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VATAN 
NAMUS 

Memurlara, mütekait ve dullara 
şeker dağıt ılıyor 

BU SABABKi TELGBA.FLA.R 

Tevziat ay başinda yapilacaktir, memurlar 
§ekerlerini dairelerinden alacaklardır 

1 1940 yılında, harbin Fransa 
için tehlikesiz, muharebeslz, bi
raz da llkıntılı bir cctuhaf harb» 
sayılarak uzayıp gittiği günler
<ıe 11Strasburg» gemisini gezmiş
tik. Bir yanında «Vatanı>, öbür 
yanında (!Namusn kelimelerinin 
lrl irl yazılı oldu~'u bu güzel ge- Ay baııindan itibaren ucuz ek- duğu gibi mutemetler vasıtuile ııeker 
mide, genç, dinç, terblyell subay- mekten istilade eden memur, müt&- dağıtmak çok mil§küldür. Müteka-
1ann Vatana hizmet edebilmek kalt, dul ''e yetimlere erzak dağıtıl- itlerle dul ve yetimler maaglannı 

Ruslar merkez cephesi 
de de taarruza geçtiler 

.. . 

için sabırsızlandıklarını görmüş- muı için hazırlıklar yapılmaktadır. Malmiidürlüklerinden aldıklarından Rus hususi teblig ... i dört yerde Alman cephesini yardıkla
tüm. Strasburg, kendi kencHnl Jlk dağıtılacak ııekerdiT, Şekerin da- şeker ve diğer erzak dağıtma ioinin 
batırdı. Tulondaki Fransız de- ğıtma ııekli !hakkında Vilayete bir de Malmüdürlülderi tarafından ya- rını, 5 Alman tümeninin perişan edildı·g ... İnı·, Almanların 
nizcileri Fransanrn şerefini kur- talimatname gelmiııtir. Bu talimat- pılmaaı h\zım geliyor. Halbuki Mtıl-
tardılar. Ne yazık ki bu binlerce nameye göre h.e~ daire~n ı;nut~med! müdürlükleri, kendilerine verilen muharebe meydanında 10 bı·n o··ıu•• bıraktıklartlll b1·1d1·r1·yor 
mert denizcinin Vatana ve Na- maaı dağıbr gıbı kendi daıresmdekı asıl işlerinden ba§lca bu erzak mute-
musa ölüm pahasına bağlılıkla- memurlarla o memurlar tarahndan metliğini yapamıyacakltırını ve bu· l\loslcova 29 <Rndyo) _ Gece geç 
nnı gösterebilmeleri için Alman beslenen ve beyannameye giren aile na memur kadroları müsait olmadı- vakit şu hu.."U.Sl tebliğ neşrecillmi.ş
ordulannrn Paristen Marsllyaya efradını gösteren bir bordro yapa- ğını ileri sürerek Defterdarlığa mü- tlr: Ask:erl kuvvetıerlmlz cephenin 
kadar inmeleri lazımmış. Kaba- cak ve bu bordroyu oeker ııirketine, racaat etmişlerdir. Defterdarlık da merkez kısnu.'lda tanmıza başlamış
hat onların değildir. Onlar, bü- yahut §eker ııirketinin göstereceği Malmüdürlerinin bu müracaatini ye- lardır. Taarruz, Veikie I ukl'nln doğu 
yük kumandan emrine itaatıa depoya vererek mukabilinde kendi rinde bularak Vilayete bildirmiştir. mıntakasındn. ve Rzev'in bıı.tı mınt:ı
düşmana teslim olmak tehlikesi dairesi memurlarının oekerini alarak Vilayet, rnütekaitlerle dul ve ye- kasındadır. Sovyet kıtalan burada 
arasında canlanna kıymayı ter- dağıtacaktır. Bu sefer dağıtılacak timlere ait ııeker dağıtma itinin ma- Alman muknvemettnl kırarak Alman 
clh ettiler. Büyüklerine ne acı ııeker miktarı 11üfuı btışına beşer yüz halle bakkalları vasıtasile yapılması- müstahkem hatlarını ynrarak llerlle.. 
ders! graındır. Şekerden sonra diğer erza- nı düşünmüştür. Fakat bakkallar, bu m~Ierdir. 

Fransız donanmasının bu va- kın dtığıtılmaıına baolanacaktır. Her iş içiın kilo başında 15 kuruş bir sa• Vellklc Lukl mıntnkasmda Alman 
k d 1 k k kk cephesi 30 kllometre genlşllğlnde, 

tanseverce, kahraman hareketi, uponu, ağıtı aca bir cins erza a tış ha ı istemişlerdir. Vilayet, yapı- Rzev'in b::ıtımnda. üç yerinden yanı. 
ne yapacağını şaşırmış görünen ait olan 25 haneli fotoğraflı kart- lacak tevziatın yalnız bir defaya ve ml§ttı". Bu yarıklardan blrl 20, ikin
zayıf Fransa efkftnnda birden- lnrln erzak dağıtılmasına yılbaşından şekere mahsus olmadığını, bu işin elsi 17, Uçüncüsii ıo kllomctrc geııış
blre canla'ndırıcı tesir yapacak- itibaren ba§lıı.nacağından birincika- devamlı olactığını dii§ünmüş ve şim- llğlndedlr. Kıtalar yanlan cepheler
tır. Teslim olmuş Fransa, anava- mm ayında yapılacak tevziat için diden esaslı tedbirler almağı rnuva- de 12 - SO kilometre derlnllğlnde 
tanda llk defa kendine lft.yık bir bu kartlar kullanılmıyacaktır. An- fık görmüştür. Tevziat i§lerinin me- l Uerllemtşlerdlr. Vellkl Lukl • Nevel ve 
harekette bulundu. Fransanın cak talimatnamenin hükümlerine murlar kooperatifine verilmesi dij- Velik! _ Lukl - Skolinkl dcm!ryollan 
en büyük kahramanlan, Laval göre - memurlara olduğu gibi - şünülüyor. Bu maksatla memurlar ve Rzev - Vlyazına demlryolu kesll
hükumeti bu memlekete sulh mütekaitlerle dul ve yetimlere de kooperatifi müşaviri B. Vakıfla Şe- mlştlr. 
içinde, rahat yaşamak imkfuıla- ayw usulle ıeker dağıtılması müın- ker ıirketinden bir murahhu Vali Almnnlar askeri kuvvcUerlmlzln 
rrnı hazırlayip, Almanya, Fran- kün görülmemektedir. Şehrimizde muavini B. Ahmet Kınık'ın yanıında Uerı. hareketini d?rdurmak için ş1d
sız ordusu efradını evlerine gön- 27 bin küsur mütekait, yetim ve dul toplanarak bu hususta kati bir ka- detıı muka.bll hücuml~r _ ynpıyorlar. 
derirken, Tulonda vatan sanca- vardır. Bunlara da memurlara ol- rar vereceklerdir. Fakat bu hücumlar büyük kayıplar 
ğını şerefle direğe çekerek vazi- verdlrllerek tardedllmektedlr. 300 den 
:re başında ölmeyi isteyen bu de- Reı·sı·cumhur ı·tkokul fazla meskfuı yer, 400 esir nlmmış-. tır. Almn.nlnnn 4 plynde, l tank tü-
nlzcılerd,ir. menl pcrl§an. cdllml§, 138 top, ııo 

Tulon un .. ~~ali, gerçekten, siper havanı, 593 mltralyöz, ylyocek 
Fra·nsa tçln donum noktası ola- Dun" konıervatuar-ın o·· Qv retmenler·I depolan c1e çeç1r11.m1ştır. Aim:ınıar 

Stalin'in bir 
telgrafı 
---· ---

Şimali Afrika'daki 
muvaffakıyeti 

tebrik etti 

• 
Londra 29 (A.A.) -·Şimali 

Afrikadaki Amerikan - İngiliz 
muvaaffakıyetinden dolayı B. 
Stalin, Amerikan Harbiye Na
zın B. Stimaon'a bir tebrik tel
grafa göndermiıtir. Telgrafta 
deniliyor ki: 

cBu muvaffakıyetler lllÜ§lerek 
dÜfınana karı• üç milletimizin 
müttehit kuvvetleri tarafından 
indirilecek mahvedici darbeye 
alamet olup, bu darbeyi yaklq
tınnaktadır. ıt \.., ____ , __________ _, 

caktır. Fransanın donmU:Ş gibi muharebe meydanında ıo bin ölü 
duran vatanseverliğinin denizci- konserinde bulundu bıra~tn.tdır, To.arruz devam edl- ıann birkaç ta11ı htkumu taröedll-
lerln kahramanlığile kamtJlnn- Birilanit alacaklaı· 3 $ene ror. µıl.şUr. Stallngradın cenup semtinde 

Kıskaç kapanını§ 
J,ondra 28 <A.A.)· - Reutcr nJansı

nın Moskova'dan hususi nıunnb!.rt 
bildiriyor: 

Son haberlere göre, Rus kıskacı 
Don nehrinin cenubunda, Kalaç ka
sabası üzerinde kapanmak sureti'• 
mühim blr mihver ordusunu Stıllin
grnd cebinde muhasara altına al
mıştır. Bu kuvvetin tamamen imha 
edilmekten veya teslim olmaktan kur
tnnlması için iki çare vardır. 

Blrlncl çnre, Stnlingrad ordusunun 
harbederek b:ıtıyn doğru kendisine 
bir mahreç temin etmesldlr. Bu ha
reketin lcrnsı çok güçtür. Diğer t:ı.
raftan Stnlingrad'ın terki hakk :n.. 
da bir karar ittihaz edlldlğlnc dnlr 
ortada hiç bir delil mevcut c!c:ıtUdır. 

Böyle blr karar lse ancak Hltler ta
rafından verllebUir. 

İkinci çare, batıdan büyük bir ka.r
§1 taarruz yapılması suretUe cep 1.çln
de kalan ordunun kurtnnlmıı.sıdır. 
Alman ordusu başkumn.ndanhğınm 
bu karan lttlhazn mlltemayll oldu~ 
an1nşıhyorsa da l~:z:ım ge·en lhtlynt 
kuvvetinin bu cepheye yeU.ştırllme.;1 
bir zaman mcsel~r. Bu zam.ı.n 
zarfında Ruslann hndeketslz dur
may:ıcaklan da şüphesizdir. 

Stoldıolm mahafili 
ne diyor? mtısı bakımmdan bir dönüm Ankara 28 - """lsicumhur +- ı'çı·nde öd' enecek Sovyet ak•am teblig" i ınudharebe.1s ;gttttlt~!ft!lddetıentyor. Bu· 

noktası. · Fransada tatbik edilecek .ıw ı::ı- s ra a ate,, nok ........ , 7 kazamat ete 
yeni politikaya ba§langıç olması met lnanü bugün konservatuarın Moskova 29 (Radyo) Dlln akaam geçlıilmlştır. Stolı;holm 28 r o\,A.) - Füher şlm-
1tlbar1le bir dönüm noktası. verdl~ konsetde bulunm~tur. nCJredllen Sovyet tebll#i: c28 11dnc1- stallngradın şimal batısında taar- dl Rusyada çember lçlne alınan Al-

Tulon işgal edilirken Hitler, Başvekil B. Şükrü Saracoğlu da ~ 28 (Telefonla) - .w llk- te§11n gllnQ lruvvetlerimls StallngTad tuza devam et.tile. Almanların mu- man ıruvvetlerinl kurtnrmağ'a te-
Mareşal Petaine bir mektup gön- t okul ögretmen kadroları ve ögret· mmtakuınd\\ Almanların mu'lr.aV\C- ka.bU taarruzlan tardedlldl. Diğer blr tebbüs etmek mi ıaznn gelece~l. yok-

ıkta b konserde bulunmuş ur. menlerin Hususi idarelerden ınuhteı- mot1n1 ~! taarru2:aı devanı et- kesimde lblı~ demlryol lstasyanunu sa bunlan blr mukabil t.aarruzl11 
derdi, bugüne kadar aç ıra- lif alacakları ve mesken bedelleri ınl§tir . .Aaert kuvveUerlmtz 14 mes- i§gal etUk, pek çok esir, levazım al- kurtarma.k tlmidlyle glrdiklerl ceblD 
kıetmıaneyeb~:J~~zm~::1ükda~dı~!~ Demiryollari ve limanlar hakkında Maarif Vekaletince hazır· kQn yeri, Çllaltovn. ısta.syonunu işgal dık. tçlnde bırakmam.ak mı muvatllt ola .. 

f'>llll etU, Ucaklarımız 40 kamyonu imha, Stallngradın cenup batı.sın.da taar- ca~ıno. dair blr karar verecektir. 
anlattı. Bu mektup çok uzundur. memur ve müıtalidemle- l~na.n ?1r kanun llythuı .. Mec~ı:, ve- bit demlryolu katarını tahı1be~- nızumuz muvaffakıyetle devam edl- stokholm o.skerl mahfillerinde fz-
Fransayı yenm'"', b~cttan başa rilnuıtır. Bu kanuna ıore. oaret- tır • B,_,,,._ lm 1,.,,_ N"'" "il ""'Y • • •• 1 • .. · yor, ~\NA. gann n uıa.. --.ık ce- har olunan kanaat budur. Burada 
ele geçirmiş, orada istediğini rının ucret en menlerin birikmlı alacaktan 3 sene Tebll~ yapılan lllvedc de donlll~ nup dotu.mllda mesldln mühim blr cenup ve Rjevln etııı.tmda ynptıklan 
yapan galip Devlet Şeflnln, bü Ankara 28 _ Devlet Demiryol- içinde tamamen ödenecektir. Bir.iken yor k1 Stallngradın §lmo.linde lnatb noktayı 1.§gal ettik. Tuapsenln şimal taarruzlarla Rusların Mşlıcıı ~\men. 
tün bir vatan işgalinden sonra lan ve Umanlan işletme umum mll· alacak miktarı 3,S milyon lira ka- muharebelerden sonra Amele mahalljı- dotusunda mevztt mllharebeler olu- dlter hatlarını Jtontrol altına almalı: 
bir limanın işgalini haklı gös- dürlüiil memur ve müatahdemleri-- dardır. .sini tamamen &le geçirdik. Alınan- yor. istedlklerl söylenmektedir. 
termek için bu kadar uzun nin ücretlerine dair kanunun bazİ Gene bu kanuna göre, ilkokul öi- , 
bir mektup yazmayı lüzum- maddelerin! değ)ttiren kanuna mu- retmenliğine yeni tlyin olunanlar bir 
lu görmesi fazla bir nezaket, valdc:at bir madde eklenecektir. Bu- eeneden 3 seneye kadar stajyerlik 
yahut usta bir politikacılık nun için hazırlanan kanun projesi yapacaklardır, Bu ıtajyerlikte mu· 
sayılabilir. Hitler, bütün bu hl-- Büyük Millet Meclisine verilmiştir. valf ak olup olmadıklan, Maarif Mü· 
cıtselere rağmen Mareşale saygı dürlüklerinde te,Jcil edilecek .3 balı 
göstermekte, olanların kabahati- Eklenecek maddeye g!Sre, amele bir heyet tarafından verilecek maz· 
nl ona yüklemekten çekinmekte ve hamallarla 1 - 1' inci derecede hataya göre Veltlletçe teabit edile
dcvam ediyor. Fakat, harbin ilk bulunan müstahdemlere, kendileri, cektir. Muvaffak olmıyanların vazi
mesullyctinin Fransaya alt oldu- kanlan ve iaııelerl kendilerine ait felerine nihayet verilecek, mecburi 
ğunu kim bilir kaçıncı defa gene olan ana ve çocukların (yetim maa- hizmet taahhüdü bulllllanlar hak· 
tekrarlayan bu nazlkft.ne mektup, kında da takibatta bulunula-- ''·tır. 
l did ] ki ıı almıyan Uvey çocuklar da dahil) caA 

ş m en sonra o aca arrn mesu- Vazifelerini ~ueursuz yaptıldan an· 
llyetini de c(sözünde durmayan ge- her biri için fevkalade hallerin de- laşılanlann maaıılan bir üst dereceye 
neral ve amirnlleren yüklemek vamı müddetince ayda be~er lira çıkarılarak ilkokul ö~retmenliklerl 
üzere Fransa ve Almanya efka.. verilecektir. tasdik olunacaktır. 
nna karşı gayet güzel yazılmış 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

bir iddianamedir. Meşhur tftblrile 
«Kadife eldiven içinde demir 
yumruk» gibidir. 

Hitler, vaktile yaptığı barış 
tekliflE>rl gibi, mütarekeden son
ra çalıştığı işbirliği politikasının 
da netice vermediğinJ, Afrikanın 
~gallle mütareke hükümlerinin 
de suya düştüğünü anlattıktan 
sonra Mareşal Petaln'e, bu ahval
den kendisini şahsen mesul say
madığını, Alman milletinin Fran
&z mllletine karşı hiç bir kin duy
llladığını söylüyor, fakat Alman
Yayı korumak vazifesini üzerine 
almış bir adam sıfatile bazı ted
birler almak zorunda kaldığını 
bildiriyor. 

Bu tedbirlerden biri, bu kanlı 
harbe sebep olmaları yetmlyor
:rnuş gibi, şimdi de «Avnıpada bir 
tıs kurmak zamanı geldiğine 
hükmedenlere karşı vaziyet al
inak» tır. Bu suretle, Almanya, 
JJ'ransadan harb mesullerini ve 
işbirliği politikasına engel say
Chğ1 insanları toplıyacak demek
tir. 

Bundan başka, bir kısmıİun, 
bugiln ve yann Almanyaya iha
~~t. Müttefiklere ynrdım etme
ııruıden korkulan bütün Fransız 
Ordusu terhis edllerrktir. 

N'ccıneddin Sadak 
(Devamı sahife 2, sütun 4 tc) Ar yılı değil kar yılıl ••• 

Tun us yakınında 
muharebeler oluyor 

Müttefik kumandanları arasında Ce
zayirde mühim bir görüşme yapıldı 

Fransa' da 
birlik 

Fransızlar Darlan'la 
de Gaulle'un anlaşmasıni 

istiyorlar 

Londra 29 (AA.) - Tunusun Klarlc da lştirô.k etmiştir. General Lizban 29 (A.A) - Fransa• 
25 kilometre garbındakl Burba' da Blengtorı görüşmelerin tatminkar dan Lizbon' a gelen haberlere göre, 
Alman kareı hücumu tardedilmlştir. olduğun~ söylcmi~tir. bütün Fransız topraklarının İşgal' 
Amerikan uçakları Sfax limanını Londm 29 (A.A.) -Şimalt Af- edilm~.si üzerin~ ~ransızlm nrnsında 
bombardıman etmişlerdir. rikada yaralanan Amerikalıları ilk ba§ gosteren bırlık, Frtınsız donnn· 

Müttefikler Tunusa 16 kafilesi Amerikaya varmı~tır n masının kendi kendini ibatırması üzc-
kilometre mesafede Bir F d • İt - rine artmıştır. Fransızfor Darlan ile 

ransız enıza ua de Gaulle arasında bir a..,ltışma ya· 
Vichy 29 (A.A.) - Alınan ha- Barselon'da pılmasını istiyorlar. Bu anlaşma ni-

berlere göre, müttefikler Tunusa 16 Bern 28 (AA.) _ Toulon'dan hai snfhaya girmek Ü7.eredir. 
ıdlomotre mesafede bulunan Ceb.i- kaçmağa muvaffak olan bir Fransız: 
eda'yı İf$111 etmiılerdir. Müttefikle- denizaltısı saat 13 te Beraelon'a gel- T oulon periıan halde 
rin otmdild hedefi Tunus oldugu" ıve . tir z dild'W• .. ı r.c mış . anne ıgıne gore, span- Lo d 29 (AA) T 1 
buraaıQJ alarak Bizerto'l tecridebnek yol makamları geminin kumandanı· 1· n ra b' : . 1-k ou on 
istedikleri tahmin edlllyor. AS • , d 1. d ki ımanı tam ır perınpn ı manzarası na .. saat ıçın e ıman an \lZa aı- .. · Ba l ·1 d 

Londra 28 (AA.) _ Par.is rad- il td•W• . b'ld' . l d" gosterıyor. tın an gemı er ecı 
b "ldir _ 1,_ _ , Amkasslı kzıd~ dge dıgı~ı 1 ı ~~hış e.r • ır. el' an infilaklar duyuluyor. 

yoıu ı · irorı Meeez:owab bölge- ta ır e enıza tı goz apsıne 
sinde t1ddclli bir eavaı devam et- alınacaktır. Londra 29 (AA.) - Mad11r 
ınektodir. İngiliz kuvvetleri MihveT A . I D ) , k gaskar adasının 600 mil ııarkında 
saflarına ban noktalarda glfl'l,)iııler- mıra ar an ın nut u Fr8"1sanın Reunion adası İngiliz -
dir. Diler taraftan Blzerte • Tunus Londra. 28 (A.A.) Am!ral Dal'- Amerikan kıtaları tarafından iııgal 
cephetlhde olddetll bir muharebe lan Cezayır radyosunda bır nutuk edilmiştir. Burası Vichy'nin kontro
devam efinekte ~e general Anderson söyliyerek Toulon h&disesinden hah- lu altında kalan son ada idi. Adanın 
alcl~ı takviye kıta.lari\e taarruz et- setmiş ve sonunda demiııtir ki: nüfusu 200 bindır. 
m·e~tedir. cAlmanyayı ve İttılyayı ezmek ve 

CezaYlr.de bir görü•me vatanımızı kurtarmak. Fransız Afri-
s kası diinyıı üzerinde bayrağımızın Lokdra 29 (AA.) - Orta Şark- hür olarak dalgalandığı, ordumuzun 

takl giliz ~ava kuvvetleri kuman- ıilah ta~ıdığı ve hav:a kuvvetle
danı ava mare§alı Tcder, buradaki 
A 'k h k l • k riniizin kanatlarını kullanabildiği ye-

men an ava uvvet erı uman- • d' Af-'L- L~Jk F 
d 1 Bı fi b llk 

gane yer ır. ~ na ı, ranııanın 

anı genern engton e lr te ye & Ü 'd' bi • B il k ld 
bir uç.an -&ca1o ile. Trablus Uzerlndo w g ne ~~ tı zı1. z:. llinB yı 0 u-

Yeni Gine' de 
muharebeler 

Londro 29 (A.A.) - Buna - Oon& 
sa.hnsında, şlddetıı çarpı.şm:lla~ de
vıı.m ctmektecllr. J..ıp0n haıb gemllert 
sahil nçıklanndn ciolnşmakladırl:ı.r. 

1 Cc 1 b d
-,_, gumuzu gos ere ırn.> 

uçara ztıylr() ge m~ ve ura ruu • , 

mUtte k kuvvetleri kumıınc!nnı ge- Lıbya da Avustralya'ya lıava akını 
neral ~isenhover·ıe gBrli§mÜştUr, LondM 29 (A.A.) - lngiliz kıt-

C8rUoıne l gün eUnnüıı, buna ları A.gehilnt'ın 40 kilometre doğu- Londra 29 (A.A.) - 12 Japon 
mlltteflk denix kuvvet1eri kumanda- sunda dU~man ileri mevzilerile te- bomba uçağı Port Darvin' e taarruz 
nı a:nlral Cunningham ve general mns etmişlerdir. etmi.tir. 



Sahile 2 

SÖZON 6EliŞi 
Dünya cenneti 

A nlathklanna göre tesadüfün sevldle ıeb.rimlze gelen bir 
ecnebi caddelerde rasladığı dilkkAnJAnn yiyecekle dolu 

elduğunu gördüğü zaman cözlerlne inanamamış. Avnıpada bir 
yerde kafasına bir bomba lsabetlle &?ctüküntt ve Müslümanmış gl· 
hl, yaşarken lflediği büyük bir sevaba mllklfaten kenclfsfnfn Ce
ııabıhak tarafından cennetlerin en güzeline gönderlldlğtni zannet-
miş. Sonra yavaş yavaş gördüklerinin rüya defi! hakikat olduğtına 
hı~. Burada raslayıp konuştufu insanlar ona: 

- DUkkAnlar yiyecekle dolu ama pahabdır! 
DemJşlcr. O böyle diyenlere acıyarak bakmış: 
- Bizde de pahalı, hem çok pahalı ama üstelik bulunmuyor 

da, demiş, bllde gıda maddelerinin yalnız flatl vardır. 1ıte o kadarb 
Dilnyanın öyle bir devrinde y8J1yorus ld ne tarafına kulak ka

bartsak oradan yokluk, darlık ıildlyetlerl y(iksellyor. BJz milletleri 
lçerden ve dışanlan öldüren bu cehennemi harbden uzak kaldığımız 
için neler olup blttlğinl pek bilmiyoruz. Hakikatler bize hAIA hi· 
Uye gibi geliyor. Halbuki sıkıntılar ve yokluklar blslın bavsalamı· 
mı alablleceğt dereceleri çoktan aşDlllf.ır. Milletler daha bizim bil· 
mediğfmiz ne mahrumiyetler içinde kıvramyor, ne llkıntııara ses 
çıkarmadan boyun eğiyorlar. Geçm kılı evinin mercllvenlnt yaka· 
rak geçiren Parfsll Franma şimdi konferamçılar fare etinin 1~· 
zetinden bahsediyorlar. Haftada on bq gram tutan tereyağı lstih· 
kakının on grama ineceği, çocuklarş silt verilemlyeceğl haberlerile 
brsılaşan lnsan1ann ne halde olduldannı kestirmek zor bir teY 
değildir. 

Yukanda bahsettiğimiz ecnebinin memleketimhi bir cennet 
zannetmesi hoşa gidecek bir kaç W söylemek anusunun mahsulü 
değil bir hakikatin ta kendhldlr. Biz henils keyifler.lmbden bDe fe
dakarlık etmiş değiliz. Yemeğimizi afiyetle yedikten sonra sigara
mın tüttürüyor, kahvemlzl lçlyonıs. Halbuki Fransa gibi büyük 
bir imparatorluğun merkezinde bugün ne sigara, ne de kahve var
dır. 7..avalh muharrirler hUkftmete ba§ vurup yazı yazaınadıklann· 
dan bahsederek kendilerine biraz kahve verilmesi için ricada bu· 
1unmuş1ar. HükQmet bu mühim meseleyi hailederlm diyememiş. 

«llalinüze şükredelim!» demek artık pek hafif bir sözdür 
sannederim. aBir }iyip bin sUkredellm» elemeli! 

Şevket Rado 

ERENKÖY SANATORYUMU 
Dün yeni paviyon merasimle açıldı 

verem mücadele cemiyeti, Erenköy blletlerlle blrllkte aruıra. aldığımız 
sanatoryumu eraz1s1 içinde bir pavl- o mini mini pullann b!)yle muıu:zam 
yon daha tnşa ettlrmlştır. 150 bin bir eser meydana geUrdlğlnl g5nnek 
liraya malolan bu 50 yataklı p:ıv1- davetlller 1lzerlnde OOk iyi bir teslr 
yonun açılma merasimi dlln yapıl- husule gettrınlştlr. 
mıştır. Törende generaller, doktor-, Profesör Tevfik Salla.mm anlattı
lar, ruıemacılar, gazeteciler ve bt.rçok ıtına göre, E.sklşehlrll Süleyman Çn
davetulerle cemiyet mensuptan ha- kır tarafından cemiyete teberru edl
zır bulunmuşlardır. len 100 bin Ura ile de bir pavtyon ln-

Cemlyetln idare heyeti re1s1 pro- psma başlanmıştır. Uç aya kadar 
fesor doktor general Tevfik BaR'lam inşası tamamlanacak olall' bu pavl
blr nutuk stıylemlş, cemiyetin gün yon da (Süleyman Çakır pa.v1yonu) 
geçtikçe memlekete daha. çok faydalı adını taşıyacaktır. 
oJmağa çalıştığını tebarüz ettirerek General Tevfik Sağlam, ilk pavlyo· 
Erenkoyünde inşa edilen ilk ahşap nun tnşe..smdan sonra birçok hast.a
pavtyona şlmdl iklncl betonarme pa. 1arın ellerinde paralan da oldulu 
vlyonun d:ı katıldığını soyl~tır. halde sıra. bekledlklertnı sôylemlf ve 

Dün açılma töreni ,>apılan 50 ya- yeni pavıyonlnrla büyük b!r llıUyacı 
taklı yeni pavlyonun adı {Pul pavJ.. karşılamak mümkün olacağını, b1rltaç 
yonu) dur. Profesör Tevfik Sağlam, gün ·sonra iki de dispanser açılacağı
bu p:ıvlyana niçin (Pul pavtyonu)den- nı işaret etml.ştlr. 
dlğlnl de izah etmiştir. Bu fzahatt.an Yeni pavlyona parasız olarak 10 
anlaşıldığına g5re paviyon, cemlye. hasta alınacaktır. 
tfn bastırdığı (Verem mücadele ce- Nutuktan sonra pa.vlyon gez11mfş, 
mlyeU yardım pullan) hasılatı 1le davetlllere hazırlanan bllfede pasta 
yapılmıştır. Sinema., vesaıu nakliye ve halis stlt ikram edllmlşt1r. 

Vefalıların toplantısı 

Vefa lisesinin 70 inci ve Vefa 
kulübünün de 34 üncü yıldönümü 
münasebetile dün akşam Vefa lisesi 
öğretmenleri şerefine bir toplantı ya
pılmı!ltır. Vefa mezunlarından bir
çok zevatın ela hazır bulunduğu bu 
toplantıda ıamimi hasbıhaller ve 
eğlencdcr yapılmış, geç vakte ka
dar iyi bir gece geçirilmiş, nutuklar 
e.öylenmi~tir, 

-•Takvim• 

1 
Zilkade 19 - Kasım 22 

s. İm. Gfi. öt. İki. Ak. Yat. 
E. 12,36 2.21 7,20 9,46 12,00 1,37 
va. 6.19 8,03 13,02 15.29 17 ,42 19,19 

Belediye iktisat 
müdürlüğü 

T opraK mahsulleri ofisi idare 
meclisi reisliğine tayin edilen B. 
Saffet Sezen bugün oehrimizden An· 
karaya hareket edecektir. B. Saffet 
Sezenin yerine Belediye iktisat mü
diırlüğüne kimin tayin edileceği belli 
değildir. Yeni iktisat müdürü bugün
lerde tayin edilecektir. 

Dünkü mektep maçları 
İstanbul maarif müdürlüğü tara.

tından mekteplller arasında tertip 
edilen futbol maçlıı.nna diln Şeref ve 
Fatih stadlannda başlanmıştır. 
Havanın yağışlı olması yüzünden 

az bir seyirci önUnde yapılan bu kar
.şılaşmalarda İstanbul lisesi, Ta.k.81me 
2 - O, Kabataş, Darüwıfakaya 2 - O, 
Yüce tiıkü, Vefaya 8 - O, Pertevnlyal, 
l§lğa 3 - 2 galip gelınlflerdir. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika Na. 139 Yazan: (VI • Nd) 

• 

Parti kongrel 
Dün Üsküdar ve Beşiktaş kaza 

kongreleri toplanarak nihayete erdi 
O. Halk Part!slntn bu 18nekl ka

za kongreleri dtln Usküdar ve Be
olktQ.~ kongreleri de yapılmak sureU
ıe nihayete erm~tır. 

ve: cBugijnkli sabır ve leba.tmuz. ya
nnkl zafer ve !elAhımızın anahtan 
olacaktıi'.• dcml.ştir. 

! İngilizler, Tunus'ta 
harekita başladılar 

B Sıtkı, balıkçılığa ~ ~. 

Ötleden .ııonra. as.at 14 te Usküdar 
Parti kongresi, Parti v1lft.yet idare 
heyeti re1s1 B. Buat Hayri. t)'rgüplü
nün de fıtırMdle topla.nmlf, kongre 
re1sllğine B. K"1nll Nayman aeçlldik.. 
ten sonra Parti ldate heyet!nden B. 
Ltıt:I Aksoy, idare heyetinin ra.. 
porunu okumuştur. 

B. Cavit, Beşiktaş, ttsküdnr aruı.n
da küçük vapur l§letllmestnden şl
Jmyet etmiştir. İklncl celsede dilek 
ve hesap rapolan okunarak kabul 
edllml.ştır. 

Rus taarruzu devam ediyor, Lib
yada mühim bir hareket olmadı 

Rt.porda idare beyetıntn bir sene
llk çalJ.flIUlSl nettceler1 anlatıldıktan 
aonta. bugünkü dünya vazlyetı kar
eısında PartlUlere düşen vazife ve 
memleketin Mllll Şefinin etrafında 

nuıl bir birlik manurası gösterdiği 
tebarüz etttrtımlştir. Bundan başka 
muhtellf hatipler s&z alm~. Partiye 
mensup olanlann vazifeleri etrafında. 
eOzler aöylemlşlerdir. Dileklerin ka
bulünü müteak1p yeni idare heyeti 
eeç1m1 yapılmış ve büyüklere tazim 
telgrafial'ı çeldlml.ştlr. 

Saat 18 de de Beşiktaş Parti kon
ııresı taplanmqtır. Kongrede vali 
ve beledlye relst doktor B. L~tfl Kır
dar, Parti idare heyeti relsl B. Buat 
Hayrı Urgüplü, vali muavtnt, umum! 
mecll.s Ua.lan, emniyet müdürü, 
elektrik, tramva.y ve .sular umum mü
dürleri, Beştıctaş kaymakamı B. 
Sabri, belediye muhasebe müdürü ve 
sair zevat hazır bwunmuştur. 

Kongre relsllğtne İstanbul mebusu 
B. Ziya Karamlln;el, Udncl reisliği. 
ne B. Ziya Dıra.man ve kAtlpllklere 
Ziya ve Nlzameddfn seçlldlkten son
ra knza. idare heyetl reısı B. ZUhtü 
Qubukı;uoğlu idare heyetinin raporla
nnı Qkumuştur. 

Bu dilekler arasında. Yıldız..Takslm 
arasında otobüs ~etllmesl, Serence.. 
bey yokuşu çok dar ve tehllttll ol
duRundan buradaki ahşap evlftin ta
tlmlAkl, lqe ~erlnln tolaylqtırıl-

m~ için Sümer Ba.nkın yaptıtı gi
bi devletin mütedavil bir sermaye ne 
halka. ucuz erzak datıtaeak bir t.eş
tıJAt vücuda getlnnesl, ziraat ı.şıerı.. 
ntn devletleştirilmesi glbl dilekler 
vardır. 

İdare heyeti intlhahı yapllınış, reis 
B. Ziya Karamürsel vaziyet dolayı. \ 
stle hermln harb fktlsadJyatmm ! 
lcaplanna uymak mecburiyetinde ol- ıl: 
dut;ıınu aöylemlş, büyilltlere tazım 
telgrafı çektlmestne karar verlldlkten 
sonra idare heyeti refs1 B. Zühtü Qu
bukçuo~lu tekrar 1ntlbap edildiğin-
den arkad~an namına. te§ekkür et
nt1§ ve kongreye nihayet verllmlştır. 

VATAN 
NAMUS 

(Baş tarafı 1 net sahifede) 

Bu tedbirler, tehlikeyi karşıla- \ 
nıa tedbirleridir. İşe yaramıyan, ı 
ortalığı bozan Fransız politika
cıları temizlenerek, f{ipheli görü

Mesai raporunda geçen seneki dl- len Fransız ordusu dağıldıktan 
teklerden hangllerlntn tahakkuk et- saııra ne olacak? Almanya Fran
tlı1lt11ğ1 birer blrer izah eclllmlştlr. sayı yalnız tehlikeli olabllecek 

~~r:d:ul~:ı :e:~ı:::d: duru~dan mı çıkaracak? Avru- ~ 
ıısesı ~ılacağı, babası vefat, yahut pa müdafaası için ondan bir şey \ 
tekaüt olan memur çocuklarının da. lstemiyecek mi? :. 
yatüı mektep Ucreıerı tenzllatuıdan Hitlcr, bu mektubu Mareşale 
istifade edecekleri, Balmumcu Çinlği yazdığı zaman, Fransız gemtleri
er~. erazty1 ihya. edenler na.. nfn dkıbettnden haberi yoktu. 
mına tapuya. ~la.nmağa. başlandı- Fransız denizcllerlnln hareket 
ğl, B~ktaşta Yerli Mallar Pazan tarzı, hJç şüphe yok ki Fransaya 
şubesi açıldtğı anlatılm~. yapılan yol karşı ııüphe ve güvı:-n<e:lzlf ~ dahal' 
ta.mtmtmdan, ka.ranhk sokaklara ko- " r- 6• 
nulan ı~mbal:ırdan bahsedilmiştir. çok arttırmıştır, tedbirlere daha 

:tnzıa sertlik verecektir. 
Beşlktaşta yenl bir Halkevl blnası 

yapılmak için vtllyet ld1lnı heyet.l Bunu1ııa beraber, Hltler, ne 
tarafından tahmat ayrıldığı ve arsa- Mareşalin samtmlllğlnden tşkll
sı bulununca hemen ~ta. başlana.- lenf yor, ne de Fransa ile işbirli
cağı hakkındaki rnpor fıkrası §ld- ğinden ümidini kesiyor. Bunun 
detll o.lkışlarla karşılanmıştır. içindir ki ilk defa olarak, Fran-

Dolu cepheeinde: 

Sekiz atin evvel Stallnsrad 
çevreıinde •• Don direeiinde 
bqlamıı olan büyUk Rua taarıo 
ruzu ilk ıtddetini kaybetmlı, ya• 
vqlamıı aibl aörilnmektedir, 
DiinkU Rıu tebliği, 3•. 4 meakdn 
yerin ıerl almdığınd-.ı_ Rue kuv
vetlerinin de Stalinsrad t•hrt 
içinde 400 • 500 metre kadar 
ilerlediğinden bahıedtyor. Lon· 
dra radyosu, Rualann Stalingrad 
ile Don aruındalcl çemberi ka• 
paclıklannı diln bildimıit ise de 
ibunu, resmen teeyyildedinclye 
kadar ihtiyatla karşılamak llı
zımdır. 

Almanlar, .ağ ve bilhassa sol 
kanatlarının nazik durumda bu• 
lunmasına rağmen, Stalingrad 
ıehrinde, iııal etmiı oldukları 
mahalle ve •okaklari tiddetle 
mildaf aa etmekte, ıchrl tahliye 
ederek Don nehrinin batıaına çe
kilmek için hiçbir temayül gös
termemektedir. 

Ruı taarruzunun hızında gö
rülen bu gevıeme, Almanların 
ihtiyat kuvvetleri ile gösterdik
leri oiddetli mukavemete atfedil
mekte, hattl vaz:iyeti düzeltmek, 
oimaldcn ve cenuptan uzanan 
Rw kıskaç hareketini kırmak Jçtn 
Almanlann mukabil bir taarruz. 
da buluamalan bile, Moakctva.• 
dan gelen bir telgrafa göre, 
muhtemel görülmektedir. 

Ruslar, Stalingradın ıimal ba• 
tı, ve cenubunda bJrçok 
meakun yerleri geri almıı ve 
kendi tebliğlerinde .aylediklerl 
gıÔi Almanlara ağır kayıplar 
verdirmiş olmalarına rağmen, 
Mihver kuvvetlerini Stalingrad 
oehrlnden atmağa muvaffak ola
mamıılardır. Mamalih Volga 
ve Don çevrelerindeki muhare
beler, henilz bltmlı deiildir. Ce
nup cephesinde daha birçok 
kanlı muharebelere intizar et
mek gerektir. 

Almanlar, bu çevrelerde Ruala-
nn mevzii hlicumlanna brıı 
koymakla iktifa edlyorlar. Ma
mafih Rual r da bu blilıolerde 
cenlt ıslçücle bir harekete ıiriı
mit deiiJlerdir. 

Şim&1i Afrikadaı 

Tunuıta birinci İngiliz ordu· 
aunun, Mihverin elinde bulunan 
Bizerte ve Tunus ıehirlerimı kar-
11 taarruza geçtiiini Londradan 
Jelen haberler teyjdetmektedir. 
lngilizler, Tunus ıehrinin cenu
bunda Mecez:elbab ıehrinl tid· 
detli bir çarpııma neticesinde 
zapteUiktm ıonra taarruzlarına 
devam ederek Tunus oehrinin 25 
kilometre ~imal bat55ında ve Bi
zerte. in cenubunda bulunan 
Tebourba kasabasını da zaptet
mi§lerclir. Birleoik Amerika Har
biye Nazırı Stimson'un beyana
bna göre, T unustaki Mihver 
kuvvetleri 12 - 1 5 bin kişi tah
min edilmektedir. İtalyadan da 
hava yolile bir tümenin getiril
miş olduğu ıanılmaktadır. Trab· 
luıgarpta bulunan İtalyan kuv· 
vetlerinden bir kısmı da Tunusa 
getiril~tir. 

Eğer bu rakamlar doğru ise, 
birinci lngiliz ordusile Amerikan 
ve Fransız kuvvetlerine karşı 
koymağa mecbur olan Mihver 
kuv\-ctlerl, 3 tümen kuvvetinde, 
yani 30 - 40 bin k.iıi olmak la
zımdır. Bu kuvvetin, müttefikle
rin kahir üstünlüğüne uzun müd
det muhvemet edebilmesi bek
lenemez. Mamafih Mihverin T u• 
nusta ne kadar kuvvet yığmış 
olduğunu anlıyabilmek için, iki 
tarafın külli kuvvetleri arasında 
büyük muhnrebelerin aeliıme
alnl beklemek l&ztmdır. 

Müttefik hava kuvvetleri Tu
nus ıemalnrında listünliiklerini 
muhafaza ediyorlar. Dün 2 tay
yare kaybetmelerfoe mukabil 
51 Mihver uçağını dü~nnUaler
dir. 

Resmi İrıgiliz tebJiiine göre, 
Libyada kara harekltında mühim 
bir ıey olmamıştır. 

İdare heye.ttnln Halkevl taaliyct!ne sanın Afrlka sömürgelerinde ne 
ve 1çtlmat yardım işlerine taallfik Almanyanın, - en ehemmiyetli 1

, 

eden çalışmaları çok lyl ve müspet 'nokta - ne de İtalyanın gözü 1 
net.ıceler venn1ştlr. Bu arada 2000 olmadığını temin ettikten, Fran- ı 
kişiye sıcak birer kap yemek verildi- sız mlllettnin arasında bu rna- ~!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!'!!!'_!'!-='!!!-'!"'!!!!- !!"!l_!'!'!!!!!!!!!!!'!'- ~!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!9'!'!'!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
ği, Evkafın faldrlere kömür dalıt- nevralara yabancı kalan ve ba- düşüyor.» diyor. 

Kafkasya cephesine gelince, 
Nalçık ve T uapse çevrelerinde 
büyük hareklt dunnuı gibidir. 

~~. 1~~=m~a~~ı~n.~~:~~ nş isteyen ınllyonlarca işçi, köy- Almanya ne tam lşblrllğine 
temin edildiği ta.ydedllmektedlr. Iü v~ çalışkan burjuva» olduğu.. taraftar bir Fransa, buna yardın1 

nu söyledikten sonra «Hiç olmaz- ..... , 
Bundan sonra milletin birl~t, biL sa kendi Devlet Reislerine itaat edecek yeni bir ordu... :Mar~ 

yüklerin direktifleri karşısında her· edecek, ve bu suretle devletler bunu nasıl yapacak? 
kese düşen mUll fedakArlık teba· d 
:rilz ettırtlmtştır. arasındaki anlaşmalar hakkında Hltler, mektubunun sonun a: 

teminat olabllecek bir ordunun «Her türlü tedbirlen almaya sa.-
Raporun okunmasını müteakip Fransaya verllmesi lAzım geld1ğfo I!hJyetll Feldmareşal Runstet 

muhtelif hatipler söz nlmışlar. Partl. ümidinde olduğunu bildiriyor. emrinizdedir» diyor. Laval de 
illere düşen mllll vazife önünde dur- «Mareşal, diyor, s1re tam bir emrindedir, ve Lavale hudutsuz 
muşlardır. Bu arada muallim B. Mu- itaat gösterecek bir kara, deniz, salA.hlyetıer verilmiştir. 
zaftertn hitabesi aon derece heye- h d anı 
cnnlı olmuştilr. B. Muzaffer, Beş1kta- ava or usunun yeniden org - Harbin son gürültüsü Ftansa.-

ze edilmesi Fransa için bir fela.. nın yaralı bağrında koptu. in 
şın birçok lllm mlles.!:cselerile bir k t d ğl bi saad ttl Y 
kfiltur muhiti olduRunu, BeşlktaşWa.- e e l, r e r.n Fransa dış Fransasının kefareti-
rın her Türk glhl Cumhur1~te bağlı Hitler Mareşalden yeni bir ni ödeyecek. Fakat bakalım Fran
olduR'Unu, ancak S6 senelik Abdül- Fransa, yeni bir ordu istiyor, "sa, o, Almanya için tehllkell görü
hamlt istibdadını hisseden Beşiktaş.. «Yeniden kan dökülmesine engel lüp dağıtılan ordudan çok farklı, 
lılann bugünkü vaziyet karşısında olacak, ve iki tarafa faydası do- Feldrnareşalln kumandasında La.
Milli Şefin arkamıdan ölllnceye ka- kunacak bu işbirliği için lhım vale hizmet edebilecek bir ordu 
dar aynlmamata yemin ettUclerlnl gelen şartlan artık gerçekleştir- çıkarmak kudretinde midir? Me

lngiltere ve 
Sovyetler 

Alman ajansına göre bir 
İngiliz tamiminde ne 

deniyor? 

Berlin 28 (A.A.) - D.N.n. njansı,. 
nm öğrendiğine göre, Şimal Afrika.. 
da İng111z ba.şkumandanlı!Wıın su• 
baylara a.lt s1ynst blr tamlnll ele ge. 
çlrllml§Ur. ı ağustos 1942 tarihli olan 
bu talimatname İnglltere lle Sov· 
yetler Blrllgi arasındaki münasebet .. 
ıere atttlr. Bunda hulAs:ıten şoyl• 
denilmektedir: 

- Komtlnlstllğe karşı fıtrl bir düş
manlık içinden yet!fmlş olan blrçıoll: söylemlş, mlllet!n bWmete karşı 1t1- mek hususunda zanırt tedbirleri raklı nokta. 

matla bağlılı~ı tebarüz ettınnlş almak şimdi Fransız devletine Necmeddln Sadak eubay ve er hiç füpheslz İnglltercniı\ 
bolşevlk Rusya ııe müttefik o~unu 
bayretle kar§ılamışlar ve şaşırmıı. 

bağlandı, ke§fedemedi. Bizae enkazı iaterim I> diye bağırdığıni duydum. ıelesinl de hiklye etti... \ardır. Bu hususta memnun olını-
kaldırttıktan ıonra faaliyete giriştik. Tabit derhal ıeslnl tanıdımı Bedri- Cüceı J8,nlara fU noktalar 1zah edllcbll!r: 
Zaten havuzdaki ıu yangın ıeccal yo I Çıld t B l bUe tanı- 1 - Mtıfterek İngl.Uz - Bolfev!k za-. · · ırmıı ı. ·• en . - Mal\tm, malam .•• - dedi. - ferbı.tn Avnıpada tomün!stıııı-e yol 
boaaltılmııtı·, parıömmde yazıldıx.. yamadı! Hemen arabaya bindirip O l ,__ 6 

,.... •• ·•• . nan D4na da anlattı,,, Haatalıiım aıçacaıtmı fanıetmek doğru değil· 
üzere, mermerlerin muayyen bJı- bir hu taneye yabrttım ••• Yol da ııı· 91 d k akt .tnr k dfr. Bllü1a pek muh~meldlr ki Rus 
kaç yerine baıtık, topuzlan uğa ıo- derken de hep aynı teraneyi tekral'- naaın ~ on a 7-v or en Jını-

1 d D 
L 

1 
• ~ ma ıeldı, tekrarladı, durdu... E... mlllett muzatter bir muharebeden 

la çevirdik; hemen bir Od kiılnln ıyor u. os:tor ar eınn.:un onu me- Sonra) . • • IODl'a pçenld asterl matl6biyet ne-
yan yana ıığab8eceii kadar bir ge- zara kadar tqyi edeceğinJ ılSyleclJ- . ıtce.sb:ı~ kabul ettıRt meaum pren-
çit açıldı. lıte define orada, bttyük ]er. Ne yapalım> CUnahlannı hu eu- - Sonruıı Küçlik kızın hallne llplerden ayrılacaktır, Fakat blr 
bir kua .içindeydi .•• Çok leterdimı retle ISdeyecek... acıdım ..• Ne de olaa onu bir an için loTyet r&fert neUıcesindıe Almanlar 

Cüce Ruhi: · f dan haber aldığına göre, padifah K6ae Emin eal oleaydı da onun eli- Handanı toCUfum aanmııtım .•• Atfr• de* kom11nla blle ot.ı&r bol.şevlt cum-
- Haydi öyleyse içeri gidelim ..• hetık ağacının yanında hazineli içln mize seçtiğini ı8r1eydi. Bu. benim - Zavallı Cablde ... Anuı ftl'" h7ordur c'Beyefendl, endllfm ef'o hur!yetıert araauıa glrecn olan bir. 

Koltuklanmıza tekrar yerleıelim de mermer bir yuva yapbrmı§. Bu mah· için aynca bir zen olacakb. ken ak.Uz kaldi .••• dedi. kekle ıüvendiibn hammnn Da• Alınan,_ IUlh ve hürriyet IQln bir BÜ· 
va"di.mi yerine getireyim... fazan. ın. u.'ıtü ta. lcriben toprak seviye- rur an tereddlldettf. Mulıatatlan• ş.,. .. teı . na lblıiıet etti, Ben de bütUn kat- 11lk J'rtderlk, bir Blsınark, bir WU 

Y b d d Kö b U rin et--- ln 1 bJml ,_, I b '-- lı*n vt blr Adolf Hltler Almanya.-ıne aynı masanın aşın a top- sın e ımıı. ıe, unun ze • et- nın rikkatine dokunacağından ork• - ..,.. .. , vannı§.,. ı~nın . B1ı_e e fU &ımıeal:a cocu a alı.an• srndan daha az tehllkelldlr. 
landılar. . . rafı muayene etti. Uboratuvarın tuı amma gene de hlılerlne hlklın anneel olacafıııa olmamut dalia iyi- dım. Ona bakaoainn. onu bUyUtec .. 

Doktor dedı kı: zemininden başka o civarda hiçbir olamadı. dlr. Hem babant.ı a, Orhan Sami tfın ... Fakat elhnde lmktn yok,v 
- Canım, efendim ... Biz haz.i. yerde daıenmlı mermer bulunma- _ Ne yazıkl _ dedi. _ BorJI· l>ey ocıa Y•pablleceil .lyı1fit 7apmıf· Onun Jçlrı ılze haber vermeğe ıel-

ne}e sahip olduktan ıonra nerede dığma kanaat getirdi. Bütün faali- ya Mollhat da galdırdı ... Bailellk1t Cik:e Ruhi, a8zlerlnl teıetekerlek dim... Ne dert!nlzh Sordurru 
ve nasıl ?ulmuş olursak olalım, yetini oraya teksif ederek hem ken• ucuz kurtulmuı oldu ... Amma 1npl. atarak yerinde doirulduı cF'akat Hnln liu 9ocuia kartı X arından itibaren yeni 
ehemmiycu \'ar mı)··· eli baıınıı. hem de arkadaılanna bJI- Jah aklı bqına ı•~_r de ha prolf'" - Oen• benden abli neler ap- nasıl muhabbetin olur>, Ann.. f' ti 1 t 1 k 

- Tabii var ya ... Köse Emin ve diğimiz bellyı açtı. Halbukl yalnız )erinin IU dClftiltuntl ... • ..ş. mala blktın> ..• 1ıt• #oyan meyda- efnden nefret edlyonsunh Anladım ıa er e ıa 1 aca 
çetesi günlerce uğra~tı da onu nasıl kenarlan değil, ıuyunun altı da ta· rUr ... Bu da ontm salimli n cet..., na cıkhı Anlat baka\ım... le.~ teV'llU.lnl kaybedip haıımıından Til il J-1.ı bah . ._ lntJlia · ld& '·l t n ve ~ yarın ea tan ıtı-
bulamadı? mamen mermer kaplı bulunan havus ıı qlur. - t;aıum, hiç.,. m111ı a tan aonra ~ tamaıo b&ren yeni fıatlerle utılacakttr. Si· 

Ruhi, başını aalladı: he~ auılaa sözUnden kaçtı. Bulretl Ôlfıan Samlı _ - Hadi, hadi, anlat... t{en h<>t*lmıı, bu kl~eal:a focufa ıaralardan Sipahi ocalı 75, Samsun 
- Sırf pnı eseri! - dedi. __. baglandı. Şayet b6yle blr ıaflete - Temennfli tahallUI ttJnly.. - Nik&lıtan bir ıdn imfdJ. a. OtU.n kalbilo batlanmı,tır, Handa• 60 Boiazlçl 55 Yenice 45 Serkı.. 

Sultan Hamit yalnız marangozluğa uğramasyadı, elbette bizden evnl c.ti, Cfostum f • "~ sin ueafınıs Bekir ala Jitfti \Jr ~o· :j:ı~m, mete~ az a~l~a- do~an, Bafra U:aden, Gelinclk, En· 
değil, gizli kapaklı, marifetli yapı- o muvaffak olacaktı. Zira hazinenin - NltfnJ',.. Nereden 'diyor- ,ukıu kadınin ....... l>ekltdl~nJ a~rar "! u' ti eyne tl ben tll, Kalın tiryaki 40, Birinci kalın 
lara da pek meraklıydı. Köıe onun havuz altında oldulunu anladıktan IUJlt. ı ~aber verd~ İndim, baııtjmı AtfTt, , ~nın ~ h .•en• n 32, Birinci iiıce 30, ikiz 20 kuruştur. 
maiye~i~~e hiz~et ederken. böyle ıonra me~erlerl açmak Kd.. ivin - HıdlH '" .. ı ilr . 5.a'dıpjp ZqnelthJdtn pa,ant.?' llüro<tqt ~fr 1 a:ntı• •:Y• oalııladım... Yenl tütün ve içki fiatlerlnl ilan 
teylen ogrenmıstl Fakat Ali daYl" itten delildL Dedlm yaı Saılretl ddd,ar!af lit~ ftc&i tilt bWt ~ok ıeyler anlattı .•• ~htd• mt- (Arlcui yar.) kısmımızda bulacaksınız. 

Tütün, içki 
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Tarih canlnruyor •.• İstanbul yerinılen 03 mı or . 
. ... ... a ''Lir ŞEllı· R 

lkı gazete L A L uE 'çı;; bAKIYOR:nnaÇONKÜ 
arasındaki fark Çemberlitaf 1 Pekmez sahıı Otelde Klaudette Colbert - Frederic March 

Kil , 
ötedenberi Avrupa gazeteıerl- Elisa Landi - Charles Laughton 'un 

ni takibeden bir ahbabım, bun- cinayeti davası Tacirler Belediyenin h 1rSIZI1 k En büylik muvartakıyeu oıan 
dan beş altı yıl önce bir giin: /:. • a.Jx.: fi ti T t' R K ö E 

- Şu ilanlara bak .•. Bir mem- - - -- tayın etuısa a az K A N l 1 S A l T 
Jel;:etin hayat seviyesinl biraz da Muhakeme, katil Naz· görüyorlar İki garson aarlioı müıte- A N A T 
ıazeteıerlndekl llAnlardan anla- rinin cebinden 2068 lira 
mak pe.kfila mümkündür... minin müdafaaııni yap- Pekmez aatıtlannın hararetlen- 1 Bugu··n L & o e sı·nemasında 

Diyerek önüme bir ecnebi ga- maıi için başka bir dili yuılmııb. Belediye, perakende aıırmıı ar c:I 
zetesi sermişti. 1Jstüste yığılmış b" lold . pekmez aabıına 140 kuruş fıat koy-
bJr sürü n~n sahifesini parmak. gtine ıra 1 duğundan tüccar, birdenbire malını Sirkecide bir otelde oturan Ana- Btıt1ln aza.met ve llıtlfam,.. SOnsuz ıtlze1llk ve dehşetlle 
lanmız.la çevirdikçe sanki UnU- piyasadan çekerek saklamıılardır. dolu taclrlerinden Hasan adında .-nenın en büyük muvaffalcıyetı olm~tur. 
müzde bir refah, zenginlik, ra- Bir müddet evvel Çembcrlitq el- Taclılerin iddiasına eöro ıehrimize biri za.bıta-!a mUracaatla evve!ki. ~e- ~--•Yerlftfn.lst J6tten evvelden kapatınız. Telefon: 43595 ---~ 
hatlı~ havası esmeğe başladı... vannda bir sinemada kansı Güzin ıetirilen pekmezlerin yerinde ahı ce rakı içtıkten sonr-:_ otele gıttiğınl ~------•••••••••••••••••-~ 

Ne ilı1nlar! •• Model model, çe- ile Muzaffer adında birini locada fiatl 100 - 110 kuruıtur. K8yierden v~ orada çalıı~n Celal ve Necmed· 
şit çeşit, açık, kapalı, spor, lüks görüp ıinemadan çıkarken koridor- toplanarak getirilen pekmezlerin dı~ adlarında iki gal"IOnun yardım· 
bir sürü otomobil .•. Hepsinin re- da Muzafferi tahaiıca ile aldüren n ıchrlmlze kadar nakliye mauah faz- lanla ıoyunup • yataiına yatbğını: 
simleri ve altlannda ayn nyn kanaı GUz.ini de bıçak kını Ue ya- la olduğundan teıbit edilen pcra- sabahl?1n kalktığı za~n ~eb~n~.ck~ 
fiatleri... ralayan Nazminin muhakemcıino kendo fiat alıcı ve aabcıya lı:Ar temin 2066 li.ra~ının çalındıpu gordil~unU 

Sıra sıra, boy boy, biçim biçim ildnd ağırceza mahkcmcaJnde bakıl- etmemekte imiı. Yeni fiat tesbitin- ıöylcmııtır. Zabıta derhal •tahkikata 
buz dolaptan... Yanlannda tak- mıı, bu celıede müddeiumumi Jddia- den 10nra pekmezlerin blTdenbire baıla'!'1ıı ve ıanon Celal ile N~ 
sit m:ktarlan... nameııini okumuıtur. MUddelumu- ortadan :lcayboluıu bu sebepten Jleri m~ddın yakalanarak •orguya çekil-

Bir köşede kocaman bir şişe ... mf, vaka gÜnil Nazminin sinemada gelmekte fmtı. ~ıtlerae de euçlannı Jnklr etmioler-
nstünde bir beyaz at resmi ••• karıaı GUzin ile Muzafferi bir arada Belediyeden pekmeze yeniden dır.. . Otelde yapı!an araıtınna 
Meşhur bir \isld fabrikasırun gördUğii, bundan aaabtleıerck tine- fiat konması ve toptan fiatfn de tes· neticesınde J:Iaaan ı~ cebinden 
Danı ... Yandaki sahife baştan ba- madan çıkarken kendilerini bekle- biti .lateınniıtir. çalınan 2068 lıra otelın tavan ara
şa en şık iskarpin resimlerlle do- yip koridorda tabancasını çektiği ve Yapılan tetkiklerden anlaııldığına eında bulunmuştur Bunun Uzerlne 
luydu. Beğen beğendfğfnJ seç... evvelA Muzafferi yaralayıp öldiirdii· göre yerinde malı olanlar çektikleri Celal ve Neomeddin ıuçlannı Jtiral 

Nihayet «A K Ş A M» m Kü- ~<il. tabancanın tekrar ateı almaması telgrafla latanbula pekmez gönde- ederek ıarhoı olarak gelen milıteri 
çiik llanlan gibi altalta sıra- ilzerine bıçağını çekmek istediği, rilmemesini bildinnlşlcrdir. Qjğer Hasanın clbuclcrinl çrkanrken ~
lanmış bir sürü eğlence, tiyatro, fakat bıçak kınından çıkmayınca vilAyet belediyeleri buradan yüksek ra.ını çaldıklarını ve yakalandıkları 
sinema, varyete, bar llAnlan ••. kın ile kadını da öldürmeğe tcıeb- fiatler tesbit ettiklerinden ve bir kı· takdirde ilzerlerinde bulunmaması 
Iler gün, her gece blrlslne git- bilı edip yaraladığı sabit olduğunu aım yerlerde satııılar tamamen serbes için parayı tavan arasına sakladıkla
meğe kalksanız 7-8 ayda bu işi ileri aürmüı ve Muzafferi öldürmek olduğundan pekmezler oralara yol- rını söylemişlerdir. Tahkiknt devam 
beceremezsiniz... suçundan dolayı Nazminln, Türk ce- lanmaktadır. c-=d=i=yo=r=.========== 

Bir sahife daha çe\irinlz. Va- za kaiıununun 448 Jncl maddcaine H I" 
pur kumpanyalannın, otobüslerin tevfikan ı 8 eenc ağır hapıe konul· a vagazı ambası 
ve seyahat acentelerinin reklam- maaını, kansını ynrnlıımaııı ise öl- yanmıyan sokak 
lan... dürmcğe naka teşcbbiU mahiyetin- Kumkapıda Gedikpaşa civarında 

Te§ekkür 

SPEN CER TRA CY 'nln en bi,.Uk muvaffakıy~tl 
GRETA GARBO'nun Jerfnl alan lngrid Bergman 

.._ beraher çeTlrdiklerl 
llnema perdesinJn en btıyük phe.er-J 

IKD VUZLU ADAM 
PEK l'AXINDA. 

Tiirkçe 
Kopya&ı i P EK 'te ~r~!~ M E L E K 'te 

i P E K Sinemasında 
Macera. fUmlerinln en yüksek artlstt 

p AUL MUNi ve yeni yıldız GENE TiRNEY 
Coş k lY n IKC§l lh ıra lfifil@ı liil 

Filminde bü1ük nıuvaffakıyct kazanıyorlar. 
Buıün san& 11 ve 13 te tcm.llatıı matine 

Yab.·mcı bir şehlrd~. - tabü de kaldığından bu suçtan dolayı da Saraçlahalı: mahallesinde Eaircike
normnl zamanda - dükkln vit- ecza kanununun 61 ve 49 uncu maleddin Caml ıoka~ında havngazı 
rJnleı;tnI seyretmek mühlm ~ir ~~ddclcrine göre ceza kcsilmcıinl, limbaaının bir haftadanbcri yanma· 
zevktir. Bu yabancı gazetenin dıgcr taraftan, Güzinin Nazmi ile dığından ııikuyct edilmektedir. Be
fJan sahifeleri de uzak şehirler- evli olmuına rağmen Muzaffer ile lediyenln ve vlrketin dikkat n:ızan
deki dükkan vitrinleri kadar ca- dUıüp kalkması Nazmiyi bu cinayc· nı çekeriz. 

Hasta olan eşimin tedavlslnde g~
terdiğl yüksek alrtkn ve himayeden, 
bilhassa Haseki hnstaııesinde yaptığı 
çOk mühim ve temiz amellyl\t nct.1- 1 
cesinde mevtı muhakkaktan kurta-

ran Cfedakflrlık derecesinde me.sa.1 ~--•••••••••••••••••••••••"' 
sarfetmek suretlle) Profesör, Dr. bay ~--••••••••••••••••••••-•.-.. 
Tevfik Remzi Kazn.ncıgll'e amellyat 

zfpti. Onlara bakmak aynı ır:evkl te tahrik mahiyetinde olduğu cf- ı-------------ı 
uyandınyordu. hetle bu hareketin cezayı hafifletici R A D y Q 
Arkadasım bu ilfınlar karşı- sebep olarak göz 8nUnde tutulma· 

sında. a·m ve verilecek ce7.8.J\ın buna g8re 

ve tedavisinde aynı dlkka.t ve nll\.kayı 
gösteren baş nslstan Dr. İsmall ve 
diğer doktorlardan Meliha, Şefika, 
Servet, Safi, Halll, Orhan, hemşire 
Meliha, hastabakıcı ve diğer mllstah
demlere minnet ve §Ükrnnlarunı arz.e
derim. - Adamlar yaşıyorlar!.. dedi... az:alblmasını istemiıtir. Maznun 

Evet bir insanın nasıl yaşadığı Nazmlnln mUdafaasını hazırlaması 
lhtiyaçJanndan belli olur. Gazete için muhakeme ba"ka güne talik 
ilanı da bu ihtiyaçları gayet fyf edilmiıtir. ~ 
nksettiren bir aynadır ... 

Aynı arkadaşım evvelki gün M t•• •• •• k t•J• 
yine bana geldi. Bu sefer de be- 0 OrCUDUD a 1 1 
rabcrlm1c iki yeni Avrupa gaze
te..c;I getirmic;ti, Eski gilnlcrl ha
tırlatnrnk: 

- Şimdi de şu ilanlara bir göz. 

Cemil, alb sene hapis 
cezasına mahkum oldu 

gezdir ... dedi. 
İlk eördüğilmilz acayip bir Eyüpte kendi evinde motörcü 

Handı. Cç satırlık bir clhnlede Mehmet adında birlnl bıçakla öldU
deniliyordu ki: ren Cemilin muhakemesi dün ikinci 

aEskJ elbiseleri farkedilmiye- ağırccza mahkemesinde bitirilmiı· 
cek bir tarzda siler, temhler, bo· tir. Yapılan muhakeme neticesinde 
yar, yaka, kol ve dirseklerini ta- Cemilin vaka günü sabahleyin Di
mlr eder.» yarbakıra gibnek üzere evindm çık-

Bunun t.am yanında tahta tığı, fakat bir mani çıkması üzerine 
kundurala~a alt bir ~kllm. .. Bu hareketini bir giln ıonraya bıralcbğı 
arada sahıf el erde 8riıcU, elbise ve dönüıte eve girdiği zaman karısı 
boyacısı, çorap tamlrclst fllnla- Gülizann evde Mehmet ile lr.arıı 
nndan geçilmiyor. ka11ıya oturup rakı içtiklerini gör-

Bir de vitamin haplan rek- diiğünlJ, bu vaziyetten ıinirlcnerek 
1Amlan... İlaç ilAnlan. işte bu Mehmet ile kavga edip bıçakla Meh· 
kadar. medi 8ldürdüğü ve ıonra polise tcs· 

Bugünkü program 
12,30 Program; 12,33 Müzik (Pl.); 

12,45 Ajans haberleri; ıs Şarkı ve 
tOrkfiler: 13,SO Salon o~estnı.sı: 18,0S 
Daruı oaestrası; 18,45 Şarkılar; 19 
Ziraat saat!: 19,Ui Saz eserleri; 19,SO 
Ajans haberleri; 19,55 Şarkı ve tür
küler; 20,15 Konu§ma; 20,80 Şan ro
Jo'ları; 21 Evln saatı: 21,15 Fasıl he
yeti; 21,50 Ankara sonbahar at ko.. 1 
ııuıa-nnın netlcelerl; 22 Mllz1k; 22,SO 'ı 
Ajans haberleri. 

l'arın sabahkJ program 
7,30 Program: 7,32 Vücudumuzu ça- 4 

lışbralım; 7,40 Ajaruı ha.'berlert: 7,65 
Milzlk: Salon orkestrası. 

İzm1r - Karşıyaka 
Fevzip~a okulu ba.ş Oğr~tmenl 

Sırn Tekil 

Binlerce seyircinin alkııladığı 
en güzel Tilrk Filmi 

SURTUK 
5 nci ZAFER HAFTASI . 

ELHAMRA'da 

Telgraf Memuru Almac ak 
Devlet Demlryolları umum müdür1üğünden: 
1 - Teşk11At gnrlanndakı tel evlerinde bllflll muhabere memurlu~dn 

çalıştınlmak nzere müsabaka ne 40 telgrafcı alınacaktır. 
2 - Müsabakada. knz:ı.nanlardan orta okul mezunlarına 80 ilk okul me

zunlanna 49 llra ücret verllecektır. 
S - 5 BlrlnclkAnunun 1942 günü saat 14 de Haydarpaşa, Ankara, Balıke

sir, Kayseri, Malatya, Adana, Af)o"On, İzmir. Sirkeci ve Erz.unım işletme mer
kezier.lnde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve Atelye müdürlüğü is
tasyon ,efllklerlnce kabul olunur. 

4 - Müsabakaya 1ştlrak §artlan şunlardır: 
1 - Türk olmak, 
2 - Ecne111 bir kimse l!e evll olmamak, 

ALDIRMA 
Yaıan: EKREM REŞİT - MiWk: CEI\IAL REŞİT 

1.2 Tablo Fantan büyük Revü 

IST ANBUL GAZiNOSUNDA 
Bagüıı saat 11 de İÇKİSİZ MATİNE 
Revü gece tıım 22.30 da başlar. Telefon: 40574 

TEPEBAŞI belediye BAHÇESiNDE 
GARDEN SALONU 

ner geee saat 23 e kadar ve her pnar tam programla 
1'1 den 20 ye kadar VARYETE, DANS, KABARE, Tel: 42690 

INGRID BERGMAN - FAY WRA Y 

WARNER BAXTER 
J\levsimln sinemacılık tarihinde büy\ık bir hldlse teşkil eılec.ek 

SONSUZ AŞK 
Büyüle ve calibi dikkat filminin kahramanlandırlar. Şimdiye kııılar 

rörmedifinh derecede hissi ve kuvvetli bir nıevzu... 1\Iüthfş 
bir aşkı müdafaa için mücadele eden iki kaılm .•• 

Bu Sall akşamından itibaren 

SUMER SINEMASINDA 
Du seferki kasvetli ilin sahife- lim olduğu mahkemece sabit görül

lerl bize eskilerini hatırlattı... müıtür. Öldürmek suçundan dolayı 
Nerede o model model otomo- Cemilin 18 selle ağır hapse konul
bfller? .. O buz dolaplan? •. O bil- ma.ına karar verilmiıtir. Ancak, 
tun bir sahife dolusu kundura- kendisinin İıtanbuldan ayrılmasın
lar? •• O lokanta flfuıl:ın? .. Biitiln dan istifade eden kıı.naı GUlizann, 
hunlar şimdi bir masaldır ... Hem Mehmet ile oturup eğlence yapması 
de ;lim!.ze geçen, Avnıpanın re- tahrik mahiyetinde görüldüğiinden 
fahıle şohret kazannuş bir mcm· cezası altı ıeoe ağır hapse lndiril
!~ketine al~. gazeteydi... Artık mlıtir. Cemil .3800 kuruı dıı. rnuha-

s - 18 yaşını bıtlrmlı} ve so ynşmı geçmemiş olmak, cso yaş dahll) 
4 - Askerllğlni yapmış olmak, 
& - İşletme merkezlerinde yapılacnk telgraf muhabere memurlu~u im. ~----••••••••••••••••••••••••# 

,_ Beşiktaş SUAD PARK sinemasında •• 
SEVİMLİ HAYDUDUNİNTJKAMJ 

oteslnl sfz duşilnfi!n. keme masrııfı ödeyecektir. 
Iilkınet F'erldUJl E:s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Günlük Borsa 1 MÜESSiF BiR ZIYA 
Şehir Meclls1 dzasuıdan ve §ehrlml.Jı 

Itriyat mlitelıassısı 

tıhanındn muvaftnk olmak, 
6 - İdare doktorlan tarafından yapılacak muayenede sıhht durumla.n 

demiryol işlerinde vazife gömıeğe eıverlşll bulunmak, 
6 - Müracaat ı.stldalann!l bn~lanacak Vesikalaı §unlardır. 
Nüfus cUzda.nı, veya tasdikll sureti, diploma. veya tasdikname, askerllk 

vesikası ve askerlik l'Oklamal:ı.rı, polisten tasdikli lyt hal kA~dı. çiçek &§ısı 
kO.ğıdı, evli 1sc evlenme cüzdanı, 6 adet veslknlık foto~f. 

İstldalar en son 3 birlnclkı\nun 1942 gtlnü saat 12 ye kadar kabul olunw. 
(1453) 

zs1111194! ı1auer1 AHMET F ARUKI 
Londra üzerine ı sterUn 6.22 bir zamandanbert çetnıekte olduğu Üniversite Rektörlüğündenı 

Nevvork üzerine 100 dolar 129,- hastalıktan rebayap ola.mıyarak veı- Tıp fakültesinde: Hayatı ve Tıbbi kimya, HlJlyeıı Patolojik Ana.tomi, 
Cenevre tızerlne 100 frank 80.3255 tat etmiştir. Cenazesi bugün Hay. Qçtıııctı io hastalıkları, Fen fakültesinde: Umumı Botanik, Galenlk. Bmat 
Madrid üzerine 100 pezeta. 12.89 darpaşa Nllmune Hastanesinden tal- kimya. Hukuk fakültesinde: Devletıer hukuku, ve iktlsat faltllltesınde: İktt.. 
Stokholm üzerine 100 kuron Sl.1325 dırılaraıı: Kadıköy Osma.naRa. Camll sat, İfletme doçentllklerı açıktır. tstetJJlerln yabancı dil l.mtlhanla.tı 23/1/943 

ESHA!\f ve TABVh.!T oertfhıde otıe namazını müteakip ce- peroembe günü saat g da yapılacaktır. Namzetliği. Vek.llllkçe kabul edilenler 
1' 'I 941 Denılcyolu I 19.- na.ze namazı badeleda. Maltepe'dek.1 tezlertnı derhal Jürl heyetine vermete mecburdurlar 
~ '1 941 Deml.ryolu Il 19.30 allı tabrlstanına definmtakı gufran İstıetlllertn &lhhat raporu, bef tototrnf, nilfU! ~zkeı"861. Omeğl ve Um1 
~ 7 Birinci tertip Milli Mü kılınacaktır. hüv1yetını gösteren fişlerUe (fişler tedrl6 l§lert b.lemlnden ıstenecettJr.) 
dataa 1st1krazı ıg,.... MevIA. Rahmet eyllr- ı :u.ı.943 tarthl.ne kadar Rektörlüğe baş vurmaları. (1769) 

I Amcabeye göre ... 

b - Usclerin felsefe gruplannda l .. . Yeni çıkacak kelimeler neler-ı ..• Hazır bu lıle uğraıılırken bazı 1 
Axnyıl Yeni terimler okutulacakmıt dir pjlmiyorum amma bu mUnaae- eıyanın yabancı adlan da dcğipin, 

cabey... betle aklıma selen bir ıeyi belirt· diyorum ... 
mek Jattyorum .•• 

••• Mesel& •otomobil> ııibll ••• 

Tamamen ıenkll - HENRİ FONDA - JACKİ COOPER 
:tlJlveten: AL E \' Ş A R K 1 S 1 - Türkçe 

Bugün proKl'l\mın son günüdür. 

Devlet Meteoroloji İtleri Umum Müdürlüğündenı 
Umum müdllrlfiğümüuo 157 pus dlngU mesafeli §llSe üzerine ycptınla

calt olan 4 adet Blonjel tlpl karoserlnln 20/11/942 tarihinde kapalı zarf 
usullle 1apılnn ekslltmeslnde teklıt olunan tıyat lAYJ]t hadde göriılmedı.,~ 
den aynı lf1n 7 b1rlnc1 klnun 942 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla ynJ>o 
tınlncaRı Uln olunur. •18581 

Tıp F akülteıi Dekan lığından ı 
Fakültemiz KJinlklerlnde açık bulunan 50 llra ücretli bir la.boranlık llt 

ytne 50 Ura. ücretli bir bemşlrellk milnhaldlr, Arzu tdenler1n taylnlerl yapıl. 
mat twre mü.sblt. vea1ltalarlle tkıncitefrlnln otuzuncu rünü ak.şanının kndal 
Dekanlık kalemine müracaat ttmelırt, U763) 

A. - Aman •kok>a dokunma 
bayım, zira milbarek tam !kokl811a
cak bale seleli artık J ••• 
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~--------~---------Yakın Tarlliln Oç btıy\lk adamiı 

T A L A T, E N V E R C E M A L 

SACINIZ T.>OKULOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 

Dr. NiHAD TtJZG 
"1cud:s8ç Frengi , 

Y& d'ıOer ZQhrevl hastalıklar' 
1 llUU!«.I f'J;;O uır. ABAISlS 1 

Puar " ,.,, .... , .. ınada ııerau 
\e ... '7.ao • ...,. (Teıetoaı ....-) ..... .,.._., ..... _.......,.._,, ......... -·-.. _.., 

PAŞALAR 
su Sah1hl Muallim Fuat Gücü ener tarafından n . Fiatıt 150 nettir . 

Coeak arab& - İkhleı için ı 
in tnıiJb mal 

İ1t vaziyette satllıktır. 

ı Berolla, Nuri Ziya sokafı fl/5 -
Denizcilere ilin 

Devlet Umanları işletme umum müdllrlüjiinden 

Karadeniz Boğazi llarl cindekl ziyali ıamandira 
Rumeli ienermtn ıs• haklkJ cihetinde vo 11 mll mesafede vıı 

A. fl. • 24.' 35.'' Ş, 

l 
T. 29. • 09.' SO." Ş, G , 

GRATAGE MAKİNASI, tek si- coğrafi mevkllnde bulunan ve asetilen gazı Ue yanıp her 10 1a9fnat tn 

ı beyaz ş~k gösteren Karadeniz ~ hartolndekl zlJah ~and.in. ili. 
llndlr, 1 metre reni~, ı1atılıktır, 11/942 tarlhinde esen ş1ddetıı fırtına tesirlle yerinden kopmuştur, 

Badelmuayene tekrar aynı mevkle konualcak olan mezkQr oamandıl'a-
Çakmakçılar, Valide Dan üst mn yerlne konulduAıı ve yakıldı~ aynca il~n e(11lecektlr. 

kat 23/%5 1 İtlz:a.r: Bundan evvelki nüshalarda <~mandıranın yerine kouulacatı 
KULLANINIZ. TESİRİNİ DERHAL CÖROPSONOZ. aynen. HAn edilecektir.> yazılacak yerde sehven ~ıımeyecektlr. yazılmıftır, ------·SAYIN BAYANLARA MtlJDE·-----.. 

Ll 
KiMYAGER 

~ 
Ta.shih olunur. c1827ı 

BAYAN TERZiSi RUHAN ~Dr. İbrahim Denker 1 Hüsameddin TAsFhE nALtNDE 

En son modeller üzere m~terllerlne tenzlllt yapmaktadır. 1 Balıklı Bast. Dahiliye Mütehassısı drar, kan ve salr tahlUler. Istanbul Lı· man işleri inhisari 
Adres: LAlelJ Fethi Bey cnddesl Kurultay sokak No. 1 Beyoğlu A~acamll, Sakızağacı, mlnönü, Emltlk ve Eytam Ban. 

•••lllİİiİiiiİlıiiİİiilııİliİİİİliiiııiiiiiıiııiiiiııiiiiiiıııiıiıillıılı•••--• Cöplükceşme sokak No. 13. m karşısında İzzet Bey Hanı Tu"rk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetindenı 
.. •••••••••••••••••••••••-. Tel: 42468. 2 el kat No. 6 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kıt tarifesi 1/12/ 
942 Salı sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

İhracat ticaretile meıgul tacirlerimizin nazarı 
dikkatine 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
4226 numaralı kanunun 3 üncü maddesine göre ihracat ti

caretile meşgul müesseselerin 3018 sayılı kanun hükümlerinden 
istifade ederek istihsal eylemiş oldukları ruhsatnamelerin her yı
lın ikinci kanun ayında ticaret veka.ıetince vize edilmesi ıazım
gelmektedir. Vize muamelesinden, ruhsatnamelerin tabi olduğu 
rnikdarda damga pulu ilsa.kı suretile resim alınacaktır. Bu aydan 
sonra vize edildiğine dair ticaret vekA.Ietlnln tasdikin! ihtiva et
meyen ruhsatnameler muteber addedilmeyeceğ'.inden bu ruhsat
namelere müsteniden gümrüklerce muamele yapılmıyacaktır. 

Tacirlerimizin ruhsatname! erlnl vize ettirmek istediklerine 
dair vekfüete takdim olunacak istida ile birlikte 1/12/942 tarihin
den itibaren odanuz rnuarnel!t şubesine müracaatıan ehemmi
yetle ilftn olunur. al 7261> 

• • 
ın ısar ar 

Aşa~ıda ya.zılı ruznamenln müzakeresi ve kıı.ra:ra bağlanması için t\ca-
Zayi - Fntlh askerlik şubesinden 

aldı~ terhis tezkeresini zayi ettlm. 
Yentsinl alacağımdan csklslntn hük

1\IE!\IUR BiR BAY rat kanununun -455- inci maddesi mucibince hissedarlar umum1 hcyettntn, 
Sultanahmet _ UlelJ F.ıt1h ara- 31. ktınunuevvel. 942 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat onda tev

sında alle içinde iyi blr oda arıyor. kalMe olarak 1çt1.ma.a. davetine tasfiye hey'ettnce karnt vcrllmtştlr, 
(Akşamda c. Orhon remzine acele Miln!es1h İstanbul Llman İşlert İnhlsan Türk Anonim ŞlrkeU dahlll mü yoktur. 

- 832 doğumlu Mehmet oğlu Hüseyin mnltimııt verllmesl). nlznmnames1nln -24... üncü maddem mucibince en az elli hisseye ma.llk olnn 
~~~~~~~~~~~~~ 

Maliye vekaletinden: 
De!dstrln imalinde kullnnılmnk üzere !Uzumu olan 9500 kilo mısır da

nes1n1 vermeğe talip olanlnnn 350 Ura teminat paraslyle birlikte eksllLme 
günü olan 30/ 12/942 çarşamba günü saat 14 de Beşikt:ı.ş'de. Hayrettin Js-
kelesl sokağındaki M:ıllye kırtnslyc deposuna müracaatları. 111845• 

hlssednrlann içtima gününe takaddfun eden on gün içinde hisse senetıerlnl 
Onlatada İstanbul Sigorta hanının üçüncü katında -3- numarnlı yazıhane
de toplanmakta olan tasfiye hey'ettne tevdi ederek duhuliye varaknlan 
nlmalan ve yukarda yazılı 31. ktmunuevveı. 942 ta.rlhlne tesadüf eden per
şembe günU saat onda, tasfiye bey'etln1n içtima mahalll olan Galatada 
İstanbul Sigorta hanının üçUnctı katında.ki -3- numarnlı yazıhanede ye.pı
lııca.ıc olan tevkaUde hlsscdntlar umumt hcy'etl lçtl.mamda. hazır bulun
malan lüzwnu beynn ve 11~n olunur. 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
RUZNAME 

Kat'! tastlye bllft.n9QSUilun ve tasfiyenin Hazineye devrı hakkındaki 
- mukavelen.hı tasdiki lle mezRi\r mukavele hültümlerln1n infaz ve devir mu-

Tem.ızllk İşleri ve Sarl Hastalıklar Mücadele merkezlerinde kullanılmak 
üzere alınacak (43) ad€d araba hayvanı 2490 No. lu kanunun (40) mcı 
maddesinin son fıkrasına göre pazarlığa konulmuştur. 

Mecmuunun tahmin bedeli 12900 lira ve te'mlnatı 1035 liradır. Şaıt
namil Zabıt ve Muamelt\t Müdilrlilğil kaleminde görllleb!llr. 

İhale 4/12/942 cuma günü l;aat 14 do Dalınl Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin te'mtnıı.t makbuz veya mektuplan ve kanunen !brnzı IAzım 

gelen dl,ter veslkalartle ihale gfinü muayyen saatte Dalın! Encümende bu-
lunrnalan. d822t 

amelesinin ita. edilmesi için tasfiye ı:nemurlannn sal!hlyet itası, 
TASFİYE MEMURLARI 

Devlet Limanlari lıletme Umum Müdürlüğündenı 
Mefsuh İstanbul nhtım, dok ve antrepo firketı tahvllft.tıntn 1/12/942 

tar.lh1nde vade.si hullil edecek olan 73 No. lu tali kuponla.nnın beb.ert <l4 
kuruşte.n bedelleri Sl/12/942 tarihinden itibaren ödenecektir, 

Kupon hnmWertn.1n po.zarteeı, Qar§Amba Vt p&l"§eillbe gtlnim eaat 9 d.aıı 
C12) ,.e kadar ldaremlıı Umum! Muhaeebe Müdtırlülüne mllracaatlan. c186b 

mum ü ür üğün en: 
30 Te§rinisani 942 Pazartesi sabahından itibaren Sigara ve 

içkilerin aşağıda yazılı fiatlarla satılacağı sayın halkımıza bildirilir 
Paket Beher paketin Müdafaa Şişe MUclafaa Vergisi 4ahll 
Şekli vergld 4ahll satq flatl NE V' t Hacmi Beher filenln satq flatl 

NE V' t Adet Kuruş .. Cl Kuruş 

Si GARALAR &o· l1k rakılar 100 700 
• • 50 350 

Sipahi Lüks (Teneke kutulu) 20 80 » • 25 195 
Samsun » • » 20 71 » • 15 120 
Sipahi 20 '75 45" lik rakılar 100 500 
Samsun, Yaka 20 65 )) )) 50 260 
Çeşit 25 80 )) )) 25 135 
Boğaziçi 20 55 )) )) 15 95 
Yenice İnce 20 45 43• ilk rakılar ıoo 400 
Serkldoryan 20 40 )) • 50 210 
Bafran'ıaden 20 40 )) ,. 25 115 
Gelincik 20 . 40 » • 1 15 70 
Enala 20 40 YOTKA 100 460 
Tiryaki kabn 20 40 )) 50 250 
Tiryaki inc.e 25 41 )) 25 130 
Birinci kalın 20 32 KANYAK 70 400 
Birinci ince 20 30 » 35 225 
Hanımeli 20 23 )) 15 110 
tJçüncü ince 20 22 ~Rl.UUT \'e Kınali, Şarap 100 340 
ikiz 20 20 ;\'ERl\IUT n Kınak, Şarap 70 250 
llalkKahn 20 20 ıl'ERl\fUT ve Kınak, Şarap 50 200 
Köylü kalın 20 15 Şişeli Sofra oaraplan 34.0 330 
Köylü ince 20 ıs Şişeli Sofra ıaraplan 200 200 
Doğu 20 13 Şişeli Sofra prapları 70 90 
Yeni Harman, Hususi Kokulu 20 100 Fıçılı Sofra şarapları Lit 70 
:Mcb'us A 20 60 l\lüsket Şarabı 200 260 
Meb's B 20 45 )) » 70 120 
l\Ieb'WJ C 20 4() Bira şişeli 50 40 
Subay 20 ıs » fıçıh Lit. 70 
Asker !O s Malt Hulbası 35 45 

TÜTÜNLER ~lsJd 75 1600 
Vin (Yerli) 100 650 
JJfrlncf nn.ıf Llkörl~ 100 710 

Enaıa 20 Gl'JlJnlıi 80 Blrlncl sınıf LlldSrler 50 350 
Bafra 20 

=ı ... lılrlncl sınıf Likörler 25 200 Tathsert Fabrika 25 §Ecl sınıf Llkllrler 100 600 Tatlısert Atölye 2Ş 20 et Mnıt LlkUrlel' 50 300 Birinci Fabrika 2Ş 20 el sımf Likörler 25 150 Birinci Atölye !Ş ı: ~ltell Saf İspirto 50 340 İkinci Köylü 20 
tşell Saf. tlptrto 25 170 

MUHTELiF ~11 Saf fsPtrto 15 100 
valet tsplrtosu 50 120 

ı·crli Enfiye 2Ş 

J 
80 Kolonya 50 230 

Tiirk Pipo Tütünü 20 '! )) 25 120 
Pipo Tütünü 100 l2 ~el Suma Ut. 730 
Isfahan Bolıça ~ooo 1 195 el Suma Llt. 590 
Birinci fsfahan H 4.Ş f.:' İspirto Litresi 230 Hastane ve Eczaneler 
ikinci İsfahan 4() olonynhk ispirto Litresi 230 Kolonyacılara 

PUROLAR 'rakılacak ispirto LltresJ 90 Ba)ilere 
J;;nkılncnk ispirto Litresi. 100 Ba)ilerden halka satış 

Toros !fnnesl 1' Clltllık fsp~ Lftrerl 100 l\larnngoz ve Sanayicilere 
Esmer » 8 NOT: Ş~ell şarap ve l>h'8 flatlaruıda şişe depozitosu dahlJcllr. 


