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Sah:p ve Bnşınıuh.aTr:rı: E'.fEJ\1 İZZET BENİCE Gazeteye ıönderilen evrak iade edilmez 
--' EN SON TELOBAFLARI VE HABERLERİ VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Arzu M,aliım, Fakat 1 Harpçok 
Ya imkan ?o. Uzun 

•'ikinci cephe bir an Sovyet 
Kadın 

Esirleri 

1 

ŞARKTA HARBİ BİTİRMEK, 
İNGİL TEREYE DÖNMEK~ 

Sürecek! 
• 

Japonlar savaşın 
istikbali hakkında 
daha ciddi konuş-

evvel açılmalıdır,, 
1 • 

Bu ötcdcnbcri bilinen Alman harp 
pilanıdır, ancak 19~2 bugünkü hesap 
görünüşü i 1 e kapanırsa programın 
tatbiki çok güçleşir •. 

ETEM iZZET BENiCE 

mıya başladılar ! 
Londra, '5 (R•dyo) - Al

manyada olıduğu gibi )"l!<li 
Japon lideri.eri de haıibin iır 

tiklbali· haklkıııda dalliı ciddi 
b:>nu.,omağa 'başlıımııjlardır: 

Stalin, Bugünkü vaziyet bakı
mından bunun birinci derecede 
ehemmiyetli olduğunu söyledi 

3 aylık bir talimden 
sonra Üsteğmen 
olan bazı kadınlar 

eıir edildi 
Berlliı, 5 (A.A .) - BoL:ıc

vi'kierin cepheye kli'dml:ırı 

da süırlii'kleri öted.cnıberi rna
lilın bulunmakıtadır. Fakat 
bu sefer alman Rus esirlero 
•rasında üsttcğmen rütbesin
de kadın zabitler de vardır. 
Bu kadınlar üç aylı'· lbir ta
lim ve terbi.yeden sonra cep
heye ııiiTüldük'!erini ifade e{

mel<!ledirler. 

3 Üntü 8} famızdıı M. Ra•İm 
Öz.gen'ia. seri yazıs1: 

alkaıya tıtlla we 
mlllalaa yolları 

ıoıa.aeı da y'Jıe baı,hlıaşıne bir 
sorudur. Görülüyor ki, Görfng'in 
~rzusu ve ·ha11p plaw maliim ol
malda bern~er iıınkiml.,,.... bu 
arzuyu taluıkkuk sallıaııuıa sok;-

Ezcümle dün ge~ Tokyo 
Üniversitesi IWkıtör<ü raıcryoda 
deımi~ir ~i: 
•- Bulıariıin, bidayetinde 

d~üğümüız gib., lrolayca. 
(DC'\ Jn'1 Sa: 3, Sü: 5 de) 

Amerikada, ikinci cephenin bu yıl zarfında 
mµhakkak surette açılması için tezahürat yapılıyor 

:::,~·~~;!::~::;~:; Göringin Ruzvelt - Çörçi~ ve 
1. 'd • tk askeri şefler arasın
ran a emnı- nu unun d ·hı·ıaf k ? 

x::::j~:~7~~~~' akisleri 1 $~~, ~~~~--~~ :~"'!'~.: .. 
1 ı:.c..aı., 5 (AA.) •B. B, C:> Ta'.f'- •]k,ncı Dır crph"""1 ~ılması ilıtimali RIJ!IYaya yapıla,, lltilOtel•k ,ard1""1 

d k f mis Gazetı,,,;.,.n 0;p!om•tıik ~ bugüdru VQ>fyt:t balomııııcian tahmin- 69n de J.f. St<ılin df'tn~r ki: e ece e M....,..J Görıng''n _d>üuı sii_ıi"""' oldu- Jerd"' ne g.bô l:llc y~r ~al etmek!I<>- - •Bu Y'lnl>rrıl l!'~etr.e« ve 1GJeh 

IJondra, 5 (Radyo) - İran hfü:ınne
~ eınrwye.t iş4Tml dtr..ıeltmeac ~ Am-e
rrkack;n b*r nıU.tt:h3.i:S~ g-et.ir(mor~ıe ka
~ar vcnrn,ş1ır. Müıe<~.1S6Jı6 bug\irl'le.n:ie 
Irana varac:a.khr. 

tu nu*u buıırünkü Tayırrôs'te ~il e- di:->? Sualine k-.c1J'Şı ıu ce,·abı veı'Jl'Vic.- iıç\ıı t(-0!: blr ,eye iht·iya(' van:llJ.4'. O dıl, 
derC'k ezcüornle şöyle deme».Wr: ""' <Devamı Sa: 3, Sü: 6 d.a) 

- cGöri..g; ken<lileriıri d<J'YUrmalıı '--------1•1--------
için k!man/a.rın ~1' mılie(teri 6Ç]ığa 

lll'1t.kUrı\· ı•t.""kten ~nmiyec<tderiJıi 
açlık olarak .c;wlen:i~. Evvelce Nao:i 
propagandası Avrup.anın Jcurtarılması Malta'ya 3 o o o lçitı Rüf>y•ya harp •l!>n ec!'l.ı.ğiru aöo>'-

• lf'n:f·.k.te idi. Görınıg dıu.n bu iıfadf')'li de 

inci hava akını dF~:1•n~·t··. 'd h. 
• ı ıs ın e ır 

Dün Kıbrı:st~ alarm usevi Fırka-
verıldı 

Loııodn, 5 (A.A,) - Malta dun 3000 
ioc. hava akmma vğrarr,ıştır. 
~~. 5 (AA.) - DUn öğleıl&ı. 

smra 20 daldıka ıru.,-e., biır hava tıeh- · 
]ike işa.rrti vcrj]n1;ştı1 Bir Mthver kc
~il u-çağı olciuju s;aııl&n b111. uçak çok 
Y'i1-k lrtfadan "'hr'..n ü~undewı gc-ç
Mştir. H~ç bi.r bomba atılnıom_Jftı.r. 
Ha.va t.a~ı bııyma topları atrş açmca 
lll!:•k &bya do~u gôoıd<.11 kaybolzr.tll?
lur. 

sı kuruldu 
Rvmıı, 5 (Radyo) - F•lMs,J'.ndEn bil

di.riıldi~:r>e göre Musevi Uıüiver&tesl 
Rektör.il 'bir fı.rka ~'l.lrmu.;«llT. Bu :fırka
""rı lx'dl'J.i Axaıılarla 1<'§1'1<.i ,,_; et... 
m<!ktir. 

Faıkat bC.(r'le bir tasnvvUT pt>k kabili 
tj.tbl< olanıo"' Çürikü Araplar hiç bir 
.zaman J..JU6f'\•.:.Jerle u!laşamaz!ar. 

• 

RUSYA'da kışın 
harp durmıyacak! 

··\ Doğu asga 
'da Ameri
kanemeli! 

• .. 
:Mıatıe.ıMerın ,..,...,.,, ... , ı>z g6rdüğünı1 

ııqy liJoen !il 'HALİN 

ToloY'O ,5 (A.A.) - D. N. B. : 
Japon dk>nanımasının sözcik-ü Hi
raide <(:ephe aske-r, haftası n'ü
rıasebeU.e yaptığı denıeçlP, Ame
rikahların hayali~r;nin do~ı. As
yadaıki in~iliz irr~arzlorh.,; ;n~ 
trvarüs elımek ol<luğunu söyle
m:şfü, 

Bun-un içi·ndir ki, Amerı-kal '.:ı.r, 

insl ve ırst.rla, bu çe,"T'Cde ş.m

diy(' kadar c>dıii ma0:L>b ·c te ug
ram•ş buiunroalanna .raçm n st-

(D(.>l."amı Sa: 3. S~: 5 de) 

. 
Arnavutlukta kargaşalıklar 

Bir ita yan kıt'ası 
çete ere esir ol ! 
Tiran'da patlıyanhir bombada 
da 17 İtalyan askeri öld.i ! 

Geceki Şiddetli Yağmurlardan ... 

köyü sular bastı ! 
Haydarpaşa - Ankara demir 
yolunda geni kaymalar oldu 

Bi k<ıt; cQndent,..n yağan !jO(IÇetjı 1 
,ağı:m.r-rh•r şeb.rin muhieJiıt y&-ierizlde 

büyillk tatırıbat y•~ır. B>·yl<oula 
Bırııhaoe c>va.r.rrlllco Rwa ~;ı.i ~ ı 

Dl<;; W O' r"""1 ~l ıç.n b•J.ll"Ja• 

• 

na~ k'lil!~! mıkt :da odunu süui.1kl0... 
yerı-« deniz{! götlku' .. ._ta..;, Patates t:ı.ı
Jalar: ~ 80 hJ ra u~ ..,,..ış! ~. 

C•va; kö;y:trc !lf'.('Jk at s•rtınrla g! .. 

IJ;)evıı.ıru s.: \ Su. 4 .<el 
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HALK FİLOZOFU 

SIRA BEKLİYORUZ 
1 Hare Vaziyeti\ ".f~~ l!KEMELERı 

Aaarlaa doğma mı, 
Sonradan olma mı 'l 

ll~nnz. evin k ;lık köınlirünü a~ 
l<lınıd.: ... A~l;1ıl'a C\'\·el sıraya 

g'rc.. ~i. ı:ı ıuiıdc b- r nuınara var. 
~e Z<:Ulldll: 

• 

• REŞAT FEYZi 

N<ind lP'iCYe de bir memur oturt. 
mak tıizıuı<lır. 

Yatan ditnyada 
saadet ne az?. 

cA~k gu7.eldir 3.ln'l'WI, oru1. ı.utul-
maro&.k. daha gu.zclci~r.> 

\ Stalingrad ve Kafkasya muhare-
1 

heleri neden uzayıp gidiyor ? 
Orta ~·aşlı ·bir ka<lınrh. Durma

dan, <linler•m<>deıı, bir d.füuye an· 
latıyorıcıu: 

- Ha:r"'°' olsum. verdiğim e
rneı!<ller çocuğuna. O kadaıı-, saçı
mı .üıpürge edip hi7.met etilin de 
surıra ne yaptılar, gördün mü 1 

llıemş•re? İnsaooğlu çiğ M mn
mı§11 r. 

- Sırn gdJ~ derlerse, gidip • 
alaırağtz. 

~tütl"ınaıiiyen, giinliik hayatı· 
mızd.a >1ra)a riayet ed' mediğcn· 
den ~·ıka.\et eder, durururı. Vaıpu
ra ı(r<'ııkeaı :,ıraya girelim, gişe ö

ni.ind-e 'ıra~a gircl'·ın. Fakat, ş-ark
ta 1,.;•ra beklemenin ne kadar u=:nn 
sürdüğünii unutmay.ıa.. 

Sinema ~~esi önünde srra ~ 
Jer _ini-z, a) ağınıza karasu iner. Se 
yirc \.e.r yüzünden zengin olmuş, 
a.paI'!ııuanlar dlknıiş sinemaeı, s> 
ze acıyıp kapalı duran ikinci g;. 
şey ı açtmnaz. Açtırsa, müşteri., 

daha ça.bıık !bilet alacak. ~"''' az 
voıula~ak. Fakat, bu takdirde, o 

Kömür iç<n de sıraınnı ı.e.ıu;.. 

yoru7. Ses ç.lkıı.rmıyoruz. Sıraya 

riayet ıncdeni instto.ta ~: aıpacai:ı 

tek barekottir. 
Fakat ,öteyanda, sıra,,•a riayet 

etmiy"'"' adam, kömürünü çoktan 
almıştır. Dem •kadar fa?.lasil-e al
mışı,.. ki, i§in ticaretini dahi yap
mıı.ktadır. 

Bu maı12111rı, b.ıila sıra bekHynı 
insarun gönlüm:le bir clatı derWı 
oluyor. 

}'a!kat, her!eye r.ığmeo, sesimizi 
çrkarmıyanğıo: "' sıramızı bekli
yeıcegız Baıkıı.lanı, b '.cıim sıramız 

11>e vakit gefecek, ne vakit: •Gol, 
kömürünii al• diyttd<ler?. Yağ
murlu biT günde mi, karlı bir gün
de mi, yoksa m11yt"'1l güneşli bir 
~iinünd~ mi?. 

Bu, Holivutllıa yeni çevri'.en blr 
f:lmu;ı ~xiir Gt'çffi a~ ra.d{yomu 
açıp ha.ev, p<'t<d<Jı. hı>l>PT!e" d\nle-
m<'lc Cilntm ·~. Mık, bı> W
Jard:.ı.n l.lı8arlÇ l:*'ldi, Yemekten aınra, 
bor kıolt~ şöyle uz.a111JW6, soosiı. ke~ 

d • keııQôm.e d~yot·dum. Önümılw 
1..-\.i~, alçak 0\34&1010 üelürıd.?, ınec

mualar v&ı'Ciı. Gelı.şl ı;:u:ı.e:, bir tane

föin ce~\P aldın.; t.ı~a<ı.üfen. tir ~ 
mP.(Jr'l'alJl.Sl ... &r ço.k resimler ve ynı
hT .. Rutg"le ıaar~tavor. o~ 

dum. 

,_{Ldoırr1.,1a tııld.ığ:m cümle gi:Tzümle 
~şince, duıra.k.:adım. Galiba, bu 3'<
.,..m, w;>mde ı=ıranı!.I< ba2.I tı.ul,yalar 

<U, "'şbu, Oüınic h.o<;umoı i"'nişli. 
1'1'• barnt'oun harp olur. k;ln gö\•dey\ 
gQ~ürü~Am. dünyada, nıice Bş:k,ctr da 
\'ııtr k~ ba.şları dumJ.olı. gönü{h'll 
aı..t.p ve heyecan lç.c:dedlr, diye dü
f().ndüm. 

iiE1E~~~ 1v~:~.·.~~~~~-
.~k ve cı.n:ri rm.ir?,1....~t·t öyi.,. bir in

siyıdk ve ihti7aç ;c;, lıarp <k.sfl, k~yu
met oı..a_ dımnaz. Ame<>k'11la., p,a.. 
tıonik o~ı pek bihr.ezler· ve sevm..•z.
'l"lr. Oola!""a:1 n..tı. v_e di4-ünoe taı-.darı
nı, yu'kımdaki film ~l ne gazel i!lı

cııe i f'!ndi ~r. Atfıt.. insanla.nn ıcat t>t
tikler' ve tarud.ık ! Mı saadeti e rin 
belli ~ılartrıdan biridir. Fulmt, me&

ut iınlıı.nmız çolc az<iır, Aşk ''" t.;,ya· 
tmuz da, ~ kısa blr za.msn rree
f esı iı;ııµl eder. 

rt:CCARIN 
SÖZÜ 

B>r 'kısım tücur, 2 bİJl kişilik 
bir a!j1lı.ane açmağa karar vermiş
ler. ı\1'1.ak, hepÜUİ'ıxl.8 bir ııüph• 
ve tereddüt yedeşt.i: Tücca.c SÖ• 

zünü tutur nu?. Kaç defa söz ve
rip. döndü!. 

Hek.le, bii aşlıan.e, ıidıillui.rdan 
k.a>-=.n ılan parawo ukall olau&
tır: 

İHiKAR 
KİTABI 

B 'r ılotısat doçe1tti.: •Ilıtikar• 
i<. ıııl. ~ir kitap ne.)rntıuiş. BU 
ÇQ-bl·arı gfüi, Selünıi İ'l.:Ut Sedes 
fulJd ınız da .:hükiran ne oı.d.u.. 
ğı:ı.1 u anlan1ıy.ınlar arasuıd.adır. 

Bari, bu kit.ııptııın bira tane .. 
d~mek de, ;ht'karla müşerref ol
sak!. 

PllU.:\Ç 

DutDE. 

Ge~cnl.erde, ı.:r gaa:etcde şu ha
.. ,..ı, i okum~lwn: •PirU..Cin k.i.
lu.<.ı )ki b.-,llk füaya ka.dn yük
aelet:e-k • .> Son günferoe gll'Zeteler 
p'.r ro>t;len •Pirinç derdi; diye bah· 
setmeof;e b"'jladdar. 

Eğer, iki buçuk liraya ç.>kaırsıı. 
p'r:ı~ dert olmaktan Jı.uırtulur, 
Jügün lıediye.i olur!. 

KUYRUKLU 

YILDIZ 

A;ansların. haDer verdiğine go

re •ene ,.~ biiıyük lir kuyruklu 
~ .ldız keşfed>lmiş! Kana..timiue, 
ıl.>ıı) l'nİ bir :ku)rıılclıı yıli[z değil, 
dil ya harp ve pofü'ka prop:ıgan
da!.arciil:m ~ök misam etmi~ bir 
ıkuyn..Llu yalaod.ır. 

da mı yapılacak ? 
Şclırimi:z.de yeni yapılacak olan 

!büyük, modem cBalıkhane. ibj,. 

nasımn Sirkecideki araba V'llpuru 
iskeıes; yeı-inode yapdma.s• Mfrna· 
kalat Vekaleti tarafmdan beledi
yeye tekhf ohmmuştı.rr. Falrn.t 
bura&ı imar plıanıooa cYeşil sa
lba. olarak ayrılmışllır. 

Beiediye re-:s~ği Müruıkal,rt 

Vekaletin€ verd!ği bir cevapta 
cBahktıane• nin ocbze ve meyve 
hali ilrisinde, Unk:ı;panı köprüsü 
yanında yapılmasının d~a MU

' afı.k olf.cağtnı bilcbmişlir. Bu 
maksaUa tetkikıler icra ohınmak
tadıor. 

Vilayetimiz hayvan sergi(,'!· 
rine verilen mjihalatlar az 

görülüyor! 
Vilayetimizin 7 inci hayvan 

sergisi Cuma günü S.livride açıl· 
m~tı.r. Sergi~ ~gu ıboz ırkı oı.. 
mak üzere 215 hayvan işti.tak et
mış<tic. Biriociliğ, Vilayet depır 
sunun dülleri.nden bir Jroy boğa
" azanaralk sahibine 30 !.ira mü
kıiıf&t verimiştir. Aynca 38 l:ıi
rir..,ilik miJka!atı, 75 te teselli 
müfilı:fatı verihniştiT. 
Diğec tarafilan hayvan sergile

En ı,ıoık. ı..Uı-ac>, üruntU, mihnet ve 
dertle uı:ra.oır, <ll"O' at Mücadelesi> 
denen k""'118 ~e ug\'aşırız. Ö!m'ÜmÜ-
2'ün lliih-n • bi~ kısmı «Hayat 1\-Iüca
delca> •l~ &lf'Ç;y.,., H-rpl<>r, bu <Ha
yat Miııcaıdt~:'650 If.n ~n belalJıJıdll". 

Ke!'ld.i k..-.d.•me ŞQY'e diişUrulilm; Bu· 
gün, OOIJhoe l erde h:ı.-p ede o. ntil yur>-
1 arca ırmın ıçinde, ktmbikr, kaç kı~, 
gıilllunde "' : ı>lım<ısı f.aşııyur. Gerıde 
buıak:ti,mış Ddce scvgi.ı.Jltt, göz._ y<.$ 
dOk---IJ"Or ve g~rı"'1. ıJerll'!nıiş saa.t,e
NJ<ie t>lt' cıelik:ı.nlı hayaılyle \>aşbcı;a 
yaşcy>or. -
Dü~ b>r gun her şer yaları o

lcyor. Aşk ta., ha.yat ta... &ldler: 
tYa.!a."l. Dünya.> demaşier.. . Ne doğ-
ru ... 

Fok.at, h..,,,.,ıa~. bu yal.., dl.T..;ya.. 
yı dat~ rftilı:ııt, da..ma mt'6'ı.ııt, d.atına 

zcıvkli gcçiruneB.n tılsımını, sırrını ~ 
türli.l bı.ı h:mı"'mı-şltır, b)rib\r1erlni yl
~P d~,1Tl11G'lt-tan csarım~~şlur... Ha
yatın kıymc1', harp yıllan<ıda daha 
iyi anla.şı(Q'U". lfiiırp bittik~.'n SIOJlC"a, 

iman.ar. t-bedt 9UUı b;;.ııyal ve iıct..:d!ne 
la:l.pı~ur.or·ar. Buutn için ça.llflTn1ar. 
F kaıt, neC r-~r. bir n.et"ce çt'kınll)'or. 
Ekisin.f B. i'Cı~Oıık kadar mua.uam ve 
n · lhi5 Y''lll lir boğuşma başli)'ll'!'. 

Kimbt,ır, bu b"l~r""!-a de, ins:ı.r:~r ... n 
a,ı. ı.hl<yocı loadoıır lürumlıııı.ı.r. 

R. SABlT 
r:ne l;öyliilleri hayvancılığa teş- ,=============== 
vık içn verilen mi;ka:fatllar çok 
a~ görü'iınektedlı'. Baytar müdü· 
rü Et.hem, bunun aı<ttırılmasınJ 
Vflayet ve .Belediyeden istem~ 
tir. 

Parti Reisi Kadıköy 
Halkevinde 

Evve!<o gü.n Kad•köy Halke\'i
n.i gezen Parta Re si Suat Hayri 
Ürgüplü jimnastik salonunun tan
zim alunmosı ve bahçenin de ş.m
di'.'k Ycş •';l'k şeokl'•~de olsun yapı
larak C1" :'ıu"1iyet bayramına ka· 
dar yet t.r·ımesi;i, fakir halka 

sıcak yen 1
t VE!t'mc ."'·nin to.c i..r..i 

lı !Jıımiş~ir. 
AH~lCT RAUF Lol<aata.I""·ıı.a \abl<lot ü . orıas ı---------------

.,ı; roçll ır•?. Ve büyle cfr li"'Yln f ;y· 

Evlat katili ihtiyar 
b&ba mahkum oldu 

Keıı<lısine hakaret ettığinden 

mı.:Jlee 'ir olarak öz evli<lını çif
te l!e öldüren Kemalpaşalı 60 ya
şında Mustaf2'Ilın muhakemesi' 
r.etlcelerıırnştir. :Mahkeme oğ!u
nu öldüren bu ihtiyar babayr i· 
dama bedel 30 yıl hapse mahkfım 
etım:Ş faka•t oııtada tahrik gi:itiil
d~ü.~n y&§ı da. ileri Olduğun
dan yiıııın ya hapse indiıtrni[lti.r. 

da ı okır m.u?. B«J rrevzuu se:edıye 
Da&ml F..nc meni trtkık eci)"Or, bir 
~;arara varamıyor. Sorı:ra, meseleyi 
j.ı..ı=t M.ıdüTl üğ<(lne havale ediyor. 
H:ılcP.kn.tt.e ise- bu iş ne Da. ml Encü
men, nR de :ilktaıt Miidllrlügü işid>r, 
ÇiJılkü. ikieı de bum.ı kemirip ata
m.azlar, ~ra. InC'VZuun mtit.c.hasısısı 
clog.ld,;rlf.r. 

Eııer, bu işi cidden tel!tik el<J~k 
i!rti:yomııl<; işi l'tW olan a.darn.iard.ım 
miirddoep bir bey'ete havııie e1ıml'l~ 

bu hey'el müStı<et veya menfi, el~ 
bit' neticeye ,...,.ır. M«;eJeyı te11cikııt 

ile .... ~ mılna ydı: b ... 
BURHAN CEVAT 
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AŞK ve GÖZYASI 
y 8ZOD : s E L A M ı t z z E T ..:> 

iKİN et 
F-"< t h··: ne pııb,.,ma olu.""' olsun, 
m )"Oll sarfe.deceC·m. lilzmı gelirse 
c ı.m. \ "rect.:~ -aı.k'at oğ!ımuzu da, 
(. \"g i de b-.ı U'~)n\ 

&n e blltun varlıtımla size 
y 11\ e<: =Egtm. 

- :;; "''" bir J<cre d•ha s .... -g,rıJn 
e e g-:de! m, e-ğPr ) a, brn eve 
g r ve o 1" dın!tı. 6 elerdir bes ~ 
.:lil• n ,; 1 anla Lır kere k.o!l'.JVUl'UID. 

o ,, durdu. s 1/'g'n hail gel· 
"" '. At a r k ın ,,,.. ·'1n1· 
n Clırı , ye ka<I !?' le ı r.· turı:ni.:o-
1ıu'. ~Jf.e K<eJ .ını.n b. ı:nck, "'rer:r..e.k 
'91. <' / • ~ a,.nn h<m de çabuk, 
d.;r o;;. rrnct<, b>ı.nck ..ı ,/'Ordu. .. 

... ıWı bl§ na yiııe omJn ylizünch>n 
fr .ıret g • rrişll_ Hem sarlko ne &ye 
Be\ n ~' seveınfyt.ce · bir k&dı..nla 
y y;ı>n>Qtı, mı dlye MU ya.şzyoı'llu!. 

Eilni AuY UZia L: 

- ş;,ooiliJı: Allahaı.smıır!Jdlk dedi. 
Y Musta!a Narlı ;1e göıiişhiktelı 
~'il z.. ar.lil"lın. K.1.ı: ım:!a ;nuul o-

KISIM J 

lacağı:rn, onun ne o!duğ . . nerC"';Ye 1 
g otın" daba. CDğru8u gbtüruldugunu 
Qı:renecf~ 

yo:aa hep s~·giru cl~ll. suz:ı
na ne!er söylıye.....eı,:ırı:' tasa ··ladı Süzan 
g bi blr kaduı menfa.ati fç:.n c:ir.ayc-t 
b:ie l;i>,)..:~ı.roı. 

Arllk k:ı.naat getn'Ulişti, Sevgini e
v.,,. n tıkuaa veya çılrart.m Sü
zandı . 

Kenan ı.-onap girCT ehmez evvela 
Ş\J \1.1 sordu: 

- Il1.1&iln hı· kac!m mıİaa.br gel~• 
rui?. 

_Evet. 
- İnce, uzun boylu mu". 
- Ev~t . 
Tamam, Keı:ı.an b>c ;p ucu 

mıştı. 

H~ yulcal1 çıktt, 9.ız.,ı:n oda· 
oma g:i:ıdi. Gell- pmceresinm ay
dlnl* olduğunu ~ tk><ı>ek ~ 
.an ya.tmarnıştı. 

11 :ı,y ır. S il:ııao. y&tma tt<Jtj\J, K •°""" 

.. 
o TAKViM s 

r. n t 1 !oe ?!ili. H.c·I 1 fi 
En.t:L 
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~[(yordıu. 

Süzan, k&l'131nl e"\"inde bulamey1p 
geri dıöoen Ren.anın heyecanını gör
dükıtf'n 90nra, dostunun, kar:smı oruu 
lkadıır sevdt{:l.ni anl&m., v~ 
Sevırınd!'n daha koıkunç trı.ı..~am al
m.Jya karar vermi.şti. O kadtrun ö!
mesi ıa .... .ımdı. KPnan1ı c!•rOMı: kaçır
m:ıması için bundan baŞkQ çarP yok
tu, 

İyf amrr:a, Se"\~n ~ndisi kadar za
ri! ve g,,ndis; kad•r ı:l&•'I cıq\·1d>. Üs- . 

teıtıc te lhanot etmoşt . Ilö:ılle olduğu 
<it' I<enan nasll oluıycır eli onu ha

li !leY'tYol"t.:~! ••• 
Buna muitab.r l;Man ~1.!: ~ıni hiç 
r zaman • Eııe\l'tı:ı.nm~1t., eı:ı·l'!n yon

du 
Ke-nandan ayr• · 4t ol ut"F1l y.i.nıe 

ıc:ı '.itt=nG dtlşt'OO'.n., y .ne ot l.kınin be
NJ<Ptıon k't-)-fllne 1"'mM edecek. yı,,., 

ooL.'<lar<i~ 1'iiruıı<0ct'ı.:t:!. 

İl<ı<k irıe kader ü ,,.mı: 
•Hay •, duk, bu olmıyacak ... O ka

dJO• gebeı·trlm <te, k1'ndi ellt'Tlm<e 
boğarrm da, yemdP.rı kal<hrına 00,-
mPml .> 

Birden kor'dortııı ayelt se&eri du-
yunca: 

<Geldi d;y~ ııöylrndl, beyülı: roı t>Y
namarn.uı tam stt-asur.> 

Ve ı.end:nl topJadı 
{D\>vanu Var) 

Yazan: 1. S. Eski Eükreş Ate~emiliteri 

STALINGRAD VE KAFKAS 
MUHAREBLERİ: 

Gelıen hıabe"rlere bakılır..., Sta
tingra·,ıf şcluin.:ttL ~ima.l kıEin.ma 
t~'dl eden saııa.ri mahırlleler:ın
de Rtl61arıı> vaz;yeti buh,ra.ıılıdu. 
Aln•an lnunandanı l~on L'>ıt bu
rınla Volga sahiline kuvvetle ye:r
lcş p şehrin k~ •.ahitle irtllbat 
ve 1ııırıv.ısalıa6rnı kCbl.llljoye eheun· 
miyt't v'l!rnı~tir. Bun& muvaffak 
oLuıısa Stalingr,:ıdın i:jgali Jwla'Y· 
!aşa<:alolo.r. 

Faka,t Ruslaır nehrin ş"".k sa
hili. ii.zerindl;.l.ci toı>ıçusu 1le Aln1an 
kıt'alarını yan ateşleri aMında 

tu~makta ve Rus nııüdafilere yar
dmıa de\·am Cltmrktedir. Bu yfrz 
dett AlınaJljlar çabıtk ilcrli'Yemi
yorlar. Hatta şehrin cenu1> k:tı· 
mında Rını rnukalıil taa~ruzu ile 
İg;eri bile çckümişlerd<:r. 
ı Daıha ~iımalde, V olgn ile Don ,,,. 
ırasındaki cf'P'hede ve Don nehri
nın or1.a nıeer21S1nda bulunan 

lköprii ve ~lt yerlerlnd-e de ınü
ıhirn ınuJıarebeler cereyatl elaıı..ık:· 

<tedir. Bt>ralıtl'da asıl taarnıııı e
den Rus kuvvetleridir. Ga-ye, Af.. 
ma.n sal cenalıını mağıliip etmek 
<ve "Don dinseıği İ!ÇİJH!en geçen 
!Al:m&n nıuvımalasm.ı kavra.ınaık.
ıtır. Fakat Ruslar bu taa·rruzla<rda 
şimdiye kaodar mühim bir i:Jerle
'Yİ§ temin edememi§ledir. 
' Ruslar, Stalingra.dın kaıyıbı ile 
•ne fena vaziyete düşeceklerini 
tanıamile biliyorlar. Mcııs.k<>va,ılan 
gden haherlerde Rus gör4;ine 
göre Rltit nıüdafaas.Jn.ın 9CJ>,c.pleri 

aalı edilmektedir. Bu ~a'bepler, 
a~ağı JUkaı ;b!zi.ııı e\'velce söyl.,_ 
lıl'ğ®iz şeylendir. Ilulisa eder
sek nt'tİ"C"esi şudur: 

Stıı&ingraıd dü~lüğü Utl<dirde, 
Kaikıısyadaki Rus kuvvetleri ta
•uııım<.>n ayrllııcak, Volga a!;>zmda 
'bul11nan Ejderban şehrinin ilo
beti taa.)' )"ÜD edecek v<ı Rusyanın 
Ba.klı. ile muvasalası kesilecektir. 
Bundan sonra Abnan ordusu ve 
hava ıkuv~tleri şiımaıle döuerrek 

orta Volga haıvı.a<ıına yürüyebi
lewkleri g:bi M-O:<lı.c>vay1 da arka 

dan vurmak imkanını tenı.iın ede- ) 
cekJenlir. 

İ'1Ü' RıL~lar bal kötü ihtimaller 
dotaY'.ıslle Statı:n;:-rad muhareb&
lerlni uızatmağa ve müt011U1dİyen 
ıkuvvet getittrek vaziıyeli dfue\ot
miye çahşıyorler. l\füdalaaıyı yal
ncz uzatmış <ılmalan bile Rusla
mn lehinedir. 

Kafka•yaya ge,linee; Ahnaula• 
mn TUllIPSC limanı ve G~ay pet

rol sahasınt 211a>ÔÇ .. • gir:ştı"lcleriı 
taarrumar dovam etımcktedir. T .. 

apseJe karşı garbi Kafkas dağ
larnı<laki boğazlan z!'rladıklan 

anlaıpl:ıuaıktadır. Bunda yine Al· 
man ıkıum.,nda.ıMığının kuşatma 

fi!kri güriibnek1edir. Al'nuınlar 

Ka•l'kaıs dağlarında n'ha·yet I. te't' 
rin 90nmı.a kadar hal'ekAta de

vam cdt4ıiliıtrer. Ondan sonra o 
dağl:ıırda harbelımek ve muvaffak 

olmak mümkii.n dc>i:«ldir. Şarkta 
petrol bavzas.ı iç.in yapılan mu

lı.aTeoolcrdc Alan.a.ıılaa" iki şehir 
daha almışlardır. Fakat Rus mır 

1kav ... netinin büyük mikıyasta kı· 
nld .ğına dair ortada bir eım'\re 
yoktur. 

Hulasa: J. teşrin ayı iç:.O üze
rinde durulacak üç hedef vardır: 

- Görmeırnişin oi;:hı almLJŞ- çe
kiıp kıılaığını l<Dparm;ış. TalıiL ne 
olacalk? >;en onları adam mı zan
neckyor<1uıı?. Bur.ılar anadan doğ 
ma zengin dııığil, ııonradan o!ıma .. 

_ Haram olııun cmcklerUrı; de
ıdıiın y3'!. Bn roar. zamıetıtııın de. 
lıu z..-ımanda, 'heraesler ottJZ Nrı>
ya ot1.a h<'Y.m'.?'tçiosi buJıaınatlden, 
ben onlara on beş Jiıra,y a tı İ>';rDet 
ettim altı ı;ıydır. HE!m de- nasıl? 
Yern.e1derint p.!jir.. çaımaşırları:ı:.ı 
yıka .. o!"ta hizmet.lıerini gör .. Soır 
ra da, dolandımağa k.aik.ıınlar 
Başka bir kadın lafa 'karıştı: 
_ Ne oldu hemşire, ne yaptı-

lar? 
_Ne yaıp:ıı<:akılar' Altı ay yan-

larır.da h~l!n<'t ettt'm. Üç tane al
tınımla bir yü;,iiğüm v:ı,nlı. On
ları da emanet olarak orıJara v"er 
miştm. Onları vermedikten baır 
ka, wtel•k ,i.kıi :ıylığ•mı da iç et
tiler. &ı:ı günleı'<ie çoı< para kaza
r.ı"y'(lrlar amma, gittikçe hasislaji
y.;...lııır. G~ler n.i hırs bürüdü al'

tık!. 

_Necidir bu, kuzum hemşi.e? 
_ Ned olacıık? Bakkal ... Kos 

!<ıoca mağaızaısı var; para kırııp du· 

n.ıyor. Kaza:ndıkça da. kırı.a.nmak 
istiyor 

_ E, öy:tedir rzM:en ... 
Bu sırada -rr.ill>B§lr seslendi. 

Bunlar da Slalingrad, Tuapse U
manı ve Groxn:y petırol h:wzası. 

I. teşt'in o.yı bu hed0fler uğrunda 
yapılao mul1'rebelerle geçecek
tir. Kadın mal-ıkemeye g'ni, Karşı

sında ıbaıkikal:n karısı maıı.nw-, <>
Kurtuluş bayramı Jarak bulıunuyordu. 

Kadın ink:ir etti: 
programı _ Par3ıS:nı bitamam aldı. Ba.na 

6 Teşrin evvel Salı güınü giF"Lel da, ne yüzük bır:ı.ktı, r.e btın ... 
i'<1anl:ıulumczun kurıluluş ·hayra- Davacı lıir ikıi şahit ismisaıydı .. 
m1dır. Bu ımüoosebcfile o gün Şatr~Jel"·n çaıı.rı\ma~ı için mıiha 
yapı•acak ol<:ın merasime işhl'a.k kome b~ka gü.n.e bırakı:lıdı. 

edecek kıt'alar ve mekl.cpJı.'.eı-- HÜSEYİN BEHÇET 
le teşek!kW,ıer, oemiyetı.er mensup'=============== 
lam sabaht~·in sa·.•l 9 da Su'r.an· 

ahnıet meytl::ın nda tap!an.acak-
1.ar<L r. Bux•da 21 pi>Te lop atıla
rak ,,rncrasim alayı köp. üye ha
reket edecelm:iır. Sat 11 de Tak
s;mde Vali ve komulal'lii-<•rın ö-

nüır.ıde b T n>mni geçi-t yap.daca.k 

ve nutu.kı'·ar söyl<;necektir. Gece 

de saat 20,30 da Taksim Belediye 

Gaz'ınoound'a kahraman ardumuz 

şerefine ibit ziyz.fe.t verilecektr. 

~ GÜREŞ MUSAHABELERİ ) 
) 

Saray Baş Pehlivanları 
'TIP. POMAKLAR 

Yazan: KARA YEL 
Sultan /ı.Z zin Bt pı r anı ve 

Şaır:t:lanc.b.~ısı KavaS<J '..ı Koca 
İıJ:ı.rur m, yüz y.rmi beş ol<kal.k 
hır baba; .ğitti. . 
Kavaooğ!u, a91en Pomak olup 

maiyeti pe!ılıi<varfüırı da hep akr 
rı;,balar nıdan ve Poınak1.rdan 

mfue.kkcpti. 
Sultan A'Zizin Kavarof[.u<ıdan 

oonra BaştJ<'h\:vıı.nt olarak Kara 
İbo, m~>L.r Kel Miço hep Ka· 
aroğ~u.nun akx'abalarındaıı. bu

lu~ıtiyordu ,yani Pomaldar sara;
b~:peh.'livarJlığını gedik haline 
getıiım'*',eıdi. 

Saray baınıelıhvanlığı ne ilti
masla olurdu v<e ne de şun'lln bu
nun tesir>le ... Her h~ bir peh
l van Kıı!}Qpına.rdan baş alı'.l'Sa ve, 
bütün peh'lıivanları mağlup eder
se o. nihayet padişa.h tarafından 
İsiar.hulaı çağınlır ,saraym baş
petılivnlade boy ölv;~-iirdü. E
ğer bu, perJivan saray baTIJehli
var~annı padişahın huzurunda 
rntjiıllııp edel'Ge o vaJ<ıi t saray baş
peht vanı o, o1ıu:rdu. 

F&kat K•vasoğı·ı Koca j,ı>I'a· 
hımi, k.hn5e mı ('~edemediği ci· 
ı- tle sene!eroe sarayı h~mayuna 
h<OY.. m oklu. Ve, akrabalarır.ıdan 
o!an Kara iıboy..ı da, Kel A.Jiçoyu 
da k'T""le mağlıi.p edememişti. Bu 
s~-bep'·" PomaJ<Il.oT saray. hüıına
yun p~şpehL:vanlığını bir ged.k 
tıalıni gcfünıı.şlerdı. 

Porrı.- •I ı. da" ewel, gerek Sul
tan Mecıt de\Tindc ve gerekse, 
Aı'zin Hk dcvrel<"rinıde sarayı hü
mayun başpchLvaıUığı Anadoiu 
pehlivanlarının elind<ı irli. Bun
lardan birisi Yozgatlı K!"I Hasan 
idi. Bu pehlivan Suftan Mahmut 
ckni b1'.i1Pehlırvan1.arındandı. 

Sultan Mahıınut devrinde saray 

başpehhvaı ğı Ymgatlılar.ın elinr 
de ıdi. 

Sultan Mecit devrinde ise b'*" 
pc! vanı k Ka..taroonuh.ılara geç· 
lı. Ka.scamonulu meŞiıur A.ma
vutolğu Y<ız,joıfiılan rnai;>lı'.ıp ede
rek ıbu)peh.1 van oı.'idu. 

Su'.tan A.ziz, tahta çık<tığı za
mı.n saray •başpehlivanı ve, pa
cllijaılıın hamı.acJ~ısı olarak A:r
navut.og;u sa-raya Mki.r.ııdıi. 

Arna\'utıc.;;1undan sonra Kavas
o;j!ı. ba~hlivanlığı ele aldı ve, 
bu su.ret!le Pmrıa!J:ar sarı.ya ha· 
k'm o.'dırlar. ve, lbu hoidümıyet 
scmullQ kadar devam edip gitti .. 

Bcomakrarla, Deliomıanlılar ara
sında mü. Uh~ çarp~alar oıldu. 
Bir keresinıde :Makarnact Hü.seyin 
pehlivan, Kel Aliçqyu huzur gü
reşirde açık düşürdü.. Fakat bu 
kadarla kaldı. Ve, deva.nllı bir 
muıvaffak.'!)'et el.de edemedi. 

Pomak pehliva'lllan, saraya kim 
gelirse yeniyorlaroı. Hele K1vas
oğlıınun karşısına kim çıkarSa e
f<"r.disinin huzurunda mağ'!ü.p e
c!iyo.rdu. 

Nihayet Sivas valisi me_rhur 
şa r Ziya Paşa, St.ltan Aııize b:r 
pehhvn taıkdi..'n ettı. Bu peh'ivarı 
Sivaslı idi. İsmı Keçeli d>ye yad 
olı.ı:ıuyo~du. 

Siv ı;.. Keçeli, yü<z otuz okt1<:a 
ağııtıgırxta, iki ınetrede'll fazla 
ooya malik iri kcm'kJı, a<le1.e'li 
idı. LlJkin yağ güıreşi bilmiyordu. 
O, A:ıada'\..ı güıreş olan Ka?aku
cak güreş;ı>e mah\.rtl1. 

Sultan AO>iz, Keçeliyi göırdiiığü 
zaman beğendi. Dev gibi bir a
darl"dı. Keçelinin Kavasoğ!lu Ko
ca. İbr•h.rnl.e güreşmesini irade 
etti. 

Po'lna.kllar, Keçe~i iriyarı gör-

melde ko~w od •~. Çil kü yağ 
güreş. b,lmedıf,ı ıç.n ga. p gPlıme
snııe im cin ytMu Nasılsa y•ğ 

g~re:;ı e b.r taıroftan ka. rıp a· 
tacaklardı. 

Su. tan Aaiz. gtxeş ir.desi Ür 

zerinıı, Keçeli: 
- Padişahım, kuluııuz yağ gü

reşi bilımiyornm. irade buyurur
sanız bir defasında yağ güceşi 

yapalım .. i.kincı defosuıda da Ka
rakucak... Bu suretle iki peHli
van biııbirimizi denem:ş oluruz .. 

Suhan A.z:z, KeçeLınin bu tale
bini makul bul!:lu. ve doğrusu da 
hu idi. Güreş, bir ku .. u bir yağlı 
yapı!ırmk üzere aade etli. Bu, 
:rade Peomakı'~rı ~aşırttı. İtiraz 
e\ıtılerse de cfımadı. 

Evel!.l pad.şahın !ıuturunda 

Kav•soğl.u ile Keçeli yağ güıreşi 
yaptılar. Fa.kat Keçelinin ayağı
na olacak ki,.bet bulamamıŞlardı. 
Yrniden kı~ıbet sipar~ olunup ya
p;ı:mıştı. Çünkü Keçclını.n kaJ.. 
calıarı kemikiı ve iri idli. 
- Htı~urda yıı.pılan yağ güıreşi 
heyecanlı olacaktı. iKeçc-li yağ 
güreşıni b !ımedı~ için Kavasoğ
lu"un na•·! a galip geleceği 
düşünülüyordu. 

1ki r chliv•n karşı kar,ııva ge:l
d .. er Bir aat, il<ıi saat, ü.ç,. beş 
a.l.ı n~t ı:ıoguştular. Fakat Ka
v•ooğlu, bir ti.u•:u hasmını ele ge
ç '."Cmedi. Hatta altı saat güreş 

içinde Keçe!ıyi bir kere dahi ol· 
sun dcğ"rt a11ına atmak diclete
medi bile ... 

Sultan Aziz Pomak ·böşpchli

vanının Keçeliye bir şey yapa
madığını ve yapaaniyacağın gö
rünce güreşi berabere ayırttı. Bu 
hal Pomakları iıı.Ja:sara uğrattı. 

(D~wıııru Sa· 4, Sü: 1) de 

MaOlı\blyetten SOD.• 
rakı rraasada .• 

Yazan: Ali Kemal Sunman 

HeT seııe ı:eçtikçe harbe t!Air 
y iirüfülaııüş 1101umi iikrler de de: 
ğişiıf<>r. Başlıırıgıçta söylen<-nlıer 

şöyle idi: 
- Her ~i eörecek ola.a. Abnall'

ların tankları ile ta>yy:areler:dir, 
Buna revap olarak: 
- Hayır ,tank ile tayyaoce lna 

işi biıtinmtyeeek. En müessir s,t. 
liılı ı\ltnanY111J111 abluka altına a-
lwma-hr. 

Duha buna !benzer !.kirler, hü
kümler \'ardı. Çok geçmeden an· 
laşı4d> ki bu mülilıaııalartu bir 
sağlmn, blı de ha&ta tarafı vardı. 
Hasla tarafı pek kat'i görüımıriıe
ridir. ,Sağbm taralı lıaugi derece 
oWuğunıı da. vakayi gösterdi, da• 
ha da gösterecek. 

Sözü Fraırısaya getirmek lizım 
gel'.ty<ır: MO hırziraınında A vru

pada·k Fransanın yık1loıası iizerö
ne de ıdünyada ne kadar çeşit ıııU. 
taleala.r yüriitiindüi1ü unuıtulnıa

mıştır: 

- Bir an ev\'el Almanya ile 
anlaşnı.ıya bakmalı .. \'e saire gibi.. 

Diy-enler araısmda lbir kısmı da 
ken<lo:lıerinin siyasetle ne kadar 
derin bir görüşe •alıip <>iduklll" 
ııını göstıerın<.>k ilstiyorlardı. Bun
fara karşı da büsbütün aksine 
şöyle di)""nlcr oldu: 

- Fransa hemen İngiltere ile 
bırleşınclL Afrlkada Fransa i

ç;n büyülk ümit vardır. İngiliz -
Fransız işbirliği büyük ueı;cctcr 
~recektir .. ve saire gibi. 

Bu birbirine zJt olan iki türtii 
nrülii:ba.uıının ar86ında aırbk d.,,. 
rece derece düşünenler yardı. La 
kin Fran~nın ne paha6 na olur
sa obıın müttefiki İng;ıtcrcyi 
.bıraloınıyarak onunla sonuna ka
dar işbirUği ve sHfıh a.rka<la~lığı 
ya-pma,mı hisler;ne ve fJkirlcrino 
en uygun görenler'ın bir tiirlii 
kabul edemedikleri bir lreyfiyet 
,·ardt: 

- Fr.ansanın 1,..--alenı erbaıb!, bu· 
gün artık resmi hiç bir sıf.a.t \'O 

salilıiyelleri kalm:unL,, lakin ma
zilerile, bilgilerilc, zelkilarile da
ima faal olaıbileocıek bir Çok s'ya· 
sc t adaman vardır. Bnnlar artılı: 
Fransada kalmamalı, çün.kii ken· 
di!el1İo.e istedikleri g'boi faalyet 
sahası J>ulamao:l:.r. Bunl:ı.r bir a.ıı. 
-ev\"el ç~kıp giıtıncli, İngı Lteretle 
.ket>dilerioo bir çalı1Jll1"'' tarzı 
tanzim etmenin -çares:ın<" bakn1alı. 

l.aklın l>u.nla.rın be'.de•ne,ı: hi
lafımı oln1·ııık Fransanın bir çok 
kaleım eriıabı, siyaset .ıda'lllları, 
h::.ı:ipleri, edipleri y'.nc mcmle· 
kelLcnnde kaldılar. Anupadaki 
Frans-ıı'Il'D haricinde bir faali) et 
sclıası ar1111n2ğa ı:{tmediler. N'çin 
böyl.e yaphlar da öyle ~apmadı· 
!ar?. 

Bunu ancak uzaktan UZ3t~:ı dü
şünüp merak et le·ğe cc\&~ var
sa da ulı.ıorta kend leriı:~ ı;~rıııı· 

ya )·ab;uı.cılarm tıakkı olmasa 
.gerek. Şüphe y<>l<. ki I'rnns m•n 
ıbiri&ııci de.rceed<Cki f,kir ,k~ !eıın ~.-o 

siyaı:ıet erbabından olan Eıh·ard 
Heryo • Hcrriot • nun da neden 

(Devı.n: Sı: 3, ~ü: 7 de) 

1 Bırı!"'ı.zi.nDE~Di 
~epımı:z:ın 1 
K iİo su 25 kuruş 
birden artan sabit 

mallar 1 
Maç'kada oturan o.lruı,yucula

nmıZ'Cla:n Bııyan Nedret ya-
2ll)'Or: 

,_ B~taşta bir bal<ıkaıl
dan geçen ha{ta reytinyağı· 
nı 200 ltıu11l.11Şa alrni<jt.m. İki 
gün sonra zeyti'llyağı daima 
sızyun üstüne çıkar ded k.leri 
gibi fiatı da 210 kııruşa çık.tı. 
.Sadeyağ bulamadn,gım:ıı. için 
zeytiııyagı druliandığ:.mızda!'! 
oııımartest günü bir m lar 
daha ah.ağa g'ttim. IBu se
fer 22.'i .kuruş :fia1 ko:w1:lu
ğı.ı:nu hayretle gördüm. llal
ibuki ()akkalda 11< defa git
tiğirr.Clc 10 tenck-e ze.ı t'l yağı 
dtrf'ııyordu F.:\-velki gün bun· 
laıı.':l.a'll sekılli yınc yer·r.J<e d. 
Demek malfar a!Yn. maldır, 
fakaıt sadece fat ve etiket 
de1\-Lını·ış· sabit mal bir lafta-
"' da kiloda 25 kuruş artmı,tır. 

cMüstalıs'k!('n pıı!haılı alıy<>

ru7., zeytinyağ yerinden pa
!halı gel'ıyor. diycnl.crin bu 
vak'a karş..,,ıırda kulağı çın

lastr.. ,.e biıracz utansınlar~ .• 
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==Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 
Göring'in yeni bir nutku - Şark 

cephesinde soı1 harp vaziyeti 
H.sat bayramı mım<lSeı,,.til.e 

Marc~al Gör.ng tliiıı bir nutuk 
SÔ\ ·cmiştır. J\lareşal tcmnil ~ 
rnan h~Jkı ,çin lı«lefe va.rma.k gi
bi tek bır gaye mevcut 0c'duğu
nu beysoı ettıkten sonra ablı.tlta 

sil ,nın art k A'lman.yaya diş 

g~· : remiyeceğfni ,ıaşe ma~eleri

n n bol olduğunu iddia e-bmiştiT. 
Bundan 90nra İngiliz hava kuv

wt ",e rinin )'aptığı tethiş alkm
larıı:dan ıbzl.-edC'tl Mareşal Gö
rrng bu hussuta !Oi:iyle demiştir: 

•- Yüz veya ki yi.iz laywıre 
.tarafından Y'"pılan bombar<h
manların hu,.ule getirdiğı tesirle
ri b rnez d~ğ··,rn. Bu taa .. ruzlar 
~t.ees:"de b:"' çokı ması·ımı!arın 
kfüiban gittiğme de vakıf bulu
nu) ·um. Alenen iddia ediyorum 
ki, İngil.z tayyaa-e<:>le<i a9'=eri he
ckreı-e hü.cum etmemek için e

mır dmışlartlır. Elimize geçen İn
gili7. ,·esikalan bu iddiamı ispat 
eck>celo mah:~ettedir. Aı'lma·n me
deniyetinin muhteşem eserlerine 
kıu-şı yapılan bu tahrip hüıcum
ları a·yni zamama Avrupa ve hat

liı dünya medenilye.li için de mu
azz~m zararlar husule getinrnek
ted:r. Bu tah.r:·bata karşı 'bu.tün 
nefretimi b:ldironıel<ile ben~ ay
ni zamanda diyıonmı ki, düşman 
~ı[,•a maif.üp edileccJot.rr. O za
man lnı:ıL zlerle karşı bırşıya ka
lacağız • 

.lllarc.şa l sözlerini şöf'.e bıtir
miştir: 

•- Ey Alman mi1leli, eğer har
bi ka)1bedccek olursan rn~hvo
lurGu.r. Eğer ycni.1.rsen Yahudi 
esaretı ıtltına düşersen. Millelırıı.i

zin h ün ye ti, devletimizin aza
metı lııanbi kazanmamıza bağlı
dır.• 

Zeytinyağ fiatları ' 
(1 l'"lci Sahifedfn Devamı 

i<adaşııın."l: bu hususla yaptığı 
fotLjkatı şöyle anlatıyor: 

Goçen sene zeytin nıalı-.lü faz 
la olmuş, bu yiliıde.n piy111SD\Y& ga
) .. t bol zıı.,ıt.nyağı çıkanl.ıwştır. 

Yeui zeyt'.nynğı ç.;kınıadığı ve ha
la b-01, fakat nıa~leo;ef deş p:ı.lıa
sına aldığımrı zeytinyağları hep 
bu ınah.sulle~dir. 

Ancak fiaıtJarm 50 kuruştan 220 
Kuı r a kadar yüselme5iııin sebe
·bi nı.rgunculırı:ın şu oyıı.oodur: 

•;\ldılut zeytinyaı;ı yapmsılı:. 

Cugün p:yasada bulurum he
men. hemen bütün zeyt'n1·ağları; 
m i'ıl'ılttur. l\Iah1m olduğu gibi 
zc~otinyal:;l"r ııısit balanıııı.rlan s.ı
•nıfl.,ra ayrılır. Fİ8>lı da ona töre 
1e•h:t edilir. llail>uki zey1'nyağı 
tic:• rcdi yapanlar; kısrm kısmı 8\Y
rılan hu zeytlıı1yağl:ınnın fiatları
nı ancak bir yfüıde il.ives:ıe sat· 
ıııayı karsız bulduklannda.n şöyle 
bir lıi'le~·e başvwm~lardrr; 

önce en ildi ve en uıcuz Zl'}'~l'll
yağından 15 ton tıaplayan !bir ta
cir bir taraitıan bu ze-tinyağını 
sa1ö&en bir taraftan da bir de
reee daha iyi zıeyüaıyağı tqpb
makla~. ESki ve yeni mi.ibaya
ala;ı biroirine müsav; olunca da 
bu iki tty'l.inyağını bi.ı'bıriııe ka
r1-şlıraraık yeni tıap1adığı mali..; fi
a tı il.zerinden salımaktadır. 

Bu suretle kıaliteler değışiik
çe fi atılar da değ'şere.k yü.ksel
mcık t.edir. 

İ~e bugün'k:ü. zeytinyağı ,fiat.
t.arının ani yükl.eşinin sebebi bu
dur ve hu şekilde fiat yüI.<selten
rer tt'c:ziye cdilmemeıkted:.r. Çün
kü f dtian loont.ıole memur o-
1.<n b satışı f\AL<radan ta.itip e
tl rcr aldaronalcta<lırler. 

SOY PEBlıİVAN 
OOREŞLEBİ 

Bu 1oş:ım, Şehz.ıdctı~ S ''ymani
:re Kiti." lJd.e Türi<Ve b114 p<-hlfva n ı a
r, 111 'ı'ulA:Ylm p hı•Van ii' Habeş 
K :n 'l'atf rı ka!'fıl.ış·yor. llu kidiJı 

fl" bi~ rl~n ~ırtı:T'' yer ı: :tı>cf-
Y •r ()Vlbn e<k'cck'li•, ıo ~-rt ı><'>-
ı;.a 1 d:ı ay ca gure~ C<>C<>:ıA. r. (-1919) 

DENİZLER 

DUZVEJLT GAZETF.ıCİLEIW\11İ
Zİ KABUL E'ITİ 

Gazetecilerimizi ka,buJ eden A

merika Reisicii.mhuru Ru,,..·elt 
Türl<iyeye kaTŞı duyduğu alaka

yı izah eylemiştir. Oazetecile-rimi.z 
Şimali Ameriluı ve Kanadayı gez

dikten sonra Batı Alllrilcaya gi
dece4<tir. 

ŞARK CIDPHIB-İ?IDE 
A!rnaıı ordufarı Başkumandan

lığının dün a.lQşarnki t<>bliğdıe bıJ.
diddiğill€ göre Ka.fil<asyanın şi

mal batı kı.smmda birçok mevzi
ler alınmış ve Terek cenubunda 
müı.,lahkem ıneWtiler haline geti.. 
rilen ve inadl.a müıdai~a edılen 

:El~X>vo ve Werohniphuııp şe-hir
ler h üıcıın1!a zapt.edihniş<l.ir. 

Slalinıgrad şehrinin şı.mal top
raklarında. Ruıiar ye-niden, tah
l<im edilmiş 'bir çok evleroen çı

karı~ ve ina.d'la süren ça.qp~ 
mal.andan sonra buralardan atclt-
mı.ştır. • 
Ktıvveth hava bi1'1ikJeri ve ha

voa ·ka<ŞI kıoyrna tqpçusu ordu teş
lkille<ri_ni deet.ek!leıniferdir. ~ 

ka savaş uçald!an Rus takıviye 
muvasalo 'yollannı taıhıribe devam 
etmiştir. Büyük sayıda düşman 

yük tt'l!n~eri yok edilm~:... V ol
ga da bir motö~ü gemi bahcılmı~ 

tıJ". Volga dbğusıır.daki Sovye-t 
l-Opçu m~ vzilerinc ve hava alan
lar; na bombalarla g'ce tarruzları 
yapılmıştı.r. 

Ruısilara göne iıse S ta.lcingratl 
çevrw:nıd;e Alman ta=ı.zl!arı 

pücl<ürtüiımüştü.r. Beşinci Rıumeon 

alay• Staıhııgradın cen u'bwıda 
Jıozg..ır..a uğl1atılm.ıştır. Kaflkae
yada b ;r çnk dağla•lia lJlilyüık 
yangınlar çıkmıştır. 

Gazeiecilerimiz 
Nevyork'ta 

Nev - York, 5 (A.A.) - N~ r_ -
Y.ruik'a dıönen Tlit>la gazeJ.ecileci, 
dönüş ydllan ü:ı:erinde Vaşi.rug

tor.un is m. ve ha-tırasının b;ğl.ı. 

bulunduğu Mou.nt Vemon'daki 
tarihi yerleri gC'211tlişleııdir. Albay 
Donavan gazeteciler ~refine bir 
öğle ziyafeti venn. ştir. Tü.kr ga
zetecileri, biiyük Hasooa!J maç
lı..rında hazı.r bulunacal&aıııdıır. 

lran Şehnişahınn1 
teberruu 

Tahran, 5 (~) - bın Ş lı ııa
h: Raın.uan mıüıı~ zyıle r k rlerc 
tev,...i rdil.mt'k iiEeıre brş yil2. b n r~yal 
tıebrrrü etrı!!ı;!Or Şljtl e11'V'lki gıııı Har
J>'yr NE'Zllre~ g;dıe ek b': m >ddet 
hanb~ye u nuru. ile ın~ ~ olm~tur. ·----
Çarşamba nüuiien 

ltlbıron Ç y 
JI l}elercie satıiacak 

Öbür gilnd1'n itibaren inh~rlar 
idaresi. tandmdan çay şişeler içe
risinde olarak ki)osıı. 1300 kmuşa, 
.çiy kahve hıısll!li p&kctlerde beş 
liraya, kavrııLnuş 630 kurlllja sa
tılacalıiır. 

&amygn albnda 61dft ı 
~taşı. Yen;çerileı- ced<le>m

dfn ~kte olan 9 y'!Şlnd& Kast.
moıll u ömer ojjlu M<'hnı.ct - öğle
yin şo<ar Gal ;,ı,;n ôdare (ll'ii!:ı ka """111 

a.Jtırıda kalarıı.lı: ölmüı;'ii<'. 

KOÇtlK HABERLER 

MÜTEFERRiK: 
+ ~ul Meb'uıılan bugoo Sarı.. 

yere ~ıtt balkın d1 1...ıeı•ni cıı.n.e
mı; ?-erdir. + Ankaradan bt!<!Jıildıı)ı>e göre bu 
.kış saaıll.,. """ a~acalt V'O ya.: oa
atleri aevıoın ~c<"ldlr. 
+ Boşar.n>a işleriDin 1ı»l117laştı.rı!

ması v-e gayrimeşru QOQl*1ar mf'Se lesi 
ha!t'lmıcla bir mütel>ııas"' t»m ~ 
haıu-ladığı bic rapor Adl'l:/'e V-cliııi'ıleU.. 

oc v<ıril~. 
+ Mı:ıır y<>leyla gtl<nesi b~k1i'nen 

..ıoı:.tım er 20 ~ kadar ııe l>p iol.~ 
cdtt.r. 

ARSLANI 
Büyüle Rej'ısir: MlCHAEL COR'I'EZ'n yam~ 

ERROL FLYNN - PRENDA MARSHALL._, 

yaı,at:tJıılan lbeyült um ------· 
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KAFKASYA iSTiLA VE 

MÜDAFAA YOLLARI •• 

ALMANLAR 
Papaııın Atlantik 

beyanna- 1 

mesine alakası ı 

Madagaskar 
harekatı 

Londra, 5 (A_'\.) - Madagru;
kar adasınd •. bulwıan İngifü. kuv
vet1.eri şimcü da.ha merkez. Ta
nınanve'in 150 .loi<lometıre ceııu

bunda bulunan As>robayı ~ 
e limişlendic. 

Hanri Ford AşağıKafkasyaya han 
harp ve sulh jgi yollardan inecekler 

Taylor Loadra'da 
te•asıara llaşlıyor 
r lııırırlra, 5 (A,A.) - ıı,.,uter 
ajansının dipranatik ımuhabiri 

y .a zııyoor: 
Ru:zıve~tin husLGi mü.messMi 

Myron Ta.ylıor'un Papa ile y~p
tığı lınnuşmalar haJJci..ında sa~.h 

bir maJümat alınmamakla beı-ar 

ber iyi haber atan m.ahliLlerde 
sanıldığına göre bu konuşmalar 
Papa'nın Aotı.am;k beya:nnamesi
ne karşı göısterd 'ği a.l:ikanın ve 
haıplıeıı 901\ra dünyzyı bütün m~ 
leUer lçin adalet ve :ısti.klal esas
ları i.iııerine kurulımuş ol.ara.le göl" 
meyi bildi rıınt* iırtemesinin bir 
ne~dir. 

Tayk:r'un Le.anada ne kadar 
kalacağı henüz kat'! olara.k: 'bıi

lin.IIMınlek:tedir. Fakat kıeıııdisıo.n 
İııgiti.z hükumeti şefi.erile ve A
merik-ıı. büyük elçisi ile görüışme
le1'<1ıe bulunacağı taıhmın edilme!Q
tedi1'. 

Vişidc bir Muscvidc 
bulunan altınlar 

Vlşi, 5 (A,A.) - D,N.B: Vişi polloi 
Abran»~ ~ti'c Yahı.:.di TJcarrt E
ı,Aind,e a.raştJruıa · yaıpm11 ve mağaza 

nıe.h»en.~ g:.zlemr<ş a k~l<ı İl>:('. 

altuWa keza altından yapıltn?Ş bir 
milyoa trank kı:ynwbnde muhtcl<f ..,
ya ele geçinrf.~. 

Arzu malum, 
Fakat 

ya imkan?. 
(BaEm.akal.:d.ea L>t=var..1 

dir. Eğer, 1943 illııbnılıar ve yazı 
da Alman ordusnnım şar'kta bii,
·tiln kııvvctt~rite döğüşmesiıı.i icap 

İng;Hz kuvvetlermi hail< sevinç
.le ka<1iılamıştır. 

Geceki şiddetli 
yağmurlar 

( ı inci Salv!eden Devam) 
di 1 cbilmelııtp(f.,. 

Dere>eki ,.., Alı:babo k<ı.Tle-rinddci 

bi.itun st~ baıbçtieri Qı:.6t u:tı1ııtn za
rar görmüştür. 

Sular ~n.i olarak Delil köylllfu ba&
mıış l:i.r ÇQk cıvlı,:re su aırm\a:, fakat 
BeY'kıoııt jolrıcbrm,a kurtı.rnııa ekiPleri 
derhal köyü tabliye p~·r. 

RASATHANE NE DİYOR! 
Şetır:n n1'.lhtelit ııemtl.......,.. teletx>n 

ha~rı lroııilm'şlir. R.>ı;at.haned•'n aldı• 
gıml'Z ma!Umata göre Soll 24 saat zar
fında uı milimetre ya~ur y~~ 
tır. T<vrım""""'l ı.:rı içınde bu kll<IM 
çoıt Y>ıin>uır y~a 1930 ,.., 1937 
oeoolerioo., tılOa<lıu! edilm~r. 
YağmLLrun bu kıldar fwıl.a y:ıPnası

nın sebebi; yaz ayla.rmda yoğrnuırun u 
Y•iimııı ofmasmdıı.ndı.ı:. Ya.Wı-.u:r bu&ün 
de oo-n ecleceı!olir. 

An.aooll>Y• gidece!ı: olan tronleı'tı 
hiç biı.; buatın de OO...k<ıt eim~r. 
Dün de ya1J<iıiımı< gibi yııbnur devam 
eloııesc:rcı; )'Olım buc\aı yan,, açılmam 
rmıbtemeldi. F- geceki ve bu sa
bı>l<k:i devamlı y~ğon-Aırlardnn yolun 
~ii( Yt'"lı•rlooe yeniden yec ka.y
mışhr. YaJınıır ,,,. sellerden yollan 
:>;nıağll g;.tt"n amrle ç:ı.lışam••u~
dlr. 
BİR KOMİSERİN" GAYRETİ 

Fatihte Hıocai.iveyz mahal.lesin
de Şemsettin Sami sokağında 52-
54 - 56 numaralı evleri cıe su bas
mıştır. Evlerin taılwyes. için it
fıııye )<: lt nsiZl.iğini ileriye siire
re !o yaırl·ana gelmemiş, fakat, 
maıhdli polis bu hususta bi>yülk 
bir gayret göstenm~ir. a.~yazıt 

merkezinde Komiser· Bay Siilley
man es.ki mahalle tulumbaları.n
dan teda1ik edeek buraya gön
dermiş, r,Qlis!erın nezareti altın
da evlerdeki su boşaltılmıştır . 

Se)il.apa.edeler aruna k.omisYQn
cu Albdi:tgani Ye-ti~·en, gazete
miz vasıtasile bilha;,:,a Kom1S>er 
Bay Süleyımana aç:k teşeı.'okwfıe
rin:ı bildirmelotedi<. 

• ettireıcN: bi.r durum arzeder ve 
ıbu arada garbi Avrupada ınmt&
d'iklerin ikinci cephesi .ı., açılırsa 

Almanyanm durumu ç<>k m.iiş
llı.üll'IŞİir ve Gör'nı;:'in vırıüni ta• 
halııku.k e<~tıir.,bilınesi ya hiç i:m
ikansı>ı olur, yahut da zay;f bir 
kab>ı~..ı: bal:nde keırli...ini gös- Halkı boş yere 
tcr-r. . rahatsız edıyoruz •• 

1 Herhabde Rmıya Alman deV'- ı 11 ·--ı ~-•h 1 D 

1 

~"" -=>-' ı eo. !il evamJ 
nin iki yıllık mücadelesi sonunda ne her ıki ada da h5;la cbludUt ve 
bir hayli yıpra.nnı1' ve yarala& s~bahları Y3f''JC ist.ap hadtl:n-
rnıştır. Fakat, ALın:nya da Rus dt"ll faz\a y>olcu ile yol alm•ıkta 
deviıni imha edeınemekl'e bera· ve halk a)~ta ve ıstif 1-:.al nde 
ber bir hayli yıpranın~ v~ yara- knprÜ) c g 'ımı;-kted r. 
lrunm.ş. Alnı an. h~rp planı çok Ualkln dileğ· şuıkr: 
sa.rsınl.t knydetm ştır. Rus mukır II ·.~.o~a <!= ıa h - .ç v• -~ on eş 
1vcmet• ·i.ı.'Üp, Rus ordu.su Asya .. :k • danı:n vapı ··u ny:-ı ayn 
.hısan kaynaklarınca beslendikçe ~~ı.:~e~· ve eğer bir tasa ruf 
.de Alnı.an harp plamnm daha b::h's mev•zuu i>e a"Ta s~'er':-rin
,çok ~·!er ka)•l>etıne:;i mukadder dem biri kalklın malıdlr. 
~ld'lq'.,"<u gôbi şarkıta rahata kav... Bu haksız ıJıir t.alep dcz'itl:r. 
,~up İng:.lıtere üzer:ne dönııne1Sİ Diğer taraft.n, ada yo'.cularnnın 
pe hemen h<'men ıınkansız hale ikinci bır ş Jciyeli de herikes gü· 
girecelol:lr. Alman üm:.di, aıı.cak vcrlede ve kamarada aya.k.ta gi
Kafıkasyanm i,.ti.lası, Karad·e.ıı>. den ydleulard:uı <Lükıs mev'ki• 
ı:r:in 11Ç1lma9t, Sovyet Ruısyanın farkı alınmasında ı<;rar ed;ırnes;. 
ıtımı tecridi ve Rus ordularının dir. Hem ay.ı:lı!la g•t.mek, hem bi-
ber halkımdan 90k ajpr ve öldü- r inci mevki bedeli ödemek. ve-
;rücü blr ~ geç;nnesi ve ilk.ha- tişmi~vrnnuş gilbi ayrıca bir 

0 

d-e 
harda yapıl"""'k 7-8 haftalık bir cLülm mevk'~ fa<ı'k:ı.na tabi tu.tuJ.. 
lhamle sunumla yıloıbn861 ile ta- maı. hıııkilkat.en insa•fsı'ZlCa bir ha
iiıa:lııkuk edebi!ir ki, bunıın böyle rekebti.r. Hiç şüphe .Y'Qk ki, müş
ıalaıbilec-ıi':ne hükmeylemenin de teri yer buıi;a Kıla; me-vk.ide a• 
lıenüz ne ıırra•n, ne zamanı geJ.- yakroa gitmeyi diişürunez. lülos 
.ınemiştir. 1942 nin b~n.kü he- me,ik.de yer bulup otu,abrl.en d.e 
ısap şaMla'rlı ve ı:örunüşü 1943 bı; yerin hususi bed1'lıini ödomekr 
Cçin Abnanya lehine vıı ıbilhassa ten çekinmez. 
<İngil'z adalarını taJırip edebilme Yc(cuya bedelini ödediği mev-
artlarının kazanıLn.- bakımın- kide oturacalı: yer vcreme1.ken a-

dan bii)ük imkanlar. kaydeder ı yakta durou,ğu kıks ~vkiden 
halde göriinrnC'me!ktffiır. de cLükıs'. fal'kı 'stemek pek 

ETEM iZZET BENiCE h:ııklı (j:IJflasa gerl'lh.-tir. 

için ne diyor ? 
Draıborn - M•ı'ı:ım. 5 (A.A.) _ 

Rôytıe-r'.n husuıst muhabiri b·fd.ıdyor: 
Pa..ar gün\i., Hanıry roro ite gönilo

tüım. 1-Iarı:tt.t'•.o. n;>freıt. eOen insan seven 
Thrd,, dürqanın"' l/U,.llk otoJ,110011 ,.,_ 
Pte.ısı ford, bıctin 79 yaşınd..1 ixen, 
dii:r(Yan1n en büyük tııorrıbardMnan u~a
gı fabrl!ai•IN:r> ~.00.dır. 

Henry FoTu i.l~ haırptrn ve ::;lthl.ten 

ikıooo-1'1ı.Jk. Ford c!ed.ı ıci: 

İtbcınlac, c;i;ı.ima harbi cazl1. aü~ 
mi.i;;, er. Fa.ka.t sulhla ı Wuınu kadar 
n"»t.~uıJ. olmemı.şlardır. Bundan d;lılayı 
da, iooan.IJ.ı·, dalma, hı1 r h:ırplt'n 90!>

nı bLraı daha keder} l_, biraz da he rm-
1ıevel;1kiJ ""' b<raz deha faloir b'r .h.0 le 
gelırrı.iş1'enti1·. Bu Slt'!l'r, bavıca türlü bir. 
su;h elde e;nı<•ı"Bz IL.zınııc:W:. Bı SU.:1, 
alınan de-rslfll(' vr lıecrUbrlert! d:ı,yau
malıdır. tJmıiı ecleıim loi harp sonrası 
dıew'esQd.e, bü~ nwil.etler, muhtemel 
oıaralı: bir blilün <kinya f0dıer~ll" 
na ioııtılacokl&rdır. ş..,..dilllt iso, hepi
miz as.tc ... -\riz. Bt-n, bana yap!hnaısı sQy
lıenenıi yap!JW'Um ve \."O.~femi, hep'.ml
ııln ya~ı gr.rcktlğ) gibi, en uf.ak gay
reli dahi ihmal etıne.ı.en y&pıyurum.> 

Kalllaıya'da 
U ı.n.cl Sab!feden Devam) 

t.era.kk:ıer kaytjet.tiildlerine delil
dir. 

N'ovoroııiski cenıııbunda Alman
lar ağır paha mukabilinde a.,.._ 
1Clll€ğe mu vaffa.k oJm uşlardıc. 

Şanghayda kaçan 
amerikah 

K:ıılküta 5 (A.A.)- ~en nisan 
ayında Şa.ıııgllıaydan kaçtıktan ve 
Çuukin.ge ge.lmek için 3 bi.n ki». 
metrelik mes.feyi kısmen ıııyakla 
katettikten soru-a Kalküfaya ge
len San Fraııısisıkıo Amer;kan iş
güdt>ri Harhnııaı, kl>Çabilec.ek baş 
ka insanl:mm bulunması ihtimali 
le ta4ıhJk etımiş buJundu:ğu yoku. 
luk ~ekli hakbnda beyanatta b ... 
hı.nmaktan istinkif etmiş ve htt 
.geçtiği yerde köylii, şebil'li m&
mur ve halktan gördii:ğü yanlıuı 
•hakmnndan Çinlileri ıninnet1e an
dığını söy'looıiıştir. lla-rtma°" Şang 
baydan kaçtığı Sll'alarda. oraıda 
kalan f,__ı:-ifo: ve Amerikalılara 
gö~terilen muamde!Niıı pek fena 
olmadığını söyleru:ştir. 

Harp uzun sürecek 
{1 inci S:ıhıfede11 Devam) 

hitiri!ecck biT savaş o1mad:ğını, 
çUk uzun siirebilel'eğinı .drak etr 
meliyiz. Düı;ımanla mız 'b~an 
eld<! etmeğc bat.a~ışlard:r Bu 
yaz'ye-lı canla başla k~rşı~- ınaz
sak durumumuz fena oi:ıcaktır .. 

-<r-

Doğu Asya da 
O .ne• '5o-h'fode0 D•\'am) 

ltırnon ad<l:ınna kl!.l'ljı inat ve ı;. 
rarla harekete devam etm<>kle
di;rler. Şimıd.i!,ik burada cereyan 

eden çarpıo;ın:tlann tafsikitmı ver

mek mümk<ün ieğ.ildir. 

H""a.'.de, 'bu adalartlaki Aıneri

kan aılker~er'.nin, kendiJ.erine ma~ 

zeme ve iaşe rnaddeleri gönderi
Len. bire<' mev'kuflan başka bir 

şey oJorrıadıi<lar>n• söyded'·kıten 
soonı J~·pon stratejisinin, her gün 

daha ~k diişman kuvveti ~
tn<"'k mal<ısad:yle bu olaydan isti

fade e1ıme'k nokıtasında iemer
küız e-tıüğini anılatrruş, Japarıyanın 

•bu müsait fı.ısa't} onlada.n kaJi. 
dınnağa şimdilk savaşmadğ:nı 

faki<t düşman kuvveUeri ~ 
birer ev olrnaJa vazi!eler'oa ta
m~mladııktlan sonra geri k.a.lruW&
rın yok edi:lecek:crinı ntıve et
miştir. 

ROMATiZMA BAŞ, O i Ş, -~ E Z l E , G R i P, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 

İCı\UINDA GthmE S KAŞ~ ALINABhiB. 

Keser 

Tarih tekerrür ediyor: Ruslar da Kafkaslara 
bu yollardan gelmişlerdi .. 

Kaıfkasyade. <Ta<ihin ~kerrün 
hiid'isesi canlanıyor; çünkü Sov
yet.le.- de, 1920 - 1921 senek!rin
dc, bu yollardan eentha inmişler 
ve Cenulbi Kafkasyayı .~aL et
rni~lerdi. 

" •• 
Kafkas <lağla.TI, dünyanın en 

mütlhiş miıniaların<l<ın biridir. Bu 
da.ğl<ırın. Elb= ve K&ıibe-k te
peleri, karlarla ve cumudivelel" 
le kaıplı, 5.000 metreden )'Üksek 
yerlerdir. Bu dağların asıl ohem
rniye · aıe, stJ.sitenin gediksi!Z, za
yıf noktastz olarak, Karaden~ 

den Hazer denizine kadar uzanıp 
gitmesidir. Bunun ;çin, Şimalden 
iler~yen Alman orduları, üç yo
hı kıkibe medburdur. 

Su üç yolun en iyisi, Kafkas 
dağı..rının şa.rk münloha,;•ncladı.r. 
Hazer denizi saıhilinden Bak(ı ha
iner. 

İkinci yol, dağlann gll1'p tara
fındsdı.r; Ka..adeniz sahilindeki 
dağ eteklerinden geç.er. 

Üçüncü -yd ise, pek sa.rp
tır. Bu sevkiıkC'}'Ş yolu.nu, 
oın dl:lkuzu ncu asınla, Vladi
kafk.as'ı, doğrudan doğruya Tif
lis'e raptıetmek isteyen Çarlar in
şa ettirmişlerdi. Yol, dağ mania
sının merkezindeki Kazbek tepe
sinin eteğinde bulı., :t'l Krestovi 
Boğazından aşırak cenuba iler
ler, 

• •• 
Hazer denizi boyunca cenıiba 

dc.ğru inen bir>nci yot, Karadeniz 
sahilindeki yola n-'sbelle genişçe
d'r. Bu yol, Deıtbend'de darlaşır, 
bu suretle, bur.:d.a, Azaı1beycanın 
ş:mal kapısın;n kifü nokıta.sı va
ziyetindedi.r. Ak.anlar, Hazer de
ni~: sahiline >nerlen;e, bu yoldan 
ik:r!emeyi ihmal elmıyecekler

dir ve Deıi:ıend'i ele geçirdik-ten 
sonra da, kolayw::ı Bakıl mıntaka
sına gi~ceklerdır. 

Ruslar, vakt le, bu sarp geçidi 
geç;p Aze~aycana girmişlerdi. 

A:zeriJer, henüz, bir milli ordu 
meydana getirmemiş\cıı:Lr. Bun
dan db>.ayı, teşkilatsız b:r halde, 
Ruslara, 20 Nisan 1920 den 7 Ma
yısa kadar çete muharebeleri 
yaptılar ve tama mile C'Zil<liJderi 
zlıman da, Sovyet kuvvetJ.ı:.ri, ko
layca Baku'ya ~rdi' r. Alman
farın, bu vol üzt'rinde, b "'assa 
De.q,.,nd boğaoz.:ndan, Rus'ların 
geçtiği kadar kola)'lıkla geııeım

y ece k lıe ri Jı:lh csiızıd.r. 
Almanlar şimdi, Mozdok'u al

mışlar, m i.lhim lir pet"Ol m.ı'lta
kası olan Gr'YLıı."ni ön'erine gel
mişlıerdir. Yo1, Grozni'd-en sonra, 
şaı·ka do[l'ru uzanır ve Buhnasü
don sonra Hazer denizine muvazi 
olaııı.lk Deı'bend'e oradan Bakı'.ı.y'a 
iner, Bu yol, motörlü k.ıt'alarm 
geçınesine müsaittt. Zaten, astI'
lar içinde, vukua gelen i'1!ihllar, 
hep bu yolıu takip etm şlcrdir. 

İkinci Cephe 
(1 iDci Sahi(od.•n ne-·am) 

Müıltrf.iclerin laahhütlerl.n tam \i! 1~ 
""'1de ifa. etmeleridir.> 

Bükreı;, 5 (Rad;yo) - Ne.~11< T~ 
,..... GJzetesi Ru.1Nci1. - Çt>rçJ ile In
gliz _ An·erbn ~"kerl ;jetlt1L'i ara.
sıncıa ikinc: cephenin ac;ı:nıa.,,ı mPse·lesi 
yü2ıün.den in> !Aflar çıltt.ı:ı~ Ruızveltle 
Çörçilin trhl'ılkeııio Ga.rpte <>ld'ıl{.'Uml 
Mert :Ji.ıındi*l~rini., !&kat aıllkeri tt.'ilerlo 
ise bü,yü.k. ve cidd.1 tc;.hliken:.rt Pas!fik 
~nusunde 0ıı dıuıiuuu ıl eri sutcli*1e· 
l'iı-. ya:mnakt.Mi.Jır 

Moslrova 5 (A.A.)- BW Ame
r:kan guctesi muılıaO>iri, sıtaliın 
ile görii:şmili; ve mirttclikler tara- 1 
undan Rusy"Y& yaJ;"tlan yardı
nun ..,., dereceye kadar meieısı.il' 
oLduğunu ve bu yudı.mı gemŞ. 
!etmek için ne yapümı& lizan 
gel!ılii:"in; 90rmuştur. Stalm bu 
suale şıı ~evabı verıı:ı.iştiz: 

- IJu yard:ama S'ovyet Rusya· 
nıo Alın.., ordusunu üzer·ıne 

çeıkm"k sureıt:Je ~·aphğ'ı yanbnı 
ile lııı.yu edilirse pek a:ıdır. 

Roma, 5 (R&:i,yo) - Kıllfo!'ıı'<Y& D,._ 
mokır&t P:IIW ta:>Wod:ın lk '°"' cep
b<"ııio açı.iması h~ lcl'Lp edilen 
bilyülı: bor 1ıoplanUcla "°" aian Kalil",>r
niya ua.m.t V3li6' 1942 se.nesi zarfın
da i!oiocl te~n mubalk.'kalı: su.-~ 
açılması Azım )""1diğm. ve bu hususla 
mUr*eşalarırı uıatılnı .. sunn arUlt liJ... 
'1WIJSlllZ O:dui:=ll o!iylruıiı;ıliır. 

(il .• ;;,~ u Özıen ) 
Karadenıi2 boyur.ca u2anan yo

la geir1ee: Karadeniz sahilini ta
kip eden oldukça iyi bir şose olan 
J:ıu ~-.ılun üzerinde, Almanlar Nov
rosis.k'i ahnışl.at, Tuapse'ye ı>oğ
ru ilerl-yorlar. Yol, buradan son
ra Suhum'a, bundan soma da 
Pot.i üzennden Batum.a iner. 

. . " 
Kafkas dağları m 0rtrıs:ndan 

geçen ve cGüricst.an volu, deni
len askeri yol, İlı:ınci Kaberina za
manında, Gener•I Potemltin ta
rafından yaptırılmıştı. O vakit,. 
lüe, yol, ge-çilınez b.r patika idi. 
Büyük bir gayret r.eticesinde OI'
du:.ı.m geçelbileceğı bıt hale geti
rilıd;& 

Yol, bugün d<e, a)"llı sevıkUlceyy 
gayesile, ka1d:ırım döşenıınem~ 
tır v~ sivri zaviye?i kıvrıntılarla,, 
b~ QCic uçurumların kenarındaıı 
geçer. Yol, rüıııgtiilt1ara manrz bu
hmduğn içirı., kışın çamurlu ve 
ge-çi)ınez bir hal alır. 

.Gürcistan yc»U• Elbuı-z. tepele
rinin e-tek:l<erinden geçer. M zddk 
tan keşfe çıJ<an bir A:lınan dağ 
spcr.cu mü!Iezesi, bu ~xöda epey
ce ı:eıfem ş, ger:Sin<le Rus mv
vetleri bulUJ11T1asına rağmen, Alr
man bayrağını Kalllrns dı: 'a•ı

nın bu en yuk..<e.k tepesi ü.crin.e 
<fııkııniş!ir. 

IJ3u üçürıcü yol, Hazer denizi sa
hflinde Astralun' da başlar. Mo
jo!'Sk üzer nden, Şimali Kafikas
yada bulunan l\fuzıdok'a gelir. 
Moz~ bugün Ahanların eli<r 
dedir. Buradan sonra Cenuba 
doğru yiiKsekrek Orjanikidze 
tepesine gelir ve cenuıbu şar:k\ye 
kıvrılarak Til1is'e ulaşır. . 

• .. 
Bu iza.lıatıımzdım 9001il'a, sö,yli

ye.!.m k•. A'ar.a~!ar ikinci ve ü
çüaıcü yıoIDarın ürerindedir!er fil
lerine geçiıırııek ve Rus d'.'<!l<:n
mas. nı üsler.n<len mahrum bırak
mak itıtiyecel<lieri liımanlar bu
hıJ>e:uğu içi.it ,Almanlar, Karade
niz sahilindeki yo boyunca ikr
l•. eğ çalı~ccaklardır. 

Üçüncü yola gel nce, bu krafa, 
sporcu döğ fıılka!«ı gör-• ....-: 1-
tir. Bu sruıı> ycı"ılar geçme~; de 
g<: ' a , g<O: u. uyar fo '· t Cfl 

biiyUk kuv·~ct:.tr :ı, G ~ üz<>
riııdcn, Hazer der. •• kı;-n" nJa
k, yn1da i; rlıycl:. ! c<'ğı ı% 

g·b·d r B.ı d"', f .. ııHnör;.:t"' l su
kU~ına.:.an sonr:ı o.i<:ı.'.l.ı.ceekr ...r. 

.--- Yarın ----. 
Karadeniz Rus 

donanması 

Malltblyettea son
raki Franıada •• 

(2 inci Sa.hifeden Devam) 

n zaman sevdiği İnqi!lereye git
.rniyerclk LyOJMl.a kald ğını merak 
edenler ~lıı*u. ~ birçok fikir 
ve kalem ...,ı.ahı, siyaset adamları 
kaı1ııuş olabilirlerdi. Çünkii bııı. 
!ar Frans11Dın fı.rkacıldc ha~·t·lın
da sendcrdeııberi saı'.: ceına!ı I• 

rafında ~al.şınıışlar, mi ttnah ta
ralı i.le rad kal sos~ a!istlerle mü
cadtl.., etmt~lf.rdi. FC"laketttn son 
raki Fraıı.,;acla at'!ık ne cuırJpıri

·~·e-t, oe de parlanı1>n1<> kalıııı~lır. 
i:>ağ Cölla!ı fırkalannın e61ci men 

unla,11 itı.e yen tar.z beğeniyo~ 

Jardı. Bıınl.ar y'.,ıe J aıı.ılarıru ~·a:»
maÇa baı}l.ad Jar. Fakat sol c.-ndı 
tarıufmda rıodikal sosyaJi>:ıllcre ?"" 

· llk etmiş ol&n lleryo ~İ>ıı lıaŞk:ıı 

.br vaz;y<'t va.rdı. 
IICTJ'O o troııan evine ç !<idi. 

Ş'.ondi de ımemlekrt hnrk·nc çl<· 
ımıyaıcağına dair kend: ind•n y& 

.mln cıtmsı iıı~di;;i hsbn verili
•yor. 

Ikryo b'r m al<iir. An~'o 

Sak3on tarafının lıal'bi ka=:ıu• 
ğına kaıı&at getiren belıliba§lı 
·Fraıısı:tlardan sayılayor. 
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İCAllfN DA GÖNl'E 3 KAŞı. ALINABILİR. 

Keser 
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5 ilk Teşrin 1'42 
18 VQ 

ıs.o:ı 

18 45 

19.30 

19.45 

19,5' 

Procram ve l\lt.rr·ı('k:et 

Ay~n. 

Mü'Z'i«: Fntıl Ilı•J<'eti. 

~lltzik: Ra.do'o Dar.l> OrA 
(Şff: N•had E.o•r.g'n). 
I\.lt!m1'f'k:ct S-lat Ayan 
jaıns Haberleri, 
$<'~ 10 Dü-k•ka. 

tra!tL 

vt A• 

.MU:ı.-k: ~a,. ~ı~<lln-:ıı.-..~o Şor

kıle.r. 

Radyo CJ:zett::si. 
SOLDA.'l\T SAtA: 

ı _ Şa.'ı..""" bor v'liı,yekniz, 2 - İ
~i ed&ne:ınt4t, 3 - Su!u pjlfi.v, Kır
mızı, 4 - BU[fiil<çe, 5 - Geriye Ka
lan (iki ~ime), 6 - AıY•k. 7 - !la
ş:na V iJa'"'c~,.ıe bfyhude,. Gelir, 8 -
Mt:rethp, 9 _ Bağ:a.ma vasıtru.ı, No
ta. F ..... b'T bölge. 

ı r-1-----------------A----~ 1 ST ANBUL BELEDiYESi İLANLARI J Bize (Fitre-ıt.i Türk Hava Kurumu
na veriniz) dediklM"i za.man hiç tiett:d
dUt edebilir miY~. Gö.ltlerin konuıına

ımıa 1eTcilı e<iebil~ııc=iz hiç b'r n-oc
aele var mıdır. 

20 15 
2045 
21.00 
2l.15 
21.30 
21 .45 

Müzılk: Bir :\llf'S Öğrf'ni:_voru2. 
K• •,.,şına (Gi!ı:f.ı,, :lles<'ld!\l'i.) 
Müzd<.: V>oloı>S:l Solo. 
K.onı.ıı,ma (fütapse ... enoler Sa•t•) 
Müzi'k: Radyo Sı·nfOf'.t Oıite. 

lirası. (Şef: Dr Praeı.oritl6) 

~ ~ ı~ ~ el\.U(,~\AJ\
·Hı ".(~~W.. ,t~ ~~ 

1' u N GSRRM ı<R'tP10N 

~L. "~ô" ô.\'je.~\M. 

( Uevlet Uenizyolları i~!etme U. Mü~ürlü~j ilanları 1 
,J -

hmir sür'at postası 
Bu. haf\a.ya m: ~ olm2!k uzt:~c İstarıb 1an 4/10/942 P ~r g-.;nü saat 

13 00 de l2Jl11ll' yoluna kal ·;r;osı Z~ınıgeıen !ZMIR \'apuru ıs:...ı ,buhl_an blr 
gun rutarla 5/10/9U ~rtesi s::at 13.0 dç kalkncal<tır (376) 

--- - -----

Güreş Musahabeleri 
(2 ınci Sahifeden. Devarr,) 

K v .ı.s<ı[:lunun kuru Karakuc,,k 
ı;un-şte Keçe!<ye nasıl dayanwhi
k«•ğı diiışür.me mevzuu o'du. J'Q

ıraıt'üı korJrn aldı. B•~eblivan
bk cıden g.dc"CelJ:i. 
'Nıhayet huzurda Karakucak 

ı;u,e~ · ku:ru1.iu. Keç<'li, az bir :;a
n sn içmde Ke,vasoğ'!..ınu Jrnrpk
IJd ğı gibi omuzuna aklı ve Sul
t:ın Aı:.:ıtn ön'iine gi;türerek yere 
lıı~:1<1!.ı. Kavaooiflu, mağı· p Ol
muştu. Bunun üızeTiııe SuJ:an A-
7 ez, Keçl'liy sarayda alı.kıoy
du Ve yıı.f( gü..eşi öğrenmesi

nı irade etti. Keçelti yağ güreşine 
baŞladı. Ve, öğrendL PcrnakJar'n 
rt~Heri tutuştu. Keçeli, yağ gü
r~in<le de hasmını yeııecekt .. 
N· lıayet Keçeliy, zehiı'lemeğe 

1 
karar verdı:er, ve zC'!ıirlediler. 
Bl• zt'llı:ir acayıp bir zeh:rdi. Ke
<;<;'<, vfa:udiliıdc yaralar dOktü. 
Bir türlü iyı o!lınadı. Bu sure<tıle 

yağ gfireşı geri ka.Jdı. Keçelinin 
z.ch .r'endjğ'iru kimse bilemed>': 
N hayet tebdilıhava için clıoktor
lar meml.eekiine gondenmeğe ka
rar verdiler Sul an A'Ziz de oca 
ihrnnlar vererek! Keçeliyi S.va
sa yoi:ladı. İyileştikten sonra Ka
vasoğ!.u ile güıreşccek erdi. 

Fakat Keçeli hir tür:ü iyileşe
medi. Vüet,dü yara arla delık de
§ik o'du. Ve, vefat ettl. 

Saray cd'rikasır.a kurıt. .• 1 gi
den Keçeli, dünyanın en ıniıt..lıış 
pdılivanl.arından bin idı Fakat 
93.l'ay ihtinsı zaval!.ın:n başını 

y e'1Jl iştıi . 

YUKARIDAN AŞA<iIYA: 

J -O{{"r•i ... ..Jfl lW>roc1l CÔf'D Mlam, 2 -
Sop.-1, Pa.pe.s, 3 - Sür'atli (Fransız

<-a), Bağlan-ıa vas:tn.sı, 4 - l1iiw.ur
laşt:ımıarıın cem·:i, E:ı.ir, 5 - Teilii 
beyaz, iıkı harf ;ra::ı yana, Ne bela, ne 
paşa, 6 - Hıde!e, Sonuna İ il~vesl
~P büyük. 7 - 9a, Eli sl!tt (iki keli
Jl'>f'), 8 - Y~mA'k1 C'Qka. 9 - Be<t. 
duıı, 

Dünkü bulma.,anm halledilmit 
tekli: 

1 
2 
3 
4 
5 

' 7 
t. 
9 
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HALKEVLER1NDE: 

Cumhuriyet Bayramında 
evlendirilecek yoksul 
kimseıiz bayanlar 

Emnıönil Halkc·virı.cıe.ı: 

Sosyal Yardım Şubemi!Z, Oiim
huriyet Bayaramında ()n yoksul 

ve k:msrsız bayanın cviervıne tö
l't'l''nı EV'mi'Z u1=unda yapımağı 

kara,,laştmrnıştır. Bunların gelin 
elb1$esı, ay akn<nbısı "e bilürnum 

d' ün masrafı Sooyaı Yardım 
Şuıbemız tarafından yapıfacaktır. 

Talip ot:ın bayanJarın yoksul
luk ve aıkıtlerir.., oıı ve~ai:kle E
v;rnız BU:roouna müracaatnarı .f.u

ca olunur. 

S:' vı:.ı Başrnuh1rrl.d Etem izzet 
E ·P - N:ışt'yat o.rektörü 

C"evdet ı<;AP.ABİLGİN 
SON TH.GRAF MATBAAn 

---- ---- ------ ------

r 
Bir Hakikat! Sayın Möşterilerlmtzin Nazarı Dl& atlna , 

~~~~-~~tffi~ 1 ~~~~~~ıt~-;~-~~ _,. 
lf. I . I ' 

-Pırlıt.ntalı ve r>Jma.slı saatJeritı bütün ha:kikt ~v~ri rr:cşhuru Slem olan S i N G E R Saaıt.Wrinde tıop-
lawımıştır Bunun İçin: Saat alacağınız zaman, "tıereddittsüz S İ N G E R Saati almalı.slıllıı ve fa.i.ı4n Uze

ı·ınrlf"k.i S i N G E R Markasına., mül~.setniz.iıı adı"ElBin-e dık:kat etrrı,•nr.z. liaz.ımdır 
Modayı takip erkn lll'r asrı kaciın ~ın kıymetli taşlarıyle ve nefis ~~ll"fnelE"riyle ha\.ık;ıt(•n n.:e:arı dikkati 

CP)beden böyle bir ha.riku~ade s t N G E R. s~un~ sahıp oh:nak adeta bir eır;a<lı tt.-. 
• • • • • • 

SINGER SAATi ::rbu~:!e;.:kG!ı HEDiYELiKTiR 
15 sene zarfında tamıraıtı ,paa:nsız yapılır. Satış peşıindir, vereo;iye ınuı.meluınitı: )~U'I'. 

DİIUl.AT: SİNGi:R. Saat1eri i~~uJda yalnız Err.inOnu mrrke:ılndek.i mğa.zamıı.da atılır. jst;ınbu1cia şubemiz "=••···--- yakıur Adtto: si. "GER SAAT Meğ:aıları. İelarobul En.lnônu No. 8 , 

-----Zabıta Romani No. l la:J----·-.. ... 
Sen mi Oldürdün? 

Yazın: EDGAR VALLAS Çeviren: MUAMMER ALATUB 

- Şimdı ma t.nıa.el Treni nere
Ö!' ? 

Bi!, nerede o)duğuı>u biliniyor
dıı . 

KJ.üpten a.lıp götürdüler, de
di, SOJ16a polis dolrtoru geldı. Ce
sed• hastananeye kaldmlıla.r. Ne
d~n nastoo .. neye kaldırdılar? 0-
..... ını da anlıyamadım. Hiç ö!ıen 
adam hasta'haneye kaklırıl··r mı? 

Tekrar yalvardı: 

- Hayru aziz ckııstı.>m, çabuk 
.bur•<lan tü.yünüz. Şimdiye kadar 
mn;.,.i kaybetmek :.,;n yola çılc

m4 bulımmalıydınn. Bur:ıda ha
~ ne bekled ğinizi anlıya.miy<>
nım 

Leli müsler.Jıane bir tavır1.a ma
casını> olurdu. Koltuğuna gömii~
du: 

- Azız..sıı, ded., ne olup hl· 

teceğini öğrenmek istiyorum. • 
- Ne olup b . toceğini mi öğreıı

rnek istiyorsunuz? Öyleyıse hen 
söy!;yeyim: Muhakeıneniz üç haf
ta sürex, dôrc!üııcü haftanın b; .. 
şında kendin.izi ;pin altında llıu

luısuuz. Daha eyi öi,'l'enmek ısti
y<>ft>unuz? 

Dışııorıya kulak kabartb: 
- işte! dedi, ı>Jyak sesleri ... 

Acaba geliyorlar mı? 

Leli ayağa kalktı' O da kulak 
kırin .. rttı. Evet, hakıkaten ayale 
sesleri ... 

- Hımmm! dedi, gaLıba hu ge
ce <'P"',YCe i§lerim z olacak. Peı:- • 
si, sen şu kap:dan ıçeriye git:! 
(Küçük kapıyı gös'erdi) D:~arı

dan gelenler ot.raya gelince, s~n 
hemen göriınm('uen çık git! 

Thl el r ..... uz~·tt •. aglar g~bi· 

- Allah s!rı.i muıhafaza eısın! 

dedi . 
-!Dvet, evet! Bakalım, ce1ınele 

gitmek hangimize daha €'\"Ve' na
sip olacak. Ma},",m ya birbirimi
zin y~rıe,,n; hazırlamağa söıleş
mi.stlk. 

LcJi, top çukurun;Ja aralarında 
geçen bir !-Ozti hatırJo,\rnıştı. 

B>t kü\Uk kap:dan kayıbolun· 

ca, Leli odanın kapısına yürüdü 
ve açtı. T.lman karşısında idi. 
Yaiçnurlardan sırıl6ıklam olmuş, 
acalp aca.:;> gülümseyen bir Tilı
man! 

- V~y Tiıman, bu zamanda zi
ya·ret Dedir? Yoksa maaşınıiı is
lemeğe mi geldiniz? 

Tl'man etrafı.na bakında ve 
yavaş.;a sordu: 

- Matm .. zel Beril nerede? 
- Herhalde Vimbeldon'cfodır. 

Eğer onun ~kkıncia malumat aJ,. 
rnak isl•) or..an17, 'ben söyliyeyim 
·k,:. rna:m;ı.ı,el '&ril İskoçyoya 
gıtmed 

Fakat T·iman ı.'ra• cd Yc.rrlu: 
- )''u nL~ınız \"aı- 1 ded11 m.;..:tnıa-

\., 
Sllivrö sıial iotaoyonu i><""6ırun t.arnfri açık ebHırneye krou!.muş>ıır. Ke

~ir bedeli (9995) ltra (10) !kuruş ve i!k ı...,.,;mıtı (749) hra (63) kurııot<ır. 

K~ ve şa.-ne Zab•t ve Muamelfıot Mildürhi&u loall'minde ııürolH>ilir. 
İhale D/10/9-42 Curr• .günü saat 14 de Da~mi Enc~ndıe yaıpı'.aeak!tı.r. 'falAp

lor"' ilk ıemônat mıılıA>11>. veya m<:lrtupları, ;naıe ta.mnden üç ııüı> ev;vel Vi
~·et Nafia MUdüırlüğün(' müracaatla -a.lacak!arı lı 1 nni cbJiye-t ve kanunen 

ibııazı 1.iaım .g.el&n diğt"ı· veskalaJ'~l.e ihale günü nıt.ııRY}<'fl saatte Da.irı-.i En- 1 
~nde bırlı.umalan. (262) 

Pasiıt Koruruna Sıhhi T<şl"!Jeıi .çlnalrnuc:.k BEŞ YtlZ adet M•gler oçıılt 
e.ııı.•ltmeyr ka'.ulrnuııı,,. 

Mecmuunun tahmin bCdt>li BE:Ş BİN Lıra ve ~llc. tı·mtııah (Üç yu:z ye~ 
bfl'el ]iNw:JJr. Şa1'ftname Zabı v-e 11.Iuameia! MLtc!t.arl:i.i.ğıü ltalt•rmtıdc görülebilir, 

i·hale 15/I0/942 ~ı·ı.crrb<' günü saat 14 <>e Daoml Eııo.iml'r«W yapı!ac<ılttır. 
Ta1i.p!enn ilk terr.tr.ıat rr:t.ı~t>:ı2 v<oıa n)e:.ctuplaı ı ve kanı;ın(1 n ıbrazı Jd:lım 

gc~o diğer vesik.alartvle i.helı' gün6 mua)~yen .sa.atıp Daimi Eıu"llıınıcnde bur 
Iunın:o1 arı. (265) 

İlla.iyeye att (6) &det karosrri Oz-eri.nl! y...pılaccık şoCOl' mOlhall.l, kaı~eri 
tente:si v~' kar~rHr•.I'lin bi(yan~ısı i~i e.çı.k cıkısi}tmf'ye ıoonulrr.uştuı', 

Tchrnon b<'cil'ii (3936) lira ve ilk 'temorna·tı (295) lira (20) kuru.ştur 
Şarhırune Zabıt ve Mu.ın1ela.t Müdü.rlüğJ. kaleır:tr.dt' gor~!lb'.lir, İhale 

9/10/942 Cuma günü saat 14 de Damıt Eocümrade yapılacakıtır, TahpJerin i.lk 
tem'.nıaıt maJGbt.rı vf'ya lll(ktup)aı'1, ihale tarih:nck:n 8 gı.Jn evvel Be)e<tiy~ Fen Is

!e.ri Müdü.rl\Ji:Jn"' müracaatla a!acaklar1 fcımi eıh!iyet \"e kanunPn ib .. azı lfizım 
ı:elen ~ vesil<alan.yle ihale il""" mu•y.1 •1 ~ D:ıt.'ml Enc'.>rı-.ende bulun-
rnal•u (277) 

İlk TemıD11\t 

10&7.W $1,52 

7516,00 C6,70 

2957,50 %21,81 

3123.50 234,26 

Şeıhiı· Tly~.,. ~ a-!;.na<.·ak Komz
:;plt.k t3ıh.ta ve kQ.las (Tal.ıpler ons iti-
oo~·le ayrı a.yrı bat te-.kl'l rck:biljr-
1<•) 
Beyoğlu Ha.;ta.llilJ!<<ıi için qılmnOU.< 300 
kıılo İdrofd Pa.rnuOC. 
Zuhr~vl Hasta lk!ar a..~t.ahnetö:iyle Ztııy
nı1..·p K!ımll Doğu~·('vi, Ed:r"!i.~l S:hll>;ıt 

Mı-r1t-cxi \·e tJ:3küdar Çoçtıık Baıkı~ne\ıi
nm ytllı!k ihtıy<ıcı için alrna.oo.tt S36-0 
litre Çiy Süt ve 200 ld1!o Yoğurt (Ta
~plel' müC..<ı"et-e \,t,baı-Je ayrı syrı tek
J.!'e buhma.bilirler.) 

ıua.:~e rr.ekin4!Je!"in.in tMr~int:k' kul
Jenılmak üzf're aluıacak ıe l<aiem m"1-
ız:4"':"'f)ııe (Tuhp~er cins itibariy1e ayrı ayrı 
ı· ı. t.ekW~nde ~ı:u!Ubıllrlr> · .. ) 

T:ı-hr.:ı;rı t>t;at"JtEru ile Pk trn~nat m~r~arı :yl.kar:dı:ı yazılı rrıeıvad, satın 
.Jın.nak uıttrc• •YM atr.' açlık E•k :""~ konulmuştuır. Şartr.ame)erô Zabıt ve 
Mua.mclat Mild<jriu,ğ.l kaltmııde gönllebilir. İhaleleri 7/1 0/942 C""i>mibQ ııi'nü 
sa.at 14 de Dal.n.t En<.-.. iı.merııdf' yapılacaktır Taliplerin ilk t.ccrt.nat nm!ı..1lnrz veya 
mekt.Lg>lan v!' k0.nu11cn 'ibrazı lazım gel.En. d~~l.r vt'Slk.alar'ıyle ıhale gJ,nu mu .... 
ayyeo ~ na.mı Erıcihnıende bu]u.runaJarı. (253) 
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Şehir tiyatrosu 
DRAJ\f KISJ\fl 

Bu akşam saat 20,30 da 

KIŞ MASALI 

Yazan:. W. Shakespare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

KO:\tEDİ KIS'.\11 
Bu a~ saat 20,30 da 

YALANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 

Tiirkçl"l>i: S. l\loray 
Cumarlt'si ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 

Üniversite pastahanesi açıldı 
Uzun zamaııdanıbeı·. tesis olun

rn;;.sına çalışılan c Üniversite pos
tahanesi, nil>&yet a<;>lmış ve mu
habere sen; isleri.ne ba~laml§tır. 
Burada şimdılik ya!.nız ünivers:r 
te) e ait posta ıoşleri yapı:lmakLa. 
d:r. Postaha,ncnin damgası da 
> Üniı\.'ersite• namına kazdıırı!

mıştır. 

zel Beril Vmibcldon'da değil! 
Şüıphcli şıiıplıeli kapılara bak-

tı.: • 

- S z daha kendisini görmedi• 
ni2 mı? 

- Peki, anla.ma<lım. MadL 
mazel ,Beril Vincbledon'dan gitti 
mi? Kimınle gıtti? Bunu nere
uen öğrendiniz? 

Ti!ıın>lln sözlerinden emin bir 
tavırla, yazı.llanenin bir kenarına 
oturarak: 

- Kiminle giCecek? dedi, si~ 
zinle g tmiş. E\·in hizmetçilerinin 
söyı.ediklerien bakılLI'Sa, ·vaziyet 
bu: Sonra demin keııdisill'e cParS
J,ar klfrbü• nün önünde Nıstla

dım. Eğer siz 01'1.lnla gelmem'ş 
ol>aydımı, rnatına~e\ Beril tek 
'b~şı.na orala~a gelrncğe cesarek 
e<lebıiir m!ydı? H~·m de klüpte 
ba7.ı hiıdiseler olduğu bir sır~da .. 

Lfl: biraz du.akladı: 
- Sahi nü ııôylüyor"ınüz? Mal

mazci Bcril'.n Oi'alarda i,;i ne? 
He!'halde bir yanlışınız o1;ıcak. 

- Siz.e gözümlf' gördiirıı: diyo-
ı·um ~en <i<-.. \'~zi.em ic~4b1 . .. 

Akfam Kız San'at 
mekteplerine gösterilen 

büyük rağbet! 

Kız San 'at Enstitüleri re ve Akr 
şanı Kı<z San'd mekteplerine bu 
yıl]-,,.,. yı'dak nden fazla bir rağ
bet gösterilm.{"t r. Genç kız ve 
hayaniar•mızı ev k&dınlııi;<ına ha

zır'ı:ıyan ve hem de onlan icabın
da lıaya·t.lannı tek başına kaza
nrı:Oılecck san'atlar öğı'eten bu, 
mektep!erden gele.:ek yılda Be
~iktaş ve Sarıyerde de birer ta
ne açılması sur<:tı ka·t'iyede ka
~arlaşurılmıştı<r. 

İZMİRDE DE ... 

İznir, 5 Tdefonla) - Akşam 
Kız San\ıt mektebıne müracaat

ların Ç(lk fazlahğlol'ldan Göztepe-

de bu yıl ik'nci defa ola;rak bH

A~am Kız San'at mektebi ~ıl<ı· 
rak kayıUara ba~am:.mJ<jlıT 

Kıube g.:d>)"Ordıım. Fakat maa
le.s!'f geç kalmı~ım. Oraya vardı
ğım zaman, polis dooiikleri dur
n1adan ötüyordıu. Bi·r de matrna
Zf-1 Bıeril ile karşı karşıya gelmi
yeyim mj? 

Leli omuzlarını silkti : 

- Nasıl olur? deli. :Matmazel 
Beril'in Viın'beldon'u bırakıp k\ü
bün önlerine kadar gelmesine De 
.!*bep olabilir? 

Ti·lrnan sahırsız)ar>dı: 
- İşte ben de onu anlıımak is

tiyorum, dıedi, ben: m lbilt:liığim 

nıatmaxel Beril'in, yani sabık ma

demSut1on'un siz gider gı tme-z, 

Viınbeldon'd·a ki evlerinden kay
boluşudur. Fridlman deli gibi kı

zını arıyo.rdu .• intikam a.J.aca~ın1, 
ir.tikam alacağım!• d:ye !>ağırı· 

yordu. Heıilıalde sörol!n intikam 
alacak. 

- Belki de üykdir. Sonra?. 
- Matmazel Beri\'j kliiıbün ö-

nli ... <le gördilğtim dakik~ya k~dar 
b~•un bi'ruğ:rn bud~r. Oradan 

(Devamı ·var\ 

22,30 Me.nleket Saa1 A~arı. Ajanı 

lr.abeNeri ve Bo~ar. 
22-45/22.5() Yarınki Pl")gı~,n ve Ka

panış, 

e r 
HALK SÜTUNU 1 

(~----------------------------------------., (İl arıycn, ~çi IS"tiyıımlertn 
mekrupUın bu süitında ;ııı:rom.ıı 
olanık neşr.ılunur t>c yer tnüQ:t 
bulundtıl<ça bi"I' kaç d.efa tekm.r 
ediür. Ayrıoa. dilekle"l'e, mÜ§laiil
tere de ce'l•ap verilir.) 

• • 
iş arıyor 

Bir eczahanede veya lfı.ooratu
varda çc.A1şmak üzere iş at"ıynrum. 
Mu:tı1erom iş sahip'.crin:in Son 
Teigıraf .şule UçaJı:. remzine 
yaz.malan rica olu.nur. 

iş arıyan bir genç kız 
Orta okul mezurru hir genç k1-

zırn. :İiki yıl da lisede okudum. 
Şimdiye 'kadar hiç hır işte çalrş
rnadlmı Kasiyer olarak veya 11.i
boratun .. I.ş'CTinde çalışmak is
tiyorum. Talip olanların Son Tel
graf ha~k süıtununıda Güzin Yüık
sele yaıımalarını rica c-Oerim. 

iş arıyor 
30 y•~:nday.m. Askeı1ikıle ili

şiğim yoktu.r. Tahsil derecem ~ 
taya yakındır. Uhdeme t.e>vd'i e
dilmek ]'frtfunda hulunu\acak her 
har"gi işte 'bwtün bir minnet ve 
sa<laıka t.ıe çalışacağım. Yeter ki 
bugü!lkü hayat şarl:larına göğüs 
gerehil~"Cek hir kacza~ geliri o.l• 
sun ... 

Adres: Unkaprn' Kaıt'pçı:'ehi 
caddesi 26 numarada N. Gürsel.,,. 

A<;ık konutma: Hasan Ka%
man .samatya. mektırhunuz a
vukatımıza verilmiştir. Haftıaya 

Pazar günkü saıyımızdn s:ze ce
vap verileceğini ar"Zed<'riz. 

Fran•ızca ve daktilo bilen 
genç bir bayan if arıyor 

:& r ecnebi mek tcıtıınde hise o
nur.cu sınıfına ka<lar akııruıu.ş, es
ki ve yeni Türkçeye, FJ\'nsızcaya 
vakıi, oldukça dak~;Jo da bilir, 

25 yaştnda bir Türk bayan ihti
yar annesile kendisin gcçindirc

biimek .!.çin ciddi 'b:r müc.,,,,e..o;ede 
ça~ışmak k~rarile "J hay~t:.na a· 
,\ılmak mechuTiy.et :ıd. ·l:ır Şim

d.ye kadar n.ç bir yerae ~·al..ı;!lla.. 
mıştır. Tetv-J'.ı..f et!:' k )tiyf'n "ıuıh

teıtrm ş sııhip'criniıı Son Tdgraf 
ha}k ~ütunu ._.a S1..m...;.1ıı.lıofe ~azıt-

ması men:uctur. 

Elektrikçilikte ihtisası olan, 
er;rak muamelatına aşina bir 

genç mütekait iş arıyor 
- 34 yaş·nd·", orta mektep aya

r1n,da ta.hsJ görmüş, o!<Iu~a- ri

yaziyesi .kuvvctJi c·sk.i ,.e ye·ni 

harfleri gayet iy; okur ve yaza.r 
ev.ak mııamel.\tına aşina müte

k2ct hir deniz Raşge-diklişiyim. 

Asıl mesleğim elektrik9.: k olup 

lbiilıassa akümü.llaiör, elek r k mo

tfüü ve tes!sa hı üurinde ilıtısar 

sım fazladır. Gem 'ıer.de E;l"'~iTdi

ğim 14 yılJı.k denedc hep ayni 

meslekte çal l>m Hayal pah.ıh

ı~. ve zamanJa münaınp bır ış. 

arıyorum. Anado!ıuya d.ı.ı gidchill
rim. Talipler n lıalk sütununuz

da (};!. E. M.) rumuzıına yazıl

magını rica d~rim. 

lstanbul Sıhhi .Müesseseler Satın 
Alma Komisyonundan 

~ltırlkıoy Emrazı Akl•ye vı' AsabiyE Hasta.htınf-'1.t:lode ~vcut 18 a&tt Eml 
otorrw:;.\,ıl Lf~,·ul,ı; ılr 588 adC! boş ten..k.6 tt-ı;·;J>.: J,-t•n maya kt•n11 m tur 

ı - ArlıL. 'Jna 23/10/942 Cuma günü ~t 15 de ıneıf..ulr hL:.: ab:ı.nede '7".a
pı.Jac;.~tır. 

2 - EW:i olı...ud>il Jf:ıs1lkleainin b€hi,rine 60 l~na ve ~ trnt:-kf·lt:.er be--
herine 35 kuruş nıuı!:ıJ:n.ımi"n ba.i tabının olunrruştur. 

3 _ İ.sl-akıliler yilı.de on ıbeş ka.t'i tcm:nat aQ:eierIDe a~t !lrdif.:Ptıelu b:rliıJd.e, 
belli gl.Ode h:;ı:.~hnnt·de t>ı.Uunnıala.:rı w ıhale-yi mtitf•akıip yuı=ı.ı ·ııckı yazılı )a,._o:;.. 

tik ve i.eneke bcd~llerin.!n ürtttıral h-asiohane bıı,~GdH>ipt;~l'.nr• !Vtlya Lt.&rııbul S;b. 
hl Mu.e..e.eler Muh<ısebt'<1;ı;p :yıatı.rılması lia..mctır. (378) 

T, lŞ BANKASI 
K. Tasurul 
HESAP~! 
2 lkincİl.e§rİn 

K<ş'<i('Siııe /.;rt'ı! an 

Utramiıyeler: 
1 .Adet 1000 lir:.!* 
1) 5-00) 
2 > 250 > 

> 100 l 

> 50 > 

• 
60 > 

2~ 

!O 
> 
> 

• 


