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Günün Parolası •• Rus taarruzları devam ediyor 

Her şeyi bu memleket için •• Almanlar, Stalingrada uçak
digen Türk çocuğunun sırtı larla yard 1 m gönderiyorlar 
dünya boyunca gere gelmez .• 

Türk milli tarlblnllı iklaclte,rln 1941 
davreıl ve azız Milli Şellmlıla 

rellperllil11d1 SaracoQla lllktmetı 

ETEM iZZET BENICEj 
1942 İkiııdte~ln ayı Tu~k Cı:nı. 

huriye! ıarihiııJc başlıbaşma bit 
vakfu tqhıil .cdı·cektir, Yu'ksek 
lllilli ~f'in yıllık nutkunun milli 
mukaddt-ratınuzı yeni ufuklara 
~ıkar..ıı d Teklifler inden ı:onr.a 
1klncite~iu ay• luıJnl.aten 'Iurkı
yede ycıı11>ır anlayışın ~çdış dcv
r<-Si olmıt~ ve berşey bu devre 
içinde ayarlaııarak ;,tikbale doğru 
yönel tıilmiştir. 

Düny" harbinin dördüncü kışı 
ıç•ndc Türkiycde ş'mdi tam bil· 
tiınlü[;ün ani ay .şh istikrarı hasıl 
oln1uş ve ınillJ feragat, milli şuur 
'"' idrak her tfülü şahsi emcl.ıı, 
iııI:,radLn \:e nıcnfaatin üstüne 
l ii.k,elm:şt'r. 

içtiıruü adalet teessüs etmişfr. 

3•iz. Henüz Y"Dİ yolun ve tedbir
ler sıhlle.rin'n b .. şındayız, Sadece 
bu yıl ve hatta gelecek yıl: 

a - DevletÇil yeni. bir emisyona 
iht iyaç kal nııyacağını, 

b - Her türlü zirai istihsaHn 
yüzde y üz lclıde f'1l'l<lı ı>lacağını, , 

e - Müstahsilden. bu yıl top- 1 

lunan % 25 ler ııisbeti tuia!rınen 1 
hr mahsulün sadece devlet çi{~l\k· 
leri ve ziraat işletmeleri sayesin
de ahnabileceğlni. 

d - Hususi mahiyette hiçbir 
eml3.k, ınal kıymetinin artır:ı,ına 
ves'.Ie ve fırsa,t kalnııyaca;.ını ~·c 
b liıkis düşiişler beJtlenecej!-iı>l.. 

e - Memleketin ima.r ve kal
kınması, milli müdafaası yolunda 
h'çbir hizmetten hiçbir sebeple 
geri ka lınmıyacağını, 

·f - Her türlli gıda nıaddesiniıı 
geçirdiğimiz yıldan behenıclıal 
nisbet kabul etmez ölçüde iı<ılla
şacağını, pazarların, piyasaların 

scıı haddine kadar artacağını, 
(D,•vomı Sa: 3, Sil: 6 da) 

-------

Moskovaya göre, 
70 bin ölü ve 

taarruz başlayalı Almanlar 
70 bin esir vermişler 

. ' 

• 

Hitler general!erine 
şöyle dedi: 

Rjev'in ziyaı 
Her/inin yarı
sını kaghetme
ğe muadildir 
Rus hedefi: don ile 
Staalingrad arasında 

20 kadar Alman tü
menini çembere almak 

Maskova, 2 (A.A.) - StaLin
grad !kesiminde Ruslar, düşman
dan yeni bir takım mewler da
ha al~lardtr. Moskova bölıge -
sinde muharebe, gitgide şiddetini 
arttırmakta ve Alman mukaıve -
metine rağmen Ktzılordular, 

Rjev - Viazma - VelikHuki ke
s·mıerinde ileri hareketlerine de
vam etmektedirler. 

Doğu cephe&ind<ı Sovyet taaıırnz istikametlerini gö.rteni:r harita 

Rus'ar, bu !kesimde bir çok müs
tahkem noktaarı ele geç'rmişler

(Dcvamı ı::a: 3, s;,;, ı del 

Kızılay 5 yeni aş 
evi daha açacak 
Ayrıca her gün 3400 talebeye 

de sıcak yemek verilecek 
J\fuhtaç, fak ir vatandaşlan hw

cün sıcak yemek tevzi ebnek ii
:ıere dünd en iulıaren Karagiim
ırük, Eyüp, Topkapı, Beşiktaş, Li
~i ve tiskiidarda Ahm~diye Jma
rethanesinde aç:lan •Kızılay aşov
leri• bugün de fakirlere kuru fa
sulye dağttmışlar<lır. Dün kavur
malı bulgur pilavı verilmişliT. Bu 

1 
pilıiv; beher vatandaşa yüz yir:mı 
gram bulgur, yirnıt gram ka\•ur .. , 
ma, on gram yağ, yüz gram tua 
isabet etmek üzern yap·lınış<tır. 

Şin1dilik aşedcrni<len 16 bin 506 
ialdr, muhtaç vatandaş istifade et

mektediır. Vatandaşların izzetinefs. 
!eri düşünülerek bu yemek J·ar-

(Devamı Sa: 3, Sc; 3 U\.! J 

Bir kadında, 91 
karne bulundu 
Bunları, ötekine berikine 

satan kadın yakalandı 
Fatihte İbnisinan mahalles:inde 

Pertevpaaş yokuşunda 42 numa
ralı evde oturan Nezahat adında 
ıı.:.r kad1n n birçok kimseelre el.
altından günlük ekmek karnçleri 
sat lığı zab1 taca tesbi t edilmiş, bu 
srubah yakalanmı:.ştir. 

Nezalıaıin üzerinde yapılan a
raştırmada 91 adet karr.e lbuLun
muştur. Bu karnelerin ~ahte ol • 
duğu sanılmaktadır. 

2 yaşında bir kız 
haşlanarak öldü! 

Sama\yada l\larmoırn cadıd-.de 

Galatada B<!rberler sokağında 

S numarah evde oturan Mahmut, 

dün bır !kiloluk ekmek karnesini 
40 kuruşa satarken tutulmuştur. 

Bu sabah Pendik· 
te bir tren kazası 

oldu 
Bir makasçının 

iki ayağı 

k esilerek oldü 

Züru.re oıcnfaatl~i ~·erini sos:yal 
\C nüili nıenfaı>tlere terkeylcıniş
t:•ı. iktısadi ha).a t formıınu bul
r.ıuştu.r. Ticari muvazene! anlayışı 
başllillllışt:r .I•'iı>t panı:ği kalnıaımştır 
Köylü, çiftçi, nıüstalı•il tarlasına 
bütün gücü il.e bağlanın ştır. Sa
bjl , .• mahdut geli<rli, dar geç'mli 
vatandaş s<çilmiş, hükumet yar
dıım ile benimsenmişt.r. Halk 
efkarı, harbin sıkıntı ve dMlık
lannı kan.yan biJ' şuur üstünJiiğü 
y<>lunda saıllm ink' şaf tezahürleri 
ifadesi içinde buluıınıaktoou. Gizli 
politika Iu.rslını durmuştur. Ah· 
lak, seciye, vatanseveri k ziıfı 
iç ndc başı dönük bale g'.rcbllcn
ler ayılmış, ayıklanmış ve tanııı

mışt.or. 

Hariciye Vekili, 
Parti grupunda 

izahat verdi a ında Tra u arbe müş- ~=~:;::~: yo~~n~:b~:~~~ı:~::k!~::~ 
::ı~~a:;~~k~~~~:!i t __ e __ r_e ___ b __ i_r __ t,a ar ruz bek 1 eni yo r.·_;r_n Uş_:_~!_~:_~ m_:'.uey_~)·_":_1~-~-~-~~-~-m.:ı_delni_:~-~-~_.-.:_. m-a-k-asç_<:_:_v:_:_a~_:n_' :_~as_ku_:ö2_1:~ış-

Bunun içindir ki, 1 Teşxllıbaııi 
1942 günü Milli Şef ve Reisicum
hur aziz lnönü'nün hitabı!lcri ile 
Türk milletinin bayat ve ist'kba
lin<le açılan mes'ut deweyi İkin
eitC}r' ıin son takvim yaprağını 
y>ttar ve Birincikfuıunun günle
rini aşarken milli hayalimızda 
başlıbaşına tarjhJ b:r devre ve yi. 
ne milli bayat çerç.eved içinde çok 
üstiin niıamh bir int hah muhav
viJe,i olarak vasıflanJırmayı ye
rinde .e faydalı bu.Iduk. 

y&rdım ediyor ·-

O günden bugüne ve bugünden· 
öteye her J :>nna Türk vatandaşı
n:ıı dilinde Türkün ve günıin pa. 
rolaH arhk: 

- Jf<-rşcyim mcıııkkct ıç.in. 
Olınu.ş1ur. l\Ie;nlcketin <-e13.nı<!ti, 

milh>tiıı glirbiizliiğii, devletin l.ud- ı 

reli bu Jiiııya boğu1i'nRs1 iç~nde 
hcrşeyin bn~ıdlr. !\.Iilit.:t, hangi s:ıf 
,.e hangi züınrcden oln.rsa clsun 
bugiin bu inecLiği, lJu üstün şuu .. 
ru kendisine nıalctıniş \1 C ferdın 

vicdall mtthase.besi bu ana davaya 
ba21t.n111. ~t,r. 

- Herşcy'm bu memleket, bu 
\•atan içİ!ldİr .• 

Ankara, 2 (A.A.) - Cumilıuri
yet Halk Part's' Meclis grupu u
mumi heyet> dün saat 15 te reis 
vekili Traıbzon meb'usu Hasan 
Sa(<a'nm reisliı';'inde toplanml§tır. 

Celse açıldıktan ve "geçen rop
lanlı zajııt hulasası okunduktan 
sonra kürsiye gelen Hariciye Ve
k'li Numan Men~mencioğlu, son 
uza'hatırıdanberi geçen on beş gün 
içindeki harici hadiselere ve mem.
leketimizi ilg kndiren s.yasi ;e
selel,ere temas ile uzun izahlarda 
bulunarak alkışlar arasında l~fu
süyü terkeımiştir. 

,-------"' 
Darlan Peten 
namına hüku
meti ele aldı-
ğını söyledi 

Bir Fransız lmpa
torluğu konieyi 

kuruldu 
Londra, 2 (A.A.) - •B.B.C.• 

Fas Tadyosunda düu gece ko
nu an Amiral Darlan. şimdi 
esir bulunduğunu bildirdiği 
1\-Iarıe~al Petrn nan1ına hükiı· 
ıııeti e.!ine ald;ğınt söylemiştir. 

Fas radyosu Şimali Afrika· 
da bi<r •Fransa İmparatnrluk 
Konscyi»nin kurulduğunu teb
ı;ı; etmiştir. 

Diyen Ti.irk çocuğunun ~?rtı ar· 
tık dünya bo)·unca ytre ı;e!mrz 
ve yere getirilemez. Milli ta:.a!i 
sağlayan, ıuılli bün~·eJi clo.ıİına 
dinç tutacak c>wn bu milli iı :ııle 
ve üstün Hik şui.ıru soyes.indl~di r 

ki, b epiı:ıiz h« türlü hnkanım ız. 

la ~vl.eti, orduyu, milli gücüm ü
ıü sağla' :ı r ıok <e tam, hakiki, ha
lis b 'r bü tiin:ük halinde her türlü 
ı.ora göğ i~ Uayaya cağız ve her 
t ürJii çetinliği ycneceğrjı. 

Bundan sonra Trırbzon meb'u
su H~lil Nıhat Boztcpe'nin halk 
san'aıl'.<ar Naşide yardımda bu -
luna'mas:na dair takririne 1V1aa .. 
rif Vekihı Hn~an Alo Yücel ce\'ap 
vererek ~'ln'atl:ı4ra :n . .ı: hastJlan
dıgınd,•nberi yard:m ~dilmckte, 
o:<lu~uı;iu ve h'ılen de bu yardı -
n1ın e.:;irıgenrr·cdi~nti 1:eyan et
tik!rn son.ra ruımamede b<ı~ka 
madde a:madıipndan toplantıya 
::;on vcrilm:-ştir. , ______ _ 

Milli Şefiı,ı 'zill açlığ ı y<>I · üze
rinde "'l ın Başvcı.:ı § :ikrü Sara. 
coğlu en ~evik, en mliessiT, en 
pratik tedbirlerle yürliıneyi b il
nıiş ve nt:lli int:bah kendis"ne h er 
bak 'lıdaıı mlizahir olmak ~evk ve 
istİl!adını ortaya çıkarn1ıştır. Bu 
int'Lah ik, bu şevkli \'C ka,,arlı 
gid·i~le: h ... r vatandaşın ınilH vazi
fc,ini !ıcriınsey · şindeki vekarlı, 
vicdanlı, şuurlu ve muhasebeli yü
rüylişle en kısa bir ileri mesafesi 
için.de n1eınleketin1izde ve aziz 
yur<luınıızda çok daha iyiHl<leT, 
ferahlıklar, bolluklar müsahede 
edcce[:imi2den asla ~liphe ;deme-

( VAZİYET ) \. _____ _ 
Şimal Afrikasıttda Müttefikler üç 

ıkoldan taarruza mı hazırlanıyor ? 
. Tu~us ve Bi:ar.rtay::ı. ka11ı M-0..tte ... J m'31e ıka~ı, ricla.t yolla.ını da temin et ... 

fiklerın beklenen kat'ı taarruz hare... mise benzj.yorlar. H·ul3sa Atrlka mu .. 
ketinin h-enilz. baş!nmadığı Mlla.51\ı- barcbt·sin:n knt'i günleri yaklaşın~ 
yor. Elageyla ön.üne ge:en Sı•kiz:ncl İn· gibi görünmektedlr 
giUz ordusunun :kmal ha4ıır'.~:ı!-jyle • 
mrşgul olduğu ve Çat'tan hareket eden Diğer tarruftan Rusya cephr.s:nde.k:i 

SO'Vyet taarruzlarJ dJ şiddetini. art
S~·va~n Fran. ız kuvvcl1erin:n de şirnr 
di TunlliS hudtıdıuna ulaşmış bulun... tırımıştır. Alman kaynaklarından bu 
duI~::lrı an1aş.!llıiyor. Vtz.yı:te u.:zr:Ctt::;n cephcltndcki muh:ıN.·bekr h<lkkır.ıda. 
bakilLnca, 11ıit~\:fiklcrin bu üç 'kıolu· V<l'Zth mn!ümat ge{mlyac. Alma:-ı!:ırrn 

kı.t'i ncticeit1 r alrnad n tebliğ ne:ırot. 
zrun birden harekete g~çrccği zannı 

rnediklerL malüm olduğuna göre
1 

şin1· 
ha,ıl olmakt~dır. dlk.i ha.ld·' Rusya cephesinde, taaTı'uz-

NA tamam iJorıaı;er &itin l\1.ihvrr 
taıralının üç taro!t.an gelecek bu bas· 
kııya ne dereccıye kadar mukaVıctnet 

edebileceği şimdi 6-0.nün mühim bir 
mesell'si.nl teşkil ed:yor. Bazı h<tber-
lcre a:öre. M.ihve.r kuvv<.ttcri her Uıt.i. 

lara ka~ı koyarak~ vaz:yetlo.-"ni dil· 
zeltmiye uğra·~tl.k;.arı tahmin cdiltbi
~r. 

• Ş. imt.l Afrikası cptı:sinde olduğu gi- ı 
bı , Rus crphe· ind,_, de. bugün.lt:rde 
mühin1 h.rJberler Le\;~cmelıyiz. 

• 

T unUS ve Trablus 
irtibatı kesildi 

Çat bölgesinde hareket eden sava
şan Fransızlar Tunusa vardllar mı'' 

AmeriJrnlılımn iliraç hareketin de kı1Uand11clart deniule yüzen, 
kara da yürüyen tanklarından biri 

Kaitirt, 2 (AıA,) - Libya"d;ı dev
'I'lyeierın büyük biı· fotıliycti görü!ttn~· 
t ür, Yat\ında Sl'kizme! İngiliz ordu· 
sunuu •run'llB'U ka-teden Milttd.tk or· 
dulaı·ı ile bir I."'kte ayni zamanda Ta• 
rab1u~garp'e hücum et?T1'eSi bekJenı ı. 

m•ktedır. Burada G•n""'11 M<>ntııo· 
mery .kuvv('tlrinin Aiihverln Atrik.a

daki son kaılesini Bı.t;.dan hUoum ede .. 
reit M ;hw.rcilerı oradan taNiedecek 
olan ]ı.lüttefik kuvvetleri ile yapacak .. 
ları mü~l(·rek harekete bÜ'yÜk bir iti. 
matla intizar eclilrr.eKtedir. 

S inc i Oı'dwıun l:e{( kıolla.rı, dils· 
rea.nın El - Agh~:i:n'cia muk.al\·e-met 
nll ctlel·eği veyahu: :r.ı;.~uratada:<.ı 2 in· 
ci :rr.ıüc.•JJ.a b.ntı!ıl mı çı kı~cccğini 
anlama:.c iç:n a:&ştırmalar yapmak
ta.dır. 

Londn, 2 (A.A.) - <B,B,C:> Şi· 
ma'.i Afrikadan gelı!n haberler şid. 
(leLU ve: dn.ğıntk i\1üllt-fi'.i. hava. faali · 
yetint~ aitt:r. Dün yit'mi dıö:t saat 
sJren ş:malt Afr-kad-a~i e;, büyük hı
\"Q hücumu yapılrrış ve l\.:lihv~r mrv· 

(Devamı Sa; 3, Sü: ~ Uy) 

Yugoslavyanın 
istiklal günü 

Kral 
bir 

Piyer, radyoda 
nutuk söyledi 

Londra, 2 (A.A.) - B. B. C. : 

Yugoslavyanın istiklal günü 

münasebetile dün gece Londra 

radyosunda bir nutu:C söyleyen 

Yugoslav Kralı Piyer, Yugoslavya 

ıı·ncirlerini kopardığı zaman, din 

veya ta'bıyetleri ne olursa olsun, 

herkese siyasi. iktisadi ve ruhi 

hür yaşayış şartları verileceğıni 

beyan etmisıit 

1 ÇERÇEVE'=========== 
Günün en canlı suali! 

Gü nün dudal<ıtan dudağa sıçrı. 
yan en canlı suali, ne (Çörçil)io 
nutku, ne Şin1ali Afri ka vaziyeti, 
n e ltalyanm hali, n e şu, ne bu ... 

Bunlar hep nıalfuu ,.e emin 
ıeylcr ... 

Günün dudak tan dudağa sıçrı
yan en canlı suali şudur: 

- Acaba Sovyet kümeleri, kar
şılarındaki muazzam Alınan ordu 
malı.inesini neticede klil'ıp geçİll:e
cck mi? Acaba Sovyet kümeleri
ne, bugüne kadar hiçb r kuvvetin 
durduramadığı Alman cır<lu bütü
nünü, sade bir noktaya çivilemek 
değil, bu gidişle zeddemek, par
çalaoıak, harap ve mahvetmek de 
müyesser olacak mı? Ya \.u olur
sa; ya zaferi S<>vyetler kazanır
sa? .. Acaba böyle bir ihtimale, 
bütün Anupa ve dünya istikbali 
ve bu istikbalin hazırlayıcılan 
ne derecede güler yüz gösterir, 
ne nisbetle kucak aç.ar? Acaba 
Avrupa ve dünya istil<balinin ve 
bu istikbal hazırlayıcılarmın böy
le bir ihtimal karşısında pddetle 
ıocwıacaiı hiçbir nokta yok mu?' 
B:ıturdan bk ehram ıibi, açı.k, 

lııeskin ve riyazi çizgileri olan bu 

suali daha bin.bir biçime sokmak 
mümkündür. Fakat ne türlü sorul· 
sa, sual hep ayni kapıya çıkacak. 
tır; yukarıda açlığım ız kapıya .. , 
Şimd; okuyucunı, bu suali nas ıl 

cevaplanduacağıma ve mahut ka
pıyı nasıl kapayacağıma liltfen 
dikkat etsin: 

19U Dünya Harbinde teşkil et
tiği 8 <>rdudan 7 sile birden garp 
cephesinde müttefik kuvvetlerine 
yenilirken, yalnız bir tanesile, 
derme çatma 8 inci Alman ordu· 
sile o zamanki Rus kümelerini tas · 
f iye eden Almanya, bugün, dün
yanın bir eşini daha görmediği 
b ütün ordu menudunıı ve Yanın· 

NECİP FAZIL KlSAKÜREK 

da binbir ya~dmıcı müsveddesine 
rağmen Sovyellere ka>ş. kafi ne. 
ticeyi tem 'n<len aciz vaziyettedir. 
B u hakikati t eslim n takdir et. 
mcmiyc inıkin kalma1nı~tır. 

Ve işte, denıokrasya'.ar safımla.
ki hrutiki Avrupa ve dünya ist ~
bal.inin yüzünü güldUıccek en ne
fis akıbe t ş<.kli <le bu ... 

Fakat bu iıkıbct şeklin 'n, Al
nıanlar la Sovyt!!cr aras nda, bi
rinin tanı Jni.na.sile ayakla kıalıp 
öbüriinü tcpOCen :.nıııe y-0k etın._i 
gibi küçücük bir kıvam d<f~t.r
mcsi, Avrupa ve dün,;.ı ist~kbal.ııi 
birdenbire kabu•a lıcgab J:ır. 

BöJlc bir kı\'anı dc~iş"kiiğ'nj!l 
ise, Mih\'er lehinde meyd<llta gel· 
mesine artık lıi\hir iınkin kalın:ı .. 
nuş; buna mukabil So\ ~etler h·
hinde meydana gelmesi, iı: an ~k.l 
ve mantığını çatlntacak h r in1-
kfuısızlık a•rzctmcktcn ne dün, ne 
b ugün ayrılm ı ş, ne de yarın ay,r>• 
Jacak hr. 
Vakıa akı l ve mantık, Sovye t 

kümelerinin muazzam Aln1an or. 
du makinesi önü.nde hala nasıl 
dayandığını ve davranabildiğini 
düşünmekle çatlıyacak kadar ::"'" 
r ihnektedir; fakat ıwı de olsa ha
la akıl ve mantık, bu bahiste ken· 
di öz sınuwrı için<ledir ve Sov. 
yet kümeleri ne Alınan ordularına 
karşı kat'i bir zafer talih ve ·miye 
müsa it değildir. 

Bizce, b:nbir he,ap. b'lgi ve mu• 
hakeınenin huliısa;ı olarak, Sov· 
yet kümelerin.in Alman crduları 
karşısında, mahut kıvam \'e mtı• 
vazeneyi iı<ızacak tarzda kat'i lıir 
netice elde etmesine a•la imkan 
yoktur; ve bu harbin zafer tar. 
lası, artık her kutuptan hicbir teh• 
Jike kalmadıktan sonra sadece ~e
mokrasyalar brpanile biçilecek· 
tir. O da pek yakın ... 1943 ilkba. 
Jıar \'e yaz meninıi kad ar 3·akı n .• 
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HALK FiLOZOFU 

KAHRAMANLIK 

Fralh.n donarı masının Tu.lon li
manında ke<ıo<li kcndi..i.ni batır
ma.ı. bugüne kadar bir kahra· 
ıııanlık hadisesi gibi telakki ve 
tcMr edildi. Bir donanma, yaban· 
cı eline düşmek emrivakii ile ka.r
şıla~.rı.a ne yapar? Elbc>lle ki iar 
tihıır, bu anın yapılacak yegane 
iş'.dir. Ve bu, bi.r kahramanlıktır. 

REŞAT FEYZi 

bu .kuvvetli silahı, hiç kullanınıya. 
vakii bulamadan mahvetmiştir. Bu 
hadise, dünyanm en büyiik ~-uçu
dur. Ve hu suçu işliycnler en ağır 
cezaya çarpılır. Harbin baş:ndan 
bugüne J..adar Fransu; Amirallik 
daire.inde ve Bahriy~ Nezaretin.. 
de salıihiyetli mak<ımları işgal &

den zevat, clonannıaun bu suretle 
. ortadan kalkmış olmasından ıııes.-

Llllı lokantada 
tabldot yemek ı 

İstanbul B loc!;yos! İktıs:.t Jllüxfilr. 
1üğü ·..--.A.11 h se.llnH:t vemtn.- ba.ııın 
öylç y~ iş!er 1•1>:ır k~ ınsar, ııa· 
f11' şaşıp kclrrr. Mt.>c!5., lük..$ lokanta
lanla tııi>l<i'Ot uoıuı:ı bir lla'bcl>r. Tabl
dot usu1il ır1~ k.mıı.;yor?. Tesarruf 
lç;ıı d•ğll llM?. H= halıit tırzl:ı paca 
ve.~;.ne:>·Cı, heın de ~:tıı pia m"' " lıeri 
tstihl<ik ve itrnf (.'dilınesin .•• 

Doğu cephesinde Rjev şehri geçen 
kışta olduğu gibi buhranlı 

MA.ff"KEMELERDEı 

"Bcn:mçün namurad 
olsun diyenler ber· 

murad olsun ! 
Yı!§lıca lbır kadındı. Hekimoğ

lu Ali paşadaki beş odal.> alıışap 
evini lbakmuk şartile verdiği Ali 
<Rızanın .kendisine bakıruıdığıru 
iddia edereık evini.o adresiıııi is
tiyordu. Derdini, davasını şöy~ 

anlatıyordu: 

Fakat. Frans.z donanmasın>A 
kendi kendiei batırması hid'ıscsi 
bu kadar müc<.>rret ve basit bir 
Md:se değildir. !lcsde11in şümu
lü. mahiyeti ve cv\·ctiyab vardır. 

Fransız m:M.eti, mil) arlar sa<fc· 
derck bi-r dunanma vücude gcfT>
n1iştir. llaf'b:ıı ba~ ndan bugüne 
kadar, bu dcırnanına hiçbir iş yap
nıanıı~ yilni üıcr·ne aldığı ,-azi... 
fc;t·i göreıııeuıiş!lr. Biitiin Oıınii 
~n \Cya bu limanda denıixli ola· 
rak bclclcm kw gcçnıl~fr. Yani, 
Fransız amiral!:ği, eiin-e \:erilen 

GÜr-iLÜK 
E)JİB. 

Fransız <mlusu nn ... ıahlan a. 
!ındı, biliyors.unuz. B·r gın~e, 
'Iarcşal Peten'in aAere SO'll me· 
sajında. baı.sedoıken: 

•:\larcşal Peten' 11 terhis edilen 
a'kerkre giinlü..k emri- diyor. Ar
tık, terhis edilen askere günlük 
emir ol11r mu!. Bu, olsa olsa, na
sihattir. 
APARTIMANLABDA 
HAVA PARASI 

Bir gazete şöyle yazıyorılt•: 
•Bazı apaıt ınan sahiplcrf, l.Lra

cılardan hava parası isti~ oriar .• 
E!;tr, İ>Uınbul ap:ııı tıınanları ge
n,;}, ferah, luıv:wlııı nuı.lwleler ol
s.aydr, yÜTl"gim yannıazd.ı .. bu ~eh
rııı yeni apartıuıanları.ııda hava 
nerede?. 

ÖLEREK 
DİRİL! iLK 

Arkndamnız Ha)·ri Muh"ttin, 
İkdamda • yazdığı bir fıktaya şu 
serlevhayı koymuJ: 

•:llilletlcr ölerek diTilirlcr .• 
Biz, böyic bir hitd-.eye şim.Jiye 

lıdar şahit olınadt.k. Bir millet 
ölmeye görsiiıı.. ~ ok.a, bir daha 
d'rilir mi!. l\farifct bir kere öl
memek! 
.!>OBAYI NASIL . 
Y A.KIYOBSUNUZ? 

Sait Ke>ler, bir röportajına mev
zu olarak şu .suali alını~: ·Soba
n.zı nasıl )'akıyorsunuz?. 

Il:ıni meşhur h'1 fıkra v•"'<lır. 
Adamın lriri: 

- Jfadımtnı, dcnıi), 

Öteki sormll}: 
- Ka~ çocuğWt var?. 
Yahu kömür a!d ık mı ki. obayı 

nasıl ~:akacağımızı diişitnelim"! .. 

AHMET RAUF 

Lok ııtnların kontrrı ü 
Beyazıt, Nurıurıcman ve v~ Sir

k~'Cideki bazı ·~ .. anla' J.. tas -
dikL beled:y. tdr'.fes n~ g~'e ye
mek verilmediği ve 'baz. ':ırır,iJ1 da, 
pars'yon!ar ç .< azalttık arı •aki 
şi?-.fryl(erd<'rı. an\aşılll'~ ve s;k s:ıc 
ani, umumi kontroller yapılması 

l<ılY'lllakamlı.k.!ara lbiklırilmişt' r. 

uldür. 

Harpten sonra, Fransız hezime
tinin haJU.ki mes"ulleri aranırken, 
elbet.le ki, doruınma s'liıhllll kul
lanmasını becerememiş olanlrur 
da meydana çıkanlacak ve üzer
forine al.dıklan vazifeyi yapma
makla ilham oıli.Ierck, cezalaodı
rılaca ktır. 

Binaenaleyh, Fransız donanma
sının inlilıart b"r kahramanlık de
j;il, ~lenmiş mütlıiş bir suçtur. 

Barındırma 
odaları 

Bu hafta açılacak 
Şehr;miz .Maarıi müdıirıüğü; 

evvelce tesis edilın~ olan ve ge
çen yılJarda ışıkların karart•lması 
sebebcle \kaldırılmış llıütün i1k 
mektop'crde.J< • Baraıdırına oda
ları. m y<0'1:den açmağa '&arar 
vermştir. 

cBarndırma Odal'1n• da:lıa zi
~ ade fakır, ka'.3l:ıalık niljuslu ka
>.aiarda açılacak ve peyderpey a· 
de!Jcri :ırttırııacaktır. Evvela E • 
yıip, FaLılı, Be} oğlu, Eminönü; 
Üskü~or kazal"nnın muhıe'lu na
h"yeler;rdrui muht~ü ı.Lk mek
teplerda aç lacak ola"'l Od.ılara an
ne ve babaları sabaJ:Jan erken -
den işe gıd.p a~nm.fan geç gelen 
fakır talebelerle evlerinde bakacak 
ki.nseleri buuhım1yanlar kabul fr 
lunaı:aktır. 

,Barındlrma Odal.arı> ııı'.<şamla

rı saat 17 de kapanacaktır. Bu ~ 
dalarda vazi.fe alacak O'lan mu -
aU °*'re aynca munzam Qn üc
ret verılccektir. 
Barındırma ooalan bu ayın ilk 

llıaltasında açılarak faaliyete ge
çeceklerdir, 

tl>OU gram ekmt-ği 85 
L.uru9a ııatmıtlar 

Nevşchirl.i Sava ismlllde biri i· 
·le Yusuf oğlu Mehmet Yıldırun 
nam nda dığer b•r ~alııs 600 gram 
ekmekler; Eminönüııde seyyar bir 
şekilde 85 kuruşa sattıklarından 
yakalaıunışlar ve Il'illi korunma 
ınah:-emesine ven1ın~leröır 

D-.ı bıır m~kdaş, &,'-f<ec san tıze
tindl", bo~m.li. em,y. n aaıttcn lxıh· 
~yotc...ıı. Eır.itıb:ıil o. :ki s ""1-t te, (' .. 
peyce J>;r mm• .d y .lış gl .yw. Şeh
rin ıornn:ıi t e"İ, I ~r.lbuk".a tıer za .. 
m:ı.n böy' • BO.lun SC'H.tJ<' .. in lflY!'Ü e
ya -da ok.:!!& •nı.m~ i.-;lediklct'i 
~ ı&-<ımı!it hil crdı:r.dir. s ... 
~ bu... Banlab(I,· Fcikıtl, çok bc!<.J~ 
ınait'n t.anıir ed:lr:eli değil rr. iQ.. :(. Tu
mir iı;in gun!~ ve b, 1 ".akt"' bck1eamr~ 

1 
ya. 

BURHAN CEVAT 

r- ıt.1iuhl v.e.uıilli roman No. 4 6 ------------ııı. 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\.. _____ J Muhurırı: NEziHE MUUİDDİN l. .. _., _____ ._.~ 

çu .... u. ~ı:;stıı."llt"Dk. gamzc.L! g.aan.uli eüıl~-
cek, ıu.ı.ı VC' taıtlL ifvelcrle wlcıl.ü<ıcak
tı .•• Aa.3.tı ., 1 

.Patron c i:_drn el eyn:ısını ç.lkuır· 

Un hao. ~. o. " At"'l't çağ: 
için zi e ~tı.. 

·a. Bey t:ı.' t h ·~ !arla bıySlıırıru 1 
auzclürkeri n= Al> içeri g.ral: 

.. Buyurun bqı.'11?. 

-- °"' Agrı... 
- Ueno.m bı.:y af~. 
- Şi :ni Abdua...ı.h E!cn;dıye git. 

-Pe ''1 n. 
_ Keooı...ıne Je'I h:i. rJ3m ~le_,. 

Bt.; .kl y~ f' .n en ıf e:Tiooen 
ı..:ıt.ı, &uı.z! u, t Xti ;._ &ekiz. tUrbl ye

mat<:ıı bqer poi' ~r. seç ili' it tam 
r;;aat yar ı:.aa ...,uc: ya ~ ~ f6•n ... 

o a At,a.c , ~ l.le • ye inden tır· 
lıyon 

-- 0 1 ıa::- Ltl' ' Deci -
P o" h :l..1e\lc 1 ı '11lcıı fH'bL; 

Ola naz Jl'l'!. . sen çıldırıyor 
n. e ~ · lyorsun 

- B rcr poM7roil tı.menna 
kin er pars .lı"Wl a.aa'h' 

Sen b e .e >rt: 
' """" ""'1ı,ır& Jnii:n llw da?. 

1 

-Aman b yim diJ-ii.ın. bir·kere iiç por·ı 
siyun ylyince y rındt'n kımddıyamı

~z... .. Şimdi he·;cıbı ~r pocsL 
y.Jha. ç ca!"'ISouz .•• 'la.!lahi çaot!arsımz ... 
&."ilden My .. ıttn .;t_ 

- Her; .. ı&en IN.zeuıı mu?. 
- :\.ç.ıı t-cızıyım?:... !lem ~eçen 

gOO lt&e n \ııılc geLrme diy.o siz. ım. 
bih etmt"d:n\\ ~i" . 

N01.I B y hir katık:ı.ha savurdu: 
- Ha,. .ılJkılı caanı vı !!>ite •• H~

IA wıutm::n:.ı.; 1 •• Aynl ben bu yemek· 
ler .:ı he~ n\ k~ m yıyeceık "gi11m. 

- Ya kiı11 yiyttr.k?. 
- E!.iııin lclr•l! Yobu bugün zl;yaıtet 

çcit~eg!m ı i,.afct.! 
- Sonntııı ayıp olma.sn amma kime 

l>u ;6ya!rl7 
- 11 ydi Jnu cfa. söyliyey'm de m<'· 

n:.kta kalnaı • Bug~ın bizim tocuk- ı 
I:ır1a yaıı1 k.ülipıeı im!e brraıber Yem.ek 
yiyeceıin: • Anladın nıı ~f!T'.di!. 

Osman Ağa ba~ını (·g<reıt bıyıtları· 

nı.n arası:rda.n bır 6eyler bo:nu:"dcm:Wı:: 
- H~ homurdanıp d...-maı Lo

kantaya .ıı.t nı>du1 önce çoeuk!J.ı ba
na <kı\·et t oldu cl.-a.r.nı SÖJ'.C dı;; ycme
ie b.a.i!wi. y1;re eıtmc!:)Ql(,·r. Sen de c-eri 

Bir lük,. lokanıv.l;ı. ;hndi tabldot 
altşoıııları ~ lir<rlır P>t alıkla~ 
ber'abrr g:ri«da;.inıiz. 6 ~;ra. .. F'aıkat il 
bur-.ı.uıııa bilmiyor. Su, kahve~ ga:.son 
pıarosı ~l.reyi hes~a ka.tarsanız siz
dcıı. ;yine-8 ikayı al•yoc-oar. 

HMisPyi f6yle eoğuk l<i!plı.!ıJda ve 
kıcz;rn.ocwı mı.;.hakeJJıa- <."Clell.~ B.r alk.· 
sam ya.ia:uz yln1ı.:k fhi,a.s, olarak 8 li· 
rayı vorıncy~ gti.z.e al:.n ,-atanıe.ı.ı..., I.a
kir b!r ;"'""' d.ğclciir. ı>:naenalyeh 
böy.1e bir \'!lla. ~ ~cin !ki vcy~ üç 
ı:!1'1. t U.,_.Jll kıymeti, ~yeti 
)~tu.r. L ~ bir lo::ıt.t..nlaya .a:t: :m YC· 
me;;c y~ 1 yı~ gıd'C'n vct.and ~1;;.ır:. ben, 
iti la r?J'C .3J'U'?j""OI'l..il01:. 

ı - Çok zcııııılıı 'e P"rail bol adam
lar .. 

2 - Çoklar.beri Wyle bir ld<ımt;ıd:a 
o~ ymreıı: yem~. m.i.U di!>!< rr,e
miş ve bilfa.r.z, bir yıld?r, v.:ızıte .t1e İıs· 
tanbul dışımı:a k:ılımıı, ... ıcn İ•l•nbu -
lıı ve gUn göıınllş vat.ıınd~r ... Bu 
ikind kJt ma Cı.lh.il vat3ndıa.tfa.r a{_..ezc., 
clQl, ~-!un d "ıld ı-. F~t. ze...:aı 

de detlrl.r. Arr.ma, mo:;e~ sonrie tır·, 
cın dcta, ıböyio b-r ~\.Ul-:. , bir ar
ka<bşı il~ ~n yc:r:cği y\).·ccek ka· 
cbr hali \-a.'.<ti ycr;nc:"'<l!ır. 

Şln'>dl, ne: bhl.."':\.;i, ınc .:kinci ika~ 
ne da: ;ı '\"alauiaş!.ar, amaın tabldot 
;y~di:m, diye, iki üç lira U!ımJfu arn
~rz.!ar. zaten 3T'.;ı:m~ ob:War, oraya 
g\tmezkr. O:ıfaınn tm::xi?kları JfY, ra· 
1ıoıı.ı., leak )""'1Ck, &ilz'll ,.. <tinalı 
SCJ"\...,, n.b:lt !b:r ka: 1n cXtyımr.tlet, gü.., 
zıel bir &;ş1ın gty;lımıüıllr. 

Şiır.d.!. İ 1ıanbtıl gibl en n·oruf !lLU go
znı:ı;:u olan b'J" yerı!o, tzıb!ıibtuc. t..11b'1ti 
:yü:zümioo, ymıdcle:tn m ·tan <=].. 
maş, servı:32e.r oon.~n ·~tl.lr, is' 'l:t. ı ye.. 
~ınıı., ;ı,.r aı:...wı, ı:... t:kl.mttan &>ymu,. 
)'"OT. ve l!ti ki.:i t~ "· clledi,J:n glb·, s ı.;,.,ı 1 

vcrdi~nı:z h:ıh::le... Şımcil, J. • ·tıeta 
iş:l:"ct et ğim hcr iki ıı·nt vQita.~r 
da, 8 .Li-aa yerıno on !ıra vt r•p br.ı..~ 
ı:ını deha ra.lıı:ı;t doytr;m.J.yı ı,..-rc<.ıı .. 
dcrlcır. B<.aıseUi~imf.z bıı en lü~ Jn.. 
kanbı.ı:b, tabi t porsiyonl.an o lıa:1e 

gelm;ılr ki, ~ &ut* tadlıa-.ı!~. de
mek dcll:ı <lk:ğıu ol:rr. 

Bizce ı:ı:ıldotu, 1ıüb ldk.:m:ılaOOrda. 
deiiil. b~ llçun.cü ve likı!ınoi eıruı 
ldk.anta.ıarda !ıa:.Lilt ctm.lk!ir ve fa.ide 
de bu şckıi~r. 

R. SABl T 

Büyük bir " Hukuk kü
tüphaueııi,, kuruluyor 

saatler 
Yazan: 1. S. Eski 
ŞİMALi AFRİKADA: 
Llbyada mühim bir dPğişihlik 

y(ll.ctur. 8 iııci İngiliz ordınu taar
ruz hazırlığına devam ediyor; lbir 
'hafta içirJde bu ordunun taarruza 
<başlaması mulıtemeldk. 

Nevyoııl<ıtan veri.len bir habere 
göre, Almanlar İtalyaya ikisi 'Ztriı
lı olıma'k üzere 5 tümen daha nak
let.mişlertlir. Buniarın Şimali Af.. 
rikaya geçlrilecebine hilikımedile
.biL.r. Bu itibarla, noultcıf'ıklcr ıhem 
Tunus'da ve hem de Lıbyru:la sür
at.le netice alımıık zorur.ıda bulu
nuyorlar. 

Tunus rarclki'ıtında ir.<: göze çar
pan r.d<.ta hava hatibinin göster
diği illkişaftır. l\I tl.ef:ıklcr Şi.
mali Afrikada mcvcvt lbü.l:ün Jıava 
filolarını Tunus haı .»ne t.OOsls et
ın;ş;er, bu sayede! hn\'a üslüınlilğü
nü ele almışlardır. Mısır "" Lıb
yada bulunan hava filoları Tral>
lusgarp, Tını.us, Bizerte, Sfax Ii
mankır.ırun bom'bardmıan.ır.a i.şti
rclı: etmcl<ıU>dirlcr. 

Tunus' da mul ardbe, Tunus ş-e!ı.
rile Bizerte limanı ch·arların.a in
tikal etm~tir. Amerikan taııılk ve 
Z1'1'hlı 'birliJderile t:ı'kıviye edilen 
1 in.ci lngijjz ordusu bir kolile iki 
şehrin arasına girmi:ı ve demiT
yolunu keserci< Ccdeyda'yı ele ge
çirmiştir. Bu iki şehrin kam irti
ı>atlan lke;ilmjşfu. Şimdi mü1tc
il.leı\n yapoo:ıığı iş, 'bu I>Uiıver 
m<irlafaa me\•kiit-rlnin deniz rnu
vasalasıru kcsmoktir. Bu da an
cak her ~.ıcı çem!ı-0..-in uçlarını sa
'hi:e •kadar uzM.mak ve liman !arı 
yakından ateş altına ala'bilecek şe
kilde tklpçu yC'rleştırmekıle müm
kün olabil!.r. Bu vaziyet elde edi
lirse, Tur.ıus ''' Dizer!<!' şsnirkri 
ça'bUk zaptedi1dbilir. O hnlde 00-
niz mu v~.alasını k.,,,mck ilk iş, 
cebri hücumla uptetmek Sonraki 
iştir. 

Müttefikleııi:ıı nasıl bir tabiye· 
ikıillar • .:LklarlIU henüz bi.laniyoruz. 
Fakat önce bu şcıhirleri zapta ka1-
kııjırJ.aırsa, Mihver ·kuvvetleri da
ha uzwı zaman müd-afaa yapabi."'r
ler; çün'kü denizyoliJe taıkvye kuv
vetleri almalan mümıkün olur. Bi-

• • 
geçırıyor 

Bükreş Ate~emiliteri) 
zerte ve Tunus muharebeleri ar
tık tabiye sahasına intikal etmiş
tir. 

.DOC;u CEPHESİNDE: 
Stalingrad'ın §imal ve cenubu.ııı

da çemberi kapatmağa çalışan Cıki 
Rus ordusu, Al.ınan müdafaa 
ha-tlarını tazy"ke devam etmekte
dir. Çember henüz kapaı.mamı·ş
tır. 

Kletskaya'dan Dou dirs€{;foe 
giren Rus kuvveıler1 !hakkında 
yenı bir habar yoktur. Almanla

Stal'ngı-ad cenll'bunda Klmuk>
şimal kıyıtıınnda du•durnııış ol
maları muhtemeldir. 

Stalingrad cenubu!'da aKlm.uk

lara ikadar 'llZa'la cephede Rus 

cenah kuwetlel'i KoteLıııkovo'ya 

yaklaşmışlar ve El'sca'nın 136 ki
lometre simal.inda Obelneye'i iş· 

gal etml~erdir. Demek Ahnan • 
ı.ann bu ceı:lhede yaptıkları mu
kaıbil taarruz'ar g<~ri atılmıştır 

Merkez ce?hcsinde Rjev şeıhl'i. 
geçen sendkinden daha bıılhranlı 

günler ye.şamağa bll§lam~nr. 

Londranın verd ği habere bakılır
sa, buradaki Alman kumandanı 

acele imdat kuvvetleri istemek -
tedir. Buradan batıda VeLtı:iluki· 
ye ve cetlA.lpta Viazınanya gıden 

demiryollan kes'ldiği lçin vaı.i -
yet hak.·~aten buıhran!ıdu-. Bu 
şehrin düışmes halinde Alman 
merkez cephes' geniş ölçüde 
r:C'ate mecbur olabilir. 

Orozdib3k biua~ı l Şubatta 
Yerli Mallar Pazar:arıua 

teslim ~dilecek 
Sümerbank taTaiından satın 

aJ.ınan Orozd'ıl:ıak müessasct;i Şu
lbatın b!rinde Yerli Mallar ~1ü -
esseses ne tesl:m olunacaıkhr. 

Banka burada hır ay sürecak bir 
tamir-al yaptırdıktan sonra Mar

tın birinde Ba.hçckapıdakı Yerli 
Mallar Pazarı.arı Müessesesi bu 
yeni binaya taşınarak orada, .ça
'~larına başlıyacaktit. 

- Kimim, kimsem yak. Artık 
;ya#ndını. Hast.a.lrk, var, sağlık 
var. Komşu Al Riza efendi de, 
namazında, niyazında görünen bir 
adam. Karısı Ruhsar chı. 1y1 bir 
kacl;ncağizı gifbi görünüycn On, 
onıbcş senelik de komşuyuz. Ev 
lkend' evleri. Şi·mdiye kadar da, 
ôir gün olsun 'bir lbirimizW,n yük
sünmedik. Evimi wreyim de, ba
na ölünceye kadar; baksınlar de
d'm. Bır gün, hasıalanmıştım. A
li Rza efendiyi çağırdom. Düşün
düklerimi anlattım. 

- Hay hay, teyzeciğim, dedi. 
Sen bizim dünya allıi"el teyzemiz 
sn. Sal'a bakmak boynum'·n bor
cu ..• Hemen karl5ını çağffd:. Ba
na bir ba'<ır.~ < b"r bl'.km2k çorba-" 
lar pişirdiler... Sırt>ma \•enduz 
la. ç<i'at'ler, ıhlamurlar, mürver
ler, hatmi çiçekleri l<aynııttılar. 
Ev,•el A" z..1un saycs;,,<je iy ol
duım. Artık, ayrımız gayrım12 yok. 
Ber.aber y;yip, beraber i<;iyG<ruz. 
Bir gün, Ali Riza dodi ki. 

- Teyz~c'ğim Ahılı gccinden 
1ı1-e.rsi·n... Ö' üm var, kaJın1 var 
Sen şu evi bakımı~ şart Jc !bize 
wr de... Allah geslcnT~in Jıir 
hal olursa, Kassama kalmasın. 

Neyse cknd ın... Gittik 1){,f
teıfuaneyc, orad~ bana, 

- Ş mdi sana, dedi tamamen 
paranı alın evi vecdi.n mi? der
lerse, eve!... Paramı lamam alr 
<lım ... Evimi verdim, dersin. A· 
det öylecLr. Dedi. G ttik Dediği 
gi'bı sordular, d<'d!gi gib; söy.le
dim: 

- Üç b'n beşyüz liram• tama
men aldım, Evimi verdim. 

Ondan sonra, bana dirsek çe
vlrmeğe • baş'adıılar. Şl:m•:E, hiç 
lbakmıy<ırlar art.ık. Dı•şarıda ken
d' kendilerine konuşurken duyu
yorum: .şu hınzıır koca karı ge
beremedi ki ...• diyorlaT. Ben vaz 
geçtim. Evimi isterim. 

Hakim Al! Riııaya sordu. Al.L 
Riza: 

- Haytr efendim, dedi. Bu ka
dın bunadı galiba ... Ben, oııdan 
evi üç ibin beşyi.iz li~aya satın a\.. 

(De\·amı So: 4, Sü: 2 de) 

Menıleketimiıı::le bulııınan her 11".ıkuiı>

QUilun hu'Aulka 3'l <.-ı ilırl ıtıtıyaç
laırı.nı kolay~:kla. teul!ııı ve tatmin edc
bilnı.eleri ..;!ıı cTıkıit Hulouk KJJ-urn.ı.P 
büyük bit .._'l<llkık KetOo>hıınt)sl> kur
mt.yı kz:arlcştır.~~tır. 

c ~ A ) r ransız frikasına bir bakış 
C~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

llu.k.u:\U a:..t dk! ve yeni matbu. 
heır l~>:'lU. c.;tt~c::" .. e, tda, tcrcılme ve 
şt>rtı'ler g'b. Asac, necı!.a ~ıUan. TaK-
vı.m1 \ y 1 fe. r. , , ~Cır, fet-
val.sı::, (Ye r. ·a1cle"J ic llr"ıD· 
den >kt:ı:,,, o.u= Ailml ~. m3· 
ia!OU:r, h-li ~1 ,., y vnıl 

g .wı~~:" <:,!rn-:;.ş h: ığl le~er- 1 
ki.ılı: ~;,::r,ı"E: 1 b , .evcuıt':ırını 1 
t<:~l od ~t1r. 

Bı.ı. ~b[. e.: ~i Kur .rıu "tmmıt ts

t.Jyen..ı.er o ..:.."Ea b !atını Vf· lstedikl~ 

ri brid · eri b~rcn b rr. k~ ;..,pl~ An
ka. J.da TJ::k H~ ~ K, ~rı:mıl&lı nıü

ır:?CC::1.al tıa.Jinde satın a1m;.c;::Jt::1r. T ·

~!er c;e k...-!>Uıl n.. ~ VC" btr htı
= ı. l::Qı•m ikül.il?lur:e ht T< ooen
l<r n. bi:"<T .. ljj de yapt .!ı:ı:ıak U· 

11'.n.-ni ıa;ıı~ kozı<ı!acakhr. B•r 
çdc ıo:.r....er şiıroden ~ıırükre ~
kım:şl • r. 

dönünee ıuı-aya lıic l!Orf6 bazırial 
Oırnan A&a yine d~t11A<ladı: 
- Siz heı>o= oört b3§ ed.":f'llli\JDUZ, 

Halbuki yeınt'ltkrdi'n bcşt•r po1 ı;;.iyun 
ar-1atlırı.z... S;L hepsinden ik.ifer 
ponıiyon lı.u. ~yecclcs.n•z"?. 

- Anu.a d:ı JOVL"Zl'Sİn ha! Bcşiııci 
p()miyo:nı·:ı.· _ <ltı. s~ y;yect'ksin. Bugün 
ha~Jrlı. hit• nıyt.'t v.::.rı ••. 

O::.man Ağa yulltL:.cw:r. ~ göz1 eıri tııl.· 
dadı; 

- AL.o.h ömü'l"ler \'t:ı:sın b. y1ırn! 
- Ha_,·;ij b:ı> bak:ılmı ı.ı.rt;k! 

Ralop, 0;tı;,ı. ve 1 abtt'l' bu .,;yaı:et 

cfuvet;ne "rını.;:c.mlı. Ü;ttcronı b<ış
liırtıııı d<lzı rek tam J"'lı'iınf'.& patro· 
llWl odmme g\ı-ıl.i!cr •• O:t yeı'de 
m 'kernrr.eı bir sofra. h:z~ .vnlIIllitı, Na.
il BÇıy Fah_;l'yi sa.gına, C.:~ µey wıu .. 
n:ı. Ratlbl de knrş ına c*u"~ h..
ra:arı cliyı1e dnldurıdu. Ve hop..::inı ı a. 
debiyle t>l\a ,.apat'ak &Çtilıer .. Bira ve 
no! s ınc.""?:cler dova~·n \'diyorc:L. Nail J 
Bey m deyı açınare rÇ:n bıra~ kaf;._,, n.ı. 
dunucla.rN.h ~ti.> ordı Alt.uıcı ikıa.deh. 

le cesaretin. topladı. JJ;Ji do'. dıola

~ n .... -tı.ıık ve.ıır. iye b~ı:aıcu; 
_.. - ÇocuklJ rrm! 
&ınra Fıolıl: eye gô• ataTak bu hitaıp

'8n merr..nun ohredı: 
- Öhhil o!ılıı. öhhll Y"-nl belle n • .,,. 

g,,; k~Upl rim ... Şl.ndil"k böyle oöy
föyorum. .. Kuııum lı<ıl<ım(ytn. B;raz 
sonıa içli cl1';lı olac:ı.;::z .•• Btı da ba$ka 
b~ ıreselc ... ıta ne diyordum'?. Efen· 
dlnıe 6Üy O't'Ylm: can,·re dlin kr.a laTa
fı.ns. ~c.1mn. .&.lah bağı.şl.a5ın beni.m 

(Devamı Var) 

Er.ey zamandan-Ven karşılnkh 
prupaganda ve ~imdi anlaş.!dı.ğı· 
na göre oldukça hak kattcn uzak 
Iafa, m€vzu te~kil eden Dakar'ın 
Viş:dcn ayrıl.arak Am'ral Darla
na'. do'.ayısile Birl~ık milletlerın 

dava::. na ı•t:hak• epey m.iih m bi.r 
o\ayd•r Çünkü Dakar, h'nterlan
c!ında Afrikanır büyü.k parçaları
na hii.k:m stratejik bir lima.ndan 
da daha mühim ye mihverin kay
betmemek '.çin çok uğraştığı gar
bi Afir"kanm anahtarı mesabes'n
de bir üstü, 
Söylediğine göre Dakar fev

kalade müsta'hkem bir ın€'Vkidir. 
Amerika kıtaatının ~ulunduğu 
Lföeria'dan 750 m'1 cenubu şar -
kide kain bu liman Liberia sahilı
lerinden de ziyade cenılbi Atlan
tikte faal yette bulunan m>hcve.r 
denizalt1ar>na •karşı ço.k mÜ!him 
bir üs teşklL ed<'ceklir. 

Dakar, Cenubi Amerikad'a Bro
zil'den 1800 mil uzaktadır. Bu iti
barla arzettği 'büyük ehemmiı
yeıten s&rfı nazar Kap yolile 
müıtef:kler'n orta ve um'.{ şarka 
doğru açı:an ikmalı ve malzeme 
yollarını iy"den iy.ye kontrol e
den bir mevkided:r. Ayni zaman
da şimal ve cenup Amenkadan 
orta şarka ve Akdenize ulaşan ha
va volunun da tam üzerindedir. 
Buı ayı m·hverin bir denizaltı üs
sü ve hava. keşi! merkezi· o~a:raik 
kullandığı da epey zamandanbe
r: söylenmekte idi. Mütı~! ~.ere 

iltihakı bu hak.mdnn, yanı Afri
ka, Asya vE L~tin Amer"kasının 

emn>yeh ba.kımın.dan çok müh m
dlr. Her tıa!de Afrika kıt'asmm 
tamamen müttefiklerin cilne geç
mesi yönünden !evkliıde eh~m
miyet olan bir yerd r. 

Dakar'a karsı bir müttefik •ha· 

A AR 
• 

r Yazan:~ 

l Ntlıhet Baba il 
~-~~~~~~-~~~~dl 

1 
reketı enınde sonunda mukadd~r 
gibi b:r şeydi. Ibzat şehir ve c'
varı müsta~iem ol.sa da epey u-
zakıa yapılacak bir ihraç hareketi 
ile Dakar'ı ele geçirmek müm -
kündü. B lhassa araz'.ıı n düz olu
şu ve dağlık ve kabili müdafaa 
mevkilerin yu.k olu.5u böyle bir 
hareketi kolaY'laştır~ak amiller 
arasında sayılmaktadır !Bunuınlla 

/beraber, 'iayet gar'l:ıi Fransız Af· 
rikası mukavemete karar venniş 

olsaydı Dakar ve hinterlandıru 
ıkıısa b'r zamanda kontrolleri al
tına almak müttefikler için olduk
ça güç bir lş o1.urdu. Çünkü Fran
sız garbi Afrikası çok v.Bsi. bir 
toprak. parçasıdır. B:rleşik Ameri
kamn üçte biri kadar yer kaplar. 
İçerlerde de oldukça kuvwtli 
Fransız garnizonları vardır. Bun
lar şayeı muk3'Vemete karar ver
miş o'..alard;, 'bilhassa mesafele -
r:n uzaklığı ve muvasala güç:üğü 
yüzünden müttefiklere epey dert 
açarlardı. Dakar ile dahilde T m· 
lbuktu'nun arasında 1500 mi',l>k 
mc•afe vardor. Bu iki şeh:r §imen
difer yolu ve şose ile b:illı'rine 

bağlıdır Keza Dakar dal\.lde bir 
şimend:fer kavu~ağı olan Kano
dan 1000 mil mesafededir. 

ŞİMENDiFER YOLLARININ 
EHEMMİYET! 

Frans1z gaıibi Afrikasında şi -
mendiier yollarının fevkakide 
ıbüyük E'hemm'yeti vardıT. Şi -
:mendifer yollarından biri Dakar
dan olıa~lıyarak Senegal nehrinin 

ıığzT"da kfı,n St. Louis şehrine 
vasıl olur D:ğcri cenubu şarki :s
tikametinde Kayes'~n geçerek 
Nigcr SL 'ar<nın başında bulunan 
Bamako'ya bağlaTıı•. Sem sene -
!erde bir hat ta Segu'ya kadar u
zatılmıştır. Fas lic bağlanmasına 
da pek az •bir şey kalmoştır. Vi
chi bu 'ş için, yani Fası, Timbıukı
tu ile bağ!al!'ak işine "oüyük e
hemmiyet ver:yordu. 

T mbuktu, Çad gölü ve Nigeria 
arasındaki yollaT, ası.tJ.ardanberi 

kervanların takip edegeldikleri 
oldukça muntazam muvasala yol~. 
larıdU". Geçilmesi iınk:an.sız dağ
lar, ·ka)"alıkla, vesair arıza-la.r yok;
tur. Mevcut olanı da her halde 
lbira2 zahmet ve gayretle geçile -
bilmektedir. 

FAS YOLU 

Timbuktu ile Fas arasında mo
törize kuvvetler üç ila oort gün
lük bir seyahat sonunda Fasa va
rabilirler. Fastaki stratejik nok
talar l!ıer halde en fazla be§ gün
de Timbuktu'dan hareket edecek 
kuvvetler trafından ele geçırilebi
lır. Sahranın bu kısm.nda da faz
la manialar yoktur. Ceza!rin ce
nup kısım'.arına kadar olan arazi 

çöl manzarası arzetmekle 'bera
ber, kum o kadar pC'ki{m şiir ki 
as~alt •kadar kuvvctH ve katıdır. 
B'naenaleyh üzerinde rer rürlü a
ğır vesaitn geçmesine müsa:ıtir. 
Yol boyunca ve b"'hassa Akdeniz 
sahJ:erine yaklaştıkça S•k •ık 
c Vaha• lara tesadüf olunmakta
dır. Binaenale}ıh Fransız garbi 
!ifrikasından Akden'ze ul.aşan ka
ra yolları boyunca susuz! u•ktan 
yana da sıkıntı m"vzuubahis de
ğildir. 

'Arkası varın) 

Bızırlık cıevreıerl .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

939 ilkbah:trındanberi İngilfüle
rin harp hazırlığı hususunda :\1ih· 
ver taraf.uı yanıltan nok.talar g:ı,. 
gide tahliıl cdilebile<:ek gibi olu
yor. 

Harpten az evvelloi deue • ilk
bahar • ile harbin çıkması - san,. 
bahar • üzrer:iDe geçen ilk a.ylıır. 

İngilteredc hazır! k yeııiııde de· 
ğildi. llazuılığa girişil.m.iş d ye zan• 
ncdil.iyordu. Fakat imalat ve is-
1ilıs.aliıt fütiyaca göre uygun de
ğildi. Daha bu hu.susta İngiliz cf· 
.karında tam bir anlayış yoktu. 
Gerçi faaliyet başlam;ş ise de .. 
Ondan sanra bu faaliyet arttıkça 
artıyoT, fakat ek•ik olan faaliyet 
değildir. İmaliit ve islihsalat sa· 
halarmda .neler •licude !:"lir"Ji
yorsa bunların bir!Jirine U) ıııası 

lazımdı. Daha bu temin edılcıne
miştir. 

Üçiincü devrede çalı•ııı k daha 
artmış, fakat sayı it ba.rile çek ) e• 
tiştirmiyc dil·knt ed !!iıken c\'saf 
itibarile ü~tiinliiı:.c pek ehcın nl .. 
yet vedlmiyordu .•• ıescla çok. tay· 
yare yapabilme!\ gihi. Alman tara• 
fı.nın tayyare çokh-,. una kar~. İn· 
giliııler de çok tnn•r~ yapmıya 
koyulmıı~lar, fakat layyatcler"n 
evsaf itibarile üstünlüğünii dü
şünmeyi sonraya bıralmıı,ı.lru-d r. 
Bu devnlerin ayrı ayrı müşkülatı 
vardı. O z.amaıı .\lilw<ır tarafı in
giltcren'ıı kendini toplayanııya
cai:.ı. kanaati ile çalışıyur, rnu\·nf .. 
fak oluyor, İng liz tarafın.n heır 
muva!Iaki~-etsizliği ise ck;ik olan 
cihetleri gösteriyordu. 

Nihayet dördüııcü dene ı;t imiş
tir. Bu dene arlık ne yapılmak 
Iaz.ını geldiğinin karar:a~tıı.r,lınış 
olduğu devrcd r. l'tleseliı yine tay
yarecilik ele alınırsa şlındiki dör• 
düncü devrede >.öylencnleci 'ıÖYl<> 
lıulisa etmek mümkündür: İngi
l z hava kll\ vetlc•r-i daha i,tcn
tfiği dereee)·c çrkııının.şhr. Lakin 
ıne yapılmak liı'1ın geldiği artık 
öğrenilıır~t:r, biliniyor. Diğer ima
lat için de böyle hirtakım dcvrc
J.er kabul eıtınck liız ın ~eliyor. 
Bazı ln.gffz askeri nıüne-kk:dler.;.. 
n'n miiıtaleasına göre ta.ıık imalii
tJ.nı da bU'rada hat.rlanıak lazım 
gelecektir. Evvelce çok tayyare 
yapılması lazım geliyordu. Sayı 
ıitibarile çr·k tayyareye malik ol• 
mak ~ngL~~reıı'n müdafaası için 
elııemdi. Evsaf itibarile üstünlük 
sanra tem "n edilmiştir. 

Tank bahsinde de böyle den.e
büir: Çok tooık yapmak lazımdı. 
Onun için inıa.lat artl<kça artmış, 
Uzak Şark harekatmda, Şiınalt 
Afir:ka ınuba-rebclerlnde İ111:1liz 
t.ıın.kların;ın müessir faaliyeti gö
rülmüştür. Llkin yaz aylarında 
sekizinci İııgil"z &rdusunun en iyi 
tanklara malik elduğu iddia edi
lemudi diyorlsr. Gerçi l\113>ra 
çok tank göndc.rilnı"şti, fakat sayı 
çokluğu ile evsaf üstünlüğü ayrı 
ayrı keyfi)·etlerdir. A ,ı) bahi, ln
gilizler'n tank İmalatı <>lınadığı 
iÇ:.U geçc•rken şunu da ilin-e etmek 
IU-L•nı geliy&r: Sayı ile ev>afın ay
ni dereceye \'arınası isıter i~tcme:ı; 
uzun bi« zaman işi olacaktır. Son
ra hor sahadaki imalatın iht;yaç
Jarı iyiden İ)~ye .kıır~ılaması lıô
zun gelınel<Jtedir. 

'(Devamı Sa; 4, Sü: 6 da) 

r BirimizinD • ' 
f1epimizin E~Df 1 

.t-.minöııü ve Teprhaşında 

birer kapalı tramvay 
bekleme yeri yepılmelıdır 

• 
Be;·oğlund... Nuru Z:ya soka

ğınıc..""a 27 numarada oturan B. Sa· 
mihten a·ldı~:mız biı· mL"klll(>ta E· 
rrknönündr, Tepebaşı.nda. t.tlkta 

t:mnvay bek Liycn h:.:!ıktrı y ur 
ve rüzgıl.rd:an k.>ruClla.:.Srı içia b.
h!r cKapalı Bek mc Yetıl• ya;nıl
rr.a'S'I. tıuQ unca Bcle(i.yrnln naza
rı <Wtkaiin.ı. c lbelırıı.;rnı.z ı.ler:erck 
§Öyle denilnu:ı!ttcdir 

- c.Buıralaırda saçaK, "'.ı>t.dn ya· 
1'h gibl s1ğınacak yer.lı,; de o.' a 
dtğuıd'an b'Lba"'a fu k'ii mev • 
nwıd:e aynı: ve y g r.ıw- o/tında 
titreyip 'Üitiyrrek trt.n-:ıY~Y bı..i<

h:mek \"Ok iztıraplı o:ıı1a~<taı.:._ • 
IIalıbuk: mczkür m hz.llc..-U kilçu 
bırer lwpaı{ı bek:cme ;n hal.ı y. ~ 
ma-k çek D"Uıar ı, k:llfeti ve B 
:cdiyece zor b·r İ.j dl g · ir \'C her 
halt'.e dig L:r cok ta 6;..)-atıt 
"t.t-rc:.h. o .. nı.lwl gc e.ıt• r '1.Ci:ı n ! > 

sos TELGRAF - Bu xı:ı1ab .. 
lık ve 1\.1c~{cZi yer .. C" Beletiiyı -
m zce ı;W."at.c birer •K priı Traa.
\.llY Bc-ktcme 1-T 'la:.:~ ya;pt.nl
m· sı çok yer nd~ vı şıuyan. takdı 

bir şthir tıizmet. oh.et. "U!" \. ______ ,_, 

• 



rGünün siyasi icmali'--------·-

==Son 24 Saat içinde.==• 

Hadiselere Bakış 
Merkez kesiminde Ruslar 2 mil
yonluk ordu ile taarruza geçtiler 

Te!hi• eden: Senih Muaınm-.r ALATUR 

Tunusta ve Libyadaki harekat 
için gelen en son haberler şun -
!ardır: Müttefi'.<ler Tunusta Ta
burcıa'nın §imal d<>ğusunda Cidel
dayı zapter~rdir. Sav~t.ar bu 
~eJ-rin doğusunda cereyan etmek
tedir. 

Bizer\e hava alanına ve dokla· 
rına yeniden hücum edilm'ş~ .. 

Nevyork habcrlerı, miittefik 
kuvvetlerin dün zapıettiklerini bil
dlrd'g•m z uçaı<( alan 'lın Tunus 
c;varındak.i .ı:ı:r alan olduğunu 
zanneımeıı:tcdir. Y .'le. lbu kay -
na.rtan b,'Q.r• d _; göre, mı.tte
f . r TUJ1us ş<:.ıır ni çcrr.ber içine 
almakt.adır Jr. Zırhlı Amer'kan 
alayları ta ·atından de:.;tek.lenen 
bırınci İnıgij'z ordusa devamlı 
surette ılıe"rlcmekte<l.r 

Amerikan askeri maılıfil?eri, Al· 
manların müdafaa plfınl.rını çok 
ıyı tamı:m ettiklerini b'ldiriyorlar. 
Bütün yolfar ve lciiprülere ma -
yinler dökülmüştür. Her tarafta 
mı;ralyöz yı.walar vardır. Alman
lar hafif ve orta hac,mde tanklar 
k uL!anmakt.adır !ar. 

Alman teb''ği, Alman uçakla
rı".n taarnıza haz.ı.rlanan motörlü 
d~man bırlik>erını durmaksızn 
bomlba adığım b·ldmcktedlr. A· 
ı-ada cercıyan eden küçük sava,ş
Jarda, ikı taraf ta ıb;rbirler;nden 

es:_ cl'r almafittadır. Bone ve C... 
u. r limanl:ırı da daıma Alman 
uçaklarının bombalan altir.da 

•u• Jmaktadır. Keza ffızerte üssıü 
de hemen her gün mütl&'k u -
çakları tarafından·l:J, ,,,ba:anmak
tadır. 

Sekizinci ordu henüz harekete 
g~mem:şıir Gelen haıberlere ba· 

kılırsa. şimdikı halde, Rommel. 
~atlarının önüne malzeme ve ıırı
vet yığmaktadir. 

!n.gil.,z hariciye nazın Eden';n 
ilk fırsatta Avam Kamarasında, 

Anı-ral Dartana ait askerü ve si

yasi durum hakkınd~ giz1; celse
de beyanatta bulunacağı bildiril· 
mektedı"°. 

RUSYA HARBİ ALEVLEN Dl 

Rjcv lbôl,gesinde Rı.s taarruzile 

ba~layan vaziyet. sta:.ngrad cep
hesin· ikinci pranda bıraikmıştır. 

Rus taarruzları 
devam e iyor 

(1 inci 3ahıfrdf-n Devam) 

d r Ve cKızıl Y 1 ...ı l> .,.azetc~ine 

ıazaran Bitler, gencra ·~re Rjev' 
,r yJır,n Beri non yarı.sini kay -
bctm<'ğc muadil oJd, unu söy
lem ştir. 

Alman generallerıfl'n bu şehri 
son nefere kadar müdafaa etrne
ği kıı'alarına ernretml} oldukları 

~nmcktedr, Almanların de· 
m.ryoluna karşı yapmış oldukları 
mı:_rnbil taarruzların hepsi de a
kamete uğranuştır. Harbin ik'n
ci sal:!ıaıı.na ait iRus hedefinin 
Don ile Sta!;ngrad arasındaki ·bü
tün mJkavemet r..oktalarının or -
tadan kaldırılm ıısı ve 5() tümen 
kadar tahmin edilen m·hver kuv
vetlerinin çember içine alınması 

olduğu söylenmekted!r. 
Moskıwa, 2 (A.A.) - Rus kıuv· 

vctl.cr!n'n Stalingıad'da ve mel'
keı ceplıes:nde baı;layan taarruz
ları muvaffakiyetle devam etmek• 

tea "· 
Diin, yer:den ibir çok iskan nok· 

h"an işgal edi1mi.ştir 

Rus gece yJm wbl gi, Pazarte
sı günüru:lenberi Stahıgrad kesi
m'nde Rus siL:.hiıırnın 53 d~man 
ta.şıt uçağ.nı d~ürtlü.it'et'hl bil
d •:ır.ekLed r. 

Reukr ajansın n askeri muhal'

r r;, Rus taz:ıııkınln artmakta ol

:L undan bahsetmektedir. Bu 

~esimlerde, taarruz başlaya''• Af
man'.ır 70,000 ölü ve 70000 esır 

vcrmişler ..... ır, 

Rjevrle knnlı çarpışmalar devam 
et'llektcdir. 

BF..RLİNE GÖRE 
Berl;n 2 (A.A.) - Stal"oııgrad'da 

Rus taarruzları devam etmekte -
d r. Alman kuvvetleri bu taarruz.
tarı gerı atml.§lardır. Ruslar ağır 

:Rusların Rjev bö°lgesinde ii1ti 
milypna yakın askert.e taarruza 
giriştikleri anlaşılmaktadır. iBu 
kuvvet kaıışısıda Almanların va
ziyeti biracı nazik görünmclrte<i'ır. 

Rjevle Viazma arasındalkıi de -
miryo!.u kesihniştir. Şimdi Rjev
den sonra Viazma ve Sm-0lensk is
tikametleı·i güdülmektcck. Rus
ların Rjev'dc Alman gerilerini 
tehdit ettikleri de ayrıca ilave e
dilll'<>kteıh. Fakat lbu cephede 
başlayan Rus taarruzunun bir 
sUrpr'zle neticelenmesi ihtimali 
de vardır Çünkii Almanların ge
ride t,,ttuklan kuvvetlerle, batJı,. 

ya, yanı Lel-Onya '.hududuna doğ
ru krleyen Rus kuvvetlerini a,,.. 

kadan çevjrmeleri ihtimali de 
vardır. 

ÇÖRCİL'İN NUTKUIHJN AKli;LERI 

Çötçil'in nut«.ınım aloi.sle.ri hıll4 
dtf\.--am edi':yu-, A-lrnaınlana göre., bu ma.
nevra ycnl d'f'iildlir. Çörçil iki Mib~ 
ver devıletinln aras.ıru. açmak i.:::tiyl)il", 
~il'in ne Nasyonal Sooyoalimn v• ne 
dO Faşizm hald<lnda fikri y<i!<l.uor. itıal
ya ......,l.ını;yacalttır. Alman Hariciye: 
m illeri bu ıraıt.alea,yı il•ıiyc süııii
yorl:ır. 

D;il•.r lara!tan Stofanı Ajansı da şiq
le söylemiştir: <Çö:·ı;;ı b<Z<ien müııterit 
BUi.fi :y:t..,maıruzı btiyor. Biz münferit 

· h y~rn~Jt içln\ tıarbe girrnedıt, Faı
toı:t öııı.i nllızcleki ou:lh İtaı,y.a tar.atııı.
dan dikte <X!Ueoktlr 

TUOLON FACiru;ı -

G•I n lıd>erlere töre T•.ıol:on hlı!d 
duman içindedir, l~:n e1oncııan veri_ 
len bir habr .. re gör'." Fre.ns~z. filosu 

lmır•.an~:mı Amir.al Lotıoıı>d şimdi .Mar
silya rivıarında El<'Sanprova1JS'da göz 
a:ıt>ııda bııllll'durulm~tad>r. 

FR~'ISIZ ORDUSU TERHİ.s 
EDİLDİ AMMA 

Fra:ısız. ordusunun tenhisıi bitmiş 

g'bidir. Alman Ma:·e;all Fon Runderl 
şimdi yeni n"1.ana gör~ Mrd<ete geç-

' rniş'.;ı-. T•mos erulen ordOOaıı ym; i>l:
oırlu vı- got~ 1)8bpn<ıktaı:h.r. 

Bu orduya al1Il8<:a!ı: sıJbııl)'la Iıak

ıu-..ıa l<•kal yaıpı.lmaktadU', Bu su. 

bay!aa" !çın kundar tııÇ·; laoa.k-, k.i:nd;l.e
r.inc Almıan t ll'aıtcj :.c;.& ve Nasywıal 

Sosyalı.ı..m a:krdıcleri Oğı·et:lecektir. 

Diğer l.&r-.Jtaın Alınan Ge.>lapo Şefi 
Hmıkr I.Avaı:•ıe giirüştıükt~ıı ııoora, 

Tuolo:ı'a g•lm~t;,. Burada -eri 
mah'1w:nıel11r Iaıru.laıroğı rivayet ed.il

nlckledir. 

Pendikte tren 
kazası 
(l wcı :· t~erteu Devanı} 

Bu sa'bah saat 4,30 da Pendik
te ma ıevra yapmakta olnn gir 
mrşandiz ıreni, o sırada ma.kası 

çmal<la bulunan Ali adında bir 
makasçıya çarpmıştır. Bu sada -
me net c~sfnde va.gon!aı,10. aiıLın .. 
da kalan Alon.n iki bacağı da ke
silmiş, fazla kan kaybettiğinden 

derhl ölınUştür. 
Bu feci kazanırı tat\'dkatına 

Üs~ıidar müddeiumumisi İzzet 
ve KartaL jandarma kumandanı el 
koymWjlardır. 

Müddeumumi kaza mahallinde 
ic•~ eden tetkı:lderine devam et
mektedir. Kazaya marşandiz ma
kinistinin dikkatsiz!.i8> OO!ıep ol • 
muştur. 

Tulonda amele düş
nıanca hareket ediyor 

l\1adrid, 2 (A.A.) - Tulondan 
a!,nan son haberlere göre, Al -
man radyosunun bütün Tuion fab
rikalannın bugün tekrar kapt!ar>
nı açm''i oldukları suretindeki id
diasına ra~ıncn Tulon ameleler. 

müstevi ıcre kan;ı .basmane bir 
batlı harket tak.bine ve ~undakı
çılık hareketleri yapınağa devam 
eım:şkrdir. 

kayıplara uğramışlardır. 

Hnva çal'fla•,ır:a ... n ~stıasında 
Almanlar 59 dÜl;j:nan uçağını tah
rip etnüşlerdir 

RjEV'İN MiJDAFAA HATLAJl.I 

l'.ARILDI 

Loııdı:B, 2 (A.A,, - M»slrov<i<lan 
alı.non h;:bcrlerr göı e, Sov·y~t ordu· 
Jaır..., d;ı.ha şimdidCrJ TI~v'ın etrafrnda 
Alman rnüdafa'!: ba1!arını ycırmışlar
dır. vı~ ha 1 hazırdı bu şr~ ·in ~l.':<ak~ 

la-nnda s.ilngü mllharebcleıi devam 
çtm<J<l•dt<. 

• 

Uzak doğuda 
5 Japon gemisi 

batırıldı 
Londra, 2 (A.A.) - 18. B. C. : 
Bu sabah Vaşingt-Ondan lbildir 

rildi{fıne ~e, Amerikan tayya

releri uzak şarkta bir muhrip te 
dahil olmak üzere, lbeş Japon ge
misini batırml§!aniır. Bir mulhri· 

bin daha .. batmiş olması çok ruuhr 
temeldir. 

147 Japon gemisi 
batırılmıt 

Beyrut, 2 (A.A.) - Amerikan 
deniz altıların Şimdiye kadı>r Pa
sif k denmnde 147 Jap.-0n ge~ 
sini batırdıkları bildirilın<l<tedir. 

Şima'1 Fransay 
yeni akınlar · 

üındra, 2 (A.A.) - İıııgiliz ha
va kuvvetlen.ne mensup uçaklar, 
dün, §imali Fransada askeri he
deflere ve Felemenk sabili açik -
larında §aplara taarruz etmişler
dir. 

Bir tek :tgWz uçağı ü.ssüne dö
nememiştir. __ __,,_ __ 

Londra, 2 (A.A.) - Dolanda 
Prensi Bemhard, dün lıtihasliıt 
Nazın M. Oripps'e dört Spitfi>re av 
uçağı satın alınmak üzere 20,000 
İngiliz r:ulık bir çek tevdi et. 
ıııiştir. 

Gülhaııe parkı 
kapısına bıra· 
kılan çocuk! 

Sirkre de AlaykÖ!;i]ı:ü caddesin
Je Tıbbı Adli binası ka~da
.<i Gülhane parkı kapısında fi • 
danlı refüjler arasında dÜ1' gece 
paçavralara sarılı bir aylık kadar 
tahmin o!unaıbilen bir erk611< yav
ru bulunm~tur. Üzerine bakılı 
b'r ım,ğıt parçasında isminin Ay
gül olduğu yazılı olan metrO.k ço
cuk ıhastahaneye kaldırıl.rreşıir. 

Aygülü sokak wtasıncla bıra • 
kanlar zııbıta tarafından aran • 
malktadır. 

Hapishaneden 
çıkar çıkmaz; 

yolda eroin çe
ken genç! 

E.oin kulland.ğından doiaY!Jı 6 
ay hagse ma;hküm edilen Sul.ıan
anmdte Akbıyıkta oturan Mcm
dı.ılı adında biti dün ceza eviıı..le 
mahkumiyet müddetıni ikmal et
m''. ta hl •ye olunmuşıur. Faloat 
Memdu'h daha hapishane kapı -
sından çıkar ç-.f<maz, bir adamla 
temas etm:ş, y-0kia tekrar eroin 
kufüınırken yakalanmıştır. 

Memduh elindeki eroinleri yout
mıış;a da, midesinde yapılan b.r 
ameliye neticesinde bunlar çıka
rılm•-şlır. &yaz zehir tiryakisi bu 
sabah tekrar tcvlki.f olunmu:;tur. 

Kızılay 5 yeni aşevi 
açac'lk 

(l inci S:.ioi.Ced-'D I>ewm) 
dıınuıın kcaıdilerine ağır gelme
mesi için, beher şahıstan veırilen 
yemek mukabili hergün k>rk para 
alınmaktadır. Maamafih bu para
yı dahi veremiyccck bir du<um
da olanlardan a.lınınamaktad.r. 

D ğer tara itan Kızılay aşc,· leri 
komitesi reisi İstanbul Meb'usu 
Sadettin Uzar bu baynlı ve çok 
)·erinde yard:nım çoğaltılması için 
l{asımpaşadan soııra l{-0camusta
fapaşa, Rami, Beylerbeyi ve Fe
riköyiiıı.W de b:rer a~cvi açılma· 
sıru k::ırurLıştıırnıı§iır. 

Ayrıca ilk, o·r·la nıeklepltrdeki 
fakir talebelere de aşnlcrinden 

sıcak yenıek \·crilıncsi tckaıırür 
et~iştir. Böyk!ce hergün 3400 ta
lebe de a~evlerinden istifade ede-
ceJdir. • . 

Şehriııı'.zin büyük spor kliipleri 
arasında fuibol miisabakaları ter
tip oluı arak b11ııun hasılatının 

Kız>ln) n~evlerine tahsis olunmi-
51 dR d ü~iinülmckledir. 

-°{' 
Barp g6rmClş 
eski İtalyanlar 

cemiyeti reisi 

İtalyan asker-
lerini Demok
rasya saflarına 

davet ediyor 
Samiago, 2 (A.A.) - Harp göl'

müş eski askerler İtalyan cemi
yetinin sabı.: reisi emekli İtalyan 
ıı nb~ısı Ettero Viola. İtal:;an • 
kara, den'z ve hava orduları men
suplarına bir .hitabede bulunarak 
zaLimlik ile fa;;ism için her şeyin 
kaybolmuş olduğLIBu ye ş m<l; 
bütün haJ;s İtalyanların İtalyayı 
kurtarmak çaresini arama'am J.a
zı~elmektc bulunduğunu söy -
te.ıniştir. 

Mumaileyh sözlerine devam e -
derelk İtalyan askerlerini Rumelt 
ve Çörç'l'i takip etmeğe davet et
miş v.e demolirasinin sa.f,aıı.ına 
geçmenin bir ayı,p olmad~:nı ve 
bu suretle hareket etmekle bin
ı.en:e insanın hayatını kurtaracak
larını, ayni zamanda Roma, Fl<>
ransa ve Venediği İııs·.tiz ve A
merikan bombalanndan !koruya
caklarını söylem~r. 

• • 
"ltaly~ya sulh 

şartları 
bildirilmel dir,, 
Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetC6İ, Çör9'.tin İtalyaya 
yaptığı sulh tek!Jfi hakkıda neş
reıtiği bir yazıda diycı.r ki: 

İtalyanlara, sulıu kabul etti:k
leri tak<hde hürriyete ka~ -
caklannı, aksi takdirde esaret i· 
çinde yaşıy>acaklanru anlatabilil'
sek, bugünkü şetlerinden belki de 
lkurtulmağa çalışacaklardır. Bu i
t:barla İtalyanlara sulh §artlarmın 
biç olmazsa umumi çiııgilerini ibiL
dirmekliğimiz lazımdır. Onlara 
açıkça anlatmalıyız iki, deıilıal 
sulh akdettikleri takdirde mem.>
leketlerile müttefikler arasında 
ticari müıbadeleler yeniden b3§lır 
yacak ve kendilen·ııe derhal yi -
yecek maddeleri gönderilece<(tir. 

Guadalkanal' da 
Japon kadınları 
da harp ediyor 

Ml.ttellklerin tazyıln 
gittikçe artı" or ------

Londra, .2 (A.A.) - •B.B.C., 
Guadalkanal adasından döıı.,n Af
rikalıların söyJ<!dillerine göre, A
merik>n askerleri ormanlarda sak
lanmış J apon siliıbendazlar :ru ya
kaladU.ları nkıiıt bunlard.ruı ek
serisinin ün iformalı kad•n asker
ler olduğunu görmü l,erd '.r. 

Vaşington, 2 (A.A.) - Guadal
ikana.l adasında, de••riye faa'l'iyeti 
olmuştur. Müttefik hava k uvvet. 

lcxi düşman üzerindeki tazy:kini 
arthnnaktadır. 

3 Japon u~ağı tahrip edilmiştir, 
Vaşington, 2 (A.A.) ·-Yen" Gi· 

ne adas.nda, vaziyetin vahamet:iıııi 
lıvrı) an Japonlar 4 muhrip ile 
Buna bölgc»ine takv'.ye görwi<'r
miş)crdir. 

----·---
Memurlara giyim eşyası 
tevLiiiıe şark vilayet
lerinden başlotnacak 

Ankara, 2 (Telefonla) - 1\1.,
murlara verilecek kıımas ve vak
kabı dağ,tılmasına yıfbaş~ııa d~ğru 
Şark vila)·etler:nde ba~lanacaktır. 

Önce erkek, S-Oııra kadın kum.aş
ları, daha ı.onra a~·akkabı dağıtla
cak, teniat bir yılda •ona erecek
tir. İlk tevziat Diyarbnlmda, son
ra s rasfle Erzurum. Trabzoın, Eli
zığ, ~talnt~·a, S!vas, S:ımsun, Qa ... 
2'antep, Adana Yerli Mallar Pa· 
zarların da y3p ı l aca~lır. 

İtalyada, 600 
bin Alman 
askeri var 

Beyrut, 2 (AA.) - !; cJyada 
lbulunna Alman lkuvvet:~rinin 
600,000 kıışiden ;tbaTet olduklan 
söylenmektedir. 

Bir tahmine göre, bu lcuvvetle
rin ancak -0nda biri Gestapo kuv
vetlerine mensuptur. 

Bütün 
lulon 

Fransızlar 

limanından 
çıkarıldı 

Beyrut. 2 (A.A.) - Son alınan 
b:r kararla, bü:ıün F•a=z a Tu
!on tıO?.gcincle~ çıkü• ,mşlard:r. 
ıırnanda yahıL4 Ahran'a.,a i -
tatyanlar ıbuiunacktır. · 

Yalonda _Trablusgarbe 
müşterek bir taarruz 

l: ekleniyor 
cı ınc; :::iahıtedeu oe-,-"9.m) 

zileıi i1e 'l'ı.mU!, sr :t!, o.abes bcıa:Jıba.
Janmıştr, 

Sci.ya da bo:nb.;OOrrr.ı:ı.n edilmiş-
tir. Diğc •:ıra:tı.....·_ Fı•.aın:ıı devrtyc 
lmlları TUl>'.ısun Cenup Dığu.,-ıma 
ııı.ilfuz etı:rj:,ıh'f'diı-. Tumı& ve nmı.b'us 
aratnnd:ı irtibatın ka:>iloi!f soın aLı11..an 

hab•rlenle" e.o!aşıl!llSlı:taclır. 

\'İŞİı:E GÖRE VAZİTh"T 

Vişl, 2 (A,A.) .- Ş"°"li Fran&ırı: 
A!Ntask'.da mrllim hiç b.r ha "C'ket 
olm:ı:ıın.ıC'i ... TuDUı!I cya~etınde l) .... ç-~ 

pışmaJıe:·.m olduğu o!!ôir Jrt."kieıcir 

Hava f:ı.al:ycti, bu bölgede grniş 

rr.ikyasta ol~tur. 
Alman l<mılıa uçı;kt~n K.."'Zlbl-'· 

d'1, ceza r<>e, Bone'da narun hova 
GJ.anlann.ı t.ttrDı.tZ eln14]eroır, 

Büyük bir Miittcfik ta.şı.tım:n tahrip 
edildiği .:sar.1:nl3kt.a.d r. 1 

LİBYADA 
Be:-li.n~ 2 (A,A,) - Libya cephesin

de mevzii çarptŞn1- ::ı~ cereyan etti. 
ği bildirilmektedir. 

Alman lxırnba uçaklarJ d°"'1an nak
Üyalın& dumtlldan taarruz elmo:M~· .... 

ELAGEYLA'DA MİHVERİN 

MCDAFAA HAZIRUGI 

Katı;re, 2 (A.A) - Elageı.ıl-aea M;aı. 

ver kıu'V'\.'C'tJc.ri müdaiaa mevzileri. Jııa.. 

zı.ııl •mıakla m l'\l8'U :rlfule r. 
Mütte!;k ha.va kı.ıvntler! du:mıa.

d-., d~n kuvv~Uerini IUiopala.
makladı r. 

BUDA B.İR HABER? 

Londra, 2 (A.A-) - B. B. C. : 
Orla şarkta es.r edı:len İtaiyan 

T:ryestc fıılkasma mensup .Ki b'n 
k!§i orta şarktaki Yugoslav .kuv
vetlerine gönüllü ol.arak yazıl -
mıştır. 

MİUVER 11.-\TLARI l'.OltL.'L'iU~OR 

Ktih re, 2 (A.A,) -- K..:hired.e.n aılı
ruın habetl(>r. z...ıa-tı,...Cik i.::IJIV'Vct.:.c· inin 
n.ı~ver h.J.t1~mnı ciectm .:-ite o)ctı.ıt.ıa. 

rını bila.;_'"ll~ıckted.ir. 

MÜTI'EFİKLER TL ·s lIÜDAPAA 

ÇEMBEB.h'E VARDILAR 

Bryrul, 2 (A,A,) - Şimal Frurısız 
Afr~a c&rpı:'Ş'lna!ar son dt.--'~ :m llt! 

g~nn~ WunrnaJct..a-:iır. 

jocleyda ltöp:-ü.siln(i işgal elmŞ olaın 

Mütldik tnrvvet.ııerin önünde şimdi, 

Tunusa kadJr, düz bir arazi kıalmlş 

bulunuyor. 
&r:inci ingillz ol'lusu Tunlis ınüda

faı:ı çcnoborinin önünde bulunmakta.. 
dl<'. 

111üıtdik kuıvvetlori ilk bc<letlıori
nıe varır. 1~ budunuyorlaT. Bühln Mih· 
ver muk:ı.vrrnct ooktAı.'arı tocrid cdil
mi~ bulunı.:<yor. 

A!ma.nl:?r. ycn!ckn rr.ü.him m::k.tarıda. 
takviye kıtaatı gclird:klerini idd.i.l:l
etnlıt.k kd i r? t r. ------
Memleketimize 

fabrika nakli 
teklifler • • 

ıçın 

Ankaradan bildirildiğine göre 
tesisatı haroi;tcn ve nakl: mümkün 
olan ye.rlCT<len ı:etirilmek .slU'eÜ!e 
meınlekrtimizde bazı inıalllthane 
ve fah 'ıkaların yapılması yolun
da bazı toklifler alınmış! •r. Bu 
tc.k.lifler alakalı dairelerce ince
len 'yor. Bu arada eski elbiseleron 
J'Üniinü. ipliğini v. s .. :ni a~·ırarak 
yeni hale getir.,b '!ct<lk bazı te,i
•alın nakli de foklif edilecektir. 
Hükumetçe, yapılan tekliflerin 
so•rnnda bu fabrknnın me-mle
kd imize ruı'kline müsaade olu na
cağı tahnıiD edilmeı.tedir, 
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Günün parolası .. 
Her şeyim bu memleket için .• 
diyen Türk çocuğunun · sırlı 
dünya boyunca gere gelmez •. 

<1 inf'l Sahı"'...,e:ı. n"'' ·nı 

g - İstilçiliğin, vurgunwluğu.D, 
iht&iırcıhitm hatta inzıbati ve ce

zai tedbiri~ müracaate lüzum 
kalmaksızın kendiliğinden jmkin. 

sız hale girmiş buluwıcağım .. 

Haber vermek dahi Tüıft< va
tanı, Tihık halkı hakkında bir saa
det müjdeciliği; Türk iktidarı için 
-de haklı bir öğünç mevzuu ve ifa
desi olur. 

-~l\li!IJ Şefin rehberli~i ile , 

Ki ç 1. k Haberler -* Bugün, İstar iıı;J, Maar Mil-
e ünü B Tevfık Kı..t:m -0llım nün 

Tiirk vatanm.ı:n selameti ve Türlı: 
ıııillctinin saadet ve refahı yolun
cLı en müsbet, en .reel ve en pra
t ik tutum yolunu arıyan ve bu
lan sayın Şükrü Suııcoğlunn ye. 

ni ve mes'ut devrenin açılışı ayı 
olan 1942 ikiııicit.,şrin vakfesoiniıı 
milli tarihe inlika1i anlar:nWı ııa 
ktte daha takdirle öğmek ve teb
rik etnıek milli bir ha:ı: olduğu 
krdar bir Jıorvtur. 

ETEM iZZET BENiCE 

600 paket 
• 

sıgara 

saklamışlar 
yıleıönü. u::lür. Bu münusc ıttle Tiitüngümriiğünde ı nunuımlı 

saaı 14,30 da To,p.ıap.da ~'!f'tkev- lıanda &·kir Arda ve Kamilde be-
cfend.11uı l:'akberesi ö~iinde bir y:mnameleri verilanem'.ş alllı bin 
,htıfal rap:..acak.ır paket tülün, gigara \e i6 "şe rakı, * Beş.ktaşta Şelııtasım cı; :ide- kırk ıkilo çd.ir~k kahve, 900 ku· 
sinde 68 nı..nıarada I.azanniı dük-ı tu kil>rit bulıınmu tur. 

kan.noo beyar>"aıne veril- tmiş Halka ucuz··-balık satışı 
üç yüz paket sıgara, -0n yeu liı. 
re i.çk;, Galatda Mahmudiye cadr 
d~sind,e 134 numaııalı Ham< .nin 
d"kiirunda 350 pal'.<et sigara bu
lunmu.şlur. * Tranı "d.y cı.J:ıık ) crleı:Cctı yeni 
bazı tM:Ut yapr!m>ıtır. Bu lnx ""6kl 
...an Dö:-th.lncu Sahi!tmfzdeoir. * S.~ , .• d ııo- boızı Cmup vi!A
yetleırdt:n 1thrimiu c:cen t>i,.. k ç al-
1-edc ve bu a.ıh.ı ı ı k E retiJ'· 
1• l - 5 k mse<'. • ç<l: ho lığ g~ 
rülmu:;• .ir Buııııun uurıne htiya. 1 ~ı .. -
ta.K; Beledij·e t..ıt>ıp11.; lı rl'D.e rr:U:11Caat 
eCC"' -ere tnecc tn Ç- tEJı: "!.! .=l. yaııtl· 
ma.sına b· •....,~ \n t,. S hh t ~.{ildü

,..; I.>ckfc E Sllo!l\Yi.ıı h;ç b•r endişe 

rr.c\.'cut >llllti.. ı vı: bu çi~r.k hasta. 1 
J.ıg: nn sari bulun..~r.><' •ını öy amit· 
t:r, * Londra, 2 (A.A ) - İrgili:ı: 
hava kuvve'lcrınc mensup uçalk
lar <iün, Şimali Fransada askeri 
hedeflere ve Fel('menk saıhL a
çıklannda şaplara tarruz etıniş

ler<fu. 

Üniver sitede profetıörlük 
l<adro3u ge11iş•iyor 

Büyük Mi!Jet Meclsine ver•le -
cek eyni b:r kanun liıy hası iJ. 
şehrimiz üniverstesin:n kadrosu 
imkan nisbetinık genişleLlmekte 
ve kuvvetlend,ri•.ın..-ktedir. Kad -
rodaıki 80 lira maaşlı tedris heye
yetin" aJt profe'Sôr:U.k kadroları da 
:htiyaca kıiifi gelmemektedir. Prır 
.esorlük sa'Qhiyetini kazanmış bir 
Ç'Ok ~ntler de kaclıo miısaa

desiııJ:'ği yüzünden unvanını ta
~ıdııklan ınemuryetin maaş:ni a
lamamakta >diler. Yeni lôyihada 
mevcut 70 !ıra maaş!ı Ü>Ç profe -
sör'ruk kadrosile 3ıl lira maaşlı 
doçentl.k kadro!.anndan sekizi 
kaldırılm!f, yer·ne 15 ıane 80 li.
ralık profesörlük kadrosu konul.. 
muştur. 

Eminönü, Üsküdr ve Eyüp is
kclelerı örı<i.ine yanaşın~ olan mo
törlerd.eıı dün h~lka beheri bir 
bı-aya 6 - 7 ln<oltıf.; torlkier sa.. 
tılmıştır. BalıJı: çok çikıiği günler 
bu şe:Olde halka \ıcuz balı.k. satş 
yapılacakt.r 

---o---
Haı p 9 • 3 Haziranında 

Çitecekmiş 
.c\merika Cwnhurreisliği sarayı, 

2 (A.A.) - Matbuat konferan· 
sınd• gaze1edlerdcıı biri, lngille
rc Harp l\fal~cınesi Naz rı Sir 0-
lh-ier Littclron'ıın Reisicumhur 
l'tl. Ruz.-elt ile görüştükten sonra 
harbn A \"rupada 1943 Haı iranın ... 
da biteceğ'ııi beyan etmiş olduğu 
söylenmiştir. Bunun üzerine Rci ... 
sicumhur M. Ruzvelt, M. Littel
ton'Ull istldıale ııit tahm' 1ud 
buluDll'!akta serbe t olduğu ceva 
bmı ve~. t 

( Bugünkü Progrsm ) 
lll,03 F""'l Hey'cf.i 
Ul.45 D:ıns Orlı: ... t..-.sı. 
19.30 Habc:·l r. 
19,45 Yun:. Se::l':: 1. 

20,15 Rodyo G:ızı:uıol. 

:!0,45 ~ 
21,00 E~m s:ı.ti. 
21,15 .Müzik: (l'!) 
21.:ıo T ,...,,.;ı. 
21,50 B<.ı:>dO. 
22,30 Haber!er. 
22ı45 K:ıp:>.~. 

Yarın ak~m SARAY Sinemasında 
1\.fevzuunun güzelliği ve nıizansıen.irun reuginliği ile bilti.in eyir-. 
cilerin baştan sonuna kadar büyük bir aJaka ile takip ede
ceği(~enkli) 

ÇÖL DEVEL E Rİ 

1 

Büyük macera, fedakarlık ve kahramanlık fümi başlıyor. 

-
Baş Rollerde: 

RANDOLPH SCOTT ..- ROBERT YOUNG 
VIRGiNtA GİLMORE 

Yürüyen Me<lennyet ..• Son ikırmızı derililer ... 

Sabırsızlıkla beklenen sen.enin en heyecanlı filmi 

İK İ YÜZL Ü AD AM 
(Le Dr. J ekyll et Mr. Hyde) 

Bu Türkçe ı"p K Orijinal l\J ELEK'd 
ak·pnı Kopy ı ..- Kop)aSı lY · e 

Tam saat 9 da Oynıyımıar. 
falkımızın en ~.-t beğend:ği 

ve sinema perdesinin en 
SPENCER TRACY 

son senelerin yetiştirdiği 
en büyüık trajcdı artisti 

y (;.l<st'k artisti 
İNGRID BERGMAN 

ve güzelliği ile goz.lerJ 
k~tıran LANA TURNER 

Bu rnmiıı uzunluğu dotı.yısile her iki sinemoda da ;canslM 
2 - 4,15 - 6,30 - ,.e ak.~am tam 9 da lli.:iilll:ml-

------- --- - -
T a;;hih ilanı 

Gazttı .aı.izin 1/12/9-42 tarr:.lıli nü&htE1nm dörCur:.cü satı nde çtk.21n r.".?ı. 
n·yet sand.·4ma ait ;\lfiecvh .. r borçlula:--mdan ölenlr ... n .., itr nP, ı y ıa 

ile YQPıian ltbligatta. &41/3!':;6 c!os;ra ve613S5 hesap nuım-2'• Os!'TlQ ı ı
:rxzeu ait iU:nda l:t.ltibf başlamak için yapılan h~3p ta .. h· SL.•-.ınunc 20 21 
941 y;rr~lm«ıı l:iz m gelirk.eıı J!!'1r•t~ haıası oıualı; 2oı121q(2 yazı , ıır. 

T .. h<han ılan oluıı.ux. 



Pol'ün yüzü asabi buhran anında, 
korkunç bir şekil alırdı 

Rusy ada, öğle yemeği, Çarın ye
mek saati olan tam birde yenile
cekt i. 

• Çar Birinci Pol'ün hususi ha
yatında, dallanmış, buda:.1<!.anmış 

aŞ:< maceraları-na pek rastlan -
maz. Bir aralık, matma1Zel Lapu
kin i sevdi.gi .söylendi; bu güzıel 

kz, pek severdi, kırnuzı renk, Ça
rın emri ile sarayda moda oldu. 

• Pal, yabancılara karşı da '.ma 
şüphe ile bakardı, anasını sev -
mediği i9ln, Alm<ınJ.ardan da nef
re tederd '. Rusyada, Frenkçilik 
modası olarak dükkanların üzeri
ne cMağazin> diye yazıhr..:ığa 
lbaşlandı. Çar bunları, Rusça Lav
ka 'smile değ:ştirtti. 

• Pal za.manında, he.r ne ve;ile 
ile olursa olsun, hüa:yet, klüp; 
hemseri ve varan lre ' !erini 
kullanmak yasaktı; kuHanaDlar' 
sürgüne gönderiliırdi. Başta Fran
sa bulunmak üzere; bütün ecne
bi meml'eketlerden gelen gazete' 
ve kitap g«b( matbu evrakı oku -
mai< şiddetle yasaktı; bunlar, sıkı 
bir sansüTden sonra ancak okuna
,bilirdi. 

• Çar birinci Pol'ün s'1yasi ve 
askeri düşünceleri de kend'ne 
mahsus tuhaflılolarla doludur. Bir 
gün !Un' ral Çiçagof ile 'konuşur
ken, bi-denbire: 

- İng.Ji zler bana harp açmak 
istiyorlarmış, İng ' liz!eri de Fit is
m 'ndeki naZ'!r idare ediyormuş .. 
B·l i yorsı: nuz ki bu aaam da ay-' 
ya~ın .birid 'r değil mi ? .. 

Diye sordu. 
Amiral, İngilizlerin böyle bir 

n •yctlerinden .ha'beri olmadığını, 

fakat mösyö Pit'in öğle yemekle
rinde bir §işe Porto şarabı içtiğiJJi 
söyledi Çar: 

- Güzel! .. diye bağırdı; O b 'il' 
şişe Porto içiyor, hafüuki hen 
bir çömçek Malaga içerim, sonra 
bu adam benim ile boy ö]çüşme
ğe kalkıyor!.. Hay;et edilecek 
şey! ... 

• Pal, at k'şnemesinden fena 
halde slnirkn'rdi. Bir gün kendi 
'b i ndıği cins b<r atın k \şniyeceği 

tu\tu; saray aıhırlan zabifr,i ça
ğırarak bu saygısız hayvanı açlık 
<:€Zasile mahkum etı',ğini emretti. 
Bir hafta sonra, bu zabit, hayva
nın öldüğünü ha-ber verdi; impa
rator bir düşmandan kurtulmuş' 
kadar geniş ne:fes aldı: cİyi oldu!. 
dedi. Bir b~ka atını da ayni suç
tan elli kııfuaç cezasina mhkıiro 
etm'şti! 

• Hükümdarların gazıep ve şid
deti, üzerinde ehemmiyetle duru
lacak bir psikoloji mevzuudu:r 
denler; id<lia ederler ki, el'nde kud 
il'et bulunanların vurup 'kırıcılıği 

'bir zaaf ali'ımetidir. Vücudünü 
ve bflıha:ssa beynini her gün ke
m 'rmekte olan hastalığın tesiri 
ile, Çar Pol, günden güne çekile
mez adam oluyordu. Öyle ki, ı '· 
artık, sözleri de ibiı!bir'ıııi tutmaz 
olmuştu. Asabi bıııhran anJarında, 
yüzü; korkunç denilecek kadar' 
dl.'ğ! şiyordu: Evvela, sapsarı ke
s 'ilywdu, gerilen adcleleri ağzını 

rzAlUTA RO:\IANI · 

çaı<pıtıyord u. Saçları, dimd'k o
luyordu. Bu bulıran anların.da 

yanında bulunmak, ibir fetaketti. 
Kaçmağa çalışmak mahvolm.ak 
demekti. Hakaretlerine tahammül 
etmek geı-ekti. Fakat, Çarın, her' 
buhranında; ıecavüzlerini dil:ınde 

lbırakacağı da şüphel;ydi. 
·sarayda yavaş yavaş şu kan~at 

yerleşiyordu: 

Çar, ke!imenin h<is manas'le lbir' 
deli idi , Sar'a nöbetleri, bilakis, 
bu deliy;. gizleyen b'r maske idi. 

• Pot, için Rus dilinin ne gilizel, 
en a.;il kelimesi cBen. idi; lhemen 
her cüınles'ne: cBen, Çar Pol..> 
diyeıbaşlıyordu. En masum hare
ket!er:, en saanimi jesCeri, haş
metlu Çara bir hakaret telakki e
diyordu, Hele sa1t3'Ilatının son 
sekiz on ayında, buhranları fev
kalade sıklaştı; kendisinde b.ir de 
vaktinden evvel bunama 'başladı; 
ağzından çıkan lher emir derhal 
yerine getirilen bir müstelbit hü-' 
kümdar .için bu :hal, pek dehşet-' 
lidir. Billhassa etrafındakiler, baş
larının üstünde kıll ile !bağlanmış 
cell'.at sahrı sallanan felaketze
delere dönmüşlerdi. Çarın 'bir gün 
Iazla yaııaması, kendiler için bir 
ölüm tehlikesi teşkil ed'yordu. 

(Devamı var) 

Mahkemelerde 
(2 illci Sahifed"n Devam) 

d'un. Gidi tapuda da takrir ver
di, Şimdi, saçmaluyor, yalhut., bu 
aklı da ana baııka 'birisi öğretti. 

Ali R!zann karısi Şe:fi.ka şahit 

olarak dinlıendi. O da, Ali Rıza
nın evi satin aldıği söyledi. Ta
pu muamelat.i da ıbunu gösııeri

yordu. Ma:hkcme, Ali Rizarun lber 
rat-ına karar verdi. 

Thtiyar kadın mahkerneden Ç'L

kinca,, ağ;(:na geleni si>ylemeğe 
başladı: 

- İnşaalah, sağlıkla oturmak 
!kısmet olmaz. Çoluğundan, çocu
ğundan çıkar in.şaallah! ... Al1ıah 

be'dlannı verir de, sürüm sürüm 
sürünürler inşaal1ah!. .. Bu ara
lık, bir adam kadın.in yanina so
kuldu: 

- Hanım, dedi; bir işdir olmuş 
çocuğuna da yazı.kıir. Bak, eski 
adamı.ar ne d'yorlar: 

c Y1kanlaır ha tiri neradiınıi ya
rab şad olmasın 

cBenimçün namurad olsun cli
yenler bermurad olmasın> 

Diyor eski bir ~a'r. Hazreti 1-
sa. da ne diyor?: cBir yanağına 
bir tokat vururlarsa öbürünü de 

çevior!> diyor. Yaptıklarindan 

kend'leri utansınlar. Hem de ka
bahat senin! 

Evimi elimden aldılarda, birere 
A!lah razı olsun mu diy<ıeeğiın. 
Hani öyle söyüyorsun ki, efendi 
bir vein daha varı;a, onu da ver. 
der gibi. Neden beddua etm.i,ye
cekmişim .... Pek ala eder'm. 1n
şaaıı.ai!ı, fiti>! iitil lburunlat'lllct..n 
gelir. 

İhtiyar kadın söyenerek ve •bed 
dua ederek yürüdü. 

H'ÜSEVİN BEHÇET 

Sır Perdesi Kalktı! 
Yazan: S. TRUSS Çeviooen: l\luammer ALATUR 

'"------------Tefrika No: 30 

- Pencereler mi? Oooo! Evet, 
evet! Faka:! set'Vis kapısı açııkti. 
Oradan birisi g.cdiyse, ben nere
den işitirim?. 

Memur kaş!.arını çattı: 
- O halde ne diye servis loo.pı

smı açık •birak!.:n? 
ih.iyar, eoktora döndü: 
_ Alla-h Al1a-h Bu kapı kapalı 

kalmış, ha açık! Bunda ne var 
k i? D~ündüın ki, fırıncı gelirse, 

ümcgi nı•Jrfağa b aksın diye ... 
Orada~ b irrs n n g r'p te lbu xa
' a.ı..,, ı öldü rcceğ!ni nereden ak
lı ' :t ge!i rd i? 

!il mur decli ki: 
- Evet amma bu adamın ölüm 

kh ı d ' altında bulur.duğunu sen 
de bJiyor.:un. 

_ Hiç te b.imiyordum. Nere " 
tlon hileccknıisım? 

- Pek<i.U. pencereler &msı
.kı kıapatıp t<I, kapiyi açik b.i.:ak>
makta ne manA w.r? Ah, işte kıo
miser geliyor. 

Memur sofaya çıktı. lnııi poLs 
pes perdeden ıbir şeyler lııo.nuştu· 

lar u-z sonra komiser içeriye gir

di. Cesede !baktı, etrafa göz attı. 
Heterin:gton'·a dönerek: 

- Sen buPadan b'.- yere ay;1l
ma! dedi. Soracak 'bazı suallerim 
var. 

Sorı:a doktor Haddon'a lbir i
şaret geçti ve Albayı selamladı: 

- Görünüşe bakılırsa, Kosdon 
b'r kere daha pençemizden kur

tuldu. Bu vaııiyet 'bir kişi üzerin

de de nahoş ıb' r tesir bırakacak
tır. Çünkü izahat vermek liızım· 

gelecek. Acaba ne zumandanıberi 
:;1~·· 
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Soldan aağı: 
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l - Üzümün bir nev'i, Bf'll (Farı:s
Çll.) 2 - Eski silah, Ten;i ölüm z:ım&
nı, 3 - Can~ Tersi su, 4 - Ka.1ın E~ı 
Geri degJ, 5 - Çarşı, Lisan, 6 - On 
tane yütz, Aiit,V'Ct, 7 - İyi cins br tah-
1ra, M5.nıasız, 8 - Tersi H:ndıistanda 
büyük bir şrıhı!ir, 9 - Nota, Bu'l"llda 
değil. 

Yukarıdan apğı: 

ı - Ayağa. g.yilir, GU.zel kclta.r, 
2 - .BQraz, MUGiic:ide b ;r &ırl~ 3 - Rı
zaı göstt.r (İık.i ke!.ime) , 4 - Bijyü:k, 
Vtı.lıide, 5 - Büyük ';tn:aba, Nota, 6 -
Yeş:a·, 7 - Kuzunun se~i, Edebiyatla 
uğraş:ln, O - .B.:.:rr.mtıı,= evvelki gün, 
9 - T~r&i ııelfım.tk . 

Dilnkil bulmacanın balledilmi§ 
tekli: 

ı 2 l 4 s 6 7 ~ ' 
lSEVAB•slN 
2 l•ALAMET• 
SMAKALE8AL 
4AR•KISAllA 
5VARAKA•EK 
'•BU• .•HALI 
7KAMARADAN 
IA•ELA•AZ• 
SNAN•FAŞtS 

Hazırlık devreleri 
(2 inci SO,hitcde:n Devamı 

Yukanda sayılan ilk devreler
de tayyare adedini arltınruya ça
lışırken ordunun, donanınan:ın a
sıl iJıtiyaç gösterdiği hava vesaiti• 
ni tentln etmek * de gecikmiştir. 
Halbuki ordıınu.n ve dı>nanmanın 
tayyareye ihtiyacı vardı. Deniz, 
hava ve kara kuvvetleri arasında 
müessir bir işbirl'ği kurmaktaki 
müşkülat günden ~ kerulini 
göstermiş, uğranılan muvaUaki• 
yetsizlikler pahasına elde edilen 

tecrübelerle bu miişkülat orta
dan kalk:ıruya başlamı~tır. G:dile. 
cek yol daha uzundur. Fakat atı
lacak adımlar bellidir. 

Şehir tiyatrosu 
KOlUEDİ KISMI 

B .. akşam saat 20,30 da 
ASRİLEŞEN BABA 

Cumartesi ve Pazar günleri 
15,30 da Matine 

1 e TAKViM e' 
Runıl 13~8 KASl}l 
Z. TEŞRiN 

19 25 
Hicri 1361 
ziLKADE 

:3 

Yıl 942 Ay 12 Vasati Ezani 
S. D. Volrit S. D. 

t ·ci kanun 
--

806 GüQl'f 225 
133 ötte 722 

2 ıs 28 İkindi 946 
17 '41 Aksam 1200 

~arşam~a 19 19 Yal!ı 138 
6?2 İmsak 

1~"' 

Haddon cevap verdi: 
- Yirmi dakika ... En ni.hayet 

yarım saat! 
- Neye öldürülmüş? 
Komi.ser Löprcns'in ceseıi'.Jıin 

üzerine eğ'ldi. 

- Son derece şiddetle vurmu~ 
!ar, dedi. Eyyy, Heteril'.lgton; sen 
bu mesele hakkında ne ıbiliyoı
sun? 

- Ben mi? 
İhtiyar Metrdotel bu sual karşı

ısnda sarsılmı§a benziyordu. 

- Ben yukarıda idim. Hfç bir 
§"Y işitmedim dedi. 

- Öyle mi? Bunu sonra konu
ıuruz. Her halde ·bu adam1 sizin 
öldürmediğiniz daı1benin şidde -
tinden anlaşılıyor. Bu işi yapa

ib'molk için her halde Kcısdon gü
cünde bir adam lazım ... Fakat suç 
ortağı den.ilen batı insanlar da 
vardır ki, lbunt.ar eğer masum ise
ler, bunu iS!ıat etmek vaziyetin
dedirler. Bunu da sana açık açık 
söylerim. 

Geriye döndü odadan çıktı: 
- Şimdi katilin nereden gire

lbidhilini anlamak lazım! Kapının 

• 

(HALK SÜTUNU) Adliyeye verilen Tramvay durakları 
Aranılan işçiler 
Sultanahmet Sağlık Yurduna 

lbir gece \Jekçisi He bir aşçı, Şeh
:zacWbaşında T<ıros kız talelbe yur
duna bir kadın aşçı ve ıbir hade
me ar~tılmaktadır, 

1 İSE MEZUNU BİR GENÇ 
tş ARIYOR 

Lise mezunuyum, AskerJiJlı,te en 

az b;r Sene alakam yoktur. Hayat 
pahalıl.ığ karşlSnda ebeveynime 
yük olmamak zaruret'ndeyim. Eh,. 

ven bir ücret mukaıbilinde çalışı
rım. Bana iş vermek lutiunda bu
lunacaklam cSon Telgraf• hal'.o 

sütununda (,Arcan) rumuzuna 
yazmalarını dilerim. 

LlSE MEZUNU B!R GENÇ 
tş ARIYOR 

/İstanbul erkek lisesinden me

zunu mve 1341 doğumluyum, as

ıkıerl'kle h'ç bir ili<Şiğim yoktur. 
Ciddi bir müessesede lahsiEmle 
mütenas.ip b'r ;ş arıyorum. Arzu 
eden!ern Son Te1€rafta (Öz) ru
muzuna mektupla müracaat et -
mesi rica olunur. 

Taahhüt işlerinde 
çalışmak istiyor 

1938 senesi·nde lise ikinci sını
fından çıkarak taahhüt işler'nde 
kendi hesaıb;ma çalıştım, ilıer 'türlü 
muam~latında ve in"eli>kler«nde 
ihtisas:m vardır. Taahhüt işler'y
le :ştigal eden bir yerde üc.rc·~·~ ve
yaıhut kazanç yüzdes'le çalı~mak 
istiyorum. Her hususta kefalet 

verebilirim. Bana vaz·~e verme k 
lulfund.a bulunacak o.Jan 'ş sa.hip
lerin.n Son Te',graf halk sütunun
da M. N. rumuzuna yazmalarını 
rica ederim. 

İş arayor 
!st. Erkek li$esi 10 uncu sınıfın

da ta:hs'lde bulunan 18 ~ıaşında 
b'"' genç, ailevi vaziyeti bozuk 
olduğundan dolayı öğleden sonra 
saat 14 ten 19 a .loadar resmi veya 
hususi bir müessesede çal;ışmak 1$

temekted' r. Ta!.1plerin Son Tel
~af •ga· ( tegl IH.alk Sll!tununda 
(224 A. O.) remı.'ne müracaat et
meleri rıca olunur. 

İŞ ARIYOR 

,F'EN MEMURU - Gerek res
sam olarak gerek inşaat şantiyi!
lel'I ndE' çalışmış tecrübeli ve türlv
çe, ingfüzce, fransızcaya aş:na 
genç bı.r Tfu1k: vatandaıı-ı jş arıyor. 

Mahrukat ofisinin mangal 
ve odun fişi tevziatı b:ui 
Halk bi.rlildler: taraf'ı.ndan ev

lere yapılan mahrın'<at ofis'nin o.
dun ve m<ınıgal kömürü fişleri 

tevziatı nihayete ermiştir. Bu fiş
ler üzerindeki numaralar of's ta
rafından gazetelerle Han oluna
cak ve herkes gününde gidip bi~ 
dirilen depolardan ahacaktlr. 

>topuzlarına e!Jerinı'zi dokundur
mamanızı rica ederim, 

Haddon ve Albay kom~rin aı
kasından çıktılar. Koridoru ge -

çerek mutfağa girdiler. Mubfağı 
da geçtikıen sonra arka avluya 
çıktılar. :Bu avluyu çeviren du -
varlaı yükselrli. 

Komiser etrafına bakındı. Du

vara dayatılmış koyu renkte bir 

şey dikkatini ce>betti. Gidip bak
tı. Bu, katınca tahtadan yapıl -

mış, tal.riben b'r kadem uzunlu
ğunda bir ha9tı. Haçın yan kol
larının üzıerlnde kan lekeleri vaı
d.ı. 

Komiser dedi ki: 
- Bir cinayeti tamamlamak i

ç;n haç kullanıMığına da ilk defa 
şah'to!.uyorum. Bu da Kosdon un 
hakikaten deli olduğuna yeni bir 
delil sayılır. Acaba içinlzden hiç 
kimse bu lıaçı b'r yerde görmüş 

"? mu. 
Albay Detmar tereddüt eder 

glbi oldu. Sonra dedi ki: 
- Evet, ·ben bunu heykeller 

galerisinde görmüştüm. Bir kati
i.inkullanabilecği hic k'mseniD 

bira ve sigara 
muhtekirleri 

Galatada Süleyman Özcan is
minde b'r satıcı şisesile beraıber 
elli kuruşa satılması icap eden bir 
şişe birayı eJJ; ibeş kuruşa sattı

ğından milli korunma mahkeme
sine verilmiştir. 

Yenikôyde tütün bayii Meo!ı -
met Baydar 20 kuruşluk cHalk> 
si,garasnı 30 kuurşa satbğından, 

.Emı'nönünde tütüncü Halil .Alr 
tay 20 kuruşluk birinci nevi si -
garay Pazar günü 40 kuruşa sat
tığından adliyeye verilmişlerdir. 

Bunlardan başka Beyoğlunda 
600 g<am elonği 75 kuruşa satan 
Sefer Demirtaş t<I mJlli korunda 
maıhkemesine verilm'ştir. 

İstanbul İcra 
Memurluğundan: 
Bl'i)-oğlu İ.ı ük lol>J cadd<>i Galata><l
rau A:nııca ~~'<. 8 No. da iken ika
metg.5.111 ~m<:çhı..J Fird~: 

VasilJ<.ıye o:an borcum.1zDan dola.. 

:r> Kadıküy K!Z!\ay ve Çocıık Esirge
me Kurumu yedinde hc:;cz.<-diliniş ol.an 

cım-..mız;ı.'1 salıış.ı:nıa kar:ır verilc.re'k 1 lıı.

ci. m-ttı·I'ma.tiUrôl lS/ 12/942 &.'l':ıt 10 dan 

12 ye ve 2 ir.<;ı orttmn..,ımn 23/12/ 942 
de nıyn l s<:ı:ı.ttp icra <..-dileceği iılfın VıJL::a

kıa·sın.ın tclı liği n '!.Bk'3m lna ka)m o 1mı·:k 
üzc!'e i141nen t.ı blğ olunur. 9.!2/273 

tt8küd:ır İcra Mcmurluitmdeın: 

11.aıhcuz olu p P3'1'ôtYG çevri ·.m~:ı ine 
kan.rr verilen b~r adet .sedc!ii ve L:ı)1llülı 
Şam işi gard.rop ve !{'def işlem e~. ve 
l<ladifeli ikı l<P.n<>ı>• il« kolluk altı .s· 
kt:"m:e ayna ı v soc.efli C.uvar etaje ri 
vesaıi r ~,..j-~ı.ı: !n 16/ 12/ 9--1'2 ı:ıı ·hW:<l.1,; Çzr 
ş...."'iJI' .. ba g ünü ro.at ~.nd:.n 12 Yt: .k~da 1· 
K.adi.iöyüOOt Kıııılay ve Çocuk E-- ir
geme t>.:.ru;.sı ÖilıtL-r<l c :ıç aırtt: rr.r.....Eı 

y:upıla<.··a.Jk, ınıa hcLIZ f ~'Yala r mclh.ıam
mrn ık?t,}~·nelin _yü:t.de 75 ni buıJıruı;c! ı-gL 
takkl•Jrde iki.nci c.ırtlımı<Jya bıra !-u lıa

r<llk. 23/ 12/ 942 tıarrih:no n1i.mdi! Çar
f3Jlı:ba gü1~1\.'ı .<;.'Yni yr ı-dc ve saaıtte bıa~
lan1fil<: üzere 2 inci Ht'4.t ı:rrn~1rnın ya.-

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

Tr0'1"JV•\Y dooaJ<lıı.rı tildil edilmiştir. Bir loısım dııreılola< lt'kn;or tes;, ed!loo 
mi~ Vf!! bazı.hı·rı ko.ldmWı.şltt, Tekrar "teşis edilen ve k.:ıJdırılan <'hıra.kılar: 

Beyoğlu Şcbrltesi: G~ııaj, Osıoo.ııbey, Çocuk Hastaılıancsl dumkları tekraf 
tesis f.ıdiJ.ntiştir. ' 

Çocuk hıast::ıhant'!-iindc arUbaJaır saat on üçe kadu dur :cak ronra Wı..ıntnytıı
oaktır.) 

Buna mukabil Haımt.n1ô.:11oi d'urakla.r k.ald~~'ilin~tır, 
B">;iot~ Ş..b<k$: Boğ:ı;ı: i çi Li.;asl, Kolej, Defterdar. 

edl]mişlir. 

Şeret S(adı durağı yalnız maç ırilnJeri ve icap j,'<ien ..,,ı:ıem. ,,apıla.c:ıJctır, 
Akcara~· Şebekesi Eeyemez du.rab DavutP3Ş2(Ya nakledi!ını,tir . 

Bu tMi.ldt 3 Bfr!r~ 942 ıab<J'lından !tib:>m tatbik tdll~cektir. (19~9) 

•• • 
Usküdar icra Memurluğundan: 

Gayri Menkul Sabş ilanı 94.2 / ı 550 

Dursun oğhı Ömer Dursun Kl ralın Suzana olan masrafınz 310 J~· 
ra borcundan dolayı ',potekli bulunan Anad~uıkavağında Ayazma 
mevkiinde eski 15 yeni 33, 35 taj No. Iı (•bir tarafı sabık Jıbrahim ağa 
verese!erinin bahçesi, hir tarafı dere, bir tarafı Rüştünıin ilıissesiıı<! 
tahsis kılınan mahal ve bir tarafı Aya.zıma caddesile) malhdut ta· 
punun sahife 103 cilt 9 ve 40 No. ımıda. kayıtlı olup nki evin tama
mına 3350 lira hesabile 1675 lira kıymet takdir edilen bir sakaf al
tında ve müşterok duvarlı kayden 804.'18 metre mural:Jbaı ve bilmesa· 
lha 787 metre murabbaından ibaret iki evdeki nısıf hfsılesinin 2004 
No. lı kanun nazara alıınmka sure tile aııağda yazılı şartlar dairesin
de paray çevrilmesine karar verilm:Ştir, 

Vaz. yeti hazırası: 
33 taj No. lı evin zemini çime ııto döşeli bir pabuçluk ve .a.hşap 

bir sofa üzerinde zemini çimento b ;r mutfak bahçe tarafında bir od& 
ve bahçeye n<ızır ·bir balkon ve m erd:iven altı ve ittisalinde lbir heli 
vardır. 

Üst kat: 
Bir sofa ,,zer'nde iki oda ve camekanla lbölünmü,ş sakak tarafın~ 

bir oda ve ll>'r hcl'a mevout oLup odanın birisi yü kve dolaplıdır. 
Bıhhçe: 13 kadar meyvalı ağacı vardır. 
Umumi evsaf: :Elv ahşap olup doğrama aksamı (kapı ve pençere

leri yağlı boya'J dır) alt kat pencereleri demir parmakli<lıdır. 
35 taj No. lı ev: Teşkilatı ayni otup yalnız üst katta camekanla 

bölünmüş oda ve demir parmaklk yoktur. Muhtacı tamir olup aynı 
şekilde bahçesi ve meyvalı ağaçları v;ırd1r. 

Mesaıhası : Tamamı bilmesaıha 787 met,e murabba1 ol,up 113 metrr 
murabbaı bina mütebak 'si lbahçedi r. 

1 - İşbu gaynimenıkulün e.rtt ırma şartnDJmesi 14/12/1942 tarihin· 
den itibaren 942/1550 No. ile Üsküdar icra dairesini.o muayyen nu· 
marasında hcvkcsin göre'bi.lmesi ~in açıktır. İl:inda yazılı olanlar· 
dan fazla rna!Umat almak istiyen !er, i~u şaıvlnaımeye ve 942/1550 
dosya numarnsile memuriyırumize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştir<lk için yuk•arıda yazıİı .kıymetin yüzde 7,5 
ni-sbetindc pey veya milli bir bankanın teminat mııktubu tevdi edi

Bey-0ğlıı Üçün.dl Sulh lJuklLk Ha· leeekfü .• '/!adde 124) 

ikıimı.ıl nden: 942/1609 ı 3 - ipotek sahibi alacalklılarla diğer alakadarların ve irtüak hak• 

pı !~ğı nan olu..--ı:ur. 942/273 

kı saıhiplevinin gayrirr.enkul i&erindeki haklarını hususile faiz ,.e 
Selan~k B~ı tarafından Bf .yoğlu 

t-t&'l:.: cncMc,i 187 No. ıu H«:<>pulo masrafa dair olan iddialarını iışbu ilan tari:!ıinden itibaren 15 gün 
h3'1 2 No. dıı. ı~•'m sarıca Zade Cc· içinde evrnkı müsbitelerile lbirliık te memuriyetiı:nize bildirmeleri 
m<>l al~ine a;tlan müddei bııııllta 1ıa- icap eder. Aıksi halde ılıaklaın tapu sicili ile sabit ohnaclıkça satış be-
rafınd;ıu kenı:i"-'1< kir•ya v•ril :p kira delinin payla§masındarı haıriç 'kalırlar, 
müc.;.,cli b:t~ 394-39:>-396 No. lu · d · 
hllSuoi k!a a.ı.."•ın t:ıh liy"i ve 120 lira.- 4 - Gösterılen gün e arttırmaya iştıraık edenler arttmma şart-
mn tıı.h.;;!i h:>klkıındclldi cl:l'Vaın:n muha· names:ini okumuş ve lüzumlu ıınıılumat almış ve bunlan tamamen ka· 
kerte;. r.eticc.;'.,..;Je d''l'a ,~~n, ;;anıe;n bul etiş ad ve itibar olunurlar. 
yapıl.ı:ın t, blig~ta r<>ğmcn m3'l>kemeyc 5 - Gayırimen'kul 28/12/1942 tailihinde Pazartesi günü saat 14 
gelmemiş v;: mu..\;,<:ıvel• alt.md""1i inı.ıaı- den 16 ya kadar Üsküdar İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktarı 
nın ·tıdl<i'.ki zımn•ııncb J,,Uktoıı> ~in vakıi sonra en çok arttırana iha.le edi!Lr. Ancak arttıııma bedeli muhamrr.en 
daıvete io.'li>et etmen~:Ş ckiıı.ğuınıdıa.n m ez-
kür No. lu k:ıııanı.n t~•h:iycısine ve b•· kıymetin yüızde 75 ini 'bulmaz ve ya satış istiyenin alacağına rüç'ha.nı 
<\'O,li ic:ı.r bak iy ... ..ı ol•n 120 hı"""'11 ı.,.. olan diğer alacaklılar lbuluınup da bede! bunların bu gayrimenkul ile 
rih'i <!:Mı.dan itibo:-en % 5 t:ı.iz ve % 7 temin edilmiş alacaklarının mecm uundan fazlaya çıkmazsa en ço:ı: 
ücreti vrk.il'.cl v< mııı ~ı·ifi muh<.l<eme aııttıranın taaıhhiildü baki kalmak lizere arfürma 10 güın daha te.rr.dit 
il• berr.:>e~ tah.wı~ 17/8/942 ta.r~lnı<fe edilerek 7/1/1943 tarihinde perşemıbe gooü saat 14 den 16 ya kadar 
gıy:ı.ben 'karar v•ri·•nl; olduğu ve ve· Üsküdar !om Memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin ala-
r"'-'n ı.a.-arı 6 glm z:ırlm<la temıYlz e-
deb'1•ctği ve al<!.~ t.ak<iiıdc k:>raı•.;n k<S- cağına rüçhanı olan diğer aılax:aklıların 'bu gayrimenkul ile temin 
bi kıait'iyt edeceği hiikü.nı hülasosı. ma- edilmiş alacakları meoınuund.an fazlaya çıkmak şarti!e en çok arttı-
l<Amma - olım:ık \lz~['<l i!lındı.r. ırana ih-ıle edilir. Böyle bir lbedel elde edilmeııse hale yapılmaz. ve 

• (7191) satış talebi düşer. • 
-~~~-------

Sah;p ve Başmuharriri Etem İzzet 
Bemce - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 

aklına gelmiyen bir sil'ab!. 
Komiser Brumley haçı esk: va• 

ziyet'nde dikkatle duvara dayadı: 
- Tabii parmak irtlerin i tetkik 

ettireceğiz, ded', fakat Kosdon'un 
eldiven kullanmamış o!.masına 
doğrusu !hay;et ederim. 

Kom'ser avluyu geçerek, ar.ka 
sokağa açılan kapıya geldi. 
Baktı ki, kapı kili>\li değil. Bu 

halde ihtiyar Het.:riıı,gton'un söz
lerini teyit ediyordu. 

Komiser kapıdan çık t;. Arkada
ki dar Pastör ismindeki pasajda 
bir kaç adlllY! yürüdü. 

Doktor Haddon da arkasından 
geliyordu. 

Aynı zamanda ağtr Irundurala
rın çıkarckıği bir ay dk sesi iışitiL

di. Sonra dar sokağın köşesinde 
!başka bir polis memuru peyda ol
du. 

Bu memur Brumley'i ve yanın

dakilerini görünce, derhal ad.ı!l'

larını yavaş'!<ıt>t.ı 

Komiser sordu: 
- Ne var, ne yok? 
- Bild'N?Cek hiç bir şey yok. 

(Devamı Varl 

6 - Gayrimenkul kendisine fö ale olunan !cimse derhal veya veri-
len mühlet ~inde parayı vermezse iliale kararı fesholunarak kendi· 
sinden evvel en yü!kısek teklifte bulunan :k!imse am.etmiş olduğı.ı 
bedelle almı)'a ırazı olursa ona, razı olmaz veya lbuluaıımazsa hemen 7 
gün müddetle arttırmaya çıkaTılıp en çok arttırana ihale edilir. iki 
ilha!e arasındaki fark ve geçen günler için yüızde 5 den ıl:ıesap oluna
cak faiz ve diğer zaırarlar ayrıca hükme !hacet kalmaksızın rnemu~ 
riyetiınizce alıcıdan ta!hsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedlıeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını yirmi senelik vaıkıf taviz bedelini ve ilhale karar pıJlarını 
vernıiye rnedlıurdur. 

Müterakim v~rgiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliyc resrnÜl.den 
mütevefü1 bcleıdiye rüsumu ve müterakim vakll icaresi alıcıya ait ol
mayıp arttıııma bo:lel nden te112il olunur. İşbu gayrimenıkul yukarıda 
gösterilen tarihte Üsküdar İcra Memurluğu odasınd<ı i._<lbu ilıin ve 
gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

--- - - - -

fa. Uemiryolları ve Limanları İşletme U. Maresi ilanları 
----------------------~·------,..,/ 
Muhammen bedeli (108000) lira olan600 M3 meşe dilme va icalas 11/12/ 

1942 Cuma günü saat 15 de Iu.~lı •art usufü IJ.e .Ankarada İd1Te bina.!ır.da 
lıo<planan Merl<e• 9 uncu K~ sab alınacaktı.r. 

Bu işe ı•rmek lstl\Yenleiıı (9650) liralık muıvakkat '..eminat ile kanUIMl 
ta7.in et-tlğl vesikaları ve teltllflorini ~ gün saat 14 de ltad<Ir ...ıı ıı;,~ 
Koınisoyon Reisliğine vern1&lor! 1'zımdır. 

Şa:<o!amler (1) lira mukabillnde .Aıılı;ara<la Merkez ve Haydarpaşeda Haır· 
darpaşa vezn..,iııden ı.mıln olW>Ur. (16Jj3) 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Evvelce h;t:ı11bu! Çiçt-k P=rı Jııl1ı
parrr.Gık.Yan H'3ın 17 numarada mu· 
'kim iken hnl<'n ad1rrsi bulu:n:::ıırrucraı:ı 
Sa•l::ımon 1\.lod')'l.lnıO'yıa: 
H:ı.ı.inel }.f,aHycye .izafeten İstanbul 

, M:\liye l\!uhakemnt MüGüır'üğ{l ta,,..._ 
flnd:ın As!>ye a:inci Hukuık Mallt'<e· 
reesinin 6/1/939 ta ı'h ve 37/6(}'7 sayılı 
ııamma müsteniden aleyhinizde 715 
liranın tahcıili için yarı n t.;&lp ta1ebi 
lüzet ine, yukıarıdaki a<iresinize gönde
rilen icra emri a..drcs!ni:ı:n meÇhul bu
Ju.nmııoı haıs~biyle 1>i11ı tebliğ iade edij. 
mlş ve zabıta-ça da yapı.ırılan t'aıhk; 1ta.t 

:netices:nde cdr"'in'z bıılunamiml'lf ol-

<ilu.ğund.an ıİCi'a t'mrin·Ln yirmi gür 
mi.Y:Oc"ctle ve bir gazete ilı:ı i.lüı!ıoen tıcıb· 
liğ:ne İcra Hfidııubiğıin-cc k::.ııır \'i\ril'
mlş olC:.uğunıd~n i~!>u· 1:an:::1 l:tShl' n~~
rinden iLbarc:ı ı:1e~Ur ınü "<let 'IÇlnc!•"\ 
borcu ödemeniz veya aH ôl ... wğu m~h

kenıeden icranın geri brr"k"..,,.'d ğuıa d.: -
iT b:r k ... :-ar gctlrn1cn"z Uz:md.r. MtM 
haı!lde yine bu müC.det iç·m::c mal be
yanın-da bu·lt:r.rr.azsan:z h.:p!s. tazyik 
edileceğiniz, haık l;{ e te muhn .. ·r bcya.'l .. 
da b;;lunCıığı..:nı;ı: takCirde 113ıpisle ce
z.11!D.'t1{11:-ıla~aıınıl !Uzumu iC" '- emri 
tco::ği. rrr::kamına kaım o!~k üzer• 
iJ.an olunur. 


