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jLokantalardan ~vuK MiLLET M c 
YARIN AÇILIYOR ı

ı Ekmek 
verilmiyec~k 

NEDEN ŞİKAYET 
HAKKIMIZ YE Milli Şef Mühim Bir Nutuk Söyleyecek 

... - - J 

Cumhuriyet iktidarı bu dünya feli· 
keti icinde kendisine düşeni mU
leti adına fazlasile ve tam bir baba 
şefkati ile yapm,ştır; yapmaktadır. 

. ... ·. "' ~ ~ 

PARTİ GRUPU . 
BU SABAH 

lldeTOPLANDI • 

ETEM iZZET BENiCE Ankara 31 (Telefonla) - Bü

soğukla, mahrum;.,eııe pcn•e-J....,;.. j yük Millet Medisi yann Reisi· . -'• A nkımıoon: 
•Son Telgraf• Türk inkı '5bının 

gaute-;idir. Muharrirleri ilk sayı
sından bu sayısına kadar yalnız 
bu inkılab.n ve bu ideolojinin ço- ı 
cuklan ~!muştur. İn kıla~ n~cvz~u 
'" çağı dı~ında kolan h çbır şoh
re!e kendi belli başlı sütunlarında 
a-.;Ja yer vermemi~, he·r hidiseyi 
'l'iırk Cumhuriyet rejiminin, Türk 
inkılabının Türk milli J>Olitiıluısı· 
nuı \'e menlaatler:nin adcs2Sindea 
cla:u,a ıı;iitalea etnıcyi esas b11. 

ın"ıLı-. 
•.Son Tdgraf• ı okuyanlar da 

onu bu göı.le görmekten zevkle. 
ncrek okuıuuşlar ve gaz.etentlzi 
d!>i •·e iç lıer uıesck.}J Türk poli· 
tikasm>n halis bir takipçisi !anır 
mı~lardtr. Belki bJnıcdiğimi:L, id
rak ve fefckkür sevi,lcmizin üs~ 
tiinde ve d;şında kaldığı için bu 
arada ynp!ığımn; hatalar olmuş· 
tur. Fakot, vicdanen müsterihiz. 
Hi.; k'n"eden en küçiik bir mali 
ve maddi yardım görmüş olınak
suın. h.M,;blr zaman in anımızdan zer 
re kaybetıtriş veya değiştirmiş bu
Junmaks.uo milli vazfcmizi, va
tanl vazifemizi alnımızın teri ile 
ifa~·a çalıştık, çalışmaktayız ve 
bamdolsuıı İstanlıııluıı da en çok 
rağhc.t gören bir gazetcsiyl'Z. 

Bütün bu sözleri niçin söyliiyo· 
ruz?. Sebebi, yeni bir vicdan mu· 
hasebesiııe varmak, geniş ölçüdeki 
o!..uyırcularımızla bir an başbaşa 
kalmak içindir. 

llarl>in lı~ındanberi, bu sütun. 
!arda ik !"adi ve mali işlerim:zden 
bahsederken daima Türk vatanı
nın selimet ve emniyetinin Tü.J'k 
Ç6"Uklarıurn bir arada \"e Wker 
teker gösterecekleri yük.sek idrak, 
feragat, fa•Het, takdir ve milli 
şuur duygusuna bağlı kalacağını 
tebarüz <!tirdik ve bu yolda bu
gün bir araya ııetirince ciltler ta
tacak hacimde telkin ve ayd,nlatma 
vazifemi.:i üa eyledik. 

Bugün de bi.r iki nokta ilzı.rinde 

' ' -, cüımibuırumuız İsmet İnönii'nfrn yor. 
İsviçreye gHlen yeni elçimiu miliüm bir nut.ku ile açJla<:aktır. 

bir İsv>çreli dostu şöyle söyle~ Bu sabah ~at onda Müstakil 
tir: Grup, saat on bim~ de Parti Mec-

- Eğer, sefaret binasının h :r o- lis GT\li"U tqplanmıştır. 
dasını JSıta.bilecek kadar lı.&mür • ı 

!:~~~~~dehilirseniz bahtiyar ula-
1 
lngiliz Hariciye I 

Finland;yada, Ronıanyada, İıal- ı N • b• 
yada, Frunsada birçok 5.&llayi ınü· aZlYI yeni ır 
cssesclcri kümillsiiıliil..cn durınuş k •• J d• 
tur. Rusyada milycnlar bu kış 40 IlUİU SOY C } 
derece soğukla pe~eleşe-<:elı1ir. 
Bıuıa rağııl<!n, Tür ki) e<!e dört 
harp senesi içinde nçlıktan ölen 
b ir tek kişi göstcrilehilir mi?. Ge
çen kış içinde soğuktan e'Vinde tit- ı 
reşerek ölen bir aile gösterilebilir 
mi?. İlci gün ekmeksiz kalm:ş, her 
haııgi bir köy, kasa·ba, İstanbul 
ınahallcsi var mı-dır?. Gideceği ~·e· 
re gtdememiş, tranıva~· a, ' 'apura 
binememiş tek yolcu; günlerce, 
haftalarca durmu~ tek şiınen.Jifer, 
tek vapur var mıdır?. 

" Harp sonrası kar
şılaşacağımız mese

leler gayet çetin 
olacakhrn 

Yarın Büyük Millet Medisiınde mühim bir nırtku bel..lenen Milli Şefimh. İsnıet İnönü'ııiin evvelk.i 
gün Aııkarada Hipodromda hitabelezini irat buyunırlar ken alınmış ıbir resimleri 

llkmlcketimizde buluorruyan ve 
behemehal clışardruı, uzak mem
leketlerden getirtmek medıuriye
tinde bulunduğumuz bazı madde· 
ler dı.ş,nda bu memleket itinde a· 
ranıp da ucuz pahalı bulunınıyan 
ne vardır?. 

Karaborsa, hayat pahalılığı, mu
rakabe noksanl.ğı, bazı ahrnlde 
sui:stimal şu ve Jıu vaıdır, Fakat, 

(Devamı Sa: 3, SU: 3 del 

Londra 31 (A.A.)- B.B.C. lngİ· 
!iz IJark;~e Nazırı Eden dün bil· Karne 
yük gemi in~aat tezgfıhlarwm bu- B •• 
lunduğu Glaskov şehrinde bir u g u n 
~utu~ s(iyliyerek ezcümle dcmiş- 1 
tır kı: 

evziatı 
itiyo 

~~~~~·--~~-
•-Sulhu bir ge'<şeklik devresi ış • • 

olarak zannetınemcl\yiz. Haııp son ehflffiJzde 290 bin kişi 17 kUfUŞ• 
rası karşrlaşacağımı:ı: mesel-eler ga 1 

yet çetin olacalııtır. Bir asırda Al- 1 fan 568 bin kişi 
manya beş defa ayni feüiı hırsıoa t 

müptela olmuştu~ .. Bina~nal~!1' de 28 kuruştan Ekmek 
Almanya uıeselesı ymc bır mud-
det kalacaktır. Zira Hi.tler Iet"l:ı 
hırsını bütün Alman gençliğine 

!Devamı Sa: 3, SU: 4 del 

r~isallrlere naııl 
karno verilecek ? 

alacak 

RUSYA MUHAREBESİ 

Tuapse'de Almanlar 
müdafaaya geçti 

II. Teşrin ve I. Kiınun ekmcl< 
karnelerinin tew.ii devam etımek
te<lir. Karneler aynen eski tip ü
zerine t~ı!ı'~di!.mişlir. Beyanname
ler:n tasnifin.den anla§ı·ld ·ğına 
@Prc şehrim.ôçı;de ucuz ekmek, ya • 
ni 17 kuruştan alacakların ı:deru 
290 bine baliğ olmaktadır. Bun -
la<ın 230 bini büyüklere, 53 bini 

(Deva.ını Sa: 3, S!i: 4 del 

Salomonlarda 
Amerikalılar 
bir karış ger 

geri vermemiş! 
Amerika Bahriye Na
zırı b ö y 1 e söylüyor 
Lorıdın, 31 ( ,\..A.) - AJlıcıo> Knokıs, 

Ş<ıl<>mo,, ada!ıarısndalti ç:rrpşnııl.a<'-
clıan 0-... hıwdttd<.: 

oMulL"l.U.non ilk '4lllı<iosı b\111., şimdi 
ilı:irı.oi saJbı;sı ooŞ ıyou <t<ımi:;tir. 

4 yıl ağır hapis 
ve 5000 lira 
para cezası f 
Pahalı çay satan 

bir muhtekir 
mahkum edildi 
İ2ı:nôr, 31 (TelE'funla) - İnhı

sarlı:.r İdaresinin tayin ettiği fi
attan fazlaya çay sattığı i<ldiasi-
1.e Tü:rk Ecza deposu satııj me -
ınuru Jıojef Do!l() milli kıorunrna 
mahkemesine \'crilmiştir. Netice
de Jojefin inhLsar fiatından fa$
laya çay sattığı sôlbit olmuş ve 
dört yıl müdcletlt ai':ır h~ıps<! ko-

(Devamı ı;.;.; 3, Su: ( del 

Bertin - Var,ova 
demiryolu dina

mitle tahrip edildi 
Londra, 31 (A.A.) - Berlm as

keri ma.hfHlerinin 'bililird.iğine gö
re BerlJn • Varşova deroiryolu son 
günlerde dört noktada dinamitle 
tahTip eddlrn~r. 

Ankara, 31 \T< lltur:la) - Bir 

Teşrinisan <ll'n itiıbarc-n şır !l in1iz

dek tckmıl Lokanta a:,da kar~e ıle 
dahi ekmek \-en m y.:ee:k: r. l.111-

kanta:aroa yconek yı)€C('k halk 

ek:m<>klerini d., ber·bcc {itü•c

ceklerdir. Bu ockj'.den ı) ı r elce 

alındığı takdi«:le ayni usulün is
tan!bul ve İzmi"de de tqm ! olun· 

1 

anası muhte-rr.eldir. --
Madagaskar 
muharebe~i 

.hala devamda! 
Lonm!a, 31 (AA) - M~~ıı.r 

aıc!ası.nda iler~~ ... ı...._:_e o.an ku· .. ·~· r.ıleri

m:.z, Tacanorı;·':n 4.00 k.:~wr.<tı ~ o:
rıuh--•X:a bu:ıı:r.a."l. f".ya :ttlo","'l:'{IJ'l ~ 

t:tır ~~:ti•r. 

Bu (ljCt'~'k.t;n isgıl:nien f'\~·rl ~ıoıy

la.rın ırukua gc,c·n ç>.:pışıuıda bg;. 
111<'..,.r ııMi! :ı:aylma ut oır.ış~. . -
d>klon ..,ı.ı-trr'.n ad~d' 40r. dür. 

Umum \'eh \'"i' l{i.1mıa..9:da.'1 daha. (."'e

l}\lb3 çeu:m~rc'ir Yv' k..'iJi'!T.:ı fi,. 
~-oaü dC'\en-. et.n1Qic1; ·dır. 

BUOfJN ı---"'\ 
Bulgar- Fenerbah

çe maçı 
Spo< mu~•rririmizin ta.h:min 

ve mütaleaları 4 üncü 
sayfamızda 

İngiltere bugün 
nasıl geçiniyor? 

Nü-het Baıban'ın çok stifadtli 
bir y zı,;ı 3 üncü 

~yf~·rrı..z<la 

j YARIN 1 
Sır Perdesi Kalktı! 
Heyecanla ve me..ak'.a tak'p 
edeceğinize emın olduğumuz 
bu yeni zalbıta ro..ınanımızın 

teft-ika.sma yarın b:ı.ş!ryor.uz. 

1Yakında1 
TACLI DELİLER: 

Deli Petro'nun 
Deli Kızı 

Sirue eski Rus Çarlamın sa
ray ha-yalının iÇyüzünü an
latacak tarlhi yeni b:r t.efri
kam.ıza da Salı günü ba§lıyo
ruz. durmak istiyOTuz. Bu noktalar: 

a-- Umumi sıkıntı 

b- Şikayet 

Fakat Grozni'ye doğru Alman 
hareketi devam ediyor -

Hergün 30 bin 
Fakire yemek 

verilecek 

A lbey şun!ıarı ililvr etmi§l;r: 
<şmdiyıO kıadar el'ın'20 ıeQl.rdoi:'- !===========-=============== 

e.- lhtilııitr, pahalılık 

d.- Düzeninde gltmiyen işler 
glbi mevzulardır. Esefle kaydet-

ıniye m..,buruz ki, son haftalar 

içinde memleket içinde İstanhul
~aıı aksettirilmek suretile bir şi
k<ı)·et vaziyeti havası estirilmekte

dir, Uer kafadan bir ses çıkıyor, 
herkes ruuztarip görünmiye çalışı· 
yor, herkes rasgele bir mc\1zu ü

yer ııdc şikayeti vazile sayıyor. 
Fırın önünde halkın toplandığı, 

şcl.cr bulmanın mümkün olmadığı, 
grçiınin zorlaştığı, ekseriya her 
aranan maddenin bulunmadığı, 

falların bir aralık alabildiğıne 
l iık,eldrği bir vakıadır. Filhakika, 

_ Bundan şikayet edilnıez mi, j 
biitiıu bunlar birer sıkıntı mevzuu 
de;:iı ııU?. 

Denmek ilk anda yerinde bir 
sorudur. Bütün bunların her bıTi 
birer birer do-~rudur. Fakat, \"İe· 
doıı mııln başbaşa kalarak düşü
nelim: Dıinya haNıiniıı dördüncü 
l ılı iç'ndcyiz. Bu harbin menıle· 
kı.:ılıuiz ic:n de tabii tesirleri gay
rikabili i~kıirdır. Suri) ede bir kilo 
ekmek 150, İskenderi) ede 180 kıı· 
rıı~tur. Yunanistanda açlıktan Ö· 

knlerin sayısı geçen seneye naza
ran daha azalmış rcğildir. Alınan. 
lada, İ!al) ada, Romanyada, Fran· 
sada, Rusyada nüfus başına veri
len ekmek bizdekinin yarısından 
aıdır. Bütün Avrupa halkı açlıkla, 1 

-
Almanlar tarafwdar. e.;, 

Londra, 31 (A.A.) - Tua.pse
nin ş>mal doğusunda Alınanla -

rın anudane mukavemetini hran 

Rus kuvvet~ri, diif:mana ağır za
yiat verdirerek biraz ilerlemiş'er-

.•;,;.ı. .. • 
• 

edilen bir Sovyet tankı efradı 

<lir. Almanlar mii<kfaaya çekiL 
Jnl\:ierdir. Bu kes1mrie ikı gün i

çinde Alınanlar 800 k:şi k"'Yaıbet -

m~erd.ir. B;r ajans mu;haıbiri bu 

'D..:.vc:rnı $;..; 3. Sü: 5 de) 

tıtaauaı Ttlccarıarı a, evleri için 200 
bin ura teberru 

ettiler 
K""ia!Y vıe :ı;ı..ttalln faıki> lr.>lioa hrr 
~ n sıı:cak yEım"t"C.-t \ "f r nl f ık üzı: ı-e m uh
tıet:ır 9CIJ1,'llıcrdc a~c~ı •~lerı> 
n~ ı Ka.nunuevvc !d.e .açı!~ı · raı·
lwıtırı'tt~r. j.,ta:ıl:ml T"'2..ı<!>L v~ Sa
naG'İ Odueı fi;ztıSI buluı:Y...n mfrf"'-..R'nı.~. ı;e 
ı:ocırLc;· A.,'<?'l·lerin!n d.'ha !~la ya:. 
d-an r....pai>i!!lıt'd: için a.:-a~.aruııdıa 200 
hm lira top!::tyarzr< K:z~!ı(\_yıa btbtlıT.ij ct
m.i..şlı•rdir, Bu sutUlc h:)ı• gıü.n 16 bin 
kişişe yn~ılacak yurdıın 30 b~ yük
eeııJWşti.r. ~rinln açı\""21ğı semt.. 
leiı• dıe bu •Qıyece l"Ji:altı.:ecııklır. 

Fransız kabine si 
toplandı 

Vişi, 31 (A.A.) - Nazrlar Mec
lisi, Sev:gnc pav>yıonunıM, ~fare
şal Fetcnin rels!iğinde toplanm:ş

tır. 
Başvekil Lavd ile kara; deniz 

ve hava ordu!arı B~1<umandam 
Amfral Darlan birer nutu.k söyle

mişlerdir. 
Amiral D<rlan şimali Afrikada 

yaptığı seyahat hakkında izahat
ta bulunmu~tur. 

miz topıti<\ıa;r&ın biç birini ~ v~.r
rııı><!.I<. 

I.>oOO.u, 31 (A..A.l - S:ıol<ınnl a~ 
da.l<ıırında, Amerilro" llru:v\~, bl.I' 
jıaııxın zı..>iıdısıno. "-eya a.fpr kruva:zöıii
ııc t:ım bi<• «ıılı<'>t k::JV"dl~T. IJır 
ja.p<>n uçak ~nio y<ıaı>nıa da ı:.:ım..

balar ~üiiü bildlri'.an~. 
Amerikan baMa k-uv>..,.,lıer; Buln li

mııruna yıı ptıl< lort laaırrU1< CSl3Sllld.a 
~men b<def1eri üzPriıııc 'l8ım 27 ton 
txımba D1.m1<ilaı"1ır. 

Macaristanda 9 
sabotajcı 

idam edildi 
:Budapeşte 31 (A.A) - Cenu

bi M•caristanda Bakiska eya~
tinde baltalama hareketlerine ve 
katillere işttrak eden ve umumi 
emniyet unsı>rla":na karşı sil:ih 
kullanan 11 k!ışi •skeri mahkeme
ce idama mahkum cdil:m'•fir. 
Mahkıimlardan ikisin.n cezalan 
müebbet küreğe t&hvil e<lilnı:ş 
diğer dokuzu idam oluilUlluştur. 

B<şka maznunl.ar da ağır hapis 
ceo.asına ça~ptırılmıştır. 

ir lng"liz muhribi 
b~tt ı 

Lontlra, 31 (A.A.) - İngiliz A
m:ra'Ji·k dairesi, c Veteran• muh
rrb:n;n battığ..ııı bi'.<lirm"'kl.€dir. 

ÇÖLDEKİ MUHAREBE 

lngil.izler biraz 
daha ilerlediler 

Aimanlar 200 tankla taarruza 
geçtiler, fakat geri döndüler 

Lond'ra, 31 (A.A.) - Mısır ce-p
hesinden alınan son ba;berl.ere gö-
re, mütteLık ku"'·cl!eı-i biraz da· 
lıa ilerlemiş ve bır miktar esir 
daha .alımşlardır. 

Pet'Şll'mlbe günü hafif m;kyasta 
çarpşmalar ohnuş. Düşm.an ağı<
kayıplar.a uğiraıruşt.ıc. 

Bir noktada 200 Alman tankı 

taarruza geçmiş fakat mütt.efi:k 
m)Jı:.faa hatları ka"'j!lllla gelince 

bu kuwet, durarak geri dönm~ 
tür. 

Hava faaliyeti dün de bütün 
şkldetile devam et.mıştir. Bu faa
liyet bilhassa kendisini, Meım 

Ma t..uh saıhası üzerinde göster -
m"i!.'' Yerde bulı.>r~1n 3 bCyük 
mi:.ver uça.~ı tabrip edilmiştir 

İstanbul Ccz 
evindeki tören 

Cuımtnıriytıirr;zln 19 uncu yılı m<i
~:rle İol<ınbul ·w;.:ı ""' Ce..a 
E\.indıe t>:.r tören y:ıp!lnı~~tr. B~ı k"'-t
J11m9. mflı-aEt.rn :ç'ı!ı, n:ıtr<lım V""' .rr.cv
ku!!ıe.r CE?:a Evı. baJ:l\'('S nd • t ~n.n
rnışl<!l', ht1> bir ağ:o:.dan İsto:ııc':il ~Ur
§lnl töy1'.c~l~·rdir. Bunu ~rk.p 
Tl"vkU ve Cta..o. Ev' ~lüd.üı·ü llJsrıü 
İcor:ukçu btr h1Sibcı.e bu'lın."nı;;ş, 
Cumhuri;J"'t adliyes'y'• es«I SnlWıot 
a.d ıyt•st anısında blr rnu'k-ayrst~ y;:ıp.. 

mı-ştır. Mü.dür, bu acarla :ti cı·za gQ.-

7"1'1İYle, buıı;ünkJ ısla!Tçıl.ık s;..t rr.l • 
rio.i ôe miE-'3 l.t ~y! e ~ -rtmi:ŞJ r 

Bu.tün ~üm~ar 116.ü Ko • ~
çur.t.n bu SÖ)"~ıvin; t.X'::ıŞ]nn CU!L.'ıL:
ri.y<'t file, var o~.SU'l iııkı!;'.'ıpçı r.tl yf .. 
mlz, sağ oJwn büyıf.i\."f't n .... mı:-

(De"rN Sa: 3, Sil; 5 dl') 



50531 l b J 9··- .. c;:- 1 H v . ti MAffZ.EMF.LFRDEt ı a e e arasınua W\.W\_u~ .a r E a z ı y e 1 Altan namını bakıra, 
l • f •h Tenkldlerl naııl • · çıkaracakmış! Bzreket ban 1 ta al 

gapı an ım l an kar,ı~amaJl IAzım?. Mısır cephesinde lngiliz dar::;:;:ı,.~::,.:~, idd'a ve ftldesın- taa belllen~or; • 
K-endi3i Ilı'alkkınruı b·r tenkit ,.a2.l:ian h • f h d ? 1 t a ;';'ı r ruz u an g J § a a a - Ben ı:,; mez m.yHn, ellendirn? Bu Orta mektep Ve 11.selere Leyl"ı, gen, ~rh..-.l!'.'n b>r;, ter.ik:<.\"n m\l- ..... llidom yaı.ın:d.'> dlıt'\qO'!'dU. Ben bu-ha.rr;r'. o.ıt:l ı;:ae.Ott>C'i :•rtrad, ·a uzun 

b·r m&.•bp yıman.J<, bıııı:L mutıı.l<ll>l""' M ff k ı b•ı k • ? nun y...,._e>d oklu;:u<>u, >abik.alı ol-

Yazan: Ali Kemal Stfnman 

Hareket lıaııci taraftan bekle
. ? meccan"') alınacak talebeler OC\·ıı.p '"'"''> Mlin9!ci<..dc, btı la.ı·l'da ova· a 0 a ) ece mı e duğunu nrn'<lrn bJt"Ceil>ro?. ]}C'nim 

<'Ev-.p \•&ıı ·'k~ doj>:'ı.I ınu<lur, t'Be(' sa- mEndi-Jti.mi doe, dolma k.al6rl)J mi üe bu 
nıyor .• 

Bu suali aydınfa.lacak bazı ala
metler belirmektedcr. Ancak Ang>

losak""" tar.af• dabo müdafaada
dır. Dün>a baııl>inin bugiiu!erin

de en merak c<l.ilen meselelcr-dcıı 
b~.ri şu oluyor. l\tiittcfikler Al-

belli oldu. 433 kı"şı" nasıl seçildi? ~.'.:':n ~ıı~ı~! bı h.""'' , •• ""d,,.., (Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateı;.emiliteri aşı~f,n~•cak ... 
IJ4:· tcr~.ı. yaasıııa k..-~ bir s&n· - Öyle cbu ar:-mı$ olaeak> la a-

Orta mektep ve li.se..cre :eyli, 
0!<:·.:-::"1li ularak gitTOek U.lt:~ mir 
raca at dt'n ta!Eobder arasııı.da yüz 
on altı n:ektq>t<; ıera olunan ım
n-._nm ne!JC<'sl ('\•VeJ.kı {j~n \e)r 
lig o;ıınmuştur !mtı!ıanlara 5()53 

tak X" g;r, t.ir B~nlann kağı-t
hır • isımlc-rını muiht.evi Luşeler 
~ ; ılı olDrok C'\'"Vcla Al\k..,.adan 
19 '· ,ı\·k r muall mkr k"ıu:.syu
nu '<mif·~:fon müteakiben de ;
s·rr r kı.<rnı açılarak talım ve 
te. Jıye he<'yti i!e ta:~be müıncs
ısı> ..-inden mürekkep diğer b•r ko
m on t.ıraf ııdan t.etl<'k olun-

l mı..'§tur. Nt>t~ 13 2il numa- 1.ıı:otrm mt>ı<~up,a <*V"P wnnesl, bir ?>U;Sffi GEJPHESt.:'>;DE HARP bir Y«I'ma lıalind<!? in~ etmesi damı ,_ıı mahkum eden.. Ka'i ola-
n""\., .:-..ıı tı e .. ıe-e tıharnr!T'.ırr.J. eıı- VAZİYETİ: te:anil İn-1 lie, ordu6\.l!OıUllı. ıbü._lin rak b-~iyor in~un bum.m ~lr..ll:J,tuıı? ra arasır da not t:ıt(dır olunan 433 t':> 

nıc;y'§ mtı..l2:sı,u l.afııc, az ?T)l?. :;J:..ı edı:bi İngiliz teblıği, kars.daki sa\·a,... c!.'P!1e itzerinıde taarruza geçm"6i.- - Kaı·ı o:ıa.nk biily"Oa.iln g'bı ..btt' 
b:'cl>e K.ı,,n;watıc. Bu mey~nda t nk h · ~ d , · . ' e yo-·-. b d ~ .., ' · -,n~.. 178 iP"' .<r..r.a~. tan z.ly~Je yine e<:;:ıhe gcr'k?r. de ne ve bu taanıczu gıirJerce o-e:;le- 6 Y... _,,,.,,ua u ııruyo,~u. 

Bazı Avnıpa memleketlerinde 
kullanılan ~IQ a kadar tasarrufaı 
ria; d ediliyor. :tlesclıi. İn;(ltere
ıle ban.ı olıırı 1J santimrlcn fazla 
ıloll ,rarak )·ıka:unak ya,•k'.. 

Sa iof wı.. biz, sular i'Jar .tii sa
ye inde, bu ta rruI.~ yıllardaıılıe
ri ria) .. t ed'> ru7- Hazan, öyk: o
hu k., g.;ıııe ce hi su sade•.01e
l lZ!. 

JIGi..RAN 

H HUANI. 

'nema ınerı:ezı ohn n.r,·ıı;tıan 
gelen haberlere göre, şimdi, film 
s!i. i.ı olarında milt.:1i · bir figüran 
hıılıranı b..-.şlamı~!. Çünkü genç 
figüranların çoğu siLi.lı altına a-
1. n:::ıı. bulunmaktadır. 

Allahuı hikmetİlle bakın!. Biz, 
fa .. tro v. :.tüdyolarınrızda artist 
sıı.ıu tıı;ı ~tol.eriz, başkalıı.n. f;-ı. 
l aıı :.kıntıs cckiyor .. 

t....rn nurr: ... ra oia!'l yirn1~y1 yaln.-z rr.-ea:u \C ~ t:ı.p.:_a .. ınc:a ş.nldyı.· ka.. - O hald~, mendille k.atıem ne-
Antalya 1 sesin.d<cn Ali Rrza Ya- ar n~' r y;:z.i.n:emı.,otır?. lllahun b&.- uzak hroc;ı:;<!re yapıhn hava ta- ır.<.'Gi.ne ba'{lıdı.r. r<'ye gi1f•? o..,,, .,·and•gı zama.ıı m~n-
man ,;(>, N:tı;mi Gürkayn: k, 3alı- zı d:!1-:: '• va"<lır· nrtoid olnıty;__-ı yer- arruzlar.:odan balısetmekt.ed:iT. Bu Y ;ne Italyan ve Afilıaaı tebl!iğ- d•l ti~ bulunaınom.>,;, """'em de ... 
l':c.<ır llS< ,..den Yllfiuf Turalı ve a .o. ·- -'r Y' ~ır TMkı'd~ müte· nun için İn.gıkı on:!usunu~ ta - ]erine göne, İnıgih:ler M.aıt>a Mat- _ &-:•.-, l>'·iJlrn b•r aıkada 

1 
vıır-

(k.er.b•' ortamekteb·rd~n .Mı.s

•afa Ç;ç't'klı. Zı!e ortam k' ın

cen Ali D~mıan k:ı:zamn !ardır. 

İmlih.sn sualleri Anka.rada ka
palı zarflarla yurdun her tar -ın

daki m<'kteplcre gGııderilmış, ay
nı gün v .. sa;ıblerde açılır~' bu
lu ımıa k t;:rl.ı r. 

100 yataf.lı kemik ve malıal 
veremlileri hastahar.e_i 

Batalı h:manınaa Fe • P ş:ı 
'1'1!' ı nere~ m rı:f 1an ya:.:rla 
açılmasr kararlaşt;.r\an cKe!T'k ve 

1 . ~tsaı '\"'et'<'m.Lle'!"" h.astananmı,. 

n!n ba.zrlıkları çok i!erleml§t•r. 
100 yakğı bulunaca • olan bl.i ~ 
ni hasto.h<•ııe bması .fün kalat 
Yekiilet tarafından Sılh!lıat Ve 
Jı-ölctine <l~v..alunmuştur Burayıa 

e~r'& genç ya;ta ma:.f.sal, bez 
veya kemik vt>remitı>e millıtela 

hastalar kr.bul o!urııcnk ve döi
mi mütehag;ıs murııkıdı=.:;,;e ;yi 
:::ıaıu.!ıp bcsleLecek'udir 

Bir «Türkiye Tiilünculer 
Birliği» kurı•luyor 

cTüı-k ·;ı Tütüne; r Bır:ğ'• 

nam le yenı llıir tesekkül k .ırul
ması kararlıışlrrılmışh<. İ;ı:rnir, 
İstanbul ve Samsu'Via mrr'<ezleri 
lbı.:lunacak ol.an bu b.rlığin ni -
zamnaıresine gıöre YllJl~ağt ışler 

tütiin müst:ıhsillerinin ve tekmil 

tütüııcüJer;n haklarıru korumak, 
tütün reriyatuu illl<i§af et-tirmelt 

o l:ıc:ılrlır. 

hı..!'1'.lll..;ı ı.van ll r \°f;G'll M'at- arruzı.:. h<.:i~~\.ır.da '-"l•ni b.ir ._ ·y 0··~.~ rw:1 bö.:61es n.de iki nıolct:ada asker dıı B d' K. ~·ı'r' ,; • ... •.• u a§PrJp onıa v·er ı,.. ınlUı .•.•• 
r:Qr '..: ~ er:t'-• t:z VMa \·, rer.n-:ck YC m~tal<'a yüı-ütnıek çı~:.arn1a t~®büısür.d-e bult mnuş- _ Kaı:bil.r dlyo:-sun ... B&.k:. Yani, 

ıı:nüınk:ı de ... .tl·r. la.ı:, fa @l bu t üs mllwer u- ~. • . d. .. ~. , Bun arı ı ~· <' .mt- • Ja:ıl:myu L' '1lııı. k t'ŞCIJjb ) 
b...'TI.Lil.! t y.ı :r..ı..a.ı. u.ıı ... ı. Edıt-ıbt E:b.i:ı.- c -.ın,ın ne a.<l:lg;nı KrK un ...... e ~. aı..-
""..ı ttrıt -Ot' ıl..oicl, ~ ılll.tıJ 1~" 1 Euru rı. k.:ıbii A1rnan \'t" İta)- çaJ..-,;avar toplarıle ve tan'arclerle dlğ!lia d .... ir btr de:i, bir wnmare var ... 
gztb"', t .. 1_t h:ıy:ıt çı·rı.,."l•v-e .ıMk-, 1 yan tc .... : gleri, k;;ır:! 1a·!<l s~ı:\•a .. ', r ıbJzLtlmuştur. Çıkarır.ayı ta'ımin _ Bun:ın aır .ğ.".l.a cmlnim. Yanım-
tıeı*'<!i' ~ ııl ~;rn· <leroce~•· la- ılıakbrda klrfi d'("l""'1?de taf.>il!rt eıını.ş.t k; bu te-şoobü,; de, İn.gJirl da bu drn e~aqlu. 
z.ı:ndı ... Bu tcJ...~ t~ m:U~ verınekt\'ı.:.tır A ğı yukarı a,·nı taarruzunll'fl c~tiJ.anm şimal kıs- I-IıJ!.\.im, s.aı'.JM:a .1 yı•nkcsloi Mu;;;tala-
hcırıreıl o:an ~' a, ~nl se- · J" d -' y,. aı döndü o'.· n lJU tc>bli><lere oöte·. mında Y•'P' "ığını ve >.>narını .. uan 
v ...-ts ccsa~-tı y ~ kimse ~~ ,_ 0 o . ., _ B&r'.<., tıIU!iilf.3. 1 r.e df)"Or? Sf.ıı ne 

tn,,.;1,z ~ dusı.ı, tıopçu ve zır: ılı .is~ fa.de eıi.lır.ek istendığinı gös-n.z.. ~ dııye-e.t~?. 
K t'a61 in T'!ler Va.slta-Ja ... la de--tel\ rl ·n pi~~ ie tcrm.ai:rt.ed.ı:r. - Yrı-1:- e!i.!".Jd~.. Ht']:l9i yalanı 

t·ır.klde 1 "<>r Ter. i- k·t'alarile bii'yıik ve ş:dıdct!i b;r '1tiı ·er tıı.ra.flJJ\•n \.,,,U>ği izaılıat Ben öyle MI işlere 1enezzıil ellr.an. 

<11' \otar. l'd.., ;»n t.>r '1ıfloAr taarruz yapm~. m.tw<'r ceplıesin- tan anla;.ı l:ı.n bir nokta da ŞL.dur: B•'n bfi.irler. Br, yili:dt a aşağı lş!e"' 
la. fGıtl~~ he!lı..ız •·•·~-r·-"' et- k l l " d k:ı' 1 I" +"""'u ve ~- ···~ de ""'d'k ~,-ma için yapılan bu n:;· ,z P :·:oı e "a a ., -r.. 8'•-;p te cllrr.• kir:etın<'m... Namım> 
M~ d tt. ', lJ 1 '4)'0:le bayat- b- " "} rtal h' •- ·' '-

•-~..&..ku"S, nvhHr mu-d-fı')erin z,r" ı \"aS ar ı.ma,yes.,.,.,e n .... u- kötü.' \'mOm. 
t.J tctic..ıc!.e lQ uJ ._.~t J~ ~t."LlJJ - - h ' ' 

ooır. ,. «At, ,.,,._._, hÜSIJlillı'Yf•I., müdafaa ,eya muko.bil t<ıarruzu verin mti<lafaa ~lartna girm~·er Ş:ı<ı't olera.ıc gö.4erilen üç kişi din-
r-4>• "'" gtz!, b r :bad• ı:ulm~- He durduruıım:.~tur. lr.g;L"'cr ve m1hnrin aL>ı.l millıarebe hattı- :en'I~•. Bu-ı!~ , !\luztaf""'n dat\';lcllllll 
m111 olrr.a.l ·"· Bö s:ı:nimı ~:.:ı; mihver cq:ılıes;nae bazı oo·tah- nı IJ:ılrlot.ç r.f.)kıt:ıda dolmi!ilerdfr. «•obincın B<n .n ve ınt>rtd.lin aldığım 
h ·r ="'1 b " Y. t.il "" :W.y n:.ı... rı defmi~en>e de bunlar Alman Bir taarı ıtzUJJ. püskürtiılrr.es) lb<!§· ııöını"CI .d .. r r,;bi h!ç b'r ıpyı!en de 

cbr? ve İta:O·an krt'aları tarafa.dan tu ·"ak d~mekı.ir. F•kat açılan g~-, h 0 be:"CIQr o!ma~ k!arını OO)'letMer. za... 
fş:ıe ' '1 ınet• e b -a.cı... HUSt:ıOI k•'Patı ::ı•<tır. Bu ı·arpı.,,,,1adJ, 3(1 cfü.lcri 'kapat>mak y~ne baı;1aı<lır. I t"". Mustfila a!ryhinde !<lifi delilli 

•a2h.oU.,. ve ......-. :ı- t.!.e Y"ta!ırıı.b ten- "" -,-· T · · ·· ·'" · d .. 
İngiilz tankı tahrip ediilni:-,:ıtir. Bu ar.!'ruzu p~Kuroıneı< uÇnKn., uş-- dt" yoktu .. \f~ıJt ... e1nc. l\f :.(:'i~n be-

~tlf>nıı -LJ.nurnl lı"Yıııt çıerçrvtel İn l m~"1ı a;,ıl m11htırebe hattın.lan çı· ı-~cl ,,, ımı·ar verııl. 
.~ .... .,_ n- '--' .. ---ı-~ k. tan.iclJr , gj iz taarruzunı..;n bac:..-
-.,.111ıo.1 ~~'~ o 'l\; M' .....- llUtr ı, ·-s ka.rmak ve o lıatiı yl'nider~ e1de :~1 hh."'C.. 11 drn çıkn.n !\lu.sta.tı, da..va.. 
lbü...., - "-'ri htı:;ırü ourı;ı:.e Ctj!U, lıea ş:ddetine maruz kalan bir 

t..it.'Tlak <l<":e•ı·el~ir. Fuat aç.lan ge-""'1bzy-cıle zyoruz. AC:iba, hıiııtıi Alman bı:ıınb~cı ta'bııru talı:-:;> 
teıı.ıı;;ı, ını:ll:ıul ve saınimtdl"". Bunu dik cııi kapatır.-.k, asıl ır.uıharebe 

c-ya, 

- Y~~.uır o&.wı s;;na.! Dt::di. BVyle 

A<l l!1 ra.ar a btntn o:uLn nannnı .. ba-etmiştir. hrı.ttırun tch."rar ehle Nıl<l ır.-.1-
"Yırt e ~ 9Cf< ,.,.. ve ba- Bu jz atten, ı~,;liz taorruzıı - · 1 
zan da · o .ror n oıa gelmez. ~.1lhV'Ar 11. = mu-

1 
l.ı-a çı." ·ı;. lkmm bu kadar 

Bi.r ld::rl •11::\k b<.;;ıtrla bulunan bir nun cephe genişliği, a>-ıl taarruz lıarciıe hatt bir k ç : . .: tin:ia ba- a ş ne g ~ n' k'm gGmııa:,? Tuuu 
ot:. ımlle:~, brr :LMı, çala 

:ım t: ı . en ne :rııı:ır. ' tııı-
:ı<> ut<? !(; l'10 d.Jz.c' n,, Y<>lun& ı:l<'-

""""'1ıl ""' Y:.k:sa, o a bor za<lııı hm-
""""" oı. lu veya l>'r ş.ıJW -
ı.,, z buL. ıd.ugu ıç.n ""' ? • 

İk:' mü ·ıeo. Ye :n!lial.aıı:arun bC-iq... 
'fiili t".doitlc.ı- de ·'"!'dır. M--...,,10.. ...., 
kjçük b:r n......t: 

Şehrin f '"1ın ~., 9'ıiı: b.Jtırr_.ız... 
d>r Çamur, toı fıopr:-.lt ~. A
l31ı:aıı m<nıuriar wya kaoıa k.ayma
k.ıimlı.ğı h·ç ~ olnv.ııyor. 

iııht:.kan:ıe!i ,.,. ne ka:lar ır- ~ :Je trya doğru bı.Jloül r.ae,t:ır. Bu va- ••rna! 
y2:pılıd:ı;!u:a dair b0 zı U:Jhnıln'~r- z.J.ıt lngi!.Ller iç:n b.T ~ aıfla-. MU61a!a c. 'ilcmm yıcw>e t::ıaır-
de bulu= ak mümkıind.il-: kı ') tıti.r; fakat 'bun·J ~ı:cak mu- ı <) ıctc-ı sonra yilr = da' cı a 1<.ı-

İng'l .z taarruzu, un ş' 'dctine 'h<>r.JLrnin dtıncı & nü c rlc e<le- oı.ı:d.ın, 
1 J, ı· - AU11h h l.:ı!ı! Dedi. Böyle de al-y .. lnı:ı bır A man t Dı.runu'l ma- hlkrler Zaten Mareş .onıme n 

k lb- 1
• ' t !b'l '.. 1 k 1 t:ı.ı r:ı"~ ö:nrtl mıe dUJ-ınıadlm. Ne de ruz a,_ ına "" ırsa aorruz mw·aı ı .. u,unn ar ;·apma · zonı:n- 1 

Oar bi:, CQ~hAdC yarma şd.:linde da kalması da mJıver auı! muh~re- a.t•;ı nam.-r. ! 
,...- 1 HÜSEYİN BEHÇET yapılmaktadır. Fakat tekmil İn- ı:>e hattımın birkaı, n-)tta<ia delin-

giliz ordusu, bütün ımbver cephe- <liğb., t:ı.nk ve piywfo savaşlarının ; 
si fuoeıinrle taarruz hatinde de- m·mer müdafaa. halları arasında 
ğildi.r. İngiliz taarru-zunu Alman cereyar. etıt.iği.n.i gö.;t"rmektediir. 

Yılın ilk tarihi Türh musikisi 
konaer i Salı' ye veriliyor 

Konserva tuann birinci ta.rihl 

,\MERIKADI\ 1 Nehirlerin kudret miktarı 
ölçülüyor 

Böı>le b·,- yazı Y•z.sıılr. v~ bu lddL
s.lu dojjru "'-""- bu tcıltit, elbette ,.._ 
~ lnıı;.1< Uzıcncur. Fakat, <>
f!e;r', o ıa.ıkakta. aşni z.sn;ınôa, biı:z. 

kendım\z otu~. t"ııkit. g·yri. 
""""""J m• 6'\J"'ilnalk 14ızaniır?, Tabi 

ve italıyan kıt'al<~ı ka"Şılıadtğ:na 
göre, taa.ruz yeri mihver cepihe
sinin şillıal kısıruıırla ve asıJ yar
ma imii<arr.eti de sahil He buna 
mıwazi uzanan ana yJ<ıl arsın.da

Elci:zlk - lran dıemiryolu 
üzerinde 24 tünel açılıyor 
E~k - Van - :!ıran hududı.ı de

mı•.\'lllunun inşasına faa1jyeUe 
tte-vam olunmaktadır. Bu yenı ş.
mendifer hattı üzerinde 6 ıbüyiik 
demir ki\prü kurul:muş v>e yi.ı:mi 

oo' tünel açılması ic•p elırıİıjtir. 

Türk musikisi koruıcri önümüııd.e

ki Satı günü alqamı saat 21 d .. 
TC'pibaşındaki ŞO:ür 'J.'l'yatroısu 

K ımedli k•smı binasında verile -

çekt.;,. Progrırm<la on seki'Zlnei ve 
DÜŞl\ :1: Ş il 

n:r n1a aledeu ,ıı sıı!ırları a~ 

yorıı.ıı: .Burada'l(iiııdüzkcn, Aıne

ri r" ı:ercdiT. Onların biltıin gö
rüş •e di&,lioi.iş tarılan da, biiyle 
aksiı>edh·., 

"Iemleke-tırniıııdcki her buıiik 

nelıi:rden r.e şekilde ve ne kadar 

masrafla istifade olunaıb leceği: 
ha'ın<mda y:q»kın t.!t.kikler çok 
ilerlem:.,-tir. Ş!ııııd'yc kadar elli 

l~n, kd'me \'e roanaforını me- ı 
r ... k ediyorum. ::\Ieselic Biz, beyaz 
dediGim:.Z \'Dkit, ocada siyah mı 

rasat )'"e.~n-Ie sular ö'.çillmüş ve 
!bazı. ne'hlrlcrimi2 n de makta!arı, 

kudret ır.• _t.:ırları ç:karıl.m.ş:ır. 

an Jır?. Jeseta, Ru•)a )u.rd!m ========,======= 
CÜ ·e hnykc'ır>r. Anıba, Amerika. 
da ı:e mu:ıaya g 1 yor, ~inh.?. 

MlA '\T:.N' 

GELİR•.! oı~'l.'il..'lli ı 
r ha 1:1 L Lı. muyyen gelirli 

ol.r.~lıırı it.bari.le gazeteciler dil 
sen dere<:e mütee55İ.rd;r. Arkadaş

lardan Sa't Kesler, gcrcnlerde bir 1 
.ı;iio, arpacı kumrusu gibi dü~ön.e 
ıı;· ,üac, Babıfıliyi çıkıycmltı. Tev· 
fik Xecati ile kuşılailı· Tevfilı: 

- Ne dicıüniiyorsUıll Sait, diye, 
sorda. 

ait, şöyle Ct'Vap verdi: 
- Acaba, gmı:eteci olmasaydım, 

e.Jı.i mesleğimde kalaydım, daha 
iyi geçiat>mez miydim, diye, ılii
şiinüyorum!. . 

AHMET RAUF 

1~ n fi.aiti m:. 'l 1 Soıı:ı .za 1 ır-
ca ytti b·· f·at arı... r ld, 
1tıııı:ne.n ııst:ı(ıkb v g:z:.c d r. Fo; :ı:;..._ 
sa mtıla.n p'1'•nçler:n lir ~ıııda um 
halinde tav kar~:k'.ır FlJk n böy:e 
ta.,ı.ı pıiıı-inoler ~u. Yeni yrt)i. p;ya
soda gi>ı'ündül':in e<,re, <leıır..Ek, bir -"""'· &.zı k-rin ideioııııına gi!ce, me-
s!liA b\r l<!Joda,, ooda bic taş bu.unan 
p<N,ı;l<r dırı. ...,_ ~ 
dtr. Bu, ilr.lirın en h'1.zl<ı ,eklidir. 
l\Ia.U M mieoli, bu pirir.ciıı la(.ı.nı. 
S(Y ılılm>alı: !Jı>.Jm. .. lıJt.1' !JaJ 2'. pi,.;.ı.. 

cVı ""'· h.ıt" gtln b4' p;t<'Ç'1. faıola.lıış;r-

c:ıltbr. BURHAN CEVAT l 
l\Iizahi ve milli r<>man No. 15 ------------.. 

Bİ PALYAÇODÖRTCAN
AZ BİR DE HOKKABAZ 

~ _____ J Mıı.l.arr!r: NEZi.uE l\llillİDOİN ~. ____ ....,, 

- ı..: ım )"Ok ... H yd. ye .n ze ıP- ı 
dm>ıı:! Bir ~ da çt.aımo.Y .. 

= 

9C 

b 

r "' "r ed yo~. 
• i.c ,.ıt) m de al!ed.mz 

lla .1? 
~ .. 
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- Vaıy?. 
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- va.~"111 g~ 

- Bu .eıcır ikim~ de !oolle.n:mım-
dıan tuttur'll g;o; sakıığa "tar. 

- Bı.. de kol ltot• g reır <kıığruuu. .. 
- ÇöpOi;.kle kaydırııılı: oynameya 

cldenı: <i• ill ınr. 
(Devamı ıann) 

dır. 

Bu ,.aız'!)'etıte Mareşal Rommel 
müdafaa ct,>p.'ııesinir. büyük kııımı.n 
da (merkt'<Z ve cenup keısirr.lerin... 
de) iilıt.yatların oynak bir şekil
de kullanmak ve hatta mukahıl 
taarr~~ rpmak i:mkanlarına mo
likıfa. İngiliz taıarruııur.un büyük 

Bu tünellerdefı en büyüğünün 
uzunulğu iki bin üç yüz elli rr.et-
redir. 

oıı dokuzuncu asırlara ait çok 

k>ymetli eserler ~u~tur. Çok 

7.amandır blıyük bir it·na ile ha

zırlanan kon.ser ali'ıka ile beklen-
rr.ekte<lir 
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Bir Müslüman Generaldir 
üındra'mn g«Ç'l.nleroc. ve'.;rliği 

bir haiberde, ç.n ordlltiunun, Ja
ponlar:n :SWi'a;ı altı~ bulunan 
Celtiy•·n~ eyaletinin paıyi tahtı 
Kiooa'ya karşı taarruza geçen 
k!NV'etlerinin lba~ında bir Mils -
lüman g.,neral bulunduğunu bil

dlıdi. 
iBu general kımdir? Okıryu<:u

larımıza., 'bunu, anlatalım. 
G€neral Pai - Çung - IIsi. 
Japonlara taarrnza geçtiği bil

dôrilen Müslüman generalin ismi: 
Pa.i - Çung - Hsi'dir. Bu Müsl,ü

man generalin Çinde büyük bir 
şöhretı vardır. Pek cesurdur ve 
!bütün Çin generallerinin en ka
obilıy .. tlisi w en mutaassıp milli
yet>;.eidir. 

General Pai - Çur.g - Hsi, ·bu
gün aitm Y•nda olıruıl<I.a be -
rıııber, dinç ve a!.eşlıdir. O ha
yatının ?üyük bir kı.'l!Illnı harp 
meyılankr.ntla ya.hut ordlJt:ah -
lar~ g<'(,'rmiştır. Evvelce, ç;n 
Mareşali Çang - Ço - Lin ile b:r
Jikre. Çin hirliği \'e tam n::ye-ti 
Uığrund.a, asi generalılcre, Japon
lara; Maııçu nif;ıkçılarına ~arşı 

mücı.dc:ctlc bulur.muştu. 

Gcn~ral Pai'nin o zamanlat'
dan<beri, bu.günkü Çang • Kay -
Şek ordusunun umwni ErkJnı

har'biye Reisi bulunan general Li 
ile arlrndaşlığı vardı. Bu iki ge
nera~ Çin İınparaborluğunu di -
riltmek için, o kadar e»>lrli.ği ile 
çal.>şmışl~rdı ki, halk :ıras..ııd.;ıı; 

Yazan: 
M. RASi ÖZGEN 

iJ,;isinın ismınden teJ< bir !S.m 

me)'Qana ge~. Birinden bab
setmelı: isleyenler cLı - Paic de~ 
!erdi. 

Bu iki gene-ca•Jn mezryetleri, 
biıibltini tarnamlryaca.k şekilde, 
•birbirindt'n ayırılır. G<!nEeral Li, 
haşin ve kırıcıdır. Ona cDem!r el• 

dl)'Qrlar. Gt>neral Pai'nin iıse, in
saniyeti ve nıe.rhamet.i galiptir. 
Bu ıneı:«yctk?rinden dolay, onu da. 
~tpek elıdiven. d:ye anıyıor!ar. Bu 
taıbiat ayrılıklarına raji-ıncn, Çin 
menfaati ve hakkı ba.l,i:; mevzuu 
olduğu zaman, illi de, ejderha 
kesilirler. 

Gt>neral Pai, bid,~-ctte, Mare
şal Çang - Kay - Şek'e dost de
ğ:ldi. Çang - Kay - Şek, e\-velce; 
Japanl<1<la müzakereye girc:ırrriş, 
onlarla uyu.;rna.k'. çarelerini ara -
m~tı. Bunu gören iki kafad:ı.r 

.general Ll ile Pai, Yanıg - Çe'de 
ıbi.rleştil .. r ve Japonya ile müza -
kereyıı reddederek ölünceye kadar 
diöğiişmeğe yemin ettiler. 

J3u hal. sekiz sene devam etti. 
Fa.kat Japonlar, beş sene """""!, 

Çine karşı taarruza geçtikleri za
man general Pai, Çuıg · Kay • 
Şeık'e kltl'ŞI olan lorgınbğını u
nuttu. Vazife hissine, itaat ede
rclc Nanltin'e gitti ve Ça~ - Kay -
Şek'in emri al~ girdi 

Çang - Kay - Şek, o.rduıımda; 
=imi arl<.ailiışı g'cneral L.i U
mumi Erk<lnııharb:ye Reisi idi. O 
da, bu ark•daşınm muavinl!tine 
tayin edildi. 

G€ııeral Pai - Çuııg - Hi;i, Çinin 

eslr.i bir tanınmış ailesine men
suptur. Bu aile Çine; birçok harp 
ve din adamı vermişt.ir. Gt>neral 
Pai, A:rapça bilir VE dinine sadtkı

tır. Kll'r'an okur v-e namaz kılar. 
J a.ponlar taarruza b<~a.dııkJ.arı za
man, general Pai, bütün LsLUn 
muhi tlerıine admnlar k<qşturdu. 
Mi1slümanlan Çin ol'Cioouna g:r
rneğe ve vatana hizme-t elırneğe 
davet etti. Bırnun üızerine, lbütüın 
Müslüman eyalet!erind.cn, Çanıg -
Kay - Şek ordu.suna koşanlar "°k 
oldu. 

A.nglo - Sakson ajansları, Çin 
ku'V'Vetlerinin Ja.poıılaNı taarruza 
geçtiklerini; Japonlara ta=uıza 
gerHere sürdüklerini bildiriyor -
!ar. Bu hal tercüıneaini bit.irirken; 
söyliyeEm ki, bu ta:ırruzlar; Ja
ıponlann, Çin ordusu etrafındaki 
en ehemmiyetli mevk.le-ri ele ge
çirmek suret.ile tesis ettikleri mu
tıaasa., çemberini hırpalamak için 
yapı!ayn:r. Yoksa, Japon oııdusunu 
mağlıJ.p edebilecek maJıryette şey
ler değilıdi.r. 

Japonlar, şimdiki halde istedik
leri sevk:Ulceyş nok.telannı ele 
geçinmişler, Çaııg - Kay - Şek 
ordusunun hariçle aliılrasın1 kes
.miş gililiirler ve bugünık:ü bam. 

nıanyanın ii2e.rine doğru mu hareo 
kete ıreçecck.ler, yoksa Uzak Şark• 
ta japoıılara nıı taarruz etmeri da
ha uygun buluyorlar?. Alm~nya
nın üzeri.ne hal'eket bahsi malüm 

olan ikinci cephe faslını açnıalıı 
olacak. Bıma dair şimdiye kadar 
söylenenleri hatırla!ıııağa lfüıım 

görülmiyebilir. iııgiltercnin teda
flii bir \'aziyet alarak daima ha-

zı.rlannıasıru ve en münasip anda 
taarruza geçmesi lüzım gcle<'eğ;ıd 

başlan.gıçtanberi ileri süren b 'r kı 
sım İngiliz askeri münekkidlerin:n 
dediği çıktı. Bu esastan hareket 
edenler de üçe ayrılıyordu; hala 
da öyledir: İngi!creyi tamaınile 

kendi kalesi içine gittrek beklet
meyi 'jeri siirmek sııretile pek a

şırı surette tıedafüi "aziy.rt tnral-
tarlan olanlar; ,bir taraftım lıa
zırla.ııİnokla beraılıer taarruz ru-

hu olmadıkça müdafaanın roiınaSI 

ıkahnıyaeağını !iiiyliyenler; bcınla-

nn ikisi o.rtas:ı mülahaza yürüten

ler. Bunlar da m'4ıver nleyh:::ıe o-

lan hu lıarekcte müzaheret etmek 

le hem tedafüi vaziyette .kalııı:ıyı, 

hero de tecavüzduı ayrılm:ıma)'l 

uzlll§tırmak isti~enlerılir. 

Bu ha~bin asıl h'.r yıpratma v• 

yıpranma hartbi olduğu kana:ıti a-

sıl bu ikisi ortası mülahazada bn-
lıınanların yazılur>mla daha z•ya

de dikLtti celbetıll!'kledir. 
Bııraya kadar bunu hatırlattık-

tan ronra söze ba~larken ortaya 
konmuş olan suale dönmek lazım 
geliyor: Müttefikler tarafı on ela 
Almanya ilo mi işi halletmek, 

yoksa japonya ile mi ka vgayJ 
kesti:rmek lstyecekler?. 

Bu hat1ıin de geçen seferki dun.
ya harbi gibi bi.r yıpranma ve yıp 

ratma kavgası olduğwıu ~öyl! \en 
ler i.çin daha öyle bu.yük tanrru:ı; 
hareketl.ırhıe vakıt gelmem ti.r. 
Düşman tarafı gitgide yon.lı!ıı 1,~a 

roüttefkler de har.•rlanmaı;a d~
vuın ettikçe eQ:'OÇ hir gün gd r, 
knt'i darbe indirili.r. Bu darbenin 
nerede indU-"leccğlni ''arsın erb3 .. 

hı, mes'ul ve salahiyettar olanlar 
düşünsün. LUkin herban!?i bir 

lıareketle acele~ e >cbcp olıruıd:k 
tan ba<;ka yanlış bir adını ıl ·rido 

tami.ri kaLil olmı) a<ak t~ıl.l.clcre 
yol aç.abilir. 

l\Iihverin Anupada ,.e Uznk 
Şarkta ulınak üzere itu tarafı ar

dır. Fakat eğer Avru.p~ c ıdi mail' 
liıp edilirse Almanyan.w, İtalya

nın harpten çıktıklarını gören ja
ponya uzun zaman dayana.1111.Ya

caktır. O halde ilk şi Avntpa ta

rafında harbi bi'tcrmektir; diyorlar. 

İşte ötedonberi bu suretle müta
lea yürüten bir k1'ım lngmz ns
kcri mütelıassıslnnnı:n sözlerinden 

bugün içi:n ne mana pkarmağa v• 

baştaki sualin cevabını da oularm 

dediklt.rindeıı almak tecrii.be..,ine 

kalkınca şuna v•ıla<:ak: İlk iş Av
rupa tarafında harbi bilirmek ol· 
duğıma göre ilrm.:i cepheyi b;r iln 
evvel açmak !&um geür?. Ha~ ır, 

diyorlar, ~losaksbn tarafı çolıı 

bazulanarok arkada pek ıbiiyiik b:r 

ihtiyat kuvvet teşkil etıuektcdi.r. 

Bunımla harbin kal'i bir safhasın
da Anupada harekele geçec, \i'r, 

japonla.r;o k•<}' .. ğer taarrırı: ıua

lıiyetintle bir harekete geçilece

ğini gösteren aUmetkr bel' ,uiş 

ise bu taarruz esas itilba.r'1e n1W.. 

daiaadan iibarett.ir. Uzak Şarkta ve 

Büyük Okyanusta daha zivade 

beklenen japonlartu yeni bir fan· 
Iİ,\·ete geçmesid' ... 

planlarının ic:llıatını ikmal <'tt !{

!eri için tahkim ettikleri yerler

den il .. ri geçmiyoorlar. Burdan d.o

layııchr ki, Hind:st<Aıa ve Avus

rla!iyaya karşı Japon tehlikesi se

tı:ilmektedir . 

M. Rııshıı Özgen 
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==Son 24 Saat içinde'== 

Hadiselere Bakış 
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Ballıkta iki Alman 

Milletler 1 1 ~ Harp İçinde 
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/ Britanga adalarında 
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halk bugün ne 

• 
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/ALMANLAR Kıırl'k~slarda Na lçı k şahmı in i~ 
gaUJ' :rn 90rr& hare!<ol canlanmış 
~b! Ç•3rünu or. 

.Bir t..,,;x.,;-e @Ön>, A.'.manlar 
Gıc. <"ı'.e Joğru cepheden yap -
t,k rı ha.-ı;kette muvaffak ola -

m"~ ..:·~. bu sefer ele yırı!ardan 

t..:t..'-..0 C:~t"re gi'riçrnl~i~ \·e ıki: 
gun dc\'2.JTI eecn bi,- mL"l}arebe • 

ıck ı s.:>nıra N .• tçı.k Ş<>'.hr:ni zoptcl
nr..~:crv1r. 1\lnıan 1 .... arruzunun bu 

bQı.gea~ ~.ı-zı muva!fak yc-t.er1e 
tlt."v..r11 ett-iguıi k~a-uı t'bm. k 1flZJm 
gl'FVoL 

MIBTRDA İNGtLIZI1ER aliR 
Çl'KARMA~ 

Y AIPTIIJA.R 
Gelen lı ıılberler, M u;ı1'd:a ça ~ 

mala rm h>Zlllı k"jlbelmod:ğıni 
göst-.'f'.\~r. Ingilizler bir hafta m
vel b•ş' yan hareka•.tııi:x>Z'i n; tı
ver mii.dAaasw:ıı henüz sa~;ama· 
mŞard:ır Ç•rp~ıma il.da t. ıı-n -
leı:tit'n başka, her il<.r taarf kar
ş•fkl> ettirler de almaktai'.,rlor. 

gemisi batırıldı ı 
U>ndra 3{ (A.A.) - Rl.IS deniıı: tankları 

ik:ı.wv<'tlcr• Balt.k d<'n•zinde top- 1 ki J 
yekfuı 20.IJOO ıar~lqtuıuk 2 A1ınan ı uça_ a tac;:ıyor ar 
t;ı ,;ı brn "b<ı ~ı rını.şlarJ , r. 'li 

----.,- Londra, 31 (A.A.) - Or<lpn-

Amerikadatı Rusyaya 
gönderilecek fabrika 

Londra 31 (A.A.)-- Detroittelııi 1 
lastik fıdır.kasını.n sa~.ı. alına i;:ı 
bitmUjtir. Fabrik;ı. /a~:!1<i3 RU6ya
ya gönc>erile<:e.ktir. 

ve nekadar gigor? 
-2-

Yiyecek mescks•ııııe, ;bilhassa 
son 21Qffi3'1laroa vk min!er ı.iıze -
rinde ~k duruldugu göriiılÜ(Y<ır. 
33ir ta-kım gıda.&.-ın rıok:sruılığı -
Dm yerini diğer bir takım vita .. 
minlerle doldurm~ kaıhı.J o)xhı,. 
ğu ve yaş..rnak iç;n lüzwnlu l'tıe"" 
j·.y; Ye ka:Oriyi bunun!a e<~tde et
ın: k mümkün old ,u idd<a olu -Turpse'c'<' Kar~;, hmanrna 

kar~ı Aln-:a. !.o.rın gjr~ştJkı ta.an\u. 
ızur. da kı?. ~1.tğı &n laşıkna.k:tadı.r. 

S ··n~<l'd'a ma.h1ıHelertl{' de
vam eden muharebeler ha~;.:ır.dıa 

n:...:ı::n 'blı' h:ılbe. ;xutur. 

YtYC tKL"."Cİ CEPHE 

l\IBSELESt 
;ıı.Z\"Cltın 1\~ayı ztyaret e

Clen,;~, Aırı.criko.ya dönen hususi 
mı...'looruıu V ndel Vilk.., ikin~i 

<."C·ı- i\...t·n:P açi»lı~'.1 lüzun1u ha:{ -
ık, dd ra~t.)(ia y~ni bir nutuk 
..:., <' b·. Vilki dcnl'iı,'Lir ki: 

c - Stal'n n ban.. anlattrgma 
; ·'<', RU"J anın iq;:al al1.ın<kki 

)'~' ı-ıclorı Almonbr .bir ç•'.\k 
Ru .. :an m.·.a Alman f~ rikala -

r na çalı.~tırrr:3 ğa göuM=ekte -
• rler Fakat Ru.s &:ınıi yerir.dc-

• •as 1 J gxınlar Aınc:"'kayı a
: ı ,_'.ırsa A'manlar da Rusyayı 
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ıuı 'a QtS<ien:.'ş ,...:; ijıc S< Jlere 

1 

cEı p> \ Uf'il ç*ırmşbr. * 2 l """"' P' ..ıııa. si "" -
iu.. , en. l ~·r \ ., cır".ıa.-

nı. Me c .ıe... <r.0 1 

' tp 

t 15,45 !.e 

t ' t<-
rr~ dı t 9 ("' bL:F-

0.: 16,53 da nlh:ı,ret b ' c::l<-

Dm.ino üll-ınev ·,.'ün sa
at ,7 ;ıı; d .t,tar..bu\ J<o,y"cd el 
ıiş1 er1 s .. ~ı· açılrrıt-i'tır. Tama
men c 'jınal ı:n.nı;yette olan bu 

Alırr.an •ar 300 den fazla İngi\°" 
tankı <"'p etti..ltierini idıd. a edi-
yorla.r. 

İngilnl<>r dcn'z ve hava Kuv -
vetl~r:ni-11 yPrdln11 ile, dÜ$'11anı 
a·-~nıdan \'UrJ'J'Wlk n1nk-zadilc ~,t~a 
Matzt;h'"' iki defa o.ker çı'-ru:ma 
tey:frb~ü.n@ bu LUtJ'ffi u~la r<lıı r. 
Aman w İtalyan t<!lı!.iitl<'ri bll 
her ikı t...•4'-'lfuüsiin de topçu V'e 
p;ke u<;a·"urı arafn dan ak'm 
ıbıra.1<.>dığını bd•.l:r~·orl2r. 

Bununla bera'l:-2r harck}tın 

bundan scnra yerJJen şidfotlen
·mestne in tfzar cd~k.brli r. 

ALMAü\LAR n!R VAPu'R 
KAJ.'.İLESİNE DAEA 
ı!ÜCUM I:TTİLFJR 

F'ilhırer'in umu:rni karaı-g·\lı!n 

dan r.c~rcdi!c11 h~usl hlr tl ~iğ .. 
de, At"\ımti.klc büyük Brit..ııı:ya• -
ya doğw y<>l alruı bir gemi kafı
l:esinin Alınan denizal<tılumın 

taanuzuna uğrt.rl ;,.ı bi:dır: 1 
• ~k

icd:;r, İki gün, i>ki ge<'C d<V< nı e
d<en bu mulıarı:!b<'de A • ,]ar 
topj'ekü11 68.500 ton tıo.!U:K 9 ı;e
ırıa b;ı.tırnr.şla..-Q.,r. 

* pzz::;.rıesı güııu vii;iy...>.ttc ]ili 
roplantı yapıfarak ÖllÜntÜ'U:o-Kl 

,ayuı şclc.cr tev.Liat:.nun nil~Jı .tta 
olunaccıgı görü~WecLk.J1·. 

* Şch':'ımi?Jdıe n-.uh((Ol'f nakil 
vas..talc«ı me-\-'-:ut o~rnnsı '.!ı.l -
layısilc rr.ektep iciareie:ıın.- (\Cr.>-

1.c·e on bc'Ş dakıl:a da.'ıa ı;cç "" 
~'a d~, erken be.~ıayabd.mcleri 

Shla.lıi)<.:li de verı~tir. * Ekrem Kara~urçağ;.n reisli
ğind<>ki Ortaköy r .. 'cua perver 
cemiyeti Cü.rrihuriy<.-t b'1yr;.m;ı 

münasebet.ıle :?:.IO fas.ire 2311()() ki
lıo mangaL kömüt ü tev.li ctın'~ 'e 
237 fakır ilk melo-. .lcp ta~cJbesi dıe 

rıyrllril:r~ hr. 
TİCARET ve SANAYİ: 

* ı;lct<ı>r1' mcdıılr; in• l !'<»"' csıt.fl< 
bc..i "' miyotiori ' "ISO!a.' ~ " ş<Sr.er 
tı ... ~ &u:z::ı;;ıu.;;i,.tır. 

* Y.f'ol'ıı M ı<ı.r Paz:;;rıcı~ ı Bc
~ii Şuıbc tar 16·" 'e uçU:cı.; •. 

-1?- TLl<:noı """"''"' ı fab " °' lc-i 
l~ ı; lU A "..Ca 

~ ., ._ ~ b!r t t:.n1 y- c.a.w:t 
o rın~"Oır. Ilu ıçt oo·l<o. ve 
memı.sıl::.ra :rlln \'e ;ı-lln!.il k "-~ ...... 
t;:r, iı ıı;;,ı d~ - ,JJ: 
t:.r. 

* Bir a n otu~ y ~ lr.•y terM'- ı 
fil <-4vr.'.,t!.r. Thr ı:ram kıılçe <ll.!an b"..ş. 
yiE Oll be~ 1r~t.r. 

BeEC' İ ~ayıa bir nikidje yo\u :st:ltam.eltnde ~zan.ı.":1 
"T bırkaç dağ S::Slcsmde ş:d.deUı 

Ci~ve G.!U~I m"'1arcıbe~r vuku bulmaktadır. 
Lo:-.dra. 31 (AA.) _ İn-giliz Alınanlar, tanldart tayyarekr ile 

ıbcımba uça!darı ("\:>.er.d ya<mla - naklet.ıı-..iş'..er "e Ruslar ge.-i çe -
rında ve Delçık. •a>•ili a-:.;.;arın- kimek z<>runda ka 1mışlard•r. 
unda d-ü~·1raıı h•:cı f NÜ«' ıaar • Ruslıır, 18 Alman uçağını dü -
ruz etm~'erdir. §lirımü.;1r-l'dir. Slal'r>o"<adın ş'ma-

Mc.sk'to l>pıı .,,c İıı,gaız tı<;a"<- li ganbl..;r.de meWİ mııhi~et:e 
lart HoI~r.:lada b. U<·ak al .. ı~ı J:e çar:IJ'.ı<_;n~r-/c:r o!mu~tur. Rt..•trrenler 
bi-r faıJ:ı,:kayı ıı....rrıooıdıını,n et • k:>ytbctm'~ ol<luklaır m"skün bir 

~' yeri geri almak ;,.;(ı gayret sar-~<erui-r. Bir ı !~ ·ro LÇ:l'g.1 üs - ~ 
fdmi-şlerse de hücumları ,...,cı,,.. süne dönmtm~t;r. 

Vicdan mız;a 
BAŞBAŞA .• 

CBnşnıaK .ı n n t \·ı:t.m> 

iru.U il-e diişüneı:nı: Runıııı """"U· 1 
l~i hükfnnet mff!ir. Cunıhuriycıt ik- 1 
tiduı nndtr?. Hük{ımctiıı en ge
n'~ öl~üdcki hiirniiaiye:ti ı;erek 
nı.iidalıHlc, gerek adcıul nıildJhale 
srstcmi anlarında şa,Jui menfaat 
Ye ahi.ık zıüı ile !el.re uğral:mak 
istiyaulcı;u srh:uıtt ıne\·'lularınt 
arttırrıı3~ a müsebbip oktuh..larır .. ı 
niçin it:ınf etnı•) ı•Hn1?. Niçin ve· 
sik.a luılkan şeılıirlrrdeki ve ihla
rı topaıiayıp lstün.lınl f r~u!arm 
dan b!nierce k•J.o ~kmek çrkcn!e ~ 
kıımryor, h dtlet, şlddot gö•terml
yoruz?. Ntdcn 6nn:Mc sandık Şl'

k•rlcri e\'!crine ~ ığ' uh:rı haUılı 
hLlınuyorıı.ı:?. Ni~Lıı lı<0r f.,,..r.n nor 
mal zamandaki ı:ibi hareket ctm ... 
si tukıl'n: !e lıerşeyin piyasa ve 
pazarlarda btıl:uıac~i:ııu kabul et
miyoruz?. 

Nulrn lı<! r birimiz fert fort bu 
cehennem diiuya!(ında tdrak~mCc, 

şuurumu-& kiı(a:~·ot:nde yokd:iğeri

nri:ıi a)dmlatnııyw da bel.iti de 
nuıks:ıtlı olarak tahrik ed'len ve 
doowııguj'ııin ki:rü~ jçin~ sii
riiklcnip ı;idiyoru,?. 

Ege-r, }jtl'gliu ruemle-keti1nhc: 
- Diıı1)·a cennet; .• 
ıicniyorsa bu bir hakilıı:aıth-. Ma

d.cınki, dört harp y .lı rçiııde bir 
damla !:an akı <ıııı~ drğioli.z; ucuz 
pıthalı buluyoruz ve y:yoruz. ga
zimiz, elektribrimi.z, Uam\·ayımı.z, 
vapuruıl!u·ı, 11-rct'i.Jıiz ·tı4-'iyoı, aç 
ve çıplaklıl<tnn öleulcriın"z yok; 
büyük w kunetli bil' orclu bt.'Sli
yebfüycruz, o 1ıa lo h:>J..il,a leu 
ccnnctt-.'l h~. Blinu lı~ıcmel. bu .. 
nu takdir etnıeın&lı naııJ,;ôtlüktür. 

Muh-kkak l., Cnnı'1uriyd i1 J
tlnrı bu dtinyn fclal.ctı ~inde k~ı.· 
cilsine c! .ıu ~.lLt. nd na fo2lası 
ile \'e tam b'r baha ş.efkat ile~ op· 
mı-şlir, ) aı:makiaıi.ır. 

Yalmz, şu soa gı-i:.şil:n ll"Jeb-
bii.s, mahdut gel:ı,Lyi, "z l.aıançlı• 

di:.n~.t-r. 

Voı«mez ~esim:,,de n~ topçusu 
ıb"'f"~;cı lıir faaliyt't gö>tcrın ~t.r. 
B'.r Italyen dağ tü.~eni bn mın
taknya gelm'.ştır K~r.:><1°Pi "1e 
Run1-en nı.evıziler? arkasın ~l:<ın .. 
lar yap:hruştır. 

(1 inci Sahifeden 1 lt''•Jrr.) 

nulma.'ına ve ·~ bin lira para 
ceza~n<:ı, y'ım· yOOi sancl!k t;a -

y .. n da nlÜs-adere oluııın~." ra ka
rar veri\mtşt,r. _,,_ __ 

Karne tevziatı 
Cl lr-ıci S:ıhtfede~ De-'\'ıtml 

çocuklara ve 22 tinr ağlT işÇi.lere 
Cı:tı•tlacakt r. 

Yirmi ~kfa kur~an elııınek a
lacaklar da 568 bin kişidir. ilu'1- j 
!anlan 569 bin kişi büyük, 32 hini 
çocuk, if7 b:.ııi de ağı.r ~ç· • 

Bu ~ ı:&c bu oıq S53 b'n 
d:ı:ıtt luırnt& d I;ı.tl!a=lı". i· • r..bı>
hın ~ı doa bundıı.n ~la olrnt>
~ne. göre ~ ~t ohu .ek
~- Ji;m;].,..,, ~t.r. 

Şimdi<.i - Jiııt oeldJ Tı·~~
I>n on - !mdar d,._,, oGoecd<t..r. 
o t.ırih-Y.n t:t.e.ren uc:uz ebru.: a:la
cr.:1ıdar a.'tı ytiz gra,ın rlcITTeği on y~ 

ruruşa, lnJk y;,,.,.ı !ll!i< 'o: kur~ aJa. 
O"".!!<lardır. Ucuz eitn. it illl:nıya Mllc 
ı..,_,..,,ıar·"' ~n lııenaı hi .;>si d<
mı:k k••mek.-ini ,,J.ro~Brd>r. Y:\lrıız 
esı.ı.."'kıVl".l!', du]la,o V'e ~esı bı
z.ı\wmcn. JıcıırrUz: Jca.rueleırtrnl a.?u ~
b'< gÖ!'~rlm.ı:kledir. 
ll"~liJSı:lıorı mırnıen ııa.::.ı oı.. 

.,,.,..""' r~n;'<!. bey~ ~ma,.. 
ğn. dıevarn {';~.ö.ir, Yıarm I~-..t:ar ol
<hlil<ı ,.., ('I rot knı'Onlı..,. dl<ı 'l>t'ZiJn bi
~ ôı;'n: kı:nJl' a.ı.rey.., her \"1lc.'1-

d'..ı;ı.n bugün ı--ıewv.i rıı!m:ııııv·ı iı-
ztenci.tl[' 

~IİS.U'ilıLEK N.,~lL KAR. 'E 

ALACAK? 1 
Ş<.h.""'°''1.'<>e c~ııı \?. rrlc. .. <>

lcın!< ge en.!-cr; r.aırıcn ha: . her 
-verac l:nl c~ L. ·~ r. ~ Y• d~ n 
;,. ı:ı. <~1'~ll t..l nry 

ıı..ctı:t.n 

C~n.ıe a~ 
ı...,-, r:"-ı ' 
Grortıro 1 i o'tı. 

Kazaya uğrayan iki misafir 
kadın! 

İr~nir, 31 (Te'~onla) - . İs-
tan!:>Uldan ll.r.1amm•za ge"n iz -
m r vaı>u•u yolcuları n;d~ıı M t.i;.er
.ref Ergün imninde t>vli, mi afir 
'bir kadın ,·r.puroan inerken de
nize dii."<1Tlils ve l ~·ırt• ı 'm' (ır. 
Raş'rlc ;m;ntle b!r hiın da m:sa
i, olarr.k gıotiği 91 iı-=<:ı so.r.ak~a 
3 numaralt Haf•ı.en.ıı evin.d., olu
rurken b'rdcn>bire kr.al~~ıııış ve 
ka'b sekte:; ıWen ölmüş,ür 

-~--

R.uı;ya muharebesi 
fl tnci St.~:t!'ed~n Dıw1ım\ 

kcs!Jl'd.c Ru>lar•n b'r kaç A 'nan 
garn ?..onuru s:rd:k·~arını ve b 1.Jn
laradn bir:nin tes'.'.m olm '< istc
mıf'lnesi üız.erine n a c-d:ld :g-ini, 
•bi:tliımekte<l r. 

Nadıl k keslm'r.cııı, kun•Pth 1:•r
ll.ı.~rn~Jar c'C1"t:yan cı,....,cktc-C~r. Al
auan\u >wrt>ya y l'. tank \'<' u
çak ht"y'lt k~'Vı:et "'J.! getirrriş -
le"U r. G<irc;st.-ın ~ 'u bı:, • "!!Ca 
ışrlıdetli ~vJş!ar oln•" ıı.kdır RtU
lar düşıı.. a ağır kay;ıılar \"Pr • 
d..· <Lk.te,., 5ı)Onr"' )-eni mc .,,,.,·ı re 
çc < lmeı< nıechıır ·ye cinde k.:.ı m~ 
Iaro,r. 

SWingroQ.'da A:;.rr.aıılar 51.fo-:ıy 

ve er olarak llOC k ı key1be 11 ;>
lut!ir. 18 Alman uçag. Rll3 s ~
ları taraf.ndo.n dil, crüillıü~tüt. 

St,aEngra<''ın ş mal bat ı·rda 

ma>ha li C'hcmmiy<>ttc çarp~nıal.u 
ohr.~.t..<:"tur. Rı.ımen kuv\-et.kri kay
l>et:i~'<"r' b r yeri ıı!.rrı~k ıç•n lı.ila 
çwbal<ımaktadırla r. 

Musmvadan &lınan l o'bcrler i
çinde, YU!Qnej'de de çarpışmalar 
o>duğu anl~ktad!r. 

Vişi, 31 (A.A.) - Alınan ve 
Rumen kıt'aluı T<'Tek w.:lisi !»
yunca ileri harek~~l<"rine d€'\"Cm 
etmekt<:oolcr. Bc~Jir..den alına.n 
lb'r haber, esir adcdlnın git.g;de 
ıf a zl.a la~ll·ğı n ı bi a:!i nr.ek ! rolT 

St.ııl.inP:rad'dan baıl dc:ı &r -
l'n hcib;;.I.-ri bu kesiınıde e'·em
m>yetll bır ~in olmadJ,ğını wy
lemektedır. 

l_ten ul cezaev'a
de tören 
C\ inci: ~'.ıh·! .. it",., O v..ı. ) 

tr-~1 J :c 1,;"' ar.11 n.ır. 
B d:ı.'"l so~ Eni::.ö:.. ~ "fı~ :l'vt 

r\l!ı:ııoQ! l K.a 1 Blı.> 

•.:ıı ar 
,. .. ooe tı:ık P 
~ :n•;ır-r 

p,,_..ııo:.c Trv.t.aı. Hıa.ı..ylı bir 
n: u:· , '!oııd:ışld. "' ıı ık 

Sl"ll'<le İstanbul köy evlerinin da- !============== yı koruma le<lbiti b le bir baha İ • · N 
şetkatillden, ııir 1ı~.,. ha••asiye- ngiliz Harıcıye azırı 

ll.!$U(. ~ . llı\Ş. b...1 lJ ı )-...ık n :) rı:-n1-
trr ~ -ı. b.t~ f "" v d'ô:n.T. " .. -l.~J. iı."" 
tt .. N. "ıtil't' tc, ~ nôeiı 50IV'9 C l'fi'ÜSİ 
" tıaJ:ı,. .:ı.r u: l~ yer ıı1mrlı'.f1. WJ.~ 
:Y1 bıılll ~m. d tı .. .rn ,,/'r 1 li tekımil dekorlan ile canlıandı

r'lmııktı:>ÜJ.r. Köy kadınlanmn 

~e<ıo - t:oa;.:.nda bilfiil çalıştıklan 
ı;öıii'oı.. txt ·r Bt> şayanı dikkat 
sergi on beş gün mu6:1etle halka 
mecr,.nen aı;J>k bulundumlooak -
t;,r. * Cu.ınhuriyet Bayroanı mü. 
na~·belile Afil,,rikan kız kolle -
j;nue hır müsamere veri~ ve 
Reı•t Nuri Güntekinin cVatan 
için ... • piyesi muwffaJ<.iyUe tem
sil <:'ur.rr.u-ştur. * Cum.'ıurİyct Halk Part'si 
Rt ... Suo.t Hayrı! Ür·g:lplü, dün 
, '>'<' M sor.111 Part·nin B"'}·azıt-

1.:.k: cr'c.< t~lcbe yurduca ıf.<le -
r .. k tı.t•btnin umumi t1JZiyetleri
Tl , c ve bakım 'Slerini tetkik 
<'t!I'; '..r. D er taleobe yurUarını 

ti s rıı ile ı .. ·ı· ed<'C',,:.tir. * Fat h mrore-ıelcri tal•be b>r-
1 • e c!f'Vl'Olunruuştur. Talebe bir 

ı u~ v<'~ıtt> , c=- nr olan med
rc e•E"t d , Aıı.a.dolulı:, fı:c.1<ir ta
l. lerı: yu1 ha' ne ı'r~li etmek 
,_:a " t<'jo .büslerc gcçrn'şt.ir 

Bir lokant~ ekmek 
ihtikirından 15 

gün kapatılacak 
Tak,;im ca~ıırle Yor.Ln lır 

k.antas:n.da üç dibın e.kıneğin 4{) 

kuruşa satıldığı t.e-.fuıt ediLniş ve 
m:J1< kort;JJnı.a ma!ıkeınes ·nce on 
H.-.ı. para ceımsına, lokantanın on 
~ gün müdıdıetle kapatılmasına 
kar.., vL:-i·dtliştir. 

--o---

Çölde muharebe 
(l incl ~ahıft'do~n ~vam) 

Vİ.ŞlDEN VEI'.İLEN MALÜMAT 
Vi~i, 31 A.A.) - Berliıı.den a

lınan b'r h..;ber Mısır cepıhes;nde 
İng;Jiz kıwveblerinin mJ1'·er hat-
1.ar;nda aç ~an g dilcerin Al
ıınank1r torafın<l.ın ka,p.:; tıkbgı.nı 
'" dü~ma .n çok a·~'Jr kay>plara 
uğ;rad ğm. büıdi :rr.cktcd...-
&~ka b'r h:ı.ber. Mareşa-1 Rom

md'in öl'tieki kı1'a1 ~rı geriye çe
lrerek ye:ı:Je-rıne taze kuwetler 
getır<:ı.ı,u.i bi~.dirııı:d.cd r. 

tiuden bc:..şkn r:. .. rlir?. l ler ah.şvo-- (1 inri s:-11 ffıi"n L" \ nıl ---------------
r:~ salıi.hi11in ha)nt .,, ko~n-r pa. ~ılıınıı~fı•. Bu i~ an<a.k zam11nla, 
halı olııısa oı..ıaı, İ)İ-Di !•kırına ko· 1 teyakkuzla hallolınıabılettktir. 
)·up k.ond ; lohine , ,e hendi karına Geçen harpten "6ıı.ra oHu!;u gi
çahştı{:ı bu devirJe hükılmc.t buh- hi bu mulharb~;. l'liitea1i'P de 
randa.o, ycg' ne mii.teoc;>İr olmak nikbinliğe dalınak de~.Jt olacakr 
vnziyetinde kal:ıu ınemurlıuı, dul- ter,. 

ları ,emekliler~ muayyen çerçeve -~-l:IQ-'!'-~-.:rry ....... ~ .. :.oıı.:ft~AıM~l!lM'~'l!ii:lll81ôXliXl;ı:i~llll:ııamıımıı:ııııll'I' 
içinde!.i sabit ve malıdut geJ:rli. ı 
!eri koruma te:dbil'i i<:ioe almakla Şeref ülkelerini a~n .. Zafer göklmoe yükse fll. .• 
e11 büyük h'zmeti ifa ederken bir Şaheserler şaheseri •Türkçe. 

p:ıJnu:u 20 k111u~a boyıyan knn- D E M ~! R T A ç 
dura boyaeısına 601) gram ekmeği 
11 kııruş farkla yedirmeyi temin 
eylemekle de az mı biıyü't bir l 
h'2nıet ila etmektedir veya bir Bugün 
sınıf tdriki mi gütıııek.tct.ir, l\fu· 
hakkak k~ hiik\ımetin yeni \'e mü
selsel, ~ NİMe tedbirleri ile pek 
yakın'1a dalıa bii~·ük ferahltklara 
ka\·u~.ru!:ı-z , -c tı:ç k:m!-ıeniıı yc-k· 
luk, ıı;tıL ap çeknı-csılıt' itı~li.t veın!~ 
yeccğ~z. FakaL lıer~cyin hJşında 

kabul delim: Ş'ka~·eı "'knier, de· I 
ınaguji fırt.nnsı .kG)> .... rı~> ıncınlete. 

(:: Sinemasında 

b • ' • 1 te yayanI~r ~·a ll ıu{•nı.eı-.rtııı ç1>· 
cuklan dcğill<>rd'«, .rn hahıJirler, 
yahut da nıe1>fi rulıhı stiillordir. 

1 
Il:tk•kattc, Tiirk r.ı:licti sahi.den 
ccııı';".t iç'nde >'I aı'.'."~tad,~ \e j 

1 çcktigi sıkuıtı huguul·~ Ot.."11.Yli'il 

icindc sı!.ınlı de .ld'r. Aksini yn· ı 
yanlar ve :dd'.a e~c 1 1lerc Lnr~ ı bir 
ca_,,us, bir par.ı.şiitçii bir heş:n(İ ı 
kol, bizi içt.n y kr.ııya \azikli bir 
düşn1ru1 g"'"2ü ile ba~tnııya V(> nıü· 

c<~cıe ctıııiye mccburnı. l\fl!i va· j 
z.ücınlı, ınilli ' :.Cdan.;.:ı.ı.ız4.:ı i!!ıanu 

lmdur. 
ETEM iZZET BENiCE 

1 

l ~ 
Görülmeınış bir he)Ccan. soıı&uz bir hayranlıJda durmadan f 

~. ~ alk.:;lanıyor. ~ 

~. Kapıda ezHınemek i~in lütfen yerlerlnni erken kapatınız. 
~ Tcl<:f<"!t: 43595 
' Dh:ICAT: Bu flm avni zamanda İzmirde LALE \'e 'l'A..'11 , 

--~ .. - . .... ~ . l . . da .. t ·ı "·t ..I!- ~~~~ ~-~""~...,...J.: ;,, ~ıneı!'la al"1naa gos en ınt.,. C-4Ul'" 

fl8'1'N/. TA .. { Sinemasında-~ 

~ 
~ 

Si'ın.d.iye 1 adar gi!ı tlh.I;,ün:~ T Urk('.'e ve Türkçe 
filnılcr:ııi ı;ülı;c<le bırakacak bir ş:ıJıeser 

c!1>hl:ij 

1 

f 1z1 
(~ 

~ 
~ 
~1 Türk dı.ı.hlaj nın, 'l ""rk mııs\kisinin •n büyük uıferi 
r~ Tiikre smlü - Tiirk mtı>ikili - 'l'iirk.çe şarkıh... ~ ' 

1 

>) Oku~ an IH: Muall'1 l ~ılar - Suat Gün - Ley ki !Uurat 
~~ Yu pf \'c!ıb i - Tahi)n ~Juhammed Enver Vecdi'niv. )'arat .. 
1·1 t:kı"'rı aş \'e ı ıtı.ras 'mı. i.'
4 

• k ·ı · r·ı · lS l 
~~ ' Seanslar: 1.1,15 - 1,4.<i -- 4,15 - 6,45 - 9,15 de • • ~ ~ 

nuyur. 
B·z bu dPrin m<'V'~a ku;ı:ca te

mas e~ j z ~ vit~~in me~.e -
lc.,1r n bü.1't:n işi tıaHe:.ımi"ğc kdf.i 
oJn,acit.ğın ... ~.)'~n.o!i 'ıe iktifa \"e 

!'Uns da i,acet e<le'<:<!ğiz ki: Er;aoz 
vitaminler ı ~ze yiyecek n:~dG.ele
ıt.~eki ,·,tamin!'?rJ:' rı .rcrj.., 001-
dtLrmadı.ğ , lıo.ıı:d<•le diOvcl>" nek ı
çin kakıri vitamin k2.<laT kamı 

besleyici yiyeçek maddtl<"n'le 
doldw-m&k ta kat'i b'r ıht•YU, ~ 
dugunLl ,. ")'li•y<!ü!'gız, Ya"ti oort 
tane haıp yutm.ıkla el. ırl' nk Jı.ti

ya<'ını gider1nek -.bu h'"p!aıda n_,e 
ka.dar vita:ı. n ve ka '<>rı ulu. :;;a ol
sun- iır.ı'-oiı.nsı,,..ı,,.. Mi.:e oo.ı.ım:.cb!< -
<'a ve ' " Ye ta~ ) il' ,;;.le·1e ala
cı.ğı ka<la.r bes!ennu.'Clilrçe hayat 
urnn zı>rıtan idam oltınaıınzz. 

Şimdı gcleLm İl7.,:!!a öı':lalarm
dakı tay.na! mikru}.r;na 

Bu m .ita r4.: haıftaiı • ıl:zcn~ 
dir. 

ET: 
Buy kler 'Çin O:d:ı'Il !:ıa!ır..ı .haf

tarla ve•>. ı: mlkt3 yantr kilo
dur. Kem i<h dfJ.r. • "'rilmekte
dcr Ç.O:,uklara bunun yans:. ka- , 

r bir m '•ar tayin edilm:ştiır. 

Flatı b"r Ş' ni b'r z gcçın:.!>te -
d r, !ngilt<"re adala:r nda lıarpt•n 
e,..,,.elkı adam blll' na ":>tlhl 'ı.k mik
t.,.,n ;n bir ktlodan az oid~'lı dü
şünülecek olul'9ıı harbin tı~ncü 
>ıen<?.~in<I"' yanm !Gkı et az bi.r 
şey ılı; ğiklir 

Şııı da hesaba htılımahl'r ki 
domı:ız eti buna dahil degildı..r. 
YAC;ı.AR: 
Hafıabk \lı'ı"t•y ;;ğı, margnı-r ve 

)-.:rr.<"k ya~ ro;v;n; ,vinc ıd-am ba 
ışm.a 235 gr&mı::ltr Bıı nıiktaı"n 60 
wamı ter • ağı, 60 grı:ıır.ı y•m·~k 
yağ1 ve k5 lan 115 gramı da • Jl'

ga<irn'.::ir. Harp'r.n C\'\"Cl ad3ı:n 

ib;ıvna isto'•!:ik ır_ktan'lm (300) 
g:nm oxlt. :u bilinmekted ... 

DOMUZ J..".f'I: 

Adam basl'l'a ''· len ım ktı.r 
115 gr=.dır. Harp:en evvd'ti i.;.. 
ti.lı.'a" rn:h-ı~rı r.ıc (150) gı nı 

g<>ç."nCm k!c · li. 
ş.EimR 
A' -...., l- a h f!.ahk t 11n 

(2::l5) gr, m<lı• Ha c<n e in
glkre a 1 3l"M'"1akl .ı ıa.'< >il -
I' n ta-n ı , mıs· y rıi 70) 
gr m ul r?..k k'ff.ııt '"<1.'.mi:j\• 

PEY1'.iRLER. 
25 Turor z.a lta<iar dam başı

l'l veri;c.ıı ır !ttaı- 115 gra..1 o.a -
•Dk teSJ:ı;t ed.lıni.ş bulunuyoıdu.. 
Buna mukabil et yiyen (Veı,:eta

rian'ler) !erle ı;ift! k:croe ça<şan-
1ari., maden amei.~ "ne ve d;~T 

Si • 211 u 

Yazan:----

ÜZHET BABA) 
amele)"C haita.ı.. (340) gr•m pey
nir verı:.ınelrtedir. 2,<; Teınvıuoo!lll 
sımra arttın).., fl').;itlar da şudur: 
Adam b:ışıııa 230 gram, emele 
'başuıa da ~ gram. Harpten ~ -
vıelki a<iam b<şına ,.,• ilı.ıal< mckla
rının biT lcilod.an faz.la olıduira 

ÇAY; 
Çay t.Qyinatında h>arpten e'I' 

V4'lki m ılrtara nırza•an yclmz on 
gram r~r f:ırk vcın:'çll" O~ 60 
gwrıı tk(:n ~mdı 4<l gr::.nı V'CTll -

mektEdir. 
TATLH~'ııR: 

Marma""" <bal, p<'lomeı '~re 
g:bi ınoô:ıoler dört ı,nfta-c'.'3 •bir ı.r 

dam b&§ın" 45.; gram olarak la 
yJn o}uı--tnl' ·tur. Bu n1 ~t .. nn 

M•"Pt.en ~vvelki ıst nıit!:t~n ~k 
aı. O.r nu.ocanlı.k g.Wt.eıd gi le-.ıbit 
<;lı.:~~ı.":Şt"1r. 

ŞEKERLEMEL~'l VE Çh'\:O. 
LATALAR: 

Adam baı;·na ven;en mıktaır 

TPmn1<1ru tak"p ed<>n aı.rt hafla 
za f nd • ~ k uı 5ö gr ıı1.liır • 
Bu ınllQ:ıı:>wı 1'-.t.amındıe e 
s:oklara gore t.a.Y r .ıt "ksilLıl.ecelt 
)"cbut ~zr•~!teaktır. 

Yl.ilflıı;::'I'A: 

nu =' .• ~" 4tdam baş•na 
'"C Me'\ ,,.. 1' r olm•ı't ÜZ'eT<' 2 
ile 5 yı.~ ,-t,a a·~ < .cı,~ Harp-
1ı:>n l!V,(''ki mhJi'JI< 15 yı:cnurt.a 

olu k t ib t <·~ılır ~i. H sto \ar 
;e COC" 1<h'1t kSbit ,· n&<..n dv.f 
m vcrı .ek\edrı'. 

SÜT: 
lst;ha.."lt tıım::m"le ~'i){a usu

lüne ti.lt>i olmakla b•:aber hast&
ıara, gebele.e ve ÇIJ~uklara fiıt.la 

mc.kto.nia verilrnckte<lir. 
Taııe sütiin :ı.z o'!rluğu kil\' ny -

larında ad m :ı:ııı.şı.na ve e:ı:l<'k:i 
sto'ka göre en a..:~tı bir te,,eke 
.k=~va stıt vr,-.?ırr<'kt<edir 

KO''~ 'Al.AR. 
Eun:J:- k..:.r~- 3 \~~ pı."a.n+ U9 

st11i!ie te\"Zİ. olun1Y'J: ·l \r. BL'n -
lar arasına koıı.s,."rVa et'cr, •l'

.dalyeler, kı:m9crrn fa.m'ye; k.!ru 
)~iw:ş.Jer. p Tlnç yrrr. ~ .kı .. !i"n, 
şurup ,.e p'kmez gibi r ~r 
g:rmc.-;..""'11" BLn rın hep:. ni b"r-
d.en aJrn ~ d~ı~ r. "'~Y'ı b:r 
ıkiv scç<n'ık ela :.. kı; ıor k-

t:ır na gÖTC m ~) a y pn a. 
ıb:l olırt~• r . 

B'-'lur. 11:u".c·r.d<ı \ t 
"-.e )'.."11.ç er ve & r y 
,... ~kri vesıka ... u.t ·" • 

... ~er 
k 

00-
ıt· ~ ... Fairnt r:ac sıkı '" r.ı
rak.ı:b altındadır. 

Dr. Ibra him Denk('r 
B1hkf· HJ.t. Dııhl'•Y• M~<M'llı·j 
91. Bflvuğlu ~at.'; ·r:ıt, SJknt.ğacı, 

0'\ı> ti!-~ ııı:1'l.lk No. 13. 

--·- Tul; 42468. 

ı:u·as; , 
Yıldrzlar Yıld.zı, Şeıı. şirin , . ., giiul 

DEANNA DURBIN'i 
Bliıtiiın seyittileri ei\endiren n pş~ 

ç i E G i ~ AŞK 
Fil.mörıde tak<lir ,.uarlarile se:rtttnıek ve 

ç 
candaa alk.t~lamak 

için her kes 

SÜMER Sinemasına 
k<IŞllyor. Si-L de bugün gicfm"z, göriiııia. 
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Bugün senenin en büyük komcciisi. .• 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
KAH AHA KASIRGASI 

Meşhur Ar.ŞAK PALABIYIKYAN'lll ŞAHESERİ 

3 Ahbap Çavuşlar 
POLİS HAFİYESİ 

iPE ve SA 
SİNEMALARINDA 
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Yazan: R!ZA ÇAVDARLI s - - - 11 

T-
(Uınt<ü Say.druı Dev:>m) 1 

(Ş•.h \'e!ed) val<ıua hiyauct et-
14ck istemiş, hıma bir türlü razı 
ol•ır ... yau Tendu Sultanın eınrile 
katle<iilmişti. 

Dedi. Ifarşısınc!a hırs ile titri-
yen vezir: 

Artık oıwu yeri.ne kansı tahta 
ıı:~iyonlu. Fakat ne aya.ıı. ne de 
halk, yalnız Teııdunun tahta ı:eç
nıc..Jna n:u olmuyorlardı. (Şah 
Vcled) in oi:lu Tendımun övey 
~ocuğu (l\lahmud) ıw 541ltanatı 
işgal etmesi, üvey oğlu ile üvey 
ana1>1n berabette hükumeti idare 
etmelerini i>;tiyordu. 

6u haklı talcl>~ itaat ile kabul
den b~ka çare yoktu. Her ikisi 
bırdPn Bağdat tahtına oturdular. 
Vaıifcsioi biti.ren vezi.r, vido

dilen aşkın mükiiaıını bekliyozdu. 
Gurur ve hatm.eti.n son haddine 
-.anu.oş ı:ü:zcl Sultaıun hu:r;uruna 
ç.ıkt.: 

- Sulbnnn, dedV, artık aramız
daki eııı;el 1.alkb değil mi?. 

Tendu Hatun isfCini bozmadı. 
VE.dini unutmryan bir kadın ıtld.ıı- ı 
guuu belli eden bir eda ile, daha 
i~vebaz, tereddüt etmeden eenp 
\•eı'll'.: 

- h'vet bunu ben de isıterim am 
n:a, gönlüm rahat değil ki .• 

Vczk hayret içindeyd;. 
- Neden?. 
- Ovcy oğlınn Jliahmut, ben·m-

1~ beraber tahtı ~al ederken be- ' 
nim bcnlıaı:gi bir günahı yapma
ma nasıl ionlcin vardır?. Kudret ' 
ve ku-.vct onun eıinde .. Babasını 
öldürdüğümili. de meydanda .• Bu 
günah onu i6yan etti.rmeğe »e in.

tika.m ald.rbnağa haklı bir sebep 
oiamraz nu?. 

Vc-oh-iu kaplan kraliçeyi kan- , 
«!ırmak için !liiyledii;i sözlerin hiç 
b>ri.si dilber Hatun Teudunuu ku· / 
!ağı.na ginuiyordu. O, fikl'inde mu 
s1r: 

- Mıalıakkak Mahmut da ölme
li!. 

Diyordu. İş çok çatallı idi. Fa
k:ı,t \Ilı! n i.şık vezir, genç kadı
nın visaline nail ol.ır.ak için ber
şeyi yapmağa karar vermişti. 

- Şirudi de, dedi benim bir şar-
tım ur. 

- Ned.ir? 
- &n Mabmudu da yok ede. 

rim!. Si::ti tek Jıaşuuza bu tahta ~ 
turturuın. 

- Alii .. Bunu yap ondan soııra. 
- Fakat?. 

- Siz tahtın tek sıtltanı kala
caksıııız. Anıına ben de sizin bir 
k0<anız olacatun! diyebildi. 

Bunun tahakkuk etmiyeccğine 
tamamilc emin olan kaplan kra
liçe güldü. 

- Bundan, dedi. Daha labii ne 
olabilir? Benim de istŞm bu 
değil mi?. 

- Öyle ise ben de bunu yapa
run!. 

Tendu ve2iri, daha canlı işlete• 
bılmck için ona biraz kuvvet ver
meyi de unutmadı. Pamuk kadar 
yumuşak, kardan beyaz ellerini, 
po,, bıyıklı 'ezirin ag-<ına ı:ötür
dü. Bırkaç defa iştiha ile öpmesi
ne müsaade etti: 

- Haydi göreyiın sen;., dedi. Ba 
na da daha fazla hasret çekti:rtme. 

Kaplan kraliçeı> n de kendisi.ni 
aevd.iğine inanan budala işık b.,.. 
men faaliyete geçti. Pl:lnlanru ha 
zırladı .Zevk ve saadet deryasına 
dalacağından enrin iıjini yapıyordu. 

Hemen on gün sonra sarayı müt 
hi'j lıir ses çınlattı: Bu bağıran kap 
lnn kraliçe Tendıı Hatundu. 

Merdivenden düşmüş, beyni pat 
lanıış bir suUan, Tcndu üvey ço
cuğu (l\tahmut) yerde cansrz ya
tıyor, Tendu da: 

- Çabuk uoktor get:rin! Kur
tarın!. 

Diyordu .Sultanı bütün lrune
tile merdi~·enden aşağı~a atan ve
zir de yanıbaşmda durıeyordu. 

Saray halkı kendi etrafına top
lani.l toplanınez Tendu lcin ile ya
nan gazup· gözlerini vczh-e çevir-. 
di ve saray ağalnrına dönerek: 

- Sultanın katili budur!. Para
layın bu habisi!. 

Dedi, Zavallı aşık \'ezir, Joeııdi
sini müdafaa edecek tek bir keli.
me bile «;yliyem<0di. Aşkına kur
ban divane bir kurt gtbi paralan
dı. 

Saraydan sultanın ve vezirin ce
nazeleri ç•lı.arken Tendu Hatun d:ı 
ülken'.n yegane sultanı olarak tah 
ta oturuyordu. 
Artık s:ıray zevk, sefahat, kan 

deryası hal ine girebilmek için haş
m.,-Uü dudaklarından çıkacak kü
çük bir emre munta-ı:ırdl. Bu da 
l:"Cİkmeden çıktı. 

Gfrıel olmak, rahim ve iyi ol· 
mak değilmiş!. Bwıu bize tarih bu 
canlı misali ile gösteriyor. 

6 .--- - m 
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Soldan ••i«ı 

ı - İTıBen Oldürı-ı-ııtk, 2 - Ya.ma, 
Tem bir ka&ıOOmı.z, 3 - rı,~imar (!ki 
kel'mcı, 4 - İ>ı::zımak N~ 5 -
M·ı.:ur:ucı, Su, 6 - 'Deiifi~ No';. 7 -
Az, 8 - 13'•· nQJkll v~ ida!1! 
e.::lı~u, 9 - Tıer:;i V·Uct."Chln IS\.O'U, ~ 
ra. 

Yukarıdan ~·~ 

1 - Zorla.nat..1 Yılan, ı - sm ve 
ilen, Nota, 3 - Ögüt, 4 - Bude.I• . 5-
o, om lev<ızllJl.ll>dlın., Ge:n;.leri<ı dunıiı: 
Y'f :;., 6 - &n hı>rfi<ıl T ,_ı=nız, 

aırtyeı bırak.t!~n ,ey, 'I'ersi tıJk cı~ttı, 

7 - Tqı, Di,.<i "'"lbl, 8 - B;~ ıı.,tt ıı.&-
1ıalık1ı, 9 - Ot. 

Dlinkil lıutmacaıun !ıılledllnıÖf 
tekH: 

12345,71!' 
1 K/A FIK As. B 
2J •iııA•Ş~HA 
3SEL•••HAY 
4T••KATILA 
5E•PALAMUT 
' jA ı r11 • A K a 
7 KIE N EiV ı R ~ R 
lllllT , ilSİ 
9 A s ı T s!o R ı K 

31 llkteşrin 194'.l 
18.00 

18,03 

18.45 
19.30 

19.·16 
19,55 

.20,! 5 

~l.45 

:!Wgr•m ve ltemlek« Sa.at 
Ayarı. 

llWZ:k: ııaey,, Da~ Oıiloedra
sı - H'er Tc ]den l'ıı'q:ıumı. 
(Şe{: l\'iıad }: .. •nııtn ). 

Rsd:yo Çocuk Kli:bü. 
Mfnılt·Krt Saat Ayarı ye A
)•.116 l-lo.bcrl<'rZ. 
s.,.ı,. ,,ı l o Dök :ı. a. 
Ml:>>lc: Fas.! Hcy'uli, 
R::ıc!J-u Gıı.z<t~si. 

Möilt: Koş:n:ı. -,.e Soırnıl>!~. 
21,00 K.onuŞır.a. (Kfıt.-mnM. Tunı,-;::-

lı:ın). 
21 , 15 M'üz.I<: Diltley>c! İrMi!eri. 
21,4.5 Konuşm..-ı (Mb:Jı(ı'.tler Xonuşu

ynr). 
22,00 Mü>''l<: n.Gv<o Sahırı Offiestra

sı. (Şef: Necip A$<>n). 
22 30 M•mleket Saaı Ayan, AJa.m 

ırabcr:eı. ve Bor!:C!lar 
22.45/22.50 Yarınki Proı:ra~ .,.. Ka-

panış. 

Tendu .ı.:r in İçin bu •takat. in 
ifade dmek istediği dedn mana
yı dii~üııdü \e •.ihn<·ı bi•denb:.rc 
kar ... ını vermiş ulacak ki: 

822 de suratı bunıştuktan sonra 
ölen bu kadından (Jlt~ahiriinni-
sa) nın uyliıı.de de birkaç satıra, _____________ _ 

tesadüf edilir. Tnr1h ne gaddarlar Şehir tiyatrosu - Söyle. Haklı, makul bır şartı 
neden kabul etmiyeyim!. yuvasıdır. DRA!ll KISMI 

Maarif Vekaletinden: 
ı - Sı-.:ıs Bölııe $;u1al Ol:u!u """""goz aiel,eı.i binası qaalı kapalı zart 

usuJ>yle em.il~ JcooulmlJ!'lur. 

Bn akşam saat 20,30 da 

KIŞ MAS A LI 
KOMEDİ KISll.Jl 

Bu ak§a.m saat 20,30 da 
YALANCI 

2 - Bu inşa.atın k!'Eif bedeli (247612) liı'1 26 lrunıetur. 
3 - D<ail1m<>, 4/Xl/1&42 Çaı-şamba cürıü 1111at 15 !e An!lrnrada Bilyülı: E''1<af 

epaı·tı.manındalti M.esl<lkl '"' Teknik Öğretim Mütıl<>tarl~ııı.d.a top'.aruıcak Vc
lıı&llolı: !bale Korıııİ!1)'onunda y:ıpıl~r. 

ASKERJ.JK İŞLERİ: 

4 _ Bu iıı.,o.a.la ,.;ı proje ve şarlr""'1cleı-, (12) lira (38} kuruş mulcabiliıı.de 

s,.,.._, ~f Müdürli)ğündeo ve Vd<JJı...ıt Yapı İşleri M;;dürliıiıılLdoen alı
na.bJiı\ 

5 - Bu in@a.at iç-in lüzumlu olan çimc.ııto , .. öem&r VeltilliG<.s:ç telııln aluna
laktır. 

Bahreyn adatarı.ı:ıdan balısOOi
li.rloen hatıra gelen, daha ziyade 
oraların pek kıyırr.d biçillmez in
c'<Si olu-rdu. Şiınıdi Amerlkoan as
kcrrinin ocalara çıkarrld.ığı ha
b~r veı:iliyw. 

İran lci>rfe-t4zıin anl>Şhur olan 
inci tieareıinde Bahreyn adısasrı
nın mev'kb ötedenberi A'Vrllpah-
1.arca tamnmışt.ır. Lakin ad'alar 
ş;rr.di de bu harp dlolayısile bir 
ehaınım;y'E.'t alı:YOr. Hini denizine 
kl.'dar açıl:;n her gem.'ci orala!"a. 
kadar gitmişt.ir. Porıeki:ılliier de 
Bahr<yvı ad;-Ja.rına kıadar gelmiş
:.er v<> orada b:r}Eşerek biJ' ası.
kalmışl<ırthr. 

İ:·ar., İran şahına ı.ibi o."\an ve 
!:ran körfezin-n sahilleriındıe y'<l.şı
ya..'l Araplar daiba sonra Poırte-!<.'.z.. 
li!e>rin ııwrine hüıcum e-!ım:•,fü. 
Balııroyn ad~farı da o su.re'J'oe İra
na geçmiştir. Bn devlr ,ı.em Por
ı._..k,zliler'.•n de<ıi:ıJCilikte1ü pa.ri<ı1k 

zamankırı, hem de Şah A!l>lıas'ın 
Lraırı tahllflda bulunduğu sır&ı:.,. 
dıır. Bıöy'.el.ilclE b;., ası.nlan fazla 

bir müdldet te Bahreyn adahırı
nm 1.ran hüküm ve nüiu2u ~im.
da k.aJdığı görü.lmüştür. Lllk:n 
Lran ~ezine ve Hint 01<\yanu
sunun uzak, yakın sahi'lle.ine gi
dem~yweğin.> Arapların B-a..lı.reyn 

adakrını İran.dan alarak (Jlf'800 bir 
•Şey'lı1Jık, kumıak isted.ıkı\,ri ö
teden'beıi anlaşılmış ise de 'böy'1e 
bic tasavvuru başamıa!k ;ç::n. u
zun biır zamamn geçme6i lazım 
gelirrüştir. Nıha~t Al\:ibiııtand'<lrl 
adalara kadar gcçobilıen Ata ;tıe 

kabilesi BalıTey<n adalarını e1e 
geç<rmiş, OI'Ofarda artık İmn ş~'ı-

T. lŞ BANKASI 
K. Tasernıl 

HESAPLA."{! 
2 İkinciteşrin 

Kqi<k-sltıe Ayr !aıı 
İkra.miıye!.er: 

1 Adet 1000 liralıiı 

1 > 500 > 
2 > 250 > 

> 100 > 
) 50 ,. 

> > 

Jarının hii.l<'Üm ve nüfU!llU kal
mamı~ır. Bahre.}'11 adaJarmda bu 
suret!e kurulan cŞeylll.:>k> 1780 
senelerinden bu "amana 'kack:< 
devam ediyor. Demek k;. yü-z e:ıti 
sencdl."n de fa.2lladrr. 

F.Bahçe takımının daha büyük 
farkla kazanması lazımdır Bahreyn adaları üzerinde İroa

n ın hakikı old'ıığu,n-d,_,n vaJoit va
kit bahsed::m:ş, fakat İran tanı
fından vmi bu yo."-laki reşclfuiis-
1(,r net.ices:z kaınııştır. Ba.hresn 
adak.rını.ıı §'C'hy-lcri;nden en meş
hu.-u Şeylh isa &muştur kı'· alt
mrs sene fasılasrz su~e o atl-a
farda hi~küm s-üıımüş'.ür. Nihayet 
çok )i aşlanmış, oğul:"-n arasındla 

da l'E'k-abet başg&.ıterm:ş, bunun 
ü:re~ine. İng;JJzlıcr işe lkarışı:u-ak 
Şc;iı J~aya artrk çcloilııwsi ve 
yerini o,ğl.u Aıbı:lul'laha bıır><f:ma
sı ta%iye ed lm.işt:.-. 

P<'ık ihtiyar o.'ıan şehy buna ra
zı ()!Jrnuş, l:ng,iiz!er tıı.-afındıen d-a 
Bahreyn ad~,'.a.rma uz.ak, yalkın 

koımfui:ır.d"an•hiç bir:m'n ilişem:.. 
yee('ği tem:n edilmiştir • 

tran körf(>zj sahi&rindedti bel-
1 'ba~iı Arap şey'Meıi il<! bgiı,:.e
re arası:ndak.i mün3~t:in eski
den başlooıi!ı ;,.e malıimıdur. 
Bahrcyn .. '<laları şchiıı.!n dturd>uğu 
Menaarıaih'da inci ve sedef tica
reti içm orayı:ı. gdrnş cf.an ibiT 
gClk zengin Hintıl:.lbnr>n lı.,.- v-akit 
uğ~ağıdır. 

Şimdi Balrreyn adala.ına da 
Amerik~n aefoıeı'krin:n getıiTileroit 

çıkarı.ldığı 'haber ve-r:'iyar 'k.i 
H:nt Okyanusund31ki bu OO<ıf..u a
daların bu barpı!e as';erHkçe de 
aklığı bir ehemmiyıet var demek
tiT. 

Bulgar takımım Beşikta1 karşı- ı 
smda inceden inceye seyrelitk.. 
Sof) a mubtc.liti midir? Yok.sa sa
dece Levski kulübü müdür?. Her 
neyse bu iki sualin cevabını or
ganiz:rtörlere buakmak suretfüı 
diyebiliriz ı..;, gelen misafir takım 
lıakiki Bulıgar futıbolifnü temsil .,,. 
decck kaıbiliyelle bir ekip değil-
dir. 1 

Levski takımını da biliris. Bııı. I 
gar Slavyasını da, Soiya muhtoliı
tini de; hatta mİ!lli tak](nlarmı da. 
Hepsini şehrim~e seyrettik. Bul
gar fut:boliinii IJlrumakta acemi ol 

ma;!ığunn iç.in noıtu.muru ver
mekte hiç tereddiat etmedik. 

Misafir tJılııımm yegane göze gö
riinür tanın iri yarı coeuklardan 
ibaret olmaları ve scn-ra havadan 
OYUın oynıtmıya kalkışnıalandır. 

Diğer hususatt& (utıbol ile alakah 
hiçbir noktalan yoktur. 
KıymeUi eeneıbi taknnJarı ge

tirmekle hem fulboliimü:ze hizmet 
etmiş ve lıcm de halkıuın yüksek 

spor heyccanilc eğlenn1emis olu
ruz. Aksi takdirde vuiyct, 'kendi 
kcndimİ2i aldabnış olmaktan ilıa. 
ret kalır. 

VcfaJ·a karşı muvaffak olaınJ
yan Fonerbahçe takımının bugiin 
llleliJı ve Rebii, Kadri ve Gal;p 
gi.bi hakikaten kıymetli oyuncula
rını kadrosuna almak suret:le Be
şikt.aştan daha i~i bir netice al
ması oyunun norn1al netlıcesidlr .• 
Küı;ük Fikretin :şi çal:ma dökme
mesi ve Jlliijdadıu dn şimdilik B 
takımlarında b!r miitldet çalrşına
sı lazımdır. Muammer, Naci ve Ali 
Riza grbi eski ve kıdemli oyuneu
lar hakkındaki fikrimizi de bu 
ÇGeuklazı oyn'11an Jo"<merli idare
cilerin takdirine i>aglıyoruz. 
Beşiktaştan h<'ş, altı gol yeme. 

leri !azını gcfükcn i'ji 2-0 gilıi ka

palı b!r netke ile S&Vll}t.mln Bul 
gar misalirılerim.iz bugün de bu· 
na benzer iyi bir n~tico alabilir
lerse ne mutlu oolnrn .. 

FARUK ERER 

Şose ve Köprüler lst. Mıntaka Mü# 
dür!üğünden: 

Nnt.:a Veka:.("t:nc-c lnşa_ edi~n1f'kt.e atan yıo.Ear itıtiyıacı için (9'i50) Jira m,u.. 

hOıınmen bt..O.•fö 200 lllreı.., '<;i dtşı gıaiv...tzll 1,5 - 2 mm. saç ka.hıı:lik ,.., 
25 - 30 Kg, "'"11"'.wıd-e •kmd<ndc:ı Qt!Dber!i 150 -t ,.enı tıidon ırıübayallılJ 
Jrapo!ı zart wııJ,ylc <ii.sııtıneyn kl'.ırıulmuştu.r. 

!Jks;!Urıc 5/11/942 Perşcnıbe günü sae.t 15,30 da Galata.:Lı K>lr..J<Qy P6r
~;, rolwl< Oe=ı<ı.t Har.ındı:ı Şose V'6 KöprWeı- İsi. MJn!akaı Mooüriiliü ~ 
"11ır.e kom;eyo,!.lırul•· yapJ:ı.caAcUr. 

İıtt!<Ji finruı:ann (731.25) lira mu"Vilklmot l('minaı&, b<'<'ber kanunun ta
~!n Eı!:tip Vıt.'Ska·!&rt VC' tek]:f](lriru ayni g\in mı5Y.)'len SDıQ.~ bir fQı8tt tvı.'fl 
Idnıremiz Mail~ Müd\i.!'liiğiltıe -.wmıelcrt. 
~ P'ltl!""2: o!.:ll'llk dıı<resinde'n l.edıacilı; edilebid.ir. (716} 

SAHİBİNİN SESİ 
302 istiklal Cad. Beyoğlu 

MÜHiM iLAN 
R..-.d;yo ve yahut ııoğı<k lıavıı d.tlap ve ~ 1ıarnir 'l'E\fa lı.ontrol 
etmek ~n müracaıııt edıecdc m<'".mur1~ ~m.iı tara
!ınd:aa verilen büv'.y<ıt ka-11laTmn a."B.Drn6Eını eayın m~C'r'.lerW?llz.. 
den 6>errmı~ r1cıı ederiz . 

~&ııa--~...-...IRZlımıı:ıımr:ıı:ıı ________ .., 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
--------------------·---

[ __ H_A_L_K_S_İl_· T_U_N_U_) 
( İ, ırrıyan, ~ı;J lstiyerıl.erin 

mektupıa,., bu sü?taıda v== 
o/arak neşrolurmr ve yer müsait 
lnılundu.kça bir kaç tkfa. tekra.r 
edilir. Ayrıca. dilekler4', mii§kıiil
lere dıı cevap verilir.) 

• Husaıi Jera vermek iniyor 

Fahir bir genç kız İ.f arıyor 
İlk mektebi bitirmiş, ai'.es,nin 

ma şetini tenin için daha fazla 
ta!lısile imkan göremiyen fakı.r 
lbir genç kız müesı;ese ve pzı
!banekrde iş aramaktadır. Bu fa
kir genç kızl iş vererek sevindi 
recek lfıhclikar iş salıiplerinin ga
zetemiz ha.lk sütunu vasııao:le 
(Bahiru:ıı) rumuzuna bildirm.,:ed 
rica olunur. 

Deniz Fabrikaları Umuır 
Müdürlüğünden : 

Çalışkcm, tıfif bir ıgenç '.ş ıınyor 

6 - Ekai]i,_ gı,..ı:.;1me1t ;.;in, 
a) 13630 rra 61 kurur- ibaret <>lan mawakJaıt lemirıüın, 2490 say:l.ı banın 

-ümleri daireSnde ...,.ımeai. 

G<il<.":ik Deııie Fat:V'!lrnlan içi,, dliril~o blir.ıç göriild.ıi;timdcı ı..tıekıli>e
r'.n l,,.;l•k k~ı ve bonservoisler>yJe birl\iote imlihın edJlıock w.ere GcıııeJ 

Çocuğu veya QCJCUkları illc mek· 
tebe devam eden bir ~itenin ya
nmda -icabrıda aa: ibir kira da te
.diye etmek sure<Ule- Jıala:rak ak
şamlan çocuklara hususi der.s 
vermek istiyorum. Talip olanla -
rın Son Telgraf halk sütunundaı 
.Albdi Hakkı",Ya yaızmalannı riCil> 
ederim. 

NCfl' - Beyoğlu, Ş~ w ci
·varı tercih olunur. 

Bu yıl lise talısil.iııi ilkıruıl et
miş, ı;çlışkan Jııe.ıa'bı \'e yazıs. 
dfuıgün, afif bir Türk gcn~i ı:'<
fil<.çe arlan geçim pahalılığı k:ır
şısınde halini ve istikbalııı ça
lışarak ka21Gnma.k. lzlırazınciadır. 
AltılJ.d.ığı hu yeni bayat }"Olunda 
kendisine kana.atkaır b!-i ücret.le 
vazife veo-ere-k teşçi etnıE<k isı!e
yen muhterem iş sahiplerinin 

&m T~lgraf halk sütununda cE
mi:'l> e ya:ıımaları rica olunur. 

bl En az (200.000) ~r:ı.I• berı2'Crl in,aal<n taahhüt cclildoliıinc vıe b:abhüdiln 
tıa oloodujuna dair "~a gÖJ't.Cri.l.meti, 

c _ İhale tar<hindıen üç gün evv<>I (talil eilnkrl h:ız1;l Nafi. Vct<.il.Ufinı:l61 

alınıruo ctı.ıöY>Ct ~ıntr lbnız Nilmıesi, 
d) 94.2 &f'nıesine ait Ticcıre-t ~ınd arı ves:ka ılınm~ş olması ş.:u1tır. 

7 - i,.ı.,klllerin, ~klil melktupU.nnı m.ıı(' rü<ı<i olan •lll/IDl2 Çarşn.mbn 
günü saaıt 14 e kadar komlqyorıa verrDi'S veya göndennış oLı.-ıa.ları lazımdır. Po.s-
~<fa vuku bul:ıdlı: ı:"('c•kme1ı'J' kabul ecli.hr.Pz. (674) 

Miidü>"l.üile miir<JO""tlıaırı. (1006) 

llJ arıyan bir genç ku: 

llevlet r enizvolları işletme U. Mü~ürlüoü ilanları 

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 

~· Demiıyolları ıe Limanları İşletme U. ldıreıi ilanları 
İs'.nntıu:dıın 2/l l/942 Pao:aı-t.e~ glınü lca.lkae>ık 8!"fl'rd.en ltibarn M.udlazıyaı 

ııa.ıtmdn KIŞ t:ı.l':f....,:niıı ta-tb!Gtinr tı.:ışlar..<ıc::ı.-'IJ-. Bu laro!<!ye (örr ııosta.ln.ı· iı>
D- Lise ve muadili mezunu t:ınbuldaa raı.a.r, .Pw;a.ı'ıcsi, Çarşan..ba ve Cume gfuıjen sag,t 9,-00 00 ""' cu

tam ehliyetnameliler ı mart 943 demarııc~ 14,0<> ere l<ı:ıJkc"..ık ve <l'lıesi ~fır l~1>la ~c<:>klerdir. Paınrlı>ii, 
E- Türkiyedeki lise mezunla- C~ ve Cumıı.rı<•• pos(aları Gftnl>lıc lı..00.- ıı;ider. (OOOl 

Üç a'.)'rlarlheri daktilo rnekcıebi
ııe devam eden, orta taıhsili olan 
genç ıbir aile kızı .kanaatkar ıbir 
ücretle iş aramaktadır. TaUp o
lanların Son Telgraf gaze-tesi halık 
sütununda Meral'a yazmaları ri
ca olwıur. 

l f arıyor 
Ş!mdilik bir komisyoncunun 

yanında çalışmakta, fakat işlerin. 
azlığı yüzüıı<len a:yrıliınak i&te -
:ınektey:im. 

Bir lise talcbeai iş arıyor 
Lise beşinci sınıf talc<bc.5·· ·m 

Çok fakir olduğumdan ),.,, ı ün 
öğ!etlen son~a hariç!<> çıi . .< k 
iEti~rum. Eski yazıyı i·yi b' .. r m. 
Bir yıl do. telgraf meıntır'<.tğu 

yapınıŞlllJl. Kclil gU;terir ve her 
j'Şi kanaatkh bir ücretle yaparım. 
M'l!tlı terem iş sahiplerinin Son 
Telgrr;;lf halk sütunu va&tas:Je iş 
şeraitini (Talihe güven 103.'i) ru
muzu.na yazmalarını rica ederim. 

Mubanwnen brdeli (154-0) Bin ~ yi&< lt"1< lira (ıI) ylrnıi b;,. Jruruo olan 
r.ı<ıh'.clif tb'atta (5083) Bq b\ıı altı ,.~ 9Qlmen llç adet Lômba ve Gemci Fe

ıı<.ro Şişe<i (10 B<~ı-in 1942) Salı ıüoü Miat (15,30) da Hayda.rp&fada G3r 
b.,,..ı dahilindeki l<Dmicıyon taı-afıncl.on kapalı uı':l ıısull!Yle satın alın<:a!Wr. 

Bu iı1e cimwk iet•y<nlerin (ll5) yüo: on brş h"' (52) elf. ık> !tuı\;Şlıık mu
rE.t;j{at ten1ma.t, k<lrlımun tayin ~ttiği ~ sikalarJa teıklitlrrini rnt.ııhıt.ovt zarflarını 

410'rn ..aat (14.30) on dört <>tuza kadar Komisyon Rcielioilne ""nne!eri l.Azmıdır. 
Du işe ait :;:ırtn:ı.mc.,<T Iınrnisş<>ndanparasız olor<l>k d.ağı.trlmaktadıT. (866) 

Teknik Okulu Sabnelma Komisyonu 
Başkanlığından: 

YL.ldlıitla bult;.noın ckulunıuıun m.'lılt"nc l:.boratuarları binaıınd:ı. mevcut 
pencerelere ll33 J;ra -ıo kt:ıı.>Ş kt·ş!I bedelli 121.55 l\12 cam to:O.ı.lrr.-.: ı 9/11/942 
Pauı . 'J!ıü Gılm- uyunda Yüıkseiı: Mühendis Mr'.Ltebi Mııhas<besiııde 
ih.Aı~ • yapı..ıtk: üıe:·t• aç eksiltmeye konuJnwştuc. 

l.~ trmiııo.ı 85 Lrocır. Ltı'i<l-lecln bu p,i ;ş;er yaptıtı01. ca'1· w Ticaret 
O<!au vesika iyle belli günde ve saat 14 de grlmek~ 

ı:•, '! ve ~a:1'ıame oi<ulda ıoriil\ıır. l7U6l 

rın<lan olup tahsillerinı yabancı 
memlekctlude ve askerlik dersi 
görerek tanıamlıyanlar 1 nisan 
943 de hazırlık kıt'alarına se>·k.,.. 
dileecklerdir. 

2- Üniversite ve yüksek okul 
mezunlarile lise mezunlarından 
(C) Birevcsi alaıılnr 1 mayıs 943 
de yedek subay okuluna, 

Yalntz tabip, baytar, kimyager, 
eczacı, dkıçi ok11lları mezunu olup 
da bu smıllara tclrik edilmiş bu
lunan yüksek ehliyetnnmeliler 1 
2 inci teşrin 942 de tatbikat okıU
larına se• kcdiieceklerdiı-. 
Alakadaıranın işbu ilandaki ta

rilıe ve durumlarına göre askerlik 
şubelerine müracaat etmeleri. 

Deniz Fa brikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

Bu>lı&r m.ıııkirıe!eri, n·~~ı '"' ben>.in rnclid~rf ta.ı~ra.lında ça~~lmaı1ı: 
ürerc tı."1hci s:mf te.w<yeci·Jeı:e ihtiyaç w:-dır. Tulip oJo<lla.rm bon..eı'Vla ""' 
;y< hal ıtf~ıle.ri'Yle blrl""1! >nııUıı&n odlrun.ı:i< ti0eJ'O Gôloıil< Den.i.t !>al:ırikıa.lan 
G""1C•l llü~l.irlii~ mür~UllTl. (1006)• 

Piyasayı iyi tanır, Türıloçe ve 
Fransı"""' muhaıberatını idare ve 
ka.sa,yı tuta!billrim. Lü~mund:a 

lbüyilk referans verebi&im. Talip 
olanlarm Son Telgraf halle sütu
nunda R. Ç. rumuzun~ müraca
a-Uar:ı mercudur. ... 

• • 
İst. Üniıversitesi Fen Fakül~ 

sind<>nim. Bu yıl Fakülteye de • 
vam edeıniyeceğim.ô:m hesap vc
~·a yazı i§lerinıde çaiışmak üzere 
50 lira üc~tle iş '<lrıyoruın. Talip 
olanların Son Telgraf halle sütu • 

;ı nur.-:ia M. D. rwn'llzuna müraca
at 

Fakir bir kad.m iş a1'1yor 
Sonradan fokir düşmüş, 45 yaş-

1.arında bir Türk kadını çocuk ba
aumı, odacıhk ve evlcvde o1't.a h'ıı:
mete arama:kıa<lır. '.Oiıl:p olgnla
rın Beyoğlunda Tar:aba~ında Ka
Takurum scıkağında 43 nu-mara~a 
Naz .:yeye ya7lmaları mercudur. 

r:r.hip ve Eaşmaharr;ri Etı'm tz..,~l!) 

Denice - Ne,rıyat n, .. e\t.Oıü 
Cevdl't KA!lABİLGİN 

so~ TE.?..Gr ... \F Mıl'I"I.~ı\..'" ... Sl 


