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Ürk-Alman münasebatı hakkında 
J,,_·~~ 
~~n 
şunceleri 
~· gcnık ;ktıdar 
~ettdt~tla'r gerek 
s~ l'~ b~Uıiyetçiler, 
~~ . ır nlznnı kurul.. 
~ . .fıı1ıı pek aıa far. 
Sı b\ı- talı akat bu yeni ni· 
~ ~Uın ve csnret 
S . doıaYı a inıan ettikte .. 
~ IÇ!Jı ~ onun fiile çıkma. 
~laı-. Clinden gcleni yap .. 

~ 
1'e12a,.. 

~~llİltYaıçm 
~lifle ... ~ezaretlnin ef

't ~ ~-Uın olan siyaı
""4~tıası bu~ünkü 
~ \"e Japonya lıükfı• 

... ""t 'lit&ı~mı gay
~ lıft tııı· e izah ediyor. 
tı ~ 'Jır Ve tnütalea ol 

'"e ~hYanm gördü. 
' hl !ediği ümitleri 

ot 4-e~ ~ olabilir. · · "glj gUzelce kol
~~~ adaletfu ,.e in. 
~e~ ınUdafü olaS t \'arsa o da 

~~ ~ de"Jetiymif, A· 
._ lı&tbi ''akit kaybetme
~~-;ile nihayet \'er 
'-.~.--...lede bnJunmarı 

~ 

111 -
Son .. zamanlarda hususi maksatlarla 

çıkarılan şav·ialar 

1ück-Alnıan dosıluğunu 
haleldar edenıez 

Alman va Tlrk lıİk6metları ba 
noktayı beyanda mutabık kaldıla.r 

Ankara, 8 (A.A.) - Tebliğ: 
Son ha/talar zarfında ecnebi kaynaklardan gelen 

matbuat ve radyo haberleri mükerreren ve muhtelif tarz
larda Almanya~ın bir la~ talepler serdettiği, tazyikler 
yaptığı, Bulgarutanda tah,ıdatta bulunduğu, ve Türkiye • 
ye kar•ı bir taarruz hareketine gecmek üzere olduğu zeha
bını tevlit ctmeğe oa/ışm~lardır. 

Türk ve Alman hükUmetle~i bir maksad. mahsu$/A 
qaa edilen bu rivayetlere hicbır zaman en -~k bir 
ehemmiyet atletmemi$ olmakl~ ~eraber her türlu a•ıl ve 
eıastan ari olan bu nuriyatın '~ m~ml~k6t ar~nda 18 
haziran 1941 tarihli itilalla._ teyıt ~dilmıs olan ıtın'!'tkar 
doıtluk münasebahnı hiç bır vechıle haleldar edemıyece. 
ğini beyan etmek ham.unda mutabık kalrnıslardır. 

~~\"erin Avrupa-

~ ları Uo Uza~· ş k h • d 
'· ~ çok efl<LSlı ar cep esın e 

\' ~ ltlJsakm A\TU

"~~da Rirlesik A .. 
'-~ l\;;.; • gıuldar zen• 
-.1..~ lba, a.<ı<ınlann elinde 
~ '-'" ... rettir. Onlarm 

Ruzvell: 
Kongrenin aİyMi ıeflerine 

' '"e "'18.faa i~n mcde. 
\.~~ ~~et rnüclafileri 
~ , lr 3e e l~r ~ıkarma.k .. 
~ ~: duıfünmemekte
'~ ... eıin Uzak sark.. 

\' 0ırt ~ 
lıL~ )>itı.tıı eşik Amerika 
~ dev onun §efine 

~'bit llaev)(flete tanımıulığı 
'*- ~-~ S.-- - _ tanıyor; bu-

~~ot.~ ~Yetin yegane 
~~ 0 ablleceğini ka

-., lıl ... 
""'11t erg "°ictada Japon 

· ~anı. ile bitaraf 
~ '1lnıyesı birlesi 

• llla~et '1lınıumlye de 
ı.. ~ "e lnsa.nh•etlıı 

~~~~ ~li)(~ıyo~: Y~lnız, 
~ ~Yet ne gore, Ame-
~ ~~ :' b 'ermek için 
.~~ u hrefi kaza-

---<>---
Merkez böigesinde 

Çok şiddetli 
çarpışmalar 

oluyor 
---0--

Kızll Ylldız gazetesi 

Sovyet 
mukavemeti 
hakkında 
misaller 
veriyor 

~~ ınııbüyijk bir kıs-
~~ 1 t~klere har- Mosko,·a, 8 (A. A.) 
'~i ~Yı böı;ln &östenUği Röyter ııjan.s:nın hususi muha-

• '>\~ Ylo ınü!>tcsna biri Aleksandr Verlh yazıyor: Tarihi abidelerin 

Bitarafhk hanunu-
n un kaldırılmasına 
taraftar o!duğunu 

bildirdirdi 
Vaıln&1on, 8 (A..A.) 

Resmen bildirildiğine göre, dnlet 
reisi Ruzveıt, kongrenin alyast §et. 
lerille Amerikan ticaret geınlJerinın 
ail!hlandınla.bilmeııı ve bunlann mu 
harip milletlerin Umanıarmda demir 
Uyebllmeleri ve §lmcU memnu 01a:_ 
bölgede seyrl!cfer edebilmeleri için 
bitaraflık kanununu.-ı. tadiline tarana 
olduğunu aöyleml§li:-. r 

Vqlngton, 8, (4'.A.) 
Ruzvelt, Pano.nıanrn ticaret gemı 

lerlnln teııllh edilmemesi lüzumun; 
dair olan kararınm Amt>rtkan blt&rat. 
lık kanununtuı süratic gözden geçi 
rltmeııinl zarurt kılmt~ olduğunu be· 
yan etmJ§tir • 

Şark Cl'pbceina.~ ölen Alman 
genıırallerlndnn Rltter 

Almaaıiar 

üç koldan 
Moskovaya 

doğru 
ilerliyor 

--0--.-

Harekata üç 
Alman ordusu 
iştirak ediyor 

--o -

Cenuptaki Alman 
kuvvetleri de 

Barkol kapılarına 
dayandı 

---<>-
Leningrad mfüiafileri üst. 

' üste çıkı~ hareketleri 
)apıyor 

. 
Londra., 8 (A.A.) - (B.B.<J} 

Moskovaya karvı ı.ıınan taarruzu 
henUz fn.kişat halicdu'ır. Vlyazma ve 
Brjansk taraflıı.rmd3 çok §iddetlf mu.. 
harebcler cer~yan etır.tktedır. Vlyaz 
ma, Sınolenskln UO kilometre !}imal.!. 
prklainde klln bulunuyor. Almanlann 
M.oakovaya k81'§1 tnt.rn:zu bir kıskaç 
hareketi şeklinde y~pı!maktadır. Bir 

(Deumı 4 iincilcle) 
~ ile hQ ~tir. U~r hal Sovyet ordusu gazetesi olan 
'"'~ile\'~ '11retıe Birle ik ''Kızıl yıldız'm, ilk saf muharebe ... 
·~N~~.~ ~ bılihim bir Jeri hakkında verdiği tafsilit, cep.. 
!\~ bulunuyor henin merkez bölgesinde çok şi.d.. 

"111d .. L - deUi çarpışmalar olduğuna şüphe 
~~ ~ .. ~ edip de no bırakmamaktadır. Almanların tem• 
~~ llllı.ı~ll~ın~asına göre, muzda Moskovnya doğru yaptık • 
~ ~~~esi sadCC'e lnrı mUthiş akm akamete uğradık .. 
~ ~ ''e ) fif)e çıkarmak tan sonra o bölge nispeten sakin. 
~ ~ '-~ -~~da bulun• dir ve Sovyetler, ellerinde mahe .. 

tamiri ne saf lıada , .. T~bi;""fi; ... Zfib;; .. ··1 

Vakıflar Umum Müdürü son sovoK AŞK MASAL 

a~-~ o)a tır. Çünkü me bulunduğundan dolayı vazi • 
~),~ '-ıc;~ gördüğü.. yete ha.kimdirler. Sovyetlerin en 
'- ' ~rsa Japonya- mUhim muvaffakıyetlerinden biri 

vaziyeti izah ediyor Yazan: ıSKEND~ F. SERTELLi 
Yeni telrikamızdan 1 \ 

<t>e\'-:ildaJıaJesfnden Y elnirı. çıkmtısmm zaptıdır. Bina• 

Ankara, 7 (A.A.) -Vakıflar umum 
mUdürU Fah..-t K!pt'r bfr muharrirlml· 
ze yaptığı be)laıutta h;lrbin yarattığı c ' 4 linclldo) (Do\'&m• 4 üncüde) 

ı~ eJeplerin marifeti 
~}OKTAN BiR ET DARLIGI YARATTILAR 

:Pia~a et tevzii b·u sabah mezbahada 
-..._ kontrol altına alındı 

~ 'illbe Komisyona yarın celepleri dl•Hrere1l 
~~rıher· kendlierlnden vesika llUyecek . 
~. ~ et 

1 ~e ba-ı evvel, fiyat müraka.be komisyo • ı dır. O tarihten itibaren me2'1>aha 
~ ~amak .. nundan et fiyatlarına istenen da küçük J>aş hayvan kesimi a • 

• ır &Y. Js.adar TAmmm ika.bul edilmemift olma8lo tlM1ılmı 4: illdldel 

güçlüklere ve ın:ılzeme yoklu~a 
rağmen urnum nıUdUrlük ça!l§Dlalarr 
nm teablt e(!Uen prosrama uygun o. 
larak inki§:ıf eylemekte bulunduğunu 
ve bu arada bilhassa. tarih ve sanat 
be.kınımdan lıfiyllk fıneml olan Abide· 
terin tAmlr ı,ıeri U.Ze::inde bUyUk bir 
dikkatle durulch..ğunu aöylemtı ve de· 
ınlfllr kl: 

"Bir taraftan geÇf'D yıllarda başla. 
uııı olduğumuz tAm.lr l§lcrlnln tamam 
lanınasma çaltşıt"kcn diğer yandan da 
yeniden bazı camilerimizin tamfrine 
bqlamı§ bulunuyoruz. Bugün üzerin· 
de çalı§makta olduğumuz camiler, 
ba§ta htanbulda suıeymanlye, Beya· 
zıt camUerl olmak tızere Kadırgada 
ve Asapkapıde.ki St-kullu, tl'skildarda 
Şemıılpqa, EmlnönUDde YenlcamJ., 
Nunıoemaniye, Sultanah.met, Diyan. 
bakırda da Behrampqa, JılınıMda 
Muradiye, Yozgatta Çapanoğlu, Af.· 
;yond& Gedlkpa~, Kayseride Ahmet· 

,<Devimi ' üactiıile) 

bir parça: (Zühre söyliiyoı 
........--, 

Sawıı kapımda dunnaz. çalanmt. 
GöeyBftnla herılln yaram aarannn. 
Çarcıtlz derQere çare ararı.ın. · 
Gel benim Tahlrim, ıtt~ kal burda 

Hicrt altuıct GSlr ortaıa.mıda Dl· 
y&rbakırda hUkUm lrilren Atabek 
devleti hUkUmdar Kuıt>ettin zama 
nmda Y&§&Jıldan ıodia olunan bu 
halk maıı.u:m o denin btıtlln ııarp. 
leri, akınları, •e eğlence A.lemlerilf 

YARIN 
HABER 

sütunlarında takip :.:. =~~ z:::t ~ 
edeceks;niz ~ oürm blrl~~lne manl ohı-





.. JI \ B 1'.. !' 
wzw... -·--------~!.___--~·- -- ---

Ha ı~ttarı parçalar 
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Midesini bev ' ne M.EVLEVJD1R 
SEVDICtM 

Ulus reliki'1lizde, Ankara 
at yarı§larından bahr:eden 
yazıyı muhlclif resimlerde 
sü•lüyor. Bunlar ara:ıında, 
bahsi mü~terckin cidden ha
raretli olduğımr! tesbit eden 
vesikalar ve bilhassa Ankara 
bayanlarınırı modaya intılttr 
kını anlat.an resim üzeriııclc 
cl~kkatle durulmaya değer 
bır manzara teşkil etmelzte • 
clir. 

mız manası çıkarılmamalı 
dır. Ulus reli/,imizin nqret -
tiği resimde gördüğümüz 
manzarayı lstanlmlda da bul 
mak kab:ldir. Cu resim Mı • 
sır lccinden daha yükıek, 
mevlevi kiilalmıdan biraz al· 
çak bir şapkanın, güzel bir 
kadın ba§ını rı= §ekle soktu
ğunu göstermektedir. ı ' l 111 >ıt•(Jl!<I 

,'
111 F>iYango 
il 41 

& • 

geçııen ıns~n 
İnıanlık mütemadiyen bir boğaz kavgasının peşinde ola. 
rak koşm.;ıkta ve nebati insanın bağırsak ve mide hıraını 
Jim.ağ kıvrımlarına sararak istila ideolojilerinin zavallı 
aleti olmaktadır. "insan ancak gorilin JJck az fevkinde
dir.,, diyen ümitsiz mütelekkir T aine' c hak verecek olu-

lliç §aphe yok ki moda, 
senelerce evvel, şairin şu mıs 
raını boş yere kullanmadığı -
nı anlatmaktadır: ea <:lor aııı 

Q~. e azanaa . . """'lal' En yüksek s_cvıf•cdokı me~ıoli 
'J aıar bx hayvanla hır ınsanın beyn.ı a-

:..._ ll't .. ıı i hıeı t ., rnsındn şekil itfüarile bir fark yok 

yorum. 

yet içinde banndığt yuvası ,·eyıı 

ini için aliıkalı görünür. nir teh -
liki> vu.kuunda vavrulannn melce 
t~kil eden bu ~~skeni ntılganlık 

Ona bu ahlaki ,.e içtimnf şalı
~iyeUni temin eden cevher, kafa 
taınım içlndekı dimağ cevherinin 
hayvanda. oldu6'U gibi insiyaki lın
rckctlerl değil, beşeri ve ahlaki 
tnamilllcridir. Böyle bir insan 
''kendini bil!., dilsturlylc hayat 
yolunda yürüyen, nefsi.ni tahlil ~
dip içtlnıni haddini bilen, cemiyet· 
teki n.hlıi.ki vazifelerinin mUdriki 
<Jlan dlğcrbin ve mütevazı bir 
vatn.ndaşt.Ir. F!l.Zilet ancak bu .in -
san tipleri için mevzuubahistir; 
çünkü fazilette şuur ve irade ve 
bunların yarntlıkları ahliı.k cs:ı.s • 
tır. 

Ankara bayo.nları ve r.:oc!a 
eleyip Je bun:lc.r. lstanbul ba 
yanlarını istisna)'a çalıgtığı. 

Mevlevidir sevdiğim her 
dem külah eyler bana! 

R. 
"'! .\! ertıp 8 Un· • ı· t 'h b h tt 17 Yer.et"\ zaı gibidir. M:uknyes" ı ~rı . u er 

lıt ôıı Yıır.ıı er Mey· iki dimağ' nevinde aynı t~ekkül -
bl: iı&&. ~ı3 ve çek!. Jeri ve hıtisn.çları tcs'!>it Ptmekte, 

~ Uesı takip nihayet sikletlerindc blrnz fark 
~l' ltıııanan bulmaktadrr. 1''aknt C'n nğır heyin. 
ıı,.. ~rı;: numaralan li insan, muh~~ surette en ze. 

~•·ıı nıun ki bir insan depldır. 
~ 'q2 7ıs am: Dimağdan neŞtcrlc aldı~1: 

'l:ı:ıu 
0 

ince> bir be;>;n maktamt hurdebını 
ııı 2717~arııı ır: adesesi altında muayene etmekle 
ı:ıc tı 39S29G hay\'anlık veya in.<ıanlık mahiye. 

vt: lı.t~tnıı rıılnr: tini tefrik ve temyiz etmek im-
, 6 153'90 i d d' -t 21;•5 "' kiins·uiır. Gerç mo em unag 

~ ';ııı h 
5 fizi\'OlOJiSİ beyin kışrınm tabaka· 

a 'l (~;:ırıılar: ıar~dal;j hilcreleri tesbit etmek 
" ) ne biten ve hatüi milimetre sahnsındn.kl 

1 !l'ı 

mikdarlarmı saynınkln :rekai rr.c -
nunmraııır: lekeleri ine"' flnatı ile inceliycrek 
:c4ıı) lle biten onlara has mekr.ntzmalnrr ve yer. 

2~l3ı ile biten 

' ~ıoı 11<' biten 

biten 

1 uıo1, ile tjiten 

"'<ıso> ile. biten 

ile blt!'n fOO 

ile bl teıı 400 

]Prl meydana cıkarmnk lddias ndn• 
dır. 

1' nkat gi.indclik h11ya tw. \'e bll -
hassn içtimni mlınasebetlenmizde 
bu ince laborntuvar t('lki'<lerinhı 
bhe bir yardımı yoktur. Gitııc~ ı
tyğ:nm aydınlatabildiği hl'r .rerdc 
bir insanı bir hay\'andıın \'(' hnttlı 
hemcinsinden tefrik eden en kuv 
\•etli mısdak lınrekeUeri \'C 

anha doğrusu i~timni tnnmülleri· 
dir. 

lnsan lıny\'nna kıyasen ı;uuıi 
bir eser ,-ucııdn getiren ve fılet 
kullanan fani bir mahiiıktur. Hay
vanın varlığnıı ve hnltfl neslini 
!dame ettiren eserleri ve mn.hsul. 
!eri sevkitabiilerlnr, gırlzelerinc 
hağlıdır. Milyonlnrc:a s neğin mo -
nolon yaşayı~ ve hnrcketlcrl-'ldC' 
gaye nihayet tatlı bir ınMdcye 
}•prtumunu dokundurm&k. ölme. 
den vakit bulabilirse yumurtla
mak ve nthr.yet şu anda önümde 
cereyan ettiği gibi mUrekkcp de
nizinde boğulmaktır. 

Eu haya.t tezahilrlinde, bu sevki 
tablide zekô. ara.yon filoooflar var
drr • fa.Jmt ne de olsa bu ~kfl 
renksiz ve çok monotondur: gaye. 
si insiyaki ve kördiir. 

11nnmn:1dır. Kanın, akrabam, nr • 
kadnslnrım. amirleriniz vellılisıl 
herkes bunn inin.malı! Şu anda hil 
romda bulunan cesedi herkes he • 

vvcl nim bilmeli. (Gotlib \'urmser) nile 
iste- · mezarhğunııdnki benlm Y"rime 

gömülmeli ve bann ynpıl.ncak ns -
keri m e rasim ona yapılmalı. Hat
ta bu mera.sinl ne ka<iar bilyük o • 
!tn'Sn 0 kadar iyi. O ~ekllde ki bU. 
tün matbuat bu ölümden. dol.nyı • 
ı:;~ylc onun esrarından bahsets!n. 

Burada (Sam Coys) merakla. 
Sir Vilynms:n sözünü kesti: . 

_ Sebebini sormama müsaade 
edc-r misiniz? 

S r Vilynm.sın scsı gittikçe n • 
ğırlaşı~·ordu. . 

- İçincie bulun<luğumm fecı 
harpten İngiltere lınparntorl.u~ • 
nun galip Çikması bile. belkı uze~ 
rinde uğraştığım, ve tatbikine gi -
rişmiı:; bulunduğum bu projeye tfi
bklir. 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet, <'ğcr bundn m~vaffak 

olamattı.m . bu ndıımlan.n mıparn. 
torluğun b:ı.~ma gctirritlycccklen 
belıi kalm:yacak i§te ben onlnnn 
en mühim kolfanndan birini felce 
uğratmaya nnd içtim. 

Bu sözleri taşıyan ses clcnı, in~ 
tlkam ve iradeden örülmüştü. 
ı Sam Coys) en muaz:mm bir dn • 
\•nnm karşrsmdıı bulunduğunu M.. 
ladr. Fakat ondan istenen de müt. 

___ , __________ ! 

Y<JZ9n: 

L1JC" .1t .Adasat 
ve cesaretle müdafa 
lUr . 

eder ve ö. 

ı-:n yırtıcI hayvan da.hl ancn.k 
aç olduğu zaman ormanların kor
ku~ ve "·ahşi belasıdır. Biltün ha
yati tenmüllerine midesindeki aç
lık his.<;inc ba.ğl.ıdır. 

Medeni insan, vnrlıklarrna VP 

servetlerine, maddi kıymetlerine 
olduğu kadar nefsinin ve mensup 
oldu~ camianın her nevi kıymet· 
leline knrşr da hassasiyetle alil.
kadardır. BUtün bu kıymeUcr çc • 
~ltlidir ve cemivetin medeni VI" 

ahüi.ki se,·iycsi;e göre çok tebcd
öill!er gôııterir. 

lptici::ıi ve \·ahşi ınsnnın naza
rında nihayet karısI ve çocuğu, 
kulUbesi ve bağlı bulunduğu top -
rak bir kıymet ifade eder. İpti· 
dai ve kendine Jıas olan bazı alı -
liı.ki örfleriyle hnyvn.nm biraz fev. 
kl.ndedir. 

.MedP.ni insrulın bir n~k ve inuın
la bağlandığı ve icabında korun -
malan için havatrnı dahi feda et
i iği kudsi kr)'lnctlcri cok daha 
lnzl:ı. ve zcn,gin çeşitlidir. AhlAk 
kitaplnnrun hirer vlc<lani mUkelle· 
fi>·et olarak \"anz vo telkin etti
ği ve devlet kanunlarının da ger. 
1 ·ekl~tirdiğı içtimai ve mornl va
:r.lfelcr bunlar nrasındadrr. Bunla -
n bihak.Jdn idrfı:k ve hakiki kıy
met lerlylc kabul edip muhitinde 
ahla.ki bir şahsiyet sayılabilen in· 
ı;nn medeni ölçüyle ve tam mana
aiyle o şehrin \"ntandaşı bir in. 
sruıdır. 

l ı O Sene Evveı Bugün 
8 1LKTEŞiUN lfi:H P~~RŞEEMBE 

Bir miiddf'ttl".tıPrl !)ı·hrlm'7.do bu. 
ıunon ı\.DM?rlkıı-ı .. ım•ma r<'Jl11örti Ca.. 
ınr, B. ~ Mili .. ve 7.ewcsl 5ercnne 

1 
dtin n.k,am Trp,.l.aı.ı tiyotrosundıı 

narlil~da~·ı san:ıtk!\rlDn tarafrndnn 

bir ra:ı.· ~iyntetl w•rllnıl':!tlr. 

mişti. 

Ölii sahte-karlığı en mW1im su<:
l:ı.-dan bir:y<li. Bu sahtekarlık her
kes e karşı yapılacak ve kendisi 
suç ortağı olacaktı. Halbuki in • 
~ilterede \'e bilhassa harp znma .. 
omdn böyle cUrlimler sakn götUr • 
mc7.di, 

Dalın ba:Jta rnüniler de meYcuL 
tu: ~'ilzlerce polis Gotlib Vurmseri 
ne olursa olsun yakalamn.k için en 
büyUk faaliyeti gösteriyorlardı. 
Sir Vilyamsa uyacak olsa bu za .. 
\'alh ndrunlarm boşu boşuna uğ •· 
rnşmalanna göz yumncnktı. Bu su
ı·otı~ harp günlcrlnin en lüzumlu 
t~kilatı vaktmi öldiirilp duracak. 
ır. Faknl diğer taraftan~ Srun için 
vaziyetin n~kadar güçleştiği mey
dandaydı. Bunun için hemen karar 
verme;_k istemedi. Karşısında bu .. 
lundugu adamla eweıa \ilz yüze 
gelmeliydi. Bu §Ckilde konuştuk_ 
t.an sonra belki karnmn daha iyi 
verebilird!. Şu dakika Sir Hani 
Vılyamsla konuştuğunu kim te .. 
r.ıin <'debilirdi. Ya aldatılıyorsa ibrı. 
~ma ne kuvnıklu be!Alar gelcbii'r-
d• f 

J. 

l>aha fazla beklemeden :Sü•ğL 
?Ji muhntabma bildinli. (Sir Harri 
Vilyams) olduğunu söyliyen kimse 
hemen cevap verdi: 

- Mellele buna kalsm. Şu hal. 
de dcrhııl gelin beni bulun. 

- Nerede! 

Lj~IUI 

Halbuki bu mazhariyet her in • 
sana ve hattiı her mUnevv<.'re nn
elp olmaz. Mükemmel bir zeka 
dimağı taşıdığı halde bütün içti
mai münasebetlerinde n~bati bir 
hayat yaşayan, bütün faaliyetleri· 
ni sırf fiziyolojik azizeler:ne tev· 
cih cdı:ın insnnlar ne kadar çolt. 
tur!. Onlar lçm :ıhlük \'e insanlık 
ölçilgil parn. en kıymetli uznv 
mide ve ba<{rrsakl!r. Dostluğu . 
dini, merhameti, vatanı ve hatUi 
namusu aynı maddi kıymetin s'
hirli tesiri altmdadrr. B:r çok mu
vn.ffok olmuş şeytanatları ve eser
leri gerçi ze-Jtasmm mahsulleridir. 
fakat biitlin bu ?şlerde ilham ve 
tahrik knynağı mide ve bağırsa.k· 
trr. Cemiyetin bu cgo:st, bnrfs 
tam mannsiyle materyalist insnn
larında dbnağ nıUtcmadiycn t'r 
mide lursı ve mekanizmaslyle işle. 
rrıekte ve orlayn dö!dilğll ideolo· 
jinin manevi çarhlarında dahi mi
de ve bağırsak krvrımlnr. görlil· 
r.ook tedir. 

Bu gır1zi insanlara her tabn.kt· 
da ve her meslekte tesadilf odi -
yoruz . .Müteahhit, doktor. dava 
vekili, memur, bangcr. politikacı 
gibi bnZI mc,slek şöhretleri bu eti. 
lıetten 'kurtul:unnz. Bu materya
list ve egoist insnnlarm mcfkürc 
mlid:ı.fiiliğ~ni yapan filozoflar v~ 
edipler de var ·:r. Bunun içindir, 
ki insanlık mütemadiyen bir bo
ğaz kavgasının peşinde oln.rnk 
koşmakla '>'e nebati .insanın bağır
sak \'e mb.ie hırsını dimağ kıvrım. 
ltırınn sarn.rak istila ideoioJilerlnin 
zımı.llı aleti olmaktadır. . 

''insan ancak gorilin pek 
:.ız fevkindedir .• , ' diyen ümitsiz 
mUtefeı'kkir Taine'e hak vC't"ecck 
oluyorum. 

- London - Bridge'dP. rıhtım 
üzerinde-ki barlal'dan biri olan 
"Ünyon Bar,, ı bulabilir misiniz? 

- Yerini gayet iyi tanırım anı.· 
ma orası Londranm en tehlikeli, 
en sefil bntnkhanesidir. 

Sir Vilyams gülUm.sedi: 
- Aynt fikirdeyiz nmm.n. Mr. 

halde korkacak de~ilsiniz. Ne ya .. 
paynn, içinde bulunduğum şartJs .. 
r·a göre karargıilumı ancak bum -
. ·a kurabilirim. 

Sam Coys'un hayret; gittikçe 
hilyüyordu: 

- tnanamıyncağnn geliyor. Siz: 
Sir Harıi Vilyams ! böyle bir hay. 
dut yatağında bulunsun. Gözlerim
le görmeden inaıınırun. • . 

- O halde hemen gelin, sızı 
bekliyorum. 

- Geliyorum, doğru gel;>•orum. 
- İşte talimat. (Tomns Mur • ı 

dok) "arkadaş., la. konuşacağınızı ~ 
söylersiniz. Bu ismi unutmayın · 
(Tomas Murdok!) Bunu söyledik- ı -· 
t~n sonra size belki havanın nasıl 
olduğunu sor.ı.l"lar. Sual garibinize 
gitmesin. 

- Peki, ne cevap vcreceğ 1~1? 
- Aynen şöyle söylersinız: 

'"Bugün ha.va sıcak, fakat yann 
daha sıcak olacak.,. 

- Bu kadar mı? 
- Hayır hayır, dalın var, ya • ı 

şmm dıı. sornb.ilirlcr, gene tered
dfitsilz: "Yirmi dört y~mda ol • 1 
öuğunuzu., söylersiniz. 1 

Sam Coys gülmeye başladı: 
- Ne yazık ki o güzel yaşı 

kaybedeli pek çok oluyor. Korka. 
rnn ki bunu söyleyince benimle ..... 
lay ederler. 

- Yok yok! Ha bir !}ey dnhn 
var! Gotlib Vunnser'in sakalm1, 
bıyığını dUz.cltmeyi ihmal etme • 
yin!. . (Devamı wr) 

osu Tas r 
a 

ace e 
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ikinci 25 milyon liralık Taıı:ırruf Bonolan 
yurdun her köşesinde satışa çıkar.lmıştır. Bu 
bonoları almak\a acele ediniz. Çiinkii satışın 
bugünkü şekline nazaran hu '3onolarm da 
evvelkiler gibi çok kısa bir zaman irir.de satı. 
lıp biteceğine şüphe yoktur. ' 

YURDUN MENFAATi; 
SiZıN MENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almamzdadır 

En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka hiçhir 
şeye para vermemek, para arhrm:ık ve bu. 
nunla Tasarruf Bonosu almak vazifenizi yap. 
mak ve şahsi menf aatlarınızı korumak de. 
mektir. 

UNUTl\1AYIN Ki • • 
T aaarruf Bonolan hasıla tiyle milli rnüdafac.. 
mızın artan ihtiyaçları karşılanac:ıktır. 

t FAiZ PEŞiNDiR. 

c;1o 6 faizli ve bir aene vadeli bir T~sarruf Bo
nosu almak için 94 lira ödiyeceksiniz. Buna 
mukabil bir sene sonra 100 lira aJac..,ksınız. 

~ Bono Fiyatları her keseye elverişlidir 

Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 lira
lık parçalar halinde satışa cıkarıhnıatır. Ke
senizin müsaadesi nisbetind;, siz de bir tane 
alabilirsiniz. 

• Bonolar arthrrna ve eksiltmelerde teminaftlr 
Evvelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden 
satı§a çıkarılan Bonolar artırma ve eksiltme
lerde satış kıymetleri üzerinden teminat ola
rak kabul olunmal<tadır. 

Arttırma ve el<sil me e nirenler f 
Para yerine Bono yatırmakla işinizi daha ko. 
!aylık ve karla yürütebilirsiniz. · 

• VERGi VE MERASiM YOKTUR 
T~sa.';'!f Bonosu almak; hiçbir merasim ve 
mu.;ş.kıl.ata; faizleri hiç bir vergi vr. resme tabi 
deg1ldır. Bunları bütün bankaforla şube ve 
ajanslarından, banka bulunmıyan yerlerde 
malsandıklarından Milli Piyangonun resmi 
satı§ gişelerinden alabi1irc;in!z. 

• PARANIZ DAiMA PARADIR. 
Tasarruf Bonosu aldıktan ı;o.:ıra paraya ihti
yacınız olursa bunu de .. hnl hir hank.aya vere
rek i~liyecek faizden yüzde yarım f edaknrlık 
yapmak sure•dle her znman paı ap çevirme
niz kabildir. 

AİZ 
Paranı~ı e 



Anııdola Jan :nın ,·erıtlğt bııbcr. 
ıere gUre düııyn 'l.ll ctlr. .. blr b:ıkq 

9 ucu ovyet 
Or su 

er~1,a ı harbiye 

Ağır yaralıların mübadelesi 
geri kaldı • Uzak~arkta in -
giliz • Ameri?-{ı\fJ görüşmele -
ri • Çek başvekili asılmıyor 

Dün gece neşredilen Alman 
orduları baı::kumandan'ığmın teb 
lifinde şöyle deniyor: 

Bildirilmış olıın yeni taarruzlar 
çerçevesi içinde Aznk denizinin şi
mal bölgesinde btiylik bir meydan 
mulınrcbesI cereynn ctm'ştir. 1füt 
tefık devletler kıtnlan ile yanyana 
çarpxşan Alınan kıtalnrı, mnğliıp 
edilmiş dilşmnnı tnkip etmektedir. 
Motörlü ve zırhlı teşekküller dllş
manın rlcat hareketleri dahilinde 
derin surette ilerlemişlerdir. Bu 
harekat esnasında 9 uncu Sovyet 
ordusunun ltunnay heyeti esir rı. 
lmmışt.ır. Bu ordunun bn~omuta
nı vaktinde tayyare i1c kaç:nı§tır. 

Şark cephesinin d ğcr bölgele -
rinde t.anrruz hareketleri plfı.n mu
cibince devam etmektedir. 

Lerungraun batısındaki sahile 
Sovyet kuvvetlerinin yeniden yap
tığı bir gece ilıraç teşebbilsıi pi.i.s
kllrtillmu§tür. Asker nakline ya . 
rayım ...-opurlann ckser:si bntınl -
~. karnyn çıkan düşman tama -
mile imha edilutiştir. 

Alman bava kuvvetleri diln ge
ce Rostofda bir eilfilı fabrikasına 
ve aynı zamnndn Mookova ve Le
ningra t.taki askeri tesisata hücum 
etmiş ili'. 

Alın-.ı fobli.ı1i hn.kkındıı D.N. 
B. ye nskeri kaynaldardan a.ıa -
ğıdaki In..'llfunat vcrilmi§tir. 

Alman kıtalnrmın müttefik 
kuvvet erle yanyaııa Azak deni -
zinin fiİmalinde majtlf.ıp düşmanı 
takip etmekte ve düşman ricat 
hattının ı:ı;erilerinde çok derinle -
re girdiklerini bildiren bURünkü 
Alman te'•liiH birçok askeri mü• 
teha:>sızları bile hayrette bırnk -
mıştır. Çünkü herl{CS ~özü Har • 
kofa dikmişti ve haı bin bu dere. 
ce geniş saha'arda yapılacabile • 
ceğine henüz alışılmamıştır. Me
sele şudur ld, bir taraftan Har. 
kof ve diğer taraftan blitün Do
netz havzası ve DJnctz He Azak 
dcnizı arasındu!~i sa!ıa bir bir • 
lik teşkil etmektedir. 

Bolı;ıevikler bu ç-..vrelcri sürat· 
le boşa tıyorlar. Bu da ısbat t"ler 
ki Sovyetler Donetz ht:. \ zasmm 
~k ehemmiyetli olan münaka'e 
Yollarını artık himaye edebilecek 
lbir halde bulunmuyorlar. Bu hav 
zadıı. yapılan istihsalleri taşımak 
için ya1n·z Mosl:o\·aya değil, A· 
7.3k snhillerinde Bcrdiansk ve 
Mariopol limanlarına da giden 
demiryolları vardır. Sovyetier 
art.ık bunlardan m:ı.hrum kalmış 
lardrr. 

Bu çevrede tayyare ve cepha .. 
ne f ..ıbrilrnları, Orşonikidre ve 
Kuib:şero <:elik fabrikaları bu -
lun..ıaktadır. Bu fabrikalarda 
~ik levhalar, obU'3ler, top nam. 
luları ve saırc yapılmaktadır. Bu 
ehemmiyetli silllh fabrika'arınm 
noksnnhi?Inı Sovyctler çnk hisse
deceklerdir. 
'A.ln~n hava kı.:vvctlerinin 
Baskınları 

D. N. B. nln as k e r i kay. 
naklardan öğrcndi"ine göre. 
Alman hava kuvvetleri, 6 • 7 
ilkteşrin gcceei, ilk defa. olarak 
Don nehrln!n Karndcn"ze dökUldU
i;:"il yerde bulunan ınllhim Rostoz 
limarunı bombardıman etmiştir. 
Hücum bilhassa csliha, fnbrilrnla
rmt hedef almıştır. H.ostoz, yalnız 
bUtUn Donetz havznsı için bU)'U-:C 
ehcmnılyctte b'r liman değild'r 
Ayn• zamanda makine. va~on, oto. 
mob'l ve tr:ıl•tôr imnlltı için mU
bim fabriknlann da bu1undu~u bir 
mahaldir. Sov · tıerin muhnrebcye 
dcvomı için bu derece ehemmlyet
ll olan bu flehir, bu iık hııvn altını 
De, Almnn hilcu,..,.,ıarı darisei iclne 
girm"s bulurunnl:t.,drr. 
lngiliz gazetelerinin 
,Ve*riyah 
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cilerin başlıca mevzuunu teskil 
etmektedir. 

Taymlsin askeri }'11%tcrsı di-
vor ki: 
· Şiddetli Sovyet mukavemetin:: 
rağmen Alman taarruzu şimdiden 
lıllyilk ternkkilcr kaydetmiştir. 

Taarruz l\loskovıı istikamet nde 
yapılan iki hamle ,}eklinde :~'ti "f 
c m,:ctedir. Snğdıın yapıllın . r.mle 
;:ok kuvvetlidir. Bu hamleye Smo 
lensk'in 75 mil cenup doğusnr.dn 
noslav çevresinden bnşlruımıştır. 

Soldan > apılan hrun!c de t. msı 
mile birinciye benzeme:ttedir. 

1.ondrada söy'endiğine gör 
~tinci hamle Valdav dağlarımı 
cenubunda başlamıştır. Bu hare· 
ket noktasının Kholn olması mun 
temeldir. Almanlar aynı zaM1.,. 
da Harkof istikametinde de ku•,
vetli bir i 1eri hareketi yapmnı<· 
tadırlar. 

T..cningrad üwrıne 
baskın gevşemi~tir. 

vaptl!'ln 

Bir Alman tank tümenin 
Faaliyeti 

Şark cephesinin bir mıntaka " 
sında faaliyette bulunan bir Al • 
mıın tank tümeni ÜG gün i~indc 
21 Sovyet tankını tahrip etmis -
tir. Bunların arasında elli iki 
tonluk tnnk vardır. Bu muhal'(> • 
be'er esnasında Ruslar ağ'rr za • 
yin.ta ummr~lardır. Sovyetlcr 
Alman ileri hareketi karşısında 
ricat etmektedirler. 

Asilerin arasında ellerinde si • 
lahla harp eden birçok Jrndın'ar 
bulunmaktadır. 
Leningrad el aki vaziyet 

Tas ajansının bildirdiğine gö • 
re, Leningrad etrafında Sovyct 
piyadesinin, topçusunun, tayya • 
re1erinin ve tanklarının yaptığı 
ınüşterek tn:ı.rruzlar Alınanlara 
ağır zayiat verdirmiştir. Alman 
lar milda!aa vaziyeti almak ve 
slt>erleı:e girmek zorunda kalm~
lard ır. Leningradın kahramar. 
müdaf aacıları Almanları bu si • 
pcrlerden de çıkarıp atmaktadır. 
Yalnız iki günlük muharebe<ie 
Sovyet Bir'iği binlerce Alman: 
öldürmüştUr. 
Fransız.. Alman aullıü 
mevzuubahs değili 

Fransa hü.kfunetinin işgal al • 
tında bulunan topraklarındaki 
mümeiSili Dobrir.on Amerikalı 
~a.zotecilcri kabul ederek yakın 
da A1manyn ile Fransa arasmdl 
bir sulh aktedileceğine dair do
laşan şayiaları tekzip etmiıstir. 
Ağır yara.4~arcn mübaclefoıi 
Meselesi 

Berlinde yarı resmi bir kay • 
naktan bildiriliyor: 

lngiltcro i 1c Almanya arasın
da ağn yaralıların değişimi hak· 
kında yapılmakta olan diplom:ı
tik görüşrr.cler, !ngili7lcr tara
fından vaktinden evvel yapılan 
~yanat ve bu beyanatı takip e
d~n hasın milcadelcsi yüziindeu 
a.ni olarak güçlükler c:;ıkıncaya 
kadar ilerlemiş ve mUOOE!t bir 
m:ıhiyet almıştı. 

l 500 kndnr vara1 ı lnı.ı;ilize 
karŞı 500 kadar yaralı Almatı 
değ i ş t i ri l e c e k ti. Alman 
ya, ~öz altına almnn kadın vt: 
c:ocuklann değiştirilmesi hak
kında 1940 da yapılan anlaşma 
üzerine her iki tnraf için de mem 
nuniyet verecek bir tarzda mü
savi miktarda değişme yapılma· 
81JlI teklif etmişti. 
Bazı teknik sebeplerin halli i

çin telsiz ~a.Sıta.smın kullanılma· 
sı imkanı hası\ olmustu. Fakat 
İngilizler bu vasıtayı propagan
da maksad1vlc istismar etmişler
dir. 

Almanyanın, İngilizlerin vak· 
tinden evvel beyanat yapmakta 
olduklarım tesbit etmekte ve 
dip'omatik görüşmelerin henüz 
!:itmediğini bildirmek iGin ya~tı· 
ğı resmi beyanat üzerine ln~iliz 
radyosu bu şartlar altında hasta· 
hane gemilerinin limanı tcrkede
miyeceklerini heyccnnlı bir li
sanla jlfın etmiş, nynı .zamanda 
da lngiliz basım telsiz mesajJ4• 
riyle görüşü'mesi ~ebbüsünün 
Almanlar tarafından almdı~mı 
ve Almanyanm bu insani hare
keti muvaffakıyetsizliğe sUrü!< · 
1ediğini iddia t~ebbüsUnde bu
lunmuştur. 

Alman radyo.sunun bitdirdi~i~ 
ne göre. harp esir'erinin değiş • 
mesi müzakerelcdnc diplomatik 
vollnrb deva.nı olunacaktır. 
İngiliz • Amcr!kan 
Görii.Jjmeleri billı 

Britanya ve Anıcdk.ı komu • 
tanlarmın çok mühim görüsmc • 
leri dün Mannil'ada son::ı <'rmiş -
tir. Britanva~, hnva mareşal! \'e 
Uı.akşırk l:omuti'lm Sir Brool:e 
Pophn.m, Amerikayı da avnı mı.\ 
takada Amerikan komutanı ~e. 

Moskovn:ra kar.:u yar;ılan Ai· 
man taarruzu Londr:ıda gazete " 

ncral Dooglas Mac Crthur temsil 
etmektedir. YUksck riltbeli 8 Çin 

İngiliz radyosu 
GeS-'4po şefler;nin ha~pten 
sonra me!öul tutulacakmrını 

ilnn etti 
Lomlra, 8 ( i1,A.) - B,B.<J. 

1 n;~'iliz l'adyosu spikeri im~al 
aitTnda bulunan balka zu1üm ya
pnn Gestapo şeflerini. harp~.cn 
_ ı lra mesut tutul:ıcaklarını so~:· 
ı l.~e tchdid etmiş ve bu ka~ıl 
şef erin listesini tutmal~rı.m dın
lcv ·-.:ilerinden rica etmışt. r. 

"tntrlliz Hariciye Nazın bu me
Sf'le hakkında müttefik devletler 
le 11Uzakerede bulunaca~mı söy
iemiştir. 

tnıı:iliz radyosunun mesut tutu• 
1ar..,1<larındnn b3.hs.."'(H') himleri • 
ni zi ·r.;ttii{i şefler arasında Çek· 
ya Alman baş komis~ri Heidrih. 
~orveç Alman baş komiseri Hen 
boven, B<'lGiko..dal<i iş:m\ kuvvet
leri kumandanı general Falken • 
hauzen. Fransadaki işgal kuvvet 
leri kumandanı ~oncral \'On Stu 
pnagel vardır. o.---- --

Atiantikte 
nı r petrol gem si 

aba batırıldı 
Rio do Janciro, 8 (A. A.) -

J. C. Vhlte petrol gemisi kaza.1• 
zedeleri, Dol Nort.e vapuru ile 
gelmişlerdir. 

Aslen Portekizli olan pet.rol ge. 
misi sUvarlsl Villiam Mello, gemi. 
n!n 27 eylfilde gece yarısından 
bidı.z sonra, P~rnambuk aa.hillcrL 
ne 600 kilometre mCf5a!edc torpi!. 
lendiğini ve ka.zn.zedelerln, pek az 
su ve yiyecekle. 7 gUn deniz üs • 
tllnde kaldıklannı gazetecilere 
söylentiştir. 

arihi abidelerimi
zin tamiri 

. (Baıt t4r:ıfı l nc!de) 
paia, Bcy~lıt!dc ~ıcloğlu, Dursada 
Muradiye, Hudavend!glr. tzmirde Hl. 
!ar, şaıınvıın. Dıvrll'.te ınu camı. Ak· 
hisarı.la Yenlcamt, Antalyadıı Murad· 
vu~ıı, Tek1ıU Mebm"tpaşa, l{ocac>lln. 
de Pcrtcvpa,p, K1ınl'a J:o~rcğllslnde Ulu 
ı.:arnl, O:yhıwda AhdUlkadlro.ğa cam\· 

krldlr. ~unıardatı b!.l yıl tAmJrlcn bit· 
nılyenıertn Uerl\<\ yıllarda tnmarntan
malanna çaıı,tlar.llktır. 
Vakıflar umwc ml.:iıJrlilğü bu işle· 

rln yanmda 'i&ktf'.Rnnı:zm yüksek ~· 
ğerlDl ve önemin! g"nçlerlmlzc ve bU.. 
tllD dUnynya tar.•tmı-.k için devamlı 
bir surette neşnyatt.•. bulunmııktn ve 
bu sahad:ıkl -:ııllıflll~"rı da gün geç
tikçe gcnışıf-mckt<.!d!r. Bu yolda geçen 
)'tl!arda yap..ığırr:n: ııc~rlyata Ullvcten 
bu yıl dn Tfırk tnJzeı annntıan çcrc;e· 
\·cmlz ıc:lndi yer alan "Siyaket., ya• 
ztsı ıııık.kın.!1 "J.r C'.s'!' çıkıırdlğım~ 
gibi, tzmtr Fuarı rr.Or.aacbetlyle de 
;':~~'-:--:.'!"'.'.:- alt bir de broşUr çıka· 

rı\mıştır. 
Burııardan başka önUmUz•Jekl ay· 

ı.arda dıı. "1'~ski yazıları okuma anaıı. 
tarı,, ndındıı blr kitap ile lki numaraJJ 
\'&klllar dergisi c;ık11.rtıeağıZ.,, 

ı;ubayının bu görüşmelerde ha • 
:~r bulundukları bildirilmekte .. 
dir. 

Sir Robart Brook Popham ve 
kurmayı Singapura hareket et -
ıni§lerdir. 
Frunıız $ahillerinde 
Y accık bölı:eıi 

Paris radyosunun bildirdi~rinc 
göre, Fransadaki Alman i~~al 
makamları 19 ilkteşrinden itiba
ren ikametgahları baska ycırde 
olan'ara Fransrz sahillerindeki 
yasak böllT'eyi terketm:?!erini enı· 
ı·etmişlerdir. 20 ilkteşrınden SOf! 
ra, Alman mako.matınm hu.su~ı 
bir müsaadesi ol:naksıvn hı~ 
kimse bu bölgeye giremiyecek • 
tir 
Çc

0

k Başvekili asılmıyor 
Sabık Cck Başvekili E 1ias hak·. 

kında verilen idam hilkmünün ye 
rine getirilmesi, ba.$ka bir zama. 
na bırakılmıştır. Elias, başka da 
val:ır esnasında da ifadeler ver• 
mek mecburiyetindedir. 
Prağda gazeteler. aşağıdaki 

tebliği neşretmişlerdir: 
Brünn h:ırp divanı, va.tana hi· 

vanet hareketi hazırlamış olmak 
ve kanuna aykırı bir surette si • 
Hih ta.c:ıımak SUC'ları ile 5 ki~iy! 
kurşuna dizilr.ıe~c mahkum et • 
miştir. Bu hfiküm. 6 ilkte.şrinde 
verine '!'etiri'miştir. 
Amerikanın Soııyetler elçiıi 

Moskovada!d Amerika Birle • 
şik devletleri büyük elçifll Stein· 
hardt. reis Ruzvelt ile hariciye 
nezaretile J::örilşmek Uzere Ame· 
rikaya gidecektir. Steinhardt, bir 
kaç gtine kadar l\loskovadan ay• 
rılacaktır. 

Sovyet \ Almanlar 

ün~ c; ~ ~~ ğ ~et ı• :.~~~(~i~~~~k~ı~:~~b~ 
geceynrısı tebHği: garbtden, başl•::. b!.r kel da §lm:ıllgar. 

7 birincite~rin gUnü, kıtalar:• biden Moııkova isUl•ıın:etinde taarruz 
mız, biltUn cephe Uzerindc cltiş - ediyor. füı biıylll< Alm:ın taarruzuna 
mania mwuıni~a.'10 çnrprşmıııl:ır • uı; Alman ınlusu aa ıetırak ediyorlar. 
dtr. Vyarmn ve Brl:ınsk ist ka • Ge:e!l h'3.'nl"1ere göıe iki tara! ku. 
metlerinde, bu c;;arpL-ıma hassaten vay! killllyeai henüz t<'masa gelmemiş 
şiddetli olmuştur. ıcrdlr. Muhaı"ebeler fılı::dl tank koJlıırı 

5 birinciteşr.i.n günU 42 düşman arasında vu <,ı!lutmai<tndır. 
t:ıyyarcsi tahrip edilml';Jlir. 27 Mareşal T!mo~en to, Uerli)'en uı.nk 
tayyare kaybettik. B3rontz deni • kuwctıcr!ne r{ ırşı .f:o!cdll mukabil 
z·nde 7 bin tonluk b:r dılşman ge. hUcurolnrda ·,u,unm:ıktndır. Mareşal 
m:Si batnılm:şttr. Budiennl, Kırımı r.11.ı' .uara c:.mekto 

--- - - - olan Alman eoı cer.nh.."?:n hUcum ede. 
~ Q n Q da rck iri netic'llcr ı:ıL-ı.ı~. bu cihetten n Atman hUcumunu duruılrmuştıır. 

Biray so wrıa:. 
Rusyava ICO. 

tayyare verecek 
Ottnvıı, 8, (A.A.) 

Kanada ın·ıhlmmf\t cazırı Hove, 
Kanad:ının ı:kkll.nun ı:ıyındnn evvel 
Rusyaya en azı 100 t&yyare göndere . 
ceğ'lni beyan etml§U~. 

Bununla Dera.ber llğer larnflıın ad,. 
Uye na;:ırı Lapontte, ~wmUnlst fırka 
sını gayri kanuni nrr. eden ltamınun 
Kanadadıı. meriyct Jl.("vkllm!l kalıı • 
cağmı söylcmt5tlr. Koır.Unlst rclslcrln 
başlıcaıan !ınrbin ~aıılnngıcmda göz 
hapsine ıılmmı~lı.ı.rdır. Yalnız generl 
olan Tim nuck, kacm&ğa muvaffak 
olmuştur. 

LapolDte, komU!'!Qt !ırka!1ı statUsU. 
nlln parl!nıcnton•m tlı t!mUzdekl tçtl 
mamda mUz.nkere ecillc?ceğlnl UAve 
etmiştir. 

Yeni Macar orla elçisini 
kabul buyı.ırdulnr 

Ankara, 7 A.A.) - Mı:ıcnrlstanm 
Ankara orta cıçillğiro tayin cdUmlş 

olan Jan Vör,1lcy bugaıı ltı.30 c:ıa Çan 
kaya klSşkUntıo reıaıcumhur lswet :t. 
nönü taralı.ıdnn mııtıH1 m1ırnııımıe 

kabul edilere:t !tlınatnıımeslnl v.:rm!§ 
tlr. 

Bu kabul 4'l'l:ıat1tndl\ barlc\ye V<'l{~ 
letl umuıııt ltAUln Numan .Mene 
meııcıoğlu dıı. hazır twunıııu~tı.ır. 

~--~ - .r---~ 

Et meselesi 
(Ba:1 tarafı 1 nclde) 

zalmı§tır. Belediye, et nnrhı etra 
fmda fiyat mürakn.be komisyo· 
nuna vermek üure bir rapor 
hazır' amal: tadır. Dün, mıntcka. 
ticaret müdürü, bazı kasapları 
çağırarak son dcf a olarak kendi· 
lerine ihtarda bulunmuc:tur. 

Lenlngrada karşı Aıman tazyiki oı.. 
dukça hafifiumlşcir. Pıwır gUnü Le • 
ntn:;r:ıd mu :htııcrl, tc1.:1lt ve hn\'tı. kuv. 
vetıerlnln lııtlrr.k!le bU}'Uk saldır~lar 

ruzu dev.ım cdlyDr. ve 
Brjansk mm·~kıı.larI!'~t• çok 11lddctll 
muharebeler ,~Jkubu mnlttadır. Blr 
Alman kol!.l Voıgan:u lınynnklarmdan 
Moskov Uze:-ln.:ı yUrJmektedlr. Ba • 
yUk Ahnf\n taarrw:ı•..:.un hedetıeri 

blr taraftan M cslto ı~ öbUr taraftan 
ı{a!kasyadır. nusl&ı, ır.ukabil taar • 
ruzlarla Alm:ı.n l!crleyl§lnl geelktlrme.. 
ğe veya durılurmıı(:"a çnlı~ıyorlar. Al. 
manlar Ha ·k >f öntLıc!c harp ediyorlar 
Alman ııerıeylşl H.ostoı i.st!kamctinde 
de tavazzutı e~ıyor. 

LentngraJ mU:l:ı.fi:erl birçok huruç 

hareketleri rnp:nışla•<!ır. 
LOırıJra, 8 (AA.) (H.n.O.) 

Sovyet söz::UsU Loıovskl Almanla • 
rm merkez ::ephtsln:1en :Mosko\•ayıı 
karşı t:!yilk taarruza geçUltlerlnl 
söylemiş, ve Almanlar: bu tnnrruza 
sevkcdrn sebcblcri ı:oy,e izah ctmill • 
tir: 
ı - ı.toskC"lt.da toplıınnn üçler kon

feransının neUcclerir.!n yakın bir tch.. 
like teşkil etme.Uğini Alman halkına 
göstermek, :l - Kt~ &elmczden evvel 
muhakkak b!r ufer t.aznnınak. 

.,.__ --
Arjantin bitaraf:ığı
nı muı1afaze edecek 

Bueno - Airc!t, 8 (ı\. A.) -
Reis muavini Castillo, Roonrfo<la 
söylediğı bir nutukta, Arjanlinin 
harpteki vaziyetini mcvzub!l.lıs c.. 
derek czcUmle: "Bitnmflığrmu:a 
sadrk ~almalıyız, çünkü imzalad•. 
ğuruz muııhedelcr mucibince böyle 
ynpmağn mecburuz., de:\Ü1) ve şu 
ı:özler. il;ı\·e el.miştir: 

''Arjant"ne bağlt bUtlin mfllct. 
lcre hilrmct etmcliviz, knnunlnn. 
mızn to:.'lln e:C-rneleri, nn'anelcri • 
mize, dinimize ve demol:ratilc pl"eıı 
E1io1crimi"C hlırmet etmeleri şa.r -
tiyle, bütün muhadp memleketler 
y:.ırdciaıılaı1na hürmet etmeli ve 
etfrmcliy.:.Z.,. 

Diğer taraftan, dün. fiyat mu. 
rakace bürosu memurları, pera· 
kende et satışlarını yenicJcn kont 
rol etmişlerdir. Bu kontrolde Fa 
tihte Macarkardeş"er caddesinde 
kasap Kemal Ta§çının dUkk5.nın
da. et bulunamamış. vaziyetten 
şüphe edilmiştir. Kasap J{emal Her a ~ <;: a ın 
T~ının civarındaki dükkanlar- l~ '!t1' 
da yapılan araştırm<Xln 48 kesil- ~:an~:.ı:::;;ı:o::ıı:::e::ı::m~m 
miş koyun bulunmuştu:-. Kasa • tUnş taralı 1 n<'!de) 
bm da bu koyunları, el a'tmd.ı.n bcf,Jcdiği nct:c() sadece ür.lcr ın·
komşulanna sattığı anlaşılmış, s:ı.h:mın t:ıtıı··:,u:a ~ ıı.rdım cfme!iln· 
zabıt tutulmuştur. El altından den iu:ırettir. 
satış yapan diğer kas:ıplar da l\lih,·rr de,·lctleri AHupat'n \O 
bulunduğur.u nazarı dikkate a - !;in.rki Asyada yeni bir niuım te 
!an büro, bu mevzu etrafınd:ıki '-isine çnlı!•~orl:ırmı ; Amcı-lkn bu 
araştırmaları şiddctlcndirmeğe ycrJ n"7..:ıının falınklmk etmesini 
karar vermi§tir. IU"'.lU ctmellrmlş: Şnrki AsyııilakJ 

Bundan başka fiyat mtırnkn:..e emrh·:ll:il tnmmnh, .ınılonyn ile 
bürosu şefliği, bu sabahtan it!• ııorm:ıl r.ılinnsebctlcrc girişmeli ,.P. 
baren mezbahaya iki memur tah.. Japon clüı;ınııı.ru ıncmlcl e!lcrc ynr
sis etmiştir. Bu memurl:ır, ha - 1 ıhınc1:ın 'nzge"ıneliymı,. 
len mezbaha.da vazife göı mcltte- 1 .Japon ga:zctc~I tm tıarr.kctıcre 
dirler, Miirakabe memurları. etin 1 nrlnlet ,.c in .• nnlyC>tin mild:ıfıınsı 
bilhassa mütesnviycn tevz"ine u~nıudn mfü1nlınle ndını \ 'crlyors:\ 
ehemmiyet vermekte ve b · r k::· d:ı h:ı.Idl:ntt~ miln or davnsmı nıll
sabın diğer kasnp'ardnn fazla et d:ıfna için Jını·bc lmnşmarctnn ,.e 
al:ırak bazı muhitlerin etsiz ı~aı .. 1 mütt:?filtlcr n!eylıinllc hnıldmck
rnalannın önilnc gcçmcğe çalış • ten b:ı'.ika bir şe:r lı;t~miyor clc
maktadırlar. Memurlar, ayrıca meldir. ! 
hastanelere ve mekteplere de et Anıeriknhlar, gerek ilttidar H 
temin etmektedirler. mC\ ı.iiıule!d <l<'moltrntlar gerclt :: 

Oğrendiğimiza göre, et işi. ce- mulmfofctteld cumhuriyd~iler, fi 
lepler tarafından ihdas cdimiş • tlilnyntln yeni bir uiT.::.ın lmral!tla~t •• ::

1 tir. Celepler, vesaitinakliye fi w lstcnildl,;!nin pclc fılfı fnrkmd:ıclır :: 
yatlarının arttığını ileri sürerek tar. Fal.at hu .reni uiz mm bir ta.- :: 
.zam istemişler, fakat bu iddiala· h:ı!<I-iim ,.e e r"t niz:ımı ornro- :; 
rım tevsik edemmnitlerdir. Fiyat ~"n:ı iman cttlldcrincl"n dolayı o- g 
mürakab~ komisyonunun yarm • nan ıı:ıe c;ılunamnsı için cllerir.. ff 
ki içtimaında celepler c;ağrrı'n • elen ~cleni ynpmnlttntlırbr. Şimdi 5i 
rak Jtendilerinden izahat ve ve - Amerlk:ıyı füi scnctlcnbcrl lnl:iı;:ıf :E .. 
sika istenecektir. Bunlar iddia • cılen bn rolltikn•l:ı.n ' ~~e~ıek :! 
larınt isbat edemezlerse teklifle- f;:in C:L' t ciddi sebcı.Icr gosterll ;: 
ri kabul cdilmiyccektir. ın~k, hi~ olınnL.."D istilii ,.o tnlı:ılt- :: 

Bu sa"b-h, Mıntnka Ticaret ltüm lıırslarmcl:ın \a.zt•cçlldlf;ino Ü 
müdürü Necminin de iştirfı.ki e dııir teminat ' 'erllmelc lrıznndır. :! 
mezb3.hnda bir içtima ynpılmış • Japon nıccmuıısı ise bllillds ba ::"·:. 
tır. Bu, idare hevetinin mutat lıırsl:ın tc~it ediyor , .c Amerika.. 
içti~aı ise de toplnntıdg. son za. dan onlnrs lılzmetJalr olmn mı • 
mnnlarda hasıl olan et vaziyeti IJelrllyor. ~)ok bekliyccel."tiı' Mr..ne
ctrnf mda da görüşmeler cereva11 deriz. 
ettiği anla:-ılmaktadır. · HUseyin Cıılıit \:"ALÇI. 
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~G .. Miizagede 
. 0 VUk Milli Roman Yazan: 
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~elli~ zanıa.nldnden "Taşhan'' bu hareket dünyası O>ilul•il ıınyıd:ın dc\wn) alm1?Lım •.. Ala ... Usulen karbü. 

Rusçadan çevireu 
SERVET LÜNEL 

ile &tıre~rtnek isterim nın rn<!rkezi Sokaklarda insan. O. bir dnkika kadar düşündu, ra.töre benzin cloldurdum, m~rşcı 
~~iten etaı~Clrcllct ede- Jar yürümü~=ôr adetfı. koşuyor1ar. \·.Ucudunu o<ığruttu ve ondan bastım, pervaneyi çevirdim, 
~«<a: ınıatıru ver- Kağnı katarları Ankara kalesi:ıe hiç te bek'emediğim bir gurur semere <.tladım ve sırra kadenı 

~~ l'Q• askerden yağsız tekerlek gıcırtı- ve azametle: bastım. Uçuyorum... Bir saat 
'k.) v:dad}r. Üzül lariy'e bu yeni ve :tunanl alemin - Şunu bilmelisiniz ki, küçük uçtum, iki saat uçtum. Birden. ı 
""~ s· tasıyle mek- en tipik, en orijinal tarafını bey,:, dedi. Gerçi ben almancayı bire B crio tayyaresiylc bir Al. 
·ıı ht"aciı~ ünııt ediya- teşkil ediyor.. filhakika rusca lrndar iyi konu- rnnn karşıma çıkmaz mı7 ... Ma· 

berıış; sler vereceğim. Bunlar nereye gidiyor? Götür- şurum, fakat alman:r~ beı1im amafih ben ş~şırmadım ... I~on. 
an.._ heı::ab;n belkide bi. dük'eri ş~y nadir? Ve bu insan vatanımı mahvettiği r,ıindenbe· tağı <'ektim, pervaneyi ya.vaQlat
,:~. A-~ Pek kısa bir kalabalığı nu;in bu kadar ha- ri ... Ben yemin ettim ki ... Evet, 1 tım. Bbionun kanadına, Alma. 
il::. ·~ıadoluya g~çe- reketlidir Bunu düşünmek ve beyefendi! Ben bu rnütlliş lisanm nın tam burnunun dibine indim, 
~ bu .. böyle bir "sorr.uyu akıldan geçir hiç bir kelimesini a,ğ-zuna a1ma- tabancamı ~ektim. şakağına da· 
aı;:.r~iğ~zleri beni te. mek bile atcs.. rnaftı y2min ettlın... yadım ve: "Teslim ol bnk.;ı.~·ım, 
~~ oı8

1ne kaniim, Fa· Türk mılleti bir inkılap yapı. - Zaran yok, siz bana rusça pis herif seni!" dı'.'r' gürledim. 
b~İdir?u~ te~Ui de bir yor Ve bu inkılapta da. muhak. cevap veriniz... O, g-üm, diye diz · üstü' düştü, 
ır ~a; e llinidi baş.. kak .. muvaffal~ olacaktır. tnkı'a... - S:ı.brcdiniz, ben sözümü bi "Merhamet ediniz, beyefendi." 
Ilı~ aın~k sırrı ka. · f 1 tirmedim ... Ben bu li5'1.nı yalnız dedi. Fakat yağmıı mı var. Ben, 

.. 

®&C 

, ır ~e · 

ZiRA 
~uruıuı: tanlı; ı ~. - :ic:ma}'esl. 100 (J<JU,OOC Türk Ltrau. 

.. ~ube ve Aıam adedı: 265. . 
Zırol ve ıır.(lTİ 'ıl!'I ntt•ı 1Jrın1:a mılamtlelen. 

Para bbik Urenl rt' 'UU!OO Un llaııruJyc ~rtyoı. 

.araat Bantı:umcıa ırumbaraJJ 7 Oıb&rs12 ıaaa.nuı ae~11 ... ı---.~ • u 
50 Uruı bUJwıaıı.Jara senede t ~ta ~ .. kllecek kur'a Oe q&lıdaJd 

pı.a.na ı;Clre Ulr&mlyt ollğrtılacı:ılım. 

• ~ed ı.ooo llrıılık •.OOC Un 100 llded 50 Onılılı 11,000 ...... ildi ... \z.! . bın geni§ m~~asını bır_. ormü ".e konuc:ı.mamak değil, fakat onu hemencecik herifin ''<lkasına ya. ... .. nazariye hahnde degıl. acı bır "' J 
t_ Yın_ nidan- f · d d anla.mamak için de yemin ettim! PIFıtım, sürük'iyerek .tayyareme , 
~t ıztrrnpla o; ne esın e uymuB A d • !~O • t.oocı • 

t .a.tlbuld . 1 kt h, zavallı memleketim! getirdim. Onun Blerio'sunun a uı • 103 • • ,..... • 

• • 508 • 1.000 .. ut • 10 • UOt • 
uıı • ~o .... • 

t•tı:ıı~di a!l aynlırken ve anlamış bır varı ır. Bu sözlerden müteessir o1an kendı tayyaremin kuyruğuna """"'"' 
::ııun d~ bılrniyorum... Sıska öküziinün sürüklediği Mariya Nikolayevna, şefkat do. bağladım ve böylece hem Alına- oIXKA~ Beııaptamıd&ld paralar tıtr aene lçtnde cıo lb'a4aıl .,at 
dıınıı ~'Ultnası ise ben bir tahta parçası üzerinde dört lu bir sesle: nı hem de onun €~pasağlam mn- J :ı~yenıen ikraaüye cıktıgJ takdirde '° zo ru1Astyle ft11lecekttı 

,~I l·o~lştnn. Hayır, cephane sandığını yirmi gün bir - Siz Rusyayı bu k~ar c:ok kinesini bizim mevzilere getir· R~.f ·: u Mart. 11 Haziran 11 ~"Jınt 11 Blrinclkllı:nm ta1'Uıl~ 
~ '1u:yı ı. Bu acıyı o namus titizliğiyle taşıyan köylü mu seviyorsunuz? dire sorchı w dim ı :-ı.ntle yapılı:r. 
"l!ll, a:n ll~~um ki; o kadını yorgunluk bilmeyen bir onun zarif eli sevgi ile ötekinin O, hikayesini anlatırken bızım •••••••••••••••••••••••••-

~delik ~Uyat nıasasm· tahammülle kocasının ha:rbettiği elinin \isti.ine yattı... vaziyet te berbatln.şıyordu. Da. 
:ııe b eş1k edilen ve cepheye götürürken onun bi'diği Göriinmiyen dellfı.l: ha doğrusu berbatıaşan benim 

~en has~ acıyı duyma. bir t<'k §ey kendi- hizmetinin ka. "- Var mı?" diye bağırıyor. \'aziyetimdi. c;ilnkü Matiya Nik<>-
~ a!l\aıt alar ~ibiydim tığiyle köyünün ve namusunun du. Lakin bende arttırmak için lay~\'11&.n'ın gözleri hevecan kı-
11:~ bir ve ll:Ö"Lynşı d~: kurtulacağı hakkındaki biricik metelik kcflmamışb. Ben tama- ''ılcımı saçıyordu. 

'ie~ Şu~~~ Ola.bilseyd: ''e masum duygusudur . men züğürtlemiştinı. - Yarabbi. siz ne kadar k~h-
eıı <:ok ı~ada en çok O· ninesinden bunu duymuş, Bu esnada, havada motör sesi ramans!nız! Söyleyi:ıiz. beni tay. 

lıtdUr,1 J.!oz yaşı dö ann~sinden bunu işitmiş kedisi işitildi, ve fevkalade güzel, zarif, yare ile ~ezdirt>bilir misiniz? .. 
~ıı 1 rii de onların yaptığını yapıyordu. çekirgeye benzer bir tayyare, Bu ceı=ıur cengaver. pervasız. 
ır dakrına rağmeıı Ninesi onn, sundurmada kırk ön!irni.izdeki yola hruif b;r gö1ge ca: 

D ~atin ıka kırpmak örgülli saçını tararl~en dedesinin bıraktı. (Ah, tam zamanında - lst~diğiniz kadar, diye ce. 
r attı. ~ıın. "Kefken" Dömeke, masallarını anlatmış, imdadıma yetişen sevP'ili tayya. vap verdi. 
~ ~ &ib~' çürük vP. annesi sıra düştük~ yedi viltl rccik! .. Eğer senin dudal{ların Beni yere dtişüriip parı::ala-

~atdı 1 .Parçalandı. ,·etin vedi günde nasıl diişman. olcaydı öperdim>... maz nıısınız? 
'~~biat· Şımdi her şey lar dine geçiverdiğini söy1em;ş Biz, hepimiz bnıılarımızı hava- Hiç merak ctmcyini7.., ken. 
ı hı~kıl!erdahda güzel. ve 0 dört yıl süren büyük harbin ya kaldırdık ve hafif kanatlı dinizı salıncakt~ g-ibi hisseder-

ltı '· ~ aha çok en amansız acılarını yakından «<:kirgenin uçuşunu merak ve a.. siniz! 
ıı tibi 8~~n düşmüş tatmış; kahrını, yoksull_u~nu laka ile seyretmeğe bas'a<lık. - . Maanıafih, sizin'e olduktan 

'"' ~ ın ve uslu çekmiş ve sonunda da ışın_ ne Mariya Nikolayevna, tabii <>- sonra insa•ı korkmaz. -iz, öyle ... 
l:~!·~ne ~da sabah şa;· ka"dar kötliye ve carpa sardıgını na, .hihben: Cesursunuz ki! Peki beni ne va. 
~r aşhyur ve ha.. gözleriyle görmthı anlamıştı .. - Siz hi<: uçtunuz mu? dedi. kit gezdireceksiniz? 

ilk ai; 0 .. "Kazovası~dan'' bir demir yolu - Ben mi? Alman -~ har. - İsterseniz varın Ancak 
ta(· ... un · selam. gibi ufuklara uzanan kağnı arab'l binin dt>vamı müddetince uçtum. yazık ki C.özlcvedc tayynrem 

ıııinı ıarı bu maksadın olumu }.Gi~ Ben pilotum. yok. 
~ ~~~ kftbGeceyle bern. kendilerinden beklenen va.zıfeyı -- Sahi m1 ?! Ah, bu ne kad~ B n. bütün· di katimi -tepe. 
. \'~ ır huustan kurtul· k k t meraklı! Peki havada. dü.,,".num m'tdl'.' donen tayyareye veı'mi"Ş 

l'ı~ ko .. d. '...ir korkulu vapmaÇ{a kasarlar ·en. 0 h ar tayvarQSİylc de karşıla.5tınız mı'? oföi ,,.ÖL unerek, knvıtsızlıkla sor-
~·~ "'' ı k ve kafile arasında ben de var. t- ,., 
\ı:~ı · Pndimi te· dım. Sinsi bir )'ağmunm ilikle- - Ben mi? Bir cok defa. Hat- dum: 

tr,. er d . emr t beti' ta muharebeye bile tutuştum. - Siz h::ı.rl!i sistem tayyareyle" 
~ı.... lieın ted.~rn miydı . re kadar işleyen n 1

' nı u ı - Anlatır mısınız? Bu o kador uçabilit"'iniz? 

neden ~eçiı i mıs Blerio tayyare
si var Arabacı! Gözleveyc ne 
zamnr{ geleceğiz? Snat ikide mı? 
Alfı! Dörde knd;ır yıkanır, elbi. 
selerimizi değiı:ıtirir, kendimize 
çekidü:ıen verir. y:meklerimizi 
yeriz Saat be~ dogru da ben 
sizi tayynre meydanm3: götürü .. 
riim O sizi, Mnriva Nık~layev. 
na. hen;en bugün r.ezdirir. 

Bu bedbaht Colubtsov kadar 
perişan bir insana hiç bir zaman 
tes.ı;ı.düf ettiğimi hatırlamıyo .. 
nım. 

o ,.a nız . 'ohel finnac;mın. 
be~iR°ivle uctuğunn mırıldandı: 
Ben onu teseili ederek bendekı 
be~inin Nobel olduğunu söyle. 
dim. o. bıindan maada. bugünkü 
rüzgar vaziyetini tesbit . etmeğe 

• lüzum olduğunu keke1edı ... Benı 
onu tesrlli ettim. Kat'iyen rüz· 
gar 6hıM!ğ1ılı soylMim. O za. 
man u~ııbilmek i~in hu.ımsi mü. 
saadeyo lfürum olduğunu ~öyledi. 
Ben. bövle bir müsaade) e ma. 
li!c bulunduğumu anlatarah onu 
toprQ.ğın ü~ metre derinliğe sol:. 
tum ak1'·· lkı de hep3 ve soğutucu başl.ı~ının taşıdı. meraklı ki... ı Elini onun koca. - Alı. hangisi olursa olsun. 

· ı llı \' ..:me ek 
1
. ğı kıymetli eşya 1~~n, za;a~! 1 01- mar. elinin üstünde Uylece unut- fnkat Blcrio'vu tercih ederim. Bundan sonra o, öteki iman 

.. ç ·• ı. duğunu hissedak~ntTkur4~ li~lu ~ak tu) ... Bu eski dostun ü tünde kendimi ı;ıöi, dizçöktü, teslim oldu ve 
lı:' ~· • , dını sırtınd ·ı e ır ·a e - Ne an!~tayım ki? Biliyor daha faz n emniyette hissedivo. fjimdi Gözleve ye ge'ir gelmez 
:~ ~ba~k şal ve tek entarisini çıkartıp musunuz, ir.sanm kendi kahra. rum. bir ço\. işlerin kr>ndisini bekle-

ı b l<:et;8· a ve tap tı. onJann üzerine onları korumak mınlıklarivle öğünmesi . vakı ık B"n, ı>Jimi havaya kaldn arak di~inı ve nncak iı<' yahut d5.'i. 
.. ~-"""··" ır ha ındeynn. An. ve ıslatmamak maksadiyle örte. a1maz muzaffer bir sesle: ırün ~onro. o da iki saat l::adar, 

~ ~ I.~ıkte:et dünyası.. cek ve kuru bağrını ri.lzgiırlara Lakin kendi kendine yaptığı - Eh. ~u hald{", ~rer'3iler, tn. ccrbest kalabileceğini .. Ve ~el ki 

serilmiş yatıyordu ..• Ben de l5 .. 
t.ediğim gibi onun sırtında ~ 
yor, onun vücudunu topuklarım
la cit:rniyor, yalancı ağz-nı çizme. 
!erimin burnuyla tekme1iyor. 
dum. w artık Marya Nikolayev .. 
nn"mn eli, güzel bir kertl>nkel' 
gibi sürünerek onun elinden be
im elimi üstiine geçiriyor, ve 
artık !\larva • 'iko1ayevna yalnız 
ban:ı b.;ı.kıyor hnttfl hafif~e oku
luyorclu. Tepemizde ise beni 
bövle fcvkalad bir şckild" kur 
taran kudretli kuş, siizülerek ·ı. 
çuyor ve üzerimizde gerilen gc
ni ş kanatları sanki ibizi - .rc-n· 
ve Marya Niko'ayevna'yı. :!\IR.ı. 
ya Nikolayevna'yı ve beni -
takdis ediyordu. 

Golubtsovo. gelince o, simd: 
tayyareden düşme Ye yere ç~rp. 
ma neticesi şeklini kaybeden ibiı 
çuval kemikten ba~ka bir SC\t 
bcnu-rniyordu. 

Nihayet c1c11alın göıı.inmiyul 
~ekici benim lehime yere indi, ve 
ben, kazandığım kartvizit vazo. 
sunu rakibimin elinden alıp mu
zafferane götürebilirdim. 

1\Iaamafih işin i~inde müuı.y • 
de olma~yd· onun bana lüzumu 
da voktu' ' 

(SON> 

GÖZ HEKiMi 
~ llra h· n "'>nkaravı açık tutacak kadar da ferağat bu methiye onu anl~tmaktnn liiniz varmıs, dedim Gözlevede de hfo hir \'akit serbest kalamı. 
~Uk ıs etin zavıf ve yüksekliği e;östermekte ter;X!.. menedc.medı ~alıs1mı;o, ait iki tane gayet mun. ync.'lı°t•nı söylP-;-erek mcırhame• Bt',oğlu Ponn:ılıkopı tmam fl<lkak 

01tn<ı ına im· düt etmemlşti. - B:r güı~ düşmanın gerilerin- tazam jı;le.r bir ,·nziyette ve daha di1edi No. 2, Tel: naı1s 

Dr. Murat R. Avdın 

~l1 ~ f\~~~~~~!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(~I~Je!!v!!a!!n!!ır~1i!!a!!r~J~=d=e~k=·eı;ı:;~if~u;ç;t.~ış~u~ya~p~m~a~k~iC'~ı~n~e~m~i~r!!!y~a~k~"'~n;tlJ~m~o~n~t;a.~i ~e~d~il;er~e~k~m~o~n~v~e-~!!!!!!!~:-;ı~im~· d~i~o!!,!!~~ya~,!!k!!la!!r!!ım!5!m!!!!!!~a~lt!:ı!!nd!.!a~I :;:;;:::::::::::::;;;;;;:•·• 

i ~~l\t~YILDIRI • Diye sordu. Ahmet paşa seye 5e,,..!~rm~mek lazımdır. sevindim bilsen ... 
~I\ \in A... lJNDA bahsi açh: Alımet pa.~a c gün padişah Rüstem. Yıldırımın gözde-
~~·~,} hnıet paşa - Şevketlim! Bizanslılar tan lıu mesele hakkı da icap si Martayı birdenhire kartı .. 
~}Ya L i~tını hatırla ~ b::;:e karşı claim& sinmiş bir ede talinıa•ll alnrak se\ · le sın da göri.:ncc, dizlerinin ba. 
"' ''Q "~r · O 1 d b" r. ' • ıld Rıtrnez hu ha!dedirler. n ar an ır huzurda çıktı. ğı kesildi .. şaşk·nlıkla ne ya. 
~te.:e~r·:· Anado. korkum yok. fakat, Niğhohlu RUSTEM, BlZAS pacağım, ne söyliyeceğini bil 

dit. ~~lll~t· eni ordu • muzafferiyetindcn sonra, a YOLUNDA miyordu. 
"ıı~ aeçrneklc la Kostantaniyec'len -..ızaklaş. Yazan: lsker.der f". SERTELLi Rüstem üç gün ı;onra vezi· - Demek beni hala sevi .. 

~h· t Pafayı gö. mamıc olan prens (Mi_r~~) - riazamdan talimat alarak Bi yorsun, öv. le mi? diye mml-
~:·ıı t..ı.. 1' h k- il ·~"' ~ il , t nin aleyhimizde ta rı at ve ... l '1 Ci • zans kafilesile yola çıkmıştı. dandı: 
• ~? 11"\ber 1 ld - G ı· 1 • ~ Var mı, ter•1.ibatla meşgc 0 ugunu tavırla vez:rine clöndü: bu işi lıecer•"cck bir aslan Rüstem, ü ceyazı bulamn _ Etrafte doiaşan yolcu ara 
~htd\l, Al süylüyorlar. B.ı ndnmı~ · - Ben on· . .mla harp mey .. gon<lermeliyiz şevketlim! dığına üziiliip dururken, E .. kendini tanıtmamak için der 

tli. e?Qlll ınıet paıa Kostantaniyede iken - başı - danında boy olci.işmek ister- Pad:s.·ah, Ahmet paşanın dirneden '\\y:ı.ıunda.n dört hal yüzünii örterı Martadan "-'\ 'Y-et · . . b 1 -· ı>~ Verrnıyor nı ezmenin bir ~nresım u • dim. Ne yazık l:i, felek mü • sO;Llcrini 'Uakul buldu: saat sonra, ilk konak yerinde hiç kimu süFhelenmemişti 
\~a.rd.:R~· bir tek malıyız. saade etmed1. - Pc:.; .. bu işi kim :apa - öğle üzeri aklırıı oynatırcaııı· O guya B·zansta buluı\an ko-
~~ek. Ustemi E- -Yıldx:rım bunu duyunca - O, kcrknğm biridir, sev bilir'! na sevindiği bir hadise ile casının yanmı gidiyordu. 
~ et? k l hiddetlendi: ketlim ! Mirçe, insanı arka - 1' .. hmet nu.a Y ldırımı kan karşılaştı. Yüzü örtülü bir ka Bir müst.ıman kadını gibi 
d, •t~t:lt 0 a~ bir iş - Mirr.enin l.ala 'Bizansta dan vurlT',.,ukta mahir bir hi - dırdıi:"•ınd;n Ütürii seviniyor - dm attan inerek Rüstem in vüz ~nü Ö~Lmi.iştii. 

ltuate l>~dı~alı çok kalması ve memleketine dön !ekfı.rdır. Ceszıreti, su üstün- du. "' · yanma sokuldu Ve ona sor- · Biraz rnnra atlarına bin • 
~.. llıın adı g ç. mem~si beni ~.. çokta'lberi de yapılail nakışlara bt>nzer. _ Uz.!'"! t ... ;-1 ... dü~unmcğe du: diler. Kervan Bi1.ans yolunu 
~lUtt,:1 süpheye düşürı:ektedir. Bu Esen rüze~rdnr. bile c.ekin•r ~ t:ct var ;.u, Şt!Vketlim? de- - Ner,,. .. ·~ gioiyorsunuz? tullu. Rlistem Yıldırımın 
)ıı '·ıc~~n ?ılrnryan, ~damın Kostantaniyedc lıoş Bizansto yaptı[' t hrikatuı di. k.ı tcı"l g.ibi bı:r yiğıt v.ar. - Bizaıısa... (Tuna yılJızı~ :ldını verdiği 

~tı. hı:- aslan • durmndıömdar. ben' de emi- yarın, öbürcun t..,. : 1 r·nı kcn. buı-Pı fnzk düşünınek - Beni ·Lauım dınız mı? Martaya tnm zamanında ı .. a. 
ı' hstı,l nim. fal~3t, Bizans b:zim e- görmeğe Jıac:l.ıy.-ıc~~ımız mu- abestır. Rusteıv bu işi mu · - 1 layır. \üzünüz kapalı. vuı;must.u. llizansa geldikten 
~·.~u~l~da~a ne ya· yaletimiz değil ki. emredip hakkaktır. Bt.! 1'erifin m· lev· \affo'<iy •.!c be.:crclı:lir. Nerden b\nıy-ı} ım '? kı~a bir müdde' sonra, Ah : 

·t:n ~l•- .. en be.hse. herifi buraya rdirtcyim ! ves vücudunu or• .. ,! n 1 ... ı . · - Sesı ........ ı' ne cabuk u.ıut - met paşauın bir gece kend~ 'ltt :-. on .... ~ -' Ve guiere.~ iiave etlı: ••• f 
tı h ~n b <:e: - Bunun ~o!;:ı.yı var n eev· dırır.a~da yurdumuz s !Jı 1-'l _ PknS Mirct-nin J<olaycn hm, Rustem? konafimch~ pndişah tara ın • 
lıQı \btrl UgiinJerde ketlim ! B:iylc hain ,.c r.:-.tıır bulacaktır. Korl .. akhöı yüziın c"'ılını alm"'k 1 .~,·n, Rüstem • Bu "lr~::h meçhul kadm C:nıı bcğd.:rnldu ~unu duydu. 
~ıı~~ er alıyorum, lıı"r 'mnlılu-t .. -ıın vtı' cudunu or - 0 

... " ~ y ld 1 "!l 1 aharın -
"il"\! •• den kaçmış olmr.saydı. ş~p • den d<".h::ı mR:•i biv azraH bu yüzitn•ı l'':h .. y.w ~ça P.i.is· ı ı .. ım, o Y1 ın : ; ' . 

~~·'\. 1t- loidı. tadan lrnlclır.:lal<d!n mkemle • hesiz, Niğoolu muharbc~in· \nm "Z -evl!el!ım ! t:mın kl1ı-:,r.m~ ! ısı!c.ı~dı: da Ancdohve. :;a1rl<~·0 Tı";,~r-~'l~t\ keti onun ~err •• 1 en uıtar. ele ona da d'..ım·arıın kac hı- Yı~1.'ırx.~ bir<.~; ;ırn d\.ışün. -'.ı'av.\s l<0nuş .. h rkes 1 nldc c ... ·ıl .. e .. mt•t uze·~{ı • 
\ b :>it nd mış ve korurnm oluruz. Kos- cak ol<luğ'ınu ı;:ostcr<.cckti • dü. f .. 4kal t~r-eddudü biranda duym~ ın :g~ ı ~enin bucün dur.ile oerab\!r Ana o uya 

,ilıın, e Bizans- \:anlaniyeye gic• .. ı. tüccar ka-. niz ! Şimdi kahpece bizi arka .. ld Bizanım ı r"kd ecl t ~· '1İ g mi ti. Rüsh.m bu fırsa\i 
~;t ezınek ıı • fı"lelerı· arası.ıe. bir bererikli znıı 0 u: b ı ı · · ~·f 'e dercı'. uzun mu 

~ ... mızdan ve içimizden vurma· _Evet, bu '~· ondan hrı~· biliyordu .1. Y clunu ::.'1:-.. • t.ın ı3~ı au . ·ı s· 
L•\h l l yi.Tit katıp c.ra,-~ göndermek n .. ı.ar_:ım .. S. "'n1· ı..,;;la r•l~mc<' det (TunR "ıldızı) 'l e ı~~ns 
1s Pa~ B" 0 

L d gw a çalışan bu hınzırın birnn im l ir kitnse be(':eremez. hUS "' • ... r;... 'f' ~ M rtaclan ölun -
~ ~dince Y ı . le, bu haJJisir. vücu unu or. eyvel canını cehenneme eön- temi henıeıı Bizansa gönde. ~eviyorum R"st m ! Sorar_ 'co .~ }_da.ıdvn.~. cef:kt ve sadalüt 

1\ ' ıld, - tadan kaldı:-P c:-rne1
: n:üm • b 1 · k h"'.vatma b' ı 'l i a~ı.sa.o • · '!" ,.ı· ? dermek biz:m için en büyük relim .•. ve u ırcse eyı ço 

rı~ b b f.;;n değil mi ... ır · · H .., · K nu~tım . .Gi ~-.nt1e. gideceğini görcHt . . ,, erler eel . yıldırım ('l':.ilümsedi ve bir vazife olmuştur. emen sıkı tutc.hm. n.fö;temın os - ~ el 
"' • .. ereddütsifa Kostnntaniyeyc tan~aniycye gittiğini bile kim duyd· ~- 71 -zaman ne ka ar memnuniyet ifo<le eden bir 

-SON-



Acele Satılık 
Ta, ooııkı makinesi 63X95 (JUlleD) 

Etfltet, 1-nj, çek deftcrt, ve emııall 
şeyler. Ayriyeten k~tcn mendil, saat· l 
le tek olarat• 500 çift <ılarnk 1000 a· 
det bas:ır, .'"fin, ipl'k, pnm·ıl<, keten 1 
Uzerlno bllfıuum IJl\tlnlar yapar. 

Trasport nıaklnıısi 6EXIOO (Eranı;. 

nus Sutter) 22 .ııak ~·,. bUyUk taş. 

MUracant. 'l'oııhn!'e ı.uteciler cad 
No. 21. Bay Sadık Htıkverdl. 

Subeve Davet 
F.nıinUnli \s ~ R• ı.. lı~ınd:ın: 
Top. Yl!z!'>a~ı Nazr-,, Pa:ı3 Oğ, öm~r 

•33SA5ı ınıf 6 'rsro memuru Faik 
• 32 20), r Jpçu Ttnı. t.cmal Alemdar 
F.rT.Urum 

Bu subayların n1.ıv.~ et cilzdanlanıe 
"ılrliltte nce!~ ycr:ı "'ıt-eve mUracoat. 
ıarı uıuı ol!.ınur 

(0a.r.r.t.-mt1ln lllrtoııı avlnıHnııa 
o.~lık sanındakl tarih Ci"n:e~""'ı ıcu. 
oonuyla hlrllktr ı:lind,.rilf'<•f'll ı 
~\.lE::'\!Hfl. U,1\1 ,fl t.w:ı,ı 1-: '\H,\. 

MA, 1, \EUMF .. '\l.J~ ·!S,\IT~ 
;-lbl \IC'ar1 mııblyetı bal• o\ınıyaa " .. 
çtik UAnh r par.ıuı7 """rnlıuııır 

Evlcnmt! tekliflerr 
~ Yaı B. boy 1,65 nılo 69 kum. 

ı al, ayd'l 45 llr.ı mnn; alan, 'ıyl bir 
aileye mcn~1JP bir gen<;, tahsilli veya 
tahsilsiz nnreuım: bi. luZla evlenmt'k 
istemektedir. Tilrk o•.ıı•ı.sı ve 17 ile ıs 
YB§larrnda bulunmııs. şarttır. ı Sofu) 
remzine ml!racaııt. 

1/- Ya11 24, boy ~.G5. kilo 6i, ayda 
40 l!ra maa.,ı ve bira;:; d:ı geliri olan 
bır bay, teıuiz ve namuslu bir boyan~ 
la evtenmelt istemektedir. Herhangı 
hfr fabrikBdl C~l!l:nI5 O!Rbilir, fakat 
e\•lendikten ıı ın..rn çal•şmaınn:ı mUsa. 
ade edilmiyecektlr. U\,\.tU) rt'mzine 
mUracant. 

'\:o Ya§ 19, boy li, J.ilo 6i, lisenin 
80n sınıfında bir talelıe mall vaziyeti 
oolayısile tahsillr.i bırakmal• mccbu,. 
riyctindedlr Kenfüsinl bir r.enc oıruı. 
da okutab!lııcek r,enı; i>lr kız ve dul 
bir ktıdınla evıenrne1 : t:ıtemektcd!r. 
i Kule • 963) remzine mürncaııt, 

~ Yaş 23, boy l 7b, l:llo iS, haıen 
yUkırok ticaret ve ik~ısat mektebinde 
talebe, h:ırl!:tc komlııyoneuluk yapan 
oir genç, temiz bir ailecin 18...23 yaş. 
1a nndakl kız; ile evlenmek istcmckt<". 
11r. Dul da o• bmr. 'Komis 333) 
rcmztne mUracaa!. 

• Ya§ 24. kilo 57, uzunca boylu yeşil 
ı;özlU, tam bir vUeud'l sahip, iyi b!r 
aile kızı: yUks'!k tahs:1 görmU§, suboy 
veya devlet '1lcmuru 2r..35 yaşlarında 
b!r bayla cvle.ı:ımck lstemektcdlr. (B 
Xesrin) remzine mUracant. 

I f v~ iıçi arayanlm: 
• T!lrkçe, transw:a, 1Un&nca m6 

cm.mel okur yazar ve koııU§Ur ayrı. 
ca biraz lngillzce bllir askerlikle • 
11.ka.sı olmryan. kefU rısatercbllen. 
besaptlln Ye muhasebed"n an.laya.o bir 
bay ucuz bir Ucretıe ~ araıı:ıaktaı1rr 
(M.T,V.) remZi.De müracaat. 

• Kubuebede 2~ aen~ raua tec. 
r11belll .>lan bir mub&llp yanlıaneıerdt 
"eya diğer ticarl mUeae.eıerde tı a. 
ram.aktadır H&ttada blrka' (1ln veya 
btrkao aut de Ç&ilf&blllr <N.ll.) 
remzi.ne mOracaat 

• 28 yaşında. ukerll~e &lA.kaııı bu. 
lwımıyan yenJ YO eski yanları bUc:ı 
bekAr b1r genç, odacılık.. upıcıllk, r;!. 
bl blr to aramaktadır. (S.A.) remzlnt 
mllracu.t. 

• l& yaşında ma;, "aztyeUert doıa. 
yıslle ta.hs!Iinl .:>rta 2 ~ bırakmak 
mecburtyetınde kaimi§ blr bayan tatı. 
ldll -re yaoııe mutenııaıp bit' ~ aramalı 
tadır. z:ı..30 llnı ne Çtllı~aı-.•11 . (J{oç. 

uya) remzine m!lraeaa: 
~ 19 yaşmııa ttlrj{ce ~rıuıaızea n 

dakWo bllcıı tık b&yıı.n ~ aramakta. 
dır. (Narin) remzine :rıUrıı.caaL. 

• Orta y.ı.şl.ı Ye emnlyeu.ı bir kadn: 
bir ailenin yain:z yeme.1 ı~ıcrlnl yap. 
mek Lsternektedlr.Bnynr B.V. Beyoğ, 
lu Tarlabqı Macar Ttırilo sokagı Nu. 
mara 42. 

• YUkaek mhnarı..u.. ~ ilı:ıcU ımı. 

!mda bir genç b!r :ırır~ttc •eya bU!!U81 

ı:nUeımeaede, bir mimar ranında u blı 

ücretle ltı aramaktadır. F.'lnde bO~ı 
vlslcrl vardır (Mlnttl ,.emzlne mUra. 
caat. 

• 17 YIL§ıncta olr genç aile VftZl 

yeti yllztl:lden l'ı~rhanı;-' bir ı~:e ., 
tılr Ucretle ça!ıımalc ı:r:ecburlytUn 

dedir. <Hn:r.::ıı ·.::.ız.ne -ıı 

• Sinema ~ıu·'-"lderı wıayao 1>~1 

ut ehven Ucrctıe bir ~ arıı.rnaktadn 
Kefaıet Yerebilir. f Reıtırım \ '"'mzlnt 
mnrarnat.. 

• Fransız mektebi oru 1tı:ırn:noa· 

ml!zun. dakUlo b!Jen bir bayan iş ara. 
maktadır. TUrkçcsf lytdir (N'e,·erl 
.remzJne mUracııat. 

• YC!nekt~n ve ye~,. ı se: vls.:ıaeı 
anlayan iilr gene; otel nvcı lokaotalar.

1 
da iş btemektecllr. (H.. O)m remzine 
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