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~atırı ıa n "Kaynakdere,, · 
Şehrimize 

motörü mürettebatı 

geldiler 

lihva cehpesine 
l' &.kviye kıtaları 

• d"'n· 
ızaıtı tarafından Kara-

r~ularımızda. bat.mlan Ya
;rana ait 145 <tonluk "Kay· 
" tnot.örUnün milrettebatı 

tanı _liehrimizc gelmiştir. Bu 
~ cndılerini gören bir muhaı 

lta7.azcde :mürettebat b:ı,1-
l:ı>çen vekav1 RÖ\'le nn-

l';lır · • • 
ıı . 
~r gunU tstnnbuldan ay
~ ece 12 yi çeyrek g~e Ka· 
' ~· Servez burnu yakınında 
9.k!ır denizaltı gemisi yanı· 

11 a<ıtı. Ne munifcsto ne ek 
~l'b.~~tnulesi hs.ltkmda hiç bir 
t ;'Uan "skcle tarafından 
y 1ddctıc bindirdi ve ayrıldı. 
~b.rurı tı. Biz yolumuza 
C<lıyordu Dcn!z..'\ltı aüvnrl~i 
1 h<ı Ya.ı=a ile molöriln ba-

11 tnrnıs olacak ki aldı~ımız 
:ek. Q kadar mühim olma
~ a:1; ınl'a denlz:ıltıyı tekrar 

\• tevirdi '\'C Motörc ntcFc 
~~ e 11 mermi nttı. B.u va-
~ aıı ederken biz kazayı te
ıı.atıatmak ic;fn sahile doi;rn; 

tıı "ah ıyorduk. Top mermi. 
o•. " 

tcı t-0z:-.,cki pamuk hamule -
~ enbırc alev a.ldı ve mürcl-

1'\l~ellı.'Yl terketmeden nlevler 
\> cl~re(1ine kadar yükselmİ!i-
lelin h"ld ·· .. ıılu«ıı .. u ratl sa. ı en goru b .... 

it 'ltı. öğrendik, Ba?.ı arkn -
~1~tulnın!t icin dC"nize ntln
tl' b~r b r k1smı dn filikaya 
bı U ııtrada yakmrmızdn bu

r Yelken g~mis! hıptanı 
~tın istimdad·m duyarak 

tııdi halline sandnlını önder
filikamız ve bir kısmımız a:1kenlinin sandaliy10 sali -

lıt; lllltnı7.daki yelkcn!iyc Çtk
'"l'nda dcnjzaltt da gözden 

c 11 lu, Sabahın altrsma doğ 
adaya çı:ktrk. Bütün bu va 

ıı:._~an ederken motör yanıyor· 
,~leyin ka.ptanmuz tokr.u

llçı}ara.'k Ka.ynakdereyi ara
tnı fakat b~. 
~tör b:ı.tmlştır. Bu kaza.da 
~tni evralamrzr nüfus c\11..
~ı ve diğer lüzumlu vesi
~-,:.fJ?'Q kay'bcderek kurtulduk,,· 
~~n tnilretteb.-ı.tı tmnlanlır: 
• ta l.iehıneıt Aslan, makinist 

Yfa Ya'kup Kılıç, Mehmet 
~ ~~li Engin, Osman ŞŞ. 
l~a Aslan. 

~ g;:irbatırıldı 
~ 7 (A.,\.) - İngiliz dcniznl• 

' to.yYareleriDin mubalclctlne 
~ l.tbyadakl mihver kuvvctleri

Ye kıtnııırı götUrmelttc ol:m 
t"ııı1ttınucrinden 80J\ Uç ay içinde 

batltllmış vıı 61 vapur hua
~ ltıını,tır. Bunlıı.nn umumi hac 
t,~OQo tonnatoyu bulmaktadır, 
t'll tn aligarl bir rakamdır. Bun· 

" f~a mihver gemisinin batı· 
~ıı. htu.ıam uğratılmış olduğu-

Kazazedeler vakanın nasıl 
o.lduğunu anlatıyorlar 

B. M. Meclisinin dünkü 
toplantısında 

Veni mebuslar and içtiler. ınuhtelif 
encü:nenlere seçim yapı o ı 

A n1uı.ra, 7 (A.A.J - BUyük .Mil
let Meclisi bugün Şemsettin Gü· 
naltaym ~kanltğında toplanmış
tır. 

Celsenin acılmasmı müteakip )e
ni fntiha.p olunan general Kemal 
T>o~::ın (Ağrı). MemChıh ı:;evkt t E
scnda~ (Bilecik), doktor Behçet 
Uz (Denizli), general Ali Rızn Ar-

Stalinin 
nutkunun 
devarn ı 
Hitier 

Alman yası 
Birkaç ay veya bir 

sene İçinde 

T amaınen yıkılacak 
1\losko\ B, ; ( A .A.) - Stalln, Cu· 

ma gUnU sabahı Moskovada yapılan 

askeri ger.it resml mUnasebclll<ı söy· 
ledik\ nutukta. dem~Ur ki: 

tunkal (:.Mani.<ın ), Halit Onaran 
(Mardin) intihnpla.rı L'lElvip edılmi~ 
ve birbirini miltenJdp küröiiyc gc- 1 
lerek andi<'mişlcrd•r. 

Bundan sonra meclls cnoi!men· 
ler.inc seÇi.m. yaptlmrmrr . 

Meclis gelecek torılantısmı çna~ 

samba günü yapacaktır. 

A vrupada ikinci bir 
cephenin kurulacağı . 

ıması 

lngilız oıdusu 
ıçın 

in ihara bedel 
oiacağ~ söyleniyor 

- Yoldırşlar, 24 Uncll yıldönUmU· 
ınUzU, mllşkUl §artlar içinde kutluya· St-0kbolm, i (A.A.) - St<.'!!\ni: 

ruz. Alman haydutlarının alçakça ta· İsveç gazetelerinin Londradıtn alılık 
arruzu, mcmlııkcUmiz için bir tehdit iarı habere g(ire, Stalinin A,-rupach 
,·Ucuda getlrmlştlr. Erkeklerin ve ka- kinci bir cephe kuruıacns;-ma dıılr yap 
dffiların teşkil ettikleri ,,ereni çetele· tığı lmıı, Lôndm siyn.'lt mah:ıfilinde 
rimlZ. Alman mlistevlilcrln geri hatla· viddeUl bir tesir yaratıtıl§trr. Böyle 
rını bozuyorlıı.r. bir te.;chbiisUn İngiliz orclu~n !Çin in· 

(Dtı'amt Su. f Sü. 3 de) 1 (Devarm Sa. 4 «rii . 6 da) 

1 

Merkez kesiminde 1 

Düşmanın mostah-' 
kem mevzileri 

yarlldı 
Leningrad 

Ağır surette 
bombalandı 

Ruslar takip 
ediliyor 

.FWırerin umumi ka~t. 7 (:A .. 

A.) - Almaın orduları ba§kumandan.. 
lrğt tıebUğ ediyor. 

l(UPONLARIMl"/ 
rUp 31 ACUSto5tan ltlbcrc.11 toplru:ııcak 

ı...-up0nle.rm her 80 ndedıne mukal:! 
\' A K ı ·ı okuyuc:.ııar• li:fJTOP 14 
HA1\.'Est,, serisinden Ot,,ıy,ı iti' t'- 5 7 J 
~l'manmm tamnmı ver'J.cektir 

L~~~~~--~~~--~ 

Çörçil 

Çörçil'in 
Uzun sürecek bir 
sinir gerginliği 

Kıtab.runız bütün 
cephe boyunca 

Düşmanla 
çarplŞ yarlar 
osko a ci annda 
34 Alman tayyaresi 

tahrip ecHldi 
l\loskova, ': (A .ı\.) - Sovyct 

tebliği: 

6 Sont!' rın kıta'armıız. butün 
cephelerde dU mania çarpı!J.!IU~ 1 rchr. 

5 Sonte9rındc 56 Alman t yyrı.r 

tahrip cdılnılştlr. Bız 17 ta.~ıı:-e k:ı.:.
beltll> • 

G Sonle nnılo ı.Iolikovıı. cıvarmda 

34 Alman tnyyaresı t.nlırtp cdllml,,~ 

IO'-ROVA'.\:"A HÜOUMLAR 
şınnı.TLENDt 

Kınmd& Alman n Rumen kıtaları, 
dağlık arazılye w inatla mUdafaa t-. 

::.d::::\=be=ttz~: ' akip erig\Jitniz 
StukA tayyme.ıeri, Sivutopol m~talı- ! 

Swkholm, 7 ( i\ \.) - Ofi: 
Mosl{ova. c ph slnd"' Almnn hUC1Mt" 

tarı, :Mo.skovanm Ot'mıp '-e balı b
simlcrlndc daha ı<lddetl nmlş gibi ~ 
rilnmcl.tcdır. Bu kC'stmlerde Topçu '119 

ha,•a ku\"VcUcri dUnkU gUn bilha..-

kem araz:Lcıtndeki ~an mevzilerini i yolu deg""' · ştı• rem ez 
t&hrip el~ler Ye müteaddit bfttaryc. t: • ' ' 

lan BUStıannuşlardlr. (Yaz!$! 4 fü1ciir.c) 
(Del:amı Sa. 4 sü. 4 de ) 

H a rekete hlllurlamıın b ir Alman 

-.... 

owıt.osllde!t koltL 

(Deı,cım: Sa 4 sii. 3 dcJ 

Ja ~on sularında 
bir gemi batırıldı r>nn aıq,am. BGlta Limnnmda b!r 1 Yangının ztynnıan lnkkmtlt\ ı.. 

kö§ktc yan,gm çıkmış, yangın geç ~ bir mnl(\mat almrunamı,.<mr. 

46 kişiden 17 si öldü 
Tolt~·o, i (A.A.) - Japon sularm

ua yenl bir facia olmuştur. "Takuycn 
Maru,, gemisi Mlıokkaldo'nun batı a· 
hlll civarında Kn.mol burnu nı;tklarm
da §imdiye katlar meçhul kalan sebep
lerden dolayı batmıştır. ~ kişllilt mu· 
rettcbattan 24 ki.'ii lmrtarılmt§ DeniZ 
den çıkarrlnn 17 ölü arasında gemlntn 
kaptanı dl\ bulunuyor. Beş ki§lnln A
kıbeti henliz n1eçhuldlir. 

(Devarm Sa, 4 sıi. 3 <U) 

vakte kadar denm etmiştir. ) 

Şehir meseleler~ : 

YOLCU Al V 
KEYFiNE TABi Ol · A •llk clnıck ynnlrı, iddia olmaz. 

~I radyosu (ltınkiı nC§riyaltn· 
~ dlya iı;:ln harbin sona. cnn~ 

"ll"U bUdirmL,ur. Fınlandlycı sos 
tı 0ltrat partisi. taklp edilecek 
~Cllbit etmek Uzcrc Fin parll· 

"l'?ıı 1llı gızu bir içtima altdetme· 
1'tir. ~ ikl haber Londra· 

• ~l'Yfd edilmedikleri cihetle 
r l.t Yet ta ımaktadır. Bu h~· 

.:rıeııık dcvlcllerln Ruı;yn ile 

1 
a nraımıdıı.kl harbe nihayet 

~ııı 1-'ınlandıyadnn lstemesinı 
~ ~Uhur etml§tlr. Bahis mcv· 

ilk tahsil çağındaki çocukların 

Sayımı bugün yapılıyor 
'" Tokathyan ,. durak er·n ·n adı 
~,Galatasaray ,. a çevri me · ir 1 

Yazan: YEKTA RAGIP Ö EN 

-- (Y 0...."1.S'ı 2 incidl') 

ti.er nynl zamnnda Finlandl· 

~cvamı Sa. ;, sii 2 ele) 

~~w M ., . A k ~ 
1, ......__ın usu~ı n etı 

P.t ~Öta ve 

6 k taptan 
\ Ötenumez ı,, 

' "1ı . r 4 Url ÜUl gucrle yapılan 
"ıu,._ __ 
6 

~·.:aan ı·onu mayı . 

ıncı sayfamızda 

okuyunuz 

ı. Yazan: 
'lQ • 
~n Bcclrettin U lgen 

Say1m işi sabab 
saat 8 den itibaren 

ba~ııyacak . 
Bu"ün ilk okuma ~ai;'Uldakı ÇC>· "' .. 

cuklann savım günüdür. Bumuna-
sebeilc vu~un her yanında 7-16 
\'ns nra~mdı:ı. bulunan çocııkların 
~ikJarı tesbit edilecektir. 

Şehrimizde sayını hazırlıkla.n 
dün tamamlanmıştır. Bu işcle 5000 
den fazla mc>mur vnzüc nlnU§Ur. 

temurlar komisyon reislerinin 
ba.qk:ınlığı altında çalışına m mt.A : 1 
kalarını gezerek yazacakları evlcrı 
gözden geı,:irmi..:;lcrdtr. 

S:ıymı sabah sruıt 8 den 17 Y~ 
kadnr devam edecektir. 
Yazım işi 12 ye kadar t.amsml&

nacak. bilahu·e 17 ye kadar koml&
yonlcır tasnlf işllc meşgul ola.calc - ~ 
lardır. Rugiln, ilk, orta. ve liseler 
talildir. 

r Bir· k aç güne k adar .......................................................................... 

KAFE 
.Siyıız.l A~d'in nnkledcccği bu roman, tarih olmuş ya.km mazinin 

rrıas:ı.la bcıızcyen bır ıı.'lt macerasını veriyor. Blr mns:ı.1 kadar tnanılmıya· 
cak, !nkat bUtUn srıtlıalnn haklkt vnkalarn daynnmnktndır. Eski l tar 
bul nasıldı, o va.kit nasıl SC\ ıvtrlerdi?. Bl\tUn bunlnn, cAzlb bir mnz: 
çerçevesi içinde bulacaksınız. 

• 

an • s 
Va.krtta en. seçmo zabıta romruıltırmı al.'\kn. ile tnldb ettiğiniz H. 

MUnlr'ln 1ngilizccden tcrcUm'-' elliği bu roman, b!r lspanyol kızının bas t 

1 

bir maocra.sı değil, baştan son:ı. kad:ı.r korkunç, hcyc~lı ve IUrilklcyid 
vak:ılar hıı.llndc devam eden bir polls romanıdır. 

'---------· 
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Şehir meseleler7 • 

y v 

' durak ~e in n 
., ,. a çe r ·i111a ;air ! 

Tl'amvavlardn dolmuştur levhaları indirilme
&c .... --Taksimdeki yeşil saha k~dırılmalı mı? 

Havagazı saati meselesı. 
v azan: YEKTA R. G'P O EN 

Kömilr ve odun pııhıılrlıj;'D'ldan 
ri lstnnbullular havnga~na bU
k rağbet göBtermeye bn.sladılar. 

imol hn va.gıw nlma..1' için şirkete 
\ uranlarm sayısı bi.r kaç bini 

cç yor. Ancak bu mUrncnn.t mUs 
et bir netice verememektedir. 

·ü 1 avngazı saati yoktur. 
Hnva az1 §irkcti halkm fnzla mü 
c atı liz~rinc ge·en s:nc Maca.

. tana dört bin sa!l.t sipari!i etmi:5. 
kat ve.zlyet dolayn·ıe bu saatler 
cni.ız gclcmemi&llr. Ş:.rkct bir anı. 
ki abonelerine götürü hesap Uze
nden gaz sarfedcbilmelerinc razı 
lmu bunlnrm saatlerini alıı.rak 
eni a'bon~lere tDkmL~lır. Folmt 
etre mikap sn.rflyatmdan maliye 

esan a'dr~dan bunn mil.san.de e
ilıncmfa, bundan başka bnZ1 n.bo
d,çr ş!tkctln hüsnüniyetini suiis· 
imal et.ml;;lcrdir. ecaklar sab::ılı -

n nlqr;ı.ma kı:ı.dar cayır cayll' yan
'rll! , konu komşu çaınaşırla.rmı yı

mayo. lr.i bm"<Jtır. Bu götUrU he
p ortadan kalkınca. sant sıkmtı-

r büsbütün nrtml§t:r. 
Bugtin saat bulmak en mUhhn 
e eledir. Bir npsrtnnandnn diğer 
r npartmınna veya eve çrkruı hn
uzı saatini nakledcıbilmek bak

ma tn!llilrtir. Ancak yeni tuttuğu 
arlnnan veya evin kuntura.tmı 
: ete gOOtermek mcclrurlyetinde

ır. Kunluratı g65teremiyenlenıe 
aklarrıu kaybetmekte, bınıktr!;'l 

t ise başka birisine verilmekte
. Bu veriline işinde de mUraca

t ETrnSI gözetilmektedir. Şir'~Ct 
erkezlne her gün telefonln.rla. vc

b:ZZO.t gidetck A vrupnya ısmar-
3.n ~tlcrin ne 7.Mlan gclece
s:>rulm!ıktadir. Bu arada ileri 

erl s6ylencnler, memurlara ça-
nlsr oluyor. Fakat şirket ltömilr 

e odun pahnhlandı diye bu kadar 
aza rağbet olncağmı ne bilsin!. 

A vrupaya saat ısnuırlam~ 
lr.{li onlarm gelmet:ini bekliyor. 
Knb:ılı:ı.t {}ir'kette mi, bugtlnkil 

arp vaziyetinde mi, yoksa havn
ın:ı rağbet eden halkta mı? O

n crası belli deı';ıil? · 
Belli olan ıru ki şil4ı:et.çe ısmar-

uı::uı ımaUer Macnrlstandan yola 
m • Vnma limanına ka.dnr gel
• orada bir hayli müddet bekle
, bum.ya getirilmesi hayli uzun 

c ;i anlaşılrnca. Pi:reye götn
Umfü:ıtur. 
.,oo hıwngazı &ati halen Pire-

l!(lir. İlk fırsatta. getirilccektJr. 
zmnıın şehirlilerin belli başlı mc 
lelerinden ibirl olan havngazı sn
::ı bulmak meselesi de kı..,"lllcn hal
d ecck! 

l'al•simdoki yeşlJ snfot kaldınl
m lı mı? 

Tıı.kslındc geçit resmi yapılan sa-
.wıa. bl.rnz dar gibi geliyor. 

nbünUn önündelti uzun ve geni-:: 
un ~ir tarafı iboydan i>oyıı. ç"çek
le milzeyycndir.Bu yoŞil saha gün 
ı:z ve gece hı:ı!tfüa.tcn göze güzel 

·yor ve meydnnm yekncsak
r.nı g.i:derlyor. Ancak gcç.J,t resmi 
mlerlnrle nlayr görme!: istiyen 
Jk ilerliyor, tıibünün :ka:q,;trundn.
J' al:ı:hlbır-k için bu gfü:el çimen-

i ve ç'çekleri çiğniyor. Halkın 
lbrnmıı.n ns1terlerl ve mektepllleri 
Jnntk a.rzMuna hürmet etmek ne 
dar yerinde ise bUyük bir itinn 
bü~ütülmü.<~. ba..tulmm c;çeklc
de clğmmmemcslne dikkat et-

ma.klıklar merasim biter bitınez kal 
dmlmnhlır. Cümburiyet bayramt 
gecesi parmaklıklar pnrço.lanmUj 
bir hn1dc yerde yatıyordu! 

Tolmtlıyan tlunı.k yeri bnklınıcfa 

Tromvny id:ı.resi dura.k yerlerine 
nstığı yeni levhalıırdıı. o mahrulin 
ismini de yazma)'l unutmadı, Bu 
ııc:t yerinde bir i1! Ancak bir kaç 
okuyucunun bir ş'~ayetine tavas
sut edeceğim, Gal:ı.tıı.s:ırıı.ydııki du
rağın üzer:ne Toknthyruı yo.zılml9 ! 
Okuyucular eliyor k1: "Fa.tl.1ıten bi
nen Wr yolcu bilet nlTkcn "Toka.t
Jıyana veriniz demez, biletçi Gnla.
t.a.saıııya bir bilet ver!,, der. Or
tada meşhur bir mektep crlt var• 
lcen bir otelin k~13mda duruyor 
diye o durak yerine hi~ de me§hur 
bir Türk Jsm.i olmıyan bir otelin n
('!uu vennek ne dereceye kadar 
doğrudur?,. 

Tmmvo.y idaresinin bu durok ye
rindeki levhayı değiştrlmooi muva
fık olur .. Gala.tasn.royı memleketin 
her ta.rnfmd:ı. bibnfycn yo!ttur. Fa
kat Ta.kntltyan otelini bilen pek 
azdır zannederim. 
"Dolmu,t.ur,, Jc\"lınları indirilmcse. 

Tramvaylarda eskiden kalma bi
rer levha vardır: "Dolmuştur,,. 

Vatmanln.rm el nlışkanlığı olııcnk, 
tra.ımray b:rnz doldu mu hemen bu 
IC'V'hnyı indiriyorlar. Buraya kadar 
iyi ... Fa.kat bundıı.n sonra yolcu in
dirmek mecburiyeti ka.rrsrsmda ka
lıp da durunca halk levlınya bak
ma.dnn içeriye dalıyor. Değil içen. 
si baealr.akln.r bile üzUm salkımı 
haline geliyor. 

Ve trnmvayın ön cammdn "dol
muştur,. levhası iru:!l.mn g8züne 
batıyor,.. Bence dolmuştur levha
ıu yerine ''Uışmı:ştn-1, levhas1 kon
c daha iyi. .. lı;in ~ka krsmı bcr
tnra.f bu lovhnlnrm indirilmesi u
suın mi~ temedilmelidir. Çün
kü nz vesaitle !,'Ok yolcu ta..~mak 
vnziyetindeylz. Hiç b!r yolcu lev
hayı na.zan dik'ka.tc almadığına gö
re lUzumsuz bir işaret, vatmanlar 
!çin fazln bir zahmettir. 

l'atmnnfar mecburi dunıldar<ln · 
neden ılurmuyorl:ır? 

Bir nokta.}, daha tramvay umum 
müdüril sayın B:ıy Hul1tinin dfkknt 
nazarına koyuyorum: B~zı vatman 
Jıır mecburi durak .} ". lerinde bile 
durmuyor, ara.ha), alıp götnrüyor, 
durak yerini geçtikten sonra. yol
cu indirlyorlar. Bu sefer dunı.1t ye
rindeki lınlk tramvn~ ın peşinden 
koşuyor, bir koval:unacadır gidiyor. 
Yolcu nlm'l.k da bazı vc.t.manlıı.rm 
l<P.yfinc tabi! K'misi tı'kLm t!ltlmı 
doldurur, lJrimlt.ıi 20- ~o M,i aldı 
mı bu kadarını kü.fi görür, ç~er 
gider. Bu iliba1·la vatmnnlan bir 
kere mecburi ~erlerde dunnnya 
me<:bur etmeli, ne lrn.da.r yolmı n
lııblleccklcri de tayin \"C t :bit. c-
clilmelidir. 

('Baş tarafı dibıkiı sayımt':da) 

-Kaç çeşicliniz vardır? 
- Ot, kök, tohum olmnk üze-

re binden fazladır. ~nca müs
talızarlar ve baharat d~ satarız 

- En ziyade ne satarsınız? · 
- En ziyade sattığımız bnh:ı-

k lılznndrr. Bence bu mahZllru 1 
e'>. F l."ını. Çimenliği oradan ı 

mna'.! en kcstirmo voldur Bu 
t gcnJ•·Jiycn sa.hnya daha 

c t - mr Ye geÇit resmini 
1irlcr. Ycllut do. salıanm 

c\cmir r:ı.rmakltl~ çevirmek 

rattır Baharattan sonra kadml~ 
rın ilhç ynpmak için kullandık -
lan kökleı:e. to!ıumlnra fnzla rag 
bet vardır Fakat biz bu ~de· 
leri gayet.biiyük bir dikkat \e 
ihtiyatla satnnz. 

- Ifa.dınm istediği otu ne işe 
kullnnaca.ğım n~ıl anlarsrnız? 

• r-Jı:tedir ıki 'bu mcydatıda 
t çirk'n ~örüuür. 
r de m;n;-. dikkat cclilmesi ye. 
~ olur. R~mi ,gtinlcrıh Tak-
.l'lcvdaıınuı konruı tahta par-

İn nnda. zihnen teklunUl p<'k ço.t 
n tckAmUl yok, öyle 1 (' ~:ı.y. 

r da bedenen tek!mUI ctr.ı:::nlş-
r. 
Ktuı eykudi!. d& beynimiz! sulu. 

u ha!do yıı U)'.h"Uda. da h1s sa.

... ~•but ımıı. h!s "e idrak tı.-ntı \ 
'it biri değildir. 

Dive sordum. Güldü: 
· lı;te bizim sanatin sırrı o 

ya. dedi .. Bizim iş ürerinde c"lı 
sanlarm psikolog olmaları ldz1m 
dır. Çünkü bizim sanatimiz eok 
tehlikelidir. Adeta ip ca.nbazlığı
na benzer. Ufak bir hata yap • 
Illfl.k mahvolmak için kfı.fidir. 
Diz de beş kuruşh.:k. bir nıal sa
tar ve m~hvoluruz. 

O ~ırada kadınm biri gelmi ~ 
cc>ş kurusluic zırnık istemişti_ 
Bav Hakltı bir kere mü.9teri.-3inc 
baktıkta:ı sonra, hiç tereddüt et 
mede.n: 

-Yok 
Dedi v~· bana döner<>!.: izah et· 

ti: 
htı~ mlıırui. Jcdi. Hama T.Cl 

~elir varım kilo ?.Jrmk i ter. Hic 
tC'reddüt etmeden \'C'rir!rn. Fakat 

\TA Kir 

( BQ4 tarafı 1 incide) 
Muvakkat tallluıi"1lklerc rağmen, 

ordumuz w• donanmamız, dll.~ınıınm 

ltıarruZiarUU, cephenin bUtUn boyunca 
plliıkürtUyorıar. Muvakl<at.en bazı b01· 

ı;clerl kaybettik ve dU,,man, Moskovu 
!.le Lchingrad kapıları önUnde gözUk· 
tU. Memleketimiz ııimdi bundan 2 ve· 
ya 3 .sene ovvefü!ne nazaran daha iyı 
vaziyettedir. Şimdi, Alman mtıstevU· 
!ere kıı.r§l mUttehid bir cephe t~kll 
edı:n mUttefiklerimlz var. İhtiyat in
san ku\-vetimlz tUkeruncz derccedcclir. 
D~mo.n. dclıgete kapılan, zaif bazı 
cnteloktl\ellerln zannett1ği kndnr kuv 
vetii değildir. Kızıl ordumuz, bundan 
çok daha l:alnbıılık Alman kıtalanm, 
pnnlğc tutulup firara ltaU:mış kıtalar 
h:ıll.nc birçok defo.lıı.r gctirmlşttr. 

Almanyo.nm damıırtannda. kan kal 
nuyor. tsyan m:rl, ynlnız iş&al edilen 
mcmlclteUerl değ'ıl, b!zzat .ı\lmıı.nynyı 
'b..ı.plamıştır. Alman mlllet1, harbın so· 
ııunu tahayyUI edemiyor, A!.mnnyanın, 
ı:ılihazırd.ılti vaziyet\ gö7.!inUne geti
nlecel: oluı sa. bir feln.ket lta.J1Jısındcı. 
bulunduğu kolayca görlllUr. Almanya.· 
nm, bUylc blr go.yreU uzun zaman sar 
fedemlyeceğine §tlphe yoktur. 

Stalln, HIUcr Almanynsmın birkaç 
ny za.rfmdıı. bellti oo bir ~ne içinde 
ytluıacağmı n6ylemlştir. 

"- .Alman kuvvetleri, memlel«:t1· 
miz dahilinde ilerledikleri nlsbette U.s
lcrindcu0 uznklaı;maktıı., yabancı ıı.nı.· 
c:!ck ça.rpışmaktA vo gerJ hatlarını çe

telerimtz tnra(mda.-ı mUtcmadlyen tah 
rlp cd!Jcn yabancı bir memlekette tıı.n 
zim mcoburlyctlnoo buh,ınmıı.lttadırlar. 
Sovyctıer Alnuuı ordusunun ~i 
bozuyor, ilk hD.tlannın gerisindeki vıı
?.lyet bnltkmda Almıın ordusuna endi· 
§O veriyor ve taşesinl intizamsız hale 
getiriyorlnr. Bizim ordumuz itle kendi 
mcmlckelinde hareltft.t yapıyor. Hat· 
ı:ırmm geri.s1nde tam bir elbirllğine 
m:ı.zhnr olm.nk gibi bir UstUnlUğc sa· 
lıiptir. '.Mnl.Zcmo ve gıdıı. mnddelcrl h:ı.· 
kınımdan iaşesi mUemmcndir. İç cep· 
hesine karşı tam bir itimadı vardır. 

·l§te bundan dolayı ordumuz tahmin 
edildiğinden daha lruvveUldir. İşte 
bundan dolayı, Aıman ordusu, Alm.ıın 
propngandasmm 6ğqnmelerlno rağmen 
t.as:ıvvur edUeblleceğlıtden çok daha 
r.ııyıftır • .Askerlerimizin .,e §Chlrlerl
mtzln kalırııınancn mUdnfaam, Alman 
ıann SovycUer Birliğine ka,ıı,t bir yıl· 
dırım herblndc muvnttak olmnk ynılt 
lc.r'.nln yıkıldığını ko.tlyetle gast.crl
yor. 

Kızılorduyu riea.tc mecbur eden mU· 
JIUıazalL\r aramnda., Avrupadıı. Alman 
yaya ko.!'§1 lldnci blr cephe bulunma
ması lteyfiyctl vardır. Ha.len Avrupa. 
kıtnsmdıı. faşistlere k~ı mücadele e
decclt bir bUyilk Brltanya ve blrlcşlk 
Amerika. ordulan yoktur. Blnacnnlcytı 
Atmıı.nlo.r kuvvetlerlnl taksim etmek 
ve prkta ve garpte iki cephede harp 
yapmak mecburlyetlndc değillerdlr. 
Bunun mMası §Udur kl, Almanlar 
garp cephelerini emniyette telflltki c· 
derek bUtUn ordularını ve Avnıpndn
ltl mUttefUt1erJnln ordulo.nnı blzlm or
dumuz karşısmıı. çtltarıı.b!lmektcdir· 

ter. 
Avrupndıı. bu cephenin yokluğu mu· 

hakkak ki, Alman ordulannm vazi
yetini çok kolnylaştınnaktadır. Fakat 
Avrupa kıtıuıınd;ı ikinci bir ccphenfıı 
ortaya. çıkmnaı -ki çoy ynkln bir A.tl
d~ bu cephe muhakkn.k lü .. -ucudn. ge
lecektir- bizim vazlyct!mtzl son de· 
rece hııfifletecelctır. • 

Stalin, mszUne şöyle devam ct:rnıştir: 
··~ Yo.ooncı topraltlıırr zaptettflt· 

ten, Avrupa anlllctıcrlni boyun<Suruk 

Mzsırçarşısı 

A 
bu k.wlma beş kuru.~ltık vermem. 
Çtinltii iki t~-afın sureti sarfı 
muhakkak bil'birindcn çok far.k -
h ola.caktır. 

Bay Hakkı anlntmağa devam 
etti: 

- Otuz sencdenberi terti" yap 
mak menedilmL5tf r. Biz ~mdi 
yn lnıZ®. nktar vaziyetindey~. 
Talebcdilen malı satanz, Bır 
Mili}tcn gelip te: Şeker hastalı~ 
nn ne iyi gelir? Kuma kal'§ı bir 
ilacınız yok mu? gibi bir sual so 
rarsa kendisiyle alfı.kad:ır bile ol 
mayız •• 

- Bu tertip iliçların faydalı 
oiduğuna inanır mısınız? 

- Nebatatın eczacılıkta ço!i: 
mühjm bir rucvkii olduğunu kim 
sc ınkar edemez. Fakat bu bizim 
bur~a ecr.acılık. doktorluk yap
mamızı icap ettirmez. Bu i§ bu
:::ün mütehassıs doktorların elin
dedir. Ancak sunu söyliyeyim ki 
bu gün de ttbbi adlinin hallede
med;~i valrn.laı· olur, O zaman i
liır nabatat cinsinde:ı okluğtı i
c;in bi~ miırn,caat ecierl~r. b;z i-

aıtma aldıktan ve dUnyayn tahakküm 
iÇ1n gayret sıı.rfma bafladıkta.n sonra 
Hitıerin ndnmları nMyOnalist olmıık
tan vazgeçip cmpcryallst olmu§lar ve 
yağmacı bir parti hn.llne gelml§lerdir. 
Aslen lrtlca taraftan oluuklıınnı giz
lemek için HiUerciler lngilteren!.n ve 
Amcrika.nm d:\hlll rejUnlerlnl tenkiu 
cdlyorJnr ve bu rejimleri Yahudi plu
tokrasisi diye vasıflanclınyorlar. Fa
kat 1ngilteredc ve Birl"!~lk Amerlktı.· 
da domokrasinin ipUdnt lıUrrlyctlerl, 
tşçl sendikııları ve iı;çl partileri \'O bir 
pnrltı.mcnto var. 

Bunlar, mtıer partıai Jldcrlerlnin ve 
Hltıer lrum&ndanlıl;;'Inın talimatıdır. 

:Uosko..-n, 7 (A.A.) - BugUnkU Cu· 
ına. sa.babı :M:oskovada Kızıl Meydan
da askeı1 geçld rcsıni nıUnasebclllc .M. 
StaUn tarafından söylenen nutkun 
metni: 

"Kızzlordu yoldn§lo.n, li.ızıl donan
mn erleri lrumnndanlıı.r, ciyn.s1 mUreb· 
biler, erkek ~ kadın 1,.cıçilcr, kolJckll! 
çiftçiler, mUnevvcrlcr, Almnn haydut
llU'Dlm boyunduruğu nıtına muvakkıı· 

ten dUşcn, dU§lilanmuzm gerlslndckl 
kadm ve erkek knrdeşlt?rimlz, Alınan 
müstevlilerin geri hatlo.nm bo7.a.n ka 
dın ve erkek gercfll ı;etecilerimiz, sızı 
Sovyetıer bUlt(lmct1 ve Bolşevllt parti 
namına sl.'ta.mlnr ve Uk Teçiıı .sosyıı.· 
ast bUyUk ihtllAllnln bu 2ıl Uncu yıl

dönUmUndo sizi tebrik ederim. 
"Bir zrunıınlo.r memleketimiz bun

dan daha. mll.şkUl bir durumdn bulunu
yordu. llk~rln ihUlAUnin illt yıld!S
nUmUnll kutladığımız 1918 yılını ha
tırlayınız. O tarihte memleketimizin 
dörtte UçU mUdaha.lc tara.ftan yaban· 
eıların cllndo bulunuyordu. Ukrayna
yı, Kafkaı;yayı, Orta Asyayı, Urıılı, 

Siberynyı, Urek Şarkı rnuvakltatcn 
kaybı1tmlşt1k. MUttc!ikfml:ı: yoktu. 
IUzıloroumuz yoktu. Orduya vücut 
vcrmeğc henllz başlamıştık. IWl mllt 
to.rdıı. dtmeı;1miz, slltı.hımız, giyece
ğimiz yoktu.,. 
Şimdi memlckctlmlz bunrlan 20 sc· 

ne evveline nazaran daho. iyi bir du· 
rumdadıı:. Şimdi memlckeUmlz ill§C 

maddcleıi &a.nayii ve hanı maddeler 
r.ahalarındıı. bundan 23 sene evveline 
nazaran kat knt dalıa ?.engindir. Şlm 
dl mUttarlklerimiz var ki, Alman mUs 
tevillere ki:ır§ı bizimle beraber miltto
hid blr cephe tc~kil ediyorlar. Şlmd1 
ftı§ist zrumUnUn boyunduruğu altına 

gi~ olan bUtUn Avrup:ı. mlllcUerl· 
nln muluı.bbclini ve mllzaheretinl kn· 
zanmış bulunuyoruz. Şimdi memlcko
timJzin hn.yatuu, hUrr1yetinl \'O iStik· 
ltıılni :mtıdıı!ııa eden muhteşem bir do· 
nnnmamız vnr. lıı.şc mnddclc'.ri, .sll!Uı 
ve gıyec k ıtıbariyle kl!aycts17JUrtcn 
muztarlp değlll7. :M:cmleket:iinlzlii he
yctt umumiyesl ve memleketimizde 
Y8f11Y&n bUtUn milletler ordumuza ''e 
donanm.ır.rmza. zahir oluyorlar. Ve AI· 
man fa~ııUetin ynğnuıa s1lrUlerlni ez· 
ınek için bize yardım ediyorlar. İnsan 
ihtiyat kuvvetlerimiz Ulkcnmez mlk
tardndır. BUyUk Lenlnln ruhu ve onun 
muzaifer bnyrnğt, bundan 23 yıl ev· 
vc1 oD::luğu gibi vat.a.n uğrunda harp 
için ~ şimdi de ilham veriyor. Şu 
halde Alman mtıstevJilcre kar§ı mu· 
zaffc; olabilcceğimlzden ve muzaffer 
olma:rnız l~ geldiğinden ~Uptın et· 
mek imktl.nı var mıdır? Detı,,etc kn: 
pılan zayıf bazı münevverlerin za.n
nettiklcri gibi, düşman kuvvetli de
ğildir. l.blls tnhnyyUl edildiği kadar 
mut.hiş değildir.,, 

"Blrk.ııç ny <laho. g~sln, altı ny, 
bcUti.bir sene d:ı.luı. geçsin, llltıe'r Al· 
manyası lcendl cinayetlerinin yUl'U al· 
tmdll. yıkılacaktır . ., 

•'Alman müstevliler kahrolsun, ya
§Smtı. 110.nlı vntamm:z, yll{!aiın onan 
hürriyet\, i5Uklı\li, !..eninin ba.yrağı 
altmda zafere do~ yUrOyellm .. 

• ıeı • 

J'1oskova, i ( A,A) - Mosko -

l/enil.enirken 

LA~ ••• 
l~cın neden tertip cdilmi§ oldu
ğunu tayin ederi?:, EC?.acl mckte 
ilinin nebq,tat hocalığını l\Iısır -
r,arşısmın yaıltığını söylersem 
katiycn mühaliı.ğa etmiş olmam. 
Onların bilmedikleri iaçlar ibiz -
de mevcuttur. Size bir misal ve
reyim: 

Doktorlar dünyanın malum 
ahvali dolayisiyle hariçten ensü
lin gelmediği için ~ker ha.stala 
nna göven t;:.vsiyc ediyorlar. Bir 
ara çöven talebi fevkalade nrt -
mıştı. Meğeroe ooven şeker has
talığına knrşı müessir bir deva 
i~. Görüyorsunuz halk ta.'ba -
beti ama çöveni tavsiye eden, 
doktor .. 

- En ziyade ne satarsınız? 
- Evvelce Aıw.dolu halkı bü· 

tün ihtiyacını Mı~ırçar§ısından 
temin eder. Doktora. cezacıya 
ehemmiyet vermezdi. Bugün ise, 
topten alısveri& eden Anadolu 
o::ınaf ı çok azalmıştır. 

Ecnabiler Mısı-rçarsı.sı na 
ra...,öbct ederler mi? 

Sovyetlerin milli bay. 
Tamı münasebetile 

Eden'in 
Molotofa Telgrafı 

''Emekler boşa 
·ı . k ' gı mıvece .,, 

Lonara. 1 (A.A.) - Hru:iciye 
nazın Eden Sovyetler Birliği ha.rl· 
ciye komiseri Molotofa a.53iıdakt 
tclgırnfı gönde~tir: 

Sovyet milli bayrammın 24 itnci.ı 
vtl dönlimfi mUn.asebettyle Büyük 
Brltanya. h ükfllneti namına Sovyct-
1 er Birliği hüktımetinc en samimi 
se18.nılarmıı iblağ etmenizi sizden 
rica etmekle müftehir bulunuyo -
rum. 

BUyU.k Bıitanya hükümeti ve 
mllletl, nıuhte..5CM Sovyet mukave
meti ~a duydultlan hayran
lık hislerinde müttefiktirler. Sov
yet kuvvetleri, hundan dört buçuk 
ny evvel iizerlerine habersizce sal
dıran diitPllan silıiilerlnc karşı hü
kQ.metleri:nin akilane ve nzimli ida
resi nitmda mukavemet etmekte -
dirler. $ovyet askerleri, b:ı.lırlyeli
lerl ve tnyynreoileri tarafmdau 
gösterilen c~etı takdirle kar,µ· 
lıun.a.kta, sivil aha.linin yapmak zo
l1Ulda laıldiklan fcdakfı.rlıklardan 
dola.;"'I tecssilr duymakta ve bu ce
saret ve fedakarlrklarm boa yere 
sitmlyeeeğine kani bulunmaktayız. 

Bilyü:k Bıitanya. hü.kümeti, Sov
ycler Birliği hti.kümetinc azruni 
yardımmı vadetmiştir. Bilyük Bri
to.nya hükümeti ve milleti bu vaadin 
yerine getlrllmesbıi temin edecck
lc'rdir. Böylece iki memleketin c!
birliğ~yle :yapacağı ga)Tetl~r dü.ş
mı:ı.nı yenecektir. Almnnyaya kal"§I 
birleşmiş olan memlekcUerimiz böy 
lc-ce l1ürrlyetin ve medeniyetin nıu
luıfnzası ve daha iji bir istikbnlin 
kurulmn.sı yolundaki mUşterck gn 
yelerine uln.saca:klnrdır. 

Kıra/ Faruk 
hasta 

Kahire, 7 (A.A.) - Kral 
hafif rahatsızdır. Dir mllddct 
zcyretlert kabul etmıyecelttir. 

Faruk, 
rc.smt 

va etrafında şiddetli ;•it· meydan 
muharebesi cereyan otmekte ol
ınasma rağmen, kızılordunun il:ı: 
teşrin ihtilfili yıldönilmünü kut
lamak üzere yaptığı ananevi go 
çid resmi bugün Moskova'da kı
zıl meydanda icra edilmiştir. En 
başta Sovyet piyadesi, onu m;i
teakip iı;ç;i tt.burlnrı, süvari !Jö
lüklcri, motörlü topçu kuvvetle
ri ve toplar geçmiştir. Her nevi 
den yığın yığın tanklar, yarım 
saat süren güriiltülü bir geçit 
yapmışlar, bu e.rada bzılordu 
tayyareleri l1ükO.met merkezini 
bir Alman hava taarruzuna kar 
şı müdafaa etmek üzere yühsek
lcrdc uçmuşlardır. 

•••• 
.i\1os1wva, i ( A,A) - Hadvo -

nun bildirdiğine göre Stalin dün 
gece .nutkunu verirken Alımın 
lx>mba t.;,.y) areleri Moskova üre
rine b:r :::kın teşebbüsiind~ bulun 
mlL':;larchr. Snilfor göriilmcmiş 
bir 'şiddette bir baraj ateşi uç;l
d;ğmı söylemiştir. Tehlike işa
reti Stalin'in nutkunu dinlemek 
Jçin yapılan toplantının sonuna 
kadar <lcvam ctmi~tir. 

- Tabii ecnebilerin nauı.rmda 
- bilhagg~ seyya.Mar - Mısırqar-
şısmın ayrı bir husu iyeli var -
dır. 

- Ecnebiler en ziyade ne alı:::-
la r? 

- Ecnebiler bilba::,.e;~ misvak, 
tefarik yağı, sandal yağı. karan 
fil yağı, idrişah yağı gibi şeyler 
nlı~:orl;.r •. 
Muhatabımın saydığı isimler

den, tefarik yağı tefarik yapra
dum. O da anlamadrğnnı hisset· 
ıniş olacak ki faah etti: 

-- Idrişalı yağı, ıtır t·içeğin -
den. tefatiz yağı tef ariz yapra -
ğından cıık~rılan birer kokulu 
yağdır .. 

Dedi. Sordum: 
- Yn sandal yağı. 
- O da Hindistand:ın gelen 

sandal ağacından çıkarılmış bir 
kokudur ki uzun müddet esans 
y~rine kullanılmıştır. 

Bay Hakkı bu §eldlde izah.a.t 
\'erirken gözlerim sağınıa dü~n. 
camekarur raflara dizilmiş, irili, 
ufaklı ve jçlerinde rengarenk a· 
ğır vağlı nınyiler bulunan 'ii6e -
lcr iızerinde dolqşıyordu. Sor -
dum: 

- !<~nebi müşterileriniz ara. 
sında şayanı dikk~t olanları var 
mıdır? 

(Sonu ıxırm) 
Mttztrff P.r AMr 

8. 11. 10.ıı 

Saldall kauçux 
sandala . ıı: 

Alman Uerleyl§inl hlO bU'r 
met kırnmıyor. Dal! sP1Y0 

; il' 
çiliyor, mhstahltem kaiete~ 
ba.vn. bo;lut;u en kıs& Dl tıl ıı: 
alıyor. Bu ımı.da en kU~ e?11 
.scddml bayuk nehirler t s;ıJl 
du. Onlar da geçildi. ŞJşiP :ılıfll 
havası ~t.ılarak çant• 
knuı;uk snndall:ır, on bUyUI> !1 

en kolay vasıla oınyor. ~ .; 
Bu hAdiscler ko.I'§1Slllda J;lll' 

P0ııavı hat:rlıunıım:ık ınU'11 
-.ı. i T~ft 

yor. O Süleyman Paşa, 1t' ,pili"". 
sığırların derilerini tulutıl ~ ·;ı1 
bunları ı;Lşlrmi.ş \'C koC~ 'fl)P ~ 
Mnnnarn. denizini geçe.re~, 1 
nU Avrupa topraltlarına 
Ağaçlar birbirine b3t°1şr rJP 1' 11 

bunlar da tuıumlnnı. oturıu:: '111~ 
lan sal ile Rumeliyc ı;cÇC~ ıt"' 
.ijndırlnrı sert cWnmeyi d ~ ,J 
lerdi.. Harpte, bunun ne clJ l!'"\ı 
olduğunu, Tanlt bin Zi)'tl~~ ' 
yada gemilerini ynkıp as~-
ö!Um, yıı. zafer,, le kar§t 
rnh-ınıısı ilo göstcrmışllr. ..tf• o?tc' 

Harp tlırihJnde, her ~nl; 11 .-1 
laka e.5kinln bir tekl\mUll}ıl _.d.f 

olduğunu görUyo.ruz."'1 ''''ıll ı\ ~/V 

~ 
-Rus ihtilaiin\o 

ylidönün1~ 
n1ünase· etde 1 

Rus Elçiliğinde bİ~~r 
ziyafeti verildi. B d' 
kil Refik Snydacfıı 

hazır bulun ııf ;il 
Au'knra., 1 (A .. \.) - ~ 

lfılinin yıldönümU mUnn . ~e 
a:l~ so .. ·yet büyük eıçıl:l$ . .,J,,f 
çay zlynfcti verilmiştir. ıg,-ıt 
Ha§vekil doktor Rcrıtc .. ğ 
Hariciye vekili Şükrll ~~ 
bUtün Ye killer, riyasct.ı.cU ~ ~ 
}11\'eriylc deni~ yaveri, bd't 
mo.tik ve yerli ecnebi JnS.tl / 
mcesllleri ve dıı.vetlilc:r 1 

lurunu lnrdır. / 

AnkaraVa ğeı~l 
ingil1z islihb8~81 
müdürü şerelı~, 
lngiliz Elçiliğincljoı 

kabul resmi ya~' 
Antara, 7 (A.A.) - ·c 

t.ihbarot bUrosunun ~rı: ;eıı' 
~ark isleri mUdUrii Le~h t 
Ankorııy:ı gci.mcsi rnU11&5e

1 1 
nkşrun 1 ngiliz bü.} ük c ı i 

• '}"T yerli \'e ec;ıcbı gazctccı .. 

kabul ;;~i~P·ıa·h dı~: 
9 ilkkanuna kg.~' 

devam edece 
Arıkıırn., 7 ( \. \.) - l3 

!etten tebliğ cdilmfljttr: ıtı 
ü cylUI 1041 tarilıindc:l 4i ~e 

1 cnzin tevziatında tatbik ~t}!ı 
te olan tnhdida t. i 1rte rıtt t 
rihlnde ilfın E' Jilı. ı,1 oi!l11 t~f h 

uahillndc ü ilkkAnun 1941 /; 
kadar dc..-nm ro('cek1lr. ./../ -----------
·B i R 
KAFK.A~I 

ROMA 11 

~ ıAi 
Aleksandr Kazbe~· 

NtY AZİ'Al-uvıt:l1 
<> ~ 

GüroU ll.8a.rundnn tcrcuoa4' ~
bu yllzde yüz Knfkıı! ;;; 
Türk edcblyatntB ille 

11 •.t 
olmaktadır. .,e J> 

Kafkas ırkmm hususlyetıcrl r"~f~ 
kas nşkmı terennUm eden bU 

hararetle tavsiye ederi._ 

1•'1yatı: 40 lcuru~~ 

Esrel'ten seçme..!!,!.i- -~' 
· otr r 

lı•,rJll('nct beklenlllr Jl"ll .,.~ ~' 
ııa<ro ~ıı'ı\ 

lhıı-1 slıfyfın ola tılr ınc' ı;ı·J fil'l'jl t 

• &; ~ 
ol!!Q nıe'luM itenı ~ J"".id 

o~fOS~;,;t , 
Şama \ ıUi olan olınM ırtJ ~ 

" 



Unıumİ · ~;ıis 
"' top ndı 
~rle 1&1tılan 
~ larda harat"et 
~~·kadar olacak?. 
~ıh~ Unıuımi meclisi • dün 
~:~İrinci reis vd<Hi Fa· 

ı.nın })Qşkanl~n top 
~Pt ~ev. geçen toplan • 
~1 1 okunmuştur, 
~ ; l'Uznamcnin müza.ke
~ C:•lrniş, umumi meclisin 
~ ınUtıap devresinin dör -

t 
1 
ıJı ~ünasebetiyle Büyült 
~~hsi reisi Abdülhalik 
~ '"<l.ŞVckil Doktor Refik 
'l' Parti ::ene! sekreteri 
~r ve Dahiliye Vekili 

1(-rı l'ak'a çekilen telgrafüı.-
1 ... cevaplar okunmuş. al -
"i~tr B'l"h d' w f'Ji • ı a ırc ıger 

. n ?::ıüzakeresine g~il · 
~ttik 
lh:,d• tramvay ve tünel u-
~ 'Ut!~ müstahdemini 
~kı ftalımatnamesi hakkın· 
ıne1 BUtçe ve Kavn.nin en 
~havale edilmiştir. Di

·ıeıılaı:ı· medis riyaşetinc 
~ bir teklif .:>kumquş -

• l<ıltt;,.. - • . 
ltıt~ ı.e merkezı tcshm usu 
~1 h binalarda.ki teshin 
'1lh,,_-akkında esaslı tedbir -
~~ı lüzumuna işaret c
~ ve. za.hıt.ai belediye ta
"iiı~ ~·~c bir madde de ila-
• t~~. sı ıstenmekte idi. Te!:
' t. 
~Skan edilmek üzere kirJ· 
~:ve merkezi teshin usu 
~~ lbinalann günlük as 
d ı harareti ı O <!a:n 
~cektir. Binalann 

1 ıt itibaren kafi mil<· 
~ rlnıa:sı mecburidir.,, 

tırliı ~Uhtclit encümene ha· 
15 ~ir. Meclis. sah günü 
~krar toplanacaktır. 

~.iti, -------ı Yıı evvelkı Vakıl 

' Ilı ......... ____ _ 

ı ~ llugün 

.... EK'te 
<lubIAj !lllmlcrlntn 

L(ö'AM 
'<AMEL VA 
4. °l'(}IU{ÇE SôZLU 
~: Matboot U. M 

"'ı~ı:llllcket Jumalı. 
ıı., lıı Uzunluğu do1Ayıt11 
ı 'lar her gün SBnt· 
-•ı . 

' ~ - 6,SO "-e 9 dn 

ı:~·~ oo o rnJ oo&lID ın:·~ ~ ~-rru a_; l~P ~~ . .- ~ 
Adliye lJ e verilen ün~ "u··rdsdeit~rebı·ttka1• yit D~!~!~r· .~~~ .. ~ ~.!~ ... ~ .. : !! 1 .!~.! ... 
l
•h t ek A l / A1i Kfti;.~ıya dair bir Y&.7·• ?.alda ;mişlcr. 

l ar Suç U arl Y 1 1 
c:ıl..1;1, J~neke "Ahmet Emin Ynl· Riltün buıılann sebebi ne! i-

• urt ara ge memic. tel " man" m dokunclağu bu meselede ı:ıs ıslıırmıız mı hnkilmtl'n id ıi 
olanlar haklarını meğer, bllmodiğimiz datııı ncı ndk. kablliycttc-n mnhrumduı lar. 3 ot 11 

Bazı dükkanlar da birer İBWı=~~e!:~ı~~tlln ka- ta~::~ ı·aıman, Mehmet :!~
1

m:1::;un~~~~1~. ': ~ 
h ft 

•• d d ti k ı yıUıır dUn akşam kapatılmış ve Uni- Ali Ka~ıya, ı-:ıtnn u,b'Ttlndn şah. rarl:ı, hlc 1.ıı.ırdıunad:ın dunıla : a a mu e e apatı acak .. crsitenın tal&bc kadrosu tamamen :!ıi~~~.la. rdan fedakarhlt tavsiyo ~:~1;_ noktu, bu, snck im, 1 .. 
anlqılrnış olduğundan aıhhat ve içti- .? 

lllemurln üınirln \"n7lfelerioi. ' • 
nan tayin etmiştir. t:'ınurni ç ,. • 
\'e içinde bir de "Memurin k-• n;, , 
nır. llöylc otdı ğu halde, arı.•, 1 
iunlrlerin, ilmirliğl "oo-bb:u-l , 
''layilsel,. lilt ::ınn:ı.sc::ı r.~lan a 
itim ı:;bz yumar? .. 

Beyoğl~nda kurulan fiyat mu· 1 29'5 kuruşa satılması lazım ge
ra.kabe ibürosu! faaliyetine de - 1 len kaput !bezini 70 kunışa sat. -
vam etmektedır. Büro, son gün· ı maktan, Zindankapıda 8.5 nunıa 
!erde Beyoğlunda bir tarama r~a kunduracı Yordan kundu -
yapmış -=.e 11>!.r çok ihtik~r suç - ra c:ivisini fahiş fiya~n satmaı~
lusunu eur:mumeşhut halınde ya- tan. Büyükadada 23 n·sa.n cadde 
kalamıştır. Bunl.ar. Bahkpaza - 1 sinde tütüncü ve sucu Panayot 
rında kasap Şanel (Karaman e· I kı7..ı Taliya 12 kuruşa satılması 
tini 70 kuruşa ~attığından). tü- icap eden h~ita defterini 20 ku 
nelde Motoln (kravat ihtikarın - 1 ruşa satmaktan asliye ikinci ce
dan)· Galatada tünel c3Cldesinde za. mahkemesince, Beykoodan Ali 
;r~u,:npazarı (nulfa.t damiinyom 1 Riza da koyun etini 70 kuruşa 
ıhtıkanndan) . 1 satmak :mçundan Beykoz sulh 

Ayrıca Mnhmutpaşada kola ceza mahkemesince 25 er lira 
ihtikarI yapan 1\1ikael. Sultan - para cez;ı.sına, bir hafta da dük· 
liamamm~a 110 numarada b<'-1 kanları~m .kapa~ılma.c;ınn mah -
yannamesız kaput bezi o;aklavan kum edılmışlerdir. 
Bovates'de cürmüme~hut halin - Bundan başka, Kndıköyde ına-
de yakalanmışlardır. karacı Marika da kiilliyet'li mik-

Suçluların hepsi adliveyc ve - darda ma.karası mevcut olduğu 
rilıniştir. halde satmaktan imtina etmiş 

Beşrktaşta, Has fır.n caddesin yaknJn.narak Üsküdar asliye cc
de 34 numaralı dükkfı.nd~ mani- za mahkemesince tevkif olun -
faturacılık yapan Sara metresi· muştur. 

1 

BiR KADI_~ DOSTUNU KISKANÇ-
ll K YUZUNDEN YARALADI 

iki arkadaş da para yüzün
den kavga ettiler 

mııl muavenet vekllletı bu yıı leyll tıp 
talebe yurdunun tabip ve tık defa ib· 
daı; oluıı..-ın eczacı zllmrclerlne kabul 
edilip vaki olan t.ebltgatıı rağmen 

yurllard3.kl yerlerine gelmemiş olan 
talebenin vaziyeti hakkında tebligatta 
bl.ılunmuştur. 

Sıbho.t V~in tebliğine gure 
adcUerl bir hnyli olan btı talebelerden 
Pazartesi gUnUne kadar yurda iltihak 
etmlycnler haklnrını kaybedecekler
dir. Bunlar, zaruri mıı.srıı!l:ın ödemcğe 
mecbur olacaklardır. Bu talebenin be>§ 
brrakncnğl yerlere en•elcc yurtıııara 
g!rmek !hakkını kazanıp dn alın ma· 
mış olanlar alınacaktır. 

Amerikah zengin 
Parasına tamah edilerek 

öldürülmüş 
Evvelki gün, Kuzguncukta, 

Beylerbeyi caddesindeki yallSlll
da ölü otarak bulunan Amerika 
lı ?.engin Y or.g:inin parasına ta -
maan öldürülmüş oldtığu taltak· 
kuk etmiştir. 
Tahkikatı ÜSkooar müddeiu -

mumi muavinlerinden Orhan i
dare etmektedir. Orhan, dün 
köşke gitmiş ve burada bir keşif 
yapmıştır. 
Yor~ koltW<U&. oturur bir hal 

de ibuhınmuştur. Kerulisinin 20 
gün kadar evvel ıi!:ii!rülün cese
di tefessüh etnıı.s bulunduğun • 
dan ne sun>t'c o'diirilldü""ü he· 

Ta:vukpazarında Mesihpaşa "'<> y:mıla.ma \"akası olmw. Ali Bey nüz anlam n..rnaınr.,, ocsedi mor
kağında Remzi Bey hanında ·~ hanında 9 numarada oturan Sup ga kaldrrLm~~ır. 
turan Neşet Neşe adında birisı. hi ve Muh:ıtTCm admda iki ar- YnJı tamn.nuylc karına karışık 
evvclki akşam metre.si Adalet i· kadaş, para yüzünden k3\1':a. et· / bir hale soF:ulmlL'j. sandıklar kı-
le kJıSka~lık yüzünden kav~aya mişlerdir. Kavga sa:nunda Mu- , rılaıırır. . .. 
tutuşmuştu!'. Kavga sonunda A- harrcm, bıçağım erek Supb\- ı . ~ ) t ı, n~ı~ .~nılan Yorgının 
dalet ekmek bıçağı ile Neşeti ko yi sol memesi ürerinden nğır su- b!r lı.:. ı · ai11 b.uluıanıamıştrr, 
lundan yaralamış. ynkalamnış - rette yaralamıştır. Ynrclı Cer· ) r?.lnrz bundan bır r1det <'vvel 
tır. rahpa.,.c;n ha.c;tahanesioo kaldırıl - umunc h~ 1 ynta.r -

Bwdan ıbaşka, Ze} rekte de bir mış suçıu vak'3la.nmıft;ır ken üzerinden <'i
1
•.U ,....ıOO lira da 

---------------·---·------· -- meydanda yoktı.r. 
Fırınların teftişi Asker ailelerine tediyat Müddc~umumJ!i\. tahkilmtı e-

devam ediyor her ayın 15 şinde ~ınm_ir~l~ 
yapılacak l" ~· ,a k • k tei=~ev~~~~t~~~~l~ A9ker nilclenine yardım kanu- a~eıl~Je J ·4a anın 

ıl ef · lerd mınun tatbik edilmeğe başlandı· 
ya.p an t tlŞ e .Beşik~']ta ö-r ...r.~Aen birinci tl'CIT"İn niha~ tahk•ıkatı Akif Yazıcının fırınında noksan h· t;uı"'" .....,.. • ,,~ 
ekmek görülmüs ve 12 ekmek tine .kadar 230 bin lira tahsilfı.t 
müsadere edilmiştir. A}•ni za· yapılnuştır. Bn tahsitata Dev • 
manda fırında çahşan ainelenin let demiryolları, cloktr.ik ve ha -
kıyafetleri~ itina edilmediği. va g-azr idarelerinin h~ılatı da
gömlek~iz olarak ~alıştıkları gö- hil de.ğildir. 
rülmiış, zabıt tutulmuştur. Bun· Belediye muhtaç ailelere yar -
dan b;&şka Beşikta.şta diğer bir dmı ~in her n-yın on beşinde te· 
fırında 92 ekmek müsadere edil- diyat yapılması esasmı kabul et-
miştir. mi,~w. 

Bandajlar ve Tünel 
kayışı geliyor 

İstanbul tramvay idaresinin 
Romanyadaki band~jlan yola Ç1 
karılmıştır. Diğer taraftan Bas· 
rada bulunan tünel kayışı da 
şclırimize müteveccihen yola ı;:ı· 

kanlmıştrr. __ ....() __ _ 
Altan Fiyatı 

Dün bir altının fiyatı 25 lira 
40 kuruş, külce altmın bir ~ramı 
ise 356 kuruş idi. 

Romen heyeti bugün 
bekleniyor 

Ankara<la başhy:ıcak Türk • 
Romen ticaret mii?.akcrelerinde 
bulunacak olan Romen murah -
has heyetinin !bugün şehrimize 
gel~ beklenmektedir. Heyet, 
önümüz.ıdeki hafta içinde Anka -
raya giderek mii.zailcerelere ibaş· 
!anacaktır. 

Demiryolu Tahvilleri 
Yeni demiryolu tnhvillcri dün· 

den itibaren satışa çıkanlmIŞtır. 

On gün kadar evvel, Lalelide 
bir vaka ccreynn etmiş, LevH1 n· 
dmda bir kadın, kıskançlık yü
zünden kocası müteahhit Rıd
van Sarıoğlunu tabanca ile yara 
lamıştı. Kendisini de kazara ya
raladığından karı koca Cerrah • 
paşa hastahanesine kaldırılmış -
lardı. 

Hem Leyla, hem de Rıdvan 
Sarıoğlu. muhakk-a:k bir ölüm -
den kurtulmuşlar ve iyile.şmeğe 
yUz tutmuşlardır. B~n dola· 
yı sorgu hakimliği Leyln hakkın 
da ilk tahkikatı açmış 'bulunmak 
t.ndır. 

Bir tayfa tevkif edildi 
Ka<leş vapurunda tayf~hk ya· 

pan Ahmet, Bilal adında bir yol
cunun paltosunu c;ahnış, yakala
narak dün adliyece t<'vkif edil -
miştir, , 

BiR 
.. .. .. ' 

CASUS OLDURULDU 
Kendime geldiğim zaman has 

tahanede ıbulunuyordum. Ba§mı· 
da bir hasta 'bakıcı ... Ve ben, ne 
olup bittiğini ondan soruyorum .. 
Fakat bir cevap alamıyorum. 

İstediğim cevabı bir. kaç gün 
sonra Ça.ney'den öğrendım. Dok· 
torlar, Ça.ncy'in on dakika ka~ar 
beni görmesine müsaade etmış • 

Bihriik. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

----68 tn~ilixeden Ceviren: .H. MONIR-

lerdi. 
Yanıma gülümsıyerek geldi. 

İkimizin de başı sargılarla bağ· 
ltydı. Üstelik Çaney'in sağ eli 
askıdavdı 

Fakat )rurüyebiliYQrdu. Be;t 
ise, bir kaç hafta kndar ayaga. 
kalkamaynca kvaziyetteydim. 

Bizim vaziyetimiz böylece an -
l:ı.şıldıktan sonra, .acaba Çipen • 
deyl nasıldı. 

Bunu Ça.ney'den sordum: 
- Bir şey yok, dedi. Evine 

gitti. Gerçc yaralanmadı değil .. 
1 Fakat omuzundan hafif bir sı
zıntı. Çipendeyl bu işte en tali!'ıli 
çıktı. Sen de en talihsizi ... Fa 
kat çok geçmeden sen de iyileşe-
ceksin ... 

- Pek aıa. O iki adam ne ol· 
du? · 

Çipendeyl, bu sırad~ içeriye 
girmiş olan operatöre baktı. 

Operatör. benim anlatacağım 

vakaların, onun sthhati üzerinde 
bir tesiri olup olmayaco.ğını dü
şündü. Nihayet kararını vermiş 
olaca.k ki: 

- Anlatın, dedi. Çünkü saklı· 
yaeak olsanı7., daha fazla üzüle
cek . 

Bunuİı üzerine Çancy bana doğ 
ru eğilerek: 

- Hesapları göriildü, dedi.Her 
ikisinin ek... Onları hangimizin 
vurduğunu iyi bilmiyonım •• FQ.
ko.t Jnlvan ve arkadaşları evin 
içerisinden doğru geldiklerinden 
her ikisi de ölmüştü. Çok ~ükür 
ki biz ölm{ış değildik. 

Bu sözlere karşı bir §t"Y söy • 
lemedim. Bütün zihnim. mah7.cn 
deki korkunç macera ılc meşgul· 
dü. Karşılıklı silii.h çarpışmasını 
hatırlıyor; 'nihayet vurularak 
düştüğüm aklnna geliyordu .. Sor 
dum: 

. - Birbiripin ~ mi imiş 

ler? 
- Evet .. Sonraları daha geniş 

malumat alının .. Şimdiki halde 
burada keselim Yalnız şunu 
söyliycyim ki, bu iki adamdan 
birinin üzerinde, mücevherleri 
bulduk. Hepsi de bir aradaydı, 
Sigorta poliçesi de oradaydı. Ay 
ni '1.damm üzerinden prensten 
No7.cnberg'e gönderilen bir mek
tup bulduk .. Anlatılacak çok şey 
!er vnr. 

Daha ileri gidemiyordu. Çün
kii operatör de, sözü burada kes 
meği tavsiye etmişti. 

- Yann daha fazla anlatırsı-
nız, diyordu. 

Boo day.anamadım: 
- Ya kndın ne oldu? dedim. 
Çaney cevap verdi: 
- Onun için nıerak edilecek 

bir şey yok ... Nihayet Jalvan'm 
eline düştü.. Ve ... 

Fakat operatör t>urada. tekrar 

Halbuki. memlekette lllt kiiğıt 
proıuı.gnndnsım yapan, bir ~k ca· 
zip t.ckllflerc sırtını döoerclt, idea
line sadık kalan, lmğıt fabrikasını 
kurnn, i leteıı, ,·erim1ni en yüksel; 
derecede tutan bu ı-.darn, düpediiz 
aı:led ilmi , mis. · 

1~ buraya dayıuunoo, • davıuım 
~idi, mahi)·etl, manası hf'T ~yi 
eleği dyor. 
Melımet Aliyi kim, niçin 82let

mi5tfr '? Oyle sanıyorum, ld ilk nlı:la 
gelen soru, budnr. 

Blr gazete k()sesinıleı u.; ba.rfin 
milphem knmolığına sığma.rak, pı

ka.n yıızıclakl mahut ''idarcsWlk" 
isnadı, ı1elilsiz, \'esi'itasız, lsbıı.tsaz 
kalılıltça, hiç bir kı:;met jfnde et
mez. 

Mehmet Ali ne yn.pmı ur'? Ku
buru nedir? Hangi lşde düşUncestz, 
kudret.siz. sad:ıJıntsiz hareket et .. 
miş, nasıl bir uygun.<ıux.hlğu görill
miiı,ıtür! 

Ortaya. i tc:ı bwılar kooulmah
drr. Türkiycde fınıiriel' değil, ka
nun hakimdir. Şurada bumda çı.kıvı 
yazılardan anlıyoruz, ki Melunet 
Ali bizde iP'Ji hı~auğmynn mUte
bııı -.ıs değilmiş. Ka~ erl, Nazilli, 
Pasabalıı;c fnhrlk.ı:ılarmm milkhn.s· 

Ne memur köledir, ne iı.mir •l!: 

hip. Bir memura vazifesinden 1 ~ 
im bir de fi.nılriııfn hoşuna gitmct: 
1..-ıtydı yüldcnl:Il1ez. Şnhet hmcı, k • 
dini beğen~ lil,'1, ldbr1nin ~n l'" 
mayışı, bir fl.mirin rn!'flRlnı er:-• ~ 
ne sebeı> olauuz. 

çınııru memurun rkaşmda 

fe \"e onwı da dayıındığr bir ~eın. 
temek meııfnnU l'ardrr. Cüml:•r.t,
yctçi nıh ise, memleketin en kü!; 
bir menfnat.inl, hin koilnrnanm k 1b· 
rinden fü,1Un tutar. 

Mehmet Ali Kiı.ğıtçmıo uğu . ..1 l 
iıkıbet, kendi kusurlaımm nc~.lce!I 
ise, J..im neder? l'ok eğer bn iiloo
bct, bir zulüm lıııc, ba mlmU 
paulann e:ıilıncleı\ vatan borcu 
dar. Bu yapllırı:m, şjrnden "on~ 
hiç bir inılr hosap&ı:ı adım a.ttVnM, 
haksızhğa cllret cı1emoz. ?ılf!mlel e
ttn saadeti için bunn yapmak 7'.0-

nındnyız. 

HAKK.1 SÜHA GEZGiN 

Türkiye grekoromhn güreş 
b)inciliklerine dün başlandı 

H bölge gilrcşçilerinin iştiroki.le dul.lalı İzmire tuşla, Razak lstan· 
l' yoğlu hnlkevi salommda yapıla· bul - Osman F~k·; hire tuşlu ga. 
ca'lt 'l'ürkiyc grekoromen güreş lbi· lip, 
rincilikleıine bnşlanmıştır. Dün ya- 79 kUo: 
pılan sl'çmelerde alman teknik ne- .Muhlis İzmir - Cahit SUley-
ticclcr ı,ııını-ı.rcin" ınaruı tuşlıı, lsmail Kocaell B k 

56 'gllo: s 
Fehmi ısı anbuJ - Talft.t Bur- taş ' rvnsa tuşla gnlip gelıni tir. 

sa.ya tuşla, Kenan İstanbul - Ha- M~alara bu;ün de saat 15 
liJ FJSkişehirc bı§ln Kemal Seyhan den ıtibaren Beyoglu hulkevi .sa. 
- Şevket Kocaeli~·e tuşla. Rece; \onunda devam edilecektir. 

1zmh· - Naci Konyaya tuşla, Hn· ı 
uı Arurnrn - Bahattin 1.zmlre tuş· • • beledı" ,, ., 
la, lsmaiJ Ankarn - İbrnhim Ay. ızmır 1 - • r 
dma tuşln gıılip. ~ 

~~::=ıstanbuı - Tuğrul Kon- faa tiyet progra llH 
yaya tu.S}a, Kandemir İzmir - Ah 
met Bursayn tuşla, Emin İstıı.nbul 
- Hamdi Sıva.sa tuşla, :Ma.nol :ıs. 
t:ınbul • Tevfik Eskişehire tuşla, 
Sadettin Kocaeli - Cünıhur lzmt
re tuşla, Fazlı İzmir - Ali .Aydı• 
na tuşla gnlip. 

G6 kilo: 
Bekir İstanbul - Mustafa Bur

saya ıt.u.şln, Talıi.t İzmir - N evza.t. 
lstanhula tuşla, Fethi Ankara -
Hasan Aydına tuşla, İbrahim Si
vas - Mustafa Konynya tuşla. 
Panayot İstanbul - Kemnl R<ı:kt
tıehire tuşla galip. 

72 kilo: 
Slllcymıuı Bursa - .Mentel Ay

dına tu~ıa. Mehmet Ali lstanbul -
Dervi.5 Sıvasa tu.~ıa, İzzet lstnnbul 
- Mustafa Serhann tuşla. Beslen 
Kocaeli - Mustafa Eskişehire 
tuşla, Doğan İstanbul - 8il'et Kon 
yaya tuşla. Cemil Çankın - Ab-

~üd~ale etmişti. Çaney ayrılıp 
gıtmege mecburdu ... Ben ise, al
dığım m~lOmattan hayret için
de ?lduğum yer~e kalmıştım. 

Bılhnssa şaştıı,'1m nokta şu i
di: 

''Prenses .. diye tanıdığımIZ bu 
kadını, polis. ne ile itham ede
cekti. O dakikada, lbiz, !hMisooen 
ellerimizi çekmiş vaziyetteydik, 
Bütün meseleye polis el koymuş 
tu... Bu suretle belki de bir çok 
mahimat edinmişlerdi. Fakat bu 
kadının, bu hadisedeki parma~ 
ne idi? Şimdiki halde iki kardeşi 
öldürülmUştü Keza lzidor No
zcnberg' de öİdürüimüştü. Bütün 
ha.kiati söyliyebilecck vaziyette 
olan ynJnız bir kadın vardı. 

Çaney, ertesi gün tekrar beni 
zivarete ~eldiği zaman ibu husus 
ta daha fazla aydınl'1.llmama yar 
dım etti. 

Beraberinde sabah gazetelerin 
den lbirini de getirmişti, Bu ga
zetenin birinci sahifesinde pren
sesin, yahudi Nozenberg'i öldür -
mek suçundan muhakeme altına 
ahndt;; yazılıydı. 

Hayret icinde Çaneytin yttzü -
ne baktım: • 

- Fakat, dedim. Bunu nasıl 
iabat edebiliyorlar?( Devamı wr J 

lzmir - Dr. Behçet Uz'un De 
nizli mebusluğuna s~ilmesi üze
rine ilzmiz belediye reisliğine B. 
Reşat Leblebicioğlunun getirildı· 
ğini bildirmiştik. 

Yeni belediye reisimiz lzınirin 
tanınmış bir spor idarecic;i ve 
Altınordu kulübünün reisidir.Ay 
ni zamanda büyük bir üzüm tuc 
candır. 12 seneden'bcri Dr. Beh· 
çet lizla birlikte fuar ve lbcledj.. 
ye Gahşmalannda belediye daimi 
encümeninde temayüz ~emiş -
tir. 

Yeni reis riyaset vazifesine 
bB§larken Dr. Behçet Uz'un ha 
zırlamış olduğu esaslar üzerin -
den yürüyeceğini SÖylemiş ve me 
murlarla lbir lmsbı'halde bulun • 
muştur. 

İzmir kısa seneler içinde Dr. 
Behçetin ~ayretiyle büyük bir 
unırana kavuşmuştur. Fakat ya
pılacak işler, yapılanlard~ nok 
san değildir, B. Reşat mmdi !J'J 
işler üzerinde faaliyetini teksıf 
eylemektedir: 

1) Yarıda knlan ve İzmir mu 
hiti için büyük bir ehemmiyet 
ha.iz bulunan "Dr. Beh~ Uz~
cuk hastahanesi,. in.c:aatını ik 
m~l eylemek. 

2) Yarım milyon liraya mnlo 
lacak hal santral faşaatma ba 
lamn.k ve şehir otelini inşa ettır 
mek. 

Bu işlere ait tahsisatlar ~yrı 
mak üzeredir. Yeni reis 942 } ıh 
İzmir enternasyonal fuarı ha.zır 
lıklarma da hemen baslanması 
nı alakadarlara tebliğ etmiFtir 
942 f uannın diğer fuarlardan 
daha ırcr:i pltında kalmaması l('
min edilecektir. Bu hususta hü -
kUmetin yeni İnü?.aheretlcrinc ih 
tiyaç vardır. 

Teşekkür 
Gazetemizin 25 yaşına b:ı.Bmasm:ı 

tebrik eden Slvas Postam refikimize 
~Uredcrlr.. 
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Rusgada Ber inO' 
i ngiliz tayyareleri- staıın'ın ~u~ı,ıııııll' 

Lönıhn, '1 (A.A.) - lııgiltere
run §imal doğusunda blr yerde nu
•uk irat eden l.ıa.5vekil Mister Çör 
·il biıı:~sa ı:ıınlnn söylemivtir : 

Çekiımesını (Haş taraf1 z incide) (B(J.!J tarata 1 incide) 
faaliyet snrfetm!§ler<Hr. Ruslar, me\~ Doncç havzasında Almnn vo ttal • 

izah etti zııcrını aagıam olarak muho.tazıı.yn ve yan tı1rııkıeı1. çarpış:ırak ııer!f'meıe 
\D§inı;l.oıığ 7 (A.A.) - Reia Ru:ı· bazı noktalarda takviyeye muvaffak devam ediyorlar. 

tefsırı ·n 
nin sayısı gittikçe Stalinin ~öıl~' 

artıvor ümits•zhk V!dY· ~ 
lngllfz mılletinln azmi yenile· 

rr.CL. Ne • !.1detll ve nni bir dal"be 
ne de uzun sUrecek bir sinir ger· 
~inli~l takip ettiğimiz yolu değiş
tıremc.z. Bu harbe silrilklenmektcn 
.~nrtulmak için hiç bir memleket bl· 
r.lm hı.dar gayret S:lrfetmemişUr. 
Fakat bu hıı.rbin ç·knıasına sebebi• 
\·et vermiş olanlardan bir kaçı yilk 
A~l; p('rdedcn sulhtan bahsedecek 
"'l:rlarsa bizi hnrbe dcvnm için 
ok istekli bulacaşlardır. 

MiJter Çöl-çil geçen harpte kcn
:iısine harbin nasıl kıızanılncağıru 
sri{ sık sorduklarmı ve bu su:ıle sa
rih ve ikna edict bir cevap ver· 
med ğini hatırladırrmı söylem.iŞ ve 
sözlerine şöyle 't'levam etmiştir: 

"Elimizden gel .. ni yaptık ve da
u:na da.ha iyisini yapma.ğıı devam 
ettik. Hatnln.runıWan ve geçirdiği· 
nıiz imtihanlardan ders aldtk. 

FelAketten i.Stifade etmesini bil
ilk. Diz \"nzifenılzi yaptık ve u2.ak 
bir istikbali değil fakat önilmUzde 
tcbcllill' eden vaziyetleri göz Ö· 
nilnde tuttuk. Harill dUnyayn zorla 
kabul ettirenlerin harp meyfüı.nla
rmda silahlo.nnı btmktıklarinr ve 
merhametle büyük m.o.li yardımlar 
dilendililerint P.ncnlt bu sayede 
gördük.,. 

Bu.,"'ilnkil harbe tem:n.s eden İn
giliz ~sveklli sözlerine clevam e
derek şöyle demiŞUr: 

velUn, Amerika bahriye &U~hendıı.Zlo.· olduklarını iddlıı ediyorlar. Şarlt ccpbc:slnin deniz ke.siınınde, 
rınm Çlndcn geri cekllmc.sı meselesi · Moskovadan gelen bir hnbcrdc eıtuı piyade tümenleri, gayet mU.t&hkem 
nin mtızakerc.!ılhl tefsirden lstlnkA! et· şlddeUl bir mUcadclcnln devam ettll;l dUşnuuı mcvzllerı.nı yannI§lL\r ve mU. 
ntllJ olmasına tnğmen, dcnız tıarp mu Tula bl:ltgealndc AlmM haUarınm ge· teaddit esir o1mı:ılnr, toplar iğtinam 
MfiUnm l>lr ko.ç aydan berl Çlndcki rl&inde harek!ıt yap n bir sUvarl blr· etmıaıerdir. 
Amerika kuV\·etıertiıln chemmlycUo llğlnin mevcudlyeU, ılk dofıı. olarak Pctcrlrof :ıçığmda ordu bataryalı;ın 
tiı.kvlye edilmesi veyahut oradan tA· haber verilmektedir. bir dU!Jmıın posta gemisin! b:ıtırmı:-
m:ımen çekilmesi fikrin! 1.zhar etmiş Lcnlngrad etra:tında!d vaziyete &"O· lıırdır. LeDlns-rad, gece ve bilndllz o. 
olduğu farzcdilmektedır. lince, Lenlngradda kuşatılml§ bulunan ğır ve gayet ağır bombalarla bomtıo.. 

Amerika bahriye nezaretinln bildir nuslar ic;ln bir çıltış ltnpısı v zitesl lnnml§tır. 
dlg1Dc göre, Çindckl bllhrlye allAherı· görebilecek Ladogn göıUnUn cenup BUytlk Brltanyaya ksrııı yapılan mu 
dazlart bundan altı ay ene! 1500 ld· ~tı kıyısının buz tutacağı gözönUne cadcledc dUn ~ce Almazı havn kuv • 
ıtd n mürekkepti. Yo.ng-Tsö n1!hrlnde getlrilmektedır. Göl, Lenlngrnddıı.kl vetlerl tnglltercnın f}nrk vo oonup sn. 
ve diğer Çin sulannda muteaddit. A· Sovyet kıtaları tariLfındnn ~arka doğ· Mllndeld Jimıuılıın bombalam~lnrdır. 
mcrlka topçekerlen van:ıır. Bu kuvvet ru Volodga JsUkamctlnd~ blr muvlll',a· Malzeme fnbrikalarmıı tıun l!:abetıer 
ler 6000 kleiden nz olmayan Amerikan la yolu olarnk kullanılabilceek ve olmlJ$, bUyUk yangınlar ~ıkanlmı§tır. 
tabaasmın hlmnycal ne de mUkellcf Ruslar, oradan ~imdi çok fazla muh· M:ınş bölge.sinde F-0lemenıc s:ı.hlllnde 
bulunuyordu. taç bulunduktan yiyeceği ve mUhim· 10 tnglllz to.yynresl dli§UMllmUatllr. 

Va&ln.;toı:ı, ': (A.A.J - Rc1& H.11ZVetl matı temln edebileceklerdir Bu buz Norveç eahl1l ııçıCmdn bir tng~liz 
bugUnkU matbuat toplantısında Birle· tut.mu&' yol, sıvu h:ı.llttan blr kısmının tnyynrcst dl\3UrUlmllştUr. 
ı;lk Amerika bUltllmctlnln Pclplng \.-e tabllyeainc de yardım edccckUr. Stmalf Atr1kada Tobnıl:tta Alman 
Tı.-..n ·Tsln do bUlunaıı Amerikn bahri• sı:ı..,:na ta yyareleri, İngiliz çadrrll or. Rehlussclbourg 11Imnllnde başlıyan ...,. 
ye sllll.hendazıarmm Çinden ~rı alın· Alman taarruzunun hedefi, bu imkAnı dugAhlıırına ,.c lstlhkfUıılara mOessir 
malan meselesini tetkik etmekte ol· ortadan kaldırmnkbr. Zırhlı birlikler, surette hUcum ctm~lerdlr. 
cuğunu söylemiş, fakat bu ltarann ne mUdıı!aa lınUannı yardıktan sonra Dtışman dUn gece nz mlltta.rdn bom 
zatnntl ,. rlleceginf bilmediğin! llAvc Rusların şiddetH mukavemetine ra~· bn tayya.relcrUe ~imali Afrikıı.nın muh 
etmı,,Ur. men, bu snhiı Uzerlnd(' kılometrelerce telif mevkilerine \CJ11nılz hücum te • 

Sorulan bir suale cevaben, Amcrlktı. yer ~al t?lm!.şlcrdlr. şebbllslerı yapnu§tır. 
:&UAhcndnzlarınm Çinde bulunmalım· Vlşl, 7 ( .A.) - Lcnlngrndda harp 
nın Amerikn il':! .Japonya arıunnda k d vam ederken Donec; \•e Jt'trım mm. 
ilmdiye kadar mUzakere mevzuu ol· A m e, i a takalnrında dahi şiddetli bıırblcr ccrı? 
madığmı söyleyen relsicUmbur Ama yt.n ettnektedir. 
nkaıı bahrıyelilerlnln Pelnplng ve R · b • !Mool<ovo. cephesbıdo a~r bir mu • 
'rıc.n·Tsln de garnl.!onda bulundukları· US yaya 1 r harebcı cercyo.n elmcktedir. 
nı llAve eylemiştir. Muhnreoo gerek Knlinln; gerek 

Amerika kuvvetlerinin çckllınelerl mı• ıyar dolar merltez kısmında; gerek Smolensk -
takillrlndc Çtndekl Amerika tabnlnrr Tuta otomobII yol!An lsUkametlerln.. 
tım yeni zorluklarla kal"§lla:malan :lh· k d • de bUyOk bir şiddetle inldDnf ctınck • 
tımaJI olup Olmadığı hakkmdaltt suale re 1 açtı tcdır. 

Şimdi bUtün bWllara yeniden cevap vermekten ımtına eden rels Ruz Tas j:ınsına göre, hartı harekft.tt 
ba..<tlama.k mecburiyetindeyiz. Ba - velt, beyanatının terıırt talebini eo Loııdrn. 7 (A.A.) - B.B.C. Moskovıı. önUndc yarım daire şck1ln. 
zan bu zarurete ncdCh dôliı.yı kat· teddetınl§llr. Stalinin dllnltü nutkund:ı, Ameri • do inkişaf etmekte ve Almanlar bu 
tıuımak ınzmı geldiğini kendi ken- ----o--- -- kanın Rusyaya e.çtığmdan batısctttğt ynrıın dairenin uçlanna yüklenmek-
dime aonıyonım. Almnnlarm ko~ L • . f' bir milyar dolnrlık kredi BdUnç ver. tedlrler. 
kunç ve şeytohl rnllit.arimılriI ıln· 1tv1n0 Un me ve larnlnmn kanunu muctbUıce lngillz radyosu M'oskova mubare • 
clre wrduğumuz halde bugU.iı ().;. nçılmı~ır. Bu kredinin ödenmeslne besinin dcğ!l, yalnız bu harbin, fakat 
nun yeniden dirildiğini ve nazi :is· Amerika Elçiliğine .harp bltl1ltten be1' 'Sene sonra 'bıışla. 11ımdlyo kadar dUnyad cereyan et • 
tilxladı Jieklinde ve daha çirkin bir tayini nacak ve tcdlyat ham \"C ipUd:ıt mna. mi§ olan muharcbelerın en bUyllğü, 
vaziyette nns:zm karşmııza çıktı· deler vermek suretlle yapıl:ıcııktır. en kaJllıaı olduğunu Baylem~tlr. 

ğmi görüyoruz. Acı fediı.k'ürliklar- Amerı·kanın yardı- Nev~ork, i (A.D.) - Rusyac.1n. bir Kmmda muharebe bU)•Qk lblr ,ııld .. 
la uzun bir savnşa bh· kere daha milyar ı.lolarlık kredi .. ·erilmesi mUnn· det ve BUnı.Uc ink~f etmektedir. 
karşı koyıruı.k mecl>uriyetJndeyiz. b - t kt ııcbeUle hııric1ye nnzırlığı. Ruzveltlc Berlln Ruslarm Sivastopoldan :,a 
Bu mUcadeICC:e. üzüntilye kapila - mını ça ukla ıTia ır StaHnln birbirlerine göndel'dlkleri ~ıı.nuyacaltlannı blldlrmekte4!r. 
tak ces:ıretlmızı krrmamalıyız, E - mektupları ncşretmiıJtıı·. Alrunn nskert meha11U Kmm rı. 
ger biıaz basiret ve ee'b:ı't 88hibl Cerllıı. 7 (A.A..) - D.N.B.: Al- n.uzvcıt, 30 1lltt.e;ırind<ı Stnllnc gön· bihcezire..'1Dd sı Cl'1 barekt.Un mu • 
o~yur 'bugün bu vaziyetele kar- man gazeteleri, eski Sovyet hali- derdiği mektuptıı Moskovn konferan \1l!fa kıyetlo d"vam· ct~inl. Sivas • 
nl~.ın:ık mecburiyetinde aslı\ kal· ciye komiseri Utvinofun Ameıtikn suıda yapılan anlaşmn mucibince Rus· ro;:ıol ve lCerç ı;dıirlcrinüı ıauhnsnra.. 

mlyacaktik. Bununla beraber §im· büyük elçiliğine tayinini bahis yaya sUraUe ve kabn olduğ\ı 'khd&r lurma hcnllz bqlrmmadığmı blldit' • 
dl ileri giüneğe nmıeti'n.I.' bntunu- mevzuu ederek Sovyctler Birliği- fazla harp malzeme&! ve 'haı.ı madCl<' nı.ekted!r. 
:s'Onız. On beş ay evvet yapa.yhlruz nin bu surctic Amerikan yardı.mı- gonderllmesi ic;ln em ,. vcrdlğı.nl bil· L.ondra "lman ordu5'!fıun sıv t 
knldığmı:z zaman da mUcMcleye ııın şimdillk hacmi hakkında ımem- dirmektcdlr. Mnll g{lçlUltlere kurşı koy polun dl§ müdafaa ibatlannn vardığı. 
yine kati -olarak u.:meünişttk. nunlyet.aizliğini göstermek istediği mnk için ödUnç ,·erme ve kiralama nı ve Almanların tıa,tıııc:ı sevku1cey4 

O zaman bütün dlinyada hürrl
yetin ~·egdne siWıı 'miidiıİ'ii ollli
Yak biz kı:ılrruşttk. Fakat elimizde 
hemen hemen Blla.b krilma.m.rştı. 

Viı.krn DUnkerkteld ordumuzu kur
tarmI§tık. Lô.kin bu ordu bütün 
ma.kine ve stliı.hlnrmdan mahrum 
01.:ı.rak dönmüşÜi. 'Bu anda kendi-
1erme tı.ynlina.z bir surette bağlı 
olduğumuz fmpamto.rluk memleket 
!erinin dışında ka.lıı.n bütlin mem
CkeUer ıtn:ı.hvo1duğumuzu zannet -
işler ve hcsa.öun·zm gô't'üluilğüne 
~i ~of'di. IFtı.'ka.t htç Bal'Sıl .. 

aıı 'Y<ı her taraftan bl.zi saran 
ditıert 'istihdaf e<ıerek bu 'ka. -

n'lfü ve tehlikeli devre}1 a.tin'tttk 
c tekrar kendi mu'k:ıddm-a.bmrzm 
cndidis fl1/ln•• 

§imdi arı.IK }almz deği~ ~ 
kıuna.rasmda da söy)eôfğim 

i ~rsilınaz ru:mlınizle ıdiişttıa
clnayetlcn di~eı- 't1llyilk nılllet
~ bizim tl!.fnnız.!a. )ret alnın.lan

ı Clnih et.ti. Bu bliyü.k Wlletler
en bir iher giln kudretile ltıa.rp 

ekte ve çok mühim neticeler 
tndı:r. Diğer b1r bUyüh dev • 

t d<' atlantikin öbür tarafında 
Uca.deleye '<le'Va.rn içln ımuhtnç ol
ğumuz her şeyi '-'erebilmen için 
tün .gn.;~eUni sarfedfyor. !Bu 

illet bu gnyretlerln eye ım l o-
ğmı hesaba katmadan çalış -

<ıkt.a ve gemileri ile gemicileri 
uz buluncluğu tehlikeyi hiç ıdU-

mUtalcasmda bulunuyorlar. kanunundan istifade edilmek ımretlle hedeflerinin Kal'kasyıı ol(Juğunu h.'l • 

Berliner Börsen "'e1tong di- 'bir mnynr doları g~mlyecck surette t;cr verm~t1t. 
yor kl: malzeme gönderilmesi için derhal ted· Donetz mınlnktı.Sllıda Al.ınnn, r 

LitvinofWl Vnşingtonda ynpacı..- birler alınmı tır. nusyn ınuvnfakat ÜQ!ovkııdıın Vorot;1Iovgrada do;}ru y~. 
,ğı işi :uzun ıuza.drya ara§trrmağa IU- <ıtUği tnltdlrdc R'ijzve!t ı;imdıye kadar rıl tara'lc'kller ıu~yı'lctmelae<Hrlcr 
,r;um yoktur. LitvinO:fun \"nzifesi RUdlar ta.rafmda.n gfrişilen 'taa.hhtltler 1..0NDRA \'A uönE 
ıgayot a.çrktn-. Anıeri:ka.n yardımını üzorindcn fnl:ı aıınmamaamı ve todl· ı..vndra, 7 fA.A.) _ oekQvaya 
ı;al>uklat.ınaJc ve Ruzvcltln lınrp .sJ,. ynUn b rpten 'beş ıscne ııonr-0. ve onu i !:<arşı .Almanl:ı.nn yapmakt oldı.ıkla.. 
ya.setine rnane-n müztılıeret etmek- t.e.k!p eden on ll.?n-Ode yıı.pilmasıaı t<ık· ., nUcumlara Ruslar mulıavemet et 
tir lif edeccğln1 bılthrml§tır. mı kUıdlrlcr. Bazı mıntakal:ırd rr-u • 

Utvinofun ~y~ pli.ıto.knwi- IRuzvtlt, Ame'rllmnm 'bUyUk ihtiyacı J(alJil taarruza geçm~lerdlr. 
lerle bol,ı.-eviklcr arastndıı.lti "ttifn " bulunıı:n ham nıaaaclerin Aııncnkaya Volokolamsk cephesinde Rus ıkuv • 
km bir remzidir. Eğer blr gün sta- satılınası iiCfn S<;vy-0t hUkfimetlncc v..?tlcrt iki gUn &!lrcn .tıı rruzlardaıı 
lin eski cürdln eırtağtnı R:ızvcltlıı icap ecl"n tedbirleri alacağını Umıt e~ sonra mUhlm 'bir noktavı bllrdat et. 
:tıezdine göııderi$ore:ı 'bu, pliltokra- mcktcoır. .Amelikaya göndcı.ilecck rnlşlerdll'. · 
ııllerle bolşevikler a:taSTndald itti- ham 'mndacıertn bedel! Sovyct bôrçla. Tulı\ cenubun&ıı dn.ht Almo.nıarı g<!--
fakın ımaynsı yahudiler olduğunu rrr.ıı mn'hsup edtıooektfr. ri t;ckllrxıeğ~ me<.lt:ur etml§lerillr. 
isb&t eder. l:.ondrn propn.ga.n<lası, iRUZ\'ei't., Mo.5kova kon!eıanaının sU Moskıtva muhareb~sl halclunön ~ı. 
J..ıitvbıofun ıgidiş.ini kolny1n.5tırmn Ul;. den doUıyı gerek Stal!.ne gcrcluıc mıuııar bir şey ııöylemc-c•rtedlrltı'r. 
f<:in ne daha. başka gizli maksat- ratle nettoelenmc:n lçrn yapı a.n tŞ ~r· l{ırım muh:ırc'belıi devam etmekte. 
' <ırla halkı Rus cephesinden ı.gcle>n Sovyet hllkftmetlne mlnn<?ttnrlığını l.iil oır. A.lmnnlnr Slvnıitapolun l:JLq mlldn. 

lllfer,, ho.berlerlne boğuyol'lar ı dlrerel: 'm"ktubumı 'blttrmelctcd!r. fan MUarrna e'riruılşlcraır. 
J.ngillz 1>ropagıı.ndacılıı.rı meseli RUZ\·eıt :mektubunda Stt.Unln ken 'Bununla 'bcra'bel' Kırım mücıntaa 
Almanla.rrn :r oonteşrinde SoVJ e't illeılc -doğrudan doğruya temruı etmek sı kırılmı, değlld!r. 
ihtıThl ~ramının ~·rldönümllnd~ ıırzuırunda bulunacağı lim!dini de lz· 
Moskovayı zapwt.mc'k fst.edfkl rln: h r c~iemckteillr. St:ıl1n 4 SOntqrlndc ıou :\U IA i' ınN1 DüG<':;-tn·ou 
ilen ısürmfüderdit. Bu ıgibi yalıl?ı • ce\'ap vererek, Moskava konferansın· Londnl, 7 CA.A.) - RualtıT' ıtıugUn 
Jarla 1n..,<>illz ;>'ardmımnı bora git da .,.etilen kara.rlıırıı.ı sonuna kadn.r lhtitllllcrüıtn 24 llnetı ytıcıönUmUnU 

-...:ı·;;.ı,._ -t ·ı· lw't1amaktaaırlar. me".lıfi,_, ~ngı ız halktnı inandrrma.k vcrtmıenôlrilcoeğl hakkında Rtız\·eıt.ı.ıı 
1stiyorlar. vııatıar:ini Sovyct hUkCımet.inın mln· H!Ucrin mlikerrercn yakında mu . 

İngiliz propagandasının bo faa· ncttnrlıkla knrı;ıılııdığmı Amerlluın "ofin:cıyeUer vo.adetmes!nc rağmen 
l . t• ,_,__ d ,_, 'D:ı ..., Alman kıtalıırının bu mllnnseb<ıtlc 
ıyc ı ~t e er = ıxıyük :oritan. dev1et rolllln~ blldlrml,J ve crom~Ur kı: 

)'a müdalıal:: için hiç bir inlkiuıa "Sovyct!cr 'B.rllği Ruzı:-0ltln tekli· "Kızıl meydan" &. S~it rcsmı ya~ 
mal.Ot 'bu1unmuyor ve lngllizlcrle ffili menınunıyetıe ka'buı ctmcktcaır. mnlıı.n fhtlmaıı .:yoktur. 
A ..ııık ~ ~ b"tU j 1 · U Bununla beraber Almanlar Moako • meı • aıııarm u n ) nıye er:.. 'Şnh!J'cn temaıı,, teklifine gcllncc3' bu· 
ne rağmen SovyeUer mahvo~muş- nu bUtUn 'kalb!mlc kabule lııwrım. vayn Ytıl>likln-rı tımrnızda neUceyl 
tur. btr n.ıı evvel istilıs:ı.1 için hiçbir feda .. 

kArlil.truı C(lkinmcmCktedlrıcr. 

Japon sulannda L·bya cephesinde nmemekt.cdlr. 'Bahsettiğim mem 
kcun vapurları okyMu.sları o.şn· 

malzeme getiriyor ve bu mal· 
ni.n gcgnıes1nc 'tiuı.ni olmak is- (8(1.(J Wıa/~ 1 incide; 

en dtlmr.anı yere sermek ve bo~ yaya karşı Uklp edilecek !lfY.asc'ti.'l 
&k ıçfn bize yardtrn ediyor. 'Şinı• ka.rarla§lınlması :için tııgıllz ımpara· 

i:ı-i arkada.c:larlıı. beraberiz. 'Y o- torluğuna mensup millcllcr arasmcııı 
uz ne l:adar uzun olursa olsun 1s~reler b>"&pılaontınm no.n edı1meın 

ba.t <ederek dninıa 'leri ıgidecc· Uzcrino meydımn çıkmış bulunuyor. 

fBo.~ '11rrıf• 1 mcfrf P-, 
JGS ltlŞt ltAUP 

'Tol.JO, 7 (A.A.) - Ni;,ı NIJ;I gnuı 
leslnın blldlrdiıl'tne gör , Ke}; I Maru 
vapurundaki 4ZO yolcu vr mllrcttebat 
Lan 2G5 Jtlşl kurtanlm19tır. Kı•yıpların 

mlkdarı J ::.ı dk 

Lozovsklyc g6r-0, Rus cephesine ıoo 
A1mıın 'tllrrıeni sevkellDml&ıUr. En aıa.. 
J~tll muhnrcb~er Knllnln ve 'Mojlllsk 
keslmlerinae cereyan etmektedir. 

Ruslar kar fırtınaları \'C tloni:luru . 
cu bir SCJğuk J!Jlntte birkaç kere mu
lta'bn tanrru~~ gcçmlıjlcrdlr 

. J{olay, seti ve uwz bir zafer Blrlcgik Devlet ' r!c tng ıtcrc anısnı 
da aynı zam:ında yapılan tazyıkc F.uı 

dı: cdce~ğimiz hnkkmda hic; 'b'1r landiyada verlle.n ebcmmlyetı gösteren 
man temln ... t vermeJik Ve l:Jr delil de FJD parti şcnennin Stolt 

Hava §artlarına rnğınen Rus tay • 
ynreler1 ranı:._rctlcrine aevam etmeltte 
\'.ı c~11!'ye ııevkcdtln Almnn takVlye 
kitnııı.ı ı üzerine "b~bnlarmı yağdır • 
mnlctadrrlıır. 

1.onılra, 7 (A. .\.) - Vaşington. 
dan alman raporları zikreclen Dai. 
ly Sketch guetesi İngiliz tayyare
lerinın Rusyadn dunnadan arttığı
m ve İngiliz kumruıdanlı&'lnın bel. 
ki de Almanlara ltal"§ı geniş mik. 
yasta bir hava taarruzuna. gec;mck 
tasavvurunda bulunduğunu yaz • 
maktadır. 

Geçen son allı hafta 1çlnde pek 
çok mlktnrda İngiliz tayyaresi 
mürettebatlarilc birlikte Rmıyay:ı 
gönderilmisttr. 

A1man 
propa:;Janda 

nazırı 

Göbelsin 
bır makalest 
Berlin, 7 ( A.A.} - Haftalı!t 

"Das Reich" mecmuasında pro
paganda. na.zırı Göbels'in mühim 
bir makalesi çıkmıştır. Bu mcka
lede bilhassa şöyle denilmekte_ 
dir: 

"Aramızdan hiç biri için bir 
kaçnmak yolu kalmamL,tır. Ya. 
rına hiç bir şey bırnkM'laytz. 
Bunun içindir ki bu harbln her 
seferi tarihi bakımdan hususi bir 
harp mahiyetindedir. Ve biz bu 
harbi §imdi yapmayacak <>lur
sak ileride. büyilk bir ihtimalle, 
çok daha gayri müsait ~rtlar 
altında yapmak mecburiyetinde 
kalacağız. rrıtanuzm başlıca 
meseleleri günün hiç bir gecikme 
kabul etmeyen meseleleridir. Av
rupa. iki şıktan birini tercih et_ 
tnek mecburiyetindedir: Yaşa. 
mak veya hercümerç içinde "yt. 
kılın gitmek. Almanya, lWya 're 
müttefik devletlerin elinde, ıh!!. 
kim :rol oynayarak, yeni Anupn 
nizamını yürütmek :için tek bir 
fırsat vardır. Meselenin esası 
bu harbin ıne zaman bitece2\ ~ 
ğil, nasıl biteceğidir. Bu harbi 
ka.zanm;ı.kla her şeyi kazanını 
olac&ğız: iHUrriyet. iptidai mad
delerden. hububattan, ha •ati -sa• 
hadan devletimizin içtimal niza. 
mı için lb.:ım olan üslerden isti_ 
fade etmek kabiliyetini, mütte
fik devletler 4çin milli bir hay~t 
temini 4mkam, :her ~Y elimizde 
olacnk. l"a'kat !harbi kaybedecek 
olursak her §eyi hatta milli var
lıiımızt kaybedeceğiz ki ıbu dahn. 
vu.hirndir. 

Makalede netice olarak zafer 
i. tih2~l edninceve kadar çarpıı;
rn:ık ve ;çalışmak lazım geldiği 
~bnrüz ıettirilmekredir. 

rin asker ve malzeme 'bakımmilıın mu 
azz:ım zaylalına .n!t malQmtı.t ile bil· 
dirılca be11 'DlllYonluk kayıp, ı.:yıaı ıı 

yrnd:' :bu 'bUyü"k n !Sbe"tl muhtı1nzndn 

ılevnm etmtŞt:ır. 'Dnlcper dirsegindc ve 
Leruıada yapılan bUyUk imha ve ..talı· 
r:lp Jı rblnd SovycUcr h3 tam teşkil. 
kayoctm~ierdlr. Bunlann ara.sında bU 
tUn teçhlzatrll! 47 ıt.Umcn vardır. 

Bundan başka IA 80 !EyJUl anı· 
ISmda a !lijrdakl t<:şk!ll r tMl"lp edO 
mlştır : 

59 n ~ancı tUn:enl, ll zırhlı hücum 
ttlmc.nı, 1 ııasr tilmenı. 2 :ıılyaae Hvr.sı, 
l tanıt ~lvacı, h:ı...,.a yoliyle gcUrlım!ıı 
l p iyade ll\'11.SI ki, bUt:Un tmJaz.zn'm t<ıÇ 

hlzat ve malzemesiyle blrlllttc 9t kuv 
\'etli ıt.~idl ortadan kaldrnlmış deme'l<· 
Ur. wnun hnriclni1e bUt.Un cephe lke· 
11ım1crma;: mUtendcllt munrerlt askerl 
l::ölU1'!er. menfi mUtlırl'aa tU\'VCtlerine 
mensup taburlar ve 'bunlarn 'IIIOmasll 
dlğCl" krt:ılnr veya ~1dner lrrihn cdU 
mi~ ~hut d:ığ'ıtı'Jm~tır. 

Bo.ışcviklor EylW ayı zarfında 1)11· 
hassa I..enlnı;rnd çemoerl etratrndn 
yapm k lstedlklcrl gedik nçma hare 
ketler! osnıuruHla çok va.hlm zayinta 
ıığramışlnrdır. 

Bol§eviklcnn daha EylUI ayı zar· 
rınlla tUmenı seleli mtıvcuila ~'llnl !15 
bin kiş!yc !b1tı.ğ cdemlyecolt hıüdc ol· 
duklıırı göz&Unde tutulursa. D;& !kuv
vetli teşkilln lmha'sınm SovycUcr için 
taltdb:m blr-fki mllyon as'kcrln ~ay· 
bcı.1Um!17 bulunması mO.nasmı ihtiva 
ettiği nnlaşılır. 

!~rde:cJ~ bulur.mad~<. iB ·· 't1'5 b1 hoımn yaptıkları s!'yahatıcrd.t. Fin· 
z ıgıbı çetin 'Ştl.rt •• I• ! k 1 land..yarı·ar Lenıngrndı bomb rdıınan 

al ilık"s an \e. bn• r1 l:al" 1 edan t<Jplnr arasında ,in toplal'ı bu· 
~~=ı.A lQin hlç bir y \"aa. lunınadığmı ıcıa acty~Qyorlar. Ld:ıdra· 
~cd m. Nıhnyct ü.dt.:mrtda her da bıı hususta yanılan ti.ık o 1ıir FJn 

1ehim1ze döneceği."le eminim. radyosJ.yl böyle 'bir -beyallnt yapılma 

1.V!.A SO\'lT. :sI;l'l'AI~ M.,\U. ·t 
·ıo!tyo, '1 (A.A.) - Kore hUkfımc· 

Unln bl!dlrd ":ine göre, bu senenin ba· 
şındcn beri Kore sahilleri ncıklarmdıı 
Japon den1zinde 50 So\yet seyyaı mn 
ylni toplatılmıştır. 

ğlllerdlr. Stallnd vnlt' re dr 
yacoktır. Bu arada Sov~ et ta ) 

Nnra ndhrtnı gcçm<ık !çtn Al?nnrılar 
tıı.r:ı fından ynpılıı.n te,ebbllslel' geri 
pU.s'kOrtillnıüştl.ll'. Burada A'Imanlar 
ıı lmdl m Udaf a hnllndcdirler. 

Rosto! cepheSlnde Alman nert 'ha. 
r ·ctı Rus?nrm ku~tll blr mukııve.. 
rr. ti kareııtınd:ı durmu§tur. 

Ayrıca, EylUJ ayı 'Zlır:fınaa Sovyet· 
lerin S piyade ve lılr zarını ttımcnJ mu· 
paNbc kabll!yctlnln yUzOe ellisini ':ay 
betmiş ve asker !\"C malzeme mavcudu· 
m:n yaı ıaı ziyaa uğramıatır. 

nya için her eey aaha iyi ola-ı ının Flnlnndiyadıı er halde b r §CY 

ve tarih 'hiç eğilmeden bUtün lorlCe!'eyan et.mi§ uruuıından 1leıı gel 
·y Bmt<k o llnlıı.nı. v.e ~ - 'Clltf merkczlnded!r Fakat ne ngifte 

t ~enlere aere'f t ı ·Y<Ü?"c· • do A.merikll ıraayoaa &Bylcnen 
.h:_ lblr kat ınıe le atmtn ct'Hlrnt 1"de· 

rl boınbarllımnnlnrma tnsıln v~rmıı 

!erdir Bu hareket aslrort hıırc.ka.ta "nl 
ha.yet verilml!Sl 'içın nıızi tnra!tarları 
zimamdarlar 'llz .. rlnae Flnıerliı blr tnz· 
\ lk icra eck c:eklerl ümldıy1e yııpılmıı· l 
tır. . 

SOVl'ElLERlN IiA~·mı 
l-'E IUADAR ! 

BOrUn, 7 (A.A.~ - D.N.B.ı 

Aııkeri bir kaynaktan öğ'reııiliyor: 
Ağustos ayı fK>ZlUlln ro.dar Sovyetıe 

Bu mi llcr, ~ovyetleriıı devam e · 
den. zayiu.tıı:ım miktarını, ctiçUk mile· 
yastakllcr de dahil olmak lizero 1941 
Ey!Ul ayı zarrmııa ee,pbe.nln 'DUttlrı llro· 
slmlerinde 1-2 milyon asker )1lkıı l· 
mtıı bulUDauğwıu ~. 

Btrliıı. 7 (A.A.) - :ti~ - \ 
Tetl s6zcllsU, <ıcnebi mat lll1JI fil p 
lcrlnln karşısında stal;;,ı.cı' 
dair verdiği beyanatta ~dJI. 

- Nutkun haklld ~ • 
bir cephe tesisi :tcr)'adıı:,, 
korkudur. Stallnln ~ '/f 
verdiği rakamlar yanl~~rd'· .1111 
nln cs:ı.sında Umttsızı!l< ~ tJ. ~ ~ 

Alman Hariciye n~~ d~ 
nutkunu dlktatörlln P--)"tı ""~ 
SovyeUer Blrllğinin vaıltlff t'.Wo 
da kıym\lW maUlmat.ı lll edl' fY _,,,r ~ı 
kaynak tell'ikkl etmeltl rl 1 
blltUn Alman mU.qtevUl~,ff ~ 
tebdldilo Almanyayı 1<ot01~_,
dlğ'\ nazarı dikkate ltoll ~111 ıJI 
sözlorle Alman ırk.ındoJI ıtl'~ 
dUrUlmesını veya barp ~ot fV~ 
mıru kasdetti#l ı;öy1enl1 ' 
mnnya, korkmıyacak ~ ..,,S 
imha etmek hususunda ıı 
rmdıın. hlç bir suretle c.'I ııttf' "'I 

Sts1ln1n Almanyay• ut.e~ 
blr cephe tesisini ısrarla. ıc ~ ~ 
hassa alı\kayı calip oıııı~ -~
lirtilmektodlr. nızzat çı ~°',, 
redekı eoı partllcrln a)"JÜ ~,u~.,., 
leplcrinde mevcut ınll.ll ,_.,,-_, 
ınevkllnd<: kaldığına g5f'Co ~ 
riclyo nezareti, staıınııı tııJl 
bllhruı.."IA p.yaru dikkat JP1 
Stalinln bu talebi §lındl ~d' '
Sovyet milleti muve.cc~ rf"fJ' ~ 
.h11klı göstemıeğo ve SO\ ~~ 
ğinln yıkılması t.eııUkcSI "fl'JJll" · 
lnglltcrcye blr iiıt.a.rd& 

matuf~• 

Nul un tef si~ ~ 
(6~ taraflŞ 

Wıara. bedel olacıığt t>t1 f' 
söylenmektcıfü. ~' .,;,\i 

Lonara. 1 (A.A.) - :ıuı:~ "" 
ım Londranm siyns1 ın.~__.ı~ I 
tin bir tesir husule geUP,..j.,I J 

Bu nutkun nlhnl zn.{crc ~j 
det vtt azllnle :Alman uld' ,-:.ı, 
mtı'k&\•emct etmek husustJll ısı r 
ler blrllğı.nde mevcut ıunı- ~ 
dlğl beyan cd!Imektedlr. ~' ~ 

Staıinln "lklncJ bir ceıw-~ 
hl 1ngııterenin mUStalttıel\lf, 
hnkkmda bllyUk bir e.\Akn 
ler uyandrrmıılrtıı.drr. 

Dcyll Telgraf' diyor trt: r ~ 
Stallnhı sl:Szlerl "çelfk bl, 

.za.tcre yll~k blr rttmıı.dlP..• 

tadır. .flf':..ı/ 
Yorkshi.re i'o.st §Öyle Y"~ f" 
G rp ccpbesl .uman 1'11 ,.ı;~ 

taarnızlarımızn hedef oıııc 
gll.ne ma.hnl değ1.ld1r. j 

Deyll eyl §ÖYJe yazıyor: ~ 
Gıu:ptan lbaşka lb1r y~ "D"-' 

oluraak Stalln1n beklediği Ufl'' 
:yakında t hakkuk .etnıcsl ıısı 
bblllr. ~ 

Taymta ga.zctesı yazıyor: , .. Fi 
Kuvvetli ve refah ıçtndC .p I 

bir RIJJ!Y& .A\·rupa Jatası cı; ~ 
kümUne areı ıinııant ldC~I ;J"(/' 
bıglltercde geni dçtimat dt~oıt 
lı•.ısute geUrecer;-'.ncro hcr1te5 /1 • 
Ur. Fakat aynı şey RUSY~~ ~· 
caktır. Bu değl§UtUklcr ~ 
kUmllnQe Dr§l '1nsan1 ıid 0ıtP I 
datatuu için esaııcn blrle~ıxı~ ,tt ,.;' 
:millet arasında gittnq:e ~t~ 
pa t1 ve iş blrllğl :fnııatlnrl (1 

'tır. 

Amerikacla nasıl 
karıdandı? ,,; 

~f'\5oriı:, 7 (AA..\ - Ofil ç>'~ 
Ncvyork, T.ny.ı:nls gıızctetl ,. 

nutkunu oldul>oo. aoğu'I< bil' ,,/ 
likarşılo.maktadır. ,.)! 

Bu gaZ-Ote SovycUcrlD ıı.-tP t#'J 
!erinden s!to.yişkllr blr usnıı1~şıı_J 
ımcl:le beraber bllh:ı.88!1. /o. ırıi'-1 
uğrnClığl ~ylat ve tzıgUtcrcJI IJ'~.JI 
yaya ltar§ı muvaftakfyeUe ıı-'~ 
ceplro oteaıa etmesi ınıtımaU e' '.11 
StaUn ıtara!Jııllan ilerl sU~-tııle'ı' 
t\r tınkkmda §UphP izhar e I" 

Bu ,gazete ı:öyle ,yıızısor: r' ,f. 
Bu ttn •iltcrc.nbı bn ika blr:!, -;; 

c.ııı ur.kacıa baokn bir ~~ 
mıyncağı ımanasına gc_pp--_,..~ 
b!7. son derece uzun .otan tJT 
~·o..: rmın lngillzlerl mtışkıı1'1' 
taco.ğını söylemek isteriz. 

ufdl' 

li"l!Jii~ 
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~ ~ koca ocağın başın
.._" "ettnftler dıü§ünUyor
, hıı CJ1tek befmı kaldırdı: 
~· .cVi btramnalıyız.. De

ırıuı kanma ..c._.m,. 
&iııı b"' .......... 

~: rli bir hareketle kol· 

~·c cc-vap verdi. Bi
~ thniz vn.r. Bumdan 
~ 6 ~·c gideriz. 

Ylc ise .. Gıt sen söylr .. 
t Yapsnı.. 
adın bitisik odaya geç

, gc~ bir crkelt koltuğa 
b~ dalgın düşlinU~ordu. 
·~· 
,,, dedi. Gördüğün O· 

~ beşinci olacak .. Gi.
ıı.~tı1r, Bağ çıkamndılnr .. 
~ ltıc <lll<lak billf tU : 
~ l'lk etmeyiniz, dedi. 

Odayı tarif edin Hort-
~ teli)-or? . 

alt kelimesini söyler-
~ tU, İhtiyar ko.dm Ur-

>'11- d.i s· Ye inledi. Siz çok 
de~ kıyanmm.. Girmr.
ııa 0 leeeksinlz ! 

i'lcdiJttcn sonra silrat· 
· Genç erkek yapa.yal-

c başlıı.dı. Hortlağ :ı. 
~ l(endisinden evvel 
~:- kl.1fnin kuru bir 

·bir ""ugünü. dUnyadn hort· 
. leyin olmadığını isbn~ 

~tı. Akşam oluyor
~~. :Sir elektrik feneri-
\~! 
'~ğr vakit ha.va tama· 
~· Kapıyn doğru 
S:~gijl.gelenmişti. Yavaş 

:.-OQQI. İhtiyrum başı u-
lar. lhtivar: 

• • • ~~: vaz ~ dedi. Saııa 

~td.i. Biz böyle şeylere 
&hı?z bana odayı tarif 

lhtiyar. kendisini isticvap eden 
polis müdürüne ftUJllan söyledi: ı 

- Müdür bey .. GC'ncln ölUmU· 
ne çok müteessirim. Fn!. t eneler 
denberl gizli kalan srr mcyd'.Uln I 
c;rlttr. 

' 'eçircmiycceği.ni an

~ nUınyetlndeld o
~ .. 

1Cundu. Bir şey söyle· 
\: ~fa.kat söyliycmiyor
'1t lln far'km.a vn.rdı. 
~~· dedi. N c billyoTSn-

' ~ lazımın odasıdır. 
e~ bir sene boş kal

dıye kadar kimseye 
~ defa sana ı:ıöylü

tg hortlak olduğunu 
"~~yorum. O, melek 
Qlhiaııilc bir karmcn çiğ
~ g~ I VarmJB •• 
. ~~ 021cri yaşarnııştr. Hıç· 
~gibi kesik kestk cüm
~-1\~ • devam etti : 
~ tirenıerl n hcp..<inin cc-
. k~~~un. Sen dinle· 

k~ ~~ konu~tuk. Se
' ""l'ltt ~ koridorda beki ye 

116Un vnklt bağır. Biz 1 

~ ·~* 1 ~~· hortlaklı odrı) ::ı sa· 
"t ı,.~ Cirdl. Oda kapı.sun 

t'dcn silnnelcdi. Onun 
~ t~~Inıına ihtıya.cı yok
~ıı ''<il bir halccan var
°'n l ~0l'llu hiç. Abajur-
'. ~tı. Odanın her t.ara-

llt cnccrcleri munyl'nc 
:ı.ııd:ı-kapaıı idi. Kim bilir 

. . ltapalı odayı hnvn-
~ ıcın - - t ~ 01 açnın.ga. ugr ı. 

~ ~adı. D kko.Ue b:ı 
~ çı\'llerle mıhh olduğu-

~~r .. diye l!Öylendi. Son
~ ~ııc <l:ıttı."l gcÇerck oturdu. 

'4 ~e ~tdığı tabancavr mn· 
~ -~ •OYdu 
~~r Pa~ kokladı. Mo.
~ ~~i Çdcti. Genç kIZm a,
•~teı 'Var mıydı? Bomh« · 

Kızmı horU:ı.k değllmiR . O oda
da ölenleri hep sarman korlrntu
yormu~ •. 

Sarm n. Fı:-rklcmn ~ok 
kedi iydı. 

F<'r.dC' öldükten sonra buldur 
bir yoldan oda~ tı girer, uvurmu . 

A1rn r.t R"~ot 

w 

VAK I 1 
..;a.ı.eteoo etkan olltfln yllZI •t 
resimlerin buku~:u matırmour 

ABONl'J rAmn.sı 
..ıemtc;kel Meml<'!t~• 

tçindc dz~tndn 

l\ylffi ~ 16.'\ li.r 
!{ Ryl!h ~6() 42.., " 
il l'YWı no 'i!U 
1 yıllık i!OC ı tlOO • 
rartf d"D 138.Jluın G rUğl ıçlıı 

yas otu.ı tturu~ dll,Wllr. Posta 
tılrllı11tıe gtrmlyen ycrlenl a.yda 

tm.1.ş beşer kunı:i zammcc1lll.r. 
Abım k:ı.ydmı bildiren mcktuı: 

•e ıetgra.t ncroUnl abone panım. 
aın posta ı-eya baııka ııe ynUam:ı 
llcrot.lni idare kendi llzcrtnc alı• 
l'flrktl c.nlD bez pono merkl'7Jn•ı 

vAKJra aıM>oc yn:uıo 
Adr<'ıl' de~tirme UcrcU 2ll Kr~ 

o.AN uvmm.ım1 
ncaret UA.:ı.laruu:ı eantlm • aa 

rn ııoı:ıdan lUbnrcn Ulln s:ıvtaıa 
rıııde 40 tç ~yratnrda '50 kuruş 
'lör.dllncO sayradn 1: lklr.cı VE 

ıcunctıde 2; b'r1oc1dc •; tıa~ıı~ 
rant ıteaınace fi uraan. 

BUy1lk: çok dernınlı Klt~t•·. 
tenkl.I Ul\n 11erenlerc 11.yn ııyn tr 
1lmıelcr \"8.pıtır ıte•mt lll\nlıı.nr 
12nttm 9:ıtın 5C t<•ıru,tur. 

l'lr.nrl lııhll l't%f Ohııı:rıu 
tuıçuı. uaııııu 

6lr defa 80: lk1 defası 60.. Uc. 
jel'aın 6~. dört dcfa81 7~ n orı 
1et!U!J 150 ku~tur. 'ı.ıııra'~n Perdelerini indir

~ğ cltuğa otUl"du. Et.a-

~1Lbır kitabı okumnğa 'ı-----------
hı~tı. Birden knpmm 
tlııııultkırtı oldu. Ayn.ğn ~· ~camı••••••••IBMl!!ll•IP1'1' 

1 ~'lıld n nı'knsmdnn bir hı· 
. "ar-q u. Perdenin gölı::csi 
fttc, ~--~rcı:ıiyordu, Tuhaf . 
t'~rı--· .. .ıyen odndn bu göl· 
· ~it llcyd}? Knııının ünün

avıtk sco::inl andırıyor 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktoı 

NURi BELLER 
•l '\"tR '"C RUH UASTALIKJ,J\ t. 

Alllmra O:ıdl!N>I No. 'JJ 
'1ıınyene s:mtle.rt: 1.'i ten ltllı:ın•ı 

-~' il2 

is~en1iyen. ıezze li ve 1ekle 
~ ı ~ Sebzelerden : LAHANA 

1 rati{l - Uiliıınn.n•ıı tur- ekmeğe en i3-1 ka.tık oldugunu o 1 
re:... :..:ı 

' ıt. Bu tu~unun miy~e'r tecrltbe cdebı.1ı:ner. 

\'AUJT 

.-.-,-ı -,-

Diinkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

6 
7 
8 
9 

9 

K •• nue 
Cumarte.I P auır 1 
~ II.teşrin\9 il.teşrin u 

nanuk keıra\'in ŞcY\'&I: 18 ı . \"\ 1: 10 1 
Knsım: 1 I 1C m1· ı t 

tı 11ırl:ıynrı. tıak!.1 t:ırılı 
U L· z.•• Vaısn: 

ımdıu, l'rltl'lı, Uçıı-. hh\ ltı. ı r 
tllrl; i~ln td rıır rd-rrı:ır okurı:ıl'·ııı 

G.4o 

11. ;8 

1.41 

7,00 

(l ti 

IJ.ü8 7.01 
bir ıtıh 

11.4.0 9.-&:! 14.10 o.ııs 

'\" nı l(l.;8 ı·•.oo 16.r.1 1!.0) 

tt'\"Z.i veri t Ah.11 18 3?. ) . ":l 18 31 Ul\ 

4 5•1 u.;;9 5.00 

kr ,, I< · evij hı ye 
ndan bazıları • 

eşrıya 

ri"rkf' 1<rnı!l -ııı) <ıtını \'tı!t"' 
..;J l l\J IU N 1 

·,.ııl &'n~onım - Komnr 11·ıa1 \!\ ıHııtÇ\I\ 
zo un ... t• c.:n:t•tt•r.i ıı. - ..., ı ,.,,. 41.Tt'G 
·,l'<'lı. ... \tı•b'tı"UU 11-77 : ıı,. H~hhl 1 A.hll\ ı·~ 
Cçllnrıl ~oltan ':\Jrnmooln sı rın• t Ull~ün' - Hll.'.\11 l 'it:\ I' 
l\Cll•ll k r.t11nP J 000 lir.hm0 ır t.:(:'rt t:kl - ı nımın:crı 1'1tnh 
t{ n<tı f;rncl"nı JOOO Kelin •l' .f,rctlrJ • o\lnı•ırıa ı hah 

J{t•nd" lıl'lldJDP 11.l{){ı İlt'll!M iP Ujl;retlr lnı:-1111"•(' l;ftnh 

.\,IU•rl liıunu~ - ~'\ l..Alf \ .1 '111' 1 ll 
l{ \Sll1 f'"' 
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ı-e.o:: 

t:ktm sonra bu onun işi olmadığını nnl~dı üniverflite' i 
bıral<tı. Papas melitebine girdi. 

Koço çok iyi bir çocuktu. Arkada.c;ı için canını verir. 
Lakin l:ızdı mı. bütün Arnavut ihtirasları kabarır. Yüzii 
V<'mycşil J,e.,ilir. G()zlcri kan canai:;rına döner. Adeta bir 
cu.navnr olurdu!. 

Bny Ga ü ile odaya girdiğimiz vakıt ~'yu yat.a-
ğma uznnmı bir \'aziycltc ~~duk. Bu yatağın h~gisi 
dö ı>k, han ı~i yorgan, hangıı;ınin de yast1k olduğunu ilk 
nııda tffrik etnıe-k çok ~Uçtü. 

Koco bı ı ,örünce karyoladan bir pars çevikliğiyle 
sıc:rayarak g idi, brni mcakladı. Ba.y Ganü ile tanıştı. 
Sevincinden n ;zı lmlnklanna varıyordu. 

Bize otunn'l_rııız i~in yer actı. Odadaki inti7,.,ı.ms1?.1ık
tan dolayı af d"lcdi. Ve kapıyı a~.arak seslendi: 

- V::ınvn, semaveri yak yavrum! 
F~kat V nya, - Çay ve şeker 'Olmadıktan (!onra "C'-

mavcr nenize nznn. diye cevap verdi. 
Kooo ell riylc başını yak~lac1ı. Odada bir iki gezindi' 

ve flapkasım hı.vı adı. k!ıl_ması kin yalvarmamıza k~
lak asmıyarnk imdi gclırım. dedi ve odadan çıktı. Bız 
Bav Ganü ile, b"r saa.t beklediğimiz halde Koç0 ~etmedi. 
Muhakkak bir '.CV olmuştu ki bu kadar gecikmişti. Hav.ı 
~ayet güzeldi. Bö,Y!l. giizcl bir günii kaçırmamal~ için Bay 
Ganü•ye, ,ırezıne;te c:ıkmamm teklif ettim. 

Bay Ganü: 
Abe, dur, bekli~clim. Adam blu ca' pif;irec k! 

dedi. 
K'.elepir nert>dcn gelirse, gelsin. Bay Ganü onu ka<'ır-

m3-k ıstemiyordu. Bununla beraber iben kendi fikrimde ıs
rar ettim. Bay Ganü mıskalla.n kuşağına doldurdu. B:z 
de geznıeğc ((ıktık. ~ 

Ani~kin köpri.-sun ) dkl:ı.ştıgımız zaman mcyusane 
kilf ür ve gayzl:ı.rla ka.rl§I.'l{ bir canavar sesine müşabih 
bir ses duyduk. 

Koço. \ n1ıcı kaplaın~i güF.reıni§, r,ıeHk parmaklarım 
şapkası yerde siiTOOdenen tammad?ğı:mız bit" adamm bo· 

Yazan: 
PITIGRiLLI 

IAW!DIE ---, 

w.ııro1.t1,,..,nu~ 

furkçesı: 
rytuz 4.FFER ACAR 

f 14 m==-:::::ıvs:~~IGsaa-
.ım ic;in daha ~:..zc! bir Şl'yier bul 
n ':: m .... ' tın oldu: n t}v!ıy -
r k Z.ıi 'd ı , kit et re• 

Ates h r t:;u-afrnı birden s r
mış ve tarafrmd"n y r tıl n bu 
hiyl<' v dol ndırı.:ılrk mt. e~c
sinin utnncı kızıl nlcv'cr at. Sl"'l 
ela kay!:ıo~mak n 
tır. 

·alonun her tar fından v h r 
1İf.l"lld4: 

Kufı K8.:f i Kc 
Dire ··ı r y . 1a::· Zuife d 

hepsın me~ ci n o ·uv n b:r s -
1 sordu: 

Tul ı nt·h r mıyoı• mu u 
nuz? 

- H yır ... 
Zu"fold t<>k r s rin d 'ıım 

'n: 

sler Zui 

.. . . . . . . . . 
Zuif ld yo'culuğunun müteba

\ı kısmını vnpuruıı hr.stahane • 
ınd ~ırdi \e ş_-bur ·a geldik 

l ri zaman b"r otom b"I için&i 
ki lıas a b .ıcımn nuc.rctiyl' 

l .ıotcnbur~ tımo,rhan ne • -
lo un u. Judi ke di ir." e:o. 
dı. Art k l;:ontroltir.ü h yb t. iş 

dit bır insnndı. ~i orta · t 

leı i mt sesenin igorta u~r 
ni H'rmeğ'i reddettılcr. Ellerinıie 
h r n" kadar kat'i delil yok • 
<la, ·r.;ı.n~ın bir kast m" ıı 
olduğtı muhakkaktı, "t; oı ttı. . :, 
ketleri fevknlbeşcr hAdi el 
ı arunazla.r. muhakl•ak i 
suc orta<"mın mevcu ıv t 
hlikm<ıttiJer. Fakat udunu 

im olduğunu bir türl"t ulama
drlar. hattfı. bin ~m küll rı nra· 
sın® bir saatli bomba. filftn 1>ı 
le ulunamadı .. 

Jon Tenedy'nin ehadetine gö 
re del ayıklnm ları 3.I'a ınd~ 
·Artık gi.ın de benim emrim -

d d,r .. ,. 
Drnıi t·. Her ün Zuifeld"in y.;;ı, 

indeki kat;t s petlcrin -
d n toplanan 'e hastnhanenin 

unı tnr fındnn dikkatle mu 
ı ed"len uı:eıleri kn.rmakarı 

ık r '. .rr'ar ve hend si ~ckiller 
e 1u o an k~ıt par{'.alaM 
ı f ör Levı'\İ du iındürmfu 

1 ev p <'dil n hademe de bii 
b · afıyetl ı;;u izahatı ver 

(Det;amı ueı) 
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fırı b ' " lı ve a.ırki ne soğan :} em is. ne de ağzı soğan 
1 \ ~ıb' c 'lı ,..den tutun t..."'bakasmı çıkararak Alma

t z t 1 \ • 

Bu~ ur, Bulgfır tiıti.inli ! dedi. 
A M n: - 'n, ı.iz Bulgarsımz ha! Tanı tığımıza. 

"''l ı:'1 o'd:ım. dedi. Bır sigara saınra.k ilAve ctt· 
r b ıTi a rr.ı gidiyorsunuz? &n de oraya gidiyo 

dr '. bE ı r scyalın.t üd ceğiz. 
1ı ' rdıktan oonra ben Viinodnki büfeciv 

1 'nadi veri~ gdirmek için tanıdığımıı 
ı. \" o Dimitrc-fun meselesini anlattım. < 

1 i ,.. raf <' kti , dü :ünün yapılmasına m 

<F: çocuğun hik'Lyesinin sonunu ond· 
•· • QOCUk p tersburra gelir. Burada o 

ı m ·· l t ı > 'T' trof tarafından iotismar edilir Dimi 
:ı - l , ~nin gönd rmiş 01duğu paraİan y 

n lı ) avroyu Petersburgdn tanınmış V( 

t r\" ramn yanma para. dilemnek iciı 
I. ıt • p teI"b 1r~dan marufa oııu l{ron.şta'd 

l ~ ı , 1'-r +at.sld'nin yanma bile göndermiş. 
ı o ~ğumdan yalnız fakir talebelcı 

p nsi~onunda ~mağa mecbur ol 
e bemmle beraber pansh ona. gelme\ 

c 1 rar ediyardu -
tı \ Ganü bu mü~~ yalmz talebclerc 

ne olmu san1.-ı, tale'be:ler de benim 
"•·pt bir Bulgan da misafir mrr

tmf'Re QalIŞIYOrdU. 
"nc;•n"z ot{'ı ı:mrast ödeye 

se ~i d?. 



9 V ·' K 1 T 

KAYIPLAR f ----' tzmlr Akhisarmdan aldığım nüfWI 
klığıdımt zayi ettim. Yenlaini a.ıaca· 

ğtrndan eskisinin hUkmU yoktur. 
Rıırukapı K a lafat 80kn1• 22 m;mn· 
J"Mla M ehmet nğhı İbrahim 'l'allıı. ı 

(37763) 
• ıt • 

IhvJet Demiryolları ve Limanlal't ffldme 
Umum idi\resi ilanları 

9"'r ~ Emniyet mUdUrlüğll 4 

UncQ rubeden aldığım ikamet tezkere 
tttt n7i ettim. Y~nt al~dan 
wki'ırlnm lrtlk~ yoktur. 

~ otfa Mum (17762) 

Aşağıda ismi, miktarı, muhıı.mmen ~deli ve muvakkat temiıı&tı ~ 
nyrı gootcrilrni§ olan elbiselik kumqlnrla astarlık siy:ı.ll aaten ve kav.atin 
2~.11.19U Pazartesi gUnü saat ll'i.30 dan itlbaren !tapalı zarf \Jlllatile ye AA· 
karada. İdare blnnsmdn sıra ile ''C ayn ayn satın alınacaktır. 

• • • 
Beyk<ı& D&rüleytAmından aldığmı 

~ zayi ettim. Yenisini 

1 
alaca~mdan et;kislnin hWunU yoktur. Bu işe girmek istlyenlerln listeleri hizasında ya;ı;ılı muva~t ~t 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı g1ln saat 14,M • k&· 
dar kombyon reisliğine vernıelcrl lazımdır. 

1Hıktıdlr: Qakıra llwnpa,a ına· 1 
hrfh=hMkı Tah-...va111 .okafı 

Şartnameler !ki llrn mukabilinde Anktı.rn Ye Hayda~ vetıMlNiıtde 

satılmnktadır. 

Raec Mmt&fa oltıı fta&1p Gdal 
Bg,..: Bec1reMtn nıMualleL'll Yatv; 
..,,._.. tt namarM&. (S"1"169) 

10000 Metre IAclvert serj 
15000 Metre Lll.clveı-t §ayak 

0-00 Metre Gri §tlynk 

30000 Metre Astarlık siyl\h 11eten 
20()(.JO .Metre Aııtl\rlık kıu:alln 
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- 01maz Bav Ganü. fakir talebeler protesto Mt>rler 
Bana kızarlar, bclkı ·beni pansiyondan bile uğratırlar, de: 
elim. 

- İnat. Bul~m ka.fa~ı be! Abc senin ağ?.m vok mu? 
Hjç bu benim n.~nmdır, düşmüş fakir bir :ıd~mdır. tliyc
<X"k kader akim kesmiyor mu be: A'be, Bulgar olduğumu 
söyles<.'n yeter! S~n Rusların ne ahmak olduğunu bilmi
-yor musun? di~oıtdu , 

- Hayır, hayır! Yapamam! diye bağırdım ve k:ı.t'i 
ad1mJ.arla pansiyona doifru yoUandım. Bay Ganli ir.e: 

- Ehe! Sen benden öyle kolay kurtulac<ığmı sanı
yorsun ha! Dur de: Sen daha. ne görnıüRS\in ciirc mırıl
dan.arak arkamd"n yüri.imeğc basladı. 

Hem arkrmdan viirüy-0r, hem <!e: 
Bulgar! Bu rla Bul~::umıı:ı h2 ! Bunda be~ paralık v~· 

tanp~rverli'-: yok! Dur be adam, o kadar ace!c etme'. Hcy
lıc'<"r pek ağır Qar.~ yetışemiyorum. Dur be Bulg~r: di,·e 
bJğırdı. 

Bu d:ıkikııd" biz her halde cok entcrc~an bir manz.?.· 
r, tC>s;lrıl C'divoroui: ki vo:dR viiriivenler dun.ırı bl?..c hakı-
yorlardı. - · 

B '"" ı •r <it.. B~" Gaııii on aclım geride bnstcnuna gr· 
ç;ı ı ·i he.> b !~ i·.· omuzuna urmuş. bir elinde aı n. f!tra 
\ 1~ ürnn terini . ·ın-:c-ktt' <'klı iYu kfünıi buhınıırnı du. Kal
T ~l 'a rnd ı. r11 • ~r.ıi ... f!İhi hır yn'l+ ~·ııtmıcıt?. 

- Dur b o. :ahın k\!lu. kil•mi h1ri al. cimi kop?r· 
dı ••. f• ı>' l'' •ıl kurtulacağrm :,;ıı,nı~or tlll }ıa! ~t.n B.Ly 
C ı ;, t n ı r c;it ... -: olduhunu bi!mi·-.'.'r ... un! clıve hem b:ı· 
:ır vor, }ı{m d urkamdaıı koı:ıuvt•rdu 

r 1 d k ü:-.eriııdı> İ)'l "5 ,g bi 'ur~r. Ol duı l. Aklımdan 
dn E .... Ganü i'c r...:..rı:ı vona nasıl gid cq~im. vt: b ı baı·eke· 
timi ı e ·ı.c muhık goster~c~mi düt?iiniiyorJı nı. y, hm 
r:i vlomenı lazım g-eiıyordu. Çünkü Hav Ganii'ıl~·ı. kurtul
ma · roOı:nkün ol~ma:,.;M;aktı. 

• r- ayet b"r ı & ıtü·1 ıc:in ol-duktn.n sonra ister i!'!te
ıncz nb .. tmek ı· ·.1n .eı·, du 

Bay Ganü · arltan1dan ~y<>r ~ mn ıidant.yıotıdu. 

~ 

Jıtrw" O• h t 
Lla4l 
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• • • 
H&7da.rpe.f& ~ aldJğun l 

ü9'! lira 20 kumt Jn7met1'nd" (ns7:51) 
•7dı 10 .10.Ml gClınltl makbuzu z:ayl 
ettim. Yeniııtni c;ıbrac:a~ ~)fr 

llbthı h Wnnö yok tur. 
tııtenbat Tah~ M~ Ban 
l'C'e. 7 Yah Deııık1a ( S"Z"165) 

F~kat artık baha~~iit tavrını bıt'3kmrş, aıııa~n atm~ 
başlamıştı: 

- Bay Vasi!, bir az bekle be kardeşim. riea eder im 
be Bay Yasil, nihayet Bulgar~ be kardeşim ! diyordu. 

Tasavvur eı:liniz Baylar! Son dakikada Ba~· G&nii'ye 
arınu.ı:tım. !namr.1;o.'. Onun bu har<fa:~tinin gayet c;irkiıı 
olduğ'ımu anlıyordum . Kel'!disii menfur bir huis. egoist 
ve hiykkar bir kurna?.. Riyakar bir ~nbatçi, kaba ~ 
kemiklerinin ilikterir:e k.:«l:ır Pdi bir insandı, 

Fakat ben ona acıdım. Son kelimeleri telaffuz ctt;ği 
zaman scdasınm iı.cc ihliz.1zlannda kulağım Bay Ganü' 
nün kalbidc saklı oian nazik bir nağme duydu. 

Uıkiıı, Allahım , Bay G.a.ııii'de bu samim iyet ne kadar 
nadir bir surette te1..ahür ediyordu. Bilmem, belki sİ%e gü
llin~ ve gayri trbıi gclt•<ektir. Fakat Baylar ben bu daki
kada B..v Ganü\·p ba.c;ka bir nazarla ~ktun. 

Snııki tiı i t)cır.r. şf;yle bir telkinde bulunmu~tu : Bu 
kaba hiyle~:lr. ve lıasis bir bedbahtta•1 nefret etme'. 

O ,·a::adrib r.ıı.ıhitin mahstılii ve ıidi mürobıbi!"ı; ıı 
kur!:.c:ınıdır. Kötülük omıı: kendinde deiil muhitin fena 
tc·; r · ııtledi t. 

Ua\· Ganü c:alıflkandır. n~uhakemP\idir ve hC'r ~yi ç_:a.
buk ırnv! ar. On·n~ en miihim vasfı da çabuk ka.\nmak 
ve lın At'Vİ benin.Ft:n,ek kr. biliyetidir 

Or.u f,; b:r ;clarrcinin cı:ne ver ne ~ca.ati"r yapmalt 
ikt:ri:;ırr'1-in old•ı•;ııııu o 71:.Tı1a11 gü• ürsün. Bay Ganii ı;:im· 
dİ\·' kaöcır yalı11ıı: hın ''ani ener}iri'1i izh::ı.r tmiştir 

Fakat onda y::.ratıct \'e mane\"l bir kudrPt mevcut
tur Bu kudıet. C':tr.lı hir ktıncte tah~l\'vül edffiHmek 
ı<':ri. m~ne' i hir lei-:>'ik hC>','cmekt~lir. 

'Pnı '"''Ona \'<trdı .... 'l'nlE>belerin ek~ri~i henfü: Y"'-''- ta· 
tili"d\!n ,j ~ ım mi'\ ol•:luirı!'ırlan olc.lııkr·ı-ı hoş v?bk \'Hrch. 
B~n·m yat'.lğmıı 'a<lık ~ıi-<'.<lrı:;Jm l'oro muhafau etnıt-5ti . 
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