
• 

.,,.., . 
Tesis Tarih t ~ · 1 K ııtt· .. ~ • 

1936 SAYISi No. 

-
SATI: PAZAR 

SENE 

2021 6 
ADRES: 5 ABOSE: --

S..,, elik:-;400 1 CağJ}cğ! u 

! Nunıosm aniye 
KURUŞ 6 Aylık: 750 

1 
Cad. No. 54 ~ Aylık · 4l'O 

TELEFON 25 TELGRAF 

~ ista.nbal : Ba4 M. Z0827 
İlkteşrin 1942 İDARE !3!0n Son Teiçal 

1 Gazeteye gönderilen evrak iado ewlmez ,, 
ı-

Sahig vr BaşmuhaT"rir.i : ETEM İZlET BENİCE EN SON TEL9BAFLASI VE HABERLERi 'iEREN AKŞAM GAZETESİ 

Kafkaslarda 
·vaziyet nasıl 
görünüyor? 

Almanlar muhakkak ki 

1943 IHcbaharına Kafkas 

iatili.sını tamamlamı§ ola

rak çıkmak kararını mu

hafaza ediyorlar. Fakat 

evdeki h=>pla ç.ar§ıdaki 

pazarın biribirine uyma

masını temin etmek de 

müttefiklere düıüyor. 

Ekmek ve Erzak Tevziatı 
Nasıl Yapılacak? 

Vilayetimize gönderilen geni 
esaslarını yazıyoruz • 

emrın 

~ geniş ölçü.de geçtikleri bildiriren bah çölü harp sahasını gösterir harita Pazar olmasına rağmen bu sabah da İaşe 
f Batı Çölünde Başlıyan Üçüncü İngiliz Taarruzu e·· ı d M IM •• d .. ı··kı · d K r . uro arın a ve a u ur u erın e arne ETEM iZZET BENiCE 

edildi devam işlerine Mihver ve lngiliz kuvvetleri tevziatı 

yeni bir imtihan karşısında ••• 6ıa~~~~şa 
Ukraynada nehirlerin · .ı.onduğu 

haber veriliyor. Kafkas dağların· 
da da kar üç metreyi geçmiş. Bu
na rağmen Mozook bölgesinde ve 
Tllaps kesı.iminde muharebe şid
detinden OO;bir şey kaybetmemiş 
ol<ırak devam ediyor, Dem<0k ki, 
Almanlar Ukl'lıynaya nazaran da-

~:=~~piliv:c o~~n~a~a;: lngiliz taarruzu dün gece 22 de başladı Kalıire Ekmekler! 
farklı bulunan ş&rki Kafkaslanla 

1 

' 
harekatı dınduımak niyetinde de- haberle . .. 8 . · ı ·1· d b .. ..k . ğiller. Galip ihtimal ile 1943 ilk- rıne gore' ıncı ngı ız or usu uyu Bazı fırıncılar fırınlar-
bahanoa K.al'kas is~ilasını tamam- ••l •• J b • f • • • b l k d d k · k f b J k · • laııu~olarakçıJınıakkarannımu· o çuue ır aarruza gırışmış u unma ta ır a 1 a a a ı tan ıstı-
hafaza ediyorlar. • mihverin de hemalde 'buna mti- tecil ş·rnıd fadeye kalkıştılar! 
v!ıında üç türlü menfaatleri ilfl baberlerı g6re

1 
zar ettiği anlaşılıy.ordıu. Hücumlar ~~la;ını! ~~~ea!:~~: Fırınların öııfuıde görülen Jıa. 

a- HimUst.anı \'e Orta Şanla lagJllzJ8r 3 110Jlfa. bü!Jün cep~e boyunca ya,pılınıalk- duıt hedeflere müsaiıtıtir. Bu \aa~- abalık b:121 ~tıerıle zail olm~ş· 
tazyık altıruı almak ' 'e İngiliz ku~ tadir, !lugü.nkü hareketler evveJ... ruz iki tarafın da bi.r iımltillıaruru tur. Faloat dun: ve bu sabah yme 

1 
• " L .! dan gedl.. açtılar Ce VUkua ge\ıen1ere ben•-~ek• lıaızl ycrleroekt fJrJDlatdO çJkarı-

VCI erını ... ç olnıaLsa bu sahada D ~ .. ~" <Devamı Sa: 3, Sil: ~del tesbit etıllilk lan ekmekler erkcntlen bitmiş, 
Lqıııd!ra, 25 (AA.) Ril,ylteır kalabalık devam ctm'ştir. Bazı 

lı-- En daır bir salıada müdıWıa ajansının ·askeri muhaO:>iri ya.ıı- M •ı A C' b •k l kaymJtkaml.ar halkın fırınlara ge-
cepbesi kwmak, demokrosyalar- yor: l an o r a r l a arı Jiş sırasifo ekmek almaları için 
dan Kafk<ıs yolu ile kendilerine 8 inci İngiliz oıı<lJusu şimali Af.- zabıta memurla.rı vasıtasıile sıra 
karşı gelecek taarruz tehlikesıiııi rikada dün 3 üncü defa ola:rak Tı k usulünü i:ttiılıaz ett'rmişlerdi:r. Fa· 
önlem.ek; Kafkasyanın zengin pet- 'hücuma. ge~. Neşrolunan e .,,,rar Bomb l d kal her nldense el'an ek.s<:ır yc-rler-
rol, maden, hububat hazinelerini t&bliğde bu defa, taarruzun ge.. a an l de bu tedbi:re müracaat edôlınedi-
işleterek ve Karadenizi münakale ~ği mabdlJlt hcıddler aftındaı ği hayretle görülmektedir. Bu va,. 

_5erbestliğ:ne kavuşturarak Ahnan- gizlenm€'1lle"1tdix. Kahirede neş- J k • ziyetlen d" açıkguz fır:n>CJlaır isti· 
yanın madde ilı.tiyacı.ıı.ı .karşıla- rolunan ıti1mi d<m1'CÇ da!ha ziya- sviçrc hü iimeti, lngiliz tayyare- fadeye kalkışınalttadular. 
mak de lbii<yiiık. ölçüde b ir taar11uzu • Ezcümle biııe haber verildiğ>Ine 

c- Sovyet Rusyayı en zengin } • • J • • • •• • d bölgeforinıden ve nıüttefilk yardı,. an'..a.tmaat<taıdır. , erının SV!çre araZJSJ UZCrın en göre bu sabah Kurtul~ta fırın ö-
Ma1taya yaıpılan hava baınlbaT- nünde halk bekle~irken fmmn ar· 

mından tecrit ederek kışlatmak vo } d 1 1~43 ilkbaharından itib.aren tasfl- dımanlarının :ıid1cletılenane5i ile ge ip gi iş erini protesto etti :!:::m!:.,!0::~11:1~!: 7.~~ 
ye taa.rru:r.na geçmek. I (Deva.."TIJ. Sa : 3, Sü : 5 ılı~ ) 

Bu üç an.a menfaatin dışında , 
}aponya i1e muvasala tesis etmek, ' 
İngil;z Orta ve Yakın Şark İınpa
ratorluğunu yıkmak, Akdeniz ha
kimiyetini ele almak gibi büyük 
hesaplar da v.anlır ki, onlar ha. 
kikahm ruuaızzam işlerdir. Fakat 
asgarimlıı asgarisi olan iiç ana men· 
faat esasını bu kış iç[nde kurtaır
mak Almanlar için birinci önemli 
ııazttır. Bunım içindir ki karakı§ 
gelse dahi Almanlar muharebe ve 
mücadeleyi bu sahada tatil etmek 
i,shmıiyecekJ.erdir. 

l\'Iozd.<ık bölgesindekıi Sovyet 
ınukavematini birinci kanuna ka· 
dar yıkar ve Grozni petrol kay
naklarını ele geçirirlerse belli 
hundan öteye Hazer kıyısını takip 
ederek daha kol.aylıkla Bakiiya 

vasıl olur ve Batumu Bakii yolu 
ile işgale çalışarak Orta Kafkası
y.ayı bir muhasara çemberıi içine 
a]ımayı da düşünebilirler. Yine, 
bugüıi'kü Rus mukavemet haıtla• 
;;;;:;- şa.rki, orta \'e garbi Kafk89o 
J.arda yenerlC'l"Se Azerbaycan, Gür
cistan, Dai:ıstan, Ermenistan gibi 
bölgelerde müzaheret temin ede
JMJ.,celderi·ni unuıbilirler. F akat, 

Almanları n bütün bu hesapla,ı;ı.nı 
t ersine ç:kartınak, ya ni evdeki 
hesabı pazara uytlurtınamak müt
t-ef klerin elindedir. Bilhassa Rus 
pe!:"OI kaynaklarının Almanlar e

liıie geçmemesi miittefıkler için 
harbin i.t'!<baLi bakımından fev· 
kaliide hayati mah iyeti ha.iz ol
duğu kadaT lrım ve· Irak petrolle
rinin korunma.sı da 11yni derecede 
ve hatta daha fazlası ile önemi 
haizdir. 
Herşeyin dışın.la yalnız bu iki 

sebep mütrefikle~i Rus mukave· 
meti zayıflam.ıya yüz tutar tut
maz Kat:kaslarıla bulunnuya sev· 
kedecek aınildir. Bu mücadelede 
nihayet müşterek hasdı.ı mağlup 
etmenin deınokrasyalara düşen 

his.sesi ve ayni romanda demok.· 
rasyaların kendi menlaatlerini V'll 

harp gayelerini kurtarnıaıı.ı.n sırrı ı 
hakim olacakLr. 

1'1'E;\l İZZET Br.N!CE 

Zeytinyağı fiat
ları için acil bir 
tedbir alınmalı ! 

Bu yılın ~ni zeyıtiyağı istm • 
salatı Kanunuevvel ayı içeris~
de piyasaya çıkıarıl.acaıktır. 

Bu yıl zeytin mahsulü geçen 
yıl gilbi pek bolduor. Bunun ne
ticesi olarak zeytinyağı da pek 
bol olacakıtır. Ayrıca geçen yıllki 
zey'l:inya·ğı stıokun<lan dıa en ~ağı 
memleke'li 6 a'y idare edebiJecek 
sııok bul,unduğu gözönüne alına

cak olursa: cAırz ve Talt>p> kai
aesine göre mantiken zeytinyağı 
fiatl.arırim 9-0 kuruşa kadar dliş
ınesini beklemek .lazımdır. Fa!kat 
zeyttinyağı tacitlt>ri paralı ve sa-

(Devamı E•: 3, SU: 4 de) 

Ekrem König 
Paristen şehri 
mize getiriliyor 

İspanya iç harbi sırasında ls.
pa.nyollara satmak üzere Ameri
kadan hiikiım etimiz namına sipa
riş edilm iş gösforerek tayyare al
mak için Hariciye Vekfiletinm 
resmi antet ve mühürlerini t.aıldit 
suçundan takip olunan Ekı-em 
Königin Parste buhınduğunu yaz· 
mıştı.k, Kend.isiıııin Pariste nerl'3-
ret altına alındığı hükiımetim;ze 
haber verilmesi ü:ı.e••ine t~\'lcif 
müzclılkeresile bu işe ait evrakını 
fraDSlZ<!a tercümeleri gönderilmiş 
ve alınan son malt'.imata göre AD>
kara Cumhuriyet Mütldeiumuıni,.. 
liğinin tevkiıf müzekkeresi Paris 
zabıtası tarafından icra edıilmiştir. 
Ekr.eın Königoin memleketimize ia· 
de edilmek üzere İsviçre, Macarİ!l
tan, Bulgal'istaın. gibi memleket
lerden transit olarak gdmesi için 
kap ede!! muameleler yapılmak
tadır. Bu işe dair evrak suretleri 
bu uı~nıklkeUcrc göııdcr!lıııi§tir. 

Müttefikleıin son akı~ İftiralı; ed.en A.Qıerilıan dev tayyareleri 

Londra, 25 (A..A.) - ~liz ha.va 
lruvvellerine mC"""P 4 ıınotörlü Lan.
ca.ster uçalkla1' İt:ılyaya dün ygM!en 
taarruz etmŞlerd;r, 

Bu serer t.aa.ı;ruıza uğreyan ~r MI.. 
1'1ıno olımuş!ur. Ha.va .ıkım gürıdürz ya
pılmıştır. İng~ bomba uıcı;Qolan aJçaJı: 
oev;ye<len sür'atle VQa r all< fa!ırbla.ra 
boırfoalarını aılttnıı~Jardır. J);r ço.k Y""" 
gınla.rm ç>k\ığL göriilmüş!ü.r. Aıhlan 

boinbalar aN!sınrla iki ton:Iuı. bo.mba
la r da buluıııma:ktay<lı. 

3 bomba uçağımıız ljıay1plır. İngiliz 
tıorr.lba u,ça!Jdıırı ; g;,ı;p gel~ tam 2100 
lk.lJ.om~tre ~-a tf,'.t.mi~leedir . 

Bu ırkın İngiliz uçııldarı'lll.n Alıp aşırı 
ilik güzıdüz ııJunlarıdır. Ş'ım.di<yc kada. 
bu şetıre 5 ı.cre taarruz eclilıniı;tr. 

M>lano bir ~nı:lüstri ~thridir. Demir
yol ioavuşa:k meri<eel.dir. Kabrey.,Je t.ı~
yareleri:ııiıı bir ıusmı burada Y•Pı·ltrdı. 
Bu ı:.iun , Mi löınK:>ıya yapı1lan beşinci a
kınd ı·r. Evve!W akınlar 11140 t<ı yapıl
mıştı. 

İNGiLiz TAYYARELERi ISVICRE 
ÜZERİNDEN GEÇTİLER 

Roma, 25 (Rado'<> ) - t.viçre b ülcü
me.ti, Ccno-vıayt J:.cmb1rd1m.an ede n in

(Dc vamı Ea: 3, Sü: 2 de) 

1\!ilanon.un Hzerine gc ldikl eri vaıKa 
lı a,·a bu:lutlu idi. Bu ~erur mill1m bir 
~a!'l.a.yi mvı~ezidi r. Bayan Ruzvelt 
Avustralyaya Londrayı geziyor 

bir Japon 
hava taarruzu 

Loıı.dJa., 25 (A..A.) - Darvin ıeıı
T'n.e üçer u.ça!«a.n ibaret olan 4 Japon 
bava teı;lti11 taarruz etm~. Kay<l.edi
len lıaıs&r hafif olmuştur. 

Kuybişefteki Çin 
elçisi dönüyor 

Londro, 25 (AA.) - Krıı,I ve Kral;çe, 
geçen :ycl lıomba:rdı maı:ıdan ha.rap olan 
Londra mabaI.relerinln ziyareti ~t
sıııda Loıırlrarıın Doğu ve Oite kımıl 
mahalleler;ooe !11atl<ım R'UllJvelt.' ıı reta
k..t ~~şlerdir. 

-<>----

Tramvaydan düşüp 
yaralandılar 1 

Timoçenko 'nuıı 
taarruzu tehlikeli 

bir şekil aldı 
ST AL 1 NGRAD'DA 
Alman sol cenahı 
çevriiiyor mu? 
Moskova 25 (A.A.)- Cl'pheden 

gelen telgraBara göre, Timoçen
:ı.o tara:fından Stalingrad şinı.d 
batısında g1rişi1en şiddetli şaşırt
ma taarruzu Jxrzkırlarda Herle.mi
"" de"8111 etmektedir. Bur..Jan 
yarı yarıya eriyen karlarla birer 

. batakl.ık halini almıştır. Timoçen
ko kuvvetleri üç noktadan Alınan 
Juıtlarına g!irmeğe muvaff&'lo ol
muşl3'"'.ır. Mru'eışırlin pek yakında 
Alman s<>l kan.adını yarabileceği 
ve planını tahakkuk ettirmek su
reti.le, düşman• l)lalingrad l>aıtı· 

(Devamı Sa: 3, Sü: 5 d~) 

, ._ •. _ .... _,.,-~.,,.'ut.-.:·-·. , .. ,' 

BUO'ON 
ll ;,nci Sotdemizde: Ostnan Crmal 

Kaygılı'nın P aza1· li<lllbe~ 

YAŞAil 'IOBIKLER 

• 4 üncü Sahi!emE-ııde: Rı:.a Çavıdarlı'
ıun <Ta.rılıte büıvü.k Tüıi< kBdmlara 

Ak Bulan Hatun 

• Bir !iti gtine klldar R~I Ekreımı 
Koçu'mın eslci R<mıal)()f sarawl a

ol"ının içyüzi.lnil cafl'lanr1ıra.n bM" yazım 

DELi PETRONUN 
DELi KIZI 

• Pek ;ra.kı.nda: Merakla ve heyecaııı
la laıo.p ~·ni;ı: yeni bir rz.a.. 

brta romanı: 

sıa PIRDESi KALK.Ti 
Landra, 25 (A.A.) - Kubişcftd<i Çin 

Biiyi1Jc Elç isi MOO!oovaya ııele rel< .M. 
Molotof'u Z:y.arot. ebmi.ştiT. Muımr; jl( y
bin ya!kı<nda Çun'king'e g;dıeccği söy
lf.mnc..~ted.:ıt. 

Beyantlıa inde talebe yınıduıt
ıla oturan Halil Ulus ve l\'!ehnıet 
oğlu 336 doğumlu Mustafa Subaşı 
Ortaköy de Gaıla tasa ray iisesil ö
niinde tramvaydan atlamak ister
L>rken muvzeneler:ni kaybederçk 
düşüp hc.r ikisi yarala:ıuıuşlıudır, 1 b~~~~~~~§.I';{)~~~ 

Şehrimizde ai!e reisleri için fotoğrafh 
karneler hazırlanacak. 

Yen iden kimler ucuz Ekmek alacak 1 
Mıüten:~t1 en--tam ve eramille. difeı" 

ucı.ıız EkJJı,ek alacak!a.rı.n beyanoome ve 
xıarne t.enii işlerine Pa:z.ac olmasına 

ııağmen bu sa.hah ta MalmüdürlüJd'C'
rihde, iaşe bürolarınrla devam edil
miştir. Mii<eık.ai l, eyta~1 ve eram!J pey
d.e-rpoy ;aşe büır'O la rı11.a gıidrrrk kar
nelerini. ahnflL".;,_.t.adırla·:. Hzı'ka a it k.ar-

neler de Ha lk Bıtrlt..t.Jc ritıe göndrol
m~r. Ekseri yı~r~erd~ bunların sa
b!pleri~ vEri:m-esin e bu şaıbalb ba~ıa. 

nılm>ı; olup diğ<'l' y erl~ı-de ele yarında~ 
it~ren baş1an1lacaktır. 

Ucu.z ekmek alması k3rara a '1rum; 
dul, y etirn \ rt' emeklilerin baııları be. 

(Devanı ı Sa: 3. Sü: 3 de} 

Stal ingrad' da ... 

Almanlar 80 tank 
ve 2 piyade tümeni 
ile taarruza geçt· 
Şehrin'şimal batısında şiddetli çar
pışmalar oluyor. Almanlar burada 
bir kaç günde 7000 ölü verdiler 

Loııdra 25 (A.A.)- Stalingrndi 
cephesinde ş\dd-ctli çarpışmalar 
devam etmektedir. Almanlar ye
niden :>inıalde bulun.an fabrkalar 
kesimine Slttank ve iki piyade ti1-

meni ile taarruz.a geçmişlerdir. 
n ;r noktada düşman bir fabrikaya 
nüfuz edebilmiş, fakat bütfuı di· 
ğer kesimlel'de Ruslar mevzlerini 
tutmuşlardır, Almanlor 1500 ~i 

kaybetinişlerdir, 

Stalingrad şehridin şimal batı
sında da şiıldetli çarpı,malar ol· 
makıtadır. Burada Almanlar bir 

kaç gün içinde 7000 ölü verm'şler· 
dir. Tank kayıplari 57 ve uçak ka· 
yiplari da 2G ılir. 
Kafkasyadaı Mozdok kesiminde 

son iki ay zarfında Almanlar pek 
(D~vauu Sa: 3, Sii: 5 d e ) 

1 ÇERÇEVE 1 ============ 
iSTiKLAL CADDESi 
Geç.en k:ışlanberi yolum hıiç İs.· 

tikliil caddesinden geçmedi. 
(Geçen kıştanberi) ölçüsünü 

azım-samayımz!. 

Geçen k:ıştanberi herşcy tanın
maz halde •. 

Geçen kıştanberi fiatlar, yağ 

tulumuna düşmüş pire gibi bir 
dev cüssesi kazanırken, semtler, 
muhitler, çelıı-cler ve seciyeler de, 
her harp tlevresindelci tabii görü
nüşlere uygun, cemiyetin ruhi 
tazyikini binbir tezad içinde kay
dedici tezahür inkşafları elde et
miş ... 

Bu arada 1stikl-iil caddesi, es1oi 
tabiri.le (Cadde-ı Kebir). sanki aJ.. 
Un dişlerini .öktüğü ölünün çtplalıı 
cesedi karşısında rakı içen misiı.. 
siız hır Ncbbaş cesaret ve kayıt&12-
lığile, günün faciasını tanı tersin· 
den ııanlandtrıcı bir zümrenin 
haşrüııeşrıiııi çerçeV':liyor .• 

Evet, geçe'n k:ıştanberi yolumu 
biç uğratmadığıın İstikla.l caddesin 
den geçen akşam nasılsa geçtıim • 

.Aı:ıU omtrdarımı çökerten cemi· 
yet davaları a1hnda, Beylerbeyin
deki, aylığı 16 liradan ibaret ba.
ııakaımla nefsime bütün bir sene 
zarfında teklif edebildiğim tek 
eğlence, bir akşam Beyoj:hına ı:o-

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

çip bir filim seyretmekten ibaret 
oldu. 

Gittim "" gördüm: 
Baştanbaşa cadde, her biri bin 

m'denin hakkını t.ııkınmış modele
.-in, sadece bağırsak isyanilc dışa• 
.-ıya vurulmuş ifrazlarını ta1 rıw 
yor ... 

İki liraya çıknın pirince kıarşı .. 
]J!t, yarını liraya düşen hususi na.
il iy~t fi.atlarına, sinema, loJraıı t:ı, 

m ey hane kap·. l arınd a tecelli lev
halar ı... Bir n1uhtekir çı rağını n, 

bi.r vurguncu yaınağn1111, bir is.f.f
çi dalkavuğunun kolunda, b '.r ak
şam evvelki ~kımllu.k rnru;a..<ın
dan birdenbire h<>I mezeli ralu 
masasına düşüverm i ş, kenar ma
halle tipi saf vl' şaşkın na,ıeninlcr. 

Adun başında şamata, öğürtü, 
alatlll\ka heyhey, alafra!lga hay• 
hay ... 
Adım başında, pml pır l came

kanların, (Stratosfer) yüksekli
ğine ithaf edilmiş fiat cünbüşleri. 

Ve gerilenle, gerilerde, sıntına 

gecenin ~ aım.Pq çekınif 
İstanbul, hakiki istıınbul ... 

'İstiklal caırl.desi, binbir tczad le· 
siri altında bir şehron, bir ccphcs; 
ve bir rilınr-esile adeta fazahat 
adına istikliil ilan ,,U"ği) <rd rı. 



• 

HALK FİLOZOFU 

AİLE MUTBAGl 
9)tnı~~ı Ha·re Vaz· ıye~tı ı MAHKEMELERDEı 

Köpek bahğının 
karnında ticaret .. 

p_ış _ ~!!L~tf l!\.A 
' . . . . -· ... ~ 

Bir kısım gıda maddtleri fifrlı o 
hale geldi ki, kıı; <çin ha:zırlaıulığ1" 
111 umduğumuz Kı:nlay aşhan.ele
rl ne eş, para ile yemek ,.ereıı ve 
~'İlle bu kabil nıüc•.-eseleT iarafın· 
t!au ,dare edilen büyük aile mut
fakla.ıma ibtiya.ç vum . 

Fakir ~ on bin vatandnş:ı, Kı
zılay kazanından ,·ereceğimiz bi.r 
kap )emelde, bıiıdiı>e bitmiş ola
maz. Çok mahdut gelirli ö;ı; le va
taıwhŞlar var lıi, .ne :ı:amaıdır, OD

iarın e\iııde tencere kaynama
maktvdrr. Devlet, bir ı.ı.raltan ~ 
ıllA'k iş;ni baş mesele olarak ele 
alırken, diğer taraftan bir .ı...ıa. 
mn~uile de uğr~lıdır. 

Buı;ün, bir çok aire r°"'lerini dü
~ü1>diircn me:;ele de bu .katık, 
mHeI.,,.idir. Pe.Yllİr, hatu, :zeytin 
lahk clımıktan çıkmıştır. 

E::;...,,., kurulacak bir te~i.tlııı, 

EI.n&'l 

GELMİYOR.)fl)Ş:. 

JJ.ir muharrir arl<adaş, Iık.rasını 

şüylc biti.Nyor: .İnsanlığın bugiiD.
kü hı;tine bakıp göıys~ı ökınemıelı: 

eldru ::ıe"lmez., 

Elden gehruediğ"ne göre, hepi

miz, gözler!ımiz dört çeşme, dur-
ma:lan ağlıyoruz. demektir. IL:ı1-
buki, şu dtinyada, ağlıyaıılar ka

dar, gülenler, hatta, gi>bek at.ao
lar da var. r.tulhtka gözyaşı döJıı. 

ıııenırk nC'l1en elden gelmesin?. 

ER ABI 

İKTI A'f 

RE.ŞAT FEYZi 

şehrin mu1ıllıılil yerlerinde Mle 
mıutlaklan tesis edil.i:r ve bunılar
.ı- mMiyet fiıı tına bir kap 8'Cak 
yemek dağıtuıM mümkün okıına, 
bu hareket, Kt:ı:ı.layıa faloir vırtat> 
daşla.r için açacağı qhanekr ka
dar mühim rol oynıyacalıitır. 

Falı.ir vMaııılaş tabirindırn mak
sat nedir?. Bugii.ıı. için btJ meflu .. 
mu tarif etmek ve şümulüne giren 
iıısa.ıı.ia.rı sarmak çok zor ve ha
zindir. Öyle lriıa~lcr vardır ki, Kı
zr1ay aşbaıııesiııden bedava bir kap 
yemek alaml}'Bcak ve almıyaca.Jıı. 
tır. Fakat, hakikatte, böy!!e bir 
ya.rdıma muhtaçtır. 

İfie, bu gil.i vaıı-daşlar ~ 
kuırufa.,ak elle muffııltlan, 1san
bul için pek yeNıde bit tesis M.a
ralttır. Kışa girerken. bu ilılÖyaç 
bütün salim vicdanlara kenctisöni 
da.ha şi<l.Jetle lıil5eıti<rmHded.i.r: 

1135 Kuruşluk 
Çimento 1200 

kuruşa!. .• 
Belediye şehre veri
len çimentonun arttı

rılmasını istedi 
Belediye re.ialiği İktisat Vekıi

letir.e müracaat ederek ~ 
de inşaat ve tamir ~· için v~ 
riT~ ayl:ıCc. bin b'.ın çnıen1X> mik;.. 
tar:nın ihtiyaca Jafayet e~
ru b:Jdtrmi.ş ve tezyit O:.urnn~sını 
ta l<"p E."tm iştir. 
Diğer taraftan ~ ç r-..:ın.1ı:ı 

fiatJarı yiiz otuz btŞ k• •ı;, o:.ı.'11-

ğuı halde karalbcırsııd:a 10 - 12 li
ra ya ""t.. ldığl lı::lber amımJŞl.ı.r. 

Ay-r ıca yarım kıı!.ın acele inşa
a.uı ta:ıNıım!ruımı:sı için de 4000 
Um Çi.m<'n'Jo ~ • 

hastalar için trenlerde 
müatakil kompartıman 

verilecek 

Pekmez aataa k6J· 
llDID zlblllyetl 

Kqy:lü, ı>:YOS•, t.aUar "" dünya 
hakkında ıifrata varan bir !i!t.ir sa.hibi 
olınıwtu.r. Buoda , lü.cca rıo, kasabo. w 
~lrlerddd açılı:göo ,.,.,....,, -.atın 
9C* mütı.im ro:ü vaı·dır. Geçeni-erde, 
çıılot«;tn tı.r s<>yalıatte, tı:a~ıla,ıtı!ıro 
bazı ~Hilede "1'ilm:z.da ,_,, mu.
ha.vere, bu bakwrd.'Ul, oiddoen şayall.l 
döattl. 

Do! ""ı.ğım mııılaka, bağltt bir yer
dıi. Bol üzümü vardı. Burada, gayet 

ô:ri ı;ıdrnıe>. y&ro><>rlardı. G~knlşkıın, 
bir laıç ı..-.Jo pdı:meı< alaıyım, dedim. 
h;taıl>uJda taıu.n;a ka.rışltrli', k.qın 

ypriız, diye <Klfündüm. En tıomlz pek
mez ya.pan kö1Wnıün adını sa4lıJı:: 
verdiler, gialp kencl.<ıini gördüm. 

Bir miktar pek.m(•z alacağımı s<O'
led\m. Daha bco:ı, !iatını -ı:nadaıı, o 
hemon atılda:· 

- mlO!OU ışo kuruş ..• 
- Ne diyorııun, dcdi.m... 150 ıcuıruşa 

pekme..z Oı ur nw?. 
- Nede:ı o! maısın'>. ŞimdJ: her n 

paha.it? Senin ıı:a,,.ı:r.ya gidip Olebe
ri alıd.Jlın Y'"ll' mt?. 

- Var, tabii Ocdi,m, ben~ 
gel~oı-um ... 

O, glıWiL 
- Haydi, haydi, beni alda1u>'a. .. 

zaien, ıkL kılı.1e jlOiir, bcııdrn her :;ıey\ 
u-.:-uz ucuz alır, ıonra kasaba.ya, Şf'iı.

re ~. pahalı pabalı 8"t:lrsınız. 
Sen bzallacllı4ın<t ben kauııııayım? ••. 
Pekmeu• 100 kuruş ned<o:ı ,,.;rm.iyol'
sun? ... Şdı.eri.ıı k.ülsu iki ifnı ... 

K.ll!r1ü mütemadjyoo oöyl~ 
Onda, u=n zamo.n aldatılııruıı <>1-. 
nm lı1Dcun et)ri(ro<dum. Ş'.cıcii, lreo
di tel"'*'5;,,.,, et)re, güzü &çlJDruô'L O
nu, ıci<erla kilıısunun iid liraıya el.. 
mad.~ lkne cllmck çd< "°r <>idu. 
Hatt,\ loıılWJMldı. O, bucü- hayaıt 
pahalıhtı haldaıxla bir ı"Yler duır
mı.ış... Fak&t, ka\'i o 1arak !atlunı!a 

det-1.. Alk:ıoo ne geı-e, kendi .,,,,;.. 
ima o f.a.li i:ı!!10!'. 

P<ir.ıı:ı.-.ın kilosunu ı.;r liraya ala.
madım. Zorla yüz y;rm b!'Ş lruı'\eıl 
ıu<lım. Pııl<tıt, o haırı, ıı:J<etin >l<i lira
ya ol:maC.ıtı..'la B<!..."n .ıli olarak. Jnan,.. 

mamıştı. 

S•>nra, d lıer köylUl~re sordum. 
PL::meı, ncrrna-1. z ıanlardıa, tpe'k_er
d:: on ilruruQ e.k...tık f a~a. s::ıti ·ıI"'l'lıf, .• 
Dı..~ .,, ndı, 90 l>'.uruıa. a.ısa ..dan, 
IJ n a~ n mış oluc:ı.!ctım, Bu pel<.-
n<"' hM: , beni ızuo. 1.1zrn d'lşün· 
d~ .... ü. Bi, k ım • :u '·al :'"<1a kö>"lii
ler, pC: t sah.iıbİ \:·PYJ' ıün zı.:.n~j"C
t.:rıı taŞTyDriar. Bu, aXar hmabtna ve 
hat:ıfı b:ı:ltr hrs:ı.lmruıa .,.ı bir oot 
mu.dur'?. Bu::u. :ııizin t llkd.lr~a.ize bıt .ı

kı.,.orurn.. 

R. SABLT 

Mısır cephesinde İngiliz or
dusunun taarruzu ve hedefi 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliterİ 
DOGU CEH!ESİ.NDE: 
Stal\rıograd'ın içinde cereyan ~ 

deın muhare-lıe Kızıl 1. Teşrin 

fabrikaısmm ~ni tayin ede
cell.l'.iır. AJ;manlar şiındiden bil 
fatbrilwn ıo Oüyü1< kısnnnı zaptet
tikle:r'ini, V,jg:ıt'ya kadar Rus müı
dafaa haıttını yatdıJ<l.annı bildir
mişlerdia-. Kızıl 1. T~rin fa.br>
kaısı bö!lgesi Aiımanların eline geç· 
oo de, Stalingrad şehrinin çabuk 
clliic;ece-ğine ihıim<ı·l ver.itemez. 

81x:&ılııo'ım'Ün verdği malfunata 
göre, Almanlar Stalinıgrad'ın i
çinde ve d."Şmda y,,.:ıtıik.ları mu
harebelere 250 b;ndeın fazla as
kc r, 500 tank, 2JOOO den fallla top 
ve 600 tayyare siiııımiişlerdir, Al· 
man ların insa.n kay.bı yiiııde 70 
ve malzeme kayJ\» yüııde 60 nis
be<inde im.ş? 
Bımdan ba;ıl<a ibu malUınatın 

d:.kkati çeken bôT noUası da şu
dur: Almanlu sı.ıılingrad içinde 
müdafaa.ya geçmeğe lha:zırlan· 
malataıdııfar; lkullanılıına:z hal.e ge
len tankları iStihkiııınılana. doldur
malat.a ve etrafını dil<enli tel ma
n;a1arile çevirmekltedirler. şm
dilfil< Almanlar Rus karşı taaauıı
iarınm şidX!ıetl.endiğini kabul ~ 
~iler. 

BGıı Alo:ııanlsnn Stali~:ıd i
çinde ve dışında daha fazla tank 
ve tayyare kullandı.klıııırını tah
min edfyol"UZ. Mare~al Tiaıııoçen -
kx>, yımLmcı Rus ordusu ile Vol
ga - Donnchirl.eri arasından ve 
don neil:.r: cep.'ıesindcn Alır.· .1 sol 
yanına t:ı arrıı.za d"vam ediyor 
Bu taarruz, şiomdil.lk bütün cvvel
kH~r ıgibi .A.Jmır crdı.:sunun ıbir · 
klS1I' nı mUdafaaya nııcdbur et -
meıue~ ve Stalirgrad'a ta~rruz • 
da- al.ik:v) ~ :ıl<ır'm fııı:zl.:ı bir neti
ce vermem.f...r. Bunurla beraber 
St~~~c. içinde' , muha;c:be da -

• ha bir müddet urıayacaı1a\.r. Dı-

şmdaki mubarı!beye gelillce, Rı»
iar kış içinde bile bu ıınuhar~ • 
ye devam edecekler; Mman1arı 
Stalingro:d'da 'barmıook ve kışla
mak için rahat bıralkımııyacaldu·
drr. 

Kadlka:syada, aı'bk biiyUk hare
ketler beklenemez. AlanaıılaT Tu
aıpıse ve Groımy çevrelerinde fa<ı:

la oıyalamp durakladıla<r. 3 - 5 
metreyi !bulan karlar i<çindı:., dağ
Le.roa ve orma'lllık arazide st>ri ta-

anı:uzlar yapmak münikün değil
dir. Rusha ne Tuapse'yi ve ne de 

G 1"00!l'Y)'i A ;rua.n 1.ar a b ıraı.1<ırn>< k ru,. 
yetinde aeğilıdn-ler. G:rosny çev
resinde Rusl3'1" iyi day;ınıyorlar. 

A'ıman taam.raları iki ha1ltadan
beri muvaffak olmamı~ı. Fakat 
Bö. tı Ka!kasyada Alın.an ilerleyi
si., birçok güç1Uk.!er içinde Tuapse' 
ye 00,ğzu ağır ağı.r devtan etıncik
te<lir. 

MJSm cEPKESi:.NllE: 
Tahımin etıriğiıni-z vt'Çhiöe, Mı

sır ceıfıeeintl'e İngilizler nrihver 
taı afından daha. önce davranıp 
8. ci ordu ile taa=ı:z.a geçtiler. 

2.3/24 - 1. T~ gecesi başla· 
yan İngiliz taamıızu devaıın et
mcl<ıtedir. Donanma da harekata 
iştirak ederekı, 25 - 1. Teşrin ge
cesi mıfuverin Mema - Ma>t.rutı 
ya'kınındaıki sahil memerine hü
cum etıınişlcroir. Bir Amerikan 
haberine ı;öre 8. ci İnglliz ordu
su mibvcr mevzilerinin 3 no'.<ı'.a
sında b!rcr gedik açmağa muvaf
fak ojmu~tur. 

İ'•Jil;z hav.,. kuvvetleri, Mıcır 
ct"ll < :-x:le hava ürltıinrugünü tr
m.n edc'b lecek kadar 8t.ıvvctli-
dir. E"er bu ·kara taarruzu, ayni 
zsmantla ihr. ç teşoblıü. rile ve 
paraçütçü müfeze!er indimncl< ·u-

Mahlteıml! kapl6ı.n<la bEüdJ:yorlardı. 

Ara.ianııda, şur1Ldan burad'1D, d~ 
1"Peden iooll:U§UA"laı'.l<en, bir ~-

- Yahu Hanx!i dedi. Haıti ııu oeııde 
bir saat vardl ... Dıuru;ror mu?. 

- DUTl1J"OT'L .• Ne oiacak'!. 
- Hani ;eçeui&Ue - oal:acak-

tını O saa.t ... 
- Evet cmım! Ankıdtın. Duı"L~. 

Dedim ya! 
- ver de !fi.Ol' bir - baaırım. .. 
- Yajma ydı:! Şmcil -1 ç.ıun(a.r 

bardak oklu. O fiatt. ıı.L.ı•>O:ı»W· 
- Canım! ... Geç şimdi }ı\1.it<vi de, 

ver bakayım. 
- Ve.reyim balı: Amma, yedi~ 

tan aşaiı olmu. Ceblndeo ıb>r OfJ> saa
ti ç&ard>... Verdi 

Öl<>l<i evirip ç&virerek ~ balııb.. 
Ka.p<ı.ğıru açtı. Seoinf d>aled.I.. 

- Bu, dedi, dolaplı saat, Ç.rte ma. 

ııa!ı detti!. 
- canm islreeel Bu 5'lat, i>qrle saat 

işte ..• 
- Yahu! ... Sen de amma da~ 

~l'SUD be Hamdi ... 
- Bunun a•k3lii\ ydr! Saat bCyl'! ... 

Kf7fln isten;e al... İsltımeaıc a!ınal 

(!Nvaır.ı Sa: 3. Sil: 5 de) 

reti!e takvi edilirııe, miihver or
dusu fena vaziyete solrulabJir. 
Yalıırz cephetlen yapılacak yar
ma t~•r~uzlaril m'!wr ordusunun 
büyiik kısmını, sahclc muvazi u
zanan şoıse boyunı:lan a~=* 
cıenize ~u sıkıçtırmıık veya 
çöiıe d(ığru sürıınek güıçtü.r. 

Taarruzun şekli hakkında şim
diden bir şey seyleyemeyiz. Loıı
dra taarruzun El Alemeyn önüın
de yani ş'.m>l cenahta lbulunıın 
m':lı.ver mevzilerine karşı bir hii-
cu:mla başla<hğını bildtrm;.şti.r. O 
cenilita gaLba da:ha fazla İ:dyan 
kıl'aları buluıımaık;tadır. &-lki de 
mihver cephc,inin en hafil ye<i 
or,sıd::r. 8. c1 arclunun ltelamil 
rn....hv-er CE:p ~ ( 'C i ... de ta ın-u
za geçme halinde, 'bu hususla 
dıoğru rrıu.talea yürüıtüidbtl-lr. Şi
mw. cena.lıta, b;ı 1 :ıyan bu i'l'~ ta
n-ruzun bf, ü.mes. ve cenuba 
d TrU g ,.. lcmesi muhtemeldir. 
fi':..;., tn :l'rJe bu taarruz 1I"' 'zii 
m ıyc~.e kalır ve ~a"ıdı.rt ,,e
c" c '1i o1 ur_ 

PAZAR SOH ETİ ' r =--

lleaaz cevabı weri· 
ıemı1en ı allar •• 
Yazan: Ali Kemal Sanman 
Rahat bir koltuğa kurulm-alıı 

harp haroeUlını mliııal..uşa cbnek 
ve: - Niçin Almanya öyle yapım
yor da böyle yapıyor?. İng'l!ere 
böyl-e yapa<:ağına öyle yapmalı 
idi?.. gibi suallerle cevapların.1 

verıııeğe çıılışank •taUı rnkit 
geçirmek· meralu her yerde var· 
dır. Onıw ôçin İngilizlerin mizah 
mııharrideıi Dlıa hariKn lıeşlııngı 
cm~ l>u. merakı ileri göti>
rerek baritin hu çetin meselesini 
klflll ocak b8fllada, yazın da plaj
da Jıalletmeğe uğraşanlarla hayli 
şaka ediyor Janiı. 

Lşkiıı ııe denirse dcr.siu harp 
derece derece etrafındakileri al&
kadar eden, düşündüren, endişeye 
düşüren bi.- fevkalıideliktir. Onun 
için bu fevkaLidelik devam cttiJıı. 

çe bahsi de brtip tii.Unecek gibi 
değildir. O halde harbin nice me
selelerini ve b:lbassa bugiinkü 
harbin hususiyetlerini anlatabile
cek yazılar olruınaja ihtiyaç , .• ,... 
w... Anglosakson tl<'şr:yat all-min
de dört sıenedir harp edebiyab 
biiyük bw yer tutuyor. Dikkat e
dilen cihet >htisasa taalliik eden 
en çetin bahisleri şim<i·iye kadar 
mevzua yabsncı kalmıs olan oku
yuculara anlatabilmekİit-. Tal1icl· 
bahir h~pları, topların me"3!o 
ve alış rakamları, deniz üS'tlındo 

giden büyük harp gmeilerinin ise 
yarayıp yaramadığı, tankların ~n 
hunla teferrüatı ve sa:re ancaJcı 

erbalH için en zihin yormağa dı>

ğer mevzulacdır. F•kat ihtr.as is
tiyen bu mevzulara büsbi.itün '"·a ... 
hancı kalmamak da lazım. Bıı~un 
her ikisi ortasını bulmak iizc~e 
gidilen ~·ol k.endilii:indcn şöyle be
Jimıcklc rlfr: Asıl biiyük, hayati 
ınahiyc1t~ görülen ıncselcler· fı. 

zerinde durmalı, Onlara dair ki
tapkT )·azmalı. J940 senesinde en 
miikemmel sayılan tayyare ile 
1 "'!.! senesir.dck.;nin nra ındaki 
farklı.rı göstMen inre hesapları a:ı: 

çok aşina olınıyanlara anlatınağa 
çalışmak fazla görülse bile bü.tün 
efkarı meşgul od"'"ek belli başlı 
suallerin cevabını vcnnek ciheti· 
ne gitnıelıi; diyorlar. 

Erbabı ilim ve irfan tfaba doğru.911 
cırb bı iktıs:ıt arasmda yeni Mr 
m 'zu ınüııakaşa ediliy<>r: Fiatla· 
•ın yük.•c ln >ne tllrcar ruı am'.l 
olııyrn, yoksa mUi1ah>il kôylü mü? 

1 
J" orkıuım, ha.rbin SO!ltwa kadar, 

ı. z fiat yük.>el4'1eriııin amilleriıııi 
münak"§a etmekle vakit geçi.rere

!,.U. Bu aTada fiallar ba~·lıoş kır ı 
lucak!. • 

1 

Kaıtıarlarda.yer aldağu· ve i$gal !============= ~.~~~~~~~~~~~~~~~-::-~~~~~--' 
" 

YAŞASIN T RIKLER! 
Mesel,; şöyle: Amerika kıt'ıtSını 

bir taraftan Almanlar, bir taraftan 

!Ki:-<Cİ 

CEPllfı 

ciunacak ~ıımanda.1ci yer 

adedine göre bilet ücreti vıer'.t· 

diği takd' rde hastaya müatak:il 

bir kcı:np:ı.ntmııan tahsisi olunalbi.

kceğ> Devi.et Deı1Lryolları ıdare

si tarafından :i.sıasy:onlara tobLğ 

ol ooımuşt ur. Bazılarına göre, 1>akla ıı.~rndan 
çıkmı~N·: İlenci cephe açılıruya
caktı:r. Bir kısmmn güre ise, ev· I=============== 

velre verilen s&.ı mvcil>ınce, iloinci 
cephe 1!14Z yılı içiııde nı11tl ka a-

çıluakt:r. 
Yuvarlak hesap, 1942 yılının bit 

nıcsine dah:> iki aY vll'I". 1 

. C.~n duğnı~d.uı neler d-Oğar nıe-1 
şııne> şebden .• 

A{;IZ 

TADl 

:rr r içkili gazino, gazetelere ver

dLği ilanda şöyle diyardıı: 

•Aı."'<ız tadile içki içmek isterse

niz buraya geliniz.• 
Öyle amma, evvela, ağ-zımı:ı.ın 

tadı ~ liızım. Bu lokanta, ağ

%.llUİ:Dlı tadı oı.lıuğunu nereli ... l>i-

1 iy or?. 
AHMET RAUF 

Ev kiraı rı 
Her fOY p<ıMlandı. . J, haı:p 

var. Devle ı!:ı1U, k<ndi y:ı.p p piya
saıya ~ürJ.iığlı. l>Jr ç:-:ık rır. c!. eı .. ı-in r:- 1 

atl-e...,ru yi1~~lttt.ck m )t "'Ul';yıı.llnde 
K ıı.şlJ". Ç.. ıoild.i, iT" ·Y""' yu..~-
r: işf..lI'_ F-...kat. ~ k "'=1~arı :yüık. eh.e
m -~i: _ .E. r kaç apart: an ~ =oı ve 
bu ışİn u.,, ~ y:ı.pan,:ı.r<lan bah· 
~ruz. Fakat, bir tek evi ola.n ve 
buraxb.n a:dTğl klr& ıle geçin°zı kim
sesiz vatanda;l4r var. M.,,..ıa evvE'l
ce y:nri lira k.ira a:.yorl.aI"S'3.. b•.ıgün 

y~ 20 ı;ra alıyoriar F•luıt, y.ı:mi 
llraya cWn gördü!ü isi gurmüsor Ni
ı.e:um, per, dün 30 k'.oruştu; !Juıiün 
bir lira.dır O haldf" 1 t~ evi olan io- 1 
-.lar mal:dur vaıziyet.e d\ı:,ımiıyorlar 1 
mı?. 

BURHAN CEVAT 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN
AZ BİR DE HOKKABAZ 

_____ .,,) Mııbarriı·i: SEZİHC MUHİDDİN ~-----J 
- Ben !'anki b!lm#yorum! . Bi.i.t.00 1 ratınl eq.i1erdc İriom;n t>urnı.mu bı... 

maı.."ıadf' bilıyor ... O s:sna.n karı seni rakh. 
ıte\."ıyor~.. . - Pfic;! Madıımrttıi b('n1 fstemiyor-

R • p yine 1rümam bıJrnunu par- <un. B<n de ba$.a bor pansıyoıııa ta-
m. 1 ıy[e k ""<iı. v.nırım. 

- ~ severse gUnıo.h mı sanki?. Hı7la yürüdü. Mr.rdi-\.~lerden çr 
- Ayıp k&lt> ... Bıra.k beni Raı.p... karki'n İrini'niıı ses.ini dıJY<iu: 

Mık ben seni ~.yorum. 
-- Yalan ylıeımc İn.ni ... ~ere-

de b "' bek yordun. 
- Ka a va. ' ~lerr:OOiln... Sen 

çoı;. ın ad. n. llaııa y _ztk... istemem 
ecnı bir de. .::ı. • 

~n bı."jlÜll ya!nn !ı:almalıı 
Ill F~!ı.re;)-i tanJdık.. 

- Ral<p! U'tanmı:yo!WUJl 

Dın biraz.. Sö,>liyeoegun 
rakit bır f"Y··· 

sen? .•• 
&aoa me-

Fak:ı.t Ratip durmadı. Kota.ralc o
d:.sına girdi ve ltapmıru sürmeledi. 
!fakat bir dakika oonra kapa vurulmı
:ra başladı; 

- Kltn oT 1% iı9ti,orsuıı!. 

Bir çocuk kamyon altında 
kaldı 

CıtlargiTde Kıııınrulu sokao~a 
50. m:marah ovde oturan Z..trra 
adında 12 yoı;:larıntla bir QC>Cı.k 
Tophanede Necati bey caddesin
den geıçe~ken bir kamyonun al
tında 'kıalrr.:7, ağı:r yaralanım!ş!ır. 
Zehl';ı. nastaıhaıncye ka)dırılmş. 
kaın:yıon şıförü yıı..1'alanm.ştır. 

Leyli mekteplerdeki talebele
lerin ekmak karnesi ve 

taksit iicretleri 
Ley6i v~ pırmiyonlu ta oeler

dt-n çok'~'"' ımcmur çnıcı""<ll~rı olr 
m dtğından ucuz f <ımc:k karn-csi 

ve raır.em :st ':r. Mc l<ıte.p i<.:ı re lcri 
buT :a. iç n ş'.rrt"F.klnden yıü lc;ek 
fi:ıt'i c"'l"lck satın ahn;ı.ğa mec
bur k.!aca.kı1"1l"ı"!dan bütçeler;n

de a~ı.k husule gcleceğ'n! MaariJ 
müdi1rlü.ğüne bJdirıniŞ'.or ve u
cuz kamroen istlfodelıe:rini rica 
eıtım'.ş1erdi r. 
Diğer taraf!tan gıda maddeleri 

de paıhalılı: ııtığından MaaTif Ve
~etinin leyli mekıteıPierin taJ<ı>;ı: 
ücretlerine <bi:r miktar :z.am yap
ma,;ı çdk rn utıtc<Jteldir. 

İ!'irri'nln -i boğtf<lıı. Herha lde 
göızlı•ri yaşlı olacaı..:.lı. İrin.İ aöa'b.il"-~şi.p 
&g1ıa.dik:tnn 8C>nra daha ateşin olu.rdu. 
Ra.1.ip geıN; lk,zı.n at.eşli voe ain.i.rli sev
da da.lcikalacmı z{'\.'kle düıjün-ıJrek. k9,... 

pı.:ya dıoğn.:. b:r ad•m attL Sonra yine 
pı.;rna,ı o!·,.ı ya;,ığ: ıa ywkl::şlı. n.<:at 
İrini bir türlü kapt<lan aynlmıyordu. 
KU,ill<: ayaklar~e de hr.M hafi! \t'k.
me a.t.:lrak. t."l)İt»?"l."t'"k sesleniyordu: 

- Aç (!;yoru:n R;ı1ıip!. .. Yoksa ken

diımi t.J.rsçacıa.n .,uğ:l ataca.yun sia.
di! ... 

Artık at.a.n eulor durdu .. 1\a•.n te
lôşla kapıya koş:ırak nçtt. ICap.nın a
çılıma.siyle de İr1n4ıin kız1rmış göz
leri, kıvtlcım sa.çan kı:ıtl dudaklariyle 
Rat.ibin koliarınını a asına atiL'll.3.Sı. 

blr olc.u. 

OOOH! .. OOOH! .. AGZINIZA " LAYIK! ... 

Yazan: 05 .AN CEMAL KAYGILI 

Yalnız tıc>rik.kr mi ya• Pala- ıml.ak ~=az, yahut bunları yap- Y•mi y .Mclıımeı ye, y.. Ah~ 
ınuı!ar da yırşasın! Boll.ıık ve u· masını b"ırez:er. Mese\.'ı ·butlia- ye, ye Fatn·a ye, ye Ayşe ye! 
~uzluk d ye buna der:.Cr :ıe~ l:ki, rın ha~J,;µıcru;ıru. şiş kc 'b.nı, To··bın c.. rt kC..;e lk i'd.,kı'en 
üç gu"X..ir balı!;!h:ne c:varınd:ı lrofıe;:ıü, haf.[ tuzlamasını., l;-Ore- SC'"'lra, ara] rına b:rer teine Y"i>' 
ıeııo·. yiiz yirmi bzŞ:e yüz el.ı :ıra- ğini ıo,'Ç kişı b:i·r, ~ ~i yapar, ragı, bLer parça dıc>mak'z, h:ıcr 
s.nı.!a sa.ıı:ın •..or:k'erin. evH:"ıü y~r ac a? Hele tur' - başlarınm .ı;~ş:l l: · ,r ge~· l oı yap.!'ıtı 
gün Haydarpaşada çii'l.i yCz yir- bir h<ışlaması o!ur '"• b.,.n s •a- ~ ş keo-bı dal y ... şa g:.J., ha! 
ye satı'm'"··· Ya p 't.mut:ar, bir ıa&>nd,n hiç f.ı.rkı )ıcı'.otur. F,!rnt, Hatta bunu nica ... n•ze kiloou 
gün önce ufacık çingene paiarout- gel kardeş, buaıu e;"1t:ltilerc, ya- Dç buçuk, clıött hray ı a'mm"i ,i'..i 
la .. nın ıanesi yirnri beş. otu.zıken, lıut da evdekine anlat! Dailrn sen :..hç kt'bt.bı diye ek- yu 4Urabilır-
Cuma günCl 'Qunlarm tam b:rer tor~< başı dend.tırnot"<l c\<C! · ·ı'. r, s:n z. Z<:ten bzz: ıokantacıbrm. 
kildhhl<La ı on baı;c yağına gid'- >yahut ta e;deki hemen ö,<lürıtü- da müşterilE'rc ayni ~y; kılıç; dı-
y·Ol'du. Tor·:

1
1eri o~sun, p:lamut- yU bas~ rır: ye yuttur~T'-'d'ldar1 ne malfm? 

ıarı olsun ı,:..va, iskara, la.karda - Ööööööö! Gelciim k.öfl. ine. Tur;ği. ynhut 
yapmaı< iç.n aı'~ı.k a1an alanG•... O da yen r m)ımiş? Ked;Jer pa .. umıdu Iıaoı1"'Y11' kılçıklarını 
Arlık istnbul;ular, bu yıl da ba· 'bile ona ağ:ızlarını sürme~mı.iş. a.;>kJ~c;.h<rn r-:mra tu4 karaıbi-
1·ğa, hele lakiırda)a dc(,ıınadık Bana ka~a bu pd"~ hak;:z ö- bcr, bahar maydar.oz, çenti.'.miş 
der~ ibir da-ha hi.ç <l:ıyaca:ıdan ğürtün:in saiıep.lerinden b:r! on- soı:rn. yumu"ta sarsı ile onu gü-
)'O.l!ltur. ların gayet ucuız o1ması, kiiosu· zclce yı;ğurounu.z muydu, haydi 

Dün tanıdıı'klaıdan ·biri, bal<Kım nun on, on beş kunJi.a satılnıa- tayaya! 
ki s.kşam geç vakit o yedi, sekiz sıdır Eğer, bu başların tanesi ya- Bunları belki b'·!.enlCT ~·ur 
okkalık toriklerin en diri ve eo cı~r lira okla o :zıunıan evdeki- amma, kim yapacaık? B'ıze var m' 
h~liierinden iki tane omuz- 1er den: iılkara, t;.ıva v€ ni:h.ayet lalclroa .. 
J.ıımış, kan, için.de otlaya, pufla- - Aıınan yallıu, beş, on tane 'Toriğin 'hele bir hafif ıtuzlama 
ya evine gidi<yordU. getir de çoluık çocu.k doya doya ve kuruıtnna.sı vardır ki o da en-

dl! ja)>Olllar havadan, sudan acaba 
istila edebilirler mi?. Acaba İngiJ>. 
tere üzerine bit- harekete kal!karsa 
Alınanlar muvaffak olabilecekler 
midir?. Deni2llle büylôk harp ge
milıeri nıi olmalı, yoksa hava~a 
bombardıman ve avcı tayya-rcleri 
mi't. Ötedenhı>ri maliımodıır ki A· 
meriıka efk.irını bilhac;~a me~gul &

den de japoıı tarafından Amerika 
krt'a<ına ne gibi bir tehl"ke gdc· 
ceğitl t. Haıbin anlaşılm ~an baş-

ka t-lıctleri de vardır ki anlardan 
başlıca.ı dünyanın mulıt.,l'f yer· 
lerind-cki lıarp sahnr)C'rinın üzer'n 
ıloki harekatın birb'rıle olan mil· j 
nasebet \'C alaknlıırıııı ta.ıin e~c
b'hnektlr. Fakat bu ya!n 2 ihtisas 
işi de def:ildir. Harıı ruc cl<icTile 
lı:ç meşg-nl olmamış huluuanJ:rz lııı 
münascb t ~·e al:.kaları tayin edc
ınezlcrse kendilerine b~rsev de-ne-
m yecek. Çünkü iktısas ·.~hibi o
lanlar da onları her vakit i~tedi.k
leri gibi bulamaymlar. Ruoıla da 
mazur ol·duklarına şüphe yok. 
Çüllkii harp haki.kateıı çok oynak
tır, her saat değişen türlü haller 
arzetmektedir. Sözün kısası belki 
şu olacak: Her harp gibi bu •eferki 
de bir ı:iin bitecek. Faka-t 942 de
f:il; 943 de mi?. Art.k Amerikalı
lar ona da ihtimal vermiyorlar. 

Çünkü hazırlık hızını almaltta; 
harbe ahşkanhk da art.ınak~adır. 

- Gahba !akarda için! bir tuzlansm! festir ha! Baı1ğı büyük dilimler 
l)etl;m. Diy<ın diye~. Tarik başla- halinde kesi;ı gayet ıınükemmel 
_ Evet, ded:ı, J.alkıir<la ıçın... rınm haşlam•sı hem 901< lkzretJ.i, yhl<ama·l•, sonra b. r beııle gayet !stan~ul <> k.;:dar bol ı:ı:r balık 

1 Çiftine vero.;m iki buçuk k5jıt... hem de o kad;ır kuvet1i ve g:da- güzel kurulamalı. öyle ki werin- mc·mk;~eti k:, bir kaç gündür ol-
En a,'8ğt yedişer kilodan eden on lıclır ki demin de söylediğim gl:ıi de b.r damla su kalma.malı... clruğu gibi, bazı böy:.C büyü'.< nı-
d6rt kilo ... İcki kHosu baıı, kuyruk, hani, beyin salatası, beyin ezme- Sonra bunları hafif twzlaınalı ye lilerdıe biz onları b-Jl bul, de.ya 
kılcık çıkarna. kalır on iıki. .• Tuz si bunun yanında fasulye piyazı ince s:ıp'.arile kıı:Jiırnuş tefne yap- doya yerr.csıni bcceremc<l ğ:m:z 

· f ' ~"-~- g'""i '-·tir. • raklacıııı bu dilimlerin ötesine, için gallba daha büyük bir \-Oii 

girince y'ne ır .a.r on '""'"""··· 'u ""' d 1 b 
1 ed

. ·· B l b ı berıs· ine sa.plan·:Jı, ondan sonra e on a>;. iz; yiyecdder. Hani 

Ha,,.,,· bi em :n on uıçe... u za- Bo< arı o su ı'le gayet g'"'e' '" ,... ..., ~ • va .. "\'i :C, d~iZC:>Cn b.ıbam çıksa 
manda kendi el.oeğiz:mile teı<te- y1kadıkıtan sonra onları alujam- bunları bi.r plıe kedilerin uzana-
miz yaprru' okluğum mis glbi dan sabaıha k.a<lar tuzlu suıda ya- mıyaca,"1 bir yece asıp beş, ,.fu yerim! diyen insan-ne kadar doğ· 
.. _,_,...,, .. k"~ 'k' 'b k t b-'-' . t _, gun.. .NvJ~e bırakmalı ve beş a'"ı ru •bir sÖz söykm.ş ... FaJrnt gelin 
....,.,;...,anın on uç ,...,u ı ı uçu ırır . ve sa' .., .. eym U<->U suyıu -, ~~ " de si'Z bunu bazı k:msclere, bazı 
liraya para il.e mi sanıki? En kü- sü.z.er ';.e az su ile kapakısız olarak gün geçince indirip hafif ateşte evd~r<ilere anlaı:n! Ka<; gün ür 
liL"tilır zeytini. yetıın~e, sok.sene tencerede kaynatırsınız. Ondan ı~garasını yapmalı. .. Toriğin bu tabla uıbla, küfe küfc, araba ara-
ynme :erı bin kat hi>yırlı... son:na· başlan e!.inize alııp şöyle çeş'di de insaaın damağına ·bir ba İstanbul sokaklruıı r , ~ ':-

Ral:p sabahleyı.ı uyandığı zaman 'Üşenmesem, üşcmn<-SC'ln de- b.rer defa silkincc cltCT ve ili'k'er başka çeşni ve.iyor. ren ve her biri b:rrr manda :, av· 
vücudii<1ü U>l!kin buldu. sırıma yüz ğil cie bE-nd<'"ki, o yere batası kum peLte halinde tencereye dwüliir, Bunların böreğini ta~if edecek- rusuna ben:ziyen • canım baba 

* 
elli sopo. yı:m>ş olsaydı ancak bu ıı:a- hastalığı olmasa doğrusu, bu t.o- kem:kleı- de eliniızıde kajır. Bu dö· tim amma, ~imdi ortada lko'"'Y toriıkleri g<ird~çe: 
dir harap ol!Jl"du. Hele tıraş olmak ril< bolluğunda mübarekten, hem külen et ve kcımikleri kaf&!a bi- 'loolay un buulmnadığl için ıı'm- _ Aman, yemesi pek "[!ır be-
ır;tn aynenın iç.nde s~n s·"'-·- de 0 nun s.ivri, ya.lıut ta a!fü par- raz d·"a ~•""'en ~ h l di"'· d · -- ""' .,,,.. . ..,, ~ .. ra o e - '•"- on an va.ııgeçı<yonım. n·.m nı:dem kal<lıl'maz, ö~ 

günü dinienmil bir 
halde genç k~mı kaf1ı.am:a.ıc. lfrzı.m.
dı, F.Ut bu atrş, Ru:rn dilberinin 
k . ıra ra!ıat bırakmı,-acal! nı dü.-
•ürl<ı:<I< ıı~a ııelmifU. i~ b.17.d" 
! "' dargın 1 k oyunu y apmaık iııll;.. 
'VOrd r d.en kurlt: 'ın* ;ç;n b>ll>-

- ~! İrial N; lı:aPllT'··· 
- Hayıı- ~- Dacld* artık. .. 

y\!2ünü, suyu çek;tm;, bir Hmon gibi mak e>in:;ind.eıı bi.r teneke J.ak"'1tla ]en · · • b h li A eıd bu "--pörsülı:. ve sararmış r,örii<>ce İri<b'ye b k me m:ş mercımc,< ço~ ası a - nu en nların ·~•af•nı, Diy nler var. B;;y'esi ç .• ·~ıd· 
- Aç diyorum .•• Oda.ı. bir ııeır u- ddulı bir ke.ıür ""vurdu: da en urar•m. ne gelir. O za:man üzerine b'r.aıı: knınpoo~unu da! yapaıbilirlıer. dmı mitl<'li nanrrn::ıll:ılara karŞI 

füz de b'~"1an 1ıorigı·· o'frun, ma"·"•norz hat ... b' ..__ t "-1• t ·r· · · bıından · nuttum. - \'ay yumurcak ''•YI :ıımı mııh- u.,.,.... ·1~ • "" ıraz """"" es, v..,.nn an ını ıse, · üç ay :, azı.mı şöyle bitiriy-0rum: 
- ,.çamam. .. Uauttuğıınu yarın a- vMrn!e. ŞitOOl bu yllzle ben Fahi- paiaanudu olsun tava, iSka.ra, la- bir.az çi.ğ 2Je)"tinyağı, bill'az da li- kadar önce yine Son Telgra.f'ın Ooh, ooh, vay baba tK>ril<lef' 

1=m... retWı k:ı.l"fıs na.nl çıka<:ığı!ı>' kal'ia bir de piliıiki şckl.inde yer- mon ge:ıxlirtliniz miydi, değime- bu sütunlarında yapmıştım, tabit w.ry, ağz.miza llyıkı 

... ...;ıı;:;;.=;:.;;;;;ı.. .... :;;:-~·~~::::~~:!!_I!::~~~,!__::_!K~ala~.t_!!aç~d~ediıı:ı~:!,_;S:aııo~!~.~· ... ,..._ .. ._._,..._,.. .. iii. .. ~ıDe'.::v:· ::~~v~ar~) ~~ıe~r~~~-~>t.c~k~ı ~ç:eş~i:t~y::crr.:~:~·~1crı~·:n:e~y:a~_..:._y~'n~a:r:t~ık~m~üb~a=re:ğ~i~n--~k:eyıfi~·n.e~.~-·~~bi~·r~d;Uı~~a-te~k=r:a<~ı=n~a~h~ac~et:_~:ro~k:t:u:r~.~~ Osman r~m.cıl Ka.!JQ~ 



rGünün siyasi icmali:----------

==Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 
Mısır cephesindeki yeni İngiliz 
taarruzu Üzerine büyük muhare

beler olacağı tahmin edilmektedir 
Almnnlar bıa bir dura.idama.

dan sonra, Stalingtad"da tek:ra!' 
taarruza geçmiş •bulunmelkıtııdır

lar. Fa!kaıt bu yeni hücumlıarın 
U,ı aHüleı- ka~tiği, lhalcltında 

haber gelmen~r. Yalnız Al
man hava kuvvetlerinin fa<ıl';yet
lerini daha çok aııtıtudıı.lcloa.rıı, faıl:>
ı-Jka:arı duıımayasıy.a bornlbala -
d>kHırı, yeni yangınlar çıkardıık
ları aıılaşılyor, 

Arbk Süingmd'ı bir ~eh;ır, dıe
ğ'.l, bir harailıe ol.arak kabul et
:ınok Hizımdır, 

A;rr:un kaynakları:na göre, 
Si.alingrad'ın gen.iş 26 maiıalle -
sı. .n 22 si Almanların eline 
gt'Çlniştir. 

Kafl<aslaııda Mo~cbk'dıe yeni 
b' r değişiklJık oknarnıştır. Fakat 
batıda Alman dağ kU"VVetce.-i <ye
ni .. .-a.zi ka.zannuşlardır. Bir lha
bere göre, bu kuvvet:ler Tuapse
yıe 20 kilometre yakLaşmışlardır. 

MISIRDA fNGİLİZLER YEN[ 

DİR TAARRUZA KALKTI 
Mısırda iki tarafın llıaNretli 

ha ... ~lıkl.ır yaptıkları ötroenberi 
lıılin :or ve bı.ı.güplel'de t"1'ail.ar
dtn b'rinin hll!rekete g~eğ'..ne 
hl\~ e<'.e ıht mal vcdiyıo.rdu. 

D.ı :;' am KıdıiredPn gel<>n 
r:l'xrler ockizin.cı İngiliz ordusu
r-Jn, uçaK'1rın da müzalıercli fle 
iı üooü defa 'ta·ıı.rruza geçtığinl 
lıı1' m: rt r. Bugün öğleye <kadaT 
g : i1 haJx~1 :x!c, hcnuz fazla taf
si ... ınaırr.ıı~a da, tı:arruzun 
ml'\ızii o!:nad.ğı =necLlınckıtc
d 1 Gcler. h· berlcre göre, İl"gi.liz
ler kat'i net.keli bir harekete geç
mı.ş bul .. ııanakıtac;ır. Fakıo.t mu
vafiak olup omnyacıııldarmı lkes
t;mnek müşküldür. Çün'kü yıMa
rıda da söylcdlğmz gıbi, mihver 
~ oCPC)Ce takıviye alıınış ve iki 
r.ıyıfanberi daha kuvvetli bir hale 
gel~ir. F:ııkat görtlnüşe naza
ran, İngil.zler gere.it uçak, gerek: 
biıii.kkr itibarile mmver kuvvef· 
fol' :ne faik ;bir va.ziyelrte bulun
makıtadırlar. J!'aloaıt buna taıın bir 
üs'.ünlük denilir m>, deniıPrnez mi, 
ba:;Jay.an ıaırruzun in.kişaLlan bi
ze daılra yeni şe;yier öğret.eeekrtir. 

{,'fil.'DVAYA İXİNOİ BİR 

HAVA AKINI 
İnıglliz Hava Nazll'lığıııın ·b.il

di.rıd '!De göre, İngilizler Cuma -
Cumartesi. geceSi İ·talyanın ş'ma
lire y'Cni b:r hıava akını daha 
y~pn4:~ırdır. Hava ıx. uğuna 

ra ııen, bCyUk t~killcrie yapılan 
hı> yeni akında yine Ceııovada, 
Mıliınoda, Torino, Swonna şclıir· 

lerı hedef tu~ulanuştur. 
C. "ovaya yapılan C"VVelkl a

kında 21 ki.,<i ölanüş, 121 kişi ya
t"" JTı!Il1~tır. 

, nr.: ~kında :ıeh'roe ~elefat 

olm.dığı bildiril'yor. Faka-t ha:mtın 
bir sığmak önünde fazla te'hacü.m 
göSteı1!IlCSİ yüzünden bir ço.k in
san kayıpları olmuştur. 

Vİş.t FRANSAsı: İŞGM. 
... Eİ>tLEcEKMtşı 

Bri'lanova ajansırun Bem şehrin
den bildiaıdiğine ~re, Ahnanya
)"a. gönde«lecek ~r meselesi 
lıalldilmediği taJııdirdıe, Fransa-

Bir san'at Bbi.dcsi .. 

nın tamamen ~al edllinesi muh
temeldir. Ya.kmda Vişi.'ye Alman 
müsehassıshın ile iıdarecilıer>nill 
geıınes; beloleı:ıi'.!'IOI'. 

Şimdiy-e kJWar AJma~aya g6n
derilen _~in ınilk.tarı 25 lb.im 
buknuştur. Halbuki. A.lmanyanııı 
150 bin işçi istediği matUın.dur. 

Şeker tewııa tı aç ay-
1111: olarak yapılacak 

Şeker tevıııiaıb i-çin pı esar4a.r 
'kararlaşt.u'ılnuştır: 

İstanbul gibi. şekıer ş;A<erinin 
teşıkilaıtı olan ~-e ve de
niz, dbıltl1)"0iu gü~>rgiılhı 'lrulo
nan vaayet1erde üç aylık ve bun· 
tarın dışarısında kalan v.Hay-e<t
lerde a<!tı ayJ.ık olıarak yapıJacaık
tır. Kazalar şelrer fiatını n.;Jkil mas 
ra<fla.r:ı ilfüv-esi sureüle teShit ede
cekJ.er ve halıka tevzi o\unımak ü
zere 'bedelini villzyet emr'.ıne gön
derecelcl-erdir. 

Tevziata a}t iş'lcri va.kt.mde ifa 
etımiytm, bedelini vcnıı-eyen vi
layetler ve kazalar bunu ilkıınal e
dinciye k•dar iknci parti tevziat 
tan istifade edemiyeceklerdir. 

Dvğer taraftan Türkiye şeker 
fabriıkaları anonim şirketi şimdi
ye kad.ar telomi l İ.itanıbul !ıalk:ınm 
yaırınışar kil.adım alacağ> istilika
kın yansını vernıi$ir. Diğer ya
rıyı da şu bk kaç giın .içi ııde veri
l ece kıt.ir. 

5':>vallcyadan ve Aımer>kadan 
da şeker g-etirilmesi için Ankara
daı müzakereler icra oluıı.r:ıakıta
drr, 

Milano bombardımanı 
(1 iul Sshltederı Devam) 

elliz ta;r,,arler!rı.lıı İsviçre al'3.2iıi o.ze
rlbdcn geı;melcrini protes1'ı c1rn;şı&. 

BİR iTALYAN ŞERRİ 
ÜZER.İ!N'DEN GEÇERKEN 

Mont Vuron, 26 (A.A.} - Dün 
akşam saat 17 ye doğru dört mı:ı
törlü İngiliz baınba uçakkırından 
mürekkep takriben 50 kadar uçak 
bi:r dalga hali'l1de şehir üstün<! e 
uçmuşlaı<iır. Çak lk1sa irti.faa l«i
dar inen bunl.arcbn biri, evvela 
d<ımiı;-o~u gar m:ıhal.les.ini ve 

90nra da kış!ayı m.itr.a;ıyöı; saağ

nağına tu.tıınuştur. Hemen tehli
k-e lşareri verilmiş ve halk s•-ğı
naklara ilt.lca otııru;!tir. Üçü ma
kine!~ tüfek mermisile lok=tif
ıer üstiindc yar lana'!'! dem"yolu 
memın.ırlannda'l gap·i ba.;ka te
lefat o'rll.rğu da billdirilmcktedı:r. 
Marşand'z garı c·varındrıki ev

lerden bir çoğuna memııi isrubcl 
etm4ir Saat 20 de tehl k-e ha'oi 
el'an d"vam etmekıte bulıınuy"Or· 
du. 

1\l:iLANUDA iKi KİLİSE 
HASARA UGRAMLŞ 

Vaşingnon, 25 (AA.) - Ceno
vadım Valiikana bildirildiğine 

göre, Cenovamn sı>n bsm'bardı

manı smrs.ında bel-etliye dairesi 
ile Sainte Anııon Ciade kilis<ıs> 
hasara· u.ğraanışt.ır. Papııı., bu iki 
eski a<bidenin uğradığı hasa•111 
maiıiyet'i ha.kk>nda ma4Uıno.t ve • 
rilm-esini istıemiŞtir. · 

Bir teknik m~·aıcsi .• 
Milli musikim:zin bir harikası 

Leyla Murad ,.e Yusuf Vehbinin müştereken yarattıkları 

ÖV KIZI 
Türkçe sözlü ... Türk misikili .. Türkçe şarkıh 

Bestekarı 1 MUALJ,A IŞILAY 

1 
. 1 Okuyanlar 

Kemani SADİ IŞILAY ~·-----·~--s-u.·A,.T_.G~Ü~:S--.1 

Beşeri ihtir'!slarm en acı ızlırabı .. lfüra}'1l uğnyan 
bir kadırun hayat romanı 

Yarın Pazarte;;i akşanu fevkalade müsamere ile 

T KSİM Sinemasında 
l')~~ı::.::-~~~1111ıııcıı:s:m~illrıı:mma::ıı.:ıoıl:aiilö.'i:s:zeaı.ımZl!iet=tllı:ıımom~~ 

1
. MARİKA RÖKK ·~ 

ı ŞAHANE DANS 

Danimarka 
Kralının sıh
hati 'fenalaştı 
KopeıWııı, 25 (AA.) - Kral Kristi

an'm sıhhııt dur.uon~ hıılokUlda gece 
iY•l'U!llld&A soıııra §'1 t!,'bliğ neşredil

m~tir: 
Rııbııt e~ bir günden BOnra Kr>lın 

dwwnu !enııı.l!lflllış<ır. K.alb lı&Iıel<:etl 
6ilr'atlt ve jntizamsıııdl"l". Gece ,.arısı.o
d&ıı M>n?Q to.tbllc: edilen teeirli t('da.vi 
SO!lunda hafit bir düzel m<: görlllmüı
..e de va~ C'iddl;yetini muhafaza eJ.
~ir. Hararet 37.7 de<'<Cldir. 

Ekmek ve .erzak 
tevziatı 
(1 mcl Süıltedeo D""aml 

)'i<l.JlllQIDıOlerina txnüz .aını.arnış Vtcr& 

doldur.up >adç eı:n..m~lı1r. Bu yüıxien 
bu gôJerln de<iıal bey~lcroni a
lıp <i<>ldurmaları v~ bu suro<itı g;acilo
meıneıeri l~zımdır. A,y bll§lna kZdar 
~rnelerıLrıi a~·auılı:..rm ~in ~ 
:zam&;ı mub.toınıel görültnAk.tıodtr. 

Dii<er \araftan .Anlk.arada.n ı>ı<lirilru

ğiDe &örı: MaU!•ye w '.r>caret Vcioalot
le:ı-1. müet<ır~ioen cd:ameiı: vıa c.kımdv-
1 il< Jı.uıbooat ile diller gı.d.a madckılcri 
te\.ııiatu için yeni bir ta!5.matn.:..me h6-
zı>rlauuşlard><. Dün p<ı61ay• Vl'ril<eı'<k 
vilılyetimi:z.e eöııderüe.n bu \alimatna
meye gijre evvelce ucu:z (jQatcK a:.a .. 
<.:a1!J:arı bildlrtlenlero iliıve~n C'li ~ 
9('1..-.tiıri:enJer!e lı:•dıwu ilga tdiloo ve 
Vt.•kcile.t cn?rine aiınan mf.mw-lar ve 
r:.ç~d.an t86in cd-en y(.ıti;il, mıeınıUZ' ve 
ınü9'nh:lem!.er ucuz <ıfm k'ı!'n b."Gt'ade 
!:<iecekıl< rdi r. 
Bwılardnn ba,.Cuı Kı:ı::ıl.ay, Ço

cuk Egir_geıne Kuruınu, Y c~i',,ay ve 
emsali gibi !ll<!n<ıfii umumiyeye ha 
dim oemiyetlerle bunlara b:ı:;lı tt
şc.kküllcroe ve Halk Partisi ilu 
llalkevler'.ııde clainıi surette çalı
ş:rıı ve devlete ait mUteda,·il sel'
maye..,r:len ücrt'L alan daimi me
mur ve müstslıdeınler \'e Anadolu 
aja.ıısı mensupları d-a ucuz elemek 
"" diğ~r gıda ma deleri '1e\'Zİiu
den isüfade edcceklerir, 151 sayı
lı !.:anwıl .. kUruLan Ereğli kömür 
havzası sağlık te:ı:kilalı ve amele 
birlikleri de istifade e<lettkler a
NStırdadır. B::zzat vey<ı bil.vasıta 
ziraatle meşgul olup, müstahsil 
v<ıziydtinde bulunan ve ıle.·let 

daire Ye nıüessesclerinde çalışan 
amele ,.,. i5çil-er, hususi hnunla
rına göre a)·n"n veya naklen nefer 
tayını :ı.amım alalllnr, devlet.,.. ia.
şesi temin ed.i1cnler bu taliı1>11tna
me hükümlerince yapılacak tevzi
attıın istifade odemiyecek!e.:Uir. 

FOTO{;Rı\FLI KARl'<ELiili 
Bu taliınatııaıne karnelerin ma

hi) cti, ş('kli, haı.ır!anm.aS1, sevki 
ve hak saldplerine ılağtl.ılına.;;ı ha.k 
kında da esasları ihtiva etmekte
dir. Talimaıtnaıııe bilhassa Ş"ker 
ve diğer g;ıla ve ihtiyaç maddele
rinin 11c şekil.ôe dağıl>l:ıcaklarııııı 
da gösleri>or. Dc\'letçe teni olu
nacıal:. her tiirlü erzak ,.e eşya içın 
htihkakın lcsb~t'ııe t'5'1.S Q!acak 
kameicr Ticaret Vekaletince lıa
-ıırlatılnıaktadır. Bwılnrda Veka
letin soğuk damgası bulwıacaJı: ve 
mütesels:I num'!ralı olacaktır. 

Karnelerin üçiincü sayfasında 1 
d~n Z5 e kadar numaralı karneler 
buhınımaktadır. Bu numaralardan 
hangisinin hangi maddooin tev:ıİ: 
ne tahsis eileceği Ticaret V ekiıle
ti tarofındruı zamanında valını.Je
re tebliğ oltı11uaktır. Mesela Ve
~t tarafınaian bölümlenlcki nu
:uıarakırdan herhangi birinin, her
hanıgi bi<r aym şeker kartı için 
Jmllamlacağı trlıliğ olunduğu :ıa
man şeker kartı verilirken brne
lenleki .11 numara ipi.al edilecektir. 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi bü
yi>k şehlrlerde verilen kar.nel=de 
yalnız aile reisi vey>a karn• sahibi
nin fotoğrafının yap.ştırılması 
ınecburidfr. Diğer mahallerde ilı
liyaridir. Bu karnelere istiııadeın 
,·eri!ece'k ckıın-ek karllıarı da bele
diyeler tarafmdan hazırlanac;:,k. 

tır. Ancak bu talimatname ;ı., gö· 
zetil<>n esasların tatbik~ _ve kaır- ı 
nelcriu sevk'.rıe kadar Istanbııl, 
Ankara, İ:ımir vilayetleıi ile ek
mek tcvziutıında kart usulü tat
bik cdHcn diğer viliiyt,tleır evvelce 
1'icaret Vekalclince yap.lan teb.!i
gat mucibince muvakkat ekmek 
kartları hazırlanacak, istihkak sa
hiplcriıne daii,ıtılaca'k.tır. Ekmek 
tevzii kabil olıuıyan yerlerde top- 1 
rak mahsulleri ofisi tarafırıdan u:n 
ve buna da imkiın görülm"7SC ek
:mekli.k tane \'er.lecektir. Karne, 
ekmek kartı veya diğer maddeler 
teniatında daire mutcmetlcrin<ı va 
zifeler verilnı'ştir. ~lıiteknit, dul 

M acaristan'da DAKAR'IN 
haftada adam vaziyeti mi 

başına 2 yumurta görüşülüyor ? 
Peşte 25 (R&cly<>)- İaşe nazır

lığı tarafından neşredilen bir teb· 
liğe göre 1 teşı iu:s..,i-den 1943 ka
nuınusanisi nihayetine kaıır Peşte 
"" havaliısinde yumurta tayini a
dam başına hütada iki ywnurta 
olarak tesbit eıılihııiştir. Yumurta
w vesika mukabilinde verielcelı;,. 
tir • 

Bttkrış futbol mubte· 
Uti takımı geil1 or 
Rumen Veniia futbol takımı 

Bükreş ınuhteliti hal'ııde kurban 
bayramında üç maç yapmak üzere 
şehrimize gelııca.tir. 

Zeytinyağı fiatları 
(1 inci Sahifeden DeYe.m) 

tış seııbest bırakılmış oldu[,.;n
dan bu n~ccnin alınmasını ıiekr 
temcmek lil:ı:mchr. Çünkü tıu:irlcr 
pecalı O<lıd.ukılarından yeni mah
sulü de ellerindeki stdka karıştı
desine göre mani.kan zeytin!}'ağı 
sulü de eU.ıri.ndıeki ıııoka l.;a.ıŞ: 
tırmak için bekliyecelderdir. Bu 
belloleıne fia<tları hiç bir ;-lçalına 
meydana gelmeıııeooıı i temin e
decektir. 

Piyasada söylendiğine göre 
vurgunculuğun önlenın<:sini isle
yen 0021 şahıSla.rın el!ef'..nıde mü 
him mikltarda zeyımli.k!cr ve zey
tinyağı vardır. Şayet on'.ar feda
kfıırhlk ederler ve kendi araların: 
da anL şarak kendi xcyt'nyaı;>ta
rı.rıı bır usı.:lle piyasaya anzcder
le!tiC bugüıı.kü !iyat'ar yar yarı
ya düşecek:tir. ÇUnku vu""1P1cu 
ruhlu diğer tac.rlcr de e. e• de
ki mall<ırı .... ı;şa ç~ancaklaıdır. 
Dış piyasalara zey.ıin ve u".)-tin
yağı mciısulü venne<Lğimrıxwn; 

piyasada hem z.eytlnyağı h(cm sa
bun lıoll.anacaktır. 

Piyasada sade)·ağı ncv'ine ~ 
re 400 - 600 kuruş aras•n<ladır. 
Halk yağ ilit,oYacını ancak nebatı: 
yağlarl.a temine mcclbu.dur. Hlüt
.ı<Umetin bu hususta de11lıal tedbir 
almas.ı lazımdır. Mahsul piyasayıa 
çıh:ık1an sonra ne yapılırsa ya
pılsın kar<obo..sa mala haı:n ola
caktır. 

Datı çölünde 
(1 inci Sah.i!ecı,,,, Devam) 

~il e<lecektiT. 
Mihvereilerin de:r'n1lğine bir 

mfukıfaa hattı kurdulcları ma
lı'.ı.rndu'I'. F.akat son Zaıı?U!nlaı-da 

ço'k şiddetlenen hava bcvr.lbat'Cfı
manları ile 'l:ıunHırın ço,ğu tahr:p 
t'di~iş ~Jsa gc-reljfa, Mfütcf:ık 
hava kuvvet1.eri kara bulutlar g:
bi m Jıvercilerın üıstünde t.a;ıl.an
nuş ve şimdi de fırtına kcıpmuş
tur. 

lBİ:R ÇOK NOKTALARDAN 
HÜCUMA GEÇİLDİ 

Ne,·yıork, 25' (A.A.) - LondTa
dan alınan ga-ııcte haberlerine 
g<ire 8 inci İngiliz ordusunun ta
arruzu akşam sıwıt yimni ikide 
başlamışltır. MA!ı.'Vercilerin müda
faa mevızile.-ine bir Ç'Ok nokit:a
Lardan hücwn edilııniştir. Hare
k·et1erin şuımıltü henüz ım•hlm 
ı>~ğildir . 

Loodra, 25 (A.A.) - Britanya 
donanması Elalemeyn ve Mersa
Matruh ya.kınlarında.ki düşman 
mev.zilerin1 'banlbmx:lımıan etmiş, 
Yalnız bir Brilanya gemisine sat
hi hasar olın~tur. 

ÜÇ NOKTADAN GEDİK 
AÇILDI 

Nevyonk, 25 (AA.) - Eksçens 
Te1egraf ajansı mutıabiriniıı ver
d:ği bir habere göre, 8 incı İngi
liz ordusu Mısır ceıphesinde mih
ver mevzilerinde üç nd'><ıtadan ge
d..k açrnağ)a muvallfak olmuştur. 
İrgiLz hava kuvvetleri bürün cep-
l:ede hi.kim bulunuyıoriar. ı 

terüblerinılen maaş ala.nlnır için 
bu ;ş!eri malsandıkları, diğer dai
relere ail olaul.arı da o daiırelerin 
mutemetleri göreceklerdir. 
IIEYE1İ VEKİLE:SL'i' YARL'IB.I 

TOPLANTISI 

vişi 25 (A.A.)- Cuma günü u
çakla Dalmnlan Rahata gel"" A· 
mira! Darlan, Fas umumi valisi 
Gene.raı Nogues ve şimal Afrika 
başloomutanı General juin \"e baş
ka Fransız şahsiyetferile göriişme
ler yaptığı söylemnektediT, 
Diğer tarafıan Lava! vişMle de

vamlı olarak Fransız karo, hava 
ve deniz yüksek subay larile görü1"' 
meloer yapmış ve Alınan ve Aın<>
rikan iş>:üderlerini kabul etmiştıir. 

* Kahire, 2.5 (A.A.) - B;r hür İ
t>lyan nareteti vücude gı"b.i~ 
~ttı yr.ıdmak.-adır. ---v---* Bugfin büytik Tüı'lt m ıll<' l<ık"<iri 
Z>ya Galoalpın öhll"l\inüıı. ıs inci yıJ
öO::ıümüdW. Du ımunasc-beıt.l.e m<.'rbu
mun kabri zi:yr,lrıet oh.ına.c<trtır-

Stalingrad'da 
< ı inci $aıhıff'dı:.o. Dc-varn) 

öyle bir ilerleyişte bulunamaıınış-
1.ardır. Kızıl Y ıl:ıl.ı:. garı e IA>Si son 
iki ay iç.in.d<ı Viking tünı.-ninin 
burada çarpıştığmı bil<linniştir. 

Novoros:sk.in cenup duğusunda 
bir çok Alın1ln taarnızları geri a
tılmıştır. 

Karadeniz filosuna m"n>up bir· 
Vklc.r Alman öşgali nllmd.a bulu
nan bir Lınıım bombardnıı.:ııı d
nıi~lerdlr. ---c---
60 kuru a s tlf an 

ekmekler 
(1 lncl Sahıl"'den 1lcvarr.\ 

na hiç bir memur gönel"İl!ll<!m'ştir. 
S<>n Telgraf- Y <ni karne teV7İ

atı çok <l>kkatlc ~aptldığmd.an ve 
bcled'. e hudU>tları harici J c.rl<lre 
§Chir karnesi gönderilmediğinden 
yooi l;,aTnelcriıı lrullanıhııa ına 

başlanıldıktan sımra imı:.lım!a ka
labalıf;:n hlm.ıyacağı anlaıılma!D
tadır. Fakat o ,·akte kadar al:.ka
dar1arm kalabnlıgı önliyecek tcd. 
birler almaları lıizun.Jır. Bu fü
zuma bir kere daha i'l'llet ediyoor 
ve fırsat düşkünü bazı fırıınctlal'l1l 
aman vcrilmen1esini istiy-0ruı.. 

Timoçenko'rııun 
taarruzu 
( ı ınci Sahi!erlm Devam) 

sında çe'::rebileceği ~anılnıakt.a
dır. 
Stafoıgradda müdafileı,, Alman 

ların şehrm ~:mal batısın\aki faJ>. 
riıkalara karşı yapt.kları üınits"z
ce taarrıı:ıların hepsini püclkürt
müşler ve beş gieuılenberi b~ a
tlım bile ~rileınemi~lcrdir. Şeh
rin diğer malı"lıderin:lcki Al.man 
t:ıarruzl..rı Ş'1d.:lctini ka~·betnıi~ti:r. 

Köpek bahğnun 
karnında ticaret .. 

(2 inci SJ.hifeden Devam) 
:Mak'.neoini deg~1'rec.k ®j!W::u ya Si: 

na! 
-Kaça.ve~? 
- Yedi ~Uık. dedi.m yat 
- Yahu ... Be>< verişıord\ın hani? 
- O o zamandı O v*'I a')~ 

yüz ,;r;nıye ldi ... şimdi iki ,.üz ,...,,... 
,.., ... 

- auıııın zeatirıy•ilı il~ ne ahll<.., 
va.r?. 

_ m~ r ~ biı-ibirine bağ:lııiır; bil-
' mez m~n? 1 ....... ·t bıl!. •• 

pa.zarlığa jf.r.oşi« er. Sa.ati, altı. buçuk 
lira.ya sabıya rau oldu. Parayı A(ıp 
saali verdi. 

Yanlarındaki del:ok.anlılandan biT~ 
_ Ulan Hamd.1, dedô. S<'nin gl>ôairı> 

de görmedim. Kaşla. göz a.raısırda, sa
a1t çaktın. BU('3da da mı ticar~t. Şim
di mai~i'e gif'Cc.('.ksin. H<lfl'.dt, 

_ 'l'leart t.n ne zaannnı. oe mddin.lı 
olur! Dedıi. Bak 5an.ı brr hka,y{l! a..,Ja
tay1'm d.3, di...'"llc: Bir I\1uS('vi, bir İran
lı, bir Afü:iümıan, bir Rum, bir de E~ 
meni ık.8.ı>·ı.ğa binrnişlı~r. Yolda gider!<'r
ken, k.ayığı bir kq>Ok balığı d<'vi:-ıniş. 
İ.çindPk;:ı·r!n heps:nı Y'..rbmu.ş. M"'Sevi.-
nin, biır t;ıbl'"da portakalı varm:ş. Kö
prik balığt, portaltal lan da beraber 
yt.;.Lmuş. JJepsi şaıt<n1lm içminde, ne 
yzı.pa.caklarını dli§ünUri~~{en, pori:1-
lk:alların ~ahbi portakalları 'lupJ:ıyı.p 
boylara ayı't'ln~a, lstJt rtmıye b:ıfl..a

mış. Öbiı.-lcr!, 
- 1· .. hu, n~ y ı:')"Ol'Sl.Ul'? Dfye Si().. 

runc::, 
Şu boy on pa.:a: öbürleri on ~ 

'ber!oôl~r y;nnl pa.ra amma, Yafadır ... 
Ankara 25 (Telefonla)- Heyeti &«ka. yroue bul:ımıı:ıs:nız! Demiş. 

Vekile :rarm mühim bir toplantı 1 Döt'I beş genç, kallkatınlaria gülmi
yaparak yurdun ekmek ,..., iaşe ye b:14Ja<lı:ar. 
meseleleri hak.kında ni.hai karar- Bu sırada m.üba;ir scslendf. S:\ati ._ 

lar \erecektir. 
Vali Lu!Ii Kıroar salı giinü İs-

tan ve alan içC'ri g;rip nıa1rl'Ul1, yerine 
olurdular. B' ns; de da\•acı m("Vk~ 

geçti ve muh:ıkt-m•'e-:-1 b !adı. 
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8 AT J ÇÖLÜ 
Mısır cephesine ait ajans haberlerini okudu· 
~ . 
gumuz zaman, gözlerin önünde bir kum 

çölü canlanır. Fakat batı çölü nedir? 
Gaaıetelerde, ajaM halber!cr'ni, 

resmi t:Eibliğleri cılmduğuımuz za yazan: 
man. Mısır hllTf'k:iotrna da;r c.Ba.tı M -· 
çölü. yahut cLbya çölü. d ·e, sıl< __ ._R_a_s_i_m __ O_z..;g:::;..e....;.r 
sık geçen kelimelere tesadüf ede
riz. füç şüphe&<ı:, gözümüzun ö
nüne gıelen manzara, ?ilıs1r'1n 
gaıfuMı.de ucoa.ı:ıoan kumluık, ala!bil
diğine geniış, haırarelıten yanıp 
kal.'rulB'!l bir sahaıcl!r 
~ağ•daki satırları Okursak <Pı<. 

aldandığımızı anlanz: 

Mısı.r a.razisi.nin üçte .slnde, 
Li:bya çölü vardır. Çölün Mlsll' 
kısmı, şimalde Akıcienı.z salıiLn
den, =ıupta Sudan lıı·duduna.. 
Şaıdkt.a l\il vadisinden, garpıe Mı
sır'ın çölıdcki hududuna •kadıır u
zaruır. 

İskendeıriyed<eııı Sellllılll ·a kadar 
sa.b.i.li.n uzunluğu 500 k,; metre
dir, 

Bu saıb.il boyunca, denwe, hiç 
oiir ada görünmez. Bu •a.1ıtlde, tek 
bir liman oları* Merea matruh 
vardır ki, ş;mı:ü nuhver kuV'Vet
lerinin ehndedir, Bu L:maın, İs
kender:~·-e l..ınanının aynı gilıı
dii-. Bu ioki li.man arasınad <>kadar 
benzerlik nM!'"cuUuır ki, birisi ö
tekinin .kıopyası zannedi' . Yal
nız şu fu.Cla: İsker.der.oye liman., 
Y.e= Matrn!ı'un iiç yahut dıört 
buy\iJ<' •gündedir. 

'Mısır hududu JÇ'ndd1<1 L>bya 
çö!ü.r,:'n, den z sah. nden, iÇ"rl
!ere doğru 30 ltilomctrd ik kada!' 
kısın - •aate clvcr,ğl:dir. Bu 
kısım, scCh :.d-er K.. ara çökuntü
t ir. kad r cla'l ç ' sahasının üç
te hi.,.:.ı r B;.ı l ~ m ~-< • 2';,000 

ile 40,000 a.I\.<; oo b ri Arap 
varılır. 

Ziraaıe elver'v)ı olı3n bu çiil 
kısmında, pek çok su kuyuları 
vardu-. Bu kuyuların l-cr t~r'nin 
<'hrlr. yani kuyu. ile bzşlıya,"l i
eimfor.t vaııdı. Mı:seliı; Bii< - el 
hokem - Hal<ern'in kuyusu gi
b:. Bu kuyulm'ın çoğu kurumuş. 
yahut kum dblanu;ııtur. Tab'ati
lt-, Ol'~latxla, yeni kuyular açılma.
sı da kıılıilciir. 

Bu kuyuların 90ğu, ta ıtım.21ı
laır zaırırnn ndan ka'ımadrr. Bun
lrrın da e-~uscrisJ, yağmur auJarı
nı tx:pla) <.c~k suıeti,e yaopılmış. 

sarnıçlı ıınchreıı:erd.r. Başlıca e
hemım:yt'tt-e c<laıı. kuyul.3.r, sahil
den 15, 20 kil re içindedir. 
Bunların ellı 'k:W::reire uzaldar
da huluıı-.nlaTı da \'ardır. 

İSİ ~'."LERL'l' l'iLA •• ALARI 
Mısır ceplıesine ~it ajans h "r

leır:, tcjhhf,'1eri dlmd• mıuz za
man, göztl · 7üınüız is • 1 ere, birer 
~ehir. kasJ1 

\"e kıôJ' zcnnt ierclk 
"aldanırız. Bu isimltx n ç:ogu, .) .. 
kuyu, )'a ddi, ya lıtt:ııkl ~ ·csa
ıre gibi ~eylet'dir. 

Şu aşai(,daki ı · · yı be"e"" 
se'k, okud.:;ğuımuız halber~;>rdeld 

yerlerin ne ı:ı.!dıığunu, b:r t.:•af
tan diğer tarafa nelct geçUğini 
i)~ce anlanz. 

Almanlar, cEI Alemeynt de bu
lunuyıorı.a.r. Ne dersiniz bakalım? 
Burası, bir k~a mıdır, nedir? 
B r defa kel'm-e cAlam. değiilir. 
cAlemoo., cÇi.ftoe alem. dcmclı:· 
tir. <Alem. i!ll .ıroması, •Alamet, 
iıayxak> dı.r diyecek.>iniz. Bura
da •Alem• sivri tepe d<:mektir. 
O halde, başta cEJ,, h·aııfi tari! o:l
duğu'!lu da hesaıbıı tatar ·anız, 
cAlemeyn .. in i.k:> sivri tepe oldu
ğunu anlars.ınız. 

Şımdi fiaydah olacak kelimele
ri, moirıala.cile yanyana yazal.ını: 
Bu keli.meler, daima, başka lSir 
kelimenin bo:şında bWunarak ;. 
s:m teşki-1 ederler. Alem (Bunu 
Araıı!ar Alam diye ~öylerler) 
Sivri tepe. 
Alaımat (ALimeo!Jerin cem'i 1 , 

Yol ,gösteren taş yığınları 
Ba'b - Kapı. 
B'ır - Kuyu. 
Birke Havuz, balclkl~ sa.ı 

rııç, küçük göl 

Burc (Mısır arapları B<:n-g l&-
1Mfll2 ederler) Kule, ka:e. 

Daeb - Yol 
Deyr - Mıın~.r, keşiŞ'hane. 
Cebel - Ilağ. 
G&!'aa - Tepedk, i 1.ak tqıe.. 
G<.-rud - Kum tepeleri . 
iMellaha - Tuz macreni, mcm--

le'ha. 
R'er (A:raplar (Ra~ tel"ffuz e

der~er) - Coğrafyada bı.run 

Sai:i>ııha - B tal< ' . 
S:di. - Efe~ct'.mıZ (Teşr [at ta-

biri). 

Sirir - Kwnlu çö1. 
Sul:ı - Katı tqprıı!tlı çol. 
Tel (Araplar Ttn derler) 

Tepecik. (Mselela: Filis::ndeki 
Yahudilerin şehri Tel - Aviv) gi
bL .. (Aviv tepeciği deme'kıtir ki, 
şehlre tepeye izafe<tle isim o'ımuş
tur.) 

Vadi - Sei yatağı. 
Bu yukarıyıa sıra!adığ'.mız ike-

1 meleri, haberlerdeki kelimelerin 
başında gıördüğünüz zaman, o i
simleri n-e o~ğunu kxı!aybık!a 
anlar \'e edöneceğin;z fikirde al· 
dantna."mınız, 

BUGUN 

~ 70:-;ıttığı meralciı, l>cyecanlı, b r 
~~ •:ık ve liııtlra.s maoe:ıL 

: Kadı• Entri aıarı ~ 
1 !•lmiııi g&tenyor. Aynca Valt 
~l... Disoıey'in renldt Jı.-t•ı Maus.'u.. 

~-~~~~~~~~~ ·- -~ 

Bugün Şık ve Dilber bit Genç kıs olan 

DEANNA DUR BİN 
FRANCHOT • TONE BOBERT STACK 

~ 
ile beraber emsalsiz bir tarma yara tığı ve bütün filimlerinin 

en gilıeli olup mıuafferiyet.i.n.i temin eden 

AŞK Çi 
Filminde AI.TDI SESİ ve SEHHAR GÜZELLi{;i ile 

Bu Salı ıtkşamından itibar~n 

• 
1 

'iSÜJVJER? Sinemass 

c "' 
----: ------- ----

l~te hN; tereddüt etmeden •. İddia odi~·oruz, 
Bugi.i:ı<ı kaw gördü~nüz e.n komik film 

3 AHBAP ÇAVUŞLA 
PALA ıvr ) (ARŞA'< 

POLiS HAFiYESi 
(Tiirkre sözlü) ~~ 

Pek yalanda İstanbuhın en büyük iki s'ııe=·uda birden 
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TARİHTE BÜYKÜK TÜRR KADINLARI 

Ak Bu an HATUN 
Yazan: Rf ZA ÇAVDARLI 

oldu. Türk asilerin kılı;;Iarınclan 
bi:r ı...ıı., bile kurtulmadı. 

(N nı.r İbni,,cc:car) da selameti 
kaçmakta buldu. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Arap •mlularıoıo tnüthiş tazyiki 1 
bütiJ.o Tiırk ülkelcri01le lıis
t>dılmeğe başlanmıştı. Bilhassa bu 
tazyik (Kuteybe)•ı·n, <,.iıı irupa
raıo Su·Tsang ile anlaşmasından 
'° onunla ittifak rtrue.,nden son
ra, daha canlı olarak ı:orüHiyerdu. 

(1''crgane) ':ürk şehri, şarktan 

Çin ordularının y1irHıucıtH"İni hile 
uuutarak, gadir ve 2ul;ı ünü son 
derecede ileriye gb~üren t1ınıan· 

dan (Nasr İbnisse<:ar) dan intikam 
alm.tk arzusilc l. aıH~·orrlu. 

O gün Ak Bulan Hatunun idare 
ettiği bu İSJ•Ma, beş binden faz.la 
Arabın kafasının kesildiği söyle
nir. (Nasr) \aktinde kaçımuruş ol
saydı, G da ayni akıbete uğrı.ya

ra.ktı. 

l.ler yemekten sonra günde 3 defa mur.'azaınan dişlerinizi fnçalayıu•z. 

Acabların (SefiJ llulan) diye 
adlaruhrdıkları Fergane ıüzci (Ak 
Bu.lan Jıatun) ilk ;,,, •n lıa~ rağıoı 
nçLı. Bu giiıel milliJelçi Tıirk kı
ı:ınu:ı davetine il!: icabet eden Ka· 
ravan Baş'dı. Heııı •. n o anda ~eh
r:n bütün şatoları birer müstah
kem kale haline sokuldu. Duvar
lıl'rdan, pencerelerden ,istilllcı A
rab ordusu :ıskerkri üzerine oklar 
aulmağa başlandı. lsy&n alameti 
Lesaz ve yeşil bayrak.1.w, ber evni 
iistünde dalgalanıyordu. 

İsyanı duyan (Nasr Jt.nisseccar) 
hayretler içinde idi. Hele Fergane 
djlberi (Ak Bulan llatun) un bu 
isyanda bir müşenik, bir muharrik 
olmasına bir türlü akıl erdireıni-
JOrdu. 

- Nasıl, diyordu. 
bundan ik:i ay evvel 
cldu!. 

Ak Bulan, 
müslüman 

Kumandan bir türFi din ile mil
liyetin birbirioden ayrı olduğunu 
takdir eclen•İ)-ordu. Zaten o za. 
rnandaki Türkler kah müsliiman 

oluyorlar, yine onu bırırkarak şe
man.lığa dönüyorlar, hele fakir kıs· 
mı, aç kalınca, tekrar camie gelip 
verilen ik:i dirhem parayı alıyor
lardı. 

B11 yiiıden kumandanın hayreti 
ycrsizdt Zaten bunun ne kadar 
J. ers'.z olduğunu, elinde beyaz ve 

yeşil bayra1<, asiltt önünde koşan 
dilber (Ak Bulan) gösteriyordu. 

Sarı bir kanaryeyi andıran u
zıın boylu, narin ya.pılı güzel kn, 
gaJ et tatlı, ahenıktar sesi ile halkı 
t~çi ederek kıoşuyordu: 

_ Kirlenen Türk nan>usunu, 
Türk yiğitliğini temi:ı.liyelim!. 

Kelleler uçunnıya hazırlanmış, 
parhyan Türk palaları, (Nasr İb
n sı;eccarı) fena halde Jııorlrutmuş, 
şaşırtmıştı. Fakat her ne pahasına 

olursa olsun, Arab kumandanı Jru,. 

çü.k bir mukavemet göstermek is
tedi. Yalnız bu mukavemet ileriye 
sürülenler için müthiş bir felaket 

Bu isyan.o Türklük ve istiklal 
için yapıldığını (Ak Bulan Hatun) 
tuı s<;ylediğl nutukla•rdan anla
maktayız. Bu milliyetçi cesur a· 
kadın durmadan: 

- Uer~eyden önce Türlük!. 
Ui;ye bağırı.:r. 

A.rab ordu>u 'fü~kistanı, l>ir ta
lih eseri olarak istila etmekle, o
rada ınüUı~ milli bir cereyanın 
başla~na ve milli bir teşkilat 
kurulmasına seb.,p olmuştu. 

Bu mitli cereyanın ve teşkil&tın 
baş.oda biz Ak Bulan Ilatunu da 
bulnruz. Bugün hala Mavenıün
nehir Türklerinin milli bir kah-

fstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdürıyetirnio: ennyet fornirlen>e 942 yılı lçiıı y<apt>rılacak 30 l<ıkııın cl

bibe maa irordon ve ı~ mtıhammen bedeli ve t..,..·,,..t1 ~ ııös· 

t<ır~mi,ur. Ev-.·elcc ilan oo.ıen 21/10/!>42gürıünde lalip zdıur -iibkn 10 
güıı miiddele tıeıkr:ı.r a~ M°'l!me ile alınmQQr.a karar veıiltnı.,tir. :i.."1ıek
lilcr'n 4/11/942 Çarpmba. güm.i saat 15 de Müdürt!)'<>t binasında lk!ı.INlu !ron;ı,... 

,ona mÜ1"acaatları ii.ıi.n olun.ur. (eG2) 

Muhammen Bedt:ı.i 

920 Lira 69 Lira. 

O. Demiryolları ve Limanları İşletme U. i~aresi İlanları 
raman, milli bir evliya la.ııHhkları Muoommen bedeH (J540) Bin beş :rüız lcıık Jira (21) ylmı; hiı- ku.ruş olan 
(Ebu Müslım llurasani) de bu te- muh>ehf dı'atta (5683\ Bet bin altı yLr. <ı<'kısen üç ad~t L.'ımba ve Ganici Fe

şekküllerin tesiri alunıcb yetişmiş ncri Şôşe6i ( ıo İlti~rln UH2) Sa.lı güm; sE<>t (15,30) da Hll,ytja.tpaşada Gar 
bir Türkçü, b'.r milliyetçi idi. O- binaııı dahlliııdek) kıom~ ~Hl<bn lı:epah zarf uıruli>yle ,.,.tın alıncaiotcr. 

nun beyaz ve y~il baycak:lan Ak Bu iıe g<ımdı: ;.,tiyen!erin (1!5) ;rı& on b<'Ş ı;,-a (52) ı>lli lltı lrunıolıık mu
Bula'nın Ferganedeki ihtiliilKıde valcScat teminat, )tauunun ta:Yio ettigl vtesikıalarla ld<liflrnn~ muhtıevi ... rf!arını 

de görülmüşlerdi. 80'lıi - (a,:ıuı on dörot otuz& kadar Komieyon Reiel;ğine veımeleri !Azımdır. 
İhtilalden iki ay evvel muslü- Bu ~ ait şartDomi:ler lwm~oodanp...-a&ız ol.arak daiıtrlrnıılotad,... (866) 

man olmuş olan bu milliyetçi Türk ---------------------------
kadını, Fergaoede Arablara ilk ve 
&on aCJ ılarbeyi indinnişti. Bu dar 
beden sonra, bir daha Arab onlu
su bu topra:klara yanaşmadı. 

Tarih bize burada komik bi.r 
sahne d~ ao.latır. 

Sokakta kalan Arah ölülerini 
hiç IUmse kaldırmak ve gömmelo 
istemez. O zaman Karavan Baş; 
Ak Bulan'a döner: 

- Bulan Hatun, der, Sen iki ay 
evvel müslüman olm~hın!. Bu 
yüzden onların ölülerini defnetınelı: 
sana düşer!. 

Ak Bulan bu tek.lifi hemen ka.. 
bul eder ve Arab ölüleriı:ı.i alarak 
ayrı yaptırdıJ:ı hususi bir mezara 
dcioetiliir. Bu sebepten müslü,. 
manlar da kent!.isi.ni bir •Ame
olank anarlar. Bu mezar hala 
Ferganede mevcuttur ve Türlcçii, 
milliyet9İ kadıru.n ismini taşı.-. s~ 
fal Bulan mezarı) denir. 

RİZA ÇAVDARLI 
Yaruı: ALANKO HATUN) 

Mehaz: 
Capitaine Nalivkinc: his&oire du 

Khanat de Khckand; p, 16. 

~stanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için 3 bin 

~U<. 

Ek:!filtıme 28.10.942 Ç.,.,amba güııil sa2'1 15 de Bü.Yük Postahane b;n"'1 

ı,;.;,,,,; kat İdari Muavinlik oclaoında. toplanacak Müdürlük Ahır. Satım :ıı;ı:ım;o
yonurıda ;ra91'&caı.tıc 

~n bedt.ıl; 2940 lira muvalckal temioat 2ao lira ~ lruı'UŞltll', Ta
liplerin ~esın; jlÖl'mcit "" muvakk:aıt 1enıinatını yaluma.k üzere çal~ 
günleriOOc Büyük Postahane b>rinci kaita bulunan İda.rl K .. leın Levazım kıs
mına, dmiltme cün ve nalin<Le de 942 oe°""" çin muteber Ticao;et Od'ası 

..,.ikası m<r.ıalııkat temmııt ma.'lcbuziyle ,-ukarıda <k>planacağı ye:r :r....ıt Jııomls-
:ıa- müraeaa~la.rı. (496) 

NEZLE-GRİP - BAŞ- DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal ke ser. Ue:r eczaneden arayınız. 

Şekerciler Cemiyetinden: 
Devlet Orman İşletmesi Düz ceRevir Amir

liğinden~ 

Şekere, :ımbl;lJ k!ığıdW3 ve kartıcına ibl.iıYacı oJ&ı e<ma!IDUZln 27/10/11»2 
akrşamına kııdar ccımiy(•t cüOOa.n.1. wwan te.zk~ttSi vıc bu m:ı.ctıdt1lere a»t itıt:yagı,. 
hırını t...ıx.e yar~ocok v~ı He blrlidtc bmıat cem;yet m(.':ioezimi,_, mü
racaatları elıatınıİ!Y<:<le ııa.n olunur. 

Devlet Orman Iıle\m<'!li Dü7.d' rev>r<nin ~ Jrozastnın Çolmllık Jrö:ı>'(iın
lfj)oi d»posunda ls\111<! mevcut 244 me lıı1*üp '"" 068 desimı·tı-eküp ımradili 299 
l<kt Jaıl<nar tonvuğu 30/10/942 CWDB ırünü SOlll 14 de Düzoe<lı; Devlet Omıa.n 
l.ıl<'tmesi rev'ir Amir~ğ.l b~ müte~<ldkıil 1t<mı<syaıda ~ık artt.ııına ile· sa-
tıl~ caktıır. .,. 

TonYUl<lann bir me\rdl'ÜpÜnün muherr.men bedeli 3000 lcuruş\ur. Şa.r1name 

Ankarad<l Orman Umum Müdürl<iğü, İ'4<ınbul Ommn ÇevJ.rg~ Mudalıılü~ \le 
)ıl~ Revir AmirLii:>.mi7'tlıe ve tomruklar ;r<>J'İ<Jdf' görületı.lfr. 

istelcli!e<in % 7,5 muv;ı4<ıkal 1ıcmina t akı;t'lerl ve evrolu l~zirr.el.eriyle b;rJikte 
baloe gün ve -bndP mezkür koınisvona müraQ1atları. t668\ 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdür· 
tüğünden: 
M~e bu sene alınmam takorrur edm 40 ı askert d;ğerleıi !ivil H

*lcmın cem'an 180 lalebedon ı İllcinci•eşrın la-rihicı.e ita.da:- ırıuracaa.ı etm>
'''nlerin yerine mü"3b..'ica ~ındeo puvan ;ı,ı,ar.yle en il.,,,;c:w ıelcnleTin 
tabu! edilecegi ve bu suret!., ~€11 lt::ıbul od•lecdı.le:in l<ıayıt numa.ra
mının •w-rıca bildirileccjii i!An oloour. (796) 

Komıscr evveli şaşalad,ı. $r..'!

ra b.r ka:hkdıa koyvc«L: 
- Anladım, ankıdırn, ~. siz 

Leraet ettiniz Mösyö F1ridman! 
Demek r<,i bu müjdedro haberi
niz yolotu. Acaba. bugün m<safir
'k!rini-z vardı· da, sıofiraıırnt.la, o
u!tr a, siz de farkına varmıyarak 
b r iki kıade'h fazı.. mı ... 

Friclman saıbırsrzlılcla ısrar e
dı yordu: 

- Siz işi Jatifeye boğmayımz. 
Ben ciddi Zıonuşuyorwn. Bu ada
mı geberttim. 

Komiser başını salladı: 

- Ben de srze tomin ed.eı'm ki, 
bu aa,,mı g<:-berten siz Geğ!.~iniz. 
Ben ş'mdi i\[diseks has:ıahar.esin
drn geliymu.ın. S:<Zin Sutıon'unu
:zu cır · rdüın. On un ll5ll ıs-

haya.ı.ta değil, hatt5 en küçük 
bir yarosı b.fo )'Ok. 

Fridman ku.loald.arına inanamı

YQ<'du. Acaıba rüya mı görü.yo
rum gibı, etini göıılerinin ül'lerrn
den geçinlı .. Nasıl olur? Fl'aıık 

Sutrorı ö'ırıı«il ha? 
Sakin bir sesle: 
- Doğrusu hiç bir ~y aıılamıı• 

yorum ,cledı, mademki ya.rası 

daha yok ta, niçin kerulismi has
tahaneye kalıdırdıl•r? 

- kısaca aınlataıyun: K"'1'lrl'i· i
fa.clıEmıe göre, Jdl~ ıodadaı 
:ın.- kadını 'llyu'fım.aC< ;çın ha.z:ıa-la.
dığı uyutucu ila<:ı, daı\,aıllikla 
kendisi içmiş. U)•ku bastırın
ca da, yere )-U\'a"bnmış. Hastıı

tıar.eye ka:k:lırıl1Ş1..,ın sobebi kc:n
disin> mua.ycnc clmc1< ve ictiği 

Şehir tiyatrosu ZAYİ - HU'JUISI ~ uınımı.ı rşı.,.<n
dc kullandığım 1ı::ılıblk mülıürtrnü za

DRAM KISMI yl etı.ln. 4i>u müıi>ürün hülctiınsüz ol
Bu akşam saat 20,30 da duğu ilf>n ohaıur. 

. K 1 Ş M A S A L 1 ı-------V-•-"'l_rw_·_Hy_az_oıoğ1 __ " _

1
, 

Yuan: W. Sbakespare 
ZAYİ - 262 A. No. lu filtamıe< vr-

:ı'ürkçesi: Mefharet Ersin M<amı zaşi e«O:n. Yen'•inl çılmrtaca-
+ ğı:ndan eekiSrun biJkımü :y<ıldu.r. 

KOMEDİ KISMI 
llar:b.'IYC Kaya solkıak No. 14 

Bu akşam saat 20,30 da Fr;ooa Hamann 
YALANCI 

Yaıao: Carlo Galdonl 
Türkçesi: S. Moray 

Cumartesi ve Pazar günleri 
15,30 da Matine 

Her Çarşamba saat 14 de 
Çocuk Tiyatrosu 

iç:ndir. Diğer taraftan uyutmak 
tsteclği kadın daı bulunmuş. <>
nun da ifades> alınmıştır. Bu kar 
dmın lf..."IC!-esi. ve J.f,ş"'att eğer dbğ
TU i.Se, Frank Sutt.on 2•)tı hafta >
çir.odc idam 'C(]ilect-ğı güne kadar, 
hastı:,hancde ço!otz.n. i)~!eşrn ş o
taca\ıır. 
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Gaıreıe yazı iş:eri müdiirii Filli 
hemen her a~•m saat 8"tıdaı i
da.roha.neden çıkardı. 

Şüphesiz gazeteciler mesk•kle-
ri icaıbı, saat.!ere tabı insanlar de· 
ğinen:ür. Bazan .gecenin veya 

güm<lü.zün her hangi gayri mu
ayyen bir saa.tinde ai'lelerinin ya:
nına döm<<k ıneOOuriyetide ka
lırlar. 

Fakat yaz~ işler> müdürleri he
men umumiyetle it:yatlarını boz
mazlar. Günün muayy(.'n saatin-e 

de idarcfıaneden çrka.-lar, ondan 
sonraki h.ô.-diseleri takip edec& 
arkadaşlan gnetede kalırlar. 

Fnd·: bu sefer s.b2hır saat bir 
-u, h • .fı. zel<!d<>, yaz, 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Kadıköy Süreyya sinemasında 

iBu alkşaın 

cBOBSTİL• 
Vodv:~ - 3 - Perde 

masasının başımla göronüş bulu• 
nuyıorsak, demek ki if~alarle 
bir h.1.dise vUkua gelanişti. 

Fi1d'in gö?!eri yo.gunJukllan 
h1ı!clenmişı.L, fakat memnuniye
tinden de p•ırlı)"OrdU. 

önüne cMegaJlon• gazetcsin;n 
son tab'ını ~çm ş, daha mii.rek
k.,bl kırrumamu; olan g.ueteyi 
oku•yordu. Fı7.cl nasıl o4ınu.ştu da, 
daha müVEuilere dağıtıhruyan 
bu gazeteyi elde ooneğe muvaf
fak oIDıuştu. Oras) da meslek sır
rı o!Gcalk. 
Karşısındaki geniş lkl:ıJtııncta 

Oalllla Koli 3ıdcta bağdaş ılrur

muş, cıturuyıordu. Önii.nde'k.; kü
çül< masarun üzerine bir tahailc 
sandovrç ve bir barclııık ta bira 
konmuştu. 

Fild dedi ki: 
- Mı Kolli, hayatta insanlar 

hazan hiç ü.miıt etımed'ıklleri za
manda, r.ıes'U'\ dakikalara kavu
şurlıar. 

Fikl iş nl bitiroilaen sooı.ra; a
ras~ra şa.rane ~cnuşurd.u. 

- Hani sevdi.ğ:n;:z bir kıaxl.an. 

1suLMACAt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 

12345,789 
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!I 1 • 
Soldan sağa: 

1 - Cld, İnsan. 2 - İyi, Evin a!<sa

ırunden, 3 - F'rraıvun iem, Sada, Ren.k, 

4 - Eıi<<i< iaml, 5 - Kıışın yata.r, ~ık, 
ver~1·, 6 - Pf'E.ı pcroe, Bfr n·l!Vi kumaş, 

7 - Y~ Genç, T~rsl tok d!eii;l, 
8 - Sebze, 9 - Ş;.Jdetli rü:<.ır. 

Yukarıdan IUjağı: 

1 - Ta:rtıdan çılkanlması ~ ge
len Fazla vt"Lin, Eğleı>ec yeri, 2 - GOO 

J:'enlı;, Göııiin üstüod,;, 3 - Terei Gü-

:<el Sarr'..t, Rab~ Prtmlı, Temi beyae, 
4 - Almarıyada bir kimıür havzası, 

FElti bô r çalıg>, 5 - Temi baıı, Ioıtma 

wıs.tas~ 6 - Güm üş, CW.. laızım 41 çt, 
7 - No"1, Bir vi.la(yeümM:ı, Ter.>:i yama, 
8 - Su ile çevr'li lop- pa;rç.,.ı, fut
bol O)"UDU, 9 - Para.ya mül.e<ıllik, Ka

ndcıılz sahilin>n b;,- !-.ısım lıal!u. 

Dünkü ouimaeanın h1ılled.ilnıif 
pkli: 

1 
2 
3 
4 
5 

' 7 
g 

' 
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Üsküdar Halkevinde 
bugünkü konlrans 

Ü;{<üdar Halkevmdcn: 
Bıııgünkü I"•'lar saat 16 da' 
1 - Profesör İsmail Haadkı Bal

tacıoğlu bir konferans verecektil'. 
2 - Konfuransın mevzuu (Tür

ke doğru) d'ur. 
3 - Heıikes gelebilir. 
4 - Konferansa başlanmaıSU1ı 

mütea~İi> d'nleyici alınm;y>acağı 

ciıhctle saat 16 da geliııımıesi rica 
olunur. 

DOKTOR 
&alız Cemal 

LOKMAl'l HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
\fı•a.rene saatleri: 2.5 • 8. Tel: ~ı3'1 

size gönderdiği ilk a,<1k meiktuhu
nu att<lığınız Z'aman, nasıl seıvin
ciJJizden yerinizde duramazsa
nız, öyle ... 

Kolli ağ"lındaki sanc1ıoviç !l:ıık
masını geveliyert'lk: 

- Ben ömrümde bö;y1e bir 
mciktup a'<mad:m, dedi. 

- Zaten ben de bu söııii senin 
iç>n söyleıniyıoruım ki... Meseli 
muharcıbeyi kazanan •skerin se
vincini de 1'::5avvu.r ediniz. 

Kd!li 'bi.r )'11du.m bira içti. Fa
kat o da sokağın öbür tarafıın
da çılkan rakip gazetenin işlerine 
burnunu sokıınaktak.i zevk.in ne 
demek dlduğıınu pek iyi biılird. 

Fild ell'erini uğuşturaralk: a 
- Bu defa rd:ilb:miz.i tam at

Lattıık" dedi. 
K.<ılli mağırur bir tavuta: 
- Affedersiniz amma, ben at

lattım, dedi. 
- Peki, kabul! Bu şeref senin

dir. Kaz.anılan mubarebeye ba§· 
kumamlanlık eden sensin. Faıkat 
eğer ben de kıhcı eınin beline 

(D~vamı Var) 

f. EMNİ~!:, SANDIGI ILANL~ 
Taksitli Emlak Satışı sekiz senede 

'J/cı 8.5 faizle ödenir 

Beycğlurda Çvkm =h•l:ı.re SakıZa-. 
ğacı Halepli 1-cxa,rmd..'\ eski 75, 22 ~ 
z:ı No. lu. 

Cinsi 

EVwı 1/2 ~ 

Muhanunrn 
Kıymeti 

ı - Artıı ,nıa 16'11 / 942 tarihine düşen Pa=Mai jlÜnÜ yapılacok vP 14 ieı 

10 ya i<ııdar devam cdrccı.ı.r. 
İiıa Je a rı.unı.a. sonu.nOO en yiil<•Pk beıdı>I '""''ne ~prlır. 
2 - Al"Mım>ayn girmek W;in muh:ım•nm 1<~"1 yü:ııde 15 şl n;.bet~ 

pe,- a~ ye.1J.rın.ak Jhz.ımdır. 

3 - Ar!trrma be.drltnm <i<;:ıt1;> biri P6'1in ,.... t..lan1 sd<>z M'ı>l'<ie ıd<llz rmi>
savi tolaJ;'te öck'...-. Talk< ıtler % 8,6 f&<ıe tı'lt><Jit'. 

4 - Talcı;UJer öden~ it~ ~rı m(!r'ıt<ul S.Tldıi;l birinci dl'~ 
ipc>tUci; kalır. 

5 - B:inanıın totoğrafı Saıııtlık ddıi!O,<!*i Satış Saloırunda tq;IW oluoocak-
tu. Fada ıw:M almıı.!t ;,;:,, ...ıo .... ....u.r"""a.ı eıı;lir. (763) 

(HALK SÜTUNU) 
( t ! arıya.,, öşçl lstiıJeıılerin 

mektupla.,.. bu rufurıda pımımz 
olarak n.eşrolımur ve yer tn~ 
lnılufldukça bir kaç defa. tekra.r 
edilir. Ayrıca dikk.lere, mii.fkıüt.. 
lere de cevap verilir.) 

• 
Bir mütercim İJ arıyor 

Türkçe, .Alırıanca, Fransızca ve 
I'.cıınence'dcn .ı.ereüme yapnağa 
mui<!tedir T. C. t&baasından ı!U 
ge,ııç evinde vey ah uıt .bertı anıgi 

bir yazıhanede ça\ışnak üızere iş 
azı)~r. İcabında günde 2 - 3 sa.
at veyıa yarım g'i.in içın iş Jtı.ı'lıul. 

eder. Posta kutllilı> 1164 e müra
caat. 

11 arıyoP 
331 doğınlu, orta me&ttep me

zunu lbir gancim. E!lki yazı da bi
lir '~ yazı mallcine.Jerinde normal 
çalıı;ırıım. A.<ıkerliıkıle ilişiğim yoik>
tur. İcabı hali.ııde şehrin tan.ınmı§ 
sima.tarından referans ve kefil. 
de gösterchilirim. Bir avı.ıılrat ya
nında veya hususi müesseselerde 
v-arz:ife aramıd<llayım. Tal~ olan
ların Son Telgraf halk sütunuillda 
c İ. K. K. Şahap. a müıraeaatJıa
rını r:ca ederim. 

l1çi arıyanlar 

Amara cadldıesi.nde Aıfiıtap ma
ğazasına mücellit çırağı, Galanda 
Halil P~a sokağında İ n.tiıbah ha
nında 3 numarı:.d:a telefon ve dail<
Ulo işlerinde ça.J.ışacak 1J:>i,r bıey~ 

aranılma.k.tad1r. 

Açık konuftJ?a: 

Takibe olduğunu bHıd:iren A 

rumuZlu ilan sa.holbine ve •A
t>k• e' iş araıına ilanınııııde !bay.an 
yahut erkek oJduğunuzu ya.ıımağı. 

urrutmuşsunuz. Bu cihetlıı ~ t:D

ribi loizımdır. 

Gelen İf verme mektupları 

iN€'2ihc: Bir meiktubunuz var
dır. Acele almanız Vf"Ya aldı.rnıt:ır 
nız ıne.eudur, 

25 llkteşrin 1'41 
16.00 P,.,_.am ve Memleitet Saat 

~arı . 
18,03 J.lüzjk: Radyo Dans Orkeetra• 

(Şef: N.iıa:l Esengı.,), 

16.45 Mürııik: Faoıl Hey'rtô. 

19,00 K_,,ı (Ziraat Saati), 

19,15 Miiıt'k: F-.sıJ Hey'e\j Progam
n.ın Devaınu. 

19,30 Memleket Sa~t Ayarı ve .1 
jallB Haberler:. 

19,45 Serbst 10 Dııkilta. 
111,55 MU..: Ko.rıelk Makamlardl\ZI 

Şaıb]a.r. 

:ıo,ı~ ~ (Deıot.J~ Saat;). 
:w,ao MUzik": Kcmau ve Piarc> Kon ... 

serl, 

21,00 ~a (Evin Sa:ı.U). 

21,15 Miirı:\k: Pleşrev, Şaıtn ve TUr
t.üler. 

21,50 Arılaora Sonbıbar At Koşulan
nın ~ler.i. 

22,00 M\ııı:lk: Voyarı.a Ha.Taları. 

22 30 Memleket Saaı Ayar~ Aj

Hal>erl eri ve Bors:ılar, 

22.45/22.50 Yarı.nJd Proıram ve Ka.
P"llll. 

latanblu - Yalova telefon 
.ücreti ucuzlatılamıyor 

İetanıb~ • Yıı:bva arasındruld 
15 kuruş olan telefon ücretinin 

~i gilbi 25 lkuruışa indirilıınesl 

MünakalM Vekaletinden istcnil

mi~!i. v~ld:i~ vıe.rtl.iği cevarf.a 
evvelce k~ uçuşu mernfe•iııe 

göre alınan 25 kuruş ü~ra:n, hat 

gıüe>e'lfAu itlbarik Yalova - İs.

tan:bu.l tclefun şdbckesinin yiiz 

kdlamıt.ereyi geçmesinden 75 ku• 

rll{a ç'1oarılımış oltluğunu ve şim· 
di.lilk indiri1"mtiyeceği bildi:rilm:ş 

tir. 

Sah;p ve Baıımulıarriri Et..'m lzze• 
- - Neşriyat o;...,ktöril 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

iLAN 
Bi.r No. lı askeri dikim evine çorap işçisi al:ınacaktır. İstıeklileriQ 

Eyüp Defterdeırcla mulW:r dikıim evi. müdürlüiüne müracaatları. 

T. IŞ BANKASI 
K.T-mıf 

HESAPLA."l.I 
2 İkinciteşrin 

Keşi<lesıoe Aşrt)an 

:İkrauıiye!er: 
1 Adet 1000 linlılı 

1 > 500 > 
2 > 250 > 

> 100 > 
> 50 • 

:ı.s • 

1513 - 806 


