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ptlısırdaki Alman ve Piyasada salôh 
lta_ly~n ordusun.un alômelleri artıyor 

takıbı devam edıyor u f v • "' •• 1 ·r ı ·d b. 1 . r a yagı, zeytınyagı, pırınç ve 
nlgdı ılz er79yenı ken 1 ın er~ed. el sır sabun fi atlarında ehemmiyetli 
a ı ar, tan e e geçır ı er t ··ıı ·· ··ı · b 1 d 

Alman tebliği Mersa Matrah ve Fuka çevresin- enezzu er goru mıye aş an 1 
de şiddetli muharebeler olduğunu bildiriyor Urfa yağı 100 kuruş birden düştü, zeytinyağının toptan 

fiatt 185, pirinç 160, sabun 85 kuruşa indi 

Stalln 
gene ikinci 
cepbeden 

babsedlror 
''ikinci cephe bize lôzım 
olduğu için değil mütte· 
fiklere de lôzım olduğuİ 

için kurulacaktır,, 

ulkinci cephe mevcud olmadıiı 
için Rusya 170 Alman tüme

nine kartı koymaktadır» 

Stalinin Sovyet 
divanında beyanatı 

İngiliz kumandam esir Alman 
generalini yemeğe alıkoydu 
Fransız paraşütçüleri Fuka hava 
meydanlarını istila ettiler ve 46 

mihver tayyaresini yaktllar 

Cıda maddeleri fiatlarında 
birkaç gündenberi görülen dü
ıüklük dün biraz daha fazla • 
lapnıtbr. Bazı maddeler top • 
tan kilo batma 50-75 kurut 
kadar tenezzül etmitlir. Bil • 
haaaa Urfa yaiında dütüklük 
bariz bİT haldedir. Bir hafta 

vııaretın 
tebllll 

Getirdikleri mallar için 
fatura almıyan tacirler 

mahkemeye verilecekler 

• Vilayetten tebliğ edilmiıtir: 
~ir )uı.n~ t~cirleriQ ~azı yan. 

1ıt anJayıılara "kapılarak celbet -
tikleri mevad ve efy& için fatura 
almadıkları ve fiat mürakabesi -

evvel toptan 550 kuruştan sa
tılan Urfa yağı dün 450 ku • 
ruşa, zeytinyağı Ciatları da 
210-215 kuruıtan 180.185 ku -
ru~a, pirinci" İse en İyi c :nai 

. 210 kuruıtan 160 kuruşa, sa -
bun da 110 ku,,uıtan 85-90 ku. 
ru~a kadar dür·nü~tür. 

Diğer taraftan, .alakadarla
ra göre, son günlerde iı.tihsal 
mıntakalarından şehrimize iyi 
cins külliyetli miktarda çeltik 
gelmektedir. Gelen çeltikler 
tasfiye edildikten sonra pİt"in
cin biraz daha ucuzlayacağı 
muhakkak görülmektedir. 

1 Tacirler, muhtekirlerin 
ticarntten menedilmek suretile 
cezalandırllmalarım istiyorlar 

Ticaret odasında dün yeni oda ve bor
salar . kanununun -.projesi görüşülürken 

hararetli müzakereler oldu 

ne yarar vesi~a söstermedikleri Ticaret ve Sanayi odası umumi cibince evveli. odayı ali.kadar ;_ 
yaptırılan tetkıkattan anlatılmıı· meclisi dün saat 15 te mühim bir 1 den muhtelif meseleler görüt ül-
tar. • içtima yapmııtar. Ruzname mu • ı (Devamı 3/1 de) 

Her tacir celbettiği mevad ve ---------------------

Sekizinci orJu kumuntlanı OrtafOrlt ordu•u ba.•humandanı efya için fatura almağa ve!~~==================== 
. General Montgomery General Alex~nder kuruştan yukarı salaflar açın ;;;;; 

Kahire 6 (AA) Ort ki s k. · • d a·· b""t"" .. müıterilerine fatura vermeğe . • · - &far e ızıncı or u un u un gun b d 1 ı ·1· k l • • k •. . . . mec ur ur ar ngı ız uvvet en umuma arar. dutmanı fırara mecbur etmıştrr. B 
1
• . . · 1 ·h b ·· k"" •-bı• v• . . I d ) u azımeye nayet etmıyen er 

c• ının uc~---~ say a a hakkında milli korunma kanunu. C Askeri vaziyet :J ~:b~r;ı!~::u~kiba• y•p•l•c•kbr. 

Acaba mihver ordusu Mısırda ıa:~,~~,n~~'~{ud:un /----Akil;-H~-~-;;· .. -;~·· .. ····~ 
C BUGON BASLA DiK =ı 

Yeni tarihi tefrikamız 

nereye kadar çekilecek? tathikına başlanıyor Sultan (Genç) Osman 



SON POST.-. 

Askeri 
vaziyet 

RESiMLi MAKALE: irade kuvvetinizi deneyiniz ;;;;;;; 

(Baı taralı 1 inci aayfada) 
zucb. Febt, bu kaide değlldh-. 
.K.aidle Napolyonun, tfmdjıye kadar 
biç ~ bundan ~ODl"a da 
deği~Pne asli fÜpbe ca.lz ol
mıyan aded ii&tün]Uğünün teminine 
Lığnıııf ılmasma ve buna imkan bulu. 
nııanadıiı talııcHrdıe içinde bulunulan 
bal'ın "aUzam eylediği t.e<ib1rlerin 
ktiha:ı.ında hiç t.er.eddüd cdllmem.e
tCİlle dair obn dW.turudur. r.un...ı 
böyle olmasına rağmen Alınan yük 
Rk sev'k ve 1dareainln bu defa bu 
hakikati. unuttuğunu, batta Marepl 
Ramındın bundan evvelki muvaf
fak:ıyCtjnf inanıtnuyacak Is.adar az 
bir kuvvetle elde ett1ğw söylemek 
gibi bir gaflette bile bulunduğın:u, 
buna mukabili İngiliz yülack suvk 
v-e kla.reSin'rn bunun t.amıu nile ına.. 
kfuu l)lr haT'dcet tarzı ihtiyar ve 
~ hatalarını tashih ederek Mısır 
cephcsindektl &eılcizlnci İngıllz ordu.. Söz kitabında tılaımlı bir kelime vardır. 
tr.:nu, tan'k ve motör v&Sıta adedi Bu kelime her hazinenin kapıaını açmaya, her iti bafarmaya 

yetiıir, bu kelime: 
itibarile m:lhver ordusuna çOk üstün 
bir hak getirdiği gibi hava kuvvet- • - Yapabi~irim, ~elimeaidir. Fakat meaele yalnız bu kelimeyi 

Bildiğiniz her ıeyi yapabileceiinize inanınız. inancınızı tekrar 

ediniz, içinizde mukaddeı bir emanet gibi aaklayını:e. 
Sizin için açılmayacah hazine kapm, ba1arılmayacak hiçbir 

if yoktur. 
!erini de pek ziyade artırdıg~Jnl ve bılmekte değıl, aynı zamanda da bu kelimenin tılırmlı kudretine 

inanmaktadır. J d k • ' • 'h '-
(m j büyük taUTUZ\J böyle bir __ --·--·-··-··---·--·-~~_!.._~~'!.~.t.ı~ı nıı em.ı ta§ı na vurun~ ... z_. --------

ordu ile icra ederek, mihver onlu. r------~~'="' _____ ...;.;.;...;.;.;.;~;;.;.;.;,;,;,,;,;,;,;,;;;,;;,;,;,;;.;;;;.;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;~;;;;.;.;;;;;;;;.;;;,;,;;;,;.;;;,;..;..;.;.. __________ ,..._, 
=~a71~b!~.=~ l Seh•r ll~ber e ·r1.·ı · 
;:-:~ b:;:~ .:1:.~;:~r=~ .. A &W J 

=~i~=cr=:.:ıı.A:-:ı;~: Haydarpaşada Beyog"lu havagazsız kalmak r Olur mu? "'\ 
iek kuvetlerilne karşı taarruza g:çip 80 k d 
!ti:~~~;'Ft:E m:f~:~liy~r arı tehlikesine maruz iınis 
bhllen Romımel onlu.sunun bu se

Aboneler havagazı istihsal tesisatının 
kudretini aşan bir miktara yükselmiş 

ftt kendiSI ağır bir &Ul'ette ııı.aetiıb ŞeıbrWni:rıddö lthali~ı uclmrden 
cdiltrek Elile.m.eyn • Kattara ha.tak blr kısnı.ı hariçten ithal ederek bu
lJğı araaınaki kuvvetll mevı!llerin. radan Anadoluya ıöndennck üze. 
den çıkarılmış ve güç §A11lar dahi.. re H~ya sevkettl~rl mal.. 
Ende ~r çd(llmek zorun~ bıra- ların vagonlara yiiklenememesi do
kılınıttır. 4 ve S B!rincitep-in t.a_ layı. ıl~ m.avnalarde. bekletildiğini .~ ~de ~n genel 1500 abone aıra beklıemektedılr. Be.. 
slihli Kahire haberlerine göre ıek4- ileri sur~ 11karet ve Sanayi Oda.. ~did ~tlerllnde bavagazl leıcliye Beyoğlwıun ıfleride büsbütün 
zlnol ordu K. General Mongomeey •t~ Pll~~ bulunmutlaı-dır. flırketikı'd:en lfllı:iyWer b.afPamıştır. bavagazıJlz kalmas1 tehlikıesıl ı .. 
lbu sefer, blan'uzun 8311 ağırlığını 

1 

Öğre~lğimize Pı'e; 20,000 lira ~ledi'ye bu payetlerlln mahiyetini lemek için 'bu semte yenid n bf'1b·· 
E.lal!5111eyn cepheMıl!n giıınal yan1 ~de olan bu maH.ar 80 kad-ar 9irkd: müdürlüğüne bihllr.m.i§ ve et) en ç ır 
daha :ı;İyacle Aknan kıt'ala:-ı tara- mavna~ Haydup8flM{a beklemek..ıme.e.le etn.fında etraflı bir l'apor ~a~art;:e ~yd:edllm1 ~egj Üçln 
fmdan tutulan kı&nllna tıevdh et. tedlr. Halbulı!I mühim bir kıs:nıı istemiştir. a enur vernı Jtır. 
ım· • ihraç p§ırtnnnlarllc ın1hver sİgoıtasız ve bomlacak olMten olan Şlıketm verdiği malümala na • ~in diğer semtlerinde de ha· 
Jaıve'tlerlnln bir kısmını mihvN bu .emtianın bilhassa HD.o/darpa§a ~, gaz lst:ih.sal te-Slsatı bugünkü vag82ll ~~anlarında büyük ~lr ~ 
tıep'hesi ger'imdekl sahil kısmı üze. glbı hava tahavvüllerlnden tlddet· abone mıktarını kal'flUyamıyacak talet g~rillm~lr. Beledıyenın 
ır:ne dağıtılmalarını tenıin ~~ le miiteeıss1r olan bllr mahalde bek· vaziyette bulunmaktadır. Bilhassa ~ emrıne gore fl~et memurları 
oonra kendi kıt'aları.ndan blrçoğ~- letilmesi alakadar tacirlerin ziyanı- Beyoğ!u semti bvgün4W istihlak de. ~yetlerl olan abOnelerin gaz bo. 
IJIJll mot~lze ohnası sayesinde muk nı muc1b ıolmaktadu. va.m ettiği takdirde havo.gazsıiz kal. ru!arını ve saatler.ini kontrol ede· 
tazt kuvvet k&.ydırınAlrını süratle Bu vaziyeti t ıt etme.k üz.ere mağa mahkUııı olacaktır. Şi~m oddir. Şirketin ihmali yiiziinden 
yaparak Alman cephesini 20 küsur yarın tıloaret odasında bir komis - Beyoğlu senttindek't aboneterin.ln vukua gelen ha;a.b yanlıf!Mından 
K. derinlikte yani S 1:d'i Abd.urrah· yon toplanacaktır. Komisyon bil • mık.tarı 20 bin& geçmektedir. Bun- havaga:d idaresi meş'uJ wtu\acak. 
ma.n islasyıon.una kada:T süratle yar- hassa D. D. Y. ile teauas ederek la.r haricinde Olmak üzere daha tır. 
mış., bu suretle hasım hattında hu. mezlcur malların karaya çıkarılma.. 

getl7dlğl mühim gediği Wratle 51 veyehud daha çabuk tahmlllni Yatak içinde kaçak Yerli Mallar Pazarı 
gemi'fkterek ve büyük hava üstün- tdnln etrneğe çalıtacaklır. 
l:iiğü sayesind~ mihvtt zırhlı <M'dU· eşya kaçıran ateşçi yün de tevzi edecek 
61 e yaptığı muazzam tank nwha.re. Otomobil altında ~ün, Mttllİnden aldığı ithalat et- Haebr aldığımıza ıöre· Yerli 
ibesi:ni de kendi lehlnde nıel!celendl- yasilc limanımı~ gelen «Platin» Mallar Pazarlan pamuklu 'men.su. 
rereık §imali Afrika ve Akdeniz parçalanan çocuk vapurunda ateıtÇllık yapan Ali Mus. cat .__n1 . _::....--'- b k . 1 

mUharebe}erinde ehemınlyetlt bir , , hı 1 )' -!....ilk , L'CIV;ı;~ Dl uauo.eaAI lf mevlll1\ı 
dönüm noktası obt ~ ı zannedilen KasımpafAda Zmdan.arkısı cıva. ' gem ~ımana ..... ten biraz mü.nascbetile kazaklık yün ~vzl ine 

c cag . . rında 17 numaralı evde oturan Yu. sonra ya~ını sırtına alarak karL kar 1 • • 
bu son muva.fa.'kıyeti elde etım§tlt". da a.d da 7 lannd b' k ya çıkmıftır Ürkek tavırları güm· ar vemı ftır. Tevzıat bumA tev· 
ve bu muharebelerde yerdirdJğl a.- ın YAi a ır çoc:u .. · :rJiatını müteakıb batlıyaaktır. 
w • lb kuvvet evveWI alqa.n1 Bankalar caddesin. rük mub.a.faza memurıl:arının nazarı 
e.1:;;~~yük ~:seri~ Alnı~ de_ı geçerken, toför Hikmetin ida.. dikkatllni. odbetlt ve yatak açıldığı 
dfmak üz~e 0000 1cad•r esir aldığı ~indeki 2288 numaraı1 otcm:>bl - z~i' 1~1n0e pamuklu kumat, Esad Mahmudun konferansı 
....GL.j 

260 
tank, 

200 
kadac top, 300 1in sad.m~ uğramı§tır. yunlü ng<ur:llz kumatları ve çuval bu-bdar da tayyeıre tahr'ib eyl~mi~b-. Çok am vukıabule.n bu kaza ne • funmuşt . Esad MaJımud Kara.kurt raor cünü 

Mihver ba.skomuta.nlıkları da bu ticeslnd'e, zavallı çocuk otomobilin ~ sırasında bu kaçak mal- 'Üskililaı' lWkevbıde (Konu$mad3. ''e 
• • __ ı_ia:J ak ad lar Yal altına düpniif vücudünün muhte • ları Mersinde yabancı bir vapurdan ya.zııh snnpa.U) unvanlı blr k.onferaM 

vaziyeti ~ 1dıam t ır ~ı:b 
1

• lif yerleri~ aO.ır &U1'ctle yaralan.. satın aldıiını aöy~yen atetçl tevkif verecc.L-0.r. Alika ile ~nerı konre _ 
111'1: ROOlllleı or usunun nıag u oı... i - edibı • • 
makta beraber bir boqunluğa uğ. mıftır. Hi.dl11eyl mütee.kıb Sen JOl'j -,:.=ıı=ıftir==· ===========r=a.nsa==h=elttts==K=e=tcbl:::;ırr=.:::;:=:=:;;::;;;~ 
nanadığını ve ırerld!e h~ırlanmlf ~~=e kaldırılan Yuda yolda (. 

---o---

Bir haftadır ekmek 
karnesi alamıyan 

iki vatandaş 

Küçükpazarda, Abacılar 
caddeainde 25 numarada o
turan Arif Şanlı ve ayni semt· 
te Mehmedpafa yokufu, Kaa• 
nakçılar •okağında 21 numa.. 
rada oturan Muharrem O • 
na• iaimli. iki vatandaa, bir 
halta evvel, Ak•ekidcn ıeh • 
rimize gelmiıler, ellerinde, 
aeyahatleri müna•ebetile, bu
lundukları yerde ekmek ia • 
tihkaklarının keaildiğine dair 
reami kô:ğıd da var. Ekmek 
karneai almak üzere, Eminö
nü kaymakamlığına müraca. 
at etmi1ler, «Vilayete gidinin 
denilmİf. Vilciyetfen, «Eminö
nü kaymakamlığına» cevbı 
verilmif. Bu iki vatandaı bir 
haftadır, iki daire ara•ında 
mekik dok•dukları halde, 
halci ekmek karnelerini ala
mamıflar. lki•i de, «,)'arı aç, 
yarı tok dolafıyoruz, bu za. 
manda kim kime ekmek ik
ram eder» diyorlar. Hakları
nı te•lim etmek lazım/ Gel • 
dikleri yerden reımi kağıd 
getirenleri"- bir haftada ek. 
mek karneai alamamaları, 
kırtaaiyecilikten mi, yok•a 
henüz alakadarlrın, böyle ııa. 
ziyet karfıaında naaıl hare • 
ket edeceklerini bilmemele • 
rinden mi iler,i gliyor, bilnıi -
yoruz. Fakat bu iki vatan -
da, her halde ekmeksiz tıra
kılmıyacaklardır. Alakadar • 
ların nzarı dikkatlerini cel -
beJ; .. oru:z:. 

Olur mu? 
olan y~I mevz.llere usulü dairesin.. o .. ~. J STER İNAN, 
ele çekllmlt olduğunu bildiımekte- olaın J•-L. .. ı . ~uı · \ 
cürStt uuran tiimell erı t~· etnq ı· s T E R ı· N A N M A . ç •ft h l d 

R 
· el d 

12 
.. olmasaydılar o zaman Ro•r.ımelln,, • 1 e avuz ar a 

J 

onım or usunun (ıUn zar· 'k bumf inl , b • 
fmda uğradığı bu ağır akıbet.1 ae - tı~ 1 • an evvel A~ ek in ya~ Bir fıkra muharririmizin Ağu•toa 1928 de çıkan bütün lr eve taarruz 
lı!lz:lnci İngiliz ordusunun takdire de tı~ glbı uz~ mesafeli ~vkukenıı ço'k 1Iiizel ve dikkate layık bul- dünya gazeteleri, büyük bat • eden sarhoş 
"er kuvvetli manevrası ka4i\r ln- bır gerll çekilme ba.reketı yaparak duğumuz lu•a bir yazmnı ay. lıklarla bir haber veri"orlardı: 
E' 

1 
ha lı:u etl ·mtn Luyu" "k us·· Marsa Matnıh mıntaka.sına kadar ı ı · k " E:vv··'"-'" gece v -dıko" "nele "r vv er u nen a ıyoruz ((H arbı anun dı11ı eden .,uı;ı , ._ yu cu • 

gı z va - geri ekil 1 af k la ~ 1 " _._,_,,_ L'I h·dr l b tünlü~" .. d temin etniş okluğu- ç mes en muv 1 0 cagı. « ... Zücaciye efya•r •cifan Briand - Kelloğ paktı, dün Pa. 'OULal"ane ur a s.e 0 mut, lr &al'· 
gunun. 1.eA~k d bugü'nku" u- nı &Öy'~·ebillrdlk . F-~--.. İtalyan tu"· ı b' ~ d d" .. k l · l bo .. bl'r ....,e "---vu"z eder~k hane mı ve na ı ın a a eni j 7 • .. AKal., ır maga:z:a a ovu1en a ı aız- riste ımza anmıftır. ı> T ' ""'" ·~ .. 

................. d··--- mihver i"'!n hiç m eıı nı pıy.a.ie o. ln~ı Rommelel lar gibi, inaanlar da korkunç B kt M'l sahibeslnıe tabancasile 1 el ateı n....... ................ Y bu tarzda ba ... __ • .1.- u pa a, ı letler Cemi - t · Vak' __ ._ b b 

ım::.... .. ;..ı b'ır halde b--1-~--..Jıgwını bu . r'CILa muı.anını verme- bir kaide"e U"arak birbirleri. • d l etm §ttr. ayı müteaKI 
28 ıta 

.. ..- o w.unııı...u ı dkl:edir M---·' R el hl " " yefın e aza o an ve bugünkü 
le 

'--yd-"'"'-"... m" 1 m · ... ""'S'G& omın zır 1 ve nin Üzerlerine atılırlar, bı"rbı'r- h b f · -tarafından yakalanan ve adliyeye ruret 1UL eu~ıuen soora f\I u.. ot" lü birllk'let<lle & • ti ar acıaaının da baflıca ak. 
m or azamı gayrt! er lerini öldürürler, yüzlerce yıl törleri bulunan bütün devltt- teslim edHen bu adam, Rahmi a. 
sarfederek ve bazı seçkin müfreze· birlikte elde ettiklerı' •enaı'n • • l dında binidir. 
1 

· ''.:r-~ d u__ ,L .. • ler ım.za arını koymuflardı. erı Jn\IUmaa a acı.uarı gu.ni müs.. likleri, yarattıkları eaerlcri yok Evvelki gece muhtelif m.eyhan~. 
... _Lt. - -'-'--!arda bı-._ı f···'- Bunları teker teker saymak 11• ı d _._ • ı:ı_ ı b ' 
LAllAClll nwua nLK P pua e. ederler. Sonra akılları bafla • er e ,_ı içt Kten sonra sar ıo~ ır 
d, __ ,_ t--=1ı'z ~-f..!blnl nıuı·· ı1kun" 1 zun olur. Fakat imzalarını '-o· h ı..ı K- ..ı_,_,_, " ld R h 1 

him mesel-ey 1 dahi tesb:te çalıflllak 
yerı'lnil'e olaNt'ktw: 

nerelere Aoaba ın~lhver ordusu 
bd,.r çekllleoek ve lngll.lzlıet-le ikin. 

lkinciteşrin 7 

Sabahtan Sabaha: 

4 yıllık maceranın 
Sonuncu perdesi 
Açılıyor 

Burhan Cahid _.J 
G önül diler ki bu kış diin-

ya harbinin soıı kışı ol
ıun. Bunu dileımek şahsi ve hat
ta milli duyguları belirtmek de· 
ğildir. Medeniyet hesabına her 
mütefekkir insamn bu düşünce
de .<?lduğuna ~üphe yoktur. 

Uzerlerinden harb kasırgası 
geçmiş, ekinleri, anbarları kül ol 
muş, malı, mülkü elden çıkmış 
milyonlarca insan bu kış da ö • 
lürnle lboğuşacakttr. Cephe geri
lerinin hali ateş hatlarından da
ha acıklıdır. Milyonlarca ikadın, 
çocuk ve ihtiyar her an bir ateş 
yağmuru altında kül olmağa 
mahkumdur. 

Beşer tarihi bu harbin kanlı 
cephe hadiselerinden ziyade cep· 
he gerisi facialarını kaydedecek· 
tir. Çünkü bu levhalar yeni harb 
sisteminin ilk eserleridir. 
~alnız bu fac.ıa taraflardan 

birinin pes etmesile bitecek mi, 
yoksa fırtınanın serpintileri da
ha bir zaman sürecek mi? Ge· 
çen Büyük Harbin mütarekeye 
varan son gününde mağlub ka· 
dar galib de yorgun düşmüştü. 
Bunun için lhaıbin tohumları te· 
mizlenemedi, yara kapanmadı. 
Yarım yamalak bir sulh kağıd 
üzerinde mubasarnaya nihayet 
verdi. Ve yeni harbin temeli bu 
suretle h.azıırlanmış oldu. 

Bugünün bulanık havasında 
ara sıra sezilen intikam alevleri 
hayra alamet değildir. Harb da· 
ha neticeyi belirtmiyen bir kin 
ve hınç içinde devam ederken 
göze çarpan bu in!tikam duygu· 
ları eğer lharb sonunda yumuşa· 
rnaz ve insanlık hislerine, tabiat 
kanunlar:ııa, ooğraıfya icabları • 
na göre bir -sulh programı yapıl· 
mazsa facıanm ancak birinci 
perdesi kapanm1ş olacaktır Mil· 
li Şefin derin bir görüş eseri 
olarak ortaya attığı hakikat harb 
dışında kalan ve yahud harb ka
sırgası içinde ezilen memleket· 
lerıde en samimi hedeflerini bul· 
du. Yavuz ismet İnönü bugüne 
kaxlar geçen hadiselerin ilham 
ettiği kanaati yalnız bir devlet 
adamı sıfatile değil, beşer tarihi· 
ne istikamet çizen büyük bir in· 
~an samimiyeti ile ortaya attı . 
Milletlerin şeref ve istiklallerini 
tanımıyacak ibir hegemonyanın, 
jbir hakimiyet iddiasının hiçbir 
zaman taltlbik sahası bulamıyaca· 
ğını aınlattı ve bu açı'k, aydınlık 
teşhisi ile büyük yarya nasıl 
met.hem vurmak icab ettiğini de 
gösterdi. 

Had.iseler de bu hakikat \ize· 
rinde yürüyor. Dört yıllık kanlı 
maceradan sonra bütün o haşin 
ve ~orkunç iddiaların diinya mil 
lf"tleri aracımda müsaid bir faa· 
liyet zemini bulmamış olması 
bile hakikati helirtmiye yeter. 

c23ucha11, Cahid 
···················· ································ 

Bak1rköy kaza kongresi 
C H. P. Bakıı:'k.öy Kazasından: 
K~:ıa 1oongresl 8/11/912 ı•azar gunil 

sa.a.t 10 tb B:ıkntlöy PaJ"a binns~ 
roplana.catı rar:t.ıu arluıdaşlaruı ıUıınina 

arzolunur. 

KADYO 
er-eK ·~u uus:ı 0 • rına gelince ölülerini :sayarlar, ~ a.ıue iMlULJO~ i en a m ' 
du~ 1_ ..ıı.._ -ık~ d yup da harb dı•ı kalan devlet- bu ..J Çift h __ ı __ ..J ş f ad 

gu ıuo.u.ıu- •-~ ._ ...... :e ve or U· kayıplarını gözden geçirirler, "' raua e avlUt~a ere ın-
6UDUD umumi heyetini kademe ka- yaralarını aararlar, kırılıp dö- lerden ba,lıcalarını •aymak da bir zatın kö,küne kapı camını CUl\IARTESİ, 7/11/1942 

ci büyük bCr muhare:bey.I nered~ 
kabul ed e-::e!k t İ.T ? 

Eğer, mlhve" ordusunun büyijk 

lllr kısmını esas itibarile piyade 

il TAKVlM 2 nci teşrin 
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Rumi !ene 17 Arnbi ııene 
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-

dem~ yeni mevzilere çeknıeğe mec külenlerin maarafını sineye çe- gerekirse, bunların batında kırmak &uretllle gl11miftlr. 7,30: Saat ııya.rı, 7.32 : Vuoudumırı.ıı 
burdur. Bu nıecbıniiyet, marqal herler, ve inaanlık, .son harbi Türkiyeyi, laviçreyi, Portekiz;,• Azılı sarhof ıbu gurctle kö§ke çalışto:altm, 7,40: Aj:uıs bııberıerı, 7,5&: 
Raınmell belki yeni bir badirey.a yaptığı hayaline kapılarak ye- /apanyayı, Norveçi ve daha bir dahil oldutdan sonra etrafı dolat- Senfonik p-oıra.m (Pi.), 13,30: sıuıt 
daha sürükleyebUlr. Bilhassa, Ela- niden çalı~mağa koyulur ... » kaç memleketi aayabiliriz. mağa bqlamıı, yukarı kata ~ıktığı ayarı, 13.33: Tiim.;e plaklar, 13,45: il• 
leineyn .. K:attar.a boğazı harıdine KomfU memleketlerden biri. Briand öleli yıllar oluyor. zaıman Şerefin e§i Nahide ile kar • j:ıns bııbel'leri. 14: RJG-aseUcUınlıur ban .. 
çıktıktan 60nra sekizinci İngi~iz o.-. •ının diplomatlarından biri Paktın imza edilmif olduğu tılaşmıftır. Bu tesadüf karfısında dosu, 14.30: Ankara. nb.ıhıır at J.-osu .. 
dusunmı zırhlı ve motörlü ınüfrae. bundan birkaç yıl önce harbi Parİ•, timdi t'§gal altındadır. büyük bir heyecan ve korkuya dü - ıarmın ta.hminlcrl, 14,40: •rem 11: cıŞıl 
leriril daha oynak bir tek!ilde kul. böyle tarif ediyordu. Umumi Kelloğa gelince, vaktile bütün ıeın kadın: <cHırsız var!» diye et. Paı'b,-atsızın ya.ptığ'mt dotru buMor 
lanarak Romın~l ordusunun yar. ve harble dünyanın gördüğü en dünya gazetelerinde aylarca raftan lstirndad edince, &arlıot a • musunıuz?» 18: SııM ayarı, 18.03: JıaD• 
gerileı".ıni tclıdide teşebbüs etmesi korkunc harbi ya atıklarını müddet i•mi ve reami çıkmıf dam tabancasını çıkannıt, NaWlde. yo d:ıll5 ort<esttası • Sevilmış eski ~ 
bu badireyi dahada valtimleştlrd>I· sanan inaanlar, bundan pif • olan bu zatın öldüğünü de ge- nin üzerine 7 eI ateş ebnlştir. golar, 18.45: Radlyo Çoeuk klübü, 19,

3
(1: 

lir. Fakcd, zaruret k8.llııunda bu, manlık duymuf olacaklar ki, çenlerde bir Avrupa gazetesi, Fakıa't mes'ıud bir tesadüf eserli S at ayarı \ 'C ajans hııberleri, 19,46 
İster istemez göze ıalınacak bir feY· he,, birden harbe tövbe etme- iki •atırlık bir telgralla lıaber olarak a.tılan bu kuJ'§unlar hedefin1 Ser'best 10 d'ıkl'kıı, 19

·
55

: ~iluı'\·tni mtı-
dir., Ordusunun mühlm kıstmla.rını ği kararla,tırdılar. Nitekim 28 veriyordu... bulamamıt, Nahide mubakk§k bir ltamından şarkılır, 20.15: Radyo r:ıı.ı;: 
yalnız baJlarına terketnıeğe naza. ölümden kurtulnı~. tesl, 20-45: Künllllhltazkar ına.ıaını 
ran daha fezlletlldilr ve bazı hnller. ) 1 STER 1 NAN, Silah seslerine kotan ubıtıı me. dan şarkılar, 21: <Kendlmizl tıı.nıY:: 
de hayatını pahalı satmağa karar murları mütecavizi yıtika.l:a.mııla.r • lım), 21,15: Dinley1ıcl lst.elderi, :ı 4~: 
veı'm&t olan b'lr orduya, biç bmclea. \ ,! 1 STER 1NANMA1 dır. Rahnll hakkındaki t.alıklkat "ev. Kon<UŞJDa (~lcslekltt konuŞUJ'orl, z.,. 
m~lk ne'ticeler temin_edebllir. ~ · ..) rakı ile Ağırceza mahk'emes.ine ıev. Radyo salon ork~ı. t2.30: sut ıı .. 

~O. · -----·-----------------·---- !Jıedi~IL an, ajns ba.beTlt.'11 ve borı;a,ııı.r. 
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SIHHi BAHİSLER: . 1 

Tedavisi hem kolay, hem de güç 1 

olan bir hastalık: Uyuz 
Yazan : Doktor İbrahim Zati Öget 

Sık sık tesadöf edilen bil" cild ı sistemi muntazam yapılır da eş. 
hastalığıdır. Çok saridir./ Hasla- yanın dezenfekaiyonu layıkile 
lık sarcopti denilen ve az çok tatbik edilemez ve böylece ü~tüs. 
kaplumbağaya benziyen pek kü- te uyuz mikroblarının yenıden 
çük bir hayvancık parazitin cil- hücumuna maruz kalımr ve has
de yapışmasından ileri gslmek.. t.ahk ta hazan haftala_r, ;aylar 
tedir. Sirayet çok s1kı temas, cin.. sürebilir. Uyuz hastalıgı bılhas
ai münasebet ve ayni odada \'e- sa leyli mekteblerde, kışlalarda, 
Ya ayni yatakta berabeor yatmak hapishanelerde daiınaA salg~1! Y~
"eyahud da uyuz olau insanlarla par. O zaman çok telaş edıhr. I~ 
l,eraber ikamet etmek suretile tabii ehemmiyet kesbeder. 
&Üt·atle bir şahıstan diğerine ge· Uyuzun hayati bir tehlikesi 

re hu~ule getirdiği için mikrob
ların bazan kana karı~arak mü· 
him sıhhi arızalar tevlid ettiği 
vakidir. Eski ve münteşir "uyuz 
hastalıklar'ı neticesi vücudun, 
göz kapakların şiştiğini ve birden 
bire bir böbrek haıstalığının te. 
zahür ettiğini çok d.efa gördük. 

Vücudda her ne ~ekilde olur
sa olsun kaşıntılar olursa hiç va
kit geçirmeden doktora müraca· 
at etmelidir. 

Dr. lbrahim Zati Ôget 
Çer. · yoktur. Fakat tedavi edilmemi§ 

Hastalık kasmh ile haşlar. uyuzlar cildde birçok yara ve be. 
E'V'Veli. kollar, ~ göğfü, bacaklar 
"e nihayet yüz müstesna olmak 
Üzere ve geceleri daha fazla art. 
inak üzere bütün vücud ~iddetle 
ka.,ınnıağa baıtlar. Bilhassa par
~ak aralarmda küçiık ince çi:z:
tıler göri.ilür ki IJuna sillom der
leı-. Uyuzun en kuvvetli oıırazın. 
dandır. Bununla tethis ya-pılır. 
t Uyuz eğer süratle teşhi1. edilip 
~du·i edilmezse kaşımaktan ile
~· ~elen taneler giteide büyür. 

'«er mikroblar da İfe karqarak 
~~'kiki büyük kan çıbanları da 
~ a."e olunur. Ve nihayet bütün 
tn.el"inin adeta sağlam taraf J kal
" a.ro.ı~ bir hale gelebilir. Eskiyen 
\ı e ~edavi edilmiyen böyl~ ağır 
~ Y\t:z vak'aları çok ~öı·dük. Uyu
" t{n tedavisi hem kolay ve sel"İ 

e hem de güçtür. 
t l<olay ve seridir. Çünkü has. 

0~Yı e'VVela arab sabunu ile iyice 
l\ ~Ustur arak bütün uyuz böceği
s ın saklandığı sillonlaı ı açtıktan 
r0~l"a. ~ükürt merhemini her ta
~ a ıyıcc sürmeli ve böylece ça· 
lı a.ştr değiştirmeden dört defa 

d~ hareketi tekrar etmeli, dör. 
Un·· d y cu efada artık son bir ban-

t 0 alınır ve bütün çamaşırlar, ya
ii~~ takımları, elbise vesai'l"e iyice 
b"·llden geçirilir v~ hastalık la 

0 Ylece süratle şifayab olur. 
\t UYUzun tedavisi hazan güç ve 

:zun olur. Cünkü ilac ve tedavi 

Tacirler, ınnhtekirlerin ticaretten mene
dilmekle cezalandınlmalarını istiyorlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı detnamelere de ayrıca «kara lis

müş müteakiben de projesi ha • leye dahildir» şeklinde bir dam
zırl~nan oda ve borsalar kanu· &'• basılmasıdır. 

.. 1 · d y' Yeni kanun · • ·ı b nunun tetkıkı e pıyasa a - , . ProJesı ı e u va-
suzluklar yaptıkları gabit 0 ~ zıyette pıyasa tamamile Ticaret 
bazı tacirler hakkında ıerilmesı odasınm ınürakabeai altına gir
gereken eczalara geçilmiştir. Ti· mekte ve eskiden salahiyeti mah
caret odası ve borsalar k~nunu dud olan .odanın salahiyet hudu
projeı.:inin tetkiki hararetlı ol • du fazlasıle genişletilmektedir. 
muş ve bilhassa azalar projede Kanun, ayrıca Ticaret odasına 
ticaret odası mukarreratma ~Y· lüzumunda bütün tacirlerin def
gunsuzluk eden tacirlere verıl - terlerine el koyup letk.ik etme 
mesi kabul edilen 5-100 lira ce- hakkını verecektir. 
zanın az olduğu hakkında mü- Proje ~ü~kü toplantıda aynen 
tlealar ileri sürmüşlerdir. kabul edılnıış ve esbabı mucibe-

Bu arada meclis azaları y-01· sil.e .birlikte Vekalete gönderil _ 
suzlukları tesbit edilecek olan mıştır. 
tacirlere nakdi cezadan ziyade • Diğer t~raftan oda meclisi dün 
ticaretten kısmen veya tamamen pıyasda bırkaç zamandanberi ih 
menedilmek şeklinde ceza veril- tik~r yaptıkları te~bit edilen 12 
mesi lüzumu üzerinde ısl"ar et - tacırden 50-100 lıra arasında 
mitlerdir. Ehemmiyetle ileri sü- nakdi ceza alınmasına karar 
rülen ceza şekilleri hazırlanacak vermiştir. 
olan kara listelere muhtekirlerin ---------------

isimlerinin geçirilmesi ve bu gi
bi tadlrlere Ticaret odasından 
verilecek ruhsatname ve ıeha • 

Bulmacamız 
(Bugün sayfa 4/2 de ) 

MONOLOG· 

Ben birini arıyorum 
Ben birini arıyorum, ) 

acaba aranızde mı? .. 
Kimi mi arıyorum?... Öğ 
retmenlerin başmı... i~te 
o burada, aramzda ise ... 
Ben buradayım desin de 
söyliyeceklerim var, on 

<<- Su ne oldu?» 
«- İnek içti. » 

ları söyliyeyim. 
Kimi mi arıyorum? ... 

Söyledim ya! Öğretmen • 
ler}n başını... Yanlış an
laşılmasın... Benim gitti· 
ğim okulun baş öğı:-etme. 
nini değil.. . Başka okul -
ların başöğretmenlerini 
değil, o oku11ara öğret • 
menleri, ba:JÖğretmenlerİ 
kim seçiyorsa onu arıyorum. 

Aranızda yok mu? •• Vah vah 
vah ... 

Ne mi yapacaktım. Ona söyli
yeceklerim vardı. Belki onu tanı
yan olur da söyliyeceklerimi gi. 
der, söyler diye size anlatayım. 

Beni bu yıl okula gönderdiler. 
İlk defa gidiyordum ... Bayan öğ
retmen, bana ön sırada bir yer 
gösterdi. Oraya oturdum. Bir al· 
fabe kitabı verdiler. Şöyle biı 
göz gezdirdim. Daha evvel evde 
görmüştüm. Bayan öğretmen sı· 
nıfın içinde bir aşağı bir yukarı 
dolaştıktan sonra benim önüme 
geldi. Alfabeyi eline aldı. Yap· 
raklarını çevirdi. Bir yerini bana 
gösterdi: 

- Sen daha okumak bilmiyor-
sun değil mi? • 

Dedi, cevab vermedim. Bana 
gösterdiği sayfaya haktuu. O al· 
fabeden annem bana almıştı. O. 
kumuştu da, ben de ezberlemiş· 
tim. Okumaya başladım: 
«-Komşu komşu, hu hu; oğ-

lun geldi mi?)) 
«- Geldi.» 
«- Ne getirdi?)) 
t.J- İnci. boncuk. ı) 

.. 1 
lerin 
na 
ben 

«- İnek ne oldu ? ı 
«- Dağa kaçtı. » 
«- Dağ ne oldu 7 ıı 
«- Yandı, kül oldu, 

savruldu.» 
Bir nefesle okunıuf,• 

bitirmi~tim. Bayan öğret. 
men, saçlarımı okşadı: 

- Sen benden iyi bili
yormuşsun. 

Dedi. Bayan öğretmen 
böyle söyleyince ben de 
oradan çıktım. Buraya 
geldim. Öğretmenleri o. 
kullara seçen öğretmen • 
başlarını arıyorum. O. 
söyliyeceğim, mademki 
gittiğim okuldaki ba-

«- Kime kime? ıl 
«- Sana, bana.» 
«- Başka kime? ıı 
«- Kara kediye. » 
«- Kara kedi nerede 7 >> yan öğretmenden ıyı bili -
«- Ağaca çıktı.>> yormuşum. Ne diye beni okusun 
«- Ağaç ne oldu? » diye okula gönderiyorlar. Ben-
«- Balta kesti. ı> den az bilen bayan öğretmenin 
«- Balta ne oldu)» yerine heni okula öğretmen yap-
«- Suya düştÜ. ı> sınlar. * * 

··c-venrıı11mec-emı-z-·:ı· 
Köpek · havla· 

yor, küçük çocuk 
boru çahyor. On· 
ların seslerini du
yan anne ile abla, 
yanlarına geliyor. 
Fakat neredeler?. 
Resme dikkatle 
bakarsanız bulur-
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soz 
[ Denbı 'a.k'a.nuvlslerl Patrona Halil 

ihUliltni bir eŞklyatıı. harekdl giıbi gös. 
term%len\l. z~~ cörli$k!rhıe 
U} mayan bu hübnü hikiye şeklinde 

dilıdllımeğc çalışm.ı 'ık. Bu romanda.~ 
t<lkfncl Osm:ı.nm, kdıestui ele cöt.Ure.n 
büyük ihtililin i.111111 ltii!lbiltün ba._c;ka. 

titr. Bu lhtltilft iınll, 330 sene evvel 
en looyu 'WDD1e°!eltc deninde (Türkluk-
Arahbk) :mi~~ '11QITTlntlR nıenfaa.t yü_ 
:ıtiiıniden tahrik edılbniş olmasıdtr. Ba 
no1aa ronunda bellriilmeke ça.lıı;ılm11. 

~ lıl ..ıtıi ıtl.dblmls ~- hüyük ehf'm
aı iyetl \lll.l'dır. 

PatnınMıa. •hhtu ı-ibi, 1HI hitci~ 
ık tarihe a'4 kmrrila.r 1t1111Hıen •etn 
olnukla beraber °"llwlan ha1".:kete ~ 
~lhn* ~in reman tetuli,l ı unretl-e. 

Mıe .qn~;ttıır. flll!laB eıiri-en çıbn 
lı!ır ~ Mi~ı JMk ta.Atti kllliurı..._ 

T.rn lt9' C'Öriiliıp tıd'Jiönnziti'ımıaa ba,_ 
tışl;ınıaeatını ........ 

-Yazan muharrir
i -

ikile Hanım 
~isan meltemi YUrdukça ka. 

meriye •Ülunlarına sarılan &ar
maııklann taze geli,ik yaprak
ları oynaııyordu. «Akile>> Hanım 
gümüt gereefe aerili sırm..'tlı çev
reye eğik başını usulla kaldndı, 
dadısı «Gülçiçekı> kadının yüzü
ne baktı. ııGülçiçekD hatun gü
lümsedi: 

- Bir ,ey mi ister idiniz ıul. 
· tanım? 

Genç kız tatlı tatlı gerindik
ten sonra parmağındaki yüzüğü 
gergef Üzerine bıraktı: 

- Az su verir misi~ 
Dayc kadın: 

E'rkeği 1 kadın 
N~)~:T~~~A eofKUN iYaratır 

Ayni silahla mukabeie etm_.g-e zabur'' lerı' ···· t · ·k· d 
N iaan gecesinde bahaı ve taze Baıını yukarıya kaldu dı: Ka-
toprak kokusu vardı. meriye kubbesinden sarkan gü. 

Gülçiçek, on altmna laze ba· mü§ zincirli yuvarlak fanus, ba
san hanımının yanına sokulup tarken kızıllaııp kudreti sönme
aaçlanm okıadı: ğe giden akşam güneşi değirmisi 

- Artık Banuyıcihan (2] ola- gibiydi: Altına bakır kızılı lekeli 
cak11z, ol çulbazı külliyen fera- bir pvk vuruyor, Akile Hanımın 
muş eylen civanım. açık aırma renginde saçları dal-

- !. · · galı dalgalı görünüyordu. 
- Hüınücan [3] ve müftiyÜ- Sustular. Gülç.içek genç kızın 

lenam Sadett_in Hoca torunuaız. bir elini avuçları içine aldı: Par
[ Gülümsedi] Sultan Osmaa Han mak ucları buz gibi ve nemliydi. 
efendimiz gibi §ehbaxa layıkSlz. Telaşlı telaşlı sordu: 
Sarayı Ilümayunda söylenür idi. - Na.mizaç mısız sultanım? 
Çoğa varmaz, isteneceksiz. - Yok. 

- Ya efendi bubam bilür mi? - Ya eliniz buz gibidir. [Al-
- ! . . . tın saçlı kızın yumuşak çenesini 
Gülçiçek çok seven ve çok a.. tutup yüzünü kaldanrak gö:deri.. 

cıyan bakıılarla bakıyordu: nin içine baktı] Ya, am bir dahi 
- Ya, o keçekülahı düıünme- dütünmeyeceğini söylemiş idü-

yecek idüniz. niz. [Ayağa kalktı] Haydin sul-
Genç kız sinirli sinirli doğrul- tanım, efendinin kütübhanedeo 

clu: çıkma zamanı yaklafUr, vakit 
- Keçekül&h demen, ıı.İpahi geçirmedin konağa dönelim. 

beyidir, nesebi pü yiiitdir ! Bahçenin alt batındaki tat du. 
Burada daye kadınm 'Yüzünde var tarafından bir hıştlh geliyor-

bir kızarb alevi dolafll: du: Genç kızın yüreği hızla çarp-
- Siz dalai neaebi pak demen ~· Gülçiçeiin rengi uçmuıtu. A. 

benim ciğer kUıem. Sipahi yiğiti kilenin yumuk bileiini kııvradı: 
didükleri deYfİrme gwanu vey" - Gene o mıdır? 
esir oğlanı olmak kanun dejil mi Güzel kız baıını eğdi: 
dür? Bub.uından eerü11inin adım - ! ... 
verebilür mi? - Ya efendi bubanız duyar 

- Yeı. Allabın lculu değil mi. iae .. Ya, anı dü,ünme.z. nıisiz) 
dür? Kitinin necabeti kendüde - Benim valideciğim, bu ~ece 
olur. dahi müsaade eylen. [Hıçkırdı] 

Gülçiçek yüksek ae5le ıüldü: Hatırımızı hoş tutup gönlümüzü 
- Ya, anı Oaman Han gibi on incitmenl 

dokuz yaıında ve dili.verlık bıcı - !. .. 
batında bir şebriyir «kitisiti.. Hıtılb bir daha telı:r.arl:ıdı. A· 
neı• l 4 ~ tercih mi eylersiz? kile kameriye kapısına doğru yü. 

Ş~!~.ııl&m. ~ .. d .. Efe.ndinin kı-1 rüdü. Daye kadın clrdmdan kı.sı
zı kuçuk ehnı yurejı üzerine lan bir se11le fısıldadı: 
bastırdı, sesi titriyordu: - Gidin civanım. Efendi bu-

- Beli. banıza ve kendünize rahmeylen ! 

... gooe erınce, ı ı ara a - Hiç!.. Ne olacak? Bunu 
karar vermemi§ miydi'! Tezyif- kalacaktı. 
kar bir bakı .. la: y· sonra a-örüşürüz. Korkunç bir 

.. ıizünü buruıtuı du. Saadet kadın olduğumu bilirsin. 
- Muhterem kavalyeniz, ıize bu geceyi zehir ediyoı du. 

bir viski ikram etmek cömerdli- _Bu ne kılıbıklık Vedad! Ar. - Burada herhaogı bir neza• 
iini gösteremiyorlar m:? t k k b ketsizlik yapacak kadar ~dile§e· 

İnsanı çıldırtan ayni Iiılcaydile t~h~ü~e 1°:~~~~r~r;a mı aana ceğini tahmin edemem ı 
cevab: S - Korkma a~·gilim, İlorkma! 

- aadet, canımı sıkıyorsun! Burada deaı'I •. Fakat etrafında · - Ben senin ikram etmeni is. B k d k 0 

- u aı ıntı an urtulmak i- ki ••k heykellerinin ""n kı•.. bı·r 
tiyorum. çin bir çare var! __,. .. -

- Delikanlıyı kızdırmaz ve _ Nedir? zamanda nasıl devrildiklerin; 
-kıskandınnaz mıyız? _ Hastalandığını bahane e- görecek.in! Haydi, l&Eı bll'aka· 

Ornuzlar.ını silkti: der, eve dönüyormuı gibi çıkar- hm, kollarnıı belime dola, danae. 
- Vız aelir bana? Sonra ser- -sın, ben de yanımdaki mıymıntı- delim. Bu cece durmadan, din

.beat bir hareketle garsona paT- yı atlatırım. Bir otomobil bulur, lenmeden danaetmek: iatiyorwn. 
mağile itaret etti: bize gideriz. - Yorgunwnl 

- Bana da bir viski.. - Sen çok aarhotaun galiba! - Vedad, bırak 'u inadcıhğı. 
Bütün kadınlığını gözlerinde Herkesi ıüphelendi:receğimizi dü Birdenbire Vedadın arkanın• 

toplamıfh. _Tuvaletini düzeltmek tünmüyoraun ! dan aoiuk terler botannı.ıta. Gö 
bahaneıile göiıüaü biı·az daha - Bana TIZ aelir. nül, onlara doiru a-eliyordu. V• 
açtı. Vedadın başını döndürmek - San" vız gelebilir amma, ziyeti büsbütün berba.dlaııyor• 
istediği anlaıılıyordu. bana gelmez. du. Bir jest yapmıt olmak, "' 

- Bu cece yalnız birile gel. - Tabii, sevgilini bırakamaz- yapacağını tasarlamak iç.in, gar• 
mişain .. Annesi nerede; aın ! .aona, bardaiı doldurma11nı ita· 

_Saadet! Vedad, sakin olmağa çalışı. ret elti. Gönül, dudaklarmda ba• 
L- k yordu. Fakat artık tahammülü ~İn Lir tebeuümle yanına yak· - Yoo, -..zma yok.. Bu ce- 1 Ba A 1 

ce çok mes'u~ :l'öriİııaüyoraun, kalmamııtt. Kolların! göiaünde asmıfla. ple Saadeti selam .. 
böyle ehemmıyet&iz f«i:y)erle kavuıturarak, tok 1tır sesle aor- ıdı, Saade~ batını çe:v.irıvermi,ti .. 
nq'eni kaç.ıru:ıa.. d • •. - Sizi anyorum Veciad Beyi 

Müstehzi hır eda ile bardağını - Farzet ki bö1le, ne ~laca.k! Bizimkiler ınerak ettiler de •• 
kaldırdı: · Genç kadın, yan muatehzı, Şimdi geliyorum ben de .• 

_Saadetine.. yarı tehdidkAr: (Arl.ıo•ı ı.•ar) 
Bir nefeste bo'81lmışb. bit· eli

le bardağı büfenin Üstüne koyar
ken, diğer elile ba,ını tuttu: 

- Bu 1rece öyle u.rhoı olmak 
istiyorum ki .• 

- Beni rahatsız elnıemelc ~r
tile istediiini yapabilirsin! Yal
nız §UDU hatırlatayım ki, patro. 
nun fena sinirlendi. 

Genç kadın, umursnınayan bir 
tavırla omuzlarını silkmiıti: 

- Ben her ıeyi ~Öze aldım. 

Devlet Demir-yolları işletme U .. M. den: 
;· 

:.Uılha.mmen bedeli t34.800J lira ola.n i aOed 5Jtilın'atl.tk ~e 2 .aded 10 ~ıo
va.tırk motör.jeneratör ifrapu ıl/1%/1942 ~ C'İinli aaaıt. 15.JO 4h Jtııpall 
mu1 mulii ile Aa*arada idare llhıumda toplanan ' l\fcrlrez 11 anma Kenıı ., orıf'> 
satın alınacakttr. 

Bu işe ıtrnıett ~enler.in (2.6lt) tini* lDll\-alıka.t teminat Ue kaoumıD 

-.,.ın e:Wii veslallan ve tekliflerini ayni &iiııı saat 14.38 sa kabı' adı r~ 
ltonısyon Beielliine Ter.mclerı lizımdır. 

Şar.!namel.fır pıan&ıs .olarak Aukara'da )lal.eme dıı.lresindelı, B. l"afa' a Te .. 
Genç kız cevab vermeden ka· 

Hatta bu gece •• 
seUüm ve Sevk Şefliğinden tr.nıİll -0ıımar. (1008) - Emreylersiz civanım, dedi, 

mermer yalak kenarında'ld gü~ 

müş tası doldurdu. Fıskiyeli gö. 
bekten su döküldükçe tatla ve se
rin bir §ıpırtı yayılıyor, yeT yel' 
mavi damarlı ak mermer içinde
ki sular Ürperir Kibi hareJenİ
yordu: ( 103 t) yılını ıetiren [ 1] 

[2] ~ karunı ıllııp cllıana ha_ meriyeden dıtarıya çıkmıfh: 
Dlıllefeodi -0lacaksmrz. Bir kıı.ım okuyu. Bahçe çok büyüktü. Geride, mavi 
oular fçbı :iıa.h.'l lüı:uın goru,pıruz. Bu gecede kararan şeyhislam Esad 
gtb] lilgat. w ıtibidcri dalma. iz!lh ede. efendi konağındaki ~vklar, ölü 

Vedad, kadının, yüzüne tıap
lanan ıeytani bakı~ları kar~ısın
da titredi. Evet, skandal çıkara
bilirdi. 

Muhammi!n bedeli (4908) dört hln lira -0Ia.ıı (100) yüz ton atee topraf1 
(~m·dııa dokm-e olara.k) (16.Wnci1ıetıf9.194ZI Paz:N"tesı aünu saa.t (15) on 
beşte lby~ Gar bMa.sı cbhilhldeki komisyon tarafuıda.n açık e-ksiltarte 
11511Ule' aMtn a\maca.lctır. 

C J] 1621 dliıd'i. A3 rami Nisan a.yldır. 

cetız. A.t ve ram~ d!tcrl.r.. 

[31 Ya.vuz Sellmin en 11evdlği mli6a. 
bibi. Yıİ..,.,. bu u.tın kollan arasa& 
ean~r. 

[ 4] Dilwa. tilt.aa laiQal ..altall. ' 

ağaçlar arasında kıpırdaşan ta. 
ne yapıaklar arasına batıp çıkı
yordu. Gökyüzü yıldızlıyıdı. ile· 

- Benimle dansetmiyecek mL 
sin Veclad!.. 

ride ince bir patika .akarıyordu. Bu bir mesele.. Gönüle söz 
(Aruaı var) verdi. Gene kız da lnakaac:hk te-

Bu işe cl.rmek We.venlerin flf)t) ~ yüz lit'alık muvakkat iemlna.t v~ ka
DO&UD fa.ybı elıtlii wsarıde bll'Jilık ek.ııı'fıfme rünü saatine kadar .koml!Q'O.,. 
mör.acıuala.rı JA.zımıiır. 

Bil lte a1d flLri,mmeJer iııMallı7eıııılaıı NnWIS olarak ~taaır. (940) 
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laali ...-clı: Otwmadaa •e hana 
bir aöz söylemeden eVYe) kitab 
dolabıma aitti, kitablarım. bak
b, m&aamın üzerine goz gezdir
di, tollra Hanıaonika'nin yanında 
durarak ve notaları karışhrarak: 

11 O "k" d • . ..1·· .- Naaal? Dedi; ilerledi mi? .. . Mebm-..1 p b" •• 1 .• • rd 
- - n ı ı yaşın an ywaı •ört ya.. ~ aapaarı oldu, ~akla- BenİR'l taha yü1 elti im i a.. I ~cu &f& ır ~~ .~Y eme ~ormez, a n~da bekleyen otu7 

Kevser Hanımın e\"İnde miaa- flDa kadar bütün .babralarımın rı litreye~ bekledi. s.. dık. Bey no allnamamı.:.. Ona tec1ef ~İr de~ ataııya ReYan kuşküne koı- uç aerdeng~llye: . 
fİr".lik ~n~ &Olt ... •ak'alar ara&lnda dolaıtım, dardum. iiu d.wam ettı: - Bu zatın b1r bu··. u_,,._,,._;k al • l d" B • tu. - Haydın yold&flnı. Dıye bo-

k k f b ı._ --I-d ~:.&.... .-.. • ....,... a ıvermif er ı. enı 1 t k tı• Ef d" • rd k pe ısa asılalarla birbiriai ta- abralardaıı bqa.a yOCl"(""ICr e u- 3 -~e aen-eti, bir takını amıa·L~ p-L . f . d . ,_. d - t e fCV e u en ınnz mu anara ortaya atıldı: 
L" O b rd D._ 1 .... ..,., aeYea ve zmu- e ecneaı ost S f k"" k"" •. "f b d B y . . w aıb etti. ç be, gün dedemin ko. zun usqn ba'.b.etınittim, u yazı- va ı. uuıuardaa doiayı birçok lan d H d b" « o a )) Of unu tqrı uyur u - - re enıçerı agaaı olacak 
nağında kaldık, yokt14 bafl evi larda onlan tekrar etmiyeceiim; davalan ela vardı. Naulaa bütün P•-araMaınb aed« ~ ... fed~I en d" ır lar. İlkin Müfti Efendi hazretle- kimdir? 
Jı d "k B L_ 1 d ak -•-· L •• ··1 . w -ya e m ı::.ren ı » ıye . • .. k . l p tr b' .. aZtr ı, oraya geçti • auamın on ar an atlayar ya.unz Dil J'A· gorgu erme ragmea büyük bir ,öhret b l ati b" rını gonne ıster er. a ona ır an açın sersemle. 
lstanbulda işleri bitmifti, 1zmir- zıların hududunu Kener Hanını gafletle torwı~un kocası Şevket idi ki he; ;:yJen ~~ ~:~·~ir;i: Diye bağırdı. Şeyhialam kor • mişti. Halil pehlivan ortada elin· 
de Yem it çarftaında Cezair ha- aileainin ve daha uyatle Affan K~al Be:J".e bır vekaleti wnu. ii ~bi biraz nota da bilir biraz kunç duf".Umdan kurtulduğu için deki palasile ıöriinc-e ıimtek cibi 
nmda bir büyük mağazada eaki Sabitin etrafında ç.evireceiim. mıye w:rmlf, adet~ bütün vıtrh- piyano çalardı. Onun musiki bil. ceaİf bir nefea aldı. fırladı: 
ticaretinden büsbütün bqka 'bir Affanla artık pek nadir vesi- iı?ı bu adamın 9!•ne h~•lim et. gisinde en ziyade aermayesi fark Mehmed Paıa Şeyb4lamı ge- - Hay kahbe oğuH•n ! 
iı evi 'riicwla ııetinnfiti. Aile ha- lelerle ve pek kısa •. Mı~anlaı:~a ~· Bu zat f~aıinie pek fena ınuaikisinde idi; garb musikisine çiriyormuı gibi yaparak tekru Palaunı çekip saldırdı. 
yatı ve bu mej'&nda ite.im haya- ~~Iu,uyorduk, bet" ~z de tlir- töbret almıt bir da.. ':ekilidir. tö,le bir keaannclan bulafDHfb; dıprıya çıkb. Kethüda Mustafa Halil pebliYan aol kolunu ai-
h~ artık bi~ ~tiz.,. daireıı.i~ lu derslerle m~rul ıd~. . Ne J'~f Y•Plalf, türlü dolap- fakat herhalde bana den vere- Bey orada, merdiven ha.tmda bek per etti. Fakat Patrona vaziyeti-
gırıyordu. Rüplıyeye devam ecli.. Me kadar camaa böyle ceçtı, lar çe-nrerek. . . cek bir kabiliyeti Y rd liyordu. Efendisini cöriince 90 _ Dİ hızla deiittirmeie muvaffak 
yordum, lnı yal.anot •WHte .ı.,.. Jtasün onu tahmin .edemiyorum Birden Affanaı, INr arabk lııe.- Bana -~- :.:.::.-..·a ı. b" _ kuldu: oldu. Yazık! Arkası, :ralua kıl~ 

v • --1- rd b" d y k b . . A '--- __ .ı_ • _!_.ı__ L-L._..J -- ........... ,,Ol", ır yaa d ·ı . 
maga ~p~o um, .'!.yan ani o ~ atı eYın~ ta ........ ~ na enqte~ 'IDll~erken: elan da Harmonika'cla permakJa. _Halil pehlivan hazır anla. ser ~eçtı erın bulundufu tara-
da haftada üç ak.fam kuçük amca Amca Sadık BC7İft bar kat uze- <\Ba adam GFle k..-nazdır ki ao. nnn al··•·~AT k. _ Soa ~ _ fa selmİftİ. Kolunu bir daha kal 
Sül D-....:- F d 1 · · -~ı · f L-t d L! •---•- ~ a · ra p•ya nun. .. , . dırdı. Elindeki ... ata•an ha--.ı-_:_~~-':"'7 ... dumransı~ __ er~_el rın~ mbir!8 "?' mardlfr yay.an a~ nan a uaze ·~~b~ yauuaaK no abmnca kola,.lık l'Örür&Ün· G I H d J • ... -

ısc_., •Uıuuuyor . va.. mu. Seni! e..ı v ı, onua yaatuaa kalacak .. . >l !a~ il" cümle diyorcla. · 7 . uze • .. ~ ~ 1 "~~- ıimıeklenirken Deli Haan 
cası biraz benimle de megull" Sökelilerin lr.ona.fı diye tanılan kall&ndıiuu habrlatta. Amca S.- Affan notal '-- h '- ceıım ıp.~et uzerme ıçeru hu - arkadan bir pala .. uadı. 
_ 1 __ ..a.. f:_ 1 __ t L • _ _ı_ .....:U---L L!! !1l. L!_ • __ ..ı L" h'L" • d arı ..ar-. rır&en cum eyleaunler. p tr kol 1. d i 
un&yor-, - .•aıa.a ~ zıy-:" ,. ___ .. , _,.--. --:,. nı y_..ı .. ı dık ~Y ıaa~~ . eYam etti. birdenbire ..,.zgeçti ve kendi.ini - w. • a onanm u e ın e yata an.. 
yardım eden Sü~an Beydı. oau da alarak .elimlık yapmıf Tafaılib pek ıya bilmıyoı wm, fa. bir koltuğa atarak• S . b K.eth.uda segırdırkeıı ardından la birlikte odanın ortaADa diifm. 
Öyle tahmin edi}'Ol"clWD ki :rüfcli- ve iki ev arasında muvaaala va- bt Bebçeıt Kerim Beyin vefab giiıı hol bol aöylem~ -d ednlı . u: aealendi: • Serden geçtiler Maslu, Ali Ye aa-

_ _ı -•----- L-- ı· la ..ı_b "f · • .. b" '-- 1--!_.ı_ '-'!- w ..1_ll!k ' er enmı - Baka Mustafa ıçerude bu- M h ed" ld kl _ ___. 
Y:ı-c:_n Çıı&UM;& - • .•san u-. a ~. esıoı a~n .. il" • -pı açbrmı! i.titilince ~ .~~~ - o- dökmek için celip rörüyorum. .. ' raç e m ı o u an r---•• 
cicldı uir•f"M'k Jı9'D bAflansıç iclı. Ek..eriy« azermcle roceleri Iaalann YeT«hlden lı~ Mlam Hiçbir doetum ... ok ir"un· b it- lanan ~ze~. karmda .. anma ke parçalayorlardı . 

• • ._ _ _ı_~ -~- _, _1_ L-L- • • • .,_~ J • :r ı oc.a der ıeLO~-unl-rt p d" 1 • .. · !IL-aermay"mt -er.A ..._ -aca& ,--m ora7a l'eç« w amcamm cajısm yiireiiae mlDIJ. ~var 1aalı: için Milden l.a:,ka ki " · .. ....._ ~ ·· atrona ız en uzenne çu-
bm. mi•firlerile birlikte vakit geçi- n.İ yok, ltütiia mal .e .._...._ Wamad..n... m.eyı Kethüda batanı aallaycarak So- rek homurdandı: 

y okuf ~ evi t.. O ae sevim- rirdi. Şe ... ket Kemal Be,. eline seçtiti- Yine ~anm kaldırd • fa bekçisi odaama koftu. Halil - Kahbe oiulları ! 
li, ne cw yaka Wr ~ . .. Yo. Bir ... alq.m y...eiincien ne yahwl hemeo seç~ ka. eliai aaçlannuı ü-"nde ·~~~ ı»tilalnaa laeyec:aa içindeyt1i. Mus Ardmdan iki kürek araw 
la-. batıaın en ,.ülcsek 1tir nokta- henüz kalkmak üzere idi. Babam -•t huıl e1m.... eli: _Bil._. ne fena 'bir lııaJı 1r tafa Beyi görür cörmez üzerine keakin bir teY daha sokulduiun• 
-.da, Ermelli -Wleeiae akan e cıeee yine •BW:---. .eli.ılıjlfta Sadık Bey Jıili)'..mi bitinlik- ceçiriyonuaJ S.lwm var• .:;: yürüaU: duydu. Artık gözleri kararıyor -
dik ~ yokufan k*-~ idi. seçmek niyeôade Wli, ltirclea ~- ten aoara doiı•d- doiruya ~ cliaJersin. Seai belki aıkaeajııa - Baka sultaa1m. Şimdi dahi clu. Halil pehliYanın elinr' 0 ki ya. 
A...ı -.....ı~ a)'M Ye .o 41~ yelna- p1 ~~·· ";(e ~ ~ BeY'ln neme bakarak: - _Eter, ~edı; amm.a ite.im için bu kAdarctk Olmaz İM laisler bu itele J'opıııd tafan son defa kalkıp indi. Pat-
fa ~zar dort odalı ı.i~ clatre var: ~eldıiinı sirclük; aak ltir çehre Kevser Hammefaıdı ele aJ'DI &U• bir aıkınbya katlanaraıa diye dil.. Maatafa Bey pehlivaa1a çeae- rona Halilin kesik başı birkaç 
dı ki IMwa.&an uz1m Dir U. merdı ıle.. . retle bir ıaflette ltuiaamııJM bu- tündüm. aiai okfadı: , adım yana dü,tö, _yerde yuyar. 
•eale ayn bir kap.ya iailirdi. Bu DaJ.a yemek maaaaam terket- nıım fİmtlİden tamirine çahpna. Biraz auatu, ben münaaib bir - Hemea hazw oulunuaı. Ka landı ve cöz kapakları tic; defa 
dairenin' en büyük <Mlau benim .memiflik., BalNun, annem Ye l:ten lı... mukabelede bulundum ve dinle- pıyı arala)'11l. acıhp kapandı! 
oturma, çalıpna ve :mi.safir ka- henüz oturuyorduk, amca bir is. * mek üzere müheyya bir vaziyet Deli Haaan Halil pehlivandan S o N 
bul etme yerimdi; ~di orada kemle çekerek masaya M>kuldu. Biz ertesi SÜD Jeeyaer Hanıme- aldım: _ Sana, dedi; ilk Önce eYYel daYranıp kapıyı araladı. 
ltir kitab dolabım, 1Nr büyükçe Hizmet eden kıza bakarak: fendinin evine, taziyete aittik. evimizin taze havadisini anlatL p~~ ve üç arkadqı orad~ r 
Yazı masam, bir iki koltukla bir - Ben de kahveyi 1'eraber içe- Bütün ev üzerDwlea aıeçen bu ymı... bala tavan duvarları seyrecliyor-
kaç sandalyem vardı: serbest ,ceğim! •• Dedi:' musibet havur içinde peripn ( ArJta.ı var) lardı. Mustafa Bey yavatÇ& 9o.. 

kaldığım recelerde misafirlerim Se.iDde bir kurtaluk, simaan- bir halde idi. H z V l kuldu: 
d o1' d" J, 1 tu d "lk · · •ak ıgil e olurdu. Ah! Bu Y ut batı da bir en lfe u u Yar 1 ; ı 1 Bir arabk ailaraıı Affanaa ya .................................. •-·••••••••• .. •••• - Aman Yiizeraya dikkat •J'- 1=-----...,==-----... 
e'ri be.im ne kadar tatlı, ve taL c;.ce aıuıem uzun uzun baktı,, ama aokuldwn 0 Juçlura haçkıra 1 1 len. {..IIB..LE& 

lıdan ziyade acı hatıralarıma söylenecek şeyin birdenbire onun cC>fuyordu· tek Wr kelime aöyle- Askerlik işleri - Elem çekmen. Kılianna ke-
:tenıin olmUfhll Uzun yıHar geç- yanında söylenmesinin ın•Yafık medi. Ben' de bir te)'ler .c>,.leme- • der İrifmes! AoU.. ve lı:apame 
tikten sonra İzmiı-e bir uirayı. elup obnayacağmı dQ,üniıyor gi- ie kuYYet 'bul&J11adam. Şubeye çağrllanlar -Urluya dahi iliıik etmen. 1 tietrMn 5.22 
tnnda her teYden evvel yokuı itiydi; aoara karar verdi: - Size * Hizmeti vardır. Bo•tancı ba•ı 0 • lte Dolac 131.SO 
b L.. • d h L- '- l" Eml~ Y-r "- -, Ş . .ı....... "' 100 ini Fr •tına gittim ve '"" evt ara ım. bu akp.m fena bir aoern: ge ı- Ne kadar zaman geçli,Belki da- ·-- ..... ~ ...,.. duana çekilmesini aöylen. ~re · 38.3%5 
lieyhat! O ev sablınıf, yıkılmıı. yorwn, diye bafladı ve daha fe. ha ziyade ... Bir Cama aiinü, ben Süvad Tim. Ba&aa Ot. Mes'lld 3%7 - !... lOO l'eçeta 12.89 
Yerine bafka 'bir -. yapılnııt- na bir muaibet farzolunmuın di- evde iken haher Yerdiler. - Af. (ıl281), Dit Tbb. tlatetm. Ali R.aa oilu Aralıktan bakıyorlardı. 1tte ~tokholm ıeo isv" ltr. 31.135 
h. Onu burada tekrar bulamayın ye hemen arka.sandan ilive etti: fan Bey ---1di! .. Dediler. 'il-. da· İı!iımail Fehmi (38446), ToP. Tim. Bil.. aadrau.m elini kaldın•ordu. Meh ı--------------1 swa ......,~ J Edıam Ye Ta.bvll&t 
ea sanki ~ocUkluiunıda yaılılığı- - K-.er HarumaEendinin bü - kika aonra odama geldi. .,.tn OeW otlu~ ası (5t'1H). med Paıa ıözlerini yumarak bir-
-. \irihirine bağlayan bir rabıta yük damadı Belaçet 1'erim Bey O bize pek nadir celirdi. Bir- Telm. lld0wiıl K.iaai1 etıu .._ denbire ifaret •erdi. Hwıe .-...ıştır . 
... ftaYarak ır.o.arer z _ _..... ~ dmi.f. · · CleD farbttm. cok cl5"11bceli lııir O.- ..,. .-.,. -~ .Halil pflali:.an itareti sirür 
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SON POSTA 

elgraf', Tele~on Ve Telsiz Baberleri 
BU SABAHKİ HABERLER 

Berline göre, Rommel, ordularını 
diğer bir müstahkem hatta 

çekmiye muvaffak oldu 
İngilizler de, cenubda 3 İtalyan fırkasinın kuşatılmış 
bulunduğunu, hiç bir ordunun bu derece müthiş 

Stalin gene 
ikinci cepheden 

bahsediyor 
(B I 

. . . el Memleketimizin durumu kabil bu memlebt, MlllU ve .... 
cıf tara ı 1 ıncı sa)ta a) da alınacak olan clibeltici ledbide. 

kova Sovyet divanınm toplasıtı. dünyanın durumu rln tam tesılT yapmalarına intlmrea 
aanda beyanatta bulunnıuştur. B . _dd ,.._ __ zaman zaman d'UJlllılllda ow.p 
Ve aon sene içinde Sovyetler Bır· ır mu ettenucıri nizam tanı- m dd. bez ~ 
liği tarafından yapılan itleri göz maz bir isyankarlıkla phlanan a 

1 1 
m ma 

den geçirerek bilhassa ~öyle d piyasamıza MIDi Şefin son nutkun- kabn. nihayet rabM lçmdedir. U 
. . e- dan bl d _._1__ ld" H mu:mı ma.ıuarU1Dın refllia lfadıe et-

mı•tır: sonra r uriUUiUıla ge ı er ,.;;;,• d I-''~- _..1:.1 __ _ ,,. • 'W6ı e ~ __._. Çümi bay 
Hükumet iki cephede faalı • az.gınl~ğı takib eden sük\ınet d~ • le bir inkar __.örlilı olur. ~ 

.• tte bulunmuştur: Dahilı cep- resi gibi bu duraklamayı m.akulata leketln umumi IDMIZlll'MI 1 rehılıı 
henin tetkili.tlandırılma.aı '\"e Kı- rücu için bir teemmül devreSI soy. :ifade ettiğinin en batlıc: n dellll 
zıl ordunun tedafüi ve taarruzi mak batalı bll"§E')" ohnu. ise umumi nüfu1Un yibde selraeD 
hareketleri. Dahili cephe kısmın- Olaganüstü dunıniların gene o. beflni ~il eden ziirTa haltın bu. 
da faaliyetimiz endüstri1erimizin laganüstü tedbirlere ihtiyaç göster- gün her zamandan ziyade btedijiıal 
Rusyanın fark kısımlarına doğru dildcri bl'r bedahatt!lr. Bundan ötü- tedarik edeıbibnek nı.evkllncle bu 
tahliyesine, ziraat sahasının art üd 

Lundra, 7 ( A.A.) _ Müttefik b l t o·· k l · o· - t ft t 1 "d · d . . ı· . r·· ür ki bir~ zaruret mınddeslnln lunmasıdır. Para l1e, eakılıi ıibf a amıt ır. U§man uvet erı pa ıger ara an mütanssıs1ar ırı mıuına ve gerı e ıt ısıp ını- binbh- müşkülatla dıfAJ'ıdan tedarik nıua .. •yen b ir züml'eftlın elinde inhf 
kıt' ları Rommelin çekilmekt~ niğe uğramı§lardır. Bombaların çöl muh rebelerinde ne kadar nin takviyesine inhisar etmiıtır. _.ı1 ,Jır J 

şekilde dövülmediğini bildiriyorlar 

1 d l k
"b d euc ıu ti fU sırada u:muıni bir kıy • sara •""-mlf olmMtan uzalı bulu 

1 o an or u arını ta ı e evam et- açmış oldukları çukurlar düıman fazla asker kullanılırsa levazım ikinci cephe -.·-kt d " 1 · · · ·· ı · · l · · k d met yiiksellılle kar"Jılapnnk esas i _ nuyor. Bütün bunt.r ıö:ıııclen bç 
me e ır er. . . ~ rıcat-~nı guç eıtırm~ş~ir. ~ervıı er~ın o a. ar güç olaca- Avrupada ikinci cephe hak tibaril 1 

Muharebeler tımdı Elale- Dun alqam f ngıhz radyo ııer· gını belırtmektedırler. Rommel kında Stnlin •unları söyleını' w.tı - e §AJI acak bir hadise değildi. rnıyacak kadar sarih birer ...... 
,. 50 ı ·ı b. d · · h · b ~ ... r

1
:_ Fakat bu yükseli fesad karıdır • fken, 0 1a .... n:....:; b ir dünya d 

meyn ın 1 u o°!etre gar ın e ı ''lll mu abiri <( Hiçbir oıdu bu- timdi nıs eten küçük bir ordu ile Eğer bu cephe açılar k 30 A r 
6
---- Ul'1lllm 

cereyan etmektedır. nun kadar müthiş biı· surette dö. harbetmekte ve muvaffak olmak man tümeni ile 20 Alman müt ımak ve mevcudü gaynimevcud gibi nun tesir yapmamuı imkinsız o 
Eli.lemeynin 100 kilometre gar• vülmemi§tir. Bu dövülme kor· I tadir. Nitekim El Dnba'da çok tefiki tümeninin geri alınması • göstererek bundan azami menfaat lan nıemleketlm:lzdekl vazi,ft!ti, ye

hinde ~ul~nan ~~ka ~ayy~re mey kunç olmuıtur. Askerlerle dolu az tank ile mühim bir muvaffa. imkan verilmiş olsaydı, Hitler~~ temin etıneğe çalıpnaktır ki CÜ - is ver1oi bir bal gibi ortaya ç"'
d'!nı. ıım~ı İngılızlerı_n el~ne geç. kamyonlar üzerine düten bomba kıyet kazanmııtır. lerin sonu gelmeğe başlamış ol~: 'rümlerin en büyüiüdür. Çünkü: nıak istemen1n bi r bayii ı...ahızt• 
mıftır. AJans muhabı.rlerı cenub- lar bunları ki.milen imha etmİ§• Mmrdaki vaziyetin ciddiyeti caktı. Bu, umumi sıkıntıyı artırdı ve olduğunu ~ITaf etmek yerindedir 
da üç İtalyan fırkasının kuşahl- tir. inkar edilmiyor. Rommel çok ge- Stalin sözlerine şöyle devam binnctlce bazı va.tandaşl.arda ma • Büyük Şefin ZlllDllftlnda valmbalııııl 
mış olduğunu bildirmişlerdir. Gerek kara gerek hava lcuv- niş bir hareket aahasına malik- etmiıtir: nevİyatı bozar. oldu. Gıciıı pahalı - müdahalelerine bder ortalıiın fil. 

Trento fı~kası ~um~ndanı hal vetlerimiz gayretlerini hiçbir su- tir. Mısırdaki İngiliz seferi Rusya. lığından ve bu pahalılığı tamamen JJettiğl ba§ıboaulduiun bııtırabile tıe 
yan generalı Scottı eıırler arnsın retle zayıflatmamıılardır.» di- Romaya göre dan 4 Alman tümeni ile 11 hal- ka?Jılıyanıamaktan muztnrib bir va.. CSSÜT duyan imanların, hu nıüda 
dadır. , .. yor. Roma. 7 (Radyo) - İtalyan yan tümenini geri çekmiştir. İkin tancfatın yardımına ancak fiil lle lhaleye ~ı 90ll9UZ lılh- :minnıet hl. 

Uçaklar çekı~.mekte. olan duf- Berline 6Öre askeri mahafili Mmr muharebe- ci bir cephe mevcud oimadıiı k~Aktan ba§ka çare bulunmadt. &etmeleri kadar tabii ne vardır 
~'?:1:.ı •• ~ .• ~.~.~~ ••• ~.~.t.~~~~!'!~.~ •• ~.~~: Bcrlin, 7 (A.A.} - Alman as. si hakkında §U malumatı vermek için Rusya 170 Alman tümenine ğından dolayıdır ki Büyük Millet Kütle, bazan hayale kapılı)'OI'. O 

Başvekil Mecliste 
beyanatta bulunacak 

Ankar , 6 (Hususi} - C. H. 
P. Meclis Grupu Sah günü top· 
lanacaktır. Bu toplantıda iaşe it
leri etrafında alınan ve alınacak 
tedbirlere dair hükumet tarafın
dan izahat verilecektiı·. ÇaTşam
ba günü de Ba,vekil Saracoğlu· 
nun Mecliste beyanatta bulun
ma ı muhteıneldir. 

Ruz elt ısırdaki 
zaferin cesareti 

artırdığını söylüyor 
Nevyork, 7 ( A.A.) - Basın 

toplantısında Ruzvelt Mıaır mu
tı rebesi hakkında veı·miı oldu
ğu beyanatta <•Hazırl.anan mü· 
lıim zaferin müttefik devletlerin 
cesaretini arttırdığını ve ı'lerin 
İyi gittiiinin aöylemi~tir. 

Edenin Rus milletine 
yolladığı mesaj 

Londra, 7 (A.A.) - Sovyet 
inkılabının 25 inci yıldönümü mü 
naıebetile lngiliz hnrid)'e nazırı 
M. Eden Rus milletine §U hususi 
meaajı göndermiıtir: 

Hitler ordularına karı• kahra· 
manca mukavemetiniz, Rus mil
letinin manevi kuvvetini ve mad 
di kudretini İspat etmektedir. 

Düımanın işgal ettiği toprak
! rdan atılma günü yaklaşmak· 
tadır. Şimdi olduğu gibi bundan 
aonra da, sulh devirlerinde, Sov
yet Birliği ile İngiltere teşriki 
rnesai edeceklerdir. n 

Şark cephesi 
( Baı tarafı 1 inci aayfada) 

ile yapılan taarruzi :ıavaşlar es· 
nasında düşmanın birçok harb 
tesisleri elde edilmiş ve karşı ta. 
arruzları püıkürtülmüıtür. 

Yukarı Terek kesiminde Al -
lnan ve Rumen kıt'alrı kısa me· 
aafeli savaş uçaklarınm da iııti
:rakile düşmanın anudane bir ~u
:kavemetine kartı hücuma geç • 
tniş bulunmakta.dırlar. Yalnız bn 
kesimde dün Sovyetlerin 35 uçağı 
düşürülmüştür. 

Stalingradda savaş faaliyeti 5 
lkinciteşrinde savaş elemanları
nın faaliyetine münha ır ve düt
tnanın taarruzlarına kartı mü • 
d faalar yapılmıştır. Volganın 
farkındaki şimendiferler dünkü 
~Ün savaı tayyarecileri taTafın • 
en hiicuma maruz kalmıttır. 

d 1l~et gölünün cenub do~usun. 
) a dutnıanın 37 harb mevzıi ma· 
~~ili bir taarruz neticesinde ve 
lişmanın mukavemetine ra&'men 

~~icumla zaptedildiği gibi 69 top 
ta 68 mitralyöz ve aiper havan 

0 Pu ıanimet olaralc ahnmııhr. 

keTi mahafiline göre Mare§al tedir. kartı koymaktadır. Bu son sene- Meclisi kürsüsünden yük$Clcn hit.ab mı hak5katle karıılllflırmUr,; ve OD 

Rommel Mısır muharebelerin- Mihver kuvetleri büyük bir ce }erdeki harekata gelin..:e evvela da, en müessir ilaçların ilk, fakat buna ikna etmek bilr zarurettir. Fa 
de tam bir karar ve haı eket ser- aaret ve inadla muhar~Leye de- kıt devresi içinde Kızılorc.!u Al- iyi neticeler getireceğinde §Üphe bı- kat bu hakikat sörüldiikten ve im 
bestiaine malik bulunmaktadır. vam etmektedirler. man hücumunu geri alarak te • rakmıyan §ftfi tesir.1ni göst rlyor ve kantar hakkında kana.at ba.ıl ol 
Rommel düıman ile temaaı kes· Çöl muharebelerinde ve diğer febbüıü ele almıt ve dört ay için ariJa:tıyor ki tam ve kat'i j fo yolun- d.uktan sonra muhali ödemek bit 
meğe ve diğer bir müstahkem muharebelerde olduğu gibi bu de 400 kilometre kadnr ilerle • da bu ilacı diğer ilaçlar taklb ed~ tabi inkisar U)'MIClll'll'. Bu INıkım 
hatta geçmeğe muvaffak otmuf- çarpışm lar da mütehavvil man- miştir. İkinci devre Almanlar celctir. dan da Milli Şefin ikazına miilıe 
tur. zaralar arzetmektedir. ikinci cephenin mevcuJ olmama. Dünyanın hali glbi menıleketfmi.. teldclr olnıak ~e berfe7-dea ~ 

Rommel daha iyi bir hatta çe• Dikkat nazarına alınacak en sandan istifade ederek cenubu zln hali de mal\ımdur. Umumi bir vaziyetimizi dünya vaziyetlle nıu 
kilmekle kalmamı,, müdafaa hat mühim nokta ancak kat'i netice· garbideki mevzilerimize taarruz tını kısaltmı-.tır. d. d k b 1 d kl yangının her an artan sıirayct teh- kayese etmek li.zımdır. Neticeniıı 

,.. ır. e ere un arı yar ı nr ı z:aman dldi önünde bütün dunya" hercü • ne kadar lchiınade old...ı..· dert.: 
İngilizler gayeleri ile mütena· Anglo • Sakaon menbalarJ tara başlamıttır. Cenub istıkametinde -.u 

sib olmıyacak tekilde zayjat fından verilen yanlıt ve mübali- yapılan tazyik Sovyct kıt'alarını mcrç içinde kıv.-anırken buna mu • anhqılabfllr. - ** 
vermişlerdir. Meğer ki f ngilizle- galı maHimatın hadiselerin cere· çember içine alark onların Mos • 
rin hedefi 90 kilometrelik bir çö. yanı üzerine hiçbir teairi olmıya· kova ile irtibatlarını keameği he- ~--•••••••••••••••••••••••••••a 
le sahih olmaktan ibaret kalsın. caktır. def tutmakta idi. Alman basını Büyük bllr faciayı tasvir eden bir dram .. . AJlahın lnaanların Mla. 

_ Mısırdaki Alman ve ltalyan ordusu 
da dahil olmak üzere ecnebi h a - leti ... Müthl§ b ir adli hatanın feci neticesi. . . 
ıhnında ha~ııl olan kanaate göre H E N R Y f Q N D A -
dtl~manlanmızın ba 1ıca hedefi 1 
Grozni petrol bölgelerini İtgal M AÜ RE EN Ü' SÜ L L VAN 

(Ba taralı 1 İnci aaylucla) • etmekte ve bu suretle cereyan etmektir. Fakat olaylar bu ka • R A L P H E B E L L A M Y 
Zırhlı kuvvetlerimiz Deba'nın eden hadiseler hakkında hakika- naati tekzib etmekt dir. Olaylar 
babsının çok ilerisinde dü~manın te oldukça uygun bir İntiba hu- petrol bölgel~i İs~kametindeki 
dümdarlarile temas halınde bu- sulünü mümkün kılmaktadır. Alman ileri hareketinin esas he
lunmaktadır. Gündüz en azı 4 Muharib Fıransızlar hepsi seç- def değil, yardımcı bir hedef ol· 
bin esir daha alınmııtır. Muha- me askerlerden müre.keb c.Jıın duğunu göstermektedir. 
rebe meydanının cenub ke.aimin. paraşütçülerini Rommelin geri lkinçi cephe kurulacak mı? 

gibl müstesna artistıer tarafından ,.....tı1-ı 

Bırakın Yaşayalım! .. 
iıllm'.i bu ÇIU"§llJllha mafuıele-den JtM.wı 

SÜMER SiNEMASININ 
de motörlü Alman ~eşkilleri ta- hatlarına indirmitlerd:r. Bu pa· Sıhhati tesbit edilen rakamlara 
rafından çölde bırakılmıı olduiu rtütçüler D~ba, Si,i Hasmen göre bu 1CJ1e Eyliil ayında Alınan • ~--- Fevblide ve ihtlı-aSlı pııogranıı 
zannedilen birçok İtalyanın top· ve Fuka hava meydanlarını iati- yanın emrinde bulunan 256 tümen- ~--•••••••••••••••••••••••••

olacaktır. 

lanmasına devam edilmektedir. la ederek birkaç dakika içinde den 179 u bize k&r§I göndcritmlı. 
Trento fırka11 kumandanı ile yerde bulunan 46 Mihver tayya- tir. Bu kuvvete 13 Macar tümeni, 

erkanı harbiye reisi de esirler a- resini yakmışlardır. 22 Rumen tümeni, 14 Fin tümeni, 
rasında bulunmaktadu. Rommele yeni kurıveller 10 İtalyan tümeni, 1 Slovak tüme-

Alman tebliği gönderiliyor nl ve bir de lspanyol tiimenr iliı.. 
Berlin 6 (A.A.) - Reami Londra 6 (A.A.) _ Röyterin ve ebndı: lazım ıeJir ki bu suretle 

tebliğ: askeri muhabiri yazıyor: Kızılorduya ka.111 gönderilen tümen 
Alman ve ltalyan teşkilleri Mihverin planları hakkında lerln ydclmu 240 ı bulmaktadır. 

dün Fuka ve Marsa Matruh cev- bir hüküm elde edebilmek için ·~~izler Mısırda ~. Alman tü • 
reıinde düımanın zırhlı teskfoe. Mısır çölünde vaziyetin lebellilı: menı ile 11 İtalyan tünı~tnl meı
rine karıı ıiddetli muhar~beler etmeaine intizaren ihtimal iki üç s_ııl ediyorlar. Şlmdjki Alınan ~1-
ypmışlar ve hücumlarda bulun • ıün daha geçmek İcab edecek. liai!e Na_~onun Rusyayı lr.tilası 
mu,lardır. Akıama doğru dü§ • tir. Yunaniatandan gelen haber· anwnd bir mUkayc:se .?'apılamaz. 
manın mütemadi tazyikine kar•ı lerde hava yolile Rommele aloli.... Napolyomm Rusyayı ıstlla eden 600 
muh~rebe ıiddetini kaybetmemi§ cele takviye kuvvetleri gönderil- bin ldıı11k ordusundan ancak 30 • 

Bütün dünyada meşhur dahi vİyolonİılt 

1 A S C H A H E İ F E T Z'in 
ANDREA LEEDS - JOEL MAC CREE • GENE REYNOLDS 

llıe beraber yarattığı 

iLAHi KEMAN 
Musiki harikasında bu hafla 

SARAY SiNEMASINDA 
Bütün seyircileri g&§yediyor. Musiki dalgaları ..._tnda 

mevzuu ise ddden calibi d'lldımttlr. 

oldugu halde devam ediyor. mekte olduğu bildirilmektedir. 40 bin kiti Bor.odino'ya kadar ge. 
• Mihverin hali hazırda a .ul fikri lebibnlfli. Molkovaya yaklaştığı Z8· ~-•••••••••••••••••••••••••~ 

flZaler tam ve mullallltr>l kendisile 8 inci ordu arasında ol· man Napolyonun bütün kuvveti bun ~--••• 

~ıe.. için yerletılnizi evvelden alclırmıL 

Kahire 6 ( A.A.) - Mıs1rdaki dukça mühim ir mesafe koymak- dan ibaretti. Şimdi fae Kızı lordunun 
İngiliz kuvvetleri batkuınandanı tır. Bundn maksad fevk iade tec kar"JISlnda bütün modem silahlarla 
Generl Montgomery Mihver kuv rübe görmüş tümenlerden elde teçhiz edihnlş 3 milyonluk ~lr .. or • 
v~t!erini inhizamn uğratan şim. ne kalmıtsa onu yeniden tensik du vardır. Kal'fl~~ğınuz güçlu~ -
dıkr muharebeden söz ncarak etmek ümidini tahal kul• tt' • lerln ne kadar ciddı ve fevkalnde 
·• 1 d • • • ~ ~ c ır f l •· t lil •--şoy e emıştır : mektir. olduğunu ve aı st mus ev ere ıııo.ar 

HBu güzel bir muharebe ol- Ric'at halinde bulunnn Alman fi giıliftlği "'°:!u~~I h~lnde Kızı • 

Sinema dün~tnın en büyük zalsi . . . 
Slneına aleminin cısiz bir pbeseri olllft tıiftçe 

• 
Dc~~ru~den I~~ 

.-

lb A 16 ~ de muştur ve n~ticesinden şüpheye aefer heyetinin elinde henüz mü. lordunun ne büyuk bir kahramanlık 
mahal yoktur. Kazanılan zafer him kuvvetler vardır. gösterdiğini tfm.dl .tasavvur edebi • 
tam ve mutlaktır. Almanlar ta- /ngiliz; generali e.ir Alman ge- lirsiniz. ~ bıçbir mem~~~:t• hl_ç· 
mamile imha edilmiıılerdir. , neralini yemeğe alıko:;du bir ordu fat~ ~n . su.~ulcr.I ıle Şetti yolları açan en büyük filmdir. 

Ric'at yolu Kaıi re 6 (A.A.} _ General mütteflklerlnm böyle hır hucumuna ~----- Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
Zafer haberi İngilizlerin düş- Montgonıery, oo.esir edilen Alman dayana.tn8%. Ve bun'la~ın. hald<ından 

manan Panzer fırkaları arasında A.Mka Rferi kuvvetleri kumandanı gelemez. Neticede ikinci bllr cephe 
iki gedik açtıkları zaman gel \ general Rltter von Thoma'yı ye • kurulacak mıdır? . 
miıtir. Müttefiklerin zırhlı fır • meğe alıkoymuştur. Arka aıralardan gelen bırkaç seş 
kaları heli hazırda Mih\'er kuv- Da general, çöl muharebesinden «ev~ kurulacaktır» cevabını VCT • 

vetlerinin gerisinde harekat İcra b:ahsctmi~lerdir. Generaller konu ~ mlftir. 
etmektedir. Alman kumanda he. fUr1cen muharebe ılddetre devam et « Yalnız bi:z.e lazım olduğu için 
yeti motörlü kuvvetlerini kurtar- rnekte idi. değil» 
mak mnksadile bu l<uvvetleri bir Beri in sözcüsün !? göre Stalin, sözlerine f(>yle devan\ eL 
araya toplamı§ ve sahilde kain Berlin 6 (N.P.D.) - llugünkii mlş1!1r: 
Sidi.Abel Ahman'dan Tele Mans basın konferansında Alman aöz- Evet, ergeç ikinci bir cephe ku-
fra'ya uzanmakta olan yarım cüsü Afrikadaki harb hakkında rulacaktır. ikinci bir cephe :ralnız ' 
daire ıeklinde1ci bir hattın şimal şunları söylemiıtir: ((İngiliz pro· bize lazım olduğu için değil, ınüt. 
batısına sevketmiftir. Almanlar pagndasının, Afrika ceplıf'siııde tefiklere de lazım olduğu için lcu. 
Fuk ile Marsa Matruh nra&1nda lngilizlerin giiya elde ettikleri nllacaktır. Müttefikleriniz §Unu 
cahil boyunca ric•at tmeğe ça - zaferleri bu derece fİşirmesi bun. anlamalıdırlar ki Fransa l.arb dı -
lı~rn t-ktad1rlar. dan evvelki İngiliz taarruzunu tında kaldı1dtan sonra fqist Alman 

Mu'ıarib Fransızların hatırlatmaktadır. yaya karşı ikinci bir cephenin mev. 

MELEK 
I' _BUGÜN 

IPEB Sinemasında 
sinemasında 

rY!?o~:. P~.ı::.~~.ve 1-Kan Yergisi 
Z Biiırik Film birden 

ynrattık n GENE TIEKNEY re BONDOLF 

J~HN~Y A~oLLo 2. ıSKE'NcE KiRLi MiRAS INGBIP BERGMAC~ 
ROBERT MONTGOMEUT'ntn 

paraıütçüleri Alman - İtalyan karar-gahında cud olmaması bizzat müttefik nıll· 
Kahire 6 ( A.A.) - Mısır ta ar· bu muhrcbenin aonuna da gene letler de dahil ollnak üzere bütün l'ilml mu\>a!fa\ li> eUe devam ediyor. 

ruzunu tavsif için gönderilen tel. büyük bir emniyet vıt ceıı&.l"etle hürriyete bağlı ınenılek tler için • Bugün gaat 1 ıde Wızlıa.th matiM 
sraflar 'bırçok tefet-rüatı ihtiva bakılmaktadır. bir felaket öl.bilir. ..•••••••••••rl 1 

'•,11. ... •••••••••••~ \ 



Lokantalarda tabldot lzmit belediye reisi. 
usulünün tatbikına aleyhine acılan diğer 

' başlanıyor davada da beraet etti 
( B"f taralı 1 inci sayfada) ( Ba4 taralı 1 inci aayf ada) 
Her sınıf lokanta için ayrı, 

kemeıine verilmi~tir. Buglin 
ayrı tabldot fiatları lesbit ~dil -
mittir. Her lokanta 1 - Pilav. mevkufen cereyan eden muha -
lar, kompoatolar ve çorbalar; kemede sayısı 20 yi bulan tahıs· 
2 - Etli yemekler, 3 - Sebze- lar dinlenmİ.f ve turıucu Palabı
ler olmak ii:ıere Uç nevi yemek yığın belediye reisine olan hu· 
yapacaktır. Ancak bu üç nevi ıumeti dolayıslle ona iftira ettiii 
yemeklerden her lokanta tabldo- ve bu karneleri alırken nüfus 
tunda dört çeşid bulunduracak • kiiıdlarını aöıtererek mukabi • 
tır. Müıteriler muayyen tabldot linde karne aldıiı aabit olmuf -
fiatma göre bu çetidlerden arzu tur. Muhakeme safahatından an. 
ettiklerini seçeceklerdir. latıldığına ıöre Palabıyık kar -

Lüks lokantalarda üç kaplık neleri aldıktan sonra zabıtaya 
taldot, dört çetld içinden uzu 
edilen yemekler yenmek tartile müracaat ederek: «Bu kameleri 
272, cazla birlikte danı yapıl • belediye reisi bana k•yfi olarak 
dıiı takdirde 300, birinci sınıf- verdi» demiı. 
larda ıene yukandaki ,ekilde Bunun üzerine hadiıe mahke
arzu edilen yemeklerden üç kap- meye intikal etmiıtir. Dinlenen 
lık tabldot 175, caz ve danı bu- tahidler Palabıyığın belediye 
lunduiu takdirde 200, ikinci il· reisine husumeti olduğunu ve bu_ 
nıflarda ayni ,ekilde 3 kaplık nun müretteb olduiunu •Öyle • 
tabldot 125, caz ve danı yapıl· mitlerdir. 
dığı zamanlar 150 kuruta veri. Mahkeme heyeti müddeiumu-
lecektir. minin talebi üzerine beleJiye 

Üçüncü aınıf lokantalarda e"a reisinin beraetine, ayrıca bele • 
sen fazla yemek bulundurulma· diye reisine iftirada bulunan ar. 
dığından buralarda tabldot uıu· zuhalci Besim Ulun ve klpti çal
lünün tatbikine lüzum ıörUlme • 
mistir. Karar yakında tatbik e . sıcı Osman ve turıucu Mustafa-
dilecektir. nın belediyeden aldıkları bu kar. 

Lokantalara ekmek 
verilmemesi kararının 
tatbikına başlanıldı 

nelerle belediyeyi iifalden do -
layı haklarında kanuni takibat 
ypılmaama karar verınittir. 

Bu karar dinleyiciler tarafın
dan «Yatasın adaleti» sealerile 

ve alkıtlarla k&rJılanmıttır. 
l....dmnta, gu:inıo, birahane ve em

sali rtbt yerlerde müflerllet"e bme 
ne de oı.a e1ane1c verihuem.me Filistinde lngiliz bahriyesi 
dair 'bdedllye kanıtının t.atblr:ına 

dünchın itlberen baJlanm•ttır. Be - için asker toplamyor 
ledlıye teftfı heyeti reisi N~~ Çil . 
ter lokanta ve ıainoların c:l.aimt Hayfa 6 (A.A.) - Har~d~e_rı 
bir nWrakabeye tabi ~lmuı için ~defa olarak İngl11'% babrıyesl ıçın 
mütett~ bıt'i emir vermittlr. t'elJtld\ alk« toplanmıflır. 

Köylü ve işçi Elbiseieri 
UCUZ • SAÖLAM ·DA YANIKLI 

Toptan satlf yeri: 
İstanbul; Sultanbamam; İrf.niye ç.qııı; nuınara 18.19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
İkinci parliai d!ı pek kısa bir zam.mula satılan köylü ve ifçl elbl. 

~ ve paltolarının üçüncü partisi aatı,a çıkarılrnıttır. Tüccar ve 
esnafımı,.:la:n dolayısile ~öylü ve itÇlkrlmizden cördüğü 
rağbet ve ali.kadan cesaret alan müesaese, teıkilatını ıe
nifJetmeie karar vermlflir. MubteUf vilayet ve kaza merkezler'~ 
de müeHe.e mamul&tını satan mağaz.a}.r bulunmakla beraber bır 
çok vlliytıl ve kazıı merkezlerinde bectüz köylü ve i~I elbl&elerini 
satan mağazalar yoktur. Bu ılbi yerıe..cfe müesae!l9e ınanıulatını sat
mak hıtlyenlıere fiat ve çeıid listesi ıönderlUr. Yalnız bu elbiseleri 
satmıık üzere yeniden açılacak matazallırın ıiparlıleri evvelki par 
tl~e oldufu gibi tercihan daha evvel gönderilmektedir. Slparlf
lerin bedeli lst.anbulda petin alınh'. 

Karar Hülasasıdır. 
ihtk.ir 42.US 

Milli lııoranma kanununa mub!l\efetten ~Murad.paşa. ,\1. si Tanbuıt 
Camii solca& 1'7 mmıanMta oLurur. Senar Sfl'buıcllik t!careUıe me$1UJ Hüı;;eyln 
otlu Sefer haldtmıda. &tanbul İJdnoi Miı korunma ma.hlaemesiııde cereyan e
daı ~9 ~: 

Suçlumm filli sabit oldut unc'b.n mllll mrı.auna. kanıJDumm 31, 59/ 3 ve 63 
'l' . c. K. 76 cı m~ muclbin<.e on ~ para cezaın ödemesine ve hüküm 
n••1.J.eştıtinde

0 

ücnıil ~ıu,va alcl olm&k ü:sere kantz' hülilsasınuı ·on Pos t.. 
gaaetelinde 'neş1'fllli.Cmstıı.e 6/8/ 942 tarihi~ karar TerillıD. (1136) 

TUZLANMIŞ 
DOMUZ DERiSi 

Alınmaktadır. Satmak istiyenlerin 
Sirkecide Kafkas geçidinde 

ABACIOGLUNA müracaatları mercudur. 
Telefon: 20123 - Te1ırraf: İstanbul Abacı , __________________________ _, 

Karar Hülasasıdır. 
İhhkür 42-484 

ili lı';oırunına kanumına mutın.ıer~n Ga.ıa~ Ma.hlnuıUye cad'deSmcle 
56/1 numamda na.Hnır luk ticaret.ile mc gul Yuda. ot lu Simento ha.l<kında i s. 
tanbul ikinci IiUi kOrunma. mahkeme cereyan eden ~mcsi netice. 
inde suolunun f il sa.bit oıdufundan m illi looruıı:ma ltıuıunlDlun 32/a., 59/3, 5, 

63 cü ve T . c . K. 55 el maddeleri muclbbıoe ~ Um ])aN. Ci!'USi ödem~ne 
ve yed3 gün müddet le ıl dükkanın lmp.ı.tı ıınasına h ü üm ka.t'ileştillnılıe iicret i 
sıwLuya ald o lmak üwre kara r hiltasasınm S. P osla ratı.e!tcstnde neşroJllmes1·_ 
ne 3/9/942 tarlhind~ knrar veriidi. (1137) 

SOll 

DiKKATi. 
Evinden çıkan her İn.N.n bılfka 
bir yerde evveli yatacaiı otelin 
nereel olacaf ını dütünür, İzmire 
ıldecek yolcular i9ln böyle Jü. 
fiimneie lüzum yoktur. Tam 

rahatını d~en yolculara 

İZMİRDE 

• • 

Ankara Palas 
Otelini tavsiye ediyoruz. 

Ankara Pala•, 8Ü%tıl /%mirin 
lltihar edebileccfi modern 
müe .. eHlerden biri 11.& 6ellri 
baflıcaaıdır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Telefon: 3438. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

DERMOJEN Edebi, içtimai, coğrafi, kadın, çocuk, sinema, ıpor, mizab, elhuıl her sahada Ahnanyanın yüktek net
riyatından ı.tlfad-e ebIMk latlyen: 

YANIK, ÇATLAK. BKQMA ft 

ciLJ> YALU.AIUHA tmıaade iwt 
pir. Derinin t&Mleametıbıe " 

Sayın Halkımıza. Blühim :tıan 
Yıık:anıta sa.ydıiıma neşriy&tb.rdan başka ıiinlük, haf.ta.Cık ra~t.eie.r, resimli harb mecmuaları n 1>ıu..a.. 

ıenUe.nmetılnı lıhmııel eiler. 
R.IB B<JZANBDS BULUNU&. SIGN AL Almanca İlalyanca, NÜSHALAR 1 NI 

Fran11zca, Rumca 

C>ıfwuıtrazl A.liye Hukuk .Ma:b • -= Bütün bu ıaz.ete ve mecmuaları muntuaman taklb edebilmek için ABONE olmanızı tavsiye ederiz. 
Gerek abone ohnak ve her türlü malUınat almak için afaiıdald adrue müracaat edilmelidir. 

Orb.1.ncaalnln ~elek köyünden Hii.. 
seyin kızı Veliye Ö lmem Camil5leblr 
mahalleaindıen Davut otlu Nud aleyhl. 
ne aaal:re lhdı.Uk maJılı.em.Mlne ikame 
e,-tedltf ıatııllie karılır- ıtası hakkmcWô 
da.vanın y~ıımaıııta olan d.ur~ı sı,. 

ruuiilıa.: Gaip bulunan NW"lnio. kaııanu 
medenlnln sı nıcl m.addesoıe tevfikan 
,.alp haümda m&him:ıtı olan ldmseıe. 
rln lli.n tıarihhıdleıı itibaren blr eene . 
z.al'fında bulUDCfutu maha.!Un mahkeme. 
ye yeya davacıya 'btldlıliılmesi ilin o tu. 
nur. (9"2/ 262) 

Türkiye Umumi Mtimessili: J OH AN N BAY ER 
Eski GümıW sokak No. 38, Galata. İstanbul Posta K. 1580. 

ZAYİ - TeWrdai hasf.ane.ılndı'.n al. 
mış o1duiımı ıtıel'hl& t.ezlı.eMml u.yl et. 
tim, ~ •Jıa.oa.tundau ukisl bil • 
kümıril.zdür. 

ı:u dotıı.mlu 

Yaiııo otlu hak Bahar .................................................... 
Son Posta matbaası: 

(TiYATROLAR J 
bıtımbul BelıedlJ'esi Şf'hlr 'l'iya.trulan 

Bu akşam ıı;aat 20,30 c1:a 
Dram K.aımı 

NUH 
Ya.zan : Andre Obey 

Tür~: Mübe-Ocel Yarat 

Komedi Kısmı 
ASRİLEŞEN B A B A 

Yazan: Sptr-0 Metas 
T~: A. BacopulCHı 

Ouanari81 n Paza.r ıünlert 15,30 da 
ma.tlne 

SADİ TEK TIY A TROSU 

NefriJ'a~ llıııclilrü: 111. Sam.• Kata1el Beşikıtaşt& bu ~e, Pau.u giindüz ve ıece 
&A.BİJÜ: A. Ekrem USAKLIGtL «l.IA..'\II,ET» 

Eksiltme ilanı 
Bilecik Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Bozüyük • Karaköy • P.ı.za.rcrk • Bursa yolunun esaalı ~ose ta.miri işi 
olup kıe$1f bedeli 2768'1 Un 44 kuruş üurld:ien kapa.lı zarf usul ile ebll'tme. 

1e ot;anımrJhr. 

2 - :ihale 16.11.94? Pauriıe!Ji ıünii ısaat 15 ~ Bilecik vllııbeti nafi& mü
düı:ılütü odasında. teşekkül ed~cdl Uıale lııomi.s;yonun.ca yapılacaktır. 

S - İhale evrakı şunlardır : 

A - K~f m ett'aj L 

B - Kt'Şif hülasası. 

C - H ususi şart.ru.ıne. 

D - ımıka.vele formülü. 
E - Ekslltııne ıp.rtna.ınesl' 
P - silslıei fia.t oot.v.eıı . • 
B _ Ba.y:mdırlk i.flerl l'ette l n fenn.4 p rtnamclen, 

Bıı evrak 138 kıırWJ muka.bilinde Bileolkı nafla. müdürıütünılen ılmablllr. 
4 - Eksilt.meye lflJmk etmek lcln qa.pıa yazılı ş&J'U:ui haiz olmak şa.rıttir. 
A - İhale tarihinden 3 pin &VVelhııe kada.r na.ria müdürlutüne ruüra.caa.t 

djet1ek bir sene sartnııb. en &ı 10 bin llra. n!sbetlnde '°8e i~bı ya.pmış o ldu. 

tmıa aıUr vesaik lbraı edel'ek bu qe ,.trebilnıek için Tili.~n ehllyd vesi • 

kast & ıına.caktılr. 

B - 912 yıl~ &id Tlcal'fJt odaaı ?eSikaai. 

5 _ MıuvaJd'ıat t1'1n'hı.a.tı 20'76 Ura 56 tı:Ul'llllfur. 
6 _ iııa.leye fimıelı: l!'iı?ıyenlerln, z.&90 sayı.h lrAhunun t:a.rifa.tı da.lreshme 

ha.zırlayM.'.akla.rı zarftan 2 ncl madd"<le yazılı vakitten 1 sa.a.t evveline kadar 
lromi<ı:foo relsUJine ına&b:ıı muka.blUnlk ftl'Dleleri lbmim. 

Postada vuiu bulacak ıeclknıelel" in.bul eclllme-z. 01>12) 

Üçüncü mıntaka etibba odası riyasetinden: 
Odanın yılbk lııx>~ 28.11.9"2 cuıııartr:sı pmi saat 14 cJe Oda. salonunda 

&o"PtlAcai'mdan saym meeıetda!,>lanmWn t.eşritkıri ~ o lunur. Ul86) 

,.--•KUŞ TÜYÜNDEN--~ 
YASTIK, YORGAN, YATAK hUanmak lııem .tesenbe ye hem de 

::::.= BİR KUŞTOYU YASTIK 2 LİRADIR 
Ya.tak, yorganları da pek ucuzdur. adres: !stanbu Cakınak;ılP.r. San. 
dalvacıla.r sokak bmcr :Dalı oğlu Kuş Tüyü fabrlka.sı. Telefon: 2~027 

r~:r!~':!~: ~~~~.;.~~~· A~~~a= 
ve müoeddeddlr. Günde 40 ton ZQ 'ltin işlerler. 

t)RACAAT: Gala.t.a Mumhane No. 25. Makin~ Depo<ru F İK TEK 

TORKİYE iS BAHKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PL.iNI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

" 1943 İKRAM İYELERİ 
1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lira 
1 )) 999 )) 999.- )) 

1 ) ) 888 )) - 888.- )) 

1 )) 777 )) 777.- )) 

1 )) 666 )) 666.- )) 

1 )) 555 )) 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) 

2 )) 333 )) - 666.- )) 

,10 )) 222 )) - 2220.- )) 

30 )) 99 )) 2640.- )) 

60 )) 44 )) 2640.- )) 

250 )) 22 )) 5500.- )) 

334 )) 11 )) 3674.- )) 

.... 

Türkiye /f Bankaaına para yatırmakla yalnız para biriktirmif 
oe faiz almıf olmaz, ayni :=amanda talihinizi de denemİf olur • 
aunuz. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 Birinciteşrin 1942 vaziyeti 
AKTiF • PASiF. 

ltaaa: 
Altın: Safi ldJorram H ,&16,478 

Banlı:not • • • • • • • 
Ufaklık . • • • . . . 

Dahildeki muhablrlerı 
T{lrk Ura.sı • • • • • • • • ~ 

Hariçteki ınııhabirlerı 

A\tm: safi ,kiıoera.nı 28,914,459 
Altına tahvili kııbU· ıerbesl dl). 
viz].er • • • • • • • • 
Diier dövizler Te borçlu Kllrint 
bakiYeleri • • • • • • • • • 

llazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evra.kı ııakdl1• 

tuşılıi1 . · · · · · · · • 
Kanunun 6-8 tn c1 ma.1delG-rl.n• 
tevfıkan Hazine tarafından vl ld 
t ec:Uyat • • • • • • • • • 

Senedaı Ctlıdanu 

T icari Senetler . • • • • • • 
Esha m ve tabvltıt cüı:danu 

< Deruhte edilen evrakl nakdi.. 
A < yenin karşılıAı flSham ve 

lOU5"6i3,09 
IJra 

Ura 
J> 9,093.535.-

> 151.091,31 llt.198.669,iO 

» 2,2sı,3-10.::ı 2,252,3-10,3'1 
-

Lira. 40,070,486,69 

• -·-
J> 48.5Gl:i.481.BO 89.235.958,29 

Ura. 158,748.563.-

• 24.305.46'?,- 131.443.101,-

L ira 89"'976,121,66 394,9'16,121,63 

llerm&J'• 
İhtlyaı akoaiı 

Adi ve fevka lAde • 
Hususi 

... . . . . . 
• • • • • 4ı 

TedayüJdekl banknotlar: 
Deruh te edilen evrakı nakdlJ'~ 
Kanunun 8 _ 8 ınct maddelertn• 
tev!lkıı.n Hazine tarafından ve.ki 
tedlyat . • • · 

Deruhte edilen evrakı na.kd11• 
bak~e.51 • . . . • 
Karşılıjiı tamamen altın olarak 
ilA.veten tedavüle vazedilen • • • 
Reetıkont mukablll tllveten teda. 
vüle vazedilen . . • • • • • • 
Haztneye yapılan altın tarşılıkb 
a vans mukablll 3902 No lu kanwı 
mucibince 111.veteu tedavWe n ze. 
dilen . • • • • • • • . 

MF.VDU ATs 
T iirk il ra ,, 

Altın : Safi ki logram 877.422 

Lira 

• 
Lira 

• 
Lira 

• 
> 

J) 

Lira 
Y> 

1 Ura . 
15,0011,ilOO,-

9.412.135,'73 
6.ooo.rıoo.- 1;;.41:u3s,'7J 

ısg,'148.563,·-

21.30:i 462,-

I• 

lllil,H 3.l01,-

4'i.000,000,-

288.500.000,-

212, l Oj,000,- 680.0~3 toı.-

110,4.8U.730.7i 111.'123.894,81 
l.23t.164,05 

1 ' tahvilA.t <ltlbart kıymetle> 
B < Serbest Esham ve Tahvııt.ı: Yatakll Vagonlar Sirkeli 

Lira ,, 45.028.639.931 
IG.508,413.24 55, - 3:i,\l83, 17 

11150 So. Ju lı:anun ıı ı:-6re h a7lnf' n 
acılan ava ns muknblll t rYdi ola. 
n an altınlar: 

Türkiye Mümessilliğinden: 
Şehir lokantalarında olduğu gibi restoran servislerimizde 

de karne ile ekmek verilmesi usulü kaldın1mışbr. Servisle
rimizde yemeklerini yiyecek muhterem yolculann ekmekle
rini beraberlerinde getirmeleri hasaaten rica olunur. 

Avanslar: 
Altın ve döviz Uzerlne avans • • 
TahvilAt Uzerlne avans • , • , 
HuJneye kısa vldell avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna söre 
acılan altın ta.roılıltlt avans • • 
Hissedarlar: • • • • • • • • • 
"uhteli1; • • • • • • • • • 

Lira 

> 
J> 

» 

1,126.95 

'7.809,563.-
1 .'J~6.UOO,-

250,000.000,-

·~ 

259.576,689.95 
4,500,000.-

11.165,312,11 

1.065.883,286,23 

Safi k llogram 55,5.U,930 

D6vll Taalthudatu 
Altına tahvili lcabıl dövizler 

Diler dövizler ve alacaklı ıtı.r.uı 
bak iyeleri • • • • 
Muhtelif , • • , , , , • • 

,. 78,12t ,1G7,!JO '78,12-1,16'7,90 

L ira -.-
» 2.).809.403 .69 2S.809.40!,6' 

1 39,'170.583,1~ 

'f~kb l.06';.883.286.~ 
o 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 altın üzerineavans fo 3 


