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~ . . -~.ve eaşn,uharrın. ETEM lZZl!."l BENİCE j 
z 

EN SON ELOBAFLABI VE BABEBLBBI VEBlll AKŞAM GAZETESi Gazeteye &önderilen e•rak i•d• edilmez 

Büyük hildiselere \ Rommel'in hedef" : lngiliz
g e e gün ·er.. ler· cenuptan çevirmek ... 

Sovget-Japon harbi mi, Hind -
Orta Şark taarruzu mu? 

Önümüzdeki kısa günler mesa
fesi içinde askeri vo siyasi yeni 
bir çok inkişaflara şc.hit olabiUriz .. 

ETEM iZZET BENiCE 
Herhalde İhnıci Dünya Har<bi 

Y<'m büyük hadi6c-loere ge'be giin
ler yaşamaktııdu. 

A lıruJı - Ru.. haı bi Sfa 1.iugnıd 
ve Ka.ı.tias bolgel ı · ı·de ilk bede· 
hıe \·annak üzeredir. Stalingrad 
011t:httkkah. ki SO'll güıılcrinı )'3jl· 

)'·vt. NovorQ~iski de ıı.lman - l:Ou
xııcn taaTruı kol!nrıntn eline geç
n:rk ü.ırrt~i.r. Cunıt~ıil Öti!)e Al
n1~u onlu-sunun Kafka~la·rın ce-
ıı, o.1UDa do..;ıu baıııl~ <!tnıesiııe 
bt·lki de ~V\yet ıuel'~cz ve ş:2ual 
Ol u~,1 ile ~ ~1pılaruk katılı ~a· 
, .•. şf r ııu"'uıi tt:}'kil ctrn.iyecckti.r. 

llcrhald(", !\(iJı, er bir döni.i111 
•>< ktssrnJn ba~ ndadır. \'a, So\·)·e1 
I"ru ~:anını fnıhaSJ tc~'" hıhü:sH ile bir 
arada lı~liı. Ort.a \e Yakın Şark 
İıııpara!orlujıuııu da yıkınay ı ha· 
~aln! savc;.~u:ııa gir;ş~~-cl'u.; ) a 
<. ~ .. t:.ı"'n i!:..~ıu)a Uirin<.·i plina 
~uv J~ tiımi iıııha te~ebbi.i~ıü 
ai~cak.tır. 

I.ğer 1\lı5ıır<lu Ron,ınel taarruza 
~ ~ıııem~ bıılıınso) dı kat'i bir 
tc!Wlin ):.pmak daha kolay olur· 
tlu. Rouınıf'l"in taarruzu lıer iki 
ilıtnual ınc\·zuwıu da Lir arada 
kd.kike saik olduı.;.ı ı..a.ı.,,· yiwı 
J.rp n llarkiye 1'azır.nın i.>tifası 
da :r.ihinleri her il<i ihltmali bir 
arala i.nrcle.nu•k wruna oevkedi
;yor. 

Jlerhalcre önünıüzdcJ.i kısa gün· 
kr mesafesi içinde ô keri '\'e si
yasi yeni birçok ink'-şaflara şahit 
v!arağı-.ı. O bal.de, iı~l ilı ti.mali ayrı 
cvı ıedkik edelim. Y5ni Mihver. 
Orta Şaık • Hind _ Yakın Şaı1< 
ingili:z. Iınparato.rlub,ıııııun tasfiyıe
~:nc doğru mu gidecek?. Yoksa, 
ı'"!kaı;larda bir müdafaa cephesi 
k>i~ ettikten sonra doğrudan doğ· 
TU)i& S-ovyet .G.usyaıııo k.at3i inı
lıasına mı tcşehbüo e<l"""k ve bu 
teşebl>üsLe Jı>poııyanın da rolii 
olacak nu?. 

yan den da Himliıs!Jın ve Orta Şar
ka saldırmak lazımdır. 

}'ilhakika, k5,'1t ÜLcrinc sırala ... 
yıp döktüğiiıniiz bu i!<-lcr birden~ 
bire insa11u hayal ın°ahoulü g>bi 
gelir ve şu Ji\11ka.Oder sual g-özö· 
nüne ç-ıkar: 

- Almanya bu kadar mua.z·t.am 
işe nas: 1 giri-şebilir, bir yandan 
Rusy·ayı merk.czdc imhaya lcşC!b· 
biis edecek, b;r yan<! :t Himli~ta
na saldıra<"ak, bir y:tndan Orta 
~.rka gelecek?. 1'a-ıl gelecek, bu 
clcrrcc na~ıl yayıl:lcal~, ia~e ve 
iknı.al ~ferini nasıl tnnzi1n ede· 
cc-k?. Büyle bir il'!"t.'hhüs aklın a. 
lac;.ı":rı bir t~eıbbti; olaınaz. 

(Dtvaını S 

ti 

F.Ça 

a. su: :?. <le) 

L 
ak ____ , __ _ 

Mareşa!Iığının 20 nci 
yıldönümün ü idrak 

ettiler 
Kurtuluş 6av•şımızın !Büyük 

Erkiı.n:lharl:ye Rcısi Birinci Fe- 1 

rik Fcni Paşa Hazr€ıleri 2 eyJ(\l 
1922 günü ordunun hazırlanma
sında \"C muzafferiyetin kazan:'.· 
masındak: yüksek hizmetlerine 
miikirlatan .Müş'r• lik rütbes:le 
talıti.f olunmuştu. Bu rii~be askeri 
unvaniann değişmesinden SOTl?"a 

iMareşallığa çevrihn,~-ıir. 

(Devaml Sa: 3, Sil. 5 de) 

• • • : ...... . .. ~ ~. ;.. ·· - • ~- lı!< 

Başvekilin Kars· 
taki ziyaretleri 

Kral F arak, hükumetin Sudana 
nakli için tazyik ediliyormuş! -Henüz büyük 

mikyasta 
bir muharebe 
başlamadı! 

\'işi 3 (A.A.)- Zannedildiğ'Jle 
€Öre. Mare.5al Roınmcl İııgil.i2ı 
kU\-vl'tlerinı cenuptan çevinneğe 
ç:: lışacaktır. ş:md , Alman zırhlı 
la•\'Vctleri baLf İngiliz öncü kuv
vetler hattını yararak asıl mü
dafaa hattına varmış bulunu~·Oot' 
la I". 
MJSIR HÜKl'ıME'11i S't.IDANA 

M1 GİDİYOR? 
\'işi 3 (A.A.)- K.hireden alı

nnn bır lh3"bcre ~.ö<t:; İn:gil'zler 
Kral Faruğu hüla'..nıeti Sudana 
naklctmes: için tazyik etmekte
c:rıer. 

Zanned!ldiğine göre. Çörçil son 
sey~hntindc bizzat Kral y;;nında 
bu hususta teşebbüste bul.unmuş 
tur. 

!NGİLİZLERE GÖRE .. 
Londra 3 (A .A.)- B.B.C. El

alemeyn ccp!ıoesitı<lc büyük mik
yasta çarpışma olduğuna dair 
henüz bir emare yt. ,·tur. Dün 
ne lunan bir teb'. /;de bildiril-
d ~ göre. .,;mal lres'ımir.de 

müıtefik kll!vvet'erl bir mikıar 
Cenup kesim nde zııiıh kuvvet 

ler;n çıırpııırı:ıaları Hümeyra \>e 
(Dov:>mı S>: 3. Sü: ~ de) 

Kral Fanıll :r:evcesi ve çocuğu ile beraber 

Harbin Dördüncü 
Yılının Başında ... 

lngHiz Haric"ye Nazırı Hitler'le hiçbir 
uzlaşma yı. pllmıyac&ğuu teyit etti 
Londra, 3 (A.A.) - •B.BC:> ~ 

tan,yoo· ı;<..- n Qıôn:itı.ııcU yır 
h n u..:.wı.r.:f>be-tıy,e Btrlefik t.KuslaTj.:!ır
dan z.ıiı·.re erı.şinciye A .ıde.r ıı:r-.i:c-ıtie-

ky" dl"-•lll o!UD&Cağı lwıkkırdı mı!· 
saj1ar .-1'n.dttr.dir. 

_ 4, 14,.=:VE NI z-

DUn. bu ıni.:..~f be11e Vaşingtonda ""'°'" m:ın ı,.·· •B~·:u Kitap> lll'\11"> 
K5m.ı.o.~'"\'t•..;Cıe ltrı.za ... nan Vf' ayn 
tı.uıı:; y ı.<ı r """'Y' ahdecltn müş!< ıü 
br'luır.,.J.meyı haıllrl=..tm~~. A11ıt :mı. 
aa~r.c:-ı dıi.ın bu y:kk).'lLUllJ m\.Cd...:ıc;!-

~· .,._, .,._ 
• Ht-4o/)~ 

• KAHiRE 
r oH,,./v • ., 

• 
Batı çöld.e Rrumnel kuvvetJerinin taarruz istilıam<"t:iı:ı.i gösteril" harita 

Şoblrde kahve darb§ı nec?e Heri geliyor 

(D~vamı Sa. 3, Sü: 5 de) 

Al manyaya do· 
ğudan ve batı· 

ldan yeni akın 
Varşovada Alman Ge
nel kurmay binası sa-

. hasına bombalar atıldı 
Almanya ba...-\ıin bitmiyeıttğine, 

belki de uzun yıllar sü~ğine 
iı:<ınmak wnında kalmış!Jr. BUlla 
göre mukavemet iml\.5nla.r1 temin 
.-imek me<buriyelindedir. llayat 
·.e maden mad.dıelerioin, insan kay
na<klarının genişletilmesi ve bun
ların tanı bir e.mniyct n serbest
lk içinde Almanya>·• ııetirilehİI· 
n.eoi ancak Alınan harp gu) reti
niu devamına f.r>at verebilir. O 
halile Dh' !;"' cınet cdl'hilme, harp 
gayretini arttırına, dcnı.okras

yal""'1ao gelecek taarruıdarı 
önleme ve ht.ttU ) cnnıe balumın
dan he'§"yin ba~ın<kı Sovyet Rus. 
yarı tc'hlikesiz bir hale sokması, 
ıngiltere ve Amerikayı Anupaya 
ll"IU'.ak garp!en taarrırz eodebilir 
hJle koyması lazım gdir. İngille· 
renin Atıantik"in öbiir )·anı.na 

ı.i.iriilınesi ancak lıu imkfutın t& 
nıinin.Ucn 1o.onraya kalu .. 

Kanı, 2 (Hususi) - Dun aG->cı' sa
at 19 da .ştfilt'imize 1:-e:l'n &iŞ\·tl::l m;,z 
Şükrü Sil>faı<:oelu ~('yl Vali Kona
iuxb. geç;..-ın:~:er \.·e bugıün KolOJ'Ci.u
yu, Vil:i;-t>ti, Bcl{'d1~·t!3'i 21ar.a.rcı bı.;· 
~il". 

R U-S ---cC..--EP-HESİ İ Sf QROUla i:ıif kahve-

Londra 3 (A.A.)- B.B.C. Do
ğud<>n ve batıdan Almanyaya 
ayni zamand• yapılan haıva hü
cumları artmaktadu. İngiliz tııy· 
yareleri dün Sar mıntakasının 
büyük çel.ik ve demir merkezle
rini doğerken Rus tayyareleri de 
ş• rki Almanya ve Polonyadaki 
müıhinı askeri hedefleri bomba
lamışlard!r 

Bu ,·aziyete göre mantık ve 
muhakeme yolu ile Alınanyanm 
Sovyet Rus> ayı imha ederken ay
ni zamanda Hind _Ortan Yakın 
!;iark İngil iz Jmparaotrluğunu da 
yıkal'»k aradığı iktisadi, siyasi, 
a'keri emniye.tc sahip ohnası ~ap 
.,,]er. Bunun da yolu Stalingrad'ı 
.. 1., geçirip Ru<cyayı gö\'desinden 
tanıanıile a~ ırdıktan sonra bir 
yandan nıerke-ı: n ~im.a l Ruo; or
dularmı )'İne )Jci~·c par~alan1ak 
ve parça parça ;mlıa •.'lem ek; bir 

r 1BUGt).'J1 
2 nci Sayfada 

Den·zci erimize 
Açık Mektup 

Stalingrad'ın fer taşraya satılmış! 
cenup batısın
da açılan gedik 

genişletildi 

Kafkasya'da Alman 
taarruzu 

rlurdurulmuş sanılıyor 
Londra 3 (A.A.) - Stalingrad 

el'an muk•venıet e:nıcktedir. Şe· 
bir i.çin tehdit büyüktür. Asıl 
t0hlikc şeV.rin renı.ıp batısında 

mevcuttur. 
Kletskaya kesinuHl.e Alananlar 

(Devamı Sa: 3, Sil. 7 de) 

Bugün de 
mükafatlı 

ğ1tları 

tayyareler 
vecize ka
attılar 

Hıwaoeılık Haflım mün."\.SObetyle 
Hwa K'"'rumu layya.rell'rincien mil
:rckkcp bir fi?.:> lbu 6-abah t..ı. şehrimiz 

S{·m-alo..rlnda u.ça.rak Ktıl"Um.Un ll'l.lmQ

.ra:l vecize k.agrllou·~ııı al.ıııı.şl.<.ıı'thır. Bu 
numa.rah kağıtları be u-p liavo. Kuru,.. 
muna. gl1tü.rcnl-cre nılıka.t.aıt \."frilec<.'k
ı.r. 

--tnhisarlar idaresi bayilere bir ayhk 
kahve vermese başladı 

Bir nç ııün:lı«ırbı •Tl ıretu'n-..izdcıki 
~·i kuru kı::ıtı.vt:cilerdc çdtirdı•k 

kclı\ıe bulıuıni:!nz.d~ğı J:;:Ôfli ;-eı·ı'k fntı.i.
::; r 1a.r İda.rr~.ine n1ü ·.:ıca.-1.t OOilm•ştir. 
l iri:ırJ.ar İda'!'eSi bunun üz•·ri.n-e dün
df'n 1t'lbarel tJi;vasanın bir ~lıık iht:.... 

Salomonlarda 
çarpışmalar 

devam ediyor 

-;,· u_çınu yctccck mikta.ıcia kihw vtT
ın,.{e ~ !Ulı~tır 

Il 6 ..... ıa ! .:n idJ!'.:' it ç-e:ı c..y d..ı. 1 

b'r a,ytlk k'ıhv<' ,..,r<Lğo hal.;,, buıııJ.ar 
ç <.ı.b UA Hi..k enm;.ş tir. 1 

B ıZl k.aıt,,.i'ei:•'"r bl.IPu oon. ı.aıın.an-
ları1n ~ahv-.• 5arfi_yııt.lmın a.rtım:l m.:ı 
cıı:lt"!..~ ıW-. .ır.lı..:: F \. 1 ~ 1 t..Lroc:;.ırıar 
ıse ç.y • •1,, 1-e:'n baz t'Jıcctl!' r ta.::ı
:rınd;:ın. in .. '1 .,,u.rln 1'1')'1.ll el~· i r~ .... t-..an 
kiıudıa ~5. 50 k'Ll:"U.'j ia.ı.!aya digrır vi
J;iy'<"'.J..re satıid.frmı :·e şc•hird1'Jd kah- j 
V(.' ;ı7Jl~ bumdan ıJe.rı gc-)dıg~-nıl SÖY
lı·lTloC!.k~ ve aıynıi v.c:.'?iyc-tin bu ay da 

tDr-v:ı.m• s •. 3. Sü, 4 dr) 

Bir hava alanına 
ton 'bomba atıldı 

5 1 Butün İsveç gemileri 
Yunanistan'a buğ

day götürecek 
Londra, 3 (A.A.) - Saloınon 

atlalarında çaTpışınalar devam et
mektedir. Buka'da Anıerikah lıa
,;acılar hava alanımı 5 ton bomba 
at.ıruşlardır. Bir muhrip de bom· 
balanrnış Caka! isn•IM!t olup olııı.a· 
dığı teı>bit edilememiştir. 

Lae'de J •pon üsleri de Ameri
kan w;aklarma lıc<lcJ: teşkil et
mekle.yeli. 

Londra 3 (A.A.)- B.B.C. Af;
Jıktan ölmekte olan Yunan hal
kı için i1ç İsveç gemisi dahu buğ 
day yük'.emek üzere bır Kanada 
linıan~na varmıştır. 

Dığcr taraftan muharip!er tek 
mil İsvc( gem:lerin n \'unan . ..,,ıa-

1 nu buğdo.y giJtüıunt;l rılll' 1nU.:;a

acie Ctmiıikrdir . 

Bu sabah MıosJro,·adan ver 1.en 
malümata göre; Rus ta~·y•arl:tri· 

n\rı hiic'ITIUU esn2smda yal.nı.z 
Varşovada elli yed" büyük yan
gın cıkarılmı< ve Aln,an genel
kurmay binasının ·bulutı<lugu sa-
ha,·a aıılan bomb:lar büyı.ik in
filiı.khara sebep olmu~tur. 

Ermeni hasta
hanesinden 

karne çaiındı 
KarRelcri çalan fırıncı 

cırağı yakalandı 
Beylerbeyinde Demet sokağın

da oturan ve Serkisin fırınında 
çall§lln 17 ya~lannda İlya adında 
bir çocuk diin ekmek getirmek 
üzere Ermeni Jıastane1>ine gitmiş 

ve miieo;seseye ait 185 ekmek kar
nesini aldıJ.ıan s<ınra i>ir daha fı
rına döıuneıniştir4 

Zabıta dün. hınız frrın miistııh
dcminini bu karnelc-ri ~una huna 
satarken su-ç Ü'-liİ ~ a'kalanu~tır. 
il~·a, hırsızlık suçundan adli~ eye 
te.>liııı edilmiştir. 

Bir Lokantanın Çekmecesinde 

ikişer Aylık 173 
Karne Bulundu 

Bu yeni karnelerin nasıl te .. 
darik edildiği araşhnlıyor 
::ı:mniy~ Jı:a.çakÇ>lık bW-0.u me· 

murhın dün alrpm BeyQfluııda 
~kal!de muvatflkiyetll bJr 
cıli:rmii m ....... r yapmışlar; mü
him blr lime .rui;stımalini mey
dana çıkarmışlardır. 

Amele lı:Jyafetine giren lı:M;ak

çıh.lt bürosu memurları dün alı:

ıam Beyoğlunda Arabcamlinde 
tl"çlı:ardeşl.er lokantasma gitrrüf
lerd.ir. Mem'1rlar kendilerile te
mas eden garsona, kamemiı. yolı:, 
bize ekmek temin edersen sana 
dört beş misli fazlas:le parasıru 

Vilki Hindista
na da gidecek 

:Wndra 3 (A.A)· B.B.C Vılki 
dün Kahireye vannıs ve ""yaha
tinin lyi geçtiğinı söy!emişfü. 

Kendi,.inin Hindiııtını dıa zi
yareti muhtemel bulunmaktadır. 

Gazetecilerimiz 
Londra'da ziya
retlere beşıadı 
Londrtı 3 (A.A.)- B.B C Türk 

gaze'eciler heyeti dün Lcındrayı 
gezın.:~r. Kcnd:lcr1ne ziyaretle
rinde mıhm.,ndar ola,ak İ14:ilte
renin esk Ankara büvük elı;"si 
S:r Persi '.Loren tayin o':ıınmUf
tur. 

öderiz demişlerdir. 
Gtra::ıın, )ukantay1 idare edt.."l 

mal ııab ibı 'M UStafa ile lron uşm qı, 
cı da bir <!'kmeğe 50 kuruş er r
lerse karncs:L c1.rüc ~ vcr~.z cc-
1\~ah )1J vermiştir. 

Amele kıyafetin<! giren memur 
<DP\19.mı Sa: 3. sa 4 o•) 

Musiki sanat
karları keııdi-
1 erini esnaf 

addetmiyor 
Beyoğlu Kaymakam 
lığının muayene m "C• 

buriyetine it raz etli! r 
Beyoğ)UJldaki birahane, ı:a•ino 

ve ems11li ye"lerde çalı~an d~: •r· 
ka, alafranga nıusikj s.an·aık. rl n 
Be)·oğlu k.aynıakamlığı t•r~f D• 

(Dt:\a· ı b J S -l ) 

Irak Başvekili Am
man 'a gitti 

Londra 3 (AA.)- B.B C. Jrak 
B:.şvekili Nuri Sait Pa...<a Şar i 
Ürdün Eınır.\ .Aibdullahı z·J arM: 

iç.n dün Ammana va< l o"nuş
tur. 

Bu ıabab bir lstllçl ta 

aklı9 kio 
depo an ç r 1 
Memurlara 100 lira rüşvet vermek fotiyen 
istifçi hakkında bu suçtan takibat yapılacak 

Tahta kalede Tu•ungi.ımrllğü 
caddesinde Fırın ookağında 2 nu
maralı tic2rethane •ahibı Iranlı 
Alinin kalay istif,çi! ği yaptığını 

haber alan emniyd ka~akçı'ık 

bürrou memurları bu sabah bu 
msğazada bir arama yapını~l.ar, 

90 k'Joo fa~urası:z ve beyanname
siz kaçak kalay bulmuşlardır. 

tranlı rurcar, bu sırada uıbıt 
\•arakası tanzim eden n1emu:rlara 

100 lira rüşvet te-kl finde bulu:ı

mu-:. ,,.~• • '· bu eder gıo go
rtincı.Cl'i. ~tifç dt.."'11. pard.} ı .-dn .'i. 

)ar, ıkincı bir frzickc i){ rU ~et 

had.sesini t~J'o,t ctr.1 ~lerd 

Alı istı:Cç"lik ve zabııa !l'~mur

larına rüşYCi Yern'.ek S\.\~ J n 
yakalo.nm~ş. emniyet mü<! j ..:

ne g:etlr.hnh::tir .• 1al'ar mt «. -e 
olunn111ş1ur. 

,~·~~·~·=-=·~·==~·~·=-=·~·=-=·~·=-=·~·=-=·~·==·:=c=-=~=-=~:=.:'t 
ÇERÇEVE 

OKTA LA 

B irinci nokta: 
Harhin dördün Ü )'1l~ınn 

giı·dik diyorlar. Yanlış! i.i'çüncü 
ya~ına girdik. ' 

l Ey·hil UJ9 da doıiaıı çocuk, 
1 E)·litl lD·t! ık, iiç "neyi doWur
mak >urelilc üç yaşına girer. Ço
cuk 1 yaşında doıima"< ki, ilk se
neyi bit.irir bitirnıeoı ilıi.nci yaşına 
ıirsin. 

1914 dünya harbi, 19U dl\ yani 
dördüoc.ü yaşında bitti. Halbuki 
bu besa!ıa göre 1915 dt> ikinci, 
16 da iiçıincll, 17 de dördiincü •C 

18 de beşinci yaşına girlll""i la· 
:ztnldL 

Çt>ğu.nıuz bu yanlışa, şah.-la:rın 
yaşıw hesap ederken de dü~errz. 

Her ne)oe; biriınci nokta işin en 
ebemmi.le~iz IJlrafL 

ikin.,; nok1a: 
Pek )akında Almanların., fov 

kalade bir tebliği" (Stalingrad)w 
dü~tüi,riinü "e mua22an1 SoV)·et 
kümelerinin imha edildığini ha· 
bcr vcrınc,iııi bcl.liJurwn. 

NECİP FAZll, KISA.IÜ.'RF.R 

İ~tc- o z:Hnao, hu fc, kaJ:ıdc tch· 
lif ne l"Cdildiği zaP1an, \1ir • .{ .. 
dcıtcııbcri zayıflap.•ş f&rr 1 ın 

A1ınan t.aarı uz haınle:-ıih"ı, da a 
biıkCAı; gtin l'\\'el \~•l \ J ~ ıu 

ıı;ihL (Slalingr~d) ön! "' "o r.a· 
sıl bütUn Rus:ya da, a ın ual ,.e 

faslede.:ek kadar bü~·iik bi nrti
tt devşUmi olttnğı anlaııla~ak· 

tır. 

Üçüncii nokt8': 
Ben de Amerikalı tdsirt )·leh<' 

raber sanıyonım ki, J apon Uari
ciyc Narı.ınnın ~ekiln1r.,i. p k ~·a· 

kında Japonların So'·) et Rusya 
ü.zerinoe çulla nacağın a i~n ret.., 

Dördüncii nokta: 
Tekaddünıii, hesap ' e inıl\f.n .. 

daıı daha ı,;ok ~tYaıc!.;. ıııeYl int!e 
olc"n ( Rouııncl) 11 ta arı ULU 111, 

tim dil&., Jf sır da\ ası iizcrir<l~i 
ınahiın ve ıue~hur iddianı ) iTzu:ı· 
den gülüıu~eınekle k-ar~?lı:-. oru ı1. 
Birkaç ıı-iin ~onra f;k.-iıni bAılirlı• 

riıu. 
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BİZDEKİ GARABETLER 
Har E ·yaz iye t ~ . 

Mısır cephesinde başlamak 
Üzere olan muharebeyi 

hangi taraf kazanacak? 
(Yazan : i. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 

1 

iki ay hamalhktan , ~· ~a:i~~tr1ı~!ı1 
kurtarmış... 1 .ıapouıarıa mala rebe 

REŞAT FEYZi 
iıtanbalda yeraltı 

treni Davac.ı Ester, uzun urzun, bıi· [ • 
- Yazan: Ali Kemal Sunman tün teferrüatile anlattı; anl.aıtıgı 

Yeni l':debiyat ve Fen Fakül
tt' 1eri binası, haıkikaten muaz· 
zam bir şey olacak. Eyliikle, 
bi.nanın temel atına merasimi· 
oio yapılacağı temin ediliyor. 
Ş'.mdi, istiınliık işlerile uğraşı!· 

maktı<dır. 
Verilen haberlere göre, V~ 

nccilerde, dı>ha bir iki yıl ev· 
nl yapılan y·eni maliye şubesi 
de yıkılaca·ktır. Çüııkü, fakülte 
lıiııası o kadar büyüktür ki, 
nıC\'cut :ırsa kafi gelmemekte
dir. 

Bana öyle gcliy<>I' ki, İstan
lıuldaki yeni yaııılao maliye 
,ııbelcri binalarıoın talihl yil
l cr olmnnuıkta<lır. Şimdi, yep
yeni binayı yıkarken, iıı>an kı
yaınaz. 

l:n-l'lki seneye ait, bir hadise 
lıatırlarrnl. Deiterdarl:k, Şi~ha· 
ıa_• yokuşunda, şimdi bal:çe ya ... 
pılan köşeye ~ir yeni maliye 
~ubcsi binası yap!ınnıya başla-

ARSLANLAR 
KAl'LANLAR 

Amerikada, bir vahşi hayvan· 
lar scrgisln11c yangın çıkmış, on 
bir fil, beş arslan, yed\ kapla.o ve· 
s:ı\rc yanmış, kül olmll!j .. bütün 

Amerikan ga2eleleri sütun sütun 
bu hadiseden bahsediyorlar. 

Halbuki, hcrgüıı cephelerde 

binlerce insan yanıyor. Harp teb· 
Uğlcrin<le b'le bahsetmiyorlar. 

TATLI YE 
TATLI SÖYLE 

Lokantalarda y aınrL üç tiirlü 

)·emek pi~irilmeı.i (ilı.ri aldı, yü
rüdü. Bn üç türlıidea biri tatlı o

laca:O.ın"? .. tatlı ye, tatlı söyle, der
ler. Fakat, şu :ıanıanda kimsenin 
ağzını bıçak açınıyor. Nasıl tatlı 
)i;e\im, nasıl tallı söyliyeliın.. 

CE?JIELERDE 
HAVALAR 

Gelen bazı ajans telgraflıırıııa 
göre, ~ark cephesinde ha,·nla-r boz
nıu::ı! Eğ~r, soğuktan, yağmurdan, 
1'•1dao, kışlan medet umulsaydı, 
geçen kış bir işe yarardı. Baka.
hm, her sene ayni şiddette kar, 
lu> olur mu?. 

AL'fl AY 

DAYA!lllYORMUŞ 

AuupJmn bilıncın hangi şclı
ı;nıJe, btr ıilinı, altı ay da)an:uı 

'üt k<ımprime'.m icat etmiş. 
F&kat, bu fik>r yeni değildir. 

Dizim Istanbul sütleri, hatla kom· 
prime yapmadan altı yıl bile da· 

yanır. hali.s teokos suyuna ne 
olur?. 

AHMET RAUF 

Ümrc1niye köyünde 
güreşler 

6 eylı'.ıl paızar günü 'üsk.üdiar 
J(ısıklı nah:yesinin Ümraniye kö
yünde yapılmakta olan köy mek· 
lepıcri ve Çocuk Esir.geme Ku
rt:ır. u menfaatine terti,p ed'len 
bu güreşe iştirak edecek pehli
v nlara derecel.rine göre müna
sip mükMatlar verilrcektir. 

mıştı. Halbuki, şehir planında 
bura." park veya bahçe ola-cak· 
tı. O zaman, yazdık, çizdik. Ni
hayet, b~on S<ınra, Belediye 
de bu inşaatı gördü. Temciler 
atılmış, batta duv"a .. ıar çıkınıya 
ba5lamıŞtı. ln~at tafü e<lildi. 
Temeller söloül<liL Sonra, Def· 
terdarl,k, o ci\·ara bir başka ye· 
>'e yeni bir !fUbe binası yapt.rdı 
mı, bilmiy<ırum. 

Şimdi, VC'Lllcıciler<leki mali
ye şu1>esinin ikıbeti de ayni 
gözüküyor. Şu farkla ki, bilmiş, 

tamamlanmış bina yıkılacak. 
Acaba, rtsmi dairele:r, inşaat 
yaptırırken, Belediye ile temas' 
edip, müstakbel imar pliioın

dan haberdar olmayı lüzumlu 
addctnıiyorlıı.r mı?. Bu hnl, in
sana garip geliyor. 

Fakat, bİ2im hayatımızda ga
rr.betler o kadar çoktur ki, ar
tık kaıuk.'aınış 'u1.iyetteyrz. 

Bir kadın trende 
cıoğurdul 

Çataıcadan İstanbula doğur
maga gelen A;"§e i91llinde bir 
kadın; dili', Yanır.burgaz!a Çek
mece ar::?mda, trende doğurmuş 
tur. Çvk acı çeken ve kan kay
.beden kadın; Sirkeci garında sıh 

i imdat otomobi•,ile Şişli Çocuk 
hastanes:n~ kald:rılmıştır. Çocuk 
ölmüştür. Anasının s:hhi vaz:ye
ti de, ağırc~tlır. Zabıta ve cdHye 
tahkikat yapmaktadır . 

36 unal cemiyetinin tertip 
ettiği sünnet düğünü 

Cumhuriyet Halk Partisinin bi
maye6inde gittikçe kuvvetllı:·nen 

ve birb\rlerile kaynaşarak bir 
birlik halinde ça!ı~an şelırimi7de
ki 36 esnaf ceııliyeii azalarından 
[akir olanların 125 r,'()Cuğu cuma 
gecesi B0şilotaşta Nle Parkında 
sünnet edilmişlerdir, 

Esnaf cemiyetleri başmurakıbı 
:Kazım Yarubnaz ile cemiyetler 
idare hoycderinin teşAfıüs'le 
tertip olunan bu sünnet dugünü 
çok parlak olıınuş ve ne çocuk
lardan, ne de davetlilerd n para 
alınmaması husu ·iyeli te~kil et
miştir. Bundan ba$ka çttuklara 
ve dıavetlilere meccani yemek 
ver:lmiş ve her cemiyet büt-;esi 
nisbelinde •hediyeler tevzi etmiş· 
tir. Sabaha kadar devam ed.en 
d'üğUnde milli oy.unlar festivali 
1ıcyetiooen davulcu Karayılan ile 
hayali Safa da oyunlarını göo;ter 
ınişlerch. 

Kadro we ı, 
Geı;rolerde b!ır b•vadls ynzıılmı.ştl, 

Üç dört av-..ık.at, ıbt.r :ınaıhkNl)(.'n.ıll. ınu

&n~oo v ittt>ın W tnı.ç :.lk ~ sonra 
dahi dun ... ~ınaıya beş~ı dol..ı;yJı.. 
siyle, OOL!ye bin-rusını trıtt.eıdcn'lk, d'i
ğer daı-.'a.1*2"a. yetiçmeık: Ü7A!IM oradan 
ayrılmıışlaroı. Bllr ~- bize 
gQnderdJ;ği meCctupta, -·, m11hke
nı.elerciı• bu ba.l.iın. vaM o1<hlG.ın'\J ve 
du.ruşma!arın vıe.rıil~ saa.t.1ıe b<'ş;ama

d~ını b-.O..dyor. 

Şışl'den Beyauda QG,dar UZ1l:y<ıcak 
yer aıLtı prnendıi.t.erin'..n, tüncıl veya mct
'IWunun ille >elkikleri ve pl1'nll>rı, şe
h~•~ ımi.Jteba ı Pı-oııst tarafıından 
ıyaptbyormu-s. 

Beyoğlu cmı 1mi. i<rt:nnbula. bGglıyan 
şn1Cllkıi 1ır-veıy yc>kı ika.ti dt'ğil. Bir <le 
Gazi Köprüsü yclu va 1', O da kafi dt>
iı' Bir fa;üncil yol bu.!m:.lc l~un. Bu 

d3, ~.er alk ~me_.ndif<'ri oicaca.k. Buı iş 
ıç;., ne bıdec J)8a':> saote·~n,.'ıl<. I.ızım?. 

Allah biJ.!r. ~illy01ıla.ı." gida'. Bu n\ıl
yonlar derıiıal lıu "uaan11yacagı için is

lik.ba.le ait bir proj~ demelc daıha doğ
nı olW', 

Fakat, ben, bu mıt1roı>ıın y-•pılabi
lccti:•ne ir(.lll a:U:ı.n ~ğ\lım. Stbeple
rini {"-'.>ylıı. l.u'Lh <d~yo.rJm. Bu ş için en 

acz ç.n yıl bı k!en11.~ ıa:tnn. ıra.Jb:ıkıi, on 
Y>! 6ol'lra, dunyamn müne.k•!iıt işinde 
pııcnsıp dQ>o..~·ı..•kbtr. \,.o en r .tıat, rn 
tı.:.nlll. l'n sü~'aL.ı.ı. notvı v..ı3ıta..s.L o:arak 

tayyare 'lt&bl!i rdilecekLiır. 
Yer altt tro.'lJr-ı; Avn11>a şch~r~ 

dt• ytız 9Ctlel k m:ız.,)'IC S31hiptiı.."'. Bu, ta
ını>uı.en d<'In<>d.e olmuş blr uoulctior. Yer 
aitı: treınlet.t g.;ıyci ı1hJüd,r. .Bundan 
ru.tıcı bUyU~ m.ı.tızuru çok m~:f ;.ıdlr. 
·ııayyarec.: ğ!n 1<11<.ş:ır:nı t3kip 0<1:)'0('

s:11u:z., on yU .scıım"D, ha.vQ(.·tlı.ğ.:n llC ha.le 
gr Leociini gör«:& iz. BCJl:un haıp 

o.nay'..inıto çahşıın tcıyyaı"""•'k. ya.rın 
sov.J bayat JÇİn çalı.,..,c.ıc. H~ ıplcriD 
bin b;r ~ıklaorı y;ınmda, bic- >,y.ioiloği 

"""tin· ki, t{'knik 1ıerakld &ür'at]<, mey-
1a ge.1..r. İ~te nıi6al clarak tay;yare

ci)!Jc .. 

l!a,,,pllen sonra tıütü:n düt'6"' bılyüjo 

şe.h~ le-tinde, her- nevi nakliya1.ın l:iy

yarei crle yepıl.a.ı.:ağmı d:üşil.nillYor n.u
sunuz?. lı.ıt.aırbukm yer altı treni t:ı.
$1.1\"VUru o vak.it~ n~ :kad&r eülünç ge
lı'Ot'llı:.. . ş ehi.r ı..r arası m ünalal l~ içlnı 

•yn ve daha bilyük t;p\c, ,rbir içıi 
cıı.kliyatı için daha k~i*: ve ayn b'.t 

tıpııe tayyarelıer yapUııoııl<ıtJlr, 

Buı:"n h"Y•I olan bu bi.d'.e-, yac.ın 
bir bal..-il<aot olacıı.ktır. Bu ı..ıuytrn 

evvel, 1'merikada., t<.yy~re ile nakliyat 
epey<X'c Pbeımmiyet ~ Ve bir' 
çc« !kim9elenin, tıpkı hueı.isl ()~ 

L6r gibi, hu&Uı&l tayyar-(• ~i vardı. On 

~· 1 Eonra, hava.cılığıo ne ha.Jdıe buluna
C~t. bü1ün bu.ıııbr ıhe:.abo. k<!r!J.~&rala 

ta·.aıvvuır oluınahil.tr. 

İstanbulda, Av~ yfu: sene 
eo=ıı ~~ e tı treni y3'pllll.lya kıalkış. 

m:.k gar'.p cleğa midir?. 

R. SABiT 

Mısır cephesinde: 
l\ii'lıver o~dusu büyük kı~mlle 

iki gündcnberi İngiliz mü<lafaa 
cephesine doğru yaklaşma yürii· 
yüşü yapıyor. Bu ili gün zarfın· 
da 10 - 15 kilom<1tro ilerleın.i~ ve 
İngiliz me"Vzilerinin önün.rle giriş 
istikametlerini kapıyan mayn Sa• 
balarına sokulmuştur. 

Göriin.iişc göre J\lareşal Ram
mel'in plaw, Kattara lıatklığmın 

şimal keruırl&rına dayaown İngi
liz sol eenırhını çökertmek ve ıner· 
kezde de yarınaktır. Buna nıU\·af· 
fırk olursa şişeıı:An boj;azuıa lıcn· 

zi) en ve şarka dönük dar kori
dordan kurtulacak, asıl hedefleri· 
ne y.üı·ümck için cenupta m3ıl1C\'· 
ra yapmak imkanı bulacaktır. 

l'rlareşal Rommel'in yeni başlı· 
yan bu hareketi, bü)ülc '"sürekli 
bir taarruzun ilk safhasıdır; şim· 
diki halde İngiliz sol cenaıhnıda 
bir istinat noktası teşl<iL eden El· 
hwncyra tepesini almak ve ınayn 
sahasını geçmek istediği anla~ıl
makta.dır, İogitrzler mayn sahala· 
urun 30 kilometre derilıJ.ikfo ol
duğunu söylüyorlar. Faka•! geçen 
ilk taarruzda Mihver ordusunun 
Tobruk ceo:Ubundaki İngiliz mayn 
sahaıswı geçmekte fevkalade bir 
meharet ve cesaret gösterdiği 
malumdur. Bilhassa Alman kıt'a· 

!arı bu asri manileri aşmal$ta bil· 
yük bir tecrübe ka:ıanmışla.rdır. 
İng;lizler, müdafaa mevz.ileri.ıUn 
tahii ve sun'i kudretine güvene
nıe2ler. Her türlü tahkimat onu 
müdafaa edercrek askerin meha
ret ve fedakarlığı rusbetinde de· 
ğer li ohı bilir, 

İngiliz ordw;unuu 140 bin tnev· 
"udu olduğu ve GOOO tankı bulun
duğu söyleniyor. Fakat be-r iki 
t&raf için de manevra imkanı ay
ni derecededir; yanıi cepheden ta· 
arru:za kıarşı cepheden müdafaa 

ve mukabil t=m. 
llfareşal Rcmımel, İngiliz sol ce

nahını hat:ıklrk keoarmdan ayır· 
mıya muvaffak olursa, İngiliz or
<lnsu fena va,iyete diişebilir. Al
man Moreşalinin Katlara bataklı· 
ğı cenubundan bir kol ııevkclmesi 
de muıhtcmeldır. Bu takdirde va· 
ziyet bfu;bütün sarpa sarıtr. Buna 
karşı İngilizler ihtiyat kuvvetleri 
cepbenia merkezle sol cenah ara-sı 

' geüsinde ve kademeli bir şekilde 
hazır bulundurmak mecburiye
tindedirler. 

Her i,ki tarafuı büyiik kısımları 
a.rasuıda hcniiz nıuho.rebe ten1ası 
başlammnıştır. Bu te:oas, Mihver 
topçnsuntın ,.e hava lruvv<-tlcri
nin İngiliz ıncnilcriııi büyük 
mikyasta bombardıman ettikten 
sonı·a b:ışlıyacaktır. 

Aca.ha bu muharebeyi hangi ta
ra{ kazanacak? Şiiphcsiz en az 
Jıata eden taraf kazanacaktır. 8 in
ci İngilU. ordusunun ye.ııi J.aıman
dll'UJ General ~fontgomery harbe 
müdafaa ile başlamış oluyor. l\ia
reşal RomnıePin kudret ve meha
reti karşıSında harp talihini de
neyecek. Fakat şurası muhakkak 
ki bu General, seleflerinden dallıa 
talbilidir. Çünkü eline veri-len or· 
du, çok iyi takviye ediloıi~tir; bu 
ordunun tuttuğu mevziler de, a· 
ranacak şarlların hemen hepsini 
haizdir, Unın zamanıdanberi tah
kim edilmiştir, cenahları a}ılnı.az 
manilere dayalıdır. Cephe geniş
liği vardır ve giriıı istikrunctleri 
asri manilerle kapatı.lnıışlır. De· 
rinliğine tertiliat alını ya el verişli· 
dir. İnıgili-ı donanmasından da a· 
teş yardımı görebiliT. 
İnsan bunları gözönüne g>etiTin

ce, İngiliz ordusUnnn Mihver ta· 
arr122unu boşa çıkaracağın.ı ve 
hatta mukabil taarrıızıa geçerek 
ilerliyebileceğini sanıyor. Ba'kalm 
öyle mi ofa.,dı:? 

bırlasatan şuydu: 
KoIIi§USU Bohor bir a~ sar 

boş olarak evine gelmiş ... kendi 
karsı Rebakayı dÖğmeğe b~a
mı.ştı. Yedi aylık hiını'le olan Es
ter de, komşu\uk ve kadmlık .gay 
retiie Re'bekayı kurt&rmak üzere 
~uş, işe müdahale etmiştL 
Bdhor bu müdahaleyi lüzuıruru.z 
ve fuzuli bulmuş, karısı Rebeka
YL bırakıp Esteri eline almış. a.-
damal<ı!.lı döğmüş, bu sırada, 

Esterin yedi aylık çocuğu vak<tin 
den evvel doğmUıŞtu. 

Hakim, Esreli dinledikten son
ra, Bohora: 

- Söylenenleri dinledin, dedi; 
Esteri döğüp vaktinden evvel 
çocuk doğurmasına sebep olmuş 
sun.. Şimdi, cezalandınlman i&
teniyor .. ne dersin?. 

- Denecek birş<>y yok... Ne 
d'yeyim? Döğ<lüm .. döğdüm am
!ma ,ben'm . işime karıştığı ıçm 

döğdiim. Ne karışıyormuş o, be· 
n:m işime?. Karım değil m1? Di>
ğerim de siigerim de ... Biz, za
ten, Rebekayla 1>er akşam bir 
fasıl yaparız. Karı kx>calık bu ... 
Herşey olur! 

- . İyi amma, vaktinden evvel 
çocuğunun doğmasına sebep ol
duğun için, kanun, cezalanmanı 
emredioyr. Bak, 456 ıncı madde 
i~.e cezalandır,ılmanı isliyerek 
mahlrepıeye vermişler seni ... 

- Vaktinden evvel doğurduğu 
ne malılm? Ester, d-0kuız on ay
danl'oeri gebeydi. Günü yetmiş .. 
doğuracağı varmış; dıoğurmuş .. 
Ben, gününden evvel çocuk ~o
ğurlabilsem, şimdiye kadar, Js
tanbulda en meşhur lavta olur
dum 

- Çocuğun vaktinden iki ay 
"'"'el doğduğu raporla da tesbit 
'!dilm!ş. Ona ne diyeceksin? 

• İki ay evvel doğurtmu.,.'5am, 
ci<ilıa iyi ya ... Demek ki, Esteri, 
iki ay daha hamallıktan kurtar
mışım. Öykyse, bana boııç1u ol
ması litzım . .. 

Mahkeme, Bohorun sorgusunu 
yaptıktan sonra, Bolıorun karısı 

(Drvomı Sa: 3, Sü: 5 de) 
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Karne tevziatında lDenizcilerimize açık mektup: 
nazarı dikkati : • . 

ceıb&den bir haı r Ta m m a n a s ı y 1 e 
Mahalle dağıtma birlı~ri, ey-

bir •'oeniz 
açılacak? lı'.ıl, teşrinievvel ekmek karnele- Mu·· zesi ne zaman 

rini tevzi ederken şayanı dikkat ' ' 
'bir nokta nazarı dikkatlerini eel- --------------•••------
beımişt',r: 

Bir çok kimseler gı'.ıya o mınta
k_ya yeni nakletm'ş gibi kağıt 

ve zayfülden yeni çıkarılmış nü
fu.s tezkeresi ibraz etm:şlerdir. 
Surların asıl mahallelerinden de 

karne alıp a!mad.klan tetkik er 
lur>acaktır. 
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Her yıl Barbaros'un türbesi önünde bir tören yapılıyor! Bu denız 
kahramanının heykeli de dikiliyorf. Fakat; soruyorum: 20 
milyonluk Türkiyede bir deniz müzesinin varlığından kaç kişinin 
haberi vardır?. Şimdiki deniz müzesinin bir eşya anbarından 

farkı nedir?. Her yıl, bu muzeye ne ilave ediyoruz?. 

Yazan. REŞAT EKREM KOÇU 

\ 

:far"! ğa müsait değJdir: Mektep 
bari-talarımızda, Hatayın yoıbancı 
boyasını, bu Türk fükesinin tapu 
senedini devletimiz adır.a çıkart
tıktan sonra sildik ... Fakat, çe>-

zengın bir müzes: oilma~a ı:ımın 
o4ur?. 

B<ule n ahkemrl1".~ ~ çolct~r. K•d
roler, bliolçe imiCinl:Lı~ ma:ümdur. 
Böyle ak,,aıy&n taratlaru el birliği ile 
ve hüsnü r..iyetle gtOe.nmiyı~ çalı~ 
bütün vatandaşların vaıif<.;sld . 

3 ·1 1313 
16 53 
19 39 

Perşembe 2~ !~ 

Ö&le 

l.ıtınru 

AJQam 

Yıbı 

in••:ıı\: 

9 13 
12 00 
1 35 
9 03 

ıcuklar.ımıaa, ıgençlerinıizc, kim
lerin oğlu ve torunu olduklarını 
öğretmek de milı.t borc~muzdur. 

cTarihi deniz l'Omanları!. Deniz 
maccrala.n! ~ yazan mL~harrirJe
rimiz, geli~ıgüzel kalem yürütii
yo.r!ar .. Borharoslar:, KıLtçalileri, 

Murad Reisler., Durak Reisleri, 
Turgut Reisleri, Piyale P~alan, 
baldınçıplak birer korsan gibi 
dıöğü<Ş'türü~ıorl.ar .. Tantan"11.ı, şa
tafatlı oümlelerin bini bir paraya .. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 19 "<\ Bu b\iyü:C loooai<_ bu ""1k.c !lef dli· 
Şı'moler, h:ılı.ıl.aı!", bu ,:enişı salonıla:mn 
·ııep.; lro<::ıısmındı.. \'e bu loaı.Lın, bu 
k~, haku.rıc-t eden, bır l"m."'1 ile o
nu kı.'!lpı dl.jar~ aı 1..nJ)lll'cCık. o~a.n ıkadı.n 

daı ır."trcsşoli .... 

Sirincı Clhan Hanbinin sonla
rına kadar A.kdenizin doğu kı
yıları bizim e!.mizde idi; he1e 
geçen asrın başında, doğu A<cle
niz fırd<ılayı bizimdi'. Ksdim 
R!oma mirasından baJısetmiyo
rum, yüz yıl, yüz yirmi yıl, ya
kın maz.dir; Biz kırka merdiven 
dayamışların babaları, Makedoıı
yada, aşavı Dalmaçyada, Epirde, 
Yunands Mwada, Ciritte, Ro
dosta, K;brısta, Suriye ve Mısır
da, Trablusgarpta, Tunusta ve 
Cezayirde Türkiye İmparatorLu
ğunun memurları olarak dol~ 
mıSlardır ... 

Eski 2aferlerimizin yıldönümü 
törenleri, bu bakımdan tefsir e
dilmelidır; ve yine ıbu bakımdan 
ıbu miUi b<>reumuzu da, çocukla
runıza ve gençlerimize karşı tam 
ödiyemediğim.iz.i. de kabul etmek 
gerektir. 

Soruyorum: 

. Kalyonun ik' kenarındah de
nizin köpürmüı, sularına gömü
len yüzlerce kürek!.• 

Ne diyeyi.ın?!. Evvela: Kauyon 
yeLkenli ,gemidir!!. Küreği yok
tur ... Sonra: Kürekli gemilerin 
en büyüğü 35 oturan olur .. Yan; 
35 çifte!. ':ropu topu her iki ya
nında 70 kürek!. 

1 AŞ~".~~L~~~!AŞI 1 
\,. tRi!'ICİ KISl.l\l ~ 
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••• n yıın•n dedi, ıoe 
• yo du..ı.n. 

11 gör-

g • ..., 
Ç\, 0 8.:z .. n y zünüzf" b le OOk-
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S... bUD\.l'D. , "1 b y 'ını.z. 
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s g n ..ı,.-.11 Ç'dt• • 

- L" d eo lw od;ya oy~. 
\ c m ""'11dı: 
-- K ..... b re ~ V\Jl"'I ldwn. 
- Sı . gö.meme:z.1 .. eı:ı gelince rr..i 

i 1 vurukiıı.nU%? 

r enı ·~ sord...ı: 
ruıe .. cn T'! tr:::-rl. ""'1;ı$1.nlz?. 

bt.. 1tadının >-;U-.a.retin<> 
oç<.n ~gl".l: 

Kıa. 1.)" 11. Dedı 
s .-un göıılr.-. ye.-.ıı n ajj:':ulı, 

l ,yk 'tlı 
Ka. m.: . Elvli rni? ... 

_ ~vet DıGıı. K r • Dagi nın karrt-o-

'YL'U. 

- Kc.oon Dağ!, ... 
- Koc "Dm u:tı Kenan Doğ .dır. 
- Ya Sa.ı>loo de M r=do ncCll':. 
- Brn ı.:nı bı..:. mıy&yım d.ıye aJ. 

d.rğı ..._, ııe bır om. A.d<uıın:ş olma
lnlkan Y<ıık.tu:'.., l;tt,; ür gor z. ~ru

dım. B.. '°' yaşı,dıgınız adanın adı 
Kı Da.ğ.ld.u-. bı .... ın .it'<..oCal"J.:l!lcı.·. 

Suı.:;,ı alaıru;, .ı.llamış: • 
- H y '.;ı;'lda bl.r sı.r oJ1,;~iJ1l""' scz

rr. tim; de :nek bcynwş. . 1'.'v .. ~ ıı~ ... 
Onu. d:ı txırnya. ben zorlıa getırdi.m ... -O 
gıc-Lnr·k .ıstcmıyonck.ı.. 

S!'VJl!n bu s<.:;e" d.,,J,'Yor her bhi 
k0..b"1e zoNrli b'1' ok gobi s:J'l).an:ıyor. 

clu, 
K 

'"':Ul 
Bu kUlodisinl 

tcınedlğooendor •• 
Demek ka,"lS!:lda.o. nefret edıyur .•. 
S....'tin gh]eri btlyümılş, ara.ı r:1•1 

e: .. :'llf~ baloyc..::rlu. 
ı::wa=ın eVJaııcl<:Nt 

Bu konax 1100\ kooasıoı.rı, heım d bu 
kack:nmdı! 

s.,,-g..'U:ı hiç b.r şe-y oöyl.,...,.y~. hi~ 
bir şey y ;mıı.ya h3"'o;< yoktu H&tt.1 
koc3Gı · n " kun~ ı.:: l~
t.e LSf'2 r edece!~ o xı, bc!.kıl Kenan 
da bu tlca.'!ın a bır J ,\:. ol ct> oı:ıu ki>-

'"""' ö)'le ya, Keruın s~.n kendisine 
L'ıal • C "" lca. clcğ l miyrut 

He:rr: 13 , ı d bu n~dın"' r. ıet.res!ni 
[~'\ •10 J:; SO\ur.c--(tlo"di OJ11.Jf!.!:! b~ruber 

Y"~·<.ı.r ~ydı? Ona ~u nıükt-ıl et haya
tı temtn 1 r m Y'- ", 

Bu düşti..ıkE>J :le kırırJdl.ndcn a;::eçtyor, 
ıcl..-.bln.ıcı K::t. -1 ı" yapacatl:fu1 ne 
OOYLQEce/iilti ~<l'em~ordu. 

SllMn koc..nııı> oo iı.a.ldi ruiıiy"9'<1.

<lon l.sU!a.u0• ediP ODU btltüıı. biitün 
~.rAi" 

- San.t.."'8 ~ ... evll'tlıfYnf•nlıfslrıiri 

~ <Jy!<ı:T.~ ~ı; SOy~. pd; 

re F • ş! .:dıl- öG,. l !i.!'m, Artı..~ ev-
Iıcnrı ı r. e mö:!k k • ~ôı. S• rbcst ka
ltr kı3. naz b~' ,. e\'l•~inı va.c:'ı""
'llliş1.ı., bu \"Ua.din1 ~n;_,'.ıaıma..K tut3e.ı.ı~<.-

tı ..... ~ (D\..."'Vdd.lll Var> 

Bugün, cihanı saran cenk ate
ş~nin d':'i!nda bulunuyoruzt. ve, 
sınırlarımızı bekliyen ordumuzun 
siliıhına güvenerek bu ateş.n dı
ş:nda kelmak azmindeyiz ... DÜ_'.1· 
;-·uda düşman1mız, bıze t'['Cavu.z
edecek o1.ındır!. 

Fakat, bu sulhseverliğimrzin 
m3.n&.,)ı : 

Cor r~fya 'haritasınd! Türk 
su'a"·n<:ia bL1um p. sivasi haritada 
v !hancı renklerle bovaTJmış olan 
bazı a~a . ann nize 'ld"\t. ha.tla
rımı7dan o'b<'diyete k~.:lar vaz-
1<-'<;t'k demek deg 'l'r An•va
t.wd1n uzak kalmcş ba.ı:ı Türk 
t.opraklarmı !••namen unutaca· 
ğız demek de!i'ildir. Nitekim, H~
tayın ı\ı'h~ k. da bunun çok gu
zel bir ö~'eğ.d;r, 

Sulrsever .Atatürk - İnönü 
poı 1t;ka :meklebi•, bu,günkJ. sı
mrlarımız.n dışındaki Türk da· 
valarını 'beynelmilel su'h masa
larında z fere ulaştırma'> ile ta
ıunın:stır. M.i.lli t~ı<b:yem'z far-

Mesela her yıl, cı'<kden,z arslanı> 
Barbarosun türbesi ön.ünde bir 
tören yapılıyor!. Denize mu.hte
şem çelenkler atılıyor!. Barlba
l'OSıin heykeli icin bir müsabaka. 
ıı.ç>ldı!. Akdeniz arslanının hey
keli de dikilecek' 

Fakat, 20 mii)'onluk Türkıye
de bir der: ı: n-ı-uzesin:n varlığin
dan kaç kişınin haber\ \ardır?. 
Mevcut deniz müzesinin de b:r 
eşva urbarından farkı nedır?. 

Bu müze hakkında, 1917 de o 
zaman:ar müze mudüru bulunan 
ressam Aıl Saminin hinl.~etile 

!basılmış b:r .rehber · den rlıa.ş 
defteri• nd<'n gay~: elimizde, bir 
eser var mıdır? 

Türk o;ancağını, Hint Okyanu· 
sunda Sumatra ve Cava sularına 
kadar gi>türmüş. Atlaıı Okyanu
sunda, İsli'oçyanın şim.linden do
laşarak +zıanda sularında ve hat
ta şimali Amcriknda Ni\' • Faun
larü. su1anııda dnlgalandırmış 

Türk gem.cilerinin muhtq,m ve 

* Kasunpaşada deniz müzesi ol-
maz!. Deniz müze-sinin tcrsare 
yanında bulunm4sı, gedıkli dcnrz 
enbaş okulu yanın.da bulunnıas 
hu!fısa, Türk denizciliğinin ocafıı 
olan Kasımpaşada bulunmaı:· 
prt değildir. M~zelcr ana cad
deler üz~inde kurulur .. Deıı:z 
müzesi için de biçilmiş yer, Ba"
llaros tüııbesin:n yanıdır. Temen 
ni ederim: G<ılccek yıı, deniıı 
aılst:nının tiirbesi önünden c!e
nize çiçekler, çelenkler ararken, 
toprağa da, Türk deniz müzesi· 
nin terr~ltaşını koyarız•: 

Öyle bir müze k.; 

İçınde yalnız tarihi hatıralar 
'le 1hir edil.rnelCle kalınma.:ıı, JJe
nrzcilığimiz en hurda teferruatı
na kadar müteıhassıslu tua.fıa-

JaponLara karşı kat'i muvafi ı
kiyetin kazanfarak büyük Ok· 
yanus sulannda ve Uzak Şark
ta üstünlüğün tamamile Anglo
Saksorr tarafına geçtiği daha ıd
dia ediıLememei:tedir. Bununla 
beraber şu son haftaların hare
katı Amerikalıl.arın lehine inki

şaflar göstermiş, Büyük Okya
nusta Japon Aınirallcril\i çok 
düşündüren zayiat görülmü.şıür. 
Nihayet Japon harp gemilerinin 
ortadan çekilerek artık görün
mez olma:ları ile son harekatın 
durdu.ğu bildi.ri~'yordu. Bu d~ ' 
Japcınların yeniden hazırlanarak 
tekrar geleceklerine ve inuıhare

beye tutuşacaklarına at.amcı sa
yılmaktadır. 

Ame~ikan kuvvetlerile Japon
lar arasında kar2da 1 Okyanus' a

dalarının bir kı>mırda vukua 
gelen karşı laşınalur ayrıc. d ">~ 
kate değer. İki taraim karş qş
ması pek kanlı o1muş, e~ır • 1 .ıı< 

vaziyeb:nde kalan Japon ask<'.'r
leri herşeye rağmen esareti ka
bul etmemişler, çarpışarak öl
meyi tercih etmişler, tesı;m ol

mamş>lardır. Teslim olm van ve 
kendileri ne kadar az kalırsa kal· 
sın sonuna kadar mukavemete 
karar vermiş olan Japon asker
ler.nin bulundu.ğu yerlerin dına

mitle !berhava edildiği de Ameıi-
kahlar tarafından bildirilmekte
d!ir. İşte 'o ıaraflcrdaki şidd~tll 

muhare\>e!.eroin böyle sahneleri 
de olmuştur. 

Büyük O~-anu8 sularındaki 
harddı:l.ın cercyaı> ına dair lböy
leJ;k!le üzerinden günler geçtik-
ten sanra verilen tafsilatla 
fikir edinmek kabit oluyor. 

bir 

Evovela Japon askerlerinin te5-
lim olmamak suı'Cti!e sonuna ka

dar mukavemet göstenneleri 

keyfiyeti ihmal edilecek gib' de
ğildir. Japorllar haılbe girdi g>
reli her yerde bu mukavemeti 
göstcrm;ş!er, esir olmakta.nsa ö
lümü tercih etmişler ve sonuna 
kadar dayanmtı:1lardır. Hiç şüp
hesiz ki bu hali ile kartda, deniz
de ve havada göslerdiğı fedakar' 
!ıkla her sın·f Japon askeri lngi

~:llin de, Amerika',mın da tak
dirini kaz,,nmaktadır. Fakat ln

gilizin ve Amerikalının düşünü

şü ile Japonunki arasında büyük 
bir fark vardır: Anglosakmn zih
niyeti harpte · fedalcirl.ıg;n her 

türlüsünü göstermeyi doğrı. bul
makta, lakin inttllara bc,,z·ven 
hare kelle•' u.ygun görmEmc <te• 
dir. Çünkü ba~be il rlep b r ~

sanın ytıti.şt ribncsl k , , 'ı r. ,~.ı

dır. Emek ve zan.an is.tf"r ()n 1ın 

için üstü'l kuvvet rr l<a nda 
mukavemdrn anık askc·rl ' el 
ile tutulur, güz ile gcirü' r bir 
netııcesi çıkmıyc:.caksa .r<ın..;na 

kadar tesl.m olmamak muti ka 
zarnri değildir. Lakin yu arJda 
i.'aret edildiği g bi hi<; bır zarı.an 
'l<ahramanhğın. ü tün kuvwı'!."r 

karşısında .morlıib vc·t kabul et
memen·n verdiği !başka bır gu
rur vardır ki bir muhare&.(n·n P.n 
müskü! saatlerinde bu gurur ve 
mi~ar kendin• cıcvumıakt2dır. 
Hulasa Japon ask<' ·ıerlnin taar
ruzda ve müdafaada böyle fera
gatle muhardbe ederek İngilizle
ri, Amerikalıila~ı !hep ıa:kdire 

sevketmektedir. 
Japonlarla dokuz aydanberi 

sürmekle olan ,harl:J.n şiımdiki 

safilıesına gclınce; uzak Şarkt~ 
ilk aylarda biıfuir;ni takip eden 
seri muvafila'kiye\l.cr kazand•ktall 
oonra Japonlar su oon deneolc .... 
de gerek Çinde, gerek Büyi.ik 
Okyan•ıs adalarmda ;muvaffaki
yetsizl klere uğra"Jı~lardı• I!lr
bin hE\'N; umumiycsı bı.nu gö9-
termektrodir 

dan mütalea ve te,J:,it ed. m ş 
bulunur. 

Yoksa, her yıl. türıbesını~ ö
nünde yaptığom1z törer. er'"• 
merhum Gazi Bartbaro:; H vrc.•
•in Pa~nın adırda ı.r'ar.ın mıl· 
yorlarca Türk ılenız şc. t ve 
gazi arinin ru unu şiıdedemey'z 

Deniz ilrtiiııdc gc.:eıuz 

Düşmanı ara>' buluruz 
Öcümüz. k0"71<ı" altı.rıı' 
BU. l;lay~inU d•,./ '1'1 

.R&ŞtU' ErRE.M 



(Bu y1ı.,n1.J1 mı•tmlerl Anadolu ~ 
jı..n'1 Biiltcnlerindeıı a1.ınrnışt2r.) 

'l'ürl< ıruetecileci İngilt.erede 
büyük bir samimiyetle kar
şılaştılıar - Stalinı;rad gali
ba son günlerini yaşzyor -
Mareşal R<>mmel'in ilui ha
reketinden sonra, h<müz bü
yük bir çarpı:şm• olmadı. 
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ÇiYi we makana bubranıam iç yaza ı 
• 

IBu sabah esnaf lktısat Müdür 
lüğüne giderek şayanı 

Te!bıs eden l'llıwıınmer ALA 'l'UR 

Londraya varm.ş o:an basın 
bı<y<.'limı:.ıın ooyü.k b.r sam:mi
y{'tle karşılandıgı gdeıı lıaber
d-en anlaşılı.yor. 

Türk mıs.fo!eri ka.bul ccien İs
ti1foarat Nezar<"ti siyasi mü.5tc
•arı .övlect:ı:.; bir nutukta bilıhas-

nubunda tahkim edilmiş Ruıı 
mevzilerine karşı ha.rektıt şidde~ 

le dl"Vam ediyor. 
St.ol:Jhol.mün kanaat.ne göre; 

Aııapaya 40 ki!Gmetre mesafede 
bulunan Navorooi!lkin dl11'1lmu 
90n d<!rece nezaket peyda etıniJ
ti.r. Bu şehrin de yakında sukutu 
beklenmektedir. 

Batı Kafkasya-[ Rus - Japon 
da şiddetli j münasebetleri 

muharebeler değişmiyecek 

Al l 
,,,. dikkat bir şikayette bulundu 

man ar na .. 
/aç şehrini Gümrüğe gelen mallar nasıl 

' de zaptettiler ' ortadan sır olııgormuş ? 
> • ~ 

sa d<'m.ştir ki: 
- Do.ıt!anımızdan gizli biçbır 

şey ~'Oktur. Üç sı:ne haıııren son 
ra. İnıgil:z!.er· yinıe ha.rti:>e il3?a 
bu:aı:aksııuz. Türk gare\ecilerin
deıı mürekkep cLğer b:r heyet de 
Ahnar.ya,yı ziyal'Ct ederek, bu 
mem'eketin hakiki durumu hak
kında bır fıi<lr cd.nmlştir. Tara(
sız' ~· büyük b'.ı kıskançhkla 
baglı olan Tihkler. İngilterenin 
hak"ki dıtı'llnnu hakkında da fi
kir s:>hfui olmak istem:ş'e.rclir. 
'Tu.·1< matbuatı, t.pkı 'l'Üı'k hü
k,:me'I g•bi, şimdiye katıax büyük 
hır bıtar:Aı..kla mil!; menfaat!e
r nı •amimi duyıgularıle ıelif et
l"" 1'e rr.u,·a.fFok ,\muştur. TürK
lenn l'ı.ıılutlarının yanıbaşında 
ve :.;:&radeniz<le cereyan rdcn ba
d • .,-'ere i\tı'siz knlmalcrına imkan 
ye ur. Fakat Türk n• !!eti, yolu 
üz r ndc·'.<i 11'1'11 k•l<·r. atlatması• 

nı bilmiştor. 
SI'ALİNGRAD GALİBA sa.-.. 

Gtl'NL"f'lRlNİ YAŞIYOR 

Sıaliııgrad önünde yeni tX>prak 
ka7,arı.çla.r. elde edilmiştir. ~hrin 
şimal:nde Volgaya ulaşan Alman 
kuıvvetleri, Rusların ~k büyük 
'kUV'V(!'\lcrle teşebbüa etti~i mü
teaddit karşı taarruzlar, püskürt 
muştür. Volg:ı. üı:erinılc 500 ton
luk motörlü bir gemi, ncllı.rin ce
nubunda bir sarocç gemiHi •batı

nlırnştır. 

V ~'i haberlerine göre, Alman 
ku\ ·etleri Volga nehrinin aşağı 
kıvıLarına da varmc;lar ve şehre 
20 dometre vaklasmı<brdır. 
MJSlR CEF\HESlNDE VAZİYET 
MtSır cephesinde bZ('l.yan Al

man taarnmınuıı inkiş:ıfı hak
kında sarın bir flıW· edinmek 
miimkün olmuyor. Almanlar ha· 
rekata dair hemen hiç b..rşey bil
dirmıiyorl.ar. 

Londra 3 (A.A.)- Dü.ı:ı gece 
M~kqvada neşredilen resmi Sav 
yet tdbli.ğ"1e göre dün Rus kuv
vetleri ş..~rin cwup garbmdalti 
R\ls müdafaa h>ı.tlannı yarıp g~ 
miş olan Alman :n&!ı ve motö
riZıC kuvvetler:le ça-rpışmışlax, 150 
tanktan 30 unu tahrip ettikten 
oonra yeni mevzilere çekilmişler
dir. TEtıl ğc göre, bu Rus ricali 
Alman tanklarının Rus müdafaa 
hatlarını derinlemesine yarmda
rmdan ve içeriye nü.fuıı: etmele
rinden ileri gelm'~T. 

Kletskaya bölgesinde İtalyan 
Jruvvetlerinh y~ndikten 90<1ra 
Don nehr'nin garp sahiline geç
m~ olan Rus kuvvetleri, kazan
dıkları araziy' genişletmektedir. 

Merkezi Kafkasyada şimd.lik 
Alman ileri hareketi dundurul
m~r. Fakat batı istikmaetin
de Alman ilerleyiııi devam ed>
yor. Ru•lar. N<wcn<>sisk<ye i~rle
mekte olan dlişır.anla şiddetli art
çı mıllıarebelcri yapmaktadırlar. 
Ka7Jllklar, yaptıklar. bir baskın
da l 000 Alınan öldürmüşlerdir. Doğu cephesinden . gelen ha

berler, Slalin.gradın dü•mek üze
"" oldu.ğurıı gii!rteren alametleri 
belirtmektedir. 

!'>;vvet teb1i/llerine !(ÖN', şeh
r:n şinıa' \:>atısındo ve cenup ba
w;.r,<la şidd2tli muharebeler ol
muktıdır Şimal bot•da Alman 
t~nkları ~t!hrin cenup b·;tıs:nda 

s~p':ıın1ı0 ka 1m:şhr. 

Anc•k İngiliz kaynaklarından 
gelen !haberlere göre, Rommel 
illıtiyatla hareket etmektedir. 12 
kilometre kadar yol almıştı.r ve 
30 kılcmetre kadar derinl.ği olan 
İ?ıgi1'2k>rin mayn tarlasIDJ geç
mek ister gibi gönünmektedir. 

RDmmel koU.nndan ıb'ri Ela
lem<'ynin 40 k'!<>metre cerubun
da bulunan El E.'llcinamn şimali
ne doğru, diğer bir kol Ruvcysat 
tepesine, )•ani şimale doğru iler
lemektedir. Rommel tng:h külli 
kın'Vellerinin külli kısm•nı arar 
gibi görünüyorsa da, sirn<!Ive ka
dar büyük ilı\r savaş olmamıştır. 

Büyük hadisele .. 
re gebe günler 

'B t, m2~d~ rıChvl'r ıhDcum1.an 

püskür,;ilmüstür. B'r kesimde 
Almanlar Rua rr'' afaa h21larına 
aennı·g ne girm•,1er, fakat ilk 
me:vz;\<'rinc çekilmek mecburi
yetinl!e kalmışlardır. 

ı-

KI.et,akyada bir İtalyan piya
de !:6lilğü yok edi!mişfa. 
Dcğu renı.pta bir ged'İ<: açmış 

olon Alman tanklarile ~id<letE 
savaslar olmaktad:~. Ruslar yeni 
müdıtfaa mevzileri.Pi sağlamağa 
çalış-~-orlar. 

Ka!ka..1·1l'Cla. Krasn<ıdar:n ce
nw'·U!ıda Rus1ar inatlı bir muka
''cme ten sonra m(l'Bklln bir ma
lıa1•1Pn geri cekilmişlt'rd"r. 

l\toskavadan Unayled Pres'in 
bildtrdiğine göre; Stalingradın 
cenup batı civarlarını müdafaa 
eden Sovyet kuvvetleri 48 saatte 
<l ırdü:ıeü defa olarak yeni mev
rkre çekJmek wrunda kaim~ 
l.:ı."d.r. Stali~adı •ehdit eden 
Jıa ati khlke •aatten s:a{e faz
lalatrrıakt&dır. 

Al'llnn teb!i,~lerine göre. lbatı, 
KC! kasyadl, Anupanın dob'u cc-

375 gram ekmek 
verifecek çocuklar 

Bugünkü Resmt Ga.zeıt· •r ncı;rl 
bQl;; 1-enı·n. U!r kararn:<4..'11f"YE' gör~ yedıi. 
mından büyıük çoetık~ 3'75, vt:rem
ıiı:ere 450, ağır işçilel't" 750 gram ek
mek verilm~e IJQ.şl:.ıı.oıcaktır. B·ın·ırı
la bt"l'a'beır. ırıhırl:~eıki &1~111..ada.t 
!_D&kanılara be.nW; \'~lel~ eroJr 
gl' lmern it ti.r. 

DiğPr taro.ttan elun~ln ,taf'n'.' lle 
satıl.."'C!\ğı vi-1.5.yetlerin lı>trsi haııd•
ıınra.I< o.liı.kooarlıı.ca t..bllıı o'"~"'~
tur. 

lrlandada gizli 
si'.ih deposu 

Voşi 3 (A,A.) - İrl.ande<Ln .1.ın<ın 
bir ~re göre, Brlfa~tta ııoı i><T a.
roştırına. r.ıeti.ccsl~ siliı.h., m ıh:rr.rn.a.t 
bulrnustur. \ruı..""Uı3 ge1'C'n bir dôvü$s 
bir poli.s yaıra.tamnıştır. n~ po kam
yonu da o.tt şe ~tır. 

r 
\.. ŞEHiRDEN 

ve .M E M L E K E. T T E t?'°) 
VİLAYET ve BELEDİYE: l * :r"ırıncılw ~nr !t iıatı..anon.a z.~ , 
yo;>ıhr.ı.sını ..ıeıırl;;>erd><". Bunl:ır 
roaı kVıl'U:oodı,;;uH ic.!'tl.ia -etme-k
WdWclf, * liü' ıtr.ç günt' ık.cı(.!°-~i' kıli.:si ve 
~ 1tvoa•a.r:.n beuzın ı<iW'ıka.kL ytne 
ta.m 01arak veriıecıektır. 
TiCARET \e SA.ı."IAYİ: * Dün h"r altın oıuz ilti lira yet
m.ş 1"L"!Jltın, bic gı·:ım kü.'çe altın ~50 
kU'!lliŞl .. n nruanı~ ıöunü:at.U.r. * TopUn br.kb. f"iLUan ı.ı<-triır&zıck: 
33 koı-u;,a çılloroışlı.r. 
lllÜ'fEFERRIK: * Bi!J61an aı-.op o.Ouğ.ındruı do
layı İtl':ı.'<rc Mü<Wrll.lbilnre t<>h 1•Yf et
tirıl<n Btyarı:ctt&kl yüksek taıı.s:ı tale
Lt: yuOOaıd=ıJc.i Uıkbelerin in·.:tt.ba.nlae 1 
mi.e......Uet'yle dört tün u.-ruı yurtta 
blı.nıı...larıılıd var mu~aa.dt~ etn11§1.ir. 

·Jr ALpullu Ş..•<er Fabr'k:ı51 yeni yıl 
r:rllilı"X-1"' ıına :iO A~st.:><J Za1ı.."r ve Taıy
ya.ı~ lla'J r;unı ,oou tııa.,1-::ı.:n.ı.ştır. * Ş JWYZ Emn Yf't m'OO\ourktnn-
dan rfı C(. i'-Ii n.t-tıes.i t-elıLg olurı-

ml.:~tur. D'ğer taraı!tc;.""tl i ... tır~b ~ F.m
n.iyet lra.dıoş\m.U t..::.k\.ryt' ıc,.:.n ş..::ı,;,:in:l
z~ 4 so.:.·!..Qln.lıb.:1·. •6 k ..ı.11 .. :er, 4 ·vm.iş~r 

IJ\U.3\ ni d..V.::ı. \t'ırl!n"1i;ıtir. 
+ Ş'dd-cWi yag::nur OOiuyı-;i,yje ~çı1-

ro,a. 1nl·r-<:sitn tehtr o!u.ı;un in.ö!llü. (Ttzi
si yarın ,,...ı,ıa.t 17,30 da ıtc'l:H;3k.tı.·. 

+ Pirti G<m-el Sl'kı-<Wj lııoicm.::'iuh 
Şe-vıl\:t•t .L;endal o..üu a-k..şo.ıtı S'lP,ri.ı11iz

dcn Anl ..... .a::ı.-aya O.On.ır.;Uştili•, 

~ G..:z!ükıçüJi!ik 4tı.a:-,,u. b:tııni} ou :ki 
~ g\J'zli..9'.~ülüık ya.pm~ tç·n ı_'h'ıytt

D:ıiııll'.e ak1u~tıır. 

500 kilo Fasulye 
denize gitti 

Anadolufenerinde oturan Hü
seyin sandalına aldı,ğı 500'kilo fa
sulye ile Beyko.z açıldarından 

g~rken sanda: devrilm'~ıir. 
Sandalcı etraftan yc!•işilerek 

kurtarılm~. fasulyeler dcn.rz.in 
dibine gitmiştır. 

S:livri C. M. Umumi' iğinden 
52 )c-... u & t ·~ı le i> cJ.en bir tası 200 kt: ... s:.11ırncık su.~tı1t> M .... 11 Ko-

~ -., tıJ. ffiirNııl.f hareketten suçk: s:, ·vrt. kBıS3ıbaSL"'IO:l bak'k3.l Da\ ... t 1 

1tız1 2 .> n a f D l & h J~,111d.a Si' vı ı A.4.lye C.cz.ıa }.ol · "C~b-.. • yaµı-
hn .) ..ı ~u "'a· Sulı " fitıli.nt> bin~n Jı.1 . .ı. Koıı...'ll?lla .K n.ı.mt.::ı .J:1JO sa-ı 

dt: .JCn!'ı.J/3 Do... madde9iı•k .. !ikı:ıbı~I~anğır}la1lc ... Y~ 
ec ~ ..,. iıl gu: Cı .n k...!p.<:!1ıl~asır.:ı ve bu rcı;~t z._"'fr.Ja tıcar• t- 1 

t(" ı ·, ~ ıt i! çen n :t medeı::ı veır . ..rn 114.14.4 ı•yı ı ve 19.3.912 Lu"1
1li 

h , .ıı ta.. Y'- k ıı llUlQ b~ anınıs o'ci"Utu M· 4 Ko.ı- m... K ununun 63 
ü .... -C t .. .fa . .;an .an o.l.ıf1i.ll' , •9527,, 
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- ------
Dev~Gt DC;.miryo!lerı 7 inci işletme 

~,[;düt·_üğünden 
?\! ın . .., !:ede , '-1,';0J> ll.ra olan 49500a. meırc m kıp .. b ~t B :T-: - 0- J 

• l ..... ı .u ı _k! I<lın .. ler.ch n uıı ı;. ''l 22.V.9"' SJlı gl.ı-
r...ı ci i-şle:.me M<udu. 1 

• u bU::n k p .. lı :tart U:.."fU· .3 

vı• ""'n «ls.32,50> ıra .rnuv~.ı:.nıt temın.ı.t !P t:ın.unu.n 10 
F flkr ge rı;.-,.ıı .. "' Jfız: )flllıJ ffil'Yet ve ·rı.c"r:e-t v('6!-k:ıla.ri-yıC' 
... a7nı gü.ndc sa.a.t 14- c k:ı.dar K-O'nJISYorı ft.e~tığ-... "lıC \ eı:. .. u.eı .• 1

1 Ş f>l.lmeıeı· ı,_tc ne K .. mqor:.,ruian aJın::J>;!;r, •D4Ch 

(Ba,makalectp.n oevam• 

BİZ'«! sual yerindodir ve ilk 
görünüşte de tanıamile Juı.kbdır. 
Fakat, badiı;elerin dezinliğinc ba· 
kanlar ve geleeeği görüp anlıya· 
bilenler içİın l{a[kas madafa:ısı 
yıkıldı:lı.tan sonra llindistana git
mek, Orta Şarka yayılmak, Arap 
Yarımııodasııu ele geçi.rın.a. mıı· 
allallt, bay:>l ln.;dutları <çine gi.
:rebikn bir dava deği.klir. EvvelJl 
Alma.n·ya.nın bcılıewc)ıal yll1janıa, 
harp gayretlerini geli§tirme, mu
ka\ l'1llet iınkfınlarını elde etme 
mecburiyeti Alman orouımnu bu 
hedd:e sevkedeeektlı. Saniyen, 
Kıtfkas müdalaa>ı yıkıld.kta·n 
sonra Orta Şark hurehlıtı i.çin Al
nuın ordusunun lmvayi külliye· 
sine ihtiyaç bulunnHy~ağına .-e 
Orta Şarkta birlbirin.i takip cd<>
cck .Staliıı.grad•lar bulur.ımıya· 
cağına nazaran haı'C'ka\ın en çok 
25 _ 30 liiı ıcnlik bir Alma.o ordu· 
suna Uıh;,,,ar cdııtoğiııe ve Kara
deni:ı; lıak'nıiycli eld" cdil<iiktcn 
sonra bu 25 • 30 t'imeni her b:ı
kmıdatı ilrmal etmenin kolay bale 
geleceğ>L"' akıl erdirmek guç de
gild;r. Bilhassa, Rommel .. mır 
ecphesin · siihtii r.niy e muvaffak 
olursa bJnu takiben Kıbrıs üze
ri.ne J?'l>11acnlt bir tazyı1~ ile 12 
adalardan Suri)eye bir çl..aıma 
~ ~ptlma:tl da inı~; an altına alma
ıı:lir." l\liınverin biitiin Orkı ve 
Yakın Ş3rk içl'll ta-hs>s edeceği 
50 • 60 tümen mahalli ve coğrafi 
şa.rtlardan da i,,,tifade etmek su.
rctılc İngiliz İmparatorlui;;'Ullu 
handa» Nil geri•:ne kador büyiik 
bir tchl?keye ınııruz bırakabilir 
ve halla demııkrasyalar bu lat'a· 
lor üzerinde kiıfi h,..ırl:ğa sa!ıip 
değillerse İngiliz İm('aratorluğu
nıı tasfiye de edebilirler. Hindistan 
davasına ıreliın.ce, Almanların 
Hindi.lanı garpten tccz>Uerini 
müteakip Japonbrm buraya sal· 
dırması \'C Hind'5taını.n za~·ıf Al· 
man ve fok:ıt kuv••c!U JaP"'l kıt
aları tarafmtlaıı t.<tiliı edilmek 
istenmesi galip bir iJılimnl dahi
lindrı görü!hilir. 

O halde, birinci jhlim.ıl farazi· 
yesi diy-o bahis ın~zuu cttigb11i.z 
inkişaflar bu şe~<.İ~de iorelli ede
bilir. 

' (Orta ve Yak-n Şark - Hind) 
da Va.3Hilll ik~nci pl<iua tcfrı·~ edil. 
mcsi ve Japonya ile birl;!<to Al
re:lnynn!~l So\·yet Rusyayı tan1a
mi!e ta<fiye '"imha teşebbiisünc 
girişmeleri ihtimr.l'ne gelince, bu 
da imkan'1L d<Ctil<lir. l"akat, Ja· 
pon~anın Rusya) a s:ı,.ldırına~ı he· 

le ö~ıü1nüz kı;:. o!dugıma giire Rus
ynn.n ta!n iırl;.ası h~kıuııııJan .. l
ruanı·nya şimıl -.i halde bir şey 
kaza:nı.lırnıaı., {ah.ıl, .Japonyayı 

So,·yrt Rusya lın·ı:lıhındaıı kur· 
tarır. Bu tukd;·rde Japon '"" Al· 
ına-nlann mii!-ıtcrrk hcrlri üzc1in
d~ ~ol ~malar'uıdan ıi~ ado ke-ıı<li 
çıkarları yoltaı!la siirüd:tklcrine 
hüknıelıııt k il:ti-,a eder. Ancak, 
Jaııon \e ı\lınan ku\"vPtleriYlin 
elele vermeleri "' ikt.•adi nbıta 
temin edebilmeleri :\lilın:r da,·a-

Tokyo 3 (AA.)- Asıihi gaze
tesi, cDeğ!şmeıt siyaset. ba~lığl 
a.ıtmda yazdığı bir makalede ha
riciye nezarcf nden imifa enniş 
olan Togonun f<ı,aliyetinden bah
sederken diyor kl: 

Berl:n 3 (Radyo)- Askeri ka;y 
naklardan öğrenildiğine göre, 
Alınan kuvıvetl.eri Don nehnnin 
doğusunda bulunan Kal~ç şehri
ni, bir kaç gıün evvel şiddetti so
kak savaşl~nndan sonra zapte<t
mişler \"C bu şehri almakla Sta
Lingradm (;:aıfuındak, Rus müs
tahkem bünyesinın en kuvvetli 
direğini yıkmışlardır. 

Bu saıb~ çivi \"e nıukıe.vv .... 1Şiy 1 c a
lfiltalı emaf 1opkı btr holde Mınt.tlı:a 
İkh<at MüdilrlüğWıe miiracaaı ei<>· 
ı~k bazı tüoeıe:nlazı. mnen Tkb'Ct .ı.t
.T.işrerdir. E~ k.~tf'.l.!eriyl~ bjrfişrn 

hıT mı.ıtıan"iri.miıe eı.z.oürnfe şu;ıları 

•öylemşleroir: 

<- Gilrn..rakter. ma? çrkt:ığı ı:ım:ı.."1 

ı'.nadou <..aki tu~ı- ı·e çmattB'n k.İ"ll· 

~ c!ıı-: muyor. 1\-I~I g .. .-.~ ınagıeoya mü
r.ıcaat edlid:iti takd.rJe beruıı fıat 
r.ı. l~tirtınciıln b~eJ"lıyc>r B'.iYl~re 

>~: ilncr~ bırt&ıilyor N'lı yet b:o. 
lik. ıı.at veır\yor. Bu sefer dl', r.ııı~ sa.. 
bip;eri ortadan k.a.,yoolur0t A':. sıın ... 
ra da mal k.ai.madıitJ, ~ti'.ıyo_1 .•• 

S~lıl. seyyu satl.cu.tr~U 11:-ıc;!lt t.ıu .. 
1uµ r:ı...1-. al.auu.JO~"".L! balbJ:~ 0-1.,·;r 

h·ıkıkt ıs:1af dt'liı.., ~ilccil.rla n~t\.-ic 
kırııs .. (...;dir. A,yrıca Aı:o.doluya da 

saote Urlura i}~ tnal s\l.:il L)·or.• 

iAI'< L.t M.üdürlüiil bu !du ;:ıları t::ıh-

1..•k e-1n.iye kıal"aır vefw~~ •• 

cTqgo, büyük Asyanın kurul
masından evvel akledihniş olan 
japon - Sovcyet pakbnın bitaraflı
ğı r.ınzim etm'ş olduğunu söyle· 
miştir. İki mem~ket arasındaki 
münasebetlerde en ufak bir de· 
ğişiklik ;yQktur .• 

Bu akşam Darülaceze- -
de 40 çocuk sünnet Hayrebo!u kay- Viliyett bu sa

bahki topfantı Bombayda yine 
çarpışma oldu 
Vişi 3 (A.A.)- Bonıbayda polis 

ve halk arasında çarpışmalar ol
mU§'tU1'. Ben€•le eyaletinde vu
kua gelen kaııgll§lllıkl.ar esnasm
da 15 kişı, yaralamruşhr. 

edilecek makamı .ı öldür .. ; 
Daxıllacezcd.ek. çocukludan 

k!.rkl bu ak,anı sanı <>n yedide mel< istediler 
sürnet eclil«ektrr. Bu münase-
betle tertip olunan düğüne Vatı 
ve Belediye Reısi Lutfi Kcrdar ile 
be'.ediye erk&nı davet o'.unm~ 
tur .. 

Bugün saat on brrde Vali •·o 
Belediye Rei>i B. l\ı~fi Kırdarm 
reisliğinde Vil'ıyettc ıekuıil kay. 
makanıla.r lnp::.nnıı~lardcr. nıı. 
topla• tMla tlmH>k ,~ iaşe • letl 
göd~:clmüştiiT. > 

J 

Şehirde kahve 
darrığı 

Mareşal F. Çakmak 

Baymahaın k ıtah 
üte c a vf zt bir.zat 

yakaladı 

Ha;yrebolııd<.u bil<lirildiğine gö

NC'lf't Kaokılıç evvelki gün kü~ 

tahça bir te<:a"Viize maruz kalmış 

tır. 

Bir Polis memuru 
elektriğe kapılarak 

öldü 
Cl incı SaJıi1cdt\ı. Deı.'(Unl 

tekerrilr elmemeGi için inıılııo.rlar ida
resiıDin tıedbic almasını i.::;iıeı:ınpktediır

ler. 
SİGARA SATIŞLARI AltTaDŞ! 

San zaoıımla.ııd.a ~rOnımelu s gaıra 
....uvı..rnn yüzde so ulıl> ~nde a.rı
t!ğı t.iğı'ellilını,st.ir. -.;...,..---
Musiki san'atkarları 

o inci S;ı.biled.en ,ıc·'3tr. I 
dan sıhhi muayeneye tabi tutul
ınuş1ardır. Kaymakamlık; .Musiki 
San'at.ki\rlsrı Cemi)eti .. uiJı de 
&naf ceıııiyctlerj kadrosuna da
hil olduğtıDU "" biJıa.e112lc)h a· 
zalırrının diğer esnaf gibi sılıhl 
mll3yene cir.daıw alması icap et
tiğin,; ileri sürınekt<:.dir. Uallbuki 
musik:ışinraslar kendilerinin •es
naf. obnadıklannı ve satı· yapan 
esnaf gibi yllni halkle temas et
mediklerini söyliyerclı: sıhhi mua· 
yene"den var~e tutulınalarml 
amiyetlerinden istemişlerder. 

·l\I~iki San'atkarları Cemi)·eti 
dün bu hususta Belediye İkbat 
Müdürlüğüne nıürncaat ehnişUr. 
Oradan verileeek cevaba ıröre 
hareket edileeektir. 

Bir lokantanan 
çekmecesinde 

Cl tnc< 5"Meo 'n Devam) 

!ar bu işe razı olmuşlar, masaya 
bL•heri 50 kuruştan üç ekmek ge
tirılm şf:r. Bunun üzerine zab:ta 
memu:r!an doğrudan doğruya 
Musta!anın b~şında dur<tuğu ka
snya k~muşlar, hüv Y"' lerini 
söyhi• erek burasını anyaczkları
nı bJdirnü~!crd:r, 
Mw;tafanın çekmece·ınde 173 

tane eylül • teoşrink>vvel aylarına 
ait tam karne ıbulunmll§, müsa
dere edilmiştir. 
Lokantacının bu kart'eleri han

gi vasıta ile ele geıçirdigi araştı

rılmak!tadır. 

6w her bakımdan daha ziyade 
,,3ğhyabileceğiııe gore bize öyle 
aeliyor ki, JspDnlar ve Ahuaııılar 
Rusyayı tamamile ta•iiyeyi ve 
Asya Rnsyasmı nizamla:mayı ge
lecek i!kbalıar ve y_aza bırakatak 
daha önce (~l;ısar · lllnd • Kaf
itas) sathını ele geçirmeyi ve Ak· 
deniz • l{o-rad-0ııiz - Uınınaın de
nizi . Hind Okyanu~u - Kızıldeniz 
lıakiınlyctiııı mümkün meı-tebe te· 
ıniıı etmeyi b.lhaıssıı harp gayre!le
riııiu JC"ı.·amı bakımından düşüne
ceklerdir. Bu yaz harbiııde ağır 
bir darbo yiı cm , .• focr:de uğrı.· 
yacak bulumu S<>vı·et Rusya Kii· 
nunlara kadar Ahuan orrl.usu ta .. 
raf ııda:ıı merkezde , . ., ~İmalde 
biro.z d'1l:a lıırp:ılanabiE.rsc ihti
nıal ki, l\l~~"·cr IJaşkoınntu-nJrğın .. 
ca taill tasfi' rnin gclfcck ilkhblıa· 
ra tc1kc-tl:lmc.,:nde biiyiik bir 
ınahz"ltI gHrii.lm'.yecrk ve- bu şe
kılde gclecrk ilkbahar \'C ~.., 
ieindt.' Alınan' - Japon mii~tc-rek 
kuv,·("tlcri iki ateş ara~ında bir 
)·nı: ~:: .. u Rus.:yrıyı tasi:ycye çalı.--sl!l'4 
1rlrkcn h:r yn11da11 d:ı ı\lnıan f)f· 

<!us:t ... dl"rc :.!arptc-'l gt> 1 fhill'Ct•k 
dznıf'krt.~yrJar :-.altlırı-n:;ıına kat§l 

:ku\ 1·<· lı.:nn!i} \'C' hazırlan .rn~ ola· 
cn.ktır. f',1kat. 11ihuyelilnniha~e hü
tlin ı.ur;;ır vak:a lı ılin~ glmedik
çc }ıi,.eO' fatu!;~,-,, 0!01 •• tan ibaret 

1 

nıfüalc:t ve hilkLmlrrı!:r. 
E:.fEM IL.L.f..1 JJENICE 

( 1 iı.("l S:!hifeden Oe\•arn) 
O zamandanberi Genelkurma

yın b~ında yaratıcı bir asker, 
yüksek, enerjik b'r teşk:Jiıt ada
mı kaıbiliyetlerile çalışan }.lare
şal Fevzi Çakmak yirmi yıldır 
uğrunda dinlenmeden çall{tığ> 
Türk ordusu için ~fkatli b~t ba
ba ve değerh bir hoca olm~tur. 

Bu mutlu günün yıldön.ümün
dc S:>;)'Ul Marcşalimiı;i ve şanlı 
Türk ordusunu bfüiln kalbirr'"'zk! 
candan tebrik ed~riz. -Harbin dördüncü yılı 

başlıyor 
bct<rle Londr:ırun ımıh&rebe yaıa!an
ru ta,ı:;ran. 80TAk.La.. ·nıJan gt\.•·1~~1(.1• ve 
~J.aınn !uır<lır. 

D:ln l>\r ı;ıı;e zlyafet'.nde l>'-r ""!.tık 
al)yl~-en .İ.qıi:U Harıciyoe Nazı.rı M. E
<len d~ Ritl~rle !Uç b>r LanUSL uzl<Ji
ına Y'liliınıy<>eoğını \()-.\ e!mı;-t.ır. İsı.
gill:ı B~l .Mu:ı.•-iru M. Attle de de
mışı.r ki: 

- cDörôüncü ljup yılı d~:ııru 

d..'nbı!e. kıamda "' Jı.ır ... ~ lcal}ı:!a
m:>k ;.;m hU.- mii.JeUeri <laba ;.te!<lt "" 
diıtıa J:ıııwrlaı.mış o!M:ık bulmakta
dır> 

Rommelin hedefi 
(1 lnci • · h.tedfn Devam) 

Rüveysa sırtı 1rasın.d.aki s..;ıaya 

müıııbasır kalmıştır. 
Bu sa.hah a!.nan bir ajans tel· 

grafı dünkü çarşamba günü u
mum:yet!e cl'phenin sakin oldu
ğunu ve öğleden sorra saat cı.n 

~ k&dar hiç bir ztr:ılı kuvvet 
çarptşması otmadığıru., ya"nz şid 
detli topçu faaliyetönin cereyan 
et ğl.ni bilcüıbıc'(~ir. 

Di.,~r tara:ft n General Mon
gomeri mihver kuvvetlerinin; 
mütte-fikk!rin tah 1rim ed.i.miş hiç 
bir sııhasına nuru?. etmediğim 
sö;'lemi<rtir. Dün b.ıva faaliC}'~ti 
görül.mt'miş derecede şiddetli ol
muştur. 

İLK GüNI..lERDE KETUMiYET 
MUH':AFıA.ZA EDİLECEK 

Loı:.ıira 3 (A.A.)- Times ga
zetesinı.ıı Elalemeyn cephesinde
ki mı.ıhabiri b.ldiriy0r: Yapılmak 
ta olan savaşlar hakkında askeri: 
setratejik sebeplerle, önümüzde
ki günlerde pek az haber verile
cektir • 

iki ay hamalhkta n 
kurtarmış ... 

(2 inci s..ıı;redcn Devam) 

Rebckanın, komşuL:ırdan Hayiıılı, 
}.fazalto ye Davidin şı.h t olarak 
ç::J rıl.p d.ınlen.l nelerine karar' 
verdı. 

B<:ılwr mahk den çı.k!ı. Y ı-
ne maM<.emcden çıkan bır avu
kata 

- Kuzum, d di. hlkır!' !'.' stıy· 
le l.ısı bu 4fı(i ın ~ rn .. dde ne<hr? 
Cezası ne ı.;ıd~r? 

Avuka.-
- Di.r setıE.icn x.'Ş ı:eneye ka

.d r hapı ,t r. d J, 4;6 ır çı mad
denin 1: nci f>kr:ısı • 

:Bol.cır; 

- EYvah' diye ıki elmı <akak
lar.ına ~urarak a'tıL nı avuçladı ve: 

- Şıı i•e bak! Hem kn,..yı ib 
ay hamail "kt.ı.n kurts.r, hto~ de 
bi~ sene<l<!n beş scney~ kadar ha 
pıs. Bu np bıçim iş~ e ve sôy
ler,e•<'k yurumeı'r ha tadı 

HÜSEYİN BEHÇET 

Kôyleıdcn binnde ıertip oltu
nan bir düğünde gelin a)mağa 

gid'-!digi zaman bazı stbıkalılar 

.ayakba~h parası• iı<;temişlerdir. 

Keyfiyet ka~makama şika,"Ct o
Iun~nca o sır ... Ja jandarma ko

mutanı b:.lunmadı.ğınaaıı Baki 
yanına 'k' jandaı·ma :ılarak git
miş ve bunl:>n da{:ıt.ımş'tır. Saırkıcr
tılık edc.Y.leroen Hasan ;sm-nde 

bir sa.'bıkalı karakola .'l'Btürüillıüş 
ve ıbilahare serbest bı.rakılmıştır. 

Karakol,a gı1türülme.;ine kızan 

H·san akşam p:l)-dosunda )"<>lu
rm bcklc-<iiği kaymakama nrka

sından b:çakla hücum etmi§tir. 
B'r boğuşmadan sonra kayma
kam Hasanın ctnden bıç2ğ1 aJ.. 

mağa muvaffak olmuştur. Küs
<\.ah müttıcaıvı:ı: yakalanarak ka

ra!ıxıla götürul.ınüştür. 

Kemal isminde 'b.ir polis me
muru ewelki gece İzmitte ço
ccl!:!.annı eiinne< eU rmek iç'n 
bir düğün tertip etmiştir. Düğü
nün en ~ ·bir :ı:'mamnda Kemal 
bir koroonla bl'hçeve d~ elektrik: 
vermek istıerken elini cere~'1ln& 
kaptırmış. derhal kömilr haline 
gelerek ölm,~ür. Bu yüı:C.en dil
ğün evi b:r matemhaneye d.iiıı

rnüştür. -
Rus Cephesi 

(1 inci S.ll'Jeden !)Nam) 

~a uğramışlardır. Ruslar bu 
rada nehrin batı sahiline geçerek 
y>eniden arazi kazanm,~1ardır. 

Kaikaslarda Alman taarnnu 
durd~ulmuç sanılmaktadır, Ruı 
tar Krasnodar kesiminde, Novo
rosiske doğru ilerliyen Alman 
kuYVetlerile artcı muharebe&• 
yapmak mccburjyetindeclirler. 

Vişi 3 (A.A.)- Alman kuı'Ve 
Jeri Stalingrad ve NO'l·o~o iske 
kıuşı baskılarını art\ınnaktadcr. 

Aallara Belediyesi imar MCdftrl ğladen 
Ek.slllımo.)"C lconu!AA ;ş: 

ADkan. Şı•h!r M=l'!Aındo 1942 lJtrr<ıl :Ioıae.tı ol:ı.nıık yapılodıiı: ~-;,-e; 
türa\>\ye, istinat duva •lnrı w yo)lar ve kıeıfinde eö.•Leı'ilen dığcr 19\•r c .ıp -
deli k"ş!i i!o' yi>z O:>:<San rel:iz bin üç )-ÜZ on diirt lira ltıı<t ı~ kuruştur. 

2 _ B> tı• alt k #-.:ı.me ,,e salır evrak ış lira ~l m<ıJı.abôlir.de Anb<a 
iımr Müdu.füğüoıden .lını>· 

s _ E'<Silt.me v~l\'°" 'kl;1U:I fiat ü=ilıd<'n loapu.lı zart usuli;rlc yap:l..;calttır. 
4 - İlı>.1'" 18 Ey:.:ıl '1142 tar'C:ıiDe ~.<>.dôl Cuma güıru sn\ 17 cı. v:i!Ayet K<>-

ruığıB!a İmaı· !d:ırc llcy'c • hı.ıııc.~ ;)14>>lac:ık:hr. 
5 - hlıısilm·yc g rel>•lm k cçltı, 

a _ 22474 lira mu;akkat l<aıılıı&t w.rilmt-şi, 
·b - A.: -ada k!mu:I i!rome~ gi;,ıt!'<'İ!me51, 
c - 1942 sene in~ T"e t O<IM-a keı7>t!ı bıalunması, 
d - Bu ış; yapmt>jia etul boılımdu"1na dair ime.r Mud< 1"ut:ü00en ~ 

e:l.nırnfiliı ~p edt-r. 
6 - TdtJ.! ruıeklup<•ı ~'llko.nıiııı 4 ü"1.'"'.i uuıd.l!'<i.e yatlı sa.a.tlen b.r .ııa:: 

cvveliıDe Y"-'lİ saat l; Y"' ~r İd<ııre Hey'etl P\ya.....tin~ w.>l<!buz rnı.~1" "' 
de ~ ödi.lıecekt.i:. Pasta i~ g~e.-.-1t mc:ktup1..-ın k.4'J.nur.ı.ı:n 34 ünı...•-.. mad 

acsinc !.!Y!:'J" olıı '< oyııO =le k8<lı:ır gelmiş o!ınan l&ımdl!'. Her il\! ııuretlG 
cJ.una; oi:.'\;.'D. v~-tu~dt! r.~1 y'<ttıe vaısıl c>'kn.ıyan rr:tl'4rt;.ıpt&r rlQll.!'1 ieibaıc a m:.nu... 

<7419• c9504> 

fstanbul Nafia Müdürlüğünden 
2419194~ Pery•mbe ~il oaat 15 <ile ioaıııme>lcla Nafia Mi!c!llrliltü <~t

ıne ıwu,;ijvuu odasmda c44l33.55'> lira ~ bl'<l :li İ:olar.hcl Başv<k'11tt ~'1' 
<flı.tl"elen tamır w t;;<ill •şl·erl ıcpolı zad uırul&lıe elari'tır.e;ve konulın~ur 

Nukı:ı.velıe, eiısilllr.., B<.&>ıııwhrlıl< işleri gene~ hUSllSI ,..., imnl ~ 
proje, i<tı;it hülasa&lyk bun.a cnatderd dliıet' l!Yl'<llı: <221> ku~ mıı:ıu.bilmç 
d:i.iresinde verilccdd>r. 

Muvıılt'l<o< temin<>t •3Sll>t l>ro el&> l<uruşlur, 

i:Rtcf<ı1'ilerin t:Qk!.if mclt~ıpbrı ve en1z bir taahhütte t30.000> ltt-. iık bu ~"' 
bel:r»et" tf yapuJUlıll. <lalr idarcıer~tıdıen. &lınuş o)cluğu veskıa.l:ra lstioa:irn 18' 
t:ınbt>I vt:Ayel.ine mürao:ıatlıa clasillme tarih'.nden tatil günl.,.ı ha.rıiç 3 goün l'V• 

vel a 1 mm·ı., t•hki)'<'I '" 942 ytlına alt Ticarelt Odaoıı vesiko.l~rını h.a.-i k. P' lı 
z:urrl:ınr.ı 2~/9'942 P•rşc.ml>e giiııil saat 14 de hdac Nafia 111Uürlüğüne ver-

mNeri. <9279• 

r ~ 
l"'""_U_1en_·z _Lev_azı_m _Sa_tm_atm._a _Ko_mi_syo_nJ_ll_anl_arı_J 

Erenköy Kız Lisesi MüdürZüğüuden 
194!? .. 1943 d ~ ,·ılı b'ebe kayıt vP 1':abullerine 31 Aılusloo 942 de b:ı,,-

1.a»aoak ,.e 29 F1:rlül ~4l .ı.. """ verılccator 
Yat•h ~ ı.ntt"i uzerc ~zla mıuraca&t o~n ok.~hın • y tıh l>-

l<'b:l<ınn"1 ıs ~ltl.ı >12 t:ı. >e kadar k::ıy ı....-ını yc'll:le;n !eri V<' ta.ks. eıtnl 
bu t.aı.Vıe ktda"- okul• '""" er. ıaı..-rr.d ,\k31 takttiı'oe ynkr.ll1" y"'1<den <rt:

recaaı ~cekler alın=ktı: 
K•~ ve mcımur ~'OC\L<'arrn.n ıd:ır• "1C!'llerinckın rr. '%bata ~~ vş 

tıık"iti~r' ; ı><'* i'. r. il' , • 0 1t talebeler d~ ll<!rt'sleriD:i açılı: yazınt.J:ı.n tuzu.. 
ınu l JJııı olıı:tr..ır. c9! 7 ~ > 



~ - S O N T E L G R A F - 3 EYL-OL lt4% 

Ehlisaıib;'ii{;;;tKıi:~ -Ar-sıa-n "l 1 J~\i L-M A c Ar 
\ 123456789 

Yazan: M. Sami Karaycl _J ı 

Haltp Emiri, Türk Kumandanına karşı 
tı. alep kapılarını açmaktan imtina etU 

Es.lı:i Anıt::.k)'a Elmıı; Y agı Seya
nııı -ızıııı n oglu olan Alp Arslan 
ıı, .ıvvct.li bir Tiirloiü. 

J\. p Arskıv t3hl<t çıkınca Biıtı
dıcr, ~)ibe yardakçılık et
rr.) e J.ıJyuldulaır ve Arapların 

~1ci.le ha&'ek.at Y:•ı>mıya teves
sü.! etbilcr. Bunıun üzerine Halep
te l>ı:lıınan l:ürun Bfıtır.ik?r top
yekün kat1cdılerek m llwcı müsa
C.t"rl' oluıırlı.ı. 

Alp Arslan, çocuk olrookla 
kı<ıber ça.<: şedit ve a.maııı:;ıı.: bir 
.,.J.aru:lı. Bu ,<cbeple taht>nda faz
laca dmama<lı. Bir sene soıııra 
1<11 .. nınr.danfarı kcndiı:ini öifürdü
'lcr ve hü~'i.ımeti idare ed(.11 Lüu 
l;;ru isrmndekci ~ Rıdvarıın dı
g< r oıılu Sultan Şaı.c tahia çıkardı. 

Mo:l.od:un k·, i1i h aibeıi isıa:ıa.na 
v.;l.sJ oluoca Suttan i.lehmet, Mu.. 
.swl şcmini bir ~.,ına verdi. 
V l' :;y ni z.a.maıxla b~tün Sı::r'e'e 
hük u ırı<Wıı· J.ıwı:nıa orcJ.u l a.r ın ı bu 
t. uımandan~ ordusuna ııın .dt i1c 
~ r .. u«1aı-a kar ,ı hatrbctmekri ıçin 
em:ır ı;ünıde:-di. 

T<\a·inıiıevvel '~ Te~rin<Saını ay
ıznne.ı \'Ukua gelen bürç<ıik h.a1e
h ii aor.Wroa Fra.:ıkiann ülkesi 
h.! ~ olmı.:r;tu. Bu b rcketı ar-.l 
K.ilileyoada, şu.ı-..d.a burada pc" t 
ır.~ t yapmıştı. En çok '.\w~ş ,eh
n •:a.sı>ra uguıım~iı. Varoşların
tl;.n henncn h:;ç eıer kal.:r.=~tı. 
su.::.:.rı, kaleleri, en lbı;yill< evleri 
y · .... ~. H..rcltd. ar.l şar:-<~a 
1 ıa ;, rikre lr<.ıd<ıx t.c-ıı>rlıı1 gös

tf."ln.>ştı. 

Ln ~u;'t.1'.< şehirler. artık Jı,;r taş 
y>gın.nd<;ın ~ka C:;r şey ckğ.lii
kr. Bütün~ lw>lara cl1:ıPrrw;
tı. Ve pok ço~ enıkaız dtı'l'.lda ezil
rr,.... Bu Erorleri '·uru:ıu Scri
ynlo:ri Tü.rkJcıi de Fı11nJclaır Iw
Ut!r llooııKuttu. Evvcliı .\!ardiın E
ımııri Ugazi ile mıüsdc eye mec
bur o.ldu. Fa'loat ga-leobe İig::z;de 
lııaldı. 

Sulta.o llfohmo~k-n korkan İlga
zı ona karşı uzun mü.cıdet drayar:a
ıınıy~~ıru bi}(jjği içın Şam h.ü-

loiiandan Tuğ'tekıin ile .rttifaık eııti. 
Tuğtek.m, Moc:lıOOun ka.ilinden 

dola~· ı i1ıham eililır:~k1c olduğu 
cihetle Ehlisalip keı,disinc düş-

mandı. 
Tıığtekin ile itgazımn bu nmLz

lcfctlori Sultanı o karlar ıuzdn-dı 
ici, ertesıi se~ kuıma.nıdan Bersu
ltiyi. meşlı<wr lmooettin Zengi }le 
birlik1.e kı~k bin kıişilik he!' ordu 
o.~mda WJ..-rar üıwrinc gönderdi. 
EJı.l.i.saıbp bu harc<ketlerden mem
nundu. Çünkü Tiiıkler, biıriıkle
rile haıi>edi)'or.lardı. 

Sult.....n gömie.rdiği kum.ardan 
Rakıa nıcdciinde Pm-at nc!ırini 
geçt;, Anta.kya arazi,;ine gr<li. 
Rdıcyıı ıınb~a.rayfa aldı. Bura
d~i Ilrmenileri ve Ehlisalip dö
kün~ükriı>!' kılw;tan geçirdi. 

Tüı-k kıuman.danı, Urfa, Süruç 
§<!lıirJerini '"' cıwrını tamip etti. 
Buralarda r'11ô61kla.1· bulumııyoruu. 
Bu ü llkclerde vaıl.i bulu oon Elııli
saJ;,p ruesaıs!n<l<ın vali Kilyom dö 
Persi esir a•k!ı . 

Ha1ep Eır.iri, Tüı:ık kuma:nrla.nı
n.a karşı Halep k.apıJaxmı açm.,.k· 
tan imtina etti. 

Fdkıat bunun üzerine Tuğto'krne 
aıiı olan Hama şehıiri muh;ısara 
ederek hücuım ile aklı. Ve üç gii.n 
üç gece ya.,1'ma el;t;rdı. 

Sultan, Hunayı, Hwmuıs Elm•üri 
Hayırhana verdl Kudüs Kralı 
Bodv-..ıı bin beş yıiz su\'aırı ve b:n 
piyade ile, Prens dö Tri;ıol.j ilci 
yüz süvaıııi ve i:ci hin piy<ıoc ik, 
Şam HıU!ciimda.rı Tuğt€Kin ocrdusi
le alel~ele gelerek Kefrü~'dan 
üç I<:rsaıh mesaJed-0 ordugah kur
dulı::r. Anta.:ınka prerıısi Roje i!e 
AdC6 K.onıt.u Bodvan da l>lbra.da 
or..lara iltihdl< ctt.i. Sek;,z gün bu 
nu~a kaldılar. Bu ka:labalılk or
du kıa.ı-ş•sında ha.nbe gi .._miıyc ce. 
s::.>et ederııiyen En ,,;, ip kışl:ı
maık baıhal"~s.ile Homa)'a çcl<ıildi
ler. Biır müddet Hr.ana civaırında 
durdular. B cm1aor1 mem lt&etk>r-
ne döooü zannıe1ıır.liş ~lan Kudüs 

(De\·am: \"ar) 

r~ğlc:D~~c~ !~h ~!.uk ~!ı~i~!n~ ~ı 
1 Terek< ine rr..a<ıkemece el lrowlan ölü Mehmd Uygunca. te

•< r("~:>.·~Tie ait bi.ı '<.m toilwıW.t laı- açJk arttı.nna &uretile İstanıbul 
, r-c.a ve ·tahvi.lat l>OO"sıısıaıda. 7/9/942 tariilı.inc müsa<i.i pauıırtcsi ~~ 

ı,1L:tü sat>t 14 de sa.tılacaıktıır. İstekWerin yuk:nıda göst.erilen ~ı 
~. gı.in. \'e saatte rnaiıallıinde ha zır bukrımaları ilfın oluIUir. (4896) ! 

~;.a; ·.~:.a:y ... ;...: :..-; ~ y~~;a; ... ;a:: ~:v:.a;::.o:~-r..,,,.~~.,.~-

ivas C. .üddci umumfli y inden: 
Sıv~a y('flt Ytlllı.lan Ceza. Evınin ıll vri i.llıŞaatı kapalı zarf USlllıyle C'ksJıt

ın<·ye konulmuşt ır 

l - M\Jnaka:.;a lfs.9 ~2 Cuma gün'\l !la.at 15 de hükümet kondgnıda C. 

Mı..:.ctde u.rnL 111L .. O<:a.sJnda topla . .ı ~ak ola_n Adliye ~n.,~aı Lk..il tn c kmnkl;Yonun
d...-ı y µı;acakt:r. 

2 - Bu ~ atın muh:ın.rra:n keşif be<ie:ı 67177 h:a 17 k' :-u~t ır. 
3 Muvak.Jc .. :t trmınat bedeli 5038 lira 29 kuruştur. 

4 - B:J la ait ev "alt şun!a-dı:-. Mukavele projesıı, cksllı..ne şart. n:rıesi, Ba-

,ırıd ıc ia!er: c t-nP! &d ··naı:r . .esı, leMI .şartııame. k.eşı:f' hul sası !~dt tanıııı ccd-
rell ve ıru.usı rarlnam~. 

I t~-k!•l'fır "1 ~uu.r t::" rı«ı Sivac;, İstanbul ve Ankara C. 

ıo:e-bı}ırler. 

5 - MUnakasaya e~k isUyenler r<'ferans ve dığcr 

Mi.ıoC:t.-ium ımi)iğ\n<ie 

tııi:- istıdaya bağ~ıJ'arai< mUrı.a.Jta,.<;a tıcu'ıhinden +-'fl az 8 gun evvel \ l::ı)·et maka-

~ernek .suretiyı bı.. .ş lçln etıı:yet vr.;ika ı ~tyı'crkl •ı• ve b· ves..itayı 
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SOLDAN SAC:A: 
1 - Rıas Ol"C!lıkln"l B.-ı.ş_kufl)a.Ilda.nı, 

2 - ~. 3 - B'r çı'<J•\ imt>!ıan. 4-
Alıa, 5 - Yerı.i, 6 - · .Bıni 1~k va."iıta, 
Elemli, 7 - B:r oyun-, En ~'.'Ok yazın 

iQil0n iç;.i. 8 - Aza, • B.'1badan :ı.a. 
lan, 9 - Te,..,.ne tili;iınce (ilti keli
me) . 

YUKABIDAX AŞAÖIYA: 

1 - B;..- ı k:nE.e:t=r:!l aırarllarında

lki hilBlU.,)~t (iid kı·l;TI1l'), 2 - Akıt
n:-.;1;}:, Orm~n hay\'J.ı.1\l:;;.nNiaGı, 3 -
D~y-v.n.1l8k, 4 Ev n krs.:rnltı .. tPdan, 
N°"' ..... 5 - Jı.frıvle\·i ŞC)•hi, Nota, 6 -
Si.P2rr.ıe :ileti, 7 - Kilrlı.n isml, B'iyük 1 

8 - Sırlıar, 9 - KccLnlacın İ:>·.ı" OC\' 

el işi, .İ.ık.'.lll'robil<le 1>~!;. 

Üsküdar Sulh Hukuk Mahke
m<'sİlıden: 942/147 

Üskiidaııx!a Selman ağa ırOOha:IJe.. 
ıS!nde rn~.ıe arkası sakağın

da Şeyh ca:mi:i caddr"ir.de 45 No. 

lu ha.nede sıııl<m ik>en 16/8/942 
t<ı.rılımnrle V<>!at ed.<'!l' vıe tcı"<>kesi

ne m{oı}ıı:.emernôlJC.'e vaz'ıyed edil- · 
ıımş bulunan Hasan km Zwa 
Alık.IJ'i"lan :.Jaıca<k ve borç idd.ioa
s::ııda l>ulun~ruarın bir aıy ve ve
raset iıclddoasında bulun•mların dıa 
üç ay ve mııi1evcffiye taıra.fmdan 
Üsküdar İ'k1nci Noterlı~ Hay

riye lcılıiııe öliime bağlı olaırak 
ya.ptıınlımş o1an ve teıın:zıi ·talep 
e<liien V'36;yet.nı."'!lle haB<!kııııda da 
b:~ itö;ra.zı ol;;ırıl:ıınn da!lııi bi:r ay 
içinde Üsküdar Sulıh HU'kuik Maıh
kerr.ıOOiıne F·frraca..tları vıe al<si 
rolde mu•ktroflJi koanuni muamele
nin ifa kılmıı,,a,ğı ilan olu.nur. 

(4903) 

ZAYİ - İ~ta.n bul EmniY"'! f>mir. 
1ib<inden a·lmış old<uijum 31/22388 
numaralı ik;;cm>et tezkeremıi ve 
İrnn lrons:ıl<'shrut1'!6'nden alını§ 
olduğum p<ıSap:>rtu.rnu zaıyi elit.im. 
Yerrilerini ç'karıacağ:rnd~ eSki· 
lerinıin hüJ<,Tiü yok.tur. 

iran liıbiiyetlnden 
Mir Rahim 

S3hin ve Başmub-ırriri Etem İzzet 
Btn•lf - Ncşı-'.yat Dirrktörü. 

CevdE t KAıtABİLGİN 
SON TC:l,GRAF MATBAASI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

' 

3 Eylul 1942 
18.00 Proıram ve Memleket Sa11.t 

Ayarı. , 
18.03 Müı.>k: Fas:l H<>y'di. 
18.45 l\lüzlk: Saz D;er!.eı•. 
19.00 Kon<l<}!na (Vraat S3~ti). 

19,ı5 Mü•l.>k: Daıcı M\;;<'ğı (Pi.) 
19.JO MenJe.ket S<i~t Ayarı ve ~ 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
jall.ii 1-!at>erJt.'rJ. 

19.45 Serbest 10 'Oiıkiluı, 

İCı\UIN DA GÔNl'E 3 KAŞ!> ALrNABILİR. 
19.55 l'>hi;6k: :ııeraı... ... Ş3ri<J •.• ~ 

m1'iler. 

r 

YENIKAPI -SANDIKBURNU 
M. CAKIR G~ZINOSU 

1 

Müşterilerin vaki ısrarları üzerine Tür-

kıiye seıı 

bestekar Saliılhatt:n 

H~ Yüceses ve 

Pınar':.ı 13/9/42 Pa-

zar günü akşamına kadar seanslarına de

vam edeceklerini bildirir 

A ltln ve Mücevherat Satu;ı am=ı 
Beyoğlu Dördün<:ü Sulh Hukuk Hakınliğinden: 
Mahokememri2lre terekıelerinıe elkonulan l>a·zı ölülere at mü

cev!lıernıt ve alt;nlar ı:ııahıkemeımıiz taırafmdaın ~~ık aırttı~rr..a su
retile 8/9/942 tarihine müsadi f saılı günü sn<rt 14 de Isıt.a111bul 
Beleı:liye me21at nıernuırluğund::ı satıl:iJC'~ktır. lstokıl'1erin yuıhrı
da göstorilen gün ve saa<tte mezat nııemll!'lur'Un<la hczır bulur.. 

maları iJiın oıunur. (4897) .J) 

Is tan bul Deniz Komutanhğindan: 
Yaşı 32 dm faz:l.a o1ımınıak üzere '\'edck Subaylardan k3bı.:1 imtlh.3n:.nd=

rr~uv:ı.ff3k olanlardan 1·ınnisl Dtniz Orduc;•: <..·;n hesap ve muarr . .clo rrıc,nı.:.ru Yt'

ti;tlirilnıek üzere alın:ıcakhr. 24 EylOl 942 ta.rihıtnc ka.ıcınr ınü'!.·ac:ıat edilmesi l.ft

~ırndır. h1c.klilerin kayıt ve kabul şart:t:ı.rı h .. kktr.da rna Cım .... t aln:ak üzere Ko-

rnut.anlıı;:unua müracaatları. •9321> 

' 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
I.- Askeri Eıelerle, Kırıkkale ıan'at, Ankara 

Musiki, Kayseri ve Merzifon Gedikli okullarının 
kayıt ve kabul iş 1eri «Konya agkeri • orta okul hariç» 
15/Eyli'ıl/942 tarihine kadar uzalılmıştır. 

il.- Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp da bu 
tarihe kadar bütünleme ıına vlar•nı kendi okulların<ia 

rıuvaffakiyetle veren İstekliler de askeri liselere alına• 
caklardır. 

Bu gibilerin namzet kayıt 
birer dilekçe ile bulundukları 
rine veya doğrudan doğruya 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

olunmak üzere şimdiden 
yerlerin askerlik şubele
okul müdürlüklerine 

«9070ıı 

KURTULUŞ TECİM EV 
H1'r ciru;, her semtte eınliık alım salımı yapal' ve salın alır. 

Satillk ve ki!ralık apar.tınıan ve C'\'leri olanların müracaatları. 
E"6İIZ Gaız.ıiantep bstığı kavr.ıılmıuış.u 1<l1lıoou 1ıopban 140 pera

kcnod~ 150, l<avrul.mamış kilosu toptan 115 lı:uru,<ıtur. Aııt.ep 
lcibmi iyi ıruıl çiit kanat 1600 kuruştur. 

1 Adres: Divan)olu Türlıe caddesi No. 188 Mehmet Ziya Ün 

Kurtuluş. 

' 

lstanbul MiUi Emlak Müdürfüğünden: 
g: .vti. aç:!t' rınd:ı. batan Saılvadoı• g~ .. n'3ill'e aıt 74,33 lcı.rl mU1.'\.ıaınırntn kıy

.. .:::tli bir .ıd'et ç;:ııpa ~ıe zincir vr (146,85) Jı.ro. ~''Jl kıynH•llı b·r ad('t se
rf'n direğine tc.ıli.p olıoların 5/9/94-2 g'Üll'Ü Sılt-v:-ı J..1tıln1!.ld:.irlaf,U.r.e müracaat 
e:•!l-eJ('ri. c9523> 

Caddesi, Hususi 

RAŞİD RIZA TİYATRO.SU 

Halide Pişkin beraber 
Bu Gece 

ONLAR 1:11.MİŞ MURADINA 

Vodvil - 3 - Perde 
Hf)~t htr gece B•~l'\--ıü BahçPsJ.nde 

Temsil vermektedir. 

20.ıs 

2<1.45 
R dyo Gazetffi 
::Müz.'k: Roınant~ 1..,~ıtl'O 

yatından Poı\·a!ar (Pi.) 
21.00 Koouşma (E\•11 Saat.). 
21.15 ~lılz:k: R:ıd.yo sootoı>i Orkes

tra•• . (Şt-f: Ferid Alna'') 
22.30 Aienıl~ket Saat Ay3rı, .'\jx~lt 

Haberleri ve Bo!'sa'ar 
• "2.45/22,50 Yarınki P'"'C""'' ,., Ka· 

ı>anııı. 

fstanbul 2nci icra Memurluğundan: 941/1528 
Bi.;- borçtaaı dola.yı mtıhourı olup açık aırtt.m, i1~ ~~raya ÇC'\rt:ınn .... '."X ka· 

rowr V"eri!rn \."e tamamına 480.-000 lira kı:ymM tı:ıııkıdfr olunan Bey.>ğ!und~ Kı.;1 o:;;Jır 
nınl:ı<ıo!d~nm İstlkıaı caddesinde Alyı:ıa ooıta;ııncro csk; 183, 183 18, 20, ı yı·ııl 
199. 2{)1, 200, 18/1, 20, 22 .sa.yılı Ana.<iolu }Lanı n.amıiyle ır:arut hanı.h nı:Z-ıf h:...
sesi rıor;ık aırttırm.aya ç.ıkt.ı!"lıima., olup 8/9/942 tarıihntlı•Jl ıtib~-en ş;ır·tna·nesl 

heri\OOin görebilmesi Jç1s) daire dhr~n-esiıode tA~ C'dılE.cCkL r. Sat.il§ Jtt~.!r.-

~r. 

millt bir 'b3a:ık'arun tcmin::;ı~1 nıekttb.ı \•erilrne-si icap t'(}ıer: ]\1ı..;.tt•rl!1t1!1 ... y.Dı-;;-:

ler i'!e rüsumu t~·!Hlliyıe borçluya ait olup sntı-ş bcdrliD<:fıC'!1 ~'(·'Ye • 1 ~c;t

•~r. !!O St'fl(}!ıi.k taviz beCe' ~teııi~ cittlr, 

Gay?'l'i. men4tul kE!rlıdi ı:ne ih.aıle <>lunan müşteri d'erhol \i ya vı ıl',. 1. li...>ı 

!et ir;•nde parayı vermezse ib.al~ kaır.aırı rıesılC:dilir ve kl'nd.311<h·n t w ı.: el on 
yilk.sEk t~kli-rt.c bulunan kirnse aırıctmiş oldui~l bedeUe alunag,:ı rn21 oll.... on~ 

h•Uc olun.ur. O da razı nlm..'\ma vcy:.ıh;..rt bolı.tmnama hemen 'i' gL.~1 [T'U .tet e 

arth1ınıay.ı <:ık 1-1!'. ll '"T t".-·d haklc b!ri:.x:i ihaıe edilen n ,j~lf! i iki .il l'C ;-:ı,

Z?ıtt ki f:u"ktan ve d.ğer Z<.:.rarlarili 1 t'6'uldu ·. İıhale farkı ve geç n g l e n. 
fW ay ıcc1. hı.ı h:..<: l k .. lına.Kstzın da~Jrcdc tıahııl e>iLCluı· l.;lbı gay ·ı 1 -

okul k .. B. -0. • ı L.!{.Ql c:u:: "'-.3ıoc.e 2 mağ:ızı h::ı.n rnl'thal olup J><! d . ı rıae 

15 dü.lcldm ve hız: İJf"ln .5 ka+-ta c;at 2 .ıpart11na.n (20) rıal (1~) n 
man nıcYCt.l'ltu.,,· . .Esas c.-Q;ıht.de>tı. d ·rel r a.tı )'"(.'dişe: oci.ı ır. J.l .ı -• .J 

ve ar*3 ccphrdc.A: d.:iiı..eler ~ üç, dörd· r oda, mut.fc.k ve h v-e <iö: d ·r oc -· 
!ı oltın · roa da banyQyu .hcr.1idır. Elektt."'*, J.:os, havJı,:: z • .kr:ı !ile t-!.<... h 
m-c\·eu• 

1 İst:.klfıl caddıesindc 199 No. lu Q1..i.ıı:;'.cln: Zrowıi moza~-ıJ.c pa.rkc onu c .. -ne• 
k'ln i..<;tor keperukiictır. 

(203) No. h.ı d'Ukkan clıığC"r 199 No. ·ı.ı dU~nın aynld r ze a . ptır. 
Atm· kat ·tnıerd:veni kon:tr1_1plrak kaplam'l-]ıdı.-r. (201) No, lu haı n.ı tlıa ı p:ı aj 
k:up:s. xf. ör~ k itin zeınin; me ·mcr kiiabL·lt"'"rı sı.wna'ıdı.r Ark k-lm A?y :ı O· 
ko.:gl:l'ldıakı kap:;·a kadaır zemin'I çimıcnto~u<iu:·, bu pıı-s.ıj '\'l g~~»t ilı. .. ı·lne (15) 

<!Uk'.icn rn(."\.'C'Ut ı.se de k.ısmen ye-kdiğer ne ltrı~bı'<lilınl~!.ir B:.mlaıc.ıa.n k "fil 
ı,; .. yüzü Abron sokag.nd;ı., d~ger yüzü patsaj dahıliı:deıd.Lı.-. Paı9aJın h"r ı~: cEp
ht·<l•·.ı-~ dllkkiinb. a. apaı·tunan mrl.h3' 1 e.ı v<J"~·. 1 No, ıu t-"!tit;dı: ı g. ılır 

n.ıer 'ivcm altu~ kapıcı od.ası ve aıpartı .ıan nırtöhali cami .. k.-.ıp:da glri11 .1 zc·. 
rı~nı }« .. ıa su-nı.. pJ.eaj Uz.e~'indıe tar.Jıs 1 ve 2 No. lu da·reler (1) N'O • ..ı. d. ~ 

anlı{' istıklöl c<.ıdd·esi.."l~ no:.oır (2) küçük bir bü~'1k. oda sabit dolaplı bır kor-·
ciıor i.i2>1?rine 4 oda, ba.f1'Yo, h<elii ve zcsni:ıı k.aıra slllTlaın döşeli rrutra:.tt: . Cı P. 

hrôCki odaiıaı ·Kı a.nt.!"e :t.ıeminı ;:ılhşap pal'AP dö:,-~Jidj.r, Oda]a\·ın cf"µheieri canı<'

klıııl!dır. 

(2) No. lu <Wtire: Antre sokıı.k ceph'"' irdıe (2) oda Kı·!o.:1 bır .kor ciot· üzr
r~nıdc 3 oc!a b,- 0011yo, h\•!a mt.ıt.'!a:thr. (1) No. lun:.ın ayni tar;.ıfır ıadlr 

(2) 1r.ıei. k"4.: 3, 4 No, lu dn.jrel.f'r, 3 :\v. \ı dan'fe (1) N(). ıu d t(·n . ., ttyn -
dır. Yalnız. sokak cephesinde odaia.rm vitrin <."3ın-,Ck.an yoktur. (4) No. l:.. d;.
ri;ı l2) No, 1u daı1re-n.-ı ayn.i.dir. 

1 

(3) Unoü ka.t; 5 - 6 No. J.tı daireler 5 No. lU d&lire (1) Nt. Junun ~)"Ilıd1 
Kori.OOr Uı.e:ı:1·ndıbkl odaların lkısi b~rleş:.ınlın~~r. (6) Nçı. :u d · lk,. N >. u 
n'l.ln a)'!!'lıl.d-::-. 

(4) ü:ıcü knt: 8 - 7 No. lu daıLrc!er 7 No, lu dai!"t'il'I' 1 1\n.. lurua ay ..__ 
d~r. (8) No. 1u dıaı!c-e (2) No. lu da.iren•n ayn:&·. Yalruz bu ikı da..··cde .ş. h ' 
o:U-nay;p zo..'11.ini c,;!nıko l'tr:.ıfı ck'm~r parm ki·\ ıı.:o:tiu1ukhı bireı· b ..... 0.n , ... !•r. 

(5) .ioci ka.t: 9 - 10 No. lu cıa.~nelıer (1) koclOOr Uze:~ &'!b ı. kazan ocıık 

me-rnı...._•r te«nı·lJ çamnşıııhanıe (5) küçük tdc. b;t• hela \"'(' (9) :\o. lu d-a .e C:Jıc
tQdı• ye-rn sa:b'it k'aZQn ve ocak:lı mıerrnel' Wkneıi. çaımastrha•1c- \·t' 4 oJa b:.r 

hela (0) No. lu daire: Ant:e (4) oda, .,,utt• k, hela. banyo maha!ll (10) 
No. lu cb re a.-ıı~;--e, ko:1dor üz.erini? 3 oda hela mll't.faktır. Ta 1 :ıça ı.. nPO'l ka•-a 

5ınni.in loenaT!ı.l"ı d(un·r pa.rımklrkl, duı:a.r k~--cı.ıluklu o1uıp H'.;:.a..'l;: O.'µt'! i O ~ 

öiilüLt:dür. 
A1yoıı SQXagınıda cephe~. o!an apaa t1o.1naııl .arı mctb.ı:e b'.~· oda nı; -divenle 

biı:inci kata çı.kı:ı:-. 
(1) i.nci kat: 11 - 12 No. lu daırç;er (11) No. lu d&ire :ı:t..-c bi.. ca~.(

k;:n1a bö!ıtiırımi.:ış 3 oda koridur üzerjne d;gi'r bir oda muti.1.k \'t~ h lfrd·•. 
12 No. lu <l.airl1 bir koridor üzerlne ci.ört oda, ht•la n;utfa'.<:, tE nl" ,;ı,.,, rr: .c.., 

·itik l'IT...ao'i! küv"Clii banyo d.alresl vardı.r. 

(2) &nci kat: 13 - 14 No, !u deirel~r 13 No. 1u dcwil'e (11) No, iu dr.r0 nn 

f•.şiıdi!' (14) No. lu da.Jı·e 12 No. iu dlıi.t~n:n ayn1chr, 

TERAKKİ 
tt.ı;.... L..J.rf'ötrına koyacık!ardtr. 

6 _ l\!-Onaka-saya i~· :-ak: edt-cek olanlar !!490 nurr.a a .._ arttı..-r'r\3. ve <·k.stlt-
ml"' ve ıha.le ka.,.unu ıt-e ek 1 t.ıne şa ·trıame,i mucb:nc o sı.ı rr.Eco1.:1· ofdıık4a- LİSESİ 

(3) ün k _; 15 - 16 No, lu claireler (15) No. ili dairı' il ::-io. ili cal:·on-rı 
ı) ıüV:, (16) No. Ju ~ıre 12 No. in dalra~ <'şıdlr, 

(5) kıat; 19 - 20 .'o. hı daireler ;9 ~'10. 1u d'a·l"C (il) ~"'\, ,_ı d C'l n ~·· 
1 •rJ,r. {6) od.'.lı!ıdı:-. 20 No. lu d.ala"c 1 kut:ôo1· W.etınc d. ıı k-a.a sı n,:\ 1 

rı C'V ıc ve \;C!a.ıkl mt"Zki. kanJn ve ,artn ... 11f'n•1 t'4 ~ .... cai.( d ı:azırlıya- Ana, İlk, Orta ,.e Lise~ Ya tılı, Yatu.;.ıı. _ Ku, Erk-ek 
,;ık!an tıekı:r z<>r! 1a. ını 18.9.94.2 Cuma giınu ısa ı::,Jo a kada .. n .trr.<lralı n.ak-

:-;~f'ıl st;,bıt ık.ar.an mı,!•·.11tr tekneli cam •ı:ıtr~n vıe üç oda, he!uC: .. n lbar 
} !ı U"ıloarıın r-,.·y:ı odaıısı o~a.1•c;.k kuJanıi.m.;k.tad)r. 

Q l!P. 

ouz m..Jı.ab•uru Mu., k 5 K. , , 0 r ı B~ . n' bı= '°' i o •. Ja·ı ll'ızurdır Takbe k<Lyıt i:il~rine hergi.in 9 dan 17 ye kaıdar bakılır. Talel>o !Y'iZC dt:_s sa-ztieri:r:e 
ücret.siz ~,ıb:ııııcı dil kurlı:ırı açı laca ;.,t r. Telefon: 805'!7 ·~·-~~' ~~ .--:;:.:;, .... :ıe;ıa~ll 

'Iarufin kısnu: B~r k:.: nı zemini kara. su.11an bir kı~rm a'ı d..ı.> ıco. • 
c!ern'.rd.ir. Ön \"(I arka c-ephc~~e bebt'rl (2) tonluık (5) adet ~aç JI. 

du·. :n:.:11 nj <kııh );nc<'kı nı..~<5.n,Qr' J. - 4 - J - 5 No. 1l1 hı.ı~i d.ü 

:ı:l ll 

7 Pos.tad voku b r.an: & ... "'1elft n z.ara alın;nıyaca.,tır «'9~81.; · .... ~~ ~ ,....._._....-. ,_, ........ 

~~~~~~~~~~~:;;.:::~=-=~~~-====:==::::::::============================~-~=·-~==-
o vaı 

ıc:~r. 

f Zabıta Roma:ı No. 9·1 ~ ı 

1 Sen mi Oldürdüıı ? 1 

Bir defa o gece Vi.mtıellciQn'a 
do :r. ; e de kar<J verrr tı. 

t"~crııı!'lc pa.ra va.rdı. k-ı:ıp e<kı-.se 
b · ot<'lrle kalaobi!S:rdi. Fd<:nıt bir 
dalıe Fra: k Suıt.ton'u<J. yıüzıüaıü 

Yazan: LJ)GA.U \'ALLAS Çe,·iren: !\tt;A\nıt;ı: ALA.TUR .J 

mÇ)\l tr~nini kaç;.rrr. olm;,,.,:n
d.ı •• rm? 

Artıu< ™' clu•rsa olst.'l'.I, bu •e')'a
bat ) ;:ırına .. Öbıir güne, k,m~lir 
daha ba~a hGıı>gi ,;une tı;;lıık e
dı..~k Va:JJ>) ttİnıde idi. 

liıoımetçiyc dedıi ki: 
- Eler flrid.rn.an telefoo e<le<"· 

se, sadece du-sin.rl ki, odanıda u
yuya kclmış .. 11. Bcc• ıtffet.s:..~. E
gcr J\lö yö Sutton telefon C'Clersc, 
Qn<o da ayni şeyi söykr!iİnit:. 

Bilf'~z dü::~vü \c dt.!di ki: 
Fridm :!l telefon ettiği tak

d:.ir ... e, kiüçüi.. ot.om q~l.me blıip 
Loı."CJrny 1 inCiı; ırri de söylersiıuz. 

Aa.ıba BC'ril ne cayc Lor.draya 
gid.yoı:ıckı? Aı-t.ı.<: kcn:ii kendini 
aık!at~on da usanmıştı. Lon
draya ne diy'C' gidecC'kti? Con Le
li y: bıılrnöı~ C..-nıtlile ... Ya<aın 11nı? 

Oıııdan >WıT.a, aı1r>< ne olu? bi- ı 

tcccğ"a:ıi kcst .. ;rr . .. ril..:. F .. · ~t 
lo.er.di kt: ~rnı,;.. • ... .,. e olursa o.1s:.t.1-?:1 
.. ;...., .. 'd oıye ~:nı b11r gc,., ... ı. 

Onun için ~'ll daKi-Xa en mut.Un 
şey, &ııtton'dan ka<;ma:<, Leli'yi 
ıbulrnaBdı. Gerı.ı;i uın:ocunıda dcıboil

di. 
Fıidrt'..an' ın enrl i)e !eri, nt.C<ıiıhlı 

bir kı~ın t!ıhi olmıy mecbur bu
lundı.ığu kaiaeler, hiç h1\W şey 
o an°.ia zJnni!"i IY.l!P~gul etm:.yoı·du. 

Beril kendi,,ini ağ.r bir yükten 
lmn1.ulrnu§ hissediyordu ve ibu 
dıtı;;uıııceler iç!r.de u"ll!draya var-
dL -
Ar~:nı Leh'~ın otuırduğu 

aile pansiyonunun önünde dur
durdu. Ne y-apm"ı< : ,tı. ıgı haık
k•nda verilır.i.ş h>'4'1b- r k;ır.ı.-ı yok
tu. Böyle aıpaçı",<; b,r zi)~'.tcn 
çıkabilecek nd!ocel ıi' d.ü.hl aı1dına 
tt: tınr.cm i;ti. 

1 
gormou:. istcmi~·ordu. 

A(;~:Q>, f a~:ı t insıan1n içine feraC"1· 
Irk,._ "'t b•r hıo:' i li< d>u>yıguSU5 
w.ıiln hüviyetini ka.pk.ımışotı . 

A~le par .. :-.iyıoı .. .r.ınıun mü:dürü Be
ril'c istcdigi malumatı veremedi: 

- Mösyö Con Leli, bura.ya an
cal< ge-:eleri yutm:ik için gelir. 
Çarşarnlba güınür.ıfeıııberi de kıcn

disini gömO'l'dik. 
Beril hayretle sıoı-du: 

Dün gece burada yabmG.dı 
rr.ı? 

tk,i üç gün var ki, locındi.,bti 
göremudı,,<. 

- Pek:, onun Tiamıına gelen 
melctu.plan ne y&ptyorı;unuz? 

- On>Un naomına şimdiye kadar 
mektup geldiğini hiç gönned~m. 

G<?nç k l2. 'P~·=• tı . Çün!ill a
rad ığı al'.lamı burada bulacah"IIOO 
mt.·haktk-<:..·}{ surette koni bu•lun•u
yv:·du. 

Çrl'r.ç k:z.n tcrecdüdünü gören 

pa nı;J)"'0.'1 müdürü, bir y aTd ıırrıd<ı 
bıüurnnak ı;r.~-rctile: • 

- Mfuyö Con Leli, Frtınlk Su<t
t01n ithaliı t ve ıhrı.cat şinkdi.nrlc 
çalt;'!mJJktaıd;r, İsterseniz, sİZ'C şir
ikctın adrcsir.i vercyıIDl. 

- Tc~k..1<ür cdcr>m, ben bu ad
r;:'oJ l CıiI::;~c., u1n. ŞMrnili oruj·ıa gi· 
derim. 

~ i.lihaıkı'ka şiıket'e uğradı. Kapı

aı dooııin de bir gaızeteci:ıııin gelıiıp 
. a'lla<lığını, fai~t Con ~li'nin ya,-
2ıhooesinc uğradığ'nı göıunediıği
nıi söylo:.ü. 

- • Bu gclen gareteci Cozva Kolli 
oLmasın? 

Evet, gelen o idi. Bc.ril o cla·k.i
ka kendlsinc yaırd•m cdebilcccık 
adııomm k>ın olc1uj;"Unu hemen ölk· 
Jına getirdı. Bunu daıha evwl ne
ye dü.şünınemi;şti? 

Hemen otomobilini, gazel<> ida
rehmıesiının bulunduğu istikı:ıır.e

te hih'd\i . GRzete idarehan.:S:"°~ 
girdiği z<.m<.n, ya-ıı işleri müdüırü 
Fikl i11' karşılı.ştı. 

· Fild, gen~ k:zı görür görımez; 
el:ndek1 k;ırtvizit~ bakarnk: 

- Maırr."zc·l Beril Stcdrua.n i.lc 

şcrefy:ııp <lhiyorıırr, öyle m:i e
fcr.1:iüm? F0ı!w,t dilhriinünıüxi.in ya.
pılmış oldu[:unu işiıtmiştik. 

Beril kızımJ" 

zc:-n~ nlı ri eh.ş· p:.ı::. Lok· ·"'ta _olürak k~;ıu•:t;nulltt<:ııc:hr. Bodru:n kal b·n nın n! ... 

t.ı~dukı bo<Lıırı.a (15) \12) N>, lu kt:ptl:;.rJ:ı 2, S, 4:, 5 No. lu -±LUk ru.:ı in Ç?D

otn g;rı_;.ır.ıt.:.kteo. ,. Ztmltıll c;i•ı!eı.ıto şap pas..-ıj n altına n1Usarl!f uzu.1 b·ı kOO· 
doı· u:ı rine c:<'til\ır tel k p!ı klloriı!er kazon dairesi sıcak s ı 1e 1.;b t r olan 

kalor fı·r datrc i bodrum odası apa't:'tmı.nhlıra rn.ahsus 20 ad""L kö-ıUrlı..<. kor· 
- E\·et, fakr.t heı lz ısffiimı de- dv:· üzerinde 7 adı't kot.er dQkıı.e dcml.· k2pak.iı 11yrlm ık v' em:ı.)·e ~ll\I\ t.li 

er;._t . • . ..... -~ .. ı· b'"s' -L i'.aş v:ı :~.c- .. ~€ urg1 m . 

Y&lı işle~i müdüru, y:ıışlı o1ına
sına \-C :;!k sa1lar:na ragmen , ka
dın güzeU iği k<ıll'Şısında himirı ka
labilecek i=nlard<lll değiıldi. Lı,. 

sarı, :loa'l'Şıi:ışm:ş bir iihtiyar g~ 
teci okf:ııtlir ;.anma, kıtlbi.ııde he
ııı.liu k<l;pnıa.ırus genıç.Jı;k telleri ses 
vereb:•Hr. Dedi kıi: 

- Corzva .Parslırr klüıhih de~ 
len ;ırotü bir louımerhanc var, lbel
ıki de or;.ya gitmiş oı.@i·Jıiır. Faıkat 
si z.ı. kıat'iyen oraya uğıraımanız 

l.d:v.>iy-esi nde bulunmam. Müsaade 
lııuyll'l'U'l'l'llZ da, ı.en telefonıla ken• 
disin,j bıiır QU)<ııy'lıl'll. 

bı mu Juık ~paııtımanlaıra a.iı. 2 servle rr.c 1·<h\'en bir helA dem r kopılı b!rer 

drpo, dı·pol:a.r'dan uçün-Un içinde bulaşık yl!kamak yeri olup, 2. 3, 4, 5 No. hı 
dırl~?. ::.c" tara.!· .( n mı :fJk olJ.rak kul un'1ınm.ktadır. 

G:ıyri. mf'nk.t•lan evsafı: B;nanın is· .K.~~ll cadd&'ine binnci, '1>.inc1• <IçOocı.i 
ıaa:t1ard.a Grunir paırmakh.k korkuluklu mütr·nıaı.ır ~ btlıkon ve yine ıne:t.' Ur 
cepheye naıZ.lr zemin kat dükk:lnlarla u~mi metha!ill cephı'si :m<'ırrnt"r k~pl:ı

malıdv. Digcc katlarda müzıoyycn a.r mimariler v.ardır. Arka kı.sun: Esas n'<'•'di.. 

ven ve h311n1ıık)ar .meımf.'r ve koıft.uhı:kla · dı'mirdir. 
ö:ı k1&ıın a.pa·rhmnnlaruı ~s n-.erdi ,'enlt•ri ve hamlıkları n1oz<Jzylkti ·, kor

Wluk!arı domü· parm.aklıktır. Servis me:rd:venlcrin korkulukl-aırı ~ :ıxrt:hr, 

Mesıı.hası: Umllm sab<ı.sı (83t) metrr<1:,· (177) metre pa."aj (65) rn<JlJ e 
USlü açak dükkan olllP geri kalan üstüne bina nıtobn;dlr, 

ı inci artLırırnası 24/9/942 taırihln e n1i.tsa.o;r Perşembe günü saat 14 tı·n 

16 ya kadar İ.:.1.anbul ~ incl İcra Dfı .. reslıııde .cı a rdilect'k.tir, Arıt .... ıs bedt>li 

kıymeti muhammt.l'Jlenin </'o 75 lni buldugu taıkdiı'-de ih:ılc edilı·ccri.t.i . ..o..ksi 

takdlılıdP en çok arttır:;nın ta&hhüdü ba~i ka·ln1ak üzere art!ırnı.a 10 g ;ı tı m
dil edi:P.rek 5/10/942 taoij)ine müsadi! Pazartt•.si güılıü. ayni sa&ttr• e.n l'O:< art

tU'ana ilnılc enı:eccl-":tir. (2004) No. lu İcra ve İfl:is Kanununun (1~6) ınoeı 
Bir mıück>et odadaın çıılııtı ve az ·ıımdde>"" tı>vfd<an ;polı•k sahibi alacaklılar ile diğer ol;ikacla.:lacın ve ;t lok 

sonr~ g~ldi: ... . hnk'kı sahiplcr~nln. ~bi.1 gayri mcnkuldı_ık; hakılaırını vP hus,ısiy:c r· z.i. Ye !ra-
- K1Ube U·grarnış~ dedi, zahmet sarife datr olan iddira~arı evrakı müsbitrlr·rly!e birlikte 15 g:ün i<:lnde I ·!.ı. D::ı.

ol·rr.aı....~a. si'Z daJıa bir müddet irı-sine bi!.di:rme.Jeri ıazımdı.r. Akt>ı halde hz..'<ları tapu s;cilieı " b t ot dı~
~ooıra 1Uğra.:vınrz. Bcl·ki nerede bu- <;'3 satış bf'do}jnin payl:Jşm.'.lsınıdan hariç kah:U~r. Alf;.k;:ıdar'a"•n 1şbu n-: lCldtt. 

ıluncl•uığunu öğrt.•nobili·riz. k~nıuntyPye gtırf' h3.rr'l·.:'f'lt etınH•l-Ori ve d;.~ı. f:ı.:r.ıa m ... lüm.rıt al!110!:t ti.er. 
(D<,•m.ı Va;) l<r:n 9H/l528 No. l" d<ıo1)'<lya mürau aı l)h:.WClCJi l.l.;.ı ol"'1 •. ı , (48-05) 


