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Çörçit>in 
nutkundan 

sonra •• 
-·~~--

l<.arar ita/yan 
milletinin 

Çörçil de biliyor ki bu 
giio ltalyan milleti ken
di ba~ına bir ıey yap
mıya muktedir değildir. 
Fakat İngiliz hükumet 
reİ8İ geleceği gögteriyor, 
mes'uliyeıi üzerinden 
abyor .. 

ETEM lZZEf Bf.NICE 
lngiliz Başvekili Çörçil';n son 

nutku, b"lhassa ltalyan mmetine 
h:tabı bakımilldan son derece en
teresan.dır. 

Çörçil, açık konuşuyor. Şimali 
l\lr:ka.nın temizlcnmes:ni takiben 
cenup İtalyas.uın bütün limanla· 
rınıu, ter?ııanelerinin, sanayi me·r· 
kezlcriııin , . ., harp gay·ıetine ya
rarll her çeşit miiessc~sin:n bonı· 
hal.anacağını ve tahriıı edileceğini 
haber vcriycr. Y'nC İnıgiliz Başve· 
kili bu işa:rLti yapa•rltcn karar ver· 
ını-nin italy an nıillcfne ait oldu
i:uııu Uıs·rih ediyor. 

ltalyan İnilleti şchiTler:nin, sa
nayi, merkczle:rinin, tersane ve }i .. 
nuınJar;mn, c\"ler:ııin tahrip edil
h'l-esine rıza gösterecek n1i, yoksa 
harbi durdmmak yolumla bir ted· 
bir ve teşebbüs alacak mı?. 

Çör~-il de, bil",,- ki bugiin İtalyan 
nı.illeti rejim alcy·hinde ve sulh 
lehinde b:r teşebbü< almak kudre
tinden mahrumdur. Fa~izm bü· 
!ün t"'z"kküllcri ile İtalyan mil. 
INın·ıı ;radesine hakim bulunduğu 
kadar Almanya da askeri birlik
leri ile filen İtalyanın içindedir. 
Uiitün bu ba~kı ku,·,·etlcrine kar~ı 
is; an hareketine geçebilmek b"le 
bıle ölüme göz k rpmaktır. O hal· 
de, İtalyan nıilleıiııin bugiin için 
ka-rar ve te'ıebbüs halinde yapa
<•ii'ı hiçb!•r 'ıey yoktur, Ancak, 
Cenova, l\filitno, Torino'nun fıkı .. 
betine daha beş on yirmi şehir 
ber.zcdikten sonradır ki, İtalyan 
milletinin tevekkül dışında ho. 
ınurtusu ttalyada bir aksi sada. 
mahiyetinde kori.dor koridor do
laşabfüiıı. 

Çörçil, tehlikeyi işaret etınlş, 
geJ.,.,ekteki talıribatun ötürü i~al· 
Yan mH!etini ikaz .oylemiş \'e mes
llÜyeti üzeTinden atm:~tır. Sadece, 
İtalyan milletinin bugün yapabi
leceği hiçbior şey mevcut olın.a· 
nıakla ber3bcr Çörç Tin bu ikazı 
Italyanlığın cl<seriy·ctinde iç ve 
ruh alenıi bakımından muh:tkkak 
ki yine lrir hayli müessir olacak
t.r. Bu t°'ir şehirler bombalan
dıkça sabotaj, homurtu, karşı koy
•na, silahı atına, :fa.ats:zıik, ayak 
direme halinde kend:n; göstere
cek, göstv~dikçe gen"şliyecek, ya. 
y ıl:ıcalotır. Libyada, :\Iısırda. Yu
ruı:nistanda, Habeşi!.!anda, Sumoli· 
de İuly:ıu a~keri birl'kleri keııdi
lc-rinden umulabilmesi nisbetinde 
dahi harbetınemi !erdir. Bugün 
tng:.ıtercruu elinde bulunan 100 

general, 300,000 italyan eri yan
dan yarıya harbetnıek isten1ediği 
için silah;nı !erkeden ve teslim o
lan İtalyan vataırdaşla<ıdır. Ordu 
:Ya temarüz, ya sabotaj, ya zıd 
kanll!lt, ya siyasi muhalefet haHn· 
dedir. il.abla, Libyado·k> paraşüt· 
çülerin ü;tüste temarüz ederek 
verilen vaz;feleri yapınaınaları 
kar.~ıs:nda. İtalyan Başkomutanı
nın orduya yaptığı son tamim ne 
kadar dikkate ,,ayandır ve muha· 
rip bi.r ordu adına ne derece ga· 
rip ve hazind"r. B!naenaley·h, Çör
çil'iu hitabı buglin hemen fiili bir 
mukabele gi>ı ecck olnı"ıııak!a bc
nbcr İtalyan halk efkarını te
şct!iitc a<rlaıııak bakını ndan bi<' 
hayli mü;ss'r olacak \'C lıillıassa 
harbe girdiğindcnbcri iistiiste ka· 
~·ıp J:stesiııi kr.b=rtan hadiseler bu 
tesiri bir hayli arttıracak, tehli
keli duruma sokacaktır, 

İngi];z Ba~vekif." nin nut.ku tcsİT 
bakımından ne derecede olursa 
ol-.ın tehdit bakımından muhak. 
lcak ki l<ıoa bir vade içiııde yüzde 
1 üz kcndis!ni gösterecek kuvvet· 

(0~,·anu Sa; 3. SU: ' leJ 

\ BU SABAH MOSKOVANIN BİLDİRDİGİNE GÖRE : 

Stalingrad Çevresinde yüzbinlerce 
Alma.n çember içine alındı 

Almanlar, büyük tank kuvvetleriyle 
karşı taarruzlara geçmiş bulunuyorlar 
Kızılordu, 

Norveçte yeni 
bir taarruza 

• 
geçıyor 

Moskova, 1 (A.A.) - iKıınlordu, 
müthiş zırhlı teşkilatı ile batıya 
doğru ilerlemektedir. S'baLi:ngrad 
çevresinde yüz binlerce Alınanın 
çember içine alnması işi tamam
lanmış gibidir. Bunun gibi Smo
lensk'in şimah doğusundan iEz -
hev'e kadar uzanan Alınan cebi.
n:n ihatas işi de tahakilrnk etmek 
üzeredir. 

Bu son kesımden alınan haber· 
!ere göre, Rus kuvvetleri, gittikçe 
şiddetini arttırmakta olan taar
ruzları esnasında Letonya budu· 
duna 10 ı<ilodetreye yakın bir 
nd:<taya kadar ilerlemişlerdir. 

Kızılordunun ayni zamanda 
Voronej çevresinde b;r taarl"UZ 
hazir!amakta oldt>ğu da tahmin 

(Devamı•' 3. Sil: 6 da)_ 

"Re ün yon,, 
adasının işgali 

de bitirildi 
Yalnız 'blr batarya 
ateş açtı, o da 

ıuıturalda 

Londra, 1 (A.A.) - B. B, C, : 
Fransanın denizAşırı en eski 

müsıeml.,;kelerinden biri olan Re
ünyon adası savaşan Fransızlara 
nti:hak etmiştir. 

Geçen Cuma günü bir savaşan 
Fransız denizaltısı buraya gelmiş' 
ve halk tarafından sev;nçle kar
şılanmi'Ştır. Yalniz b:r batarya ateş 

açmışsa da susturulmuş ve ada -

nın muhtelıif şehirlerinde bulu -
nan ahah savaşan Fransızlara iş
tirak etmiştir. 

Vişide yayılan haberler hilafı
na olarak bu küçük harekete sa
vaşan Fransızlardan ba~ka hiç bir 
!kuvvet iştirakte bulunmamıştır. 

Reünyori adası Hint Okyanu -
sunda ve Madagaskarın 600 k:lo
metre doğusundadır. 

Sidıleili muharebelerin devam ett;ği Rjev Jı-Olgesini gö;!erir harita 

t:.aakaınlaraa çete . harbi kızışıyor 

Arnavutluktada çete 
harekatı aldı, yürüdü 
Tiranda bir İtalyan generali ö'.diirüldü, Çete 
harekatı Mihver devletlerini Sırbistanda 
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tümen tutmağa mecbur ediyor 
Londra, 1 (A.A.) - B. B, C, : 
Amerika ayan azasından lbir za· 

trn verdiği izahate göre, Yugos • 

tavyada vatanıperver çetecilerin 
me\·cudiye~' Alınan ve iıaly•an· 
!arı .burada yirmi üç tümen tut-

mağa me<:'bur etmektedir. Bu tü· 
menler Rusyaya veya Libyaya 
na;:dolunamamaktadır. 

( 
\. 

V.AZİYET ) 

n:ğer taraftan Arnavut!.ukta 
vatanperverler Draçtan Tirana 
giden bir İtalyan ır.otörizc koluna 
hücum etmişler ve 54 İtalyanı öl
dürüp 7 kamyon, 11 mak:nelı tü· 
fe:.: el.e geçirmişlerdir. 

cTiran• se!lrinde de b'r İtalyan 
general. v; ıki subayı ahaliy fena 
muamele ettikler:nden dolayı va· 
tanpet<Verler tarafından öldüriiJ,. 
m(4lerdlr. 

Çörçilin nutku İtalyc yı rnünferit 
bir sulha davet telakki ediliyor 
Cötvil'in 68 inci doğum yı.l.Qön.ürnü 

münasebetiyle ev\•rlkı gün şöyJediği: 

ınutkıun Qki6leri devilm cd~r. 
Bu nutuk. özü. Lt:bariy!e, itn-lyay' 

ınünferit sulh yapmıya açı.'<.Qa bir da-

Üsküdarda bir 
verem dispanseri 

yapılıyor 

Yarın, merasimle 
temel atılacak 

Usküd<ı.t' IIalk Parh~inin tavassut ve 
~<·Pbüsil üzerine Verem ~IÜcildt.'le 
cemiyeli. Osküda.nl:..ı yı.:ni b:r tVerı•m 

Di~amoer.i> açnıayı k~rar!~tırml'}hl'. 
DoğancılıaTrla. İh..""3nlyl' cudde· inde 

17 - 19 nwnara!ı Şcyhükslam Ömer 

1 

Lütfi Efendi mıetihumını Jronaaı a1'S3sl 
üz.erinde inia. edilecek olan bu yPn1 b l· 
nanın temtli yarın ıaat 16 da mcı·a .. 
lliınie atılacakl.,. 

vet olarak telaklol oıHlmektcdir. Çör· 
9'1, İtalyayı AlrntuJYadan '1')'>rmıak is
temeo'kt.c. bı.mu yapm3d:ğL takdirde, bU .. 
:tün İtalyan ~t'hil'ltriııin taıbr~p edile· 
crı1tni söyleın-ektcd ir. Çört'll demiştır 
k i: 'i.1943 te Mwsolin;ye öyJe bir hava 
harbi ta~dım cdeceğız k 1, şehlrlerimi· 
zin maru.z. etaldığı nkınJar, sizinkilerin 
yanında. solda sıfır kıllaCJ·ktır.> 

Filhak ~:.ı;a Çörçilln bu nutkunu ~Y· 
lediği eı.rada, Müttefik uça·kJ.arı ıtal· 
yada Torino şchrın~ mü.tıh:ç b!r hava 
Q!·<1nı yapmışlardır. Bu ._.kında 4 ton 
tut.an yen.i tip bomba:ar kuilanıidıgı 
vtı yüz bin kadar yangln bomhıı~ı at:l
<iığı bı:dirıJ"yor. Bu n:ü~hi'? ak.a altı:ı· 
da. bir şohrln ne hal(' gcll'bı. -J.>eğini t~· 
~avvur etmek güç dtğı!dir, 

Torino'da ·haL'<ın %rl!c·ından faz11-
6tnın şehirden kaırroa:.1 da hailenin a· 
mmtlıni göıstcr;ir. Eğ ... r 1\1.üttcLk \jçak
larJ, Tunastn. daha. y:..kın alanlardan 
istifade ederek, bu hii.cumltırı·nı arttı .. 
rırl.aı1.:0a, itaiyan ma11tviyat!nln d::ıha ne 
kadar mu~<a\.'emct. edcb..:ı>.deği o zaman 
bir sual ha.line girer. 

Siı:ndi ingil !z gazeteler&. ital7anla· 
(Devamı Sa: 3, SU; 1 deı 

__ ..,.. __ 
Muhtekirler
den müsadere 
edilen eşya 
Bir kısmı resmi dai

relere satılacak 
Mı!li korunma mahkemeler'nce 

müsadere olunmasına karar ve
rılen ve mal dairelerince satılmak 
üzere tesbit ed·lcn eşyanın salı! -
masına dair o!an yeni 'bir tali -
matname 1\!a!ı~·e Vekiılet:nden ar 
liıkalılara bild;rilınişt: r. 

Buna göre resmi daire!ere lü -
zumu olan eşya fiyat taktir edil
mek suretile mübayaa ed.Iecek
tir. 
D"ğer kısmı ıla SümeI'ban.k sa

tış mağazalarına veya ofisler~ 
devrolunarak saıtırılacak~ 

''Bana 200 lira 
vermezsen 

canını alırım!,, 

Şehzadebaşında yol 
kesen bir sabıkalı 

yakalandı 

Ş'ehzadE'başında 22 numaralı 

dükkanda tatlıcıl1k yapan ve o 
muhitte paralı !bir adam olarak; 
tanınan 1sm~il, dün gece evine 
g:derlren önüıı.e sabıı.<aW.ardan 
Yavuz çıkmış ve b~ağıni çekerek: 

•- Bana iki yüz lira vermez -
sen canını alırım! • demiştir. 

sınailin feryadına koşanlar yol
kesieiyi yakalamışlardır. 

Gazete kağıdına 
sarılı 45 günlük 

kız çocuğu! 

Gece, Boğaziçi va• 
purunda metruk bir 

çocuk bulundu 
DUu &·~et. Kr1prll !t.'n Bo~aziçlne 1>on 

stıeı":ı.i yopan ş~rk.tt llıızy-r!y.cnf:n 66 
nwr.ımıılı \OpUTIJ!lun birinci me\'Jti Juı· 
maırasınd.ı k:m1'1rot i.~mail ta:-a!ından 
S"''' tc kıi&alarıcı:ı ·~·ılı 45 gilnl1:Jt bir 
kı-z pocuj!u bulunm'lf,\'tur. sıı.r..atı.. o
l.an çocuk polise ,.e or.ad<m da D~rrüVl· 
cmeyr gön4:!'1iln1*tir, Bıra.k:an .aranı.!.~ 
m~l:.d)r, 

80 kuruşa 
ekmek satan 

2 kadın 
yakalandı! 

Küçil'<p<ızııırl• B• yazlı sckoğu:rla 
bilı!ı num:l'!'.:::!ı hanede oturan Zubeydc 
ve Rlf.:t~C iS'minde iıki d.i..Ienci kadının 

dün :ı..:t$3.m Be:yazıtta b:r kayc ba~ı.'lda 
600 ı-::m.."T.lık rkmc~lcrI EC\ ·en kuruşa 
sat~fA'"rt Bcya?.ıt Emr..jyl:t B-~t.Oml. 
scrlıgı t. :afuıdan görülmUş ve bir cür· 
mü n:ı .,.ht:t;a :y.aka! :rmışlar-dır. Bun,. 
ların y .. ntnda bir çuvnl içinde yarmi 
ekn1e~< bulı..;nm.UŞ \"e mrı.kür k:ıdınbr 
;Mil!i Korunma !vl3hkm:esi.nr verilır.iı· 

ıerdır. 

Tabldot usulüne 
riayet etmiyen 

lokantalar 
Lokantalarda tabldot usulünün 

tatbikine ayın 20 sindenberi baş· 
)anması icap ettiği halde el'"" ba· 
u lokantalarda bu usule riaye( 
edilmiyerek eskisi ıı:ibi çeşitli ye· 
mekler yap1ldığı icra o!ıman tef· 
tişlerden anlaşılmıştır. Bunun Ü• 
zerine Belediye Reisliği kayma· 
kamlıklara yeni bir emır gönde· 
ırerek tabldot usnliiııe riayet et
miyen lokantacıların ~iddetle ceza· 
landırılmalarını bildirmişti;. 

160 paket sigara 
saklayan 'ber'ber 

Gala!.ada. Tünel rıadd.,irule 3 nınna· 
rada müaıo.rat bayilıAi yapan ve S"1.ı
dc Eşref Pasa sokağt.nda oturan Süren 
dükk.dnında 3 sandık: lıeya.mıamesiı iç· 
ki Vf! ik.l çuval Bİgara sakh:ı.dtğınıdan, 

Beşikt•ş vapur S.kelosinde beril r Bay
ram da dükk~ntna 7~0 pııokN rnuhte. 
lif oigara islif ettiğinden yWlaıntruf

lardır 

Güzel bir başarı 

Kızılay aşevleri 
bu sabah açıldı 
16 bin 300 vatandaşa bugün 

bulgur pilavı verildi 
~kir vatanc&.~ -a h• gün parasız ı an.ktır. Bu nıak.satl. Kız.lay e ıw 

~:~!J;m~k ~~ t <>!an «Kl.ZJJay yedi yüz bl_~ !ir.~ veri:ır.....,...... .ı\.şMn• 
açJ!arak tcvz.iat ba~~ ~n ttibaıren IM'dc her gun nillıı.s başına bir kap sı• 

.. a • t.şt.ı1. cak yemek veridıeceıkti!' Bugün te\'z: o.. 
K Bu m~na.s.ei~~e, Kızılay Aşcvlc•rl .İu.Mn yemek bulgur j,iJ::'.lvW.J.r Y:ırın. 

o:m.t~sı Rt:ısı, lstanbul l\lft.t>•usu B. patlat&> nohut VC"y:ı t~u· ·c ~ibi bol 
Sadcttı~ Uraz.'la d\~er afak.adarlar ve k.e.lcri!.1• cıda verilıeedttir, • 
g~etec.ler saat onda. A.,'<!v!eri Komlte. TEVZİAT NASIL l"APD.JYOR? 
s 1ru_n Y«"fllJX>st~nc csdde.;.inıchlt i mcr. Her GŞ}ıaııede yeu:-.c:C alnc !t!~ra c .. 
kczın~t to~lann.mk ol~n-.ohalerle Af.o zerlerinde saatleri yıtzı~ı kuponlar tev. 
~lerınr. gıtmşler, tcv:n.atı görmüşler· zi olunmuştur. Bu soat.:cre gö~ tevUr.ıt 
<ıu', . • .. , yapıldığl'."d.a.ıı h:ç bir kalob:>hğa mey• 
. Bugiln aı:ılan Aşovlerı tlsküdtır, IA.e- &n vrrilmemekted.ir. Ycıl'ek ıto~Llıl-

)ı, EyUp, KMagü.rnrük, Tapkapı ve ması l\ıt:ll t oy rıı!hayetin.e ka<"lar dl>· 
Ilr,ş:kt~ bu.!uınm4t.:ıdır', Bir haftaya v.aın edecek ve her gün aaat ıo ile ıt 
kad:ıır da Ka.sı.rr.paşadn bir Aşhi'.>.ne a.- am&ında yapı'.ac.aktır. 
(~aktıT. A:;'hanelcr<len her gün on al- Kı.zrlayı bu hayırlı tc~lbbüsünden 
iı bın 3{)0 vaıtanda~ sıcak yr;rrıck ala· dola.yı tebrik Mcriz, -

MÜHiM BiR PROJE 

Sabun imalinde zeytin 
yağı kullanılmıyacak 
Yalnız prina yağr ile sabun 
lırsa ydda 80 bin 837 ton 
yağı tasarruf edilmiş 

yapı

Zeytin 
olacaktır 

Sabun imalatmoo lçytintağJ. İz.nıiroekl fabrikalaroan lbiri 
kullnılmıyarak yalnız Pirina ya· azami 9 ay çalışmaktadır ve bu 
ğı kul!aru.lması için tetkikler ic- suretle mezkılr müddet içinde 
ra olunduğu haber alınmışlır. Bu 15,750 \on, d>ğeri de ayn; müddet 
tetkıklerc göre memkı'.<etiıınizde iç.inde 11,250 ton ki; her il:<' fab-
P'rina yağı istihsal eden dokuz rika 2700 ton prina yağı isliıh•d 

fabrika vardlr. Bu mbrikalann ı~ etmektedir. 

kisi İzm'rde, ikisi Ayvalııkta, blri Ayni çalışma müdd('ti içirde 
Gt'mlikte birl Mi.ıilsta, lhi.ti K~ ~"ıı·ahktalti.. .fabrlkanm istin.. 
&dasında lb'ci Aydında, bir!si de salatı 24750 ton tutmaktadır. 
Bayındırda ibulunmakıadır, co 3 ) ----~-----=:..:°":._arnı=..=Sa: , Sü: 6 cm 

TUNUS CEPHESiNDE VAZiYET 

Bizerte ve Tunusun 
arası kesilmiş 1 

iki Fransız denizaltısı daha Cezaire 
geldi • Sekizinci ordu hala hazırhktal 

Beyrut 1 (A.A.) - Şimali Fran
sız Afrikasındaki müttefik umu -
mi kara~gahı bildiriyor: 

İngiliz bir:nci ordusu mayin. 
tarlaları arasında ilerleme-kU!<lir. 
Almanlar bu cephede orta ve ha· 
fif tanklar kullanmaktadırlar. 

Gabes Hmanının müdafaası İ
talyanlara bırakılmıştır, 

Bizerte ve Tunus arasında te
mas kesilmiş bullunmaktadır. 

ALMAN KUMAND.4NI 
HiTLERE RAPORUNU VERDl 

Berlin, 1 (A.A.) - HıUer, u
mumi kararg{thında General 
Ramckc'yi !kabul etmiştir. A!man 
generali, şimali Afrikadakı v:ı:ı•-

<Dew.ını ,,;a• 3. SJ· : c:ı 

1 ÇERÇEVE I~~~~~~~ 
Politika san'at olunca 

(Çi>rçil), siyaset fabrikasının, 
dikiş makineleri gibi basit bir me
lr.anika nberciliii içinde iş ııören, 
Jıaba ve basına lıahp örnekl<oriae 
çok 112a~tır. 

O, gündelik siyaset adamı cep• 
hesıle, dikiş makinesini.. kaba ve 
basma kalıp işçilik hilJıeTini tam 
manasile hazmet.tikten sonra ti
tiz bir halı dokuyucusunun girift 
saıı'atkarhğma da yabancı olma· 
dığ.nı gösteriyor. 

(Çörçil)de kendisini cüce vo 
fani siyaset adamından ayıran bu 
vasıf, onun derin irfan, saf tefek
kür ve halis tahassüs bünyesin· 
den doğma ... 

GorçcKtcn (Çörçil)in hit.abele
rinde; demokrasyalar cephesiuiıı 
eu bahtsız anlarından, bugün gibi 
en mes'ut saatlerine kadar hor za· 
man ve mekin i~i.nde verdiği nu. 
tuk.Jarda, dalına, san.'atkllrla po .... 
litikacıyı ve mü!efckkirle iş ada· 
mını baTıştırnnş bir olıun kafa 
tecellisine şahit oldum. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Her defasında, hüzünlii veya 
n~'eli, m112tarip veya rahat, üınil 
.sahibi veya bedbin, konuşan, sanı 
lıl esiri. Yunan dünyasuıııı içi 
aydınhlı, nisbet ve ölçü dolu yet· 
kin bir duygu ve düşünce şahsi. 
yeliydi. Yoksa s'nek vızılıtısını 
politika (Megafon)unda milyaq 
kere biiyüten bir siyaset uruıaJ. 
çısı değil. .. 

(Çörçil) bir siyaset zanna1çısı 
olmaktan ziyade bir polifka 'an• 
atkarıd.ır; ve onun bu hususiyeti. 
her zamanki hitabeleri kadar, 
belki bir derece dalın fazla, son 
nutkundan belli olmakta ... 

(Çörç"J)in ııutkunıla, harbin lıca 
e~.aslı dav.a.s.ı, derin vecizeler ha· 
liı>de hulasalandırılruojtır: 

1 - İtalyanın vaziyeti ... 
(Çörçil) ha~ikulidc ince cüınJe. 

lcrle ilalya.nıo tasfiye edilmek Ü· 

:zere olduğunu haber ''et'İ)·or \.'9 

İngilizlcr'n ömründe hiç döviiş
mediiti bu milletten, baştanbaş• 

(D&va::ıı Sa: 3, !:.U: 8 na\. 
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HALK FiLOZOFU 

T E L EF ON 

TratıT.ona gİd<'n vapurlarıa ne 
günü kalk.'.ıc&.ğuıı mı öğrc.nrr,ek 

i,tiyı.r uu •?. Telefon rehberini 
açn1tz,. alakadar da.reye .M}'l'unuz, 

size derhal ve nezaketle cc>ap ve. 
recektör. 

Filan yenle )anı:ın "~r. Me
r:ıktasınıı, a<.:aha, nkrnbauızda.n 
u!an zat.ı c\·iue Jakan ıuıdır?. 
Alı\kadar mili111Jı telefon edioh, 
s:ze derhal cevap nrec<klir. 

Ekmek kar'l'l'cn&1in, nasıl deği

şett~ini mi öğrcnec~kstniz?. Bu· 
lunduğunuz mııı.taka kazasında 
bu ·~lere bakan z.:.ta telefon edi
niz size i-znhat vcr"ccktir. 

Hulusa, telefon bu kadar mari. 
fe!Ji, pr41tİk, ıucJeni hir ,·asıtadır. 
Her işiui'i telrfonla gôrebilirsiniz. 

Bu ı;a,tırları, teletun rehberinin 
ıreklı\m sulıifcleriııden kopye edi-

REŞAT FEYZi 

)Ornm, ZdDDelın<>yiniz. Ne Tele· 
fon İdaresine reklam yapmıya 
'ak tim u>r, ne de Telefon İdare· 
s<uiıı böyle bir şeye ihtiyacı .. 

Fakat, i~te bu kadar güzel bir 
Dlildcni \'R>ıta ohın telefon ınilor<ı
fonunun ba~ında, şayet yanılır da, 
b ir gazete adına konuştuğunuzu 
söylerseniz, herhangi bir v t&JKlaş 
karşısında bülbül kesilen o ma
kamlar, blrden, taş duvar olur ve: 

- Eiz, bir şey söylemiye ,;ala· 
h iyetli değfliz, efendim, derler , 
çıtı.arlar işin içinden! 

Telefonun, bizim matbaalarda, 

ne ınüz'iç, ne can sıkıcı, ne Yan 
kurutucu bir ilet olduğunu ta· 
sa\ \·ur eden1c:ıs

0

niz. Baz3.ıı, tele

fonu ) eı den yc're çalıp parçala· 
mak Jı11•ınuzı zorlukla önleriz. 

H'ar_e v·az ıye:tt1 
a,01adlarımızı yaaııı: M k ve cenup cephelerindeki ludla111yoraz er ez . . 

Soy"dbrınmı y.>rind• ~"'""mıyo- Rus taarruzlarının asıl hedeflerı ruz. G çen .g......_ b r refı.itıtmlz de, bu 

meooleye tciooc ınişli. Mt-..1 cWra.ıt Al •• d f ı •• 
<el.!on roh'b<-niıı•l i!•ri sVüyoı<Lu. Te- ve man mu a aa USU U 
ltbı r«:.be.ı·Mlll S';tn.1:2:. İ.,lımler V(iyı!e 
~ıral.anm:ışti!l": 

Ahınct Canaver, Ahltı&t KOr(Sbaıı, 
A:h111ct Doğru &öz .•• İlth . 

llkı!.buki, dluıy.: n bütün d.ığP:r 
mentlt.kct!er"'.nde1 9C'yadı vvı:J ~zllı'r. 
so)'tldı, ai1 o adi, ıxcy il< a d'l;r. öteb 
isr.e «ilçtıJı: ad, derler. Binaeııekytı 
y :.ı.rlooı>, •vvrı.ı. soyadmı ya.znı.:ıJc !A· 
zımdır. Tek i&im ku:l<ınırlarken, yaıl
mz lOY'ldlını ya:ııaırl30', 

Te!rfon rehbcıirule, mcit'IEp\{oırde, ve 
eıns:ıJi ycrltrde, c:mll"ti al:fMle sıra'Siy ... 
Je yaıı:aı'ken, kıl\."ilk ismin b'.dnci harfi 
de~. soycd'ınım b rinci h::ıı1i '5 tu
tuı...,., A.lhhcl'k .. • ..... •""1dıl""" 
d:ı:-. Biz, bugQıne kadar, ıbu 'Yr..Ühhn ve 
lx.'3T.clnıi.lle1 LI..3:iü un ~ 'ın-JŞ göı ünd\i:k:. 
Aslını ar:l'lT..3nız. b z ::n '-'" Sıki goy~ 

Yazan : ı. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

ŞiMAL! A.F1RİKADA: 
B. Çörçil <>0n demecinde, Trab

lus yakınlarında yeru bir ıınmare.. 
benin geclımiyeoeğini eöyledı. 
B, ÇörçH'in bu sözünden çıık.an 

mana şudur: 

y-akından müdafaa edetıüec-ett ka
dar kuvve'--0 maliktir. iki fciıiı· a
rasınd&ki demiryolile bir kera yo
lu şimdiden '!ııe5'lımflir. Bir t..al
ta içiru:le Tunus'da ve Liıbyada mü
him mul:ıarelx;leıün cereyan et· 
mcei w büyUk ~er vermesi 
çok muhtemeldir, 

DOCU OEPHESt:NnE: 

•AHIC~MEURDgı 

Pastırmalı, Hamsili, 
kestaneli, şeftalili 

ekmek . • . 
On J'edi, on sekiz yaşlarJnda b~ 

g<>nçti. Üotü ba~ı pejmürdeydi. 
Bir p11tisle malı4Lemeye &etjrildi. 
!Uabkenıede, mamun saudal)·ası· 
ne oturdu. 
Davacı, bir UrıUııCı Mlj. ı·ı.rıucı 

aıılatmıya başladı: 

- Güıılerdeaberi ürından ek
mek calınıyor. Ak~mlnrı he"ap • 
yaparken, hergüu, beş tane, sekiz 
tane, on tane ekmek ek9iK. Önce, 
tezgih!ar, haın~ar, çırak g.ibl, 
fırının adamlarından ~üphclendita 
Nihayet, bugün bunu, elindeki 
tOl'baya dürt ekmek doldurmuş

ken ve be~incisini çalmıya teşeh· 
bü> ederken elimle yakaladım. 
llakiıu ıııaznwıa ne diyecej;rini 

sordu, lllaınun, mazlum bir tavır 
takınarak ac;ndıracıık bir eda ile, 

- Ne yapayını efendim? dedi. 

Btndlataa •e 
Japonlar 

Yazan : Ali Kemal SUNMAN 
Gcçenlerdo General Vııvel Dior

manyayı J apon lardan ger i almalı: 
en ziyade zihnini meşgul eden bir 
mesele olduğıwıı söylemişti. Son 
zamanlarda Japonlar Biudislanın 
şimali şarki tarafları'Dda büyük: 
bir faaliyet göster iyorlar. Bu faa
liyet de havadadır, Japon tayya• 

---======================I tm.ıız ve kıJJtloo: ., er: ":'Diz. d~ 
c!. • • ve C:t:p ~',, $;an lEUl Uı)'ı?r. 
Belki de, Ga.,,ııl:t.r buır.:-1 hızdcn "1-
rr. .'1<ı!"d!r. 

Libyada 650 kilaınetre ilerliye
relk Raınmel oro\rSUnu ~ıı. 
mağl)ip eden 8 inoi İıııgili!z ordusu 
Acey la'da plana göre bir taamı
za hazırlanmalotaıdır. Bu orduuun 
Traıblus ~alkınlarına varması için 
daha 70-0 kllıometre Herlemcsi la
zım; bunu da ancı.it muharebe 
vere vere a~ab?!ecfiktir. 

Staldngra.d ve MoS.~ova batıla -
rında Rus taarruzları devam edi
yor; Almanlara göre 'bu Ru.s taar
•·uzları 'her yerde pÜSkürtülınil§ 
ve Ruslar ağır k:tyrplara uğatılr 
~hr. Rııs!ar ise Stalingrad ıle 
Don dirseği a•asıda Alman kuv - ' 
vetlerini !ırlın etrııek. ROStofa yürü 
nehri <"eplıcs'.nde dıe nehrin ceııu-' 
buna g~-erek Klc!Sı<avayı ge~i ~ 
d!l<lannı iddla ed yor ap hveç 
askeri n~ünck:kıt!cri de, Ruıslarm 

StaUııgracl<la çewilen Alman kuv
vetlerini m!ıa etmek ve Rostofa 
yerek Alınanların iKafkasyadaki 
kuvvetıer·ni arkadan vurmak."r:ık-ı 
sadile taarruz ettikleri tahının e
diyorlar .Bunun için Mareşal Ti
moıçenko, Klctıskayadan Voroşi -
lof.grad - Stalingrad derniryolu
ra doğru ilerlemek ve Rostofa doğ
ru uzanmaı'.< zorundadır. Buna 
muvaffak ol.ursa, lıl'm Stalingrad 
Don dirseği arasındaki Alman' 
lrnvveılerinin ve hem de Kafkas
yad.ak' Alman ordusunun geri mu·' 
vasal.a.sını kesm~ ve büyük bir 
hat temin etm•ş olur. İşte Aman-' 
lar bu Rus pl.'ınına mani olmak i
çin ric'at hareketini hrua muaıı.
nidane müdafaayı tcrc'ilı etmiş 

Açlık htL,. Aç kııiılını. Yenıek için 
ekmek çaldım. 

releri Hi.ıdis ta.ı hududu üzerinde 
dolaşnı•lla ve aşağıda ııelc.r ol· 
duğunu, neler hazır landığını öğ· 
l'Cllillek İ>il<ır gibi u~uşmaktadır. 
Japon tayyııırelerinin bu suretle 
Kalkiitı civarına gelerek dolaş· 
tıklarnıdan bahsedilmektedir ki. 
maksat bomba atarak çekilip git
mekten ziyade yukarıda işaret e
dildiği gibi Hiııdi~t:ında lngilizle
mn neler hazrrladıklarıua daır bir 
şeyler görüp malümat edinchil
mektir, Bııuıınla beraber liindis
tanuı bclliba~lı mer!-eLlc.rhı<ı J.,. 
ponların b<>mba yağdıt'.nııyacak· 
Iarı sö3-lcnemez. Bilakis aylnrdan• 
boci tayyarelerin faaliyctine sekte 
vuro.n me,·sin1 rüıgurları artık 

dinmiş olduğu rihetlc Japoı; fa)'· 
yarecileri bundan istifade cdcrtk 
Hindistan üzerinde daha çok uç· 
nııya çalJ.Şacaklar \e bllmbaları· 
nı atmnl<ıta.ıı geri kalnııya<ı..ld•r· 
dır. Acaba Hin<listaıu!l hangi ta
rafları böyle bombardımanlardan 
daha ziyade müteessir olalıilir?. 

Herhalde bunu ne İngil:z tarafı, 

:ıı.c de Japon tarafı söyleıııekted>r. 
İngilizler gelecek Japon tayyare
lerin.i düşürmeniın çarelt>rİ.tıJ dü· 
şiinüyorlar. Japonlar da Hintlisla• 
aa dair öğrendiklcr·uı hiç söyle
memiye dikkat edecekler gürünü· 
yor. Saklamak liızmı olan esrarı 

muhafaza etmekte Japonlar ~im
diye kadar pek dikkatli ve ketum 
olduklarını isbat etıni!jl.ercli:r. Bun

dan •oDra da böyle olmıya çah~a· 
ukları b..-kleniyor. Faknt Japon 
propagandasının Hindistruıda ıı:nd. 

liler ara>1ua yaynu.k ist..dıği u 
oluyor: 

Gıda maddeleri 
ii~~~!J sat şiarında ı 

...... ıılılııM~· kir hadleri 
KADINLAR VE j G•da maddel~r satışL':rı ile uğ-
IPEK ÇORAP raşnn l<!Jliaocı, yarı taptaı:ıoı ve 

Bir muharrir arkadaşa göre, perakendecilere bırakılacak olan 
drvlct nıüe.sesrl<-rinde çalışan cKar hadleri. nin he• tarafta ma-
kadınla.rın ipek ~orap gi)·mcsi hal'i belediyeler tarafından tesbit 
mcııedi1"r•c, diğer kadıolar da, bu olunmsı kararlaştırılınıştir. Bele-
mrıdadırn va·<geçcrlcr. Orvlcı mü· diye da'mi cncürncni bu hususta 
eS<e .. Irrinde çahşnn kadınların 1 tctkik'er icra etmektedir. 
bugiiu <Pf'k ç<ırap giyelıilcccl<leori· ı 
ni zannetmiyoruz. Tek tiik bulu- Kaetıımoni ve To~yada en iyi 
nabili.r. pirinç 95 kuruş 

Mest'le, bu i§i şuur n idrakle 1 Kastamon'den şehrlmizdek· ao-' 
)apmaktır. i\fonedilcıı ber~eye Lakada-r'aı·a gelen mulu.,..1'a göre , 
kar'.liı hırs artar, ınaliun ?r.öz' en iy, cıns pirinci!"' Ka~tamoni ve ı 
l\IAHAl,LF,BİCİLf:JÜN T0<>7a havali•inde dok>an beş ku-
J\IÜŞTERISi ruşa sat :lı.gını ve -bu fürta İ&ıan- 1 

MB.-el.i b 1Jdc, h;l!A Aı::ac!vl.uda., ev
vc~A b •. yılk i m y::~ .. &..ıy-X' i5y!enir 
ve y Zl!ır, (~ie k. .an . ..:.... K.:rnman 
o ~ Omı:m, aıx>ğlu Dunıı.123, Hı
z~ Ahmc:t1 K:u: ??C gtl o~ !.! h· 
net &lhl . 

Soya Kamınu t:ı•bl!mtmdon son
ra, esasen 91J'J"3'dt bu-itma'Tl'IDr bt; S'OY
adlllX.ını haH tertip b'r drğiş!l<l'ı;e uğ
rnttı.:!e.ı· ve islmle•in'n EOnı.n.:ı yozınıya 
başlaciıb , wğln:., •ıiı> van veya 
t;jbrr1eri, blı;m u.i<i Fey-Adl 4ıınlLln e. 
s:ı.sıııı n bu&utslyct.inl t~ nder. Bir 
~l'"" .:mız, bu C:ti lhı...:su: iyot ve e~ası, 
;yeni Soyadı Kanunu uı.t.b;ıoatından 
sonra, tb..ııal f.;ttik, luı-yb~tik. 

Eont:bt mi.iu. ·, bıl,;ln1 soyaıfo.. 

rıır..ızı eıw.gru O..l.ltnık:, y~ 1.1.zun old'U,:'11 
g!bı ku lanryor.ar. A~ı..~, ecncln bir 
rneittıt>\<. Türt< 90CU<kırrnın isimleri
ni h&.vJ. dcttC'deııe. cı-tve :ıare ~akı.nlz. 
Soyadian evvel, k~çüO: &ıulcr sonra 
yazı!av.JŞtır. 

Aı<tık, IJiz d<>, geyaeJ.anrr.121 dof:nı 
olwaık ku_ i4.tncı! un. 

1aba.Uehi6lerin miışlcrisi :;it. 
tikçe a:ııılıynrmu~. Şimd~ mahal· 
lrbiler )erine gi>r<' 30 . 40 kuruşa 
;Jl!lıI<>r. Yaiııız mahallebi ile ka· 
rm d;,J,... mı?. Da.lıa e\'\'el bir t:>

nıklu ptta,., batti en e,·vel de bir 
;urba ıçnıek liz;m. 

bıld'cm ı r. Bu surcılc mezkur pi- _. __ 
bı.J •Ç n di>hi sat., ~·apılabileceğini 'I R. SABiT 

Fal<ıt, bu üç türlü )·enı.-ğin h4!· 1 
>abı, lirayı geçm<!ktedir. 

SiGARA VE 
İÇKİLER 

Y•ııılan iıotatisblder şunu gösle
ri~·r.r ki, içki ve s'gara istihlaki 
gün geçtikçe artmaktadır, Bu ,. .. 
frr, fiatlar pahalandıktan sonra, 

bakalım ne olaca.k?. İki üç aylık 
tecrübe, neticeyi belli eder. 

Jlarp zamdnlarıwia, bu gibi 

maddclori.n iı.tihJalı.iniıı arttığı 

eski bir malürndur. Duman çek
mek biricik teselli gibi &:<>lİJOT iıJ. 
sanlara galiba.. 

YLR DEÔİŞTİRl,N 
1:1KRALAR 

Bizim Osman Cemalin ikdamda 
çıkan fıkraları bcrgiin yer d~ğiş
tiriyorm~ .. bir arkud~ş, Omıan 
Cemale sordu: 

- Okuyucular §8'jtrmazlar mı, 
bir yazı hcrgün ayni yerde çık
nıılı değil mid;.,,?. 

Osman Cemal şu cevabı ,-erdi: 
- Oku,.ueular değil, ben bile 

şaşırıyorum. Ba~ı gıin yazım çık

ma".!'j zanııediyoruıu, M>Dra, yol
da t1>11ı.dıkdarım balıer veriyor. 

AHMET RAUF 

rinçlNın ş ·hrimızde a,ami 140 IIapiAaneden kr.çan katil yıı-
1<ı:ru a satılabileceği an1ıışıl·mak- kalımdı 12 yıl bir ay hapse 
.adır. mahkum oldu 
Bir hıunıualın yalan i idi ası 

Bır kaç gece evvel Haydarpa
pya gelen Toros ekspresinden 
yük alau ~ r h&malın sırtında on 
<Wkuz ~ulo kaçak kauçuk yaka - ı 
lııııdığı ve hamalın; bu yükü mez-

kılr 1'k pres restoran §€fi Muhlısın ı 
evi•'e götürduğüı>ü ddıa eti ·i ya

zıimJ1lı. Dün B. l\Iuhôlsten a 1.d·.1?-- / 
mı.z b>r mektupta hamalın itldi- j 
ası~. tamamile Teddedf'...,k ken- ' 

disıı..ıı 'bu i~le hı~ b.r al.{ıkası bu-' 

lulHllGdıgı beyan oluruna-ktadır. j 
Tavzih e<lciz. 

---.:.- - -- . ı 

tcrir ıJf .c 
ı:xabı· b 

eri tcı: 

~~...ç~I 

f de tlc. m !--er!nt p ~ llil~ 

bit°Tmek ..çın nten kfıt, :~~mi, çan. 
kil çocuC:l2 bu de i b!:dC'dlirc bv
~ıym- ;. ş ,,enı ter· Je1•ıe, 
Z""'1tillyoruız it., b;. de."atC"l .Jfm bakJ.. 
ıwnc. ..n · • f ~ e da:h:l .::z ~Ur. 

Ne yapı: a " Ycırı' tc-rir.lerdc mu
kl..kbık lazım o":d-.ığı.mıa eure Çocu
~J dilşfmctyc alışboırı:ılt lç•n, fc ·"1• 
c.e!"S s...~'."2ılll tırtt.:nnak «9ıP edecalc 
e:.oi celj~, bize .. 

BURHAN CEVAT 

Kati!dtn. on ;Ki ay bır yıl ağır 
ha·pse maiıktim olup Beı gama ce
za evır<i<'n üç arkaılaşıy'.c b:ıdkte 
lbir kaç gece evvel firar etmeğe 
anuvaffa k olan Azrz Afacan, jan
darmanın sıkı takiibl neticesinde 
Bergam&nın Doğanlar köyünde 
ciün gece yakalanmış ve Be~ 
ma ceza evine getırilmiştır. 

H"-p.ohane firarisi, bu firar su
çun.dan ®'.aYl ayrıca ıınsQll~e
ye vcr·~miştir. 

Hariçten 2000 ton şeJ..er 

getiı·tile~k 

Cenubi Afr "ac!;ın, N!ısınlan ve 
S'C'iakyadan en kısa b:r zamanda 

memleketim U' yirmi hın ton şe

ker gel r!ec ~dir. Bu husustaki 
miızakere!erP c~vam olur'n<lkta
dır. 
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Tunus'da 1 i:ııcı İngiliz ordusu 
Bizerte limanı ile TU1Ul6 şe:Mrleri
ne teveecıHı et~· t.ir. O.:.len ha
·berlere ba;kılı.rsa bu ıki şe-hre sa.lı.
ra top menııi·line kadar y2'klruşmış
tır. Bu ~Glıirler zaplle<lılıme:liJ<\-e, 
mtittet"ıkleııin TunU'S'd;uı Trablıı.s
gacbe yiiriimcsi ır.ümKün, fıtkırt 
tehlikelidir. Ac"ba Trclllusga:ibe 
yürÜ'mek i'Çin, iki ordu birbdrin.i 
bekliyecdk mi? Buntt talıımıin et

. m.ık yer~izdir. 8 mci İngim orıdu
su, hazırlığı ·biter bitmez taarm
za devam edece!ktir, ~ ordunun 
ay n.i zamanda taarruza geçmesi, 
muhaı"t'be Trırblus;:arp y~l
nna inıt:Jrnl ett" ği zaman dogru o
laıbilir. Bunun için, l inci İngiiliiz 
ordusu Tunus ve Bizerte şdhir
lerini zapta çalışırl!<cn, 8 inci İııgi,
liz ordusu Ace)lla'dan Trablusgar
İ>e doğru ilerromiye çalı§acalh,-tır. 

Tunus ve Bizcrte •şehirleriniııı 
zaptı için ha lıyıırrı mütıteflk: taar
ruzlarının çabu·k netice vıe~me;ıi 
mümkıündüor. Dün de söy.Iroiği· 
miz gibi lllihver taraf •bu şdlıirleri CD~vamı Sa: 3. S(l: 5 dl!) 

- İn..<an, yenıek için pek pek 
bir ckmt"k çal:ı:r Diirt beş ekm&
ği birden yİ)·ecek dei:-ii':ıin ya! .. 
Sonra, ilk ifa;dcnde b ka fır.1111· 

lardan da ekın<'k ıp sal:Rğtnı 
~öy lclniş.~/ n, 

Mamanda hiç .sc yok". 
Fırında çalışanlardan bir iki Ş8· 

lıit dinleııödi. lılawuııun Si\'asta 
da hırsızhlwtan mnhküm olduğu 
anlıışılıyordu. Siustan sabıka 
kaydının ~orulmasına kanır ve
rildi. 

l'tıahkemedt•n çıkanlardan biırisi, 
yan.ndak'ine: 

- Gördiin mü? ded. Bu da, ye. 
ni usul hırSlahk. Ekmek hı~ 
hğı. • • 

- Tabii! .. Şimdi. cl<mek, ster
linden kıymetli. Ilcrif, ça!acalr 
şeyi bili)or. 

- Ekmek dedik de, hatırtmll 
geldi, Hani, Mauisada mı, n ... ede, 
b'r yenı.,, wünılü ekmek yap
nuşlard~ o i ne oldu acaba? 

- Giresunda da !uıdıklt ekmek 
(L)~\"BIT'l !)jt• 3. Sil: 5 CP) 

(~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--) __ 
Siyasi ve askeri hadiseler arasıftda 

c~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ 
- Eğer isterı;e J ap<>nlar Hi11· 

clİ.>tıı.ııı baştanbaşa bombanl.ıınan 
edebiliırler. Japonla.rın çok tay. 
yaresi vard.:r. Fakat bunu " temi· 
yodar. Çünkü bombardımandan 
&Sl! mii!ecs9İr ohtcak verli hallct:r, 

ltal ya n ları n işgal ~ttiği yerlerde 
hakları varmıdir? 

Geçen haftanın en tuhaf ol.ay
larından biri de, İtalyanlann cNis> 
bölgesile cKorsika• adasını işgal 
ettikleri halık, h"ç rur nümayiş 
ve şenlik yapmamı? o!malarıdı:r. 
Malum olduğu üzere Italyanlar, 
senelerderM:ıerJ bu ü!keleri bilhassa 
•Tunus. u ele ge,irmeği, kendi
lerine nı'.lll •bır gayc saymışlar; 
zaman zaman nut:ıklar, yazılar 

ve tehd t\erle ıbu topn'.darı Fran
sızlardan ı.stemek~n geri 1<ahna
ımşlardı. B!Thassa 1938 senes' nü
T::13) s'cri, k sürekli ve ş'.dddr 
c:nıuŞıu. O ·zaman İtalıyıın hatipleri 
ve muharrirleri .. ister z avauk
ri arasında az mı bağırıp çağ.r

mn'jlar ve Fr!!.nsaya az mı at :ı tut
muşlardı! ... Evvck:i haha Alırı'an· 
]ar cenubi Fransayı i:-galı ederler
ken, bu tqprak!nrın 'lga!i vazife
sin, İtalyanlara bırakımş!ard De
mek oluyor ki, şimdı İtalyanı.ar 
bu milti emel:enne artr'.< kısmen 
kavu.,mıuş bulunuyorlar. Bu.na 
rağmen, hlılô İtalyadan yükselen 
bir meserret sesi duymadı.k. Aca
ba bugünler de İtalyanların ağız
larının tadı mı bozuldu? ... Yoksa 
onlar da hu toprakların el!ıerinde 
«alacağına inanmıyorlar mı? ... 
K im bilir, ıbelki şenl..k yapmak için 
T unusun da tamamen etler ine geç
mesini <bekliyorlar! ... 

* İtalyanların bu isttlıi l.le ne ka-
zandıkları da, inceleıırneğe değer 
lbir konudur. Bu ü!ıkeler Fransanm 
cenubu şark?Sinde b ulunan ve 
Nis şehrini de içine alan (Fran
sız R"vyera) sı lle •bu arazbıin üs
tünde bulınıan (Ş'mali ve Cenu
'bi Savva) eyaletleridir. 

İ!IViÇr!"deki Leman gülünd<'n, 
F r a n • a n ı n (Tulon) li
manının doğusuna çekilecek bir 
çizginin sağında kalan •bu top -
raklar 1ıalyayı gavbe dOığru ilfz 
hayli genişlettiği gibi bu m!'nıle
kete bir m'\yondan fazla nwus 
kazantlırma.'.<tadır. Her sene Fran· 
saya milyonlar ka'landıran meşhur 
(Monte Krlo) kuımarhanesinin ve 
lklimin;n çok mutedil olu~u yü
zünd~n Avr~11anın en önemli say
f ye ycr'l"rinden bir sayılan ve Jl"'k 
<,'Ok Eey"yah çeken Nis bölıgesinin 
d bu >::azinin iç'nıle bu.Jtınma.sr, 

e!rl~ c:lilen b31arının .kı~'Z:neıı-ıi 

C. Yaz an ı =:-\ 
j~HA T l' VFİK TANS!:'i 

bir ikat daha arttırmaktachr. Kor
s'ka adasırun işgali de, İtalyaya 
ikfü;adi vesıralejik duru.mu yük
sek (300) !b:n nüfuslu hir ada ka
zandırmış demektir. 

* 
Şimdi asıl tetkike değen en 

mühim mc·vzua gelelim. İtalyan· 
iar ne haı.1<la bu yerler; :sted lcr ve 
aLchlar? ... Bu hususta hir hüküm 
verebilmek için bu istilayı dünya 
milletler;nin sah ıp ofdukları top
ıak1ar üzenndekı haklarını teSbit 
eden, cll!ülkiyct. pensiplerile kar
şıla!)lıralı m. Bu prensiplerin cTa.
r.hi mü'.kiyet., •Inki ve m••,Ji ek
seriyet• nihayet .Srra~j'k du
rum. olduğu malümdur. Bu pren
sipler eğen ka t'i bir düstur olarak 
muteberse, İtalyanları bu 'hususta 
haksız görmek kabil ol.mıyacaktır. 
Çünkü bu topra.~lardan cenubu 
şarki Franda (1860) senesine ka· 
dar Venedik cümtıuriyetinin elin· 
de 'di. Madagaskar da (17611) se
nesine gelinceye kadar yine Mon· 
te hükümetine tabi bulu nuyordu. 
Aru:ak bu t ar'ilileroe Fransızlar 
tarafından zaptedilımişlerdi. Diğer 
tarafıan bu iki cumlhuriyet te 'bu
günkü İta1yan devletini n birliğini 
temin eden (7) hiikUmetten en 
mühimleri idi. Bu bakımdan bu 
ülkeler üzer nde İta•lyan!.arın ta
dıi haklarını inkar etmek \mkıan
sızdır. Bundan başka bu memle
ik.etler hatkınır. ekseriyetinin İ
talyan olınası da bu davada İtal
yanları haklı çıkaracak bir sebep 
olıııb:lir . Maaımafih bu aııiitaleala
rmuz, ;ı:ııkarıdaki prens'plerin e
sas olarak ka.bul edildiğine göre 
verilıınişt'r. Acaba bu pTeı:ıısipler 
hala eski kuvvetini muhafaza e
d'yor mu ve edebilccc.k mi? ... Bu 
da çok ~üpheü ve UZ'<:rindc durula
cak meselelerden biridir. Eğer bu 
prensipler kuvvet.ni muhafaza e
diyorsa, vaklile her han,gi bir 
memleketi zaptedip asrlarea ida
re ettikten sonra oradan çekilen 
bir devlet.o, tEkrar bu topraklar 
ıizerinde <ta'.< iddia etmesine o za
man nasıl itiraz <>deoilecekU: Me
&eia 03111=4 idareo-.>C!e "3lan 

Macari!;tan, Srıfuistan, Bulıgaris -
tan. Yunan'stan ülketeri gibi. Nü
fus Ç<'kluğu da sağlam 'bir pren
sibe ber.z~miyor. Bugün dünya 
üzer'nde her haf1€i bir milletin 
n.i'.us ekseriyeti,;e sa,hip olup ta 
1.ıışka b:r devletin bayrağı altında 
yaşıyan topraklar az ırudır? .. 

* Tunus .Oö'gesi de İtalyanların 
asrrlard~nbcr.ı a'mak ısted1.:leri 

bir r.-ıemk<ett'r. (16) ıncı asırdan
'beri Osmadı dev'et'nin bir v·ıa
yeıi oıan ve niılıayet (1881) sene
sinde Fransız hak:~ yd· altına 

giren bu mc-~ckcte İtalyanların 
n'çin göz kn)mu~ ,,;m~ları da me
rak ve C:ikkati çeken o\:rylar4an 
biridir. B r ktre bl' iı!kede İtalyan 
ek:s<ori;-tLı yoktur. Çünkü (170) 
lbin kilometre geniş! ğindcki .bu 
zeng n ülk«le ya.şıyan (3) milyon 
halk;n ancak (1 .V) bini italyan
dir. Sonra tarihi hakları da çok 
şüphelidir. G<?r9i !bugünkü İtat
yanların dedekti olan Romalı!.a.nn 

B a:rb in bir de propaganda mu· 
harebesi cephesi olduğu ınnlfım. 
Japon tarafı Ilin distaııda bunu 
yaparak Ja ponların Hfodlilexe kar. 
şı olan a lakasını ileri 9!i rınek :,._ 
terken İngiliz tarafı da Japonların 
'<imdiye kadar Birman:vadn ye 
Bind:Stana kom'?U olaral- işı;al al· 
t na ald ıkları yerlenlcki ahaliye 
knrşı nıı.;ıl mıınmde ettiklerine 
misal g-rtiriJ'orlar: Oraların nha· 
l'sindcn becerikli olanlar tiirlü 
tehli.kclere <a(:mcn hududu a~a- ' 
rak Hindist.na ı:elıniyc çalı "or-

. !ar. Bir ele Japonlar bil'yu.rlar ki 
eğer Hindistandaki eh 'rleri Wrıı,. 
bardıman edecek clurlarsa muka
bjl müdafaa Az mües,.ir nlnıı
yacaklır .. lapan tayynrclr• 'n · bek
~İyen müd.faa l<>r!İbatı ,.., dır. 
Sonra eğer Japonlar Hindistan 
~ehirler'ni bumbalıyacak olurlar
sa §'mdiye kadar birbir !erile ih
tilaf halinde bulunan HindÜk'Tİn 
müşterek telılike Ye düşmllfl kar
şısmda b'.,le~melerine hizmct et. 
miş olacaklardır! diyorlaır, 

Miliıttan sonra ikinci asırda bu ı------- --
Dinamitle balık avlıyan ik i topralcl.a.n Kartaeahlardan zap -

tett kleıi in.kar edilemez. Hatta balıkçı Adliye verildi 
Romalıl.ann (123) sene süren ve Ahmet Sarıdeniz, Şevket oğlu 
tadı.te (Pön) tı arplıeri diye anılan İsma.ıı isimler inde rki sandalcı d,;. 
lbu savaşlarda Kartaçah •büy ük nam.itle balık avlıadıklar! ve bu 
lrumnd'an (An:t>al) a ka..şı lk.azaıı,- suretle balık neslin'n imhaı;ına 
rukları zaferler de çok önemli ol- sebep oldukları idd:asile adliyeye 
m~tu. F akat bütün bunlaııa rağ- veri lmişlerdir. 

ımen (5) inci asırda garbi R oma Berberler cemiyeti 
devlıetinin :flblması üzerine bu kooperatif kunıyor 
topraklar baışı 'boş kalmış veyahut 

Şe'hrim 'z •berberler cemiyeti; 
başka milletlerin hl.;Jıimiyetleri al- men.suplarının istı.hlı:iık etlikleri 
tına grm'•tir. Demek oluyor ki 

• san'atlarına ait çok çeşıth ıstth!ak I' taylan••rın (14) a.sırdanlberi bu 
- madıdelerini ucuza temin edebil • 

memleket üzerinde maddi ve ma- mek maksad;le bir cBenberlcr .i&-
ne'.1· a'.a" kaları kesilw" • llıuıılımnak- k 

• ülıliık · oopı.-ratifü kurmayı ka-
tadır. Şu ılıalde İtalyanların (1400) ra!aştırmıştır. 
kÜSUZ' sene evvel dedeleri tarafın-

Bu hususta hazırlanan nizam -dan zantedilen, ve lbugiin de pE'k 
"' l name ta5dik edllmeı'ıc üzere Ve ~ az bir İtalyan üfusuna mal>k o an 

bir ülıkeye sa:hip çıkmaları, çok kfılete gönderilm'~tir. 
gar:p bir iddia olsa gerekıir. İta!-. 
yanlann ibu isteklerini ele geç'r -
mek için asılardanberi sarfettik • 
Jeri gayretlerin ve uğradık1.aı ta
Hıs'zli:klcrin hli<ayuı ttzı.ındur, 
Bununla beralber İtalyanlarn bu
gün Almanla.,Ia lıeraıber Tunus 
etrafında (50) kilomet.elik bir sa
bada İngilizlerle döğüştüklMinl de 
görüyoruz. Fakat 'bu ı;av~ın mut
tııka İtayan!ar lehinde lbi< netice 

ile b'teceğini gfuıeren l:ıir durımn 
ve alamet te yoklur. Dlinya s:ıvaşı 
çok hayret verici safhalar gü.sıer;,. 
yor. 

Burada eski bir Tüıık dariıı me
selini hatulamak ycı:nde olsa r,e
rek: cHayatta Dimvaıa pir>ncc g'
.Quken ,evdeki bu'.gu•dan da oı
ııııa k vardır.• 

da.ha. Tevfif; TAN SEL 



,..Günün siyui icmaliı---------"""' 

==Son 24 Saat içinde==• 
Hadiselere Bakış 

• 

Fıansız filosunun batışından 
Müttefik lerin maksadı, -
düşmanı ikiye eyırmak 

Almanlar Lavali mes'ul mü 
t utuyo r lar? 

Loo.dn., l (A,,A,) - 'l\ımr-ta c... 
dıyda'nın Do~ mUlıar ıbelcr olı.>
yor. Eirna Oıoo ;<;~ General 
Andeıson. d~nı ikiye CQ-'JI"ma~ itin 
aneJnin 'te-şı J~lüntıen meharetle isti· 

Tu!bôs eden: Senih M~ ALATU. fad• etmoktedir. 

- ·Amerikalılar, Şimali 
Tulıon ıfaciasının akisleri de • riooe taarruz ve karşı ta8!1"1"Uzlar \ A f .k k 

vam ediyor. Madridde dol.aşan bir şid\:letle devam etmektedir. Şm - ' rı aya crza 
şayiaya göre Himler mihve.d Fran- diye kadar ne Almanlar kendi du- gönderiyor 
saya l:ıağlaıru<k ;çin, Laval ni.hai rumlannı di.i.zeLtebi\ıruşler; ne de' 
hır anlaşmanın esaslan müzak!!- Ruslar büyük bir meydan ve im-
re etmektedir. Almanlar görünü- ha muharebesi yapabilm'şlerdir. 
§(' göre, Lavald~n memnun de -• Denebilir k; ibir haftadanberi cep
ğ rlcr ve ta:rııamile Alınan kon-' l:ıedclki umumi durumda, esaslı 
t olü altında obu;aran Pars rad- b.r dcgışı.k.lik ol.ınamı§\J.r. 
yosu da, Lavali Fransız Ho.ru - Stal ngradın şimal ve cenulbun-

un krnd sini baıırm2sınd2n mes- dan taarrı..za geçen Rus kuvv.?t-
ul tutmaktadır. ı loeriniıı lkıskac> kapattrldari ve bu-

İsv ,r c Zurihtcn gelen diğer rad.ı.ki mıhver kuvvetlerini çem-
bir habere gore de, Bazler Nahrı.1- 1 'bere ald:klan hakkında Röyterin 
te. gazeıes'nin Bcrlin mıihaibiri ı verctiğ: ba'ber teyit eder hiç bir 
Tukında 1ıa1an Stra:ııburg z..rhlı- ma.irmat gelmemıştir. 
sın.n üst güvertesinin su seviy<>- Stali!J€rad içinde ise, muhare-
sinde bt.lunduğu strada daru filo belerin ha::ı devam etmesi, kıska-' 
kumJndanı Amiral Labord ve !:mi'- cm heniiz kapatılmadığ'..na bir de-
mJy heyetı gemide ıbulunmakta lil sayılabilir. Demek iki Aknan -
ldi. Amiralin ve l<urmay !b.eyetiıtin' ta~. bu:radaki kuV'\letleri hıila ge-
bağuul.p boğulmadıklan henüz i- riye çekmeğe üzum görmüyorlar.' 
yıce anlaş>l.mamıştır. Acı>ba gen'ş ölçürle bir karşı ta-

Ct>za.ir radyosu 1>ir Fransız de- a arruza mL geçecekler? 
nizaltısınin dün ak~am Tulondan Eğer öyl.ey~, önümüzdeki gün-
Cezaire geldiğini b'lıd'rmi:;;ıir. lcrde !büyük rnuharcblere intizar' 

TUNUS CEPHESİNDE ed<.>bHiriz, 
v AZİYET Rus!ann Rjev bö~nıdcn g'-' 

' t:ikleri yeni taar.ruza gelince · 
gelen '!>abet-ler göre, Ruslar bu 
cephede ıh :stikı;.metten taarru
za gcçm:Şlerdir: Biri Letonya hu•' 
duduna doğru, diğer' cenupta 

Tımusta ve Libyada mühim bir 
de~şiklik olma."11 tır. Mt.iharcibe-
11?r devam eiın>Bk le beraber, getiş
meıer ı::zdır. 

Diger taraıı."lwl Londradan bil
dırildiğme göre, Cootidekıi Fran
sız gar11İ1lGnı.mım mülbim bör kıs
mı hudlldu co.,crok İngiliz Soma
lisine gelmiştir. İngiliz subayları 
bu kıt'nlıırla tcm"6 halindedir. 
Tafı;;;at bdklaıım~r. 

MadagaSkarm açl1tlatında~<i Re
ic.yon Frmsız adru;.ırun "'.ııga.b. de 
taınamlalııınışt«. Bu adanın mer
kezi olan Sen Deı:» r<.dya>u dün
den i~aı't'n dö GGl mıı.kamlar1-
r.:n kontrolü. attında neşriyatta 
bu.luma'ktadır. 

-.RUSYA CEPHESiNDE 

VAZIYET 1 
Stalinıgradda ve Don ikavsl üze-

Sı:c olenske doğru ... 
Hus kaynakl.arına göre, Ruslar 

Lct.onya hududuna 100 kilomet
re y::klaı;.mışlardlr, Ve ikl istil'ı<a-' 

ır.cttc; de taarruz geilşmektcdir. ı 
Alrran kaynakları ise, bu Rus 

taarıuzJan,.,.:ın pilsklirtü1ıdiiğünü, 

baıta arka.>ı kuşatilan b'~ çok Rus 
:J;:ıt'aların n imha edildiğin. dahi 
'bildi rın;kıedir. 
Şu lıaJ.e göre <bu cephede vazi

yet:n henüz sarahat kesbetmediği
ni kabul etmek Io!ıım geliyor. 

Diğer Rus ceplıekrinde de ma
halli ~aıpıt-malardıuı başka mü -
h:m bir degi.ş"klik olmamlŞtlr. 

----- -·-,. - Bu Perşembe akşamı 

s A R A y SİNEM~, llNDA 
Çöllerde 1.-ırmm d"1~1ileor le be~·azlar arasındaki ıniithiş 
mücadeleleri "e medeniyet müdalilerinin yararlı.klaruıı 

tasvir eden -o Devle • 

-huylik lırırckctli ve çok kuv\·ı;tli filnı.i başlıyOT, 
Baş Rollerde: 

RANDOLPH SCOTT-ROBERT YOUNG 
VİRGINIA GİLMORE 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Art uma ve 

Eksiltme Komisyonundan 
B:ık rköy :Eın.mu Akliye ve As~b;yc H-astı:ıhano-~ 1500 çil'! h.1Sta ÇU< ;.bı 

ıı.ç k cksillm•Y• iromJ.lmu'llın, 
, 1 - E!<ı>ilt.ıne 18/12/IH2 ç:ır.=lbıı. gOnü ro11t 14 ;;o o-.. C..iıalı:ıilunda Sılıhat 

ve içtimai Muavonet Müdlır;.üğil. ~izuat;m ...... :ıotilitn n k.otn.ı,...y\'.Jnja Y8!Pılacaıktıı•. 
2 - Mubam:men t<"t behı.r çift çorap 'çin C5 ıkuvu;.;tur, 

3 _ !11uvaklw.t !eurlolatı 73 lira 13 kuruştur. 

4 - Ltcldil~r şart.name.Prııl çarlışma giinlerinde Kcmi-~a görebilirler, 

Va.;ing'<ın, 1 (A,A,) - Şiınall Fran.. 
s:z Afrik;ı,;ı si,·i! ah:ıl .. \ııln lhtiyaçJ.o,. 
rını te,min edecek -01.ıın ve kl,ym.CÖ 

5,000,000 dolaını aşan maddder, öd'ünç 
verme ve ki'raila1na k::.mınu mucibince 
satm •lıNnştır. Bu nı&U.aıt', &i~ 
lıur l\l. Rı&vclt taraıuı~ öd<mç vel'
me ve ki~ aı:lm.ıı!:str.atörü Edv&rd 
Ste-'..ilinıtıLs'a 13 İkinci t, şrlııdc vcrıilmiş 
chn ta.!m>.ata tev!l!can s•vk•cHl!'<:Ckt&r. 

v~ziyet 
(1 i.ncl s~ hiteden De\'aml 

rın gelı-.,ek hüıcım .:ırın !a<lı ı tatm :ya 
b!ı:>ladıklmını, Am•~~kan ır.=te1eri ;;e, 
İlıio'a ;çiıı lbrici.k lrurtW... )"(>luıuın 
Mütta!ilol<~ a,yrı b!r sullı y:ı.p=ıdt ol
dıuj'wıu bEJirt.iyorlar. 

Buna. rnuk;ı,bil l>iihvcr kt;yı:o!tl=· 
dan da akisler ıııoJ.m:ştir. Bul.ı:nr Rııd
Y'JıSU' hiç bil' ık.ıı.ıvvctın Avn.ıpaya 8J3ker 
c;ıki&raca!c ıwmet~ c>lmıaıdıığıııt .c;yle
miŞtir, Bu radyoya göre, son "<YOO bir 
uıi.:)ıan ton gemi OOıtJ.rılcitf::ı bu sıxada, 
Aırruıpaya <ıskcr çtl<"1moık, tıüliinç bir 
teşebbüs ulw-. 

Rd:ım t:aoynak.kın ""· iı.ılyııom Jd!üt
tdiiti Alımanya ı.ıe bal<n ;yaeyana harp 
ebı:ıdtJe o1d~u vQ bu b~ı.ılbe. devam 
edeccğici, Alınıı.n4ı·~ açık ~ler!n bom.
bard>mm'.<ru n3S>l rotulsl<anhukh kar
~=, İtalynnl:arın da oyni me
taneti mıiıa!aza edeceklerini oov:ıp o
bı.rlık belirtın«t~!'d !er. 

Detr.dk, baMadao, .karodan, sudan, 
mu.ha ebeler gitt'~ç~ ~· ırtini .arttll"a
r.ak1 dnha bir hayli devam odecdctir, 

Gazoz fiatları 

Şeker fiatLa.rına y:ııpuan son 
zamdan sonra bazı gazozıculann 

fiatları çok ıwttır<hkları görülmüş
tür. Sinema büfelerinde ise 30 
lruNışa bir ş'şe gazoz satanlara' 
rastlanm&ktadk. Bu hususta kon
troller yapılması kaymaka'lll!lbk -
!ara bild-rilın;~-tir. • 

IZMIRDE GAZOZ 20 KURUŞA 
SATILABiLECEK! 

İııınir, 1 (Teleronla) - Beledi
yemiz ıb'.r kasa gawzun yirmi dört 
şişe iti-bar oLunarak gazo2lCulıar ta
ı·ıüından diöt Lraya kadar satıla
lbi!eceğin' tesbit etmişt:r. Bu he
saba '->linaden yapılan yeni ta.
rHelere göre kahvehane ve gazi
nolarda ıbir şişe gazoz veya gazoz
Lu limoırata az"1rıi yiıımı d<uruşa 

kadar satılabilecc>kı r. 

Parmakları kesildi 
Samatyada B•''IC'Çl sokağı 35 

numarada ot~ran Sc rkis 'Çalıştığı 
bakır :nıtı,..itlıane.:>:nde elin: sHin
d.re kaptırmı.ı parmaklan kesil -
iT' ~tir, Yaralı Cerrahpaşa ilasta
Jıan~s'ne kald rı''TI'Ştir. 

ŞARK'da 
Aral"1cırun kın ve· Balıkçmın 

karısı iilmleri gibi 

VIKILAN 
SAADET 

emsıı!siz ve coşkun muvaffa
k iyetlerle sinema mcro k hlan
nın hıçkLT>k ve gözyaşlarlle 

devam ediyor. 
5 - i.tıklllcr 1942 yılı Tlcaret Oda,;, vesilaıslyie 2490 sayılL lo:ı.m•nd:ı. yazııl.ı 

v""11<.:>le.r Ue bu işe yekr mıw~ t<!mirat """'1buz '<'Y& Baıılc.a mekl<ıbu ile 
belli gün ve saatte Koa1isy«ıa müxacaalJan.. (1888) ·v..------.6 ·~-----~---------

İstanbul Bö1ge S.:t.nat O kulu Alım Satım Komisyonunda 1 ~ 
Nev'i Mnt:. Flat Tutanı P<ız" lığ:n G. S. T 

Ll. Ku, Li. Ku. 

Elek!. ik mvtQ!'l VI' il' klt<ıp 2 Ad zo:; 410 
K!lil.i<ÇUk tıııcma \'e oo.ç düz:eHme el.. 2 Tıı 110 220 
h:ızı, 
Zincirli boru aın.1n'..arı ves3irc. 8 Ta Muhtelit 83 
Ç\!t. ZM!lCirli J"1flng1.. 2 Ad 140 280 2/XII/1942 Çaışamba S. H 
S;'Cf)W ö.cmircl o ı!.l 2 No. 2 Ad 70 140 
St:YYar d r..it'('ı ocatı 4 No, 1 Ad Ut 110 
El m ·,tıaıp no~ı:in:ası vru.aıre. 435 Ta muhtelif 629 90 

M->Z 't pe h ın:ıl-ısı ve.;;airr. 539 Ad ll(uhtolit 606 90 
El rnuk.ta.bı vesaire. Muhtı'lif l\1uhteHt 2.578 90 2/XII/1942 Çllll,...rnba S, 14,30 
Mulııaiir avatı..niı!<. .M<tlıtollC MUhtelit 1413 ııo 

HJ.JSas piteyt 12-00X8 mnı 2 Ad 558 90 1117 80 2/XII/1942 Çatt:ı.mba. S. 15 

Düz .;ııybu. 5396 Kg lllkılı1'!tif .456 75 
Av"\,ı.p:ı torn :vı~i. 20 Ad l 20 
Av.-- lcnekoei maka !Dl. •i e Ad 2 5~ 16 

Örs. 132,5 Kilo 1 L'l2 60 2/Xll/1942 ç,.'i<imba S. 15,31 

K.o"°"' !Uı>1>a 667 Kı!ı> l1lllıl•üt 193 52 
H~i ~ia-ycla zir.cir l(lı. 250 K!!.ı> Mııhtelif 6~ 

Zınp:ua taşı vesaire. Mı.lhtpfü Mubt~l;t 2.951 12 2/XIl/1942 00.!"1"ml>a S, 16 

ı - S.ın'at o:-.u1l rı fç:n Yti:tı3r•yazıiı avad: ık ve 1\112 zeme pa:zaırllk suretiyle o ncakt[r. 
2 • - Pazatl!.k Ca:ialoğlvnda Yfrksl\k Mcklep~cr l\fı.t.ıMebecil ığindl' tıop~~nan Kvn1L<ıyonda. yaıpıtacaıkıtır. 

.ı - İ;tcı.lilc,· &<ioleri!c.ıı. oaı:ı.~<rde eözü &•çen ımıihl5l;beclli/ıc müracaaUarı i!An olunur. (1852> 

Rus istihbarat 
bürosun1Jn 

hususi tebliği 
Mookova, 1 (AA,) - Rus istih

'barat bürosu dün gece şu hususi 
tebl'ği neşretmi~tir: 

30 Sorueşrin gününde ku.vvetleri>
m'z Stalitı,grad ke~iminde düşma
nın mukav<!metini kırmı~lar ve 6 
ıila ıo ktlom .~ ilerlcm ,Şeı·dir. 
Bir çok müstahkem noktalar işgal 
ed !l m iştir. 

26 - 30 Te>ı-rin arasındakı rnucJ,. 
det içinde düşman subay ve er o
larak 2000 k'şi ka)bctmişt •. 
30 Sontc>Şrın gtinünde ku'\"\' tleri• 
mi"< mer.1<ez l<csim.1 'ie düşmanın 
mukave:retin: &.rmışl.ar ve taar· 
ruzların.ı muvaffak,ye'le ılH et -
nıişlerd.ir, B'r çok meskfuı mahal 
kuvvet1erunlz tara[ı.ıd n istınl.rt 

ed.l.m ştir. 
Rr gün süren bir çarpşrı.ı eo

nasmda kuvı;ctler•m:z dfrşman -
dan 17 tank, 37 top; -4-0 mitralyöz 
alııuşlar ve takriben 58 taruu da 
tahrip etmişlerdir. 

Düşman, .J>u bölgede, mı.ıhm"e
be sahasında 7500 ôloü bırakmJŞtr. 
tır. 

Çörçil'in 
nutkundan 

sonra •• 
( ı t · 1f'n rf':vamı 

tedir ve realiteye uygundur. Şi
mali Afrikanın te.nı:izlctımesine 
pek az bir zaman kalmışhr. l\'.l:ih
v<ır mukavcme·ti Tunus'da ve Lib
yada ne k&dar kuvv<>tli olurs.:ı ol
sun bchcmclıal birkaç hafta için
de yıkılacak "e İskenılerun hu
dutLarını.zdan Tancaya kadar bii
tün şark ve een ıııı Akdcn ·zi müt
tef'klerin hitkiınivti altı.na ge
çecek g(i.Iiinüyor. ,ılüttefiklcr bu 
durumun tam tahakkuJmnu bek
lemeksiz '.n dahi Tunus ,.e Bizer· 
te)'İ ele g~ir gcçlrmn en kı.sıı 
mesafeden SOc.il)·'1) ı ve biitiin ce
n up iialyayı bü~·iik ölçüde hava 
bombardıman na tiibi tutacaklar 
ve en önce İtalyan çizm~'ni hu:r
dahaş hale M•kmakln Almanyayı 
zedeliyLb;!ecek.lerdlr.italyanın nıu. 
ka~""'meti ~ uıanevı~ atı bu şl"kil
oo lrava yolu ile yıJnlılıkta.n sonra 
belki dt: ııv. .. çuuıı ıııa bizzr.ıt ,.e 
binnefs italyaya yap iacak "e en 
kısa yoldaa cC'lltıbu garbi Alınan. 
yaya g4•lmek istenecel<t"r. Çör
çil'in nutku hır der-eceye bıda:r 
bu hedefi fobarüz ett' rdiği gfüi ta
arruzi bir nılıu da ifadelemlir. 
mckte ,.c miiıtefiklerin dünü ile 
bugünü ara ınrlaki büyük farkı 
gi\zönüne ç ka·rı l 1.1.tadır. 

1:-rı,;, ı .LLFl' ur:xıcr 

T E L Git AF - l: l i.aci .KANll. UM~ 

f 

ÇIRÇIVB 

Politika n'atı olunca 

1 O ;ncı Sah'f•dtn Dev,,,J 
Y.,...•ı.•:e. lıerap olm. a, itc•I ....ıa
nı:~·e razı clup u1madığını ~MU-Bostonda çıkaU-

feci yangın 
B<ı<ton, ı {A,A.) - Bıcü.n <iğ:e .cıl<

U neşı·edüc:n nrnnJ. l stE"ye nazaoran ev· 
ve1ki ~zr -1 bt..yüt. )Gholıtda. li enle
rin mH<lan H7 ye baliğ olıaıaltt:adır. 

Yüz.. ı~ )'OIJ!oi:mı.:ı dıb.t d: 3n 
P<k nlllİldir, 

. Fe-iakc-ttcn ıt:ut'tu!muo ola.nlaır1 tüy-

1 
~er ür~.-t.~ hJ.k.o.·tY"el.t'r anlz.tm... . ve 1 

saçları tuhlf\tP , . ...,.,. oçlnde lcalmış 1 
Oo!atı bir w ... m kadlI>1 "" ç•ldınnış oi
ct..klamıı roıiemek~. --- -o--,.---
y eni Milli Korunına 

müddeiumumisi bu 
sabah işe be.şlad1 

yor. 
(Çör~il)in "11man melrsaoılı, io. 

gilizlcriu, tanı diı:le-rini İtalyıuun 
boynuna da) amak üzere bulundu
ğu hir anda bu mill..ıe b ·.- roer
h3met ~·ürü gösterip onu ba~m
daki İd•l"e'Y<' b:rşı aynk.landı.rmak
tır. Yoksa... Y<>k:sa (Çerçi!) &.-tık 
ne ....,rı..met, ne de m..s'uliyet 
kahul e<kr. 

Z - Alnı.zıı or.ıuı..r.u.. ,=>. 
Y<!tİ ... 

( Çörçil) Almıın or-dulatının 180 
fırkadan 188 livaya dütf'.Ai:iinii, bü
tiin ka.un<:uıı ka\ bctme lıJıline 
gcld giııi •e bun; sebep Alman 
goııcralla-i değil, Lı.L.at o.ı ~ 

İstanbı:I b.r nı:m ralı millı ko- (llitlcr) olduğunu söylüyor 
ru na " 1 kem..:-si mtiddeıu_, 1 - 3 - Dcmc..krasyaJarıu üıııi'.lı.-
rr ğ nE' Adli~ e mu.et•>şlerilıden ı (Çiırçil)c göre bu ümit lı .ıen 

KEciP FAZD, Ki ·AKC&ı:;K 

pol;tika üstadı, ünıitsizl'ğinden 
dqil tle ümidini• fazlalığından, 
h.içbir IJ"J" ,·iıdetmediğ:.ni, hiçbir 
gösteriŞ<- inanmamak ı:erektrifni, 
faka't uğudn alanM!tlec:iu ar t.k 
üslüste sökün ettiğ-ini bclirt1J01", 

4 - Mihverin yeni t~şebblis ih
timaHeri ... 

(Çör~il)e ~öre Mihvenı h<!r y<ıl 
a:ıraıauoş olmalda bcral>er, (cani) 
diye v..tla...ur.bğı lll'hver idare
cileri, hayatlar• tehlikede gör
mek bakıınuıdau berşeye teşebbiis 
eQ.ıek istidaclmdadır. 

5 - Baritin netice şartları •e 
me~· imi._ 

((,ürçil) bu h u ta luıı-b:C. ev
vela A•·rupa, S-OW"a Asya.da nllıa
yetc ereceğini kıapah bir üslupla 
luıFl ... .tiktca sonra J943 ı.cn"5İlıi 
deınohas~·aların harman r.J'.', 
rn"''>İnti olarak iıdcta ilı•a, el. 
mı·k.tcn çekiJınıiyor. 

{Çörçİl)ln J>utkıı bi.r im:uı, ih
sas, ifade •·e lsbat iıb"desidir. 

B. M zh,., •r-ız.e. -uıv n _,!wımu.ş.- 1 hem<n mut~khr. Fakat 'hfr at
ı .r Ma ,. Tüzel, bu ~· rtan 

1 
karlığ e' ~n b ralı:nı:ık istnn.ffn 

aibaren yeni vazifesm< lamJi- --- - -- ~·-=---~===-~================ 

ttr M rkez 'es·n1de, 
-ı Almanlar ~3,000 Hup v· ziyetı 

(2 """ Seb !edeJ1 D.!Vl!lll, 
gıöriiyorlar. 

I o.u ve rmış er 
:°r.Dv~. l (A.A.ı - _.,_.,. "ll<l· 

70SU. l..1:ıerkez k rs.nıcSe A~ vm 
~.coo ölto , e~ • bllddnnuıe..ır. 

Londrıidan ve S ·holmd~n 

~elen haber:ere 'bakılırsa, ınerl<ez j 
~phe,inde Genrral Zukcv ordu-' 
lan .Moskova yanında Alman hat
Larında açılmış olan gedikleri aş

•nqlaraı:r. Rjcv şehrinde sokak' 
mtJharcoe!e.ri başlaımş, Rus kıt
alan bat ya doğru il<-rliyero'.< No-

. voSükoınik ~ hr'n' , kapıları!'a 

varıruşt:ırdır. 
Ruslar, Polon)a hud..iduna u'aş

;mak ve Lening-ac:iı "'1Uhasarad n 
kurtarmı!C< ga'V ·ı,. 'bu büyük ha
rcKıta gir>şmişlerdir. 

M~ hkemeterde 
(2 inci Saıb.ıfCd.en De\ anı} 

tecrübeleri pıpıld dı amma, ;,ki
si de tıı tmi>ıh galiba ki, s<.'S .,..da 
;yok! 

- Yok, am.nıa, ~u iş olsaydı, 
vallahi çok ;yi '*"<'aklı. Artık. ye
ım>ğe, kıı.t:ğa ihtiyaç yok. Et<mek, 
ekmek değil, kek gibi b'r ~yola,. 
eak. Kes ik1 dilim ekmek. kek ye
rine, pasla yer'uc, kurabiye ye
rine ye ... 

- Amma, bu iıj tnanınıüm edip 
de Giresunda fın·dığın olduğu gi
bi başka yerlerde de oranın b-01 
ve me~ bur iı.fhsru maddeleri ek
meğe i'.arıŞsa;ı.dı, hakikaten enfes 
olurdu. Mcs.:la, l\Ialat) .ua kJ:, c;ı· 
lı, Amasy&da elmalı, yahut b:ım· 
yalı, Buro:>da kestaneli yahut şcl
talili.. 

- Aaaa! Şeftalili, elmalı ekmek 
olur mu? 

- Dinle canım .. Kar.la pcyn 'rli, 
Urfatla yaglı, Taşköpriide kanın
lu, Kay eride pastırmalı. Tol:ir
dağı ve Diyarbakırda karpcızlu, 

Turhaldıı 'ekrr!i, Trabzcnda hanı
s li, Deri::.ı~c ve Yıınmc::ıda kir:".lZb, 
İu littc kfığ tlı ekmek ... 

Statr .• grad ccpl-ı(•.,ı_lde .t\!ma:ı k: YJbl 
bu- m~~ ç uı.~·n.1 OClmA.ktn.cu.r 
--~ 

İngilterenin Moskova 
Sefiri Londrada 

Bı.. > nın Môsk0\"8 Sci, :ı tat1: 
çEr-:nt~ u:ı re un l,c, draya \: ~ 
trr, Ge! r ge;;.:nez i _.:ı ız Ha:*; r. 
2"' M. Eden ile lronunışuştı:rr. 

Mi!ano sergisi 
açılmıyor 

lımdra, ı cAAı - rll,a.c •Roma 
R:a<i;roır.ınun dl!lıı ıı<~' bildirdik""' cöre, 
g~ cek f:"e:a.n .:ry.i.DıCU yçl:!;.'1l\5l t y,r.. 

, .&n. lf lıano Sergıs :ı-. 1mı,ya~tıır. 
Bı.ı:ı icin 6eb"P g rır lı:nemi;ttr 

Stalingrat çevresinde 
(1 inci S:ı!ut'.l!en IX.......,,) 

ediliyor. Bununla berırher ıbu ilı.u

sus hakkında resmi bir güna ıı:na
fümat yokıur, 

No\'eın..'-Ol<oiJnkı ş<'hrinl 'eli· 
j,lluk ,.,-.ne -bağlay.m. demir
yol.ıınun aa;ha şimdiden kesi niş 
o:masına ra!,'l?len :bu şehre ntarş: 
olan Rus baskısı hakkıma rc,mf 
hiç bir şey nq.ı:edıilmemııştir. Se
lilt yelli makamı.arın lbu hususa 
müıeall.k olarak hiç bır şey r.eş
relrr.E'diklc·ri, çünk·ü tkat'i net ce
kıi bek'•mekte o'.dukları soy cn
rnektedir, 

Bum:n!a beraber, Velikiluki 
şehr.nıu )aknda Rjev ~hri ue 
ala..rnsınm kes leceği rahm.n o -
L·-nmaktad r. 

·e 
( 1 incı Sa.'lofedon OC.'llm) 

fesı hakkmda raporımu ver~k
tir. 

D!R HAVA ALANI DAHA 
iŞGAL EDİLDl 

lıondra, 1 (A.A.) - İngiliz bi· 
rillci ordusu Tunuo;ta diişmarun e
linde kalan son noktalara ıkat'Ş' 
ş.ıddetle taarruz ebneiktedir 

:Müttefik par"§ütçü kıt'alr:ın İ9-
mi yeri1ımyen b'r hava alamw 
~al etmişlerd;r, 

lKİ FRANSIZ DENİZALTISI 
CEZAIRE GELDt 

Çezııir, l (A.A.) - Ce:ınır rııd 

yosu, ıxi Fravsız den •altı:: ~ın 
Ceza'r :.ını· nına ,.;rdiğini b<l<L,.. 
mektedr 

8 lNCl ORD UHNOZ 
HAREKETE 

Lorıdra, l (A.A.) - Sekte-"'ICi 
ordu Rommel kuvevtlerinin son 
hatlanna taarru7a geçmeden ön
ce insa nve malzeme yığm:ığa de
vam e1ımek!('dir, 

Flt.,XSIZ UlITT'Jl1İ VALİSİ 
O:ZAİKG GELDJ. 

Fransız Batı Afı·ika?tl Umumi VaJ.ist 
Dois!oen, C<-za.>r u9'1lı: a ına gt~dJji 
,,,.,,,... asıktri a:ıc:ı<ı.s!mle kKilJaıızn:ş'~r. 
~ Am.tral J:Mtlan il~ Mkrrt \'8 sfi. 

vii •rk:lr, V• Mutte[;kittln Umı.ımi Kıl· 
rarıatı nm m0ırr.f'):i: ' .. l n kend,;.r.,c ho"" 
Amedi beyan etmı~leıdıı.r. 

Bo:.SSOn, Cezıaır'de ikarr .... ·t.; (-sorusınd& 
CeAıir va.Usıı am.te-l'in ınisa!iıi olr.cakr 
csklıt, 

Elektrik, tramvay, 
tünel idaresi neşriyat 

rnüdüriüğü 

e1borıer - Sen iyUlcıı yiyiye saçma:la
ını~·a ba l:ıdnı.. pabucu btiyiiğe 
bir ol:un! l{fiğt1lı ck~ıek olur ınu? 

Pra'\·d...ı. gaıc~c ,ı c:~manın şim ... 
d Tıı tü ..:"ko ordu l"nın demir 
na K sı- ı kum.ak iç. ıirnıtı.·z bir 
tet>şbtis.e bı.:.umnak -üzere i""• yat 
kU\'Vr• eri gc .• r'"t'ek içı:ı taşıt u
ça ları i<u.llanmak mEcoi:ıuriyeıinde 
k.ı. m~ o' iugunu y.ızmaktadır. 

İki Y1lı mü!C'cavız b:r zaman -
danlberi bele!Ly. ne~iyat. sta -
!.istik ve türizm mudürlüğü vaz!
fesınl muvnfafkşe:.c ifa <-'rr.c te 
olan güz de \'e sı: oreu gençlcrı -
ıruzden B. E,.. ef .'}..fik'ııı clıck
trik, trnn1vay, tune.ı. ic:fare . ne ri· 
yat mıidıir;üğune tay n tıın 1as
vip e1ildiğ: m"m ;.ıniyet._ bg
ren lmışt.r. * On Üç .d Yor.• ll!Jl.l.taı· \e Ta.. 

sa.m.ıf Hailii.Gı 12 K!'ır:.iJll\DC'\·vel Cum:ı.r· 
kıt.:i gwıü ltaivt•klliHı:z ~ ·rfl Sa:;-acoğ. 
!unun tl\\ih11n hır r..ut.ku ile QÇfdicaftlır. * Aıik<ırada H'iccct i9mi.ndıe bir 
kimy!l''kıari.1.:.2 nlf ınıe.~t:limiz h~'Tl mad
d.el...Uııden ~l kaUçul< am;ı.ı ine ııw.. 
... ,tfa~ olınuç<tuır. * Mrb'us Seç'm> K.am>nu Meol'-<in 
Y3"'"tnki topi;ı.nt!t;Jfl(i-;ı mözıaık.eı-e olut::&
caktır. Bu anuna göre i~ yine iki 
~=-t t..~ ~ u.k.c L\., 1:•..ı:i.ıll de_~ ~rrl-'YCCi k 
ve ruıhoi:.'11 ~ah.';i.y!,;tJcre .int.ih~pta v.;:ırl.i.
fe vrrıiimıyeockllıl'. * Bu salbırl>loi gazetelerden bi· 
ıisi IJromürden tasarruf için şdu-i
rnizdeki me'kıt.eplerin öğleden oonı
raları ta!Jil edıLe<:eginoı ve bu ka
rarın tatııllcine bugün, yarın baş
lanmasın;n muhtemel olduğunu 
ya:ıımışsa d!a Maarii MüdürlÜ'ğÜıı.. 
den yaptığıanız talilclkata göre 
bu hUıSııost.ı A.ııokaradaıı. verilımiş 
bir oE!l"lir yoktur. * Trenlerde lüzumsuz i;.:CQ!ıamı 
önlemcik ve .kömürden tasattuıf 
temin etmdk üzere tı:ıenlerdc se
yalıatin vıa.::r~ka u.su1i1ne tiı.lbi tutul
ımasının düşünüldüğü A~an:d.an 
lbıldirilmi~tir, Bu takdirtic, seya
hat edecskler mül>rum ihtiyaçları 
ha.klkında vilaydlerden bıirer M
ğ•\ alocaıklardır. * !vfomlskotimh:de uzun yıllar 
oı1kestra şelliği yapan, Cemal Sa
hir, Muh:is Sabahattin "\"<! d'iğer 
operet truplarınıda lbu vazifey 
muvaffalciyetle ifa eden Ka!J')Ç'elli 
evvelkı.i gtte wfat etmiş ve cena
zesi bu sdbah saat or>da Tünel 
oivarıncbl<i Sadmte Marie kiı;se
sinden .kaldırılmJ>llır. 

- Yap nca niye ( lJnüLD? oı .. 
rnanı nıı dc:r? Sonra .ı11c· ela lstan· 
bulda da, semi ~nıt, her ~·erde 
nyrı bir clımck. Beykozda ttv'zli 
ve paçalı, İbrahiınpaşada enginarlı, 
b:ı.klı.lı; Kartalda prasaL, Eyi.ipte 
kebaplı, Yakacıkta üzümlü. Her
giin bir semtte, başka bir , eyli ek· 
mek ye • . 

- Mesela, Göksuda da testili ... 
- Tesfli ekmek olur mu? 
- Yapınca pckili ohu. Ohruwı 

diyec~ d"ğil ya! 
- Latife ber taraf amma, halci· 

k at.,11, üzümHi, fındıklı, bademli, 
cevizli ekmek yapılsa fevka!ade 
olur. 

- Olur amma, a iki gö.züm e
fendim, kebap fın<lık ilrl yüze, 
badem üç yilze, iizüm yüz yirmi
ye, ceviz d" bilmem k aça il.en o 
e-kmekler kaça satılır? 

- O da var ya! 
Giiliişcrck yiirümiye b~dılar. 

HÜSE' 1.."' BEHÇET 

Ahıra eırar 

g6mmttt 
Top'hanede Berberler sokağmda 13 
numarada oturan Rasim Y·Imaz 
ismintle biri dün bir meseleden 
dolayı mahkum olduğu cezasını 
ftı'tirerck hapishaneden çıkmış ve 
evvelce Tophanedeki ahırına 

gömmüş olduğu mühım miktar
da esrarları çıkarıp satarıken ya
lıalanmıştır • 

Lond•n, 1 (A.A) - Rcute.· a
jaıı.s.rlın MJskovadaki hususi nou
tbıııb;ri bık! riyor: 

Stahr·ıır•dı.1 ~imal battsındı 
Alman • \a,·emetl t~n art
ını;; bulunmaktadır. Düşmanın bü
yük t .. ıık ku; >et!eri iLe karşı ta
arruz.l~ t da b·..ııunmaktadır. -

ll.ievı!e ;se AlmanlarJ.U w.z yet~ 
vah'm:e(m\ştir. P.uyük diişın~ a. 
kuvvetleri oburada tecrid 'cdı'mit 
b'r .,a· iyetted:r Bu kesimde ~ar
prşan lr.uvvetlrr, L~tonyft hu1u
dı:ııa ;cc l<"lı>m<>rıc ır.esafede bu
lumnakıadırl.ır. 

-------~ 

Mlhlm bir proı• 
(1 boci 51.h•led-"1 De\<11.a) 

Gemlikteki !atı.ika bir yılda 
11250, Milastak' 3,374; Kuşadasın-' 
daki 9000; Aydındaki 2,250; Ba-• 
yındırdaı~i de 3.213 top pr:na ya
ğı istihsal etmektedir. 

'Böyl.ec<' bu dokuz fabr :kanın 9 
aylık azami çal masile elde edi
len prina yağı 80,837 tondur, 

Halen lbu m'ktarın ibüyül<J bir 
Josmı hıH'iç mernleket:ere $3tıl
maktadı~. Tetkiloler miiSbet r.etıce 
verdığ. takd'.rde sabun imalinde 
w; ıınyağ ~ n ımeva;dı ıpt"<l:Uye 
olarak kuuan iması yasak ed·~ 
lecek ve prina y.ağt Çn ilıTacat 
(isansı verı'.miy<-rek saburıhanelei 

pr' na. yal ndan sabun imal cde
ceklenlir. Bıı sııyede mti!i1I' mik
tarda zc-yt nyağı tussrruf dilmiş 

olacaktır 

Eşref Şefik, belcd.yP ne r yat 

m<idıirlüğünde yeni, dmarnik b;r 
msai sıstemi lourmı:.ş ve 'b·· ıassa 

halkın gazetelerdeki· şilciyetler.'.e 
'beled.ye daıreleı;.nin \'e kayır.a• 
kamlukların günü giinüne alaka
dar olması usulünün ihdası, ista• 
tiat'k işlerinin ısLlılu, beled.ye 
mecmuasının yepyeni bir şekilde 
tekemmüül g'bi faydal, mühim 
mesaide bulunmu~tur. Kenrii::" • 
n'n tramvay, elektrik, tünel :da
resi neşriyat müdürlüğü!.e tayi
ni u idare ıçin olduğu €i.bi iımrr.e 
hirmetieri için de ~ir kazançtır. 
B. Eşref Şefik'i teıbrik eder yeni 
vazifesinde de muvattakiyetl<'r 
dileriz. 

İ tarı.bul İ.tioci ic~ 
dan.. Deva· 937/2172 

Elr bor\,"b!.n dbl.:.)'1 haciz a}ıtJn':le ;, 
parsıya ~-l"t1rnc9!ne brar Ter 1 PO 8 
be_ygirhk teık sUindirli tm-ıire .-.ıifıt ~ 

çal ş.maz vaziyetle ~vcc m.a:tıkalı m.a. 
~eyl hs.vi 3!'.tO liro. kıymetinde bu:u .. 
mn bir tif"n:z motOril 1 K!'ıoun 942 
10 uncu Pet ernb günü sast 11 d.~ 11 

' ye kadu Rıliçte A,yv~nsa ..ı. K'l .a.-
fat yrı:iııd• Y;ıJı.ra ust..nı:ı ltı , m:ı
ba.!'inde acıJt arttırm ne sat -8ıC k.tır 

Mı.J·.amm lt1ymc1ia % 75 ı 1ltt 
m:.:ıdtğı t.::kd rde ittnti arrtır1r. yıınE. 

ı iaci KA:u: 9•2 aymın 14 ı.r.Jl(;.., Pa 
211:~1.ail günü e.yoi "" ı.:ıe ve l .,, C'" 

di. a. saa.tte icra e(hle,.eJQ~. 
i 1ek' er tt mn.hallı. de hazır b ,a. 

el'~ reı. r n:ı mur~U;;rr ... '1.ftn oı.._· 
ır.ır 
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Sarayda, imparatorun eli, hususi 
bir merasimle öpülürdü 

Renk .. yelekler, gizlı cem;yet 
~aret'trı o:,.bilirdi, yasak ed;.ldi. 

Uzun caketlerin etekleri alt.ın

da s lalı saklana bilirdi; Pol's, ıbir 
haylı rcdıIJGot ve frak eteği kes
ti. 

Vzun pantalonun paçaları da 
wh"keliydi; pantalonları d'z ka
pağ:ndan kesilenler, caketleri ve 
~apkaluı kesilenlerden muhak -
kak :C daha gülünç oldular. İm
parator bütün tebaasına kilot giy
ıhdi. 

Memurlar her yerde !belli ol
ma!ı.;'Clı, ~pheli yerlere girip çık
mama1 ıydı; Çar emir verdi: Bü
yük küçük, bütün memurlar, so
koğa çıkaıticn daima resmi üıi:
forma gcye<:ekler ve bütün nişan
larını takaeak.lardı!. 

Büyük memcrlar, her hangi bir 
yere uaıba le gitmcğe; ayrıca, 

rnevkı:ne U)-:gun muay~yen bir ma
.yet ha:.kını da beraber t'"iımağa 
m~bur .d<ler. Buna riayet etmi
ycnler yolda çevrilir, araıbasnın 

atları zaptedılerek ordu emrine 
ver:!.:r, maiyeti halkı asker ya2'ılır, 
kend 'si de ya hi'J)is olunur, ya sür
güne r;öndedördı. 

• Çarın yaninda ölümden ihti
:aldcn. tırlıttan, hulasa onun kor
ku~ vehmini ka~ı~ıyacak be. 
hangi b:.r şeyden bahsetmek, fela
ket olurdu, Çarın hiddeti, kor -
tnınçtu. Küçük bir hata, t"iıoo, 

iayak \ c bap ıs ;le cezaland:rılır-
1 .. Hapist<'n kurıulmak, Çar ta
r.J';ndan 1 atırfonma-ğa bağlı id! 
it, b:r talrhsizlik, insanı yıllarca 
siı,-Or.d-Oreb:l'rd i. 

• Çar b r gcce saray et,,a.fmd'a 
teffşe çıkm4;tı; İmparatori~en.iin 
daire•i önündeki nilbctçinin uyu
fuğ'uııu gördü., ı.eieri, bast.onu ~ 
le dögmeğe başla~ı; J iıdar insaf
iızca vurtl"yordu ki, zavallının 
'J'l'e~hamet füleye'ı feryadile İm -
arat Jr.çe uyandı, bahçeye koşa
<.k kocas:ndan bu zavallı nefe-

• 
1 n 

rin affını diledı. 
Poi k~atnı çatarak: 
- Burada herkes bana itaat et

:neğe mecburdur ·Siz ~ bu hu
sustd her kese örnek olacak ye.-
de bt·ndcn bir mücrimin affını 

ric a' tmeğe cesaret ediyocsunuz! 
il.ye !:ağırdı. sonra yaverine dö-
rere1': 

- .Madamı tevkif ediniz! 
Er.·~ ni verdi. Mevkii çok na -

zLk1·L'.~~n yaver, ~nıparatoriçeden 

afLr dUiyerek, ~f'nc.;'9ini o ge.ce, 
saray bapis1ıanesme götürdü. 

• T•rihte b'ı· E~ır kmlırun, pen
cereden atılan bir tuğla parçasile 
öldü:•idüğtlııü ol;uyan Pol; pen
~-erelere saks ile çiçek konulma
sını yasak etıi. 

• Sarayda, imparatorun eli, hu
susi bir merasim ile öpülecek idi: 
El öpme şerefine nail olanlar, Po
lü görünce, bi.r neferin seliım va
ziyetini alırlar, kunduralarının 

topuklarını çatırdatarak diz çö
keder, hükümdarın kaba ve ke
mikli el;ni öperlerken dudakla
rının şapı.rtisini etra.fa ~ttiril!l"ler 
di. İmparatorun elin; zarif ·bir re
verans ve du.dak,!arının ucile ö -
pen bir mabeyinci, derhal hapse
dilmişti. 

• Saray ıbalolarında, erkekler, 
danseder~ı'ken, arkalarınıı Çara 
ckinmcmeğe mecbur id;ler. Bütün 
yüzler Çara çevdm'ş alarak dan
setmek mecburi idi!. Bundan ötü
rü Moskova sarayına mahsus, bi.r 

ç~'t c Yalpa valsi• icat cdiL~ti. 
*Pol, öğle yemeğini saat birde 

yerdi, Bir gün, yemekten sonra, 
saray c1val'lnda blr çan sesi işitti? 
Bu vakiots'z çandan fevkalade s'
nirlendi SC•bebini sordu, cBaron 
Suogono!'un, o cıvardaki ikamet

gahından geldiğmı, öğle yemeğ> 

çanı olduğunu. söylediler. Hemen 

o gün bir emirname n~dilıdi: 
(Devamı Var) 

1 

:DAHA KİM GENÇ 
'GÖ.RÜNMEK iSTİYOR? 

"Bu Yeni Kesif Beni 10 ~orlerlnden Dr. 
St.eJsk:ıl tarafın-' 
dan keş! ve ke-

• 

Yaş Genclestirdi " mali ıtına ile se-
çilmiş genç hay
vanların C"ıld hÜ·~ 

.tJayan Plmard yazıyor •rt.en-ı cevrelerlnden istihraç edilen bu 
,dimi gençleımlş, bu donuk ve çir- cevher şımdl BIOCEL namı altında 
,kin tenden kurtulmuş ve daha 15 cUd gıda~a olan pembe renktekl 
gün evvells1ne kadar y\lzumu kap- Tokalan kremi terkibine ithal edll- 1 

1ayan slyah noktalar:a buruşuk-ı mlştır. Bu kremt her akşam yat-. 
luklanm tamamen kaybolmu~ ol- mazdan evvel kullanınız. Stz uyur: 
dutunu gormek..le mes'ud ve aynı ken cildiniz bu klymetll unsurlarıc 

• 1 
ıamanda hayranım Bugun cıJdlm, masseder, her sabah daha açık. 

~butun arkadaşlarımın gıpta na- daha yumuşak , daha taze ve da·j 
zarlarını çekecek derecede açık. ha genç bir clld tle uyanırsınızJ 

1yumuşak ve cazıptır Cildi genç· Gunduzlerl için de ıbeyaz ·yağsız)! 
11eıttrmek tçın meşhur bir doktor Tokalon kremtnı kullanınız. 
1 • 
,tarafından keşfedilen yeni bir cev- Temlnallı, muvaffaki)el!ı neııceler. 

1
her hak.kında yazılan makaleyi llk Bu basit \'e kolay tarzı tedavi 
.defa okuduğum vakit bizzat ken- sayesinde bugun her ka<!ın tO yaş 
dlmde tayanı hayret bir te.!llr ve k d , blllr ve en klz 1 
'ıemere g0rece~lm1 asla tasavvur 

1 
a ar genç.eşt 

1
' 

11 
gb. kç ğ-, 

edemiyordum., arın gıpta nazar ar e a aca ı 

' Sız de boyle yapabilirsiniz nermın ve yumuşak bir clld ve bir 
Clld hüceyrelerlnden lstlhraç ten temin edebıtır Yegane cUd 

edilen bu yeni ve kıymetli cevher gıd..,ı olan Tokalon kremlerinin 
:sıhhatli ve genç bir kızın cildinin muvalfaklyetll neticeleri kat'iyen 

1tenıtn ve tabll unsurlarına muşa- garanUUdlr Aksi takdirde para~ 

1blhtlr. Vlya:ıa Unlversltesı Profe- nız bllA sual iade olunur. 

İşçi Alınacak 
Devlrt Limnn!r.t İş!etme Umıun. l\1üdiiıı2öğür..den: 
Atölyemiz .!ıt:yacı için tıornacı, ksviyecl, rnotörcü, d\~rnircf, k.1b:ı marangoz, 

k:ılalaıtçı. ve bu~.ıru al~.ıl'OOkt1r. 
W · }iıleri:ı. nıllı'ibit €'\ r~'.la..riyJe Hall~te Ca.rrUaltı ır.cvkiiııdl'ki İdal't':n11z Yeni 

Atüly• şd.liğr.ıt r.,U...,.ca<ıt etrrıel•ri. (1771) 

v 

Beyoğlu fiçüncil Sulh Hukuk llil-
k•mliiılnd•m 942/1608 

S.liınik Bank..., tıı.r:ı.{ıncbn Galata, 
Topiıa.N Hisıı.r Yani sokak 32 No. doa 

Un Manol Yoanldiia aleyhine açı· 

lan müddt'i Borıka taratmdan lteQC!i

sine kh"ya ver<llp kira müdck-ti bilm;ş 
o!nn 156 No. Ju h11.9UıSI k.oı>:ıınm ı..hl~· 

ycsi ve 30 liranın t..'lhsill h-aat.Juodaıki 

davonm mlt'hJ:ııkPınesi net;ce..,,inde dava 

edilen ilılııon yapıla<n tebli>galııı .-ağmm 

mai:~kcmeyc gel1111.emlş ve muka.ve.'r al· 
tma!.lt~i )mzanın teticik.i. zımnında is. 

o: Bemiryelbn ve Linıan~rı lı~tma O. idaresi llinla~ 
Mulıanınıon b~d•li (6500) a.ltı bhı beş ~üz lira olan (5000) ~ b'n a<io 

Bakır Su Maşrab'Sı (2 Birncokllnun W42} Çarşamba gii!ıü oaat (14.30) on 
dört otuızda Haytiarpaşada Gar binası daihili:ndeki lromi"Yon tarafından pa.
z.arlık usuliylc satın alını0.caktır. 

Bu işe ı:i~k lstiyen!erln (&75) do!ru:ı. yüz yetınJıı bq hralık kat•ı tomina l 
ve kanun.Un 1.a.yhı, ettiğ vesaiklr. biı•likte paz.a.rlUt günü 6aatln-c kadar kom:s~ 
na mi.lTacaa.tla·n 1Azımd1r · 

Bu işe ait şa.rt.namel~•r knmi.~yondan parasız olarak dağı.tılınektadır. 
(1729 

tik.lrıp için vak! c:!lawte ioa.bet etmR?niş 1---------------------
oılt:i.Uğuru:Jen m('ZJki.r No. hJ ka..~nın 

t.Wıl~yc ıc \"e bedeli icar balk.iyı'".~ okın 

30 Um.nm tarihi d.:ı,,t·adan i~n:n. % 5 

ta!z v~ % 7 üert~ veıkfılet ve masarili 

muh?Ken1ı· :le beraber tahsiline 4/8/942 
ta.i.hi.ndı· gıym,ben 'karar ve;·i1n1i;- ol. 
duğu ve vcrılen kar J.fı 8 gilın. ıarlmda 

t.ernyiz edı•b:J.eccği Vt' aksi t.ıkdirdf 

k•:t:r~. ~ kesbi kat'iyyet edeceği hüküm 

hüL.k.ası mnkrunına. kaim o:m,o,k üzere 

1 

ilüırc!;r, (7131) 

---:.Y'Oğlu ~ci.i:ı.cü Sullh HukUk. HA. 
J kimliğindPn: 942/1600 

Selil:r."{ Bam'\c:ısı Utraıfınıcbn Galüta, 
Kumbz.r.1ır-ı Yokuşa Agopy:ın han 62/5 
No. da ınuJtin1 Et:.z. J. Şoe! aleyhine aı;ı· 
lan mü":!tlci Bar.ka t3r~!ınıdan kendisi
ne .k.iray:ı verl.1ip ki··a müddeti b~lmiş 

o:an 353 No. lu h:ısu::i k.:ı3anın taftL. 
yl'Si ve 54" ll!';l.."lm 'L:.i·tl~.iu hakt!!<nd.axi 

f nhisarlar Umum MüdürlUs)ünden 

Milttan Paz.a rl: ğın 
Günü 5a.a.\i 

Şerit dı ,t.,re (45 m/m .Pciu veya u. 220 M•t~ 18/12/942 ı&.50 
lan marn} 
Kırmızı b.ar•ll, mor haT<H "" düz beyaz 6 !et' bin !.abalı:& 8/12/942 ıı 
jeliit n klrğıdı. 

1 - Yukarda ci.ns \.·e nıik:ia.n tyazıl1; ımı.Jzeme ı>aa·l'lıl.k: usuliyle satın aıına.
caktır. 

2 - Paz:ıdık ruı.al.ıırmda goolerilen gün w eaa.tlerdc Kaıbalaş L<'=ı.m S<> 
b..Ondf·ki alım Komk,YQnunda yapı1'1caktır. 

3 - jc .. ldt n ll.1ğıtl.3rının ni.m·u.melerı hcır gün öğl.\'den ıonra. 8Özil geçen şube
d-e görüJebi!ir. 

4 - İstekJHc: in pazarlık için tayin oluneıı gün ve .aatte % 15 ııüv•nım• pa-
ra&lyle lıirHkte adı geçen Joomiı;yoıı.acelm~•ri ilil.n olunur, (1600) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan dıa•\ranın muh&ketrıl.".Ji neticesinde M

va. t>rlilen il&ıcn yapıJzn labligat:ı rağ- Silıluı.t ve İçtir.1ai :!\1uavenet Vl'Jdleti ~!1 6-000 şişe sali:::iıfH dö mt'TkUr m~ 
men m.:hkemeyt' gC"lınemiş \'"C' nıu1t:l:\."E· tı:a'hlrbi imaJı ışı :ı.çık f'Ji;s;!tımaye konul:m~r. 

ıe aJtındaki ;m7'ln.ın tetk>ki zımı>ında 1 - Ekzntm< 18/12/942 Çııırşa.mba. g\!!ıü esat 15,15 de Ct.ğalogltmdn s:ı.. 
istik.tap i9in vfdkl dıavcıe icab«.•t etme- ı...nı 1· ı· . •ı 1 1 u<l. ve ç :nuıı ., :n.v<"ne J14üıdilT iiğü bin.asın.da to.p:an-::ın K!ln1l"'yıın~a y~pıla· 
nciş oldıı.ı~undan meı:.itür No, lu kasanın co:ık.tır. 

tahliy~lne ve bt=d{'ı~• ico,,r baıkıyesi olan 

54 liranın taı~Qıi d~ad:'n itibaren mu 5 

ta.iz vı:ı % 7 \."c['cti vL"klilct ve masarıfi 

mli.hakeme ile bcrut.otl· t....ofısil.ne 4/8/9-12 

tari.h'.ndc g.16'.aben k:ı::::ıır v~:-ilm!ş oldu

ğu ve verilen ka.rarı 8 gJn zarf;nd:ı 

temyiz cdebt;pce~i ve aksi ta:kdı:·dc 

katl"a!'ın kesbi k.'.lt'iYY'-"t ~cğıi hihlriim 

hü!0.r.aıı-ı m.a.k.amllla kam olmak üzere 

ilfuıdı<. (7131) 

i
::ıf~i~ Şehir tiyatrosu 
#~,:l!I/ KOMEDİ KISJ\U 

•
11•1//f Bu akşam saat 20,30 da 

1 lJUtUIJE' ASRİLEŞEN BABA 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 

sahip ve Başmuharriri Ett•m İzzet 
Benıce - Neşriy~l n;~ktörü 

Cevdet KARABİLGİ.N ... 

2 - Şlş('J.eri Sıhhat ~lüc!ilrlilğünden verilmek ve dığer bü~Un malzı·m t mW. 
teahhide alt olmak wz:ere bt4ıer şi;;e salisilat dö merıkür mtıı~tı.ı.ııse!~nin un.oh 3(j 

ıcu~tur. 

3 - l\Iuı:akkat tcmınatı 157 lira 50 kun.ıştur. 

4 - İstck~il r ı;::ı rtnıa.mesmi çalışma g(.iın.:erinde göreb~lir!er. 
5 - i'stlk.ı.Jeı· 19-12 y 11 Ticart.t Odası va;].cesiylc 2490 cy1Jı kaımlnda yazılı 

ves:t..ı.ar ik bu ;şc yı leı mu\.·akkat teminat rr.~-tbtız veya bar~a mcktlıbu .ı.le 
belli g(in \•c .soottc Ko:nıf;yon;ı nrüracaatları. (1885) 

Beyoğl tl,·Oncü Sulh Hu..ltuk HA-
kiınıliğıncicn: 942/ 1605 

Sı~lanik Ba~.kas.t t:ırz . .fuıdan Beyoğ

lund" Osman Bey1 Rooıcli sok.ak 24 
No. Ga mukim Ha:·ikLy Arapoğ:ıu a
Icyh':-ıc ~çılan müddei Ba.nknı tamtın

ct:ıın ~<l'ndisinc kiraya \"f!'.il.:p kJra müd

dclı b~tmi~ olan 350 No. lu hUıSUSl k.a· 
sanın tahı:iyc-si \'e 42 lG-a:nın tahsili 

hakı:cınd:ıY.; ':!:n·aııın mufu::.!~en1csl D<'.
tices:n.de da.va eCil('n i " . 'l yapıhn 

tebligat:ı ruğır.en n~hkr~<r.eye ~Jme

miş ,,~ n;~J.\"ele -a..!l:ıx. i<l .imı.an'lıll 

tetk.Jlii zımn.md.a i.!tUt:ap ~çin vak da.. 
vete iCii.bet etınemjş olôuğ'ur.dao mcz· 
kUr No. hı kruianln t.lJh liye;.lne ve be

deıli 1car bllkiyC'f;oi olan 42 liı'tr.lın tc.rihl 

da.vad-:m. itibaıı:en ~ 5 t ~z \"C 3 7 \lC

l"Cti vckftlrt ve illlaGaI'ifi mu.'ı.&~c:ne ;~-, 

beraber l<ıtıs>ıi.ı1') 4/6/IH2 l<ır oôodl> 

cryabcn kaTa:r vı:ır·hnl~ o)duğu \"e ve

rilen k.araırı 8 güıı zarfmda t.e?r,yiZ 

cdebi.1t•.ceği ve a:<si t:.:..kci.irdc ık:ı!"Clrı.n 

kesbi kat'iyyct rdeco:~ h 11küm h~· 

!>ası makamına kaim oltnttk {}zere i].An.. 

cl!ı. (7131) 

---- -- ------- ... v •• a ıgı ru un e 
Emniyet Sandığına borçlu olup ta ölenlerin varislerine ilan yolile 

Borçlunun ismi 

Halim ağa Asaf oğlu 

Cemile Tören bike. Mustafa kızı 

Haı,ce Kiı.mran AbdulJah kı;ı:ı 

Gösterdiği ikamet.giııb 

Üsküdar Kıshklı cad. No. 58 

Anadoluhisarı Kalcdi•bi sokak 
No. 4 ---
Beş'ktaş Sinanp&,a Yeniçeşme 

No. 13 
Mu_a_z_z_e_z_O-sm-.a-n_kı_z_ı _______ Suadiye-İ~tasyo-;;--arkası sokak 

No. 10 

TEBLiGAT • 

Dosya No, "esap No. Borçlandığı Aldığı >bor~ Tem'natın ne orduğu Takibe başlamak için yapılan 
tarih miktarı Lira hesap tar:hi --------------------------------------------- ------942/206 233 19/11/940 100 Bir mineli altın saat (mines' kı- 18/6/942 

942/302 1579 11/2/941 

942/253 57463 6/12/932 

941/356 61355 15/4/933 

30 

30 

20 

rık) bir mineli kutu (minesi kı-
rık) 

Bir pırlantalı gerdanlık (b.r taşL 
yok) 

B'r altın saat maa kösıek 

Bir roza yüzük (birin. orta taşı' 

10/9/942 

3/7/942 

~~bu hesap tar:ıhine göre bo.rç 
miktarı Lira Kr. 

111 56 

34 46 
ı. 

5 :;o 

---------- ---- - ----- --------------------
____ noksan) yüz e1'.i _dırlıcm gümü.ş _______ 20/12/942 ___________ ıı 63 

Hal'nı (Edip oğlu) Kad:köy Ünkar imamı Fımkli 942/5 62850 8/6/933 64 Bir roza iğne, bir roza pantant.f, 20/2/942 3 59 
ağacı ·okak No. 53 b'r çift roza küpe, b:r roza yüzük, 

b1 m f•:..::at inıci, bir altın kolye - ----------- ----------------·------ -------- - -- ------------
Mıhnver Büyükada Ccv:z\ik Ac€m sokak 

N'ıı. 14 

(;{!nt'ral Mehmet Ziya (Generalı Şehzadcbaşı Mahmud ye çeşmesi 
Osm:ın oğlu) No. 20 • 

Osman Ata İsa oğlu 
Hürrem 

Ma•hmut Nedim Gül, (Züktü oğlu) 

Boyacıköy Kilise so'<ak No. 6 
Kadıköy Ila·hariye Şekerci baka! 
sokak No. 21 

941/253 

9Jl/359 

942/14 
941/263 

942/221 

73279 

86413 

'.87723 I 

91055 

95957 Nişantaşt Vali Konağı ead, No. 
141i3 KüçiJk palas ·---------------'- -=------------------

21/1/935 

8/4/937 

21/6/937 
20/1/938 

6/11/938 

10 

40 

Dokuz yüz elli gram gümü~ on 

parça ·------~~ 
B'r pır'anta krava~ ğnc ı, bir al
tın saat, bir altın kordon, bir al-
tın köstek --------

8 
100 

----
25 

Sekiz yüz elJ, gram gümüş 
Bir gümüş çekmece (üstü afün 
armalı hurda) 

Bir çift ı:<>za küpe ile bir altın saat 

17/9/941 

20/12/941 

20/2/942 
17/9/941 

18/6)942 

7 78 

32 57 

5 79 
93 14 

16 97 

Sadiye Knıler !brah-m kı:r:ı Bakırköy Ha-marn sokak No. 34 942/226 96118 13/11/938 30 Bir pırlantalı gerdanlıık 18/6/942 27 66 
·~----- ------ ----- ------ ~---------- ------------ ----------~--------

Na 1J re Osun Arnavutköy İs'kele cad. No: 107 942/38 99755 28/7/939 15 Bir çift roza •küpe. 20/2/942 H 03 
- ---- -------- -- -- ---- ---- -- .~---------------------

Halide Tokgöz Bı.lıa kızı. Cağaloğlunda 14/4 No.lu Baha bey 942/88 100192 26/8/939 25 Bir çift pırlantalı küpe. 11/3/942 25 22 
apartrmanında 

- - - ---- ------ ----------- -- -
}.Irt'hncut Nedim Gül. Zühtü oğlu N!şantaş Vali Konağı cad. No: 141 Dn/126 100549 27/9/939 25 - Bir altın kordor. (otuz altı gnım) 6/4/94 .• 2 ____________ 25 17 

~-- - --- ----- ------- ----- ---- --------- -
o~rnan A) dın (Ahmet oğlu) Beyazıt Soğanağa mahallesi De- 942/18~ 100872 19/10/939 15 B:r pırlanta!: par.iant~f bir taşı ve 22/5/942 H 95 

mir Öz apaı·t. No: 20 alt in~is: yok. -- - ---- ------------- -------------------
l:rl'inc Akyüz Ahmet kııı Kadı!<öy Moda Sarar Ali soka'.~ 9H/344 102i93 12/3i940 15 İki altın bilezlk (yırmi gra."'TI) 20/11/941 17 38 

Me!alı •. t Ku!Cal 

Ra'f Ttın·ı::ç İbra!ı.'m oğlu 

No: 9 

Kaduköy Müılıürdar Du·vardibô SO• 

kak No: 9 ----
Gcdilkpaşa camii civarı No: 26 

941/331 1028~3 

942/105 103153 

18/3/94(1 22 Bir p::tan ta yüzük. 2<)/ 11/94 l 18 65 

26/8/94J 15 Bir çift roza küpe. 11/3/942 17 16 

Yuı<arda s!rasile isimleri vesa ir tai>il&tı yazılı Lulunan her borçlu vadesinde borcunu ödemediğ:n d~n takibe ba1Iar.ma'.< iç'n yapılan hesa? tarihınde borcun faiz, komisyon ve masarltı!e b;;Hğ olduğ'J mi k~ar kendisine ait sırada gösteril
m._•ir. Her borçlu yazılı borcunu vermedığinden 3202 numaralı kan un mucıbince hakkında icra ta~Lbi baş!arJ?Jek üze:e tanı>:r. olun1:ı ihbarna:r..e borçlunun mukavelenamede gôsterdığı ikametgahına gönderilmiş ise de vefat etliği &nlaşıl
ması lıı:ısebile t<Jblıgat mümkün olamamıştır. 3202 numaralı kanunun 45 inci maddesi bu g>bi hadiselerde tebligatın ılar. suretıle yap:lır.a.s:.nı emreder. Yukarıda isimle•i yazı!ı borçluların mirasçıları ışbu ilan tarihinden ;tıbaren bir ay içinde 
S:ırulığıımıza müırncaatla muıusleri nin borçlarını ödemeleri lazımdır. Ödemedı:deri takdirde mezkur kanun hii<kmü:ı.e tevfikan takip başlı yacağ:nı ve rehinlerin paraya çevrı leceği~ her borclunu:ı. varısleıinin malıirr:u bulunmak \"e ona EÖrP 
har<ı:<et edıimok ve her bir.ine ayn ayrı üııbarname tebliğ maıkamına kaLm olmak üzere keyfiyet Han olunu;. (1915) 


