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KISACA 
, 

Kafkaslarda · 
Alman inişi 

Yeni Ekmek Karneleri Blrlyet ba detlldlr .. 

Rus ku:vet öl- BU SABAH BELEDiYEDEN TEVZi 
MERKEZLERiNE GÖ DERiLDi 

Dilayı:t>ın ate§ler içinde bv· 
nıldoğu, milletlerin en az beşer 
asırlık Jruıt~luş v~ esirlikleri· 
nin mücadelesi yapı)d$ bi.r 
devirde; bız ·fik•i h!iftiyet. 
kap>lannı !JOnuna hdar daya
dık. Ger!;Ckte hür,i;veı temeJi. 
ne bina kurmuş ltiııın gibi mil
letler için bunda gaıipscne.:ek, 
Çok görülecek bir şey yoktur. 
Hakikatin n iııanı'111zın emrini 
yerine ı:"tiriyoru.z. Fakat, iıısan· 
lık bil ·riyetini ko:diğe bağla
mak, insanlık baklannı yular
laınak ve prangalauıak için sa. 
vıoşanl >mı bu ilc.r· hürriyetten 
faydaıınmad.klarını usıl te
min ed 21hiliriz?. 

çüs.üne bağlıdır 
Mozdok ve Tuapse .böl· 
sresindeki Soyyet muka~ 
vemeti eğer Kafkaslarda
ki wn Rus kudretini ifa
de ediyorsa Alman initi 
zor olmıyacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Stalin~ad; mahalle mahalle, ev 
ev, oda oda, pencere pencere dö
ğüşen bu R~s şehri, belki de son 
günlerin yaşıyor. Eğer bri mucize 
yardımı olmazsa SovY.et mukave· 
nıetinin bu şehirde daha uzun 
müddet kend.siui idame edebil
mesiııe :rnlcin yoktur. Stalingrad
da vaziyet bu) ken, Alrıanlar l\Ioz
dok ve Tuapsi bölgesinde de bü
tün hızlarile savaşıyorlar, l'rioz.. 
®k böl.;esiuden Groıni petrol 
sahasına ve Bak.uya, Tuapsiden 
Batuma l-adar bütün Karadeniz 
sab:ı şehirlerine inmeyi ve mer
kezden de TıWse a-kmayı tas~rh
yan Alman taarruzu şimdiki bal· 
de bütün gayretine Ta~n mer
kezde \ c M<ndok kesimlerinde 
büyü.it: başarılar elde etmiş değil
dir. Tuapsi istikametinde daha 
muvaffak haldedir. Dağlarm en 
büyük istrhkam ve kale, soğuğun 
en muhteşem müttefik rolünü ifa 
ettiği bu kesimlerde Almanların 
ilerleyiş şek~Jeri, adım adım biL
tüıo bu manileri yenmiye, axmet.. 
ıniş oldu~larını göstermektedir. 

Bu çetin v.ı zorlu ilerleyiş kar
şı ında belki de Tuapsi bugün ya
rın mihver kııvvelieri eli.ne ~ 
cektir. Mozdolı bölı:esi:ndeki yar
ma ve delnıe çabuk önlenmiştir, 
fakat, seni hamlelerin nasıl bir 
durum yaratacağı henüz belli de
ğıldir. 

Bütün bu vaziyetler lııarşısmda 
Kalkasyanın mukadderatı bakı· 
ııı.ından r,iindıı sorusn ıudur: 

- Acaba, Kafkas bölgesiııclelıi 
Rus kuvv&tlrrl ne sayıdadır?. 

Vali lstanbul'un ekmeklik 
ununu Toprak Mahsul-

1 eri Of isine temin ettirdi 
İıstaııbul şehrinin 8<mr.kl'1t ull\lrlU 

temin cdil<bilmt•Bi ;ş.,rı lı.ı.ll~tmek için 
Aılkarcya giden vali V'C B"JıedSoy-e Re
iot Dr, Llıtfi Kı:rdar V•klJler fö't>''eti 
ile tem.ısi<.n.na dlev:ım efmdttedir. 

Vali Kırdar yaptığı llk t.cmoalar ı;o. 
nunmı şu ~~oeyi almıştır: 

htanbul Beled>i:rcsi hudutları için<ld 
kakan nnntakanın unu ~ buidaıyı 
Toı:nk .MahouJJ<on Ofisi tarafından Be
k~ hesabına mübayaa. edil<'c«ktir. 
&lediye hududu dışmaa ka.lan -Kar· 
tal Malıtıepe v. •- diğler ycrl<ır kı<'ndi 
buı)daylarmı ~ndiJ.cri lemin edecek· 
lcroir. 

Un fırın~ara Ofis tıarafı.Ddan efiti u.. 
aule göre teVl:i edil-tir, 

YENİ KARNELER 

Dii!'er ~ra&n; Belediı-e Mdınası 
1'ıro!ınd.an tablllQ ba,;lana.n !mrnel,or 
tamamlınmıştı,r. Bugün )'Cni !k:aoınrler 
ı...,,; Y!M'ler'n<ı da.ğılı'.m:ı:ı<tadlı·. Kar
neln iki kısım ve 6 tilrlild<ür. 

B1ruı.c< !tıınm san kam<!lerdir. Bun
ar d.ı'v>elJn mesrat biitçesinden po.ra 
a.len sabit ı;t""J;rli vatarı~ verôl& 

(Deva.mı Sa: 3, Sil: 6 oa) VaJimk Dr. La<ıl KillDAa 

Karne ile şe
ker tevzii 

devam ediyor -Şeker Şirketi Umum 
.l\ılüdürü bundan son
raki tevziat .şeklini 
görüşmek i.izere An-

kara'ya gitti 
Blıkl<o.ll&r halka eiant1< karne !erinin 

üst kısml mıilca~linde Of-~r ~vı.i et
meğe bu $&bahtan ilib•l'en nlı:ıml ola
rak b<ış!a.mı,,lardır. P<>ZAlrtesi günün
~nberi g:ı.yri Mamt olar-d yapıJan 

""4ne \le tevzi ııekli ba11'ın bu sureti<' 
kxılayca. ş.,.,,r bulabi;eccı:.nı gc;,1".ırmiş-
!ir. 

Ancak oon b'.r h:ırta. zaı:lında ha!!c't 
P<'k çok y~or sıkıntısı bisscf.mi;fü. 
Billıa&oa kilçüGt çııcuğu olan a"lekr ço
cukl<ı.ıımn mıunaia.rrnı l.oıkum şok~ı~ 

ı fle yapmışlar, ı;:ıylaruı1 pe:ynir :ıeı<eri 
İ ile i~..rdiır. Kabv6ha.ne ve çao·luı-
1 ru>krde bir bardak ı;:ı;ra bf.r bııı;;ui< ~e
l laer ~ııol;;lir. 

<Devamı Sa: 3, Sü: 5 de) 

Rus Cephesinde Havalar Düzeldi 

Almanlar Tua se Şehrinin ı 

Müdafaa Ç er·ni er 

Ra<lyoları ile, fil.ır sistcmı
leri ole gareteleri Ht, beşinci 
kolları ;ıe, tesiıleri altına al· 
dıkları kaıemlerı ile, tazyik 
unsuru sandıkları 'asıtalarla 
~alışanhr ve hakiki emellerine 
bütün bunlrrı Öl'di!i.k ettiren-

\Devamı Sa: 3. S}: 4 de) 

Tenha arsa a 
garip hareket· 
lerde bulunan 

bir adam 
Karakola getirild~ği 
zaman eroin tiryakisi 

olduğu anlaşıldı 
Dü.ıı goce Daliçfenerinde devri

ye gezen p~lis memurları, Avcı· 
bey mahallesındcn geçerlerken, 
tenha arsalurdan birinde çır .Jçıp· 
lak bir :ıdanun ba'll garip hare
ketlerde b"ulunduğunu görmüşler
dir, Gizlice tarassut edilen bu 
adamın !;.endi vücudile uğraştığı 

(J.)~vamı Sa: 3, SO: li de) 

Ruslara göre, Stalingrad boğuşmasında bazı Pantellarya 
Alman tümenleri güzde 70 kayıp vermişler . açıklarında 

KASIMPAŞA CiNAYETi lng·liz uçakları 

-- i 

Bu kış lstanbul 
Halkı yakacaksız 
mı kalacak? 

- . . 
muessesesını Halk, tevzi 

Vilayete şikayet etti 
Vilayet iktisat Vekaletine müracaat 

ederek bu işin hallini istodi 
Son günleTde havalann soğu

masına ıağmen şehir balkmın ek· 
serisi henüz odun ve kömürünü 
temin edememiştir. Bilhassa sene

lerdcnberi taş kömürü yakmıya a· 
lışmış ve o tarzda evlerine leı1ibet 
yap:nış olan ailelerin ekserisi kö
mür alamadığı için müteessir ol
maktadır, Bazı okuyucularımız 

matbaaya mür...,aat ederek her 
sene 3·( ton kömür sarlettikleri 

halde bu >ene bir tona razı olduk
larını, aylarca evvel beyanname 
verip baftalarc& evvel 1 ara yatı~
dıklnrını, böyle olmasına r.ıj;;o-rnen 

henüz !~Onıürle-rini evlerine geti
remedikleriHi •öylem;şlenlir. 
Bazı kimseler de aylar geçmesi-

ne rağmPn lrömür alonıad:klarını, 
işlerini ı,oiiçler:ni bı ·akıp kömür al· 
mak için her gün kömür tevzi nıU.. 
esscscsine koştukları ve bu halden 
bıktıkları için vilayete şikayelto 

bulunmuşlardır, 

Vilayet bu tevzi şeklini halle
decek ted.b:rlerin alınmas.nı temin 
için İktısat Vekaletine müzacut 
ctnıiştir. 

Piyasada ayrıca odun \'e kömür 
sıkıntısı ı:a \ardır. l\lahruknt ofi-
siııiıı_ elindeki odunlar sadece res-

ıni ınücs.;csc!ere , .c b"r k sn11 nıe
murlara dağrfılabileceğ'nden şeb-
rin miihıın bir kısmı bu müesse
seden G<lıın aluıruyacaktır, 

(Devamı s,: 3. Sil: 4 do) 

İngiliz.Bahriye Madagaskar ~a 
Nazırı iz anda- Fransızlar hala 
ya gidip geldi dayanıyorlar 

L<ırı&-a, 21 (A.A~ - İngil-i1: 
Bahriye Nazırı Lard .Aıleksznder 
doo sö;f.ed:ği hlr nutukta, mih

ver kuvve~inin ş'.md.iye kadar 

530 'deıru"Za\tı kıa~be~tila'ıerini ifşa 

eımiş:ır. Lord A:ek:saııder, Fraın· 

sanın suılrutundan evve-1 batırılan 

mihver denizaltılan 'bu sayıya 

dab.:i değildir, deıniış ve bir vıılitit 

evvel bir yeru kruvazör ile İzlan· 

dayı ziyaret eUtiğiıti ilave etmiş-
tır. 

Lord Alel='ll<ler :tilandnda A

meril<an piıloliarı ile gör~~ 
tür. 

Vişı, 21 (A.A.) - Bir avuç 
Fransız a9keri Madagaska:r ada
sında Anııbasitırı.nın cenubunda 

İng'lrzlere el'an 'd!ayamnak:tadır. 
Düşman bir kaç günde~-berl 

hiç b.T i'erlemede if1u1unam~ 
tır. 

Lcındra, 21 (A.A.) - Doğu Af
rika kumandanı General P:ath 
umumi karargahından bilıd.rili· 

)'Qr: 
3 saa1:lik bir çarp1şınzdan son

ra İ'ngil:iz kuvvetleri Madaga,l<a.
adasında Ambos'tranın ccnuLun· 
da miihi.ın bir Vişi kuvvetini mağ
liıp ecm:şlerdlr. Eğer, TuaJ>Sİ, merkez ve Morı

•ok kesımlerini bekliyen Rus u
k"'1 birlikleri son müdafaa tab.t.. ' 
!erini derliy"11 kudretler ise KM· 
kasyant'l istikbali çok karanlık bir 
duruma bağlanmış bulunur. Fil
hakika '[erek nehri ile Bakil "" 
Tiflis; Tuap1; ile Da tuın arasında 
büyük wesafoler, aşılmaz ıeçitler, 
&'i>klere u•aşmış zirveler, geçilmez 
dağlar .. ., ochirleı va1dır. Fakat, 
bütün bunLır adım adnn büyük, 
modern, silahı, malzemes~ tayya• ' 

Katil Bu Sabah 
Adliyeye getirildi 

Bir ll'ihver gemisine 
ate~ verdiler 

Londra, 21 (A.A.) - Dün, Lı- ı-•~lll=-=111::..==-=:.=-=-==-=-' 
gi.Iiz h'<lva kuvvet.lerine mensup ' Ç E R Ç E V E 
bir uçak Pantellıerioa'nın şiımalı 
doğusunda bi< m.hver gemisine 
taarruzla gemiyi at.eşe verınişt;.,. 

resi ,tanln, topu bol kuvvetler ta- ~'~'.ı?f 
rafından mildnfaa edilebildiği tak
dirde aşılmaz, ı:eçilmez, yabut 2'0'I' 

aşılır, büyük zayıdtla ._eçilir, za• 
mania kafed"lır yerlerdir. Aksi 1 

halde, ana Rus mukovemeti yıkı
lır yıkılmaz çorap söküğü gibi bi
ribiri arkasına teslim olan sahalar 
ve şehirlerdtn ibaret kalır. Bıınnn 
iç'ncllr .u halihazırda Kafkasya
dak.i R'.IS mukavemet kudretinin 
ne sayıd.ı ve keyfiyet itibarile ne 
halde 'ıulıındhğU bilhassa merak 
mevzuud•ır. Volga yolu kesildik
ten sonra Kafkaslardaki Rus or· 
dıısu harp malzemesi, harp vası
tası bakıınwdan şim'llden de biç 
)ardım alaınıvacail;.nıı ve Hazer 
ccnuhu11dan ı;clen y.>ldan pek az 
müzaheret teruin edebileceğine gö
re bu bakımd2n da nıuhakkak ki 
müşkül duruma girr.cektir. F'lha
IJka, E•roeni>landa, Azerbaycan· 
da bir kısım top, tüfek ve cephane 
fabrikalan vardır. I'akat, bunlar 
modern rir orduyu s'lilh ve vasıta 

(Devamı Sa: 3, Sil: 3 del 

( 

rur AJiman ioaşe meı'ke?imie 
aSl<rin ekmeği l:razı.rlanı)'Ql' 

Vişi., 21 (A.A.) - A.1man ktll" 
vetleri Stalingrad'da ileı'lemekte
dirl.er. Rus mdbuatı va:zı:")"'tin. 
cidc:Diyeti el'an muha!aıza ettıiğiıü 

ya;ım<ılktadw. 

Al:naniar tarafından işgat edi· 
len 'b1r iki barikatta düşman kıuv· 
veti sezildliğ.nden, Almanlar ye
ni bir J:ı>üıcwna ge9rneden bura· 
ları tamamiylc 1.cmizlemeğıi k.a· 
raılaşt~ar.dır. 

Kaıllkas cephesinde de Alınan 
ileri hareketi berdıevamd:ır. Kar 

(Deva.m& Sa: 3, Sll: 4 de) 

• 

Yapılan sorgusunda cirıaye ten h:ç 
bir haberi olmac'ığ~nr söylecıi 

EVYelki ~ Kamnpepda Sırllh ls
mirıde bir kaptanı Al! Rım adında bi
~n pusu kurarak: bıçaJt.a dt--1'-lt t:ı~

eilı: - suoet;:rle öldürcüiiinil &ün 
yaıım11<hk. Bu feci c!ınayet.., t.alıkika

ll:rle meşgul olan Müddei.tımuıml Mua-

ı.>nl.'!'Mru!e.rı Oı'han Tiyrelı: !ahlrirat ev
rıakını i.kınal ctm!~tir. 

Tahk>kale göre, Sa!:h K,,.,tıanın bir 
bbadayılılt yiıoünden. ö!doilril.ldilg(l ıııe
~ vurUnışlır. . 

(Uevanu Sa: 3, sıı: A dP) . 

Başka İngı<i~ hava kuvve-tı:cri
ne mensup uçakhr Gzit adası-
nın cenup bat;sında ba~a bir 

. ' mt:i>Yıtr gem.sme taaı:Tuz etım'.ş:er 
ve gemiye istıbctler J<.ayd~· 

lerdır. 

L:lbyada Tclbruk l\manı yeniden 
bombaııdı.ınan edi1ıThiŞlı.T. 

YENİ TEFRİKALARI iZ l 

En 9Cizel yazılır, eD sQıel rc:::naular 11 SON TEL O AF., da ... 
•SON TELGRAF• g!imin en 90n 

ve doğru bab<:r!A!rini aziz okuyu

cularına blldıirmtık v...,feslni d;ı.o. 

kat.le ifaya ~alışmnl<.a beraber, •Y· 
oi umanda kendil.erin+n okuma 
lhhyaçanııı do ta•rran edebcimek 
eme!lyle gayret w> itlna gösteriyor. 
Gil2ıde ediblırniı Nr:.li>e Muhid
dln'in ~fr1'1ca etm~ytı başladığımız 

cBır pRi:yaço, dö!i canbaz, bir de 

-abau iıs>mll ıniz<ıhl ve milll 
romanından maada, su eser.lıeri de 
takd.im edoc<:ei':<z: 

arihte 
Büyük 
Türk Ka
dınları 

Yazan: Riza Çavdarlı 
TarlMelci büyii.J< Tüı<k kadınlan. 

nın coğumuz, değil kendil.crinJ, 
isimlerini bil-O bilmeYlı As1I uiu-

mn ~n biltlln tarih boyunca 
Ç<ll< büyUk kadın:ar ,.etiştlmı'ştlr. 
B·Jfl'ltvcn!eriınJ?in ist1ıta.cte ve alft
k1l i, 1~ okuyac .. klarına ş:üphı;- rtnl.e
dığwn<2 b>r seıi ya>l hazırladık. 

[Bu yazıları ya· 
rından itibaren neş 
re başlıyoruz. İ ık 

olarak Tonıir Hatun} 

eli et
ro'nun 

Deli Kızı 
Yazan: 

Reşat Ekrem Koçu 
Bl1'noi KatenD11nın ve Çariç<: E

Jiz:ıbet'in :zamanında Romenof sa
ı:rayın;.n iç baya.t1nı bü'ailn ~.ılığı 
;ı.e tasvir ve hLkdye eden bu kı;y· 
metli ve mera.kit eser ele cSON 

TELGRAF• oiı:uyuculan lçln b:t-
2.lrJanm1~tır. cTsçlt Deıj]l("n ıııer~ 
ne dalı ı bu ha.kclı:&tl'n mer:ık ve 
al.Mra Je okun:ca:k taMJ tr>t~ 
mıza da ;ı<aokında baılıyo.ruı. 

Sır 
• 

Si al 
rde 

1 ! 
Bunlıırda<t başka ;y<ır>i bir za.b1ta 

:oman ına. da r..ı bl\'Aıı 'rı1ıı11lt €bere 
bUıUll\lO'"Of'Ul. -st>n ml Öldürdün?:. 
'etı>lta.mız bir Jı<i ıüne udı>r bi
tiyor Onda,ı oonra, başlryıacaımuız 
dııılwı hey<•ca.n ~noi ve ı>dt e-. 
ttlı macera:larl• dolu olan cSIR 
PERDESİ KALKTI!• lsıııiudeb ye. 
nı romanımızın da ~ w me
rük la okunaca.tınıa em!n bulunu
:fOl'tK 

[Bugün 4 üncü 
sayfada M. Rasim 
Ôzgen'in yazısı: 
ERMENİSTAN 
NE DURUMDA ? ] 

·Ik (Sovyet) ten sonuncusuna 

7 nisan 1917._ (Lenin) hakikt 
ismile (V•lad;mir Ulyanof) ilk 
(Sovyet) i başa ;eçirmek üzere 
İsviçreden Ru•yaya doğru yola çı· 
kıyor., İlk (Sov) et) in ilk eleba
ş.sı, Alman)& yolundan, Alman 
hükumetinin ta.lıs s etf ti hUS\tsi 
bir vaı;.>nla g<çmekt< .• 

* lG niun 1917 ... (Lenin) Rus illa· 
re me•kezinde... (Kşcşinskaya) 
isimli bir R..s rakkascsini.ıı kona
iıDJ ilk (Sovytl) ic ıhtilal merkezi 
yapan (L•nin), kendisinden evYel 
Çarlık K!areWJ!i devirmi§ muvak
kat lıüku·uete karşı hareket pili· 
aını hazırlıyor .. , 

* tik (Sovyet) in ilk elebaşısı (Le-
nin) eınr:nde lıes:ıpsız Alınan pa
rası; ve AlmanJaTdan askeri, m•lit 
ıiyasi l>ir mtişavir halkaaı.- Al· 
man devlet bankasının (Len'n) 
ve ar.kacuşlarına İsveç bankala· 
rından, lcaldırabilccekleri kadar 
para verrlm.-ini emreden tamimi 
2754, 743.l numaralı ve 2 mart 1911 
tarihli-. Para tam 50,000,000 altın 
ruble-

* 7 ikinciteşrin 1917 ... Almamarm, 
Rus belisıudan kurtulmak içi• 
Rusyayı R~lara devirtmek pilaru 
tam manasile muvaffak. .. Ve ilk 
(Sovyet) in başa geçer geçmez 
gösterdiği ilk muvaffa.kiyet, Rus
yanın mütfef>kleri, İngiltere, 
Fransa ve Amerikayı berta..af et· 
mek; .ALııaıı.\arla 3 mart 1918 de 
münlcrit bir iulh inızalamaktı.r. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

O pn bugün Sovyet idal"<!s', iç · 
içe yeni Ş<'kill.r do~.ırarak, o gün 
bugün A!manlann içıçe doğcrdu
ğu son n.ı:ı:izma şeklinin en kcskiıı 
hıicıımu altında son (Sovyet) e 
kadar ;eliyor .. "\< ~ dt rJıal ikiıı.d 

büyük mu,·affakiyetini gösteri· 
)·or: 1939 sonbalıarnıda bir eliııi 
y;ne eski Rus müUef klerinin biz>. 
]eşik ma.uzume.sine uzatırkcn1 öbü-r 
elile de meşhur Alman • !'lovyet 
anlaşmasını iınzalı1w ... 

* 
19U -le Almanlar, 1939 anln~ma

sının kinıin tkmcfinc yağ sürdü
ğünü Sovyetlere bir hamlede ,.. 
bat edip So\'l et topraklarına sal· 
dırırken, denıckrasyalar, kend ]e
rine luudığı koyuya düşmü~ ol!
masına rağmen Sovyetlcri itı,fak• 
lanna alı) orlar. 

* Sadece AID"an parası ve Atman 
yardımı yföiinden doğ•n ilk 
(Sovyet) lam 23 sene sonr:ı yin< 
Alman h~m!esile tasf ye cdilme;ic 
başla}•o;:a Suvyetlor, i.oşlangıçta 
ve sonda el ı.za1ınadıkları demok
rasyalardan şimdi kayıtslll k g()r· 
düğünü r.anıror ve onları dürüst• 
lüğe davet ediyor: 

- Dem= ikinci cepheyi aç~ 
nız!, Yoksa bana ihanet mi etmek 
istiyorsunuz?. 

* Herşeyin a~lına rücfı ettiğini ve 
edeceğini bildiren meşhur mesel 
ilk (Sovyd) ten sonuncusuna ka
dar bütün bu işler'n varmak isti
dadında olduğu neticc)·i gösterir. 
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Kumlu Ekmekler! 
~~~~~~~--~~~~~~-

İçlerinde kum bulunduğu göz göre 
göre sabit olan ekmekler için bir de 
tahlil raporuna ihtiyaç var mıdır? 

Bunu bizde 
sorabiliriz 

Dahili~ V ekileti İstanbul val._ 
liğiue gönckrdiii bir tezkere ile 
zeytinyağı fiatlartnın artışı wş .. 
smda niçin hukuku umumiye da. 
vası açılmadığım sormuıı. 

Bere :liye kontrol teşkilatına yardım 
ıçın uğraşanlara güçlük 

değil kolaylık çıkarmak lazımdır 
ı=ı..rnlrnp;da Fıntlı.Jdkı.ran ooka

f,>L,da 29 mmıara · a oturan oku
yucularıın:ııdan B. R~ü anla-tı
yor: 
•- Bu Cumartesi gtınü Sirke

c de lbi.ı' tş."~cn aılcLğım 
e'kımcğ'm <ç>nde kum bulunduğu
nu giirerek hem sıhhatimiz içın 
m~:z:ır ,-e llıe.ın de hileli oloo bu 
ekmeği medkeze götüırdüm: 
•- Kaymakamlığa götür• dedi
l<'r. KaY'ffiakaırnı mahallinde bu
ltmadım. Odacısı Hii.;,eym, ~ 
diye t<tbJbinc götiiımıemi •beyan 
etti. Belediye taıbitıi gelmemişti. 

Biri: 
•- Bu elan>Elk etikets!ız! .• dedi. 
Ay.ni işloenibeciye giderek ya

r·nk, kamf'llli V<'Tiıp etiloetlci bir 
pat"Ça ek.'lldk aldım. Bu sefer 'baş 
hckme müracaat:ıın lüzuamu 
wru'ğ edildi. Saaıt on birdi. Fakat 
bai'hek.'.ın de mahallilıde yo.<ıtu. 

Bi'l" müddet belôedikten oonn 
mecburen tef.;..rar kayma~:ğa 
döndüm. Orada ha' kaç l<ıişi: 

•- Bu elarne'kıte kum var. Biz 
de göru~oruz amma usulen tahlil 
için ~1.ed.•ye 16myaı!ıan~·aıe gi
ı:l<:<:e.kth-. Halbuki Cll.rrıQ11tesi gün-
1e:ri k.Jn~y.ahame niiımune k&bum 
e~E'Z .. > dedller. 

Bt· c-evap karşısmda ~u 
y.. ş::ştıım. ·aı~ım! ... 

t 'kı:ır va'k'alannın tc$b'ıt ve 
tt , 'h1l ki.clan m<>yderuı. 
çı' • .ır:n.ıl."13, .. .u m g:tl::;;ırdan 
ç.. ğa cur'jjl; .cJcn fı:rı.nc,ı.an 

nu YIL 
IiAR YAÖlUIYACAIUllŞ!. 

Rh-ayet ediyıırlanh ki bu kıJ 
hiç kar yiizü ırönniy-ecekniııh. 
Amma kuru soğuklar bu rivayeti 

teki.İp eder gibi daha teşrilıievveJ.. 
de kend:n.i göseıermefe başladı. 

Her neyse Allah elbette biu acır 

yak&4ama&ıı.. looıotıım teŞki1atına 
halkın da yardımı etmesini bi11:zd 
Valimiz bile obiır Jı:aç clda g110ete
J.eroe a!!enen söylemi~ti. 

BU m uhtelkiıri, hileka.r f ınncı
yı bck<liye:ı-e h.ı.her veri')'O:"lU. 
Bunun için işim.\?Jıien, gü.cüı;ıüz· 

bır iki saat ka)'bederek daire da
ire dolaşıyor, ii.Steli.k yarınki kar
nem:zi vererek -yaıni bir gün ek
meksiz kalmağa katılaırıa.ra!k:
kumlu ekmeği alıp aWcadorlara 
gbıılıüyoruz, sonra bak:ınız bize 
ne cıevap vcıriliyor? ... 
El<ımek nümunesi tahlile g'd'll· 

~eyıe ve ~ahancden r3por ge· 
linc:ye kadar hiç o kumlu ekıınek
lcr f. rrnda lı:ahr mı?... Sibeııte 

satılıp ~aırı b>tıer .... 
Benim ırnüracaa1baı üoıeır.m 

memurların haıııen nümunenin 
arkasında eUketi buhrnan o b.
rına gid:p b.r- zaıbıt tu.t:ınıW!n ve 
kumru ekmek!erin göz göaere gö
re satl§lnı örılıemele..i icaıp e1ı:nez 
miydi? ... 

B6yRe yaıpsah:rdı ne 'ben ~ 
mi, yevmiyemı ka~ ne 
de belki bin:.-.ree kilo kurrdu ek
me'k o gün satmnazdl, Bu mua
rrıc!eyi gıördülct.en saru'8 hlr dıJ-ıa 
şikayete ben nastl t.eŞ<fübü.s ede
yim? ... ~ 

Son Telgrııf - Haikm bu ka· 
1.ı1 ş:..1ci)c:.lıerı ve iıhtikı2:r ~ 

'on ka~sında k'rtasiyeçlli~ ka
çıe yara..'c {re 1 ve km:linnc şe

~. de bardket ed!lmcsi:ni t:-rııerıni 

c 'ier ve. boı §'.k.1.Y'?ti d• sfu1ıtle 
t ...:'lk ed'.hnı.'Si 1 ' :ıt.e e.lilm· 
ciar!.aı-ın nazan '.lkatme ko-.ta· 
ırıı.. 

!!\'OT - Mevzuubahis d<mek 
g<:J.etcmizde<Lır A.Ukad.ar msı-

k "m'I ar a ldıırabi"1"-<'T. 

Şehir dahilinde a&lalt :yol 
yapılmıyacalı 

Piyasada ucuz. 1oafi m'..'k.ta.ıda 
asfalt bulur.ımad:ğmdan Belediıye 
Reisilği; şimdilik *hir da-hi.Ji.rıde 
asf..ıt ydlı inşaatı yap.J:nı.am.asını 
karaz lıaş-lırmışt.ır. 

ve ı;eçen kışın acıanıı çıkarlır. :ii~~itiii~~ii~i Memur da değiliz ki ofi ten tak> 
~itle ucuz odun, kömür alalım!, 

Dünkü soğukta oir arkadaş.:
cMruuuati.'ı; belediye her türlü teıl 

bir'ni aldı•. dedi Sordum. 
•- Nedir bu tedbir? .. 
Su ceı al>. \'erdi: 
;_ Daha ı:eçen k17taıı şehirde 

kar temizle_, ekipleri te~il e
dildi! .• 

50 YIL 
ÇOK FAZLA!. 

'Ü. tadımız IIakkı Tarık Us !Ilı: 
yazısı elli yıl evvel çtkan muh&r
rirlere j~bile tert:p ettiriyor. Bir 
arbdas, nden jübiJe için 25 yı· 
1ın kafi gsJmediğini soruyordu. 

ı:iz:m Omtan Cemal: .,__ Elbet· 
tc .. dedi. Hıkkı Tank d& bilir ki 
elli yıl yazı yazdığı hafde sağ ka
lan kim.e çok aı:ıdtr!.• 

AHMET RAUF 

Tahta a1ak1ıa1>1 
Norma! zaımanlarcia dabl, bir çolr. 

Avn:.pa memldcet.ıeı'ind 1 köylü.er, 

Wik.r, ~hta :ıtJQl<!talıı IİY~r. Bu, ]>;... 

1Am b;r nevi l.:ık~zc. r. Tikuı>

y«ıin ısl.>!ı. ecı.lmlı ve &üzdle.~rilmiır 
~klini, b!r kısım ~"' ar yum g:;r. 
mı!şletdi. Felt.:ı.t, bu, oırf, !):r h~
lbo.niti. 
Bu~ ~oı laaza.nçlı ,.,..,ıı..., 

!'in ve bunla.no çoul<JU.- a~
'bı ihdyaı:ı mOhim bir ~'e- ha.Lirıde 
vıe hal:ı dilmemio ıd<llôe ortada du
rul)'Or. Aroba, tald:ıc, w ve az I'!· 
ı lrli r~-cl<ler için, böy !e teiıkdatı 
bfr 11>.)..ıdt•bı loı>l orttııy3 lro;rınei< 
mümkün <lE'ji! m1&r1. F.abt, bu iı;l.e 
meııııul olnı1Ya başlaJ'Jr.~ pcot4t, miloo
bet f'iJd.ıo ve J..:w><i ,,;,.eı.ıe ba!Ua&t 
~ es:ıstır. 

BURHAN CEVAT 

BiR PALYAÇO 
MiZAHİ VE 

MiLLİ ROMAN 
ı------ı 

lUL'llAllmi 
!'<EZIHE MUHİDDİN DÖRTCANBAı 

DE HOKKABAZ No. 5 

-================:=::========~ 
B· aya n.çln geldim ya?, Fak>! 1 

&(·n ~c \.oE-n n:erhum Saımeduuah E-
i 11 '.:>:. u 1~"!11 çıkar muı.ın ııoah:ı '! 

- ? ilah! .. Ç 'tar tr.lStn da !JÖZ 

mü! Hen de ela""°'"'°' sen paradan 
h<lbcr v r... Malü:n ya ... Bu iş için 
&& nnb e ödU tillil JAzl!!T\... Buılar 

y;;lc, •• Qls;ı b 9')k palıA
cltı.inlzde aed (..;:.l m ras iki 

.l dı. 
Deli İ'JM.lı.môn m:ıcunu:ıd.&n 1 

I!... F t bir '1i'7" 1 
ist:yorı.m amma u .. 1 

Hacı?. 

- Ş T Hacını... Şu ın:ı ı:unun ~ 
t9.k -,.ıe bir madde ,,.... mı 

ta. •""'11 ııcl.--et etliği yaı;4 ç;ıitiıı 

bcr laı4ıru ı:OzçJ ~ """°"'li g()reb!l
:tn? 

- A'lllad!m, anr.a 53ç!ı !l<iUl7.eden 
batv>elmek ls1fyorsun d~ğtl mi-? 

- Evet a.irun ... Bl>yle lxr mucize 
:ra.pa .ı.iı" tnkıinıi.z?. 

- Yapalxll.r miyim de soz mü? ... 
Bende oy:e !>': cevlll'r \'2! k> irua
run g&ıer\n11 dtııefin bürü.tur... Başı 
bez yaşı yllz. .. Anladın n»? ••• ~ 
buwn ~in ella liranı alı.rım ha! ... 

- Ka.bul. .. 

- Mesele h.lmodı... Vakrt.n """"' 
sına bir hik.\Y~ aıı1ata71m ... Vakb~ 
:::ıeli lbraıı:me .ŞJ« w kıtlta ta-

.Jlı: f'tcn4 .. N&al l-cal olmoı.ıc i\io 
başım vurmoıdJb Ç1t!'9 lııalmam• .. 
Nhııyet iş bizim blly '* pediez'e da
YlLmmf • Meıiıuım m11.tfur ona '* 
macun b& lamış... o,,rtı; lmdınca• 

Bunu biz u sorabiliriz: 
- Niçin açılmadı?. 
Filhakika, bizim sormanıttla 

Veki.letin sorması ııırasmdaki had 
fa.rbmı.ıı tefrik ederek 50ruyoru:ı. 
Bir.imkisi bir salahiyet sorusu de
ğil, bir hı.sbıhal vesilesidir. Zey• 
tinyağı tlkonma devrinde pera. 
kcnde 120 kuruşa satılırdı. Bu """ 
ki ınahs:ıldü. llalbulı:i yine ayni 
eski mahsul 120 dea 200 kuruşa 
kadar fırladı veya fırlatıldı!. 

Hiç şüphe yok ki bunlara amil 
istifçilik ve vurgunculuktu. Toı>
tancı m•htahslle, müstahsil toptan 
cıya zinc:rlendi, şu oldu, bu oldu 
ve derken zeytinyağı piyasaya 
dirhem dirhem akıtıldı ve "'"' ,.. 
zaldı, talep çoğaldı, fiat da arttı. 

Bu açık vaziyet kaTŞıstnda bak> 
katea gönül istcırdi ki üç beş zey
tinyağcı mahkemeye verilsin ve 
hesap vermiye ~ağmlsın. Bn ya
p.ılmadı. N'çın?. Belki yapılauıadı
ğı için, b•lki henüz kendimizi bu 
yolda tedbirlere alışttramadığlllllZ 
için!. Bu noktadadır ki, Dahiliye 
Vekaleti ile blrleşiyorın. Ve hay
ret izharından biz de Vekilet ka
dar geri kalmıyoruz. Geçmife 
karşı artık yapılacak bioTşey yok
tur, fakat, Vekiiletiıı ikazı gelecek 
içiıı tam bir rehber olabilir. 

R. SABiT 

Me=lıklardahi kuru servi· 
ler belediyece satılacak 

Karoc~ahrnct Ye Bülbüldt?re 
rnez:ırlklaruıda bulunan hmı. 
serv:l.erin belediyece satıhnıası 
karar)c_ştınhrıştır. Bunlara 783 
li.ra !bedel tahmin olunımak.tadt·r. 

D'.ğer mezarlr'lılaıda ki kuru ser
viler de <blı şek :de sa tıt.:>~ 

Kimyacı olmalı istiyen 
gençler 

Üniversite Fen falltı:l:tesonin 
klımya şubesine gimıek ;,,teyen
ll"l'iın iıntihaıı.'ları yarınki Pe~ 
be günü sa8't 9 da Üni""""9ite ı.uı.

fer;ns sal'Cmı.aı.da icra olunacak· 
b.r. Liselerde isimleri cİftiıar 
le\ibas1> an geçmiş olan gençlıer 
ise imt.iıhans.ıa: kabul O::ıunacak· 

lar<lıır. 

Bulgaristand(!n gelen bir 
motörde kaçak efya bulundu 

'Burgazdan limarumrza gelen 

Yakup loaptana ait cŞıişman Ya· 

zıcı• motfuünde gümrii.k muha

faza memuırları tal'afıııdan kaçak 

.ltırlastye cl,!Y'alar ve ec;o&Yl tı.bbi

ye üe bir çuval fasulye bulun
muştur. 

"• TAKViM•'°' ı 1 

''""'' ı :s 1 ~lllH {lt't'1 1:\11 

1 1.n:~RL'I 1 169 .i!EVVAL 
10 

lıl !H2 Ay ıo/ \an· h• 
• S T t ·ı• S D 

ll~teşr:n 1 1s GliAe., 12 56 

21 
12 59 ötıe 6 08 
15 59 bt&a. 9 37 
18 21 • .ı..q.O'I 12 ()() 

~arşamba 1~ ;; ra•ı 1 31 ,_ 
11 17 

ıız ~ ne J'apıını.J yapmıı Deli İb
rabime ye~... ÜçiincU detaaına 
!kalmadan POOişatı ... salkalım bir ••· 
balı lncilN1e donataraıt ~tn4l;s; ml.
şuk!lBiy!e halvet rumuş... Dal""'ıru da 
6C.(J'!ıyty :rn rrt? ... Dokuz 3J" on ıün 
sonra da nur topu gibi bir :Jt~dıcJ.eri 
düny~ya kaciı(n) basrnış!. •• 

- Aman.! 
- .EN<'t ... 
RaCp bir ç•lıım g'!> yerinden tırlı

,.a,rak l1' ylc 1 rd ı: 
- Yok HJM:un :r<Jk! ... Benden pa

so!. .. 
- Tda, etrr.e caınm... Gr·lip I"· 

çen kuprnJa!l'lacak ... B'2 de tertibe o 
°"'~ ~ kıvanınd.'1 k..lta.rız olur bi
l<;r ... 

* Ratip sevine sevlr.e Err>nönürulen 
trarm;aya a!l;.dı, Umulmaz b'r ~sa
dU!le boş bu' yer bu!Gr&k dotthal o
tW'du, Y8.llına otW'duğu bir k.adınd.ı. 
Fal<at Ra.l<p arlı.it kadmlal'dan blk· 
~. Dıkl<at et.mele ~d;, booa 
ra.i:m<:'n biraz sonra ııenzı!ne IAı.c lılr 
leyi.il<: lroktı$u dol uınca b<ıômı oola Ç">

v"t>ııelt bıtktı. Bu, bo-l;k e~ beyaz 
,.., Pl•r.be t.enll, lrumral saçlı ço1c 

gUı.eJ bor &"'!il; kadmc!L Goz ııii>ıe ge
lince gilzel lııadın ba<)·ı:m bir ıa-. 
ııümfo ı:5zlfri<ıl silııdi:. RA~p <:'.ertıal 

(Dev ;ı<m V :>.r) 

Jl:a:rf! V,a .. z ... ıy-e·tı , llA.llKEMELERt 

Sabahki yağın 
tortusu ... Doğu cephesinde üçe yakııı Alman 

hedefi ve harbin durgunluğa 
doğru gitmesi 

Bak'l<al Ali anlatıyordu: 
- Hem de, tanıdık sözde ... Bu

nu bana yapacağını ümit etmi:yot'
dum. Amma, diiılrkana girqı çıkı
şın.dan a-:.laınıştım b'r fesatlık i
çin doıl.aştığır.ı ... İki üç kere 0np 
çıktı. Son seferinde, dışarı çık.ar
ken birşcy ll§lnn~ olacağım an
ladmı. G.izüın rafa ilişti. Dört ta.
ne yarım kilolu'k rakı ş'!Şesi du,. 
ruyıordu. Bl.ıi uçmuş. Arkasından 
dükkacjan :fı!'ladım. Rüılgar gibi, 
köşeyi dön üyorctu. Ben de, tabana 
kuvvet, arkasmdaıı... AJjağı kö
şeyi sapacağı za.man yakasına sa
rıldım. Ş~ kcr.fil!Uildan çıkar
dım. 

Yazan· 1. S. Eski Bükreş· Ate~emiJiteri 
ooc'.;u CEPH'ES1ıN'DE ASKE

R.1 VAZİYKI': 
Stalıı8"ad'daki mııharebeler 

~e-İılidlen dliıkf<latj, ~. 
Şehriil şimM kımmnda Mnııaiı 
kıt'aıları ağır ağıır HeırLeyurlar. 
Ai!irnıaııların yeni hedefi Rusların 
elinde son kalan 'IUzıl. ı. Teşrin 
fail:ırlkasını zaptelımektir. Fıakat 
bu endüstri parçasmı.ıı zaph Jro.. 
La.y ~yacağa benziyor, Çünkü 
burası da oı1dukıça !:ıüyüldıür. ve 
b>r ço.k kibnctr<e Jııa.e tu1mak
tadır. 

DenhlebU:.ır '.iti, S\'alln.grad'd.. 
Ruslar iç>Iı henüz müdafaa ve 
muıharebe sahas> v:ı.dı.r. Bundan 
ieti>fade ederek dalıe. bir müddet 
mu!kavemet ~. 

A~mıanlar 'bir t~ şeı!ı.-e 
tallllr'Uz ecie<-ken diğer Cmaftan 
da şima'ldeki Rus yardımcı or

dusuna yüklenm~rdir. Demeat 
Mareşal Fan Bodk ordusu w ta
arruz,u birden ba§arabi~cek ka
dar taJ.,.-viye edilmişt:i.r. 

Ruskı.T, yardnncı Rıu5 orousunu 
müdafaada tucmaı.ıta devam e
deceklerse, Stali.ngııad'dan ünu.t 
kesmelidirler. Şehriııı ıçl:ııdeki Rua 
müdııtıileri orasını ~arıd-on ylll'
dım gömıeden uz.un zaman mü· 
dafaa edemezler. 
~·e bunun içO!ıdir ki, Mareşal 

Timoçenko'n un ş:maJdek.i yard:m
cı or<lu :!e sey1rci kd•cağına ih
timal vcrnnôjıoroz. Her halde tek
rar taarru"-'3 geçecek ve Stalin
gad ,OOdaf:ı.asını uz.aı:mağa çalı· 

şaca.khr 

K~fka!l):ıya gelince, gerek M'ıl· 

Yıldırım 

Harpleri 

Bahsi 

Her devrin muhazebcleriıtin, 
kullanıl.an sH.ifulara, tıQp<;u, piya
de, süvari, m".;habereci, ıstih

kliımcı gibi sınıflarının sev.k ve 
idarde.:ile meşgul, daha evvel. 
bunla.rı tamıim eden ytksek ku.
manrla ve Genelkumı.a.y heyet
J.erinwı bil.gilerine, buluş lkab:ll
yet!.erine güre hususiyetleri va!'
dır. 

Yı'ltdınm muhareibeleri, 1939 
C·han hal'!bi.n.in l•JsllfiyetJerinın 
başında gelrrek<edir. Yılkrım 
harp'lerinde muvafatkiyd için. 
yeni ve muhasımlarında lx!nc?:€r 
loeri bulur,.o;a dahi daha rnüte.;.0. 
mil ve çok siliıhlara lüzum var
dır. Bulnar, rr.e:-!kür si~iııhlorı kul· 
laıı.acak asker gibi sulh y4a<ıaı
da yetış~:riJııniş oimalıdll'. 
Yıldırım harO.ni Alınanfa~ın 

Norveç işgalinde, Uoll.ar.ıda, Bc'l
ç::l<a, Fransa istil5.lamıda, Bal· 
k.anl&rd<:.Jci taarrucoda. Şark cep
hesindeki en kanlı ırnücad<>!edc 
tal'bik ile II11lvaffak a:'maları, bu 
husus!arda evve!<l'2'I! yap!l'1<ilan 
hzzırlı1Jarın ve hazı.rları:na!a.rın 
tam olduğunu is':xı.t eylC'ro;oi~~ir. 

Uza.Joşarkın ve Pas;f:ık Cı\ıya
nuus.n coğrafi şaI'filarma, müda
faa sahalarına ve ii31erine göre 
yıldırım m Wraırebesi. hazırhğıcı.• 
ta.1iıikat ile birlikte ~~le yap
mış otan Japonlar da muvaffak 

oldular. 28 Bi:rindteşrin 940 tan 
941 NiSanına !kadar geçen 6 ay<lı!k 
zamanda !ta~anlarn, Yunanista
na kcrşı yaptrkları taarruz har-
binde yı~tm mücıdelesi usulü
ün tatlbikte be'kkdıkl.er. muvaffa 

kiyeUeri elde edememeleri şu sıe· 
bep:erden ileri gelmiş olabJ.:r: İ· 
ta..'ıyanl.ar, y.Jd;rım harbil' n istıl

zam e~LrJiği ın.ıı.btclif hazırı.. ·ld
n, müttcI>kleri Alınanfor ve J a

ponlar gibı evvelden ve su ı Y''ı~ 
ları iç'nde 'b~ara:mazn:ı;la."dı.r. 

6 Nisan 941 de, CVV'l'k:e PAılga
r.standa tahş:ıt ıe<flımş Aınıan 
kuvverlerinin Yunanistana, Yu
go.sLavyaya İta:lya ve MacaT kuv
vetlerile müştereken taarruza 
baş'..ıııınası üzerlzıe yı:ld'.r•m lıar'lıi 
usuaü:nde y~ni anu.vaffakiyel.!.er 
görültrn üışt Ü. 

• •• 
1939 müca<klesi Avrupada iki 

veya daha fazia devlet, mü"et a
rasmda olsaydı, Almanyanın haJ1> 
tar'1ı :ııdekl eıroals:z muvaffak:i
~·ehile mağhlp!ıırın, galiibin ve-

delk bölgesirıdıe ve gerelase Tuap
se jsjjikametinOeıki. muharebelıer 

:Mma.nlar lehinde irıkişaf göste..
mElkıtedir. 

Kıafikasyanm batı şimalinde M
maııJarı:ıı Tuapse'ye g:den OOğaz 
yolu üııeriııde b.deşınesirıe ba
kı!ın;.:ı, .Afma111arın da~ı aş!Jkı.. 
lan an~hyor. O halde Tuapse
ye yaldla,'ll'Ilalıan iıllt:im&!i şimdi 
daha kıu vvetlidir. 

Bayazıtta bıçakla bir 
ağır yaralama 

Beyazıt.ta Ordu caddesi:rıde Ha
:ı:inedar dağında 7 numaralı l!!V· 

de oturan mara.ngoz :ıtruyesi sa.
hı'bi İbrahim adın~ı bir gei.ç dün 
gec-e ev sahi'b;Je lbralum Halklkı, 

adında bir şac'>sm kavıga e«.i.lderi
ni görerek bunları ayuunak iS'te
môştir. Faıkat :librarurn Haklkı bu 
müdahaleye lkı:ııın.ış, bıçağını çe
loerek marangoz İbra.himin üze
rine yürün1üş ve :oavalh genci 
muDltelif yer 1Prinden yaralamıştır. 

HMiseye elroyan Umıga .kp.. 

miserliği ca<ih İibrall'im Halakıyı, 
yaloaJ.ıııır~ mik.ic>eiumumiliğe 

te,f.:rn etrnqt.ir. Yaralı İ"ırahiro 

teda.vi "'hma ahı.ıımış:.r. 

Köprü muhafızlarına yeni 
elbise verilecek 

Belediyt? Reis' ği Köprü muha
tıi!:arına yeni e'lb se ve ka,l'<et 
yaptrarak tevzi elırr"ği kararkş

tırmıştır. Di 'lecek o!an 23 takım 
e)bise ve ka3ket.c 1400 li•a ,~ 
ri!e<>c'kkr 

Hakim maımun Ad>1e: 
- Adi!, dedi; bak ,M ınlıı dük

ka.nmda.ı bir yarım kilolıı:k rakı. 
şişesi çalmışsın. Kaçarken yaka
lamış. Ne diyorsun?. 

- Hayır efendim. Çalmadım. 
Kendisine nazım geçer. Ona gü
venerek veresiye bir şışe rakı iS· 
tedim; vermedı, Ben de, şaka ol
sun diye, göziil:.ün önünde şişeyi 
alıp yürüdüm. Parasmı akşam üs
tü verecektim. 

- Nazım gçer diıyıarsun ammıa, 
bak, gı»,;meıniş ilşte nazın ki, da
va ediy Jr ... Raloııyı çaldı diyor. 

- Bc.ı de ona, çaldı dediği f);in 
teessüf f'c!erim diyorum. 

İki şa.iı "t dinlenJldi Adil·ın kx:ış
. tuğunu gürdü'klerini, Alinin arka
sından yet şerek iç cebinden rakı 
şişesint ç.karıp: 

_ Utanmadır.. mı çalmağa bu
nu? dediğini dll()Tduk:larını söyle
diler. 

Mahkeme, Adili üç ay haıpse 
mahkılım etti HırsızJıktan bl r 
sabıkası c!a olduğu .,in on beş 
gün de ~abıkadan ziyadeleştirlldi 
ve t •v'·iI c'ın:du. 

M"hkcmPden çı.ktıklm 
Adil Aliye; 

D~:nı c ... 3, S 

zaman, 1 

7 de) 1 

~o A CEC,.... T 
fCİSAVAŞ 

Yaznn: 
ııA•ıtT 
.. ·:ıt 
IRMAK 

ya galcipleri:n şartlarını kabul et... 
mesıle su un, sükiınetin a~ti 
icap edecefkl.. J•panların yapt;k
lım yıldırun mtJıanıbelerinde ka
zandkları DE em:;a.lsiz ırnıuvaffa

kiyetlerle Uzal<şarH.a ve Pasifik 
OJ<ı) a uns sah alarmda sumun av
de1.i 'beklenemezdi. Çünkü Japon
ların muhosmarı olan B..rleşiık 
Amerika ile İng ıtere, deı:izaşırı 
pek uzak mahallerde bulunuyor
Lardı. Yı]dırım &av2şittınm hızı 

gcçti'kıten sonıra bunların iı;erleıe

cekleri haz..rlıllda.r ve hazır· anma
Larl-a J aponl.ara karşı mLıkaıbil ha
reketlere ve ta·arrll01ara baç~ama .. 
lar mümkündıü. NJtckmı hl.d:ıseler 
ve hareı<et1"1' ş: -r.di bu sal'.lı.aya 
ooğ<-u gid k ğ hususund:'K; ıhü

küm1eri ge~cştil'mek.tedirler. 
,A'ıır.aıoyanın Avrupa kıt'ası.nın 

karalarında ya ,ığı yıMı.rı...'"?l ha:rp
lenıde kazauaı.klan erosalıiz mu
vaHakiyetı<.'Tin sulhu irrlkfuı da
Iı.ilır.e, ha.k:.lrnt ha-line g..ti.reme
me~i, hasımlarından ü~Wıürıı coğ

rafi d~uıı!ıaından, mwavcrneıt 

k.ab'lıyet\e-rin<leon ileri gelnıekle

d:r. A'ımanyanın <bu hasımları, 

hesapsız kaynald.ara, en kuvvetii 
sanayie, ıekııi.k ele:ımrıılara sahip 
ol.an İngilt.e<e ve BOrleşık Ameri· 
ka ıoe, mukavemet ka.bi"liycl.in.in 
evvelki ve OOllTaki umumi taiı

minleroen daha fultün bulunduğu 
göriilen Sovyet Rusyadır. 

U:z.a.k:şark.ta muharebeyi, ikinci 
cihan harbıni uzatan 5.mıli 'Şaret 
eylemişlik. Anupa kıt'asmdclki 

veya Şark ccphes' nde kl ınücadıe
ley;· u7'. tan frmıil dahi Sovyet Ru&
ya-nın mukavemet kab:\iyeıi i
le b:rlıkt.c, İngiltere ve Bir'eşik 
Amerikanın müttefikleri Rusya
nın dayar.Ql'asında her suretle a
m.I halince bulunmak vaziyetini 
mu' afo7.a eyl€'Ill!'kridir. 

Be'ci:ka ve Holl~ndadaıı; i~tih

kô.mla:r, Frımsadak.i meşhur Ma• ' 
j::no hattı g bı 1941 Mayıs ve Ha
zer n aylarında dü, 'üler. Yunan • 
Bu:g.r Jıududunılak. 'l'e!'lllOP'J' 
geçidıni Alınan topçu kuvvet.leri
k! zırhlı k:taat.m, maı1cineli piya
de tümenlermin kıdlayca g<:'Çllıe
'enirde, Me~ksas hattll't delip i~ 

lerlemelerindc smıradan müştere
ken aınll oldular. 

Şa.rk cephe.'!lııde.ki 2400 ki'.Jo... 
metrel'k Staiiıı müıst:ilikem ha.t
tı y-Mıldı. 941 yrl:ı 22 haııiranın

dan 7 Bırinc.\kil.nununa 1uıda:: Al-

= tankla.n Vl' makineli, mccör
lü piyade tü'™'nleri, tcıPıçııı tü
menleri:, bir'likte 10 meydan mu
harebe.;ini, yıldırım anücadEilesi 
usu-Jünü ta!thlk i.lıe kaz=.dılar. 

942 Alman yaz taarruZ:a.nııda, 
renop ve c-enup doğu cephesinde 
Ma:eşal Fon Bod'< ordu grupu
n un bu ı;üıne kadar devam eden 
taımu:o'.arile pek 9flk mwl.dıkem 
şehirler, buıtar arasında bütün 

dünyadaki islıihkaıriların en kuv
vet'lilıeri arasındo. s•yılan Siva.s
tapol kalesi dahi diliji>rü:lıiü. Fa· 
kat Len'ngrad miintahkcm şehri 
geÇ<?n y:l.danberi, l\fo<lkı::ıva mü
cl:afoasu;ıcfakıi g'bi düşürülemedi, 
dayanmaktadır. 

St.aiingrad, Sivamıpol ve Le
ningrad g'bi müstahkem bir ka'l.e 
değ 'di. 'J'2 günlük taanrıı7dallbe
ri hiı1a dayanma.kıtadır. Neden? 

Ab>an taaı.k'l.arına, malkine1' pi
yade tümen1erine, top!aırınıa, 

'bcırnbaTd:man ve plke bombardı
man ta;;·yare1erinin yardmıı'arile, 

iŞtiralU.erile müstaıhkeın kaleler
de, şehirlerde d:ahi müt.emaıdd 

muvaffakJ.yet 1leım:in eyleyen mü
dafaı;, vaziye!inde1> !başka bir mu

ka v.emeot ve müOOfaa ustıiünün, 
Ruslarca Stıalinıgrad"da ta llbilk o

lunduğu göriildiL Bu usul, müır 

ta'Hk.em müdafaa ha1!larındıa ve 
kalC:.erinde Alınan lwman.ciastna 

scvk"-Jce~ ve ti'ıb'ye hususunda. 
o.'ldu.ğu g;})ı, zırhlı bi.rlJkle:ıin bcım

banl·man ve pike bombarıhman 
tayytreler:•le müşt-ereken ha!'<!· 

ketl<!r:ııde, d!:ğer lkalel.eroe ve 
müs•ahl."em hablardaki g'bl mu

v:.fia"<;yet temin. imkiımlanru 

vermedl. 

Stallııgrad'daki sır ·nm.ş tıııp

rak ve nğaç gövdc1eri el: m:r lev

halar. taş parça 'a 'e h.o:ır .ıııırn.ş 
i.~tihkamlarda b·ı'unan Rus mü· 
daf'eri, sü.gü.'.<!nrle, el bomba
hrılJ..e, rövcUver~ ~ karşı, karşı .. 

ya. yüz, yü'lX' göğüs; g"1ğüse 'bo
gaıJa.şıyarla~. Sa.bit olm;yan ilı

tiihı'k:m:ard.a 'bu tarırlü:i mütla
fua.:ia 'boğazlaj'8n piyade kuvvet

leri mi,fı görülımemiş zay·:.~a u~
ramakta, müe•de!.e her ad:mtl.ıd<i 

binlerce ceset yıi>!nları ii?ıerinde 
yapıl!ınnktadrr. lkı tarafıiı yeni, 
yeni sevkey'led!.k.leri pi~'a~e tü
menlerinin mevcud·ıı ceset yığın-

Salomou adaları 
açılllarıada •• 

Ya%an: Ali Kemal Sunmaıt 
Eskidenbcri tecrübe edilmiş: 

Uzak bir yere gidip orayı gön!ü1' 
ten sonra dönüp gelenler kendi· 
lerini merakla d'nliycnler bul
dukça hi.ki~ f'lerini mübaliıgalan· 
dırmak zafından çok defa kurlu· 
lamamışlar. Onun için çok yaşı)·aıı 
mı, çok g~n mi bilir?. sual'no 
cevap verilmek idtenirken her• 

halde şunu da ilave etmeli ki çok 
gezen bU-ıu: da çok uydurur. 

Mesela dünya harb'nin şimdi
ki safhasında Amerikalılarla ja
ponlar arasındaki deniz mulıa'I'"&' 
bekri dolayısile o kadar İ•nıi söy• 
lenen Salomon veya Solomon ,.. 
dalal'mı gidip görmüş olan, Büyük 
Okyanusun cı toplu adalarına dair 
seyahatnameler yazan Avrupalı• 

lann bazıları var ki anlat!tkl8TU11 
mübaligalanılırma!<f.aıı vazgeçe
memişler. Adalal' son derece s .. 
cak demişler. Lak'n Saloroontın 
sıcağı Büyük Okyanusun diğer a• 
dalarinkinden daha şiddetli egil
miş. Demek oralara göre tabii 
bir sıcak. Şubatta ilkbıılıar güneşi 
ile hararet 39 dcıre-:eyi bulurmuş. 
Temmuzda da gölgede 25 den a• 
şağı düşmesine imkan yok. Fak~ 
eskiden oraları gidip görenlerin 
verdikleri tnldilatın asıl kockunç 
olan tarnfları •Yaban adamı• d.,. 
nilen cesim maymunların mcdenl 

bir insan göriint:e ona nas1l ac~ 
dıklarını gö•teren hikuyelenlir. 

Beyazları t!e geçirince hemen 
kebap ~den yerli Yamyamlarua 
merhanıcts'zliğine dair tiiilü vat.

alar da başka. Salom<>n adalar
da nebat, hay\·an, herşcy f~kınZ" 
casına büyümektedir. Yıla-n, tim· 
şah ve daha bunların ıeşllieri <>
ralardaılır. Adabrın yeri, .n,anla
rı da sağlam, güçlü kuvvetlid.r. 

Avrupalılar b•r zamal!lar nralara 
kibrit sair• götü•e•ek e•lilcre 
verirler, oıılardm1 da dal rın r. h 
sull<rini toplarbrılı. ı.:ı;, ·n çabuk 
zengin o. mak hırsilc Salom a aJ~
larıııa giden Anupol:ların ç :;; 
beklemeğe nıerhıtr l<aldt1d:ırı ıla 
SÖ) lenmoktedir. Gnliba bunlM'l 
büyük ümitlere diişüren de o ada· 
ları ilk gören İspanyol gemicisi 
l\f-endananı-n Salomon adını vtt· 
miş olması ve artık oralar:n Avru· 
palılarta dliny:ııaın en zengin ycr>
leri diye hulyalar uyanıhrnı.ası-

dır. 

Beni İsrailin tarihinde saltıı.wa.tı 
ile meşııur (ilan Peygamber Jfa,,. 
reti Sülcyman.n ismini o adalora 
veren İspanyol gemicisi orahınıa 
tabii iht;~amını, ağaçlarının, otla .. 
rıntn o iklim altında n..-ıl biiyüdü· 
ğünü görmüş, adaları da dünyl\• 
ııın en zıngin yeTlerinden saymı<r 
tı. Ornlarını altın diyarı zannt>tti. 

Bu zengin adalar sonradan Av· 
rupalılar arasında tiirlü rakabef>. 
!er uyandırnıışhr, İspan)oilar u.
zun zaınan oraltN:ı gU:li tutn1n~lar, 
ke~edild:!!'·n; söJienıcnıişlcrdir. O 
kadar ki Salomon adalar ndan hiç 
hah edilmez olmuştur. 

Nihayet bh: gün geli~·or; Fran· 
s12 ve İngiliz gcnı eilcri de o t ~, 
raflara uğramışlar, adaları bul. 
muşlard11, Daha tok sonraları Sa• 
lomon adalarının 1385 de İngiltere 
ile Almanya lU'asında paı la~ ldığı 
da görülıniiştür. Londrıı ve Ber• 
lin dipfomatlan böı le b!" anla~ 
mıya varmı~IRrdı. Çünkü Ka)'7.Cll' 

Almanyedı uuklarda kendine 
müstemleke :ırıyor, müstemleke
leri dah3 ev\ el paylaşmış olan lal' 
da onu memnun edebilecek yerler 
bulmayı siyasete pek uygun görü· 
yorlardı. Daha sonraları adaların 
bir kısmı daha lngılizlerin olmuş• 
tur. Salomorı adalarının Almanlar 
elinde k~lanlorı da nihaı et geçen 
umıuni lınrpten wnra ){a:ıcı· Al· 
nıanyaı:uın mnğlülı1yeti üz~rino 

Milletler Cemiyeti tarafındon A· 
vustra1yanın idarc5inc cınanet 
edilmiştir. 

tspan~ ul gcmiclsi ll!crdaıın veni 
kcşfett'ği adalarda altın buluna
cağını zannetmişti. Hazret. Sı"ley· 

rnan vaktile nıı.k yerlere met ııur
larını yollanıı§, alt n di) arl rı a• 
rntn1ı~tı. l\1t ndana bunu b'.l,vor, 
Biiyiik Okrnnmna b;r nltm d yarı 
b11l<l11ğuı11 scviıı'yordn !'.leğ r Sll'" 
loııwn adaları öyle de;:i'mış. Bu· 
gün o a<lalar:n a~ı1 .. la 1 nda ;ki 
muharip tarafın kun dlori ç•r
Pl!jntaktadır. 

ları haliı.e gcbclb'.cd'.r . 
Bu sebep"cdir 1'..i Sta•; 

daki mücadk;e, c ıhan lı

tar:Jıinde müstesna öne ll 
bulunına'k"taılır. 

' . 
" h .. Z 



r-Günün siyasi icmali!--------.... 

==Son 24 Saat içindee:== 

Hadiselere Bakış 
'"---------._, ________________ J 

Stalingrad' an on•a Kara
deniz limanı Tuapse 

şehri de tehlikeye düşüyor 
Fl: '"'z B«şVc'.<fil Laval dün ak

şam radyoda Frıms:rz -"i'Ç-ı'erine 

hi!<::ı> e<len bir mıtuk 00ykm~. 
Laval bu n~nda bilhassa de
rn~ş•.;r k;i: 

- lfür k<ııç ay evı."e\ ıi,Jle.rden 

Abı ınyıaya gidip çalıışıoo.nızı is
ted ği m zam~ ı:.:.r.;ot<tar):uzın 
lıis' dne <hku:nduğumu he;;aba 
kc• W.!m~ım. ~Bugi.in memı!eke
r:ınıız rı se;..'._ıırclini dıeniliı edecek 
olan yega e siyaset tcnk:t ı:dilio

l -- HaJ'.ıuki biaim için mü.mkün 
· n en mü90.lt su iih ibu sayede 

t<:m ı.:ı etl ı.:r. 
!B··gü-n fe'l'foeot iç,nde lbulunıın 

b·' h:. Fran;;adW'. Bütün Fransız
k• oorode bulunur.ıa bulunsun
lar, hczirnclin Iiqyesini o=e 
11.d .er. İki ş.klıan b'<riıı;• scgmg_k 

C>urıyetiııdıeyiz. B~ t:ıroft-on 
ma' u 'IYl<'nfa.at.\e-r~ teaHlıii.de g'
''> ... , d ğıer &ırafitar. A:Jınan~'3'
rur ta t.b.1< edcoeği med!Jw:i :qe 
boyl !1 eğmek... U.albtc!U Fr:n
sanın ııı.:ıı.I.a.-!a klf.)1'>et~iğ.ni sirz 
U:t 1 ~rinia1'e Jr.azanaıb:J.'oısin:ıı: .• 

AMERtKALU. .. A.RIN 
LİBERYAYA ÇIKIŞI 

P. nıeriıka kıt'alaruııJ\ Lberya , 
C mrıycti lıoprakc\:..rınoa ç.kışı 

V büyük biır er,d~ U) ndır-

mı, r. Bu crııdişe, Dakar n !>elı.'·

ke a ı; ll~rund~ğuna b' aJa.. 
met y lrnuktadtr. 
~ r 111 şimd' Cezayiı-rle 

bul l<:t~ctr, Ha9ta butuu«ın oğ-
lu u lli ::zere C y gı t-

eır <le, halc!rnttc şi-
dB'k.ı. _yU' k 

M ~r Jmyın&!;!;arı ,.., g z'1e-
. len de bu 1"5iscııtn eh ~.m )Cto
ni kıiçüımer gJb• görun yarlar. 
M.!Wen! göre, AnıeriJ.:ahlar, Li
berya hi1o<(Jm(:tinin muıtaleasmı 

s<i nadan, bu memleketi iş;;al et
m: .erdir. 

Bu hareket, Patı :fok lbeyarına

mcstnin rulıumı. mujiayirdic. Çün
kü dcıır.cJr.ırasi.!er bu b<'yaraıame 
ı.e üçü>< n1l1lelleri:n hür,-jyct ve 
iıı' ı. c ni taahhi.i.t etım'Ş'crdi. 

I.Jo.ııka ve Vaşi.ngıoo kaynak... 
l.an ise, Aınerik.2n kll'alarının 

L~I')'3ya çıkışları hal:lhııda hiç 
l:ir miltalea yiirü1ıınoc·mcC<ted'rler. 
D'ğcr tarattan geloen b!r haıbe

r.e gci.Te, Anner~kan ~t'slan ile 
mühm say.da Aımerikan uçak".ruı 
Suriyeye de gC'lmqıtir. Bunların 

aı as.nda zenci kıt'akı.rı ve dünya 
lxf:o ş3rrıpiyonu Coe Lui de bu
lunmııM•arlır. 

KROYÖ F.ABR!xASIXIN 
DOcvmA.RDTh1ANINDAN 

OONRA 
1 '\il J.'z tnyyarel~rinin Fransa

dak. Şnayder ? Kropö siJ<ilb fab
,..,. ao;r ın ş'd.:.'eUe 11ııcu>ba landLlılla• 

Il n üınchır. 

Son gelen babor1ere göre, bu 
borr ·~a~ man neticesinde ölen
lerin sayısı 14() dk. Yar•llJııır d.a 
200 k.ııdardır. 

Ölülerin cC'!laz.e~ dü.n öğle ü
zeri, diı:ui bioııasından ahna.cak 
bi.i.yüık meras.Cile :!oalıdıclınışnr. 

Bu ınünasebeııle Fridl.SIZ g02Je
tel1>ri İnglliızle.~ şiddeble hücum 
ebır..:•ıctıe ve bu ha.-eket.i caniyane 
bu'ımakıtaduılar. Bombardımanda 
bir çd:< i{'9i e\<leri de yllalrtııştu, 

İr.g' 'zler :re bu nev'i ak:nlar
da p!ran1znn ~t".J:k~tıııın rni4-
k;j\ cfıduğumı itiraf ed:yıorlar, 

t -~ ü uçak.lan hedeflerinin üze·. 
ıin2 ;ıe1 ne", yed: dak:ka iç:nde 

baıniıalarını boşaltmışlardır. F:ııb
l'ikarun neden bomlı~l:ar.clıi;ına 
~ce, İngi~zler lbu ta:br:kanın 
A&naya hesabına malzeme yap.tı
ğmı ve A'manla.rm meŞ!ı<ux K.rop. 
fabrikasından aşağı ohnıyan kud
rette olıcluğunu söyleı:rı.E!lrtedirler. 

Lava! ölen ve yaralanan iŞ9i 
~r.n ailelenine yıırdun dha.ralı:ı 
500 Q:ıin Frank göıı.decillmcsin.i 
eınıı: e 1:mişti.. 

RUSYA HARBİ 
Sto.lingrad ş:i.ınalinrleloi mühim

mat fa:b.ik:ıloarı etırafı.ndaıki rnu
ha.'1ebe1€r sona erırıiştı:r. Muha
rebe ş'mdi şohrin yeni bir ma
haliics ne inti.kal emıfştı.<. 

İ.k.rııal tlı:ıınarna:k yüM.den 

Ruslar yavaş yavaş çekiwek 
meoburiy~tinde ka<ma~.tad·:rlar. 
lİstün A;unan kar3 ve hava ~:uv
vc:~-eri Rusları gür.ıdoen güne daha 

kij:ü bir vaziycle sdkıınakıtadırlar. 
Macar radyosu, J:ıütün S'ta.l'.n.

gr:ıd muhsrebe5'Öne artrk sona cr
m i' nazarile bakılması l;i;zını goel
diğini söy~mektcdir. G'iiiikı gö
ğüse yap:Jan m'Uha.rel>cloıuc, Al
m.c.llar :knrkunç ses1er çıkaran 

lıo:ıio~lt.r kullamnalıadırln, H~r 

ikl taraf, bılliassa fabıtika malul• 
lcldnde yap!ılkla.rı k~nlı bajuş
mafarda ığır zay;at veı:m1ckıtcıd:z
lcr, 

Ka!'<a arda A ·lı:l'anlar ı:>raıl 
müşkü i:ru' a ba hın· ~;sız_ n t= arruz 
ed yor,'ar, Mo::ıd..~ :ke. mirde do
,,. :!k::k ydkıtur. Fa.lrnt Tuapge i
c n t< lı' <e bü) ";;nek lix. Bu
~un>.a l:ıera.ber, A.)ınanlar bu !i
n' na y ki •kıça, A'r; an u :t1<
ltrınm faaliyetine r.ağn· 0cn, mü
tlaDe.- Rus donar.masının ya.dı

ınını görebilorlıer. 

MuhteLf sebep~erden A!!man
lııırm Tı;apseyi Zi~"'-'Ciın(lcrl hay
li m ijşl..'iil olaceJ.::br. 

lstanbul - Van :ayyare 
•el erleri 

Önümüzdeki İlk!bahardan ili
•bar"'1 !star!bui: - Ankara - Van 
aT:ı.sıında yolcu ve pcıı;ta tayyare 
sc!crl!!'!'i yap 'ırnıısı kararl:ıştwıl
mşıtır .. Seferlere 15 Mayı91.a l:iaş

lanlacOOı: ve 15 Teş'n-:eV\ele ka· 
dar dev.m ~ektir. 

MUTEFERRIKı * K&mt'.'d<n t.ooorru! lç;n alı!lm!llSı 
~ c&on tedb<rler buzün yon& B ,.Q'! .. 

ye Ei~ et>- ;ü!nırok•'r. B•
gün iJİt' ka.rara varılır..aıaı lı J.-:lı;;1...:ıldt

t«W-. 
+ P.a.'\'U K.aaa ıt:ong1,t.Jıeı·ine Tı.:'}ı.C~

saoım.n biri.n.Oıı..'<l i.lııiı!J:-ırcn ~~::.flJıC.x..k.
tır. * C....Jıu.r'-,_,. B:•yramm~..a Arlvı.
radlld ~ t rcaınine iştirl'k e~ ü
?IC"t'ıe -.~.u t •;c<:k lİet'el, Mura'.ltm 1'.I\.k
tıebO -.e Dii'at san.•at Mdo:i<ld 43 er ıo
ııi].iı. bi.ı.,,. ;,,oı takunı seQilm'~. * Tüs>el o.aı.o. ırünü kı.ş ..,rerı..rôac 
~- İ:k haTel<;•l sa..ı 7 de, - ha
ıı<k.et z1 dedir. * MM>rtılmt oıı.; taraıtın<Hın 118.lka 
odun temine Ba;:rramdon ronra ~ 
nııı c&"'<t lt\. * Bıık>rlcöyil:ne tabi Muı'lll!L köyi>.~
d<! MÜI!lin od>roda ot,..; fi.1-..ba •ıe Da.
lkııköyilne ııcliıkl'n yolda bıqı ı.,,,la e
zileı..-k 1\Jdüriilmüştür. * K,,,_..,.,tuar taratındnu lı>A<p 
cd>'.me'<Jll> olan Ta:iht 'lürk Mu..ı..--ial 
Kooser'~ıır:ndm b!J'incl-si 3 ~c;rtn
dı! veril<'oei<t.i.r, 

~ııı::mz::=:ı:ı:::ııı:ıı B~n nıatinelenlen itibare 

K 
Sinemasında 

•Arjantina• fılminin sevimli yıldızı 
güzt>ller güzeli 

BETTY GRABBLE 
ve 

ICTOR MARTURE 
tarof ııdan temsil cıl'.lrn fc\'kaladehcyecenlı bU:rük bir şaherer 

• 
B 

ııcr:ın:sl IlEYECA.. ... VE .MERAKLA s RACA!{ BİR MEVZU 
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-İkinci Cihan 
Harbi daha 

çok sürecek 
He:ıtin, 21 (A.A.) - !.sv:çrenin 

en :ı:iyade talod:r edilen askeri 
mütooa9S>3larmd.m Il!dy Bau.er, 
cephelerde askeri durum ha.kıkırr 
da verd:ği bir lk.on.fıero:n.sta eı.ıcüm
le dcmiŞl:i.r ki: 

- Her tür'ü kehanette buhın
maktan içtinap edeceğim ve as
kıeri durumu tı>memen bİ.lial'af 
bir göz:e tedkılk edeceğim. Kızıl
ordu, muhtelif ~phelerdıe ölü, 
yaralı ve kayıp olaa!k !bir m;!r 
yondan fazla subay ve er zayiat 
vemıesine rağıren h:lli a•yaikta 
duruyor. 

Rw sanayii de istihsaOeri~ de
Vıtm ediyor. 

Yakırışaorkıtoa İn€iliZler ve Ame
rikalılar için duruım. iyileşmi~ır. 
İng'l.--zler, kaytıett'.Jlmeci malrze
:menin yerine daha faıılasıııı ika
me etmiş'ercfü. 

ilkine' cepı-,.,ye ge<lince. ba'k:ki 
bi'I' ikinci cephe, Birleştk mil:lelr 

• lere pahalıya mdcılabil<r. Yaln.ız 
bir köpriibaşı kurmak kili değil· 
d.:r, Bunu be,,.onek kuvvet V€ 
mal>ıeme nardemıek Jaz,mdır. 

Geniş ülçüde hava akınları ya
pılırsa ./1:'1nanya mü;ıkül bir du
rulr.'a şrı~u1abiir 

Sözümü 'bit~rkcn şunu da Sf!y
lJydb:l r:m: Cihan haırbi dRn~ çoc< 
uz~) &ct1ııhr.• ___ ..,..._ 

'~· . tr .n 
2 

Lo .ili.ı ~l (A.A.) - Amerikan 
I Ya 2tl!\'\ -t:ı -.1ne ı::ı:ıcucup bonıba 

uçakları <ün ~eıı'dc•ı K&.' ı ada
sın.ı t;.;.arr•ıi ctın" 1C"r<!iI. l."nıau:.la 
bnluı •ı bir ge .ntn üz~~ine 12 
truı Lotuba atı) H§.lf. 

•. eti 
tti 

Londn 21 (A.A.) Şili hül.-Um ... 
tiniıı ıstıla ettiği öii'renilmdttedir. 

a ~ afkas!ar 
Alman 

• o • 

19.ll 'l 
<Bae:nilkah:dcn l>t'varnı 

bakımıııdıw doyuracak kifayette 
değillcr!hr, n·ıhassa ~,rblı vastta 
ve tank J-·np'\11 fabrik::.la'f' bu ke-
simde Lrivurı<laki traktör fabri-
1.ası dışında ) oktur. L;;er1 !{af kas
larda /\tınan t:.:ar.i..uzunu say ~a· 
üıılıJe.e~ ü'tüuli.;J,.ıe bir Rus or
dusu. lıalc•1 n1cvc,.t i~e bu -orduyu 
tay~ aı. · tank ,zu:hlı hSttala.r ve 
nıodcrn sıh\l,!.ır b·ı!cın)tıdan !eç
h-z ctu1t•1:, :·l.·ni teşekkül eden bir
lıklerl sili<hland.rnıak bilha,..a Jn
gili-ı "e l\ıııcıik..tlılara düşeccktır. 
). i ıe, Moı. ok \'C Tuapsi b~lg~lc· 
rinde (~us n1ıo.ka,:eınetinin yı.kıl

ıııası takdir'.nde geride cs.r.;lı n1u
kaveıııet temin edebilecek S<>vyet 
birlikleri yok;n Alman taarruzunu 
durdurın.lk lnııilb ve A.ır.crik:ab· 
!ara dü. reeldir. 
Am~ İngffzler bunn yapacak

lar mı, yaı>abilecekler mi, yapmak 
istiyceekler mi?. Ilu hususta şiın
dlöen hiçbir şey söylemiye iınkiin 
yoktur. Faknt, Ahn~ııların cenu
bi Kafk'lsyay. İ§gal ederek İran 
hudutla-rına daya11m1l111:1 da her
halde lngili:der hesabına pek el
verişli bir v<.ziyct ihdas etmiş ol
nuyacakt:r, 

Görülüyor ki, Almonlnr ınerk.-z 
ve şimal ke•imindeki l<us ardnla
rının imhası teşcbbü,ünü her va
kit söylediiimiz gihi 1943 ilkbahaır 
ve yazına terJ.etmiş olarak sür'at
le Kafk&syayı i•tila eylemek azim 
ve kaurıodı dırlar. 

Kafkasla rd-a Alman inişini ancıık 
iki şey önlıycbilir: 

- r:u~ ordularının kuvvet öl
çUs.il 

1>- Rus harp ga)'l'ctir. in mu .,.... 
vemetsiz b Alo gelmesi takdirinde 
veya bu ıntimal.in bclinıı<'Si kar· 
şısında Kafkas ecpb.,.ı harbine ~'l
giliz ve Amerikan kuvvetlerrlııin 
müdah•lcsi.. 

ller ikı tedbir de kifayet veya 
t.ahaklmk d~onda hu, unduğu tak
dirde Alınan ornsuuu .kara:k~ın 
b:ısbrmasına rağmen dahi Kafk:ı9-
larda lı.arekct haliııde gönuek 
mfunkfa olacaktır, 

ETEJ\1 lZZEI'. BENIC~ 

Bosnada bir 
Sırp çetesi 

imha edildi 
IBe.rlin, 21 (A.A) - D, N, B. 1 

nin biıı.:!'1-d ğ.ine göre batı Bmn"" . 
da mi.ilim bir Sırp asi çetesi çev- ı 
r~ ve hliha ed'lın.i~b. Çete 
reısı Dragaçiıç e!e geçir:!rriştr. 
Üzerncı., G-er.eral M:J:ıaUıJ-;j9n 
hk emıi bulurımu-:ıtur General 
bu emıı nde artık fay'lia \-etm\•yen 
bu mukavemete n.iiıayet ver~e
sini istemiştir. 

Dragaçiç bu emri d:ıüenıeJ:i
ğiıı.r söy.lemi.ştic. __ ..,... __ 
Bu sabah Yeşilköy 

istasyonunda bir 
polis ölü bulundu 

Bu sabR'h Y eşlntiiyıde iı;tas
yun be':<ieme :ınahallir.<le S:ı.hri 
imıindc bir polis y('rde ölü o'a
rak bulı.ıın.muşrur. Üzer nde yara 
ve bere i1Jeri yokıtur, Kıcnd si~ "n 
kıa]b seJ.Acs;nden öldüğü t /. in 
ediimektedi. Taliklk.:ıt bai~a'l11!rır.r 
tır ... 

Bu luş lstanbul 
halkı 

C 1 inci So ~-!<den 00. am) 

Almanlar Afri
ka ya nasıl 

asker taşıyor? 
Kahıre, 21 (A.A.) - Reukr a

jansının hususi muhabir· bl:diri
yor: 

Hareket s:tıaı.arı geniş İngil'iz 
av uçakları, Gi:r!din cenubun.da 
Ga....ıc.; adasının 4() k.ikıme'llce ka
dar batısında aıüer taşıy'3n YU'll
ke:rs 5.2 tayyareko-imren müre!o
kep büyük b;r te.<lk:ile hücum et
m\•:etct.r. Yuııkers 52 t:ıyyarele
rinden bir kaçı p'fmör!er ç&;ıır.t'k
te id le. Bunlaıxlan b:ri dü.,'IÜ!rii>
müş, b'r takımöarı ~ hasara ut
ra türr .ı :,ıtır. 

Salomonlarda 
döğüşmeler 

devarn ediyor 
Lardro, 21 (AA.) - Salan<m 

adalar;nda dr1"t nntö.rlü Ameri
ko.n barrJban:!Jınaıı l"Y'J ı.J'CWri 
Pazar V<ı Paza.rt~ güı!ner; Gua
da'canal'da Japon n,.,vz·'.uine 
hücu.m ctrn4er ve yangınla•r çı
kann şla.rdır, Ge{en Pe!'Ş(m'Jlıe 
gi;nü bu adaya çıkarılan Japon 
kı:: ~vct!er!, }...merikan mc\"Zileri
en taarruza t~ü.s etımemlş!er
dir, Ka-r•ya yeni Japon kuvvet
leri çıka:. namıfır. Bu adad"""1 

, 3 -SON T ELC RAF- 21 ı ci'.fKŞRIN J91% 

Yeniekm 

KISACA 

Blrlyet bs de !!d'r .. 
(1 inci. S3hıred.i'n Dl•vam) 

ler hürriyet öl~ıhii:ılüğüniln 

kk rneleri 

Ta hr ndaki lngil:z 
Maslahatgüzarı 

yarefandı 
ortaya çıka Jığı iı-ak•otlı veya R"ma .!l (Rady-0)- Tahranda• 
mak..a: ız r.ı olaıdan muhak- haber el111dığma göre İngiliz mu 
kak ki Irı dalaı,ınaktadırlar, lahalgüzarı meçhul bir şahı starı 
faydalana<"aklareu. ,\Jatbuat fınd~n ~u surette y_anlaDDllştıııı 
ve fikir hÜ!tiye.:ni, ttnltid ve --o--

ıuülalı.>. a serbcstıiğini hazma 1Bu2gar Pleclisi top
ıay'k olmadıkıarır.ı rünliik he-
zeya.ıl:ırı ,,,. oıtaya looyanlar 1 lantlya çeğırıldı 
bu bürriy~li bil..-el< Hya b:l- 1 S"fya !l (A.A.) _ Sobr:ıny• 
miyore\.- dilleı-inde ve kalemi.,. me<:li•i %8 !elJTİnicvve.J. içiıı içt~ 
rlnde bir,. ıehir;; ok ı;ibi kul- davet ed:lmişfü. 
lanm•ı·• koyuldukca )üıreğ'.m;.. ~-
zin titte<liğıııi söylc"' ye m- Maliye Velı:iileti imtihanla 
buruz, Bu çeşıt ,milli şuur ve müfettiş mu::ıııinleri alacak 
ml.'nfa•te te:s, ölçüsüz nc~riyat M::.liye Vc-lci ~t. müfet ; mu-
\' O bürııyet ölçüsiızlüjiii sürüp av·nkoıi al.m.1k ÜZ"'re Mülkiye, 
giden• bir giı~ her biriıniJı Hllkt1k \'C Yü hk İklısat roe<kte-
:rehirıleu ktorunmak iı;in mu- bı mezunı .. rı kasında bir imıtJıan 
khi lııırıııındaı kalem okundan ~çıreıştır. İrniihan 7 Kiiııun•ıevvel 
koruıı.ııak ı~ııı ,,rh göınlet' P~artesi ı;ür.i.i 'cra olun:ca.kt:r. 
sırtuıda olk~nn, ~<rd ve hay- B • ı • k A 'L d 
s:}etiı>i taşiatmaktan k-0ruya- ır.eşı merır.a a 
1ı:ımeı.. için bucak bucak sıı:ı- ağır vet giler 
nak .. nyau iJıs.a.nlar haline ge
liriı. Mangal kümürü ;..., yoktur. Ne 

o~!uilcular \'C ne de köıuiircültr 
lıariçlcıı ~eh'l'e yakacak indirem.,
mekle<Hr. Ilıma ı.cbep olarak da 
narhın kald1rllınaı:n.asıııı, 11 ~liye 
gi'\lülrJcr'ııi ileri sil.rmekt~'rlcr. 

J ')()fl kuvvetirun en bü) ılit daya
na ı. J.pon fi sudı.r Bu f 'o 1 

G ad<'lc .tın ş'ma!i ga:'b· 11de 

Eu ö:ciid' Hi.ıriyetl , cr.eOe
rim.:tlt.• berabtr - ı'itenı yonız ve 
bu v.çtidcl.:ı htiıriyeı.n ba>a 
ç ~ırtgaıılar·ı nıuuhns.r kalsa 
da madcle v~ mana bunetlcri-

I,ond • 21 (A.A.) - Amı-rıkea 

medi>i en ağtr vergi lay'lıa">llU 

kabul e1n:i tir. Bu > ne Anıeri.ka.
daki vergiler g •çeıı senekinden üg 

ı misli yüksekt:r. 
-o---

Açık İl t•e memuriyetler Bıı yıl da kıpn uzıı.u sıiıecef:İ 1 
rivayc\1.ıı-i t•hnkkıık ..der.e, bu 1§ 

hu;:-iml<rde bir hnl ç:l"esi b, lun
nıad C:ı lakdird.-; l:alk 1.ış n yakn
caı.su: kal 'oUll', 

-~---

s cc: h in do 
( l ınci S~.h·~~,..~ D v ın) 

bumda 3 met• y bıı -·ar. 
Aımnn'.ıar, T:..ap.s~ şe-hriıLn 

r'."Jİ..id. ua çembcrı 1! r. · fuz etm~
ğe rr uvaffak olrıı.:>lard:U'. Ş.d

d tl' çarp~ala= <ıL V•m cbmc·k
IEdi.r. 

LO>DRAYA GÖRE VAZYİET 
Lodra, 21 (A.A.) Rus ccp-

hes'nde ha,·a!arın >y le:ı~i t;ıh-

11111'11 ed :Jı' >n<ı°"'n Amıan havaı 
~ uvvc·eri yenldcn faa" « g;;r 
t~:eğ'.! 1ba.;is:n.~tı1:rcl r. Fakat 
Rus ucFksavar bapları A'lmenlara 
ağır kay rlar verd:ımd-J'.c-Ol::rce, 
Aı:nan esir:er, St·) .ıg:ad cep

hes .•. de iaarru-z eden bazı A ınısn 
ti.iı'"11("n·~r:n.in me-ıcullarının vüz
d• ye ·..:n· ka;'bettlkler1ni ~y
k m ~"'-dır, 

So\•yeJ er bazı 1-c,'m), rde n:ev
~ıler.ni sağla.m.oaş:ırmağa mun.
fak cirnuş!a:rdu. 

KL.Gl<esyad2n a1ınan haberler 
A""'~!l kuv\'el!ierinin bu bti<a
mme yaptılklan ikri har~ketin 
d uo·dı.;ru ~duğun,. gL.stermek:t..eri.'r. 

J\1 ""-rlok kcs:m-:nde tteşe ı.;.-,~J 
•:rr.a: RUS::ı-rın eli:H:ledir. Rus '<•ıv
;-~t!cri !TJ:-ada bır rnedkiın ma
ha!li a'ıma~a ve ciüşm&na 900 ki
şi lıyıp ~·eıd:rınrğe rnuvatralk dl
m~ardır. 

Novo.rooiSk~n cenup doğusunda 
bir Rumen ı;yade alayı ~una 
uğratılmıştır. 

ist.nbul asliye Uçüudt hukuk 
hakimliğinden: 942/915 

c"<ie.-ken göriuınüş ür. 
B r /ıır>' rıka Ba ·ye Na· 

zırı A y K ı ı: Jap r n tam 
ter ..,j y ,:alı.d:.:I.,.. 

r 

da 
c Sa l"<! n °""'rn) 

göriilere.k üzerine gidilıu'ş n yn-
k~l;onarak karakola ı:et ~ilmiştir, 
Bu aı!..,uııı } enertlc Avcı be~· ma
halle ııo4e 2i r uııı;ıralı ev.le otu-

. ~an Refik ndında bir &'eııç olduta 
nnbşılm.şt.ıı. 

ııdık 4. ~:~d.enberi eroine müp
telıi ohlıı~unu ve bu ytizdMı de 
yük.<ek tahsiliui terkettiğini ve 
erotıı çekuıekle ruutad krizi gide
remed i;ıni 'e bu sebeple vücudli
ne ınorlin ıl-c eroin zerkettiğ'~ 
bu kötü hu:;undaıı kurtulamadı

ğını söylem;~tir. 
Eroin l·r~ıtkısi zavallı genç, hak 

k:ndaki t.ahk'-kat 6vraki!e bu sa
bah asli~ e 5 iııci ecza müddciumu
mil.ğine teol'ııı edilm~tir, 

Kasın1p aş.ı cinayeti 
•1 •nrı ""~ tı1ıede.., D· vaml 

Katil K&srmp<ı~n.da, çı:\~alcıhkJa iş
Ciıca ~ \~ )O <ı.~.kı~ın sa:bı.'.k.361 
bu.unt.n bi1'1~r. Salat K.avt.a.nla cv
v~lce a.r;ı ı aç-ık bu.luıXL"l &.ı.J ıt:vve~l 
g ad>nı adımı ı.&·p ctl>!l ve ruııa,..,\ 
D)j .rmrrı ~'!{" n.de pustı5tma du.şUr
dütu k.:,.l)ta.nı O düı 11u, o(rrııı&ı.Sina. rag
. n, dlün !l!tlade.,mcml 1>1'1!ınd.a.n 
ytı~an ısorgu.sutıda biJ.l!ün bun&rı ırı

koLr (' ıJ44.'r. 
K.'4 ba !ı Adliycy<> ~>t....,J.mişl:ir. 

!\!< ı su,:ı" lo;ım.ınuna g3rt A.&ır Oe
:...a ruauk\. llıC:9~e ~b dlo1•.itir. 

Karne ile şeker 
tevzii 

(1 •nci saıı.tma. nevua.ı 
Böyle olme&ına r~""1 ıı<11ııcr V'8 ta4. 

lı "'"'"":h6n.ıieM boıvıa 90l~ 
\-t:' , .... ı:. ınlıeı-ınt do:..:k.ıtntl.4il•rdır. 

Bu h-.ı - '°" lo> halta lı;!naıı 
ısracle ~l'tnde duı<ıd.uğwınn ıflter 
§IU>1ı11.eıl'İ'n dog;-\.Ml.u;unu .ıst>ata. «:&.fta:c. 
Kal'a bo:9'oda ııuk.er bo:dOJt. Fckat sa.n
d~ı -.rı 190 - 2GO liradır. 

Bu tıew.•aı ,.t<:. mu-tıkr. Sade
oe bu ay ~dıe y8ıı{> l.a.cgL~. Önümu.z,.. 
~~ ay4tröıa W()kı.mn büyük ,etı\rle.lde 
nifOli ııcvı.. OOll<-.: ·1:< hen'ü2 bel~ dcf:'l
Q:.•· Bu ış ~ lelt<lkkrde bulun
ınlC.lk i.wlere ~ _ ker Ş:~<'1l Umum Mti
aürti dün Bde<l.1'! ll<t,s:ı,1 M ürQ l)tı 
\W.lııll b r gO: 1.1-,,q~ J•apttk'..:an sonra, An
kan,_va g,tırJŞ.lr. Yeni k"l\l'Z.i şd<.l! QD

cal< Umum Müdur'fa "W!OO.l cU,..rlıe yap. 

tığı goı(lm-.oeleluen "°""' - <"<111-
IDİI o !s.cu.ki.t. 

Fllhııı Mualla tarafından mıb

kemeııin 942/915 No, su ile YCtı;. 
şehir Gölbaşı 23 N o. da Rahe! E· 
leni han~•inde Jltlahmut Kutlu a
leyhine açılan ş'ddetli geçim>iz
liğe müsteniden boşanma dava

swıda müddealeylıin gösterilen 
aarcstcn adres bırak.madwı çıkıp 
semti meçhnle gittiıii meşnıhati.le 
inde ed:lıuiş olduğundan dava ar
:ı.ulıali \e muhaı..,nuı gUnünün ga

zete ile ıliuııııa karar verilmiş "'' 

tahkikat güııü olarak 25/11/94% ı 
Çarşambı saai H tayin edilmiştir. ~------------
ilan tarıhflıden itibaren on giin 
zarfında müddeaeleyhin miiraca
atle dava arzuhalini tebcl!Gğ ve 

cevap v<rmesi ve mezkur tabk;. 1 
kat gününde 25·11·942 saat 14 de 
bizzat ve yahut bih-ekale ınahke

mede hazır buhınmadığı takdirde 
gıyap karan il tihaz oluııacağı teb

l'ğ makamına kaim olmak ü-zere 
ilan olunUl', ( 4988) 

ZAYi - Sa:mıty-a Nüfus Daôl't'$!rı
G<'11 aldıl'm nU!us ledo:eıeıule b>r
F-at.tı A.S."<'ri« Şuoe:.;ııde,, ald:t>m as
lrerl·lı: l<zk-ereml ..,yi cl·'m. :re~ 
alııcatımdau eekıiJetoirıin bil<:rr.ü yokl<ıc. 

( 4ll93) Karabet ÖZLEYEN 

ZA'k'İ -- HGJ'da~ LI_,,_ 
1940 - 1941 SCO('ıoD<ie aJdıtım la 
diplomamı ka~m. Y ;tn; a.laca
i;'!Uldan ~ hOicm(] )"Oktur. (4994) 

N:u...tıı!.<ı '1' üı>t!:Ax 

1izı %Cdcli:·cn bir ~ahrlkçil' • 
tolıumlt1k ctli~ine inanıl'. oruz.. 
Bel , de lıii:rhel ıı •• I< hdi, ol
<! ı: n. idd:a ~den • Londra Hı 

• ~:n.,,:ton b le b -~t4t-ki ürrt.. 
)'elın b ı n~' 'i1 c bal:arak hür
.r 3'Ctı ı .. ze ı 0.t.rın .. k ı Jrilıı)a 

b::şlan,ı<lır' Ortadaki misalleri 
ile menfilik .c Şlltlıı~:ıt tcıılı.id. 
tııarru• 'g tehzil .:ı.i. nyet de
iıldir~. 

A. ŞEK.İP 

Yakalanan beyaz zehir 
1.aça.l.:çıları 

Kad.köy-de Acıçcşme. maha!ıle

s'r.tle Pınar ca<l'.lesinde otlJA'an 
Sahm Kuşibakanın üzerindeki si

gara pa:.kelinde bir ınlkıtar eroilı 

bu luı.m uştııır. 

Sü tlü~de :Elmtnin tuğla har-
marıında çalı~an Süleyman ~ 

H siıp ~n'in üzerinde beheri IJti

şer gramlık 5 paket eroin bulun
muş;.ur. 

Etib ıtkın Kuovarshan \; 
der ç n 30 - 4-0 v ş ar 
az e rre Lnu b 
a raca' :;ır. 

Sum< b Er 
w pk a 
aylık (ı,cr •le bo.r J.:ıkwncü u.st.:ısı 

a~ ı: lma.l."t~dk . 
Bcl.edıye be:.ap !eri müd 1rlü

ğ..ı 'k cirosunda m.mhal bul'Una~ 
15, 20 lıu m~aşlı -..·cyalıut ta elJ,i 
llra aylık ücretli seyyar ın-emu
r!yeUe<e löse ve orta mekıtcp me
zunları alınacaktır. Müracaat 
ır. Cıddctl bu ak alil.\ kadal'Cb.r İn:r 
taılıarı yarın ve cJbür gündür, 

Sabahki yağın 
tortusu ••• 
(2 inO . 'rod~n ~... ) 

- BrılVo Al Ao~bey, dedi. Bu 
• - k • ,..,_,.. b • ,., • ~ mı san ı. m;u..r u yap ı0,n .. 

Bakkal Ali, gayet pişkin cevap 
verdi: 

- Sabahki yağın tortusu ... 
Ve kıor dorda yür'lyüp uzaklaştI.. 

BÜSE\IL"I HEl!ÇLT 

r 15TA BUL BELEDiYESİ iLANLARI ) 

Beyt:oz Mey\-.: A.ğoçl.ar FldanH!ı b' ınııı l3mi:i ~ '.lıı:nıeyc l«ınul.. 
mu,toc. İb.a.leıO 26/10/9 2 P•zaıirol K'.lnü. ı:a<ıt H de Dıaml Eru;.unc yapıl"" 
cakhr. 

MııMmml'n bed~H 241!2 liııı. ~1 lı:uf:OJS ve ille ~ 186 1'rıı 17 kunıştur. 
$aı-1ır>ıım<_,; Zabıt \'e Muamellt MüdQrJutu hl<'mlnde gl•!iıleb'Lir. 

Tıt1plerln ilk tcnnnat =~ veyan~ ..., buna b nzer t'ln aı (2000) 
l•ralı.i: io Y"'Pll'l1 oldcfclarma daôr •hal~dır·n (3) ııun evvel N.ıı, .. Mildilrl<lğUne 

r..fu·aıcaa.do alıacsdcla':"ı Mi.yet ... -.e k...'\llııUll n iıbraı. J.:5.;ı:ım gelen d.~er \eslka!an 
ı•e hale eilnil ınua.sy<'n sa8tle Da.iml E~.de bulllllnıaları. (537) 

Bugilnkll harbin heyecanlı 'fık'alannı::-ı 
MADELEİNE CAROLL - FRED MAC MUBAY -

PATRİÇİA MORBlSON'un 11rattılı:ları 

Lizbon e ele i 
Filminde 

Y tı."lll akşam LALE sinemasında 

görecek;; iniz. 

ÇENBERLİT AŞ SİNEMASI 
Bugün Matinelerden İtibaren 

2 Fevkalade film birdeo 

1-HAYAT YOLU 
LOUSF ULLRICH - CARLL DİEm... VAR:SErt KRAllSS 

t:ı.rafından oynanmııı emsalsiz bir !uıynt ronıanı 

2 .. YERALTI CELLADI 
Goorg 

SANDERS 
Helene 
WHİTh"EY 

BELA 
Ll"GOSİ 

JONATHOX 
iHALE 

1 

t 
çevrilın'ş ha~tanbasa nihayete kadar he~ ecanla , .-----· .. .... .. -..--. ... ,,, ___ ,, 

tarafıntlan 

clolıı m cera ve ıcrı;üLeşt filmi • ....----~--* ·-· 



KURTULUŞ-.. 
Doktorlar, bankacılar, kihp
lcr, mühcııııtisler vel.lı.isıl bü· 
tün mürekkepli kalemle yau 
yazanlar müreld<ebio 
ceplerine akmasından, 
kUrnmasıııdan ve 11<:11.D 

bozulıııaeınılaıı kurt&ru 
~~ine 

HAK iKi 
KURTULUŞ 
P. 8108- 6318 

DOLMA 
KALEMİ 
Mürekkepli kalem· 
le yazı yazmak mcc• 
buriyetinde olan 
halkı hakikaten bu 
ez: yelten kurtar-

K UYvetli baaı• 

lırsa 4, kopya 
çıkarabll ir, 

Bo%Ulan parçalanıı 
yedekleri tamir fü:· 
re ti ahnmalauzın 
yerleri ne takılır. 

KURTULUŞ 
it.lemi sekiz P•f?dan 

ibaret olup her bir rar 
çası lnıluııur. Açık hıra. 

kıldığı halde her ne şe
lı;ildc dunırsa dursun 

mürekkep akmaz ve ku. 
rumu. 

KURTULUŞ 

en uğlam ve en kullall'l

lışlı mi!rokkepli kaleı»dlı, 

HER 
YERDE 

mıştır. 

Ucu aşınmaz bol A R A Y 1 N 1 Z. 
mürekkep alır 

İHTAR: Halkı şaşırtacalc! derecede, birçok yeni markalar 
çıktığına nazaran, sa) .ıı müştcrlerimizin nazan d'kkatlrrini 
celbe-deriz. Garanti•: olan yalnız İKTISA't' VEKALETİMİZİN 
P. 8108 • 6318 nt'.ınaralannr ve KURTULUŞ ismini taşıyan 1 dolma kalemi hakik:id'.r. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 

urtuıu Doıma aıe ıerl Deposu 
ISTANill!L HAVUZLU HA.>I No. 1 

Tünel seferleri 
İstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Umum Miidüı-lüğiinden : 
23 Jlirincil<:şı•n 942 tari!,;nden itiOOren ~l s<'!erl.eırlııJn aşağı& c&ıerileıı 

°""11<-r zar!ıı>dQ 1"Pılac~ğı sayın yo!culva ilan olunı.ıl'. 

.i.ı.ıc /ıa1"lr.e( Son ııa re it.el 

&<ıt 7 - b~r rün 
Sa.at 7,30 PaZAIC günd 

6ait 21 
Saat 22 

(7M) 

Ayakkabıcılar Cemiyetinden : 
n.!önl't;cn "cııpta.n vıe per-.At.f>c.deci ka'-"'I. flarle anarla.mncı kundtJ"ı"t eıınafının 

ar>b~1:ij Jcig:dı ~ ln1lul\lllt kart.ona ol= "1.tiy~ç!Vl?lın 1ıe-sb'.tinr lilzum gôl'ill
mü11>ür. Bunlanı ih~yacı ola.n esoaflll U/10/942 Ccmarteııi g~'nü saat ~ ita· 
dar Ça.r,,ıcopı<l<J. CeırOyı·t Meıiteri'le ünwn ~J.eri ve tiç adet ~a!i.,,_ 
\c<l(' miiraooat l'dr"""' loayılla.nnı yaptıı-male.n !!An olwıur. 

O. Demiryolları ve limanları İşletme U. l~aresi İlanları 
Muhammen bedelı 100500 (yü2bin beşy!iz) lira olan 30 ton net! yaiJ 

3/11/11942 talı ~ sııat 15,~ de kapalı zar:! mulil ile Ankaraqa İdare 
b;nuıma top:anan merket 9 w>eu komlsyonca ... ıın alınac&ktır. 

& '6e gwmeıt ı..tP,yen!erln 6275 (alubin UO yürt yetmiş be;ı linılılt 
muv-aı teminat ııe kanWlllm tayin e<ttl~ veoikala.n ve lekli!l~rinoi ayni 

gün aaat H,45 e kadar adı C"çen kom:.,.,n relsUc;ne vermeleri !Azırndtr. 
Şartname!e. (2) l<ra mukabiJ;ode Anl<.arada M"Mcoz vezne•lnden, 

Ha:ydarpaşııd& Ha;ydarp~ vemesmden temin olunur. (528) 

Muhammen bede!l (3710) Üç bin ;r>edi yGz on lira (20) ylrırV kuruş olan 
'(1427) h'n dô~ 7Ü% yirmi )'<'dö kilo muhtelit eb'atta gupilya (4. İlonclleşrın, 

1942) Çar,;amba günU .ut (14,30) on dört oıtu:zrla Hayd'1J'Pafada Gar binası 

d&hiliJıd<>ki komisyon t.ara!ıııdan açık et<s:ltrne wruJ.:yJe sat.,, alınacaktır. 

Bu lı;e ııimıt:k istiyenl<>rin (278) iki yüz 1"tmif sckz lira (27) y;nni 
;redi kuruşlık muvakkat teminat ve kan\Xlun tayın rtt!ığl vesaiklc b!rLltte ek
P!tme gilnü saatin(' kad<ır ~ mü.rıaca~tlan l~ımdır. 

Bu işe ajt şartna.ntele~ kıomisyor..d-an parasız olarak d3ğıtılmakt..ıdır. (Ci52) 

ASETİLOPİRİN NEŞ'ET 

l 
Grip • Nezle • Baş ve Diş Ağrıları 

Soj;'Uk algınlığına karşı tesiri kat'idir. % lik ı:arf ve 20 lik 

, ............ t•ü•p•le•n•' •haemrm;ııcc~z•a•n•e•d~e•n•a•r•a~yı•n•ız ... m:ı .... 111: ..... .tlJ 

(-----Zabıta Romanı No. 125 "' 

Sen mi Öldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: !'tt1:A DYEU ALJ\TUR. J 

An•an, ecıı, s:ı hE'm<:n ça· LorA:-ad..oı Vmfo:edcn'a d.(). 

~ufi, ç.rouıc V ..rıOel cn'a d()nÜnuz. nerıicn }ı'r.danan arabnd.a hıç b;.r 
Genç kız ıt.ıra.ı edeci!~ g:ıoi ol.- şey konuş:nııımıştı. Beril'in elie-

du: rıni avucunun içine almış, kö;eye 
- Ya sız? dıyeb:ldi. çekıimış, öyle düşünüyordu. Cc.n 
- Hayır, ben Virdbe~don'a 1 Leli Je karşılaştığı zaman da bir 

Cötmıt!nizde ısrar ed.yıorum. Yal· şey söyleımeımi§, sadece del:kan-
rıız k.aIDıağa .ihtiyacını var: Kolli lının elini sıkmakla iktifa etmiş-
ile bu gece duh.. b:r çak şeyler ti.. 
kont:~mak, sonra bu Tilman'ı bu- Fridman kentli evin ·n havası.-
larak onunla da görü~mek iste· na ~nştığı zaman, muvazenesi-
rim. ni ropla rg.bi o.:.cıu. Bu geceki ha· 

K.olli droi ki: disc:'.er ihtiyarı son derece sars
- Ever, bu adamın karakter!-

mıştı. Hatta genç kız FriUmanı' 
nin pek tc asil olm:ıdığ:nı iddia b r ı;ece ıç:nde sanki on sene da-
eci.:>bil' rim. Fakat her şeye rağ· 
m.n ılci bir B.<l.lm oldu.,:.nu. da ha ibtiyarlamoş görü)ıor ve içi 
eöy'er:m. burkuluyordu. 

Con Leli: Fridanan ge~ç kıza sordu: 

- Bakalım, öyle olı:p olmadı.- - Burada bizlmle benlb<or mi 
~;n.ı da aıı:ıırız. lr<tlmak istersen yahut o~ana ~ 

!euLMACAı 
12 3 45,789 

• - ~·- - --

---· 
Soldan sağa: 

1 - Altın ııo.lc-ıik, Bir tııevS!m, 2 -
Kraliçe, Keıı.dirıi beğenırrıiış, 3 - Sür
me, 4 - DüıJıya, Cereyan eden, 5 - Es
ki EJjfbada bir l'.;rf, 6 - Bir :reyin 
üzcri<ıe ı;aıkarek, 7 - Altın, i9lnıe ye
ıneık lronlld', 8 - Tersi bayvac, Ede!, 
9 - zehlc, za.ro.r. 

Yukarıdan KŞ&ğt: • 

1 - Başı boş, 2 - Accl•, Mıl<ı, 3 -
Bana taailılk !'tmez (lkö ~l. 4 -
Muvaldrat bı,.,lnl!ln ~Y. 5 - Uzun1uk. 
Hastalık, 6 - Ç)ekmcl<, Edat, 7 - Ya
tağa d~. 8 - Rrnk, Tersi a.lrerler, 
9 - İn<:<ı ve ıo>ııar, Zamir. 

DiinkU bulmaeanın halledilmit 
tekli: 

1 2 3456 7 89 
1 K ı T AiPılll AIK A 
2AZAK İRi• 
3 F I Z f K :~1 11-[ A 
.f İNER llAK t L 
SLmYEiılZEKA 
' Ev E T[DIE D 1 K 
7BEM•R1tl•A 
1 g D I Z EL l!IMB 
5KAŞBBARAN 

ı~~~~~~~~~~~~ 

21 Ilkteşrin 1942 
U!.00 Program ve 111emldoet Saat 

/\;yarı. 

18.03 llüoı : Fa8ıl Hey'e16. 
18.45 M~: Raıd>yo D:ınıı OI'kestra· 

rası. (Şef: N•h:ıd Tuene:n). 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve >.,. 

ja.ns Haberler!. 
19.45 Mii2ik: Yuı..,.an Sesler. 
20.15 Radyo Gazcte-9. 
20,15 :t.1ürz·r.ı:: B:r ~ıa.:rş Öğreniyoruz. 
21.00 K'.<ınl>Şma (E,.;n Saati). 

r_ ... ._ ........ ..,.. ... _.._,.._~-----. 

F AR 

HASAN FARE ZEHİRi ~ 
Fındık faresi, Sıçan, Tarla faresi v~ bütün fare nevilerini öl· 
dürür. Bir pal'Ça yağlı ekmek ve ya pastırma üzerine sürüliip 
de ıfarelerin 'bulunduğu yere hıra kılırsa bu mükemmel gıdayı ~ 
seve seve yiyen fareler derhal ölürler. Kü.çük fındık fareleri 
için fare buğday zehirlerinden se rpmelıidir. Buğdayın kutu
su 20, Macun 50 kuruştur. Büyük Macun 75 kuruştur. Hasan 

..,.,...,.,...,.,...;,,...;,~~""!21 Deposu ve Şubeleri. C'l:ıılllZl":~=ı::ı::ııı:Dııı:ııı-

Devlet Orman İşle tmesi Düz ceRevir Amir
liğinden: 

Devlet Orıncn İşkf.ıneg; Düzce rev!J'inin lı:endı<'.<: Jrıazasının Çaılmllık kö;yfuı· 
~ deposunda idrtlfte mevwt 244 m~trev.üp ve 068 d.eSmetı'Ci<Op mu<JdiJ; 299 

adet _,.r tomruğu 30/10/1>42 Cuma günü s:ınt 14 d'e ~ Devlet Omıan 
~!.elmrsi tt'V'ir ~rkği ıblııasıında müleşd<lkıil !romlsıytt>dıı. açu: artt.ııma ile sa· 
tıl.:ı coktır. 

Toır.ıruklann bir m•\r<ıküpünün muh:Jınm'Jen b<ıdell 3000 iruruŞ!u:r. Ş:ırt:name 
Am<ıa-radıa O=n U<=m Müdürlüğü, h~bul orman Çevlrgc M\ldAlrlütü !Je 
Düzcede Revir Aınirliğ\Jni:ode ve tomnıklor yeı>iroc g<>rülebiLlr. 

İst.eklilcr'n % 7,5 lll'll'Vaıkıkat tıeml.nat alkç•lert ve evıı<lkl ltız!:rnel.ercyle birlikte 
llıaJ.e gün ve matinde llJ021!ı:ür lko~na müTa<ıaatlan. (668) 

( f gv!et rrnizyorları [~!etme u. ,,~udurlülü ilanhn J 
KARADENİZ POST ASI 

22/10/942 Per.şeınbe gilnü K raderuz;yolu po!llıası ynı:n~-acıınııtır. :ıil/10/942 
Pazırtıesi ıü.ntru posUıyı yap Loo'k (Tarıı vapW'tl Peışrmlbc "" P<ıoı114-

te>i poetalznnı tıevtıld(>n yapacağından llfıvclcn g;Qiştıe Ayıındk, ve Göıoelc~ 
~ Arlıavi, Pazar, Ot • .A:-c.-;aab~d, Göre~ ve GerıJeye ui::ı~conctır. (72.9) 

,--..-------=---=----------1, Apartman Haline Koymağa Elverişli 

SATILIK BI 
Caploğlıı Sı-hhlye Mildüıiycl1 karşısmdakö ön t.arafı Hl]allah· 

mcr caddesi No, 10 arka ta.rafı Ta1' Savaklar sokağı No. 9 eski 

Kızllay Merkez Binası Sı:. tılıktı r 
tlniversi~ Kim!)'a U'boratuarı olarak Jcullanılan ve bu maksatla 

ôçloı:le muaYYfll tad;}5t y•pılan bu bina bodrum Je beralı<!r 5 bttır. 
İçl kagir od!l.~arın dö;cm i, Lavan ve merdivenleri t;üıt.adrr, Ha
ma.m ve mütea<idit he1~ları, Eleıttr:k, Havago;.zi v-e Ter.kio.s suyu tesi
satı mevcuttur. 

Alıcıların Sirkeci~ Kızılay Ha.nı 2 inci katla İstanbul mü'J'nt'SS11-
lii'in-e mürneaatları. 

Kafkaslarda Harp 
Şiddetini Arttırırken 

ERMENISTAN 
Komünistlik Ermenistanda 

çok kuvvetlenmiştir .• 
SOVYET iDARESiNDE VE ORDUSU 
BAS I NDAKI ERMENİLER •• 

Yazan: M. Rasim Özgen 

- 2 -
Ermenisıtan, Sovyet Rıwy.aruııı, 

1920 senesinde, Gürcistan ve A
zerb~ycanı işgal i<;i.n giriştiği mu
harelbelere seyirci kalarak ishk
lalini muhafaza edebileceğini zan
entti; fakat Gürcistan !biraz mü
cadeleden sonra Azerbaycan da 
Sovyetlcrin verdikleri söze ina· 
narak silahlarını >nıclirince, Er
menistan Rus ordularına kolay· 
lıkla kapıl.2.ını açtı. 

Ermenistan, ylıım:i senedeıılbe
ri, komünist rejimi altında yaşı
y~r. Bu zaman zarfın.da, tanı bir 
kc11nünist gençliğ> yetiştiği g.iibi 
yimıi sene evvekli gençler de k<r 
müırıi-stleşti. Bunun için, Erme
nistan, muhtar ~r Cümhuıi'Yet 
şek!: alnnda, Rus Birliğinde kay
na..~tı. 

Alman orduları Kafkas dağla
rını •ştill<tan sonra, Gürıcistan ve 
A:zerbaycand.a·, milli bir aksüla
melin m<>ydana getireceği yardı· 
anı Errıenistanda bulam,'Yacak ;. 
se de, burada tes:ıdüf edeceği !n.
giliz • Rus mukwemeti beli<. mü,. 
hiın olamt'Yacağı için, burasını 

~aJ.de müşkülat çekmiy<ıccktir. 
Ne de olsa, Ermenistan, bu yüız
den harap olacak, yirmi senelik 
ga.yretlc mcydan.a. getirdiği üm· 
ranının anl<azı ile karşılaşacak· 

tar. 
,Sovyet idaresindeki 

Ermeni btı§lar 

inkişafında, bu Ermenin.in büyük 
gaytttl.eri olmuştur. 

Generaller 
Rus ordusunda, Stalin':n itiıına• 

dmı kazanmış generaller de var· 
dır. Bunlardan biri, general Kri
looryan'dır. Bu general, geçen kış 
iptidasında Almanlar M:ıı<l'<ovayaı 
taarruz ettikleri zaman, Moskll'va 
mürlafü bulunan general Zülroıf' 

un muavini bulunuyordu. Mü· 
dafaa işlerinde gösterdl'ği soğuk 
kıanlılığı ve gayreti ile Stalin'in 
teveccillıünü ka1>andı. 

Rus ordusunda Pakrad ArUG
yan isminde bir general daha var
dır. Motörlü harekat mütclıassıso 
olan binlba~ı Ge<i>kyan ile bir tanık 
kıt'ası kumandanı o1an binlbaı;ı1 
Art:rıyan da, Rusların sevdiği a· 
damlardır. 

Sovyet Rusyanın merkez k<r 
m:tesi teknisiy~rLerinin reisi de1 

Ermenisoan Cü.mhu.riyet'nin mu
rahhası olan meşfıur m ıınar Ha· 
Jepyan'dır. Bu zat, cMookov Ni.
yÜZ• ga2etesine olan bir bc7ı·ana-
tında: , 

~Ermenjstan.dıak.i harp faaliye
ti büyüktür. Orada, oon sistem 
sil.;.ıh'.ar yapılıyor. Harp sanayiine 
9dk lüzumlu olan bakır ve kıur· . 
şun ist:ıhsaJ.aıı, görülmemiş bir 
derecede arlımıı:ştır .. 

Demekle, Jromünist gayretinin 
derecesini göstermiştir. 

21,15 Mfv;)[: Chopin'•n E:>e~Jerinden 

2ı:ı.ı ~~il_ Kiq;il Aile9f Maarif Vekaletinden: 

Ermenistan Kafkas, milletleri 
ar<sında, kıcımünist Rusyeya en 
:bağlı olanıdır; çünkü Sovyeı Rus
yanın s:'Yasi ve askeri hayatın.da 
pek mühim rol cıynıyan Ermeni 
şahsiyetler vardı., Bunun ıçın, 

cephelerde çal'J>ışan, Rus ordula· 
rında epeyce Eraneni askeri ve 
zabiti mev<:!uitur. 

Rivayete göre, Sovyet Rusya 
oıtlusunda 200,000 Ermeni me'V" 
cuttur. Rooya ise, ilıt.yatlı )ııulu·n· 
doğu için, llıu Etımeni askerlerini, 
Kaıfkasyada değil, Şark cephesin· 
de hizmet ett:c,.,ekıedlr. O halde 
Almanlar, Ermen.6'\an önüne ııel· 
diıkleri zaman, karşılarında, bir 
ermeni ordusu değil, Rus • İngi· 
lıirz ikuVV'etleri buJacakt.ır. , 

2.1,45 Milz!lc: Riy.-ı~ Ban- 1 _ Sıvas Bölııe Sar.'at <nulu marangoz ate.iyesi binıası ic:ııaatı kapalı :ı:arl 
dosu. (Şe!: İnsar:ı Kllnçcr). usuli:rle ek,.Jll<lllf\Y<' konulmuŞtur. 

Su katılmamış 'bir komünist <r 
lan Sovy-et Rusyanm ticaret lkc>
ırr•,;eri A. Milooyan bir Ermenidir. 
Bu. zat, ayni zamıa·nd.a haııp ka· 
binesinde de azadır. A. Mikoyan, 
Stalin'in en mahrem mesai arka· 
daı;ılarından biridir. Rusy<ının her 
tarafından, harp sanayiine lü
zumlu olan. ipt dai maddeleri te
ııUn etmekte, oınun büyük gayre
ti göriilin üştür. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajana 2 - Bu inşaatın kt'Şi! bed<!ll (247612) liı<ı 25 kuruştur. 

H•b<>rlerl ve Bo1'!'3lar 3 - EksH<me, 4/X!/1!142 Çarşamba günü saat 15 ı., Arirnrada Bil,y(l'k Evlka! 
22·45122·50 Yarınıı.ı Proc~ ve Ka- 2pırtı.manındaki Mcs!Eld ""' Tı kn;ilr Öğretim Mti~şarlı{:ında top]e:ruııcalt Ve-

1 ___ ,;,po_n_u;.:;·~-------- killik İballl Koıni.<ıromında yapılacaktır. 

Ç ocuk aranıyor 
4 y~lannda sarı saçlı beyaz bir 

erkek çocuk kaybolmll;}lur. Gö
renler ve bulanlar varsa aşağıda
ki adresime bir mektupla bildir
ı:ıelerini rıca ederim. 

(4990) Babası : Hakkı 
Adres: 
Sııltanselim Atikmuslahattin 

mahallesi L<1kmacıdede S, No. 9 

ZAYİ - Sivas vilayeti Hafik 
kazasınddn aldığım niifus tcdı>
remlc y;ne Hafik aske..tik şu· 
besinden aldığm1 terhis tezkere
mi zayetthn. Yenisini alacağ.m· 
dan e•ki•nin hükmü yokhır. 

Halil o];lu Ali Töngel ( 4991) 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Kadıköy Süreyya sin~masında 

BENİ ÖPÜ?<ÜZ 
Komedi .3- Perde 

ltilin;en, daha mı rahat edersin 
kıZJi111? 

- Ben epeyce uyumuşum ba· 
baı:ığ.m. Şimrli düşünüyorum da., 
l:>;lmem ki iyi mı ya.pmışııın? 

İht:yar yavaşça cevap verdi: 
- Böy:e olduğundan dolayı. 

Al: ıl-.a çak k.f<: kkür edcrım. 

Salona geçtiler, ık<lhve ve likör
ler geI:nciye kadar hiçbir şey Jro. 
nı; ın.ad:ılar. 

Fr cman lbiiyü.k: bir bardağa 
k.onyak dol.durdu ve lıeyısini bir 
hamle<!e içti. Sonra koltuğwı.a. ~ 
turarak: 

- Bu ko.nyant iyi oldu, droi ve 
ritr~en ellerini ocaıktalı:i ateşe 
doğru uzatt.ı: 

- ALlahmn, ne mii>tilıiş bir geee 
geçirdik dedi. 

- Balbacığ:tn... S'z hic'r şeyli 
öğrenmiştin:z, değil mi.? 

- Frank SuUıo.n'a. dair mi? 
Evet, hepsini öğı'endınt. 

O sırada salona giren Qon Le
li'ye Ciincı-ek sordu: 

(Devamı Va&) 

4 _ Bu inşaata ait proje ve ~artrnımrler, (12) lira (38) kuruş mult:abil<ndo 
SJvar Maarif l\lüdürlilğündcn ve Velr.illilt: Yopı İ§leri Müdtirlül)üL<lıen alı.. 
nah.!ir. 

6 - Bu inoaat için lüzu.mlu olan ç;mcııto ve demir Vekil~ lcntln olll.D9-
t.aktır. 

6 - Eksl!.tmı'(y>e glrıeb'~ ;çtn, 
a) 1"630 lira 61 ~lan man!t ~an muvak!.-at lt'ml!ı&lrn, 2490 say:lı bıun 

hiikümleri da~resinde vıı"rilmesi, 

b) En az (200.000) ~ralı.:c benwrı lnşruıt.ın taahhüt erlildii!loe vıe 1mblıüdün 
i!a olunduğuna da.ir \~ka gÖ3tı{lıri1me9l, 

c - İhal-e tarih:ndıen üç gfuı evvel (ta~] giinl<ri 11'l:rlçJ Na!ia VfttilUğ;nd.cn 
alınmış etııl1~t vC'f'.i«asınır i.braız edıilrrW'si, 

d) 942 ernıMine ait Ticawt CXia':ı.ndan vesika alınmış olması şarlıtır. 

7 - İs.tek11l<'rin, tckl;f ınclktuplarını lhgJI(' gilnü olan 4/11/1942 Çarşamba 
g>linil saat 14 e ıta.dar kmnlqyon>a vermiş veya göndermiş olıma.Jan 1_,r. Po&-
tada vuku bula.c:ılk gıecik.mel<>r lr.abul ~lmEz. (674) 

Saiıöp ve Başmut>anirl Etrm l=t BENİCE - Neşriyat Direktörü Cevdet 
KARABİLGİN SON TELGRAF MATBAASI 

A Mıkoyan'ın kardeşi de, tam 
l<omünist bir mühendifilir. cMik> 
ismUıdeki Rus avcı tayyaresini, 
1:: ~ zat meydana getirmôştit'. 

Scıvyet idaresinjn başında bu
Junanlaroen biri de, yine Erme
nrch. Bu zat ta, b<ihri inşaat ko
miseri olan Tevosyan'dır. Buıgün 
Xaıadeni:zıde ve Baıııtlr denizin
de bu lrunan Rus dl:ırıanmalannın 

,. • 
Inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

7/10/942 tarihinden itibaren KAHVE ve ÇAY tevzi atı, tnhisaırlar İdaresince inhisa.ı: tiatilo 
satılmağa h»~lanmıştır. 

Şimdilik p iyasaya yalnız b ir tip ÇAY çrkarılmıştır. 

Bu ÇA Y'ın perakende satış kilo fiatı 13 liradır 

Çiğ Ç.!kirdek KAHV E 'nin perakende satış fiatı 5 liradır. 
Kııvnılm~ ve öğütülmüş KAHVE'nin perakende satrş kilo fiatı 6.30 KURUŞTUR. 

Bn fi•tlardan fazlasını i;;tiyen satıcılar hnklnnda takibat yapılmak üzera en yakın İnhi
sarlar ldaırcsine malumat verilmesi sayın halkımızdan rica olunur. 

BAŞ , DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
i'Jevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCAllD< DA GÜN'i'E S KAŞ~ ALINABİLİB.. 

M. Rl!Sfrn Ôzgcn 

(HALK SÜTU 'U) 
(11 ar.yem, ~~ lstiyen!Rrin 

mektuplan im .siLtwnda pa-ra.3t2l 
olarak neşroluTWr ve yer orıü.•o.it 
bulundukça bi,. ~ defa tekraı· 

ediUr. Aynca dileklere, n•üşkfil· 
~ de ceoop verilir.) 

• Çall§kan, alil bir genç İf 
arıyor 

Bu yıl lise tahsilini ikımal et
miş, çalışkan hesabı ve y ausı 
düzgün, afif bir Türk genci git
tik<;e a?'tın> geç:m pahalılığı kar
ŞISlllda hallini ve iıJtil<ıbal:ni ça· 
lışaTak kazarmıak ıztırarınd:dı r. 
Atıldığı bu yeni hayat yolunda 
k.endısime kanaaekar bir ücretle 
va1>ife vereTEI!< teş.:i etımek iste
yen mu.IYteTem iş sahiplerin'1ı 
Son TelıgTaf h•lk sütununda cE
milı. e ya:rnıalar rka olunu.r. 

Açık konufma 
ÜSJ<üdaııda Hayretten çavuş 

ma:haUesi KDç ook'ağında B. Feri· 
de: Biııce de ş;;yanı dl<ıkat görtiı
len meo!kfır mevzu haklkı1;da iza· 
halınızın gönderilmesini rica ede· 
riz. 
Bir dadı , süt anne iş arıyor 

D.:dıt.ık, s'.i'annelilı: yapmak i"" 
tiyorum. Arzu edcnkr,n: Taks.m 
Ayaııpaaş emektar sokak numa· 
ra (8) Şerifeye mekı~la lb.Jd r-

Yazan: W. Shakespare 
f ürkçesi: Mefharet Ersin 
Bu akşam saat 20,30 da 

YALANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 

Türkçesi: S. l\Ioray 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15,30 da l\Iatine 
Her Çarşsrnba saat 14 de 

Çocuk Tiyatrosu 


