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VAKD' MATBAA8J 
ADbra caddeld V AKn 'fa1'dv 

l3uAkşaml 
Sabit gellrUlerı, 
qçllerı, fakir 
Talebeyi de 
Uaatmayaıım 

_,/ 
i'aDD: SADRI ERTEM 

A NKAB&'da, lstanbulda ve b .. 
mirde sabit gellrli vaıanıtaa • 

lama, lfçllertn de memurlar gibi ucur. 
ekmek tedarik etmesi ıçio t<-dblrler 
almm&k llzere olduğu blldirllme.kte • 
dir. Sabit gelirli YBtaııdqlar balıtkm~ 
ela dÜfUDUleD t,edblr bayat pa.balılığL 
nm dratle IDkl,af ettiği blr 2&111an da 
blJ.h&Ma lat;aabuJda Olr ~k vataııdaıt. 

ları memnan edeockıµo. 
ı.taııbul vtılıyet;l hudutlan I~ 

Nl)'all Tatandaflarm vazlyetJ Jıak. 
kmda bir ttklr ecllmılek için 19a vll& • 
ye& uMwıunnn meslek ztımrelerill'D 
göre t,akııfmlnl ~en geçirmek I&. 
zımdlr. VllAyetln umumi nüfueu 
888399 du.r. Bu ntlfu!ltlll ytlzde 1 al 
tlraatle meşguldllr. l'anl 66.601 tn.. 
.... toprak malmllWDe meogal el • 
maJıvadır. 

Vlll7e&...,........ ~ ıt.l ID ... 
,... ıu• kiti. ...., toprak. ~ 
......, makine, kimya, dokuma, kA. 

trt '" ıtabı. dert, k&ıele, kauçuk, gıda, 
içki, t9tb. eDıl9e, f'lektrik, pi'., .. 

ltba1 wı tefti JtJ-1 ile meııcuJclür. 
Bunlara 111t;18M1 _.,.,._ obmyae il
~. muht.eılt •nayide ~lı .. alan, 
.._Jl m8e..eeelerl fea•w ldaıe ma. 
111m1an U&ve edllcUğl ıakdirde ••n 
faaliyeti ıabloeu t,amamlamr. 

'VD&yet DtlftmmaD yftzde 6.9 mfk. 
tarı pınl 6U9'2 kiti tıcs.retıe met. 
salcftlr. Nlttoatm ~ S.f mDıtarı 
)"aDf !9.88!5 ki~ nakliye ı,ııe afrat. 
raakt;adlr. VUAyet nntu1UDDD y6zde 

'l.'I Al eerbest me91.ek, umumt tcrareler. 
cJc ve blzmetlmde çalı.~"1.adır. BuD 
1arua m1kt;an 6'7.87' dllr. 

:t.tanba1 'flllyetı nllfmunc!an 16.6'71 
IEiol ey lkUDcll.J'atmda ve tabld bb • 
1lleGercte ~· Bwılarm 11 • 

IDallll -.116yet nDfalılma -.-..n al•. 
laet1 ylz4e LI dur. 
J•nlıal nttta1Alll1111 ıtlzde eı.ı 1 

Jaal M&.188 klflDlD p, meaıett mec
bul "1& pyıtmuayyeDcJlr ,..ııaı ela 
~a1•a1zmr. 1st,anbol nMmuuan 11. • 

IDlllld 1;abl08d ba meJdlclecllr. Bl• iba 

.........-n US&.19S5 staf.Utiklertnckıl 

.ıtııc. O mmandanbert bla ..,......._ 

lmeri!Mle ı.a ~ obriUftDr. 
~ anclm ppen .ım eeae ~loda 
... ısbmJarm ..... e&tlll ft,Zfyet; 
tııWft1 etmlt c1eflNlr. htanbol n~ 
ı-.. içtnde m dlkbte Jayık oı..a el. 
'8t mmlebh o1anlr se-teıflea :rtbıde 
•.11 J'ald su.ıea ldllcllr. 

v.•oJr• w medelı meotım Olan. 
..., lcıblCJe ıee.n 1dll tıırlaıMlr. ~ 
il ..... ~ S'Jt.1'1'! lı:lfl c1e ........ 
-.. IJelllnle il aerm mealek eüDıl •. 
... "9 J'fllııDlul &e.O'JS tu:t;wı Jm4mlar 
... 4-1111 c1e11Jc!lr. 

M d P 0 ~ al'a8Dlda ~ 
lıaauer, a.ktıeP talebelmt dahllcllr. 
"*'ta ... llı?dl terldlıl budar. Bmma 
-.....1ı1rte1a1r~--11pet.. 
..., .... ~ bir tetkik mıemm • 
-... llealek• ~ Jı;ac!mlarm 
.... bepll ~ 1ıtr mea1ekte 
-... .......... lawmcma orCakt.D'
'-· Bil b4mhr w erkek'!ertn bir knL. 
.. -. ellm* ftll(kalanaı alalılle • 
....... lllır bam ela tkıuet ~ 
.... plıl, -.Pdl,e ... slbl kArlı .. 
....... -"lphlı ...,.,.. .. ~lncllrt
J, 'indir:. 
...... ,.... •tıitı pWıleıf ile p. 

..... .. .. ~ ı.ya& ,....,,..,, 

~ utmaanl olall lleller -.. 
..... dlkbtt eelbec1eeek lılr blıldedlr. 
tll m' ı eıdzıtnae tek kt' ua c.1L 
1111 Mt I! eleılaGe tıelEmflanm ~ 
""" ham eden " l'!llrleıl .....ıa • 

Yeni ekmtk kaıttan bugün 
:tevzi birliklerine verildi 

Sırblstaada ayaklanma 

iki çeşit kartta da büyük, 
çocuk ve ağır işçiler vardır 

Alman Askeri Komutanı Bir Tebliğ Neşretti 

Belgıradda da . yeniden bir 
çok tevkifler yapıldı Yeni ekmek kartları bu !abah· 

tan itibaren tevzi mahallerine da 
ğıtı1roıııtır. 

Bu kartlar iki kısmıdır, biri 
mahdut gelirlilerdcın devlet m: • 
munı olarJa:ra mahsus olan kart• 
Jar, rliğeri geliri mUtehavvil ol~ 
kimselere mahsus kartlardrr. Her 
ik~ ÇC'E:"İ-t kart da çocuk. büytik ve 

Amerlkadaa 
Beryoya sempati 
telgralı çekildi 

Nevyork. 21 (A.A.) - Birle • 
§ik Amerika eski cumhurreisi Her 
bert Huver ile Amerıkalı 24 yUk_ 
sek gahliiyet, halen Fransatla bu. 
lunan e5k.i Fransız başvekili Hcr
yoya s~mpati ve takdirlerini bileli. 
ren ~ telgrıLtı göndermişlerdir: 

"En actklı ve en gUç gartlar 
i!:inde gösterdiğiniz fikir istiklali. 
ni takdirle lra.rşıhyoruz ... 

Telgrafı imza edenler a.raaındo. 
Birle-§ik Amerikanın Fransadaki 
ikj ~ oüyllk elçisi Valter Edge 
ile Villiam Bullitt ve Nevyork be. 
lediye reisi Laguardia ile Nevyort 
pi~ Oven Ymıg bulunmak. 
tadxr. 

Çin ordusunda 
Jslahat 

Naüln, 21 (,LA.) - Jıfaakin 
bükfl.ıneti tarafında.ıı yapd&calı 
bildirilen ukeri ıslahat tahakkuk 
ettir.ilmiatir.. !Jartıi7e ft bahriye 
naurlıklaırilc baıka &lkerl tevek. 
ikililer bundan böyle IJiyut icre 
kunıetmiu koatroınne tilıl bahm 
durabm1acütır. Vanıins Ve)'in 
bapanbfrnda bulunan askıert 
bir ko.n:dsyon bilttın Çiııı orch8a • 
nu idare edeıcektir. General Pao 
Sen Yuen ha.mtye "t'e amiral Ven 
Yuan 'l'1ııo bahriye naztdıklannda 
ve general Li'1 Yu Fen de kurmay 
balkaııhğında kalmaktadırlar. 

DIJ9laad'ıa 
torplUenmell 

8tGldlolm, il (A.A.) - J)oıyto 
ıand .Aımen ferı'botunun. torpillı:tı 
metd lıtdiMel !bükmda.ki tahkika. 
tm neticellinden aonra insanca b.• 
d Orayıpıat 111 llUl'etlıe tesbit edil • 
mi§tir:t 

Aralarmcla bir Cloktorla bir :Alo 
man teğ:menl bulun.an 15 kili ae_ 
nlze dmdllmtl§lerdtr. Bundan bar 
lı:a cıaıt ttaker gemide 151mtıı ve iti 
mer de Trelleborgda gtStttrnldOlr. 
leri hutanede mtnüglel'dir. 

Öl'lllerin •YJBr. b6}'1eee tT ~ 
ve yaılli!ls.nn ...,_ da 18 e ~ • 
mırtır. 

BAdilenin. Tnlaa geldili Sma_ 
n1ts • Trellıcborg ,olu tlattlndeki 
mtınakale yeni bir emre kadar dur 
d ııruJmaaıtur. 

Jıfalmoe • Xopenbag fertl>otuo 
mın tekrar eer"rise ba11ama11 ip • ~"! tedbirler almm11trr. 

ağır i'çi olmak ilzere i1~ tusımdrr. 
Scrbtfit ekmeğin azami !() kur.ış- 1 
~n satılacağı kU"Vvetlc muhtemel_ 
dır. 

Geliri sabit olan diğer vatan • 
daı:ılann da ucuz ekmek alabilme· 
Jeri kin tetklkler yapılmaktadır. 

~rn, 21 (A.A.) - Bazler Nachristen gueteılinio 

" Btldapefte muhabiri, Belgradda yeniden blr çok tnkl. 

!at yapıldığmJ öğrenmektedir. 
1 

bir ayaklanma teşebbllallne baıl&nmaın oldufu .,.__ 
'llektcdlr. 

D~vlet btitçcsindcn maaş alan • 
lar do1durm&.k mecburiyetinde ol _ 
duldan beyannameleri bu ayın 
26 s.1rta !kadar teslim edeceklerdir. 

Bunlar bUtün Belgrad gazetelerinde ~dilen Al_ 

man uked komutanı general Baderiıı ~smt bir teb~L 

ğile bildlrRmtflir, Tevklfterln sebebinin Sırbılrt&nda 

Belgrad gaze~leri ayni zamanda, ber ttldll tlJlfll' 
hareketinin öıthnlc cezalandmlıı.cağtnıı ve ce1IMllll der. 
hal t.a.tbik edileceğine ait Sırp hUkfimctlnin llDttbı 

meımletlete ,a:mU bulanan emlmamestnı de llEfltıtwek.. 
ledlr. 

• 
T aymis gazetesinin mühim bir makalesi 

Sovyetler neden 
Hes'in muhakeme 

edilmesini istiyorlar ? 
Baslar, mlttellklere ••llter o•maııartır 

n Bas • inglUz ltltlrlljl dalla 
laal llAle geUrt~eUtllr 

Loadı6. J1 (A.A.) - Beaio deriıaı 1 ~ oldu. Bıa w*MDl.ena Jlolıllon. 
mubekwne üt.m& aıımmus ba.kkmd& da oJdalu lradar ac* LıımdNd& ela 
ileri .ıkfilen SoT7et tekUıl. TQmJa anJ .. ıımem• a1m&s beUd de bsili.z 
pateeinin bapna;n.t~ mevzu tef muhaY)'Ue.lıln..ID nokMnmcllıa a.ı pl_ 
kil etmektedir. Gar.ete, evıve.1a İngiliz mektedir.,. ı 

Alm ..... , 

Kafkasya. 
da k~' 

Sovyetler 
Taze kuwetlerle 
hucuma geçtHer 
Almaa teltllllae .... ~ ,......... 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman a. 

dulan başkom8l'anlığınm ttbllli: 
lerin ~ ı.ıebl neden dol&711.8'at ede. Taymla gueteaıt. ba itu>&rla LoDdra 
mediklerJ.nl aebcplerirlıe azıl&t.ıyor. Bir ile lıl.oekova anamda !aatt' diploma • 
d&T& aGt}ması için "f'llcudu ~ olan tlk Mhıı.da 4ab& faal lıir Jllılrllll tav. 
bGtllD deliller &DC&k harpden sonra 6lye e"1ıektedir, Gerçl ll'k -..arı olan 
e14e edtlebflloek • blımet1ce d&• aeJ', IV'&tejlDln ~ ll$lal 
flımdl tııgulS eıll1ıerlne k&1'fI za1lm&.. zaruret emıd,etlD ft A .......... tk. 
:n&mumnek edllmeslni tn~ eyliYe - t:ı.sadl iDklp.tm tanalmt ICıla mn,&erek 

Dwa dcwm 9den(eaa ha._.~ 
• .ı'tillııi-.ı. ~ndüi «;a11Jllmalaıi • 

Loyd Corc !::-~~:~..= 
rağmm..almaıı kuvvetleri. bina 

oektlr, dedlldıell aıoma Tapntıa: plADJar yapılmam oldlJ#U .tO)l)eniJQr. 
"'Ba telı1lıft yape.nJ&r. buna bllfyor_ Tayınım yuımm ,nyıe 1ılUrt,.: Smul•n nululı .öylİYfteiİ 

krdı "herhalde beo'ka bir ceva.p bek "Alman ha.rp lnıTMttııtn 1ı4lt9D alD' cel•elertle 
lemlyorlardu. COmJeelnt U&n ettDr. lıkluma mucjSe eaert olarak ldeta 
ta 80ll!'&, ııu tekllfin necıen cıoıayı tek bqma mukavemet ec1en bUyQk Avam ve Lor; far kamarası 
yapıldrlım ve te.kli!i ilham eden duy. Awupa devlet}~ blr yaklaflD& "'°- t 
gularm nelerden iba.ret oldu~uııu dik. cuda getirmelidir_ opıantlsma r yaset edecek 
katle~ et;mealni Britanya 1ıt1kQ.. •• -----------
metine kuvvetle tavsiYe etmektedir. Ama1erdam ıı (A.A.) - lngi!iz 

Taymls gazetesi, 'bn teklifi Dtl eebe haberler ajansına göre Loyd CQrç, ge. 

he mu.tenit görmektedir. Ga-ıeye Bu g on nenı SmutaUA JıUluk aöyliyeceli ceı_ 
g6re. .....ı& bu teldif, lnglltere ile •elerde Lordlar kamaraoılle Avam 
.A:meribnm bM'P m41crtm.1ed ba.ldmı. kamaruı toplAntılarma riyalM:te da. 
da Ruaıs1& c1aaıpad&n aıcııklarl :ka. Gazetem iz veı edtımı,ıır. ı..oyd eorç evve11. aö• 
:ran aıeoeı.e 11Aıı etmelerine karp bir 4 sayfa JIÖyliy.ceklir. Çörçt1 dabı. aonra eti• 

prot~ te§kD etmektedir ki Tayml.I ••--lllllİll--------• I aıa~tır. Halk, top!antıya kabul e • 
gaııeteaı bu kal'UI ağır ... ten.kklal. dilılılyecektir • 
kolay bir bata diye ftSlflandırıyor • 

Sonra gene Taymls gueteaıne göre 
bu teklif, Brttanya n Amerlka bil • 
kbıetlerlnin. Rusyamn marm bu!UD. 
dutu tazyfld !ı&1ifletece'k blr uked 
taıırtma bal'eket1 ya.pmamaıan dolL 
J'l8lle ~de hwrule gelen BUlcuft 
hayalbı .. e tantp etm.eme.zlllln yeni 
bir ıJAmeti gibi tellkki" edilebilir. 

Ta:ymi8 gaseteııl. eğer lDg1ds _ ~ • 

merlkan ordulan mtıtteıtilderl o18D 
SovJ9t)eıie ayni afteD .A.Yr1Jll& ka • 
ruma taaı mGcadeleJ'9 gtrmi§ d 
sa1aıdl. Headen bebMC!Dmiyeoek cıl • 
dutun .eyıemektedtr. ~~ 
b8 guet:e. Heıln ,.ut,ıetinln ebe:mıml 
yeq dlnadıfmı n matteftkJer aJ'Ullls 
da mbakere edlleoek ud ....,. .. an 
m~ kararlarmı mUeaetr 'ki. 
Jacak tek M.rat.Jl meeeı.d oldulUJID 
tabm:la ediJOr .,,,. diyor ki : 

Bu huuata beıtıalde n.bim n• • -

r- ------ - ---------l!J ii ı ı ıİ ı ı fJlui.~usl: 
. ,,; 

Y erattı cebhesi 
r ... : BiR MUHARRiR 

TA.nd8 ......... A.Yr11.,_. ... 
pJ a.tbMeM meolilllkeUutMe 

.tı...._,,.~ ......... ~ 

.......... cıaaDll -- Wap .... 
~ ;pp&D ballan lll .. le'eıl 
De .,,saltı cıepbeal,. aıdmı "fllll'l;Jor. -... 

uı TaymJala "l"enltı oep.beal" .._. 
ftrdll'l ... clatuuk tecl.blt h&rekoiJeıt 
tek .. r plAndu Ye t.,ki.IAt.tu, -" 
lllr cıeplle vabdeUDden mü.,........ 
Bl9 fÖPbeal• bu yeraltı ceplaeM lldll;ıl 
bir ceplıenjn yerini t01;ama&. 

kuvvetlerinm yvdm:ıHe, tamft. 
zun d~ i;i.aı rereltli 1"i top.. 
ruk ır..&ııçlan elde etm11lerdir. t 

Stalingradda çarp!gmalar de • 
vam etmektedir. 

Topçu, hava kartıkoyma batar• 
yala.n ve bava kuvvetleri Vols-da 
bir dü~an gemili ba.tmnqlardlr, 
Hava kuvvetleri gündtlı& Ye gece 
VOlp doğusundaki Sovyet haft 
alanlarilıe demiryot te9ialedni ve 
taftt bateketlerlni liddet'e bomib& 
lam11t1r. 

SoYyetler Volga ve Doa aehir. 
~ri arasında !9ima1den bqlamllıc 
lnıe.re tase piyade '9e mtılr kuwet 
lerle ~ı:rtma taamııJamıa baf)ıa 
nnslardl'J'. Bu taamızlar eephcmi. 
ıit1 &nilnde erimi' ve dtlşman aj:ır 
luı~:fpl:tra uiratmmttır. 48 t8* 
yo'kedil1'il ve bllyUk aa.yıda ellİl" 
elımfae ~ir. 

ltal~·an Ye Romen kanetlcd 
Sovyetlerin Don nehrini reçmS 
için :vnpttklan te~Oıleıi önle • 
nritler ve d~na ağır kayıplar 
verdtmıişlerdir. 

JllSIR CEPHDINDE 

MJ&Ir cephesinde kuvvetli dfif • 
man hava. tel"klilerih fiddetli bir 
ha\"a çarpıpıasI olm111tur. Alman. 
!taJyan avcTta.z-ile hava kUllkO)' _ 
nıa bataryalan bu çsı>ıtmada btl,uk 
başarı elde etmillerdfr Kati ne • 
ticeler henüz malfam değildir • 

Alman av-bombe uçakları Mal • 
ta adaaındaki hıwa. alanlamıa kar 
l!I taamJ'Z)Bl'lDI\ devam etmişler _ 
dir . 

Eden'in SDveyş ka
nalı hakkında demeci 

..... alC;IM strdl1det4 stmclea'-t 
N~ Bolaudada. BelçJJawP&, 
Fr...- Ye Yagoııla.,acla ._.. .. , 
patladlj1aı, .lqal ordalan 1mmaaca. 
lana .. pollsve emal,et eühlaaa ft 
nıklatonu, batı& YacOlllaTJ811a o1 • 
dutu &11»1 çtıtıe lıarplerl Ye lıııaıkmlen 

Japıldıtaa '°1)'0rb. Bımlana lıeplıl 

baetırılryor, fakat biri ıı.ıt.rr~ 

batka .. r ,eı-. 7eıdıl .-,Jü vwl • 
yor. Ba tealt barelıı~ ~ 

Ta)'lllllıln de )'U4ıtl sibi 11'1 ,_.ıp 
oepmıl, aatıü A YnlJll'... Udllet lıılr 

aeplle açıldıtı zaman - ya.rclumıı o • 
Wılllr; o ....... ~ ..... ıll& 
ili. pu"a7I " tefldMtt da elc1e Merde 
'-t.ın •J"ıl•r bir k...wıı hallae ıele
blllr. Fakat na~ ki Avru • 
,.a, ltca1 altaMMl memleketlerde 
tldMl eeplıenla ~rlan ohlut..ı 

A •flltarl&n • 'fanlır. Banlar 4& 
Uf'll taraftan ~ ,.e )&rdım sö • 
reblllr, lld8el eephe Mftketble muıc.
nmet ~bilirler. Akntıa llPI 
aJtmclald memleketlerba llllremet)el'f ................. 

ıovıet teltUll 
M09ko,·a, 21 (A.A.l - Sovyet 

tebliği : 
Krtalarımrı 20 ilktcşrin geceejn 

de dU~a a Stalingrad ve Moz_ 
tlok t..algelerindıe çıu,>ışmışlardır. 

ı.aaan, ti <A.U - Bar1cf1e 
nazırı Eden bugln Avam Kama.. 
rıamııda, Slh·eyo bıaah merkezinin 
iıP1 altındaki J'n.naada bulun _ 

.. .._ ....... ......_.._sc;;W 
_,.._. ...._ P'•-+: .,.,._ ... 
mira ... ~ ....... Balllula .. 

iMier- 11111. •bit pllrlller sllıl --- .,. ......,. .., .. ---,.,...... .... , ... 
ı 1 1 

.............. tdıllrl 

ması ehemmiyeti olmadığım, ç«m. 1 rm bepel memleketlerlnlD Ml&metlnl 
kil kumpanya mOıdıtlrlüğUnün ar • d..._. na.ru.. dıejilcllr: JUml u . 
ılk Paristeki merkert.in elinde bu• mbiıtt, Jdnii lariaMoa, kimi lllyoaJet, 
ıunmadJğını !Mat Londratc ida.rc kimi de bqb ~t Jc ..-uıuıa llltL 
cUel' ~a.rafmdan toenıin edi'diğini ru1arUe balaak •da ı.wı: awlauaM 
~- Mih~r devletleri Jm. isti~. A•ru,. ,_.. w ttlll. 
D9J kumpanyqı haıüctlerine - ,.._ Mtla flldr, lde9i, BM! 'Mt., Jlt• 
bir fekilde nafls olamamaktadır. ne n 1.-& ....... 1ar11e tllla ..._ .... 
Mall'da'ti lngi~ kara ve deniz ma 1-rat flom Jclade -.. lıılr .nb w 
kamlan kanalın mtldafauile.. ilgili UaeDll aramalı name Üfl' .... te. 
her öhtl1 tedbirleri almağa me • m1es1as1e 1111e ..._ .._ tMt. 
murdar. ---. ~ "tttrlll ._, ı tt 

A.91!1p açıbnı~ ,,.,. ...... " 
..,......,. "616 mltnek ... .._ ıtmct 

....... ,..}ti oep' TiRii lııel lıatla. 

;r--. .... oepı.e...ar.k..aıkuv 
"tine stWeeelılllr. FarMlre ..ıtıuın. 
da blnll ... tıeıeHaı. ibt'• 'blrlnM _, ...................... , .... , ......... ,..... ..... " 
... .., ... ,., • • ......... Oa, 

Dıfer cephelerde ön!lllli hiı:bi.r 
d~~)jk olmemıştrr, , . . .. 

llc>Meva, ft (A.A.) - Cephed~ 

Sovyet remıl aj&Mln& geJeın blr ~l • 
grafa göre, Kozdok bölgeatade Almaıı 
l&r, kendı arkad&§larmm oeaeUerj1Se 
ba.aa basa llerlemete çal1Jıyorlar. Tel. 
,,...tta ıunlar 11Ave edj!lyor: 

8'TY9l Jmvvetlerl, dUpDaa& acır 
1rııppıar ftrdlrerek bll'90ir taamısıa. 
n •e kal'fl taarrualan pllakllrt..11 ~ .... 

•ıt•n n11alıırma meımleJrettıı!ıi~ 
t;ııdwl9a ............ . 
Zl I• lllldt .......... 

Eden, ıatıaJ iclaree11erinin - llarelııet?erl elıılll ....._ • ' .,.. 
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a deniz 
in ı z- us ba r· e

lilerinin dostluğu 
"Oh Britanya,, şarkıst. lngiliz' bahriyelilerinin ağzın 
elan dü~müyor. Bu ~arkının mevzuu, biri Rus~ biri ln~i 

liz olan iki pilotun hcup arkad~lığını tasvir ediyor 

A NGLB SAKSON go.zeteleri. 
nln yazdıklarına göre, İn. 

gilizlerle Raslnnn arasından su 
smnıyomıu,. İt~, harpte be • 
rabedik, onlan öyle knyna~ımı15 
'd.. deyme gi~in. Son umanlar -
ela, Londra gazeteleri, İngiliz pa. 
yitahtında tekrar tı1muya bar.ıh • 
yan komtinlst gazetesile komilnist 
mecmuasının iki'nci cephe isteme· 
terine, aŞil'ı tenlcidlerine içerliyor_ 
(ar, ama Çörr;il, Stnlinin hatm için 
ba gUrUJttiyU hoş gördükten, İn • 
gı1iz İMfie'1 de o gazetelere awı
patj g&ıterdi'k~n son~, ne yapa. 
ıı.ı ir1ıer f 

Ba.kmrı.. ha do!ltlulctan bir 
maıızanyı Anı;:lo SaltSon gazete • 
leri na51f tn!!'':İr ediyorlar: 

karsılıyorlnr. Orada, her şeyde, 
harp kolnısu wr. Salon, tlzerlerfn. 
de, mulıs.rebelcri kliı;Uk bayrnltlar· 
la i5aret olumıtu5 haritalarla süs. 
1ennıiı;. M.nsalnr üzerinde, içle. 
rinde cephelerin fotoğraflan gö • 
rülen mecmoala.r \'ar. 

On ~ dal~ sonra konser bas 
lryacak • Yoknn gUvert.eye geÇiyo. 
raz, oradnn dn. konser salona ha.. 
line gcb"rilmiş olan bUyük senti· 
neye iniyoruz. Sırn.Iar. sıkı~k bir 
halde yerlc~tlrilmiş. DahriyeJiler, 
birbirine sıkrprak oturuyorlar. 
Salo~ ~lenklerle ve muhtelit 
rt'nkte flAmalarla donatıbw5, 

S:\bne, ffiıcrinde, İnf;iliz hayra. 
l;ı reamedilmı-.; olan bUyl\k bir lru 
maı pa~aslle ııynhnı". Perde a. 

• • • ralanmca, ka!'§ıtm, Sovyet Rusya 
tNGtLtz _ RUS BAHRlYEr.tLERt 'bayrağı görtlnUyor. Salon, alkış • 

lardan inliyor, • 
AR.'18lNDA KARDE.,T.tK Zırhlı sığma.klaf'Cla, toprak sığı. 

/NOıı.tz bahriyeftleri, Beyu naklardıa, gemilerde bir sürt\ kon. 
denizdeki Sovyet Um~ nmtla serler 'ftmtİ' ohm Sovyet sanat _ 

ba11lnan Rus belırlyelilerile kar • kirlan, bu sahneye de ~ucnk 
a~ gibi' ~iniyorlar. tngiliz harp nnuyorlar. 
gemilerinin Eabitlerl, efradı, Jj • Artlst~.r, İngflizlere, Sovyet mu 
mandakt -SOvyet Dona.nma Evi" ba.riplerinin selil.mlannı söylllyor 
"llln tt'klifsiz mı.n.firleriılir. Orada lar. Bir alkı, kopuyor. Stalin mar 
eyımnnn tiyatrolara, Terı"fen kon.. 11, 9&lonu, bir arın, tufanı i~"'nde 
merlcre r;idiyorlar ve slnematan bırakıyor. Bonlo.rdan sonra. "mu. 
Ro...c;lnrla birlikte seyrediyorlal', Jmddes harp" ve "'Kıulorda mar. 
"Donanmnevi" 5imd1 ~ııı:r Raı fi'' ~hnıyor, Şimal bm denizi bah 
fiimi değil, tngUrz, Amttıbn riyelilerinden Bogolipof tuafm • 
filmleri' de götıteriyor. dan ıtaylenen •'Jllyablna" prkm, 

Hele Ok Brlt1\nya., rartmr, mllt• btlytlk heyecanlar)a al~landı. 
tefiklerin 5imal donc.nmamıt1a a. Sonm damılara geçı"ldi. Ba Rus 
'ğızan.n dO~Uyor. Ba ~rkmın mev danslan, tngıTıderin ı:ok ho,onn. 
mo lngı1.d: pnotu Jimi ile Sovyet gitb~ D:m~rltt, mabaretliydiler. 
pilotu Serjln fmrp arkada"lığrnıl Sahnede, bitmek ttıkenmez figür. 
tasvir ediyor. l)ıuL.1 nnçadJT Te ler yepıyorlardı. Numaralar, bir • 
&D!I b:ıhriyelilerı"nden Rot'lyono_ birinden gtheldi. 
fun eııerfdh'. Şnrla ~ olitola Progr.mt, iM heyetinhı ı,tiraki• 
lıa~. İngiliz bahriyelilerinin de le besteklr Rodyonofmı bizzat söy 
~k ho larma ~iyor. BDytlk Bri· lediği Ok, Brifıanya prlmı ile n~. 
tanya kıratlık donanmasına men. Jtayetfendi. İngiliz bahriyelileri, 
ırup 2:ıbitlcrin, ba prla, •lıtda DllluLrab tekrar ecliyorla1'4ı. 
'tekrar ettikleri, her zaman ~rft - lngıQder, bttlm artist gemiei. 
len "ylerdendl'r. lerimiziıı etrafım aldılar, Herkes, 

509 gblenle, ~lDler, ._, birbiri ile ~orda. Frananea, 
.,onanma musHd ve dans beyetlııi ingllizee, nısta kona!fQ.lUJor, hatr 
lrendi gemilerine davet ttı1r. Bu raiar •erihyotdu. 
davete i.tıt:id'k et.mi' olan bir Sov- Yenle, dfiteme tahtalutnrıı il • 
yı ~brlyelisi, i'ntı"'btum flSyle tM. Rrinde, 1ngı1k anaııesbıe gl>re 
'1r ctm~~ \ bir taklicJ oc:ık yaprl11113tı. lha ocak 

• • • ta, ~i, e1etrik ampullan t.emsi1 

/ NGtr.tzı.ERE gtıDJ--. Oe. 
mi, s~in ıutubet tlllı.ine 

tı '' "ünmü~, bir kara ka)"a gfbi 6ntı
nıüıdc duruyor. Atnhınm, ihtiyw.. 
ten, her ttırab ~vinnit olan top. 
lnr, ilk ancln atec; ctmlye baur rlu· 
ı-uyorlnr. 

ZrrhJı kutnandam i1e mtlrette • 
hn:ı, gli\'erfcde. ~. hararetle 

• 

ed~. Zabitler topladılar, ht.r 
kB§ede konupıluyroda. Ciprala.. 
nn ft pipolann dmnanlan, elek • 
tn"k riyaeınrearıyorda. 

Saatlar eabak ~iyonla. BiX, 
dönmiye Jtazrrlaıuyonluk, herin • 
de, ya]dnb harflerle :mbltnm tıı • 
mi ywııJrnış baltnian kurdeleler, 
hediye f!ttiler. 

tngnmer, ttbu' tekrar t*ır 
kUr ettiler. Vedal~tılc. Arkamız. 
dan, nun zaman e1 saTiııdİlar. 

M. R. 0. 

Almanlar Mısn cephesine 
havadan asker getiriyorlar 

Kahire, s:t ı.t~ - MJtet a.. 
jj.ın ~ınm humd muhiblri bildiri. 
yor: 

ao lrilomelre antta görlllchftan 
bftJ'& f:iJr )'angın ÇltaThlmıştı·. 

l>O.tman oritugl}ılnriyle ta~ıtlan '°'a 
Bftndth hftcmnlaN mırm bıralı:•l"' 
mı.,tır. 2Ct0 da,ının nr:ılı:ısından 
ınnteşekkn bfr «mı>• ft çadırlara 
Al'UStraJya ll'Y tiomba uçaktan t9" 
rafından hftemn edilmfştlr. Bu he-. 
delleP, ~ l<esi!miMıwdl. 

ihver de letleri · 
Şimdiye ka ar 53 
de&lzaUıı kaybe ş 

Londrıı 21 (A.A.) - İngiliz bahriye 
nazırı Jord Aleks:uıder dUn a!Sy!edlği 

bir nutukta mihver kuvvetlerinin §1.m_ ı 
diye kadar 580 denizaltı kaybettikle. 
rlnt i!ııa tm~tlrı Lord Aleluıander, 

Frruısamn sukutundan evvel batın • 
lan m~ver danl.z.ııltılan bu sayıya da 
hll değildir. demi§ ve bir vakit evvel 
bir yeni. kruvazör !le lzlandayı ziya. 
ret et(lğlnl l!Ave etmieUr. 

Lord Alcksander lzlandada Amerı. 
kan pllotıarlle g!lrllfitnU§tUr. 

Valiler 
toplantısı 

Dahiliye Vekilinin 
başkanb n.Ualıl 

top~antı a o an de 
devam e~llecek 

Anka.radan bildirildiğine göre, 
Ankara valf.si ile bernber vilti.y:et'" 
lerin tUrlU işleri etrafında nl!ka_ 
dar vekAlctlerlle temaslar ya.pma.l.t 
üzere -~ya. giden İstanbul, 
lzmir, Bursa, Eskişehir, Kastamo
nu valileri. Ankara valisinin de 
iııtirakile Dahiliye Vekilinin b~ 
kanlığuıda dün tophı.nmı:ılardır. 
Toplantılara bu gUn de dcvnm ~ 
dilcccktir. Konuşulan meselenin, 
bu vı1lyetlcrlınizin iaşe i11eri ol • 
duğu anlaşılmaktadır. 

~Pasifik cephesinde 

ır,.ansada tayyare bombardtmanlarlle öleiılor içi• yapılan dlnl merasim 

F ransada milll cenaze merasimi 
Paris, 21 <A..A.> - Krörıo fabrik.alan bombaroımannıda lt 

Ien,er için yaptlacak miıll cenaze tö~ni C5nUm.Uzdeld pe~embc gU· 
nU için tesbit edilmiııtir. 

Ekme- azlığı 
, 

ri~ülhakattan getirilen karneler şehri 
• sıkıntı içinde bır·akıyor 

Jki g\lndenbcri aehrimizin bir_ 
~ok fınnlarmd& ekmek darlığı g5-
rülmeğe ba.§lruxıştlr. Bu darlık, 
dUn akşam ve bu sabah hAd şekli· 
Di almlŞtir. 

Öğrendiğim.ize göre, fınnlarda 
(!örülmdc başlıyan ekmek darlıp 
na sebep, toprak mahsulleri ofisi. 
Din Şt-lırin ihtiyacına yetecclc de-_ 
recede un vcımcmeıüdir. Ofü, şch· 
re ayırdığı 3156 çuval undan fazla 
un '\'lel"lDdDektedi.r. Zira, bu hu • 
susta Ticaret VekA.letinden emir 
.nldığıru bildirmektedir. Halbuki 
5chr.in ekmeklik un ihtiyacı, dnf. 

yantta bulunmll.SJ, fırmlann ek • 
nıek muknbilinde aldrklan karne 
miktannr a.rtI~. Böyle oldu. 
ğu halde ofis, yine ceki miktardan 
fırınlara un vermektedir. Bu va . 
ziyette kalan fınnlar. ihtiyat un· 
lannı da ha.rcam~Ia.rdır, Bu yt1z • 
den bUtiln talepleri kaJ:'1ılamağa 
ixrkAn buJun:ımıyor. Vildyet ofise 
teslim edilen kame mukabilinde 
ve ihtiyaç nisbetinde şehre un ~ 
rjlmesini bildimı.iştir. 

-
ısve't 

icap ederse sonuna 
kadar çarpışmaya 

hazır 
Stoldıolm, il (A.A.) - Kral Gllata. 

ı vm küı;;Uk oğlu ı>rena Vilbclm bir nu_ 
tuk s!Sylemlf ve laveçljlertn icap e<ıer. 
se aonuna kadar döğtlımığe amııde 

olduklarmı 1ah etmlftlr.n "Amrları 
taziz et.tikleri t.veçın bu llQn1yetlnl 
mUdııtna l.çln ne kadar fedakflr!ık ya. 
pılsa aı:dır,. diyen prens, mUdafaa g!S. 
nUllü te,ekkUllerlnln bDylJdllğUnU, 

çok kuvvetli bir hale geldlfl.nl a!Syle. 
mıı ve aözlerlnl §Öyle bitlrmlftir: 

''Uyamklığımtz zaafa utramamııl:_ 
dır. Bugilnktl aUkQnet, nihayet bula_ 
blllr. ,. 

Mısır cephesinde 
Roma, %1 (A.A...) - ltalyan ordu. 

lan umuml karargA.hmm !78 numara_ 
lı tebll#l: 

lta.!yan hava kuvveUeri ldımrda 

çetın ve glddetll aavqla.r1a kuvvetli 
dllJin&n hava te111dllerlne kaJ'lı önem. 
ıı bir ba~an elde etml.Jtir. Birçok dU§. 
mnıı uçaklan §1.mdtye kadar hava fl • 
ıoıarunu: tara.tında.n dUf(lrlllmll.ş bu 
lunmaktadır. Av te~klllerlmiz arasın. 
da bu harekeUere lgtlrak edenlerden 
UçüncU ve dördUncU hava alayları bil 

hassa temayüz etml$erd.lr. B~ka bir 
çok dUşmıın uçaklan da Alman pl 
loUan taratmdaıı hava ea.va11larınd.t 

tahriP olunmuııtur. Bunlardan altısı 
karoı koyma batnryaları ate~lle yere 
dü§UrU1mnı ve parçalanmlJtır. 

DU!PlJlanın ve blzim kayıplarımız 

teablt edtuxıek 11.r.e~dlr. 

Melburn, n (AA) - Pa.eWk be.. ma tahnvvUI etmektedir. Netckim 
tı ce.nubu müttetık umumı ka.rargO. • son zamanlarda ıchre gerek fazla 
hmm tebljğt: misafir gelmooi, gerekse müllıakat 

Diğer taraftan Bakırk6y, San _ 
yer gibi nisbcten uzak ve tenha 
yerlerdeki flnnlnrda bol miktarda 
ekmek bulunmakto.dır. Darlık, 
yalnız Galnta, Beyoğlu ve İstan· 
bul semtlerinde hiS!'cdilmekteclir, 

Hava harpleri 
Londra, 21 (A.A,) - Dün. ln. 

giliz hnva kuvvetlerine mensup 
bir uçak Pantclleriarun 11imal do 
ğusunda bir mihver gl'misine t • 
nrruzla gcmiyı at* vcrmiPtir. 

Batı §imal keaiml: i'aallytt kelif talti halktıtn bir kmnmm UClJ7. Te Şebrln bir mUddet evvelki ~ 
meklJc un &arfiyatt yevmiye 2705 hareketleri.ne lnhlar ~tml§tlr. kolay ekme-k temin etmek mnksa_ 
!:uvaldl. Doğu §imal keatml: Butn: MUtte.tilı: dile her glln ~bre gelerek milba• blrl.iklert Salomon adalannda ~iddctll 1 ___ .....;;;.... ____________ .._ ________ _ 

hareket1ere devam ederek bu 1lstek1 
d~ hava al.anma Te dll§man ge_ 
milerlne )'eıı1 blr ~ taarnu:u yap. 
llUfl&rdlr. önemli. ha•rlar 'Yerildlğt 
Mm*IUmektedlr. 
Daıman ldçblr mukabeleJ'8 tqeb • 

blla etmemSotir. BUtb uçaklarımız 
hadA.eeaiz flslerl.ne dömnllO}erdir. 

Yeni Gine: Oven Stanley bölgesin_ 
de dtŞnıı.n cenabtan yapılan blrblrl.ni 
mQteaklp taarnızlar neUCMIDde 
Templeton geçldlnln e ldlometrı m • 
m.allııde yeni me-nllere çekilmek mee 
~de kalJmotır. Kıtalar baflf 
bir topçu ve havan topu ~ıe kar. 
fll.afınI§lardır. 

• •• 
Lonıtra. n (AA.) - Salomm ve 

Guıı.dalkanal adatarmdan kara hare • 
kAtı baklanda hfçblr haber IDe'YCUt 

değildir, 

Son atmaa teblJ#lere gOre, Ou&dal. 
kanal adamnda Japot:lar taarruz tçhı 
hiçbir teıebllBte bu1unmamıı1&rdı:r. 
Blrko.ç gtıııd11r karaay dl.\emıuı uker 
de çıkarnmamııtır • 

.A.damn '°° 1dlomet:ra fbnaıtnde 
191'retmekte oıcıugu 9Gylenen Mr Ja. 
pon moeu De Amerikan deniz kU'Y • 
ntıeri arumd& yalanda b!1ytık bir 
c:arpıpnamn vuku& geleceği ı&hm.fn 

&dllmektedir. 

Yakacak oliai yakacağı eooc 
lci ~, Jril, yetim ve 
mütekaitlere verecek 
Yabc:ak O!J9l, uwanlaki hal 

km odun ihtiyacı etrnfmda tetkik. 
1erde bulumnkatsd:r. Ofis, memur, 
dul, yetim ve mütekaitlere odun 
k&ntl.r tCTd ettikten aonra hal!ka 
da od.un k&nilr satmak için ha.ztl'. 
hklar ,npı1m:ıktad!r. Odun, halka 
depo1arda teelim edilecektir. 

Kaftvaslarda müthiş 
.boğuşmalar 

--------o--------
Stalingratta temizleme 
hareketi devam ediyor 

VU,. %1 (A.A...) - Alman kllneUe. 
r1 Bt,allngradda flerlemektedtrle.r. Ru.s 

matbuatı TI.ZfYeUn d.ddlyetl e1An 
muhafaza ett;igüı.1 JUDlaktadıT. 

.Almanlar taratmdan l§gal edilen 
b1r lkı barikatta dtlfman kuncU •. 
&Udifl.nden, .Almanlar yeni. bir hQcu. 
nı.a seçmeden buraları tıı.mam!le te. 
mlzlemeyı kara.rlqtırmı§lardır. 

Kıı.!kaıı cepbeelnde de Alman llerı 

hareketi berdevamdır. Kar burada S 
metreyi bulmUftur. 

Almanlar, Tuapae fehrhıbı mttda. 
f&& oembe~ 11.ııtuz etmeğe muvat. 
fak olmU§lardır, ŞlddeW çarpıpıa • 
lal' devam e~ktedlr. 

••• 
Berlta, n (A.A.) - A.ırkeri blr 

kayııakto.n b!ldirlldl'1ne göre, Kat • 
kasyanm batı kuımm.da .Alman ve 
mllt~erı te§klllerı t.aratmd&n ya • 
pı1makta olan taarrus hareketler! 
§lddetu yaCmurlarla kal'Tftlı: mUt.ma 
dl flrtmal&r yQ.&Qnden çok g11c:JDk1or ıe 
maruz bulunmaktadır. YQk.aek dağla_ 
ra yağan kar ıı metreyi bulmuıtur. 

21 ilkteırlıı gllnU krtalarmuz Sta • 
lingr&d ve Mozdok mmtakalarnda 
dll,şmaııla muharebeler yaptılar. Df#er 
çephelerde değl§lkllk olmaflllftır. 

Teblife yapılan ilft.vede §6yle de. 
niliYor: 19 llkte§rl.nde hava kuVftt.lerı 
mlz 5 dül'man tankı, 10 kamyon Te 
otomobili tahrip etWer, 2 bataryayı 
su.sturdular. Bir karakol gemısı batır 
dıları blr bölüğe yalan dllfman kuv 
vetlni dağıttılar ve kumen yok ettiler 

Stallngrad m.mtakaamda kuvveUe . 
r1DUa, muannldane mlldafaa muh&re 
beleri yaptılar. Blr dllflnan alayı 40 
tankm hlmayeafnde. amele mahallealn 
deki dayanak noktaıanmma bücum 
ettı. Xuvvetıerl.mlz bUcumu pU.knrt 
tlller; Almanları çıkıı mev%ilerlne at. 
tılar. 

DUııman da.ha 20 tsnkla yeDiden ta. 
arnu:.a geçti, Almanlar bUyUk saytat 

vermeleri.ne rııtmen bir muva.f:faki~t 
el& edemedUer. !ılubaı-.be e•kt Ut. 
larda devam etti. lilrlertmi.&, fabrika 
!ardan birinin mıntakaamda dOomanı 
pU.skürttUler. Son gflnlerde alınan 

Alman esirleri, t.&arruu. ı,Urt._ et 
mı, olan dtı.,maıı tOmenlerlnden bir 
eoğwıun mevcutıannm ytıacM yetmııı 
n1 kaybettlkJeriııl aOyledUer. 

Ba..~ lngili.z hava Jruvvetleriı: e 
men.sup u~a.klar G!rit adasının cc· 
nup tatJ5mda ba§ka bir mihver 
gemidnl' taarruz etmişler ve ge • 
m~ isabetler kaydetmişlerdir. 

Lıöyada Tobruk linwnı yeniden 
bomberoırnan edilmiıtfr. 

Donanmaya mcrump uçaklar bu 
harekltlara iıtirAk etml?}ler v:: çOI 
de :tirçok düşman hava alanlarmn 
taanırz etmi~terdtr. 

Londra. 21 (A.A..)' - İngiliz 
hava kuvvetlerine mensup bomb~ 
u~a.klan Vilhemshaven ve Bremc 
ne taamıs etmişlerdir. 

izlandada bir Alman 
denizaltısı batırıldı 

Londra, sı ( A.A..) - Ruml bir 
dem1'ÇO g!lre, Amerikan tllow.na ıncn. 
sup olup lztandada hareket 7ap 
uçaklar, fllt .Alman denlzaltı genıls 
ba tırmı,,!ardır. Donisaltı pmial b 
Katallna den.Is ta7)'&1'Ml tarafınd ı 

bamba.lanm.I§t."r. Blrkac .aat ~r1 

tayfa batın&kta olan gemldn aynı 
IJUf " bir İ&laııda b&lıqs pmlslr. 
binm!ıttr. 

Vişinjn bir tekzibi 
Vlfl. Sl (A..A.) - a- ~ıı. 

1ors 
Birçok bl!,ulr bııf.ts psıatıderj, ge. 

ça ha!ta nrdlklert az cc* beJecaııı' 
b&berlerdıe m.llıver denlır:&ttı pm!lerı.. 

n1n AlıtHlerde kolaJlıkJ&ra mazhat' 
o\duklarmı. A.trika ablilertnde d• 
Frall.IIZ gemllert taratmdall kola,aıL 
lar g6rdUkler1Ui bDdlrtJol1ardl. 

Hareket sahımn lfllllt İasUtz 
av nçaklan, Glrldh:ı eenubanda 
Gavdos adasının 40 kf1ometJ'e b. 
ı.dıır bntmnda asker tqıyan Jo:ı. 
ken 5~ fayyarelerfnden mtlrettep 
büyQk bir tıeşkfle hfteam etmlşla
.dir. Jankens st tanare1erlndeu 
biricaçı )!llAn6r!• çCıuekteydfler. 
Rnnl:ırdnn bfrf C!tişrO.hni!~, blrta. 
J:ınıJan da bmara u~hlmlfftr. 

l\y uçdJan refatatfnde lıolonan 
J\Iman tayyareleri Clofd flmal ıs. 
~tinde uçmaktaydıJnr. Ameiıo 
linn, cenubi Af'rf'b. .,. :AYmtnl,. 
hava ordnlann. mensup uçaklıır, 

ann nmharetie ~ fl%erfnde 
'aaha Myi)k bJr m :Od• 711>ıJan tn. 
ttrmlara iştim etmişlerdir. lto
tafyadakf \ilışına.n. lş:ln alanına 
hrş1 yımıton bh· banın eıınıısın•fa 

Bir kazanç yolu daha 
Arsa ticareti yapanlar 

Buna rağmen ba§kwnandaıılık yeni 
muvattaldyetıer kazaııudıtm b,lldir • 
mek vazlyeUndedlr. Piyade .,. dağ 
avcıları On.ce Şom1an b&gH!nde cep_ 
be gerl91.ndekl vadtlerde bir temlsllk 
!§!ne devam etm.lflerdir. '.l'&krlben 
1000 metre trWamda dall&n. 7&ıçın 
boyalan, kuvvetli .18.hra 19ttlıklmlan. 
nı ele geçirmek lçlıı yapılan 8&ftf • 
tar muııacimle.r tare.fmdan azamı gay 
ret earfmı ~P ettirmektedir. Bu gay 
retler, muvatfakJyet;ıerle, Tlıapea bo_ 

ğazma doğrU giden yolun her iki ta
rafnıda çarplprak Derlemlfler ve bu 
yol Q.zerlnd.e kıtalarm la,eet ·1Ç1a ~olıt: 

Stalinçad 11lmal babamda lruTV'et. 
!erimiz, iffal ettiklerı mevzileri kuv. 
veUe tahkim ettiler ve anı •1?1 ke 
aimlerde mevzll mwı.arebeler yaptı • 
tar. Bir kealmde lk1 bOlllte Jalan dilt. 
man kunetı yok edtldl. 

lılOZdok mmtakumda kuv'ntlerL 
mız. dUfman& k.al'fl muhrebeler 7&P. 
tııar. Geceıenn bir meat= )'eri 1K&I 
eden küçük grupl&nınm, Hit,lercilert 
ı;ıqt.ırarak mevzilerinden attılar .,. 
(900) e yalan dn,,tna.ıı Wb&y ft ertDi 
iınha ettner. 

rranma &mlralllli. .. ~ 
dolqan ve kut.en orta7& atllan ,_
haberlerin çoklutu karpmula b8tGlt 
bu p.ytalann zerre kadar Mil olmadl
ğmı blr kere daha bildirir. 

Taksilerde dolmuş 
usulu kabul edildi 

,-

Vilk i nutuk 
söyliyecek 

~ork, Sl tA.4> -Yede! VUk1 
lltrlC§lk mıneU. memleketlerlıllde 7&P 
tJlı: &eJahat "*kkmdııa • ılkteJrl,n gü_ 
DU mahanı aatıe ıo.ao da radyoda 
blrDlJtuk ~. 

. mühim para vuruyorlar 
feıbiı' jç1 .,. dn.nnd&ki aralar tL 

:&etbıde bQyDk tıc..r.t çeviren 1ıuı 

bUyUk aermayedarl&rm Jı&nketlert 

a!Akada.r makamları meogul etmek • 
tedir. fehr1n içinde kalm.rf ender a.r. 
...ıarm _., b&1keT1, hut&ne ku11lp 

mektep lilıi 1llll1md satifadelere taıı.tıı 
edilecek blDa .,.. :mUesa9S91er, ntcuda 
ı•tirflmul ifl.aıe a)'rllmuı en mUna. 
np hareket iken ba bıO,.Uk ~aye • 
darlarm çeYfrdiklert m.aııeTralar Ue 
buna m&Jll oldukl&n " bU arsala!'1 
elden ele devrederek muazzam eenet 
temin ettflder( gGrlllmek~dlr. Bu w . 
reu. laymeUert gok y1lkeeıtnen area. 
larm reemı makamlar taratından a • 

tmm•ınna. Te bu DAft ~ere tahalslne 
1mlln kalmamaktadır. 

Blllıassa, emlft.k bankaaı elinde bu. 
ıunıuı ba nevt arııalar a.çıJt arttırma 

ile ıı&tıldı#mdan hemen bu arsa epe. 
k1llft.t.5rlertnln eline / geçmektedir . 
Teıvfklycdo emlAk cad~de satı • 
lacak olan emıaıc bankumm mah 
araal&r, Maçkadald eakJ ltalyan aeta. 
rett bin& ve araası, Mec1<1tyek0y Bal. 
mumcu çJ.fWğt araz1s1 bu meyanda • 
dır. 

Eaki 1 talyan sefaret! btnaın §ehre 
faydalı 'bir bina hallne gctlrDmesl e.r. 
zularma rağmen yamı mllzayede Ue 
sahlncakbr. 

Onemıı olan irtibatı da te::nln etml~lt>r 
dL Bundan tıqka uçaklar dağların 6te 
taratmdakt Bovyet muz!lerlnl hırpa. 
lamaktadırlal'. 

latfhke.m hal1ne gettrDm.tş aran 
rabrlkalara karşı Alman taanııztı 

devam etmektedir. Burada da 1k1 lı:ol 
blrleşUrllml§tlr. Bu manevra netice. 
Sinde kuşatılan dOaman kuneUerl 
yok edilmlitlr. Son gtlnlerden b1rlnde 
Bo4Jevlkler, yalnız Kafkuya cephe • 
alnde 1100 den fazla ealr nrmi§tlr, 4 
top. takrlbeıı 2!SO m.Jt,raJyOs .,. daha 
birçok ıdlA.hlar kay'betml§l•rdlr. 

Novromk.lıı cenup dotunnda pf.,a. 
de kUçQk gruptarrmm. dl.\pıaa bUca. 
munu tardetWer ve yO.ıe )"&km d~ 

man aakerlnl yok ettiler. B1r Romen 
blrijğlnl 4e dağıttılar. 

Şlll btlktmeU 
istila atu 

D'ON GEOEKl SOVDT TF.m.IOt Lnodra, 21 (A.A.) - Şili bQlui 
Moskova, %1 (Radyo) -D11n ~ mttinin istifa ettifi öğrenilmek • 

yıı.nsı nqnldilen resmı Rm tebH#t: tdir 

Bir milddet ene) bl4lnlıılOI 
olan tabUe:rde dolmat mJDaU 
Yeniden tatbüa hMkmda ~ 
~~ tarat:mdan JaPlla• .. 
racaat, emniyet &ltnıer tube -" 
dürlilğünce muvafık g8rfllmll r# 
keytjyet be~db9 ni.lllllne t,eklif 
edlbnittir. NakU ft8ltalumda '
rnıen darhfı &nlmek bere abol 
edilmiş ve eıOn.tJe t&tblla ırarar -
laitırrlm11tır. Diter taraftan oto' 
t.OııçUler de. otobOe tlcretlerine 
yO~de 75 mın yarllınAınıt iltelllelt 
tedirlcT. MUracaat makul görül~ 
mu,, zam mı'lctıuınrn ne olacab• 
etrab:nda ~klere b&f)snmlftır'• 

1 



Mahkeme 
Salonlarında 

Canı i·lıe de kaza 

·ı-mı:ı ... ,_.,:caı;...,,c&& ................................... ~ 

N ı; VAR 
c;, YOK 

Klemanıonun yaraıındaki 
kurıun 

Gecen bllyük harpte Fransız 
başvekili bulunmuş olan meşhur 
Kleınanso, 1020 senesinde, an.ır. 

gaomak istemiş 
şist Koten'in kurşuniyle yaralnn • , 'b mıştı ve kurşun da vncudunda kal 

e r 1 mışlı. Fr.ı.nsanın, profesör Koso is: 
minele meşhur bir operııllirü var 

----~~~o------~-

6 yaşında bir çocuğun ölmesiyle nerce
ıenen bir otomobil kazasının muhakemesi 

- A.a&n kardee, QatUme ıyWk •t. 
hk, bQ adam deli vallahl. Hiç insan 
2,6 Yatmdald çocutu da ka.aten Çiğ -
ncr mlf 

- Ayol baklkaten görUlmUı i~ltll 
nı, lfl>' 4etp. Şoförctiııtln ne 1tll.ıuılu 

'ar bwada.. Kaza bQ llte. olm11& bir 
<lef&. 

- Ouum kardet il bunda defli. 
:Aletellkalz kalmq, para koparacak. 
lıtt.e bu. 

- Baaaf_. tJıtüııc bastın kaldır 
&)"aj'uu. Arad&D bir buçuk 9e11e l'CC. 
tikten ıoura bafka ııe ıotn dava ede. 
ce.k ldP_ 

lki kadmm bö)'le koılaımalarma 

nıenu olaD b1r otomobi• kar..aımın 

tnuhakeıneıılydL Mabalı:eme ba~ka bir 
&tine Jcalmış, kaclmlar da 11IJDCIJ dış:ır. 
da kendi keadUerlDe muhakeme yapı. 
Yorlardı. 

Kua bmadan bir buçuk ııene kadar 
evvuı, Fatihte olmunu. 

Arif admda bir toför buraya m~t~ 
11 rettrmJt, dllnD§te Malt11 rarıırsru • 
dau geçerken, oywı oynayan 6 yaam. 
da bir foculı: blrdenbıre öatıne çık • 
11Uf, kaçamam., çlpenmlftJ. 3aygm 
bir balde kalclırıldıfı ŞitU coeak baa. 
t&ııeetıııle de 6lmU1tü. 

Şofer Takayı mllte&Jdp ~ O 
•ırada klıme de namaraauıa belmıa. 

ıtrtı ı~ balana:nam"tı. FaJımt köo\lk 
IJl'CIUlDl babul fOl&rtba petlnt bıralt
'8&U1J1. aramq, ta,..m., allıayet ken.. 

cUalnt blılmut. ıneyclaaa ~ıp, 

Şoflr ervelA tevkil olODDIUf, 90Dra 
keıaıetıe 8el'be9t bn'&kılarak moha . 
.lremeat pyrlme'flnd eereyaıı etme~ 

-.ı.llUltıı. 
Malık ....... '8Jle demlftt: 
- Ba a.... ...... ille kalıehatlm 

J'oldar. Ola o1M lıııaı..ı, -... lıaı.. 
llat,llcllr, • ,........ lıU ~ llOkağa 

°bıralabr mı T Osıdde IOI& IWabalildl. 
Z.... .._ '9Ukt,e7dbn. Oaa pney • 
4lm an1ıa71..-.. ~ 
- ooaall ....... lılN ..... fdrtl. 
..... .....,. ftldt ... ....... 
Olinedlm. ~ Nedm llOIUS ..- • 

ha • • ~r duydum, befı . 
1111 ~ ~tun unlar içinde 

JUtıtmı ,erd8111. 
- Jıncl• ............ Dotm ' 
- Korktam. KJnuıe 1ııaDa senin b. 
~ J'Olı ........ pkU. Halbuki 

Zararh maddeler
den yapllan pastalar 
~bul .emtlerio.de bilhaa 

1a İstanbul taratında iki büyük 
lokanta l'e Beyotha tarafındaki 
Putae1larda piriıı4; unundan tatb 
tıhhat. ma• unlardan pMta ve 
t6rek gibi ICYler imal cdildiğı ba 
'ber aJmdilznd&D d11n muhtelif yer 
~ TiJlyetJD verditi mOsaade ~ 
le ~ ya.pdınıttır. 

anlattıtmı tekilde .ldmııe ıılçblr &Oför 
bu vnzJyette bl.r tef yapamazdı. 

- Slirat.ıı gitmlyordun, deme.kf 
- Uııyır. Oayct yavq gidiyordum. 

Eaaııt·n cadde tok kalabnlıl<tı. Silratll 
pdemezdlm. 

- 1'Aç ııenedir, tofi>nllnf\zI 
-On. 
l'aka aıraamda lllt,ulan r.abıt vara

kaauıda da fÖ.>le yazılıyordu: 
"llenU:ı. numarıı.ıu ve 5afö.rO tesblt 

edllemJyen taksi Alıuta careumıdaıı 

... t ı.so nddelcrlnde l'eff'rkea, llaJıt 
ojlu Ercan a:laıda 6 ;>&1uıdakl çoc:u. 
tıı ~rpllllf, kendisini yaralamlft,ll. 
Şoför vakayı m~ldp ka(mı,,t,ır. 

Çocuk kaldırıldığı baatanede bir saat 
ıonra ölmtlttttr. 

Vakayı gören phftlcrln Jta.delerlne 
&'Öre, ııofllr ambaaou nonnııl bir &Ur, 
atlo ııUrmekt.e iken E~ birdenbire 
arkadaelannclan ka(nralı önllııo dtıf

mUııttir." 
ÇocıuJun baı.aı Halit iM akıl ifade. 

deydi. Şöyle diyordu: 
- Şoför bflAkla PYet bnlı git. 

mittir· Bwın orada b1J1>0k klmM.ler 
&'tirmU,. Bep.lıılıa ialmlerbaı malıke -
me.)'9 &alıd,tm edeoettm, oatınP din • 
leyince bakikaU anJaya.cskwpn 

Yavrum lı&l'llDID •I ıaraıınclakl 
Ule.} claıı.lıktan kartı>'• l'es.ımek hitemti 
fa.kat totör lı:orna tıalmadıpaadalı rtJr. 
memlt. toflir lleacU.ml c8rdDttl halde 
oıomobflJ dUJ"ctormryarak ~ 
~pemlf. 

Şoför kazayı kaa&ea Jl'Pllllltlr. 
- Neden kastea yapsuı f Sana ~ 

bat ~tuna bir dötmanlıtı IUI var 
)'oka. 

- Ba)'lr, 
- o balde. 
- Y"°l kuteD 5ecotlctb ma'ksa. 

dım, ıne de llle imza yapnınk, adam 
dpemek istemiştir, belkt.-. 

- Öyle teJ' olma&. 8eD ılmdl dan 
eı mmnf 

- r.1111 •ftal7Dll. 
- Tasmbla$ da laU)'Or .-T 
- Jı:Dlettı9 • 
-Ne kadarf 

- taoo Ura. 
Bmuıu llOllra .....aalrflne, lıl41te;)1 

J'UrenJert talılt olarak j.11ltmnağa 
karar 't'Verek mub&kemeyı başka bir 
&11.ne bıraktı. 

A.Dı.tnl MTJ'llA HtRl 

Kaza konııreleri ikinciteıri 
nin birinde ba,lıyor 

Part.i vi!A~·ct idare heyeti kazı 
kongrelerinin tıniblerini 1\1 suret"' 
le tesbit etın'1t1r: 

!kinciteşrinin birinci pazar gll. 
nD Adala.r ve Şile kaıalannın, 
beıinde Yalova, Ytdisinde Beyoğ • 
lu, sekizinde Kadtk!Sy ve ~ 
At!Sy, dokuzunda Emin~nU on döı
dUnde Kartal, on beşinde Fatih 
ve Sanyer, yirmi birinde Beykoz, 
3irmi ildeinde Eyüp, yirmi Uı;Undc 
Silivri, yirmi altısında Çata'ca ve 
}"irmi ~ekiz.inde de ÜskUdar ve Be. 
§iktruJ kaza kon&Telerı yapılacak 
tır. Kongreler prnti kaza merke • 
zinde toplanacaklardır. 

dı. O, bu kurşunu çıkıırınaya en: 
tırıldı. 

Operatör I\ose, yarayı muayene 
ettikten sonra amclıyatın telıllkcli 
olncnı:tını söyleyince, Klemanso: 

- Öyle olsun. Kurşun vucudum• 
da kalsın. Ona göre tedbirli dıw. 
nınırız. .. ~ 

~i. 
Ko.c;e, bir .müddet dil.şilndilkten 

sonra, fikrfnJ ıJeğl;tirdi YC klenıan• 

SOY1l ameliyat yaparak kurşunu cı. 
].;ardı. Klemaıı.so, doktorun muvar. 
faluyetini sörünce: 

- Profesör, hlc de ~ bir fCY 
npmadınız. EAer şifa bulursam, 
bunun, sizin aayenızde oldu~unu 
kimae hatırlamıyacak; fakat ölür • 
sem, herkes, sizin, beni öldürdiiAü. 
nüıfi iddia edecek. ( 

Dedi, 

••• 
Yine profesör, 12 eene aonrıa, 

Gorgülorun vurdu~v Jo'ransn: cnm. 
hurreJsl Dumer'in tedavisine de 
çağırılmıştı. ama onn kurtaramadı. 

Bundan sonra da, mar~al Llyo_ 
tey'i tedaviye çaAırıldı. Mareşal 

kan hastalığından muzlarlptl n 
pek zayıftı, Profesör, bir ameliyata 
ıtızum tröıilnce, mareşal: 

- Peki .. Yalnıs, doslwn olan 
mcslekt~ınıs B. ~ ahe yardıma 

çağıralım, 

Dedi, Profesör, bu ıl5zlerde bir 
itimatsızlık sezerek: 

_ Marqal, .ıs, Fasta, bir )'ere 
karşı harekAta Ririşliğinfz zaman 
kumanda etmek tçln yanınıza bir 
yardımcı alıyor muınınod 

Diye cevap verince, marepl: 
- Pek de dolnı s!SylflJ'onunas. 

Ahmaklık ettim. 
Diyerek tekıır ettflfne pişımn 

oldu, 
Profee6r Koee, balQD, aaAdır, 

Te Frao!Qnın en meşhur doktoru. 
dur. 

Bir polis memuru 
Y eıiJköy ütaıyonanda ölü 

olarak bulunclu 
Bu abalı y qilklSydeki tnıD ir 

tuYODwıda Sabri adında bir potie 
memunı ölil olarak bulunmuııtur. 
Polis lırtMyonun dibindeki duva.r
da, yerde yata.rken görillmUutUr. 

Va.kaya mUddeiumumnikçe el 
konulmuş, Sa.brinin ne suretle ~ı. 
dilğüntın tesbiti için cesed morga 
ka ldırılmqtır. 

Memurların 
maaşları 
~ 

Cümhuriyet bayramından 
evvel verilecek 

Ankaradan bildirilctiğ ne g!Sre, 
hilk~t, memurlarrn maaşlannı 

CUmhurfyet ooyra.mından evvel 
verme~ kararlaş'tmnrştn'. Maliye 
Veklletf, bu hu'msta defterdarlık· 
lara l!znnge en ha7.trhğı yapma • 
lan, ve maaşlann 26 • 27 teşrini 
evvelde tediyesi için emir vermiş 
tir. 

:Bir Vaftilta 1JaşS.aşa 
- --- ,_, ~ wwwz - --- ._.,, -

TAMAH 
VE HEVES 

Herıeıten doğan arzu ne kadar tehl~ 
keli ise, iamah ela o kadar tehlikedir. Ta
mah ve hevesi, yokuıun üat btı§1nda du
ran bir arabaya benzetmek pek i.abetli 
olar. 

Y olnqu inmeye lxqlamadan eooel, p 
zel zaptedebilecek tertibat alınmcıacı, ~ 
kupn ortcmna gelindiği zaman q iften 
ge~miı balanar, artık hiçbiT zaman zapt 
imkanı elde etlilema. 

M©~lk©vacdla 

Sonbahar Hayatı 
Moskovadan Vılad}vostoğa kadaİ' Rusyayı gezen bir 

Amerika gazetesi muhabiri, Moskovadaki Rus hayatını, 
aşağıya naklettiğimiz yazısında tasvir ediyor 

.Mo4ovada. artıık ~ar 7ağ- ' 8ire.n mezuıı. yalaıut. baelabaaelar. 
murlan devam ediyor. Havalar ae. de nekahet del'irlerini geçirca a. 
rlnledi. Moskovanın Sanaellaeal o'" 
lan Dimitrovk1ıda alaclar )'&Prak. 
lannı döküyor. Ev kadınlan, ba..
konlarında. esk.I lrlil1kl.erlnl ıilkf. 
:yorlar. Yakında kış gelecek geçca 
•ne peık hsteoen kıştan bu sen• 
ko~uluyor. 

19C1 llkb8hanıı.da. bftaıa bq.ta 
bir feY, Moüovayı Jmrtarmıudı. 
Ba sene. Alman tel:ınidi, QOı1,: q..o 
ğıda, cenupta_ MOl."Jkonlı..lıır, kl>. 
mnr 'Te gıda darlılmt ~nnyoı
lar. Acaba ba endişeler neden mi. 
dir, barikatlardan lrnrtulmoş olan 
Kitisorodda daha çdı: dolaşıyorLlr 
ve devlet kooperatifi mııftualan
nın camekAnlannd9'cl son moda 
şeyl•rl, bir .A vrapa k~yıtlsfinOa 

bile balmııyacaltt etYllY• seyred'. 
yorlar • 

Caddehnk blabahk. tiyatrolara 
,.e ainenuı.lara akın ediyorlar. O. 
perada, "Cana nifanlısı.,, tekrar 
oynuyor. Riımi Korsakorun, yirmi 
senedenberl yasak edilmiş olan bu 
kapitalbıt eseri, lbüyük rağbetlt-. 
i:rkek eşlerinden mahnnn buluMn 
baletler. Sostakovieia alır aben.kU 
muslkiaiyte dan.ediYOrlar, 

.utERIKAN FILJfT.r.nt 

Tiyatroya bayılan Moskov:ılıhr, 

şimdi, sinema seyrinden hoşlanı. 
yorlar Şimdiye kadar propaganda 
tilınlcri ~etmiyf! nlı5mış olııı 
Ruslar, h11rtf. nc~cıı ve hisli Ameri· 
kan filmlerinde 7.evk dc~i.,tlriyor. 

Sovyetler, Ameriknlılııra ~ g!So 
rfinmek icin birkaç Amerikan fil. 
minin ı:Ormesfnc müs:ınde etmlşlwr 
dir. Bu filmler. (Mister Smll Ayan 
mcclisinı'lc), (Jon Don). (onu bt'~ 
raberlnizde kaçınnayıeaksınıı) gl• 
bl irfimnt nevf<fcn şeylerdir. 

Moskova ka<lml:ırı. Gnri Rupeı" 
bn.yılıyorlnr, Ilu filmleri Se)•rf""C. 
bilmek irin biletleri blrknç hnfla 
Pvvelıfon tl"mfn ~el< l~ " r. 

Yeni Rus ritmlerinin "Potemkl. 
nln ser~ilzcşti,. ynhııt "Sııvıırtır, . 
gibi mili! hisler! ateşli)•ecck nC'. 
viden şeylerd'r. Hnlk, Anıerıkn 
filimlcrlnrlf'n zevk almaya bn~la. 
yalıd nherı nu'I fllmırrlne Jtnr~ı 
s ~#uk davnınıyorJnr. Si nemn s '· 
lonlannı, dnha ziyade, meccanen 

kerJcr dokluruyorlıar, Ummnlyetııe, 
Moslwva hast.ahaoelerlode pek n 
;varalı nr. Seılılr, daima. fAY7ff'I 
bombardunanlanna marm bnlac. 
d~u için. yaralı ukerı.r, daha 111. 
rilerdekl tôy'lerde:kl hMl9hanelere 
,,erle~rilmisLir. 

Parmakla sayıbıl>Uecek el .. n 

badana da kaJabal* mGfteriaJ 
var. Buralarda ulrw,ler delil, me. 
morlarla mllliltuwıs işçllıer sGriP 
nfi:vor. Hepsi de. 10 franktaa 
pahalı)'& mal olan meşiıar yamur. 
talı lııok'leyt ısmarlı:JWhr. 

Moskon, gecıea kıt, Kuybişefia 
menfaatine, bot blm..ıt. Hükfırnct 
mernnrlariylc ecnebi diplomatlar. 
kasım kı.unı, tekrar lfoskovııya 
tafındıJar. Ecnebi gaıetecilw, ııo.. 
'kovadai eencbllerin toplandıldan 

l'edne yer, otelin bandır. Burada 
Ywnurtalı kokteyl ~- "Martin!,. 
Jcr, "Std • Kar., lar rail>cıte .. Ba· 
nn b:rbirfne ya.lan bulunan mıı. 

salarda,muharip devletler dlplo. 
matlnnna t.esadQf etmek ol:ıgaa 

şeylerdendir. Blrblrlnl tanımaz trö• 
rfl n ft,.orlar. 

MoSk.on otellahı ban, baklkl 
bir hnad~ borsasıdw. Burada,. 
Jıpon gasetecnerl, Ru.s ve.ya fsv<.'ç 
gazetecileri TI.Sıtaslyle Amerikan 
gazetecilerle havadis miibadeJc etli• 
yorlar. 

Moskovada, en itibarda. müle. 
hııssıs l~çilerd lr. Bunlardan ban• 
lan, 15.000 frank demek olan iki 
bin' nıbleye kadar aylık ıılıyorlnr: 
fakat burada, her şey o kadar pa. 
halı ki •. Bir kflo ekmek ytıs franl:• 
tnn fazlı.. Etin, sucu~n. tereya
~ının kilosu 150 frank. VIJAyetJer, 
Moskovaya nazaran blnz daha il" 

euı. Yalnız oralardıı ftM"elJerde da. 
ha az. Bu kadar pahalılılta ral
men, mfitehas"ı!I işçilerin cebinde. 
istediklerini ıılabileeek kadnr para 
bulunuyor. Slnemnlııra yıılnız ho. 
nolnrla J(frllf'hlldilti için, oo P11ra. 
lılar, tlyntrolardn. barlarda vnklt 
ı::ecirmlye m~bur bulunuyorlar. 

ANGARYA 

Moskovanıa batfin fşelJerf, mD. 
tehassulan kadar hahtlynr delt'l• 
dirler. Onlann to.k!lerisl, ayda, 3500 

fraıııiktan '-* tuaıuım&Yoıiar. 8a 
-. açlıktan mml,,ecet bir panıdır. 
Bunlw eola. 10 hattA 14 aa'\e cı.. 
kanlım.q olan it mtıddeti barletntt. 
partlarda 79but yakın varoşlar. 
dıı.k.1 bahçelerde seme ekml,.e. 
)'Ctiftinni)ıe mıecıbar bulunuyorlar. 
Hakömet. asara kartlarını lerket 
mek mukabilinde, btf:renlcre, ~ 
c:nt !Ndıoelerde Wlln ckmi~ e mit 
aade .tmlftir. • 

Batan Mo9kovalılar, iıt saııtlcri. 
alo haricinde, batlada bir kacs 
•at, ~ hestMıaneleııde, hll!.ı 
tahaneJerdıe. fehria }'Ol j lcrindet 
~an mecbardarlar. Herke9o 
altı seeede bJr, pMlt mOdafu nli 
beU tutuyor. Yn ~Jer. eyaJet: 
lere ıQrgfine, daha altr ic-1 r g!Sr. 
mi~, ia~ kartından mahrum e 
dilme,., tram-ny ve otobQıı ı..an: • 
lanndan olma libt hattl daha n'" 
Aır cezalara marm:durlıır. 

PAJIUKW ROBl~U ŞIKLAR 

Moıılııonda, eritekler eephelere 
se'fkedlldiği nf5bette, i~lt'r kadııı• 
Jara tecmi~lir. Bütün Ru~· c a 
Jetlerinde, erkekler munyy~n b;; 
müddet lcin seferber edildi' lt>ti 
baJclc, Moskovadnn 18 den ı > ~ no 
şına kadar olanlar askere nlınm1 , 
!ardır; çüıılrll burası harp mılnl< ; 
sı sayılıyor. 

Rusynd:ı, şimdi; 49 milyon ka
ılın. zlrnnt ~ snnnyide çalışıycır. 
Mo..,ko\'nda, paydoslarda. f:wbrik:ı 
Jardaıı sokaklara, pamuklu r · ı ~ 
ba~an 11eyu mendilli ktıdınl r 
dökfllllr. Gençleri, şuhturlnr. J\p 
ynfetoe 6tekUerinden farı! .:ı, sac 
lan arasına sıkı,tırdıklan yapı/l; 
clcekJerden ve dudrlclarındaki kı 
zıldan ibarettir. Onların bütün r; 
ICI bundan ibarettır. Permnnantıı.~, 
iı>U QOl'9J>lar, Avrupa ı · fe ça
maşırlar, bur::d:ı bflfnmeyen şt>~ .. 
!erdir. Hepsiuln a3 ::~·ııcln pnıu.a 
cıonıp. ftstıerlnde luw:ı keten göm 
lek nrdır. -

UrnumJyet itihar:l)'le, SoV)·et ka
dınları, erkeklerden daha dikJ.."'3lıt 
11 caJışıyorlar. HattA fçlerln tlcn b:ı 
ıılan, tnyyııre akınlannd:ı, bih,&k 
cesaret RÖ~ererek işlerine ,_fo 
etmişlerdir. 

.Blrdea yeıll 1&bahlıtuı yat;atuı L 
zerine flrlatıldığını gördUm, KARA ELı'UAJ. flfge pencere canıma vur4a. 

Tam o aırada ıçercle 11ık .UndD. Bir 
~ıngtlrtlldllr koptu. 

Bilbama ftriJftı bazı Krbestller 
laerine enelc:ıe sdD tutulan kon· 
~ lllnln hfr mlddet kin gevşe. 
llelfndm tBtifade eden but tma· 
tin ba tath, o&ttt ve pasta imal 
i~nde akla ge)miyecelr maddeltr 
ltullan<bklan, bu 8Ul'etle kanuna 
'.YIDrı hl.ı'Set ettilt'eri ftibi balkın 
llhhatine de sarar verdikleri ga • 
l1ibn11,ttır Bundan eonra buna 
liddetle mlni olnnacaktır. 

Kol.sun kulağına: ''geliYorı. cl!ye 
fıaıldayıp ees:ılzce kaçma wı hlr ol • 
du,. Blra& sonra Kolsan pe.ncıereelnr 

&eablt ettlli ip merdh·encıen kendi • 
m1&l llf8,ğıya sallandırdık SU.r\l.ıuoırek 
pt-Onun cenap ve garp veçbell"rlnl 
dola:tbk ve Prayıım aydmlatılmıt J'f'D 
eerealntn altmda durduk Blra:ı. son • 
ra kendisi, piposu ağ'zmcla, pencere. 
nln arkaıırnda g6:ı.Ukttı , 

61 lrıgili~eden çeuiren: VE.HIP TAYLAN 
._ _____ _ Kola elektrik fenerin! oda)"& tuttu, 

ve fenerin venlltı ziyada, bole çıkan 
kapı istikametinde kOf&ll bir adam 
1Urdllk. 

Ünivesiteler, profesôrleri~-tt-n 
ve talebelerinden mahrum bulan 
~uklan fçln gevfek ç~ışı~orı.ar: 
): alnız, daha ziyade milliyet el ec 
nebUertn devam ettiAi "I.enı; 
mcklebi,, evvelki gibi faaliyeH.:o 
dö- Burada ihtillileiler yetlslyor. 

VILADIVOSTOKT"N 
JfOSKOVAl'A 

Çana.~ılı lirmtm oiUiyet 
emrine bin ton pirinr 

uerecek 

lıttanbul halkının, bilha.;_ •· 
~ cetirli vatandaelann pirin~ ih. 
tb.c:ıarmı tl"lllin için Çanakçı11 
'111rıuhe mut.a.b!k kaJmmıttıP. Bu 
ltrnıa smf'de 2 bin ton pirincini 
~Jll.Yet emrine verecektir. Bu mik 
1-Prn lıfttnn sabit gelirli vatand&.§ 
1lı1n ihUyaçlarmı karştlıyacağı he 
~ ~1mi,tir. ~tanlml hastane • 
-sı, m6teplerl, ve Parti mOeue
::~nm p'.rlnct de aynı firma ts
~c!an temin edilecektir 

'6.Tt - 1talya seta~e •it A,E. 
11111tt numaralı otomoblltn f> ısıra n11 _ 

:.,._ıı benzfn kartı :r.ayt o11uğundan 
~ll olmadıtı 11.&ıı olunur, 

Kob t•lMdarm arasından !:•kıp ona 
kararıa,tırclığırn:ı veçhlle mendlllle 
bir fşaret verdi. 'l'tızbaıı ela !'ltnı ~ 
dırdı ve kayboldu. Odad&kt lflk ean
dU. ve pek az zaman aoara rtlcoda 
alyah bir ıölge pbl peneereden a19 
tıya •rktı. 

Bir 1Ab7.a Kohı elektrtlı "'11crhıt11 

11ıtınr PraYllm Gııertnde danhı111ncw 
luayrettea ..,.ıcalcldl. Kol• Pra,...., 
anatmı takdir em.ekten kendini ala. 
ma.dı. "Çok gttMI, mi.ter Prays, ı:ok 
g-tızeı,, dedi. "Maknfll De mlleabehe. 
tiniz cidden llar(lml&de. Falrat bana 
..-~en fada aydrnhtı: ,.erlerden M. 

kınunzl Ve bllhııssa hep fmldamnğd. 

41i\d(&t ecUa1a " (r) lera blrM fU • 

varılıyaralc telAUıu edlnh.1,. 

Tekrardan altrilnerell vatonon ce
nap cepbealne döndtMı. K&vllk ağa • 
cmm hemen ge.rlsJndeld calılığa (la. 
tendik, Gö:ı.lertml:ı.t merak ft be~ -
can lrlnde Dtıflnııın yatak odası 11 • 
zerinde bulun.ıı.ıı ikinci kııt pen<'e.reıd, 

ne dJkmtştık. 
Sut biri ellt ııektz dakika geçlyo,... 

da. Hayatımda bundalı ıdyade beye. 
cıan ıçtnde geçirdiğim iki claklkll yok. 
tur. tpret baklka~n verttPCek mty
ctn ı:ararengi:ı. vakallm balllııe yak 

lqıyor muyduk~ KatJtı iş tıurtndf' 

,.aladrtıma takdirde dftlllleria efd. 
deli altmda tam bir itirafta buluna -
cali ımyOf 

Birden bir fener 11ıtı lklnof kat pt"ll 

eeı.lDc1e belirdi. tkl lcıaa bir uzun • 
ıeae lkı kna. 'l'Jpkı mltter Rovuıı 

kefkUnden gördUi\im gibi . 
Hemen yerlmftl dl'ğletlrlp <inayet 

cecem açık buldufom~ pencerenin 

yanında yere yattık. Kola otelden bu. 
raya kadar yolun yirmi daklka 8UJ'Coo 
ceğlnl be.ap\ıımıttı. l>emek daha bu 
kadar &aman beklemek lc&p ediyor • 
du. 

lilr ı§ık huzmesi tepenıb.ln Uzcrlo 
den ıeçtJ. Bu Sprek "lmau)•dı. t\lak~ 
velin anlat1ıfı doğru ldlVtle Spl'('k 
timdi usulea tcerdeo pencereyi açma. 
lıydı, Fakat prlp ~neereyt &4)all 

olmadı. 
Yarım dakika kadar nelt!91mld tu. 

tarak dinledik. Çıt yoktu. Odanın 

itini görnır.ğe pyret ett\k Nf' vazık 
ki perdenin blrtıı t,amamem, diğeri 

ı.e yarıya kadar ladlrtlmtıtt. leerde 
l&dece blr el fenerinin ıııtnu n J'llZl 
masaııının b1S31nda bize ••rtı dUntlk 
olarnk ufrapn b~ adamn hayalini 
gördllk. Bir iki dıtklka daha yerimiz.. 
de bekledik. 

Sonra Kolıı Pra~·sa artık Jıattk~tf> 

geçmesi lçıtn bazı talimat verdi. Ha • 

Deh,et içinde yerimden rırladrm. 

Tüylerim dlkea dik.en olmo:ttu. Zlm 
bo kaçan ad&ru albay Edıstondu 

27. VARAN tiÇ! 
Kol!; bir yumruk d:ırbcstır camı 

p.ııpr ıungor yere tndlrdl. 
"'Arkadaa dola,m! Yolunu keıın: 

diye bağınyordu. Sözlerini yerine sr.. 
tirdik. Praya kocaman adımlarla en 
anden llotUyOrdU, ben ODUD arka•m. 
da.. 

Arka kapı klUtuycH. A11,1lbtannı 

bulup kapıyı açmraya kadar Taldt 
kaybettik. KoOBr&k boJtı geçtik, mer. 
dlvenl911 çıktık, Spnkln acık duren 
oda kapı8mdan IÇl"r1 daldık. 

Kola odanm ortaııınd:ı durup Spre. 
ktn ıutyu JClll aabablığmı maaY"ne e. 
dlyerdu. Ett>I elAn derin b1r uyka~J

ctr. 
"Kaçırdık,. dedlOL 

(Dentnı' '•aT) 

Rus ordusu, bir sene tr·rcıe, 
memlekcıte kudret sahibi olmu~. 
tur. Her şey, onun idaresindedir. 
Komünist p:ırtisinln sözü geçer 6 • 
biclır. Şimdi, hıırp sanayii, in~.
lı:nrllorını, ev ve meslek değişi" • 
mi ye kadar olan işleri. hep, (1 1 er. 
lcr kontrol ediyorlar. 

Kızılordu, gilrültQstizce. fnk 1 
silr'ntle parti idare işlerlnt eline 
secfrmlştlr. Bu ~)·le dahili lnkıl:ıp 

ki. siyasi hedefinin ne 'lldu~u beli! 
de#il. BQtlla aeyabattmde. tek bir 
sivil memqrla lı:&J'fll•şmadlD\, 

Tren. k~prtnere, :mmtba llta17cw. 
lara yalı:lRştıltt ,;aman 'nllOftların 

perdeleri fndfrlllY"!". ~ ~ 
f1 ~nt!a, fıı1fr1'rn1w ~<' ı ... 
yor. İstasyonlar, askelt il 1 le 
dohl. 
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ENSON AKiKA 
at dostu dikd<ıtör Küçük tlanlar K·ıoonu 

o Vargas ~=~=== 1 

tıanıarm ı:aze~ görilldtlltl .-ııae 
oı..,....... dJkka& eclllmelktlr. ICYlem:ıw 

tekllft JGnderea olmyuealana maldt• 

tsu ....... .. 

~ka1mak Uz.ere mı1Jı ~ ~· 

e s ·smasım bi1 n Brezilya Cümhur ;:,,,.":":.,il,eri• _J 
• 8G yqmda, boylu, çok yalnpkıl 

Ond· 
·re dile geli ce, Brezilyayı =:::E:::.E: 

olabiltr. <Potan g11n1f) ~mil. 

• e • 
;r 

' 
R h k t }aşndan itibaren bir midilliye ra.eaat. 

lYO"cla, kı~ bitti, ilkbahar a r e s o u biner, f()lde, ya~i· at ko,·a.Iardı. • 22 • .18. yqmd&, -ctaa. tıem!z, 
bııı l:td.J. Zo.ten oranın k1. 

§!na, kı denilemez ki_ Avrupa. HUSUSi HAYATI yüksek tahsil gören, a,ylllt Iradı ma 
n1n yazma benzer. Şmdf, Hrczjlvn VARGAQ ayyen oımıyan bir bay, 16~ Jaşla . 

,,- b" ..... nn Jf H •· ~ ara sıra, cümhur rmd& tem'"' ••0
-• - oJduk- irat'" b •· o ı bl h k. ır e.~ go oynuyormu~. a .. em, ..., •- ..... ,._ u 

arı,teaır. y e r arp ·ı, ce. onun, n<mlsUz bir hareketini ya. riyaseti sarayından ~m. kız veya cıuı blr bayanla •.teıunek 
nubl Amerilmnın en uynnık, en la !:lr çiftliğe gider. Orada, halkla lstemektedir. (Clddlyet, riG) ıuızme 
caı:ibeli kızlarının bile lie) finj !ia. kn ymca: neşeli bir arkadashk eder Ocıık müracaat. 
çmnamı~tır; çUnh1i mc.mleket ha. Reis efendi, izin lıakkmnda ni_ btı§larmda. . arkı 5lSyJer. o· halindç • Boy 1•715, lruınral. M yaşmda, .._ 

Yatında bir dc;;isikllk cserj yok - zamnameyi tatbike mecburum. nu "ohren,_ onu dil•tat~ \' b <=' .u:::ı-, • ' ur argaa_ kerliktm teCil "'441 - 18 devlet lmwvfe 
tur. boşuna top atman-ız)tL be~ mi'be d b"-blltün b k hi .ır... .._ ......_ -an ~ aş a r amam .,.... iSt1kb&ll aydmlık. yuvaama dtlfkün, 

B,._:1 .. -va hnrptedir·, ...ı;lrit sahil. pnra cansına mahldim bulana- ıur•--• ,.._ ı;·un.. uw-. bir evi ld&re edecek maa.o a.lazı. yalntt 
lerden blrkn" bin mil uzakta, At. yorsunoz. Oetülyo hukuk tah u ..-· ,. • 8 ..,,,, .. c , bir genç, temiz e.lleye mensup dan. ve 
man tnhtelb:tbirleri, Birle,ik A. , Demicı, diktntör afallamış, ama gazetecilrıı ve Mkimlik yapııu, bi'r bar qkı oımıyan, yuva.ama dll§kUn 
merZlmya. ~dı:n, me<len, kauçu1<, cezayı Memiş. adamdır. 1926 da, Riyo Graode 17_26 Ya§ arumd& l:dı- bayanla eıv 
Jjnyid ve diğer hnrp mnddeleriyle tklnci menl."ibede: Vargas• ile dö Sul devleti reisliğine intihap lenmclt tat.emektedir. Tip mevsuubftluı 
dolu gemileri batrnyorlar. nir UD\"3!UDJ taşmınktadfl'. olundu,. O, daima Brezilya birliği. değfldfr. (B.Z.0.) reınzlDe mUraca.at. 

Bro?Zilya. h:ı.rpt.e, ama Brezilyalı Vargas memorlarmdıı.n birinin ne taraftardı. • Yq ~"· boy 1.78, ticarette meı. 
e .. mer dclikanhl~rla esmer dilber. şiire me~b oltloğuno i itince. 0 Vargas, 1930 da. Brezilya cöm. guı ve aylık kazancı llSO l!radan fasla 
ler, pU\jJnrda, frnk atıyorlar. na r.ağırtmrş n şiddetli bi'r Ji~aU: harrei'sliğlne namr.edliğini koyda. olan bir bay, uzun boylu &hlAkı s,ı. 

la Muvaffak olamadı. Taraftarları, ~-ıertnA-- ı bi 
-KONGA'' vımtNE 0 HOT" : t.T 'fi ""'" an ayan 'r bayanla 

- Hem ı, görmeyi, hem do intihaba hile knnstıf;mı iddia et. evle.nınek istemektedir. (Acele lıLK) 

B )YLE harbe can kurban. !'}İirle oğrn'1DaYJ nasıl becerebill. tiler ve bir hüktimet darhc~i ya.. remzine müracaat. 
Belli.. Brezilyada harp yorsuna.z. pa.rak, ona, devletin başma ı;e. • y~ 30, orta t,ahıdlll ,,,, ~1 

nr; çllnl.ii Kazino Atlanti- Diye sorma!!. ~inlilıer. Vargas. o zamandımberi, m~kemmeı bilen, yüksek &Deden, 12 
JrıodA. Dim~ daha az Konga ve Memur. bunda güçlük ~kmedi- Brezilya idaresı"nt, demir eli iç.in. yqmda blr km: olan dul ,._ be.yu, 
ıwunba oynanıyor. Sebep: llıılıa SÜ f;ini söyleyince: de bu)mıchırmaktadır. 40 ya§larmda, eeıer, film.an. orta 
riiltülü bir cazla "Ameri bizimd!r" boylu, bir bayla evlenmek ıstemekte - Ya.. Güçlük çekmiyononm • 
"''"'cflne fn.:da "hot" oynanması. b Öy dtr. (18 kinuıeai.z) remzme mtlracaat. .. ~ ıı ! leyse, sizi ıiirle dw f.Ok 

icabında Uç kate alınabilir. Taklitletiııden sali•••ınıs 
:(>,~ • • • •• -~ l .: . u·,.~· .'.'!' f ....... _ ·• ·"·--. • • r, !.·' - -- ... · .. ,. , . . . -....... ~~-. ·· ·-, . 

, ..... ~· ...... -""-~ .. .... .. "' ~· ' . ·.:.· . 

Türk !Jaarn Birliği oe OrtaklaT"ı ____ .. 

B s r 
KOLLEKnF 

latantıaı tılcllU ~ 1'C6tnln ı8'fSI D Dm. 
kanec1 ve ı.tanbuloıı lriltUıı )"6VUlt gazet,elertııtu b183edar oldq#a Şlr. 
kethnizia mııkDftılMintn 6 Dcı madaestude ofrketlmtzla mevzııa tıttgall: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin mü 
esseaelerin ttcari mahiyette olmayan ilfi.nlamım gazete 
ve mecmualarda Ü' ilan JWlpılan yerlerde neşri için 
kabul ve nepr vasıtalaıma sevkedip neşrine tavae
ıuttuT. 

Bu t~ BESMJ nADtm:IPl BtK, ııaınn prıııaıteJeıae 
alatda neortat lltecWderl b6yle: 

lstanbul Ankara cadd 

Tirli: Bama 

esm 
ae ı&ı4!ermelmtııd w tınntim:n 

• N<n 80 de liulwran 

e ort lan 

Şirk eli 
ll&n eylertz. 

dır. Riyo Br:ınko caddt.Sinde, şık ağra..,abi'lmmlze miisait, bir vazı. • Boy ı.70. kilo 66, ort& boyiu, 
tılyııh l<e tUmlerin göğtlslerlnde feye tayin edeyim. aanşm, 22 yaşmd&, &dapazar m- _ 8lJJ1, reımıı b1r müessesede e\!J:tı8 '16 mektedir. ,(lılahzwı 
harp aınmeti olan mücevherli iğ. ldtnde geni§ bir çlfUik aabib1 o..1.an bılr lir& 4.7 lrut'llf pçen memur, aSge~ ve remzine m1lracııat. 

mtll'odderJ 

Demi' Ye hakikaten de memu ·~~ •• ,. ... ne ilişikti'r • • genç, çi!tlU;u•i ~-ıracak sermayeli ~k1 lru1lanm..r)'aD ty1 huybı bir ba)', /§ ,.._ ;1trı" anvanl,.,. 
ra, i~i ~ az bir vazifey- hem 18.00 Program ve m«nleket sa. ,..___......._ '--r1 ................ 8 .. -n... """' , .,,.., ~~ .,. .... Geceleri, ~bir, karanl~lara.. 1~ -. l~ y&§l&rm.da dU111ef8lıut kız bir """'"'""'"" ~ -~...._... .,._._. ~ 

(fomülm.emistir. Yalnız Korkovnde terfian tayin etmiş. l at ayarı. 18.03 Fru.ıl heyeti. 18.45 bayan.la derbol evlenmek ı.temekt• • verıtiten!n kma bir §Ubcal.De de-ram et. • Llae mezuna. mal1,JeCle' ~ 8ıentl 
tepesindeki ı 

8 
heykeli elektrlk Vnrg'1\5, Brezılya diktatörü a. Radyo dans orkestrası. 19.45 Yurt dJr. o(Alctırat) remzine ıntırAC:&&t. tırebilecek. esmer ftl'l\ kumral, ıemız çallpuf. hesabı kuvvetli, biraz~ 

ziyalarmdan mahrumdur. Bu ka., me, hallm. zaran dnlrnnmadrğı için, tan !iıesler 20.15 Radyo gazetesi. 20. • Y"f 27, boy 170, kflo ~5, Ar. eer. '"~ btr aııe km ne evlıezımek lo b.llen bir genç, herg1ln saat 12 dml 
dar da tedbir, mC'·hum tayyare tek ba§ma. sokakta dola&Abiliyor. 45 Bir marş öğreniyoruz. 21.00 ko ma.ye n. kllçllk bakkal d11kkAD.ı ba • iat"eımekt*1tr. (Onar) rmzme mnra • itibaren bir ticaret;Jwıe YeJa mne. • 
baskınlarına, herhalde pek )iizıım,. Hattl ~nlara girerek aha •~ nuşma. 21.15 Müzik. 21.~0 Temsll lunan blr bay, 20 ne otuz yq ara.mı. ca&t.. ııeaede ça.Jt§mak iatem~ ~ 
tudur; çünkü Breı.llya seferber • n de ediyor. • 21.50 RlyaseUcllmhur bandosu. 2:?. da ııermayece yardmı edecek ııamuaıa • • Olmmut. medeni bUnye, tçttmat Nejat) remzine m11r&cıaat. 
cJir ve b:ırp halindedir. DlktatlSr, bagijn. 5'7 yaşmdadrr. 30 memleket saat ayan, AJans ha· bir aile kızı De enenmek ı.temelcte _ terblye ve iDAJ1! ahlAk ve duygulara • Gllzel yemek bflea. ~ 

Bir tedbir dnba: 7.ehi'l'li mncı. Babası, bir çiftlik sahibi, eı&i berlerf ve Borsıı.lnr. 22.45. 22.50 Ya dir. (Ergin) remztne mtlraca&t. aıııp, lSO yqmda, oocuuuz blı' .luı.dm, munU8lu Ye k1mMdz b1r im.dm, u bit 

~~~~~~~~~~,.~.s.•.~.ı.e.~~e·n-b•i•ri;~~L-•\•~~~~~~~l~l~•n•n•k•i~p~ro~g~ra;m~v~e~k~n;p•n•n~ış~·------•-Y.q~~-· .-~.~~~~--~ •.• ~~e~~~~~~~~~~~~~U~b~~~~~Y;~~n~l~~~~~--b~~~-J~~bir~~ ~T~3~ 
ları, bir botnbnf'l'lmuln esnasında kadar yalnız yemek ~ 7&Pnıal' 
kncıp da~ tel~ dli~llrttrlCT, n •k .A YAZA.Mı la1;emektod1r. Mektupla~ ad. 
diye öldüri\lmUstür. t te, bir A- l aye En kısa yol 1--: ~-L-. rese mllracaat. (Bay B.Bampu-. 
~ ~kılWığıl ' ·-· VZRUTl r:umyıuı otel TokaWyıı.n),. 

Bre-Lilya bn.rptedlr. Beıti .• ÇUn. • Gayet 1Yl kazançlı bb' le nzıat;Jd' 
kü 80 bin ~kerini, kışlalan.lan n ııerma~ bir ortak aramakt.a4Jr, 
dr~nn çıkarmıyor. 3s tnne tayya_ Karanlık yıldızsız bir ~.ceydi. şekli s&Klayan lirtfiden baş.ta bf!' Evvelcıe lçıten «elen feımhıathtn_ SJmdi sentnte mt bldığır:ws ~- (Banatka.r) remztne mtıracaat. 
rest binlerce mil uztınloğundaki Şehirlerden kilometrelerce uznk feY göremediler. Dm bugünkü neticesin] düşünerek ceyi düşün(bonım. Bo karanW.: • 'ncaret 1.1.se:dDin acm 8D1lfm& :ta. 
f.uhillerinde, de,TİYe geziY"' ( !). dağların ve geniş vadilerin orta- Yalnız iki kişinin şöyle konnro vaadlerinin yükü altında tri?:Iiyor. aeceye ne kadar eok benziyor • dar okumU§. muhasebe!l1 kuvvetij, Oltll 
Jki bftrp gemi i t e, e.nginlPrde do- sında ilerle)-eıt trenin pencereleri ~· tuğu duyuldu. sun. Ve nihayet !bu kısa ve kat'I saadetin nrlı~ı ruhumda duydu- ter tut.mumı bilen. daktilo 1mna,naıs 
la~yor; fnkat ş'ddct?i l>ir frrtmn den; ve ateş böce-leleri gibi uçuşan - Zavallı kadın... Tamame;ı tclimeleri bu yükQ bir anda fırla ~ ilk eecıe ile, ntırnplıınmla b!r genç yoksuzluk do?ayıstle tahır1llJJI 
t:ılm~a bu zırlılı1ann hali harap: kıvı1cımlunndan ba~ka ı.şıklt blr hurdaha~ olm~. Ve bu feci haber labilmenin sevinciyle söylemişti ~ yalnıı kalmak ilzcre meçhul b ir devam edemiyeceğlnden, her uırıt1 
çUnkU dünyanrn Nah umanrnrlan nokta görülmüyordu. Her şey kalı ı bir anda bütün trene yayıldı. "Zat.en Anadoluya halamın yao istikamete doğru :YC>llaodıijım bu tote çaJI§lll•k iBtemektedb:. l(l.2 EJ 
kahıın gemileridir. bir karanlık lçlndc ııe.ssiz ve hare- Pofüı şimdi gene kadının ofur. nıııa aidece#lm• Haklısın., dedim. sec-e arasındııld milşabehet ne sn· remzine mnracaat. 

ketsizdi. Lokomotif nefes nerese a. muş olduğu \'.omaprtımanı Te hı. Ve sana saadetler dileyerek ayrıl. ripf •• O zıımıın senin sa&dctten, • Orta okul mezunu bir genç mek.. 
celeci bir süratle k~uyor. üstüne raktd!ı ~eyleri tetkike koyulmuştu. dun. lıiTaf et ki lbiraz şaşrrnnı,tın. aşktan, sttdakntten bahseden n,. tebc devam etmedUt'l için heriıa.ngl 
cğilecekmiş ~ibi heybetle yükselen Bu eşyalar küçük bir bavul ve es. ona yalvarııcağım aşk dileneceğiınl hcnldi sesini 'dinli-yor, gözler:Jn bir yerde ~ ı.stemektedlr. ~ 
dnğlıınn arasından \'.~r gibiilero lı:i bir para eantasındııo ih:ıretH. zannediyordun değil mi? Sende tn gözlerinde istlliınlin mesut g{inle. ıınnı.y Yusutpa.§a Şadi ~e!IJ ao~ 
Iiyordu. Rovulun içinde iki tane eskice cJ. mamen söndil~nfi görd\ij;'Üm b~ rinJ tuhııyyü.l ediyordum. Hnlhu' ı 14 numarada H&yretttn özgeye :mıı. 

OGtlST KON'tCN' HAYRAJlıı, 
"GJ<~ G•~" 

40 milyon Brezilyanın etim. 
bnrreisi, meşhur bir, 

"Go • Ge" tddi'r. Çtinkll on dilde 
50sznas1ru bilen Dom Getülyo, bir 
defa ağzını çnu~ \"e harp diye 
b:ığmnrstır. Bandım dolayı da o. 
na, isminin bn§ hnrflPriyle İspan. 
yolca. "hnrp'' mnnru ına gelen ke
limenin ba~ harflerjnden bir u 
van pclen"i öriUmü,tiir. • 

Gctillyo Vo.rgn.s, şimdiye kadar 
Oglinst kontnn hayranıydı. Onna 
kitaplarmd:ın, sayfıılarea muta. 
I:ınl:ın ezbtt<lcn okuyordu. Şimill, 
RUZ\·eltin molru!Jidi. O da, Ruz. 
\"clt ~öi, harpte bulunan bir 
devletin b:ı.şr. 

O, dört ~ne en·el Ruzveltle 
görtıstilğtl zıunan, A~rlka birlik. 
çisi olmustu ,.e birkM ay ev,·cl de, 
Blrk ik dc,1ctler b:ıhri~·e efrad1 
öniln<len geçerken: 

- fcabeclersc, Amerika blrHğ.i 
l"e mıı.snniyeti o~ila "bütün or. 
dnlnnmız.r birleqtirfm. 

Diye bnğmn15tı ve bundan dola
yıchr ki, 80 bin asker, 83 tay. 
yares ,.e sahillerden Ç-Ok at;ılan 
ild ~· g;em!,i efcrber bolwrn
~·or. 

Trenin koridorlarında hiç kimse hl~ bir ~ap:kıı, bir yfin <'eikct, ve hissi hiv lbir •eyin tekrar canlan şimdi... Trenin fÖh'Ültülerl, Irar-,ı. racıı.ıı.t. 
~'Oku1. Hrkes Jfr 'köşeye büzli'• bir çift i~nrpinrlen txı,ka bir ~ey dıramıyacnğını anJnmıştım. Eveti sında uyuyıın ihtiynr kadının hı • ÇalJpn b!r bay, her kolaytılr lif.. 
mftş, rahatsız bir uykuya dnlmtştı. ]'Ok1u. Hl tıbir şey zamanla uçup giden nltılı nefc-si t.-ulalı:lanmı ttrmn11° 1z kü~k ııpartımanmm fl9 1§1eıiJ2' 

Birden bir çıAlık koptu. Nereden Memur para çarı~ını eline aldr. hislerimi Seri ~viremezdi. Yor. Ve ben istilcba~ değil mnzfy; bakmak 11zere bayan a.:tamaktadd'ı 
geldi~ belli olmıyen bir çı~lık. Ve genç hdının belklrle hAlA hn,: Beni h1 ç.bir zaman hakikt bir bakıyonım. Ondan bir parça sae (Ev t:l) remzine mtıraca.at. 
Ye 1PC>Ora hlr genç kızın heyeean. raretinl muhafaza eden yere göı. aşlda sevmemiş olduğunu anlamak det umarak teseJU tıulmıı~ çalış; • LlBcn1n on h1rinc1 amıtma 1mdS1 
dan ve korkudan titreyen bir seıı;• !erinde acı hir m6na dolaşarak ne acı bllsenf Gecmlş BiinlerJn Yonun. İst.ik!bnl artık benim için okum~. blr genç, sabahtan akpıDI 
le hııy'kırdığı duyuldu: bal.."tl. Csntada nfifm kA~ıdı bhıkaç tatlı ha:tıralarında hile senin Atli karanlık bir UCOMl.mdan lbnret dt. !:adar yıızıbru;e, bUro ~ya btr =-P' 

- Bir kadın ••• 'Bir kadın kendi. ad~. bir mendil, ıtıeşyüz küsur ihUrasJannın hlerini hulacaıtım- ~l mi? Senden ayn bir istikbali za.da çalı§ma.k istemektedir.. l(ll.GJ 
nJ dışan atlı.- koro, para. bir ikinci mevki trC11 Ewt beni hiç. hiç. snmeıniştin. tahayyül ebnck ... Bu, bence 00 kn• remzine mtıraca&t.. 

Yakındakiler korku ve tecessüs. bileti Te o:mn l>i'r ımektup bulnh1· Bunu ka çdera o kadar kalp kıncı dar imkAnsız. • YOksek Teknik oktıltmd&n m f1'ı 
le biribirlerlne baktılar. Tren btr ı bir feıkilde ispat elfin ki .•• Hel~ o Dakikıılnr beni senden uzaklıışfı. derece De mezwı. bllt1U O!ı d!Srt eeııe-
nnda durmurtu. Romnartımn.nların d • ak.tam .•• Ben yağmur altında trnm n,-or •• Buna nasıl tnhamrrıül ede Uk tecrnbeyc sahlp, denjZ, kare, ha .. 

~ " Bu mektap bir m~ hftahcn n a-..ı-1. • • li n _.__.ıı kapılan birer birer açılıyor; kora ' Y ~ıvnı>en, o sanşın kadınla biliyanım. Fakat hayırl Artık dön· ve emsa. b Qmum motörterd ~ 
ku ve merakla kanşmış uykulu, yazılmışt: beraber tllkslde yanımdan geçtiği. memelirim. Teltrar seni rııhntsız ve kauçuk 'V<l elektrik l§lerlle tahril" 
çehreler gittikçe eo~alı:vordu. Hep "Cevatf nJzi teknır görür Bibi oluyonr.n. etmemek, taadeUnJ gölgclemc~l< ıda.reslnde galı§~ bir genç; ~ 

~ · Sana ba"'-•a mekiiıJ, yuacat: ile"'.. Göz nöz ,_,·tik. u • kes blribirine roruyor, anlamak ve 9.. tı· .., e geı~ •e sen nah .. ş ıcln dönmemem ldzım... 1ktısadt durum ve memleket~ 
öjJre[lmek hevesiyle cııı>ınıyordu. Um. Onun için eon dcra yazımı O" bir ,eyle kar;ılaşnı~ gibi yüzünü Nekadar nlcahyon.cn. Ba be lnrm& uygun çall§lD& s15u.mleJ'Ue. -' 

kumı:.k zahmetine kat1anınnn ~anı.. brıru~turar-'- -ı--•ın · t ti üth·;. hi •-- · Genç kız heyccıından kısılan bir ~ HA ~ 1 ~evınn ş n. m "'1 r su ... utt Beni lsteme(ll zıı.mn.ndn ,fazla 1§ almak 1at1yeDıer' 
sele: .rım. Belki yine ltnrştma çıkaralc seni ~nf, s:ınıı ajJır bir yük olduğum~ müfit olma.k istemektedir. eeyoğt' 

_ Yirmi heş.otuzyaş Jannda bir . Sigaranın ucundan a~tr ~tr, ?'!\hatsız edecejJiml ~nnebnivestn bile bile yine s:ımı d5nmek T !? P.K. 23l9 ndreaıne moktu;pl& mllrl' 
kııdın diyordu. Saatlerdenheri kar- zal...-ta bulunan berı, artıt göz yn.,. dlye bu mekhıbu :raz-ıyonım. Emin hıçkınld:ırln boitulanık senden bl r caat;ı. 
şımda oturuyor; bir şeyler yaııp lan ve şiddetli !!«!'\'Sisiyle seni!t oll Art:k yüzümü sörmi)~~i.ı. J>arça şefkat v~ sevgi dilenmek is 

k • - IA d x·ıı H Toros ek<;prcslndeyı'm. Bı'r k"-..• u· • • YOksek blr aileye memap nsll ı duruyordu. Nihayet yardığı kağıdı , canını sı an LICIY esı m. ayır u., -yonmı. he ı .. -11-A-- '-'- • 
ı1 '· k mtfaJJiml(ği aldım. Oraya .. idı·...... H lbuk -.: J ncvver ve r "" .......,....., gelen. .11.M# çantnsına koynrak koridora çıktı. R ı.. ne gözyaşlarım. ne ·1skanc. ., ,, ~ . a ~ .vu net oeyf füllyorilt.nn. ae.stz, « ya§Dldtl b1r kadın. yaıms tJJ 

Pek az ~onra hen de dışan çıkmtılr hklanm, ne sevgim, ne kinim, hte nım. Daha ilk tanıştıAnn12: günlerde bu ti 
bi . 1 h i k Ne kadar L..lps'- mi.,.,,in Ce-lY d ,__ - baym ev l§lcrln1 mtı.kemmeı wret için kompartımanın kapısını ac. n sen ra at~ı'Z'. etm yeıee ..• Aet ·~ .,~ ... nn 5eTI en evvel IJ(;n dü.şilnznOş, V<' • -"" 

t Bana ara sıra. yıı•ftrak sıhhatı'nd- ~ .... _ · ldare etmek 1.atemektediT AfağıcıP' hm. lcrideki pencereden birinin Sigaranın uiundıın a1iır e"ır, .... -.. el!ler v.:nı $Cvmemeğe bnşfadığın 
- ~ d . o k ll ... 1 haberdar etmeni tica ettim•, onu bir ... ın neıı·-- htmı1 fh ...... afm"ni adrese mQrıı.caat. {Bay B. B.am.Pa'' 

DID!OKRAT DİKTATÖR onun eydı. adar fazla a,al'lt !. ..ıvrı arak yt11c!!ıelen mavi dumana .,w o """' '""" ., "' otel Toka.tllYaD.i 

T 
61lmişti ki ... Ayı:ıklannın yerden bnl<arak; kntt TC ~ert bir ifade Te bile reddettin. Halbuki S':lna ha ben söylen,iştim. Nihayet o eün zum.yan. 

UllAFI ~uradn l<l .. Vargas, kalkmış oldu~nu gördüm. Ne ya_ gayet ~kin bir tavırla: Yahmın en güzel senelerini bas• geldi. .• O halde l>a göz: yıışhı~ hu Aldırınız: 
kurdUb'U idare ekliyle pacaltımı şaşırarak oraya do~ru a. ~rflyormn 'kl artık müna~ebe. retmi~. Bu sevgi u~da ~ ız:tıraplar neden Nlei nhnkikatt ol- (A.U.)(Accle ?ıılK.))(A.kfmrt(Ba7 -

akmb:l olduğu totaliter de\·letlerc ltldım; f&kat yclişemerlim. Kendi.. timizi devam ettirmeğe lmkln yok rıımu izzeti nefsimf bile feda et duAu gibi 1rörmek beni çıldırtıyor. (B.Ş. kimsesiz) (Bulunmas) (oad'J 
harp ili\n etmiştir. O, diktntör ki, ~ini ileri doğru fırlatmı~h. LeylA! Kıs'lı:ançlığın sevgimi ke. tim: fakat neye yarar... A~kımı~ Ah Cevat! Bu fe1M>et saatinin bn (E.!{. GOl) (Ev !01> (F.U.S)(ll'.DJ'l 
bir gtinde. memleketin millJ mrcU. ml,dl. f1fe yine o~lıyo~un. Hiıid~ bnyükii16ünü 5ıtna f:österdkçe se. kadar rnbuk çnlaea#Jnı tnhmln et. (H.ç. Hakikat) (23 lo ~ 
sine bili mUdrlct mezuniyet \'er- 1..okomotir a~ır ve yorgun ooluk. . . nin benden biraz dııha uzaklaştı- memiş ol:ıcaltım... Veya seni lıu ("U ... _ ) ('r.E. ,..., (Öz .... ~) (~-n...,..,., • 1 tımı ancıık bu ,ekilde ifnde edebi.. ,. - - ..... ..... -.... cç,,..... 
mı~ ve ~·aptrğı t~kilAtı esasiye arla dinleniyordu. Memurlar elle- tsını hfs!lediyordum. Buna ra~men karlar derin hfT nşkla ~t'ceğiml.,. 

.bmmiylc kendi ini öltinceye ka. rfn<Je fenerler sarp kayn1ıklnrchn liyonnn. Sende sevginin yerini k'n her an S~A"lmf, onun yüksekliğini Sana dönmemek, nıesut gOnlerfn ' (R.T.) (R.A) o(P.A..) ( 
dar ctlmbor:rcisi knhul ettinnlştir aşağı inmt'ğe çnlışıyorlardı. Ve nldı, derken gözlerinde pl&nınrla iııpata çalışırdım. Hantta ~nden tekrar bulıındınnemn fçin dönme. {Samlm!) (Yağmur.} 
ve iddia.sına göre de, Brezllyadn heıitet> pencerelerin ~ünde me_ mnvnffak olm~ bir fosanın guru.. ho..'1ca fımldim, "nyem yokt ,, md lazım. Beni senden lıer 0 ,, 

hakiki demokrasiyi ~si etmiştir. 111kla bekliyorlnrdı. Dakikalar uzu. nı. hu:ıuııı ve sevin<":f pnrhyordu. Yalnrz ~nin için ya~ama-k Jster~ tttak!e;ıran bu ~ursm trende 
Brewynda, lntihn.p, ml\ziye ka. yor,u:ruvor; fakat meçhul kadnı:ı S .. vrlil:ini Tnnnedip samimt T.1., dim. stirülclenfp gidec~ miyim? Hayır. 

11JD11', gnzetell!I' !lanoıUtt tabi bn- nit btr iz hnlun:ımrrordu. adlerde bulundu~n güzel gı1nleri İ'lfcnbutdan kacaral: ha 'Ka ye:-. Hayır ... Bütiln varh~ını buna ıs· , 
lonmuıt olmakla bernher fikir ve Nihnyet blrknc kişinin ellcrin•Je bir anda hatırladım. Onlar ,im1' lf'rde belki biraz olsun yaşam.ık yan ediyor •. O halde, 0 ht1lde n~ 
fiÖZ hürriyeti nrdrr. Kazinolarda, fenerlerle döndüğü g5rfıldti. Taş"' ne karlıır uznktnydılıır. Ve sen :le bıdretini bulncnAımı uınnedlyo'!'. yapmalıyım' I~hraplanmı dindi 
httktanetln aleyhinde atrp totul_ ılıkları sedyenin ilsliindeki karaltı aşk znnnettiğin şeyin hlt" Arzu A·il dıım. Fnkııt imkansız... r:ı-0neş -ve recek elan en Ju.sa yal ... Evet e~ 
lluJu. hattA Va~n bile ~ekiş.. ırüçlüJ.;1~ farkcdili :rordıı. Vakla~. bir fhlfnıoı nldul!ıınn roktıın oıer.. mclılnp her erde var. Onlar hah kısa yol., 
»'ı1dt~ ruuf'a değMir. i!J~rı zaman aJtınd_!I bir fns:ın mi~ıı". r:ı~12.,Jll1Kln .!n!l!.!!i i!..eAJ.l..P.!!'·· • iN_ el 'ô.Z-&~ 
Bren1yabfa~ Varga..~a datr iki .. ._._ ......................................................................... _. ........................................... ..J 

- .._._. ~ Djld:atZ.... -
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