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llARBİN 
1942 PLANI - . 
4sga-Akde-
1liz-Af rika 
~eOkyanuslar 

Bir uzla~ma sulhu olmaz
.. 1942 harbin en müt -
~it ve kanlı sahnelerini 
içinde derliyecektir. Bu 
~l içinde devlerin bütün 
1ınltinlarile birbirlerile 
~öğüştükleri görülecek
tir .• 

~TEM iZZET. BENiCE 

lıt~•hkh fedakarlığa dayanan 
--.:ı~ınıa sulhu, esasında pek 'bir ihtimal olmakla beraber 
~ •~ husule getirilemediği 
~ l'dc 1912 muhakkak ki, hor. 
~ "-un1ileşnıesi yılı olacaktır. 

Yılda dünya dl'vleriniıı gırt. 
~rtla.fn geldiğini ve dünyayı 
'~ taksim için en kanlı, en 

ftt~~ harpleri verdiklerini •ö-
.:•b1tıin .. .. ·· " a :"il ti ve goruşumuze naz • 

llıan • Sovyet mücadelesi 
~t ordusunun mağlubi} eti 

~Ytt Rusyanuı Almanya -
' •:ta ve müttefikleri tarafın. 
~ksimi gibi bir neticeye 
~.. olduğu takdirde 1942 ~in 
4f ~ lahneleri Asya - Akdenız. 
~ ve Okyanuslarda safha 
ı 'CTe}an edecektir. 
:~11Ya belki 1942 yazında Pa. 

1
'• Cenup Asyasında Ame. 

fit le başabaş dövüşecek; İn-
11 e .4lrnanya • 1talya ve diğer 
~1kl ri ile 'karşılaşmak zo. 

ti kalacaktır. Harp bn safha. 
~~~dikten sonra lngilterenin 
~~Ya, Amerikanın İngilte. 
s:•l'dıını sadece kendi cepbe
'ı; 1~ti§ecek basımlarla boğuş. it • .. taktır, 
~~alde Pasifik'de, Cenup Al· 
~"1arında Avustralya, Yeni 
~ 1 hölgel~nde harbin sikle. 
~llYa • Amerika arasında; 
~~il • Siyam Bongkonı 
~ ilde lnıiltueain omuz. 
~t Aı_ tenıerküz etmekle bera. 
' ... oya ve lngiltere arasın
tlı lrbin sabalan daha ziyade 
\._"lilde tasavvur olunabilir: 
' le Yakın Şark • Şimali Af. 
"ı: .\kdeniz çevresi • Britanya ...... 
\~11. ordularınm Kafkaslara 
~:;'•ktan sonra hemen ne ya. 
~ 1ı •rı nıalum değildir. Belki 
"ı ~ 'llduduna ku4lar inmek, pet. 
\ )1iaklannı iJkbhardan önce 

~t:ıirrnek. istiyecekler ve yeni 
'111 'tırt blevı>imine kadar bnnun· 
.._ . • tyliyerek yeni bir sıçra. 
l'.. •f ~i ~ ha11rlanacaklardır. Yine 
.. ~ Oskovay1 diişürdiikten ve 
~~Ordusunu Ural gerilerine 

' ~tn sonra duracaklar, As.. 
Ya ımn Japon ku\'vt'tleri 

~"'nnu S inci Sahifede) 

~TELGRAF 
()ltuyucularına iki 
lj Güzel Tefrika 
'ha Hazırladı 

'°ti C '!J..:l.GRAF okuyucuların-
lb; r ugu buyUk teveccüh ve 

:ı... e:.e b !tıtıkabele etmek fevki 
--q ~ i ı di~rlnden daha gU· 
~,11caup Ud yeni tefrika ıı.a.-

b lunmaktadır. 

'" . )~11 «!~erlerden birini tarihi 
!"\~'•le kendisini tanıttır. 
~ u" defa vak'aları vesika. 
"•ia e ortaya koyarak tatlı, 
•-.._ "e akıcı üslubile büsbii· 
'tt ;~~a~dınnış olan RAll. 

iZ hazırlamıştır. 

~~ . 
118~ ~ rüz.lde edlpler1m.izden 

hıa1 MUHirriN'.ın en be
~ b '~ mftkes olan harikulSde 
~~ ~romanıdır. 
~ol'uı .• tefrikaya da yakında 

Moskova 1 f 
pek kolay 
dOşecek 
gibi değil! 

Alman hükumeti -
nin sözcüsü matbu
ata böyle söylüyor 

Almanlar ay batıa
daa beri lloılloYa 
maJaarebııladı ya
n• mllJ•• zayiat 

wermıııer 
Londra, 19 (A.A. - cTimes> gaze

tesinin Stokholm muhabiri b!ld"riyoır: 

.... .. ' ' . ' 

Cumhuriyet Bay
ramı Başvekilin bir 
nutku ile açllacak 
Şehrimizdeki merasim programı 
yarın alakadarlara bildirilecek 
Cumhuriyetin 18 inci yıldönü

mti Bayramı hazırlıkluı yurdu
muzun her tarafında büyük bir 
pvkle yapılmaktadır. Başvekili
miz Doktor Refik Saydam bu 
kutlu Bayram münaıebetile bu 
ayın Z8 inci salı günü ıaat 12.50 
de radyoda bir nutuk söyliyecek 
ve bu suretle bütün memlekette 
Cumhuriyet Bayramı merasimi 

resmi Cumhuriyet abidesi ileri. 
sindeki tribünün önünde yapıla· 
caktır. 

Vapurun dal
gasından bir 

sandal devrildi 
•• Alman bükümeUnin ı;özcü.sü, Mos

kovanın yakında :ı.apted\knesl.nln belr.
lenmemeslni matbuata bildirmiştir. 
Çünkü bundan evvel, techizatı hAlA 
mükemmel olan büyük Timoçt!llko or
dularının bak.iyesi tarMından şiddet 
ve ısrarla müdafaa edilmekte olan ve 
ustalıkla tanzim edilmiş bulunan de.
rln bir mmtaka tlzcrindeki milstah
Jcem noktaların alınması lazımdır .. Al
manlıır Moskovayı temberlemek niye
tinde iseler, sol cenahlarının Vloıa 
nehri üzerinde ldln, Moskova dc.mlr
yolu He Kalinin arasındaki Kımri ü
zerine doğru ani olarak uzanacağı tah
min edilebılinlr. Harita il.zerinde bu 
noktalar birbirlerine yakın olmasına 

xe Mookovanw bu cihetten müdafaası 
aksi cihetten müdafaasından daha ko-

HG.f'J' ıohuında bir tank alevler içinde yanıyo-r 

a~ılmış olacaktır. BaşvekiJ, Türk 
milletine Bayramı tebrik edecek. 
tir. Nutuktan sonra Ankarada 
tnus meydanında tezahürat yapı
lacaktr. Bu tezahürat da radyo 
ile aeşredilecıekti.r. ~ 

Sandalcı kurtarıldı, 
eşya denize döküldü ALMAN TIBLlil 

Almu • IOYJlt 
Timoçenkonun 
sekiz ordusu 

tahrip edildi 

Barblnı Ballıı 

Alman hare· 
keti yavaş
lamazsa~ .. • 

Bu ordulardan 648, 196 
esir alındı 

lngilizlere göre 
Sovyetlerin der
hal yıkılmaları 

lki Alman neferi bi1' maniayı 
zorluyorl.a-r 

lay olmasına ntmen, mesafeler çok 
Lüyüktür. Bu hareket mevkii tatbl.ke 
konsa bile. dotu :latlkametlııde, mer
kaıden geçen ve Sib'ryaya giden e
hemmiyetli demlryolu mıntakasında, 

(Devamı 3 üncü Sa.hlff'de) 

Sebze fiatleri 
bu sene neden 
pahalıdır? 

• 
Sebze ve meyve haline 
göre mal az geliyor 
Halkımızın en ıniihinı gıda mad· 

delerinden olan sebze bu ~ ıl çok 
pahalıdır. Bunun b'aşlıca sebebi 
malın az gelmesidir. 

Alakadarlar bunun önüne ge. 
çilmesi \'e bahçınnlığın teşviki 
için tedkikle.re başlamıştır. Sebze 
fiatlerinin pahalılıgı alakadarla .. 
rın naıarı diktntini c:elbederek 
tedkiklere geçilmiştir. Filhakika 
bu sene geçen seneye ni betle ı 
sebze \ 'C nıcyva fiatlcriıule bil· 
yük bir fark vardır. Halkımızın ı 

nıi'.lıim gıda maddelerinden birini 1 
de selnc tc5kil etmektedir. ı 

(Dc\-;ı.mt 3 ünciı Sahifede) 

-----o----
48 saatten 
beri geni bir 
terakki yok 

Führerin umumi kara'l'gahı 18 
( A.A~) - Alman ordul.an Ba§kU· 
mandanıığımn tebliği: (Hususi 
tebliğ) 

Briansk ve Viazma çifte muha
rebesi m4lZafjeriyetle neticelen • 
miştir. 

Mareşal Kesserling tarafından 
kumanda edilen ha.va fil.olarile 
sıkı ifbirliği yapan Mareşal Von 

(Deva.mı 3 tincll Sahifede) 

VBfİngton'da 
büyük huzur

suzluk var 
• 

Japonya'nın harbe 
girmesi mümkündür 
Vonşinıgton 19 (A.A.) - Voşing

ton Post gazetesi 48 saattenberi 
Birleşik Amer:kanın hükumet 
merkezinde hüküm sür\:n huzur. 
suzluğa tC'l'Cüman olmaktadır Bu 
gazete Amerikanın dtinya~ ı ka. 
sıp kavuran fırtınaya süniklen • 
diğini ve Birle~ık devletlerin, 
Lindberg'in ~Avrupa roüca~e lıesiıt 

(Devamı 3 ünd Sahifede) 

muhtemel 

Odııa muazzam 
bir kor bai!rıde 

İngiliz kaynaklarının verditi 
haberlere ,öre, Moskovadnkl ec
nebi mümessiller hemen k!mı. 
len şehri t.erketm!a bulunmakta· 
dırl:ır. 

Hükçmete aJt evrak dosyalan 
bir kaç hafta evvel Kazana ıön
derilmliUr. 

(DeT&mı 1 bet Salılfed.e) 

MAAŞLAR 
ayın 2 7 sinde 

verilecek 
Maaşlar ayın yirmi yedisinde 

ge~en yıl olduğu gibi Cumhuri. 
yet Bayramuıın arifesinde verile. 
<ektir. Maliye Vekaleti bu husus.. 
ta vilayetlere emir giindcrmiştir. 

=f YENİ ANKETİMizl=" 
Ev kadını kendi 
mutfağının işinden 
anlıyorsa, o zaman 
hiç mesele yoktur -Avrupalı 

yediğini 

belki bizden çok yer, fakat 
mütemadi hareketlerile eritir 

Bınal bistaaosı 
dolltorlarıa dan 
Randa• Kemal 
Saraçotıa mit•· 
ıeas!DI ılyltıyor 

nazaran, neler yapmalıyız ve y:ı
pabiliriz? 

Bu geniş mevzu üzerinde dc.k
torlamıızın . mUtehassıslarunız.ın 
fik rlerinl ynzmıya devam ediyo-
ruz. 

Esnaf hr.~lahanesı doğum ve 
kadın has~lıkları mUtehassısı 

Handan Keır.al Saracoğlu ııu dik
kate değer revap1arı \'eriyor: 

«-- Eğer her ~eyden evvel 
BugUnkü ;vem~ tnrzlmız, nesli- neslin bodır·laşma"ırıa 1lm11 olan 

ınlzi bodurlaştırıyor mu? Eski sebepleri teıkık etmek lazımge-
Türk mutfağının verdiği. ycm(:k· llyorsa, bu çok geniş meuudur. 
ıerle, bugfu).kii kendımlzl besle- Fakat uki ve yeni yemek tarzı .. 

nıız ara:ıında bir mukayese ;ı;a-
me tarzımız ~rasında, hayat $<1rl- pılmak isteniyorsa, ~unlar röyle-

IOVTl'f TIBLlil 

Muharebeler 
garp istikame-

1 tinde şiddetli 
---·---

Moskova civarında 
16 tayyare diişürdük 

M oskova 19 ( A.A.) - Gece ya. 
nsı ııeşrcdlien Sovyct tebliği: 

18 ıeş-ı·i?ı'cvt•el güni~ bütiin cep.. 
hede anudanc muharebeler devam 
etmiştir. .Muharcl eler bilJıa.-ısa 
garp istikametinde §iddcıli oı -
muştur. Burada kıt'a!armnz fa -
şist ı;c Alman kuvvetlerinin ta -
arrı.darını birkaç kere gem püs.. 
kii.rtmii.şlerdiT. 

17 teşri11ievvelde bi'l'kaç Atman 
tayyaresi dü§iirülmiiştür. 27 Sov
yet tayyaresi kayıptır. 

J 8 teşrın evvelde M osk01•a ci -
vannda 16 Alman tayyaresi dü
şüriilmıi§tür. * Rc.ırı ... , 19 (A.A.) - Roma &eh
rinde toplanan demir malzeme mik
tarı bir buçuk mılyon tondan fazlaya 
baliğ olnnı~tur. -------
Moskova hal
kından Lenin
grada mesaj 
~.ıoskovn, 19 (A.A.) - Mo<:kova 

&elıri dUn Leningrnd halkına gönder
diği bir mesajda, düşmanın kütle ha
linde kıtaat tahşıt ederek sa.rfettiği 
muazznm g<>yretlerinc rağmen, Mos
kovanın du~marıa bırakılınıyacağı bll
dirllmiştir. Moskova Sovyet 5ehri o
larak kal:-ıcaktır. 

Napoliye büyük 
çapta 

bombalar atıldı 
Kahire, 19 (A.A.) - Orta Şark 

ingiliz han km·,·ctlcri umumi 
kıırargahının tebliğinde İngiliz 
bı.mbardıman tayyarelerinin pcr. 
~l·mbc ıakşamı Napoli'de bazı he. 
d"flcre tml\ affakıyetlc tn.ırruz 
( ttikleri lrnydcdilmcktcdir. Büyük 
('npta bombalar tersnnedc torpil 
fabrikasına nit bazı binolarn. tlok. 

(llevamı 3 öncü Sahifede) -----o---· 
i Açık bırakılan 
1 
mangaldan bir 
ev yanıyordu 

ŞEHRİMiZDEKi MERASiM 

Şehrimizde yaplacak merasim 
programı da t~bit edilmiştir . 
Yann biitün alakadarlara bildiri. 
lecektir. Toplanma yeri Beyazıt
tır. Ala~· buradan hnı cket ede .. 
cek, Bcyoğhrna çıkacak, geçit 

Ü,;küdar iskelesine kayıtlı Re .. 
cebin ıdattGind~h sandal Trak v~ 
puru ahçısı Celale ait ev eşyas 111 

Üskü<laroan Beşikt&§a götunn• k 
fuıe.re hareket ederken, o sır. la 
:iskeleye yan8§Inakta olan Tahsin 
kaptan idaresindeki vapurun dal
gaları yüzünden oovrilm1ştir. Re
cep kur' arılnu.ş, sandal bat n· ır. 

Sovyetler Moskovagı müda
faa edebilirler mi? 

(Yazan: BllEKLI KUBMA1' SUBAY) 
Doğu cephesinde vaziyetin bu. 

pnkü huliisası şudıır: 
Viazma • Moskova yolunda ta. 

arruz eden Alman ı.ıt1alar1 Sov. 
yet hükumet merkezine 45 kilo. 
metre k adar yaklaşmışlardır. Di. 
ğt'r taraftan Kalinin üzerinden 
yapılan Alınan taarruzu da inki· 
şaf etmiş \'e Orel'den ilerliyen 
lmvvetleT MoskoYamn 200 kilo • 
metre cenup doğusunda Riazan'a 
varmışla rdır. 

Bu ''aziyctc göre, Alman taar-: 
ruzunun şimal ve cenup cenah. 

(Devamı 3 tiflcü Sahifede) 

-
ÇERÇEVE 

Ne mezardan 
ses çıktı, ne 

•• •• • 
çurumemış 

ceset bulundu 
Uııkapanında Atlamataqında 

ilosmen harap olan A:ıaplar ca • 
miinin yanındaki yol geni.şleU , 
lirken buradaki mezarlıklar • a bu. 

(l>cnııu 3 kcil SalJffede) 

Doktor (Si klop) 
Bir sinemaya gittim. Doktor 

(Siklop) isimli bir filim oyna. 
nıyordu Çoluk çocuğa mahsus, 
basit bir merak ve hayret fili· 
mL. Fevkalade renklerden, 
çizgilerden, fotoğrafya oyun. 
lnrından, nisbet hilelerinden 
başka hiçbir manası yok •.. Ne 
bir ruh \'e kafa diiğümü, ne 
bir mevzu, ne bir gaye... Sa. 
dece çolul;: çocuğa \'e bön in. 
saula:ra müthiş bir şaşkınlık 
telkin edecek surl!tte, basit fo
toğrafya hilNine dayanan bir 
entrika: 

Şehirlerin dışına çekilmiş, 
insan uzviyeti üzerinde yeni 
keşifler peşinde gezen hir dok. 
tor, sırlarmı kurcalamak isti. 
yen birkaç ki~iye fifkcleniyor, 
onları, kcşfeUıği bir ışıkln kü. 
çültü\'eriyor. Evet, bu insnnlar, 
şahadet parmağı boyunca kil. 
çülüveriyor. Artık ondan son. 
ra, parmak adamlarla, tabii öl· 
çiidcki eşya, hayvan ve insan· 
lar arasındaki mütemadi nis.. 
bet oyunlarını seyrediyorsu. 
nuz. Mesela bir kedi, bunların 
yanında fil biiyükHiğünde, bir 
kitap, apartıman yüksekliğin. 
de, bir çatal, mızrak uzunlu
ğunda, bir tümcek, dağ irili. 
ğindedir. 

NECİP F AZiL t:ISAK'ÖREK 

tor Si.ldop) bana yaman bir 
hakikat i ihtar etti. 

Diişüııdüın ki, bo~ u bosu a · • 
n i olan insanlar arasıncia, her 
Jrunetli şahsiyet, ister isti!· 
mez başkalannı 1'iiçülten, .. a. 
hadet parmağı bo~ uııa indiren, 
onlarla kainat ara ındaki nis. 
bet iilçüsünü bozan birer (Dok. 
tor Siklop)dur. 

(Doktor Sildop) bir kit.. ) a· 
zınca, parmak adamlar. kitn. 
bın sahifeleri arasında hıhfa. 
kurusu gibi ezilir \'C ~ntırları 

pis kokulu lekelerle kiı le tir? er. 
(Doktor Sil lop) bir m · ~sese 

kurunca. paı m:-l rıd11m' gc. 
celi glindüı.hi çulış:n ak in<'ecik 
sıçan dişlcı ile o ıniics es nin 
direğini kemirirler. (Doktor 
Siklop) bir zafer takının nl· 
tından geçince, parınok a<t:ım. 
lnr. iistüste binerek t'ıkın te. 
pesine kadar ulaşır \'C ornclan 
heybetli düşmanlarının ba§ına 
bir kiremit düşüriirlcr. 

Her cemiyette, her memle. 
kette, her şehirde, her mahal· 
lde, her ailede, her köşede. her 
bucakla, her işf<'. her hadise. 
de bir (Doktor Siklop); H, ya 
birkaç milyon. yahut saclece 
birkaç parmak adanı ,.a .. dır. 

Londra, 19 (A.A.) - Rus;\·a 
muharebesi bütün şiudetile de. 
vam ediyor. Almaulıır mlihim 
mikt~ı.l'da silah \'e ins:.nı muha .. 
rcycbe sokmaktadırlar. Bununla 
bera her 48 saatten beri taarruz, 
hiçl1ir terakki knl tlctmeıniştir. 
Ru-;lar, muka' eıneileriJe ıııütear. 
rızlara gittikçe artan zayiat ver
dirmcktedirleı·. 

Rus tephesiniıı birçok kısımla. 
rwda kar yağmakt:ıdır. 

larına göre, ne farklar vardır? nebllir: 
Deyince bu >ent hayat prt':-rma (Devamı 4 ün<'iı Sahifede) ti 

\.ı===============================--' 

Dün gece Şehremininde bir yan. 
gın o1~.1U .'ur. Sara~·meydanı İs • 
k<.'nderağa Cami sokak 9 numa • • 
rada otu:'an pastırmacı Eyüp, ka. 
dir gecesi münasebetilıe ailesile 
bir! kte camic gitmi{;tir. Bu "C'S • 

nada evde üzerini örtmeği unut
tukları mangnldan sıçrayan kıvıl. 
cımlar minderi tutuşturmuş ve 
nihayet oda alevler içinde kal -
m:c;'1r. Y. n~ rı h, her n!nn İtfa -
ıye derhal vetLc;miş ve vangın bü- j 
yümed n .. öndu.:ülmü;.tür. 

Filimin, fikir. ruh, mevzu, 
gaye dışında, ancak çocukları 
lıayran edecek, sade suya tirit, 
ba5itliği bir tarafa; şu (Dok. 

Parmak adamların azn11la. 
rından mcrhanıe.t du~ mamak, 
fakat buna rağmen onl.ırdıın 
i[.rrcnmemek mümkün olınu. 
yor. 

• 
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HALK FİLOZOFU 

VATANDAŞ HAKKI 
-: (M°P.HKEMELERD!}_:suı!-;;;.= 

RE$AT FEYZi 13 TGŞr! ~e eı. ı,; ar "Ç f b k ro k 
ıve 13 ·n uı1u·s zruıu an ama a • • uı uruşum 

~;;, l • 1;ir i<ld:ada bulunabl. 
lir ini L:: 

Tc~rin:ev\elın on Uçü idi. 13 raka
mının ugursuz o1<luğu söylenı . Ben, 
bu gibi şeylere pek ınaıunam. F<..~at, llıırnk·ıbe !{omisyonu 3.... 

z<ı<: :ndan ba~ha. hiçb1r vatan .. 
rY<lş ~·cıktur ki, fi3t tcsbiti i~ine 
nhlt ersin, bu ınev7u]arı daha 
i.vi bilsin ve muhJkeme ede. 
hil"'in ... 

,·2zi~·eti kavrıyacak ve eğer, 
ak,ak, yanlış bir taraf varsıı, 

Konıisyona nıüracaatle bildire. 
ceklerdir. Bu da, şüphesiz ha. 
yırlı bir memleket hizmeti o
lacaktır. 

• bu s.eter, ınandlm 

niiyle bir iddia tabii giiliinç 
olur. 

Olı•ldc,şn tarzrla bir teklif 
~·aııınak hem makul, hem de 
lı:ıklı olacağı dii~ılncesile diyo. 
ruın ki: 

Fiat llirakabe Komisyonu, 
hrrhangi bir nuuidenin fiatini 
tc-... bit ederken, neden bu fiati 
kRhııl <'iliğini, c•babı mucibe. 
silı.• vatnorla~lara ilı<1n ctnı!."li. 

<lir. ~aliye! fiati. nakliyesi, 
,-ergisi, sair ınasrafları ve ve .. 
saire. ınudde madde izah olun. 
nu~lıdır. 

Ru t"kdirde, h5dis<'. şümuL 
lii hir nnket halini alncak. hu 
iı~lrrdl'n anlıyan vatanda~lar 

Bu is, hüsnüniyetle, sistemli 
~yapılır;a, ~minim ki, ç.ok•iyi 
neticeler alınacnkttr. Komi<. 
youun ne gibi esaslara da) a. 
ııarak filan maddeye o fi~ti 
ko,·du~u mal\11n olunca, Lu 
mc\·zulara dair bilgisi olmıyan 
vat.ndaş!ara da, daha ziyade 
bir kanaat gelecektir. 

Kon1i"yonon, bö~·lc bir ha
rekete k"'ndisini nıecbur ad.. 
rl~lnıiycce~ini ı.annetıniyorunt. 
Bilitkis, Koıni~yon_ hu takdir. 
de daha rahat çalışmak imkan. 
!arını hulacaktır. Konon fiat 
htpiınizi aliikadnr etti~i. niha
~et k"selcrimizle mü11as..: bat. 
tar bnlundu~u i~in, santrım, 
vatandn~J~r, bu izahı istemekte 
haklıdırlar. 

j ~ocu_k_s_a_yımı 
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~~~~;~:;s=U · yaşlarındaki çocuklar 
FA\'IONUN 

ASALı:;Ti 

l·'a. ·tonlarla otoutoOillerin üc. 
rcll" i ayni olarak te bit ed;idi. 
Ar. lıa, ınotOrlü na.ld \•a;ıla>1 ile 
nıü"'a \·i ınu.anıcleye titbi olnıak

tan rei.itevetlit bir gurur içinde. 
d:r. ilah vere de, bu gurur, onu, 
~1n1artınasa ,.e dftha yükseklere 
uç•ırınasa, bu sr{er de atlı araba 
ücrctlerinde bır ihtik~r ba~lama
sa .. 

Tarihı faytonun asaletinden in.. 
şallah bôylc bir hareket siıdir ol-
ın .. ı. 

i;\ TIUAN 

ZA.>11\NI 

ik.11ale kalan musiki san'atkar. 
lannın ikinci \'C son iıuti.banlar:: 
!( ·u•mı:sanide )apılacaklır. O 

zaıuau da mu\·ali.ak olamıyaul<:lr, 
art!' hiçbır yerde çalt,,anuyaeak.. 
!ar •. 

İ' akat İıntilaan tarihi. ll\U!iikişi. 
n:sların ale,-hino. Çiinkii, o uıev
~irude grip, btlğaz ağl't5l, ~oğuk 
&lg)nh~ı fCtzlad•r~ Bunlar, ses üze .. 
ıiu • tı..·-=ir ellnez nıi?. 

PARl{LARDA 

TF.DBİI? 

Uclcdi emiz butün parklara, 
bahçelere radyo koyacak .. 

İşte bir tedbir ki: •Çiçeklere, 
çiıı-cnlere basınayıntz• levhala. 
rııalaıı daha tc;irli .. çünkü, bütün 
p· rk ar bundan soora gürültülü, 
pat ırdılı olacai:ı için, oralara bit. 
tahi kinıs~ gitmyiecek! 

DCNYANlN - -
ÇiLESi 

evlerinde bulunacak 
8 t.eşr.nisani cumartesi günü 

şelırin:izde ve dığer tekmıl viii. 
yetlf'rd yapılacak olan cilk tah
...:.1 ça~ıı~Uı:.ki çocuk ann S.;Jyurıı• 

hazırhk. rı ilerl<'ınf'ktecfü. VLla. 
ye!Jm:Lde bu maksatla b:r ko • 1 

mısyoıı cşkll olıınmlJ-?tUr. 

Sayını f·şler. ae ıhzal' o!unmak. I 
tadır. 

HANGt ÇOCUKLAR 
YAZILACAK~ 

Sayın meomurları yüks..:k og 
ret,m mticsscsel~r. har:;c, l\.Iaarif 
tvekaleti teşkıilatıına dahil bu -
lunan egitmımli ve ilk, orta, lise 
iiğN?tmen, sa.n'nt ve ticaret okul. 

ları !le k:z erı..stitül-eriı.de. eğıt .. 
m.cn kur,larma, akpm erkek ve 
·kız fan'at okull:ır:rı.da ça!ı~an ve 
'l'ürk bhiıyetmde bulunan katip, 
m<.'mur ei( tim, baş öğre men, ilk 
ögreti mur tti.şleri ar.:ısından se
çil-e-c~kt.:r 

SayJm ev, ev Jczidnek retile 
;:apdacak 1<e 7 ılol 16 Y"-'i ar:ısm- ı 

da bulunan çocuk:ar sayıma ~abi 
tutularak yalmı bunlar yazlla • 
caklar, o gün evl<>rindc buluna • 
caklard.r 

( HALK SÜTUNU ) 
Bir ktuiyer aramyor 

Sirke de ye-ni açılan büyük bir lG
k:.nt.ada Ka-.iyer ot.ırak çalışmak isti
yen he3abı kuvvetH bir baya!l aran
maktadı.r Halk Si.atununda Kasıye.r 

rumuzwıa acele yaz.ilinas1 ır:.ercudur. 

Ders vermek istiyor 

Yı.u-dLill Lılr köşesinde bir klizada 
bulı..a:.?.ll t.~i bir nıcktep arkada~ını 
\·ar. Çok t>t'ılli benl;yiz. İçt'.tımtz su 
ayrı g: • nez O deme!c, l:rctı demektir. 
Bu arkada :ın mUtenıadi ısrarları ü
z.erine, geı;enlerde, b•r kaç gOO süren 
kw.a bır seyC:that yaptım. Bu arkada
;ın \·azife ılo bulundull'u kasabaya 
giU.l.nı Oraya gilt~ğinı zaman, ayın 

12 inci gi.ınu a~amı idi, n1üth~ bır 
so~'Uk vardı. Teşrınlerde gUrülmemi.ş 
\~e aıı.,t1maır.:~ bır soğu:-. .• Hayret et
t:.m. Ge .. e ;;atL~k. ı;yu:duk. Hilvanın 
fevkatlde !Oğuk o!duğ"ı..!au anladım. 

Yat;.ktaa k.alkt ın, dışarı baktım: 

Bir de ne gOrcylr.." .. Yerler bir karış 
kar ve b: taraftan d:ı kar yağmakta 
de\·am ed yor. Ta.rıh: 1'05dnıevvelio. 
on üçü .. 

1iey mubarck kar, dedim, beni mi 
bt>klıyordun~. Söıüe- o gün arkad:ıs1a 
birlikte ;sez:ı'l. :-·e ç?kacaktık. l'lerede?. 
O gu.n akşama k<Jdar. odonın içinde 
h:o.pi:; !du!;. Bu vt:dtsiz kar ve kış, 

ar,.,;.::ıda.sıı ~ı da., t·pkı b~niın gibi, ga
f!l avla·n~t K~lık: tedarik.1lını be
nl.ız yavnıaır.ış, yanı, soba titan ku.r
d .• m 2n :;ştı, 

taı •al.an. tepeleme ateş doldurt
tu~. B~: .a ;:eçtik. çene çaldık. 
?\1ı...baı.c-k k<ır, :.J.4ama k::ıdar dinme
di. G<ıee ol<iu, yattık. 

Tekrar sabah olup göztimüz.ü a:çh
ğı•nız \•ak~t parlak bir güneşle kar
şıla~tık. Ha\·a bira~ kınlnıış, !.ık.at, 

sog:.~ taınamen geçm~n1~ti. Seyahat, 
hul9.s.:ı a·~zirrıdan, burnumdan geldi. 
O gün, ö;?leJen sonra, yola c;ıkt[M, İs
tanb1•ln. geldim. 

Seyah •t .,.tt!ği11 yer, İM·"nbula ya.
k<n bır yurt klişesidir. Erzur-..ım fil.in 
ol~a. eh, bLr dt>ı~cey~ kadar su gö
türi.or tJrafı vard1r. Şa?·k.ta, kıs erken 
gel!r. 

Öm-üm ie TeşrL'l'.e"':vel on üçte kar 
;yağd.gını ılk defa gördüm 

• .\lLhm !.>ıldiğlnl s·.-::ıerden neden 
S3k!ı7 yım?... Arka--j 1ımın ey:0 nde, 
karı llk g:>rdu~üını.:z o 13 Teşrinie\•
\•el n.kşanıı, manı;:alla ısıtıl~ış odada 
bir k;Jç·üciik, rr.ütevazi nıasa kurduk. 
Çıling:: scf.:.unın başına geçlik. Bi
raz ınnuık ı~iz!mdı Bir taraftan şar
kı rnır 'd3.11 yorduk. Ri'yl~ hır havada 
ve giinrie ne şarttısı söylenir?. 

.:\rk:ıct.a.şlz. benim, ikin\lz'.n ağ:ım

dan, gayri lhtiyarl ı!k olarak şu şarkı 
çlktı: 

Kış ge!ın(.de !ira!c aç.rr.adad:r sine
me yare. 

Kim ne derse de'iin kış özlenecek 
bir me·:-sm at'ğil, \"C:iSe'Um! 

R. SABiT 

Cinayet mı, kaza mı 'l 
izmır 19 (Husfüi) - M'enemen

Adlyesinc şayanı dikkat bir ih. 
bar yapı ln;ışlır. Bu ihbara göre 
geçım <"rde Çam,itı tuzlası ciı·a. 

rında elektrik hatt:nı t.:ımir -eder
ken cereyan çıırpıp ölen hat ç~ 
\'UŞU B. S1dık Çıplak kasden öl. 
durcilnıüştur. Bı:nhare de cesedi 
elektrik telıni.n ü:rerine bnakıl • 
m.ştil'. Keyfiyet eheınmtyetle t.et
kik oıu,,maktadır. 

Trenlerde bayram tenzilatı 
yapılmıyacak 

Her yıl bayramda İs~anoul -
) Ankara arasmda Dedet Demir. 
yollan idaresifl«' tatbı.k edilmek
te olan l<>nzılatlı tarıfonUı bu yıl 
tatblk oluıramıy·a<"a..-;'1 anlaşılmış. 
tır. 

var .. Yarı yarıya paylaşalım." 
- in n.nıyoI'"3un bana öyle mi 

Haındl"'. Ş!ınd ye kadar kaç defa ya
Luı sOylf'dim sana .. Aldım da verme
dim mi yoksa·' Bir kaç de!a donlan
dırdım ıni ı-.eni"?. 

- ~.\.nlarr.Jyorsll!l k.1 kardeşim~ 
~len çl Uyem .• Tanburem çl Saz.ed? 
Sana yok d.yorum. 
- Fnri~i memnu ... Türkçe söyle ... 
- Bt!n Farisiyl gayet iyl bil.irim. 

b:r lirayı \·ermemek. Içtn. Halbuki, 
ş11 llra bir kere benim hakkn1 .. Senin 
~ahidinl'Tı.. .idadcm ki 1~hit. göjtar
din, ye\'ınlycmi vereceksin. Sonra be
nim yevr.ı iyem bir lira da değil.. 

Tam ıki bı.;.ı:uk .i.ira alırım ı;alış~!jım 

zaınan ..• 
- Çal~"":'ııadığ'ın zaman, h1va! .• 

Şimdl bo.şt3sın .. Havayı nesimt alı

yor3ım ... 

- Kim doınif.. Bugün çah,ııyonım 
;ya ~te .. Şimdi şahtllk edeceğim ... 

- Şabıtl'k edeceksen, Allah rızıı.

sı için 9-ahitilk edeceksin .. Benim na .. 
numa yat.ı.cı ı;ahitlik edecek değil
sin ya' .. 

Her ı.aman da konnşurum.. Bilmeı 

m.lsin".'. Bi:z.m zamanımı.da mrktep
lerde Arabi Farı.si dersl vardı. İkisi
ni dl! iyI hilirim.. Men ben, Tü sen_ 
O o .• M.a b'~, Şüma stz., iyşan onlar •.. 
Eznen benden, Ez tü senden, Ez o 
ondan ..• 

- Kes .. Kes .. Ye~r artık! .. Sende 
dln .man dJ h:ık ıet.iredir. 

peden?. 

- N~yse .. Uzun lifın kısası, yarım 
papel \-'er de, yarın değil öbür &ün 

1 kocakar1d3n alır, veririm. 

e;tm-t7 tıtkc;.n'' <Kim ki okur Fa-• 
risi .• Gider din'n y1rısı. .. • Derler. l 

- O, dınin değ!l, deynindır. Es
k.den dın 1c deyn. b~r yazılı:, ayn 
okunurdu. J:'ar1si Ol"=uyanın borcunwı 
yarısı g:ıCr ı. 

- l!ab !ıah hah hay! Güleyim ba
ri. .. Amn1a da benzeıtin ha~.. Ona. 
öyle dedi.n.. Pckı, bu şimdi söy1iye
ceğ:.n~e de d;yeı:eğ',n \·ar nu baka
lırra? 

- Süyk ... 
- cAra;>ça i•tlyen Urbona gitsin> 
<Farisi .stiyen İrana gitsin.• 
c.Firt!ng!l!r Frengistana. git~i.n.• 

c:E biz, ·111rküz, b'.':e Tilrkl gerek
tir.-. 

- Bur.lar, bibniyenler, becereml
yenler:.n deneml!leri azizim .. Dil bil 
de ; .. tc 0·"en KLpt~a bli. Dil dildir. 

- Iş;i. yine m:ırt:ıvala vurdult .. Şu 
me!('1eyi l.>ııyuna knpatmıya u~raşı

yor.;uu .• ~. "'n bır lira istedım .. Ya
rl!ll SJ:~Uir. i.>~n bir dereden su geliri
yo~· un. N"' Farl,:jı::ıi k.ıldı .. Ne Arabi
s:.. ·' K.ı.p Si •.• Bı·!'llarn hepsi, şu 

- Vallaht bak, çantamı göst.ere
ylın .. Altnıı~ kuruşu..rn vQr .. ).~arı ya.
rı:ı.·a psyla.salı:n ... 

- Olm·ız .. İdare etmez .. Bana en 
aşağı ik1 n1ecidiyc 15.ıım ... 

_ Haydi peki.. Bak, yirmi kurus-
13 da ben eve gideceğim. Tr~mvay 

para.st, s:gara parasL, hepsi içinde ... 
- Yahu.. İnsanın davası olur, 

rnahkeıncye gellr de, yawna para 
a!maz mı~. ~esela şL.l!dl bir lira yol 
par:ısı istcs.'!ler ne yapa :.ı.ksın? Adl! 
mluahcı·e! ı...aran alacok de!.ilsin ya!. 

- Para olmayınca ne alayım ya
nınıa ~ Yok ı.şte, ;ı.zlzin1 ... 

- Peki, haydi ver lki mecidiyeyL. 
Çı.>k söylenme ... 

- Gel şüyte mahkeıneye dojru gi
deli,m .. Sıran11ı: nerdeyse gelir.. Al, 
ha;rdl. 

~Iahk.enıeu:~·rden birinin kapısına 

doğru yi.irüı·lerh."'Cn, çanta!':mt çıkar
dı .. ~~er· ..... tıJ.rJnl açtı .. İçerisindeki bo .. 
z:.ık p.1Lılard<ın saymıya baş!adl. O 
bu paraları ('tk:ırtrkeu, çactauın di
ğer ta.rafın :lan lıir on lira lığın ucu 
sırıtı;·ord•1. 

Birı kadın yanarak, bir erkek 
de yoğurt yerken öldü 

Knragümrükte u:uran Fa ma 
ismmde 55 y~lannda bir kadın 
mangaln1 üzerine dü~üş, muh
teiif yerlerinden yanarak ölmüş. 
tür. 

YO(:l!RT YERKEN ÖLDÜ 

Fat·~de oturan 70 yaşında Sü
leyman diin İ tfaıye cadtle~inde 
bır yoğurçuda yoğurt yerken öl. 
rn~tüc. Cesedi :\lorga kaidınl -
n11şt~r. Yoğurt tahlil ediln1ektt:diT. 

Palto hırsızının muallimlik 
iddiası doğru. değil! 

tnn·crsitede ralto hırsızlığı ya.. 
pan Tank ad:ndaki Taksim lise. 

1 • 
sondc öğretrm>n olduğu tahJ.:.ikat 
esnasLI\'daki if.adı..~sine atfen J"a • 
zıl:mşt:, Talts'm llse.ı;i miidürlüğü 
btınıı l<'zl:ip etmi.ştir . 

Es 
-~--

ışeııır vauıı 
vefat etti 

Alman hasta ne~inde tedavi edif
rnekte olan Eskişehir Valisi Şük
rü Yaşın dün vefat etmfşlir. Ce. 
nazesi bugün kaldırılmaktadır. 

--0--

Giiz dcvreıi imtihanları 
Ün.versitedıe yapılmakta olan 

.güz denesi ikmal imtil.anlan so

na ermek üreredir. Huku·'< ve İk
tısat Fakülteler;nde imtihanlar 

.ayın 26 sında neticelenecektir. 
Notlar ayın 28 inde tal-eb<·!~re 
tebliğ olunacaktır. 

Ankaracla taksi ücretleri 
arttı 

Ankara 19 (Telefonla) - Ben
zi·n ve hlslik pahafJ.hğt yüzünden 
şehrimizde taksi ücretlerine yüz.. 
de 35 nisbetindıe ııam yapılmıştır. 

EDEH[ HOMAN: 142 

O yeni 1 
yatak 

Şehrimiz hastaneleri
ne ilaveler yapılıyor 

Hem Tıp Fakültesi talebeleri
nin daha \'erimlt çalışmalarını te. 
min etwck ve hem de hastanele. 
rimzie daha fazla hasta alınmam 
için B. kd.yemlz hast<ınelerin • 
deki yataklar sayısına 350 • 400 
yeni yatak ilave olunması karar
laştırılmıştır. 

Karar bu ders yılı içinde tat. 
hı.k olunacaktır. 

Yeni imar planları 
Dah;liye Vekaleti her vilayet 

ve kaza merkezinin imar plan • 
!arını yaptl'makta<lır. Samsunun 
imar p'.anı hazırlanmaktadır. 

Bozöyük kazasmın imar pla -
nının tanziııni işi de 3850 li . 
raya münaka~aya çıkarılmıştır. 

llaallafara eşyaııaı 
ıalılıyaa 

bir taccar yakalandı 
Alıcılara malı olmadığını söy. 

!iyen Fincaucılarda Vahram Ber· 
beryanın ardi~esi aranılmış, bu. 
rada gi.ıli ınanifatura, çorap ve 
kunıe~ stokları bııluıımuştur. Ken. 
disi :tdliyeye •·eritmiştir. 

Belediye, nakliyahnda 
araba da kullanacak 

B"C-lediy.- k<>ndi kamyon ve 
kamyondlerini peyderpey azal -
tarak bunların yerine araba k-0y. 
mağı rnlıras.p görmüştür. İnhi
sarlar İdaresi bira fabrikası da 
arahab•<i.ı. .t.fa,Je e<l<'<*k'ir. 

~--

Açık İş cıe memuriyetler 
Sümer Bank Uınıım lllüdiirlü. 

ğü tecrı.iiıeli bir dosya mcnıuru 
aramaktaılır. Ayı:ı 11 ine kadar 
miiracaat olunmalıdır. Ziraat 
Bankası lise ve lise me:ıınları 
arasındnıt iıntihanla n1cmur ala
caktır. Yaş haddi 21. 35 tir. Mii. 
racaal miiddeti 11 feşrinisaniye 
kadardır. Tekaiitlük hakkı da 
\'ardır. lllcrsin Liman İşleri Ano
ninı Şirketi römorkörleri içiu iki 
çaxhçı aramaktadır. Kasımpaşa. 
daki Deniz Hastanesine 120 lira 
aylık ücretle bir kalorifer memu. 
nı aranmaktadır. 

afJçO BABEBLEll 

ViLAYET cıe BELEDiYE: 

+ So\-yet, Fransız, :h-Iacar konsolos
ları dü.n \"'"a.llyl ziyaret etmi:>lerdir. 

+ Bekdiı e fayton arabaları ücret 
tar!!esini tesOit etmi.şlir. Encümence 
kab•.ılü21den sonra tatbik edilecektir. 

MÜTEFERRiK: 

* Lıh!s:-ır ıar Umwn Müdürlüğü ya
kında .. .\nkaıraya ta~ın:ıcaktır. 
+ Ünyon Fransez binaaıudak.1 bü

yük salonun liyatro haline getlrUmesi 
için B_le<:t:ye t~..ebbiist.e bulunmuştur. 

Geçenlerde, bir başmuharrir, 
makalesine şu ~edevhayı koy
ınu~tu: •Dünyamu ~ilesi dolma. 
mıştır .• 

İng· •. :!.<:e ~:e Fransızcayı iyi bilir, 
İng:li""- :r.klebindcn mezun bir ba
yan, çocu.<.lara ders vermek \'C onla
rı...'\ terbiyeleriyle n1eşgul olınak isti
yor. M'.ini.l. Lp tekll!:eri kab~I eder. İyi 
ve nez:h bir mürebbiyeye ihtıyacı o
lanlara1 ~Utten Son Telgra! Halk Sü
tununda f'\1ürebbiye> rumuzuna nıü
racaat et ıeleri mercudur. 

Ham deri boraada muamele 
görecek 

Şehrin muhtelif semtlerinde, baf
taaın muayyen günleri kurul:ın pa
E.arlar, İstanbu.hm ucuzluk meşhcrle
rid:r. Gazetelerin yazdığına göre, pa.

zar verlerinde halka ucuz satış yapan 
seyy~r esnaf son zamanlıırda dUk
kilncıl1rla rek3bet edcmeınektedir. 
Bunun sebebi nakil vasıt.nlarının pa
halıltgkiır. Seyyar esnB!t, ~ehrin muh
telit yerlerindeki paz.ar yerlerine: sa
tacakları malı arabalarla nakleder
ler. 

İst:ınbul halkının mühim blr klSrn:l, 
yiyecek maddelerini bu pazar yerle
rinden tedarik eder. Hakikat.en, bu
ralarda da fiaUer yükselecek olursa 
!altlr halk için çok mühim btr vaziyet 
hisıl olur. 

Bir Cinayet Davası 
Karilere, başmakalelerle ne ta. 

ze \'C yeni hakikatler öğretildiği. 
nı goruyorsunın ya... Halbuki, 
hiz, diinyanın çilesi artık dolmuş
tur, zanne.t~ıtik! 

AHMET RAUF 

Orgu.,t:ı.rn çOl.Ult"rek sac;:larıın, omuz
\3-1·1crıa. ıırtınıa yJyıldı. Uzun ku!a-•;
larla bflydan boy:ı giri!yor, ~tıyun y:ı

rıınci.n dıevrHnıL::ı b.r çam kı.üU~ua~ o
t-.ır ıı. Rc..-cb:n Onı.ındcn gıeçerk.er., 

gu~uır~1.\yvrJum. Baıan sırt .Usti.ı. ya. • \ 
ta ... k k!pırl11.:;ı~ duruyord;.ı.n1. BJsı-
n' u tanele, altın \'e zti.mrülten oru
hi bır gök var. Bır !ıııltı, h·C s.-;ma .. 
<l<tn ruz.g.lrla C<;tyoı·. 

R~ccp, l.ıenı yanına ç3"1rdı. J(urnsa
l'l oturdum. Şrıt:al s.u da!·nlacıklariyle 
Orlillu \"'UC:.ıdüı1•e. ·J k büklLünicrle 
10..;., üme, Clı.uz:r.rınıa dökU.ien saçla
rtu1<l, sıCi.1.k bir h<ıyrarılt'tda uzun uzun 
bak•ıkl~:c. sonı:ı: 

__ Biryo~· ml,;sun Flgen dedi. Bana 
t'1Cuk1uklıın c;1kn1a, ılk gençlik yılla
rımı. hatırl.c1.ltu..ı ... Yorgun geçen gün

~t-rin g~Pleri .. lef e~bl sıcak bir uy
ku7la d~lar, ruyalarımda 9enin gibi 
kLZbrın yüzdü;!?J., derin sular gi)rür
dum. Onları ya~a1amak lst:::y:nce, 
.ı • ·ırcte b•n lOrh ç~~k f\ÇmlJ yc>ş:l 
Ju;:la.;,. k.uçarlar, ben! çılgın gib1 peş-

Genç bir kız İf arıyor 
Kim:;P .... illitf dolayı.sile ilk mektebi 

bıtıttmeden hayata atılmak isteyen 
15 yaşuıdtı bir k.lz !abrıka ve mües .. 
ıeselerde ve ya1.ıhane:erde iş aramak
t~dır. Muhtcren1 iş sahıplerinin Son 
TtJgı-afda (Adile) rumuzuna mora -
c:ıat etn~elerl rica olunur. 

ıennde stirUklı1erek koşarlardı. Şlm
d• çocuklu~umun o ilk at.eşini d\lya
rak senı seyrediyorum ... Tanrı, rü7a-
1arlftll c1nh olarak bana annagan et
t!. Ontr htç tutulmaz. kaı;arl.ard.ı.. Fa
kat sen ehmde..~ın!. 

Kolunu bana uzatıyordu. Kahka
halarla g•.tlerek., bir kaç kulac:la, göl'
Uo ort.ala,...~na kaçtım, ve karşı kı:yı.."lm 

kumlanna uzand.Jm. 
_ Figen yapına! 

Diye yalvarıyordu. Dol34arak yanı
ma gelirken. öbür yana dogru yüzU
yorduın. Kıyıdan kıyıya, gözlerinde 
alevlerle ko;;uyordu. 

Bir aralık durdu. Ona hayrel:e ba'oQ
tun. Gülerek soyunuyordu: 

- Recep, golümüz derın!.. Seni kur
taramam boğulurswı: ... 

Diyordum. Sakin, bent dinlemiye· 
rıek soyı.>ndu. 1'tut.ereddit adımlarl3 
suya girdi. Ona dikkatle bakryon::Lı:.l. 

llayretle blr feryat koJ>!lrdım. Rf>~"P. 
usta hir yüzücü gibı ıeıti~ kulaçWrla 
yuzerok bana aeW.yordu. Bu o kacı.:ıı-

Koyıın ve keçı derisi fıatleri 
çok artmıştır. Alakadarlar bunu 
sebepsiz görerek tet.kilıılere geç • 
mi§lerdir. 
Şimlfk ham derinin borsada 

muamel<! görmesine kara.r veril
miştir. 

anl, birtlenbire olmuştu ki; bir an 
sonra deınlr pençeleriyle benl yaka
lamışı. Jiryf"Canla tilrıyordum. 
O, büyuk bir neş'c ve zevkle parmak
larını ~ıkıyor, beni sarsarak, konuşu
yordu: 

- Send alabalık ,jeni! .. Elim.den ka
çıp kurtulamazsın diyorum ... Benimle 
alay ettin ... Çocukluğwn cAltın De
re• de yapbiımtz bentlerin denizinde 
yüzmekle ge.,.•ti. Her !trsatta orada 
yüz•rdık... Dağ adamıyım dedim, e
liı-ııden kurtulacağını sandın! .. 

Kollarınn, göğsünun adalelerinde 
ı düğüm düğüm kuvvet tasıyan Recep; 

beni tlk deli.k:ınlıLk rüyalarında gö
rülen aşk kU.larına benzetirken; kem.

di-!inln tı~ıın 1ı bir giizellik\Q baş dön
dürd.üglı.nün fnrkın<ia değildi. Gözle
rinde y~il yangmlor tutuşan vücu
dünde kuvvet, ruhunda. a.teş ililhJ.arı

nm bütti.n kudretini taşıyon adan1; 
beni cf%duğum, bliyüdilğüm, yaşadı

ğım muhitlerin coıdboo.indeın koparıp 
almlf, varlığır.ın alevd~n ağlariyle 

sararak kendine baglanu~h. 

Sular crimiıı, ,ıcl!af lavlar halln
d~ beni yakıyordu. Dudakları, bir pı
nara uzanır gibi dudakları.mı 5rltü. 

SulJr n"Jka.ôdes bir sihirle gönül
leriınizi yıkamış kederleri erı~rek., 
bi~ ıik uuan..a.r:n ruh ~u.k.un.u.nu ba.
i!.;ilam'l;lı. 

Seyyar esnah himaye etmek :ıebl.r 
ikt!sadiy.ıt namına l;izımdır. 

BURHAN CEVAT 

v 
Boğuk bir köpek havlamaaiyle göz

lerimi açtım. Pencerede mavi., bir ay 
ı~ığl vaMı. cKurt> havlıyor. 

- Recep!. 
Cevap vermedi. Ti~riyerek dön

düm. Yatak boş. Kapıya baktım. Ara
lığLnda.n jnCC ay çizgisi sız:yor: 
Ağzını kupkuru. Bir daha, feryada 

benz.iyen bir sesle haykırdım: 
- Recep! .. Recep! .. 
Kapi.nın aralıEJndan, .!ısıllılarla mı

rıldanan gece oevap veriyor. Ba:;ka 
ses yok ... 

- Recep! .. Recep!., 
Daha şiddetle baykırıyordooı. Dışar
da ayak seslerı belirdi. Kapıdan gi
ren ince ay çizgisi. kalınLaşırken; o
nun siyah bir kaya parçası gibi vü
cudü eşikte belirdi: 

- Ne oluyorsUn Fiğen? ... 
_ Nerdeydln? SCni bulamayınca, 

çılgın bir meraka dü,ıtüm ... 
Elindeki sil.ihJ, duvara asarak ka

pının. sUımesini sür&ülcdl. 
Bira7. sonra beni kolları arasına alı

mıştı. Omm sıcak göğsü bana faniliği 
wnıtturuyor. 

- cKurb havlıyordu. Meraklana· 
rak dışarı çıktım. Mevsim biraz daha 
geç olc::ı, ağıla kurtlar geldi. sanırdım. 

r<Tir.i.n h.avıamı.ş! .• 
- B.ilmiyon.m! .. 

(Devamı Var) 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
- Agır bir ilham karş1sında 

bulunduğunu evvelki ce.sede sa
na söylemiş, cevaplarını da al
mıştım. Fakat, bu celse kulağ:ala 
duyduğun ağır ithamla: J<arşısın. 
da kaldın. En kın ycldan haki
kati bana söyle. Ayşe se~in met. 
resin miydi? 

Ferdi: 
- Hayır ... 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Onunla daima bir kardeş, 

bir arkadaş gibi konu~tum. 
Hak.im, bu sefer Ayşcye döndü: 
- Ayşe böyle mi?. 
Dedi ve tok bir sesle sualine 

ilave ellı: 
- Vereceğin cevap kat'i olsun. 

Sonra, kendi kendini valanlar. 
san çok nyıp olur ve varsa suçun 
iki misline çıkar! 
Ayşe mırıldanarak cevap ver. 

di: 
- Hiçbir şey söyliyecek halde 

değilim. 
Hakim, kürsüye vurarak asabi

yetle: 
- Bu cevap değil. Bana doğru. 

yu söyle .. 
Dedi. Ayşe: 
- Hayır, metresi değilim. 
Diyerek hemen gözkapaklarmı 

yumdu ~ :ekrar sandalyaya o. 
tur".iu. 

Hakiln bundan sonra Cevada 
dönerke; 

- Şimdi sıra senin. İçinde hap.. 
settiğin e~rara geldi. 

Söyle bakalım, bu sır nedir, 
cesedi nereden aldın, nereye ge
tirdin? 

Dedi ve keskin bir bakışla Ce. 
vadın gözlerinden ;:özlerini ayır. 
matlı. 

Cevat yine deminki gibi sakin. 
di, dalgındı. Bir film seyreder gi
bi Güzinden başlıyarak Ayşeyi, 
Ferdiyi, Vedadı, avukatları, bü. 
tün dinleyicileri süzgün bakışla. 
rile gözden geçirdi ve titrek bir 
sesle anlatmıya basladı: 

- Ştikriye Rum~lihisannın ıi. 
zerindeki fulya tarhsında öldü
rülmüştür. 

MahkQmeyi dolduran ve kapı. 
lara kadar taşan herkesin ağzın. 
dan bu ifşa karşısında birdenbire: 

-Vay .. 
Diyen sesler yükselmiye başla

dı. Cevat, hiç kimsenin yüzüne 
bakmadan ve önüne eğik gözleri
ni kıpırdatmadan, daha çok tit. 
reyen sesile anlatmıya devam e. 
diyordu: 

- Ayşe bir gece önce bana ken. 
disinden ayrılırken Bebeğe gide
ceğini söylemişti.. Kendisi ile bu. 

(Arkuı Vıır) 

Amerika'••• ye.ı 
•ararı .. ~ 

Yazan: Ahmet Şükrü ES. ı. 
rlfSlı . 

Amerika meb'uslar nı~ ,;ti~ 
mcrika ticaret gemiler~nı~il•csf
laudırılmasını temin iç•~ ,..pır 
!ık kanununda değişiklık . 1 ,ıtl 
masını kabul etmiştir. ve•$ .... 
hukukunun hükümlerin• ~ 
bitaraf bir devlet, ticaret .. ~~~JJI' 
riııi silahlandırabilir. ~b;,J1 
mak öyle bir nıiidafaa t . ı~~ 

b' ·bit 
ki, devletler hukuku '\rııı>' r 
ret gcıuisini bundan nıs b•'',J
denıez. Fakat Amerik•· t ,ıı~1 

lık kanunile kenJini ka)·ı 
11

,; ,. 

aldığıııdan ticaret genıil1~
1 

b<•;:(' 
1 1 • 1 •• 

lablanmaktan ve tch '" . d ' 
l • k etıııı'" ,~ 
ere ugrama tan men ·~i V'..ı. 
taraflık kanununun bu 1

. ,de 
Alıuauyanın işiDr pek ıı> 
.-eriyordu. .,ıııı' 

Önceleri, AmeriknP'!' 1 ~ ~ 
ti ·ı · · i(al• ~ "' caret gemı erını !'> . bll ,.-
tan meneden ka\·dı d•~' 1 ' ' 
mileri tehlikeli . bölgefer<l•'' il 

1 -1<i•"' .. ı ıııaktaıı alıkoyan >U . fi" 
kaldıracağı zanne-diln1iit'·u. b•~ 
anlasılıvor ki Rei, R11t'' .• Y 

- • JaW ... raflık kanununun kayıt ,J•' 
dıP1 ~ 

dırmak meselesinde 8 01ıı" 
yürümeyi daha ıııuvnfı~ ~,,,,~~ 
tür. Anlaşılıyor ki Ret» 

1 
d,j' 

halk eikiırııu zorhprak 61 
. ·of· ,. 

oua uyarak yürütnek jstı~ 11 ilııt 
velt Anıerika efkliı 111111 '

1 ~~ 
di1P 'eti 

ttlmıyor. Onun arkasın 11,oı<' 
yor. Bu du Rehin ve ıefl ~ 
hiik(ımelinin, !llih~cr.,;t~~· ~ 
tarafından iddia edıldı~· ~;il' 

ul•" .f.• 
mcrikalıları, kl"n~i ar• .. ı.ı,,... 

"rJ .... 
fıııa olarak harhc >1

' :ik't / 
g'iui anlatmaktadır. Il•~.ıır' " 

'k~·· l'y dur ki Ruzvelt Anıcrı . f>I" 1 ~, 
rü!.li>eccği yerde, bclkı ,J>ll"; 

1 .. "ld•"' !". efkfıı·ı Ruzvc ti ~uru Jı~'be V 
Ituz\'eltin Anıerı~ayı kk'"~ 
riikleınekte o!dl!gu Jı• ı.ııs• jıl• 
iddialar, Anıerika deıı;~,il~tı r' 
yanlış anlayıştan doj.ıııi:" 1 
Ruzvelt de bir insan ~ıı• 0ı'~ il' 
savaş karşısında kendı ,,ı.si " 
fikirleri olabilir. Fa~•~;ııı"~ı' 
şünceleriııi büyük hır 'f~r1' 

it. eıııC'I· 
ye zorla kabul e ır ttD ı· 
olarak halk dkôrıD111 vil iı4 
!erine uymak zoruııd•~11;~~r 
un, barışçı duygularııı ;ııı1' 

k b .. "k acı 
uğraşır en uyu ; 
bir hakikattir. .·ısıııd fi 
Amerikanın savaş k~i~ Y' f 

durumunu anlamak ı ,1>t'",ı.~ 
Ruzvel!in ağzına ba~rıPı ~p 
yadc Amerika halk cf n:.-ıo ~ 
etmek gerekli olur. · g<I t 
ğuna göre, Amerikatı~ioıl< j,. 
le nasıl hııreket eJeC b•lll 1ı 
he edilemez. Antcrik•• 11fıD,ıı il' 
giltere olmak üze«•eı.ıeo f~"' 
ile düviişen devletlere ~·'~ 
yardımda bnlunıııak ·~ı ' l 
vermiştir. Fakat Aıncr',dı0' ş' 
yardııu yolunda aduıt H<dif·_.t 

.. . d trı••• rr ,..,, 
runme:;uı e ıirar c "di.İ- 11 ç 'i , .. _ 
gün •kiralama v~ .0 ı:rte' 

0
/ 

kanunu kabul edılır. ·ı 11 
]ıl ,ıiP 

bitaraflık kanunuııııı• bit ~j,cıl' 
desi değiştirilir. Başk;;,ıdır'.ıe r 
bu kanun büsbülİİll tıO' .ı~ 

del• iiJ'' ~ 
tır. Amerikanın ııc . ııı 

1 
,ıı' 

dım adım yürüdüğiiP~J;:ı 0 ',~~ 
· ki · b•~ ctıt'' . .ı. 

etmıye msenın sa ,rf', .. a1'•, ...,. ıf 
Esasen bunu ınutı VC" ı 
bir fayda da yoklU~··pcr ~~l' 
nin çenbe.-i yavaş ;ir> 
hızlandırmak kiııı• ~l 
gelmC'Z. tir ~l ,l' 
Şunu bilmek gerel< 

0
dtfl' ~~ııt' 

rikaoın böylece ,dııO ,;,fil vııf• 
vaŞ• ·~1 'C' 

meı;ine sebep, sa .-rf1 • 

. d' ,... •• ~·· çekinmesi değıl ır. " ı,or ,11 lı' 
ödevlerinden kaçııı• JJ•fl'~ 

1
, '( 

d·r .,, 
sanlar değiller 1 • ıct' ~o 

Çınmak şöyle dursUP• 81• ııfl' 
. · sa• ·p w 

rak, kemlilerını ·~·.._-rı b' 
- ·ı j\fl v l' 

yaklaştıran aını • j\ıı"cf1 

1,P ,r 
ditleriılir. Esa>ell wrı P ,ıJl'x 
raflık durıın1un• •) f<İ· ••''~• 

.-ıır ı• 1r le adımlar atın-, b3r9 ı' 
Amerikayı her 

811
' c;rc· •~:, ~ 

sayabilir. Bu b.ale ~cı;ı. ,,,;ı f 
kaçınan Aınerık• 1,r ~\d• İ' 
du açık kL~kırtın• b•'' •r' l 

• 'k ·ı hafP • rt r bı!c, Amcrı ay ,.11,·tf fİ' '~ 
• l\>I ~ ,ı 

maktan çekınCll or>'• ~ · · 
•ı, pO ı "~ > ~ 

!eridir. Amerı,.a 1<tir? " 1,ıP l 
b ·re<:• ·~• !arak har e gı j\ı0ef 1 ;l~P l 

cevabı aranırkeP. •,arV " .• 
e11 • 'f· ,. ~· bir zaman, resnı gere~'·.,,,. ı 

· • · · bı'lıucl< "rill 1,i mıyecegını yıı .p ı l' 
rika bir yol tu~"' 11!,,·• l P ~' ~ 
ilan edilmenı•Ş J<fası0~1 .. 0'' ~ h 

,,. ,,o .... • ,, 
Bu ,·olıın an~• J' de "' ı!' 
rik;nın barp JıR '" • .:h• · ıruı 1 ,,..,. 
ta olduğunun 1 

' 

llUŞ ı.is iş ı.ı. 
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,. 
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< rlu yazının ııı~ıınleri A.naaolu 
Ajansı bGl~f"~ılcriııden alu1?nışhr) 

l ellıis eden: Mııammer Alat:ır 
~ 24 " "1 ' n saadn ıe n mu .. m me .. 

.ı;:r.J --c -japoıt kabine.indeki aon 
değişikH~i, Amerikan 
mehafili bir harp İşareti 
saymaktadırlar. japon 
ya Siberya veya Fele -
menk Hindistanına ta • 
aarruz ettiği takdirde, 
Amerikanın muharebe • 
ve girmesi mümkündür. 

:. ·nı Japon Kabinesinde vu .. 
, ~len d·,ğ'.siklik te:;kll etmek.. yük Okyanustaki Amerikan harp 

'•ı! • · geQlilerini Atlantik'c çekmek is. 

Ye" kab:ne ilk toplanlc5ını temektedirler, 
~•'>rı-ı_, ve Baş\''t k\~ Gen<'"al Tojo Bununla beraber A'lantik'de, 
"<lpı n .. ~·..ı:Yet !nin n<izım c.sasla _ An1erikan harp gemileri Kirni'ye 
r · taarruz ec!en Alm•n denizaltısını 
'nı tiv3 e<len be\·anatta bulun .. 

~·ıştur. · aramaktadırlar. 

Bu b~,·anat yeni hiikümetin ATLAi'iTİK'DE BİR KAFİLEYE 
C • HÜCUM 
, 

1
' ·!ı lafını mu ,·affakiyetlc bı. 

r ''"" ve hüyük ,\5ya ' 'Y"' sa. Bir Alman tebliğine gö'e lrnv-
'ı ı • ~~v ~ ~L ~ir• ·k is'c:nek- \•etli 1'ü· himaye altında Şimali 

-j r TI"l .. il lf", -l!•h\·er ric 1.·:c ··'\ .. Anıe!·ikadan lngiltereye giden bir 
' ·:ı'," ın-i.ina; .y-l!e· t~kvıye e. İngil>z gemi kaf:lesi. Alrr,an de. 

, ' ~ '· ır j)ah .l-e harp makirresi nizaltıl3rı tarafından önlenmiş .. 
' vve ln':ld:rılec "k ve bü'Ün ku\·- tir. Günlerce d~vam eden hüctrnı_ 
'e' ""'r E·feııl:Jer cdi?~kl<ir... ı lardnn sonra, ;\_lman rieo.:izultı-

AMERİKA DA 

. Japonya'nı n 
harbe girme· 
si pek yal~ın 
addediliyor 
Vaşiııgton, 19 (A.A.) - 3 

saattcnbcri Amerikan mat!• ı

atı lisanuı!. taınamile de~ .
tirıni~tir. Gazeteler un1u1'J,L 

,vet]e .Jaoonyarun hnrl 1~ f A .. 

1nesinin pek yakın oldl .t 

nılitaleasın<,a bu!!.lnnt:lkta c 
bunun da Aınenka,·ı bıi! .k 
sava~:\ siiriikliyeceqi kans"'t.
ni izhar ctu1ektcdir. 

' < '•' !."ı a ·:--ı'şlir ı..: Bü ün lan topyekuıı 50 bin tonil.\toluk 
>on ill<>t, bıı "5aslıra :ırntabık 10 ticaret gemisi batırın şiardır. Almanlar cenup· 

" b:ld·rıne, Japonyan:n !=============== 
" ba· r~tler;n: gerçıckkşt.irm~ - Alman Soyvet tan Moskovaya 
ır. .... ' c kiın.:ıe m~ni olamaz. Bü .. 
n · Harbine Bakış l 

"' !etin itirradı Vf' \·ardtml .asker çekmı• S er 
li enınivet ~.emın orie.ecğ:L (1 inoı Sah~en Devam) ., 

lt· u 't · Tay•1':s·o gore, Almanların başla. , 
rnı '!.v1.erirrı.• . ı . d · dıklaı·l taarruz dayawlınaz blr sür'at- J.,ordra. 19 (A . .ı\.) - ltirr.:ı a 1; :tan 

13,, bı ·'ant:ı \'eni hük-ümetin le devam etmektedir. Almaular btilün bir rrıenlJ<ıdan alınan haberlere ~;sre, 
~tngr-._ -." 3rj;d·P-d.ln1ekt.cdir. ltıtiyoı.Uarını ınuharebeye ::.oknı.aınış- ı Sovyel kuvvetlerinin rnerkcz Ct'ıı~ 

Pı ·• lardır. Y:ıklo.dn. .. '\lman ileri h::ıreketi sinde anudane \.""C biç beklenn1• Jik 
ır,·;•rrin Tokvo :nıuhabiri. veni ı 

il: b · · ya\·aşl:.ı.ınaı.L.jt takdırde, Sovyet!erı.n mukaven-..et.i karşts:.nda Alınan :.ır ce .. 
11 

ıne>"'in bir ha·:p kahines ~ oldu- ""''"' ,·ephe;;nci.en bir; r:-ok kuYvı·qer 11 der~at yıkılmaları muh.temeldir. .... . 
.. il fikrindı:::d?r. Ba~vck;li.n J.,·ni ..a çek-ıni ... ·e mec.Uur olrnu.c;,lardrr. Buse-c. ., . :-.ı!crkez kesLn1inde cereyan eden şiu- J 

.. aman a Harbiye ı:e Dahil!ve Na - dçtl: 111.ıh.;.ıı-cbcl...:ıı·e ra!jmen, Almau!ar beple Mareşal Budıeı~ni ordu.· nun 
c.ttlıg" d . . , ~ ı · li d üzeıin<ieki 1J.:ıyik haf1 tlenıiş.ti.r. Bu-.il ~. ıııt a uzer·nl' ::ı~ması ma • dur:~~ada:ı cenuıp kes mi ıstilo::amr:' ıı e 

J 
da, göı ~in1 ı"?ktedir. Bu h8dise ilcrl'yc.ırl<r.r. Bu sonuncu kesıri~de Sov- nw1l.J. ber~!.xr1 aynı h.al>erlere g~rC', bu 

et;){' yeUeri tehdlt ed't'n teh.Lkc ::.on derece ordu ~!.adupa1 ttraftr-d;; çarp: '1tya. 
' nyada ilk tl-efa '·3.ki olmu·.şttrr. arln:l§tLr. devam c:tnH~kledir. Budi-tn.'li or ... !Lısu-

Jı\PONY A, RUSYA YA Ç~tnkü ~~ntdi tehdit aıtııı:ı. g"ren yal- nun uğr..ıdtğt zayiatın ağır olduğa ka-
SALDIRi\.CAK :vtI'> nı7. SıJ\·yet cndüstrk.:i. ve bcr.zin ihti.- bul edtl:nekle bE>r;ıb<'r, bu ordıınun 

J yatları deg:Ll, İran ve Kan;:asyadan heniiı?. vıpranmaiıgl ve gerisinç~ Kı.-
) ,v -•<l.:ı..ki {..,,. "P~ikLi.k rnüna.. İngil:z \'e Amerikan n~:ılzenıesinin zıl ordunun en iyı kuv\Yetler!.ıulen bi-

}. ~ ~ ... hey:ı..natta 
1

bulunan Çin naklini tcnıin eden muv<l:)alJ. yolları- ri olan büyü,k Kafkas ordl:~unun bu-
('ı\-~ !\[1'!ırı Japonvanın Rus- dır. lunduğu .;;öylen1nettedir. Bu ordunun 

'a . · ~ 1 }~ l~ar~ı: ııarekete hazırlandı .. itaiyan gazete:cri, &>\.-yeller tara.- tcchiz.:ı.tı mUkc:r.n-.e .. :ir. 
~1"! n-çıkç;:ı Oy'cın1 tır. !uıd.:ın tahliye edL.ten Q<l ...- saı-un 1: 1an .. 
Q zar:ı ı n:. tasvir etmekledır. eStaınpa> 

.f l n haberlere göre, Japonlar gaze~e!"i~ diyor ki: <Ode;;a ınu:ızı.anı bir 
41 uıJıd.2ki ku"ı.' V C~lt"ruı .. varun a~eyden ibırct kalnu;;t:!·. BJ.tluı ı;:ehir 

KaUnfn vr t1olotol 
Moskovataan a~rA!dı 

1 Lond~~ıve Vişi- 1 ye gore cep· 
hede vaziyet 

Loııdra, 19 (A.A.) - (B.B.C.) 
Bugün Alınan • Rus harbi.nin 18 
inci l.ı..ıftası, 120 nc.i giiniitliir. Rus. 
yadan gelen lıabcrlere göre Rus- ı 
htr her tarafta ınuka\ enıc-te de. 
vaın ediyorlar. İnsa.ııca uğradık
ları n~ır ZU'.\' iatlarJn, s'lnsuz ihti. 
yatlarile tdiifi ediyorlar. Alman
ların uğradıkları zayiatın 111ik. 
taran tatih gö~terecektlr. Fakat 
hrrh:-.ıldc ~ecen hıırpte ayni u1üd.. 
det l~trfınd~ki. kayıp1:ırlnllun çok 
[azladı<. 

Son 2'1 s.at zarfında rnıiyette 
pek az değişiklik ohuu~tur. Kali
nhı ınınta~~asınd:ı <'etin n1nhare
h~ler devam ediyo;. Ruslar mu. 
abil hücunılarla 1\hnanJaı·a ağır 

z:ıyiat \'erdirivorlaı-. Viazı.rıa nl.ın. 

takasında vazivetin çok ciddi ol
m::ıs1na rağn'f>ll Rusların itin1adı 
azahnanustır. Orel ccphcs:udc 
Almanlar 'daha fazla ilerliycme. 
mi~lerdir. 
Moskovayı ıehdlt eden teıılike 

hala ciddidir. Fak;.t Moskovanın 
sukutu hayati tesir yapamaz. Çün.. 
kii Alman • Rus harbinin ipi· da. 
sındanb<'ri usta Rus a.ınel leri 
şarka doğru nakledilmişlerdir . 

Visi, 19 (A.A.) - (Ofi) Ru>ya.. 
da ~ereyan edeu muharebeler 
h&kkmda Havas • Ofi ajansının 
askeri muharriri §U mütaleada 
bulunuyor: Alıneıı haherler Ka
liıı?ıı"den Azak dcni7.i sah~line ka .. 
dar büiiiıı cephe boyunca ~iddetli 
muhrt.rebelerin devanı ett!ğini bil.. 
diriyor. iki taraf da takviye kıt· 
aları alıııı:r,tır. 

:..ro,kov; etraf:nda. Don~ç lıav. 
zasında, _\za!~ denizi sah~l' ıde 
Alr..ıanlür yeni taarruzlar<i..ı. hu.. 
luuuyorlJr. 

lt:b rıa lıkarrnışlard:r. B~ yıe .. kor ha.ındedir. 1Ier tarafta c~:lerın 
U 4n h>ı· mılyona ckarıla~ag' t da . tahtala.·ını kemiren ateşin .".'Si \'e yı

&cı··ı " k!lan cll:v:ırlo.rın güıilltUsli 4:tıl:nck.
l\..:j 'nn1ek edır. Y2inız Japonia 1 tcdi ... S ... hirde m3i.lsur kalanlarla ınu-

~ıkanın alacağı vazlv1Cti an- ~eri!r . Şciırde mah,ur k:ılanlaı·la n-ı~-

S!c>kho'm 19 (.·\.!\. , ) - (Ol.) Sov
yet Devlet re 5 ı B, Kal-r.in ile IIar:ci

I ye k~!ni~rt l\iolotor !'.to.;k,..vada tay
yare- ilf' hareket etınl~l~rdir. 

:O.foskovada halka ~elırin l 'm
b<-rtlunan tehlikesine ıuaruz bu .. 
lunduğu. bild:ri!ıui~tir. !\-'!oskova 
tehlikede addrı!ilrıektedir. 

1an- k . hs.cin1lt>r ara-.. ınd:ı bu cehennem iç-inde 
~ 4 . i.:tlettl(·kted 1r. Eğer Japonya ınuharcbe~cr olm~tur. 
b;; tola 4·u7a geÇ'C'f.5e, .ı\rr.prir.: 1nın 
ı;'1ard! k.tac;ığı şüpheh gö.rcl!n~ek-ı -t. 

1., t,kt B.t.Ş\•ekil PrP119 Konc>v.e • 

1~: de Ruzvelte gönclerd>ği me. 
·la Rusıaı·a karsı hareket ~r
~t'sı istedİği: söylenmektedir. 

J. J Pon Buhranı, Amerika ye 
~:'.'.°n gazetelerı arasında mü • 
.,'·"aya yol aç·mt')tır. Japon 
'"'Hn· · <l kıı.- ''"""' Amerıkaya nı<ı~· a.n o. 
<le ~•ktJ ve Amerikan ;pze(el-cri 
ı~t >. apanyanon maskeyi yüzünden 

ı
1•'nı sövl.-·m<>ktedirl& l - . 

t,a "lasa Uıakşarkta vaz•~t çok 
ilıı'-~1< bır devreye girnıiqtir. Her 
trrek,'~~:rpışma mwmkün görun-

ıa;:n. j~pon kabine:<ıne mil1cti 
1 e \·ey~ su.Lhe sevkctrn!?k sa .. 

Y".'ti ı- rılmişttr. 
lltnu A ·k · ı ~on n _ mcrı an ~mı eri Ja-

..:r ve Çın sularını terketmek~e.. 

J 
·~fl<ın ~tilliye Naztrı halka hi -
•ı-rr~~ ne~edilen beyanatın<la 
ı,, rıınııyetlere katlanmağa ha. 
D,;;~lnıalarına. işaret e!m~tiır. 
t~n r taraftan Holandıarun Vaşing. 
ı-., Sefir; Londor., Am-e-rikanın 

·•rıı ~~l h enk Hindistanına biran ev. 
:ııe arp maı,cmesi gömiermesi.ni 

rıı"ltir. 
iı\.R.p TEHLİKESİ ARTTI 

etti ~ıerikan gaz.etel~rinin izhar 
(lı. ~ Umu.mi kanate göre, Büyük 

'•>' a tı1 nusta harp tehlike>i artmış. 

•\l . 
llıın~aşıngton Star. gazetl'si, Ja. 
t%~ 'Uıııı ya şimalde Sibiryaya, 
la. • Cenupta Felemenk Hindis. 

••ın 
1•ı •at . karşı taarruza geç<!Ceği-
~., J 1 rııın etmektedir. Bu takdir. 
h•tb~!>onya ile Amerika arasında 
'~k' 'n başlaması muhakkak te. 
llıın~ 1 

edilebilir. Şimdıki halde Ja. 
ı.,n ': ~ıe Amerika arasında har· 
llıiıtı~ ~lanıası, Amerika ile Al. 
nıı a aras:nda harbin başlarra. 

~ı•l a_n ddha çok ya km bir foti.. 
rlıı· ·• 

11\~IEJli · · Cl~f>l l\:AN MUHRIBINi.N 
v l.LENMESI HADISESI 
Q~i ... 

t•ll'e •~+gkndan gelen haberlere 
1lı~.' ~ırni ismimkki Amerikan 
b ·rib · 
lt h· •ntrı torpillenmesi alelade 

Moukova pek tıolay 
dllşecek gibi tfeğll 

(1 inc.l S:ı.hiffıdeu D~vam) 
çerr..b"."'"de büyük ge<likter bak; kala
ca-k lıl'. Btnaenaleyh, 11o~kovarıııı ınu
ha.s.lr.:ı~:tndan yakın bir hJ.dı.>e gibi 
bahsE!lr1~k mev&iın.sizdir. Kat'iyctıe 

söy~enebdceek yegitne şey, hali hazır
daki ku••is:.O. Moskovay1 ihata edecek 
daır°"'nin üçte b:rini te.)kil eHigi ve 
Alınan askeıi ~etleri.nin de kabul et
tikleri g'.·bi. pek n1uhteıncl olarak da
ire tıın1arn.lanı..ncaya kada~·. cepheden 
hücuınlaruı e~k~i gibi şiddetli ola::.:ı
ğıdır. 

.A.lm:tn söuüsü, Mooko·•ıuıın hü
cumla la1nnıası büyük zay ata scbq> 
olacağından, ~.ı\l~an k ... P,andaıılıgln:n 
bundan kaçınn·ak arzu!" · ınti a olduğu
nu !l.fn·e etmbj ve 3yııı 2:ıı11arıd:ı 1\-'Ios
kovarıın JÇ bırakılarok zaı>h kıymetli 
bir \·..ık : : kayb!rı.a nF.ıt olaccıgınd~-uı uu ı 
sehdn sokak mWtnreb~l-eri yapılma
da:ı düşnıiyeceğt kar.aatinde oldugunu 
beyan "'tıni.ştir. 

( Dey: Telgra~• gazetesh1in Stot'"'"° 
ho;ın ınuhabiı.rinin blldirdigine göre, 
Alınanlar hiç bir noklada Krınt·line 
80 ki!oınetre yaklaşan1a!n1ı;la.1Jtr ~.\.i
manların şlındiyc kadar kaz3nç1arı !n
ki\r edil-Pmez.se de zayiat.lart muaz
zamdı!' ve karşıla:şacak1atı. müşkülat 
günden güne fazlalaşacaktır. Muh::ıbi.r, 
Almanya.dan gelen iyi mallımat sahibi 
bir ~yyahın 1 Teşrin~vV'Cl tarihinrlen 
beri Alnınnla.rın Moskova nıuhar~·;e
siode 500.000 kişi kaybcttik~rmi t·ıh· 
mln elti~i blldirmekt"<llr. 

Ne mezardan ses 
(1 lı>ci Sahifeden Dcv>u.) 

lunan bakaya da kakhrılnıakta • 
d>r. 

Dün şayi olduğuna göre ame • 

led~n fTasan, Azap babanın l3h

dini kazma ile kazarken mezar. 
<lan: 

- Dokunma tana• 

Diye bir ses i!Şitmi·s. bıı ~~;.: gU. 

~·a üç dt'fa cluymu.:lt:r. UMt a

~ıldığı vakit ise amel~ Ha.san ba
yılm:ş, m.:fltiç bir hak g<:miş. 

hastaneye kıaidırılmış. Güva Aıap 

1 

baba iie karısı ve çocuguna <•-t 

cesetler de aradan 301 sene ge-ç. 
mesine rağm~ ('.ÜrÜrMmi.~. 

Bu riYayet, o cı·var halkırnn a .. 

rasmda kulaktan kulağa gider~k 
yayıım1ş. 

Mes~l~)'i polıslen tahkik ettı':. 

r~'loskova ı·a~yo~unda1 

bu satıa:akl ha?lerlEr 
fnrdlizler ve Ruslar 
T.ahrandan çekildi 

Mosko\'a, 19 (A.A.) - Radyonun bu 
sabah b~~dlrdiaine göre, 5,Jvyet i;•t'a- Tahran 19 (A.~ı\.) - İııg;Liz v.e 
ları, Kalicin lıOlees~nde ınerkez cephe ı Rus k~t'aları çekU<lik\'.~n sonra 
sınu, ~~ c:eıı::.ı.h~r.c.l.ı _b:t" rnukıbll t.ıa:-- j Tahranda Sovy!tter BirlLg:ne gön- { 
ruıa .ııir; . -r'!'1i..Slerdir. Ik; tar:ıt arast.1da f derilen malzemenin transit mu .. 
~k~ile:ı b!r şehird~ '.'11lth3rebeler beş 1 anıe:l."'.sini teınin için an-caK. bir 
gün dC'v:ım el:-zıi!j"tir. 

Via7ma ınıntakı..;;ı.ndg,ki sol cenahta, .kaç zabit kal.m1~tır. 
~~--

düşn1an. .:;gtr zayiat po.hasına, tB.• i- • 

s•mı; biı' ,ehır ·~m;a~.a.;ınd~. m~sell•• 1Napoh bombalandı 
şeklıntle R-ı..s, m.e. ıı:e. me glı .nege mu .. j (l ln<'I Sahifetlen D~) 
vaf[~tk ol;:nu.şl>i.rdır. • I' ı k t'f lara. deııuryo .. artna ve o ~onıo ı 

Vaşingtonda garajlarına isabet etmişlir. 
(1 iaci Sııbiieden D.eva;:n) Cuına günü Iı!giliz hoı11Unrdı~ 

diye ta\•sif ettiği mlicadeleye se- man tayyareleri SirakW>a ha\'a 
yirci kaimaktan çık,p, şimdi top. üss(;nc taarruz etmişlerdir. Düş. 
rağtn ayakları a~•ıı,d3. ti~ı·cıdiığini 1nanın bir av ta,·yare~i ağ1r r.a .. 
h)sse-tr. eğe ba.:ludo:.ğ1n1 ..YJ>!.ınak - sara uğraınış r;c u.,,siiue rlör.nte ... 
tadır. miştir. 

AmeriKan L:caı"et ııemllerin'n Şimali Afrika~·a ~·apılan akın-
sllJ.h'andırılnı::.tiına dair meb\ısan lar ctinasında birkaç düşınan tay. 
ıneclisı tarJfır.dan verilPn kararı yarcsi tahrip edilmio; ve~ya hasara 
.11-e\7:UU bah .. ,.'""'Z·dc:n bu gaze:e A1 .. uğratıln11ştır. Eızania hava ıney .. 
n1any·an .. n gi<li.~L kar.ş:~ında alınan danına da taarruz edilnıiştir. C.42 
btI telb.ırtn J:>ir kasırgan:n üs ine tipind~ bir tayyare dü~ürülınüş, 
gülsuvu dökmek kabilinden ,ıek birk"ç tayyare hasara uğrnhlmış· 
t».ıir..;iz olacağır.ı idıcl<a eyieo!T·-k • ltr. Bir kışlaya ait binalarda infi. 
tedir. Gaz10 te sun d<"ı...,ce eııtrjık laklar "ukubulmu~tıır. 
teclbir\.er abııması ve Amerikan Habeşistanda İngiliz bombar. 
ticaret genıilerirun harp Ç€vre .. dnuan tayyareleri cuma günü 
!erine gi.rmes~n"' m.:1ni olan bita- Aınbergcrogia'nın ccnubundaki 
raflı1k kanu.nunun ilg:ısı için Ruz. düşınan me,1zilcrjoc miicssir bir 
v,;,!t'e müzaheret ed'i!mesiııi iste. taarruzda bulunmuşlardır. Bü. 
mektedir. tiin bu hareketlerden İııgiliı tay-

Btı gaze~ diyot' ki: yar<"leri salimen üslerine dönmiiş. 
cKoamy muhnb.inin torpUlen. !erdir. 

mesi Almanvanın Okyanuslara 
hakim olmak arzu,,;u:ııdan vaz geç
miyece~lni gösteriyor ... 

Gazete, Japcınvaııın ha .. rbe gir. 
mekten içtina!J edeoccğ'ine dai.r 
henüz ba7' ümitler mev<:ut oldu. 
ğunu. fakat bu iımit!ere bel bağ
lamanın d~ru olnl'ıya-ca_ğını ve 
bitaraflık kanur.unun son art;k. 
!arını da ortadan kaldrrmak i<;in 
cesurane tfdbirler alııııması el .. 
zem OL(fu.~unu !ravdevienıl?ktedir. 

F[LİPİN SEF'ERLERr 
Nevyı:>ık 19 (A.A.) - Ticaret 

gawte:si. siya_., mahfllleıxie k-0 • 
n-tt.5lılan:ara ~stinaci-en Bahı<ye 

k0-n1i.ı;y-0rıu.fl·un, Filipin SPf"'rieri 
h;in ordunurı hPr an elde rne\·-cut 
bülün vapurlara müstacelen ih. 
tiyacı olabi;ı~cL".~ııd, Ncvyork va. 
pur kuffrpanve?.ı.arına ~hhar elmi.~ 
olduğunu bilriirmektedır. 

Alman Tebliği 
(1 in<:I S•hi!eden Devam) 

Bofk ku.mandasmda.l:i Almr.a 01·. 

du1an, 67 piyade, 6 süvari, 7 Z1rhlı 
tiime-tı t 1e 6 Z1Thl! 1it·ada1ı 'tniirek
kı:p 8 ordııdan ibaret olan Mare. 
şal Tiıııoçe7>konıııı kumanda ettiği 
Soı•yet orrlıı'ar grııpu.nıı tahrip 
etmişlerdir. 

P,fttharebe sahasznın dii.şman .. 
dan tenızilenrnesi i~i dera·nı et _ 
mekıcdir. 

Bıı 111'tlıarebele•de ;imdiye ka
c!ar 6/.~J~r. esir dınmıı. 11~7 tanl<, 
.,.,,,,hıelif çapta 5229 top t'e sayıl 
1nası nıilnıkün o?mıyan ''l 'l;tarda 
1n1UU'.:anı harp ma1::cnı('si iğti1ıa11ı 

veya ıahrip olıınm~tıır. 

DiiFıaı: ın kanıl zayiatı t·alıim. 
dir. 

Bu l'arek.i'ın talıakkııkııııa Ma. 
rdsal Van Kiugc, General - Kola. 
ne! Baron Von Weichs, Geııeral 
Kolonel Strauss ordıılmile Gene. 

, 

HARBİN 
1942PLANI 

(I!; :a~:aleQen Dı.:v.3.m) 

tar-afındl!n yıkılın~sını, Asya Sav .. 
yet Cumhuriyetlerinin propagan
<!a ile içinden fcth"dilmcsiııi ve 
Rusbda münfedf sulhu bekliye • 
c~klcr ''" Hint hııdutlanna ka. 
dar da bizzat inip yeni harekat 
nıevsiınini lıckliycceklerdir. Yeni 
harekat me\·siıni 12:12 n;n !\layıs 
sonu tahmin olunabilir. O vakte 
kadur h:ızırlannıış ve Sovyet Rus .. 
yada ele geçirdiği araziyi ekliT
miş, ınadenleri işletıneye açınış, 

normal hayatı iadeye çalışmış, 
ınuvasala ,-e ikmal yollarını tan .. 
zim etmis olan biı· AJnıanyaoın 

garpte ve' şarkta fagiltereye mü. 
teveccih wnuıni bir harekete 
geçm%i galip 'ihtimal d:;hiliııde.. 
dir. nn umıuni hareket ağlebi ih
tin1a1 İt!llyan .. İspauyol .. Fransız 
ha\:a. kara ve deniz kuvvetlerini 
ı!e içine almış olarak Avrupa gar
bıinJc Ceheliittarık'ı, Şimali Af
ril~rf.a :'!Jsır ve Süvey!j'i, şarkta 
Kafkas. İran, Irak yolu ile yine 
l\fısır \'e Sü\•eyş'i istihdaf edecek 
iki tar;oflı muanam bir kıskaç 

lıarehti ile Akdenizi İııgi!iz do. 
nanmasına kapaınayı. ı\kdeniz 

çevresini ve Şimali Afrikayı ln.. 
giliz kuv\lctlerind~n tanıaınile 

temizlemeyi, Orta ve Yakın Şark, 
Akdeniz İngiliz iu1paratorlu;!unu 
tan1an1ile yıkmayı ve ınürad•. leyi 
mi'nlıasıran Okyanuslara in ikal 
ettirmeri gaye edinen bir un:umi 
hareket olacaktır. Bu umumi ha. 
reket muvaffak olduğu takC.irde 
Avnıııadan, I'.:üçük Asyad~ıı. Şi
mali Afrik:ıdan, Akdenizden A. 
rap Yarımadasından, Orta 1\sya.. 
dan İngiltere tamamile sürülmüş 
ve çıkanlmış olacak. Japonya da 
yin._.. l'JU"affnk olduğıı takdirde 
belki Hindistan müstesna, bü•iin 
A~ya 1'Iihvcre geçnıi" olacağın

dan o •·akit Fransız, İtal~an, İs
panyol, Alınan deniz h~"P •·asıla. 
]arı ela Japon don:ınnıa:;ı ile tc15 .. 
~ik' mesai ederek Pa,ifik ve Af. 
lan'4k'de miicadeleye de' am ede
ccl:lcr ••e harp tamanıile Okya. 
nu~lar ve Okyanus h:tral.!rı har ... 
bine ~evrilceektir. Bu arada ha. 
va ku,·,·ctleri ile Britauya ada
!arının tahrip YC istHi1sına baş. 
laoacal-tır. Harp Okyanuslara in.. 
tiYal eftikten sonra Pa~tfik'de bir 
Jaııon crphesi, Allautik'4e bir 
Kanada cephesi harbin S-On ve ni. 
lıai sa!lıası olarak belki açılmış 
olacaktır. 

Ancak bütiin l>u tasa\'\'Ur ve 
pliin hakikate tevafuk eder rui. 
hava! midir, hnşlanı"a hitirile· 
bilir mi, Almanya ve Japo'lya. 
nın İngiltere ve Anı:erikan.ın v:ı
•iyetlı<ri ve mu ·affokıyet t\e >ce. 
leri ne olur, harp hangi ta·· .... fın 
zaferi ile bitrr?. Büliin bunlar 
~:-·r1 a~·rı bahi"1errlir ''C nC"lic~ler 
hakl<Pıda ~iınd:den 1'at'i hir hük
ıne varınak m5nastzdır. Yaln.Iz ve 
muh~kkak ki So,·yel Rusyanın 

ınağlübi:;. eti ve nıücarlcleniıı nıiin .. 
(erit bir sulh ''"~·a lakatsizlikle 
hitama ermesi, Kafkas petrol 
havzasının Alman işguline uğra .. 
ınası takdir ve neticesinide bir 
uzlaşma sulhu \'tıkııa gelmezse 
In42 de olacak şeyler herhalde 
beş aşai(ı, beş yukarı bunlardır. 

ETFM iZZET BENiCE 

Sebze fiatleri 
(1 inci Sahi/eden Devam.) 

Pahalılığın neı'C<icn ileri geldi. 
ğini bir ınııharririmiz de tedkik 
etıuiş, sebze ve ıneyva hiJinden 
de malfımat almıştır. Vaziyet şıı. 
dıır: 

Sebzeler umumiyetle 940 sene
sine ni,bctle 941 yılında 56,54.5 
kap eksik gelmiştir. Fiatlerin yiik.. 
sekliğine de başlıca sebep budur. 

SEBZE FİATLERt NASIL 
UCUZLATILABiLİR? 

Alakadarların söylediklerine 
göre, nakil \•asıtalarının azJığın .. 
dnn ve buna inzin1an1 eden ü~
rellcrin de çokluğundan Bursa ve 
Yalova gibi yerlerden şehrimize 
az 'ebze gclmcktedfr. 1\Ialların 
elden ele geçmesi de pahalılıkta 
:lınildir. 

Bunun öniino geçilehilnıesi itin 
Pendik ve Kartal gibi sebzeciliğe 
çok elverişli yerlerde bahçıvan. 

lığı teşvik etınek gerektir. --·--
M.fllliye Vekili 
bugün geldi 

Maliye Veklli Fuat Ağralı bu. 
sabahki trenile Ankara<l:>n şeh • 
rimire ~imiştir. 

ltalya krah 
Livornoda 

~4d~<:hsEXIen ibaret değildir. Bu 

ı\l):•r· '. Alnıanyanın denizlerde 
~ı~ b~taya karş; taarruz siyaseti
~b~ ~ başlangıcını teşkil ettiği 
hik ~z.ılerin Japonları harbe 

lltt(r tçın sarfettikleri bir gay. 
· Alınanlar bu. suretle Bü. 

Bura<laki yol açılırken (Elhac :-ra
fız Mustafa) yazılı bir taş ı;Lk • 
mış'tr. Azap baba .ile karısı ,ven 
çocuklarına ait ce6etler :.se s:rf 
rivayetten ibarettir. Amel~ r- l. 
sanın felce u:1ro:..mış olıdu~u u.ı 
d >ğr..ı değiltlir. 

Dcn:z rr.ah+-iiler;nj~ iyi -~tıh -
ba1at1 olLı.n ı~·!Jü. gaz.ete. Li.ıkUır:c:t 

elzem ı;ürdü~ü taJ..'dirde fikııuıı 
topl·an·ması ve \rlad~\·o.:.tak $ef\.r. 
!erinin teınini için. ba-hri·ye ko -
misyonu.~un t; Arı::t geınHerLnin 

\•aıdyc~iH .. Letk !\. etnıJ~ ·:_ı~u~unu 

iliiv2 çtn\•..:k~i.l~r. 

ral Kolonel Hotlı. zırhlı kıt'alar 

Gcıl..Jrali R.ıinhardt k·umandasın .. 
daki kııL'<'eıler iştirak cyleırı'§ -
'" .. ,u.r. 

Livoı-no 19 (AA.) -Bu sabah 
ltaiya Kralı Livorno'va gelmiş ve 
bu şı;hirde vaP"imakta olan uışaal 

ı tetkik etm1*Lİ.r. 

3-SON TELGRAF- 19 liari TEŞRİN 1941 

TAKSİM Sinemasında 
Biiyük Mu,affakıyet 

:v!illetler arası şöhrete 
malik l\Iısırlı Artist 

BEDİA .•ıUSABENl ile 

DÜYÜK SAN'ATKAR 
SUR.İYELİ YILDIZ 

HARI KUİNİ 

tarafıncfan ibd3 edilen 

Türkçe Sözlü Arapça Şarkılı ve Sözlü 

KIZIM DUY ASI 
Güllinecek ve ağlar.acak ihretamiz sahneler ve hayatı 

hakikiycyi gösteren bir şaheser. 
Bugün saat 9,30 da Halk matinesi 

diğer matineler: 11, 15 - 2 - 4,15 - 6,30 ve suare 9 da 

Artırma ve eksiltmeye g l re a. ı er l 

MÜTEAHHİTLER 
Tasarruf bonosllo ı, giriniz ı 

KAZANIRSINIZ 
Çünkü teminat olarak ı·atırd.ığınız 940 lira Ta:;arruf Bonosu 
ise bir sene sonra bin iira olar. 

·'-========================================• 
# Tamamile !C'ıyin edilen •••m•mma 

ELHAMBRA saneması (Eski Sakarya) 
Yeni mevsim için daima Türkçe ve ilk vizyon 

iilmlcri g·ı !ermek üzere açılıyor. 

ZALOGLU BttSTEM 
BÜYÜK T"ÜRl{ÇE FİLI\l 

Şorkın meşhur aşk ve kahramanlık efsanesi 
fımlBlllllR 20. Birinciteşrin yarınki Pazartesi nk~aıru ••mmııll 

a. r Bütün düuyay• hayrette hı rakmış olan AŞK ROll!A:SI... 
Bütün insani ihtira. !ar bir filmde ... 
•Roıneo ve Juliette• filmin in fevkinde muazzanı bir şaheser ... 

EMILLY BRONTO'nun layemut romanından alınmış 

ÖLMIYE AŞK 
( Wutlıeri ng Hciglıts ) 

Baş Rollerde. 

MARLE OBERON ve Laurence Olıvıer 
Bu Perşembe Akşamı 

S A R A Y Sinemas!nda 

Harp vaziyeti 
(1 lııci Sahifeden Devam) 

)arı l\loskova doğusunda :..ıere

dey:.;c hirleşınek iizercdir. so,·yet.. 
!er bıı kuşatmalara mani olama. 
dıkçe, Moskovayı müdafaaya gi. 
rişmeleriııi haJretle karşılama
ınak ınüa1küıı değ-il. }...sasen Mos .. 
kova, Leningrad derecesinde leh. 
kim edilmiş değildir. Sovyeller 
bir düşnıan ordusunun Moskova 
önüne varıp şehre taarruz edece. 
ğini varid görmedikleri için, et· 
rafında kuvvetli bir tahlduıat 

manzumesi tesis etmemişlerdir. 
Almanların Orel üzerinden RL 

azan'a doğru laşacaklarını biz ev .. 
velce yazmıştık. Bundan başka 
Mareşal Budiyeui ordularlnJn da 
§İnıal cenahından yeni bir ku.. 

şatıııa taarrunına maruz bıılun· 

dıığıınu da varid görmüştük. 

Kursk ve Harkof bölgelerinde Rus 

kuvvetlerinin vaziyeti artık teb. 
likelidir. 

Biiyük bir nı:ıı;affakı:,·et!e 

ŞARK 
Sinemasında 
Devanı ediyqr, 

~iREN 
Hüyük Lüks Filmi 

1 REN 
Danslar ve zarafetler filmi 

Bu Harta 
Bütün şık kadınları ve gü. 

zellik amatörü erkekleri 

SÜMER 
sinemasına koşrı.:.ruyor ve 

ANNA NEAGLE. RAY MIL

LAND tarafından ~aratılan 

1 REN 
senenin güzel filmini takdir 

nazarlarile seyrediyorlar. 
Bugün saat 11 de lcnzilatlı 

matine. 

Ruslar Moskovayı ve Harkofu 
miidafna etmekle, bütün Rus or. 
dularının vaziyetini tehlikeye dü
şiirmiiş oluyorlar. Zira artık mut
tasıl bir cephe knlmamı~, ordu. 
ların iç cenahları taınan1ile ya.. 1 

rılmışlır. Ruslar bıı vaziyette kal. 
mıya tle,·am ettik~e Alman ordu

lnn için yapılacok iş bu ordula. 
rın cenahlarına çarlı ederek ge.. 
rilerini kesmek , .• imha elnıek. 

tir. Bu itibarla İran - Kafkas mu. 
vasala ,volları da artık yakın bir 
tehlike önündedir. 

Hııl!lsa: 1\Ierkcz \'O cenup böL 

gelerinde Rus orduları yeni biı 

imha nmharebesine düşmek üzıı. 
redirler. Rııs ordularını feda et, 

mektense, Sovyetler hesabına 

Mosko\ a ve Harküfu terketmek, 

Volga ve Don nehri sol miline 
çekilmek lıaHrhılır. 

i\llllilll\!!\lllllli\' Şehir tiyatrosu 
I il~\\l'I\ 111\11[' TEPEBAŞI ,DRAM ~ ,,., il, 11 KISMINDA 

.llllUil\I Bu akşam saat 20,30 da 

H A M L E T S perde 

1f 

İSTiKLAL CADDESiNDE 

KO:\ıEDİ KISMir.t"DA 

Bu akşam saat 20.30 da 

KİBARLIK BUOALASI 



r. 
lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

OK O HA MA 
'---------------~-----------No. 12 

T ürkçeye çeviren : İSl{LNDER F. SERTELLİ 

Japon filozofuna mademki tehlikeyi anlata· 
caksınız, endişeye mahal yok 1 demiş 

Pencereden şöyle bir uzaklara doğ
ru Luktım: Göklere tırmanan yük.!:iek 
binaların her Jı~cercslnden bir ~ık 
&ü.~'tyor. Gökyüzü bulutlu. 

İştp. bu bulut canımı stktı: Biılm 
eskı bılgınlerimizden biri bundan bin 
scr.cı cv"\·eı: 

•İlk dela ayak bastıtınız bir 
memlekette, ilk geceyi bulutlu 
ge(lrırtcr.Jz, o memle:kctte bu
lıtnch.;ğı.muz. müddette hayatmız 
heyecanlı geçecek.. Her d<·kilta 
bır Ohi.m lehUkt.>i atlatacak.•il
rırz!.> 

Demiş. Şimdcye kadar bir çok 
memleketleri dolastım. İlk gO<!"m, 
buradadd gibi bulutJu değildi. 

Bu, benim için ya bir kara talihtir. 
Vl:yalıut bu tchlikelerd<>n sonra bü
yU;c, parJ&k bir istikbale kavuşa
ğım:-ı işar~itir. Meşhur jupon filozofu 
mu.dcmki •tehlikeyi atlatacaksınız!> 
der.::·cı. O halde endişeye lüz.um yok. 

Ka-ra bulutlar &ök,yüzünil sardıkça, 
Ne;.··yorkun korkllnÇ semasını birden
bire başıma devrilecekmiş gibi ürkü
yorum. 

İlk geceyi g~k~ki kara bulutlara 
ba.ka!"ak ve kitap okuyarak &eçird1m. 
Pl'k *iz uyku uyudwn. Sabah~eyin '-!is
ter ııı~so ile ~ douzrl" buluşaca.
iuıı. Galıba beni hemen sinema sü
tüdyosuna gôtürecek .• Muessi.Elerle bi r 
muka ·~le lıı:ızalıyac:ıtu. 

+ 
ERTESİ SABAH, SİNEMA 

S1İ!D~OSU1'DA .. 

JCıJabalık.. Çok kalabalık b.lr re
m.·. 

On milyona yakın nO!usu var di
yoı lar, 

B n lar 'Jste bir.dirilmiş.. Fa-
k:ıt , l ka'.J" 1 k şehirdl" insanlar tok 
m t .. .. am yuruyorlar. Adeta bir su
yu ~ili· g.b1. 

1 l t2. .. 1 ıle stti.dyoya gıdiyoru:ı.. 
Y m da. c:ıturn.n J\tistcr Hisso çok 

n .. 'c 
Şı.mdi s12.i yüzlerce san'atkiır 

karşılıyaca.k. Hepsu1e iltifat edin.iz. 
Ve gülerek ilfı.vc ediyor: 
- Amcrık.:ı.hlar japonıarm kanı so

ğuk mahlt"ıklar olduğuna kanid.Jrler. 
Siz bu kanaati izale edebilecek yara.
dıhştasınu: . 

- İltiiatınıza teşekkür ederim. 
- DWı vapura ıeleceklerdi . Ben 

mUsaade et:ned.im .. \te işlerin~ baha 
ne ederek buna rnfuı.i oldwn. Çünk.U 
onlar be:nir.l sizi evvelden tanıdığımı 
zaruıediyorlar. 

- Çok 1.) i hareket etrr.iı.siniz, M.i&
ter Hısso! Eğer onlardan biri vapura 
ge!nı!ş olsayd1. biribir;raiz.i tanıma
dJgımızı gOrccek1erdi. 

Stüdyo lwpısına vardık, 
Hissonun dediği doğru imiş. Kaptı... 

da ve kapını.n. iç bahçesinde müthi(f 
bir kalabalık var. 

B ir siırü genç kızlar •. Erkek arti6t--
kr.. Tek.nisiyenler.. A-Ia.kiyajörler .• 
Rejisörler .. 

Mister Hısso bunlara benden mlJ,. 
b;ıl5ğah bir ~ekilde bah.c;etm~. MU
es5ese ile gıyabi angajmanım olduğu 
için, kapitalistle" de bahçede do-
1nşıyorlar. 

Otomobilden iner .i.nn1ez etrntımı 

sardılar. 

- lloş geJdiniz, Yokoh:ımrı 1 

Hepsinin aizın<Jan bu sesler lş!tl-
) 'QTUID. 

ArtistlerGen bil' çogun1~n elini m
kanı-.:. stödyoya girdiın. 

Şırr.di kapitnlirt1er n ve re-jsörle
rin a.rilJ.rıd.ıyım. 

Sorıryorla.o: 

- Şimdiye ka&r hiç Hm çevir
diniz mi? 

-J-I::ıyı.r. Fü-kat, p('rde h::ıyatına ya
barc· değil m. 

Hl< ·o atıldı: 

- Japc-nyanuı en nlc.'"'hur sahne 
yı!clızıdır. 

ReJL~örlerden biri t"ti.~ı saliadı: 
- Belli. Çok ince, tok frnpan bir 

kadın. D~z de böylesl.Q. l ·t.'.yorduk. 
tDevamı Var, 1 

ts ·an bul Defterdarhğından : 
Auırkrıpıtia Otopark anl><lrınd:ı mevı:ut :.:.367 ttncke; 27/10/941 pazartesi 

günC ~ıı.tt 15 te MilH Em13k MüdürlüğC.nô.<' t(\p!.c.nac-~k olan Kom ~yoı:da açık 

.r~ :.raı. a ile satılacaktır. Mchanın·ıcn bedeli (2368,10) lira, te -r fn:ıtı (177,60) 
ı.i.r:..d.r Gônnek lı;!n mahalline, Iazla lzah<:ıt nlmak iı;i:ı ~1:'.rt Jtnı J.k 4 üncü 
-t:U< ı :ne mUriıcaat edilmesi mukte?dir. (9305) 

-- ----------------------
fstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

123 No. lu llfln: 
.Ellerinde od11n bulunanların b\.llları bl,Jınnelert hakkında 11/10/ 941 ta

rihl! J~!in ile tsyin cdilC'n müddet T~rinisanınir. b~lnci günü al.-..:ımırıa kadar 
t.Ratılm.ıştır. Kaı.a.lar da dahil İ staubul vilfıyet~ hu\!ulları içındtk; toptancı ve 
peraker.decılcrin ellerinde bulunan her nevi keslln1i~. kesılmemlş od~n mik
tarlle bunların nerede bulunduklannı1 kime ait olduklarını gösterir beyanna
rnıelrrde tayin edilen müddetin iı;inde İstanbul \1alillğl veya malınllin en ya
kın kaymakamlık larına veya İstanbul Fiat Mürakabe Bi.irosun:ı bildirmeleri 
;lcride yapılacak kontroUar neticesinde rr-e\·cutlann1 noksan gOstE"rd:klerl veya 
•;akaldı.kla.n belli olanlttr hakkında MillJ Korunma K<.ınunu dairc:sinde takibat 
apıkcoğı ehemmiyetle ilan olunur. (0268) 

Devlet Demiryolları ve liman ları İşletme U. İ n'.ues i İlanları 
Muharrancn be.deli •21000> lira olan 150CO metre rr.ikiip bala!-:l Afyon~Es

ki.şeh.r hattı Uıerlnde Km. 40 ocağlndanthzarı işfnln 5/J 1/9.ı ı çarşanba günü 
saat 11 d~ k~palı zaı1 usuüle Afyon 7 incj İşletme Alüdüılüğü binasında ek
silt;. es yapılacaktır. 

Bu ~o girn:ıek isti)·enlerln ., 1575,. li ralık mu,·akkat tenıir.at ve mahsus 
kanununda tayin edilen vesikal::triJe tek.!i! mektupl~rını '-Ynı gün saat 10 a 
kadar Koınisyon ReJsllğine venneleri lazımdır. 

Eksiltme fiDrtnam-csi İşletme K omisyonundan pnrasız.olar~k alınabili r. 
(9275 ) 

İstanbul Fial Mürakabc Komisyonundan: 
122 No lu iltı.n: 

İ-sUı!.'lbul ,-n~yCti dahil'nde lı<.'r nevi undan nıamUl yufkaların kJJosu ~e
raktnde aza. 1 32,5 ve tel kada:1tn kilosu perakende 40 kuruştan s..ıtılacaktır. 

(9267) 

'J ARİII1 TEFRİKA: 25 
---. 4\ 

HAZRETi MUHAMMED 
VE PJIU HAREBEL ERİ 

Ya<an: i\1. SAMİ KARA\'f.L ____ _...., . , 

J\r.:">loır, 11:5.urti M~•harr.mt'din (S.A.) 
yr.' -tı Pc-y amı-.er oldufı.:nu il.an c -
d·y,..rlardı. 

ı.:u~vV\•f'tten evvel. kırk seneden 
Lrr. c- r 1 ..ı bir su .·ei dlğerle göz.'e

r: •. n önhll• .. tece11i e<lc1 harik lildc 
\" !.u t c ım es."in nazarı dik~..Jllnl 
nçmtŞ ve Muham.ınedLileminın isıı.k

b~:lc e hfı.l ve ~ı bUyuk o:ac~,gı Qedl
k<lCi..J:i..1 hepsın.n konu~::la mcvz.uu ol
ını ııten o, ıs-+..ikbal yii.kla;ınca \'C A
ra k~._rr.ınc Lır ~ahibl zuhur ve Ahir 
z:n .ı 1 T'l"yea!':"ilicri erişaği halde 
ci.ın ttsı g:ıflcte d~üp h('<}l birden 
m .. ,-e: Uul.aı«a>e<le (S. A.) muhalif 
ol« 1lar 

Araı;ı 'ıta\ 1!, llaı.rcti Muhamme
tiin ı:S .• ı\.) di"!.:r.1 kabul cttnerr.ekle 
tır•aber (h'~fı) yalancı olduğunu da 
ilhll ediyorlardı. 

i~ anın aklına t ı.'ı .n 
bıtzı ş•ylo, gelmekted: . 
r ... ı beynıne, ~eni dl:- d~ • 
fakı s~kan. b rıbı.rleruı 1 

;:.- .. ~ .. .ıdığı 
J\".'<.b:ı, .1\

Y' ·! 'e nl-
,azlatan 

Y ıudı rn~ne\'rR.Sı ve ı: 1 > g:.ı...'ldasl 
nııd.ı • ., •• 

Anıt"larc~~ v.e kendi eh: :erinden 
bLl Alu: Zaman Pe~·gamJ; ~.o oldu
ğu: ~ i!An <t:lğl, beri ta •Ct• da Ya
h ı..d ler bun~n doğru.~JJ;WHl emin bu
lundl,;kları hal1le Atapları.ı durup 
dururken keudi kudret \'C k·.lvvetie-. 
rL'11 kendi c?'!-eriyle baltk' l~n1I]'a kalk~ 
masmı bir:ı.z da .faz~ l:~a u<l. ğin oy

nadığı role atfetmek hat:J cı i ınaz .. . 
Ben, sah..c..en bu işle' büyü • bir Ya

hudi rolü oynarun~ göruyor 111. Çün
kü İslAm]yt·l Arap'ac.. t · llrıletten 
kurt..::ırıp bir kütlei v:.hido 1. :ine ge
tirece'k ve Ceziretularop1a n uazzam 
ve ı.nUttebit bir kuvvt!'t t~c l.Lll ede
cek1i ~. bu, l:I~ristiyanlıkta sonra, 
Yahudıler 1ı.lıı son b.: .1rb n·<tcaktı . 

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM. 
Her yemekten sonra giinde ü ç defa muntazaman dişler inizi fırçalayınu:. 

B&yramda Yalnız 

KIZILAY azetes· 
ÇI K AC AK T I • 

İlanlarınızı ,·ermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILAY'a yard ım etmiş olacaksınız . 

i lan Sahifesinde Santimi 50 Kuruşt ur. 

MÜRA CAAl' YERİ: 

İstanbulda, Postane karşısınd a Kızılay satış bürosu, Tel: 22653 
lstanbul, Postane arkasınd a İlancılık Şirketi Telefon: 20094-05 

,.4 kap yemek ve ekmek 

Tabildot: 45 kuruş 
Bu ucuzluk, Beyoğlunda As
malı Mcscid, Löbon P astanesi 

karşıs:ndaki sokakta 

.. TUNA'da 

re ' ~ 

T AKViM o 
Ru m1 1 3~; Hııur Hicri 1380 
B. n;ŞRİN 

167 
r. .~,:AZA.'> 

6 27 
Yıl 941 Ay 10 Vasatı 

'/AKİ T 
Ezan ı 

B. Teşrin 
s D s_ [> --- ---- --
016 GUneı 12 52 

9 
1l 59 Ötl• 6 35 
15 Ol lkındi ~ 37 
17 24 Akşam 12 00 

PAZAR 
1 ~ 56 Y&tsı 1 :' ı 
4 37 İrr:&tk 11 1'.' 

isıanbul 3 iincü İcrn l\lemurlu
ğundaıı: 

Mukaddema İ<tanbul Me.yvahoşda 
babası Arslan Rız...ı. serglsir.de iken 
halen nerede btılundt•ğu bilinni.yen 
Rıza oğlu Jlakkıya: 

(Adapa.ı.:ırı) Türk Tjcaret Bankası 
A. Ş. nln 31/10/1929 tarihli b:r kıt'a 
emre muharrer senede milste:niden. 
zimn1e:in1:.de &ılacağı olduğunu idd!a 
eylediği bakiye 205- İ ki yüz beç li
ranın maafalz ve masarif ve C!crcti 
'~kfı.letin tahsiH hakkında alacaklı 
Bankaya izafeten daireınızc müracaat 
edt n \' kili tarafından tel-cbedllmJş ve 
bu ~ ... Leple tarafınıza gönderilen öde
me ı.: ır. ri ikametg:ihı hazıraruzın n1eç
hu.:!- eu itibarile tebliğ kılınamamış ol
(ilıgundan mezkı.ir teb1igatın 1 ay müd
dc~i{' ildnen icra~ına İcra Hfıkin1liğin
cc karar verilmiş o~dugunUan tar~hi i
lLndan itibaren n1ezklır n1üddet zar
f u1da ve 941/00 numaralı dc~ya ile 
müddeablh borcunuzu \'Crınediğinjz 
veya b:r kıs-mına veya taınaır.ına kar
şı icranın tehirini müstelzim kanuı.: 

bir itirazda buJunmad1ğıillZ ve y1ne 

19 B. Teşrın 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Radyo Caz ve Tango Orkes
trası. 

18.40 Fasıl Heyeti. 
19.30 Mc-m1cket Saat Ayarı ve Ajans 

Habfrleri. 
19.45 Se.rbE:st 10 Dakika. 
19.55 P,ıano Soloları (l'l.) 
20.15 Konusma (Meslekler Konusu-

yoı-). 

20.30 Karı~~ Şarkılar. 
21 .00 Ziraat Takviıni. 
21.10 Peşrev, Şarkı ve Saz 8emölisi. 
21 .35 Ankora Sonbahar At Yarıı;ları 

Netic:tlerf. 
21.40 (>da Mu~ikisi. 
22.10 Dans Müziği (Pi.) 
22.30 Memleket Saat Ayan ve Ajane 

JTabcrlerL 
22.45 Anadolu. Ajansının Spor Ser

visi. 
22.55/23.00 Yeri~ki program ve ka

panış. 

B u genç geıın· 

GÜZELLİK VE 
BAHTİYARLIGI 

bulmuş 

,.Ailenin c;ırklnce hfr u:r.vu 
tel .ı~kl olunmakla beraber. 
butün Um1dlmi k:ıybet.n1lı;:

kcn otuz yaş!arimdn. evl~n

djm. Zcıcln1 diyor kL Mu
vaffakiy~tımin ve onu tes
hir edişimin ycg;ne dmlll 
ş~ya.nı hayiet te-nlm oldu. 
O:ıu da c:vlenmedcn b~r ka; 
h:ı.fta evvel kullaı:ana~::ı baş
laJıgıoı (Beyaz l'Cnktc )'•~

sız) Tokaloıı krcırıiue med
yunum. O çirkin ve de;nuk 
r·ildlml üdeta yeni bir şekle 

!fra~ ve bana yeni bir 1"!
vımılli:< b,hş,ttı. Tokalon 
krcn:ini:ı cildim üzC!rindr!cl 
tesiri !'ı.deta mut:l?.cyc ben
zer.~ 

Fatih ÜçiJ.acü Sulh Hukuk H:lkimli
ğinden: 

Şehremini DCJ}iz aptal mahallesi 
Köprülü Mehmet paıa sokak 38 nu
marada otururken vefat eden ve mah
kemece terckes.inc vaz'ıyed edilen Ha
UcenJn alacak ve borçlularırun bir ay 
ve varis iddiasında bulunanların üç 

ay zarfında ma hkem-crn.ize müracaat

lan; aksi takdlrede t erekenin hazine

ye dCvrcdilcccği. aldkadarlann malıl

mu olıııak üzere uan olunur. (941/64) 

Hal r.'tüdürlüğünden: 
Ha1de 109 No. 1u kavun \'C karpuz 

&ergis~nin müsteciri Nasri Özmnnav 
terki ticaret ettiğinden nıu ınaileyhte 
alacağı olan mü"'t.ahsillerin bir ay zar-
fında müracaatlan. (4201) 

bu milddt~t :ıarfında mal beyanında 
bulunmadrğınız veyahut hakikate mu-

hali! beyanda. bulıındul;.runu7. takd irde 
rnüı.ldeti mr.zkürenin hitamı.nı mütcA

kip cebri icra ~uretllc lcabeden kanUı

ni ınuamcle;ye tevessül edileceği ma

lün:unuz olmak ve bu husustaki öde

me en-.rinin tarafınıza tebliği maka

mına kaim bu1unmak üzere keyfiyet 
Ilır.en tebliğ olUTlur. (941/90) 

yen; d!ı1i11 red \'C tereddüdüdnden iba-
1t! kalmış olsayd ı yi.ne neşri Uın hu
SU'i"J:nda o kada·· ın~külJ.ta kfadüf 
olurunazdı. Ne faldc kl muıhanı:er 

reddi nıen ve ink:1rt cebir dereeesine 
varda~rrı.k Haı..reti Rtf;a1ctı,en'4hı az
n.111Uan cevrntlye ı;nhşırl;ı.ı"tlı . 

lp Edebi Tefrika f'~o: 44 1 
lHatır için Ôldürd ... ler 1 

lt.erlı.aldc lıu derecesi yalnız Arap 
i.-i .. 'lu rJı. Yahudi par:::ı .. ğl o1ması 

nı h b akt . 
ll 1· ·ll :O.tuh rnm-e (S.A.) ne<:rı din 

iç n buyük n ıı.~ku 5.tn rnaruz kaldı. 
ı .. ~rn, azı...:n -ı o derecede 1Ifıhi idi 
k 1 ont h.~ b·r ~ey :yıLlırmadı. 

Cenab~ Fahri KAins.t Efendimize 
kar,, vüc. dıe ge• rJtk'eri mevani 
yalnız. maksadı mu')h.ül~ta düşürecek 

esbabı hazırla:ı.ınasından ilıaret de
ğıldi. Vacibul\iiıcut ve II.1l:kulrnev

cut olae lYo.ık Taftlti Hazretlerinin 
mahbubu ytg~nei Samadanı itt;hazi

le rnafevk•tlbc~cr ytikselttlkLeri o 

vücude -~a bOyilk ve kabili ta
hamrnül oln:ıy<ı.n hakaretler yaptılar. 

Fbu Siıfyanın hemşiresı olan tTm .. 
mü Cern , g .ır. i.'z dlk< .:~. lo!Jl;;ıyıp 

1 gece l!az.- l Re u!Ullahin geçecekleri 
y(\h, diıkt"!lt.k ve nlC'yhlerlndc de a 
ğızoı gc rnl.)'ttek deı·ccedc galiz heze
Y )' p· rdı Ba:t.an da r~·!en Lı'aca 

caL.~ı~w. 

Yazan : AKAGÜNDÜZ mtfl 

- Ben siz' r,ıyaben tan1yCiruın, 
d ... ~ . s· i\ıir: r ~ö..-liy~ söyl::·ye 
b::ıl'(·mr..?di ,. a.rkada;sınız. 

-· Şımdi on:an bır~k. Yarın -
dan tezi )Ok i , e başla. Öoekini de 
git getir. 

G·etircl'. Çirkir.lc gü,,cl arası 
yakbukça b:r kndın. Hiçbir der
di yolunuş . Fa'-ir;:ğe öyle ;;lış -
rnış ki onu bil~ dertten saymıyor. 
Kocası r,c ·en ~ene adını bileme. 
diği ceph~krde l birinde şehit ol. 
mu~. Bir nna~:ndan başka kim -
sesi yok . 

Aliyi de tanımıyor, falma~ ı da. 
5,,n beni:n işime yararsın d rlim 
eve götürdün:. 

- Bu gece b:zdc kalacak. anne. 
sın_ ~ri) le. 

i-"'2,!ıncağız afallar gibi oldu . 

-- s;·yıerim, dedi. Annes~nin 

bana cok itiınadı \tar. Nazik de 
si:ı:i ög,·endi. Yoida ben anlattım. 

Tek e<-n voldaşım ihtiyar Hay. 
gano'" t ·rhıh ettim. 

- Du<l ım, sen salondaJ<i di -
vanı Nazik hanıma hazırla, ora
da yatacak. biz de çalı.şacaf. 
HRYganoş •şi anla-dı, haıııa:at

laştı Ben~m divan yasak t"' var 
bir yerdi. Yersizler, y urtst :la r 
düştüler rrU, divRnda ba rınır:ar. 
dı. Ne yapalım? Aıpartıman.mız 

yok ki daire peşı..e~liyelim. 
Bir sefer bir b!tlisi gelmiş. Za. 

vvllı Hay.ganoş tenıizleyindye 

kadar bir hafta benimle da· gın 
dörcl ı konuşmadı. Nidccek >in? 
Her zaman süslli bedbaht gei ·cek 
ae:ıı va. Bızim d;\•aıı umduf_ .... l'U 

Aı· il k:J.\' nf. bu yolda h.areket e
derken Y~ud.ile'.!", Araplardan çıkan 

A~ r Z· n Pcygaın~r.nden dolayı 
en~c ı:ecıriyorlard.ı. .L\ı·apl;.r tnratmcla n.~s~~ y aln.u ı tDC\'Wnl Var) ALrnn kans ar .adı , yatırmaz, bulduğunu yatırırili. 

Askeri icmal j 
~Y.::l;Y~~a==~·~ 

Voroşilof ve Budiyeni ordu
ları Doğuya ve Doğu Cenu
bun a çekilmiye mecburd11t 

Yazan: EMEKLi KURMAY S~ 
Haflanın en mühim askeri ha

d isesi, Doğu e<'Jıhesinde Alman 
ordularımn Moskova taarruzudur. 
Alman Başkumandanlığı merlrez 
ordusunu şimal ve cenup ordu -
!arından bazı kuvvetlerle tak -
viye etti. İki hafta evvel başlıca 
şu beş istikamette Moskovaya 
ve 11dı-cşal Timoçenko ordulan. 
n a taarruza geçti ' 

1 - Kalinin - Moskova 
2 - Rjev - Moskova 
3 - Viazma - Moslrova 
4 - Briaıısk • Kaluga - Moskova 
5 - Orel - TIDa • Mookıwa 
Alman oırdulan 15 gün zarfınd a 
Maı·eşal TimOÇet'!to cephesini yar 
dllar. Ru.s merke-z ordularının şi
m al ve cenup renahlanm kavra
dılar. K alinin - Moşai:;k • Ka -
luga - Orel hathnı şarka geçerek 
M oskovaya yaklaştılar. Mareşal 
Timoçenko orduların ı rrc'ate mec
bur ederek yanm m ilyon kadar 
esir aldrlar . Şimdi meydan mu -
harEbesi Moskovanın 100 k ilo -
m et.re uzağında buhınan dJş mü
d afaa h atlarına intikal dmi§tir. 

Alman taa rruzu merlocuie ol -

duııu kadar cenahlarda da lruv -
vetli w şiddetli olm uş, .Mare~al 
VorQ\iilof w Budiyeni orduları 
bu taarruza adeta ~yirci kal -
m:şlardır. Bllnun i.çind.lr ki Al-

man yarma c~phesi gcnişlcmş, ·ı 
nihayet Mureşal Timoçenko ordu
larını. Marr,al Voroşil~f ve Bu. 
<i:~"eni ordularından ayımıı~tır. 
Art;k A lrna'l l:r rgusu Rusyanın 
kalbigiıhır.a d", "ıur.ıştır. Mos -
kova ve Rus büyükleri, arlık bu 
kes.lan ve önüru:! geleni delip ge
çen All""an burgusunu göğüsle 
r inde cluymnğa başlamı lardır. 

fü>s ordu!~rı şimdiye kadar yal. 
nız kenclı er phcleri iç!nde hare
ket göst.erdikr; fakat bir Başku
mandanlığın karar w emrile bir
biri.erinin hudutlarını \~arak ve
ya kuv\'etlerinı kom§ll bi:'lgeye 
kaydırarak büyük meydan mu -
harehel.Erinck ocraberlik temin 
edemediler. Bu yüzden Rus ordu
larının iç cenahları daiıma zayıf 
kakh; A lman ta biyesi de büyük 
taarruzlar için daima b u zayıf ka
lan iç cenahları seçti. 
Şimdi hatıra gel;;,n su nlkr v~ 

ilıt'mal olarak verilen 
cc '·~pl$r 

şunlardır: ·ı.c ~ 
ı - Leningrad dayan.'.lb1 

. ? ' 
mı. '"r ııı 

2 - Mo&kova kurtarılabı'.:ııa!I, 
3 - Kınm yarımadası ııı u 

ooikhilir mi? -aJll 
4 - Rus orduları harbe de'9~ı için n€r<'de ve nasıl bir cC 

lu' abilirler ? 3sıl 
5 - İran - K afkas yolu . "ıl<'' 

muhafaza edilecek, Jııg\:ıf· 
H ind'slan ordusile yar<lı111 · 
mıya..::aklar mı? _ ,.~r· 

6 - Kara kışa daha 45 gil1l1 ,,1,; ı 
dlr. Acaba bu m üddet za rel<;• ı 
Alman orduları ne gibi har 
teşebbüs edebilirler? ıoll 

F ikr im ize göre bu suaJle~ ol:l" 
·· ·le yekün ver ilecek cevap şoı 

1
,. ,· :ı-

b ilir: Moskova cephcsinde- :
1 

• 

ziyetin muhtemel inkişafı. u r<fı: · 
r ine Voroşilof ve Budiye!l'l 0,ıc fil 
]arı Doğuya ve doğu cenuba .,,dır' 
çekilmeğe mecbu rdurlar. ll ~· J ; 
sonra Leningra.d ve Kırıın 'ııııP 

rımadasından müdafaası uzull i~J· 
det kabil olamaz. Bunların il ,.,r· 
Y<' 45 giinlük daha ünıürıcr•, ,-: 
dır A lmanlar Rusların Balll • 

· oı-t» 
K aradeniz donanmalar:rıı.ı 9~ ,-t 
d an kaldırmak içi'll, Lcnıı;~-ııı • 
Kır·rı"l rr-ck:cck een:eve b;rs~" ... , • b w • .. 

lar. Bu iki denizde htkmY; ~ • 
]arın hesabına lüzumlu );.r 
rardır. 

Rus orduları harb<' devanı ~ 
l·u~ ovalama muharebeler.le 

. ~n~ 
Volga w Don nehn boY' 

kil. .tc:, ve kara Jcş· L 1 J1l 
lışma' dırlar. Eğer crnah a: 
Ruı;; orduları f':'Eh r \'ıı;; aı1'.:."'.,. 
dafaasına kapı' rtırsa 

. . d . ı· o • mi'\'S!mın o;.ı a rr:t. ı.. .. 

do!ayısilc • Ma,·eşal Lud·:7 b• 
dulnrı ın Harkof ve Rcı;• ' 11 

1 
geic>rindc mağlüp c ma ~ '· il 
mali \'ardır. Almı>c'llar 9:.ın a 
dive•1İ ordularını şirr al el • c 
dan t hrJ.'" kuşt. + T"'-,1"" ·• \( . 

· · sıl< 

,, 

tak :'ı.lınar ku\'ve. ( r. c 
1 

, 
.. • l ' .1 

inı!- J etnıegc ça .... 1r\ ~ \''" 
A1 .nanlar1 bi.!.rıcia ı tak~· · ' 

·ır ve Don nehrine kadar ı 11 
cC;kler f\1.oskovatlan sonr:ı , ' ç~ 
Kalkas yol·un~ kesr il ~ 
caklardır. _.. 

Yeni Bir Anket Açtık 
~~===========================,-~="" ~I 
(1 lnel $:Uılfrden Devam) 

E ski zain.:ı.n evlerindeki rnutiakların 
iyi ve ten.ı t.a:at.arı vardlr. İyi taral-
1arı çek geniş olôl·klarından içinde ça
lı,.~nları sıkn~azdı. Yeni ını;tfaklar ise 
bilha:-sa apart.ınanl a rda ı;uk dar .. ve 
<ıhhi deği l dir. 

Bu mahzurlara mukabil mutfaklar
da elektrik ve bava gazinin kulla.nıl-
1nas1 ve yeni bir t akım taam :ileUeri
ıün istimali hiç :;;üphesiz yeınek pişir
me isini kolaylaştınnıştır.Flk.riu.ce her 
kndın, mali k~ıCreti ne olursa olsun, 
e vinin işlerinden, bilhtıs!a mutl ak iş .. 
1erincien anlamalıt.JJr . 

Bu iki bakımdqn ı.aruridir. Bir inci
si ; çahştırdığıınız insanların iy i çahş

ı naların temin etmektir, •ki ancak bu 
işleri anlamakla kabilwr.> ikincisi de 
icabında bu işleri b izza t yspmakhr. 

İngilterede K rEliçe her yıl kendi do
ğum güni.i, n1iscılırlerine ikram edece
ti seylcri önlüğü önüne 1Pkar.ık bı~

zat yapar ve (buyurun ben ;r;..p1J.m) 

Bir akşam llayganc,ş C:_3ucu 
ğuın keDclisi bir ıntSo.fir ge .... 

- Bey m, tütünde çahF:or 
nıll{. has'.asın diye koğmuşlar. 
Yc:rı yurdu yok . 

- Dudum! Anıma da masal an-
latryorsun . 1\•k yataklı b:r oh• -
!imiz var. l\1ü~leri bulmu1lJn. da
ha ne diye Eüyl<'nırı duruyorsun. 
Kız, senin adın ne? 

- Emir>e be;"1'fend 

- Bey ek nd Llğin d€ nered€ıı • 
- Onu si?.in için söyJed,nı be. 

Y"fend'. 
- Emı~m da Emınem, aman 

Eminem! Emincme seliım ed,,rinı! 
Eminem de oturmuş taşın baş.ına, 
rastıklar çekiyor samur ·kaşına'. 
Krncağız (d<>li mi ne?) d-ır gibi 

ürkek ürkek bakmağa b~laclı. 
Ben güldüm, Hayganoş söyicdi : 

- Bizim beyimiz böyk<lir işte . 
Ne 'ulemaya metelik venir, ne dün
y.aya. H adi, sen :yemeğini ye de 
y at. 

Ertesi günü Haygano:ı bir •ı>Iaş. 
la odama gir<L: 

(Devamı Var\ 

d iye de irtlhor erler Bunu 1 g ~~ı.ıtfı1~ 
vakti çok nıü.sait, f~K<ıt kt'r.dl ,.11 
ğina dli~kün bir \("lk kiidı11wr u,l 'Y 

Biziın orta h~y~.tlıııüd;ı,. ın ,,.ı · 
nn no:osil olması l;jz:.ugı.: d:ı..,ı iY' 'ı' 
siı.c gcWıce fikriıHcC: gen•!• · -ı.ı ıJC ı 
alaı c .. ca \"e o<.:al..: tc, t~bntı ( 

)le< 
larc. benziyen ınutfa!·lar .,.. 
ve hem ~ dc:ı.tıa 5ihhtdirlt'f, . e ıa 

I\1utfaklaı da pi ırd;klt rııJ'l.u: # 

cc: ~· • . • ·t:b.:ır !c \ 'C" 
Türk yeır.tk.l'rı leı.zc • '. Hll 

nıp. ;.·er.1r:tle!"!ndl'n i.1 .;fl( ,,v-:ı 
rr.ck1erimizın kıyrr.etıııi .·\\ vP;1~. ı ~ 
sile g.ttigim znır.an, cr.1,.rJ··:e"' ~ J ~ , , 
kalınca an ladım. B uuu rırl 1111 
kliJılügü olarak. k:ıbu: etrrıet ıc 
nı.111.ıda sebze ycrncklf'ri pek J 

!:>an!ycn etleri, ı5Jr.: ııvd~1 de 
t a,·r.üJ pişe:- ve etler d 
BunlD"rı y1yenler b.z • l dt: 
n1i.ôn eğır oldu~ur.dar b _,sek• 
!renk : crııekicriı:i. ttr PL 
Dll~ur:.ilnuz b; kc c bo' ': 
yi!.:ı.eı·ek yzo;nla:n deır ı 

~\ .. <l'°" y<ıpl'"lz: l·a " ' " 
d~I· 'ı! r., E..~· 1 

ü,t:~na edt•rsck Avnıp~J 
a~<ı. ı az :;cırc. y • ... 

Tet.k.!k edip ~ı ·J .-r .. ~J.ı 
bu t . .ı:n ! gür. )f"nek'c•ı d ı 
yor~r. . Diz tse k cc!e oi r}; 
çi)·p ;.;."ıretnırk , .... h , Jı· r 
lı PK yüzundc rı ~1'in.:ıı ") ' 
pt::k ~·ok .. 

ı ~ r 
liaiiJuki, ev 4le" t.•ll .) 

S .... a arı ev C·y ını ... "' "' 

' 

,, 

1~· ; "' ş• , r.ı CK, b 'l ~ 
p..ır- "'1r, •"ş'·r J ~· ' l ,. "' .,ı.ı 
t:ıb , vııfların tc · 1 11 1 • • 1 
lar .. ~ k. G.rJn. . \ ;1~ı •"' 
vt sıh.i1a•n ojınarı •e lrı t· ,1ıı.. tt"' 

S t • • 
on zanıanl;.:rd.... • f "' ı. ,,.., 

ver1E':- arasında az \"l" lı..,.f ·" r oıı 
meyul,,. vartiı Ş.ıph \ .. ·k:. aı 4!' 

kat !,~zı genç kadın . : sıve ıı k-
yaptıgı gibi i!ratrı gI"'C le . };'C ı Si' 
m~k, h:>!tfı ; moıı t :r.... Jh.1 .~ 

cok tehlikel, bır ha• kf't ı;ı.a ~ -1-
ölürı ıJ cta\'et ctınekı:. · .. 

!., h:l.rf: 1{r>t edenler r.Jbcttc , c ı ı$ 
• , I' \ ' 

zay ı ~ ~oluk be z.li o : •
1

1 
... sı ı·:ı. ( 

cocukl<ırı da ı:.vnı e.c 1.ı 11cshrı r 
ve boysuz olı· . Fnk... lı t1 r ıt .,J 

-· ı tikçe boyc' .ı 1 kı•-.J i< ' ' h 1'1 rtı' 
amJii (!eğ: dfr [ t ):11 IJ ! l I 1 ., 

selrepieri ,.ıı!'dır tk ı: il, ,. 
hi, de rn rrı P f"f 
tin1 ı lİ ı:;ı> 

Jl f' LE:~T 11..ı>l l 


