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Milli Şef ezcümle dedi ki: ''Millet Meclisinin ehemmigetle dikkatini 
çekmek isterim,-memleketimiz dünga harbine her günden daha ziyade 

. • 1 

KiMLERDEN NE yaklaşmış bulunmaktadır,, i Karne Tevziatı 
iSTiYORUZ ?. ''1943 yılı daha insafsız mu- Henüz Bitmedi! 

Milli Bünyemizin sağlamlığı, 1 
harebelerle geçecektir,, 

bütünlüğümüzün mu haf azası, "Pahalılık milletimizi ızlırap içinde bulundu
sıkıntıların giderilmesigolunda ruyor. Eminim ki nıillet ve memleketin ha1]rı

Zorlukları yenmek, doğru yoldan sapanları yola getir
mek, ilerideki mütkülle ri gidennek için milli basının 
da daha dikkatli ve aktif olmaaına ihtivacımız vardır. 

ETEM İZZET BENiCE 

Ankara' dan çindecı:T. 18 milyonun en az 16 bu-
Bı.ıgünün dünyasında her Türk çu.k. mily-0nu istediğini istediği ~e-

• ç<>cugu her sabah kendi kendis'no glcilde bulup yiywiı:yor. Sofrala· 
§U sonıları s<>nnıya ve yine k.,ndi rında oflisi ile, UıtLsı ile bir kaç 
·endi ine cevaplandırmaya JllC(;· ı kap yemek bclunduran vatandaş 

bul'C!ur: adedi m kyonlardan eksik değild:r. 
- Bu harp nc)ıarb;.flr?. 

1 

Bu arada iaşe bahsi üzerinde ı· 
_ Ölüm ka.lım bubi. kınlı duyan, şikayetçi durumunda 
_ Biz"m t.çin de öyle midir?, kalan sadece memurlarla sabit ve 
_ Evci. mahdut gel:rli vatandaşlardır. 

- Bu harbin millelelre \ 'e bize lliikiınıet !tunların maruz kaldı· 
vcrd' i . ıkmtlar va.r ırudR?. ğı hayat darl,ğtlli da gidermek, 

- Vardır ve ol:ı.cnklır- nılimlriln olaltilcni ) aımıak ic;in 
_ Sıkıntılar l..ar ,•. ıncI.ı ne yap· lıazı.rlı.k halindedir. Devlet haı.inc-

ım.lı) ıı?. si.nden ı:el'l'li ve geçımını sırf 
- Srkıntıyı yenmek, mii.,O:tü~iıtı d~,·leto bnğlamış \'Btandaş ucuz 

g'<lcrmek y.:>luıı.da azami vuimlo eluııek ııılacağı ı{ıbi l>ıılgur, piTiııf, 
ça~nıalıF•· MiJ•!ıi bütünlüğümü- fasulye, şeker, kumaş, ayakkabı 
zc zarar g"tir""e.k hcrşeyden sa· gibi ayniyet yanl.ıonı da güroco.ktil'. 
kınnıalıyrz. En ağır ve çet;n hayıı.t nu .ınrf dışında • kö ede l>ucakta 
"Ve yaşama :ıorlukları karş>smda kalltll1 ve ımutulruıışlar bar.i.c:in
dabi ieTt fert milli bünyeyi sağ- de • şikayet ha'. •W muıbalaza e-
Ja.ın tutmayı birind şart bilmeli- doccl< ve hakikaten şikayette baldı 
y'7.. Kendimize, yarınımıza, milli olacak kimse kalır llU?. Pek tah-

na olan en iyi ve isabetli tedbirleri bulacaksınız,, -"Ahitlerimize,dostluklarımıza, ittifaklarımıza sadık 
olarak ve saklı fikirli olmıyarak, milli emniyet siya
setimizi ta kip edeceğiz. Muharebe edeı1ler arasında 
bir anlaşmayı iimit cttirecelc h · çbir delil yoktur,, 

ıBfr) ük M:Uet Meclisi bugün 
öğleden sonrii yeni .içWna dev
rt: .ne b<ışlam~ ve bu t.opk..ntı'Y> 

Ci'rnhurıeisim:z ve Mill! Ş<'fiıniz 

İsmet İnön'ü bir nutuk!a açm:şlar
du, 

Saat 14 d€ Mil~t Mccli.<O, 
mebU61arımWa ve ioc~!a.rdaki mi· 
!le'firle.\e b nc .. hınç Cı:ı'muştu. El
ç'lN, davctliier kcnd:!er;ne tah -
sis cd h?n yerlıerinde, ha~'<ın roü
:yük bir kısmı meclis dı"1ndıa, 'bü
'Yilk Reisin senelik miifrı'm nut -
kunu din!cme-ğe hazır bulunuyor
lardı. 

Saat tam 14 te Meclis~ yo:..
famaya ba~limt~ ve mebusları -
O'IUZın büyük c:kse-ri)etlc lllecl•ste 
.bulundukları anlaşılıroştır. 

j rrcı:!ui buglı _ .--... dar.y.a ~.1 ...... n lıı.·..:J.dıı. 
G vnm etıı.tı~ ... u Fuyrlalı ~n: 3 -.ı 
.... rrn<-. 1)( l"Y'-.l.llı•~ h:ır ıu.· Ü lk
tlB8d1 t-dOl!")'lctlt .r nnr.nun o nu 

• ııc"- ide ı . ı...-

ZİRAAT SEFERDERLİGİ 
Ba~'Uk l-! ~el n!n ~ 

m:ı2har o).aca4ı:na emarı b!Iİ'lftY. 
b r iş <it\ na<:lı.mzıe IY:(YIW. m 
<~ı n: ~eıt " iııCll"Gr 

Z!-· ... a.t ırot-1" ~-1f'ı'D' a.ı•.t. :'!"nı.tı«, ı rn 
r~'u 3 'tn.P$~ ı ~ ,.ın, 

tt.:m orıı..ı f et h:ı.Im.~..a. k.."P:. tı'a.tn l:D-
TUiP..r'!t 1 ;iı:'lll'ne?J,. 

Jlfomlrkctimiz dünya haı ine 
bugün hn günden ziyade :yaklaş· 
m ~tı~ Böyle bir zaı:1onda zayı{ 
bünye!:, bbtahklı ndlctler harici 
tclılikelci:İ sür'atlt ilt~!'1e.rinc ç~ 

kerler. Ilöyle lıaUer bir milleti za
yıf giisterırlcr. 

ımii!etin höyatna kundak koyma· 
ğa ~n;.,~maku:.Jır.kr. Milletı ze -
l!Ur'.rmck ikt:danın kimseye WT

memeliy::ı, serbest· ğ! bahane e
derel: höç kınlSCye h:ç bır züım
reyi tanım , al:y;ı. Hımh pohti
kacılar.n mıLlel i.ş!erirı<k dahili 

e har ci !ııaliyctlennc asla mu· 
saad<> etmemer~ ~ 

Aıı.-p; a,,k-d ar, 
KW.raroon ve ~metli oraumu

zu her L marıdar, daıha ziyade ha
zır buhıcdurmaı'Ylız 11.'ızım<lır. Bü
yük Millet Meclisinin telkini :cabı 
olarak Jıer valarıdaşın hü'kı1mete 
yarci:.."D etmes l.ıizı.rr.dır. 

Bu Mcclis en kwvvetli bususlar 
iç.ın deJıJ1erjr.ıi taxkimize br daha 
kaydcdecekt'r . 

(Milli Şe.lımizin bugün B~·uk 

Karnelerini almıyanlara bu gün Pazar 
olma!nna rağmen karneleri verilecek 

Geçen iki ay içinde lıullarul • 
ınası i<:ap eden ekmek kanıeleıi 
dün bitımi.ştir. Bugün yeni kar
ne'.e.!ıe ekmek alınacaktr. 

Beled;>ye ÇGk dar bir zaman 
içind ba:YT•m<la da gece gündüz 
çalşarak karneleri hazırlamış ol
masına rağmen bir çok aileler he

nüz karnelerini aJamamış!.ardır. 
Bunun sebebi tcvz;.atı yapan ma· 

halle birliklerinin işi benimseme
meleridir. Bunun bariz mlsaL de 
yanyana iki 91'.lkaktan birinin bi.ı

tün evi«i Jıarnesizü almşı oklug•ı 
halde d.ğennin bir tek karne al

mamasıdır. Bu işin pek mühim 

olmasına r<ğmen işi ben'm.s me 
yenler eline bu işi \"ermek hal
]<J sıkıntıya düşümıcktedlr.. Bu 

(Deva.mı Sa: 3. Sü: s del 

triğe bu 
zam yapı d 

•• un 

wırı,omt d ireler ve Hayır üessese~eri 

) üzde elli tenziliiıttan istifade edecek 
EleklTi.k fi.atlarının yeni bir ta

r:re ile arttırılmasına karar ve ... 
rı ., ~..ııı Yı.anıı§tı.lı. Bu tari!en.n 
fa,bikine bu sabahtan ıt4ıaren 

başlar.nuştır. 

Yeni tırile şu şekilde taruıim 

edilmi~t'·r: 

Adi tertip tenvirat, biri.nci ~ 
tip kıilovat başma 14, ikinci ter
t p kilovat bıışına 9, üçüncü ter
tip kilovat vaş.ııa 5 kuruş ödeye
cektir. BU!llııırdan birinci ve ikin-

ci tertip evler ve ap;q-tıırnan!.ar, 

üçiıncii tertıp ticare~ane!rıd ". 
.Ayrıca 1000 volt•m fa ·a t~

katte elektrik rn<>«ıncle:- ku ·• 
ı:ıazı müesseselerin bu'ün is 1la

kinden saat 17~1 arasınd, k'" 
vat başlna 14, bu saatler b~na 
9 kuruş alınacaktır. 

İkarnetga.tılard:ki ve t caret:lıa
nelerd.e1<i buz ıro:~:ı:ılar.n:n sa~t 
16 - 22 arasında:ti sarf:yat,arı 

{Devamı Sa: 3, Sü: 3 del 

lı.uvvd , e iktidarımıza gwvenııne· min. etımiy-0nı2. 
li: 'z. Iler iş'.miıdo en başta vatan Müstahsil, esnal, tikcar, serbest 
emnlyotioıi, m:ilet selametini dü- iş ın:ubl>ili kazanan her nevi mes-
~iin.ıneli, ferdi menfaatlerimizi (Devamı sa: 3. sn: e d•l 

Bundan sonra allnşlar arasın

da kü.rswye gelen Mılli Şe{ nut.ku
na başlaımıştır. 

MIİLLİ ŞEF1:M1Z!N 
M!lLL'ETE YENİ }!.İTAB'.EIERİ 

Büyü\ Miliet Meclisinin muh· 
>terem azası; 

Ilir gün bilmediğ"ıniz istikam.et 
ten, bilmediğimiz ,bahanelerle vata
nınuzın taarJ"uza maruz kalma ı 
iıhtimalini l\fillct llfoeli•imizi.n dik· 
katle gö:Wnünde tutması blıımdtr. 

Millet Me..mnin açılışında sbr1le-

1 
' 

mlş oldukları nutuklarını, An.aOO- ç E R Ç E V E 
~u Ajar.sından ayneı ve vaktile al-
rnağa muvaffak olııımadığnruz için , 
Ankara radyosımun naklen verdli
ği bu mühim nutkun esaelı Jrısım
laruu ok"UYucu.larımız içir., yuka
nda hıuLlsa e<tımiş bulunıuyoruz.) 

bundan SA>nraya bırakmalı ve her ı---------------ı 
akşam bir vicdan muhaselıosine 
vararak: .Bugünü de mcmle!U!ti. 
me, uıanıma ve kendime laydab 
iyi bir vatandaş olarak geçiır.dim..• 
ılıükmüne varmalıyız. 

- Etrafırnndaki miHetlerin sı· 
kıntısı ı.;.ro.,n az mrdlr, çok mu
dur?. 

- Çoktur. Adeta, bR. eennetıe
yrz. onlar cehennemde. Fark bu 
kadar büyüktür. 

Mısır cephesin
den Londra'ya 
yeni bir haber 

gelmedi 
1.ıOndra, 1 (AJI.) - Mıısır cep-' 

hesinden geceleyin t<tze haber 
Eğer, her birimiz her gün bu ı a.liınınamıştır. 

vfcdan muhasebesini yapar, hu lfa''a faaLyetleri devam et _ 
muhasebe ~inde hareket~rimizi mektecJ;;r. Mütlciilı ha...•a ktır.rvet-
iy arlaröak hidiselerin çehresi ka- lerine mensup uçaklar Tobruk'un 
clar memleket içindeki hava ve ~enubunda bulunan El Adem 
Terim de çok değişir. Bütün mü- h~<va alanına taarruz etmişlerdir. 
nenericrion''l., matl>ııat.mız, rad· Girittcki hava alanları da taarru
yomuı, parti tcşek.küllerimbı: ,.e za to[:ramışlır. 
Jlalkevlerimiz vatanda,,cla bu ne· , 3 müttcf k uçağı kayıptır. 

··tün 03l 

Devlet Reisler·ı 

fis nıulıaseltesini uyandınnakla 

nıukollef YC vazifel'dirler. Is 
l\IııhaJ..k:;k ki, •ıkıntılarmıız, şi

).:5, etler· miz, zorluklarıınız var. 
J',.lıaıct, bugün adına sılıntı de· 
diı;imiz: B.zi soğuktan, açlıktan 

J.a!ile kafile üldür.,n sJuntılar de
ğil<l"r. Ne Ynnanltandaki gibi so· 
kaklanmız aç ölülerle doludur; ne 
Romaııya, İtalya, Alman;ı:a, Bel· 
çika, Fransa, Holandada «>lııluğu 

Cumhuriyet Bayramı
mızı samimi telgraf. 

!arla tebrik ettiler 
gibi halk günlük iki adet "-""ra Cunıhuriıeti.mi-nin 19 uncu yıl-
istıhkakıru alımak ü:ı.cre yığın ha- dönümü münas<>beôle l\Jilli Şef 
liııde dükka:ılar önündedir; ııo de İsmet İnönü iıle Alman Devlet Re· 

.Aliıncı in tı1ıap de~ttSi.nin 4 
üncü içtima yılını açıyorum. 

Muhterem azasını s-.'"Vgil.,.,.Ie se
lfunlarım. (A~lar). 

:Bu sene mıllet jş!erinin yeni 
az'.m ve irade ile idare e<Wmesi 
gerekt.ır. 4ote bu şartlar için.dıe 
toplanmış bulunuyıoruz. 

Bu memlekette en büyük mil
li feliıkeUeri yenerek, millete nü
mune ol.acak azimli ve f>erat;alli 
c;•lışmam>z lazımdır. 
A~iz Aın<adaş:~nrn; 
J)unya Nırbl bu y1l da l<ı1f>'n ~ 

fi' memlt!<ı tleı' ya'lop yııit;m<i<1a <le-
va.m eottı. Şclıirh•ı', d.ı.ş g<l1'<:e:ı-..ıin 
tah •ip {'dı En {'('(.(azı, hı:r ıp~c. ın.. 
9311:~1.gı acındıracak v.a·ı::r{'ıt.lt'(f;r. H<:r 
ta.!'af a'ıPs içinde k:alıdı. İrı..1:'9.nlk öJ ... 
dü·mıut~en b. \a. ~"'l.:! to.11r.).y,..n b-r 

.r. n ... t.• 1 snı .J"mı.ş b1.'urr ... ")"Or > 
~,. i Ş ! bu:x:an S!Jrl.r~ b ~ lC r:-c 

!.eıin ''< ,il ._.., rn Y-

PAHALILIK MESELESi 
Pahalılık mille'1i.m.;7i nıtırap i

~ir.de bulunduruyor. Em'r..irn ki 
millet ve ımemleket.in hayrına o
lan ffl i<y;i ve ~ootlı led'oırleri 
lbulaca.k.<ınl!'l. 

Iztı.raıbı azaltmak, mll'harC'be dı
şır.da kalmak, girHin:e, şer~of',e 
çıkmak için tele ça>re Cuırbur:yet 
ihi.ikı'.ı.metine yard'm elunektir. 

iaşe iş!Nini tanzim yolunda 
ilk hallolunacak mesele umumi 
i.timat havasının iadesidir. 

Eski batakçı, ç;ftlik •ğası, gözü 
doymaz vurguncu tüccar ve bun
ları !ırsat b;'.en ve hangi yaban
cı milletlerin )ı-esaıb.na çal~ığı 
tıelli olmıyan bir k< ç politi..1<.a.cı, 

Ekmekten baş 
gı a 

Meclis eç·hrken •.• 
Ankara 1 (Telefunla)- Büyük 

MiHet Med"si bugün sa.ıt 14 de 
6 ıncı intihap yılının 4 üncü içti
ma yılı çalışmaSl.ll8 ba§lam.aktadır. 

Bu maksatla, me.mJeketin muh
te.!İ.f l>ölgel-erindo tetkik geUleri· 
ne ç.laorış olan mclıuslar, v~ ecne· 
bi sefirleT l\1oclisin bugünkü top
lantısmda bulunmak üıcr.ı Anlı:•· 
H~ a dünmü~lerdir. 

Meclis, bugün saat U de 1 
CD v:ı.rru !!#: 3, Sil: t de) 

1 

t diğ r bazı 

1 ~ c! 

y k .. t .. " ıını.-y , .. ,:·,.trıo:: arneusu n a ı · 
•Muhaı l be M "'.okı· a! ":n..,Ca b:or - ....., "'""" r 

Qn:~u;ım~tyl i.ı:ın.:t o(~Jt; -.ccc\k· h'.ç b'r dr1 l, m 1 
ıı..ç ı..r il<r~t y. tu". H.:ı,ı: t'Y:e gö- 1 

rrn";yo;r 1<;, 1943 Y•'• •. el ıha k-=! .e G" ·m kuşam ı"ç"ı...,. 
mut»xlbe>"<"l'• ~.,t ı·. IYl .. a 

Önümi.iızdeki sen<! icinde de, içe- 1 • 

ride \'e d;,şarıda ilerk"sçe bilinen 'de uir karne de -
siya~1.ıun ız'n istikametlerini dürüsıt • 

oı.,rak ıcıııaraw edecct,<iz. 
1t • hazırl ~ n~ C" k 

Ahıtlu:ını.izc d''ı.:tiuklarımllla 1 eri -· "' "4 ' 

raklık ddter şeklinde karneler 
hazı.rlanmıştır. l.lu karucler için. 
de: Ekm•k, şeker, yağlıtr, p"rioç 

ve sair gıda maddele.ri iain say· 
falar oyr~lm tır. Bu dcrteri alan
lar defter içinde bulunan gıda 

maddelerini tcsbit ed'len miktar· 
da ve te>hit edilecek fial ilı.erin· 

herhangi bir gıda maddosin"n yok- isi AdDlf Hitlcr, Fransa Devlet sadık o!arnk sak•'1 fi~;r;; ulmıya- 1 Halkın temin elıncl:te ::iiç!iik- <len alacaklardır. 

Dedi-Dedim 
Dedi:· 
- Sanırım .ki ü°ninle şöyle ar

şı karşıya geçip ~ harp va:ıiyeti
ne kuşbaluşı ve topyekWı bir ır&& 
alacağınuz in :eldi! 

Dedim: 
- Soninle karşı karşıya ıreçi.p 

de harp vaziyeline kı~akışı ve 
topye:lain bi:r göz atacak ohırsak, 

1942 • ~ eşiğinde, mihver ümit· 
leriıııde hiç h~ioiıı gerçeld erne

diğhıi, dt>moknısyalann ela parlak 
lıir ümit cleweeiııe ırrdiğini &"örü· 

.. ' ""'·· Dedi: 

NECİP FAZIL KISAKÜREK: 

yaffakiyet kaydemeıniş bulunu· 
yorlar. Ne bir çıkarma b~e*etin
tle muvaffak olabiliyorlar, ne bi.r 

'yarma, çökertme ve çevirme ıe
ıoooüsüııile ... Bir duman, bir at~ 
bir kıyamet, bir propaganda, bit 
edebiyat; peşinden bütün nefesler 
ıesa. ... 

Dedim: 
- Yahu!. Kalıa zahir perdesini• 

Ye bul M.di ecldarın hu 11&11iye 
1ıaşında ııJıılatlığı adamlardan mı 
olmak istiyonun?. Demokrasyalar 
Mısır har<*etinde 1.'JUvaffak -0la· 
mazlarsa, harp ve politika z.avi. 
yesinden başlarma nelec geleb:le

- Fakat h;ç bir ümidini &'C"- eeğini bilsen no derin h apla-
!deşmemiş ıröı;terdiğin mihver, m şiardır!. Aksini de p,k giitd 

b'1" koliyle l\.afkas eteklerinde, bir tahmin ederler!. Onun ipd r ki, 
koliyle (VO:ga) üıerinde, iibür her bakımdan k fürrinc e ni-
kol ~·le ıle l\twr önlcr:ııdcd.ir!. yet fomin et111iş bu unıııa.a d ı 

Dedim: • bu harekete ı:irişmczlerdi. Ilcmlll 
_ Mi.lıvcrin Kafka5 eteklerin- Mı.sır cephesinde hiçb;r mu,.afia· 

deki kolu., 1943 yazına kadar kar· kiye! kaydedenıed>klerine gelin· 
dan rn buzdan bir alçı sa.-gısı için- ce, bu, Jı.at'i bi.r mu ... affakiyet el
de bareket..iz kalmıya mahkfuıı... d e etmeksizin asla ağızlarını aç-
1\Iibverin (Volca) üeırindeki k<>- mamak kararından ..• Hava ve de· 
hı da, (Stalingrııd) ı kopardıktan niz murakabesile mihveri birden-
60nra mihvere ıısli istikameti aç· bire geri muvasalalarından ve bil· 
mıya memurken, artılı: yalna hassa benzin ihtiyaçlarından a· 
(Stalingrıı.d) ı düşıirnıeyi gaye damakıllı mahrum ehncğe başla· 
tanıtacak ve ötesini b'ç düşündür- dıklarınll güre, hele bir kn~ gün 
mİ) ecek bir çctinliğe uğramıştır. heklemİ)e çalış, hakalmı ne gö-IDf\.,.mı Sa: 3, SU: 7 dr) 

1\lilıvuin , hsır Cinlerindeki k«>lu-
1 · ,., tek yumıırta-ın ha retı" Reisi Mare~al Peteıı, ltalya Kralı T'-k, mil ' emn ·.vct , ,, u. l :;ır_;~; ta- · d uı:u · ~ · - , - kr çektiği b1ı- ıaı urı gıda nıa • 

k·ı ekted"r !\lemi ketimiz" 18 Vfktor Emanuel, japr.n'a İmpara· 1 k:p edece;,iz. ""''~ün!. çe 1 nı 1 
• e n J 

0 delcrioıi halkın u"ı~a temin ede- ·~· 
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2-SON TELGRAF- 1_z_indT~ tMf -
HALK FiLOZOFU 

SİHİRBAZ 

Bir rok kadın ve kız, Şehir ti
ya:trosuna gitmekten çekiniyor. 
l{orkıı, elbcrte tiyatro?nuzdall ~l· 
mcınoktrdn'. ÜrkitnUi, tiyatroya 
gı diı gdi~ larzmdaudı:r. 

Gece ~arısını yıtkın 1.'epebaşın
dan, lstanbulıuı dörtbic tarafına 
dağılaoık halk, evlerine rıı.ba.tça 
nasıl g'dttek?, 

Para, nakil va~•tas.t bulm:ıkta 

fazla bir rol oynamıyor. Ti)atr ... 
ııun önünden bİt' taksiye atl1>yıp 

eve dönmek devri geçmi~fü. iş 
kalı~·or tramvaylara. Bu miibarek 
vasıtaların hali malUmdUl', 

Galiba, harp yıllarında, ~h se· 
ı:ııı, krbi)·e, muaşeret, nc:zaloel 
kaideleri de buhran geçiriyor. 
Kırk yıl ağzma r..:U koymaıru~ i,... 

LOKANTALARIN 
SIN!f'LARI 

Den k<'nıilmi bildim bileli, İstan
bul lokantaları sınıflara ayrılrr. 

Bu tş, her sene baştan mı yapılıır, 
i:ıilıniyonım. Şimdi, yine, tabldot 
usulü meselesi d<>layısile, lokanta~ 
lar yeni ba tan 9Ulıflar:ı ayrılma.sJ 
dü:şünülmüştü. 

Pekala, şimdiye kadar ayrrlan 
sını!lar ne oldu?, Evvelce yapılan 
sınıflardan istfade edılemiyor mu? 

DEGNEGİ 
IUŞAT FKYZI 

sanları, şimdi, gecele.ri zihlll'Da 
sarhoş ı:örü,...rsunuz. İstif halinde 
ılolıı biır tnımva.yda, böyle be~ ou 
sarhoşun buhmduğunu ta<;avvur 
ed.Oıiz. 

Artık, o anıbada, biır kadın içk 
s.eyah.t mümküıı. dejildir. 

1..tanıbul ceceleri, aon ayl.an!a 
böyle garip bit l'ellk almqtu. Ger
çi gece yarm iışlenen bir cinayet 
yoktur. Çünkli, !.tan.bul zaobıta&ı 
şehrin emniye4i nıevzuunda iste
di'ğ~en çok hassastır. Fakat, 
gece hayatımızda insanla-rı mutla
ka terbiyeli ve nazik yapawk bir 
sihirbaz değneğini nereden bul,.. 
lun?. Artık bu, fok tek, bİ7im iç· 
tlıwıf seviyem.izi alfiltalandıran 
hayli ha-ı:in bir davadır. 

vk frn hazır 
yeni tir eser 

ığı 

E\t<ı:! İd•re& iolanı:1ll "" mülhaka
tında bul.-n bütün co.mi, m t, .e
bl , ÇıCşme v .s. gti eekt l'S&rlıı-~rin t.es
lıi > .çon blr lı:x>mıt)'On ilruma. u. Bu 
k.oıı '1<>'11 bdr l')lllda.n bu eser ı...·ı 1"9-
lıit edeıttcn df ... ._....,:!len da !O'lnğ· 

r l•nnı .aldınnaktadır. Bu fotoğ'ra.f
Jar te9biıt ~1ıen 50ll'f'a ;bir a.1biim 
ncprodi CCi< ve mulıcı(aza.sı l"4n t.ı:d.. 
b'<ler aluıacaldır. 

Yeni bir gümrük mü
dür muavinliği 

9~"tb_iin'6~Uit 
Mektapları•ızı 
aaııı yazıyonız?. 
FAldOeııı, -... ~ ııcır.. 

"" <den ~ -.. a-çııe.-, bu 
~T<laıı -- ı;<lerlıenli. Olrur 
- U oJ Uju lı\*ı, frıill- b'I' -
_.... da, mekttuplarıro. ~ 

~r:a.ıdı. JWınbuıldır. ~ -. 
nı.1.ılar ~. bu işi a.ı.~r yap.. 
ı.t'ırllırdı. E\"'o'f>,oe, y,._,,; ..,_.. 
da, bir ç<ık aı'l.Ulıı.ı.!c;ıer -U.. Buo
ı.r, oı.ıım- Y"••n • .,ı ~ lafralı.. 
Jıı.ra nıdttupı...- da y_.W'<IL · Ha~ 
113, bazı(' muo<\lf>lu ııı;ıe vard>, Arııı.. 
lııalci eftndl, bunları Y41an• ""'=Ia
nuı:f.ır Y.ı.i.n:z iom, lodre. ~ boştu.r. 
M~ s:ııh.'ôi, ~ ve adreoi ~ 
leeyinc•!, n«l<t,.o 1ıırre'2nııdll'. 

Bugün. ckur ;razarl~. '""6!"Jii 
25, 30, 4-0 sene cv1'fl!iıııe nro.ı'Je, Q04< 
!a:K.ıdır. I\·l\:ktup n~ımelerini ıtı.-
1ov. ~ -plan v""" enutıaloı 
n-.lcıtuburu!= tf,Jade edenJ.er boıbaıl· 
de l.'li.< V.dl1'. 

Mc-k~'l> Y:ıımn<lc ıko!ey değold.,-. BOr 
"' "llldlr. 5,~ >'U .<lıa< - ıı;idenk 
tb:Y\l)oebilı , ki, mil?Jl."''"",. geı;;,,..., 
let1.m.iz arosında öy!~ 1r.J911ıll.lııc vardır 
'ki, mıUtı yll.:7..aü OCıhi y~ biJ-
17',ff.,. Çüdt u, mı1uı jjst Dlllill ya'%Jl
malıtlırt. B'r U&ul.ü, urldiı:ı.ı. va:d.ır. 

Kart viıtt y;ı.omayı b<lın>iyuıler ise, 
dllita Ç<lkt•Jr. 

Bil '-3, ı"""11l n:ıt"k luplan y.a:zmıa. 
s:nı bit rim~ pek ~r. H""""' 
mi":-:M?Pl8J1mlt. ne fı.k'wncie?. OQ?ar da 
ha,yiı hazin... K.oo0iıni0dftı büyüte, 
"101ıı goo nm:ım.1z ""'P <d<n bLr Zil.ta 
ıltl>iu ~-< yaıım.alı:yrı? Bu, tııa· me. 
stieıcü.r. Bat.L'"'lna nx:ktup r.ız.a.r".r>:t·~ 
&özlerinl cg.futl_erindı' n öperıiım.> d;ye 
~ Jıi.e tıa.kb-.:ôi göı <lüm. Zs.va<J.ı. 
QOWlc. . • Daiw. ta ı l<ına. dıeı)!;! ••• 

Y=ıdııın ~ zarfla, f<4ıdın ıı<'lı:· 
li, laıJ,>t.,.>sl, ci<G de mGliııııdlr. 

Hur-e Y!_t-z ıye._tı, 
Bütün cephelerde harp vazi
yeti ve muhtem~I hareketler 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
DÜTfiN CEP'HELEROE HARP 

VAZİYETİ: 

Şiut:tli Pasifikte japoolar Aleou 
tienııe adalıon gnıpwaa dahil Kjs.. 

ka adasından daha ileri gidemedi
ler. ~erikalılar hu adalan birer 
kuvvetli üs haline cetinnektedir· 
ler, Östelik Kilb adası.na da mü
temadiyen hava akıoları yapıyor
lar. Fakat en ııı.lilıim askeri hadi

se, %70-0 ltilomotre uzunluiunda c.
lnu Ala•ka yolunun açılması ve 

malzeme sevkine başlaımıa~miır. 
Böylcli.kle Anıedıka, Rusyaya A
Jaskadan yardım yapab:leceği, ja

pım adalar,ru da - dÖDÜ1 uçıl§un& 
nıecbur ~!mıyan • !ayy;ueledo 
boıulıar:l.!:naıı. ~dcbiloceklerdir. A· 

merilo:an mba uçakları Çin ile 
Ala.;ILB veya Alı>0ut1ıenne adaları 
arasında • iis~l"den karşıhklı isti.

iade etmek swetile • japon ylll'
duııcı bir haVll haı:ıbi açabilirler. 

Amorikal.lann böyioe bir hava pla
nı bazırl:ıdıldanııa ve yakında işe 
girişeceklerine şüpfı.e edilcıme-z. 

da, AfriJ<a orlasıııda Çat gölü ci
varmda büyük hava üsleri ı-y
dana getirildiğini v.ı buradan U· 

çan Amerikan hawı filobrııun §İ
mali Afrib.da bombardıman uçuş 
!arı ya.ptıklarmı duyaeağız. Bura

dan cca..,i L'i>yaya küçük mik· 
y.asta :ı.ıthlı ve ınotörlü bhliklerle 

akı.nla.t yapmek da mümkün. Bun
ları tnUmkün ve mtıh~ gör· 

miyen.lerin ue cil>i sebeplere da· 
yand.ldanııı bi.loniy<>rum. 

Afr>ka kıt'ası bana, C<!D.ahlan 
da~ alı bir ccph., ırcr'ısiıwle duran 

kuvvetli bir ihtiy<ll gibi görünü
yor .D'l:-er taraftan Pasifik U., At. 
las Okyanusları arasında muoz
zam bir irtibat santrali ve ihtiyat 

<kposıı. "asıl oldu da bu koca kıta 
bugün Birlcş'.k Amerika ile İngil

tercnin elinde bir harp manivelası 

halinıe geldi?, Buntnı cevabı İıkİ 
kelimedir: Deniz hakimiyeti. 

Mısır çölünde İngiliz taarruzu
nun sökıniy~ ta.Jınıin etmek 

için vakit henüz erkeud;r, Mare
şal R<>mıne~ cephenin Y<>lnn şi

mal kısmında yapılan İ"lriliz Uıa.r
nızımu, Cıtiyatla.rını mulıan~.l>e~ 

5ürmek ve mukabil hilıcumlarda 
bu.l umnak pahaı;ına durd ıırmağa 

çol~~yor. İngitrz e>l"llnııun1111 • mlı· 
ver mevxile.r.iıllıı ve mihver lı.uv-

) 

MAHKEMELERDEı 

ilini werın lloıaua 
alamaz mış ... 

teliışh rılElıkenıeden 
Koridorda ka-qıLyıan 

Te},\şlı 

çıkmışa. 

bi.tiıı>: 

- Ne yaptın Sai t 'bey? dedi. 
Ne oklu? 

- Ne olacak? Şa.hltlıeri dinle
cıeğitz önünıü:ııdek.i ayın yiİrlnis.in

de ... Allı, ah. Ben lböyle çiici1k tah
talara l:ııa.snıım:lım amma, o am
cam olacak ~rif yok mu? 

- Yok! Ne a=ana kai>ahat 
bul, ne dayın&! O, öyledir; çürük 
umtaya seni -değil diiızyaıyı ıbası:ı
rır. Onun eline düşmeğe :;;.. 
Dü~tün mü, yandın! İnsanın ağ
«ınıclan girip !burnundan çı.kar! 

Ne yapG.r yapar, bastırır. Öyle de 
,bir konuşur ki, dünyanın en doğ
ru adamı ı.annedem:n. 
Ba~a birisi daha yanlarına 

yaklaştı. İkisile de seu.ınlaştı. 
Onlar yin~ ayni mevzuo dönüp 
konı.ışurlıırken: 

- Kimden ba!ı.~'Unurı: 
km.um? dcdı. 

- Kimden olaca!k? Şevkiden .• 
- Aman! Ne oldu? Yoksa, se-

nide mı ç;.rpıı, Sili? 
- Çarpmak ta söz mü? Öyle 

'bir yere vurw; vurdu ki ... 
- Alfalı insanı onun şerrinden 

muhafaza etsin. Ona, elini veren 
loolunu alama-z, 

- Elini veren Jrolunu aJ.:ımaz 

da lıM mı? Paranağmı veren, ken
dini k urtaubilirse ~lcolsıın ! 

Ull'Afil.T 
lll'ÜSAllAKı\Sl 

Herkes, Üsküdar Ilalkcnn"l>. aç
tığı h't:thc1 mü:sa1ıaknsını orijinal 
buluyor. Hit::ılıct m!habak"-''1 da 
k;,,,.;,, aklına gelmiş'!, Dirisi çıksa 
dese ki: 

- So~ liyecek ı.<izüm çok anuna, 
beni rlinli~·t.~ck killl5e var mı?. 

Acaba, ııe ce\rap vereceğiz?. 

Gl:ZiDE 
ŞAİR VE ... 

İskenderon ve Meısin gümrük
lerinin faalıycli ~k artım:ıştı.r 
Bunun üzerini! Mrsin gümrüğün
de yeniden bir müdür muavinliği 
iılııdas ed.lıniF. Mudıir muavin-
1.J.ne İstaıtbul gil:rnriiklcri boa§ 
mCdürlıU u şeflerinden Bay Fe • 
ham Oken terfian tay n olun'lluş
tı.r. 

-<>· --

Kahveler i tıe mahallebiciler 
•ıkı hontrol edilecek 

Belediye lıktııısa.t müdib!:.:'ıüne 
hail>er •;cri!meden bazı gazino ve 
13hvelerle mafuallob ei:lerde fiat
lara zam yapılıdı,ğı h~lber alınma& 
ü:ııerine beledi)~ reisliğinden kay
ma.k:ımlıklara gönderilen yeni bir 
emirle bu kabil yerler-in fiat tari· 
f lıerlnin sıkı bir lııon\rolden geçi.· 

rilmesi bildıiNmşitir. 

Hertcıı.oe •Yll lcyrt t.orndıa ya:z:ı. JaôCl· 
clı lru!lanmck goer<j<t!r. Bir çokıian
nnz., ~ lı;nılc rr.ektup :r.-riar. 
Ve bu m(ict ıp:Br~ loer..ı.Jıerirulon bü
yüıılere gönde mı:.cte ~ 1'ı.!<W
vur t<WncE!er. 
i~ hCımü ha~ ı.e. ~ 

bir llı~m•f r. Hqıcniz, ıb• r başit1> türlü 
yav.arız. Ha.bu lci, ı.:ut andı.i.w= Ll.1'n 
lıoırflc'r'ilJİ<ı l>'n bor ~"-' vardır. Ve 
Türkçem:zdıe. Jı.anı:I şrhl>n;n kobul 
edi]<lıiğ! mal!mr.ı:!ur v;e bu 1ı:ırz n1lfl<.. 
t<pl.emr, .<ı ünı o.tar !.< <*U'l.ulıır .• 

tm.ıl\Ju g 1 coe. l..onl;l lı'.rp'~ çtınus
tıT. Mu~ bu ;Ug:ıAıc ~""31k !.1.
zımd,.-. Bazıoı, l>k.& • .::·ğından bu lıi

pıılıe uywruıız, lıoıtısı d:ı, lııil.ınedit::Den 
bu hl~ ~- Hu....... i<aleminUz.
dı·n çıkan m<~pla.r, ıııır•p ııe.ı'p !ıi.
rer iJftnd" r. lll<Jı:t.up '" rtımaın bu ga
rip ve~ ~kıllTJ.i eQrmon:E için, bir 
~C<!e, poık ç:ınt:ı.ım dol'Up bo
tınltıllıioon OCJT•<Lnlz. Yal!llZ zartla
rın ,..-ı:dl dabi, ...., !ı:;ıfl ~ f~ ...,_ 
n'biilr. 

Cennbl Pa•ifil,,-t~ japonlarm st
rat~fk vuiyoti giioden gii:ııe sar· 
sılmalı.tıı.du. Gittikçe üstün bir 
kudrete erişem mütte{iık hava f;. 
Jowı, japonlara ne karada n ne ' 
de denlı.ck Bll'tık bir muha.rebe ka
zanmak U.-sab venn:yor. Yemi Gi 
nede japonlar ric'at veya <>yalama 

mulıarebcı..ri vermclrten faı:la bir 
şey yapnnuyorlar, Saloman ada-

larında 3 aptıklan kara ''e deni2' 
nıulın.-ebe leri de akyh.lerindA! iıı

kiş<U etmektedir. Geıııeral illak 
Artilr japcmlan Yeni Gined- ç,. 
kamuya çahşıy<>r ve mütemadi

yen ilerliyor. Sa!GJ11um adalarında 
da Amerikıılı.ların kara ve deniz. 

de yeni bir tlııımı.za ıı'irişmeJ.e:ri 
çok m uL temeldir. 

wtlôrini.n ta.manıile yıprandığı bir 1 
zamanda - tekm>I cephede taar
:rııza ı;eçmiyec~i Mldia edilemez. 
Belki İngil"2: kumandanmca, höy· 
le bir im bcJpenmektıedir, İngili:.ı; 

ordusu, topç.usuına., tayyarelerine 
ve tanklnrınA güveniyor; m'hver 

ihtiyntlun ş'mdroen cepheye SÜ· 

rillüyorsa, bu miJıver ordusu için 
herlıalde hayıra alimet d4:ildiır. 

- Bana da yapmak istedi onu 
amıu-a, bereket açı~ ettim. 
Açııq,özlük ettim de değil ya ... 
Tesa<iüf i;ı(e, Tam bin lirayı ha
ltlrladmı. Vercıreğim gün w 81'

kadaşı rasllı:ıdım. LB:f açılda. Beıı 
yüz lira da on.dan alınış; veıme

m:ş. 

- Aman ... Sakın hal dedi. Ben 
de, Şevkı'ye: 

- Pars<yl te<:lari.k a:lemedim, 
dedim; atlattım. Yoku ... 

Bu aralık, yanlarına bimi da
ha ookuidu. Üçünün de e!J.erini 
sı:ktı, Maıhkc.meden çıkan ad311lla: 

- Salt beyciğim, dedi. Dnğru
BU güceruiim sana. Gerçi böylıe 
şeyler doııtluğumuzu ba:lt•lıımaz 

amma, lıısan bir defa söyler de, 
m.ı.tıkemeye ondan sonra miira • 
caa.t eder. Ben sana paranı ver
rruye<:eğim dem.edim ki... Hisar
daki evi sat..yo."Um şintli. Yalnııı:, 
ıbiraz paraya. futi',Yacıro va:r. Bana 
lbeş yüz lira daha ver. İki ibin .beş 
ıyüz liral•k bir senet wıeyim. 
Bir ayıda öderim. 

Bi,iru Osman Cemal Kayı:ılı me
rak etmi§. geçen ı:iln bana sordu: 

- ~edp Fa:ı:ıldan b~den Mi
tün gazete haberleri, söze: ·Gilıi

de ,~\r ve muharrir .•• diye baş
lıyn~lar. Bu, hor :z.aınan, bir tesa
düf ıniidfı.r?, 

Ren, Osman Cemale cevap vet• 
ntcdim, Çünkü, SQD.r&, Necip Fa.u
la cenp verınelı. cok 2.0r olacaktı. 

Beycu:ıtta giydir~en lakir 
yavralar 

Curnhw ·yet bayra!lll şerefine 
BA!'.'DAJ Çocuk Tuirgeme Kurumu Beya-

zıt nahiyesi taraiınıdan muhitteki 
SIXr.-ITISi: 

150 !akir, kim;esiz, çocuğa ellbire, 

R. SABiT 

l:ıtanbal ~ lzmit tTen 
ücretleri 

llar!hin ba:<.ı meseleleri, buhran· a.yak.kabı ve entari \•erilmlşt:r. 
!arı ynr ki, udeta, nc%le gilbi, Sari f=========-=====•l 
bir şckildtdir. l\lese!a, İstanbul 

Biırbi.rine yakınl'lğı ve ticari mu
aımele\erinin 90kluğu dc>l~yısile 
İstarlbul - İzmit arasında ucuz ba
tren tari'fCGi taUbik olunması Mü
nakalirt Ve1<.ıilcinden rıca edil • 
rr'ştir. Fa' at verilen cewpla di· 
ğer haUarda bile kl'ziliı.tın Jiığv,.._ 
diltnı:ş •buluoou'!ıı binaenaleyh 
şir-d;' k bura imk" n <>1.amıyaca

ğı bildir 1r ~:r. 

tranıyaylarınm bandaj sık:ntısı 

;;eçmiş, iuıd~ a31Ü sıkıntı fskü
dar tram\•ay!armda bnşlamJŞ. 

Halbuki, Ü~kooar tramvayları 

dıtha ferah, havadar yerlerden ge

çiyor, sıJoı1t.ısı neden caba?. 

A.HMET RAUF 

Hauaya aldanan aiaçlca! 
Bu yıl 'havalar iyi geçın'E"ktedir. 

Bı.ı ruııden ağaçlar ~niden :riliz
l-er vemıeğe :t>.,ı.r.mı.ştır. ~ün 

Çll.'1a t. oafında dolaşan lbir ar • 
ıkarl<l<Jlmız erik ağa.çla<ıntn hemen 
hemen heıpsinin pıtrak gibi çiçek
ler açtığını görmfuılılr. 

D•(!er seııııtle~ de bir ~k a
ğaçl~rın ÇiÇ<'~nıdiğl g<iriilmilş· 
tür. 

yo! 
u...ı vapur ,.,cul.uk.:ı.rının ne o.. 

dar eı!a:ııt<l ı ~ rrı:Ulm. Geçen
lerdıe -ıdoğııma bk- o.,aıilman ka.. 

pıcı9ı köyüne ~. Deniz yolla.. 
nı:un rıhtım üıtıOrind 'iki tıirı:a yoıruıı

diılııi ~rn bir ~ı..ı l>'l,.ı:ı o.kir.. 
V<ıpun. bôop k~~ ı::ı~. 

DöO(l4jllıe b iZ& .ııy 1 e cl)yood u: 
cRıhtım uzeıwıckki .,.,,.._ güv"""' 

bıitril vettıı karu o kader ııllt ve m. 
rı.t kl, ı.-,, g\ıver1Je >~un d& 
bu ı..tar ~ile ıe.;ecetı<ıi zamcd;,.ı.-. 
Kaıib\M ne~T. Bilet lllltıi.., 1"ri 
n<'d~ bu ·- Ob:i)> :raı;ıJYWlaı" da 
b'.-.t yok"1ulı; - okır~. o.ca.-1 
ba'!.> 

BORHAN CEVAT 

{ Mizahi ve milli roman No. l 6 ----------.... 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN· 
SAZ BİR DE HOKKABAZ 
_____ .,..J Malııın-ır;: NEZlllE JIIUIIİDDİN ~·------' 

- Nt7e çi\p!üte sod<>l'm'? Doğru ı ı. ~ı:n ırorı.eşı; g•tıO... :ıı.r türlü 
"""--n ci;ı;r<""10 'id<'T, A, U.n emr! 'Ç'mıddolleri "'t.e<hıt.m ı'bJ o&.ıy:a dö
I\.-.;ı:; :r.l>e""' m·;ıyle oiıib•r.!ııruzin <>- ~rum .. G«oeıl~rı bor <;a< lw:run-
1: ı.ı& ~ k kıl! tul8o!' ya.ponm ... B•r ~ sü>l r hazrr-

- '!/ • <' nllen va,r: He."Joeıı -- !'eot-ım .ı. er'"'8İ günil hiç bir ıra-
ta mı k ldı 'lol bmoenin lıaberi ol.ına- k.aıtşıııında kailıime dol:"° o f(ı<d söıı-
dn.n n ıc~ha. raıu olrıun!. .. se.o. bt'-ai IlııB !Leri ~ y-e mu.vatfeı.k o!amwn! ... 
Earu<Cıio)"'mın?. Cah>de yan 00<~ yacı r.lı;ylı bir 

-· E<n seni dütıy:1"n er. güzel kı- lı:atıi<.aha attı: 
zı 1. ... :ınııG yorum. - :oern.e.ıc bir çok d'rfa!ar bunu 

- - AtnmB d" m<ikcır.mel ilanı .._ t.eoı"übe etl<niz?, Brew! Hay<!; y<ırd. 
ket.. • .n bilyo~...:i D!.IN~< ,,.... :oe 11:.ı:nlo;!. .. Ah p:ıım:nğıın aıh!. .• 
n·;ti ye: &:t.n". 

- Ii..ıyır us!.l' . Za~ rre: d-e
n:ırk" .. DıJnu glln g\bl ~ o!aratt 
&:ö:·uyorum ••• 

- T<ş<~dlr ederim ... 
- Alay etme Côl>'d~! vaı.::aıı; on 

cnb .n neler ~g:mi ....,.. anla. 
tur.an... Ah bli' edt:b:,Ya ~. lıot I&"' 
cıb)-dım ıh rörOrdfuı Pd ne':er IÖY
iq·ec< ğ'llb... i\,mma mı y_.,, ld 
bu .ı h •P >i .eıe,tl t ~ ...... 

- Şeoy ne &trordıum?. O<>k c"'1mı. .. 
Öyle ,ey mi o!ur? ... B•n mahwp biıı' 
1ıa:ııeym... Daha 15m."Ümde Uk defa sa
na "* ok!wu Cahdeoii:ım... ioı.. 
hamı. ... Alı il> parmağın abL. C'*: 
mu ~... ~ Qı! ~ ca.-
ı:ıa:ı>! ... 

- Rl,s ~.. Artılt Wımılı 

:roıı:r. ıım ö:rl e - 1cıı:1ını.. -
- tıitdt.lerda düıl1ada - • 
G)\'KD.-

Bina vergisi aluımamasi 
istenen hulübeler 

Ba.hçe aletlerini ve ziraate ait 
l'ıŞ)'ayı saklama.k için kulJanılan 
cBa.hi;rvan kufübcle~r· nden bina 
vergisi alınmtması Maliye VekA
letind"n te!T11!'11ni olunm~ur. 
ikeyJ\ıyet U!lkik edilmektedir. 

Paıabahçe nahiy• olaealı 
Sınai bir merkez haüıı.i alan ve 

nü-fusu 5000 e yaklaşan cPaşa -
lb:ıhçe. nin tam tcşktlitlı bir na
ih~·e haline l<ıonulması. için U!t -
kikler yapılmakta.dır. 

- Kim demiş sı k!>en lkadJnh L<ılc 
11~~1 ... İlci ııörrum kör olııun... E
ğt-r ıilnd.ı"Il b*a kadtn görüyo.rsam. .. 
İst.eraen daha büyUk yemlnler edö
,.;m... Sen. 91'Vdlğ"<ne lnılııdın ıru ac
tıi<.?. 

- İs1ıct- lnaı••3'ım, ls1<% ~ 
yım.. .• Sacı.ki ne o~?. 

ruW!ıin trbk göo. ecl bu:ıanmı;tı. Bi;r. 

denbire Cahiocl~"t' saı·ıız."111: cludakJa.
nr.<ı. rcrl bir (lpllcü'.< kondurdu. Geaç 
!az Raiibô bu<i8la kıom kJiti ;ıe bera
ber l,'lllc •C'Y'Dlli w y.ioşıo!<lı bulduğu 
ıç., ~ •:k güne.en göı:ü.nıe kcstır

~ Fad<at bu iy >:11:1>11, ı,o!!n ve C\lzel 
.,.,.oı ı,.,.,., l:m;,(.ltıtıali< ;,ı.y.,rdu. l)u.. 

dıMcla.nM& öpUcütün lc:ımelinaı du,y
Ilkkla ber~ber inoe ve za.rit eliyle 
d.<ll~ı.ıu.n )"Üıl:Üne ok:;ıpn J>;r l<ıkat 

~ e.'>I: 
- Al bskbm ipe! Sen bl!l'.ıl ne ~ 

n~rsun~. 
ıı..ıı.p Oah'<lıe<Un ~t alJac. elııı.1 ya.. 

ka~ 1.)'"a r'Ck Op1!ülctıen so.w. avucuo..ı.n. 

~sıktı: 

Cahicle h.af-f ııor çığ!Jk lropanh: 

- A~ parmaıPm! 
- V'1fT parrmet:n!. Sahi 1a.ra.l:aıı&n 

pmrnafın bu rnuırciıL?. 

- BU3'iu ,.. ... 
- Duc ~ım bele ... 
Ra1ip wuwnd<ıldo tılbıel el.irı !JIU"· 

aı&lcı muo~e otı'J... (Devamı Var) 

Afrika d<>ğuırunda l\ladagas.Jıa. 

rm işgali İngifo.16 tarafından ta
rua.ınlanma:ı. üzere. Bund"" başka 
Çinfilmiu dolu Çin vili)'etlcr:n. 
deıı Çekiangda - cenupta Kan.
tona karşı veya İngilit: • Hind 

kuvvetleri.le ifbi<rliı;i yaparak Biı-
maııya ii-ıerine taarnrıa ceçmele
ri de ilbti.mal dahil.ind..dir. 

Afrika babsıııda Da.l!ar limanı 
artık kıl üstümie duruyor. Yakın-

Doğu ccpbeııiııde yeni biır şey 

yok tur. A.lm:ınlar S t..ıingrad, Tu

apse ve Grozny muhattıbelerile 
Orta Kafkasya da bazı mevzii ileri 
har..ketle.re d""'vnı etmek istiyor-
1.a.r. Fa.kat bu ..,Iıirlcrden Orta ve 
Kafkas dağlar:m:m boğazl:ır-.ndanı 

henüz uuktadrar. Rus mukave
meti sarsılm.adan d~am ediyor. 

İ§'ie il. teşrin 41YI başmda, ccp
h.,Le.dt>k.i haırp man.ıar&sı kıııııca 

bundan ilıuetti.r. 
- İyi arnıma. .. 

(Devamı Sa: S, Sil. 7 de) 

PAZAR SOHBETİ \_ '> __________ __, 

) 

ŞAHESER BiR TRAŞ 
DİNLEYEB.LE E AŞ 

Dün, ik nd;den sonra, iı(>rnen 

lltiç kiınısenin aklına ı;elmiyccek, 
ça.y, kahvesi teın>z, sanıd.alyası, 
ma.sası rahat; gürültüsüz, pa·tırdı.
Sl'L bir k~ecik:te oturmuş 'lılJ€Ül1" 
kü Paızar mewuunu dü.şünü.rkcn., 
mübareğin •biri damladı ve dalha 
ayakıaı iken söze başla.ılı: 

- Burada mıyıdm yahu, oh, ne 
;.yı, ne bıCş bir teGadiif oldu. ~ 
zaman var ki gö<i.,memiştik ... 
Ey, ne var, ne j'Ok ~iım! 
(Karşımdıaıki saııdaly aya ~ke • 
rek) 8irade.-, 'biz.'m iş yine ça
taliaştı. Ayni mesele için filan da
ire, veril•in ded'.ği halde fa·lin 
daıre olamaz diyoıım IL'.jC .. Bak sen 
şimdi şu işin aksil>ğine ... Ben ne 
ll>ekliıyordum, mesele nasıl çıktı. 

İst.ekısiz sordum: 
- Han~ ~. hangi mesele? 
- Durı;arı-a hiTader, anlataca • 

ğım .. Sırasile bırcr birer heps:n;. 
anlatacağ:m ... Hallbuki ben bu i
şe çoktan olmuş, bitmış gi:izü ile 
bakıyor, haıtıiı. öt.eki İ§le"mi de 
ona göre şimdiden tan.z:imc çalı
şıyorduım. Bak hele sen şu bi2ıde
l<i talilisizLğe ... Hayır, bu mese
lede benim en çok canımın sıkıl
dığı şey nedir bilı')X>r musun? 

- Hangi mcsdcden bahsedi -
yorsun yaıhu? 

- Canım, hani 'bunıdan dört, 
lbcş ay önce bir kere sana ankı>t
mıştım ya!. Hani şu bi2l.m maaşa 
zam meselesi... Şimdi eınıı;alim 

~. etıas mıraşlarını üc bm kuruş 
üzerinden akiıklan halde ben 
!:ıôla iki bin ·beş yüz il2JCrinden ır 
Jayorum. Senden iyi olmasın, bi· 
?.im direkt& bunu kaç defa da 
merkeze .>':mdı, üstelik, o =an 

o. cemal Kaygılı 

merkeııdcn de maaşımln üç bine 
ıiiblağı için ...aıt almıştık .. Ma!Cım a, 
hen tam yirmi yılıdır bu 1ş1.eyi:m.. 
Dur, bakalım, yirmi mi ya? (Bi
r4'L düşünerek) l!..'vet evet yimı1. 
(;Tekrar düşü.nere-k) Hayır, ha

')'11', yirmi' de~·!, yirmi bir yııkiı.r ... 
!Biz.im arkadaşlardan yiımi yUr. 
doldurankı .. hep şimdi üç bin il
:ııeri.nd.en maaş aldıkla.rı halde bi.z 
hW iki bin beş yüzden alııyoruız. 
Ben bu mESelc için iJJı; defa istida 
ile ınerke-ze müncaat ettiğim rıa· 
man bizim bacanağın sü1lbiraderi
nın merke:ııdeık:i en az.iz aılılba.pla

rından biri isi.idamı gayet haklı 
•bulmıış ve bu işi gayd yakından 
takip edeceğiı:ıo mektupla bana 
'bildirmişti. Zaren az'z.im, mesele, 
ıbiraz önce de söylediğim gibi o.i
mli§ lbıtmiş gibıydıi. Fakat yine 
dedim ya, aksilik, taL.'iı<>;zuk. .. 
Mamafih, ben bu işten şimdi' ta
mmı He ümidimi kesmiş değilim, 
çünkü haklıyım, çünkü bu, be
Itian hakkıım, ~m de emsalim 
misilllü hakk2 sar.him... Amma 
öyle de{;il mi sen söylıe biradıer! 

- Ô!!. 
- Ne o, sııcak gatıba 'bıı:ras1 

biraz değil mi? Efen.diırn 'bugün 
ha'llıa, loOO<;, hem de burarun cam
lan kapalı, üstelik'~ içeriye gü· 
neş te VUruyor. Kahveciye söyle
sek te şu camın birini açUırsak. .• 
Haa ne <hyQrdum? ~. acaba 
diyorum, tutsam yeniden bir ie
tida ile .fıılıl,n daireye tekr~ mü· 

OLSUN! 
racaat etsem mi, yoksa .• 

- Öf, öf!. 
- İ>."teıwn karşı tarafa, günış-

S:z yere geçelim! Maana:fih b<r 
de diymum, meseleyi yine huw
ı>i olarak biZim merkezdeki ba
canağın sütiblradetinin llQl.JZ dm
tuna ~·aıısam da ... 

- Öl, &, öf!. 
- Bana baksana.. K~. 

ıga:ı:ron, oğlum; gel şu pencereyi 
lbira.z a.ç! ... Uzat.mı.yalım birader, 

'bu mesele o!mlyacalk değil, mu -
!hak.kak o~ak... Oiııcalı:, fakat 
ibeni de epey iiz.ecek! Nasıı! ü:ı:t> 
mezsin azizim? Düşün 'bfr kere, 
tbugiin bugün, ben bu işte tam 
yinn.i senedir ça~ çabalamışım, 
yirmi sene bu birader, yirmi ~ 
ne, dile kıolaıy ... Nasıl yimıi... 

Yirmi •oc•, y.irmi bir ... Tam yiı'm> 
tıir ... Yalnız bir aralıık, ·bir yan
lışııu yfrzünd.en 6 ay kadar açl!k
ta kalmıştım ki talbii, yanlışlık 

neticesi olduğu ;çın o, sayılmaz. 

- Öf, öf, öf!. 
- Ne o1du yıokısa lbiır yerin mi 

ağ<ıyor? 

- Evet bir yerim ağn)cr, ~em 
de :Eenaiıalde ... 

- Karnın mı~ 
- Hayrr! .. 

- Dişin mi? 
- ~lerimi fena ha\ıle sıktı... 

ğım ha ide di;ıle<im de ~! 
- Knulağın 1113.7 
- Hayıır! 

- Başın rot? 
- Evet başım, srtılt 9R1tı :raca1t 

gllıi a~. 
- K'l.lwec.i, ojlum, çabuk, ~ 

' . 

~~!~J'ı~~~)-~!~ 
Franıada yeni 
allılla•elleıı •• 

Yaan: Ali Kemal Sanman 
Vili FMnsası Afrkada elinde 

buJ.unan yerleri icabında müda
faaya Ulll<>tmfş 1'iiriiniiyor. Son 
haftalanıı gelen hahı-rleri hep şi. 
mıııli v.e ga~i Mrikada \rıo;i Fran
BllS:IUD sözü geçen yerl.,ri k<>ru· 
malı. irin neler yapmsk l'ırzıınsa o-. 
nun düşiinüldüğünii l>ildi:rmekt~ 
dir. Mrikanın va:riyeti, harobin 
d.aı. gir~ceği saflı•lar, Amerika
nın gitgitle Afrikaya karşı artmalı: 
ta olao alakası .hatıra daha birçok 
miilabazala.r getirmektedir, 

Vişi f'ransasııım karşısında yd
nız İngiltere değ'l, Amerika da 
var. Anıeorcioka ile münasebetleri 
k-esmrğe kadar vannaıruş nlan 
Vişi Pra.nsasmsıı yeni dünya ile 
mümkün olduiu kadar i:yi geçin
mek hususunda b!r takım he-apJa... 
rı <>lduğu d1> molfun, 

Diıi'er tanf!an da Almanya ile 
hoş geçinmek için sarfedi.le.ı gay
retler maiilm.. Galip ile d<: Vişi 
Fnımıasuım bÖr takım hesaplan 

<>lduğuna fiipiıe yok. 19(0 haziraa 
felaketi füeırine bir uçlu aramak 
lazım ıröriiııdü:ğii zaman cumhu
riyet .idaresi bun<iıu• mes'ut say». 

dı. Üçünıcü cıımlruriyete ihaye4 
verildiği zanıaıı &ağ cenah tanrfJ 
F'ransanın 150 ııesıelik ink.ılip -
aıııesisıi gömmek ure&e lıi:r ça1ıı 
sual cevap defterlerini de kapa~ 
mak iıstedi. Aactılı: aradan geç<m m 
man gösterdi ki bulunduğu zan• 
nedüen çue derde deva olmaklall 
uzaktır. Hezimet iizarine elde 114 

kaldı İ9e onu kurtarmak end~ 
iJe hal'Cket eıliliri<en artık Avnı
panııı nruk.idderalına Almany• 
nuı hJ.kiı:n olacağı, ktınıluak yo 
Dİ nizama F'ransaııın bir ail ('V'\'C} 

ayak uydurm851 lfwıın gelec~ 

diqünüldü. Krt'anın haricindeki 
İngiltercnin artık A vrupııda nü 
fın ve tesiri kalmıyacak diye _. 

nıldıit <> dewede Fransııda da.he 
neler döndüğünün tabiili 'kride 
tarih eroabaıı, vesika aramak mo
raklılarını çok m~...,U edereklir. 
Bu~ görülen hal, alınan n bi-
riken malfuııat, gi~ide süzülerek 
ikisi ortası biır fikir ve ınülahllZll 
yiirütmeğe yarı)'llealı: habeırl<:r bu 
hususta oldukça işe yaramakbı.
dır. Galip taraf ile daha bir iki ay 
evveline kadar balısediloo işbirli
iii ke.y6yetinin vakayi ve hadisat 
ile akim kalm.ış olması da şaşıl..,. 

ca& hallerde11 olmasa gerek. Çün
kü Almanya ile ahşverişten bü
yük faydalar temin edilebileceğini 
dü.şü.nen Fransa sanayi erıbaJıınıa 

ümitleri tUıalckuk etmemiş ol.ma
sı arada hoşnutsuzkığu arttırmak
tadıır. Diter taraftan hat.ı.rlatınai...,. 
lü:ıum ynk ki mağlup Fransa ta· 

rafı.ndan galip Almany.aya i-:ıgal. 
masrafı di) e bir çok para veril
mektedir, lM:? senesi haziranında 
mütarekenin alı.dmdcnberi yirmi 
sem aydll' F'ran.san,n işır•I mas· 
raiı diye galip tarafa verd'gi pıt
rarun yc.kfuıu da artu&.;a artıyc .... 

Bu seıwm.in hazi:rarunda Fran.sa 
bankasının i?gal masrafı olarak 
Almanya hesabına verdiği tak.siıt 

169 milyar franlrtan 181 milyar 
franga çıkın.ıştı.r. Yekunu şimdiye 
kadar 300 milyarı bulmuştur. Bıl 

hal ue vakte kadar devam edecek! 
Galip ta.raf hem işgal ma8rafı diye 
para almak:ta, hem dt tlıude bulu
nan 1 buçuk milyon f'uns~ & 
rin.i k<>yvt>rm11111elttedıir. Bu UZUJI 

m:iiıareko Oevresinin aeıl•&'ı git. 
gide clııha ziyade kudini duyur
mak:t•dır. Onun için 111esel4 fela
ketin ;~k &1ralar•nda 611>,?lıu lll'Q• 

nırken başlıca iki amil görülmek 
istenİJ>ordu: Biri ;,.:euniş seneliS 

üçüocü cumhuriyet, ~ij\eri de lıı.
giltere. Pakat felaketten sonra 
Fraa.ada efkar ı:itg;d., kcnd ııı 
top!Jruaktaı!cr. 

radan ecuı:lıaneden beye bir 11.9-

prin at da gel! 
- Aspı-inle, a.ntiprirıle fat..ın 

geçecek ağ'n değil bu azizim. ben 
:yıolJ.e.na.yım artık! 

- Nereye! 

- Müsaadeni:zle eve! 

- Öyle ise 'brrl:kte Jo:ıllral•m, 
zaU!n yolumıı:ı: aynıdır. Bizan 
mesclenin astl can alacak yeri.e
rini sana yolda anlatay.ım da §'aş! 

Mık benim )'<lllda ne hale gd· 
diğimi siz dÜJÜilün! Vakıa, bu o
lağan üstü tıraştan bana bir Pa
zar ıdıbe!i çıktı amma, hani be
nim de canım çı.kt1 ha! 

Oıman Cenı.ııl Kııoıınla 
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Hadiselere Bakış Bu kadar müşkül 
şartlar içinde ... 

Alman tebli.ğme göre, N86lık 
yaY.mmO:ı Alman ve R~n kıt
aları dağınık d%man unsurları • 
nı )-ak etmişler ve 9'.'k ehemırıi • 
m?y1'.' ~ bl r ndktı:da bir ne!1ir ge
çi<iin i Tm '.ıımışla.dır. 

Stahngra<i'da hücum kıt'ala.n 

Yel"..i araz> luaann(şlartmr. Di4-
man çok Jur.p verdiğinden şe'.h
r!i:n cenubunda hücumunu dur -
du.:rmu:ş~ur. 

ft.aly~n ve Macar !nt'alan, Don 
, r..ı,;ılıı: :ni gt ç111Cfk üzere düşman 

taraf,ndan yapt\&n teşelllbüsü 
pü ,kürtıınüşlerdJ:r. 
l\IL<J'l'DA 1~'1GlıLi:ZLER D'Ü'N 

TEK:RAIR TAARRUüA 
GFJÇTİLER 

A' nan le-b\iğioe göre, MiB!Tdaı 
scla r.ci İı>gilia: ordusu dün salbah 
~fa..<la bM'rber yeniı:k-n ~arruza 
"'~'.tfu§cr. Taart'll<l'Jl yeniden b31j
!~n~ lç1n General Moon~ 
cenup \>e merm kesimlerinden 
takVi.ye getirıniştır. 

JAPONLAR SALOJl!C.'fü 
TJ!.:mıKETllMİş ı 

Allll!'li'ka Ba'hr.iye Na.ıırı Atıay 
Knok6 Japon denk kuvvetler:nin 

1 

Salkımo.ıı. adıııtanrmn çeJtildi.oğiııi 
hildiımişt.ir. 

Geıı€ral Maoc Arthur'ün ııçaJt • 
lan, Salı:ımoın ~ adalarım 
terltetmiş olmasına ~n Jap:m 
donanmasuıa ka.rş:ı taarruı:lıarınaı 
devam etmekt«ürkr. 

ATLAm'İK HAJmi 
Mınaıı ordulan B~ 

danlığının hususi tebliğine ~ 
şiddetli sonibalıar fıl'lılanna rai
men, Alman denizaıltılan Atlan • 
tilı: deııizind<ı diişınan gemi Jtıı
fdelerine ~ hareketlerine de
vam etmektedir. 

OOn bir .Mman deooafü gru
pu Kanarya adalan açıklarında 
bir düşman gemi kaf11<!Sini yaka
laml§t:ır. Bu kllıle cenuptan gei
mekl<! ve ~iltcrcye do,ğ;ru g;ır 
melde idl Karanlık basınca deniz 
altıla.ım:ız kuvvetle müdafaa e
dilmiş olan kafileye hep lılıden 
taa.rruz etmişler ve ~ak sökün
ceye karlar tıopy<lkıln 111.000 t.
ni.llk>luk H ~ batırml§l.ar
dır. Bu genıi.lrr A:frikadan iıpt:i • 
d.a.i ma<l:ie geDirme.kt.e idi~r. 

"Türkiyenin tarafsızlığını muha
faza etmeğe muvaffak olması, 
zimamdarlarının y Ü k s c k devlet 
adamları olduğunu isbat eder.,, 
~ l (~) - '.llihılı: Cuınlıu· 
ı~ 19 unru y:ld<iniJrnü mürwll>
beliyl'I> ~ bir "~ 
Nl.'"l!"'lı1< &.m eauıesı, R~' R"""~ , 
~ REitkurı:hur :İaı.öııü';ıte g<in
OONen me6ajl:iaoı, 'I'ü<Jt ~;.;.. 
IIİn~~_,. H~ N1Wt1 
Cordcll Uulıl ile Ayan Mı>eA.• H<UtcO
ye EıııctlfıHJi ~ Comıı;;dd,y ıarlJD.. 

den sı;,-rr.en ~~'it- ~!*>
ten sıınre. dQnıra br.11ıi _._ Tür· 
lklyoeun miF.2.1 ~ij edl'ill dü.-üııt p 
r<!l"'1t 1.an111l öwnd<t~ v.e y...,; Ti,.,_ 
~ eörUleıı tfırald<iier'İb ~ 

~ K"<nl:b} Nıa tlitt<'ün lr.<Lıııı>.>ını hlio'
m,,t[e ıır,,.,,ıc:.ı.r. llıöuil bu temel
ler ~rluie yap:~a de\· rum .,;-oiştir, 

Gn•et.e §ÖY\ie d"••m ecl:ı>'c.: 
Bu ka.:J.Jıı· .W·!.<iil ı;:ct1."" '=<i\: Tilı'

l:ıyl{Din f.el·1Lw.lı.!'.:.fll rmlh..:.l tzıa ıat
rne9.' rı · ·affıak: ol.ıne.sı z!ın·..,..da-- n
nm Yiil<n<lk bnır d•.v et od."IIDI oldu!<· 
JMı:u :iı.b :t et.ın<&Gı·&t·. '.ro:lı. er, ı..,_ 
aJ;M İr<'"""'"'-":'dı <. cıcm- Av"'1X"'"'1 <n 
;r .... ım,,..ı .,,,,...,.,,,_ ma: ~"' ~ '. ~J 
i~"\..r\a. y .1 lr_z b~ oJup }.): t.eıı•r:ıi 
dl.'Ji'il y.<ruı n!)ltt o.l"""'ıruı tı b'lm<..ıt-..:;-,,.., 

POR 
FENERBAHÇE 

-1 Kazanabildi 

SALOMONLARDA 
Bir Amerikan uça 

gemisi ve ir 
J po ruva ör~· b ttı 

Londra, 1 (.A.A) - Salomon a· 
dalamıda bir ağır .Tapın kruv•ı
zıörlin ün berhş.va o1duğu bild>
rilmektcl'1'. 

fikl.! 100,000 ton'IA!ıoluk J~pon 
gen- sı ya batırılrr..ııJ ya lıasarao 

uğrat.lmıştır. 

Fe11 t ş· il edi en Fener takımı 
m~vaff~kıyetsiz bir oyun 

yine 
çıkardı 

Şc .r:m zde m :ıafior bulunan 
Bulgar takım,, dün ikinci m~çını 
Fenemalı:çe ile y~tı ve çok feru. 
hır oyun çıkaran basını karş=n· 
dl n~beten düzgünce oı'l!ı·yarak 
maçı (2 • 1) mağ~ryeUe b'iirdi. 

Fe -. l.ler Ank.tr;Wan ~üyülr 
Pikreı.i de getirterek kadrolsrına 
:.tnıı.şlardı. llu em;al.siz fuııı.ılcü

nün antremansız olmasına rağ • 
ımen genç arkada.parına ıı ...... rıa
dığı 33'\ılık fırsatlar; bütün ayw1 
muwaetince mütemadiyen kaçırol
dı. Ve oyun da binlerce Fenerli
nin ::.,.üııtüsü içınde roriukfa ka· 
zan lıdı. 

Maçın ilk on beş ylrmi dakikası 
lbccm tarafın hakim>yeti altında 
cereyan etmeğe başlamıştı. Bu 
müddet zarfında. Naci tarafından 
yapıl an lki gikzel golle 2 • O galip 
va.zıyde geçen Sıırı • Liııcr\'ert. 

L • bu neticeyi Iı:af. ııörmüş ola
c " ı kı birdenhi:re ge\'iİYPrek 
O)' ·un ht.1timiyet:ni Bu!zadara 
ıb. ı':tı:Jr. Ve bu vaziyet son d.a.

ci feda ed:!tebilir. Çünkü bu Jö
ztınıludur. Haf hattında Ömer 
müdaafada da Murattan b~' 
fayrlalı ,b,, unsur kalmamı91:u' 
Görüyoruz ki elleri~ mfu~ 
mel oyur.cular varken yeni Fener 
ida~ilcri de :kurtulma )'Oluna 
s~mamışl&l'dıır .... Ne yazık ..• 

Bugün Fener stadında yapıla
cak mutrtelil takımlar maçnın da 
kll"8nıtmamaeı için ortada bir se. 
~ )"1>ktur. Yeter ki iyi bir takım 
seç'Jerek nw.vaffaltiy~ bir oyun 
çıkanlıılbi6n. .• 

Fanık. ERER 

Y efilayın kongresi 
Yeşilay Kuru.mu Umumi Ka • 

~lıiğinden: 

Yeşilay Kurumu ile Gen<;liJr şu
lbesin:n yıllık kongrelerı İkinci -
k>şrinin 29 uncu Pazar günü saat 
9.30 ca Emınönü Haikevi salo • 
nun-0.. yapılacağ ndan 3:z.aııL'l re,
rifier:i rica olunur. 

l.J. ya kadar deo;am ett. ... İkıı>- J-------------
ci devrede So1,ta t~kım:ndan bir 
de g >1 y yen Fcıı<'rUler burulan 
ronra oraya !>'~raya k~aktan 
b. ka bır şey yapamadılar. Ve 
ı\ıü.nik Fi~ret te bu vaziyetten 
ıınüteessl.r ol::ıtak bt:d1~ jkinci 
part'de topa bi~ vurmıtk isleme
di .. 

M çın môıbadini anlatm:ılı: lü • 
zum;u~ur. Yalruz Fenerilkr hak· 
kıntlaki fikrim.izi kısaca 'hu!~ 
edelim: 

Merkez miihacim Müjdarlın dün 
de ,~ı;.ret ett>ğimiz glbr bir kaç 
sene B takHI>1Dda çal'lşması ve 
küççük ~'ilttttin de seyi.ci·ler için 
oynamak iiletinrlen ku.rtlÜması i
çin bir müddet bu genç arkada
şına iltihak elımes'. !Azımdır. Esat 
,gl':ıi fevkalooe bir oyun.,u için 
de icabındı~ beynelmilel bir kale-

ZAYİ - Iid!mtwc ~ M~
lu~ oJdıııPrn .,varu, cilıioWunu 

k:wbetliıın, Yerıisio! "~n -

~ioin hihnü lıı:ıJroad.ığım blld ri'rim. 

1335 Dol:trn!-.ı Mehrrıct ol:lu 
lı.l~ AYlL\N 

ŞARK'ta 
Arahacırun kuo - Gece ve 
&\iııdiiz Bnimsin fihnleriaie 

parlak y>lıinı 

HfLDE KRAHL 
in eıı son yarat.tığı ~ ve 

ölmiyen bir aşkıA Jıaz• 
ronı.anı 

ANUŞKA 
Gece i~ln yerlerini2'i l>V\'el
den ald!Tmtz. Telefon: (~380 

,~"N.~~~~IM'l~-.l!alJ:lClllllCIC8ı.1'!1-

~ ,...; ~~~~~~=-~ 1 ~ 

1 
1 :nu tulmı ya cıJctır. 
~ ~~~~~mwı~~(llllllitC:ıı:ll:ııarl 

'Müttclik lnn'Jba u çırklan Bu

n' e taarruz t>~ '~ iç limana 
18 la\ bomba atmışlardır. '!Jura

da. bır h•fi.f .kurvo.r.Cir hasara ug· 
ratılmış ve btr tica:reıt g=1islııe 

de tam isıılbet kaydedilmiştir. 
4 gün içinde cenup bat. Pasi-

CebeUHtarı tı blr 
tayyare k za ı 
~ 1 (AA.) - MaJılcd'ILt:ı r<>

Jıc.ı ~.. "Pıne b'r Nm>orkaı 
!:urba ta,.ey...,.,.ı D bell.,,.i't'>n ..,...,rf 
hwa n~da llt1'zy:ı !ı-~ dıı>
•e düş,rn.fr..\ ~l·..rnı vl!' m :ı·'~ 
t•~ it>/ıQi. ıcd.,"ı.;r• 32" k:Ş.-Oen M ü ôim:üş
ıtltir, ~ b!«' Mu bı.tl~ 
rnış, b~kaç ~ sü~n aT· "1tım•Jr.""2ın 
SOQltW. n~'lflt yalnız bir t!' :r.<: rN.;,. m ve 
biır Qlı>.it ~ "'~ s,a;Nn ~ 
ke.ıı:M:ı•lnw;l*r. 

Elektrik'e bu gün 
zam yapıldı 

(1 inci S· 1 f tiPn. Dt"vam) 

için kJovat b<şın:ı H, bl:llun lıa· 
ricin<lekı s3• tlcrdc kı1:ıvat 'başı· 
nu 5 kurş nıbınac.:t'k ... .r. 

Resmi daire ve h,,yu- müesse
selerinin sa:rfiyatın &di tenv'.:rat 
tar:{e<ine göre h_saphnd ktan 
oorıra 7o 50 teru.itata k~bi tutuloa
caktır. 

Bununla, ilgiii o!du,i;'U ;çin bir 
miktar zam yapılmasına karar 
veri!1'n tramvay ve tünel üyatia
rının yeni tar :.fe3ine yıl l:ıa~ındı, 

l>a.şlangıcı zanne<Liiınc~edir. 

Karne tevziat• 
cı inci Sahifedrın Devam) 

işi alanlar ya dü.riist ça!şm~·ı va· 
de1ımeLlcr ya:hut ta bu işten a;y· 
rılmalıdırlar. 

M"""""1!'.:h t&<nia I& oo ili.in deV<lm 
edil-.~e-~ 
nl ıclmııımış o!.ııolar bııgüın \eonıi YKJC· 
1""1i:ne g'~ ikVııe1"niııi alaıtıi

kC<k let•hr. 
B\'1-rilin evv-f'l h;.t, .. wr veT'Qjğ4n(z ıd-

ı,;, Arf.oaır:\. ~I 'ıe İ:z.ın.lr ı<'h<or
iıeı'irıde iı:~fn:..,'ı.t-·şı1t1İn 15 1ııoi g~ 
d<a o:.b;m."1 donıek hal4<a 28 i<ı.>ıuşt&n 
ve de~ g•:..-ı·'e bunlaoıın bcs· 
l<nl•,Y'e rr..c.cbttr olduklaııt'l kmnselcre 
M<JO fio~:0'1 \l'.l!'<l."C- il~ b~ uç v"
;';'(yı1!ıLn «o .:l.•.ı~ e:t~\'C;ı.-..r ek 
'.Ibcıaırel \\: t""-·~ıii.r...ot"' ~: l r.J:U.r:2ı.r. 

FAIUR HAUtA BULG\;R 
VERİLECEK 

rur~r", 31 (A.A) - Tiç:ıı"ot ve. 
lo:il,• ml1""~ ;,.ı pl;"'rnl<ıkıl r~le
'tıt:'N2i ·fıclJa1..ek i.i~'.lr:ı.-e K.ın1 .y c:mı'i

ne :ıoo !otı w'ı:.ıl''.Ulc bui!<hy ,__ 
n·ı'r,t:r. 

SMİ'I' GB.L!nLtLERLE HALK 
AYıRI AYRI F'IRINLARDfü"{ MI 

EKMEK t\ACAK? 

Landra, l (A.A.) - Yaralan
dığı bi ırılen Arocrıkan ... ,ak 
goınisi batn~ır. İsmi ver '.me· • 
ll'.ektcd::r. Ş~ndzye k.dar >atan 
Ame•;kan uçıok genulerının ade
di 4 ü bulruş!:':ır. 

japo.nkr be 6 u>ak g=6di kzy
ibetqı'şl~ir. 8 ta esi de muhte· 
mel olarak hattrılrr ır. 

STAJ ( 

KIB 
Manevralar 

L:;nd·:ı, 1 (A.A.) - K"~ıs. 
ı t<l.as.nm merke?.i LeL<ıo:şa 'da 

ha2!1rlılLa.r yapıl.ınakt&<hr. ,
1 

ManevraiJr ~ -;asında bir çok 
ç•kanna wş.cJ..ı~ü.S:eri de yz· 

ı P.•lmış ve bun,:ır a.l<amcte uğ-

l~atılm">IJI; ~ 

B. Cti:ıi 
< i uıei ~ h'f~1tı 0Pv m) 

Cunılıur•e" "ınlz'ıu bir nulkile a
~rl· cak:ır. Milli Şd hu nutkunda 

l ' ..__'. geçen hır 6cne "' •·••uıy•et hakkın-
da söz sö) li~ ek ve ) eni ) ıl ça· 
l~m farı hıklu~ cl:rekti:ller vı>
roccktir .... ı .... n ~-(" .... lnOuti'nün bu 
nutkuna ,fevka ~de üı,eıu \ trıl
mektedir. İa~ nıôSClclcri ı;,Liuün 

' • 'l mevzı;u 0 ... 113.Sl ıtt&>arı e ı.1ı.ıli ;?e· 
un nutJ..ı•nda buna <la temas olı>
nacağı sanılnı:;;ktadır. Nutuk rad
yo iLe yayıla<"aktır. 

.Meclr,in topl;mtıı.ında bulun· 
JDtl.k \'C 1\1 Jiı Şciın nutıılo!amıı 
dinle>mek mere birçok ccut'lıi ga
zetecnuhalıir.Ler• de Aııkaraya gel
mi§lerdir. 

Milli Ş<lin ıaıtlmnu müıteakip, 
Mccfa riyaset dh·anı ve encümon-
1.er int'habı için bir hafta tatil ya
pacak ve gelecek pazartesi gü nü 
teltrat' toplanarak çalL~malarına 
de.vam edecektir. 

MJEC[,1$ GRUPUNUN DÜNKÜ 

TOP'LAN'TISI 

Cüınhur;yet Halk Partbı Mcc
liıs Grı:pu Umumi H<.'ycı.i dün 
bıldırt:hğn~ gilbi, !x)planınış:ır. 

I\1t..--c!ıs re.:sJğ ne Çahkırı mcıbu
su Abdlı h:ı.ik Re r> la, rc:.S vckll· 
iıklerin A,> .., mc o usu :.!n 1ar 

Gerınen, Buı:ı;a mcbu.;ı. Rdet 
Canıtezle Sıvas mc-bıısu ŞeJ:Y ,ed
dın Gliııaltayın naınzct; .ıcleri il--

Deniz Fabrikaları 
M'üdürlüğünden: 

Umum 
Aj'1'ıca bele<l;ye saıbit g<>1irliler·

lıe halkın aynı fırmlardan mı yo.i< 
sa ayl'ı ayrı iınnlardan mı ek • 
mek almasının dıo/tru olacağım 
tetkık etmektedir. 

Bu iş ıç:n yann bir t:oplatı ya
pılacak ve bunun .inceltnmesi hu
susi bir encü;ır.ırne hav~lıe ed;Je. 
cektir. 

t fada k"bul ediim'ştir. G• p re· 
is \•ek,Jli$.lctıir:c Trab:xın ınr.busu 

H<san Saka ile Scylrıın mt busu 
Hilmi U an itifakla ~çilm:ş'.erdir. 
Bunda n.90nra .<iare fırrirleri ve 
MC<:Us R.yaset u.vanı kiıUp:.eri 

ile Mecl:s grupu .dare heyeti a-
2aları secilmiştir. 

Mü.stnk l grup da reis Alı Ira· 
na Tarh;;.,,';n reisliğiJıde tıop!an • 
m:ş, İdare heyeti ıi:zalıkların:ı 
Muğla ncetbusu Hüsnü Kitapçı., 

Rize ın<>busu Fı.:•t S rnıan, Tokat 
mdbusu N.u.ım Boroy scÇ,'i1misler
cilr_ 

n r rn>Jci<>e e;;, D ze.I '" ben;;!ıı m<JOö!'ltori tarrlretında ça-l~nın
~ l>Ortncl svııI ~oere it>tiy.;ıç van!.r. 'lll.Lt-p ~arın boIDCrV•• "" 
(10 ha' ,ııticı-r<yle ,,ı~ı ·te tmtolı><ı edilrm<!ı: il- G~ .oen... t:abrikıoJlın 
~.eı Mü..ı1rlüğilne miıı ııco. ::.:ı.. ( 1005> 

-S 0,N ' T EL~ RA F-· 1 1 inci T&)RİN ıs.u 

Kimlerden ne 
istiyoruz ~. 

r------~---------------......;..C Harp İçinde Milletler -j -
CB"fmal<alt6'.ıı Devam l 

&..ı. edıaıbı luıyet paha lıhığı sevi
yesine gelirini ve sA7 İ11i uy.dur
muştu.r. Bncün bir rençperin yev
miyesi 2,5 lir&, bir tenekenin J:&. 
irimi 80 kuruş, bir kifüün tamiri 
2 lira, bir hamalın gilndelik ka
zanoo yerine göre 8-~5 lira; bir 
tabi şoförtinün gelin 1~·15 lira, 
bir ay1kkaln boya<11 15·20 kımış
tur. Vt .. bülün bunlar eskisi üe 
nmkay<~e kabul etınez derceede 
çoı. k;ıunır, çok yer lıa-ldedir!e.r. 
n:ter biitün işlerm geli:r ve ı.... 
za~mı da buna göre hesaplamak 
:uıüınkiiıı.dür. O halde, hüki'ımetin 
tedbiır sils>leleri ile ılzeı inde bu
lıtnduğu mahdut ve s&biıt gelirli 
vatanda1lar dışmda ruılıik şikayet 
haU<wu muhafaza edcbil«>eck kim· 
se yok gilı;dİ'r. Hamın dol:rıırduğu 
4"bii S<."hcı•:erle ntlı.u:ı gelen zor .. 
lukları, sıkıntı mcu.ııla.rwıı yen-

Anglo - Saksonlar 
askerlerine ne kadar 
aylık veriyorlar? 

Dünya yüzünde, en çok para alan askerler 
Birleşik devletler Amerikası askerleridir 
Şimali Amerika ordusunda, b~kar bir nefeı 
bizim paramızla 65 lira aylık alır. Amerikadaıı 
harice çıkarsa, aylığı yüzde yirmi fazlalaşır 
İng~re, 90l'l :aamanlarda, ordu yazan: 

mensuplarının ayJ.ıklarını arttır-

dı. Bunun ·çın, hı.itçesine, 43 mil· M. RASiM ÖZGEN 
r Y 'l'i-C bil k lunc hn ü-z:er'.nde 

lıulunduğu dav..ıar rlL,ıoıda de!Hl-
d~ • • 

yon İn€iliz lirası (bir İngiliz L•ra
sı, b:Z .m par&'IIU%kı be~ ·buçuk lô
ra kadardır.) Fe'Vlka!ılde 1ı::•ısisat 

~U,, 

----------------------~ İngilizlerin müttC>!ikJerinden 
Polonya neferleri, glinde 2 .• Kü
çük zai.ı.ıt1er 12 şil.ng alırlar. Bun
lardan, Lor~a kara~ ıında hu
susi hi1ı:netier> bulunan günde 6 
a>ens fazla aJ.M,lar. 

Görülüyor ki dem:ıgoji, ihtil<ilı'
cıl1k, ''lU'gu.DCU1uk, sui:stinıa·lıc..llik 
ı:•hi ~b"plerin ve sun'ı le iı~erYı 
doğurdu hanya rağınen ha.!dkat
te ve harbin dön!üncü )tlı itinde 
milleti ve memleketi heyeti umu
miye lı:Jinde saran ,.e lel'.dit eden 
herılıangi bir bliyü};, felal<ctli sı

kıntı bahi:> nıe\'zuu t:ı>gildir. l\lev
cut <>lan tooii ve 7.anıri. >1kıntı.!arı 
da bertaraf etmen'n tedlbirleri ;. 
çi ıde bulunuyoruz. Niha~·et, dün.
yayı kasıp kavuran bugUnkü ha:rp 
folaketi karşısında yarıu eliıınizde 
olmıyan "'beplerle milletçe IH;.. 
~ilk nıahTwniyct!cre, büyük ö!çü· 
lü sıkıııtılar.a ınaruz kal<ak dahi 
:Iıiitiin bu zoduklrrı, mahrumiyet.. 
leri önltnıck azmi ve ruhu ile frrt 
feırt mliccblıe.z olmak mec:huriy&
tindcyiz. Ilun a kar~ ı da m ırbakka k 
ki en büJiik ku\ vetin1fti ınİıil'i 

bii.nyenrİ• ·ıı çok dinç, genç 'e sa.ğ
lanı olması tc kil etmekfodir, 

Kendi l cıı.diınio:e gih·emlik~e, 
milli vnz'felerim'zi lı>m bir şuurla 
yoptıkça, ıtfrnlük n•{iş muhasebe-
1ni2i itimatla ka11ndık~a, ,·atanJ... 
ınuın se-ltinlt't ve cnıniyetiui ko
ruyan urdumuza her türlü feda
karlık ve sevgiyi :;;; terılikc;e mu.
hakkak ki yeMıniyeceğ;mi;z b~

bir mü~kül yer)·iiziinde ınevcut 
o!ınıyaeakt..r •e asla feliıkctli blr 
S>kınt bu m .. mJeket iç:ne giremi
yecekti-r. 

Ancak, 'ht:kiircı!ıkla, s.oyguııcu
soyguncurlukla ,vurguııcu.Jul<la, iıır 

tifçilik, biıımir marifot ve baha-
ne ile meınlekctı" sıın'i bulıra.ılar, 
darlıklar, ş'ka)·ct ınnzulııu'l yıı.ra

taulnr Ü e Yiiks<>:< ~.tj!li Şef ln-Onü
nün de i"Şaret buyıırdııkları gihi 
muhakk.k ki yokulanacaklar ve 
cezalarını göreceklerdir. Bunlaır 

yalnız memleketi, ınlll< scO"Veti 
f>Öruürnırkle 1 aimıycr; u::nuıni ef. 
karı da t ,~,·iş ed>Jor. Dcıı.~ojilr 
szvrı.:ntu!· ra yo! :ı-çıyor, m"Hı h!in.
~·cyi, 111° 1 ~1 itima.rlı, m'Jli gt~cü sar
sıyı>T, hükum.,ti m~ul « Öyor, 
ba ııııı entr luı 1 rına ıilet eıH~or, 

hulıi,... Tıirk nıidlcl!ıı.i ı·a!lıntsız et
mek iç ıı elden gc. lıLl~n ııe var.>a 
bütiiıı h~ınJarı ı.1clıareflc yapıyor. 

k.r. I'a!,at, artLk bu d• gôrocn kaç· 
m yor. Bu g'ıbilerm hepsi göz al· 
tında'11r. (~ünii gelrnre ve g'l"ldl!"'çe 
hcp,i teker teker suçluuun h<»a· 

hını """""eklnrdir , 
Bu ~·okla Stkmtdan gidC'mmk, 

mii~!.iilleri yenmek, doğru yol<lan 
sapanları yola getirmek, hainlerin 
maskesini yüzlerinden indirnıek, 
ıı:oı:luklıı rı giı!ermdt iç.in milli 
uıatbııat:mrza da düşen vazileler 
olduğuııu hatı:Natmak ister:z. - l\Iil. 
li matbu~tımrz xı;>lı ve çerçev<ıSİ 
dışında kalanlara esasen sözümüz 
yak • fakat bu vas.na müeehlıez 
olanlarıınızdan i-st-ediğiıniz şudu.r: 

a- Her türlü kötü niyet ,., tah
rike karşı dikka.tl:ve aktif olmak 

b- Drnıagoji oovruntularının -
içine düşmeınc.k 

c- Çok müteennl, çok ~uıırkı. 

ç<>k mü•bet ve son der""e hassas 
olmak 

d- llcr haher, h5.di>e ,.e esin~ 
n"n nereden gcld:ği.ni, nereye git· 
t:ğini inc<."den inceye ~ı n:ek; if
rat ve tcfr'lten korunmak 

<'- Tİ< ari ,iktı6iıdi, mali h,idise
lerde \'C b'lhussa iaşe menularm· 
da hey.,.,ona kr.ı>ı!mamak, memle
ket heycli unt.umiye:;ini göx ön{in. 
de tutarak wltukkanlı rn!Uııtkeme
ye tabi olmak 
f- I"iaı miibalagalM'ıtıa ve etıt

~ikalamıa makcs olmam k; insanı 
farl<ettmneksiı'n ciğerinden vo
ran piyasa m:ıdrahufarınm indi
rekt oyuolıınna lcurban olmamıya 
büyük dikket gö !ermek 

g- Tenkidde mü.bet olmak, .. 
narşiye kaçmamak, mw.bet ve 

'İ..ııciliz oroı;suıııda, bir nefer, 
3,10 İnı;i!lz lirarsı ayLk ıılıır. Gün
deliği 2.5 §iling (,bir İngiliz lirası 
20 ~ling\.:r) eder. Asker'.<:"r evli 
iseLer, gür.dellderl 3 şiling 6 pens 
(bir şıling 12 per.s) e ç•kar. 

'.Bir tankı .şo!iör~, haftada. 55 
ş:ling alır. Kanı.yıov arda çalışan 
sivil ş.c•rorler, haftada, 935 şJill8 
ra.clyıo müteb.assıeları, asker iseler, 
lhait.ada 69 şil:ing, shl.l iseler 106 
şil.il'.g alırlar. Asker elektri'. çilere 
69 s·vllere 106 ~;;~ verilir. 
;Eğer asker evli ise, karısına ay<

da. 25 ş,ilin'!(, bir çocuğuna 8 :;i· 
linıg 6 ı,ı;rs ilı.i ,_,xuğuna 15 şi':ng 
3 pcrı.5, .ıc; Ç'OCU ·,_'la 18 şiling 3 
ıpens, çoc~k arın bunlardan fazla 
olanlanm nher oirine 5 er şiling 
ay!.tk verı1~r 

Kan&rla a'lkerler• İn -i'..zlerin 
iki miısli bdıır ayl.ıı: a'ırlar. Ka
n~<ia n<-fcri, 8 fıısil:Z 1 ras 15 şi· 
: '>g aylı· aLr. Yalnız, 'bu par:t
dan, e"cr nefer be c.~a. l1üklı • 
met, her ay 4 lir<! l O şi; ".i;i tev
kif cdoer ve böylece tq;>lam:n pa· 
ray, scfer~rl.ik nlhayctinde ken
d.siııe, toptan ve"CCekt.ir A6ker 
evli ise, bu tevk' f ı:-d.len para ile 
ai·lesı geçindir1 Ar. 

Avustralya a_,kt>rinin ayl ğı, ö
teJtilemen fazla olm· k üzere 11 
İnı,~1171. lira. 5 şı1.ing'd.ir. AVll&o 
tr~J)·a haricınde ha"P edPn asker
ler, günde, 6 pens tazm not alır
, ar_ Aileler~nin bdher nilfl'Suna 

gür;de :ı.5 şi! r.:g v~rilir. Bıınl:ac • 
dan lıaşka, UıSarruf kasaSına, her 
nefer için; hi1kurret günce 2 fj'
Lng yztınr. Bu para ayJıltların
d,n kesilmez. 

İngilizlere yar<l.mcı bdunan 
Fransız, Be1'ika, Nnrveç, Fele • 
menk vesaire askerleri günde :a 
şiling 6 pens alırlar 

Sovyet Rm•yada, bir nefc.ı<n ay. 
1,ğı, 1 1nı::ili-z Lr<t<''d'r. Çın'. as • 
kcrleriD aylı€ı ise 1,5 ş:lir-"'dir. 
Dünyanın en çok para alan as

k~leri, Şmali A{r;kalılarchr. Ye
ni tarifeye gıöre h<'r nefere, l:Z 
ing;t;:z; lirası 10 şil.il\g aylık veri
lir. BunLr, Amerika luırle:I'<! gön
derilirse, yfüıde 20 fazla alrrlar. 
Birinci s mf askerlere, ayda 13,5 
İngiliz '.:rası ver h. 

Birleşi:k 00.-letler Arr.('nka,;ıı 

evli askerlerı~·-ı karıları • e i!:J 
~u.ğuna ayıda. 25 frıgiliz lirası 
ver!f.ir. 

Kanada askerleri,.,in karı.1 3.rına. 
haftada 2 İng ln !ırası, en J:oıiy:k 
•ki 'l"ruğun beher•ne hafta<!a 13 
şilıng \ er•lir. Üçüncü çoc.ı 'fa 16 
• 'ling, dıördünC'iiye 6 şiling ödeıın 
Dörtten fazla ~k :çın bır ,şey 
verilmez. 

AVU6tra\ya askerlerinin kar'!a
rına, haftada, 17 şiling, 6peIIB ve
rilir. Dört çocuklu b:r kadın; ha~ 
tada <! İngili2 lirası alır. 
Polonyalı, Fransı-z, B••lçı kalı, 

HolJıandalı; Norveç!>, Yunan ve • 
saire askerlerinin karılarına. ı,ar. 
tada 15 ile 18 ş.'ling arasın.la pa· 
ra verilir. En büyük çocuı:;a 7 ı
linı; 6 pens, ikinci çocuğa 5 ş' ·g 
6 pens, ÜÇ;ÜncÜ)'<! 4 şiling &. r r 

M. Rcıı:iın Ôz n 
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memleket ml"llfaatlc.rine uygun 1 
sağlam fikir i!er'ye ~ilımek; ayi;i, 
doğruyu, mü.ı.lıeti lıüktimct jcraa· 1 
tıııda aramak \'e yaymak, vatan· 1 
daş n m'J!i ı:ü\-enini, ru\ıi ..e dJ.. 
ıuaği rahatlığını temin etmek. 

Bü!ün b ar es~ n r-:: ı hfi .. 1 

vıyct cıaJ:Y .• r: t .)· g ·ct<>
'erirr' 'z 'n yıı'bancı e aslar olma
d - ka • •• <Sc., Te'.,. •. f, ;n da 
Gı. hü, :y~t "İ rer,;e\tleyen ana 
ıp....-ens ~ 1 ere\ıe!" b ·.r k .,;m d:r. 

Bu ars:, a l\fotlbuat Umum Mü-
-0.U.rlı..ğüır.u e, rad:yıoıınuza \'e aj&n· ' 
sa düşen O:r hiııı et te bu es•s. 
lara ll'.)gun, Jıalkı a)ıdın:atıcı 
neşriyatı günü gününe mcm~ke
t.in her tar"fına yoyn-ak. bCT ku· J 

lağa gütürmekti.r. Bütün d.\inya 
propaıgandalarına açı:t olan meır.· 
1eketı:mi7Jde yalnız hakiki Türk 
görüşünün halis Tüxk politikası
nın, ~ag •.. .:asının isten;Jen öl· 
11üde yaı>ılamad;ğını, yayrlama
dığını est{le' söylen5ek haksızlalc 

etmiş olmayız. Menfi. kendi kcn· 
dme ve hiç bir vasıtaya ihtiyaç 
bulunm.olkrs:zın yayılır ve fakat 
mü.slbeti yaymak, uırnumi efüan 
müSbet izahlarla a)'<lın tutmak 
için behcmc'"-11 y.ard.ma, vasıta-

ya :.h!.iytç \'ardır. Bu Lbarla mil· 
li maUbuatım;z kadar ın:·ıı mat
bu.:ıtımızJa aifııkalı 0 1ma\ evki
iru:le bu'unanlarunrz.:n da bu yol
ca ifasına ılgil ok!• ki arı ı- '?met
ler ve •.·37;felcr \'ardır. 

Hu'"· , matetıç<' tvi durumda
yız. İçinde bulundtığı;muz s 'kın
tılar ç<>ğunıısanacak sıkıntılar de
ğiJıdrir. Kend'.mi?ıe, milli bü~enb
ze, ordumuza gi.\vPniyıoruz. Her 
birimız tam b'r iş beraberliği, 

ımil.Li şuur, ndlsi \'e milli m u'ha· 
Sl'be içinde harek<'t edersek; her 
bi:rimü k~n<iimi1.e dü,'<!n \"azifele
rimlııi başanrst.k bu düo,ya feli· 
ketini en ehven şartlarla aı:ata

bi.liri%. 
Büyük Tü•k~ şuurunun için· 

deyiz ve bih'ü:k Türkiyenin Y<>
fon'li:wu:. ETEM İZZET Bm ICK 

Ekmekten başka 
gıda maddeleri 

(1 1nc1 Sahı.:.eıM-n 1,,.vl'lrrl 

Dütiin zaruri ı;ıda maddeler n 
lıu şek>lde toplu h:r karn" i' .> 

~;Jmııslnin ııe.bdlıi hem t"n J 

kolnJbk otınası, hem de nüfıı<S 
ğıtlarında mühilrleriu çoğalm ~ c:. 
mas>dw. Bu karnelerin t•bı t:OL r· 
l..ıklanne Anıkarada lal~·ııını tır 

De!ter karnoe adını alan hu kar· 
nelerın şekli ve oo'adı lıakJ.ı da 
I~t'i ınalümat yoktnr. Karneler n 
~ıtılmas:na im a~· içimle başla· 
na.:ai(ı ümit ed.ilmcl.tcc!ir • 

Bu usulün t ~1·ikind .. ıı M\nra 
kara barsa~·a i.ntikal eden bütü.ıı. 
zaru:ri gwla maddeleri mlişteri bn· 
lamı) acağı için kendilij:indcn p.İ· 

yauye dökülenk ve ucuıhyacak· 
tı:r. 

Haber 11:\<hğnnrza göre yM.;ında 
ikinci biT delter karne usulü ih
das edile<"ck ueuı zaruri giyim 
eşyası da dafıtılacaktır • --Elini vereıı kolona 

alamaz mı •• 
(2 ine; :;.Jıilrden De\0am) 

- Arlık, iş.in, am.'.ması, ?ll<ima...ıın 

var mı? Evi satıyorum. ScnC<li 
dcrnal harzırl:ı) ay .an, 

Berikinin bu ışe ki· yatar g:• 
bi oldu. Di,,11-er ikı ık xl n vcc,a
laş;p bera.ıer ayrıldılar. Ka .ıı~ ~
rın hayrd ba.k..,..:an Öl'iınıde ya 
rü.yüp gııtıler. 

Kalan ilci kişiden biri: 

- Bu işle de bir düzen )'C'l<Baı 

ıben bır şey bilır.~)1'.>ru •. 

- Sait de ç~nak tutı.yor Aklı 
başına gelmem,ş. Şimd' şu Sevki 
kandırıp <a el.inden brş yüzü da
ha kl'pa..,rsa, ah O~"n derim. 
ArtJk, bu kör kör, pa'"-.ağırn go
ı;üne ... 

- Me!:ı.cidır! Oh olsun ki, ah 
olsun! 

Jit)SE'\1N BEHÇET 
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LİMON 
Çiçekleri HASAN KOLONYAS·I ÇIKTI 

Avrupa ve Amerikade. bile eırl9ıılin e tesadüf edilnıiyecek dt.recede Mfb IO de?Pce limon çiçekleri HASAN kol..,..ut biiyü.lı: feda~rllkıar neticesi istilızarına movıffak olm~ HASAN Deposu ve şu~lerind-e cep şişesi 50 _ 1/16 80 - 1/8 150 • 

1/3 :ıoo - 1/2 4.75 • 1 kilo 900 kuruşa satılığa çıkanlmıştır. NESRİN Limon çiçelrderi dıtbi çıktı. Fiatları şunlardır: Cep şİ§t18i 35 • 1/16 iO - 1/8 100 - 1/4 175 - 1/3 225 • l/'I. 275 - 1 kilo 525 kuruştur. 

Yazan: R[ZA ÇAVDARLI 

Türlı.lüok ve Araplılc meselesirxin 
eıı ziyade aJevlıeııd·;';' bir <>ev;r 
Me'munı.ın 've Muta•arr.ın devri 1>
la rak gösteriktıil.i:r. 

!edilen parayı Arap tara,çıleri aın
lat.a anlata b>ti-remeıleı. Sarayın 

alt katından beşlı:yıırak yMek Q&. 
sına kadar serilmiş olan hasırlar 
incilede süslemnı§ idi. 

O gece lurk batman ağı:rlığında 
arJbes-den yıııpınııı., bor mum ya· 
kılmıştı. 

• s - ~ -- .--.- -
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B&W DiZEL 

DENiZ ve SABiT MOTORLARI 
Her TAKAT ve KABİLİYETTE imal ve teslim olunur. 

1 2nci teşrin 1'42 
11.00 Pnıcnını ve M~aıletret Sut 

~art. 

18,03 .Mfu:ı!t;: &d,vo D<ıno Oık-.,. .... 
1111,45 Saz &ıeı.~. 

lA,00 :Kıorıtera. 

19,16 ~·. 
19.30 Memleket Sr.aı A:ran ,. A. 

Ti.i.ıitler il:ıu sırada, 1~12.a.n Araıp 
tdareııi atlında bul;ıX:u:uarı hal
de, bütüoı kuvYet ve >.:ıdreti elle
U»ı almıışi<lrdi. Hele orou t.ıma
mlıe avıa;laruı.ın iç !'<ie bu.luou.
yordu. Kumandaın.I.wn e1'.seriyeti

ru .hemen he<ner. 'J.'ü ·ldcr teşkil e-

Faka.t işiıı giiıtell .ili bu değ'ild'i:r. 
İnci!Er tek.nar Aıhb,..; b...,inıet;}ne 
;ıt..ikal etmiş olsaydı, ne AzSlp ımil 

liyctç jleri kız.ar, ne de (Hm N ev 
vas) gibi tıi.r şair hiıc Jv le-riQ y>allax-

Soldan sııia: 

1 - Dunek ve ptoy.Oı·le ,._ıır Si· B u R M E 1 s T E R & w A 1 N 

jano Haberleri. 
lt,46 ~ 10 D<ıkilı:'OI, 

10,56 Şa(-la. ..e Tiirlııiüer. 
lcı,15 ~ 
ııo,:ıo- Mlioıik: 

!U,90 ~. e<.k b'.lr y<m<K, 2 - i.sım, -.ıon KOP EN HA GEN (Danimarka) 
m•><ı...,.,, ırc..ııt•rlr sırıt, 3 - :ııı;.- oyuıı, Türki;re Vekiii: :&I E C D E T T İ N Ş E & 8 B T Ç I ıı ,16 Faıl Bı!r'llll 

d:yordu. 1 
Bu Türkler Arap i.~·'l\ı!rrilc a.nıl· 

dılrı.an öç~ ,tam sahifelerinde, 
pek kolay kolay tef: :t e1 lmez.ler. 
&c de, yine h.fıdisat ve vekayi bun 
ların bal gibi Tür'k oldukıl..annı gös j 
tcrir. 

d ı. İnı: •li hasırlaro tanıı:mıüe resa.
Jı.up eder. Buran Haıwn, düığünden 

sonra bımları toplıı.tınca Türkl.s
t.ımdaki fakirle-re dağ ı.tılmak üeere 

oraya gönderi~·or. Bir ha'l:ıbeei bile 

Jl,60 - - AJ ~ 
.,.,.,, Nd<:eteıi. 

A.:l',l."Gnlıic, 4 - Lm.-ın eder~. 5 - 4-
gııl \'<ln!, ç~ ıı«;, v _ Su, Ten#I' Kuru Kah.Yeei Han, 1 İDri bt - T~: %0083 - hta.ııl.ai. P. iL 5Zt •mm•• 
pda madd,.,., 7 - Uv1<, Ok, 8 - Ke- ===-==--========"""=><==--==--======z=========--===-==-===-=-=="""" 

Bu cünleden (Me mu) .ıı~ Ha.
sar.) i6ınincle b r vez:r:ne veya 

kumandanma tcsa.d.iI e•ioeriz. Bu
nun (Buran Hatun) ıs.,ı.inde gaoyet 
gılzcl bir k.ıızı vardır. Arabın ker~ 
dıleriıodc göremed .. k!~:i, altın ka· 
dar sarı saçlara sa:ı. ptir. Koyu 
m'-'Vi ı;ök ~i gözler; bayıltıcı 

bir<.>r Mettir. Hele zart ,&iilün en
oa.;;ı, be; ~lık.ı;) ptniıelgin bir
l~mesinden hası'! olmuş gül te
n ııı.n gıiızel rengi, iştiha kabartan 
!beyaz elleri ve kolla•:' ve .ııı.hayat 
küçük, seyrine doyulmıya>e ayak· 
ları vdhasıı herşeyi, gilya san'at
h.r b.a- heykeltraş elıyle yapılın~ 

oldtı'i,'U hissini verir. 4te Alla:Jı.ın 
özenerek, bezemerek ) arattığı dl l 
her budur. 

Ara.p müovernıihlerı tıu d!lbeıiıı 

ifıın ni.ıı Buran Hatun olduğunu 

ı;öyleınekle hem b:ı.basınm, hem 
oc Juızmı.n 'IürklUJğu.ııü il.in etmiş 
ohirlar. 

(Me'mwı) ilk görüşte bu dllber 
'Iüro. k"'->ı:a ·bayıırmş! . Evvcı.a ba
b~ısına, eaı~.~·c~cri meyanına itfrı.aı 

c·tmek i:stediğilli söylemiş. Fakat; 
- Türk kız.ı satılmaz!, 
Ct'Vol:ıını al:.ı:ıca, naçar ıı:ılka.lıla 

alrnaga raızı amlUOj!. Hı.tumm ba
bc(;ı: 

- Ya halife, demiş k;zıma sora
yım!. 

Meseleyi yavnıısuna '1'Çaf açmaz 
Buran Habun: - ~ - ·-· •-·· 

- Baba, bi.r Türk kıızıı şanlle 
mütenısip evlenmek ister!. Arap 
ha-zinekrlnion boşanm<ı:Sı, Türkı 
halklarının faydasınadır. (Me'· 
muna) söyle ... Geç:nem i.çin yere 
serilecek hasırların her tel üze

rinde bir .\r.ıci bulunac«'.kıtı.r. Ben 
geçtıkten sonra bu hasırlara ben 
Jı.>tediğim g'.b tesahup edeceğim. 

Bahası, kızı Buran Haıtunuın i&
teklcnnı Me'muna bild nniş!. 
Ağır bir teklif! Bütüırı Aıl:ıbos1 

hazineleri.ıı( 'boşaıtmak !:Azım! Fa· 
J<.ıt .halife dilber Türkü o \kadar 
fazla st'l--ıyor k~ se.ltanatı bıı!ıasına 
da olsa, onun bu emrini yerine ge 
tirmek lıizım. 

Kaıbul etmiş ... 
Gayet mutarııtar.. hir düğün ilıe 

iBuran Hafllm (Me'mu.ıı) un karıısı. 
olmuş!. -- ..... _ 

Bu Türk dilbere bu düğünde sar 

r ZABITA ROMANI: 

!ak< r bu· A!f"ooa kr.;;met o.lınuıyor!. 

(Ebu Nevva6) ı lruclurtan c.het bu. 

Arap tar Gııçileııi ve şairJıeri, bu 
güzel Türk k.ızıru, çir kın bir şekilde 

göstermek .ign mutad ielyit!>erde 
bulunmayı unutmadılar. Gilya zi
faf goccsj (Me'm un) Ü'l'.l koyın'lllla 

girerken ,fena halde ağrı~ıan ikar
nına tll'taımyarak b r kabatıat i<ş

led.ği.ı:i yazarla.T. Ve küllınm ağ· 
zından, gilya kı.;.,urunu aifttlirmek 
için bir şl ;r söylettirirlcr. (Me'
mun) a da man..'\lffi olarak bor ce
vap verdirtirler. Yani demc<k i.s
terll'r ~ •Türk le evlenen A.."<ıibn. 
hali bu çirkin manzarayı görmek 
04.caktır.. (1). 

:Blöyl.c bir şeyin olmasma ve 
J3uran hatunun böyle 'b:r h<ı.ppa
h .. l(t.a bulunacağına aklı başında o

lan hlç k'msc inanarıııaz.. F•ıkat 
ibu sayi•ıl.arı çıkartan, yine bu 

.şayial.arla (Me'munu) ondan so
ğulmak isteyen sebep 'ba.şkad>r. 
Bu d,. Türkçüiük \'e Ara;pçıltk • 
tır. 

Dcnik!.'ğine göre Arap nWliyet
çiJerinin fena halde tahkir edil • 
melerirıe, dJ.ğü'.ırwlarine sdbep 
ola·nlardan ve en ileri ge1enlerin
den birisi de b:ı Türk ch1beri ol
muştur. <Halle. ve cMahlilk• me
selesinck pek bi.iyük bir rol <>:f" 

nıyan BUTan hatun Ar•p miUi
y<.>tçiliğini., Türk milliyetçiliği he
salbına kıranlardan birisi kl i. Bel
ki (Me'ıınun) ile iıulivaca raZ1 ol· 
masırun bcşlıca oob<,plerinden bi
risini de bu teşkil ediyordu. 

Onun 'bu sahada çok büıyük ~ 
ler y~tığına em.iniz, Çünkü A • 
rap tari'lıçilari ile beraber şairle
rini de kudurtacak kadar bir var
h.k gfuteııınemiş o'ısayıdı, Buran 
llıatun, hakkındaki yüzlerce hika
yeyi ckığll'l"tturmaz, hakkında yl'

ğın yığın hi<:i>vler, şiirler ya.Wrt
m a7Xh. 

Z<:man bunları da bul~ çıkar
tacak ve Türk tarihine aksettiir
tecekıtir. Bizim bildrğ:mıİ'z Buran 
hatunun da TüMc'çü kahraman • 
lar ansında bıı:lun.roasıdı.r. 

Rızwı. tçaıvdaırlı 

(1) Bu çirkin hikıtrye ('Meşahi
riinnisa) da da • . \.dır. 

yıt '\"f' anu ternA-ı ed.e'f\ ~ (İli!. kıea ... 
ırJ)), 9 - NoCı.. Deli-rrnen. 

Yukarıdan ll§•fı: 

1 - ~ lailNmc!or, 2 - :ıı;, ,,..~ 

~. Sopa, 3 - Btlyüc(jk dlildı:On, 
4 - Terııi m~nln U.r ,.erek', Nota, 
S - N.ı<.., lü<'!TllU., Su kabı. 6 - Teo
h.Hri edl:r, Kat- fı.l'tımı~ı, 7 - TuwıT', 
ı::.ıem;r )'Olu, 8 - El:b-.ırrf.n aı.:....,...,
druı, Ten.! Gii:o(>J Sa r. 'at, 9 - T era 
mtıdo>I ,;,,im, Küçfrlt kuy.n1k!U yı~. 

DUnlU bulmaean>n halledil.mit 
pldt: 

12345678, 
1 Cj t N AY E T il, 
~ EıK 1i! V .A M l S'B 
3 B! t N AIY A p AN 
ıf l.'M AN il N lı'l_R E 
5 R t s AIL E AB 
'lilZ 1 KTR8LA 
7M!IH MlllKIT 
[ ARAB jAc ım• 
s R E T • N A z t IK 

( HALC< SÜTUNU ) 
Husu$İ ders vermeh ictiyor 
Çoçuğu veya ÇQCUkla.rı ilk mek

tebe devam eden 'bir •ilenin ya· 
nmda -ica.bnda a:ı: bir kira da te
d.'oye etmek sureti~ .kalarak a,k
şam1an çocuklara hususi ders 

V<'rmek istiyorum. Talip olanla • 
rın Son Telgraf halk sütununda 

.AJbdi Hakkı 'ya yazmalarım rica. 
ederim. 

NOT - Beyoğ~u. Şişli ve ci
varı tercih olunur. 

lı arıyan bir genç ku; 
Üç aydarlberi dalktilo nıekrebi· 

ne devam eden, orta bhsili olan 

genç bir aile kızı Jcanaatikar ibir 
iU:reUe iş aramaktadır. Talip o

fanların Son Telgraf gazete6i halık 
sütununda Meral'a yazınalarıı ri· 
ca olunur. 

Fakir bir genç ku; İf arıyor 

ilk mektelbi 'bitirm~, ailıesi.ııin 
maişetini temin için dalı.aı fazla 

taıhsi.le imkan gfuemiyen fakiJ' 
lbir genç kız müe<;ı;ese ve yazı· 
haneler<U! ~ aramaktadır. Bu fa· 
kir genç kızı iş wre-rclc sevindi 
recek liltuJikar iş saolıiplerin,in ga
zetemiz ba.lk sütunu va..ıcasile 

(Bahtısı.ıı) rumuzuna bildirmeleri 
rica olu.nur. 

1 .~!,~T~erde~! .. ~!~~!~! 
\.. Tefrıka .No: ..ı. 

ilıer hangi manzaralardan okluğu 
için, ya§lı adam, pelk aldırış et -
me<li. 

Fakat kafile araıbanın yanın· 
dan geçerken, gardiyanl<ıırdan bı
risı kendisinı tanıdı ve selam ver
di. 

- Birinci kısım -
FIRTINA BAŞLIYOR 

B:.raz modası geçm4 kahve 
reP..ginıde ·biıyü.>t b..r turi:ıım otı:>

mobı~ ten.ha kırların ortasından 
ge<;en bir şooanın kenarnrla bek
lıyurdu. 

Ne bekliyoıdu? İçınde çenes:
m> kadar sıkı sı..1<.ı g::yınm~, ya,,. 
Lca bir adam.dan b•~ka kımsc 

:yel< lu. 
Bu 2dam bir taraftan gazete

n n içine açtığı sandoviçleri a·~ 
tnyor, bir taraftan da Termus 

Ş:şeslnin i-çinde kim bilir, n~s:l i· 
çerek bir şay varsa onu yuvarlı· 
yordu. 

Fakat dik.katli bakışları Je de 
tcnıha kırları çc~vre yoklu • 

1 

yordu. 
Araba Prfaktovn ile A:;~nır~n 

yolunun ortasında durmu~u. 

Biraz iler:de Dartmur hu.pıs • 
tıancsınin iri g;;;g.:sı ve yuA:Jc 
1bac2ları göııe çarpıyo.r.du. Guneş 

yelh lbatm.ştı. Hava bozulmak 

ü:zer<.>ydi. Şimal dı::ğudan gekme
ğe dev<:m cı:leıı kara bulutlar ya
vaş yavaş gijkıyi.iızunü sanmağa 

ibaş.Iıymd u. 

H'"va soğuktu. Y a.,<l ı adam bu 
sekr pıa·lııcsunun yakasını da kat, 
dırrr.ağa mecbur oklu. Bır a.ralık 
yüz metre karlar iler>den bir mah

kiim •kafılesinin gekLg.ni ve ha
piShaneye doğtu g:tımekte oldu • 
ğunu gördü. 

Zat.en bu civarda mahküm k2· 
fileler!n:n !,öyle g dip gel"'ileri 

Gardıy<:n bu y,ş1.ı adamı o ci
va~a etkı devırlerden kalın:: e-
6eieri arı) n sayın bır arkeoloğ 

olarak bıl.yurdu. Yaşlı a<lıım çok 
meşgul bor insan g"ıln, gard'yanın 
sel-:i.mına üs:ünkörıi mukaıbelede 

bul-unmuştu. 

Derken .birderılbire !ırtJna pat
aadi. Beş d.ki.ka içinde şi<ldetili 

ıbır yağınuria kar ~ı.k dolu y;ı,ğ
mağa başl<dı. 

Dolu bır aralık öyle şiddetlendi 
ki, otcrndı:ı,n üst k'-'lmı san.ki 
mJtral,.vöz ateş.ne tutulmuş g; -
ll>iydi. Hava o kadar k2.rarmı'Ş, 

değışıni~i ki, artık hapi$hanenın 
duvarları bıle görülmüyord'U. 

Böyle bır hava içınde otnıno>bı:l 
de olsa, ~ız çok emniyet.ö lb!r ı<<i
şede oturup, sağnağın sonunu 
'bekle~k \'arken, sayın arkeo'.oğ 

KURTULUŞ 
~I', Bollloacılar, KA
tiplcr, Mül><l!ııfüıltt v~..,tl 

ı:;o.tür> ~~ ka.ıemae 
• yazı :JQzaoluı mü~cl<kebön 

ceplerine -ındon, lru
n.ıımDfJın.d.a.n ve ucıın boeul
rruı&ndan kurtaran yeg3>e 

HAKIKi 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEPY11 

MÜl'<ldk<!p!İ kalıeml~ :razı ya<ı:· 
rnak m('dıur'ryel;nde olac 
ha.ll<ı hakikaten bu .,.;y~ 
ltıUannışla-. 

Ucu aşmmas, 
bol ı:ı8re kep 
alır. Hnvvetll
ce 1'asılırsa 4 
kopya çıkara
blllr. 

Boru lan pançalın rın ;ı1ld el<.· 
len tıamir ilcre1b alınmalıı>ı
:z.ı.n ,,erleriof' tr.ltı-11!'. 

Kurtuluş 
K.alomi sekiz p:ırça.dıı.n ibaret 
olup her bir pa~Jl&I bulu.
nur. A~lk bn-.a&ılıdıgı halde 
hrr n<' şt'l<<lde durursa dUl'-
91.m ınü.rekk.Pp akmaz ve ku
nımıız. 

Kurtuluş 
en satlam vr en kullamşlı 

mUJ··'kk<eplb kalmıdir. 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

iBTAB: Halin ııa\Jırla<:ak 
del'Cc«!e, bir QOl< yeni ma.r
kaJıar ttlm.ğına n&ızaraıı. sa
!Yın n1~erile....;,-,,,!zfn nıazan 

dildt&t!erin.I cellJpder!ıı, Ga· 
rantili olan y~Jnı:z İklısa.I Ve-. 
kQJ.,.tinıiıon P. 8108 - 8318 
numaralorırıı vı: KURTULUŞ 
ismlıll taş~an do:ma. ko.lami 
bak\k.W. 

TAJU.i:Tu:RİNDEN 

SAJUNINIZ. 

Kurtuluş l?o .. ma la.al mlerl Deposu 
İSTANBL'L HAVUZLU HAN No. 1 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden : 

GQ!clilc De'1iız FabrS<alan ıçı., dillı:ünw>Ü<)"O hti~ g;;rülxl.iiğündeıı ~il>e
ı'n b<il>lı: ki\&>dı ve bo~'Ea-iyJe !Orl~ imtltııan edilmek il2ıOnı G«ııel 
MüdüdUte mıürooo&tla:rı. (1006) 

lstenbul Defterdarhğından : 
:iı:taıbui J)ef'teı>dar!.ıtı M~ ~ IDoy'e4l lçjn yop'...ılaca4< (1440) Lire 

~t bedeill bil" .ıet ~ mıa!oR<J> "' il! adet .,,..,..,.,.., ~e 9/11/942 
Poızıa.rteıı< g;;ru -.1 15 de !\Glıl! Emlak Müıd.ü~ıl;ilıııde mil~! ~ 
aç* <bll1rn<e ıvı: ihale oo;Joo.."i<1ir 

Muwıi<bt teminat 1<>6 Lir..ı.r. Re>slm ve !uırıl ve hususi fllıı1ıı1>ıııesl ı
!llirı ııör'iJoleöll.-. İ<Mk~;,, ~ gün vıe !Dll.1ıe ~t mekf:upla.n ve ıııü.~ 
fuB lıüv<y~ ~ ıte btrliltlıe MJ«.! Emllf* Mi>dünbüı;üwı mil>raca.1bı. 

(7&7) 

DOKTOR 
&alız Cemal 

LOKMAl'l HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Dinnyolu 104 
\1.,.7.,,. -uerı: z.s • e. Tel: '!t311 

otıoınQ!:ıilde.ı çıktı. Her taraıf yağ· 
murla ve dlolu ile kamçrlanı.M.en, 
Y'Z§'lııdan um ulmaız •bir çe>vi.kli.kle, 
artık iy..dcn ryi başlayan karan
kğa daldı. 

Kemiklerine ka<lar ıslanmış ol· 
masma h:ç ehemm:yct verm iyıot'" 

d-u. Bir lııeykel gibi d:rr.<lik duru
yor, yolun kenar;nd.'.l ık;m bilir 
.kımi bekliyordu? 
Yoğmut ve dulu gürültüsüne 

rağmen, 'bir silah sesı ~tildi. He
men ot.omıob'1e koşarak , siclmle 
sıkı s:tlu lbağlamnış bir paketi al· 
dı. 

iBir silfıllı sesı dalha ve arkasın
ıdıa>n da zayıf bı.r feryat duyuldu. 

O sırada bır adaan sürable ya
nından geçti yaşh adamın etin • 
dekı paketi aldı ve yıne kaan
lığ•n iç.r.de ka,yboldu, gitti. 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

KIŞ MASALI 
Yazan; W. Shakeıpare 

Tiirkçesi: Mefharet Erlin 

... 
KOMEDİ KISMI 

Bu alcşam saat 20,30 da 
YALANCI 

Ya.zan: Carlo Galdoni 
Tiirkçesi: S. l\Iora;v 

Cumartesi ve Pazar ı:fuıleri 

15,30 da Matine 

Her Çarşamba saat H de 

Çocuk Tiyatrosu 

NEZLE - GRİP - BAŞ - DIŞ 
ve 1'ütün atnJan dedıal keııer. Her ~eden anyıııız. -r ~ l 1ST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI J 

~Temimıtı 

860,00 Çöp ....a.alaruısn iınol "" t'11rl::·'mı:e 
lı:WJalllllııd: ~iı<.cre .ı~ ""bcd elıe,, 
ciiııll"O. lııol a,jacı "" taban o.jtoeı . 

1Ql5,211 'u,aıı Ze;ynep KAmtl Dolumevi için alın ... 

- tıiıbl eaıR. 
467,60 M>l K&~ mıil ! tı "'°1 ıWnacalı: 

300 lı:ilo ç;.ri. 
ıes1,50 W.56 Tem0ltı: işlen ~ wolıncırak ıe 1ttıı\Cn1 

l!flnlciye rnoheım"'9İ. 

Thhr:fn b<>del2ert ıre i!lı: ~t mlktwıııı.rı ,,-..ıı. :ru:ıh ı.:er aoyn oun 
ıııçılt ~!meye mnulmuştur. Şoırtıuını.eleri Z&bııt "" M~ Mıldt.lıfüi;ll 

lcıı1enilncio ~lir. ~ 4/11/942 ~ ~ saat 14 de Da.lrr.I En· 
cüın~e ~tlacal<ı.,.. T<ı~lerin ille ~ -.. voeya. rnd<tuploırı ve ka

mırıen ilırao:ı l.\:ııım ıe-len ~~eır ~arV'c ;h6le liiıııAl ,,__yycıı s::ıet1<? ı:ıa.t. 
ml Encüme<Jde buluıımaiaA lb:ımdıır. (7Cla) 

,1----------------------~ TÜRKiYE CUMHURIYETl 

Ziraat Bankası 
Kurulllf Tarihi: 1888 

Senuyesiı ıoo,000,000 Tilrk Llr1111 

Şube ve Ajam adedi ı 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zi t nanJuımıcla kambanh " ihbarsız tanrruf besaplaı:nda en 
u-:~ lir- bulunanlara -- ' defa celd.l«.ek ~· ile qaitdakl 

~lina ıöre ibad7• datıtıı.cattır. 
' .... ı.... Ufahlr ' . ... . . . - . 

40 • Jll • 
111 • • .. • 

120 • ' . • 
1.. • ' . • 

«.ooo 
ı.oet 
ı.oot 
LOOt 
5.000 
000 
J.%00 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DlKKAT: H~ald Jılralar bir -e tç!nde CO liradaıı 
aşab düşmiyeruere ikramiye eıiı:tığı takGiirde % 2<I fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede • defa: 1 Eyhi.1, l Birinci!Wıun, 1 Mart 
ve l Haziran tuihlerıiıı<le çekilecektir. 
~ ., 

O sırada ma!hki'ım kafilesi ile 
giden ga«iıyan da, bu, ne olup 
!bittiği bilmmiyen sahneye ~I -
diğı zaıruın, yaş!• adamı, sınüstü 
hendeğe yuvarla.om~ buldu. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Hem neza.l..-etle haTeket ederek, 

(Devomı Var) 

Iler yemekten sonra günde 3 defa mtı1llaumaıı dişlerinizi fıTçalay:ımı, 


