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un arı iki hükômet beraberce tekzip e 
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• z ere 

ftalar içi de Almanya ili v sahip 
sa 1 t n 

• a 

r ı 
·ç bir şey istememiştir 

Bulgar ka -ıinesi 
toplan ı 1 

nk.ı .ı. 8 ı \. \,ı Tch 
lı 

ın ı ı ne· 

lı il' t 

hu 

krırc t rz r 

ıl \lımıı• • ıım b'r takını t:: 

1 ı ı d ltıı~ı. laz\ ı l<'r 

.) ııt• ı, r• ıt r"J ncJ:ı talısi 

< t bı•lı ıll: .,ıı \C' 1u khc 

:l" • hır t arr l.l lı reJ>eti 

"' ı·ııu k uzer<' olclu u zr· 
lı 1 ı ı ı te\ Ut ctı.ı ı,ı·c c:> lı mı"· 
:. rdır. 

liar·ci nıeseleleı· ,44 demiryolu 
.!!n~:~Au,ım:~:::;:"". tahrip edildi! 

• s • dUn nk am top anm tır. !et mn. 
n.t 17 de ı 21 1 d r d v ın t 

l ı. J\Iec-lı • h rı• i ı 1 ıın t tk k le 

tn -.uı olmt.. tur. 

Acı cayıp 
·---

iyi 

Dokuzuncu Sovyet 
ordusu harp harici 

bırakıldı 
de 

rı 

lnrcfır. 
Almn ıl rırı bu 'rni pnrl k ha· 

I' kc tı lki ll kofa var<::t bir bu 

a ı ile t· 
z! ı • 

1 r 

1 urk '"" .\iman hukumct. 
lcri bır ıı :-lio;ndı nı:ıh'iıı la isa,ı 

"'' lı ı b.r '" :ı tlcrc hı,. bir 
7. nnan cıı kUC'l k bır ehemmi 

'<.' atlctmrmı olnı"'I 1 lıera· 

be 1 er tur'u ıl c a fan 

aıiolıw bu 11e.ri"·tıı lld 

mcmkl et ara nııla 11! hazi 

ı:ııı J'lll t. ııhli itiı ı~l.ı t. lit 

ec'lıni ol.ın ıtını:ıtl« r cıo ti• ı, 
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• ı. lel lar • emin• lı!ır" !•c,.ıı 

C'lm• 1 ııu~usumla mutahı 1: ~.ıl 

nıısl:ırdll', 

' 1-lariciy e nıiis-
leşaruzuı beyana tı 

Amerikanın 
• 

gayesı: 

u it eri tzmamtıe 
ezmek ,, tir ! 

\'a<;ington, R ( ı\,A . l - A· 
mcrika U:ırich'c ıuuste an M. 
Sunıncr Vcllc , dun y:ıııtığı 

be) ~matta demistlr ki: 
.. - Butuıı ı:-nycmiz, Jlit-

l lcrin tamamıle mağl fııı edil· 
mc-;ıclir ... 

\. _J 

Ka;ıada Rusya ,ya 
100 tayy~r J· 
gönd ... riyo:, f 

F; hat ~~ o 111 on ~·.tı; t
i 1 rle ını~c .. o.ef e .. 

yede 
de va 111 l'lti{J or 

Ott 'ı l \,,\ h 'l ı ,. 1 

h nın ıt ~ zıı ı H ııı·c h. ı ı ı 1 ı 

\ \ 

Viy arma ve 
Briy ansk' d a 
ço k şiddetli 
muharebeler 

oluyor ! 
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• ıl· ı ,1 c•l 

(" ~ l r C'dl""l d ınanı tıp mU\ ft k o 1 t. tuı 

hC' . b r k <' daha gnf 1 a\ laınıs· ı 
h lıras o ı l ıd 

'tru:. 

Yeni Macar Elçi
sini k ab 1 ettiler 

Anknrıı. ; (A.A.ı-l'enl l\lılC'.ır 
ortn elı;lsl J. \ orlhg huı;liıı ıc;,ııo 
ıln Çnııko~ıııl::ı C'iııııhurrel .. i lo;· 
ıııı·t iııöıııiyc ıııut.ııl ııwruslııı l t 

ltlnıutnnın('!;lni \Crmistir. Bu 
ltııbıılth l l11rid~ t• \ rlt"ıleti l 'ııııı-

1111 K ,uııı • um 111 :\lt'rıemcnı I· 
• lu dl lı zır buhınııııı':hır. 

Amerika 
F' a iya'yı : 
tehJit ediyor ! 1 

f?inla12diya n e l 
z a ııı el n a il a da r 
ıza p eaecell ? 

..oı g 
biraz 
bcy r.a c 

.ı ıınc•lc 

J r: 

, 8 c \.A ı - Cordc: . 

bır 

h ıb 

n i h t v r 
Ev s h"bi ki a be 

me27.se pa" yı 
Bıııı l'\ .... ıhlplcrıııiıı 1>1 'fi ha· 

rıokı•tl('ri ·' illıuıılrıı ı.ır.u·ıl:ırırı 

çektlkllrl .ıLııı• millfıımıur. ı;ıııı· 

l.ır, 

- 1\1111 bculnı ıh·.ı;ll ıııi? Kime' 
lster ... rııı hlrı:ıl trıııı ... 

(,lbi ,.,ıl iııı lıır ılu«ııncc ile. ~ ıl· 
lıırı•a C\ lerınılC' (}tur ms 'r tn tı

lıutkrlnl z:ıuı ıunıl ı ~ rln!' g t r· 
nıl~ kirncrl.ırı k.ıpı dı" ırı ı•t•ııck

tcıı çel inmeli< reli. 

Halkın rdıı hı ile ~ nlmıtluıı c ı:ı

lmılur ııl:ııı hlıkiım •t ıııı ~riıı 'ıı

zl~ <'fr nllı n l'I 'erml':'llr. Bu ı .. 1-

r<ırn ı:-örP; 

· te
ız ! 

TUZJ 

Bir namzet daha: 
Laahna ! 

:\1 ünir !-.tıll'~ ınaıı C..aJI m ıghı 

ı::u dU ıya ıı hıı :-ı •• ten ı; 

SJ ıJ t• 

ı ı ındn ka ı 

ı,ıral.ırııır ııııırıtuz.ııııırı \l'r••· r, to•plcr ko' • 

rck otıırıluklurı C\ lrrılcn hiruf'ıl.ır kele t.çun rken, tnyyn1t ı la.ı 

<·ebrrıı ('ıkıırıl.11111.r:ıc•:ıktır. hallaç p mu ~ r;ıbi a ıp re" \ L 

Hlr ,., ıle l)!tıraııl.ır ınukıı\ de~ i 

kı·ılll l'lmrk lstPd llclrri tnf,ı11rıte 

!'\' .... ıhlhi r!'dılC'ılt•rsC'. CHlc c~ld 11111 

,uz c r ma um çoc ı,: r, htı) ı 

b<ıbala .. koturliın an 1 ır, gcnf, ' 

:ar \ c dC" ka"llıtr o Up s d<.'rkcn, ı -
ka' elı• mucihlııı·c lınrı•ket l'llı'l'ck san.ar ıçlıktnn kn ı p can 'rr ı · 

oturııı-::ıklar '<' c' ... ıtılbl klrııları '<e . öb r r·a mu l< n 1 k11 

ıılımık i'>tcmezw •ln~ruıl.ırı ıloi:"

rııyıı hlr not ere trHU Nlıp tıı.ıtı:" 

lılltll'rlndcıı liurtulnıııı: olnı·nkla7-
ılır. 

ı·r y n iD 
başlan ICı! 

nhcng. c ay k ...ı,>durarnk kt 
car;a dans c d n c 

t ınti- CJğaloğıund !fa r'1uhasıp sok ık iZ 1~ • 
c ı ıd - 8 num rııd bu "':lb ı ı; t ıı .... o a 

b r ya'l,.ın çıkmı "'' d hn ttf ye 
g-c"nıcck so ıdU ı .mıı tir 

n ktrd ı • 

HADİSELER FiKİRLER 

IC •• 

t y tı 

5 deı 

m ~lrika Har ciye 
r.~azır..ı ıın 

eya atı Odun meselesi! 

M 1.VZl'l'N l·abaJ ı ğın ı b.ıstı. 

ı.tc"ık 11, lİk lıir dikkat j.,. 

tn cıı fır r rııc.,ck 1..ır ısııııl.ıyrz: 

o chııı ııı c"e ı cııi ! 
'I<'• le ı«'imlc mesele IC''>kil c 

clrıı 'c ac·ıı~·iıı 'c raıır:•sık hirla· 
k ııı clrdikoıl•ıı ırııı t> ııııahı kaılar 

:ı~ır \'tıltünu ta"I\ ır1 bu .. odun 
nıc ... ck'>i,. niıı İÇ\ 111.11 Jll'ı iı·? 

ı>ılıııı,orıız! Hız bilnıediğımi7. 

gibi, bir ı·cki ağırlı·" la !ı.ıcli"c· 

rln tlıı llaı ı uo.:C iiıır oturrr ll" ııJ i 
\:ıf ,\l urakahc H:onıi \01111, da 
hllmi)ul': Huı:ıııa •ne icliı~iiııun 

hir hilen "ok! •• Sade bildi~imiz 

su: Cu kı- ha"l.ınr.ıcıncla k.uıı· 

nıvı lıoza ı:-ilıi koımı·tcn \'c ı;iıphe 
mizın hiitün dıılcriııi lıa"ınııım 

loıılı) an hir odun mcsclı•si 1 arsı· 
~ mıfa lıııl uııı" oru1!, • 

Hanıid REFİK 

ılc ve ıleğcriııclc kullanılım-: ol 
culcr değil. 

;\le.sele :ıclc lı01sıt lıir takdir al 
rlanm:ısıııcla•. ihart•t ol"ia,'tlı, y:ııı· 

he be• .ın Ba;,clatt:ııı dımcr fchvıı. 

smç:ı, taltdirın islhctinl tcnunc 
'ar • .n·a< .ık nokta ıızcriııc gelir, 
vaıılı-.lı.,t ılıızcıtil'dık. l'.,kat. ha 
~ ır; ha\ ada sıııılıt• \'e tcredclııcliirı 
bulutlarını ı,o.,tur:ııı . bır kısım 

tal,cliriıı sıı 'cya liıı t:ır.ıfa ılol:' 

ru ka\ mao;ııırla zor! vıcı b•rtaltını 

sebcp1cı ortnda mevruttur. lhı c. 
1 "Pl<'r. ne ılerccc~e k:ıcl:ır \'atan· 
ılas h ıli ve mc•nf:ıatiııin istekleri 
al"'' ırıe ıı"ticr vernıi tir. ve ni 
çiıı? Koca hir i.,titlı:nn per•lesllc 
i te 'olmı lUn (irtıilı:u,ı;-u nokta? 

Bızi bu hirlu ılıı'!unmive "el'· 
lwclen Sl'hc-plcr ~·:ııııııda daha ba" 
lıal;,rı ela v:ır: ı:t meselesi. iıılik 
mc clcsi, ı•orarı ınec;clcsi ••• 

Aıılno;ılan. lıirız daha :lorl.ıııs.ı, 
çoraıı ökiı1'ıi gibi ;:-idecck olan 
hu meselch'r sil«ilc~i iclııde uılun 
mesciesi. simdılilt, kafamıza daııli 
di~ e vııranl:ırclan biri ve en bu. 
dalılısıdır. 

lır. Fa t Alman gc"lcl kurmayı. rici imhada? .kurtulmak içın kaç. 
nın.. dnıma b ı t"k hedl"fi vnrdır 1 malarına manı olaci.lk !':ckıldc mu. 
kı o d:ı So\•vct kun ctlerıni tcd· temacliy en harbe tebar etmektir. 

P.z:ır 
ıni.ıdafılc n 

kuvvctlerı hımay c. 
"indC! bir çık ıs hareketi y.1pım lar •

1 dır. tıı l'lh etmıştır 

Gelelim isin hik.•v!'c;inr. 
H«'lt•ılh e lktıo;;at l\liidiirluı.;ıi i

le riy:ıt i\1!.tr:ıkalıe Komi yoıııı. 
oduna ıc-.!Jit edilecek narh. iizc· 
riııclc ihtilafa ılfümıiı lcrdir. Bi 
ı·iniıı takdir C'ıtdazcc;i nckad r ı;c 

nicıse ölıurunuııku okaıl:ır clar. 
llal hııki • l'iva~·cte lıakılırc;a ııe 

bu cl :ır lı k, n e hu ı;cnislik •yerin- HAMİ D REFiK 
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1 KTlr r 1( ll ıl'ŞEHiR VE 

"------.1 JJI E lfl LEKE T 
Ziraat seferberliği ~ 

Mil i bayramların manası I 
Hatemı Senih SARP 

· ı bir ·azı ındıı şöyle ' 

A 
'ılı: mesl<'kd:ışımız: Necip Fazıl Kısal..-ure t, 

Genç san'atkar
larımıza dair ! 

Et derdi 
ıhtikarcı celeplerle 
mücadele edilecek 

Nehir boyunda~i boş arazil~r 
Devlet e.lile işletilecek 

Muazzam 
hareket! 

d \or: 
• S bı Turk.ycnln baş ve yUrck şehirlerinden bır tancs,nın 

Suphl l\url iLERİ 

G cçenlerıle bize ş:ılıc er la-
ııın ıl•:> buraclıı haklı baz.ı iki gündür §Chrin muhtelif 

Ankarada Ziraat Vekılletı MUstc· alınacak tedbirler tcsbit edilmiştir. 
şarının bıışkanlığında bir toplantı Bu arada memleketimizin muhte. 
yapılmıştır. lif mıntııkalarındaki boş arazinin 

Şe-.ket BlLGIN 

\H ı<ı kurtuluşu ve Türke aidiyeti o kadar tabiı ki, beş 
tır m'\ 1 dOt.'TU bir h~dlscyl her sene ı,utlula.ınak, bene.ol 

d mın kafasını ve yUreğınl )cıind ... buldu~ lçm 
nılitalaalar la bulunmu tum. O :razı· semtlerine et gönderimiyen muh· Bu toplantıda memleketimizin bu· orman haline gctil"ilnıesi ve nehir 

gunki.i zirai ''aziyetl üzerinde gô· boylarındaki boş arazinin de de\'· 
rüşnıelerde bulunulmuş ve ı.iraa· ı let eliyle işletilme::.! işi kararla~· 
timizin daha fazla inkişafı için tırılmışiır. 

B ay llltler, Alman nıillcUnl 

kı' ynrdıınına dııvet için, 
«8oportpalas)) tn lrıııl ettiği nutuı.l•, 
4.8 ımattcnbcrl, Ru..,yadu. lll\Uazza''I 
bir lı.u.rokct bn~laclıgını, lıu hareketin 
lmt'i ı;urcttc Ru:,ynnın uzllmcs.ııl 

mucip olacağını ııöl leıııl-;;tir. 

b b r y. . • 
ın mn nnl-tmıık istediği asil tli:-:lı:ıcc nelso itimat gılıı 

nın.)cn b:ızı ısıı.nntk .. r tekir kasaplar, suni olarak bir et 
ı l>h ol rok ba1.ı \ bu~rnnı çıkartnuya çalışmtşlar~ır. 

nu:> .ırtur. Oğrcnöiğiıniz.c göre, bu şekıldc 
Ben o nı anatı.arl:ır.ı bir et buhranına sebep olanlar yal· liıerind 

nan.ılı )il dıı ı t 1 b lunur en eHv nız perakendeci kasaplar degil, 
ı Jürı lı( J c ın1n c .ıı ı bır surette c· ı nyni zamanda toptancı kasaplar· 
~~m sini \ .ır.ı a ı o tad.-ı bh dır da. 

ı r )O· rn• .ıt tın g ıeeck c· Fllai müraltabe bürosu bu işle 
Milli Piyangoda 
kazanan numaralar 

lnglltere 'o Amerikanın Ruyayıt 
yardım hwmsuııdu. dlio:manl.armı ha~ 

rette bıraluıcıık bir ıılıratle harekete 
J>arsr \erdikleri bir Mrada>. Alman
larııı ı;u umanla yarışı blzs~t kazn.u· 
mak nıyetlnde oldukları filphemlzdlr. 
ırtilırcr'Jıı ııutkund:ın u.nlıışılıJ or ki, 
Almanya, llarbelerlnl blrlilri ardın(,~ 
indirerek Kızılordunun kayıplarını 

telafi etmesine \al\it bırakmamak 

ı.nrıınndııdır. 

ı re b at. , ) ı h r c ;ere ciddi olarnk alAkadar olmıya ve 
m:ıtl .. ıw bir rra .. .ıt "erllnı mesınl yeni bir formül üzcrıııe tetkiklerde 

1111 cn;ıııların lıu· bulunarak et meselesini kati SU· 

at Çetlntaş ve priılesör 
eş... re zi ve ilya V nbı ... 

"Cumhuriyet in bugiınku sayı-! 
uua, ilk sa) fanın b:ı sutun:ı en 

/.J. :ın \'e bınaen .. lcyh en mühim 
.ı.;ı sütununda I mar Seıiat Çetin· 

ın c"dllen muhlrn biı· hakik~t i· 
c ceıcn şu iki cumtes"ne yer 'C· 

tarıhının ec
Profc,,ôr 
Turk fi. 
a nnba· 

klle yaı.nıı,. Bu lılklilenln 111< 
satırlıırı Re'j'at Feyzi tar..ıfınilaıı 

enclco n ~l"C'dUmlş blr lılltal c· 
nin ilk tıa.hrlanna çok hcnzl· 
3 ormu~. i\Je...,elr~ i Re,at re~ -
zlyo ı.üylcml~lcr. O dn • u cc\ nbı 
\ermiş: 

«- Hırs:zlığın hhl le ıırrı;GCa 

yaııılmı•J olııııı ıjlmdlJc kndnr 
gbrıHmcml,tir.» 

Mc lt•ktcn olanlar, bu fıkrada bl: 
hata 'c bir hak ı:r.lık lh:crlntle dur· 
maktan kenllllcrint nl:ımaı.lar. Söl
le ki; 

11111~ Tür;c 1 ı _ Zl):t. '\ dtbl un 

b:ırun sol.nı:ıla· ıne-:hı:I rn: adanı değildir 
cUrı kte ne dcı-cce c:Z. \'chbl adında hirlıo ıil)o balısc ll

muaz- lrbllsln. Bu ıırklld.ı, tzınltli bir gJ· 

ıılır. 

h:ıt..'l lıırla dolu 

O d TOC'C bak-

Darlılrtinunla 

tarafın lan bir 

r.ı nılel. tinıizf:C 

• tırıııııış elan bu 

zctcC'I '\C bir muallımdlr ki btnnbul-
cb bulundugtı znınnn blHUn \al,tlni 
l;un 'J"elgraf lılıırehane3.1ııiJn g~l

rlr 'c bir .;ok hıl••'\yclcriııl ile bu mü 
CS"esenin ~ıızotele.rlııde neşretmiştir. 

Z - Hırtn:lı;1ıı gelince, çok mtı· 

bum ve ıhlrlist bir genç olıın Zllo. 
Vehbiyi tezldl e C'fmrj\I lılr 'lcdan 
borcu biliriz. Zira gazetcmiı.Ue ncş· 
t"Cttlgl b:ızı hlkAyelcr tamnmlle orl· 
jlnaldl. ı:e1nt re) zl burod:ı olli:ı.) ılı 

bOylc blr luk ıllıktu bulunm:ı;r;ılı. 

Reşat Fe~-.clnln bir ütunu:ııb o-
ı r ~ıh yıld:ıııbcri nun blr ınfüııtear adını kull:ın:ırak 
.&.U klll.i"O m;:.lunıdur. Aı::ıba bu CSC- ltalem Oln:ı.tnnlar, U~-ıt l°<'y~i:ıln 

r~ mt.llanm t bit ll'ln, 'l"Urk abl· temiz duygulanna u~ ıır bir tnrul.ı 

ı r1nlıı ınlımtaz b r bilgini ol:>n konuşamadıklarını 

mimar Scdıt Ç tlnt ,ın ekiz: yıl Çil· lcr. 

1 • t" .. 1 

ıtırnr etmclılllr· 

KARADA \"U'l' 
J. m ı mı l ıın bC mış ır • 

R~::ıt Fc,rz;l \O ZllB Vehbi 

DUn on Telgmf'm lldncl f)ay~~- ı 
ııında, dfadl l r knn;usınd:ı •.. » au
tununıl.l, ~ Je bir fıkra neşrcdUcll: 

z l .:ı. \ clılıl ud nda biri bir hi· 

12 seneye mahkum 
ol:!u 

tır 

-~ 
Yeni bir 

talimatname 

Ev!enme usülleri 
basitleştiriliyor 

.Adliye VekAletinco evlenmem 

ııısim ve ıısullerınl tcsblt ed 

bir talimatname hazırlanmı t 

Bu talimatname ılc evlenme u • 

lcrı çok b:ı.s.Ucştirllmektc ve l 

leneceklcre kolaylıklar gostcı • 
m<'ktcdlr. 

l•a"'ıti!ıtıl çömelınl~ 'e !i3 rı 

dlknıi,, ona bakı3 orchı. 
Kapıcı kadııı: 

- Yl\l, Matmazel "'imoıı. .ı n'I· 
slnl7. T ... 'e 1 tlyol'$unuz canını•: dil 
sordu. 

Slmon ondan l..afnlols 1 :> uı.:ırı ı,·ı· 

karmusı rlca&ınd:ı bulundıL l<'almt 

natta ge .• ; 
r m.mı kc·· 
a u ğı de· 

&rupunu.1 
t:ıb •. urdan 

malzeme lr.c 
t: ı htlklr dev· 

rette halle çalışmaktadır. Bu for
mül fiyat murakabe koınisJonuna 
tekli! edilecek, kabul olunduğu 
takdirde derhal faalıyete seçile· 
ce";ttir. 

Büro, İstanbul hayvnn borsası 
pay mahallinde canlı kasaplık bay. 
,·an satışı inlıisarının bugilne kn· 
dar teessüs etmiş olan toptancılar 
elinde kalmaına::.ı için lstanbula 
kendi hesabına az \"eya çok k:ısap1 
1ık hı:ıyvan getirtecek, bundan bas· 
ka münferid siirü sahip1erinin hi
maye edilmesini temin maksadile 
de bunl::ır için her hirlii kolaylık· 
lnr gösterilmesini teklıi ede~ktir. 

Bu şekilde köylüniin celep ve 
mutavassıtıarın eline cluşınesine 

mrıni olunacak ve ufak iş yapan 
tıiccartara İstanbuln koyun ~eti. 
rip s:ıtm:ık imkanları verilct·ektir. 

* Dun fiyat mürakabe kontrolörü 
bir kaç kasabı fahiş fiyatla et sa. 
t~rken yaklaşmış, hatta bunlardan 
:Fatihte l\lac::ırkardeşlcr caddesin· 
de Kemal 48 kilo eti olduğu halde 
gelen müşterilerine et yok demek· 
ten suçlu olarak adliyeye verilmiş· 
tir. 

.MUlt Piyangonun 7. inci tertip 3. 
Uncu çeklliı,ıl dUn Afyonda Zafer mc:;· 
danında. saat 17 de yapılmış ve ç~
ldllşl Jrn.labalılt bir halk klll«'.Sl tıı.kip 

etmışt\r. 

Bu çekflişto kazanan numaral:ırı 

aşıığıa yazıyoruz: 

so,000 Lira kazanan numara: 
2S8718 

J0,000 Llm kazannn numaralar 
134053 255564 271727 396296 
5,000 Lira kazanan numaralar 

03Jill 0309"6 114~16 1502-'JO 
158634. 21i555 

2,000 Lir;ı kar.anan numaralar 
Son dört rakknnu (6238) ı:c b,teıı 

40 bilet 
ı ,000 Lira kazanan numaralar 

Son dört rakknmı (OUl) ile bit .. n 
40 bılct 

Son dört r:ıkknmı (2513) ile biten 
40 bilet 

Son dört rakkıımı (2519> ile blten 
40 bllct 

300 lim kazaaan numaralar 
Son dört rakkanu (Oi;76) ile biten 

.O bilet 
Son dört rakkamı (1907) lic bilen 

40 bilet 

Son dört raltkamı (SS50} ile bıten 
40 bilet 

Son döı·t rakkamı (99!!0} ile biten 
40 bilet 

ıoo J,ira kaT.anan ııuına.ralar 

Son Uç raİtknnıı (248) ne biten 
400 bilet 

Son Uç rakltnnıı (4'i9) ile bılen 
400 bılct 

Son ü1; rnkkamı ( 7611 ile bılen 
400 bilet 

50 Ura kazanan numııralar 
Son Uı< rakknmı (Ol,,) ile bilen 

400 bllt.t 

So:ı 

Son 

Uç rakkıımı (064) 
!IOO b!.ı.t 

üç rnkl;:ınıı (9C9) 
400 bilt;: 

ı1e bıtcıı 

ne biten 

ıo ııru. k::.t.~ıııııı nuınnralı•r 

Son ık! ra.lckamı (:!6) ile biten 
l.000 bılet 

Son iki rakkamı (60) ı:c biten 
4.000 bilet 

Gerçi, resmi tel>li~lorde, Ahuan 
dc\'lct n•I mhı hnhcr \'Orcllli muaı.· 

zam hareket hakkında henüz hlo lıir 

lşarct me,·cut dcğllst· de, harekltın 

inkişaf c~Tlne na:r:ararı aşağıdaki 

llıthnallcr mevzuu bnhs olabllir: 
ı - Lcııingradn knn:ı tazyik ıtrt

hrılacııktıı·. 

Alm:ınlann, bıı lıuyUk ı;iCbrl, maın· 

khn olauğu kadar kısa bir zamanda 
ılil'ilirıııek nııılı~dile çok büyllk uı
ylatı göze aldıktan muhakkaktır. 

Fnl•at J,cnlııgrad mijdafflerl, u&un 
bir mukn' cm eti nıllınk:ll11 kılacak 

su« ttc hazırlanmışlardır. 
Daha ı;ıchrin mutuwarasındaıı e\·

' el, \ oro~llof, luıt'ı saatin J akla~h
ğı oı haher \Crerc-lc aııkerlerlııi dlln~ıt 
tarlhiıılıı en kanlı muharcbe5lnde 
Jcrııılllcrlmlcn lıeklcnfm f cıtakarlığ• 

yaııııın{;a dın cıt ctnılş:ti. Bn d:ı.\'ctln 
2 lira kazanıııı numanıl::ı.r 1cı;in;i1. lt.ıldı~ı iddia t dilemez. I.ıe-

So:-ı rakkamı (2) ılc biten 40.000 bilet ruııgrad mudafilcri, ı:tmdlye kadar 
Son rakkamı l6) ile biten 40.ooo bılct <'Chcnnemi sa,ıetlerc muka\"cnwt 
Son rakko.mı (8) ile biten 40.000 b·lct 

1 
gi.ııstcrmlşlcrcllr • 

Son rakkamı (9) ile bıte:-ı 40.000 bilet Kızıllar, AJrıınnbno, J,enlnırad 
İkramiye kazanmışlardır. lstihkll.mları onlındc asgari yUz; bin· 

---------------------------- den fazla uı~ l:ıt 'crıliklerlui, Alman· Yağ acazlıyacata 
. rı• parası· beazlıor A:manyadan 

lıır 1 c, kendi kayıplarının lnanılnu-

yncak derecede az: oldoiunu, bllı\kl9 
ınUılıılllcrln beyhudo yere Alnıaıı ıı;I· 

lahlarınm mUcsslr a~i altında bl~Jl· 
ıllklerlnl iddia eıllyurlar. 

de t uıkl!U"l l ~ .,, d. 
.. B 1 t be· I Fiyat murakabe komJsyonunun ı· aç ge ı 

r • dı. / 0 yağlara tesbit ettiği azamı kar had· • 
r nın car.ı yı.n . ~ 

: eline ıtıraz eden bazı toptancı yag Son günlerde Almanyadan çok Bu &.arşılıldı lddi:ılnrdan lıaogi91· 

ııln lınyal mııbsulli, Jııınglsinin JıaJd· 

!tat olduı;-unu ara.,tınnnğa 1Uzun1 
yoktur. K:ınnatiınh.:ro Vordun muh'l" 
rebclerlnl bile gölgede bıraktığı ıWy· 
leııen blı- savaşta nılldafller kacbl" 
ınubaclmlerln de ıayl:ı.tı nıiltlılt ol· 
mama ı lnıltAnsızdır. 

'· ' T 1 ı tüccarları bir ınüddettcnbcri şeh- 'kt d •1 tıbbl'-'e ve kimye. 
el ... busun ge ç ur ' rimizc yağ göndermemekte Israr mı ar a eczay " 

r • .ı ;y.ı.rJım cdıldığı~- ederlerken bir iki gündür İstan· viye gelmiştir. 
, c ı n z bıl:ıkı1 şlkı.- . ğ ki b Bunların arasında pjyasadan çe· 15 kuruş verenler, 

Sandığa 
:ştirak e:ieba~c~kler 

başkn<l•r· 

el ime in 

" ık ş:ıhe erler buluu un dodın1 "o 
.. c tcl>rar edı3 orum. 
'i."oks:ı yuk ıla ccuıpL'lnnı bu!As:ı 

bula bol mıktarda ya sev ne aş. kilmi~ olan Bayer miistahzerleri 

1 lamışlardır. Bu yağların arasınd~ vesair füı~lar vnrdır. Bu ilAç\ar fi. 
çok miktarda cenup vlllıyetlcrı. at mrırakabe komisyonunun tes· 
mlzden &elmek~e ~ulunan. alep bit Cİ fğf k t atllCrJnCICU f:n:laya 
,.c Urfa vağlarılc, Karadenız mın· 1 t 1 ;; dan bunlara fiyat 

- sa ı amıvaca .. ın 
takasından gelmekte olan Trabzon 1 te.sbitin~ başlanmıştır. 
yağları vardır. .;;EE±~;,:;;,;;~~!!!!!ı!ı!!!;.m'!!!!!!'!'!!~lll!!!!"!!!!~ 

Alftkadar ti.iccarla~ şehre gcle.n •ISA BAa~RLER 
bu yağların yağ fıyatlarına bır D 12'&t 
miktar tesir edeceğini söylemek· 

HUlalntel tarafından hazırla· 

nan bir nizamnameye göre lıus:ı-

si idareler ve belediyeler hiikmi 

Alnıanlım luırekctlerinde ısucaJO 

sevkedeu mucblr sebeplere gellucı-1 

l~nlnSTad charına kar duşm11,uır. 

I' lnlandiya ı.orfezi bolgeslnde gece
leri suhunct c!croocısi sıfırın altandıt 

liahslycti haiz olmak üzere bi.ıti.in r. _ ıo clcre c ıırasmdatlır. l\luhasat8 

tedirler. memlekette tasarruf sandıkları tc· Alman tuhnılnlcıinin fc\'klnde uıuo 
)1 ÜTEFERRİK: 

sis edeceklerdir, İstanbul Emniyet ı.ilren;r, muhaclmler, bu ha,-allıli 
Kad n çorapları * Vali, dün Beykoza giderek Sandıgı mi.istcsna olmak lızerc ma. ~lddctll olan kı~ın ıstıraplarına gir' 

I . . . fidanlı{;ı tefti:; etmiştir. li bmıknlar tarafınd•m •·ücude ge. ı;ils ı;cııncı.:o mecbur cılB<·aJdardır· 
I<a_dın çorapla~ı iı~all~rJ gıiük· * Meıunen Ankarada bulunan tirHecek tasarruf sandıl:ları da bu Hu seh.•pledlr ld, Alnmnlar, tıatt~ 

çc yukselmektedır. 1' abrıkalar fa. I Kabil büyük elçimiz ::\1emcluh Şev.! . .. _ , . ı henımlyctll za~int ı~hasıııa da ol· 
al:yctıerlne devam ettikleri halde ketin ba"ka bir vnzifoyc naklcdi· nızamnamc hukmune tabı olacal•· ı;ıı, Lcn!ngruclt c.-.brl hlıC'umlıırln z:ıp· 
piyasada çorap miktarının .azaın:ıa· leccgi sö;•lenmektedir. !ardır. Santdıl,l~rı~ -~u~.ud ve edm· tedcrdt hu nı.ıhzııru derhal izal~ et· 
sı al€ıkadarların nazarı dıkkatıııı . . . ti l~stık tevziatı vali devle m:ı ı u mundc ad e· ınd .. , e bur th rrbe· t l;ııla.ea~ 11i1· 
celbetmiş ve bu bakımdan tctkika. * Bırıncı ter !; . r t . t dilecek ve beş senelık temettı.ilcri, ~il, kun·ctlC'tl<' J,rni ıaı.l.gil>l !\1o~· 
ta baslanmıştır. tamamlanmıştır. ~nı ıs ~nı? e;. idare masrafile te\·diata verilen ı.ovanııı ıla akıoctlnl to~ ine zeııı•ı> 

Zannedl.ldı'"ı'nc cro··rc bazı kı"mse· zilnc ·yakında bl~:taikmıdca t t'\:lC I~ faızi karşılamakta husule gelecek 
0 .. cefer 100 kadar .,,. agı ı aca, 1 h • "d h!\71 1.ını, ı. cıııel ndecllrler. Yani JJ • 

lcr çorap stokları vücudc getir- "' aç klc:r, usu.,ı 1 areler ve beledı· ıılng:ııct tııaıTouı oiitü:ı Ruı; ceptı::· 
mc'k istemekte, bu surcUe fiyatta. tır. . yeler tarafından kaprıtılacaktır. Bu dnln mmı Lcn~lııi > ıkı.ınJ;.ı mıı • ..ıl 
rı~ yükselmesine amil olmaktadır. * Dun borsada altının fı) alı 25 sandıklar alacaklarına munzam te. lıır taurru1dur. 
lar. TC'tkiknt bu neticeyi \•erirse, lir:ı idi, mina.t olmk lızcre depozito edıl.niş 2 - Jkllıcl lhthııalc ı;ıırr, .\ıın:ı'l· 
fıyat ariı"ınıı sebep olanlar şiddet· ımLEDİl'EDE: gayrııncnkullcre bankalar ka· ı L ı d l tt· hl. ilk u:r 

~ d nunu hilkilınlcrl dahilinde ta. ar, en ılg a ın, ı ' . ı., 
le ccı:::ılandırılacaklar ır. ıt Belediye sucu ve t\.ıtı1nciı clUk C d . . ımn lrdrll ı.;clencl ğı lakd,rcl;ı d~-'" 

Ceyotlu 1'"iyat l\lürakabc Bürosu 

Beyoğlunda açılması kararla~iı· 
rılnn fiyat milrakcbe bılrosu 10 bl. 
rincıtcşrinde faaliyete geçecek lir. 

ettiğim genç sarıatk~rların günden 
g\inc terakki ettlklcrlnl, hatta Frnu· 
liızlnrı bile geçmek UzC'ro bulunduk
larını 1·c lıcrhııl<lo JJlı:dc ılo &anata 
nalıdi 3 ardım tar eıtılmC8lnl ,.c eğer 
bunu halk tamıınıUo yapnrtia ılcvlc

tlıı 'e ı•artıntn bu l';'O ıle l ctı~mcıılııl 
istemek hususunda ben do hemfikl· 

sarru c cbıleccklcrdır Sandıklar ' . • kanlnrında bulunan soğutma ma· mcvouat s h' 
1 

. · b • &üratlo dıtslırtılemi~ C<.C'ğ ne um:ını.. 
•·in"lerinin esaslı surette kontro· a ıp erme avans aça 1·, 1 ı ı· · ı ... ı ı At ı ,) 
" " ıeceklet ı · d.l it 1 d ıır n <;ı ı n:a ı Y"'«t" ı.ı.rc '"' • 
ıu·ne ':arar uermi.,1ir. ' re nn ~ ı en n ın :ır an ı l i 11 _ .. c ... 

' • " ) iızcle 011 n' b t" d k · d ki yine cerıuıı ccıı ıcs n t~rc ı .,..e ... * Beyazıt ve Mahmuu..asada mo ıs e ın c ar c ece er. . d 1 • ·ıı il 
""' v dir. Snndıkların bi.itiin muamele· lerdır. llu ~· n crnu ımun ~en· ı .ı 

dcrn birer hela yapılacaktır. leri damga resminden muaf tutul- toplıınma!.ıııa \C ku\\ ctlenr.ıc<0lne .. * Asker ailelerine yardım için ı :r ı tıı· trı maktadır Sandıklara iştirak 25 ltun bır:ıl.'111!!< ..ıa l-mmı • ~ t: • • 
nakil vasıtalarından toplnnan p:ı· kuruıs gıbi cüzi bir paradan başlı· ge, ıuıfka,.Jnr lolu.ıu ~mağa ı;-.alış:ıı 
ralarm belediyeye yatırılmasına yac:ıktır <aklıırdır. Askerı ınUnckltıtler 
başlanmıştır. · tnltdlrtic.' M "k0' ınm , cnuııtmı tc:w•' 

Pİ'fASADA: --o edlleblk C' mc zaten kanldlricı. 
* Toptancılar çok miktarda mcv 

eut olan irmik makarnasını 55 ku 
·uştan sattıklarından, bu cins ma· 
karnalara da narh konulmasına 

1·.:: T :y:n 3 - ( ~üncti ilıt!nı:ıl • k, olg~: ' 
rlnd~n ddha z.n,f dc-ğıidir - Tinıorcrı· 

Ankara, 7 (Telefonla) - Dahili· ko 01,ı ı:ırınııı imha l'll istlhc1.ıf oı!: 1 

• • .ı.1J~ ye \"cldUeti muhıı.kc:nat mUJUr mu .. · 
vlni Bay ı-:emal öz.ti 1stıınbul Vılü-rlnı. karar verilmiştir. 

Pııml ı 'eren ılUcliiğU ı;alar. De~- * İskendcrundan getirilen pa. :>eti hul:uk lşlC'ri mUdUı lUğUne tay .. , 

hlr tı:ırcl,ct ;\ ııpılnın hlır. Herıı 
1 

Alnı:ınbr knt'i ı et ea urudı" Jarı" 
gurr, ıl lıl'llC' lrrı hıl) u!c ': blı Jcrl1' 
mptındnıı zl3 ıııfo orıluların ın1lı:ı"1 

oıuug.ıııu ua.nıa guı.unlln:le tut;ıı:l•• 
ı.ı:ı:ımılır. 

!et ,.c halk kcmline göro eser ister. -zen , e basmalardrn 30 balyanın cd,lmiştir. 
Fnknt acaba sanat ~eri h<iJle mi c::uıtanhamamında bir handa "ak· * Ankara. 7 (Tele.fo:ııa·ı - Posta, 
olur? Bu tla ba'ka bir makakye :andığı haber alınmış ve yapUan 1 Telgraf, Telefon mUfettlşlerlnden Hı!-
mevzu olur değil mi? J raştırmalarda balyalar meydana mi Evgin, fen mU!ettişlığine t::ıyi., 

Suphi Nuri İLERi rıkarılmıştır. edılnııştlr. 

AU;Jii•BllUiilii:~~::ıll•a•••••••••••••••••••-. 1 şip dururlarken, o, ı..araıoıs·ı nlıp 1 ıııdirmck surct1111 hayırhah!ık rolünü 
dC'hlizc gôtiirılU. 

1 

oynıulrğı mlııldetçc, isyan edecek de· 

nııy Hıtlcr'ln ııutl.untlıı lıatJc: \er· 
ıllğl mu:ızz:uıı harcketıp h.ıl.iid ııı·•· 
lıl~ eU p~I• y.ıkınd:ı ıı.:l.\,ılı:.c..ıj; ... ıl ; 
peşinen "eı ılcn lıl\l,Uınl~. de a.ıUöl /ı 
nldnnılııındığııu Muh.ıkenıelc dıt11 

N P~ 
1\1 u c 1 1 i f i : 
EMiL ZOLA 73' 

'= ladam Bron onu derlı=ıl memnun 

cde .• ıcdi. III .. dh en ull nd.ı, bir ne\ ı 
gömme clol p 1 rl inde, ııerde arası, 
flgilrıınl. rın gelip i ki içtikleri b'ı 

tezg.lh bul n lurı.ı Ju; o aralık d.t 
tez~ b lıu '1 :ı. n ı! '!'ı;olr ~hncsl fi· 

localardan , o maı;anın UstUne bıra· 

ltılnıış çiçek demetlerinden tapn ra· 
3 lhayla kanşan l<eskln bir alkol ko· 
kusu intişar et&ektcydl. 

l'igliranlarıu hlzıncHni bitlrnıı, o· 
lan kapıcı kadın: 

- tst<-ıllğinlz, şuroda oturan ııfak· 
tefek esmer mi 'i' diye sordu. 

Sinıon: 

- Hayır, .. anım, ı.a~ınnlaına. ıle· 

ıll. Sobanın yanıml:ıkl, ıı;;u, kedinizin 
" kP m .. ı:J· p:ıntalonunu koltladıfı, narin del!· 

o 1UU) ordu. Uu k:ınlı ! 
\'e, diğerleri ıııiıtm c1'klJAne bekle· 

1 Yukarıcla, ı;abncde. Bordona,·, de· recelero gclıU. bil' defa lr.J um lıul:ıca(,"lZ, . 
şe ..... t nıw_!::., 

korların k:ıld:rılmıısı işini hfUA bJtl· - Ben bunu ı;lzln lylllğlnlz i~ı;ı 
ti , ıei renıemı, olan maklnls ere çıkı .ııı yapıyorum. ·•iııznllah başınıza bir Bcledll tı nıU tahdcnılerlnln elb1"" 

ıtunıyordu. hal gelecek olursa sonra ben ne ya· 'l)i 
H be.· ııld muza !;'ere Da 'il' 

1
• 

t""'. ilerin b3"',ı: ııarım !.- d •ı 
"" Vck.°Llcti b~hlü b . a ye nıilstall · . 

_ Dayaııın! Da;>'llnın! diye bağır· Fakat: «Prens geliyor, prens!• fil·' , , b ,, af t c il" 
. lrrının ~ c m:ı.., fi ır r:ı:r e , 

d ye bir mırıltı ı .ftlldl. \ e herkes. sıı· 1 t , d ·ııı "" 1
• • lu ma u. ,.,ı n ••• nı ... ~s ... ı.c ~L • 

Nihayet diptcld perde kall<tı, , 1111• lonun ı.u~ul• kapısmıı doğru dônclü. 1 t , ıkt d J3U tJ 
Anl'ak nor<löna\'ıı:ı. hlr sUrli tııı.lm· tn .. m ame '1 ::.r .... m u ır. t 

ne serbcstlcmı,ıı. Foşcri'yl gözetle· ıımatr.nnıeye g<.ı e th r!e: .c.rıl< 
15 

mekto olan Minyon, tekerlenıelerlnıı kar N.:lılml:!rln 1' • Jaran ,.a kııtluııaıı dl!m .. k z~n heı ye. ,J be; clıj t 111ı.; • 

b:lşlnmak fırsatını C'lo geı;lrml~tl. ka11np emıcslle yln url:ık sırtınılao tahdemlcrı rehnasnı, c!i.ı.ııe g.y~·e·· 
'onu kucaklayarak: başka blrşcy göriinıııliyordu. Sonra, 

_ Aman, dikknt edin!, diye b•l· lrl~arı, kuııırıtl ııııkallı, pembe tenli, 
ğırdı. Dİrrk ıdz:I ıız: daha ezecekti! kwıursur. redlngotunuıı nltında \ii· 

Ye onu yere bıraknıaı.laıı en·cl, tar cuclUniln hendt'Se!!I belli 'c ın\in::n 1 
taklalara!< kacn.;ında tlL!.ıdı.l\Iaklnist bir yaşalı~ın butUn !:Uzldeliklcrlııl 

Jerln handdcri arasında, :ı-·,1şerl saıı· hııtz olan ıırcns goründU. Arkıı.,ın· 

lil\n kesllnıi.tl; ducl:ıkları Utrlyordo, dan Kont .l\luffat \"O ~lıırkl:ı dö Şı~r 
l\ilnyon'un, ııırtına, \ÜcndilııU orta· geliyordu. 'l'iyııtronun bu köşe~ı ka· 

ka1>111 
174 ki~i vat:ıııclaşlığ"ımıza 

edildi Jı 
.ı\nkıra, 7 (Tde!onb) - )ili · 

telif t:ırılılrrılc 111rnıleketln1l~ 
gelmiş bulunan l liL ~ etml-;; dör 
k1'<1 kra 'eki11erl heyeti karartltı 
TUrk "atsnıl:ı~lığina. kabul .,.U• 

dau ikiye bölecek ıni.lthlş darbeleı <Arkası var) mlşlerdlr. 

-
'"'ll.nıy 

""cer 
'<l<liy 
't:u 
'llllını 

\'itı 

, ·• ı;:e 

"'&'u 
~•.Yan 

çill\ 8 

"'-<t. 

., 



Gaz .~nodaki kadın ! 

j_· _1_<.._z_a_n_: __ S_c._c_:_d_.: __ A,_t_e_m_e __ ı_ 

---- C:~-! "SON H6.V~f)!~ ----·----------~ 

Boa lıtlll1'arat dalre .... a 
IUD'lae g6re 

"Hitl ~ r, yeni bir 
zafer kazanma-

Bitara fl ı k 
Kanunu 

mese lesi 

111a11dıra• bir la a r e 11 e t 1 

işga l a 1 tı n dak i 
mamleketlerde 

XIX uncu asnn en b'iyük 
~-1ci 

Mosko 
Yuan: Napolyonun perde ça\"U,u 

Burgfnyon 
Turl çeyc 

J-

faciası 

n-

u ! 
ıı ....... 

v a;:ın en sıcak g ... celerlndım 

birinde, arkadaşım doktur 

tcreddit kaldıktan sonra geriye dön 
da, kalabalığa karı ıp ka~ boıdJ. H • .; 
b.r şey anlam~d, •ını şu \azıyc. kar· 

·•..,znette, yemekte idım. Karnımızı şısında mUteesmr bir sesle dedım k." 
ya mecburdur!,, Dün kü konuş

ma 1 arda n bir 
tedh :Ş yapanlar ... '' Ve şimdi en Jıa.zin ·, o arkada-

şımın eti ile lıaı nımı aoı uracağın;!,, ""Yurnıuş. kalıvelerimızl lçınce doıe Yııhu bu kad ., _ , ına ne yaptın . 
..()r, oıraz serınleme~ Uzerl bır gazi· Kırk yıld:ı bır kısmeUm çıkmıştı, o· 
.oya gı.memızl tekil! etti. Gomıtklc-1 na da sen mO.ni oldun. Zavallı l<a· 
tımtzln yakaları ve başlarımız. ıu:l 1" 1 dıncağız bilyU!ennıtş gıbi lm tı .t· 
uıuuğu halde, hiç bir merasıme na· ti. ç ' g 

~"L elllleksızln sokağa fırladık. Cad· o sözlerime ceva , blr dü p o.mayan • 
<leleri dolduran bUtUn halk, boğu· ştınce ile mırıldandı: 
cu sıcağın teslrlle, aşağı yukarı bi· _ Buraııı bent çok sıkıyor. Ta· 
ııın kıyafetimizde idi. hammUI edemiycceğınl, hemen çıkrı-
A.ğaç kUmeleri içinde pırıldayaJl ıım. 

l§ıkıan, IAUbali fakat neı;ıelı mUziC'• Tuhaf bir hUzUnle benim de bülUn 
ile blzi çeken bir gazinoya girerken n<'.şem ünğılmıştı. TAbi olmaktan baş· 
kendi hesabıma derin bir rahatlık " ka çar<ı yoktu LUUbali fakat ne!lt:I 

JJ1oskova ko!ıfe
ransı A /mangada 

fena bir intiba 
yapmış 

Moskova, 8 (A,A.) - Sovyet is. 
Uhbarat bürosu ~efi. Müsyü Lo· 
zovski, dün Almanlann Mosk6va. 
ya kar~ı yaptıkları taarruz hakkın· 
da a~ğıdaki beyanatta bulunmuş. 
tur: ~OCukra bir sevtnç duyuyordum. Gn· ıı 11-1 bol k ' " m Z•t> • ışı iı ağaçla.rlle ı;azinovu 

llba doktorun akşamdanberl anlama· geride bırakarak tenha blr caddL>de "- Bitler hareket e tmiye me<:· 
Clı& b ld k t dı'nleme&e bur·dur. Zira Mosko•- kon!eran · "ım a e neza e en o yUrUmeğc başladık. NUzhct dulg.-ı ... 
llı""bur kald111-ım mAslekl konferaıı d sının Almanyada hasıl ettı.ıti fena 

"" o " duruyor u. Ne dU"ündUM;nu sorma· .. 
Ilı b i b' f zl sıkmı• olacak· 7 6 .. intıbaı ızcıic etmek ve kı• .. "'c lme en ıraz a aea ., ğa cesaret cdeınıyeceğım kadar ag r v 

lt. bir hail varcıL lI atili bir a den evvel yeni bir zafer kazanmak 
.,. ----'ın aam az sonr mecburiyetlndcdi· c.lra!ı kalabalık bir kütle <A<.,. • kendilil}indcn anıo.tmağa başladı: .•• ıı 
~ çevrtlmış olan ıeniş pist Uzcrln - Hayattan h.ç bir tad ve zevk •• 

lie neşeli blı· gençlik tepiniyor. zıp· duymağa hevesım olmadı11-tnı. cğ;en·I Mo-k va leh ~ kade 
lıYorJ&l'dl. Burada heJ"k~ oiduğu glb!, ed k o~• .) i 

c en aı:tıtırnı muahaze etmekte "' 
t11sterış, riya ve hllı.Und~n uzaklı· çok haklısın. Bu muhakkak ki böY· d \J • ı • 
•ar. Üzerlerine lasit f&kat zarlf kil le. Z."okat mesleitJm beni insanların o eg1 mrş 
tıoiselcrı giymiş olan ı;enç kızlar kudar !:iil!ll ıstıraplnrı ve acı akıbet· 
ıt.ıııeri saadet ten, kahkahadan kıp· !erile ka~ılaştırdı ki, her gWen çeh· (Beıfl 1 lmılde) 
'lrınızı ve biraz yorgundular. Erk~· rede ağlayan bır çift goz, sıhhatteu ra o bölge n isbeten r.:ı!fil\~ir ve 
tı ekserlyeUe havai fakat zarar&ı» her ~arla~or zannedqen vücu.te has· Sovyetler, ellerinde mal~eme bu· 
''·r çapkın hissini veriyorlardı. ta bır bUnye görür gıbı oluyoı um. lunduğundan dolayı, vazıyete hl· 

Uoktor Nüzhet böyle çoluk çocu· Çalışlığırn dıspaııscrdc hergUn sayı- kimdirler. Sovyetler ln en mühim 
6tın tllp!andı~ bir muhitte oturnw· sız hastanın şıkAycUer.ni, acılarını ~uvn!fakıyctlerinden biri, . eYel. 
ııııı bıra.z hafiflik addetnıiŞ oımau dinleye, dınıeye hayatın gllzcllUde- nıaıı çıkıntısının zaptıdır. Bınaen· 
'
1
: rlndı;:rı gittikçe UZ!Mil~mağa b:ışla· aleyh, Almanların düz b ir hat Ü· 
- H.iQ olmuııa biraz daha ciddi dım. zerinde yeni blr hücuma ı~mele· 

uır yer ıııtitıap etmiş olsaydık. bı.r Biraz evvel uzaktan seninle altı· ıi ihtimali azdır. Gayretlerini, d a· 
~Qren oluraıı., dıye iuraz eunak 

15
• kadar olan, tcbcssUm eden !tadın 0 ha ziyade, bir kıskaç hareketinde 

·~dı. an için bana zevk veren blr tıı"Oat teksi{ edeceklerd ir . 
- Ne garlptıın. Biı·az Amerikan olmuştu değil ml? Sıcak bir gecede eKızıl Yıldız11 gazetesi, düşma. 

'-ilnlyetile hareket etmolı bir uırıu bulduğun 0 aydınlık ve serin köşcdE nın, Moskovaya ulaşmak için yap
""teremiyoraun Nllzhet. Her zamcın gözleı·tne takılan bu b:ı.kışlardan sa- tığı bu yeni te~ebbüse Rusların na. 
•t1<1ıyetin hayatın zevkini ka.ı;ıracıı· adet <luyu,, d B b hUyar sıl mukavemet ettiklerini gös ter. 
''" . . -"zUnU ~:ıana ,,or un. ense u oıı • 
... ı duşılnsene dıye "" lığına iştıra.k etmek eme 110 ger.ye mek için misaller vermektedir. 
'l,(tım. döndU6-iı- Bir bölgede, Boldon isminde ma 

auırı zaman kendunı tekrar 
Yine benim ısrarımla dans edilen eskl bedbınlik hastalığımın pcnçcsln· ruf bir subay, kumand aSl altında· 

•tre yakın bır maaaya yerlqtik. de buldum. Zıra bu kadın benun se ki erleri, Alman kıtalarından mü· 
~&rna.fıh arı.tokrat bir n.ıJı· nclerdcnberi tedavi etl ğım hastııla· ll'Stıkkll bUyük topl~luklar üzeri· 
"' Yaradılmış olan doktor, kalabalı· rımdan, dUşkUn kaldırım kurbanla· ne hücum ettirmek üzere e~lr al. 
• a k 1 k oturmaktan rından bı Un il mıı;tır. Dilşman tayyarelcrı, Rus-

r asını çev rere ri ıdı. Senın o ıç:1ti~ .: n . lura mükerrer hücumlarda t,ulun-
•ldını alamadı Ben de ona mutad fu.z edemediğin o miltcb,...:;,.1n. Dahışlı 1 mw:larsa da Boldinin hava da!i 

.. ~.ııaUerımı vermeıe ba.şladım. A;özlerdc be •· acı v:;,ı:lı:.z "Ôr· ı ~ < ' 
n ço.... " J-r 

0 ı batarvalarfle harbe tutuşmuşlardır 
- NUzhetrı&ım, bu kafanı mu· ınüştUın Bu l''~ "ın o "0 'ııanlıı.r bana • 

-aıc '" 6 
• D~ün kı ınacer • ''"" _. 1 · tuharebe de\·am etmektedir. Her 

llak değışnrmell8ın. . asını a.;ı.ıy 1 ak an .:ıtmıştı. lkl t~raf kuvvetlerini t anklarla 
..... hir• ambarı ka· liır• b . k d lt , • 
""' ve irfanla bir za. "' .r msan Ccna. u.ıua 0omaz tnyyarelerle ve piyade efrad lle har 

'•t tııtaba.sa dolu olan o kafan bir O da iyi bir alle tçı .a.• ıyı blı mah· be l:ıtirnk etmektedir 
'~ıı •u bas.ığımız toprak altın.da çll· ~~ ... ~larak dUnya)a ge.m~tı. l-'akat 1 Boldinin askerleri Alman teşek 
'lı.p gıoecek. Demek ki netıce b:• " bir genç kız o.du{,'U zaman kfıllC'rini ynrmıya muvaffak ol· 
~ .... ı.ıan oaşka bır şey değıl. Hay"

1
• hemcı~ıerırnızdcn bırı tarafından al· ı muşlnr ve bu muvaftıı.kıyetlcrin 

'••az guı. eğıen. Bunu yapamıyorsan aatıldı. Kucağında bir Ç-OCUKJa hay:ı.t iden lslifade ederek bir m ukabil ta. 
ç b ı teri ar sıra dedı""'irnı.. b d ü . l· o•mazsa yapa ı en nız c:ı .. u z:ıiiın ov te ~ap)a arruza geçmişlerdir. Almanların 
~~Lan scyretmeği ihmal etme. Ba· kalınca lyı olm K, 1)1 ku abuın<>k I da 38 tankı tahrip edilmiş 31 tay· 

"' r.:evır de, şu kalabalık içinde sa· ıçin bUttin mUcadeıeler.ne ra[;'llıen vıırcsi düşürülmüşUlr ' 
""' C'usleı tıeeğım bır çt!~e dıkkat et. yavaş Yavaş bır çult ıra dog-ru yu ı · Mc1hur kumandan °Yu5ev iç tara 
'••Yan bcnekiı mavi csv&bı içinde b.ı ~ç~~lıı.nın ğa lıaşladı B.r ana o.d ı(;u fından müdofaa edilen başka bir 

•rıı BU gıbi güzel olan şu esmer kıza ı:: e Y~amıısı l:u:ımdı, ya,ıyorau bölgede, Alman kıtaları Rus kıta. 

neti ce 
alınamad ı 

Ruzvelt leı.nas 
larına bugün de 
de vam edecek! 
Va~lngton, 8 CA.A.) - Cümhur 

reisi Ruzvelt ile kongre liderleri 
arasındaki konu~malar dün iki bu. 
çuk snat sürmüııtur. Busün tekrar 
başhyacaktır. Bu konferansta Cüm 
hurreisinin bitaraflık kanununun 
deği~tirilmcsi lehinde beyanatta 
bulundugu zannedilmektedir. 

Sürp Agop 
sahası satı:ıyor 

Belediye bu işte bir 
kaç milyon a:acak 
Belediye Sürpagop sahasmı satı. 

lığa çıkarmak üzere, billün hazır 
lıkları ikmal etmiş bulunmaktadır. 

Bu arsada, her blri 1650 metre 
murabba olmak üzere, 9 büyük 
apartıman yeri ayrılmıljtır. 

Apartmanlar, ayni üslupta altı 

katlı olacak ve ortalarında geni~ 
bir aydınlık yer bulunacaktır. İki 
kiı:inin 1650 metrelik arsayı bcra· 
berce alması ve ayrı ayrı in~at 
yapmaları caizdir. Şu ııartla ki iki 
bölükten mürekkep bina plana 
uygun bir kül tclikil edecektir. 
Apartımanların altı, küçük ma. 

ğaz.alardan miırekkep olacak ve 
bunların ön tarafı üstü örtülü bir 
ıalerl ~klinl alacaktır. Mağazalar, 

apartımanlardan birkaç metre i~· 
ride bulunacaktır. 

Ha r p ıoaaada 
yakalanıp 

cezalandırııacak
larllll.f ... 

Londra, 8 CA.A.) - B.B.C. rad· 
yo istasyocıu dün i~al altındaki 

memleketler ahalisine hitap ctmis 
ve son günlerde yapılan telhis 
hareketlerinin mesuliyctıerini tcs· 
bit eden blr liste hazırlamalarını 

tavsiye etmiştir. 
Harp sorıunda bu listelere göre 

adalet tatbik edilecektir. 
Bu cinayetlerin bazı mesullerl 

şimdiden maHimdur. Bunlar Çe· 
koslovakyada (Heydrich), Norveç. 
tc (Tcrbover), Fransada (Stub· 
nagcl) ve Holandada (Says Inku. 
art) tır. 

Bir namzet daha: 
Laahna! 

CBası ı lncıde) 
ıarda değil, karlı dağlarda da. devam 
ediyor, kar ve rilzgA.r genç dudak· 
!ardan ve pembeleşmiş yanaklardan 
buseler toplarken, patenler, beyıız 

pamuk )'lğınlarının yumuşak şiltesi· 
ne saplanarak yamaçlara doğru ka· 
yıyor ve uçuyor. 
Kanlı ve korkunç harp, nasıl bir 

kısım ·memleketlerde zevkleri dur· 
durmadıysa.. modıı. denlleıı bUyUk be· 
Uyyeyi de ö nlemedJ. 

Harbin hududu d14ında kalan mem 
lekeUerde, .kadın terzileri. kundura· 
cılar, berberler, kumaşçılar, dans 
proCesörleri. yeni yeni modalar icat 
ediyorlar. 

Moda., inıumları her devirde esir 
etm~Ur. Semavi a.teUer, dünya harp· 
teri, açlık, kıUık ve ta gibi felAket· 
ler bile moda icatçılarının calışma· 

!arına mani olmamıştır. 
Beşeriyetin başına katmerli bir 

bell olan moda. yalnız giyimde, ku· 
tamda, saçta, mald7ajd& delil. dana· 

Apartımanların arkası geniş bir ta, yUrllyUşte blle hakim olmuştur. 
yeşil sahadan ibaret olacak ve ara. Bunların içinde cıdden ı:-arip ve 
larındakl boşluklar da yeşil saha. gWilnç olanlan vardır. Mcse!A Gavol 
nın devamını teşkil edecektir. Şim. ve MönUe adı ver ilen daıısta vilcu· 
dilik yalnız bir arsa satılığa çıka· dun dik durması ve ayakların dışarı 
rılacaktır. Bu arsanın metre :nu· doğru c;evrllmoai ıazımdı. Dans ho· 
rabbaına ası:arl 150 liradan fıyat 1 ·akı bu .. a•ıy··• k ak • • • 1 ca arı, &:)' arı .,,_ ..... e so m 
konacaktır. Arqalarn ~ımdıden bır için bir tahta ayakkabı icat etmiş· 
çok talip çıkn:.~'tır. ıer ve bunlara fU adı da verm(fierdl: 

Belediye arsaların satı~ı saye- Ayakları çevırmeğe mahlıus kulu ... 
sincle nsgal'i 2,5 mllyon lira temin Boyunun dik durması için de, dan· 
edecek ve bu parayı istimlAk i~le· sa b~Jamadan bir saat evvel made· 
rinde kullanacaktır. nı bir boyunduruk içine konulurdu. 

'<t. ~eı~ue sarhoş edecek k:ıdaı g-Qır buna yaşamak dcnı.ebı •• ıse- 1 atını yer yl.'r döverek. Adetleri veç· 
l\"•<ıuı;.ı, güıen baKışıal'lle muttasıl ~ mdı Ycdı sekız yaşında olan ço hile, zayıf bir nokta aramaktadır- Tarihı karıştırırsak, mazinin gö.· 

'"auıgı Kn ırcık saı;11 delikanlının cuğunu flik.r blr uo yanına buıı.k· lar. Bu bölgede Şernovun kuman. ( l gelerl ve sıslcri altında, daha böy· 
''tlllde olmağı istemez mlydı.'l? Ço· mıştır. Onlara, kendı ını hı., 1:.ır '-a- dası altındaki t;nk birllkleri 34 Al B U L M A C A J le bir çok moda şerefine. şıklık aş· 
"'!. "olda man bUd • kına, insanların bir çok gUı;lUklere •Uıttan gc.ıı; kız1ığa snpan J ba U"memelerlnı, çocuı;uno. ana man tankı tahrip etmhılerdir. Bu 

ı Ucu ba ol tahammUI ettıklerinc, hatta hilrr!· ıız bır aaım atmış bu taze " • 1 ma a..n, yaharuıaK ı tem.ş· bolPcde, biıti\n cephe ilzer!nde, şid '1111---------·-----
• l< h"'\J t r '"'alış h yc.Uer!nl feda. edip bir hayli zalim 4 f!Yeca.n1 ilk olarak verme ... · ~ ır, crturıu sukuta, hcrtur· ,:dll muharebeler cercynn etmek. 2 • • '" " 
.. a okudu· lU b:ıya&ı 'k' t csareUcre katlandıklarını görUrU~. ' agır bir Uım klınbının 6 1'1e ı az.dır, eluıe geçeni ço· tc ve ı ı araf kuvvetleri arasında 
•:ı b k 11ef. cuğu ıç n r Mııamafih, moda hastalığı, moda • .r sayf~ı kadar da zev • 0 JKır ıu eye goLıirur, ya' bulunan arazi mütemadiyen elden Yı-.+--!--ı.-.1--

1 
d k 

:r'or nıu ?.. rusunu bt:ylıtınelcri, ona mu flk dav- ele geçmektedir. man 31 zıımanımtıda a kadın erki) 

voıı:~oı- nUzhet bana yemekte içU· ra:~raıa .. u.ıcıvvlçırı e ınden gc.cııı y pa.ı. Yıne bu bölgeden bildirıldiğine gi:!· • he:- yaştakı insanı b:r alev gibi sar· 
... .. eı b mıştıı·. ·~. ~ Şarabı ima eaere.l< cevap ver· n scmn yanında ol· re, Almanlar, knra kuvvetıerile yar>· ~ 

' lierhalde bu sö:elerini dinledik· 
'tıt 60nra leıcrar şarap ısnıarıamak.a 
~ . 
~ "<ıtıut etmiyeceğ1m. seni bu ita• 

havaı.eştırdığıne bakılırsa lçkı 
~ lnaanıar Uzerındekl ı.eslri ta· 

"'urumuan dana mUthtşmiş. 
Ottun bu sözlerine kahkahalarla 
·•u ... ~Ordum ki karşımızdaki masa· 
ilan bırınde tek başına oturan be· 
g~ lıı:ıKı de arzusuz bir tcbessUm· 
~"Zıenmin içine bakan bir kadın 

~arı dıkkatımı celbettL D:ı.ğınık 
,,.l'ı yuzune, gu:c.Une dökUlmuşt .i, 
1 ır 1arınaa.Ki duş.rtUnlllğe rağmen 
<, 1.ı,r gUzcl oıduğunu her nnt.ıe 

'·• ........ _,.., dıKkat ettı"'ıml hts J\l· 
"I. o 11 uu tı<.:1cr uaııa b:ırız bır şek.1 

::Oatıde .o.rteıucı 

ınamış olsa~<ıım, G1,;nl tğıe .dırmek Bugün de dUnyanın her ta.rafınd.ı. 
ıçın mıısııııa l:l'I "ekli. Ka.b, kan .ı.ğ- tıklıırı çarpışmalarda 19, tayyare .. ~oda kralları. tuvalet profesörleri 
!arken guıec.\:tt, iç ceK, sdyı.yecektl. hücumları neticesinde de 82 tank , vardır. Bunlardan biri ~yle bir mo· 
Ve belki sonr k b tmı· .. ıcrdır da icat etmiş: Balolara, ziyafetlere • a sen eı ıu aııp guLUre· ay e "' · 
cek.ln. Bu ış.e ~ nız enın arzun roı Muharebcleı·ın nz:ımı şiddetini gös· • giden kadınlar çıplalt ve fildiş! gibi 
oynayacak ::ı duımıı btı- kt kla vazı· teren dığer bir misali, aşağıdaki laf· ,. sırtlarına zamanın devlet rcis!erlnin, 
yctınde kalıı.cu,...tı. S dece netle yı, sllAtta bulnıak mUmkündUr. Cephe· sıyasl ricalinin, m~hur ediplerin re:ı 
elıne geçıreceğı b r k " mini yaptırmak ... 

aç p.ırünın ı;-ı· nın bır noktasında. Almanlar, topçu 
dcccğl kıyrneu1 ltUr·u~ \ ılcJd·' d , ı. ~oldan sağa: Bu moda Amerikada o kadar r~ 

.. ~ u - baraj ateşlle bır laıı.rruz hnzırladılt· 
ncrek c .• ın sarııo ı - R~ıo;yanın 1967 dl:' Ar:.ı"rİ· \'B.Ç bulmuş ki, baloya, zıyafetlere sırn:ı.şıkhltııırına t k 1ı:.ı " 
böylece k.ılınnac ı.tı. ı tun sonra an cumuıııı geçmiş- kaya sattığı yel", Yanmı~ könıiir giden hcl' kadın sırtlarına, sevdıkleri 

Hu.yatın bu deıc.-co ı.unı t b l lcrdir. Ruslı:ır, tankların, tank do!i 2 - Rivnvt>! eden. İ!itanbul~·r. bir bir şahsiyetin resmını yaptırıyor· 
a Ü .cısın· d g 

daki ıstmıpları,1 b . 1 nck J toplarının bulun u tı noktaya kadıır serrJl 3 -- iman etme. Y::ı:f"'tmc. m~... Amerikada en çok resimleri • aa.a!iı 
ıçyUzl ı vard r bll.r ıntr..n • BUtılıı ilerlemelerine mUsaade ettikten son; 4 - Zamanın taksimatından l\Iu· 1 ~ p111·ılan simalar şunlarmı': Ruz· 
vüzU, ı:lcndlr ki ı .. n rd ra. bu topları faaliyete getirm1şler- uarck b:r !U, 6 Ziraot fılet:~·ı ın. j V<'İl, Çörçil, Eden. Şarlo, Tagor, Klc· 
J ., e ıence- ı 
bunıım bilmek, ~ hınc. n t , ci.r. Alman tsnkları 1 erlemeğe da- •Jen biri, Azamet. 8 - Anahtar. man,,o, Bernar Şov, Maı·k Tilven_ ..... 11ma« 
den. zevkten uzakıa~tım. vıır.ı etmişlerdir. Bunlare1an bir kıs· Hcmdet. O - Ytizme havuz:.ı A <Blzde de böyle moda. krallan, tu· 

mı Rus mevztlel'ine ul~aga mu· lay, 10 -- F~hmct, Hicap duyarsa. valet profesörleri niçin yok?:> dl:,ye 
\a!fa.k olunca. mlidafıler lara.fında.ll 11 .- Alem. Oturan. mi soruyorsunu~? 

l m alevli şıı;cler fırlatılarak luı.rtıla"· ~ukardan ac::ıflya: Moda kralları yok amı:ı, bizde de 
r G F mışlardır Muharebe, bir piyade mu· b:ı.şka fıkrl icat sahipleri var: tht.ı-..... ~..uı, aj<>.;ı.ut b.r seı oe •• :"i3 a a l l\Iccıhur blr Yunan filozofu, Öz _ l. sademcs. ha.ine gelmiş ve bUtUn gUn " kdr kralları!... Bunlar da. ihUkl.n 

~~w ........ o"" U•f lŞaıet y .. p.ı 1 t"rkçe Cı'n 2 Yuva Ça 1 
'•14• devam etmilitlr. DUşman, 45 tan!<, u · • - · m sn ~ı· nıodalrı.ııtırıyorlar. 
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Genç Alınan zabıtı, bu ya~lı u ı u halde dlındık duruyor; >o 
muharibtn bu halıne ve so..ıerme bı) ıkl, rından akallorına duşn1 
uayannmadı; kaputunun altınuan Jl ynşlarue herkcst:. hC)'CCOll • 
ç;kardığı votl:a şı,, •sıni zavail.ya .. o ku 'erıyordu 
uzattı: ı •1.1 bir a alet ve şdrnmct snhn 

- Al, dedi. Kahı aman nskcr! ı.) lı. K: hraman bir r-skerl butun 
.Sen yaşamalısın: yaşamak .sellin ~ ı \ temız tarallarıle coınlandı 
nakkındır! rı~ordu ..• 
Şimdiye kadar, Napolyonun pc· Ve şımdi en hazini, o aı·kad&· 

§inde sayısız muharebeler vcrmış şımın ctiIC' knrnımı doyuracasım. 
yaşlı adam, genç znbıtc döndu ve Dedi ve omuzuna :ıttığı yagmur· 
nerJ<csı aglatacak bir eda ile· lu un altından ıkı p3rça et çeke 

- Aziz subay!, Bız yapabılecck· rck birini genç subnyıı, oteki·.nı 

lerlmizln hepsıni yapmış olarak bana verdi. Sub:ıy da votka şi~c;:,i· 
buradayız. Sız daha gençsiniz; sızı ni ıhtlyar askere uzaltı ve almasını 
bir istikbal bekliyor. Bcnım gıol ı ı r. rla rıca C"ttl ••• İhtiyarın bu he· 
tur!alaşmııı birine vererek bu kıy dl~ I') l' cevabı kı a oldu: 
metli cankurtaranı elinden çıkarır İyi iı anlar dlin~ adan eksik 
san vay haline! .. Kalsın; ben, her· olmıyncnk'ırl .. 
kese vcrilmisse hakkımı islemek Bund3n o:onra, şundan bundan 
iddiasındaydım. konuşuldu; ordunun ilkbaharda 

İhtiyar sözlerini bitirince, genç intikam al mık üzere yeniden ha 
subay kahraman askerin yanına zırlonnc uı rh ayetleı inden bah 
oturdu. Ve şişeyi zorla agzına glJ· sc lldı F kat umumı k .. ııaat şu ı 

türdü \'e dedi ki: di; CC'ktıgimiz sıkıntılardan dnhn 
- Hizmetlerin müktifııtı; herhal mt lh 1 olamaz ve artık. daha faz· 

de burnda bu biçimde ölüm de ıl· la m akkate kim enin lahrunmulU 
dir. Biz de yaşamayı hak etti ımiz k ılm. m~tı. 
zaman bize de istedigimizi verecek 

Bu kanaat benim dl'gıldi. Ben, 
ter bulunacaktır 0 k , d' ki i · · .. 

Ask b. k · d . t kt bı• • ne a.cııır r.oı u • er mızın, go. 
er ır aç yu um ıç ı • en on kl . . . d 1 · 1 
b 1 Ö l d

. rece lrı:''llı. ın yanın u Hr 11ç o· 
ra. su aya şun arı s y e ı: d · · A 

B 1 010 d k tn d la o ı ktmaatın c ıCHm. zap, ınc· 
- en.. m. en ·ur r ınız. nkkat. sefrlct heniız başlaını'itı 

Eğer blrı::un, sııın hayatınızı kur· ı ~il 1 • 

tarmak için bcnimkinı feda etmek e... . .. . . 
lflzımgclirsc. onu biran bile dusun Zoman. benım doğru duşü.ndugti 
meden ortaya ko~ ncağıma itimat ırıu .ı;tcrdi. Henuz sefalehn e ı. 
edebilirsiniz!.. ğınd ıd k 

Biraz durduktnn sonra ilave C'lfr Saat onbir olmuı;tu; ı;cnç .~lman 
- İhtiyar muhafızlardan suvar! Fubnv ç kilip gitti, herkes ufak 

Roland'ı hatırdan cıkarmayınıı:! <Arkası ,·:ır> 
tlç gündür yaya • gchyonım. on 
gündür atımla blrlıkte çektiğım 

anlatmakla bitmez. Zavallı emek· 
tar hayvan, daha ilk soğuklarda 

donmuştu. Onıı günlerce süı likle 
meğe rnlıştım .. Kendi yiyeceğim. 
den başka ona da birşeylcr bulmak 
azaoilc yanıp tutuştum. Zavallı 

çok sadık bir hayvandı. 
ihtiyar, en kı) melli bir arkada 

5ını kaybetmiş bir lnsr-n htiznu ile 
düsünüyor ve konuşuyordu. 

- İspanyada agır bir y ra al· 
dım, attan kendimden geçmi' oln 
rak aş.-.ğı yuvarlanmıstım. Bu .. n· 
dık hayvan ben ay•lıncıya kadar, 
yanımda. ön nyaklar üzeorir.de diz 
çökl'rek. boyuna :ylızilnıü yaladı. 

beni ayıltmaya ea!:ştı 

T aksiı~in yerini 
arabalar 

doidurmağa 

başladı 
'CcıızJu darlığı delııyıslle Uıti) açla· 

ra l ) ıl.llc CC\ ap 'eremeyen tal•5lle· 
rin ) erinde. f:lmill, ltcnarda bucakt:ı 
kulmış e•.kl fa)ton arab31ıı.rının, )ı~ 

n:dcıı. ilstünkurü bir tıınılrle plj a ıt· 

la f;ı:.arı!Uıklıın gorillıı1cldcdlr. 

şe•ırlm z ı;ol.aklnn, on on be; ı.c· 

ne enci nhşık olı1u;u, arub:ı. tel)cr
ıc:.ıerlndcıı \ c nııl St':ılrrlııilt•n mütl'· 
\Clllt romantik c tere tekrar l•a,·u-: Artık. yllrfiyemez hcıle gelmişti· 

epeydir ağlar gibi bir hali vardı · m ı,tur. 

Artık gitmek ist ·~:~ or ve ölrr. 'k r·------------, 
liz<.?rc oltlufunu g• ..... krmc k "=' k.:n. ?: S ._J ti AV 4 D 1 S 
r.ii-sın! bırakmamı ı. • .latnıak için 
'ık sık karların Uzcrine ~·qtarak 
gözlerini kapıyordu. Bunlara nlclır 
madan. onun boşını beklhor: ya· 
nından avrılmıyordum. O zaman 
benim gltmedi~imi görünce, bu uk 
bir hamle yapnrrk. avagn :talkn 
rak yine nz&pla topal topı:ıl yürü· 
meğe bnşlıyorclu. 

Nihayet üç gün evvel, birdcnbi. 
re kaskatı yere devrildi. Kalbini 
dinledim. Pek zayıf 'c intizam ız 
alıyordu. Birkaç saat geçtiği hal 
de, hiçbir haı-eket yapmadı. Artık 
onu zahmetli bir ölümden kurtar· ! 
mak vazifesi bana düşmüstü. Beli· 
nine bir kurşun sıktım. 
Zavallı ihtiyarın gözlerinden yac: 

lar dökillüyordu. önümüzdeki alev 
11 ateşin yüzlere vcrdigi golgt>ll kor 
kunç al renk bu askere muhtC'şcm 
'nir heybet vermişti, Ynrı malıil ol. 

iLAN' Fll"Al'LARI 

l 1slık 
1 inci sayfP 
2 ııci " 
3 üncti )) 

4 ı.ncü ,, 
ABONE ~ARTLARI 

Ttirkl7cı 

itin 
Kr. 

cnellk HOO 
Altı aylık ·•M> 
C~ 8l 0ll.: 400 

A3lık 150 
Glinü geı:ın~ nfü;hafar 

kuruştur. 

'750 
500 
410 
158 

50 

Harl 
Jı;-lıı 

Kr. 

:800 
1800 
J(lOO 

10 

T ALiH DAS I 
(Tamaınen Renkli) 

Eaşro11erde: 

WALLf&.C'l'e FORD vo .nJ "E LANG 
Bu Cuma Matüıclerden ltıbar~ 

TAK~üM Sinemasının ~ııe,ın kuıağına ığılerek: İstanbul "2ııftu"lu"ıı.u"ndcn·. zı. 3 - Menfaat, A il olan. 4 - iri 1 .. 
...._ " "' ll}Tıc·• ıoo araba kaybtıt.miş ve Rus· l~aş:ır peyn bun arın sayosı..-.. c 
• IUıah bazan ınsana. •nasıl ynr· En i)'i İyl Son , rın kara ve hava hUcumları nctl· Göğüs. Deniz hnydııdu. 6 • Baş. IUks olnııı.dı mJ? AyaJ<kabrlar 30 il- •!'il••••••"- UncU Harikası tc kil cdccekUr.••••••••'" 

~ ...... , •'/ t: lıu lin.y&lllKı arz.uı!U ı· cesinde. muharebe meydanında 800 lama. Memnun. 8 - Açılır. Hoka raya çmmadı mı? Odun işi bir fatla 
-........ ...-. .... t:n. ı.ııuıa bır nc.tıh K. K. K. ulü bırakmı.,.tır. bazın çatlak tı::Hn ı, 9 - DUzelt· nalını ahııadı mı?. tpl!I< ı,me dala 

•. ~~tı"or, dediın. d "7 24 20 B me. Çok iyi, 10 Eyleme, tersi· 1 d ., Et d 1 " J Bu~ ay .. u tnfsilAt' halihazırda, merkf'Z \~re tarışma ı mı. a\•usı, acı{· 
• ıı 1 Vapur durağı, 11 Uğursuzluk, ,h. ır §ey anlamadan yüzüme ba· .'rpa 40 38 37 cephesinde cereyan eden mUharebe· Jı bir hale gelmedi mi? 
"•ıı " Allahin emirlerine uymak. 11 • .uu aıalıK kadın da oturdu· i.Jzum 234 120 117 erin mahiyeti hal<kında bir fık.r Buı·am buram ter döklUğilmfiz yaz 

1 ~an Kalı<mış, ya .. ·aş ya\'Q.\' Fıtra ve zekat itasiyle mfi 1 v Drmı:ğe kafidir. Dünkü Bulmacaı;ıın nam gUıılerindc. kömUrU 7 • s kuruşa al· 
c !'va.sız adıııı.arıa bızln1 masava c.Cr ta.raeteın, Rusların Lenin· Soldan sağa:. ı _ Kapıska, ani madıh mı? Limonun tanesi 50 kUıu· 
~ıı C'eııyordu. kc!lei olan muhterem ahal.mi· :radı !evkaltıdc iyi ntUdnCaa etmeğe 2 - Adana. :ıd. 3 - Şık, kn de. :ı fırlamadı mı? 
~ 1:$aşını arkana çevır de bu zc, m.tıe•imizit en hnyatt lhti- muvnftak oldukları ~ e Aln:anlann ı - Qamur. ~ _ uıu cami, Eti. 6 _ D:ılıa sayayım mı? •. z.~akat say· 
~:el. ts zc bır kısınet gelıyur, dıyc ~ :ıçlaını k"rşılaynn ve elde. et· 1 Kırıma doğı·u ileri hareketini durdur· Yn! Amerıka. 7 _ Umuma. Lno :nald bitmez l•i? 
•1.ı ııttırn. fğ' tcbcrruatı k ndı ıyle Kı Juklnıı meydandııdır. 8 - Şan, ımn. mc, ima. 9 _ Snda· nır glL'I bayır turpunun da, tere· 
~ ~lıet başını ~evırince kadının ı 1 

k Esirgeme Ku Almanlar, bu iki ıstlkamotte taı· ka, ay. 10 - Ulus. Yama. ıı _ tr t otunun d:ı, maydanozun da, bey .. z 
'~ tuZe Celdiler. o anda btıa c!e zılııy ve Çocu ık erını ıı~ırlaştırmağa mecbur oi baknr. tıhana ile, kercviz!n de, muşmular:ıı. 
\.c~lteıı yerımde şaı,nrdını i.dldım. rumları arosında pa)!nşan muşlardır. Alın:.n kıtalarından bil' Yukarıdan aşağı: ı _ Kaş, an. da, tuks olmıyıı.cıığını kını t•ı.ı.n ede· 
\ haıne mealcğuıde t>ifmit. d..ış· Turk Hava Kurumuna her vcç l l<ısmının, ş.mdi, kumandanların da· 2 _ Adımlama. 3 - Ptık, unsur bilir. !!;!kiden demetini krrk paraya 
l bır kokot olduğu hissedılen ka· hile yardımda bulunmaları lü 1 ha t'nzl:ı. mu\•nffakıyct ümit ettiklf'rl ı _ Lıın. can1, ll!A. 5 - Saklnma. aldığımız maydanozu. tereotuna, 
·t~Z'ltatıa,ımı görUnce renKtc.'I re.ı z ... mu ehcm,.niyctle arzolunur. aşka noktalarda kullanılmak Uzcre. dut. 6 _ Me, nas. 7 - tç.rmck. s _ lmdt çeyreğe nlıyoruz. Bu, li!kııe ve 
'·trık b~iıe bir ac.tlm "erdi. O· ""j L ningrad cephesinden geri ı;ekllmıf Ada, aya. 9 _ Emeklt, o. ıo - N. htılttı.ra doğru gld~ detıı mi? 

lıakarıık bir saniye yerinde ını!· • tJ1malıı.rı muhtcmcldlr. utanmama. 11 - ldaı 1, davar. l\lünlr suı~yman r~\panotru 

Yarın akşam SARA y Sinemasında 
G6sterllccek oı n T AMAME:N" RENI\Lİ 

so RIŞ 
(AIARYLANlJ) 
Gcnçlık 'c lhtlrns fılminde 

A~k \'C l\tacer.\ memlekellnı gureCı!l, ... ın!z . Ba)rollerdc: 

WALTEB BRtNN N· BENDA JOYCE 
B l. Yenılık ... 'e Silrpr z fılmıdir. 
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h vaurnl bır"eşt nıek istiyorum. 
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