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. - Gısettye &linderilen ev,.k iade eıfümn 

. EN SON TELOBAFLA!ll VE· BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

RUSYANIN 
OVOK ŞÜPHZSI. 

1 

Almanlar ve Müttefikler 
1 

FRANSIZ 
işçisi zorla 
Almanya' ya 
gönderiliyor 

• 
ıs. 50 ya araıın
d akı erkeklerin 
kay ı a aşlandı 

EKMEK VE İAŞE İŞLERİ 

6 Vilayet Valisi bugün 
Ankarada toplanıyor 
Belediyelerin ihtiyacı olan 
Buğday nasıl temin edilecek? 

Sovyetler bu harp aonu nda hangi taraf galip geline 

gelsin ken.dilerinin yok edilmiı bulunmalarının endi

teıini çekiyorlar ve He aa.. balıainde bir deneme fır

ıa tı arıvorlar •• 
. --'----•--====-==-===·~-~-~~=-=! Loı>dra, 20 (A.A.) - cB,B,C:> Diln 
- 18 - 50 yR.lj ara>ınd:ılki t kmil Fran- BEr vagon BuüCay on bin lir ya satı· 

hyorZ Köylünün eline fazla para geçin· 
ce, isUhsal mıntakalarında e w rence 

ETEM iZZET BENiCE 
Hitlcr'e ~ahsl bir dostlu!:'llmuz 

yok. Alınan başkomutanlığı ka
ratg5lııııda da kiınse ile tanışnıı· 
yoruz, llJ böyle olnuğu kadar 
Am"ı ika V·! Jngiltexe ile de hiçbir 
busu.iy.;•:,ıı:, y<>k. s~de<:e Türk 
milli pGl•ı:kasma bağlı bir gazete 
\'e gazei .:riy)z. l·'hkat, 1ıftdiselerin 
s•yrine bıraz nüfuz rdebilmek, 
biraz ilrriyi görclııJm<k bu karar·' 

malarına rağn.cn bu yardımı yap .. 
nuyorlar. ikinci bir cephe açını,. 
ynrlar. Alıolan havalarında her 
gün biner tayyarelik bombardı· 

ıuan uça.~l u~ urıuuyorlar. Alma~ 
yanın bütiin kuvveti ile üzerimize 
çullannı~sına mani o1nıuyorlar. 

Ve .. bu şiiphenın içinde burgu
laııan istifham noktası da şudur: 

(Devanıı SJ. 3, Sü: 3 deJ 

gii.hların ıçiıcıicynıiş ka.lar in.anı ı------------· 
aydında ıı,.abiliyor. lJaha, 1942 
Alman bü} tik taarr ~ıu başlaı!ığı 
vnkit, 

- Garc, şimal ve .nexkez kc
s'mlerinie müdafaada kalmak, 
Yolgayı kesmek, Kafkasyayı is
tila eylemek ,.e nıiiınkıin olursa 
Orta Şa•k ln;:iliz imparatorluğu
nu yıknı:.ktır .• 

fvlALTADA 9 
GÜN İÇİNDE •. 
İngilizler 118 Mihver 
uçağı düşürmüşler 

'Ic~hisiı;i koymuş ve bu sütun· Landra, 20 (A.A.) _ B. B c 
!arda her Hsile ile bunun niçln Mai1ada dokuz gün süren müıe
böyle olacağını izaha çalı~mıı,.:k . madi hücumlardan ooııra JJ~ 
Olal·laı bizi yalanlamadı. Belki,h m' ver uçağı düşü·rülmüştür. A'j-
Almanhrı goyelerine ulaştırmak t ni müddet ,,,..rfında 28 n.g; :z 
ycılunıla bilhassa Stalingrad mü· tayyaresi düşmüştür. Fakat ltnn
dafaası ,le biraz geciktirdi. Hakl- J larclan 15 inin pilotu. kurtarı'mış
katrn, Almal!lat bu;:ün d~ ~~lgayı 1 ur. 
kc,ınek \'e K:dkasyayı ıstıla ey
lemek, Karaılcnizi Rus filosun· <Devamı Sa· 3. Sil: del 

sız erkıCJ( ?erinin Alrr:anyada çalışn1llc 
ü re kayıtla1'ına ba~lanılmıştır. D'Jn 
Wliic radyolar ve ıo~ler bu hu
•uota ne~rly&tta b'1lunaralc yalnız A:l
Jl>Ol1\Y3Ya &'tmt>kl e Frannnm baş
gdec.:k felı.:.etı örıl;y •bil<"CekJerini 
bı.'y:m el:n<ş;ero.r. Malüm olduğu ü
"°""• Alman:ycır-ı 150 b;n lolşin!n ,;ı
U'.coi m~cbu.ri tutu.ı.ma.ktadlr. 

Y aka1aııan Sırp 
çeteleri kurşuna 

dizLiyor 
Bir Aiman gaze· 
teei bu hcberi 

te 't ediyor 
Londra, 20 (AJ\.) - <B.B,C:> Bos

na daglarır.da crreyan eden n.ıJıaı'C
btle«le e;r alman Sırpların ku~
na di~Jtl..,.,ı'li. h:ıJt'.kınd.akı hsıberler 

Mi.uwh Gaııetes tara.tından tleyıi.t olun-

muştur. Jı1.ezkür ga2t•k'-ye gönderilen 
bir muhabir mektubunda ı;öyJ.e deniı
m.el<ft.Nii r : 

- cN~ ~ler •ma·n diledil<>r, 
Ve n<' d<' loendtlerioe aman Vf'rildl. E
le g.e~irilıenlf'r kurşur.a d.i:ni.J.di. Yalnız 
haşn, V(' me-ı1lamı('Uıiz te<=.!rJıer bu 
m<mk~tı.e ni..ı.mı "-'is t'<i..""1.ir.> 

y rferi çoğalmağa başlamış r 
•. ı..,ş:,a Bucsa Valisi Faz.l.ı Güleç, 

Esk~ehir Vali.si Hamit 0.>kay, 
Kastsmoni aVl:sı Mi:ıhat Alt;ok 
ta ~ebrimlze gelmişlerdir. Adana 
Valisi de beklenmektedir. ValiLer 
Ankara V•alisin n de ~tiraıkile 
bugün Başvekibnizin veya Da
lhiüye Vekili Ikı;'p Pek'in rcis
Lğir.otle toplanaca.kl:ı.rtlır. 

Ticaret Vekili Dr. Behçet UZ' 

Ankara ~ (Telefonlıa) - İs.
tanıbul Valisi LUlıf: Kır<lar bu sa-
hah ta Ticaret ve Daltiilye Vo;.il-
:ıt.rini ziyaret ederek g<irüşm~ 

tür. İıımir Valisi Saıbr' Öney'den 

Ticaret \'e Ziraat Vekillerinin 
de bulunsc<kları bu taplantıda 
ia.,o;e işleri ve bu ~yanda ekmek 
meselıe.si görü.,<iilecektir. 

Ar.kara, istcrJbul ve İıım.irin 
ekrıııeklk buğday >ht.iy~cının ne 
suretle temin olunacağı bu top
lantı. soıııundıa belli olacaıktır. 

Memurlarla eytam ve era.:mil-
<Devamı Sa: ~. Sü: 6 da) 

--<>----

dan tecrit ctmd;. 112:mi pe'!;inde-

dirler. nunu karakış bastırıncıya RUSYA CEPHESI.NDE SON VAZI.YE~ 
kadar uaiarmıya çal şacakl:ır, otl· l 1 

Talebeler, As: 
ker aileleri, 
Mütekaitler 
ve Memurlar 
nasıl karne 

dan öteye de İngiliz \'e Aınrrikan alacaklar? -:~~ ~~j:t~i~a:~~::!~ e~·:ı,:ı:~~ ev a m l ı a g- u r 1 a r ı· s ı· h 
den birını!e en knvvetli halde kal. • 
mak üzere ilk fırsatta Orta Şarka k A 1 Bu sabah K a y m a-

::~~;:~,r~::~;:n ü~~r~~e !:: ' a m ar & b i 1 e su içinde b r 1 kamlı~~:r;er~;i emir 
nedebilir: (Y;;zısı sa: 3, Sil: s da) 

a - inı:ilizlerin Kafkasyada Sf l " d J 
harbe müdahalesi ve .Mısırdan Al- a zngra ua 
man tehlikesini ~imdidco süzüp ' 

Bt"·lon, 20 (A.A.) - D,N.B, niıı bil-
atnıası dirdog "" göre, gi~ 1"nal:ı.;an ııa.. 

b _ Sovyet Rusyaoın merkez vala.r R;e,. bö!gc,,.;nde geniş ımlqyasta 
ve şimal kesjmlerinde Alman mü- haı'<'kiita miin.i olmakt•<lır B<rLan bal'
dafaasmı söktiirccck kadar kuv- dak<an tıoıanırcasına \'f ı,;ç dmmıı.
vetli bulunması. da.,. yağan yağmurlar mıew:ileı11 ve 

Bu iki tedbirin üzerinde de en hatta lctıçülk sahra istiıtı:ı.ınlarııu •u
ya boğıTııışlardu-, 

mühim tedbir hiç şüphesiz demok-
d Yoll•r öyle ru lçdıx!edlr ki, ıtı1"'11ın 

rasyaların garpta ve Avrupa a harc~«ltı bilyü,k milı-JtiWlta uğra-
hakiki, kuvvetli cepheler açması m:ı.kl~dı.r. F':ı4";t her :ı<Y'l rlğmen 1;ı. 
ve Almanyayı handan, karadan aLyct dumınmıştır. Eski açılan ~ 
sarsması. Ne Amerikalılar, ne de !Devamı sa; 3, Sü: 5 de) 
İngiliıler A•rupada heni;z bir 
ikinci c•pbe açacak ve Alman 
kuvayi ki'lliyesi ile harbe tutuşa
cak bir duruına sahip görürunü
yorlar. Bu biiyle olduğu gibi Kaf
kasya.da hart.c müdahale eılilnıt!si 
yolunda ıla bir eıiıare me\•cut ı!e
ğ:ldir. lngil'z Orta Şark k11ınu
tanhğı nkit kazanmak, daha çok 
kuvvetlenmek, Almanların Kaf

kasyadan daha i!erye gidip gitmi
)•eceklerioi r:ilen ı;iirmek için o
lacak ki, Ka(kas müdafaasına 
İraııdaki tan arelerini bile sokma
maktadır. l\lısır cephesinde de 
lıcuüz demolcra yaların bir bare
k<li yoktur. Cütün bu duruş ve 1 
bcldeyış acnlıa za~it•n mı, zaman 
k:ıı.anıp kuvvet üıerine kuvvet. 
katmaktan il"•, yoksa Alman -
Rus harbinin hakiki tasfiyesini ve 
neticesini gözetlemcl<len mi ge
liyor?. B•ı scruları bugünkü mev
zuumuzun çerçevesi içinde Sov
l et Rusya ya ve Sov)·et görüş za
vi)·csiııe intıhak ettirince Rusla
rııı hakiıd b:r şüphenin burkun
tusu içi.ıdc kıvrandıklarını gör
meıniyc ve duym:ıınıya imkan 
l<>litur. fc\yetler, dcnıokTasyala
ra kar~ı cidıli bir şüphe içindedir
ler. Bu ~iiphe bilhassa 1942 niı> 
ikinci alt. ayından ~onra kuvvet
lenmi•ıır. İ~leriııi buran şüphe 
ıudur: 

- :\lı1ttcf'klcr bize daha çok 
yordun ıf:ı cddJilir halde bulun-

Afrikadaki 
Amerikan 
kuvvetleri 
harekete mi 
geçiyor? 
Vişi 20 (A.A.)- Paris ba

sınııı n füiikscldcn aldığı bir 
habern göre, Afrikadaki Ame· ' 
rikan seteri kuvveti, umumi . 
karorg:ıhını Libcryada l\ion
J'envide ve yahut Belç'ka 

1

. 

Kongosunda Bomada kuracak 
ve Afrilrndaki Amerikan kıt
aların ın hareketi burada:ı i
dare edilecektir. 

Madagaskar' da 
Fransızlar şid
detle da yanıyor 
V~i, 20 (A.A.) - Mitstemleke-

ler devlt>t sekreterliğinin bir Wb
liğir.rloe, Madagaskar muharebele
rinde İng.lizlerin günlerderııberi 
yaptıltları şiddetli hücumlara rağ-

(Devanu So: Sü: 3 del 

12 Alman Tümeni Ezilmis 

ti 

Bir Rus la.eb<ıstnıa 
gittn AJnmmı askerkri 

Karneileşe 
tışı başlar 

er sa-
en .. lll 

Kara Borsacılar bir çuval şekeri 
gizlice 200 Liraya satıyorlar 

Şehrimizde karaborsaya cŞekero 
de giTmiştir Bazı açılqgö*r çu.
valı 114 lira Ji!rine 180 - 200 li
radm gizlice şeker satıınaktadır
lar. Şekerin ortadan çcltiilışi ü
:zıü:m, pekme11, bal, talı.an helva 
fiatlarına tesir etmiş bunlar pa.
lhdılanmıştır. 

D.ığer taraftan şelter şlı'keti 

bakkallar cemi~tine şeker ver

miştir. Bu şekerleri alan ba.k:kal
laroan bir .kısım karne ile sa<ış 
haıkk:nda el'an şeker şirketi bir' 
tebliğ ncyetmemlş ··olduğundan 

iıa.Qra satış yaıpıına.kta tereddüt 
etımtşleırlir. Bir kısın> ise di1n tık
şanıılan ye bu s~tan itilbaren 

(Devamı Sa: S, Sü: 2 de) 

Kubişef radyosunda 
İngiliz konseri 

!J>nd.ra, 20 (A.A.) - <B.B,C: Ku
blşe.ttdd fillınııonlk eeıncy.cı; ı.ı:ra
!ından tama.men İng;liz m~ 
ı:ııoilı'<iıkep olrnak ütt,., bir lıx>.-r w
ril.nıiş ve mc:;hur :l.ıicülz bestekarla.
rının eıerl&i MoıAoova Milll O;>erası 
ısan'atkaları ta.rafından caluımı:ıtır. 

30 bin kilo gizli 
ŞEKER 

saklamışlar! 
Adana, 20 (Hususi) - Şclıri

m;,zde şeker üerindc bir loJra:bot:
sa yaratılmıştır. Bazı bakka'lar 
şe'kerin killıı;;unu gizlice 250 ku
ruşa satmaktadırlar. Dün v:-Jayc
tın eımile piya~da yapJ:ı.n sıkı 
bi.r kontrol yedi tüccar ve bak
kalın depolarmda 30 tona yakın 
5aklı şeker bulunduğunu ~yda
na çıkarm:.ştır. M a.hkomeye veri-

(Dcvaır ı sa: 3, Sü: 2 del 

Alman ordusun
da 6 General 

tasfiye edildi 
Von Bock da banlar' 
arasır.da gösteriliyor 

St.okJıo!m 20 (A.A.) - U.n.t.edd 
Press: 

İyi bir kaynaktan ldıer alı.n
dığıruı göre, Alman kumanda he
yeti arasında yapılan tasfiyede 6 
gneral istifa e1ııniş veya gö7Xlen 
düşmüştür. Bımlar arasında ge
enra! Fedor Von Bock, general 

Franz Halder ve daıha gariD:ıi ge
nelkurına)"(la HızJder'in makamır 
na nam.ut olduğu zannedilen 

Hitlerin en mahrem ask.eri müşa
viri general Alıfred Jodi var<lır. 
Myeşal WiThelm List te uzakl<aş
tınlım§tır. Ge?M!ral Maksimilian 
Von Weldıs'in Stalin.grad'da ku
manda etmekte o~uğu söylıen.iM 

:y'Or ise de bütün Kafk~ için 
kumandanın ona verihniş olduğu 
bilinmiyor. 

il ı- 8.A, . 
Bu9mV1 ---!'I, O.' 

.. !'İo- . 
CJillC'Y • -

Gvadal A'a~I. 

Salomon Uık.nn adaJa rın.ı gösterir hanla 

Salomonlarda 
kara ve deniz 
nıu ha re be le ri 
şiddetleniyor 

Japonlar e.lerine 
geçen düşman 
pilotlarını kurşu-

na dizecekler 
lill -~-----

Yen I ~Hae e Avastraı ıe:rp esiri r-1 "G yr! 
aııı r ~afliık arazıaalıusaııı,, ha. etierın. 

llerllyorı r den ıuçI tut ıacak 
Londra, 20 (A.A) - Gene.al 

Mae Atlhur umumi karargahın

dan lb.l:ıliriliyor: 

Yeni Gine'de, Avusı..a-O'alı kıw

vetler ~ geçidi iStiıkaane
ti ndıe '11'r1€mek:tedirler. Bü;tün 
Japon taaı-ruzlazı geri atıhnıştı. 

<De"8.1111 Sa: s. Sil: 4 del 

Londna, 2.0 (A.A.) - Japon 
hül.'Ümti, Çine karşı yapılan ha
va akınları neticesinde eline dü
şen düşman p.lot'.arını kurşuna 
dizeceğini bilıdirmci.,<:tir. 

Bu haber anayurt müıclaı!aasr 

genel karargfıhınclan biklirilmek 
tedir. (Devamı Sa: s. Su: 5 del 

Kasımpaşada bir cinayet! 

Bir kaptan pusu ku
rularak öldürüldü 
ZavaHı adamcağızı delik deşik eden 

k ~i l bu sabah yakalandı 
Dün gece Kasımpaşada fec:i bir 

cina) et olmuş bir adam pusu ku
rarak yolunu beklediği bir .kapta
nı öldürmüştür, 

KasHDpaşada oturan Salih Kap 
tan adında oldukça paralı bir ,a
hıs dün yanına üç arkadaşını ırla
rak Beyoğluna gitm~, burada 
Viyana içkili gaz'nosuna girerek 
geç va.kir kadar içmt5tir. 

Salih Kaatan arkadaşlarile bir
likte saat 24 de Kasımpa:ıada De
ğirmen aıkas: denilen tenha ma-

' 

halden geÇ<Ol ken birdcnb're önü
ne bir adanı ~ıkm;ş, elindeki bü
yük kamayı tSaS<!n sarhoş bir hal 
de bulunan 'e bu sebeple kendi
sini müddaa etmek imkanını bu
lamıyan Kaptana saplamıstır. Bu 
kanlı arb•de esnas:nda Salihin ya
nmdaki arkada~ları korkudan 
kaçmışlBT, Kaplanın önüne çıkan 
adam da zavallıtt delik deşik e
derek öldürmüştür. 
Yarım 6aat sonra cinayetten ha 

(Dcv&ını Sa: 3, SU: 4 d •> 

Bmmm~a•am •••••••••••• •••~ 
ÇERÇEVE 

i YIL OÖNÜMU 
Diirı, Tıiı'lt - İ.ıııiliz iit:!alk tari

h•Ml yı.ldöOOnıüydü. 
Bu mür.aseb<•tle al<ıl mcy<lanmda 

ti.- geç.\ reı.ınl yııpıl:cak ol\>tSa, bQ§
hm şu ha:k"1cal saiları gö:ııtı çarpar: 

ı - Sovyeil'!'ı'1n, elini Demokra.o
yalardan ~N.<~ krıxllanl !'n ağ:r 

ha.kıl.ret, kütilr "'' taan<h ;yajjmllru al
tımla t..ıln""l A.Jrmeya il.: anlaştıtı, 
hattil onunla clJ>.riii?i y"pacak kndıır 
uz.a-kt.ln uzağ'a mfınJ.h bir tavır \akm
dığı, Po!cızyanın IY.r hamıled<? yutu.1-
duğu, Fre""a ve İng:!Jterenln de Al
Jnanyaya kı&t~L cep1* ald~ı br Jren.. 
g-jm..:ciıe mevcu.,t h:ık ve kuvvet nıü
,,.zenesine göre Tur!< m•llt &iy"""ti 
iç:n DEJ:odo.r3")'8la.r klllbunu tu.tmal<.
tan d:l'ba aın bir bed-ef ol:ırna:ıxl:. 

Tam 3 sene evrtl b.,gijn. :rine bu 
eihın.1anle, (B!ııim G!ln11anüz.) ;,,imli 
Çerçıe,,..ye illıam veı-rn bu itti!al<ı im
zalamış eller naz.arı.ıımıda ael:ıxlir! 

2 - Aradan lki mevsim geçlıilııtıen 
soara Fransa.ıun paldır güldür yıkıl
oıaoı, ital:yenın d' harbe ginmıcsi ve 
böyJ.ece harbi Af<dt'ı>lze get<rmesi yU
zfrr:ıden biı'<k'nbôre kuvvet mUvazenıc
elnôıe hasıl <>lan boş]u:k, Tilr:k rioda.at
nı, bütün d'tintY.a "Jcdanı da beraber, 
ant bir lef~ zoı1ar,1ş; buna rağ
men Tü:rk;ye, kıorkunı; va.ııiy<>t karıı

sında ıritl "" ruhi razil et &n~ ica
bı, tedafüi bir dik:k.'ıt ~hıde ittdaiunn 
oad>k kalmıştır. 

Her ,eye rağmen ;tt;fo<kına .-li.l<at, 
~ne milli Türt< s!,_ılnin tn güzel 
buJu.."'1 ... 

NECİP FAZIL KlSAKÜREK 

3 - Ve ..-adan döı 1 mevst.'ll &~ç
t4cten sınra, .Mllıvcriu Ballcanl•rı •ü
pürüp Sovyoetlere il ~ı yü:ıCndı·ki 
ırı.adlteyi .atnw.sından SıOD.J'a da Tilrki· 
ye kendisini mahfuz tutan mil.ttesna 
milli pıliıtid<uı ve dürüstlüğü il~ AJ
ınan)e.Tla da ·bir doet.lllk muehe<U!sl 
imzalamış, bu llJ'ada a.ıı ve haJ<>kl 't· 
1.if<lkını z.errt,•cc 2..1.:t!a u{'t:rat.nu;,;ı~an;n 

tl '1d sırl'ına ernıd'.şti.r, 

Müst..cma blt• mıı:i pol'~' a.nm üs. 
tesna bir taıtlli:ı \.'<'=-iıınl.endirilme ; .• 

4 - Ve nilı!lyel ş!mıl'. Türk;>'<'. çep
pevre attş araıs:nd:ı yanm:ımış b!r ev 
mucl.,.,,.in; temel! eder ve tedciui ek.. 
kaitnt ~ine kötü bir lroSt u.i:ı§tl
racaılt he!' 1arat;ı ,:ı kıla:1.-en, en 

IJl(i;llcill Anlarda bil"' kopmJyan v en 
çet.n tecrübcl~n ı;Eçc'll TW'"-in
gJlz beğmın m;isilsiz kuv\"C~r.c!ıCJ ya

rll'lk·İ hak ve i.!~klfı:l dUny::asına ait 
~rnenu~~er:n.i.n e.:nu'y('tini bu!rr.~ı..ş; ve 
bu itti!"'<ın lmııalaııc.j(ı günd.•n b"gü
nıe, 3 senelik bir &ıbıı· ve ısırbat pa
lı3!ınıa, artık h<'·t' gün birnz ds~ıa. kıy
.metli bir bak ve ha-k~kat mü;nbCd~ .. _ 
oe kavuşnuştur, 

Bu da, milli Türk s.iya ·t.r.~ eş a!a
rak, yarınki dünyanın nizanıJ .ı ve 
medeniyet rczasmdak T !< t-hS;yuz 
bakkın1 I>C'moJ<:o;:tyal "li;n b<'kJ.yen 
laılemlerl0 hak "" h"1< Jo:al ... 

Bu hak ~ bak''tat i'nlmde, T .. " -
İngil.!z Jttifcıkır.ın lir SıCne son 1 dor .. 
d'ilncil yıldOııllmliı>ci", " • k ç mo•ııl 
l'C :.alanin ~ ... le.> ~ nl •t:ncek ıl 
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HALK FİLOZOFU 

B İ Z'i M JÜBİLE 

Tilrk matlıııatında ilk yazısı 50 
yıl önce ıntişa< etmi:ı 61 ınuha:rrir 
i<;in ·clc•t'k aydan itibaren yapı· 
lacnk jübilP hazırlıklarının ilerle· 
dığıni gazete!C'l' yazdı. •Jül>ile• 
haberin ılk v~ren muhterem Hak· 
kı Tarık Us'un uzun yazısını oku· 
)'anlar, müdekkik llakkı Ta
rık Us'ıın bu mevzu üzerinde 
ne kadar çalıştığını görmüşlerdir. 

Bugiin bayatta ofan ve e!H yıl 
evvel yaznınJ:a başlamı~ Gl mu· 
harrir kimlerdir?. Herkes gibi, 
bCD de, evvelıl bu noktayı merak 
merak ettim. Sayın Hakkı Tarık 
U>, değerli yazısında merakımızı 
tatmin etmektedir ve bu 61 zatın 
kimler "lduğıınu, kısa hnl tercü· 
melerile işaret etm~ktedir. 

Ben allı ay kadar evvel, ben de, 
yine bu rütunlarda, muhanirler i
çin neden jübile yapılmadığını 
bir ve~ilc ile sormuştum. Fakat, 
benim, kendileri iç.iın jübile ya-

ÇOCUÖA 
HEDİYE!. 

B:r dı,stumıtz çocuğunu sünnet 
etfomi}li. Arkadaşlar arasında mü 
nas:p bir he.diye götiirmek için 
görüşülüyordu. İçimizden birisi: 
•- Çocuk mektebe gidiyor; iki 
defter, iki kalem alıp "ermeli!. Bu 
zamanda dcHtr ve kalemden daha 
kıymetli ve ımünasip bed;ye nıo <>
)ur ki?. dedi. 

TilA:ll\'AYLARIN 
KALABALJ(;.l!. 

Tramvayların çok kalabalık ol· 
duj;uııdan şikayetler aldı, yiirüdii. 
Gcçenlrrde bir gazele, hu kalaba· 
Jıktan mı z;yıı.de bayanların muz
tar ip olt!-..ğuuu yat.1~ordu. 

[lence, bu IMılabahkt:>n en ziya• 
de; hanımlar değil • benzin tabdi
dalı devam ettikçe • göbeği git
tikçe .irilc~~n yeııi nırguncular 
rnu'ltarip oluy01'lar' 

HALK 
LOKANTASI 

Gcçer.,!.erde bir bau11is verİl· 
ıruşti: Belcc!iycce bır •halk lokan· 
tası. açılacak.. 

·Halk t'pi ayakkabı. tasavvur· 
larıuın; ~·ılls1 süren tetkiklerden 
5onra llll>ıi suya dUştüğünü hatu· 
lay, nız. 
Şimdi, halk lokantalarının ne 

zaman .iıııkUosız· olduğunu ha
ber vcrı?ll ta:re haberler belıJi)'O· 
rum. 
TARİH TEKERRÜRDE'.'< 
İBARETTİR!. 

Dün evdeki eski mecmltaları ka
rıstrrıtkPn elime 27 kanunuevvel 
1iJg tarıhl\ •Karagö•• pzelesi 
gcçt;, t:-42 numaralı Q gazeteden 
ııld ğım •Zii~üıt tesellisi. isimH 
a~oğrdaki az kazançlı bir zat ağ· 
zından )·İ:mli )"il evvel yazılın~ 
kıt'ayı a. nen yazıy<>rllm: 

Poyraz yeli kabardıkça geçen 
ynzı anarım 

E\ide ne odun var, ne kömür 
v:?r hen iç~mden ~·anvrnn. 

ikide bir .tenzilat• müjdesini 
duydukça 

Sakalıma baka baka çocuk 
gibi kanarım!. 

Tevek'ıeli demomişler!. Tarih 
l>ir tekerrürden ibarettir diye!. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

pllması..aı istediğim muharrirler, 
Hakkı Tarık Us 'un tasnif ne giren· 
lcr deği;dir. Basın Brliğine yeni 
bir aza kaydetmek için ne kadar 
titiz danaııdığmı yakından bildi· 
ğim Hakkı Tat'ık Us, her nedense, 
jübileye bak kazanan muharrirleri 
araştır!P bulurken, samabat keso
sinin ağzın• çok geniş açmış bu
lımmaktadır. Elli yıl evvel bir 
veya bir kaç yazı yazmış olmak, 
jübileya bak kazanmak, daha doğ· 
rusu tebdl ve takdir edilen bir 
mubar:ir m.ortebesine çıkmak için 
kafi bir sebep m:dir?. Hakkı Ta

rık Us'un 61 kişilik listesinde öyle 
zevat var ki, zannediyorum, ken

dilerini bu listede görünce, hay
ret edecekler, bir zamanlar yaz· 
dıkları hir ilô sabi{e yazıyı hatır
lamak itin, bafwılannı beyhude 
yere ı;ünlercc yorup duracaklar
dır. 

Mecburi 
Tabldot 

Bunun için lokantalar 
sınıflara 

tefrik olunuyor 
Lı:kamalarda mccurl Tab~ 

dot.. usulünün ihdası için heled:i
ye iktısat mıüdüıclü:gü tar<fından 
yapılan tetklkıler net:ce:enmişci<. 

Ş.mdi !okantal.:mn sın;flara tef· 
riki icra o~umr.alı...-tadır. 

Her sınıfa göre ;;yırı bir taıbl

d<ıt fia tı tcSb>t e<U!ecck ve bıki
hare de tatib'kata geç;JecC''.<tir. 
Bu fatlarda gıda maddeler fiat· 
harı na:zarı dHdkate. ahnadktır. 

Seyyar satıcılar 
Dükkanlarda ticaret yapa.n es· 

nafın olduğu gihi cSeyyar satı

cılar. ın da bir cemiyete bağlana
rak terf:h!.cri için tetkr'kler :cra 
oiunmaktadır. · 

Son Tclgrat F.tlha'kı.ka az 
bir sermoye ile iş yaparaP.< çalı

şan, a,;le geçmdtren bu vatandaş

lar arasında seyyar sa.ııcıhğı yıl
lardan.beri kendilerine meS:e.< •t
tihez edenler pek ço1<tur. Bir e~ 

naf c0miyeli kurularak bunların 

ihtiyaçları ve dilekleı-i ile meş· 
gul olına·k çdk yerinde bir hare

ket olacaktır. 

Yenl hW..-ümıet p~C\lı!r::ı.m.:.nı okurk ,n, 
lüks m· ddıe~rlc alt.kadar o!mıyacağını 
b-lC~ 1 1r.l.ş!.. İşi:ı d.i1}rusu cLa buıdl.Ll'. r.ıe
selô., ipı·k.li kumaşlar bu aradadır. 

Be'.e-0.~yelı r de, bu. proııısıpi kabul 
clme;.idiı, M,selil, Jiı:U i••""'· lül<s 

lokanta, I~ maiuı:ı ile mı_ ,,...,.;ul o
lunma'llalıdır. Halbuki, ş<ıtı·:clc en çok 
meV"ZUl.lbahs olan bu k&bt~ n11lP.SsıeSe -
1erı:ı;r. H ıs, liikB lokant ı'1n fôat la· 
rifest, lüks mağazanın papuç ~ i:e ui:
r!l{tyoruz, Büyült halk <üt:elerin·n ltı
t!yacın.ı göz önünde. tut.nı.B. g~rektir. 
Hadsiz hesa[.A.'>lz para ıcazanan im;an
ların ıirlp çjat.ığı, alıs "eril etiiği mü
""'~~lerle •raşnuk ~ beylıu· 
de, hem de l :ız.urmuııdur, 

BORHAN CF.VAT 

d' 1 - 1 MİZAHİ VE BiR PALYAÇO MİLLİ UOMAN 

XE_:~ıı~~;~nt·I DÖRT CANBAZ .ı 
1 BiR DE HOKKABAZ 1 . o. 4 

ş ır..ı.i ; anc:ıl<: bir llcıdınla llınür 
ı.-, nek ,. r il- de ş;md ki zev
ce c n>Oda uğrt:::da ,;'::le yulmtış la· 
ıı d r z.ay:f ç•llmııiz ha.tunlar ... 
D" lar b rtne eş o~-:n'3.ık ~'n bile 
de ı .. . M•cuna neden iht!yııç görd\l· 
ğtın bir t"~·:u ak·ım ermt·di dokru
su~ ... 

Re. p y u!Eu.. k·krar kızardı: 
- B•r K -ı bu m11!all•rı şlnıdl Ha

cı Eıeoo Oi)"' y ··~·- s z es:<i 
hare> hayrlL".dan b:u..e&:yo.:su<>uZ .•• 
Tarihe m 1 oldu o dC>lr •• n.z ıenç
lcr şimdi h~ıtı ide plne1'1eırııiyonı2. 

Çalı tığı'1l!z ı r'~tlcde, bilro:atda 

diz eli"" <>muız o:nı:ı:a geı:ıç daktilo \ 
B4-1Rt""lar1a Ç!llı.şıyon.ız.... BL\."'l!ann 
;ç·n<!e 6ylc ~:iul, tl71e cazip oiillları 
\ar I<~ ôr.t:ıırc!a Peygonıbor oo.brı ol-
oa y ne d.ya z. • i:t.en ç:klnca l 

b'3.Iotara
1 

dJns salonlarına gldiyoru.ı ..• 
Bir kaç 'bfra \"isk1 parlıatınca kolları
nın ar851Dda imanı ç:~edrn çıkaran 
c l :ekrle göğsünü g .ğsOI>e, b1şını o· 
n una d:'.ly~yan 5y1e lMıt kad..ınlata 
te<adi.ı! !'tl:YQru.z ki aşık omamak içln 
ka~n m:.hruan o~mnk h~ızım .. Son
ra o llir.ıl':nalar!. .. Hoca eter.dl sen b:c 
S:nNMya gittin mi' ... 

ııa.cı Nurulhh Etcııdl çıp!a.k baş
n.ı. b ı.yar&ık sırıttı: 

- Bir defa tlsküdard:ıl<I sinemaya 
biz:laı hafide zor e<krek go!ürdii be
pi. .. Allah g!lna.hıını aUet..i:ı! ... Neydi 
o Yarabb.; Uryan clveleilc bir rurü 
hilr! mlaali hatunlarla vroali kebire 
giriyor inoanl .•• Hiç unutmam ... O ıv:
ce ... RU.,.amda ... ller n~ ise bent söy
teı.ne evlat! ..• 

- Ya gördiia mü hacım?... Benim 

•• "~ • . ~ , • . , J . '" g .. lf_;: ·~ '· t:F:'. •• , ... ~:,.,.· ~ .. 
•• . ·~ .•• .~A j 

~ı..... ........... .,.-

1 Ha re v a z i y e t. i 1 MAH~EMELERDE: 
ı - Şamar oğlanı gibi •• 

Vaııta bubraw 
ve em ur 

Harl>:ıı dö~cü yılı, ı>;r Çt..' ror
J ukla.r a ı'e.Sl..llli.b. ın iliı.a kalıc v a::>ı lasl 
bulıımmııı da e,r\tınlı. Bu buhran yal
nıe ı1(hıı'd-cn Ş(..lıırıe, k:ııt'a.d.Jn kıt•aya 

mwma.m d•.ğil. İııtanbul ııehri il)iıı<iıe 
dıe S<>mt &t-mt bu buhraru iWUyoruız, 
Sabahları ve aatşarr.ları ,.alnız tram
vaylara bakme!t ve bunlard"'1<ıi insan 
ist!.!ıııi görmek buhran hıı.ldkın<la tıir 
ıkir edinır.ck için ld.fidir. Hele kl1Ul 
n..kil vas>taları durı:munun rııe bal 
a l'2'C<leoe ğin! tahmin elmMt güçtür, 
Havaların milsa<ldesi OOft>etiııdQ hallı: 
jliuıdj yilrilrne-ktedir. Poyraz tırtuıa
Sl !tar baba •le beraber İstanbul ..,. 
lkaklanru savurınıy• bll'llayındl tram
vay basamakları.ııdaki iman sa!kım
larınıın daha çok aı'taoağı muha.id<ak· 
tıa-. Bu vaziyet karşısı~ .üoi ziirrre
nin durumu bilhassa clüşiindiirilcü: 
Tald>e ve mcmu.rbr, Hı>ı'k~n ı~aıe 
ve mektllb:ııe yakın bir maluldı:. ev 
tuftnJa.:iı ıt'kla en önde gelen tedb~rclil'. 

Fakat, nakil vasıbast g'bi ev bulmak "' 
mıünrcün dıeğii. İı:tt.anbulda nüfu.s mu 
çoğaldı, ev mi azaldı? ... Kiralık lev
haiı göe~!'( b-i.eoe r..akdt mükA!at ve
ri €C'CAt kadar du.n.rm slkışıktır. Bunun 
ır.ı alda gelen tıeclbir m:mtığa U1'1:1J!l 
otn.aıkla berelbeır tatbik sa:ıhaşında 

praik değ.lı:tir. Anc-o'k l:ıiltan Ramide 
oturm b:r u:ıemurun Beyoğlu nüfus 
moowrluğuna gidip gelmesi, Ni~ant.a

şmda otu.ran bir taleben.in mesel~ Ve· 
fa L'a•.S.:ne gi<Lp ııelmesi de Adeta 
mulıalchr. O haldQ ne yapmalı?, 4ca· 
iıa, talebe ve merowrları bu ioşlıl< ve 
bu yıll;llı: lkaımıctgfrhlan pevreoi f\>nd;ı 

m'ilbadıele ve becayiş eltılıımrk lıl't 

tedbir .mid;r? Bize öyle gelôyar ki, 
bu lı-ltir hele küçük mrmurlar v.e lise 
taMıelert için yabana at!ır. bir ta.v
siy-e değ•ldir. 

R. SAnlT 

Meccanen evlendirilecek 
çiftlere gönderilecek hedi· 

yeler kur'a ile tevzi 
olunacak 

Ern.nönü Hıitkevinin Cümhuri· 
yel Bsyramında tekmil masrafi!a· 
rını der'ı,lıtc ve temin ederek ev· 
lendio·'lcc-eği 10 fakir genç kıza 

hedıyeler vermek üzere mütead
dit müracaatlar y2pılım:şıır. Ba· 
zıları da buköb!I düğün hediye· 
!erinin kabul ec' ı p edi1roiyece
ğino sorm U{lardı<. 

Eminönü Hal:<evi Rei!ıliği bir 
eve yarıyeıbllecek her türlıü eş

yanın kab1ıl olunmasını ve gön
derilecdk hed yelcrin on geliın a
rasında kur'a ile tevzi olunma
sını kararh ştırmıştır. 

--0-

Gazetecileri davet 
Basın birliği a;!alarına: 

Basın bir'.'ği İstanbul mıntaka
sı reisliğ:n:len: 

Günün ll-ıt yaçları üzerinde a!'
kadai' ı · ara;ınd toplanıp konuış • 

maya lüzum görü'ıdüğünden Bir-

1:.k azas;nın ayın 21 inci Çarşam

ba gü-nü saat 13 bı>çukıa Eimönü 

Hlkc,vi sa,onuna ı;elır.~lerir. rica 
eder:z. 

dı, böıyL"? b r sevgi!iın var... Adlill. da 
ı;öy!.ycym sana: Ai;,f&y ... O ıı.c ka. 
dın o! ..• n·1 ı: bı.:'nı:ı p!(..t.onk aş'k: dı!yo
ruz ... Yanl &enin. anlıyacağır. hava
dan koku alan aşk ... 

- Bu d"lha ilzilcü bir şey evlat .. . 
- Hoı·Y lin ya.ş;ya.şın Hacı ereocH .. . 

Üzücü C{' 0;t mil? i·uanı de!-iy-0 çe

virıy.::ır ... Bıra.kalı.n bu bahsi... Ha 
r..e d:yol\:fum?. 

Ettl mi Uç Url!l a.şk?,,, Dur dahası 

vlır: 
Rat.p Hacıya daha y~kleşarak, daha 

m h,rcm blr eesJe deva.:n e1.t!: 
- N~ıl söy1lyl .. Yi'Tt bilmem kl?!. .. 

B'r de yaşı g~çın'!ı, fakat görü çöplllk
te kalınış. sa.u lu.val-ttl. yerinde, gö
niillerl mahzun, bacakları roınnti·Lll'l&
Jl, tJkı3t sLrmo. saçlı acuzeler var ki 
buaıiard:ın hiç olnın.ma b!rinln gön] tı 
nü hoş etmeden işle:· yilrilmüyor Ha-
cım ... 

- Anlı >m anlac\ım evlAt! , Hem 
de böylelerinin gönliln!i hoş etmek se
vaptır ... 

- ~ benim d;ı başımda böy]e]e. 
rinden bir t.anf"c~ var. Oldu mu dört?. 
ÖbOr tarofını soıma arlJk ... 

- Allah kıJVvet ihsan bı.cyumın .•• 
- Bu ~ yalıaz dua ile olmaz Ha-

cı! 

- H ":!an var o~ul.. Demek mutla-
ka macwı?. CDc.~ı var) 

Doğu cephesinde ikinci kış 
harbine dönüş 

Fhk-i, za ıf bir ad<lmdı. Oldı..fkç.a ya.

yaşlıydı. Sö.tWıt.i.. rohbetinıt bi,ir ta
kımındandı. Bu, daı.scıyd.i. Dav"sini. 
ti6yie anlattı~ 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate§emiliteri 
- Mahdum köteniııJ, 6'".ed.-t:ılıbcri 

S<ln•a.tttar yapouya Larafta.rd.ım, Bu 
"".ne ili< mtidcbi bı~rd•. Duşürıriüm, 
•.aşındım. •Kunduracı yanı.na ve.reyim; 
bu ze.manda ondan iyi, ondan k6rlı 

iş ror bulunur.> dedlm. Bir arftadıa ... 
~ın delakt,yl~, Musta.ta.nın yanlıl\8 

Alma' !ar bu sene Leniograd ve 1 
Moskova .:~p~elerinde mü<lafaada 
kaldılaT . .autu.: gayretlerini cenwp 

· cephesine ve Kafkasyaya inhisar 
ettirrneğe çalrştılar. İki türlü ka
zanç urnı.yoıılardı: 

1) Mnreş-al Timoçen.lro ordula
Tınl mağlup \'e imha etınclt; 

2) Sovyetler Birliğin~ <hubulb-.ıt, 
maden, sanay; ve petrol 'bakımını
dan en z"ngJr, topraklarından 
mahrum bır&lırnak. 

Birinci kazancı tamarnile temin 
edemed:tlerini Rusların Stalin
grad müdafaasır.dan ve Kırlkasya
da göstP. ·dikleri süre ki. mukave
metten anlıyoruz. lk nd kazancı 
da akıllarına k,ıydukları kadar el
de edeınemi~lerdir. 

Struin;;radı 2,5 aydanberi zap
tedemed.ler; Kafkasyada Tuapse 
liına.nınır. ve Grozny petrol sııha
sının hali\ 3!l-50 kilometre kadar 
uzakhırır.da bulunuyorlar. Batum 
ve Baküya ulaşmak .çin daha epey 
ce mesafe var. 

I. inciteşr:nir. üçüncü haftası da 
geçti, 4 üncü haftaısı başlıyor, 
Karakış Rusyada bıitiin şiddetile 
I. kanunda gelecekse, o halde Al
manlarır. önünde azami 5 ılıaftalık 
ib r zaman vardıT. Aıcaba •bu 5 
hafta zarfında Alman ordusu da
ha nele= yapabilecektir?, 

1) Artık ~imal ve merkez cep
helerine büyük kuvvetler kaydı
rıp Lenlngra<i veya Moslrovaya 
karşı taarruza geçmek ibt.rnaı ha
ricinde.lir. 

2) AI.nor. ordusu eski harekat 
planını •amamlamıya çalıı;acaktır. 

Bu da ~ :ndiki !halde Sl•liıııgrnd:ı, 
Tuap.se liın:u~;nı ve Grozny petro:ı 
sahasını z&pttlmekten ibarett.r. 

1. Tejrın •yır.ın üç Jıa.ftası, Al
man orJusunun bu üç hedef ü-ze
rine yüriimesı ve çetin muıharElbe
ler ver.ıı ~sile geçmiştir. Kışa ka· 
dar bu uç hedefi ele geç ınnesi 
müm':<ün olab.-lir. Stalingrad.ın şi
mal kı.5mır.da Rus müdafaosı e
peyce bul•anlı bir safhaya girmiş
tir. Fakat bu Stalingradın pek ça
buk düşeceğine dehilet etmez. 
MaTeşa! T moçenko Alınan sol ce
nahı l'a yaptığı tazyiki devam et
tirirse, Stal ·ngrad rnüdafaa91T:l 
'Ll!Zatabilir, hatta bu tazyikin inki
şafı hal nde Stalingradı tekrar kur 
tarması bile mümkündür. 
Baıı Kafkasyada Mayl;,cp vs~ 

disin, ve buradan geçen şt<men

difer haVltD• talcip eden bir Al
ıman taarruz kıoJu, anayo1a kadar 
ilerkmıştir. Fakat Almanların 
önünde yuıkarıda söykd'ğimiz gi· 
lbi Tuapse'ye kadar daha 30 kilo
metre mesafe val'C!u. Karlar al
tında ka!.:ın bu mesafeyi, matla 
devam eden Rus mukavemeti 
karşısmd.a süra Ue aşmak hiç te 
loolay değil, Alınanlar Tuapse'ye 
sokulsalar da, Ruslar bu şehri de 
ayrıca müdafaa edeceklerdir. Ba· 
tuım yol.unu kap2ımak için böyle 
bir müdafaaya lüzuıın görecekler
dir. 
Doğu Kafkasyada Almanlar ye

ni lb:r ilerleyiş yapam2ımışlardu. 

""'""°" Ve1'ı1ten q.e, bt'<l bOrııe "'*11 
lmA>lıyıan. E..lo' Adrt üzere •ıı>ta, de
diın; eli senin, komiği benim, Hııy

Uız!lk, haşanllllt, eıı.er ... , """ tıaluıll!> 

ded'ıııı amma, bu derece döveceği de 
, ltiç hatrıma g~lımerli. Halbuki, öğren. 
diğ)n;e göre, çocı.ı.ğıı, ,arnar oğlanıı gJ
bi, vara, yoğa. dövıniy6 ~la:mı.ş. Bu .. 
gün cıe, yine. ağzından burnundan 

ikan g1"'1•nc!re kadar diıv<müş, Çocullc 
lwçınış, Ağzı yüz.il kan i9inde ev<> 
Geldi. Mw;tafadan cı.vacıy>m, 

Davacının yanında. du.ran çocuğu 

Muzaffer d ayrıl ~;[de bact•seyi an. 
!attı. c.H€L' zaman, her eün, altlma 
-ostekçe dövüyor.> dedi. 

1. Teşrinin üçüncü haftası, G roo
ny çevresinde Rus mukaıbil ta
arr~zlannı püskürtmekle geçmiş· 
tir, Grosny, Bakfıya sal1kmak ~in 1 
ş:iphesiz en el:verişli b r hareket 
ÜtiSÜıdür. 

Dava edilt'n kunduracı ~tustafa, 
- Efendim, dedi, ben her zaman 

dövmüyorum Dayağı hak eU.'ltçQ dö
vüynrum. Çal>ıwnıyor; b:>yltulıık e<i.i
YQr; bfr yere yo.llayı.nc:a iki saatte ge-
liyur... Soka.k.t.a, cami avlusunda 

çocufklnrla ce\.--iz, zıpz.ıp oyne.rQren ya
lkalad :ın kaç kere,., Zaten, dövmek 
icin bab:ı~ı da bana Jz.in vcrmlşt:I. 

Hiilasa, il. Teşrin ayında doğu 
r~phEsinde büyük deği_şiklikler o
Jacağını taıhınin ctmıyuuz. Al
ııııan'.ar önümt:zıdeki 5 hafta zar
•fında ayni hedefler uğrun.da sa
vaşa devam edeceklerdir, B11 
müddet iç'rı.de Sıalingrad'ı, Tuap
se rımanın ı ve Grosny pC>trol sa· 
hasını ve belki de orta Gürcista
nın ilk kapısı saylan Velooi Kaf
kas almağa ve burafardaki Rus 
kuvvetlerin. mağlup v.e imhıa• 
etn:eğe ç~hşacaklardır. 

Bu hecctleri b:r ay iç'ndc elde 
edt'b :eccklerini ka'bul edersek, 
ondan sor.ra kış bastırmış olacaık· 

tır. Kışla bcraıbcr Almanların ce
mıibi Kafkasyayı istilayıa kalkış

malar bızce millıtC'mel değilıçiir. 

Zira, Rus!arın Stalingrad 'şimalin
de ve orta Don =rası boyun· 
dak, ordularile müdafaada kala~ 
cakl.arını ve Kafkasyadaık.i Al· 
ıman ilr.>ri hır~k~tine müdahale 
lçin hiç bir taarruz hareketinde 
tbulı:nmıy.acaklarını :zıan,,etrniyı<>

ruz. Bundan başka Almanların 

Baturn ve Bı:kiı'ya yürümesi ha· 
!inde Ortaşarktaki ır,üttefik ku~

vetlerin de Rus müdafaasına yar
dımda bulunmıyacağı ihtimali de 
pek hafiftir. Alımanlar gelecek 
sene için de hacırlanrnak ve bin
lerce ki'.omeıreyi bulan ikmal ve 
ımııva~ala y'()!larını ıslah ve tan
zim etmek m€cıbUıriyetindedırler. 

Mln'·tafantn kundurracılık ettiği ban ... 
da kahvec: izzet, göml<G<çj Nu.ı'i, bo
y.acı Utir şahit ol.:ı!'ak ci.in:ı nildiloer. 

Musta.ra111n 1-tuııa!fcrl dövüp bumunu 
kana1rtığını Wy!edılcr. Ma.hk.eımıe su

çu sa~t gördü. Mıralafanın bir ay 
müdıiı't~e hap&ir.ıe toırry~ kaail olmak 
üzere ık.arar verdi. 

l\l:m~a!a m-r..tıkemedrn tır1ctı.; söyle
nerek. kor:OOr<ia yü~·ü,yUp U2J,kla~ı. 

~1uza.ffP'J7in bab;u;ı, dav·.a.cı meV'k.lin

dLki 1Iüs .. 1.ı1et.tin, yan.:ındıa bır adam

la ağır ag. yürcyordu. Yazımd~kıi a
d:ım, 

- Y:ıhu, dedıl, sen içcO.:de bir şey 
söy]l'dıın ... Şaırr-ur Qğ!anı gibi diye. 

Şamaır o;ılanını ötı'<.if'n.beri. duyartrn 
da, ne olduğu'l1u bilnt.-eın. Nc·dir bu 
~.:ı.r oğ~anı? Böyle ş yleri bili~in 
sen, Hüs~ml'ttin Bey ... 

- JJaaaa! Balk. 81"!.h:.J.ayım; I<.S'<iden, 
her şf'hzadenln bir ~mar oğlana var
mış, Şfhzad-" dıer.> çalı~may•p haylfı.z

lıOC et.ti mi, ıt·h.ı.aö.eı:in yanında ş:ı.maır 
Qğ!arnnı döverJemnış ... Coouk ze.rl za

ri tıerya.t edip a.ğ!s.~f'n, ~hu.dı"'-Wı 
r-'kokat ve merh.aıuet.ine mürace.at 
edrrıerm:ş: · < 

- ŞPhzaOOın, d>orlerm,.; bak, çocuk 
nasıl ağlay1p frrya.! e&yor .. , Yaz>k 

değil mi zavnllıya? ... Nı> çalıjTlll8zsin 
da, biçareye dayak ycdlrir-.;:.n?. 

t;ır., vo!'ll yoi)'a, l<oboh:ı.~ y-enı 
dövülen(', ş:lımar oğlanı gibi derler. 

·- Haaa! Ş~md.i anl~dLm, 
- Ya-aa! öy:r-dir i$.<· ... 

HÜSEYİN RFHÇET 

( 
T ARİl-I SOHBETLERİ 

\...--D-l-;---4 L-E-N--C--=-İ -o o __ ) 

Yazan: R. Ekrem Koçu 

Çocuku'.ğum, Doğaz'ç'ndc Pa
şabah~esir.tie, b:r yaLnın rıhtım• 
ile a~;.a,ırıuaki g~n:ş bahçede 
geçmi§tir. E\ ·,.,.:,,.;er. akraba ~-o

cukları ve ar~adn~lanm <'k.>ik 
o1mazdı, en az beş <>n çocuk ko
.şuşup oynardık. 

Köyüırnüzün balJcçı, kayıkçı, 
bahçıv.on. faki• çok, dilencisi hiç 
)'Oktu. Üsküdarda oturan ve bize 
yılda bir defa bir ka<; haftalık 
gece yatısına gelen ihtiyar bir 
cFatıın~ han:-m• teyze, kendis'ni 
saatlerce sağlı sollu Boğaz .l<öy· 
!erinin :skele tıolomaklarını çala
rak dlola şıırdıktan sonra P.aşa

bahçesine getiren cDilenci vapu
ru• nde çektiği a1.abı, rengarenk· 
fıkralar içinde anlatırdı. IBen, 
cDilenci• den c Vapurunu, trnı

rnışımdır Sonra güzel b.r ma· 
salını öğrend;m: •Hacı Fı?f;,ş, 
Hacı Kand'il ve Hacı Şamandlra 
masalı! .. • 
Şu satırları yazaıiken, gözümün 

önüne, bir elir<le sedef ka.kmalı 
!küçücük bir kutu, elinin !baş ve 
şahadet pamıakları bir tutam en
fiye a>nıağa hazırlanmış, daima 
gülen çakır gözlerinde en az beş 
allı koşan aile çocuklarının ha
yali ile ilıtiyar teyze geliym: 

Bir loöylü çocuğu İst<.nbula iş 
ararnağa gelmiş, köyünden gelir
ken, anası .çevresinin ucuna bir 
aLtın bağlamış, hemşerilerinden 

.bir helvacının da, Sultanahmeıte 
dükı.'<ıfuıı oJduğunu söylemiş; Ge
miden çıkınca, Ayasofyada na
maz kılarsın ... Sonra g:der Ah
met ağayı ararsın ... Haydi evl.l-

d.m yolun açnk, kısmetin bol ol· 
L<;un• dernf.ş. 

Köylü ço<:uk gemiden çıkmış. 
sına sora Ayasofyayı bu'anus ... 
Cami avlusunda ~bdcst alırken 
b:r JxıŞka çocuk ile tanışmış,_ İs
tanlbula niçin gel.doğinı anlatır· 

ken çevres:.ndeki alımı da söy
lemiş... Meğer ~~a avlu
sunda dilenen Hacı Fışfış adın
dski kör diteııd de bu sözleri işit
miş ... Başlamış çocuklara yalvar· 
mağa: 

- Aıman evlii.dım .. Cenım .. Ku
zum evladım .. Ben örnrii::-.::ic al
tın görme~.. Ver şu altını d,aı 
lbir kerecik şu gözlerim süryiırn!. 
Göz,üme alt:n şifadır d:yorlar, 
beı.k' açılır da ben de dilenmek
ten kurtuluruım ... 
Çocukcağız altını vermiş, 'kör, 

altını koynuna amca, y.rnında içi 
mangır dıolu dilenci çanağını de
virmiş ve feryadı basın~: 

- Yetişin ümmeti Muhammet!. 
Paraluımı çalıyorlar!.. 

Çocuklar körün üzerine atıl· 
mıış1ar: 

c- Ver altınımı!.. Ver çocu
ğun altınını! .. • Caımi avlusu ka
rı~ış, Yavrucakları k'm dinler, 
dilenci, Ayaoofyanın ku1k yıllık 
rnüıbarek Hacı Fı.şfışı!., Çocuklar 
müke=el bir dayak yemiş .. Ha
cı FLşfış da aszsını kak.arak Edir· 
nelkapı dışındaki kulübesinin yo -
!unu tutmuş ... 

Aman ... Aman ... Mel'un k(irü, 

ı 
yol bilmez, iz bilmez zavallı köy
lü çocuk ile beraber ne ·heyecan

ı la tak'·o ederdim ... Kundur.a ve 

çorap'.anmı onunla 'beralbcr q11'<a
rır, savrulan bir sopanın altından 
kuiibeye onunla· beraıber girer, 
ve kıaranlıkla yere gömülü küp
ler:nin 'başına geçen Hacı Fışft.şı 
onunla bernter, yüreğlın küt küt 
atarak dinlerdim: 

cBeniıın sarı kı:zl.anın.. Benim 
sarı kızlarım ... Bakın bu.gC.n siııe 

•bir kardeş get'rclım! .. •, 
Üç küp .. Biri altın, biti gümüş, 

lbiri bakır para dlOlu! .. . Tepinir 
!bağırırdım: 

Doldur l\fehmetçi.ğim.. Kovnu-
na!. .. Çorapların içine ... ., • 
Derlın, Hacı Fışf•ş, hava,Yl< 

ko.klar ve homurdanırdı: 
- İnsan kokusu var! ... 
Güm, güm, güm, sağ duvara üç 

ywnruk: 
- Ya Hacı Şaımandıra!.. Ya 

Hacı Şamandıra! .. 
Güm, güm, giian, sıol duvara üç 

yumruk: 
- Ya Hacı Kandil!, Ya Hacı 

Kandil! .. , 
Eyvah!., Çocukczğız yakalana

cak! ... Ya!~alana.cağız! .. 
............................................. 
Üsküdarlı teyzemizin ruhu şad 

olsun, meğer, yere altın küpleri 
gömen, asasının içine aitın iı;tif 
eden Jıırktsının dikişlerine· altın 
d:zen Hacı Fı'Şi:şlar, Hacı Şar
mandlralar, Hacı Kan.diller y& 
nız masal kahrtmanları değil

ımiş. .. Şu son yılların g3'21!t.eleriıı
den kesip sakladığım zabıta vak'a 
Ları arasında dilenci fıloraları ko
ca bir zarf dıolıdurmuş ... Öyle ki 

(Deva.ıııı Sa: 4, Sil: 1 de) 

Japon adalarına 
ava taarruza .. 

Yazan: Ali Kemal Sunman 

Çin '11Üdafaa harbine mU\aHa
kiyetle nevam etmektedir. japon· 
ya 937 Je Çinde giı i miş olduğu 
harbi bilirenıemiştir. Fazla olara.lı 
bugünkü dünya harbinin netice
sinden Çin tn btrinci derecedeki 
rolü oynıyacak görünüyor. 

Birmaqya ile Assaın yolla.rı oJ.. 
ma:ksızın da Çin acaba harbe de· 
vam edel>ilir mı?. diye · erbabmı.n 
zihinleriui çok meşgul eden !J.İll 
sual vardı. Çin bunun kabil oldu
ğunu göste"lDİ)hr. Çünkü müda.
faa vaziyetinde kald;kçı. bu müm 
kün !abilı~oı, Çin d•ha da harbe 
devam edebilecekliı. Tcrlrtiii vazi 
yetim !ıcıaylıkln devam ellirebil· 
mck için mümkün olanı yapacak· 
tır. Ancak bı.1 ada bir •fakat• va.
dır. Harbin heyeti umuıoiyesi it>
barile Çinin diğer mütte{iklerine 
yardım etmiş olması lazım gelir. 
Yani ]ıarbin neticesi ü~er: nde 
müessir olmak surclile bir yardım 
ki bunun temini için de ııncak ÇO. 
nin kuvvetli olması liızımdır. Çin 
şu suretle kuvvetli olabilir: 
1- Anglosakson tarafından ye

ni harp malzemesi alabilmeli; 
2- japonlar üzer;ne büyük ta

arruzlara giı ışebilmeli. 
İşte Çinin tedafüi vaziyetten çı

kabilme3i için bu iki şartın yeri• 
ne gelmesi kap ediyor. Diğer ta~ 
raftan Çin müttefikler için büyük 
bir harel•et üssü teşkil eder. 

Rusya ;le japonya arasında bir 
harp çıkmıyacağı hesap edildii;<i
ne gön Çin'n istikbalde alacağı 

başka biı- eh-e1nmiyct vardır. E'er 
japenya ik Rusya harbe girer>o 
mütte!ıı<ler Rusyadan ta~·yr.rele
rin yoll•yarak japon adalanın 
bombardı'11an edebileceklerdir. 

Fakat Rusya ile j•pon~ anın ya
kında muharebe~·e tuıu,acaklaTına 
dair ortada a15n1et gHriilmiiyOt". 
Şu halrle böyle b'r haıp olınadııl;ı 
takdirdo Çin Anglosakson ta-rafı 
için büyiik bir üs demektir. Çin

den uçacak tayyarelerle japenya• 
yı bombalamak kolay görünüy-or. 
Ancak ı,nutmaınak laz.m ki bu 
tayyare hücumlarını yapabilmelıı 
için Çinde büyük büyük tayyare 
karargahları "ücude getirmekle 
kabil olarakltr. l\füttefiklerin Çin. 
den istedikleri bir iş de bu tayya
re karargahlarını yapmasıdır. E
ğer yaln•z emek safı bu işe kafi 
gelse Çinlilcıir. gayret ve faaliye
ti yet.,.,e::.OtiT. L:lk'n isrenen tayya
re karargalıl•.nnı vücudc getir· 
mek için arrıziniıı ona göre elve
rişli olm•s• lazımdır. Bugün ken
dini mütlafoa eden Ç'n o koca ;:ı. 
kenin d;oglık .ıUS'1ltd r ki ıırazinin 
böyle tedafüi muharebelere .on 
derece JTJüsait olmasından istifade 
etmekle~ir. Lakin büyük tayyare 
karargi>'.ılan yapabilmek için diiın 
düz sahalara ihtiyaç vardır. Ame· 
rikadan gelen mütehah'•ı>lar Çin· 
lilerc böyle ,ı;yteyincc onların ncj 

esi kaçmanqlu. Çinlikrin sabır 
ve sebat ıle ç2lışır, yorulmak b'l· 

mez olduklar. şimdiye kadar heıı 
imtihanda anla'1ldıi;ı gibi bu se
ier de kendini göstermiştir. 

Dağh.ı: ara7dc dümdüz tayya
re meydanlan açmakta biç vakit 
geciktirilmemiştir. Ondan sonra 
bu nıcydanlı>r Amerikalılara gös
terilerek sanki: - Sizin isted.ği.
niz meydanlan açtık, şimdi siz de 
bizim istediğimiz tayya.releri yol-

(Deva.mı Sa: 4, Sil: 7 de) 

r, Biri!Y'i.zi."DE~Di 
tfepımtzın I 
Eğlence yerlerinin •aat 
22 de kapanması tasvvu· 
ru karJısında duyulan bir 

endişe: 
AdTesi mahfuz b:r lokan

tacı yazıyor : 

•- Kömürden tasarruf i
ç'n eğlence yer'.erinin saat 
22 de kapanacağını gazP c
lerde oku,yoruz. Fokaı İstan
bul esasen eğknceS: m.ahrlu t 
bir yerdir ve dairel~rin, ış 

yerlerinin paydosun~an oon
ra zaten lokanta, ça}gılı ı

ziPo, si<ncma g:bi yerı.cre ka· 
zrnç için az vakit kahyc~ Sa 
at 22 de kapamak mecburi o
lursa bı.r iki saatte nasıl mas
rafıımızı çı·karacağ~z? Bele
diye kömürden tasarı""f için 
daha esaslı başka tedbirler 
alamaz mı?> 



r-Günüıı sivasi icmali 

f Son 24 Saat içinde!== 
1 

1 Hadiselere Bakış 
'-'------~--------~--------------' 
StaJingradın son günlerini yaşa-
dığını Ruslarda itiraf ediyorlar 

Senih Muammer ALATUR 

Loııd<a büyük el.;ımi.z Rauf Or- ı diyorla!". Fakat muka:vemd yine 
•bay, lngiltere Haıı.ciye Nazıiı ayn· şiddetle devam etmek.tEdiır; 
ve zevcesi şerefine diin bir öğle Aiman!ar §eb.I'İn diğer kısımla-
>ı yafeıi vermi$ir. Ziy.afette ia- rında da yoklaımalar yapmaktadır 
şe ve imal.it Nazırları, i!ıa.I'l!iye la.r. 
l\ezarcti erkanından bazıları, İn- l{aikaslarda Alman dağ kııt"a-
giltere eski Türkiye sefiri Per\Si ları Tuaııse istikametir.de yeni ge-
uJren, ŞcvyeL ol.çisi Maiskıi, Bel- · Hşmeler kaydetmi:şier, şclırin 30 
çika sellri, Çc.ık ve İran siyasi \ kilom.ette yakıronda Çemilkovs-
müınea;it,!eri 'hazır bulunmuşlar- kaya yQlunu kesm şlerdir. Fakıat 
dır. 1 burada arw.i çok arızalı olduğu 
Al\TERİKALILMUN LİBERYA- için, tehl.ke büyük dlmdkla bera 

y A ÇIKMASI MF.SFJT .ESİ ber, şehrin bugii:r.lerde düşmesi 
Amerikalıların Atrikada Liber- pek bek!meınez. 

ya CüırJhuri~·eU tqpraklarına çık- Grozny n Wdika!kas istika-
ması ş rnıd:il.'ık C'henuniyetsiz gC.S- metlerinde de Alman baskısı ve 
tcri'mekle 'beraber, günün mese- Rus mukaveme' dew.m etmıekte-
i2lcrir.den lbirini teşkil ediyor. dir. 
L:lbecya, Afrikanın batı şimalin- -------------
de ve Frans>Z Grn~i s:.h!llerinde 
:müstakil bir Cümlıuriyertir. 94 
bin ki!Dmetre murılbaındadır, 
nWusu iki mı\yon.clan fazladır. 

f.>merikalıların yardımı ile müs
takil bir de\•let haline gelen bu 
zenci devleti §imdi Ameriıkalıla
ra k<rşı minneti ödemektedir. 
Amcr:ka!.ılann Liilıeryaya çık

:ma!.ırı ile Fransız Ginesi lrudut
ları tutu'rr.uş oluyıor. Bu suretle 
de Dakara hayli y<ekl~ılmış bir 
vaz, M hc;ıl o•,uyor. 

İrtgıliz gaz.cl<'ler:i, Dakara doğ .. 
ru r:.uvr a1a yolu o~mıd!ğına gö
re c\ı11C!rı<alıların Lilberyaya Ç''.<
ınaiarının her hangi b'r tehu·ı 
((>l,J etmediğini, fakat ihtiyati 
ıbir ~ec"b!r o'ı:luğunu y2Zmaktadır. 

Bı> vaziyette bu m.:omlckette 
.bu!ı nan A'1nanl~ın vaz!ycti güç
!.eşııı ~tir. Oradaki Alman kıor.so
h:ı.sur..un \-"e mCilllurlônnın mem
le:-ceti terke dave.t tdıleceği zan
n C':L lıır.el<ttcdir. 

Hatta b r h®""'' göre, Liberya 
Ci:ırl:1Uriyeti de m.'llı.vere harp i
Wı etmek üzeredir. 

Ruı::OLF IIESS'İN 
MUHı\KElM'.ESİ l\LESELF.Sİ 
M::ukovr.da çık-an cPravıda• ga

zetesi, !nıgilk..ede harp esiri ola
rak tutumaklta bulunan Rudolf 
He...,..'in beyne!m:lel bir mahke
me tarafından muhakemesini is-

• terncıkıcdir .. 
Bu gazete diyor ki: •Nazi zi

mm"\'.larlar..nm mes'u:liyet.i ha:k\
kmdak.i son demeçler ve bilhassa 
Run-elhn sözk!11, evveı.a şimdi
den ele geçirilmiş olan Ailman 
me.ş'u:"crine tn tib'k edilmek ge
r~.kt'.r. Hcss'in muhakcmes~ni 
harp r:muna bırakmak, bile b le 
onLn cınayetlerine göz yu:ınm~ 
deırcktir.• 

Gazet2 şn suali soruyor: 
.Hess bir cani m:dir, yoksa Al

maııys nın İngil'lerede r~ımi bir 
uıüırrf.?'S'Sili n'.idir?• 

AVAM KA1\iAR!\:SININ. 
YAPACAGI TOPLANTI 

Kgrne ile Şeker 
sabşı 

(1 ine( Sahifeıo, 't>. Ot?vam) 

beher ekm()k kcrnesine mukabil 
yarıırn kilo şeker verrneğe başla
ırnışlardır. 

Bu sa~ şeker şiıiketinden bi
ze verilen malCımata göre mz.e
kur te<bliğ bugün ma1!buata gön
deril<'«'k ve karne ile şekr saUşı 
usuLü n·zamı o1arı~·k yarından iti· 
haren başlamış bulunacaktır. 

Bugün EJ'<:SChirden iki yüz ton 
şeker daLa şchr:mize gdrcekfa. 
Şekeı şlrl:eti umuıın müdürü bu 
akşam Ank~.raya giderek htan
bulun umı:rni şeker ihtiyacı haık
kında temaslaııda bulunacaktır. 

ŞEKERLİ MADDELER 

LERİNİN İHTiYACI 
Çi1<ıo!ıatacılar, taban hdvacılar, 

ımcıhallelbic1\eıı. g.ıuıo sah:q:ıleri, 

şekerlemeciler cem·:yetlerı vası
tasile dün de !belediyeye v.·15.yete 
müracaat ederek şeker istemişler
dir. Belemye l.ltısat müdürü Saf-

iet, bunlatdıs·n ihtiyaç Lıst<oleri is
temlş, L!steler verilm~~ir. 
Halkın, çocukların mü:hiın bir 

gıdai ihtiyacı olan şekerli mad
deler ~maLtıtının azalıp aksa>ma
:ınası. için bu kabil amJllere de bir 
an e\"'Jıel şcker verilımesi liıı:zırnıdır., 

30 bin kilo g'zli 
şeker 

ll inci p,:.ıhifed~ Dr\~:ım). 

len 'bu ı:.ılamlar ve sak!adıklan 

~eker miktarını bild:riyorum: 
Mebımct Ali Y•ınaz l 0750 kilo, 

E:~m Toper 69'i0 k'lo, Bek;r Yıl
mao: 3000 kilo, taPıcı l\fı><;ıafa 10 
'bi 300 kilo, Kümil oi'.,'1u Sala~ad

din 300 kilo, Cuma All 135 kilıo, 
ıbakkal Ari! 3()0 kilo. 

Fakir V niversiteliler Bursu 
arttırılacak 

Avam Kıı.mJrasının bı> mesele- Falcir ÜıüverS ·1di ta<1ebc 1ere 
:yi görüşmek ü.zere bir toplantı Cjimburiyct ;Hail.lı: PaTt:si t~ 
yapacağım yazmıştık. Kamarada rafından a y d a verilmekl:.ı 
yapılacak müzakerelerin ne neti- olan 25 J.ka Bn.rsun hayat puiha-
ce evreceği malWn ileğild:r. iılığı ka~;sında 35 ];ıraya ih1'3ğ 

Fokat Alman Prop&gan<la Na- olunnıası için Parti Vi!Sıyet İda
eL<ı Dr. Göbels, naı.i şeflerinin sor-

' 
re Heyeti Be'si Snat Hayı-i Ür

guıya ~kilmesi ~ın kurulacak 
mııılı.kemenin nizamnamesinin ha
zırlanmakta olıduğwıdan •b•llıse
der)<en, şu sözleri söylemiştir: 
cB:z buna mani olınıyacağız. Fa
kat iler'de bu kanun ve nizamın 
mü~llif'.cr.ni muhakeme etmek.
kin \'Ücude getird'ı'dcri nium
namden ist!fade edeceğiz.• 

HIRVAT BN;lVEKİLİNE 
SUİKAST YAPILMIŞ 

Londradan veril>l'n b'r ha.bere 
fı(he, 29 Eyllılıde, Zağreb'te Hır
vat Başvek li Pacvliç bi.tl'{:'Sundan 
ıdı.şarıya çılwcağı sırada b'r l:Y>m-
1.:ıa ı:-a•'•mı.ştır. Başvekilin mu· 
1 ruız'ar ndrn allı klşt a!iır sı>ret'
tc yara1 >rm•<tır su:kasl fa:Jleri 
yak l~nmış, b'r çok tevkifat ya
l? .m '1ır. Baş\·ek.lıe bir şey olma-

m 1 r 
RUSYA 111DIAREBESİ 

Ge n lı~rler göre, Almanla 
S ' ngrad ın ş- mal köşesir.rle aç
tı<' 1 , gedi i g~n,şlet.ınişlerdir. 

P.us kıı) naklarına göre, bu böl
gede Alr,ıanlıır 24 gün süren rnu
iıarabel •rce ~00 drn fazla tank 
kaybetrn'(lerdir. 

Stnl ngmdır. düşmek üzere ol
'lu.ğuna artık Ruslar da kabul e-

güplü tarafından icap eden teşeb
bi.i»Jere geçilıın ~tir. 

lsviçreden istenilen mallar 
İsviçredıen büyük b>r fiıuna Ti

caret Oh:sıan rnü>racaat ederek 

yağlı maclde1e ve yağlı tohumlar, 
kü~e. j.nc:c, hvhuıbat, ba.·ımumu, 

kenevil', ar.aoon akmak 'ist'C'tliğini 

bil'dirnı,;ı; ve b uk.albil iş!terle uğ

ra~an ticarethanelerle tanı.ştırı·l

masını arzu etnn!gtir. 

t ,ıı ~'·" --1 1 ~"ı';iıl1'1'~ Şehir tiyatrosu 
,,~' \I'.'· DR!\ '\f KISl\fl ~§('",~f,°~ Bu akşam saat 20,30 da 

1 1ilı:ill\ılııo•I· KIŞ MASALI 

KOMI::.Dİ IOSllU 

Yazan: W. Shakespere 
Türkçesi: l\feflıarct Ersin 
Bu akşam sao.t 20,30 da 

YALANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 

Türkçesi: S. r.Ioray 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 
Her Çarşamba saat 14 de 

Çocuk Tiyatrosu 
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J 
EKMEK VE İAŞE İŞLERİ 

İngiliz Krali Bir İtalyan aslte
ri treni 

yoldan çıkarıldı 

1000 Alma." 
yüklü bir 

batırıldı 

ı 16 Vilayet Valisi bugün 
Ankarada toplanıyor 

iyilE Şİİ • 
çesı 

Loruı.ı.ı. 20 (A.A.) - <B,B,C:> Fe
m bir bronşi~ rr..ucotıı.rip bulınıan 
İrŞliız Kı-a.1'°11"" Elozabe<Wı ta.mami
l<! •~·~~t'ğ; auı.. Looorcda ......,..,,, bil
<Ürilmişür. 

Rusya cephesinde 
(1 inci S>hifed"n Devamı 

!ere g:vmiye muvaUak olan Ruslara 
llmışı yıa.pı1an hücumlar ırnıvatraki

yell<> ne<.;oe]<>mr>işlir, Ruslar, bir ç<* 
böl uk:1ıeııt muha1't:lbe ha.ttuıa sokıar.ak-1 
Alman ;ı-eıi mt'vzilenini ele ~ıjt 
Ltzyorlaı'dı. :E\aka.t bu mev,;ıerod<i 
lkltV\-x~Uer.irriz o k:ıda-r m.'C"llaı>et ve 

Mosk"'a ZO (A.A.) - Sovyet 
haberler bürosuna göre, Çek va
tanseverleri, Nemeçko ile Tah<>r 
arasında, Rus cephesine gitmekte 
olan ltalyan askeri ıı:üklü bir tre
ni yoldan ~ıkarııuşlardır. Enku 
arasından 100 de11 fazla ölü ve 
yaralı k•ldırılmıştır. 

Refah Hadisesi 

• 
gemı 

Stoklıobn 20 (A.A. - Sovyetle· 
re ait bulunması muhtemel meç
hul bir deni1altı gemisi dün öğ
leden sonra Almanya ile İsveç a
rasında 1900 kadar Alman a·.keri 
yüklü bir Alman feribotunu tor
pillemiştir. Şimdiye kadar 5 ölü, 
25 yaralı sayılnıışbr. 

inatJa müdafaada buı~ ki. 4 Memurun ı üz um 
düşman. göğ'ils gOğü.sıe yapılan bu 

=t~~~ hepsinde cıe ge,. p0s- mu h a k e m e 1 e r i n e 

Talebelere on parmakla 
daktilo yazmaları 

öğretilecek 
Şehr:mi1.dcki \'e diğer yeder

deki t.caret l;iselermde ve orta 
ticaret, akı;am ticaret mekteple
r!nden (Dalctilloıgırafi demleri) run 
ta'clbeler!n on parm~kla yazı yaz
malarını tcrı;ln ederek b;r sekiJı. 
de gôster.lrnesf Maarif Vdcale
t:inden bildi•ilmi~ ;r. 

STALiNGRADDA MUHARF.BE karar verildi 
SON HADDİNDE T~iz ma!Hkemesinden Dev-

1\loskova 20 (A.A.)- Stalin- let Şlırasın-. intikal eden Refah 
gı-ad harabeluinde cereyan eden vapuru faciası hakkındalki kara
mubarebc, sc;n haddine varruıştır. ra gıöre, MWıakalat Vek.iieti de
Ruslar, şehrin batı şimal kesi- niz nakliyat da-ires. rei.si Ayelul,
minde blr adalık ev kaybettikle- Jah, Deni.zyolları e.4k.i UılIIJUm mü-
rini itiraf ediyorlar. Son defa bu · 

Bu cmiroe, cDakt.lografi d~rs
leri> nde cAımerikan u9'Ulii> nün 
es•s i'lti!haz ed:'1nesi de ilô.ve o
lunıınuşmr. kesime hücum eden 12 Alman düro llbrahim Kemal, İslanlbul 

ııruntakası Liman RP.i.si Refik ve 
tümeninden fazla kuvvet, eztlmiş 
tir. iki Jıaftadanberi Alman hü- Mersin mınt.atkası Liman Re:si 
cumlarının Stallngradın batı ş>- Zihninin lii:ıuımu muıh;;;;emeleri-

Japonlar 
mal, batı 'Ve ~enup kesimi-erine ne ve fen heyeti reiıSi. Hayri 0-
tevcih edildiği bildiriliyor. nunun men'i mulhakemosine ka-

ı---------------• rar ved:miıjti.r. 

(1 ;n..ı S·• hifodPn nevam) 
HARP ESİiRLEJRİ İYİ 

MlUAMIELE Gô&'\tİYEOFJ:\. 
Lor.dta, 20 (A.A.) - B. B. C 

Japonlar da harp es'rlerine kar
şı m•silk>me s:yaseti yı;ıparcı~ Al
manyayı taklide ba..,lam!<lanlir 
Bunların ~Gayri insa~İ• ~b-r er 
lunan bir harı>keıten suçlu görü
lerek ağır cM.ıya çarpt1rı,~cakla
r1 dün T,,;ıyıoda r"'ı.'Tl<'n ve te.hdit
kar b'r !.sanla söylenm'.ştir. 

·RUSYANIN 
büyük şüphesi 

(Ba~makal.:a.l!.o\ l.Jevamı 

- Ac1ba İngiltl.'re ve Amerika 
Rus~·a \-'C: Aluıanyodan, yani na
zllma ve komünizmadan a~·ni za
manda ını kudulmak i;tiyor?, Bn 
takdirde Aluı.aııy.ı bizi boğacak, 
oıılnr da zay,{ tlü~en Almanyayı 
mı boğacakln?, Yoksa biz bittik
ten sonra onlar uz1a~acaklar nlı?, 

Ve bu ~liııben:iıı yarattığı ihti
maller ·~inde zaman zaman şu 

hüküm ;çlerini yokluyor: 
- Eğer şiıphelerimiz doğru ise 

Alman za{cn sonunda esaseıı bi.r 
Sovyet Rııs)a kalmıyacakt.r. Al
man maglübiyeli takilirinde eğer 
kendi ku vvctine gü v4!'lir bir Ruır 
ya ve Ru.- ordusu mevcut bulıın
ına:r.sa yiıte 8ovyeL Rusya kahnı
yacak; belki deg'şık rejimli, bitik 
bi.r Rusyıı bulunacaktır. Anleşır
la.rsa yine biı Rusya ol mı)· acakt.r. 
O !ınldc7! !, 

Ancak, htnüz Stalin ve arka
dasları ~u yulda ku"i bir hükme 
,.~ıl ola,naınışlar<lır. Bir l·antli.i.n 
bn şüphcl~r içlerinin 1:.c-iliırirken 
lı r yand,•n da gırtlaklarına sarıl
mış aı.lı bir düşmanın tahıipkar 
ilerleyişi ve s~ldırı~ı \'ardır. işte, 
..:He~ı. tnc!ııe!e~;ııde Sov~·e.t Rın;ya 

tc!t.l'finin da3·rudığı btr ~ır nolt.ta. 
sı da budur. lles'in hemen b ·,. 
harp ..;1i\:ritd\ ol~rak mulıakenıe 
edilip id mı edilmesi talebi ingib
tcrcuiıı l'ul1una sıkılan b'r tc.t\'ir 
fişef:i, bir deneme fıssatıdıx!. 

Bu karara itiraz vıukuunda, J:ı.a-
d'isenin Devlet Şurası umumi he
yetir.ce te~kiki, mcımıır;r. muha
kemat ·~anunu ikt'~.;.,ın{,• d.ır. 

Umumi h~yetçe ilk karar ı.ı:,d,k 
ed ldiği takdirde iıj mahkemeye 
intikal edecektir. 

>---

Jllo.ıt~~a 9 gan fçh• da 
(1 inci S:\hİff'<'.ı('n mYaın) 

D.'ğer tara.ftan dün u~un roen
tzilli İngiliz tayyare'l'ri S cilya 
a ··sı üzer-inıde taarruz keşif ır 

çuşları yaprnışlaı· ve ·bir Alman 
tayyaresini dÜljürınüşlerdi. 

Kasım paşada 
l;ir cinayet 

tı Jnct c;ahifpden Jlrvaml 
berdar olan Kasımpaşa emniyet 
komiserliği vak'a mahallintle en 
ufak l>i.r iz bırakmadan kaçan ka
tili bu abah yakalamıştır, 

Katil, Kasımpaşada oturan Ali 
Riza adında biridir. Cinayet tahki
katına clkoyaıı nrüddeiwnıımi mu 

avnlerinden Orlıan Tığrak bu ~a
bııh yakalaıu n kaflin sı;rgusunn 

yapm·ştır. AH Ri2anın bugün 
meşhut s>içlar kanununa göre ad.. 
liyeye vcrilr.•esi nı·ıhtemeldi.r. 

S~Eomon~c-rdG 
(1 inci Sıh:fEdPn D.?v:.m) 

SA.LOMONLARDA 

lıondra, 2{) (A.A.) - .l\.mer .kan 
ha1p gemıleri, Gu&dcll;unal adası
nın s·ırnal bat?sında bulunan Ja
ıpon - me,-.ıi!crin.i dlöv.ınü.~lerıdir. 
Mı.i.ı!tı>!.L< bonıoa uçakları durma

dan Jupon h€"cef:.CTine t;arruz 
etmekiedi.rler. Ve~'kleri• kiiY'P
Ja çok ağırdır. 

ALEUT TA.KThf ADALMUNDA 

Londra, 20 A.A.) - Amerikan 
!bomba uçaklııırı Kiska adasın"' 
yenlden ta·aı:rıa etııtişleniir. Li
mandaki gemilerin ve :çerlerdelti 
Jq:ıcııı hedEilerinin ü:ııerine 15 tıon 
lbarrJba atılmışt1<. 

Daha oonra Japon ordusunun 
rozacüsü cc 18 N'Eanda Tokyo 
borrJba.<J·rranın.s işhak ederek 
e9!r düşen Amer'kan tavyarecile
rinin askeri nlzaxn1ıa:ra gOre a.ğı.r 

sul'ette cl"Zatandırıld!kla.rını bil
d.:.ımştiT. :F1.lkat ta~bik olunaın ce
za b'tdiri'ımıem'ştir. 

Bütün bunlar siyasi J~n pro
pagandasıd:r. Çünkü 15 Nisaı:ııdıa 
Japc<lya ü.;;erine ya.pılan hava 
akJ.nır.da hiç bir Aın<'r1kan tı:ı!)'ya
resin!n dü.yned ·ği ve hepsin'n sa
limen üsler!ne avrlet ettikleri A
m<>ri..'rnn Haı'bl)-.c Nazırl:ğı tara
Lr.ıd:an evvelce biki.'rilm:şt,. 

l'Jiadagaskarda 
(1 ı.,_cı S:>h:tcden ~dm) 

An\vsitra cenubuıı.daki 
Fransız me.vzilerine a~..un ... riıklacı 
sö.y!(cır.nw ·,'.cdir A(yni tebliğ<l~. 

Fransız ıı;ukavemetini yarmak i
ç'.n İr>ı;il:zler tarafından yapılan 
t~E'h'biisün şimdiye ka.di~ İng:
liz'.erc ~ğ;r fodakarlıklara malııl

dı:ğı.: ve her seferi'l'lde akim kal
dığı zi~"cCı li)ıc>t. 

Bu ,art'.ar dalhil:nde İrı.giliız 
racl!yosur. un kullcındığı bifö'yenin 
çok iyi anlaşı!ıd:ğı, İn;ıilizle~in 
:M:ı<lF.gaska~da aldıkları her karış 
OOprak :çin f<'da etmek ITIC"'..bUrı
ydinde ka!dıkları ık urban}; rı sü
küti,ıı, gt~iıd'!<leri ilave e;ı.!i.nıek,. 

tedir. 

ZAYİ - İstanbul erkek lisesin
den 1941 senesinde aldığ'm 1212 
numaralı olg;u.ıılıık dlplomam, feıı 
fakülte.<i yangınında yanmı,ş oı.. 
duğundan liiıtun iiı.er:ne yenisi
ni alata""lln. 

( 4989) Neriman Çand<>ğan 

:Mnlıakkak ki, İngilte.ıe ile Al
manya \'E' Anrerika arasın:la bir 
uzlaşma sııllın ihtimali demakras
)ııların r•üttc[klerinc hiyanet et
nıe~·i GÖ~e almaıuaları taI ... di.riade 
ruüıııkün değildir. Yin.,, dünyanın 
iktısad1 mcdaatlerinin istismarı. 
İng:liz 1 e Amerikan İmparator
hıklarının istikbal vıı dünyayı si
yasi nüfuza faksim eıı<lişeleri, ide- 1 

oloji sis'cmlui, hayati dnrumları 1 

ve hakim:yet politiknlan bir uz- 1 
!aşma. snlhuna manidir. o halde, 1------------------------------
Almanya ile İngiltere ve Ameri- İstanbul Deftsrdar;uıından : 
ka arn•m da da harp bir giio bü
tün azameti iie başlıya~akhr. Fa
kat, işte bu noktada yine Sovyet 
Rusyanın kalb"ni buran şüpheler
dcıı biri keudilığinden orta)·a çı· 

kıyo.o: 

- Ne \'aki•, Rusya ile beraber 
nıi, Rus.yadan sonra ım?. 

Rusya ;le J:ıeraber oluşta Alman 1 
k 1 • . d - 1 ınıan U\vet er.nı yaygın \'C agı- ı 

nık hald~ J~kabmak, Rusyasız o
lunca Alıuan ordusunu daha yıp
ranmış ve fakat serbest lıalde 
bulmak; Rus ve Alman harb "ni 
J{n{kaslarda '" Şarkta siird;ir
nıek \'C 19·13 iin de yazonı iki ktt\'
vetin son ha<~dine kadar biribirini 
imha ve ifnası ile ka1.annıakta da 
zafere beleşten ulaşmanın yük
sek hesabı vardır, Fakat, hadise
lerin nııittefiklere bu son yüksek 
hesabı kazandırması ilıtim.ali çok 
zayırt.r. 

li.TEM iZZET BENiCE. 

:ı.1uhamınıc~-ı 

·--
'15/8362 Wyoğ'un<ia ~k~ Tat.avla 't'l'r.( HacL AJmıııı. 

mahallrslnin ('~~ Jo'ındı.klı ~ni Dev~rn~& 
ıe.r "''kağınd.a c·ctoi 31 yeru 2~ _ 31 No. 
lu 53 met~ murabbaı ars:ı. 

02/S053 F t'hte Ilacı Hamza mı.lıs!le<iı1in C'<id Ağaç 
t.""O.!kan yeni Hacı H<ımZ& 11'.l<f<lr.">i scl;t::ğ'.n
d.a c.m 42 - 50 yeni 50 kapı ~yı1.~1 ıso,10 

ınt,ıı'e- murabbaı arsa. 
D.1/1265 Tahlııık<1]edp Sarı demirmahallesin;n K,._ 

tueufar ookağınd<L 348 ada V par.>e 1 eski 
ve y~ 9 J.."Opı oaıyılı 15 rn,etre mu"1.l.bı.• 

. arsa. 
51217- .1\14 M'l'C<il:re:Itöyünde 3 pafta 17 ada 6 pnrscl 

3288 mrtrc murabbaı araa. 
39 
45 

46 

?J~cid.ı•-•ÖJ"Ü11de 3 pafta 17 ada, 13 po.rııel 
No. lu 1932 metre mura"ba• arsa. 
M"Cidiy>eköyiiaıde 3 pafta 18 ada, 1 ııexscl 

B!'<!el Teıınm&t 

280 :ı 

126 10 

31~ 

3288 2-1.7 

579,60 

~o lu 4074 rn~tre mura•baı ama. 2851,80 21~ 

Yıılkarıc\a Y'!Zıh ga,y~ul!er 4/ 1/942 Ça.rşamba günü saat 14 de Mfü! 
Emlı'lt Mil:iiJrlüğünde miil kkJ Komiyonda ayrı ayrı vt ILÇ'llı: eMtımııa '1e .a
tı.lac~.klır. tstıeklil.n\-n n-C.fus hü."Viy.et cüztlanlan w tıemma.t ll'T\&li>uzlari,.-le 
ı:ı;rr <11<> ihale saa~n.d.e Kom!ıırona ve 1lazla izahat ;cin MlJJI Eınlllk Müdürlü-
ğüne ınüı'llcaa\ları. (707.' 

(1 inci Sah;lrd·'n D"'·arn) 
<:en \'e hazırlanmış olan Lst.ede 
gıösterilerı.1e::-dcn başka kazancı 
mdııdu tve muayyen olan diğer 
iba.zı kimselere de ucuz ekn,ek te
min oluıunası. da kuvvetle muh-
te!D€!rur. , 

V ALİN'l'N İZARATİ 
Burada göriiştüğiiın İstanbul 

Valisi Lut.fi Kırdar, şnnları söy
d:: 

•- İki giindelltberi yaptı,ğıan l 
görüşmelerden mcırnnunurn. 1&
tanlbulw:ı iaşe işleriyle bi.lıOCssa 
ekmek i§intn iyi bir net'ceye 
lbağfanacağına mutlak surette e- · 
minim. Ek.ınek meselesinde OOha 
ş:ıı:nıdlden a:ıdığ;m neticeler .yidıir. 
Hükumet İstanbulun ekmek işini 
hallıetmek için elinden geleni }"° 

pıyor ve yaıpacaktır. Bir ikr gü
ne kadar İstan.bula tamamen 
ımüsterih olaraık avdet eı!eceğime 
~niim. 

HUBUBATA AZA..\tl FİAT 
Başlıca buğ'day st"h~al ~r

kezleri olan ElJ'.<işciıl<, Polatlı, 

Konya glbi yer:.el'e kırneklik buğ
day satı alnırnatk üzere gc-kn mü
teadi>t !belediye mürrcssillcrinin 
çdkluğu ve fiat rrJ<abet..· yüzün
den bu~ay Dalları alal'.>ild!ğlne 

yükselm'§'i•. Bazı )'Cr"~rde ~uğ
dayın kilosur!Q 65 ve ha!M. sek
sen kuruşa kadar f at is:erunek
te<l'r. Bazı köylii'lün elindetki 
'huğ.dayı sakladığ' kanaati vard.r. 
Bu durı:m k:ı;~::»nda, halkın ia
şesi ;!Jakırr: ııdan yeni bazı kıoor
d!r.·a\S)'On kararlaT a~ınrr.a:sı v-e 
bu mey anda cCrnıcklik hubı>bala 
&L mi fiat l<";lbit olur.ırası hek
ı,.,rın:" k tedir. 
BİR VAGQ.'{ BUÔDAY O.."l" BiN 

LiRA! 
Tanının;ı bir zah .c U' arı dıi

:yor ki: 
c- Al!cı çokluğu karş;sında 

köylüler buğdayın satır.Dkta müs
tağni davrar.makt.<, blr lt.!'l!nı da 
fazla fiat isternekted'rler. Eski
den be'§ yüz lira olan b'r vagon 
lbuiı<Jay şlmdıi vasati ok;rak on 
b n liradır. Ha1bu.!<i bunun ı>er

mayesi hiçtir. Betıer "agoıı 20 ton 
he.s~bile on vagon buğday satan 
kıöylür ün eline yüz b'.n Lra geç
mekte ve 9zıyılı zenginler ara.sına 
katln·.2klador. 

.A!"l"ADOLUDA BARLAR 
ÇO(.;ALIYOR MU? 

Hal'bul:i bu kadar para, ek>;er 
kıöylü:eri ş-:rr&ye kadar rüyaJ.a.. 

rında b:le ~rıne<il.1<kri serveltir. 
Bunlar ellerine bol para geçince 
eğleru:eye \"e içkiye kapıhnakta
dırlar. Daha şimdiden Thkişeh"r
de yeni bar16.r a~ılımışu.. Operet, 
tiyatro heyetleri kasabalara gtt. 
mekte.:i:T. Müstahsilin sefahate 
alışmaması için r!e teclbir a'nıalı: 

ve diğer ıaraftan hububata a-za.. 
mi fiat lronulm:ası !azımır .• 

BEY ANN.AıME TEVZİ.ATI 
Şehrimi7lde memurlaııa bc)"'on

name tevziine dün sabahtan it.i
baren Beldi>yede başı.anmıştır. 
Muvazene;. uımumiyedcn maaş a}. 

•mlkta olan mükka.idin, eytam 
ve eramil, beyannamelerini, ma
aşlarını aldıkları ma!rnüdürlii:!o
lericden ve bunun haricinde ka
lan miiteloait eyt.un ve eramil d4J 
maaşlarmı aldıJdarı dairelere mü
racaat ederek almal<OC<lırlar 

Dün knk beş bin beyamıaııne 

tevızi edilıniıştir. Beyanname tev
zi müdıdeti ayın 23 üne kadar u
:z.atı.imıştır. Bcy..,nname~r. 26 
Teşrinievvel alq;arnına kadar dPl
du.ııularak iade edilmiş bnluna
zaktır. 

Dün öğleden SlJllra Bel.ed.yede 
Vat muavini A:hmet Kın:k'ın 
lbaşk&nlığında Bekd'ye Reis mu
avinleri, daire müdürleri ye kay
makamiarın işttrdc..lc bir toplantı 
yapılmıştır. Topl:ın t.da beyanna.
me!erin ooldurularak iade ed 1-
mesi l~:nin az.ami biT inti74.m da
h;!i~<le yap1ıma·ı, basılmakta ola:ı 
k~rnelcıin tC\"Z. ışınin aksan1a
ması ·\'e suirst.itrK 'c meydan ve
rilmemesi husUS"Jr.da alınmas, la
z,n>;;,"elcn tedblr:c · klırarlııştnıl-

r.- ~tır. ---...... -

Japon l'!"'larına 
bava t~arr ~u .. 

( 2 iınoi 9dıl:ı 'ed~ n Th:vt.m ) 
Jaymrz .. der gibi m3.nah i:e'İ>e!)<iiÜTO 

!erle bu rniıt.ehas.,.Ja.rın yüzleri
ne bakıl.nşt:r. Çinde böyle vücude 
getirilebilen t•nare karargahla
rının japonya üzerine )·aıııhıuk 
büyük ıı..m.Iarda ihti'yıw:a k.8Ci gel 
miyeceği.>dc ,.rar edenlerin fikir
leri d<1 ihmal edilecek gibi dei.>il
dir. Bu n.ıiıtaleaya "8plaaıın~ olan 
ınütebaS":sla.ra göre japonya üze• 
rine Asyada1' yap lauk hava taar
ruzlannda e'l elverişli yerler Rus 
yada !emin edilebilir. Fakat .. Fa
kat şu ,.r k; japonla.rla Rusların 
arasındaki s:yasi dostluk hala d&
vem ed'yor. 

Talebeler, Asker Aileleri 
Belıedi:re- I ~ · .. ıt l\J u.nilr ıl!:fi bu sa ... 

lYo.:h Ka'Yn~\_:.ı.tJ . . r .• d.a.;u y"" ..... "'lı ~r e.mıir 
go~ rrr.,.e:tr. Bu emtt gıO~ ?ı.~iilmJ.
aı... ;~ı ı:Jk!e.rind.en, B !.ec.•: 'b m .. aş a
laı~ nı nıu.· ve milshıht. --n~nn 6iltY1Sl 

E~l _..J'li: Et:ı.s.ı.t ?ı.1tichlrhı.~...ıne bcl~n
lecl Jcl.:.c. 

E\ı.iı3.f. E!l.t..~, Tra:nvsy, Sular, 
L:Onl.a.u, Gürr.ı·LLc... Dçr, ıyoıları, L·srıe .. , 
~~ta T~"lgi-nC ~ eıl;sal1 gaute,C:nie 
ilcı.n olunan rt.sni tnü.P~erl~ İ::r
t.anırul B>' :ea:,.,, hoo"'1u cbl1'Jl.ı~.ı..ı. 
'k;ıkl.!i>Ur.da ~ n \"C bu kaııırda.n 
i::..-1.:f:::ı.~ hd4cım tıa.ız: olan mt'mUf' ~ 
miıstahd.•mıeriınin adt•dtni t>ır cetvel 
hnlind.c iktısat. Müctt.:r.qe.tinıe b-~ldıre
ce!der ve ~'i)"Qllr.ı.-.rr..clıt"Iinl a.o.ı.~ 

!ardır. 

Alakadttrl.a.r d.alrr \"e ~ler 

de ik.t""' l M üdürıy ela' .Gen • idlı'la ccl<-
1 arı beyan!Qrn!eııl Şube l\!ii<Mirl~l\ v:ı
s.laeôy\e memuıi.an tevzi edec<lttor. 

M<In<r ve miiıılalıd.emler ~
rrn.lleri do(durdı.ik.tan sonra fi.mirine 
dıhat.iı,; tasdıı6t ett;rece'ı<\:r. Bu tıao

&lıt sıııasında bı·yann.amt\Ciıe yaıxlı;ğı 

ailesi efradının 1~üfus muxl.anın1 da. 
!kı(>rö ôn'..ir'.ne (rr:C'fl"AJtin karnrsi \."eı
,;ım;ııt.i~) ıctı~yle mühwfot..:-llk be
:i·an.namıeyi tesljm ed·C'<X\M.ir ve mıi<a
J:>,;l'.Ilılie t'Am1'C'k ka~JerUıi a~a.c.'1lfd.-ı.r. 
Ka..~ler iıkt ;ı.t MüdilrlütilnC•n Kay
matam.lara ş.fmdı:dıı:·n ven': cck vıe her 
han içlın vı:ırllme:-..i 1fJ2llT'~ gıelen kame-
1.f·r hıızı.r:aıım14 olaoeııktır. M:lhalla!U 
!!ntımi ka.rne tevz.iQ.tı ıtı-&smda ırıa

halle bir~ik!eıU r...Cfuı; tezk·ere-Jcr.ini 
kooln>I edeıtt K:>rue ~tM: ı•de<>'ğİ
ne göI'C rnıC';.nur karnf"sl a!anlnra bit~ 

tabi uınumt lc3.nı.e yerz.m.;:~t ktir. 
Eyıam ve rramil k rnc" rini 

maaşlarından o\Cuğu g'bi ~.ne 
nüfus tezkereler;ne meşruhat 

verilere~ Malm·(dürli.ik1<.T'~i" e 
V<."}'a ma~ı alcLk u d..; r nı.J. 

es..<e,rttan alacak.lardır, 

İstaribnla tı<ilısil cçın g '.p tc 
ailesi başka yerde ikam-Ot eden ve 
karardan istifade eyleyen me
mur ve oytam eramil r<.X:UkLarın
&n mektepte leyıli ()!anlar mek
tep ~irliğinden gelecek lıstcye gö
re s:ı!btlo mi 'liii kaymakaml.ı~a 
kaa.eleri verilecektir. 

Memur çoc:uğu lllup da mek
teple.re nrhar! de\·am edenler de 
devam ettikleıi mel<tep müdür-
lüklerinı!en bu v:.ziyetlerin tev
sik ed"1" mahiyette gelirect"l<leri 
vsikalarl~ karnelerini tebdil etU -
recelder jir. 

Sı.ıbay dlelerinden bulu,1~;p da 
İstaırilınl btlediye huoodu daıhi

linde kamet edenleden ık;taları 

beleiye hududu dahilinde llmlu
nanlar bP.yan.r.amelerinl kıt'alan 

komut.anınd:m, alle reisleri bele
diye hudutları har:.C nde bulunaı:. 
!arın aİ!.'jı>ri beyannamelerini mer 
kez komctaf!hğından tasdik etti
rerek karnelerini ik~met e!U Jcl~ 
'k~ymakamlıklardan alacaklardı::_ 

Bu •• 
akşam SUMER Sinemasında 
Beş döııdüriicü musiki., N-efis ~rkılar., En son Rumbalar .. 

ve bilhassa Amerikan Radyo Krahı;elcri 

3 ANUREWS HEl\fSİRELER ,.e 3 RITZ IrİRADERLER'in 

·- çevirdikleri cazip ve sevimli 

GECELERİ ARJANTİN 
Neş'e. Zevlı. ,.e Kahkaha filmi lıaşhyor. 

v....ı_ain cvnldcı:ı aldırılması rica oluv.ur 
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Tarih Sohbetleri: 

DiLENCi 
(2 inci Sahifeden Devam) 

içininde seyyar kasaya benze. 
rcnler var ..• 

Diyebilirim ki, İstanbul, Avru
panın dilenc"-ıi e n bol olan lbir 
~ehridir ... Hele şu son zamrnlar
da, satıcı kılığında c!Dlaşan dilen
ci çocuklar o kadar çoğaldı ki, be
nrm. gazetenin b;r kuvvet olduğu 
llıakkındail<i intnıımı sal'Sıyor ... 
Kaç muharr:r, kaç defa, ne acı 
sa1'1ıa!.arı canlandırarak yazı yaz
dı! ... Netice, hiç! ... 

Bence, zabıta, dilenci mücade
lesini iki koldan yürütmeli.dir: 

DJer.c:leri takip ve sadaka ve
renleri tecziye .. 

Kendisine uzanan b't avuca 
ıkırk para koyan c:vanmert kese
~e. beş kuruşluk ta bir MJli Mü~ 
dafaa pulunu, ceza olarak aldı.rt
ırnal:dır!. .. 

Üstü başı liyme liyme, ayak-
1.orı yalın bu kadar yoksul va
tandaş var, her biri b:r çetin işin 
bao;ında s<:bahtan ak~c.ma kadar 
a1Jnteri c()kcrek çc;l:şı)-or... Ço
lu < çocuk bakıyor .. . Yardımları
ım1z, şefkatimiz on1ann yü~~nü 

Jıaf<fleımek için harcanmalıdır. 
• ;)'knci., <Hayır. ın )"<llunu şa
ş.dan bir şeytlondır. Ed!yaçr~cbi, 
l:enc! 'ne has bir zarafet i:e, cli
l'2n.ci!eri de İstanıbul csna:fı ara· 
•· r.da kayded )"<lr: 

On yed:nci asırda, Ü!'~a-şG.rk'ın 

hu bi!yfık şdır:nde tam 700 tane 
cc:·ra.r d:lrnc1 varm:ş!... Aman 
Al.~hım!... Esnaf alaslar;na da, 
' •len:c ~.Ier.ci bayrakralar< (~) 
&- '"'a~a'k ve şeyb':erini de orta~irlna 
al r·'.~ ~tirak ederlermiş .. •Her 
]:-. rir..n sırtlnda liyme 1iyme hır~ 
k · zr., ellerinde günagün alemleri 
baş· rıPda hurma sapından örül
n1U3 de~tarları, körleri birb;rinin 
e>muzuna yapışıp kimi topal, ki
m. kambur, kimi kö ürüm, k:.mi 
sar'ah kimi elsiz, k:mi a.Yaks:Zy 
'kimi çıplak, b!r hengfıme ile b'r 
ai;ızdaı Allah A!Jah ile &min de
<! klerindoe sadalar ı g(f.<yüzıirü 

tutar.. Bir alay cerrar, k errar 
gariplerdir.. diyen EvHyaeçlebi
den yüz yıl evveline ait İstarıbul 
-dilencileri ha.k.lı:ınd• şu vesikayı 

okuyoruz. 
c.İstabnul kadısına hUküm Ok:: 

.Sağ ve saHm bazı kimseler 
sokak ve mahallelere c?i\enmeğe 

çıkıyor; bir takım dua ve beddu
alarla halkı renciıde ediyorlar. 

Esir pazarından bazı iıma cariye 
ve köleler satın alıp so'.<aıklarda 

dilenci:rtiyorlar. Bazan da bir a
damın boynuna zincir takıp 

.Borçludur, borç yüzünden mah
pustadır!> diye halkı dolandirıp 

soyuyorlar, Bazı sofuılar da bö
lük bölük olup yolları tutuyor. 

Bir takım cerrarlar da yanlarına 
hasta aJı.p ve onu b:;ıhane edip do

laşıyor, ha~kı rencide ediyor. Bu 
yüzden şehirde ha.>talıklann si

rayetine de sebep oluyorlar. Bu
yurdum ki, -şehr:.zin do1c.ş1 ne ka~ 

dar a!Jl d'lenci v.:rsa hepsini şe
h:r d;şına sür çıkar, hast::ı.ları halk 

ile ihtilat ettirme, sağlamlarını da 
.} a_kulıyar<.k is.rn'.cri.:i bir deftere 
y~z ve d:vanı hümayuna bildir. 
Ah::ıbalarınd:n b'r ıakım çocuk
lara sok,klarda, cami ve mescit-. 
krde aşır o~rntarak Kur'anı azi
me hü:met etmiyen ve Müslü
manları çiğneyip huzuru kalble
rine mani olan softaları da bun
dan menet. 11 Mıı.lıarrem 976 
(7 TL-rr.muz 1"63) >. 

DJenc' meselesı, ü;erinde şid
deti~ ve d kbti.e dı.rulacak bir 
cemiyet davasıd r. Küçümseme
me! ôir, ihmEI et:nemel'd:r. 
D;.1erıımek, :ıı:r fesat z:inc:rinin 

en büyük ha ı<a!:ıcLr, il.timas, rüş
vet, ehl:yetısiz:n h:mayesi a:.Craba
nın kaytt'ihr.ası, ı1hmal ve yo!:suz
luğa g&z yurr a, su ;st·rnal, ilıti

ltıs, sirkat., bi.:·rÜn kötü:ükler, kol
kıola omuz zmuza verıp bu cTu
feylilık> merkezine bağl'1r.ıınıştır. 

Re§at Ekrem Koçu. 

OKE 
raş Bıçakları 

Cildi tahr~ etrr.ez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde P O K E R traı 

bıçaklarını arayınız.. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İ<lar<miz ih'liyacı için 3 bCı kilo Jrurıun alı.mı açık eksiıtmeye koncl

muşlur, 
ll<>llltme 28.10 942 Çorşarrıba glifıü ıaat 15 de Büyük Poot:ı..'ıane bin.vı 

br'nci ka.t İdari Mu.aN>lı;. ocla8ında toplanacak Mli.dür!Wt Aiıır. Satım K!l<Jbs
yonunda yaıpılacakt.ı.r 

M•;lıammtn bedeli 2940 ı :ra muvakkat t•minat Z20 lira 5() Jru:•uştur, Ta
liple'rln ,a.rtrı.amesini görm·t'k ·ve mu.ı:.'.1k kat t.mlrlı.'ltı~ı yat~k üzere çalı.şma 
g ıe~.nde Büyük Pv.::.t.ahane b~r:nci ka.tta bulunan Idart Ka~em Levazım k:.s
n:ın.a, eksiltme giln \'C saaLindrı de 942 senesi çin n1uteber Tic;. ~t Odası 
v~ .kası mı..JV'fl.llil.t terr.inat makbuz:yle yukat"ıda 1op!anacağı y('r yazılı ıtomis-
Y""'<l müracaatl:ı.rı. (496) 

İstanbul ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
, Mı.ttaddeme, Ri?A Paşa Ça'\' oğlu çık.'11az sokak 8 nu.ına:rad:ı. Trikt>ta.J 

fatr.'ka• ı .ahibi hmoiJ ve Ali M ıun.-t lı',-,ıder!E,..: 

jellLMACAr 
12345678' 

1 • 
2 - -· - ·- ıi - - • 

- --·- - - --3 •• 
4 - -· - • .. ---

·- - --5 • • 
6 - -- -

7 . --- ııi -11 • S• • • ---- --· 
91--1-1..--ı.:m::.ı-.ı.....ı.....ı-ı.-1 

Soldan sağa: 

1 - OKun..:ln şey, Ct'd, 2 - Kara.
den.izde bir meı~eı-z. BU)"W<, 3 - Ta
bi3ii öğrç~n bir anı, NuUa, 4 - Ü
:z.li.'ll, A.Cu:Jı, 5 - YCmPikten em·ir, A
!tıl, 6 - Hayır df>medt<, (!d<i kdi
me), 7 - E:r..i.r, 8 - ~~r bir mo
örr i ~ml, 9 - Gözün üs.tiindl"ki, Yağ
murlar. 

Yukarıdan hşağı, 

1 - Toplulı.."1'c !ade ~r. 2 - l\fi.!
s:ı:de, Ayrı!ış, 3 - 1-Ifnüz koparıl
mış mtyVa (1ki kelim('), 4. - Son-, 
5 - Ttral soAUik, 6 - Tersi eziyı't, 
Nota, 7 - Gful.·1 Sao'at, ~11'91l.n!arn 

y~ m3hlüt.dardan, 8 - Tersi ay
rı.l:k çıık.armok, Su, 9 - İ4:i. 

D ünkü bulmacanuı halled:!mi; 
. tekli: 

12,4567~' 

l SrE k T m S LAV 
2 E 'G E P I S A 
3 RjE lil s 1

A Y o-ı ~L 
.fT•BARAJ S 
5 ~:p A R'A Ş Ü f 
'SlllYAŞ 1 TllS 
7 LI t 13 J Ü T il F A 
ı A s i T F İ L 
s v!A L S

1

1i_§_Al:.1.. 

&...:•!ttınahmet Birinci SuJh Huıl:tt;; 

111oll«n,"-S'~n: 942/76 
İ 1"...ır.Jbu l Pos~ Tc.·lgraıı ve Tc.·1e!onı 

1.tüdürlü~ V'\-'~ ili Avukat Bürıhaned
d~n ·ratlsin taı1.lfından, Kadıküyün

de TeJe.ton cnıdıciı:s!nd-e 90 33y1da Ot:v
dct Birgil al.ey~;ne m~-oi!l idarc•.n.in 
Raci:y~ üc. --et .-Jd-en alacağı elan 950 
kul' ·un to.hs:.h ha.kf<ınd:ı. ~me olu.
nen davanın icra kılınan duru~a

sında: Dav.alının ikamı,tg5hmin meç
hulı)'letine bina~n ev\'-elcc i]anı._n 

tcbJ~g~ t y:ıp11.n1ış ve da\·a dosyasının 

muvaıl\ıkQten .mua.meledt•n kaldırılmac>ı 
üıcrinıe tl'krar yenilcl'l'miş olduğu an
laşı!tlığınd;n ift.>u yeni!emc arz\lhali-

·n d-e 15 gUn mti.dUL·tle iL.\nen b ... 
J;gat ic.."'3s1na ve nnı~r-ınen.in de 
5/11/942 Pı•ı'Ş(~ günü 93at 10,30 za 
t!ıl !k:nc taı·ar vcri!mış o!duğundan o 
gün ve o saatte malirern.rde b=zz.:ıt 

w·ya bUvrk!ıle haztr bulımmadığı 
ta.:~tı'Cic muh~XemesirY.n gıyabında 

fcra ikılınacağı yerri!emr dava arzu.
halı rr.t~amına ka;m olma.ık ü.Z'erc ilin 
oJwıuı·. 

Fabrikanıı:ı.n ihliyr.cı için ,umr k re~cırinden mua.fen "-eril:p sen ·sl 

nrI111da !f:eır.cyen 449 kdo 7ün ip!•!P, 2391 kilo sun'I ı>C'< ve !S5 kilo mrl'Sl'-
1':.ı>e iphgın;n bunlardan maada 2295 kilo yün ipliği 1000 k ·lo merseıı.z~ iplıği 
•• :~ kôfo ırnnıJk ipJ(g:n'n \elı•bul etliği r<'S<n ve vergUerin t.lihsili i~tısa.t ı--------------
V<.< i"~ tıTJd.en Oildiri!ıniı;tir. 

nu muaf maddelere ait rcslm ve vergilerin tutarı olan 33926 lira 1 lru

n?fi:un 1723 m:n•aralt h.TIUJJ. hUkm1le 30 gün ııarfında veznt>nize yatı.!'ı]ma~ı. 
t.ı!c halde Tah:dll Err.val Kam.mu atık;imıoa aörıc l~ınızdıa t;ıkıb&.t ytıpı-
J,;çagı td-!;ğ yrr:ne k"im olmak üııere ilan olunur, (701) 

- Zabıt::ı Romanı Na. 124 "' ) f Sen mi Öldü?dün ? 1 
\"nzon: EDG,\R VAl.LAS (e.,..en: .'ILA'1~ 0 n. ALATl R J -

_ Ne tı;haf! d«:!i, bfrti,i.n böyle 
fcvkaXı.<le hfıcJ'Jseler, hep t.c ytğ
nuırı'.u zamanıl.ara rastlar. B.r taık
si arasanız da, bulamı.zsını.z. Şim· 

d> hatırlıyorum. DokbOr Kri~n 

i= nde birsi, karısını oıtürmüş 
ve evin mahzenine gi'.ıırJrr.ıüştü 
ıie ... Eh, e<h, i?e şimdi bu vak'a

Jı da !ıatırlad:cı. Neyse, bu, geç
rri., bi.r meseledir. Ne d:yecek

tım, .Pamlar Küibü. polis tara

f.ndan kapatıldı ... 
-· cPara'.ar :;cJLilıü• :kapatıldı 

deme!k ... 
- Evet! Po!isin re'sen bir k!.ü

bü kapatma;ına aklım erme<i. 
amma öyle y•prmşlar. Ben de o
rada idim. IG'.iilbü kapat~n mc
muTlarla beraber bı!lunuyordum. 
Hntı.'i ç_ '·s ;"ımiri rie- ııuzel a-

damdı. Maden suyund•n başl'a 

bır şey içmedi. 
Con Leli o zamana kadar, ga

ze-?lecinin cınayc-tinden evvel 
klüıpten çclı:>p· g •ttiğ ni zannedi
)"<ll'Ciu. 

- Yaaat dedi denik siz kHlp 

kapaıılıncıya kadar orad~ idiniz. 
- Evet, işte öyle b:r 'i"Y··· Ya

ni cinayet olup bit1ıi:kten sonra, 
ben !ıfüa or~da mı)'dım, diye sor

ne yal.an SÖ)'i!:;eyim, her şeye 
göz;e:riımle şahit oldum. 

Can bir iki adıır iler!edi. Sap

sarı kes:lmi,t:. Ko'Ji )~ne kendi
.sini hiç bo;ımıyarak de\·am ettı: 

, Evet g<.:.lcrimle ;ahit oldum .. 
B:r adamın ueş elltğini gördüm 

an'!'!lla, k:m ? ru(':.t iyi göre
mcd:ın. Bu adumı t:;nıd :ğ.mı id-

Seh'p ve Baş:nuharriri Etrm İzzet 
Ben•ce - Neşriyat o:rckiörll 

Cevdeı KARADİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

d'a edemedim. Sonra farzedelim 
ki, ba~<aları tzllidılar da kcn

d s·n, ağır ceza rnah"rtemeslne 
verd:!rr. Bu suçurı eczası ne ola
b lır? Ben avukat de.;. m. F3hat 

bili;:urum k., meşru müdaf·a ha
l'nıic b:r katili ö:düren ~drım, b· 
nun muc1bince bcraet eder. Fai;at 

:ııu me•elelere beni.m gJbi basit 
bir muharririn pek aklı ermez. 

- Llkin bir mesel var ki, ona 

cev<p verecek va-ı:yetteırin:z. Mat
mazel Ber !'in ismi de gazelci.ere 
geçecek mi? 

- Artık şhr.di ... Gazetelerin, 
matmazel Beril'den bahsetımcme

s:ne imkan kalmamıştır. 
- Hadiselerin hikayesi matıma

zein sadece! Frank Sutıon ile ev
lenmiş o'masına miiııhasır kala
maz mı? 

- Ben yazacağım yıı'Zııda bu 
~kilde bahsedeceğ'an. Daha ile
riye gitmiyeceğ:m. Fakat polis· 
ac<ba bıınunla iktifa edecek m:? 

Bir sük:üt fasılası oldu . Clon Le-
1 <l. di k.> 

Tirit Bı ııa ııruıı ve Ortakları 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTiF ŞİRKETiNDEN : 

İstan bul sidlli ticaret dairesi.nin 28733 "1cil nuınuasında 
mukayyrt w İstanbulun bütün y evıni ga-zeteleri nin hisKdar· 
olduğu Şirketimizin mukavelesi nio 6 ınc ı maddesin de ~ırketi . 
mlztlı mevnıu iştigali: 

Resmi daiı:e veye o hükümdeki dairelerın n m ües:;e<fle?in 

ticari mah iyf tte olnııyan il3.n1arı nuı ga ~e-.e- Vıı! rr.ecmuuln!' da 

ve sa ir ilan ynp:lan yerlerde neşri için kabul ve neşiT vası-
1alan oa ~evkcdip neşrine tava.,;u ttur. 

Bu itibarla RES:\ıl DAİRELER, biitün gazetelerde ''e mec· 
mualarda n eşrini istedikleri ilan! arını bundan böyle: 

İstanbul Ankara Caddesi No. 80 Je bulunan 

Tl rk Easın Blrllğl ve Ort "ları 
A e A 

RES Mi iLANLAR Şirketi 
ne gönderilmesini ve ilanların g unu gunune neşr;ni temin 

ettiğimizi ilan eyleriz. 

r·----- ---=-------"\ 1 1ST ANBUL BELED!YES1 İLANLARI 1 
~---·-------..----------------J AnaOO?u Hi,..arınd.1 Küçük.su Plajı yanında Kü~üksu dcr<·sin!n b::ızı kı-

sımlarmGJn kum çıkarmak C.Z.C.~ toş ocaik'.arı rk:t-rnnıa.mc.,:,i hW;ürr..lc!"ine tcv
f,l{ ... n ruhsatı:~ ı~ taltb:r.d.c bulun.u.lmuJitur. 

Mt::ari.ür yerden kum çi1caımak için rull.Sat ifit:,ycn b.l~a talip b~luınrluğu 

takdirde bu' hafta zarfında Ll<ınbul B eled:~si R~yasrtnc d•tida <le müraca-
;;;.t cı..··.n('l{'ri lü.zı.:::nu iJt.n olunur. c704> 

İstanbul Ziraat Mektebi Satsnalma 
Komisyonundan : 
Kuımaş v.e harcı m<ktPptcn verilmek; dikim, dilğmC', tire ve tcl.151 ten:·ye 

ait o!.ro:.k üzere me'kteb:miz. talebesi için nümunclerine göre dikt!.·i'.ecek 
olan 124 tolnm elbise ile 42 adet paltıonun, 22/,10//9'12 Perşembe günü •aat 
11 de açık ek '1.ıı:esi Ilf'YO!~Ullda İstiklôl caddesinde 349 num!rada Llsel rr 
tı.1u.'1ıasc.·becilj..ıf.nde toplanr.n koml~a yapılat;-..ktır. E'.bisc muhammc·n beC.e

li 13 ve paltıonunki 9,5 I:radır. D!rl:lm ~ m('ktt"p h!!.rlcir..de yapıldığı takdirde 
şartn:ımcde yazıiı olduğu üzere teslUn edilen 1-;.uma.ş ve harca rrn.;~il. 2490 

6ayı~ı kanunun tayin ettiğı nev!dcn 3200 lira tC'm.:.nat gti;te;ilınesi mecbi.ı-:1.dir. ı 

İ~t ı.; k}iıler:n mezkür mı..:hııscbcy-e yatıraeakları 15-0 Jir:ı. 82 kuruş JJk tL'minat 

1n2kbuz.u ve ~nl yıl Ticaret Odası vesikası i!<? birlikte k:om~oı:.a. grlmeleri 

nü.mune \~ şartnameyi her giln sı:.at 10 ilr 12 a:rası:r.dıa. k.tanbtı:l Ziraat ll.1il-
dürlilğiindc görmeleri. l446) 

~~~~~~~~~~~~~~ 

·, _:·.::.:·_.~:·p:~·--~·· .. :··-.. ·I · ı ( Ht LK SÜTUNU ) 
n ·.1\. ~o (1; anyan, i§çi istiye'lılerin 
~ _.: -'--- ". mektupları bu sıitUl'lda parasız 

20 llkteşrin 1~4'.l 
olarak n"§roltmur ve yer !milsa.it 
bulundukça bir kaç defa tekrar 
cdilfr. Aynca dileklere, mü;,kill-

18.-00 P:<>grom ve Mı•mlekct Saat !ere de cerap verilir.) 
Ayn.rı. 

ıs.03 

18.45 
19.30 

Muz.ik: R<1dYo Salon Oık-eıtro

sı. (Şd: Necip Aş<.ın). 

Müıik: Fasıl liCy'<li. 
Mcmll'kr•t Saat Ayarı ve A,. 
jan.- li;..berlcr:. 

19.45 Müdt: Otla Musikı...i. 
20.15 Radyo Gz;,:p\e.;;i, 
2-0.45 Muz~k: Cortot·nun Pl:ikları 
21,00 Kıcr.t.';lIT'.a (E\'in Saati). 
21.15 :rı.ıuz:k: Bach - BraOOrnburg 

K~!1Ç'e1,!csu (Pl. ) 
21.30 Kol'>\lşm.a (F\e.J Kutı.ıwJ. 

21,45 A:il<·k; K]iı: ·:: Tii~k Milziği 
P:ogrıı.mı (Ş [: M su<! Cemli). 

22.30 Memleket Saat Ayar~ Ajans 
Haberleri ve Bcrsalar. 

22.45/22.50 Yaı•ııül Proı:ram ve Ka
pan~. 

ASKERLiK İŞLERİ: 

Şubeye daıJet 

Eminönü Y•·rli As. Şube,inden: 

P. Tğm. Abdu.!lah Q.<mln Oğlu SU 
P<:ı·tı:·k dcğumlu (52358) lı:ay.tlı suba
yın hangi şuıb11de }tayı.tlı olduğunun 

bizzat V'C'ya TJ"ıl('ıktupla şul:Ydm~zıe acele 
b!ld.irmcısi ilL.n. olnnur. 

- Tilman da oradaydı, 
O zaman O>v:ı Keı,:; §aşırdıı, 

gözler:ni açarck: 

- O da mı oradaydı? ekeli. O 
da oradaydı ha? 

'.Bu "1!ale R _ 1 cev:p verdi: 
- Ev~t. ,I'~rı;lur k:t:·.Jü, !'Ün 

önün.de <l,ol~ı)'"Gr<iu. B(:ni de gör· 
dü. 

- O h alde sokaktayıdı demek! 
s:zi de so~rnkta görmüş. !~te bu 
habere memnun olmadım. Fakat 
Tilm.an 'ın klübe girmed':ğiııden 

emin misiniz? Kenef.sile konuş
madınız mı? (Ocm ;Leli'ye hita

ben) Sizi de gördü mü? 
Bu sualleri birbir' arkasına, 

ıbir solukta sormuştu.' 

Bir dadı, süt anne iş arıyor 

D.d.\ık, sütannelik yapmak is
ii)1Drum. Arzu edenlerin: Taksim 
A,yaııpaaş emektar sokak n uma
ra (8) Şerifcye mektupla lbi!d r-

T. IŞ BA.NKASI 
K. Ta.-.ırruf 

HESAPLA.."tl 
2 lkinciteşrin 

Ktış'd<:sıne Ayrılan 

İk r mtVy c le r: 
1 Ad~\ 1000 liralı.Jı 

1 > 500 ) 

2 > 250 ) 

> 100 ) 

~o ) 50 ) 

40 > 25 > 
•o ) 10 > 

.... ~ 

lı Kafkaslarda Harp 
Şiddetini Arttırırken 

ERMENISTAN 
Ermenistan Bugün Ne 
Durumda Bulunuyor? 

Yazan: M. Rasim Özgen 

-1-
Kafkasyadn harp şiddetJenmiş

ür. Alman taarru.z ordusu kış gel
mccen önce bütün Kafkasları 1s
t. lfı edellıilecek mi? ... Yoksa kara 

kışı bir muayyen ha1 Ü'Zcrinde 
mi g'eçirecek. Bunu zaıman ve 

hiıd'.~e!e rin gchşlmi tayin e
dec•klir. Fakat, ı•htiımallar kar

§ıs.nda Kafkasy•·'daki bugünkü 
milletlerden ve Sovyct B;rJiğine 

.baf:lı küçük cüımılıuriyetlerden 

•b'1'lısetmek yersiz değildir. İlı.1< o-
lıar8.lt Errncnistanı iJQ maıkale 

kad.ı~su içinde kısaca .anlatmak 
istoyııruz. 

Ermen:sıan, Kafkas dağlar>nın 
ccnı.;bunda, Fırat ve Dicle nehir
lerjn men;ı,aıarında, değil bir 
memlekctt'r. Er!l'.llenistrnı, şimal

den Gürcistan, garıptcn Türk.iye 

ile İran, şarkıtan da Aze~baycan 
kı.:caklam:.ştır. 

Eı'Jl".cnistan, Türk:ye'nin yiımi 
•bÖŞte biri ve Belçika kadu bü

yükı.ükted'r. Nüfusu 2.5 m zyon 
kad&rdır 

Emıenistan, eski devirlerde, 

İran la Bizans devletlerinin reka
·betir.den do,ğan, k5ıh birinin, kıM1 

ötl'kin. him<:yesi altıda b:r müd· 
det müStt•kil •bulundu ise <:U!, ta

rihinin boyuınca, her zaman işgal 
altında ya§adı. Uanumi Harpten 
roma, 1918 den 1921 e kadar, üç 

senelik bir :stik'ôl devri geçire
ibildı. Sonra tekrar Bol:je-vitk isti
lasına uğradı. 

Ennenistan, şimd', Sovyet R us-

yanın, 15 muıhtar ida~li Cürr.hu
riyetlerinden lbiridır. Merkezi 
Erivan'dır. Bu şehir, Aarat ovası .. 
nın ortasında ve Zrngu ırmağı
nın kenarındadır. Er.van'm nü-
fusu, 1914 te, 30,000 iken bu·gün, 
sanayileşen her Rus şehri g'bi 
250.000 nüfus sa:hi.b;dir. 

Erivan 1 at:falt ca<lıdıelcri, rrıt:.n

tawm bulvarı.arı, yüksekçe bina
la::, parkları, tiyatro ve s:nema 
salonları, kütü['taneleri ve her 
nn. klüpleri ile mıo<l-orn b!I Ştehiı 
manzarası arzcdcr Bilh:ssa, bir 
QOk kor.-ferans salonları ve 3.000 
kişi alan büyük salonu bulunan 
•Halkcvi. epeyce h:mmctle mey . 
dana gelmis bir b'radır . 

iÇTiMAi HAYAT 
Ermen.stan, bütun Savyet 

.me:nleketler:ı:de o"duğu g'ıbi, 

programlı ve bu ha~p senlernde 
de çok faaliyetli bir hay« ya.;a
maktadır. MC':n!ekett• meyhane, 
•kumarhane yoktur. Eğlenceleri, 
Rus propaganda piyesleri ve 
fı'ıml<'Ti göster len tiyatro ve si
nor.alôra giımekten, parklarda 
gez.r.mekten, bol ıbol k.onferens 
d'nlemıkten ıbarettir. Spor, genç
liğin, en zevk aldığı şeytlir. Klüı> 
!erde, san'at ve e.ckbiyata mühim 
yer vedmekıleclir Bu memıcket

ıc, çccuk;ara ye paarı;üt<;ü kadm· 
]ara mahsus k!Cplcr de vardır. 

ll;rnıenistanda, !haylazlık v~ 

tembellik etımiye, \"Otıka için keY· 
fetmeğe 'im!kfın bulunmadığı, her 
kes. Rus istlh.<;aline çal;şmağa. 
mecı'bur olduğu ıçin haID:ın yüııde 
92 si okuma, yamna öğrenmiştir. 

ZİRAAr VE SANAYİİ 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

LOKMA.l'i HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolıİ 104 

Errnenistan-da, epcıyoo zirai, sı• 

1 

nai faaliyet va'<l:r. 
Bura.da, pamuk, tütün, trıbibi 

.
1 nnbatat ekilir. Meyvesi, bütün 
Ru~yada m~hı; . lur. Memleketin 

'lıı a .r rne 11aa Uert: !.S • 8. Tel ~ '!ı3,.I 

Serdarfübad h,ıvalisi, evvelce ço
rak b:r yer sayıldığı halde, mun. 
razam bir sulama usulü ile, pek 
feyiili bir yer ohnuş, en iyi meYL 
veleri yetiştirmekte bulunmt:§· 
tur 

Sanayiine gel:nce Petrol ve 
ıbenzin havzası oı.ı:n Bakı'.ıya yı;.

lkm olduğu jçin, Ermen 'starun 
köyler'.ne varıncıya kadar, elek
trik fabrikaları kurulmuştur. F,.. 
lekırik santrali, Sevan gölünün 
lkenaır.dadır. Memlekette, 'bir de 
sun'i kauçuk fabr:kası vard.r. 
Ermenistanın, harpten evvel, 

yüzde '1!l lbakınnı temin eden ba 
kır ma<lenl.eri ile Halban ve Allah· 
verdıi ~sminde, ınüıhim iki i~ibe4 
hanesi me-vcuttur Memleketıe, 

ıpek mühim işler gören elektrik 
anakineleri vücude getiren müı 
kemıınel bir fa.br.ka da an·d,r. 

Ermenistan, Alman - Rus har
lbir ıbaşlıyalıdanberi artırdığı ıbdkıt 
ve kurşun isti&ısoli ile Rusyaya 
harp sanayiinde mühjm yard;m• 
larda bulu nuyordu. Yava~ yavaş 
inkişaf etmekte olan harp srna
yii fa!lmkalarında da tillL<, top, 
cq:ilıane yaıpıyıır Şimdi, ş'mali 
K rufkasya, Almanların eline geçin· 
~. Ermenistan bakırları merkezi 
R usyaya geçemiyıır, harp sana
yii fabrikaları dıa·, ancak, Sov}"C't 

Rusya Kafkas oroularmın nok
sanlı.rını Jkmale çalışı)"<Jr , 

, ____ Yarın 

ERMENISTAN V~ 1 
O ~OMISLtK 

Can Leli Tilman'ın kendisini 
görmediğini temin etti. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA Coı:va Kolli'nin tel.aşını· gören
ler, sanki Tilman'ı teferrüatına 

k.ı:dar cinayeti tCTtip eden adam 
zannederlerdi. Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

Bi.rd<m Clon Leli aklına bir şey 
ırdm·ş g'bi Beril'e döndü: 

iDcv:ımı Varı 

İCı\lllN DA G'ÜNl'E 3 K!\Şh ALI NAOILIB. 


