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Şarkta Rusların 
kış taarruzu 

Londradan gelen haberlere göre I Milli Şef 

Don bozgun unda :~~:.e;:.~:'.;:.a~~~ 
Moskova ve 

StcıJingrad'Ja bQflaya~ Ru• taarruzları doğrudan doğ
l'Qya değilse de dolayısiyle lıarbin akıbetini mihver 
«ievletleri aleyhine revirebilir. Bu bakımdan Avrupa A 1 1 3 6 b • • 4 2 b • • · ı • ı Bağdad clçtsı Cevad üstlln'll m an a r 1 n es 1 r, ı n o u' ~a~~=:ı'~e ~~~~;~:~e =~l :ı:r 

gerçehtPn dönüm nokl~ına gelmiı bulunuyor . kendisini öğle yemeğlzıe alakoy 

120 bin varalı verdiler mu~aardır. 

Yazan: Asım Us 
~ cephesindt" aylardanbcri 
uıgrat etrafında llurııkla~·nn 

Vaziyeti' yeniden canlanmış.. 
• b~ kaç gUndenlıeri Roslar im 

ede kı~ taarruzuna geçerek 

•• Rommel ricatı 

laıın mlidafaa hntlıtnnı 
_...,.,,..,,_ı ve binlerce esir al. 
l'tnı bildiriyorlar. DlinkU Al· 

il tebliği Rus)ann \'erdikler· 
l'i ley.id ederek Stalin~atlm 

.~ doğusunda Sovyet ko\"\'et· 
Dlalzerne •c insan kayıp. 

l'ttı" balanıyarak taıırrn7a gc«:· 
etini ve Don di'rseiHnıle Al. 
• . ınaaaraa cephe ine. gtrdikle. 
;,,!tlt-ar etmiştir. Röyterin ;\fo'J· 

;'&ki huıusi moluıhirine güre 
"'IZl\ordu Statingrıulr moh~r.ra 
" 8Qo bin Abnan acıkeri Hz,..ri· 
~l'a.t ve kah"yetle atılarak Don 
• olga cı.rasında bu lm'\o"\'etleri 
~hir bir haJe getirmi,tir. 

"'-t Berlin ka}nakları Ras)a. 
krkta Alman mlidaf:uı batla
! glrlni5 ol<loklarını kabul et
e beraber neticeden iiınihfa 

: -. lklarıru belirterek diy'l• hr 
~ devam ediyor; diişma. 

tok :ı.ğır kayıpl&r \'erdirihyor: 
CııYı. Ros kolordolnrı muharebe 
tılibııı)tir; Sovyet zır.'ıl• t•S· 
t.ltıin bir kısmı ı\lmao mllda
lıattanna girrni!: ı~e <le bu ge. 

1 g~~ ilkbııharda lJnrkorta ol. 
~-~ıbi hücum eden taraf ı~in 
.,~~ bir dunnn yaratabilecek 
1 

tiabilir,n 

den Çekilen bir telgraf 
t. değer olan -p malumatı 
0r: "Stalingnttıı., R1111lar ilk 

olarak motörlü ve sü,·ari 
I etıerj aynı zamanda kullan
-rdır ve taarruz eden Rvs 
't.lerlnin miktan 1 mi:yon 
binılil', Aynt.'6 600 bin ki)ilik 

~tıı ordusu da ı;imalde toplan.
• hu ordunun vazif~i Stıı· 
dı kurtarmak olacnktır.,, 
lingrat ~ark cephesinıleki 

: ''ll%iyetin en mübiro dil~im 
11\ı te5kil ediyorllu. Almıtn· 
IXıllksatJan bu ~brl alurak 

•le "klıa gitmek ve \ 'olgnyr ge
• lfazer dem7.i sahitıerinc in· 

t \Fakat RttS)ar bu mc' kiin 
'Jık ehemmiyetini bil<tikleri 
~UtUn gayretlerin; sarfetti-

.ı: ay miidafaya devam ede· 
\' lliba.yct Stıılingraclı Mm.ınlıı
ttıneden ıa,ı getirdil.,r. 

~er . Almanlar Stalin~rnihn 
r elmde kalan mahnlleleri

te •!arak l'olganın ııağ 5:ıhilan· 
lıtıa!tıile yerlcşehilmi~ \'c Jhıs 
ht~t1:rini ~birden öbür ~nrnf& 
,. frıı!) ol!ıınlar<lı buradak: mrv. 
;tti kış me\'!!;mincle de hiı· de· 
lı e kadar muhafaza edehilirler
lltıdan Mnra Yeni ku\"'ctler-

• 
ır 

evsimlik 
şk 

· 
1 lıkkanundan itibaren tef

ilt edeceğimiz Bir M~vsim
llt l\Şk, adı karlar m .. \'Zt?u, 

~ası. ihtiva ettiği tip!c:r 
a ve nıcrnk vericidir· :ro

'il.tn garip ve esrarlı bir lıa
~ı ıı ... l"Uh aleminin ~izli kiS. 
~ne ve Beyoğlunu"l dıt· 

• dolıınıb:ı.çlı arka 5okr.k
cıl'dnUa Çevrilmiş bir y,roiek-

r. 

Q~an:. 

l:Pig 
lll\IET 
t\'tNOİL 

le Kafluısya. istikametinde Groz. 
ni ile Bakünün kapısı ı;ayılrın L\fa. 
ı:a-Kala üzerine taarruz edebilir
lerdi. 

Uç A iman tümeni general ve Elageylada durdu 

k . ·ı . d cld rulabilecek mi ? Btı maksat hasıl o1mayın<':ı Al
manlann Volgayı bırakarak kısı 
geçirmek lı;:in Don hnttJna ı:ekil~ 
ceğj tahmin ohınuyorı.lu. Sor. gün
lere kadar bu da yapılmadı ,.e 
Alman ordusu la.sın şiddetine rn~
men Stalingradı tamamilc almak 
ici'n mnhalJi hücumlarına bcyhu· 
de yere devam eflip durdu, 

urmagLarı e esır e l ı 5:a~;;k~i;:::~a:~ry:: 
Sovyetler 1164 top, 
431 tank, 3940 

kamyon aldllar Şimdi yeni Rt?S taarruzu ile bu . 
radakf as1<eri durum çok karrşmı,. 
trr, Ruslar taarruzlarında mıı\'Bf. 
fakiyeti kati gibi giisteri)orlar; 
fakat Abnanlar Rns 11crlerj~inin 
KızıJordu aleyhine döneceğini Yı:ı 
bunan i~in tedbir ahndığmı a.ıfat. 
mak istiyorlar. Bu l'8ziyetc göre 
muharebenin netfl'esi haklrında. bir 
fikir edinmek kin daha bir kaç 
giln beklemek liznn geliyor, 

Londra, 211 ( A..A.) - !ıılOJıkovadaki 
Röyter muhabirinin 14aratm& göra 
Ruslar, StaUngrad mnıtaka•mda ba.,,. 
lJl"a Uç istikamette ller!eml§lerdir. 
Rualar, §!maide 40, et>nupta 20 kilo • 
metre kadar ııerlem!§ler, Almanl&r 
§imdiye kadar 4.3 bla ölll btrakmlf • 
ııırdır. 7aralılann miktarı da 120.000 
kadar tahmin edilmektedir. Alman 
ee'frlerlnin ao di (86.0CO) e çıkm~tıı-. 

Husust teblJğ 

Londra, 23 (A.A.) - Moskova dUn 
gece, Uçllncll defa olmak Oure huaust 
bir demeç neııretmiıtlr. 

(Devamı Sa. 4 Sü. ~ de) 

~hgl'noroYO 
~ 

o fun(/<//c~ 

Stalqrad mıntakaaında ve Don nebrf dirseğinde So\·yet taarruzunun 
1ıı~rmı gösterlr harita ... 

Kuhire, 2:1 {A.A) - Orta§ark !n 
{>iliz mUştcrek tebliği: 

8 ncl ordu kuvvetleri, dlln de çeld 
len dU§man llzerlndeki tazyiklerin 
devaı.u etmişlerdir. 

Libya BaV&§ meydanı üzerindeki 
lıava anuharebclcri, bUyUk mıkyasta. 
devaır. ctmlşUr. l'aznrtesi gecesi mllt 
tetik al;'ır ve orta çapta bomba u~ 
lan Glrid ba .. ·a alanlaruu bomba.rdı.. 
r.ıan ederek bUyUk yangınlar çıkar 
mışlardır. Avcı bomba teşkilleri, Si

4 

cUyada hava a!an1ıırına hUcum ede. 
rtk dilşman bataryıı.Iarı Uzcrine tam 

l lsabetıer kaydetmişlerdir. Tunus bat.I kıyılan açıklarında. ,,ı.. 
molc dotru uçan Alman tayyarelerin 
c!eıı en az ikisi motörlll avcılanm13 
lcra!ından dU§UrlllmUştllr Yalnız bir 
ı:çafnnız Ussllne -dönmemiştir. 

~. :f. 

Geçen sene şark cephe .... inde Al
man ordusu hiç beklemediği bir 
kışla ka1"5ılnşmf!:tr. Yerinde tutu
nabi)melc i!;ln büyUk zorluldar Çek
mişti. Hı\ler bu zorlokları atlattık
tan sonra söylediği nutukta tın "'' 
için bazrrlıklar yapılMağınr billlir. 
mi!lltİ. ili~ 1'iiphe yok ki Alman or
du o Rusyada. geçireceği lncı için 
mlimklin olan bazırlıklnrı vapmı,. 
tır. Fakat buna mukabil Kmlonlu
nuıı ta:ırruzu hakhınfla ''erilen mn
Jfunata göre Ru larm hazırlık]An 
da geçen ln.58- nisbetle duba bn. 
ytlktttr. Dondan ba§ka Ameribn • 
.fng1Ji7: • Fransız kuvvetleri de .\k· 
denizde harp durumunu mihYer 
devlet)..,i'i aleyhine ~e\'İrmiş, ~i
mali Afrikayı Rnsyaya y~rdımcı 
ikinci bir <'t>phe haline getirmiı;ı
ti'r. Bu \ıtz)yetin ~ark cephecıinde 
akisleri olac8'<trr. 

Mlttellkler Taaas şebrlala 
40 kilometre garbıad~ 

h.0.htre, ~ (AA.> - 8 fnCi ordu, 
Agadebya. ı!e ElAgeyla arasında. l'i • 
cat halinde bulun n mihver kuvvet 
:ı.erı Uzerlndek1 tazyikine devam et ~ 
mekt~dir. 

Londra, 25 (A.A.) - Agadebya, tıı 
li&ler t&ratmaan Bllıgıl%iniıı auku 
tundan 1lç gün aonra iıgaı edilml~tı..: 
bu 4a general Mongomerınln Blngazt 
deıt daha Uerjye ~ıtmek için mUnaka. 
ıe h&(.larını evvelce kA!I dereced~ 
organize etmi§ olduğunu labe.t eder. 
Romeı, pek bUyük bir darbe yemtı 
olduğundan Agadebyada gerı dönme 
(;e muvaffak olamamıotır. Şlmdı as 
kert mealekinin en mllhlm kararıni 
ittihaz etmesi IA.zımgelmektedir: Y& 
El!geylAda durmak vey&tıut Tratııue. 
ı;arp yolunu tutmak. 

Almanların 
büyük 

Sicilya - Bizerte geçidini tutmak 
hava akınları yapmaları bekleİliyOr 

• • 
ıçın 

Il11 itibarla Stalingratta ba~Jnynn 
Rmı tf\.ı\rruzlan doğnıclan <lo;;rııya 

değilse <le dolayı~ite harbin lkT
be•inl mih,·er de,•letleri al<C'yhine 
çevirebilir. Bu hakımrlnn A\Ttıpa 
ge~ekten clönUm noktasrnl\ gel. 
miıı hn]unoyor. 

Caıayir, 25 (A.A.) - Mütte'iklerin \ 
kuvYetleri, Trablusgarbın batısın -
da bu şehre 500 kilometre mesafe .. 

mışlardır. ve gecidleri muhafaza 
etmişlerdir. Bir para~ütcü nlayı, 

mül!im bir ucak alanını znptc!miş ve 
olanı geri,nlnınğa uğr:ışnn ınıh,crııı 

bir zıı hlı kolunu püskürtmüştür. 
Par.ı-;fitcülerl bir mlkdar esir almı~ 
lardıı. Her iki tarafın uçak fn:ıliyc. 
ti fazladır. Mihverin uçakları müt
tefiklerin kara kıtplarına ve ia,e 
hatlarına şiddetle hucüm etmektı:
dirler. Cezayir ve Bona hucüm 
eden Alman uçaklarının adedi, mtit 
!eriklerin ordusuna hücum eden u. 
caklara nisbeıen azdır. 

General F ranko 
Portekize gidiyor 

ispanya ve Portekiz son 
vaziyeti müzakere edecekler 

Stokholm, 23 (A.A.) - Llzbonda 
1s"eç Telsrııt bUrosı.ıııa verilen blr 
habere göre mahaut ma.h!illerde, ga 
lip bir ihtimalle, general Frankonun 
da içinde bulunacağı bir heyetin ya 
kında Llzbona geleceği söylenmekte 
dlr. 

Heyet, mUtteflklcrln ş!ınaU Afri • 
kayı ışga!lerl netlcel\tnde İspanyada 
ve Port.eklzde hasıl olan vaziyet hak 
kında "katı müzakereler. de buluna 
caktrr. 

de k!\in bir noktaya Yası! olmuşlar
dır. Öncü kuvvet Tunustan 40 kto. 
metre uzakta bulunmaktadır. Sahil 
boyunca Blzerte üzerine yürümek
te otan İngiliz kolları, 1\lihver kuv
vetlerinin devriyeleri ile çarpış -
mı şiardır. Merkezi Tumı:.'a yol ve· 
ren iki geçidde müttefiklerin kuv • 
vetlcri, 48 ııaat düşmanla çarpı' -

Stalinin general 
Dö Gole mesajı 

"Dost F ranıanın hüTTiyetine . . ' tekrar kavuıacağına emınım. 
Londra, 2:S (A.A.) - !ıılUatakU 

Franıı:z aj:uısının bildirdiğine göre, 
Stalln general d!S Gole bir mesaj 
göndererek Sovyetler birliğinin 25 
mel yıldönUmU mUnaaebetlle yapılan 
tetrike te1_ekkUr ettikten sonra ııun, 
ian ııave etmektedir: 

Dost Fransanın bUyUklUk ve hUrrl. 
yetine tekrar kavu~cağma kuvvetle 
kfınllm., 

Edirnede 
Kurtu~uş bayramı tezahürlerle kullandı 

J~rlirne, 25 ( \'ııkit muhabirin· dun ikurtuluşu uğrunda canların • 
<len) - Edirne kurt•!!uçunun dan gecen nziz şehitlerim!zin mn· 
yirminci yılooııün•tlnli de coıe ca:1 nevi huzurunda eğilmişlerdir. 
1ı ve manalı bir ~ekilce Jttıtlu'arJ. 1 Bu muk:ıddes ödevden sonra 
Bu münasebetle ı;ehır l:n§t~nbnş:ı kürsüye ç:kan Uluğ Turan;ıoğlu 
çiçck' er ve bayraklnrla dıınat•I- Edirnelilerin duygul:ınna tel"CÜ • 
mış Ankara ve tstanh11ldarı gP.. man olan heyecanlı hitabesin:le F.
len' heyetlerden başka y:ık.n k:ı- dirnenin bütün h;r Türk mıl!eti· 
ı.:ıaba ve köylerimizden de l'ir Ç{)k nin nt>mus ve Ş('ref beld~ c.ldu
yurtdaşlar bu mutlu günün sevin- ğunu belirt~ikten sonra sözü ~Iil-
cine iştir'>..}( etmi3 bulunuyorııu. 1 Ji birliğimize çevire'l'ek~ demi~w ki: 

Sehir meth:ılinde, şelırın kı.:~tu· "- B:ı::rnm yaptıgrmız ş:ı an-
Juş~ınıı terru:ilen yarıılan mutat me- larda bi''! t::ı.rp yangının mııkarl. 
rasim ve belediyedeki kut ht"'l:ı tii- des sınrrlarımızı yalndı~ını da u -
reninı:i-:n sonra başta umumi n.iJ. nut:nuyoruz ve hadiseleri biltUn 
fettİ'$ ,·ekili Sa'ım C:iındoğan. Tr:ıl{ bir cid<li:::et ve ha.ss:ısiyetiuıiı!e 
ya p:ırti miifettişi hag·p, va!! D~a .. takip cdivoru~ .. Dağı?ık de~iliz. 
niş ve belediye reisi Fent "ldJ~ topl11yuz, Ellerımız tetı~te. gö~le
haldc misafir heyetler, gcnı:m· \'e rimiz hudutlarda, kulagımrz Mılli 
ı inlere eh; Jk Atntiirk an tmıı ~i- J ~eftedir.,, . • 
d rek kurtarıcı Atıının ve bu yur- (Devamı Sa. 4 Sü. 2 de) ı e • 

Zannolıındıı~una göre, hava hı. 
klmiyellni elde etmek için ynpılan 
savaş sona ermedikçe Tunu~ için 
hnrbe ~irişilmiyerektir. -: 

iUUtt t"flklerl.D teblltf 
Londra, 25 (A.A) - Şimal Afrl. 

kadakt müttefik kuvvetlerin tebliği: 
İlf rl kıtalarımız ımahalll c;arpl§maıar 
oıdu~nu bildiriyor. Fransız keti! 
kollar- cenup kesiminde faaliyetin de 
vum ettiğini haber verdiler. Yine ce. 
nup kesiminde bir mUtteftk para.şut. 
çll kıtası bir motörlll mihver kolunu 
pUskürtmU&ı ve esirler ahnmıotır. Av 

Bpmbardrman ihtiıpaline 
kartı 

Roma 
tahliye 
ediliyor 

T ahi iye evveHi gönüllü 
olacak 

Roma, 25 ('b:.P.) - Meııajero ga. 
zc tesi bugünkU baş makalesinde Ro. 
ınanın havadan bombardımanı iJıtJ.. 

1 ınall karşısında kadın ve çocukları.oı 
İUı.lyan payitabtınd:ın uzaklaş~ınl • 
v.asın: bahis mevzuu etmektedir. Ga 
zetc, Romanın, 1talyıı.nın eıı kalabalık 
nllfusıu şehirlerinden biri olduğuna 

işaretle tahliyenin bidayette göııUllll 
oımruıı ve evvel! Romada ikametler, 
zorurt olmo.yan!arın şehri terketme. 
ıcrt Jft.zım geldiğini yazmaktadır. 

Fa.:nst fırkalar çocuk ve kadınlaı 
için Roma clvnrmdn icap eden ted . 
birleri almış bulunmaktadır. 

uı:ak1arımxz dört uçak dU§UrmUo ve 
Gabes civarında. bir mihver asket1 
trenine hücum etmiştir. Bomba uçak 
l~rımız Blzerte ve Tunusa gece akın 
«=tmiştir. Uçaklarımıuıı hepsi geri 
dönmll&1tUr. 

Fransız tebliği 

Kazablanka, 25 (AA) - 6 numa. 
liLlt Fransız tebliği: 

Salı gOnU tam bir ellknet içinde 
geçmiııtfr. Kayda deger mUhim bir 
.~reket olmamıgtır. 

(Deııamı Sa . .f Sü. 5 de) 

Ankara 

Romelln kıtaları. Tobruk n Bin • 
gUinln garnlzonlan ve Hhillıı ut&Jc 
garnızonlan ite takviye edllml§tlr. 
Jf aka t EıageylAda duracak olursa. 
kfndlalne erzak ve mllhimmat yet~tf 
rebllccek yegAne liman olan Trablua& 
·:oo kilometre mesafede bul'ınmu§ o • 
ıs.caktır. Herhalde lnglllzler, her tor,. 
ıu mukavemeU kırıp ezıneğe kl.\fi mo. 

(Devnmı Sa. 4 ."iu. 6 da) 

suıkastz 

MAHKEME TEMYiZiN 
BOZMA KARARINA UYDU 

Gelecek celsede Fon Papenin katibesi 
diğer bir şahit dinlenecek 

Ankara, 25 (\'akıt muhal.lrlnden)-· ı bulan itirazı üzerine Adliye Ve • 
A:man bUyük elçisi Fon Papane •ui. kaleti huk:.k işleri müdiırlilğiın • 
kast davasının rıakzan durusması den mahkemeye gönderilmiı;ı olan 
na bu Sel.balı saat 9.30 da A~kara bir tezkere okundu. 
ağır ceza n;.ahkemt:sinde devam e· Bunda Ş;.kir Ziya Keraçayın 
dildi. itirazında dermeyan ettıği gibi 

Abdurrahma:lln avukatı Şakir Ankarada büro buhranı doJayısile 
Zıya Karaçay dn muhakemede ha bUrosuz kaldığ: bildirilmekte \"e 
zır bulunuyordu . Avukatırı . Anka· baro::a karar verilmezden ~vveı 
rad:ı büroS'.! bulunmadığınılan An· 1 avukatın dinlenmediği kaydolun. 
kara Barosu idare meclisince ba· ' makta. bu itibarla baronun bu ka· 
ro levhasından kaydının '!ilinmetıi rarrnın yersiz olduğu yı:ızrlmnkta· 
hakkınd?.ki karar aleyhine vuku· dır, (Devamı 5 incide) 

Martinikteki Fransız donanma
sı mü1tef iklere iltihak etti 
Londrn, 25 (A.A) - Alman rad. 

)osunun Vişiden aldığı bır habere 
r.tfen blldirrliğlnc göre, çnrP:ımha ._ 
tınbı Fransanın Antillerdekl filosu.. 
nuıı kumandanı r.mlr:ıı Robert ku. 

n:anaasmdakl fflo ile ~rl\ber lngilla 
ve Amerikalılara lltlhak etırıirtlr. 

SQylendltfn• göre amiral ''Vifl7e 
rlanı:;madan., knr&r verml§tlr. 
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Tetkıkler: 
ar.:..,. ..................... ___ 

O Yıldan faza 
hakimiyeti karşısında 

yaşayan ar • 
ınsa 

biklmly ti 
Yazan 

.Jorj LakoY7s ı 1 

binde 3, 4 nisbetinae olduk!an:-ıı 

Bazz bü.:rük tıb doktorları, ba. 
husus Haller ve Blanden seksen 1 
gösteriyor. 

!! .... .., ___________ _. yaş•nd!lu itibaren tiçtiııco bir diş 

Uzun zaman yaşamak boş bir 
mel, tahakkuku imkansız hir ar. 

2u değildir; billlkls, ilim adamla
nnın ve bu cUmleden o1arak "bı
vo1oji,. denilen hayat bilııisi mil· 
tehaesıslannın bir ~ok müşahede 
ve tecriibe!crle tesbit ettikleri bir 
.akilmttir. 

Fil02of Jan Fino (F'il<'wl'i d~ 
la lonje-ıi = uzun omtUn fe!sefı:
i) ishnli kitnbında kaydetti~i 1-ir 
ok nıi'~aliere nazaran bu mozhn

riyct, zannolunduğu kadar nac1ir 
bir hal ssyrl:unaz. 

deği~tinnek fiilinin başladığına 
i~aı et etmiş1 crdir. Doktor (Grav) 
bir ke dır.m 11 O yaı:ında yen.iden 
d:Ş çıkardığını ve nğnrmt§ olan 
saçlannm ilk rengini aldığ1n1 kay 
deder. Diğerlerinin !JO ''e 11)7 la~
Jannda yeni dişt~r çıkardıklar gö. 
ı-Ulrııilc:tUr. 

Bil' kndır.ın 80 yaşttır'la PVVelce 
kaybettiği rözlerinin ac;ıleığını '-'!: 

95 Y1\iill.'.l kadar ı:Clr<liHfü dahi 
kaydolunmu~tur: bir diğeri aynı 
mazhariyetler gö.stenniş, 

Bunlara benzer bir hlidise da-
Çok eMi çağlara kadar c;ıklna- ha: 1911 senesinde meşhur bir 

vnlmı. Mesel! Strabon Pençııp hal- cemıh tarafmdnn t::hlike!i bir 
kından bir takmımm 200 yıla ka- COtit = kulak hastalığından ynm
d:ır yaşadıklnr.nı kaydetrnişt.r. lan ameliyattan sonra yilıdc yliz 
<Pline) Goi~lpinada v espa· sa~l' Y.nlacn~ zann">1undd~u hn•
siyen nmanında yapılmı~ bir ı1il· de yirmi alu yıl ıw:inre 68 yaşın
fus :v::ı:mnmd!l yirmi bin nüiu::tn da kendi kendine tnmıımile ic:it-
170 inin yUz !ene yaşadıklan sn- rneğc başla:·ar:üt hayret ve s"vinc 
bit oldur:-11nu yazmış, yine Plin~ ic.inde knlmıştrr. Fazla olR?"::k yir
nazare.n 1\!arkus Apponyu~ 150 se- mf sencdenberi mahrum kaldığı 
ne yaşamı~. Aynarozda bazı keşiş- cli~er r-ençJik al~et'erini de yc
lerin 130 yrl berhayat k;:ıldıklan nieen kazanm•ştır. 

da. ya?.Ilımş, E!ki tamanfarda R•b- Bir çok kadrnlar, altmıe yn.~Illa 
:~~,:1 (Cingras) 16C sene doğru -on .. ehe evvel kaybolan-

H · ti' ı'ı:k 1 i . hayrzlnnna tekrar kavuşrnklnnnr 
ırıs ynn annne er ne ve rı- b h'l 1. • 1 d" A 

va'. tlerln b k 1 . 1 ...:ı ana ı c ırmı~ er ır. ynı zaman-e e a ı ırsa azı~ en.en d . - . , . a cıı;mi ve manevi varlık nrm<'la 
~ haylı ~'Mh ve bar.ılan çoıc ıh· ı' hak"k• b. rr 1 "l';ı; ·ı 'd kl . ı ı ır ı. e •ı. ıbe nnı oı u an-
tıyar olduktan sonra. ölmüşler• n d hl tm' 1 
,Sen Antuvnn) 105; (Sen Si:non) I a S"C ış er. 

-iti hazreti Meryemin yeğeni- Bu halde, vaziyete uygun sı.h-
dir- 107; mOnrevt PoJ 113; Ha. hat sartI.:ınnn riayet olunmakla 
beı,lstıın papazlarından (Albuma) bir ikinci gençliğe mazhar olmnk 
150 ~neden ziyade; Sen Narkis ve bu suretle hastnlık.sız uzun ve 
165 sene ynşamıı:Jar, rahat bir &nUr r,Unnek tamamen 

İaviçrede LUkern'de bir rahip m1lmkündUr. • 
l34.6 ""rih"nd 186 d • b' Zaten rnaddt ve zıhnt ır.elelı'.~1er 

.... 1 e yaıı::n a, ır ba ok ol "ht" 1 d b"rb" 
Macar arşiveki olan (Spodisvodn) ~ ç . ya,. I ı ıyar ar a ı - ır-
vc !slı:oçyatı bir papaz lf5 ya~1a. Ierıne ya.rd:rn ede-rler ve vnrlıgı • 
nna kadar hayatta kalmııılar. mm beraberce korurlar, 

Pap:ıll!.rln bir çoğu ~ok ihtiyar İngiliz Bnsvekili (Gladııton) un 
olduktan sonra 6lmUeler: <lJClln vefatından bir kaç ay eVVel 89 va. 
XllI) 1903 ytlında 93 yaııında ve. şmda olduğu halde balt:ı "" ağac:· 
fııt etmişti. Bu ruhant reislerin Jn.n devirdiğini misal olarak kay. 
böyle hayli ilerl mi w' tara vasrl dcdellm. 
olabilmeleri, beı;eriyeti ezen ihti
raslardan: Kmk.anmak, kin ve hu-
5Umet. OtücU endi~lerden ve IS· 
lilm korkusundan azade olmnla
nndandrr. 

Manifatura tüccarle.rı heyeti 
Parti reisini ziyaret etti 

HükOmetin her em-Die-er taraftan (Haller) EJe:ınan 
fizi~olojik ieim]i eserinde kaydet- r·ın·ı 
miştir ki iki ihtlyıır adam 152 ve seve, seve 

yapacağız 
169 yaşL-ınnd!ı !kazaen ölmUşlcr; 
biri !ngiliı: kralr tarafından ken-
di 5erefine verilen bir v.iyafette 
midesi bozolduğundan. di~eri bir 
.soğuk nlma yUzilnden yani her iki· 
ısi de G.nzt 5'.-l>eplcrle hayntlnrınt 
ka_vbı>tmiqlerdlr. 

1897 tarihinde yapılmış bir is. 
tatistik, o tarihte Buenosayresde 
<Brfino Korten) isim'I bir zenci 
150 ;:\'.:ıcmtr f!'eQmiş ve Sırtistnnda 
Uç i.htiyl!.r J35, 140 "' ne Ya~run:~ 
Jar .• .Amerika bir1Hımi!; memleket
lerinde o zaman 3.891 vrzlU'k ~h
ti;ıı:rJnr varmış, Rusya • da1ıi yilz 
:Yrlını gecen bir hayli adam]ann 
:rnevC"Udiyt'ti kaydolunmuştur. 

1897 istatistiği <L!vonic) de-
168 yaşmd:ı. bir ihtiynr adam gene 
imiş gibi 1709 da (Poıtava) mu. 
harebesinde savaş yapmrş. 

Son senele-rde Tiirkiyede (Zaro) 
nğa 160 YR§mda. vefat etti Yuka·
ndn. ismi ge-çen Jnn Fino "Uzun 
ömı-Un fclsef~i,, :kitabrnda ::ı. 50 
:\-"a6Indn. bir ihtiyann birinci Nn
polyon devrinde konsoıo~luk hfı.tr
:ra.'!1111 hikiiyc ettiğini zikreder. 

Zamnnnnız gn:zetc]c~i (Nruık 
Basatcleya) isminde birinın ve 
(Bataıya Lolya} isimli diğerinin 
GUreistand:ı. hllta yaRamakta olduk 
larınr haber vermişlerdi. 

l!l uncu asmbnberi hayat s!
gorta sirketlerinin dikkatle tertip 
ettikleri i.statistil:!ere itimat olu
n:ı.bilir. Bunlnr 11)0 yrllıkhr'!l 1(\ 

. 
* Bıızı n uh:ı.rrirler yazılarm:ı hıılk 

bı.ızunında lt0nugur gibi itlnn ede::-.. 
ler; bunlnrdnn hepsinin yazııarı ka. 
rakterlertnl tamam ~ gösteremez. 

lUnııJ!ntura l'e kwnaıı tUocıırıarı 
blrllğlndcn §Inasl ;erkin, All Jtı 

za fr.ınbulat. lh an Özer, Nncl Kı; 
rat.aylıoğlumJnıı oıllrc.kl>Pp bir hey: 
et t taııbul Pnrtı Vlllyet reisini 
zıynret ctmtııtır, Heyet ycnl \'ar. 

lıl• lCrglsl kanunu U.zcrlndo ı.'Rtanmı 
11cvcn tUecarlnnn hUi,Qmetın lıer cm. 
rlnl yerine getfrmeğe, yurdun 

elli.met rn Jsttklllll için maddi ma. 
nevt her fcdııkllrlığn htwr olduklıı., 
rını, vııtan fçln lcabmda kanmı fe. 
da ctmeğl ı.-ndfe bilen her Türk 
vatanda§ının bu yurdun retnhmda 
ı.·e ulh hn) nt,uıdn lmz.anilıklan 

ı.-nrlıklarındıııı vergi ı.·ermektcn u, 
lA çekin mi~ ecclderlnl s6ylemj~ler 
dlr. Tilccarlar yurdu harp teliket. 
terinden bugüne lmdar l<onıya.n ve 
geceli gUndU:ıtu \'lıton 8clamett ı. 

!;lıı çnlı::nn l\lllli •• etin ı.·e hUk(lmetln 
her Jcnrormıı seve seve tşt1rnk ettık. 
lerlnln aziz bUyUklere blldlrllmesjnl 
de ayrıca rl.ca ctmı,ındlr. 

Hizmetçi bıçağı görünce 
bayılıvermi~ ... Fakat 

Ahmet Atl:ır adında birisi, ya. 
nında 

0

n.rit:ıda§l S:ı.lih olduğu halde 
bir gece N4Jantaşmclaki Yayla a
partımanrnn cfrmiş, 2 numaralı 
ôairenin kapısını çnlmıştır. 

Kapı:yı hizmt-tÇİ Mari açmış ve 
Ahmet ~~inden bıçağını ı:rkara
rak kendisin• gösterince kadm 
dUşU,!l btıyılmıınır. 

Eundan sonra iki arkad9.ş ~lle
:inde bıçakla i~riye ~rnı!ş}er ve 
ochlan dol,,.rmağa bs~1amr~larc1:r. 
Bu srrnda hizme~ Mnri ken<lisi
ne gclmi<ı bağırıp çnğırm:ığa b:ış. 
Iamıcıttr. Gilrliltfi Uzcrine apırLı • 
:nan halkı koşusmuş, iki mUtecavi-
2i yaka1amıı-I:ır•lır. 

Aıılive ilç\JncU ceza rr ahke:nl'"İ -

Avrupa, Asya ,.e Afrika gibi üç 1 ---- \'No:a.n:ou~m-ı I 
bliyiik kıt'aııın arD!ıınn sıkışıp ik; ı BDb .,..,

0 Okyanusu kısa volclan hlrlbirlnt> 1 

boğfıyan \'e kıyıları deniz mcnfont ........ __ ... _,_ ... _ .... __ ...,.. 

lerl pcşiıııle koşnn milletler 1:ırofrn 
dan bölıişlilınüş hulunnn Akdeniz : 
ehemmi) ct'nl e-;•d de\'lrlerılc oldu 
l!u ı:ılhi bugün de. dahn fnzln~ıı" 
muhafoza elmeklecllr. 

Tarihin, kıyılarındn büyük rı.?. 
deniyell<'r kurııldııi'.:unu ı,:ı\"dctti1'1i 
bıı cif'niz. <lünyn ticaret lllcmln 'r 
h."ıkinı lılr rol oynrıınışlır. 

Tnnıanıil hlr lçılenlz mnhi~ <'il· 

nl insi\ 'in ''(' Sil''<'\ s knnolının arıl 
mncıı flc tirarl kn•mrli h!r knl <lnh:
ıırln'1 \kcl!'nizin lı'ıkiınh·cti. ı:-r lıt • 
nıuhtrllr drvlrlcrinılc ~nhip dPıll1 
tirmiş ı.·e eır!lmlr Flnikrlil!'r, trn•ı 
lılnr hn rlenlzrle tnll7nrrer hnvrı\. 
!arını clııln11/nndırn11~l:ırrlır. 1r:ı'1lı· 
lıır. Salıimln mn~llılıi\'l~liıııl<'ıı '>on 
rn kara kıın·cllcrlı>İıı <>ok rı~ırın 1J'· 
mnsına rnltm<'n d:ıhn ilHİ ıdıkm~ 

mlşl"r ,.e Yıınnnlılar ıln Snrkl \' .1 
nize htıklm olarak dağınık lılr hal 
de bulunan nıcınfekellcrinln \•n!dt• 
tini a~ırlarcn muh:ıfn:rn cdehlln' • 
!erdir, Ilomnl•br <b, J\:ıı tacıılı! ;r 

ile y:ıplıkları cıarn!.l:ırcln SiC'ih 
clenlzi hi\kimiyellni elde cltil.len 
sonra zafere Kn\"l1'5!'lhllmişlerıllr .• \ • 
rupn l:ırfhfne (Sarescnler) :ıdilc ,;e 
cen Aroplnr, bllrıhare t~ıınnYollnr 
!len<'lerre hu clf'nlzdc htıkimlvcl ür 
müşlcrd!r. nnrb:ıros vt'! Turgutlnrın 
ay \'e yılılızlı lıayroJh garbi Akuc 
nlz kıyılarında muzaferane dolnş
tırdıkl:ırı dcvirl<'rde Osmanlı lm
pcrntorlu~ı tarihine en pnrlnk sn,· 
faları Düve edebllmiştir ı.·e nihayet 
denizlerden nznmt (lereccdo fııide

lcnmdl bilen lnııillzler, Akdciziıı 
kilitleri mesabesinde olan iki mü
him geçidi ve stratejik bakımdan 

clılıemiycti olan bir koç ndnyı elde 
etmekle,, Ccbelillnrıktnn Süveyşc 
kndor uzanan ve İngiliz hnklmfye
tinc birer füı olan kıı1clerc, fislert": 
dnyanan İngiliz lllosunun s:ıtvcti 
sayesinde, Akrlenlz hnkimiyctinin 
en h0~11k hissesine sahip 0Imu1-
lnrdır. 

Nnpol~·on, birinci konsnı oulun
auğu sıralıırCfa, hasımları ıırııqnifr. 
fnııiıterenin de hulnnmım 'dolayı. 
'!ıylc kanı kuvvcllerinin gl)z kama-; 
tıncı üstünlülfünc raıtınen '<Jenl7. 
lmdrellne snlıip olamndı~ı için İıı
sillercyc <Jirekl olarak knrşı koya. 
mnmış ,.c czcllmle Al:denizdc Eb"t:
kir deniz savaşını l<aybetmlştir. 

Birine( dUnyıı luırhinde hemen 
lıcmcn 1tiltır devlet~ri gölü mcsıı
besindc hulunnn Akder.izde; bil
hassa Osmanlı tmperatorhıAunur. 
harbe gf nnesile f ngif!zler 1\Iısırı hl. 
mnyelcrlne alarak Sli\'eyşc de t:ım 
mnnastlc Jıftklnı olduktan sonra lıar 
bin sonuna 'knclar bu deniz hlıkim1 

Yeti de\·nm etmiş ve miihim hftdiııe 
ler vukubulmuşıur. İkinci dünya 
harbi lıaşl:ımnzdıın evvel, d!inya si 
:rast durumunun Jınzırl:ıdıAı bir !ıı 
ıdlfz • l;ornnsız lşhlrlilline muknbı1 
İtalya ve Almanyanın girişece~i 
muhtemel bir harpte, Akdenizdeıı 
her iki 7.iiın~nfn de karşılıklı le· 
sirlcr dcl:ıyısile serbestçe fnidclcnc 
miycceklcri tahmin ediliyordu. 

Birinci zOmrenin durumunu ıa:ı 
lil edersek: yıpralıı•ı bir 'dnhıli 
harpten ·yorgun çıkarak mullak bir 
Jrnlkınma devresine mnlılııç lnıhınan 
İ'!paıı\·nnın karadan \•ukulmlacnk, 
tehdidinden masun YC <leniıden 'de 
frtlıi hem<ın heınn hnl\."ınsu: lııılıı. 
nıın Cebeliltfnr k boğ:ızının, endişe

siz olnr:ıl\ 1nıdliz hıikimivtlnde 1tn~ 
lacnlh tnbil ı:ıörOlmektcrllr. Ezcfim. 
le ikinri dllnl'R harbinin başın'd1 
Frıın<;ıının hnrn hnrici Nlilmesi sı• 

ral:ıi"ında ve daha mü~nil fırsntla~
dn hp:ınwı. C:ehl'IOllnrık h:ıklcı ;~., 
ki emellt'rlni nçıl'l:ı '"unnıı5 ise '1c 
:rn\'ır lılr frrv:ırlı. kısa znmnn sou. 
r:ı ~ıl\ul takip elınişlir. J':ıy}jı fn• 
"ilİ7.lrr kin milli lıir trlılikr nrld • 
rlil<'n Ccbrliil•rırıl\ holl:17.1 h!'ıkimh·r 

yan bir gelrcek için de lngilizlcriıı 
elinde kalııın~ı muhlcmcldir. 

Hıırhin bnşlnnsıcıııdnki duruma 
nnz:ırnn. hu bo~az hfıkinıiyellııin 

lngilizlerdc tıu:uJ)mosı ,.e G:ırbt 
Fransız iisıünlitı;Q neticesi olarak 
Gnrhi Akdeniz hdkimiyetiııe tere 1. 
diilsiiz olarnk birinci zümrenin ı.a• 

bip olacnjlı o;oııurıınn vnrıl:ıbillr. 
Bit-inci :ıfinırenin S:ırl,i Akllcnlı 

deki dıırumunn sclinee. kf'l.' hur-ı 

d:ı merkezi ve ş.,rkl Afril,ıı .11ihtc ı 

lekelerlnln \l' il nrlisl:ının cıı kıJ' 

Yolu olnn Sü,•eyş ile Kıhrıc; ııılıısın11 

ve Mısırn \'C Şıırki Aktlcııiz kıyıla:-~ 
n:ı .c:nhlp olan hu zümre, <iıırhi \l·. 
rlcnizıle olduğu gibi Sıırki Akden·1 
rl!' de ilstünliiı:iü elde ıuı:ıhilccck V<' 
hu ~elıcplrrle ikinci zilmre \kel.· 
nlzin şnrk \•e r.nrp kısınılarıııdan, 

tecrit crlilmh ol:ıf'n'ktı. 

ı::ık'lt hunl:ır'l nıııkııhll Akdeni
zln orln kısmı. 1ınl)nn dcnlz v ... 

havtı kııv\"ctlerlnln hükitnlycti nl. 
tındn hulunduğıınılnn birinci zft.n· 
renin dr Cehe!Oltarık • Sü\·eı'' yo, 
ltınctıın kolnylıkh fsıifnde cılemh·~ 

ce~ı flk bnkı,tn ı::iirfllcbillyordu. Hı: 
clenlztle Mııltn nclnsınn ıııııkııhll t· 
tnlvnnlar rtn Sielly:ı boğnınrlııkl idi 
<,;ilk, (Panlellerla) oclnııını 1:ıhkim 
ederek htt gedeli kıHı:rol iınk:lnın:l 

sahip olmu~lnrclır. hntyıı harhe gi. 
rinctye karlar Cehelnllnrık - Süveyf 
yolundan endişesiz olarak l~lifade 
edebilen birinci ıümre iı:in, ltaly:ı 
nın harbe girmesi ile lnı endişe t' 
Jıakknk etti ve artık Akdenizln prcı• 
tik bir nakll:rnt yolu ol:.unıyncııS 
anlaşılınca İngiltere, yakin ve uzak 
şarka, Hindistana olan nakliyatını 

Kap yolu ile temine mecbur kaldı, 
Bu yoldan yapılan nnltliynt geç knl 
makla bernlier 'daha cmnlyclli olıı. 
rnk cereyan edebiliyordu. 

Fransanın hatpten celıilmesJ ile 
fngilfılerln Akdeni:ıdekl üstüıılll~j, 
bir sarsıntı geçireli. İngilizler, Fraıı 
sıılaMn deniz ve hava kuvvetleri· 
nln yardımından mahnım keldıkb 
n gibi Akdenizdeki Fransız üslerin 
den "de istifade edemeyince mu'\".1• 
zene birinci zümrenin aleyhine ~c 
ikinci zümrenin lehine olarak 'de. 
~işti. Esasen İtalya da bunu glSz~· 
nünde 1ularali harbe knlılmışlı. Bu 
suretle orta Akdenizdeki bu dcgi• 
şiklik bilhassa l\l:ılla adasının vazi. 
yetini ile milşkillleştiritl. Bahusı.s 
Sicilya (Katanln) da Alman tayyare:' 
leri ilslendl~i gtlndenberi bu mliş· 
kül l\endlnl dnhn ziyade g1.:Ssterınlş 
ti. Artık Mnltn, Akdeniz imparnlor
llık kısa yolunun merh::ılesl ve clt:. 
niz kuvvetlerinin Ussil o1ma?ı ,·::ıı:· 
fesini yanamaz bir hale selnıişti.. 
Bu sebeple lngillr.ler. Al<deniz cin• 
nanmnsını lskenderiyede üc;:eıı<llr. 
me~c mecbur knldıler. l\lıılta, !l~ 
sfin lngillerenln beklediği vıızifc•e 
ri tamamen yapnmnmakln bernbcı
lkinci zilmrenin Arrikaya :rnpma" 
ta olduAu nalclly:ıh tehdit eden b'l'" 
maz mükemmel bir tayynre semısi 
ni nndırdı~ındon Alman Ye 1tnly tı:ı 
hava kuvvetlerinin birçok aydnn\JP. 
rl amansır. bir hava hnskısı nitın. 
da bulunmn'ktıııhr. 

.Malt1u• .. 1 ıkln~ ı tlimrc eline ge: 
nıcsi, ''il!!' i•l'!rl ıd!ırı~ı ·f!ayri kR;,11 
mü~knı bir duruma c;okahilir. ı;.ı 
takdirde Akdeniz, fngillzler icın 
geçitsiz olarak ikiye t 6lilnmn~ ,.e 
1mparalorlulıun cin f)rtsıiJI ı;nrsıl • 
mış ~lıır. Ru endl~elcr dolıı)'n'i..ı 
dü=;-nanın devamlı ve şlddrılll ~~· ı 
tn:ırruzlıırına sil~n~ ıreren hltnnın 

müd::ıfansı imkônı bByük ferl::ık{ır • 
hklarla temin ve idame edilme:..''· 
öır 1 te hu sebepledir ki: CcbelU' 
lnrılrtan Mıılın:ra hnrelu~t eden so.'l 
blivfık kon\'O\'o 11 ,\ğu5IO!ltll Sicih•,l 
ho~nzınrl::ı lklncl :r.llmre hnV'l 'e le 

niz ku''''ellerinin taarrnmn:ı ııiırı:· 
mış Ye kıınlı hlr çnrpışmnılnn !':n•" 
rn kom·oy, hlr i<ı~ım 7.tı\•lnıln '.\l;ıl 

* Bu harpte lkl tara.tın hnngisi 
)·e.necek? ll<W de yentlecek! Çllnkll 
.nıebzul ö!Um vesileleri, mUtevaU ö. 
ltlm ltatilelerl çok ınOth!~tlr! Yenin. 
~ye kadar mndatnaya da, hücumıı 

da imkan yok gibidir! B:m,mak eL 
bı-tte evllldrr. 

v k11t'11n Avukatli ne wı :ıcn suçlulardan At met, °l>u ~ 
clair~de oturan Pi,.erden ~1al'o2'ı ~ 
oldu&ıır.tı, bunu ist~me~c ~itdıh~i '.~ \'ııı.ıı. a~ •ır,ı t::ınınmı, bir a:·uk11 tin dıı anlB,-ııı, "tlunııyor Olnı ~~ 1 * Hlrlstıyan dini melekler gibi 

mlllAylnı olmn1tt emrediyor, bu h~r. 
b n 1 llerlerl h,rıstıyan oldukları ha!. 
c!c> ktı.planc:ı z!.11Um ve vahşeti emre. 
o yorlar; k ·ndl dinine hUrınet böyle 
n'i o'ur? 

f.!>ylem:~. trnh~('rrıe kcnclirini 5 av ~~ ~ ıırularııııım> "'.er t llrlli tıuımkt .onıl:arına en kıı.a z ı u \n•h l!V ıp veri . .._~ 1 
mU<ld .. tle .harf> cez'.l~lll~ r~mtır ·ı · tecek. ıu·ııdllrrlur tııklt- eı!rrpklt•rl h••r h:ın.;j bir it hakkınrt ı •n 1'ııu )"Ol 
tr'"tl'l'. Salı hin suı:tn ı\iı:rıkı o1mn. ~ ı;lı,.tf'rllı·<·l'kl •ı. ~ 
öı ı anl" llnıL~. beractinc kara:- 1 ~~ "ı 
\"rilmi t;r ~~.,...1.8~~;:'.:~\"."~-..-.~*~~~~ 

laya varabil~iştir, 
B:ri Amerikan olmak ıızc•: c dll·' 

ııcnk gemisi, birçok l-ru,·o :ör "" 
ıııııhriplcrle himıı~·e cclllcıı tıu kc·ıı 

,·oyıı n; no;ııü,ri lıir ııcıık gcmı~ı. tJtr 
krm .11ür ve hirkac muhrip zlyaını 
unıur,amıyarak .l\l:ıllayn giiliirülme
~i, bu aflıının milrlafna za-ııret•:ıı 
acıkcıı gö .. ı~rmelUrdlr. Kür ı.·e zl. 
~·1111, hu nııkllyıııınn beklenilen tı" 
tice) e baA!ullr. Fak:ıt lıer ne ohır
~ıı ol<ııın kon''O;\'fnrın follo odn mıı 
ul:ı~nbilnıesi, ikind zlimrcnlıı de 
orın '.kclrnizrtc imli hlr MJ,fmiyrle 
~rılıip cılmıclıklarını ızösl<'rıncklcılıı. 
Runn rağmen ortn Akrlenl7., lılrln r-i 
7.Ümre için knnlı bir ~!'çil olmıı, • 
lur. 

'.'ıhll:ınııı ikinri ziimrt' hn,·n kııv 
vctll'ri ı·ırnrın,lıın :ırnrııı hemen hft 
men imkıino;ızclır. Evci, lıcr nekncl.ır 
c;ırıı :ıcln~ı lınv:ıdnıı nlınmış ise d. 
orıırl:ı kı'\Fl miktnrdn ne ltn,·:ı ii-;Jcrı 
\ !' n<' flP lın,•ıı km•,·ellc-r! lııılıınm:ı• 

ılı~ı ~ihl mükcrnnı!'l hir h:wn miHh 
frı:ıo;ı r1:ı ,·oldıı . Eo;:ı~rn nd:ııloki kn. 
r:ı ku\·\•eı•cri ıle cok ıızclı. F:ılrnl 1\f l 
la içi nl>Ö' le hir tikiheı h:ılıi"' mm· 
Zllıt olam:ız. Yalnız son uıı,·n h:ıı·p 

katınıln Tohruk'un ,ııı~rıf'~i fkmnl 
hnkınıınılnn hıı nrlnnın nıllılırıııı-;ını 
<lnhn sii<'l<'~tlrml.,tfr. fkincl zfimı e 
Afrika n!!l.llrntıııın rmnh·cıl lı:ıl.ı 
mıııdıın hu nrlnnın miiclr.fnnsıııı ıln 
hıı ~iiçlc~tırml~tlr. lkincl ılimre 
A rrikn n:ı klİ)'n f ın ın eııı n i Yı'I i lın':tı· 
mındnn hu :ırlıı)'ı crn~arnıe~e ıı~rn~ 

mı')lar~:ı da muvaffak ol:ımnmışlar , 
fııkat mlmısalayı oldukça giiçfoşı;r
ml5lerdir. 

Alman ,.c ltnlynn deniz ve ha•·c 
kuvvelJcri orta Akdenizde, Yunoln 
denizinde ve kısmen ele Ege denltln 
de faaliyet g6~tercbntyorlarsa ::la 
katı bir hllkfmiyct elde cdememi7. 
!erdir. F'.rnnsnnın hnli> snhasınlldn 
çekilmesi fııerlne ~ol< mUşkDl dun• 
ma dl1~en İngilizler, bir ınman ~on 
re ftah·an 'rtcnl7. kuTI"etlerlnc in 
dlrdlkJerl o)tır d:ırhelerle knyıpla"ı 
nı a!, cok felftfive mııvafralC olara'k 
milv:ı?encyf liı~en lehlerine çe• 
vlr<'hilml'Jl!'rıHr. r 

'Neı ice ftlhnrıtc, ııM <ınnya liar 
bfn(.Ie 'ffnha mllhlnı :tilr mevki 'K:ız'1 
nan Altdenlz hllktmlvetinfn, liidıı 
:vetle en fnıla hi""esine ~:ılıff) liu!u 
1Ma ıı~rnlıın lia~lıc:ı ı;elieplcrdc,. 
nan İnglfölerin li'u fislünlüklerlnl 
biri '"c en mü~lmmi, Fr:ınsızlar 
harpten çeJdldiklen sonra :Alma:ılıı 
rın hu "dcnlzrlekl horeld\la serheslçt' 
müdahale etmeleri ve <llRerI de lıı 
ponvanın hnrhe ,ııinnesirlir, 

İn((lllzler, ftnlYnnın ~frikn Jmpn 
ratorluihınıı kı~men tasrlye elikt"ıı 
~onra J.ibya harckiılını dn mm·ııf 
fokiyetle ncıicclen<lireceklcrl lj\r 

~ırort'l bu hölı;ıelerrleki hnrekAla ,4.1 
mnn h:ıva, kora ,.e cleniz kuvvefü.• 
rinin i~tirA1< efmP~i ılt1rumu olduk. 
ç:ı 'rlcjtiştirıli. nuna lnl'lmnmen ,, 
manvanın, !';jjriincemecfe kalan nal· 
kan harekllhna Cl:ı mOdohnle ederek 
kısa hir zıımnndıı. Yun:ıni.,tnn '"~ 
Yuı?o~lnn·:ıvı i-;ı:ıııl ile halle muvaf. 
fak olm:ıo;ı ve Eıt<' 'ı'lcnizlne lm•:-ek 
Yıın:ın nrtnlnrını ,.c en mlihlmnıi ..> 

Jnn r.irirfi i~ı?ol Plıne~ı İngilizlerin 
Snrki AkılPnh:rlrld \"n7.İyellnf oldu~ 
ı:n ~ar~lı. 

Diı:ıer miihim lıiııll~r. ıle, Jııpnn'1ll 
nın ikinri ıliin,·n h:ırhlne glrı'l•" 
nlmmtıır. 1~rr. hıı ~nn lıft<ll~c. !nı:.:t 
li7.lı>ri nrl.w:ı rı'knn iki nıiiş:..ııı iiu• 
rıımıkın eh\•f'n ol:ınını lrrrilı mer 
hurivrlil,. hırı;ıh~lırdı. 

Y.:ı <lerıiz 1rn\'\'Cflf'rinin slk".,ı 
mcrkcıı:ini ı.'ene l\kılrııbrle tulm:ık. 
,.c,·:ı T•7.nk Snrktn ,.e Hind denh(:ı 
ıieki kııcl relini ı,'<,·i\'c \'C z:ı:daı ı· 

nı lehin ctmrk. ll<'r iki ılı dn r(' 
cl::ıl'lirlıl!ı t~tilt.ntn cıliyorclu 

nl:er miirl:ıfo:ı kuvvetlerinin sik 
Jet merkr7.inln Akdenizcle l\nlınası 
tercih ~dillrı;c, bu takrllrrlr. .T:ıo.,·ı 
'.''n l'7.ak Sarkın ''<' Hint Mnlzind<' 
~crhe~ı knln<'nktı. l\k!>I bnlıiP, iltli· 
mnl ki: Akrlenizdeıı çıkıp r:itmc~ 

knlıvorı7ıı. Bıı miiddil ıhırıım knr~· 
~ındn kalan lngi!iıler, Akdcııizıleı<: 
clrııiıı kıı\"\'ellerinin hir lo~mını Ti. 
znk Sıırka r.öııılrrnı<'lll ılnhn iiıırmP 
l{Ördiilcr. Her nekıırlıır Akfleni7, r;:ı· 
ııe r.,kı ehenımh·f'lini mııhııfnz:ı ı• 

rle!!'clmckt .. i~r dr hıı •·n•h'cl k:ır
~ısı:ıda lTznk Snrk hıırc>kôlınıı mı. 

rnrıın ildnri omnn atıl<lı \'e lngl!i? 
ler trkınll nlftknlnın ı l'ın'k Sıırk .,.,. 
Hint rlrııizl iiırrinrle ıonlnrlılnr. n 1 

c:ııreııe kden lulc.!d t nı:ıiliz rhırıınw 
bir ıı;nr~ınlı ılııhn ı:ıet'irdl. R:ıhmaı 
nrb Akrlrnbıtr milwer kuvvetkrl 
tnı:ılli7 n:ıldivotının ıornlkP~i olıın 
geçidin reıııın tnrnrınılnki Afrika k• 
yılorı n ı ılrı <'le ı:ırı;lrcl iki rn son rıı 
C:"hrl!lıtıırık • Sih·ı·rs ;\'Olu h0-;h[1 

tiiıı tehlikeli hlr lı:ıl ıılrnı~lır. 7.inı 

lıu ı:ıcçitten gct'nırk rnN•lı11rlyetln 

ıl<' oJ:ııı hir 1-on' "'" rlii~mnıı clrn 1 

Memurlardan a~ 
işçi kartları 

geri almaca~ 
lslcmbul Vilıiyeflnden: 
1 - Hükumetçe ekmek ,·e 

·c t1 ilk lmbubaı ve saire eşra ' 
lcrh dağıtılmasına dair tali 111~ 
hiik!imlcrine göre ıncınur '~ 
talıc'lemlere ıılt ıılıır işçi el>ıf. 
fı Yerilmiyecektir. 

1 :! - Memur \'e)'ll mli~t!l 1 

tup da ekmek knrt usoınn011rıı 
koltnn alt ıallmnlnomc hOkD 
sörc kendilerine naır ır,ı nt 
karlı \'erilenlerfn bıı korııırı 
lın·ıp yerlrrlne ''B" korılıırı 
mrk iizere daire muteıntll 

kPı1 
remıl bir tezkere !le. ıııl 
nlınnn kıırllnr için karınıık~ r 
rn :ıelcıliycıkn nlııınn korl :d 
ılc Aclecliye ikli~:ıı işlrrl ııı 11' 
i'!iine miiracanı etmeleri ehe 
le lchlilt olıınur: 

Hususi taksi ( !) Jett' 
mücadele Jı" 

Son zaman12.rd:l ~a1· t.ı,,, 
hususi otı:>rnobil o}anık k01 c 
ifı, milracant eden ınO•;.. 
benzini olm~d:ğını 11öyJe~e !it 
fere gitm~dikleri görillrnu:tl\ 
11 ve bcledire reisi J.fıtfı tı'f 
b.ı r,~bi tRkt:ilerle ~iıldetle tlt 
cadele edilmesini f'm~trn~4~ 
Ziya adındı birine alt ıı• 
m.-ıralt otorr.obll hususi ôtar; 
lanıldıP,ı görülerek yakataı1 
piti.kası alınmı~trr. 

--<>-· 

Ekmek kartlar-ını ko"r" 
Vildvet mahalle birjHc'• 

mir ,.e~erek vatar.daş1ntr11 tf01 
kartlannı mahnllinde Mn ti 
mel'!rini bildi:-:nlt;tir. ır.o:ı 
b:ıı;lanmı:ttr. 

Akide aekeri 750 ~ 
Şe~erli maddelerin ha1~ 

fiyatları belediye iktıeat it 
dilrlUfU t:ırafın:fan tet~~ 
tir. Akide ı,ekerinin ı~ 
750, boza bardaqr 2!'S 'ıd 
hallcbiciler de 30 • 40 kl1 
uı yapacaklarda-. ~ 

Altın fiyatı au.ur::. 
Altrn fiyatla.rı yenldellıt 

fe bıuıtam~ttr. OOn bir 
altınmm satış fiyatı 29 ~ 
c:e alıtnrnm bir gTaın cır· 
~tu. 

ve hava kuvvetlerinin 
en yal:ın bfr taarruz rne"' 
mek sorundadır. 1. 

Kıyı bava Uslcrinden 1J ~ 
va kuvvetlerinin yardırruıı 
mahrum kolon ve ancııt 
ııemilerinden ve Mııll:ıdo;ııı' 
cnk tavyorelerin hlma)' ~ 
taç bulunan 1nslllz .kon"0 ırı 
ta Akdenlzrte her !'ierer l"ti~ 
kuvveller riske ederek f~1;1 
mek meeburJyetindcdfr. ,.ıl. 
davctinıl eAkdenh:de n~ıil~ 
hi~ olan Tnglfüler fçin bll 
rumu eski!!ii gibi de.A!Jdlf. 
fngffüler bazı Oslerlnl k'd•' 
!er, Malta hava bnskııııtt ~ 
nlnmnm:ıkta, Mısır. Kıbr'', İıl! 
n dolaşmaktadır. Donıınrıt 

·ıı• Surive ufuklarında tehl 1 

olnrnk hkenderl~·e ve ırı 
mışlır. Rund:ın sonrası f( ılı 
ılenlz Jmvvetlf'rlnin Alcd~f 
hangi bir hnreknta teşeb ı4 
ınesi, fnzla miktnrrla tnY>'11cldt 
ne ,.e lın gemile:-in uc1 ı~:ı1 kıın'ellcrine lı:ı~lıdtr. Ak5 1' 
z:ık 'doAu hıırblnln l>ld'ııl 
Sing:ıpnrcl~ki fn;ılllz filo;, 111 
rndııtı Aklbet ile 'kdenl• ti, 
~emı~ı:r hlr filonun u,rı~,4~ 
bet Yekciiılerindl'n pek te pi 
mıync:ıklır. Fııkal her .,e~~ 
olıırs:ı olsun lıısllizler• !< ,.fı 
lıınıın tnlulmn"'ı için ttı 1111 rl•r 
nz:ıml r"rtnklirlıi!:ı hA"llrc1t rıl~ 
lıırıı rııltrn•'n lkinrl T.ıltt1rt'•rı 
.\kılrniz, E,ı?e nenlJ.i, yu~cııl 1 

7.İnılf'ki ii'tüııliiğiınr ,.e 
1 

" 
k i (' 

hnrek{ılınrh ıln Tohrıı ı~' 

hlrutıun f'llt'ri"e ızrrrıı<'; ,ı 
rn<'n hu lİİnır!' ku,·•·rııcr ~tfo 
ılr.rıİ7.I c:crlır.~lre kıı(lıın11 "1 

ılır. 1~ı fi 
\kcleni7.. tıugOn h<'I' d' 

do kot'l hitklmlw•ll 1111 111 
f!1 

nı:ıldn hernher, l"Allrı~1 11r1 
~:ırlllc kı!nıli<i"'c ~ü,•rncl1 
rel:ı\t irin oçıkı ır. 

nr11t4 m .... mıınt• .. ~nrı 

Olvırnlık l\ll'ınln 

Rlliıısı• ~ırr .1 
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L K l~.._(.J_.~ ~L;ıı 1t1r#'1;~ _.J .:1--.::-::r:,;~ 
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T A 1 
Yüzbinlerce lira 

~ - -, ~ ··ı hh ·ıı 
- ~111an tezadı 

ıvıemurıar kooperatifi 
_, eılQrı11c.aki ittifaka rağmen Japonya ile Almanya ıı V Ur an . n U e Q f er 
;., ~•rıclaki t<!zad bü)•ül~tür. Avrupa birliğini kurmak • • . 

e)'erı Almanya için Avru.pt:ı yalnız bir coğrafya mel· lhfİk(İfCllardan bJrl yakalanarak tevkif 
humundan ıbaret olamaz 

1 STı\:\"llULHA her büyü,,ı:e 

kuramın, kendi yağıyla 

kıu rnlmağa ı;ıtlıstığı bir ı:ıtğtlayı:ı:. 
ırn,·agazı, Osmanlı haııkıo:-.ı f:ıl:rn 
gibi ruüf!"SeseJcı·, memıırlarıııııı 
ıhti~·al'fannı kar~ılamıık, tınrntı 
daha kolny ta~mır bir yiik Jıaline 
getireLilıne;. i~·in nnb:ırlar. Mr n~
,.i kooperatifler kurc.lıılar. H:?m de 
~ermıt~·eleriıı; ı•co:iıı toplamam:ık 
~artile. 

Viynt, dul~nlı; f:ıknt memur m!l:ı.· 
ı, lıeJ> olclıığu ycı ıleılir. Hıır.-tın 

gittil•Ce dn;rnııılıı:az bir :ı;';'lt lakla 
ıııeınıır sırtımı 3 ül,lendiği ı;:iirler

de, onlar:ı el uzatmak dc,·lctiıı hor. 
cu iıli. 

-------- - ... edild;, diğeri aranmaktadır 
Ş llls\-.. d Yazan : Sadri ~BTEM 1stanbul muıı korunma mUddelu. Hll.dlse Ankıı.rada milli korunma • .a: &)ın a ı;ıkan bir .Jn- ruım nı:r..anıını kunnak i"'tr:•enler 

""' d · mumı:ıgi, Allkarad'l cereyan eden "'ll mecmua mda bir Ju- arasın akı tez.aılı ılalı;ı i' i nnh-
Ptot ~ ak u 1.·· I n.llhtm bir ihtlkll.r hll.diseslnın tnhkı. 

n ahkemeslne inUkat etmiş ise de, 
n aznunların her ikisi de lstanbuldıt 
oı-ıuğuodan vazıyet buraya hlldtriJ • 
mıştlr. Yalnız, Remzi A!i Ersay ~i 
st·zmlı, ve yakalanmasına meydan 
•hlmndnn ortadan kayboluvermlştlr. 

esöru lıarpteıı onra .la- m m . n_ıhu,n °. 11.r: ktad 
h... - , _ k:t tına et koymuş bulunmu ır 
~l Alınan~a ile nnla~mal•- A :s.lA:\Il'\ dıgcr nıeıııleke;tle· Hftdlııo şudur: 

~le.t)e kr,.r.:;ılnnnca[,'lııı an. rıne nazaran A' rııııa ile en Remzi Ersay adın:la bir mUtcahhl• 
~li\·e ediyor: çok te-zntta bulunan nıemlt"kel .f.t- 1 1>! müddet evvel, F.krem adındaki or 
~la kendi menfaatlerine ponyl\dır. ~-f' Hındi-.t:ııı, ııe Çin, tıığı ile birlikte. çet'l< Uzc-rıne mU • 
~ kkilde hareket 1:dccek. ne de ~lale?.va ile mukıwe c eıl!le. ııım bir taahhUt lii almıştır. Ancak 
~ rıalelh bu harpten son- cek bir kabi1iyettir. Bu .mem'~kt't- ::ı.hteahlıitler, bu taahhUdU usuıu da. 
tı::::ı.tlerimizi \'e elde E:tti- ler kendilerini A' nııın i"'ti,,.nıarııın irf!.'lnr1c yerine gf'tircrek me~r·ı 
~ Z ahalarını koruyabil· terketmeğe mu,·afalmt etti~: hııl. .haldnrıyle iktifa e:iecek'.erı yerde 

Ekrem yakalanmış ve milli koruıı. 
rna mahkemesince lt:Vkıt olunmuş • 
tur. Diğer ııı.raft:ı.n mUdnehımumlli..c 

c:ı:: lkı gUndenberl maznuıllBl'ın yazı. 
h.mclerlnde ele geçfrjJen vesaik Uze 
ril"de te"rltirler yapmaktadır. it tok uğmşmnnuz lıi.zım de Japonya uzak ~arkta buhar bey- ekla hayale gelmez turın hllclcrle 

tı''• ,;irine li'ahip olan A ,·nııut ölı;ii.,.iın- ilıtıkn.r yoluna sapmı,tar ve bu su 
tesır.~~fe-söriioün bu mütnle- ıl~ bir mernlı-ket \'licude getİı nıio:- rP.tle haksız olarak yUzbinlcrce llr.ı 
~1'~ ~a~nyamn ba~ee k&.r- tir. Ha.tta Japonyn ile ;An.uııa ara. vl'rmu~lardır. 

Bunlar arasında işi aydınlatıcı mU. 
ll'm deliller ele geçirilmiştir. 

, 3'~ ~u de te7.Rt halındc<lır. •·ında'kı menfaat zıtldı~·ctı ftu~y:ı ----------------------------
• ~rı harice karf! göriınü- Polonya, h1'tti Çekoslornl\\'a :,:ibi Lise direktörle:inin Fakir halka bedava 
L~~~J bakmımdnn mill\'er yan rirai, yan sınai olaıı memle. \oplantısı ayakkabı verilecek 
""lt 1 e aYnı safta, aynı men. k .. tıenten çok {f :rlndır. Cı: lnrlil 

ıtıfla Yer tutmns olmakta- anlamak iı:in ~J:ıponyanın nı:.J•inc Lise ve ortaok!ıilartn bu yılki ı;a. Partinin fa.kir halka +rvzi et· 
dünyasına doğuşunu hatırlam:ıl, Jışnıa durumunu tcsbit etmek ve nıek maks:ı-:iile Beykoz faht.kast-

'-lıı"tı .A~man bayram 
~ el"jrıın ., . 

.la- laznndır. İ!',timai faaliyetler etrafmria gö _ r.a 4000 çift ayakkabı yap~ırdığıııı 
Japon.,..a 1870 _ 1075 ""·. artık d" k ·· 1 • Yazmıştık. Dağıtılma i~ine Ö;ı:iır'i?. 

'ıı d r>ontar Almanlara dost
~ °"tluğomuı11 göstermek 

l'l\'!Jar1 Japonyadan ko
l\ lnıanJan en sona hıra. 

'· ~1d'!'fnelc.t"ine rağmen Ja. 
>.~'tıbı"' A 1 nanya arasın(lıt 

ı._ \'8:tdır. Bu ynkınlık .. ... .,, . 
ılltıllrı. sonrasında hmnı artı-

lt ı)( ~mperyalizm,, in Al
~· llya ''e Japonyada aynı 
•sse<lilmesi Ye düısme.nla-

.~ı:nı l't!jimler olmasından 
~.~tedir. Japonyayı mih
~lt.\t; a sokan sebep bodur. 
~ • bu anlaşma mösbet 

~ lnenfidi-r. tn~iltere-
li •ıun, Rosyanm yıkıl

. t~ deyJctin de menfaati 
• Jt..-_t bu işbirliği ba ka

' ~n sonrası .Japonya. 
~nrası ile c.eruıeo dün
,~ il daki tezatlarla dola

;1ı:tadan zabitin sözü bir 
ilde etmektedir. Japon 

'•hasından çıkanlacak. 
~ Almanya da vardır. 

~Jeıııi, Asyayı ha,t.anba. 
: ·lapon i§fila pi'linı, 
~hın ile Japonva ara-

llan sarahatle ortaya Nr" an tehlike,. yi Av-1' ııa ilk defa lc;:aret e-
0~a in1paratoru İ1;in<'i 
tt."tı ttir. Bn hakikat Ja. 

"" • Alrnnnya<ln da unr. 
~,tt, ldrftk cf1ilme1ttedır. 

i hatta harp sıı hao;ıncla 
~~~n 11.i de,·l~t arac;:ına 
')~llbıı ~aline girdiği de acık. 
~·~,.,:" tedfr. ,Jnflr.nyn nın lrn

l"ıoıırı klı.7nıulığı, .\!m1tn~·n· 
~ltılltla ,.f! \ lu'leniz lm·ıla-

fı ~~d:ı ~aliı> bir hih·irct 
· d anlarda lnıanya ile 
\~;rı t:elıiııılı'J:i ı:örlllılli. 
il· llretıe .\lm:ım anın 

ltlt ~ ~ 
1 

eleınenı:indc kurul. 
t't~U'S 11<etlcrin hi-,sc senetle· 
~ atın nlma ı dn müt
lt "11td:a gciriinmeycn lıir 

t!l\t;Phe"iııin a~ılmış olılu. 
.tlnei<teydi. llint Felc

. l'inllgali, JUalexyonııı lıar.n 
'ittı e elkonmu ı, Pasifiğe 

~'t<u:allle! .ı\Jnıanynnııı ideali 
."'li~. birliğino Yurulmu~ 

ı ır Ç" k"" A J ~~lık ', un ·u uııııa e· 
ıtq"h 'nt!har beygiri,, .. ,r. 
~tıı Yı dfl1asan n: oradaki 
ıı, ttıaclclcleri A \TllJIR n
'dıt."e'ken bir lrnm~,,~ oııeu 

'il h
1!' lktıtoadi mu\'ftZene

t .:rn bir yer tutan hanı 
1\ (l "~n ~tiliisı ile n rtık 

lııı1t egı1, Tol<y:>nuıı lr':ıre 
1 \ıtt.

1 

A\rupa ~İbi lıuhnr 
~·ı~ ... a;1•d~ dolac;:an, A nııpa 

\~ti' dtiııl aya Aiiziinü n
~t l!{tır. 

L Ot \r·ı 
'""tı t b 1 helmiıı nifını kov. 

(! ı· . 
l.., ~I il,e <le fi. P. rc1nzi-
,")~İtj '" llor1 Pou·pr "bu. 
~·ı,, hil1•• • • • J 
tıı:~lllt "un ıye tının f.' rıon. 

tıı. idir 
ıııı .ı . 
" tl l\P<>rıya buhar bc:n.ri
tltll tıny:ıy, fctlı~tmek jı;. 
lto ~a dola an, Anup:ıya 
a11 ?cnnıan denizler, ve 
~lı bır 1-sva \ardır di'\·e-• flı-.ı.. • • 
•le lı 04uilir, fııknt bnlınr 
•lıtt ar lcc:t eden A l'J'Opayı 
~ı.~t anmak hatadır. 

>\ l)ı:;tıeıe<>tilıten ~onrn bir 
İl b~1·tan çılmmı ,.e (1lin 
~ t ır İktL'>nt mefhumu 

.. •r n ..... ·• 1 • • rınun ıı;ın :• ,·ruııa 
, ~r: de uınlt dcğiMir. 

11 eı:l' h:ıkil,i çc!ırcsi ile 
011rn J apoııya ile Av-, 

" - " rır. rüsmek Uure dün lis c ıre tor erı 
memleket.' ç1·n rhbı' .\,·rupa tı" .. nrA. ba k 1 • nl <il"'ki biıindkanun ayından iti~ıı -._. "' "' mııalif miidürilniin ı; an ıgı -
tine kapılanru kapayamı~'A<'ıtlYını d b" r"n b:ıslanacaktrr. .. " tında Eminönü ha'kevın e ır top. -<>-
ımladı. Fakat Hindi,.;tan ~ibi mıı- Jantı yarı~rn!lard•r. 
tnaatla hareket etm"di .• \uııpa. --<>- Halka odun ve kömür 
nrn makinelerini aldı. Sağmalcıların dilekleri Belediye mahrukat ofisi lıa1:ta 

Ru devre Japnn~·ıı il.'in t:t!ilıti odun ve kı5mlir tevzii fobe gc!e-
blr andı. Çünkü henüz Anııııa Sağm:ılc:Jar dün vali ve belerli- cck aydan itibaren haşJa\araktır. 
1880 • lfs90 araımd:ıki taarnı1' ye reigin .. ır.üracaatta bulunanarnk Her aileye 250 tiilo odun ve 50 ki
hamle!!line ,geçmeml,ti. Alman.rn havvanlarma vem bulmakta mUş. lo kömür v~rıilecektir. 
Jf'ni birleşmişti', ancak .\iman JIİ- ldilii.ta u~drldarını, bu yti'!den 
yaıasnu yabancr ithnlat emtin-.ın- ha:ı-•vanlannm günden güne azat. 
dan kurtarmaya ı:nhşıyr-ılıı, Fran- mak tch'ikeııine maruz kaldıkları • 
•• 1870 - 1871 mağliıti,\'etinılen nı röylemicıler<fir. 
sonra kendini toplamnkln me~gul- Vali vaziyetin tetkikini nlaka-
dü. Yalntt İngiltere denizlae hl- darln:ra bilclirmi~tir. 
kimdi. İngil~ 3ÖYle ılii~ünliyor
dnı .Japonys azaktaitır • .Bir tehll. 
ke ~il etmez. Ba ''a7.i,\"et 1n~1-
te:reyi tatmin ediyordu. Rn \'&7.İ· 
yete göre İngiltere .Japonyayı u. 
l'ak ıal'ka nftfm ic:in bir m~li'net 
tellHcki ebni~ti. 

1875 de Mika.do Londra<la bir i-ı
tikraz yaptı, Bu İ41tikra'l kftr~ılı!:ı 
He Samttray'lann elinde bolnnım 
araslyi -tm aldı. Ra ıtur.-tle f•o
dtlit!" yrlnldı. Ara'li köyUlye daitı· 
ITlıll. 

B u suretle Japnnyıula ~nay;ı,., 

me İi'İn ilk Temin h:mrlanmıs 
tı. Çünkü toprağa sahip olan kii~·-
1 il sanayi in ilk nıii., terİ"İ olwaya 
haşhdı. İngilterc<leıı yaııı!an il•in. 
l'i iı;tikrazla limanlar, o:imt-nıli'er
ler. ticaret gemilrri ~·nııılılı. !loku
ma, koza, m:ıden İ':!lerile f:ıbr'kıt
lar k11nıldu. B:ınlmlar nçıldı. 

,Japony:ı sn na~·ii .. iirat '~ in l{i.,:l f 
---

Elk: 

- Demek bu adrım "1\ıırha~J .. 
ıdi, Ö)lc mi? H•ç zuıınelıııcııı. Ll 
ş.ıhscıı bu işlerle ugrnşııııız, uılaııılu 
rma .} aptırır. 

<.:oııson ısrar elli : 
- O tarafını bılnıern, fakat bura 

~a gelen adamın bir "kurlı:ığ:ı,, ol· 
duğunda şüphe lOk. ~ur:ıla bakın. 

Masanın üstiin de, k urulmıı kA· 
lııdımn üzerine ve 1.:aııınııı bir ı..~. 

nadına mahut kıırbağ:ı resmi yapıl 
ınıştı . 

<.:on son J;onııştu: 
- Bu bir ilıl:ır ılc~il mi? FakH 

ll'sirini dnha C\'HI ı;örıliim. 

Elk Ce\"<IP verdi: 
- Ba~ınıza bir sop:ı yeııır.kle k•ır 

tulduğıınııza şiikredin. Bir şcyıııh 
ck~IJ• mi? 

- Hnyır, hiç bir ~ey ekı;lk Ot'l;l. 
Elk odayı dikkalle ve uzun uz.:ı 

dıyn araı.tırdı. Acık ol:ın penı;erc. 

nin içinde, perdenin kı"rımları a• 
rasınd:ı yeşil l>ir ka#ıt ,•ardı. Alııı 

baktı, bu Sim:ı1 lst:ı'lyonundnn ' ' t'• 

rilmlş ve bir Se,lalınt çanta'lına aH 
m:ıkbıızdu. 

Sordu: 
- Ru sizin mi Mr. Conson7 
- Jla~·ır, hntta hiç görıncmi~tlm. 

Elk damganın tarihini okuy.lbll 
mek için kô~ııh ışığa tutarak bıık'ı. 
Bıınıl on beş giin enel em11nel bıra 
kılmıştı ve sahibiniıı ismi yazılı ıt• 

ğildi. 

ı:ık mnkbm:ıı pnra cantnsına ko 
yarak: 

- Bu hususta tahldkııt yapaı-a. 
ğım, derli, belki bir ip ucu teşkil 

eder. Rn adamın )Üziinii görebiltli• 
niz mi hııri7 

- Hayır, Yalnız nte~ eftiaim 7.ıl· 
man bir an için göriir ıribi oJclı.ım 

ama şimdi kendi ini tekrar ırörseın 
tanıyamam. 

Galiba yfüündf' maslce vardı, bu 
d:ın bile Pmin deAilim. 

- Sesini tanıyabilir misiniz? 

etti. Çünı.li .Japonya 'lana)'Ji Ja. 
pon mllletinin zevkini, \'e l'İ\"tlr 
mernl0 ltctlerin hi9siyatmı okşaya. 
cak tarzda malmeı.e inıallııe baş. 
ladı. Aym zamaıu'tn ucuzluk dola. 
yısile de kıı-ıa bir zamanda A nnp:ı 
emtia<ıınr :-:erli malı~oller!e ""r~ı· 
la ılı. 

Büyük Jı:ırp baı:;laılığı n . msn 
manzara böyle ide Biiyiilk harp 
.Japonyanm İktlNdi kudretini ha. 
rhuılacte bir ~ilde ~eni,letti. ~u 
harııtl" Japonya Arnt'rika, İngilte
re, Fr:ın'-:ı. \"e İtalya ile miittcfil,ti. 
ll::ırp -ıalusmdan 117.1\ktı, bıınun 
i<·~'ıı :ıe :ır:ui i tahrip edildi, n~ 
(lr. ~cıııi wyiatına uğradı, lıiiaki" 
P!'l7.arlarını geıfr;1etti. \lman~·:ı 
Pıuifik piu ... ı..ı.,<l:rn korn!dn. Yol. 
larııı tehlilc,.Jj olması ve :lnkliyııt 
~iiı·liil::iir.<ll!'rı ıl.:ıtarı lliııdi.,tan, \
''u<>trnl:n1, ~Jal .. :r~·::ı ,Japon pınar. 
farı ur:ı<>ın'\ g;'rdi. flarp Onr:l'>I 

Naıtlcc· .:ıı: M. KARDEŞ 
- Ha.rır. 

Elk pcıı~·ere~i tetkik etti. Pence. 
re .} ukurıı.Jan aşağı} a acıJır k:ıpn• 

nır cinslcndl. Gııyet mahirane bir 
şekilde dış:ırıdnn zorlanarak acıt 
nııştı. Kilit tertibatı F.lkin blldiAi 
hır modC'ldi, fakat o bu kadar tec. 
rühesine rnğmen bu tertibatın dı~a 
rıdnn zorlnnıp açıldığını hiç 11örn•e 
mişli. Aklına gayri ihtiyari Lord 
Farıııle}in evimle yapılan mahırc:• 
ne ve cüretklr:ıııe hırsızlık geleli. 
Her iki hırsıı.lık nkasındaki cüret 
ve üslııdlık ~aşılııcak derecede qıi. 

Bu hadisede şaşılac.ak bir dlg~ı· 
nokta da kendisinin • 0kuro11ğan ol· 
duiıunu iddia eden ıbir adamla ilıc 
defa olarak kal"!}ılaşrnası idi. Hal. 
buki, o zamana Jcadar ·~rb~,, 
mev('udiyetini böyle acı~a wrma • 
mıştJ. Elk, çeteden hiç kimsenin bu 
i6ml takınmağa cl1ret edemlyecetfn 
den emindi. 

Fakat acaba Con~onla neden alA· 
kadar oluyordu1 

Conson kon~tu r 
- Burada .kı)'llJletli sayılahllecclc 

hi~ lıir evrek Yok. Ranlcada iken gf' 
ce çıı!ı,mak üzere beraherimıfc e\·,. 
rak getirdiAbn olurdu. Bu işlerle 

çok derıı J{ece y;ınhınnıı lrnd:ır ur• 
ra,ırı'lım. Bu !lebepledir kf, işimden 
çıkıırılmnm bü~iik hir nankörlnic • 
trir. 

Elk: 
- Aeaöa, dedf. Mııytlımifa lııCl 0 

etnıeltl unuttuıtunın bnı evrak kal. 
m1Ş mıdır7 

Conson ırülümseyerelc ~evap ver 
df: 

- ~azil:. ·..,f:r noktayı cıo': n~t:ı· 

hkla ffn~e ettiniz. Hayır henıte 

Maytlanda alt biç bir evrak yok. Ar 

--v--
Patates fiyatı dü~üyor 

Patate'J fiyatları dün de dUş. 
müstür. Evvelki ~ün toptan 215 Jtu. 
:rm;a e.ltcı bulamıyan patntel!! fi. 
Yatları dün 22 - 23 !kuru§tu. 

1 dlinya&ma .laponya bu ka,.akterle 
c·ıktı. Pasifikte, uzak !farkta .lıtporı 
genr,lerne pilinl:ın bunan iizerine 
kuruldu. 

Alman - .ıapon ittifakt ba ıe
ni,ıenı.yi kolayla~tırmak irin ;m. 
7alandr. Japonya için ıaptedilecek 
hrr saha Avnıpanın iktı<ındi bi\n. 
~t'Sindeıı kopanlm115 bir r:arı;adır. 
Mf'IWI& Pa~il.ibis hir Jl'el.-en'k 
•\vrupada ne mana ifade eder!' 

Ba misaller c;o~altılabilir. Bu
Jıar !IÖ\'alye!»i .o\Jmanyaıun yine 
lmhar şö,·a1yesi Japonya ile kar~ı
la~as>nı zarurile tiren St>bepler 
honlardır. İki de\•letin çolc cln'>t ol
m:ı lnr1 i~in iki<ıinin de eok sıJ.ı ... ıl• 
dıırumtla. bulunmaları litnmdır.' 

Son günlerin harıı harcketl~ri 
!<iİJıh~i7. iki' dnlet ara.o;ındaki mii
na-sebetleri ıteÇen sııbat avmı na . 
:raran dah!\ rok cıkla•jtrrmı-,trr. 

-,40-
:ıu ederseniz her tıırafı arayabilır
slniz. Ben çok lntlz.aın :ıever bir a. 
damım, hölün evrakımı, nerede o!• 
duğıınu birer birer sayabilirim. 

4' • ~ 

Elk evine dönerken zihnen hep 
bu mesele ile me~uldü. Bir yan -
dan da erlesi Bfin Amirlerine Ha • 
genin firarı hAdi.~esinin nasıl arze
dilee~inl düşünüyordu. Dik Gor· 
don bu i'teki bOtün mesuliyeti iiu~ 
rine almış olduğu için Elkln şah• 
san ve doltnıdan° dolruya itaba 
maruz kalması pek muhtemel de 
lil<li flma, adamea~ız ge~ heyecan 
duyuyordu. 

- xxn -

n ~f cabah, emanet förakt. 
lan tfavuıl muhteviyatını tetkik et• 
mele Uzere tim al istasyonuna g, l · 
mek niyetinde idf. Fakat ubahle. 
yfn Hag~nln lfiran (lolayıııUe verile 
t'.ek raporla me.,gul otmaın kap et• 
ti. lfwkbtnu (fa kasaııına k11itledi. 

Dik: 
- Merak etme oedi. Mnln "yu· 

karıda-kiler .. 'dedilin zedt muahP
denln bulunmasından <ıotayı o ika• 
dar sevinç Jcfndeler ki, Haaenlıı 
kaçışlle pek allkadar bile olmaya· 
caklarından eminim. 

Dikin tahmini 'doğru çıktı. Ser. 
Jeri onlara Claha ziyade fltffatklr bir 
tn·ırla hitap ~l: 

- Noıırnal lıAdiseler (le Haıenln 
firarı mesullerinin teczlyeıılni icap 
ettirirdi. Fakat meTrun'hah~ olan 
hAıU!tede kimseyi suçlu l(ÖrYnek fi" 

Jfmden ge!:mfyor. Rnlder vazifeııi ıi 

tamamlle yapını~. Onu Hagenfn hl'IC' 
reeine koymak brarınn:ı da tasvip 

!Ucseli Osm:ınlı b:uıka•u, l:ütün 
~ııbek>:rile.mf"1>tupl"~ar:tk her ~·ı· 
henin bııluııdıığıı ~erde yeti~en ma. 
lı satın aldırıyor ,.e .-.onra mcrl.;eı
de topluyor. Piriuç, l•Rtates, fa. 
sulye falnıı. filan :::ihi .. 

llıı mallar yorlerinrien, bilİ<'i in. 
~anlar tamfınılnn alındıkları için 
ucuza mal ediliyor ,.e tnbii. me
nııırlara ela ııirm;a fı)·ntınclan ('ok 
rark1ı olarak dağıtılıyor. 

Bumbn iki tarafın da kuan('ı 

meyclnndarlır. llcr.ıur, kendisinin 
tlii~U nli1diiğü nü !;Örünce, çn lı~tıi;ı 
miiesı:e~eye C'.andan b:ı:!'lanır. Y~
zifesi 7.e\'k olur. fc;:iııe karşı <luy. 
()ııjhı bn~lılık artar ,.e \'erimi ço. 
ğalır. 

Biıvle minnettar bir kadro ile 
~a1ı11an banka \'eya şir'ketin, m:t
ııe\'İ lm1.anc1 da hudut<>nz olur; 
nıaıfcli-.ıi de. 

Hiiklimrtin de 111on zamanlardn 
bn tP-dbire ha5rnrıı.,u, i'tt" ba yüz. 
'1enitir. IU""1uruıı çalışma ıı.!anr, 
ıJc,•let • da;ıreJerile kuc;s.trlmıstır. 
Rl\111ltn zamanı yoktıır. Olanca ı:il
eiinü brı daireler içinde hal'('ar. 

Bir ~anılan da nıemurlıır, ken
<li aınlnıınüa blıl uk '>crmn:r:::li bir 
Smoperatif kurnıak, de\Jctiu ;)nr. 
dım yükünii hafifletmek A'S.l rcti
ne dii tüler. 

Jstanhulrla bu ayede bi'r koo
ııeratif doğılu; yirmi bin :m•murun 
yim1i er lirac;:iJe müessesenirı ıser
nınre-1 dort ~iiı. hin lirayn rıkn
rıldı. 

l<'akıH liç nydanberi kurulllo~'U
nıı isittiğiıniz bir ('Ok ~ ar<lıml:ırJa 
Jeııtel.lt'ndiğin~ hildi~imi7 tııı koo. 
peratift ('?t hiç ses sn da ~ıkmıyor. 
Yalnız h:ıslnngıl'ta \ 'alinin J1imme
ti1e Çnnnk~ıJ1 fhmasındnn al•nan 
tılrlnder dn 1ıtı'dı. liionu gelmedi. 

J~ğcr hnzırlıklnr içiııde i~<'ler, 
bımlan ga7.t'teler 'a-,;ıta.-.;ıc ı1iı:in 
ortr,1ilıtnna b.ildirmi~ rırlar:' • ,.. 
yaptrl:ır? Nereye vnrclılar? Ne ~i
bt hayırh icıler b:ı ar<lılur? .• Rize 
hangi iimidj vererı>k hnlc ~eldi
ler' 
Bunların hiç birini bihniyo.ı-u7.. 
Siil:üt nzadlk~n iimit k~pı?:-rı 

kapanır. l'iirclderdc ~ cisin İ"e ) ,. 
:ratmı ·ıwağt hi~ bir fena dıry~•ı 
yoktur. l\ooperotifin bnşmılu 1 ıt
lunan lar bu nıhi noktayı a'lln ~~iiz. 
den uzak tutmamal•clır)nr • 

Hakkı Süha GezP.in 

Gıda maddelerinin vasıflarını 
gösteren nizamname tatbik 

sahasrna giriyor 
Hayvani, nebati, madent me11fe'll 

muhtelit gıtla maddeleri ile umumt 
11hhatl ilgilendiren eşya ve levazı. 

Jllın huııust vıısıtıarını &'österen 
2/18642 nuıuaraıı nizamname 7.11. 

9•:t tartbinde neoredl!m!Jtl. '468 netı 
rnaddflıı1 mucibince bu nizamname hU 

Mimler1 bjrıncikAnunun haftumdao 
!tibaren yürilmeğe ba§layacaktır. NI.. 
zamnamede stit, pastörize eUt, yo. 
ğurt, kaymak, sUt koruıerveterl, pey. 
I'lrler, tereyagı, zeytlııyağı, marga. 
r1n ve diğer hayvanı ve ırebaU yağ. 
lar; et ve et müstahzarat!. kavurma, 
pastırma, sucuk; balıklar, balık tuz. 
la mat arı, kutu balıkları, b$llık yurnur 
tuı ve.sair balık mllstahuratı: yu • 

rdiyorııın. Gardİ\ nna gelince, onun 
rla bir kwmrunu göremiyorum. 

Hakikal şu: .Bu çele levkalltde 
çok kıt\'vetll. Bunları geniş hlr ağ 
gererek hepsini birden yakal:ı.mak 

acaba nıfimkiin oln<'nk mı der 
.Mr. Gordon? Hu mııaz7am bir iş 
dir ki, her türlü zahmete det:er. 

Dik mfi.,het ce"ap veremedi: 
- Hayır efendim, hence müm. 

kün deaildir. Çetenin aı:ası pek cok 
ve uıl tehlikeli ol:ınlnrın da t~hts 
edilmeleri müşkil. Bundan başka 
çete reislerin in. yııhut hiç oknıızsa 
bir kısmının ''kuı+ınğ:ı., damgası 
tıışıınnctıklnrını öğrendik. Rununııı 

beraber "~er,, in .kim oldıılıınu bili 
yonımf 

Dlk'in bıı ld<liası hayretle karşı• 
Jnndı: 

- Ne diyorsunuz1 "Şef,, in kinı 
•'olduğunu bilfvor:mnuz örle mlJ 

Dtk, bu ademi ftimarh sükönetl,. 
karştlnvarn'k l'e,•ap verdi: 

- RYet, lbill~·onnn. Fnkot şim

di slre loqninl o;övle~enı lhıına ~IPr, 
"inir. Onu tl'vkif için bir tevkif n1f.. 
J:ekkerMi keslirmffil lkolnnlır; ra• 
kt:t onu malı'kü.m cıtirmeğe kfifi f{e· 
lect'k k"'"''elle llrlil hulmıık miio;. 
kül .. Rn me~l'1rrlc mırvnHıık nlnbil• 
mem tein hııreket1erimde tıımnm ır 
<ıerhesf bu!ıınm:ıl.h~ırn 1~71m ~fiti 

itlnpknniim. 
- P~I ama "~ef., fn ikim oldu. 

ıtıınn nuıl ıınla'\"ab11diniz?. 
He~·ecıın foinrll' lmlunan F.lk rl•• 

bu u:ılin C'evnhını m<'nıkl:ı bcl::~
yordn. 

1'i · ~likt'ınetle izahat verdi: 
- Mnytlan"dın eSki husn<;t l<AliJ,; 

Consonilaıı 'li::ıngerin evfno~ lilr ro 
cu'k gi1.kndi1Unf ö~rP.nlnrr. işfo1:i 
Mnr ~rdt'~i bf11fm için ıın-rrhr Fi 
öl nlıhı. 

·'mfrlertnrn lınre-tl,. 'kı-niH.,in" 
liıı'kh'kl:ırını glhi\n~ lrt\litmc;eyerrl\ 
il he eti' 

fl>evann ftf') 

murta ve yumurta konıservesl; per. 
biz yeıneklerl: .sebze unları, saıcaıa.r; 
unJar, irmik, nişasta. markama, §clı 
riye, börek vesnir unlu gıdalar; mey. 
Yalar, •bzeler; meyva ve .sebze kon 
ıserr«ııerl, bal, teker, §ckerleme, tal 
Jı ve pastaıarı reçeller, mar.ınelAd, 
pelte ve ıunıplar; h<'h atar, pekmez, 
bulama, pestil, .sular, buz; gazoz ve 
sod~ar, t'erbeUer , dondurmalar, kah 
ve, çay, kakao, çikolata; tuz. biber, 
ra.rdal veaalr baharat sirke, boya. 
lar, fç1ne yiyeoek ve içilecek ıey}et 
knnmağa mahau.s kııblar, gıda ma.d. 
delerinin ambalajında kullantlan mal 
zcme, tuvalet; levazımı: oyuncuklar, 
mum, yapma çiçek!er. duvar kAtıt. 
ları, .ı:ahunlar hakkında karar ver • 
meğı mUaaıt vasıflar t.esblt ~lr. 
nıe.zknr lTI&ddelerln hangi ahvalde 
blylell, mağşuş, bozulmll§ veya 8ıh _ 

tıate muzır addolunacağı g&terilmit 
ttr. 
Rakı, §&rap, bira, ilk6r veaı.lr aL 

konu içkilerin vasıfları bu nlza.mna 
ıı:·ede mUndulç olmayıp 790 nyı1ı ve 
22.8.1926 tarihli kanunun 28 ncı mad 
dePl ve 4250 numaralı, 8 6.1942 ta • 
rihlt lııplrto ve tllpirtolu ıokiler inhf 
earı kanununun l nci maddMi hl1 
kümlerlne tevf"ı.kan Sıhhat ve içtima1 
rr.uavenet vektletl ile gümrUk ve in 
hisarlar ve ziraat vekAletlerfnı-e mu~ 
t<'rekf!n tesb1t olun"aca.ktır 

(Lfrtfen sayfayı ~e-.iriniz) 

~ıl evvelkı ~akit j 
26. :xı. 918 

Rusya sulh arifesinde 
Ru yadan gelen ltaly:ııım Pcıre • 

burğ sefareti Bnşklilibi bir ı:az.ci 
muhallirine şu bc)an:ıttıı bulıınmu 
!ur: ''Rnsy:ı bir suJh orcfcsinde hıı 
lunu}·or. İngillzJer Rusrnyı ıcrket 
miş ols:ı~·riılıır. 'ıliinfcrid sulh bıı· 
kaç giın zarfında akcfodilınış ol ı 
c:ıktı.,. 

~ Perşemb" CUl\IA -~ ıı. te,.: 26 ır. tc~.: 27 

:ı.: 

~ 
Zilkade: 16 Zilkade: 17 
KsAım: 19 !\asım: 20 

~ 

VMDtJaı \ 1Mo811 t.7..tılll " J"'.J'" ~:.arı· 

otblet 1.59 2 .14 8 .00 2.16 
otır "!.02 7.17 18.0.2 7.18 
Ddndt 16.29 9.4!'1 1!.i.29 9.45 
&Jqııı.ır 17.U 12.00 J7 4S 12.00 
:rataı w.~o 1,37 JU.20 l.37 
hwıa~ 616 1! sı (; ı 7 12.84 . 1 
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lngiliz gazeteleri yazıyor: Tunusıa Türk harıcıllK Çör çı I Paslilk cepbesi.!leteı 

Yeni Ginede Ja~on
lar son müdafaa 

n1evzılerınde 

(/Jaşlaraf ı 1 inci de) 

L M AN. LA R 1 N 8 U 
•• Yuııı . K B ,. R Salı gece.si Bone ve CC'zaylre Almnn sa nalı bil' ispanya elçisinin ziydetinde 

bulundu 
Londra, 25 (A.A) - Salı gUnU ts. 

panya bUyUk elçlsl Duc D' Alba ta. 
ro!mdan elçilik blna.mda verjleıı öıt 
te yemeğinde başvekil M. ÇörÇll de 
hazır bulunmu§tur. Rıı§ka. davetlller 
tnasında Arjantin ve f'orttklz bUyUk 
elçlltrı de razır bulunuyorlardı. 

Cenubi Afrikada 

Kapta bava bilcum
ıarı başlıyor mu? 
Kap, 25 (A • .ı\.) - Bu ant-ah 

saat 0.30 ca Kap ~ehri ve yanm 
odasında hava tehlike işare!i ve
rilmiş ve s:ıat 2.40 geçe sona er
miştir. 

- -<>--
İzmir de vilayet um'.lmi 

meclisi seçimi 
tzm,ir, 25 (A.A.> - v:1ayet u

mumt meclisi için bugün burada 
ve kazalıı.rmı.ız<la yapılan intihap
lnrda halk parti.!i namzetleri !!e· 
ı;ilmi~tir. 

Ham deri ihracatı 
DUn bazı gazeteler ham tlf';i ih

racının yz ... cıtt.k edildiğini yaznıışlRr
sa da bu haber doğru değildir. Zi
ra m~ek~timiz mamul deri ihraç 
ctmcyı~ sa.dece ham deri ihraç et 
ınektcdu-. DUn ~ehrlınizde ecri ih
racau ~çin hararetli alış veriıkr 
olmuştur. Fiyatla.r, !)() _ f.O kı.rrutı 

hdar dil§üktUr. 

Yeıilaylılar toplanıyor 
-ı; 

Ye~ilay ikUJ.'!Wllunun 23 ürıcU 
k'>ngıreei önümüzdeki pa:zar glinü 
onda. EıninönU hatkevi sııtonunda 
toplana.ca.ktır. 

.. Yr!lı'k raporlar <'kı:ndılktan •ıe 
uzennaekonuşWduk~n Mnrıı Ye. 
f ilayltla.rm dilekleri milzak~re olu
nac:UC, sonr.a Yeni seçim yapıl:ı
c~kur. Kun:.mun umum! k~tibi Dr. 
~ ahrc~tin K' erım nöttav kırngue 
u?•el<"nnden ülkü arkaca~l:ırınr da 
bırl~ getimıelmni l"'<'R ~tmtk· 
tcdır. 

Yeşilıı.yın gençlik f}Ubt>si de 0 • 

gUpkii toplantrşında yeni yıl ça
h'1lllasınt daha. verimli kılmak için 
neler dilşUndilğUnU anlatacalwr. 

~~· 
Vef ahların toplanbu 

34' yıll!!c Vefahlar yurdunun 
hAtrrala.rmt anm:ı.k, Vefalılrk bağ
iıhğrnt bô.r defa dclıa kutlamıı .. 'lt 
için \illzenlcnen Vefalılar top?an
trsr ve çay eğlence!i yarından 
sonro, rumarteei gUnü saat 16 ile 
21 ~ra~nda Taksimde belediye 
gazınosu salonunda yapılacaktı?".-

Konferans 

l~ ?kullarda im ders yı1r bA.şın
dan ıttbaren tatbik cdilmcğe bnı:ı
layan (dil hflgisi) tedri~:ıtr etr~
fında öğretmenleri tenvir etmek 
U~e Be)"Oğhı mmtakaıır öğret
menlerine d"iin &-:tt 15 öe l3 Un. 
en okul bin:ısında Mitrtt S!lr.!ullah 
tarafından bir konf~rans ve!"Hmfı;. 
tJr. 
ı 

Tramvaydan düıtü 

Karagiimriikte oturan S<'Iih ll

dında ibirui, diln lı~atihte tnm. 
,·aya ulnrlcen dü,müş, başındln ve 
muhtelif Yerlerinden ağır surette 
Y.aralanuak Cerrahpaşıı. ha~tnnc. 
r.uıe kaldrnlmıştrr. 

-0--

Fransada ~•İr 1§çİ 
mübadelesi 

~ı, 25 CA.A.) - Almanyada.ıı 
gtlıpekte olan esir dolu bir trenin 
Ltmoj ıehrlne vardığ1 bl!dlrllmekte 
dlr. • . ""' "' 

\'işi, %5 (A.A.) - DUn, Angulem 
eebrindcn, Alma.nya l&tlkametlnıic 41 
çl dolu blr t~n daha hareket etmt§tl; 

Gıda maddelerinin vuı:fl&rını gö;': 
teren bu nlz&mname, umumi hıfzııı.. 
sıhha kanununun 199 ncu maddesi 
rnUCiblncc t.anzım edllml§ olup umu • 
nıun srhhatlni korumak, hile ve tağ 
ııı~ı önlemek uğ'runda çalı5anlar lçu; 
lmvvetll bir munet oldu~ gibi gıda 
1naddelerlnl istihsal ve lstihlı\k eden 
lt!rle gıda. maddeleri tacirlerine da 
uaslt bir rchberdlr. 

Esinden gıdı:ı. mad<\clerl müteferrik 
knrarlara; tn)lmat ve omlrlere ısti. 

r.:ıden kontrol ediliyor ve birÇok a.h. 
'"r.lde zorluklarla karıılaşılıyordu. Ye 
nl nizamname bu m'jgkilAtm çoğunu 
bQrtar:ıt edecek kU'll'\'Ctte esaslı bir 
ndımdır. Gıda. mnddeıcrl bahsinde ye 
nı bir devrenin lxı.şl:ıdığmı müjdele • 
mckledlr. 

1ti n:ılı tatbikinden eJd:ı edilecek 
t~crObelor neticesinde tekenımUl e 
decctı: noksnnlarmın to.mamlanaca: 
r·.; dört başı ma.m~r bir hale gelece. 

Amerikalılar Bona'ya 9 
kilometre meıaf ede 

BeJrut. 23 (A.A.) - Y~ni Gln'-
ııdaiında, .Amerikan ve Avustraıyıı 

lu.vvctlerı Buna lııUkametintle 3 kol 
dan ilerlemektedirler, 

Japonlar, bu adada kBlan bu son 
ı.:ıUdataa noktalnrmı şlddetıo mUda • 
faa etmektodir)er. 

Son daltikada alınan blr habere 
gbre. mUtte!ık kuvv~tıerı. Buna Us 
&tine 9 kilometre yaldqmı§ bulunu 
yorlardı. 

Muharebeleıin taft;iliıtı 
Londra, 25 (A.A.) - Cenubi Pasl 

tik umumi kararga.hı nezJındeki mıy 
ter aJanııının hueust muhabiri bildi • 
rıyor: 

Yeni Ginede Gonıı. ile Canananda 
orasındaki dar sahil kesiminde mu 
harebeter ıılddeUe devl\m etmektedlr: 
Japon mevzllerl burada daha daral 
?nt§tır. Blrleııllt Ameıika ve Avuatra~ 
ya kuvvetleri ılmdl Gonn ile Bunıı. 
arasmda takriben 20 kilometre uzun. 
luğunda derinliği az olan kUçU;< böl 
gtde !aaUyette bulunu7orıar. MUtte ~ 
I!k topları 20 librelik obüsler atma~. 
tn ve 87 mlllmetrellk toplar!& Japoıı. 
ıoevzllerlnl dövmekte<lirler. Dllfman 
ltnyıplarının Ağır olduğu zan;ıedll 

mektedjr. Yalnız Gonada. ,vÜZ Japo.ıi 
c~sedi bulunmugtur. Kua1!!3lda bur 
ma ağaçl&rının altında birçok ö1U 
ıu daha vardır. • 

BB.§lrca. taarruzlar şimdi Buna ha 
v~ meydanına, Buna ml'tyonuna v~ 
Buna köyl\ne çevrl.lmlştlr, Havadan 
Japonlara. birçok tip tayyarelerle t& 
arruz ediyoruz. Bu tıo.yyareler heme~ 
hiç durmadan bUtOn mitralyöz yuva. 
lannı, kum torbalarlle muha!az& ILl 
tına alınan barakaları ve iaşe dtpo : 
lannı bombalamaktadırlar. Japon hs. 
va bataryıılannm mUdahalelerjne rağ 
nıen hiçbir yol lte3me teşebbU.SU knr. 
llJIJl'lda kalınma.mıııtır. Bunun aebebı 
görilnUJe göre, Lao ve S&.!omouda.kl 
Japon hava Uıılerlne yapılan akınlar 
ve bu Uıılerin Uzerlnde cereyan eden 
bava muharebelerl dolayı.,l}e Japon 
bav& kuvvetlerlnln ytpranmış olma • 
11tdır. 

Amerikan balıriye nazırına. giire 
Va,inı;ton, 25 CA.A.) -- ~:ıh

rfye naı.m ntbay Noks gazete~i1e
re şu demeci yapmr§ttr: 

' '- Gada1kanaldaki Japor. mev 
zilerinin, takviye eılilmi~ olmaııt, 
Amerikan deniz ve hava kuvvet· 
leıi tarafından <levam!: devrıvc 
fa3.liyeti yaprlmış olduğu için, pek 
muhtemel o!m:ınıakla bcrnrer yi
ne de mliınkilndür.,, 

Nazır, Japonlm bu adadan t:ı
mamile çıkarmanın zor o1aca~:nı 
:;öylem!.ş ve mevzilerin 25 kilomet
re kadar uzunluğunda ve 7 kilo -
metre dcriı·i~incl c bir t~prak ı;e
ridi 'llzerine yapılmı§ oldui;un:.ı tas 
rih eylemiştir. 

AJbay Ncıksa göre", Amerikan 
kuvvetleri Henc'lerson Pild'in s 
kilometre J<aClar IY.ıtısmda I'ekriiz 
U<.'1.lnun ib:ıtı&ından ilerlemekte Jn 
potılar ise adanın lıatı u~ur.a" :?O 
kilometre uzakta bulumaktadır. 

Buunb. b~raber nıı.zır J::ıpor.la -
rın btltiln ba.tI IQ.simir.t- dıı~ı • 
mış oldulda.nnı tasrih eyJcnıi;Hr. ----

Malatvad narti kaza 
kongr~!İ 

Malatya, 25 ( \ . \ .) - Cfiml"ıu
riyet halk partisi ıncr1<~z ka7.n!l 
kongıresi lJ:ıugUn burnrla topl!ln _ 
mı,tır. 

Vali ve part! milfettiısinin "de 
lıazır t,ulundukları bu ~On!M"ede 
senelik 9Jlışma raporu okun~r:ık 
kabul ~tnciş, ocak ve nahiyeler. 
den gelen tetkikler ilrerinde ı?ö
rilşUlerek yeni ~are he.veti seçimi 
yapıMtktan ~~nra tnpl:tntıya son 
verilmiştir. 

- --h--

• İtalyan uçakları hava akınları yap 
r;~lardır. vı5ıye göre Londra halkevinde 

O l G U NA U G
... R A M AS 1 Vişi, 2'3 C ı1..A. > -- Tunus top- konf eranıı verildi 

1 ~~k~~na.~ ~~:t~~~ği :~~~~;~:~::.~ Londra 25 (A.A.) - S~J 

P E K M U H TEM E l G 0
11 R u· . N. u. y o R 1 dirS~il ?oy~nca uzanan <l~n:jrycı- • ~~~~ı~nTfır:u~J~s~~~~ ::21::l: 

lu ~ırr.dı rrıhver lrnvve~erının e· larak lrnlla!!ı]nıası bakıınıll" 
tinde buluı;maktadır. ehem.m:yeti dtin Tilrkiye l>'' 

Londrtı, 25 (A.A.) - "Tunusd:ı 
birinci ordu Fransız kıta!arının 

yardımı ile düşın:ını gtri pfıskürUü 
,.e şimdi 'funusa takriben 40 kilo· 
metrelik mesafede bulunuvor" 

zuıı Almanlar l<;ln harbin ıellşlmlni 
değjştlrtbllecek mahiyette bir boz 
gunl& sona ermesi mUmkUndUr, Hit 
~rln bozgun ordulan için bir 1sUra • 
bat devresi oıacağtnı Umit ettlltl n. 
ıada indirilen bu darbeler Stalinfıı 

Rwı milletinin ına.tçı azmine olan em 
niyetini lııbat eder. Ştmdlld tıarekA : 
tııı aakerl netflelerinln nede.n ibaret 
Olllcağl hakkında ılmdlden tahminler 
yürütmek vakti henı.ız gelmemift!r. 
Fakat, Hltltrtn pek mor hareketler 
yapmak zorunda kalmut ve telAket 
]f bir muhasaradan kurtuıınak tı;:ın 

krtalarmı taarruzlar ILlt.ında geri çek 
tH-81 muhtemeldir. Bunda muva!tak 
<•iması da varittir. Fakat muva!ta!ı 

olamadığı takdirde bunun hayret u 
yıı.ndıncı neticeler verme!! beklene • 
bilir. 

Alman hava. kuvvctlt"ri, nlcak solosu Bay Nebil Akçer'iO 1 

irtifadan uç;arak, mUttef~k zı;hlı rile Londra hal.kesinde totl dl 
kollarına <lunnadan taarr~:z et- bir ı:ok dinleyicil~r ka1''Sl~,.e 
mektedirl~r. Bir miktar t:ınk ve Atanasoğlu tarafından btfll' 

::notörlü ta~ıt tahrip edi?mir:tir, miştir. 

"Rusyndıı umumi ta:ır~tz. pek 
mUult bir ı,ıekllde lnkl:a! ediyor. 

Bu iki haber hu sabahki J.ondra 
gnıelelerlnlıı ilk ııavrıııarındıı en 
sBze ('arp:ıcak yerleri fşs:ıl ediyor. 

Nlyuz Kronlkl diyor ltl: 
7 Sonte§rlnde Stn'ln ı;ıı>yle dem!Jtl: 
''DUşmant topraklarımızdan ltov 

mn]ıyız. Biz bu f§I b!l§arabUecek bl; 
cıurumdayız. DU,mamn ordumuzun 
ağtrlığını htsııedeccğl gUn yaltmdır . ., 
O gUn geımlştlr. Rue ordusu na.zllere 
aıtrr darbeler fndlrmı>l<tedlr. Ruslar 
daha şimdiden parlak bir muzafferi 
!'t.t lcaz.:ınmışlllrdır. Şlmdikl taarru : 

Lô.vô.l sulh gapma
ğa çalışıgo.rmuş 

Eski Fransız başvekilleri bir kamyonla 
meçhul bir yere götürühnüşler 

Madrlt, 2:S (A.A.) - vıııtden alı • 
nan haberlere göre LAvAl Parlete tek 
rar Alman ba.§konso'osu ile mUhlm 
bir mUzakeredo bu)unmuştur. öyle 
anla§ılıyor ki Almanlar, fabrikalarda 
<:lllt§tınlmak Uzere Frıınsadan tekrar 
uıU tehassıs lgçt ıstomektedlrler. 

Ll'ıvtılln, Almanlarr.n bu istediğim 

yerine .getirmek için bir sulh muahe 
cts1 yapılmasında ısrar ettiği söylen: 
ır ektedir. Bu ırulh muahedesinin ıart 
ll'rı mUsnlt o!duğu ve lta.ıyanm Fra.n 
ar.dan arazi talepleri izale edlldlğ! 

t•kdfrde, Alınanyay& ifıwl ~önderile • 
bilecektir. 

Diğer taraftan B'raııaız batkmrn 
bazı slyast mevkutlarm vaziyetinden 
endl§o ettıklerl de !lnlaşılmaktadır. 

Mesela eski barekU Reyno, Da.!ad 
ye, General Gamlen nt dllf'r arkada§ 
!an, aoıı Alman logaUn1 mUteak1p bir 
kamyona blndirilerelıc.. meçhQl blr 
!'emte götUrülmtlşlerdlr. General Vey, 
gand hakkında da hto malQma.t yok 
tur. 

Alman - Rus harbi 

Mihl'tr mUdııfııa battı 
Londra, 25 (A.A.) - Rövtcr 

rnuhal:·irinin i~'arntma göre. 'İ'-J • 
nusta mihver müdafa!l ha•tr Rize" 
te ve Tunus şehrini ihata eden bir 
nısıf daire ~eklincle uzamaktadır 
Bu hattın nısıf kutru 50 kilomet· 
redir. Mihverin müıfafaa h:ıtt: 
Bizert~nin garbında birıız geri su: 
rülmüştür. Tunus şehrinin 40 kilo 
metre garbrnda müttefik~t"r mih· 
ver knvvetlerini geri atmışlardır 

Müttefikler mütemıtdinn J<uv : 
vet yığmak~dır. 

Tayyare &kınlan 
Kasablanka, 25 (A.A) - Fu rad. 

yosu bildiriyor: 
rı;u1on Uzerinde yabançı tayyarele 

ı-l:ı uçması ytizUnden bugUn saat 7 
de bir tehlike işareti daha. verjlmlJ. 
tlr. 

Son 24 saat z:ır!mda Cezayir kıyı. 
larmda doğu .ınUntehaııındıı. bir üs o 
lan Bone'do de mUteaddld defal~ 
tehlike i§aretl verllmlştlr. Geceleyin 
limana bombatar atılmıştır. Uçak 
ııııvar bataryalart glddetlı bir baraj 
nte,1 açmışlardır. 

Almanların büyifı{ hava akınları 
muhtemel 

Londra, 25 (A.A.) - Sicilya 
,.e Sardenya adalanndaki mihver 
lı~va kuvvetleriıı!ıı takviye celil • 
mı~ olması y'.lzUnrlen. miltttfik ge. 
mi ve limanlarına geniş ö!çüde t:ı
nrruzla.r yapılması ihtimali "k1u -
ğu bugün Londrnnm ı:ıaHU:iyetli 
mahfilr.rintle söyleniyordu. Al • 
man ıku.manclanlığı, Tunusun şi • 
~ali ile Sici'ya. arasındaki der ge
c;ıt yolunda hakimiyeti tekr.ır te
sise çok büyük önem vermektedir. 
Bu se-beplt>clfr ki, miittı-fiklerb ~i. 
mali AfrikndP.ki mihver kuwrtlc
rini atmalarının önüne geçmek 
için mihver tarr.fından bUyllk gay. 

(Başlarafı 1 inci de), muştur. retler sarfedilmektedir. Son tc§· 
Askert kuvvttlerlmlz!n taarruzu Kxzılyıldız gıızet.esi, Almanlar tara rin ve itkkanun aylarında h:ıvatn-

deYnm ediliyor. 24' sonte,rtnde de ta., fmdan işgal edilen bUtUn bir cad.. r.n bu Çevrec'le devamlr njıırak f ... 
nrruzlarmı inkişaf ettlrmeğe devam denin bir gUn içinde geri alındığını na gitmesi hs.vaılnn ve denizde~ 
ct;ınl§lcrdjr. Kuvvetlerimiz, Sta.llngra l'lldirmektedlr. Bizcrte ve Tunus:ı mihver sr.\'ki • 
dın glma! batısında 40 kilometre Her Alman tebliği .Yatrnın yal:ala.:ıır.ası işini çok ~~ 
iediler. Sorovlklmo ~ehrlle istasyonu Berlln 25 (A.A.) - Alınan ordula le!!tirmektedir. t:: 

nl işgal ettiler. Kuvvctlerl.miz Don rı ba1'ktımandanlığtnm tebliği: . Salahiyetli mal.fi!ler. halen h:ı
ırmağuıın dirseğinde 6 10 kilometre Ka!kaayada aadece mahalll savaş. kıkl bir İt'.!)yau c'onnnmıuımı~ m•v 
ilerıtyerek Dlmoskl, Knmlnlskaya, lar olmunur. cut_ olduğıır.u ve bu hakımdıı"'l kı~·ı 
Prckopta, Blznııya, Trlsotroska va Kalmuklar, stepinde motörıu blr ac;ıgında y2pıl:ıcak bütün deniz hn 
N'ıromkaya mcskOn yerlerini ıı.Jdı • Alman birliği, dU§man mevzilerine rek~tlerini örtmt<k iı:iıı ınUttc!ik-

Bu zat şöyle C:tmi~tir: 
- Türkler halıcılık eaıı 

üstattırlar. Bir cok ba'kıt1'1' 
İranlıların ı.suııc'rini ıslslı t 
!erdir. Modem garp ekTe&İyı 
kate na.yan bir netice elde e 
den 'l'ürk eserlerini taklide , 
m~tır. Fakat bu eserleri t~ 
ll'!ek imkinı yoktur, ı.ondıi ' 
kıyenin bu jmaJii.tı için Jıer 
man mü!lim bir mnhrcÇ 0~" 
tur. TUrk h:ıltlarının tnci11~ 
larile mübadelesini bu nolıl 
artırmak liı.1.mıdtr. Bu gibi ııı(1-
deleler ahcılarm ınmamilt a; 
lan sınrfl:m co!cyısile JafiliS 
lıcrlık cndüfıtrisinc biç bir ,-rı 
zarar veremez . 

şarkı·· iktıSaı 
konferansı 

BllijÜD Tokyodl 
top: anacaıı 

1.'ok~o, 25 (A.A.) - JJU~ ) 
Asyanın ortaya attığı bir çoll

1 
lcierle meşgul olacak o!e.ıı 1 

şnrkl Mya Iktısa t koııferaııl1' • 
Japonya, Çin, Mançu.ı:o ve dıJI 
golistandan gelml§ otan 500 d 
ln murahhaııın hu:ı:•ulle yarJll 
c!a toplantılarımı. b:ıv:ayaca# 
lı:rında ba~vckll Tojo llc Jll 
kuvvetler mUmesslllerl, nıu~ 
dı:n en·eı söz aıncaklardır. 

Alınan kumbarncıları fit 
kCım kılnlarının gayet iyi ı• 
dllml5 ol:ın ateşi ile pek )'f 

y:ıpmış olduklorı snveşJor, 

nın köprii h:ı-:ını işgııl cıd 
C'Ümlesini yok rlnıiş!erdlr. 
nıan, bllyllk ve kanlı zny!ııtl 

Şark cephesinin diğer l!t~ 
c:o Alman kıtaları, m•Jvaffal<il 
nketıcr ynpmı;ılar \'e dUe"1~ 
ııall! hUcum!annı pUskUrtııı11 

----~ ,,., 
Romeı rıcatl 

blmmat ve ihtiyat kuv\·etıcı1 
madıkc;ıı. Eligeyt:ıd:ı. da kati>~ 
&lri~mlyeceklerd[r. 

lıır. girmlı ve onu doğuya doğru atmıgtır. lel'in her zaman n!ilhim dcn:z 1mv 
Stalingradın cenup keslaılnd~ dil~. Stalingradın ve Don nehrlnı·n bU vetleri bulundurmak zorunrla cıl _ <1 ~ m:,ıt tanllyctl 

ınanın çembere alınmt§ olan Uç tUmo yUlt dirseğinin cenup batısında dU~ ug-unu rla kRyc'letmcktedirl!'r. Kııllre, 25 1 A.A) _ ort 
ninl generalleri ve lcurmaylarlle beı: man, mWılın piyade kuvveUeri ve Trablus~nrbın ~arlc kıı;mınd" JC' ·~ ı:::ıC?rikan ordusu umuaıt 

ırıher, esir ettik. tanklarla bUcumlanna devam etml§ Londrn, 25 (A.A.) - 'T'rahlus tebliğ!: ... 
Stallngradm oimıı.llnde taarruz e, t1r. Sovyet kıtaları, yeniden insan ve garbın 6~rk kısmında mihv~r kuv ti ,,. , D · ıı Bırle~ik mlllot!cr il ~ 

der. kuvvetlerimiz, Don sabili boyun malzeme itibarile bUyUk kayıplara vctıerile müttefiklerin ileri un • vttıerine mensup 9 ncu or6.,. 
da Kamlçln, Agatovııka, Vtanl§anka ı.ğraml§tır. surları temasa gelmişlerdir. Vuku ıı~· mesk1llı 1 lnl f ı t il Şldd Ui bulan çarpı!':,malar sı'cldetlı" olmak· çııkları, dUşmanın hiçbir ıtı ~ 

yer er !fga • t er. • e sava!flar neticesinde Al 
1 

· • tine uğrıımadan Slre:ıallt'll' -~ 
Stalingradın olmallr.de ukert kuv. man ve Romen kıtnları, dU§mıı.nııi :ı beraber, küçük mikyasta ve fn· gc:lerino keşlf uçuşları yııPll"' 

vctlertmiz, Stalingrad mUdafllerlle Volga ve Don nehlr!eri arasındaki ~ıJah olınu~tur. Müttefik umumi (.f 
birle§t.Uer. Sta.llngradın cenubunda. hUcumıarmı pUııkUrtmUşlerdlr. mı, . Karargahının son tebliği iki tara - r.1.S<iAZİDE VAZl\' 
Ui.20 kilometre ilerllywek Sadovaya man bUyUk ve kanlı za:,1atı:ı. uğl'amti fın i!cri unsurları arası nda vuku ~ 
§ebrlnl, Umanlçevo ve dnha meskQn ve 54 tank kaybetml:tlr. bul~n mahalli çsrpışmftlardan bah Riııgazi, 2

5 (A.A.) -
b:r yeri zaptettfk. Stallngrad ııehrlnde dllşnıan. bir ta sedıyor. T-::l.Pğe göre. Fransız <l<"V \'e 1taly:ın kıtalcı.rı bund".ııf 

24 aonte§rin ak§aınına. doğru dU,. kmı hücumlarda. bulunmu~tur. rıye ku\.vctlcri, mihver kuv~·ctle· J3ingn.z:yi tnlıliye ettikler: ., ~i\'İl idareye ait bina,!ar<P · 
mandan atman eslr!erin miktarı rı . eça"rpış~tşlıı.r, 1ngiliz paraı:ilt:; i: ~ 
12.000 klşl daha arttı. Bu muharebe , Bcrline ~öre kıtalan. bır mihver motör:u kolu mahdut baı.ı haSRr!!ır yıı .( ıerln sUrdUfU mUddet zarfında. dil§ • Rerlln, 25 (,\.,\.) ...... Alınan nrclu- nu nüskürtcrek esir alm:şl.::ı clır. lunı.yorlardı. Sivil ve as:.~ 
mandan 36.000 subay ve er esir al lan ba~kumandnnlı~ı tarnfınılıın ııl• Tu_ıııısta muharebenin .. ~iddetli o!n reler kısa l'ir mııurtet so'·~ 

h b
• - ı ı·ar S!eı-i dö:ım ... ğı· tasarınd' 

dık. HenUz tamamlanmıyıı.n raporla nan son n erlere göre. cel>henh ca.gı :tn aırlıyor. ÇilnkU mihvr:· • ~ " f'~ 
ra gtıre l9.2i ııorıteorın zarfında vu. merkeı kesiminde ~idclclli mııh:ırc- mil~ak:ıle yolJnrr, mUtteLklerinki cıaıı hemen her şeyi 38

• •·,. 

kubulan mubarebclerı!e kuvv~tlerimlz beler olm:ıktMlır. Bu sıra""'· trılın" ne nazaran d&l k l<l .; rak yerli yeı-inde bıraJc°',, "" ' · ıa ıstl 0 ı.;:.u iç~n Evler n"!k kalm•ı:: v• bUtO•· 
dU§mandan her çapta 1164 top, sağ, kıt:ıları, -;:ıhnh Sİ<:fnln himnycsi :ıı . her u.rafı kol~yca takviye edebi- ,. ... ... ! 
lam veya. hasara uğrRmtş 431 tan!<, tında nni ol:ır:ık so,·yet mrnilerinı> !eceklerdir. Im· yer :erindc bırakıJnııe!'; ıır.ğlam veya hasara uğramış 88 u girmişlerdir. Alm:ın kıımhnrar.ılım H~\'ad:ı çarpışma,ar lehı'mı'ze ynn halkının bUyilk kıs.'111·~ · · ı de:ı n~ rılmamıı: ve fn~ist ~ 
çak, 3940 kamyon ve otomobil ve '5 ile i-;liltl<ii.m kılalnrı, <Jfü;mnnın m~ netıc-r enmirıtir; 4 düı:m:tn uç:ıfı. " dı:~ 
hinden !azla. beygir, 8 milyon merm:, kavcmctinc r:ı~m<'n, 1300 mctrci!<'n nı c!UııilrdUk: GRbes limıını yakın· polis lmvve!leri geri ·~ 
18 milyon fişek ve ıacnllz. s:ı.yılmııktıı lılç de llşar, ı olmayan dU,-man slpe: larınd:ı. tnyyareYerimiz. bir mih • knda!" ic:krine devam ettı:h, 

Edlrnede (ilan pek çok miktarda b:ırif ıılllblar, r' · h- ı .,,.,.r :ı~keri trenin .. •. Bı·z·rtc ve Tıı · <'en defa ?r.ihvcr ordt15ılıı, ını ucumln e c ~cçlrmı,ırr ,.e an• r 1 ... hare-k~ti sırasrnda ta!iiP e, 
fRn<f11rnfı 1 incf ne) cephane. mUblmma.t ve erzakla dolu m:ın t:ır:ıfınclnn yııpılnn şiılılelli h• l n~~ ımsn .. 11rma hflc11m eyJ,.ı:-i~l:r J;e'' Uluğ Tumnlıog-lunılan -'"'nra Clt'polar zapt•ttik. k <.lır. Bu hucum)"rda h·.·,.bı'r k:ı\•· b. · m-ıhalli polis kUV\"etler!, ·~ ·"'-· " ·arşı l:ı:ırru7.ll pli5kürlmiişlrrclir. fö• a ., fflbj 1 ' c•I kürsUy~ ~·len tilrkre o-~. e•-. en'ı :4 sontearfnde dllarnan mııhare"- 1 mız yo!aur. • yr.t erir.i, uı::ı..JU daır · .J - _ .. ., ı;.• "' ·' " v U'<' '°l' r e ılc lıilılirilnıi ş olıı n nc,·n nc:ırl ,,.. . k 1 ~ de'

11
-

F.tem d .. cok h•.•·ecanlı ~ı·r n"tıık r:ıe ... ·danlarmda 15.000 ceset bıraktı. Hava füıtU nJil~JnU n mUtt•f :. ı'. _ t:..

1 ı z urr.:ı:ıı ?.nlıgrna 
... '" ·' ,; .. .r "l :thiliniıı tıılhiri hnrrklılı l''lno<1ınıl:ı "" " - t" 

irat ecl~rcl: F..dirncnin Tilrk top- Kmlord11n11n 0c,·ı.ı nrtt[ rlü~ııı:ının 20 r :ı hyn!llı ,.nrıtrılilmi~ l~rl~ kalac.a~ı tahmin ccliln•r.!t~e- ır. ~ rakbrınd:?. ve Türkün şerefti ta!'i· Moakova, 25 (A,A ı - Ayni za. \"<ıYnlııı ıl hıınl:ı rrh nltı \' l>rımh:ıl :ır ı dır. MTsı:d.lki müttefik uçuk ar İşgal ordu lan bu sefıor •il 
hindeki yük!le-k mevki ve öncminı' ımand:ı. muhtellt noktıı.l ardnn ..ıınıer. il" f r·ı·kı 1 cl:ı Tıınnst:l harekata iştir\k t-••le ! deği•mıi" bir vazı'yettle :ıış, t;• ... n ı n · nr ''il \lt:ı ı:rlirilrni~l l r. m kt d' " ,,. .. "' ı· 
bel!rtmi,, bunları rnek~en1i lıatir- cP ııilrcn taarnı1.ıardl\n sonra Alman ,\lmnn nıii~:ıd,.mc ı:mırl'lrr . DO cliic ı:: r. : .:r. ·rorpil t1v:::ıreleıirııi::, mrş]:ırdır. BUtiln ~ehircle c 
ler:n heyc::anlr ~iir ve hıtal-"Ier·ı lar dar ve mDstnhkem korl\lordan a . 1 -v,.ardo:~r:ı.nın c.en. u_bunıln. bir . mı'Jı· polis .'·c_,.:ı d evl"t memııtılt m:ın ,., wn \'!' mc\'ldini b~rhnv:ı r.l • t ~ " 
ta:ri•1 etll'fııtir. On hinl;:'rCe rlinle. bldık)arı aırndn bu çetin savn,ıara ıl'fşlerd!r, . r •• :ırct g('m.tı=ıını t1'.>rpıllı: rr..:;- !cr, tek Pıvil ir.ıs;:ın bu1m3k ıı• J 
,-eni coşt•ırnn bu ~özl~rderı •'!:!nrc: ı:aftr.Jarcn iştırnlt eden fi '.? net sovyet Palc:ııo hav:ı meydanını d-: l.mmlı;ı :namıştır. Bütun l::lnnlnrt!I. knhram:ı.:-ı ne.kcr. jıınıiarma. "lOliıı, orduS'Jnn mens·1p kıtaınr hevcc:ı.n l. B k ~o:ır.ıı~ı ~.rdır. , :~ bü)-iik mihver uça· ]arı tersinden kahı.sJnrla <J• 
mektep.ilerimizle halk v~ e~nnf ı;ınde "ordumuz cepheyi yardı.. diye üyü Millet Medisindck! r:ını d~ı ~llrdı.k. kapalı bulunmuştur nuıUll te"ekıklillC"rini ~msil <'rlen ~ii·•,ii a- bağırmışlardır. Almanların azlml! dün!<ü miizakereler - - · -~---- cerel"r \'e paneurla

0

r ksP•;. 
rabalı>.rtn iştirC.k cttikl!!T; biivük bir mukavemetle tu~unmağa çnbal:ı.. 'Ankara. 2:1 (A.A> _ Bllyllk MI• 

1 

Romanya petrol kuyulıır:nda Bingaz!de olduğu karlar ıe 
hir (!erit resmi yanılmı~ VE- ha!k dıkları bu mUstnhltem koridor böyle. Jet mceıııı.l bugUn 'Doktor Mazha.r yangın çıkmamı~ Arap halk rntittefık kuvve.ti' 
blivülc te?-3hiirnt t'nrtermistir. 'Rt: r.e birçok noktıı.lardan yanımı_, ve c; ,1 raretlc ka~ılnmı~tır. tnı:ıı'I kutlulemıı. ve t.ev.ıhlir=ıt !!e"• '"-.- " "hl 1 !bat ,ormpn n başltanlı~ndn top!anarait ı Bhkre§. 25 ( A.A) - R~or ajan ıı \'et' . B . rk rı .. ' .... ıan rt ,, tnhakkult ctljrlleblJ. İzmit ecz ıı cvın:ıc :UahpU!! Hüseyin lılldlrlyor: ıerı nrçeye l?lrC e . l' c:ımı t.~aıı~ devam <'t?l! İ". ~"l .. dı'""- · rel cı.tır. Staıı .. ....,.ad•dakl sokak ""rPt" A li tüf•kle rr.üc .. hhez: "5 !ti' , .- " ,.,, . ,... " Ynl Pnrmııksı~ ile Şakir Tand"ğ-1 Ploestı· petrol ııahalartnAn c:ıkan -· ' ~ 'tı'if' .:ıe rni:ı:-.firlıor ~ .. r('fine t-ilylik bir ·nı:ılarınııı m:ı.nzara:J• tanıamöy!c de. " iki Alman askerinden 

1 

~ ~iyaf~t ve :ırrilttcplc-rde müsnmer~- fl§miştlr. mu}'un cezalıınnın :ı!fı hnkkındıtkl y:ıcı;ın!nr netlceslndıı tevkifler yapıı grupa rn.stlıınuşlnrdır. J3tl . ..,e 
.. • l .. . kanunun blrlncı mllzt.kcreıılnl yap. clığı hakkınla yabancr ga.zettlerde "'· ı tıı" 

•er ':~rı mıeo , >UV°.lk fen er !l~=? \'l:ırt Burada Alman l:uvvctlerl b:ltUn ı ır ••tıl'. .. er. tesli:n. ol~rken, ~a &c 

,.._, tabiidir. )1. 

ve e~lenceler tertip ~dibıi .. tir 
1 

tsarruz\nrdan y:ızıcç:nl• ve :;•alnı::>: u. 1 .,_.,· ~.clls :can hab~rlt'r taml\mlyLl asılsadır. fcğı k~nd Jer · h1it e 
v ı "'"" cumarteıır gtlnll toplana. ?ctrrıı bölge.ıılnde hiçbir yanoın çıı... ' ı ını te 1 

Or."7 mitsizce kcnclin i mUda!aııyn koyul . çr.ktır. r- ' lıa
1

kma ka~ı mUdafae. • 

----------------------------------~-------------:__ _________________ rn_a_n:_rHır. lıafnze cttiklnini söy!:'11

1 



VAK!'l 

1 Bulmacal ra 
~ 

k. orney V asilıgev !:-_:--+-
-RUSAŞKHIKAYEsı - ! 

(Başlarafl 1 inci de) 
Bu tetkcre okunduktan sonra 

k~yfi;>'et Sovyet maznunlara ter • 
cUme edilerek bildirildi. 

Sovyct suçlulnrden P.:ıvlof söz 
olarak dedi ki: 

Tuaıı: Leon Tolstoy Çe\'lren: CEVAT TEVFİK ENSON ---
• "- Şakir Ziya Karaçay muha· 

kemede fnşiz.m propaganjasır ynp· 
mıg ve Sovyctlcr Birliği aleyhine 
mUtem:ıdi jsnatlarda bıılunmuştur. 
~altir Ziya Karı:çn)',n bu usule 
muhalif iCacte ve hareketleri g:ıze· 
telerde de uzun uzun neşredi'mir 
tir. Yüksek mahkcr.ıenln bilhas· 

iu 1\~orncy Yasiliyev, köyl' di.indi.ı 1 <lo~ru cevirdi; dizginleri düzelltik. 
Sun elli dört yaşındaydı. Uzun len sonra Korneyin içki ismariu• 

~~l bııkıeıı saçlarında bir tek beyaz mnsını bekledi. 

Soldan sağa: 1 sa bu noktaları gözönUnde tut&r:ık 

&J~ dahf göze çarpmıyordu. Yıılnı;r., Korney, dışarı}·a çıkarak hay:l..ır 
~lı sakalı yanaklannn do~ru ağır dı: H 

li ' )'(iz tutmuştu. Geniş yüzil la· - H:ıydi.. Kuim:ı riny! .. Gel bir 
~~ış; en5esi de kalınlaşmıştı. kadeh i~·ki iç. 
C\ıd in bolluğu, adamın kuvvetli ,.ü Kuzma, kentlisini telaşlı sö:.lcr 

~nu fazlaca şişirmişti. miyerck: 
hıtı lıını sene evnl, askerliğin: - İyi ya.,, 
ı ~ince, para ile dönmüşlfı. Evvc Dlyehnrkırdı. 
4~.lr dllkkAn at-arak 1şe başlad•. Korney, Kuzmayı dın·c! ederd< 
•t~ •n, dfikkiinı b:ışkasınn dc\"rcc'!e. Votk:ı J'.';marladı. Atlamcağız, sah.ılı 
~dl koyun tClççarı oldu. Seskassiyc lnnberi birşey yemediği için t'Rrç<'. 
)ad: lop)adılh hnyvnnlnrı Moskc· huk sarhoş olı!u; ve yavaşcacıı: 

G Satıyordu. Korn<:re dönerek köy dedikotlulnrı 
&1161!Y kôyfinde, zıruı muşnmhn ı1c nı nnlnlma~I\ ba5lad1. 
taı- u lnştnn yapılma evinde ihti Köyde, Morn:ının, eski dostunu 
bırıarı:ısı, karısı ve iklıle ~ocui!u uşnklığu nlıtığı söyleniyordu. 

~I (l kız biri erkek) oturmnkt:ıv. Kuzunn, hararetli hnrarc!ll ku-
~~ undan başka hfr de on beş ya-; nuşuyorrlu: 
~,:da ök!\fi:r. ve dilstz yeğenlle bir - B:ına \•ız gelir!,. Sana acıy<' 

l{~~ı vıırclı. mm. Çünkü, çerke~ ~eninle alay c. 
~•r 0rne •. iki c1cfa e\·lenmiştl, 11k diyor. Hele rlıırun ctocllnı. Acele el· 
~~sı Znlf, nnhlf bir şeydi. ,\dıımı meyin! Bir krre adıım llelsin .. İşte 
~Ilık hırııkıuıırl:ın ôlUJ' gllı'n•şıt. f\• nizlm Korhey \'nslll)•eviç. 
~n Ytışı biraz Jfeçkln olmnsın:ı Korncy, Kozmnnın sll1Jerinl bil 

~ltt '"· folclr YC fn'kat nndir l!Üf~İ y(lk hlr snkOnelle dinllyorrlu. Kn. 
~a ~hır kızla evlenmişti. 7.ıılrn !i.ıı lın kara kaşlnrını n:ırlnk ııözleriı•t 
l.ıı 1;ış11 l:övdencll. 15te: çocuklar gltı::ide dnha fıızlıı inclirme~c bn~!a 

}{ lncı knrlındnn oımuştıı. mı,tı. 
~ 0tnel· :l.toskovnctn ynotıl!ı ~ m Korney, şl c hllln~c sordu: 
• 1 lln satısındnn rıek cok lstlftııir - Dııh:ı içecek ınhin ?,. !layı• 
'I ut. Aşn~ı l"ltk:ırı Uç bin ruh mı?,. Haydi öylc>yı;e gideJim, 

~lltdı. Hnnrıya borcunu ödeyerek dı~.ı 
trıl\Ö)·üne yokın bir ,·rrıle, Hl~ rıyo çıktı. 
lııa bir türcnrın ormonı ucu:r.cıı Hava kararınca, evine döndıl 
Aa ~ıknrılmışlı: odunculuk y:ııı· İlk nıslladı~ı od.1ın, Ovyestinyi, ol 
.4. ıırnr vermi~li. clu. Zolcn, yolda nıfilemadiycıı o : ıı: 
}odanı, Gay köyilne pidilecek i!ll diişiinüp durnıu5lu. Giin aydın, tir. 
trı llda Urenclen indi. Köyündf' di. 

~~durnıuyordıı. Korney, buractı 
ı : i ınlndc btr köylOye rn~t. 
;1 UtU\•a, tek SôtlüYdü; Ve ç{fl 

J\ornc:r, .sarışın adnmın ince H' 

mahcup yfüHlnO görünce, hayrctlr, 
başını snllayıırak: 

~ rı· • 
~lı 1.. kızul!ile isln'.'ironılan Ga,•e 
~ ld~otrırnp gelirlrdi. Kutana fo• 
~l~rı': işte onun içindir ki, zen 

11 
Sevmezdi. Korncy'i de SC\'. 

~· 
111 °tney, koyun derisinden bi · 
~ Rl~'tnl~~ elinde çnnla!ıı, $1 ı. 
·~ lııı s:ıJı:ı solo oyıııılnrnk nefr 

ı '~ htns,·onun peronunda etrn 
'0ıeı}j~~rdu. ~:ıh:ılı vaktb•<l: 
A 01ll'lnsına rııilmcn hnnıda hl· 

"İhtiyar köpek yalan r>Öyled,,. 
diye düşündü. "l-'akat kinılıihr·? .. 
Her ne hal ise $imdi anlarım!,, 

Kuzmo, alların önıinde durııyol"" 
du. Ve tek gi)zünü kıpırdalmıığa {'ı 
lışırordu. 

- l> mck blıdc Ylllıp knlkıyor 
ımn1 

Korner, sordu: 
- Ne y:ıpm:ılı '.. Dlr ~ erdl' ç~. 

lışmak !Azım., 

- Oda sıcıık mı? .. 

1 - Ohırduğu yer dnr, bir cdn• mahk~mede bulunmasına mfü:an1e 
tın kı5altılmışı, 2 - Sulu pilav, t~ etmemesini ıiea etlerim. 
şekkül ct.miş, 3 - Getirip veren, nl· Pavlofun bu mlltalaasrna Rol' 
çak, ' - İsmi geçmeklik, aldnnan, nilof da ~tirAk ederek bu tsleb kn 
5 - İsviçrcde bir göl, nota, 6 - bul edilmese bile mahkemen;u a· 
Bir mevsim, Asyada bir boğaz, 7 - vukata ihtarda bulunarak ma~ke
Seciye, ötedcnberi mevcut varlık, menin prop~genda yeri olmadığı· 
bir mabut, 8 - Sinema Yınıtnlarııı. nı, yalmz Abdurrahmanın duru • 
dan, eşya 9 - İtalyan parası, lıiy;k ıniyle aldkaöar olması Hiz.'mgclcce· 
söımekllk. 10 - Vi\cutteki sert kı· ğini bildlrnıcsini istedi. 

sım, isim, 11 - Gfizcl sanat, vapur Miltalaası sorulan mUddeiıımu· 
oda~ı. mi muavini Kemal Bora, Adliye 

Yukardan o,a8ı: VekAletinin oku.'lan tezkert'sinden 
l - Uı:m·larındnn biri cılız, al sonra avukatın dlrU.~&da hnzrr 

f:ıbedc bfr harfin okunuşu, 2 - tıı balunm:une.sınr icap ettirecek bir 
hlare eclen. bir ırkın birçok men. mesele bulunmadığını beyan etti. 

cuplnrı, 3 - Kurnaşlık bir madde, H . hakime icabını <!U· 
merhametsiz, 4 - Adam lSJdürcn, U d7.~etı 

d " 5 t t ,;· • lf .ı ş n u. 
yara an çı,;nn, - s el'lını nuc Avı.:kat Şakir Ziy.,nın bUrosu ol 
edememek, 6 - Asyncla bir meınlc-- mı.dıfı ileri sUrUlerek baro ıevhasın. 
kel, l!Avenln tersi , 7 - Alfııbeden 
iki harf ynn,·:ın:ı, y:ızı v:ı~ıfıt'.';t, Df'l 

ıa, 8 - Rlh iik bey(!lrlcr, 9 - Al. 
m:ınvniln. bir nehir, A~yarla bir ne 
hir. 10 _ Jerlihler, yok <leltil, 1 t 
- Ilir ılHlctin merkezi, neırebnck· 
lik. 

Dünkü hulmacammn halli: 
1 - Çuha doku}·nn, 2 - Ölüm, 

nı.o kaydının sUinml!ı!lne karar veril. 
mı.ş bulunmasına rağı.nen vekA.letin 
b~ husuıtakl tezkeresi nuarı ltlbüra 
ıııınarak Avukatın ıılmdllık duruşma. 

l'ı& kabul edUma.ııln6 ve bu huaueu.ıı 

~ytı- blldlrllerek ne dU,llndUklctj 
n'n sorulma.ama ve t~myl;tCe verilen 
bozma karanna uyultııasına karar ve. 
rlldl. 

Bnzan, 3 - :.\hn·u~:ıl!ıt, D, 4 _ Ebe Bundan sonra maznunlnrın reddi 
diyet, Ça, 5 - za, EIAm, cc,·, _ hlklm talebinin redrlfne dair Çankı 
Od:ı, A~. Kola, 7 - J., Dahiyane, ı; rı ağır ceza mahkemes!n!n kararı o 
_ Azak, Rahibe, 9 - Nama:zevl, lrundu ve Sovyet maznanlara:anıo.tı( 
lm. 10 - Rab, !\ero, J, 11 - Koket, dL 
Rehin, MUteakiben ~myl2k!e bozma kara 

rı aebeblerlndcn olarak gösterllea 

Arnavutluğun milli 
bayramı 

Arna\ııtluk Sefaretinden: 
Arnavutluğun mlll1 bayramının ytl 

clönUmU mUnaaebetıyıe, 28 sonte§rln 
Cuınarıeıı gUnU saat onllçde, Ayas. 
:>aıadakl Arnav'!tluk eetareu yurd. 
i.lıı.tlannı kab\.11 ooecekur. 

Şubeye davet 

Eminönü As, 5ubcsinden: 
Yd, P. Tğnı. ::nzlum Oğ. Me! ~~trıet hh~('dllh·ordıı. 

!\uzuna dn:rı! l'\c o? .. Mü~tc:
,rııadın mı'!,. LJeni götürOr mü· 

- Tabii efendim? .. Murfo :\lal• mel Şakir. 
318 Do~uınlu (31747) nin acelı• 

Ar.kara polis enst,1tUs!J proresörıerln. 
den Payyonun raporile ı:nııznurılar 

dı.n Abdurra.bmanın letanbuldo. z:ı. 

tıtaya verdiği ifadesinin okunmasına 
sıra geldi. Fakat Sovyet maznunlar 
d<ln Pav!of bu arada söz alarak ken. 
c.1ılnln Uk celselerde 11e bu raı>orların 
okuııuımasını rjca etmiş takat ınah 
k menin bunu nıddevlemıe oldUCUnu 
söyledı 'l.'o profesör Payy.:>nun rapo 
runour. b8.§l<a lslm ve ntımnralannı 

veıölğl diğer bazı raporlano da o • 
lttl.ı:ııııaaını lstedl. Bu talebe Itornllof 
da iştirak etti \-,;ı faltat bundan ev • 
ve\ temyiz kararında mevzuubalıs ~a 
n. tıer!e başkaca göatı>receği şahitle 

rı:ı dıalenmelerlnl ve raporların bun. 
dan sonra okunmasm\ istedi. ti')· 

, c l\orney söylendi. 
le ~il için gö!ürnıe}cylın1 .. rnr 
'''tr; sötürcylnı. 
l, Altn.ış kapik yeler; ne ılc:-

' , hı Bııksnna .. Göbeğini şi~irnıı~ 
k r de benim gibi bir fakirden 

lCo lltıtkı cslrgborsun 
rn~,. 

'ı "' f.::ı 
1
ek iıliı. nnl:ışıldı 

h ~:asını, küçiik kıza~:ı koy~l ı. 
dı~ı. 
t&kı· de dipteki oturulacak y.:~ 
1\ ll. 

tıııı 
~1 na da ön tar:ıfn olurdu. 
l'r 1ııııc lstasyondnn ııyrılarnk şo-

u ı:~ 
!\cır "li tuttu. 
, ney, sordu: 
)ar 80Ylc bakalım! Köyünüzde 
' tıc \ok'> 
~ . ... 

il. 'e olacak? .. ~Iüııılmce lıir~c' 

':' ~ıı5ıl? Dı'zim ihth11r tırı:P •Or .. • 
, 

1 
mu? •• 

)"Qııhtıyar, ya~ndı~ı gibi karın 
1 hı lor; asabiyet eösll'rmiyor. 
~o/ U~nk ahlı. 

~ lley, l\uıunanın tuhaf hl" 
l!Ulctü~ünü hisst-clcr gibi ol 

'N '~.c uşağı .. Plyer \'Brl:ı'l .• 
~ O 'Ser, hnsln Komrnkoi kö~ fııı 
~, ~Ri51tnyı Dl~ CCC)' i\ınln<k 
b aıc ıııdı. 

1tt 1\ 
,, • U7.unıı ce\':l p \'t'l'\I i. 

~." :ıı ... rn 
~ Y, l\tarrtı ile "'lcnnıck i~ır. 

4t ~:An kadınlar lh·~·ı~ıınyi ı~· 
k irisinden bahseımlşlcr<ll. 

>ıırı 
' 1 

111
• ınırılılanorok: 

' ~lr höytr .. 1\orncy \"n "'il' 
İ~1"1'1ık kndınl:.r csl,isi ı;ibi tı ~ 

~rl'k ~f!ı. 1 lcrini y11pn·orlAr. 
rıe,., ınev:r.mı desi5tirmck ı. 

' • e 
it \'OJ>alım? })efil. rlık 'il• 

k 111t 1 1, ıır nın:ıJia lı:ıc;l .•ılı. 
' 1lıı ıı~ :ı, h:ıy,·anlıırııı :sırlbnuı 
\'\ıırıık: • 

~l .. ıı 111 ı:ı~ onlnr dci!ll. s~tıltıll'rl vn 1 • 
•rıı- t nrtı. Brn de oıılıırrlnn <lrı 

'i 11 lliın •·ı 'tı " .. 
, \rılctrı hir Jı:ın \'llrilı. 1\ot 

' tlıırt1111 ıhı: \"f' hRn!I ı:ılr ı · 
h l\aıı!,ırını boş lckııey·. 

veyeva lçrrclcdlr. 
Diye Övyesllnyi ce,·np ''enli. 
Korney, nıcr<tlvenl<>rl n~ır asır 

çıktı. ;\Iıırn:ı, ~esleri işiliııl'e llışan 
yu fırlo<fı. 

Ye koca~ını hihfık bir ~e,·gi ılı! 
knrş:ladı. 

Odaya giren Korneyi takip ede. 
rck: 

- Annen rle .• Ben lle :ı;eni bch· 
leye beklcJe lıe15k olduk, dedi. 

- Bcn'iiz na.,ıı yaşııtlınız baka 
lı ııı ? .• 

- Her 1.:uıııınki gibi .. 
Ui)crck. Odan:ın ur.akl:ıştı. n.ı 

tnrnft:ın dLl ikı l ll)ınıl::ki kızı e•c.. 
lUnden (ck~rC'k sii\ istiyordu. Kı~ı 
kucıığınn pJmıştı. 

Korneyin annesi, panloC!a!ı.ırını 
slirlc surle odaya girıli. Onun J.ı 
~tizleri tıpkı o~lıınunkiııe beııılyoı· 
du. Simsiyahtı. 

Bıışını sııllny:ırıık: 

- Dizi sünııe~c geldisindcn d ı 
J::ıyı tcşckkıir l'derim. 

J\orney. ııe i~·iıı gt'l<lığini anla. 
tı. Fakat, Ku.ı:ıııayı lıntırlayınca, iPJ 
r:ısını \'ermek için oclııdıııı çıktı .. 
Koridor kııpısını açıncn, sahanlık· 
la karı ını Ovgc linyi ile konuşlu~.: 
1111 gördO. HatıA lıira:z d11 yııklaş k 
\'ntlyetıı•yrlilcr Kadın ııl:ının bir~e\' 
lı•r ı;fıl lü~·ord~. Q,•ı;ıe tinyl, Kor~~ 
yl giiı lir görme;o:, maklıı~tı. Knn ,ı. 
cin, horıı~ıındcın ıslık çıknran seıl'a 
,·erl' do •ru ~·akl.:ışıı. 

l{ornl•y, se~si~<'c karısının vn• 
nııııl.·ıı geçli. Ç:ınıa ını kıznkl:ııı . .ıl 
dıklıııı onrn Kııımal ı ~·a)a dnv:at 
elli. Çın·<lnn c\'\'c], l\orncy Moskov:ı 
elan f?elirdi~I hediyeleri dağıttı. 
Anııeslıu. )Oıırl<'n bir şul; \'cdka •n 
bir resim kilnh1; dilsiz yeJ!enim· 
bir yelek: kArısına d:ı, clbbelik ki' 
maş ı.ıelirmişli, 

Çıwdn, Koth<'\' sc 5(z \'c kaşları 
çntıktı. Yalnı:r. nraıln ırat!a eırnrın 
dnkiterl cğlenılinlll•ğe ç:ılı~:ııı dıl. 
c;h: yef!cnine l.ıakıp dııdnğınııı uci'l· 
gıılıı•l'~e ı·:ılışıyordıı, 

,~ '' ılıııı soıırn, Korncy, knrısilc 
çorııklarının ~ n ıtıl!ı oda~ n gin.11. 

tarfıı. c;ofr,n•ı k:ılılırııı:ık içi.ı 

l>lı •ırk oll:ıılnıı knlknıı.:;lı. 
fü>rnc>y, ~:ılnız hn5111a mnsonıı. 

hnş111:ı ı.wçıı. \'l' kolıınıı ıl:ıynyarnk 
hr.ldc)'c durıhı. Korı!lınll k:ıı ı Hu\ 
duiıu nsıılıl~·ct f(itı.ıidc nrlnııığ.ı b. s 

şubeye milı acantı il~n olunur. 

laını5tı. Cnulnııık için cebinden del 
ler :ııı çıknrarık hesap yapm.ığn 

lııı~hıtlı. Hcııap yapıyördu. LAkln, :ı 
rada sırada ıln bitişik od:ıyn girip 
çıkanların koııuşmnlnrına kulak 
k:ıb:ırııyordu. 

İzhunın knpısı birkaç defa açr 
lıp kapanmıştı. l\nrldorda biri yü 
rityortfu. Ll\kin, karısı değildi. Ve 
nihayet ayıık se:-.lerinden karı'Sı 

C\larfa) olduğunu anlamı!>lı. K:ıpı 
açıldı. Karısı içeriye girdi. Güıcl 
hlr pcnpe gecelik giymişti. Kuc.l. 
ğındu da kııı ':ırılı. (So1111 ııarııı> 

Mui.aıeası sorulan mllıldeiumurnl 
muhakeme usuıu kaı:.ununa göre ev. 
vell raporların okunınaaı, sonra de
.!ıllcr ikamesine aırn geleceğini eöyle. 
mi§tlr. 

Hundan sonra, mahkemede okun 
mumıı olduğu temyizin ,,akz sebcb 
l~rlndcn buluno.n pölls enstlsllnrlt 
profesör Pnyyonun raporu da okutı 
n.cştur. 

Bu raporu mUtcak\p Abdurrabmn 
ıun lstanbul uıbıtıı.sında verdiği lfn 
de okundu. \.'akit geclktlı"tinrten saa~ 

14 tc devam etmek llzere celseye nl 
havet verildi. 

-· 2oı - Ha ru>ıurreşld'lıı Oğulları 

3az.ıh1 

u,ıı~ ıtlratle aynldı. 

Odada Meymlne lll!t :rntnız kalan D n!l-nlr, bu 

bun ıılçln kencllslne göndcrlldlğlnl merıı.I< etmeğe 

ı;:ıbır JL!ı,ılıı beklerurğ., başladı. 

mektıı. 

\'c unu 

llcr 11a.aıseden ku!)\tulıınan zavallı '.\leyınune, bu ıoel<. 

tubun belltl kenJlıl lçln yuıtmı, olduğunu dü~Unerek kor. 

lmJ:ın buıun vtıcuilUDUo tlrperdlğinl hl scth. 

_,, _ 
vtztnıN MEKTUBU 

Hlrlmç daklı.a ıınnra uıııl< elinde bir mektupla Ocnıını. 

rlT \nnrna ge}dl. Mckt.ıbu kenBblnıı vererek dışarı çıktı. 

Denaıılr, mı•kl,ubaıı Uatündckl mlibUrtı bakh. Vezir El. 

fı'.ıllu İbnilrrebl'ln mlihUcU olduğunu görllnoe eli tıtredl. 

Vilre~I burkuldu. Fllkat meml< \'e teceMU8le kcndl81ne 

bakan l\It ymuneye bunu oom et.mcmeğe ı:tYşaralt mektubu 

ııçtı. Okumağa ba;tladı. 

l\leymunc, Oerııınlrin m"ktubu okurken ,ril:rUnlln aarar. 

l"ı:;cnı, !<lnlrlerıııln bıı:ıulduğıınu görUnoo bunun brblnl 

öj;rrnıoek için neredo ı~ onıı ellndrn knpmilfo ycllı'ııeı·cı.ıı. 

J'aliar k~ndlne h1'1klm olarak sabrettL 

Dennııtr, meı.tlbu okuduktan aonr:ı bir daha onu ı;az. 

den ıte~lrılı. \'e heoıen ayağ .. kııtkıp gltınek ltıted.L 

ilıınun Uzeriııe IUeynııı.ı? dayaıı:ı.nııyllrnk onu. hft.lft tlt. 

rı·yt'n kolundıın tuttu, he~ecanlı bir sc le Adt'ta ~ah·ur.ıı.ığ.ı 

basladı: 

1 
1KtNCl CELSE 

Oğleden aonrıı saat H te muhake 
meye tekrar bn§lan<L. tık defa 11öz a 
lan SUleyınıın Sa~ol tUrk~l'yi iyi bil. 
mt:dlğinl beyan ederek tUrkçe bl!en 
bir tercUman latedl. Şahit 1smau 
Korkıııunun tekrar dlnlıınmeslni ve 
yeniden bazı maruzatta bulunacağııu 
lllldirdi. Bu talep kıırvısında mUUllea. 
aı soru1an mUdllclumumı muavini Ke 
mııl Bora SUleyman Sağolun tabkl • 
l;atın baomdan bugüne kadar tUrkı;a 
ıfade verdiğini ve bugUne kadar bu 
arzuyu izhar etmedlğlnl ileri sürerek 
ırOracantının reddini istedi. 

Bunun Urerlnc tı.11.klmler heyeti 
Slıleyıııanın tUrkçeyı iyi bl!dlğlnl ka. 

bul ederek tercUman celb!ne !Uzum 
olmaaığınn ve ştı.hlt tama.il Korkulu 
nun evvelce dinıenını.ş olduğu için teit 
raı ına lllZUm bulunmatlığuıa kıırar 

verdl. 
Süleyman bu karara ltll:'llz etmek 

iııtedl. Abdurrahmanın ke.ndlslle Yu • 
goıılavca konugtultlarını, tUrkçeyl lyl 
hjlmedlğl için ıUrkçe olarak yıınl ma. 
ruzatta bulunamıyaeağını boyan et • 
ti. 

Bundan eonta reiı PavlOftan hangt 
vesikaların okunulmasını talep ettı. 
ğinl sordu. Pavıor ou cevabı vel"\11: 

- Raporlarda birçok ~nakuzlar 

ll'Ü§ahede etmekteyim. 
ı -Eksperler berhava. ~an §ah 

em ameliyat geçirdiğini etlylUyorıar. 
H11lbukl Omerin akrabası Omerln hiç 
bh zaman ameliyat geçlrmedlginl bll. 
dlrmektcdlrlcr. 

2 - Eksperler be!'hava olan §8h. 
sır yaşının 30 40 arasuıda oldufunu 
btyan ediyorlar. Halbuki Ömer 23 
lRşındadır. Eksperler berhava olan 

. !ie.bsın açık buğday renkli olduğun~ 

lı'.ldirdiklerl haıdc Oıner esmerdir. 
Burada mllddclumııtnl muavin} Ke. 

n1aı Bora söz aldı. !'eınyı.z mahkeme., 
'il tarc.ıından berhava olan oabsın o . 
mer olduğu yolundaki mUlt\hazayı 1 
l~rl ııı.lrcrek bu sözlerin vakJt kayl>et. 
tırdiğlnf, b!naenaleyh Pa vlofun bu sö~ 
lcrlnln dlnlenmemesı.11 ha.kimler he, 
y.ıtlnılen temenni etti Mahkeme dit 
bu talebi ltabul etti ve Pavlofun ne 
&ilıl evrak ve vosa}kiıı fimdl okunma 
smı arzu ettlğlnl sordu. 

Pa vlot, usul kanunundan maddeler 
ztlırederek mahkeme kararını pro. 
t\•StO ettiğini söyledi. Mahkemenin 
ropor hususunda kendis!nı dinlemek 
ibtememesinl kanunSWI bir hareket 
diye t.a v.ıılf etti. 

RCiB: - Mahk mo kararlan pro_ 
tes edilmez. Kanuni yollar vardır! O 
~otlardan yUrUnUr. 

Pa\lot - Usul kll:ll·nunwı 208 inci 
llladdesl benim bak.lı olduğumu göa • 
tt.rir ve ben s!SyllyeCeklerinıi bu ka. 
nıınl hUkUmlere istinat etirmekte 
ylın. 

- Hela: Bı.z Türk kanunlannı slz 
d<;n o:ıha iyi biliriz. 

Pavlof - O ha}de mahkeme beni 
bıı :raporlar bakkmda ıaöz s3ylemek 
ten ruenedlyor. 

Reı.a: - Menediyor, ÇUtıkü ayni 
ııeylcrı tekrar eımektesln. 

Pavlof - Usul kanununun 21>0 inci 
madd1.:slnl doğru anlayıp anıamadıfı. 
ruı !Utfen sl>yler misiniz. 

Rela - Bunun ıza!ıı blze dU§mez. 
Pıı'vlot - Lftttcn bu hu.ıusıar zab 
ta geçsin. 

Relıı (MUddelumul7'Jyc hitaben) -
ne bı.:yruluyor? 

Kf'mal Bora - Bu talepler tama 

- ıs -

men gülUnçtUr. Reddini talep ederim. 
Pa\•lot profesör Tııyyo'Dun, profe. 

f<.sör Blsofdan nldiğl raporla gene 
C:oktor Tayyonun 169 a:ıyılı raporu. 
mın okunmasını, Abdurrahmanın bt.r 
ım:ırt tarihli Uadeal He duruşma esna 
smda verml§ olduğu ifade arıısında 

tenakuzlar olduğunu ileri aUrerek bir 
mart tarihli ifadenin tckrnr okutuı. 
maaını taleb etti ve sözlerine 1111.v" 
ederek: 

- Bu ifade okunduktan sonra Ab. 
durrahmanın ne şekilde yalan söyle. 
t1ltf kendlnJ gö::terccektlr, dedl 

Reis Pavlofa cevap vererek: 
- Bu mUb3yeneUert sen mUdafa. 

ıında tekrar edersin. lstedlltln kadar 
uzun yaz. Biz onlan gene okuruz. 
Şlmdl bunların hiçbirini artık dinle. 
yemeyjz, dedi, 

Pavlof izah etmek istiyor, reis: 
- Fakat, §imdi bunları dlnleyeme. 

ylz, diyor, 
Bundan sonra Kornllot sllz aldı. 

Mahkemenin tahkikatını blUrmedı:n 

kıu-ar verdiğini iddia etU ve "mah. 
kemeye bir liste veriyorum. Bu liste. 
ek adı yazılı §ahttıer benim Silley • 
man lkı görllşt\l#UmU iddia edenıere 

kar~ o tarihte benim Ankarada ot. 
ıarıdığımı aöyllyecekler. eğer isterler. 
s.a on kl§illk blr 11.ırte daha takdim e. 
Jeblllrlm,. dedi ve sözlerlno devam 
etU: 

- Şahit madam Abdullah Öjenl 
bf:nı ziyarete gelen §a}ısm uıun boy. 
lu ve benden uzun oıduğunu aöylü • 
yor. Halbukl Ömer benden l7 eanttm. 
daha kısadır. O eıralarda bcru ziya.. 
ıcte gelen arkad&.§ım :r.Draakl adlı 

bir Sovyct vatand&fıdır, 

Pro.fes6r Payyo ile tıbbıadll Bc.b. 
çöt 'Kayanm burada dlnienmelerlnl 
rıca ediyorum. 

ÇUnkU onların vt!rdlklert TBpor bu 
t§ln blr aulkasd ta.811.li olduğunu açık 
ı:a. göstermektedir. BundAıı ba§ka ö. 
nıerln teyzes}nln ve ııkrabalarının da 
buraaa aınıcnmelertnt rlca edeceğim • 
!6UWn bu §llhltler raportın lddlll!mın 
nkslne olarak Ömerln aUnnetıı oldu.. 
ğUnu s!5ylemckteairler. Halbuki rn. 
pcrda berhava. olan adamdan kala.n 
rnrçale.rdan bu !iahsın sUnnetslz ol. 
augu ruııaşılmı§t.lr. 

Usuısnz pasaport :ııarak buradaıı 

kaçmak ıııtcdiğim ldd'a olunmakta .. 
c";r Halbuki bana verilen pasaport 
::ııeydnndadrr. Resmi mo.kamlar tara. 
fındarı taettk ve imza oıunmuuur ve 
bu paşıı.port usulUne çöre alınmqı:tı:r, 

Bundan sonra Şakir Ziya Karaçay 
fitiz ıatedl ve g,erlye kalan parçalat' 
Uzerlnde poli enstltllsUnde krlınl.no. 
loji profesörlerinden diğer bir zatın 
tetkikat yapmasını, eğer profesöt 
Pappo•nun verdlğ'l raporun nazarı t.. 
t!l ltrP. almdığı takdlrde mUekklJ1 Ab 
durrahmanın mUftcri vazlyetfne dU.. 
ttce~lnl söyledi. 

Gereği dU1UnU1du. Prores6r Payyo. 
n~n ro.poru evvelce okunmuı ve bu 
v.ııta profesör Bl§ot te.rarınaan gön. 
dl'rllen rapor da geçen CClıse!erde tek 
mr okunmU§ ve maznunlar da rapo.-: 
lara vukuf pcydll. etml.§ler ve birer. 
ı;.ırııUt>rl de alınmt§ olduğUndan mcr.. 
ktır vrakın tekrar okutulmaeın&• 

mrıahal oımadığma ıı!Sz birliği ile kıı... 
mr verildi. 

Dlğ'er husuı!ar hakkında ne diye. 
ceğl iddia makamından soruldu. MU.! 

(l.üt{cn say/ayı çeııirini:) 

Rarıınurreşld'ln Oğullan - 201 -

Denanlr sordu: 

- Nrye yalnız. ba15ına oturuyor un kırım': 

lUeyınunc bl.raz teıc•ddtlt ettikten sonrn: 

- &fendim: ded(. ~öyle biraz istlro.tınt etmt>k ıı:ıa y3 

tuğn uz.andım, uylmya dıılınL,ım. 

Denırnlr, onun bıı .Uz.ferine inanını, gibi da.vranarak 
knıııya doll-ru döndU: 

- l'ckl sevı;lllm, lı!lydl u;rumana bak . Belki rliyıı.ndA 
onu görünü.o. 

Genç klZ bu imalı slSzden mütee lr olruu~ gibi göründü: 

- Ne demek ıstıyorımn f 

Diye ı.ordu. 

Dcrı ~ r.lr, )·U1.ünli ÇC\ lrcrrı,: 

- Korl{ma Meymune! dPdJ, Bıırn.tfa bUyUk annek ~·ok. 

ttır neuden bl~ey snklııına, z.ırn benden bırıey l{b.le.:ncktr 

fu.n:nn yul<tur .. Ben ~ol\ tf!<•rllbc görmii,j lılr kadınım, her 

tiCYl rabıık kanarım, bııtt. nıcktnbu, adresinden itinde n" 
)n:ı:ılılığını onlllrıw. 

Gent ku, kendi lııe gelen mektubu k sdettlltfnl 7.lln

nedl\l'\lk hayrette kaldı. ~mnkU bu mektubu elm·ın:hın alır 

krn onu klm.ac görmcnıl~t). ı}:.t'km bir tnvırla .. ordıa: 

- Hı.nı;I mektubu kaııhıdi~ orsun { 

Ul'nllnlr, başını ı;allııdı: 

- ıs. n ynzılmıı;ı bir mektubu ka tet:nl)·orum. Yani de.. 

mek jstlyorum ld ben ın anın ı;fü.lerln:ICJ& kalb:nde nefeı 

Mk1<4dtjtını okurum. 

8onr.ı gö:.ı:UnU kırııarnk ııunu ltlve ettf. 

- A~ıl; olduğun Uzllndrn belli lunm Seni ilk görll. 

elimde lkhz:ıdı cvdlğln! farkclınlştlm Ne yn1.ık ki .. olma. 
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.... ı dairelere : Resmi ilanların mercii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanl::ır kollektlf sirketidir Bu sirket istf'nerı ~ 
terde ve et-;ıterilen giinlerde ilanları muntazaman nırettirmektedir. A"lıeıi latanbul Ankara caddesinde 1'• 
Türk Basın Birli~ ve ortakları resmi ilanlar kollektif Jirketidir. 

Pazar günü yapılacak kupa 

At varışlarında, 1 -ld-~:t~~--;!!,-·;,-P-ro-pa-g-an-da~" '~1-U!:R-K-iY-~ -i-Ş miillB-A-NK-A~SI 
kazanmak l·ç·ın Tüneıba01 _ tsukıA.ı caddeSi No "I 

=~';(u~nT~~~on~~~/= ikinci cild <üçük Cari Hesapı~ 
Nasıl 'fazan: Sadri Ertem J 

maçları 

tstruıbul Futbol AJıınhfından: 

Fenerbahçe Stadı: 
Sa.at 10 Taksim • EyUp Hakem. 

r ırık, Sadık, Hayri, 
Saat 12 Beykoz _ A. Hisar. Hakem 

' \ . Adem, Semih, Faruk. 
Saat 14 Fenerbahçe • Galata.. H&. 

,em: Adna.n, Ne§et. Fazıl. 

Şeret stadı: 

Saa.t 10 SUleyma.nlye . Haliç. Ha. 
<em: Şeklp, Halit, MUeyyet, 

Saa.t 12 Unkapanı • Vefa. Ha.kem: 
Hayati, Mustafa, Utti, 

Saat 14 İst.spor • Alemdar. Ha.. 
kem: Eşref, Zeki, :Mflnlr, 

ISTA.1'ı'BUL OORSASTh'Di 

25-11-9!12 Ffyatlnn 

Kapam~ 

Londra 1 Sterlin ll.24 
Nevyork 100 Dolar 180.5-0 
eCnevrc 100 İsviçre Fr. 29.98 

~.!~.~.'~! ~~ ~.~!.~.~.~.!.~ 1 
rıelıırmda ve bUtUn Derbl yanıh&.. { 1000) bin lira depozitin makhuzıı. 
nnda i tlsna ız. olarak ka:r.anan H 

kurdoj;-u bir lııtemle biç yanılma. 
yan O. WJUlıım'ın meııhur eııerl. 

Türkçeye tercüme t>dilmtı ve nef?s 
bir şekilde basılrnıştrr, 

Varış meraklıları 
Türkçeye ilk defa t(>rcüme e<lllnı::t 

olan bo eserden mutlaka lıtlfad·• 

edeceklerdir. 

Fiyatı 30 kuruıtur 

V akıt kitabevinde 
bulabilirsiniz 

nu zayi etıiğimden kıymeti olmn· 
dı~ı illin olunur. {417!i6) 

Ha~ır i~kele~i No: 43 de Meh
met Rifat Antep. .. .,,. 

:u. 11. 9i2 tarihinde Be:roğlun. 
dnn Jreç-erken üzerimıfo hulıınan bir 

"tiet sinRer mnrknlı ~ııa•imı ' ' P rl r.· 
hn huna hen7.er hfrcok eşyalarımla 
beraber nüfus hüYiyet cÜ7.rlanımı 
rlıı 7.Ayl e1tlğimr!en, yeni niifıı<; k:ı 
~ırlı nlnc~~ımrlnn ~ski<öiııin hiikrııi 
olm:ırlııtı illin olunur. (41760 

Adres: 

, Bir Kalkas 
Romanı ~ 

Bir,ok vabancı dille . .. tercüme: ı · 
edllmt, olan bu eur. Nlyn:i Ah . 

met laraJından t1o{Jrudan rto6ru. 
110 GürcD dilinden tercüme edt• 
mişllr, Baştan ıono kadar a~k 

ıhı·r.ra ve kahrn11 ?nfık mrnkıbe. 
/eri ile dolu olan bu nellı eseı 
/'ür)l matbualmdo ilk nümıınedu 

tı'lyatı tO ıran• olu IJU ~~r. bu 

it.anı kealp c~ttrt"nlere \laınt lllta 
Devtade ,ılLde 30 tuıml!Atı. ıo ıırn 

ruşa verllruekıecıtr 

.~ 9431 l<. RAM ı t E f LAN 
KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mayıs 2 Ağıııtfll 

1 lkindtesrin tarihlerinde vapıtır 

1943 IKRAMIYELEKT 
ı adet 1009 LfrahlJ - 11J99.- L(ra 

J • D99 • - 9U9.- • 
1 • 
1 • 
1 • 

l .. 
ı • 
t • 

10 • 
so • 
60 • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-----= -
~.-. 
111,- • 

6tift- • 

553.- • 
'44.- • 
1166.- • 

_ ıııo.- • 
_ :ıııno.- • 

UIO • 
884 .. 

• 
-= tMO.- • 
= 6.500.- • 
_ Sfl'74.- .., 

:Madrld 100 Pezetıı. 12.9375 
Stokholm 100 !sveç Kr. 31.18:5 

ESHAM VE TAffi'lLA'J 

İkramiye}! % ll 933 Ergani 20,70 
% 7 Btrinef tertip Mil!J mu.. 

Fatih Üçürıcıi Sulh Hukuk /.fah. 
l:eme.Jinden: 

S!l2/11H 

Knsıınpaşıı Ufak Köprü sokak 
56 N'o: da, Ahmrt Ernykaç. 

··~ 

fftl'. 

•
• '.M_e_v_c•u•d-u-•a•7•8-l_m_ıs•t•ı•r•) .. il •• T•U•r•lı•ly•e it Hank&aına para yatırmakla yaını:r partt rrtrflfff 1 .''l .... on ıf 

flll7 ıtlflll" <>Cn>ıt1. "'·nı '""""'""" tAllln•ıt ,, .. ., .. ., ........ • 

da.!aa istikrazı 19.-

M 1 ıg Mil 

dr-iumumı mua.vini Kema.ı Bora, su. 
leymanm görU~UğU adamrn Kornjlot 
olduğunda ısrar etti. Kornilot ta.ra _ 
tından ileri aUrUlen şahitlerin ve ma 
dam Öjcnl Abdullahın dinlenmelerine 
!Uzum olmadığını, doktor Payyo•nun 
ve Behçet Komay'ın dinlenmelerine 
de !Uzum bulunma.dığmı, akrab:ıla.n 
um ömerin qkA.llnf to.rite ve sünnet 
li olup olmadığına. dair §8.hit aıfatJy. 
le celblerinln de muvafik olamıyaen.. 
ğnıı bu hususun temyiz mahkemesin. 
de de gayrt varid gllrüldUğ11nU ve yal 
ııız temyiz lAytha.arnda adı bllditilen 
oahlUerin celblerlne karar nrilnıesı.. 
ni taleb etti. 

KARAR 

HAltlmler heyeti yarım saat kadar 
a!lren bir müzakereden .sonra ıu ka 
ran verdi: 

TeILyiz ilAmı ile tahkjka t evrakı 
mUndericatma. ve duruşma safahatına 
göre Pavlof tarafından gösterilen ev, 
raktan bazılannın okunma.ama ve 
tevsii tahkikat zımnmda celbolunan 
ve temyiz malıkemeslnce tetkik edi 
terek kabul olunmıyan ve Kornllofun 
İstanbulda. bu}unduğ"u yolunda ita.de 
veren §ahit1crln ve profesör Payyo 1 
le doktor Behcet Namaym dinlenme 
lerlne lllzum olmadığına ve Omeı\n 
akrabalarmm dinlenmelerine }Uzum 
olmadığına, pasaportun tetkikine ma 
lıaJ buluımıa.dığına, avukat Şa.klr zı 
ya tarafından ömerden bakiye kalan 
pa-rçalar üzerinde tetkikat yapılması 
z:ı:mnmda. vakf müracaatın da reddine 
:ve matmazel RoZ& ile kapıcı Koatl\.>' 
tın Llberalmanın celbine ve muhake 
menin bu sebebden önUmUzdekl ayın 
2 bıci çar§ıı.mba gününe talikine ka 
rar verdi. 

Lillellde, LAieii c.ıddcsfnde 17 
No: hanede oturan Ye hnlen mcz• 
kilr ha'lede bulunan küç-ük Zehra 
yo mumaileyh; Hilseyin Fehmi Gön 
<'fi oğlun•ın vasi tayinine 20. 11. 
942 tarihinde karar \'erildiği nan 
olunur. 

1339 senee;inı'le rnathnni :ı~l;Prt• 
ver!en ııllı~ım terhis trzkereml ka: · 

hellim. Yenisini nlncağımdan e!;J,;i~i 

nin hükmü yoktur. 

313 do~mlu lsmail o~lıı ?.fusln• 
ra Hilmı Oi:r:ermnn. 

. ~ 

ı t__ 

Devlet Deniz Yollan ltlctme UmuP' 
Müdürlüğü llanlan 

lSKENDERON POSTASI 

tstanbıılaan 27,11.9~2 Cuma. ıık§amı tskenderon yı>luna kalkma.ar 
icabeden <KIJXYA) vapJru bir hafta rötarla. 4.12.942 Cuma aaat 18.00 
de kaıkacakt.ı. (17~) 

* • .. 
Denlzyolları Umumı YUk Navul tarifesi, yapılan zamlar dolaytııiyle 

lft.dll edllml§t!r. 
ı İlkkAn .. n 9i2 tarjhJnden ftlbaren lstanbuldan hareket edecek olan 

vapurlarla yapılacak naltUyatta yeni Z&mlı tarife tatbik olu!'lacaktır. 

Acenta.lardan izahat aımabllir. (1708) 

BalıkeJir C. Müddeiumumiliğinclen: 

1 - Baııke.1Jrde yeniden yapılan ceza evinin (16732) lira (20) kurut 
luk jkmaıı ~cşaatı ka.pa}I zart usuıu ile eksiltmeye 0nu!mu~tur. 

2 - Eks!Hniebl 9.12.942 Çıı?§&mba gUnU saa.t 15 de Balıkesirde C. 
mUddetumum\ı.gınde yapılacaktır. 

8 - Bu .t,c alt Bayındırlık işleri genel §&rtnamesi, yapı t;ıleri, umu.. 
mi ve fenni §J.rtJ'amesi, keşlt cetveli, hu&U81 ve fenn! §artna.me, muka. 
vele projeleri Baı.Jlealrde ceza evi mUdUrlUğUnd görebilirler. 

4 - Ek&ı1tmeye iştirak edeceklerin (1255) liralık muvakkat teminat 
yatırmaları," ticaret odasında ka.yıtlı olduklarına dair vesika ibraz etme. 
lcrf. bu l§i ba§araollecck kabiliyette olduklarına dair vilt\yete mllracaatla 
usuıu dafrcslnde alaca.klan ehliyet veslkasrnı göndermeleri. 3 ncU mad. 
dede yazılı evrııKı okuyup kabul ettiklerine dair lmza etmeleri ve 2490 
sayıll kanun .:ıUk'lmlerjne tevtlka.n hazır[aya.cakıarı kapa.it za.r!larmr lhs.... 
le gUnU olan 9.12,942 çarşamba günU !aat H de kadar komisyon refsll
ğtne veı-melerl Iı\zımdır. Posta.da vuku bulacak geclkmeler ka.bul edilmez. 

(1631) 

SEHIR 

1 J.Wll' w 1 

ı il , 1\ ı 
11111 

TIYATNOSU 

KOMEDi Kl'!'-\IJ 
~t 20,80 dtt 

ASRfLEŞE~ BA.B~ 

C.Jumartt> .. t \'e Pazaı 

gtlnlerf 

lsıanbul Dördüncü /arı Memur. 
lllğundan: 912 / 1026 

Bir horı:tan ıtol:>yı d:ıiremizln 
9l2/ 1026 sayılı rlo~yası ile mnhcu1 
ve paraya ç-evrilmeslne karar Ye· 
rilen bir adet fil) kilo Yük çeker 
toplu el kantarı ,.e dört köşe demır 
li karyola ve bir çerçeveli ayna ve 
sairenin birinci açık ıırttırrna<;ı 2 
12. 942 Carşamha ııünü <;aat 1fi dan 
itiharPn Feriköyı'te Rarıılhnne <'!Hl 
desi füırtıfrııtar solrnk 2:1 !'o: lıı 
rHlkkfınrln fcrn kıhnıı!'.'nklır. 1\hıhnm 

mtn kiymelin Yüzde 75 ini hıılm n 

dığı tnkdlrdf' lklnd nçık arltırmıı~ı 
4. 12. !H2 C:nma ııiinli avnl wrıl<• 
,.e a\'ni ~ıı:ılfl' irr:ı kılınnı-:ı/.tınnnl' 

idr1ıP1,.rln me1kiir ııiin ve <;Mllr 

''C'rinr!e h:11.1r hıılnnnr:ık m<'mtırı•nn 
fnii,.,.rn"tl"r' il~n olıınıır. ( f 171ii) 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM., 

SAHiBi 4SIM ıJS 
Basıldığı 1er V AKll .. \fi. TBAASI 

Umumi Neşriyatı ldar• edel'I 
'lefifc .\hmeı <;ev• ,.-:i• 

-ıoı- BarunnrNtld'ln OfuDarr ftanınnrr~M·ın Ogayıan - 203 

dan kendisi yola çıktı. 

Meymunenln ytlzU kız.ardı. Fakat blr t•ra.ttan Dena. 
nlrin mektuptan haberdar olmadığına memnun oldu. Ken. 
dl ille surmı açma.ğa kanır verdi. 

Bazı sevdalılar, güvendikleri kl015elere gönUllerlnln es. 

rarını açmakla bo hwıuıta çekt.lkler:I ı:ztırabı hafifletirler. 

Meymune d1> bunu dUsUnerek kıırannı vcnn.l§tt. 

Genç krmı kendi ine gülllmsedltfnl gören Denanlr, 

ona ııırrı111 ııç:acıığrnı aıılııyıı.rak memnun oldu. Ona bu h~ 

ınsta )"ardım etmeğe kendi kendine ahdettl Heymunenln 

ıırtmı okı.ıııyara.k oturmasını söyledi. 

Sonm onunla samimi bir arkadaş gtbi konıı:ımağl\ 
ba~bdı: 

- Sığ olsun hekim' dedi .. :SlkAhı kıyma.dan nasıl yo}& 
~ılrn11s?? 

Dcn3nlr, bnnu söyledll<tcn sonrn, ~leyınunenln yü.zUne 
baktı. Ut,.'\.lldığıoı görilnııe: 

- Kızım! dedi. Sıliılmn sen onu temiz bir aıkla aev. 

diğine kanllm. O d:ı senl ayn! sevgl~·le 8el'dlğlne ıllphem 
~·oktur. O, rn 1.)1 gı•nçlcrlnılzdendir. AJl:.ıh bağışla'!ltn tam 
6lina IA.) il< bir e5dfr. 

l\leymııne.) e blrııf ces:ı.rf't gelmL5tı: 
- Scnnelc nyıp mıdır teyze? 

Dcn::ınlr, lnz.ın bu sorgusuna hemen flevap verdi: 

- 111\yır, bPn öyle bl~cy ö.rlenıedlnı. Şunu demek Is. 

tf~ •ırıım 1<1 Behzadın enden uzakl:ı:smasın,, fn:r:ıa c:ınm 81. 

kılmasın. A3kta fednkArhk lfızmıdır .. ynkmc1, döner .. 

GE'nç in~. ~ini çek(). llir mllddet, öııiıne lıaktıktu11 
so:ıra haJ.Jn bir &esle: 

- Teyze! dedi. BC"n yetim ve uvallı bir kızım. Her 
halde Alla1ı bana acıdı da bu adamı kartıma çıkardı. B~ 

nunJa beraber gene aenln himayene ve muavenetine muh. 

tacıım. 

- Sen benim hanıınımsm, rahmetli baban da benim 

etendtmdt. Onun !ylllklerinl hiç unutmam.. ')ona kıınl ol kl 

ben sat k.aJdık~a ellmdeon geldlğl kadar seni himaye etme. 

fe ~alıpcağım. Prenses Zeyneb de •eni Seviyor. Sana, kanı 

çok rsmdı~ını görüyorum. 

Denanlr, sözlerini bltl.rmemı,tı hı oda kapııırnm önUn. 

de bir talum ayak patrrdılun ve biraz sonra da titrek bir 
ıeı.Je blriılnln: 

- KAhya kadm nerede 

Diye bağırdığını ı,ıttı. Denan1r, aaray uşnklarından bl. 

ılnln kendlıılnJ aradıtmı ar.tadı. Ellerini çırparak lçe-rtye 
glrme~lnl ıöyledl. 

Çok geçmeden aar&y uşaklarından birisi ıe11,ıa. içeriye 
&1rdf. Denantr ona ıordo: 

- Ne varf 

- Saray muhafızlanndan t>trı"ı ıtıe mı-ktop ~etırcııtı. 

nl öylUyor. Knpıda, emrlni7.I bekliyor. 
Denanlr hayretle: 

- S:ıray muhafızı mı! dedi. Onun bizde hl ne? O hU. 

kilmdar f'fendlmtzln adamı. Bura.da ı-rke~lınlz olma.ılı~ını 

}ıllmlyor mu? Her holde! yanhııı var. 

tTşnk ('evap verdi: 

- F.fendlm, kP.ndlslne bunu sih'ledlm ~izin admrzı 7.fk. 

l"Cd,.ı ek nıf'ktop ı-ettrdl~lnl si;y)edl. 

- P-.ld nuıo ı ... 1un:.tı Q'ft m .. ktııbu l!'<'tlr. h:ıkl\lım Dl" 

ıM . uhasebecı aranıyo 
ınflll"' Gölcfikte hui-aran Deniz fabr~kaları umum mUdUrlUğtl e 

da.m olunmak ve kanuni durumuna gdre 260 liraya kadar ile.ret 
Uzere bir muhasebeci al:nace.ktır. 

!stekJilcrm Ankarar~a M. M. V. Dt>nlz mUsteşarlığınııı 
da Deniz Lcveı.zım A.mirllğine hemen ınuracaatıarı. 

inhisarlar U. M üdürlüğündenr 

1 - Ebat ..ıs~eal mucibince bira. ve §arap tıçılan için <i2 t,ot' 
ç~m\ierle 47fi(j kllCI perç!n pazarlıkla slltın alınacaktır. 5'J, 

2 - Pazarıık S.12.9•2 tarihine rastta.yan Salı günU sa.at 11• 
beta§ta levazım §Ube:ılndeki atım komisyonunda yapılaca.ktn'· 

~ 
3 -- Listeler 249 kı.ıruş mukabilinde sözU geçen ııuMdon 

lzınlr baş mU<11ır1U k.lerin(!eu alınabilir ~ 
; 

4 - lstek.i&u "in pa?.arlık için taynı edilen gUn ve aııatte ııs' 
vrnm~ paralariic hirljkte adı geçen komfıyona gelmeleT'\ llA.n °

11
,) 

pıı' 
.... ..... ., ..ı.u:ı« ı.ıa .ıtmıı.. ht:narmdıı. ou.uııaıı tcı.ıtrı..ıcn llü\J tOll &dl~ 

r .utn bulıındul.ları yerdP.n, Zonguldak lat;asyonunda idarece t ,rl' 
cel( olan vagcn:" r R kadar nakU ve vagonlara tnhm!ll jşıne altr'd• 
11,12.194:.ı CU'llfl günU aa:ıt Ui,80 da kapalı zart usuıu lle AJll<11 

binasındıı. topi.ına-ı Merl{cz 9 uncu Knıııısyrınca yapılacaktır. (;1_ 

Muhammen bt:dell ( llOO) Ura oıup bu ışe girmek ısteyeııler: ti 
liralık muvnı-k:ıt teminat ile konun..ın tayin ettiği vesikaları e 
rlnl ayn• gUn 11n:ı~ H..30 a kada.r adı geçen komisyon Rel!l\lğ°lll 
~lbm~~ ~ 

~artnıımeler parası~ oıarak Anka. ada. Malzeme Da!reılnd611~ '.ıl 
pa5ac!a Tesel}uı.1 \'e ScYk Şe!llğlnden ve Zı>nguldak'da tdarenl (1,... 
Tcse1lüm Hey·~u Şefli~nden temin olunur. 

L 

l:umaurıyeu 

BANK ASI 
li.urııtııo ı.aruı.t: lXNI - S..-ruıa}·~: ıoo OOO.OO(; .aur» ~ 

:>ube ve ı:ı..saruı adedi: ı66.. 

11 BınnctklUıun<ıa C"kllecektlı 


