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~ıripsin harp kabine- Çörçilin dün geceki nutku 
sinden çekilmesi 1 . -- - -----..--~----.----- -

~rnR ~ ka::~~'~": ~~in'!: Y•P'P blti>di@ne 1 t a ı y a m u t h ı ş h a v a 
~'lıı bo msvklden çel,ilip harp mi <leliilet ediyor?,, 1 uaJi geliyor. 

~~~?~s:;~::u:ı!n::·~n:n;~z ru2~~~~:;:u~:~:~e~:ıu::~!ii~ı~~!: akınlarına ug" rıyacakt r ~ tıs !!h·ıısetleri orasında bir 'lenin elinde bir ddili yoktur. llu 
\.~bet var mıdır! Yoksa Kı· sadece hıl- ihtirralden ibarettir. 
~t ut bu ~eldllsi sRde<'e miina.ka· Hakikntte bu cıua'e en doğru cen. 

$Z:t~~a oıa:ğ::~~\;·:1:;:~ =~k~~r~r1an ~onrakj hllıfi,,eler \"er&· HAR 8 ., N EVVELA AV R u PA o Al 
it ctsj ıneydana çıkmış bir hMi· 

ltıidir! Uçan kaleler tarafından 
lıır 
~unaı ki g11:Ttektcn bu devlet Leros adası e·TMES. MUHTEMELD.R l'ııııt lllın imparatorluk ms!tamta. 1 1 1 
"cı 11 lllevkiini değlc;tlnniş olma<ıı 

~llfCe da.bili \'C tdki tle şah İse· bombardıman edı.ldı• 
· .L'"den ll<'ri <"Pf'ıivor. Fıılmt de-

ıııt·ıc ,,,- • 
'-t L! Öyle bir z:ımnnda olmuş. Ortao:ırk Amerikan umumi karar 
\İl) •ı boluttan nem kapmak İs· 
•- ~rnda olan politikııcılıır bo lş- gA.hı, 29 (A.A> - Amerikan ordu. 
"' ~ ııuna men.sup uçan kaleler Dodeka. 
~ tan UT.ağa bir dıc; siya"et neBe t12 ada)'da Leroı adasında Por. 
ılı., \Q aramağa fmat bulmu~lnr- t<-.age'dakl gemilere ve dokıar teli•. 

~İtin? lerine cuma gUnU turru~ etmişler. 
~ dir. Harekete ittlrak ed.:n uçaklar S kU Kırips'm goÇen <Jen~ tarafından alınan fotogratller iki ti. 
~ kabineo;ine girişi İngiltere caret gemlslnin bomba isabeti aldık 
~ •• Ya.Jnıı dahili bir mesele gibi ıarmı g&tıermekted.J.İ-. Çt«anJan ya.ıı 
~"I, tnilletlenıncı münasebetle· gınlar 3 Okilometre u~aktan göruııı. 
~dt \esir edecek bir hiutı .. e §ek· yordu Kay kıyısı UatUn1ekl teslaler S 0lnıoştu. Stalin n üttefiklerin d• mendirekler Uzerfnde de ba§ka 
l.ti et 11.oıyaya yardnn etnıeıllk- bomba isabetleri kayded.Uml§tlr. 
~en yttkoıek 11 .. ıe fjİkiyet edi· 
ftııJae Avropada süratle ikinci bir 
~ ~ılmasını istiJordu. Bn sı
~~O!ıkovadan Lonılrnya yeni 
~ ~ olan Kıri'p!J matbwıtta 
~lehine bir propaganda mu. 
"tı 1 a~tı: 

Japon ordusunda 
kolera 

Onbirinci Japon orduıunda 

bin asker öldü 

Bu takdirde Amerika ile müştereken 
Pasifikte mücadele edeceğiz 

Loudra, 29 (Radyo, 1aat: 28.80)
Bıışvekil ~rçU bu akfarn geoe saat 
yirmide (TUrklye ıaat.iyle 22), radyo 
ile, de neşredilen bir nutuk ıöylemiı · 

tır. ~rçil bu nutkunda e7A'Umle da. 
mıştlr ki: 

- Bundan onbeş gUn evvel lngil_ 
terede ça.nlar, çöl ordusunun ElAie. 
meyn zaferini kutlamak lçln ça.Im. 
m17tı. O zamandan~i hayırlı dava.. 
mız bir hayli yol alIIUf, aek.1zlnc1 or. 
du Uerllyerek §imdi Trabtusgarp ka.. 
pılarmda doğ'U§mekte bulunmU§tur. 
HJtıertn ve Musoıtnlnin Mısm fet. 
h~tmek Ur.ere gönderdlklerl Romelln 
kuvvetli ordusu mağlup ıedUmlştir. 

ÇörÇI! bundan eotU'& ıtmaıı Afrik& 
barel<'Atmdan, burada İngillzleıie A. 
merlkalıl&r arasındaki aamımı afiLı, 

ıı.rkada.§lığından, iki millet kurmay 
heyetleri arasmda.kl i§blrtlğhıden bah 
setmiş, olmall Afrika ihraç hareketı 
aıraeında mllttefık milletlere ... apur 
ksfilelerinln oraya salimen varmala. 
rmın bB.§h bagına bir zafer tG§Kıl et. 
tl~lnl, batmlan her mUtte!lk ticaret 
gemisine mukabil mlhvenn blr deniz. 
nıtısmm batırıldığını veya t ahrip e. 
di'dlğinl, batınıan Uca.ret gemileri... 
Din be§ tonuna mukabil mUttetikle. 
rjn Şlmall Afrika.da fk1 ton nlsbetb 
de vapı.y- elde ettlklerlnl· aöylemi,. 
A!manYanm hava kuvvetlerinin dört 
te UçUnU kaybettiği kanaatinde bu. 
hınduğunu bildirmiş, Sovyetlerin son 
taarru.zla.rdaki muvattalciyetıertn -
den memnuniyet1e batısetmlJtlr. 

(Devamı Sa. • Sil. 6 da) 

ŞlmaU Atrlkadakt Amerikan ~kuma.ı:ıdıı.ru Ayzenbover (aold&) Ue 
Avrupa aularmdııkl Amerikan donanml\Sı ba.,kumand:ını Amiral St;ark 

Şimali Afrika cephelerinde 

lngilizler Tunus şehrine bir 
top menzili mes~feye geldiler 

~il 1;l'Yaya kAfi de.recede yardım 
~Yor. İL gUtere ve Amerika 
~ Yayı ancak Rusya ayakta 
~ lllağlfıp edebilir. Rusya yıkı
~ btıtün ümitler sönecektir. 
~l lYa her suretle en bUyillt yar
~~ )"apmalıyız ve ikinci bir 
'-ııı CePhesıi ~ııyız. Ha.tta bu
~da kn.tman:a.lıyız. Rusya ile 
~ ~ aul!ı dünyası eartlan 
~~~ ?tdc ~diden anlaşn::al:yız. 
~da harpten sonra kendisini 
«ti ataa. edebilmf'k için yeni hu. 
'i.rı~ar istiyor; bu hurfut mes.el.e
>..~ lluayayı t&.tmirı ctmelıyız. 
't hu tı'1t beyunlll'mesini icap eder. 
e;!ltd lllaksatla tadil etmeliyiz.,. 

Çung Klng, 29 (A.A) ·- Buraya 
gelen haberleuı göre, Htınan eyaleti 
11.m.allnde onbirinei Japon ordu.suna 
ır.eıuıup 1000 den fazla. a.aker kolera.. 
dan 6Jmll§lerdlr. 

İspanyada endüstri 
eıkeriletliriliyor 

ikinci Sovget taarruzu 

AlinlıJı-CePiieSiiiiJ1; M_üttefik kuvvetleri !ki ~oldan 
Topyekta 75 kilometre geaıt1ı11ade Bızerte ve Gabese ılerlıyorlar 

~ u. 

Hadrid, 29 (A.A) - Ream! gaze. 
te, siVil endUıtrl mensup1armm kra. 
men veya tamamen askedleştlrflme
al baklanda hUk.1Unete mezuniyet n 
ren bir kararname neşretml§tlr. As. 
kertleotfrl!en cvıı endüatri mensup. 
lan ukerlik hlzmeUnde.n mua.t tu. 
tulmayacaklardxr. 

d 
•k l ld ı...ondra, 29 ( A.AJ - Fas rady~ '50nra bi1'firmiştir: Tunus'tnn se-

ge 1 et... açı l sunun bu akşamki yayımında hll· len haberlere göre. müttefik kuv
ı dirdiğine söre, birinci lnsiliz or- vetleri Tunus'un cenup batısın(la 

dusu şimalt Tunuııa bir top menıi- ehemmiyetll bir tepeyı Almanlar-

stal l. ngrat ''ceb 1·ndek·ı Alnıan kuvvet- ıı mesafeyl" kadar ulaş~ı~hr. dan. istirdat ettiklerini. bil<liriyor. 
" BtR MUVAFFAKl'ı'ET Şımnl Afrika Mllttefık sefer ~ 

lerinin de muhasara edildiği bildiriliyor ra~~:!ra~u~a:t~~~-> gfi~ Nl>e;;:~:~ yeti mnı;;v:;r:;~r:11;• Sı1:9s <:;f·l "1te l\ırips'in tngiliz harp kabi· 
ta..~esine girişi böyle bir propa
t\~ ll\tlcadelesi 5onunda olmu,. 
~ nra Kırips harp kablneslne Bükreı elçimiz Romanya. 
-..,,.""'Jcle de kalnınmış. Avam Ka· kralının davetlisi 

ııosko\'a, 29 (A.A.) - Röyter ile Rij~v arasında 225 kilometrc
ajansın1n husust muha.biri bildi- lik. bir cephe üzerinde dôrt yerde 

ge·'ik ac;mağa muvaffak olmugtur. 
Bu gediklerin topyekı:ln ge:.:o.iği 
7~ kilometreyi bulmaktadır. Per
gf'.:nbe gUnllDdenberi bu ge •1i.k.er
den geçen Rus kuvvetleri J2 illl 
30 kilometre kadar ilerlem~ler-

tonluk Torino 3,5 
bombalarla yeni 

bir hücuma uğradı 

BUkrq, 29 (A.A) - Bugtın Ro. 
maııya kralı majeste Mih&ll blly1lK 
tlçlm.lz Subhi Tanrıöver ve retikala. 
rmı Ki.telef sarayında öğle yemeğine 
davet etml§tir. 

riyor: 
- Kı:rlordu bu sene Mo!kova

ya en. )'2.km cephede geçen sene· 
ye na.uran 11 gün evvel ilk taar
l'U7: d;trl;>~lerini indirmi~• ir. 

~~da Ba!Vekil Ç'örçil adma 
~ '6yJemcğe 9&1Ahiyetli tek a.
~ !tevkiini almı~. Onun l~in 
tbı~. l{a(ps'in harp kabine'llne 
~ 1, fazla olarak Avam Karon
-.~~ .Çörçilin ağzı ve dili hali
~ liımi mümkün olnn her yar
~Yapılacaı;tna Rr.ayayı inan
~ ~il İçin almmı' bir tedbir gi-

Fıllıakika Kwlordu Velikiluki 
~~~~~~--~~------~------~~~~~~~~~~- d~. 

\> k1<l' ett t. 
~ ~ Btiphe yok ki Kırips'in 
~ 'ltt..bincıtine bu ~e'kilde glrmi' 
~ Son-et Rır..ft üzerinde 
~ ~lldiği de:rec.-de değilse •le yi
~lihinı bir t~i'r yaptı. Ba iti
~.~'P9'in harp kabi~ıindeld 
~ı ldeta Rusya ile lnıtiltere 
~"' daJci münasebt.tlsl'İ kuvvet· 
,~ bir lmil n..ahi'yetlni ab-
t. 

' ~~t Kırlfl"in harp kabine'Jİ· 
~} l'i'j nam fe\i;aJide hRrİCİ 
~ •rn.mıda olmoŞSa ~imdi o. 
-~l Crla31 da yine fevk2\1iide hi.
~•i'l ~ llll'a\llmcta, yaı•J müttefi1c
~~ ~sır cephesinde mihver kuv
~ ili ıtıağl8p edt-:rek Garp Trab
.\ft1~ il doğru ııUrdükl.-ri ve "imali .:... •ır"ıl • 
f'~i lJ akj Ftansrz mttıttemlekele-
"'lltl~ erine gerirel'Ck SüveY,tf'n 
\bn~ '.tanğa kadar olan A krleniz 
~~l'ttıtını ikinci bir cephe ~ekline 
~ .\h! Uzere bnh1nduklan, hu· 
\ lt~ anyanın harp ytik\i !llad~ 
~ la .tızerlndedir diye ~ikayet 
~ hl lllıne fiiH bir t'e\'BP verdık-
--~ ı.ınanila oJuynr. Onnn idn 

~: '1t • r>olfbb<'tlnnn ııihinleri-
1!'lt it 'l'IJWin tnıdllz 'h:arp kabine· 
'· .. tıs:v-- t tm" • . • ,~ .. -· "'·:· a ın ltın ~nnı<ı-

.,. Bımifi ora<lan....cık1~•-hn 

Kapa •açları 
Fenerbahçe, Vefa, latanbul apor, Beykoz, Ta.kıi..m rakip· 

lerini yenerek tasfiyeye uğrattdar 

Sahaya 5 dakika geç gelen Süleyma-
niye Halice hükmen mağlop oldu 

I 

htanbulıpor - Davutp&ıJ·1. maçmcl& bir rörllnöt.-

(Ya::r.'1 ·' firırn <i• > 

Don kavsinin batı kıyıınırla bir tek 
Alman kalmadı 

Londrn, 29 (A.A.) - Röyter 
ajanl!lllın M09kovadiki hususi mu
habiri bildiriyor: 

- Don nzhri kavsinin batı kt· 
yısı ilzerirrde bir ttk A1man kal
~ı~tır. Don ile Vol~:t ara!'lnda 
evvelki glln sı:kl~tmldığı c;embcı-
den kurtu:mai;a çalışan bir Al
man teşllk!r:den karşı yakaya ge. 
renler de ya imha ecfümi"ler ve
ya nehrin dogu 1uyısı Uzerillt' a · 
ttlmışlıırdı!" Bu dökllntil kuvvet· 
Jer kllomet:-clerce ic':ıte ıne.::bur 
kalmıştır, Perşcmbcden"rci Sta -
lingratta cenub istikametinde şe
hiden çıi.rnıak i!!teyen 'Jruvvctli bir 
Alman teşkfü bir çok şid1etli hü-
cumlar yapmışsa da bUtiln bu hü
cumlar pti!:!kürtillnlilştür . 

So' yet hıuu-.i teblifi 
• Lonctra, ~9 (:\,A.l - Mosko
vada dün gece n~redileın hususi 
tebliğ: 

Veliktluki::ıin doğurunda ve Ri
~vde taarruza g''!'Çl°!ll. ~us kuvvct
l~ri ileri d"u;mnn lıatlannt bir kaç 
n<ı'ktada yarıp :.;eçmi~l<'rdir. 

Velikituk'de 12 i!A 30 kilomet
re derinliğine nüfuz edilmiRtir. 
'7elikiluki ~eı;.eo taarruzda Rus • 
lann vardıkları en il~ noktayı 
teşkil etmeinedır . 

ı tn""""' c:,,. 4 <:n 1 tt, > 

YENi EDEBi 
ROMANIMIZ vsıın ik 

Londra gazeteleri ltalyada yorgunluk 
ve bezginlik başladığını yazıyorlar 
Lonrlra, 29 (A.A.) - Hava na- ı Av uc;akfannd.an mürekkep dev. 

zırltğt cumartesi gecesi, bomba U· 1 riyeler Fran.sada ve Belc;ikadald 
çaklarm.dan rntlrt>kkep büytik bir marşandiz trenlerine ve lokomo -
teşkilin Torinoya toplu halde şid. tiflere taa.'TUZ etnıişlerdir. 
detli bir taatTUz yaptığım bildir. 
mektedir. lyi neticeler at?ndığı 
görUlm.Uştlir. Hedef Ustünd~ hava 
ı:ok iyiydi . 

Bir bomba ve bir av u~ağı ge. 

ri dönmem~lf'rdir. 
(Devamı Sa • .t Sn. 6 aciJ, 

Kurban 
Böyledir ahııali ôlem, bir yiyen bin göıterir, 
Sarıılırıa mevkii erbabı perçin göıterir •• 
Her çqit unala şamildir bugün darbı meıel: 
Sorıalar kurbanını vurguncu kendini göıterir .• 

DELi DERViŞ 

YARIN 
BAŞLIYOR 

Yazan: Refik Ahmet Seven~il 
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YABANCI BASIN: t - 1 

VAK J T 

-f;;-rk-iy--80--in- UStalıklı hareketi d ~· Vakıt'ın avukBl' o r a a va m 1 z cevap veriyor r ~ 6 - Okurlarımadan ~ 
Türkiye evvelce olduğundan pek çok daha !-ı:uvvetli- 11 B ütUn sa:ıayilcşme harekı:t· - Yazan: . . 1 tün kredi ihtiyaçtan teker teker rülite Çorb:ıcı Alı'ye: . . ıııi~ 

' 
dir. _Muh'ı:elif muhasımlardan malzeme alan ve mikdarı . !erimize. ,.e ~anayie verı1en ~D ÇARIKLJ 1 ve C.:?k kolaylıkla tes~it ed\lebi'e- Milaııtıı ol~ıı ycnfemııP dit''' 

ı. yük h ğ c~ktır, Bu maksatla zırnat rnn'!.:ı. 'k· ı k rıı-·ıns .. · tedrıcen artırılan ordusu tekemmül etmiı ve iki misli ... u e en.:mıyete ra men ntıfu. : ınc oca~ına ve : ~ ıcoc~" .. 
k tl' b' h l l . t' sumuzun ır.:.ihim bir ek.seriyetır.:n sının !'.enroyes:tıi ~o&::ıltmak her 13u v3ziyette yengenızın td' ,. 

uvve ı ır a e ge mış ır topralf işl~fiyle ı•ğraŞmasınaa·n. lunduğumuz rr.üfkill • ıktı.sad~ du. zaman içi1:1 mUm~Unclür, nın km miras talcbind~ h~~ ı J v~ b:ışlıca ihracat maddeleri:?.izi rumdn zirai irtilfillin ihtivara ka- C - Nihayet UçUncU ve en mU- Size ancak yengeubırl 1 ıl'l 
__________ _. zırai mahsullerin teşkil etmesin- fi gt-lr.ıemetinin harpten ;nlitcvel- ~' h~ faal~Y!te ~öylilye . milli iktı- tası mtitew:ffa amca v~~ıı ıı:ırl! 

Pııris'te çıkaıı "Jour11al des Debats,. imznlodı, Aynı zamnnda nereden den dolayı Türhlyede ziraat iltti- rt b"r ro!;: sebepleri varsa dıı. fi\. sadı fa.alıyetlerı bozmadan, hayatı nızdan tertip s:rasına göre ).,ı:l 
(Ja.: l . l 9 B. i 'l i 19" > 1 1 ~ .. ah 1 1 l .:ı ·tik k r· · . ·illi ·e csırı n 11· ncı eşr n . .:. gelirse gelsin, kendisine takdim e- sadi faaliyetlerirr,izin en ~a",,:rıda kat asıl ·nokt11an z:rai bli yei ve P a ı.a~ ırmausn en ~ se ı~ a- rliış ~bi!irdi. Bildirdiği01z ' ıu'" 
I il .. d • n e tı t . ...... k . . •. l'ö ıu a l:\i ar ııı sayısın an: dilen slli\h Ye m:ılzemcyi knbul e- gelmektedir. ıirai ı:ayatın JcAfi derccccle te~ki- .. emm _e ..... e ı~ı?ır, " ~ ye en kanunen miras taletin ~ 

Bu sene, askeri olaylann gelişme- derek milli müdafnayı kuvve• 1cn· Tilrkiyc hP,rşeyceıı evvel bir 2i. Iatlanmamış o!ır~·s.ındnllır. yüks~k fı%tI temın._t'debılmek ve nınzsınız. 8" 
si dola)ısiylc Türklycnin yakın Uir tlirrncktcn de hat! knlınndı. Bu su- raat memleketidir. F nkat nuftıcıu- H~r ş.:ydtn < vvel yapı!mıı~ı ve aynı .~anda dn dıger ''atandnş- 7 - Fatihte askc.ri tel" 
alide oldukça rahntsız bir me,·klde relle, memleketin ser.besici vekarı- muzun milhim !:-ir ekseriyeti ~ift<:i köküı•den halkdibr.csi icap cclen ~ar ıç~.n h:ı_ratı zorln~tınnamnk den Abclül3ziz'e: il~ 
bulun:ıbileccği bnıen hntıra seldi. nı hiç bir Yeçhltc :ehlikeye koy- ve t-:>prakla uğrrıfan insanlar ol· bilyük ·dava Tl:'tk köylü~ilnün ik ıçin. mu~t'alısıı o!an köylU ile ırll!! · Konturetınmn hitL mındJtııılııC 
Filhakika, eğer Mısır muhorebelerı mndan, kendi hnkkınd:ı her iki ta- m nsma. ve iktis~di hnyatımı::ı top- usadi hayatını iyileştirmek ve ~öv te!ılık olan halk nrasmfuı.ki ımıt:ı- ra rı~ra 2lır.ak, mevcut hl it (döt' 
duraklamasaydı "e eğer şim::tlde, raftan dn göstcrlJen müsaraattnn rağn bağlamf3 bt•luumamızn rağ· lüyü zengiıı etmektir. Zengin l:i.r YSS!'Itlann o~~a<lan knldırılması göre akdin o miidd~t i!:in .>'~,,. 
Mavero.i Kafkas, Türk hududları istifade etti. Ankara hüklımetiniıı ıı:en Cüm!:.uriytt hUkfımcti ka· köye mccleniyct !:<ıbuk Ye daha ko. lftznndır. Bu ış yuknrıd:ı bnhtf't- uzadığını kabul demektir. ~r. 
yakınında, harp sahnesi ols:ıydı, gösterdiği bu fe\'kaltıde maharet dnr bUt:Un tarih boyuıtca ~ıJıır:ık ı lay?~kb. girer ve ,,;ı ngin köyler da- tiğimiz te~lıilft.ta bağtnnaca!:: k:xı- tiğiniz ihti!iifta !ki nokta 
Türkiye iıizzarur feci olmı.ıııakla be ekseriya .bahis mevzu oldu bahusus mescJesıne Osmanlı hUkumeti ta- ha çabuk im~r ecli!ir. per:ıtifler veycll" t tR ıioğ'ruıfan rle duru1abilir. ·a)' 
rnber, her halde mil,kıil t'!lki de ki bu maharet, Tlirkiyenin her kim rafından Ul.z.ımge:cıı ehemmivetin Köylerimizin iktısz ıli ılıınımunu doğruya 0 teşkilat vn .. rta"!lc. Ya· B irincisi husın:i ~artlar& ~i' 
tehlikeli .hır vnzi)·r.tte lrnlur.3bllırdl. hnkkındn olursa olsun iyi niyetle- verilmeme"İ ve köyliiye d:vlete ıslah ir,in d : vlt:tdlik siyaseti takip ~~~a~-~k~cr. M:ıhs~~Unıı. YetıC:tıl'~~ 1 ~izlikt"!n dı:ı]ayı akcir. fc ııe ,r 
Hattli böyle bir vnziyP.tte biJe her rlnden ve tam istlkUtlinden hic bir :ı şar denilen Ve'l"giyi vermekle eden hükılmcti'tlfain bu mese.e ite , 0~.u fıyat Ve ınu"tcrı me~lel~n- vası aı;rn2kt:r. İkincisi her ıd:I 
şeye rağmen muhasemal dışıntl:ı. kimsenin şfipe edemediği dilşünü- mUke.llef bir zUn.re olm ı.ktan bac;- çok dalıın yıık•ndan nliıkıvfar ol- , ·~. ızz?.~ m.eş_g~I ?lmı~:a::ık w: bU- beple olurda olsın iki B~ia•~ 
knlması ıda rnihnkündil, zira, ikolay. lürse d h • t kdi ·rum ka hıç ibir kıymet ifade etmeyen ması ve b:itün köylUyü mccıgu: ıun gayretını ıstıhsa ını nr:ırm'.\k örlemediğine göre icra \' f: 
ca takdir olunııca"ı vcrhile ıııman ı~ıe bn a şa)Uanı "'~ k' r go k r._ bir halle .sınıfı nnzariyJe bak•'ma olduğu zira· •in ınev"ne "Öre <~ra için s:ırfedecektir. Kör!!lmli::Uıı ihtar yaprldıktnn sonrn ~.·.ille(•~ 

~ .. ., u snre e .. ur ıye ,ço guç ' .. · "· • .. · kalkı ı 1 · br• . n • 
Tllrkiye Jçln çalı,maktndır. Hiç şfip devirleri engelsiz secirebildi "° sıdır ki zimatimizi diğer meclcni fmda topbyan ve liitlin mcmle- d "1:1~!!1ı .. r..·ng.n cşme~ı. 1 •1~n !ara riayetsizlikten akcı ~ 
he31z tehlike vahim bir hal alacak· kendine daimi suretle çizdiği poli- dünya zira&Uerine nnzarnn <:ok ket zirn.; fnaliyetleril"i ihtiva e· ~e ~nı ı_htı) a~ıa:.ının tatmın. ec.ıl. ''e binr:etlce tahliye cbva~ı ' 

1 . ""erı b ..... ı~. b h d CU d bil ük· l ' t 1. l" .. 1 m~sı bizı.m ~n huyiık "'aveı:.ız ol· •ıolıt var_. r 11 tı. şte ,,undan dolayıdır ki Anka- hkayı temkinini bozmadan takip e- n uc:..r..uuŞ ve u sa a a m. en y ır ~hl 11t VUCU' e ge- 1 d .. .. .. .. ,, . . 1 "' \il ıs e 
rn hQk.metl bazı :ı:nmanlar az çok debildi. Bir az evvel demiştik ki h~:iYet dev.cine lradnr hiç bir ye- tirmesi 12..zındır. ÇUrıkU Türk!ye- ~a 1 ır. Çu.nku ~oylu sınıfı ?:Uks:· B,hsetti'.finiz gibi kiraeırt 111J)' ' 
endlş~nAk oldu. :ı:aman bunun için çalışıyor. Hnkı. nı.lık ya~t~2.DUŞtn'. Ci!nıhuriyet de devl!"tten ~ka kByleri iktı- cıı~c::e ':il~kıye. yukııcleeek . koyte:~- noks~nl2>'1nr ta.m~rr l:unsğ.ı l~.11 

HJe lblr zaman bir :ı:anf aliimeli fe· kat hnlde, lıu siyaset sayesinde Tür- hh~kOmdetıd.bil r mill et hay3tı idn se<len ) 'li'•.r;t !te0<k hi'; bir vArlık mız gnze k~t.~kç.: yurd1;lllluz .b'1.t· keme huzurunda ifa:ie "t G" 
ltıkld edilemiyecck bir ellıstiklyet· kiye ev\'elOO oldultundan pek çok ıç a de ı ebilecek çok oz bir yoktur. Bu ıktıs:ı.~i knlkınma hare- zelle~ecek koylu zenr:ınleRtıkı::e 1 "ttiğine gö:-e kend:3!nc '°? U <f 

I zamanda. bu en hn ... ·att ı ketini köyden lbeklev. ec•.k olurs:ı. k vatan .. zc.11gin.1 c:şecekt.ır .. N_~•ifusıı- olarak ihl:ar ve ihtar c.dcr11ıtl J1° 
e ahvale intibak eden ve değişmez daha kuvvetlidir. Muhtelif muha· ]Azım •.; mcse eye "'- bi ~ıı " ~elen ehemmiyeti vermiş çok uzun ınmırn hklcmemiz irap ı nun mu~ı.=• ~r ek~_crı~·etıııın .!CP~ ne sUkiıt1a karşıla~ığı t .. ur-" 

bir surette tııtblk edilen metin ,.e sınılardnn rnab:eme nl:ın ve mfktan fakat halli çok zor ve ı•zun zamnn edecektir. r~kl~ ugr:ıştıgı Turkıyede koyliı mahkemeye milraca:ıt eı.lt~ 
mfidel>bir slyo..self sayesinde Tur· tedricen nrttırılnn ordusu lekem· • Tilrk d k · ·" 
kJyenin meVkll hııkikn.t halde rok nı · ik' 1 1. '· 1 b mUS11it Şer::.it isteyen bu clava bu- . Mmikezd. rn k<!yler. im. ize <h ğrıı ı.r: ~me ·tır. niz • . . ~. . ..... P' 

" m etrnış ve 1 m 5 ı AU\'vet i ir gUne kadar halledilmiş ve nıma- ıdari teşkı1atırnız gıbi yayılm:tsı Ayrıca ı!ltedıgınlz elh. ~·d ti 
kovvotlidlr. Harbin bıı~langıcındu, alet haline slrmiş!lr. Bu kuvveti nrn icabcttird;;;i zirai tirakki he- 1 icap e'len ve ktiçUk birliklerinin Ankara f rihat karı:ılığı için vazı>t JJf. 
Tilrki ... ·c, Balkanlımn harpten nıa- "':tsn1ının hı"zmet' hCıdun' k lrnak .., Q 11 -tı111..:,J " ... ıne 1 ·- nUz köyler:imlze g:rmiş cleği!dir, 1 birer şahl!iyıti hl.kllkiyesi bulun. bit yoluyla yürümc:ıiz Ju~.~-
'iıuo blnbileceğlni ümit ediyordu. ta kimin menfaati olabilir? Fakat Mcmleketir.ıizdc lıntn claha kara ~;ı temenni (dilen tu bUyUk teş '\~~aiki,niz resm~n ~&11 ~l 
"v.e hu mak~atln da lbir müddet Bal- Türkiyenin ist.ikllllinc tevcih edile- ~apan bir !:Ok topraklarımızı sür· kılattan, teımik kredi ve nihe.. garzşları tc T..lt ve ı.cs;ı.·n ~ayı&ı sııc.c .~, 
kon .ıntantını sa"lamh~tır:ııak hat- eek her hanaı· bi h '· t 11 Jd .ır.. d ,.. çr~ ~ v " r nre.Ae veya mekte ve ziraat lir c.:ok yerlerde Yet koylliye en yllksek fiyatın te- ~ Uşı.!na göre ikinci • e·: >1 
tfı. onu nlk!şnf ettirme.!; çarelerini toprnklanna Yuku bulacak l:ılr tc- dedelerimizden gördtiğfunüz ı::ekil- mini gibi tiç ~ühim ;ktısadt fRa- Ankara, 29 (\'akıt muhabir.in- gmız davada evvelki o~ıı?' Si/ 
araştırdı. Bu gay.• ~rle cCfilcmcdi- eavüz böyle bir netice mutlaka 'do· de yaptlmaktadir. Zirat e !ıay~tımı- lİYet ve vazife l·eklenilme1idir. dCn) - BugünkU at koşularmm b~tirir5iniz Mukavf'?eııııııı,rı!ı 
~inden kendi kabuğuna çekildi ve ğuracnktır. Lakin er geçecek ay, %a makinenin girm.emesinin ve Bu teşkil!tm vazifeleri sırasi!e: neticeleri §Öyledir: maddesin ele koyduğunuz : ıı~ 
:>onuna kadar tnrnfsızlıAını muhnfa. Myle bir hareketi daha az ca:ı:lp kı- makine ziraat!r:in yurdumuzda , . • • . Birinci koşucla Kader birinci zai 70 kurus hakkuıızt )'e el~ 
:tadan başka lılr gaye siltm:di. 1~- Iacaktır. re-niş b.ir nisbettc tatbik edilcnıe· A - T~~nık: ":eknık .. bıraz geldi. Ve 105 kt•ruş verdi. akid uzadığına göre :steYe~t' 
te bundan dolayıdır kf, hiç blı- Eğer Türkiye, onuna kadar, böy- mesinin sebebi sadece bu mUhim e;:reı ne ~bı .hu.kukı aebeplc.r te- İkinci koşuda Karmen koşmadı. akdin yenilendiği tarihe )c~~t ıf 
iAvayn ikapılmadı, her türlü toprak lece masun kalırsa, muha ema!ı;l me.sel•ve la.,,_ gelen eh m . •f sırıncc köylcrımıze makınetlıll ve H d lan müddet .. zerinde bir iP" -.; ..,..... e mıye n · i _,. 1- e.re em birinci geldi ve l:l5 ku- .. .A 
ı;enfşletme fikrini Telidl'tti Ye ken- inkıtaından sonra mühim bir rol verilmemesi değil, n::vni zamf,n.dn ~~~ığıra t;knill~in .gkirmekte nı,,a,.uz ru., verdi lebinde bulunamau:ıntz. $r''J 
'dl mevrusUe iktifa etmek amıinde oynnmıık için, iyi .bir ,·azlyette bu- dn lıukuki bünyfmizin makine ?i· .. 'kr ;1 ~ en ısnc:ı e ... yle. ttçUncu' k~uda Buket birinci, Ya1nız iki nj'd"'nberi p 1',.. 
bulunduljunu itham etli ve bunları lunocaktır. Tfırkirenln arzusu 'do, 'raatine az elveri~ olu§u ve mü- 1 m.:şti.. Ste b~ı kurıılmıısı ~emen Gonca ikinci ge~di. Ganyan 205, kiracı vermediğine göre ictıl ·ı-' 
öyle şartlar altında yaptıki karıırı- ellncten gl'lcli~i kadar, harbe nirm,._- saatte etmey1• ... .. dfr. Dı edilen te§ki_llt bu hukukı mab- ı• racaatla paranızı taltir y0Jll)_11ıı: 

t> " :ıu ı t 1 d •- 1 P nsler 150, ve 215 kı·ruş verdi. f?') nın değişmez olduğu her kesce an- den bu 5nntin hııluinne intı"zarclır B . zur arı R:r.amı e orta an l\O dı':"a. D ter ve vermedi~i tal~dircle · I' 
u:n!n "'U k" d kt c:t-ı..1· f ı· · · ördUneU koşud:ı Sava birinci -o dJUf laşıldı. Her aecen "iln, bu na ... ·eye ula". m•·k· b _.. r ıye e toprak ~ Ir. ~ ı ve .aa ıyeti ıtıbnrile talebhıde bulunaeag·ınıza , "" 

"' "' ., J ~ " b k f ._ C~ylfintek ikinci ge1di. Bora ko3- ~ev. 
Do~thıklarını lnkllr etmekten ve hustı~und:ı'kl ümidini ku,wctlendlr- k5ylUnUn elinde tama'lliyJe · ır nevı ooperatı e '~·enzeyım fa. d liğntr yaptıktan sonra nıı 

1 kat do~· da d x..... d ı t JLa ı. Ganyan ~23, Plfı&eler 140 ıı 7" 
Londra ile aktct!IAI itirnk muahede· metle. fıllmt bir daklkabll parça anmış olarak bulum:.•okt:ı· . 0 '" • n °6• uya ev ett: a- 240 1ru sinıie tahliye hakkrnı kata ti' 
sini yır1maktan sakınan Türkiye zıı eksilmeden. 1Jr. Ye memleketimizde büyilk ve b! olması ve Se_Ymaye~inin devlet ve rıı~ Verdi. 8 - E.;kl~ehirdc okurJad" 
karşı taraf muhn51mlnrllc misaklar toplu arnzi sahibi çiftçi hemen he- tarafından temın edılmesi bakı- Be:ıinci koş~da Dani:H koşmal'l:el Re'-at GUI~: ~.,ıl 
--------.... -----~------------- men yok <lcnilccek kadar nzdrr. mından bir nevi iflari Şa!ıF.iyeti için bu k~ y;ıpılnmadı. Çalıştrğınız iş hilkfunet eP·,_ 

Bu vaziyet her ne kadar k fi vlUyü andır:ı~ak bu teşekkülün teknik Çtn'EBAHtS· I:ı.:ket, Sava kom. vazifelerden biri ise baki~~~ 
toprağa ba~Iamak ve hcrkl'si top- ~olu ~~ylere, makineyi zira:ıtin binezonu 590 kt rııı; verdi. cağınız için usul ve nert!ııv-t#_ 
rak ~ahibi yaparak mil!• birı:ği ı.stedığı teUmUfü, hastalıklarla * * * ayetle ta,;lı bulunduğu.nı·s "'ıl 
kuYvetLendirmek ve vata~a baı:;.:İa- ya.pı!a.cak fenni mücadeleyi, ıs}Ah Hatıer gaı:.~tesı mUdUrlll~llnt!en bl!. sek mercle kadar miıracaJ~ ~".f 

d 1 toh Ub dlrllml~ttr: dil"."J' 
mak bakimınden ~o kmühim i~ti· beUı mış .umu, g reyi venıasıı Bahıı" mu··ıtereklere ı•ıtı"rak t-:n !Onrn. ihtilaf hallt 1 1 
mai ve siyasi bir kıymet if:ıoe et- . tUn teknık ve ilme dayanan ih. devlet şfırttE-ndan ba~a Yo 

« Y ŞiLAY » CILAR DUN 
G ELERiNi APTILAR 

içki fiyatları artırıldığı için hükumete 
teşekküre 

mekte ise de, toprağın işlenın~.ııin- tı~·açl'.!rr, en ucuz ve h~.ttA.. icar. e- eden okuyucularımıza tur. ~ 
d-: bazı mahzurları ihtiva etmC'k- derse ?ar~ olarak koylüye ma. Buı..'iinkü at yurışları -.jpuri.:le- Şayet ihtiyar beyeti efl. ~~ 
tedir. Ailt>Siy~ l;irlfkte ba~adan kuı bir Şekılde ttmin tderektir. rini Ankara muhnbirihlmiıe llil· iseniz bu takdirde ictl\Y8 .,e.,"t 
kalma. kUçt:k tarlasında çalışan Bu. kolun faaliyeti zirai faaliyet - dirirkt'n telefon lr11aıı ytt1Unden sulh ır.ahkeme!inc mUrtr.I 
köylünün makir~yi tarlaıırna !"ok- l~nne. göre .ayn!;rw~k mnıtak,ı":ı rm bazı yanhşlıklar w.kuund:ın kor- baııka çareniz knlmsrc~tır: ....ıl karar verildi 

Yeşilay cemiyeti ıile Yeşiiay 
gençlik şubeSi dUn r.aat 9,30 da 
yıllık !kongrelerini Eminönü Halk. 
evi .salonunda nkt~diliJ ~ştir. 

KoııtTe. bUtUn azar·tn hep bir 
ağızdan söylediği istiklAI mareı 
ile nçı1In13, cemiyet rt)si Profes!lr 
Doktor Mazhar Osman· bir hitabe. 
de bulmuı.r..ık, Ye.~ilaym gaye \'e 
faaliyetindt'll ool·sctmiv, içki js. 
tihlAkinln artma51 dolayısile ca. 
zan dikknti oclbetn:fftir. 
Maüıa.r Osman. hilkiimetin i~ki 

maddelerine yaptığı ~n .ıammm 
YeşilayCilar ta.nıf)r.dan iyi kar
U'lanciığını tebarUz ettirmiştir. 

Bundan sonıa Ye~!lay gençlik 
teşki!Atı umwnt katibi bir yılhk 
faaliyet raporunu <.•kumuş, bu ra. 
porun okunmasmdan sonra cemi. 
Yet umumt katibi Profe.stir Doktor 
Fahrettin Kerim Gakay kUrsüye 
gelerek Yeı:ilay cemiyttinin ge. 
çen scnelti faaliyet raporunu oku. 
muştur. Raporda ezcilmJe ; Ge-

~ * Ekincilerin evvelleri kıymetleri 
hJasolunnınzdı; bu harpte ise harp 
llderliırlnln alıuı.kı hllft.tmn. ekinciler 
uluhiyet gibi can bağt§l&mo.kbıdırlar. 

* Hatıro.tımızdakl evlere benzeyen 
ev restmlerln( mcsktln sanırız; çünktı 
lılltırntımızda onları mcsk<Uı olarak 
te!'blt emi§izdlr; rl'almdekl dili-er ev 
, 6 -
. eri bo§ ~nınz, meğer ki baC8$I tUt-
mekte olsun! 
* Finlon 14 nen LUl'ye hftab ede. 

retc: "Yerde ne varsa hepsı sanki sL 
ze feda olunmak için yaratılml§tn",. 
dlvor; :Yoıter iee o hllkftmdıı.rı gökle. 
n çıkarıyor! İklıl de hakikate ~ıl( 
elan bu 1ki muharririn araaındaki Ih.. 
tut neden? 

• IU17& hııkkmda dilnyanın umu. 
• tecrGbe!ert mutebtr tevatl\fdilr; v.ı 
böyle ı.vatUrüo aıhhatlnde çok kimse 
~pbe •tmes; Allah ise rUyaların te 
dnvUIUnC!en çok fazla mUtcvatlrdir .• 

çen srne zarfında bir !:Ok uzak ve 
~·akın köylere gönder;Jen azanın 
müspet netice V<'rel:.il<.cek prope. 
ganda. yaptıklan mecmuanın muo. 
tazamnn nel}redildiği, ve köy tı;it. 
men okuliıır.na Jrodar görıJeril. 
diği yer yer konferanslar verildi
ği, mU~erelt!r tertip edi!diği , 
Türkiye BUyUk Mlllet Mecfüinin, 
cemiyetin faaliyetini takdir e1e. 
rek 6000 liraltk bir tahsisat nyrr. 
drğı ve bu para iJe bir gençlik o. 
kuma salonu açıldığı, aynca i<:ki 
yilzilnden felakete uğnyanlar için 
tir dispanser yapılması haz:l'lık 
lamıa başland!ğı, ıikredilirordu. 
Raporda matbustın geçen sene 
ımrfında da Y~eHay gayesine yar. 
dım ettiği, Vıktt ga:ı:etesinin içki 
il~ mUeadele e<lilme.a\ yotunıJa bU. 
yUk bil' ank~t tertip ettiği, diğe: 
gazetelerin de aynj gayenin ta
hakkuku için nnıbtelif m::tka!eter 
m~rett.iklcıi, bir YJ1 zıırfınrfa 450 
yeni an kaydedildiği Je il!ve e 
diliyordu. • 

Bundan sonnı. dileklerin tcsbl
tine g~ilmiş v.c mühJm olarak şu 
dilekler tesbit edilmiştir: 

1 - İtki fiya.tlarrnm artını. 
ması dolayısile lıfikllmete teşek
kür edilıne!i; 

2 - 1sdhl4kin artması lk.arşr
smda içki imalinin daha fazla a.r
tınlmama.sımn temini için teşeb
bUse geçilmesi ; 

3 - Köylerde içki s:ıtLSJDm tah 
dit edilmesi; 

4 - Radyoda ııeşrlvnt yapıl -
m:ı.."l; 

5 - Mevcut kütUplıanenin mü-
11 nsip bir bina.da bütUn ~iJmuJile 
açılması ; 

6 - Gen~lik ubesinde 'bir spor 
kolunun te§.kili. 

Tekliflerin tc.sbitini mUteakip 
Ye.ni idare hcy'eti !eçimine g~çil'. 
mış hazrr buhuıtıniıır, gec:en ~ene
ki f!ençlik \<'8killltı ve anR Yel!il. 
ay ıdare he~•'etlerini teşkil t-df'n 
azavı "'•nidcn secmiı;ler<lir 

~8;& ve ma.kine ziraati y:ıp::nası zır~atıne. göre oeg'ışecek ve nl]e!\i koyonız. 9 - Eikf-•b'.'r okorl,.,. 
ıktıoo..den mUnikUn dt'~ittiir Fa- zayıf gelıri ile tarlasın(la iptirlai Bahsimü,terek ti1etleıinden kn7~ ~f. T.'ye: 1., 
kat hiç lbiı· ~man bUytik 2irant vaı:ııtalarfa ça~~r;an knylUnı\lzUn nanların paralan Arı\<nra ho'>osf Haklı şikayetinize me"~" et'" 
mı".:nld<etirr.iz iç:n t~menni <>rti~ l~rla~ı bu. t:ı-şkılAt vıııı1ıtaıJi!e ma- muhasebesinin bize bilrtire<'e~i nc1kh ve dü~ündUrUcC vaıı~,l 
eek iktisadt ve truktıkf bir clurıım kıne. ıle !dlrill~cek mahsu1U yine hesap ve miktarJar üzerini}en Ö· esefle diye'Jilirim ki JJ1cııt1 ._; 
değil:lir. Bizim lblitün kuvvetim!:! ~akıne •:asıtası!e k:ılkut:<aktrr. KISy denecektir. bh- çok yuvalann dağıtrıı~! / 
köyltimU:ıiin toprak enhibi olmn- lıı ~e seve seve bu teşkilat!\ his- Bo itlbnrla, Ankara hu<1usi mu. caktarm sönmesine scbebİ'jr 
sından ve tGprağa ~ağ~anın:ısrn- seı:ııne dU,en ücreti aynen veya - ha"ebe_sinden he5ap ~ele<'e~i ~üne ren içtimai dertlcrimizderld '/' 
dan gelmekt~dir. Şu halde yapıla. hut ne.lc~n ödeyecektir. kndar tediyat ~·apılamryarnğım Bu şi!cayctiniz· cemiyeti~ 
cak en mUhim n:c~le ,köylU smr- B t!NnA~ baeka ziraf gsnayi bilcliririT.. d~rdi olarak ilik1erimiıe j~I~ .;.r 
fmm içinde bulunduğu h~huki du- ı:>cmleketimizde en ba!lit ve Evlenen kız evladın yeri ırı'~ 
nmıu muhafaza Ve hattA takYiye iptidai Şekillerde yapılmR'ktadrr. Yen,· felsefe natgfı.hı koCa!unm e\•i (il ~ 
'!tmek v t'aynı zamanda da zirat HaJbuki memleketimiz, süt. pey, Kanun da böyle kabu! ve ti 
terakkinin iköy~erimi:ı:e gire!:ı'lme- nir, bulgur, nişasta 2'ndcya~ zey. • 

1 
• mi~tir. tJi 

si için ldr.m gelen iktısııdi şart- tinyağr, sabun ve ~ire gibi' clcı~- terı m erı Halbuki bildırdi~11i1 ,trt ,1 
ları be:zrrlamaktır. tik iq köyll\ 81_ rudan doğruya zirai mnhsullr-rle çok analar ve babalar usl~r '~ 
nrf~a lAydc olduğu bUyUk içtimaf ç~lışan sa.nayiJııin doıfacağı \'e in- Maarıt vekilliği okul ldareıerlne rind~ kocadan çok faz~B b •ıı. J • 

ve ıkt~~t ~herr.rr~i~~ti burat!:-ı köy k.ııı.~ edeef'ğj memleketlerden bi- göndcrdfği bir tamımto Hsclerdo oku kt olduğu kanaatiJe ıuzıı~e ti 
l~nUn ıçtırnnf rr>-evkıınf çok iyi tak rıs•clır. Bu teşkil!t lıu s.anayilt-ıi tulan !iılsete derslerinin yeni terim. zumsuz müdahalelerle aı . 
dır eden CUnıh1•riyet hüki!meti kolaylıkla. yurdun muhtelif \•erle- ierle okutulmasını blldlrmııtı~. ög. detir.i yıkın:ıktadırJar. e~iO' 
kllylerimizin yük~lmesi Ve meıfe- Jinde kurnc:ı!r, ıslah edectk ~e ik· retmenlere (felsefe ve gramer terim. Halen siz de ayıu vpziyet~ ı,i' 
niyetin en kUÇ'Uk terakki!erinin bi- tı~adt kTvmetlerini bir kat daha ierl) adlı birer kitap gönderilmiştir. Kannız da. ısizi &eVII'<~jne oll' 'o-
le. kö~e girmesi ic.:in en Rzarr.t !a- artırabilecıe-ktir. öğretmenler bu kltap!ardakl esasla gısına reğn:en ana, böt-asl Jı_,J 
3lıYetı sa..-ft:.tmekte; Uylerıie mek B - Kredi: ra göre tedrisat yapınağa bll§lıı.mr~ zumundan fazla yer11lı tllt tl' 
tepler açmakta, kayter için konfe. . Bu teşitil!tm ikinci mahim va. lardır. mil ve t~iri altında i~l\j!Jl· ıııı 
ranslar ~rtip <'fnıekte velhctstl zıfesi de ldiylüyc Iı\zım olan kre- Diğer taraftan mıı.ntık, aosyoloji yorsa size en kati tcdhi\;ııd' 
b~tiln e.kla gelen fedakAtlıltt:rr: diyi te~ etm.-.ktir. Zirai mni felsefeye başlangıç ve estetik kitap. kinı V3rSa c~ir:İ!i &na fllU~~•etlll~ 
hıc bir masraftnn ~ekinmiy~lerek ~eselesınde n!emleketimiz m:ıır ları yeniden bastırılmamr§tır. Öğret uzaklaştırnıak ic.:in ır.t'1tlı.ıt1; (t~ 
ya!)nla.ktad.Jr. zırıı.nt banka.mrz sayesinde hiç bir ır.enler eldekı terimlere göre bunlar. başka yere tahvHdir. Bun ed'"-

~emleke!'ten geri kalmış ile~ilrlir. u:ı. gereken deği§melerl yapacakıar. edebilirseniz başınız r:ıh.~~ııil f 
Bilhassa Türk ordusu vato.m Zıraat bankamız iktıca<Jf'n kClvleri- dır. Talebeye sorulacak imtihan soru. ği gibi c~ini~ siz.c istedir.' 

beklemek, milli müdnfanyı hn :! ır- m:zin koJkınmRsr i~in lbnn ge!~n ıarı da yeni terimlere göre olacaktır. kilde dört el1e sanlır. ~e" 
lamak gı"'!>i çok rnUhlm bir vazife krdi lköyUly .. 8 d hl \. , • ·"'il '11 
görilıiken aynı rsmanda d~ bü- . 1 • • .. a ece · r anıca R l"k Ah S Eger ana, barcısının " · •' 
·-'"- ıt.e mli~terı.sı ar.ısındaki mılt,._k .. - e ı met evengilin do"nmc~a .. h•r t'•ı·rlil ,,a•i~·r~•.,~sı :"-ıu-.; nisbette bir m<öylü mektebi ol- b ı "' k / "'"' ' "J ,, .. 

. 'ba ik 1 r.lt'nfsıat!ıeri nazarı itih<ırR ah on eransı 1 m k • · . 'htsr 
m<ısı ıti rile inci ve li.rinciH ks- rnk d .':.f1 ·ııt · S e- e ı<;ın ıtaat ve ı ~ 
d ilh. b' . . C5ı 

1
, mı mnefaatleti nızan orryer llalkevlndt!n: açm-'- la· ~ın::drr J,~ 

amı ım ır içtimat vazife gC'r- b ;..uı. '· " 
mekte-dir. ın 

1 
ara .a arak tf'min etmektrdir. 6 Birinciklinun 19i2 Pazar ~ti Eğer b~ · a·nlaşrr nıJı1'd' r<ıf'~ 

Fakat dimhuriyettcnheri k{h·lü FrıKatA2ıraat bankasının ~·A~+ıZı hu nü saııt 15 le kıymetli edibimiz ne- fazla kabat:ıı.tli ana)''l btıluY ti'' 
ve köylerimiz için s:ırfedilcn gay. fedalr:ırlrk v .. 8arfettiğ: 'Jıı l-ih·ük fik Ahmet Sevengil (:\hılıtclir de· nrz bat-ası ile erkck<'e vt ~eı•' 
retler neti"1CSinde elde erlilen bu ~ayret k~.'i değildir. Çünkü nnn- virlerJn ve 7.amanımııın gfizrllik cfaşça h<>sb;iha1 ederek "'',' ,4C' 
mesut netceler kllfi değildir kn iher koylUnUn kredi i~t:vaeım telakkisi) -:ıdlı ibir konuşma yap:ı- vahaır.etini anlc:tırsmn:. '(JıJ'll~t er 

A ı · ' teker t--ıker tt!bit edemecfö!in - caktır. rı'm kı' ı'kı' erkek d.,ha kolıı~· .1 Jır/' sır ann bUyllk nffrdilmez ha- <lı"n ltö 1 .... d . " • b " 
talannr bu kadar kısa bir 2 r,man. : Y uyu e- te!:'Vık edem emek- buk anl:ıı;u~ınız Netlce:/Y' 
..ı_ ~"-' tedır. ... HeTıekli Ari! Hikmet'den.· ... · · 
u.a ta::mıh ~ttnek mllmklln otqma- z· b .. mu:. 
rnıştır. K3yt~rfn ".ıdc yapılncllk da- ~ımnt anlcam1z böyle hir t~ld- ---------
ha çok hem de r.ek c:ok iş \·a~ 1~tta 1 :ırmt olan lrredlyj k!Mih•e Bir tlha azım oı ki habtrı Denize dü~tO f/ı 
dır , 1>ızzat değil, ll"'mtıılrnnm zjrt;i kal- bulunmaya! sırııie .t. 

Zj:ı; AAT ' kmm1'1lc <'~k 'Vakmdan nlAkıı'r1ar Blr millke var ki lih.U v<'ztrı Üıtküdardıı Çavu!1 mahalle ıı;ıcff 11 
~ v memlrl<eti otmnnııza olan Ye bu vruz.ife ile milkel!ef bu- bulunmaya! num~ıada oturan kornısyorıe\luııı'~ 
ragmen zira! imiJ-salimiı Junan ve 'lıuktı'ld r,ii- şnhc:ivcte sa. Bir Asümfina •ıD dtı ıuQd et, kim özbakan, dün akşam 78 J\ ti' 0f4 

mlllt ihtlynçlanmızı bugünkU du- hip olan tecıkllAta verecek~tr. !- ey gönU.', vnpura binmek isterken ıte11.ttJll 
rumda !Orkkla trıtmin etmekte- rinc!,. köv!üniin de yer 'llar;ıi< ra. Mdh.ü nUcQm.ü mlhr.I mllnirl mllştllr. Ekrem özbakan ecrz;c" 
dir. Her ne kadar bütün itinde bu. lrşacağr bu teş'kilat vasıtasiJe bU- bulunmaya! tırenler tanfmd&n kurtarılOJ 
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[,.:JQL TIKA 1 

Tuıondan sonra ~ransa 
es F.::i CI R! .................................. ~~~ 

ltapa maçları ...-..., _____ _ 
~~,.'~an •onrcı Franıada yem bir ıuur hareketi b::-'' 
L._~ır. Müttelikler ceph~ıind~ .!aVafan Fıanıızlar 
.. "1bolan donanmaya mukabıl Vıfı ye karşı üç zafer 

kazaitclılar 

Fenerbahçe, Vefa, lstanbul spor, Beykoz, Taksim rakip· 
ferini yenerek tasfiyeye uğrattdar 

Sahaya 5 dakika geç gelen Süfeyma
niye Halice h~kmen mağlup oldu ~ 

ı azan : ~ adrl ERTEM 
J::'~~SIZ <1onar.ıraın '.Iulonıla Mes~!i Bonaı>art kou .. üllılğe :;('!.·ı. 

-........_ tarihe karı!ltt Fran&ız do- lece!;) zamı;n Fı-an11an Lir korku 
~~ aı; I • 
~ ı Akdenı"z sulannda bir kaplamı~tr. Çünkü herk~: 
~ laıinj alırken Fransız kara . "- Bonuı•urt dıktıııOr ohtı·ak. 
~ ~ de bugün ııı tık ~ilih- dıyor~u.,, 
ı_ '-it edilmi5 buhınmnktadır. ~e!:ımden sonrn diktatör olma
~ ~e llliitareke<len sonra ~Y- dıgı, sıfatının ''kom ül,, ol(fuğu 
,...., ... bir varlık halinde muha· anl~l'Jlmca her!.~ı. 5e\ inn.ıi~ti. Ha). 
" t<liJasek jı;tenen Fran a ar· bukı Bonapart hangi sıfatı takı
~en nazari bir mahiyet al- nırıoa takın<ım bil<Ji~ini yapan bı'r 
ti,- • F'ıoansanm bu talibi Kom- ndarndı. 
~ t&rihi ngonda mihareke l815 do: mo~:aldl~t hüıtı"ımet na. 
~----~•it saniyedenberi beklrn- rnma Parısl muttefıklere teslim e
~a. Bu hi.dis"? tahmini gü~ denFu~e muahedeyi de imzalaoıı§
~ lllqkij) bir hidise değtkli. ~1•• Muah'ldeyi imzalarken lunnu 
~ elinde kalan son sili. ı('.ınde-k~ "kapitülas)·oıı,, kelime~i
S tecridi için g~terilen se· nı ?W..1.10 yerine "konvan•iyoıı,, 
\ ~ •lursa olsun bu mukadder· kelımesıni yazmı~tı. Muahede mec. 
~-;-at Tulonda gemilerin Ji- 11"te miizakere edilirken azadan 
't l'ilıde ~~li Fran!4tZ bayrağı tJara kBnvansiyon kelime<ıi yerj
~ len!: gemicilerle berab~r ne "kaı>itülisyon,, kelime~ini kul. 
'L_ .. )'y~ dinliyerek Akdeniz Jandr. Mec~is altüst Bl<h Halbuki 
~ gömüJıniiıı• olması, ,.e son ?1.0ahe-denın bütün hiıkiimlerlne 
~ ı..~liseUih ku,·vetlerin elin- ı~ıraz erlen yoktu. Zaten Paris te'I
\ ~larının alınu;ası Fransa- hm edilmi,ti. Miıttefik orduların 
~ .. ~llllbadık akisler yapabı1ecck askerlE'ri Pariıı <'Udclelerinde tı. 
~ r ha.'lllt'sinin ha~langrcı o. rampet ç.alarak dola;,ryorlardı, 
~İ . İki kelıme araımdııl;i fark. ııttn. 

Setillde denize batan bayrak kı bir mnhte,·a farkı imi~ ;lbi mii 
t~.tt, kulaklarında ihtllil nial'- ~adeley~ !Ol a('':nı,tı. Ma14:edonya 
~~1-nan inıı:anlann hayali ftl TI"ah Fılıp Atı'nayı :laptettikten 
~ •ı.ı'ldan, en derin uykuya sonra her -'t'Ye hakimdi Onun <'m& ~lhleri müthl!4 eadme\'le rı d~ma çıkmak mümkün değil. 
't ~ Cak kadar lm\~•etli sebep rl}· Fakat 0 keı:dini kıraı de~il 

"berinde ta<ıımaktadır. 1 onan generali ilin t'tti. 
\~. · S EZ.\R kırıtlhk hulruknna tn· 
11ıı..Sm roho hazan derin mameon sahipti; fnkat ö-
~ .... uykuya dalar etra- lün kad u..:ıı• • 
ıı:~p bit•ınleri rleğiJ kendi • .r-eye ar uıktatör,, sıfatı ile 
'\i \Q: g~riir. Bu ne,·I lıldisele- ~!1~• etti. _Kronl\'el kend~ine "ha-
'-."! ~ İn!llanm giindt'lik ha- 1ş·mordd!• Ftinvanını kabul etmi,ti. 
~~ Ses i d ı ı ransanın tamame-n ~i .._~ o....ır. ıı 7. ıııa A517. geçer. Me- lihtan t- .d • ..,.__ . 
·"" ""'ır;tJkla rt .'.I .:1 • I ..... rı ı rrnnunm bir Al\.: -a- r a ıp .. , uf'ınır er mau mare,ar • rl . . 
• ~ ""d" <'am halini aldrır r.1\- ~ın. em ne Vl'rılmesı 
'ıı....~:tlar n 1 r i"k hıl- " Fra~sızlar iizerınde bnyrııia Ye 
'"""'lır nf t ( '" 1 !ilk mlc hikımi'yete ha .. retln fiili miisalı 
~el...-. r rt'n l"ft,,nm ırr. ha!'! m"ııı r t . . , > • 

~~· t~nik h~lnmındAn . l ı. a ı e!llıl'Jni Y•r>a<'aktrr. Bu 
b"knn 1 k • , ıt bıarla Tolonda batan .renıiler 

• rn< an ar.anın ı!llare. mihv·r· A'·d • d h 
"' ı • enuı: e arp vasıtaJa. 

.\~... nndan mahram etmekle bera .. -r 
"T f r"n im rnvm, \is. F ~ \ ttt - r~nı111:luırı da müttf'flklrrlr j" 

1.stanbuL kupa maçlarına dUn Fc. 
ner ve Şeret stadlarında devam edil. 
dl. Haftanın maçtan normal netice. 
ter ile sona erdi ve bjrlncl llke dahıt 
kulüpler ikinci llkteki rakiplerini 
çok !arklarla yenerek tasfiyeye uğ_ 
ratmış bu arada Takslmlller EyUp 
karşısında bir haylı korku geÇircrek 
Z"'r ile -4-3 galip gelebildiler. Süley. 
ıaaniyeliler ise sahaya geç ge!dikle. 
rlndeıı genç rakipleri Halice hUkme'l 
nıağlQp oıaı·ak tasfiyeye uğradı. 

Şimdi maçları ııraaiyle anlatalım: 

FESER STADI: 

Bu sahada günün ilk kar§ıla§ması 
l:nkem Dr, Tarık özerengtnin idare. 
!inde Taksim ile Eyüp takımları ara 
srn<1a oldu. Çok canlı ve heyecan11 
~eçen müsabakanın ilk devreıılnd~ 
Eyüplüler gtızel oynayarak Takalmln 
bir goıUne 3 golle mukabele ettiler 
'\'e devre 3-1 EyüplUlerln galibiYetl 
ile aona erdl. İkinci devrede Eyüplü. 
ler kazandıkları bir penaltıyı ata.ına 
dılar. Buna mukabil Ta.kll!m ~i ciddt 
tutarak Diran vatııtaaiyle 3 gol yap. 
tr ve oyun .__3 Takılmln galibiyeti 
ile .ııona erdi. 

BEYKOZ - A.NADOLUH1SAR 
Güniln lkjnot. maçıt birbhine rakip 

füt kuvvetli t.a.kım1 Beykor: ile Ana. 
d.:ıluhiıar araaında oldu. Tamamen 
Bcykozlulann hP.kimlyetı altmda ge. 
ı;en oyunun ilk devresi 3-1 Beyko
z.ın ga!l.biyeti ile .sone. erdi. İkinci 
devrede ayni baskıyı devam etilreıı 

Beykozlular rakiplerinin bir golUn~ 
S.. golle mukabele ederek oyunu ~2 
gibi açık bir farlda kazandıla.r. 
FENERBAHÇE • GALATASPOR 
Bu aahanrn son ma.çı Fener~• 

Gelataapor araamda oynandı. Cihat. 
Muammer, Reblj, MUJdat ve Fiknıt· 
ten mahrum olarak aahaya çıka3 

Sarr.Ulcivertlller genç rakipleri kar. 
l!lsında t'm 90 dakika ezici bir ha. 
kımjyet tesia etmelerine rağmen 

mevııimln kendilerine ait olan gol re. 
korunu kıramadılar. Oyunun ilk dev. 
resinde Naim, Ha.llt Naim - Ömer 

vcısıtaslyle doq gol çıkaran FenerlL 
ler devreyj 4-0 galip bitirdiler. İki!ı 
cj devrede daha hlkim oynayan sa. 
rı..LA.civerUiler biri penaltıdan olmu 
!-ıZCr~ Halit, ~alm ve ômerin yap 
tığı üç golle adedini yediye çıkararak 
o~·unu 7 - O kazandılar. Genç Gala. 
ta kalecisi Hüsmen diin .eeylrcjlerJn 
haklı takdirinl kazanarak pek çok 
r.lkı~landı. Hakem Şazi dUnkii oyunu 
cıdden güzel idare etli. 
ŞERJı;F STADI: 
Bu sahada. günün ilk maçı Haliç ı. 

le Stlleymanjye arasında yapılacaktı. 
sateymanlyenjn sahaya 5 dakika geç 
gtlmesl yüzünden hakem tarafında.'.l 
hOkmf'n mağlup sayılmasr biltUn 
spor se\·enJerl haklı olarak üzmUş • 
llır. 30 '"nelik maziye sahip olan bu 
kulUbUmUzün aahadıı 5 10 dakika 
tekler.memesı şayanı te~ssü!tür. 

VEFA - UNKAPANI 
İkinci maçı Vefa Ue Unkapam yap 

tılar. Rakiplerini ihmal etmlytn Ye. 
(;ll.Bt>yazlılar ba~tan sona kadar h'
klm bir oyunla devreyi •-O galip bi 
11rdller. !kinci devrede daha gilzeı 
cyna:ran Unkapanı kaqıımda V'e!a. 
)ılar ancak iki gol yapabildiler v. o. 
yun 6-0 Vefanın galibiyeti ile ıona 
t'l"dl. 

1STANBULSPOR - .A.LEMDAR 
Günün aon maçmı İatanbulBpOr ile 

A!emdar takımları yaptılar kuvvetli 
rakipleri kaqıamd& bir müddet da. 
yanan genç AfemdarUl&r latanbulapo 
run hlkim oyunu karırsında attık!&. 
rı iki gole mukabil yedi gol yiyerek 
oyundan 7 - 2 mağlup olarak &yn. 
larak tasfiyeye uğradılar. 

Dün Kadıköy ve Fenerb&hçe atad. 
larmda yapılan kupa maçlarından 

aonra kupa maçlarma iştirak eden 
28 kultipten H ta.nesi tasfiyeye uğra 
mrş ve İngllterenln Kral kupaaı ma.ç 
!arma muadil olan bu kupa maçları 

tla bundan .ııonra kulüplerin kuvvetç~ 
h:rbirlerj ile denk olmaaı bakımın 

cian ehemmiyetli bir kat daha artmı: 
tlr. Kupa maçla.rınm diğer bir husu. 
ayeti de Jlk oyunlarına iftl.r•k •tme 
yen Gaıatasarayın bu maçlarda F~ 
nerbabçe ve Be§lkt&§ ile kareıla~ma. 

D Ü :\KÜ gazctelt-nle ha' a 
nıuhare~elerin1 luıdireıı bir 

teblig, l'ramıa, Dı.nimarka, tto. 
landa üstiinde bir ~ok booıhaıılı
manları aulatt.'ktıoı ı.onra, ~u 

cümle ile bitiyordu: "füitıin hu 
hart'ke-tlerdf:n bir tek u<:a~ıııı11. 
iis'>üne doıımemi~tir • ., 

tik hakı~ta, koskO<"l:l bir filanuıı 
bütiin tavyurı>l:riniıı mıth,oldn· 

ğunu aıılryoruı. Cıinı1eııin ifıule 

ettiği mana budur. Halbuki, teb. 
li'i, ''bütiin hu ~eni~ hareketlercle 
anrnk bir u~·ak kaybettik.\, elemek 
İ'lti)·or. 

İt(j ifade arl:l.-;mdaki Öl('\İSÜI. ar
rılığı bir <lü,ünüıı. J;t;ııkiden, lıir 
cümledeki en k~ük 1.ir yanlı)ı, 
korkunç gö~teren bir clikknt \"e ti· 
tizlik aynao;ı ,·ardı. Herke~, yıııtlı. 
~ı satırlara ~özünii dört .\r;.tr, bir 
dil potu kınnıunaiR (•anin. bMll\ 
çalı~ırrlr. •:trafıııda ~inirli bir kn
kit ha\·asının dalzıılar.dığını duy· 
makt11n gelen hu dikkRt, ;"\"aratıcı 

bir "eydi. O 'akit dilin "ahlpleri 
,·ardr. O \'Uklt diler, j.,ter lıil~jıı:j;ıo:. 

ll~i, ze' k-.iıliil, di1e~e ~a' rak
lı(i:rle tnz l.oruluranlar, arı ko . 
''anına ~irerıli. ''X e<liın" in "fjf. 
liı'' i ":" siz ~·n1.n•ası -bir 
tarih sö~·lemek zonı~·la oldu~u 
hald('- za\'alh ~airi, defe koyml'l · 
ia "ebe'> olmadı mr! 

P.:\·e-t, o , ·akit dilin sahipleri 
,·ardı. Ona !laygı en•re<lerler, &ey. 

ötedenberl tasarrufun, en kUı:ük 
ıey!eı-den b&§la:ıı:acafını ııöyierler. 

l'olda ınctclk bir itnenln parladığ't. 
nı görereke onu alıp. "gilniln birin. 
de lAzım oıur,. diye yakasının arka.. 
.ııına. iliştiren kimseler, zenginllk 
yolunu tutmuş sayılır ... Ayni fekil. 
de, bir g,araonun, tabak i~rlsinde 

getirdiği iki kuruşluk küsur parayı 
Ja, parmakları arasına •ı~tırıp 

ıınuhabbetl• ceplerine ytrl•ttJren a 
damı takdirle kar§ılarlar .• Hakikat 

\:'den bann k87.a9tz ge. hirlili ~lP.n 4'efleri bir kahraman' ka yolunu tutmJ'lan bir moda ha. 
._•~.bu aksaklığın, bo fa. hi'r lnırtancı saynu•sına yoJ a"a: lini alabilir. ı net 1amatı {Güreş) 
:"i ~isinin ifa<le etmek iste- <'l\ktır. • Tolon hadise~ ile müttefikler Harrettln Bahtotıu 2 ncl Servet K. P. 

:nası dır. 

~11•Ya liznn gelen manayr üç ıf•Y kazandılar: 61 kilo: 
~ baha doğnısu bu kaza Tulonda batan ~emill'r Fran~11a Biri Fraıı-.ıt rJoııanmasının mih. GtiREŞ ':\ICSı\BAKAT .. .\IU J nc1 Silleyman K. P., 
"~ ~İİJahhas bir f!ekilde k&- haricindeki ııenerin fire~ tijine Yer e-mrine girm~i ihtimali kal- DUn Gür~ kuIUbU aahasmıia gre. 2 nci Vahit K. P, 
~nlındmnaz. Kaza fikri hbmf!t edttektir. Diitır tal"llftRn madır. Bn Bnlar i~in bir zaferdir. koromen ve aerbest gUre;, mUaaba. 66 Kilo: 
\ İ.ı_'a miişahhns bir ~ekil or<lunun silahtan tef'ruli "1E'a) u. Diğeri Fransanm kalbini elife et· kalanna Güre~. Kasnnpa~a. Kurtu • ı ncj Faik Gür~§ 
~ 1i da lnsanm his hayatın. ;\'anıldı~ hidhıeııini doil•rduğa ı,:i. ti1er. Ordu kaıh'Q9uuu hntnn ~e- !u,,. Be§lkt&§ kuIUplerlne mensup 17 2 ncj Ali K. P. ,,t ""•l'lneı \"İicnde ı:elmez. lıi ordu 7.abitleri •ra~mda dn milerin A'kdenizfle a1;tıi;ı kanal- güreoçt lttirak etmt.ı ve mU.abaka. 7% Kilo: 

ı.,· "• t Yine Moğuktan b;r ray kr· maddi bir takrm ihtiyaçlera vol n. la artık Afrikaya alatabiföler. lar bUyUk bir intizam ile sona ermt1 ı nci Bekir GUre§, 2 nciKbtm K.P. 
~ ~~~ raydan ~&ar, bi'r tA· ı:acaktır. Kadroo;u ~-abancı hj~ ıle,·· Üçüncü zaferleri \'işi J<'ran'>ao;ı tir 79 Kilo: 
t ~~~ !'sa kata hakkındaki mı. l~t f'~rine ~İren bir orrluılaki n- artık tamamen pre5tij<'len styfıl. Alınan teknik neticeler ıunıardır: ı net Ahmet K. P. 

\ ~1' tıhfre en hbviik mertebe· •·ı'tlerın artık kütle halinde Afr{- mış ı:m)çıplnk kalmı~ ohnMıdrr. G6 kllo: ~r: Ahmet Betikta\ 

~· !~i~ ~qab~e~ ko~n, I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· \ :'bı)' ihtiras simenitifer yol. Dediğim gibi Hari Lim aMn~~a bir mamı!Jtı. Dö!Jemede kocaman blr 
~ ltarılar, 7.ayint dnM olma. 1 \"apur ka1.asında, Sol !\foris 'ı$e A. 1 N MIZ delik nrdı. 
~ -., 11 ~eyecan biitün ruhları merikada bir lrrn kazasında ölmüs • + Elk, çantaları kurtarmaları için 
\&.._ 11'11 ~tlenin p-;iko':tlji!lii d~r- biJini:ror, f:ıkaı Ölüler ini göre:ı -·-- J. emir verdi ve kendisi yaralı adam· 
~' •t'1"· Hrrke!! nıhl!ırmr hir yok. ~ -- la meşgul oldu. Fayre, sihhi imdlit 
'\l1c~'•ndn ldcsif ede-r. Kut~ Dik Gordon masasının gözünden Nakleden. M. KAHUI:.·~ - 43 - otomobiliyle hasl,1haneye l(Önderil-

, olan artık tek mese. hir zarf çıkarıp Elk'e uzattı dikttn ~onra "eri döndü. Ru sıra-
. tnltkikat yapmasa Yakit bularııanıı<>· Dik Gordon ve Elk Balderle Iıc- " 

~ - Bu nedir Mr. Gordon1 dı po
0

lis miidürlü;.ıü erkanı da ha-~ tı. Fakat ertesi sabah bu işle meşğııl raber odadan cıkhlar. Fayre içere.le t1 
ı. "1ii - Bir suale ceı-ap .•. Ban ı Sol di,t yerine ~lrni';'lerdı. Elk iıalıat \;q~tı "terek rnh ifoi:n'ıtıştur. l\Ioris'ten hahselıniştiniz. B~n de olmıı~a karar verdi. Bıınkalerdn ~·n· yalnız kaldı. 

~ fo.L"e'. kulalı• • i• !Hlenıfr.. ııacağı araşlırma!arda bir tek ş:ıhıs Koridorda Elk konuşlu: Ye-rdl: 
ı_ •"ıır t • onun hakında ufak bir talıkı"',~, ı Fevkalıid 1 a•tı' bı" bo"" t',. Jcı, "'ır e<ler. Hele bn ha. y:ıptıın. "" lrnlamayacağında:t emindi. ancnk - Ne dersiniz bu i,Iere Mr. - e ;un~, r ... 

~ b.._ .. ,.llelerin dcnıni hayatı B numaralar ~:ıycsinde bir .knc isitl' Gorclon? Bu meseleyi halletmek ba .. Mr. Gordonlıı benim hundnn 
L..._;.~et \'er·•,·;;.,· re"'lerla an. u. Xevyork zahılıı şC'finin iııı. .. ı..- kurtulmamız bir mucize eseririır :'il " ., ~ .• ... ~ f(·~bit cdelıilcc:eğini umu) ordu. mııııı ·un olacak mı dersiniz 1 · · 

lllak ı · d • • .! zasını ln5ıyan bir telgraflı. Elk · Fayre'ye bavulu açmr.~ını sö~Je. 

~~ a ı ıse ognraeagı te· okuclıı·. Ertesi jtlıı Elk, huftnlarılanhcrı 1 
1 • aha ku,,·etıı· olur. "'fese· - a Jİİ, buna imanım ' 'Ar. "Kur· ıniştim. Fakat hi:l.İın rlöıımemızi ' .., " "S ilk defa adam akıllı bir uyku uyu. 
r ~d.a. lıarp sonraornıla P"· . •ol Mor is ölıniiş değil, lı,ıyaıı.ı. bağlar" ın muhakkak hakkından bekliyec<'ğinl ~rınıyorrlum. ilam-
ı ~ ·' d l' duktaıı ~onra saat ona doğru daıı (-ta dö--cg~e b ... ~lamırıı. ır. ·:ıkat nerede olduğu k:ıl'l olrı. srlcecğiz. lun dikişlerini sökmrk üz<'re hı· '"' .. ~ ~ k ı ye geldi. Yardımcıları D:ıldcr \'C 

~•"ı'· t rlii n""ktı··1~,··ı e·t·afın.ıla ra >ilinmiyor. l'Jir habere ı;örı' • . .,.. Bu sırada Balelerin oduının ö- çak almda gitmi~lik. Öyle zaııneaı-
"'ı ,. • k d rnyre i:::imli Elk'in çok ıhmnl elllı;I 

~lh.~ etfüller ... apılmır. ~aze- ·en ı 5 i şimdi lngillcredtdir. J\cn. k niinc gelmişlerdi. Onlardan dı.hıı yorum ki, bomlıa, Fayre bavulu 
~ . .._ ~- r . bir ~enç Çöktnn ~elmişi er. onu he·. 

t. lleler '-'am•r .. tı. J•akat r 1 ~ 1 hurar.n hic bir sııclıı suçlandı. . c,·,·cı da,·ranmış olan Balder, elinde açlığı zamnn pallamı~lır. 
q " ·• ı li) orlanlı. Bırnz sonra Dik (ıordon S :lkı rıara kıymetinin u. rı mış değildir. hunıınln hcrnbcr <ln geldi. kocaman bir bıçakla dışarı çıl.:- Şuhe ıniidürlerinden biri hiddet-

~ tttt anıbn,ka bir hi<!ıst' ile 1898 de \fanlanya ıran<ıatl:ın:ığiniıı Elk: tı: le: 
' l'aranm 1..-ıymetl <lti.,. kasa dairesfoe girip 5!i mil~·on - Bu çeklerin sahibini hulmağn - Bıçağımı buyurun. Peki ama, dedi, bu bnulhır 

'"'- 1.'tılartta hüku·m·t vı"nnı· frankla ortadan ka,·holıın adamın " Tam bu sırada müthic bir inf.. daha f'\'vel mua~·ene edı"lmenıı•· (·"" •mı· "' · ı 1 ~ rıı:ıale~er imkan yok. Bıına oylc ., .,. 
\'.. ~3) t ık Jınra Ct'1'1?metlndc 0 0 < ugu "9 nılı\"or . ., lıik oldu. Dik "'ere "u,·arlandı, Elk miydi 1 t..._ Pa Elk ı;:cliyor ki rloğrıırl:ın doğruya hu ba- J " 

l it fr tıklı'k nal"'llar "ıkıırdr"ı ' · lelgrııfı hir koç defa okudıı. onun iisliine düs.ıü. FeYkal:ide kuv- - Hı-psini bı"r.zat ben du"n mua-
"I lllk •· " " ı Ytıllardaıı rlaha çok şeyler öğrenr· 
~ f lıil' Jı fh·n tının dü5mii~ ol- ~onra < iHalle knlla\'lp 7.nrfın i('iı ro lıilecr,itiz. Hrpsinin iki katlı oldu· ' 'elli bir tazyikin tesiriyle camlar yene elmiş. içinrle bulıınanlım bo-

•ıı, .. ,_1CYı-can meurnn olılıı. R ı ·n~·dıı ve Dik'r iarfo elif. Kt>nrfi kırıldı. şallarak birer birer h"''·mı•, sonr." "t ••I( rk ,_ k 1. · ğııırn "anıyorum. Hunları a. tır;p "" , .. 
\. ""il'b1 ~ .. ı<:i:f;iik lıııırinıcle sikkr ·enr ısın-; hiları edrr sıihi söylr.nrli: bunları tekrar "anta,.·a h"n ıioldıır· 
\.~ (ıı i. lcriııi fo(üııııek istiyorum, bnk:ılım E,·ve){ı Elk :ıy:ı~a k.ılktı ve odası- • ' 
\ ~~ 'ıd• ~l'l":\n 'llİİŞllhha!I bir - .Sol l\fnris ıfentrk fngi)l,•rprll OC'(ı•r rıkac•,ı),;"1, muştum. fçincie hoınbaya henzer Jı r 

ı ı l• il h R ' na ko5lu. Kapı kırılmış. ınenleşr· 

~'t-. . . a r n ımı:wı ~·· u, hir çok sıınllcrt' reYllJ> \'l'rrlir •. ı:ı• · •·n, .-~. ~ ı a,.11ıak ı-ızere f,·ı,:ıli~·eı" J • d şey yoklu. 
r. '"'11erl lJ l • ·" """' ~ t•rın e sallanıyordu. Odadan ka-

l'ı 1ı ı. 11 "ınırt de siirii bilccrk hir maJ(ı•n:ıı... loıt'~·li, hu lı:ı~it bir ic değildi: C~- - O halde bavullara kim el siir· 
... ~ ... " ~ar;ıınm ~ .. rfne lıiı~·iık • "' • ., lın bir duman tabaka~ı etrafa ~a-
·~ ·"~ h" kcınin, yeleğinin dii~ıııelcrinl çöı· ""tlı.vordu. lr. erı" ""rdi, ııya~ı h·ır rniiş olabilir ve nasıl'! 

~
~ı... ',.. 1 ır sjl;'r,. h1tc;•rm?a. p ı· ı i 1 1 " .... - ıs 

ll
"'tl.- "'ldn ° ıs er s as\ on ıırd'.l iir lıa\·ııJ ılii Ye l'lhi~csiııin hiç umulnıayan k " b şc~ e la ·ıJarak sendcl<'di. Bu. Fayrc - Bllıniyorıını. Kasanın nnahtg. 
~--.. ~ · ıılmuslar, bıwıılların ,e:.ünu böv. lıir ) erinde bulunan bir c<'plcn ka ı h k 

., ,3 °' 1 11 11 nre etsiz daran vücudu id:. rı benden ba«ka lıir kl~ide var: Ar· le ..... ' tnlltarekP.ıİ bir ta- ece rfokuzıı bulmu~ıu. Bunlnrııı sanııı :ınahları ortaya cıktı. 7. ır · k " · 
,~ .... h· ı· h • k h · ı .:ıvo 1 gencı kııcaklı~·ara dışarı kııda,ımız Mr. M:ıklinlon' da... F::. 

~ lı ac ı~elcrin gclereiini epsı gere· nrı:: mıın7.nra. grr, k Bu islt'n 'onra kosa açıldı. b:ıvut- k ı Oı k ı. . ı:ı ·nr< ı. memişti. fa ·at .:unulnuı . kat o dn izinli ve şimdi Lonılrac:a 
\..:"" ..... ·~r \"erdiği hahle mü. muhteviyat ilihnriyle birbirlerinr l.ırd:ın hirini çıkarıp Fnyrc'~e U• sı için de pek a:ı: ümil uraı. ılcğil. ,· 
ı.·~ '"-ll'ıısatıe kütle ,·icftanını eşti; Yıılnn Padinııloıı garı Nnan ı zattı, hunu ıliğerleri takip elli. He;l· 

• ~ın· d · • .. R" d h k - Kullanılan infilak madde 1 

saygı 
ma_raııları <'ehlin ~amunma gli. 
ıııerlercli. Şimıli, dilin rtr:. rınfla ne 
o e.,J,~ Jıi.,ıu lar, ne dr bir tit du
' :ır 'ar. J~line ı,alc:nı ı.:eçiren 'e 
lıir pıu ~a lıeYa.z kıiğıt lıulan za. 
nllı dilimiıe l':'keııre etmekte~ ~
kinıniyor. Uunların Elinde dil, 
ıluny.ının eıı t "ı 1ı,;, ı.ı.ırl•nıu o
lur. 

Hir arnlılc, c.ariıı bir siir telak. 
!.isi ıılııı ~ uriirııiı .. , "~iir <Me sığ. 
maz!,. <lenl!mi .. ti. (; erc:i ı;;iir, duy
ı.:u \'e ha) 211 eih:ın111ırı bu tün se
ııi .. tiklerini kıwal,Janı:-. bir \'llr)ık
tır. Onu hiıhin lımlıı• •arilıı söze 
.. ığdınnak ı:.erı:el•ten de l!iiç \"e ~:ok 
here ıl• inıkansızılır. Fal•at bfü·le 
lı~r ~iic;lük \'arıtır, c:!!~·C' hiitün ·dil 
kura lJRrından sı.Hılııı"k l!;erekmez 
a! .. tnsarıhır, l•erııli ar.tlannfl& 
ı.iizderı ba<cka y:tııi "iiz ~,a,lar mü· 
kemmel bir 1tnta .. ma \'a-.ıtnsı lmla. 
nın drlar. 

nütün öteki ifade ılletlt'rf dilin 
:yanında !'ok bulanık 'e müphem 
kalır. ~u lııılde. dih Jrnr~ı eskite. 
rin ~ö,.terrlikleri titizlii:in ne k&. 
ılar ~·erincle- Ye lıaklı bir sev oJılu. 
~u. keııılili~inden ortar~ çıkıır. 
Dilin en hiivtik milli ha7in~~-i :ra• 
Tattığı de bilinrlihten cor:ra artık 
huctinkiil~rıle-n de ona ıınygı i"te· 
mek hem hnkkımn:, Jıtm de \Rzi. 
fenıbdir. 

HAKKI SUHA CEZGIN 

böyıe midir·:. Belki bir lfnenln bt& 
vaziyette bir luymeti yoktur. Baıy. 
ltce toplanmış yüzlerce iğne}1, e~ 

blaemizln bütün kıvrımlarında Mk. 
laaak, yine milyoner olmaya.billrlg. • 
Fakat bir tek iğne, kıymet kazan. 
drğ'ı gün i§ değişir. 

Ayni usurn bir kibrite tatbik et.. 
mek iat,eylnce, hatırımıza, blzi ift'ıı.. 
.ı:a götüren bir ''ııezııket.. ımeıeıe.t 
geliyor: Sigara yakmak ~timüı! 

.Adetimiz malflmdur: ltibar ettl. 
ğimiz btr dost.paketinden bir aiğa 
ra çıkarır. Bir de kibrit a~ler: 
Ayni zamanda biz, cebimizden bir 
kutu kibrit çıkararak ateıtemi§ vi 

ona. doğru uzatmışızdır 
- Allah &§kına, dem.. Buradaıa 

yakmu;!. Yoksa darılırım. 
Kibritin biri aondUrülUr. Diğem 

den yakıltr .• lki zlyan bir arada!. 
Keza, itibarlı dost bir alğ'ara çı. 

kanr .. Elimjzde alğara. vardır. Ona 
aifaruını, kendi siğaramızdan tU· 
tufturmağı bir ayıb aayarak, der. 
hal bir taze kibrit t.akarız .• l§te bit' 
ziyan daha?. 

Bunun örnekleri, Mrkesln bu pe 
ZJ.ket bahaindeki icat kabiliyetin• 
göre değlftr. artar; ziyan da o nls. 
bette çoğalır. 

BlıtUn bir gtln 1çlnde içilen ıılğa. 
raları at8§temek !,,ini. tek bir klb. 
ritle idare etmek kabilse de, bu, an 
cak, her ag-tza alınan yeni alğa.ra.yı, 
bir öncekinden yakarak zincir}eme 
ttlğara içmek auretjyle ternln edilA. 
blltceft için, böylellinl tavalye et
miyoruz. 

Fakat. "yanmakta olan bir aiga.. 
radan slğara. yakmak,, artık ayıb 

olmamalıdır. Eskiden, yold:ı, siğa 
rıı.ııı yanan bir yabancıyı durduru,> 
81ğaramızr ateşlemek bir mUnase. 

(Liıtfen !layfll~, ~e,·iriniz) 

~ıı evvelki Vakit 

30-11-918 

Patiska tevzii 
Şimdiye kadar tl"·zi edilmi~ o

lan patiska Yesikalnrı nıukabilindt 
Şişın:ın Yanko müesse esinde patis
ka leni edileceklir. 

~ Pazartesi SALI -;:::.. il. teş.: 30 1. Kt.nun: 1 

:ıc 

~ 
ZilkadP-: 20 Zilkade: 21 
J\nıııım: 2S Knaım: 2ı 

f'"-

\'akıt.Jaı \,. ~ .. ı ı '"·'~'"' ' " tı t .. zan, 
~~ ~Yordu. Tulnnd;ı tuı aıresın .. r hulun an ha' 111 ötckileı. sf çık.ırıhnC'a hnvullarclan rn blj. ına a ilinde telılı ·e işareti Ye· 

,
1 

ı lcıııı_ le &!ikerleri'n siJihtan <fen hira:ı: daha hii) üklıi, içinde ılı ~ iiğUnii i-;:ı ı-eı ederek: rllm işli. Polis miidiirliiğiiniin itf.ı- nedir1 Otla"' 
1 

yukarıdan otle 

').08 2.ıo H.OJ %.2% 

:- ~eh: Şuurunun hande yap bir ('ok ve toınar halinde boş çek - Pacldington garından gC'len ~u l~·cme:ısupları ko~arak l(elıiiler. 
~- lılitı fl • c•lal!lJI~. Aoı! ,..... \"'Rrıfı. Rıınlar ınuhltllf · memlehr. hıwıılla i~e baş11yalım. rledi. Yangın ba5lıınıııcı ~iir'alle bas-

> lceı;.., elerın hadıs~lcri ıfa<le lerrfeki he-; bankııya ve fn;;il!cren!n Rnldere rlönrlü: tırıldı. Elk'in oıfası bir harııbe ha 
~tt ~ler üzerinde i!e ha'· en bii~·ük hankalarınılan iiçüniin - Bize bir "bıçak bulun. llne gclmişli. Kasanın kapıoı;ı mE'n · 
~ tel"{lıği \"e bir kelime elli ı;nhı>-;ine ıılt çek cif'flerlerıydi. - Otlamclan getireyim efendim. teşelerinrfcn koparak yere diişmü~ · 

itle etti'ii de vakirlir. Elk bu çekler iizerinde esa ,Jı - Durun, biz de geJiyoruz. lü, Parcalanmamı, bir tek eşya ka~-

- Dinamit. •. fnfiliık 
aşağıya doltrtt olmuş. 

delik hunu ~!ltt'rl,..-. 

• llrlnd• 
Döşemedeki 
Nitre 111 .. ' ~m 

rin yukarın ve yanlura doğru in· 1 

fi!Ak rder. 1 
(Devamı var) 

Ta• 
lnuıalr 

lS.03 7.20 18.08 7.21 
J:J,.28 9.46 115.18 U6 
lTM 11.00 ı ;.u ...... 
J9.19 1.3"7 19.19 1.17 

6.%0 12.88 ıuı 1%.S9 



... 
duruııı üoıju cephesznde 

~ 

nin mahsur vn7.ıyete g-:tıri :r.::ş cl
duğ•ınu fnrzettireeek bir takım se
bepler vard·r. 

Şimali Afrika cephesinde \ 7 uion f aczaszndan 
( Başlara/ı 1 inci de) rikalıların Amcrlk:ı :r:ı Yardıkları ' F r an s l z a m ·, r a l ı 

sonrd·· 
r= 

c IJ ıştarati ı ıııcı cteJ 
Ş~diye kadar 300 m:ıJrnl geri 

ahnm:§tll. Dlışmnn 10 000 o:U ver 
miştir. 100 top ve 50 t:ııık tahrip 
edilm iştir. 

Tarruz d~vem etm~ktedir. 
Su'~ l't tebliği 

l\lo ko\'a, 29 (.\ .A.) - Rııgürı 

ö~1e ü zeri ne«redılen Sovycr tcb· 
lı2'i. 

28 sonteı;rin gecesi kıtnlarımrz 
St:ılin .... ra 1 bolg•!~ inde ve merkez 
cephe"ind ~ tıı..> l'ruzl:ırma d ev:ım 
etmışlcrc!ir. 

~talingradın ~ımalin~e ei::mmı
yctlı Al~ 111 kl!vvetleri ~ovyc•. 
mevzilerine hucum etmiş" erse ele 
sonunda h:ıreket no:.t.ılc:ına piıs
kürtUlr.ı.üı::!crdir. 450 Alman öldü. 
rulmtiştiı:-. :-:talingradın ~imal bn
tısınde. Sev.ret kıtnlnı-ı : Itri hare. 
ketlerin: devem etmişlerdir. Bu 
bolgede 1500 Alman oldurü!mU§ -
tir. Dıic:marıd:ın 66 top n'ınmısur. 
Baf'k.:ı. bir k~!!imde Sovyet kıtale
rı kanlı bir rnuh:ırcbcden scnra 
me!kiln lbir y~ri znptetr.ı.işlc:-tlir. 
Sokaklal'da &oO ka'1cr Al:nan ev 
ve St!baytnın eı-<ıedi s2yılınıııtır. 

Stnlin!"rarlnı cenup ba.tfflıncla 
ileri lıarekt:tlerinc devanı ederek 
kıtn!anmrz bir çok l'l'..e!;kfın yerlc!'l 
:zaptetmiş!erdir. Tor.çı•mı.z J.. l:?:a n 
]ara :ı.ğır kny1pla1· wrdirmiı;tir. 

Merkez cephesinde So\'Ht .icta
fan .Alman muknveme;in.i kırarak 
rlilsme.nm k:ırşı h\;cumlarını piıs. 
ıkürtmüşler ve Alman hatlam:cJa 
ı;acılan gedikleri ~er.işletmişler Ye 
<lerinle'itirmiı:1lerdir. 

Sovyct öğl ctebliği eki 
~lo kO\"a. 29 (A,ı\,) - Sovyet 

,<\ğie tebliğine ektir: 
Stalingra~ın ş~mal kısmında mU 

:him kuvvetlerle Sovyet mevzileri. 
ne hUcum ede."1 Almanlar eski 
.me\7.ilerine kvd&r ntılmtşlardır. 
~50 Alman ölclilrillmliı;tilr. 

Sovyet kl.vvct'eri Stalingrndın 
~imal b tı.,ına doğru ileri hare. 
ketlerine devam etmişler ve 15"C 
Alm:m öldurmUı;ft"rdir. Alır.an "ga
nimet 66 t anktan ih:.>rettir. l'iğer 
~ir ke5imde, Sovyet kuvvetleri 
lıara"rctlı l:ir çarpı~adan ~nra, 
meskun ~ir m:ıhalli zaptetmişler • 
t!ir. 

Hua.retıl bir 1.nrpı~ma !!onunda 
Sovyct kuvvetleri bir ma'hal tfaha 
zaptetmiş:erdir. Ö!dllrillmüı: oıaı:ı. 
SOO Almnn .. ı.brıy ve cra~:n ceset 
1cri eo'uıklaı·dn idi • 

Staling-radı:ı cenup t.atı!'ınc]a 

jleri hareketlerine devam etmiş. 
ler ve birtok :rr.e.!'k(ıu mahal :şga! 
ctmi~lerdir. Topçu A lmanJarı ağır 
kavıpl:ı.ra uğratn11§tır. 

Merkez ceph<.sirıde, Alman m•ı. 
knvem~tini k·rnn ve dUı;ınamn 
karş: taarruzJ~rmı pU~kUrteu Sov 
~et kıtal arı, A!man hatlm·ın·'a ar; 
tıkları gedlği df'r-:r.liktc ve geniş. 
lıkte bUyiltmli~lc:rdir. 

r.el'e tebliği 
I.oııclra, 29 (A.A.) - .Mos!cova

d ı neşrediltn So·.ryet gere yarnıı 
tel)Ii~i: 
Stalin~rH !!ehrinln içinrle kııv 

vetlerimiz yeniden ilerlemişlerdir. 
Bu böJ~ede 16 d:ın fnzl:t ır.alıal 

isg ıl edilmiı;tir. 
Stalin"rnt şehrinin ~ımal t:ltı:. 

sında Almanlrır bir ltarşı taaruz
dn bulunmı.şlar falrnt bu, ft'.LS kuv 
vetleri tl'.rnfından muvaffakiyctl~ 
geri atd!nıstır. 

I<ızıı Yıldız gzactesi Almanlann 
yeniden cepheye tnkvi~ e göndcr
diklelini b!:rlirmektedir. 

Kafk:!.."larda, Nalçıkı:ı cenup 
doğusunda Ruslar ilerJemi51er ve 
bir mah'.llli geri a!:mşlar.iır. 

Rucı kı .. ımcı Jmpanılı mı? 
Stokholın, 29 ( o\.A.) -: Son a.. 

Jınnn haberlere güre, Rus kıakaç
larımn KalJçın eeııubuııda Dem 
nehri boyunca taınamıJe kar.ar.. -
mıı; ve bu suretle Sıalingrat ce
bin1le müh:m bir :r.ıihvrr kuvveti. 

betsızllk ı;ayıtırdı. Mecburiyet ha. 
Eıl oldukça bunu da ho' görmeliyiz 
heza kendi aramrzd!l ıılğarası ya. 
ı an bir dostu gördUğ'ilmUz zamn" 
yenı bir kibrit ziynnıns girmekten. 
ı;e. o hnzır vasıtadan i&tlfade etmek 
ununımuza dokunmam!Llıdır. 

Şırndl Ankaradıı. radyocvlndc, n. 
ranıızj:ı buJun n sayın doktor Gs. 
llp Ataç. hlr hasbıh:ı.l esnasınd:ı nrı.. 
ln • mı~t1 : lspanyad.l ltlb'lriı b!r kim 
scnın sl~ıırns.nı, J;!brlttt"n aweıe. 

r:ırl< nyıb s:ıyılı r mı:, ... I'ibrltle önce 
ı-cnrll slJıı.rat:ı.rını yak.ır: kl brl(ı 

sondUrlır ve l tlb :ı. r ettlit'erl zatm 
ı.ıtar ını •·aıe ,ı"nmlş olıın sjğan:ı_ 

dan ynktırırlarn1ış 

Hem b•ınun, ld~ıit kokusuo'.J 
ba knsma d:ı du'Yurmamak gibi b!r 
ine lığl varmış ... 

f'cmek oluyor ki, "11l<!'nrııd:ın ııL 

t r atc!}l":ne:ıjn nyıb ~lm!ldlğl me 
d nl Y"r!er de bulunuyor. O b&lde 
~yle bir ltlrat neden k!)k .ıma.. 
11n? Kibrit tna:ırruf cd1blleceği rntıo; 

:ıt'rlerde ntotn ztıppellğtn kurbruıt 
fJ!alım. 

Hikmet Münir 

- Hesmi telılığ : Müttefik hun-tt-1 Vaşilgtondan lıilılırilmcktedir. 
le r l"ebu:-b.ı şıınal dogusunda Ce- l\llHVEH TA \'\"AHEl.ERl.:\1~ 
dcirda Kok' ı işgııl etmişlerdir. i\la- DOMBAlU>IMA:-\1.ARl 

il0 
Don nchıi rli~eği'lde hayati e· 

hemmiyeti hniz ve StııhngraJc\ 75 
kilometre mesafede kf'in bir ı;ehır 
oh n Kılctsk . Ru;;lıır tarafı!ldaıt 
geri nlınar. ı;ehi:-1· urasmdıı ılrr. 

ku r ci,·nrındaki lıorcketll'r meıı •- Lo"dra, !!:J ( A. ıt) - Fas rod;«> b h • b 1 1 
t~··"ıını lru. k \"Crici şeklide ılC\"Ulll etmek- .sunun lıildir<.lif:liııe sö:-c Mihn~r h.1· a r 1 ve s u ay a r 1 n 
~ va kuvvetleri cııınurtc.si l{Cl' esi C~· 

"taJi·nı• ratt:ı 
l.oııdra. W ( A. \.) - Btrıliıt

grntta fü:s ıaarıu:ı:u g<'·i~. mı·!<te -
dir Mcskovanın şim:ı.i ba t'!"Illc.ln, 
me

0

rk 0 z ke•im inde llv sı., r büyük 
bir tn:ırruzn J;ı'"l'l'('k bir knç ycr
d edUşm:ın h.I1rın ı \"arıp ~ird:k
lerıni r.il li rm~l~l e'lirle-r . 10 000 
düşman askerı d3ha ôlflurülmüş 

te~~ıı~~~rlilk ~IJ~:~:~~'<i:~nl,~Q\'~lln:~:·ı~ ~;:;:~~·:.~~~: ~l:~:~ıl~~~l.t:,'~:.I>~~~:~~~il'. ]j. A 1 an 1 ar te v k ,· f ett'ı 1 e 
llll\I \'C <loklıırı lıoınbal ınıışlar \ ' C At.~lı\N 1 LBLlt.t m 
lıııyük ıı:ı :ır yııp11115lıırılır. Alıııı.ır. IJcrliıı. 2!J (. l.ı\,) - ı\lıııun 1.1 ,ı ~-, dı~ 

:\ 11· · · ı·rxıJS r lı : ıt.ıcrlcrc güre, bu h:ırekct t'fü,ı· kumıınılıınlı8ınııı le ı ıgı : ı.omlrrı, ::!/ r .t..I.) - Alııırı'lhınıı yer alınız. Sane~ğırıı::ı sc il ,, kd 
sıııtl u IU diı,nı1111 uçnı::ı tahrir o- 1\ınusda, ,\]matı YC l!alyaıı kıl'a ,\l;ılcııız Fr.1 11 ,:ısıııılakı b:ıskınl:ııııı• n:z 2:ımP.n "ı;:ertf ve vatıt!l gi 
lıınrııuş \'c l!lrafımızıl:ın i!d ııç;k !arı. bir tepe ÜT.erinde indutlı.ı lll .!· ıırltırııı:ık için Tulun y;•kıııınıla i..il. melerini kalbin;zde oldlll::11 .,tı' 
ka~ bedilnıiştır. Diişıııaıı dün Bone dafaa edilen bir meniı ele ı;c~ ıı · in Fransızların bUyUk htr üssü. m..ıt-af:ız:ı etmenizi ı;j;:rlc.n I· 

şehrınc iki havo akını yapmıştır. 'llişlerdir. Jlava bun·etleri, ciuşnı:' n • ııii ı~~aı clıııış olılukl ,irı Jıul·er \c. rum Fraı fıa tilnıirt:cektir. 
Bıınlardon biri l.ı i r a\'('1 ıe1ldll \'C üslerile malzeme se\'kiyaltnı \"CI rilmekledır. 
ılı f;eri ele ı.ekiz lı:ıly:ın u~aih t:ıra- aekel ı.ılindekri düşman kollarını Bu iissı.lıı işgoli ı•ıııı• erei:eriıı h:ı Cörcıııu aubiO 

rtu..l rın hCdcfi fındon yapılmıştır. A ''cılarımız bombalamışl:ırdı. Bih ilk ayıda tu- İ ,.11 kun·clkı inin it .ıh :ı ıle 1 ~rı:ıny<ı .. .. . i dt 
tür. 

J\1oc;ko,~ı, 2!1 ( \.:\ ) - Ru~la- bunlardan lıirinl t:ıhrip etmişler- şıt arabaları tıılııştıırulmuştıır. 1· aı o~ınıJa Akclcııizın ı.ı·ı·ıı i ş lıir s:ıh... (naşloro/ı 1 ıtıC ~ 
nn bnslıca hedeflerin in dü 9 :na."1tn ı1ir. man o"Tıları, hanı ç:ırııışnınt:ıı·ıı ,da sınıla h ırckiıttu hııhınıııuşı,1 r ,.,. " - Eg"er hcd~f ve ına tsadı r'~ 
yok cd'Jrr.e'-i ol u~ k• t .,l rı rınır. iier- ~ıOrıEFIKLEH iÇiN l'ı'l llid üşnıan ııçağı diişiirnıii·:lcrdir. miııteliklcriıı. hııliııı hiiı•ııml.ırııı.ı dı>ğu üz..,re dli!Jman, TUnılS t0~tııll 
lem esi o meldığı bıl li ·il ı"lekterlır. JIA llEllLEH nıınlnrın ıırıısındn dört rııotörlt: knrşı l\orsik ; ı \'(' ~nıılen \'O\ 1 d.ılı<ı r .t.dan atıl11calc olursa, Cc'r.U~!lı~ıı· 
!3u h!llde taıırruz er' ·ı Rus kuv- l.oııcira, !!9 ( .1.A.) _ ~lüttcfiidc · lıoııılıa ııçoklrırı ıla mıdır. Dört. müessir lıir surette ıııliclııru:ı clıııc cltmil deniz üsleri, n.ırerl~ t ı 
vetlerinin ilk vazife · r n.h~l' i<;i- rn i Tııııus'fııki h.ırekcli, :'\lıhvercik- Alınan uçağı eksiktir. l ıt·rinr ııır ı l : ır ıılnr:ıl.lıı '"n bulunsun bUtUn mllt.l~~~e 
ne alınmış olıı.n cliış:rıaııın tamami ıiıı orodn s:ığlo nıc:ı ~ erlcşıııiş o!· Fransız şimal AfrlJ..:ı kı~ısı :ı\'l· ı Di~er tar:ı!tıın Ami·ai L":l.b)r-:J sı.&'!erı ve ba'}ka ask,.rl ;ıa ~ _,ı.1: 
le imhasıdır. Bu sebe!)te-n r! olavı ıhıkl:ırı ~un ılndcki iılcli:ıl :ırına ez çındıı srıv:ı'1 uçııklurı iki hiiyük ı ,1 • ılc Tıılııı'<l:ı lıııhrnaıı lıf:liiıı lı:ılıı ı :. r· iı;ır.ııl, sistemll ve tahrib'tbr ıcı~µr< 
Ruslar. bl:ti'ın icıtikanıct!erden ta- cııp te şkil etnıckteılir. füınunla iıe- şıt ~t'misini dılıli hns:ıra uğrntmı~ 'ııb:ıvt .. : ınııı Al•nnnlor tnr.1fınıl:ın c.ıc.vnmlı havcı taarruz vıı e. tbU 
nrntz etmi~lerdir. ·ııt"'r Tıın 1 • '>'> 1 1 t J:ıı· .. r · tAlıl tutuıacnktır. Böyle ıtıD p rıt ı '~ ıı ~ şc ırıne w- .ı oıne ı c · uı · le\·kif l'dılnıiı:ı olılııklıırı hııher \'l' ı " 

Haber ,·erildiffeine ~öre Don ınes:ıfedc kiıin T.ılıourt.la'nııı mülle· Z:ıyif lnı::iliz kun•ellerinin do- rılmektejir. Amiral I.'\b:ırrl , gemi. Cı!dbetc maruz kalmağı ısteY .~ 
nehrinin b:ıtt sahilinin bir kt"İ· ı ~ · ı ı ı k 1 n. k h :ı:ı karar verlll fık er tarafından zuptcdilnıiş oıı• ,f,· tsllıl:ı ışı:::ı :ı tınc :ı · ı topı:ıl.:lnıa !erine yuıı:ı~mrık i~tiy~n kiııı olııı~:ı eme ususun "r 
trıi A!ın:ınlnrdan taımımile t<'miz- r r. 1 • 1 1,. , . 1 n • · ınlrır ıft . ki ı • ı•:••aı:; milletinin bilecetı IP1~ .. t sın:ı ııı:ııııcn >ır ,ızcrlc .)O, t.lığcrı yap ıı..ı o,; < ... 'e ıı ç ı · ıır.ıı ı ol<:ıın iill'riııe c!Pılınl ıılPŞ nt•ırc.~·nı J .,.. .. 

!cn:m•tir Ceııhedeıı nlınn ıı tel- 1 ı· · - ı · · 1tat•·a bu harpt n ne kJZlll c c ceıııııı-doğu'ıla kô iıı CnLcs'e ti<•~- •r:ııı~:ı ıisluııt en ge~·ı~ı :; ırnsınc:ıı ,\lmanlar:ı lıllılirnıis t•lılıı~ıınıı !ı!' J e b 
grafiara. p;öre Almanl:ırm c;etin ru ist ikamet alınış ol:ın iki i..oldan lıeş dii5ınan uçağ • dii':'iiriilınliştiır. ·''nn elıııislir. \liilrııkilırıı <\ınirol Mı.;s:ıllnlnln lmp.ıratortu.ıu ııD° ı 
sava.c:Jarean S'>nra do~u.va 'tJoC:-nı ı t d r.11d · ıtnı "'ı o dil ~ "' ın .ıllırıı :ı t ıılınamomışlır. Alıııun U\" uçakları nglltcre Cf"• \lııı·oşrıl Pr•,nıte ııcoilı•lukı' ıncvcu ~.;- ır. ·• • ııc 
:ıtılmıcı ve Almnn b'r1ıic1°rin1n do- .\ · 1 ' ' ' 0 

' :nes.ıı ı m:ın!ard:ı, Hıtıerın m•Jsıı<ı1e! ..ı 
• d , lüllcfiklerin ııu,·n J; 11 ,·vetlcrinin nııhııııdn <.lcınıryol arını 'e hn~ko gönıierıııl•.lir: b'ı~ 35ıceP gu an Ye batıdan ilt'rleyen f~us .. 1 ., I k · l .1 fi • 1 ıı.:; rıyorasınd:ı kU;Uk 
1 rnu ıını ını.\ nrı.Jn uçak \C birçok :ı<; ·en ıeuc ere .ıı:ırrıız ıır YdJHlllŞ· "rli"ı!On l'ıılon fıln~ııı•. ıııı mc,·cu·1 ı. 
mvvctlerinin arasındn ınkıı::ıp k'll- u nrzzUhd b 1 "tu ını.lrellııb:ıt ile l:ık,·ı· ~·A eılı'Jını'." ol· !ardır. · · " • · c u unmu,, r. Jıl 
m ıd ki ] . -"t d s· ..... ., yetı lııııım hıtlı111:•luı. net 

IŞ o u an an ası m!lJ\ a ır. l!! ın:ısı memnuniyetle kaydediln:cktc- nrrnr.txE GÖRE ,.A7..l\"ET Tıılon'd:l\<l evler harap ol:Jn ıoo de:ı !azla İtalyan ~e ıı.1J' 
ve Yarı erimiı:1 bir halce ya'br>.n.kta d " 8 1. '>!J ( \ 1 ) ,. r Mıı301inlnin 300.0'.lO'e ~·ak;ıı .. ~• 

1 ır er ırı, • '·' • - ·~ıııın ! ,\ rı- J'ı1 ulr't "9 (AA ) 'fuı ... ..,•cı ... n ili" 
O an kar I)on ..ıı·rseg-,·nı'n ı'rı'nde 1·, .• Gll 1. 1 

ı · • ı • ' · · -- ""' ·· r.'.lmi:o:"'e harp esiri olarak bU 
' " • ,, • Z - A.\IEH K.\X S!I.."Jl kndıı sekizinci İn~ili:r. orılıısıı i:c ""len bı"r h:ıb!!'". c go""re Alın~.nlar -" hare-kata f'Cn derecr<le en~l'I ol - <-' - - t• dı ~ 

ak l B ı...- .\HKAO.\ŞLIGI yedinci İngiliz zıhrlı ıumcııi clün ı::. ~hirc gı"rer gı'rmez: Fr:\!!"'? :n,.1·.. .. r. b!l\I l m t:ıC Ir. ununJ;ı btr3ı"r Jlus • ' ~ Frans-ınm mukadr)prtü: t 
] S '/'111111,o; ciırarı t inci lnnili: orılıı· j Romıncı kun·etıerinirı "elir kıl:ııa- 1,.. r 1• 1·.,ıcrı·n 1• tf'rk •tm; .... J .. _ rı'lı"r. ~!'. ...ıııe ann talirı......,dın 120 kil(\m~tre ., " • karar vcrm l< d Jo•rans:.Z u• d" 

o•a sılc /ıirlikl~. !!!J (A.A.) - Tunuı.'ln ! rı ile kısa bir rnuhnreheden ~nr:ı nıi)~?"de v::knirnlAn jnfiliiklar nc-t:. :: ~ ııtıtı;o· 
"İmal batmn<la kfıin Kılı:tsknyayt 1 \I t 

1 
1qt1r. Bugüne kııd:ı.r geçen _, 

zaptctmiş oldukları bi'dirilmekte- Alınaıılurı tarıle<lccck olan hiiyiik • mıın - ta yan kun-elleriyle tı•- cesinde bir ı;o'.' e:vl~r o karl:ır h:ı d·ııele,·dcn sonra "muhıı."IP r··ıd 
dir. Ruslann daha simtliden kı.c; - t:ıarruz:ı lntizuren Aıncriknn kıt'ıı- i mo-.ı tekrar kaybelmi~lerılir. Rııııa sara uğramrntır ki tunlarr <:erlı:ı! !ıımfnl verdlt,imlz maneviyat ~~ı' 
knçla..-.nm iki kolunu E'.alaı-ın ee- : .. :-ı Tunus şehri ch"arınd:ı l!)Jl) l muk:ıbil Ycnizell•ınrla ;ıiyndr. liiıne- b')şnltmnk ı§umgr'mi•tir ıw fhumu:ıun tekmil Frıı.nsıı "" 
nubund'.l Don iiz:eriııde kain bir sencsindenlıcri birinci" defa olora!< 1 ni Abednbya ı:ötgesincte iieri h:ı- f~iliz donanm'..\·u k lÇ!n gemileri l\zerlr:de hft.k!.n bir nüfuz ıcr' 
nokt2da kapamt!; ve Stalin~rntt:ı İngiliz kıtolnrile yon:vnn:ı bulnn. • reketine devam etmi~lir. Yeni Ze.- arıyor 
dövUı:ıen 300.000 Alır.anı çr-mb!r mnkladırl:ır. Miilterik hlrlikleriniıı lanctnlıların nrkasındnn hir İng '- f.on<lra, ın (.\.,\.) - 'J •ılon. 
içine ~iıntş olch:klnn tahmin edil- işbirliği çok sıkıdır. McnilerımJz. !iz zıhrlı tümeninin ~·o,·aş ynvı>~ el::\ b::ıtr.ıtş olım g~milertleki infi· 
mektedir. den birinde Amerikan topçusu. 0 • ilerlemekle olduğu görc.tfnü5lür. Ru ~aklar bütün scce devam et.ni, o. 

100 bin Alır.na ii!diirUltlıı nun yanınıla .\lmanl:ırla çnrpışnııık liimenlerle Sircnaik bölsc.c;iniıı Jup limanı hala 1 ir oııman rerdesi 
Mo"kova. 29 (A.A ) - 1ıvtsti- icin sabır ızlannn Fran~ız sipahi- merkez kı~mıındo hıılıınnn 1111 pi- örtıne-ktectir. Almanlar, ~eh~!n ve 

ya ,gazetesi. eon JO gün 2arfmda lcrı vnrdır. Şimrli burnrla hıılunJı. yade tümeni ara'iınd:ı en nşni}ı !Qo liroanın iş~~lini itnınnı ve hir<:ok 
nuııyndn bütiirı <'CPhe1croe ölclüril- FrnnsıT. iıirJiklcrinln çoğu, Milın:r kilomelrelik bir mc~ıırc vardır. umumi bin.ıiı.n işgal ctmi~!err!ir. 
len Alman askr.rlcrinin snyrsınm ı.ırahndnn \"erilen ultiınatllm iiıc· Generoı !\forıtgomery or lıı\11,·a İngi'iz harp gemileri. ka<;mr11 ol. 
100.000 i lıulduğıınu ~·nzmakt:ıdır. rinc da~ yollnrınılrın ~rler~k tn~i- menı;up <li~er hcş tümt'n h:ıl:ı ~fı. ınal:l:-ı mu!lt:-meı bıluııa r. t-'r3n. 

Alman J.ıarsılrk teıırru1laırı liz ve Arnl'rkil'n 1ırhlı hirlikkrilll' sır - Lih~·a Jmıhıdıınıl:ı ~fa·"rnnı ti- ~ız ceniz birlil:lcrine ı;imrı]İ Afrj. 
~fo'lkO\'ll, 29 ( \ .. \.) -- ncsmi illilı:ık eden Tnnııs gnrni:r.onıın:ı nıh ile Tohnık ıırasınd:ıki ~oı •. 1r k:ı limaıılı:ı.rına karfar refnk:ı•Jr:in. 

Tas ajansı bu nkPamki yayımın- mcıısıırı kıtnlnrrlır. mnlıeme, yiyecek ve nıiihim:nnt ı:ı <1e götiirnı,.k iiz~re b\ı hitlikleri a . 
da, 'talin;radın slm:ıl ~~ı.smda :'ıl( ·rrEPIKJ.Jmı: 'I'AJ\\'IYE :\KJ:\'I şıy:ın çe~illl lıinlerce ın~ııın ııl"ııı · nı.şurmnktaC.ır'ar. 
t 1 .1 ı s ı d f · f ı 1 • Oestap ı ı . "İircmedl aarruz :ırrna uevam ec.en • ovyet .nn rn, 29 ( l.JI) - Fas r:ıdyo.;u mı5 ıır ın c gc ınıştir. "" 
kuvvetlerinin !;!ddetli mihver mu- bildiriyor: Rrıznblonknya her gün BERr.l~E GÖRE TA \'\',\HE I.onclra, 2!) (A .. \.) -- Oıı::-erıil. 
kavt-mctile karşı]:ı."tıklannı söyde- ycnir!Pn ,\mcrikan uç:ık rHoları FAAJ.fYETt <liffeine göre Ger;uıro !)cfi Himmler. 
mektedir. Almanlar o 1amnn ka- gelmt>klcılir. Bcrlin, :w (ıi.A.) - ,\skeri bı- Tulon'dcı.ki 1''raIH·lZ filo<1unu ı:nz. 

ak · 1 k •· den kacırma:rı~ı k iciıı husııı:i h' z~nm , yenıı:l~n top annı.:ı ve Bıı uçnklnrı kullanan Frnno;ı7. pi- kaynaktan bildiriliyor: Enel:.i giin ır 
knvve-tlerini r.enisletmr-k maksa - lolları hunl:ırııı ınükcmnıel oldu,c- Cezayir -Tıınus lıııdııclu iizerinıle ııeryicı Vi.icud~ g:tirmi~ idi. Ve 
n·ı ·,ıd l " k ı • ı ''.;üpheli' b;:lıriye subay ve ~rleri· 

ı e sıu "t ı Of<il 1ı< t~rruz a"' ı lnrını o;ü~·lcınckle<.lirler. Cumartesi şiddetli 110vn nıuhorelıeleri olmu~-k ..ı· l ı • ni?ı kimler ol<il'i!ıınu k .. .,fetm•k 
ge\mt- tC·.ıtr er. ·-· günii J\n;r:ıJı)nnkn'.Yn OSJ.:cr \'C hnrp tur. fiu nıııJıareJıelcrde ,\Jınnn W \l ı ı - rnzifesile rrükcfüf menım!;ırı Ttı . 

, .• ,,' mnıı te ' ıgı m:ılzcmc'll çık:ı:-ılnııştır. Mühi:n ltoly:ın uackları, k:ıyıp \'Crnıek,izi:ı lon'ıl:ı bulunt•\·ortiu. 
ı.erıırı. ~O < .\ •. \. > -. Alman or. ınıkl:ırcl:ı ıwla nıaıldcl<'ri durmada"\ 20 dü~mıan uçağını <lüsiirınüsirr<.1:,·. n ı 

dulan b3..5k11mandaıılıgmın tebli - "elmeklcdı'r. · · arst" ona·~-a hlr d~nlır.alf• lltlca r.t!ı 
ği . .... Knliıre Milı\'er setir kıl:ılnrı lıir Lordra, (A.A) - BarJK>londıı.n gc, 

T k 
.. 1 h" • d .\MERl1'A~ YARAT.Ti.ART A:'\IERI- çok kesimler<.le ohıclukça mühi 'll Je11 bir haberi yavan vı •. i rAdyos:ı, 

. CT<"k ('S!IT'?OI-:! ır ÇO.t lİ!; - f · 1 · l'A"'\ \''T'T)( aalırct er göslerınişler•lir. l',tı ·ıı·ı· 'l'ıılon"'an B ı ıı ı man taarruzları akim k:ılmıştır. ' 1 
• ·"' ' ' " ıı.rsıı .on m!\nınıı ge ,.n 

rekeller esnasında ıiç du"~ıııaıı t,·111- Frans17 g · · ı 371 t l'"t t Alman ve Hnm:n l:ıtaları dün Vol- T.on<lm, 29 (,1. 1.) - Sirnaii Fr:ın 1 emısın n on "" rı tıı R.. 
kı kullanılmı'"·ııcıık ate \Oktılıııtı~. ~rnda tr· 0 d 1 it ld "' bl dl ı ga ile Dor. ar::ıs-nda sa~·ıca Hstiın sır. \frik:ı~ııııl:ı :rnr:ıl:ın:ın ' ilk ,\n;e- " ' · • b ~n zıı. ı~ı '> ·ı~u ı r.L 
tur. flunların n1t-ırelleb•,\ll C .<ı'r .:. ~n~ktedı'r 

dilsman tarafından yapılan bılti:n ·' ' ~ ·· 
dilmiştir. 3 muh ı 1• t ı truırnızla.n. cliişmana kanlı knvıp. ınğmen Alman ve Romen hava kuv. r P .,,ur arı mı, 

lar verdimıf'k sureti!:: püskl" rHil - '-<'titrinin ynrdtmlyle ka~ taarruz. TIO:\IAYA Gfıtm Lorcra, 29 <A.A) - vışı radyosı-. 
müştUr. 35 tak yok edilmi"tir l2rdn bu!unmuşlardır. 319 Sovyet tan Homa, 29 (ı l.,I.) - ltrılv:ın rad· '!"uton limanın1n 3 m\Jhrtbin Jc ·ırt,. 

Don b!iyiik dirseğinde hir AJ - kı tnl rlp cdllmiştlr. Emsalsiz bir su. yo:rnnun verdiği hir aherc ı;örc :. rı•Jığ.nda.~ bıı.bs~tmekted'r. 
man karşılık taarruzu düşmanı r·~ttc d6vU~n kıtnlanmız çetln savl\} talyan ha,·a kuHclleri t.cçcn lınh:ı insan ımyıp;ar; 
nehir ~;esimteri gerisine k::ıd:ır :ıt- !nr netleeslnGc boJşevfklerln açmış oı' batı Akdcnizdc 14 diişınoıı ıı~·a~ı Londra, 29 (A.AI - \fişi radyoı•ı, 
mışur. Eüyuk hava lrnvvetleri \'e aukla n gediklerin ı;enişletUmeıılne ılii5iirmüştür. lJç:ıksavıır lrnt:ıry:ı- I<'ransız hup ~cın ! lertnı,, Tul:ı:ıı 1 
bilhass:ı Romen sav:ı.ş uçak'aıı ınnnı olmu_şlardır. lnrı do ayrıca 13 uçak ıJii,.iırm.ı-ı- l1ntırı!ma&ı vuı·ı:ı:ıen ııf·ıınılan a 1 ~. 
kara kıt.:Ir:>r·nı b:.sarı :.ıe <1"!'t :-k- 24 sonteşrlnılen itibaren dUşmao ler<.lir. Riri :!0.000 loıılltıtolıık o;. tıaak1 kay:pları bilrll!":neıw•dir: 
lcmfalerdir. TIUyl:k 5'1\lda t- 1ıtlcır ~lt'idetli hilcumlnrını Don ııe Volga mak üzere 7 nımır b:ıtırılmışlır. As~•erıer aruın:ıa d5rt 6ta 27 ya. 
yok edilmi~tır. \'ok.~ :ış:ı. :':;1 mcc a: nsırdaltl Ç<'\"Tcyc de te,mlt etmı,. llııııd:ın h:ışka ha~:ıl'n ıığrı) :ın lıil" r&.lı vardır. Si,•il h~tktıı.n !fün ve ya 
r:ısındc o::lcmiryo!J~n nrt"\ rıy1 i ·- ur. Alman \'C Romen kıtalan b•J n:ıkliyc ı:ıemisi Ilı: hir lı:ırp ){CITlİ!ı i · :·alıı.nan yo!<tur. 13 ı!'ır!v .:: me:u ıpta•~ 
ttlnde clil..jman motör:ii kolları:ıı \c :ıııct•ml:ırı tamamlyle akim bıraktır. nin ıle halmış olm:ılnrı mııhtcıııel- fırıuıır.d'llti kayıp~r bl!dirllme.nlştir. 
sığrn:ık.Jannı homhalaın;~J:ırdır. nııştır. Sovyctlcrın Stnllngrad şehri t!ir. .U:uct-'\I l?tcn'in orıluy:ı ~h:ıl,ı:. rmrl 

Doğu eıepl!esinin merkez k~si • ıcindo de yap~ıkları i~trleme teşeb. UAY,\ C:EPHESl~OE 
minde dilşm:ın, clcvamlt vur.::;:ııa- '>U...leri pllskürtülmilştilr. Topçumuı l\alıire, 29 (,1,A) - Ort:ı~arl, in. 
la!" ve ~irldctli cnrpıFmnlnr c:ıraı;Jll. Yo)ga yolıınıı lrnsmeğe r!evam et. ~iliT. ku\'vellcri ıımıımi ı.:ır.ırg;ilıı
~ı: fi7 tank kaybetm:~tir. Btı; ye. nıektedlr. Motörlü iki gttmi balırıl. ııın pnzar miişll'rck Jınrıı :clıliğf : 
re tekrnr ec!il~n bu tnrn.ozlarJa :ırıştıı . 1'nra J.:u''"cllerinıl7.lıı Jıarckcllc:! 
düşman, İlmen göliınlııı ccnun do- DU.man bu bl>lgelcrıle gayret sar. hakkında hllrlirilccek hir lıoiırr 
~usunda insan ve malzeme h:ıkı- fetmt-~e devnm ederken, 25 sonte,. yoktur. D!in çöldeki hwn f:ınlh·.'t
mıcbn ai;..,. kayınlara uğra."nıstır. rir.de merkez keslmlnd bn tutm11.3· ]erine ııit olarıık knyıla ılc~er ·lı!r 
Almatı ve Romen :ıv ı•çnkla:-ı ve wı araz nln h:ıreketle:-e elverişli :>, hadise E;!!çnıeınişlir. 

to;.«;u ile ha\'a kar.ijıko; ma bı>.tar. ması neticesinde gıty6t gcnı, bir cep. 27-28 son teşrin J:r.cc~ı orı:ı lıoııı-
ydlan dHn ~·~ln"" cloiu ccpı-.,~:11'11 h'! üzerinde taarruz geı:mf,tir. Ta k h:ı ııçıı ·tarınııı, E':ıacJ l:ı h:ııısııı · 
eenubund~ 39 J!iı:mat! ı:çaY,: dıı~ür nrnızun ba,ııca merkezleri l<a!lntn 

tlıııı ıııkrllıen fi() kilometrede ,\[nr
mtişlt>rdir. Avni kes!mcle 6 A'ı tan ı:cvres•nde ve Toro~z·ın cenup do,-U 
llragı" kavbedı"lmı·stı"r b t d b hlc:ırch'ıl:ı Jcrıle dağınık h ılıın:ı:l ,. a ısır, D ulunuyordu Dntlln bu hU. 

BF~RLl""DElN" 'J·.J'll.Jl''" clü5111:ın ııç:ıkl:ırıno tıı:ırrıız elmiş • " , ~ cumlar da pUskUrtU::nuş ve Sovyet. 
lcr<lir. nuradnhüyiik y:ıngın!:ır çık

llABEUJ.l·~r. 
Cerlin, 29 (A.A.) - 22 sonteşrll'le 

2S sonteşrln arnsm h So\"Y2tler Stl'l· 
Zlnsrı.d tızcrindekl b•J.Bkıyı hafiflet. 
mck ve batıdaki r:ıilttetikJeri Ue ny 

,,.. Uç gUnde Uç yUzdt!n faz..a tank 
ı ·ayb~tm!ştlr. Sovyetlerln kl\yıptan mı~ Ye rıı~ıfn ile iııfil:iklıır olınu;

lıır. Ayni l'C<'C Biıcrlc lıir homh~"
umunıiyetlc çok ağırdır. 

Dcığuda bu iki bUy!ll< tllarruz kar. clını:ın tnnrrnw ynpılnıı~. ılo'J\'ar· 
şmnd:ı bUtUn diğer hareketler ikince! ela inriliıklıır ve biiyiik yn:ıgınlıır 
c!ereccdc kal nıotır. ı~ıı.tı Ka.tknsyad'l tı knıı~lır. 

Lonclra, 2') (.\.,\.) - Viı;ı rarl 
\'f}"unun bi]rlirrii~i•ıc ~·ire marf'~al 
Pet~nin. emlr!crlni k•t31 ıra tcb. 
li.~ eclilme!t ıizt.rc hartıi\'ıo:, P.1"ıri. 
ye ve hav:: nazırlnrınn :ıı:ı:-ığ;chkı 
giinlük c::ıri gi:r : c'crmi~ti'"' 

l<'ed<'kfır"ık ynpm:ı.k cmel:\'Ie nr 
d:ıy:ı iltihak etrr. i~ olı>n ":zıt r "C 

çirdiki..miz y~ni in•:ihı.ııtarla -ıc;ker 
k,1Jbini ::<'ı ilt- clr) ılıırrhını:z. ı:. r:ın. 
r.a p;:ırc:ı.'n ll<ın alnvl.,rınızı kn' •ıo. 
lnıı harp gani'erinizi hl'r . 1a. 
mnn h~.tırh ,·tıcaktır. Franı:ıa. ~e· 
refli anan~lerin\7.1n ortadıın kıılk 
mnsına ıı:ı.;bir uım:ın mirc:ıa<lr
etmi,·e~cktir. S:ıbavlnr. trler ve 
den!z e:-'-.:ri, s:zi f:tne ken·~in:z 
için SC\'C:ı :ld, nıın y::ırıh·.ı:ııırla 

Safranboluda Miılj Şef 
günü kutlandı 

t'• ğine §ilphe yoktur... 11ı:r 
M. Çörçll §ÖYie devam etııı ı 
"- Şimdiye ı:adıır cerıY•~ d 

olaylar, bildiğime göre. harb .,.t 
:.ızun 6Urmiycceğt, önUııırlZ~ '!' 
ncı ve kanlı seneler bulun111' 
rnnidlnl b<!s!cmcmlzl hakli ~ 
rrı~z. A\•rupadakı sava,m. ırı9 
'-'Uru11mal:ı.rd.ın evvel bltıneııl 0ııJI 
1ti..nd!lr. Atlnntikde suı<nnetpl' 
sırad;.l pasifikte harp kasır 1111 
i.ızamt şiddetine yUkseın1cs~>'1e 
cı ı vn rllır. Eğer, hl'ı.dise\er tltrı 
<fonUm c ge lirse, bıtlın ıu:vv~ 11ıtli 
:r.I Jap:ın tccnvUzUne ka11' r1ı• 
ıı. lk&öe!c için, blrle1lk J\Jrt~ıtl 
Avustralya ve Yeni ZeIAnd'd ,ef 

. e e 
cl(Ş!t"rimlze yard:ml'l tatısi' 

----0----

Torıno 
bombard1111ıOI; 

t lln~ in-aft 1 ifil 
33!10 kiloluk bomb01'r ı;ıı•rt 

Lor.cira, 29 ıA.AI - cıı,ıl ti 
gecea-. Torlnoya kar§~ yspıl 11,t 
<ıiunındıı. ilk defa utaralt 11, ' 
3GOO lıilo ağırlığında t><>'fl !>& 
aığı resmen bildlrilm'!kte·li'· 

1taty11n tebllll 1111 1 
Homn. 29 (ı\.,\.) -· ltıt 1l11ç,ı 

liğiııden. mın g<.<.t' lngıl~ııır.~ı; 
rı tekrar T.">rino~ u b<>·nba ıctıi" 

1 clır. Bılhassa şehriu Jll~ oı~tt 
ki hasarlar <:ok ömınlilJır· rfl'~ 

· .. ·· l:"t ol\1'1 rın ~C!YISI ı:enuz ttı> 1 f8fS 
~ır. Hr lk sUkfıncti nı ıhll 
nıi~tir. ,ıce' 

•t ılyad.ı ışıldar ,ı !:ı" c 
Hıırıır!ıla::ısS. lf" ti 

H.omn. '.!O ( A.A) - Oalll\r C-' 
l:~nın verı1ı!I yeni t:>lr e!ll ut!lll ~ 
:ı·J ~onteıırinrlen itlb.\rcn n t_dııt· 
y·.ıJ:l 1ıı11:ıan lcııra ~ttn9 

' 1 tl' sııııt 17,30 da başlnv.!\cıı< ~ .. f' 
' 'c"o l'orte!,iT. \."Rp~rl;ırı ""' J) 

u'•rn111:ıy&c~lt ıtt 
, • 11~0 ~ 

Llı:.>o:l, :!::l l A.A 1 - J)ı ~,t.I 
l>oa g .. zetesi, A kcledı::le efil" 
gt\çlUkler yilz!lnden, veni bl~tııo~1 
c lr Port::klz gemttertııln ıc t' 
manına ugraı:naıarının yJsll 

~.nj bıldlr:nekte~jr. "' 
Şlm'lll Franııııya şll' st•'' 

t.•;mdro. 29 ( A_,\) - ı.Jıı dtıı 
Spltfıre uçaklart diln öğl~ıf• 
~.ır.n!I Fransa ve Nor.11111~!),.tl ıi'ı 
:-ırdo uı;mu,ıardır. De-n gı11tıl 
dı~ııman tesi3lerl h•ısar.ı ıı ... r tf 

• bil~ 

t ır B,lhassa Trep:>rt'd'- 1 • 
ru~ µ O 

ttnlyantar uoıı~ııııd•f ~~ 
Lonılrll, 29 ( A.A) - tll< r 

tıcrver gRzeteııjnln dlplofllll r 
m zamıınd3 taarruza ge~mi; olmıık 
için tUytlk ölçUde teşeb"ı!lslere gl.. 
ri~mlıılcrdlr. St&llngrndın cenup batı 
Mnda ve şimal batııımda çok bUytl'c 
rıyade ve tank kuvvetleri Don ne!ı. 
r.nı Stallngrad:ı taarnız eden kıtals. 
rm arkasından geçmek içln hazırlan. 
rrıştır. Hiçbir şeye krymt't verme!<. 
sl1in 11ayıcn UstUnlUğe dayanarak ya. 
p:Jan bu hareket Mtlceslnde mUdıı.. 
fna me1'Sl!erinde 9'fdlkler aı;ılmıştn'. 
Fakat •ftlf ..,....."nuw eenıthlard'! 
ve gediklerin a~tldrtı noktalarda me• 
zllerinl sarsı)maz bir ıı~k!lde mııhn.fa. 
zıı. etmişler ve :fena ha.va şartlarına 

23 sonteşrlnde havaların blrdPnbtre Diin çift nıotörHi ap uçaklorımız. 
b•Jzutması fl:ıo;crlnc btlyük dJr:tld~ ha. şinınl Afrika ile S!rilr:ı nrıısınc!1 
rckettcr olmamıştır. ılcniz iiı;tünne ınııhlclif tirl,.rdc frç 

Terek üzerinde de teni\ h:ıva oetf. rlii~ın:ın ııçaRı ctii~iirmüslcrdir. Rıın 
Ct'ı;lnoe araziyi su bıuımuı hA.reket. dan bıışk:ı Trabhı~'ılıı Etıılie'•l:ı yer · 
leı UU:rinde tesirini ;;östcruılşllr. de hıılııııan lnşıt uç:ıklnrı l.ıomh.ı-

Halta sonunda Sovyet'<'rln Ala;i l:ınmı';;, burada hüyiik bir )a:ıı::ın 
rin doğusundl\ yaptıkları bllcum a_ çıkmış \'C lıir ııçak lahrip olıınnrn~-
klm l:almıŞtır. tur. 

Kalmuklar ıst~plnde Al-nan!ıır .,~ \n - homh:ı ncnkl:ırYmU!' ~icll)a-

ROllte9t motıSrtO kuvYetlerl hUcumlar. d•lki h:ı~:ı alanlarını raarrul'?.ır J8P 
~"' bulunmu,tıır. HOcurnl\ ııfrıyan b!r mı~l:ırılır. 

<llyor ki: rııııı'ıı1~ 
"İtaJyanlar hn.:-p:en Y~ p'lılısıl ı9 

dı:-. Görülen emarelerin :J f,.ŞIC 
Rafranb::ılu. Z!l (A.A) - Milli Şe. t:ndtn anln.şıldığına göre nııll 17,,,.ı 

fımf.ı: relıılcUmh•.ırum•JZ 1-sm"t lnönll kr,mları, M. Musoıınt \'e 
0 ııı'~- 1 

n!ln Safranboluyu şerenendl~dlkle:! ıır.c karııı ~n lcUçUk bir ıne d' 
sı:nün birinci yıJcHhUm1J mUn1.3c!>a.. tıi'e zoraki göstertyorıar· ;ell'rt' 1 
lble !<asaba bayrnklAr!a donatıım·s. ttatyn.ntar. Tunwı "9 til'ıet tıı 
:r.erasim yapılmıştır. l!uııkıının çn.ı. Al'l\an mukavemett ınüt:~ıeriıılll 11 
dığr istlklı'U mar~mdıı.n scnrn nııtu'< t~ndan kırılınca ın-:ııııek~ uttefll' ı• 
ter söylenmiıı. mckteı>lller tarafınclaıı ~eğl)ae cenup kısaıınııı nı aııtı1°~11 
şHrler okunm ~ı,tur. Bu roUnasebatı.. c1Jm!arrn& hedef otaca~ın~ettl' ıı• 
hallnnıızın mll'.t Şcf'e lrnr~ı oıa.n son İtalyan radyoları ,-e ~U~l1 

dilşınon süvari tUmenf yok edılmt,. nıı horckcllcr ~onııncl:ı iki uça. 
11r 

ıuz bağlılık \'I! s:ıygı duv"ııtıırı blr 1 Lu husııatakı açık sııztU l 
c!e!a daha teyld edllml~tfr. ~et verece!~ bir derecedcd '·•' cıııw: geri dönmemi~tir. 



;61ii K AY.E'J 
~sansiyonun en güzel k,zı 

- PARAGUAY HiKAYESi -
(/(rınıı lHrbar) il. Dernıe:dtJıı nakleden: Tuğrul Sıtkı Cli.E 

'ııan· ~d ııta, zümrüt bir kfipclıın 
~- ·liı, kulağının allındakJ sac· 

··ı:ı . 
~ıı . arasına, amelıst taşını en· 
ta kırınzı bir karanfil soklıı. 
~ hüyfik aynanın karşısma ge

~a' koYU siyah saçları lle kırmı 
~anrııın vücudu gelirdiğl si· 
~~~da hakli, gülümsedi •• 
uıı l!Uzeı robunun !cinde \'Ü· 

~ 11 kıvırarak, danseder gılıı 
aç adım atlı •• ve aynaya dön· 

&ıl'lt 
nıa Qç ay evvel "El Cnstlllo" Jo· 

lt(ı_ '1nda, bayaüı bir rob ile mü5 
"te h· 
tu~ ızınet için oraıJnn oraya 
di 11 Zaınanları dfiş!indil. Fakot 

'lt11 ' llzun ve sıkıcı bir mücade· 
b sonra knznndıi;ı güzellık 

d laakası dolayısıyla, Asansion:ın 
1 o "ı . \ıı J sıy}a Parogurıl'ın en f;U· 

~rı/ ıavılıyordu. 
ııı·k 0 ''El Castillo'' lokantasın· 
lıı~llerııerin emrine koşan kız to şimdi bfitün erkeklerin 
lıJc e secde eıtiği Aı;onsiyonun en 
~r dansöziiydü. 
~ ~an sesi dııl-uldu. Junnllt11 
' \' abartarak saymaya başladı. 
Sıı~ tdı .. Sekiz .. Dokuz.. ' 
)J~ tilerini hızın birbirine \'Ur 

~~ il 
2nıetçl ~lıırla Serenero kn· 

' Ceyda oh.lu. 
~aıı~buk hana pelerinimi ve a· 
' llrıını ,·er c k •• 
~ 1~ 1Yor musunuz Senorıln '1 

ar ha5ıyl:ı tasdik elti. Ayak· 
t/rıı l!İYdlrmek için diz çöken 

, ~et s:ııntmi bir tanrla sordu. 
~d 11kat .. Senor Pablo vazifesine 

' 1~11 • sizi'! u~rnyacnkh ••. 
~1 , tıa.. Scnor Pablo arlık ca· 
:~ '~•lor .. Geldiltl ıamıın onı 

t l!'!:ıı fhza~ edeceksin.. Anlı· 
ı .. sun? Ona arlık tahammfil e
•OtUın t aaı .. o şimdi tıklım tı.l<· 

"'llhı 11 olan hapishanesini isledi· 
lı~~ ~Uhafa7.a clsln .. Fakat ben 
~"ılı~ il zaman onun arzusuna 
"!lf , •larnam.. Şimdi zaman de-
~l&kf RÜnlerdc cle~ili:ı. 
,, 11\inter •• Jmınitln hayalaln 

·· CınJak ayaklarına bal!!lodıAı 
'.'ıi;c 'aııdııllarıyln, Don l'nblonun 
~ d: llluhafm bulundu~u. l'ÜK· 
'tıı ~lı haplsaneye koştuğu siln· 
b

0 
t:rıen unutamıyordu. 

~~ l>abıo lle her zaman akan ha· 
lı~ı. ~l ~ıncsinin yanında oturur· 

1~ ~. 11danların demir pann:ıkla
"11 , tanan malıpuslnr, çe meden 
~l'elltun şarıllısmı kendilerini 
ı.::~e Ynklaştırncak bir saatin 
~ ~ &İb! dinlerlerdi. Geceleri o-
4 ~e k11'ZUna dayanarak gök yll· 
~ a,e kapmnca oynayan yıl· 
~e r:ı~'hederdl. Me al sontl ge· 
, ~ le 11 l>abtovu vazifesine terke· 
~ıı~ ô;arak ;'El Castillo., lokon· 

ltıırı~ıl işine giderdi. 
~Ciltrı la dans ctll~l zaman se· 
\ ~laıı en ook nlkışlanna nıa· 

•tak 11• harekcllerlndcn birini 
l!t' ~ " llıımetcislne • 

lıı ~l'fa ona artık aramızda her· 
~ d ~liAinl söyle.. Ben arhk 
14,t 'ıslllın.. Gillmeyc haşladı •• 

~~ \> eıu 
~r e bı;rse cehennemin dlbinl' 
~teıı gıdebillr! Jlizmetcl bir haç 
'tt.: l'aJ>arnk lhtlyatk~r bir la· 

' ~ d~11Yatıı olunuz senorltal Si7.i 
\ı,~ tı~~ır arayıp bulamıyor. Se· 
~ ~a 0 diln çok kızgındı .. Jua· \: tıı'1•rını kaldırarak 
~~d.ı 1 

Ne olacak tehdlller sa-
~ l'a? 

~lııı~ Serenero. Pablo Gomezin 
>tt ~ •• ' ' ettıAlnl küfürler sııvurdu
ı. ~t 1120lardaki çiçekleri alıp 
:'ıııııta atıp ciAnt'diAlnl Jııaniltanın 
t~•lııı tıedameı duyarağını ha~·-
1>al' 

1
' slSylemek neye yarardı. 

l/1'ııt111 hlı.nıetcı bfitün bunların 
t1~11tıı ., ırı, 0 Asanslyonun en güzel ''l' hislerinde bir deAlşiklik 
~ Ôb~ea~ından emindi .. 
ı.:Qııal'or Scnoritıa .. Olılukca ciddi 
~tııı11 du., Fakat blra7. cesareti 
ll~aı:·· Bu akşam vazifesine 

1 () r; ~n evvel geleccnini söyl<>· 
~tt <> Sinirlidir .• Kendinizi s:ı
•tı • 

~H_,l!fıta 
~'~raıc tırnaklarını bir fırçayla 
" Seıı . "'-' 

~·ı;ııde nannenf" oynanırken 
\111 t.r tok ı:ıönnliş olocnksın. 

,~ııııı:ı:rıa .• Haydi çabuk ban:ı 

~htıı... "er beni klmni bekledi· 
... orsn 

~ e~lc n .• 
il •eıı llıerdivenlert indi. Ka-

ııı. "alt G 
~\la k •• •er.enin alaca karan· 
•hı0 ~}·holclıı,., 

'\· q~tı;ı >0ttıez fh:flntOler!n altın ıh 
1
'1<1, hı 11ellrd'lli. kırı~ıklıklar Ü· 

r dnhn elini gezdirerek .. 

Yanından koşarak geçen bir so
kak çocuğunun ~line tulu~lıırdu~u 
kfığırlı bir daha okudu.. (Du ak· 
şanı), O, saat onda "Taberna • Del 
sol" da olacak .. Hem de yalnız ol· 
mıyarakw). 

"Asansiyonun en süze! kızının 
"evine doğru ~nr'alle yürümege 
başladı.. Dişlerin! kenellcmiş, ken
disine hakim olmoğa çalışıyordu .. 

Vurulan ilk darbeye müteakiben 
'.\!aria Serenero derhal kapıyı açlı .. 
Hanımının gidlşlnrlenberl kapı

nın eşiğine oturmuş, elleriyle ön
lü~ünün cebindeki bir koç pezosu 
okşıyarak bu zamanın gelmesini 
bekliyordu. 

Derhal yalvarıcı bir sesle, birkaç 
kelime mırıldandı. Ftıkot Gomcz 
onu sert bir hareketle Herek: 

- Hanımın nerede diye sordu. 
- O .. O sitlf Senor •. On dakik;ı 

oluyor .• 
Nerye? 

- Bilmlyorum. 
- Ytıl:ın söyl!iyorstın!., 

- l\hıri::ı Serenero dizlerinin fi. 
zeri ne d iiştii .. 

- Sonte l\ttırlre! Benim gllıi ihli· 
var bir hlzmrlçi hunu nasıl bilebi · 
lir. O çıJrtı. St·nor .. Bir şey söyl~
meden çıktı!. 

- Ona benim hu ı:ıe<'e gelccegi
ml söylemedin mi? 

- Söyledim senor.. Fakat onun 
hıılledileeek mühim bir işi '"armış. 

Pablo onn öyle bir n:ızar fırlat
tı ki hizmrtçl devam edemlyerek 
sustu. 

-Beni dinle Marl:ı Screnero .. 
Bannbuluşma~a gittiği adamın is
mini 'iÖyllyereksin.. SöylemcdUHn 
takdirde, mukaddes fanıdı#ım hfi· 
tün ı;eyler üzerine yemin ederim 
ki .• Son dakikanı ya!lıvorı:un. 

Hi7.melçi titredi. Korkulu nazar
larla ona ba'knrıık lehdlrlln boş ol
madığını anladı: 

- Acıyınız banıı Senor., Yemin 
edrri mkl !~mini hllmlyorıım. Seno. 
ritleıın kne defa ikaz elnıişlim. 

- I.nfo hoAmıı.ı blldi/:tinl söyle. 
- Siz bilirsiniz. Şu iııılde ona ha· 

tasını siz ö~relecekslniı. "Asansi
yonun en güzel kızı" (aberna del 
Sol da) bir Guarani ile beraberdir. 

- Yolan söylüyorsun •• 
Pablo Gomez gayri ihtiyari iki 

ndım l{eriledi .• Bir Guarani? Cha
conun hain ortalığı soyan ve ı:e
çen lerde ele ~e~"en yarı vah~i hnr· 
dullanndan hirivle mf? Juanitla 
Delgo7.a hlr ınıaranı ile beraber mi ı 

Katılırcasına gülmeğe başladı . 
Sonra flhe etil: 

- Yalan söyJlyeceksen ~fnrıa, 
hfc olmazsa inanılacak bir şey lll· 
dur. 

Birden sene hiddetlendi lbtiynrı 
gırtla~ından yakahyarak 
Moria inledi: 

sarstı. 

- Mcliıikeler şahit olsun ki ben 
yalan söylemiyorum. Senor. Seno. 
ritıa delidir. Senor. Hem b~!ana. 
cak bir deli. Ona kaç defa ı;öyle

dim; oh! Ben onun gllmemeıi için 
her ~e)i yaptım. Ona geleceAlniıi 
haber verdim. Ona bu adamın bir 
Guar:ınlden başkıı bir şey olmadıil•· 
nı bildirdim. Sizin kızaca~ınızı, \"e 

''Roberna del Sola,. ııldeceğinfzi 
hep haber ,·erdim. Gitmeyiniz Se
nor.. Kendinizi toplayınız. Guarnl
ler çok vah~idirler. 

Pablo kadının ııırllo~ını lSyle ant 
bırakı"erdiki: Mnrin yere yıilıldı. 

Kadının doğru söylediğini ~imdi 
::ınlamıştı. Hayır kıskanmıyordu. 
Başını s:ıll:ımnkla iktifa etti O bir 
Gnarnnlyi kıskanabllfr miydi-

İhtiyar hizmete! bir ~ıçrayışlıı 
dbi}nılrlu .• Ye merdivenlerden ya 
vaş yal"aş inen ayakların uzaklaşan 
seslerini · dinledi. Pencereye yak
laştı. K:ırıınlıktn ıızakl:ı~an Pabloyu 
göremedi. fliraz ılnha bekledi ~oıı
ra,abajurun aTtmda cebinden blra1 
evvel okşe<lılh prıol:!rı çık:ırdı. 
Harf!! elleriyle titreyerek onları 
saym:ıi}a b:ışlndı. Tanı yirmi tane 
idi. l\fırıldondı: 

nan:ı nel Bu işten lıirşey anla 
mac1ım amma Guarani ıyi p:ıra ver
di. Senanın Senoriltayı orada has. 
lırnbilmesi için 20 pezo .• 

.. • • flıı 

Juanflla Delgoza birden yerinden 
fırladı. Yanındaki Hinlll hiç sükü
nelini bozmamıştı. Pablo Gonıez .• 
Orkestranın çalrlılh biıyük salonun 
stlrüllüsOni:Jt'n ll7ak olıın ".'ısıınslon 
güzelinin'' hıısusl dnfresine gir!. 
yordu. 

Pııblo giilüınscdi. 

.(Sonu yarw). 
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Hayır kurumları 
baloları 

l._B_u_ı_m_a_c __ al ~~~IJillalj~ 
r aşova böl gesınae yenı y11 rekoltesi 

Bu yıl mü~terek o!arak üç 
balo verilecek 

Parti vilayet ıaerkeıinıle Parti 
vilayet ida.re 1'eyeti n·is, Su"..c\ 
Hayri ürgüblü'nün reislıği altın
da Türk bava kurumu, Kızılay, Ço. 
cuk Esiraı;:me Kurumu ve yarrhm 
fıevenl~r bcemiyeti ınlime!lsilleri tir 
tcrla.ntı yapmışlardır. Bu ic:timada 
h~r sene bu kurumlar tarafından 
ayn ayn yepıJon bnlo!ann bu .,.,. 
neden itibaren bu kurumlardan 
milte;:!~lrkil bir komite tarafındı:n 
idaresi ve 2. ci kAnun, ı;uhat mart 
aylarında (H&.yır kurumlan balo. 
su) namiyle yalmz Uc: balo veril. 
me!ine karsr vtrilmi~tir. Rir de. 
fada toplanacak olan paranın halk 
cvl!ri, H3va kurıı.rr.u, Kızılay. Ço. 
cuk teirg<.-me kurumu ve Yardım 
sevenler cemiyeti arasında ~nksi. 
mi ve başkaca bu kurnmhr odmn 
b:ılo için para toplanılmamasT da 
syr:ıca ka.ra..>-a bağlanmıştır. Bu ~u
retle, he:n müt"SSeSC ve tUec:ır1:ırı. 
mız sik sfc rahatsJz edilmiyt'cek 
ve h~m de fo.zlu. mı;~raftnn kac:ın. 
m~k mümkiln olacaktır. 

Bu iş için intilıap edi'en .komite 
!"3a!",yetine devam etmekted·r. 

..... _ ---
Amerikada b;r 

dans;ngte yangın 
150 ki§İ alevler içinde 

kalarak öldü 
Londra, 29 (A.A) - Nevyorktnn 

füSyter ajansına gelen bir telgra!a. 
göre Boetonda dUn gece blr d&nstg. 
de çıkan yangın neticesinde l~O klşı 
ölmüştür. Müşterilerden çoğu telAş. 

la. kaçqırken alevler fçtnde kalarak 
lıı:ğulmu.Ş ve yanmıştır. ÖIU sayıat. 
nm artma.sından korkuluyor. 

Çin, Amerikadan daha fazla 
hava yardımı iıHyor 

Vaılngton, 29 (A.A.) - Buraya 
tn.uva.r;alatmda gazetetjlere beyana.t. 
ta bulunan Bayan Ça.nkay Şek Çin 
-tlllkOmetınln Ruzveltten daha mU. 
lılnı bir hava mUzaheretınde bu}u • 
nuımasıru ve Asyada J&pon!ara ka" 
.şı baıbeden Çin kuvveUeTine verlle. 
celmekte olan mal•me mlktarnım 
arttlrılma.mnı tstemlf olduğtınu söy •• 
le1mittlr. 

Lükaenburg veliahdı frlan-
da' da gedikli er oldu 

Londra, 29 (A.A} - LUksenburg 
vtllal!ciı Prens Jan dllnkU cuaıarteeı 
günll piyade eri aıtatıyJe İrlanda mu 
rafız olayına gl:lnUllU olarak girmı,,_. 
tir. 22 yaşında olan prenıı Jan lrıan 
da'da York'daklka tollk mektebinde 
tıUyUmUg, son zamanlara kadar Ka.. 
nada. ve blrle§lk Amerlkada ka!mıı . 
tır. 

lsviçrede 4 casus idama 
mahkfun oldu 

ZUrlb, 29 (A.A) - İki İBVIÇ'?'e ile. 
tf ğmeni, bir asker, ve bir sivil ca. 
ııualuk suçundan dolayı ölUme mah. 
kOm edllml§lerdlr. 
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Soldan Sağa: 
1 - An oh tar (iki kelime). 2 -

Fırlalarak. meydan. 3 - Bir erkek 
ismi, müsaade. 4 - TelAşçı, Iaırtu

luş, 5 - Alfabede bir harfin oku
nuşu, arkadaş, bir emir. 6 - Bil· 
yük, serseri. 7 - Kış bahçesi, ince 
değil. 8 - lrndad isleyenin feryıı
dı, ezici. 9 - Tabanvayla, dcf'.ı. 

10 - Küçük zaman. vakit, bir a
det. 11 - Terazi, bir defa lekrar 
ederseniz insan eti yer, 

Yukarıdan Aıağıya: 

1 - Azılı katil (iki kellme). 2 -
Verme, unsur. 3 - Bir cins keçt, 
belediye. ' - Büyükçe, Almanya. 
dnki tek fırka. 5 - İsmin tersi, bir 
cins hizmelçi, cilve. 6 - Akıllı, ör· 
değin feryatlarından, çocukların Yİ· 
yeceğlnln yansı. 7 -· Akdcnlze 
memleketimizden akan bir su. 8 -
Yemende bir yer, eskiden yazı ku· 
rulmaya yarardı. 9 - Kokulu bir 
ot, hayvan ya"-rusu. \10 - Alfabe
de bir harfin okunuşu, lAyık oluş. 

11 - Rahat, dur.mıyan birinin a
leyhinde bulunma. 

JJiinkü bulmacamı:ın Iıalledilmiş 
FCkli: 

1 - Sahaya çıkan. 2 - Üşüyen, 
rota. 3 - Razı, Irak, :ı. 4 - Analar, 
ıı:ra. 5 - H, ~fntaban, r. 6 - lş, ~J. 
nova, a. 7 - Ynk, n, yu, as, 8 - .'1· 
dam aman, ge. 9 - Papel, bavul. 
10 - Ani, Ilana, e. 11 - K, ki, ntl, 
Han. 

Suç üstünde yakalandı 
Ffltihte Kızta§ında oturan Emin! 

Tektat adında blı-l pollse müracaat 
ec!trek evinin babçcslndekl kapıyı a. 
carak içeriye hırsız g1rdlğ'inl ve oda. 
dıı. asılı bulunan bir ceket, kasket, 
'hlr pnntalÔn ve bir çUt ayakkabt a. 
tarak kaçtığm.t aöylemlıtır. 

Zabıta vaziyetle allkadıır olmu§. 
evın ctratı kontrol altına almmıt

tır. Birkaç gün sonra sabıkalı Meb. 
tnet Dalgıcın ayni yere girerek elin. 
de e§ya ile çıktığı g6rWmll§ ve su~ 
tlzerlnde yakalanmı.ştır. 

* Kaıırmpaşada ciğerci Ahmedfn 
dUkkA.nrndan §apkas!vle C(lketınt ı&. 

fıp kaçmak i!teyen Mehmet AU suç 
flzerlnde yakalanmıştır. 

flırsız ameleler 
Bakırköy bez !abrlka11nda çalı§an 

Hanife Balkan fabrikaya &1t 12 m&ı. • re Amerikan çalrp giderken yako.lan 
w,,tır. 

* Fealıane fabrikasında çalıp.n 
~UhtU Çakır akşam tatllinde fabrL 
kadan çıkarken yoklaına netlceılnd11 
fabrikaya. alt 250 gram yUnU berabe. 
rinde götürmek fatedl~ görUlmu, 
suç üzerinde yakalanmıştır. 

-uo- lla.runurre,ld'tn Ofull.a.n 

.rnmışlarJır. Biz ona bura3·a ç.afumakla bayatını 

n.ı:ılt tneo.J.k. cUnkll nlHum kendlslnJ beğ1ınınlştl 

-'1-

O ıır:ılarda mabeyinci fperlye girerek: 

- \'e:ı.ır hauetlerlnln eJçlsl kauıda! dedi. 
Elfadıl: 

- Girsin, 

kurtar. 

Diye, mabl"ylnclye BeSlendlktcn sonra yanmda dıırıın. 

!Ara tuıhat verdJ: 

- Aııkerlerle beraber Memunun aarayma gönderdlti· 

ml7 etçi lj'elml~, bakalım ne haberler getirdi. 

Birat sonra içeriye kıyafetinden saray mııh .. tızlıınnda11 

oldu.,~ belli olan bir delikanlı eelt\m \'ererek ıçerlye clrdJ. 
Elfadıl sordu: 

- N.-, oldu baka hm! 
Delikanlı: 

- !llöyle~im mi\ 

- SüJfe .. Kızı getlrdlnlf mi? 

- l:\'ef •. Fakat yalnıı: gelmt'dl, 

- Kiminle beraber &'fl!dl't 

• 

- Onunla beraber vei111ht cfendhnlzla kerlın!!'SI 
•t's Zeynep de geldi, 

Elf:ıılıl 81lrııılır gibi nhJtı . 

prc~ 

- .ı-\uzublllAh.. Onu n!lSıl gctırdlnlz.. Size bunu kim 
slSyledl? !. 

- nlze kimse söylemoii. nu ise de t'\Zl ohnadılt, J\nu_ 

Taşova Eşsiz Nefascli- ı 
le tanınmış bulunan Taşova 
(Tokal, Niksar, Erbaa) nın i!k 
tahrir Durumuna göre Rekolte 
mıkları Tokat; 700.000 Nik-
sar, 1,000,000 Bir milyon, Erboo: 
2.200,000 İki milyon iki yüz bin ki· 
lo ki ceınan Taşovanın umumi mah· 
sulü mıktarı üç milyon dokuz yüz 

bin kilodur. Bu vaziyette geçen se
neye nlsbeleıı bir milyon kilo ıfaz. 
lalık vardır. 

Taşovada Demetleme lşlerinl' 

başlanmıştır. Hızla çalışılmaktadır. 
Yakında Ziraat Bankası da i\Iüslalı 
!'ile beher kilo uzerinden 30 kuruş 
avans dağılmağa başlıyacaklır. 

100 tonluk bir motör 1 Vilayet, köylerdeki israfın 
parçalandı önüne geçilmesini istedi 

İzmir - Son şiddetli fırtınalar İzmir - Son silnlerde köy ,.e lı 
~·üzünden gerek vl!Ayetimlzde, se· zalarda israfntın pek oç~a.ldı~ı SÖ· 
rekse kaza ve köylerimizde haıı rülmckledlr. 
ıararlar olmuştur. \'ild)"et makrunı köylerdeki lsrn-

Bu arada evvelki gün limanımı· 
:ıa gelmesi beklenen URur adındn 

100 ton Ofmenloyu hamil bir molör 
de havanın renalıAı yilzünden noz. 
caada önünde kay:ılıklara çarpmış 
ve parçalanmıştır. Nilfusca zayiat 
olmamıştır. 

Havalar müsait ıtittiği takdirde 
bir kaç güne kadar lstanbuldan ha· 
reket edecek olan büyük bir mo· 
lörlc 120 ton çimento gelecektir. 

-- o---

ihtikar 

İzmir - fzmirde birinci Sakarya 
soknl!ında 22 sayılı evde meyhane· 
de garson İbrahim oğlu Ali Ke~kin· 
göz ,.e ayni yerde çalışan Akif o~
lu Mustafa Aygül adında iki kişi 

25 santilitrelik bir şişe rakıyı ı:;o 
kuruşa satarak ilikar yaptıklorın
rlnn, 382 inci sokak 33 numnrada, 
amele ~Iustafa oğlu ~lehrnecl Tn· 
mlrcin, el"Tlleğin tanesini 55 kuru· 
şa sattığından yakalanmışlardır. 

A'ı: hırırzları 

falın şiddetle önüne geçilmesi içıo 

kaza kaymakamlıklariyle nah • e 
müdürlüklerine aşağıdaki tami i 
göndermiştir: 

- DüAünlerde iarafat yapılma
ması ve sünnet düğünlerinin mem
nu olduAu (Dü~ünlerde israf atı •1 

men'l hakkındaki) Teşrinisani 13: 1 
ıarlhll kanun ahkamından bulundı •• 
~ halde bazı l"erlerde bu lAzimd 
kanunlyeyc riayet edilmedi~inl ,.c 
idare tunfrlerinin bu iş üzerinde J!ı. 
yik bulunduğu ehemmlyelle durma 
dıklannı görüyorum . 

Memleketimizin lktlsadlyatı -.c 
lçlimnt bünyesi üzerinde mnim 
bir tesir yapan bu masrafların yap. 
hrı1mamıısı için idare Amfrlerinlu 
bu mevru ü:ıerlnrle titizlikle ve ll· 
yik oldu(tu eemmlyetle duaak ka. 
nun akt.mının ve bu kanuna istin .. 
den vllftyet mecfü! umumlsince tan 
zim edilip 31-5-942 tarihinde tel). 
11§ edilen Ye hu kanunun menetti~! 
mevzulara muhalefet edenlerden alı• 
nacak ce7.aları gösteren talimat
name hükQm1erinln harfiyen tathı. 
kine itina etmelerin! ehemmiyetle 
tebliğ ve rica ,ederim. 

lzmir - Son günlerde civar ka· 
zalnrda bazı hayvan hırsızlarının 
lfirdel~nl na7.an dikkate alan za. 
lııta, derhal faaliyete geçmiş ve Azeri ıinemasmdaki yangın 

Evvelki ak§am Slrkecidek.1 Azeı1 

slnemasınd& blr yangm çıkml§tır. 

Film aeyredlllrken birden bire arka.. 
dakl locaların birinden alevıer çık. 

mı§, içeride bulunan h&lk sokağa tır. 
lam~tlr. Yangın Uç loe& tamameıı 

yandıktan sonra. söndürül~bilm.l§tir. 
Yapıl&?!. tahkikatta. yangııun mut 

teriler tara!mdan yere atılan bir at. 
ğara ııetloealnde vuku& geldJkl anla. 
~ıım:0tır. 

Siğara ve içkilere zam 

Tepecikle oturan Raif, Kılzım, Os
~an, hmail ve Ramazan ad1annda· 
ki eşhastan mürekkep bir şebeke
nin, zaman zaman şuradan hura· 
dan hnyvıın çalarak sattıklarını les· 
bit eylemiştir. Bu şebekenin, bir 
kaç gün evvel Dikili kazasında Sn. 
dık oğlu Ahmede aid bir atı çala
rak lzmlre getirdiğini ,.e 112 liraya 
ııııth#ını,, Kurucaydn ayakları bıı~· 

lı görillen dl~er bir atın da bu şe
beke tarafından çalındığını tesb!t 
€!den zabıta, ışobekeye men:mp Ali 
Kaçar adında di~er bir hırsızın da 
hüviyetini tesl>it etmiş ve bunu, Siğara ve içkilere yapılan zammt3. 
Tepecikte Teneke mahallesi clva- tıı.tblktne bu sabahtan itibaren ba,. 
rında bir dere içinde yakalamış- !anacaktır. 
tır. --------------

At hırztsı, zabııanın < d'ur) emri· I Doj!anlar, ölenler: 
nl dinlemediğinden yımılı olRrnk C· 

le geçirilmiştir. • Şehir emaneti varidat müdürlQ-

Ali Kaçarın, Salihli kazasının 
Mithııı paşa mahnllesindc oturdultıı 
ve kenrli~fnln. SelAnikli hmall oğ
lıı Ali adiyle tanınmış oldu~u. bun
ıfnn evvel de, Torbalının Karns kö· 
yünden ve Rolıkesir taranarındnn 
hnyvan çaldığı, mııhkı'.\m olarak Ba
lıkesir hapishanesinde 4 sene yat-
lılh nnloşılmıştır. • 

Zabıta, dij'.ler hırsı7.lar.ı da ııra

ınnktadır. 

ğünden mülekait musiki üsladlann
dan Bay Sadık Emre dün ölmüştür. 
Cenazesi sah günü öyleden yarım 

saat evvel Taksimde Sıraservllerde 
Billt'ırcu sokaltında Mücadele cık· 
mazındakl 10 numaralı evinden 
kaldırılacaktır, 

Sadık Smre e~i Fatih belediyi 
müdfiril Süleyman Faik Emrenin 
kardeşidir. Kendisine rahmeı dl· 
lcr, ailesine taziyetler ederiz. 

Banınur~td•ln Ojul1arr -ıı1-

' l\lelefan SadO.n, bu eorg111ano gittlk98 tıehllkell bir te • 
idi aldıfCLJ sörUnco iti tltrl'meğe ~tadı. Fa.kat eotu,kkan. 

blı,ını muhafaza ederek ba.rclap baktı. Sonr& etrafuı& btr 

ı-öz a;euU.rdJ: 

- K.endlıt Bafdadcla Elmansurun f8hrlndedlr. F.ım.t 

glıU blr yerde •• MUnecclmler onun reıtaı ı:-ıtm•mak için 

knhn bir perdenin arkasında aıık}a.IUlllf olması muhtemeldir. 

fakat ben bu perdeyi yırtıp ona plebe taıacatnn.· B~ 

bir fırsatta bu ite teKbblbı edeoeğtm 

Vezirin &özleri parladı: 

- Selmanm Bağdadda kal.qı, bWm lçln b!r pnlmetı

t{r. Onu yakaladık mı, Beb..zadı k~udıfımrı:dau dolayı af. 
ı:ı.dığunız muvaflnklyetıılz.itfl telAtf t'decetız. İşittiğime rö. 

re bu Se.ınan her acun yeni bir kıyafetle dola:)ıyormuı .. 

SadO.U lırtlflnl bomıadaıı: 

- Dt.>mek bu sebebtea ben onu perde arka.<ımda gör. 

nınutım. J:fakat o ne yapar83 yap8lD Melefan S:ıdQa onu mu 
hakkak bulacaktır. Göğe çıkıp gtlneşln arka•nnda sakla.ıua, 

yıMuJ.an siper yapsa edlmdtm kurtulmııyacıı.ktır. Yalnız hl"r 

ıe1 zamanmda olur. 
Ve sonra bu frrsııtt.<ın htıfade ederek, vezlrln afzmdan 

işlerine yarayacak nın!Qnıa.t almağn karar verdi. Ell.adıl'a 

&Ordu: 

- f;fendlmlz, Behzadm buradan ftraT etmesi, &f'lb.d· 

.ta oturmasından da.ha tıayırlJ mı zannedlyorlarf 

~·mr, dUşUnrneden cevap ver•: 
- O boradan tırar etmekle, ellml~ dll.'m~ıcteın ı..-ur. 

tolı:10ştu ... Hrr heJdeı ~n !:ı!lıl<a fl!tlrdesln öyle ı:.ııl '! 

SsiJQn, kitabın lılr ycrtnı öÇarak b:ıl.<tı : 
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Resmi ilanların ~rcH Türk Basın Birlii!i ve ortakları resmi ilanlar kollekt\f sirke-tidir Bu sirket isten~::~'' 
lerde ve e~steri1en ~ünlerde ilanları muntazı:ıman nsrettirmektedir. A"lıeıi lıtanbul Ankara caddesindt ' 
Türk Basın Birliii ve ortaklan resmi ilanlar kollektif :sirketidir. 

.\tlantiği geçen ilk vapurlar 

Avrupa ile Amerika arasında ilk 
posta vapurları 1816 senesinde mun 
lazam olarak cnlışmağa başladı. A 
merikaya giden ilk vapurun ismi 
Blek Bollayu'dur. Vapur ayni za. 
manda Ameriknya bir araba götürii
yordu. Lverpul'dan hareket etti; A
merikaya, Nevyorkn tam yirmi be~ 
~ünde ,·arabfldi. Yolcular, seyyn
hate e5nasınc\n pek cok eziyet çek
mişlerdi. 

Zaten, o zamanlarda bu seyyahat
lar Fransız yelken gemileri ile ya
pılıyordu. Bu şekil seyyahatıerde 

tehlike az olduğu gibi konfor de 
nisbeten daha iyi idi. 

Mark Tveynin kravatı 
Meşhur mizahcı Mark Tveyn gi

yini~ine pek ehemmiyet verenler
den değildi. Her zaman giyinme· 
sinde bariz bir ek~iklik göze çar
pardı. Gfinfin birinde meşhur mu· 
harrire Hariyet Beçer Stov'u ziya
Nıt etmeği kararlaştırmıştı. 

Amerikan' mlznhcm belki bayu. 
tında ilk olarak kusursuz bir hnl<le 
muhorrirenin ka~ısına çıkmaiıı 

tasarlamıştı. Böylece, ihtimamla en 
güzel elbisesini giydi. 

Kadın, 1\fark T'"eynin ziyaretin
den ziyadesiyle hoşlandı. Ve bir 
kaç saat oturup konuştular. 

Vflladan çıkınca, mizahcı bir dos 
tuna rastgeldi. 

Adam, bilA tereddüt Mar'k Tve)'· 
nln kıyafetini tetkik ederek şöyle 

konuştu: 

------------------!----, Türkiye Ctlmlıurlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
auı.n.uu, &arlJı.I: uwı. - 8erma7.aı l00.000,000 ııı.rıı ııra. 

oa- " &Ja.U adecll: ıeo. 

zını ,.. tıeart ııer o.m tı&Dia mU&Jll61•1•rt. 

Para bl.r1ktlreDlert 28.000 Ura UD'&m17• nrlyOI'. 

O zamanlarda yavaş yavaş mo
törlü gemilere pek çok ehemmiyet 
verımeğe başlanmıştı, Daha ziyade 
terakki edehllme~i Jçln yeni c.:ıre

ler aronmağa başlamıştı. 

1815 senesinde Skaraboru i~mın· 
de bir Amerikalı buharlı bir vapur 
yapma~a muvaffak olmuştu. Ame· 
rikalı, Nevyorkun belli ba~lı cad
delerine i!Anlar a5arak bu vapurl:ı 
atlınti~U daha rahat bir ~ekilde ge
çilebileceğini anlatma~a çalı,tı. Lll· 
kin, kimseyi kandıramadı. Ameri· 
kada 4'ergüzeştarayan eksik olma
masına ra#ffien böyle bir seyahatte 
ölüm arama~ı her nedense hiç b!r 
kbnse arzu etmemişti. 

- Doğrusu fevkalAde lhmalkur- ı 
sın l •. Bak, çok iyi giyinmişsin. La
kin, kravat takmaitı unutmuşsun .. 
Daha doğrusunu istersen bu halın 

Nihayet 1819 ~eneslnde Savanna 
lai.mli vapurla Skaraboru, tek yol
cu olarak kaptan Rojers'le yola çık. 
b.; ve kırk giinlılk bir seyyahattan 
sonra Liverpul'a va5ıJ oldular Or,1-
"dan da Petersburga gittiler. Seyya
hatın lbahşetıf#I fena neticeyi göz
anfinde tutan Skaraboru bir daha 
böyle bir teşebbüste bulanmağı mu
vafık görmedi. 

Amerikalılar, biç bir suretle le- 1 
rakkiye yüz tubnıycn vapurlarl:ı 
seyyohat ebnek istemiyorlar, Hat
tA aralarından bazılan Cia böyle 
bir teşebbüsün dellllk alAmeti ola
rak kabul etmek !Azım geleceğini 
ileri sfirQyordular. 

Böyle olmasına rağmen Siriyus 
vapuru 1838 scnestnde lrlAndada::ı 

hareket ederek r..·c ; yarka vasıl ol
dq. Vapurda yedi yolcu vardı. A
merikalılar bfiyilk bir ~evine için· 
de vapuru karşılıyarak yolcularJ.ı 
konuşmak arzusunu izhar etmişler· 
dJ. 

Slriyus, seyyahateını tam üç haf. 
tada yapabllmI,tı. 

Bu vapurun ismi de dl#erleri gJ . 
bl açbuk unululdu. Çtınkü, Greyl 
Vesten.ı isimli vapur ayni ~e;vyahı .. 
tı on iki gün yedi saatle tamamhı
ma~amm•atrak olmu1tu. 

Greyt Vesteru, ~enelerce dfinya
nın en büyük vapuru olarak kaldı. 

Ve neden sonra, yani 1850 sene· 
sinde ancak vapurlar yelkenlilerin 
yerini tutarak atlanlik 1ıecitlerinr 

başladılar. 

le beni inkisara ultrattın ... 
Mark Tveyn futurc;uzca cevap 

verdi: 
- Evet. haklısın; bu 1.:0çilk ha· 

tayı derhal tamir etmeliyim .• 
Eve gidince, en güzel kravatını 

arayıp buldu. V• gayet itinalı bir 
surette paket yaptıktan sonra bir 
mektupla beraber romancı kadına 
gönderdi. 

~fektup, şu cıatırlan ihUva etmek
teydi: 

"Azh: do.~um. 
Huzurunuzda, kravat~ız olarak 

fiç saat vakit geçlrdijtimln farkın· 
dayım. Kravatımı gönderiyoruııı. 
Ziyaretimin sürdüğü müddeti hes9-
ba katarak kravatımı fı;tedi~iniz 
kadar 1ıözden Peclrdiklen ~onra R'ı· 
ri cevirmck liitfunda bulunmanızı 
rica ederim. Mark Tveyn'' 

Bir Kafkas 
Romanı 

Blrcolt uabancı dfllt ~~ tucünıt 
edllmt, olan bn tur. Niyazl Ah 

met tarafından <104rudan do4ru: 
ua GIJrcO dilinden tercDmt edi' 
•nfştll', Baştan ıona kadar a,lı 

ınr.nn rn• kahran 7nlık menkıbe. 
ltrl ile dola olan ba neflı ueı 
Tür/< matbuatında llk nümunedlı . 

ll'tyatı 441 lmmt ola.n bu eeer, bo 
Wlm a.Jp pUnınlere Valot KltL 
l>eWıdf JtDda 50 temU&tla tO Q. 

rop nrllmeltt.edlı. 

'Mevcudu &zalmıstır \ 

o o & ı o il 

HAFIZ CEMAL 
·•LOKMAN HEKiM,, 

-us- Harıınıırr•ıtd·tn OfuJlarr 

- Fakat o, Horasaııda bulanan bUyllk bir alfama yar. 
clım etmeğe cldl~·or. 

Elfudıl, dunun Elmemunu kasdetttğfnl a.ııladı: 

- Onıı yardım etmekte ne fayda var ki! O s,ıok uzak 

b1r yerde bulunuyor. 

- Fakat unutulmasm ki o büyük adaınm, hUkft.mdar 

ekndJmlz farafıodan i<endfclne verllmlş bir or-0rtıe-t ve 
nüfuzu vıudır. Ya onlan iı:ullanır, bıikfimdar elendlml.ı:e 

kartı geli.rse!. Bence fş o dereceye ı:eımeden onun kanatla. 

"'"' kırma(ıdır. 
Sa.dQ.n, bu aöz.lerlyle vezirin, Jlllınemunu hal'etmek için 

bUkOmdarı ktşlnrtmasını lııttyordu. Böylelıkle her iki ka.r. 

de,ın anı.iarma nifak girer, bu fırsatı kollayanların ekme.. 

ğlne yaf ıUrülmllş olurlfu. 

Elfadıl, SadCUıun ne demek lııtedltlnl an)amıştı. lbnl 

llilıanın yUzUne baktı. Gözlerinden o da, onunla ayni ttklr. 

de olduğunu fıırkctt). 

.Aralarında kısa süren gizli bir gorU meden ıonra kar .. 
de!tlnl hal'etmek için rUkOmd!\n teıwtk etmeğe karar ver. 
dlltr. 

Jbnı Mflhandan ziyade Elfndıl bu ı,e taraftardı. çnn. 
kil aleyhinde çııır,tığı ıçln Memunun onn kin besledfğf nJ 

btuyordıı. 

VcrJr, bütün bu b:ıhl tert kapamak {çln konuşınnnm 

mcvnıunıı d<ltl17tlrdl. Sndflna gUleryüz göstererek onu tak 
1Ur ıo:ttl: 

- Aftalt aenden mzı olmn. Meletan SadCUı varol .. 

8onn oflııa dönerek ~ve ettJ: 

- Zannedersem mUnerdmbs mm hııkkmdıt. fena ftktr,, 

Qraat Bankumı:ta Jmmbanll .,. Ulbar8D taaarruı -pıanncıa 

eıı u ııo liruı bUlwıanJ.a.ra tenede ı c1eta c;e.ldl~• lall"a U• qagıaaıı.· 

~IAııa göre ~ ~ıır. 

• adet ı.ooo 11ra1ı1ı ~ooo tın ıoo adet 50 t1ra1m ıuoo .,,. 
t •. GOO • t.OOG • J%O .. '° • '30t • 

c • lt50 • LOOO • uo .. ıo • ... • 
411 • 100 • ~OOCI , 

D!XKA T: BeaıOJl&rmdakf paraıar blr eene lef.nc1ı 50 111'ad&n 11.f&t 
~Otmfyenlere ~ c:tktJğı takdlrd• 1'ı 30 f&a!Uil• nrilecelrt1ı, 

ıtw"&Jar eenııM ı det&. ll Maft. 1l Bu1raD. U a:tıoı. 

u Biı1nc1kl.Duııda celdleoektlr. 

r 

Bevoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Satılık an kaz 
Huköyde Karaağaç caddesinde vaki 22 nıımaralı hanenin ankazı ka_ 

1.men satılıktır. İhaJPSi 8.12.942 per§embe gUnU saat H dedir. !ateklile .• 
r.n o gUnU Vakıf akar ve MahlOller kalem.ine mllracaatlan. (HS~) 

-- ------------------
1 Bui!unku ;:::;-ı ! • Dr. lbrahım Denker ~ _ ı ' Balıklı Rast- Dahlliye HUteJıaaın111ıl 
7 30 Propram ve memleket ~aııl 

1 
Bey-0flu AfacamU. Sakıza.ğacı 

aya~ı, 7 .32 Vücudumuzu çah~tırn- ÇöplUkçe§Dle ıok&ll No. ıs 
hm, 7.40 Aj:ıns haberleri, 8.30 Rııd Tel: '24~----
yo salon orkestrası, 12.30 Program 
ve memleket saat ayarı, 12.33 Karı
şık program (Pl.), 122.45 Ajans ha
herlerl, 13.30 Karışık mnkamlıırdnn 
şarkılar, 18,00 Proı:ıram ve memle
ket <ıaat ayarı, 18.03 Fncııl heyeti, 
18A5 Radyo damı orke<ıtrası, 19.30 
'.\Teımlcket ~:ıat ayarı ve ajan~ ha
herleri, 19,45 Serbest 10 dakika. 
19.!\5 Sarkılar, 20.15 Radro gnr.cte
c;i, 20,45 Hir marş öğreniyoruz, 

21.00 Konuşma, 21.15 :'-lüzik, 21.30 
Konıı511ln. 21.45 R:ıdyo senfoni ~r

ke<ıtr:ısı, 22.:rn Memleket saat ayarı 
Y:ırınki Progrıırn ,.e kapanış. 

SEHIR 

Hrı ıı u.ı 
lıı il 1 1\ : iiiiı 

TiYATROSU 
fWMEOt KISMJ 
&s.t ıo,:ıo cıa 

A.SBlLEŞKN HAK:\ 

Z AYI 
Askerlik terhis teskeremt zayi 

ettim. Ycni<:ini nlacağımc\on eski.;i
nin hükmü yoktur. 
Kumkapı Vali pa,a yoku,u 120 

numarada Agop oı11u Hampnrsum 
Safrazynn. 310 

SAHiBi· 4SIM US 

Bosıldı0ı 1•rı VAKn MAT8AASI 
Umumi Ne,rfyotı ldore .den 

llelilr A.hmeı ~ .. veı>aiı 

Harıınurre,fd'ln Ofu11an -219-

ler heslfyPrek onu ıizdük .• HattA bu ı,de blrar. da fazla Ue. 

r!ye gittik. 
Vedrln oğlu. 
- Babacığım! dedi. Benim Melefana tttmadım vard.r. 

ralı:ıt ıenJn ura.rın üzerine ondan 1Uphelenlp o iti yaptık. 
Me(dan S&dQn ~·ezlrln Meymune I~ Denanl~ bir 

mcktııp gönderdiğinden haberi yoktu. Ell:ıdıl'a ıözlerfnl 

r;rvlrdl: 
- Umlt edertm ki o yaptı~ iş zararlı olma m. 

- O kn~m otıırdutu yeri bl7:den aakladrtını a-örilnl'e, 

dogruııu senden Uphelendl!< Sonra casuslarınımfan kızm 

J\f~munıın ı;n.raymda. olduğunıı öfrendlk. Hl'men oranm b&' 

kAllyaıı olan Denanfre bir mekt.up yaura.k bir muh.a.lızıa 

ırönderdfK ve kı:ı:ın onunla gönderllmealnl 1 tedlk. Fakat 

Dlohafıza aksi cevap verdllf'r. Bunun tlzerlne onıı zorla ıre. 

tfrmck için birkaç asker yo)ladık. 

Selman, Meymuneye P.Zf~·et edlleceflnden korkarak JU. 
rr~ı ı;ı17ladı. Fakat hlı1!1lyatrnı belit etmemefe çalışarak ve. 
zfrln oğluna seslendi: 

- Siz111 nerede oldu~u l'fzlemedlm, ktznı Medalnde'l 
çıktığını r.iiyledlğlm zaman o daha ~araya ıt'Plme-:nı, olabt. 

llrıll .. Kız. saray geldikten 1011ra onun nnredf' otdutunu 
•ormuş olsaydmtt haklkatı aöylcrdlm. Ben ıl7.e o kızı tat

lılıkla. ve im kitabm yardrmtyle yanınrı:.'\. gf"tlrl!<'ektfm. Fa. 

kat 81-r. acele ettiniz. 
Ve.it, Melefan SadOnan tııo l,e blra7 c.anııııkrldığmı ııe. 

7.P r ı; lbl olmuştıı: 

- Sarayın kAhyasr, gönderdiğim naub!lfru aksi mıs. 

amPle görterdl. Bilmiyor kl o kızla blltUn aflesl t:'ST~ba u~ 

1 

Büyütülmii§ ve düzeltilmif ikincı tab'ı 
Yazan ve çık&ra.ı: F r l t z h e u ı e t 

''Ttlrktııt'be Poırt,. 

Devlet Deniz Yolları hletme 
Müdürlüğü İlinlan ..._ ____________________ __.~.,~ 

.'J0.11.942 - 6.12.942 taril4ierine kadar mııfıtelJ ~ '4 

larımıza kalkacak vapurların iıimleri ve kalktf ~ 
ıcuıtları ve kalkacakları rıhtımlar ~' 

KAR:\DENlZ B .\.'ITl ~alı •.oo de (CUmburfYet) 45ıı. 
da (AkJıu) Galata. rıht1rııın 

BARTIN HATTI 

blUD.4.NYA BATTJ 

KA.RABtGA HATTI 

IMROZ HATI'l 

AYVALIK BArrI 

"" 

Cumarteai 18.00 de (~daJ) 
t 

cuııı• ~ 
Fazartesl, Çar§amba. ve .si ı'-
da (Marakaz) cums.rte pJi 
(Sus) Pazar 9.00 da (~rs ı 

nhtımmda.n. 

ıa ta rıhtımmdan. cıı? 
Pazartesi, Çar§a.mb& ~e dSll• 

• de (Stıs) Galata nhtırntıı. f;<; 
Çarşamba. ve eumartell ı:ııJll~ 
(Ana!arta) Tophane rıtıtı ~ 

Seh ve Cuma 19.00 da <~$ 
hı.ne rmtımmda.n. 1"" ... 
İ§'&rı Ahi~ kadar yapılııı' 

Çarşamb& 12.00 de csur:ı tıll 
.Si 12.00 de (tJlgen) sı.rlt ..1 

tDltR 8tlR'AT 
dan. ~it 
Pazar 10.00 da (tsını..r>tl ~ ~· 
ıo.oo da (Trrhan) aaı- ·"" 

~i' ~ 
Cuma iB.00 de (Konya) S!f1' 

dan. 

tnmndan. -~ 
\ 

tcmlrRDERON JIA TT1 

İnhisarlar U. Müdürlüğ.ündetı• ı ~ 
. ~ 

ı - Eo.:it':lb"teai mucıbince bira '9e f&r&p fıçıla.rı l.Q1Jl .ı f 
çeır. bcrle 4•1:;0 kfü.- perç!n pazarı ıkla 11\tın alınacaktır. 9sO1 \ 

2 - Pauritk g.12.1*42 tarihine raıtlayan Salı gilnU ıs.at ' / 
bat&§t& levazuıı §Ubeılndeki &ltm komtıyonund& yapıta.calıtn'· fi 

3 - Llıteler 249 kuruo muka.bl.linde aözU geçen outıedeıı ~f ~ 
tzm!r b8.f mUdiırlUklertnden alınabilir. tft 1 

' - latek.t;eriıı pazulık için tayııı edilen gün ve ısstt• 01ııııılrj 
venm;? paralaıiie birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ua.ıı cı, 

= 
TORKiYE iŞ BANKASI 

<.üçük Carı HesaPlı:fr 
:9431I<RAMıl' El LAN1 

KESi DELER: l Şubat. 3 Mayu. 2 Ai"'ıol· 

1 lkindtenin tarihlerinde varnftt 
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