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1 Sahip ve Balfl'Tl'4h.aTriri: ETEM İZLET BENİCE 
"-

Gaut.ıye rSntlerileıı enak iade eclilmes J BR SOR TELOB.&FLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM OAZETESi 

TÜRK- INGILIZ" 11 Ruslar Don ve Volga arasın
da yeni bir taarruza geçtiler 

Dostluğu ve ittifakının 
gıldönümü gününde .. 

ETEM iZZET BENiCE 
Bugün Türk. İngilO. ittifak 

muahedrııanıesi üçüncü yıl .. 
b'tirdi, dörde bastı, 1939 yılı
nın 19 teşrinievvel gününü ve 
o güne hak>m lıad '.seleri ha
tırlıyanlar için bu ittifakın 
ne şarll~ır altında tekevviin et
tiğhıi takdir etmemek mülllr 
kün değildir, 

Almanyanın Polonyaya ta
arruzu \"e Polonyayı ortadan 
ka.ldırnuısı, sulh tekl-ifinin 
redd<ılunmıını \•e dün)a ba,... 
binin meçhul bir istikbale 

doğnı hızlanması giinlerini 
ve HarkiY.e Vekilimiz Şükrü 

Saracoğlunun l\.Ioskovada u
zun ikıımet günlerinden dö
niişiinü tıJı:iben Tiirkiye • İn· 
gilt~re - Fransa arasında im· 
zalanan bu ınuabede tam te
dafüi hü\İyetini muhafaza e
derek ve o günden bugüne 
binbir tiirlü değer ve ahde 
vefa imtihanı kazanarak istis
nai Lir ııiiınune halinde de
vanı etmektedir. 

(Devamı Sa: 3, Sü: 7 de) 

Sovyet mukavemeti -
Almanya ve istikbal 

Doktor Göbbels ve Kalenin 
Nutukları Yoldaşın Son 

Sovyet Rusya 1943 yazına kadar Alman 
ordularını tutabilirse Dr. Göbbels istik
bal karşısında pek de haklı çıkamaz .. 

ETEM iZZET BENiCE 
Günii:ı !IOıu.sn şudur: 

- All'lanyamn \'e RUl'l)'anm 
kıırşılı:klı harp gayreti ne halde
dir'!, 

he yok ki z~man vo istikbalindir, 
Şimdi Alman ordusu ,bütün Av
rupa kıt'asını çizmesi altına al
!IUŞ bulunarak doğuda tarpışnak
tadır. Lad.ogo.dan Voroneje kadar 
müdafaada inat ve ısrrla bakimi-

) 

Bir 1ııeiüz uçak pmi.-ıUıde hava dal\ mitralyözleri 

Dev Uçakların 
Fransaya akını 

Creusot lop fabrikalarına yapı· 
lan korkunç hücum hakkında 
bu sabah verilen yeni laf si/at 

Lon<lıra,, 19 (A.A.) - Parisin 
300 kilomelre ccn1'p dloğusunda 

ibulunan Le Creuset'datld, faiıri

l<alara karşı İngiliz Lancasl>?r Dev 
'bomlbardını.an uçaklarının yap

tıldarı ~va akını muvaffa.k:yetre 
ne tiıceleıımiştir. 

Cumarksi günü yapılan bu a
kına tam 94 bamba uçıJtı iştiralk 
e1ım;ştir. Şimdiye kadar İn€iliıı 
uçak~.::ırının yaptıkları gündüz a
kınlarının en ~dlc!ethsi bu a.kın 
olımıştur (Devamı Sa: 3, Sü: 5 de) 

• 
lngiliz tebaası 
Hindistan'dan ' 
ayrılıyor mu? 

Sofya., 19 (Rw:fyo) Bang-
.kıongtan bildiriklğiııe göre hıg't

liz hükUıneU, memu.darıııdan 

ba?a tekırml İngiliz t<iba>asınm 
Hinıdistandan çılıııııasın biMlliııniır 
tir. 

70 kilometrelik 
cumda bir çok 

.. ~~~~~~~~~~~-
bir cephede yapılan bu hü·· 
noktalar Alman,~ardan ahnch 

Novorosisk'in cenup doğusunda Almanlar 
ilerliyerek Tuapseye 30 kilometre yaklaştılar 

Be)Tllt, 19 (A.A.) - Don ve den yapılmaJctadır. !eye yaklaşmışlardır. 
Vo.lıga nehirleri RN6ında di:r9elt Beyru t, 19 (A.A.) _ Novoro- FW.:at bu kalan yol, tam~mı'e 

dağlıktır, Geçitler kar yığ ntı1a

rından dolay tchlikd bir vaziy., 

.kurarak ilerleyen T:!IIIOÇ'?nko kuv- sisk'in cenup doğusunda, Alınan
~ri, Alman taarruzunun ool !ar hafif hir ilerleme kaydederek 
cenahına. taarruza b~ı.ştır. Tuapseye 30 kilıamettelk mcsa- arzet.ınekıedir. 
Bir çok noktalar düşmanın eUn- =========================
den alınmıştu-, Rus taarruzu 60, 
'10 kilometrel.:tk bir cep'be üzerin-

• 
ieni bir taamı.z başlıyan SCPVYet 

Mlleşali Tin>oçenko 

Moskova Radyosu Bildiriyor: 

Stalingrad ha bi 
en kat'i saf hada ! 
Kızıl barikat mühimmat fab· 
rikası nasıl zaptedildi ? 
Lodııra, 19 (A.A.) - Dün a.k:- 1 

~m Mloskıoıva radyosu, Sbalin
graıi muharebesinin en k<!Jt'i s:ı.f- 1 

hasının başiadagını b:'d:rn: o;tir. 
Şehirde yaz'yet daha fenalaşmış 

(Dcv>nıı Sa: 3, Su : 2 de) 

Gümrüklerde Biriken Mallar 

Bunların sür'atle 
çekilmesi tedbiri 

kafi değildir! Bu suale iki tarafın harp sah
nelcrİDİ, crphe gerilerini, sanayi 
müesseselerinin veriınluiıı:i, ~ 
lılemlerini, liilri bulundukları ko
laylıkları \"e :ı:orlukları inceden , 
inceye elemeden kesin hükümlü 
bir revap vermenin imkanı yok
tur. Hariçten bakan gözler için iki 
tarafın da 1941 haziran ve 1942 
teşrinievvel fasılası iç:nde büyük 
kayıplara uiudığı muhakkaktır, 
Ne Sovyet Rusya, ne de Alman
ya bugün (Rus - Alman) harbi~e 
takaddüm eden günlerdeki tak.a
te sahii> değildir, Rusya en güzi
de ordularını, en verimli sanayi 
ln'<!rkezl..rini, buğday ambarlan
nı, nuıden sahalarını, Slav ı.t'kı
nm 65-72 m:ilyonunu kaybetmiır 
tir. Kay.in h;ç şüphe yok ki ağır
dır. Buna karşılık Almanya da 
1939 da Polonyaya, 1940 da Fran
saya yıiklenen ve tığ gibi bir uç-

~·etini muhafaza etlen ordu Stali.nr YUGOSLAVYA A U IŞJ f ;;:~k=~~'r!~Ji:~~:: a~a:::g:~ D D RUM KA - K • Malların Kara Borsaya intikal etmemesi için 
Ticaret Vekilinin tedbir alması lazımdır 

• tan öbür uca kayan genç ordusu
nu, malı.eme stoklarını, dimdik 
ve zafer neş'esi içinde çalkayan 

' keymak üslii harp tı.'lSurlarmı ya· 
1 rı yarıra kaybetmiş, bu nisbette 
yorulmuştı.r, Bilhassa, Amerika· 
nın harb• müdahalesinden sonra 
muharebe ve mücadelenlo gele
C<Oktek.i sahnelerine nazaran bir 

hayli yıpranmıştır, Ancak, bir 
tarafta. Stalinden sonra Sovyet 
Rusyaııın cm büyüğü , Kalenin, 
übür tarafta da Alman Propagan
da Nazırı Dr, Göbbcls biç şüphe
siz hiidi.;eleri kendi rü'yrl zavi· 

yel eri · çinde mütalea ederek yu' 
karıda çerçevelediğim'z suali ce
vaplandmnağa çalışm.şlardır, 

Kalenin Yoldlllja göre; Rusya 
bütün k•yıp!arına rağmen silah 
ve malume bakımından olduğu 
kadar döğ'H~me ve nıancviyat ha~ 
kınıından da )1 iğitliğini muhafaza 
ctmekt.:dir, batla, bu yıl geçen 
yıldan daha i)i döğüşülmektedir. 
Dr, Göbbels'e gelince Q da: •SÜ
düıu ek)i ,. dememekle ve bilakis 
artık Alman hudutlarına tecavü:ıı 
edebilir bir Rusya lllC\'CUt kalma• 
dığını ıebarü1 ettirerek AJmanya
nın lı<!r bakımdan abluka çooıbe· 
rini kırd:ğını, hayat sahalarına 
kavuştuğunu, petrol, hububat, de
mir ülkelerine ulaştığını ve yenil· 
mezli;j,ini tahakkuk ettirdiğinj u
~uıı uzun izah eylemektedir, En 
d<>"°!! 'c şaşının hüküm hi~ şiiıı-

~;le~::i~~~~~::~:~~";; Vatanperverler U staşiler i 
EKMEK tanklı, toplu bir muharebe 
118 

, l . sonunda tardettiler / 
ıv.1es e esı 

açek nezare altına alın • 
Un temini için bu

gün Ankarada kat'i 
karar veriiiyor 

Ankara, 19 (Telefonla) - İs
tan,bul, Atıı.1<.ad'a ve İzmir valile
r ' bugün şehrim.izde Ticaret Ve
UtiLinin reisliiğnd-e toplanarak ef~
mekJik hububat meselesi hakkın
da kat'i bir karar wrece!klerd:r. 
Bu üç şehir belediyC'Sin:n kendi 

CDmamı So. 3, Sü: 6 de) 

Dinamit· 
dolu 

·balonlar!, 
• 

İsviçre Üzerinde 
bazı balonların uç
tuğu resmi bir teb-

liğle bildirildi 
Roma 19 (Radyo} - İs

Yôçre hilkümetinin neşrettiği 

bir resmi tebl:iğe göre, ıçinde 
insan bu~unmıyan bazı bı

Ji:ı.ııMn gıöklerde uçması 
ha!lkın nazarı dlkıkatiıı.i ce!
betımekıedi<. Bu balonlar 
söylendiği ne göre İnıgili.z.lc r 
taralından uçurulmakta ve 
içlerinde patlayıcı mad'deler 
ve d!iıııami-t bulumnaktadır, 

Zağrep ile 
çarpışıyor ! 

olan 4000 kişi 
arasında şiddetle 

Maçek taraftarı 
Saraevo 

1 

Lodra, 13 (Radyo) - Yugoo
lavyada karışıkhk çılamıştır. A?
ıınan generali H•yer her ne 'ba
hasına olursa olsun del'hal baS'lı
rılmasını ern:reımişti'r. 800 ıkişi 
1~v'k:f ediluni§ ve bir çok kişi de 
kurşuna diz:lmiştir. 

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

Maçek Alınon komutanı ve Pa
veliç tarat.:ndan yaptlan ıek'l»ıll 
kahul etmeyince Mman aslkerle· 

(Devamı Sa: 3, Sü: 6 dal 

KISACA 

Şoför yıne bildiğini 
okuyor! 

İstiyen otomobile biııehilsin." 
diye taksilere yüzde yetmiş beş 
:ıam ya.pıldı. Fakat, şoför yine bil
diğini okuyor ve mesela Taksim

den EııUnönüne beş kişi ve ellişer 
Jm.ru.ş alıuadıun gehruyor. ı>o.l· 
nıuşsuz taksi ve taksi mahallinde 
bir seyriisefer memuru bulabile
ne aşkolsıın!, 

Talimhane caddesinde sabahle
yin sıralanan 3()-40 taksiden biri· 
sine tek l:aşına binip saatle iste
diği yere gidebilen müşteri ancak 
tali.hin büyiik lfıtfu ile karşılllljıt.n 
yolcudur!, Hiç olmazsa belediye 
otoriteı;ini bu nevi işler üurinde 
işlete bilsek .• 

1\. SEKİP 

Milli harck etle re 

nihayet verilmezse 

Çek Milleti 
ortadan kal
dırılacak! 

1 Londra radyo-• 
sundan neşriyat f 

yapan Çeklerin 
aileleri tevkif' 

edildi 
Londı'1, 19 (Ra.dyo B, B, C:) _ 

Çt!lr.oslovalcyadaki A!m:ın Val.sl 
1

. 

Dol<lcr Frank Don bor nu\ok söy
llyereık: mili! $ilk.lal uğr\J!ldaki ha
reke-tlere nthayet "~Janeı:se Çek 1 
mıiıet:n. ortadan kaldr;,.ı.cağlll.l ve: 
Aimıan davM.ı.nı kabul r~le
rın merhame-t~tz~ öLdUrülecC'kle
rrnı b~'yan etmiştır Vali Lo!"\d.•-a 
Rady<ısundan neşriyaıt papan <ek- / 
!:erin aiieleM1n tıe\.~İf edildıl~ 

ve bunlar hnl<kındaıki ıro.t•ı ka':'.11 
rın Londraeaio nf'Şriyat.ın durup 

r 
duıınuınıas. ına gore ırerllecıeğiı>i j 
Vi·avıe etmişUr. 

=== =-= -

1 MÜHENDİS 
mektebinde bu 
sabahki tören 

• 
Gök okulu tayyare-
1 eri de mektebin 

üzerinde uçtular 
Taksimdeki yüksek miihendis 

mekteb'.ııde bu subalı yeni der& 
yılı tedrisat .na ba~lanmıştır. Her 
yıl yurdumuza kıywetli elemanlar 

(Devamı :Sa: 3, Sü: 5 dA} 

İKDAM 
İdarei Örfiye Komutanlığının 

tasvip ve kararı ile üç gün möd.. 
detle tatil edilen •İkdam• refiki>
nıiz bugiindcıı itibaren tekrar i.n· 

tişar vazifesini ifaya başlatnl§lrr. 
Üç gtlolük tatil fa.sılasından da 

istifade ederek münderieatım ve 
tahrir kadro.,nnu genişleten İk· 
dam refikimizi 4 sayfalık h~mine 
rağnıen en ı.engin mulıtevalı bir 
sa balı gazetesi halinde bulduğu
m uzu bılhassa tebarüa rttirmeyi 
bir .. vazif~ ssyaru-

Bazı tacl.rlerin mallarım bankalara 
mıın olar ~--a.1:ro*1arı, baıı!arlnıin 

ise dış piyı.;alaroan ıırlen nıallnnnı 
gümrükten cıka.rmadıkları JJ)Bltm1dur. 

Tacirlerin f.aı~a. ,k...::.r hiası i!C bü maıla
nnı bu şokild-e saJdam:ı.Jarı p 1ya...Qda 
tyıvkfuk ve l::ıuhr:ın yar;.ıt.ır..akt.a idi. 

(Devamı S• 3, Sü: 4 del 

Orozdibak mağazasın .. 
da bir arama yapıldı 
Piyasaya çıkarılmıyan mallar buluna

rak müessese adliyeye verildi 
Orozdi'lıak müessesesi milli Jro. 

runma kanununa mııhafofet su

çundan müddeiumumililğe verJ,. 
m.iştir. 

ÇERÇEVE 

ivlüesscse hakkında irlıdia şudur: 
Tunınmış tüıccarlardan ilki z3t 

evve?ki gün gcm:<:i fereri mıi• 

(Devamı Sa : 3, Su: 4 de> 

• 

ALAMETL R 
Dünkü Çerçc,·ıınıde, "'1n günle

rin liif!arından, tavırlarından, eda
larından, emarelerinden, topye· 
k\ın harp <e polôtikn hadiselerine 
biç"lecek fikir kadrosunu canlan• 
dırnıak istemiş ve harbi pek ya
kuıda a.ç:la.cak bir üçüncü devre 
eşiğinde göstermiş1i.ın. 

Bu üçıiocıi devre, de.nıolmısya· 
Iann, Alman kılıcını Sovyet Rus
ya hedefinde körletin sonra o.nu 
kendi eliyle kırmak şeoklindelci 
hesaplar:na tam muta.hakııt ifade 
eder. Bunun aksi olarak da, mih
,.eriu, So\"yet Rusya hedefini ça
bucak par.:alayıp demokrasyalal'ı 
la anlaşmak, olamazsa ayni kes
kin kılıcı demokrasyalata havale 
etmek hususundaıd emcllttinde 
tam inkisar belirtir. 

Deıııınkra•yalar, 1941 ilkbahann
danberi cer~yan eden hidiselez 
ııcticesinde, bir tarafta param
parça olmuş lıir hedef, öbür taraf
ta da dtst.ereye dönmüş bir kıhç 

NECiP FAZIL KISAK(lREK 

teınin etm"!k \·e sonra. bunların 
ikisini biJ·dcn tarihin tasiiye ve 
te->viye boğças.ına yer!eşİunıek 
tarzıııdaki diıhicc tertiplerinde 
muvaffaktır l:ır. 

. Eundaıı socrası> artık krn·' Jc .. 
r•ne bu ı:isbette giiler yüz gii tt>
ren talibe lcyakat ifade edip, na· 
zariye "e &meli) ede bu kadar 
verimli bir şekilde iklıtaf ettikleri 
neticeyi kendi zati ve fili leşol> 
biis salıalarında da nihai akıbete 
ka vuştur.ıb ilmek tir. 

Yani z,.manında harekete geç
mek; bi~ hedefin azami derecede 
paTçalandığı •e bir kılıcıu azanıl 
derecede körll'ştiği aın seçip ve 
bu ilııa. kendi azami kudretini ras
gctirip Avrupa kıt'asında mihvere 
teslim bayrağını çekl;rebilm1'k.,, 

Bu lı•r~kctin son imkan veya 
imkansızlığı bir tarafa, fakat ı, 

imkanı biitüu haşmet'le demok· 
rasyalara tecelli etmiştir. 

(De\'amı Sa: 4, Sü: 6 da) 
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HAL ' FİLOZOFU 

D VLET KAPISI VE .. 
SE B ST MESLEK 

Harpkd takip ed~n yıllarda, in
sanların Jiişiitıüş tarı.ı umıuuiyctle 

bü~ ii.k ~<.;i~;kı:ı.kr arudcr; ha· 
yat tcıa;, <\it :i, "i· nırsJ.,k f.ik:rteri, 
\azifc zihni~- .. ti, ahli\k, )·:ı~ay~ "·e
saiı·e, buli. .. ~ her~'l"Y deği~~r. Bu 
h:>rpten son•ll <in, bu gen!' içtimııJ 
ıahavvülferin olma"1 ıarurid.r. 

Gcçe.ı umt:mi hupten soma, 
mcseJa, heıkcstc bil' ticaret hevesi 
uyannıt.il1. Bir çok in.~anlar, tica
ret hap!ına atılmışlar, mesle-kle
riui değHirnı işlerdi. Hu, harp yıl
Jarınrla ülınilen tecrübelerden do
ğan biı• fiJ;U- idi. I'akat. bittabi, 
111csnlckct?4,;rİn tktt'indi şartları, 

harpten s<>ma değişmi~ti. Ticarete 
atılan, fak.at, tn basit ticaret fikri 
olını)an bir çok in"llnla~, iflisa 
giım'~ler, ev,·~ke ka:ıandlklarıru 
tamamen kaybetnıi~lenli. 

Bu arııda esıı.ıı.flık da rağbet gö
ren bir i~ oim~tu. Hatırlarsınız, 
mütarekede \ 'e mütarekeyi takip 
eden cnelerde, \ıir çok kimseler 
bak.kal dükıi.nı, tüliincü dükkfını 
a~mı.ştı. Kısa Hr zamanda, bunlar
d<..n ınüll'ın b'.r kısmı ifliı.s ederek 
diH.luloı lezgiıhı kapatınış. peTişaıt 

bir rnziyete dü~uıü~. bir kısmı da, 
eski mc.,,leğiue, vazüe ve mcmur.i
yelin·e kapaj;ı zor atmıştı. 
ş:mui de. yine bn tanda fikir 

ve düşü:trclcr doğmaı;a başlamış
tır. Ml' dii, bakkallık, nııilyon ka
zandıran 1ı;,, llM'Slek hal' g~ 
lcre göriinmcl.tedi.r. llakilıt böyle 
midir, lıilnıi~onız. B.iır ~ok 1.'mse
ler, şimdi bir dük'·iin ,.e tez~h 
J·11 rn1a!' Iıe,·esindeJir. Ve böyle 
hır ·~e teşcbhiis ettnişlcr, \'C yahut 

REŞAT FEYZi. 

da, l>a~lamak için fırsat k<ıUanıakı
tadırlar. 

Yarın, ne olac:3ğı .ke:stirjleıııez. 
llalbuki, bugüne bakıorok yarını 

t:>yi1> etmd.: i>tiyenle<, heı;aplaun 
da çok z~man )anılırlar. 

Umuu:iyetle, tkaretıe karşı 1>laıı 
bu he,·es, biir bakımdan faydal.ı. 
dır. Bu mesleğe heveslenaılcr i
çinde çok az bir ekalliyet dahi 
muvaffak olsa, memlcl.-et hesahına 
kazımçt1r. Çünkü, ~ı>n senelerde, 
devlet J.ı. pısına yamanmak fikri, 

pek umumi idi. Hemen bütün 
gençl.cr, lah.llterini lıiti.rmek, yük 
sekçe biı· ınoaş:> ııeçmek gayesjn
den başka bir şey düşünınüy<>"" 
lardı. Bu suretle, memleketU. ge
ni~ l>ir" müstehlik sınıf mey~ 
geliy<>rJıı. Öyle bir müstehl1< sı
nıf ki, dedctİ'lı başına bir yüktür. 
Hayatının 'onuna kad31' devletten 
maaş alacak, sonra tekaüdiye ala
cak, daha sonra da çoluğuna ço
c11ğnna maaş bağlanacak. 

Devı...ı kı.pısına girmek ;..!'.yen
lerin say1'1 ne kadar çok oluna, 
cJevlet o nisbette iyi eleman bu
lamaz ,.e ~al .. tırdığı memur ve 
müstahdemleri terfi ve terfih d
hdlerini dü~ümnez. Çünkü, müs
taf,;rnidir. DDaima ve kil.fi derecede 
eleman b'.llll'aktJldır. 

Halbuki, vatan~lar, serbest 
hayatta çalışırlar ve devlet kapı
sına göz koı ma·ılarsa, devlet, ele
man bulmak için tedbiTler armn&
ğa, dalı& fazla avantajlar göster
meğe n:.nbıır kalır. Bu da, iyi ele-

- man teıninini mümkün kılar 

"--=--==========~==================~~-================;: 

ALAKAM 

KAI.J\IADI!. 

Zeytin•ağ fiatlan 
şey oldu. 8'>-..n arhk 

ttayip bir
hu mevzula 

meşgul olmuyo.ru1n. Çün!;.ü~ a\c,.. 
şaır. ıLın e,·de, •§11 dar kuruşa 

Kız. San'at mekteplerinde 
IC:z San'u E~c"tüler rd~ ve 

!JAı :.m Kı:z S•n: .. t rr: ' : p1cr'nde 
rıS:rn mı;a·ı.:ımr.:ı'n'I' ı a'ta<'a a
zami 44 saat ders ya.p;.ı al rı ve 28 
sa.ıtter l'-"'ı lç n m n..z ... m üc .. 
ret verP= Maadf Veki.1 t ta
raf•rufon Maarif mülü~ u.ğüne 
tebliğ olurmu.,'<lur. 
Diğer taraftan K ız Srn"at Eı;s.

t; ül.crin:n b' ve ık;nci smıfla...'"lll
d:ı. tıa. to.1 k çalışma !ldckti 44 
saate çılkarıkmşlır. 

kadar ç:hmış.. diye kon11şuyoruz. ı-;:i=~~~~~?;iij~;5'.:'.~n 
Ertesi >abah gaz<'telrre ba.'<ıyo- ; 1 

rum. D:ılı~ ıleri g"tın'~!. Beni her 

giin tck-ıip rdcn nesne ile aıaı:.a ~~ ' bi~ı.t~.-::ı9:dl.::ııı;sil!ııııııeısıııııı;ti~ 
münasrbetl~rhni kesti.ın?. 

ILi\REKET VE 

DEREJ>ET!. 

B:r r•flJ<im'.z V!ll'dlr ki yarı Öm

rü sahifel.,rini azaltmak, ~oğalt

m:ık, fiaL.ııı i:>d.irnıek ,.e yltkselt

ruel-le uğrıışrr!. Bunun n faydası 

'\:ar di) t:cel 'n"z?. Faknt; •lıare

kel her.. ı tt'r• derler. Elbette bu 
ha.rcl;.etlC"in de bcnkcti E "riilmüş 
\'e nnla ıinı·._tır~ 

UÇAS 

zmHLILAR!. 

1 jan~lzr ı haber verdigine göre 
Arucrii;.a{la •usan zırhlı• isimli 

l-·cni v~ n1u0'7Zam ta)·yareler inşa 
olunu~·Ot"n.ıış! . Hu harp böylece 

daha bir l;aç yıl sfüerııe; galiba 
artık toprak i>stünde bir şey kal

ım) acak, herşey •uçar. bir hale 

gelPceldir. Zaten dünyada ne kal
dı ki?. 

AHMET RAUF 

F 

Asfalt yonar 
Sön seııtlerde yapılmış buı as

falt yolhrııı bozulmağa yüz tut
tuğu görülüyor. Bu nevi y<>Uar ne 
Jrndar itina ile yapılırsa yapıl•ın, 
nıuka\'e.ı:l&t dueceı i ruhayct nıah

duttıır. Daimi bakım 'e tamir is
ter. Cıı da ruam-af kaıııs dır. Ca .ka 

memlcketl~rde bu i, yapılnbilir. 
I'akat, l.i1,iın r.::.rf im.kanlwrımı:ı 
daha dardır • 

Belediye l:lr lusım yollan son 

zaır.;onl.a da pırrkc )apl:rı)or. Mo
zayil< pa:ke d"nen nevi daha iyi 
ve sağlam <>luyor. Bi1c kalır~o, 
asfalt ~ 01 inşa.atm~an bütün bü
tün vazı:;oçmck lıizımdır. Yani bir 
prensip Lararına varmalıdır. Di

ğer me'1ıleketlerU ne yapılıyorsa, 
aynen y3pmaj1a mecbıır muyuz?. 

Kendi lıususiyetlerimize uygun 

tarzda yap. şekilleri tcısbit etmek 
lchi.mizcdir. 

BURHAN CEVAT 

~ 
MiZAHİ VE Bi PALVAÇOI MıLLt ROMAN 

DÖRT CANBAZ J M UAKRİRİ 
•• EZ.ine M ı.;ı 1 İJIDİ:V 

1 ~OKKABAZ 11\o. 3 -
\:!i"~==~=~==-==================~ 

u;z.;ı.ttı: 

u. C ?<!:eI>ln kapağını aç- 1 
E'n pas..;.ı ve çarp k b-lÇerını-

.. ç-Jt nro .&au.ıniara 

I~:.ı N: n Şa.l ı ?,}' 'Tl Sirj yanL~ 
ı;c "<leK el e · n eltı :ratmı7 me~-

bıç om :z &a!dtt narnın
"dlr. • Am.. -C emt\OJC• 

v r ... i~ ::ıız b :tikl n sor. -a getL. 
r·r tc rm ed-ershz. ıfrEb r muceNc~ 
tir . 

K 
ft'Y r 
çık. .,. 
• < 

s l :n bıik!fım blr 
ôk biri ıwyırundan 

en ik beşi b r arada 
Nı....--. E!end!n ıı eım-e 

Hac.. Nur\ be$ibrlikkrl ILı;a ;ıe yc·
ı, - ' y.: ı srnı: 
- B~w ~. 1"'1ıl yu.ı. bC:i bi{lik 

dahi ~na><lı amma ""' yabancı dl>
~ " Haydı! U';:ı.rlar olsun!. 

İltl :l!l'~g·n tJ:;ralı .rrrf.ı;;lerl d ,kldn
dan ç .:t. lan sonra Nuri EtNı.d.. kt
yirl~ na ue ~.öndil: 

- ~l şuyle lro~l!T.a ~ur. ele :ıtan
lı ... Şimdi ~ ocn;nJe ı!conu:;alım. 

Jrat,p ltlldın:a.rdan bot l<ai:ın i.ık.euı

Jı:lerdeıı birine otw'<hı: 

- Ey söYle ba.klım ~md.i?. 
- Söy!rdim ya ... MWn'kilnoe o ma-

cwıdon ıst.ywı.srn. •. n;r gJ:ı gıoııetecı.e 

d);urı,..,ıuın. . Meşbur padlşalılar bu
radan macun alırl•nnıt ... 

Ha°' N• .ri köoe s:ıblını k.anştu-dı: 
- A<::>ba banel pa<liŞQ)ı:n le~ini 

c*uliun?. 
- Akl mı!& Uldı!-ın. 'ôrıı ploba 

J?eli İbra 

B&rb n werdlll 
tecrlbelor 

H -· v ~ . .. i MAll':EM.'!LERDE: 

i:I. r-.e a·z_t Y e .. a... Var evi kerem evi! 

Bu••tu··n cephelerde askerAı va- : ~~'~'..,,~/ ~ıı:edi""'·:;;ı,~ı~~cuk !Amerikalı ile i glUz .. 

Geçen lluy k H ııvt.cn '""""'· i~P'- 1 
1:..n ı.:.l.J'tisı.ı;. .... t:.ı: u. gQ.i;.cmı.ı.§tır k•, J 

1 

, ... ,._ Bu • 1 oua..t. 0 Y"• «Cn '"~ Yaz.an: Ali Kemal Sunmaıı 
i.ardu, Oynan '3ık. i"!n ko1umtl.ı'k.i altııı ziyet ve muhtemel hareketler bJeLoğ• istçdı l! .. ez>go <,;""-'>.rlp ,.,.,.. Atlas Okyanusunun iki larafın-

bı.r muh<:ıicbc t;.t;Ji.ıSll'..da, sar!t.'d•lıen · 
uıe1'11i-'1-crın a.ncaK. yüzc.e otı.u hede:fıne J 

"'a~Jl otnnk'tadır. ~~g:L1 r, &o\.liah g~r
me,.cı, ha.ıı.>leıdıe iltılan me.rml.erin . 
h e[Jt>l, hedefine vaı'S3Şaı, yer ;rUzün.de 

in.an '"'lınao.dL Bu nni tıarpıe, ş.m
dije ka.<l .r sıarf~dilen .n:oenm~ şa.yw. ne 
kadartiı.r:. fl,ııı;ı.u, asıca.ıC. ha.rp~n sonra 
yaıJı.lcak ısalıih b1.c1t.sUkl~.rden ögre. 
ı:ı.eceı;z, 

Orduların za.f-er kaZarunJ.sı, n1ağ!(ıp 
olınası da şayaru dlfu at ~kilde müta
lea O<hlir: Haqı san'atl olan sevk ve 
ldare, bugüne s..-..ıar ı,;ç biT hıi4pLe ide
al bor tarııc!A JtenQ;ni gfutt•nnttrııi,t;r. 

Kitaplar, b•r ~U< ess&ar ve kai<le ler
dt>n bahsf'd~rı r. ı-·a.J\at, ~har'bin be bi.r 
husıı;i .·,.. tı, l> .· !cru~.ıedtk sürp1i2leri 
vartiu', S a ka<l:-tr ıneçhu.1t'l·le <V.Jlu bir 
i~ saJıasınrl::, ta.biye .... e a'\ıejı ilmini 
ve san'atu11 tan o!arak ta'bllk: ctmiy~ 
eJbe.Ut! imkan yoktur. 

llonoenoı.!t·yıh, iki tara! aniular da, b"1 
1"r hata yopa.dar. Hata y~ 
ı :ıııharebe ea.en ordu yol•tur. Muhare
beyi xe doJayıııoy lc ham" en az ~ 
yapan ordu kazarur. Çdt d.e!a, harp 
m(')"dli.nla rı 1 n:ıaı.rl \1Lıl.tcilert', harüa 
üı(un.cl-eki bti.> at...oı..ra bil.n:ıx.ıtli('-.ı. Ken
dilığ1nden ve bın:k.ınbıre oı<taya cık.an 
vazı> el , r.e ~C:ı .ı.lr·. 

4te yt-n1 v .. z y(.k' gore karar al
mak ve n:aS><ıı'li><' el>rr.dc, art& ku
ınıaoo;..nın 1§-d1r \•e l""Wllıandanuı bü
>"iliı:lüga o~ oı;yLe zama.ı:ıJarda belli 
olw-. 
Mubarıbe ilmi ve san'atı, glltlkç<ı 

claha iyi Y"llt><ıı-~ clııa>nlaı• ~en bir 
ı:; ol.rı !.ur. Yalnız büyük kwnAildan.
lar, kıyıncUl kuımayla.r doej.!, tel:; ne
fer dahı ı:ııuh:ıloome salıW, .auye!i 
gören, karar "~ı-e;ı, harıııket tarzım 
en çabuk ve ıyı şekılcle tayin e&cn .,,... 
san olmuştur. Yani b ilnlttı harpler-
de, lıtk ne! ·rın ~-mel ve e · 
yC'tl, c çen barp~eı ~ <bha ı .... :o:.:.a ar.t
t'!"l :.r E ·, n Y<CA:n bu.tün r.e
fer .r ' f Ierlnıı il'Urla y:ıpa , ;,, :ıci
.:rlJc 1..0!!! 3 1 'l"ltl.b:iN.xnin yarısı k&-
:mrulır.<ö dcı •• 

··• bc.g._CcJ h-r eti , n !er, 
daha nr- .. r. K ·:ıchSrıP- daha rnU.
bm v~z- ... 'er ver·ım · i.lr. Ona da
ha. rr: ü ırı.1 vıası · :t " ı ı ZıCl:1'J!.. n ıda-
resi, 00'\kl 'olz:t~: tahmil cdJlmfkıLe
dir. 

İ .,_~a dal..;, ha'lJ/Pr rl:ın. dJııtya 
onıu:an, beklen:! ı;o k " ~!a<le ·
aemtdi, bu ~"Pi r, kf-..!i lle<:rübe o_,,-.._ 
dı. <;üıı.:<ü, prtlar baıı'<:n ve h"'3ısl idi. 
B-.ı nctice;r>, bı;günka ırnJb:ı.rı: o: ı ere 
bdaır:* çıhr=l< m · Tf<'ilıııdfu' Aal 
nruhırc!Joc t«:~l · ı bu ha,,; V'rdi. 
Bu. ~ sonra, m :h:ırl'ıb ı'lm vıe 

~ Q:)\c UUyi.Lk ve ıntiıbl;m 
l , r- Itı. en ·ur. 

Bır..Gı:n sımra, t..Jı:rar h:: 1> o'•caJı: 
rr-..ı?. E1bc ... c.. •• K:y&. ,,. tc l't.a.d r, yer
y'(lz!bre harp < ~' nlır.: y~c;;k ve b;n 
od -.. sonra gıc!cct1k ~e için ı:ı; 
~ t~.ı !:dcacıı....,_,r 

R. SA r.IT 

Ticaret mekteplerinde birer 
laboratuvar tesis ofoııaeak 

lf"'l.ım:.' U.:arct mc:.t cplez'.r.de 
mal bilg:~.r dc.-S:~ri için b:!ı'<r lıl

borW.u<ar tesis c' .mr :sı k ar
la ~ rıJar~ıc kcyf ;ret aif. ~ .. ' 7..S.ra 

teb: ol nmı.ştı Bu ·"ll:rıırnıu

varlan:!a muhtelif ma:!:lrd..n nü-

,,,., 1 ·~s HIZ! 
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l.ıdrıa 

-1.lqıc 
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12 52 
() 35 
9 37 

12 00 
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11 l '.l 

- Ha? Şu!. .. Y:?-nl ehli nısaya tazr 
la düşkOn olen.lı.ın::bn b:O?. 

- Za.nnedt•r..ın ... 

- P k aı1,ı,_. Siz. de :f'r'i ~riti ır..i 
ıra e~.ıc lsL'yorsun;ı,z•. 

- E.feııö_m. '· 
- UJhavlC! Ş mdikıilr :e su.: an-

lao\mıı..'c i;i:ı de ~n\den !ôgot ical et
ınelc lazım ••• 

- Y>nl rvlcom•k mi i>t:yon:ur.uz, 
d~k , ... ~d~:;nT 

- Ne m b,:• ~f ndan?! 

- O 1' de m<ıcırıa ııeduı ıhti,yaç 
hı~n..z ..•. 

Ratıp krza ·'C!ı: 

- ince eıt"rnlye ne luZ'llm var t-.ı>
cam?. 

- Olrn:ız olu.- mu htç?... Mıcsele
nı.n esasını bıım d\:n .m:ıcunu nd3ıl 

tr ı·t;p e<!c• rzL. Su z:ı.:nanr!a dört 
av-""C't U:n'k~nf' in-XAn o~rıadı; g:bi 
ı.ıtl [l'aJ ta 'killhcn m< """1.ldu r 

- Ne dodirıiz?. N • oorunız•. 
- Ş,•y? ..• Yan. evvelce kitabı ,,;. 

kiMJto ~ru old;.ıkı WQ!l' :c erler 
dört kadın a!~llrle:dl GUç: r! yeu;. 
1), bda!" da cariye ile herr.!ıraş ol
rnaık, ~,... zli.r!"iJ et cctirm.e-k, aen.ln 
anhyaca,lhn U"\"k ve saf:ı yaJ)'n'mk ç<>- ı 
ıuı. QOCIÜ< ye~~!'Il::lfl'k hMtlanydl, .. 

~Dc;,.anu Varı 

1 ,duı~. ud:tda l>4n1 ;ı.ll!:ı.l·l;;i E:.wı..e ket- da karş.Jan kar~1ya ahlan (ii)zler 
( '\ dı.ıı nroı. Oı.a '""mı.ıı 1>tıbm: kulaj;'3 her vakit ho~ gelir gibi ol-0 azan:· İ. S. Eski Bükreş Ate§oemiliteri ) "''tıın"::~;;;:"~"'~, ~ :;~",";, ço.. mamıştır. Amerikalının lııgiHz, 
BtiTÜN CEPHELERDE ASKIÜ terilen bütün imtiyazlara rağmen Üyıe ya! B•lcuğ>m, ~ ... .-.;. "'' yüz İngilizin de Ameı·i.J.ah i~in söyl<>-

V AZİYE'r La\ ,ı! şimdiye katlar ancak 17 bin Jir:ı.... diklerl rnrılrr .. Amerkalı bir giin 
Bırle~ Amerikadan Alaska işçi f!.Öndcrelıilınistır. / &.n ,;,,.,>e ;..Ju,a 1 "!ibitı rd:p d.l- gelip japtnun birdenbire taarruza 

yarımadasına yapılan 2500 kilo- Doğu cephesinde k111ibakısı m~n- şarı Çllkt:m. " 1uttatla bir.az ;ıııim var- uğrayw~ı~·a !.adar bu harbe uzak.. 
nl .. d k' k • 1 zara şudur: d.ı. Derken, fl:none i<adın feryat etti: 

metre uzu ugun a ·ı as en yo _ AAA! Hanı'Tl! Çocu.tı: Mwıı;• 
bir ay sanra münakaleye açılacak. Ruslar. Moskovanın şimaı ba- peııoe-rc<len attı! Diye. 
•"'-kan· · ı'lerı· m~vzı'Jen· sa lan tısına d•;•en Kalinin böl"esinde 
n><LS ~• • Yl ~ "" İ('<>ri kıoştu.n, Pencereden baktt ... 
Ale Utıenne ad ·'arı 00·1 .. ~· 1 kuvvet topluyorlar·, Alman hava o .., ""~ıne ye. B>l~<>lt ;rtrde yok. B<reıoet, k.&rşı.mız-
ni tiıı Amerikan oomba uçaklan .kuvvetI.,ri bu kuvvet sevkiyatını daki b·"<kal s~dt<':;,, ElrndJ beri!i ta
gönderilmişlir. Birleşik Amerika bombalamakla meşgul Bu sevki. !tip e<l;Y'Ol'fl'lili. Çocuğa çiloolata ve
artık şimal Paslfikde hakim bir rol yatın yeni bir Rus taarruzile ala.. V>erıp bol-ezigo al<ruya 1""* r""'1ş. 
ovnayabllecektir. JaP<>ny-anın u. kası olsa gerek. Ç<ıcui< atınca alın~. KaçaııkMı, Sadet-
zanmak isteyen sol kolıı şimdilik Stalingrad'da Almanlar şehrin tin Ef"ııdi yakalanı4. 
bükülmüştür. İlerde kesilmesi de şimal kısmında Kızıl barikad sil5h ıwa•nı1<1 O:han, orta Y-'flı b;r ..ıam. 
mümkün. Bunu Japon adalarına fabrik.asına girmişlerdir; fakat dl. Dilpı•..,ıııdin Oddiaoma ;tiraz ehlıl: 
hava akınları başladı~ı zaman öğ. Ruslar fabrika binaları içinde ha. - Yalan ereroı;m.. Ben !!Ci<aktan 
renecej:(z. ta mukavemet ediyorlar. Alman - ı<çi.v-ordu"'· Sokağm ortasında blr 

Cenup Pasifik'de Salamon ada- !ar Volga s;.hi!ine ııenis cephede bi.rz-Jt bu:dıım. K'mbil;r k>ın dll§ür
ları gruouna dahil Guada!kcual'da varmadıkları için, Rus'l'.!cphesi ya. rmştü··?. o;ye aldım. Snhibinl ba-
~etin muh 0 rebele• bcltlenebı'li•. ı b lm ı •mı. t<.b'i v'";,xı0ın. , " • • rı mış "e <>Zil u.ş sayı amaz. 
Amerl. k•lılar kara,·• çıkarılan F Al Bakkal Sad ı: n de, !"lh'\ olarak mü-

" , u aka! manlar dnlıa yeni bir • nl 
Japon kıt:ılannı denize atmak ı;aht-dıtını §t•y.c • '" : hamle yapahılirler. Mareşal Ti. _ Dclü:a•.ı:!a duru::ken, bu adam 
mecburiyetınde bulunuyorlar. Bu- moçenkonun şimaldeki seyyar or. l!"ldi. c;ıroıaıa ısted,;. Yirmi beş kurı.ıo 
nun için, onlara düşen iş önce mü.. dusu yeni bir taarruza. f!.i.rlşilirse, ver'!> b;r çı..'<olata aldı Kılıtma, kcya
dafaa değ:J taarruzdur. Amer!kan Stalin~radın müdafaası uzatılabi- fetin.e baktım. Pli< öy'.e y;m» be.; ku
hava, denız ve kara kuvvetleri lir. Rus başkıımandanlığının bu. .ruş!uk r l:o'.;.ta alacı:k •<lıııın oegıL Me-

iak ettim ... O rtUkk!ınıdan çıkınca, ka
ıarasında tam bir iş birliğ"ı Htzım. nu ay.pacağına da şüphe edilemez. 
V k "k J 1 b d Y••dımcı Rus ordusunun bı·r ı'k"ı P"Y• çı:k.p arlco.ından b"'1olıom; neı'Cye a it geçtı çe aJ)On arı u a a. ~ g d ·cek, ne Y"P•calt d:ye! ... Hamının 
d · ak ~ek T.. l k "Ündür menileri tahkim ile va.. an çı.ttarm .,., ,;UC o mıyaca - '"' apartı.nı.a-nı, biziıın dLlkk.:in.lJ_ı karşı sı-
tır. kit f!.eçirmesi herhalde müdafaa raS!nda, bira~ ilcr:drdir, Birhıoi kalıta 
Batı Avnıpada hava harekatı için taarrıız ınaks"dılc hazırlan. otıırı:rlar. Qocıl: penceredeydi. GötO.. 

şiddetlcnmeklcdir: Almanlar İn- dığına alfımettir. rilp çocuğa ç::-ol.at.<ıyı ıunttı; gl'ri çekti. 
giliz ve Amerikalıların yeni bir Hı.. Kafka>')'ada. Tuapse'ye karşı AJ... Tok.rar uzıı.ııı; t<'krw' e•-i tekti. Co
raç teşebbüsünde bulıınacaklan. man ılerı hareketi ilerlemeye baş_ cuğa bir ~:yl~r eöyledl. 
na ht:ımal Verdı.kler;nd"n. bı'lh•s- 1 t R ... M kıo · · · - At onu da, buou vereyim sam, , o anış ır. u,..ar ay p varu.sın. 

sa İnf!.ilterede çıkı.ş limanlarını ve buradan Tuapse'~·e "''den de.. dedi. J • ., ,., • Çocuk bi eziı;' atlı. Bueziık ffikal<ta 
hedef seçmektedirler Bu"a mu. mirvolu boı·unu muann'danc mü. b•raz yuvarlanıp dil tü. Bu da çilrola-
kabıl İ~giliz hava filoları, bu sf.'fer dafaa clm"k ,.e ka~mak zorun- tayı a;?~a.ııı•-:n <!'.-ye ('OCLJ.."Un eline tu-
Parisin 30 klı)metrc cenub doi,'11.. dadır;~r. tu;;turdu. s:ı,z:ı;i aldı. Kaçari.rn yaka-
suna dü en ~usot silaıı fabri- Grc.""v petrc-J saha;ında, Ruslar lad:.n. 

.. d · k J b · "k k t' 1 b' ı b'I E.nnle kad ş::h\t ola.ra.k din'e-kasıı::.·, bir nun • z a ını ez,..ısıN':aı uı .. · ·uvve •Pr e :r mu ,a : 
" nl!dl. Di!p ;er;l -"i blll'Z. h''.<ll~ml 20 dakıka b<>mbalamı.şlardır. Bu taarr ,z yapmışl:arsa da. \'ai:it ka. ....., ,_. 

Al l 
.enla:::tlld:ın n:ı-a. 

h k t. y;. l: 'k" t· B k'l znnmaktan ,.c m~n ora hazı ka.. are e 1'1 .., :.. ıımc · aşı·c ı _ p~- ç b l<tl :n, dedi, 0 · zik ı;oru-
(Laval) ın mecbrıri iş konununa ;ıpiar ver.: ınıef<(('n b· l<« bir ne- lun c • ) ıı;te · · rrL-ıe elin
tevfik:ın AJmanyaya 150 bin Fran- tice elde erl~meır şle.-c:l'ır d.e b · !Jn' ıdı ç .,.:'.ta tuıtuyor. Pen
sız i· ·~~ J!Öndermelc mcc::elesiie Doğu ccphcsinric uınunıi vazi- <' 1~ b<id' n. sı:: iı :tin Errn.~r bu a
ço.k e. liı.kar· :rôr. Zamanca Fransız. yet bu mPr)rzdc iken. rtık Alman d"'nı k e baır.ıh yak! nış, çeki,'yor
la!'tn hasas.yetı armış v" tekmil orduSU"l\ln başka ke. imlerde lıü. I•·. Bilı-.i< l0 ~; ifin cliooc ... 
Fransadt, k~vn sna,.ı başlayan ycik •bir hal"<'kt:te g'.r',lp g;r· miı;e.. ~hku=. Orronın ~u sabit ııör-
bir rPaksivon hasıl olır:ustur. Gös.. cei'ini düsünmeiie bile d('ğnıtz. (0(..,. mı Sa· 31 Sü~ 7 de) 

( '1ÜREŞ USAHABELERİ ' 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-) 

Sarayın Ha§ P~hlivanlarıno Meyuan Okuynı:ı Miithİ!j Gii,.eşçi: 

••• 
-------------IEil-----------~ 

Akf O}Unlu Bekir na!;ıJ me~ 
G reşmek için Sivastan 

ur orup Kaz!kçı fi.kabını aldı? -
ı~t~nbu a yayan yÜrüyüş ••• 

Yazan: • St::mi areyel 
Bundan sek>en doksan sene ev

vel s;, •• La n><'Şhur b.r l•"lıli
\'an türedi. Du pchl;vamu is.ni 
Al>~oyuıılu J{•• kçı Kıırob~!-tı.r

dir. 
Akkovunlıı Kazıkçı K rabekir, 

b:ıı ikı )·üz ) etmij Sinsl<>pol mu
lıa.rcbc:;..ne t<>p;;u neferi olarak 
iştirak ctmi.~ ve yararl.ıhlar ı;Js- j 
tenni.,ti. Ahkoyıııılunwı bu ~:ı
rarlı~nı gtlrt:n ::i1.·rdarıekrem Ö
mer ı•a'ja, bu yii;:iti yanın~ cmlr

ber aldı. 
Akkoyunlu Bekir ,Siva.•ldpol 

mulıanhc>indeıı 'oura Rııscuk ve 
Varna tarafk.rına kale topçusu 
olarak g~ldi. O, artılı; bıışçavlCJ 
rütbesini almış bulunuyordu. 

Bel.-U, miifbiş bir pehlivandı. 
Fakat yağ güreşini bilmiyordu. 
Anadolu gür~; yapıyordu. Yani 
yağ>lL kuı :4 karakuca.k dedikleri 

J;ÖTC!ıİ.., 
Be .. kir, yağ güre~ini b:.ımediği 

halde öl!üne gelen pcblıvanln.n 

devirirdi. 
Tuna Serdarı Şevk"t Pa~a. Bc

kiri11 ba'ıeylğitl'ğine ve pclıllvan· 
1 ğına hc)·ran olıuuşlu. ~ Jai) etİllr
de bulur.an bri topçu çavu~unun 
önüne g,Jeo pehli"·o.nı devirınes.i 
Paşayı daima hcycı.:anlanıdırlrdı. 

Tuııa SL·rdarı Şc\'kct l'aşa, Ak
koyuniu Bckirc ı;üzd bir kispet 
)aplırdı \e ı;sta bir bawehli\·an 
ile ona ya~ güreşini de öğretti. 
Gclıaman, gitıamaıı Bekir tcl'

lıis dup meınlckdinc döndü. Fa
kat namı Deliorınandıı sö)·len:r 
kaldı. Kazık~ı liıkahını da yr.ğ 
güreşinde alınıştı. Çiinkü lrnsını
lıırını ,ıltma l·a tırıp kazık vurdu 
mu mutlaka mağlup ederdi. Bu 
sebeple nanıı Kazıkçı iliye diller
de de tan <>!muştu. 

KaLJ.l.çı, Sivııaa di>ndükten beş 
<>n s"ne sonra fakir dü;;tü. Ne ya
pacal:'ını ~aşırdı. Aklına İstanbııl
da \:e !{ırkpınnrda güreşler ya~ 

parak l'"ra lı.ıoıanmak geldi. Şev-

ket Pa~ı:ın ) ııphrdığı ı:iitc:: IJs.
!Jc!ini t>l:!.uz.UDa \lJ•nr.ık .kar;ıdan 
yola çıkl!. Tanı iiç ayda tskilJara 
gcleb ldi. \; !·tiıl:ı1ı riaıı heın;cı ile
ı i ~asıta üe Islo.u:!:l:.ı1a geçli. Ora
dan ~.a Kırbp.ı.r.r yoknu tuttu.. 
Hıdı,ellczde Ki'I'kpınar ~üre)eri
ne k2vıısacaklı. 

Bekir,. bu sefor de htanbuldan 
J;ılı.rnc ve Diınitoka yolunu tuttu. 
Çok zayıf dılşm~lıi. Pıoarh;.;:ır
da ayun\laıı Ab Ağanın çifUiğine 
misafir olmuştu.. Orad:ı Sultan ı 
Azizin bawehlivRnla~mdan Ka
•·asoğlu Koca ibrah·ıııle, Arna
,·utoğlu be>lcuiyorlarılı. Onlar da 
Kırkpınara gidecek.leı di. 

Çiff.likte önceden Bekizi nal.
bant Z!W!Jlf'tm~erdi. Sonradan 
küçük hır pebliva;t <>lduğunıt an
ladılar. Bekir, l1üviyet.ini vermi
yordu. !Sibayct KırkpJJaıra gel· 
diler. . 

Ali Ağa, Kavasfr'Jlu Xuca .tlJ
~abim, Arnavutoğlu; Bek'oı> \kü
cük bir pehli von olduğunu bildik 
İerimlen <>mı, küçük gürc~ler baş· 
lad1~ı zantuıt meydana siinnck is
tediler. Bekir, cevop veriyordu: 

- Dıırwııız •. daha ,·akit gelme
di. 

Büylelıkle başaltı güreşleri ka
pıya dayandı. Bekir, yine meyda
na çıkmayınca :z3\"allı adamı mec
zuptur diye yanlarından lmvdu
lar. Bekir de bir köşeye çekilip 
oturdıı. 

Neden ,onra baş ı;:iircşlcr baş
ladı. Sultan A:zizin başpehlivan
ları orta; a çıktılar. nekir de s<>
~·unup kaıan dib'nc ı;:elmi~ti. Ali 
Ağa ve Sultan Azizin başpehli
vanları Jhkil'İ kozan dibine gü
~ yapmak il7ere geldiğini görüm
ce hayrete diiştüler ve birbirleri
ne: 

- Bak şu deli herife!. Ezile
cek aramızda. Yazık bu fukaraya. 

Diye şöylcnnıeğe ba~ladılar, 

Beld.re nc::.ihaı ettiler. Beş oc. pa-

ra ver<lil oı. &-kir: 
- Bırakınız beni?. Ben, Sultan 

l'u zin h<1şpehlivanı Kavasoğlu 

Koca Jlırah:nılc güreşeceğim.. 
uiye t>rhr cttı. Gnlll'l d:ı Celtire 

iyi bir d, n;i ibret vermek üzere 
!{ava v;:Iunun önüne attılar. Gü-
ıcş lı:l'jladı. F'aimt daha bi.-inci 

elde ·n~kir, Sultan Aziz7n baş
pclıliva•um allına aldı ce me,hur 
kazığını vurdu. 

'üz otuz okkdık Kavasoğlu, 

Bck!rin alt.ııd;.ıı knlk.ıuak için çıı.
balandı, Lir tiirlü kalknıa;;a mu
vaffak 1>laruadı, Bi.r türlü kazığı 
söl<elll<'di. Üsle de mağlup ola
caktı. Ayandan Ali Ağa, on bin
lerce seyirci bu hale şaştılar. Ka• 
vas0<;:l'lu du şa~tı. Başına gelen bu 
betadan ürktii. Bu, tan•ınacbğı 
nalbant gibi herif de kimdi? He
ri{le meczup diye alay ederlerken 
kendisini bal gibi yenecekti. 

Kavas:ığlu, kıwkta duru • 
yor, bir yandan da ba~a gelen 
belayı dü.5ünüyordu. Acabn kim
dir bu herif diye düşündü. Caz
gır, basınının isn1iai Bekir, mi?m

leketini de Sins diye iüın etıu4ti. 
Knasoğlu, Deliormanlı idi. Şöy
le bir dill'ince diiljiindü. Beş on 
sene e"'•dine doğru gitti. Nihayet 
buldu. Başına gelen belanın Ka
zıkçı Bekır olduğunu anladı. Ba
sını döndürdü. Hasmına: 
.. - Ulan!. İomin'.n. Bekir, ınern. 
Jeketinin Sivas olduğunu söyledi 
cazgır .. 

Dedikten sonra: 
_ Abe! Hep bunlon anlad:k!. 

Bunun Aklooyunlusu var mı?. 
- Var .. 
- Abe!. Karası \'ar mı?. 
-Var .. 
- Abe!. Şu kazığı da var mı?. 
- Var .• 
Deyince, Kavasoğlu, ır 
- Tehey!. Hepten söylesene be!. 

Akk<>yunlu Kaıık~ı Kara~ 

be!., diye bağrrdı!. 

tan seyirci kalmayı daha iyi bulu,
) ordu.. Onun için harp lakırdısı e

dilmesini istemm.di. Hele bir İngi
liziıı kalJ.ıp da Amerikalılara hl· 
tap ederek yeni dünyanın da er
ge.ç tehi keyc uğrıyacağıoı söyle
mesine tahammül edüme,di. Bu
nu söyliyecek olan he.r İogillze 

karşı Amerikalı manalı munalı 
&üJerek: • 

- Nasıl?. Yine biri harbe sok
mak istN mösiniz?. Fakat 1911 .ı.. 

<>lan bir dnba ohnıyacaktır; o bir 
kere oldu. 

Der gibi bakt:ğının İngilizler 
çoktan farkıııa varıyorlordı. Sonra 
Amerikalıla.r düşündüklezini da
ha açıkça sayledilcr: 

- İngilteıeye )·ardun?. Ne ise.. 
Fakat onunla berabor bu harbe 
giırmek?. AsJa •• dc·dileı. 

Böyle d>yeıılere göre Amerıka
nm ba~ka kLt'alardakilerle bir 

kavgası yoktu. Hmchnlde başka kll 
nlardaki lc;r ıle Anıerikaya k.ada.r 

gelerek seni dünyanın emniyet ve 
huzurunu bozacak değillerdi. 

İ~te bu .ııretle japon taarruzu 
üzerine Am1'r'kah da kendini lıar-

be girmi~ [{örünciyc kadar İngil
tere aleyhinde yeni dünyada söy-
lenenler, ~·nzı laıılar çoktu. Artı!: 

ha'l'he gırcliktcıı \·e İr.giltere ite 
beraber olduk lan sonra ise Anıt>
rikadım nk•Nlecc·k her sesin İngi
lizlerin kulağına hoş gelir gibi o-
Jacağ. nı zanneden\('r )·anıldı. A
ıner'ıkalının İı>gilizden şil·uyeti 
vardır. İngilizin de ondaın. Dost 
olmıyanlaT arasında bir çok acı 

sözler alınıp ,-er!eLilir. Birb'riıı:i 

sevnıiyen b-,ıım akraba arasında 
da yekd'.ğerini incitecek deıJ.ilro>. 
dular ek,ik değildir , 

Lakin büyiik ;:-ayclcrin '10 müş

terek onenfaatlerin birle~t'.rdiği 
aımcaızadeler aras.nda srzıltı çık

ması:n.. İşte bu mümkün değil. 
Amerikalı ile İngiliz birkkte git
tikleri yok. Arluı~lık eckrken 
l>irbideriııin yanlış attığına hük

mettiği her adınıım tenkid ed&
ceklerdir. Onların birbirlerini bö)" 
le tenkid etmesi uzakta şöyle lıiı 
zan uyaııdırmaktadtr: 

- Bunların arasınddcl .İLJ nerede 
ise kop3uk .. 

Halbuki göriilen <iıımun ok...:dir. 
Dnstlar ar'Bsıuıla açık konuşm.alıı 
onları b•-rlıirine daha yaklaştırıcı 
oluyor. Ouun içhı İngifale Anıerı.
i<alı ar;ı»nda bir türiii tlolıuıyaealı: 
Okyauus kadar tkrin b'T boşlıılı: 

vardır drmck miibaLlı:al dır. l\I'h
,·cr memleketlerinde tekrar edilen 

de l>u olu)or. A.me.rlkanıu İng'lt&
re ile Lcrabcrliiti ın:hver iç"n Öy• 
le korkulaoak gibi Glmadıj;'Ula o 
memleketlerde eikiırı i.Yiden 1yiye 
inandtrH1ak isteniyor. 

Ilu noktaları Lö)·lcc" işard et. 
tikten sonra. İn:;ll'zl-o Amerikalı 

arasındıt ne gibi bir •me5elc• 1>1-
duğnu ııraşhtD1'1'k ıktııa edecek. 

Bu •meselo• veya aşHdiıyet, ka·rşı 
Iıklıdır, fakat birbirlerini pek ..,_ 

venler'n ~-ckdôğerine cdoslwn. de

y~ri kalıilindeııdir. Öyle ki her 

iki taraf da bir gün bu şi!· iıy.-te 
n1ahal ve sebep kalınıyacağı timi• 

dindedir. Çünkü r.ınta oi:ulları bu 

harp gibi en ç"tin bir işin h ·ıııda 

birleşmt~. b~rlikte (alı~nlağa \'C işi 

başarmt\'fl azmetmi: buiuntl)Orl::ır 

İ~ uıa<!,ıkça daha iyi anlas:ı!,ilc
cekkr. 

ş:mdiki halde o ın ele Ye) , şi.
küyet şüylc toplanıyor: 

1- .'\ıuprilrnlıya göre Atl.ı~ Ok· 
yanusunıut ölc:.indeki nılada kal
mış olaıı jngiJ:z yeni dü~ nan o 
ktyml"t ve elı.,mıııiydini taLdor e
dcn1!y )r; rü'1kü !\oıtc-r'l'a)a nis
betle İngiltere eskid>r. 

2- İnı;i'ize göre de Atla Ok

yauu.s.unıın ötesinC' gitrr.i~ olan A· 
merikalı dnha bu harbin ehemmi

yeti ile 1ıyır1n olarak lıazırlanm,... 

maktadır. Halbuki elinde im"k'in 
var, ,·esa.it var. 

·Buna bakıhrs.a İngiliz krnd'O: 
dünya işlerinde daha lccliibeli J:ÖI 

mektedir. 

, 

.. 



r _Günün siyasi icmali--------... ~ 

==Son 24 Saat içinde== 
Hadiselere Bakış 

~ J 
Alır.an prupaganda nazırı Dr. Gö
lbeB:i}m Münı.hte <MİX'<l<l<'le rubu 
ve yurda s·dakat. mevzulu bir 
k<ınuşına yapara.k isl>ldbali temin 
·çin bugünkünden daha müısait 

bir fırsatın bir daha ket'i<yyen ct
de edHemıyeeeğini, bu baı1bin bü
tün Almanların müşterek davam 

aiduğunu tEl!:rariiz eıtimıiş ve bu 
sr:fer Abııanyanın ma.den 'kömü
rü, petrol, denı.n- ve b.lh'"6Sa buğ
day yani elomek temini gibi mü
h:m sebepler için de d'ıöğ<i§tüğiir 

nü ilave eyledikten sonra s&zlle.. 
rine ~yle devam elııniıştir: 

iktarxı.rınll ka111 dün de inatlıa 
.müdafaa savaşlsrı yapthnıştııı. 
Vaziyet bu.ada çıdk cidıl: bi:r hal
de clevame ~. 

Uzakşark ROMANYADA•Beşeriyct kanser 
Harbi Musevi mese- hastalığından 

lesi halledildi!kurtarılıyor! 

Fıııkat biz, toprağı ya.lnız tasar

ruf iç.in i~.gat C1miyoruz. Kendi
di.m:z için teşltilatlouıdımnak mak

cadile kazaruyurın. Taaru2.1an
anı.z itJbarımızı yUkseltmek iıçttı 
yapıfamıyor. Fakat trk ve milli 
zarureVer adı'!!<> ya.pılı~. 

Bir giin, Kafilcasyaya yaptığı
mız taarruz bitince, Avrupanın 

en zengin petroı çevrelr; elimize.. 
.geçnıi.~ lbulunacaktır. ' 

Binaenslıey'h, <iüny n en ku.d-
rctli ordusundan b:ı.,<Jta, ·buijdaya, 
petrola, maden kömiirüme ve ıre
ımire sah!p bulunan muharelbeyi 
kazanmış buıunandır. iBu itilbar
la, Ahnarıl.arın müıdafaG.ya geçe
cc:k8er; hakkımla İngi lirzler tara
!ınd:ın i~cri sürülen iddialar güı
hl.ııç sayılabilir. 

SQ\'Vet Birl'ğinn :başlıca kıümür 
:zı·:ıa t ve maden bölgeeılr.in aldık. 
D manmızm lka~fuettiğine :Ou
tiın b·z tasarruf ediyoruz. Şill'lrli 

k cli b r f•ydı:=z var. Ev
~ 1 hayat sahamız olırıya b'm 
!n kı'.<. Şımdi bu d:ı var, ~ 
iker • ~ tarafin<lan ka:<anılan 
!>" ") a IQir SC"k.i! \'el1'11ck, t<'Şlııi
~ • nd:rmak ,.e bwrn kul!anımalo 
mes :!Si var. Fa!kat eğ~r İng:liz
lcr, vakit ka\''bclımekle harbi kay
lbtt !fll.ıi iddia ediyorlarsa, öne 
sur ~ldc-i bu sı:ıbeplcr onl:ınn 

kanayı5 ve anrayl,'l ndksanlığm 
"'il::at ed<ır. Zamanı.. hayat saıha
ar ve ham maddeleti olmıyan
Jarın aleyhine çalışır. Bugün ar
~ık kuşatılmış olırakıan çı;k:1k 
ve kı;şata ııbir külı.'e hruine gel
dik. 

ŞARK CBP!IESl::ODE 
Aman tdbliğinc göı-e dün No

yoruoisk • Tua·pse kcsimirı<le Al
man ve mü.Uefik kıt'alanmn Rus
ların derinl:>ğine loadıemeli mev
Z:lerine ka<Şı yapm.ağa devam 
etU1 ]eri taa=Jar yeniden tıcq>
rak azançk;.n ~n etımekıtedir. 
Yal ız bir ava tü.ır.crunin :bu
lunrluğu kcsim:de dün 60 müstah
kem m.,..,'7..i ele geçirib-0:.-.\ir. 

S • ngrad'da hiicum 'ktt'aları 
n .... nn ısrarlı mukavemetini 
kıl"II' :.r, cKızı.l Bar<kad• tq> 
fabnk:ıs:tr.ı tııımamen }ııÜCwnla al
ıım ar ve düşmana kaolı kayıp
lar vcrdlrerok yaıpt14:1 şıciidcdi 
\kar Jık taarruzt.aı pıiskü.rttüktcn 
smıra f:ııbrika c.·varındald maha1-
kye kada geri sii.müşlerxfu. Ö
ncml! hava teşkileri tarafından 
yııp ~n kuvvetli t3arruzlar kara 
harck<-t1erini destelk.lemiş ve Vol· 
ıga dt<ğu kıyısı.ıı.daki tDpların lbü
:> üJ• kısmını tahrip etm.ştir. 

Ruslara göre, Sta\iııgrad h~um 

Moskova radyosu 
( ı ıncı Seblfeda> De'la~ 

ise de .A}mantar, kıat'i 'bir başan 
elde edememişkrdir. 
KIZIL BARİK.AD FIABRİKASl 

TA.MAMll..E ZAPTEO:tı..D1 
Bertn, 19 (A.A.) - A1ın•m ()?'

dulan baŞkooıandanlıı,ğt bildis. 
yor: 

Stalin,gra.d'ın şimal .kıesimiı~ 
17 İlk.teşrin tarihli kuNvetili lbir 
kale haline getirilmiş olan c.Kıml 
BariJ<ad. mühimmat fabmasının 
wptı için y~an şiddetli sav~ 
lann akiiıetini tay.in e1miştir. ü
zerjiOOky fabrikası tem~ 
ten oonra Alman »eri hareketi 
bu !oaıbrikanın atö!ıyelericin bu
lunduğu geniş saha)'& tıeveocüh 
etmiş, önce şimal kısırun~ i~al 
e1miş, sonra b..Uya ckmınüştür. 
Muhasa:ta toplarının mermileri 
ve alev ınaJ<ineiıerinin a~ıi, 
müdafaa ku,vveclıerinın ateş sed
ıdini yınt.ınışlır. 

Sovyet askerleri t<>pııı><ğa giimü
ın ımü teaddlit safla.. teşkil edien 
tanklarmın saıl\l'Ci!a~ını biiyüılı: bir 
detle savurmak.la idiler. Alev ma
kinelerite el bari.balan buniarı 
suru.rdu. Kıt'a\arımız, müdafa• 
ateş çem'berinin iç.i'!ldle-n adım a
d'..m geçtiler. Düşnan yen.den 
ka<.Şı taarruza ~rn-.ek\e ıi. Fa
kaıt takati tülkennüşıi. Ahn::.n tıop
çusunun muha33.ra top1arının ve 
11:ıfi{ ~J.ann a.\ıe"1, düF-~nın 
.ruıkkınd'an ge'.hni;ı idi. Düşman 
kayıpları telafi cdolcm yecek ka
dar büyiiıktür. Saaıicrce sül'€n b;r 
müc;dele.den sonra A\m2dl kuv· 
vetkrinın teşkil e~l'ği iki çı!c•ntı 
arasında irtnıbat l'CSis edi!rrıiştir. 
Öğleden scmrıı p:yadc!er, fabrika
nın öckl atö)yeJer:ni de şgal et
a:n~ıdir. Bu suret1e duşman nıü
dafaa tert.iibatın.dan bir kile da
ha sökülüp alınmış, bu' Ç<Jk kilo
metre murabbaı sahayı işgal e
den bir san aıyi çevruıi dııha AP,,
.roo.nların elne gcçm;ştir. 
Yıkılan hang:>rlann, ej:.'1'.i bügrü 

hale gel.nı.<§ traveGlerin h& dıu
manı tüten ankazı gö> al:tı.ı!J.;ği
ne uzanıp gıiı.lıi)'Qr. 

&'OÇfJK llABE 

l\rüTEFEMIK: + Lr')'li Meıtlotp\cl'in t.a".olt Cet"t
lcn:ıin y;yecclt ve ~k t.atl :ı.c·cndıcki 
drğl;ı'khlt münuel><ıt'Y!e mu•Y')~~ Uir 
rıisb<'tte arttırum•oı zaruri görillmek

uedir. + İbrahim isminde on altı :ra;;onda 
W C'(.oC'lik dün tl"Qn"IV1lyda. Nacı .ı.sı:d!nrlc 
birin·n çanıt.a6ını ç.:ıla.nktn yr.k-:ı'&nn'UI 
ve nta .ıtPmede: 

- cHM;ta aın:nern1 b:ı.bam. içtn mn.ı 
Y''Phm.• oe~. y>rmi gün h .. we mıın.. 
kUm olmuştur. . * İc-1.aW.ıl Futbol MuMeJ;ti Ka
l~reye d vet olı.mırru:t•..:r. * 'U!!nkar tramv<ıy!ar>nda b:uırl•i 
sıkn~ısı artını.,, ista,...,ul cıtıetir.de a-
zıJ.mışt "'. * Bu sabah Ada vapuru ba~ 
üzere ol= ~ t.abyı .k'U<-tarını.<l>r. 

r YARIN 
AKŞAM SÜMER SİNEMA SINDA 

RİT7. BİRADERLER ,.e ANDREWS IlliMŞl:RELEB 
Bollywc.od'un en meşhur Yıldızlarının iştiralcile 

İ ARJ~-;.;;~~ "tl~~LERİ 
• ~ 2 saatlik l.ahkaha ve musiki Filmi başhyor. 
~ 1001 ECiLENCE .. D.ı\NS •• N F,Ş'E ve ŞARKILAR .• 
~ .. ·~-~..... ...:.. -:.ıtı.'." :Y. ~ ..... ~ ~~ 

· stonbul Def erdarhğından: 

Yeni Ginede A vus· 
tralya ku vvet.Jeri 

ilerliyor 
Londra, 19 (A.A.) - General 

Mac ArUh.ur ınnumi ~ 
tebliği: 

Yeni Ginede, ()yen Stalney ~ 
l~M.rında, çaııııı.,<ınlakta olan b 
vurtralya lkuvvet1eti Tempi]jmı 

geçid:iiıden şimal1? dbğru ilerle
ıınektıedrler. 

BiT ı;ıok Japon taarruzla.:rı. kınl.
mış v-e dıüışınen ağır kayıp:lana 

~ılınıı,ıtır. 
Wndra, 19 (A.A.) - Guadal 

kanat adasnda Japonlar, kuvvet
lerine ~t ve müh;mınat 
göndermektedirler. Adanın he.va 
atanına kıaıŞJ. bir tıücııına hazır
bndl.cları IlllA>tcmelıdir. 

Norvcç'teki tek
mil Amerikalılar 
tevkif edilmiş ! 
~yrut, 19 (A.A.) - Si 't 

lhıohn.'ctan ahnan b.r ha'bere göre, 

Norv~ki. bfrtun Anıeri.k;h1ar 

tevkif edimiç' rd r. B..ı halber h.,_ 

nüz reyit edilımıem:ışt..r. 

Sovyet u~a
vemeti - Alman 

• 
ya ve Ist" tbal 

C.Ba!'JDll:k:ıl.:a-.-:a L>evamı 

mırJıtadır. Sıalingrad, bütün A'J.. 
ınan takatlcrJniu ~cferberltği kar
şısında belin de kı.a ı;ünlerde ele 
düşecektfr, Tuapse, Sohum, Poti, 
Batımı utı kı.~ içiı de Alman ordu
su tarafından istıla eJilcbilecek 
mi; Groıni ve Daki'ı petrol hav:z&· 
lan nazi e:;r .. ı:ctine düşc-cck mi, 
cenubi .ıs:e !kasyırnm işgali tamam-
1anıırok nıı?. Bütün bunları başta 
Rus mukavemeti olarak ist•kbal 
gösle\'eeektir. llütiin bu sahalar 
Alınan ı~gali altına geçıre dahl 
Sovyetler re .. rkez ve ~imalde ger· 
çek bir ı>:rar ile ordulerını muha
faza edebilir. 1!143 ortalarına ka
dar Alman ı:ıclusunu tcsbite mu· 
vaffak olurlar iso 1943 yazında 
Almany'l hC>abına vıuiyet çok 
de~ebilir. 

Filhakika, şimd'ki halde Göb
bels haklıdır. Almanya abluka 
çemberlerini ktıın."J:, lıcı· türlü hu· 
bubal, maden ve petrol sahaların• 
ııla.:.mıştır. !':.kat 19!3 de bir Kaf· 
kru., b;r Ş3rk, bir l\IMr cephesi 

bülün d•l:l'ğ; ilo ayakla durur ve 
Anglo-Sü~.onlıık aleminin taptaze 
haınleli :;arp cephe•i akını baş· 
!arsa G;;l>bds'iıı hesabı çok deği-

Bilk>'<ıı, 19 (A.A.) - R<ırnanya dev-
1 etinin en y(ikeelt ıııabke<ı ıesl olan 
T~ Mahkemesi, iıü!diıuet taraiJ&
dıao alın&n Yahu!> 11le)'lll&rı t<'dbi<'
ler netioc'$lnde mün&ka:a mıı\"Z"UU t.eıf. 

tru. eden Yahudi m(S~ kök(Wleııı 
bal~. 

T<ll~'z M~lnin vı•ru.;ı. k~r•

ra &ıöre, istmlllt mu.arneldeı.;me dilı:
ı.ate alınacnk rıey, ta.b'.'yrt dı.'ğil, mün
bastran Ya~w.dıi 111k:ına mcnsubışet o
lacaltıM.r, l\Iatit&zl'1(', ayni ?.aru)Bnda bu. 
nokta.\ nazar hJ.5.tua ver~lt-cek o!&o 
kararların her1lla!\gl mnkmn tarafın
dan ,-e.nlir..;.e veril.s!n hükü·~JSüz tel&k-
1lri ccb!e«c-ni de karar aıt~ı.a a!ıın~. 

AMERİKA' DA 
idam cezası 

isteııcn suçlar 
Va~in61.on 18 (A.A.)- Birleşik 

Amer•k:ı başnıüd.deiumunıisi Bitt· 
le ,kıongreden, baltalama harl"ket 
leri yapanlarla harp esnasında 
düıronnı gi.ııliyenlerin ölüm ceza· 
~ına mahküm edilmelerini emre .. 
den kan •ınlar yapılmasını i !emiş
tir, 

Ozozdibah mağazası 
Cl l!'lrJ S: t.i!eo.1D DPvaroJ 

W:la')1r..a etımc1, üzeı oro.:x.,'ıba.J.{ 

t ·ar '.ı ~ine n:li:rac + e1ırr ş-
!er'l'I r. T ırtar Y . m za-
d k 

.. ,,. 
'3. Uaa~Yt'.: t • m.i1J i.3I'Cia gc ~""' fe-

r. ri rn •~ t o:.uuğu halde ttn-
li'i1 ı a' s ·~aıı.ta•ı i.rr .ir.a C'lim.§· 

tir. 
Bu iki tüccarın v· .ı ... '; ~ 

re üzerine evveli ~ n Orozdi
'bak mağazalar:rda bir arama 
~ apı'm•:ı. gümriik1e tamame'l il
g:s· kcii~ n 37 sanııiık ge. "ci fe
neri ve bazı mallar bu!unmi.!C}tur. 

Bu fenerlerden p:..ı asada h'ç 
yoktur. Mües.;ese hak.kınca tan
z:m olunan ı:r; ii·at cvrti:. milli 
l.:>ru r.ıına 

veri1.rn;şt:r. 

mikld:e u.murr i' _ 1'e 

---o---
Gümr""klt.rde b~r:• 

ken mai ar 
(1 inci S>h.1edRn Devon=.ı 

.Bu ı.uı:c ta gazetclrrde b hao-a ga. 
z-et.em.izıOO yapılan nrşnj.atı göz Onlin.c 
alan T~rte \~dç.trıetı. bu & bi m Uaruı 
bir Jı:ı.fta ;ç>r.r.l<ı sa!ı'ııl• d brall'1dan 
ı:ıım~ alınmac,uıı, ab lwlae !Jıt 
m~ il.arın velôlet ta,.Uıru>au saaş,, çı
karılaca.ğ?nı alii.ka.dar' ra lık\ t"ll ştıil'. 
Alman teaı r yerınde olmakla bera· 
be r b z:e gore <' Ut to.ı'o.!l• ı 'ard:r, 

Çuıa<.ı..: Gu:~nrU.lat.C ,, b ' rda fi-
atı artsın d ye b.: lcl 'en u mJ.llar 
baz• ı .ıı;.r er nlınmad gı ~ -d rd 
de hal ra ~!"Sf~& .. uı..iltJ.l ed cekttr. 
.. ,..illnrın ık..o.ra ba.. ya n:: .dal ctm ·
n l içtn a~1r.1rG.;..l ic P OCf't, !-cdb rle
r!n blŞlO<l 'ı..ıu 11 n.~la..ı ın ı c , r 0 du 
ğunu v.c ne:'C'lr.rdC satı.: :ı \a.rlll.C··!ı-
11ıl halk:a i an ct.:nırk 1~.t-· cG: r. 
Çür~ü bu ştk1 l e harcic-et, cd 1 n d!

ği tak.dırdı· birlJQlcr ~Uaı A rıa.t ko
yarak. ıtıopLan-.cııl..ara v-eı~r. l\'!alı aian 
b..:tpt.a.ncı 3 arkJda'i..nı Ç'3ğı ır, mal ye
ımden oyr..am:ıci>an yıwllofl'<' İçındc bor 
oknç el aetışrirlr1 nihayet ilk mtıibiınin 
elinde; at.€ş jiatına yl ıtchr, 

iç piya'S:ı malları ci:>. .ay:w ,io• k.l<iıe ti
at di>ğ;şt r.:rek"'-edir. Dina.ena.leyh ya

ve emeğinin birden yılnldığını pılaeak l.(:k i.; bu malların sthipJc•rini 
görür ve her~ey birden biter. ve ı!ataıını ilan etmek, diikl>anları ck-

Eğer 1943 yazında da ıarp cep- v•mlı kontrol altında bulunduını:ıık, 
hesi açılamaz, Rusya •öker, de· tır, 

şir ve Alnııınya oyuncak kutusn 
içindeki taşlada bir şato kuran 
çocuğun sön txşı ko~·arken bütün 
eoerinin birden yıkılmasını gön
mesi gibi beş yıllık bütilıı gayret 

~ ~l ht.ıQ_e P;>~sada P.,.\k a.z hc.ıtttı. 
ınokrasyalar Orta Şarkı terket· hiç bulunnı•;"'' t>u m.,!lar yine ~a-
ıuek mocbutiyetindo kalırlarsa o na<:<>Q~tır. lI::ılbl~ı sıkı bir k.ontrol bu 
vakit de G&bbels hakikaten Al· malların ri•t:arını sou•l lc>tacağı g;ı,; 
man şatosunu hayalden gerçeğe şimı:l;yo k•dar k:ı.ra bol'llada k.lı e>Jan 
oturtmuş olarak ve nihai zafere ı ~u ;.naı:orın ı,emıerle""' n dıo f.atını 
çok yak~aşn:ış bulunarrık bol b<>l o.O..~'' c.:kbr. Bu• ve buna benzer ı:ed· 

b 1 b<ıı .. l 
1 

b ,·,er alınmad"ll! !~'de nclların. 
yazar, o so-~ er.. gmn'"\.!k ... e1:1 \~ b.3$l-!ü~:ın t'','>.a.rıl 

ETE111 iZZET BE."<İCE •L-.daki ga, e nasıl olmrvnc:ıkt r. 

iatanbul Dı&.ft-rdarhğuutan: 

Dooya No.. Clr.sl T · !natı 

ı - ı fie-darctk. dıı.ires!yle müdürlültıer ve İstanbul, Beyoğlu. Ü>irudor ve 52L51/485 Bu.yi\:<adada Ke.ranf'l mzhı'lc nn K .. rar4U 
"< c 

1 
\Jer• dek· Maliye Şubelerinin kı:;lık ;ht;y•c• 19n yerlerine teslim sokioğında 43 P'!ta, 175 ada Hl parsel e·ki 9 

K 

a) >le (7 °00) kilo !ı:_-u gürgen o<lrucu açı.k okı:ıilım.., ile alır>acal<ıtıc. Muhıım- yenö 11 N. lı :;671 ml'\rC m'W·abbaı aı~awn 
., c ı, l'l<!r 250 kilosu 10 lira ve muıvekkat tt':tllinaıl 214 llıradıl'. 6/8 hissesi. 52516,:!5 

·• - D tc u k d )'!• madü.rlükler ve İ.tanbıı.l, Beyoğlu, Ü.llciidu ve Gl217/lll4 M~cidıyeküyünde Balmumou Çil<liğô ara-
' ,.;ndeki M ·ye Ş"beler• i\'in Kuru~l!deıı alınacak356 ton kok zisindcı. rrriitreı: 5 pafta, 42, ada, 3 paıotl 

"" ı. rumln üçle biri B'rhıc•:e,Mn 942 ayı.mla ve ~ lltiei JOOrnoür te.,. 

2439 

IBH . 
1 

.
1 

65 N. lu 6246 metre rnura.blıaı arsa. 2.(~84 
~ınce tay>n olır.aca.k mQ.teaktp ay arda vtrı eoektir. Me*Qr koınürle-

k ye .şl bc·her l-OR\111 &'8ml 500, .,gar! 300 kurut üzerinden naı.li ve Y·ubrıda. yaı.ıiı gayri =ınl<'ıller 6/11/1>!2 Cuma gunü sııaı 15 ~ Milli Elm
tonunun Ubmı ve tahl')"C ücreti de 75 ırurı.. ll:all'irıden açık rllı1'llaney•; lfılı: Müı!ürlü~ünde mr.!eşekldl komi.oy<>nda k.ııpalı za.-f usuLyle ayrı ayrı snlı!a

ıro,,, uştur, 1uv>l(ka.t to.ır.m.t 134 lirad>I'. Şeraitini ~ek için her ı;ün cııl<it<w', İ.:Ckilrrin 2~0 sayılı lk:ınun hükümleri cı.ıiresl:ıde lıe.zı.rl•ıını.!$ tekli! 
mür c at ~hmabillr İstekl•ier>n Wroinat rnııkbııı.la.riyle birlikte eks!ltme güııü mektuplarını ihale güırü saat 14 de Jradar Komlsyon Reisliğine tovdi etmeleri 
olan 26110 1142 Pazarı.,..; günü .,,at 15 te Milll Ernlllk MUdW-lili:w.d.e t.oo]""'1- ,.e nıauıı hüv~·et cüııdanlarını ibraz ry!emele•l mu'ktaı.~ir. FazlA ;u~ı lcln 
cak ııxm"'YQna ınuracae.t1arı. (534) • MilU Fnı.11* Mii<türliiğüne müracaa.tarı. (497) 

Londra, 19 (Ra.:.ıyn B. B. C.) -
En tanınmış İngilz dakıtorların· 
dan Lcırd Korde dün akş~ radi
~wa bir hit.l'be-de bulunarak tıp 
ilminin m~'ııım kanserle müca
deleye muv-a!fak; -etle devam ~ 
tiğini söyl'yerek <lemi.şiir ki: 

c- Kanserin sırrına o k:ıd.ar 
yaklaştık ki dünyayı lıu l:ıdadan 
kat'iyetLc teır..iıı:ley~ek ve ;ıısan
ları o!üm korkusun.cian J;ıoruya· 

c. k olaıı bu bilg:yi ~uklarınıı· 
~a cl~v. ed b<leceğmuzi k:ıı• yeıtle 
söyli) eb i 1 irim 
3Cİ) iıy'C".J,.ıriını. 

!>mc-rikaıı - tngil:.z doktıorlan 
bu hu.usta bember çal~>yltuz .• 

l\.füh ndis mektebinde 
(! inci Sahô!eden nevııml 

yetiştireıı bu ilim yuvasında bıı 
müııaseb~lle güzel bir tören ter
tip olunmuştur. 

Mc:lct.C'bin ıtonk><~tıs sal;onıında 

·'•M 9,30 da ba~:an&n bu tü:·er.de 
c..-vet:ı mektep müd:U.ü taıc :.ele
re bı.ıçarıiar dılc<llkt-E.11 sonra ge· 
~-<:n y .! talebenirL ~· 87 sın~n iyı 

<l._·rece ıle terfi et ık'.erini, b.ı yıi 
Jaı b4 ~,;~:kic- ~y: s~ruçlar a1ır.ın-

ını isk~n'i ~' bu vsrın fen ve l(:~
ıik aım oı.cıugur.u bu yüzxlcn 
.mc:rJK'ı.t n mühcnci se çok ihti
YuCI o J.u.~t.:.nu 0 1 ı vıl bi ne sı-

I.c 1113 ,,.k ulı '(ın bu ~ne 
"'1 m zt.:.1 v • "!diğ ... ~ a~t &.J1c so~ .. 
~:ı hH )'>I sad.!CC L a .bu! , 'lu-
e. ıı1 k\ ı.>Ul ı~ .,.:;gari 120 y Llkr 

s '.. rııU.: cı <l: , nı-ı..Za.. u VCT c ~i~ 

ni b.i.. r ı t r. 
Bıı:ntlan son~a Pı >f. s. 1ih Mu

rat tal ' )'le ı'k ders.ı ve~· r, 
Me'kteb;n :havacılık şı.lbe5lnin 

son sınıfı da açılmıştır. Bu ders 
yılı snnurıda moktcb:n yct'§tirdiğı 
ilk Türk mühtndisleri dı!pfom.ı 

a;a~aktır. 
Bugün '.{>\i açılış töreni vrsiles'.~e 

Nuri D~m' &ğ GQr.okulu tayya
releri mektep üzerinde gösteri u,. 

ç~a.rı ) pn~ıı-. .M iilhendis ı:ıoe'kr 
tebi talC't:clcri lbu yıldan :ltilıı:.re'll 
;pilotluk dcr•krine de başl.1,Yaı::a.kı
lardır. 

Ekmek meselesi 
( 1 ı::l.ı.!.i S:ahıt~Jt'n Dt.>\ aın) 

!eski•· ti:ırı ile ekııneklik l11ıi'Ju
iba·t temin edem,.yecek!crı tcdrut 
ed1mcş ı;i'o.<lir. B'n-cnaley'lı İs
ıanlbul, Ad.iara ve İzmir belcdi
yderine yir.e Of tara'fuıdıın un 
ver ~esi ve bu una mali~eı, 

;:!.ye mr.sr~D- rı d.:ı ,'l.lvıe olu
n r:ı • c. ' t f ntır d:ıınek ~la· 
cakLn ıc·r. '1 g yr bır fiat tCG-
!b.t :'mcsi ço't m h'emeld r, 

D ı;tr ıara.J';;:ın bcled ~ malıba-
2.El b yan'" 'e \"e k rne t"!:l'ını 
taı:nam12mıştır. Devkt.ın ucuz el'<e
ınt'lk aı;ınasırı karsrlaşlmLğı ça
lış2'l l;'T" .dere bu 0 ün beyanna
mıe1er c1 {! tılact. "br. 

Dul, ~ ~t m ve emekli'erin be
yanı,arr.~~eri •.le malıınüdürlükl.~ 
r.ne görıOOrilmişt.:r. Onlar da be
yanoome..,r:ni al:ırak dolodura
caklardır. 

Beyannameler ayın 25 şine ka
dar dıO'durulup iade edilreektir. 

Dev uçakları 
(1 inci So:.bifcdrn Devam) 

Lancaster tipincMki ağır bamba 
uço.kları hcdeflerire tam saat 6 
yı cibkuz geçe varmışla.rdıT. Son 
uçak hedefi saat 6 yı 16 geçe te~ 
ket.m'ştır. İngiliz uçakları Fran
sa İ.!7JCnnden geçcrk~r. ağaçlara 
~ii.rü.rürces ne urmu..]lardır. He
a~fler ne vardıhlan s.rada bu u-

1 

eald:ır bomı~larını atm.ı;c ıçın 

~üki:iebnişl-crdır. O vU.it çıktıkla
rı "ıiıfa 1000 ita 2000 mı:tre idi. 

1 • &!Y'Jl>-Jar be r san~·clik b.r fa-
.ıla :le he'dc-flerc gönderihniştir. 

Dünılşte İrng z Lancaı.'ter u
çakları r:ısl1adıkları 3 Ahnan 
00rr.:ba uçağından birini tahrip 
e tmı>;lerd. r. 

116 hektartıık bir ~.raz;~ bu
lunan bu fıııbrikalara yapılan kor
kunç :ıkın hakkında bir pilot dıe
m.~nr ki: 

c- Boırlbalarlılll1zı ~r sani
ye fıısıl.1 i'e atı)ıorduk. B nafar 
birden yo'k oluy-ordu. Dönüşte 3 
Alman tayyaresi hücum cbti. Bn 
yegane miıôsfaa idi ve 'birini dü
şürdük. 
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ÇERÇEl'E 

L ETLER 
( 1 inci Sah;fl-<len Deovam) 

Ba. nriyette artık demokrasya· 
!ar ve milıv&r arasında lıiç bir 
uzlaşuıa ve anla.~ma ihtimaline 
yer )aıhmyor. 

l!lil ilkbaha-rından bugüne ka· 
dar İngiltere ve Almanya arasın. 
da her an yaşıyan uzlıışma ve 
anlaşma ihtimalinın böylece kö
'küııd.en kaybolduğu, zira demok
rasyalar için en nefis şartlar ile
lenıini.n doğdu~ ve harbin ıniJı,.. 

ver hesıbma küskün, deınokras· 

yalar hesabına &iller yüzlü bir 
üçüncü devreye ayak bastığı ve 
ilk defa olarak İırgıliı.lerle Almru.
lar arasında h11krki ve lı:orlrunç 
b'r gerg'ntik lıa\-aSlllln c!lllleğe 
başladığı, bir takım ince emare
lerden beUidir, 

Bu ai:iruetlcrin başında İngiliz 
ve Amerikım bükfıınet reislerinin 

NECİP FAZIL KISAKÜRER. 

nutuklt>rı., harp esirlerine nııru.. 
lan zincir hikayesi ve artık miif· 
fis uzlaşma ihtinıaHni11 biçare 
miiınessıli (Hes) i muhakeme aJ.. 
tma almak temayülü gör_iinü~·vr, 

(Hes) in muhakeme edibn'Sioi 
istiyen Sovyetler, böylece ödleri· 
ni patlatan İngiliz ve Alınan .,,. 
laşıııasuım topyeki'tn ortadaa

1 

kalktığını görmek iJıliyacile ya
na.ııken, ~u incelikten gafil bulu
nuyorlar ki İngili-zler bu · şi yap. 
sa bile Almanlarla ancak ve sade

c~ kendi !.esaplanna harbe devaın 
einıek için ) apar; ve İngilizlerin 
Ainıanlarla ancak ve sadtte ken
di hesaplarına harbe devam e._ 

mesi için ortada Sovyc1 Rusya 
korkusu ~iye hiç bir şe,y.in kalma.. 

ınası İt'llp eıler. 

Temnıet!!!. 

Şeker Tevziatı 
YARIN 

başlıyaınıyacak! 

Mısır cephesinde 
kara ve hava 

harekatı durdu! 
Karne ile şeker tevzii i;iİne şir

ketin elinde kafi miktarda stok 
buluruııadıı;u.dan yarın başlanı>
ıru~ acaktır. Şrkerin. bu haftanın 
son giiulerine doğru tevzi edile
ceği sanılmaktadır. 
DDiğer taraftan; bu >abah bir 

gazete pasta, şek.erleme, helva, 
tatil vesaire yapan nıüesseselere 
şeker verilıuiyeccğini yazmışhr. 
Bu haber a'llsı.zdır. Çünkü henüz 
lıiç bir Y,Nde böyle bir karara va
rJnı::ımıştır. 

HUBU ATA 
t A A 

azamı 
• 
1 

Yeni kararnameye İn· 
tizaren 3 5 B~lediye 
Mümessili Polatlı'da 

bekliyor 
AMa! , 19 ('!'el fon ) - Elkm"l<

li'< hubul>ala Az ~i r at k r.u •ı 
bıı!.<ıi<.ın& )eıi b>r Koor<I ;ı,osyvn kl>ra
rı be,\le ' <hl'. L &a•r, arpa Mı. 
şal meıiııfı;ı oıan Pout,ıya mul»yo.a 
!çtn e lı lÇ b ~j9.run tn llfri 
gelm·.ı~. Eu ka: arnaıneye ın m:-en 
Po.~lıda t~ iay a ını \e "''tlmı dur .. 
muştıı.r. 

Timu lenk'. n 
iskeleti 

Lor.dr•; 19 (Radyı0 B. B. C.) -
Kuyb:şcften b:.ııdirild; :ne gö

re geçen yıl bulunan Tiınurlen
ğin iskeleti yakından Somer
kant'ı:.ki Guremi tfrdbesi:ne Jro.. 
nulacaktı~. Timurleıı:k ve ahfadı 
ihoi1onda büyük t rm adamları
run vardıkları netıccleri ıı:mılıte
vi blr mah'2~a da ;,,kele~ n yanı· 
na ,konı..lacaktır. 

Halepte idam edilenler 
RO'IIla, 19 (R duo) - A!C<erl s>rları 

1:f;;a ehi k'"" l<lııla!l:y!e uç H11lfph ida
ma m:ıhküm eciilm1ıŞ ve hukun1 iniaz o
loonmı;tur. 

___ ._ __ _ 
2 Japon muhribi 

batırı.dı 
LJ>ndra, 19 (A.A.) - Amerikan 

borrba uçakları Kl.:: adası y :<.t.n;:ı.
nncla 2 j:ı.pon muıh!"'-b:n-0 taarruz et
mişler ve mulııtMtel olarak bun.ıa-rı ba
t:ırmışl a.rdıı:. ...;...,._......., __ 

Yugoslavyada 
ıı ınd SalJ!teden Deovam\ 

rln.in nezareti allına Jronulınası 
cımredihn.ştir. 1'1açC'k tar~; tarı o
lan 4.000 k~: Zağnfü ik Saraevo 
arasında çarpışmalarına dıevam 

e1.mekte<i'ır'. r. 
11roo;..vva. 19 (Rad)')) - Y ,goslav

yad.a a~ınan ıı,:ı.berlere c!!!' b~la ku:v
vetlen ve Hırvat ~ ~dl<:lAlma 
-ıs.ıp kun...ı.:er, y _ıgosl&v vataııprr· 
v ·l.,r'nc ka."Şı r. ımviçe:-ad., K:Uç 
bölııelrn.'>de taamı.<:ı geg.nıol nfü, 
11ıark~g rd t>ö!gesh><le ı:ö uıı götiJse 
çok kanlı .a<ak muhareb lel'l cc:-cyan 
t~!tJ ve: bu ırıı.:ıharubel rde mUstevlt 
b."'\.:.V'"\<t!er ve l..ktaşzl-er çak a ır ı )"18-

Cıa düÇSd' olınuıılardır, Klüç'de d• çok 
ş1dcletı rokailt nrutııarobderi cereyan et.- . 
miş ve bu ii<l ı;cnirdıo de lsta<>yonla.r 
tamam>y\e tııtı.rıp ed>lmişlir, Gla.ıııor 
lıölgcslnde tonlcl.arla ta.arruza !l">en 
kU'V'o~ler. vatınperverlcrln toP9U kı.ı• 
,·et'el'i taraf!Ddıan ka~ ve tar
dedilmişlir cereyan Eden m ebe
lerde m~ll .ıruvvetler, SOO ölü ve 
500 de es0r veoıım'olerdir. Ayrıca Sarv.
evove Trır:uk ooı.eaıuıe ııe taam>
:ııa geçi!ml, ve burada d3 taarl'UZl ar 
w~··r .. erler ta:'afıa:l.>.n ~-

mif!<r, 

Lond,,a, 19 (.A..A.) _ Kahı re
den alınan bir halber fena hava 
yürzündC'll ne kara, ne de hava 
f·aliyeti olduğunu b:lıd:i:ımekl'..e
d·r. 

Uzun mentill'i bomba uçakları 
füru.baranı - Sıcıllum yolu üzerin
de bir düşman naklıi.ye !koluna ta
arruz etm.şler ve muvaf1ak.iıyeı:li 
a tı.şlıır yapmışlar<lır. 

İki kaza 
S'.rkecide kiığı' "-"·reıı v:ıeı>ıılıı.rd:ın 

bob1<ı =:lec.., r..=le.Je:dırn T v& 
tin ""'rq>C>Y'• yük ~lıketı, devi" c:ı 

lıol>inle ~ a.tı!lda "lmış, cı.t;_ )1ll'I.· 

land:gınu.ın Ll:r.ao Ilastah.,.,....:ıc kal
dırılmıştır. 

Or'.ıtk.öy M •a,· battuı.a şl'yen 
,·nbman I!:ısan;'l ~lr~ lldcki tram"'-a .. 
yrı r-m~nonünd.eıı a.tJıy.ın ~ adm
<l:ı b'.n de mlivaz<'n"" n k ytıederck 
dıi:;müş, b:ış!OOan t<t:ı•ikeU su. 11<' ya
rala~tır Elh<-m, Esoo.f H•s!aıh.a.ıııc
s ne ka.ıııdıcılmştır. 

• Türk-1 g· ·z 
(1 inci Szhlt ıhıı Devan:) 

1940 ta Fransan,n yıkı1ışııın, 

1941 de Ba anların ~üne ve 
İngilte..enın ye~yü10ıi !ıaıfüinır 
dalq;al.ırına tek başına göğüG cı::. 
re)'<ş gülerine maruz kalmasına~ 
Nğm~n aliıdl'lıdeki ın.'\nadan hiç 
b.r 'iCY k:ryıbetmiycn ve l:ı~a.kis 

çok şey kazanan Türk.iye - İ!1€)
tere muahedesi ay.nı zamanda 
Orta ve Yakınşark'lıa .sulhu ınu· 
h:>!aza bakım.ın.dan da beı;eriye

tin maruz kaklığı feliıket yılları 
için.de gaye itlbal"'le çok insani 
biT ahit olımı;T..ur. 

İki tardı birbirine en merdane. 
en sam<mi, en gerçıık • \'<! men
faat ışt ra.lc; ile l:ıa '!ayan tam -
mile tedafüi rnabıiıet iıfa.de e n, 
sullıu sağLayan ve fakat ,. alanı
mızın her hangi b!r 1ec·vüzc uğ
:ram ası ı!htimııh karşı r<· tı:ı. 

!her türlü : leme ks.bı1iydhıı 
maMuz tutar bu karş lrkh ve an-
1.ayı.:lı yıldıönümü gününde r· ' ı 
Londra radyosunun bu sa'hatrk:i 
ya) ı.mında gö-;tcnilgı candan '::ut.
Lama duygusuna mutab · t an 
lbir duy;ıu i:ı!har elıırck Tiırl< ve 
İngiliz milletler'n·n en hal~ \'<! 

ımüşterck :ç ifıııdıesidir. 
Tar:h boyundaki Tiir'k _ İn.gl

lız dostluğunu tarilun g~ ooyun 
ca da muıfuz tu taca.le bu cbst!uk 
teza.lııürür.ün 'bir sulh vasıtası 
ve ntrneti halinde ve iki taraf n 
da menfaatl.er'ni mlitelrabilen 
&•·ğfayacak l:ıcr eser halinde de
vam eıırnesmi candan dilıcriz. 

ETEM iZZET BENlCE 

Var evi kerenıevil 
(2 iru:i b ·re""' De ;ım) 

d'ti ve il; ay h:>ps -,e ka.rar verd>. 
DJp~ ıuabl< meı!en ç.:; mcı, ti" 

hakemı'Y\ d yen k>dınları13n b n o-

e ·ne ik y 
Di pe.5rııt. 

r .r 

- T u•. -du. han , a ryor, 
payım"' DCdl, 

DJsprneot yilrüı1l<en, kadın, 

smdan, 

:ı:ı 

?. 

- Hay, akıl= k.ııdın, dedi ı:. r ea
de başa w~ bir d. 'hem ak.ı v r
sa, ben tı r ş<oy bl!mıyorııım. 
Başka bir kadın söı ka.:-. ı: 

- A h3.nı:nclğtm Var evı rnm 
evi, yok ev~ vPN'm ev.i: İki: z lı lık 
bileziıil ,armış ta çocuğun e ,e v r-
niş, ben bcnlın ~ yirmi 
kL hık t.cr~k.e oyu: ...: b!.l~ re--

m)O!"tJin. 
HÜSEYL'i Bf.l!ÇET 



4-SON TELCJtAF- 19 ltiHŞalNJNI 

HASAN FIST.IK öz O VAGI 
?...ıafı umumi vttf'.ıl!l n ltaasızlıkta gıda sure~tle \lücuda ili}'et nttn yeg&ne kuvvet ve gıda kay~. Birinci n ikinci 'ffftmlui bt'iy.Ale iyi eder. fştihayı ıayid ed.et'. Baltltyağından ve bütün mukani iiaçlardan Y< bölün ~ıdalar

da.ıı daha iyidk. Vitamia ve kalori itibarile ea UDCİn bir yağ<lır. Bir ltüom oa kilo ltahkyafıaıı nı.uadildir. Bir lııilo içen m11tlaka birkaç kilo istıifade .. .ı.r. Hasan Dep<»u ve Şubeltti. 

r ~ 
1 fnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
~·--------------------~ 

Cinsı Mikdarı 

M~I Arıtır k•S)'On ~lik tel halat 100 kilo 
IR m/m lk 300 rr metr<lik rulo 600 metre 

ha[inı;k 

Ç•l>:t t.rl hal.:ıt L() mfm l;Jı: 300 > 

Paaarlığın 

Gilnil saati 

20/I0/9'll! salı 9,40 
> 10 

1 - Yul<arda Ô;lS ve mikdarı ,.azılı iki kalem ma.1.zt-..ı~e paz.ar!ıkla •
tn al ıntıcc.Wr. 

2 - Paarltk hiz-.:arınd:l yazılı tün ve saatt.tn::le KabatAŞta levaz.mı 
fl.l'bı~ndPki merkez a1ım komisyonunda yaptlacclttır. 

3 - lfı•taı o:ıntıfJcarycn numt.m.e:lhe,r: &ün öğleden 9C>nra IÖZ.il ceçen 
şııbt>dl• görülebilir 

4 - İ ":1.tklilerın pr&.zarlık için tayin olunan gün ve u.atlerdr tf'.kl~l 
ldt"a.-klt·rl !iy;ıt Ü.i'er!nıaf"n. o/o 15 ieminat parasilc birlikte mrz.kt1r komisyo-
na müracaat!Jrı ila:\ olunur. (633) 

,- TGrk Ersuı Blrll!lf ve Ortaliları 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN: 

htanbuJ sicilli ticaret dairesinin 28733 sıdl numaras>nda 
mukayyet ve İstanbul un büfön y evıni ga;ıetelerinin hissedar
olduğu Şirketimizin mukavdcsinin 6 ıncı mwdd~sinclc şukcti
mlz,in mevzuu iştigali: 

Resmi daire \·eya o hükümdeki da.ireler<n n nı~s:;e<>dc..>in 

tkarl mahiyflte olnuyan ilanlarının ga ,e.e v~ nıccmuala•da 
ve sair il3n yapılan yerlerde neşri için kabul ve .,.,şir va&>
talanna ~evkedip neşrine tavassu ttm. 

Bu itibarla RESMi DAİRELER, bütiin gazetelerde ve mec
mualarda neşrini istedikleri ilıinl arını bundan böyle: 

İstanbul Ankara Caddesi No. 80 ele bulunan 

Tlrk Basuı Bfrlitl ve Orta ıarı 
A e A 

RESMi iLANLAR Şirketi 
ne gönderilmesini ve ilıi.nlaruı ı: ünü gününe neşr>ni temin 

ettiğim.izi ilan eyleriz. 

~1------------·-----;;mm-----~ , ~ 

GAYRI MENKUL SATIŞI 
M•ooeyekoy asfalt cadde üzerinde 102/l Kapı No. Ju, 7742 metre 

murabbaı Jr;riırneli arsa dahilinde bağ, ~ babçeşi, m<yva, FldllJl ve 
oetıoıcl•k, nadide ciıl ve çamlar, iki !rag!r ha~ ve müştenıili'>tı, m(ltead
<J;t çiçek eamekılnları w havuzlar, ahır vr samanlıklar, her Ju;ımıda eleıt
trik ~ tc™'°6 S'U'yU tcgİi!atı ,.e ayrıca tatlı su kuyusu JTie\·cut olan g-.y:ri 
menıruı 26/10/942 P~arte& günü açık :;r4otırma ..ıe ~ı Döroüncü ic-
ra daire&rıı:te s.atı.lacağı ilfin ohmur. 

NEZLE - GRİP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. Her eczaneden :;.reyınız. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Iler yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayılllZ. 

19 Ilkteştin 1942 
18.00 Program ve Mcmldoet s.at 

Ayarı. 

18.03 Jl.l'UZ.k; Şarkı ve TiiJ1tülCr. 
16 f5 Müz:l<: Radyo Dans Oıkest.ı-.ı.

sı (Şef: Nill;.d E;cnırin). 

19.30 Memleket Scat A,-arı ve A.
jans HQberlcr:. 

19.46 SCrbrst 10 DnkU<a. 
19.Sö Miizik: Ka,~.k Mal<aıılar-

dan Şarkılar, 
20.l5 Radyo Gazcte-s;, 
20.45 Müzik: Bir M•rş öı,'ren;yoruız. 
21.00 Kon""1llla. (Gün~ Mesı·leleü). 
21.15 Muzik: «Li.ed> h'r (Pi.) 
21 .30 Konuşma (Kit:ıı:gevenier Saati). 
21.45 h'li!zJı::: R:ıdy11 Sı·n!oni Orkes-

tra31 (ŞP!: Ferid Alnar). 
22.30 Me-m~eıket Sa:ıt AJarı.. Ajans 

Haberleri ve Borsalar. 
2'2.45/22.5<1 Yarınki Program ve Ka

P"nıe. 

it1 Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bu akşam saat 29,30 da 
KIŞ MASALI 

KOMEDİ KISMI 
Yazan: W. Shakespare 

Türkç~i: Mefharet Ersin 
Bu ak>;a.nı saat 20,30 da 

YALANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 

Tiirkçesi; S. Moray 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 

H~r Çarşamba saat 14 de 
Çcıeu k T<ya tra;u 

. 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE , IÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
'-fra,.ene saat1ert: 2.5 - 6. TeJ: '!ı3" j 

- - ---

1 O. Demiryolları ve Limanları İşletme U. Maresi İlanları 
. J 

Aşağııda isınl, muhammen bedeli va mın-a.1<.kat tc."lıiınatı ayrı ayrı gö"1ı'ril
mio olan mu.htelif J1" .... 'tlzc"mc 26/10/194.2 Pazartesi ,-ünü .taat 15 dl'n. rJbaren 
ıravalı zarf wruJiyJe Ankmda İdare ooa.sında sı.ra ile ve '"Y'~ ayn eksiltme
ye Jronmuı;tur. 

Bu işe girmdc 4-tiyenleriın Lieteleri hizasında yazılı muv.c.kıkat trminat 
i!e kanunun tay.La ettiği v('&ikaları ve teklifleri ayni gün saat 14: de- kadar 
K.o.mi.9y<>n R P ı.Jiğ'ne veıme l • ri l il:zırnıdır. 

Şaıot.nanl'tll\r pat"a!ız olarak Ankaracia Malztıme Dairesmdm ve Hayds:rpa ... 
şada. TC&e!Jü·m S<•!lığinden ten?in edilir ve nün\lıDtler Ankarada Malzeme 
DaireeITTdc görulebilir. 

1 El<>iltmcye K-0nan Malzeı:ıG 

' l No. lu !>sle mubteviy&tı 1500 adet 
peçete. 

2 No. lu liSte muhteviyatı muhleUf 
yalak, yıı,tı.k, ça~or, örtü ve kılıflar. 

3 No. lu liste nruhl<-viyalı 1<anape ve 
şezlonglar 

4 No. lu liste muhtı>viyatı 750 adet 
k.iiçük ve 1-00 a.d<'t büylik bilet torbası. 

Mli>ammeıı 

Bedel 
Lira 

3375 

16589 

6955 

4759 

Muvakkat 
Torntnat 

Lira 

253,13 

1244,18 

521.63 

356,93 
(473) 

Muhammrn bede1i (1423) bin dö1 yüz ylııml üç lira (38) ot1J2-
M'!<lz kun(ş olan ll'.uiıdellf clıı.s ve eb•atta zımpara ta,ı (27/bi.rinc! U,Ş
rin/llH2) salı günü nat (14,45 ) on dördü kili< ı,a,tıe H~d.arpaşada 
G3r binası dalıil.indclti Jromisyon tarafından açık ~fme U611lile satın alı~ 
nıa c:ıktrr. 

Bu ;,., girmek is\eyt'lrllerin (106) yüz altı Ura (76) y<ıtmiş allı kuruş
luk rm.ıva:kknt teminat ve k&nunun ta in ettiği ve.3<likie blrllkte eksiltme 
eilnü !Uhnıe «.ad~r kornisyona miinı!aat.lıarı l.ıi.zımdıı•. 

Bu lee :ı.it şaıi>ımneM>r komlsyor(an pa.,.,,.ız 1>Jaı•k dağıtılrn:ıll'tadır. 
(530) 

Muhammen bedclı 100500 (yüibin b"'lYüz) lira olan 30 l«ı ndl yağı 
3/ll/ll942 <alı gimü eaat 15,45 de kapalı zarf usulü ;Je Ankarada İdare 
bina&ıOOıa topla.nan meckn 9 uncuı kornlsyonca Batın alı.nacGk.'lır. 

aı lı;e gimıek lstcyenlerln 6275 (altıbin iki yüız yet:nöş b~) liralık 

mwv'11<f;.at teminat JJe kanumın lôy'n rtt!ği ves kalan ve tcl<!i!l<>riıı.i ayni 
gün 68.at 14,45 e Jtodar adı geçen kotn;")'on reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şa~ler (2) \;ra mtd<abilinde Ankara.da Meı'kez Vf2Ileslnden, 
Ha,.darpoşada Haydorp~a veznesinden temin olunur. (528) 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Kadıköy &üreyya si·nemasında 

BENİ ÖPÜNÜZ 
Komed; ..3- Perde 

Sahip ve Başmıaha:rriri Et('m İzzet 
Benice _ Neşrlya t o:ttktcirü 

cevdd KARABİI.GİN 

SON TELGRAF MAmAASI 

(HALi< SÜTUNU) 
(t; arıycın, i§çi istiyıenlerin 

mektupları lnı siitınula para..Yız 

olarc.1~ neşrcltmur ve ye-r müsait 
buLundukça bir kaç defa tekrar 
edilir. Ayrıca dıleklerc, müşkii!

!ere de cırı:ap verili-r.) 

• 
Cumhuriyet ar kez Bankası Açık konu§ma 

• U~ıgun• rumuz uy]<! mektup 
gönd<:rerek i§ aradığını bilidiren 

Üniversiteli olkuyuC'Uya: 

AKTlI-
Kı .. •: 
Altın: Safi Kllorram 74,116,476 
EdDknOt ................................. . 
t laklık ........................... ••• • • .... . 

Dahildeki muhabir len 

fü.:k Uraaı .. . .•• ... • .. ... • .. ••• ••• ... ... ... 

Uariç!eki Muhalıirler. 

Altın: Safi Kiloıınm 24,304,139 
"'ltına tahvill talJiı serbest dövizler .... ..•.• 
IJ.tor dövizler vo Borçlu kUrlni baldJ'elm ... 

llazine Tah viltrri: 

Deruhte edilEn evrakı nakdiye k&rfıhiı •.•••• 

Klir.unun 8 - 1 incı maddelerine tevtlkan 
h~z:nc tar::ı..!tn·Jan vru teCJ;fat .............. . 

Senedat Ciizdanıt 

Tıcarf SeneUer ..................... ••• ••• ••• 

t:sham ve 'lahvilit Cüzdaw: 

(Den!lıte edilen evnkı nakdiyonlıı 
/1. - (kar7lığı esham ve tabvil1ı (IUbarl 

k.IJ'rr ,jfUC) , • • • .• •• • ••• ••• ... ... .., ,,, .. , 
a - Serbı-st e.aham ve tabvillt: ...... , ........ 

A\'anslar: 

/UUn ve döviz 02erinc avan. ... ••• ........ . 
TabviiAt ilzerine avans ................... . 
Hazineye kısa vadeli av1.113 ................. . 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna ııır. açılaıı 
alUn Kar,ılıklı avans ...................... .. 

Disseclarlar: •••••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ··• , 
,.lubtelif: ..................... ••• ••• ••• ·-

10 E irinci Teşrin 1942 VBzivet! 

LİRA Lİ&A 

104,954,043,09 
12,226.916,-

IC0,861,73 ll7,3ôl,3&0,82 

821,149,17 821,149,17 

34,436,174.59 

-.-
51,771.431.01 RJ' .207.605.60 

158,748,563,-

24,JOS,462,__ 134,4-43,1()1.,-

377,306,688,22 377,306,688,22 

44,994,079,93 
10,50iJ.443,24 SŞ,500,573,17 

3,121,52 
7,809,522,-

10,266,000,-

2511,000,000,- 268,078,643,52 

4ı500,000,-

15,()70,083,64 

Yekda 1,059,289,675,H 

1 

1 

1 
' 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

PASİF 
Sermaye: ............... .. ... ............. 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve fıvkaltde ............................. .. 
Husud ........ , ..................... ••• ..... . 

Tedavüldeki Baııkıu.tlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ............. .. 
Kanunun B - 8 incı maddelerine tevfikan Jaa .. 
ı.ine t.aratuıdan vW tedlyat •.••.•••••••••• ••• 

Deruhte edilen evukı nal<diye ba)tiyesı ..•••• 
Karşıhlı tamamen altın olara.k il.\vtte.n teda-
vüle vazedilen ............................ .. 
R"!'e.skont mukabill ilAveten. tedavüle vue-
dilen ...................................... . 

Hazineye yapıl~n altın .ıtarşılı!<lı avans mu
kabıli 3902 No. lı kanun c1ucibince il3.veten 
tedavüle va::edil~ ...•.....•.....•....•...... 

Mevduat: 

Türk Lira:sı ....... : ....................... .. 
Al tın: Sa!! k!locram 877.122 

3850 No. lu kanuna före hazineye açıl;n 
avnns mu~abili tevdi olunan altınlar: 

saıı !dlocram 

Dövis Taahbüdatıı 

55.SU.930 

Altın• tahvili kabil dövizler .................. . 
Dlier dövWer ve alacaklı ~ bakl1•1ert 

Muhtelif: ••••.••.•..• ••• ••• ••• ••• .•• ·•• ••• 

LİRA LIRA 

15,000,000~ 

9,412.135,73 
6,000,000,- ıs,412,135.73 

153,748,563,-

_!4 ,300,462,=. 

134,443,101,-

45,000,000,-

288,5-00,000,-

1 
197 P.'.~.Oü.:!;=.I G65,5·l3,lOJ~ 

1 

l 08.91.'l, 12'4, 79 1 
1,2H.16·1.05 110,167,288,84. 

78,124,167,90 78,124,167,90 
1 

-.-
29,055,102,82 29,005,102,82 

145.987,878,85 

Yekllıı 1.059,Z89,675,14 

\ Teınmu 19J8 tarihindea itibaren: Iskonto haddi % 4 Altıa isuine Avans % 3 

- İş arama it5nınızda isminiz~ 

e~kek veya kız olldıığunuzu yaz

mağı ımu1ıırnışsuııuz. Bu cih€f n 
de ta>-r.ıh ve ilave oılunıması ınıer
cudur. 

Huıuıi ders veriyor 

İyi Fransıua ve b:raz İngiliz
ce bilen bir lise mezunu genç iş 
arı.yor. Ehven fiatLa hususi ders 

de yerir. İstenilen ye-re gide-r. cA. 
Taner• runıuzuna., 

Mürettip muavinliği yapmak 
istiycn lice mezunu genç! 

Lise mezunuyum, mürerlip 
muavinliğ·ni gavct iyi bir şekiJ.. 
de yap:nm. Her gün öğl eden 

sonra o!ıınak şartile bir basını 
ev:nde çalışmak i..«ti'.\"'(lrum. Talip
lrriıı cAh.'l'>Ct Çkliıkay: Kumka
pı Çakma!oteşı sok3ğı N.o 29. a 
yazıınalarını rica ederim. 

Gelen İf verme mektupları 

Güzin Y~ Fitnat Dede: 
Mcikıtuplarru21 saat 14 - 16 ara
sında almanız veya ahlınmanız 
mercudl!z. 

Angelik.i: Bir iş ~rme mel<tu
bunuz vardır aoele alıdı~ ri.
ca olunur. 

Açık lkOoDuşma: ÇanakkaJede B. 
Kemal Gürsese: 

Nümune ~k üzere bir kaç 
yazı göndermeniz mercudur. 

jDÜNYAŞÜUNU: 
1 

Uzakşarkın esrarlı 
ülkelerinden ... 

Kuadalkanal ve Borneo adala
rı yerlilerinin garip adetleri 

\ 

Casusların buldukları yeni bir hile! -
Mu a 11 im yerine radyolu mektepler 

Harp ateşinin şiddetle hüküm caSU6 sp1kerler radyo ~ rketlerİ• 
sürdüğü Uzak Şarkta, Pasifik a.- nin muayyen, günlük programlan 
dalarının ·her lbiri başlı başına arasında, ır.uhtehf dillerdt>ki ha-
birer alemd r. Bu esrarlı ülkeler- vadis veya reklfun neşryatn sa-
de yaşıyan halkın kendı lerir.e atleri:r..de söz .söylerlerk<.'Il l: lzll 
maıhsus tü.rlü gaırip adetleri, iıti- haberler de vermektedirler. Fa· 
yatları vardır. kat her sp krrin kendine yazılı 

Mesela Bcrneo adala.rında hiç olarak vt>rilı.,1 ihavadis vt>ya rek-
'bir yerlinin cesedi toprağın altı- lamlara ke!ldiliğilılden tek ·b L• 
na defr..olunmaz. Ölüler ne gömü- kelime· !>ile i.1.5.vc etmesi m<:m• 
lür ve ne de y~kılır. Bunlar ağaç nudur. Her d !deki ne~yat d ger 
dallarmdan yApılan bir fabuta bir odad~r- hcıntrol edilmektedir, 
konulduktan soma civardal4 or- Bur..a rağmen casuslar şu lrurnaz· 
mar:laırda yü'ksek a-ğaçlardan bi- lığı bulmuşln.rdır. ~· .:;us ~-pi"~er• 
risinıin en tepesine bır:ıkılu. Ce- !er yaızılı ha\·adis veya reklamla-
sct oraıd.ı ya vahşi kuşlar tarafın rı rady'Xla okurken kasden gra-
tlan yen Jior, yahut da ~le, mer hataları yapmaktadırlar. 
hava ile kuruyarak sadece br İşte tekmil kurna-ılık da bu 
kemik yığını ıhalir..e gelir. cgra.ıner hataları. nda bulun-

Baean büyük ku;şlar ces<.'<lıin. maMadır. Çünkü bu hatalar diğer 
yalnız ct!eorim didiklemekle kal- taraiır.. b kliği il> r şifreye gore 
mazlar. Gagatarile öliiyü ol'cluğu yapılmakta ve yanlış okunan 
g>bi kaldırarak bru;ka uzak yerle- harfle.-, cümlelor arka arkaya bir 
re, yuıvalarına naklederler. kfığıda yazıhp şiire halledilince 

Yerliler bunların kuşla.- tara• casusun verdiği haber meydana 
fır.dan götürüldüklerini gördü'k- çclmıaktadır. 
!eri vak:.ı scvinçlerir.'den bir çok Bu şekilde casuslu'k b. l!hı:.ssa 
danslar, zıp zıp sıçray>p tiiırfü ha.- haııp malzemesi yük1ü gemiler:n, 
reketlerle ayaklarını yerlt>re vı:r asker taşıyan transatlar-ti'klerin 

hareketlerini mihver der;Iİ2altılal"arak türlü rakı.slar yaıpar1ar. 
Hatta t~plu eğlenceler tertip e- rına IY ldırr.ıek ilçin kullanılma.<-
derler. Çünkü yer1 !erin iti'katla.- tadır. Sp1ker muayyen n~"rLyat 
rına gıöre ölülarir.. cesetlerinin program:r-r. göre yazılı lıavadis-

leri okurken yaptığı kasdi gnuncr 
kuşlar tarafından ta~ınması ccn- hatalariı~ mesela: 
nete gid..ceğ:r.e 'bir delil'Clir. Bu- •- Marin:.. vapuru saat 22 de 
nun >çir. •ı:özcü• tabİI" olunaırı P.... Liza lim~nı··~•n hareket etti. Şıı 
zı adamlar <.esetloı< n terkıolun.- kadar aSket , c mühimmat yültiie 
dukları ~ğı:;çların altında >bazan İng ' ıert>y~ g.d;yor .• 
bir hafta; g""e ~ündü:z bekliıyerekı _ 11 vapurdan ırc:rekkLp bir 
kuşların gelip gelmedikleoriır-e ba- konvoy şimdı Av~$Lralya yolun· 
'kaı•lru- v~ .ko.,"llp k:>b,leye haheT dadır. şe:.i:r.'Cle habe~ıtr vermek-
'Vcrirler. tedlr. Bu ~ 'fıeyi alan merkez ve 

Bu Lptidai kabilelerde mavk, ya denizaltı diğer citn.ealtılarınaı 
pırra ve sınıf farkı öldükten son- da hemPn rufyo ile h~ber vcre-
ra bile dcva!ll eder. rek o gem \'Pya kom.,>) u buldp 

Cennete gidebilmek lıa.kkı ade- batırm~k ~in yola ç'·:·ıaktadırla:. 
ta satın alınır. ıEn yüksek ağaç M u_<.ABiL TEIJflİR 
daiına kabiie re:ıslerir.e saklanır. Diğer taraftan bu kaıbil kurnaz-
Her ölen adamın cese'dı de, mev- lıklara kaıy bazı radyo >;iı·kclle-
kiine, rütbepine uyacak yü.kı;c.kr r cin spıkerl.t'rin ecne-bi d ilerde 
liktek b'T ağoc.n tepesir.e kıontır söyLıye.:c!deı"; havadis veya rek-
lur. B:ınların it.kaı~laıw.a göre hl.ınlan ı:vYd'.ı bir p!ağa cld ııp 
•cennet. gökyii'Lüıı.dedir .ve cese- tetkikten sonra bu plağı spi:«r 
di en yüksek ağacın tepesnc ko- söylü~·ormuş, g<b. rad~wa \'a.,ııa 
nar_ da, cenrete en ziyade ya·klaş- tedb>rıni buldukları da kayd~ !-
tığı için, cehenneme gitmı!:tten nıckted<r. 
hemen 1emcn 'kurtıılmıış olur. MUALLiM YERİNE RADYOLU 

F'ECİ BİR ADET! Ml!.KTEPLER 
Kuadil K•nal adalarınddki bazı Erk~klerir. askere ve iıarp hiz· 

yamyam kalıilelt>ri arasır.da feci metlerine gitmeleri ıle aç lan 
lbir a·det vard;.r: mualrm kadı olarındaki ·bo:jlu·k-

Kocam ölen kadın; ömrünün ru !arı dol.jurr..ak için Amerikada 
'hayetine kad~r onım iskelet ka- yer..i bazı usuller tatb'k olunı. 
fasını 1<ucağıı:da taşımağa ve ge- maktadır. 
ce yataıken .bu iskelet kaıt:asını Bu meyanda bazı eyaletlerdeki 
koynuna al>nağa mahkiımdur. mektepletde de radyodan folıfa-

C OS USia rı n bulduk•• de edilme1ııtedir. Bu mekteplerde 
dersler n b~ladı/;'lnı ve bittiğini 

ları yeni bar h: le! haber ve.-en eski z.ller kakLrıla-
Harp ZMnaniaTında faaliyetle- rak yerl~rine radyo makineleri 

rini arttıran casuslar türlü türlü konulmuştur. Ders vakti geldiği 
hile ve kurrazlıklara başvurmak zamar- evvela uzun bir düdük S(>o 

tadırlar. MPktu'Plara yapıştırdı'!<- si ş;tilmekte ve talebeler sıra o-
ları posta pulları arkasına cezalı lup sınıflarına girinciye kadar 
mürekkeplerle .görünmez yazılar bir yüriiyü.5 marşı çalınmaktadır. 
yazarak haber gönderen saat şek Sın:flard:ı h~!kes yerli yerine yer 
inde, rozC't \'C c!üğme biçim !ilde 

1 
Ierin'<'c lıeş dakika kJas ·k p r.;a-

küçü.k f<ıtor, r ~flarla memnu yer- !ful" ve çocukkra neş'e verece< "" 
!erin resim 'erini çt>ker., musrki serler çai;nm:rkta ve sor-ra rarlyo-
ootası, fabrika reklamı 8flbi mat- da tlers başl;,maktadır. Bu ders· 
bı.ı kağıtlarda şıfreli cümleler leı• veren muallimler oturdukları 
kullanan veya husus! telsitz, ra'd- oda<ian ayn: -zamanda müteaddit 
yo ımak!nelerinde iki tarafça mu- sınıflara htap ettiklerinden böy-
ayyen Jalgalar üzernidec mul'.ıa- lece bir <;ok muallimln işir- rad-
bere eden cı:.suslann hu kere lhul- yoda bir tek muall m tarafından 
duklan yeni lb r hile çdk malı:\. I görülebilme1'1edir. 
raııellir: Ders esnasında talebeler anla-
Geçenl~rde ajansların da ha- mad:kları noktaları, sıora-caklan 

her veTdıği gilbl Amcrıhda bnı sualleri yinP sınıflarda bulırr.anı 

casuslar Nada sayısı pek çdk olar..' hususi bir •alıcı - verici radyo 
ve müteaddit lisanlar iirzerinden makine.>İ• 'le muallime sıormakta 
neşnyat yap&n radyo şirketlt>rin ve cevabını almaktadırlar. 
den bir !'açına spiker sıfatile gir- Çocukların uslu oturup ders 
meğe muvaffak o1muşlardır. dinleme!eri için de bir mubassır 

Şiınd:lltj ~amanda ~ .seri bir sıruflan dolaşaral nezaret etmek 
haber verme ve alma vasıtası o- tedir, 

lan ratlyJya lbu suretle se>kulao S. !IIELEN 


