
SON 
/ 

HAVADiSLER 1141 l .au• 
1 9 4 ı 
Sayı: 3434 

İDAREYERt: ANKARA CADDESİ VAKlT YURDU: 1STANBUL Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

Leningrat ı lngJllz komitelerinin verdllılerl 
paralarla memleketimizden satın alma 

:i~~!~~~! so,oo~ t~a erz~ll 
muharebeleri Kızllayın kıraladıgı Adana vapurda 

oluyor Yunanistana gönderiliyor 
Bas tayyareleri .. Ayrıca kızılay da ç ~u.~lar için 25 \on 

29.000 ton 
gıda maddeıı gonderecek 

Moskova Radyosu 
bildiriyor : 

Smolensk 
Sovyet toplarının 
ateşi altındadır! 

lllyele dotra 
yapılan 

Yeni taarruz da 
inkişaf etmekledir 
M08ko~-a 14 (A.A.J - Radyo, ha. 

reıtet karan.ıım Rualann eline geçtiği .. 
ni aöyliyen bir tebliğ neşretmi§t1r. 

Timoçcnko ordusu, Aımanlarm Mos 
kovayı tehditlerini durdurmakla kal
mıyor, belki, Alman kıtaJ,uının Lenin. 
grad muharebesi lçln yapl.ı.klan tecem 
mUden istifa.de ederek, lıunları Smo .. 
lenak iatikametindc h.rpalıyor. Smo .. 
alenk, Rus t::ıplannın at<.şı altındadır. 

Klyefe doğTu yapılan yeni taarruz 
inkişaf etmektedir. Ru.slnr, Çcrniko .. 
fu tahliye zal'Ul"!tinde '.<ıılmışlarsa.' da 
Kiyefle Leningrad, mulıurebenln ao • 
nunu itimatla bel:lemr:ktedir. 

Amerika gemileri 
tayfaları grev 

yaptılar T erkos gö_lü civa-

bomba attllar 
Kiye/ de 

muhasaralJa 
girmek üzere 

Lcmdra, 14 ( A.A.) - Mosko
vadan alınan haberlere göre, kış 
mevsiminin ilk karı yağmağa 
başlamıştır. Leningrad civarın~ 
muazzam hava muıharebelerı 
vukubulmaktadır. 

Almanların Leningrada karşı 
yapmakta oldukları taarruz in .. 
kişaf etmemektedir. Merkezi 
cephede Rusların mukabil taar
ruzları berdevamdır. 

Smolensk şehri Rus top men.. 
zilleri altına girmiş bulunmakta
dır. 

Rus tayyareleri son za.manla.r
da merkezi mmtakalardaki harp 
sahalarına 29,000 ton bomba 

(Devamı 4 üncüde) 

Ankara, 13 ( A.A.> - Yuna
nistandaki harp kurbanlarına ve 
sivil halka yardım kin Türkiye 
Cwnhuriyet Hülı:umeti'nin ihra.. 
cına müsaade ettiği yiyecek hak
kında Anadolu ajansı aşağıdaki 
malumatı almıştır: 

Yunanistana gönderilecek er
zak 50. 000 ton kadardır. Bu er
zak lngiltere ticaret korporas. 
yonu taraf mdan ve aralarında 

. Neva nehri ttzertndo bir Almall motorbotu 

Sovyet lehli ği _____ , ___ _ 340 Tazmmatm artını- rında bir kamyon 
ma11aı ıaurorıar devrildi Amerikan Bükreş 
Nevyork. u <A.A> - Şimali ••• 1araıı var harp gemisi b b ı d 

Amerika denit.cileri beynelmilel om a an 1 
birliği, miıhvr veya müttefik li - OOn Terk06 gölü civa.rmda bir itil 
manlarma giıdece-k olan bUtiln ge- kamyon kazası olmUıljtUr. insan Mlbver deniz• •· 5 o Al t . 
milerde grev ilan etmiştir. yüklı· uk·· bir kamyon İstanbula doğı:u rına kartı man ayyaresı 

Sendika muharip memleketler ge ır en Terk.as gölüne yakın bır 
sularmda ~er eden gemilerdeki noktada virajlardan birini döner - ti h • d 1 
denizcilere verilen tazminatın art- ken devrilmiştir. barellete geç la rıp e ı· dı" 
tınlmaamı istemektedir ve blitun Kamyonda bulunan beş ki!P ve 
8.zalanna, gemileri derhal terk et şoför vücutlarının muhteliıf yerle- Vaşingt-On, 14 (A.A) - RuzvcU 
melerini emretmiştir. . rinden yaralanmışlar ve Cerrahpa tarafından verilmiş olan nutukta 

Bugün Bermud'a ve Antillere şa hastahanesine kaldırılmı:.şlardır. tesbit cdilmlıJ olduğu veçhile, Al -
müteveccihen hareket edecek olan Yaralıların sıhhi vaziyetleri iyi- man to.htelbahirlerine kaI"§ı Ame-
gemilcr, demir alamamışlardır. dir. rikan harp gemileri hare.kete geç-

d d 
•• miş bulunmaktadırlar. 

Bu raaz adasın a un 
1 

ha~= g=1btu1~~c=~m~~~~ 1-60 çam yandı ~:. haq> gemllerilrln sayw• 340 

Dün Ofl~en IODr&, Burıaz aduın. 
da bir çam yan~ olmuı, 760 metre 
murabbaı yer yanD1J§br. 
Yangın saat 12 yl ytrıni geçe çık • 

DUf, 8 saat devam ettikten 80Dra IÖn 

dUrWmUgtUr. Yangm netlcealnde 760 
metre murabbaı fUn&&lııc arumda bu 

lunan 7 bUyUk çam v:ı .ı.t::ı çam fldnnı General Denz Vitide 
yanmış, 3• çam fidan . da kavrul - Berlln 14. (A.A.) _ ott· 

mqtur. ,; 

Yangmm herhangi iılrl.sl tarafından 

atılan sigara yüzündml çıktığı sanıl .. 

makta, tahkikat yııpılmaktadır. 

General Denz pazarttsı gUnU Vişl. 
ye gelmiştir. Generlll Nogue bUgUn 
öğleden sonra Vi,ideu Fır.sa hareket 
etmlftlr. 

Londra 14 !A.A.) ~ (B.B) 

Moakovadan bildirilıyor: Gece ya .. 
rısı neşredilen Sovyet tcb,ıği: 13 ey .. 
lUl <;UDU bütün cephe bOJ'4nca çetin 
muharebeler olmuştur. h.:;s hava kuv. 
vetleri perııembe gilnU !ıava üslerinde 
ve hava muharcbclcrlude 50 Alman 
tayyarosl kaybetmişle? dır. Rusların 

zayiatı 34 tnyyarcdir. 
Cuma gecesi Rus hava kuvvetleri 

Bükrcııt bombardıman etmıııtir. Bu ha 
reketc 1.§tirak eden tayyarelerin hep8l 
sallmen dönmUştlir. 

Şimal buz denizinde Ru~ motörlU 
torpidoları düşmanın bir Fahil muha. 
faza ve bir nakliye gemısıAi baUr • 
mı§tır. 

Yunanistana yardım cemiyeti ve 
bir de Avustralya komitesi bu
lunan muhtelif İngiliz komitele_ 
rinin verdikleri paralarla Türki
yeden satın alınmış Türk mahsu. 
lüdür. 

Bu Türk mahsullerinin Yuna
nistana sevki bu husus için Türk 
Kızılay cenriyeti tarafından kira_ 
lanan Adana vapuriyle yapıla
caktır. 

Sevkin şartlarına ait müzake. 
reler bir taraftan Türk hükfu:ne
ti vas:tasiyle diğer taraftan da 
Cenevre beynelmilel kızıl haç ce 
miyeti vasıtasiyle Alınan ve ltal· 
yan hükfunetleriy\e yapılmakta 
dır Büyük Bri~~ hükQmet 
muvafakat etmiş 1"ı'funuyor. 

Beynelmilel Kızıl haç cemiye 
ti, işgal kuvvetleriyle ve Yunar 
kml haçı ile birlikte erzakın harp 
kurbanlarına tevziine ait teknik 
hususatla meşgul olacaktır. 

Diğer tar.ıftan Türk kızday 
cemiyeti hediye olc:.rak bilha.a 
çocuklar için Yunan kızıl haçına 
25 ton gıda maddeleri göndere. 
cektir. 

Mareşal 
Antenesko 
diyor ki: 

Piyadelerimiz 
Odeıama 111,~ıer 

maballeslal 
mtldalaa eden 

Sovyet mukavemeti 
httı ile temas2 

geldiler 
Budapeşte, U (A.A) - .Mare

şal Antenesko, bir gazeteciler top 
lantısında, Rumenler ta.rafmdaD 
Odesa bölgesinde, bir aydan beri 
istihsal edilen neticeleri tebarüz 
ettirmiştir. Antene.sko, Odeaanm, 
mliteaddid müstahkem hatıaruidan 
mürekkep büyük bi:r çenberle ku
§ablmış olduınınu söylemiştir. 

Bu hatlardan dördü tahrip edil· 
mi.ş sayılabilir, dedikten so~ 8Ö 
züne devam eden Antonesko: Ode 
sa önünde, hl.sse-dilir zayiat ver -
öik dlye iiave etmiştir. Diğer ta · 
raftan Rwnanya piyade kıtaları. 
Odesa:ıın hemen civa.rmdaki köşk· 
lcr mahallcsındc vücude getirilen 
Sovyet mukavemet hattı ile tenıa
sa gelmişlerdir. 

Vişi Adliye n'zırı 
ı,1aı altJada bala•· 
mıyaa rrauada 

Yeniden 7 hapisha
ne açllmasını istedi 

(Y&Zl!!lı 4 ündiıl .. 
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.UO!il:Wıu \ 1a-Nu. F..dlb Ayclc d ir 
rrkra ne rettf. Bo f.duıd:ırdan 

lnhıı adı da su: "..Kn•a< yedi yn
blr "3lr 1,, 

Benim bildl~rim edib, kırk ) edi 
r o m dcl;-Udlr. Hu, 

m tep • rmıla. iken sair 
.ti: i9fi ' o lu bir ş:Ur ••• H C"m o. 

n adı r ib değil, l\lahmuttur 
e çok d • ndUycctl • • 
~.l'hum H frz F.min J;eylR o 
r. 

-..~crı.c A'!f• 
lerhıin kııhvClıID 

tnhlsarına ~ıraıı bu tak. 

yüzde Yirmi k2hve!Jlno yU%.de sek-
IJlcir e kanştırıla!:ı!lece#lıı.I, hu.. 

lıilde tırııılan(f$ takdirde tıp.. 
!ıakik1 kahve ~bt tlde edilcoe • 
1 ai5ylcdlklıertn1 t11.rak diyor • 

HaWta:t de ve ve :y 
~ lhtJyaçlardaıı değildir, ts-

Jiik yı!a.bOecelı şeyler. 
; itiyat hı.illne gc.lcn lü 
maddeleri '1.arDri lhtt~l:lrda 

cı;yrrnıalx ktum ınUmkUu olmuyor. 
o için Jlıtlkan men ~ln ~~r-

saı:msmdan kalcJınl&n 

'\'e 'Ye ')aydını mnhrum olanlıı.l' 
fiyn.t1a an o' :lnJıt· 

vaı&ıt.ıt.cır ile bu ihtiyaç rmı 
eıJebDirlcr ~ dddı r 

llıll:!U1Ulll'1] et dUl ~ rdtl'. 
O ~'akit, 1 nhi r idar i '>Afi 
~enin lu.nınclıı yfudl' yimıl 

e ile yfude seksen lndrdcn 
ılmı uni kalı\ eli ı;ıİıtar \'e 
~ kcs<'sln{• 'c :r.c' hine güre 

"lill'.e<'IW ka.lm~1 al bilir. 

ah 
ytn OahiL Ynlçın FUbrerin AJ. 

mlllet1ne hitap ed!'re':< 19tl • 1942 
mevsiın1 içın kencllltorinden feda. 

bJidı: 1&Jep ettiğini W7fl?'ak i!Öyle dl.. 
ror: 

obn 
~. 

dai ... 
- l:o;dib, o Y.anı nl r bi.,ikl<'lC bin
me~ ~ mernldı;\<lı - peşini btrsL; 
ıua:-, güzel sözleri, cdebiyllta nU; 
fi 1 dinlemekle ZP'k d yar; 
hi rllcr.inclen i ,ifade oı:lerdik. 

l<::d.lb :ser~, raıı ıı.yo. 7Jra t 
· e gittlkten soarn, ıırW\ o

nan · re 'e sana.le '<'da ct:Uğlnl, 
'-ale?U )erin~ sap:ı.n kullnmlığıw 

m top n sii r ~!kuma.ya 
. .__...,,.f!ulı n.noehnistim, 'c> kn 

Kıymet.ien gorlctmtyelim, ce.,._ 
herleri ~llyelim. 

s m dır elmasmı ! 
l..AEDRI 

Sayın Maarif Vekilimizin 
Dikka•L nazar • nna 

Dün matbaamıza ünıvcrfiltell bırkaç 
g.enç ldL Kcndılert iç rı gün gcçtık

tabıı..mmUl edilmez o r bal 11.bn ın. 
Uzarıı artık bir nihayet vcı1lmcsini 

·versite rektör1lııd• n ,, mub r m 

Mııarit Vekiliml.zden r1c" etUler 

İ!adelerin gö"'· bu grnçıer ikllı! t. 
1 kUttesindc iki sene ter.tı edemedik.. 
leli fçtıı mektepten çı" rıtmak lırt.enll 
m~ bilruılre yapılan tetkiKatta bu hn
lln snbU ve katl mnzm •ttcn neşet et

liği nnlaşıl rnk tollm vınmenın 12 ın 
ci maddesinin verdiği Cl 'aza isttnadcn 
bir sene dııh tahsil" d vnmlarma 
:ıuuıır verilmiştir 

Bı.ı. mütemmim tabrırt yııprıuolar 

aıelflaul lmtlho.na gtrwı~ıcr, tahslrı 

k14ınmı tam bil' muvsfmldyctle ver. 
ıi§ler V' fa at bu r8da maan! ve. 

Aletinden gek'll bir ~mrle muhtelit 
bir komtayoıı marifetil :. ıı.pılacak tet. 
kikat.a ve verilece Jl;anıro. lnt.lzarcn 
flfah1 gl rine milsaadc 
~ . KomLByon tetkikatını 

ynpmı.s Ye m bet kuarmı d3 ver .. 
m· bun& bu ge1'çler hAI!l şl. 
tabi imtllıanlaru kalr..!J edilmiyor ve 
dolaYJsile aınrt geçemi;t-rlllrmış. 

Şu hntA.sa. ett.Iğlmlz vakla her biri 
lG,.17 nenclik uzun mektep hayatı gc. 

çinni§ olan bu gençler 1Ç'n bilhassa 
tahsillerinin son merhnleslode haki
katen çok ıııtrmb 'er.rf bir mahiyet_ 
tedir. 

s 

!T A .B E I:. - '.Al..-ımf!'I J">OS"ta!l 
: 

Te ird ~mda bir 
m apll cak 

Gazianlepte de spor ıah 
vücude getirıt ek 

Beden tertilyesi umtı~ mıidürlü~ii 

Gazi 
bulvarı 

ba§J.rca t ınerk ı-rı11de her r. 

Un kapanı 
meydanın a-

h4Jan ın -

l Kuduz vakalan 
. çoğaldı 
' Muammer Erifle Nurullah 

Sümer tedavi görenler 
masrnda 

1.ı vıllyetl ıilı strulyuru v ya b& y r~ 

Jeri taayyün eLmiş v t.nnlar hazır. 
lanmıştır. r~mların inr .na derhal 
oo~e.oa.k"r. Tek<rdağıııaıı. yapılacak 

b!iy()k stıL(IJn pi ntnn ha7ırlamnıştır. 
Bı: &t&dın tut\ıol 8:\b.a.sr, kiı§U pi ti 
buhmac.-Mltır. St&dm bıir binası 'l:e ô-
ırtınde l n otacaıct•ı Ga 

l ki bir çok ı 
lbinalar yıkıldı 

Azapkapıdan Şi~haneye 

çıkan yol da geniıletildi 

Evvellı:1 gun Kiroçburnunda bir 
kuduz Mdisesi olmu6, hususi ola
rak beslenen hir kurt köpeği bir 
çacuğu :rsırnu ve köpek çocuğun 
kulağını koparıp ycmis. sahibinin 
de yaııağnu :ı:strm1§1ır. 

Köpeğin kudurduğu nnl~ıhrıış, 
mcukla öpek sahihi tedavi nltma 
almmıslardır. 
Diğer tarnftan son günlerde, ku 

auz hayvanlar tarafİndan ısırilına 
vakalan çoğalın tır. Kuduz tedavi 
hastahı:ın('Sfndc birçok kişi tedavi 
olunmaktadır, Bunlar arasında es
ki lş banlı;nsı umum müdürii "M. E
riş ile Nurullah Silmer ve H 
fakülteG dekanı Fuad gfüi tanın -
nuş kimselt-r de bulunmaktadır. 

, 
~ de §&mc.Utl'k bir spor 11 hıuıı yapıl. 

mM:l takıırrlir ,unlştır 

.Beden terbf~'f!i umur.ı nıüclll.l'. U 
evvelli. hiç et.adı v spo~ .ı:ahıısr bulun.. 
mıyan Vtl!~·et ıneri<ezlcrinde stad ve 
sahalar yapacak ve bu meyanda sta,d 

veya suh.n.sı t.11.umıp c:a Dttlyaca k t.l 

gclmiyen denk- M &tıııdJum.. 

lar j11,pdacaktlr 

Çocuk Esirgeme kurumuna 
bir teberru 

nkM'& ıs (.\ .) - Çocuk e: lrgc.. 
kunııııuD<lan büdln.hJU§tir. 

.Aııke.rnıun oııtıa ~ )'l"ll:a!1 laruıd». 

:ıntaaılr oldup atın çarkçı oğlu 

Hallmen.bı öıU 

kuru.. 

a:il 

ma göndcrlhnlittr. 
Çocuk Em-geme 

km bu yü 

Beledi~ Gnn bulvar•nm en mll 
hun kısmou tqkil e. en Unkapo.ıu • 
~yrek itıUkameUD<I 1 'lr!ll k ~krin.i 
ikmal etmi§ ve yeni bulvar llzcrinc 
ı bet eden binalarm .k:smmwmı yı.. 

kılml§tır. Şimdi Unka.pow meydanı 

tanı:nmıyacak kadar değişmiştir. 1Cöp.. 

ri.lann hemen karıµ.mJA gck:n bln41ar 
kAmllen yıJolmı ve nıoJOT.U da kaldı.. 
nlmıotır. 

Gaz! köprüsüııü Bc,YO,!;luruı ro.ptc 
deıı ve Aznpkapıdnn f;~ltancye çıkan 
cadde tttez1nde de yallııı: yıkılmıyan 3 
bin..'\ lm~tır. Bu bfn::l"&r d:ı. ay ao. 
nuna k&d:ır yıkılac k \.e bu cadoo ta.. 
:mamcn ~ olacr:U.."tır. Belediy , 
Proetun tavacyesi veçblle bunlda tek 
tnraflt trctlla1' ve gezinti yerleri il 
kilçWc. y~l s:ılı:ılar yapmıştn-. 

Gazi bulvannm SOD u:an ve FaWı 
\!tratmda tcktısü! eden tsUmUl.klcrlıı. 
den sonra bulvarın itışıUlt,na fiklıatıar
dc başlanacaktır. 

A &ara.yda yapılacak yollar 
BUyük Akaaray yangmmdalıbcıi 

kıı.ldınmmz olarak kalan ve bugiln 
şehrtn en g'!1zel biruılanrım bulunduğu 

• Belcdıye, k bir çamur ve ynzın LAJe.ıide Gençtürk. Harlkzcdeler ve 
toz deryaBI haline gelen ~estecı.ıer Ycşiltulumba caddelcrt kaldl'nmlnn 

bse mcyva h Öll\U\dcki hanın yapılacaktır. Gcnçlili'k et4desi parkt'. 
parke obmık y11.pilmuırı& karar • Harikzedeler sokağı Adi kaldmm Te 

m tir. İn yakmoa ~ • YC§iltulumba caddesi i:ııe beton bordUr 
tı:r. Q1ru-ak inp olunacaktır. ta ay 

Evvelki gün Beyoğlu ve ~&nyer 
de ı bo$ dolaşan 95 köpek 'Ve 
21 kooi inıha edilmiştir. 

lıtanbul mebuslarrmn 
tetk ik /en 

lstaıIDul mei>usınrr son olar.ık 
da Şile halkıyle görliş(lp dilekleri. 
ni tesbit etmişlerdir. 

Şile iknymakamı Şile bezciliği -
um ihya ve tekamülü ~in yapıl • 
makta olan · eri izah etmi.5, bu 
işle meşgul olmak üzere lbir de ko 
opcnı.t.ifin teşkil odibnckte olduğu 
nu haber ''ermiştir. 

Diğer ta.raftan me'busü.ınn Ada
da yapmış olduldan tem~ da A· 
da halkı terkus tcslsa.tmm tevsi c
dilm~ bir caınijn yaptlmasım, 
Kınalı, Burgaz JŞtk tes!s.-ıbnın art 
tm1masmı Kmnllda oturan bir Ba 
yan da, ndanm asfalt olmamam yU 
zi.inden ka<lm aya.lckapla.nnın si.ırat 
le bozuldut;'U11u, bı.zı kimseler de 
Büyü.ka.danm lisnn balmnından koz 
mopolltlilttcn kurtarılmasmı i<>te • 
mişlerdır. 

y · Katlircaft ıcP~ 
Ö) le kimseler '~ ~~ 

i~ Diyeler t.,ı;aail ''*' 
r ay ve aybr yıl kftd1ll' ş)~ 

b:i7.I zenı:lnler gtinlük '7retllrıl".ı 
zançla rmı harca~ ıp bit~-' ff' 
ml ve bu unlam derd v" of" J 
bakrnm göre parn d :ııı ıııfl~ 
Jnt da. bir ~klan tçln iıetJ ~ 
rin Jm.zançlım gibi IJ8"9 fn1'1~<i 
liyor. Gezintiden ta.d b,:,C~ 
çalgı onları sıkıyor, vJ~#' (I_ l'. 
ohbetJcrin tadı kalın ~f 1 

ten l~c nsa.bi bir bnh;ılo tılf 
Jan yosun bağlal' ''e tı11' 
yet ederler 1 \ ' 

- Oırum ıkdı)"O'' ~ 

hi1:~r!sebebi h~ ~ır:I >tı; 
muayyen blerlnhı ~ ı:- ~ 
bulunma~. dJ '"J ti 

Buna ~olmbJl lr.\ıl~fo ~ 
ki işlerini ynı.nhilrn~~ 
nnd~ yemek "' ~ 
F.evk tlerlndcn '~ cıJtl• 
buu rnğmen ycdEfitCD1,.rı:ı: ~ 
ıti kendimize dcrd f8DJ'fl1f d11ff.t1 

- Oünlr.r niçin y'I t ot?'J 
olmuş da kırlı seJdz rdı J!;l 
Uykunun ııe Jüzuın° '~of ~ 
mıyan mahluldar :ro!. c5iJ11 

ue çahuk g~Jyorl 0°11

0,ı 6~ ;iyle ba.tm sı bir otu) ,-ıır"l 
nasıl ~cçtJğinln rurton~ dC~ 
ruz. Goç.cn J.,riin ayn~ rtı1l , 
gördiim; no çabul' ~ '"11" ı.1P 
Bir de hesapbıdun Jd msıtı 
di, •• Çayırda. fUt.bOl 0

' j 
ler r1 ün gibi... t1J11ı1' tP 

Goçcnl('.rde bir rloS ~ 
soluğa \'O t~r içinde, ~~: f 
de gö.rdlrm. ııat ır sor t ~ 

- Ah, güne;; iJd ~ e;l liP'. 
b:ıt..aydı! Buı:Un bi~ı:ıı .. ~ 
laıı çok mUhlm bir 1 lıo;;1'' 

Dedi. ~ tnrihİ bfr 
lattrm: 

11
,.rr.i1,% ~ 

l liiın pcyı,-anıberi desi ~ı 
hımunecl ne nıncn:ınııct1 ,-et"~ " 
Ali bir gün Sab:ı dell . l~~ 

b&tllMLa bM)~ • 

o 

lunuyorla.nh. 11a.zre~ı'"1'11 ~ 
)orgunluk h~<ıetti ,e ı;tı ~ 

Ziraat ,,-ekili A 1'k4ra )'CI gitti ffizfne koydUj U)"lldtt~~ 1 
müddot Urdil ıı"e 0 cırrr~ 
Mnhnmmetlo \'nh~Y. f11u: f· 
latan i53rctlcr goru -~tP 1" 

iki kontrolör ne id&re şu · mD.dQril 
Şevket erln<kn uznl(ı~J~r -
dır. 

• şeruurılMie bWuna. Parti Gcnd 
Sekrct.er:l Fikri Tllr.er diliı va!~ El • 
ytu'Cl ctml;;tir. Bugün Jı. ya dön 

muhtemeldir. 
* İlttanbul emni)'11t ınüdtlrlQgüne 

tayin edilen KAmran dUR valiyi 217& ., 
:n::t ctmi§tfr. Yenl mücttır, yann abalı. 
tazı itibaren yeni -..uUeı;fne bqlıya -

ktır. 

• 'nıks.lm aabasmın iman için hazır 
ı nan pla.ne. nazanın lmdlld tribUnlin 
ba yere nakli dll§1hıWmektedir, 

Gümrüklerdt!hi belediye 

.t..ııkamdan bildirildiğine gore, asker 
ailelerinden muhta<; oi»mara yardım 

yo.pılınası hakkındaki kacunun ackJ. 
:r:lnct madClcsfne göre, gtlmrüklcrden 
t&hsll edilen yilzde on be ediye htsscle. 
rlnc yür.de 50 nisbctind~ bir zam ya _ 
pllması vekiller beyctl~oo konırla§tı• 
nlın tır. 

---0-

ingiltf!f'f!ien bir milyon 
liralık eşya seldi 

Bir.kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Ziraat vekili Muhlis '.Erlc
mcn i.lc İstanbul Ziraat mfidUrii 

Talı.sin dün Anka.raya g"tınişlenllr. 
Bugünlerde Ankara.da 20 mmta 

kanın zira.ıı.t müdürlerinin iştirak.ile 
Ziraat vekilinin :riyasetindp, bir 
toplantı yapılacak, Vekilctin ha. • 
ıırlndıi;'l "Zirai a83.yİ;J,, l6.yı1ıası ile 
çHtÇilik koruma organizasyonu \1ii .. 
cude getirmek üzere :icabeden ted. 
birlerin neler olduğu etrafında gö 
rüşilleeekt.ir. 

ı:amberine kur' nı ~e(I r(ld: 
p tJfO ifJ. 

pıı~lar telldn olu • ~ tı' 1 uzadıkça uzadı ve gnn n.1ııd /. 
bulrl o müddet içlndo ti ft~ .:1 
gollp geçtnl~ti; ııııo;.ş ~~ 
ZllU knıçınrush; ~ bd !P"ıi' 
Hazreti Muhammed k 11~ 
§lDI Jm1dır(h: orialfe;;(',e ,.ti 
mcrllği dolmu ~örü ... ı 
ıtu: ~P" 

- l'' J\11, ıJrlndl ıı ıJI"' 
dm mı? 111' 

• Haydatjı!l§a ğllnc 1500 Son gU~e İngiltereden bir Vilayet emrine verilen 
gazyAğları 

- KılmadUU )'n r~ eflCri 
llaueti M uhatıınlrd 

"'<" ~tı ,.e yaluırd1=~ .. r#
- Allabnn, Ali; d ,ııd~'· 

lAstik gelmiştir. Vcl<Akt bunltı.rdan milyon liralık paltoluk uınaşln.rla 
blr kısmını İstanbul ta ed~ • pamuklu dokumalar. kadoı elbiseli 
Ur. ~ la Vilayet emrine verilen .150 bın ki. 

• DUn Bu!gariırtıuıdıuı 100 ton Çri 
gelmiştir, Bu hatta to:nde 1700 ton 
çivi ve demir tel bcklttmckt.edfr. ÇiTI 
tiyaUannda d:ı.ha dilı\(l&ı itlbt\reı:ı dO. 
lj{lklllk b8§lamıltır. 

• BVrek ve ııimit flnnc1lan dUn 
belediyeye müracaat e.ıe.ı.=ek zam talc. 
binde bulunmualardtr Vaziyet tet 
kik edUmcktedtr. 

ği it:in yünlü ve pamuklu kumcıq r ıo ge.zy.ığuım tevzii l(in, vali muavi. 
t"Chni tir. ni Ahmet Kınığm riyaseUndo te,kU o. 

Gelen eşyaıım diğer bir ktsmmı lunan komisyon dün top!anmı§tır 
da dokuma makineleri, tıbbi ecza, • · 
otomobil Jastlği, kimye'i maddeler. Kazalarda kaymakamlın· gaz tevzii 
demir ve kurşun borular teşkil et-ı i§tıe me§gul otacakbr, Jınkkallora ve.. 
moktedir. reoeklerdir. • 

Malların elmcrlsi Mersin vo ls- Halk da polis merkı.zlf.Tlnden alaca. 
ke.nderon limanlannda. olduğundan . ğt Jmrn~lcrl" ooklmll~ı.n lhtlyoomı 
t11cvkleri için tedbir a.lmmaktodrr. bol bol temin cdecektır. 

tmda ise gün si g lJll fı 
ikindi namszını J;d ,uııd'' <:rı..; 

Günes ttmmr !tii ""'~-
dı; ı. rkları c_lnğlnr'I ~ıı. Jıı1;,t 
du.rdn. Görenler hB) 

1 
il' ... 

lln7.retl Ali nn01ıı7Jllctt1ııt!'J/ 
kadar bu hru dm-:u;',. 11ır ffıl 

nu ikram bir de ıstrd!Jıiır1! 
ıııJnns? Uer l<eSio rdll ! fi 11ır 
"'"Üne-> m:ısluuıı oltt ::ıl'1 ' JılC 
meli ld kiUnııtın :ııfı ' 

kenmeık üzere imiş, ağır za.yiatlan 
varmıı. Ne kadar mülı:avcmet e_ 
dceeklerini de bilmiyorlar. 

O ne unutulmaz taa'rruzdu. Dü.5 mizde yokt ur. 
man yuvalarını döğilyor. Knçam1 " t1llSI 
ynn Polonyalılar tanltlarm altın - B a 0•" 
da eziliyordu, bu gece. Polonya - urs . 11U~ 
lılarm yüziindcn uyuya.ma.nuştık, 1 t sıs" 
lurslt idik. Nasıl, bizi uyutmaz mı- su ama 0 ·ı~.ıelB' 

me-ktebi prolN~ rınden l.svc<:lı tı. Mr.:NGHA.M 

Arkadaşlamnız tehlikede! Son 
süratlc hnrekete ge~eli. Ala • 
ymuz ta.nmıza gcÇccek. Birinci 
t.a.bilr sağdan ikincisi sonda. Malı· 
~ur kalan arkada.~larmuzı :ıncak 
biz :kurtara.bileceğz. Bü) bh· 
sev1cle ileri> e atıldık. Polonyalı _ 
lar bize 'kam şeytanı admr t.ııkmt§ 
lardı . .Bize takılan isimi hakket _ 
meliyiz. Şeytan gibi hareket ın • 
zıın. Taa.rruza başlarken saat se • 
kizdi. Makinclllerlmiz ve toplan • 
mız dii8manı yoğuruyor. Bizimki • 
lcr ihtiyat olduğu için öndeki zırh 
h kuvvetlerin peşinden gidiyor. 
Öndekiler temiz iş görüyor. Btte 
uı brrakmryaea:klar gibi. •. Bölilk iku 
?nandanım 1elsizkı bnmı. diyor ki: 
''.Bu ne b~im fa?. Öndekiler bize 
görecek iş qı.rakımyorlar; gezin_ 
ti~ e mi çıktık nedir? 

smız? Alın. uykuyu size blz vere " 1 ıı' 
linı, Hem de bir daha uyandırıl • Yeniden batı 

121 Ceviren: Ti. lJ. 
Bölüğiun büyük bir ntes fize 

zinde dana. kızartıyordu. Bir daha 
trkn OOs:ı yiyebildik. 

Herkes geceyi s:ı:bırsızhkln bek 
byondu. '.Muht.a.c olduğumuz uyku • 
ya kavuşacaktık. &ızı ııııknda.~ 
hır 6o)'Unup yatmak istiyorlardı. 
Diğerlen ve bende dnhil olmak 
üzere o derece nikbinliğe diişme -
nıQtik. Ştmdlye kad3r az mı nl • 
dannuştmı? Kimbilir? Belki bu se-

01. fer h sız çaardı'k. 

Subeyed vct 
•erlJ .A • :RŞK. 

P. Bnb. R.Aslm oğlu All 301(81€.96) 
DL makine Yzb. 0sm1"11 oğ, Osmıı.ıı 

9INd9 '(1107) 

Ç.iftlik ve civnrmn. yavaş ya _ 
vaş s izlik ç01oneğe başladı. Her 
ca vazlfoslni yapmt(j mlisterıh 

bir msan gıbı ynUyor, rüyasında 
vatanını, battı'\ terhis.ini goru • 
Y<Yr. B r ke.ç gün evve 1 <ieveran e· 
den §ayinlara gör vatana done 
cektık. Maa.mafih ben vinü inana _ 
mıyordum. 

makine Yzb, Mel-met Ali oğ. Ortalık birden karışu. Ç ftlik-
._,~,._ Samı Hlmmetoğlu aoa (1553) teki k6pekler havlamağa ve hır • 

:DE. G Tene Tzo. Abdu1lah Ofr. Alı. Jrunağa başladı. Z!ı.ten bir gözü 
Damgacı 391 (7111) 1 mnz açı:k uyu~orduk Arabadan 

H(ivlyet cllzdanlarile birlikle ac:ı le bir fk! samve geçnıeden uJaı m f .. 
~ 'V'.oı'lld.i. 

Herkes §İm1jck gibi hnz.ırlana • 
ralt yol Usti.ine çfktl, Saate bakı • 
yorum: 

00.50 demek gece l arısı : Acaba 
ne oluyor? 1'am derin bir uyku • 
\a dıılacakken uyandırıldrk: fa 
kat emir emirdİr! Askerin en mu. 
kaddes vazifc;si itaat etmektir. 

Aradan on ~ dakika g~c 
den tankb.nmızla ilerliyoruz .. 

Gece, soğuk, sisli ve zlfüi Juı -
ranlrkt1; üstelik xşzklarmuzı ya.~ • 
madan .. ıerliyorduk, Düşmanı gö • 
remiyorduk, fakat düşmanda bi • 
zi göttnu)orqu. Otomatik ta:ban • 
<'alar ve bombalar elimWn albn • 
da hazıı. Ateş esleri yakla ıyor. 
Tenvir fişeklen geceyi gün<ıi.ız gi.. 
hi a;} dınlatıyor. C'.örtinürdc he • 
nUz dli!;IllaJl yok. 

İf}te keskin bit- sağa dönüş, ·u_ 
mandanlıır toplıındı, vaziyeti göz • 
den ~inliler. Ftrka.nuza men • 
up bazı kıtalar, veiohsel veBzunı 
nehıi anumıda dü§ma.n tara!m • 
dan ihata otunmufi. Mukavemet. e-
.. = ....... ~ .. ~ wılmt!lft!Ua!!"I 

"Üzülme cevabnu verdim" Bı • 
ZKn ıramız da gelocek !" Dedi " 
ğim gi.b S".ra.nuz geldi, Dilşman ya. 
nlm~; piyade fırkamızın btiyük 
ba· krsnn 1tuı tulmuştu. Fakat Ve • 
ichscl nehrı kıyılannda mahsur kn 
l3n bır piyade taburu, tank da.fi 
topçusu bölUğti ve baska alaylara 
aıensup bir ~ tarıkmuz müşkül 
dakika.lnr geçiriyordu, Bize veri .
len emir !Jtl ıJekildevdi: ''Birinci 
b6Hik ileriye at.ılıı.ra'k mah~r kl " 

mr.bl!rao•:ır. · 

mnyacak şekilde. Nftıayet piyade yapıflyOf0 4' ;# 
del erimizi saran çemberi yardık. , er J 
Arkr-da.!JlanmIZ bfze ufak bayrak • Natın vekfllcti, J3U:eııı" 
lrır sallıyorodu .Kendileri derin ma ve f'cyezanJıırı ıuııı11' 
bir nefes aldı, Tabur kumandanı- progrrunmda g6rtııeıı ı 

ıştır l'ıi na giderek vaziyeti bildirdik. Ku• brızı llft.veler yapın ~ 

mandan muhasaradan kurtuldu • Bu ill\vclcr ~ liP'r" ~ 
ğuna son derece ınemnundu. On Mürlivv tıcr deresi tt'~ ~I 
tane tanlu göriince:"yalnız bu kn- Koc:ıçny üzerinde bir çıı~ ~ 
darcık mı?'' dyc hayretle sordu cnk ve §imdilik J{ocıı ·t;ıı ~ 

llnde sulama kanBll~ıı: (1 ııı' 
"Evet" dedik. Teker teker eli • dc _. 
mizl !!ıkarnk bizi tebrik etti. Po • luk çeldld~l bııl Jc -' 

)'ezan sulan aıtındS 
lonyalılar geçtiğimiz yerlerden tek ara4 sulıuuu:aktır· f. t 

rar taarruza geçtiler. Bu ne inat Mürfivvctıer de~ j,e " 
Haydi bnkalmı Yine tanklanı. bin. ıunacnk ve bu deı"C11rılcıııe1 _

1 
dik; muharebe meydanı biraz son. görülen taıkınllR'' 6 ııc.?.., 
m düşman cesetleri ile doldu. Teh sile vcrdJ#l zarnriııı' A 
llkcyl yine bertaraf ettik. Rapo - ur. _.4 o ~ 
nımuzu telsizle zırhlı nlııy kumruı Nafia veldUcti. ~ttı' '~ , ,1 

danına bildirdik ve kumandan bl- lacak bu yeni ~ııBt '%ı '' 
zl piyade ta.bur kumandanının em• soo.ooo Urnlık t.tıJıl cıs t,ı.f~ 
rlne verdi. Piyadelerin Lsi bit • §aata bu ay sonun 1'ııclıı" ~ 
mem~ Bize !htfynstan "1lrdı. ~ mtlzdckl llttbabJtt& uet ~ 
za dll§man pyad~i eon.dcrece iyi ~Y gerek Milril~~ ~ 
mevzi alnuştr; tepeler ve meyva ve ııhat.ı uona1 1111cill 
bubeelerlnde siz.lenmişti. Bu suretle yeni 1<srı• 

~ 'IUnr _,., lUtlde ~ilebi1CC'< l<ilr 



BlR ANKET!!..':.«: 
BIRWÇl~'IN 

Muharrir arkadO§lardan 
biri, erkekler arasında bir 
allket yapmış: "Kimlel'l,e ev
lenmek istiyorlaı ., diyeJ. K..o. 
nUfluğu erkekler aral.nJa 
bıçkın bir genç funiarı • .t;.y • 
lemİ§: 
"Karı dediğin kendini sa. 

tılığa çıkarmamalı, önüne ne 
koruın yemeli, gık Jememeli. 
Şimdiki karılar sinemada bir 
takım dalavereler görüyor • 
far, sahi zannedip onlar ela 
yapmak ütiyorlÔr. Ben öyle 
numaralardan anlamam. Ka. 
rı kısmı, ayağını, adamının 
yorganına göre uzatmalı, evi 
nin İfİ ile uğr(Jfmolı, gö:r.ü clı 
şarcla olmamalı." Bnylesini bu 
lursam bağlcualar durmam, 
anaıı babası vermen bileka. 
çırır, zorl.a alırım.,, 

~oskova .. B~rıı·n °'~~~::,n:,~=~ğ·:nı?::: 1 • ı · ~ ı cak? k endilerini .atılığa çı • 

l~en ew>el cml d~ • 
mn'liirl~ bulunsa ~ı 
~· mı ... 

. Tan ga.zetesiııcle fÖ~ r 
resinı altı vardı: 

"Mr. Roosevelt, Aınerilla. 
yı ::ı.i~areti ıuraancia lngilu -
re lt'rdı ile bir arada., 

Bir arada olufuna bir ~y 
diyecek değilim, lakat AJne. 
ril«ıyı ziyaret edenin Mr. Ro. 
tHevelt oluıana §Q§tnamak e
limJ en gelmedi. ~fcğer ben 
ne lıcu:lar da cahilmiıim. Ro. 
osevelt!i ıimdiye hoilar ben, 
hep Amerika cumhurreisi •a
nı)'Or ve cumhurreislerinin Je 
memlek etlerinde mukim ol -
duklarını hayal ediyarclum. 
Demek Roosevelt'in lngilte. 
re kralı, lngiltere kralının da 
Amerika camhur~eisi olclıı .. 
ğana ••• 
Sapıtı)'Or muyum ne? ~A 

tür~me elleFe kaldın? 

Bava taarra~ları, demokra- iş Havatı 

!n !:!~.~ bk~d~!!~~~!!~" ,~.~!~!!!~ .. İiCARETTE MUVAFFAK OLMA-

karanların numaraları, ev • R. 

ı·ccedc hedef olarak ole aldıkları tn idiler. Artık umumi olarak bh- mihver tnyyarcciliğinin maruz ka· 

~e:~ı~~:~~s:~~~ 
1

t~ı~
1

;:~d\~~rd~~~ ~;;ı~~a~~;~b~~~e~~ ~~E:Xu.lgunı;:ıı~~:~m~i.h~~veerkharşavıacbiı·lırgı·tendrn. YAN YOLLAR MEVCUT Mu D u R 
varoı:ılarına kadar \"aklnı;:mL5 bulun· tn elde edilmiş bulunuyor. ._. 

ması~ bu cephe ilz~ri.nde hava kuv· Bu arada Sovyetlerc vaadedilen Moskovaya tevcih ettiği bom.bar- Bir i'iin diğer birile münasebe. Hakikati halde bu tüccar ıRlermi 
vctlc>rinin tam bir faaliyet göster- Amerikan "e 1ngiliz yardımnnn da dmuuı filolarınrn kcsnfeti pek fazla tinde ınuvaffakiyetini tanzim e_ ~.oğallmn.k için fevkalli.de §eyler 
melerini istemektedir. Milstr.ıhkem ~ovyct Rusyaya varmış bulunması değildir. Çünkü, Alman tayya'reci· den kanunlar hangileridir? Ayni Y&Plll8miştir. Kdrla.rt. tanzim ve 
bir me\•kie karşı motörlü vasıta- Kızılordunun lehinde olmaktadır. liği da.ha ziyade cepheler üzerinde mahalde, ayin 1.ama.da işe baş • tadil edilmemi.~ bir satış teşkilab
lardan daha çok ha\'acıların vC' Amenkan tipi tayyarelerle uçu~a harekete mecburdurlar.. Cepheyi lıyaıı iki adam, ilk nl17.ardıı. ayni nm neticesi değildi. Yalnız salim 
bunlardan da bilhassa pike bomb:ır ıılııımı!J ve bu tipler üzerinde me· bir an evvel söküp atmak ve gaye- muvııffakiyet taliini haiz olduk - k.a.rnrlar ittihaz etmiş, geleceği 
dımancılarm İli görebilecekleri mu leke ka7.anmLS bulunan büyük Bri· ye -doğru ylirUmek mihver şefleri- ıan zannedilir. Halbuuki zaman dilşünmUş ve işlerini tedvir için 
hakkak gibidir. tanya imparatorluk hava ıkuvvet· nin idealidir. gaçükço !bunlardan biri muvaf • pek sarih vo k.ıı.t'i bir plan tatbik 

I" · pil tl dan b" •-ısmr da bu B b ı en M--'-ova r...:\. ""l&rak scn·et kazanır, diğeri etmi.stir. Ticarethanesini ik•·--t Alman pikccilerinln Lenlngrat "" o arın ır :a. u se cp e ya va§ geç VOA - "' u.<><ı 
etrafında tekaslif eden hareket• Amerikan tayyarelerile birlikte taarruzlanna kn:rşt Sovyet tayya· if13s eder. Acaba bunun se • • kaidelerine da.ha fazln rinyet su • 
!erine mukabil, uzun memJlli bom· Rtı.'>yaya gelmişlerdir. Gönderilen ~ilerinin Berline daha ıgcniş mik· bebi nedir? Görlilüyor ya zahir - retiyle sevk ve idaı-e etmiş ve bu 
bardıman tayya'relerlnin de Mos· tayyarelerin no cins i~e yarıyacak· yaslı akınlarda. bulunmaları icap de ayni evsafı haiz Jki ki~ bir sayede evvelce temin ettiği ran • 

.,. lan hakkında mtisbet lbirşcy söy· edi'-·or. 1:';;.er böyle bir tnarrusu işe girişirler vo fa.kat onlardan dırmada.n fazla hasılat clde etmj 
kovavn kadar sarktıkları guze çarp ·.J ~ yalnız biri ga.ycsino vasıl olur. tir. Stok. m3lları azdı. Fakat mev-mnkt.adır. Ki"y"f ve Odcsnnın <:en· lcnmemekle beraber bu silahların garp cephesinden büyük Britanya 

'" d · · :~ diğeri ise muvaffak olamkz. cut miktara yakından dn.ha fazla b"r için"' alınarak gerilerde hıra· aha zıyado ılk nnlarda ...,e yanya· ta)""·areem.ı:.ı vnpacak olursa, Sov· , t afi k ,_ 1 t cd 
" "' f d b"J .J t- .J"" Ticaret c muv a omn ar nezare erek mal satıldıkça }e· klldıg- ,, tcbl;gwlnrcfen anlacıılmakta- <'ak müda aa vasıtaların an ve ı. yet l1avacılıZının cephelerdeki ha· . O la 

" "' h -'·k" 1 ~ salim düşünenlerdir. n r :zu • rine lbaşkasnıı koym\!Ştur. Bu usul dır. Iluralarn karcı artık bol sayı- assa av t.ayyarelcrinden tef' .. ..,. u rekatta kullanılarak daha olgun ' 1 l 1 k fik" al 
dnkl. ta."·~·aı·eleı·lc.,.lnnrruzlarda bu· edeceği tahmin cilileibilir. neticeler almasr ihtimali vardır. hur eden mes e e er ~t ır • onu y nız fiat dil.şilklilği.i halinde 

• ., ıe tel.kik ve mütaıaa. ederek ikU- kaybetmek ihtimallerine karşı si. 
hmarn.k kuvvet israfı hiç de mU9- f"""'"'"'"''y"~'~:· ... ·." 11

'"""'" '"" l Bugün iç.in de Amerikan tayyare- sa.den salim ıbir sureti tesviye yanct etmekle ikalma.mış ayni za. 
bet bir neticr. vermez. Ancak dnha t ........ ,. l lorile İngiliz plloUannın Sovyet• bulurlar. Sağlam ikararlar itti • manda eşyanın durgun kalmnsm _ 
Jerilcrini döverr.k, mukavemet et- f A • ŞARK L J 

1
. le re verilmiş olması biraz da cel>'.' .haz ederek ibasit iktisat kanun • dan hiistl obıhllen masrnflann v8si 

mekte olnn cepheler Ur.erinde mil- helerdeki mihver harnketlerlnı :ıe.rma tebeiyet <.'derler. MuVaffak ni<>pette azalmasma da hizmet et. 
essir olmıya çalışmak daha doğru " ""'" ' "'"""'""" """ """""" '" kontrol edebilmek ıgayrP.tine bağlı· olmrynnlar ise pir çok ahvalde miştir. Bütün bu muamelatı ya}'J" 
olur... dır. ıı.ksi aıa.rcket etmiş olup karar - mak için sağlam bir usule istin.'lt 

Alman havacılarının Loningrat· Demokrasi yardmıınm 5ovyet İki taraflı olacak bir yardm1, ları muhataralı ve tesadüfe bağ • ettiğinden kazanç temin ed1JnUş • 
taki akınlarına kar§t durac3k b T Rusya.ya varmış olmasını haber garp cephesinden de Berlin üzeri· lıdır. Bunlar umumiyetle acul tir. 
müdafaa kuV\·eti mevcuttur. ı..c- aldıktan hemen sonradır kı. Mos- ne bomba'rdnnnn t.anrruzları sevk kararların tesirjdirlcr ve işleri Şimdi aksi bir misal alalnn YO 

ningrat gnrnizoıı hava ku\'ııctleri ko\·anın bombardmıanlarma muka· ,.e idare e<iılerck, daha kat' i bir idare eden esaslar ve kaideler küçUk ibir şelıl'rde hemen bütün 
bu !iiddetli olan hücumlara muka· bil &rline yapılan ve bir ara ak· hamle elde etmiyc yardım eder. hakkında hiç blr \'a.zlh ve muay • cins eşyayı satan bir tacirin va. 

B arada samı. bulunan Berlin bombardıman ven fıkirleri yoktur. ziyetini· te'-'-:-ı- ,._,elim. Bu -..:ı- • \'Cmet etmiye çıılı~ryor. u Demokrasi yardrmı, <>ldukl",a yıp- .J ık UUA .:u ......,.. 

MoskO\·aya uzanan bombardıman 1.narruzlarınm tekrar ba..'.?lamış ol· ranmıs bulunan Sovyel Rusya Kı· lııler hokkn?azl esori değli mm bir ziraat mmtaka..cmıda da bı 
tıınrruzlnrmn karşı da lazım gelen duğu göze çarpmaktadır. Bu da zıı ha;acılığmı daha genl.q mikyas· dir. MU\•8;1fn.kı~e~ler al~ışa lunduğunu fa.rzedclim Mağazası 

l lıınmıq ·· t · k" d k · d 1 '-"D.nf zmıı:hıre ıstınad ctmıyor.. pek gen· 1m kla b ·rn.b olduk. tedbirler alınmıs \"e amam . gos crıyor ı. emo rası yar ım • ta hareket kehlliyetinc kawştura· J ikth!adiyatt.n tak.i l . J.Ş o n e er 
bulunmaktadır. nm hie değilse Sovyet teşebbüsle· bilir. Ancak bu yardımın arkası =:ııar bütün .lşlP-r için ~y~ı': ça büyük lblr stok ihtiva eder. Bu 

Moskovn brlediye reisinin b:ldir· dni knmçılamııı olduğu muhakkak· kesilmeden ve Kızıl havncılığmın dir. Tccrlibc sahibi tücarlar, a • 3?~m gerçi maişetini iyj k~ e 

1 dlğinc göre. Moskova yeraltı şimen tır... bugüne kadar olan 1.ayiatmın yüz· meli haya.tın iyi tesbit ettiği ba • bilir, fakat ~uvn;fnk o~duğu soy. 
diCerlcriıün hnva toarrur.larına Demokrasilerin • bu yardımı; de elli.sini olsun jkmal edecC'k bir zı kaideleri takip ederler. Aklı len_e..'llez. F.&i an ane~erın ~lri ol .. 
knrşı sığrnnk \"azifc>slılde işe )'an· Sov.rctlerc verllecck olan malze· kesnfetlc dc,·nm elmcsilc kabil ola ~ lıınin yardmıile bir hayli ç • dugundan ya pek az ilerlem..ı.s ve 
vacağı ve bu maksatla liızumlu menin kı.3 bastırmadan önce teslim bT ;frı mes'eleleri hallederler. e Yahut hlcbir terakki yapamamış • 
~lan tertibatın ikmal edilmiş bu· edilmesi dilşüncesinin öncilsüdür. ı :~kalım bu demokra& yardunı TJ<l.ı\RE1'TE fUVAPFAKlYET lır. 
lunduğ'u anlaşılmaktadır. Çünkii mevsimin yağısh dC\TcleT<' ·ı bil SEBEPLf:ntNDF..N BAZI .Mağazasnıı ve deposunu ziya • 

Demek oluyor ki: bugilne kadar girmesi takdirinde chaddüs edn· başladığı şekilde idnmc ettiri c e MiSALI.ım ret ettiğinizde göreceksiniz ki, eş 
MoskoVll,)'a kaNJı ten:ilı e<lilf'n bom cek yeni va.T.iyetlerin pek de lehde eek mi?.. A. ŞARKU Fa.bnkatör harici manzarası ya geHşigüzel surette sıralanmış .. 

~~~;;;;;;;;;;~~b~:ı;rd~ı~m~a~n~ta~3;rru;z~la;1~'ln;d~a~h;a~llc~k~en;·~O~lm~ı~y~ac<~a~ğı~k~a~n;ru;n~ti~v~a~rd~ır~. ~A~n~cak~!!!!!~~~~~~~~~~~~~ cazip olan bir mal çıkarır, onu lır. Bazı eşya üç, dört senedenbe-
ııı. -....- -- • • l: en son müşterisi için ameli bir ri ya raflarda veyahut depoda yı. 

mı,-; bir adamdı. Perlepe bu delikte~ d.~ın t?,.·.. hale sokmağa ve piyasada .kıy • ğılmış kalmıştır. Onları cazip bir 

farengiz tahta bncnklı adam gir • 
diği yerden tekrar çıkmıştı, 

Bunun Uzerine tahta bacakhnrn 
girdiği bu yeri 'Son derece merak 
eden Perlepe büyilk bir tereddüt 
içinde dlişUnmeyc ba{lladı. 

Herifin girdiği bu yer acaba ne• 
rcsiydi? 

Adam bu yer altından diğer bir 
yere, meseb\ gizli hir fnbrikaya mı 
gidiyordu? .. 

Yoksa bu garip adam böyle yer 
altında bir yerde mi y~aktay. 
dı? Gece vakti bu sahte b:ıcakh 
ndam tahta bacağında sakladığı 
kağıtlıır üzerinde bif1;0k hesaplar 
yaptıktan sonra bu gnrip yerden 
cehenneme gitmiş değildi ya! .. 

Perlcpc, fjÖhreti gibi, olur ol -
maz Şl'ylerden gözU yılacak bir a. 
dam değildi. 

Kaç kereler mühim gizli işler 

1çln yeraltı :ma.hzcnleriDe girip s• 

Fakat g~e vakti bu esrarengiz ta bacaklı adamın gırdigı _delı,.c 1 metlendirmeğe gayret eder. A _ şekilde teşhir etmek için hiçbir 
yere girip girmemekle belki ha • ginneğe karar vererek oldugu yer kıllı tüccar, bu malı cazip b:r gayret sarfcdilmemJştlr. Depoya 
yatında ilk defa tcred<ıüt ediyoı• den ılerledi. şek.ilde teşhir ederek mağa.zasnu konmll!i birçok eşya mağazada hiç 
du. F'akat kapağı ta.hta bacaklı a • ' dalına temiz ve cazip bulundu _ teşhir edilmemiştir. Kentlisinden 

Bu garip ve çok kurnaz olduğu. damın anahtar gibi lbir §eyle aç. rur, ve eks<'.r ah\'alde miisteri - başkası bu eşyarun mevcudiyetin. 
na şüphesi kalmadığr esrarengiz mış olduğunu hatırlryarak birden- lerin alakıılarmı celp için ilan • den bile haberdar değildir. Bek • 
adam kendisinin taltip edildiğıni . dü .. t·· Ad ın Iar da ya.par. ıer kı' onlan kcnclls.inden ıstesın bıre helecana şm~ u. nm ı .. ıerde aklıselime ınü t • sezrn~ de olabilirdi. O takdirde w k·ı · u· b" ,.. raeaa ler. Bu hnl, ticaretin esaslı pren· 

t_ekra. r içerdcn ka.p:ı.gı ı ı ıyc ı • hususunda numune ola-•· tanı • bi 
Perl pc ·!ı-eri · ...ı-e · kalkı.. •AA siplerini ı a.thlka mecbur olan r 

e " )O '6""' )le ,, • lırd1. rlıgwımız ikUçük bir praken<ieci • adama y:,·ışır mı? Ka" r t"" .... ı"nını makla müthts ve belki de hayatı. h ' ur. ~ 
Perlepe bu Pndışeylc emen nin misalıni zikredclinı. Bu bir ı"sti'-daf eden her ;.,, ı"kt""'dı· •-n. ııa mal olabilecek bir ihtiyatsızlık · h ın la k ı '" "'J ...,... "' 

yapmı · ola.bilirdi, Herifin bir tu • yere çöktü. Cebinden •bır ırsız miiddet ~~ü:17° bira ._t_:aret Ya - nunlsra uyma.lda ve iyi tedvir e • 
zağınıı düşebilirdi. feneri çıkararak kapağın evvelce pıy~l'du. ;....... _r ~.mir atcl - dilmekle parlak bir istikbale nail 

· ı p ,ıza.klan nişanı koyduğu yerl yok· ycsı, vaktinın. çogunu. har;ı~or ve olur. İktisadi ka.~unlar, bizzat ba· V el hası erlepc, bu söh'reti Av 1 b lad bu hali dnrc ' c satış ışlennı ihmal 
0 rupaya yayılmış tedhişc.:i, mahir amaya ~5 ı. . ·- · ettiriyordu. Bu tarzı hareketin mu zı ihtiyaçlrın istilzam eder. n • 

casus bir mUddet. tereddütler için• . Fakat şımdi hı.sscltigı. ha,?·re~ vaffakiyct temin cihetinden pek lndan feragat edilmez. 
de bekledi. nihayet yoktu. Zıro dcmuı gozlc mahzurlu olduğunu nnl k Tie~\RET'n; BAZI 1\ \IDF.Llm 

Fakat nihayet bu tahta bacak. diği ve ye~ni kay~~emeye tnmirat islerilo uğ~mrılc: ~ıı;:e Bu ilıtiy~lar mahdut olup k°:' 
son derece dıkkat ettıgı kapsl< ıbir ndnrn tutmng· a ''e '!..endis~ı· IavlıkJa ta..,;n edilebilir. l!.V\lela lı adamm topçu subayı ile yeni d kt ... ~ .J J' 

orta a yo u. . . münhn.sınuı i.cıin idaresile meş • tüccarın gelÜI] bir mU~C<l?-~1 ser. 
hnrp silıi.hlarınn ait rnuhavcrcle - Bu talıta bacaklı adam bır sı • gul olmnğa karar Verdi. mayesi olmalıdır. tkincısı'.. heı 
rini hatrrlıyarak işin büyük bir c. hirbıız olamazdı ya! Ycııi planı tatbik ederek biltün maddenin sntış fiatı hem tücca 
hemmiyeti olduğu için her türlü Perlcpe her ec;i kaybcdeceğ·nı gayretlerini eşyanın intlhabma ra makul bir kur temin ve hem d e 
tehlikeyi göze almak lazungeldi • ctüc.ünen•k adeta terler dökmeye n·~ı. bizzat mü.,ter.iler.ine dik _ mü§teriyi tatrntn eyliyecck dere· 
@ni dü§'ilndü, ba;ladr. k~t.~tmeğe, piy~yı tetkike ve cede olmalıdır. Üçüncüsü: esyıı. -

Onun da ceplerinde daima bi: Adamın (lemin gözii önünde aç.. milşl~rilerinin arzusuna göre mu. nın evsafı, mllstehlikl memnuıı " " 
mahzene inecek, bir kilit açacak tığı koca demir kapak nasıl bir. baynat yapın.ağa başladı. Bınne • iıtiyen işlerin devamını temin e;fo 
her tlirlü vasıtalar hazır bulunu • denbire yok olabilirdi? tice görilldii ki ayni eşyayı haiz cek surette ~irin~i .. derecede ol 
yordu. Binaenaleyh hiseettiği bü. Perlepc bütün hat.rmtında b-J dlğer bfuoı m~r ~lcri.rı gıw~ malıdır. Dördün.cti~u : İ§ en t(c:uz 
yük merak ve İ§in ıııon derece bü. tafsilatı büvük bil' :.CcMUr ve bre •,-negi yüztlnrlen ziya.n.'1 :ğranu.._ maliyet fla.tm: :stihw ed7c ~11 

• -:ı..•- •· :,...., halhuk! :.~.im -.- !liieM ,. ı ,.._..« yaprtınaJldı.r. Blı:. ıneti. c. c k yük ehemmiyeti onu fada tered. yecaııla aywm ~.a.Jrlıiı(ır."~'-"'4iılr. ...-r- , 
mitten ~. ı.vov.mı t;CJ} 'rWl ~ lı:fı.'k ka~tr:l!r. u~ aamf•,. çom•;ı• -



l\ıuıd ıu aJ.ınııınm H•r<lll:I bılbf'r. 

tere ı:örr dU11vıı ve71Tt-tlnıt bakı• 

iO kova
Kiyef 

demir o 
ı<es:ı 

... Jt.. 1or 
Tahrandaki Alma~!ar teslim 
edildi • Amerikan şilepleri 
silahlundırılaca!· . Japonya 
ile Amer\ks. adt!.samaz ! • 
lngiliz ~cralının tef!işleri 

Dün gece neşredilen Alnınn 
tebliği şark cephesinde hareka· 
tın muvaffakıyetle inkişaf etti
ğini bildirmektedir. Bn tebliğ 
mün~betiyle D. N. B. ajansJ 
şu malfımatı vermektedir: 
Şark cephesinde Alman ordu· 

lan. cephenin l)ütün bölgelerinde 
jieri bareketlerine devam edi· 
yorlar. 
Ağustos ayında cenupta Niko. 

iayef işgal edilmi!? ve şimalde i~e 
1Uınan orduları, Peipu::; gölüyle 
llmen gölü arasında Luga müs· 
tah.kem mevkiinin öntine varmış.. 
lardir. 

Dinyeper gerek ~u ptan ge
r.ek şimalden aşılmıştır. 

Leni.ngrad çenberi gitikc:e da. 
ralıyor_ Bu son günlerde bu .şc. 
hir. Alman hava kuvvetleri tara. 
fından beş defa "e }'vloskova ise 
altı defa bomb::ı.rdnnan edilmiş· 
lir. 

Alman hava kuvvetleri ibu son 
günlerde 210 Sovyet tayyaresi 
düşürm üşlerclir. 

Rus cephesinde Alman kıtaalrı 
12 eylülde bolşeviklerin şiddetli 
mukavemetine ka~ yaptr.kla.rı 
muharebelerde !birçok toprak 
'Kazanmışlardır. Bolşevikler kan. 
Jr .zaviata uğramışlardır. Alman
lar 2850 esir alımş1ard.ır. 11 tank 
ve 26 top ele geçirilmiş veya talı. 
riı> edilmiştir. 
MoskoıJa - Kiyef yolu kesildi 

Alman h-rtaları Moskova - Ki. 
vef dcmiryoluna ka<lar gelmiş.. 
lerdir. Bu suretle lbu iki ~hir 
arasındaki şimendifer nakliyatı 
<lurmuştur. 

L c n j n g r ad mmtaka
suıda Alınan hava kuvvetle. 
rine mensup kuvvetli :fllolar 12 Eyl(ll. 
<kı §ehrin cenup istihkslmJı.rıııa hUcum 
etmieterdlr. Hava~m feı:alığma rağ. 
men Alman muhar'~ tayyareleri 
Sovyet blok bavu.zlarmr, t~ mev· 
2'Jlerlni ve bataryalarım 1.&hrip etmiş· 

Jcrdil". 
Rus otomobillerinde:ı mtirekkep ka_ 

filelerle kıt'a toplulukl,ı.rı Alman tay .. 
,ya.relcrlni.n ağır bomb::lıırUe tahrip 
~. 

Fin tayyarelerinin faali.yeti 
Fin ibombardnnan filoları 

Soyyet I\.arelisinin merkezi olan 
Petrozavodsk şehrini şiddetle 

• b5'mbardıman etmektedirler. Bir 
,. ~ mühim askeri hedefler t&h
,~P edilmi~. büyük yangınlar çı .. 

·, ~arılmıştır. 
Bu mıntakada mütemadiyen 

y.ağan yağmurlar Finlerin faali· 
evetini Uılıdit etmektedir. 
~Uman tayyarelerinin 
~lıınları 

·~ olacaktır. 
BiLGİ ESASTIR 

Demek oluyor ki :bilgi işlerin e. 
~· Maamafih ilim, insanm do 
- ilo beraber h3sıl olmuyor ve 
~ iktisap edilmiyor. O, btı • 
~ deYa.mlı surette u
~ ve inkişafı varlığın bü • 
tin sa.falıatmda, mevzu meselelp • 
~ tahlili ve da.!mi tetkikler ve 
~ sayesinde elde cdi • 
~ 'nlocarlarm coğu bir şe.}i yav 
. azmindo olmak, Mdi;;clere 
~ gelm.eğc karar vermek ve 
i1u:-llaı.ııı.r dairesinde hareket: ey • 
~ .neticesinde vaziyetlerini ıs 
ı:atl .edc'hilirler. Teşebbilslerinin 
Dmvaffakıyeti, ft:dr iootia1·;11a 
mütevakkıftrr. Hepimiz birçok sey 
leröğremneğee muhtncız. Öğre::ı. 
inek Jçin Uı.zım olan tetklkntm de 
'Va:n mUddeti, kullnnacnğunız ar • 
~bvvetine bnğlrdır. Cihanda da· 
ıha. Çelin bir rekabet, daha f;ü.mul. 
~~tış usulleri, işlerde daha a:ı; 
çemıe masrafı ve iktısat kanun. 
larında değişiklik temayUIU doğ . 
lmlktadır. 

Hep bu ahval malını almak için 
-.ıeruenn ayağmn gelmel"rln' 
tıektiyen Ye l!eriye doğru aLlımıııı 
a:bmyan hisBlz ve liiltayt. tüccarın 
matem havnsrnı çalma:ktndır. 

Bu Une 
rt'"'tı - -----
Berlinrle askeri bir mcnbadan 

alınan malumata ~fü-e 12 eylülde 
Alman hava kuvvetleri Ukrayn? 
Dinyeper ile Kiref arasındaki 
nuntakada w Dinyeperin orta 
mecrasmm ~imalinde &>vyet kı
taalnna evvelki günlerde oldu· 
ğ'u gibi şiddetli ve muvaffakr
retli hücumlar yapmı.şlardır. 

~luharebe ,.e hücum taypı·e· 
leri k•ta toplulukl::ırını Ye Sov. 
yet zırlılı tesekki.illerini dağıt. 
'mrşlardrr. 
Yapılan şiddC'lli taarruzlar ne. 

ticesinde So" yet topçu nıew.ile. 
rine ve bataryalarına her çapta 
oombalar yağdu ılmışt.r. 

Pirar etmekte olan Ru:-; yürü
vi.ıs kotları bu ta:ıruzlnr esnasın
da -ağır ve kanh wviatn uğra.. 
mır?lardır, 

Diğer cihettan Alman t~ek. 
külleri gerilere giden demiryoll2. 
rını bombardıman ederek bu 
yolların bir Laç noktasını İŞt:"tıl 
etmi~lerdir. 

Bir çok tren~er tahrip veya a. 
ğır hasara uğratıinırştır. 
Bir çok köyler y.:u&.yor 

lzve!:>tiya gazetesi muhabirinin 
bildirdiğine göre Brios'un 100 
kilometre cenubi garbisinde ka. 
in Tnıbçevsk ~i önünde ş:d. 
detli muharebt>Jer cereyan et. 
mekledir. 

Almanlar üç gün mütemadiyen 
şehre ~irmek için büyük gayret. 
ler sarfetmişler ise de şiddetli 
bir mukavemet ve arkasından 
da mukabil taarruzlarla karşıl~. 
mrştardır. 

Dördüncü gün keşli kolları. 
Soı.--yct ııntaıarının tazyiki karşı. 
smda Almanların ricat etikleri
ni ve kasabaları !birer birer tah. 
liye ettiklerini bildirmişlerdir. 

Bütün bu rruntakada köyler ve 
kasabalar yanmaktadır. 
Bir SoıJyet generalinin 
Yazı•ı 

General Dobrosserdov ''lzves
tia" ~zetcsinde ya.mığı bir ma: 
kalede şöyle demektedir 

''Kahraman 'J)iyademiz parlak 
bir faaliyet gösteren topçumuz· 
la. işbirliği ya:parak son zaman. 
larda cepheye sevkedilen dört 
Alman fırkasını hezimete uğ· 
ratmıştır. Bunlar 90, 44 ve 71 
inci fuicalardır. Bu fırkalar Ki
yef cenubunda mevcutlarının 
takriben yüzde 70 veya 80 ini 
kaybetmi.CJierdir. 

Elde edilen vesikalarla mek. 
tuplardan ve esirlerin ifadesin· 
den Almanların uğra.dıklarr müL 
hiş zayiat dolayrsiyle manevjyat
ları pek sarsılmış olduğu anla· 
şılınakt.adır. 
T ahrantlaki. Almanlar 

Tahrandaki 80 kişilik Hk Al
man kafilesi, dün sahalı simcndi
ferle, Tahrandan hareket etmiş· 
tir. 72 .Alman İngilizlere, 80 Al. 
man da Ruslara teslim edilmiş
tir. 
Yugoslavyaya geren Rumen 
Kıtal cm. 

Bükreşte re:ınıen bildirildiğine 
göre, Rumen kıta !arı Yugoolav 
hududunu g.;çmiş ve Twıadaki 
seyrisefaini teminat altına almak 
üzere Timok mevkilerini işgal 
etmiştir. 

Timok bölgesinde vaziyet va. 
bimdir. Zira. bu bölgede oe.re· 
yan eden hiidiseler hakkında az 
mallımat mevcuttur. Bununla 
bexaber Rumanyanın, bu araziyi 
Rtunenlerin ekseriyeti teşkil et
mesine rağmen, ilhak niyetinde 
olmadığı söylnmeldedir. 

Hududu geçen Rumen a~erle
rinin miktarı izam edildiği anla. 
şılryor. Roomi mahfiller, gözcü· 
lük tertibatı almak üzere, bir 
piyade taburunun Tunayı geçti
ğini kabul etmektedirler. 
Amerikan §İlepleri 
Silahlandırılacak 

Vaşingtonda iyi haber alan 
mahiillerde beyan edildiğine gü. 
re Amerikan gomilerinin ilk ola· 
rak ateş edeceklerine dair Ruz· 
\·elt tarafından yapılan ihtarın 
tatbiki İ!;in htiıkiımet yakında 
AmerLl{an şileplerinin si15hlan. 
dırılmasmı talep edecektir. 

Haber alındığına göre ticaret 
gemilerinin sililılandırılması mc· 
selesi geçen salı günü reisicum
h urla kongre şefleri arasında ya. 
pıian bir görUşme esnasında 
mevzuubahsolnıuştur. Bu şefler· 
den biri. fikrince bu projenin 
mü:ıbct bir şekilde tatbiki 'bir 
zaman meselesi olduğunu söyle. 
miştir. 

Diğer cihetten bu hususta 
konf{renin muvafakati alınması 
Lizını geldi~i tebarüz ett:n1mek· 
tcdir. 
Diğer bir mes.,lc de lftzııngel.~ıı 

topları tcdarikidir. 

; ... t;-:.:. .. :·. ' . . ~ : .,, ,,,,. . ! . } 1 

Bahçeköy yolunda gezerken 1 

üç arkadaştaı ı 

ikisi 
Difterinin zorl& 
parasını aldılar 

Dün Sarryer cirnmıdr.kl Bah~köy 
yolunda rrarip bir vııka ot111Uştur: 

Halıt Taşkın ve Ad Yıldız adında 
ıki kişl, ılUn sabah nrks•t~ları Hasan 
Pa:-:'.lcal ile birlikte gezı.r.tiye çıkmışlar 
ve Hasan Paııkalı tenha bir yere göto. 

rerek !kisi birden Hasan Paskalm ya
krısma yapl'.iffiI§l-ır: 

- Ya paraları, ya C':ı.nını? .. dem~ .. 
]erdir. 

Hasan Paskal ıssız ye?'t!e bu adanı
larm keııdisinl öldün.ceJıleriııi dU • 
şlinerek cebindeki JO lir.ıyt ı;rka.np bun 

tara vermiştir. 
G<J.sıplıır parayı pa'l.ı.>~tıktan .sonra 

Hasan Paskala: 

- E~er ,{lmaeye söylt:rSen kendini 
ölmüş bil: d.-mi§lcr ve r:~ bir şey ol
mamış gibi kendimle "o-!ra.ber yol:ı dı' .. 
vam ctnılş:~rdir. 

Ancak biraz sonrn yı:ı'da bir amele 
grupu görünmüş ve Haıınn Paııkal 

bunlara doğru koşara.1;. ı;nltayı anlat. 

mış, 1lti soyguncu arkaC.Jşı jandarma. 
ya oradan da Sarıyer roüctdeiumumm. 

ğine teslim edil~ler v~ sorguları so.. 
nunda tevkif olunmuŞl~:-ılır. 

Her akşam - (Ba.' tarafı J ncide) 

bu iptidai ~nonda.u uzak lULlamaı. 
Fakat Türk llOlitika.sınrn inceliği 
\e a.sala.rdanberi roevro.<> kabiliye
tinin tecelli ettiği nokta. alıv:ıl ve 
~eraite intibak kin memleketin ~e: 
ref 'e haysiyetini' e lıaldarmı mii-
llafa.a. liizuıuwıu:ı !.C rre kadar feda 
Cllihniş oloıama.-.mdadır. Türkiye -
nin, venliği SÖ?lere muludlf bir 
arı.uyu bir dost taıııfmdsn sii<Jlr 
olsa bile nezaketle, fa.D.t ll.zami 
bir metanetle na.<ııl reddettiğine 
herkesten en-el Vi~ hükümetl ~
hittir. Türkiy~nin politikası hak -
lem.da hiı;:bir terecldiicl l"e ;:!Üphede 
kalm:unasmm fe\·tit ettiği iyi bir 
netice olarak denilebilir kt Türld· 
yenin ~ref , .e haysiyetini Ye hu
kukuna ihlil edebilecek tckllfll'lrin 
dermeyan bile e<UlmeRine te,ebbü-; 
meyli kalmamı;,tır. Çünlı.-ü bu yol
daki biii ün tekliflerin Jıntiyen red· 
de uğı-.ıyal·ıı.iı malimı olur~a tabii 
dir ki höylr <.eyler alı:Jıı. bile ~eti
rilmez. 

Hüseyin Cahrt YALÇIN 

Japonya ile Amerika 
Anla1amaz! 

Japonya ile Birleşik Ame. 
rikanın bir a n 1 aşma y a 
\'armak Uzere oldukla ·ı ltakkındakl 

haberler Vaşingtonda h:ıyal ma.hsuli..I 
tell!.kki edilmektedir. Du hıı.berlerin 

ekserisi Şanghaydan vı;.!'a Tokyodan 
gelmektedir. Böyle bir anl:ışınanın ha. 
len vuku beklendiğine C:ı-Jr burada 
hiçbir emare yoktur. \'aŞLgtonun iyi 
haber alan mahfillerine göre, blrlefik~ 
Amerikanın vaziyeti deAınemiştlr 

Ciddt mllzakerelero başJ:ımatlan evvel 
Japonyanın blseiyatmdniıU sam!miye. 
ti göstereıı herhangi bi• ~.aneye lhti· 
yaç vardır. 

Bu nioane, Japonya..,::ı mih\'erdt>n 
tamamilc çckUmeSi olal•illr. Hattl, Ja 
ponya, çini terketınek S'ıretile efkA.ra 
sUkfınet vermediği mU :ltlı:tçc, böyle 
bir hareketln, sadece Uk adımı teıkU1 

etmiş oıaeağı zanncdil!ı~e>lı:tedir. 

lngiliz kralının ı~ltifleri 
Röyter ajansının lngiliz ordu· 

su nezdindeki muhabiri bildiri
yor: 

Kral Corç curna günü şarkl İngilte. 
retle tam mevcuUu va tıı.rn teclıizatıı 
bir İngiliz zırhlı fırkıos!'ll temş et • 
miştir. 

Binlerce tımk, lop arııl.ıası, zırhlı sa
vaş arabaları. motoıılkı.·~t1er ve otom o. 
biller lcralm ana vatac kı.vvetleri ba, 
kumandanı Brooke, zırhlı kor kuman. 
tlaru tuğgenerııl Marteı ve genelkur • 
may ba~kanı :.el mm to.')'kil ettikleri 
yUkselc rütbelı ..ıskerl e•klnm onıın. 
den geçmi~lerdir. 

Birie!ik Amerika a.t.~tmiilterl ge. 
neral Lee'de re~migeçitte hazır bulu-

Ruzveltin İngiliz tayyareleri ' ingiliznazırlarından 
Palermo Grenvud diyorki: nutku 
limanına Muharebenin ·eerlinde ve Romad1 

hücum ettiler dönüm nokta- nasll karşllandı ! 
Kahire, 14 - (A • .ı.l.) - Orta ld .. k M .._._ Am ı• dl şark İngiliz hava kuvvetıe-ri karar Sina ge 1 "Daua er a8 

kaJıann tebliği: h dJr•· 
İngiliz tayyareleriyle donanma - l..on&ra. u (A,.A..) - (8.B.C. eyecaa DfaD 111 

va mensup tn,_., .. .,reler 11-12 e~·fül ln•il.tz nazu:larmdac. Gren.vud d.ün .. _,. ,,, 
J J J" J Berliu, 13 (A..A..) - Dell.-....e ~ 
geeesi ve 12 eylül gündüz orta Ak bir nutuk söylemi:& ve. c!e.;>"li3tlr ki: lomati3ch PoUtlı!ıche Kcr.rea Ponde; 

denizde bir dü~nın."1 gemi kafilesi- "Muharebenin ctönUn: ııoktıuımaı gel 
ne pek muvaffııkiyetll bir rn.arruz dik. lki seırellk harpt"11 l!onra HitlH" 
da bulıınmW1lardır. §U vaziyettedir: Rusy~ ~ı:rka doğra 

Bu taarruz netieesinde, 3 ticaret hareklita mani t*il eaiyor. Britanya 
gemisi büyük bir ihtimalle tahrip ort~•rk ,.e Hindiata:n yo?Ullda kendi. 
edilmiş ve diğer ıbaz\, gemiler ağır aiue enı;eldir. !ı.merika garbe doğru o. 
hasara uğr:.ıtılmrı:;trr. lan yolu kapamaktadır. 

Gece yapılan taarruz esnasında Bitler Atlantık uı:.ınaMbesinde 
C.on:ınmaya: menaup tayyareler ta• majlüp olu:,•ol'. Rusya.ya. ka~ ı;ıiddet 
rafından atılan bir torpil büyük bir ıı bir oı·m.an yangmr gibi petrol, tank 
ticaret gemisinin orta.'Jma isabet et ve tayyare nrfedlyı r. Galibi.yet. 
miı:r.tir. lnf"ılik o kadar şiddetli ol- demokrasi için harp eJ(ll i,ı;iler ta • 
mı;'ı5tur ki tayyareler sarsılmıştrr. r:ıfından Ica.zarulac:ıktt • .• 
Bir gemi ha.tarken g0rülmüştür. 
ikinci bir torpil diğer büyük bir ti 
caret vapuruna. faabet ct.miştir. ln 
fllik neticesinde vapuniaıı büyük 
bir duman ve huhar *ii.ltunu· yük • 
selmi§tir. 

11-12 eylül gt!CCSi cğır homhar
dmıan tayyareleri Palermo Iima. • 
nına, gemilere ve deniz tezgihla. 
rma. taarruz etmişlerdir. Havuzda 
bulunan bir ticaret gemisine mü· 
ieaddid bombalar isabet et:mi§ ve 
bura.dan kızıl alevler çıktığı görül 
müştür. Duman yüzünden llasarm 
derecesi. sera.hatla. müşahede edi -
lememistir. Ayni gece donıımnaya. 
mensup tayyareler Higam cepha
ne fabrikasını bombardmıan etmiş· 
!erdir. Taarruz netiees:inde beyaz 
bir duman ve bir yangmm çıktığı 
göriilmüştür. Ragusa. civarındaki 
istasyonun oombardnnaru netice • 
sinde diğer bü)iik ~ir yangm ı:ık
mıştır. 

Dün 6 muhripten "e dört tica. -
ı·ct gemisiyle orta hacimde birlrag 
gemiden mürekkep olan kafilenin 
bakiyesi İngiliz tayyarelerinin ta
arruzuna. uğr::ım?§tır. Büyük çapta 
bombalar büyük tkaret gemileri • 
ne isabet etmi§ ve bunla:rdan bir 
tanesinin alevler içinde yandığı gö 
rülmüştür. !kinci büyijk gemi:re 
doğrudan doğruya lıüyiik çapta bir 
bomba i$ıhet etm.Şir. 

Libynda 11-12 eylül ge<:esi Bin 
gaziye yeniden taarruz edilmiştir. 
Jnliana dalga kıran.ma ve nhtnn
la.ra i>ombals.r at.ıhru:ş ve Ya.Dc<>"llllar 
çıkarılm~trr. Juliana da]ga ıkıranı
nm cenuıbunda lbir petrol gemisine 
de taarruz edilmiştir. Dalga kıra· 
na tam :isabetler kaydolunmuştur. 
Avdet uçuşları esnasında. ağır bom 
bardmıan tayyarelerlmiz B:ngui 
ile Te>Jaa. arasında motörlü nakli -
yo gemilerini ve depoları mjtnt -
:yöz a.tcşino tutmwılardır. 

Gazı> çölündo bir tayyal'emiz Sa 
voia tipinde bir !ta.ıyan 0ombardJ· 
man tayyaresini dü.'jtiımiiştür. 

---0---

Leningrad önünde 
(Baş tarafı l ncide) 

a.t:nıışlardrr. Gehe bu cephede 
Briansk istikametinde Rus kuv. 
vetleri Almanların yapmış olduk
ları taarruzları Reri püskül't· 
mi.Şlerdir. 

Çernikof şebı-irrin Almanlar 
tarafı:ndan işgali üzerine Kiyef 
~i çevrilmek tehlikesine ma. 
ruz buluıımaktadn·. 

Kjyef şehrinin etrafında bu
lunan Rus kuvvetleri mukabil 

Amerika haric\ye n.ıztrlnın 
şö-ylediğine göre 

Ruzvelt 
Ticaret gemilerinin 
silahlandırılmasını 

istemiyecek 
1Ta.§iııgt<m. 1 / ( A.A.) -· Kor· 

del Hal, hillı:Um.etin, deniz ticaret 
~emileri clradmı •e Alman ta ... 
a.ruzlarına karşı ırilahlandmnak 
müsaadesini şimdilik istaııiye
ceğini trulrih ~- Ruzvelt'in 
kongreye pek yakında. belki -pa
zartesi günü, ödünç verme ve 
kiralama hakında ye:ai bir mesaj 
gönderme5ine \'e t~liz - Ame. 

· ı·ikan elbirliğinin hayati zanıre. 
tini tebarüz ettirmesine intizar 
olunmaktadır. 

Ruzvelt, dün hafta g~intisini 
yapmak üzere Potcnuu: ya.tına 
binmiştir. Yatta, müdafaa erki· 
niyle görüşecektir. 

----0-

Ru&yaya yardım i~inde 

Vladivostok 
yolu 

Acil ı11t11açlar f çıa 
llallaaılacak 

Şan" ha:r. H (A.A) ~ Seyri se· 
fain kumpanyalarından alman :ma
ıümata göre, Sovyct Rusya Bang 
kok, Manille civarında bulunan ge 
milerinc Hon-Kong'a gitmeleri em 
rini vemüş, ve Filipin adaları 13i -
malinde bulunanlara da, Sidney·e 
g;tme~ lhere F~leı:rıenk Hindi.sta
nt limanlarında. toplanmaları lüzu~ 
munu bildinnişlir. 
Deniı müt~haıışmla.ı'l, lnuıdaki tn 

giliz·Sovret istilismm muvaffaki
yetle ne ti<:elenınesi üzerine, Sov ~ 
yet Rusya.ya. gönderilen Amerikan 
narp malzemuinin büyük bir Jus
m.ı ira.n yollyle nakledill'ce~ mil· 
ta liaııındru:lıdar. 

Vilidivostok yoliyle malıGme 
tealiıııi nıesele!linc gelince. müte -
husı-slar. buııun son dere<:e acilen 
lhım olan malzemeye jnhisar ede 
ceğini fula olarak, Sovyet RU.5ya. 
nnı. İt'IUl l'<>liylo ledarlk&tı arttık 
ça, VHadivaf.tok yolundan gelen 
malzemenin azalacağım sö:-.·Iemek~ 
tedirl~r. 

taanuzlarda bulunrnuşlard1r. -:-0----
0desa çok metin bir surette Kıztldenızde battrtlan 

mukavome~tme~te<lir. Amerikan gemisine 
Fransad~ yenıden Alman tayyaresi 

Ruzveltin nutku haklurıda şuOOın) 
zryor: 

Şayet Ruzvelt şimJt :mlllotinin 
n Unde. yl\Jan beyanatta bulunarak ıı: 
hik gö.stormeğe çalıştığı ate~ açı: 

:emri ile dilnyaya. yen! b:ı' şey öğn 
tiğin t zannewyorsa bu da bir htı.taô 
Zira. baklkat halde h:ıftal:l:rda.n bı 
Amerikı:ı. donanması: bu hususta ~ 
Jer almrş. bu]umıyordı.t. Fakat bun 
resmen bildirilmesine c~ret edi 
nı~ti. 

Amerib Reisicuıxıhu.'"U, v~ 
tabrülcre istinat ederek büttm den 
terin hllk.imjyetin kendsino bıısratu: 
fi ve hoşunıı. gitmiyen lıeı.- ı:ıel'i 
denizlerden uz~ırmağı lRt.em 
te§ebbiliılinde bulunuy"r· :uunıı .A:ı:ı 
rfkarım, muliarip bh' de,·ıete rahı 
sız edilmeden harp mnızemcsi gön• 
rebilmeııl. için istiyM. Ve b\m8. ''deı 
lerin serbesti.si., adını Yeriyor. Si 
halkm iaşesini temin edceck erzak : 
ldyatt L<ıc. Ruzvelte giire, bütün d\ 
;·aya aiL bir b'lk değ!ldir. Ye bu sı 
klyat için denizlerin :<e::-'t;cstisi de ır 
zuuba.hsoıa mu. 

BüyUklUlt çılgınlığınd:ı. bUlunıın e 
peryalL'<t Ruzveıt, ~lı:n<ili A.merikıı.ô 
1ngiltereye harp malz:~.nıi ~vkiya 
nı kuvvet kullanarak tern!n ebnnk 
tiyen, bu sevki~tıı ır~'l?:l olmııt~ 
fiCbbüsiinde bulunanlıı.rıo. hezimet~ 
dar harbetmelt istlyen ve tı\mali A.n 
rikayı alakadar eden d'!nizlerdc bı: 
nan.ıara ateş açmak i~ti;toı Ruzv 
\.ıu ayuı Ruzv·eıt te~kE-de bulur 
ııanki kendisi ve memlckLt! Jml~ ~ 
~vırlar takınıyor \"e te,~hlrlcrini ır 
rıı mliea!.ıa teu'oirlerı 1miş ı;ibl g. 

terlyor. 
Ruzvell, hlidiseler Y<i!l\'mak ist.1~ 

Bunl&rla ve vakıalar::. t· hrlf et.n 
suretllc Am~rika hnllm.ı lnhrikc r 
va.ttak olmak ve \;end :o,lccrasına 

röklem~k l:ııtiye>r. Bunu klrruıcden 1 

liyemeı. 

1talyanJar n~ diyor? 

ı~oma, 13 ( \ . .\.) - Popölıı Ult. 

gaz.etes! Ruz' eltin nutlıtı.l hakkında 
yor !{!: 

Ameri\rn f'.ei.slrtmıhU'"'J lştcd1ğ\ ı 
hareket edebilme.k içl-ı e~nslr h lı 

ahlfl){ prerıl'l!pıcrl!ıi redı:.c:tıyor. llU 

haklıırı ibl!il ed'·· bc_vnr:ıı.ı.ı ' it 
teub:rıeı·!lc "ı::ık~r. llfirı :ı.rp arası 

s•ncnl; bir ııd:ır. ırnltn•..:,.tır. Fakat 1 
ııil:umhuı'Un hfıh1 hlma··,,. r:~ gti~n 
hu•ll zü.nres,nin 'i!-;-kiyt.".k .ı»ulkrl 

kında Ameıika milıetl ııcııc.a nedi 

nuyor'f Bunu bilmcR .:~ :ı.ılır. 
Corrıero Delıa Scrr.ı ı;~:ı:.etcsl i 

ya;.1;1yor: 
Ruzvcltiıı nutku artılr ,\n.crı:.a 

k\ımelinln !ı:ı.lold niy~t.Pı ı h tkKı 

hiç bir §Üphe bır-..kmıı~.ı:kt.l<Ur. 1 

velt bir takım ~izli !~!t-ı 'ç1n mit: 
siya!etlnc karşı her v:: ~ı~a ile mi 
deleyc karıı.r vermişt:r. hu nıakır 
tla harp vcı;ilesi .>lam: l.ıır hlıdıse ç 
mak için t~cavUz prl'J si hazırlnı 
tır. Sözdl' Amerika e11ı.nıyet mınta 
.sında bıılu>fM:Uk lıütiln hı.rp gemll 
ne ıı.t"ş ct1'Jleled lçın .\rııerllın doı 
ma.sıua. vcrd:ği emir, hH; gtirülmc 
bir meydan okumadır Bu. lrnnJlnl 
tarar ilin eden bir meıru"l\ı::ttcn 1 

maktadır ve bu reemleket muharip 
d~n bir tar,\fı her v1ısıtıı ile unb 

Lo .. !.., ~~P.!~h~~e hücum etmiş ! 
Nevyotk, 13 ( A,A.) - N 

york Times gazetesi, B~~~~ 
tin, memleketin bekledıgı so 
ri söylediğini yazarak ımnlar 
Iave etmektedir. 

"Alman tehdidi karşı~mda 
Vuşington, 14 (A..A.) - Röy· 1çökmiyeceğiz. Ve açık ~eni: Bem tar.ikile Tan .;ıu:etesin~ g~ • 

ten haberlere gore, \.i.,:i adliye naıını, 
ı~·al altında b\ı\unmryı.u ııraıride 7 ha 
pishanenin yeniden açı:ma&JDI eınttt .. 
miştir. Bu hapishaneıer, ~ı:n:uilye kadıu 
bll~ka. i~ler için kullanı?uıaktaydı. 

ter: sahip olduğumuz Amerıkalı 

Bir yandan da, Alm,rn nıakr.matt, i!' .. 
g":l.\ altındaki arazide, halkm, eliJ'ı

deki sillhlarmı I!;ignl ı : kama.tına. teıo.. 

Jım etnwleri mecburiyetı::ıi idam~ ey. 
ıemekte ve silih taşıroanm, ölüm ce. 
zasın da dab!l otnııık il.tere son dere. 
ce şiddetle tcczlyeyi mtıclp oldutnnu 
ha brla tmal<tadırlar. 

Steelbea!arer gemiı;inin üçün- l haklarımızı muhafaza edece~ 
dl ~apt;a!lı J~. Şuka cuma ~I;lasJmlarmuza: Dalla uzağa 
~~i Vışiıde .verdifı ... it~;~ .A... fdıemeısini.ı._ donanmanın topl 
~ma iba:ndıralı bu:1gemuu.n ... Kr- lhizır duruyor, demek uı.nr 
uldemzd~, 5 eylülı:te,.'.~~3n: ~ir. · · 
tayyareeı t~aıı'o İJdlğr.; . Bu\veni vaziyetin Al~ 
nr, tayyarerun bir · Junkeı:t 88 ile açıktan açığa harp tehlik 
olmam nıuht.eınel bulunduimıu doğuraca.,,.Tına hic ~Uphc ytikt 
he~hald~. ttaıy~. ta!'YaTeet da. Bu da. Al.ma.nyanın bilccc[i. ~ 
c&gıru so)'!emi§tir. Amerika milleti. deınokrasıı 

nuyordu. Bu Vl§i kararlamtı'l, dün a~m 

Verdiği ifedeye .kat'iyetle e- müdafaasında Cumhur reisi 
ntin almak için mih'!er tah'are- müza.haret etmek i~in ona i 
lerinin diyagraaum muayene e. hak edeeeıktir 

Fransatla mühim bir karar toplı1na.n nazırlar mecllıı1rıde verilip 
Fransadaki Alman a.Skerl ku- verilmediği henilz malftın değildir. 

rnandanınm bildirdiğine göre ta· Dilnkll JçUmada veril~z, ~·!\raJiat"da.n 
banca, cephane veya herha~i biri M., adalet ıll"1'nt ıısa;ıırmın ınti • 
diğer bir silah sahibi olduV,u an· hab1dır. Bu diva.n. ma.~eŞll! Petenın 12 
IJ§!lan her ı,ıahıs idam ce?.a.sına j ağustos tarihli nut!:<undF\ da söytediğ! 
çarptır1laeaktn·. gibi harp m~:mlU olıı~.!r töhmet attmıı. 

den Suıka: "'Tayyare, parlak a.y ,.Herald Tribuna" diyur ki: 
ışığı sayesinde, SteeJbeafareri merika milletinin hadiseler k 
tet!ıis. ~ ~~bir ~ğe ~ısmda, hedeflerine ve it!,ihadı 
teısndiit etmemi~r •• derniştir. yeni bir itimatla sartldıgına J 

şijphe yoktur .. Ve ~imdi, her tı 
alınaıı bazı rüeaanm m1ıhıı.kemelerlni lü kaqa.mak fikri uzakla§tmld 
te~ri mıık~anu.ı 1;:.uruı ~u;ur. için, vlliyet tebellür etmiştir. 



Cafer zindana koıtu •• Rüs
teme, vezirle konuttuklarmı 
ve tahliy .. i için p&pdan IÖz 
aldıimı aöyledi: 

H "K. B E 1t - llpm poetur 

işli Yıldız_ı 

Medli. Aa 'IE KAHHUD SAIN 
Yazan \'O oynıyan: nedamet eden meşhur dolandıncı Mahmut Saim ALTINDAO 

Başroller"de: Mediha, Zeynep, Mah",ut Saim, Komik Hasar. elen-1. 1' ,.,0,,,M~rldah Ka%ım ve•aire 

Hut;aı.Jr k~ bile kar.. 
kan tehwientn lıir cWaa 1feW P' 
görmeaine iımkin -ı.+n ..,..., Banlr•«mda lmmbal"ab ,,. lllıar8d ........ lle" ..... __,,,11 ., \) .r--

• llıut tııahm&DJ&ra - • _,. .,.lı:IJıeCU tnır. O. qatıdalc Orakyan yediği Alenin .... 
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pLIDa sere ~ ~" · beraber be•I IJatlhı dllsq ... * 
• ..,.. ı.eoo u...- 1.111 a. MI ...., • llntrtl ll.IOO lln unutmuştu. 
t 111 .... UI ... eUIC 

• • • ı• 'il uo' Kendi .kendime: 
t • !M • .._ • • • - İki ft üç numaralı AUıJiler 
.. • U3 e ..,_ • yuvarlandı. Sil'& dartle befin. 1: • 

OlKKAT: ~ ,...._ lılr ... ICIDdl 80 llndaD "fili<: ğcr §imdiye ka4ar mccJddı Ka-
~en lJa'aad1ll f1kt11J CIUdlıdl ., • l'Ululyı. "~Jı:,:11 bana ihanet etmemiıf o1aa.J* Jıılel9 

Kert·· · -: 11 lıılarC. n ........, U 117* U 81rfndlr8mm taıtble dibayı~ a,.ağıma pılı' nlE. 
rtnde yapılır. tim, diyordum. .................................. ..;, 

!Yazan: lskentler F. SERTELU 
• 129. 

OOQANCILARIN AV 
HAZUU..ICI 

Padiplı Anadolu seferine 
çıkmadan, bir kere daha ava 
gitmek niyetindeydi. Binler. 
ce doğancı av bazırliğile me§ 
guldü. 

(1'tlt1am ..,.]. 

Ve Rüstem, Ahmet pap. 
nm bu ant iahatsızhtı JüdD 
den zindandan tahli,. edile
medi. 

Ahmet J>&f& kihyasma: - Oğul! dedi - ıen Ahmet 
P&f& için abp tutuyonun a
ma, o MiDİ çok seviyor. Senin 
iyiliiine çalıııyor. Mabpea -
\en çıkınca ilk yapacaim it 
onu memnun etm~ ona sa. 
dakatle hizmet etmek olma • - Aiacıiım, ayaklanın mabpeaten tahliytt edileceğı .. 
hdır. bareketaizlikten tutuldu. Ser ni söylerim. 

Ydclırım, ıon zamanda 
yaptıit büyük zafer avında 
beraber götürdüğü kimaeleri 
tekrar bu ava da çağınyordu. 

- Rüıtemi mutlaka ziD • 
dandan kurtanDak liamı, eli. 
yordu, erer o hu avda balaa.
mazaa, yerini bir bqkaaı ala. 
biHr. 

Ahmet pqanın kihyau 
Rüıtemi eakidenberi çok M .. 

verdi. Papnın Rüslem bak.• 
kındaki fikir ve kanaatlerı
nin değiıtijini ıörünce mem 
nun oldu: 

Rüatem bu haberi almca best kalınam, bırkaç sün -Allah aendm. razı ol -
aevindi; yol yürüyemiyeceğim. ıun Cafer ağa! Bu iyliiini ö. 

- Demek ki Leni pqa Sonra birden gözlerini a • lünceye kadar unutmıyaca • 
mabpeıten çıkartacak, öyle .. çarak Cafere yah·ıırdı: ğım. Meğer ıen ne temiz yü. 
mi 1 - Senden bir ricam var: rekli, ne mert bir insanmııın ! 

- Evet. Buaü~lnde efen. Şimdi bu müjdeyı kanma Ben seni §İmdiye kadar tanı
dimize arzedip affmı iatiye. ver. Bir iki güne kadar zin. yamamıımı. Gerçek. insanlar 
cek. dandan çıkacağmı: ıöyle. Be felaket günlerinde biribirle • 

Riiatem 18Vİncınden ne ya- nim ıibi o da aevimin ve ıöz rini daha iyi tanıyorlar. Bana 
pac&lmı, ne a671i1KeiİDİ bil Y•tı dökmeain. babalık ettin. JJe;ı de bmıclan 
miyorda. Baeaklannclalri sin - Peki aalannn ! ıen me .. aonra aana e.tlt g1bi mlla. 
cirler onu zindandll dolat • rak etme .. Ben b-u akşam e • nacağım .. elimden gelen yar 

Ahmet Pata bu fll'Sattan 
istifade e\meyi dütündü: 

- Padiıah Rüst~mi sever. 
Ona avda çok ihif at etmiıti. 
Rüstem de bu iltifata layık 
bir adam olduğunu vararhk
larile göstermişti. · Rüıtemi 
mahpeaten kurtarmak için, 
bu iyi bir fırıattır. 

- Devletlim, beıl Iİze hu 
telikanlının çok temiz yürek 
li bir inaaıı oldujunu kaç de. 
fa aöylemiftim. o her aman 
ıizin himaye ft ael'hameti • 
nize nıab1taçtır. Ona affetti. 
rirsenlz, hem ıiz Ur 1.mde 
kazaıımıs olursun\•%. 

Dedi. Fakat ta111 padifaba 
meteleyi apotı ,On buar. 
dan rahatstzlandY. Beş on 
gün evinden dııanya çıka -

:malctaa l'llMUMulıİL»ft.edU-~~-...vinA.llCİ:J:JllLL\te.Jlc.aıU111-..ı.-J-.m..a..._,.._ ...... _.......,. ..... ~v.._.....,.~~~~~--...ı.•~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-ı.--~~--~~ 
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Bü ük Röporlai serisi - 1 D - Röportajı yapan R. YAVUZ 

ba,lık 5anmdakl tari.b oe~ ka. 
pooayta blrllkııe g-inderlJeeek) 
EVLENME l'EKLlFLl:Bl. iŞ &SA. 
\IA, tş ~'ERME. ALIM. SATIM 
ıtlbl tlnarf mahiyeti bals oJm.ıyaa kL 
oük ~ r parauz neerolonıu. 

B~n. bunları haber alınca 1s
tanbultla claltından araştırmala
ra başladım. Dört sene uğraş.. 
tun. Beşinci sene hakikaten Da 
vnrcı Raşidin dul karısını bura. 
da. Kocamın:tapa adaki evinde 
buldum .. 05manın kızı sekiz ya 
şmda vardı. 

Bir dul kad·n elinde büyüyen 
bu yavru da anası kadar güzel 
olacaktı. Kadın; Oı;::nanın gön
derdiği para ile .. geçiniyor, olduk 
ça da sıkıntı c;ckiyordu.. Artık 
intikam sırası bana gelmişti. . 
Fakat, bunu öyle ustalıkla yap 
mak, öyle gizli tatbik etmek me<:
buriyetinde~ dim ki maksadım 
burada ve memlekette anlaşıl 
mamalıydı. 

Tesadüf o sırada karşıma, Os
manm karısına tasallut ettiği 
ileri sürülerek Osmanla adamları 
tarafından öldürülen sığırtmaçm 
oğlunu da çıkardı.. Babasına 
böyle şeni bir cinayet isnat olu· 
nan çocuk, o vakit 14 ya§ında 
olmasına rağmen artık memle
kette oturamamış, lstanbula gel 
nüş, Zeyrekte bir leblebici dük
kanında çahşmağa. başlamıştı. 

Ben, bunları öğrenip de tesbit 
.edince intikam şeklini kararlaş· 
tırdım. Şöyle yapacaktım: Os
manm buradaki kızım, Zeyrekte 

ki leblebici çırağına verdirecek, - Bulamadım .. 
böylece, babasının öldürdüğü - Bu kız nerede oturuyor? 
eşraf karısının kızını katilin oğ· - Kocaınusapaşada ... 
lu almak suretiyle Osmanı ve do- - l\.Jahallesi. sokağı, ev nu. 
layı.siyle Ayanoğullarını memle. marasiyle açık adresini ver ... 
kete rezil ettirecek, onlar Çangı- Hancı yağlı, meşin cüzdanın· 
rıdan uzakl~:nca ben memlekc. dan çıkardığı bir k?.'.: ttan adre. 
time dönecektim... si bana yazdırdı .. Aldnn. Cebime 

Bu, tasavvuru kolay karar bir koyarken ilave etim: 
türlü tattbik edilemedi.. Evvela, _ Haydi şimdi git, odana çe. 
leblebici çırağı Sad ·ğı bulmak, kil, rahat bir uykııya dal. Dokuz 
ikna etmeh:, ona biraz olsun senedir çaresini bulamadığın 
Mahribanın hoşuna gideceği bir muradın bir haftaya varmaz eli
kılık vermek çok güç oldu. Öbür ne girecek. Yalnız, yar:n öğleden 
taraftan, Davarcı Raşid in kar·sı, sonra buraya gel. beni gör ... Sa. 

Evlenme tekli fleri 
• Ya§ 45, boy 158, hir gözü sakat 

olmakla beraber çirkin Ol"Tlıyan, na • 
muıılu ve §Crefino sahip, ldr evi bulu.. 
nan bir bay, bir yuvayı mesut ede • 
bilecek karakterde bir !>ayanla evler
mcl< istemektedir. (Nt>dlm) remzine 
mUracaat.. 327 

• Yıl§ 2!5, boy 160, b~Uk etinde, elli. 
g1Sz1U, kumral iyi bir all<'ye mensup, 
orta tahsilli dul bir ba;var 25-40 yaş 
lannda en az lise me1unu evine bağlı 
bir bayla evlenmek istc:r.~ktedlr. (25 
:!\!elek) rcmzl:ıe müracaat. 328 

1stanbulda Osmandan çektiği pa · na tenbihlerim olacak ... 
ralarla. tam bir se.Jıbest kadın ya. iş ve İfÇI arayanlar: 
şayışı tutturmuş gidiyordu.. Adamcağ:z üstünkörü teşek- • orta 2 den ayrılını.o 16 yaşmda 
Mihriban da bu kadının elinde kür ve sağlık temennileriyle ya kimsesiz bir genç öğleJtıı sonra · bir 
büyüyor, o da ser.best ve terbi- nımdan aynldı. Maamafih ben, mUessesede ı.ş aramakU.uır. Haberde 
yesi lakayt bir mahalle kızı ha. ona vrdiğim teminatla dokuz se- (T.R.J rem~lne mUracar.t.an. 
Iinde yetişiyordu. nedir bir intikam emelinin entri. • Orta yl\şlı ve emniyetıı bir kil.dm 

İşte bu işle uğraşarak tam do kalı projeleriyle kahrr çeken tılr ailenin yalnız yemek ışlerln! yap. 
kuz sene geçirdim.. Fakat, kur- gönlünü tatmin edemediğimi pe mek istemektedir.Bayar. B.V. Beyog. 
duğum planı tatbik mevkiine kala anlamıştım. Bu iş, Laleci ıu Tarlabaşı Macar Turan sokağı Nu. 

koymak için ufacık bir muvaf~ şeyhinin yanında tahsil ve tatbik mara 42. 
fakıyet elde edemedim. Araya ettiğim usullerimizle hemen hiç • YUksek mtmarin1n s Oncü ımı. 
koyduğum boh~acı kadınlar işi denecek kadar basit ve kolaylık· tmda bir genç bir §lrkettc- veya b.usus1 
iyi idare edip Mihribanla Sad· • la halledilecek bir gönül çar-ra- müessesede, bir mtmar yanında az biı 
ğm arasında bir gönül dalaveresi zıydı... Ertesi ~a'bah bu işle ücretle ıo aramaktadtr. E'tnde tıonser 
çıkaramadılar.. meC:!?Ul olmak üzere yatsı nıima· vtslert vardır. CMlatt) remzı.ne mUra. 

Derhal atıldım, sözünü arala. zım kıldım, yattım... ca.at. 
drm: · (Devamı var) • Dizel ve bilQmurr t>enztnd ve ma 

- Peki .. Senin istediğin şimdi wtıu motörlertıı ba.ş~;ıııWllatuğını 

Al manca cas) 

- 68-

Storm 

ı ... ~ das dahiııget>tellet.1 

2. E~ ist abcr noch eln ıuıderes 
~eı;chchen, unl n ill dir ZU\"Or lns 
Gc<lik'htnls brin~en, daı wir un 
sre !\l argrct auf einer Lügcn nle
mals noch betretcn haben. 

8. Als nii.mlich die İrrwis.ch !;O 

getanzet. bat der Bauren Toeht.er 
glelch elner stummen Sii.ulcn da-
rauf hlngcschaut; da aber !\lar
gret sie bei der Hand ~e-ı:ongen, 

dass slc schlcuni~2 mit ibr hcim .. 
gebe, hat sic plötzlich überlaut 
um ihren Yatcr gej ammert3 und 

\\ie in da.:; Leere4 hineingO!'Cbric 
en, ob ihr etw8'., , ·on ihm Kundc5 

geben möchte. 

4. Und hat es darauf eine 1,ro-

al tur) 

verme, 

tP,-
~ •lece .• :r: 

3. "Cinler bö} ~ti"'~ 
devam ettiği .csnııd:efkc1, ~ 
binin kızı seSSlZ ~i; f~ ~ 
onları tem~a e w~,tt 
grct onu elinden elı f. 

derhal evine göturııı ~ 
birdenbire bfl.baSl WJl g{l)'9 e" 
kıra ağlamağa ve ,ıs.tıO 
hakkında bir bab~e )~ 
gibi bu ıssız arsı ısdL 
le bağırmağa b8Ş 1 

KAT'iYEN 

IHTIY ARLAMIYAN 
KADININ 

bu Mihribanla leblebici çırağı· yapmıı ve A1n.:1e mU·ea<1att tıoııser 
nın biribirlerini sevmeleri mi? Hı.LKAT BOLULU vtaıert bulunan :ıtr oaşmeklDl.at Lf ara. 1 ze Weile nur gedauert, so ist aus 

- Evet hocacığını ... Davarcı ınaktadrr. raşruya da gtcebWr (U• der finsteren Lnft gJcicbwie• zur 
naşidin karısı da benim olsun is. tal remzine müraı;aat. Antnort e1n erschrcckllchcı. Go-

• ..Ae~ 
nıeJ1l"" 

4. Bu bağırrllB ~ p 
cak pek kısa bir c!ft".rJ 

• uıdeD )-01'' 
ki karanlıklar ıç ııı? :J" 
eden korkunç bit ıı ~~ tf 

SIRRI 

-
45 yaşmda olduğu halde yüzClnde hlc 

bir çi~i, hiçbir buruşuğu yoktur 
Açık, yumuşak, ve 'bir genç kızınki 
Cibi kusursuz bir cilt, Adeta bir ha 
rika den~bilir. Fakat bunWl !ennJ 
bir izahı vardır 
• jşte, bu, Vlyll.I\a ünıversıtesı Pro- I 
ıa<sra Dr. Stejsknl'ın şayanı hayret 
keştı olan "E!ocel., tn ııeticesidır. l 
''Biocel., her yumuşa'lt ve kusursuz 
dld için elzem olan genÇl~tirlcl 
kı;rmetli ve tabU unsurdur. Şimdi, 
penbe renkt.ekl Tokalon kreminde 
"Blocel., bulunduğundan, ~ uyur
ken cildinizi be:ıler ve ~nçlcştirlr. ı 
Her sabah kalktığınızda ~ ve 
bunışukluklann ka)i>olduğun~ ve 
biraz daha gençleştiğinizJ ıörürsü
iıüz. 
· Gündilüerı için de 'beyaı renktekJ 
Cn~ı\ Tokalon kremJnl kullanınız 
Bu 68:Yedo cildırılzl tazeler, ı!yah 
noktalardan kurtarır ve açık mcsn
matmı sıklaştırır. On yaş dııha gene 
g&ilnünüz ve öyle de kalmız. Yüzi.ı· 
nÜZÜD ıayı!lam~ adalelerine nihn-
7Ct veriniz. Bu çtr.kln tenden kurtu· 
lunuz. Mektepli kız olduğunuz :ta
manki taze, sıkı yanakları.çızı ve 
tatlı güzelliğinizi iktisap edlıılı:. en
din gıdası olan bu ikJ muhtelif To· 
kalon kreminin harikulade neucc
lerinden tevkalfıde mahzuz kııla
cakaauz. Aksi takdirde paranızı 

memnun.l.Yetle iade edeceli.z 

P ARASIZ - Bu g-.ııf~tenln her u. 
kuyucu ba.yanı, dcru.ııuı~ılıL (be)ıı1. ,, •• 

penbe) renklerd('kl Tf,l.nlon krem • 
len ne muhte.111 n.'Dklt-roa TQlm.lon 
pU<lnı mm nllmuneler lnl havi lüks 
bir güzellik kutu unu alabilir. Ambo.. 

liJ ve sevk masrnfı obrıık 20 kuruı;ı.. 

Juk bir pul şıırmbkl adretıe gönderJ
nlz. 

Tokalon st•n;i!!l 8. A. ı•osta kutusu 
622 hta.nınıı. 

tiyorum RADYO SESLİ • l'Urk~ frllll.~ızca yunanca m11 
- Bu~un için hiç şeyhe. hoca • emmeı okur yazar n llonı•,ur ayn. 

ya başvurdun mu? SİNEMA . ELEKTRİK :a tılraz tng!Uzc~ blllr u1<erllkle a. 
- Epi... Burada, büyücü Atelyemızde her nf'vı cerf:yanli, LA.kul oımıyan.. '1tero ~österebllen 

Arap hoca hanıma gittim .. Bir vibratörlU, ve batarv-ıı. radyo ta.mı. ıesaptan 99 rouhasetıeder anlayan Dlı 
çok masrafla çeşitli büyülere baş ratıarı, slDematar Vt! mevaanlaı ıctn ıay ucuz bir Ucretıe ı.ıo aramaktadır 
vurduk., Bir netice çıkmadı. . her kudrette amplifks~:ir ve ıeı ter. M .T V.) remztne mflrauuıı. 
~imdi işin f;ena tarafı dokuz sene tlbatıan, sinema "rk redresörler! • fürkçe. rranaw:a rııuoaı>ere n 
dir peşini gütt~~~im bu ta~avvu montaj ve tamırl yapıı·1 Sınema lt'- terc'.lmeye vaıut vazı mıt tlDesı ııuııar 
ru:ı S?na erme~ıdır. Sebebı de şu lert tç!n Aııartoıuya n C.nendie gön. .:n,3cnı ve rot&Msetıc 'iller. malt blı 
~ıh~ban ~ug~n ~7 yaşında se- derlllr. MalQmat lc;l.n ts•ıınbul, Gala. müessesede c:aıışan bir i!tnç :\&&t 1ört 
rılmış, serpılmış bır k•z oldu. Et 

1 

ı N ~ ü t ten 90nra oırkaç saat caı ışatılle~ğ· 
af nd d 1 t d lik nJ 1 ta Haraççı soluk r. • • ~ı m racaa . 

r ı a o aşan sem e a ı a. :>lr 1ş aramaktadır ı:seyoğlu poııtrea 
n pervane kesilmişler ... Bunlar-- - - tan Hüseyin adresıne vazıımuı 
la kızın oy:ıaştığını da duyuyo. l 1 • Fran~ıı mektebi ort.a ıusmmda.r 
rum .. Analri{I yani Davarcı Raşi 1 ... . A . 1 mezun. 11aktllo t>Uen olr bayan t§ ara. 
din kansı Seyid isminde bir de. Degerll ve zamı maktadır. rur~çesl lytdir (Neverı 
likanlıya kızı verm~e veıtenmi.§. Randımanh emlAk 
Km Seyide nikfilı ederlerken 
delikanlının dul babası da Da almak İStiyenlere 
varcmın dul karısiyle evlenecek. 1 
miş . . I~e. bu çifte düğün beni 
telt\sa düşürüyor •.• 

Güldiim.. Anlatmaktan yoru 
Iacağma heyecana dücmıilş bulu. 
nan hancıya teminat ' erdim: 

- Onulmaz dediğin dert de 
mek bu övle mi? 

- Evet hocam. . • 
- Dokuz senedir buna çare 

bulamadın ha?! ... 

Karaltöyde Sulta.nnamaınmda Bey 
oğlunda en lcıymetı: hanlllrla Maçka, 
Şiııll ve Beyoğlunda YUksek rand:
mnnlı bUtUn lrnnforu ha:z apartıman 
lar satıııktır. Mürac'.lıtt. 

AJAN ?ıfÜLK: Yen!pcstnnc cadde 
si Türbe sokal,e Knzukcr Han No. 
14.15 Telefon 2462C 

TÜRK TiCARl;T BANl(ASI A.~ 
KUPONLU VAD~Lf Ml;VDUAT 

PARAM 1 U AD r~LET 

remzine muracaat 
• TUrkc:e tt trıınsızcayı mükPmmeı 

:>ilen genç tılr bayan eahab •eya öğle. 
:leo 90nraıan tercüme işlerinde çalış. 
mak üzere t.o arama ktadtr Almanca 
:tan tercUmeıer de vapablilr (R.B.'f.) 
remzine müracaat. 

• L~ mezunu Anadoıulu. l;Allş 

un. dUrüst, .::lôdt aıma.ı:<l4 •e oır~ 
ı:ıakttlo b~eo Ul yaşında bir genç iş 

vamaktadır. Husus1 oıarsıı ortamek 
tep ve ıı.se talebes!oe aııe•en vanm 
:ıa u bir Ucretıe rtyazt7~ tıztk ve 
almanca dersleri •erebilir. (İ.K.E.ı 

reım:lne müracaat. 
• Lise ta!ebe&ne tUr1tçc tranaızca 

ve kültür dersleri 1le orta •e Uk mek 
tep talebelerine '\er 1e!"W Yerilir 
(B.N .Ş. remztot müracaat 

• 29 yaşında EekAr, a~Kerllkle aıa. 
itası olnııyan yenJ ·~ esk• yazılan bl 
ten b'r genç ber ne 01•1"8 ot!IWl ol? 
1f aramaktadır. (B.S.) :-ernziM mu. 
racaat. 

• Mail vaziyetinin oozukluğu y1l 
~nden bu sene r.alıSlll!ıe devam ede. 
memck zaruretinde bulunan bir gen<: 
b.erb.angl tılr mUeNeıtettı- iş aramak 
tadır. cır. Yazıcıoğlu) remzuıe müra. 
caat. 

Mütelerrih : 
SATILIK EV - Arnavutköyünde 

Kanlıcadan Beylt?,.beyıo<ı kadar Bo • 
ğaza nazır, içi dışı ya!l'h boyalı ve 
muşamba döşeli yedi 'Xlac'll'. Geçme 
döşemeler, mavun kapıtar. buzlu cam 
lar, her taraf resim ve ~lemelerle 
eUalcnmlgtlr. Terkos, tulumba, sarnıç, 
elektrik, havaS'azl ve bahçesi vardll'. 
Fiyatı pazarlıksız yedi t:l•J liradır. Ar. 
navutköy • Sekbanlar sokak No. 24 

Aldırını:: 
A!Jftğtela nımtttlAn fanb otan o 

kuytı(.';Ulannıızm wa.mııınrut 

mektuplnrı ldart'haoeınJı.om 

lan dab.I)) lıergün ubabtaıı 

ıwaar veya !laat 17 ıtea eonn aldı.r. 
mnlıırı rlra olwıur 

K . d Balıkesir Ortaokullar satınalma 
omısvqnun an : 

Erzaiün cins! azı çoğu Muhammen % 7,5 Eksiltme ııckll ve tıırlhl 

(Rabla> (RK.) (Sev.m) 124 :)emra) 
(B.N.B.I (Riyaziye) \M H.) (Rablm) 
(Hamdi) (F.S.V.) (AD.) (ltl LeylA) 
(M.K. 86) (82 Çaylak) ('f T.) tK.Bl 
(Nevin 23) (A Yı!m~ı(N. Kalpakçı) 
('flcaret 46) (Ar Se) (U 29) (T.B.) 
(A. Yazıcıoğıuı 

kilo kilo bedeli depozito akçesi 
Kuruş S. Ltrıı. Kr. 

i..OkkömUrü :?00000 260COO 3 50 910 
Jllcmek 68000 '!1000 U 789 75 Kap:ıh zarf 
l&de)"~ı 2000 4500 180 607 50 29.9.941 Paznrtcsl saat 10 

On.aokullana D'&va 11'2 eoauna kadar ihtiyaçtan olan Y'Jkn.rda isimleri yazıl: Uç kalem erzak '<apı\.ı zart usul!. 
• ..ııtme,.. C'fllanl9'·tıtw. 9"at 'N teraltinl görmek lstiy"nl.:-rin herglln Necııtlbey l!ğTctmcn oı..uıwıd.a görebi _ 
ı..ooklu:ı ,,.. tallp!erin lhll!c glbıil olan 29.9.941 pazartesi gUnt! muayyen saatten bir saat evvel ka.n•.ını.m tari!atı cıa.. 
~ tc!!ttnal" tekli! .....ııarmı kolDiaJ'on başkanlığına ttaalm ctımleri vo ihalenin maarif mlldtırı~\nde möte.. 
11-..... ~da J'lqn~ mı. ~. (8104) 

, .. ,,4'5& 
ELt ÇABUK StJNNETÇl 

RIFAT KOPRULO 

• 

heul hera.bgekommen,' und Jııt c'I 
ge\\ esen. aJs ob bundcrt StL-ıı. 

men durchcinander rlefen und el. 
ne mebr noeh habe kUnden8 nol 
len als elle anderc. 

IS. Da hat dle Aite Gott r.nd .,cı. 
ne Heersch:ı.ren• aagerufen, hat 
aber das ımUclt en a1s oh es ang~ 
schmiedctıo gewcsen, mit lhrcn 
atarken Armen nlcht vom Platıc 

bringcn könncn, als bls da& To
ben 11 über ihnen, glclch wle es 
gekommen, ~ wleder in ,der Fiııs. 
ternls ,•erscho1Jen11 war. 

6. Wenn dlch, meln .ıo~IM, 

!'lebmenet, was ich hicr hnb 
schrelben müsscn. da des Mid 
chen irdiscbe Schönbelt, "1e mir 
\l'ohl bewusst, dein unerfahrcn 
llerı: beföret hat, !IO godcnke 

I 

des ~n und baue auf lhn, welcher 
ge.;prochen: "Wer seln Leben 
,·erJlerct wn mclnet\\illcn, der 
findct es .. , 

7. Und sll'nC diccıem na.eh, da.s'J 
du das Rechte nihlcı;tı 

(1) dahinzcstellt sein lassen: 
bir meseleyi müphem bırakmak, 
karar vermemek, kat'i bir şekil-
,ic anlamamak. • 

(2) schleuni.g: a.. (sıfat) ça. 
buk, sorl, süratli; b. (za:1') sürat.. 
le, çabukça. derhal, auf das 
schleun gste, azami süratıe, müın. 
kiln olduğu kadar çabuklukla. 

(8) jammern: feryad etmek, 
inlemek, ncı acı şikayet etmek, 
dert yanmak, acımak: der Mcnsch 
jammert mich (veya es jam.mert 
mich des Meııschen) bu adamın 
haline (bu adama) acıyorum. 

(4) Lecre: boşluk. 
(5) Kunde: Bilgi, ilim, haber, 

maırımat; Jomandem Kunde von 
etwa.s geben: birine bir §ey hak· 
kmda malümat vermek, birini bir 

!e6 "' sanki ytizJerce 0rdıl p 
bir halde ç!lğrtŞtY }>el" \"et11' 
ötekinden e""'el bıL 
t iyor g:biydi 

kabul listeleri gelmlşUr. Alo.kalı okurların 
tanlığına müracaauan. t8023) 


