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Akdeniz 
ve Afrika 
Fırtınası •• .. 
Hakiki Müca .. 

delenin açılışı .. 
na doğru 

Almanların Kafkasya'yı 
:r.orlaması kartıamda ilk 
yapılacak ıey Afrikayı 
temizlemek, akdeniz ha
kimiyetini ~le almak ve 
Şark'ta Alman taarruzu· 
nu tespit etmekti. Yeni 
haberler doğruysa mütte
fikler bu yoldd.<f.ır. 

(Devamı S•· S, Sü: 3 de) 

S..vy tt Yülrsek Şiirası Rei!ıi 
KalilliD 

Kalin'n Söylüyor: 

''Top ve Tank 
imalatımız 

Burseda ekr.ıek 

41 kuruş 
Bursadan hildirHdiğinc giitt, 600 

gramlık bir ekmek evvelce 33,5 
·kuruşa •atılırken, bu defa fiata 

zam yapılmış \-e 20 iaıci ilkteşrin

den itbarcn ekmek fiatı 41 kmuşa 
çıkarılmıştır. 

Yeni Tefrika/arımız 

'faclı Deliler: Deli 
Petro'nun Deli Kızı· 
A1'ka.fa~ım1z Reşad Ekrem Ko çıı'nun •Son Telgraf• o.lruyurn.ıfarı 

için haz:ırladığı, Bırinci Knterina'nı o v<:> Çariçe Eih:abet'in zamanında 
Romanorıar sara.)llnı bütün canlılığı ile tasvir ve hikiiyı: eden bu 
me<rakh tdriluımıza bir kaç güne kadar başlıy8"ağız. 

Sır Perdesi Kalktı! 
•Seu ma Öldürdün?. Tefrikamız lMr iki güne kadar nihayet bulu

yor. Ot!un yerine daha heyecanlı ve entri!kalı macer:ılarla dolu yeni 
bir zalnta roreanı hazırlad.ık. 

.s,., <>erdesi Kalktı!. ismindeki bu yeni romatuıruıı da zevkle ve 
merskla takip edeceğinize .:mın bulunuyo.ı:uz. 

Kafkaslarda Ekmeğe Patates ve 
=K=ı=ş=A=ri=fe=s=i=n=d=e=M=u=h=a=re=b=e=- Fındık karışı ı -
Daha Çok Fazla Kızıştı ması düşü ülüyor 

Stalingradda ve 

Mozdok'ta Almanlar üç tümenle taarruz ederel<. 
Rus_ müdafaasında gedik açtılar - Tuapsede de 
Alman taarruzu gelişiyor - Stalingrad kan içinde 

Mahdut gelir1ilerin beyanname 
verme müddeti bu akşam bitiyor 
Am<ar.ıda bu.lunan Vali ve Beledi:!"' 

R.;.; D.r. Lütfi Kn'<lar lemıas!,.ıuıa d.e
venı ~E<i"r. Öğreııd:ğom~ göre, 
Vali ucwı <l<ımd< alm..,ı lca.p eden d.i
ie<r baızı k~lÇl'in vaz;ye14!>' de~ 

le ça.lış,naıııtadır. Bu1>Jarın başında. 

!Y"rOJm 8'iren a3k.er aıl<!\eri ile m:ıb
d'u!'o y~ ;ıe 9"lışarı wı.,. g<>lımek

~r. Hll.'ILIOl mıcll<tcıplerle doa.l!iYet 
~ "" müstailıdcmini ;çın de 

ş:ar:ııı;]İd< ocu;, Eik.ml.k alacaU< ola..'ll.'I>" 
rm beıy.a.nn.a.ır.cleı~nın tıı:.plann1as1 bu 
~Grrı }kt5C(i]ct:r. Esaf('"tl bu şdlısJar:.n 
dGv'l'li>i bey"a.o-nan-.e'.ı·r~ni dün venrJş

leıxlir. Yanodan ;t;!>= Belediye bt:
,-.a....lIDllmeleıin tasnırüı.e b~lıy::ıeahl:r. 

Vışi Z3 (A.A.)- Feu hava ş:ııt't 
larma rağmen Alınan kuvvetleri
n.in Rus cephesinde ilerle~ 
olduklarım bir Berlin teli bildir· 
mektedir. 

Novorosiskle yeııi muvaffalı> 
yetler elde ecli.lınöş ve RllO!lllar lıoira:ıı 
daha geri atılnnşlll. 

Tuapsc isıi!ı.ametindc Alıwın ta 
arruxu :relişmekıtedir. ı 
Tşek vad.ısinde Alınan kuvvet

leri RıtSla:rı bir mevk.,_ ~ · 
!ardır. 

St lingradda, kanlı ~ 
ılevaın etmektedir. 

LODcka 23 (A.A.) - Mooılıov• 
dan &"ele~ !xıberk<re gön, Staiiıır 
ı:rad sanayi malıalleleriııdıe Al· 
manların yap tıklan yen> hiicu:ınlar 
tardediloaiş ve bir piyade aolıurv> • 

<Devamı Sa: 3, Sü; 6 da) . 

·-

Amerikan gazeteleriı /CenubiAfril<a 

lavale çatıyorlar . yolile rv~ısıra 
gelen ma!zeme 

Lcmd:oa, 23 (A.A.) - Cenu-
. bi Mri1<a ymile in:g:ılt.!raJ.en 
ş:.mcr·ye k:d:r Ort2şa.."*'" ıo / 
b.nden faz"'a tayyare göndıe
ri'ınıi;;ı~lr. Bu y1cı~C.aın yarım 

nıilyo:·.dan fazla ~r ve ıbir 
mllyon <'Oılldem fiazb cephane 
y-e mıs.lzt.:.ıne g,cç:mJş:.lr. 

•• 
u_:ı-e? s~ne 

Diin Bele<l',Y'O Reis MuaV>iı>i Ri!~ 

Yenal, İktıs:>t Müdüı ü Ssffet St"Zen. vo 
TE~:.Ş Hf'tY°'eti Reiısi Necati Cilier top... 
13nT..:..."1aTdır. Tcı.1"~1aııt1d1 dağıtma iştn .. 
de aluıması icap eden p:at'"I( 'lıf<ibirler 

CDcvamı Sa; 3. Sü: 4 del 

sabah ve dün. ya
kalana·n muhtekirler 

Bir Cam muhtekiri de rlIHli Korun. 
ma Müddeiumumiliğine verildi 

Geçenlerde Saıbuncu banınd<ı 27 
nurnaıra'.ı mağnc:rla camcıılık: yıa· 

pan İsak oğ'lu Hayıim aıdnıda· bi.
yahu.eli met.re mikabı 300 kuruş
tan satılıması l'ilzı.mgclen caıım bir 
tüccara 500 k~!«n sı:ı!ıafı<.en 
e.tııni)"et kaçakıç>lık bürosu me
mu.rian tarafınıdıan cürmü meş
hut haLinıde yoalıhıaıım~:ır. 

Açl'kgöz Y.aıhudi, h<ild'.ümdak.i 
taookat ~vrakilıe miJli '.konıımııa 
mü<ld:eiumurıhüğine tefi ·m e<l'.l
m.ştir. 

Eyüpte b~al Lüt.fi, hııılku .dıa-
!Devamı Sa: 3, Sü: 5 del 

Hırvatlar da 

• 
Iran Y ol!arı 

Tamir iç;n İran Hü. 
kümetinden 250 bin 

işçi istendi 
V ışi, 23 (A.A.) - T:ı:hrar.dan a. 

lmrn l>ir habere giırt, İng Lz ve 
So·ıyd ~al makan:ı!'ıı.rı İran hü· 
ku.'7let.inden, yoJarın tamir edi~· 
meoı için, 250,000 iışÇi isbem:.şt.i:r. 

--v----
Bulgaristanla 
Yunanistanın 
arası açıldı 

ıhapse ınar . um 
1 · edildi 

sın 1n bddirdiı1ine güre, Hırvat va
Uı.npen·erler oıdusu tekl'ar tııar· 
ruza geçm ştir. İtalyanlarla muha· 
rehe el'~n dnam etmektedir. 

StokboJm 23 (A.A.)- 1942 se
nesindC:<i Drama lııl.dirnlcrinden 
sonra Bulgari~tanla• Yunanis.tan a· 
rasınılaki gcıginlik artmıştır. !\la· 

kcd<ınya \'e Arnav:ıtluk huılııtlan 
mesele5i de balledilmetliği içjn 
Bulga.ristan ile İtalya ausındaki 
münasebetler de açıktır. 

Fran51Z !Başvdili Piyer Lavd 

M.PETEN'JN 
batı Afrika 

halkına mesajı 
----iırl---

Dekara 1940 yılında
ki İngiliz tecavüzün· 
den sor:;·a, şimdide 
haklı oln1ayarak yeni 

teclbirler ileri sürülüyor 
Vlşi, 23 (A.A.) - «D,N .B:) Mareşal 

Pett!R'in Fı'1lll6rz. Ba..tı Af~e& halkına 

g(\ndeı:dlğ; mesai, yaprr.ıal'1a buılunduğlt 
te<ıl<>k ~ti esna.ı:uııda .A.miral Dar
lan tara.fını:lan okunmuş -... radl)'Q ı.ıe 
yay>lm~ır. 

Devlet şefi, bı> mosadın<ln, 1940 yı• 
l~a InıgiJ'IZIJerıin tccaıvilzJüne gösterdiği 

lllllkav~ d~l"'l'J hıılilra l<şc~<kür 
elım€!.<!1ıc "" bakh ~l>ilccdk hiı; 
bit• Jll0ktt.a6ı. oımoamaJ~ ı a beraber hal~ 
yeni tebdit1erin d« ilcıi sürülmek· 
te bulunduğunu !rıı.tLrl..,1'ınallrtadrr. 

M..-ı;şa.l, Pc-'1.en, F;ransız Batı A!rl~ 

kasının 1940 yılı tecavüzüne benzl'r 
tchdııtlefle halkın a.ynl şelkılde ml!'ka
\la:met edeceği ü~i i.zı!ıu eykmck
te v-0 im.ar ve müıd1fa-ası için bir çok 
F1ra.ns:ı.zl:ırın hayatını frda eı.r·:cleri 

De'ka.r'ın mesafe uz~ıklı~a ra.ğtm.nn, 

gün geçtkçı> Fr.ar.ı:z-iarın k:ıl~de dıt

tıa çok Y~-~uu il3ırc ct1n~i~t\;4r. 

---~-~-~~~~~! 

Mecburi etiketi 
usulüne ka:rş1 

bir hile t • 
yenı 

Bazı dükkancılar iki 
taraflı etiket 

kullanıyorlarmış 1 
Her mala .:Me<ıburi et'!ket. 

looyıma usu!.üne karş.ı şehriom&:<le 
bazı dü,ktkfı.ncüarın yeni ibiJr luie 
bu~Uıkları haber alınmıştır: 

Bllinaı- b.r malıın üıırine fi.atı
nı göstermek üzere ku'.Janıılan 
etiket ikıiiğıdının arkasına dsha 
yiil-""..sek bir ra:kam yazmakta ve 
r:erc~ih$..n bunu kuJ:ıanrr.~tad:u.,1ar. 
C,...-,•Grda lb:r }:ıontrol yapı•ld. .. ğı ve
ya ·bir memur gele! ğ ; zaman da 
et:.ktin dah<- ucuz olan öbür ta
rafı çevrilmektt:dir. 

(D•vamı Sa; 3, Sil; 7 <i'e) 

Nevyorli: 22 
dakika ölü bir 
şehre benzedi 

l\'evyork 23 (A,.A.)- Dün gün. 
düz tecrıiltc mahıyet'nde olarak 
bir hava tehlike i~rcti verilmiştir. 
Nevyork, 22 dakika adeta bir ölii 
şehir manzarası almıştır. Büıün 
münakalat kesilmiştir. Giindüz ve 
gece dur:rıadan kaynaşan şehirde 
tam bir iurgunluk olnıu)!ur. llfü
yonlarca insan e\. lerine, ı11ağaza. 

(Devamı S•: 3, Siı.; 4 del 

Biner lira para cezan 
verecek.er ve ~552 
lira 'ılı r.u;.l!arı müsa~ 

dere eailccek 

lav~I Parfstan 
Viş~!le döndü 

Vişi 21 (A.A.)- Paristen V'şi
Y" döne,ı bsşvcldl Lav:ıl hemen 
gidiı1 l\fa,eşd Peteııi ziyaret et
miş ve irnndi,ile uzıın uzadıya gG
rüşnıiiştür_ 

Yunaıı Ba§vekili Ç<>lalroglu Yu• 
nan lıu.duih-ırınm tan .. nn1asını is
temiştir. 

Sofya la ~ıJ.an Slım> gazdesi 
CDe\· aır..ı sa: 3. Sü: fi dP.) 

Mağamsilld:a 2552 hahk malı 
var(van, -bun:ıarı sa.klamak surıe

t~ıe sahrrJ . 1~:..ı :an lınt.:na eden Sul
tanham~ın11•nd·a B·rOO kumaş mıa

ğazası sah:•bi S:ınon B''<Xl i'Le tez
g5.hla.cı Dav:d n b,;rinci m"1ll Jro
r unma. rrı1 .. ı:.:.L~;;rr..-es~ndc YD.ı!'ı•.'.ıan 

;nnhekemes: dün neticelenmşt'r. 

S~I E 1 R 1 Ç 1 E 1 V 1 E 1 
Ne :Za an Ve asıl? 

lvluh.kıeme B!'"o<l~ 1.ez.gıa.J11t3""M11 

3 er sene müd.d.e!ıle .ağır ha~, 

1900 er lira para cezası öd.eme~ 
ma:ıkUım etınUş ve ihti!kıii.r mıev 
zuu olan 2~52 1;1,_;.•llik m1alın mfu.'1a
d·err-·si'.nıe karar ve~·m:ştir. 

KISACA 

llavagaz 1 Elel~tr:k, 
~u, ı:: ... me~ 

Bu şehir için bunlar bin'bhln. 
den biç eks,J..siz, hiç fazlaSl>l 
hayat madd .. Leridır. Elektrücten 
n1en1nunLtz. Sudan memnunuz-. 
Ek.ınek >şi aT&da bir buhrana uğ· 
ruyor. Fakat, havagzi'den tam 
tabi .. i ile illallah!! .. 

Iltt şirketi düzene lroyacak, gaz 
tazyikıini kontrol altına alacalı:, 

mı:ı.""', husı!>iyle (be~) lı ve (Baş) 
sız muıhaırril'le-r, ~c1 ce-phe isır.ıa. ve 
iklncı cephe hat.-OJta.t.1 alt:nıda bcldtye 
dursun; ben iıkranct <:l'phe i:rnni, faıkat 
b;,.;ru., ceıı<ıe lı2Jlook,.ıı altında ~" 
Demo!cre.syala..r.ı.o lı.a..rc-4t:eı'e e;eQOCO&tin' 
sanı}'"O rı.ıu11. 

Hatc'il<e< muıvaffaldıy<:tle ııetıôoelend!i
ri.ld-lk't~n sonra da Dt.~J110ikı"asya.lax pe
çıeS-nıi kaldıracaktır: 

_ Ev~l, biı:ıım açtığımız ve muV3.f
Meyete u.Ja!l'Jrd.ı.."mı.tz c<"]lhe. ;ralnız 
kcndı ıııa.m -... heı;[lbıırm:ııı ;şlem!ıs olan 
·~n:nci cephıedıen iba~•r! ~ 
lke zıt olan ııerd<eot.; ve bunlard.all 
ÜJ'.<l< hl<; b<T> rn<!''1'u< ci.<ığ'il.dırr! 

Bu -ün h~ıe'.c>I anlarslll.lZ, °"" 
diln iz>ll e\mişl>m. 

Öyl~yı:ıe ne zaıman ve nası]?. 
İş, şjrru:lı bu yaman suali topJaıııd;ırt. 

bllı1"'kle ... 

nıeJ~m: 
halkı ıztırantan kurtaracak hiııı 

So~t kfundcr'nirı artık cldd1 böç 
makam, b;r mes'uliyet, bisc saHilıi- bir l«Jı::.U irade e~ hale ııel.:ş!ylıe 
yet yok ruıı bıı şehirde?. Alm<ın kayıplarının a:ı.amı hadı:Jılne va

Ilalk evinde yemek pişiremiyor, rışı. iç.çe "" blriörine bağlı bir lıD&se 
sanayi miies.<'Selori çalışannyC<r, halin&e lııemen ~n t:ı.i."'11!1<U!t s:ıf

matbaalar f~Ice nğruyor, Hiç L~r !ınsın.a gimıiş oldu~""" 
1
göre.;. pek •. pek: 

· • d • ·ı Ali ı · · · I pok ydun ... Eve.t, ik:!nc. değil, bir<ıı.o 
şey ıçın eg· se • a ı nznsı• ıçııı 11..- • 1 _.-_ ~n-

• • • • C01)1~nı.n açı.m361 "'Qllı. y~ın ..• 
şu gaz tazyıkmı bır hal ve yoluna. ı M 1, (M ) D . · · So-~L ı 
k . . b 1 h 1 ı .Me • - en.:ı:ının •unwar a 
oymanın caıesını u a m.. • kl.ş ara,şındıaki m-°iihur ~ mevslrr.lnl 

A: ŞEKIP. bı,lerı..'er v~ ıtöz ı:öı.ü ıt&ımi,-en bu o;.;. 

.. nrıer yaçıhw!!eccil:nc al<ıl e'!Wo 
!l"fn·l('r, önümıi.i.zıdekJ sis m~ıti bu 
txıkımd'ao p<1k has,as il<®'ıl e'..miye ha.· 
~Lr. 

Paı'l•k b<r numar• olruı (D'ıyrp) çı,. 
1t.a.ııma&ında, İngilıiz.ler, r;isin sun' i'Sli ar
~ında ha~et E.itrJ:ıci..JLi; ya tab:is! g~ .. 
]ince .•• 

Hulasa, öniimıi.izd'C:ki t~inıcllrşri.n ayı, 
ô:Yümüıı:lok. bütün kış boyu ve ö
nümıizdClki imi:ıbahar, lkin_c: er 1 ht 
altlllda bırincı ceph' ı~rc!i't~ ~ :n b 
mı bü.)'Vk. pek biiO'üJt blr ilıt.m:ıl i.f:.dlJ 
~kıt• ... 

N=l6ıl mı?. 

ingilızl....,. """ vatanla_rnj:ı, tam:ı. 
ırni.Yle baı:rlanmış, a:ıaıınl d1'r~cedlll 
2llib1ı vıe tm'törlü, haıvıa 1stin.ad.1 bckı,,.. 

""11dll.n rano;psız, e,, ~ağı 120 !ııt<;ılan 
bulrn.ııduğuııa kal'lt~11. Buna, aıyn.i kı:y
m~tte cihazlanıclıTl!mış, en aşağı 3( 
.Aırrverikan fnfkasL ilfr•.re ediniiz.: 

EVf't, İngijiy; ana vaıt.Mıınıd:a De-mdt· 
racıı·aln.rın en aşa~t 150 fı.ıikası hazır ... 

Dört milş:ona vaıran J::::ıu ııru:vvrtin, bu .. 
ıgtilr.k.ü bütün Alnıan ordu mC\.~udun.. 
dan bLr par<;" fazla ol'""""1 !furm ... 

Almruıların c;a,rbl Avt'U'pı>daki bUtün 
ıruwet]er~ 30 n ko,vı g~m·y~ceğO?ıe 

göre, İng~er~n esret GJaJ.ın ' ta 
dıecıf.'ll::lcri. günJ brş 0-n fnıkala-:ını giY· 
dt.!• ç1ka:rrnak Ş"'"L:y·, · ( Z!g{r~t) h.att.ına 

dr:73..nılna.lan ha.tır:1 gelebi:ır. 
Bütün dün.yrı, Al.,..."nl~.:: da ~h;I. bt1 

~!~ct ~?..i J.>ck!iJor 
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HALK FİLOZOFU 

BİR İTİMAT MEVZUU 

Yurdwı her taralın<bn, baş g>

damı~ olan rlmıei:in mutlaka ve
,ka ile sat.lnıa,,. li'ıı.ıın geıldi&i 
mütaleıbt ileri sürülüyor. Bugii.D, 
ekıııcl:ini keu-di:.i tem;ll<' mecbur 
bir kısım lkşra belcdi)·elerinia 
içinde lmlunduğu vaziyet cidden 
çDk miiş.kUıldiir. Belediyeler BaD
kasuıa mürauat ederek, ekmeklik 
un mübayaası için ıstikru akdet
meğe le~ ~bbili> edenler dahi vara.. 

İsfanb•ıl için ..-esikasız ekmek 
nsulü, bsavvuru dahi muhal bir 
hadisedir. N'1ıayet, eloneğin v• 
kasız satılacı.i;ı b:ılayctıe ilan ed:f. 
fon bir çok kasaba ve şehirlenle, 
bolediyclr..r, rr.ahalli vesika usulü
nii ihdas elm~ğe mecbur kalmış
lardı.r. Yine l.tanbul belediyesi de 
bu usırle itiiba ederek maha!U 
karneler terfp ve teniine başla
mış b11luumaktadır. 

Harbin iki.od yılında, ekmeğiıı 
ve>ika ılc s~tılacağı şayiaları kar
ş.ı.•ında vatanclaşların nasıl biı- ür
künıü duyduklarını hatırlarsınız. 

BAYAN 
AVUKAT 

ht.ıbulda mevcut altı yüz kil
.ur avu.katm 23 tanesi bayan imiş! 
Maşaat:ah!. F aluıt, bu yeküna, Jı.İir 
de hepiIDizin evinde mevcut olan, 
fakat baroya mukayyed bulunm:ı
)lln b'rer avukııtı ilave edersek, 
bu şeh:rdeki ha'lald bayan avu\;at 
mik!Jın meydana çıkaxl 

:EYTL..,YACl 

ÇOK VAR 

Bir habere g<>re, pamıtkyağı, b~ 
•İmye~i amrliye neticesinde zey· 
in) ağ• haline geliyormuş!. 

Bu da ııed r?. Yahu, biz, bu 
memlekette zeyt~nyağı mığmdan 
pkayet etmiyoruz. Zeytinyağı ı;ok 
olduğu hal<ie fiatlıır ned.eu p<lhah, 
dıiye, '1li1Y<'rl1%. 

UCUZ OLAN 
MADD~LEB 

Beıl~ iye, Siiırpat:<>P mezarlı!m 
da metro murabbauıı 150 !:raya 
sattığı arsalan, 100 liraya mcw
nıcğe karH vermiş!. 

Bir d<', lriitün fiatlar ~ dur· 
madan yübel>yor, diye, şikayete· 
dcr'z. Görüy<m.-unuz ki, böyle, son 
dettce ucm (,lan :;ey lec de var!. 

ÇANAK 
TABAK 

Dünyada. en çok tabak çanak 
kınlan rııemleket lngiltere imiş!. 
Baı.ı m.,mll'ketler de vardır k.i, <>
ra lar do • '" çek pot br ılır. Me9Cli, 
Amerika gibi. 

Herhalde, taba:k çanak k:ırın3'<, 
pot krrmakte n daha az zararlı biır 
hareloettir. 

AHMET RAUF 

Bu yıl diıçi mektebinde kabııl 
imtihanı yapılacak mı? 
li ·ver>itıe di~ mektebine bu 

yıl almış kişi aLınacalolı.r. ŞicKii

yc kadar .J<aydbla.nhınn S'aYJ& 
43 ü bulımııştUT. Eğer .ka~'it iç!n 
müracaat sa;y"lSl ahıruşı geçecek 
oluısa talipler arasında. bp ve 
eczacı fakürtelıerirıde olduğu g~ 
ı.: .. imtihan icra ouJnacaktı.r. 

REŞAT FEYZi 

l1u seter vesilı.aa ekmek satışı ri.,.. 
yetleri çklığı zaman 41.a ııyıı:i ür
küntü dııyul.ımıpır. 

Zaman ve lı"-lerle, 1ıir m. 
niyet ve kıymetin bu derece :ost 
safhalar arze6ebil e ceii hatıra p 
lir miydi?. 
B~ arzu ed.ılen tıek şey,~ 

meiin devlet ve belediye elinden 

satın ıılımn.ıdır. Dar; ~ P. 
terir kı, ballıım, serbest ticarelıe, 

daha türkçesi, tüccara ~ 
itinwb kalmamqtır. 

Tüccarın binbir menuda, dev
lete verdiği sözleri düşünüyonn. 
Verdikleri ~ hiç biıi:n.i tııt

mıyan veıa tutam.ı;ı:an iııısaııl.arın 

elinden dmıek •hll almııık, va

tandıışl.arı ütüitü7ora, ~ çek 
eörme.m •k Ur.ımdır. Çilnkü, Jıun. 
lardıııı l>ir çoi'tnıu. bir çok defa. 

lar tecrübe ettik. Tecrübelere bili 
devanı etmek Utemiyoru:z. 

K.ahoe ııe çay daha bir 
müddet açık JUıtılacak 

İ7llnit kiğ>t fııi!ııri!<ası tal.et> olu
nan miktaırda amba lijlı!< ka:ğı<t ve 
karton tun.in edilemed:iğ nden İr>· 
hisarlar idaresi <Lma bir Gıdldet 

kaobve ve çay satışlannı aç-Jt olil
ra.k icra ettirmeğt kacar!a.Jtımuır 
tır. İnhi6ar!.ar ıdaresi 'ba:ple!"e b:.: 
çcşıt çay tevzi e~-ti.r. Bunlenn 
kiü.Gu ha!ka oo uç i..radan, kalı.

ve beş 1"1"adan sa'tılacakılır. 
---<>--

Yeni Emniyet Birinci t 
Şabe Müdiirü 

Bir !"". c!OOt e-vve 1 Jsta.tlhu l E:n
niyet 'Müdırrlı.;.gü şıtbc mü.diiı'.uk.
leri:ıdc muv;ı,"falı: :ır.~aisile tanı
lan ve Ht!ıvan kaymııkı:mlığma 

l:ıy n cdi!en ~f:e .ıt :ıı:ı b>ta erloô
n .ıımdan Zeb Akal..,, lbu defa 
şeh:-imiz Emniyet ! 'iiriuğü bi
rinci §1.lbc müd'Jrfiiğu.ne geri:ri.1-
mişt.ir. Kencf&:ni td>ri.lı: eder ve 
başarılar dilcri%. -----

ltfüdiirler toplantm 

Lise ve orta mekteplerle san
at melG!epleri müdürleri ön üım W. 
dek :ayın ii<;~ İstanbul krz lir 
sesi k>:ırıferans salıcmı.;nda )•1ın 
ilk mlidürkr ıoplMı.tı.sın, yapa
ca.l<lardır. 

~ntıya Maarif müdü.r mu
avinı ve vekili Fa>k Öz riyaset e
decekti<. TopJ.antı.d.a b\JıaQ>a ta
lebe k.aılkır\a n ile \'ırlebe1eri.n D3'

kil işleri lıalionda görüşüleook

Ur. 

1'/ 
Zf~z,~~;ot:~ 
Yerinde knllar.nsıak 
Daıı ma<iı:IPl!or var ı.., nedelı. ou ...._ 

dac paha!•.nd<kınt aro.,..tınnolı: dobl, in· , 
•nJ<ı ı.kllllli ~lıAt V'el'iyor. M.,. 1 
·~•. ,... nohudu e1e alımıı. Valdo.Yle 
kilosu on bt-ş kuruş ola.o bu madde, 
buiün, wmctli w - ı~. 
F;a ıuu en UCUR aa1aş """""' Ji101ı ı r v~ 
-·ı ... cıa ~ m:.u a.rt!ıınuql1r. 

.Ndı.UI. h&r •Qlen Türlıııy<ıye g~ lmi!L 
Buı-...0. istlııs..: l.'d'Lr. Bu mocld<Wn 
sar.! y~!' ..-.alilmôur. Fa!<&!. nOOudu 
~ ,elt<lde ıruJ.larııı"*, ODU ~
don çdoip al"'°'", lı:.li)'m6116>dıiı;JCA. 
~ ın..dd.ey;, en z&ruri ?6tiade .INl-
1-l>m. B· >tıu lemin elmı.'iı: llrzımdsr. 

BURHAN CEVAT 

Mizahi ııe Milli Roman No, 7 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 
_____ ,J M harrm· .NEZİHE Ml:lliDDlN L.,. ______ .. ~ 

M bu ırJzel k.adın'.a blr ablY.ıp olsa? 1 
O:ı ı bıi v.;u davet cd<O(l< ve Cahi
d y p .ı :, f.<>od. cblkC<'kl.i. Fa
k uliln 01!1'1 <r mahvoll.IY(ll'du. Çün
k ... g .ııç kadın art cnun mc10·cudiyıe-
1 ne bıç (;hi,:ımn.ıyet Y'C'nn('Z gonlnüyor
du. D r n goz;cr n.e inan.amariı. Dal
g.n.1- a t, vuyan ctUrduğun& dikkat 
tin: mlş"". Genç kad~~ kaW.mış. oraya 
k .wr ı:c.< ılqlk bır halac o!an kala
'UQ~.b a ar=ırıd.an yol bU:up ç:.k:mı.ya 

1>:>;<1 la \ı '· R ı p hem n ;rerloden 
iı.' <lı. Guocl :ıo u1tadaşınuı manlıo
aun:ı. t m)ılS edc.rtit adım adJrıı ôı~ 
ç anıya baş!ad>lar Lir a<alıit köşede 
d" mı bir genç kızın sesleııdiğ:ni duy
du: 

- Af! F dlireağlml N•f<'>.., böyle? 
- A n c.e bu.,cıa mıydın Şo<ianı 
- Fvet o kade.r ı<abOO!a iti aeol 

tö eli • 
- B n de ..• 

oba ;addı: .• 

- Gule gU!.e şe&ıerim, 
Ralip b'C çıoc· ı;ı..; 3.vinınlşli. A-ootık 

onı...Tl '9rr'Jı\J ö~ştn. Ftlh~. • Tam 
da Cabıch ıle mu1"1l!a ••• 
Satumııga çıkllc...k~n sır..ıa Fabire

nlıı kı."1 vr bal<! bor seıle: 
. - oı nnnn! Ded,eıni dU'J'c!u. Güzel 

kadının bı. rnalde bir ıırün:ı&<lb()tsi.z ıru-
9iicük ayağına ba&nıı olaca1ııtı. Hatip 
llf' 'le bir hareketle atıl:ır:ik tramvay
dan kaldırıma etladı ve can a<:l4l ita. 
de ede<ı güzel kadmı Mı .blır dost '1b! 
elini umUnık inmesine )"&rdıın eU:.: 

- CRı. teıf,tdcür ed('lt"lm. 
- ~awrouaıı. Fa&11.t eaı;t,a ca-

nına yandı? 

- E•..,t . Blrt -ğıma bastı ..• _.. 
san.ıza -.!tarp;nin ıı.tünd<> iz! bil& ...... 

- Vah vah wılı han..-001. Duru
nt.:z 1Tf08a,.._-ıcLe bt.;~"Ul"\.lnuz ı~m.. 

RAtip ""~inden çı.kard:;ğı bir menıfl.. 
)e eğil;p genç lı:><l•ınQ fl<a.,,;..oni ~ 

- N:ı °* ııa:ıılil<.slıı!ıı. ~..ıııdl. 

'it . • . 

'9ünün'6~ 
ŞlllAyıt aeretlea 'l 
isıawua hıı.lkıı., meıb'ııılıııırm• 

di1ıılkılerlni tekıraır ederken, Ta!kı

siın nahiyesinde dıe bir kaza ~ 
kiloıôıtı kurum-nı etcdi. Bu fi,.. 

kıir etrafuıdaCi mütalealar P.i)e 
sıraiannııŞıtr: 

Son senelerde, Takııim ve ci· 
van ı;ıok kal.ır~. Yine 
bu civa.ıda Maçka, Niş~şı ve 
T~ vardır iri, Jınc. bıca 
mahallıek>r olınuşt"". Ş',şli, K~
tuluş tarıı1ları da, lW;ibaJ.ıJ<ıtır .. 
Bütü 'buraıla.l'da oııu..an hemşeri· 
leriu resmi jşleri Beyoğlu kazl131'
nm aınuıia.rıo.a y~p. 
Halıulti, bu ka:ııanm ~ zaten 
Qdktur. 

Vakıtile, Bc-.)'Oğlu mutasamf· 
lıkla idaıe ed!iırdii. Buna~ 
niiiuru bu kadar !azla, hudut)•rı 
bu doercc-e geniş at'ğiJdi. Bina•··· 
alıejfı, şimdıı, Bcroğlu krl'zasından 
ha~, bir Tala:ı.im kazası kuınıak 
yeri~~ diur. Bu kazaya, ş.ş'ı', 

Maçka ve ~yeyi lbağlamailı:: 
hizımdır. 
Yukarıda hü'iiısa eflıiğmz mu

cip se beplıer, dbğru bir m'Uiıb
me tarzının netioesdir. Faıkat, 

en fazla ~~t, Ota~ 
!ardan deği.1, lbclıcdiye şuıbelerin
den geliyor. Unutrmyalım ki., İ&
tmbul şehri içindeki he:r kayme. 
kamlılı: ayn;. zamaıx!a biı' beıl.edi
ye şubesidir. 

~irııe şöyle geliyor: ~ye
:ıtindedir. F.ııb.t bOr hata v~. 
Ha1kın şikayeot eutiği ııey, şeiıır
delı:i kaza t.eşk:liMmın ilııt.i.yaa 

kifayet ic"lmeme3lnden cl!ğil, 

~ OCaynıakaın!ıklarla, beıle

dl ye şu bele. :ırun Jııirle;;tı imiş * 
masıno:ıancu. K.aymai<aın!ıı.kiaırın 

i§' ça tur. Beled.~ hizmetleri ve 
va'2li!... 'erile ..l)'ll< o!.duğu ~ar 

veya • ...:zumu de~nde rn~l 
ola nıyu.~. B r k.yıın.:i<'Amın kıl

ğıt :='.amaı~fan, kazarun güaı

ıük iş.'erı.~i gö:-nıcloten b39'Dı ka
şıyac<k v ti y&Jtur. 

Bana c;y:-e ogcli:r k~ ibiT gü.n, 
kan.buld.ı, vilayeUe belediyoo.i.n 
ayrılması lia2ım3 e]do. ği hıııkilloeJtj, 

nihayet t~ ed! ~. 

R. SABiT 

Kadının elinden çanta.mı 
kapan 6er•erı! 

Şi~'de 0.'llrnm'b«y caddesinde 
56 numaralı apa.rı·ımanda otunn 
Sofya i<.ım nd<ı bir kadın C'V"{ellti 

ak;am Kad>köyıde iskele cactie
smden :;eç<ırken önıine 'bk ad!am 
çıkrn.ı.~. ıçinde 132 lira !bulunan 
el çantasın.ı. kaparalq !kaçım.ağa 

~;ştır .. 
Bu esnada Eke'lede naha belır 

leyen ıb!r po!J.ı; memuru soygun

cunun pş'fle düşmüş, 'kısa bir ta
hp sıonunda bu aJamı yaka?a
mıştır. Çantayı tŞ?ranın Ali adın
da lbir sabkalı o'.du&u anl.aş lnılŞ

miatir. 
-

"'• TAKVİM• 
!l;.ı.u·I l~~a HIZl!t 1 Hı~! 1~61 
I.TE&RİN 171 ! BF;:;A.L 
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- V4"Zlfem e1Rndim. Ba'lmanızı. hl· 
U canınız acıyor. S~ 8'I'kada~lık ~~ 
me:ne mü.'*!~ l der ın· iniz? 

- Yok, yok Httit a,,cım Jft'9'bi ••• 
- Demek arlı:.adaşl<ğldnl ka.bul eL-

mı,orı:;unuz? 

Kadın t~r göZ:enra !IÜ2ı<'rtk ruı
dli: 

- ô;,·:e bi.r n sôyJcmedlcnı. 
- Ah no liı<u!k:lrımız!... Drmeic 

mü:6&e.de c-d~yorsunuz?. 
- Siııe tdc.rar t.<:şı~ ederim. .• 

Şaıl8ye.t.nıız.ı ;ıamı.ı etıooıra mü.ın· 

b.Jıı rr.(l?. 
- Bunu ı.tıa.I eder misiniz?. 
- ~ eiliyunıln yn... Bcnb!'l' 711· 

rüyoruz ... 
- Bu kMl dciil. .. 
- Ya :rıe .ist.!yotswıU'Z?. 

- Br;ıimLe beıeber tılr çay içmej:i 
kabul etmeniz! ... 
~ k•d.ı.n Our<ı.ıu bile~deld sa

at.o bal«ı: 
- Bugün m:ıale...ı kobil M.til. 
- Büsbüloün rtdde1ıme<J;Loiniz için 

.,._..,,.,t!l!Tım. Sizi '"'"' bdd.,.ebilir mi· 
;rim. F.W"" Ha.nımef<ııdı? 

Kadı:ıı. bir iu>yı'l'i nld- ç*"tdt: 
- A;r iomlml de ~?. 
- Tab.I! ... 
- F.ıb.t !1'1fil.1 olu.r bu11 K.en.ııl'i 
~ m.'-siniz'!. 

(~Var) 

Hure Vaz~iyeli 
Doğu cephesinde General 

çıktı kış tekrar aahneye 
Yazan : 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

lX>ÔU CEP.ImSl!NDl!:: 
Stalizıgrad'dıa ve Kallkasyadalti 

.kesmılerde Ahnaıı:ı talllU"uıJ:aııı 
pek a.ğır inkişaf ediyıcır; bu taa.-
rıızların çabuk netice vemıeıınıes.i 
ihtimali g:~tııoçe kuvvet buluyor. 
Oııtaya yeni bir mAni daha ç*.
m,şı;ır: General loş. 

Rus ve A1ma.n t.OOl:ğleri # 
de1!i ya.ğ>nurlaroan, futıı:ııda.<dan 
baMediyol'lar; d ğe-r kaıynaı:&r
dan gelen habcır!.crde Cenu.b 
Rwıyada. kışın gıelcliği anlıa§llmak
ta.dı.r. KaJlkaeyada bütüın yolhır 
karla örtülmüş, d.ağlara yıağ'ıırı 

kar tabakası 5 metreyıi ~ulm'UŞ

tUr. 
Sonbaharın ve bcliren kışın d'ar 

lıı::ı i'l1c günlıerde böyJ.e şlddeUe 
hüküm sürmesi, şüphesiz Rusla
rın ~o;. Onların _şimdibk is
tecitği şey, Stalinıgraıd'da, Tuapısıe 
limanı çewesindeki karı. dıa~M
da V'e G<o<ırl'y oımanlıauıda !J«>
cala.y&n A.nıan ordusunu du.rma
ğa ve ~ğa mecl>ur etmcikr 
tir. .A,hnan oııd usun un kışl.mak 
ign dle ş~ ceıı:fıe lresim.leftzı
dıe duraınıyıaoak:l.ırrını biJi:ıyıoır1ar. 
Baı<> yerle!>de k~erirıd!en 
ç8ki.imek meOOıı.riyeti.ııde ka.lla
caikiardır. ~ela. Alman ordusu 
Stalingnod"da bu v.a.ziyetıte kışlıa
yarnaa; şehri tamam.~ :z.aptıede
IDE'25e, ibclık.i de Don d:rseğil ge
ris.lne çekilmeyi t'Crc.ih ~ 
ti:r. 

Bir ik. gün.dür yazianmızrla, 
Ma~l 'l'.,, çenko'nurı. yard.m
c1 R..s ord .l tıeıc--ur taa.<r..ıza 
gcçcc''..-gm y•aıı:ınışttk. Son ı.. ~!:>er
lerden anlyoruz ki Rus Mareşali, 
Vo';ga • [)o;ı neohiı'leri a..asın<hn 
Alman .k.!iıt mevık" ne w cJ,.ıha 

Y'"'ll:nda Don nehri boyundlki 
A'ımıon ıı.iiprii'baş.'ar;n"' ibüyük 
kuvvetlerle hümım elm'JUır. Bu 
t~a.rın da stratej.Ilı: br mı
tice vereceğ:ru tahmin ed.emıe
y>z. Fa:kat şurası mub;;C;ı_lo:ı.k ki. 
Sl.aMll'grad m üdA!a.asını u:ııa.:ıma. 

i§a yarı.y;;cı:.lk, Alman ordusunun 

büyük kısmını, Stalingrad'.a ra.
arru'Zdan tekrar alı.kıayacııJatır. 

Don ccıphesini miJdc'faa eden f
talıy'an • Macar kıt'a1arı booıula.

cak olursa., o zamım Alman onlu,. 

sun un mu v~ hat.'Ları. da lJeh-
1.;ıkeye dii§e!Xlir. Bu yirııOOn S'tıa.· 
li:ııg.-ad' da!k:.i Alınan kuvvetlıe.rintn 
~ çe~ 1.8.zımgelir. 

Batı Kafkıaayada, Alın.an dağ 
kıt'aı.tn şiddetli yağmuıC, sil
:ııekli fırbruılar ve a.rtan kar ct>
layıs.ae .yü.ksclt dağlaııdan Kara
deniz 93.!ııJıine doğru çabulk. aşa

mıyorlar. Bu ıt.iıbaria Tuapre'ye 
yaılda§II!Qk ve sonra burasım mu
h.'io.ara ed.e:rıek ııaptctınek gitıtil&

çe giiç!ıeşiyor. ı. Teşrin SOlllwıa 

kıad.ı1r Alınanların buna muval
faık ola'b.!!eoeğ;nı lıaıhm.n edıen.Jea. 

bulunaiıih. Biz Il. Teşriin ayının 
bile böyı~ mevzii savıa~r>a geçe
cetını ve niha)'e't Alman hare
kiı!!:ının kışlama.ğa yüz tut'acağı-

n1 zaııned!yoruz. 

Doğu K.a6:asyııd;r Aharılar 

G.ıoony'ye karşı taarrıWarıııı tıu-

2.eterni~ de, Rus muka.Vl:!mleti 

önıü nde tekrar durııılıfa9.fllış1a:rdır. 

Hm il'la', Doğu cephesinde gıene
ral .k.ı.ş lıekrar sahı.eye çıkmış ve 

Alman teıbBğıln 'n 'bıild:::.tllği veç
lıi.le taarruz harE'.kıeıt.1-eooi clıem

ıIDye<!Ji su.rette sekıloeye uJıını.tırut

tır. 

Şehrimizden 400 U:ci 
Ankaraya llidiyor 

Cüm.'ıuriyet Bayramında An
karada y.apılacak oian büyüilı: rer 
rni gej d<' işt<.rak e'mıoedı: ürere 
şehr!rn ;den A.ııkıır<ya 400 iızıci 

fidecel:. ·r. B ttci kafilesini Ka· 
ba-'<ış !':ıeS> mü.dürü ;Bay Nuri 
göb~Pc~k< ır. Ayınca i.:ıcileı"c b~ 

likte i.1iı da'..tar ve b'.r hııstabakr 
C> da be:aber gidecekıılr. İ?ril.er 
a,yın 26 sın da şelnı mimen h.are
k<!t e<kcekicmiT. 

/nhüarlar müskirat ifleri 
müdürlüğü 

İıılhisar~ id&rco;i ~at i'f" 
!eri müdiirü Ekrem Ncoıni umum 
müdür muav.'.nliğine ve umum 
müıdür muavini ömer Ref:dt Yafi't.. 
kay.a d!a ınüa\irat işleri müdiW
lüğüne naklen tayin edilmişkr

dir. 

MAHKEMELERDEı 

Zeytla yutturmadaa 
tullım tutmu1-.. 

JI<;. oııtal<tılar. Biri ~1ll> da-
vacı... Dıwaa orCak, dlıvaa old\li:U 

l 
ortalı lı.aklua;!&b d&vll!DU a.nlatcyor: 

- ~. edıj ,,.....,.ı-. 
Ç<ık ta ...tMcn tanırım ı,ı...ııisini. Bir 
&'!in b- ııclip <lcdl ki: 

- İaııl1.il Ere:Jdil Senin elinde bir 
Uç """"'" vw Ben dj; <liti<llnımı. 
de\~orı.ım. Be.Ym .,ı;.ne de bir 
ka; para gf'Çecek. 'ıuoa o • ı.,.. Bıi· 

yüce!c bir ite alriıeim. KM>rnnıalhi& 
baıılııralıın. ş.lmdl, bumllır. oan P21"• 
hiç b;r ifle 1'CI<! Dooi. Beı>lm ne ive, 
ne ııüce, ne hesaba, ne kitaba llıklı:mı 
erer. 

- Madm» pwra!ı ~ ••• Yapalım! 
Do<lim. 

ÖDc<: benden lltl bin bet 11k :ı;,,. 
alık. ö>eıberl, eJım..ydı, aımııetu, blt
§l!O'lrr aJıp saltı. 

- Kaza11ıyorıız otl1111ı:... ~ ._ 
Gr. Altı aya kalmaz, evvel Alhıh, """ 
de, ben de apartıma.Dln -!ini ata
m:! Dedi.. Biraz 110n.ra, "*'""" ııel
di. 

- Aan.ııol Dedi, ortak, Şiad bir 
paırli r-1- ve.r. Ka.ı;lmll!11'1uıı. Çok 
~i* paııa k-.nac•ı>z. Bana bin 
t>oı; :y\lz 1ra dllb ver! 

Onu da çtk:ı:ıı.p veı'<hm. :i& halta 
sonra, 

- Eyvah Ortııl< ... Mııbvalıh*. De
di. Fia<lar düştü. Fazla mel eel
di. Tun altı bin liıra z.araf'W1'lıılrZ. var. 
Ü<;'er bin lira sıııeye Çt:k~ dedi. 

o bunu o0y!eyince, bende dıt ııı!K 
e.1ıtı. F.şe d<>sta oorcl.um. 

- Uç a';da se!ciz oo !>;,, 1•""1-ı 
f""la _.a k~ndı; de<lil(I". Şabötl&

r'rn de v a.r<h r. Beıı.l k:al1dırııı> dolan

d.ı.-dıjiı için <lıwaoıyım. Paralarll?l< ..o 
he.kkımt ioterlon. 

Öbüc ort.ık Se7fi. "" di<recetl ıııonı
ı"""", 

- Za.rar kiınn ortağJ<I..- bl'y\m. •• 
~. Aid;ğımııı; bübün malla.rde.n -... 
rar eWk. Hesç:a~ını.. ltitapları.ın. M
çlıg:m, satt·t:m, ~,,; meydlllJda .•• Şa
hıtleı!ı~ de v:>r. Allı bln !.lra ~ ııt
tg:rnıız.: !sbdt ('derim. 

MuhS!ı.<"mC, 13d>lukotın lcvaio Çin'~ 

ka ııu;ııe bı:raxıldı. 
M:i.hlk.l•rn..."dc!n ç:kL}ar. Yine marıav 

o~ı;..coı tr\Jtıı.:.rtncl lıu .. ı:..nan bir.isi sen ... 
ye yald.cştı. 

- Ulan Sı')"{l! De<fr Yılie VUJ'CUllU 
vurdun. An:unA, bu lk.adırı da olur ı::r»Jı? 
Herife """"" de&il, zcyt•n ııek"ldo!ill tıô
ıe :vu<tu...,,,::ıean tulum lıJl:nu:.>;lJD. Hiç 
olrn~a. önce)er\ k~rd.an birSııE e:ösıte
,;p a.ğzı.na b;r parmak bal ç«lmal~ 

seyti, 
- D>nim Ra.bbona bald<:t içe _.... 

etten, y<ıhu! DW.i. Y'1.lan mıı .CVI~ 
ğirn? Tutmadı it! 

Ber'G inanllll7'0rdu: 
- Son<le zarar e<ll'ct'ik '1i'z v1t ım 

be Dedi sen ıPit te onu ıı..,;m ııece
Ek küliıhıma an Is.ti 

KÔlı uııa r..ıc y ü:rU <ti! ier. 
HÜSEYİN BEHÇET 

Türk Kromculu~unun Önemli Durumuna Bir Bakış 
L J 

Krom Madeni Cihan Savaşında 
Mühim ve Tarihi bir rol oynuyor 

Bugünk.tl tihan savtşındıı, harp __ yaza 0 : 
meyda.n.lar.;nda çatıpı~ n on b:n- c ) 
rerce tıMl:k ve ıayy:.r·ıenn hep B Tevfik T anse! 
krom çelifıind<:n yap ~rn.ış o~· 
lannd2n ileri g<'l'iyor. Bu ~<Wen 1 re<esirıe dayanail:ıı.]İ:ıcek büyük e- ı 
bu haroin taillı.nde ve tarih.:rıdle r:imc fırınları meydana getirmek 
rnü!ı.im b r yer aJacaık.ttr. müm.lrün olrnuşrur. Bundan lbaş-

K.roın madeninin dünya ihaxp ka, ücrom çehgindıe!n en Jı:udre«i 
sı;.nayi.i<ıde oynadığı rol 'buy Dkl\ij,z. ve mukavemetli me.ıınrler, tanlı>-
(25) sene evveLine gelinceye kıa-- l;;r ve tayyarelecin ~ yaq;ıılma.-
clar krom madeninı:n ehoır.:ıniyeti sı da kabiL oJıny.ıktadı.r. 

layik.ile anla.p.'ın ış d<ığildi. Birin- BJ.l€iin harp saluıeleTinde çıWı-
ci c.ihiın harhlndcıı so~a Avıru· şan ve çarpışan on !ıınleııce tanilı: 
pa. 1\ıme<iıka :&zik ve ~a ~- ve tayyarelerin mermilere ıkıaşı. 
boratuarla .. ı, bu ·madıenıırı demor· ha)'TE't ve diıktkati çeken mu.ka-

l~ ve~·ahut di.ğe: ba:z.ı madenlerin verootlerı, hep bu ıınadeniiı. çeliği 
cıe iJave suretüe ıkar~tmhrıa& saıyesm t · edi.lelb>•'m'""'-

-~. ,...ıı, ,...,._ ili lb' e em.ın ..,-. 
ne<icesiuuc, yv~· MJ""e ır ~ Bii.'Tlukabele delme k:un!:·~ri 
l.k hasıl o)ıhı.gunu keşfetmege nrJr '"'-·'k ,_ _,,_ ,_ . ,,... .. ;"""""' o.....,, ınem...,.,r u~ yıl• 
muvaffak oldular. Burulan sonra-
d k. krom dünyal.a en rnüh'm ne 'bu sayede elde edHmelctıed:ır. 
n'.:d~ler sırasına geçmiş bul~ Bu ikııci cihan S8.'Vaşmda, uçak 
nuyordu. nasıl ki büyük zafer> Jı:azaırımağa 

BUl!un se'bdbi de (.kıroın • de- namzet bir sil5ı!ı o)rnuşsa; krom 
mir) halitasının ·biDıassa ça.'< sert da bu '"etle)en maksatlarına u-
olması ayni zaıınand.a krom madıe- l.aştıracak birinci plRnda bir ma-

nin'.'!l pas tıı11mam~ı -di.. Hatoo den olmu~tur. 
sertl:k tem;ni 'bakımııırlan o]duk- * 
ça k:ymet'li mevkileri o 1 a n 

(Tun,,"'S\en) ve (Mohbckn) çe-
Lıkleri b Jc, krom çeliKılcrilc boy 
al~-ecek bir durumda sayı!ma
maktad:r. KırCllllun paS!an.mamak 
h4ssaS1<11dan istifade <'dilerek i· 
mal edilı:-n çatal, b;çak, ,karyola 
vesıı.re g:bı kromaj eşyanın her 
tarafta kazandığı büyük rağbet 

rnalüım'll'!llu.ulur. Fak.at k:ramun 
a•ıl müh:m hizmeti ve kıf'moo, 

na.ı:p sanıeyiinde qy:ıadığı büıyü.lt 

rolde topia.n1yor. Fillı-atciıka bir 
kere kromdan (aıteş ııığlası) ya
pıml.akıtadı.r ki, bu tuğlafu sa.ye
.inde b.ıgün en yü.kı>ıok hararet dıe-

Ş:ıındi de bu madenin i&li~I 

durumuna il>'• g~ ge'1dire-lim: 
Krom elmas gihi dün:yıoda az bu
huıan madenierden hlridir. E5a· 
sen, paıhalı oJ,şunun bk sabebi de 
budur. 

1939 sen esi istat:st.ildeııin e gö
re, !knımun dünyada bir senelik 
istihsali ( 1) mit-ın (300) lbi.ıı ıon 

kackuclı.r. Ve bunun yüı:de aMıımş 
Lesi de İalgiliızt1erin e1.nde bulun
maokıtadıır. 

Krom L'lthsa\ ed.i~ lba~ca 
memieketler şunlardır: 

1) Hindistan. 2) Cenu.b! Afri· 
kada bulunan Rodeeya lbö1gesi.. 

3) Rusyanın Ural bölgesi. 4) Tü.r· 
kiye. 5) Yeru Kaledcmya. Bun
!.ardan başkıa' (Yugıoolıavya), (IW
manya) ve (Bulgariffian) da da
hi pek az ınikAıarda ~ çı'ka

rı..\maktadır. Görülüyor ]ti, Tüıo

kiye ve Rusya mi.i<ltesrı.. J:ıü.tün 

krom ocakları· İıı,gillz!e.r:.ı cl.nde 
buJ.un.makt:ıd.:r. Ve aıyni zaman
da A vrup;;d.1 bili:ıag;a A:lmanyada 
krom yo&tur. Ba.'Jloanla.rda çııkan
lan kr~ da devede 1rulak ka
bilindendir. 

Türitiyenin kırcmı istlıısalıindelai 
dunıırna gelince: 

Mıernlelloet'.miz zengin kırom da
marlarına maWir. Ge<-e'l< Eıri
banık, gerek hususi kraın müstaJh.. 
sillerı, 1938 senesinde (200) 1ıooa 

yakın kıroın çlkat1TI1ağa muvaffak 
olmu§liardı. Bu mikttar meıınl'-ek.e

timizi dünyada k.!'OlnCuh:iklta 
döm\inc'ü dereceye çıka.muştll\ 
Kıraınun 1938 senesinde bir !nnu 

(11) l<ı<ay<ı satılıyordu. Bu tarih
lerde en kuvvetU mu,,terim'o: de 
A;h:nanl.ardı. Bugün lııramun bir 
tonu (70) :ti.aya yü~r. 
Avrupalılara senelc-rdenberi sat
t1ğnnız krarrDar sayes:nde mem
lekete mil~"O'!llarca lfoalıık (Dö
viz) temm edihnesi de lktısadt 
m~·vaffakiyet:leriınlzdıen biri sa.
yı}&J:ıilir. 

* 
M uhı>ldkak ki Iorom m'den ırıin 

bu cihan haıll>i saııayiinde yap
ı~ büyük ;rnlaıap, ~dığ· ıd, 
bu savaşın beldenihniyen gar>p 
ve müh 'm lıfü:lisekrmden l>i ri e>
larak sanayi ve harp ta.rihin.de 
yer alacaJatı r. 

Baha 'h!>f;k TANSEL 

941 de yeal l!fr 
"Bamıet,,ml? 

Yasan: Ali Kemal Sunman 
Bugünl:ü Almanyanın erkanın

dan bir kısmı Rusya ile anlaşmalıı 
mr kısmı in:ı:.ıtere il<: kavga ç.
karmaııuık ftı<rinde o'labilirler. 
Fa.kat arak İgittere ile muharebe
ye tutuşmamayı Almanyanın meo 
fa.atin~ nı;uJ görerler de, Rusya 
ile kavga etmemeyi ötedenberi 
müdafaa umiş olan !ardır. 

Harp her i.ki taraflar da bir em
rivaki olduktan sonra bU"°y söy
lyemez olmuŞlardır. H"r vakim 
kood:ine göre böy)., si)a&İ adtHD
ları vardır. Geçen seferki harpte 
de Kay>er Almanyası eski başve
kil meşhur Prens Fon Bül-Ovdan .ia 
tfade etmek ısteıniş, kend:siııi Ko
maya göndererek İtalyanın olsun 
AlmanyJl aleyhine harbe girıno
mesini temııu çalıştımw;tı. Lakin 
Fon Bülovuıı bütün mesaiı>iae 
ra,."men bur.a muva.Cfa.k ohmama
d.ı, İtalyanın müttefiki Avushırya 
ve Almanya aleyhine harbe gıirdi 
ii g<>rüldü. 

Fon B>il<ıv misali ktı>ditigindea 
hatıra geliyor. Zamnuw icabına 

göre şu veya bu meslekt.. sebat et.. 
nUş bcızl d:i pi oma tların yerine gö
re mühim •·azifelerle .bir ycnlea 
bir yere yel!andıldaı hep olagnn 
IWlerdendU-. An.cak dD.ktor Hesin 
bundan bir buçok 9e'DC evvel Al,. 
manyadan bir tııyyaroye binerek 
İııgiltereye gi hne!!i bu hallerdeıı vw 
m'61ılle1'1"'1 hangisi ile mu&ayese 
eıclilebikidi?. 

Almanya ...-bk İngiltere ile mu
harebe ediyordu. Böyle apnç..ı.k mu 
hal-ebe halinde bu1unuima"1Da ra&' 
men birısi J<..lkarak düşman Uın
fauı kaçarsa • bu Iirar velcvki tay-. 
yare ile olsun. hakkında v~kcelıı 
eski hükme y~ bir§•Y iliivc ctınl
yecekti. O e-ki hüküm le mub~ 
rebe olmk.en düşmaa tarafına gi. 
den kim olursa. olsun herhalde bu 
gid>şinin olny kolay affOOil.i.r gi. 
bi olmadığıdır. F.skidenberi düş
man tarafına gidenler başta düş
manları olduğu hal-de hiç b "r taraf· 
Wı. tasv'p edi!memişlcrı..r. 

llfemle.keti mu.ha.rebe halinde ;. 
ken düşnwı tarafına geçen için 
hafifletici sebr pler aramak, bnlmaJıı 
daima müş!.ül olmuştur. 

' Dok*ıır H~ gibi bu~ Af.. 
manyanın birinci derecede ileri ge 
leDlerinden bi-r1 kalkarak İng'lte
reye ıı;ııliııce buna oe mana ~ 
,leceii a~ sa götürür mesele olma
mıştır. Evvela dendi ki doktnı1 

Hes Mısırda doimuş, oırada büyü· 
müştür. İngilizlerin terbiY<> usulle
rine peŞ: meftundur. İster ki İngi• 
lizlerle kendi mernlekdi ua ıacbı 
hiç bir k:ıvga çıknıasıa. Fak.at kay 
ga çıktıkta..u !'O<lra dDkt<r Hes aca
ba kendi baş.na bu hıtrbi dnnlura
bili.r mi?. 

Daha bun. beıızu bir çok suaı.. 
ler sırat.nıyordu. En zi}ade ileri 
sürülmek istr<ıen de şu oldu: 

- Zaten hır znmandanberi He
sin halinde 1"t gayritabülik g<>rü.
lüyerdu. Gıt~e ganı kasavet i
çin.de gö~ünü)or, düşünceye d<ılr 
yordu. Onı:n içm bir gün kendi 
kendine karar vererek etrafında
kilui. de laın<!ırara.k bir tayyareye 
binmesi ve kaçması mümkün oJ.. 
muştur • 

Bu suretle Hes 194.l ..,nesinin 
yeni çeşit bir •Hamlet. i oıluyor

du. •Hamlet. deli miydi, dei:'il mi;y 
di?. Mııksadını gizlemek iç'n mi 
deli gibi gfüiiıı.üyordu?. H~hald4 
doktor Hes için Alınan taraf.ndaıı. 
oııtalığa yayı1'.nlar kendis"nin şo
urund;ı bi.r durgunlıık, bir yorgun 

luk olduğu ınerk~\ndo idi. Böyle 
bir ha.sta kalkıp da lngiltcıreye gi
der ve lııgilizlerle barışmak içiıı 
lronuşmak isterse ve >Özlcıri d' nle.ıı 
nıuse ··~ olacalı.lı? Cevap aşik&r. 
Şuuru b'1"Zuk bir hayalperestin her 

hangi bir teşebbüsünden biç b'r 
taraf bir mes'uliyet ve taalılıüt al• 
tına g<rm;ş olnıa~dı. Doktor Hca 
o zaman o.rta!ı:ı bir müddet ıııeş
gul etti. Sonra bir buçuk rnncdir 
hadise \"e mellelc daha mühim va
uyi ile unutulur g'bi olmuştur. 
Şimdi llesin İngilterooc.ki ..a:ıiy&
ti Ruslarca münakaşa ediliır gibi 
görüldüğü için doktor Hes bahsi 
yine açııdı. 

Uzun sürmese gerek. 

Narh utiyen kasaplar! 

:&ık~h;r, 23 (Hususi) - Şclr 

rirr ule kil.osu y'iz on kurı.:şa sa.· 
tılmakta olan etin, cNarh. U9\l" 

l :-ıe tabi tutuhnası ve ki.!cda on 
kuruş bir z.a:m Y"'Pı'rr,ası ka ,~ 
!ar tarafmdan beLed .yeden i6le

ııi1.mıştir 



rGünün siyasi icmali--------·, 

==Son 24 Saat içinde·== 
Hadiselere Bakış 

Stalingradda ve Kafkaslarda 
(1 ınci Sahile<! Devam) 

imha ed;bni~ tir. 
da üç tümeni ileri ~ür1nü~sc de, 
birşey elde ...ıenı~nı,tir. Dai;Wıı 
mıntakalara kar )ai;mnkt:.rlrr. 

RUSYADA ÇAMLR l>EVRİ 
BAŞLADI 

• • 
A erikalıların Liberyayaaskerçı- 22 Bulgar ta- Italya Kralınınl Almanya Ce-
karma arı Vişiyi endişeye düşürdü lebe~i.kurşuna ~ğır hasta old1! nevr~ !lluka-

l 
Şehrin şimal batısında faaliyet 

artmıştll'. Bu kısımda Sovyetler 
iki s1ra siper işgal etmişlerdir. y .. 
pılan iki hücum.da düşmandan 500 
nefer öMürülmüştür. 

Şiddetli tiizgirlar ve kamç.ıl.ayı
cı s~ yegınurlırr başlaıniıj1ır. 

Fazla Çll.111Ur yolları kullanmaz bir 
hale gefümifiıir. 

cRusyada ·kış m<:VS»tTi g<»mc
den evvel, Almanlar ~lll' 
devresi drolkfk,.,r ıbic ;ıım, ~ za.
IJ!{ıll \'aıdır. 13€11.n bu çar ur 
vaktiıL:ı. geMig•ni bikürıyor. !;;:m
di öyle bır mevsim gcld &, ·..,... 
tık Aim.aaıJ1ıT yaz taıarl'Uz.mu dur· 
duıme.ğa Jlle(jbuı<durtar Nazil.er, 
.K.aJ!lkı:;sy.,daloi harcU,likr:.nrn tu
tana benziyen yağınurh.r yüzi.iın
den durMıad:ğ:.ııı sö:ı.f!üyorla<. 
RusJ.ar da stıratejileri, cesıı<lt•:ıleri 

ve talfeı.'.ıerOle n&"Zi Q<du'br~ı mı.. 
k.roı ıı.isbetinde kötü ola.ı bu dev
reye saplamış buiunuynrlar. Gl'l' 
çekte, ı.ıamurlu za.manlıa.r, R:.ıslıır 
için r;ı:ık dr:ııs11luk gooı.eren bu 
mevsimdir.• 

Atı;ru Başvekili M....eşaı GObhels ~ıe <f'yar: .. dızılecek gun u Stef anı velesını tanı-
& uts ın Avam ve Lordlr Kıa- •- Zaman hangı tat1aAa müli-

Kafkasyada Mozdok bölgesinde 
Almanların ~Jdctle tekrarladık.la

n hücumlua şiddetle mukabele e
dilmiştir. Bununla beraber, piya
de ve z.ırhlı kuvvetler birinci mü 
dafaa hattındıı gedik açmağa mu
vaffak olmuşlard.... Şimdi bunJa.. 
nn imhasına uğraşılmaktadır. On 
gündenbıvi derin geçitlerde, dtte 
yatalı:J.arıa<la şiddetli çarpışmalar 
olınalota<l1r. 

m;ı.rala~ın .roüşteı:ek lıc.plantı- ~eUı;. ~ğunu yim> bizzat =an Laııra, 23 (AA) - Alm:ınla.r tanı,.. yalanlıyor mıyacak 
sında soylcmış okiugu sem nutuk, isba.t edıecell2r.• tından ~ edilen Sot:ra ~ , 
İngiliz gazetelerin.de ta..Aııi dıa- iNGtı.tz KABINESiNDE ~ ~ l~=-~le s!: Roma ~3 (A.A.)- Kral ve fm. 
<dk \"ı:.Gıllıandırüınılk su.retile oeof- BİR İHTİLAF MI? ,.. A.4t(lrl M_,.eoi tal1ltmdao ölüm =t6r ld "._ik'to:.!:a.;'!';l'inh 't:; 
n:r ed;lım~ktedir. Macaır ~u İlıgilıı harp im- oeı<as1t1& nWilı:fun cd:!lôllııiterinô bildr- 0 ugu ~ 

Mareşali geçen ha..ptdlci Baş- blinesi Bıııasırıdan eı&i Hisdistan -ld.edir. baftaa ha~ uydurma ve hakı>kat· 
, . .,;.,; Loi tcorç mec &lıeı-e takdim nazırı Slr Staflbrd Kri'ps'iıı. Çör-çil Pa...;,, ra~ cm bqıloa on tüebe- ten5.~a~ıır.. b .. beti 

~-' ,,,_ki ·ıe ha ..,.., • • lllİn miiebbcd ha.pis oeuı•ma ~ '"'""I &Jansı u nıu.nase e 
etımış ve ""''"l••u : ı a.rıa. :mm .a.ç ..... ıguu bö'ldi.nıniş- d:ıkla.rım ilAve ·-· K lın b ·· ·· p· ,,_. ı~ ı· K . v ra ,;eçen çarşam a ı:ıınu ız,.. 
·- As.ı-ımuzm en .-=ı ge.., .. a- H. rrps .kallıiıııedcn ay.rıı.nı...<tıc. da T -- .._ d'" v· . t k .,_ '--

do~• d b" " " , • ı· aJ , . . .,.,.,ll>tr""' O ıncı C nı,. Ot<ı>-
•··;ııuarın an :r zatın 90)'1~ eceg> t ya ıınıdynm ıse Hın~ 1 · t d ek, t 1 ·· u . . . __ \.; .. . Akd • A' f unu zıyare e er eza ıura a 

SOZ ı.:r Ca'll. kulağı ıle dınJ€nu,.,,.- ;.ı:-.u.mı vali.>i.nin ~ğlııi, ye- enız ve -,. kar :lanın ~d • h nıiat -
d r Ma;rcşal SnıutS biı\nci dünya rir.e K.rips'iııı gıetiırilece8ici binır- _ıtad.ır ı.ş uı:uın;ıt '" 

r' ,, ad~nudıır ve Lecırüıbeldir. meM.edr. rika fırtıD8Sl . ---o---
Su ..,.;ndern hepimiz.in. ögrenece- RUSYA HARBİ S ı· dd Al 
ğimız 9Cik §e'Yler Varol!'. S\al-grad, Moıındok ve l'uapoe (lleşmaltakden ı:ıev-,) ta 1ngra a maD 

Bundan sonra Mareşal kursü- b:ılgelerinde mı;lııarebdıer şi<J. ler. Hakiki miicadele açılmak taarruzu z.ayıflıjor 
y~ ge'.ı:n ş ve dun hulüoosını ver- detle dıevam ediyor. F<:na haV10- üzeredir. Haberlere ı:öre, İngiltıe-
d.g:m:.z nutıkunu söyl~t.ir. lar bastırıncııya badaa:, ~·nkr re ve Amerika Mısıra halis ikan 

Jlfoskova 23 (A.A.)- Kızı!OT<!U 
Stalingraılın iki tarafındaki Alman 
hatlarınJa gedikler açmıştır. Di
ğer tarattaa Stalingrad içindeki 
Alman 1attnı.zl.aııı. daha zayrfla· 
~a h.1~lanııt ve püsJ<ü:rtülınüş
tür. Timoçcnlr.onun gönderdiği yar 
dım oırdusu eittikçe şehre doğrıa 
ileT!emckte ve devll<llh olarak top
rak kazanç4.rı elde eder gibi eö
rünmektediı. 

FRANSA - AMERİKA rır. mümkün oMuğu kıadar he- birlikler ~tinniştir. Top, tank, 
MÜNASEBETLERİ ciefletine yskt}aşmağa uğ:raştııkıl& tayyare, traktör mebzul sayıda _ 

A.merlka Hariciye Nazın Kor- rı anlaşıl!yor. dır. Roımnel'i l\bsırdan uzaklat-
cl 1 Hal gazcteci1er tıcç>lantısı.nda Anlaşılaııı 'kış baatınnoa, geçoo hrmak için müttefikler taarru _ 
0y!lc söylemlştir: sene oidugu gibi, Almaııı1>'1r bu zwuın başlaması yakıDdır. Gene 

c Amerika H1Uler' n-asıl taık- kş JT1ıev~..ınınde de ordunun yüzde yeni haberlere göre Amerikan Vtl 
bih reıyorsa, Laval'.in =tanım eLlı~in.ı crplıede bırakaraf.s. ge.i--
d<ı o ~-urct1e ta<kıbih eciircır. Al[.. s:ni i>tırahak çekeoek, le'\-al'>ımım Hür Fransa birli:kleri Çad gölii 
manyaya ça.l:.şına.ğa gr.ımek eger tK.ıııııı.mlayaca.k ve önümüıdeki şimalinde tabşit edihnişlerdir. 
lıaı<p es1d ği d ğılse, köleliıktir.> bahar yine b~ ö.k ö'.çüde taaıııru- Bunl.ar her türlü modem silih .. 
!KİNCİ CF.PHE AFR KADAN, za geçt>cc';;t..., ]arla mücehhez haldedirler. Liber-

MI AÇILACAK? Son u saat içinde bütün cephe- yaya çı.kanlu Amerikan birlik· 
" Eau Afr-J'.rosında L beryanı:n A- lıer<l<: .nuhaıre!>elere raf;ını.en mü- !eri de bu maksatla buraya ge.. 

o·-n ,ac ada dört 
çak dü,ürüldü 

m::r kTt'al:ın tıa.raf"tıda.ıı i~ him h,ç bır dcğ:şild>k olmam.ıştır. dir~.· ipcrdir ve ce~jder -
g;: 1 n_ cep1' n,, acaba bura- Fak"t Mısırda muhaı:ıclbelıes:in 

Londr.ı, 23 (A.A.) - 1!ia.:ıtl. a.
da-ıı üzerinde dün 4Mmıan uçağı 
tahr.p cdilmÇt . .Ası.er• h<!dıe!Oer
de hıç bir ha:ıar :ı-ıokıtur. 

d'"'n In:" a ı.,;1ı:.' ;p t,,. 'T?t0-- 1<ri!ne 
J mı t r. Muv aı., ~·c lJiO. .ah 
L> niSbe mlay olan bu bolgeden 
c ' t:ıruıruza geçilecek cJıır-.J>, 

ı d f şıi p.ı-e ıZ Dakar' r 
\ Yt" • .ıı c-h~•y<>ti Fr'lSııı: 

b manwn. Am.iırul D;.rlaıı'ıını 

D ;, r~ 6 ' . s ~:lan an aş ';rrak
ta,ı .-•• .!\Jmiral Daf.ıaıı Dal;ı~r Rad\. 
;,""'.J _. Ma.reşal Petıen'in bir ml'!

S:.J ' cl.JUmu.,.<:tur. Meeajdıa şörlıe ) 
c.en~clir: 

.. - Bugün size karşı yeni teh
<Lt r .ileri ı;ürülmıelrted'ir. Bu teh
c1 •!'<·rin hiç bir bahanesi ckn<ı<h
ğ:nı siz hec<kestcn yi b lirsin.iz. 
(IJ .:t haJıaı bir gururla ""'.i'1'Cr"1n 
k.. rn ğ:r güç~ü:kilıere rnğmen, 

lh."'Z r:ae~•.rok~nıberı, F~ansanın 

w:Jıği söııd<>n dönülmıem:.,._·t:T. !s
t sı M:ı:le de bu sOOıckn c!,öı; ü!miy-e
cEL<:1 r. HeT .tünlü taıarrua;· si2 19'4() 
Ey'iu! ü11dcmberi mukaıbe:lede bu
lu nncarl<s>n:z .. 

Il~z.. tngHı!·z gazeteleri ise, L»
berwıya ç•kışm D<Ooan hed-ef tut
m•ı:I gını i.erı sürüyor:ıa. Asılı he
d f L:ey kı mJwe-r kuvvetle
ri.r:i ayni =ıan<ia ıı.~ d'a 
v ~rmaktır. Bunun i'Çın L;berya.
dıa kı.vwtll hava birli.kıJ.eri vü
cude geiir"lmel'.;;!ıe ve n>Odeın 
lıaıp "sıi:ı ı:ı.n gct ı< 'mek:tedi:r. 
Gelen ta)'Y'a.relcr gidi{ g:elılş 1100 
kil"ınet.Te uçab>li~er . 

GÖBBELS YENİ BİR 
MAKALE DAHA YAZDI 

A'.m'an popaganda nazrn Dol<
ior Gbbelıı cDas Rıoyh• is:mid gıa

zctl'Ye yeni ha m:ıilo.."".e dia.'1.a ll'CŞ
re ll!l'llş~:r. NQZlır bu yazu;md.a za
ma n•n hangi tıaıwla yardım etJU.. 
i!ıni :nct!ltemelaıe ve he.rpte sam 
ka zan.ma.nın ı::a ma.n kaza ıımaık. öı.
du ğ'unu i1eri sii.rmekted:r. 

MARIA HOLST 
TEO LINGEN 

kızış ü ütere oıdıığunu göste
r.-n R'41111<!Cer v~r Ş'lndi ha
k.1<i harp harW"ı, doğu cerfile
sinckn Mıs a ;ntııt.al c'<lıeoe k gJl:ıi 

görünüyor. 
MIS~'DA KIRBAÇ CEZASI 
Mısı.r hii<Wnct vu1guncum 

ve :ı:ıııhteWrlcr için ıUenen knfuaç 
day...ğı e~sını Jc>ıbul ctan:ş. 

Çörçilin damadı Sıariyede 
Lodra, 23 (A.A.) - Ba~·et.1 

Çörç:fuı diamadı ve lwıbiye Illil>

zırlığr mııli'ye katibi şimdıi Suri
ye ve Lübnanı. ziyaret etıme!kıte
clir. 

Salomonlarda bir 
değişiklik yok 

Lond!ra, l!3 (A.A.) - Guıa.Qo.[c..,..l .,_ 
d&ınd.a a:ıl"'rl clıurıımd~ be; bir dleğl
§llcldt ]di<lur. Japon kuvveıtl"""'1 ı.
til bir yan hücumu ııı"' at.ılanıtlır. 
~bn bonW>a ~!arı Buln a

d.'asw.a. taarrwz etmaş:er vıe ı>rada bir 
tıetni lopluluğ-.m ü:oetine tamı lil 1on 

-· ·~l&rdır. Yml Ginede fen. hava yUzilrı,dieo 

hardclt durıınuştur. Yato"aır ~ 

s:11emaam.ıa 

KAY FRANCİS 
Yük.ek san'at kud.retile 
MİLDRED COLES 
Zarif ve masum güzelliğile 

Kadın Entrikaları 
filmı.oi canlaadll'ıp yaşatıyor
lar. 
KADIN ENTRİKALARI bü

y tik bir ihtiıwı Ye aşa 
rocnuuıdır, 

lfı/ILL Y 
1-IANS 

FRITSCH 
MOSER 

in nıüş1'cıre~n yarattıkları ve büyük Rejiııör WİLLY 
FORST'un filme çektiği 

JOHANN STRAUSS'un ölmez eseri 

iE ER BMUT 
ş R K 'ta Allof teıabiir:>tmdaıı, ı.ah1oıı1ııa 

tufıı.ıut>datı, mahşe.11 izdilıamdan 

inleıncktcılir. Telefonla, mektup~ vuku buhtn ısrar brps:n<la 

ir kaç gün daha gösterHecektir. 

tP GAYRiMENKUL SATIŞI w 
.M~ycköy Asfaı!t !lad de üz"1'1iııdıe 102/1 ka,p; No. Iı 7742 

m"'tıre muraüba• k...-i-ı:mel.i ac sa dahikıde !bağ, çiçek bahçesi, 
rr.ey;..-a, fıoln w.ı sebolelil<, na ıfide gül ve çamlar, iki lııAgir hane 
v<.ı mii::f.ıcmu&ı, roıitı'.l?.ddı.t ç.i çek came'k:.1.ııl.ıın n ha'VU26ar, ahır 
ve samanl•ka.r, hl-: kısımda eJek,lırik ""' 00..lıoı sııyıa tesisat> ve 
ayrıca tael:ı su kııyusu mevc ııt olan g~)'lr'imeokul 2tl/l()/94:l 
~es. giiııü açıQt ~ f'..e !stattıuı .Döırdüncü İcııi da.i.te-

'z smde·sa~ ilin olwıUI'. 

o\ 

l\1wnla.. tnalTU2.'ll geçildiği va· 

kit Çad gölünden de L<byııya ta
arru:ı ediline ll<mın:el haki&ate11 
müşkü.I vaziyette lr.alııcaktır. Li.. 
ber~'anın bir üs oiArak seçilmesi 
yerindedir. Eıı kısa deııi'Z yolun· 
dan Amerikan birlikleri ve harp 
levıızınu buraya yığılaloilecek ve 
buradan nakliye tayyareleri ile 
çarçabuk ve a-cne metiirlü kara 
nakliye vasıtalıırı ile oWnkça ÇS

•huk Şimali Afrikaya ııevkoluna. 

ltilettktir. M~e gerek Kap lıaı'
nu ve Sü\eyş, ı:erek Cebelüt
tarılc yolu.n!a nazaraa bir hayli 
azaltılmıştır ve tchlikesiMir. Bii.. 
yiik kuvvetlerle Mısırdan ve Garp 
Trııblusu cenubunolan taarruz e· 
dilir ve hakild bir jmha muhare.. 
besi yapıl.rsa Ş.iınaU Afrika)'2' 
temizlemek ve hatta Sicilyayı iş. 

gal etmek güç değiı.lir. İngiliz de· 
nanması da bu hareketi teshil ede
bilir. Afrika ve Akdenizde bu 
tasfiye ilkbahara kadar yapılJT'SS 
Alınanlar Kafkaslarda teı.bit edi. 
lir ve Ortaşark müdafaası sağ -
12mlaşırsa Şimali Alı-ikanın bü
yük bir hattket ii9ı;ü haline so
kulması sayesinde AvnLpeda 
ltalyayı hedef tutaraJc iklııoi b.ir 
cephe açılabileceği gilti ayni za
man<la garpte bir ceplMI açmak ve 
Almanyayı Rus, Kafkas, İtalyan, 
Garp cephelerine dağıtarak ve 
çok sııyıda tayyare filolarının hü-
cınnuna maruz bırakarak san -
mak da imkin altına alınmış olur. 

Herhalde, müttefiklerle Alman· 
!ar al'llsında harp fiilen ve karşı 
karşıya başlamak saDıasnıa giri_ 
yor, ve başlangıç noktamıı AfrL 
ka w Akdeniz hikİ'ıniyetine ,... 
hip olma hedefi teııkJl eııliyor, 

demektir. 
Etem laet BENiCE 

Bir k.aç öiü ve y.ııaılı. v&:l'dır. 

EK EK 
u inci 8.llıiteden Jlevam) 

lv::-r.uşı.l rı..:.ştur. 
Bır ııaftad.:.r b&Z1 &•':mHerdP. eörü.te-ı. 

cm.dl: dıı.rlıtıtu ö:>Jı,nelt ~ .ı. 
c.!lı Ji.c. 60 çı.ıval f.ul.a. u11 verm~t.ir. 
Bu lada unı.aı. vertınıesir0 e b.r ktç gün 
dlıtıa dıovaım ~. Bu ~ ...... ıı 0-

lıar<llı: .Aııkarada bulunan Vali ile va.ı• 
MuaNlrıi Ahılltel Kınık teleJıınl& Joonur
~ S>nra halı...ıil~. 
MElrlUJt 17 DEN, HAIK 35 KUKUŞ

TAN EltMEK ALACAK 
Scın dakikada a!dıiımst bir habere 

göne İstanbıl'!, .Ao>kara, vr İ2ırrılrde y•• 
pılacak olan ~ ~i de taınarnen 
kıınrlaştm\mıştır. Yl!lll tı"Y7ia.l<ı ön\!· 
müıodeid ayın 16 ı;Oıd• bıışlanaı:aktır. 

Bq a&ğı1mııda ctevl~l<n ma.srit! bu<çe-
• sinden .mAaş alanlar 17 voe hnl!ir. ~ 
kuruştan e>!undc alacaJclır. 
. Yı:pı.lan ba<ı tıecrübek.:Ü(' C'l<mete 
~ 20 patates ve 3 36 fıncb•lc kanşıtırL

lınca ka:i1{ınin bozuLm~ .. dlgL gö~•J!rnüQ
tür. llorıııtlkte buOlı>t'dan d& ioıt•filde e
~ d~.ıruJ.<r . ..ı..-1.t<lir. 

:ı.ı.ı.ıro.n da 15 bin ı..ı •bv.tt""T eel
m'ştir. 

İZllı:İ&DE ALINAN nht nDBIR 
:om rdcın bilôirLd .• ı>e ı .r, huıbebat 

ti-aıt.1.a.rın.a :ız:ı.'"Ill fiat .koyrr..a te<k:lıcleri 
~ ermiı§l!r. Alınan 11eticey göre; 
bujxlo;y 30 - 35, ı>rpa 20 - 25 kull"UŞ 
ara.!ll1d11 bir fiaA.la sal!:iılbilece\<;tar. Bui
dıı.y bu ı.aıııa mlll>•Y•a <ıd!\d.~>l ıa.
dirQe c>;anek fiattarı da ~d;Jığind!-n 
~~r. Çüıf<ü buııilı>e lkador kL 
't su 70 kuruştan mubıi;raa edHc; bu!· 
~ auırnf 35 kuruş:>. ~ll<ım:tt vıe-
rilnxk1tedir. __ _,,_ __ 

r.JEVYORır 
(1 inci Sabi!Pden Del.11m) 

lara Ye ba~ yerlere sıiJ1Ulllflar· 
d.ır. Borsada aOOı satımla meŞllMI 
olnılar yerierioıle kalnı:şlıır ve 
bütü.n muameleler bir anda dur
m"'"1r. Cadtkler bo§alnuştar. Bu 
t>ehlike iş1treti, NeYyor)da yapıM1111 
ikinci tecrübedir. 

TA K S i M Sinemasında 

Zeyneb in Aşkı 
Daha bir k ç gün gösterilecektir. 

1 ISTANBUL 
\, 

BELEDİYESi iLANLARI ) 1 

•• 

3'(41ı,68 256,:l'l satvri Damıızl-* !lota clepooı.,.m ta. 
m.lri. 

1285,91 ~6,4t Si';.....t Di6p- batııçe.,ioln 1oprek 
t('OtV'i~. 

1115,641 111,68 Samandılra Dı.ı-:i bina.sın&D tıı,.. 

1 

nıiı'l 

~ ~ellet> ;(e ila: "'m~ miktorlan )'\li<sruia ,.azıı. işler ~ a.yrı 
199* elmll~"9 lııolıu!G>uttur. ihaleleri 26/10/942 ~ &'(ıııü saat J4 de 

.Mıcülm...- ya.pılacal<ıtır. Saıntıı.amıeleııi Zabıt Y'I M•mmelııt MlldürLü. 
blanioc!e rörillebilir. Taliplerin IJlı: teın!o:ıt maki>= veya ınekCuplaorı ve 

ibraoı ICım relen d'Pr veai<ruan ile ibı.l• PinQ muayyeo -~ 
J)alml Eııcüınendo b"lıl"'Il'Mın. (Ş:ıll) 

Düıpnan ctııheniu bir nokt:.o.ııı. 

Stokholm 23 (A.A.)- İsveç ga-
2etelerinm Berlinin salahiyetli 
mahfiHerindeıı aldıklan haberlere 
göro Almanya kendi müttefüdoo 
ile müttehit oılarak harp csirleTi 
ve hastaııefor ve sıhhi müessese
ler hakkındaki Cenevre mukavele
name ini f~ctmek ni)"Cünde ol· 
duğunu bild.irm~tir. Almanya İnr 
giltereye ""n bir ihtar göndenn.iş- ı------------------------
tir. Amerikan gazeteleri Mecburi etiket usu'ü 

Bu keyfiyet tahaklruk etfği tak- cı 1lld Sahifen.,,, Devamı 
<imle harp u~ullerinio müthiş bir layı A!ımanyeya teşeııf.oür e&~u. 
şekle gir~ceğ\ ve meıı'uliyetin in.-

(1 inol S:ıhlfrdo?ıı Deı.-am) 

Hatta bazan ucuz tarafı gl'i.-ıip 

t.e o ır.alı atan ~tenye, tam 
paket sarılacırğı. zıı.m.an: 

Bunu, Salı akşamı Fransız ~ 
g:ltereyc rad olacağı bildirilmek-
tedir. ietitıe h:<ta.ben r.adyo iloe yqııt.ğı. 

demeçte de söy11em"tir, A.lman-
Bu garistanla ıar, ıal'Bf:;ız kalımak ;çın müırlkün 

c- Efendimi ... Çırak ıh>r yt n· 
ıı;ılı k yapmış. . . Geçen ay!bın fi
a tı olan et.:-kcLn tersiru lroyarıuş'.• 
diye özür uılemekt.e ve fazla fı· 

Yunanistan oı.a.ı her çareye baş,-uraıı yedi 

(1 inci Sahited&n. D"vaml 
yazdığı ilhamlı bh- makalede Yu
nan.istana karşı şiddetli bir lisan 
kullanıuak diyor Jı;: 

•Buna müsaade etıniyeceğil:. A
tina hükume1İlı.in ötedenberi baş.
vurduğa vasıtalardan istifade et· 
memesi için tetikte bulunacağız. 

İcap eti>:rse Balkan sulhu ve ada· 
!et namına harekete geçe~:<. 
Yuna.ni3tan ıHdık.lannı iade etmeö 
ve namusk.irane niyetleri hakkın· 
ela temiut ttnuelidir.• 

Bu sabah ve dün yn• 
kalanan muhtekirler 

(1 inci Sahifeden Devamı 
ğ:ünnak üzere aldıgı şeıoerd.;n bir 
sandıgı.nı evi.ıııe s.i&hımış ve sat
mamıştır. 

Di>n evinde yapı'an "'°"'1:"tı<b 
ş.,;,;,..,r buJ.ıııımuş, buıııelaıı 'bcı;.ka 

bir buçuk çuval un, 24-0 tıe.ıeaı 

9'idey-ağ ve 61 tıenek.e de zeyıt:n
yağı mcydaıııa çı:kıarıiımşt~. 

~ne Ey~ ba'-lıkalıhk yapan 
Yani ele kame ile Sl!li!ma'k Wıere 
aldığı şeloeri iısted:ği :kı=-elere 
sattığı hJber alınmış, yakalallı8Tak 
m>l!!i kocuıım.a m'"1ıkemıe<;ine ve
ri'Jmiştıir. 

Üsküdar milli korunma maJı
~sine vcrilenkr: 

Modada ~!ti.ık yıa.p;.m. Zıı.

h:ııı<yadis, şel'.rer bulıranı ÜZC'l\;ce 
dü•1ımnında.1<i şeıo.,ri sa:ldıamış ve 
b:'!" Ç'tlVa1ını el ~.ı b<riırı.e 132 
liraya Söı:aıil<ıen yaka.l~t11r. 

Ş<:ıkerle-r rnüsaıdere otunmuş ve 
ÜSküıdıa.r mi\li Jrorunırıa m;.ft'ılkıe
mes'ne vıer:len :Z.ıdıa.\y'lildis du~ 

rnası sonunda 2 ay 15 .gün müd
öeô'.e hapse, 95 li.r<ıı paı'1 cezııım

n-a, l ay 2~ gün de dü.klkıiırıının 

k>apatılmasınıa: mahkiı.m e<iJ.erelkı 
derhal tevkif olwımuştur. 

küçiiık mcınldketi tstil:a etıtlMıer. 

Buıı.lıar hıi.ırnp oiınuş ü~rdir. 

Alma.ı:ıolar telıdi!ılıe yıardıan Uırni'rı 

edıereık bor çdk J:ı.aışk-.a memıll'"kedıe

re de biikim lrulunuyox')a.r. .Aı.. 
man'3r, Foioınya ta.raa. '!'11 se
bebiyet veriJımiş o!m:. nna rağ

men bıırasım istila ede!ıek bu 
haıfue ba.,..:.ad.ıla.r. Şmıdi dıe, yrne 
sobelxyet vedarnıecfen Rusya)'! ie
tOLJı ewı~ okk>k.ları için !büytik ı 
zorhık j.çi.ndedi.rleT. Her tara1i'.a 
aç!.:k, h1<Slıalık, es:.ıret ve o =ı re
hirlı çi~rlııi fı;.;zk di~

d.ır. 

Reis Rırzvelt ve mii :ıvir~ pek 
muhtenıe-ldir ki, Amerikan m lleı.i 
ta~aündan btlinmıycu hiıdisele<e 

ait vesilı:alar" malik lıulunmu~ ol
sunlar. Huna nıjimeu, Mao:eaşi Pe
tenin gôrünü~te ve Lavnlin halci
.kalen ~fi;!.: "azilesı ynptığı Fran· 
sa ile ismen ıtı ... -tluk münascbe!l~ ı 
ri idame etfümcl~İııi haklı ı:ö,.. 
terecek se~pleri eller.tıde bulun-

at istemekıııedirle.r. • 

Bu vaziyet k.arş>Sında elı:ser 

müqteri1et ma.lıcu p olar ak ~ 
makta pek azı ise: pal<.et; il!'de e~ 
ınekıtedirler! ... 

durmakta olmaları da pek müm
kündür.• 

Nevyork Tiınes ga:k!tesi ckvam 
ederek ~uula•ı )·aııyor. 

•F.mina ki, Laval ae temsil ey
leılifi aJ<·"lu•eu Ruı:\ elt kadaı- h ç 
lı.inı~ nefret etm ~tır. Eu bahia
te iki& R•;z~elt>n kemal ve man• 
tığına >tiruaıLmu Hniır. Hakikat 
şu.;uır ı<ı, dün de llull\n <kiği gibi 
§Udur ki dün de llot'ın ded'ği gibi 
dipl-OJnat;k ık>stumuz Piycr Lava! 
duşmanlanmıı.J.a yalnız elefo \"ef· 

ıııeltl,• ka:n.•DUf fakat çarpqtıg>
mıı dava ık alay eıtiı;i kadar ye
nileceğ'.ıniz iımit etmekte ve bu 
neticeyi de beklemkto bulunmuş· 
tur .• 

lst nbul Dörcr· cü icra M murluğundan 
942/2470 

Evvelce Tophaı.ıede Defterdar Ehülfadıl Mehmet !\la· 
hailesi l'ılekt~p çıkm!lZı 1 7 No. da mukim ikeu halen 
adresi buluaamayaıı Abdullah kızı Fatm1'ya 

Ha7-!nei tnJiliyeye iıa!eten İstanbul maliye m11hakeat miidürlüğU 
tarafından tap11 sicil muhafrzl:ğırun 23-6·9"2 tarihli senet suret' ne 
müsteniden hazineye ipotekli bulu nan Toph:ııne-de , "Wıefterdar Ebüt
fa.ı.d Mehmet mahallesi Mektep çık maı.ı 17-1 sayılı pyri ınenk11lü.aı 

418 lira borct'D f~ ve üoıet.l ..eki !et ve mas.rafbrla bid&te ödenme
mesi haae1'ile ipoteğin paraya çen ilınesi yolile ympuan İC1'8 takıbi 
üzerine reluı.iu paraya çevrilmesi y alile göndP.riffn ödeme emri adre
sinizin buluruıuıııması ha eı.ile bili tebliğ iade <ıdilmiş ve f:;.tanbıtl icra 
hakimliğince ödeme enır;nm bir b n~uk ay müddetle ve ilfııı.en tebl"ğ"i 
suret.ile tebliğine karar vecilıniş ol duj;...ından işltu iliınm tarihi neşr n
deıı itıibıı.ren me:okür müddet içinı<!e borcu öd•meniz aksi halde rchn n 

1

( paraya çevril eteği ödeme emri teb !iği ınalaım;ıı.a kaıiın olmak Ü:ı.e.T\ 
il.in Olu.DUT. 21·10-942 

Orman fakültesi Ahm Sa ım K rrıisyonu Başkenhğ ndan 
C!noi 

Ei<mrlc 
(Be:td'y., 6y'1tın& 2 

Stil 1500 Lit 

2000 Ki· 
25 ~ 

.Kara.matı Eti (Beyu) 
Sı&ır Eli 

3500 !{&. 
1000 KC. 

Uda Y&i 
Tw;oe 
Zey\<rqaf 

p;r!nç 
Stl<er Toz 

Kuru E:r26!i: 
21 Kalem 
Muhtel 1( oı.,. 

800 ıca. 

800 K&· 
600 K&· 

3000 K&. 
ısot K&. 

Muhtelif F;-, tlard:> 

Mmtell! Cina 
:M~ Fiya.t;[a.rdc: 

40 KtL 
Ku. 
Kı>. 

Y&ıln .. .... 

1311 Ku. 
116 Ku. 

Yelı:OO. ••••• 

430 Kı>. 

l.20 Ku. 
lM Ku. 

Yet<Un. .••• 

165 Ku, 
ll4 Ku. 

Ytkün ...••• 

Yeldin. •.•.. 

Yelılln ..•••• 

Tuları M~ıtal Te. 

3{20 u. 

604 ı:.t. 
JlOO Li. 

100 Li. 

1800 u. 
--· 

'725 ,Li.. 
1150 LI. 

5875 Li. Kapalı Zarf 

ı.uo Li. 
900 Li. 
940 Li. 

--
5330 li 

4950 IJ. 
1710 li. 500 .Li. 

6660 Li. Kapa'ı Za:rl 

.,.;ıı 1 Li. 419 LI . 
K:.palı z rf 

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

6259 LI. 395 LI. 
Kapa:ı Zart 

1 - 15/10/1942 GüllÜrıde !'biltm•ye çılamlan ~-anda mütrOOa.t.ı yzılı em.« w ..;re:ye meıkOr !l(lnde h~lp 
zuhur e1roornı'lli 9Ci>eb<YJ.e bıoi dıefa elaıiltıneye ~ardU'. 

2 - lll'il- 24/10/1942 Cumat"tea eilD(i saat 11 den lıl>lı&rtın ,.,....,_ biıı:ala,_ göre isı.. Bel"Ot: u. M• •1e 
Velı:tl~ Lıee;.,,. Muhımebeciliğ. dıwe..ooe yapılacalı::t>r. 

s - Ekı;!ltm"'Y6 i\.~ - eı;,.enleriııı ,.u.arıda her ...._ hlz.ıısmı!A ya:ı:ılı ıı:ıuvW<ke.t tam'1ıat k ıl< ı .. n 
.-J<(lr Mulıa8!'be Vemeoine ,.tJnldll ı>a dair makbuzla yeni senf Ticaret Odası b7ıl v~ >eya um •ıı 1'>.i<•· 

releMoi lbras "'1nele<i ve 2490 aa;ıt'ı.lı kcıoun<ia :raıulı ıwsatı haiz olmalan. 
4 - K-lı flbiHırt1"lere ...,. ı-1-d<~ ıı.e M- Teminat M•*l>lıaı. Ticaret Odlısı kayıt v~. ~ v•'• 

unv.ıuı -ereleriıYI• ıı;r~ U1Uiü da. ) ~ilde tamim edil~ olan rWbiirlil t~ m-.ıı!anoı eıc:s; tt.""'ı-a ... "' 
!>le- saal evvel ~ Vi'tmeleri. 

~ - s~eı< görın(K ve alınacaııt ~ .... ~ ""°11 ııe .... huouıt:m öıliıı"~ ~.,...., ·- ııln -
leo ı-.ıç ~ - ~ Oı;LQllQ Fııık.\iltı:-ım ~ cmı 
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HASAN· FISTIK ÖZÜ VAGI 
:t~..lı um-.i verem ve kansıdu<ta gıda surdile vücuda afiyet veren ~egw kuvvet n rıda kaynağıdır. Birinci ve ikinci veranleri kat'iyeıle iyi ed«. fştihayı tftyid eder. Balıkyağından ve bütün mukavvi tliçlardan ve bütün gıdalar

dan clııha i)idir. Vitamin ve kaloori iti.bank. en zen&in bir yağdu. B(r kilosu on kilo lıalıkyağma muadildir. Bir lııilo içen mutlaka birkaç kilo istilade ...ı..,., Hasan Deposu ve Şube~ri. 

TARİHTE BÜYÜK TÜRK KADINLARI 

KAYA HATU 
Yazan: RfZA ÇAVDARLI 

760 S<!'D<'lcri, büyük ç:n İmpa,.,.. yaratan Çinılen intikrun almak ;. 
torluğu, intikam alan bir Türk cap ediyordu. •Bunu yapm.Qk için 
kadının ~!inde halaç pamuğu gı"bi ~nçliğinıi, ı:üzcll"ğimi, kadınlığı 
ıı.tı.ld.ı. Şiıı1"1dcn yıldırım hı:ı.ile j,. mı feda etn:ek lıİlımdı. Türklük 
nen sekiz b'n kahraman Türk sii· ve vatan için bunu çekinmeden 
varisi, tamam otuz altı milyon Çin yaptım. İhtiyar irupara!<>rmmzu 
Ji kellesi u~uıttu. n1aymun g!hi avuçlarını arasında 

Yanan şehirleri, yıktlan evleri, oynattım. An·lıı Danı ş'mııd ardu-
bo~ kı:ılan saraylarile Çin; asırlar- ları başkumandanı yaphr!tm. 

1 jauLMACAt 
1 2 3 4 s 6 

1. 
2 .-
3 ili 
4 il 
s m 
6 il il 

7 8 9 
·I! 1 -

7 • il 

e ~ -=-.ı -- .. ~ 
~ il il 

r-- Dt:vredilecek İht:ra Berat hırı __ , 
Tiirkiyede istih•al edilmiş olan 24 Şubat l,38, 7 Temmuz 

1939 tarihli ~c 2418 1le 3094 sayılı ihtira beratlar. mucibince, 
madeni ohruycu maddelerden mamul ·Ekler. (Zıp Zıp, Jar 

Jm) şer:tl•ri için telll!İn edilmiş olan hukuku, ~rat •ahibi, 
1's.:ıns vermek, yahut beratı tamamen dcvre!m<'k su:retilc, me\'· 
kii tatbike vazetmek anu~undarlır. Alakadarlann, fa:z:L:ı maliı· 
mat ahzc!mt'k üzere, muhteri vekil;, GalaUıd.~, Kefeli Hürriyet 
hanında 9 numarada muk!m Bay Leon Şönman'a mfuacaat 

etmeleri >lüzumu üan olunur rA 

Maarif Vekaletinden: 
ı _ sıva~ Bölgt Sar.'at Okulu m;ıırangoz atıelyeSıl o.:~ UJ;;::tatı k~palı zarf 

usuliy!.e eksiltr:·;a,_yr loonulmuştur, 

danbcri 'fürk!üğc yaptığı Jbanetin •Şimdi uzaktan, inli.kam alan 
cezasını (ekı~ordu, Bllnu yaptıran kahraman Türk süvarilerinin şa. 
vatan"" m•JJ,yet aşkı ile k.:ılbi ya 1 kırdıyan pablarını duyarak sevini 

1 

2 - Bu inşı'1tın k"<il i>ed<ll (247612) lirıı 25 ~r. 
Soldan sai;a ve yukarıdan aş:ı· . 3 _ E)i<.';:l1rr,<'.· ~/Xl/1942 Çarşamba gi1nü raat 15 !e Aıı<rı>n:da Büyük E'~! 

fıya: G!JGr\ımanınriaki M.es!~l<i '"' Tl'kn.'Ut Öğretim Mü....,;:ı.rlığu.Ja t.>plaıwcak Vr-
1 o· 1 2 Ll!lcr' d kilik İhale Ko.1,. ;yomında yapılacaoctır. 

lhan dilber bir Türk kadını idi. yorum. Çini yıkt;m! Zaten ahdım ku..,,,.,. ~~ neb;:; 3 - r:ı;:. 4 - B<ı ~la..;'. p.ro,ie ve ··ı-mek'll", (12) lira .(38) .k~ru~_!Tlukıı.lı'l·lnde 
K l . ılıf N' •- • B'' . -~- Sn-ar Maari! Mudurlui:ıJOOetı '"' V~kill.ik Yapı Iş!rn :Mudurluguı;Cıcn alı. 

ı ~ç s: ~ '1....,, ~ - rr n~vr p..-, İsmi (K.ıya) olan bu Türk dil- ı.e vazifem de bıı idi. Fakat bir 
brri, Arap ve Tibet ordularına İs• Ti:rk sıfntile, bir Çinli eliy~e öl-

nabdir. Çc~.ıek, 5 - Hıreket ha!iınde o:mı- , 
5 - Bu ön...,.t iç'n hizıı.nuu ol"'1 "'"'rnto ve deır~r Vele.il~ \oınln .,.um,. 

Lila lırsa'mı verdirten Çi.n<len in· mck, beııim için kirlenmeklir. l\tU 
yen, Teneffüs ettiğim z gıız, O - Ya- ~·· 
&.."!< etırrd<, K~m ı.ii;y;l, 7 _ şro. l:!<ctır. 

tik.anı alnıak karo.le Çini.n payah- y<mlarc.> Çinlınin kesildiğini gör· 
tı Şangan'a gdıyor. Yanında An· dükten sçnru, benim için yaşamak 

ret, Mevki, Edat, 8 _ Ra[;l>ct, 9 _ 6 - Eksl!J.m•ll't' g:ı'<l>Jaı .. ı: için, 
Raıınc~ k.ıl.ır.en ?)M"a.z. a) 13630 lira 61 kur-...:ş~n ıbDrct okın muv~t:s.t tc-min.:ıtın, 2490 s:ıyJı kıam.m 

lu ilan namında bir de yiğit Türk In, yaşamamak arasında lı:ç bir 
eri \·ar. !ark yuktur. 

.Gir k<>layuı. bularak, o zaman. •Zaferi kazandıktan soma öli1-
altJUJ~ yaşında oılan Çin imparato- y<>rum .• 
.ru lll'ng·Huang'a kendisini se•-dir Kahraman ka<lın bunu söyledik 
tiyor, saraya gıriyor, deli ılşık ih· ten sonra belındeki gümüş ha.ııı;e-
tiyarı tamamile pençesi içine al:- rini çekti. 
yıır. Bıı kadın·n isıni çincede Yang- Şimd. elinde hançeri pa.rlıyan 
Kuvei-f..,i oluyor. Yang •saf, te- bu dişi arslanın iizerine biç kimso 
nıİz• dem<-k. Kayayı taliıffuz ede· hücum edemiyordu, Korkak Çin• 
mi~·en Çinli bunu Kuvei yapıyOI'. liler, ağaçlar arkasına saklanm!Ş-
Fei asalet unvanı, Prenses mana· l:ır, yiğit iradının ne yapacağını 
sıııa geliyor • ı:örmek '5tİyorlard.ı. 

Kahraman (Kaya) işık impara· (Kaya) hançerin ucunu, mermer 
toru tam:unile avucunun içine al- kadar beyaz. güzel göğsü üzerine 
dt:.tan scnra, akrabasından bir dayadı: 

Dünkü buiınacanıu bılledllmif 
fekli: 

123456789 
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A'V A N AK 
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ıa' R t C A L 

BIAı• t s A 
t N'51S A F 

Türkü ona başvekil yaptırtıyor. - Çini yıktım! Bu zaferi gör· F•tih B•rind Sulh H- HMtimlö-
Çin t•rihlerl bu Türkün ismini dilin! Memnun ölüy<>mm.~ ğina .. rı: 942/W 
ICuo • Şur.g dJy<ı gösterirder. Dedi. Han~eri titremeden kalbi Davacı °"'1'et teraıınd'111 Şelll'emlrıi 

Bir 'araflan da An·hı Hanı şimal ne soktu. Tll.~ cacld('Sl u mıım:>ra.da. otu-
ordular1 balkumandaoı yaptı:rtı- Bi:r dakika sonra memnun ölen ran ı\ıf"'1ır.ıtıman a!cyhm<' açılan ;ın-
yor, Sar&yda tek Çinli bıraktırt- vatanpen·er luı.dın bayata göziert- :tel şuyu da>"amıda M. aı.,,tı;,, il<n

nuyor. ni kapamıştı. O artık Tiit'kiin nı· me1ıı§1ıhm.:n meçhul !<alması .sebctıiyle 
An-lu ifan şimal orduları ba~ bunda, 0.1un alt.ın tarihinin say- ili;<>en y;pılan tebl'ı;ut üzeıme mah· 

kumıı.ndanı olur <>lınıız bütün or• falarmda ya5ıyor<lu. ı ltcmeye ı:elmediiı-nden gcy<ıbında m~ 
dusunu Türklerden teşkil cdi)·w. ız ç baJ<eme lcrsın& vr gıyap ltaırarının 

• R A AVDARLI ~ırnı; nün. mlldd1:tk ve \IAD<"n tebll· Scköz bin Turk süv&risini:n başın· , • 9 g'ne du'r_..:ı.ntn 18/11/9-12 gfu'al saat 
da Çinin paytahtına doğru yürü· ·ım ld 

(Yarın: GÖK HATUN) !O a IA~ !<"""r '"'r' iş o uğuo-
yor. Tamam o.tu:ı altı milyon Çinli ı--------- d<l!Iı meZ:<lir günde matı.1<0mf'YC ııcl-
kafnsı kestiklen ııonra Şang-an'a ~fehaılar: ,,,..,.; Vl'Y& bir vek!l ~rmesi ıı~-
d.ayanıyor. 1- Ming Huang devri rw;ııa- nen kbl~ olUllUI'. (2-01) 

Aşık Çin İmparatoru. bu fela· mesi. 
kette bi:• sevgili (Kaya) sından 2- Will Durant; hisloi:re; m ZAYİ - Tıp Fakü)t('Slnden aldı· 

jıııan lıl.Wiyet v<ıralrosını ka:y'bEltiı;lm

dıen hi.Jkmü o1m1dığını il..m ederim. 
ayrılm·y• bir türlü :ra:r.ı olamıyor. p. 88 
Genç ka<!ın, gıjya öl.üruden kur- ~ Ar!lıu:ı Wıılley: Clıinese pa· Tıp Fa.küller;! 941 - 912 mezuınlo~ 

rınıdan l\'lu..c;tala Cam.al Bıaduroğ-tarmak i>tiyomıuş gibi zorla ken,. inting 97 
disi ile l>tralı•• sürüklüyor. Niha· ' 4- Wilhelm: Short Histo:ry 224 
ye! biır orman~ Huca e<!iyurln. ı-

Türk süvarileri k.:rrşısınd:ı, k.a-

~~.~~~~:~e~!::r~uJ':';;ı~~ Lokantacılar Ce 
lu, ( 49il0) 

iyetinden: 
- lmparatOT, dıyorlar, Çmı yı-

kon bıı Türk kadırudı:r. Onu bize ŞekETe iht'')'ac; ol&n C9!lafaıuz ın 26/10/942 a.kşaıruna kadar Ce-
ver. 
Aşık ôınpualor (Kaya) ya 

511
• miJ·e<t cüııdıanı ve ünvan teııkeresi ile bizzat Ooıni~re mürıı.caat ecllp 

rı'lıııış olduğu halde: hazırla.nan talepJtWmE>yi dolluımala n i:ı;\ul olunur. 

- Vermem!. Vermem!. 
Diye bufmyı>r. işte lam bu sı

rada vat&nperver Türk kadınının 
sesi duyuluyor: 

- Durnnuz!. Beni öl<!ürmoden 
evvel Çini nede11 mahvettiğimi 
söy liyey;m, 

Herkes dikkat kes'liyor. Kahra· 
man Türk kadını anlatıyOT: ..ı 

- Tüıklüğüıı asırlardan.1-i ka" 
ııını emen, onun zayıf zamanla
ru:dan i:;tifade ederek daima üze. 
riııe ı;ullnnan, binbw entrika ile 
Türk illkeleriııde kardeşler harbi 

O. Hemiryolları ve limanları İşlatına U. Mara1i llanlan 
M\lfı:ı.ınrnt'D bcdPI> 100500 (yüzbin beşyüz.) lira olan 30 lo<ı. neıt yağı 

S/ll/ı.942 ralı günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ae Ankara<\lL İdare 
binz.mda toplanan merk('ı; 9 uncu koml"Y'Onca .alın alınuoktır. 

Bu işe girmek l•teyenlerln 6275 (altıbin iki yüz yel.ır»ş beş) liralık 
muvakkat tc:ır.aııat !le kanwrun tayin ettiği ve;!ka1arı ve teklifi-erini ayni 

gün saat 14,45 e kadar adı ~çPn komisyon relsHğine verml'lerl Ja211nrlll'. 
ş..rouımcıer (?) lira rmı!t:ıi>olinde An!<arada Mrrltez vezneoı,,Qcn, 

Hay.darpıaşada Haydarpaşa veznesinden temin olurw-r. (528) 

-----Zabıta Romanı No. 127 "\ 
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ı sini ten'lıih etti.m. 
Tahrum vaıımı.ş lô, bu oda 

Frank Sut<ın'un gelip aturou.ğu 

büıyü.k odanın b .. t~ığinde idi. İn· 
cc duvarın aı"Aasından, onun mat
ım<zel Trenı ile yaptığı telefon 
mı:haveresini kfunjiıen d;n)edim. 
O zaman o<iasının kap:.sıru açtım, 
heni gördü. Baş:N geleni anlıya
rak, hemen yerinden fırladı, ta
bancasına davrandı. Fakaıt J:ıen ... 
Ondan evvel aıteş ettim. 

Sen mi Oldürdün? 
\'ozon: EDGAR VALLAS 

Fa"!:at sen cx:arx!.a yoktun. E
ger o d::•;a al<L.ın, !:kr:m ba
pı'lda olısaydı, senin uyuyup ıkalr 
ocğm küçr.k odaya da b:ı.kard:m. 
F~·ka.t öyle heye<:;n iç.ııı.dey m 
bi, ı;en\n de haJt:.kı:uıi öğrencrelk, 

lkaçı~ını zaımeııtim, büSbütOO 
c!<":iye döndüm .. 

Çeviren: MUA,11\tER ALATUR 

le Fridır:an'ın yüzür.e b<ı!kt.: 

- Sız de m> cParslar ık::iilbü> 
ne gittinia.? 

- Evet ben de oraya gittim. 
Bu klüıbü idare eden adamı tanı
dığ;.nn sana söy.lcmıştiıın zanne
derim. Ben bu adama işin> gör· 
m.esı, için, bir z.amantar para ver· 
rni§lf.im. Çünkü bu parayı günün 
birinde ger> veı-cceğüı.e itimadım 
vardı. 

Clon Leli gülerek sordu: 
- Demek Jd klüpte 4 nııımarah 

al.ada uyuyan zat sizd'rıiı;, 

Beril sa·psarı kes.lıdi: 
- Ne söyılü-yomm balbaeığım? 

dedi, onu sen mi öldüI'dün? 
Beril'in gözleri şaşkml>Man bü

yüm iiıştıü: 
- Sen mi öldürdün babacığım, 

sen rni öl.dürdün? 
Fridınan b•şını eğdi: 

hillıtümleri <]aiı~ndıe \l!('n.]mesi ' 
b) En ::ız (200.000) liralı.!~ ber.1A'ri inşaatın taahhüt edildıiğ".ınc vıe i.ruıhhüdün 

if.a -Olı.;nduğuna da.ir \."l~ .. <.ı. gö:>t.tıri~si. 

e _ İhol..ı toar'!ıin<l<?n uç gün <WVi'I (tal.il günl< ri lı,wç) Naloo VekilJ;ğind.en 

1 alınn11Ş ehıliy<"t vt:s.:.k~ınır. ibr-J-z w.:lrrL'si, 
d) 942 s~nıt'Sille ait Ticaret Od~ınd3n ,$ka al:nmış ol.ması şc:ırt~ır. 
7 - İs!eklLl~rin, t.>kl<f ml'lüuplarını ih~I~ g'Jnü ohn 4/11/1942 Çarşamba 

ı;,Unü saat 14 e kadar kom! . .fyoraa. wrmi-ş vey:ı gönGe~ş olm-9.'.an. lfrzmıdır. Pos-
tada vcltu bolacaık g>;cik,,.der kabul e<lil-·z. (674) 

' Pi3·asayı biılcn ve tecrübeli 

2 Satış Memuru Aranıyor 
Tahtakaleı!c Şey!ı Davut hanında 3 No. da Bay KADiR 

'!UNCA'sa müracaat. 

Devlet Orman işletmesi Düz ceRevir Amir. 
liğinden: 

Devlet armaıı İşle\ırı.l'.'t>i Dü7.._.,, r<"~ı•in'n H.en<lc<c kıazamnın Çalrollık köyün· 
d<'i<ri ~posu.ııcla istifle mevcut 2H mrtrfkilp ,.., 068 d"'°'n.ı·tı'<?d<üp muıadilö 299 
ad•>! -r İ<llTJruğu 30/10/942 Cwna günü saat 14 de Dü.zoedC Devlet Omıan 
tşı;,ımes; revir iiroirliği b!nasında ınü4•şE!kll<il kami9,y0n<ia aç•k ortt.ııma öle sa· 
tı.!ecdtbr. 

Torn'l"Wların bir mel.-eküpüııün muhıı.mn1('n l>e<leli 3000 lmruştur. Ş..rtruıme 
Aitlroı"1da e>rm:ın Um<:ım Müdürlüğü, İ•!ani>ul Omıan Çevlı ge Miidü.rlüğil ile 
Dü.?JCıede Rt•vir Arnirh:i.miulıe v<: tom.rukl:ır yeıı'indt' garültbilir. 

İstekli\,e.rin % 7,5 muva.'t'kat tıe.ninat tııkcrl-ert ve ewekı l~imel.eriyle birlikte 
iı>.IP gün ve sooWıde m<'lJ1nir kon*""7na muraoaatlarL (668) 

Devlet Denizyolları 
Müdüriüğünden: 

iş etme Umum 

1 _ ~leılırııı('mkdcn tekaüt, yetim, dul m""fl al<rn<ıkta olı:r. müte!<~lt, ry· 
'k?:m ve et'Qmı:iltn Ckmf.'k karne.terini d:old'Ull"t'IUlık üız.61'6 nüfus hü:\"'~t cür.ds.n~ 
Jm:oylc beı"1be1' 23/10/942 larihloo ka.d aT İ<laremöz Zat İşleri Müd.üıll<ü.ğüne 
müracaa t.l.'IU"l. 

2 _ Ev~lre m!lra.cnat Cdcrri< beyıınrınme doldtı.l'mllol' olanların doldur
duk1arı b<)'Dnn.amıelrr ıı.'~'til.Imüz ad<iıedildiğ:ncıen bunların da teı<ırar mil-
r&caa1ları. (7~) 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu 
Başkan ığından: 

Yıldm:ia bu:lunQn okulurrnızun makine ltıboratuarla.rı b!naEınG!l. Jnıe'VC'Ut 
ın'1ıcerelere 1133 lira 4<l ~ kl!şit bedelli 124 55 M2 cam 4ılulımı:ta 9/11/Sil 
Pazartesi gür.\i sno.t GJ.n:.(Jş:suyunda yüksek mülhendie mekle-bi muha.s~inde 
ihalesi yııpılm&k üzere açıt eksilt.meye ıronulmııştllı[', 

İlk teom:inat 85 lir:>dır. :Ltek!il..,in bu ııJ>i iş:er ya.ptıilın~ d3'1" "" Tlcaret 
Odası vrs~aJ.'.ıT;yle belli ı:ilncle ve saat 14 de gelmıele.ıi. 

Keş;! ve ~ortname okulda rörü.1\1<'. 1796) 
~~~~~~~~~~~~~ 

Yüksek Mühendis Mektebi 
lüğünden: 

Müdürr• 

Mckleblmiıze bu •rne alınması takarrür ed~n 40 ' ao!a?r! d;terlen &ivil li
selerdı·n can'an 180 t.t!C;be:3k.n ı 'İLtinciteşr:n tar.tı<ne kadar müracaat etm~
yenJerin yt'rine müsab...-&a lnıthhıa.ru.nd.aı puvan it:bar:..yje en il~rid gtllenl(rin 
kabul edileceği· ve b;.ı suretle Y:Lniden .kabul edil<·cek.lerin kayıt nwnn.ra
l•nnın ~-rıca bilwıile<:eğö ilan olımur. (795) 

Sahip ve ııa~arriri Et<>m İzzet 1 
Benice _ Neş!'lyat . D·'.<k1örü 

CPvdrt KARABILGDJ 
1 SON Tı;LGRAF MATBAASI 

Beril ne yapacağını şaşınınıştı. 
Oon Lehye döndü: 

- s:z de biliyor mu)'dunuz? 

Bu suale Fr:dman cevap 
di: 

ver-

Elbette biliyordu. Ben at.eş 
e'Jtiğ!nı zaman bır si elıni runuzu
ma k0)'111 uş~tı. Bapnı çe-v rd.!m. 
ÜO.'l Leli'yi kz.r.jımda gördüm. E· 
l.irr.ıdeıı sıl.iıılumı akh ve beni arka 
'tarof:taı.lai b r merdivene dl:ıgru 

sürükledi. Ben de kimseye görün
meden bu gizli merdivenden dı
şany a çııktım. 

- Oh ballıacıpm, <ılı babacı
ğım!. 

Şehir tiyatrosu 
DRAl\1 KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

KIŞ MASALI 

Yazan: W. Shakespare 

Türkçesi: Mefharet Ersin .... 
K0111EDİ KISMI 

l3u akşam saat 20,30 da 
YALANCI 

Yazan: Carlo Galdoni 
Türkçesi: S. l\toray 

İlıramlyc 
M'k:tarı 

Lira Lira. ----
1 60,000 50.000 
1 zo.ooo 20.000 
1 10,000 10.000 
4 5.0ot zo.ooo 

l<l Z,000 211.000 
4-0 1.000 40.000 
&O GOO 40,000 

400 100 40.000 
8{l() 50 40.000 

4.000 10 4().000 
!Kl,000 2 

Tem bilet 2 Lira. Yarım bi:et 1 Liradır. 

Zührevjy~ ve Cildiye Mütehasııu.sı 

Dr. Hayri Ömer 
Öt' eden sonra Beyotlu AJa ca ... 
mil kar>ı<ı fülsan Apart No. 133. 

lıııı=mıam Tel: 4S5R• a•m1111ı9 

Güze1 ı 

Büyük Anneler,1 
j 

Genç ve ı aze görun.: ı 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz. 

Sal ve hazmetttrtlmlf süt kre
ması •e 2eytln yağı. dl~er gwt 
cevherlerle karıştırılarak beyaz 
renkte ıyağsuı Tokalon kreminin 
lstthzarında yirmi aenedenbert 
kullanılmakta olan meşhur lor
müle ithal edllml§tlr. Bu krem, 
ctldlnlzl serian besler ve gençlef· 

• ttr!r. Tenin çizgi •e buruşukluk· 
!arını ve gayri saf maddelerini gı. 
derlr •e cUdl tazeleştlrlr •e nenı 
blr koku ile tatir e<ler. Fazla llll· 
tarın neşvuncmasına sebebiyet ver ... 
mez. Ma!umdur kl Fr:ınsu kadın
lan bugun bir kJlç sene evvelki· 
Jerlne nazar:ın umJmlyet!e daha 
güzeldirler. Müteha.s.sıslar bunun 
ııebeblnl Tokalon kreminin TMi 
!stımallne atfediyorlar. Aylılt ••
ttşı hemen bir milyonu bulmıılıta• 

dır sız de bugünden itibaren bu 
kremi kullanmağa başlayınız •• 
her sabah daha ı;Uzel görUnllnUı. 

Tokalan kreminin müsmir netıce
leri garantilidir. Ak.si takdirde 
paranız lade edlllr 

23 llkteşrin 1'42 
18.00 

18.03 
18,W 

19,00 
19,lö 
19.30 

19,45 

20.15 
20.% 

21,00 
21,15 

Ilrocrıım ve M€mleıoeı Saat 
Ayarı. 

Müzilk: Fnsıl Hl'J''~ll. 
Mlii7.lk: Oda Müz:r:; - Ho:y<ln: 
iıtı Kooııarı ve Pia.no 1ı;:n, ~ 
!anlar: W Solılc;,,l~r, Sı» 
heyi Pt<tek, Doğnn Çav3f. 

K""-"'1 (İlııtıısa t Saa!ıo). 
Miiz4ı:: Saz Eseolerö. 
Memleket Sll<lt Ayarı ve A,. 
jano Haberler!. 
M,._: Klıh1c '1\h1ı: MW>ğl 

Programı. (Şef: Ml'SUd Ce.ınOI) 
Radyo Gazetesi. 
Müzik: ()peNllardruı Seç:ıı<) 
Pa.rçalar (Pi.) 
KonuŞl'l)ı.1 (Evin Saati), 
Tmısll. 

212,00 MüM<:: Rıady>o Sn !oıı Orkts. 
trasc (Şef: Necip A41un), 

22.30 Memle:ret Sa:ı.t Ayarı, Ajans 
Haberleri ve Borsalar 

22.45/22.5-0 Yarınki Program: ve Ka
P•lll4. 

(HALK SÜTUNU) 
(1; ımyan, işçi 'istiyenlerin 

mektııplan im sü.tunda ~z 
olanık tıe§rolunıuT ve yer ımüsa.it 
bulundukça bil- kaç defa tekrar. 
edilir. Ayrıca dileklere, fl'üşkül· 
Ierc de cevap verilir.) 

Daktüo bilen bir kız 
l!J arıyor 

Hayat pahalılığı karşısında tah• 
siline dev•m cdoıniyereik orta 
mektebin 7 inci sınıfı.ndan ayı-1'.

mış, da:ktilo bilen bi.r genç kız 
ufak blr ücretle iş aramaktcdır. 
Talip olanı.arın Son Te'lgtfıf ha.::!<; 

sütununda Neziıheye ys~alarJ. 
mercudur. 

J, arıyan bir genç 
Lise Fen 5ubesl me:cunuyum. 

Yao:ım ve hesabım i)ı:dir, her iş; 

oW~ça yapabilirim. AJ'Zu eden 
iş sahip'l.er:niııı Son Telgnd ha~ 
sütununda c5 • B. T.• ru:mzuna 
mekrtuıpla mü.rac•atları. 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

Kadıköy Süreyya sinemasında 
Bu ar'ılam 

cBOBSTİL> 
V'octvc"l - 3 - Perd.e 

Benim o <!:lkikalardaki hali
me düşen her i:nsa.n ,aillık muha· 
kcmc5"n.e sahi'P ola.mazch. Hemen 
od°'ma fıı'lad•m. O gün için ha· 
~1 o.anmış ne vama, ht"P"ini ot.o
pa,;c<lım, ar.tık ne yap11ğı.ını b'.l 
m.yo.-duıın. ~hal Fra.nk Sııt.
k.n'u ara.mata lcoyulldum. O da 
g~;ım..;t" F<11'kat onu nerede bula.
b.'"-"'!ı;-ni lb:Jıniyordum. HemE'!l 

!Net, hlr te!lı: .kararım vardı. 
Damadım olacaJt heröfin işini bi
t.iımek ... Benim klübc girdğimJ 
yalımz Anerley gördü. Kendisine 
istirahat etmek ~in bC. odaya ih· 
t'yacım ol:luğunu söyledim "" 
kimsenin ~:ıı raiıats12 cııınemc· 

Evet yavrum, dedi, ben ö!
dürıd'ii.m. Bu hardketimden dola
yı zerre kadar piııroanlık duyıınıı.
~um. Evet, beni mahkemeye 
verecekler, versinler. Faka.t yer
yüzfuıd ölfune müstahak bir tıek 

adam var idiyse, o da bu alça& 
herifti. 

Beril, ihtiyar adamın ayağ>na 
kapanmıştı. Buruşuk ellerinj ta,
ze avuçlarının içine alınış, öpü
yor, ağlıyor, ağl.ıyor, ağiyordu. 

Bazan da gözıy<l§ları arasında ıŞi.· 
lÜ!Y');ılu. Deliye ıimmilf;ltü. 

Genç kızı tedkin etmek içi.n 
hay>li zahmen çellıtiler. Nihayet 
Beril a)'lfıctğı zaman, Oon Lel.i 
Fridıman yavaşça dedi iti: 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZ 
O" .. amoh'lıe 21 royar.ık peşlnc dw.ıüm. 

Bc1"1 ş;-o<:, b T çnk ş>e)'" ri an
L.ıv.<:.ll. A::ıağa kal.ıı ı ve ckh.,"'€t· 

- Tibı;rn'ı aramağa gitti !la· 
zım: "41.ml Var) 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCAillN DA Gt}?mE 3 KAŞJS ALrNABfLtR. 
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