e sava!}an ıskerl~ri boğaz 
boğaza. uğ~mnğa sevkcdecck bir 
şekil ala.r:ı.k açık .$ahr~ muharebe
lerinde mu'hte~f sillihlar aras ... '1dn 
görünen Ve lbir ordunun Ciğerine 
nazaran yükse-kliğini temin eden 
şartların hu dar s•ıhn<la rnüessir
liğini ka,Y,betme!i de taarruzu., u
zun mUddet neticesiz kalını;: olmn-
6Illl izah eden sebeplerdendir Ni
hayet, Stalingrattan babsederk~n. 
Mal'~:ıal Tim~nko ol'dusundıı gö 
Tül.:n hayret ve takdirlere gaya:l 
:vüksek mukavemet .:zihniyetinin 
'de mUhim ltir rol oynadı~ı unut 
m-aınak icap eder. 

Fakat bunlarda nbMka bir amil 
"daha d11.ha vaıdır ki bunu, "ı:tra
tejik ta:ı...""nlZ,. ismi Yerilen Alman 
nıan~ınm bizz:ıt kendinde a
rruruık ica.p eder. 

Stratejik tasrruz acaba nedirft 
Bunu ht>.smın bUtün kuvvet1t"rini 
veya hiç olmazsa en miihim k!s'!'!ll
~annt imha etmek suretile :lasm: 
sulha icbar etmek için yapılan ha· 
rtketl~:in he-yeti umumiycsi şek
linde tarif etmek mümkündür. 

Rusya harbi misal oln'fük dr a-
1ınacak olursa 22 haziran 741 de 
Sovöclere tıı:ı.rruz ettiği ''akit Al. 
manyanrn hedefi muazzam muha
sarn mva~lın yapmnk sureti! .. n.ıc:ı 
kuvvetlerini asgari bir iımil o'.
ınaktan çtj{armak ve l\fosk•wad~ 

tecssils ede{'ek ve !belki de eski 
:zn.mcıı:da olduğu gibi Lenin~racln 
hic,..et -edecek olan Yeni bir hiikfı
mcte Almarıyanın zengin llkray-

* RUyada manzaraların meşhudat 
~ibl berrak Olmasına .scbeb, zihni btr 
saniye bile maksattnn adul ettirecek 
nıtuıllere tcsadilt olunmamıuımdıı.n_ 

dır; tızlm ve iradesine tamaınlyle ın_ 
hlp olarak üğretmenlnl dinleyen r.e. 
kJ talebe de öyledir. 

* Ö!cnlerl rüyada ya§&r görüyo. 
ruz! Ruhları ge~kten havatta olmıı. 
lla böyle göremezdik; ,..uyıı.ıuk{ıkla 
~ahi ölenh!rln nıhl nnı h!Hetme.!M!lı: 
<;nlardan bah&etmeğe, onları anmağa 
:imktuı oltlm~dr: Kendi hlloeyreleı{ 
ml.zi başkaları amnna.~• 

na topraklan üzerindeki hakla.nnı 
teslim ettırccek 1:-ir muahede imza 
ettirmek olduğu anlaşılır. Bu ga
yeyi doktor Gôbelss, Ro7.cnhcrg 
Almnnyanm şarka doğru tevsi et
mek ihtiyacı olarak bir <;:ok d~f:ı

lar izah etmişler ve şark sahaS1-
nm, yill~ek talihi tarafından Al
manyaya yapılnuş bir hediye oldu
ğunu bütün Alman halkına i1an 
etmişlerdir. Fakat Polonynııın 
{;ark huclutıarmdan baıılıyan ani 
Alman t&atTuzu, pek bü~·Ok bir 
.,.ok muv,ıffakiyctler eirlt" ct:niş 
ohnasına rağnıen, asıl he~efi, ya
ni düşman kuvvetlerinin imhasını 
temine muvaffak olamam~~tır. Bu
nun asıl sebt"bi Alman ordusnun 
biday~tte tahşidatı yapılırken Rus 
lıırıa ne mühim kuvvetlere, ne 
kadar çok tank ve motörlü vssıta
lara maii!: oldukları, ve hil:1assa 
muhasaraclıı.n kurtulmak lıususun
ca ne kad:ı.r emin bir ··~ıvrılma,, 
kabiliyetini haiz buluntlui:Jarı gaz 
öntinde tutulmamış olm:ı.s11lır. Hit
ler .kı~ hardcatı biterken söyledi
ği 1:-ir nutukta "Bu sefer ald3n
dtk., demişti; çünkü düşmanın ne 
mua.zzam hnzrrlıklarda bulunmuş 
olduğu ha.ltkmda hiç bir fikrim;z 
l"oiktu.,, 

O t3rı.htcn ~onra bütUn :ısker; 
hnrek:tler daha zi.vade "coğrafi,, 
bir şekil almıştır. Artrk .Alman or
du.c;u i~in, Hhaltt anu olunau, bü
tün araziYi !birer birer zaptetnıek 
ve düşmanı zir:ıt kaynaklardan 
ve harp fabrikalarından mn~trum 
ttmek bir zaruret halini alnın;, \'e 
bu piJim Alınan ordusun·1 yüzleT
c eve yü:rlerce kilometre ileri sür. 
mek mecl>utiy~ini hu!'lule getir
miştir. 

Bu ileri ~ürüyilş, Alman ordı•-
1.unun elinde lbull!llan vasıt:ıların 
bolluğu se'bt-bil~ bicayette -r..-il~ltt:
lı\ta ugn:ı.mamrş. Ye flimenfi~er şe
l:ekesi tamir edilince mfih!m ~nh
şidatın yıpılmMı ve ik~ o?mn11ına 
rağmen ie.şc mad'lelerılc mühinı
m:ı.tın sevkolunması, bilhacıs:ı torlt 
te~kilatı s:ı~·esincle. kolnylık!a lrn. 
bil o1muştur. 

llnrkov \'e l\erçlc A.lnınnl:ırııı 

Jrnznndıkları lki s:ılehc hao;ımlıın.ıı 
ricale mecbur etmişse de Rusln~ 
ı.lan esir alınıımnmaşı, taarruz: ıısui 

lerlnin ha~knlık göster mcsl \'e o'; 
seklindeki ilcrlemclcl'İıı yel'İne 111..,· 
ıörlii karelerin ikame (•dilmiş bulun 
ınnsı '"az:iyelle bir değişiklik oldu. 
ğunu do güslcrmi5tir. Bu d<'ğişiklik 
Jcri yiirüyüşiin bir ncliccsi, 1111 k:ı
ılar muau::ım mesafelere kndnr gi• 
dilmenin tabii bir mnhzıını ilnral: 
kabul edilmek icap eder. Geriler· 
muhnfaw ve emniyeti lemin etme1' 
ileri yürüyiişiln her an doğıırabile· 
eeni lchlikclere karşı ihliyatlı hn. 
lıınm::ık ııck milhim kıı\'\'etlerin bu 
işlere tahsisini ve ııcliec olarak da 
en mükemmel or<lulnrın göz:önünde 
erimesini icap ettirir. Tiunu tarıh
len misallerle de izah etmek kabıl• 
dir. 1870 hnrlılııde Prüsya ordusu 
.Sninı.Privnt ile Sedan arnsında yııp 
tığı yürüyiiş esnasında beş binıe 
on bin nrn'!ı adam tefrikine mecbur 
kalmış, 1812 de • ·ııpolyon Rusya se 
ferine 442.000 kişilik bir ordu ile 
hnşlndıih holde fıc ay ~onra :!'ıfoskrı 
,.o ününe 95.000 kişi ile vnr:nış, ve 
n ihaycl 181 O ilkbaharında l\lareş 11 
Masscna, Pirenefori 400.000 kişi il:
secliği halde, Jıic clurma<lan ilerle· 
me.,ine ve yolda birçok muvarfakl· 
:retler knznnmasına rağmen Li:z:bon 
('ivarınıln Torreı:.Yede:ıs hnttınn an 
cak 45.000 kişi ile gclehilcrck ümıl 
ı-ıtiği kari clarb~·i, ku\'\'elinin kıi 
fi olmamasından rlola' ı, iııılireııı, 
nıiş ,.e kol'i hir neli re io;filıs:ı linı 
ınm·:ıffak (JJnmnınıştır. 

Yolga\·n ve l\nfknsvnyn k:ırsı hu 
gün yapılrııı olan yiirfö üş de h11 
tarihi hııkikntlorin lıir lt-kerrii r:i 
dc{til midir? lmıııılnrııı asıl İİ'>İC· 
rile \"olgn ıırno;ınd:ıki me ıırn '.!50rı 
l.:iloroetreyi hıütec:-avizdlr. Çete lı r 
binde maharet s:ıhi.hi bir dü m:ın:: 
karşı yolsu1, ~imendircrlerl ""· 'bir 
mf'..mJokette ıbu konar mu,·ııs:ıl:ı \'rıl 
htrının mtlhafazu1 geri~e birçoı. 

bcnHğimitln bayrnm:<lır. Ui•. 20 1 M, 'NER•M_i ___ I lent"kleri ile hatlıdır. 18 hnıi-
illct<>srin 1923 de atılan büylik a- - -----··------ ran 19U nnla~masının ruho.mı 
dımın e~·si~ önemini, bugün çok bir rUya dünyası gibi dbkülüyor. bu do!!>thtkta aramhdır • .Şimıli. 
daha iyi kavrayacak bir cl~n:m- Harikanın yolu, scıiyorum, karan. ki 'ia\'a~ dindikten sonra. her 
dayız. Bundan on dokuz :.·rı önce lık bilmiye·n geleceklere uzanıyor. iki ulusu birbirine bağlayan ik-
kuruJe.n ~ey, yalnız yeni l::ir dev- üç günılenberi Alman dostla- htr~t , .e dot.t:duk~ mü~ba~e~~tl:,'i, 
iet değil, aynı zamanda veni bir r!mdan kutl:ı.ma melttpları geliyor. .e~ z:ım_:ın o ug~ gl ı, ıl' ee-
cemiyettir. Bu bakımdan cümhuri- B 1 · ı'nd n . ·ı k .1 1 l 111ım go<:terttektJl·. Almanlık un arın ıç e sevgı ı e eSı - • 
yetin her yıız başlrb3şma bir dev- m~ gazete parçalan çıkıyor. Oku- ~nu um~kt~r.,, . . 
rim çağı sayılabilir, Yer yüzünün :ı..ü ilk T'" k d" .1 Borsen Z.eıtung un bu güzel t\ı-

.rorum ve IJ y ur unyası ı e 11 kl .. 1 b" • d'l kl . . 
hiç t>ir ulusu bu kadnr kıs1 bir kaynaşıyorum. Uzun yollar, dağ- e erı ı e ızım ı e enmı:ı: ara-
ı:aman içinde bövle a,eniş ölc.ülü ı la · K &mda en ufak bir ayrılık yoktur. ,, ~. ar, <?rman r erıyor. anımda 
devrimler yaşnm:ımı~tır. Cnun it.:in yurt, her ~eyi unutturan bir bü- Tiiri<lin gönül dünyasında her va-
29 ilkteşrin yeni bir c;ağ açmak yü gibi akıror. Önümde bir Al- kit dostluğun çok büyük bir Yeri 
için uyanan benliğimizin ~"siz !.ıir man do.cıtunıun Berlinden gönder. olm~tur. Tarihimiz, bunun en cö-
ba•lanırn:: noktaSlciır. ğu mert örneklerini vermt"ktedir. Dost .,, ~ miş oldu Berliner Börsen Zei-

Cümhuriyet vılları içinde "'İrişi- 1. iuğun şer-.:fli yolundan aynhr.amak ,, ., tnng {Ber ın Borda gazete!'i) du-
len ve beışanlan büyilk i;leri bH- myor. Burada bir başyazı VRT: için, kendimizi esirgem"!diğimiz, 
rada tekrar etmek fikrinrlc deiH- brishiitün unuttuğumuz ıı:amcınhr, 
,. F k Viil;sı;ıliş yolunda .• Diiı;üntiyorurn, t", rı'hun· ı·-.:ı- hı·ç de az de"ildı·r. ls-.ız. a at ~unu sövlem~livi:ı: ki: bir avuç Türkle ba~layan kurtuluş " ~ ... 
Türklüğün bu büyük uy;ı~ı,,:, bu sava~nnrzrıı ilk karonlık gilnlerln- met lnönU, TUık tarihinin bu bil
J' aratma coşkunluğu; çağdaş ta. .ı • d b ) ük faziletini geniş ölçUde bclir

u,. bin.-n avamızı enim~yen bil- ten bı"r o-nd .. rd-ı·r. Biz, sözlerı"mize ıihin en önemli oJıtvlarından hiri- yUk Almnn gazeteleri arasında ve .:ıoatlukla:rmııa vu··rekten ba"-
dir. V<' bu, bize, külhnden t~k dogi. u , , ,, t-Berliner B<H-sen Zeitung'un da yU-
masırıı bilen macıalların büvUlü ku- hyız, sözUr.il bir de\•let hikmeti 
tiunu h2trrlatır. · rt"kten yazıları gözümün önüne ge- derecesine yükselten odur, lni>-

Uluslar her va..ltit tek bir <lcv- :iyor. llk başlangıç, her yaratıhş nüdür. 
rime ltavuş:tbitmek için uzun ge- baş'angıcı gibi içi g-örlilmeyen ve Onun için, B<:irsen Zeitung'un, 
Jiqim yılları geçirmişlerrtir. Fnk'lt ka.vranılmayan bir kaostu. H~bu- en büyük .t;ayra..'Itımız dolayısile 
Türklük on d()]tuz yıl ic:inc'I~ l;ir ki: bu kaostan taş~n ruh bunu beHrttiği dilı-k!er, bunlan çok iyi 
dervi !lin konağından başka dev- görüyoruz, ne kadar diridir. Bör- değerlendirmesini bilen 'I'UrklUk-

. 1 . k v • • • V sen Zeltung (30 1lkte>3rin 191!"!) te en gu··zcı ''ankılar ve anla'.'1"-rıın erın on:ıc.rma erı~mıştır. e ,, • ,.. 
29 ilkte~in 1923. bu eş.-;iz r,~li~i. başyaz~ında bumı belirtiyor. TUr'k Jar bulacaktır. Ulu~al bnvr.ım'ıı!'; 
min büyük bir çağ müjriel~y~:ı !Uğün yükseliş yolunu ~evgi ile ve ht-r vakit uluslara !arih karşTSin
t:ınkıztllığı olmu,tur. püriızı1ü1 gösteriyor : Benliğine ka- da dUşUnm~k ve kcncini yoklıı. 

Yannki Tilrklük. bugilr. ya~a- Vt!Şmuş Türkiyenin durrr.ay::ı n m3k ft!"Satı verir. Biz de btlyle ya-
yanl11r son seesizli~e bilrlinrfUğll yükseliği kadar. devlet bakımın- pryoruz Bir vandan başarılan bü
\•akit kendi kendisini yaratan :fan. gildUmil de haştıb~ma bir yilk eserler karı;ısmöa k:llmış k9.
TUrk bUyüsfi fil\t'§rsmda, hiç şilp. b:ı~rıdır. Ye bu İnönünUn 1ehl- ranlık günlere nasıl gem vurduğu
hcsiz, bizden çok daha derin hir sından doğm:<ıktaiiır. Rörsen Zei- muzu, iradenin nasıl doğdıığıınn 
lmyranbk duyacaktır. Çi.lnkü, za- tung devam e-diyor: tınutmuyoruz. Ve ölı;iilerimiz. bize 
fer sarho~ bil" kudretli Avrup'l- "En çağ<las sa\·ac;ı va51tal a n :.·oı gösteren değerlerimizi bura-
nın karşısında dirilmek. paranı ile don11tılmı~ bir ord u, 'f ii rk dan alıyonız. Onun için i>a}"'Dm 
parça bir kıJrçla Yt'niden bir tilke smırlarmı konıml\l<ta. \ 'e bu sı- gilnlerirniz<1c ürperen dost sesle-
fethctmek, kendi bah~nı ken1i nırlann içinıle ~n~l :ım göriblii rini sevgi ile dinliyonız. 
kudreti il~ yaratmak, A ~.rim:ın 
karanlığının HlirmüzU olmnk. en 
gösteri~sir. ibil' sözle, bir hari"ndrr. 
Ve bu, böYJe kalacaktrr. 

Tülıiı: hiraka.smm belirişi: yenil
miş ve ezilmiş ulusların hı·>ı~ ltırı 
gecesinde yol gö..U:-ren bir rşık rıl
muıttur. Bu bakmıclan Türk t.ari
ks.sı inganhğm her btiyffit olnyı 
gibi. sınırlan:mmn dı•ındn ~a te
sirini ~dirmiştir. Tnrihin hiçbir 

Vilayet U. Meclisinin dünkü toplantısı 
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c:ağında ulusal iman: rnferin az. B 1 d• •d t h kk d 
rn~c.~:.i~n~·eb~;i~~!nb~:~;n:~i~ e e ıye varı a 1 a ın a 
böyl ekorkusuz, :ıılamamıştrr. Türd: vaı·ını·n beyanatı 
devrimi, insanlığa bi!yük hl:- ~e~· 

öğretmiştir: Dirim- birliı'Hnh c.:ı Vllly~t umumı meclisi dUn sant 
büyiik harika.~ imandır. Bizi ylr- J;; 30 da. ikinci reis vekili AbdU!ka.. 
tıcı bir barbarlık hırsı i'e ~emmek 
isteyen, i1imi1i bile silmeğ'e çah~
mış olnn Avrmıa nerede? Bııkmtz. 
hiz. bu~ün, kutsal bir ir:ı.;enin 
b:ıV!'amrnt yapıyoruz. Bir .zam:ı.n
lnr karşnruza çıkmış olan kin Ye 
alçakltk ne ıkn.dar büyük v• ~ın · r
sız ol:muc:$a. bitlm benliğimiz o ka
dar uyan'l'lL•ur. Onun içir •rurk 
egemenli~ yeşil mıısalar.n :amn
ğanı değil . büyük bir ulus;ı1 i'Yl;ı
nm öliimsi:Z ürüniidiir. Y1kıl:nış 

bir kin ve lura düny:ısmın k.:r~ı· 
ı:ında ~manın bilyiik harikası !le 
ynşamak ne güzel bir ~eydir. Ve 
bu kudreti 2'Önüllerde yerle~iş 
bilmı-.k ne biiyük b:r bahtiyarlık
tır. Dünlin k:tran'ığmda gönillle· 
rimizi bo!j bulmadrk. Yannın da 
büvüsünü Jrene orada ar::ınıal:yız. 

Üç gündenberi Alman J!:t?.ete
leri, radyo yayımları, Tiirklii~~n 

büvUk lbayrammdan ~·:ınk.Jnr ,.e 
düsünreler dağıtıyor. Tıirkr:ğiin 
l'Ok a!11ro.d2. kalan gUreş yıJ !.arı tarı

km1h~'l öriln <le erimeğe b?.ı;ılaynn 
korkunc ve sonsuz bir karanlık 
gibi ct;zürnün öniinde ı:1.olaşryr.r. 
Alman rn.dyoeundnn Snrnc~ğlu
nun, bir gi!n sonm da kahrııman 
lnönilnUn sözlerin i dinliv..>rum. 
İmam yarattığı harika, gönlüme 

dJr KaramUrsel'jn ba~kantığı artınd<t 
ikinclte§rln a.yma a.lt son toplantısı 
ııı J."npmı§tır. Ruznamedekı maddele.· 
c!en bir kısmı okun"Tıuıı ve alt.kadar 
encümenlere havo.ıe edilerek celse 
k:sa bir mUı.lı.let için tııtU edllml~tlt .. 

İkinci celse, birinci reis Vt~ili Fn. 
nıkt Derelinin başkanlığı altında top 
lanmıınır. Zlraati teııvik ma.ksadlyl~ 
c4ağltılan tohumluklar hakkındaki 

mUlklye ve bUtçe encUmenlerini'l 
n·Uştcrek mazbatası okunmuş ve ka 
but edilmiştir. ~imyu.haneye tahh' 
ed:lmek Uzere sevkeuııen meşruba~

tHn Ucret almmamn.sı hakkındııkı 

tf'kllf uygun gör lllmUAtUr. 
Belediyece kaldırıl-tcak {'enazelere 

uit tarifenin ladlll hakkında mlllkL 
ye encümeni mazbatası okunmuş ve 
ikinci sınıf cenaze nakliyesi 100 lira. 
dan 120 liraya. çıkarı]mıştır. 

Elektrik, tramvay ve ~Unel Lıılet. 

me mUdUrlUğU mUstıı.hdemln ta!lmat 
rıameslnln mUzakereııi de şub:ıt dev. 
re.sine bırakılmıııtır. 

Bundan sonra bazı resimlerin ar
tınlma.aı hakkındaki bUtçe ve iktisat 
tr.cUmenlerlnln teklitl görUşUlmUş 
tl!r Sigorta prJmlcrlnden alınan se
nelik Ucret yUzde IS den yUzde 10 :ı 

!lafta tatili rııheatnamesınden alınan 

nkıllı telbirlerle idare t'tlilcn stralc 
jik hir taarruz bile, {'lılc hulıman 

,.a~ılnlnr "!'ıılhıı icb:ı:-,Jnn ibaret ..,-
1An kati neticeyi ic;lilıs:ıt hıı 11o;u11• 

cin kôfi değilo;c. hizznrııre bir ınng_ 
liıhiyclle nrlicelcıımc8l' nıahküııı -
dur ... 

verginin de artırılmasına karar ve. 
rilmiştlr. 

Riyaset makamından bu ıçtıma. 

rkvresinde g6rUşUtmesı istenen !e
klr!ere yardım meselesi ruzname hs.. 
del görUııtılmll§tUr. Belediye, kış mev 
~iminde fakirlere ic;tımıı.t muavenet 
!aslından 10 bin lira ll!lve edere!:l 
ınuhtnçlara k&mur dağıtacaktır. 

Meclis bu 111\.veyi l<abul etmiş, fa.. 
kat bazı Unlar bu mlkdann az oldu. 
ğunu ve artınlmaıımı ıstemlşlerdlr. 

Jııtek umumt reye kt)nmuş ve ekserL 
yet kazandığından 15000 Ura daha ar 
tı1 ııarak l~.000 liraya çıknnlmıHır 

A:z:ndıın Halil, beled•yenln yapacağ'. 
!§!er için ne kndar paraya ihtiyaç 
ol1uğunu, yapılan z.ı.mlarla. bu thtj 
yacın önlenip önlenmediıtını, maka -
mın bu hususta tzalıat vererek mec_ 
llnl tenvir etmesini lııtedl, 
Toplantıda bulunan Vali ve Bele_ 

diye reisi söz aldı ve şunlan söyledi: 
- Arkadaflar, 
Beledjyenin varidatı harpten evvel 

ne ldlyse ylne odur Varı:!at ayni o. 
lorak kalma,,, fa.kat mnsmf[nr art • 
mıştır. BUtan çalışmaıanmw, lmlu', 
yol, ln,nat işinden c:ekerek vo bun_ 
tora ayrılan tahsisatı alarak diğer 

zaruri ihtlyaçlnra S!trfedlyoruz. Ma.s 
rafların ço;\'a!ması Uzerine ıemlzlC< 

işlerini gereken nlslıette kıı Işıla.ya_ 

nııyoruz. Vaziyeti hUkQmete &?'7.et. 
tik, yeniden beled!yeıertn varidatım 

artırncıık kanuna !Uzum vardır. Ka_ 
nun çıktıktan sonra gereken şekild'? 

belediye ~terj yapıla~aktır, 

Vali bundarı sonra tcşrınııanı çaırv. 
masının sonn erme'!' dolııyuılyle n.zıı 

nın kıymetli çalışmoılarına teşekkür 

l'C!"rck meclisi lııtll etml;ıUr. 

B·.ılgur haline get~r 
mahsuller değer fı 

alınacak 
A.nkarıı, 24. (RadJ O 

HU'kOmet yarm (bugilD) 
rarnnme neoredecektlr. 
ml\Btahslllerinln bedeli 
t.orçlandıkları mlkdarı aldt: 
il!rjne geUrmelerı 14.ztJJ1dı. 
leı:ı mUddet zartınd& bubtı 
etmeyenlerin maııaruıa el 
tır. 

Hububatıarınr teıılloı et 
bu hububatı bulgur gibi 
getirdikleri g5rUlmQ§tür. 
sın numaralı kararm bU!t 
tııilmiııtlr. 

Yeni hUkümle bu m&JJl 
lwnacak, yalnız maı:ııuD,,. 
maddesinin fiyatına ıın1l 
ıı~ve edilerek aımacakt~ 

Ankaradaki ı 
elçisi 

Beyrata 
Ankara, 24 (V&krt ..'.llDıı
tn~ıllz bUyUk elçisi dün 
vakıt kalkan Toros ckl!P 
ruta hareket etmiotlr • .S 
bu aeyahatlnln noel 
lnrına kadar devam ede • 
makta, Londraya gıtaıesl 
mel g6ril}mektedlr. 

Ankar~ 2-& (Vakıt mnıı
Ce.za. ve tevkif evleri uDı 
lUğUnUn vazife ve aalAh' 
kındnkl ka.nunun ba.ZI ın 
değl§tlrllmeslne dair 01an 
ı;lin meclise verilmlntr. 

R izede çocuk ba 
yapılıyor 

Rfzıe, 24 (A.A) - çocı.ı 
kurumu tara!mda.ıı ya 
karar verilml§ olaıı em 
cok bakım evinin lnD&S~ 
tır. 

Bu blnanm tnıaaıma 
oımak Uzere yurddaşl 
tafa Topçu 1000 lira, 
600 lira ve 6000 kiremit. 
resteci, SUleyman Ba 
KllZdal ııe V'ell Kem.al 
ti beoer yUz lira, Akit 
lira. Mwıtafa A.k.lfog\u, 
Uc;:er yUz lira bağışta bul 
Bu son bağışlarıa. çocuk 
şa& tı için bugllne kadar 
ınn bağışlar yekQnu oıı blf 
bulmU1'tı.r. 

Maıtn, 2• (.A.A) -
!smlndekl eabıs, lhtuıet. 
mn mahkQm edllmlltlr· 

~ofya, 21 ( .\ .A.) f 
'"E"kiıleti katibi umunıl 
eailen Şevki Berker'i:ı.a 
va. orta elçiliğine taY-.: 
Vasfi Ment e5c dUn ak 
gelmiştir. 

---0-

Amerikada üç id_-. 
kuvvetlerin hırakılma!>ını ic:ıp et., 
tirir ki, bu kuvvellcr ilerleyen n.ın 

kuvvetlerin yapacakları avnşlnrdn 
bir işe yaramamnğıı mahkfundur • 
lor. Bu ana kuvvet ise, mes:ıfe ur.ı.• 
dıkca . harhin b.-ışlanıoçtn ileri yii_ 
rllyiişiinc başlamış olan umum ku\' 
,•etlerin ancak z::ıyH bir kısmı hı· 

linc gelmiştir. Halbu ki, koli sovnc;ı 

fşıc en lıih iik kıııııonclnııl:ırın. 
Annibnlıleıı bii~ iik :\apolyo·ı:ı, vr 
Drnıirh:ı~ Ş:ırlc kııdnr Cll !llCŞhlll' 

ccngihcrlcrin lıiiliiıı cc;crlcri lı•• 

nokt:ı<ln hntalı hrc;apl:ır yap ır::ık ne 
licf'llc m:ığlUp oııJııklnrı için yık: 1• 
nıı~tır. Bu kmn:ındnnl:ır ılc'ı:ı sal• 
lıi lınzı hor~n O) uncıılarına !Jenu: 
!er ki, kavıınklnrı, ort:ıyn ııllıkları 

cl:ılıiynnc knnıhinezonıı, ın• ı,·:ırr ık 

olnbilml'k iciıı. ~on h:ıcJrliııe J.nıl:ıı· 
lll•ri <; {i:-ın c~c nıiıc;:ıil ı!eğilılir. r. ı 
:ın gelir ki. ht'lki de rhemnıiyels•.1. 
hir nııırnffokircı,iz:lik o z:ın•nnn k~ı 

ıJ .ır elde e!IH .. le:·i lıütiln s:ılcbclrri 
lıiikiını'liiz lıırııkır, i~lı• o ıııı hcı , t· 

yin birden kıı~ holdıı~ıı nnılır. 

Sikago: 24, fA.A .) -;. 
cu ile mücrim olıtukl9 

eden üç kişi hugün ?ili~ 
rın eşlerinden lıerbırl 
h:ıpis ve on:ır bin doı:ır 
~ınn mahki'ı nı edilnıhlcsl 
ıı kişi, iıl:ı.m edilen nıı 

- -------- - - ----1 cio;I Herhers llnuı:t.ı ııl 

ynpnc:ı olan ku\'vet yalnız hu ana 
km·,·rtı i r. 

Bn mülnl:ın lm:ın kum:ıııılıuı:ı• 

rınııı hııgiin gfülcrcliklcri ih!lv:ı1 Jı 

ve Alman ordul:ınnın yiirüyüşü•ı

rlt• ı::uriilcn aihrlığı iz3hn kifayet c 
ch·r. Simdi bütiin mcc;rlc cldr kol ıı 

rnsıtal:.ırııı ı. nti ncllrc\·i, hrr ne b.l• 
h:ı~ınıı olnr ı:ı olc;ıın. i..,lihc; 11 hu-;u. 
sııncln kiıfi gelip gelmi\ect>i:!ini 1.ıJ... 

ıl ı r <'lmektir. Marr~ 1 Yon ,1 .. r Goll.7 
''hnrh;ıı fd:-rc' .. f<;imli ki' ılıınd ı 
şu ıııiitrılıırıtnrı ilrri c;iirıniic;liir: 

' ' l:n hül {ıJ.. t'C'>ıırcllc l npıl:ın , en 

Parti grupunda 
( llaşturafı 1 inci tlc) 

ıl;ın kıızav:ı uğrıı:r:ınl:ır:ı lnrnııi 

lnzıııiııot:ı il:ı,•clcn bir tıuınıı",I \'e• 
rilmesi <krnlş edilip eclilmrınclcl" 

oldıığuıın l\Tlli Miidaf:ıa \"cJ..lliııh 

ceY::ıp Yermesi io;tcııını ktcydi. 
\ 'l•),illcr, kendilerine ı:ı:ııluk c

ılen <;tı:ı il ere ,.c hu me,·zıı iiz~r".<lc 

söz: ııl:ııı birçok h:ıLip't:rin ,.\zlc.ri. 
ne cc,·ap ,·crıni5lcrdiı. Sont 19 ,~o 

A karlar ı l t: \•um c«fen müzakere .c
ıınndn lopl,ııı l ı) . ı ııilı.ı~cl \Crilıııı~. 

lir. 

dıın etmek suı;und:ın el 
ıcşrincle mücrım sııyılfll 
ııplıın nn:ı \'C tınhası ' 
reclil~n altı mnhklınt 9 

Hersekli Arif Hik 

Lıh'r bA,· ü godA 4,.Ar.l 
.,_ d~ 

T_,..kkunıle cr -1 etr6,. 
beııpıJJC 

Anılın:ız oldu fcAb\t.1 

ı~~!ıre l 
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C?elaQ,.'Pltelere malzeme yığmaya btqlaJılar. Onlar fİrn- sa toptan satışlarda -alıcı Jıulun:ımn• 10 - 14 kunışlu. erenz, per en. 
maktadır de olarak 35 • 40, lrıhana, ~ • 35, 

'P İstiyorsak sağlam sulha dayan düsturunu Topl;n satış teklifleri alıcı lıul- havuç 45 • 50 kuru~a ~atılınaktadır. 
tatbik ediyorlar mamakta devıun ederse, fiyatların Kestane loptan 30 • 35, per..._ 

__ ..,. _____ r-. ,A daha fazla dü~cccği sö~lenmektc. de, 58 • 60, fındık 105 • 110, 'P!"•-

L.dl : Sadri DTlll 
harp 1 •le idiler. Harp fülen baılatlıiı 

gün dahi ekonomik bir seferber
lik yapacak durumda değildiler. 
Bütün ikt14'adi faalint sulh ,.e 
ferdi kazanç esa11ları~a ~i.tre tan. 
zim edilmi,ti. 

Demokrasilerle totaliterler ara. 
!Hndaki bu hRzırl:mıo; farkını mih- · 
ver le-hine- bir zafere ula,tırmak 
için pek mühim bir faktor daha 
\•Ardı: l\lotörfü birliklerin clonı'z 
hna \'e kar,. kon·etleri ara"nda· 
ki isbirliijne dayanan yeni a-;keri 
7ihniyeot ! 

nu zihniyet yıldırım h:ırblni or
taya knyoyonln. 

Y APfl.AN heı1alııt. ~öre de-
mokrnsiler daha toııhnmn

ya vakit bulamadan ~·ılıhrım dar. 
bes~ altmd~ mağlühi~·eti l•a1ml e
diyorlardı. 

Polonya hRrbi, Xor,·eç l>Rıkını 
eıJrarengiz bir ~ekilde akislc-r yap. 
tı. Felemengin, Bekikanın, Frnn
sanın sukutu y~ni harp hakkıncln 
kısmen olnn •mur peycla edilme
sine yol ~tı. 

BnHm.nlar, Girit, ~falezya, Rir
manya harpleri i~ yeni harbl'n 
!>rrlannı ortt\ya attı. Rlt'l:ra nıuku
,·erneti ile aynı ein'lten sillhın mii. 
eac1ele!Iİ, avın zitıniyetin tarih tat. 
hikah fiilen görüldü. 

dir. Dii~üş sebeplerinden biri de kende 200, Şam fJLdıtı çu'f'dlr f'fy 
resmi alıcıların piya~aılan çel.:ilınl~ 95 - 100, perakende 250 kuruı,tur. 
bulunmalarıdır. Nuhlk günlerinde sad4! trabzoı: 

Baş,·ekil nutJmnu sö~ !ediği gün• yaAı toptan 350 • 360 kuruş'ken son 
Jerde toptıın kuru fasulye fiyatları giinl<'rde 260 • 300 kuruşa, Diyar· 
cinsine siire !IS J,uruşa kadar çık· lmkır yaijları vasatı 400 ken. 310 '' 
mıştı, Diin, bu ri,rntlar. einslere gö diişmii,.tür. lfrla yaijı yoktur,. de
re, 5i • 61 kuruşlu. Keza, nohut fi. necek kadnr azdır. Fiyatlar 450 • 
yalları d:ı o "ünlerde cinslerine gö. 500 kuruş etrafındadır. Ve resmen 
I'<' ill • i5 • :rn kun~keıı dün 67 • ~atılmıyor. 

64 kıırıı~tu. Dün bıı iki ınadd<'den Pirinç, toptnn Tasat1 135 • 145 
lO • 1S ton sntılnııştır. kunışa 7.0T aheı buhna .. tadır. Pi• 

Pııtales ri)alları nutuk günl<'. rlncin azamt 120 JrnruJ1an fazlaya 
rinde toptan 40 • 45 kuruşken diln snlılmAması Jhımgeldl#i yohındll'ki 
2:> kuruşa :ılıeı çıkmaınışlır. 'fnbıl, hnhPrlcr, pırınç vurgunt'uhıifnnu 
bu fi~ nt malın cinsine göredir. K ~. önlemi~ gibidir. 
1<'n. su~nm fiyatları ismendir, sat:, 

K!nblr g!Uelln çıldırtan danılarlle ıtlslenen. .• 
X eronıın ôllım ''e sefahat kaynayaa salonlanndA y-.ay-..• 

Olıııi,h n de\ lr(erln canlı bir tarihi olan ... • 
TlJRKÇE 

KANLI SALTANAT 
CLAUDETTE COLBERT - ELISSA LANDl 
CHARLES LAUHTON -FREDERICH MARCH'ın 

En böyllk ~.af6ri 

Yarın akşam LALE sinemasında 
Bu filim, !zmirde L A. L E ve T A N Slnemalarmda &YJli 
zamanda goııterilecektlr. 

IJıkkat: Slnt'lma sRnatındll eıJ!liz bir harika ol&rak 

GARRI COOPER - BARBARA ST A.VWYCK'in 

Cihan· Hakimi 
Yalnı7. bu,Un ve yana psterlleeAktlr. ••••• .. 

~~~-~-~-~~~ ~.. ~ 

1 
BU AKŞA2'1 

~. MELEK Berabn oynadıkları ht"r tı.ıın1dkel halkı nel('lendlren .evJmll 

artl!lt 
I ~; SİNE.HASINDA 

NYRNA LOY - WlLLlAM POWEL 
Bil .on •• en kalakahab komecllle.rl ol&n 

DELi GC> üL 
tLlmfnde 

Numl'r~ı koltuklann evv~den a}ınmıa.SJ rica olunur. 

('Ü yılı cephelere yığma senesi ola.. 
c:ı" .. tır. 

HARP ''talatara\'Alli,, »iıUn 
kalası, uzadıkça uzadı. llıl

dır, ba oynak tabtanm iki ueo da 
Raa tGpraklan içindeydi. Kafkas 
eteldıerite Polonya 11ntrhrr aJ'9bm. 
da •lllllllP dıırayOl'du. 

Ba yıl, anemn birdenbire ço.k 
:enit •e hazh bir atılııta, bir ucu
na Akdenizin lıetündea aıırarak, 
ti ılmalf Afrikaya kadıtr fırlattı. 
Şimdi, ytikselitlerle ali:aJııle.r da 

o nlsh.ttıe uzun dal&alı \'e bas 
döndlrkü bir hareket ole4'.ak. 

Harbin bir einir me•eleel oldu. 
ianu söyleyenlıer, hiç bir Hman 
baglinldl kadiır lU kaanmamıt
lardır. Bu gMİI fôller, hM dalla
n ve karlı i•tepler araamd& ger· 
çekten dayMrlmaz, koıtcu~ bt'r 
açaı ve d\itiit ,·ar. Bana ne ıaf. 
ra daJuur, ne ele brarmlJllıt.ak 
&iiır bUnıar. 

t talJa, kıyı telairlerini -..ıta
Nk halkını loerilere '8kb'OI'. Şa
radaa baracl• •nan dedilmdalar 
otm.a da eade h teclbhi11 9"a. 
J'& koyduju ı•rcek, fel1ket( bir 
c'hlf halintle göatermete yeter. 

Moeıkof ülkesinde takvim, ikiye 
lıölünctti. Yaz. Almanlara, kıt Rus
lAra himıet edi7or. W JA& •• iki 
kıt meV!limiain verdi~ netlcte ba
dur. 

Demire blrilnmlt orchllann a
ğır çılhın, aynı yoQardu, aynı 
g~itlerden, afnı 1tthir tı.rabeldl 
tlıUinden geçe .-~e ol'hh~ esi
yor. Ortada yeni olarak eadeef!' 
kanı henib: dinmemi' cenaıeler 
yeniclir. Belç.1'aya tirenler c1nl11"11 
aittlsn daha ırilt kokan yarah (O-

Türk - Bulıar uakliyat 
tarifesi 

ivilenırad ile Pityon aruınclald 

~lmenditer köprillerinin ift§Umdan 
ıonra Türklye ile Buıgariıtan demir 
yolları l§letme hususundaki anlaf'Jla 
t'lAs!arı evvelce teıblt edllmlttl. 

Yeniden görülen !Uzum ü&er.1.M 
iki memt•ket araaında mUıt6!'•k biT 
nakliye tari!ul hazırla.nınalc üzere. 
d!r. Bunun lçln ,ehrlınizde mlltı-ru 
bir komisyon toplan 'Dlft.lr. .. 

Tranway durak Y••i 
Tramny Te elektrik fda...t u• 

mum miidürü Hulkt Eren JMlf du
rak yerlerinde tetkiklerde buhut. 
muştıır. Yalnız hıı~ahane önkrln • 
deki duraklıırdan luıldırılıınlan Y• 
rine konacak ve diger bazı lcıss sa. 
h:ılı ıhıraklnr dıı kaldırılaC'll4;tır. 

Altın fiyatı 

cuklar geli~ ormu§. 1· aılan on M

kiw;Je on dokuz ara ınd!\ oldağu 
ı.öyle~n ba fcxıu\>lar, son kur·a
lar mıdır? Bu gidi.,.Je ~aliba ya
kında ınra ~iktekilere de ı;e:ı:
<'ek.. 

Blr Çin maeeleısı der ki: ••vak
ıile dünya lndUttu. Çin, afyon 
röyalan, fağfur ı:mlayıslan, yllır.e
men kokulu !,'ay buğıı ları i!;inde 
yan ~arho~ lez7.etli hir ömlir ıü
rüyorda. Bi'r gece klilıin fena bir 
rüya gördü. "Yağmur ya;>acek, o. 
nan nyundan itenler dt'lire<>ck.,, 
haberini \'erdi. 

Saray, ihtiyst su topladı. ~ar. 
nıçlar, küpler, harnzlar, feo1tiler, 
leğenler, lm:r.anlar hep iyi !!IU ile 
c!oldunılclu. Nihayet uğıırı;oz Jll~
mur ha,tadı. fc;enler cl,.litdi' ve tıa
ray dlflft(la umumi lıir bayram 
,.nlitl ~Alkandı. P.ir gün, beş 
dn nillay~t ıyı 'luyon a
zaldılmt, ve Wdemekten .ı:zub.n 
rol'alchtnn ~ören Çin Jlıu1İ&ahı, 

- Getiml ~ yağmnr Hyan. 
da11! 
emrini -.erip lrti. Gam lt Tttrll -. 
Tillfle Qdlnlandı. HAJkiyle t.-., 
awiy'k beraber o da gülür 11i:l11•· 
mep, 9~J1P oynamap bftır.ta&., 
I~ o gılnt'l~n llOTın, •1"81ımncla• 
biri ...._,.t'a tutul' tnnnlıa'"'9 
}ere bp9H.n. ..... 

Dtblyannı hali1'e bıdlanali, lııb 
utmı• 1alntura daha mulltıl( 4 
d11'8man anlanz. Bu ı:etrefit lı&J'P 
helbtndan ~!iha ba~ha. tttrlll ~ 
knrtu1aımyarağız. 

Hakhr Sliha Gezgİfl 

lzmirden zeytinyaiı 
getirilecek 

T~ ofhi, Jzmirden n U,... 
llsinden Ze) tin~ ağı mubayaa et.mdi 
için hımrlıklıırıııı hi.tinnl,Uı. Bl 
maksıMla lzmire küHi)etıi mti;;da11 
da bot varil gönderileceğini ,...,._ 
tık. Ofis, ellenle bulunatı Zeytin)"!\ 
tının yüzde 15 ini mübayaa ede 
ceklir. Miibaya:ı fiyntl:ırı henb7. ma 
Jdm d~ldir. Zira, beyanname :re. 
riJmesiııin arkası henüz aJınmamıt 
tır. Beyannameler t~mnmen a-e~ 
dJ.lrtea eonra nıilha)aa fiyaflan Ne 
Mt edllecektir. 

Athanelerden yemek 
alacaklara 

Dünkeı1c ricatinden !'IOnra te~li'm 
olmayan df'tnkorft!lliler çok ı.tcni~ 
mesafele~ yayılmı-, olmanın, ~a
naylini tahrip ~aha'lmın haricin
de totmanm faydl\larmı birer, bi
rer devc;lrmeğe hao;ladılar. l ılılı
rnn harbi yava,lann!ftı. Zamıtn \'e 
m~afe milttefiklerin yanında yer 
Rhnava ba~ladı. tngiliY. ''e Ameri
kan sanayii harp faaliyetine inti
bak ettirı°Mikten <tOnra artık "harp 
iııtiyo~ftn sftğlam bir !rnlha da. 
:nan., ~tanı mUttetlkleri11 11aftn. 
da yer aldı. Ameri'ka, fn~iltere, 
ılominyonlar, miio;temlekeler hn 
baknndpn 11z11n bir ıııulhnn birik
tirdiği serntJ.erle dolu i<ll. Arka
Jarm<lft Mı1h !llf'nelerl11in biriktir. 
miş old11~ memlıalııırı. imklnları 

harp gay~ine ~öre pilAnlRmft:ra 
hft,IRdıktan sonra n .. ;·~·et ya'"' 
ya\·~ııı deti<ıti. An~lo<ıakıon mah
filleri davl\vr ıııö:vle hulba ediyor
lardı: Harbin birin«'İ ~·ıh ııiliin se
ne,i, ikinel yılı imal 'enesi, iic;iin-

Bu lıaknndan ılemokra!tilerin 
harp potansiyeli yüksel<ll. Bütün 

cephelerde taarruza geçen miitte. 
fik ordulanıı derinliğine bakıldığı 
7aman harbin man1.araın bodur. Diin bir Reşııdi~e allınının fiyı. 

• lı 32,5 lirtı idi. 

Kıulay Afocaklanıua t.elıllti ... 
Kmla.7 Afoe&klarmd&n ,,_..ır: a\. 

malc Jc;rin hUkdmet Ye partıce tNbft 
edUen ıuJı:aranm :y11mek k\ll)Olllkl 
muayyen afhaneı..rdea tefti edihnelr 
tedir. 
. JN tenlln Uq gtin deYam MMtjl 
aı&k&dartera blld1rlllr 

7.:ıvallı adama acıdı. H:ı~nt mil 
caclelesi için o knil:ır 7.ııir görünl:
yordu ki .• Esasen elli yaşına gelın1' 
hir adıınıın knrşll:ışıılıilcel'ği fırs ;t 
lıır hakikaten nadirdi. 

- Sii.e Caydalı olahllecf'ğimi pek 
zannetmiyorum, dedi. '.\htmıızel 

Ben nete ge!i ııce, :'ılaytlnıı ılın tek 1 ı r
te bulunacağını kablU etsek hile ,,. 
nun razı olaca~ııtı hic umınıı)oruııı 
Siz bana adresinizi, .,·erin de liizu n 
olu~n haber verehilc~·iın .. 

Conson cebinden huru5nı11ş bir 
kartvi7.it çıkarıp m:ntırken: 

- Arfedf'rsiniz, diye öziir dilE'. 
di. Ren o kndur nadiren kaı·tvizit 
kııllaııırıın ki .. Arlresim Fiçroy ml'.\' 
danı 431 numara .•. 

YedalıışnraT• kapıyn do~ru yıi 
riidii. Dışarı ~ıknc•akken durup ge
riye dönerek: 

- Malmıı:r.cl Benncl'e hiiyük hüı 
melim \·ardır, dedi. Onun hilıne'ii. 
ni islerim 'ki, ihtiyar Mntill:ııırt gr 
riindiiitii kıul:ır femı adam rl~ilılir. 
Y:ınında pek fılA ç:ılısılal1illr. 

O gittikten ~onra Elk: 
- Znnllı adam! eledi. Onun i• 

çin ağır bir rt:ırhc ... Mayllan<lı h•ı 
~:ıhnh gördiiğümii:ı:ii İYİ ki. s(h IC'. 
mı-dik. Bıı. mntmuel n<'nnetP. alt 
hir ~ır, Hşnsı yalnu: ona clii~er. 

Dik sıımirni hir h<'Y<'<'nnia sn\· 
lendi: 

- fnşaallah l\f:ıylfand ona i.; 
vpnner.! 

Coıı~onu yeme~" nlıkn~·rlıı.ihıııll 
an<':ık o 7.nmnn hııtırllıclı, i!;nelin: 
çoktan unııtmıı~tu! 

-xxı -
Ficrov meydanı 431 n·ımarıı!ı 

hin:ı. 11ahihi tarafından iiç nrınrtı· 

m!ln d:ıire~lnl' höliinrniislii. <:on .. o
nıın daircı!'li hirin«'i katla irli. Roı' 

rnm katınd:ı hir daire d:ıhn vıırrlı 

kf, k:ıpıçı ve ai!e<;i tar:ıfındıın i11~:ıı 

edili'.'·or. <:onsonun ev işlerine kn 
pıcının karısı bakıyordu. 

Coııson yorğun arjın döııdüğ'.i 
zaman gecenin saat onu ohnuştu .. 
O giln sabahlan ilibnrf'n birçok 
Jıaııkalara, gayri menkul üzerine Jş 
yapan, müessesdere müracaat ede
rek iş istemiş. heplsinden aYni reli 
c-c\'alıını olmıştı. 

Kapı~, annhtarile nçtı. Yorğıın 

ndıınlıırla salona doğru yüriidü. BH 
kin bir hnlde bir kolhıita' oııırılıı. 

Hı·deııi ilı· ~·:ılışmıığa alışık olmadı. 
ğı için o giinl,ü dol:ışın:ı kendi!iini 
11ek l ornıııstu. 

Salon zc\ kle ve güzel döşenınl5· 
ti. Yerde Yeşil r<'nkte gi\zıı:l hir h11 
lı vardı. Dıvnrl:ır miikemınl'l bir 
klitiiplı:ıııe ile örtülmüştü. TI:ıftal' 

lıir kitnp al:ırak kanarıeye u:r.nnır 

ı'Jkıını:ıj:{n lı.1şlaılı. r.ecc yarısına bir 
kdc ci;:ıkika kııla elektriği siindiiriip 
yalak odasına geçerek ):ıltı. 

r.oıı~onıın ıı}·'kımı ağırdı. Fnkat 
o gı•ı·c yutnlı ııncrık hir snnt ohnın• 
tıı ki, uyandı. JTiç bir giiriillii i,il 
ıııenıi~ti. Onu uyandıran tr':ılikcvi 
haber Yerl'n garip hir önsczi~li. Ya· 
t-ıktan kıılklı. yavaşç:ı IC'rliklrrini 
givdi. ma~nnın gözünden roh rl • 
ş:ımhrının C'ebine birı1e'° nlılıktnn 
ı;onra 'l<'Ssi7.<'C' halı üzerinden yiirfı 

~·erek sııloııun lrnpısı öııiin<' ~<'idi. 

Eli kııpıııın tokm:ı~ıııda l<ll ki. 
rlek 1 rik ko'n iitntöriiniiıı Çc\·rilıne • 
sind<'n çıkan hıırif hir r-;('c; İ'iilli; s'l 
lond:ı hiri vardı. 

Birdf'n kap" ı :ıçtı. elini elelri1' 
komiitatörüne uznllı. Fnknt t:ım hıı 

anı:la salonun karanlıldnrı lçinrleıı. 

ı::clcn tr,hrlilkıir lıir se~: 

- lııı~ı yakıı1n~a l<'şrhhiic; er~rı 

senir, kendiniıi ölmii~ hilin' Dedi 
Tabanca~ ı dn ) ere len) un. 
ken yanına ııldığı labançasını e!!i-

lip yere bıraktı. 
Conson yalak odasından ~·ı.lrnr. 
Se~ gene emretti: 
- Şimdi içeri girin. 
Conc;on sordu: 
- Siz kimsiniz.'. 
- ismimin ne ehemmiyeti var? 

isterseniz imıimi "Kıırbıığa., olarak 
kabul edin! Yazıhaoenlzln anahtarı 
nı hana ııtın. 

Conson cevap vereli: 
- Anahtar yanımda deitil, yatak 

odamda ••• 
Meçhul edam ba~ırdı: 
- Yerinden k•mıtrlama, :yolcs:ı 

.atı.'ş ederim! 
Con~on ayağından terliklerini 

çıkarmış, halı ilzerinde çıpl:ık ayal· 
l:ırile yerdeki tabanc:ısını arıyordu 
Biraz sonr:ı lıuldu ve tabancayı a• 
yn~ile kendisine doitrıı çekti. Yakıt 
knz:ınm:ık için sorrlu: 

- Renden ne istiyorsunm? 
- Enn'kınızı, l\l:ı~·llıınd rnile.,sı· 

"" ine ait hütiin evrakı görmek i~ 
liyormn. 

C:onson ~evap verdi: 
- Rııradn kıymelll hic hir'"~ 

yok 
Tahane:ı nya~ının dibinde idi. 

nlnı:ık iı'ln e~ilmf'ıi kfıfi idi. Fak ıt 
hu h:ıreketi Y:ıpmalc için hayrludı:n 
nerede h11hınrluğı.ınıı kat'! olarek 
t:ıyin etm<'ğC' mıd'ıtoçtı. Halhu ki, 

stö7.ii branlığ:ı alısmı!I olınn:.ınn 
r:ı11ın<'n mııhalahını göremivordıı. 

M<'chul adam emretti: 
- Yaklaşın. Ellerinizi uzatın. 
Consnn i!ıı:ıl erlenni' gihi yııp· 

'ı. Faknı birdenbire dl7. çökere:; 
toh:ıncnsını alıp ateş elli. Bir hay 
kırış işitti. Sonra h:ı51na hirşey nı· 
ruldu ve kendisini kAybetti. 

On dakika kadar sonra kendi~ı 
ne geldiği zaman salonda klmse.er 
roktu. tşığı yaktı. Sendf'leytre-k yı• 
lak oda5ına geçti. Aynaya baktı. 

Raşında koca bir şiş ''ardı. Bir beı 
ıslatarak başına koydııAJı sırada ka 
pı çalındı. 

Gıdip açlığı zaman karşısınJa 
iki poli5 ınenıurıı gördü. Kapı önL\ 

---o --
UniYenite talebelerine 
sinemalarda tenzfllt 
Onln11 ite talebe-sin<lrn hirtncf 

ıınıf sinemalarda 25, ikinci ml1f 
~!nemalarda da 20 kuruş ücret aJua 
rnuı Jcı.rarlaşhrılmış, <leflerc'tarlıt' 

tarııfınrlan al~kadarJara tcblii}al ya 
pılmı~ır. 

ne halk da toplnnmıştı. Poı:s sor Orta tedrisata: talimatnameıi 
du: 

- Bur11dıııı .ıtı•ş ıni edilrlı? :Maarif Yekilliği orta ı.trfsa.l ta 
Conson «'f'rnp ,.erdi: limatnaınesinl yeni başlan tanzim 

E ehn<'ile bışlamı,tır. Bu hıısıı<;la tiı 
- nt, ben uteş ettim. Fakat l• llm ferbi):e heretl tetkiklerin<' de 

sabet olduğunu zanne•miyorum. 
- Yaralısınız galih:ı .. Hırsız mı nın elıniştlr. 

geldi? ============= 
- Ben de bilmiyorum! l <'erı gi. 

rinde konu,alım. 
Conson memurları salonu aldı 

tı,;erhd alt füt olmuştu. Rüzg:ir <ıo
kağıt bakan pencerenin ııerde ini u 
c11r113 ordu, pençere açıktı. 

- Bir şeyinir. eoksit ml1 
- Bilıni.rorum. Zannıma kalır• 

SR bu hıldi~e alelade bir hırsızlık 
nk'asından çok rlaha mühimdir 
Polis nıürtiirlüğiiııcle nıfüelli~ Elk'<' 
telefon edecf'ğiın, O gelince,·e ka.. 
dar hir şeye el siirmez~niz <lıılıa 
iyi olıır, sanırım. 

Elk IPlefon çaldığı zaman, lfa· 
gen'in mezarına rlair etraflı lıir rn• 
por yıı7..makla nıeşgııldii. Dikk.-ıtle 

ilınledi. sonra: 
- Şimdi geliyorum, dedi. le. 

ınura ~öyleyiniz, lıerşeyl ~·erli ye 
rinde bıraksın. Kendisile kom•,
malc hterim. 

C'.onson F:lk, gelinceye kaıJar gi. 
Yin<li. Elk onun bnşınd:ı'ki şi~i ;(Ö· 

liince sfü·lendi: 
- r.eç:miş ol'5nn. Olanca kııv~c

tile ,.urmu,, 

- Darhe Ani olıfu. Ben onun ı:ı. 
leş edecP(tinl sıınıyordum. Anl'1şı 

lan lam hen ateş ettiğim 91rada b:ı• 
şıma vurdu. 

~ıı evvelkı Vakit 1 

25. ı ı. 918 
Sanatoryom tesisi 

Meınleketinıizdc \'erem hastalı 
jını tedaviye mahsus bir anatoı 
.rom tesisi için A' rup:ıdaıı bir mfı 
teh:ıssis celhedil<!Ceğini yazmıştık 

Haber aldığımıza güre hviçrcdeı 
hu iş için celbi t:ıkarrür edem dol. 
tor Pazartesi günü ı;phriınize gel• 
cektir. 

~ Çal'fanıba Pel'fembe -~ il. Tet. 25 U. teş.: 26 

~ 

~ 
Zilkade: 15 Zilkade: H 
Kaıun: 18 Ka!lım: 19 

fo... 

\'aJutıaı • aa;HI ı.1J>nl • a....ı :1 ~la. • 

Ulbat-t fı..38 :us 7.59 2.14 
otm. ıa. ı 7.16 lS.92 ı.n 

IJrtnd H.SO 9.,11 Jj.!U D. I' 

A.ktaır· l':.·U l2 ]7.4( 12.01 

Yas. 19..%1 J.S6 :il!.20 ı.s; 

lmaalı ı.ıs ıı.ııo ti 16 ıı~ 
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Doğu cephesinde durum DAK A RDA Y eni tren hatlat (llaştaru(ı 1 inci de) 

Bu hususta Sovyetıerin, dün 
;;ece neşrettikleri husust tebliğ, 
Stalingradrrı ~imal batı bölgesin· 
de Ruslann yeniden 10 ila 20 ki 
lom~tre kadar daha ilerlediklerini 
bil dirmcktedir. 

olçUdo harıklt& m&nl olmuıtur. S~a 
lingradın cenup doğusunda ve bUyUk 
Don dirseğinde Sovyet kuvvetleri, 
nıa~eme ve ıııaan kayıp!armı lıe'8b'1 
kııtınayarak tnarnız etml§ler ve Don 
nehri üzerindeki mUdataa. cebhesln~ 

gırmişler(llr. DUoman ;tıareketlnt ön. 
J.eınek için tedbirler almmıı ve tat 
blk e<Ulınokto bulunmu§tur. 

f Ba,ıarafı 1 inci de) 
.Am11rlkalılara her tUrJU :yardnn ya. 
puması fÇln Dakara mütehassıs me. 
murlar gijndermlıtlr. 

nazırlarmdan FlAnden ile Pllçe•nln 

ıi:nall Mrlkaya getdlkJert hale kında D .. h d 
1 

. _ 
hiçbir ~alilmata sablb değUdır. B~:ı: ort attın etu erı taman1landı 1 
lann, ~mal A!rtkay.J. l'e!mek üzere ' 

Birı:ok kasabalar ve :ıehirler ye
niden ımptedilmiitir. En ileri nok· 
ta Sormi~evkay:ı. kagaba:ııdır. 

Trablu•taki Rom•l kuvvetlorlne 
mensup Alman kıtalarmuı bUyUk kıs 
mınm Tunusa geldiği burada tahmin 
edilmektedir. 

hiçbir lngntz makaaıı tarafmda:ı k • ıı k 1 
tf.ŞVi~ e~llmcdiklert muhakkaktır.,, yavaş yavaş e Si r meye çı arı 

Dögolün lt{ttku ııanaür edllmı, 
Londra, 24 (A.A) - Avam kamı\. Ankara, 21 (\'alnt ınuhablrlndcn)-. 

raııındıı. i§Çl mebuslardan M. Rlclır,1 NA!hı VektıleU garp bölr;elerlne, bil. ' cık. Alman radyoaun.on teyidi 

23 sontcşrin ak..~am.ına kadar, 
557 tep, 2826 motörlü taşıt, 22G5 
nııı.kinclitüfek elde erliJmiştir. 70 
uça.k, 157 tank ve 137 toı> imha 
edilmiş ve 32 uçak ile 35 tank ~e 
rarar tıir halde ele ge!:irilmi3tir, • 

Son l~l &'Unde cereyuı •dcın ve ıırcı. 
ıle her iki taratın arada bir lehine d8 

ı>pU}scı:ıılau .ıvıvtııtııd.nı:ı 111 oppıt Y3t: 
.)CzlıırcQ (1Urman tankı talırip edil • 
ml.§t)r. 

Loııdra, H (A.A.) - A1ıııan radyo 
s•J Dakarın Darlanın otoritesi altına 
gt-çtlğin1 bildirmekte, fakat bu bu 
•uıta hiçbir mUtalea lJAv• etmemek. 
ledlr. 

Sıokes, geçen pazar jl'ünü general De • l11111sa İstanbul ile A.nkırı arasınd~ i Eııraıı. - Okoı.:H!. .; 
l!OIUn radyoda söytıyeceıtı nutkun yııpılaq nalı:llyatı datıll kqjıı,y bir ha. Ulj1er taraftan Q;m1111\(. il 
kopyasının M. Eden tarafındn.n taa. le .eokmak maksndiyle yenj demir Yi - l~rbaa lı!lttınm da ı\ 
vlb olunduğunu, fak•t bu nutkun ra,i yı1lu hattı inşası içln bazı tedkl1'1ere pfüno.ktadır. 
yo tle n"•rlnfn M. Çörçll tarafında" bıtşlamıştır. Bu tedkiklerln netlees!ı. unııG 

-w ,. Nafia Veklllığinin buı; 

St,aJinırl'ddald Almwar 
Moııkovıı., 2' ~A,.A.) - Jlöyterln bu 

u1.ı mubabfrl bildiriyor: 
Uç kaJlordu, Statı..1grad•ı mutıaaa. 

ra eden 300 bin kadar /L'.ınan uke. 
rlnjn üzerine aUratıe ve :ıc.ttyetle ka 
panmakt4dır. Çok uzaktaki U.lerin.. 
'1en keailmlı olan Stallngrad önünde 
~l Almanlar, Dan ile Volga araıınd:ı 
aıtmıı kllometrelik Bozkır ~rçuı 
lr;ln<le ümltıılz blr durumdadır. Sta. 
Ungrada. hUcum eden Alınanların ile 
mal l:ılertne yarayan dıuQlryolu hat
larm:ı. ilk darbayl vuran kıtalar, Uç 
nıiıUne çıkarJlmı:ı kıtalardır. KJ.hra 
.uı;uı Stallnlrl"acl p.rııl&oııu da Uç ay 
~llren müthiş müdafaa. muh&robele _ 
rlnden sonra, ııon 24 •at i'ln taar 
ruza ııtırak etmeğe ba1lamı2tır. 
~vyet orttuaunun taarruzu her ("' 

ntta pıan ıreref~e ıeU,mıkte n 
ııen careket teıru><>ıu yavqlamamak 
ıadJr: 

General Krlatlakot Jntaları, Alman 
Iarı tam aUratıe kovmaktadır. Don 
.kav.sinin içinde bUyUk m~barebeler 
t • 

10en .onra Alın.a.nlar, Kavaln cenup 
~olu iatiJ(atn•tlDdo cenul>& dotru 
ı>u.kUrtUhnUJtUr. :&ı ceaupt,a. Sov~ 
Yet hUcumu, Kı:zıtonluyu, bu.Dda.u bir 
kaç ııın evvel Jıemen tamıamly!e At.. 
ma.nlann eUncle bulunan Kafkas c:te.. 
ıatryolu Uzerfnde yUz ldlometre Uerl 
ye götUrmllftür. • 

Alman alperlerl UAerinde mütema.. 
dcyen ibeyu bayr&klar a&Uaıunakta.. 
,.dn'. :Voli'& ve Don bozkır}arı, memnu 
IJ.lyet vlricl bldlMlere -.ım. olııı.ak. 
1&dır. Xuan ıUvarllerLııln himaye • 
~1 altında aonaıuı .Alman. Romen vı 
~~a.n ealr ık&filelert cıoau utika .. 
metinde yUrUmektedlr, Batı iıUk& . 
metuıde iae, Sovyetıerln ytae IODaUI 

;tank, motörlU piyade ve IUvari kafi. 
leleri ilerlemektedir. Gök.l•r ~se, sov. 
:-s-.t uçak :tııoıannın roUSr sUr\lltlllerl 
ile çınlamaktadır. 
~nlar lhtlyatJarw c:epheye 

aUrdUler 
Loııdra, 2-t (A.A) - lllolkova rad 

yosu bugünkü aalı yayım.mda, Al • 
mnnlann Stallnrrad ııınat batısın .. 
dakl carpl§malarıı. acele taze 1ht1Yıı.t 
Jruvvet)eri eUrdUklerlnl takat Sovyet 
ileri barekot.ını durdurmata muvar .. 
tak olamadıklanru bildiriyor. Çarpı~. 
n:alar, bllhaaea tanklar arasmdald 
ııavaştnr bakımından önemli olmuş. 

tur . .Almanlar bir karıılik taarruza. 
.30 tank sürmU,,ler.ııe de bunlar, Ve... 
S< ıcvsltl kumandasmdakl Sovyet 
tnnklar ıtarafından rerl •tılm11lar -
dır. Almanlar aavaı ıahaıında alev 
ler f\~lnde sc'klz tank buııknuJlardır: 
DU,:ınıı.n kUVViltlerl ta.kviy•Ier aldık.. 
tan ısonra t,ekrar toplıuunı,,lar vo bq 
.ka blr ltar§ı!.Ik tatı.rı:uza ,eçmiwlerld 
de tu tıı.arnız da evveıkUerfn aklbe. 
tine uğramıştır. 

Sovyet tııarruüarı hc.r tarafta 
ıeıı,ıior 

Moakova, 24 (A.A) - Almıuılarm 
Stallngraddıı.ltl durumu pek sıkışıJc 

bir hııl alm~tır. Cephe boyunca ya. 
r.ııan Sovyet taarruzu Alınanları, 
Don üzerinde yeniden mareşal Ve . 
ick'e tak\•lyclcr göndermekten men 
etmelctedir. Kll!kaayada Sovyet kıta 
:nrı, Terek vadisinde gerl çekilmekte 
bulı,ır.an mar~:ıı List'ln yeniden or
dı..sunu l&kıbe devam ediyor. Diğer 

tarnftan SQyYct kuvvetleri Kın&de. 
r:t~ doğu kıyısında toprak ltazanç 
lılrı eldQ etmelttcdlr. 

Voronej çevresinde, Sovyet kıtala. 
rı batıya doC'ru ilerliyorlar. 

.Rijev çevrealnde nıı•rat Zilkov 
ijcrlemektedir. Toropcıtz'de garp!§ _ 
r.ıalar alm~tur. İlmen gölU Gevre • 
ı;ıı.ae de muhıı.rebeıer devam etme\t. 
tcdir. 
Lenlnı:rad c;lvartneta SQvyet kuv. 

'" tlerl Neva cenubund:ı. ve VQlkQv 
~akırılıırın~ , I nnln;rudı ku,ntan ge 
ııı;raı l\ucctlcr mcvaılorlne durma 
oım taarruz cdiyorl11.r. O~ncrııl Me. 
retov kum LnJasınd ıkl Sovyet kuv .. 
V<•tlert bu t:ıra!tan toprak k3Un • 
maktadır. 

StallnırRcJdR mev:ıll faaliyet olm'J' 
tur, 

lHtlT'l'Eli'İKLEB.lN TEBLlôt 
Şlmall A:frikadakl mUtteflk umu. 

m1 kararglhr .H o(A.A.). limen gOlUı:ıUn cenub dotuwnda bu 
lunaıı ıııtıııad nokt&lımna kartı Sov. 
yeUerin yapt.ıfl birçok yeni taarruz. 
lar, akamete ufratılmqtır. 

BerUne &öre 
Berlin, 2• (A.A> - Beı sJJndenbe. 

rl Staı!ngracl keıılmi:ıde ve Dan netı. 
rt dirfflinde devam eden ılddetli mu 
dafu znuharebel•ri t-akkmda. ııaWıl. 
yetıı ~ahCiller bugUn tafallAt verile. 
!Pi Yeı:etinl blldlrriglerdlr. 

A!ma.n orduları başkomutanllfmın 
tebl!flnclo de kaydedıımı, olduA'U gl. 
bl muharebe devam etmekte ve dUJ
mana -.tır kayıplar verdtrllmektedlr. 
BirGok Sovyet kolordularmın muha -
rebe dııı tdllmesl .A..lmaııl&rla mUtte_ 
tikJerlnln yapt..ıfı mudyaanm mUes. 
iiirliA'tnl t•Yld etınektedlr. Sovyetıer 
l>lllıa11a zırhlı tqkillerle taarr\lzıı 
se~l1ler4lr, Bu tetkUlerın ~!arı 
Almaı:ı ınUclataa hattmda gedik aç. 
mnğa muvaffak olmuşlardır. 
:Barkotta oldutu ı-ibl hUcum eden ta 
ro.t için tehlikeli blr durum yarata.. 
bllecek mabjyetaıablllr, Bu vaııyet 
gtJzönUnde tutu?ursı:ı. Alınıtn baıkomu 
tanl.J.fmın muharebenın inklf8!t ba.c 
kmda mal~ma.t vermemeal t&bll ıö. 
rUlUr. Söyleneoek blroey var1a o d• 
rereken bUtUn tedbirlerin alnıınlJ oı 
Ou&'udur. Alman komutanlıtınm hL 
dlaeleri tam bir aüld~netle takip et~ 
nıeelne hak verdlr~k birçok sebep. 
ıer vardır. 

Sltvarf ve motörlU ıcuvvetler ayni 
zaman kulıanıldı 

eBrn, 24 (A.A} - lyl ınalOmat "· 
lan kaynakJardan blldlrllıllflne gör~ 
Stallngradda Ruslar Uk defa olaraıı: 
süvari ve motl5r!U kı:vvetleri ayni za 
manda kullanm~lardır. Aynı mah .. 
!flllerfn mUtaleasına gClre Sta!ingrad 
ve Don kealmlerjndr:kl Ru• kuvvet 
1('>1'i 1.200.000 kloldlr. 

Bu kuvvetler arasında Orta Asya. 
dan ı•tlrllmlı 12 ıUvari tUmenı de 
va~4ır. MolörlU Ruı kuvvetleri hafU 
tanltlarl& motosjkletıerJe teçhiz edil. 
miı bulunuyor. 600 bin \de!llk blr 
Ruıı orduau da §lmalda t'>Planmı1tır. 
Bı: ordunun vazltesi Stallngradı kuı
tannak olacaktır. 

ı randa ihtikarf a 
mücadele 

Yakalanan 305 vurauncu 
§İddetle cezalandırılacak 

Ankara: 24, (H:ıcly osm:cıcsıı.

Burada cannedlldlt!Jıe göre lngl • 
llıler)e .Amerikalılar, FJ'all.llX &'lrbl 
A1rlkaıının mUttefiklerden taratA 
geçmuı için yapılan mllaakeretere 
lnlrak ctmemıııerdlr. Dakarm mu • 
nıusiUerl bir atılaınıaya varmad:ııı 

evvel Cezaylrde Darla.nl.a blr halta • 
dan fazla suren mllzakerelerde buluıı 
muşlaJ'dtr. 

MU~K l(;'lN DAKARIN 
IUIEl\ı:ıKJn:n nOYVK '1 

OeMıylr, U (A.A,) - Amerikan 
mah!lllertndo sı>ylentiitlno gı>re, Da. 
karın elde bulunma:ıt Atrlk& Ue cenu.. 
bl Amerika arasındaki muvasalayı son 
derece kolaylQ§tınnal~ta<ıır. Bundan 
ba1ka mUtte!lk tiloau Dal<arda bulu • 
nan bir çok gemUerltı takvtyo eclilmlı 
olacaktır. Bu haber, mUtte!lk mahnı. 
)erinde hlçbfr hayret uyandırm:ımıo.. 
tıı. Çünkü §lınaU Atrikanm mUtte • 
!lkler tarafından ıstna.sındanberi gar. 
bt Fransız A:frikuı ta.nıamlle münte... 
rlt. blr vaziyette kalJJal§tır. Müttefik 
}erin cenup atlantiğlnl m\hver gemll9 
rınln faaliyetinden kurtarmak Jçlıı 
Dalıardan istifade edeceklerine güph~ 
edilmemektedir. Dak.ira geniş ölçüde 
Lord Cranborne ıöylQ demtgtjr: 
"- İnglllz hüktlmeti, e.ski Franatı 

ihtiyncı olan yiyecc:k vcsalr madde 
le:r gönderilecektir. Romc}ln yakmdıı. 
~tılacafı ııahil kıamı ınUstuna olmak 
iozere bUtUn .Atrika §imdi müttefik 
lerin elindedir. 

lla~I l'etenlra hitabı 
vqıı, 24 (A.A) - Jdal'E'~al Petenln 

Franım: batı .A!rika:ımo. ve Fransız 
Somallsine hltııben, §U mesajı rad. 
yoda okunmu~tur: 

•'Fransız batı Afrlkası ve Franar.z 
Soma}isl Fransızları ve yerlllerı: 

Asker, bahriyeli, tayyareci, vazf. 
teniz! yaptınız. Size eğer taarruz e. 
derlerse, ltendlnlzl mUdatıı,a edo<»k. 
.tıfnlz. FrnnuzJıır ve yerll!er emirleri. 
me sadık kalncakamız. .. 

General Katru İnJDtereye sittl 
Londrn, 2' 1A.A.) - Şarkta Fran.. 

a:z umumt murahhası ve baekuman • 
(lanı olan general Ka tru general dö 
Gol tarafından ıar~ devletıerialıı 

~lyaat, askeri ve lktısadl vasiyetler! 
hakkında Franıız mlllt komltuine 
rııporunu verme'k Uzere Lmıdraya da 
v~t edılmıınır. Katr•J ayni zamanda 
l1'rnmnz ııtmal Afrlkasının şimdiki 

durumu hakkındı:ı. Frıınsız millt ko. 
mıtcslnde yapıJacak mUzakcrclcre de 
iştira\{ edecel{tir, 

Fll\nden Afrikayı' nu geçti? 
Loııdra, 2t (A.A) - I.ordlar ka. 

mnraaındn. bir auı\le c~vap veren 

dıınl - lran H:ı~'"ckili lıii!,f•nıcllcn -------------
niçin şelılhiyel tılıJı~ıııı :ınl:ılnıı), 
sebeplerini ıızıın ııuıdı~:ı lz:ılı el. 
miştir. B:ışvcki!. lıu o;nrnııı~ clleıı 

\•urııuncıılnrıı, lh!Jklırcıl:ırıı n~ır hır 
d:-rho indirmek için :ıhlı~ını scı:,lı·· 
rııiş, le\'kir olunnıı SOj \"Ur~uncı11.• 

cligcrlcrinc ihrel ol:ıc;ıı.: sckı'd<' rı·. 
z:ılar \•erlleceğinl belirlıııi~ılr, 

Başvekil, Jııını!nn sonra lı ızı .:u· 
:zetelerin kendisi için ılikl:ıli"r ılr. 
ıliklcrhıe işaret ecierek: 

"Hu memlekı>tıc ilk Mc5ı 'ıtır"· 
tin iltinı hcııirıı kollıi•ni:: m:ılısıılii 
olmıışlur. ı:nnn rlikl"ılörıu!' ıo;ıı ı.ı 
etmek bilmem rıc deı'<!rc ıl1.ıı;rıı t • 

hır.,. demiştir. 

1 ·r:ıı.TEHF. nur.DA\' 
'iÜKDFlrnGEK 

Ankara, 2.t (!ladyo goıcıcs•) 
İngiliz rııd~osu fr:ın d'li ilc .\'11llı. 
ltı ne,rlyııll:ı llrlt:ıııynnın \"ıkınıJıı 
frana 25 hin ton hııMav glindeıc
ce#inl hllt'tlrmişlfr. 

----~--
Şehrimizde ya~mur aene 

baılarlı 
~hlırlmiıdc l!V\'elkl seci' .. ııbahJ 

karşı haşl.ıyan ~·n#mur dün fosılı.. 
lıırhı ılc\•aııı etmı.5 \"C JJece şlddelrnl 
ıırlırarok fımlasu: bir şekilde s:ılı:ı. 
ha kadar ~·ıı#mışlır. 

Tokyo Radyosu 

Salomon. 
adaları 

civarında 
Büyaıc bir deniz 
mutiarabeii deu 

babıedlyor 
N e\·york, 24 ( A.A ) - 'l'okyo rad.. 

yoau Salomon takım adalarında lta:ı 
ı:ıahlyette bUyUlc bir <!eniz muharebe. 
si oercynn ettiğini b!Idlrmektedlr. 
Tokyo radyoııunun Guadalkanıılda ce. 
ı·eyan eden muharebeyi mi yoksa he. 
ııllz bahıedllmlyen yeni bir muhare. 
bfyi mı kasdelUğl bilinmemektedir. 
Ul'ADALKANALD.,Kt llAREILAT 

Vaştnı;to", H (A.A.) - Bahriye 
:r: f'znrctl dUn öğleden sonra aşağıda. 
ki tebliği ne~retmiştlr. 

.Almınıjar tnrafrndnn Ruıyada tı • 
~al <:dl!cn topraklardan ayrılmak ta~ 
t eyen her sıvıı &1Bbıa, adam b:ı~ına dO 
vl7. olarak 6000 İn~ll•z lln:.sı vermek 
l!'Jretıylc buralardan tıkabilmektedlr, 
lr.r;lliz ve Amerikan hllkftmetı. bu 
ıı~rayı ödeyen her 'J~hsın. dil,manla 
cılı§verı, etmek sucuy!a ağır cnal&. 
ra c::arplırılııcakl:ırmı l!ln etmlıter. 
dır. 

İspanyada Falanj Meclisi 
gene dağıt•ldt 

22 son teşrinde Amerikan kıtalar• 
C.ı..adalkanaldakl mevzilerinin garbın. 
da ilerıemeğe ba§larnı,ıardır. li'aka:, 
c!llfmanın jno.ttı mukavemeti ltıı.rgı • 
aında bu Herleyi' yavaşlamıştır. A • 
dada dUJIIlanın b&§ka blr kara laall • 
yeti kaydedilmemektedir. Guadalka 
ııal hava meydanından hareket eden 
Amerikan tayyar~lcri Matantl<au ner 
rlnln garbmdakl dll1''l!an me\'Zllerine 
durmadan taarruz. etmektedirler. 

Alman telılifl 
Bcrlln, 2i (A.A) - Alman başko. 

•ıtıtanlığının tebliği: 

1 a!k&slarda h:ın ıaı·tları, gent, 

l\ladrld, H (A.A.) - General Fra.~ 
ko Falanj mecllslnl dağrtmro ve Serra 
nn Sunerln ııtırak etliği yeni bir mec 
liıt kurmuştur.Bu iktidarı ele aJdıktruı 
ıonra Frenkon•un kurduğu UcUncü 
ınecllltn kuruımut hakkında çıkardı 

ğı kararn&mede general Franko ez.ı 

tümle şöy!e demektedir: 
Yapılan tıu değı,ıklik son Uç sene ı 

i<:lnde elde edilen tecrUb~nln neticesi. 
dlr. 

... - -
Bakla ununden ekmek 

yapan f ırmcı 

!llnhmııtpnşncln Ko~onun fırıı!ın 

rl:ı t!kıncklerc lınkln unıı 1 nrışlıı ıl. 
rlıj:iı f!İirlilrrrk fırın kııp:ılılmış. Ko 
f'O ınilll korunmn rıınJıl,cınc.inc ve 
rihııio;lir. 

m~adlldla'lni llcrl aürmUgtür. :rıı. de bazı kıınm yotlnrın etUdleıi bit • \'e fmkAnlardnn mUmkUn 
Stokes, radyo lle bu nutklın nOJrln • miştır. Dunlnrın başlıçatarı şunlıır.. 1 lfsdo ederek b:ı hııtJ:ırııı 
den vaz geçlldlğlnl •tlyleınlı ve 'M. dı,.. ı;:r.lı§acağt, lnşasma ıu:.utıl 
Eden'den, Dego!Un nutkunun hangi l - Bozöyük - lc.eı;-öl - Bursa- lıat)ar üzerlnd" etUdler '/ 
kısmının M. Çörç!l tarafından tasvlb J.ludanya. ta olduğu, etüdleı ı yapılı!t1' 
edjlmemif olduğunu ııormuıtur. 2 - .A.rltlye - Ahyıuıı - Mudur_ lımn da yava, yavd' ntO 

11 
M. Eden, bu iddiaya ileride ta.tıı nu - Bolu - l•metp!lga. kunulacaıı-ı haber verume11t,.... 

lblr cevap verUmek Cıere tertlbıı.t a. 
JınacaJnıı eöylemlı, iıl.. <)tlrou ile ken 
<li&i arumda hiçbir fikir ihtllAfı bu. 
Zunmadığını da jllve etınııur. 

ı ekl~!~~r~tı ?~,~~cJ \ Blıf e garplıl 
s\lmanlnr \'C İt:ılynnlar fücgcy),\ ilaraketl Vl5l Fraııa&aulda 118.,. 

Zürih, 24 (A.A) - Deat ve Dorlot 
.Afrikayı müttefiklerin elinden al. 
mak ınakeadJyle bir A!rika (Falan.. 
jıı kurmak Uze.re gönUlltı toplamak. 

ccoııbundn, Nongomeri unlıılnrı la• (Başlarafı 1 1 

rarıııclpn sıkı bir ınl\ibo nııırııı k.ıl ıuillet;ni'ıt aiya!ieti keneli 
ınnk surclilc aeri cckilmcktrdirle,·.. intibak etti; yani Türlt 

l:\Cilı.tz TEBl.HH ya.et snba\'ında. AU'U 
tadırııır. Kahtrc, 2-l (A.A.) - Salı gUnU garıılrla~nış oldupnaı, 

neşredilen ortaıark ınUııterek har,> mıah U!i bir milletlerftrı&ll AMERİKA llARtct'nı; 
NAZIRININ BEYA?\A'TI tebliği: bulunduğunu fü1en isba& 

Kuvvetıcri:niz dUn erkenden Agc ııinı bu Jtarııtoki ı.ivn!itl~ 
C:11byaya Girmişler ve Aln;eylaya doğ milli ,arhimıu, milli '· 

Va,ington. 2,1 (A.A.) - f!ar!ci 
yea nazıu Kordel Hal matbuat:ı 
beyanatta bu~unarak Kanaatince 
Birle:ıik Am:rikamn garp yarını 
küresindeki Fransız müstemleke 
lerinin i~line lüıum ı;crmcdiği· 
ni söylemiştir. Nazır, Mnr1iniicteki 
Fransız yilksek komiııeri Amira: 

ru çekilmekte olan dJ,man Uc teması milli şahr.iyctinin, ıha,<d ..11 

n.ubafaza etml~l~rdlr. Kuvvetlerim~ miUetlo'r arası alem.indt ., 
düşmanın tahliye etııtı Cı•lo vatıaa.ı.. hürü<Hir. 
r:ı iııgal etmişlerdir. 

DUn Slrenayka üzerinde hava ta 
l.llyetl küçük mll(yli3ta olınU'Jtur. 

SON \'AZl\'ET 

fi<h·lece TUrkUn kendiJl8 

Corc Robe rjle Amiral Cc;rı Hover 
ve Ameril<an hariciy~ndcn Sa • 
mueı Reber arasında cereyan eden 
mUzak"relcr neticesinde memnu -
niyeti mucip bir anlaşmaya vnnl 
dr~rnı ilAve "tm 1ştir. 

Hal sezlerinc devamla 'Franm 
Güya:n gibi h61gelcrle ltransız.Ja. 
ra :ıit adaların yu;ı:ımdaki nnlnı; 
maya dahil o1duk!ınını ve bu an • 
laşm2.dan mnks.at bu bölgelercleki 
/.•merikan vatandaşlı*"na ait em 
18.kin emniyetini ve nrli halkın 
iktısadr hayatıannın ıslahını te· 
min etmekten ibare= bulunduğunu 

I.onclr:ı: 24, (A,A.) - Libya ecp 
hesinden gelen ı;on lınlıcrlerc güre, 
müıtcfik kıtııl:ır şimdi nomıncl km• 
Yellerinin geri knlıın kısmilc Alıı. 

gcylıınııı GO kilometre do"ıısuıHtıı 

bulunan hir noktada c\Ö\ n,n~·orlar. 
llüsman kun(ltlcri burada tahkiııı· 
li hir hat kıınnu~Jnrdır. 

bir ~illetlernrası sjyp~b 
~ibi milletler:ırMı ha,-ttlı 
fen \·e snn:ıt ilelllincle d4 
ne göre hıısuıdyetler~ 
7ım<lır. Türk, tarihte nı 
raratınrı;ı bir millet oJnıll 
rile buglln ''e yarrn irin 4' 
bili'Yeti haiz.dit-. ı\n~k 
n~lter?i1' sahasında Tür1' 
nirı ~österdiği benlik ınil 
§J jlim, fen ,.e t-unat 
yiiksek esc.rl~rle tecelli 

sövlemi:;tir. 
Nazır Amirnl Rl)h::ı,n Vi~i hU 

kiimetinden tamnmiyle mlistııkil 
olarak hareket ettif.in' ve Birle • 
ı;ik Amel"ika. hük\'ımctinin mevkii 
itibariyle yatı11z onqn!n mUuıke 
reye girişec:!'?ini bild!rmiş olclu • 
funu söy1eırJ~til'. 

Tan uta 

IT.\l.YAN TERT.IGt 
Roma, 2" (A.A.) - ltal3aa ordull\. 

rı umumi karar&ı\hrnın 913 11u111arah 
1ebllj(l: 

Slrcnaska cephulıu\e vıs Ceu.yir 
'l"unuı hududu Uzerlr.:io k~l! kollıır~· 
n•n rcıajiyeti görU\ml~gtllr. Alman u. 
çcıkları Ceı:aytr au\a ... uda muvarfak\ 
:,octlo neticelenen a•mılar netl<:eslndıt 
:; gemiy~ isabet ki\ydetmıııor v~ 

lııınları ~ır surett~ ha.aJı-a utratt\\': 
l'!ıdır. Bu 5 t;emlnln lf;lnıiP. bUyUk 
h.r yolcu ı;emısı ile bir de ınuhr!p 
'b.ılunuyordu. 

BERl.lND~ ~~otsg 
Zıırich: 24, <A.A.) Gaxcı:c 

ele I.nu~annc'in ncrlin muh:ıblri 'il 

ııyor: 

Miitıcfik)er lnrafındıın Afrikal;ll 
klıllnnılım ımns\lwonnl kuv''t't Vf" 

hurad:ıl<i Alnınn ''e h:ıh on ordııl.,• 
rını heklh·en nkilıelin knrımıııd·~ı 
Alnınnv:ırlıı "Ok ılt>rin hir l!'~İr h:ı. 

(Baıtara/ı 1 inci de) 
helerlnden nyırnblldikleri biillln ha 
vn filolarını Tunıısn göndeı•ın"!;.te• 
dirler. Dli}er tnroftıın lngılir. V<' 

Amerikan uçnkl:ırı durmnıhın l'tiil. 
terik safhırın:ı illih:ık eylcnırı lcrlir. 
fogillz kıtnları 30 Alınan tnnkı ı:ıh- sıl clnıeklcılir, 
r j P elm işlerdir. BI ri n el l n g i 1 iz or- ~~!!!!!!!!!!~~!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
clımı kıımıınılııııı şiiylc ılcnıişlir: !eri ~:ılım: hir çalışınn sll'il~t·ıd.• 

"lşler lıekhmıccliitlmir.deıı ılaha 40 knd:ır mihver esiri nlmışlımlır. 
fyl dev:ıın e<liyor.,. J\ıın·rtlcriıııizin lopl:ınııınsı ı>ilı1ıı 

EStm,ım Al.iNDi rııııcifılncc tlev:ıııı l'lıneklcdlr, i\lill· 
V:ışinglon: 24, (ı\.A.) _ Şiınn'i lcflk lınv:ı tüı\'\'cllerinin fn:ıliyeti 

.ı\frllrndn'ki ınlillcfık ı;cfcr he~ eli u. çok kesif olınuc;lur. Tr:ıblu~, şiddet 
nıuıni k::ırnrglılıı trlıliği: le lıoıııhnl:ııımışıır, 

. i\lüllefik km·,·clJcr ileri kılal:ırı· lllf'TTEFf r\l.EHE l\Al'H •. \N 
nın mahalli ç:ırpısm:ıtnr y:ııllıİ'h bil PB.\N'SfZ 1'\IJV\'ETTl.I:l'1 
()irllinır, Frnnsır. clrnf clcrl rr· Cczair: !!l, (A.A.) - Şiınaıt \f, 
ııup J.\<'sinıin•k fııı;ıli\"l•lc clc,·nnı <'I. riknd:ı .sözaJrı edilenlerin kıırlnr.1· 
ıncktcdir. rıu kı:~im le rııiillrCik p:ı· mas!Je ınllttefik Qrdıılarn 30.000 ki• 
rnşülçii kıt:ıl:ırı bir (lijşıııan mQlör şi k:ıtılmıs lıııl11rı:ıroktır. 
1 A~IERtKı\ llAKBIYt: 
ii kolunu pü kiirtmii~ll'r \"C e~irlçr 
ıılmı~l:ırdır. Nrı;ZARETJNtN 'l'ERLlr.ı 

A \'BşlnKton, H tA.A) - Harbiye 
" ııçııkl:ırımız ılört <lilc.ınnn u· ., ı•ezaretlnln tebliği: 

çıığı clüşümıiişlrr ,.c G;ılıc!i <'ivnn•ı 
Amerjkan ve lngıtı» kıta.lan Afrt 

da nskcr yiikl(i lıir (!(i~nınıı lirtıııiııc • k!iının şark böJgelerl:ıde plln mııcl • 
laarrııı rtnıi~lrrdir. llomha U"nk'r, 

' t ıncc toplanmaktadırlar. nu,mıınb 
rıınız yiiklü lıir ılii5111ıın lircnlnc t ı 

Y•pılnn kara çarp1Jın11ları dUn pek 
nrıız <'lıııişlcrdlr. Bomlı:ı ııçııkları - lıUçük l>l«:üde olmuf, lıu c:arpışmaıarı.; 
mır. Tunus ''C: nı:ı:crtcc ı::cce ai\ınlıı· b;rindc mihverden 40 esir alınmııtır. 
rı ::nıpmışl:ırclır. llıı h:ırrJ.;ellcr sp• Tı.ınuıta taarruza geçen mUltefik 
nıındn uç:ıl·lnrıınızdıtn hiç biri ele. tayyareleri kara ord:.ıll\rımı:ıı hlmayt: 
sik ılC'/:ıilı'lir. elmfığe devam etmektedirler. 19 ıon. 

l<AT'f MUHAREBE DAŞI.A~AK ttfriıı~e 9 dUıman tayyar~! dU~UrUl 
ÜZERE c1flğU ı:anJ1edllmektetıı1, Bu mlkta; 

Londra, 2l (A.A.) - Fas radyQşu. bundan evvel bildlrtlen ralcaıulara 
ııun bildirdiğine göre, Tunus ve Bl • dah!ldlr ve 20 21 sonterrınde düşUrU. 
zc rtır. zaptı için kaU bir muharebe len tayyareleri de ihtlv• etmekte • 
t:l\~lamak üzeredir. Söylendi""ine "'Ö. "'I " .. "r. 
re, mUttellkler §lmd!r!en ınlbveruı lngUU: bombe. tayyareleri Blzerttt 
bütUn mUdafaa mevz!lerlne kar§t t"- tı·kltra ve dU§m~n gemilerine tl\&r • 
&rruza keı;ml§lerdlr. Bununla berabe.• rn• et""l~ler"ir Ge" al JI ı ... ..... " "' • ,.er r<> ıenera 
lr~ haber henllz teyJt .ıdl1mem1'tlr. E.mil Betuartı müttt:fJk umumi ka 

Fas rndyoıu, Oabcse 160 kilometre rurg~hı nezdinde lrtlba~ aııb!lylığın; 
llk meaafeda bulunan Gabes b1'1geal.. tayin etmışlr. 
l'e nutuıı: eden mihver kuvvet!:rlnln TRABLUS ştı>DETı..E 
mlltteflk lntaıarının yardrmlle Fran. 601'mALANDI 

1:J: krtalan taratındaıı vahadan atıl Kahlre, 2-1 (A . .-\.) _ ?rlatbuat, tılr 
dıklarını blldlrmektedır. lnglll.z. ve Amerikan tebliğini neı,retmekte va 
Amertkan kuvvetleri, mihver ordusu dokuzuncu Amerlkaıı hava koluna 
tlzcrfndeki baakllarmı arttırmrılar ınensup suJmfla.rtn idaresinde bulu • 
dır. Kati taarruza geçmek için dUş ı.an tııgtıız bomba tayyarelerfnln dUn 
:r.ıanın zayıt noktalan aranmaktadır. '!'tablusa tllf.rru; etLiklerlnl haber 

TP.BI.IG \"ermektedir. Ltman ve fçhrl bir du. 
Londra: 24, (A.A.) - F:ı<ı rıııl- man bulutu kaplamış ve gl!zi:'ı>~U gö 

yosıı, nıiittr.rık umumi korargiilıı r•mlyecek bir hal~ gelmlıtır. Tayy& 
trhlim oJmnk füerc :ış:ıltıdnki nıc• acller bu~dan aonra }imandaki ta • 
nİ YtıYnııştır: rrınyol rrhtımmın barıtp olduğun~ 

Bllılirllcct'k ISnemli tıir çarpı'• gbrmU~lerdlr. Çıkanl&n dört yangm 
nı:ı olmamıştır. YnpıJ:ın hnzı mii~;ı. ıievam etmektedir. MUthlı lntlUl.klar 
dt-nırl<'r <'Snosınrl:ı mütıcfik birlik- cıımuıtur. 1 

si mimaride J{ocn Si'n411, 
de Itri, edebiyntta. Fuıtı&_. 
da. yeni dehAlarm me,-dP" 
meııine bajlıdır. 

Buyiin 'ianat bakıon11~ 
;d4',.'llW\kta, ~ alııu A vra 
ta benli& taklit de\Tİa 
t ıınıu b:ıkmc:ı bir yıj111111 
a<laptwiyon, 'e bir.:ıı t•"' 
LHiyorqı. Teliflu ara~ 
büyi&I• dc:lıfı eseri bıı.laİllJ1"'j 

llaltaeıoi;l• .... da\~ 
hdır: Tfü1<ün resmi, 
mırisi, Türkün follefetl 
rakterde olınabdlJ'. .~ 

Türk milleti mJIJell" 
SJ ölç~ünde yU__. 
Rdamlan yetiştirebilir. 
ben.bor bu yolcla mu,•af 
mele için sadece yok1ait' 
kafi tleiilclir. llanaa ~11 
hayat !llartlannın , .• ,~ 
ilt knbfüycflerin C'anf 
ım1dır. Naa.ıl mlitarek• 
hir Abtiirk ctkl\ralc bu 
yasi i11tikU!1ini kurtn 
ıleı, edebiy:ıu:ı, Hnatt•. fı 
ahlakta Tiirk milletini" 
\"arlrjını 'licucla f;etlr, 
elbett zıınıanla cık• 
milli ılchtı millet i<:inde 
mahsıı ialer bırakır; "' 
Jette her \"il kit me' cut tAt' 
fö•eti'n bir clihi tarııfııt,..-~ 
<1ilnıi'i olm"-'lmıl•n hıt"'11 Jr~.fülir. Ru i1~rin yeki\ il,: 
milli <lehl~l 'ücude ;ı•• 
letler ar4'•mcl:ı Türk\il\ . 1 
r,ihi milli deha e"erl•" 
liir, ~ 

l'l\lnıı sa,·ın nrkadıll" 
rnftıın Tiiı kUn clilindı· :!r; 
ıımas"r@tiwk, ha~·ıat fe 
hiç <lrtitm:ı.Yen i<Yl•r 
siiylediii hnlde dijrcr tart 
nntt., ilim Y~ fende: 1 
maz ak ı.~ııı1ffiıiıi IU•Y ı1' 
:ı:i Hcırivr ı,föli qr 1'i bUf'O 
711, \an'!-r, ~ 

Jfü iWııt nm mi~tsint 
11 ~ıda madd~,i haımolar~1 

t~ıcs iıı ctm-.z. Tem•' ~ 
)"eti 'ücu<liiıı istj<'lpı'ltQlı ~ 
r]l''"İllİn t:ı.hlatnı:ı !!İİTe ete~ 
letJn t;53'f ~nh-.b•etlrıe "r,) 
~·eni1Jl:frr İ\"tlntl\f hllfl)'C t 1. 
tm; u~·m!l~'<ll' ~·enilft"•~ 
lll!ltthı lıa••holur, sHIPl~, t' 
tiirlii ycniliktt>r millftıf1 
yerle~ek ı,ab"lin•tincteP.,.ı 
oldt~"11 için esns ~11Jıoıif•11 1 ğistirr.rrıez. !lu;-iin Titr~ :;.ııı 
mek on sck11: milyon ın ;~ 
in Yarlığı rlem~ktir. 1 
memM-tcttr· ~örUJehl'~, 
!iiahl'llı tatditri mulıitlor f 
ler cl!~ll. 1'fllli btinvtY• 
mayıuı ~·ıınh'f ı~tı,ter• 
ler, fenn. bıllJitler mild 
dmf'z, sa•leee klJrletir~ 

--~------~---......,.,,....-
V AK. l 'r ! 
A BON " 

OL UN 1J'-
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~ ~; ı· 0 1 1 Tat lkler !Meraklı 
~Kit.YE], 1·~ ~.~aca Hafpafeti:-

• 1 y-ı a~ ' 

ek 
Son karşan ~ı--J.. . "''~~~ .... ~~~;~~.~:!:.,~~: 

- FRANSIZ HiKAYESi - , ğı tifüs salgmlığı tehlikele-ri de 
Yazan: Andre Klanmon Tercüme eılcn: Osıııan l\orııc:ı 7 yeni ba§tan belirmcğe b:ışlamııı 

b - liaydi Baylar sıra kimin? )la· lırl.ıtıyorsunuı. 8 bulunmaktadır. 
11 areuııııı gösterin, her atış kırh \dam i.killfi defa silülıı omuzlar 9 Vft.Itıa, umumi harpte müteııd-
ara... '" ıı kız yandaki tüfeğin .ı-adörüyle dit sa·gınlıklar zuhur etmi§ti. Fa. 

._1 Puarın şamatası arasında, paslıı oynayarak yalnız kendi duyacoı.11 
1
• kat bunların içinde en mahktm e-

tııı ıcııarının bağınşlarını, aUı lrn· kadıı r alçak bir sesle: oicı: Tifüs olmuştur. 
baı~ların gıcırtılarını ve sahnclk - Meşhur bir nişancı idi. Her 1 - Tezgahta bir cins kumaş ya Bu feci hastalık, bir asır evvel 
ı_ ııılJarına asılıp sallanan gene kı7 attıAı 12 yi bulurdu. Omnzıı clı:ıy:ı pan (iki kelime), 2 - Korkunç blr lrlandada ortaya çıkmıştır. Bir 
,11rın coşkun kahkahalarını LA Ju• matlan gözleri kapalı, yahut, ayna• şey, arasıra, 3 - Bir yere vıınnak. kaç hafta zarfında; Ve yalnız Dub-

•ııın ıahane sesi bastınyordu. dan bakarak, velhasıl nasıl istenir 4 - Xihareti gelmiyecek rnrl:'.;:, len ~hrinde 60.000 kişinin ö!U-
~. - Kırk paraya! Kırk paraya!· ~ öyle atış yapardı. Ona Port Yen tokun aksinin tersi, 5 - Cokun ak- mUne sebebiyet vermişti. Rus -

)'~f heveskArlar •. , drcsıe raslomıştım. Aslan mürebbi· sinin !ersi. eski bir Türk de\'lcti, Japon harbinde Mançuride pek 
'"•rı>t d b kal leyi noktaladı. gök boşluğu. 6 - Evin taksimatın- bilviik felaketl~re sebep olmuntu. 

l'•r gnan a, ara arın, sey· ı .. ·Büyük harpte, bu hastal;k s .. ır. ~lllb h ı olanrlı Tüfeğin ikinci patlııyışı m C'um dan, h:ılık tuza,ıtı, yapıştırıC'ı m:ırl-
-1 it 17. ara a arının sır • si idi. Tuhaf bir s:ıııat l delerden, 7 - İn!>anlarııı Ccvkiııde bistanda da başgöstermiş; Ve giin-11,,ı •sııı geılsinde, Kostello atış k .. 1 de, vasati ol"rak 5000 kiı:i öldür->tıııl'onu bu akşam mOşterilerine, - Komplimıınlnr ço · suıc · olıınlara yakışır. bir şekilde, 9 - "' ~ 
llo karabina, lebel ve tabanca, pi Ya mahareti \'e soğuk duruşu o Cami (iki kelime)• bir edatın tersi, mUştUr. 

llhik!rlnl takdim ediyordu. na bir emniyet vermişti, yulıııt he! rn - Bir e~lence yerinin tersi. ar- Sonu gelmez gayretler Mrfedi. 
tQL ltnsfyyon Fuarında T.o Juano ki, haber ıılma hevesi onu tallı lıir kasına bir harf korsanız Romanın le?"ek altı ay sonra hastalığın önü 

il rn~h 1 h 1 sesle devama mecbur ediyordu: zıılim bir hükümdarı olur, 11 _Fal alınmış bulunmaktaydt. Fnkat, o-
lu._ urdn. Pavlyonun " yn oş b' ı k ı l"n olmı,.•ttı. Bu a1tı ay zarfmda ~u 6na ı1 - Evet. tuhaf ır mes l' ·, ıoşu· la şuh, verilen bir mııln karşı nh· - .., bılh.. nele koyıı kırmızı sıııen ~ıı h "' 150 000 kı'sı· yakasını bu ölilm m~k -u rn kll llıll ı ma gitmiyordu ama una raı;meıı konun ı;ey. • 
l't ... · at ren c "e omuz a d ç .. kM ·· ı robuna kaptırmıı:u. Hastalık. oynı .... d6kü çok gururlanıyor um. un ·u gu7.e ,, 
~ıibesı. len snn parlak sacların•n adamdı ve iyi nişancı. cesur, kuv· Yu:.ardan aşağıya: zamanda esirler kampında da pek 
bet ile ,ııörüHincc iyi ,.e fenıı 1 f k "Ok zararla?' ika etmişti. '-ltı 11 •lıcılar sillihlannı sık sık bo velli. Fııkat ben ° zaman ar 11 a 1 - Sadık, bir talebe şekline si· ., 
~ ;ıal"dı. İki nlşnn alma arasın• yaramaz bir ~ene kızılını. Her ,.a ren Ciki kelime) 2 - Bursa CİYarın Bir Kanada gazetesine göre, 
ta .... ır iki kompliman ynpm:ıjtn ,.e kit gülerdim. Bütün rlcllkanlılar ar dn bir llÖr, Türl.:iyenin crhıun on tifüs, Nevyorku bir gnngsterd~n 
"r~~ana)ı manalı laf sövlenıeye ce kanıdan koşardı. Fakat o, olgun b:ı y115Jı adamı, 3 - Altında gizlidir daha elverişli bir surette gizlen-

tde k b d 1 111 gençti, Her ıııı üzlintülli idi. Ye nz kazırsan çıkar, nezrelmek. 4 _ Hn- meSini bilir. ıı.~ ı n en a a ayı ıır > e an· konuşuyordu. Amerikalılar bu hastalığa Nr hır .ne~ bir kahkııhıı ~·nlıııl lıeykcll zır, Erdünde bir liman, 5 - Ölüm 
~~ oÜJıuııan başka hir ~ey elıle c :\işaııcı arkıısı arkrısı ıı:ı ateşled• sa<,-an Aletler, 6 _ Bir kulübeye da kaç isim vermişlerdir: 
~.lı~tlerdı. Koyu si)'nh l{Öılerl, \'e ,.c ikisinde ıle 12 yl nırılu. bil olan (iki kelime), 7 _ Hır yazı Oteller humması, hapisaneler 
"1ı" lcırnım clurlaklorınclan dl:il;il· - Hrnvo! F'e,·kııliicle! '.\feğer si1 yanna vasıtası, komutanın yanın· humması, kamplar humm!laI, va-

)'a... iyi bir nişııncı imlşsinir. d purlar hwr.masr. 11 1,.A " lebe~snm hıı ıdhi klmsele· :ın ayrılmayan, 8 - Bir emir, Ar• 
l ..... h Bu st!fcr tüfrğl omuzlaıoadan 'k t tıı .. 1 

1
n.da ma~JOp etmek !cin far rı ·ada bir memJekeitn merkezi, 9 Bundan ba3ka spanyollar, For , e eYvel sirk bekçisi hikıivenln o;oı:u B ı~ Cıdrtlle$İrltrni. - ir bayYanın yanmmnun terı.f, tekirli~r ve cenubt Amerikalılar 

•n k hıhnf lm) derlerdi, zira he- nu bekledi. bir İngiliz ismi, içi rahat olanın <,-ı c.1a burneş'ımı hastalığa başka baş-
trt i - F.l-et o zaman çok budala ı. k d 7' ~de.. ndirlp tıkannaklo yordun ·ar ıısı ses. 10 - Ufacık bir mfid· ka isim vermekten geri ka}m..'UllIŞ· 

ı1. ''• &IJ•h dim. Bir okşnm; bir bayram akşa• d 1 Ik J ·""l•L u !arı k'mlzltyen ve knsa• e, naz · adam, ll - Mahkeme-· ardır. 
~ ,. mı, bütün trup bıına icirdi. Bir n· · ,.,..._ • 'ıııea azıreslnf ynpnn bir ihth•a,. nın me~gul oldulhı şey, itimada Jii. Tuuoo gayet sarı ve aynı za-

•M._ sından; r.a~lellodıın başka hiç ralık dikkatle Lınno bııkıyorılu. {1 Yik. manda gayet tehlikeli bir basta. 
"l«fıı• zun kırbncı --·anında idi. GUldD, n· n·· k .. b 1m lı,,..._ H lk b h ı - 't .. ı Yoktu J un u u acamızın halli: r.u,, a m u asta ıga Çc~ı 
' }f · lay eltim. Dellkanlılıır rlıı güldn. • · · ı tak d b ·ıı t •\ "Ydi sıra kimde? ı Dı'•I n "k K 2 E . Ş çeşıt ısım er mast a u ı e e " K d . · l ı d ' JI d D - ~ ç rı.ı • , - sış , n· ~ ıı... 'aın Yeme'"nln \"llkla!'.mı'I o•· en ısıy e a ay e ı yor 11• a;\·ana e L kal"§ı doktorlattn cehalet göster-~.. t;• • ' • d k rb k Jd d şı, A, ., - ala, Hüner, 4 - İberik. ~ l'ha~ yavaş funnnın bo,alm:ı ma 1

• ı acını 0 ır ı... M, Mi, 15 _ JJeı.-ı. Vezin, 
6 

_ Ot, diklerine kBfi bir delil teşkil et-
i · 'eh İhtiyar fra.;leJlonun sesi arka. ı.l'C'., mi? 
'1 J ep oluyordu. Biraı sonra Tf, Emine, 8 - z, C, Esek, 8 _ mez 
~ıA~•nanın ' önilndc hir iki mile;· dan duyulrlu. Ulucami, lse, 9 - Kaval. Liret 10 Difteri, tUberkllloz, tifo basille-
._ ~e askeri ve iki llsellılen lia.ş - La Juana yemekc hazır. S k J •ı t , ri tefrik ve tecrit edilmiş bulun-

~... İç cekere-k do"ruldu. Adamı dik - a a et, " e, ı - Mil~no, Atak. k d H Ib k. ·= .. 'k J.i"se lcalmıyacaldır. l'I ma ta rr. a u ı, hı ıısun mı • 
~ , ' artık yalnıırlı; Uzakta şeb· katle tnfeğe rlayanmış kentli ne ha robu buluıır:ma:mışt1r. 
~lkları oynaşıyorrlu . Ynkmda kıyor gördü. Gayri ihl!yari C'lini lSTANBUL 80&8A8INıN Hastalığın bashca alameti şu-
'ıı l!ıtış olan, sirkin, knrn"lık kP boynuna getirdi. dur: 
llııj ~a dıır:ın bekçinin ınevcudiye - NeJ•e b~yJe baluyorsunuı? %..&-11-80 Pl.JaUarı VOeudtJn mulıtelit yerlerinde 
..._ qat M Boynumda ne var? Bu yara izi .. E· &apaııq kan yayrlmalarmdan hasıl olan :'411.t... trladı. Bekçi pnviyonnn o-
t. -..:ıcı vet işte bu iz ... Kırbacının izi .• So:ı Lond.ra 1 St.erUıı kmllrklar .• Hastalığın siyaretinl "'«lı bir ağaca dayanmış. yıl- b • k "' ı k · d' F :ı.22 vücut bı'tı' temı'n etmektedir. S ı IÖJı:ii se~Tediyordu, ra enı ·ucne;ına a ma. ıste ı. a. Nevyork 100 130.50 
~~in kap111ındakl hafif ışık nr- kat artık bu kırh:ıc onunlu ar:ımm!a Cenevre 100 İniçre Fr. 80.3~ 
~ "~ ~ldiği için ancak omuz ki bütün ba81arı kesmişti ... Hep k:ı l4ad.rld 100 Peıeta 12.89 
..._.dGtfilc bir siyah gölge h:ılinde hahallar bende. Ne y:ıp:ıyım, artıJ: Stokhohn 100 İsveç Kt, 31.185 

Af etin ba~göstermesine sebep; 
harp esnasında halkın ve ordunun 
sıhhi bakl!rııdır Hastalık. sıhhn-
1.in mevzuubalısolannyacağı yer -
Jcrde çoğalır. Salgın haJinc ge.
tir. 

~ L <luru)•ordu. Fakat buna rağ bu maziye karışmış bir hikiıyeden l:SBAM VE '.rABVDA'l 
lltı-.. d başka hirşey değil ... Drmck Sterı· 

eUj ve sal(lam bir a sun "" 7 9~1 Dem1·..,,0ı .. I 19.-lıl ... ,&~ l'nuhakJcaktı; Boynuna rfü. ban Diazj tanıyorsunuz? Size çok '"/O ' • ., ... 

~"'ili•· 1• benziyordu o da, sizin gibi fazla k:> % 7 941 Demiryo!u II ı9.t1.-S eı drli bir mendil, lo~ hı ,,,_ 7 Birinci .... rtiP Milli mu 
lttrt"e meşin ceketi ve kenıır- nuşmazdı. Fakat sizden doha gen<,-• ~:ıaa istikra~: • 

19 
__ _ Hastalığın, sal~n haline gh-mc

fiinin en mUhim delillerinden biri 
rle kirli pa~]r dola~an bir taknn 
insanlıırrn üstelik gavet nz veya 
hiç dl"niltcek miktanta grdn :ıJma
ln rıdrr. 

~ll I(} eski bir külot hülün ki- ti, 
'ıf~i feşl<if ediyordn. tyi «"Çilr- dı 
S 1Uratına ı;ıelinC'e sakııldann· 
lıı; :!!Sine kadar dol;nmış olan 
l,~·lı saıt tarafını lamamiyle 
>..:~u. Şüpl1esiz bu hlr pençe 

Birdenbire adam tiHeAi kaldır. '-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;• 
ve hic omuzlamadan ateş elli, ~ 

karşıda durnn yumurta kırılıp diiş· kin adamları koşuştular. Paviyomm 
önünde yerde yatan bir adomın ce.. 
sedini gördüler. Acık gözleri bir 
şeye bakıyor gibi idi. Tüfe!f sıkı 
ca tutuyordu. Göifsünde bir dcJik 
kalbinin Yerini ~österiyor. 

~~ ld' r ı .. 
.. Jnanı· ..... . 

~e kadar kas,·etli hir gece 
lıtıe ltıi? Dlnrek konuşme:va Jılr 
~ •l'Rdı. 

~rı:~~tıl ~ahıs kımıldarh "C biraz 

fı. }{ız onun konıışacn~ını uır 
• ilk 

!tın a at o durdu, elleri cehinrle, 
't ti\ llilndc Te ~essiz kolr!ı, flıı ~C 

n luana sinirlendi 
1

11 b~ tııunca sfiren <ıüki\t ona d:ı
l'ıııd r SıJnntı verdi. Yi1zilnün hat
IJ~~n ınemnuniyelsizllğiııiıı i:r.lr. 

1~~.d llO~·orcıu . Arlıım T.a .Tuıınnyı 
:ır et . t' ....._ mış ı ... 

1dıt" \'az!lndeki bir tırmık yıırnsı 
~ b~ lierhnldc kaplanın olacıık .. 
ı. 1 ~·,·anlardan insan kenrlisiııi 
t, 

821h'ı Relıliği kııdnr korııro • 

r ~k~· 
11, tııırı; dişleri artuından hirşey-
'11'uar <landı, sonro sıralı dur:ın 
tte hı bir bir <likkııllc le!klk ot 
~ı~0 :ışJarıı. Juona nt Y<ıJ>lılhıı:ı • t<) • 
..... ~ u. 

11~\eıı ena değiller değil nıi? De il, 
.._,tı hır :ıtış yap. lTnngl~ini 1s• 
\• .. Se~. 

•ilr ~ ..... fi e r doldururken sordu: 
~ bi erhatde ~lrklerıle <,-nlışl ı ~ ı n 
.\ıı11

11 ~ l111minde lıirini lnnır: ırı. 
~~'1 Ilı hlr ıır:ılık dııl<Jı, dii~iinıi . . 
~t~l llıa~? dh·e di~leri urn!'öından 

arı -
'·ıı J 1

• Dioı mı? 
' t:'.lıan:ı tamnml:ıdı. 

t~lrıııe·''et, Strf:ın Oia1 : :\lolm nr 
\ıı~ t'Olışı~·ordıı 

~, "Ilı • • 
lıııı. bnşıy]n O•nnr) <lrcll ,.,. ., Ol ' 
Jıı:ı 11 11n c;IJ~hı n7nnıp nldı. 
..... •: 

t. Sl')ıak 
)ı h~ Tnıo;;ınız? Pnn~ıınıanılan 

b~ıtı "1" ntıYoMnnn? tfcAil m •? 
!\ı.ı 80rırn llhe elli: 

'tıırt>k tıedef .. "1111. 

' ı. llntJıırı ı 
tııa cleğll. ll:ıııa birini h<ı· 

tü. 
- Omuzlamadan ha? 
La Juana tilremr~e bnşlııllı . He

men elini elektrik dii~mcsine attı . 
Kunelli bir 15ık pav!3•onun siyah 
lığ ını yırttı. 

- Stephane.,. 
IşıAın atlında adaının sol tar<ıiı 

fl•ice görünüyordu. Solğun bir be. 
nfz ,.e balık gözler . 

- Stephanc ne kadar değişmiş 
sin! Nereden geliyorsun? Xiçln 
döndün 7 Anlat Slepbane cevap ver. 
Ne öğrenmek istiyorsun? Evet seni 
bekledim. Yal:ııı süylemiyoruın, Xe 
ye lıöyle hana bakıyorsun? 

lki kadın gölllesi cadıleyi ge<,-li, 
- Seni uııulıımndıııı unutanın• 

ılım fıık:ıt ~ok çalıştım o kırbaç dar 
besini de unutmaya mm•nrfnk oln. 
nı:ıdını. Stcplıııııe. ,\rlık seninle birt 
Jeşcme~•i :r.. 

Adamın ali <,-enesi ham hafif 
oynııdı: 

- Fakat ben seno;Iz yaşayama· 
dıın ve ::rnşayamaın ... 

Tüfeğin namım doğruldu. 
- Dikkat el Stephane. Şarjörde 

bir mermi ılaha \'ar, ka:r.ıı çıkacak 
iki nazar. ııişarıgilhın \'e tiifc~i;ı 

küçük ı.ttzlnlıı üzt•rinrlC'tı ge~·erek 
kırmızı ~:ıtcnd<!n hlır7. iiırrinrlc bir 
leşti. . 

- Slaphuııc deli mi oldun? 
Bığırınıyorılıı. Arlık titremiyor 

du dıı ... 

- Reni 151ıliirmek mi istiyorsun? 
Tn uzaklard:ın heni öldiirıııek icir. 
~rlıliııdcıııek? Beni öldürr.bllirsiıı. 
folrnı halır:ıl:ırı iilrlürcıncz~in Stc• 
pane. 

Gözlerini .runıılu. ('.ok zıımond::ııı 
heri hıı nnı bcklirorrnuş gihi idi. 
Rirıı:r. e\'w) söyJrdifii ismin c;oyaclı 
nı tekrarlıvnrdıı. Sonıınr.u tekrar!; 
yışınnıı tıifek rıa!ln<fı. 

Bir \'ikııdiln rlüş<'rkrn çıkardı 
~ı hlı ses. 

IFr \İildıl 'nıır:ı inrı.• bir ('ı~iık 
Elratıu tcliış olılu. c~~ tello \'e sir· 

Tifüs. bir harp he<'liyesidir. 
<tmaj) ılan 

Yoııınd:ı çömelmiş ve iki eliyi~ 
yaknsınıian ölii:vii sarsan La Jıınnn 
a~lıyor<lıı. 

VAl<IT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

- 200- Ranınurreşld'tn Oğıtlta.n 

• 
1-endlnl alamıyordu. 

... 
Ortalık J'l.ttlkçe kararıyordu . 

. (. 

Meymwıe, blilyalariyle ba,başa ka]mf\k lçtn dı,arıy:ı 

çıkmaktan vaz ı-~rek y&t,afına girdi. 

~lektobun mııhtevly&tmı kell:ne, kellme ıı.khnd,, tahlH 

etıneğe ba,ıadr. Bllbıuı51l ~bzf\dın icap ederse ölllmU bile 
göz .. ala.cafı yolundaki cllmleferlnfn Uzerl~de faı.la durdu. 

Kl'ndl kendine: 
_ Ya sevglllmln ba§ına, Allah &i)stermestn bir fellket 

gtJlrııe, 0 zaman ben ne yaparım. Keıokl o t,ten vazgckse .. 

Derneğe başladı. Fakat sonradan Bebı~dm arki.o;ınıh 

kcııtuğu l~ln babasının lntikamiyle all\kadnr olduğunu ha • 

taiayaral< onun muzaffer olması için tanrıya dua eılcrel< 

biraz müı.terlb oldu . 
Aradan çok geçnıedt'n onu 1!2Jkn blr ıllil)Unce atdı. O 

ıh~. Beh'Z.ıdın baklkJ tıüvlyetl! 

-u-
Sı\ RA \' ~IUHAFIZI 

B"'h1.Sld Meymuoeyc gönderdiği mektupta ken1hlnln 
h• l•im Bı·hmd oloıadıfrnı l\1:ıkça itiraf edişi, genı;o kı7. ı huy. 

li diişündılrınüııtu . 

Mf'ymun" bu gibi dll!Jıinoolerden dlmatı yorulam!ı ra. 

va~ yaVll, gözleri kapanmaja ba.,tadı. 

Tam uykuya dalaca.Aı ı.ııırada birdenbire kavmın !ıa"f-
ç, ı;o;\hndılCtnı t111ttl. Remeıı ayağa kalkarak, ~tı. 

Karşmnds Dt-nanlrl görftn<'f! gtılllm9edl GQya uykuıtan 

uyacınış ~lbl &-özlerini ofıııtturmağa ba,tııdı 

Bu bir köpektir ve Londrada en ıyı 

dostu Loyd Corç'dur. Her gü11 trenleri 

dolavır ve hesapsız para toplayarak 

kulübesine döner. 

Jek'i l.ondrada tanımayan ) oh.
tur. Nede sevimli lıir lı:ıyvandır. Si 
ynh tüyleri kıvırcıktır; gözleri par. 
lak. uzun kul:ıklnrı da büyük bir 
tallılıkl:ı düşüktür. 

Ona ekscrfy:ı Oston tiren istns 
yonundo tesadiif etmek miimkün • 
dür. 

H:ıyvan, sırtındaki meşin çanın 

sile serde söriinünce, gazete müvc1 
ziinden tulun d:ı çikol:ılo, tütün 
solan mol;:ız:ı sahiplerine kadar 
herkes onu seltımlar. 

J{öpefjin gururlu bir edası var
dır. Durmıı;ta vakii yoktur; doğ• 
rucn işine gider. Yalnız, kendisini 
sellimlaynn insnnlara kuyruğunu, 

sallamakla mukabele eder. 

Jek, gayet meşhurdur. 1933 s~ 
nesinclcnbcri AU:ıhın silnü, Ostorı 
garına gc1en tlrenleri dolaşarak 
kumportımıınlnrdoki yolculardan, 
yoksuzlar için iane topl:ımakladr, 
Bu ı,i ilk olarak EdTard isminde 
biri düşilnmilşlOr. Adam, 1920 sene 
sinde işe başlamıştır. Du :ıdamın 
köpekleri ,·ıırdı. Bu köpeklerle lop 
ladığı para 8000 İngiliz lirasına ba• 
lii{ olmuşlıır. Yı:ılnız Jek tek başına 
9UO İngiliz llru'SJ toplamıııta muvaf· 
fok olmuştur. 

Hoy Jsmlnde başka bir köpek de 
vardır. Li'ıkin, bu hayvan on üc se
nelik miitem:ıdl bir fooJiyctlen ;;on 
ra' lekaülJiik hnkkını knzıınmış bu· 
luıımoktadır. 

Şimdi bu talihli ki>pek 8012 İn· 
giliz Jlrıısınıı sahip olarnk istirahat 
etmektedir. 8012 İngiliz lirası lıu 
zamanda mühim bir servet demek• 
tir. 

Biraz da Jeldn faaliyetinden 
bohsedc11m: 

ösıon ganna tiren gelirgelmez. 
ok, ·akıt kaybetmeden derhal ar
ka tnraflan tirene atlar. Böylece, 
bir an içinde tirenin koridoruna 
ırirtır. Doş kompıırtımıtnlara gfrme.,., 
7.ntcn o. fnsıın kokusuna alışık ol• 
dujtu için -O'\'\'Cfden kumpartımanın 
dolu olup olmadığını kestirir. 

Dolu kompıırtıman bulunca, <Icr 
hnl yavaşça i~eriye girer. 

Mesclü, yolculıırdan blrJ polis 
romanı ''eynhut gazete okumakla -
dır. Mevzuıın heyecanile köpe~i gör 
ıncmis olabilir. Sonra, hal ayına çık 
mış, yeni e\•lller ekseriya dnlğın• 
dırlar. lllnlflmya, o günlerde in. 
san yeni dol!muş gibi olur! .. 

Biltnn bunJnr ha)"\'an için en• 
gel teşkil edecek molıiyetlo değil -
dir; zirıı, Mister Jck, işini bilir. BJ 
gibi dnlttın yoJcuları hııfit bir ha\'• 
lama ile uyandırır: ve mevcudiye 
tinden haberdar eder. 

{Tmumh·eı itibarile onu herkes 
tanır, Ye dcrb:ıl crbinden <,-ıkardı 

ltı hirkıı<,- kunı511 meşin çantosınn n 
tar. Jek, hu v:ızinl karşısmd:ı sevi
nir. Ve 1ro;<'l,1dir nı:ıhhctinde lyilil· 

seven adııma kuyruğunu sollayarak 
kibarca t~ekkfir eder. 

Dünyada pişkin fnsanlann çol 
luğu tabii rnallimdur. 

Zeki hayvan bu gibiforini de l • 
la getirmesini bilir. Yavaşçacık ' 
nazikAne bir surette ayağını hafi! 
ce odamın dizine değdirir. Ayni z: 
manda adamı yola getirebilmek I· 
cin bilyfik siyah gözlerini şefkatle 
adamın gözJerine dikerek: 

- Xc olur?., Bir yardnnda bu• 
lunun 1., Demek ister. 

Nihayet adamdan birknc para 
kopormoğn muvaffak olur. Tttbil ge 
ne kuynı~nn sallııma{ta boşlar. 

YolcııJor nrnsındo Jeki seTcnlcr 
de pek ooktur. Bn ı:ôbllerl hay\'a • 
nın çantasına blrlmc para amtnkla 
iktifa ctrnfyerel;: onu okşarlar ve, 
batın kendisine çikolata bile ikram 
ederler. J ek de bl>ylc çerezlere a· 
dcta bayılır .. 

İşin garibi şudur ki, köpe#f ye· 
llştiren :Mister Edvnrd köpeğin 1a1 
la çikolata yemesinden katlyycll' 
Jıoşlanmnmnktadır. Çünkü, 1o:ıla 
mikdorda cfkolato ha~'\·anın sih• 
hali ilzcrine fenn tesirler yapmak• 
tadır. 

Mister Edvard bnzan tfrenm-e 
gelerek Jeke clkolata verilmemesr 
için yolculara ricada hü'lanmakta
dır. 

Köpc#f n ya~lı mflşterlleri nrasınıı 
da Lold Corç1a nktıis Graciel Vield' 
de vardır. 

Köpek de Loid Corcu '·eya aktl
risi görür görmez derhal Jmmpa?" 
tımann gelip kuyruğunu sallnmağa 
h:ışlamoktadır. 

Jek, şimdi sekiz yaşında hulun. 
makladır, Her gfin muntazaman bcı; 
tircnfndc vazife görmektedir. Kö· 
pek dine gözükmekteyse de akşıı.m• 
lorı Cazla yor~ınluk nliıimi göster· 
mektedlr. 

Ve yııvnş yavaş Jeki de tekaüde 
sevlcetmeJI düşfinmektedirlcr. Bu 
yfizden Jcke bir stajlyer 'Verilmiş• 
Ur. Hayvan on dört aylık arkadaşı· 
nı hiç ele kısknnmmnnktndır 

Böyle bir işi başarabilec'et kl5-
pek )'etişllrmek gayet zor bir şey. 
dir; ve en nz altı ay u~raşm&k JA· 
zımdır. 

Hayvanlar, lokomotiflerin gilrilf 
lüsünden bilhassa isthn ıslıklarııı
dan pek fnzln ürkmektedirler. En 
mühim nokta da budur. Cünkü, hay 
vonl:ır snbııhton akşııma kadar liu 
gibi acı Jslıklnrla mütomadt snret• 
le knrştlıışmak mcc.buriyctindcdlt-
Jer. 

Hayvan bu gfirültfiJere de alıŞ'I 
tıktnn sonra iş, yon yarıya kola}' 
lıışmış sayılır. Öğrctllecek şey pa
rayı toplayıp yerine dönme vazl• 
ycllclir ki, hu da pek zor d~ildir. 

Pazar ı::finü iş yoktur. Hayvan 
konfork kuliibeslndc oturup rn· 
bat eder. 

Raronnrreşld'ln Ofullart -19'7 -

ayrılmak istediğine utandı, gUIUmslyerck: 

- Teşel;;kUr cderlm Selman! dedi, Bıı 1)1llğtnl hl!) a. 

nut.ınıyacağım.. Sana her 2.tlnınn mUhtacız. Behza.tt& bu 
huı.ustn seni tavsiye eıtt. Gene görU,,Uril• 

elman, bn ını eğdi. 

- Bar.; U t llnc efendim. Arn ırn ew.lrlorlıılzl yerine 
1:ctırnıek itin size uğrıı.)acağım. 

-4.2 -

l\lEKTUP 

Meymune, sUrntle odasına çekildi. Yanma klm!le gfı . 

nıcı,ln diye kaıııyı trn.padı. Sonra kemall lbtlma;ntıı cebin 

den mcn·.Iile sarılı olnn nıcktubıı tıkardı. 

Hu mcl,tup, o dıwtrde deri yerine kıılütnılmağa baısla 
yaı blr kdl;ıda yazılmı,t,ı. 

Hnrunurreşld ıamanındn \'r.z.lr Caferfo gayret; ve te) 
\'lkl)Je hUlfirı hUld'ıınet dhanlıır:ı deri yerine k!ğıt kullan 

dıkl.uınllaıı i\lt•yınuneı ltiiğıdı gıirUnce babasının bu bayırlı 
fl'>:l bbllsiinü hntırlıınıaı<tan l>endlnl alamadı. 

Mektubu nçııı he) Pr.anl:ı olmm:ığn ba:t:ıdı: 

"Ber:zad admı ver~lğlnlz Aşıktan zulmen katıedJJer 

Yah.}a utı-lu Cafcrin kızı Meymuncyc .. ,. 

" ... Sana bUytlk cc<!adımızın konuştuğu dJI ile bu mek. ' 

.h:bı.. yazı:ınk istlyorduı:ı Fakat hA.dlsat 8'?nlnle başka bir 

dlı ıte konu.mama seb"b oldu. Bir gün gelecek hepsi ola 

cak, zn!imler de bize yaptıldarınıı: cez1sıo.1 <;:ekeceklerdJr. 
l~! kamımrz ır.•ılınk!.ok ap:nacnktır. Yola ı;:ıkmadan evv"'· 
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Resmi dairelere : Resmi iJaaıların ~rcii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanl;:ır kollektH sirketidir Bu <ıirket istt•nen ~ 
ferde ve srEs1:eT'i1en ~ünlerde ilanları muntazaman nsrt>tlirmektedir. A."lıesi ls\anbul Ankara caddesinôe f<ş"' 
Türk Basm B'rliai ve ortaklarJ resmi ilanlar kollektif >irketidir. 

Edirne yolunda 
yakalanan 
kaçakçllar 

ı r= --~r - 1 IKAYIPLARI 

Edirne, 2~ - Evvelki gUn K!l . 
raağaçt&n trenle latanbula gitmekte 
olan Osman oğlu Musanm bağaj ola 
rak furgona verdiği bir yorgana ıa. 
rılı denk, şUpheyl çekm\f ve bunun 
Uz.erine gümrUk muh!l.faza memurla. 
rme& yapılan muayene netlceslnde 
20 kilo 500 gram ipek ipliği çıkarıl. 
m:nır. Suçlu kaçak eşyaıılyle birlik.. 
te Uzunköprü mUı:!delumumlllğlne 

verjlml.ştir. 

1 Propaganoa 
ikinci cild 1 . ... 

Yazan: Sadri Ertem , 

t 2ni çıJ<tı 
Satış yeri: V akıt Kitabeı 1 
, Bir Kafkas 

Romanı 

At yarışlarında 
kazanmak için 

Istanbul. lJ:ınıtpa~a orln okuluıı 
dan nlmış olchığum 15. 6. 937 tarih 
ve 1052 No: lu tasdiknamemi zfni 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisı• 

Nasıl 
oynamalı 

ı nin hükmü :roktur. 

10 lt'ne, dü.nyanm en bUyük ya. 
rIIJlıırmda v., bütüıı Derbl yarı,tli. • 
rmda tııtlıınaıu. olarak l<azanan H 

kurdutu bir ıtıtemle bl!;' yanılma. 
yan O. WUIJam'm meşhur eseri 
TUTk~ye terctlme edllmlt ve ner:• 
bir tekilde burlm.ıştır. 

(il i52) 
İbrahim oğ. Hakkı Gülle • . 
:\'o: 55 

~ "'~ 
Üsküdar mal miidürlüğünıfen al 

<fıftım 1477 ı;ayılı maaş ciııclanımı 

ziiyi eltim. Yenisini alacıığııııılan 

eı.kisinin hükmü yoktur. 
• (41757) 

Bundan başka YUIJan h·ıdudunda.kl IJirçok 11abanc1 dllle:e tercü11ıt 
~elerim.l.zden birinin yakmmı:ta bır d y ki 1 
kaçakçılık vakaaı da?la teııblt edil . e llmiı olan bu eur, Ni11a%i Ah. 1 arış mera 1 arı 
mittir. Öğrendiğime göre Bakkal Nı. met taruJınaan aoğruaan do~ru . 

11a Gürcü dilinden tercümt edı• ı 

ÇcnJ:elköy: Fııı;ucu sokuk 4 ııu• 
marada emekli polis memurların . 
dan Ali Rize Gürel. 

~ ~. 

1339/ 1337 Do~ıunlu :\lehmet oJ• 
lu Ali Saip Orçun nüfus hiivlret 
CÜ7.danımı kııyheltim. Y<' nisini alıı 

cağımdan eski sinin hükmii yoktur 

zıt ve arkadaıır tıımall adında iki aa. ""'-k ilk d~•- -" dllnı 
ı ıııt~llr, Ba~tan sona kadar a•k ........ çeye c.ua t~r.,.,me e 1'1 

hıl kaçrrmak iııtediklerl §eker. aabu ıı " bu tlaka ı tU .• 
ve tuz glbl gıda maodeleriyıe birlik ını ·rrn ve kahr1111 ıntık menkıbe. olao eAerden mu ı av" 

te GUmrUk muhafaza memurlarımız lut ile dola olan bu neft• ueı edeceklerdir. 
(41758) 

Ali Saip Orçun 
~·.y. 

l"Ürl< matbuatında ilk nümunedlr. tar&tından yakalanrruı, bunlar da a.1 

Hyeye teııllm edilmlş!erdlr •. 

Rasathaneyi soyan hırsız 

Re~at Çetin adında bir sabıka!ı 
tıınız, evvelki aece Kandilli rasat• 
hanesine arka pençereden girerek 
jfd koltuğun marukenlerini jilet~e 

kesip almış, 90 adet perdeyi de cal 
mlftır. 

Hırsız rasathanede uyuyup srı· 

nh olduktan sonra kalkmış, ancak 
btr ba,kas1ndan çaldılh cüzdanı bn 
rada unu1muştur. Re,ad bundan 
ba,:ka Tahsin i~imli birisinin evini 
eoyarken görülmfiş, yakalanmıştır .. 

Yaman hınız suçlarını itiraf el. 
11ff, adliyece te,•kif olunmuştur, 

Polisin eldivenini çalan 
hırsız 

Galalada oturan ~abıkalılardaıı, 
Arfl, Uıonçarşıdan Petronun fınnı 
6n0ndekJ kalabalıktan htifade ede 
~k 1587 numaralı ı>ollsln cebinden 
eldivenler.ini çalmış kacarken yaka 
lanmıştır. 

CüretkAr hırsız 1ldliyeye teslim 
edilmiştir. 

Açıkg&z çırak 1 

T&kslmde, Tarlabaşında 35 nu• 
maralı dftkkAnda rutçülük yapan 
Ka.tantinin çıraih Süleyman, usta· 
nnın evine gitmi~, karısı Mnrlye: 

- Ustam ~eker alacak, para,ı 
1etmedi, 140 lira htlyor. Demi~til'. 

Xıı'chn ~üphelenmeden parayı 
'""1Jlfş, ancak ı, anla~ıldıktan son. 
ra a~ık göz çırak, bunları harcaya• 
m.adan yakalanmıştır. 

"1atı '41 mn11 olu llu -· bu 
1JAıu ııeeıp ıret1rtı0tere Vaat lllta. 
bııvtncıe fQ:ıde 60 C&ııt:U&Ua 40 ım. 
rop verll.wdnedlı 

1 Mevcudu azalmıştır) 

Amatör fotograf ıerg\si 
Sarıyer Halkevlnd<'n: 
Evimlzde ama tör fotograf ııergiıl 

açrlacaktır. 

1 - Eserler 13 Blı1nclklnun 19•2 
pazar gUnUne kadar makbuz muka. 
bDlnde idare memurluğuna brrakıl. 

malıdır. 

~ - Te§hir edilecek totogratıarın 
!mevzuu aerbeıttir. 

! - Eserler jüri "leyetlnln kara • 
r:ile teıhir edileceği gibl !fUbatta An_ 
ka.rada açılacak sergiye gönderilecek 
eserler de jllri heyetinin karariyle se 
çl]ecektlr. 

Konleran• 
Beyoflu Halkevlnden: 
ı - 26.11.942 Perııembe günü .saat 

18 de Halkevimlzin Tepebaımdak• 
Merkez binasında, Prot. A. Hamdi 
'Ianpuıar tarafından "Garpttla!Jma. 
mızın tarihi,. mevzuıu mUhlm blc 
tonterana verilecektfr, 

1 - Herkel gelebllfr. 

Bir esrar kaçakçısı 
yakalandı 

Balatta, I\arabnş mahallesinrl'! 
oturan c;abıkalılardan Levi dün ~üıı 
heli bir ~ekilde dolaşırken yakaları 
mı§, üzerinde 30 gram esrar bulun 
mu,tur. 

I.evJ mahkemeye "Verilmiştir. 

' Otomobiİ lastiği tevziatı ~-----ı r-~ .... 
Ticaret orisi, t~tan bul vilAye• i · ~~ o o K ı o tc 1[4 

itin 1100 den fazla otomobil lhti i ![4 [4 
il vereee#ini belediyeye bildirmiş• tl HAFIZ CEMAL ~[4 
tir. Bunların 700 tanesi tak~i lA!!tl. ~ "LOKMAN HEKiM rJ 
lidir. LA!!tik mlkdarı malılm olun ~ı " ~). 
ea evvelce hazırlanan füte muclbln 1 OAlltLmı: llllTEllA88IS> ~~ [4 [4 
ee tevziata başlamak milmkün ola ~~ DlftllyoJo tOt ~). 

Fiyatı 30 kuruttur 

Vakıt kitabevinde 
bulabilirıriniz 

Kocaeli Sıılh Hukuk Hdkimliğiıı• 
den: 

İzmit Veli Ahmet mahallesinden 
Xurlye İkbal Kutlu tarafından ay-

ni mahalleden Halis o#lu Ahmet r;• 

leyhine açılan izalei şuvu davasının 
dava olunan Ahmedin gıyabındn 

yapılan muhakt'!me son tında: Miitl • 
de:ıbilı tzrnil Veli Ahmet mahalle• 
sinde kliin müşterek ev ve haber. 
nln hissedarlar arasında aynen !!ık 

simi kabil olmadığından artırma 
suretile satılarak bedelinin hisse • 

darlara hi<ıscleri nispetinde veril• 
mesine ve masarifi muhakemenin 
de hicısedarlardan hisseleri nispetin 

de alınmasına 8. 10. 942 tarihinde 
karar verilmiş oldn~undan fşbu ka 
rarın ilı'ln tarihinden itibaren 8 gün 
zarfında dava olunan Ahmet tarn· 
fınrlan temyiz edilınedl~i takclirıle 
kesbi kaliyet edeceği ilAnen tebliğ 
olunur. .. 

'(41755) 

Yeni Çocuk 
BlkAyeıerı 

. 

Küçük Dofanın SerUvenlerf.nden o. 
lan bu hJkAyelerl bu ana ve ba.ba 
oocuğuna tavsiye edebilir. llk 

blkAye kitaba 

Klçlk Dolanla 
Tarzaa 

Renkli Teıimler, mükalatlı 

müıabakalar ve yalm:a 

5 kurut 

Çccuğaııuzl\ bir tane almayı 
ihmal etmeyiniz 

Ticaret orta okul 941 <;Cnesinc 
ait 1 A tasdiknameyi zlly! eltim. Ye 
ni<;inl~ alncn~ımdon eskisinin hiik• 
mü yokfıır. 

Ahmet Fazıl Erha,. 

İstanbul Kadastro Hfıkinıliğiıı• 
den: 

797 
Tak.,lm Sıraselvllerde 144 No. 

tu Kapsal apartımanı oda Bedros:ı. 
Sıddıka Kural ve Tevfik Soukpı 

nRr mirascısı kızı Nimet tarnfın· 
dan aleyhinize acılan Bostancı Bağ 
dat caddesinde eski ve yeni 63 lca. 
Pı ve 2:>69 / 931 kayıt ,.e 10. 2. 931 
ve 142 cilt ve 1 kayıt Xo. lu arsa· 
nın nısıf hissesine Davacılar.dan 
Sıdıka ve nısıf diğerine mıılıtelH 
ve miite:ıddit tapu scnedile Albay 
Tevfik ı;ahip ve mutasarrıf bulun• 
du~u idtllaslle tashihi kaydi tnleı, 
erlilml · cari muhakeme netke~ln· 
de verilen hilküm indetleımyiz baın 
esbabı kanun yeden dolayı bozula• 
rak iade kılındıktan sonra davacı· 
!arın talebile ikametdhını~ meç• 
hal bulundul{undan hakkınızdakı, 
davetiye ilanen tehlilt edilrliAi hal · 
de muayyen ce-lsede hazır bulıınmo 
dılhnız ve tarafınızdan bir vekfl 
göndeıımediRinizrlen clola::n gıyap 
kararının dahi ilıinen tebliğine vıı 
muhakemenin 29. K. evvel. 942 Salı 
!{ünü ~aat 10 na talikine knrnr ve· 
rilmi' ol<fıı~ıından bcrmncihi karnr 
Yevm ve vakti mez:ki\rda bi7.lnt ken 
diniz veya tnrafınıulan vel;ftletna~ 
meyi haiz hir vekil gönderıner!llti· 
niz takdirde hnkkını7.da muhakeme 
ye gıyaben devam edileceai hukuk 
usulü muhnl<eınelcri kanununun 142 
ve mütenkip mnddclcri mucibince 
tehllğ makamına kaim olmak Ü7.ete 
ilan olunur. ( 4 t 759) 
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TIYATRO.'\ll 
S:OMEl>t KJc;;~n 
Sut %0,SO da 

Aı;;RILEŞEN BAR\ 
Cuma rte~I ve Pazar 

günleri 
111.:m da '\fatlne 

-191- lla.nıllunetf.d'ba Ofullan 

· .. nlnle buluıup konuımak isterdim., fak&t hia.siyatrm.a hL 

-'im oıaxruyarak, o geceki buluıtnamızd& oıduğu gibi sana 
ta&ıa açılmamdan korktum. Evet o gUn aenelerce gizledi.. 

llm bir aırrı aana f&§ ederek aenl sevdiğimi itirafa mecbur 

olm.oıtum~ Ben bu itirazı zamanı gelinceye kadar kalbimd9 

bir il?' o.!&rak kalmasnu l.stlyordum. Fakat aenlıı ı:.srarma 

dayanamtyarak o gece sana aıknnı itiraf ettim. Şimdi de 

tekrar ed\yorum. Seni ıeviyorum Meymune .. Evet ölmeyen 

bU 11.§kl& aeni seviyorum .• Artık giri§tlğlm muazzam işle. 

Jin bu aevginin onlara mA.nı olmasından korkmıya.rak sana 
&1knm 1tir&t ediyorum ••• 

''Senin yanmda olmU§ oısaydrm, bu aöüeri söylemekt'9 

tereddlld ederdim. Belki de senin ısrarına dayanamıyarak 

)'&r.mcta kalır, pe§lnde koştuğum i§i de fhma.l ederdim. 

Böylelikle seııe!erdenberl pllnmı kurduğum blr teııebbüsll 

feda etml~ olurdum. Şimdi artık ııana heraeyt açıkça aöy. 

lf:vecek vaziyetteyim, Ey benim ümit yıld.rzıml Ben ha.ya.. 

tımı l&lla vakfetmiş, ve babanın jntlka.mını almağa ahdet. 

mıı b1r adamım. Ben ne Bahzadrm, ne de hekimim, hiç de 

bit cemiyetln Azası veya elçisi değilim. Benim kim olduğu. 

mu öğrenditfn zaman t.eni sevdiğinden dolayı iftihar du. 

yacaluım .. Şimdi .sana kim olduğumu aöyltyemem Za.maııı 

a••tnce herşeyi öğreneceksin. O zamanın felmeal için çok 

kellelerin uçmuı, blrçolt kanlann akması ve bir hayli teh. 

uuıere ıöğUıı getjlmest JA.zrmdrr, 

.._ Horasana Etmemunun davetiyle değil, başladı. 

tun bir ili bitirmek için gldıyorum. Vı 11tmeğemecburum. 

~.akü meııarlann de.rlnllklerlnden yükselen bir aea, ma&. 

kmlarm intikamlarını almamı emrediyor. Merak ettiğin o 
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Hjdı#Jn içint, 118.Il& kalbimi açtrğlm gibi onu da .sana aç_ 

mr.k istiyordum. Fakat ıztırab çekmeyesin diye tlmdlllk 

bu lf1 ba~ka bir vakte tehir ettim. Allaha arğmarak Bağ. 

dat•da otur. Senln için benim adamını olan Selmana tAzrı:n 

gelen emirleri verdim. Ona gUven. ÇUnkü o sadrk, ve emlD 

bir 4rkadagımızdır, BUtlln ihUyaçlarmızı o temin edecek. 

tir. Bu anlattıklal'IJDl 1>ir sır olarak içinde aa.kla, Hora.9&ll. 

dan sana yaptığım 1.şler hakkında. hakiki haberler gelince. 

ye kadar bekle .. Bu koştuğum ~aye uğrunda canımı bUe 

feda etsem erkekçe hareket ettiğimden emin oıarak mil&. 

terllı bir halde öleceğim. İnandığım bir gaye uğrunda icap 

ederse ölUmU de gözUm" alacağım. Allah bl.ze yardım etsin. 
he:.,ey onun takdiriyle olur .. ,, 

l'lleymune, mektubun sonuna gl'llnce yU1U aara.rdr. Kat. 

bl ,ıddetlo çarpma.la ve bll:tUn vUcudU Urpermofe bafladı. 

Bir rilyada.D oyanıyormoı rJbl gö71erlnJ ellerlyl11 

otueturdu. Kucağında duran mt>ktnba bir göz da.ha attr. 

Sonra onrı lhtımamla kat,layarak koynunda aakla:lı. Sedire 
07.anarak <"lı>rln billyalara daldı. 

O ılmdl Behzad ile alA.ka.smm nasıl ba.~ll\ıfr!fını, onlara 

ynptııtı fedakArhk)arı hlre.- birer hatrrlamllğa ba,tıdı. 

Ken·Jlıılne lllnr aşk etmekte geciktıtı için pL,m!tnhk 
du~·dıı: 

Sonra o mektubdakl tatlr vaadlerl h!.tırlavara.k onu 

bir daha okumata karar verdL Kol nundan çıkardr, Arka 

arkaya Uç defa okudu. 

Oıtn kapalı, içeride kenıllsfnden başka klm~c olm"lılıtı 

halde evhama kapılarak arasıra etrafına hakınmaktan,,d:ı .. 
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U Btr1Jlc1kAnunda ı;ekUecekt1r 

Devlet Deniz YollaTı İşletme 
Müdürlüğü ilanları 

L>enlzyo .. nrı 1,,mumı Yük .Nnv1un tarifesi, yapılan zamlar 
tAdil edilmlııtır. # 

ı. İlkkA.ııun. 942 tarihir.den itibaren !stanbuldan har.,ket ed .ı 
va.purlarla ycıpılııc:ık nakliyatta yeni :zamlı tarife tatbik ol JnBC11

1 Acentnlıard:ın izahat aırnabllir. ( 

Eminönü As. 
Yd, P. T~m. 

met Şakir. 
318 Doğumlu 

şııbeye müracaatı llAn olutl 

k ·1 ubteılf Kaldy ve ko .. ı:.ırU ı<Jare arnfındıı.11 verııme sureti e ıa ıJ 

eb'atta (1500} bl.ll t.cşytız kilo pirinç kaynak teli lmAl ettirllei:e~r 
Muhammen \edeli (7025) yedi bin dokuzytız yirmi be§ Ur8

5 palı zarfla ilkslltır esi (li. BlrlnclkAnun. 1042J Sa.Iı günü saat <:. 
beş buçukta Hnyoarpaşada Gar binası danillndckl kom!.syon 
ya.pııacnktır. (; 

Bu işe girmı:k istevenlerln (59•> beşyliz doksan dmrt U.r• ı' 
11eklz kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettlği vesl\Ul.: 
liflerini murtevi zarflarıtt~ ayni gtln s:ıat (H,30) ondört otuza 
miayon xeisllğlne vermeJcrl llzımdır. t 
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