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Sahip ve Başmuha'rriri: ETEM İZZET BENİCE EN SON TBLOBAFLABI VE BABIBLEBI VEBEN AKŞAM GAZETESi " 
Gazeteye gönderilen evrıtk ;..de edilmes 

Dostlarımız kadar 
diişmanlarımız da 
olduğunu ne diye 

unutuyoruz?. 
Türk milli efkarını bir takım 

teşviş/ ere uğratmıga 
kimsenin hakkı yoktur .. hiç 

Krom Meselesi Colliers mecmua
sının hartası .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Uü:nya baı Jı.i i<;inde dönliincü ı 
Oruç BayramiDı da suJb cenneti 
ınemleketinıi"Lde sakin, rahat ve 
mes'vt geçirdik. Niçin?. ÇünJ..ii, 
bir milli siyaset sahibiyiz. Düuya 
kıyameti sırasında b•ı değişmez, 
sarstlnıaz siya.seı, İnönıi .relıber .. 
ı;ı:; ile, en olgun oı\lli pusladır. 
Çünkii, kuvvetliyiz. Orta ve Ya· 
lm Şarkın en büyük ordusuna 
snlıibi:ı. Çünkü ,tek -;e kaya gibi 
b'.r ndlefrt. Şefinin başı.::ıa birle· 
şik bu tek vücut halind<ki milleti 
hiçbir d~ş ve iç tesir sarsıntıya, 

~aşıntıya götüremez. 
Milli biinyemi·~ sapas•ğlamdır. 

İaşe davası, hayat pahalılığı, ge
çım zorluğu llJilli büryf'nin uınu
ıuiyetİ iizeri.ııdc bütün!ilK \"e bir· 
l'k delici hiçbir tesire sahip değil
dir. Bu it üzüntüıllü.zdür, fakat, 
tehlike karşıs.nda Tür'.< milletini 
bölüntiiye götürebilecek b'..r zor 
değildir. İstiklal harbini yapan 
'I'ürk milleti bugün, '' r,üniin şart· 
]arından bin defa d,ıha iistün 

~artlara sahip olarak nrgücü ile 
,.yaktadır. 

den de hiç kimse bun.ı istemiyor 
ve beklemiyor. İki tarı<{ da taraf
sızlığımızın kar ve zararını ölçü
ye vurunca tarafsızl•ğımıxı ve 
tarafsızlığım:zdaki •liırüstlüğiimü
zü sonuna kadar tercih ediyorlar. , 
Alnıanyanın, İngilte.ren;n, A

merikanın ko-nuşan ağrzlarında, 

salahiyet ve itim.at lfAresi ve vesi
kası teşkil eden di!lerınde bunun 
ak:s'ne b\rşeye şahit değiliz. 

llitler, Çörçil, Ru:ıvelt Ribbent· 
rop, Eden, Hıcl dıı uzaık, yakıın 

her fırsat ve her vesile.de bunu 
!:öyle söylediler. 

Amma, bir gün iki Amerikalı 
gazetoci çıkabilir, 

- Alınan)aya niçiıı krom ver. 
riyorsunuz?. 

DiyebiEr. Yine bir gfüı bir A
rueriluılı profesör çıkar, Collie.rs 
n1e<::muasında kendi an.u ve ha
yallerine göJ c diiııyayı yeniden 
taksim ederi ıhartala!'ı yırtar, bo-
zar, çizer ve bu arada hatta değil 
Boğa'z.ları, dr,ğil Trakyayı, değ.il 

Anad<>luyu Çin Scddine ~adar 
uzanan hiitün Tiirk bölgelerini 
•çünkü o kavrnln ya~a<'ığı to.prak
lardır.• der .-e bir d~,ııdeğişik ii· 
lem tasavvur içinde P<tag1>nyalı· 
larn hediye edebiJi.r. 130 milyon
luk ruahli'ıt bir kiitleniııı iç;nde 
akıllısı da; delisi de, aiimİ de, Cll· 

bili de va.rd.ır. Bunlar nr olduğu 
{Devamı Sa. ::S, ~ü: 6 da) ------

MİLL l ŞEF 
-----

Bayram Neş'e 
içinde Geçiyor! 
Bazı açık gözler ha yram yer
lerinde de ihtikar yaptılar! 

ı Kahve şekeri azlığı ve bay
ram şekerlerindeki pahalılık ... 

Bugüın B'1()1TO·mın son günı(idür. .Mi
te güI?ü. başlııya.n yağmur Bayraım.m 

ilk günü de !asılalı <>laralk devam et

miş, falmt dün ya.ğınur C!wınuı;, Meta 
lbir y:ı.z harv&sl yaşanın~ır. 

Ha'Vllnın 'k\.'oh açık !kah k1ı.ı>a.masıııa 

rağmen lınlk yine sulh ve siili.ı'.in içinrle 

ôlrak ~len Ba.y<ramı her seneki ıtibi 
,,eie ;çinde llrutJamı;>tır. 

Ba.yram münaSbetlyle i"brin mul:ı.

telif semtlerinde Bayram yerl~ri lru
<Devamı Sn: 3. Sil: 5 dR) 

SOBA ve MAROAL FIATLARINDA 
İBTi&AR ALDI YOBODOI 

En d. Sobalar 
40 Liraya Çıktı! 
Tenekeden bir soba borusu 250 kuruşa, 
bakır manga il ar 2 5 Liraya satılıyor 

ma bir kömür sobM1nın en so::ı fia1.ı 

35 lira, sekiz yeıriınden y.aımalı soğan 
zan gibi i.DCE'lani~ bir ı;aç ooıba l'n aşağl 

22 lira 68 kuruş, delik deşllı; <>!muş 
ırotronJa boyanaru.:; bonuları ve d•in;ek,.. 

(Dtl'Vamı Sa• 3. Sü: 5 del 

K~ yacn..aştığı için piyasada bir 90ıba 
bulıram ba,ıgootor:ıUşti.r. Bir arkada
şmuz oobacılar ara...oınd:ı yaptığı dn

l.aeı1ad1l ooba fiailarının şu ı;ekilde tes
bit ııtııci,<Otir. İç! çaıınu~]a sıvalı. te<ıc
kesi del iJ< dE§ck odu"' s<>b3sı.Ddan boo:· 

Şeker Bayramı tebrik·!=================== 

Milletlerin ço-cuk o~ un cağı gibi 
sıraya dizildiği, istc::ıilen istika· 
mdlere sürüldüğü böyle bir yer· 
3·tizü kavgasında orıa ~okunamı· 
yanlar dokunulamıyac~ğuıı kav
radıkları için yalnız lakdi:r ifa. 
desi içinde bulunuyor ve tarafsız
lığında kendi lıesaııl~ıınıı biTibi· 
rinden üstün menfaat 2rıyorlar. 
Kuvvetim·iz, birljğimiz, tarafsa.lı~ 

i;ımız bizim üstün iktidannıııı 
teşkil ettiği bdar, :nüdahalesizli· 
ğimiz de mihver ve demokrasya

ların da kendi nıücadclele.rini ba· 
şarıya çıkarmak yolunda eşsiz bir 
dayanak unsuru ebtmmiyetini 
muhafaza ediyor. Mihverle bera
ber ohışunıuz demokrasyalan 
Orta ve Yakın Şarkta herşeye 
ve.da ettirebilir. Demok.rasyalarla 

birlik oluşumuz sıau .. ıg;ı:ad so
J;.akla.rının ve bütün ~ark cephe
s'nin mıknatıslı bir ölüm cende· 
resi g]bi insan erittiğ; günlerde 
Balkanlarda grapta biı tiirlü açı· 
lamıyan ikinci cepheyi gölgede 
bırakacak aıamette bir cephenin 

<'jder ağzı halinde açılmasına fır· 
sat verir \"e üçüncü, dördüncü 
~ephe.lerin kapısını ıırdma kadar 

1 
dayar. 

lerİne teşekkür e~til~r Bog"' azı tıkalı dogv an ve dört yıl .. 
Ankara. 12 (A.A.) - Rıyaseti-

cu~~ur Umumi ~iı.t}rliğhıden: danheri midesine sütten başka 
Reısıcuınhurumuz Milıı Şef ismet 

~!n~e:e~:af~;~r~:d:n7e::e::ı: hiç bir şey girmiyen ÇOCUK ! 
graI ve mektuplarla ibra.ı olunan 
bağlılık ve saygıy~ J. rrşı teşek

kürlerinin beyanına Anadolu A· 
jansıru men>ur etmi~lerdir. 

Yeşilkögde bu 
-günkü havacı
lık bayramı 

Fakat biz bunu istem.yonız, hi-ı· Halktan kur'a ile 1001 
r J kişi İstanbul ı 

Yeni Tefrikamız üzerinde uçuruluyor !\ 
EHLl.SALl"B'e Ycşiliröy<d:Elk.i Nuri Demirağ ~- ı 

re alanında bııgün bir cHa.vacılLlı: 13aif· ! 
rruım ya.pı!ınal<ıtadır. Ta,yyare uçucıı>

Karşı Osmanh ıuıı: ve yoıııcılLlı: ıa1•mJ•rndc muıva.fıfak 
olan Yükse)< MTuheııdis, thı.lversite ve 

T .u·· R K L E R ,. Mühemfu mcd<ıtepleriyl• Lise talebe-
!eri a.ra9lllda 1.ertcp edilen bu bO()'rııma 

YaU1n: 

M. SAMİ KARAl'EL 

.Ehlisali.ibe karşı Kılıç As
lan. tefrikamıroan sonra, bu 
tarihi büyük hadiselerin ikin
ci kısmını teşkil eden cEhli
salibe karŞl Osmanlı Tü.nkle
ri> ni de tefrika e~ğe baş-
]~·acağıız. 

kesif bir balkın önünde saat omlıa baş. 
Jsmnışlır. Evveli talebelec u ta~ 
ile fi!o UÇlQla.n ve sair akrobasiler, 
ıror """51ıvr, p..-aşüt alına göı.-terile.ri 

1 

yapnnşlardır, 

Uçu;ıılar saaıt Hl dan 12 ye ve 13 l>en 
16 z~ kadıvr devam c-li>edlr. 

Türk eliyle yapılan ve Tilrlt ıem; 1 
ten erbabı tarafından idarPc edilen bu 
Uı.YY'8rılerle bugün ziyaret.çıiler arasın
dan kur'a çP.ltilme.k sureii]e istlyen 100 
talih.11 uçurula.ca:k!tır. 

Boğazından günde iki kilo süt yudum yudum 
akıtılabilen küçük Gürcan büyüyebilir mi ? 

Röportajı Yapan : Bllent Hamdi 2riiiı 
hıısaın oğlunı>n içhllde yaşaıcııgı 

ıill hayat ne gaxiıp sü:ııprralel'le 
dolu ... Tab'atm ne acay!Q> ci..'ıve

ler> var ... 
T&lilı deniJen ıAva·n~n·ıın 'biz 

msamıta:rda ıecellisi ne tu•haf ve 
hazan ne zalim o'>uyQr: 

Piyangomun her keşitl!esinde 
en büyük iıkrarn~"ttlen tutun da 
aıtılıQ1'1ıi&ııe kadar de:reee derece 
:oa'Z.l olup ta bir ôsabet nas;p o:ı

madı ım: 

•- Geç efendim geç ... Bi'z dıe 
.tal;,Jı mi var san.kli'/' .. ,> diye söyilf;
nir, sırlanır ve hırelanırız. HaJ

bu•kıi biç düşünmeyiz kı. Ö'llÜJ:SÜıZ, 

saıkalsı.z, hele silihatre okıışuımu7. 
biaim içi«> en büyüık taılih ve en 
IJJi;tüık ilmınıllyedir. 

Qy le in6ıın1ar v a.r ki pek ço.k 
zeng;n olıl:ulkları hak!e her gün· 

leri enı\n ve ırıtırapla. geçe:r. Sıh

hatlerj için tekrnhlı servetlerini bi.
a.nda venıneğe l:ıazı.ı:ıdırlaır. Bir 
padiıjahın: 

cO!mp'!J!ll devlet cihaındp bw 

Tekaüt, Dul, Yetim ve Maluller 
Birer Beyanname Verecekler 
Bunlar beslemeğe mecbur oldukları kimseleri 

bildirecekler. lstanbul 
Belediyesi ekmek için mahalli karne yapacak 

İstihsal mıntaka
l arın da toptan 
zeytin yağlara 

narh kondu 
Şehrimizde 220 kuru~a 
satılan ekstra y•ğlar 
toptan azami 1 2 O ye 

alınabilecek f 
IBalokes:r vilayetinin toplıoın 

zey~inya·ğ fiatfarına narlb. kayma
sı ş<:hr!mi2ldeG<i 'bazı toptancı zey• 
tiııyajjcılar arasında, teJıaş uyan
d."11llışhr. 

Balıkesir he1ediyesi, mu~le 
veııgiı;i dah-.~ ol:maık üzere lbiır bu
çuk aside kadar olıan zeyıtinyağ
k.rrn toplan kiJJoısıınun fu<aımi yüz 

<Devamı /i.: J, Sü: 4 del 

! CenubiA/rika 
Başvekili Ge· 
neral S'muts 

Londradal 
Diyor ki: 

"Hız t·ulan Ameri
kan gayreti zafere 
imkan verecektir" 

Land!ra, 14 (A.A.) - Cenup 
Af:rik,a, Başvekili General Sımu·ts 
İng,ı·l1ete'Yc geJlm'.'Ş'tiT. Gene-raJ 
ga.zeteci1ere yaptığı beyanatta 
şunları SÖ)fiemiştir: 

•M-iiı~tefik!erin, şimdi ellerinde 
tuıtuıkl'anı ka,ynakfa.rla zaferi el
de eclf!lıilccek'lerime lk<ııniiım. Hı:z 
bulan Aımerıkanı gaıyreti buna 
iankan verecektir.> 

Yarımcada iki 
marşandiz 

treni çarpıştı 
iki kişi öldü, bir kişi 

yaralandı 
12 vagon paralandı 

İzın.it, 14 (HuSU6i) - DUn Ya
rımcada bir tren kaızasıolımuş, iJri 
marşandiız çaınpışm.ışt.ı... Bu mü

sademe ı:>etıcesiınde, 12 vag<m 
paçadanmı.ş, 2 kiŞ C.'lıniiş, l kişi 
de ya.ralananıışıı.ır. 

'.Diğer taraftan Geyve ille IJo. 
ğançay aırasmda •hattı sel basm:ı~, 
ekı;ıprcsle tren:Jer 2 saat rotaı'Ja 
yollarına devam emnişleroa. 

KISACA 

Ya direği kaldı
rahm, ya?. 

Eminönünde maruf ~ti ile 
üstü Şişhane aıtJ kaval bir sa.at 

vardır. Süslü, mddern direğin Ü· 

:ı:er.ir;de aşağı yıikMı lbir a'.Yrlır 

saatin demir kafes> şıma.,,t;ı<!lmış 
b>r mahalıle çocuğunum demir 
çeınlberiı g:Olbi havaya as"1ın:ış dn· 
ruyıor. 

.Aeliınıurn tekaüt, dul, yetim ve 
rnalı'.ill'iye<t maaç.ı alaııilarla hide
rnat, vata:ıı.iye tel'tıilbinden ma.ıış 

ala-n ı.aım:ı ekmekı?iJr huıbubat ih
t.;y açLarının Tqpr.alk Mahsulileri 

Ofisi Umum Müıdü.r1iioğ:ünce te
mininm ka.na.rlaştır~bıış olrluğu-

nu ya-ıımıştık:. Şelır'A!nizde lbu ka
bil ne kadar vatll'Jldaş buJ.undu

ğu maaş kayıdarı.na b>:ik:ılarak 
Al'ıll<araya hili:lliriJıını'ştir. Fatlı:at 

buıı.lartn beslemeğe meclbrnr ,;l

dulclaın va!l<:ırndaşl.arın unlar.ı. da 
(Dev&mı Sa: 3, Sü: 4 de) 

Sıhhiimdat teşkilatını kendisinden 
beklenen vazifeye davet ediyoruz; 

Dün akşam bir ağır yaralı 
başında bıçak saplı olduğu 
halde yarım saat cankurtaran 

otomobilini bekledi ! 
Dün ~om saat 19 da Çelıberliteş... 

ı,, kar.lı bir cin:ıyet ;şlemni-:;tic: 

O civarö.aki m<·J.-h.s.ncle.rdcn. bi-rinde 
çıkan bir ka\Jıfl netlresinde sevdikleri 
tLr kadına ay'11kılı:bı imalini paylaşa
mma.k yüzüno('n ~rr.a.r. ve İsmail isim ... 
aerinde iki kundurcı b.i;rbirir.e gimıiş 
ve bunlaTdau Clam= bıçağı.nl çekerek 

olanca lruvvt>yle i=";ı ~ .,._ 
ılı:adnşının kafusın:ı sap.l~~ır 

Yaralı Çıen:db('rlttaş ~ne gO
türıilmüş, fakat bUtun ~]ar,a rağ
men kabzcus.1na kadar yara)ınıın kafa
sına geomİ§ o-laın bıça-ğ;. çlıkarıp ilk te.. 
daviyi ~.ak k.abıl ola.11lamıştıT 

(.De\·amı Sa 3. Sil 3 del 

Stalingradda geni 
• bir Alman 
lıucümu durduruldu 

Ruslar mevzilerini tutuyorlar 
Lond!ra, 14 (A.A.) - Staötin~ 

gı;ad şeh.,iı el'an dayanmalııtadı.r. 
l'ikılffer oııiu1'arı yeni.den teşkil 
ed:ilerk taa:ııruza geçirillmiş ise de 
iyi neticeler e].de ediJ.ememişti.r. 

,. 

Rus mfrd.a:t.Jeri rnevzıle.r,ni mu
ha~aza eım~dir. Baızı Mkta
larda Rus kuvvel!eri .Alman. tn
"4'r~:zfa.rın.ı geri a.tmaüı.la kalırna-

CDevamı Sa: 3, Sü: 5 de) 

lngiliz ordusunda 
Arnavut gönüllüleri 
Mısırdaki İngiliz ordusu ıçinde, Arapça bilen 

ve uzun zamandanberi Cenubi Afrikada 
yerleşmiı bulunan Arnavut zabitler var 

Mısır cephesinde 

Cenubi Af'rilkadam gelen ha- ı 
berl.erde, Mcsır' a gönderi!len kuv-

yerli askerler 

Oımıat>lıı tarihındeki bu 
safhaları deriınliğ'ne .incele
ycceğinJiz için, okuyucuları

ırı112J;11, tcfrrkamozın bı> ikinci 
kısmını daiıa büyü!.. 'bi.r ala· 
ka ile takip «>ecekol.erine e
min bulunu)'Or'Utl. 

Yeni Hırvat kabi· 
nesi yemin etti 'Mfes s>ıhl>at gibi. ~ Saat borıukısa, yaıpa1TIJy10rsaJr, 

yeni 'bfr saat ko;ıımak mümkütn 
değilse bari direği de kaldrr.raJ:ım 
ve lbu i1'analllertlen lkurtıılup Jro.. 
rtmaiı;ır>' 

vetler arasında, bir çok Axnavu.t 
efrat cıftldıığu giRl;, 'bir kaç Aırna

vut zalbit te lbulwı.duğu bil:liri?
mekıtedir. 

Babası Halıi!, elli sene evvel, A
n:ııvutlul<taki köyfu:ırlen ayrıJimı~ 

Mlısır'a gitmşi. Buradan da, Ce
nulbi Afrikaya g.iderek B4üıın fUll"' 
ten şehrine yerlıeşniş. Ytl'11'başı 
HaJil, bu Aırna•vudun iklr,çı oğru

dur ve Cenu'l:ıi Afd<a hü.küm«i 

tile, bütün harıp müd<letince, o,.. 
duda çalı§lll<ık üzere b.ir muka-

Vişi, 14 (A.A.) - Zagretı'den aldı
ğımız bir habere göııe, yenô Hll'Val !ta
bi~ yemin Mrni3tir. Ye-ni kabin-edlt 
buhmao cslııi ru;zırlar da me'iBiıne 
io(iraJ< el.lnôşl &rdir. 

Sö-zü ·bu hookat> ne kadar ye
cirı bir şekilkle iıl'ade eder. 

Yine bir ço]dtarıanı-z vaıtlır lr.i 
et~af;mı.z;ıfo eönJügiimüz sürü 

(Deva.ıııl Sa: 4, Sil: l dt) :A.SEKlP. 

Bu zalbiUerleıı. biri, Orıaşark 

Cenubi Aıfrikııı kuV'Vetleri kaı:oar

gilbmda, askeri Mı1tim bulunan 
yü:ılbaşı Tevf.k Halil l\TEQnli'dlı. (Dl:v•mı sa: 3. l:;u: 2 de) 
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HALK FiLOZOFU 

YE AZAMIZ 
i-tanbulun yeni şehir nıedisi 

aıa;:, ,nauılct 1ıaiiııdc ilitu edilir
ken, bu t~~ekküldcn, fC\'k&Iado 

1. ırt1ar kw ~ı.,.ınd:l çok h"ztnet 
bddcııdii:i ifade cdilmi~ti. Kışa 

giri~oruı. Koca hir şeh:r, bütün 
hır kı) iç;o h:v..J;rl..ınn1ak geTek. 
t ıanhaluu biıı~ir me;elcsi, hal
kd'kcck b:rçok i~lcri vardır. 

81111larda11 b'T k"mı para yok
tur, :"tapılanıaT., bir kı"mı, fevka
litde \-·azi} .. ~t dolayt.~ite inıkin~ıl>

lıklarla karş11aşır, olaınaz. Fakat, 
birçok nıe:,c!cler de vaTdır ki 
•z.anıanında di.işü.nn1ek \-·e tedbir 
a!nıak. ve rsür'atle i~ yapmak 
zihniyeti, He halledilcuilir.,istaıı.
buJ, en aı:, bu sonuncu meselel.e
r:n luıllini, bir bak olarak bel ... 
diye.inden ve şehir mcclL•hıdeı> 
i"ıtcmektcdir. 

Yeni se-hir nM!<.0 lisi aıa~ına dü
~t"n vazlf .. ağ.rdır. Bütün dava, 
bu a~ırlJ~Ln t<lrakindedir. Geçen 
kış. İstanbul kömiir, odun sıkıntı-

REŞAT FEYZi 

sı çekerken, bu ~ ii-rde yüz hal.k 
mescle.>İ, bir .ı;üıı dahi, meclio 
ruznaıne.;inde bir madde olarak 
görliıuı1cnı'.ştL 

Yi3•ece-k, yakacak, n1iinakale ve 
sair bcl!iba~lı meselelerle, sayın 
nıiime.,.'.)İllerimi-zftı )·akından ali.
kadar olacakları tabiidir. Bizim 
asıl istediğimiz bir~•Y de, bu mev· 
zulann uıccliste konuşulması, gö
rüşülmesidir. Geçen kış olduğu 
gibi, bu sene de, şehir meclisi t&
nnında derin bir sükôtun y(!l' 
edeceğ'ni zannetmiyoruz. 

Y nei belediye az.ası, temsil et
tiği şehir halkırun bütün hisleri
ne, fikirler;ne tercüman olacak, 
şehir bayatını adLm adun taılımp 

edecek olan sayın auı, dilek ve 
aczularıruı.z.ı mecliste izhar QllQ.. 
cektir. 

Yeni. nıedisten ümidimiz çok.
tıır. :\Iuvafiakiyetleır dilerken, 
çok hizmet beklediğimizi s<;yle
meliy:Z. 

~~n:'"lmı Bahkhane yanında 
~~ ... ~~;iffi~ bahk satma yasağı 

'İSTA."\'Bt:LA 
.\Kl:.f 

Gazetelerin haber vMdiiine 
gore, ta~radar. İstanbulu bir tüc
car akını ba~lanıış .. Harpten ev
vel, lslanbulda 20 bin tüccar var
Len, şimdi, bu miktar 28 bine çık· 
m"l·· B'1-~'0k kimseler, İstanbula 
ticaret y &pın~ğa, harp yıllarından 
bifutiiade, fazla ka.annıağ gel;... 
) orlarmı~!. 

Bu hale :ıa,mamalı!. istanbulun 

:~~ınınl:ırt altındır, demeo;ler ı 

İKDA.IDA NE 

YARATTI?. 1 
Sail' obua. a:rkadıışı.ınrz Hayri 

;\lubıttin, ikdam refi.L.iınizde ha
zan. çok orifnal makaleler kale
me alır. Gcçer.lerde, .üstün dünya 
yaratmak, diye birşey tuttıırmuş
tu. °'ığnc,unu söyllyeyim, arka
•ını takip edemedim. ü.tün dün
~ayı yarattı ını, yaratmadı mı, 
fark.uda değilim. 

BiL'nı Osman Cemale sordum: 
- Hayrinio. o cins yazılan, du

di. İkdamda Naci Sadu.llalu yarattı. 

FASULYE GİBt 
, 'ÜlET 

Bu harp böylece, pahalılık da 
bild:ğinh; şekilde deva.m ederse, 
bir takun eski atalar sözünü de 
deihtirmek icap edecek.. Mesela, 
ınakwnı i-st hkarda; 

- Kendini fasulye gibi nimet
ten mi sayıyorsun, deriz.. 

Ualbuk;, bugüne bugün m,..
tı:r m Ca>UI) < ni.n k"losu bir lira
dır. 

St: 1.Il 

RİVAYETLERİ l 
Aradabir sulh rivayetleri ç1k:ı

yor. Geçenlerde, ddd.iyetile '"11ll· 

lan ınubterenı b<r başmuharrir 
de; •Biiyle en kanlı muharebeler 
sırasında, sulh birden gelebair.• 
diye yuıyordu. 

Ben, en çok pirinci merak edi
yorwn. Bakalım, harbin 50DUl1a 

kadar kiloı;u kaça çtkacak?. 

CİDDİLEŞEN 
AMERiKALILAR 

Ilarb'n, Amenkadaki hayat ii- 1 
:r.erindeki tesirlerini tetkik eden ı 
bör !\ vrupah gnetec~ bir yazısın. 
da ~öyle diyor: •Amc:r:lta<ia her
ke eskishıden fıula ciddilcşmit
tir .• 

1- nkat ,bunu zaten tahmin et
nıck kola~ dır. Çiinkü, işlt•rin şa
ka)a tahamm!Hü yok L.i. •• 

Al/MET RAUF 

Eskirleı:•beri balıı.ldıanenin ya.
n ıındalti dar edkak!:.a saL§ yapa
rak ha)1i!Jtlarım k.ııızanan balılkçı

'.ıara buorada satış yapıııaıma!.an; 
be:.ediye memur!an tara.tın

dan b'ldirani~iır. Hatt.i bu emir
den haberi olhııyan bil- ba.!.f,oçı-

mn iıdl:liaya göre orada durdu di
ye bal kl<ırb.e tıb'.U5r dE."Iliıre at.ıı
mışt:.r! ... 

Hallrnki bu yd.da.n yaln z balık
!ıanE'ye g..clftller geçmck.te ve w
zun y 1.ı,ardanberi yolun ke>narla

nnda tatla ı:le ba~:Jk sntı".nıakıtaı
dır C ~ LJ'C.a ba.şka münasip bir 

ye olmadığrnda.n baHkıçıl.ar bu 
emr:.rı ıkaldu:r.imasın rica etmi~ 
l<>rdir. 

Son Telgraf - Sermaycıleri 
ma cdut o~duğuooan dl!k:kıan aça
mıyan ·bahkçı.lar balıliıaned.en 

• ·.·k.!ar mahdut l!'.lktar&a.kıi mal
lar burada tabla ile tu:ll'Za sata
rak kendikırin.i ve a:leletini ge
ÇiT-dı:nnek:tediiler. 

• 
Bal~ldı.<neni'rı kuruJduğu gün-

denberi dt"Vam edıen bu şeıklin 

kakiıcılması civanla münasip bir 
;"'r Olmadığından mcızkür balılk
çı esnafını işsi.z kıJJmak tclı.l:ıke

si dl'işürmüıf.lür. Keyfiyet Beledi· 

ye ReiSliğm·in nazarı d<'kkat.ine 
aı-~erek key&yetı.n tetkfo·!ıe bu 
vaı:and"'ilaııın ricll'Sınm k<l'bulü.
nü temenni edoriz. 

Fakirler kömür ve sıcak 
yemek tevzii 

FaKir halka şebr'Jilli7.dco.'<:i Halık -
evlerı tarafınd•;:n m 0 '1ga.ı kamü
rıi tevzi ol .. nacakt..r Bunlar çin 
~eler 'hazn1anıhııaıkıadır 

Diğer tarafıan bazı H:ı'"<evleri 

de Kadtl©y Hıı>l!oevin n yaptığı 

gfui meccanen sıcak yomck vere
cek aŞhıoııeler a.çmağı kô<rarlaş

tırn1 ·şlardır. 
---<>--

Ekmek satt§ları için yeni iki 
emır 

Adkara, 14 (Telefonla) - Be-
1.ediy<'miz fırınla.n:la ı-e ba ·!Jerde 

ebııelı: satışlarının her gün sa
bahleyin saa.t yed:de başhya.ı-ak 

akşam saat on ddlı:uzda nihayet
lıenmesi:ı• ve lbu saaoler har cin.

de satrş yapırnamasıru k.a.ra:rlaş

tuımıştır. 

Diğer tarad.'taD el<ımeık alırul1ken 
ekmek kart!a.-ı.".nn itmamı g&

teril~cek ve kupcınla.rla dk.moeık 

verikrr~ye<:cıkt.ir. 

Har_e Vaziyeti 
Alil ~k dersli e iş 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii· iiiiiiiiöii.....:~ ...... iiiiiiiiiiiö;;;;;;:aiiiiiiiiiiii_..;;;!i;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_._ 

tstanbw b~~~:?~ı1::'" dert- i Do~u cephesi'!de lt~Ş bakışı 
ı•rııl dinkriren, en zy>ade. h•y•t ııa- ı vazıyet ve 1 ncı Teşrın sonuna 
halılıgı ı.~ ınlı,1 o-el~ carclf.l"in n buı- k d h ı h k J 
lU{Jlll.'-'I d, !Wltı·y,e lrnı~j,.t!;Jar°. a ar mu teme are et er 
Halık btıg\w1"k>..1 tia'1cır0an mrmmıJ\ ve 
rı.ah:ıt at•ği!dir. Blr yt·.n:ı;e, b~r zat. 
tr..Bb'IJ3la.rı::ı. bu nıe\ ZU eö:-ü.ş'ülürken, 
ı,;,n f · ir \"e ahlak ta.rafına daha ziya.;
<le 6llp'llış ..• Bu za.'.a g&~. bugilnkü 
fiat J'~Lğmi noı'IT?3.l hadde inda.r
mı->k içCı, nıfil.tc.plP.re ah.l!at den.i .kon
malıdır. 

Bu da bir fiklr... Her fikre hün:net 
.~.ic liaı.mdı.r. 

Biz. günümüzü gün e1mi>yi dil
şüniiywuız, hayat pahalıdır. Bugün 
""'~ ne ala !Jılll, bu ay somınuı nıa.:sıl ge
ti.rrli:n, her.şey alabildiğ~ne yUk&e!l
ynr, d :yun . .12. O z.at ta, bize tedbir o
-kırak, mekteplere ahl[ı(k dt'l'Si konıne.-
6!.llt ta~"5l:ye -cd,~r. 

Fa:-zı'din ki, n:ei<ıWı>lere alılillc d.,..._ 
"' kıomna.ı k:ıbul •dildl. E>"'llia, Maarif 
Vet:ı.1.:eıtin-rn t.al:o ve terıbiye lı~y'et.i 
bu işi ir..eııilyecek, pcrngı-a:ın yapacak, 
mutredat ııroera.mlarına sıkışt.ı.ınııya 
ça ı IŞ3ıea k, kitap yazıl aC3.k,. bu dersi 
kiotwn oktfı'.aca '• ,.i &111ıdarda o... 
lrutuiacatı dU.,ündecek ... 

Haydi, larzrciin ki, bütün bunlar 
da o;du, ti\ttt. AK a~ der9 yrı..rından 
itibaren okunmıya başla.nd1. Ne ola.
vak?. Bu ~. mekl.ebL bitirecd<, 
aradan y,;t~ g çecek:, bu.yüyecek, ve 
tÜ<'ca.T olacaık, şoyet bö:ylle bir buh
ranlı an -Af!Mı göotrmı.ı>slnı- te
kmiir ecier.şe, ihtikat' yaıxnı,yacak, faz
la !iat istt.'miyecek ... 

Naıs:ı.J ledbü-, müobet ve pratik değil 
!!lİl 

Ne ""1ri akıllı lnsanla.r _. Hal
bu'<i kıoof.ıı;uJıın bwııilnün mü.ıİ<ü'atına 
deı'!ıal b 1r care arayıp b<~ktır. 

Mekkpi ere ahi Ak dıe.r&i kımmalı 
mıdır?. Bu 3;)'ln bir rr~vzudur ve trt
k<ki ağır ağır yapılab'llr. Nerde kal
dı ki, böJ'le bit dr"' ~n liselerinı>
zin 30n sınn!arı.nd.& cFilozon> etere 
Jçln<ie dkut.,Jur. 

Bu mi'a.klrıı. ben şu nıeticoyi çıtrar
rnak i~:yo.rum: D:ıvulun ~esıa uza~.a.n 

OOş gtlir. İ.ş ya;>m!J.k ba·:ka, f:ıcir, na
zariye yürü~~ mütalra göylemek: 
ba;ık• §'t'y'd•r. Bazı İ<MS:mlar vanlır kl, 
orıJ a.m göce, hM" """' r l e bnslt, halli 
!oolayd>r. Halbıı.k;, iş başa 

0 

düşünce, 
~nr, kalıd:ıc. B'llnmiyen, beklen
miyen bin bic lil.r!l mi.lı;ltü!Atla k.ar
ş~laşılır 

Hayat p&bal.ı.lığına lca.rşt tl.'dlılr ve 
tavıslyelrroe oo:"'1mak k.olo;vdır. Fa
kat, davayı kı>vraytp mü.sb<t netice 
a 1mak za ~lldiği gibi lrohy dıPğlldir. 
Eğer 'o>:•y ot.:ıydı. bu lşlr ~ 
iclr"l3ri.ftr, ŞıntJ:ye k.a.d.Qr, bu i.$ halle
d -,.r ! erdi. 

R . . <:. ". r.IT 

Mahkum edilen muhtekirler 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate§oemiliteri 

Doğu ceıAıeı;ının ş:ma•l ve 
merkez ke>iıderindc ı.ava şart
ları gttti'k;e fenala~malk.tad.JI. 
Rusların Leningrad Ea,nizonu ve 
Volko[ cephesinde.ki SP-.)-yar nrdu
sile yaptıkları taa.rruıkr mevz\i 
mahiyette kaldı. Bıı toarru21arın 
hedefi ,Ladoga - İlmer. gölien a
rasında•k Alman mi;dafaa cephe
sin yarmak, hiç olrn32sa Lenin
grad - Vologda d{!lf'>'Y<>lwıu ele 
geçit mekti. Btiylel•k!c Leninıgrada 
yiyecek, cephane v~ t:.kviye gör~ 
dermek kola} olmıy~caktı. Hava
la fenala,,tıgı için t.an·k ve motö
lü bir1 .klerin hareket güç!~ 
tir. Bununla berdi:ı~r Rusların 
kışa aldırış ctmiycr~k. tu uğurda 
yen i" taarnızlara girı~n.eleri çoıc 
muhtemeldir. 

Met'.!<ez ceplıesır.:fo ~ukünet var. 
dır. Bu cepht kes u.ıH,n<le Al
manlar her yeni bir harekette 
bulundu'kı:;a, bunun MQSk.waya 
tkarşı büyük bir taaıruz olabilece
ğini taıhm.iıı e<lenler Jıer de:fasır.• 
da yanılmış oldular. Yanılmaıları
nı.r. sebel:A. şıcdu.r: Strateji baik.ı
mınııan ve ı;e~ seneki tecrülbe
lere göre Moskovaya } :.rşı nere
den ve ~angi istikrur.elltTden ta
arruz etmek lazım ı:eldiğiri ve 1 
ne !kadar kuvvete Wzum olduğu
nu kestiremİyorlar. 

Havalar fenala._<ım.yu :yüz tuttu 
ğundan artık Almar. · zırlılı tü· 

menlerini merkez cephesine kay
dırmak ve MO!lkovr) a karşı bü
yüık bir taarruza g'rı,;n,ek Alıman 
başkumar.da",Jığı içiıı balı" mev
zuu olamaz. }'akat Stalin,grad ve 
Kafkas mıı:harebe!eti uzad;Jkça, 
ılıer iki tarafın da mPrkez cephesi 
lkeı;imler .ooe mevz i taarruıı:lar 

yapmaları çok mul:temddir. Bu 
taarruzların hede.fi, Stalingrad ve 
Kafkas kesirr,Jerine kuvvet kay-
dı.rı.l.masına mani olmaktır. 1 

Stalingradda Alrnaı pira.de ve 
tank taarruzl&rı s~na ermiş de
i!ildir. RUıSlar, Almnfar.n şeiıri 
yalnız topçu \<e ha\·a kuvvetlerile 

nı gew;etmişler ve ne de ş:malde 
Rı.u; seyyar yardımcı ordusunun 
kurtarış taaı- !J"lundan vazgeçmiş 
ledir. 11aı"'ial Ti.rııoçeı:ko bu 
ya-rdımcı ordu ile Volga - Don a
rasuvdaın ve Don oohı i kesiml üze 
r nıden cenuba, Alman ordusuır.un 
sol yanına ~ı taarruea devam 
edyor. 

Bu vaziyet kaTŞtsında, Alınanla 
rın L Teşrin sonuna kadar Sta
lingrad muJıarebelcrını kazanına 
!arı ve şehre tamamile hakim ol
maları ih~ ınal ve · mkiinı çok a
zalmış bulunınaktadır. 

KaJlrn..yada, Gra;ny ve Tua:p.. 
se cqmesi kesimlerinde Alırnan 

muvafa!lüyetleri daima mevzü 
m l:ıi:clte ka1maktadır. Bu t:..hi-
ye muvaffa%:yetlerin1 sLratejı.c 

sahaya yayma.k mümkün ol::ımı
J'O!"; bununla Rus mulrnv·emeti-

nin henüz sarsılımadığı , Rus!ıa.rı.n 

Tu21p5e lim:rnı ileGroımy petrol. 
sahasın~ muıtla.ka elde bulu'!du.r

mak .istediklıeh anlaşıhnalMadır. 
Rusla, tahmin @1.tiğim'z veçıhi· 

le, lbil!hassa Gııoıs.ny kesi.ınılermde 

muköıbiJ taarn.;ıza geçmişler ve 
'kıR!",<'n de Alman lku'alannı ge

ri atmışlardır. Tuapse kes:ımJe
nnde de mu.k:lbil hüıcum ·"1"<:1a 
bufonuyorlar. Bu gidişle Alman~ 

lam ı Teşrin eoınuna. kadar bu i
ki mühim mevki; zapt"Ctımeleriı 

ve Rus :lrnvıv...,t1erini mağlıfııbye

te uğratımaları hde Kafkac dağ
la?'Jnın mühim geçitlerine nüfuz 
et.n;eleri mümil<ün görl.inancmok>
•tedir. 

Huf;'.r.;a, Staliıngrad, Tua.p5e ve 
Groony kes:mlerindeki muhare-

!:eler .Nman kaz. nçlaııı:le sruıa 

<!nrr.12d:kçe cepherun başka kes.iım
lerınde tiiyük bir Alman taa<r
nızu yapı.lai>iı.!eceğ:niı d\4jünmek 

·yanl:şbr. r jrp ~.an'aı~ı ön hü.kürn.
~erle rr.ii'to~ea yüri:nmeğe lıcç gel
lmez. 

tafrırip usulüne b:.~wıınalarını, ı--------------
Stalillgrad .r.uharebe erinde ağır 

kay'Plar verdiklerine atietmekte 

ve Almanların her ne pallı.asına o
lu.rsa olsun takviye ku·l\·et]eri al
dıktan sonra şehre tekrar cebri 
hücumlarda bulur.ac•klarını tah
min e!ımekted'ırler. Bı, sebeple, 
Ruslar ne Stal ngraJ müdafaası-

Karaya oturan Çanahkale 
vapuru kurtarıldı 

İ1ımiır, 14 (Telefonla) - Çeş
meyıe gelen A!emdar tal'ıl:siıye 

gcmôsi Çanaklkale vapurunu .Y~ 

dilıırr..e.ğe muvaffak o\muş'ur . 
Çaınakıka·l.e vaıı:ıurunun. tchr.e-

M AFU<FMELERDE: 

Bu zamanda 
pabuç 

olmaz 
ucuz 
ya! 

Malılkemedt-n <;ıklılar. Birinimı 
a.ğzı kulaklarına var>y<>r.. Öbü
Niınlin sura\ır.dan düşen bin par
ça ... 

Ağ7.ı kuakları.rıa varanı. wisi 
.karşıladı.: 

- Ne oldu, Şinas'? 
- N<! olacak? İ.i;ler yolunda .• 

- Yani? ... 

- Yanisi, mttn;,;i var mı7 He-
rifi Ilı!.- aya malı.küm e~t:ler. 

- Ee, şah:der on.u 1ıt.ıtuyodar

dı hani? :-<e olıdu .. Nasıl oJdu?. 

- Na3ıl olacak yahu? Şaılıit

Lerin hepsi :mana geldi. Doğru

SU11'U söy'lediler hiılkim sıJı:'*\ırın

ca ... YC>ksa, hı:ikirn ışi anladı.; hep
s'.;ni deliğe l:kacalk'1.ı. 

- Ooğrllliunu söyle... \Yoksa 
tevkif eder, yalancı Ş<hiUik!ten 

att:rırım deliğe ... deyince, Jıeps; 
bü1bül kesildiler. Birer birer söy

led ler. Ar.ladılar papucun paha.
liya mal 01c1cağtnı ... 

- Tabıi 'be b
0

"der! Her şeyin 
ateş pah&s:na olduğu bu zaman

da papuç ucu'Z o)maz ya.! ... 

iıkisi de birer ~ahokaha :koyver
diler. Bu sırada yanlarına ya.na
şan bir.:si: 

- Merhaba Şinasi Bey! dedik
ten sonra söze karıı.jlı: 

- Papuç dedin de y'.aıe dıerdim. 
tazelendi. Hakikaten gıöcü'ıtnıil"i 

şey dıeğıl ... Su ayağ mrlak i l'.<ar
pine ba,k! Eskiden taş çatlasa on 

lırzdan fazla <>tmıeroi. Kaça yap

tırsam l><';:;eniro:'r? Tamam otıuz 

b~ 1:ra .. Hem de kırı;. y>11ı.k kun

rluracrm. Hem de sö?.de inoafl.> 
adam. 

Şinası il<? d:ğer arkadŞı !ı2rer 
ikahk&ha dal'a şahv,.rdli,'.ıer. Ş na
s.i ~ 

- B:radcr eledi, biz m ded'ği-

miz m1e p:;.puç degil. 
konuşuycxdu!< ta . 

Şahitleri 

- Siz neyi kmıusursan z ko
nuşun. Derv t; n fh neyse zikri 
.d'e o dur. Ben de otuz beş. dün 
veıxl:m ... Ş".mdi, havuç desen pa
pup anlıyorum. 

Ü~ü birden uzun uzun gül<lliiler 

ve b'r saf halir:de koridıoırda yü-
rünıeğe b<ış:ladl'lar. 

ITÜSEYİN BEHÇET 

sintle hı.<,lbir :ı.rıza o'unadığı ve 
yan~ bor R.ota tayinı n"ticesin
de ·karaya oturduğu ımlaşılmı~ 
tlT. 

Evin: fazla bedell'e kiraj"<lo veren 
Anlo:11·a.da Yeııişc1ıirde Taytfur 

k:ı<zı Hab:ce 600 !ıra, kaımes·,, eJ<
n:dk satt;ğınrlar. dollilj'ı ekımek 

bayii Necip Tarıan 35 lira, 17 ku· 
l'U§a satı'lmrnı icap edh ekmeği 
5-0 kurq<a sa'.ıına.s:nda.n dol·ayı 

Fazlı Tas beş ha, <Wrt efımeği 

25 kuruşıa'l. sattığı için Has"n 20 
lira, fazl.a Hatla. fıs!ık satmasın
dan cb1 ayı seyıynr s:ıtıcı Mustafa 

beş !ıra \e dört k.!o fıstığın mü

~aders-ne, ıka.rr:es:z e-kmEk sac:
masırc!3n dı:ı!ayı ebm<>k bayio. Nu 

ri Moyakan 25 lir•, karn siz ek-
mek sat.m:ısından dcılayı e<rnelk 

bayii Ali Sa!·ının 40 lira, aı.'f1l'i 
suç-t~,n <>l"!Jn<'k bau;; H<ınıd> 83 
lira 60 kL ı ş, faz!a. f.M.la kadm 
a~·al·l<~\ ı sata~ Afil G~ Pan.
ca.r<. ;ıu 10 lira, <>n gıin dW:<.k.<1m
zıın .iiipa ı<tnzs:ını ve suça me'\ızU 
ol:.n ay .ı::.;o;abıtar .n müsaderE'Si.

ne karnesiz \-e farz.la fiatla elk
mıE:k satmal.ı.rııda.n doklyı ekmek 
ba;yii Halil ve Osman Mart 29 
ar l.ra onar kuruş ağır para ce
uı.!.ı.nna milikl<.'U ed.i1m:-ş1<>l'd.iır. 

\.... 

-·, 
HARP İÇİNDE NELER OLUYOR? ) 

--~ 

Kürk ve eldiven yapanlara 
iplik tevzi edilecek 

Küırü:k ve e:l.rl .. ven y:;.panJa.ra 
ipl:.k. tevzi· ol'unJc-.ıktır. ':<ınlar 
ku~!!rd !darı 'pl lk!erin her ne
viııoon ce ipl'k"'rle imal ett'kleri 

T'"'~;ll """"a11 [.d'"n birer nümt~'"..e 
i~ T;cat t Odasır .n sanny ube
sine 8) ın ol! beşinde..'1 ~a wn 
IPüracant cdCTr-k <f<irt gün ç:.ntle 
yılhk ihtltyoaçlac·m b~ rece'< !er-
d.r. 

Pilotsuz, insansız 
bom bardı men 

t a y y a re f ilo s u 1 
H~<1Xen e'\"Veki yıilarda İngil

tere \'e AmerJ<;;,daı cElcMrik!e 
L j-en irıranlaa-• ~malin.in bir 
hav; terakıkii etti.ği hatı.rlardadır. 

Rob:ıt ismi verilen bu acaip ma
kırelerion ne'!e>re k:ad.r oldukları 
açı.tan b::r !!ergide göS<eriJm'~t.i. 

O valk ,tlfer ~'lar mükt:~ 
me bir ev kadını idi, crtahk süı
pürür v'Em<'k piş'rirdi ve b.r u
,şağm 'Y2'P<ibi,~eceği d'ğer baza 
.bıiızmetleri dıe ifa edıerdi.. 

Fakat ş ımdi bu efektrikle işle
~"en ;ıısanla rın (!) daJıa tclı.likeli 
~:'.erde de kuHanılabilrnelcrini 
temin içın Amer'lkad~ mıuteadı
diit a'inı·'.<>rin çalı.ştıkıları g<!len 
ılı.!')erlcrden anlaşı'1maktadır. 

re allıyacak ve t:<'klmil ruıoyu 

Rol:ııatilaTin id::resıne bırakacak

tı"'• 
ErektrikJe iı;:le)"'n bu makine 

adamların. !ku;.;a.,dığı tayyareler 
muayyen b•r hedefe g.d.ip mu
ayyen bir saatıte borr.ibalarmı P.'-'P 
geri dônecek şekilde ayarlana
cü!tır. ~er hava. dıfıfı b:,ı\arya

ları bu tayyare>lerden bir kaçını 
düşü"reCek olunsa zarar yahuz 
ıayyare0"1 kayılbı!"dan rbarct bu -
lun<.~ hiç bir tayyareci, insan 
ziyan ed>~emiş okıcaktır. 

Bir Amerikan 
yasağı 

parkları• demıen bahçelerde ı

ç nde iı§Lk çöfitler bulunan birçak 
oıomı>biil.er görülürdü. Llkin_ben
zir.den ta.sarruf, 0tomcl>:Jk!rin 
tahdidi kN·arı bu adeti de artık 
ışirnrih·; :kend:liğirnd<'n 

m<ı.l.?~n bıralmnıştı.r. 

sönmc,ğe 

Karın hastalıklarının 

ve l:ombardımanların 
foto g rafla r ı nasıl 

çekiliyor? 
S<lıı Berlin mecmualarında o

kunduğuna göre A lmanyada 
renkli fdtoğraf sahakarında yeni 
bazı terakk lıer kaydd!unırnuştur: 
Şimdi renloli bir filmiden al'2JU 

olunduğu kadar Ioaığıd:a renkli re
s'an bas::\rr.aiktadır. Başka bir 
iht'.N<la da insanın karm i\-inde 
rerl:<li resim çelamek im~ci.nrnı 

b<'m-.<'kıtedir. Bu suretJle iltihaı>

lar vesaıre hususlar renkli ola
rak teShit cd:lcb:lecektir. 

l>İi§manlıh yüzünden 
evini yaktı! 

• rr K ı.r::a: 'lı. " rrıin 
B'..I ~~erın ııç>ldığı Uk ı---------------- 1 

AımErikah mütehassısların. b:lo
ilıassa, RobO't tarafından S<.'vkedi-
2en .o.ıcımatlk t:ıamlbardınıan tay
yaresi. Je ç.ok mcşgu\ dm:.ik.

tadırfar. Bunlardan bir kaç tane -
sinin tccri:fu yapılımış ve muvaf
valk net.ce de ıtlı.r..ml§'t :r. Y a.ln1": 
ihcnüız haf.ledi1.nıiıyen cı.het insan 
ye't'ine Rdlıdt tarn.fından sevkıı>
iunan tay~ıaren.n kıendilığinden 
yere inı;('sinin mümkıin olama
masıa;r. FM<at ikridc bunun da 
Y••pJarruıyac-ağını k.im teıruaı ede
bilir? ... 

Hayatın her türlü ~evki tadı
Tan, zenginJığ:J e ve J\ikı;e karşı. 

sor:suz bir aşk beslen.en Arnerio
kada a~nen öpüşmek uzun yılL 
larlar.l:ıeri ya&a'.ktır. Öpü§111ek 
ah!aka muğayir ve dudaklardan 

mik.'"Op ltmaS> suret.le . sıhhate 
muzır sanıll:lığı için öpüşenler 

kan koca da,hi olanlar bu ah'.a.k 

l<anununun cezasından kurtula
mazlar. Fakat haqı her şeydıe ~ 
duğu gjbi bu sahada, da tes rini 
gösıı erırf.şt i r: 

~er •a..rt•ftaıı İngifrzler de ha
'"" lıomıbardınıanl.ar;l"d:a fo!ıo,ğraf 
a'lnıak iç n yeni bir usul t.at'bi
ka başlam•?2dı.r: Tayyarelerden 
atılan boır.ıbaları t>akföen büyüle 

magnezyum bombalan da boşlu• 
ğa sabnm.ıkıtad:r. Ancak bu boorır 
balar yere ir.ımroen lbatilııya.rak 
etırafı gi1nd~ gibi aydınlatımaık

tad.ı.r. 

s 

... 
le 

:ı 'köv ündcın N ,u 
.'a Ko .nn evhı<fö 4''16ten 
n c k.ı• a ak v, <' 'ariyle 
c 
1- \ 

i 1:.o.lrar 
ın ~ mışt..r. 

ı k n çı.kaıını .ıkla 
.yni kı. _ l\Ich-

1 7..ey' w Ali A-

ı:ı;:ılerde ~e ! en m 'l.rr iz o-
lan mil Ier arz deG'ld.t Itrca'ar m.t 
t.qı.. cd\lıır..~ hoca mı bulunır:tmit$, 

bJ.m'ym- 'Z. Fakat, günlet'CP, bi:r kısım 
"kıbep < de, b'ı- ~k d '1'1Sler boş geç

ti. ~foal:ımlore, ba ay b:ıı;ında m.~aş... 

lan derhal ;-erileım<'<I fl!lıe göre, kad
ro dener. ln, t Ddc a,. kadarl•· 
ra tclıl:O: ed ;...,,,diğı netic ç .rn.nla
billr. !<eden ıctı"C cdilcmcmk,tir~ Bil
ıruyoruz, Yeni bl:- lca<!ro yek, •an.ıori 

u J • ' ye \"€- ı.kl 1 
~ san } " l'llçlu <11'~ ~rı 1.•~ . ·~· an d<>l

dWTl13ık \""ar, diyoruz. Dıyoruz amma, 
Zc \t n aras:-rJa ör. - l u • yır. kadrodur ;şte • Ve vak· 

n ~<'ret .n"\-Ct:: oL~f:u soy- tııı.:'o yap• mak g·'::'Olctir. 
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Eğer buna d:ı J:i.T çare bulu
r.ursa, yap;lan planlara göre yüz 
lerce 1ay') arecien mürekkep bir 
Rabot filosu isteni'.en yere uçu
ruUb '~cokt r. Bu fil.ooıun ~fi o
lan •n ·n bir pi:l.cıt tayyHeleri u
ç •rdulct-n soma bir parail.ite ye-

Ha.-p hınr.etlerıne alınanlar, 
ash...,re g:dcnler ~imdi semestçıe 
veda için öpüşc-bi!ımekted rler. 
Vatanı :çin en ~~.refü bir va· 

ızifor'n Hasma şitap eden k....tın 

veya erikek bu memnuiyetıten ha
riç ıutulliıaktadırlar. 

Siıville- ı~e otcmobil içinde ev
lerinde o:J:luğu g.lbi serlıesttirler. 

'Eskiılen otornOOiıl içinde öpüşmek 
fureti Amerikanın Nevyoıik, ş;,. 
kago gibi büyük şeh'ırlerine faz
la yayılmı~ı. O kadar ki, c&/ı< 

Magneyzuım bombalan o gün 
atıılan tahr-O> lxırnlbasının inıfillı
kır.dan bi.ra:z oonra pat'1.yacakı 

şekiJcie ayar ediliiğinıden llıu sa
yede tahı~p h~asının ytptığı 
hasa:rlan hemen, aydınlıı.l<ıta f<>
tof!rafa çekm<'k mimuün d'.rnak.-
tadır. S. MELEN 

Alrlkaaın bor 
iki taralı •• 

Yazan: Ali Kemal SUN"MAN 

Avusturya ilhak odilirken AJ... 
nıanya bir •İlhanı. i le hareket e
diyordu. Bu ilham d:ı 938 senesi 
ilkbaharında artık A\.·usturyaıun. 

Almanya ile bir~mcsinin \akit 
ve saati geldiğine 5\ındiki Alnı.an

yayı inandırmtŞh. Yine o scıt{'.nİn 
sonbaharında Çeko>lovuk~ ayı da
ğıtırken ayni ilhanı He hareket 
edilmiştir. 939 da c!a Lehi,tauı.111 
üz-erine yiirünürken llha111 alı~ 

manuş değildi. O zaman Almaıı 
ordusunun tazelenen şe\'k ve 

ncş'esjni kırma1nak çin Al111anya 
kendi •bayat sahası. nı gcn~let.

ıııek Hb.1ının1 alıyordu. Daha 
sonraları hep ilham ile hareket 

ed ildi. 10 mayıs 94.0 da Fran'a il• 
zeri.ne yürünürken ayni ilhamdır 

ki Almanyantn giri~tiği fütuhat-
ta yanıhnadığını gostermi~tir. 941 

haziranının 22 inci !;'linii de Ru. 
ya üzer.ne gldilirkrn l·inc illıam 

alınmıştı. Hep bu ilhanı ile gidr1-
miş, at.lan adımların yani~ olo
nıadığ:ndan şlmdi~ e kadar hep 
iman be.>lcnmiştir. 

Geleceği keşfetmek için mil• 
neccinı «hnağa lüzunı kalmadan 
yakm bir nııniniıı üğrctı.ik:lerini 

hatırlamak belki 'eter: Son dört 
beş senenin ilkb:ıharla.rmda Al· 
man tarafının t{' ~'-'bbüsleri mı,ı.. 

\·affalciyetler gÖ>lcrmiş olmasına 

karşı lngi!iz !ardında harp talihi 
hülün aks.iliklerin~ nisan ve ma.
yıs aylarına saklamıştu denebilir. 
940 ilkbalıarı Norveçteki muvnl· 
fakiyts.iz!iğe a~·ni senenin yazı da 
Dönkerktck.i .-;.,ate şahit olmulf'" 
tur. 9U baharı da ;mali Afrika. 
da, Yunaıılsta.ıı, Akdenizde hep 

İng'liz tarafın .n munffakiyetsıa.. 
tiklerini gösterdi. 

Lfıkirt .. bLuılar asıl İngl:teron.ıin 
harieinde \'e u=uıkla·rı.nda.k;i ılıaL

lerdir. Ilritanya adalarının istilii
İııgiltere;, i asıl kendi yu.rdund• 
felce uğrall)l3k için beklenen Vll'

kit ve saati tayin edecek •İlham• 
hala görünmemiştir. Ancak buna 

bakarak lngiltereyi istila tasav
vurl.arınm bir tarafa bırakıldığını 

İngilizler b'r türlü diişiınemiyor
lar. Biliıksi bütün alii.metlex har· 
bin şu 942 senesinin s<>n ayların
da ve gelecek senenin kışında na• 
s.t harareıleneccğini göstermekte 
dir. Rus - Alnıaıı mubaı:ebclori 
devam ederken sonbaharda ve 
~ın harekata nıüsa t bir sahne 
oJa,ı Afr:ka ha.•ırdan çıkar g-ibi 
değiid'.r 

Afr:ı..:uı.n iki ıaralı da yenideıı 
eheınııı:yet •lacak: Akdeniz ,.,. 
Atlas Okyanusıı tarofları. Şiınall 
Afrik1ola buı;ün.kü du.rgunlu;;un 
nasıl :,eçici olduğu koh~·ca talı· 
min uı.kLilmektcJ:r. Atlas Ok
yanusu faran ise harbın ~iddet

lcucceği bir bahadu. 
İııgiltercyi vurmak içın şı nıdi

yc kadar iki şekilden çok bahs<> 
dilmiştir: 

1- İn~tltece.oin 
ile ve yeni dünya 
rını kesmek; 

İmparal<>rluk 
ile olan yolla-

2- Britanya 11dalarını doğru
dan doğruya istila etmek. 

Mihver tarafınca şimdiye ka
dar bu iki şeklin hangisi dab 

kestirme olduğu çok düşünü:ld~ 
ğünü söylemeğe lüzum yok. Bil 
tasavvurları hakikat sahasına ~ 
karabilmek için görülen hazır· 
lıklarda da en ufak bit noktanın 

ihmal edilmediği aşikardır. Şu 
var ki lngılteıceyi kendi İmpara· 
torluğunun yollarından vo Ame
rikan.ın yardımuıdan mahrum 
etmek ciheti belki daha ameli ;.._ 
görülmü5tür. Bunda da jap<>nya
um hissesine büyük bir rol isabet 
ediyor ki gelecek vakayi o ruliİD 
ne derecı>ye kadar oynanab'1ece• 
ğini gösterecektir. 

Alril<an n Atlas Okyanusa t:ı.• 
rafına ·gelınce, c<.'nubl Amerika
nın Lalin devletleri Anglosakson 
tarafında vaziyet almakla Atlas 
dcn:zi sahasına son zaınnnlarda 
daha ehemmiyet verilmektedir. 
Buna mukabil mihver tarafı da 
Afrikanın. Atlas Okyanusuna sa• 
h'l olan Dakardan istifadeyi dü
şünse gerek. Vişi Fransasının e
linde bulunan Dakar şimdiye kıı· 
dar harbin birkaç chcnımiyctU 
safbasuıda kend 'ndcn çok bahset.
tirıniştL Alınan tarafının nasıl ye' 
ni bir ;iham ile hareket edeceği• 
ne göre bundan >Onta da bahsct.
tir~ek. 
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Çıkmadığımız günlerde cereyan 
eden siyasi, askeri h8dlseler 

muzun müessir aeşıle dağıtılmış• fŞCker B3yrarnı ımünasrbet.iyle, 

int;iar e~mf'dıği.rniz ıi.ki gün iç.inde 
g~.cn haberlere gör(>ı siya ::.1 ve as
bf'•rt umuııni dünya vaz~etinde 

mlih ın dr•ğ:şi!<lik olınamı.~.tır. Rus
ya mvha~·eoesi bütün cephelrt\ie 
ş'cl:h•Ue dl·\·a:n e~nl'f'kıtıediı'- Slalin
gr,..d da.y.:ınımakı:adlr. Ka!Kaslar
aa Alnıan ba~ıs1 gitt.t!kçıe artmak
la beraber, e1dr .e;diLnlıiş yeni bi.r 
nı·tice yoktur, 

tır. . "•l~ lli~l'l 
Kafkasyadaki petro; nwrkerd.e-

Salomon Açık!arında Yeni Muharebe ' MALTA'YA 
şiddetli rinden Grmr.y<le ç•kaıılan yan.

gmlar gece yapılan d ğer hava 
hücumları net;ces:nde yeniden a
levlendiril~ ve ger:.işletrlınişti .-. 

Batı QÖldl' ise dutıgtFluk d.e
vu.ın ediyor. Son üç günlük haber

ler• '*'ğtda ıı:ıı..a ed;yoru•.l ı 

Staling.rad tıöl,ges'nde ve Don 
cephesinde düşmanın ıneırıı 1 bil· 

cum teşebbüsleri daııa /başlangıç
ta Alınan ve Macar kıt'alan ta
rafı.ı:dan a.kıııroete uğratılmıştır. 

Rus kayqıak:l.atuı.a göre Sta
l;ngrad'ın şı·nnaı lbaıhsmda >teknik 
ehem'miy<>tte o1lan biır ndkta ;ç:i'n 
için cereyan eden saıvaşta, Al• 
manlar SoV',yet mevzilerine kıa.rşı 
14 ·hücu.m yapmışlar ve pi1skür
tüillnüşleroi!r. St>aJ!in.gradııı d··ğer 

bir kesiminde de 3 düşman hücu
mu muvaoffakfyetle tartledi·'.miş

tiT. Ya l'n 12 biır kesimde Sıovyet 
li:rıhkJ.,ri çekiJmek zorunda ik.a!• 
mış:arsa bu dıo düşmana :ıo t:ın
kın ve 2 piy~de taburunun yoke
dilmesine malediilmiştir. 

füı ··rf.·k .ı>;moı.>rS:<a Re:Si Ruz
velt Amerika ha·ık.ına ve bilitü:ıı 

dilr>:·•aya Birleşik milletkn'll ta
arrı.:zlar Jı&aır!Jadıklarını ve bu 
taan-u:."'..ar!a pek uızfukJara daııbe
ler ırıdir''ıeııek tam ve lka:t'i su.ret
ıe m:Jwer n asıkeri kucireti.nin 
yok oo:leceğ'ni SÖ-Jlemiştir. 

E' yaz Sarnyda yapılan hir o
c~}ı_,as.ı konuf!mas.ı. es-nasında İc

ı·a kL~nti r~is; müıttef>kl.er ra
ra~ ~dan kazanılacak zafer:ıı ge
lecek nesillere sufüu sağfoyaca
ğ:n. t€111in etmiştir. Ruzvelt d.,.. 
ın·~:ir ki: 

- Ç.acu.lok:Tımız Jıü:;<-O·ebile
eekierdi.r. Çür,ı<ü biz onları de
van1lı1 blr ~.stna tehd~dinden, esa
retten ve 2ı0rla ö."lüımdeıı 'kurtar
mış olacağrz .• 
· REi;;,,i.:ım'hur, Bcrle-;ik m;filet
J.er .n ,-i'kl'"ek stratejik medis:nm 
di" ·anı ha ,ka cepihel.ere çeı'o:ırne 

:ç·' derhal bır şa~ıırtm"" ha..eketl 
yarn'uk hususunda itt'faü "'tmiş 
o_ cnu p;Ç.y!cm:;; Ye ıbu söıJ!e

ıri'e yakında sıkr-§tırı~ı~ ulan 
[lu~! Tı ı ve Çinli1er:rn yük~·er:ıtli 

haf!'let.leceğini 1kat'i ,surette va· 
dt trn ;ştir. 

Pe.rl Haılbou'1' tııarru,uııdan

hNi Ameri·ka eııdüstr:,;niıı kay
detıikier muazzam teralhilcri 
gCrıden reçirrfi Ru:nveft, sıon se
yahat esnas:nda fabrika-kırı, de
niz te~aJ-l r.n ,,~e askeri rrıües
seseler> lef ... 3 et.t,.kten sonra Bcr
leş:k Aımerlkamn hayati ehe,n
rr'yute V.i eş muharebe olan is
U13al ve taş:m muhar<"belerini 
kaızı. l'mak üzere 'btıltmduğuna 

§~hesi ka'ımadığınt söyem''lt r. 
AMERIKADA TÜRK 

GAZETECİLF..Rİ 
A.merlk1 hi;kfımetinın daveU Ü· J 

ııerine VaşLngtona giden gazete- j 
ciler1miz, .AJmer kadaki bir çok 1 
müesseseleri ziyare?t ettikten son- : 
ra, tayyare ile Kan 1dar.ın büyük ! 
şclıirlerinden Monrealıe g tmışle-1 
rlir Oradan dıo Ottıonya varmıış
lardır. 

RUSYA HAI:.Bt 
Son haberlere g:ire vaz, yet şu

dur: M•liharf!be Stalingradda ve 
Kafka,y ·da ş:ddetle devacrn et
rr.e' tedir. 

A ır.an tebliğlerine göre; Kaf
kas: anın şinıal - batı ·k~m~r~da 
ormarilid.- arazide yeni bir düşrr.-an 1 

gru;ıu kuışat,larak rnha ed:l,-.ı:ş- 1 

tir. Ba«\a bir yerde hucuma ha
ızırbnan S(YVj'et k:Jt';ıları tıopçu- ' 

lngUiz ordusunda 
(1 tııcl S<lobıtedeıı Devam\ 

vele akdet>miştir. Bu yiiı2Jbaşı, 

şimdi, Kahirede bulumnak1ıdır. 
Yüzbaşı Halil, İngihiz kuvvet1e

r:· ile, Yunanistana, Arn:ıvutlllik 

cephesine de gilımişse <lıe Alman
ların Yunan·:S.Wı.nı zaptı üzerine, 
tekrar Kahireye gitmiştir. Asıl 
isımi Tevflk iEe de, Halil wye ta
nırun1şı ır. 

Yüııb•sı HalıiHn karde~i yfufua
sı Jorj Halil (tuhaf bir isim) de, 
Ceırnbi Amerika oıdusund,ı bu
lc:r."y<n-. Yfülbaışı oldu{;u Lane 
askerliğ.• yeni ö.ğreniyor. 
TuJıafı, bu iki kardeşin bz kaı

de~i Mari de, ba.~a' uş 1-ütlbesile, 
Cer.ubi Afı<ka ha\·a ku\'vet!erin
de cf,l·~rr.akta imi". 

lVlı.sır~dok. Cenubi All~·ika kuv
·vct1ıerir.de yÜ'-lb~·ı Yarr:1:ni. is
n'L11de. bir I-Iıristiyan A1ınavut 

daha var• Eu yüalb~ı da, Arna
\'Ut1ı.:~a · k"da: gide:o-ilrni~, hattıa 
0 zoru.r.hr \'unanlclar:n .şgali 
aLtırda bul·una.n kr.Jl1i!es:.ni ziya
Tet etmi.;.: ve an~..ı..Ul ·.ığı na gOre: 
<c\ii!Ji fıdele uycı:::c.k, 1'2 11de-~ ele 
dob,an 5iseden ıakı ic:ımiş.: Hat
t5, n;cn1i".ek.tin.C:e~~· iıatı~a o'.araık 
bir de çam dalı gcC•rm'~ ki, bu
nu Cenubi Aım-cr .kcoya gotüre

cekııni~ 
Bu Arna,-utlancbn biri de, Had

dad i~minde bir ıhklY.ır yüalbaş:.sı
dir. Bo1

• maa'!5ı kaııh bu:•muş, mu
a ,-enE:hanEsini bırakm1'Ş, Cenu
bi. J\~tnl:r:ı':\adan ~1ısır cer.Jhes.'!1e 
gr:•miş. Bu arnavut zai:>:tieroen 
ril~er biri de yii.ıbaşı .Albdün
r.ur'dı r. Bu z;,'lı~ rı adcsi. Cenu
bi f\JrrterikJıda bü.yuk aıaz.ı s~hI
b: .lJtiİ~:T'_1Tı•"kıta<lı: 

A:r ,,·o - Sd·.ı.-oı ga?etekrjnin 
<> 

vı.·rd:k1cri l:..:.ı:Lt'rı""'re güre, Cenu-

bi Afrikcıda yer!c~m:~ P·~ 1< ç-c.C< 
Ar~avut nı.llıaciri va .. :l.r 

--ı 

Çıkmadığımız gürz .. 
[erdeki iç haberler 

MÜTEFERRiK: 1 

Bir Japon Kruvazörü, 
Beş Muhribi Batırıldı 
Lııodra, 14 (A.A.) - Amerikan ha

"" ve d<'.00 lruvV1'tleri saıomon ada
ları bölgesiflde oereyan. Men bi-r çar
pışmada blr ağır japon krnvıı:oörüııü 

ve 4 muhr•btni battrmışlardl('. Bir be
~cl japon ımRıribinin lx>lıını.ş ruduğu 
.dıa tahm in edi!m.ektcdi!'. 

Bu hı!lib<>r VE19;nıııtıonıda n<Şr€ıdCTPn bir 
~fjb!iğdoen alır<mal<.ta<lır. 

Ayn; teblige göre, geçen hafta içiııdıe 
j&pon!ar Guaadlcanal Ada>-ına askec 
çıka1m11:ya unıvafrak olmuŞl..ardır. 

Pazar goe""'1i l<>p ve lor-Pi taşıyan A
rnerik:ın sa,faş uçaıkl.:ı.rı dcaraya aSker 

Mareşal Peten dünı 
LavaUe görüştü 
Viş, 14 (A.A.) - M•~l !'eten dün 

.BaıŞvekil Laval'i ve sonra lııcien Ro
}l"Rer'l kaibuD. ebnıi~r. 

Başvek il Lava! öğleden ııon•ra Gene
ral Bridu a uzwı uı<oa<lıya gö~ 
tür, 

Sıhhi imdtat 
teşkilatı 

(1 1n.ci Scrhi.!eden l1evarr.) 
Had~den o civa.t"daki p:>li.s noktası 

dPı"hal imckıdı smhi otcıınmi!ini haber
dar etım'..ş, fa.kat; bu giıbi fı.('.H vak'a
larda ~tifade edil!ncsi mülfl.W:z:.ı~yJe 
ihıd::s eclii nıi.ş olan ir.1'Cl.a.dı sthhi tı"'şki · 

Ja.tı h<!r nedense ya.ı tm oo:a..~ btr oto
cıdbil gtj,ndt•ı-;c;;nwını .iir, 

Zaval ı yarah b:ış.ı.oda bıÇ'.ı.k o'.dLğu ' 
·~2lde ecı.•Jı:ınL·d,• y~rı:.11 saat kadac l 
1111dad1 sıhllı olıon'iOb"l'.n! '~"e bf'kı

lemiştir. N.ha.yL't nedtm -soıtra inıdadı 
sıhlltl u:ıoınobilı gt•!ip yaralı Cerrl>h,.a.
şa Iias~aıııru:ıkslı"!.e kaldıır lnıış ve kc.:.f.a. 
k.c•ır.:ğini de .k'ıo"nJ.:i oian hı.çak aa.cak 
orada başıııtian ç·r.~rıL.bilımi.,.cl:ir 

SON Tl'.LGR.U' - İnııdldı Sıhhi 
treı;ı'~ilatınd:ın lll<tks3at ya-:-a.lılaırın he
nıf'Tl in1d:lrlut:ı k.O",/ml:lk: ve on!arı bit' a.nı 
evvel hfuJl.chan.!•yı• kaJ.Uırın<>ii<:1ır. Mü
tleadd.i;L telefonlara ı·ağnlen yar:ıwn .s...:ı

atten faız.la bir zaımau ;çi~ bit' oto
moıv:ı gönıdt:rmiyı>:"l'k. bcr ağır yarall:Jl 
kafat'lsırıa kadar iş1f'miş b:ça·kla •k;.n
lar içirxle ıbekk.~tmı:-~c b:.ı t{'1k:ilata sar
:f'oiu.ilaa pö.ra '~e {~mf·kle as.la tr1'f edi
loınez. A.!.;J<c;daı-larıu .ahoen1t1r.-iyl'"tle 
n::ı.ı.3.rı <i'kkalini oelbrdıer ve v~ta.n• 

daşlarını h.c:yatu~ı i.;t,i,b!"ıaı OO'en bu şı:h
hi ~Jn.d:;t tı>::;kı-\~tı 1ne!"'!~uP!.aır1nın bit' 
1·bret olıın~·ik U2ttır~ ~-·(i:detle tec?..iy•"lrırf

ni talrp etııı.'3yi en muk~~ bir neşlr 
va:zif{'Si bi1ir1z. 

Sta!ingrad'da 
<l inci Sa.J•;ft."<lt'n Dı'\'am) 

mış'lar, fakat ile_,,liy~rek yeni 
mevziler işgal e.tnüşl.erdir. 
'.&şka in kes·.ır.ıde Savyet.ler 

bir gün evvel ka.>ı'>ettiltleri> mev
zi~eri de g('ri a'ımışlardır. l\.lihıver 

kuı.n:et~eri Sta 1f.r.ıgrzd şeıhri .çin
de fa.ibT-·ka ır .. ~lha-!1esini a 'tın ak i
çin gayret sarfe~mek.tedirler. 

Tank ve tru.1'1'.'"ir ftıbnkam el'an 
iş~cmekted ır. 

Kofkas.ı :o.da ikıi Allin«n p'yade 
taburu l'ıRıııdc~< kt'siminde dur-
d·: r1_ .. frnt\ 11Yir vaziyettedir. 

Şi ma'., bah-ı kes:m:ı:de ismi 
ver:hıiyen bfr yeme dü.şman-ın 
taarrı;ı:a r.rçıiiğini faJ<..,,t netice 
elde ed<'med'ğ'nO, J\1o,kova rad
yosu hu sabuh b:Id:rmt,,Lır_ 

çıkar:mağa yeJtenon b;,. japon deniz 
birliğiae taamıız ~lımi§leroir. iaponlar 
çıkanrna ba.reketine ~itemed'rn geri 
çekilmiı.f!C'tıdir. Et.esi sabatı AmQTikan 
harp gemileri ile uç:ı:kları çekilmekte 
olan Jcııx>o. gemileri il~ irt•bat tesis et.. 
mislerdir . 

japon k.rtıva.oorün.e tam isabet ka;:r
dedilmıştir. 

Grne ayni ka;yruık'lan öğren!J<Uğine 
göre, adanın Şimal suhilincre buh.ın.an 
Amerikan silat.eoonzları ınevc.ilerioi 
düzPlimeg~ ve daha ilrriye götürme
ğ~ muvaffak okn1u,Jardı.r. 

Şehrimizdeki 
Avukatlar 

Şehrimizde 631 avıı!<at bulun
duğu ve bunların 23 in.ün bayan, 
81 nin de gayrimüsUm olduğ11 
tcsbit olunnıuştur. 

Vilki V aşingtonda 
VaşingtQiı, 14 (A.A.) - Reis 

Ru'"'·e!t Vantlel v::\.'i'nin yarın 
VaŞ:ngtona geleceğ· n!ı bi1±irmiş
Er. 

Tekaüt, Dul yetim 
(l inci Suhı!ı..~rn DPv:ım) 

Ofisçe temin edileceğinden şeh
r;m:wde tekaüt, du.ı, yetim ve ma
luiyet maaşı a<lan.Jaria h:dema.tı 
vatcniye tettillıinden ~,~,J:k ôlan
lar beslemeğe ffi€dhur o~Jı..;k;!arı 
kia:nıseleri (zevıce, ev~tclt, anne, l>ü
yüık anne kız ka•·deş, torun) gvs
tcıımek üze-re 'birer beyanr.tı:ne 
vermeğe meobur edileceklerdir. 

Anka·ra mu.h<lo;D·miıin biidir
d.ğine göre Anr«ara Deficn:la;r!~" 
ğı ve Mu~ıasE!bei Hususiyesi bw 

kabil va<ıınıdaş.lacm yaınnd<!ll i
t'lbcoren bu ayın 17 inci günü sa.
at 13 e kadar b'~er .beyanname 
vHtrnelerini tebliğ ve iriin e1ımiş
kT<i.ir. 

.Mıl,;:;şılidTğma göre Ankara, İz
mlz ve İstanibuJda da beyannoa~ 
me !harici vatandaşların ekmek
lik un ibtiyac;nı belediyeier te
rn:n edecek ve el<ımek meıha11i 
ka·rn,,.ler1e saııJa.cakttr. Bu ~kJin 
taUb;kiue a)lbaşıru:la başlanması 

kuvvetle muhtemelıd:r. 
--<>----

İstihsal mıntakaları 
(1 inci sın.reden Devam) 

y:rmi. üç aside kadar olanların 
yüiı: on, dört aside kadar oJa.ıı.!•a
rın da ı·frz !kuruştan so.tlab'ılece
ğir..i tecİbit ve rldn etım•şt;r 

bir hava akını 
Vişi, 14. (A.AJ - Kahireden al lnao 

bir kabc-re gör~, J.1ihver uça.'k:,arı dün 
Malta Ad~U10. ~ddtlıe baaı·.tuz et.nılş
leNLıı.·. Baınbalar bava alanlarına dilş
miişt.ür. Bir çok ha.ya muha.rrbeleri ol
~tı;,-!ur. 

Soba ve mangal 
fiatları 

(1 inci S:ıhifcdeın Devam) 
ter 180 - 200 irurt>Ş anısımia dolaş
ma.k:taduı·. 

Gaz. yağı t(lqıekesinden yapı!an bo
rular 250 ıkw-ı.ış1'ln aşh-ğı kaft;)'yen ve
rilmemekıiedir, Yeni soba \'f.: boru D
atlart esk.ile.re naz.aran <iaıha ehvend~. 
Bu1unabi!diği t.akdi.rde kliçtik bi.r kö
mür soboısı W _ 45 liraya. saç sııtıa 
25 hı·a.ya alınabilmektedir. 

Ma.ıı,ga!, kii."C'k. moşa, grlber; s<ıca
yağı, fariilş !iaıtların gel:nc,_-e; A-1<:kine
den çekııne bakı.r<i:an yapıJımış bir 
ı::ı:~a.oıgal en aşağL 13 llı·a. dövme eski 
bakır mangal 25 liraya, dövme mangal 
35 - 45 lira$af saç ımanıgn] y (lni saç
tan 10 lir.aya., eski saçtan 5 - 7 1ira11a, 
kiirekı!er 150 - 175 kuruş, mıı,, .. ıar 
125 - 15-0 kuruş, goelberaer 25 - 50 
!kuruş sacayaklar en aşağı 2llO lrurl!Cil • 
faraşlar 175 k:uınıştan 250 ktnruşa ka
darr sa.tılırnoNtadır. 

SON TELGRAF - F;atla<Jn bu şe
k:Jde alabil<l'iime yOO<ısclmesi Belc~iye
n:.n wba VP mangacıları h;ç kontrol efr 
rned;ğini göstıerrrl.l'ktedir. Keyfi t.eref
für mani olmak içi:1 b:r an ev\"ei ~ , 
kontım:Ier ~1hnalıd17'. 

Bayram neş'e için
de geçiyor 

(1 inci Sü.lı•teıieı Devamı 
ru!.m<l;rt:ur, EJki Bayramlara n~zaran 
çoık sacl>e ve e,Jlencesi,z ola.n bu yerle
re 900uktlar d.:>o/:rrvuı,!ar, tek tük 111.lı k~
rın.caJa.ra, dörurne dO'lEııplara kayık sa .. 
lıncak!ara kl\St'lerine u:ygun olrnıyo.n 
yükıse1t !ıatJa.ı ta b:nm·i~lerdir. Salın
cakıcılar cia ~i günlük ·me&lt\.\.lcrintle 
ibt.&.lr yspmak arzu.Jarın:ı ıntııui ola
rnBar~ia.n::iır. Esk.i. B~yır<.ıa1ııl.ardo 100 pa
raya bJı.i!en salmcak:aı-a bu yıl 10--15 
Gtwıış a.ro...c;ınıd.a ücret isterım.iştir!, 

Bazı m.ıntakıalarda süslü yük araba
ları 15 ktrn~u Q;'.>Cl.Jk!iarı ıbe~er dakika 
gp.zx:iirmt~r. Bir 90k süU;ü katırları, a- 11 

raba atları Bayramda birer ATap ıkll;.. 
Tağı gibi kıymet sahibi olm~a.n:ltr. 

Bu katırlarla ca~enin blr başından 
diğer başına gidip gelmı/~ tutu·lab:ldl
ği11f' yüklelıın~r. Bayramda sinc.nlalar 
da 90k kalabalık ofoııu.ş. baz.ıla.rı pı'Dg
r.a.ın de.ğt~·li.ııır.ıişle-rdir. 

Bu Şeıker Baıy-ram 11nın acı tarafı şe

ıker işidir: Bakkallar.ın hemt.'n ekse.ri
ıs.ü~e kal!lve .şakeri bulunmaırnş1 kah
ve ve çaylara medbıı.fren nkıid~ şı:loeri 
'kullanılımıştır. B~ıy-rarn ~ket'ıi de az 
yapt!.mtş v~ yükf;ek f':rlla satılmıştır. 
Bıı.na sebep Bnyram ş~(ert "111al eden
leri.n. ~eri kara bcnsa.dan sandıQt. ba
şına 40, çu'\-al başına 20 lira fazla pa
ra vererl'k temin etmeleri lddaist
dır. Bu yüzdn kilo başına zam Y-•J?OU
ya ·mec.':nıır olır;UŞlaı.ııciır. 

ZAYİ - Has.lt·öy Nüfus Mernıurlur 
ğuildan alınış oldu.gı.:ım nüfus iL zlke
rem\ f' B!')"'.Oğlu Atll~eı-{ik Şı.;.tes:nrl'fn a.l 
n11ş o1dugu:n trtlhiıs tc11!{'f'r€1rı1i zayi ('t.... 
tm. Yeni'crini alacağımdan ~-tl-tileı·ln 

hükmü yıc~.ıtur. 
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Ga<lete h~'berlel'!, Vobkof cep. 
hc<O'.u.de ;eniden faaltı_vet oldu
ğunu OOy•!emektedır. 

iBu karar rnezık:Cır vü~yet da
'hilinde bui.unan Edremit. Bürha
n'y~ ve Ayvalık lkaza.Jarıroa cl'1> 
şomcl bulunm~.ktadır. Ayni ka
rza ir.tand>ul, Iz,nıir, Ayıdm ve 
M ınisa bel-edi)·e-1er. 11in de uva
rak sü.-at!e a.uımi fiat tayin "et
melHi bclkler.mekl<>dir. Aksi wk
tirı:le isı!ısaJ mıntak·alarıı"ia ki
lıüsu toptan a~~mi yüz y~rnıi ku
ruışa satın a·hna.ca-k ZJeyrın:yaığın 
bı:rda ı·eya d:ğer yerlerde siın
d:ki gibı ı id yüz. ıki yüz y.~roni 
beş kuruşa satılm•sı barz ihti
kar te-şkil edeeekrt..r. 

1 İ~~~~~:~!~~r. En:1ı1:n<>nu, Em!ik ve Eytam Ban· 
kası kar;,ısı.nda İzı:ıet Bey Hanı 

1 "- 2 oi kat No. 6 -· -

J - SON TELGRAF - .14. T1! T&~.mfN i!M! 

Dostlarımız kadar diişmanla
rımız da oldu
ğunu ne diye 
unutuyoruz ? • 

(l:Sa~makaf-:dca iJt>vamı 

g"bi Türl,.üıı dc>stu olani dltşmam 
olaru da ardır. Öz Amerikalı ol
duğu kadar Ahnaıı bl:~İnci koltt· 
nu.u adanıı, komiini~t partisinin 
ajauı, Ja1>on :htiki'ıuıetiııın casusu 
olanı da vardır. 

Ruzvelt, gazeteci aı kada~lan
nıızı kabul eder ve lislün bh- an
layısl:ı. bi-Lo f.izden bahsederkeıı 
Amerikan matbuat cenıiyetinin 
sofrasında, krom balıs;ui oırtayaı 
atan bir iki Amerikan gazetecisi
nin kiw olduğunu, neyin nesi bu· 
lunduğunu, ne ınaksat güttüğünü 
anlamadan dinl<ınıedı· ıı allayıp 
pullay1p Türk efkarı uıumu.iye
sinc: 

- Amanın dostlar Amerikanın 
130 milyonu aleyhimizde konuşı>
yor!. 

Gibi bir yayga~aya önayaklık 
etmenin yci:i ve man3"it yoktur. 

Yine binbir mecn1ua~ı ve yüz. 
b:n bir profesörü ohıı Amerika
nın Kolombiya Üniversitesi hoca
larından Dr. George T. Renner 
diye bir dünya körü çıkar, 4, 6 
hatta 16 renkli bir lıarıa yaptırır, 
Boğazların Rusyaya \ • riiruesinin1 

keudisincc ır.uvafık olduğunu id
dia edebilir ve Collieı:: mecmuası 
da bu iddiayı sii>leyııı püsleyôp 
hatta benimseyip u~redebilir. 
Kundura boy~cılarıııın dahi dok
tor ve profes;jr adını tat ıdığı böy
le memleketwrdc en ~ üksek ilim
le en kara cclıli telif edtb:len un
surları ' e ötiirlcri. tahdır etınc-
yip de n1al lıu1ıuuş nıığribi gibi 
bunu demokrasyaların Türk'ye 
düşnıanhğı, diinya lıarb.i sonunJ..:1 1 

Türkiyeyi taksim 'e>ikası gibi 
Türk efkarı unıunıiyes:ı;c ya~·uıa· , 
nın, milli efJ;:arı heyı..,.(ı;na verme
nin ne nıinası, ne de .)eri vardır. 

Çiinkü Vaşingtıv.:ıuu cıa Anado
u Ajası ile resmen fa\'z.iJı e-1.tiği 
gibi ne o nıecnıuauın b: t deli saç· 
masını saJf.alarına gc~;.ü ınesl de~ ı' 
mck.r.usyalar~n \e Aıı1erikanın 
harp içindeki ve Jıarp sonrasın. 

daki fJtlrleıJıin bi' tercümanı- ! 
dır ,ne de bu karacaııit pmfesö
rün huly:ısı harp soııu dünya ni- · 
zamı bakımından deı>ıduasyala- j 
rın vaktinden öuce ıf~.ı edilen bir 
planıdır. 

Nasıl ki, .y.,ni Sa 'ıab, ın fikri 1 
sabit halindeki miis~:srl neşriya
•tından ve •T•s~m Efkar. ın ına- 1 
lfun eda ve hüviyeti il~ b;r !eviye 
yaz4larından Türk il.tidarı, Ti,ir-k 
resmi ağrzlarl ve Tiirk nıilletinin' 

heyeti umu~niyesi herhangi bir 
vesile İle ve lıiçhir •am•n ve me· 
kin şartı içinde mes'ul ve muha· 
tap tntulanıa1sa bu lıiJ.J;ôsi jfo açık 
cehlini ortaya koyan bir Kolom
biy;ı Üni\·ersi!esi profcsöt ünün de 
Amerika hükU:ıneti \ • Amerikan 
ın'lleti ile o · d.,reco :.lakası olma· 
mak ve faızedi .Lmeıuek gerektir. , 
Bu gereği sadece ı,nilli menfaat~ 

lerinıize uyarak ve onları göxö
nünde tutarak rurak •·imek ıııüın-
künkcn valanperver•ik y:ırl~ına 
ve üstünlüğü iddiasıııo:t kap ;Jnıak

la, yahut da ga2etccilik ' c san· 
sasyonculuk hırsına kapılmakl:I! 

Türk efkarını taraU,•r !elı ve 
aleyhine hararetli ta hı iklerle ak· 
tarınak doğru d eğihl; ·. Bu s..ıtır .. 

lan yazarken har•çteki ııc-,riyate 
alaka"'~ kalalım, •le; hiınizdru;,i 
yazı ve sözlere aldırı:;sız kalahm ... 
demek istcuı;yoruz. Fakatt n1em
lcketİmi'lin iç1nde ve d1~1nda dost.
JaruniZ kadar dü~ın 'tHjarunı:ı da 
vardır. Bunu bilerek böı le nazik 
ve diinya hft-d~selerın•n yc-ni yeni 
inkişaflara gPbe oldıığı• dedrler· 
de Türk mil!i efkaruıı bir taktm 
tcşvişlere uğratınamıy.ı ve dost
luklarımızı, menfaaıicr . m.iti ihlal 
ctmemiye ve saıısa:ıo)vna ka.ç-ma
mıya dikkat etmek ıazundır .. di
yor=. Krom, babsincle Hüseyin 
Cahit Yalçuıın taraClı telô.şı n• 
kadar doğru değibe oor Amerikah 
profesörün stçmal:ıX" .U l yine ta .. 
raflı bir adc.."'Se ile yaygı;ra halin
de naklebnck de milli ~!kar ÜU· 

rinde hususle getirLct>ğı tesiır ve 
temayüller h~sabile o kodar ha· 
!alıdır, 

Neyse ki, Anadolu Ajansı Va
şington mı r..-;uıi addedebileceği

ııliz bir tavzihini hemen neşret... 

ınekle Türk efkarı 111numiyesiıni 
teskin etm~ ve Vaşington Türk 
distluğuna verdiği kıymet ölçü
sünü bu ve>ile ile h~'<ikattc biru 
geç kalmış <>!makla btraber taze
lemek fırsatını kazannJştır. Ni
hayet bu tavzih hidisrn;n Tiirki
yede neşil' sahasına int'.kali sıra .. 
sında değil, d~ha An1cr}k~da neşri. 

anında ortaı·a konarak 'Iürk dost· 
!uğuna kaxF iktıza eı;rn hassa>i. 
Jet ve aliik-l fazlası ib gösteril
mek lazım gelirdi. 

l\luhaL.kak ki, 'fürk m ·ııctt, 
Türk 'alanmıu bıih.iumezl'j;inl 
bülün dünyaı·a ruiıJ; mücadele
sinin binbir safhası He kabul ve 
tasilik ettirmiş, isl'J.bı.lin gidiş 
tablosuna ı iıksck kadrin;, milli 
Jı;ikimiyet=ru, kayıt\·:z ve şaTtsız 
istiklillni, kanındau mürekkep, 
süngüsünden kalemle ;,·a=ıl§tır. 

s·naenaleyh, bu lıakikat orta
dayken ve bunu her mul:.arip böy
le bilirken, nid\lğü lıelırsiz tek. 
tük soruları, şu ve bıı saçmalan 
Jüznmsuz veya lüzumundan çolı: 

aşırı halde değerlenciirme.k va 
memleket içinde şişkİll halde yay· 
mak, fayda yf.'rine zar :ır verir. 

Ne aktl hocalığına, ne de çok 
hassas ve müteyakkız bıtlunduğu
mıu milli siyasetimiz üzerinde 
hamiyyet ve vatanp<rvt.rlik yarı· 
şma ibtiyzımız yolc iut'. 

Tü.rk her hal ve karda kendi 
kendisini nıüdafaa edebileeek 
kudrette olduğu kanar lıarbi11 

içinde ve dıştllda, en;nde ve "?" 
nunda Tihke ait her şeym 
Türk kalacağı. da kim ne dıl~ü
r..ürse düsün!Ün giint.! iıı \·arl :ğı 
kadar açık, inanılır bir h•kikattir. 

ETEiU ızzı::T BEN 1 CE 

6' ZAFER GÖKLERİNE ŞAHLANAN ... 
ŞEREF ÜLKELERİN! AŞAN ... 

Büyük Rejisör 
MiCHAEL CURTİZ'in şaneseri 

Denizler Aslanı 
Errol FL YNN - Brenda MARCHALL + ArH.e gilnü Ba!ıçı-1,.""J>l tramvay İ 

ı:evakkı.;f nlo.halllnden k:ıi;;.ball!Jt bi_:: 
ıt.rarr,\·aya !binen Sahure i.smlnde bır ı 
k"1dının içitr. e 24 lira btdlunan cebtı'. ... 
dıeki po ra çantası Fehmi adında bır 
..v.ankt'.sioi tarafından çaJıırı.mJŞt.ı:r. Feh
mi görü1dü~üınil aoJ.ayux!3. çantayı 
ıt.r . \'lllyın a.tına abmı~a da. aluHnış 

ve ffrah'ktC!!Ilf".j";:>_ verl~mi-şt~r. Neticı.•d.e 
Ft 'l.r 2,5 :.ır1 hJ.p'e ınaH'ri.üm cdi!E'rek 
tc:\•:·:r olL"nmll9tur 

nelr.diyeye ya;ptl:ğı bir şikô:y·ct!e Be
yoP,lt.Cndaki 00.Zl ~tacı\~rın bt•tday v~ 
p irinç unu:r'!dan pasta ı.m.al ettik.lerı.n...
ve ~zı blıyül~ lcı:ruul:aları.n d'a börek 
yapt.ı.kilarını Wditmi.)tir'. 

-'- Car>ıkapıda Lplikıç.i hanın-" - ' da kunduracılık y<.pan Asım ev-
velki geec evine alldığı b!ır kutu 
bayram ~chrinı diikı'.<anında u
nut.muş ve ge~i dönınıüıştüır. Fa
kat As:m atölyede elektr:ığın 
yamrakta oll:luğunu görmüş ve 
lçcr:.de bulunan .Mur ;t:cn ismion
de bir hırs"-'ı yaka'amıştir. 

'..i.'iyatcCR.ıınun e:5:1ki Konwe-di klSmınıdad.ır • ~=)=(..=] / l,_•B•u•g•ü•n•L_A_"_L_E_s_i.ne•m•a•s•ın•d•a-dj 

+ ,A_q n:J.a.lt.ır.rla Kalçın ~ gıoda. 
A 1< t Hanında ı mıı:ra:-ada l\z• Ko

m·rn t ş:rlketı Mü.dürü l!:ı..;m Di !ll2Il 
K.ır~~ -~ lT' an 1200 liı a tem n etr 
t A. iyı ye v:erı1:11·ştir. 

+ p. ..t Çın r is<r nde ""JY'l.r blr 
bö. a '"pa undan l>öı k y ..;.pıp sa.t
;.. .. 1 ~ ~1 i Ko'"t:.r.m:ı l\1af"o!t0mPSine 

~~e · t ·k ,) u ,· lıta. para Oe'l.3..:::ına 

ıı:nal -tüm cd'lm ~l!r. * "'\yva raydaki Şık 1\111 ,...:s.ueat 
t"F 0 k1U;J.r. a çalı.şan H.uk)yc t ı,.ınde 

bir -s ı kl ao'Z ~ıaç\a:.nı rrı.a . .:;;ın<e-yB 
k P 1 P l'l'Tltş ve feci l.ı aaıplar 

.~ ı 

m u.wı 

Aya" .. i 
m e e 

»ı e kıı'.dırılmıştır. 
~ bozı"ılan su yoila:ıru 

r 

ek r.>a adiıle Anadolu Hi
s r İ ,ar(~·n!n bir kam

•. AJrrlelcraen Meh
öl ~ "'e Ş;. iı· Coş'kun, 

l Pı pır isi.ııler:ind~ \.iç a
ıför \tı.ıst.ıra da yar:ı:aoorak 

HayJ.._ "'P3Ş .... :tia.:.-tahanP. ı.oe kolı:i•rtlır,ış-

la.ı.'(iır. 1 * s·n1.tçıler ve Bü(S'.,ç<;il'l..~ C~niye~ 

* Fikri, ŞiJ~::;:rü Ye Po;)'TaZ isirrn
ler•nde 13 - 16 yaŞ!ar:nda üç ya:ıt'
kes'.ci yakalanm'!:lar ve bunlar
dan Fikri ile Şüıkrü ikişer ay 
hapse mslıJ<ıfım edilm~lerdlr. 
Pcıyxaz yaşının Joüçiililiigünden 
serbeot bırakıhnnşıır. 
A.NKARADAN ve 
ME:OILEKETTEN: 
+ Dü.n ArJk~rnd• y>pı!a:n fu'bol :ma

çında Ca!ataısaray takıını Demü"Spor 
ta.k.LTnı. jl~ üç litt~ ber·a.bt1.re ka1mııştır. * s~hhat ,.l'ık5.leoti doktô:Jar aı•asın
da yeni b~ır çok tayin ve na:killer icra 
·r1ım~"tir. Bu ml'yanad Şişli Çocuk H-as
tahanesi Dah!liy~· Jı.1:Liteha&H"I !la.sim 
Onat Cerıahıva-şa H ... ~khanesi Da.h:I!ye 
mütpha sıs'ı ;:ırı.a, F:ıtiJ1 h~; tlmr.t tabi
bi Rau( Tı.:· l kin Kad köy hi:lc:Q:nct ta
bipli~'l1e, Fat h se:rd.ye Doktoru Ab
dullöh Asal . .El·k•şı hir B!lcd'Y<! ta- l 
b~plc.:9.U. tay•o ol ..;ru ı; .. u.r .. 

~~L SES SİNEMASI ~g~ .. ~~ ~-.... r Bu menim, fovkaliUa ahvale rağmen Avrupave Amerikanın en seçme 
M filimlerini getirmeğe muvaffak olmuştur. 

~ G i t4 GER R O GER S 'in şen, ~uh, şakrak, neş'e!i, 
• nükteli, kahkahalı, eğ e ,.celi komedisi : 

GiSi i ALAYIM 
• H ? • 

muvffakfıyetle de\·a:n edi)Dr, gü;üp eğlcnmcl< fırsatım 1'aç1rmayınız. 
Bu uıev~'"ı S E S Sinemasında geçireceğiniz güzel filiınlerden bazılarl. 

\\raıt DisnLy':n: Caırlt Bı bek (Plnocchio) - Kay Fran.sc:s'ln Kadın erııtrik.alnrı - Lall\N!ns Olive-r: Ml:drov:ı 
~Gecelen _ .r-.ıa ka Rök'ün': Ş:·htınr Daıns _ LJlian Harvey'ln: Vals Rüyası_ La jana'nln: Rio Yıldıız1 Büyük Sn.n'
atık.ô.r K tal:n K.t • y'nin: Öl1dliren B1har ile Cü:mü l\of('şhut - ZARA LENDER'in: En ibüzy'frkaşkı. Girııger Rıog~'io 

~r Dak!ilontrn R nı.n.nı. Bun'. ardan haş~..a: Sofa Vomıbo'nun, Albcrı Prejanitın en güzel filmleri. 

S E S Yarın ak.şaırıdan it~baren S;ı:yın seyirci~e-ri:ı.e bugüne kad'lr göMilmcmlş, duyulmamış hic- C A Z 

Oı 'ce tra,.ı dilnlet ce.k'tir. Bu caz: • 

BOB GROSBY,. Cazıdır. Filmin em~alai~ ne[!Csini ismı 
in anlatmııga kafidır. • 

ÇALALIM, DANS EDELiM 
~ Yarın ah; lnud. n ~1'baren S E S ı!e y!'r[t'-rin:z;i evvoeldr>n a.ınız 
R S E S SİNEl'ı-IASINDl\: l\I .t·ne'. ~r her gün s:ıat 14,30 - 16,3"'> - lıJ.30 da saJ.t 21 dedir, Cmn.artesı günü ten-

~ iLi'.lı mat ıt.: s ~ 1 de: P z1r ,t!liııü" at : ı cl dır Peı-şt•rnbe gu11 1e tenız.:atlı nw.tınelı·- 14,~0 - 16,:~o - 1'6.30 
;y~..,.-~~~~~~~"!'~~~~~~~~ . . ~ :.;...:: ,,,,,,l'"-"A:. ..... ~ .. :ıır..,.l"· :.: :..-: ~ -:oıt..';/Jı;.- :.: 

. .,,...., c;...ıdır. Tel Cc.ı:..ı: 9"69 

! ,.R ·· ·· w·ıı F ' . d·v· M . I eJısor: ı y orst un çev!r ıgı ve arıa 

Holst - Willy Fritsch - Theo Lingen'in 
pek parlak bir tarz~.a yarattıkları 

,, 

Johann Straus'un O~mez Opereti _ 

WIENER BLUT 
iBıı sooen.in harikalar b.arikaı;J ilk v;yaoıı Ope~ Me-..-sim!n 

da..n..~aıı.'lnı eörecekıS'iniz. 

Bu Cuma 
Akşıımı ŞARK Sioemasıoda 

Bugün 
• I P E K'te 

ilk 

Büyük Kahkahalar Tufanı Türkçe Sözlü 

A 
iZCi 

Bugün seansla:r s;ı.>t 11 de b.-ıslar. aımıı•ım•1!1111r'f' 
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SAÇLARINIZI KURTARINIZ 
H•sın sa~ sa huniyle saçlauruzı yık ıy111ız. H•ban <>dekinin ;ı., uçların.ı:u tarayınız. K"pek~a ·.e dökülm.,kten lrumılın saçlannlOI uuır ve saç hutalı.lılarındlın •e mikroplııffan bade lıalırs,.ııı. 

DOKTORLARIMIZIN ve TIBBIN TEDA

ViDE ACI Z KALDIGI BİR HASTA! 

oğazı tıkalı doğan ve dört yıl-
(lanberi midesine sütten başka 

hiç bir şey girmiyen çocuk! 
Boğazından günde iki kilo süt yudum yudum 
akılılabilen küçük Gürcan büyüyebilir mi? 

(Röportajı Yapan: B leat Hamdi Erim) 
(1 inci Sahifeden Devaml 

suru nefis yemlclere, yemi~ere 

ımrenP imrene balkanın. Buniarı 
alı:nak kıescmi:z..n Okt'darıooa, f<.· 
kat sdıhatimiız;n har.iıcindroir. Ya [ 
bir mide ha.;talığı, yahut bir ba<r
sı:.k derdi veyoa.· dlclktor tavsi')'esi 
)'°·~-eceğim'zi tahdit elımiştir. Bel-
k i'yı o!uncu:ya kadar, 'kiımbilir 

h< !><i de ti)ediyen ômrü:mü:z ye
rneF('l'e, yem~re bii<liin bir ta
husıoıürle geçec<.'lotir. İşte bu ya
Zl'll".rla bahse<lcceğiım çocuk ta bu 
bar.teıx hastr..Jar kafiles'n.den bi-
r d;r. Ve şü;tJesiz ki onların en 
l.<:!Lfaa-htı ... Eln mu~aıtibi ... 
Henıiz dC.rt Yil§lr.da bulunan 

Gu.rcan ıammde bu hasta yavru
rıl< i hs.:r),.rın afoali sigara 
l i>:r .ı<i• sermakin.o,1 Abdurrah
mı:.n Menguıcıım taLlıs.z o{;'ıudur. 

K w.< Guıreamn dır• a ha·) atın 
c ~e "yak bastığı gund ·ber· 
lq; zı, yrno )~mek bcrusı.. t.ka-
1ıd r. Ne bir hkuna ek>.T.<c'i<, ne ye
mek tıoğa<Zndan geçip mldc<Sine 
g -' l:Uır 1 ... 

Guıcan'ı.n d(irt yılrlanbl'<I'. n<ıfa

kasmı yalnız süt t.c~i1 etm(k\e
d.r B:Ç"l·re yavru her güin tk; ki
lo siıdü ancak yudum yudum a

J.abı 'rı.ekıte v~ güçfükfo yuwbiı:L 
me,;~e<lir. Hattı.1 bazı kereler ı..ut 
cl;.rrkcıkJannl onu; kapalı boğa

z.un t.k..O')''i' ölümün kucağıma aL

nı~!.< t('}ıllike:<.ne bile diişilrmuş 
butur,maJ<rtadır. 

Bay A>bdıırralııman oğlunu An
:k;;:rıala NUımur..e tıaııtaha.n.eS:ne, 

İ :an'bu 'da Cerratıpa{ll, Guraıba 
vc ~·ş'- çccuk hastahanelerine 
;l• f'~"l<ı· götünm~ür. Fakat he
h ,,,.,•ermizm hiç bin bu yavru
caı;-m kapı>h bt:ığazını aı;rp gıda
faromasmı ,.e cloila\}1."il.e körpe 
n·ccduniln oo.rrr.aı ~ilde nıki-

§<'·fmı tcmm edcmemi§lerdir. N·.
ce dertlil.ere d<'O'man bulan, ne 
kadar .İyi olmaz• zariııOO.ı~n 
hastalara deva ~ 7ifa ve.ren dlok
torlarımız ve hp ilmi !bu kıüçü• 

cil< kapalı bog<:ızın önündıc mü
«)reci'dit kalmışlaıııhr. Şimdi za
vaiı boğazı kapalı y•.vrucal< ya
rım yam.alak ağz>ca akıtt:.an i>i.it-
le be&llenm"M.e ve dolay ıs •le yrı,

şı.na rağmen vüıcı..dü ınk .. :;at e<le
memektcclr. Yem;şlere, yemelit

~e karşı C.ı1.da ~:O'<letJi !bir areu, 
ade-ta b'1" hasret ,·ardrr. Fakat ne 
ya~ık h:ç b'ri ~azından geçe
rnt'fl'ektedir. Y'a1nız ldiıçüıcili.1< 

b r 'bayram şdkcn,'n emerek lık; 

Sa'1tte er:ıcl:>i'.;m ~ıtır. 

Du yaZ"rn)a h.llkatin bir >"l>i 

~ lini F.Üte-hac;ı;ıs dokıorl:an
mızın nauırı dikk tıne koyuyo

nım· Falk>r l<>bancıı bu muztarip, 
hasta oğlı.; dioktor}a;rım:ızıclan ha
J.tt. sıh'1üıt ,..-e isL~b-c;.;1ini yalr\·ar

maktadır. 

Eğer on:u kurtarıp, boğazını a
ça.lıiccek mütehassıs biT dol<Sur 
e.ı çııkmaı.sa kiiıçücük Gü.rcan'c•k 
gıd'-..sızlıktan, vü<:udünü.ıı büyü

yüp teşekf<ill edcmmncsinıden 
büobüıün zayıflıya<:ak ve kim bi
l'!' belki bir gün ... Sakında sara
'"P rol.nn bir zava'lh hcs'ta çiçek 
g;b, kuruyırp g;dccektir. 
lien~ da:ha ömrünün ba·harın

da bulunan bu dc-rt.!i ya.vrucağ> 

lkurtamıakt.m tıp ilmi adz dc
ğdd .... sanıyor, şimdiye kadar 

mcm.leket'rni'11C'e h'.ç ıcsadiiıf edi· 
kırı:~-en bıı .Tıllbi V"1<11&• da 
bıiıtün 'b.r ümitl.e n"titeh;;..,ı;:sk

rım•zın şe:f'k8'.t ve a.\i<alumı l:ıek
li)xırum: 

•-Bu >'Önen hayatı kurtara
lım e mi? ...• 

---------------~----- -- - - -

POKER 
Traş Bıçakları 

Cllıli tahriş etmez, 

cildi vum~atır. 

er yerde P O K E R tuş 

bıtıklarını arayınız. 

, NURUOSM.ANİYE Ca<ld~.rnde Hı:s'1<l _ID ___ , 

Yeni Nesil ilk Okulu 
l'l.'VA - İLK KIZ - L'RKEK 

Tt~C - F .... ..,.Jl!ICa ö!:rfıUm. Ylrvada :Y'<'On~. Her gLn saaı 9 - Jj arıı
s::nda kayıt yaptlıT. f\·Tt·ktep <ı<;l: 1:şt.,.r 

----- Zabıta Romanı No. 124 "'\ 

Sen mi Öldürdün? 1 
\'azan: EDGAR VALLAS Çeviren: llfUA."MER ALATUR 

L€'!i ba~rdı: 
_ öyt;ey.;e n çin şimdiye kaaar 

bu •<l'Tll laşırnıyordunuz? Siz ce-
v • p vetme219Cniz bile, ben size 

wbcoinj söyUyeb:Jirim. Çünlcü, 
sı-z .kurduğunuz tuz.ağı nıatıa~ 

rl 1!'C ıdar~ tli..b.Jmcfıt için, daima 
~ı l;c<l<' ka!lmagı 1mcih ed:oyorım
nüz. H.ç b:ığımr..aymu. Çünkü 

b..n Jıer şeyli biliyorum. Bu mem

k k t n hapi,tlıanel.erinde öyie in
oanlar v;;rdır iti, çürüyüp gidi
yıc.rJ..-. Bu!1iarı bu hapishar>e!-ere 
.r.on<!<"rcn.l.er s'rıin kocanız ve <r 

nun :.rkasınea da sızs.n:z. Mc.;e-
lU bcn,.m bur,ıda v;,.zifE ~ni ü~ri
rime ald~ğ.m n~an, ~ımdi mi~ 

bet l<Ureğc m:ıhkürn ed lm.~ bu
lunu}~. Çünıkü bu zavallı Mister J 

J1ı asıl< Suııtoıı 'un şlerifıe burnu-

nu sd<:mak cesaretı:ni kendiı;Lıı

die bulmuşnır. Sulı.on polise >h
bcr!annı gönden!; ve siz d<ı bun

ları dakt.Jo iJe .Jdı;gıda çekel'di
niz. Bil.tün bu cı.nayetlerden do

layı k.ocanız ya!mz bir defa içın 
<kğil, bir çok defalar i~·in ö:üme 

mii.>taha.ktı, Bu kada insanların 
hakkını aramak Jtıızım gelirse, o
nun bir defada tiOJ:mü kil.fi ceza 
teş.kil ehnez. 

Mi!ıJıı tekrar inledi: 

- Siz onu öhclürôi.inilll, benim 
bildığim bud'ur. Sizi le\'1<.iJ' eLt.i
recejf.an. 

Leli d<,ğru1du: 

- İyi ya! dedi, haydi beni tev
k..f ettiırini:z.. Hem11 şimdi gid .. p 
bir poh "*1Y!Urunu buraya çağı
ıınız. 

12345,789 
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SOLDAN SA~A: 

l - Şair, V!tlio'et•n aksım'..ıt:ıılan, 2.
L<'22Cl, Afrika.da b'r yer, 3 - Alalur
ka b.r Jmllk, illot.. }'llkıara ba"1f8l'J, ~ 
Mil~, 5 _ İJti defa roylenirse wtil· 
meoıın abe1ıe> ıa«lidi•ldir, VCcudAiınüz.. 
6 1 dolaşır., 6 - TencerenGl büyü.:.O, 
7 - Rallıya ıaınan bir mııdlie, ~ret 
oı!atı, 8 - Pil'tlll0'101 bir nıDdd.c, Deni& 
Yol1a.n :idares:nin b!.r \"ll.Pllln...\ 9 - ~ 
de-tl eır, Kıo yuı:ı ya VTUllU'. 

YUKARIDAN AŞA<.lIYA: 

l - B'r rakam, Nezaıretın. 2--Klm
'*', Uçan bao'v2ll ! ;ıro,,. bulııııın, 3 -
:ic;m. Elalrnza, 4 - Ha.eiçi, 5 - Bir e
m<r, M·.ıbtını,6 - Solı>k ollım,yıın, 7 -
Nezı~. M~ 8 - Va!ı.ıt, DonJr.UŞ sn, 
9 - Yad edeıı. Tuzak. 

Dünkü bulmaunm balledilmiJ 
,ekli: 

12345i78' 
1 AIR A S,lllM Az _t 
2SAKAR ÇAR 
3 A•H l'ıl·MI A çl r.i A 
-4.B,llMIDMAS E 
.5 !m/T A Y,m1 L 1 R f!J 
i T L A F ilil M il T 
7 A ş l!I RIA z. 11 _H A 
8KEL•SAKIZ 
9 A R t F • R 1 Z E 

14 11 teşrin 194:Z 
18.00 Proı: •• :n V<! Munl~ket Sa&I 

.N,·L""l. 
18.03 Muz k. F••l! Hey't.ıi. 
l& 45 Mlı•'>K: ha<ly., D.ln3 Qı'keg

·tı-ası. (Şd: N'had E<;~rıj!>n). 

iP ~o M•mklret Saat Ayan "" A-
J&ns Ho.ıberleri. 

19 45 ?.:;;,:, k: Yurttan sosıer. 
20.15 Ra<IJ"O Gazttesl, 

20 45 Mtızık: Bir H.a ıt Tür\ı:üısi' Ö~ 
r<:nryoruz. 

21.00 Konı.ı;şma (Evm Saati). 
21.15 Mı.zV:: Halk Turkülerl. 
21.30 Tem.J - Km"eil A>lEsl. 
21.50 Müzlk. Rryo. ~ocuffihvr Bancl>

su. (Şf."!: llisan Kür,çcr). 

22.30 MoııUe!<ıı\ Scat Ayar>. Ajans 
Jtabeı•)tırl v~ Boı>Stı.13r, 

22.45/~2.50 Yar:nki ProF--am ve Ka. 
panış, 

KURTULUŞ 
BiÇKi va llİKİŞ 

Dfrqanes~ 

Moo:,,.,.. Bayan PAP,\ZYAN 
Haftada dO.rt gi.ııı Jc:adın!ara, gı...'"" 

de üc;er s3at Frar~ız \lfi.uliy:.e 
b:ck• '" dıkış ceı"Sl tı·ddt -edılir \'ıf 
6 ~ıyda M:ıarıf\:e :J ı:.ı.nd<!a.k diplo
ma vcrJrr. Fe:<kf.y Te-pı ÜJ:)tu ı ~-O 

No Pap~,r.y:ın aparlı:manı 

Bu !'lL:z:U söylerken de, !tadını 
ko:ur..dan ıı.:ttutu g'bi, kap,dan 
dl{Jrıya ıttı \ 'e cıl<ası.ndan da 
k~pıyı ş-1ddet:e k<ipa tı. 

Bc·ril' .o r.ef~.si oo~ya kıe<;1:m1ş 

g'biycii. Galeri büyümüş ve Le
lye baxycrdu. Büyıiık bir gayret 
sarfedcrek: 

- Con, sen deli mısin? dedi,, 
kaç <kaç! Burada durma! Polisi 
ne diye çağm.ıy-0rnun? 

Fnkat Con LeJJ M fü'nin ki.mirı,. 

le oı•ııya gdd ğiTI' öğrenmek istir 
yor<lu. Kendi kendine: 

- Kınıinle geldiğini -:;ınlıyor 

g'bY'.m. Fakat b:r defa erniJJ oı\.

mak ister m dedi. 

Kapıyı açıp kor'<lbra ball<tı. Bır 
kaç ad:m ilerlıd~. durn.rı; da}""n
InU', y<l>l'gunluktan bitıkin bir hal
de ı:ı!tduğu anlaşlnn bir adamı gÖ'I~ 
dil ve de-rhal t~'l'lıcl:: Coı:v.ıı Kolli.. 
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l".l'Slenıi:: 
- KoTii, o•ada f•<' bekliyorsun? 

Gt:kene buray~! Bu Pf''I>,; lıadına 

---·----------------

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCl\UlN DA G'ÜNDE 3 KAŞh ALINABlLtB. 

(HALK SÜTUNU) ! 
(İ ı a:nyan, i§çl lstiyenlerin 

mektuplan l7u sütwnda paınımz 
olarclc ~oluMLT ve yeT tnüSQit 
b-ulundukça bi~ kaç defa tekrar 
edilir. Ayrıca dileklere, müşfoül

l:ere de cet""P ve<rilir.) 

• 
Bir genç ku. İş ariyo' 

Orta mektebin 2 inci sımfına 
kadar okumuş g"'11ç bi,,. baya!l 
yazıJıa>De işlerinde ve tercilıan ka
sadarlık:ta, Jiı,boraıu.varda çalış
mak istamcKtedlr. Kanaatıkfu- bir 

ücrde nz dır. Tal;,p olan muh
ter<-m .ş sahiplerin:n Son Te:graf 
bakl süıun•Nda M. S. ne mfua
ca.ıtları rr:eTCuıdur. 

Bir san'atkô.r İş arıyor 
Yılk:H1k: ılere<:ede ıaheih olaın 

bır Türk genc 'ıyim. BiJrm on 
dört senelik tecrii.beye sahlbim. 

D<·niz - Kara - Hava ve emsali 
bi1fıumu:?Y' mc~t>rlcr, ~ih~ap ve 

elek'.rik işlt'Tlle fabrika idaresin
de fıt;sasım kuvvetlidir. 

A}.1.karlarların Son Telıgral ga
zetesi Ha'J< sütununda H. Ö. rlli
muzuna mtiracaatları. 

iş arıyan bir genç 
O:ta· mektC"b'n son sını!:nda-

Apartman Haline Koymağa Elverişli 

SATILIK BiNA 
CapfoğJu. Sıhhiye Mildüriyel1 karşısınd«ki ön tııra!ı HıJ:.I:ah

ret-r caddf!<'l No. l<I aı·ı..a ta.Talı T"f savak'lar ııoluı&ı No. 9 e<!<i 

Kızııay Merkez Binası Satılık·hr 
tlııiversilıe Kimya Ulxıratuan olM:ııt iY.ullıınılan VP bu muk<>aila 

ıçındt' mu.ayyt>n t..ı:di·Jıı.t ,.apılan bu bina bô<trl.1'Il il~ beı abcr 5 katt;r 
İçi kıagir oda:1 ;rın ~f"masi, tava.ıı ve merdi\.-en!eri ta:ht.a.dıır. Ha
mam ve_ mı.iten.&rıt helalin. Ele'~trJk, Hava.gaz.i. ve Terms suyu teı:i

s.atı nı€vcuttu.r. 

Ahc:Jarın Sirkccid~ Kızıl::ıyı IIanı 2 tti k.atf.a İstard:ıul rnüm~!
liğinf' mür'lflcaatları, 

Maçkada Satılık Arazi 
Maçka'da Tramvay caddesi üzerin

de 11C-20 metre cehpesi 156.10 met
re de iniiğinde ifraza müsait ortasın
da ae farethane binası olarak yap;sı 
tamamlanmamış büyük kargir bir bina 
ve ayrıca iki ufak binası olan mahal 
satıh!for.' 

---~------

Em J ak ve Eytam Bankasından: 
ı;.a.. No. Yeri 

2775 ~~i!klcı~ Vı..""ntade 

Kı.>'lllf'ti 

Lira 
Nl'v·; Te:rrumı.tı 

Lıra 

n1...r.l1l t'~ M1'Çfta ve 
y1n1. :l\fali vaziyct4n pek ibozuk ·r~ıX:lJ't• cadıd<'leriı 
olduğundan oğled(>!I l'Clnraları sa- 2 n.!lk..-rer rıuma. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

'( enı ve tevkalade· bı 

TEBEDDÜL 
ll'lubalai:ah ı:w.rn tabii 
"Makyaj~ kalmadı 

Cilde rinlU!cek gayri mer'i 
11eni bir pudnı, 1'.abU b!r 

g;i.ıe':ik o~r 

P3nsın ,.. ttadın.lan. 7mJ b"' 
moda ıcaı etmişlerdir Bfltün ~ 
aabıt duıan ve l.tc ._c.:laUık i.2:1 bı· 
takmayan. b'..r ;UU tf'TL1 vf'reo reni 
blJ ~r· buL""nU->ln~~T 

ı:Junuo ıırn. JpPklı eJl"~ ten ot 
defa ıeclrilmi$ en r.!'f v~ f'O ınoa 

pudrayı lkl dera k..~ma köpUğu ile 
karıştn-ılnUL"I Uı6U!ti ile ızah ecLle-
bibr Fr•r-.su khnyaı·-<"rll'rınln şr. 

nelc~e .. ~ ..ı.~lırmdloırı nc\ıc~ınde 
ekit"' cd:lf'n bu u~uı. T<••::ı:on mı.le:;.. 
~.Olfı ırıJnı. .. r ajtınd,ı.ıı.r r Je• 
hl Tok "lon pudr~ :ı. a··.ık par):tk 
bu.runtara vr. y gl ~ıltlt:.re ~d.ı· 
yen son -.:enraştir Cildın1:..:.c. sdc.1~ 
ıaat za:r!mda ··J'f1at. dur"Jı uefD 
vt: gü.ul bır renlt vt.rır Rı .:.&;.1rda 
ve yağmurda \'t.: ht:.W ltrletncde 
cıldiniz.1 rarlak gö~tt!rme:t. ••Ffnj 
Mat .. Tuk.alon pudraşrıı k;.ı.ı.lanrrs:ı
nız suııanoa bır guJ yapraı?ı."lm ta.ze.. 
lıtinı \.'P ~J~cHı~ı:ıı bahşeder. ~-:-v.m ... 
lıli~ır.ızi ve caa:!hrn;:.:.ı hir kat _dah<t 
arttırcS!ıU.t. Oı. muiı';.tlıJ ve yeru ("8-

ııp ren.l(te oian 1 oK..ı.lon pudr~mdaın 
tıirutl intU .... p c<iınu. 

at 13 buçu k·ta n ist<'nilen saaıe Jra- raı.ı patla 68, ada 

ına~a.m kitrg.1~ 

büyük bina \Le- ay
nca iki uraıı.

bina. 15342.50 M2 119.944 

1 

703, par<e 1 4 l.199. 438 dar yazı iş1e.:!nde veya san'at ve 
burıa benzer tc:ılerde beni .aeç:n- iz:ıhalu yuık.a."rıaa y:.zılı gayri ın~ıikuı.Ler pt'IŞ:n p~ra "le Vf'. k:ı.r)ah uı:rf u_.~t»Je 

•y bo saıtııa~ .... rlttır. Kıi!palı z.arfıaı 21/10/942 Çarşa.mba gıln.lı ra.:ı.t 14 ~ ba.n'kamıı: I _ .. 

'
ıı;ı,1":f,nı;ı:! Şehir tiyatrosu 

dire<:~k hır Ucret"..e çalışma·k is... bui Şubt'ı:ıı s.ıı~ Kl,.nıa :)oı.uı hL.z~ru Jle ~,.ıı.a~ "c en yüıksck t.ekL.! meı·keze 
ti)""Orum. Hüımüha\ varakası ih> bılıd!rıJc-ô("k ve bOOdi li.J,·ık görüldüğü. tak.ıJ;rw.::-e M~l:ıy.e Va!rfl.l<"tıntlı•n istizan Ni-

,) j,U'~ DRAM KISMI 
'l,!J cR',ı!• Bu ak~am •aat 20,30 da 
~t!l/ıı~ı K 1 S MASAL 1 

mümasil eVTakı getireilir:ım. lerrk rnl'va!aht cl'\abı ;J!1ru:iıh .. an 900.ra ati ına~ı'Fi yep:Jacaktır. 
İ. ttkli olnn:a-rın A~kara menez~ ile İstanbul. izm>r, Bursa. Şı;belfri.."TI.izıden 'Ban iş vcnmek llı•funda bulu- .. 

bjr('r lira mu~bl!ind.e bJr şarblame edine.:.,l·k bu fa~rrıl~ alrk~'l11 c.iairrsi.nde 
nıcak hayın;evnlerin Son Tel- t.an.zlm edecP°.i:eıi tt·kl·f makbtl2unu tayLTJ ~·di't:n 21/10/912 Çar{<M1.ba. günü fa.at 
graf haJk sütununda ·T I!>. 1004a 14 e k<ı'J.P.J' j t..-ınbul ~ubl'm;z MUdbrlU,tüne u•vdi tkneler~ W.ufY' .... 1ır. Sltı, bedPl~
Ernrııne ır.ıüı acaatlar1 rica o~unur. nin. Oderı:n€s.r.Ce a)lcıya b·n- vı• ~m rpot ği mukab·linde kohıylıx: gösterile-

? j bili: Fa.zl.ı !:za~.at a1n.ak lstiyrr,.';c-rin Lt bııl Şubemiz En.,, S('f'Vı&nt mrU.ra-

Yazan: W. Shak°'pare 
Türkçesi: ;\fcfharet Er"n 

KOMEDİ KIS. il 
Bu a~ ı;a;;t 20,3n da 

YALANCI 

Ya.an: Carlo Galdoni 
Tiirkçe,i: S. Morny 

Cunı::ırtl' ,, ve }'azar glinleri 
ıa,:;o da :\!atine 

/ § arıyor cant' aı., j!an <>hını:ı.r • l 0~50ı. 
Eır ec1ahancdc veya l.:!ıoratu-

varda çcA~ıunak üız<ıre iş arıyorum. 
Mullı1enm , rnhip'.erinjn Son 
'f~'r,.-:-~f .şule Uçak. remzine 
ynı .. ,;ahırr rjca olu.nur. 

Jf arıyan bir genç kız 
Ort~ cıku1 QnC'Z 1Jn'LI· bı.r genç kı

zım. L'<ı )'ı' da lifede okucıurn. 
Şimdiye ;jıadn hıç b:r ı1'ı: çall'Ş-

rnnchıı Kasiyer ufarak veya Ui
b<ı.r~tuv<ır i.fllerinde çalı;mak is
i yorum. Talip olanlar·n Son Tel
graf ha~ sütuırıunkla Güz n Yü:~<
sele y821malarını rica eder'nı. 

Gelen iş ı•erme 11!ektııpta.rı: 

Bay A. A. ve Güzin: Ga'.ata ve 
frt• "!lbuldan birer rnc.:<tri':ıunuz 
daJıa vardır. Acele ad •• aııanız 
m-eJ'('udur, 

bur< .. ya k.aclar re:akat mı buyur
dur-t~z? 

Koı'ıl.. sznan safi.an;;.. yaklaştı: 
- Dvf;rusünu il.iterseniz, o ba

na dri,~l. brn ona refakat ettim. 
Şaşırd.;m, kaldım bu hdına ... 
Hoş, zaten bütün kad:nln.r şaşı
h:cak mahlukfardır ya ... 

Koll.i o sır;,da Mis Beril'in de 
orada bu',U'ndugunu gii<ünee tı:ı<ı>
Jandı. Genç kızı ba~ile selfıımıtadı: 

- Anlı.)"Ofum ki, dedi, ben'm 
şu sıratla lıCJije bir yerdcı1<i mev
cudıyet.m 1 üzums uz b:r fi"Y... O
nun içi.n mtiGaaden··zj rica ed':tp 
gideyim. 

Con Ler: deru ki: 
- Zaten s1.z3n rnevcudiye~nfz 

her z~ıman rüzurnısuulu. Fakat 
şimdi butP<la bu'.unuşunuz ise, 
h:r beıldenilmc<lilt bi.r şeyıdir. 

JUılili gü!Ülmbedi. Nedense bu 
sö~:er bir ıltifat g:bi sayımışıı. 

Sırıll>ık!am o'ımuş kıyafetine, 

aı<tık başa a:ınanxyacak hale ge
len şaf ~s.na baktı ve içi.ııi çek-
ti: 

(l>n•Dll Var) 

ASETİLOPİRİN EŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Diş Ağrıları 

Soğuk alı.'lnlığın:ı bı•şı tesiri kafidir. 2 !ek :tılrf ''~ 26 lik 
tüpleri her eczaneden ara~ ınız.. 

So:..b•p Et 11 J:o::tl 
BeniC'~ - Ne n· L '"tkh .ı 

Cev<lf .. ı-:ı\RA ~I ..<. !N 
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