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• Milli Şef'in nutkunun akisleri BU SABAHKi TELGBAl'LAB 

TÜRKiYE MiLLi EMNiYETiNi MONHASIRAN KENDi 
KUVVETiNE VE MiLLi BIRLIGINE DAYAMAKTADIR 

Beme 5 CA.A.) _ İsviçre Telgraf İtalyanlarla birlikte Balkanlarda bu- suna ve milll blrllğlne bağlamaia 
ajansı, Relslcumhur İsmet inönü'nün lunuyorlar. İnglltzler Suriyede, in- tamamile karar vermlş bulunmakta-

lngilizler Mihver ordusunu her 
istikamette takibediyor 

. alllz ve Ru·'ar ıran· da bulunuyorlar. dır Reisicumhur İnönü'nün 1lk nut-nutku hakkında, Isvlçre basınının "' .,. . 
MISır d" bir muharebe meydanı ol- ku, Türklyentn ancak açık ve realist neşrettiği makalelerin aşağıdaki bu- .. 

IAsaıannı vermektedir: muştur. Tilrkiyenin vazife ve haklan dilşüncelertn sev1dle hareket edece-
vardır. Montreux'de tesblt edilmiş ğlni ve Türk devlet adamlarının 

Lozan'da çıkan liberal gazetele- olanlat da. bu meyandadır. Türkiye umuınl vaziyeti vuzuhla ve bütün cl-

Alman müdafaalarına girilmiştir, Batı çölünde 
girilmemiş Mihver hath kalmamıştır rın en mühimlerinden Oazette de ise taahhütlerini }'erine getirmek hct ve lhtlmallert dilşünerek mu

Lausanne diyor ki: arzusundadır. Türkiye için yakın hlç hakeme etUklertnt açıkça göstermiş-
- Türkiye lftUlar duymakta hak- bir tehdit görünmemektedir. Fakat tir. Londra 6 (A.A. ) - Mısırdan gelen ve İtalyan piyadesini yalnız bırakmış- nin bütün kurmay heyeti esir dür 

lıdır, zlm cumhuriyet idaresi az se- Almanya, Mısırda. kazanırsa Boğaz- Leman'da çıkan ve katollk partis.1- en son haberlere gô~ mlltte!lk kuv- lar, İtalyan sahra toplarını da geri müıtür. 
ne içinde çok şeyler başarmıştır. lan kendl harb gemilerine kapatı- nln organı olan Corrier de oen~ve vetler batı çölünde bozgun mihver çekmişlerdir. Mareıal Rommel 
Türkiye, sevr muahedesinin düşür- lamıyacak olan ta.bil bir yol telA.kk1 gnzetesl §unlan yazmaktadır: kuvvetlerini aman vermeden takibe- General Montgomery' • cephede deg" il dl1ğü hacll mevkiden kendisini kur- etmlyece]c midir? diyorlar. Mllıverln tank ve insan 
tarmış kendilerini Avnıp:ının man- Rusyaya gelince, daha 1915 te İs- - Türkiye Relslcumhurunun bu topluluk.lan garba do~ru çekll.mekte n in gündelik emri Londra 6 (A.A.) - l.ibya'da 
daterlert addedebilecek olan Yunan- tanbul'u istemiş bulunuyordu. Ve seferki nutkundaki eda, memleketinin ve hava kuvvetıerlmlz, kaçan düşma- Londra 

6 
(A A ) _ Sektzıncl İngl- Müttefik taarruzu baıladığı zaman 

lılan Anadoludan koğtnuş, zaferleri- mütteflklert ıse bu hUS\.13 üzerinde muharlblere karşı tn.m bir tarafsızlık nı durma.dan dÖğtnekte düşmana ıtz ordusu kum.~danı general Mont- marcıal Rommel cephede değildi. 
nı ve yeni mevklinl tanıtmıştır. Şlm- mutabık 1diler. Rusyanın muzaffer olan dış siyasetini değiştireceğini lh- tonlarca yüksek lnfllA.klı bombalar gomery ordusuna hitaben neşrettiği Berlinde Rommel'in Libya'ya dön-
diki müşkill şartlara hayat pahalı- olması ortaya blr tehlike çıkarmıya- sas etmemiş olmakla. beraber bun- yağdırmaktadır. gündelik emirde şöyle diyor: müı olduğu iddia edilmesine rağmen 
lığına ve bir mllyonluk orduyu bes- cak mıdır? Fakat Türk hükO.metl dan evvelk.llerlnden ayrıdır. Anka- Bu bombalar sıkışmış dilşman va- cl2 gündenbert o kadar büyük blr Mısır' a dönmü• olduğu söylenemez. 1 k ,..,n1n tahmil ettııı.ı yeni mil ihtimali ı "- ön"-d tut ra'nın muharlb devletlerle mllnase- d bil ük tahrtb t h rb ttinlz ., eme ~ı 5• - bütün bu er gv,,. wı e - sıtalan arasın a y a a se- cesaret ve kahramanlıkla. a c C "ppsin beyanatı 
kelleflyet!ere rağmen hilki\mete kar- maktadır ve azlmll davrnrunağa ka- betıerlnde muhafaza etuğl muvazene beblyet vermektedir. ki düşman tamamen bltkln bir hale rı . . 
şı hiç bir düşmanca hareket teres- rnr venntştlr. Tür ki yeye yalnız harb dı.şı.nda. kal- Ordumuz her istikamette ilerle- gelml.ştır. Düşman t:ımamen mahvol- Londra 6 ( A.A.) - Sır Crıpps. 
'""m etmemekte bll"'kls Til ..... mllle- B .. l 'd ık e rad"•Al pa,..4~1 masını temin etmemiş bu memlekete k "- dl r.n.. llmlzdedir batı çölünde kazanılan muvaffakı-
.. u u '"' .. e e ç an v ....... ·~ - yfşe deva.n!"'edlyor. Bilttln Alman mn- ma ıu.<::re r. ...,""Jmnn e • 
tini kendi hfikilmetlne bağlıyan n1n organı olan Natlonal Zeltung aynı zamanda. maddl menfaatler de dafaalarına glrllm'~lr. Mihverin gl- Her rta'ltlka zebun olması muhtemel- yetlerden bahsederek demiıtir ki: bar.tar gittikçe SJklaşmaktadır Hll " 1 dl temin ctm••tlr. 1943 te gl:irülecek "'l• bir d ktka bile gev "1 f ki · · R ı 1 ı; • - ~uy e yor: ""i rllmem'8 hiç blr müdafaası kalma- dlr. Tazyıkı a - en ütte i erımız us ara ya nıa kfımetln talebettiıt.ı fedak..O.rlıklar Dil yanın askerl ve slyasl vazı daha .,lddetıı ve daha merhametsizce 1.9 t ııytz Alman oı...,usunu b k 

1 
d d k d v ·ı· 5

• - n - y ~•.,.ır. Kıtıın.tımızın sll.ratll Uerlle- şe meme • u u hare ete yar ım e ece egı ız. •·"bul edJlmckte ve memleketi harb- etini arzettır.ı muhtell! safhalara muharebeler ihtimali karşısında Türle ""'i• ah •-ek fırsatı ellmlzdedlr Ta.m k 
_. Y n " y!şine mAnl olan yegA.ne şey, mayın m ve .... ., • Başka cephelerde de baş a taarruz• 
den uzak tutmak için sarfettlği gay- rağmen, Türkiye mllll emn1yetlnln devlet şefinin mllletlne verdiği pa.- tarlalnn ile tuzaklardır. Garba doğru muzafferiyeti ~nümilzde görllyoruz.• lar yapılacaktır. Zaferi hazırlamalt 
retler minnetle karşılanmaktadır. münhasıran kendi kuvvetine dayan- rola orduyu hazır bulundurmak ve ekilen Alm"~Jar, cephanelerini ve General biltün hava t~llerlne de . . h . • L d''-b 

IC. 1 tam il fi k} r., dan hiç bir rl>V gevşet Ç '"' ..a.. 1..+i IÇın erŞe)'l yapmaga 11;aJaf Ver 1&..:. Har Türktye hudutlarına tehlikeli mıı.kta olduısu o ayına am e n - uyanı ıı>,n -:v,, - erzak depolarını ateşe verlyorlar, or- birer tebrik mesajı gön""rm'".l. r. M k ıd • 
surette ynklıı.şmaktııdır. Almanlar !uz etmiştir ve ltfma.dmı kendi ordu- memck olmuştur. d 

1 
kurtarma.lt için her çareye B• İ I .. • • os ova a sevınç 

------------------------- bu arını kta tanklarile bir himaye ır ta yan tumenının Londra 6 CA.A.l - İngilizlerin Llb· 

p:~~:aıcu~aia çal~akta ve tay- kurmay heyet i esir edildi yadaki muvaf.fakıyeti Moskovada bü
yarelerlnl Ueriye sünnektedlr. Al- • • . yfik bir sevinçle karşılanm~tır. Bil· Piyasanın kontrolu · IT~:i;:~.)1~~:~:.:: anlar bir daha getlremlyeceklerlnf Londra 6 (A.A.) - Salahıyetlı tün Moskova gazeteleri haritalar Ut 
:ld1kleİ:t zır'hlı teçh.1zlerlni kurtar- mahfillerde beyan edildiğine .. gör.e bu zaferi sahifelerinde tebarüz ettir• 
mak ıçtn ellerinden geleni yapmıılar batı çölünde Trento İtalyan turnem- mlşlerdlr. 

dd 1 d ıd
• sabık Anka;a bilyük elç.isl Sir Percy 

Şı• et en ı•rı• ) Lorraine Londradaki Halkeviınde ~~~~~-~~--------------..... !---------------~~~~~--

Vali ve Belediye Reisi: Halk bize 
müspet vakaları bildirirse daha 
~sas ı takibat yapabiliriz,, diyor 

+~~ı ~1İng~l~z3~u~::t::1c::ra:ıne~~ 
zulu bir konferans venniı ve bu 
konferansta Türkiye büyük elçiai 
B. Rauf Orbay, Londra Türkiye 
sabık konaolosu B. Nebll Akça ve 
Londrada oturan bir çok Türkler 
hazır bulunmuıtur. 

Hatip, Türk - İıngiliz dostluğunun 
inkipfını tetkik ettikten sonra An-

Berlin ile Roma Libyada ikinci 
hatta çekildik diyorlar 

Almanlara göre I ngilizler tam bir yarma yapama· 
miılar, I tal yanlar 9 bin esir rakami belki 

'doğrudur diyorlar 
Yiyecek maddelerinde ihtikft.r tindeki bakkallarda lüzumsuz karada büyük elçi aıfatile bulunduğu 

~apan, fiatlerl sebepsiz olarak stoklara raslanam~tır. Yapı- esnada Türk milletinde gördüğil 
yükselten ve elindeki malı piya- lan ihbara göre ellerinde mal enerji, cesaret ve büyük i.tekli ide-
saya çıkarmıyanlar hakkında Be- bulunan ve bunlan gizli olarak alizm.i hararetle belirtm1ıtlr. Berlin 5 (E. P.) _ Mısirdaki kıinet ve itimatla karşılanmııtır. Sa
Iediye sıkı takibata b~lamı§tır. tanıdıklarına satan bakkallar B. Rauf Ort>a,, hatibe teıekkür muharebe hakkında Bcrlin askeri lahiyettar makamlar, .bgiliz ordusu
Geçen eylülden bugüne kadar kenar semtıerdekllerd.ir. Piyasa etmiı ve Türle ~ lngiliz dostluk mil- milteh&alulannca perşembe gilnü nun Mihverin kaybettiğini bildirdiği 
yalnız Belediye teftiş heyetlle ik- reportörleri bundan sonraki tef- na.aebabnİn inkişafında SiT Lorraine- öğleden aonra ıu mütalaa yürütül- tanklann, uçaklann ve gemilerin 
tisat müdürünün takibederek tlşlerinl kenar semtlerdeki bak- in eebkctmiı olan fevkalade hiz- mektedirı sayıauıın hakikatten pc1' uzak oldu--
milli korunma kanununa göre kallara da uzatacaklardır. metlerini yad ve tezklr cbniıtir. Elli 'deltl Alınan _ İtalyan ğunu bildirmektedir. Ancak, lngi-
müddelurnumiliğ'e verdiği suçlu- müclaf::'eC:tlarına k•rp İngilizler lizler tarafından esir miktan olarak 
Iar 24 kişidir. Kaymakamlıkların T f ·· t ·ı 9 000 k ~-,_ ·b 
vaptığı takibat bundan hariçtir. acır ve es ara an gcn11 m ya.a yapı d w 1 b·ı· . na ta mes- t fınd • ik ta lan gos erı en . ra amı uu.n en 
J blr'- .. d b . d w·cn'\iı ogru oa ıır. Belediyede her akşam valinin taarruz uç gun en en egı,, ... 
reisliği altında yapılan toplantı- bulunan muharebe vaziyetine rağ- Ölen general Stumm Alman askert 

Jar devam edecektir. Bu toplan- lek ve ahlaA k dı·sı·pıı·nı· men, İngilizlerin ümit ettikleri yar- çevrelerinde ve lendi askerleri ara-tılarda şehrin i~e işleri, piyasa ma muvaffakıyeti ile neticelenme- sında ckuroun yıldırımı> lakabi ile 
vaziyeti, ihtikara karşı alınan mittir. Alman Te ltalyan kıtaları an- anılırdı. Buna sebep konuşmasında 
tedbirlerin neticeleri tetkik edil- cak Elllerneyn cephesinin münferit ve karaT vermesindeki aüratti. 
mekte ve yeni emirler verilmek- T icaret ve sanayi odaları için kesimlerinde, fW'Velce hazırlanml§ Londra 6 (AA) ı 1 h--

tedlr. hazırlanan proj"e yakında ~~lunan bir ikinci hatta çekilm.iıler- kumetinln reamt ~zc-üsü ta;:;,d~. Belediye, iktisat müdürlüğü, yt- wr. 
yecek madde1ertn1 mahreçlerin- Vekil le r Heyetine verilecek Llbya'daki son harekattan bahse-
den sorarak istanbulda maliyet I RI ~-S (E. P.) - baAlmkan ve derle en cricat> gelim esinin ltalyan 
i t ta yan ıutalannın çarşam a şamı . . . . 

! ~.ini tesbit etmektedir. Belediye Ankara 5 {Telefonla) - Tıcaret ıaalan gösterilmektedir. Mısırda ga.rp mevzilerine çekildikleri şeref ve haysıyetıru pe'lc zıyade ren-
mufettişleri, Belediye zabıtasının V kAI • T' t · d 1 Bu teıekkülleT, kanun hükümler- hakkında verilen haber İtalyada eü- cide ettiğini itiraf etmiotir. ve iktisat rnürakı lerinin iştirli.kl- e a etı, _ıc~r~ ve aanayı o ~an 
le mtıhtelif kolla~a ayrılan ekip- kanun. pro1esını y.alonda Vekiller rine aykın hareket eden sanayi mü- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111 191111 
Jer her gün !yasada tetkikler Heyeune ~er~cektır. .• Kanun~n es- esseselerine, tacirlere cezalar vere
vapıyorla V P1. ledl R lsl babı mucıbeaınde ıoyle denılmek- cektir. Cezalar tevbih, kara listeye 
• r. a ı ve Be ye e td' • · h 1 a t b. ··dd ti "h Dr. LO.tfi K d d.. b. muhar- ır · ıt a ve azam rr sene mu e e ı • 
i · i ır ar un ır cBu kanun projesinin tanziminde raç cezalandır. Cezaların ne suretle r nm ze demiştir ki· ı 

M · ana maksat millt varlığanızın teme- ve ne zaman veri eceği bir nizamna-
~l alını piyasaya silnniyerek lini teşkil eden meslek ahlak ve di- me ile tayin olunaca.kbr. İhraç ka

sa k;;an ve fiatleri yükseltenler aiplirüni bu teşkilat va.aıtaaile tüccar, rarlan bu teıeklı:üllerin meclisleri 
haf ında kati hftdiseler halk ta- sanayici ve esnaf zümrelerinin fa~ tarafından verilecektir. 
~~nda·n bize bildirilirse biz de liyeti aahasında günün ihtiyaçlarına Ticarethaneler vermekle mükel
A a esaslı takibat ~apabillriz. en uygun ıekilde tesis etmektir. Ta- lef olduklan senelik aidatı 3 ay 
nca~ ihbarların sarih adresli cir sanayici ve csn&f zümrelerinin zarfında vermezlene veya işe başl&

~:zı~USJ>et Vakalara istinat etmesi m~mleket menfaatlerine uygun ıe- dıktan aonra J S gün zarfında oda-
dır.n k'ld ) -- - ' · d _,_ b' 1 •- d 1 zJ .. · li D .. . ı e ça ışmA1ar.-ıı temın e ecCA ır ara .:ay o unma arsa uç mıs ce-

unkü tef tışler meslek ahlak ve disiplininin mevcut za vereceklerdir. 
Beyoğıundakt bakkallarda yl- olmadığı, • içinde bulunduğumuz Ticaret odalannın, borsanın ve 

yecek maddeler! fiatlerinin ve fa- buhran senelerinde açıkça meydana esnaf te,ekküllerinin kararlarına ri• 
turalannın kontrollan şiddetlen- çıkan bir halcikattir.> ayet etmiyenler ille defası.nda 25 li· 
dirilmiştir. Şişli ve Maçkadan iti- Yeni lcanun projeainin esaalanna radan 100 liraya. ikinci.inde 100 
baren Tünele kadar imtidat eden göre, Ticaret rve Sanayi odalan, Ti- den 1000 liraya, üçüncü.sünde de 
anaw caddedeki bakkallar baştan caret borsaları ve Esnaf birlikleri 500 den 5000 liraya kadar para ce-
aşagıva gözden gecirilrniştır. ~:Sleki temsil esasına dayanan ve zasile tecziye olunacaklardır. 
• Fn~?raıann tetkikinde ihtikftra hu~mi şahsiyeti haiz amme müease- =============
tcsaduf edilmemekle beraber bir sesı olarak lüzum görülecek yerler
kaç bakkalın peyniıi Perakende de ve tayin olunacak bölgeler için ,,. 
16.~ ~ruştan sattık lan görül- Ticare! '( ekaletinin teftiş ve kontro
:rnuştur. Tesbit edilen Perakende )una tabı olacaktır. 
fiat 140 kuruş olduğundan bu Bu teşkiller . ve onlara mensup 
flatten Yükseğe satış yapanlar meslek grupları ~mmenin menfaati.
hakkında ceza znptı tutulmuş- ne taalluk eden ıolerle vazifelendiri-
tur. leceği gibi bunları lağıv veya faa• 

Alakadarlar BeyoğJundakl liyet bölgelerini tahdit etmek Ve-
flatıerle İstanbul Cihetindeki kiıletin salahiyeti dahilirıde buluna
fJatler arasındaki farkı azaltma- caktır. Kanun projesinde bu teıeJt.. 
R-a çalışmaktadır. :Beyoğlu sem- küllerin uzuvları ve gelirleri mufu-

6önül 
• 

Cehennemi 
t 

Bu sene en çok seveceğiniz 
telif edebi roman 

Karabol'I& - Büt.Un bu yazılanlat ı aliba. benim yilzQmtl kızartmak içini .. 

Stalingrad' a 
Alman hücumu 

Rua tebliğine göre bütün 
hücumlar püskürtüldü 

l\loskova fi <Radyc> - Dün gece 
yarısı neşredilen rC.91111 Rus tebliği: 

5 sonteşrtn günü, kıt.alanmız, sta
llngrad mıntnkaslle Tuapsenln şlmal 
doğusunda ve Nalçığın cenup do
ğusunda düşmanla muharebeler yap
tılar. Diğer cephelerde hlç bir deği
şiklik olmadı. 

Tcbllğ'e yapılan llbede denılly!JJ' 
ki: 

Stallngrad mıntakasında şlddetıt 
muharebelere devam edildi. Düşman 
ihtiyatlarını muharebeye sürerek 
mevzilerimize defaatıa hücum etU. 
Bütün bu hficumlan düşmana ağ•r 
zayiat verdirerek pfiskürttük. Takri
ben 800 dllFfian subay ve erini yok
ettık. 
Stallngradın şimal batısında erle

rimiz, mevzllerlni kuvveUe tahkim et• 
tller. Topçu ateşi teati ed!:dl. Top
çumuz beş düşman kazamatını, 2 
gözcü noktasını yıktı Ve' 1kl dü~an 
piyade takımını imha etti. 
Nnlçı~ın cenup do~'U.Sunda erlcrı

mlz, düşmanınn büyük kuvvetlerlle 
muanııldane muharebeler yaptılar. 
Ön kıtamıza mensup erler. askerleri
mizin gerisine girmiş o!an Hltlerci
lerdrn yüz tanesini Yı:>ketU. 

4 dilsman tankını hurdahaş ett.t. 
Düşınfiliın (600) e yakın subay ve 
erini imha ettlk. 

Tııapsenln şimal doğusunda kıta
larımız, faal harekeUerde bulundu• 
lar ve bir miktar lJerUedller. Erleri
miz, bir tepeyi zaptettller ve düşma
nın bir tabur piyadesini yokettiler. 

Novoroslk'ln cenup doğusunda bir 
köyü çember içine aldık ve (60) ne
ferden ibaret olan Hltıercı gamım. 
nunu yokettlk. 

Stalingrad ve Kafkaı 
ı kesimlerinde son vaziyet 

Berlln 6 <Radyo) - Alman kıtalan 
projektörler ne Volgadakl Rus gemt
lerlnl kontrol ettiklerinden son gün
lerde birçok vapurları imha etmlf
lerdlr. 

Kafkasya.da Terek nehrinin yutan 
mecrasında Alman llert hareketi de
vam ediyor. Rusların Alaglr ile Ord· 
zonlkldze arasında vücuda getlnn1f 
olduklan sahra mevzllert, mltralyOs 
yuvalan ve kazamatıar, pike uçakla
rımız tarafından tahrlbedlldlğln'den 
kıtaatımız diln ve evvelkl gün hedef
lerine ulaşmışlardır. 

Cenubl Katk.asyadan Şimali K&f· 
kasyaya Rusların getirtmekte oJduk
lan kuvvetlere pike uçaklarımız htı
cum ederek büyüıc bir kısmını ımha 
etmişlerdir. Yolların Jtenarlan Jaa• 
rabolmut atabadaı Sil dOl!~llt, 
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AR!ŞAM 6 Teşı inisanl 1942 

SöZOlt 6EliŞi Fransadaseyahat',...HA·R~-ôü~uMu-' 
Hovarda talebeler 

Z f.11.ıfn ~e1>elq de vardır amma ubııa bakarsanız tale
be talebedir. BDıt ctenlleu 1e1Vettn btrlktlrlclsl, tstlfçlst 

olduğu lçJn bu devirde ba§ka MrVet onun tlzerlnde sönük kalır. 
Cebi ne kadar para ile dolu olursa olsun talebe mektebine otomo
bille gitmez. Tramvayla hattA tn.mvaym iklncl mevklsile gider. 
Sinemada önde oturur. Tiyatroda paradiye çıkar. ÇtlnkU talebe
dir. Ne sinemaların an taraflanndakt ucm yerlere geçmek, ne 
tramvaylann ikinci mevkiine binmek, ne vapurun güvertesinde 

Bir lsviçreli gazeteci güçlüklerden ve 
bu güçlüklere rağmen halkın neşesini 

kaybetmediğinden bahsediyor 

MIŞIRDA INGILiZLERIN iLERi 
HAREKETi DEVAM EDiYOR 

seyahat, ne mektep civanndald küçük Joka.ntada yemek yenıek, 
ne de tiyatronun paradisine çıkmak talebeyi başknla.rırun geztinde 

Bir İsviçre gazetesinin muhar- düm. Bereket yataklı vagond~ 
riri işgal altında bulunmıyan yer bulmuştum. Yoksa geceıı 
Fransada bir seyahat yapmıştır. ayakta geçirmekllğim 13.zım ge
Muharrir karşılaştığı güçliıkleri ıecekti. 

Stalingrad' da Almanlar yeniden 
büyük kuvvetlerle taarruza geçtiler 

lriiciııtlir. O b:ıbasının cebine koyduğu para lle öğrenmek çağın
dadır. Öğrenmek i ini ne kadar ucuza maledc.rse o kadar doi?ru 
hareket etmiş olur. Cemiyet talebenin g 'rdüğü tşt mukaddes bil· 
diği içindir ki zenn'İJl, fakir ayınnadan ona yapılabilen kolaylığı 
yapar. Tramva)Jar, trenler, vapurlar, sinemalar, tiyatrolar onun 
için talebelere ucuzdur. Onun için her yerde kolaylık görürler. 

Fakat bizim talebelerirnizde bir huvardalık hevesi seziliyor. 
Geçen gün Kabataştan tramvaya binecektim. :Mekteplerin dağıl
n~n saatine rasJadı~rı için istasyon talebe ile doluydu. ttç yagonlu 
bır Bebek tramvayı geldi. Bütün talebeler - bir ildsl miistesna -
hepsi birinci me\ki traımaya bindiler. İkinci mevki arabalar bom
boştu. Tenhalığına özenip kerli ferli adamlar, şık şık bayanlar 
ikinci me,ki arabalara bindiler. 

Sincmalann, \iapurJann lüks mevkilerinde talebelere rasla
DIJOr. Ti atrodn dördü bir olup localara oturuyorlar. Pahalı Jo
kantalar talebelerle doludur. Garsonlara en çok bahşişi onlar bı
rakıyor. A'-akkabıl::ın eski, pardesillerl iki senelik olduğu için so
kağa çıkmaktan çekinen, yazın uzakça bir yere vapurun güverte
sinde gitmek istemiyen talebeleri de gördüm. 

Halbuki cemi) et hayatının ikinci pl&nında kalmak talebeliğin 
şanındandır. Eski talebeler bö)le yaparlardı. Bugünün büyük 
adamları böyle bir talebelik hayatından geçmlşlenlir. Ucuz lo
kanta, vapur güvertesi, ikinci mevki talebenin neden ağınna gi
der anlamıyorum. Bu vaziyette bana talebelik esklSlnden daha 
az zelkli ~bi geli)or ve istikbal için tehlikeli de. 

Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Ruhsatsız radyo kullanmış 

şu suretle anlatıyoı: Kalabalığa rağmen halkın ne-
Trenler nzalmıs harbden ev- şesi yerindedir. Şakala anlar hi

velkinin d rtte biline indırilmiş- ka.yeler anlatanlar pek çoktur. 
tir. Oturanlar çocuklu kadınlara yer 
Buna rağmen yolcuların mlktan bulmağa çalışıyorlar, ayaktaki 
gittikçe arttığından kalabalık çocuklar da şuraya buraya. sıkış
tasvir edllernlyecek derecede çok- tınlıyorlar, hatta. bazen kucağa 
tur. İhtlyatkft.r yolcular 15, 20 alınıyorlar. 
gün evvelden yer tqtuyorlar. Bu Otokarlar da böyledir. Bunlar
mıretle oturrulacak yerlerin yüz- da da ayakta seyahat edenler o
de sekseni evvelden tutulmuş olu- turanlardan çoktur. Ayaktaki 
yor. Gert kalan yüzde yirmisi de yolcular saatlerce sarsılarak git
kapılar açılınca hücum edenler meğe tahammül ediyorlar. 
tarafından zaptediliyor. Gert ka- Bu güçlükler karşısında bisik
lanlar korldorlan dolduruyorlar. let yavaş yavaş yollann kıralı ha
Trenlerde koridorlarda kompartı- Uni almağa başlamıştır. Benzin 
manlarm içindekilerden fazla yokluğu yüzünden otomoblller ve 
halk bulunuyor. Bunlar akşrunla- motosikletler pek ziyade azaldı
n Parlstn yeraltı trenlerindeki ğından bisikletle seyahat edenler 
halk gibi birbirine giriyorlar. Şu gittikçe artmaktadır Mamafih 
farkla da burada valizler güçlü- bisikletle seyahat ede;ken de th
ğil arttınyor. tiyatlı hareket etmek llzımdır. 

Trenlerde kontrolörler, ayakta Çünkü lAstikler aşınınca yerine 
bile olsa herkesten işgal ettikleri yenisini bulmak pek güçtür. Hat
mevkiin biletliıl anyorlar. Fakat ta bunun için bisiklet almak ka
buna rağmen birinci mevki va- dar para vermek lhımdır. Blr 
gonlan da üçüncü mevki kadar çift lAstlğe mukabtı lA.stiksiz yeni 
kalabalıktır. Vagonlarda yürü- bir bisiklet vermek ısttyenler çok
mek hemen hemen imkd.nslz gi- tur. 
bidlr. Lokanta vagORuna gitmek Bisikletin bir mahzuru da 
o derece güç ve zahmetli bir iş ayakkabının köselesini aşındır
hQlini almıştır ki bir çoklan cep- masıdır. Bir defa kösele delinince 
lerfnden küçük bir sandviç çıka- bunun yerine tahta koydur-

Bayan fstavrola ruhsatsız rad-ı amma, kiralan toplayıp hemen rarak bunu yemekle iktifa edl- ~aktan baş~!l çare yoktur. Çün-
yo kullanmak suretile telsiz ka- yeni radyoyu alınca onun nıhsa· yor. Bu san~vlçlerde eskiden ol- kü deri ve kosele pek aza~tır. 
nununa muha1if hareket suçun- tlyesinl de beraber alacaktın" duğu gibi soguk et veya tavuklu, Tahta ayakkabılar, asfalt üzerin
dan mahkemeye verilmiş. Asliye Postaneye haber verip ruhsat katı yumurtalı değildir. Jambon, de garip bir ses çıkardıktan baş
altıncı ceuı mahkemesinde mu- almadan radyo kullanmışsın. İş- sardalya kutusu gibi şeyler de ka insanı daha !azla yoruyor. 
hakemesi ~apılıyor. Kendisi alt- te bu yasakilr. tarihe kanşmıştır. Herkes ne bul- Fransızların müşterek nakil 
mıc-ı geçkin amma, tm·aleti genç muşsa anu yiyor. vasıtalanndaki güçlükler karşı-
kız ara tas çıkartacak kadar şık. . - Ben haber verdim bay hA- Bazı trenlerde, kazaya mevdan sında gösterdiklert neşeye bakın-
Knhvc rengi şapkasının kenanıı- ~ Geçen sene= ra~~ vermemek için, şimendifer idare- ca ağlamamak için her şeye gül-
da kocaman bir tüy dikili. Şap- !gı~ .uman po eye si fiş usulünü tatbik etmektedir. düklerine hükmedeceğim geldJ 

kanın kenarıanndan venp wn almıstun. Parasını da Ancak bu fişleri alanlara bllet ve- Fakat şuna kanlfm ki Fransızla.ı'. 
çenesinin yatırdım. rili M a!ih k altına kadar sarkan siyah ince .., yor. am geçen a şam başlanna gelenlere sabırla ta-

ttiliin altından yüzundeki pudra . - Geçen sene aldıgın nıhsat Marsilyadan kalkan böyle bir hammül ediyorlar ve daha. iyi 
sı alan göze çarpıJor. l\lantarlı bıtml~ Yeni ra:yo için tekrar trenin de hemen hemen diğerlert günler geleceğine emin bulunu-
isi arpinlerinin üzer'nde seke se- ruhsat aldın mı. kadar kalabalık olduğunu gör- yarlar. 
ke yürürken arkndan görenler Bayan lstavrota bir kaç defa 
on ekiz ,aşında bir genç kızdan yutkunduktan sonra başını saı- Kahraman erlerimize 
ayırt edemezler. l\falıkemede ev- ladı: 

Et fiatleri hafifce 
yükseldi rak okunduktan sonra sürmeli - Almadım. Evde bir :izin ka- kışlık hediyeler 

~özlerini sfüe süze ayağa kalktı. ğıdı var işte. Yeniden almak ne Et fiatleri hafifçe yükselmiştir. 
Türkçeyi de pek zorlukla konu- olacak? Onunla idare ederim, Adana 5 CA,AJ - Ka.hraman er- Dün uaulen mezbahada ntıı yapıl
§Uyor. Kendisini ŞÖ)le mildafaa dedim. Zaten eve gelip de radyo ~ln l.~!~~ .. ,1:!:lyde ~ içb~ mamııtır. Evvelki gUnkiJ mezbaha 
etti: kağıdım soran olmuyordu ki. y~ """ii'"'i""·''öLU a yay........ ... f' tJ • hl '--f _,_i E toplantı sonunda 11k partl olarak ~ erı r na ta evveJt iatere na· 

- Perada doğmuşum, orada ::m~!~r nasıl haber almışlar bazı yurttaşlarımız gen~ bir teber- zaran kilo baıında -4 - 5 itUt'Uf ,.uk-
biiyiimfışiim. B"r radyom vardı. ruda bulunmuşlardır. YetQnu 23.7~0 sektir .. Erzurum kızıl karamanın 
Rir giin eve hırsız girdi, radyoyu Kendi kendine bir şeyler mınl· liraya varan bllyük teberrua: Salih canlı ltıloau 80 • 83 ikuruı, beyaz 
caldı. Eh. Pera gibi bir yerde dandıktan sonra telişla sordu: Posta eşi ve çocuklan 4 ib1n, Recai karamanın 72 - 78 kuru,, dağlıcın 
oturan adam rad) osuz durur _ Şimdi, izin almadan radyo ~er 2 b!n, Gllods 4 b1n, Ali Ka- 7 5 kuruı, Erzurum aıAnlarının ki
nrn, Her zaman Euupadan mü- çaldım diye ceza mı yiyeceğim?.. ra ucak bln, Abldlıı Ramazanoğlu losu 50 - 60, Anadolu aığırlarının 
ziJ dir.~rrim. Ço,· de"a misafı'r- 1500• Zeki Ener ıooo. Tevfik Kadri cBl'llı kilosu 45 lrnnı•a 1ahlm1 t ~ 

.,. 1 - Yaptığın hareket bir suç- Ramazan 1000, Fazıl Meto, Mahmut w ".. 
1 ır. 

lerim gelir. radyoyu açar dans tur. Bunu kendin de itiraf edi· Klbaroğlu Halil Savatıe Cebba Ki- Haber aldıgımıza gore orta Ana-
yapanz. İnsana ~emek nasıl la- ba~lu 500, Ömer ~ğmez r 300, dolu kasaplık bayvanlan Eski§ehir-

Mısırdaı 

Mısırda aeklzlncl lngili2 or
dusunun taarruzu devam •dl· 
yor. Son İngiliz tebliğinde deni
liyor ki: «'Sekizinci ordu bUtUn 
cephe boyunca ilCTlemektedir, 
Şimalde dUpnan top ve tank'.. 
la.rdan milteıekkil eeyyar perd• 
arkasında dcat ediyor. Cenup• 
ta hala tecrit edilmiş bir kaç 
mevkide mukavemette bulun• 
maktadır. Uçaklar diln bUtün 
etin aahil boyunca çekilen dür 
man kuvvetlerin! bombardıman 
ebnlşlerdir. > 

Londra' dan gelen diier ha
berler Mihver kuvvetlerinin tam 
mlnaaile ricat halinde bulun• 
dulclannı, aıu ve yaralı ka
yıplarının pek bUyiik olduiunu 
bildiriyor. Bir çok büyijk TÜtbe
de zabitler esir edilmiıtir. Bun
lardan çoğu ftalyandır. Akdeniz 
kıyısındaki cep tamemen temiz· 
lenmi~tir. Kahlreden gelen bir 
telgrafta ltalyanlann l>lülerini 
gömebilmek için bir mUtarelc.e 
Jatedilclerinden bahsediyor. 

Dünkil lııalyan tebliği Mısır 
muharebeleri hakkında diyor kh 
cDün sabahın ilk ee.at1erfnden 
gece geç vakte kadar Elalemeyn 
ile F uka arasındaki çöl mınta• 
kumda tank 1\ e piyade cüzU
taınlanmızla düflll&n"1 mümasil 
kuvvetleri beyninde çok çetin 
ve kanlı muharebeler olmuıtur. 
Alman ve İtalyan kıtaatı fevkala
de ıiddetli bir mukavemetten 
aonra akp.ma doğru batıdaki 
reni mevzilere çekilmiılerdir. 
insan ve malzemeee dü§manın 
uğradığı zayiatı fazladır. Bizim 
zayiatımız da mühimdir.> 

Alman tebliği de Mihver kuv• 
vetlerinin evvelden hazırlanmıo 
olan ikinci bir .hatta çekildiğini 
teyid ediyor. 

Sekizind ordunun muvaHakı· 
yeti İngiltere'de büyük sevino 
uyandırmııtır. Gazeteler hararet
li makaleler neırediyorlar. Lon
dra radyosu bu münasebetle der 
mJıtir ki: <Dil,mana ılddetli bir 
darbe indirilmiştir. Bu darbenin 
ehemmiyeti tundan !lerl geliyor1 
Mihver kuvvetleri atıldıklan mev• 
kilerde pek kuvvetli tyerle§mir 
lerdi. Adam akıllı tahkim ettik
leri dar cepheden çekilmeğc mec
bur edilerek kahkart hezlmte uğ
ratıl<lılar. Bunlara aman verilmı... 
yeccktir.:ı> 

Seı ıinemaaında 7Jm ::ı mü ile de öyle lizımdır. yorsun. Corc Liitfullah 1250, Yako Ben~ 2 de, Erzurum mallan, Erzurum is-1 
l'"c d'm p· ano çalarım amma, - Aman hakim bey! Ben cahil bin, ceıtı.ı Seyhan ve orta'klan 1200 t.uyonunda İstanbula getirilmek 
)İne radt.o uz olmuyor. bir kadınım. Böyle hlikömet iş- lira lle 1ştfrAk eylem'·lerdlr Yakın- üzere beıldem-Led' F. ti d k' Dün gece cÖldüren Bahar> filmi· .; ~ • CX'l rr. ıa er e ı . .. c__ in T"rk 

lerine aldım ermez. Bu işi bil- da 200 bin lirayı bulacaR"ı umulan ıyükscliı lıtanbula oetirilen kasap- nı goster:~ .;)C3 • eması u ve 
Radyoyu hırsız çalınca evin meden yaptım. Kusura bakma- bu tebemıatın ytızde seksenl asker- lık hayvan mı'kd 0 

1 w d ecnebi güzıdelerle dolmut. gerek 
lcerisi mezar gibi oldu. Ses yok, lz arının az ıgın an- fi i ek b 
secla yok. Rndyo dinlemek için yınız. Bir günah işlemişsem af- lerim e nlınaca.t hedJyelere aynla- dır. Alakadarlar, i*elelerde bek- ı m n mevzuu. ger se .u mevzuu 
kom ulara gı'diyordum. Bö'ylece !ediniz. Siz büyük adamsınız. C8.k ve yfüıde ylrmlsi de Manada. ha- leyen hayvanlıınn getirilmesi için ?'aratan aanatkarlar Kataün Karady 

l\lahkeme kısa bir müzakere- yır kurumlan ihtiyacına sarfedUe- t bb" 1 • • ile Paul Javor llk defa olarak bir 
ay başına kadar zorlukla vakit den sonra, bayan İstavrolanın cektlr. eşe us ere geçmııtır. sinema salonunu eessiz bıraktırarak 

İngiliz gazetelerinin mütalaa
lan ıudurı «Mare• 1 Ronun ] 
İtalya' dan ve ~u ıınistan' dan 
talcviye lutalari getirtecek, o zn
maba kadar dayanmak lıtiye
cıektiı. Elinde henüz mühim z.ırh
lı kuvvetler ve tanksavar topu 
vardır. Bu &ayretindc muvaffak 
olup olmıyacağını zaman gös
terecektir. Her halde vaziyet 
12 aaat içinde daha iyi aydınla
nacaktır.> 

Sek.Jzinci ordunun ınuvaffa.kı
yeti Amerjka'da da büyük se
vinç uyandırmış, seçim haber
lerini ikinci plana atmı§tır. Bu 
münasebetle Amerika gazeteleri 
ıimdi Orta Şa.rk'ta 700 bin Ame
rikan askeri bulunduğunu haber 
veriyorlar. Diğer taraftan Lon
<lra' dan Mıeır'a pek çok Ame
rikan askeri geldiğini, bunla~ 
dan binlerceıs.inin Kahire'ye var
dığını bildirmektedir. 
Doğu cephesi: 

Stalingrad' da Almanlar yeni
den büyük kuvvetlerle taarruza 
ıeçmişlerdir. Almanlar bir ta
raftan ıehirde taarruz ederken 
diier taraftan Volga nehrinin 
karşı aahiünc geçerek burada 
yerle,meğe de teıebbüı etmiı
lerdir. Mühim hava kuvvetleri 
bu hareketi desteklemlıtir. Mos
kova radyosu Almanlann neh
rin prk Ahilinde yerleımeleri
ne meydan verilmediğini bildir
mektedir. Fakat böyle bir te
ıebbüs Almanlann nehri kon
trollan altına aldıklarını göster
mesi bakımından ehemmiyetJi
lidir. 

Moskova radyosu, Almanlann 
ıeneidcvriye bayramlanndan ev-

. ve] ıehrt her n~ pahasına olunıa 
olsun işgal etmek için emir al~ 
dıklan tafımin edıldiğinl ıöyle
mektedir. 

Kafkas;ya'dakl hın ka•'\ ge
lince: Grosnl ve Tuapse mınta
takalannda mahalli çarpıımalar 
olmuştur. Ordzonikidze istika
metinde Alman tazyiki devam 
etmektedir. Almanlar burada hü 
yük kuvıı.-etlerle taarruz ederek 
yeniden llerlemitlerdir. 

Uzak doğuda: 

Salomon adalannda mahalli 
çarpıımalar olmu§tur. Y enJ Gi
ne' de Avustralyalılar bir mik
tar daha ilerlem'§lerdir. 

Ziraat Vekilinin 
tetkikleri 

Ankara 5 (A.A.) - Ziraat 
Vek11J B. Şevket Hatlboğlu, bu• 
gün Devlet ziraat işletmeleri ku· 
ruınunun Ankara ve mUlhaka
tındakl faaliyetini tetkik etmiş. 
tir. Vekllin Konyaya kadar gl· 
deceğt söylenmektedir. geçirdi111. Apartıman kiralarını ruhsatsız radyo kullandığı ken- V seyircileri tatlı bir heyecanla titret· 

alınca hemen mağazaya koştum, dl ftirafiJe de sabit olduğundan ekiller heyeti toplandı -· Takvim • miılerdir. 
yeni bir dayo aldım. Bu da bir bir ay hapsine karar verdi. Ha- Ankara 5 (Akşam) _ İcra e· bt- k•f d•td• Ziraat müsteşan B. Abidin 
kabahat midir ki, beni mahke- pis karanm duyunca bayanın Vek1lleri heyeti bugün saat s. :ı!~~.26 öı-..nt:. 18

A
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H ~ı memleket dahilindeki seyahatin· 
melik etmi ler? .. Herkesin evı'nde · --" k d' k din 15 30 d B kil B Şük .. 15 e er a a ır e ' a ce den dönmüştür. rengı mornnıı, en ı en e , a aşve . · ru Sa- E, ıı.55 1,37 6.57 9•43 12•00 1.33 isminde bir kadına kürtaj yapa Ö 
radyo var. Yasak de!il ya. bir şeyler mınldanarak salondan raçoX-lunun reısııx~-de toplan· · .. .. - ğrendlğime göre bir çok mın· ~ 6 om va. 5,57 7.37 12 58 15.42 18,00 19,34 rak ölumune sebep olduğu iddia- tak 

- Radyo çalmak yasak del:ril çıktı. ınıştır. . alarda bu sene, gcçenı SC'neye ___ !"'---~ ................. ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!"!!!!~~~!!!!!!!!~~s!!!'ll!!!e!!!t!!!ev!!!k!!!ıf~ed!!!i!!!lml!!!!!!!!!!ş!.!!!ti!""r.~~"!!!!!"!!!!!!!!!!! nispetle yüzde 20 - 100 arasında ==== ekim fazlalığı vardır. Bu da, ha· 

BİLLÜRŞİŞE 
Eğer öyleyse, bu mükemmel harem- oraya getiriyorlardı. Ve homur ho- pelerinini titrek pnna,klarile dil- valann çok müsait gitmesinden 
den çıkış yezi üzerine dikkati çek- mur homurdanıyorlardı: zeltti. Sonra adet üzero büyük ve köylünün ekime fazla ehem· 
memeli. Yoksa küçük hanım fena - Ne manasız. teri Bu saatte de kalfaya çıktıı Evin anahtarlan ken• miyet vermesinden ileıi gelmek .. 
.halde k~zar.~. .. . . ~unları ovmak ne clemekmiı? Uka- dinde kaldığını, küçük hanımın tela.. tedir. 

Kapagını orttu. Ellezını arkasına lalık 1 • ~oskof topraklan ıende mi? ıiyle bunu ıimdiye kadar akıl ede- -==================-
AŞK VE MACERA ROMANI ka~~ıturdu. Baıı havada, omuzlan- B.eı ~ı§ı yatsıya kadar uğra§sa.k gene mediğini ıöyliyerek izin istedi. Sa- M E V L O D 

nı ikı !ana sallıya sallıya, akordu bo- bıtmı~~cek. Amma başkalfanın ak- bahleyin geleceğini de Jlive etti, İhap HuJ('ıs1 Görey, Nihat Hı,ılüsi 

Tefnka No. 116 Yazan: (Va - Nu) zuk bir ta~kı tutt~r~u. Av.are. adı~- ima boyle. esmiı. Enuindecı çıkılmaz. On dakika sonra sokaktaydı. Görey, Zeynep Mahmut Nedim Oy .. 
Ia:Ia ııankı .h~defını kendı .. bıle "b~!- ~vı.elkı üç kız da onlara iıtirak Bir arabaya bindi: clstaııbulat> var, Nevgece Erel ve Ynvuı G~)rcyin: 

41111 
B w I l ık d mıyormuş gıbı bahçeye dogru yuru~ ettı. Hepsi birden sarnıcın başına e.mrini verdi Fakat ıonra bu hare- anneleri: 

f oş sarnıçtan ugu tu ar ç ıyor u. dü Or h la w .. .. d...... k b ı ) •=J 1 k ld l k · Bayan VECİDE BULfJSİ'nln Ati e evvela deli ıbi hah e e . . . . ~ " a yıgın g.o~un '""' ay 0 • yc.r eı.u er. §e oyu u ar. etinin manasızlığını aezerek, kendi 
ko§tu. Y Etrafına bakı!dı. Civ!r~a Rızanın eevçı}ısı. c- Kapıyı ~a- duguna kanaat getırınce, taflanların Atıye artık burada durmanın fay- kendine: vefatının kırkıncı gllnll olan 6/11/942 
kimsenin bulunmadığına kanaat ge· P~.~~şlardır, aesıın duyulmaz!> di>'.e arasından kogmağa baılnd~Diın ça- dasızhğını anladı: Yeraltı odasına c- Onlar hala k'ayıkhanedeler. bugünkü cuma günü b~le nnmnzını' 
tirince, bahçıvanlann öteberi bırak- du§unmekle beraber ,sayılarını bır ma§ırların kurutulduğunu biliyordu. sarnıçten girerniyece.kıi. Eminle Rı· Benim lstanbulda ne İ§İm varh ~~~~a%:ı~n~~d~ı=:m~z~~; 
tıklan sapa köoeye gitti. Sarnıcın ka- kaç kere daha tekrarladı. İpler her halde bodrumdaki odnda znyı, Bedriyeyi baıka bir ıekilde Dolmabahçe aarayının önüne var- mevl(idll şerlt okunacağından arzı\ 
pağını açtı. Bir ümidi vardı. Merdi- - Çıldırdın mı sen, kız.? duruyordur. Bir kangal bulup beli- bulmalı:y.dı. Handanın ayıldığını, mışlarkCJ1 seslendi: eden dostıann te~rltlerl rica olunur. 
venin oraya dayanmıı bulunması. Ürpererek döndu. ".~ ~rdı. Gene sarnıca doğru yü- cıered~yse Orhanla konuşmağa ha§'" - Geriye arabacı. ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••"'"' 
Fakat hayır. Merdiven filan görün• Kol kola girmiş üç halayık ... iç- rudu.: .. . . lıya~?gını, hatta konuıtuğunu onla- Fayton döndü. Bir müddet gittik-
muyor. Jndıkten sonra apğı alını~ lcrinden biri de aksi gıbi, başkalfa- Du unuyordu kı: w r~. s?.ylemeliydı. Bir an tereddüde ten sonra Atiye bunun da bir çıkar 
lar. Başını karanlık delikten içeri nın hafiyelerinden... c- Şu saatte mutlaka aşagıdalar. duştu: yol olmadığını kestirdi: 
uzattı: Atiye, eoğukkanlılığını toplama- Ne yapıp ya~ı!' haber vermeliyim. . <:- A11}k her ıey mahvoldu. Bu c- Çruşaflı bir kadın sandala bl-

- Hştl • diye birkaç kere ses• ğa. gayret etti. Bu. kadarcık t becc._remezsem v~~- ış hı.r ?aha düzelmez.> nerek Zeynelamdin pn§llnın yalısı 
lendi. M"n ız. mana ız gulerek: lahı ~ıza benden so ur. Hatta bu- Lakın sonra gözlerinde bir 1ııık önünde durur, oradan kayrkha-

Akıi sadadan ba§ka cevap gel- - Canım aıkılıyordu d . Açtım, yu~ ~ır t hlıfeye maruz kal am bile y~nd ·,!:fiç k~ e bir çare bulam a neniın içine girerek kaybolur mu"> 
medi. fU aamıca baktım. Sad mın ak.sini u ~{ pm. yı~:> ... . .. b!le, Ko e Emın de tıpkı kendisi gi- İmkansız ... fyisi mi Fethi reisin evi· 

il:"____ b 'd d I tecrübe ettim. 1 '.>er dondu 1 zaman bu- hı acze düşse d hi, Rıza bu j in ne gı' derek on lan beki emek b 
ı:..aaecn u nı asını uymuf o sa- .. b' · k' 1 k 1 O h lardı bil X...d kil '- __ f o_ kalf•nın haf· ·. 'YU ır ın r a ar 1 aştı: ç a- mutlaka içinden çıkar, ortalığı süt Arabacının homurtusuna rağmen, 

e, •ta~· a er enem.m yet ~ .. ıycsı · ) ık k " · t · )' d Yermİyeceklercü tabii - Sarnıçlar tekin değildir. • ı r~ı apa ının u un~ otur- ım n e er. hayvanları Köprüye do -:.ru çevirtti. 
_ Küçük hanım! ' Benim A i- dedi. m~ş, çekırdek kırıyor ve yıyordu. . c- Ah Rn:al Benim Rızam. Se- Aradan yarım saat kndnr bir zaman 

yel Küçük bauı:ıİ° KD ~ ~ Ati .. h ) d Atıye genr akortsuz şarkısına de- nı o kadar seviyorum ki ... > eçmi§ti ki, Fethinin H liçt ki evi-
·İ• ••• ç - ye ıup e en ı: <Vam etti. Di"er iki halayık koc man Böyle dü unürken hızlı hızlı ne varmış bulunuyordu 

ııını ••• c- Acaba bir ıey mi piliyor? bir kutu Kri tofl bıçak, çatal taşıyıp gi 'niyordu. Etekliğini. peçesini, (A;kası var) 

Yakında tefrika sütunumuz· 
da zevkle, heyecanla oku-• 
yacağuuz telif romanınuz -

6önül 
Cehennemi 

YAZAN:?? 





Sahife 4 

ACELE SATILIKl 
APARTIMAN 
Fatlh Sangüzelde 3 daireli ve 

bahçeli deniz ve güneş görtlr aa~
lam ve bütün ko:ı!oru. havi h&
vagazı. elektrik ve terton. meTcut 
bulunan blr apartıman acele sa
tılıktır. 

Müracaat: Fatih Tramvay 
caddesi 28 No. MİLLi Dm!K 
Alım Satım inşaat t.lıom. 

Fatih Askerlik Şabealn._: 

Memur alınacak 
Devlet Demiryollari umum müdürlüğünden: 
ı - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edllmck iızcre mü

sabaka ne orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi ahna.:aktır. 
2 - Müsabakada kaza...'l.alllara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 14111/942 cumartesi günü saat 14 de Haydar

pnşa, Ar.kara, Balıkesir, Kayseri Malatya, Adana. Afyon. İzmir, Slritec1, Er
zurum ve Eski.şehir işletme merkezlerinde Sıvas cer atelyesl.nc1e yapılacak
tır. Müracaatlar bu işletmeler ve atelye müdürlüğü ve istasyon ~e!hk..lerince 
kabul olunur. 

4 - Mü.sa.bakaya i§tlrt.k şartlan ıunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - F.cnebl bir ldm.!8 lle evll olmamak 
3 - 18 yqını bltlnnlf ve 30 zu geçme:nif olmak (30 yaş dahtı> 

KtlpurlilHl Hıfzl otlu 329 dotumlu 
Mlthat Kural yedek nakl119 tetmenl 
(48781) in hemen Şubeye mtı.racaat 
etmesi lH'm olunur. 

ile sa.ba.h, öğle ve a.kşa.m 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinızi fırçalayınız 

4 - Askerlltlnl yapmlf ve-ya ask~rllğlnl yapmasına en az bir sene za
man kalmış olma.k (Emsalleri stllth altında bulunan veya celbe tAbl o'ınlar
dan tahsil veya sıhht sebeplerle ertesi seneye bırakılanlar iştlrAk eieme7.
lcr) * Yedek demlryolu tetmenl Abdi 

oğlu Vefi Pandır (52990) hemen şu
beye müracaatı ilA.n olunur. * Yedek lsUhkAm teğmenl Cevat 
Eşref oğlu Cafer Marukl CS0909) he
men şubeye müracaati illn olunur. * Yedek demiryolu te~nl Nu.rl 
oğlu Niyazi (50819) hemen pbeye 
müracaatı !Um olunur. 

Üsküdar Milli korunma 
mahkemesi müddei./ 
umumiliğinden: 

DükkAnında mevcut şekeri satıştan 
imtina etmek suretlle Mllll korunma 
kanununa muhalefetten suçlu Kadı
koy Ferltbey sokak 2 numarada otu
ran Ibrahlm oğlu Ismall Dalbudak 
hakkında Üsküdar Milll korunma 
mahkemesinin 7/10 942 gün ve 237 
sayılı karan ile beş lira ağır para ce
zasına, yedi gün dükkfmının kapan
masına, bu muddet zarfında ticaret
ten men'ine, 36 l:llo şekerin milsade
r ine hukmedllın!ştlr. 

TÜLiN 
Kitap ve Mecmua evi 1. 

l\Iimar \'ed:ıt caddesi No. 19 
Sirkeci - İstanbul 

En son çıkan İnglllzce Roman
lardan buyük bir seri .geldi. 

Ziyal'et edıniz. 

IOr. NiHAD TtJZGEI 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
' BU!L'fCI s111ır KllT AffAlllS' 

Pazar u P1r1ı••ıd11 •ldı •erııı 
, ..... "'·- ....... (T ....... _., ........ .,..,. _.., - - ·---il - .. - ... --
Yazıhane aranıyor 

Galata - Sirkeci ve clvanndA 
telefonlu bir yazıhaneye ihtiyaç 
vardır. Devretmek ıstlyenler 

Taksimde Cumhur\yet pastane
s'nde Rauf Akbaşa müracaat 

- etmeler!. Telefon: 40051 

ı 
1 
' 

Istanbul İkinci İcra memurluğun
dan: 9U 152 

Hali tasfiyede bulunan Ist:mbul 
Esnaf Bankasının A. Apelyana olan 
borcundan dolayı haciz altına nlınnn 
Üskudnr ve Kadıkoy ve havallsl halk 
tramvayları Anonim Şirketine alt 30 
adet beşer liralık hisse senedatı 12/ 
l 1 942 tarihine müsadlf perşembe gü
nü saat ıı de Bahçekapıdıı Dörauncti 
Vakıf han altındaki Esham ve Tıı.hvl
lltt borrasında açık arttırma suretlle 
Eatılacaktır. Kıymetinin yüzde yet
miCJ beşini bulmadığı takdirde ikinci 
artt·rması 16 11 942 t:ırihine müsadl! 
p:ı.zart si günfi ayni mahalde ve tayin 
edilen saatte icra edllece~tır. Tallp
lcrtn yevmi ve sa.atı muayyende hazır 
olacak memuruna müracaatları ve 

EVii bir gençı 
.. bayan · naşil 

GUZELLEŞTI ve 
.MES'UT OLDU? 

Bayan G ..• 
"Yaln;z bir ay evveline kadar caıibe
.ılzlı n kıymetıizdim " diyor. 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata g~mlş olanlar aynı derecede kaza
nanlara tercih edilecektir. 

6 - İdare doktorlan tarafından yapılacak muayenede sıhhi durumlan 
demiryol işlerinde vazife görmeğe elverlşl! bulunmak. 

il - Müracaat lstıdalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: 
Nllfus cüzdanı, diploma veya tasdik.name, askerlik v,eslkası ve askerlik 

yoklamalan, polisten tastlkll iyi huy kltğıdı, çiçek aşısı kAğıdı - evli ise -

A Y D A 5 L 1 R A T A K S l T L E evlenme cüzdanı. altı adet vesikalık fotograf. ' 
~ mQfterllerlmlz için elmaslı ve pırlantalı saatler, altın ve plUin nl.şan 8 - Daha fazla malftmat almak isteyenlerin işletme müdürlüklerine ve-

ya istasyon şefllklerine müracaat etmelldlrler. 
yüzükleri. IuymeW ta~arla süslü çiçek ve p!~klar, yent şevallye yüzükler, 7 - İstldalar en son 12/11/942 günü saat 12 ye kadar kabul olunur. 
gfunilşten mamıll zarif tatlı. pasta ve yemek takımlarının alparlşlert kabul 
olurur. Saatler emsali glbi 15 sene teminatlıdır. Sipariş etmek ıstlyenlere 1,_•••••••••••••••••••••••••'ıiieılı6tİİ) katalok gönderıllr. Mektupla (İstanbul posta kutusu 184) adresine müracaat 

Kelepir Satıhk Ardiyeler 
Bahçekapısında ayda y!lz lira bedell Jcar lle on sene konturatlı 1k1 

ardiye maktuan on beş bln liraya satılıktır. Vasıta ve masraf kabul 
olunmaz. 

Hizmetci veya Ascı Kadın Aranıyor 
Beyotlonun tanınmış B A y 
KUAFÖRLERİNDEN HARRY 

Taksim İstlklltl caddesinde Fransız konsoloshanesi karşısında 17 No. da 

FlERDDNAND 
Periıkar sa1onunda çalışmaya başladı. Sayın müşterllerlne yeni 

1 adresinde hizmet edeccğlnl bildirir. • 
~~~~~~_;_~~~~ı 

--RSENAL TA 1 
ve 

Futbol Tekniği 
BUGÜN 

Eminönü Halkevi Salonlarında 
Fut bol oyunları ve tekniği hakkında 

BiR SESLi FiLM GöSTERiLECEKTiR. 
Filme alınan takım meşhur «ARSENALı> dır. Teknik ve çalış
ma tarzı ve pek meşhur sistemi hakkında izahat verilecektir. 

Bütün Spor Sevenler Davetlidir. Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: \ 
Aşağıda kilnyeleri yazılı Yd. Sb. ve memurlnnn şubemize müracaatıan, 

aksi takdirde kanuni muameleye tevessül olunacağı. ill••••••••••••••••••••••••mmİİ 
Sn. 8. Hs. M. Bekir oğlu Vehb1 An Üsküp 329 - 14, Top Tğm, Melunet 

oğlu Mustafa Lütfi 50637. Top. Ölç. Tğm. Ismall oğlu M. Mithat Erdener 
50742 Ecza. 'O'stğm. Yase! oğlu tsak Adatao 38341. Top. Tğm. Adll Soyar. 
50463 P. Tğm, Remzi oğlu Mahmut Pirinççi, 49405 Nk. Ttm. izzet oğlu Arif 
Hikmet Beton 13688. 0620 - 1163) 

T. C. Merkez Ban kasi İstanbul Şubesi 
Müdürlüğünden: 

Devlet Orman lıletmesi Düzce revir amirliğinde:ı 
Devıet Orman işletmesi Düzce re-vlrinln Darıyerl deposunda. mevcı t 

189 metre küp ve 589 desimetre küp muadlll 230 adet kayın tomruğu 13/11/ 
942 cuma günil saat 14 te Dü:::cede Devlet Orman ~ıetınesl Revir ıı.mır:lğl bi
nasında müteşekk.11 komisyonda açık arttırma ile satılacaktır. 

Tomrukların bJr metre küpünün muhammen bedell 20 liradır. Şartna.T..! 
Arkara Orman umum müdürlü!lü. İstanbul Orman çt"virge müdilılilğü ııe 
Düı.cede Revir Amlrllğlmlzde ve tomruklar yerinde görlileb\llr. 

25 yaşında idim. cBlr kenara bı
ralulmaklan• korkmata b:ı.şl:ı.mı~ 
tım ... Sık aık dans salonlanna devam 
etmeğl tecrübe ettim. Fakat hiç blr 

1 erkeğin nazarı dıkkatlnl celbedeınl.: 
yordum. Henllz evlenmlı benden geno 
blr arkadaşım bana bir ıır tevdi ettı: 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat-teminat ve evrakı lflzlmelerlle blrllltte ihale 
R11n ve saatinde mezkQr komisyona mnracaatıan. uoı.u 

; cErkekterln takdir nazarlarını çek.en Besnl'de bay J:eref adına yazılı D sınıfı blrlllc 27728. 27733 ve 27734 nu
~ taze, nermln ve açık blr cUd ve fll.J&'\ ~ralı 119 adet BankamıZ hlmNt senedi kaybedllml.f oldutundan artık hmtmil 

1
111 perestiş bir tendir. Bu yeni ve şa-. kalmamıştır. Sahibine başka numaralı yeni senetler verlleceğl blldlrlllr. 
yaru hayret güzellik reçetesini sen de (1101) Belediye Sular İdaresinden: 
nazarda takdir ettıaı göı kamaştıran En son model v~ her çeşlt STİL üzere hazır ve ısmarlama sayın abonelerimize tavsiye ederiz. c1095• 
tecrube et• dedi. Şimdi aevcımı 9 1 !!l••••••••••••••••••••••••••ı~ Su sayaçlarını soğuğa karşı muhafaza için şimdiden tedbir almalarını 

bir tazelikteki genç ve nennln te~
1 M Q B 

1
• L y A N J Z 1• Ç 

1
• N 

olduaunu ltlraf ediyor.,. \ 
Yaptıaırn ıudur: 1 , . cHer akşam, yatmazdan enet. Beyotlu Meşrutiyet cadde.sl.ııde Amerikan sefareti k.artısında~o. 199 Devlet Demiryollari ve limanlan !tletme 

eUd gıdası otan penbe renkteki To.l S. D İ Y A M A N D 1 Y E F U •d • "],. 1 
katon Kremini kullandım. Terkibin~ lll•••Mobilya Fabrlk:asına müracaat ediniz. Telefon: 40939 mum 1 aresı 1 an art 
de, bfitun dünyada meşhur bir clld; 
mütehassısı ta.rafından k.eşf ve clld 
hüceyrelerinden istihraç· edUm~ klJ·l 
melli bir uıuurvardır. Siz uyurken 
o, cildi besler ve güzell~tırtr. SabUıj 
lan da yağsız beyaz renk.teki Tolca-! 
lon Kremini kullandım. Birkaç g1bı 
zarfında cildim, kadlte gibi yumuşat. 
gül yaprağı gibi taze ve nermln bir 
hal aldı, ac;ık mesamelerlm sıklaştı 
Ye siyah noktalarla gayrt aaı madde· 
ler kayboldu.> 

Erkekler sizi caılp ~ ~e sehhar 
buluyorlar mı? Alu1 taltUrde he
men bugunde.n 'clld gıdası olan To
kal on Kremini kullanarak letafeti• 
nW arttınnu ve teninize hayat ve 
taravet verl.n.lz. Tok.alon luemlertnl. 
cUd için besleyici hiç blr unsuru lh• 
Uva etmlyen Adi güze1llk kremleri ile 
k.anştırmayınız. 

22/10/942 tarllıinde yapılan ekslltmeslne talip zuhur etmlyen ve mu
hammen bedeli 72000 Ura olan muhtelif çinko lı.-vha 12/11/942 perşembe 

gür.U saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında toplanan 
Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu Lte girmek istlyenlerln 4850 llralık muvakkat teminat ile knnumın 
tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ~eh grçrn 
Komisyon reisllğlne vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 1 lira mukabilinde Ankarada Merkez ve Haydnrpaş:ı.da 
Haydarp~a veznesinden temin olunur. C959l 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı satına!ma 
komisyonundan: 

Cins ve miktan Muhammen bedeli İlk teminatı Gün ve snntı 
Llra Kuru, Llra 

_____ _;,;, ___________________ ~ 
4500 metre kaputluk. 25482 GO 1912 17.2. teş, 942 salı 
kumaş saat } 1 de 
780 çift çlzıne 27300 2048 17.2. teş. 942 saiı sant 15 

Yukarda yazılı kumaş ve çizmeler hlzalannda yazılı gün ve saatlerde k-ı
palı zarfla alınacaktır. 

işbu satış d:>lay:ı ile hak ve iddiası 
olanların s.-ıtış gi.ınunden nihayet bir ••••••••••••••• 

Bu Pazar günkü 

. Şartname ve nümunelerl komisyonda her gün görıileblll;. !steklllcrın 
kanuna uygun olarak hazırlayacaklan zar!lannı yukarda yazılı eksiltme 
saatıerlndn blr saat evveline kadar İstanbulda Galatada Mumhane c:ı.d-

gun evvel 9-11 152 numarasıyla dos-
ya ına muracaatları !Hin olunur. 1 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
CILD YARALARINA fevkallde 
iyi gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenUenmesine hizmet eıter. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

ZAYİ - Ipsala nufus memurlutun
dan aldığım niıfus hüviyet vesı:tamıa 
birlikte 341 de aldığım terhis vesika
mı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan esklsinln hükmü yoktur. 

Çadırcılar Uğur han 9 No. da Ali 
oğlu Demir Gülfidan 331 

Eyup :ı.hkflmı şahsiye hlklmllğin
den: 942/619 A. Ş, 

FevkalMe satışın ehemmiyeti 
günden güne artmaktadır. Bil
hassa Fransız ve Alman mamu
lMı pek mükemmel ve komple 
yemek ve yatak odaları ile salon 
takımları. Bir çok bibloları ve 
SEVRES,SAXE,DRESDEN,ME
ISSE~. ROSENTHAL ve saire 
asarı neflsesı, Van Loo, Sami bey, 
Saim bey ve aalr m~hur Us
ta.dlann yağlı boya tabloları, 
çot kıymetll Çln vazolan ve 
sair bir çok nadide eşya ve mo
bleyaları en m~peeent~ıtın 
bile zevklerini okşayacak ve 
cidden emsallne ender tesadüf 
edlllr fevkalMe blr sat11 ola
caktır. Fazla tafsU!t için ya
rınki nüshamızı okuyunuz. ve 
bu Pazar, Beyoğlunda İngiliz 
sefarethane.sine yakın 48 No. 

ker apartnnanında bulunu
nuz. 

Eyupte Ramide Yeşllçınar aokak 12 
No. ıu evde oturan Tahir kızı Hayriye 
Kanlıkayıı.nın öz kardeşleri 927 do-, 
ğumlu All Osman ve 1929 dotumıu 
Hayrettin ve 1932 doğUmlu Şahin 1 .. ••••••••••• .. 
Melımede vasi olmaya ehli olduğu 
dinlenen §Rhltıerln şahadetl ve zabı-1 
tadan ve nufustan gelen cevabi yazı 
rnefadı ne anlaşıldığından ve kilçuk-ı 
lertn babaları Tahlrin 24/11/941 ta
rihinde \'efa t ettiği ve anneleri Ay-, 
şenin de daha once vefat ettiği anla
•ıldığından mumalleyha Hayrtyenln 
her uçtine vasi tayinine ve aslen U~-ı 
nat icrasına kabili itiraz ve it zar ol
mak uzere 26 10 942 tarihinde karar 

Gö, mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Caialoilu Nuruoımaniye 

caddesi <Aman Şerefeddin 
apartunanı N. S 

Hastalarını pazardan ba~ka 
her gün saat 1 4 den 18 ze ka-

T. lı Bankaıi 
~TASARRUF 

HESAPLARI 
! İklncltepin Ke

tldeslne aynlan 
ikramiyeler 

1 acle& IOOI 1.irabk 
1 • At • 
1 • !51 • 

H • 100 • 
11 • Si • 

' ' • 25 • 

ZAYİ - 1938 - 39 ders yılında Yo- --· Dr. hlSAN SAMI --· 
vaklmlon Rum k1Z ll.9eslnden almış T t F O A ş ı 8 J 
olduıtum mezuniyet diplomamı kay- ıto ve paratlfo hastalıklanna 
bettim, yentsınl alacağım.dan eSkls1n1n tutulmamak lçln tesıı1 kat1, mu-
hUkınü yoktur aflyetl pek emin taze a§ldır. Her 

İrlnJ Panayotldu_ eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-

or. ibrahim Oenker 
Balıklı Bas&. DabWye Miitebaıısısı 
Beyotlu A~acamıı, Salazağacı, 
Çö lük fQle sokak No. 13, 

ruştur. 

ZAYİ - Tıp faltlllteslne alt 2'767 
numarah htıvlyet vara.kasuıı a.y1 et
tim. Yenlatnl alacalundan esti hü
viyet varakasının htlkm(l olmadıtını 
Uln edertın. 

desinde 54 numaralı dairede-ki satınalma komisyonuna vermeleri. (818> 

Devlet Orman lıletmesi Düzce revir amirliğinden 
Devlet Orman işletmesi Düzce revlrlnin Mudurnu Elmacık dere Tekir

ler deposunda mevcut 220 metre küp kayın tomruğu 13/11/942 cumn günü 
saat 14. te Dilı.cede Devlet Orman lşletmest revir lmrlllğl binasında müte
şekkil komisyonda &ç•k arttırma Ue astılacaktır. 

Tomrukların blr metre küpünün muhammen bedeli 15 liradır. Şartname 
~kara Orman umum müdürlüğil, İstanbul Orman çevlrge müdüılilgn ııe 
Düzcede Revlr Amlrllğlm.1zde ve tomruklar yerinde görüleblllr. 

tsteklllerln % 7,5 muvakat teminat ve evrakı lftzlmelerlle birlikte ihale 
gün ve saatinde mezkftr komisyona müracaattan. <1013> 

Terziler, Hazır Elbiseciler ve 
Dikiciler lıtihlak Kooperatifinden: 
Ortaklanmızın his. aenet!erl ihzar edUı:nJ.otlr. Almak üzere 9/11/942 

Pazarteaı gününden itibaren Mercanda Yaldız hanında 14 numaraya müra
caatıan llA.n olunur. 

Kooperatif Müdürü: Salih Keçeci 

BEBEKTE SATILIK ARSA 
Rıhtımda denize nazır 817 M2 fevkalade bir arsa satılıktır. Cumar

tesi. Pazardan maada saat 12-17 arasında 23758 e telefonla mfiracaat. 

Öksürük ve Bronşiti 
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Komprimeleri derhal geçirir. 
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