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Hainler, hizmet ettik
leri kimselerden de ancak 
hakaret görürler. 

Tacltu• 
Buıün çı]uan -45 iDOi aayıaı bapta üstad 

Yahya Kemalin nefi• hir müuhabesi ol 
malt üzere birbirinden güzel yaz.ılu ve 40 

kadar gözel resimleri e ıüalüdllı. ll°OSTAKİL nvıd GAZETB Telefon : 2 O 5 2 1 
Telg. Tuviriefkir, İstanbul 

(Şeriııi 2 ... •hi .. iwh) 
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Milli Şefin Hatayı ziya· 
retlerinden iki intiba 

BilnBn 11azı• .............. ., ......... , 

Maqları 

arttırmak 

meaele•I 

G üç bi; mesele; ya1nız halli 
değıl, hatta gazete sütun· 

lumda miitalea ve münakafası 
bile bir bayii güç olan bir mesele. 

Fakat günlük bir gazete bir 
kaç gündür rıkras1 ve makaleııile 
bu mesele etrafında dolllJmıya 
hatladığı dhtıtle ona bakarak ha 
de birkaç 5Öz söylemek fıraabm 
bulmut oluyoruz. 

Bu meıele zaten hayat pahah
hğJ 'ba,ladığuı'dan ve her gün de 
lliraz artttimdaoberi fikirleri mef 
ıul etmekteydi. 8" me,guliyet 
iabiatile hükümet mal.afiline de 
intikal etti, hükUmet de, her fe
yin fiyatandan her ıün vukua gel
melde olan devamlı ve muzır 
rükaebne karpında ma&f sahip
lerinin gelin .. ı.it kalmuındl 
doğru olamıyacağım ve buna bir 
çare bulmak lazım reldiiini esaslı 
ıurette düşünmiye bafladı. 

Nitekim hükumete mensup bir . . 
müessese olan Denizyolları idare-
sinin memvrlarmm maatına yüz· 
de ~n veya on bq nisbetinde 
7aın yapmıya karar vermİf ol
ması bu dü~üncenin ilk eierlerin· 
den biridir. 

fakat insııfh olarak mülahaza 
edilecek olurta, geliri sabit olan· 
laun bu gelirine, fiyatların yük
ıelmeai nishetinde z.am yapmıya 
kalkıfmak hakikaten içind~n çı· 
kümaıı çok girift bir yola gınnek 
c:Iemektir. . 

Pah;lılıktan bahsederken daı• 
ma göz onande <tutulması iktiz~ 
eden esaslı bir nokta vardır, kı 
o da bu pahalılığın -velev ki kıı· 
men olsun- vergilerin artmasın· 
dan ileri geldiğidir. Hükümetin 
\iergileri artlırmaa1, dünya buhra
nının en tubii ve en zaruri icap· 
larmdan l>iridir. 

Türkiye bugün, etrafını bqtan 
ba,a harp afetinin sarmış bulun· 
anasına rağmen, ıulh içinde yafa• 
mak nimetine mazhardır. Fakat 
Ref ık Saydam hükumeti, birçok 
~ menfaatlere, yekdiğerine mu. 
hatif cereyanlara raİ'J!l~n ne ya• 
pıp yapıp memleketin harbe sü
rüklenmesine mini olabildiyse 
bunu yalnı:.c siya.si tedbirler al· 
malda.ki dirayet ve fetaneti saye· 
ıindc değil, fakat bilhaua harbe 
kal'fl askeri ve maddi tedbirler 
alm11k hususundaki basireti ve 
fedakirlığile elde etmİ.fllr. 

Hükumetin askeri tedbirler al· 
masım fedakirblda tavsif ediyo
ruz. Çünkü iki senedir devam 
edP.n bu nıüthit harp esnasında, 
yıne herkesin tasdik etmesi iktiza 
eden bir hakikat vardır, ki o da 
Basvekil Refik Saydamın, harbi 
bahane ederek daha ilk pden 
itibaren lüzumsuz fevkşlide ted· 
birıer almaktan İçtinap eylemİJ 
olma5tdır. Hükilınet bu iki seıae 
zarfında ınenıleketi tabii ahval 
içinde yatatmak, lüz1tmıuz yere 
bir harp bavaıı yar•t.;n•rnak için 
elinden ıelen ber ter,• .. Y•PllUfbr. 

r .· bu busuıt• bulun menıle-r..-ger • t Al • 
ilet, bilhas•• tıcare a e~ ve 
:ı.· • •• •• cu .. derecede alakadar ••ne•, açun 1 1neaul ve gayri nıe•~. 0 an m~k~ 
... L la Batvekilin tultugu •ı~ 
•e aaaıı r, k k nd' 
)'a~ ruhunu kavrıyar• e ...... 
...:........ ,.. 1 bulunaaJarda, hu· 
- :f&r0 °"" _ ..I !!I ~...aiaafazası o kıau•r m-
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Bayram tebriklerine 

Reisicümhur 
teşekkür ediyor 

ANKARA 25 {AA.) 
Riyasetıcümhur Umumi Katip

liğinden : 

Bayram münascbetile Reisi. 
cümhurumuza her taraftan gön

derilen tebrik lelgraf ve mektup
lan kendile1inin aeyahalta bulun_ 
maları dolayısi·le geç alınmıştır. 

R-eisic ümhur bu ıuretle de ibraz 

•• 

o!unan bağlılık ve saygıya karşı 
t~şekkürleı·iniıı beyanana Anado
lu ajansını memu1 etmişlerdir. 
Mebu~ara verilecek ziyafetler 
Ankara 25 (Huıusl) - Reısı· 

ci.imhur İsmet İnönü ikinciteşr.n 
ayınm ortalarında her sene oldu_ 
ğu gibi mebuslarımıza Çankaya 
köşkünde muta.d ziyafetlerini ver
meye başlayacaklardır. 

Orfi idare 
Komutanımızın 

halka vedaı 

zapt ettik 
Harbin başındanberi 

Rus zayiatı 
200 fırka 

Alman kıtaları 
Moakovaya doğru 

ilerileyorlar 

Cenup cephesindeki vu.iyeti gösterir harita 

Cenupta harp Rostof 
varo,ıarma dayandı 

Harkof un ehemmiyeti 
····· ......•••.. 

Harko/ Ru~ganın en miilrim bir sanagı m•r• 
lc.ezidir. Şehird• bir çok tank, top, tayyare, /ab-

BERLiN 
25 

{A.A.) rilcası, her nevi mühimmat fabrikaları, askeri 
Alman oıdulan Baskumandan kışlalar, m•kiepler mevcuttur. 

lığu,ın tebl igj: · • • • • • • • • * • • • • • • • • 

1-lcırkof 24 ilktesrinde alııfoıı,.,. Al muıı tl'hliği tarnfıııdan zapto. 
tır. Bu suretlt! en' mühim sıla.h lunıhıgu bıldı,.ilen (Harkot') şch 
sanay:i ve ikusad merkezlerinden rı bugüııkü Rusyanın en ziyad~ e
bırı Alman kıtalarının elinde bu· ht'ınmi~·ı>ti hı.ız şehirlerinden bıridiı. 
lunınaktadır. Bu ı;ehıı bıl' kere, ".\loı;kova, Lenin. 

Ayni gün Alman kıt~ları Har- ırrad vı~ Dnkudan ~oııra gelir ve bu 
kofun 75 ı.;·oıııetre s mal doğu- ıtiharln Ru~yanın diirdiineü şeh1idir. 

d B ı · k 1 1 '- Şehrin nüfu~u 1917 ı:;cııe,..ınde to-

,.......... •••••• • •• o o •• o; 

pu 280.000 iken bugtin 800,000 kişiyi 
bulıııuştur. Bolşevıkler iktidar mev. 
kııne g-cldiklcn soııı a bu şehri mii
hlııı bir ı;nnayi rııerkeıi haline koy. 
ınıyn kınar veı d~derı cihetle, şehrin 
ımar ve tcvsıı içın pek çok hımmet
ler sarfetmişler, nC'k çok nıasrafiar 

(IJeı-amı ıahife ~. s11tıın 5 dd 

noktasını zaptemislerdir. ·===============-============ 
sıın a e.vr.1od müna a e i ıı,,a~ 1 

Hava kuvvetlc;inin gece taar· r-----------
ı u.:lart Moskovanın askeri tesisa_ , . • 
tına tevcih edilmistir. Roma müZRkerelerımn 

Rus z.a:yiatı . 
Berlln 2 5 (.AA.) - Askeri 

bir kaynaktaıı haber veriliyor: 
neticesine göre 

Sarih arastıırnalar neticesinde, Mu·· s ta k b e L 
22 hazirand~n 30 eylule kadar 
200 den r,ızla Rus fırkasının imha 
ed;Jdiği anbsılmıstır. Bu fırkalar 
1a kamilen l~1ha,' ya esı!.. edllmitı 
\'~ya o kaclar ağır bir inhilale uğ-

(Devamı sayfa 3, si tun 4 de) 

İran, İngiliz 
ve Ruslarla 

ittifak yapıyor 

Edenin nutku 

Ortaşarkta f evkatô.de 
takvig• edilmiş bi, 
cephe lcurııldu 

Maııchester, 2ö (A .\. ) 
Bugün )fanchester'dc bir nutuk 

A vru.pacf!! 
yeni iktisadi 

• 
nızam 

l 'icar•t kliring usulüne 
dayanacak, altun hiçbir 

rol oynamıgacak 

RO:VIA, 25 (A.A.) 
CTıoı ırnle d'Ttalia gaze&csiıııle 

G:ı~ ela razı yor: 
Nazır f<'uıık \'e Riccardi Avru_ 

paııın yl'nl iktı.,a<li nızamının c. 
sas lıatlııı ını tc~bit etını leııln 

İk nnzıı ın Roınada hazıı ladıklıın 
itiliiflaı ıki mfitwfik m'llctin ik. 
tı,.adi menfaatleri :ırns ııdn ıniı. 

Amerika 
gemileri 
Rast geldikleri 
her yerde 

Mihver gemilerini 
batn acaklar 

VAŞlNc.r0.''25 A.A.) 
Albny Knoks, bır bı.ıyaııntında Mib 

''er kıtnlarının doğu Afı il:nııı ve At. 
laııtık içııı biiyük biı tl'hdit olduğu. 
mı ve l\111ıver listc~indc bundan 
sonı ıı H ıııclı~tan ve Smgapurun bu. 
hıııduguııu S~\ ler.ıiı;, Amerikan ge. 
mllel'llıc rasLlayneaklan heı· .Mihver 
g-enıisml hntırıııalarının emredildiği. 
ni ilfwc etmiştir. 

Kabul edilen tadiJ teklifi 
l1a~iı111tu11, !?5 (A.A.) - Reylerin 

taımıfinclrn ~oııı·a tasrih edildiğine 
gon• Ayan Eııcüıııeni, Amerikan va. 
puı lııı ının lıiıtüıı bölgeleı e gidcbile. 
cckleı·ıne dıılı· tadilatı 10 reye kar~ı 
13 ı e) le kabul etmiştir. Örfi İdare mıntıkasındaki 

vilayetlerin sayın halkına 

Oa bir ay kadar örfi idare komutanı oJarak aranızda vazİ· 

m1ştir ki: l 
lrat eden llaricire Nazııı Eden, de. 

c- İn~ilızıeı· handa en aQnğı yiiz 
kişi kaybetnıı~leı dıı • han hukfıım·tı 
daha şimdiden So,·yet Bırliği \'C İn. 

savat teıııln etmckteflıı. Hal), \ c 
Alınanya müte1~abilen iktJsadi hı. 
ıer hn:1:at saha~ına haklaıı oldu 
ğunıı tanımakt'ldı!'laı. İtalynnrr 
1ktı~acli hayat ~ahası Akdeniz ıle 

Tunu ve Balkan Avt·upasının bu. 
yük bır kı mıdır. 

Papanm murahhaslan 
AmPrikaya gitti 

Lı ·bo,, !!5 ( A.A) Papalık ma. 
(Oevıımı eayfa 'J, sütun 5 de) 

1 
fe gördü?1. İlk va~if~yi. ele a!dığun zaman neşrettiğim beyan· 
namedekı temenmh:nmı; asıl ve temiz Türk ırkana ve onun 
her ımıf ve meslek sahiplerıine mabsôs yüksek emniyet duygu 
ve anlayıfla ve kıymetli yardımtanmzla tamamen yapılmış ol
duğunu görmekten duyduğum 2evk ye iftihar hudutsuzdur. 

Sarsdma11 iht :mali olmıya.n bu milli vahdet varlığının mü
tezayid feragat ve fedakarlıklarla devam edeceğini yakinen 
anlamıf olarak ve bunu umuma da ilan ederek •İzlere arzı 
veda eder ve saygı ile hepinizi ıelamlanm. 

Sabık Örfi İdare Komutam Kor~eneral 

ALI RIZA ARTUNKAL 

öıümüıüı 17 inci yıldönümü münasebetile 

giltere ile bır ittifak akdı teklifıııı 
prensip itibarile kabul etmiştir.> 

Eden, yakıııda bu havnlide İ8tik. 
raı·m temıniııe geniş mikyastn var. 
dım edecek olan bir ittifakın akt~clil. 
dığını bildirmeyi üınıt ettiğini ilılve 

etmiştir. 
Şımdi İı'anda, hakta, Suı·iyede, 

Filistinde ve :.\fısıtdan gcçeı ek ~arp 
çölüne kadar ınkıtıı~ız uzanan nıüt. 

İtalyımın iktısad'i kalkınması 
me~eıe~ı. ltalyan endi.istrisirıin 'in 
kişafııın sıkı bir surette bağlıılıı· 
Yarımarlnııın taşkın nüfusu tama 
mile zııaatle meş~ul olabilir. Bu 
itıbarla endüstt lsinn; bundan ıson 

ı·a inkişaf etmesi ve İtalyanın ıh_ 
raç kabıliyetinin daha ziyade nrt. 
mnı;ı lazımdır. Romadıı aktcdilen 

tefik bır cephe mevcuttur. Bu cep. itilaflarda bu zaruret gözönündc 
heye yazın mütemadiyen takviye kı. tutulmu~tur. tt.alyan ve Alman is 
uılurı ve malzeme gelnııştir. Buıılar tth,...ılatınııı ve ihracatının iııki. 
y,dnız Ingiltereden değil, Hındi~tan. şafı diğer Avı·upa memleketleri. 
dan, imparatorlui?un diğer kısımla. { Devamı aayt. 3, ılltun 6 da) 
ı ıııclaıı ,.e Amerikadan göndcrilm1;s.

1 

\-. J 
tıı. ------------

Ankarada yapılan 
Ziya Gökalp ihtifali : .. ~ 

ıw ı··~:a,,., ............. ~, 

-... 

BüYiiJı: Türkçü Ziya Gökalp 

AN~ 25 (Hususi) 
Ölümünün 17 nci yıld" ... .. .. b onu 

mu munase etıile büyük m .. t 
fekkir Ziya Gölcalp jrin b u -~-
A k 

,.. ugu11 
n ara Halkcvinde bir top-

lanu yapılını,tır. Hıfzı Oğuz 
Bekata bir açı .. nutku v . " ermış, 
bunu Hvıeyin Namı'- n.k 

• K vt' unun 
(Ziya Gökalp ve milli mefku-
re) mevzulu pir konfera ns ta_ 

kip etmittir. Ga~ Terbiye 
Enstitüsü talebeai de (Deli 
Dumrul) efııanesini temsil et
m=c:l-:r ve Ziya GökaJp·ııı fiiı'-
C' n .,]~uınuslardır. 

Fransız 
, Somalisinde 
1 

harp başladı 
De Gaulle lutaları 

Senaito'ga zaptettiler 
CİBUTİ, 25 (A.A.) 

De Gaulle icıtalarının Adatto'dan 
Cul'ah'a inerek Senaito'yu ışgal et
meleri üzerine Fran:;ız lutaları mu. 
kavenıete başlamı,ıardır. --.,,_ ... .., 

Onlinde 
Kati harp başladı 

Cenup cephesi 
.fena vaziyette 

Alman kı taları 
Kırımda da 

arazi kazanıyor 

Türk sefarethanesi de 
Kuybişef'e nakledildi 

MOSKOVA, 25 tA.A.)-
211 ilkleşrln Sovyet sabah teblıği: 
Geceleyıu, kıt'alarımız, Donetz hav 

Easında, Taganl'og, l\fojn ;sk ve ~la. 
loynroslııvetz kesi mindc dü~munlıı 

çupışmışlal'd1r. 

Moskovaya hava hücmnu 
Vichy, f!5 ( A .A.) - Sovyet tdılı. 

ğınde, ,!un, avcı tayyaıelermın ve 
tayyaı·c kal'şı korına toplnıınm . .Mos 
kova üzeı ınde nıüteHddit hava t.ıar
ruzlaı ını tnrdettıkleri soylenmt"kt e. 

dir. 20 Alman tayyare ı du~i.irulmuş. 
tür. 

Gecelerın, bir Alman tayyarelcıt 

gl'Upu, Mo~kova 111iidafaa hntlaı ın1 
aşııııya tt·~ebbiis et•ııi .. lerse dl'. ılııi!'ı
tılınışlarrlır. Yalnız, az miktaı da tuy 
yare .Mosknva iizeıforle uçınttş va 
bombala!' atnı1şt1ı·. Hiçbir a~ke!'ı ve 
sınıı.i binay1' i~ah'!l vaki olınamı~tır. 
Hnsarat mühim değildir. 

B u bahsin diğer haberleri Sa 3, Sü 2 ~ 

Japonya 
harbe hazır ----Amerika Bahriye 
Nazırına göre 

Harp 24 saat 

zarfında -
çıkabilir ,... ___________ ........ 

Amerika Bahriye Nazın 
Albay KÔox 

VAŞİNGTON 25 (A.A.) 
Uniteq Press'in haber ı,eıciiği-

ne göre, .\ !hay Knox, Jı.ı.ponlarıa 
yayılma programından saıfınazaw 
edecekler.ini zannetıned.ğini ııöy. 
lemıftir. 

Albay Knox, bu programın. 
Japonya ile Birleşik Amerika 
araıunğa b:ı çatp1şmay~taç ede_ 
cegini ve ınüşademenin, ..24 saat 
;rarfmda vukuu muhtemel oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Londra.ya göre 
Londra 25 (AA} - Afi: 
Dün gece gelen telgraflara gÖ• 

ıe, tekrar hararetlenir gibi 2ôrü
n~n Uzakşark hadiseleri, Londra

fDevamı BcıJıif• 8, ıütun 8 de> 

Süleyman:iye B. spo r 
lat. Spoı • Altmtuğ 
F encrbahçc - C. Saray 

Şeref ~dı: 
Haıl~ - Doğu 
Eyüp • Kurtulut 
B~ykoz - Taksim 
Vefa - Beşiktaş 

11, 30 
13, 'O 
15,30 

9.30 
11 . 30 
ı 3.30 
15,30 



&!ZS!E SaJdh : 2 :A!S2! sa± 

ji mi, gi mi? - Hangisi? - Ters bir nülcte 

jl mr, gl mi? 

D oatumuz cCümburi)et>. bir cji 
mi, gı ını?:ıo mcscllsi çıkardı. c81 

ferdın hayalhanesinden fırlayan bir 

suıii yeni kelimeler icat e\U. Bu iti 

Ahmet Cevattan hangisi hakhT. 

roloji> mi yualım. 
___________ ... A___ Bala ikW de 

.:bıyo:ogı> mı nıe. Server B E D 1 h:ık1ı. 
11elesi... Buna dair Bııgünk Ahmet 
ıruılı:alc ustüne ma ______________ .,.Cevat, dunkü a. 

lı:ale... claJJ~ı lroluna takarak Zıyaeddln 
Bundan bir mtiddf"t 

!H~liıl~""'' evvel, cCümlıurfytıt> 
ın cN> ım:ı:alı mubar
rfrl. dunyada büyük 
ılaç;;ı}ar münakıı,a e. 

"/'k Jilir-ken bı:ıım gazete 
LY.4 ıerin cA hmeı t ile mt 

,vazılır, d ıJe mh gibi 
iptidai bir alfabe ve ımli meııclestne 

Fahrinin UJ'flSU?a çıkabilir: 
- İkimb de haklıyız, diyebilir. 
- NiçiDT. 
- Çüııkü m1llt ıuur bWz ı. 
Artık Ziyaeddin Fahnye de, bfi. 

tün tnubarrirlere de ne demek dü. 
eer?. 

Ter• bir nükte 
lı.ahlıp kalınalnn:ıı.dan şıkiyet etmış Geçen hafta, bu sütunda yazdığım 
tl Şimdi bizzat Cümhuriyet, basile .. ıı. 1 et temsflı> adlı rövüde, 
1r~a edilince bundan farkı olınıyan cSadJ Nacullah> dlye de bir isim 
bir cji, gb davası ortaya atmış bu- ceçıyordu. Bu ismin delilet ettiği 
lunuyor. muharrir, p.zetainde benden bahse. 

Hayırlısllc ·eu litin alfabesini bir ı derek şöyle bir şey yazmış: Onun 
toökebllsek de doğru durüst okuyup a~ı~da dolaşan bu isim, benim ter. 
yazmıya bir başlıı!;ak !. On uç sene.. 1 sımdır. 
denbcıi Avrupa ilkokulunmı birinci Vııktile cl\lahınut 
tıınıfındayız ve her ıı<•ne imtihanda 1 Esat> cEsnt l\lah. 
(akıyoruz!. mut> ve dlğeT bazı 

moharrırler ~in de .,..,__.... ..... 

Hangisi?. 

O o-turuuz Zlyacddın Fahri, Tıu:. 

'1 F.fkiirda. ustadımu Ahmet 
Cevat Emreye sordu: 

- Hangisi?. 
YAnı: bir zamanl81" Ahmet Cevat 

Emre, lisnulyattn milli şuurdnn doğ. 
ınuyan yeni kelimeler uydurmanın 

ulıı olmadığına daır mal:ııleler yaz
mıştı. Fakat Dil Kurumuna a:ı:a ol. 
ııluktan llO'llra, bi27!ııt kendisi, cteteb. 
b6> 1erine <izleme>, cflmi> yerine 
cbılimsel> gibi milli euurdan değil, 

lııı rcanan bu bayııl 

mıkt.c, bence onlar:. 
natUi Sadi Nacullah 
için bile büyük bir • 
iftiradır. Çünkü, bu muharrırin ken_ 
dtsıne yakıştırdığı pis m~na ılo in. 
sanııı değil, ancak hayvanın, meseli\ 
pirenin veya köpeğın tersi olur! 
(Şemseddin Snminirı kamusuna bak). 

Bayat olduğu kadar da çirkin bir 
nükte eaYUmıak için, hiçbir muhar. 
rirln insanlıktan qzgecmlye ra:ııı o. 
l&bilecetine inanmak l!tcmem. 

Sf'l"Wr Bıdi 

100 Yasan: KANDEMiR 
•••••••••••••••••• 1 ................... .. 

~talin, Troçkt'nln ••rk vlllyetlerinde 
notu• kazanmaaını tehllkell buluyordu. 

Bu karar ilz.cnne mayıs batında iş görmemi, zira küçlik mflletlerin 
llc kov.ya vardım. SLalbı ile Kame. nasıl olsa zamanla, yavaş yavaş bü. 
nd (Politik Büro) yiini "!iyaııi hih'o- tün haklarına kuuşacaklannı .. bina. 
dıı beni kabul ederek, bir müddet enaleyh onlan kenti hallerine bıra- 1 
Mo kov dakı ( illeUer Şüruı) nda karak büyük işlerle mcşr;ul olmamı> 
ve cenup CP.phesindcki milli efimhurL muvafık bwduğunu söyl aı. 
yctlere haz..ırl&naca'k yeni kanunu e- Çardan kalan muhteşem vıı.gonda 
ııı:ınyl vucmle g tirecck heyette çalış. cereyan eden bu muhaveı nin en so. 
nıamı teklif ettnn. Aynı zamanda nunda beııde bıraktığı ıntıba hic de 
teşekkül eden yeni cilmhurtyetlerin onların lehinde değildi. İç.ıne blr şüp 
lktt.l:'adi ve u kert mcsclcleıde doğru. he girmiş ve bu yava~ yavaş buyü. 
darı doğruya Moskovaya bağlı bulun. m iye haf}amıştı. 
ma'arıııın Sovyet menafii noktai na. c.Küçük milletler haklarına zaman. 
z. nndan elzem olduğunu söylediler. la kavqacaltlardın demek bugun bu 
Bıı kayıtlar, bizim arzularımıza, e-

1
millctollerin hlçktıbir ~: istcmıye .hak-

nıellcrimlze hlı; uymuyordu. an mıyaca r manasını verıyor-
• do. Bi:ı: i , tamamile aksi kanaatte 

Vazıycttcn hiç memnun olmaruğımı ve arzuda ıdik. 
Eezı:n St.alin, beni ayrıca hususi ol~- ı Hurkofa vardığımızın ikinci günü 
rnk k bul ederek bu noktalarda bıl. b---l 1 t E k~ h b-.. D 1 ....... anın ~ ım. r anı ar 'J'e a • 
hn sa Troçkl'nın ısrar ettiğini beyan 
la Troçki füı Zerjınskf'nfn şark vıli.. 
)ci.lerinde n fuzumtın artma ını Sov 
yt>tlcr için çnk tehlikeli saydıklarını 
Ube etti. 

Birkaç glin onra Stahn cenup 
CPpb~ine gitti. Beni dı tclgrana 
oı aya çağırdı. 

restnde Stalın'le goruşerek, istirahat 
için Estertıana gitmek musaadesi fs. 
tedlm. Hayır, olamaz, dedi. Israr et. 
tim, yine kabul etmedi ve nihayet: 

- Parti namına emrediyorum. Bu. 
rada kalacaksınız! dedi. 

(Dtıvamı '14r) ................................................ 
Hayır Cemiyetleri-

nin yoksul çocuklara 
yardımları 

Cümhuriyet ve Şeker bayramları 
müna ebetile bayır cemiyetlerı tara. 
fından buçok teberrüler yapılmıya 

başlanmıştır. 

Bu cfimleden olmak !here C. H. 
P. İstnnbul ilkokul yoksul çoeuklıırı. 
na yardım birliği tarafından 16 ka. 
zada fakir ve muavenete muhtaç 
çocukların aaym t~it ettiril~ ve 
3000 çocuga manto, erkek ve kız 

clbi•eai tenlim karar altına almış. 

etmediği mecburiyeti tahmil 
etmenin adına istibdat derler 
Rektörü görmek için Konyadan gelen 
ve yine Konyaya avdet eden talebe 

Sayın Bay V eUd EbQ:u.iya ve 
Peyamı Safa, 

Konya Baro ve Halkevi Re1sı 
dayıbeyim avukat Hulki Knra. 
güllenin kızı Nıhnl, bu sene Kon
ya lisesim, bitirdL Tıp Fakültesı. 
ne kaydını istiyordu. Fakülteye 
kayıt için doldurulması ve ımza. 
lanması muktezi kiğıtlann k('n. 
di11 tarafından doldurulup imza 
ettirilmesi emrcdi\dığinden bu kii
ğıUan Konyaya göndererek ım. 
za ctt.irdim ve kayıt için lizım 

olan bütiın veslkalıın ıhzar ve 
Fakulteyc ibı·az ettık. Bu sefer 
Fakültelere kayrlolunncnk bütün 
uılebelerln itnııır.rsttc Rcktuı·11 
Cemil Bıuel llazretlertniıı bi:ı:at 

lıuzuruna. çıkmadan kaydı l:abul. 
ltırı vapılamıya.cağı emri kat'isi 
verildı. Bunun Qzcrlne Rcktorı 

tdefon ederek çoeuğu;ı bu zaman. 
da böyle lüzumsuz bir sebeple Iıs. 

tanbula gelmiye mecbur edUme
mesini rica el:tinı ve ei\'er Fakul. 
tcye kaydını temek ıçln bu usi 
bir b~denln izharı !izim gt!liyor. 
sa evlenme akdı müstesna olmak 
ü:ı:eı-e bh- vekil mnrifetlle her tür. 
lü iradenin izharı caiz olduğun. 
dan bu bapta hususi hır vekulet. 
namtı de getın.cbileceğimi söyle
dim. E una ka~ı mütchakkimaııe 
bir eda ile: cOlm11z, l'ııtrim knt'i. 
ctir.> dedi •inden çaTeslı dnyıaıde. 
mi i stanbula getirmek ıstırannda 
kaldık. Trende yer bulmak için 
eekile:n ez!Jet ve yapılan masraf. 
ları ve uykusuz kıılmalaı ı tafsil 
etmlyeceğım. Dayızndcm bunun 
hi!psine katlannrak ıreldl. Rektö
riln odasının önünde iki sa:ıt bek.. 
leUldlkten sonra Cemil Bilse! ta
rafından huzura alındı ve ona nı. 
çin Tıbbı~eyi scçtıniz'l suali so. 

raflar ynpılıp rıahmeUer çekilen 
ve kapı onünde .lld s.aat bekletı. 
len bu suale bir cımcın nasıl ce.. 
'8P vereceğmi tahmin güç değil. 
dlr. Çocuk şıındi Fakülteye kay
dını yaptıktan sonra de.ralerln 
ba-:ılamasınn daha on beş yimıi 

gun olduğundan gene Konyaya 
döndü ve tabıi ııynı masraf vo 
zahmetlere giı-tftnr olrlu. Kızı dun 
tl'l'nc bındirebilmclc içln Baydar. 
pa~a garında udcta sDahsız bır 

muharebe yaptım. Bütün bunlar 
yalnız şahsı heınbıııa bır zııhıııct 

ve masraf de'•U, mlllt mesai ve 
haı rı!etleı he ahına lüzumsuz bir 
ı rafa ıcbar ed lmesı <lemektır. F.:. 
ğcr bit taleb~nın bir Fakülteyi 
nlçın seçtığınl beyan etmcsı dev. 
letçe matlüp lse bunun hehema. 
hal Rektöı huzurunda elfabcn de. 
ğ'ıl, kaydolaeal: talebeye zaten 
dolduı lulan beyannamelerde teh. 
ı1rı olarak sorulup ıstenmesl mn. 
kul oluıdu. Zaten ml"dcıııyet de. 
mck lıır bakım göre ynzı ıcat ol. 
madan evvel tfille söylenen ecy. 
!erin yazı ile ifade ve tesbttl de
mektir. Ccmıl Rılscl her talebeyi 
mutlaka şah;;an gormck ıı rzu ed1. 
yorsa, bunun •ein Konyadnn, Van 
dan ve Dıyarl:ıakırdnn ayağına 

kadar talebeyi vakitsız geti rmıye 
nıet·bur etmek değil, onlıır gelip 
derslerine b:ışladıktan sonra ma. 
tıut Rız" çnylaruıdarı bir çcıy ı:f. 
ycıftti lnle ı'llrmedc;• gelip tıılebe. 
yi eahsen görmesı lazım gelir. 

Rır 'f:tıtcındaıa ktmıınvn talııııil 
ıtmtdıği b;r ml.!cbıtrı ıeti tahnul 
tıtmcnfn ad na /STIBDAD deı·lm-. 

Bu gıbı istlbc'llldlara kıırşı ses yuk 

ıı:eltmek cemıyetln dıll olan mat

bu tın vazifesidir. Hürmetler. 

rnldu. Uğrunda bu kndar mas. Hidn11et A11clm 

~------------~~~~~---J 
Balıkların \ Sehir Meclisi 

denize dökülmesinin vr:~,::~Y~iI~~:'aa• 
başlanıyor 

O .. n u·· D e g e ç ., , e c e k Şchır M 1 i h:inclteşrinln bain. 
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c-1 ITl.lllU yem dC'li ı·e içtimalıırınn ha~ ... 
lıyac•aklır fçtımaı Vali ve Belediye 

Perakende torik 
fiyatı ucuzlahlacak ı 

Reisi Dı. Lfıtfı Kırdnr açacak, Riya. 
set Dıvanı ve Dııımi Encümen aza
ları seçimi yapılacakt1r. Dnimi En. 

Son gunlerdc fazla miktaıda torik rümcn azaları arasında değişiklik o. 
balığı tuhıluyoıdu Fakat balıkçılar lııcağı ııöylrnmektedır Grçenlcrılc ve 
buz bulamadıklnrı lcın tuttuklnrı ha. fat eden Hels Vekılı Necip Scrdengeç 
lıklan denıze dökmek vaııyctı karşı tının yerine Şehır Mc-dlsın<' asli nza 
sl.nda sık sık balık tutmamıyn karar olarnk yedek azndan Zlyn Emin fnnn 
vermişlerdır. Evve1 kı gün tutulan 1 kar gelecektir. 
80,000 çift torıkt n 25 000 çı!ti 120 ...;.;..;..;.;.__,------.-----
kuruş gibi iyi bir r. •attan Bulgans. ,-:- Temennıler ~ 
tana ihraç edilmiş, gen kalan 51i,OOO • :·;~·:~·::·:::::: ::::::: :::::::: 

çiftı de buz tedarik edilcmediğı ıçin 

denne dökülmüştOr. 

Torlği.n balıkhanede toptan satış 
fı~·atı da çiftı 30 kuruştu. Beher to. 
rık 5 kilo ağıl'lığındadır. Bu balık, 
Balıkpazannda kilosu 25 • 30 kuruş. 
tan satılıyor ve şu hCl!ab:s r;ore pe
rakende aatı~ta torığın t..anesl 125 
\uruşa ~eliyor. Bu bariz ihtıkar kar. 
11sında tedbir almak icap etmekte. 
tlir. 

Vcnlen nı:ılümata gÖrf! Belediyi! ve 
dl~ alfıkadar makamlal" balığın 
dımi-ıe dökiUmesi mcsclesı Ozerinde 
tctkiltler ynpmaktadır. Bundan gaye 
ıudur: Balıkçılııra bu:ı: temm edile. j 
rek balığın mahafnzasını temin ve 1 
toptan :fiyatları nerakC'ndc fiyatlara 
uydurmak ımretile 11atı~\an tanzim 
etmektir. 

Mektebe kavusaa 
bir köy halkı 

BUyUklerimize 
yediden yetmişe 
kadar tesekkür 

ediyorlar 
Tortum kaz:ısı Ö ' 'Bnk köyü 

muhtarlıgından aşağ d ·: mektu
bu aldık: 

cl\Icktep istiyen blı k<ıy> lınş. 

Bu telgrafta (cenup cephesindeki 
mı ıman a keri fııkalarının teşkdlt 
l l'lsliiini) yapacağ'ım da yasılı idi. 
Oı :ıva gitmek istemiyordum. Fakat 
!lalintn bıı duet telgrafmı, KomO
' t Purlı!i n mına (Lenın) 1n Harp 
Şurası namınıı de (Troçk!) nln emir. 
!eri takip ett1. :Muhakkak cenup cep. 
he!dne gıtmeın i<ten i~ ordu. Nihayet 
bır gun Lenin mavi bir lrorşunkalem. 
1r yazmıt oldufu busus1 bir mektu
bun aı t:a"ındaa telefon da ederek 
( mutlaka cenup ecphesfne hareket 
• tmrm lazım geldı~ini) ıqrarla bildir 
di. Bıı"ka çare kalmııdı;'!ını görerı k, 
yanımn aldığım bir miktar askerle 
yola ~ıktım. 

' lığı altında 10/0 941 tarıh ga. 
zetenızde ıntlşnl' edeıı l>iı clılegı
mttin aliıkndıır mııkanılnr tara
fından derhal nazaı ı il baı·a alı

naı ak körümuze bıı ınuallım ta. 
yın edıld1l!'I lh ıyar heyetımlze 

blldirtlmıştır. Ru yıl koyumuzde 
ıncktebfn nçılm:ısı!c koyluıııuzil, 

tır. Parti Nahiye bırhas a tahsil çağında bulunan 
Bun! rın t vziatınn 271101941 gü. k I I yavrularımızı ~evlndlıen, koyü. Stalln'l CKcrmüncük) i•tasyonun. 

d:ı buldum. Akı.ıamü tu bizıın vagon. 
lıı'1 da Stalin'ın hu usi treıııne bağ. 
lııdılar Harkof'a ıııdiyorduk. 

Stnlin ıle hr-m Kermunefikte, hem 
<l<> trrnde bnşbnı,a knlaı ak uzun uzn. 
dıya bütün mcselı::\c,; konu tuk. O 
kaclar samimf, sıcnk kanlı, halelen 
anlıyarak konuşuyordu kt, iç b:ığrı
n1a g1rlyordu. Ktiçlik mllletlenn, hele 
f rk Türklerlnın biitün dcrUenne 
can ve gönulden ortak ılldağunn, on. 
lam faydalı olmak için f!ltnden ıı"Clen 
her şeyı yapacağını. bundan emin oL 
namı, fakat elmdilci halde bfitün iş. 
lerl Troçki'nin bozduğunu. çlinkO bu 
adamın ekantyetlerl hie sevmediglni 
lılrçok defalar tekrar etti. 

ongre er nii ııant 10 da başlanacaktır. Bun- miu:u mıınrlf güneşıle aydııılat-
dan başka memnunıyetle haber ai. Cümhurıyct Halk Paıt.ıal lstanbul trrmak ıçın dileklerimızi durma. 
dığımızıı göıe Çocuk Esir eme Ku- Viliıyett nahıye kongı·elerı nybaşında dan yerine gctıı mıt olan muhte-
rumu Faüh m"rkez nahıyesl de bnşlıyaeak, 15 ikıncıteşrınde bitecek. rem btiyüklertn l:ı:e köyümüı hal-
G5 çocuğa elbiselık kumaş ve 70 fn- tir. Parti Vıliyet İdare Heyeti na- kı yed den yetmişe kadar minnet 
kh' aıleye ele üç aylık maışetlerını ı hiye kongrelerinin g{inlerlnl tesbıt hıslerinı sunar. 
k>"'l la~acak erzakı tevzi etmişttr. ctmış ve alakadarlara bıldlrmıştır. ' --------------• --=- . 
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tarafı, benim bu teşebbüstekı kiirdan 
alacağım hısse ve o p~ıı anın, hayat 
tarzımızda yapacağı değışıklık Bır 

kere, ben flrket1n 1daı e mcclbl re. 
isllğını alacağım Umum Mudurlük 
fılan ıstemem. Hem plyasadakl işle. 

rlme mini olur, hem me oh~ t fnz. 
la. hem kazancı u. Vakıa cıı-ketın, 

cemıayeye •e kara ytıule ellı ntsbe
t.1nde hissedan olduğuma ıöre. ayn. 

., •• o •••• f 

Harlc.o/ Rusganı11 en mühim bir sanayı m•r· Menim icabı ~nin en beı·· 
k 'd Ş h J /, k k / L .. bat bavaaı Ruaya bozkırla· •zı ir. e irue ir ço tan , top, taggar• ao- nnda hükmünü aürdüğü taş ve 

'ikası, lıer 11ewi mühimmat fabrika/atı, ~:k•r~ .1 kayadan mahrum bu .. b,aı.,. bi• 
kışlalar, ••ktepler mcvcattar. çamur deryuı olduiu halde aa· 

, , , , , , • • • • , , • , , , , • , , • , keı i harekit ıfevkaiide bir süral · 

' 

le inkifaf et~ir. Bir taraftan 
( Btrin.cl ıah:ifedffl. '"'1MA) he)Mlınln sı1ilb fabıikuına çevrilmiı Aıman kuvvetleri Moskovanıa 

ihtiyar eY!emışler, bırçok yeru ve olacaklan tabiidir. dış istihkiimat hattını yararak 
güzel binalar yapmı~lar, geniş, ha- Harkofta aynı umanda birçok da ilerlemitlerdü. Daha sonra Al· 
vadar caddeler açmışlardır. fmn1 taharriyat ve tctJcıkat mües. man tank kollan dün dojrudnn 

Bol,evtkJerin Harkofa daha blda. aeselerl, tecrfibe "~ tatbik nıekteplc. doğruya tehrin üstüne hücum et· 
vetten 1tibaren bu kadar ehemmiyet rı, lıimya fahrlkıılnrı oldtı '"11 glb1. • f rd' m.f e ır. 

vermeleri, bu eehrio coğrafi vazıye- eehlr bOvOk bir ukert kumanda rner Her an bv tehrin çevrilmesi 
tinin, lktısadi ve sınai inkişafa fev. ltnf vazifesi dP l?Önnektedır. Bundan yahut içine girilmesi muhtemel 
kalade müsait olmasıdır. Çünkfi ee- 1 dolayı da ıehlr clv.,rmda hircok kıs. bulunduğundan KomiHrler beye_ 
hir evvela, (UlcTayna> nın. me~hur ı lıılıu. sravt't mllkPmm"I r.abtı vp itti- ti re.isi yani Batvekil ve Hariciye 
lSıyah topTBklarl denııen mmtnka. c-1\k 'l:nbtt mektl!fllttı. bir top fahri. Na:ıın Molotof ve bükiımet er• 
sının merkP.7.tnde nldu~u f.?ibl, snni. ı kıı•ı. daha bhcnk siliih ve muhimmat kanı ve ~üfer;ı heyeti Volganın 
yen de (l\Jo~kova _ Siv.astopol) ve f:ohrlkıılıırı, tnyuır" fabrtkalaTı var prk sahilinde Samara tehrine çe

' Ktyef • Sal'atofl muvasala hatları. dır. kilmiflerciir. Hükumet daireleri 
nın b1rle.ştiğ1 noktada, vil.n1 çok mü- p,, mıılfimnt.. H·nknf ,...,r1.,f'I hn Kazana ve esas teşkilitı garbi Si. 
hlm bır dört y~I a~zında bulunmak. vf\"kü nucvıının en mümhn h r 0"- biryadaki frkotiskiye daha ~el 
tadır D ığcr t.arof•an (Donec) hay- kf'rt merk~I nldn7!tır.u ve l-11 mer çekildikleri malumdUT. 
r.a!ıınm meşh•Jr köm6r maı!ı>nlerile kP?.t!P lıaz rfa.,1111 h<>r türlü tech1wtın Samara Avrupa Rusyasmı hem 
( Kribal • Rog) demir ma~1'n1Prt de 1 d~ Ruc ortlııo:unun hu!!fiTie lmdnr Sibiryaya hem de Türkistana bağ· 
Horkofun vanıbneındaıiır işte e;erek 1 csıMtli cılıl•ı'•ımıuz mtlknvemPtini tC'- layan çifte ha~h büyük demiryolu 
bu eotrııfi vaziyetten, ~rı>k fü.ı .. ya., mlntlA n<>k mAr .... 1r oltlu~ınn tı:li"'tPT' • d d' V lg • d k' ~ üzenn e ır. o a üzenn e ı 
nın en zengin vP "l'l kıvmctlı m:ıden. ı ııl ... 1:·r:t1ır ~nn umnnlnrda tın biiyük kör-rüaü daha cenupta 
!erine yakın hulıınmasını:la tlnlayı mlihim merh7.tl,.kl lıer t{irln tmali\ 

olup garp başında Sizran tehri 
Hnrkof, Rusyanın birinci clerccedo 1 tın hir mikt.ıır ııınlmı• nldutrnnu d:ı 

"' bulunuyor. Hükumet merkezinin 
bir tıcaret ve san::ıyi merkezi olmuş. ır.,h,ıl f'tm,.k ı;; ... ,,,,ıır. Cllnkfi eehlr 

Sizran yeı·İne Samaraya çekilmesi 
tul'. ı\rkl mfltrıııtıllt •iliih . fabrı1rnlarının ile kmlordu bakayaaının da Vol-

Rarknf aynı zamanda Rusvanın bıı,.hrl\ trıtldaf matldP"lnf te~ 1 edPn ganm tarkına Tatariatan ve 
mOhtm hır irfan merkez.I mertebe. Donec hnv>:a!lı kömOr mııdcnlerilr l · 

Kazakistan glbi cümhl!rİyet erın 
11lnı ıte almıştır Çiinkti şehirde hır Krival _ Rog mıntııkıı,.ının ıtemıl" mo 

arazisine çekileceklerine fÜphe 
çok "ıınııvl, yfık" k mühendis ve ılim tlenforl A 1ı"'lıınlaTın eline l?C'Celi bır k I 
mektepler! vüct:rle getirilmiştir. Bu hayll znmıın ohııu.,,tur Mrınmahh 

1 

8 ~ıyor. h . kumandanlan 
mektephırden rle Ru!!yanın son ~ne. bunn nil'men H:ırkof fabrlkal:ınntn ı b I arp ;;o es; T'ı-----L i1 
lerdekı beşer ""'neUk plan muc-ibfnec elde ml''<'t'Ut stnkfnrile "On l?{lnler" Vu un~nl a~.ep ., .. ,~. 0ib e 

-' ı ttı· ..ı fi J 1 oro•ı ofun ou •aZt e erme ti a-vücU•Je f,\'f!t r ııı ı;anayı m ıesseım e. kadar fınnl!itta clP.vnm ile Ruıı ortlu. Y • • .. • 

rlnin, fabrikalarının milhendııılc·ri l lnrına ı;iliıh ve mllhimnıat yetl~t1r- yet verıler~k Sibrryada ve_!urkı~: 
Yeti•mektcdlr. d'"" .. kk trt tanda yenı loıuvvetler t~kıI etmı , ı"' Tl!Urıa a ır. d:&-:.. 1 l d 

Maamafib Rarkofun buıCn haş.h. ye ~ e. ...... .? ":'a an a 
fşte bn!!fin Almanlıırm eltne ~c- bunu goıterıyor. Turkıstan ve 

ca vasfını Rusvanın (demirhanesi) k ü mlş olan Harkof şehri bu ıırlar m - Kazakiatanda •eri mükcllefiyt!t 
olmaıu teşkil ctmektt>dir. him hir mert:e'l'.dir. Ruslar cc-kllirken ancak son iki sene zarfmd .. tatbik 

Bomda evveli 1!!32 d 11 tesb edil- eilph~z bu şrlıtrtfe de blrcok tahrl- f'drldiğinden talim görmüş efra· 
m~ bü)'{lk bir (traktör) fahnt:ası ~t ynpnnşlar!hr. Fakat iRıırltcrl. ve dm sayuı pek m:ıt-,duttur. 
vardır. JJu fabrlkıı ııon zamıınlnrrla c-h1arının te 1ııntı, binaları, fabrıka. Almanlar Harkol fehrini 
l?ilnıle 200 traktör imal etmekte idi. Jsrı o kadar <:oktur ki hunlar ne ka_ ~aptederek bir hamlede bu teh· 
Haıı> çıkmaclan evvel fabrikanın dl\T tahrip edll•e yine Ah~nn ordu. rm ötesinde ~Hi tcitom'!tre ilerle
tnnlr fahr•iı:asınn çevrilmiş •P tmala. ları !('in, bilha"sa kış mnsımi e:n:ı. mi,lerdir. H a rkof 83Ö,OOO nü
tıntn da çok arttırılmış olmıun muh. sında, ı~fifad!! edller.ek bi~k bma. C-...J So .Jf e· ~-. . - "ncu·· 

ı u~ a vy"'"' er ırngmın uçu 
temeldir. Rundal! baı,kıı Harkofta lann sağlam o\aTtık kn\mıı buluna. b- ,..._ b. h.rd. 

b 'd' uyuıı; D' ıe ı n-. 
daha birçok zirnnt makınelen fahri. ı •'R~ı aşııı!ı yııkar• muh:ık'kak gı ı ır. il"\.!:!- • • a. ·• •• 

S 
~ vunyanın en :r;engın KOmur ve 

kalan vartlır ki bu fabrikaların da · • · demir madenleri yanı başında 

Foto Namık reıimler hakkında davetliJ.,re izahat nriyor 

bulunduğundan Harkofta hesap· 
ıız silah fabrikası kunılma.f bolu
mıyordu. Bu tehrin yanı baş•n· 
dftki '28,000 kilometre murabba· 
ındalri kömür madenlerinden se
nede seksen mi1yon ton kömör 
çıkanlrnak tadır. 

Harkofun rıyaı ile So.-yetler 
Birliği sanayi, kömür ve d emir 
istihsal kudretinin hemen heme n 
yar1!m1 kaybetmİf oluyorlar. Ay. 
ni zamaNla bütün fJkraY"a Al
manlıu•ta müttefılderinin eline 
dü,miif oluyor. 

Ahnan1ar Rostof tehrini zorlR· 
yıp Kafkasyaya girmezden ~vvel 
Kımn yarımadasına girmişlerdir. 
Burada fevkalade hamfe ve şav· 
lctle iJerfedikl~ri anlafılmaktad1r. 

Belli batlı harp san&yi m~rkıe7.• 
ferini kaybeden Sovyet hökfunefi 
AmeTilrayı biran evvel ıilah ve 
miiltimmat göndr.n1mesi için zor
laİnalmdır. Uzakprk ynlu i1e 
!>ilah ..... mühimmat relmesi azım 
zama'ftll muhtaç oldofuadan A· 
merika bükUmeti Rosto.,. MYki-

D . ğl d E 1 - a H l Te•hrıl""rle h.:. .. ı.eJPr ıeriııi önünde yat merkm yapmlfbr. 
ün o e en sonra, m non a • o " "'" Blitiin ııf'ne Golf Streom ııcalr 

kcvlnde Foto Namık Görgüeün 22 ~e- dunıtrnue •tı ço~· beğenilıniet.ir. 
alnntı.-da.. dolayı sol11n donmı-

ııcl•k çalışma mahsulü olan TWm Nanıık G~rv.ü'.'f\n koleksıynırn !il!) a d 
sergisi, İ stanbul Parti Reisi Re~ .. t kac\ar uzanırn ıo ~erı h~Unde toplAn. yar Mttrmu•iri ff!hrİ J.,ewin~1 Mıruaıoglunun güz"J bir hit:ıbcaUe a. aıt zengin bır mecmuadır. gı"bi ~imdi k1tra mUTUalan kesı . 
Çıhıııştıı Merasımde hazır bulunan. mİl oldufandan Boıtondan gele-

S11natkı\r 11rkadn~ınıı:r. l'\amık Gör- rd 1 d · L• k~J 
lar tarafından se:-gı, aliıka ile ge. cek ya tm er e-rm oır OTie~m 

...r.c" bu muvaff·•k•:)ctınden dola1ı • · d L_ı d ~ d •ı"m 11aLi :ı: im ş v uıkdırle karşılarımışıır "" u ıçm e DUJUn ug1111 an 11. T n • 
Bılhas a AuııUrklc Isın<'t 1nonüye ait da hararetle tebrik ederl1. li donan Arhangel fdtrine çıkan-
••·••··•••••····••••••·•••••·••· ..... ........................................................... l•caktw. Volganm. öteMııe ~k\J. 

Merdivenlerden 
d Üşen sarhoş 

Feci bir kaza 
Diin akırnr.ıüstü, Beyoğiu Sutera. 

tl... o;okağlrıl:;kl N·i apartımanında 

Emınonundc Rıznhcy Hanında o- duvarları badan:ılamakta olan Petro, 
•u n il un, ırcçt-•ı l?\ln faz:a sarhoş a"a !!1iı n J7cr nde çolış•rken a~nn. 
hır \'az )"Cttıc hanın meı·divenlenn. or, bırdmbı e hP.Tt'ket etml:, ve mO. 
r\en çıkııl'ken diıştip ha ından ağır vnzen~ını k1'ybt"-:!en Pc• ... o l>oşhıts 
surette ynralanmışttr yuvarlanmış ,., bcynı patJryaralc aı. * GÖRU'/l.0 MEZ KAZA - Bakır. m6 tür. 
kiiviinde Terakkı 'okağmda 30 sa~'llı Hiıı!lseye .Müddcıumııroilik elkoy. 
evde o uran 7 yaşındn Güler ı,.mfn. l'l"t: •ur 
de bir kız, evvelkı gfin. Hatboyu :-~~;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;:;;;;;~=~;== 
cadde!ilnrle kapalı bulunan etkı bır AÇIK M. JHABERE: 
sutçu dukkanının kep<mklenle oynar 1 
ken kepenk yerinticn çıkıp çocuğun B Fuat, mektup pazu ak~amı 
üzcı·ınc )'ıkılınıştır postada. 

lelım kurın takl!ımınde hisseme dıı . ·bir mevzuu konu~tuğumuzım far n. 
eecek

1 

paranın m ktanna. Sen geldı- dayım Falımt. bırkaç d('fa nıılyoner 
ğir. zarr.nn, onıı•1 !le;abını vap ıakla bır ınsanıo, topu topu iki rne'•sim yer 
meşguldüm. Balık pıya!\asırnlu yap- 1 değlştlnne~inı. bir fakırin havutın. 
tığım tetkıkatı esas tutatak vardı- dan fnrksız buldum da, ondnn dolıı
tım katı rııkamlaı:n muctenlt he~a . Y1 IJkbaharJa sonbahara mahsuı da 

ba göre. bizim ?tcmatik u~uııe te. 
m1n edeceğımız kir, ilk seneler ıar-

birer kfışane tedariki milnatılp olur 

diye düştindftm. 

melrte olan Sovy.t kuvved~rinia 
bv yardımdan ne kadar istif..de 
f'Cleceii ..,.dilik ln81lım hulun
ftfttfOF. Çünkü aslı eri kati lsare
katll'I '°" safban kapamn• üzere 
lfİbidİr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

~ ... IJltUtHHltUtlllllllftlllltllltıUllUllfl•lllllll r! Vecizelerin şerhi 1-
~ ....... '"'"' ............... " ............... """'•P•....1 

Hainler, lriz.m~ et· 
tikleri kimselerden d .. 
ancak hakaret görürl~r! 

TACI ıus 
Yurtlarına hiyanet e<len ve ya-

l bnncılaııı hızm;.t edip onların ta. 
rafına katılmak, onlardan sayg> 
glirnıck, onlnrm ara<>ında iyi bir 
hayat 11ünnek gıbf umitJere düşen 
fl'!r kndar dünynda ııhmak bir kım 
sc yoktur. 

Stal n'ln o zaman bile Troçki'yi biç 
aevn d ~t her halınden. her e&iin
den anlıışılıyordn. 

Sonra, bütun liteki fabrikaia. j lcıııtromo, qçı, dOmenci ister. Bün. 
rı da buna ilive edenıın!z. O fahri. lan yetııtırecek bir de mektep lbım. 
knlnnn b:ı.lık 1şlemıye mahsus maki Gcmlain balattan boyaya, kadar blL 

fıncıa. en aşağı hesap!a beş milyon 
fıra Bııl'un yli7.d!! e!IM, bıı' defa be. 

ca bir kazanç duşünmıye luzum kal- ntn •. Daha bırlnci sene sonundc, na. 

- Hele o gün bir gelııln, hepsinin 1 
kolayı bulunur .. 

Tahsin Bey, cebinden •aatlni çı. 

k:anp bakb. l\lılyonluk hayaltnln en 

İn an eaygı ve ıevg1 gonnek, 
rahat ve huzur içinde y:ıı.ıamsk i. 
çin herşeyderı önet! secsyclı ve na. 
moslu bir yurtta~ olmak gerektir. 
Bu eaası tanımıyan bir insan için 
yeryü.:ı:ünde hürmet görmek, na. 
dete kavuşmak imkanı yoktur. 
Hele yurduna hlyanet eden bir 
kımse. yalnız :vorttaşlaımdan de. 
ğıl, temu ettiği her kbnaeden, 
batti yurduna hlyanet ederek ken 
dıt rine himı t et.tiii kiımelerden 
de ancak hakaret -ve nefret görllr. 
Onun ba~kıı. bir şey görmesine im. 
kim ve ihttmal yold.ur. 

mu ama, idare meclisi reisi aıfa\ile neleri de o ılk kuracağınız makim· 

fabrikasında yapılll'. Hem daha ucu 
mez, tükenmez ihtiyaçları olacak. On 
lar için de bher fııbrıka çmah. o alacağım hakkı huzur umtım mudür 

- Ben, bıliyorııunu?. ki t.anmmıe 
1>11" Gilrcü muhnrrıı1nin oğluyum ırn 
tfln çocukluğum dini ve mmı tcrbıye :ı:a mal olur, hem bir elden, standnrd caklar kömürsüz lş.!emez. Bır de kö. maaşından fazıla olacağı tçln, yoru. 
,.eren bır muhitte gcç01lştır Bu sc. mal çıkarıraınız. Sonra. mademki ıh. mCr madenı aatın aldınız mıydı, ar. lup u kazanacağıma, dinlenip çok 
ber,ıe ruleri çok iy1 anlanm.. d:~·or. racatınızı kendı gemilerhıı:tle yapa. tık alzln tirketin sırtı yere ge!m z. kazanmayı elbette tercih ededm. 

ilu... caksmız, gemileri d kendı tenane. - Düşüneceğiz, bunları da du u. - Şüphe yok l Fır at varken, hır 
Bu görüşmelerin ııonunda, Stalin leı1nlzde inşa eder, rnak elerim· ve neceğiz elbette. Tcve'ltkell, bu ı tc a medısi idare azalığına da beni ka. 

Cle, tıpln fiç dört gun evvel Mosko. 
kazanlarnı yine o fabrikada yaparsı. na mily~n var dcmedım. Bak, rlahıı 

Tada Lmin'ın de~ıgt gibi: <Şimdiki 
yırsanız. 

bir şey dil. 

ııl bir havata ka~aca ~mı:ı:t nnl vor 
sun değil mi1. Aparturum, otoır ~ıl, 

ıuın sayfiye, kışın şıtaıyl'.. 1 tatlı yer nie, Ferhadın, bu pi~~ 
- Aman babacığım, bahariye ile lıayale kattığı soğuk u, blrdenbıre 

hazıı.nlye31 de unutnınyın... keyfınl bçırmıştı. &atin blr buçu. 

- Ferhat çok ciddi ve çok ha;rati ta geldiğini göl'ilnce : 

bir bahis üzerinde olduğumuzu unu. - Çok g~ kaldık, dedı. Gidelim. 

tııyorsun ~ıbi göni) orum. 1 Sonra, çantnıunı ııçtı, para çıkardı 
- Kat'iyycn babacığmı. Makine ve g11Tso:ıa ııeslendi: tıalde küçük mılletların 1,.-:?erlJe ugra nız. Bu kadar mı l 11? Gemıl re k p. 

mamamı, Sov~et Ru S• mlkyasrn 1 t.an ı ter, tayfa ısı r, carkçı, at~{i 
tik adı da, ne muazzam ınıl<ün.a .ı 

laıl'fllaŞ?yoruı. F!lkaıt işin asıl .ze' • 

- S('nın icin henfüı 

ıünmedım. Bir cateslne bakarız. Ge. 
1 
ve para gıbi, yirminci as, ın özıı ohın 

1 
( Dtı•amı ı:ar) 

l{omnlı Tncıtusun söylediği bu 
slı-ı, her ıınnan ıçln doğrudul". 
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Dünya harbi 1 
717 iacl ,un l 
' ALMAN TEBLİÔİ 

B"nın, 25 (A.A.) 

Almnn tcbllJ•i: 
lngıliz ~ gemllerıne karşı rnii

c:adelcde Alman ba\ a kuvvetJcı·i İn
gıl•erenın doğu ımhlli açıklarında 
hımayt>lı h r knfifo içınde cem'an 12 
bln . ı armı de ·~ du"'nııın ticaret 
•~mısın! bat.ırmıştır 4 bın tonluk dı_ 
1:0 bır gemi de bombnlıırla tahrıp 

~ılılmiştır 

Şımıtli Afrıka c;nhıllcrındc Alman 
«>ava" ta\ yanı<>ı ı Gambut.'un şım:ı. 
f ı d" t: dıı m:ı"l t.lcnret gcmısını 

yakmıştıı. 

B 11:ınya bomhı la\'\•nıcler, dfin 
geı.c Alnınıı) nnın c:ımal batısı ve ba. 
t ,;mdn bazı yerlere rnn~ın ve lnfı
H'ık homb:ılaı1 atnP!ltlT Bnzı mahal. 
lerd hafif haıınr olmuştur. 6 duş. 

man tayyaresi duşiıı lilmıı~{ir. 

l.ır yapmı~lı:r. 

Maa,ıarı 

arttırmak 

me e;esl 
(Barrı akaıcdtn d~vam) 

tezim olan tnbii hal simdi pek a:ı 
bozulmut bulunurdu. 

Hükumet bir tar ftao hali ta· 
biiyi idameye elinden geldiği ka
dar aayrct ederken, diğer taraf
tan memle1'cti barpten siyanet 
için askeri tedbirler almıya da 
mecburdv. B" tedbirlerin de nuı.I 
ibtiytala, teenni ile, ahndağma 
iki senedir hep ,ahit oluyoruz. 
Fakat mücfafu tedbirleri ne ka. 
dar ihtiyatla almırsa ahnsın, bu-
11un için yıne mali ve maddi bir 
çok fedakirhklar yapmak lazım 
geleceği bedthidir. 

Bu fedakarlıkların aae ancak 
bütçe yolilf>, yani bütçeye, zaruri 
masraflBr nubetinde zam yapmak 
~urf'tile temin oMıabileceğlaİ her 
kes bilir. 

ltte bu zam keyfiyetidir, ki 
vasJta1ı veya vaı1tasız bütün ver
ailerin arttırdmumı foap ettirmit 
ve bu da, yuikanda da dediğimiz 
cilM, fiyatların yükselmesine kıs· 
men Mbep Olmuıhr. Şi111di hü · 
kumetten, bu fiyat yülıuekliiile 
mütenesİp olarak maaalara zam 
yapılmasını wtemek, o-;,un verri
lf\rİ yeniden arttırmasını iatemek_ 
ten ba,ka bir ,ey depdir. Çün
kiı hükümet hazinesine fazla pa
ra. nihaıyet gökten zenbille İn· 
mez. Bütçeye yapılaç&k her zam 
mutlak halkın kesesinden çıka· 
cakhr. Şu halde maaflan arthr
mak bahane!!ile vergileri yeniden 
lez.yid etmek icap eyliyecek, bu 
da tabiatile fiyatların da tekrar 
yi.ikselmesine ıebep olacaktır. 
\'eni hayat pahalılığı ve ma&f 
11rttınnak meseleleri, ccdairei fi· 
aıdcıt dedigimiz meftıur ka"'ık 
da, anın çerçevesine dahil olan 
çok girift bir iştir. 

Bazı pze~ler bu ( fiııid daire) 
davasını halletmek için «asgari 
hayat maıorafını tesbit eylemek» 
ıibi çOk basit bir tedbir teklif 
t:tmektedirler. Fakat bugiinkii 
tartl.r içinde asgari bayat masr•· 
fı teabitioe imki11 nr mıdır? Aı· 
1-1 hayat maınıfmt tesbit için 
evveli pahalP.k dediğimi% ifetin 
de sabit oı....ı yan~ fiyatlann 
h~ deiifmemesi lizundır. Hal
laUtıi buPnllii ahval içinde fiyat· 
lann değifmemeıini istemek, de
n~ dalgatarn,:ı bir ,ekil tesbitine 
kıtllntmak kadar muhal bir ı.tir. 
Ht:r tüTIÜ etyanın fiyatları, fırh
nah bir havadoa deni~ dalgalan ne 
kadaT oynaklık gösterirse o d~
recede oynakltk aöstennektedır. 
Meseli fu fasulye, mercimek, pi· 
rinç gibi glda maddelennin ba· 
tında gelen havayiçin fiyatları 
..;,men he:- ıüa değitmektedir. Bu 
deiifiklilıriğin hayretleri mucip 
temevvüçlerini, yetifilmH zeki 
ve dirayetleri sayesinde refah ve 
bolluğun her ,eklini elde etmiş 
eazeleciler belki fark etmezler. 
Cünlıü onlar için hayati ihtiyaç
larb güni ııününe mefgul olmak 
kiilfeti yoktur. O külfetten çok
tanberi miistağni olmak nimetine 
naİldirler. 

Fakat bir de halka kadar ve 
lı.UU.. batLca velinimeti olan 
lı:öfe batı bakkalına kadar inmek 
zahmeti ihtiyar edilecek oluna 
( uıari lıaayat masrafmı f tesbitini 
lcvcİyenİn nu1l ineli ve keyfi .e 
bi~naleyh b.-it bir dü,ünüş 
mahsulü olduiu derhal anla,.lır. 

Şu halde ~ yapmah? 1tfe 
ıgiiçlük vardır dırye davayı lıallet. 
rnektea ,,aqeçip on"" müzmin 
bir tekilde devamına razı mı ol
rnahdır? Tabii böyle. bir tey de 
caiz değildir. Herhl\.lde her gün 
•rtmakta olan pahalılıkla, sabit 
aelirler arasında bir nisbet tesisi
ne çalqmak hepimiz için bir va· 
Gtİfedir Bize kalına bu hmusta 
t>a,~ hatıra gelen tedbir..' umu. 
ini naasraAanmızda ı.qmı dere
~ ta1arruf çaresini t,ulup • hu 
'-•rruf sayesinde elde ~ile~ıl~
iıelc falalarla maaf satuplerın:
~lanm tehvin e,Jenıektechr. 
~ tuarruf .... )liikimetçe 

= Sahife: 3 

.S Q N . H A . B E _R L E 1 Kont Ciano 
Almanya da 

1 lutıfa Fazd Papllu •.. Fetli Okyıra 

,~~Dlmf~ SOVYET J•ponya 

b ı · · harbe hazır t e 1. ğ 1 (BirlMf aa.AiJ'4n CÜVtıM} 
(Birlnd ıahi'cdım devııın) da. aaami bir dikkatle takip edi· 

Rua Mare,.Jlerinin yeni liyor. 
vuifeleri Maıımafm, Japonyanın, yayıl_ 

Kubııef, f5 ( A.A.) - Tlmoçeııko. ması planında ısarfmaznr etmiye. 
nun cenup oı-dulan lrnmandanlığma ceğine Amcrikan1n kanaati bulun 
tayınmin ilinından Mınra Loıovski, duğundan UzakşarJcta bir çatış· 
.Maıeşnl Budycııi ile Mareşal Voro. n:anın, bilkuvve tevaldı:iııi imkan 
şıJof'un, yakında harbe ıştlrak e<le. sız h'ale geldiğine dnir olarak Al· 
cek olan yenı ordulnrm U'şckkülü i- bay Knox tacahndan ileri sürülen 
şınl nihayete erdirmekte olduklarım n.ütalea. Vaşington telgraflarilc 
sôylemıştır. loncirada bğrenildiği zaman. hiç 

Moskova önünde kati olmazsa iki \iç haftalık bır eükün 
muharebe ba,Jadı muhafaza ed ileceği tahmin olu· 

Lonıfra, .5 (A.A.) - Hu geceya. nuyordu. 
rı«ındnn sonra rra\•da gazetcsı tara B h .. 'L 1.L k tte • u ran, muna~a sure 
fınclan cepheden Plınan ve Moskova t L d d h' k' mevcut ur ve on ra a, ıç ım-

raılyo:;u w rafınd.m da ,·erılen bir 1 L b h · 1 · · ·· "d t sc. u u ranın .ıza esmı umı e · 
habeı·c goıe, Alnıanlnr Mo kova Q.. 1 k d. 

. 1 k ı·· 1 •1 d . meme te ır. 

lı 1 1 
• apon ra gorf! nunc e a ı u ı mey nn muharebe ı J la .. 

ın• aş ,ıın.ş ardu·. Dun ehenımıyı.ıt_ Tok o 25 (A.A.) - Ja on· 
lı bır dc*ış.!klık Qln.aınışın da blıtun y • · p 
gun anııdııııe mu~'Bl't•beler rlevnm et. ya, ) 11yılmr. pi.anlarını takıbe de· 
mı...tlr. Alnıanlnı· ,·eni tak , k . ı va.n eders~. bılkuvve, Uzakşark· 

~ • < Vlle ıt.ı. b" k' .. k' !arı getıriı- <>ibı noı·üııü•· 1 T ta ır çatıfnı..ııın tevak ısı ım an 
"' ,, • or ar. op h 1 ldw · · ·· l B' 1 'k 

ate,ı dun şnfakla başlamı~ bütuıı gün i"'Z a ege g •. n• so; ıyen, ır ~ı 
tnnk, pıvade hucumlnıı fn~ılasıı d('... Amerıka .Bahnye . Naıır~ Knox ~··~ 
\Dm etmiştir. Almanlar ikı noktada Lc)c:natının gayrı resmı fokat ıvı 
Sovyetlerı puskürtmüşlcrs~ de, Rus. r.aber alan Jııpo? mah~illeri.nde 
l:ır <lü'<manın yeni bl.r ılerılcme!lıne «gay rı makul> dıye tavsıf edıld.
kaı·şı koyabllmlştır. Almanların Oka ğin:,,. Domei njansı haber ver· 
şehrını geçme tcşebbiı lerı akım knl. ınektcdir. Ajans şu sözleri ilave 
rnıştır. Moskovanın şimal bölge inde eciıyor: 
Ruslal' mevzılcrlnl sa~lnm olıırnk Knox"un, son derec e ciddi gör
tutmakt.adıı lar. fookovanın batJsın. dügü vazıyetm, bizzaf Birleşik 
cin l\tolday kesmıınde Alman tauru. Anıerikanın Japonyaya karşı olan 
zunun cenup •e şımalc inkt~fına ça. tnrz.ı hueketmden ileri geldi~i. 
lışılmaktadır. Köyler bile inatla mo... ja)ni mahfilleıde söylenmektedir. 
dafaa edllmcktedır. Sovyetler, düş. ı Japon Amerikan miinasebet
man takviye kuvvetlerinin yollannı lerini düzdtmt!k için müzakerata 
bombalanıışlardır. Bir böl~cde tııkıi. devam ederken ayni zamanda. 
ben 70 Alınan tank ve zıı hlı otomo. Çungking" e yapılan Amerikan 
blU, 200 kamyon, ıld piyade livası, yardımını arttırmak, Japon ala· 
ikı ılfifi bataryası imha olunmu~ur. c<ıldannı tutmak ve Amerika -
Diğer bir bolged" de 25 tnnk ve 8 İn~iltere - Çin • Felemenk Hin-

. knmyon ıınha edilmiştir. Pravdaya distanı bloku tarahndan Japon
göre Moskova.ya karşı tanrı·uz 23 yanın Çin içine alınmasını tedrici 
gfindenberf devam edıyor. Hitler'in Jsu~etıe kolaylaştırma}< suretile 
vadettiği yıldırım harbi nkim kal. J aponyayn karşı gayri dostane 
mıftır. hareketlere teşebbüs etmekle ikı 

Sefaret heyetleri Jenİ bükômet yüzlü bir vaz ıyet tak.merak Ame-
merkuinde r.kanın, ou vaziyeti binat ihdas 

Kuilrifef. 15 ( A.A.) - Unlted etliği yine bu mahfillerde söylen_ 
Pren: n.elttedir. 
Kulb~t'.I'e gelmiş olnn Sovyet rica- Bu kaynaklar şimdi, Pasifikte 
Unln ııı!mlel'I bıldırılmemişlır. Fak~t sulhün muhnfaza edilip edilmiye
Molotof un ve Hnrtırlye Halk Komı. , - · k · e· t "k • • r <'egme arar vermenın, ır eııı 
~f'r1llın mmwınlerl 'lşınc.kl ve Lo. A 'k )" L • t' d h "l· d , . . , mert anın sa illlıye ı a ı m c 
sov~t nın Kllbtşef te oldukları ınn. ld - t k d " 1 
lfı d o ugunu e rar e ıyor ar. 

:::rlkan, 1ngiliz., Tuık, Japon, J~onya harbe hazır 
Çin ; İran; Afgan; P,plonya; BulgaT, Honolvlu 25 (A.A.) - Uni-

ted Press: 
t~veç, Norveç, Çekoslovak, Yogoslav 
•e Yunan diplomatik heye:llerı, Ku- Tatutaınaru vapuru ile Japon_ 
bışcfe yerle~"ruılerdir. yadaıı memleketlerine dönmr.kte 

Molotof Kııbişef'c gelir gelme% ker olan Amerikalıların anlattıklan. 
dlplomat11;ln reisi İran biiytik elçlıi na göre, Japon milleti harbe 
Muhammed Saldi ıve bundan ııonra hazırlanmalctaJır. Japonların al· 
İngiltere ve Btrleşık Devletler b(i. dıklan vazıyet hiçbir hulyaya ka-
yıik elcilennt kabul etmiştir. pılmadıklarını ve harpten knçıl-

Cenupta vaziyet enditeli mıyacağını anlamış olduklarını 
Nevyork 2 5 ( A.A.) _ United açıkça göstermektedir. 

Press"in KuiLife ften haber aldı. Japonlar, hava akınlanna ve 
ğına göre. Pravda gazetesi, Ma· deniz hücumldrına kar,; koym1ya 
reı::ıl Timoc,:cmkonun kumandaııın hazır bir durumdadırlar. 

· h · d · · Bir i\·an azasının fikri ciaki cenup cep esın e vazıyetın 1 

enditc verıci mahiyette olduğunu Vaşington 25 (A.A.) - A
söylemektedir. Pravda, Staline yanda.n Pepper matbuata beya· 
ve Oakeyaka kes.imlerinde fİd- natta bulunarak demi~tir ki: 
delli muharebeler ceıeyan etti. Amerika Japonyayı derhal ab
ğini ve her iki tarafın ağır zayiat luka altın:ı alarak bu memleketin 
veıdiğıni ilive etmektedir. haıp malzemesi tedarik etmesine 

K 1 R 1 M D A ve muhtelif membalardaQ istifade 
etmesine miıni olmalıdır. 

Londra 25 (A.A.) - Alman Japonyanm Amerika 
gayreti. Moıkova, Kınm ve Ro!!· Elçisine söre 
tof olmak üıere üç istikamette Vafinstow 25 (A.A.) _ Uni-
devam eciiyor. ted Press: 

Merkez c.cp~e~i meydan muha- Japonya Büyük Elçiai Amiral 
rebesinde. MoJııısk .ve Maloyaroı Neımuranın yt!nİ Japon hükume· 
lavctz bölge:'inde şıddet.~ı çarpış. ı tile ıstişart"<le bulunmak için ya
m.,Jar olmakta . ve. bu bolgelerde kında Tokyoya gideceği zanne· 
Ruıılar •ıddetlı bır mukavemet dilmekte~'r A · ı· k · v J w • muaun anaatıne 

göstererek dii:smana ağır kayıp ar vore, Japonya ile Amerika Biri .. 
verdirmekteÖir Kalinin' de. biz- şik devle tleri arasındaki bütü·~ 
zat tehrin ııokaklarında gogus ihtilafların .sulh yolu ile halledil
gnğüse kanlı muharebeler devam mesi kabildir. 
ediyor. Sulh tavassutu 

Kırım böis~~inde. ha~• kuv- Tokyo 25 (A.A.) United 
vetlerindcıı muzaheret goren Al Press: 
man bırliklerinin çok büyük . taz- Japonya H ariciye Nazırlığının 
yiki karşısınd a •. R~slar arazı terk ı;::ızetesi o lan Kmjapan Ömee and 
etmek mecbuııyetınde kalmışlar· Advertiser. Jl\ponyanın sulh işin. 
dır. de aracılık yapmasını bir kere 

Alman ileri hareketi daha tavsiye etmekte ve şöyle 
Moskon. 25 1 A A.l - n esmt Sov. yazmaktadır: 

yet irtlhbarat ııjancı bıldirıyor· Böyle bir sulh dü,ün~es.ine 
Taze ihtiyat kuvwtler getirmiş o. kımse itıra.z edemez.. 

lnn Almanlar Moskovıı tstıkanı~t1nd~ ...................... . 
bir gedik açmıva hararetle ~alışmnk. Franaad.~kİ ... h~~p··· .. 
tadırlar. Dlinkü ııuma gOntı Mosko. ma S'Ullerlnln 8.Yrakı 

. d (iç büyük :rol uz.unlu~un. 
~:Y~:ı:a~~bcler d!'.'vam etmiştir. Mo. Parls, 25 (A.A.} - Adltye Nazırı 
jatsk civarındıı ı\lmanlar bir çok Barthelemy'nın P~tit Parislen gaze. 
tanklar kullanmal:tadırlar Akşama teslnın Vıcby muhabirine verdiği ı-

G h ı~tikametınde taar. zahııta göre, harp ve mağlubiyet me. 
doğru c > :C ~:arın himay<>slnde ha ıuliyetlerinin 1ttlham dosynsındakı 
rukzatgeçdenen bi~; diı~man kolu. btr Rus vesiknlar, topyekun 100 bin sahlfc 
re e e kt kal ~kn etmektedir. Riom'da aleni mu. 
birl!ğınin hatları arasına 61 şıp hakeme, 1942 yılı bl.dauethıde bant1• 

l 'k tiretkirane mu. ., .,. 
nuştır. Bu bir ı c. inde dtlşma- yacaktır. Bütün dOnya memleketle. 
kabil taarruzlar netıces rınde bulunan f!50 ~ahldın dınlenme. 
nın planını akim bırakını~tır. s1 icap edecektir. Rtom yOksek mah. 

Son 24 sant tçinrle Sovyet ıayya. kemesinin 1942 Ukbnhaı,nda kararı 
releri 25 tank. 80 kamyon tahrip et- b k :r..r zayiat ver- nı vennesf e lcncbillr. Suçluların 
mişler ve düşmana aı;• Purtalet kalesıne nakli, yapılması ı. 
dirmişlerdir. cap eden hazırlıklar yüzünden ı son. 
- b 5 teşrinde vukua gelecektir. 
çoktan kabul edilmif ve u esa 

ek halka M•c•rlstanda gerek reami dairelere ger 
d ol tur idamlar 
•İma tavsiye unınut · b 

Londra, 2!i (A.A.) - Franl!lZ J'nd. 
yosunun mevzuu bahsettiği bıl' Bu. 
dapeşte telgrafına göre, DlvanıhaTp 
tarafından ıdama mahlciını edılip Ma 
caristanda P ece'de idam edill'n 14 ki 
şi arasında 7 kadın ''aı dıl'. 

Şimdi ilk it olmak Ü~. u 
tedbir bir kere tecrübe edilırse, 
alınacak neticeye aöre müteakip 
tedbirlerin ittihazı da daha kolay 
ol.c:ab zannındayız. :1 

TA.svtJtl UK"R 

ALMAN 
tc bliği 
(Birinci sahi/eden devanı) 

ramıştır k:. dağınık küçük birlik
ler~cn ibınet kalmıştır. 

Ayrıca, müteaddit Rus fırka· 
lan, harp kabiliyetlerinin yüzde 
ellisinde.rı fa:.ı:lası_nı kaybetmişler
dir. 

Kırkı zuhlı olmak üzere 200 
fukanın ve dllha birçok b .rhğin 
tahrip edi1miş olması, Rus kıtala
ıı için, ağır bir .kısmı esir edilen 
milyonlarca a11kerin ziyaı demek_ 
tir. 

Finlandiyada 
Helsinki 25 ( A.A.) - Şimdi, 

Fınl::.nd1ya cephesinde, geni~ mik 
ya~ta hard:&t bekleme"k zordur. 
15 ilkteşr;ııclenberi yağmur ve 
kar yağmaktadır. Batnklık!ar 
a~ılmaz bir h<;lded.r. Geceler U· 

Zl'nctur. Cephede, askerler çadtt· 
larda, yahut, toprak üstünde yal _ 
nız damı gözüken barakalarda o· 
turuyorlal. Kareli berzahında, 
Finlandiy<ılılar. Leningrad muhtı-
"::lrasına i~tirak etmektedirler. 
Sovyt:l mukabil taarruzları duı· 
mustur. Kronştadt bataryalarının 
Fmlandiya sr.hil ini bombalama· 
!arı seyreklcşmişı'r. 

BERIJN 25 (A.A.J 

Resmi tebli: 

Führer bugün öğleden evvel 
umumi karargahında Alman Ha. 
riciye azm Von Ribbentrop"un 
daveti üzerine Almnnyaya gelmiş 
olan hafyar. Haricıye Nazırı Kont 
Ciano} u kahul etmişi T iki mcm 
ld~cı arasındaki ananevi dmıtluk 
vr. imtihanını geçırnnş ohuı silah 
l\rkadaşlığı h<ıvasında ~reyan 
ed~n görü~mecle Alman Hor•cıyc 
Nazırı Ribbr.ntıop haztt bulun· 
m:.ıştur. 

Kont Ciano Almanyada bır 
müadet kalacaktır. 

Bulgaristanda 
tren seferleri 
tahdit ediliyor 

SOFYA, 2li (A.A.) 

Bulgıır illünaknliiı. NezrıreUnın ~·ol 
co trenlerini tahdit etmek nt-zmu. 
nnn huktinıettn yıyccek ve yakacak 
bakımmdan halkııı ıhtıyaçlaı·ını U!
mın etmek içın ,.ide kifı mıktarda 
tren bulundurmak endişcslnden ılerl 
geldlğınt ıyı hııber alan mahfillerde 
tasrih edılmel..""tedır. 

Normal munakalntın 16 conkiinun. 
dn ycnıden başlıyacagı bildrilnıelcte.. 

Svir Üıt!rinae, Ruslar, nisbf.,ten dir. 

dah0t .• faaldirler. fakat 'harekat 1 Bu huııusa dair nt"ŞTedılen tebli~do 
ınevzıı bır !lıatı;yet almal..-tadır. demırvolları müdıriyeUnln yalmr. 

Başlıca alakayı celbeden Pet- halkın ıhtıvaçlarmı temin ıçln dl.'T•II 
ro.an·odsk Ş maJindeki kesimdır. cdiğer baz; mühim naltlıyatı tem~n~ 
Bura.~a te~afü_i harek~~ler, On:~a 11çfn de bırçok t.renlere thtıyneı ol. 
golnun ş.ınıalınde, gollerle, kor. ı duğu kayde<lilmekledll'. 
fe:..JeT ara~ında inkisaf etmekt~- z· f f b t•L . · j ıra •• er er t• 
aı r. Arazı, son derecede sarptır. 
L ııa'an d 1 d h k t ' 1 Sof11a.. t5 ( A.A.) - Bulııı;ar Ziraat c u o a·.ı a are ·e ı, Yiıt - ıp,, 11 Lad ··ı·· .: . r 'd 1c· ~ ermin seferber e<lılmC'lllne dair 
nı~I . ?ga go unun. ~ı~a ını ~ ı hır kararname ne.şN'<fılnıeııf "!!zerine 
bo geyı ışgal etmek ımkanını gos Ziraat N 'f k E b61 
te rmektedir. azın ra vanın ,ge • 

D h . l • v l"d geındeltl Aıvil lŞ\ılm seferber et-
a a \ıınıa de. şarki ~are 1 ~ mıye karar ~ermışt1r 

$!ÖlJer ve ormanlar donmadılcça Ziraat ışlerlne ('fV(>nşlf olanUır 11 
ve kayak iı.limali miimkün hale ba ınıı ca:.rınfmak•:ıdır Butiln hay

ı:;elmedik_çe. ~:çb:r hareket ynp· I vanlar, nııkıl vas.ıt.ala.n. r.iraı mal. 
. nak kabıl Uetdldir. :z:eme müsadere edıleccktır. 

Uzak şinıalde. muharebeler ta
mamen h avala rda cereyan etmek 
tf'dir. 

Almanlar Rostof varo,larında 
Bern 2 5 ( A. A.) - l sviçre 

matbuatı tarafından neşredilen 
\'e Alman İtalyan kaynakların· 
dan alınan malumata göre. Har
ko!la Rostofun zaptı pek yakın
dır Filhakika, motöılü Alman 
tt"~killerinin, bu ik; !'lehrin varos
lanna bikaç kilomet~e yaklaştılc
lon söyleniyor. Bu kesimde. ha· 
rck&tın aldığı durum hakkın<icı, 
Ln Suise ~azetesinin Berlin mu
habıri. telefonla fU rnalGmat. ver• 
mekt.edır: 

Mihverin iki ayltll 
gemi zaylall 

ı.onrlrn, 25 (AA.) - Ağu~tos ve 
eyl(l] .aylarında batırılan ve lnglliJ 
dcnizaltılarile Ak·Jcnız filosu tayya. 
ıeleri tnrnfından t.ıatırılmış olması 

ıııuhtemel olan düşman gemi?erıntn 
rıde<lı hemrn hem"ll , günde vasati Q. 
lal'ak bır gemıdır. 38 gemi muhnk. 
kak surette batmışttl'. 12 gem1ye de 
jsabct vfıkı olmuştur. 

Amerika 
gemllerl 

Doneç havzasının süratle iler· 
liyc.n İŞt?aİi, Alman lcıtalannı, siir. (Birinci sahifeden de"m) 
prizlerle karşılaştırmıştır. Bazı kamı umumi mü5n,'1rl Carlo Paeelll 
mahallerde, r.icat eden Sovyetleı ile, VaUknn fen !ervııılerl umıım mü 
tarafından yapılan tnhribatın tam düru Pıetro Gnleaz:zi ve Vatlknn u. 
olmasına mukabil, diğer bazı mumi valisi Adolfo Galito'dan müte. 
ye1lerde de, tahribat emri düş· ı şekkil bir. murahhaıı hl'yett, blrkae 
mun tarafından yer.ine getirilmıye gündenberı 'Lhbonda bulunmakta o. 
vakit bulunmacian fabrikalar ve · lup, Elıppe.r transatlantik byyares1. 

d 1 · al edilmişt'ı le Birleşik Amer1kaya haT"ekct et-ma en er ışg r. . . 
Hatta bazı yerlerde, Alman ınışlerdır. 

1 1 .. ········-·············-·· .. ••••••••••• .. •••••• motörlü b irlik eri öy e eüratle gel-
mi.,cılerclir l.i, iç:nde ha.la çalışmak
ta o1an sanayi müe~ııelerine gir
mişlerdir. Ayrıca. lsveç gazete· 
lerıne göre Berlinin iyi haber alan 
mahfilleri, cephede, Şimal Buz 
denizinden Karadenize kadar. 
gen:ş hareket hazıtlanmakta ol 
auğı;nu sô~ lerneldedirl~r. 

Moskovaya taarruz 
Stokholm 25 (A.A.) -Tele

mondial ajan9tnın huııusi muhabi 

r. bıldiriyor: 
Moskovn meydan muharebet.İ. 

nin kati safha'1 b11~lamıştu. Nie
bi bir sülclınla geçen bir haftadan 
sonra Almanların müthiş hnrp 
aleti b ir k~re daha harekete geç· 
miş ve taHye hareketlerine hıç 
ehemmiyet "ermez gibi görüne • 
ıek, doğrudan doğruya hedefe 
\'aran yoıiar boyunca, tazyikinı 
bütün kuv" etile Moskova üzerine 
tevcih etınektedır 

Hesmi m:ılumata göre. Ruslcı.r, 
40 kilometrelik bir saha dahilinuc 
bu nıuazzarr. tazyik karşısında ge-

rilemektedir. 
Alman ileri kuvvetleri. cenup 

yrılu üzerinde. Malejaroslavctz'i 
geçt kten sonra, Nara • Folinıık 
kasabasın 1 varmışlar ve Aprje
levlta istasyonuna yaklaşmışlar-

dır. . 
Garp yolu üzerınde, Alman 

kuvvetleri, çok şiddetli çarpış
mnlardan sonra Mojaisk'den ha
reketle ilerlemiye muvaffak ol
rnuslardır ve Golizno"ya yakla!'-

mak taciırlu-
Müdaiaa ı.atı.n yedi no&ı:tadan 

yarıldı 
Stokhohn 2 5 ( A. A.) - Ofi: 
Moskovayı müdafaa eden lcuv 

veiler, kısınen1 T~moçenko ordu· 
sunun bal.:.ıycıen~de~ ve gPlişi 

·· ı teciarik edılmış müdafaa guze. 
vesaitile, ellerinden g~diği kadrır 
vuruııan aivil ve as~cr_. ıeCfit ç~it 
insandan mütetckkıldır. 

On gün kadar kuvvetle müda
faa ed ilen dış kemer istihkiimlan, 
sadece cenup ve batı-cenup kesım 
le·ınde, yeÖi noktadl\11 yanlmıt-
lU'. 

Müstakbel 
Avrupa 
(Bırlııcl •hi/'4Ua ~ııam) 

n!n zararına olmıyacakur. Bu 
memleketlerin ticuetl ve sanayii 
de terakki ed<>cek•ır. Filhakika 
.Mihvcrnı tahakkukunu ısı.ediği 

şey A Hl! ııa ııın kendıne 1..-ifayet e.. 
debllme!!I ı~in A Yrtırıa memleket 
lert •n!!mda tıcarl mübadelelenn 
uıııumıyctle artmasıdır. Bu, kıtıı. 

tar uasında nıübadelelf:'rııı kaldı. 

nlacağı veya au.lacağı mli.nasınn 
~cımez. BiliıkL'I 1ktısaden dahıı 
kuvvetlenecek ve İngilterenln he. 
gemonyasından kurtulacak oJan 
yeni A \"?Upa denizaşırı memleket
lerle ve bilhassa Utin Amerika 
ile mübadelelerini inkişaf ettire. 
eekt1r. 

Tedıyata gelince Avrupndn bel. 
1i başlı iki para bulunacaktır: 
!1ark ve liret. Klenng usulü ııa. 

yesınıte alhn artık kat"i ve esaslı 
bir rol oynamıyacnkt1r. 

iki gencimizin 
muvaffakiyeti 

Galatıısnray lisesinin kıymetli me. 
zunlarından Vedat Oıclelı ve Cah1t 
İnknya, İsvtçrede doktoralarını ya. 
parek memleketimize donmüşterdır. 
Vedat Dıcleli (Beyne!ml.lel harici is. 
t1kı ııı.lar, ve transfer meııclesınııı 
pralık çareleri} \'e Cablt lnkaya da, 
(Turkiyenın harld Ucuet ve Türk 
fiyatlnnmn beynclmılel fiyııtlarla 
mukayesesi) tslmlı tezleri hocaları 
tarafından tnkdil'le karşılanmı~ır. 

Gcnçlertınizı tebrik eder ve mem
leket hizmetmde muvaffaktyet.ler di. 

Nüahan (5) Kon1~t· r . ı Tilrl.iyt Rarıç 
Abone Şeraiti ~ ~" 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 750 > 14J0 > 
Üç aylık .. . ... ...... 400 > 800 > 
Bır a} lık ...... ....•• 150 > yoktur. 

DiKK.AT: 
Dercolunınu·an enak iade oluıunu. 

~siyasi fırka reislerinin hayab 

Tefrik• : gs Yazan: Ziya Şakir ..... ._........._.. __ ... _ ....... .-
Avusturya ile ltalyıının arhk bizden 
istiyeceklerl hiçbir ••Y kalmamı'ta 

Fakat bu mf' ele, nıuuevverler mrc j oluyorQU. Ynnı; koca ımııarntorlugu, 
hs u ınde, P"k hunıı eUı bır ınuııak.ı.. 1 ndlcl' ı mf-,çbul olan bıı iıkıbete u. 
ea ıı c\ zuu tcşkıl cu.i.. Bu muncv • 1 ı uklu)ordu. 
verit rdl"D mıihın1 bır kısmı, Almanyıı Uçuncü ve ıkınel 1 ın r münev-, 
t.t 1 ı.aııetının kudrcı "e utveu ask·~ ter anı ında h{ıktım un-rf bu ı 

ı I} ınl na-urı dıkkate alarak ı-;nvıır 
Pa,aııın Alınan) a ile ittıfakında bil. 
)•Ok bir isabet gorCıyorlardı. 

J.\1une"·ve1 lerın dığer zfimreaı ve 
bılha "3 Snılı iızam KiıınU ve S ıt 

raşaUırı ( lya et pirleri) makamın. 
d.ı goıen Cmubaliflerı ise, bu iki e; ki 
'uırın sıyaıet tema) iıllerırıı nııuın 
dıl:l::ıto nlar ık Almaı;yıı ıle ıttifalrt:ı 

hıçlıır isabet gürnıiıyol'iar... Enver 
J.>aı.ıanın bu hareketini şiddetle tC'nkıt 
cd.yoılardı. 

Üçünc~ü bir zıimre daha vardı kı 
bunlar da: 

- Cihan sıynııetinin aldığı bu va. 
hlıa va7.ıyette, tabıidir kı, biz, yalnız 
kalıınıı1·acaktık. İster istemez., bu iki 
devlet manzumesinden biri ilo ittifa. 
ku mecbur kaleeakbk •.. Fakat, niein 
bu kadar acele eUik!_ Niçin vaziyet.in 
ınkışe.fını beklemedik?. Serbestlik ve 
bitaraflığımız.ı muhafaza ederek, iki 
zumreden birinin listünluğü t.cbaliiz 
et.n:I~ e .hafla lığı uman, o tarafa 11-
tılııık etseydik dala iyi olmaz mıydı! 

Dıyorlatı:lı. Ve sonn. da, ıu auali 
ııoı uyorlıırdı: 

- Almanya •e Avmturya, bizimle 
ittifak akdetmek ~ın müracaatta 
bulunmu}lar Hu mesele, tabii görü
lcbilır ..• Fakat, şlmdıye kadar bhe 
fıli hıçbıl' muavenet göıtnmemie o. 
lan bu ıkl impantorlue-tın b1ze ( mfi. 
aaTt haklar) bJlhşetmesine ne mana 
vermeli? .•• 

Bu ııual, bf!yük bil' şi!phe doğunı • 
yordu. Ve bu ~phf'lttn muhtemel ne. 
bcelen de, Enver Paşayı ağır bir 
meııulıycte doğru .tirük'Jüyon:lu. 

Enver P~a taraftarfan, muhalif. 
ll'rın buı;,rfın ne dfilündüklerint.. •e 
vnrın da ne sôylıyec:eklerint çok ıyı 

hls edıyorlıır<h. Ve, neticesı ilı:e.stirile. 

mıyen bır harpte, '8Yet fena bır ikl
br.t ile kal'Şılanmall mukadder olur
sa, Enver Paşayı ağır 1tUha.mlardan 
kurtarmak ıçın yapılan ittifak mua. 
hc.'ll~sint tnmamıle Enver Paşaya 

mal etmemıye ç-nlı~ıyprlardı. 

Bazılarma göre. Enver Paoıı he. 
nGz: bınbaoı rutbesile (Berlin sefareti 
ataşenıilıteri, ıken onun :z:ıbnlnde btr 
(0 manlı • Alman 1ttıfakı 1 mn fay. 
dalı olaeabrtna da1r b1r fıkır belir
miş.ti Ve bug1in de o fikır lnkışaf 

etın1ştı. Yapılan muahede, bunun ta. 
bii neticesinden bnşka blrşey değildı . 

Ve, Enver Paşantn bogfin iktisap et... 
tiği kudret dolayı ile buna hıç ktm. 
r.e de ıt.1rnz edemezdi... Şu halde 
Enver Paşa, bir emri vaki yapmış .. ................ . 

BUGÜN ve YARIN 

Ma tinderiade: 

SES 
Slne.,.sı•d• 

Bütün lstanbul haUunm 

takcliTini ka~nan 

EBEDi ASK 
filminan eon günleri 

Yalnız 
Bayramda görülmemit biT 

pp'ayla 

[MllMAU'ül 
OOROTHY LAMOOR 

un en son mucizesi 

SiııaJnr Yılı 
Rekor yapb 

Yüs binlerce balkın hac. 
muncian göremiyeıller için 

3 GÜN DAHA 
Kalmıştır 

NOT: Evvelden angajman
lar olduğundan filmin gö.
terilmesi uzatılımyacakttr. 

• t. ıııfınakıı.,a!!lz: bır nrc•te kn • ul 
ldıltyor .. bunun üzerinde htçbir tnı. 
lılı luz:nm gonılmü)'ordu. Fakat, hu. 
kümetJn esnınna bir dereceye ka -
daı ' ıkıf olan :z:umre, Envel' Papya 
hak vcrdıkten sonra, ve bu hakin da 
şo\ lece mftdnfna edi~ ordu: 

- Ne yapnlım efendını .. bundan 
daha tııbıı ne olnbılir? .. itilaf dev. 
Jetleri, bizi firkutüyorlnr .. kendileri. 
ne uırndırııııyorlar .. M" ela, İngiltc. 
re, l\fı ıı·ı (]) t.aınamılc hakimiyeti 
altına almak, Fllistine el uzatmak, 
Jrakı ele geçirmek, butün Arabıstanı 
nüfuz mıntakası vnzıyetine knlbct
mek lsUyor ... Fransa, Sudycyl be. 
hemahnl işgal etmeyi eenclerdenben 
programına ithal ctmişUr. ilk fll'
snlta, bu programını tatbik& g1ri~c.. 
cektır ..• Rusya (Çar) lan, Osmanlı 
padıııahlannın ezeli raklb! ve dfiş
manıdırlar. Rus mılletınin, Tfirlder. 
le ıyl komşuluk ve dostluk temin et. 
n.ek hususundaki btitün arzularına 
mukabil, Çnrlar her fırsatta bhe 
dütnuınlık eserleri gösteriyorlar .•• 
Bu vaziyetler karşısında bı:z: ne ya. 
pablliriz?... Halbuki Avusturya ile 
İtalyanın, artık bizden 1Rtiyccekleri 
hiçbir şey kalmanııştır. En son fe. 
nalıklarını yaptıktan sonra, hızı lcen 
dı hnlimıı.e bırakmııılardır ..• Alman. 
yaya gcllnce •. b1zim yaşamamız ve 
kuvvetli bulunmamız, ltendlsi için 
bfiyük bır menfaattir. Bu itibarla 
Almanlar, daıma bl:ıim aFkerll.ğfoıize 
ehe:ounlyet vermişler, ordumuzun ıe. 
lnhına gayret g&ıtermiş\erdi,., Al .. 
manyanın gayesi, bizden ilrtısadt 
menfuUer temin etrnclı:tı.r. Ve, arka 
sını bl.ze dayayarak, 1tilnf de•letle. 
l'ınln çelik çemberi içine girmemek
tir. Bu itibarla }.1manlaı;, bizimle 
dost geçinmek mecburiyetindedir. Ve 
bu doatlu1c bizim için şayanı mem
nunlyettır. 

Bu mütalealar, uzayıp gitmıı;U. Ve 
Cihan Harbinin devam ettıği muddet 
zarfında, bitip tükenmiycn bir mü
nalcata mevnıu teşkll etmiısti .•. Eger 
harp, Alman ufcrlle net.ıcelenmlş ol. 
saydı, biç efipbesiz 1d Alman13l'la ıt
tlfak yapanlara büyük bır hnk verı. 
lceelı: ve hepst de başlaT' 6zerlnde 
gezdlr!lecektt. (De1X1m.ı 'lfM') 

f ı) O tarihu (Mınr) Onnanlı hil. 
r.u11 ctfnl11 (mıimtaz eya.let) t bulu
nıı11cırdıt l'e (Hidıv) Gdnıı ta.f'lla'll., 
feı.·kalcide saUlh.ı11eUı btr valı tara
fmda'll idare olıuwttordu. 

Saray siıeıasııda 
Dünyanın en büyük aşk filmı 

Ölmeyen Aşk 
(W~ Heigbts) 

Büyük muvaffakiyetle devam 
etmektedir. 

Bat Rollerde: 
MERİE O BERON 

LAURENCE OLİVIER 
BUGÜN .aal 1 1 de tenzilat

lı matine. 

ÇENBERLIT AŞ 
SINEMASINDA 

29 Dktqrin Çar.-mha eünü 

Muhtetem zeng.inliii ••• G öz 

kamAftmcı... güzelliği ve 

ıan"atın tıım manasile yarat

tığı harikayı velhasıl bu sene 

Avrupada birinciliği kaza. 

nan ve her yerde ısraTla ay· 

iare.il devam ettirilen emsal

•iz pheseri. 

OPERET 
VIU. Y FOR5I' ve MARlA 
HOLST'un ern.salsi3 muaz. 

zam faheı.eıini gömüye ha

zır olunuz. 

1 

r" Bugün EL HAMRA sinemasında 
1 ZALOGLU RÜSTEM 

Türkçe •hll 
H int saraylarının zenginlıii içinde .geçen bGyük Aıtk 

ve kahramanlık filmi 
ILA VETENı Tura uzı ile lZMta PIUılL ~ -'• 

filmi e.iz de aörüaıüs. -------· 
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Galatasaray - FenerbahÇe 
bugün karşılaşıyorlar 

Hangi taraf kazanabilir ? 
Buglin Feneı buhçe stadında, Ga. kat sarı lücıvert defansı en ziyade 

latasnrny ıle J.'enc'"bahçe tekrar ku ı nıeşgul edecek Eşfnkın oyunudur. 
ıı karşıya gcleceklerdır. Her yaptık. Zıra, bu oyunı-uyu marke ederim de. 

. l ırı ınaçlarln, futbol srvcnlere meşin 1 mck dile kolaydır. Sahada, ıncc zc. 
topun hakiki hevccanını t ttıran bu 1 ku ının mahııulü olan oyununa mil~ 
lki güzide klübümüzıın takımları, bu nl olabllccek hııfbt'klcrlc forvetler a. 
dcraki knı kılnşın-ılarıncıa da en gu. rnsında tesıs ettiği rabıtayı boza bile. 
zcl oyunlarını ovnamıya gnyret ede- ct'k nrkadaŞnnnı ırol pozisyonuna 
rek biıbhlerinı ~tnnıek içın sıkı bıı: sokmak için, yapacağı int·cliklerın o. 
mücadeleye ko)'lllacnklnrı muhakkak nüne gcçcb1lrcek ve FC'ncrbnhçC' de.. 

tır. Bu cferki karşılnşmunın, han~i 1 fan .. ında bh tek olı;uıı oyuncu göre. 
taraf lehine bltcc('ğıni kc tırnwn rı nılyoruz. , 
ıınkinı ~oktur Zira, bu maç hlZl' bır 1 Bıı mnnnc::cbNle, F.şfakın iyi VC) a 
1 \Ç sene C'vvclkı l;:ı'n 1a"arny • Ff'. f<'na oyunu. tnkım•nın ca'•bıyet vı.:. 
ncrbahçe mnçl:ırını hıı• ırlatınaktarhr. yıı maii'Jilbı~ etınde bii~ ük b r rol O\. 

Ötedenbrr , t:ıkıınını ı;ıo:fzlı tutmayı nı\•nenktır. 

iidct cdh iş olan Galat nra~·ın. bu F<'n<'rb:ıhçC'v<' ırc·lincr. barış olur. 
~un çıknrW:Hl"I tak•nı aQ:ıi:ı \ uk ırı ııın çıkaı·ııh1lt>rC>fi nı ktı\'\'C tli takım 
bclll olmnkln bl>rahı:>r, Fel' ı bahç<'nıı şö.vle olab;ltı 
naıııl bir kadro ilr ı<nhndıı Y<'r ·ıla. GihnL • Fnnık. Murat Alı Rıza. 
cal'!ı meçhuldür B ı viı7ıleıı "''" ... F -ıt, F.nı" Fikrrt, Nııım. rellh 
bıthçenın on bır ıoıt fhamını çozm<'k Cflmnl, Cemil 
güç olduR'u kadaı, n•açın ı Ptır<>ı;lnı 

r.nn'k elPman t ih rile. ırerrk ta. k<'stirmrk dr n kaılar ;!uç.ıtır 
lcım itlharıle Gnl ıtnc::arnvd:ır zu ır FC'nerbahçr, fııtıınbul.;pora, Gala. 
hır m:ın:arn arz dC'n Fl'ııC>rbnlıc ta. 

tAııaray, TIC'şfütaşa ceç<'n hafta mat:. 
kımını g:ılip çıka~<tbilec k rlort ovun. hip olmuşlardı. Galata :nrıı:-·ın m ' 
C'll tııı:ı·ıvvuı erlılrh•"r Rıınlar, f:qııt lübiyetlni beklennı,.dlk bir lıücliRC> o. 
}(11rr.k Flkrrt, :-.:"lim \"e M"lihtir. Ril laıak kabul C'tııwk doğru 1 r tl(!. Ff'. w 

nerbahcrnln f .,tnnhul .pnr t:ılıım• k:•r haıııqn 'f'f'nrı hnhcr fo~·etlnıle 1'111!' ta. 

1 ttıw• t• t Pil 1 rııfın olrlukcn kuvvf'tlı olu u Gııl::ıtn. 
oısındn e clr. e gı nP ıe anı:ım ı . . h . · r.· h ,,.:; F h L ~ "fi rav d<•fan"ı ıç1n vr hılhn<ı!la Pnıız normal 1 ı r u,...ın <'rıeı :ı·ıç, • 1 t · 

l f d . k c· ı miıntClllı hiı· """"'"I olnı mııU ıçıp avnı takımı mu ıa aza e eı ı • .ıı n. 
• • k d ı hrr h1h ük bir t .. lı!lkr••ir Aıl'tmn d·ı tn tasnray nrş•ı:ıın a \'er a ıı"a, G 
• hıılde ımlıhhcUn Fcııcrbahce tara lrnıı•ncla '<''" nlmı\·ıu·ak ohırı::a, rıt 
fınn me:ı;letr.ıivPcrr•ı aıdkilrdır. latMnın\ <ıol tnrqfmırı vaı\'rti kıı-

l b .J k"ld ,.1 !Pı;ini nı ••lııfnıı Nlrhill'<'rk kıırlrrtt<'n Ga atasa rny U(?tııı ı:ıu Re ı c , -
• . çok uzıık kıılır Su h:ıldr F'Pnerhnh· 

knbılır: t G ı ı · 
J1!"!1U f~· ,.111c, ıfo'ln ( 8alim \. Ç(' forvl't hattı, 01'11 •:1 :ı R"RTll~ 

t B lrnlr"ı nnfınrle nvn"lmı\'a muvaffak o. Mmm, Env~r. "mail, ~alını: ( aı 
baros) A ıif. l\tu t:ıfn. F.şfıık, Gcı- hırRn, kC'nrlı m(ıılııf:ın,.ına dOsC>n vii. 

im biı h:>v' 'h.,f•nntmi" olaeaktır. 
tanfer. ı ı 

Eleman itibnrilr Gnlnln.,arnyrla Ru dıı. vuknrıt1a slivl~ılltrlmlz ~; ı • 
k 1 U 01 '.\tel''" 11.• • "" Vlkrt>tln ıwınılarınn bunlardan f,)as a ça ıtmn ovunc • . f t 

ntndıi!ı clhctlr, Sarı kıı ınıı-.ılıl:ırırı <'n 1 lınirlıdır. Fı>nnh:ıhçPnm .o'·unu C'r -
kuvveUI Lııkınıı bu Ş<'k•ldedir. Ru t.:ı. lcrC' bağlıdır rlıyonız. 7.1,.tı .• crrrn 
k mın f!n 7.avıf bulduğumuz Lıırnfı h:ıfta Ynkınen görrliiğ{inıfız g•bl tınn 
foı-vct hsWd.ır Bu hııtta F.!lfnk nılic: liıl'İvl'rttilcı·de l'n '·h·iık, ıı.nkı.;m, ~c
t.eRnn, i~ görrbilecek. daha dol!ru"u raberllk ve t.alnm ıı ngıdır. ~~ı r:ılıı 
Fener mürfafııııc;ın trhrlıt eclebill'cel· i"lcr zama1111 hağlı olrluih~ ıç n ~u 
bP n 0~ 11 ., .... ~ ıı• FPrt itlhnrile bakımdan Galatas:ırny, ~~k•hiııe ni -
böyle oldu~ glbl toplu bir halde de betle ıfaha avnnta1lı l?Öru\'oruz. 
<:nlata nruv forv"tı tııtnıin edici de. Bakalım bu nılilılnı maça F'<>ner. 
ı; ırı;r, Saf arıkta Salim oy11ndı!!ı bahçe llR!lıl ~ir takım~a cıkacak \:(! 
·al dird<' f.'rnerh:ı 'ı<'r ıııiiıla Fnnsırıın oyun ne netıce ile ıııhayetleneceı.:. 
lel bir hayli müşkül vaziyet alır. Fıı. 1 Ur. - S. T. 

,...-------------·----, Sirkeli Hayriye Müdüriyetinde•: 
Boğazıçi vapurlarına mahsus kış taı·lfod 1 onteşı in 1941 cumar. 

tesi sabahından ltıbarcn tatbik olunncaktıı. Taıifrler giuclcrdc sa. 
tduıaktadır. 

1 ENİ NEŞRiY AT 
ismet Inönünün 

vecizeleri 
Milli Şeiimızin muhtelif nutukla.. 

rıncıan alınmış vecizeler Cümhuriyet 
Kitnpevi tarafından nefis bir kap 
içJndt• tabedilnılştir. Ciimhur Reisi
n1izin biitün kıymetli fikirlerini ih. 
tiva eden bu sıizlerl bütün okuyucu- , 
lıu ıınıza tavsiye ederiz. 

BUGUNKU PROGRAM 
8.30 Program 
8.83 Müzik 
8.45 Hnberlcr 
9.00 1\1 uı:ik 
9.15 Evın uati 
9.30 1\1 üz ık 

12.:?n Progranı 
12.33 Müzik 
12.45 Hnbcrler 
18.00 Müzik 
IJ !O '\[iızlk 

18.00 Program 

18.02 Müzik 

18.40 Muzik 

19.00 l\fuzik 
19.30 IInberlC1· 
19.45 Serbest saat 
19.fi5 :'.\lüzlk 
20.15 Konuşma 
~o.ao :ı.ı iizik 
21.00 Zirant tak. 
21.10 Müzik 
21.35 At yanşları 
21.45 Iıhiz!k 
22.0b i.\tiizik 
22.:!0 H abcrleı 

'2.45 Spor cı·visi 

22.Gi> Knpaııış. 

ŞEHİH T1YATH08U 

Tepcbaş-ı Dram k1smı: 
Bugün gi.mdliz 15,::o da, gece 20.30 da 

HAMLET 

• li'li' 

İstıklıil caddesi Konıedı kısmı 
Iluguıı gündiız 15 ~O da gece :.!0.80 da 

KiBARLIK BllDALASl 
(SON HAFTA) 

Dr. Şükrü Mehmed' 
Guı eha hnsuıııc i cıld \"e zuh. I 

revı hastıılıklnr sııbık hekınıl. 

Beyoğlu İstıklal eııddc,.i, Ankııl'a 1 

npnrttnıan l\o. !l!). Ht.r gün saııt 

2 rlcıı 6 e kadar. Tt>l: to!JJ G 

(Türkiye kömür satış ve tevzi J 
· 1 müessesesi r 

'- ::..J 

TRAKYA UMUMİ AJANLIGINDAN: 

Trakgadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler, Jabrikalar oe müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

İhtiyllcınııı: olan her cinı maden kömürünün milttantıın a cele, 

lstanbrıl Karamusltı/apaıa lktısal Han 5 nıılfta,.aga 

bildirilm•ıi rica olunrır. 

maden 
olmayıp 

Zongulda k havzası olduğundan sevkiyatın müra
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

bilcümle kok ve 
lstanbul 

Bu 
kömürlerinin 

mıntıkaya ait 
stok mahalli 

Telgraf adresi AKCEN - İstanbul Tel. 43858 

- DJŞ TABİBİ - ! Baş, Diş, Nezle, Grip. Romatizma 
Hüseyin Mukbil 

Anadolu seyahatind en 

••••• gelnıişt.r. ••••I 
Cümhariyet Bayramında 

Eminöaö Halkeyfnde 
yapılacak mer .. ına 

Enılıwıw /Jalkevindcn: Cünıhuri. 
yetin 18 inci yıl:Iönümünc tesadüf 
eden 28, 29, 39/Hlrlncltcşl'in/941 

de Evimiz salonunda ~ apılacak me
rasimlere ait prognmı aşağıya çıka. 
nlmıştır. Mer~ııim glrış kartlarıuın 
Evimiz buro undı:ın nlıııması rica o
lunur. 

PROGRAM: 
28/BMncitcşrin/941 salı günli u. 

at (20) de: 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

1 
Sedad K

0

~~b;racdar 
ÜROLOG • OPEHATÖR 

İdl'ClT 11ulu ve tınwsul lıastalık
la rı mwfelıasmsı 

8 Ademi iktidar ve bt'lgevşekliği, a 

1 
gece işçrcıı -çocuklunn tcdııv:lıd. 1 
Sirkeci, Ankarn Cnd. Scnııh 
Lıitfı upnrtımanı. (Tan Mat

bnnsı karşısı ı. 

r Daktilo aranıyor , 

pulla kutulan lll"&rla İa lcyi11~ 

' . ·: .. - .. . ·. • !. .:.. . -

--------- -----
1 f rkiye Cumhuriyeti 

ZI RAA T BANKASI 
Kurulu~ taı-ihı 1888 - Scrmayesı: 100,0H0,000 'Nlrk !ırası 

Şube ve AjRns ııdc lı: 2G5. 
ZiRAİ ve TICAitl HER N EVİ BA~KA lıH Al\IEl.ELERL 

Para biriktırenlt:re 28.800 lfr .. •le.ramiye Yerıyona. 

1 - Açı~ C. H. P. Viliıyet itlure 
heyeti reisi Reşad Minıaroğlu, 2 -
Halkcvi rcifi Yavuz Abadan, 3 -
Temsil (Kınl Ödip), Halkcvj tcmsıl 
şubcşi, 4 - Şıir. 1 20/ Blı indreşrin/941 çarşamba 
ı;:lnü saat 20 de: 

Beyoğlu I>i>rdünc!l Noterliğinde I 
eskı ve yınl harfler i bilen bir 
daktilo bayana Uizum .-ardır. Ga. 
!atada Mertcbnni sokağında Dör 
düncti N oterlii'ı müracaa' edll. 
meııi. 

1 Acış, 2 - Siız a 
4 - Şiir 

30/Blrlnclteşrin/941 pert.embc gfi. 
nil saat 14 de: 

1 - Açış, 2 - Suz, 3 Spor ha. 

1 
rckt'tlcri. 

:!O/Bırlnciteşrin/941 perşembe ge. 
cc saat 20 de: 

1 - Acış, 2 - Söz, 3 
(Kral Odip), 4 - Şllr. 

Zt'ihrııvi 111 cilt ltaıttılıklcın 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden ııonra Beyoğlu Ağa

canui karşısında Hasanbey Apt. 
No. 33 Telefon: 4Ml)ij6 

Dr. Rıfat Çağll 

Sinir Hekimi 

Reyoğlu İstiklll.1 caddesi Elhamrn 
apartıınnnı (Sukarya sıncması) 

Numara 1. Telefon 44445 

Dr. Hafız Cema .. 
LOK?r!AN HEKİM 

Dahiliye Mi.itenv.ssın 
Dlvanyolu 104 
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Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

Enstitiidc bu ders yılından bael ayarak acıtmış olan yabancı dil şu. l 
be;;lnın cFraıısızca> kısmına 1mtih anla yatılı tıılebe alınacaktır. Lı~e 

1 
olı?u1ıl uk veya öğretmen okulu diplomasını almış ve yaşı (25 l ı gc\!me. 
mlş olanların 3/Sonteşrin/19• 1 pazartesı günu Enstitüde yapılacak ım. 

w.-.""-4.,.ı...ır ... a.aı Hııotııswdk kıı ... ouralı ve kunıt..cra~ız tasnrru.! hOSl\P- 1 
ıııı-ında 'n nz 60 lirası buluna larıı ı.ened'J 4 defa cckUacck kur'a 
1le aşotıdakl ıılii.na göre ikrnrniyP. ğıtılacaktır: 

4 adet l.00" lırı.1lık 4,000 !ıra 100 adet 60 lıralık 5,liOO lira 
4 > 600 > 2,000 > 120 • 40 > .-.soo > 
" • :.ı50 • ı,rıoo • rno > 20 • s,200 > 

40 , ıoo • 4,ooo > 
DJKKA'r: He nplarınJıılu paralar bir sene 1çınde 60 lıradı:ın 

aşağı duşnıı)cııleı'f! Jkramıye cılctığı tılkdırde % 20 Iazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 drfa, ı Eylül. 1 Bı~ıncikinun, 1 .lıfart 

ve 1 Ha11ran tarıhlcrınde CPkıleccktir. 
............ 111!1 .. SBtıtWtftZDECi:z~ .... liiDl ...... ~ ............ ı 

Ankara Yapı Usta Okulu 
Müdürlüğünden: 

Okul atölyelcrınde talebelere ameli ışlcrde iığı·etnıenlık yupnıak üzere 
bilgllı ve ttcrı.ibelı diılı;cr, duvarcı, vacı, ınozııyıkçı, fııyans ve kanı dö. 
~cyıcı ustası alınacaktır. İsteklilerın ehııyetlerinl ısbat ı•dccck vesikalarla 
bırlıkte doı<:-•ıca okul miırlurlüğüııc h:'lşvuı maları, Ankara haricinde bu. 
luııanlann da bu vesiklllarııı bırcr ı>uretlt'rnı ıtonılennclert ilin olunur. 

c9403> 

tihana girmek üzere dilC'kçe, diploma, hüvıyct cüzılanı ve 8 adet foto&'- , -----------------------------....... 
rafla birlikte mezkür tarihe kadar Enııtltüya baıvurmaları lazımdır. Sa.hibı: Z. T EBUZZlY A 

17857) (9303) Neırtyat Müdürü: C. BARAN, B;ısıldıiı yer: Matbaai EBÜZZİYA. 

Büyük :zabıta romanı : 43 1 Tekrar ormanın 11erısine doı,:ı u I· 

lcrll<'ınıyc başladık. Fakat bu sefer 
yavaş yavaş yııruyorduk. Jereırıy yL 
ne ondc ıdı. Bırdcn yere yattıgıııı 

gördüm; hcnı de yanına cağırı~·ordıı 
Sokuldum ve elile işnrot ettıği ıstı. 
kamete baktım: llcrısı açıklık bır 

yer di. Bir kenarda bır kulübe vardı 
ve bir suru mavi elbısell adamla bır 
gurü de kopek bu kulübcnın etrn{ını 
çevırmışti, Bı rden kuluheııın pencc. 
relcrınden btrısl aç ldı ve bir namlu 
ucunun gorünnıeı11le bır silah scsınin 
duyulması blrbirlııı tnkin ettı. Kö. 

pacağını bılıyonlum. Buna nıanı ol. 
nıak arzusu benı kamçılamıştı. 

mıya başladık. Jeremy daha atik ol. 
dugu !çın benden ileride idi Hırden. 

bıre onun durduğunu (COrdum. Bana 
döndu, yüzünde korku ,.e iımitstzlik 
ıfadelert vardı. 

Civardan köpek havlamaları ,.e 
ulumaları geliyordu. Beıı de a r
tık pek geç kaldığııııızı anla
mıştım. Koşmaktan esasen ke. 
eilmıı olan dizlerim bü bütün tit
renııyc başl:ıdı. Bu sırnda Jeremy 
yıınıma gelmişti. .Beni kollarımdan 

tu tarak tartaklad ı Ye : 

- Kendını topla Pat , dedi. Haydı 
yürl ... 

Jcı·C'my benim fırlamamla beraber 
kolumdan ynkalarnıştı: ~ 

- Ne yapı\•orııun, dıyordu. Deh 
mı oldun? 

Artcta boğuşuyorduk. Bu sırada 
g<ızıııııc iler ıdckl aı;ıklıkta Hapı11lıaııe 

M uıl ıru !\in nuı lliı,ti. Elinde koca. 
ıııan bır tabanca vardı. Kulübeye 
doğru yavaş yava, ılerilerken hay. 
lmdığını duydıım: 

- Dow ... Dow ... Deli olma ... Se. 
peklerden bırt ulu)nrak havaya sıç. nl er veya g~ tutaca!tız ... 
radı ve cansız y~re serıldı. Bu sc!le kulübcrlen tekrar bir silah 

Bunun arka ından Dow'un se:\iııı scsile eevnp ve ıldl. .Magnus'un ta. 
işıttık: banca tutan elı aşıığı sarktı vv siliıh 

- Yaklaşmayın, yakarım.. BenJ elin/len düştü; yarlannııştı. Rıı· gar. 
buradan sağ cıkuamnzsınır.. Jıy:ııı geleı~k nıüd!irü geri~·e çekti. 

Bırden lıütün bcnllğınıe hakim o. P.ütlırı ku ''''etınıl toplıyarak .Jere. 
lnn ıı:ayı ışııurl hır hareket.le )"cı·•m. ...,v"ıtn cJınderı sırı ıldıın ve boşluğa 
den f ırlaıl nı. lıow un aiiyle<lığiııi ya. I d u kuşııııya bıtşladıııı . 
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r-o - • -
~aldan ı,ağa: 

ı - Uyuşturncu bır madde - Pli. 
jın topnığı 2 - Bir v1layetJI. 3 
Kııııun vazı>den. 4 - Tııtlı değıl -
Hıı erkl'k ,ıonıl. 5 - Siıt lıuliısası -
Bır sıfat edatının kııl nlaştırılnıı~ı. 

6 Akuç uıı tersindl'n ;ı. azılı ı 

Tc rsı kop k t•ınsındl'n ve çok "lı rıı tll 
ko~an blı hayvan olmak için •A'ft ek. 
cıı\.; 'l - 1crsı telhiQ olun ııdıı 

Teı ııı hır ıııdaıfır. 8 Şckeı cıclc b ı. 
ı ıntır - r.1 1rf .. ; farika. g ı~ 

ıt·. ıo - ~ ıı"ı (E> gclııı;e kık• u 
t.ır ot olur - Zehir glhı acı blı Ç( v. 

1-' ukarı<luı• a agı: 

ı - Nf•fı 1 lııı cnlgıvı ça!Rn 2 

Bayına (K ı l!<'lırıs • yrrlf'ştıııN ·d·r. 

Bir maddi'. ~ Topr.ıg d't lk •· 
kıın. 4 - 1 y:ın l'dl'n Dl'ııdrn tor. 
bn 5 - B('l trz •ııh nda ıruzd ~ y:ııı. 
mıız. 6 - 1 (l"tll vucudnmuzdck1 kır. 

1 ızı mayiıll Ters zcvk1 r - P. b·t 
lccl!itı. 7 Tı r~ atın B\O •ın ç:kı-

f'•ıdır - 8iıF>Hi. 8 Btı~•ükıırlııd 111 

; uç evvelkı n•l 1nın i mi - Son du~ll. 
1 !) - Pah lı !!' ı ıyun k111ın. 10 !\l<'. 
mdeıı Dcı~ıra (A) I!{ lrı:e fır-latı-

•ım ohıı. 

Geçen bu) m',l~A nın laa lled ilmit 
~eı. il 

,1 " 6 

-===========-
Klrahk bo' oda 

aranıyor 

G a latasaray, T ;;ıksım v" rh a• 
randa giııırş görür bof bir uaa 
aranıyor. ldanmiıdf" M M. •:>

, muzuna mektupla bildırilf"••• 
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100 Dolar 1'H, 20 
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100 Pe7~t' 12,81 
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Benıın böyle bırdenbiıe ortaya çı .. 
kıve!'menı hcı,kesl şaşırtmıştı. Hııttd 

Dow'u bile.. Heyecandan deliye dun 
ınuıtüm. A rkaıııdıın koşan J eı eıııy. 
nuı beni yakalnyarn)t yapmak 1>te.. 
ılığını şeye maııı olacağırı~n korku
yordum. Pııkat oı·adıı bulunnıı gar
dıyanlar; onu yakıılndılıır. Klülıcy• • 
yirmi metı·e kadar yaklaşınca bağıı·
mıya başladım: 

- Aaron Dııw... Beni bıruk da 
lçerı glıeyim .• Beni tnnıyorsuıı de.. 
ğil mi? Ben Patience 'l'humm S!!ninle 
konuşmak istıyl•runı. 

Koşınıya devanı erlıyoı dum. Do_ 
w'un bana da ateş eıfeı·ct:-1 ıhtimali 

aklıma bile gclml'<ordu, yahut boyla 
bir hareket düşünccsı bende hiç te. 
eir yapmıyordu. 

Bir saniye sonra Dow'un sesi du. 
yulrlu: 

- - Ötekiler geriye .. Yok'ln ate~ c. 
derim. (D•vanıı 110.r) 


