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U R Fransız şefleri arasında 
rekabet başgösterdi Londra Şark cephesinde 

Alman ric' atinin devam Lava[ Tunusa bir Fransız seferi kuvveti 
gönderiyor, amiral Dar/anla general Dö Gol 
arasında da geçimsizlik olduğu bildiriliyor ettiğini bildiriyor 

Amiral Darlan Londra ve Vaşingtona bir heyet gönderiyor 
Almanlar çember içinde kalan kuvvetlere tayyare

lerle yardım göndermiye başladılar 

Loodra 26 (A.A.) - Brltanova 
ajansının Fransız hududundaki mu
habirinin bildirdiğine gö~ Laval 
Parlsle.n ViJiye dönmüıtür. Laval 
Parlste TunU$la mihver kuvvetleri-

Londra radyosundan yapttldarı &. 
ıızca ne§rlyat da bugün yapılma • 
mıştır. Hür Fransızlar milli komi -
tesinin sözcüsü, bu münasebetle fDD 
ları söylemi§tir: 

Londra 27 (A.A. ) - Alman-I 26 Sonteşrinde kuvvetlerimizi bina:Wr hücumla zaptedilmiıtir. ne yardım iç.İn oraya Fransız kıt'a. 
lar, Rus cephesinin bütü? kesim· clü§nıanla Staliugradda, Nalçık Rus ıkuvvetlıeıri iş~iler mahalle~ • larının gönderi1?1eslne .. dair bir plan 
lerinde ric'at bareket1ertne de • ve T b"l l . d ne de nıüfuz etmıılerdi.r. hazırlamıftır, Bırkaç gune kadar Tu 

- Şimali Afrikada Dar lan tef 
bulundukça bu ne~riyata yapma
ma vicdamm minidir.ıı 

. l R 1 Al uapse o ge ~rm e çarpı§ - . . . . ...ıı_ .. f al d b. 
vam etmekted~ er. u.s ar, .. • mııbr. Bazı muhabırlerm gönderdık· nusa gitm~ uzere t ya a~ ır Mihver kaynakları bu vaziyeti 

istismar ederek, General Gol ile 
amiral Darlan arasında ,iddetli 
bir geçinuizlik olduğunu söyle. 
mektedirla-. 

mantara, mevzı kurabılmek ıçın . . . leri haberlere gore, ıiyi havalar Fransız sefen kuvveti geçeedrtır.Bu 
va.kit bırakmamaktadırlar. Dü§o· Stalma-radın şımal babsındakı avdet ellıtiğinden hava faaliyeti kuvvet için süratle asker toplandı • 
man mevzileri birbiri ardına R~s cepte aıkıştanl.nnş buh.~nan Al • ıiddetl~ bulunmaktadır. Al- ğına dair Vi.Pnln verdiği haberler 
kuvvetlerinin eline dü~mektedll'. ~~ kuvv~erı çemberı kırmak manlar yeniden taııt uçakJarı ile teeyyiid etmeıni.ttir. Yapılan tah-

Londra 27 (A.A.) - Mo~ko · IÇlll ~b~lerd.e bulunmutlar • çevrilmiı bulunan kuvvetlerine minlere göre mütarekename muci.. Darlan Londra rıe V a•ington« 
Vada ne,.redHen Sovyet ııece ya· dıT. · Hıç. lnr ne.tıce •. elde ed

0

eme- yaırdım .göndermeğe ba"'1amıı - blnce Vlılnin sll&b altında bulundur. 
" 1--..ıı.!...... Ş h d b k birer heyet gönderiyor t bliği· mıt ~. e nn ıçın e ırçe> lardır. m.asına mü5aade edilen 100.000 ki 

rm e • ~~ tilik küçük ordu bu seferi kuvvetin Stokholm, 26 (A.A.) - Lon-

Tu n usta mu
11

tteıı•kıer•ın zırhlı b•ır ~ =•n~!t.!t:d::~:· t::~ Lavaı dr~:::!~d~:~~;:;d guetesinde Mihverin Tunusta 
şiddetli mukabelesi 

bekleniyor 
LoıMlra 27 (A.A.) - Taymis 

gazetesi A&ıika cepheainin fev ~ 
kali.de ehemmiyeti dolayıaile 
Mihvdr ımWc.aıbeleainin ıiddetli 
olacağının muhakkak bulundu 
ğunu yazmışhr. 

Timoçenkonun muzafferane 
taa•rruzundan bahseden Taymis 
T.imoçenkonun bunu Rus ordusu• 
na medyun olduğunu yazdıktan 
sonra ıimali Afrikada muhare • 
belerin Rus zaferi üzerinde bü. 
yük bir tesiri olduğunu, çünkü 
Almanların şaı k cephesinden 
mühim kuvvetler çekmi.ı olduk • 

larını belirtmiştir. 

Eden Darlan'ın 

. marqal Petain'e bir rap~la bildi~- ı Gol tarafından savapn Fransız kuv ı çıkan b ir telgrafa ~öre Darlan 

k 1 b 
v ' dilden lıOIU'a bava ve mmtemlekat vetıleri ~danı tayin edild i • yakında Londray.ı bır murahhas 

O U Olguna Uuraml' nazırlarlle ve seferi kuvveti t~ ğlni bildirmektedirler. Ayni kaynak hey:t gönıd.~r~cekt_1r·. Bu heye 
'l• etm.eldıe bulunan Jozef Darlon ile lara göre dö Gol'ün geçen hafta ln21ltere hukumelı ıle Fransa.: 

rö~. rad.yod.a 'yapmak istediği ve Çörçll ,imali Afrikaa.ndaki va.ziyet hak 

Tunustaki mihver kuvvetlerinin mütemadi
diyen takviye aldıkları bildiriliyor 

De Golcülerin va:iyeti _1. nd .. d ..ıı~ı--. h'ta kanda müzakerelerde bulunacak 
tar~ı an musaa e euuuııyen ı - . 'kb 1 . · l ı kt :Amara 26 (Radyo gazetesi) _ . . . 4 • e.cek ve ıstı a ıçın c.n aşma ar a 

Ortqarld.alrl Fraıuız kuvvetleri ku- hında bu yenı tayın i1an edıl - decektir. Ayn.i telgrafa. göre ~ar· 
mandana lrenf!t'al Catııouks'un Lon. 111. lan bazı imtıyazlar ve kredıler 
draya gittiğini haber veren bazı Di.ğe.- ta.raftan 1940 Haziranın • elde etmek için Va,!ngtona 

Viıi 27 (A.A.) - Şimali Fran- kuvvetlerine me:nırub uçaklar dün, b.ynaldar. Catrouka'nun general dö danberl hergün hür Fransızların bir heyet gönderecektır. 
aız Afrilmsanda, Cezayir, Tunus Cezalr körf.eziıııd.e 10.000 tonili.to.., __: __ ___:_ __________________________________ ~--

:ıp= i~i~u~;~~ar. •rumd• :~.:.emiyi torpilteyerek batır- Wllkle ftdanada bug"'dayın k·ılOSU 90 
Beza bölgesind\:, İtalyan ve Düprül~n tayyareler 

~;:;~k:i:~!u~::~:! X:!!!ı~~~~ rr~!~.!7 ~2 sA!:~::: diyor ki: kuruetan 50 ye do" eıu··ı 
r:rl!.t~·:a~~i~~:~i~:tg~~ çağı tahrib edilınlftir. Baıka bir "D 1 . t" d ~ ,, • 

~' asker ıa,ıyan 12 büyük o ar sıyase ın en 
bİr halde geri çekilmittir. 

Mihver takviye alıyor Ame~ taflt uçağı Alınan ~es.. vazgeçmek 
Vi§i 27 · (A.A.) _ Tunur.taki aerohmitt uçakları tarafından duıtt- ' 

Alman ve ltalyan kuvvetleri de. rülmÜflÜr, İŞ siyasetini kabul 
vamlı surette tank ve motörlü Londra 27 (Radyo, sabah ~ etmek lazım 
birlıı"lderle takviye edilmektedir- de) - İkı koldan Tunuata iler " 
ler. liyen general Anderaoo ordusu• 

Yağ ve peynir fiatlarında yüzde on beşe 
varan bir tenezzül görüldü 

Batırılurt gemi ~un önciilet"İle Alman öncüleri a-v az iye tin İ. m Ü na kasa Vifl, 27 (A.A.) - Alman bava raaında çarpıtmalar olınakt~dır. 

etmek istemiyor Sovyetler 20 şehir 
AnkaTa, 26 (Radyo ııazete

ai) - V andel Wilkie, Kanadkda, 
Rusyay.a yardım İ§lerini tanzim 
ebnek üzere yapılan bir toplan
tada demeçte bulunarak, birleş
mİ§ ·milletlerin bu harbde ne yap. 
mak istedikle.-iTti, niçin mücade· 
le ettiklerini, zaferden neler bek
lediklerini açıkça tesbi.t etmeleri
nıin gerektiğini söylemi~, aksi 
takdirde gayesiz bir harb uğu· 
runda birçok fedakarlıklara kat. 
lamlmıf olacağını belirtmiştir. 

Adana (Hususi) - Son günlerde Adanad-ı hemen bü •• 
gıda maddeleri fiatlarında az da olsa bir düşükl~k ~öze ça 
makta.dır. Buğdayın kilosu 90 kuru,a satılırken şımdı 50 ve ha 
ta 45 kuruşa düşmül!tür. Yağ ve peynir fiatları da yüzde 15 t 
nezzül etmiştir. 

na!":1~:e!7 d~·~~.: ;:::::~ ,· st ·ı r da d eti ı· ı er 
arnda Darlan meselesi hakkında 
be~anatta bulunmuı ve bu hu· 
susta her türlü münakaıanın mev 
simsiz olduğunu aöylemiJtir. 

Eden !imal Afrikaamda sivil 
idarenin Fransızlıt-nla; askeri 
idarenin Amerikalılarda olduğu
nu İngiliz durumunun bu iki 
vakıa ıile ölçülmeai tazım geldi -

Yeniden 12 bin esir alındı 
sayısı 63 bini buldu 

esirlerin 

Londn., 27 (Radyo, sabah s•·ı lin8radda Sovyet büyiik taarru
at 1 d<!) - Gece yansında Moa. zwıun muvaffaltıyetle gelittiiini 
kova.<te ı. dljıreıdilen teblii, Sta· (Devamı 3 üncü •aylada) 

iini söylemiştir. 

Smuts-Tr--0--abl-usoarbin ı:: Askeri vaziyet :J 
mutlaka alınacağı ftimanlarm karşılaştıkları zor 

kanaatinde durum Rus taarruz kudretini 
Cenubi Afrika baş k.. .. 1 • d d vd 
vekiline ıgöre burası uçumseme enn en OD u 
Afrikanın anahtarıdır -
, Londra. 27 ( A A.) - Preto • 

rtaıda cenub Afri~a ha.vekili Ma 
reıal Smuts demııtir ki: 

«Sirenaikanın anahtarı Trab • 
luagarlbdir, bu şelıir müttefikle
rin eline dÜfecektir Daha, çok 
tiddetli muharebeloer göreceğiz.» 

General Einsedlıovcr ve Ami
ral Cunningham ile görü1111eler
de bulunduğunu söyJiye,n..,Mare • 
tal Smuts ıunları ilav..,.e'tıli~tİr: 

«Şimdiki vaziyette üstünlük 
müttefiklerin elindedir, "Ye onlar 
için artık ha.rb taaı-ruzi de.nesi. . 

Müttefiklerin Fransız şimal Afrikasına 
çıkardıkları kuvvetin ilk tahminlerden 

az olduğu anlaşılıyor 

Yazan: Emekli General K. D. 
1 - Şimali Afrikada: 
Lll>YiA cephea-inde İngiliz kuv. 

vetleri, 23 tkinciteşrinde Ela
geylaya doğru çekilmeğe ba,Ia
yan Mihver kuvvetleri tat"afın· 
dan bof.aitılan Elagedabyayı i~ 
ga.l ve Mihver kun-etlerile tema· 
aı kaıybetmemek için garba doğ. 
~. ileri. rharekıetlerome deıvam &t· 

TW')us cephesine gelince, bu
rada 23 ve 24 tarilılerinde bilin
mekte ol.an durumu değiftİ.recek 
yeni hi.d:iseler olmamıtbr. Eaa· 
sen, bugün şu nokta ayrıca anla
§ıhna.ktadı1', ki bundan iki hafta 
kadar evvel Cezayir ve Fas sa. 
h.illeri:ne ıgelmif ıolan İngiliz -
Birl'efik Amerika çıkarma kon-

üncü facia 

Wilkiıe, geçen harbde devlet 
adam.l~p arasındaki al\la,maz· 
lıkla.r yüzünden sadece bir mü
tareke yapılma, olduğunu, bu· 
gÜnkü harbde ise birbirlerinden 

Devletçe ve milletçe yapmamız J 
tazımgelen tasarruflar : 4 -

Et meselesinde Almanya ve 
Rusyayı taklid etmeliyiz! 

çok uzak yafayan mi11etlerin · 
miifterek bir gaye uğurunda çar- Kasablık hayvanlardan tasarruf etmek ve e 
pıftık1aTını a.nlatt1ktan sonra, l k • • b l •• k 
Rusların c.eu..retini övmü~tür. ucuz atma ıçın aş ıca çare tavşan uretme 
. ~il~, . mille~lerin Ru•ya~ın tir. Tavşan en fazla döl veren bir hayvandı 
ıçümaı akidelet-mden dolayı has. 
settilderi endi.felerden de bahset- Ycuan: Ha•an Ali Edu. 
mit, Rusya ile harbden aonra da Harb, dlier gula maddeleTİ ü-- -
itbirli.ği yapılmasını ve Rusya- zerinde oldueu gi.b\ et üzerinde 
dan kıoırlanak için hiçbir aebeb de tesirini gÖ&lerdi. Bilhaua ge.. 
olmadığını ileri sü~üıtür. çen ylm fiıddetli geçen kışı, mem 

Hatib, dolar siyasetinden vaz- leketim.i2in birçok yerlerinde ka.. 
geçmek ye q aiyasetini kab~l et- sablık hayvanların ya dondan, 
mek lüzumuna da ayrıca ıtaret veyahud gıdauzhktan m11.hvol· 
etmiş.tir. malannı intaç etti. Bu keyfiyet.. 

menıleketi.m.izde bir «kasa.bhk 

L• b d • hayvan» buhranı doğurdu. 
1 ya 0 Vazıyet Bilindiği üzere kasablık hay .. 

Kahire 26 (A.A.) _ OrtafU'k. v~ demek, s8:~ec.e bi:. et ~ese• 
a......ı_! ı--:ıı k ti 1 . t L1ı - I · lesı demek degildn , Sut, yogurt, 
~ , ... z uvve er nın euı& g • · - 1 \ · d h 

Dün kıtaattmız, Agedabya ile El peyn'IZ', yag - mcse e erı e ep 
A.-·la ınd d" a.nLa t bunlarla baglıdır. Kasabhk hay-
6""61_Q~:.~:"s a Dfnı emaıa van ıistihlakini azalttığımız nis-
g 1111.llf"'<'l ... ar• L ....&.1. "t - t ' ğ • h ~e, "su , yo~ , peyn1r, .Ya ıs· ı da a başka çareler d e d üsünm. 

Vekiller heyeti 
dün toplandı 

Ankara, 26 (A.A.) - Vekil
ler Heyeti bugün saat on beşte 
Baıvekil Saracoğlunun reialiiin
de to laımu br. 

tihsalatını çogalbnz. Bınaena- mecb uriye tindeyiz !. 
leyh tik diifiinmemiz lazım gelen Hatır mıza ::ırelen tedbi 1 d 

ı_ 1 d b' . d . h • .. r er noın.ta a.r an ıra e, et: ı tıyacı. biri tavşan ir.tilılakLıi artırın 
mıza. ~:l~~dan k

1 
es.akblık hay- tır. Tavşan üzerinde duruşu 

van tS"t;ıın 11111L1>1U ..ua tına tır. zun başlıca se h eb i bu h 
M lek 

• • d • l , ayva 
me etinuz euız erle çev- her bakımdan elverişli olm 

rili olduğu için balık ialihli.kini dır. Bir defa tavşan en fazla 
artırmak suretile kısmen et ihti- reyen, en fazla ve en çabuk 
yaçlal'lmızı tatmin edebiliriz. Fa- ycti§tiren bir hayvandır. Ilu 
kat bu kafi. deiildir. Bu arada Devamı 2 nci $ayfad 



2 Sayfa 

Hergün 
De Gaul'ün 

Londra rodyosunda 

Söylüyeceği nutka 

Niçin izin verilmedi 7 

' 

,., ___ Ekrem Uıaklıail _J 

D e Gaulle Londra radyosun 
da bir nuuk söyliyer~k 

Afr:kada olup bi<eni anlatacktı. 
Son da:kikada vu:geçti. 

De Gaulle kendisini serbest 
Fransanın ba§ı sa.var. Fakat ser· 
best Fransanm ba§ı da yabancı 
bir memlekc.tle misafir 
olduğu milddetçc hiç olmazaa 
misafirliğin nezaket kaideleri ile 
atla aakıya bağlıdır. Söyliyeceği 
nutku söyleme.den önce lngiliz 
hükiunetine göstererek müsaa· 
deaitri almak mecburiyetindedir. 

Bu müsaadeyi İngiltere harici
ye nazırı Mi.ster Eden vermiştir, 
fakat başvekil Mister Çörçil bu 
müsaadcden istifade edilmesini 
mahzurlu görmü4Lür. Bilhusa 
söylenme.i ta.sa 7VUr edilen nut -
kun bir noktasına ilitmiştir. 

Avam Kamarasında iıçi 
meh'uslardan Richard Stoker so
ruyM: 

- Mister Çörçi! nutkun hangi 
noktalarını mahzurlu gördü? 

Hariciye nazırı Mister Eden 
cevab veriyor 

- ileride bu iddiaya tam bir 
cevab vermek iç:n tertibat a.h· 
nm. Simdilik şunu söyliyeyim, 
batvekil ile aramda hiç bir fikir 
ihti'" fı yoktur. 

Müsaadeyi verenle müsaade
nin verilmi§ olmasmı mahzurlu 
gören iki makam arasında ıörÜJ 
farkı bulunpıadığı ıöylene<..ek ~ 
luna hatıra ancalt: iki ihtimal 
gelebilir, ya ııörü!/ farkının sak
lanmasına lüzum görülmü~, ya
hud da müsaadeyi veren makam 
kendisine bili.hare hatırlatılan 
bir mahzuru yeri.ıJe bularak ka
bul etmi~tir. 

Bu iki ihtimalden hangisinin 
doğru olduiu bizi :!gilendirmez, 
biz; ilg~endiıren n.>kta Afrikada 
olup bitenin tek taraflı olarak 
anlatdmasmda mahzur görülmÜ§ 
olmasıdır. Bu mahzuı· acaba ne
d~ ıifeııi geliyor? 

De Caul: 11 Afrikada o dere
ce mühim harb hareketleri cere
yan ediyor ki bu zamanda açıkça 
konuşula.mazdrn ,eklinde bir 
cümle ile mahzuru a.skcri scbeb
lere atfetmek istemişt;or, 

De Gautle haı b ile darb ile 
pek ali.kalı bir mevldde değildir, 
esasen harb ve darb hareketleri 
yeni çakmadı. Nutıkun söylenme
aine karar verildiği zaman da 
mevcudılu. Binaenaleyh mahzur 
askenden z'yade sİ)asi olmak 
gereldıir. Siya.si ohınca da Fran· 
sız senerallerini deiiJ, Fransız 
gene-aHerini idare eden lnıiltere 
ile Amerikayı alikadar eder. 

Me~lenin esaM Fransızların 
politikacı ve asker olarak ikiye 
ayrılmıs olmal.arınc\adır. 

Poktikacıla.r öteUenberi Jnıil
tere ile bi1"likte yÜriimekte men· 
f&at 'bulmuılar ve ingiltereye il
hc.a etmiıler, batl..rma da aske
ri itlerden ziyade siyasi ıiılerle 
uğra,_.ı De Gaulle'ü getirmiıler
dir, lnpterede buıün olduğu gi
bi yarın da bunlardan istifade 
edeceği düıüncesindcdir, bunları 
tutmaktadıır. 

Fransız ulterlerine gelince, 
bımların ıhemen hepsi Belçika 
muharebeleri e9nasmda İngiliz 
orduaunun Fransız baıkuman • 
danhğından gelen sarih talimatı 
dinlemiyerek sahile çekilmesi ve 
Dünk.-rk limanından f ngiltereye 

Tarihi tefrikamız: 21 

AKiLE HANIM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 
- Beli, pa.ditalum bir valid~

ci ~ imh vardır. 

Sultan Osmfln zenci Mercana 
odn kapısını cıçevirmesini ı> [ l ] 
it ret ettikten sonra, Hamza Be. 
yin yanına sokuldu: 

- Valideciğim dersiz, bir bu-

[l] Bir klfllm oku111cula,. lçbı: Saray_ 

ta ırkapıyı çcvbiniz, kapı çevrilcN o de. 

~' .U.pa.ıu• kuıtaaılamaıdı. 

SON POSTJ... ncıteşnn 

RESiMLi MAKALE = Mesef e korkuyu çabuk geçirmektedir -s:::ıı: Devletce ve milletce 
' ' yapmamız lazım-

oeıen tasarruflar 
( Baı taralı 1 inci •ayfc:da) 

barla tavıa.nları çoğaltmak, bun
ları et thtiyac11nı2' kar,ılayabile
cek bir raddeye çıkarmak hiç te 
güç bir teY değildir. 

İkincisi, tavşan her 4ey yiyen 
bir hayvandır. Bu bakımdan bes. 
lenmesi zor değildir. Kış, yaz ev
lerimizden ekaik olmayan sebze 
artıklarile ve diğer buna benzer 
gıdalarla kanunı pekala doyura
bilir .. . 

Üçüncüsü, tavşan eti fevkala-

Dümdüz bir ouada veya üraiiz bucakn% f,ir denizde kenJı'nizi de lezzetlid;r, Hepimizin seve se· 
"' " Hayata )'eni atclan adamın illt giinlerde duydulu hi• bir lır· ve yiyebileceğimiz bir nefaset· 

lıcrıp geçirici bil' lırt.ınaya tutulnıuı lar%ediniz. tına uruumda oııada ııe;ya d~nizcle yalnı:.c kalmıf bir yolcunun tedir. 
ilk. dakikada içi,,1ze bir ürperme, bir korlıu 6eiir, lalıat Ürper• duyduğu hiaclir. Kf'ndimizi derhal rüzgarın önüne dü4üp giJe- Alma.oya ikinci dünya harbine 

l L k d cek, ueya denize batıp boğulacak vaziyette görürüz, fakat in- hazırlanı-:ken u' "'rb sanayı.ı'ne ya. 
me ı e ROr u, erlıal düıtünnıe hi .. ine yer verir. Kcndı kendi- • "' "' san kuvveti bir&.;ok ahvalde tabiat kuvvetine galebe çalar. Me-
nizi korumanın çares~i aramıya koyulur•unuz l rayan iptidai maddelerden gay-•••••••••·•·-····- •• ---.. -... ----·-~!~ .. !.'.'!..!f!.11..!~~-~~!!!'!~ .. ~~!::: ... ~.~~~~~~!~~~~:....................... riaini memlekete soltmamak mü· r -.. -5 .. ·;-;·-11·1-;- a b e r 1 e r i l E!:~:7ı~t=::~;:=~~;~~;: 
\,,, ehemmiyet vermi,tir . ._ ______________________________________________________ JJ Sovyetler Biı-l igi de beş sene-
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1 d 
• t k a ıya aş ıyor tü. Biz, memleketimizin an'ane-

;;!:;.:r~~~:.~: arz a yar ım ıs eyece :::;/~::~;;,d.&o;::;:~~.u:~dece 
zartesi günü baflanacaktır, fakir halka yemek Bizde, kasabl ık hayvan yerini 

Vilayet emrine veri'-- Lamyon ıt dag .. ıtılacak semt ve tutmak iç.Hı milletçe tavtan ye-
ıen • Beıediyenln bugünkü ahval kar ·ı lunduguv bakle 942 yılında t• _... v h ' t · k laltlkleri ancak reami daire ibtiya"· ı.,.ırmege e emmıye verırse , 

,, tısında bütçe vaziyetinin "ok sarsıl_ 1,200,000 liranın bile kafa· gelemi. • • · 1 • '- t 'ht' t • t ' larınıtı yarıaını kartıılıyab1.ı-~1- bir ,, yerıerın ısım erı .. ~m e t ıyac\ml'l:J emın e mıı 
.,.. "'"- dığlnı ve muhtelif itler L..in ayrı - yeceg~ i an1 -·ılmı•1 ır. 1 ğ h d k hl k h midarda oldujundan bu tevziatta n.ı IAf Y- o aca ız, em e asa ı ay• 

lan tahsisatın kafi aıelmediğinl, Şe • Mayi mabr*at İçin 939 yılında vanlarımızı ke$:lnıekten kurtar-
huaU$İ tahıslara kn.myon lastiği ve - hir Medlrinin son toplantısında hü- 79 bin lira __ _ı:olunmuı, bu ı•ne Hükümetin kararı ile, Kı· k •1 • • • • 
l"l
.lmlyecektir' . .acı " l al d J b ld k' maı sureti e pcynırımızı, yatımı. 

kUınet nezdinde letebbüste bulunul 140 bkı lira a.,,..ılımıtır. Amele üc. zı ay tar ın an atan u a 1 l ta ~ 1 
T-•-ı'Jer ıç• in 750 ıa· _.:ıı_ ayrılmıt- , • I L . l k k .. zı ucuz a cagız .. 
a- -ıK masının kararlattığını yazmıttık. reUerl 939 yılında ayda 20 lira aRır ere yeme verme uze- H Al' Ed' 

tir. Bunlar mu··r-aat sırasına oo··re l l · ·· .. ·- d h. asan ı •:z - • Alakadarlardan aldığımız malu - iken bu aene 60 liraya dahi amele re açı an a§eV erı onumuz; e ı 
1btlyaç sahiblsine tevzi olunacak. mata göre 939 yılında beI,e.Jlye büt bulunamamaıldadır, Yedek alAI Salı günü faaliyet• geçecek· 
tır. çesinde hastaneler için 375 hin lira için 939 yılında 27 bin lira sarfe- lerdir. Bunlardan yaln~ Ku-

Üniversite talebe 
birliği medreseleri 

yurd haline getir.yor 
Üniversite faiebe Birliği Fa

tih medreseleri.uı tamir ettirerek 
fakÜltelerce yaı·dıma muhtaç ol 
dukları te$bit edilen talebeleri 
yerlettinni~tir. Medresel:::rc{cn ta 
mir edilen kısımlara « 1 nunıarah 
ve 2 numaralı Talebe Birliği 
Yurdu • isimleri verilmittir. 

Birlik, yurdla.ra soba temin et. 
mit, ayrıca bütün talebenin müş
terek ders çalı~bileceği bir de 
okuma salonu vücuda getirmiş
tir. Yurdl-ara ~imdilik 50 genç 
yel"lettiırilın4tir. Bi.nadaki 'tami
rat ve tadilat ikmal e<fld"kten 
sonra bu miktar arhrılacaktır. 

Dünkü altı 1 fiatlarr 
Dün bir akın lira 32.10 ve külçe 

4,27 lira idi, 

geçmesi dolayısıle Fransız he~i • 
metinden İncilteaeyi mes'ul tut
mak.ta. İngiliz donanmasının 
Manelkebir ve Dakarda Fransız 
donanmasma indirmiı olduğu 
darbelerin acısını muhafaza el· 
mektedirler ve mesela Suriyede, 
Da.karda, yahud CibuHde ne va
k=t bir İngiliz hücumuna uğra
dılarsa bi.r anla.maya yana1mı
yara.k ellerinden g~diği kadar 
muka"emette bulunnıutlardır. 

Fransız kumandanlannın İn
giltereye ka.rfl besledikleri bu 
hi.ae muka~l Amerikaya bü

[ Devamı 4 Üncü •ayfada] 

banız olduğu dahi anll\şıtur [2]. 
Sipahi yiğitinin yüzü a.levleııir 

gibi olmuıtu: 
- Bubamız ve bubamızm bu

bası ve anın dahi bubalarının bu 
balan vardır ve malumdur saa • 
dethi hünkar l 

- Ya, siz sarayı hümayundan 
((çıkma )) [3] değil misiz? 

- Yok padişahım. r Acı acı 
gülümsedi] devsirme oğlanı de. 
ğilüz. Ve buba~ ve alaları dahi 
değil idüler. 

Padişah geri geri çekilüp atlas 
sedir üzerine oturdu: 

[2) Bir kısunı okııyucula.r için: Ye
niçerilerin süvari kol nn tesıtıı eden si. 
pahtlerd tle'\viıım:ı h risUr.ın ve~ a esir 
çocddant:uı aynlar, s:ı.:.t.;1d'a. tııtlm ve 
terbiye ı:-orü.rı.tr, beldi r yaş:ı.rludt. 

[3] Bir lctiım oku uculıır i(:ln: Dev. 
,ır,me ~r Edlrn • Geıibotn ve Is. 
tanbut sara.,bnnıta hlim ve Türk te. 
1fJyesl görüp ulkeri ~lı.rnler de öl'Jf'Ddlk 
ten S9IU'a cyedi sene:l"·, bir. yen~I ve 
alıpa.bJ kotla.r:ma. tabi e41.llrleril, iste 
Wun&: (t~ -.ıınU. 

ayrıldığı halde bu sene son 6 ay di!mlş, bu sene ise 126 bin lira •ımpa§adaki, bu t.:!rihten bir 
zarfında 700 bin lira sarfolunmuş • sarfedlleceil anlaıılmııtır. kaç gün •onra yemek dağıt- 1 1 RADYO 
tur. 942 bütçeRrlde ha!tane masraf- Belediye bütün bu vaziyetleri a.. mağa batlıyacakt~. 
larınıtı 1,100,000 lirayı geçeceği li..1<adar yüksek makamlara an:ede- AfeVlerinin semtlerini ve 
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anl111ılmaktadır, Temizlik l•lerl 1. rek yeni varidat kanununun biran yerlerini yazıyoruz: 
çln 939 yılında 475 bin lira sarfo- evvel çıkarılmasını istlyecektir. Karagümrük: N;,arıcı Meh. 

7,30 : Sa.at ayaı•., '1 <12· Vücudumuzu 
ça.lışt.ıralırn, 7.40: AJ.&ııs haberleri, 7,55/ 
8,30: Senfonik parç:ıla.r (Pi.), lZ,30: 

Vefa lisesinin yı'dönümü 
Vefa lisesinin kuruluıunun 70 ncl 

ve Vefa idman yurdunun 34 üncü 
yıldönümü münasebetile Cumartesi 
günü saat 14 de Taksim Belediye 
gazinosunda bir t09lantı yapılacak
tır. 

Va~i d~fterdar'ıkta 
Vali ve Belediye Relıl Dr. Lütfi 

Kırdar dün öğLden evvel Defter. 
darlığa giderek bir müddet me,gul 
olmuftur. 

likör ima ·aıı durdurulmıyacak 
Geçen gün, ıeker fiatlarının ar • 

tı~ından dolayı likör imalatının dur 
durulacağını yazmııtık, Aldığımız 
malumata nazaran, inhisarlar İda -
~ likör imali.tına devama karar 
verımittir. 

Kral Odip temsili 
Eminönü Halk.eTinı!N: EYimh ıemsil 
~ ~ı Kr.&I Ö:llp pl)'eııi 
28/11/1942 C~ rünü rece saat. 
(20) ele Evimiz salonwuıa başlıya-0aktır. 

İSTER iNANJ iSTER İNANMA! 
Bir arkadatımı:ı: tramvay• 

lardan bahsederken ıunlan 
aöylüyor: 

cı- Mektebli•İniz. l•ta•yon· 
da tramvay bekliyornınu:ı: .. Bir 
geliyor dolu, bir daha dolu, 
bir daha dolu . Saate bakı
yorftlfta:ı:. Saatinize ancak bir 
çeyrek lıalmlf. Naçar araba. 
nın birine, ileride biriai iner de 
yerine binaim üı.•idile aaılt

yorwnuz. Birkaç yii.ı; mctr~ 
gittikten sonra bir düdük .. A· 
yahlannız yere de~iyor. Ba· 

.zan ce.za da veriyoraunuT.. On
dan aonraki tramvayla gittiği-
niz zaman me~teb •İz:İ • 11eç 
kaldınız diye - kabul ettr..i)'or. 
Halbuki bütün bu hcidi•elerde 
en küçük bir •uçunuz yok! 

Memur da öyle a•ıltrsa indi
riliyor. Aaılma.zsa imza <'Urna· 
lına yetifemiyor, kıstelyevm 
yapılıyor. Bugünkü fartlar al
tında adamdan yüz kuruf kes
mek yüz aopa vurm'ahla bera. 
berdir.» 

iSTER İNAN, iSTER iNANMA! 

- Ya, öyle ise nesiz 1 
Hamza Bey bir daha gülümse

di: 
- Akçehisarlu «Yürük>ı kabi

lelerindenüz ! 
- Yürük! [Gözlerini açb] 

TW'ksüz demek! 
- Türküz padiıahım. Buba • 

mın ıdı cıD~ınir» idi. Anan atası 
adı da:ıi «ilbey» ia.i,t 

- Ya, •iz ıipahi :ı.~biti misiz? 
- Beli paditahım . 
- Kangi kol dansız? 
- Si1i.htar kolundan. 
- Sarı bayraklu! [inanmıyor 

muş gibi bakh] aTerakkiı"> [4.] 
aldınız mı idi? 

- «Hotin» de «Karakaş Paıa
yi şehid ıı kolu savaşında almış 
idük. [Sol katının üstündeki kı
lıç yarası izini gösterdi] ikinci 
defa batka bir baskında .. . 

- Aferin Hamza Bey. [Çok 
beğenen bakıt13rla bakb) ayak-

[4] Baırı1ıSle e-iihliltil ve leclal 7azMı:l 
raıvl* &'~ cllndeUklerhııe ya_ ..... ... 

c:laılarınız gibi adadan yüz dön
dürmemi~z 1 

- ı. .. 
f kinci Oeman tekrl\r yerinden 

kalkıp Topçulllrlı delikanlının 
yanına sokuldu: 

- Gelin doiruaunu aöylen. 
Yeniçeri ve aipa.'ı ocağına ta§ra
dan k:imeane giremez iken siz 
nasıl girebildiniz? · 

- Bubam dahi sipahi zabiti 
idi. 

- Ya, ol nasıl girebilmiş? 
- Akçe nbezln eylemiş idi. 

padiıa.hım. Ceddiniz Sultan Mu
rad cennetmekandan buyana za· 
man zaman tnşrndan asker alın
mış olduğunu bubam söyler idi. 
Acem ve Nem&e seferlerinden 
yani cılOOO)) tarihinden [5] son
ra ocaklarda ya ... ıdan artuğı dev
ıirme değildir ve Türktür pndi
tahım. Giderek devşiTmc nesli 
ortadan yoğ almakta ve asker 
bekar kalmayup çoluk çocuia 
karıtm&ktadır ! 

[SJ 1591 aenesl. 

meclpafa camıi avluau, Top· 
kapı: Ahmedpafa camii med
resesi, Eyübaultan: Sokullu 
meclreaeai, Befıktas: Sinanpa
fa camii medreaesi, Üaküdar: 
Ahmediye imaretlcaneııi ve La
leli: Laleli camii imarethanesi. 

Buralardan fakir halka 
hergün muntazaman aıcak ye
mek verilecektir. 

Harbiyenin 318 yılı 
mezunlarının 

toplantısı 

Sa.at ayan, 12,33: K.ırışı.., proıranı (Plı.>. 
12,45: Ajans habı!Tler:, 13/13.30: Sa:ı e. 
serleri ve şarkıt:ır, ıtı. s~ı aya rı , 18.03: 
Fasıl heyetl, 18,40: Dans müziği (Pi.), 
19: Komışm3, 19,15: Orun havalan. 
19.30: Saat ~ ve aJııns halber' er.f, 
19,45: Kllsik Türlt mür.ltt. 20 15: Rad.. 
yo ~ 20,45: Schumanıı'ın ıılyaaıo 

parç&tarı lPI.), 21 : llMn saıılll, 21,ıs: 
'.l'emıAI, 22: Radyo salon orkes'lnsı, 

22,30: Saat ayarı, ajans haberleri ve 

borsalar. ...................................................• 
TE.ŞEKKÜR 

Aile reistmt. Haldun Galip S&vcının 
ölümü serlne ttel'Ok Ankarada censze 

• Harbiyeden 318 yılında mezun törenine lfUrak •ıck, rerıek blua.t ,.e. 
olan subaylarımız yıldönümlerini ya tahriren ta.2brecle bultılUll:ık ınıretııe 
kutlamak ve ıebid arluıdqlarını acımm paylatmak ıütruna rösteren ştr. 
anmak üzere, neı'et tarihlerine le • kıet a.rkadaşla.nna, lttYme&.11 müdilrüne. 
sadüf eden 6 Birlnclkanun Pazar sa.ym basınıımıu, Petrol kuınpa.nyalPZı_ 
günü saat 15 de, İatanbul Orduevln- na ve eliler möe.ueseıere, mail: y•k,n 

1 de bir toplantı tertib et.mitlerdir. alıraba, dom"' aı1tad~ ayn ayn &e. 
ı latanbulda bulunan, bulunmayıp da ~ clıerln elemlmlz mlnl o.dutun.;. 

• .. .. ilan bu vıu.Jlmln lfuına ml&hterem ıa-
ıehnelerı müm•um olan a.rkadqla • seteni• tavaautanu dllf!lim. 

rın o sün ve saatte Orcluevinde .ı\ll:e adlna merhumun kar<Ytşl 
bulunmaları rica edllınektedlr, 

Fahreddin Kerimin konferansı 
Ord. Profesör Dr. 1''ahretU.n Kerim 

Qikay dıin Em:nönli Hatkevlnı!e rüılde 
ve lıa'Taba.l* bir dlnteylol klH lesJ öminde 

aıiılııa. ile ~edilen •Soiy&I 6.mll ltsln 
sinir cümlesi.ne olan tı.Wlerl > meyzulu 
bir koııkra.ns vermlıllJr. 

Bu sefer ııkinci Osman batını 
eidi. Hamza Bey daha dudak -
larınm üzerinde ayva tüyia bıyık 
uçları henüz belirmeğe ha§hyan 
pa.difahı dikkat!ı dikkatli süzü -
yordu: Genİf omuzları vardı. 
Gözleri iri ve alacalı ela idi. Ki
raz kadar kırmızı dudakları, in. 
cecik 1mfluı Te al al yanakları 
vardı. Elleri inadına iri idi. 

Kendisile senıi benli konuşan 
delikanlıya karşı içinde derin bir 
a~gi duymağa bafltyan C.mç Os 
man bir dakika kadar susup dü
fÜndükten sonra .,,çık bal renkli 
gözlerini kaldırdı: 

- Baka Hamza Bey. Bir müı
külümüz daha ka'Ldı. ((Akçehisar 
Yürüklerindenük., d« idiniz. Ya 
Eyübde Topçul.arda haneniz mi 
vardır ve valiıdecij:n;, ne nın
na~betle and" balUftOI'? 

- Benim paditahım. Bubantt:r 
aipaı.i okıoca. &w.a ~a EclW-
neye kadar o1- arada mekan 
tutmak kanun ilrthıau idi. Sip•· 
hinin lnflMı almadıP.1 ft 811raa 

.... 

Sathın Ga!Ip Sıwcs 

.----- Takvim • 
1 2 i~elteşrin 27 Cııma 1942 

1 
Zilkade 17 - Kasım 20 

s. f m. oıı. Öğ. İki. Ak. Yat. 

1 
E. 12,84 2,18 7,18 "9,46 12,00 01,37 
Va. 6,17 8,01 lfl,01 lö,29 17,48 10.20 

ve Edirne köy ve ka"abalannda 
hayvanlarile barındıklannı ben • 
den eyü bilürsiz. işte ol sebebden 
bunda gelüp Topçulara yerle§ -
mif idi. 

- Ya, dirliğiııiz var mıdır? 
- Haneciğimiz ve bahce ve 

çencl parça tarlfnuz vardır. 
- Zir.aat va felahetten dahi 

anlar mısız? 
- Ademlerimiz ve çift öküz

lerimiz vardır pad~ahım. 
Burada ikinci Osman genç si

pahiye iyiden iyiye sokuldu: 
- Gel seni yanıma alayım. 
- Alil validecıgi.mden ayrıla-

mam pa~ip.bım. 
- Seni «miri alem» ederim, 

yeYmy:İe «iki yüz akçe» alursın1 
- Bir \ere validcciğioıe danı• 

,ayım. 

p aıdİfa h ı . f! l')'ln o. 
ınuMm& J..oclu: 

- Danıiop r.-ı.unı •ld·~~n 
.... ıelfta'Jaİlıiz1 

(A:Aa,. -r) 
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t 
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Sl.Z " J el o 

\.. 

Akdeniz kıyılarına getirilen \İspanyada 4 sınıf I Lord Hali/ aks İtalyanın da 

Alnzan kıt' aları tekrar 
us cephesine gönderilig~r 

1 . h dudu 26,keri ~lü trenlerin durmadan! rayan ve Stalingrad cenubunda 
Fransa • 

2 
sviret ~ndenberi, ş:ntal istikametine ~ittiklerini 300.000 Alınan skerini müthiş 

(A.A.) -, 1
1 

c;.,:saya g~- söylemektedir. Fıansa • lsviçre bir tehdid karşısında bırakan 
Alman klt a an . l in. hududu boywıda ve buradan Al· tehdidd n kurt rroak için Sovyet 
mekte ve Akde~ı:z rıy~ ar~albu· manyaya siden o.na. yol üstünde- cephe.& !istikametinde gitmekte
nıektc acele edıyor ar 1

• a .. ki A an •amizonlarının yerine d1T" 
· ' l ·· 00nu19 .. • ki bug~ aynı kı~ a a~ g~ •. bilhaua Avusturyalı, Çek ve Ma- h:alya.nlar da Fransada Al-

göre doğu cephesıne gıtm uze- car kıt'aları getirilmi,tir. Böyle-
re ıimale doğru akın etmekte· ce yerlerine ba~ka kıt'alar geti. mantardan boşalan yerleri dol~ 
d"' L ondan gelen yolcular, her rilen Alman kuvvetleri, Rusyada durmak maksadile buralara as.. 
~· Y L~an nelen J\lnıan as· şimal banda ağır kayıblara uğ· ker göndermekte acele ediyorlar. 

gun cenuou • 

vazi 
(B f taralı ı inci sayfada) ı lesile kabul etmiş oid ;ığu bu bü-

a z--"" yapılmış oldugu yük Sovyet taarnızunun şimal ve 
voyu o -·~· . ub d ede muazzn.ın bır konovu cen ucları, Sl>vyet kaynakları· 
1ı e;-~e olma.yap onwı ancak ya· nın 25 1kincitep-in gününfin ilk 

General Dö Gol Ame· 
rikaya gidiyormuş 
Londra, 26 ( A.A.) - G~neral 

de Gaulle'un Vaşingtona gidece
ğine dair burad!l bir ıayia dolaş· 
maktadır. 

silah altına bir gün Fransa ve Belçika gibi 
çağırıldı işgal edileceğini söylüyor 

Madrid, 26 (A.A.) - 938, 
939, 940, 941 r.ınıfl rı &ilah lb· 
na çağınlmı tır. 

Amerikanın 
zafer istikrazı 

Beyazsaray, 26 ( A.A.) - Re
is Ruzvelt, dün sabah maliye na· 
zın M. Morg-enthau'dan zafer is· 
tikTazının ilk bonasunu satın al· 
mıştır. Bu istikrazın kayıd zama. 
nı Paz rtesi günü açılacak ve İlk
kanun zarfında 9.000.000.000 
dolar toplanpcakhr 

Muazzam bir 1 an tasıt 
uçağı düşürüldü 

Ankara, 26 (Radyo gazete. 
si) - İngilterenin V fington bü· 
yük elçıisi Lord HaJifaks gazete
cilere verdiği bir demeçte. İtcıl
yanların &ulh İsh.diklerini. fakat 
Alman baskısı altında bulunduk
larını ve Almanları hiç sevmedik. 

lerini ı.öylemiş, İtaly nın da bir 
gün Belçika ve Fransa 2ibi iHal 
edileceğini dave etmiştiJ. 

Ciornale J'itatya gazet si, 
Halifaksın bu s5derini gaçma di
ye vasıflandırmıştır. 

Sovyetler 20 şehir istirdar ettiler 
( BQf taralı 1 inci aaylada) 

bildirmektedir. Ahnanlann Jid· 
detli mukavemcüııe rağmen Ti
moçenko kuvvetlen yeni kıızanÇ
lar elde etmişlerdir. Stalingradın 
cenubu garbisindc 7, imalinde 
S ve Don kavainde 5 mühim Je• 
hh- veya kasaba ist\rdad edilmİJ· 
tir. 

Stalingradın cenubunda mu· 
haaara edilen i.k\ Alman tümeni, 
çemberi yarmak i&temi~se de mu
vaffak olmamıştır. 

nehrinin büyük dirseğinde dÜ§· 
man piyadesi ıJc Z\rhh kıt'aları· 
nın ,iddetli laarruzları devam 
etmektedir. Bu taarruzlar §id· 
detli savatlar sayesinde .,'üskür
tülmüştür. Düşman, birçok tank 
kaybetmiştir. Hava taarrwrları. 
mız, dü~manın i.u:an. ağır silah 
l..ar ve her nevi nPkil vasıtaları 
olarak mühim kayıblara uğrama
sını intaç etmiştir. 

Stalingradda dü.,manın dünkü 
hücum teşebbüsleri de akamete 
uğramıştır. 

a 
1 miktarındadır ve İngiltere &· aaat&erinde verdi:klt-rt haberlere 

~1=iarından peyderpey Cebelüt· göre Volga - büyük Don kavsi 
tank Jinıamnıı gelip toplandık- saha.anda bulunup mikdarları 
ta.n sonra Fransızlarla danıııklı 300,000 kişıi kadar tahmin edi
dövüş şeklinde ve hiçbir çıkar· len Alman ve müttefik kuvvetle· 
ma kaidesine uymayacak kadar rinin ;a:rlkasındn kapanma•k isti. 
geniş bir sahil mıntakası üzerine 1e.dı111 göstermeğe başlamıştır 
bninen tarzda çıkaninnftır •• B!1· ~e taarruzun ba.şlang,cmdan 24 
na göre bu çıkarma bareketını!1 Ikinctteşrin alqamma kadar ge
askeri olmaktan daha ziyade sı· çen be,ş gün zarfında Stalingrad 
ya-si hlr muvaffak1yet olarak te- şimal ve cenub sahalarından ta
lik.ki eıci'"l:melıi lazım 1relir. Eğer, an-uzlarına tlevam etmekte olan 
öyle olma&aydı hem, bütün 1-"ran· Sovyet gruplarının ellenne 36000 

Kahire, 26 (AA.) - Geni§ 
hal'eket sahalı müttefik av uçak
ları, son günlerde Almanyada 

T k d 1 k yapılan muazzam taşıt uçakla· 
f8 ya 3 m3 aÇlf8U nndan birini Jüşürmü~lerdir. Al-

Timoçenko ordularının bir ko
lu, Moskova .. Rostov demiryo
lundan 150 kilometre uzakta bu· 
lunmaktadır. Rcjev ke~iminde i
se, Ruslar Bjeliye varmışlardır. 
kımanların bir n:>ktoda Donun 
sağ sahillerine atıldık}~ da bil. 
dirilmektedir. 

Cephenin mei"kf'!zİnde düşman, 
25 f kinciteşrindc Kalenine'in ce
nubunda ve Teropez'in cenub do
ğusu ile batısında geniı bir cep
liede beklenilmekte olan taarru. 
zu yapma'k üzere aan r teıkil 
etmiştir. Kısmen çok şiddetli o
lan savaşlar netic.esinde bütün 
taarruzlar püskürtülmüş ve düş
mana mühim ve kanlı zay·aı ver
dirilmşiti .... M.ı. ,.n: bazı gedik
,...... karşı taarruzlarla ortadan 
'kaldırılmıstır. 18 Sovyet tankı 
tahrib edilmiştir. 

sa şiım.al Afrikaaı Tunusun birçok esirle sağlam veya harab 1164 
'kuımları da dahil olduğu halde muhtelif çapta top, 431 tank, 
~ kada.r kısa bir zaman zarfın. 3940 kamyon, 5000 at, pek çok 
da ve amiral Darlanın delaletile toR ve tüfek mem\İ&!. geçm;ftir. 
İngiliz • Amerikalılara ilt:lıak Almanlarla n:aüttenklerine 24 ak
etmi§ olmaz, hem de Blzerte • şamına kadal' sava~ meydanla
Tunus sahasına gelmi, olup yal- rında 15000 telefat verdirildiği 
nız Ak.denizdeki İtalyan adala- de ayrıca bildirilmektedir. 
nna yakm ohna1an dolayısile Sovyetlerin vermİ§ oldukları 
hava kuvvetleri bakımından kuv- bu rakamlarda mübalacıı var 
vetli olan, fakat kara kuvvetleri mıdır, yok mudur? Bunu şu dıı
itibarile pek o kadar kuvvetli ol. kikada tabi.ar::le bilemeyiz. Fa. 
madıklan fazla muhtemel bulu· ka.t, bir nokta muhakkaktır, ki 
nnn Alrruın • İtalyan kuvvetleri Sovyetler bu son taarruzlarına 

"mdiye ka.ıdıı.r çoktan İng.iliz : İngiliz • Amerikalıların gönder
Amcırtita.n • Fransız kuvvetlen- dikleri tank ve tayyarderden de 
nm ciddi ve kat'i taarruzlarına istifade ederek çok dikkatli bir 

~ bulunurdu Bununla be. h lad kl k · ·· ugramşı • surette azır ı arı ço ustun 
raber, müttefik~enn Tunu~ hı~- kuvvetlerle lnqlamışlıı.r ve ıimdi
dudmı mukta.zı kuvvetlen getı- ye kadar kendiieı inin muhtelif 
reb" meık için durmadaıı ~lıı- mınta'kalardan daima gayri kafi 
makta oldukları ve ayrıca ~-·· kuvvetlerle yapmakta oldukları 
yet cephesinde Almanlarla mu~· taarruzlan az veya çok çetin 
tefikleri aleyhinde hwule ıelmıJ muharebeler net.ict:sindc püskürt 
olan yeni durumd.an .. d~ ~.stifade meğe alıp.n Almanlarla mütte. 
etmek iıltiyeceklen gozonune ah- fiklerini da.ha ilk hamlede fa• 

narak ı.usünlerde Tunus kıt'aaı :tırtmıpardır. 24 tarihli bir iaviç
fimalindeki Alman - İtalyan kuv- re telgrafı, Sovyo.llerin bu defa 
vetlerine kar!• tiddetli bir taar- Stalingrad • büyük Don kavsi aa· 
ruza ~a1arına intizar edil- ba-smda lkullandıkları kuvveti, 
mesi doğnı olur. ardarmda mühim zırhh, motör. 

2 _ Şarlr «phe.inde: lü •e süvari uruıurlnr da bulun· 

Sovyetler tarafından L biiyü~ m~k üzerkte 1 ,200b,OOO ol~ralrk tah
k eotferle StaJinsradan nem t'· mın etme e ve una gore arşı· 

uvvl h d -·'- sahalarından sında'ki kuvvetlerden en az üç 
nıa , em e cenuu • - r .. t.. ld - b .. 
kıskaçvarıi bir tanda ı~:tilmıat 1?ıs ı kus und. oAug:ıınu1 te fa.ruz. et· 
)d ~ bundan evvelkı yazı. brme te ır. ynı tr. gra , Sov. 

:ı.z':ı~':ı.i:s mC'VZUU etmiş oldu- yetlerin aynca ô00,000 kiş.ilik bir 
~ • t hareketi 23 taa!TU% gnıpunu da Lenmgradı 
gwnuz yenı aarruz kurt k . . ld T"k . 

24 ık• "t • g::nlerinde Sov- anna uzere tıma e ı vın 
ve ıncı ep-ın .. • • L -~- t 1 ld kl 

ı _L: d h mmiyetli mkı· mıntaK ~ oµ amı' o u a-
yet er l~n e .e .e nnı ha.her vermektedir. 
ıaflar gostermııtır. 

Gerçekten 24 t.u-ihli Alman 
re~i tebliğinin de: <(Stalingra~ 
dan cenuh batısında ve bü~ 
Don bvsmde Sovyet kuvvetlerı 
Don üzerindeki müdafaa cephe· 
mize ...yısız insan ve malzeme 
feda ederek girm~lerd:rıı cüm. 
c 

Edebiroınzuwnız: 19 

Ya.zan: Cerıad Fehmi 
içimde nğlarmı denb:e atan 

balıkçının sevinci ve in§İrahı var. 
İlk . adım tılıdı. Hem de zanne. 
derım muvaffakiyetle . . Mektu· 
bu tekrar gözden geırirince bu 
hususlardaki beceriksizliğim hak 
kında evvelce ve\ diiiın hükmün 
yanlışlığını an.iıyo:ı·um. işte ilk 
mülakat için pek mükemmel bir 
veailc, pek mükemmel bir ya • 
lan... Zavallı Fitnat, beni af -
fet ... intikamını almağa çalışır
ken ismini sık sık kullanacağımı, 
bu tablo ve yazı takımı hikayesi 
ıibi sana belki hatırından bile 
geçmiyen kararlar verdirip söz
ler ı.öyleteceğimi g\>l"iiyorum. Fa· 
tat ~Jka çarem yok. •• 

Atman ba,l omut nhğınm en 
ço'k ehemmiyet v«mekte olduğu 
bir mıntakada bu kadar az bir 
kuvvet bulundurmus olmal!ına a
kıl erdirmek güçtür. Acaba, kı§ 
dolayısile Stalingrad çıkınhsını 
terlcetmek mİ isiiyordu? Fakat, 

Mektubu zaria koyduktan son 
ra demal mev:ıuubahis ettiğim 
y zı takımı ile tabloy:c.a yerlerin· 
den ahp getirdim. Yazı takımını 
Fitnata ben vernıi~tim. Bana da 
dedemden kalmı,b. Dedem me
muren yaptığı bir Almanya $eya
batinde Zeiss fabrikasını da gez. 
mi.ş ve en halis kristalden mamul 
bu yazı takımını fabrika namına 
kendisine hedyia etmi~lerdi. Tab
loya gelince bu C1l'aca küçük c-
er haY...ikatcn pek hoş b;r şeydi. 

Genç ve yarı çıplnk bir kndm 
portre •... Res mı m~~ur bir 
aan'atknr değil, fakat eser o ka
dar güzeldi ki. . Fitnat onun 
canlılığına i.şare için: <ıKadın 
nerıede ise çerçe.,.i?yİ kınp dışarı 
fırlıyacak. Ba?J öyle geliyor» 
derdi. Tabloyu t kTnr el-ime ala· 
r 'k bakıyorum. Hal:ikaten vöz -
ler, cehre ne ka ar c~nb . . . Ör -
tündüğü beyaz tüliin altından 
cildinin sıca1c: pembeliği süzülü· 
yor. Uzun ve la l'Cık kil")>ikleri 
·nsana oynuyorlanntf hissini ve
riyor. Dudakların kızıl parlaklı· 

kaçakÇl)ar yakalandı maıı taııt uç ğı bütün techizatile 
80 asker nakledebilecek kabili-

Edime (Hususi) - Meriç kaza- y ttedir. in ifo: hava kuvvetleri 
sının Yunan hududundan kaçırıl- bundan başka iki taşıt uçağı da· 
mak istenen altı teneke :ıC7iinyağı, ha düşürmüşlerdir. 
2 çuval sabun ile Edlmeye sokul
mak ia.tenen 1500 kilo kaçak fasul 
ye, 250 !kilo buğday, iki öküz ve 
bir araba müsadere edilmlf ve ka.. 
çakçıları da a.dllyeye vet"llmişlerdir. 

ZAYİ - ~ biriacl orta okııhın
cbn aldıi tasdilm yl bybe(1im. 

Y, ıd çık&racağunda.ı mish:dn bük. 
mü yoktur. 

(TİYATROLAR) 

1 
İstanbul Beledlyesl 

' Şehir Ttp.t:rolan 

~ Kot'nedl kısmı 
, ıı · Bu akşam sa.a.t 20,30 d:ı 

ASRİLEŞEN BABA 

Bugün yeıllden alınan 12 bin 
esine birlikte, esilerin .-yısı 63 
bine çıkmı~ır. İğtinam edilen 
topların sayısı 186 , t nkl rın ise 
1320 ye baliğ olmuıtur. 

Alman tebliği 
Berlin, 26 ( A.A.) - Alman 

orduları ba~kumandanlıiının teb 
liği: 

V ols?a He Don ara ında ve Don 

Sooyet tebliği 
Moskova, 26 (A.A.) Sov• 

yellerin bugünkü Per eır.be öğle 
Orhan Unül'lU' '702 .... m:.-1:mmım-:m-=:mı:ıamm::ır::!lil~ı:::m-ımm111+ı1111-mm•' tebliği: 

lr ~ 25 1kindteşrin geceai Stalin. 

Kayıb Aranıyor 
Oğlum 931 dotumıu AJI othı İsmail 

Qt-lı'k 20 gun en·ci Sullana.bmedde blr. 
fikte ~ evden C'llinlş T bu. 

Pıne kııdu.r a.vdet ct.n~nıi,lır. K!"ll:Il.sinl 
'lLnıya.ıı ve bulundUğu Jeri bll~l.erln 

bıs:ın!rye t n:ı.m m:ı aşa tıci akl 
vermelerini f".lc:ı t'derim. 

Suf'ta:nııhrn8tl Üçler mahallesi Hamam 
sok!ılı !llo. .n de All Çel 

Günlerdenberi sabırsızlıkla beklenen 

12 tablo fantazi revü 

a a gece i o arak 
Bu kşam 

lst nbul Gazinosunda 
başlıyor 

Yazan Elaem Reıid. müzik Cemal Reıld Telefon 

Her Pazar 16,30 da içkisiz matin~ 
40574 

grad bölgesindeki kıt'alnrımız, 
düpnanın mukavemetini llırarak 
sima-l~bab ve cenub istikametin· 
de taarruz} rına devam etmiıler· 
'ir. 

Alman matbuatıııa göre 
Benin 26 (AA.) - Alman ga

zeteleri, doğu cephesinden gelen soa 
haberlere lıtinaden Don nehrinin 
büyük dlr&eğinde ve Stnling. dın 
cenub batısında bo\§ev~klerin yeni. 
den büyük kuvvet erle taıırruz etmU 
olduklarını yazmaktadırlar. 

Mihver kuvvetleri, Don kesimin 
de dar bir sahada toplanmıt olan ve 
birçc)k tanldarla d eklenen dÜJ • 
man kuvvetlerin karıı bilhassa tid 
d::tli sava§ yapmak mecburiyetin 
de kalınııla.rdır. 

Atman ve Rumen kıt'aları Vol · 
ga ile Doo arasında da çok Pd • 
detli hücum\ara kartı koymak mec 
burlyetinde kalmıı rdır. 

Son 24 saat urfında motör?ü Al· 

bu takdırde de OU}Ük Don kav· 
sini gene çok :kuvvetlı olarak tut 
ması lazım idi. ~ oksıı, Sovyetle. 
rin bu büyük kuvv~t gruplarını 
tamanıile keşıl DL cttirememi§
tir? Bu d az ihtimal dahilinde
dir. En kuvvet · i.btlınaf bizce bu 
yeni Sovyet kuvvetleriıüın taar· 
ruz kudretlerin:n küc;ümsenmİ§ 
olmasıdır ve Almanlar, hemen 
her yerde yapmakta oldukları 

bu hatalı hareketin bu &uretle 
yeni bir cezasını daha çekmi,ler· 
dir. Yalnız, Jimdi kestirilmesi la. 
zım gelen nokta, i~in bwıunla 
bitip bitmem:~ olduğudur. Eğer, 
Alman başkomutanlığının bu ye· 
ni 'Sovyet taaJTU'Zunu durdura~ 
bilmek üzere yalun mıntakalar· 
da ki.fi ihtiyatı yoksa. Mareşal 
Timoc;en'ko gibi hakikaten mahir 
ve en~rjik bir komutanın sevk ve 
idare etmeltte olduğu bu taarru· 
zun Almanlarla nıüttef"kleri için 
dııha vahim netic~ler husule ge. 
tirmesi ve hatta bütün şark cep· 
he&ile birlikte ikinci dünya hnrbi 
talihinin bundan mütees!'İr olma
sı da iht!mal dahilindedir. 

~mz•••••••••-•••-•••••••••-.. man müfrezeleri Kalmuk hoikız • 
larında bir takım taarruz baskıları 
yaparak Sovyederln birçok mevzi • 
lerini ltpl Etmİ.flerdir. 

K. D. 

ğı, gözlerin derin, fakat biraz 
mağmum bakı41 ... 

Ben bu bakışı tanıyorum. Ya· 
kın bir tanıdığımın gözleri bu 
gözler. Evet, buldum, Nilüfe -
rin ... İlk defa zilin imde uyanan 
bu benzetiş ile ha.yl"et içindeyim. 
Müşabehet va.ki ise niye şimdi • 
ye kadar farkına varmadım? 
Yoksa mevcud değil de ben mi 
yakıştırıyorum. Her taraf ta Ni
lüferi mi görmef;c başlıyacağım? 
Tabloyu hiddeUe masanın üzeri
ne fırl :ttım. Onu Nilüfere gön • 
dermeğe karar vcnnekle çol 
isabetli bir karar verdiğim\ anlı· 
YOl'J.Ull· Yoksa parçalayıp atmak 
lazım gelecekti. 

Evet daima Nilüfer! hatırla -
mak, her yerde onu görmek, inti. 
kam hislerimi uyamk tutm m 
için bellti bayırlı ... Fakat böyl 
enrelce çok sevdiği şeylerle o 
nun arasında bir münasebet, bi 
yakınl b\dmak hoşuma gitmi· 

Da önden itibaren İM Sinemasında 
H09 blr sürpriz:: 2 filmden mürelkkeb zengin bir program 

1- MÖSYÖ, MADAM ve BEBE'i 
MCJhur 3 komikler 

BENNY SINGLlTON .. ARTHUR LAKE ve CHİC YOUNG 
tarafından oynanmış kahkahalı ve gayet gülünçlü bir komedi 

2 - Umumi taleb üzerine 
il 

L 
BORİS KARLOFF • PETER LORE. BELA LUGOSt 
tarafından oynanmış dehşet ve entrika ve heyecaıı filmi ...,J 

Maçkadaki evini biliyordu. Ev -
velce birkaç defa gitnıişti. Ken • 
diıinc mektuba c.c:vab bekleme • 
sini ayrıca tembih etti-:n. Şimdi
den sabırsızlamy\)runı. Acabs 
nasıl bir cevab a~1.cağım? Hcl" 
halde müsbet olmn.sını temenni 
ediyorum. Zaten ba§"a türlü de 
olamaz Nilüfere, o mel'un pliinı· 
nın tatbikme devam etmesi için 
fl1"&at vcrmq oluyorum. 

-9-
Yeıilkö)' 15 Şubat 

Dadının gctirdıği ccvıı.b ümid 
ettiğimden daha kuvvetli idi. Ni
lüfer mektubuna gönderdiğim e
ın netlerden dolayı teşekkürle 
ba§lıyor, Fitn tın ııziz hatırası • 
run hafızasında daima kuvvetini 
ve tazeliğini muhafaza edeceği
ni söylüyor, dostluğumuzun de
vamı hakkındaki temenniye ayni 
teba:lük ile iştirak eylediğini bil
diriyordu. M ezar ziyart:tine ge
lince duyduğu büyük teessüı-den 

kın, fakat daha münaaib bir za· 
maına taliki reyiııde bu!unduiu· 
nu anlatıyordu. Mektub daha ev 
vel, mesela hemen yarın kendi.ini 
görmeğe gidersem çok memnun 
olncağmı, kederıme i§tirak ve 
beni tesell:den büyük bir haz du
yacağını belirterek bitiriyordu. 

Bu satırları büyük bir sevinçle 
okudum. Sevincime iki sebeb var. 
di. Evvela istedicim en kolay bir 
şekilde olmuştu. Onu hemen gö· 
rebilecektim. Sonrn Nilüfer bu 
mektubu ile ban cürmunun ye
ni bir delilini vermiı oluyordu. 
Beni görmek istiyor, fakat Fit -
nalın mezarına gitmiye cesaret 
edemiyordu. Mt!ktubun bu kıtı -
mını okurken vücudumdan bir 
kin ve nefret ürpermesinin geç. 
tiğini duydum. 

yor. 
Dadıyı çağırarak 

ve mektuhu verdim. 

emanetleri dolayı buna hcniiz hazır olmadı. 

Ertesi gün onun Maçkadaki a
parbmanınıı gidip de kapıyı çal
dığım zaman hala ayııi le5irin al
tındaydım. fçimd-? bir ae' müte -
madiyen ayni cümleyi tekrarlı • 
vordu: Niliilcrln -Mını zannettiiini. bu ziyaretin ya-

Stokholma göre 

Stokhobn 26 (A.A.) -!""inlain· 
da cephesinde ılddetll muharebeler 
cereyan etmektedir. 

Diğer cihetten Sovyet kıt'alart 
Lenlngrad cephesinde gen.İf ölçüde 
bir taarnıza geçmişlerdir. 

Cenub cepbe&inde Tımoçenko A 
man ordusunu her iki tarafında da 
fiddetle taamız etmektedir. Don dlr 
sE'ğlnde çevrilen Alımnn ltıt'alarının 
Kız:ılordunun kısknçında kurtulma
ları ihtimal gittikçe azalmaktadır. 

- Cinayetini itiraf ediyor ..• 
Cinayetini itiraf ediyor ... 

KapıYl bir hizmetçi llÇlı ve be
ni misafir salonuna aldı içeri gi· 
rince arkamdan kapıyı k~padı • 
lar. Salonda yalm-z kaldım 

Apartımanda kalorifer olması. 
na rağmen salona ayrıca b;r de 
salamandra kurmuşlar, ve bunu 
ağzına kadar oldumıutlardı. Sa. 
lon iç içe geçme iki odadan mü· 
reıkıkebcli. Bu odaların kapıları~ 
ru çıkarmışlar, yeT"ine zarif bir 
paravan koymuşlardı. Dı§arıd 

hava kap lı olduğu için pence· 
relerdeki ğtT ve yarı kapalı per-
delerin de tesiri ile içeriye pek 

z aydınlık giriyordu. Bu yüz • 
den sal011wı benim bulunduğum 
ku~mınd elektrikler yanıyordu. 

(Arkası var) 

·················································-· 
Son Posta matbaaat ı 

NeşriJat Müdürü: M. Samı Ka1'Qe1 

HutBtı A. Ekrem t1SAKL1Gtı. 

e 



, ( Bulmacamız : 10 (t 7)) 
Bunlardan 30 tane.ini hallederek 
/lir arada yollıytm okuyucuları
; mızdan 80 kifiye hotlarına 

gidecek hediyeler vereceğiz. 
12345678 

~ .ı ______ _ 

SPOR 
İstanbul okulları 
spor müsabaka

ları başhyor 
NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal kes.er. Her eu.aneden arayınız 

. 

!---· Lig heyetleri tarafından ha.ıd·- Muhasebeci aranıyor 
1 - Bir ilitıa (S). nan ve &tanbul Maarif Müdürlü • Gölcüidıe bulaDaa Denlı; Fabrlilı:alan Umum MüılüTlüiü emrinde istihdam 

Futbol ve voleybol 
müsabakaları bugün 

ve yarın başlıyor 

3 
4 
5 
6 
7 

2 - Cımli dd W. ~ (3}. ğüace tudik edilen program mucİ· oNnımak ve bnmıi durumuna cöt'e 269 liraia lııadıaı' ücret verilmek üzere bir 
3 - ltmlın1n ~,,..,. (S). bince lst.anW kız ve erkek okulları mUllasebecl dma.calııttr • 

..; - RmDca. llıir sayı (3), "8k &çme 27 lkincitep-la gününden itibaren islıekınerln Am:arada M. l'tl. V. Den.fs M~lıiına ve İlltıanbulda. ıcla Denh 
' • . spor faaliyetlerine baılıyacaldardır. Leyazmı. Amkiftine heırnt11 mimlaatıan. (1568) 

5 - XMa dıeiiıı ~S.} • TerBl l>lr emir Prop'a:ma göre okullar voleybol -----------------------------

r
(lı). ~lar"'ı .Emin" .. Halk 1 .. ~~ /J 

t -: Smuıa (Al .-eı• iisMlb olur tik salonunda, :hoı mü:b::;:~ ' K u ş T u y N D E N ___ , 
(e~, Bir cihet (S). a.loo V nı Şerel ve Fatih stadyomlarında, 'f'ASTl.K, YO&GAN, YATAK hllanmak hem keeenla ve hem de 

~~=~~)~'!;=d~2).e. ~:=n~~b~~I·~;;:: ~~=:a~ Bin KU~TOYO YASTIK 2 L~IRADIR 
8 Allllllll &l (6) • neritahçe atadyomunda yapacaklar- Y 
Yubrıdaa ~a. dotruı dır. Yaıtak, y0rganlaırı. da pek ucuzdur. ad«'es : l:.sıta.nbui Çakm&k;ıiar. san. 
1 - ~be Arab c~n. Bu yıl okul spor faaliyetlerine ·-d&l-ya·-0·ıJ.a.r-·sok·a·k·öm·c·r·Ba·lı-oğillu_K_us ... Tüyü.· ... r .. a·bT·lkllıı.sı.lllllll·T-el.efiiioniiiıı: .2.30ii2ii7 .. 
2 - Bilıllren (&), handha1 ve baketbal müsabakaları 
3 - Yıörii:rerok ($), Tersi Ce>k oımı.. da konuhnuttur. Bu müsabakalar 

{.PA (2) • futbol ve "W"Oleybol müsabakaları 
4 - Orta. (3) , Duv <4). -~:..-'--~ıı--. :.1u _ _ L _ _ _ 

~~en sonra .DKIHlDAI" nııev 
Denizcilere ilin 

5 - ~ (~). siminde yapılacaktır 
6 - ~ ~a cfota.n lkl ~rcl-eş <') · Bu haftanın ilk v~leybol karıı -
'7 - Bir ceJIUY~ ('7J. l.qmasını 27 iklncitep-ln günü saat 
8 - Bir azası sa.Ut (8) . 14 30 d Emin" ·· H lk · ·· ı ••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••H•••••••••••••• ,. a CM:JU a evı Jinlna.s. 

ttk salonunda Şip) Terakki - Cüm-
huri:yet ve İstanbul kı:z: - Çamlıca 
liseler.1 yapacaklardır. 

( Baf taralı 2 nci 6aylcula) Futbol müsabakaları 28 lkinclteş 
Bergin 

Devlet liman1an işletme umum müdürlüğünden: 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandıra 

R-umeli fenerinin ıao hak!lıi cih~tinde ve 11 mil m.esa.fıedo ye, ' 
yük bir teveccilhleri, inanları, rin günü Şeref ve Fatih stadyomla. 
sevgiler,i vardır. Nitekim Mare- rında ayni saatte 14.30 da batlıya• 0 

1 il 
p.l Petam Vişide Ame- cak ve günün kartılat<masını Şeref A. 41. 24. 35. Ş 
rika sefiri ile daima dostça ko- st.adyomunda Taksim lise&I • ut. o 1 11 

' nuıJnU§, Amiral Darlan da anla~- lisesi, Darünafaka Li ~ Kabataf, r. 29. 09. 30. ş. G. 
masını Amerika ile yapDU§, Ge- F~Ha $ladyomunda da Vefa L. • cot.ı'afi mevldinde bı&lunan ve asetilen ıra.zı ile yanıp her ıo saniytıde tek be 
neral Gir.a.u, Nauges vesa.ire de Yüoe Ülkü L, Pertevnlyal L. • Iıık yu ~ &'iisıtıel'en Ka • .-ade.nlz Boğazı Jıarjo!Jlddd d.ralı p.ma.ndJra 21.11.942 
Arnerikalıııbıra deı".h.al el uzatmıt· Liseleri yapacaklardır. taırihiıule esen şı"1d'er.ı fırtma. tecthi U4' yeritiılen Jr.opm~. Badelmua.yene 

ı tır. 1942-1943 ders yılı spor müsa· tek.ra.r aym 1Q8V'kle lı.on11laoak oıa.n meüi&r eamanc1ıranm J'erme komıldufu 
Afrikaya çıkan Amerika ordu- b.ıka1arı esnasında okullarımıza ha. ve 7ÜJ.ldıtı ayrııoa lıiııl eclllıneyecddir. (1760) 

1 sunun, TURus& iıa.vadan ve deniz- f&l'llar dileriz. ------:::-------------0:---------
:!:E:~m~~s~~=,!'.:ı;.:~ Dairelerinden İşçi Alınacak 
hıamlede Tunuaa varamamıı ol- 1 
masına bakılı.na, pek büyük ol- ayr1 an memur
mad1ğı ~ılmaktadır. Bu ordu, 
Afrika topraklarına fazla zayiat ı k k k vermeile~ fazla mukavemet gör- o rl n e m e ar-
meClen çıkıaıbildiyse bu muvaffa- nelerı· alınacak 
kıiyeti münhasıran Fransız ku· 
ma.ndanlannın peşinden temin 
edilmiş olan yardımları sayesinde Vilayetin tebliği: 
ka.Üna.biimiıtir. Bınaenaleyh A- 1 - Hüki'inıetçe ekmek ve ek • 
merika.; kenıd.i&ine inanan, iltihak m~ h~ubat v~ eıya ve.mad 
eden, yardım vadi yapan taraf· delerin .~~ıtılma.sın~. dair talımat· 
tarlarmı İngiltere emrinde çalı· name hükümlerine gore, ucuz ek • 
ıan ma~ mevki bi~i bakımın- mekten l•tİfade edenlerin memuri. 
da~ daha aşağı 'durumda bulu· yetler~~ a~ıhnaları halinde~ dai
nan De Gaulle'lin emrine geçmi- releri amirleri tarafından fotograflı 
ye zorla:dıiı takdirde bir hercü memur kamelerile birlikte e~ek 
~erç doğa.cağını düşünmüş ola· kartlarının da geri alınıınası lazım 
bilir diğer taraftan Faıı sultanı· dır, 

Devi~ lbnaıolM"t İşletme Umum Mlidilrliiğüııdeuı: 
Atıölyıeımh lhtıtya.cı Iolıı tornıı.cı, tesyf.yecJ, motıörcü, d\mıl'lıılı, kaha ınara.ngoz 

kıa.bfaıfıoı ve burgıu.cıı almacakta. 
~rinı müSl>\t evra.kla.riıe Da.li~te Ca.mla.ıtı ~mdekl idaremiz ye:nt 

ıdöı~ şefJ.iiu mü:raca.at. etmeleri (1'7'73) 

İzmir Defterdarlığından: 
Şerif zade Ma.lımudun yerıl şebuye milli emlik satış bedcllnden mevcu!ıl 

18~50 ıım 9 lınmış umıım borcunun t.eminl ta.ııslll liıln hazineye birinci ~ 
oeıde ~kll bulun.an İz.mirde Kasaıp Hızır maha.Ilesinılcı Alipa.ş& ve Ütücül; 

sdkağuıda kialn 248 kü.Lük, 31() ada, 28 paırseıi sayJCla, mDka.yyed (77, 79, 81, 83, 
24. 24/1.2, 6'7, 69, 11. 18, 20) kapı numaraları ve 24000 liT'a kıymeti mllk:ay. 
yedeli aırlu ve dükk1nl&rı mü.<iteDılJ BüYük Leblebici oğlu ha.n.J fıaJısiU emvaıl 

kıa.nllll.11 hükümlerine tevfikart z.ı gün möclcletıe mii'lıa.y«teye eılm.nl.nuştır. 

Taıliblerin 7 /12/9U tarlhlnde sa.a.t 16 ela f.mm. Vllllyet idare heyetine mü.. 
raca.a.tıar ı.ıa.n. oı ıınur. < 1426 

m 'Irak başvekil.inin Amerika iİftıen ayrılanların derhal halk kv 
:~urreWne çektikleri telgraf· ne!«ini alab}lmelet-1 için dairesi a- ---------------------------
larda da görüleceği üz~e Ameri- mırlerl resnı bir t~ere .ve geri Emekli dul ve yetimlerin ve askerı· 
kanın Ar.ah memleketlerinde ~ınan mem~. k.amesile birlikte da-
artma:kta olan nüfuzunu böyle ıre m~~~~~ Bel~~lye lktı~a~ İt- malüllerin nazarı dikkatine: 
bir haıreketin aa.rsma!I ihtimalini 1erl Miidurlüğüne gonde~.~lıdır. 
gözönüne almt§ olması da milin- .. ~ - TaUmatname h~erlne 
kü d"r 90re borclıdarın tanziminden ve \ ;eu Gaulle'ün Londra radyo- malısub ~eWerinln ikmal~.n~en 

da Afrikada olup 'biteni ken• sonra o daırede olacak tahavvulatın 
:;' ·ör~ün.e göre anlatmaktan Belediye İkıtısad İıleri Müdürlüğün• 

i 1 f onulnıuının lıattra l'etirdiği ddd dosyasına ifleıunesl evvelce ta 
1 ~.~ •• celer şiındilik bunltardır. yln edlimit mutemedlcr vasıtaslle 
uıun .G J '7 ı / yapılması lcab ettiği halde birçok 

(_.,,kl!em 1.AAfaklı.9iL dairelerin ımutemedleri g&ıderml • 
yerek gayrimes'ul kiımeJerhı gön • 
deı!diil ve gelenlerin doııya mıına. 
ralarını bilmemeleri yüzünden ifle • 
rlne bakılamadığı anlaııhnaktadır. 

Daire ve müesseself'rİn Belediye 
İktisad İJlerl Müdürlüğü ile her nevi 
temaslarının yalnız evvelce tayin 
edUıniı olan mes'ul motemedlu 
vasıtasile yapılacağı talimatname 
bükümleri iktıi::z:uındandır. Bu lazi • 
meye riayet edilmesi ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

istanbul belediyesi merkez hal 
müdürlüğünden: 

Halde Ul No, 111 karına serclslnhı mijSt.eobıl Reşad Öı.belı: tıerk\ ticaret et. 
tftindaı mnmaJıeyhdoe a.~•tı olan ıniista1lsillerfo bir a.y zarlınd~ müracaat.. 

ıan.. (1'711) 

' ANKARA ANONiMI 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN;• 1 

193'7 eenesln.denıberl Şi:kıetbnlzin Ankara ve lıavalisi acentcıtğbü ya.ımıak. 
:ta o1aıı Anbra.'da.' Banka.iv caddlesiude 36/39 numaırad!Utl yaıııha.ni$hıde 
mU'Jm c:SSYFULt.Ail KAB.DA$ VE NECİP K.ARDAŞ KOLLEKTİF ŞİR. 
KETİO), şırtcet.Lmiziu muva.faka.tlnl lsfıbsa.1 ıetmeksitll.nn bir ecnebl Sigo11ta. 

Şlıtı:f:ıl'lnh. aceot.eUtml de k:a.buI etmiş oıclu.ğıu;r:Ü:uı amınızıla münaM~ a.oon. 
tellk muk:a.veleıı.Mnesl hükümlerine tevi1k&n mezkUr firmad~ a.centeliğbni. 
mn l"ıCf'etDldi!i ""' bıı firmanın Şirke1l!nıizl temsliie hl<ı bt .. sa.ıahiyt'ltlı l<ıa1.. 
madıiı a.ıakadarıaınn bilgi edinmeleri için illan oıımur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
1 - Maaşbnnı ba.ııkamwlan temlik smıetile aıa.n emekli dul ve Ye'Ümlel'iıı 

M'.art, NJaaın, Mayıs 943 aylıklarının teıJi,yıeshı~ l,12.9U Sa.il rünii saa~ 13 den 
ltib:wıeın baş l.ımaca ktır. 

2 - ~ ha.rb m~lülleriııin ae 113al &'iiDdie saat 8 cleu 12 ya bda.r maaş. 
la'A 'Vieril-ecıe'kltar. ,,,. 

3 - Eyüb, SatıyoL", Adalar, Bakırköy, ~ııa.ı. ~ 1.12.942 Sarı günü 
öğleden soaım 1~tecektır. 

4 - AeaPlaki talihlerde: 

2.u.9~ (laqa,ınb.ı. rii.nü. Fa.llh Mülki ı ita 32ll kıaııa. numa.r.Mı 
)) lt J) 

s.12.942 Perşembe cihlü 

• 
U2.94Z Cmna güıill 

• uma. CÜBÜ 
S.12..942 Oımıaırıf.e8t giinil 

.. Oımıar~ CÜUÜ 

'7 .12.9'2 Pua.rtes.i günü 

)) Pam:u'tesl günü 

• A9keıi 1 • 3140 
Fa.t.llı » 31U » 6071 

Eminönü Mülki 1 • 1741 
» ASkıeıi 1 l) 3~11 

tisküdar Miillti 1 ı> 1186 
Üskıüda.r Askeri 1 » 1525 
JtaQıköy Askeri 1 ıt ı166 

KadıköY » 2767 J> 4'95 

Kadıffiiy Mülki 1 » 2833 

8.12.942 Salı cüo.ü. Beyoğlu .&*eri 1 • ~973 
8.12.942 Salı cünü Beyoğlu Mülki 1 » 1181 
9.12.942 Çuşamb.ı. cünii Beşi;k.laş Mülkt ı » uoı 

9.12.942 Çarşa.mba. günU ~ ASkıeri 1 » 3219 
M,a:aşbı' ~~ edttecekU:r. 

• 
• 
)) 

• 
• 
D 

• 
)) 

• 
Mıııaş saJıi'l>J,eriıdn :yukarıda. biıdlrilen rünterde ve elledrıü bulunan fişlerdeki 

sa::ııtı~ ba.ftka.n:nza. müı·aea.a.t'lan. ve bunUD ~ müra.o~ıarın ka.bal 
edllemlyecetl eJıemmJ,fetl.e 118.n olunur. (1'7'74) 

Devlet demir yolları Adana 6 ıncı işletme 
A. E. komisyonu reisliğinden: 

Muha.mmen bedeli 1111'71 llı-a. 20 kurll.'1 ~ oıa.n '794.0S metreküp 
mubtelil eb'adklla. çam ket'este şa.rtnamesı veçhile 8.12.942 sa.ıı günil saat 16 

ela. k,a.palı zari usulile sa.tm a.ıuıaca.ktır. 
Bıı işe gtrmek 1stıeyen1ıerin G808 lira 56 lmtluş muvab.t iemlrıaıt akcelerl ve 

ya. 1ıatwnun'll!Jda. muadlli tarif edilnrlş ola.n kıymet.il ewa.k ile nüfas cilııdla.n. 
la.ııl Ticaret Odası ve k.a.nunl Urametg~h vesi.kalan ile 2490 numaralı kan.l1Il1ID 
~ ısekd.1d!e ha.zırb.yaca.ırıan tekllf me1ıtlıuı'b1an o&ıe bltlild.e lha.le sa.aıt31rııden 
bir s:ıM evvel lımn.lsyona müracaa.tıa.n •izıındu'. 

Şalitna.me lıe mukaveıe projefert Adanad:a.n 6 ncı işletme Ankarada. 2 nci iş. 
ıetme ve ını.ydaı'p~n blrlncl işletme Müdürlükleri ve11tteler.iıııl 556 kuruş 
mukablliııde salın atınba.lllr. (lilZ) 

YENi GELEN TiPLER HER KESEYE UYGUH 
333 u. Tip 4 18.m.balı 3 dalga 
244 
243 

D 

J) 

4 )) 3 )) 
4 )) 3 D 

Türkiye uınumi acentası: 

TORK RADYO ve ELEKTRiK Ltd. Şti. 
Galata poıııta kutusu 1557, Telefon 44032 

Tütün ve içki bayilerinin 
dikkat nazarma 

28/11 /942 sabahı her bayi elinde mevcud sigara ve içkile
rin ve ispirtolann nev'i, paket ve fİşe hacimleri itibarile mev
cudlerini bir beyanname ile ayni gün akşamına kadar en yakın 
İnhisarlar deposuna bildirmeleri ilin olunur. (1791) 

~----, iLAN 
Biiyük 1&mira.t a.tölyelerl olan Anadolu'da bir müessese 

ATÖlYE USTABASISI ARAMAKTADIR 
.Aşalı.da.ki şa.rıtıan hal& ola.nıarm A. B. c. rwnuzl.yle ist, 1'76 poet. klltusu 

adres'ne yaeı ile m~: 
1 - Türk oı:mar.... 

Z - Mühendis veya San'a.t m~I mezunu olmak. 
3 - ~ aıf.ölyelerde usfabaşılık ya.pmış olmak. 

4 - Ya.şı 40 dan fazla olına.ma.k Te askıerliklıe a.liJııa6ı bulunma.mü 
5 - Sıbhıi ve &blW vazlyetterlııl veslka.larla tevsik edebilmek. 

6 - Bilhassa. torna, freze tşleıtnrı. ılerhı Tı6ıaf ve pratik tecrübesi olmak. 
7 - Marangoz işleri, pik ve san döküm, teneke voe sag lşl'erll.e k.a.1n~ı.. 

lıkta., işlerin mnumi takip ve idaresini mümkün kıla.cM cl.erecede 

umumi maJ:iimatı Olmak. 
Al!manca veya İn.gi&ce oJruduğmıu ııı.nlıayacalıı derecede ola.nla.r &ttcih 

edilir. 
Elverişli oıa.nlar bbiliyetlne cöre 250 lira:ya kadar ay1• iict"et !W.l.bilecek. 

ha.yat pahalılıfı z.aınmmdan istifade edecek ve iş kwıunu.na. göre ,-apacatı 
r-atz?a. mesaiden ayrıca ücret alabilecek, 3659 sayılı 'kanuna tabi oıma1.1.:aktır. 
~ ça.hşma, liyakat w g~retine göre takdir edilmek üzere sen~e 

Ud maaş nisbellnde '.ikramiye de veıtJebilecekıt"ır. Müessese ta.rafından blta. 

bedel konforlu mesken temin edl?mektedl:r. 

~--------------------------~~ Devlet demir yolları Adana 6 ıncı işletme 
A. E. komisyonu reisliğinden: 

Muhamınen boılell U9575) liro. tutan mutıeıu eb'a.tta 135 l\13 kereste şart~ 

namesi veçhile '7/12/9.U Pazartesi günü saat 16 da kapaJ.ı za.rna. Adana. 6. 1'. 
ıetıme Müdürlütil binasmW. ekstıtmeğe çı:kanlınuştı.r. Bu işe cirruek üıteyenle. 
rJn 1468 lira 13 ~ muvakk:a.t teminat a.kçelerlyle biııii~ kanuni 11.Ameica.h 
vıeslk:ası, Ticaret Ocla&ı 71!Sikası, nüfus tıeaeresi -re 2490 mmıa.ratı kanunun 
emrefıtdğt. şekilde ha.zırllliJlıı.ş oldukları telif mektob!arınt 8'f'nl ıün ekıdıme sa.. 
aıt.ındeıı bh- saaıt evvel komisyon reisliğine vermeleri la.mıdır, 

Bu eıısııtınete ald şa.Ttna.ınele:r Adana G. İşletme Müdüılüğünden teda.rllı: ve 
gö1'!erilebillr, 1421 

• 

Denizyolları lşletme Umum 
MUdUrlüğ ü ilanları 

Konuşmenıto p.rt.lia.rımızın 15 inci nıadıdıesi (yükleme, b~ıt.ma, npura na. 
idil, ıstif vdiı!Ufteo ayırma kimin tua.fında.n ye.pıil'ırsa. ya.pıl<>ın masrafı ve teh. 
likesi yüke a1ddb') şeklinde detişti:rilmişt.tr. 1.tıkkinun.912 iatlhlnlılen ttlbal'en 
ista.nbu:ldan hat1eılı:ıcA' edecek oıa.n va.pnrıara. ve bu va.purıardatı bo1aJtıb,caJr: 

eşya. b.ı'llı:!mıda bu hi.iWnı tatbik edilecelııtii.r. Fazla lzahaıt acen1&1anmızd::m 

aıınabllir. (1'7'7S) 

J)e.n)zyollan umumi ,.W- na.nl tarifesi, yapılan zamlar dolayısibe ıaaıı edil. 

ın.!şt!ir. 

l/İlkk&ııun/9iı tarihinden itibaren İstan'balda.n ha.rek6t edecek olan v& • 
purla.rla yapılacak nakliya.ıta. yeni zamlı tıaitte W1bik oıuna.ca.ıı:t.r, 

Acentaııud'a.n lz.ıhM alınabilir. (1'708) 

İstanbul Mumurları istihlak Kooperatifi 
Şirketinden: 

Ylııml bkıe yakıaşa.n ortak adedi karşısın.da lroperııUlle d:lire ve müessese,. 
lerde galışa.n orta.kin arasııı4lı. temas re mürııısebetıl liıolayl'a.ştırmak maksadHe 
mııtıemdı! usulünün lhdMlll& sanır~ duyulmuş'ıır. Btn:ıda.n böyle her türlü 
ın~leh"0 bPlllar ta.vass11l edeceklerdir. Bu hususa t.aUmatm..me Ug-111 
~ ve ımu<5SeSelere söııdtriımiştır. 

Miinf'erid iıeıvzla.t usulu ka.ldınldığuıdaın ()ll'W.dla.rmıızm ~uli ıniiraca.a.t et. 
memeleri seçilerek mutcınecllerln gert'ken ıtaıl:mat ~ ma-Lbuaıan almak üzere 
~ketımıhıe dlerhal mürac<t.at ei.ınelıerinl dil~riz. 

m, clalft Ve\fa miie5Se5ede ça.lı..qnıyantar bu keyfiyetıben mümsnadır. !'765) 

Üniversite Rektörl öğünden: 
Tıb Faküıtcslnde: Ha.yJti ve Tıbbi k.l.mşa., Hijiyoo Paioloj~ Anatomi, ilçüıı

oü iç bastalık!l:an, Feu Fa.kü1tesinde: Umumi Botanik, Galenık, Sınai kJmya, 
Hukuk Fakültesinda; Devıetıer hnkuku.. 'Ve İk!tisaıtı Faliü1tesmde: ikıt4:>aıt, İl· 
Jetme doçellıtll.iklerl açıktır. isteklilerin yabancı dil bn!Jhıınlal'l ıs.ı.91:? Per,. 
şembe günü saaıt 9 da. yapılacaktır. Na.ırıze,cmği Vei!ll'ikçe ka.bul edilenler tes,. 
terini derhal jüri .neyetJne vermcke meoburdur. 

istelkJilel11n sıhha.t raporu, beş fotoğt'ıı.f, nüfus te-.ıkcresi öm~ı ve ilmi hii.. 
vty-eiiınl ,~ fışterlle (fişler tedlıis işleri b1emlnden isf.e.4fcl'ktir.) 21.l.9d 
taırlhhıe kada.r Rekt.örlüte ba.ş vurmaları. (1769) 


