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Afrikadaki RUSYA HARBiNE AİT BU SABAHKi HABERLER 

milyonlar Stalingradın garbinde mah-
Dava:ın iki sur kalan Alman kuvvetleri 

safhası 18 - 20 tümen sanılıyor 
Afrika, Avrupaya çık- • 
mak kadar, Avrupada 
harp etmek içia de müt• 
tefilr.lere lazım zeagia 

Merkez kesiminde kış şiddetli! 
I.ıondra 3 (A.A.) - Ruslar m~ 

!kez ve Sta.ıingrad cephelerinde 
....,_ ......... .-. .... - .............. """I devamı. taarruzlar yaparak Al· 
ETEM iZZET BENiCE man kuvvetlerine ağır dıuıbe!.er 

bir kaynaktır 

- Avrupaya İngiliz adslarından ind'.rmektedir. 
bir çikarma yapmak mümkün de- Dün geceki resmi t.ebliğde Rjev' 
ğil mi idi ki Afrikaya bu kadar in garbinde ve StaUngradıl'ı şimali 
önem vcrfldi?. Adeta Afrika Av- garibisinde Almanların ağ1"' ka • 
rupa karasının ;r.ol u sayılıyor.. y~p1ara uğradıkları bi!drilmekıe-
Bu, neden?. diT. Merkez cephes;nde Rus kışı. 

Diye soranlar var. İngiliz ve nın bütün ~dde~iJ.c devam ettiği 
AmcrGkalcların Biiyiik Britanya iJave cdilmektedi:r. 
adalarında, İzlandada, İrlandada, Reutertn Mos'kova mu!babiri, 
Gtocnlandda İkinci Dünya Har· bu kesimde Almanlar1n bütün ye-
bini zaferc göliiruıek için ölçiisüz deklerini ileri sürmekle beraber 
§"kilde haz rla'lldıkları muhakkak· bLr çok müdafaah yerleri tcrket
tır. TL'<lafiii \'C taarruzi her tiirlü mek mecburiyeLnde kaldıkların• 
hazırlık, Allant?k yolunun cınıri- ve Viazma - Rjev demı:ryohı üzc
yeti bakımmdan bu adalarda her-

-.~ ... - __ ,.. 

~-------
'il 

B111ıara gire 

Norveçten 
200 Alman 
pilotu İsveçe 

kaçtı! 

aır Alman alayı 
cepheye gitmek 
ıstememı, 1 

Norveçte 100 Al
man askerinin kur

şuna dizildiği 
ilave ediliyor 

l\foSkova, 3 (A.A.) -Sovyet 
haberler bürosunun bugün 
b'ldirdiğine göre, Norveçdc 
ganıiwnda bulunan takr:ben 
200 kadar Alman pilot ve eri 
kıaçmışbr ve küçük gruplar 
halinde İsveç hudndlUlu geç
miı}lcrdir. Kirkcncs'deki bii-

(Dcva.mı Sa. 3, Sü· 7 de) 

Şehrimizde 20verem 
dispanseri yapılacak 

Verem Mücadele Cemiyeti 
bütün halkı tarama suretile 

muayene edecek . ___ ,,_ ı hı:na<:aı.tı..·. Yakınde Kaıs'.mpoşa ve 

Sınemalardan 2 yılda Bcşikt.aııa. c1a bir•~ Vcr<>m Miic•de:le 

81 b• J. • . Döspanscri yaıın!a<:ak ve bunu d,ğ<rleri 
ın ıra elde edıldı takip edecektir. ş ·hrianiz 5;nemeların-

Verem h'.lüca~dc Cı_·nıiytti taratın. 

dan Ü!>küda.Tda Doğ~·ncılarda bir nr
sada inşa olur.m:ısı karanlaştırı '.an 
«Verem Dispanseri> nin temel atma 

mertsim\ c-1ün sa.at 16 da yapıhnu;;tır. 
Bu mılnast'bctle bir ncıtuk oö-yliyen Ve-
rem l\IOcadıeT~ CemiyeU Reisi Gcnexn.1 
Doıktor Tevf.!< Sağ:amın ve«Lği ;zaba
ta gör(' İstanbuldo en a.;nğı on iki 
verem d.ispan~ erine ibtiyaç v84'dm-. 
Nonn~l rakamlardan hes2'p olunun;a 

d& biletlere Vtrem 11.tilcadele Ct'rr..:yeti. 
pulu y~tırılnınıiından iki yılda sek
sen b:r b•n lira t:idc olurumııtur. Vatan. 
d:ı.şla.rım.Jzın $CVe seve .keıbul ettikleri 
bu yardım usuılünü.n diğer eğlcncıı 
yerlerine, ba'l'·lara ve lüks gaz.inal~ 
da t"§mil olunması için lq<bbüS:,ı e 
geçuecdctir. 

ÜS!cldar V~reın D;,,panscrl N.s•n a.
yına kadar inşa ecHlm~ olııca.k ve o 
'\·akit faaliyete başhyaru.k. h~r mıü.ra.
caa.tçıyı muayene edecek, !akirl~re 

meccanen il;iç verip teda'\·ilct ni y.rıpa-

ca:ktır. Dispar..:{'rler ~\·lel'e •Ziyaretçi 
mevcut d~an6el"ıcri.n S31iYısı dö:~ü Hetr.şrelcr> göndere-rck &k--yal vaziytt
bulmaktadll' Sıhhat Vekôlcti şırhri- lerinl tct~.k edrcck'.l-:dlr. Ayrıca. .ir~al1 
rnizıde di.span er inşaatı için yüz bin 1 tıop!uhlk!Lırını yıld·ı l.k:i de.ta ~ntgCQ 
lira vcr:ci:ştir. Elli bin lirıa~ı bu Ü.kil- j ırruayc:nes~nden ge:çi'."er(k vcrarr.e mü.-
da·r dLsp:mSt"r:n;n yt.ıJpılmasına s~rfo- CDcv:ımı SJ: 3. Sü: 5 OL) 

bunu yinniye çıkam:ak jcap eder. Ve~ 

rem ~Iücadele C-;.niyeti bu inşaatla 

rindc ümits'.z gayretler sarfcltik
şey yap.lıyor. Yinc Avrupa kara-
sına çıkın.anın birinci şartı mil- ler;ı;ıi bild'rme.ktedix. S!al'ngrad'ın 
yonluk orduları taş.yacak, çıka- garb'nde mahsur kalan Atman 
ractt.· gemilerin me\'cudiyeti ve kuvvetleinin 18 - 20 tümen kadar 
h. maycsi olduğuna göre bu hazır- o!duğu ve bu kuvvetlerin irn!lıası 
hk b'tince Akd·enizle Mauşın bü- ·şine ıbaşlanmak üzere bulundu -
yük farkı kalın yabilfr. Fakat, /:"llnu ilave etmektedir. 
mad·aly anın bu yüzii her tiiTlü Ruslar, Stalingrad'da llıütün 

tedbir hazırlığını ihtiva eylemek- şehre hakim mühim bir ~yi e-
k beraber, öbür yüzii ile müna- le gcçirn:lşlerdi.r. 
scbetli bulwunıya mani dcğ'ldir. Ruslar Koteln;kova'ya 18 k~o -
Afrika darnsmın da kendisine gö· metre yaklaşm~lardır. 

Doğu cephesinde Alınanlarm yenl kullandıklan ağır tan'klardan biri Almanlar Tunustaki hava 
Torinoda yapılan kuvvetlerini g~ri çekin işler 
hasar ÇOk müthiş! Müttefikle~, düşman mevz~ler~na oka~ar yak-

laşmışlar kı,hava alanları şımdı topateşı altında 
re hususiyetleri rnrdıcr: 

a - Akdeniz hak'nıiyctini kur
ma.k, Şimali Afrikayı zaptetmek, 
Orta Şark İngiliz hiıkinıiye>tini 
yıkmak gibi büyük bir gayeye da
yanan ~fhver planıııı y.rkma;k için, 

b - ş;mı:ıli Afrikaııın yağ, ko
yun. hububat, sebze, muz gibi ha· 
yat maddelerinden ve dem '.r, ku.r· 
şun, nikel, balar gıibi maden mad. 
delerinden Mih,•C'J"i faydalandır
uıaımn:k iç· n, 

r - Mihveri Avrupa karasının 
her tarafından vnrab!lmek için .. 

Afrikayı işgal eylemek miitte· 
fikler hesabına birinci derecede 
ehcmıuiy ti baıizdi. Bıııulan maada, 
Şimali " e Batı Afrikanın Fransız 
cynletlerindc1<i insan kaynakla
rından istifade etmek de müttefik
ler için büyük bir kazançtı. Gö
riilüyar ki, davarun birçok husu
siyetleri ve biUıassa iki safhası 
vardır. Afrika, Avrııpaya çıkmak 
kadar A nupada harbetmck için 
de ınüttefiklere lazım zengin bir 
kaynaktır. 

Şimali Afrikayı baştanba a e· 
!inde tutan muharip Akdcnizi de 
tutar. Akdcnizin elde bııhınması 
ile de Awupa·kara'Jna muhtelif 
noktalarda·n çıkmak kolay !aşır. Bu 
büyük hususiyete ve imtiyaza sa
hip almak Avrupannı garbine, şi
maliııe birer çıkarma yapmıya 

mani teşkil etmeıl"ği kadar S<ıv
yet cephesi ile de hiç şüphe yok 
ki Avru)Ja f\ıt'asının 111u1ıasar9sını 
tam ~kli ile çcmberlcm'ş ve çer
çeveleıni~ bulunuyor. 

:\Jüttet.kler, Darlan'n ve diğer 
Fran·sız g.cnerallcriniu şahs1nda 

Afrika Fran~z mü•tcmlc-ke!cr nin 
mesai istiraklnıi tenıin etıtik~cn 
S<Jnra b ·!hassa milyonluk mıılıa'rip 
insan kı>ynaklarmı da ele almış 
bulunuyorlar ki bununla pcl< bü· 
yük bir fayd•ayı kazanmış oluyor. 
!ar. 
Başta Senegallılar ve Kongıolu

!ar olmak üzerc batı zencilik &le
nıi krrn bir talim ve terbiyeden 
sonra Avrupada fevkalade cen
gaveri k 'e başa rıcıl:k duygusu 
ile çarpııabilecek bfrer muharip 
unsur ka~ nağıdır. Büyük llnrptc 
de Fr;.;,n!'ıan n yiizünii ağartan ve 
geıı i~ ölçiide cesaret 'e kahraman
lık ibraz ederek A\'rtıpa kam>ll1· 
da lıaıbcdenl.,.r bu iilenıden der
lenen a<keri birlikler olmu~tur. 
Berbcri'Jere \"C .c\raplara, ş=ınali 

ve va~:>li Afr:·ka ~-edileriuc naza· 
ran mukayese kabul elmiyccı:k 
derecede mulıarip ve cesur olan 
Batı Afrikası zencileri iyi bir ta· 
lim \'C terbiye, mükemmel bir or
ganizasyonla Avrupa harbine en 

(Devamı Sa; 3, SU; B da) 

''İtalyanın sonu,, 
yaklaşmaktadır 

.Amerilıa Balırıye 
Nızırı böyle ıöy!ıll)~or 

Roma ve Cenova 
tahliye edileceği 

halkının da 
bildiriliyor 

Uçan Kaleler Tunus uçak meydanını 
hemen kimilen tahrip etti 

Londra, 3 (AA.) - B. B. C. : 
c- Ufuk daha parlaktır. Fran

sanın ruhu yeniden hürdur. İtal

yanın sonu yaklaşmaktad.:. Müt

tefikler istihsal ermekte, savaş -
makta ve hücum etmektedirler.> 

Bu sözler dıün ak:iam Vaing -
tonda Amerikan ba'hriye nazm al
bay Noks t"rafından söy"enm:Ş-

tir. 
(Deva.w Sa: 3, su. t del 

Lond:ra. 3 (A.A.) - • B.B.C. , 
Şimali italyadaki miihim ,iliı!ı ve 
dem'ryolu merkezi 1'orino şehrine 

yapılan ha.sar, geçen cumartesi ge
cesi vukubulan akından e\'vel de 
gayet gcniş idi. 

Bu haber; alınan hava iotograf
lar'le de teyid ohınmu~hır. l\luha
lif hava şartları; cunıart-si ge
cesi yapıla n akının le.irini tes
bitteu iiri kılmıştır. 

Tor'no şchl'i halkınm sinir buh· 
raruna tutuldukları ,.c şehirden 
pnııik halinde çık111ı ya ba~lıyara.k 
ancak üç giinde inti:ı.aının temin 
olu]!abildiği öğrenilmiştir. 

( VAZİYET i 
\.----------·~------------------~J 
Musolininin nutkuna göre İtalya 

sulh olgunluğuna gelmemiştir 
İtalyan Ba:şvek'li Musol;ni bu 

sa'bahk.i gazetekrdc çı:'.<an ve 3 
üncü sayfam>zda lıui'iısasını ver
diğimiz nutkunun Ang'.o - Sak-

Mezbahada 
haf tada 2 gün 
et kesilecek 
Her sen tte "ucuz 
balık satış yerleri,, 

açılıyor 
Şehrinıizde et sarfiyatının tahdit o. 

lutnm&r:ıl hakkmda. '"il.;;.yct ve Bc-lt•di
yenin yap:r.J/\..ta oı<lcklr.rı incelcn1t-ler 
b:tnıek. üzerı <Lr. ı>~.·< y~kıcıdıa bu hu
S\;~ta bfr karara van: C!caktU'. 

ş:n1ciil!X ~~cıba•ll .k.._sim.eri.nin e;~ 
dece; Pazartı:si, :f'c.'Şt .. ıbc günleri ya
pıhr:~ı dü:Unıütnı.t ,lr.dır·. ŞJyet iki 
günlilk kesm1 kif~;yı.:t c. ln1c:ı-c Cvmar
tc ı gUnJeri el.;.: ke m yapıı!abi.et·eklir. 

Kı..sim yapıln~ad •t gi.ınkr; loka.n
talıı'Ca etli yeın k.er ya,pıLrnyo:ı:cak, ve 
k~apiar et t:atn;.; ac ... .-laroır. 

D;ğı;-r tarait.::ın Vii:ıyı:l; B~dık~·ıınr 
Ce:1iJyçtiyl(! tcrnaslar da bulun ruk. 
biltün halka ucıız b ... 1.~ ten~in tllıre
ccktir. 

Ayrıca şehrin be:- semtinde ue ;z ve 
taze baılık sabş yerleri açı!acaktr. Bu 
yerlerde sabit tiat!a. taze ba·lık s ... tıla~ 
caktıc. 

ı 
son mohfillerindAı nasLI tefsir edi
~eg.ni ş mdiden kestirmek müm· 

ı kündür, 

Mussoiinı bu nutkuyle Ç,örçi
lin su. tek'!f:ne cevap Yerrn:ş 

addcdi!<·bih. Nutkun umumi hat
larına bakılı:rsa, Mussolini Al -
manyadan ayrı'ma'.< is'.emed"ğ'.ni 

açıkça ifade etmekle berabe", İ
tdyan şohirlcrinin birbiri aııka
Sindan berbad ed.ileeeği hakkın
daki İngiliz tehdidinin de tahak
kukuna imkfuı olduğunu zıııuıan 
1<abul etmiştir. 

Nutuk düşmanca söylenmenı4, 
:Mussolini vaziyetin "caplarma gö
re d'l kullam1şıır. Şu vaııiyet an
laşılıyor ki, İtalyanlar bugünkü 
şartlar içinde münfrrit sulih yar 
pacak vaziyette <leğ'llerdi·r. İtalya
nın böy·le bir temayül gösterebil
mesi için, bir deJa sulh şartlaxı
nın hiç olmazsa; esası. surette 
•belirtıimesl lazımdı. İtalyanın ta

J.eple:<: malumdur. Müttefikler ise, 
Tunus harb'n.n kızı~tığı bu S:•ra
da bu talep}crin en küçüğünü 

b:'.c aeaba nas·ı kabuı eder'.er? 
İtalyan emc~rinin Atlantik be
ya.nnnmesinc sı,ğa r taraf> nrısıl 

bulunabilU-? 

Diğer taraftan İtalyan millet'
ıı.in artık su'ılıu dört gözle bckle

CD~vamı S•: 3. Sil: 5 de) 

ingili:ı bombard:ınan tayyarele
riuln akınt n ticesLıde h ~rde 
20 hektarlık arazi kfın;.i.l~n tahrip 
clunmu~ \'e 50 hiıktarlık lıiı saha 
da hasara uğramışbr. Pıat otomo
bil a;tölyeleri, Fiat çelik imalatha
ncleı·i H büy·ük bir mensura( fab. 
rikası ilc ayrıca yirm i fabrika, 
devlet denıi'ryolları binaları tahrjp 
edilmiştir. Cenova ve l\liliinodan 
da buna benzer r"vayetler .aln
mıı.tır. Şimali İtalyaya so~ hafta
da bin beş yüz tondan fazla bom
ba atılmıştır. 

Tunus civarında bir 
taarruz püskürtüldü 

Cenova şehrin in labliyc•ine hız
la dc~am cdilt.iği, Roma ve diğer 
büyük İtalyan şehirlerinin de tah
liye olunacağı öğrenilnıişfa. 

Samatya Hava 
Kurumu muha
sibi tevkif edildi 

Samatya H.wa Kurumunda 
bir yolsuzluk meydana çıkan! -
ı .. ışhr. 

Samatya Hava Kurumu mulıa
sebcr:si Sadet~ l'. Mete, muhtelif 
tarıhl~rde makbuzla,,-da ve kasa 
j~ittrJcı·inGıe tahrifat yaparailt 
zimmdıne 2518 ha geçi.rm:ştı'r. 
SacletLn Mete üçüncü soııgu ha -
k.m .iğ' ne veri-imiş ue sorgu iha
k'm: Kamil Bo.ron tarafından is
ıicvabını müteakip tevkif ol.un -
m~tur. 

Gabes'le Tunus 
arasındaki sahil 

yolu kesildi 
Nevyork, 3 (A,A,) - Ayrı ayrı kay

naklardan alınan r~porla r, Tunu.sta 
~1utte!ik kuvvetlerinin ~1-hvrr meV· 
ıi}er..;nj dü.'>manın inatlı bir nw:'laıve
mcLne 'ra~cn h:ı!i1çc yart;;ık:lat"'i'Dl, 
ve Tuııus ile Bizc·rte, Sfak! ile G&.'bcs, 
Tunus eya.le:t.i ile Trabh.ı.sgaı1p eyaJ'-'ti 
aıuır.da rr;Unakal;.it1 :ıcesmiyc nıuva:f
!ak o~duklarınt blldirn1eic1cdir. Al
man~al'ın, 'l'l.IP''1.rtıısta'.;.i hı:.va kuV\'1{_,tlerıni 
do seri çckt;kleri söy]enmcktedir. Müt. 
t1,;fik :klivvel~cr, düş.inan ü:;lr-rine o ka· 
dt-r yilkla~m:şlat'dıT k:i, bu hava e.lün· 
J.arı ş!md; topla.r]Jlın ateşi altında bu
lunan 3.'k lad tr. 

Londııa, 3 (A.A.) - •B.B.C .• 
Tunus şehrin.in 30 kilometre yakı-
1'1lla düşen Taburba şehri yokı· 
nında bir M'h\'e.rci mukabil hü
cunuı tardolunnıuştıır. Bu hü
cum; şimdiye kadarkilerin en a
ğırı idi. Röyter ajansının muha
biri l\tihvercleırin şiddeılc mütte
fik kıtaatının cenahına hiıcunı et
tiğini fakıat her çeş!t ~iliihlarla 
püskürtülmeden evvel büyük za
yiata duçar ed itliğini bildirmek
tedicr. 
Diğer taraftan uçan kalelerin 

Kürtaj yaptıran zen
gin genç bir Ermeni 
kadını tevkif edildi 
Suçlu, ebeyi 

bir türlü 
söylemigerek 

ele vermiyor! 
Bcyog da .t\lxn~]hak I-Ifamit cadrle· 

sinde otu~n tnnınmıs zcrıginlc:r<ı.<'n bir 
zatı:ı genç ve gUzc.:~ k<t~sı 22 yaı:ında 
Anuş Anilan lttıo1ilı? k::ılmı:ş \'e rne,hul 
bir ebf'YC kürtaj ynptı-ı m~tır. Kürtajı 

n1üteak:p genç kadın san.cı!ar içinde 
I kıvranmıya başln~ış ve derhal ko
l onsı tııraf:r.dan Anıetlkan HaEtaha· 

nesine ka !ınlmıştır. 

Genç kadın bir kaç mtı.k~l. tehlike
li amcıiyat geçir~ten sonra kurtar.:I.. 
mıs ve ht..d4e mJrlde!umumU:ğe bil
dirı!mişlir. ~tüdd.:iumu:miLk; kadını 
ha.sta.lıant:dtn çıkar çık'ınaz derhal 
m.ahkc.neye ce:betmis. ve sorgusu ya-

CDe,·amı sa: 3, su: 6 d~l 

ve İngiliz bombardımıan tayyare
Wı-inin Tunus uçak meydanını he
men kılınilen tahr'.p etmiş olduk
ları anlaşılın;ştır. 

Şimali Afı•:kadaki müttefik ka-

11argahındaıı alınan en son teb
liğde Bri:tanya bahr:yesinin müt

tcfiklerin ilerlcy'şinde büyük yar
dımda bulunmakta olduğu ve ce. 
nubu ŞMki Tunus' da Fransızlar da 

(D1.:vaml Sa: 3, Su: 7 deJ 

Dedi • 

Dedi: 
- Sov)et ıkümeltti Alınan or

dularmı gürül güriil yıkarsa ne 
olur? 

Dedim: 
- Alman <>rdıdarı gürül gürül 

yıkılmış olul'! 
Dedi: 

dularını gürül gürül yıkabilir mi? 
- Sovyet kümeleri Alman OT• 

duJarını yılıabitir mi? 
Dedim: 
- Sudi işte şimdi dolnt lıOr• 

dun! Sovyet kümelerinin Alman 
ordularını gürül gürül yıkabihnc
&ine bence imkan ycıktuz. 

Dedi: 
- Ya ncdir şark cephesinde bii· 

tün bu cümbüşlerin manası? 
Dedim: 
- Şark cephesinde bütün bu 

cümbüşlerin manası, Alınanları 
büyük zararlara uğratıp kendisini 
de mahvolmak tehlikesine atmak
tan çcl<inmiyen Sovyct sevk ve 
idaresinin hınç ve öfke fırtınası ... 

Dedi: 
- Bu hınç ve öfke fırtınasının 

sonunda Almanlar biiyük zara.rla
ra uıtrar, Sovy«ıtleı de mahvolmak 
tchlkesine düşerse hadise kimin 
lehinde neticclenmiş olur? 

Dedim: 
- Böyle olu~a hadise hem Al· 

Musolininin nut
ku olduğu gibi 

bildirilmemış 

Birçok •tlhlm nok· 
talar llazfedllmiş 
Lon.dra, 3 (A.A.) - •B.B.C .• 

Berliıı radyosu dün gcec, Musso
liu.i'nin nutkunu ,·crm"ştir. Nazan 
dikkıaJi ccll:cden b!ır cilıt:!; nut
kun sansür edôlmiş olma~ıdır. İn
giliz ta) yarelcrin' n bombardınıan,. 
lan neticesinde İtalyada \ukua 

gelen zayfatın tafsilatı ve Alman• 
yadan İta.l~·aya uçaksavar tcpları 
göndemkceği imasını ilıtiva edtn 
birçck mühinı noktalar nutuktan 
luızfoluumuştur. 

Dedim 
NECİP FAZIL .KISAK'ÜRElt 

manların, hem de Sovyctler•in a· 
leylıinde neticelenmiş olur. 

Deıli: 

- Bu neticeden kimseye L abct 
edecek bir fayda yok mu? 

Dedim: 
- Bu neticeden l\Iihver , . ., Scv

yetlerden Wışka h<>l'kese, bütiin 
diinyaya isabet edecek nihai bir 
fayda var! 

Dedi: 
- İyi amma ya şark ecphein• 

de tar.aflardan b'rıi öbürünü yo·k 
etmiş olarak ayakta kalıver.irsto? w 

Dedim: 
- Of, döndürüp, döndürüp da· 

vayı ayni noktaya getiriyorsun! 
Cevap veriyorum; kalana iyice 
yaz! Biri, en kuvvetli•i, arl:ıat öbii• 
rünü yıkabilmek iktidarından ta• 
maınile düşmüştür! Bıından ' ııra 
kendisi yıkıl.rsa yıkılır! Fakat 
;ı.,Jmıak iMediğinin eliyle değ:! ..• 
Öbürü de birdenb're yıkılmak , .e 
kendis'ııj y.kanı ayakta bırakmak 
.ihtiınaJ:ni ~avınıştır~ Aınnıa faz1a 
b"r ~~y ;)apaınaz ve bu yıkıı!~~ıı 
altwd••t ka~aınaz! Bur.don son; 
biri yıkılır, öbürii de altıı:da ka
lır; ve iki (mcr.fi)den birinin ),_ 
kıldığı, öbürünün de altında ka!
dığı hara ben· n üstüne hiirriyet 
ve istiklal dilnyası, ha)· rağ.nı çe
ke~ .•• Hepsi Lu kadar!. 
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HALK FİLOZOFU 

Tramvayın zevki 

Aylardanbcri, ;tk defa, bior liram· 
vay içinde oturmak zev k:ne \'at'• 

dnn. Adeta, bu ze\'k.i unutmWjttm. 
Dirseğimi pencero kenarma da
)adım. Yağmurdan ıslak caddeyi 
ıııcyrede ede, aıalıarun içinde gi
diyorum. 

Fakat, bo~ bir kanupe bulup o
turduğum t.ramvay arabası, benim 
bindiğim istasyondan kalktığı va
kit, saat sabahın yedisini çeyrek 
geçiyordu. Gece ... Ca.d.deler :zifiri 
kat anlık .. araba içinde, beş on yol· 
cu. Yolla .. t<'lllıa. O sabah, saat 
sekizde bir y<!rde bulunmıya mec· 
burdum. Bulunacağım yere, tram· 
\·ayla ancak üç çeyrek saatte gi
dilir, diye, lıi!sap etmiştim. Çürı. 
kü, her zaman böyle oluyordu. 

ŞARLO!\U. 

HiTABI 
B~r zanuın1a.r çok nıe~ur olan 

~~siz sinemarııın koınıği Şarlo, 
Ameır".k&n ~ady®lo Türkıyeye hlı
tap edecek imiş .. bunu, ajans ha
berleri çok mtlhim olırrak karşılı
) '11 lar. Bizce Şaxlonun Tiukiyeye· 
hitap etm<.'Si mühim tılmaktan zi,. 

yade ..,,teıresan '"" hıo tıır. Aradaki 
farka dikkat edelim. 
5BİN DEFA 
DAHA BÜYÜK 

Gazetelerin yazrlığ:.nıı göre, dün,. 
yarlan 5 hin dcla biiyük bir sey
yare keşfedilmişf:r. Bu seyyaıre, 
güneş manzum<!Sİ içind.- imiş! 

Ben, ~unu dilşiintlüın: Acaba, 
b'.ı( ın küı·eınizıkn beş bin defa 
bü) ük olan bu seyyarcde harpler 
n:ısıl oluyor? 5 bin ek-fa daha mu
azzan1 mı?. 
AZ SiGARA 
İC,,lIEK 

Birçok do,,tlar tanıy,,.ı·Wtı, si
gara fiatla.rı yüıkseld.ikıten sımıra, 
ya biisbütii.n sigarayı teııkettiler, 
yahut da, yarı r.ınya azalttılar, 

\'e d'kkat e&:ıııiz, siıgara ilk:ranu da 
hemen hemen o.-tadan kalktı. 
Kimse l<im.•eye tabıılkasını uzat
mıyor. 

llaamafih, az sigara içm<-k. sJh. 
hat bakıımndan çok iyidir. Hep 
Ö) ~ yapınıyor muyuz?. 
BARDA ÇIK.AN 
BİR YANGIN 

Amer kad:a, Baston tehrinde bir 
barda çıkın yangın nc.ticcsiııde 
bt>Ş )ii7e yakın insa.n yanarak öl
dü. Fecı bir kına.. 

Ajansl:ttm ver;liği ıııüteın.ıniıın 
ha be. lere göre, b"rçok kadınlar da 
hadisenin dehşetinden çıldırm:ş· 
!ar .. halbuki, bar küçük obaydı, 
bu kaJar insanı alaııruızdı , . ., ka. 
za kurbımlaırmın say1Sı da bu de-
.. ece kahank olmazdı~ Ameril<ada 
hcrşey büyük oluyoı>. 

AHMET RAUF 

Güzelleştirme 
cemiyetleri 

Kırklarelı ve Lüleburgaz..ıı ; -
marı ve güııe!!leştiıtlıneJeri için 
birer c~miyeı kurulm.a.,;ı kar<ırlaş
ıtı.rıilnıışt.:ır. • Bu g~ tc§Eıbbü.sc 
Trakya meb'uslar öm.yak olmak~ 
taclıriar. 

REŞAT FEYZi 

Meğer, sabahın erken saatinde 
tranınya biınınek, insana yalnıs 

boş bir kanape kısmet etmiy<>r, 
ayni zamanda, :ıa.nıanılan kruı:an
dırıy.,... Karanlık ve tenha cadde-

lerde, tramvay, alabildiğine ~ 
yor. En kalabalık olması Iazun ge.. 
len istasyonlarda yarımşar da1d 
ka duruyor, ha bire koşuyor. Saat 

sekize on vardı. Ben, menzili malı:;. 
suduma erişmiştim. Bu saatte, İs
tanbul hala canlanmamış, 1aına
mile uyanmamıştır. 

O sabah, ayakta d"kilerek ve 
kalabalık ırrasında e>ıilerek büzü. 
!erek değil, rahat rahat yaptığım 

tramvay yolculuğu, bcnık h&.; bir 
hat>ra ve tatlı blr zevk bırak'tı. 

Bu sabah mütekait 
eytam ve er amile ucuz 
şeker tevziatı başladı 

An.kara, 3 (Telefonla) - Mü· 
teka.ıt eytam ve aramilıle h'dema
tı vataniye tert.ıôinden maaş a -
lan1ara ucuz şE'ker evzi o'iıınma
sına bu sa'b:ı'lıtan fiti'baren başila
nılınıştııc. Tevziat maaş cüzdan -

J.arının sıra numarasına göre yar 
pılma.,t:ıdıl'. 

Demir yolları ve limanlarda 
çıılı~ao amele, hamal ve müs

tahdemlere hayat pahalılığı 
zamları 

Devlet Demiryolları ve l'manLa

n i.Şletme umum müdürlüğü me

mur ve müstahde~rinin ücreı

lcnne dair olan kanunııın !bazı 

maddelcrinın değıştirilereğ ni yaaı
:tnı§tık. 

Büyük Millet Mectisıne ven.len 
b yenı tadıltıta göre ~czkılr u
mum müdürlük ıeşk'latmda ça -
lışan amelıcler ve hamaJ.lar!a 1-15 
inci del"E'C<'lerde bulunan müs -
talhdemlere 'kendileri, kar:'lan ve 
l<:,<:el.eri kcruiilerine ait olan ço
culclanndan c Yet.im maaşı ıı.lmJ,. 
yan üvey evlıfıtlar daı1üh llııer biri 
için, iMaJade halin devanıı müd
müddetince nüf'lls !başına ayda 5 
nira veri1ecekt r. Hayat pahalıhğı 

dolayı.sile yapılan •bu yarchmdan 

1-...ç bir veııgi kcsilmiyeceği .glhl 

.haciz de konulamıyacaktır. 

. '2)'1 ':'.: ~· ' ~ .· 
~~·. 

Hataya dlşmell 
Ye.;ilaycılar, geçen gün yap

tıkLarı kongrede 'bazı temenniler
de bulundular. İçkir"1 ta.l:ıdidini 

MecHer. İçki fiatlarına zam ytı

pıldıktan sonra bu ta"c!'t. lke?)di 

kendine olmuş, demektir. 

Yalnız Yeı;lla}c·lardan bir aza 
bütün dünya medeni memleket
lerinde içkin:n taruiit ectldiı;ı ni •! 
söylemiş. Bu, yanl~tır . .BöY'le h:r 
'l}':Y yoktur. Yeryüzünde medeni ı 
mem;eketler arasında en az içki 

1 sarfeddcn yer Türkiyedir. Bir da
vayı :sbaıa ça~rO<en, hataya 
diışıneğe lüzum görmiyelim. 

BURHAN CEVAT 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

"·-----·J MWıarrırı: 1'"EZİHE 1UVHİDDİN \_, ______ , 

me iu:.mcdcn lJai <.~ı' ... Yanı bir 

1 

d. R.:ı.ıt.ibl· oğhnn. Kçmnı da C.J.hicfeye / 
oğl n!a bl kıt. Oğlar,i.Jl lt"Z de lın' e a.1'l!)"Ortm' Ba z.ı)ıaCet dcğd.i ml 

Olli fU kcı:..ıa;rdı: b;ror lc;opll z::.nnet. bil'. ? H <ii bı> O"l' !e bl~<r ka<idı 

IT'"Vi~ ••• r.cıs. de bu.Yu.ınla beı;Jt"r çap- d:ıtlıa ;ç.Gm. 
le l n:r! Ecl'.d i!Z .;.oı:ın. etll k kaıken Ca:.":.i~ Raıtfb<'! tekrar gOz k:.rpaıriik 
(l'f 1:n. ·sıım. V · .i en .. iınd:ı yıa. derrn bir n 'eyı.ta sordu: 
vll:r yn yoxt Ar.':yoI'8U!l.l.i.z ya. P-=· - Ya; Fah 1: .. 
c:. rlc \: , .de rr.J11l ... "\"vC't·g(tr-mek iste~- Nacl Bey ~·ı::clmım bı...--r..ırak göz!~. 
ler b j me hu:n~ ı..-e b· oz etm ip,.., r.ni fiilzdu. 

• k Şırt·i..i ... Ben de ılıylt= bir mu- - Ba.y .. n Fahireyi uı:ıubtir ırw:yı.Mn 
ri1\·\ct gfhT"le!';c .lıst ~ı .. m Daıha dtığ· hiç? Ona cfrı. bir ksnıct var ..• Onu da 
r u sı~tT e cınc.ğe:- c .cak a;n::; ;ı... I bat göıt ec.ı."Ceği.rn. •. Hem de p .. ırlak bir 
el")'.~ 1 ild . Aa.lsY'«ı, il<il..< caıu:n. • Aı ,a· 

BtJ soz.er {ize. c başia.J'l. durnaınl:ı- :ı. n !lll..'nı dG beni yournı:yın eft'r»--
mp ?W'şcıcr p:.l ayı ı genç tip- dim •.• 

ter " r<b T.e g • e I< r:ı4< g ı . ı Sal g .1![in.(i F reye rpa !arpa 
lu e:ı •• & ... n 'Y c. ı,; ..ıretı. göre;-(."k 1 ınsanı.ı et..:.tıım:I ay·ğını uzat.aırak 

Faıhircni.n y :ı.rı ,; .. dı. Fc:ıhırenln 
at:: g Z't.tlÜ on!aıı:a ma~,ı m5..r..a.ıkn'ptı.: 

g?VT<k gevttk fıJ<ro::dtğmı göruııo:e 

- An <lcı:;ı ır.• """'"·"'' kilılb:>- tam ilsti!Jıe b ğıın anlaıdı. Ooh! Al· 

racrltti devri we 
Emin 80.lead 

Fercia~ şairlerinden Emin Bü
lent iki gün evve> öldü. Gazete
ler beşer, onar satııcla, bu müte
vazi sanatkarın medhü senasını 

yaptılar. Allahtan rahmet diledı
ler. 

Emin 'B~nt, güzel m1sralarla 
ve temiz f<lhsı ile, Fecri.B.ti sanat
.karları arasında cidden güz.ide 
bir insandı. Emin Bülendin ölü
mü ile, Fecriati ismi bir kere da
ılıa ortaya çıktı. Bizim edcb'yat 
tarllhim.:Zde 'bir devrin veya bir 
edebi grnbun ismi olan Fecri.iti, 
zamanla zaif bir llıatıra llıaline 

gelmiştir. 

Bazılarına göre Fecr.iıti de, tıp 
iki edelbiyaıı Cedide gihı bir e
kol'un adıdır. Fakat, <bu fikre iş· 
t.rak edel"ler pek azdır. Çünkü, 
Fccr'ati, Türk edehiyauna yeni 
bir hava, yeni bir fikir ve teLik!ki 
yeni bir teknıl< getirmiş midir? Bu 
su~le ever, diy.e, ce\·ab verilemez. 

Fecrialt sanatkıarlıarı 1çınde, 

me.m:.Ckctc a'limı yeti§m'-. fakat 
/büyük 'Sanatk/.ir (yetişmem':jtir, 
denileb!lir. Mesela, Fuat Köprü· 
lü, Fecriati grubu iç'ne dahil genç 
şairlerden idi. Edclıiyatı cedidc
ciler!n filimi o!.aıı Ahmet· Şuayıp 
Köprülü ile elliette mul'.<ayese e
dı lcmiyecek: !kadar zail' kalmaştır. 
Edbiyatı cedidecilerin ise, sanat
kıirLan kuvvetlidir. Bir Halit Zi
ya Fecr:atide yokıtur. Hatta, -za
manın ölçüsile düşünmek şartile
hala bir yeni ijalit Ziya çıkma
:mıştir. 

Fecrifüi grubu, edebiyatı cedi
decilerden daha kala bal tik tı. Fa
kat, /bir kısmı henüz bu genıçl.er 
yan yazarlerken tasfiye edildi. 
Kendilerine bir isim, bir şahrct 
yapamadılar. 'Bir kısm1, deıUıal 
tasfiye ecBdi. Bir kısmı da za
manla uı:.utuldu. Bu.gü.n hatııra il'k: 
gelen FccrUi.ri sanatkarları Emin 
'Bülent, Celal Sclıır, Talfısin Na
hittir. Celıfıl Safrıir, bu grubun b'r 
nevi reisi idi. Celal Sahir d<-, E
m'n Bülent te meıtıum oldullctan 
sonra, Fecri.iı.ri, bütün bütün ta
rihe maloldu, denilElbildr 

Fakat, zamanında, Fecootici· 
!er çok okunan gençlercü. İnıce 
mısralar yazınışlardır. Canl:i ve 
taz.e bir lroku, renk meytlana g~ 
tirmişlerd'r. Onların eserleri da
ha ziyade baharında hemen ilk 
günlerinde açan gül1er g'bi idi .. 
Hoş, güzel. tatlı... Fakıat, ı.rzun 

ömürlü değil... 

Fecriiıi.id.En buıgiine kadar 30 yıl 
geçmiş bulunuyor. Bu 30 yıl .i.çinde 
Fecriab kadar sağlam bir diger 
edebi grup da meydana çıika. 

madl, ya ... 

R. SABiT 

Maliye Vekaletine 
alınacak memurlar 
~r"mi.z dcl"U:-rdarlığına bi:Id.ı

rildiğine göre Mal ye Vekiı.1.eti 

merkez t~il:it nda yirmi liraya 
kadar asli maaşlı veyhut ta yet -
mi.ş be~ haya kad.,r ücretli va-
11.f re i:sc mezunları imtihanla 
alıııacaktır. İmı:han bu l\.'Vln on 
altıncı ÇaTşımba gıünü Ankarada 
icra olunacaktır. 

kııpJırlasa o d3o ka.l!uyor, uzakrtAııı ya. 
kmcl:ın tare• t edip Ratiple gizli kD

nu;ırr<ı.kırıll<ı !lJ""t ım·akıruyomu. c.ı.. 

bide <le eynı wretle F•l-.ireyi to • .:ip edi. 
yordu. Bi.ı.,.l>irlt'.rirıe Jekc:ı'W. Cc.rum~ 

h:.t;:.plaıı.'iy le ch::;.~ıuk ve aı~ trö.~ 

tcımiye ~n bu fki a.ki.bc biribirlr

rin• gil~ltçe d'üşrn.an o'lı."'Y'O. ~u. BirlbU-. 

!r.rini ~tlalı:MyQ c-nkfin bui:ııınııdıloça 

RatJbe ı.aıı;;ı 6'lvda!an da .Jwleııip 

dW": yordu. He! bic;ıre Ratip tı'r çıJ. 

ııı.wı ciöruınüşt~. Rıtroııun lMbihlera 

ancak ooı"<iilncu defa mda anbyor ve 
JlW..T~ ')"ai'l.-tDl u:-:ı:lup yaıt1&lD.l da 

yı>ıılış YBP."YC!'du. Bıı.nO. mulkabiJ Na

" B.,- uğw.lu kıll.t.l:unı lcrslmı ~<iıı'· 

lg c.nun maaşı bile artlı~lı. 
Ratip tam l114r.a6iyic Ca.hideye tu. 

tu!Qctı.ın" <ıtılıyoroa. Fakat FaQı.ireeıen 

.uman lbull!p genç K.?Za i!;iıni dökrme

dfJcçe büıtUn hınt.·ını Nao\l Bc:.yin em.ir
~·ini tm y-apmt.1t · çıkm.yo:Mu ... 

Nail Bey'n §efkat v~ ınüsamtıası art
t;.k~ da Ratjb.in ~una ·Jklığı ilerliyor. 
du: Bl.r sun lr,ri"r.len Oğı~ndıği Ruım

c:ı bir şrl~ı c.;nc:e L<>l.klıa, 110r.ca rnı
rt,danara.k, datıa s:ın a gür bir ~e il r? ... !.tLU.~..ce: Mf og!wn K a;;ı, 

k Şu · ent ili et" ll<r. Fakııt 
eıx d .t 1cn t ~1 t r:-.i k::'.b\ıJ. e.f~~X

r-di •• Za.te.1 a, ... ı de dü xlt'n ıtr rzu ..• 

lab afiyetler ve~inJ aoyJ~nıiye başladı. Bu ahengi duyan 

.Ş • g le •m '·""° Al ah:ın emri 
1'<;); . ...ı:.bc:"" ~"'!• ~ Şum<;.ıı.. 

+ plt·'Qn önce l>iraıı; şr. , l.ıadıı EOI a müs· 
Ertesi gün.il i"ahi:ıı:• ögtc yet1neğine Cat- ·c te.k.:.ıc 1 nama ının ttS;ne hnyr.aıı ola,. 
~le ber~b~r ('lkrnııışt~. Genç kaciJ.rı J1ı(> ı 1~ Q...,'1: cui. F· ~~at R bin llll.kı:>adJj 
yap yaı:.ıyo,.., c 1dt:yl gô.ıt: • " \1- n1Uhteflt'nt .tcayJDJ)cderın(' ses1ni b:ğen- 1 

· ~aı. d.:. Yazıharıe~ .;:\M..ı..ndt:D (Doı. anu \"'a.rl 

tt V i ti \ ~.A.HV~Jf4F.LFRDKr a r E a z y e 
1
ao, ıeım, ıaıa ıeıdl 

;)ı Jll!" /' • k I ~· ~ ,,~ 1 ·, ' : • _ 

DIŞ- PO.,t.i ·l;I~ 
. . . ... 

.İk.! esld, yaş~ı ık:la.ı(t Adliye ~rio.o-

S talin grad da muvaffakıyet şans- rund\,~~~~1:~.r.l< ğım... Böyle 

ları her iki taraf için hala mevcut f~·:ı;:,~::.::!'."to1ri~::.:t,;t: :,; 
vefo:ısız'?lılş.;;'!l. va?;,p.lıi • Şaka maka 
kaç senedir • 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri - 'Yooo, Hiç kahu.l etııwrn. Ben 
biç lbıll<ikat.ll. <ie;iiliın. Kaç senedir 
çeıktığiml bi.r ben biliTim, bir de HM· 

buralarını retı Allaiı~ ... Damat lııı.yguz, uygun. Stalingrad .-e Don dirseğindeki 
nnılıarebel.., bugünlerde bir yıp
ratıoo şekline dö-küldü. S<>vyet .,.-. 
duları artık ilk günlerdeki 'kadar 
ilerliyemiyorla,r; Alman muka~ 
meti aırttnJşbr. Bu birinci nokta. 

sürdü de Alınanlar 
alamadılar. 

İ.k'.nci mühim nokta, Shılingrad 
ile Don dirı;eği arasındaki sahada 
Rns çemberi dirsek uzunluğunca 
açılııtır, Aloıanlar Don dirseğinde 
nehrin iki sahline de henüz bit
kim bulunuyq,,Jaı<. 

Kletska)·a'yı alan Rus kuv\'et
.Jeri, dİI-"3eğİıı i~-indeki :.113z'ye ve 
Vm·oşilcfı;rad • Stal'ngrad dcm'r. 
yoluna varıruı<lan durdu.rnlmu.,..a 
benziyor. Almaıılar bdkıi de bu 
Rus kunetlcrilıi şimdi geri a·t
nuya çalı~ıyorlar. Bu üçüncü ınÜ· 
him nokta. 

Ruı.La.r hergün ilet liyerck birç<>k 
meskıin yer işgal ettiklerini, AJ'. 
manlar d.ı bütün Rus taarruzhın
nın ağır kayıplar veor ~ir:Jcrck püs
kürtüldüJ;>iinü iıMia ediyoLa.r. Bu 
her zaman meçhul kalan dördün,.. 
cü miihim nokta. 

Şundı Ruslar Alman ordttsllr 
nun Staliııgrad'da 75 günde ya
pamadığı işi 15 gün içinde becer&o 
med krse, bundan ilı1nihaye bece
remiyecekleri hükmünü çJ<arınak 
acaba doğru olur mu? 

Bugünkü harpforde yalnız 1op
çu bazırlıj;;'l ve hava bo.mbardı
manlarile yapı.lan ilk imluı ve tah
rip ateşleri bir hafta sürmekte
dir. Libyada 8 inci İug'.lız o.-1lu
sunun taarruz için ilu lıafta y.,,_ 
r:ndc uğraştığını hatırlıyalını. 
Eğer Ru,lar 30 gün nya 70 giin 

içinde Alınan -0ıtlu!arını Don hav. 
zasına geri atabili:ı:Jcrse bu bü
yiik bir muvaffakiy<ıt sayılmalı
dır. Şunu demek isfyurum ki biT 
meydatl .ı.nuha.ı ebesinin ncticc:.;i 
hakkında hükünı ,·erebilmek için 
geçen sene olduğu g'bi 1 . 2 hafta 
değil, 3 • 4 hafta beklemek lazım
dır. Orduların muharebe kudret
leri atıasında mııvazl'ıte hasıl ol
dukça, meydan muharnhelerinin 
müddet11'1"i .de uzuyor. İngiüz or
dusu Lı"byada 15 giiıı bocaJ.adı di
ye muvaUak <>bmıyacağıııa hük
medenler olmuştu. Amma iki giin 
sonTa aldandıkları e>rla) a çıktı. 
Staliııgnad'da muvaffukiyd şans
ları iki bıraf için de lıenüz mev
cuttur. 

Bunun s<>nu ne olacak! Bu Rus 
taarruzları, evvelce listeye g~ 
miş olanlar gibi yine boşa mı gi
decek? Ar.adan 15 gün geçtiği 
için Rusların Alıruınları St.aün
graddan ve Don d~seğinden ~t
lkaraınıyacaklııı:nruı ş mcLden hük
medenler var. Almanlar da ckJı. 
zmı sana söylüyorum, gelinıinı sen l--------
anla!• kıııbilmden reni bi-r ıehdit Açık iş ve 
savurdular. Berlinden ·bckleyi- memuriyetler 
n~z, görürsünüz. diye bir ses ya.
yıldı. Staı:ngra.d'da Rusların ha· 
şına bir çorap mı öıülecek? 

Bundan onra 15 gün için de bü
yük bir meydan muharebesini 
lı'~b;r ordu başaramaz; bu .ene 
doğu eephesindc Alınani~r da 15 
gün içinde bir meydan mulıa.re
bcsi kazaıraıııanıışl.ard.ır. )1areşal 
Timcıçenko, ric'at cilcn ol'dular le 
asıl muJı.arebey;j Staliı.grad ve Dun 
dirseğinde !kabul <!iti. Almaııla.
Stalingrıad'ı almak için, en .az 2,5 
ay yani tanı 75 giiu ve hem de 
duıım.adan hücum <:<ttil<>r. Bütün 
taarruzlar mevrii k.aJdı, Ruslar 
St.alingrad'dan ç.ka.rılamadı. Kaf
kasyada Tuapse \'e Grozny mey
dan mııhareb<>leri de haftalarca 

Hav:ııa belediyesi otuz b'n nü
iuSiu Havza kazas;.nda ycnıden 

bır eıc:Lahane açacak olan eczacıya 
fu;: bin !ıra ..ermaye ile 'kı:rasız bir 
dükkan verecektir 

Halk oonkıası müdüı1üğü: ban
kalarda ve mali m ı.iesse,cıJertle 
ça:hşmış be~ muhasebe mem'Unı 
ile resen mıihasebechl,'k yapabir
lecek üç ki:şi ve yüksek rr.e.ktep 
mewnu bt:>~ genç imtihanla ala
caktır. Tal:p olanar hu aym do
kuııuncu Çaıı;;am'b:ı günü akşa

mına kadar müracaat edebilir!'..er. 
İmtihanı.ar Per--eırıbc günü seh
r mizde Ha1k Sandığında ve An
karada .Ha& ban'.<asmda icra o-
lun.acaktır. 

suz. çıktı, Bir .znınanlar ontuı.la utroş
t.ırn. BLr t.a.rI~n ı'Om~ıtiznı..a ... 

- Anl~tr •. yorum ... Jiızh söy!ıt: ıhı_"'ılJ.
tôre!. .. Benim &o bu kulık, Allah ce· 
zasını VCJ.'S'n. İ.k.i 6tnedir, bWblitün 
tıkandı. Arlık lıiç ıı;:tm:y<>r. Sağ bil'aı: 
~itiyor a.mma.1 o d<i •\.c öylesine ... 

Diğer kadın, sıöyleciokleJ•ini bağıra· 

rak t.ekm.rladı. Beriki, bayı.na. ba.şu:u 
sa:l~ı~or, ~ladığın anL?t.:nDk: ı .. t.iy.or
clu. Anlatan, ball•r:ır<ık ımJ..tnuya dc
vnm f<Hyordu; 

- Der.i<en., daııı.&ttaıı kızı ayırın.ya 
lk.a."ar verdlt. Dayısı d:. z· ten lstc.mi
yor'du. An:ırna, k•I'Z biı ~~re göınlünü 
keptı<nıış B"lün fc.nalı;<'larına. tJ... 

ha1ım:Nl ctm.iyc r.a:z: . Kumar mıı 
demınrı. İçki "n.i dı! '".:...:tiı, o fena kn· 
<il.!l .ı.ı ci iişüp ka. ı c crs!
n..z, lıcps. onda . Nih ·el, n1"lıke-ne

lik o.dula . İk:i ta.:nf" cıc rr..aill..;:ıemc.:yle 
ugııa.şt.:k. .Nilıayc:~ .,yırca~. Ay.ıırriık 

3.:!. l"Ul i'-.. göz.wn !<.: ~·ffi, k~c LYl.f

ID-'Z O.:..:J)"t·.ı..~. Ayr ~.Xı.an scn:co., kız 

bt- IDu..tıü.n ftna old-r; yatağa dU§tü. 
Yorgan < osc.k yat.aı. .... kcn, göWne de bir 
mı ~(it eclmeı;; mi?. 

- Ne zn.r. :tn:' Çok mu oldu" 
Bır bu.,uk ~var 

- D•>gıııt;u "1~g'"1zlı.k, hasta6~ ofan 
evde b;ı kadaır otuını..tat amma, b.:.ı~ 
gr ldi, sa.fa geldi. Tanrı misafiri... Ne 
ya?Coi•i<:sln?, Kogulma:.o ya! UL.ll!<.>t.aıı,. 

d:ş:ınd.an i 1tın mı geldi'! Ak!tı.::)a<ian 
mı? . 

- Öylı.; ricğ: 1.:o ha·n.ımcıtım. D<.mlar 
t.a.şu:da.n ı·rak1 gö:zilne m\$3.fır g"Cldi ••• 
Gözimc.: 

- HaJ:ıaaı! Sagır i;;:tmcz u~, 
de.rler. 

- Ne) c efendim... Başvu:ma,~

ll'.l!'l heki:-ı, hoca kalmadı. Hcıp:ıi rufi. 
le! .. . Bı~li benzi OOlnınmu glbi oldu. 
Kı·nıd.lnı bihnr.JOI\.. Boyuna omı 83Ylk· 
lı;ıror. 

- O tm:hakl<1tk. bıiy(i yaplllJlt-
ln:t'<iı r. İsi s. .. a.ttc o!s;;:nLarun dtlinden 
31ı.l.~3~n ıb:.r" ı olmal1 da ..• 

_ A, :ka.ıdcı;! ..• Öğ1 c oluyor. Nerr
duysc :c1J knıpaııır. Ben şu pa.ratyı e.
"atvun da, oyll: konnı.şJlıın. 

- Bf'n c:e icraya. gideceğim. Haydi 
W~ber g.dclinı. Sı.-nin icm.da ne işin 

wır? 

- İşte o h.:nztr herif, tol"ımum için 
n:ıf~'ka yatırısor icraya ..• Seın ne ;ya- , 
pacak.~m fCTada.? 

_ Bc.-nı:.m de bir rr..1\tl)bet kiracı var. 
dl C'lroe. Evden çı.k.arolk. Sekiz 3(Ylılı: ' 
borcu 1ka.lrd1 . Onu öd ... )'OT. Haydi Dır

d<>ı... Gidip hele "" pa<ıl8]an olalım 
da ••• 

Kon.uşar ıt 

başlm.ılıı r 
UVSEYIN BEHÇET 

c ' Fransız Afrikasına bir .bakış _....._ 
C:.-~~~~-------------=----~~----~-....:....~ ) 

DA KAR 
Müttefıklerin, ş:ma:i }'ı-dnsız 

Afrıkasıru ışgaller:lc ve önümüz
deki günlerde Tt:nusa .nhisar e -
den mukavemet ceb.nin &<:betile 
taayyün edreek Afrıka mesl'le -
sinde büyı.ik bir p'"n takip ettik
lerine ~üpbe yoktur. 

I 
Dakar ve garbi Fransız .A:J'rika-

sının, müttef:ıkterin elinde bulu
nan Afrikanın diğer memieketle
rile birLkte tamamile birJ.,~mş 

milletlerin elinde buunması Av -
rupanın Norveçten 'başlı.yarak Akı
tleniz<le İtal)"B sahillev ne kadar 
ıahdit edilmiş mihver müdafaa 
Lertibtının bilhas.>a ş'ma!dek.i kıs· 

mının -vakide Maginot hattı gi
lbi- faydasız bir hale gelmesi de
md'" olacaktır. Ma·ginot lıattının 
silililariyl.e ve bHhassa ağır top

lariyle bir kat da.ha kuvvtelenen 
Avrupanın garp sahillev ne karşı 
bir müttefik istıı,a teşebbüsünün 

fazla pahalıya malolacağı anlaşıl

mış ve mihver için asker ve mal
zeme sevkinin çok kotay olacağt 

da açık b r Jıa;:;ikat olduğundan 

olacak ki ınüttd'klcr, !abiyeyi de
ğişLrerck bütün kuvveti Afrika 
ve Akdenize vermlj oluyorlar. 

Hatta ş mdi anlaşıldığına göre 
müttefik'er Sierra Leone, Nigeria 
gibi uza~< üsler de bile büyük tay
yare kuvvetleri birikhmektedir
ler 
Amerikalıların Eı'trede vü.cude 

getirdikleri büyük malzeme ve 
tamir tesisatı yalnız Avrupa har
bine değil, uzak şark ve diğer 

harp sahalarına da lüzumlu mal
zemeyi yet~tirmek için açı!.ınış 

tes:slerdir Garp Afrihsında Fran
sız Guinea'sı fil drşi sahiller> ve 
Dahomy böylece büstıütün müt
ıcliklere iltihak ettiği takdirde 
Tunustan maada Afrika kıt'asın
da milı\'eıı.n tutunduğu ibir yer 
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r yazan : ;;;ı 
I, NOZBET B~A) 

kalmamış demek olacaktır. 
Kurak n:·ev~:n-.de Da'kar ve ci

varında su meselesi rnü:him lbir 
işt.r. Libyada olduğu gih: askerin 
suyu bel'cber geı'rilmek icap et
tiği g;bi bu suyun mikraplardan 
temizlenmesi icap etmekte ve an
cak ondan sonra içilebilmcktedir. 
Fakat garbi Fransız Afrikasında 
sağlUk durumu sağlamdbr. Sari 
tıastalık.lar ve.saire çok azdır. Ve 
mesela: Libyada çok görülen bit 
Fransız Sudamnda ve diğer Fran
sız gaobi Afrika müstemlekelerin
de yok gibidir. 

Nehir ve su llıiıı.kintileri mın

taka'arı hariç sivrisinek te yd'.ı:
tur. Fakat 'bu sene esasen kurak
lık başladıığından önümüzdeki Ha· 
zirana kadar .bu yandan da endi
şe edilemez. Buna mukalb'I sene
nin üç ayında Haziran, Temmuz 
Ağustos aylarında taş gibi rıtum 

yO.ları çamuroan ve yağmurdan 
geç'1.ınez bir hal alır, Hatl';l bu 
yollar üzerinde yağmurlu mev
simlerde develerin b:le dize ka
dar çamura battıkları görül.düğü 
rivayet olunmaktadır. 

Garbi Fransı.z Afıikası çok zen
gin toprakları ihtiva etmekte<lir. 
Hatta buralarını Amerikanın en 
n.ür.bit topraklarından oaln Flo
ıtda, Louisiana ve Texas eyaletle
lerine benzetmel'.<tedirler. Her tür
lü ziraate en müsait şekilde elve
rişli olduğu gibi yetişen nebatat 
O:ns ve kalite itibarile çok fev -
kaliıde iydir. Ziraaıln tam mana· 
sile sanayi haliru aldığı 'bu top
raklarda yer fıstığı. son derece 
güzel yetişir. Senenin üç ayında 

:zürra her ilji bırakarak :büyük pa
ra getiren bu ziraat e var kuweti 
venr ve çer.< bereketli neticeler a
lınır. Yaln..z Dakar'cian scv':Co
Junan yer fıst;ğı miiyonlarea to
nu bulur. Bu mevsirr.de memle

kette her türlü nakliyat durmuş, 
morörlü vesa ttcn tutunuz da e
şeklere kadar bütün nakil vasıta
Lan yer fıstığını limanfara ve sa
tış merkezlerine nakil ile me~gul
dürler. 

Dalkar'dan denizyolile kaç se
nedir nakliyat yapılamadıığı için 
yerliler fıstık mahsullerini anıcak 
müttefiklere satabilmektedirler. 

Diğer mahsuller de ayni şekilde
dir. Fransız şimal Afrikasıına 
gönderilen miktar1ar hariç, garbt 
Fransız Afrlf<"ası için ticaret yap

mak şimdiki şartlar altında giiıç
leşm!ştir. Fakat bundan evvel bir 
yazımızda işaret ettiğimiz gibi 

Cezair ve Oran limanlarının se
nede 6 milyon ton eşya yüklemesi 

de Dakar'ın lbir ıhracat limanı o
larak şimdilik kıymcb'ni kaybet
miş olmasındandır. 

Bugün Dalkar'da ticaret gemile
rine pek az fırsat varctır. Fran
sız gaılbi Afrikasnın mahsulte":ni 

ve ililhassa yer fıstığını neklede
cek bu gemiler adetıii görülme -

mektedir. Bunun yerine limanda, 
bir kaç gün evvel ajanslarda da 
söylendiği g:bi Fransız donanma
sına ait müh.m cüzütamlar mev
cuttur. R~chelieu gibi Fransız 
donanmasının gö~bebeği büyük 
zırllıhlardan her halde bir tanesi 
oradadır. Buna ilave üç ağır kru
vazör, üç muhrip, 12 denizaltı ve 

d<ıha bir çok !küçük deniz kuv
vetleri Dakar'da toplanmış bu -
lunuyor . 

Bütün bunlar gözönüne getiri-

Za a1I1D kendince 
llalletttll meıeıe .. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Harpten sonra aııla~ılacak ~ü· 

yük vak'alardan biri de Tulon fa· 
ciasıdu. Birçok ıwktaların aydın
laruııası lazım geliyor. Şimdiye 

kadar: 
- Fransız donanma~• ne yapa· 

cak?. suali 9~0 mütarekehlrıd>Cll· 
beri bu harhlıı birinci derece<lcki 
nıcselelerinden birini teşkil et
mişti. Vişi Fransastıım elinde Fmn 
sız donanması bir kuvvc.t olarak 
tutuluyor, galip taraf ile ileride 
sulh müzakerc;,İne gir'şilirken bu 
donanm""1lll terazide P"k ağ r ha· 
sacağ'ı lıesap edili.~o-rdu. L:ilr'.n el
doki donanmanın bir gün Vi!iİ 
Fransasını bırakıp gitnıesi. ınütte
f"ikleT da\'asına ,adı!,. clnra;k An
glo • Sakson tarafuıa geçmesi, hu 
suretle harpte Rzaımi tcsir;ni gös
ter1ncsi ihtimallerıi \ ard~ \'işi 
' • nsası doıııanmayı elde tutarak 
bır gün Alnıanlmla, italyaularla 
müzakerede donanınanın ağrr lı
ğ ndan istifade etme)ıi düşiiııiiT· 

ıkcn Abnan tanfı da Fremız do
nanınasını nısıl ele geçireccgı 
me>elesini hiç ilımal etmenu~ti;. 
O halde o ka-dar miisa:t fır>atlur 
varken neden Almanlar bu do~ 
rnayı .:ide edememişler, donanma· 
ııın mühim b: .. kısmı uzaklaşrruş, 
nihayet Tulon'da kalan diğer mü· 
hiın bir kı.ı.mı cia geçen gün hıı.
dim baıtırınıya vak;t bulmuştur? 

l\fütawke olduktan ı;.onra da 
Fransız donıanınasının ne olacağı 
nıe,elesi Alman tarafını. iyiden 
iyiye meşgul et~tir. Evvela ı:na.. 
Jfomdıır 'kıi donanma 940 mütareke
si. alık3mının dışında kalını~tır. 
Vi<i Fr8lli3Sı douaunı.ayı Fransa· 
n~ dünkü müttcli.ki olan İııs•ilirv 
!ere verrn:yecekti. Bunu şeref ve 
haysiyeti ile taahhüt ediyı>rdu. Fa
kat buna mukabil galip raf olan 
Almanya ve ital)·nya da vllfmeyi 
:kabul etmiyordu. Böylelikle ga
lip ve mağlup arasında donanma 
bahsi b' tarafa bırakılmış oldu. 
Fakat mcsel.eaô:n hiçbir :ıa.mıan 
ikaybol.ınıya<ıak bir ehetııııılYeti 
vardı. Çü.nkü Fransız donanmaM 
mühim blı kuvvet teşkil ed:yoro
du. Hangi tarafın elinde olınsa 
bununla büyük bi.ıı rol oynı,yalıi

lirdi. Onun için meselenıin ehem. 
miyeti hiçbir \•alci.t Alman taraü
nın gözünden uzak kabııadı. Ev· 
velıi Vi~i hü.kumefnden isf.cnen 
u o.lodu: Donanmada.kıi deniz as-

lketi bir an evvel memleketlerine 
gönderilmeli, Onların yerine gcle
ccJc deniz askeri de ihtiyaca Y')t· 
miyecek kadaır az olacaktı. Bu
nıınla varılmak istenen mahat 
ma.lfun: Fransız donanmasını i~ 
görenıiy~ bir halde bulundur
mak. 

Fııılııat daha ilk sınUarda belli 
oldu ki Frans,z denizcüeri gemi. 
!erini muluıJriplerden haı;gi ta,raf 
olrusa olsun lıiçbirinin eline geç· 
rnesin d:ye icabuıda dövüş.meyi, 
daha olrnaz.-.a donarın1ayı ba:tır· 
mayı düşünmüşlerdir. İngilizlcr.n 
bu husustaki · tıihbaratın.n hula. 
!>ası şudur ki Fr:ıruız donanma. 
sını Almanlar 940 danb<-ri ele ge
ı;>rememişl<rse bu da istemcl.J<. 
Ieri1>den veya lüzum görmedJ:.le
rinden değ"ild ··r. Alınanlar Fcansu 
donanmasını elde etmeyi ç<ik is
temişler, düşünmiişlerdi. Lak.n 
Fransız .denizcileri gemilerini ver. 
meunek hususunda azim ve karar
larını daha çok evvel belli etmiş· 
terdir. Bu karar şu öl muştur: 
Fl'llnsa mağlup olmuş, harpten 
çokmıştır. Fransız d<manması mu
harip taraflardan hiçbirinin elin
de alet olnuyacaktır. Galip 1araf 
bir gün donanmayı ele geçirm._.k 
isterse donanma kendisine teslim 
eıdilmiyecektir. Her Fransız bah
riyeNsi o zaman mukavemet gös
terecektir. Eğer lngil"zlN de Fran• 
sız donaıımnsını alarak n;,uharehe 
etli.r.mek isterler,c onlara da mu
kavemet edilec.-kti-r. FranM:ı do
.nannıasının gayesi bu harb:n w-
nuna kadar tahrp edilme n va
tanın bir kuv,·eti <>larak kalmak· 
tır. 

İşte Fransız denizcileri arasmda 
bu ka·rarın ses<iz, fakat kat'i ola· 
rak ken.:li kendine ver ldiğ'.ni an· 
ladıktan sonra Alnınn tarafı Fran
•,z donanması bah :nde ileri ı;:it. 
nıcmişLir. 910 danberi u1r,.e!en:11 
böyle bir tarihçesi \'atdır. Zam:ın 
ise mcselc)ıi bildi(:' gibi balktuıi'i 
oldu. 

lirse, Fransız garoi Afrı;;asırm 

tamamile mıittefikLer davasına 1-

tihakının ehemm'veti hakkı!ndoı 
oldukça iyi bir fikir edı'nmiş olu
ruz. 

- SON -
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SONr.AA.BER'll.ER 
Afrika da ki 

1 milyonlar 
1 

Almanlar Tunustaki 
hava kuvvetlerini 

geri çektiler 
(Devamı Sa. 3, s·.: l del 

dabil olmak üzere devriye faali· 
yeli devam etmektedir. Bunlar 
şim Lli Gabesteu Tuuusa uzanan 
esa' >ahi! )·olunu 1"'smişl<>rdir. 

. ., _. ., •.· - . . .. ·. .,.; ' ' '• ... • . . ~ . . .. 

.=T.:::.:.elhis;.;::" ;_e:..;;;;d!;;;;en.:....: ...:;s::.:.enih:::::..:::.M=u.aımıır~·::..."' ~ALA=TVJl::.o.;;.. ı Amerikan uça ı, -1 
.Y_EN İ GİNE 'DE 

Musolini, bir nutukla İngiliz 
Başvekiline cevap vermiş oldu 

ları Çinde de 
faaliyette 

Müttefikler Buna 
Üssünün varoşla- ' 

rına geldiler Romada Facio ve Korporas
~onlar mcclisınin teşrii eru::ümen
l r toplantısında İtalyan Ba~ekir 
1. Mussolinl dün bir nutuk söyle
nı ş, 18 ay içinde vuk.ua gelen ha
di.elen ~a!ı etmiş ve aşağı yuka
r• Çö..çil·m wn nutkuna cevap ver
ırı ,itır. 

Mussolini, ıhıç bir nutuk söyle
~'ği bu 18 ay iç;nde vukua ge
ı..n üç 'ha:discy: belirtmişt 'r· 

Rusyaya. kar.şı hıırp açması, J a
pnnyanın hattlıe girmesi Anglo -
Saksonların Ş:mal Afrikasına as
ker çıı<armalan 

Duçc, Rusyanın askeTİ udreti 
ih.ı.k ında mihverın gafl1 avlan
dığı yolundaki idd:aları çürıltmüj 
De 

0
uda m11azz.ım b:r ske-ri 'kuv

vetin butun<lugunun çoktan bi -
,._d ğini söy.Iem>şt>r Duçe, ha.r
b, istıye'.1 ve bunun için bütün 
gayretini sa~feden b;r tek insan 
varsa onun da Ruzvd.t okluğunu 
kaydeylem ş~:r. Japonyaıım !har
be girişmden bahseckrken J a -
ııonyanın 'bütılıı ~azanÇ!a.rı 13ir
kşik Amerıkaya bırakmağı ıbek

k ml'kslz"r. faaliyete geçll"ek zo.. 
r>ında kaldı~ın ı ve tam zamanını 
da sc-çm!ş o'.duğunu b<!hıll":ştir. 

Fransı'Z Afri;ca.;,ne yapıJsn iıh

:raç hareket.ne gelince, Musso1ini 
bu hareket gerçekten fccr b r ko
n-,edya olarak tasv'r etm.ştir. Çün
k ı ıkartma har>eketi Fransız as
keri makamlarının muvafakt:le 
ya.pıln~;ır. Fakat İngilizlıerin şim
diye kadar !kazan<lıklan yegane 
zafer, Elalıemeyn taarru;.undan 
ıbaretLr. 

İTALYAN ŞEHİRLERİNDEKl 
TAHRiBAT 

MU.!ISOl n· İta\yan phi:rrer'ne 
yapılan hava a'kıınlanna da temas 
ederek, lbu tahribat hakkındalü 
ıralkam\arın sonnıda.n bikl;rilec&
l!' n: söylem· tir. Anıtlar ve r<!Smİ 
'binalardaki hasa1"arı nıJia n_a -

zırı., ölıl ve yaı-alı miktar•"ı da
hi iye na2ırı b11di.rece'ktır 

Milanoda 30 ev ta!llilmıle, 411 

ev 'kısmen harap olmuş; 1973 ev 
de ha.fif hasara uğramıştır. 

Toriroda 161 ev ta<hrip ed. miş, 
:J74 ev ağır; 219j ev lıafi.f hasara 
uğramıştır. Cenovada 187 ev yı

kılmış, 1006 ev ağrı w 4569 ev de 
haf:f hasara uğram~t:ır. Bu şe'h -
r·r ov:ısı le civarında da a1t, bin 

k.~-r e.v hafrl veı:a ağır llıasara 

t am4ır. Tamami\e y>]<ı.laıı ev
ler rarp de,·am ettiği müddetçe 
yenıden yapılmıyaçaktır 

M11so'lini İtalyan kay>plarından 
da ıbahsederek, harbin başından- , 
beri ilık 30 ay zarfında İtalyan 
müsellah kuvvetlerinin 4219 ölü 
ile 80,449 yaralı '-erdiğin> söyüe
:rn1.~tir. 

Mussolini en sonra, Çörçi·Jtn 
son nutkuna temas etm;ş ·bu nut
'kun muhteviyatının İtalyan nıil
ietince meçhul kaldığı zihabını 

ortadan kaldırmak için, Çö~n 
r.·utkunun metnini ·b'zzat okumuş
tuc 

Mu;so1im bundan sonra Alman
ya ve İtalyanın tecrit edilmemiş 
bu'lunduklarını ve yalnız tek b:r 
meV<:ut olduğunıu ilave etmişt'r. 

İTALYADA AYAKLANMALAR 

Çunkiııg 3 (A.A.) - Çmdeki 
Amerikan hava kuvvC!leri umu• 
mi Jı:ara"gahı tı1rafından ~ 
,-ed'len .esmi tebhğ, son günler 
zarfında elde edilen muıva:ffa&

~-etleri teyid etmcktcdır. 
Bir ikeşif uçusu esnasında, P. 

40 t'pinde uçaklar 6.0-00 t-0nilito
luk bir ş:lebe bir pike taa:rruzu 
yapmcş1ar ve bu gemiyi muhte
m:ılı olarak batırmışlardır. 

P. 40 ve B. 25 tip:ndcki uçak... 
lar, Kanton ve dolaylarında bir 
tahrip hareketlerinde ·bulunmu~ 
Jardır. 8.000 tonilatolU'k bir şilep
le 6.000 toru 1ı:itoluk diğer b'1" ge
mı ve yüz <kadar mavna <batımıı~ 
tır. BomıOO. uçaklarına refakat et
mekte o'.an av uçakları 20 dii§man 
uçağım d~rmüşlerd'r. 

Büıün bu hareketler sanuııda 
yalnız il<i· Amerikan uçağı üsleri
ne dönmem.iŞ!ıerdir. 

Amerı1<.an kaynaklarmcian ge
len haberlere göre, İtalyanın ba.
zı bölgelerinde çt>ıan kargaşalık
lar passiı[ ayaklanma şek:lini al -
m:ştır. Bir kaç hafta iç:nde İtal
yada heyecan uyandırıcı h<id'se -
ter çıkması muhtemeldir. Çabuk Esir taşıyan bir 
bir sulh istiyen İtalyan milletinin vapur ba brıldı 
harp makincsnl yakında işlemez Lorenw Marques, 3 (A.A.) 
biT hale getirmesi kuvvetle muh- İtalyan ve Alman «ıi:rlerini ta,. 

temeldir. şınıakta olan 'bir gemi, İnhaca a-
GÖBELS SADm TAV6İYE çıklsrında yabancı bir denizaltı 

EDİYOR 
Alman Propaganda Nazırı IM<l'<>r taraf;ndan t~r:enmış ye batırılr 

Londra, 3 (AA)- Buna'da mili
tefik il<!'l'leyişi ağır falo:rt kal'i bir 
şekilde devam etıncikıted.ir. Mütte
fikler Buna'n:n var-0,,Jarına nüfuz 
etmiş bulwunalr.iaıdırla,,. 

Burada sıkış-tırılınış bulunan 
Japonları takviye ctıniye çal.şan 
Japon Konvoyu ağır Jıasar.a uğra~ 
tılmıştır. Yirmi üç Japon hına· 
resi dü~ürülmüştür. 
• - . --

Eğer ltatyanlar 
mütareke isterse 

Londra, 3 (A.A.) _ Avam Ka
maras:nda İta•lya miıtarekc isler· 
sc Birle§ k ntil!ctlerle mutabıık o
.brak ne gibi teklifler yapıhıeağıııı 
şimdi bildh-;p bildirmi~-ec<-ği Baş
vekildcn ,;orulacaktır. 

Tulondan bir gemi 
daha kaçtı 

L-0ndra, 3 (A.A,ı - Cczal.r nı.tiyoru 
bu sahahk; y..ıy.ıını:.ııdo 192 t{.:ni:)lk>
luk Elie.xıore ,genu.s~nd Tu:1ondan kilç· 
t~tan sonra Cczai.r;! gcldiğin.i bildir .. 
n1tkttdir. 

Ucuz şeker Gvb' ıs Piyaılo Su.bay OkıuLı.mda söy- mııştll" B:r Portek'ı.ı yelkeıilisi, 
ko..ğı b..- r;-ılu!kt.a, Alman oI'Clwı.uıwı 200 den faila kimseyi 'kurtarmış 
k ruı ı ebe crlcdc geçen yıl drc etti- ve -bunları karaya çıkarmııştıır. t • t 
ği l('crüıbelet'llen i.ti!:ı<le t<iecd' i, ile- evzıa ı 
ridcki hareır: Ua. mutlaka gallp gele-
ceğitti söyl~m;ş ve <lcmı:;tir il": cSon Üsküdar • Ileşikta§ arasında p . 
zofer actlk b.r :zı:ıım.Jn ve "a.bır '""""'""/"•hah ve akşamları d•ha bü- azartesıy.e başlıyacak 
sı olmu;,lL>ı·. Buıgün ugnırula ıwaşıla.ıı ,-k J • 1 ·ı k · · · ···p-•.· A' ___ ııı· } u vapur ar 1§ eh ece Şthnnı •• de ııabtt g•hl;ıere ve me-
....., ~r 'wııa.uya:,ya o ır.> . 

i 
3nurlara kılosu yüı; elli kuru~tan nü~ 

RUSYA CEPllES Üsküdar ve civarında'ki fahri- !us tıu;ına 60-0 gram Şt4< r tevzi ohm· 
Bı;lg::ır Radjyosuna göre, Stalhı oon ka ve imalat!hanelcrde ça.ı.şan ka- m••ına Pauı~C6i g:iri\ baış!ar:&<:&k ve 

gün1e...""'Ck Doğu ccphes.inn orta 1-::ıı.~ıırrılcr b' h it · d · L... " d.n ve erkek ;,.,.iJerin fazlalı:g· ı do- ır ~ a •t.n e n<'ıoy<t veri....-cl<wr 
rmı zıiy>ı ret etmŞtir. ..,., 

On dört gim ~vvd St:ilingra<ida ve layısi1e sabahları bilhassa Üskü
Don karv;,....ıc, Alınan ve Rwncnlcrm dar - B'1'.ktaş - OrtaQıöy ara
.üzerine atıl"""1<, ılk gün.ieroe .scıi g<:· sında iojLcycn ŞirkeU Hay:riye va
Ji,nıe1e.r ı:ö<'<:rcn Rıı.< taarruııwwn şinı- purlarıruıı ÇQk kıifabalık olduğu 
d; duı<ık'.a<lığı göruHiyor k fa at küçük vapur tahsisi yüzün

Bir kaç gündcnbcri Alman mu-
1 

den rnüşk~iıt çekildiği Beri'ktaş 
kavemctin"n artııgı ıaberl<!ri ge-
·yordu. Şimdi Ruslann ald1'kla- Parbi kongresinde söylenm'ş ve 
rı topraklaı-da tahkim ve muda- Üsküdar - Beşiktaş - Ortıı!köy 
faa durumuna geçtikleıt; Alman- arasında saıbah, ak~am saatlerin-

lıarın da vaziyetlerini düzeltmek 
çin gen:Ş öl1<üde karşı taa.rruzlar 

yapmakta oldukları anlaşılmak

tadır. 

Bununla beraber Rjev'd ki du
rum henüz Almanı.ar ale;~ru:nde

rur. Milyonluk RlliS orduları bu
rada ağ.r !basmaktadır. Srno
lensk'in !() kilometre şimalinde 

At=n hatlarında gedikler açmış
ttardır. Fakat Rjev şehr' henüz 
Rusların eline gcçm:~ değildir. 
Almanlar a.nudane clöğü.şmekıte--

dider. 

-------- -- -

de büyük vapurlar konulması te

menni olunmuştu. 

Beşiktaş Partr Rcislıği bu d;
leği Ş"rketi Hayriye idares'ııe bil~ 
dirmiştir. İdarece tetkik olunmak
maktadır 

Anxarada mahkum 
edilen vurguncular 

İki bamaı çuvalların 
altıada kaldı 

Fenerde İ!lkelle cadd<!sinde Ya-
nJ adında bu- zalr reciye ait 312 
sayılı dıcpoda çal.şan Hasan ve Zi· 
ya is.mlerinde ı.ki haır al, ısıinen 
devrilen hububat çuvallanmn aL
tında ·kahirak tehlikeli surette ya
ralanmışlardır, 

Kaza kurbanı hamalların ikişl 
de tedavileri yapılmak. üzere Ba
Lı ha.:;ıar.anestne kakhr.·mışıa"'" 

dır • 

Kızılay Maltepede ~ 00 
fakire erzak vereceı 

Tarihin en kanlı sahifası canlandı .... 

Kızılay nıcrlkez k<>ıuitesi l>u .,.. 
balı l•tanbul :Ueb'ıısıı Sadettin 
Uraz'ın rci,liğindc toplanarak aş
e,•leri mcı.n1nr \-'C nıüstahdcmlcri
n"ıı ıttt!saisinc tc~ 1·kür olun 11uıs ru 
,..., Kartwl :ualıcpe;:ııde 200 fakir 
vatandaşa parasız eızak \·eı:lın<C
sini kar.ıırla~tırmı~tır. 

Sa~'atın en şanlı zaferi alkl'llandı ... -

Stalingrad' da 
Rusların aldığı 

ikinci tepe 
Moskova 3 (A.A.) - Kwlord"ul 

işgal edilm:Ş bulu:naıı müıhım. 
suratej: k dhemmıyette cenup tc
pes:nden başka Sta1ıııgıad çevrc
siınde bu şehrin şimalinde bulu -
nan mühim ikinci tepey' •wal et
m'şLr. Bu kesimde, KıZl.' ırdu 

<füşmanı 4 kilometre dcrllrı'..ğine 
g<>ri atm·~tJr Mamdyev ismı ile 
anıla., şim~l tep<si Rus si ren
dazıarının hücumu 'le zırptc~ ı -
m :r Bu tıE' pe, tamamile ıal e-,o 
dilr- den öııce bır kuç kere t>lden 
ele gcçın ~ "r. Şc rı te'n>.zl ı::. -
mes; bak.L"".lından "" iki \c'penın 
c'ıen' vet, cok bC:vüktür 

Yun".n Başv!! 1 ili 
istifa etti 

Loııılıa, 3 (AA.) - Alman iş· 
galinıleki Yunanistan Ba~\'t·k'lıi 
Çolrukoğlunun '1hhi cl>epler:!cn 
dolayı istifa cttiğ·i b"ld:irilmck. 
tcdir. 

Mühim bir 
b.enzin 

yolsuzluğu 
Bir posta mule r.edi 

ve bir b~iediye 
memuru yakaıandı 
En1ıüyct Kaç:ıkçlı~" Buro.;.-u cr.emı: .. -

ları dil.n n . .J.:l1· n bı ~ yx:scluğu mt'y ja
na. çL!· -.n:tl , b;.ı uiıstı.ınaıı.;ı 6'.."Ç1u
lanını y11k:&;.M.m.~lar<lır. llüdı.cc ı;:·xlL:r: 
~"ırimz pos.ta .iti~ t::-ıi 3.lbJ&:"" rr.ı:ınu

ru \·e ayni zaıınaoclıı nn...·,~1iı.: Ou!u
nan Tev!~ admdtı b ri eı1•a aylık 
ihtyacı. ç;n Şci Şırı.kcti.nc._-n ıı!ız:ı.0.n 
mutat lıcr.ız.jn :ı.:rdcn Lir ık~mını oto
mobı .. ve ka.ırqonlar~ şa,fı·ıınıytr•("k 

ıbu1:!a.r.J bir"kl~r:miş, tonu 4~3 rrnya. 
m<i! oi n bu bena.ın:cri ba:zı l\.t.!ı: clcre 
l'<>n'.1 145-0 !•radon 02imıya bas-nnc!ô· 
tır. 

P.>S1;ı ırıut~ır.\.d1 son cılttak ~ı Şlr
ket.ı.;~f n 433 h!'aya idare: .n.a.n ve he
sabın~ aıdığı bir tPn l::cn7.ını 1450 j;ra
ya .. .ıt.J.:k1.n ya.ii.alannu~tı.r. 

\'aypı..... tı:.Jüc.kat ;uetıce.ii.n:le Tc\'

t:ik'lll y .... vt gı b~ ruçt::ı ~Uraıki o!C:..ıgll 
ıa.nla.."-.!uı ~e ı.:..Uy~-- to.ı.lıa.Kku.k kati/J.'-
r.ndı..n ~ 1uhı.a.r adın.da bi:r n:emu.- da 
m.gu alt.,e. a ırunLŞt ... 

Tevfik ve sı.:ç oı l gı ta'3..f· :.Jan ~a
tılnw!i. uzı.:rc bu.uı112'1 .J B-Oa:m i;..nı eki 
ı .. oo JLu btm.in cı.u... <krc CO.l :n.ştı - 1 

Bıı yo...suz Wt rt..-ı:ıt .• -.l..ut. inccıerı..e-

T ra nı vaya an düştü 
Sanıatyada Çam sokağ.nda 6 

rumsralı e\•de oturan 11 ya, ar.n
na Ha,·kezar !Klın "ak çccuk Ak~ 
.. ""'· l .c.ı.c.o;.Sll<lc 11 geçen b:r tram
vaya as•lmak stcxkcn düşmü~, 

mutı.:cı"f yerlerinden yara!andt -
ğından Cc·rahpoşa haslahanc.s ne 
kacdırı:m;:ıt r. r "" Giinlerdenı-i LALE 'yi y>erlııden oynatım 

Ankara, 3 (Telefonla) - Son 
b·r hafta içinde Yen'.şcıhirde Dik
men caddeoJıde "kmck bayii1 
Mustafa Ş.,ngül karnesiz ekmek 
sattgı iıçin 200 Jjra ağır para c<5-
z.ı.siyll' mahküm ooilm:şrr. Şeker 
beyanname~: vermcd'ğ'nden do -
~ayı Atatürk Bulvarında Hilal 
bakkaliy·esi sahibi Raşit 25 lira, 
fazla fiat.Ja ekmek satmktan suçlıu 
•Biz'.m Aşev\.• lokanUısı idare 
memuru Hacı Veli Erdal on dira 
ağır para cezası, 7 gün lokantanın 
kapatıima•. ve bak'ye e'kme'kle -
rin müsaderesi, fazla fiatla. pas
tırma •armak.tan suçlu bak'kal ALi 
Gülkokan 100 lira ağır para ce
zası bir ay dükkan kapanmas> ve 
ticaretıoen men, kaırıes~ ekmek 
.satmak:tım suçlu ekme~ bayii 
Sal'ıh 25 lira ağır para cezasına, 
şeker lheyannamC'Si wrmeruğin
de Kazım 100 lira ağ.r para ce
zasına, fa·"1a :il.atla sarınısa'k sat
maktan suçluı seyyar serg'ci İs • 
mail Özkaya 10 lira, buğday u -
nundan sim't Y•P•P satmaktan 
suçlu Aihmet 25 lira, borçlandığı 

hubuıbat miktarını hılkfımcıe ta
mamen teslim etmediğ'i ha~de ba
kiyesıni satmaktan sJçlu İbrahim 
25 l'ra; bir şişe birayı pahalı sat~ 
maktan suçlu bal<kal Hasan Köp
rü.lü 3 ay hap s 100 Ura ağır para 
cezası ve bir ay dükkan kapatı:t
ması ve 'bira ba!kiyelerinin müsa
dereı» cezalarına ça"Pılmışlardır. 

KClçttk Haberler Kürtaj yaptıran zengin 

TÜRKÇE 

Kanlı Saltanat 
Bütüın kalblıer.i titreten lbir dehşet ... Wtün gözlere yaş dıoldu. 
ran bir ıztırap ... Bütii.ıı gıönülleri çıldırtan bir aşk içinde y;ışartaıı 

bu eşsi:z film. 
BİR HAFTA DAHA DEVAM EDECEK. 

DİKKAT: Bu film ayn.i zamanda lzıniT'd<) LALE ve TAN 
sİDemaJa.rında da gösterilmelı:tt>dİr. 

~-------------------, , TAKSİM Sinemasında 
Yarın matin cfordcıı itibaren 

?.fovs\ın!n en büyük bir yen in en büyük zafer d"-'itanı 
sinemacılık alemin Biğı: Seyıcdenleri mestcdecak 

-::==::::=KARMEN 
Türkçe sözlü - İspanyolca şarkılı 

Baş Rolde: İstanhul si noma severlerinin biricik: 
m<Jl»buhe si ateşli yıldızı 

tMPERİO ARJ~NTİNA• 1 
------------- ~ l -------- -~ 

' ,. lnh·sarlar Umum Mü~ürlüğünden : 
50 santilitrdik BİR ŞİŞJ<; BİRA;"ılN şiıe depozitoıu hariç SATIŞ FlYATI 40 
kuru}tur. Yakılacak lıpirtonun da bayiden mü.,tehlike kendi dercceıile } litresinin 

SATIŞ FİYATI 95 kuruştur, Keyfiyet ııayın ' halkımıza tavziban bildirilir. 

-iaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii * YarJm a>"Ta yakın b:.r zaman
cianıberi Ga:atasaray Lsesinde 
ıimnastik hocalığı yıaparak say•sız 
ta·lebe yet.:ştiren idmanclar şeyhi 
Bay Fa'k dün 83 yaşında ol<i'lığu 
halde veıfat etmiştir. CenazE6i 
bugü saat 11,30 Q.a Kadıköy Halk
evinden· meras'.mie ksldJrılmış
tır. Kederli a.Je.sine taziyet\erimi
zi sunaTız. 

* Büyük Millet Mecl:Si dün 
Ör1i İdarenin daha altı ay müd
detle temd't olunmasını lkarar
!,ru;tmnıştoır. 

* Tüccarların faturasız mat 
~atın a!ma1arı yasak ecl:·ttektir. 
Her atcı ır.uhakkak fatura isı;
y.ocek ve muaha'aza edecektir. '* Şeı.'ırim:zde lastik bzvz.iatı 
dün J:ıaşlamış ve l'ste emniyet al
tıncı §Ube müdiirhiğüııe asılmış- 1 
tır. 

+ :h1c.rhum !1.faaı·if I\-iüdürü B. Tev- ı 
f•k Kutun öiüır • ..ınlırı Cır:ı:ci yılclönü
mlinaef'·b<.t•yle dün s::ıı.t 14,30 da Top
kap.Ca l\.ft'.'r k ı; Efer.di rne.zarlı~ı:rdaki 

makbcn sın~e bir iht.lCaJ yap•lrrıı;tı.r~ * Türk :ııutbol J.1 1 :1~ T3..l.Lnu M·-.fi.r 
Futtıol ~c--dcrasyonıu tarafından Pc:Ş· 

leye d'1.\'t t olunmuwtur. 
tdceıPİ ıı 

+ .'ıışlnslorı;, 3 (A.A,) - Poloınye. 
hükün1c-IJtıD R(:İ. c;, rıeral S'.korı ki. 
R..:ıs ltuıve~ t tar ındnn kendi- şerefi. ı 

ne verllt>n bir ı.iyafı·ttc \ı:ız.ır bulun... ] 
mustur. 

genç kadın 
11 1'l<'· ? .. JJ"ırede,. Dı,v:ıml 

pı.lmak üzere Üçlincü Sorgu Hakin; i. 
ğ4:11.: st·vlt..:tml i~. 
Kadının a:>ıytF.ınu yapan hakim 

Kıarr..il Boıon Anıuşu tevk~ cl!niş1ir. 

An.l~ Ar-s~an kenıdisinıc 'kü:otaj ya
pan ebeyi veya oo.:ctc.ru .söyleınemf'k· 

teclir . 

VAZIYET 
(1 inci Sl-hi!OOı~n Devu·.nı) 

<I;.ğine de şüphe etmemek lazım
dır. Bunun1a beraber \'aziyet he
nüz İta:lya i1e mün!e.i:d ıbir su1ıh 
yapmak ~u'lluğuna gel~m·ş

tir. 
---<>--

Şehrimizde 20 verem 
dispanseri yapılacak 

Cl inci Sahifeden Oı·,·aınJ 

ı&a:it olaniarı tefrik c:dece'kleni7r. Ve

l'em Milcadl..'le Ccınlyctin.n l'n b~yilk 
gaycleı-indl·n b:ri d~ büti.ın htlkı bu 
şı..--ktlde, tar~n1a su.reliy!(' . ı1Uıa.yt>ne et
me~ vl' \'tıcnıe n1~taıt olanları teaa. 
vi cıylemı.::tt ~~-. ııalft,1nııın \rerem Mil· 
cadf'IC Cemiyeti.De lf.b~rrltltı'İ dc\·aıın 
ettıkıç bu guzcı. m~aı oe ılerletilt..-c :k.

tiı: > Doktor Genen~. T v!i'ı\. Sajla.
n11n bu ızah .. tınd:ı.ı onra kurban ke
ısiı::niş ve temele n1ala ıle 'lk ba :"Cı Par
ti V~ayct İıia~ füy'etı Azas.cdı;n Dr. 
Bay:ın Safiy ... İhs3n vı.. ır..Ulea· en Üs
'kildar Parti Reisi, BeJ"cı·yc Reis ~1u
avirıı:nfz B. f_.,lt( "..A~soy, ile Gtnrral 
İhson Ilgaz k~muı;lf.ı". tör.ne: nfüa
yrt vcri!n:lştir .. 

( 1 me. Sahlf •d· n ı>ev:.nı J 

az beş mly<>nluk kmvet J.ıazır\ı. 
yabilirkı. Bu kuvvetlerin teknis· 
yen lngiliz \'e Am.,rikan birlikleri 
yanında \'e bilha5'a pi) ade safla· 
rında fe\ kal:i.de cesurane, anut ve 
mukavemelli harb.,dcccJder:n<len 
şüphe edile111.ez, Bugünün harbi 1 
şuur w •af kan harbidir, Fakat, 
Balı Afrika dan çıkacak askeri bir· 
liJder de\·~irmeliğin va>ı1larınrlan 
tamam~lc afrı \'e saf .kan muharip 
vasfına daha yalcın bir husuı.i~·et 
muhafaza edecekleri için kenıUe
rinden istenilen randımaru vcre
bilecekler.dir. 

GörüJü~or ki; her türlü ba~at, 
gıda ve madrn madd~lerinJen haş· 
1.a Afrı.lrnıı n elde lt;tulnıası ile 
ylliı: en az 4. - 5 mil,·on: .. a.k l»r cc·n
!;;aver UJtStı.r ~aıı kazanılın~ lıu ... 
lunuı or, Bunun miitıcfJrlcr"' te
min ~tt gi htL...,usw hir kazan· da 
lıl'r turılü yol ve ıniinakaloe liiufe. 
!lnden kudu\unulınuş bulunarak 
Afr.kanın içmdc 4. 5 nıil~·on ı.ıu· 

hscı .n Grganiıe tdili\er.nıcsitlir. 
Cemıbı Amori.kadan Anupaya, 
Aıııer kauan Jııe:.ılterc~·c. İngıl 1e. 
reden Anupa ·a ia;ınacak ;;,oov.000 
yerine Afrıkadan cenup A\'nıpa· 
s na 5,000,UOO u geçiriv.,rınek >e 
di~cr ta~ıt vasıtalaruıı An1-cr ka 
'e İugilterl" ile Avrupa ,"Cya At ri· 
.ka arasında t.oJ.,1lİsJCJ.1 biıJ.ikJcre, 
harp malzcıııe ve vas.t.a~na, L.>p, 
ıııakincfüüfek, tank, tayyare. şu 
ve bu gibi binblr tiirlü harp ı.:a· 
k'nesine tahs'.s etmek elbette ki 
en büyük bir faydadır. Ayni ıa· 
manda AfriJ<anın mütt~fiklere 1:-a. 
zand.racağı en hü)'iik bir imJ an 
da Anupa kal'llsına çıkanlaı·a.k 1 

oıduJarı bcı..lLnıek hu usun.da en 
yakın \'e en vcr.nıii biT g da an· 
barı olu udur. 

Görülüyor ki. Şimalı Afrikamn 
ve 11,IBtbız mü~tenıl<!k~l<"r~ım 

rnüttefiJder cJ'nde bulunmfil> Hın 
her bakımdan hayati Ö!11'mde hu
susiyeti \·ardı ve mültefikh-r ,, n· 
di bu hususiyeti lam ta<ar..;.,aJıo 
ga)'!et\ içinde bulunuıorlar. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bir ızcatız daha 
dlangaida yanara:S 

o 1 d Cl 
&..,..ne. gıJn Sanıalyada oturan 

iKı yaşındarl<.! Peruz isın:nde ıbir 

kı.zc:ağ.;ı mangala düşerek yanıp 

öın-:ı~tü. 

Dün de Beyoğlunrla K~yoncu
kunuğunda o~uran Rza isminde 
b r'..nin yl'dı yaşındaki k,zı Gü -
.len evinde mangala düşerek oğır 
sınetlc yanmi!Ş Ye kaldırıldığı 

Şiş~ çocuk h:ıstalıanes:nde ô1muş
tür. 

SON TELGRAF: Son giin"ıer
cie bu ıkz:bil !kazalar ~a1maktıa
d>r. Ana ve babalara di.kkar tav
siye eOeT z. 

Ş' mali Afrika ccplıeo.nin diğer 
ucundan bu sabah taze lıaber 
yol..lur. Yalııız Elage)la

0

da baa 
faaliyeti olmuştur. 

LİB\ADA l'E..'\'İ BİR HARl'KET 1''011 

Londra. 3 (A.A.l - Orta Şarl< h"'6. 
koitıLdan yeni haberler aıhnn~an1:ştı.r. 

Elagey!a soh;;.sının Cerubwıd.ı <!<;vriyc 
faali;, eti olm~--tur. 
MiıUcl« lay;yilırd•r', S'ctıyc>Jaki 

Trar:ıs 4y,yare alanına ve Iımenına 
hO.cu.-n clmişleı:di'f. B~1 a.ro.dn Sicilya 
ad 'lda üç taYYıtr,· lllC'Ydanı d :ı!Mt 
bıxr. ocd;,r.an cdilm şt :. _,... __ _ 

ltalyanın sonu 
(1 mı; S:>hifeılen Dev:ı n) 

Amcr'kan ba~rıye naz>r. IS.U 
yJı nihayetınde Amerka~ hüırü

m~t n n; ~ l'" ız n1u ... mmat ve 
harp şaatı ıçin t>çen t.mumi h r

bin t~krn 1 masrafa- 'ldan fa.z l

olara krrk .ıltı r yar J<>' r' 
mu"zam oır mo'!:ılag sar!t'tln.ş C..3-

cağını ve 1943 ~-Jında ise yetm 
m."yar d.ofardan daha fa~ sar
fed<ceğ n beyan etır ş ve: 

•- İstöhsa1atrm121 ço'k fazla o
!, raK harp malzemeoi te;şki;, ed 
cekıir. 1918 mütarc.k{>si geldiği 
zam.n Fransadak, Ame~·kan kuv
vetleri F r a n s ı z ve mılt
tefikleri tarafından imal edilımiş 
ma:lzeme kullanıyorlardı. Bu yı
hn Kiinunuevvclinde ise Amoı!.'ka 
yalnz lbir ordu ve bahriye kur -
makla kalmamış müıtefikleriııe 
ve hariç!A:kı K1ln-et!lcrine malze
me ~ndermeğc .koyulmuştur .• 

At"'lerikan b · rıye nazın bun· 
dan son.-a J C.ıpon ve Anıeır kan 
zayıJt..nı mt.><ayesc ederek ~un-
1.arı live etmıştir: 

<- - Japonya muhammen '!:>dı

riYe ])"' oOtıelinden yüzde OnUn'l? 
kayb~tm":şt! r. Anıerikn iSe c • .ı,cak 
yüzde b:;rini zayi eylemiştir.• ----

Rusfera göre 
cı inci S-ıh ftri~ ı v 11~\ 

tün bir Alman alayının Rus 
cephesine gitmekten imtina 
ettiği söı lenınektedir. Ayni 
kaynaktan gelen hatı.,Tlere gö
ıre, Norveç Alman gam "zo
nund~ görül n karga,,alıl<far 
ve hoşııutsu:r.luk alıinıctleri 

Almanlar tarafından merha· 
motsizce tenkil ed'lmişfr. 100 
lı:a>dar Alman askerıinin wn 
günlerde Non·eçdc kurşuna 
dizild klcri bildirilınC'ktedir. 

İdareiörfiye kanunun· 
da tadilat 

Ankara, 3 (Telclonla) - İdarei 
Örfiye kanununun "ki ve uçun• 
cü maddelerini değ>ştuen bir !ka
nun proje>ı hazırlanml§lır. 

İstanbul Sıhh: Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan : 

ve 
Eksiltme 

Leyli Tı,p T:ılebe Yuı'<iu t.alcbtısi için 2760 o(~ tre:ık.gönıleğl ile 4-00 ta~ 
p-jz.nmıın · ~: i;;;i 11.çı'.;. tksiltrr.cj·c kaıulmU§'b.ıır. 

. ı - Eks.J.trne 9/12/942 Çı>rşa<nlıe. günü •a.al 15 de Cağaloğ'tm.lakı Sıhhat 
ve Içti:r.ıai Moo·venct. MtdütlüğU brnasıa;ia toplanan K0trusyonda yapılac ... 1tr. 

2 - ~1ı.:ha:n1ncn ti .. t b~r gömlet.n in!a.l.(YCSI 5 ve behe.r ta:rım. p1ju:.-m-nlQ 
irnıaliy~i 85 k·~tur 

3 - :"\fwv ',,.1t.aL t<>n-..i!latı 139 lira 35 kı.ırtıştur, 
4 - .istcl<li er ıartnameo;1nL ça:lşnagnlerirıd• Kom'Byonda gürcbillrlcr. 
5 - Istt·k~i.er 1942 yılı Ticaret Qdn,ı vesikns.yle 2490 sayıh k&nundıa- ya:z,. 

lı ve-:kalai" ile bu :şe yrter mu:valldtat ı -minat maıkbuıaı veya banka ır.cktubu 
ile b'1"li!<lc betli gün ve ••atı;, «<>mleyCll!O. geılmeleri. (1665) , Mirascılık alacak verecek i lanı _, 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 942/213 
Galatada Ftrmeneofierde 87 numarada o~urmakta iken 17/ 

11/942 tarih;ndc öl.en Kahramanın tcrc'Ksine ma.lıkemcce elkcr 
nulmuŞtur, İlan tar"Jıinden b ~~amak üzere alacak verecek ve 
sair suretle alakadarların b:r ay, mirasç:'.ar"'l üç ay ignde Bq
oğlu Dördüncü Sulh Hıtkuk Harl:imliğine müracaat ~:meıcri 
müddetinde müracaat etm·ye nJer hak.kında kanunu ıncdeninin 
561 569 uncu ma.dde!er hük ümlleri tat'!:ıik cdilcceğı il.an olu ur. 

" ,, (7217) ' · 

İstanbul Defterdarlığından : 

Do.-ya No. Cl!lfi 
!ıluhan.mcn 

Bedel 

51217-1114/107 M•côd,ycl<öyün<lc 9 pafta., 6 a<!. , 3 par-

110 

183 

323 

eçl No. lu 2982 rnetre nıurabbeı &n.: :ı.. 

M.cid.1yd<ö; uıJ~ 9 pat ~ 6G ao., 2 par
sel N.J, ıu 2 l59 ıı.t:tre r-.\ ı ·a arra. 
MOC>C: y.>ku;rUn < 13 pa.ta 1 ada. 4 p·!1"rl 
No ıu 5500 met ıt ".TIU: a bba arsa. 
P.tcrı i)ckoyi.!ndc 12 pa .. a 84 a a 13 p T'Sel 

11928 

12225 

5800 

Tc-rn n t 

895 

923 

435 

NoJ, l 2623 mı• e ~a ... bııı arsa. 5246 394 
YUı.'ttaru!a- 1azılı gay me:nk1.1ı-~ 9/12. ')42 Çanşamba g• :ıu s at 15 de 1\1 l l 

Ernl~k ı1.,;t.ı..o ·liıju"I:d ır..ıleşe ~ıı Komi~ nda a.ı. ~ zaı f liylc satı :.r. 
i.skklilcrlıı 249() SGy knnun 1.ltk: .1~cn dair de h z ... ?ti tc·k.lif rı k •• 
ru11 ihaıle s:Unil .saat 14 ı::ıe kadar Korr.i.::y.11 R 1 c tt.· dı ~tn1<; 1 1..·r v 
hti\rlyet cazdan· rın. ibroz es'erncicti muJttaziQ.ır F ı .zaha 11,:ia 1 ., t~ .,. 
U1ı. y{ldfrrlül:iinc rnüraeaı.t. (1627) 
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"""" gözlel'ilc11d• 
TIJIGSRAM ~[!{ô[;>tr@~ 

ışığı taıı•tlır 

CD 

, SATIŞ TEHiRi--.. 
Beyoğlu Dördüncü SlliJı Hukuk Hakiml'ğinden: 935/30 
TerekBine mahkemece el konulup tasfiyeıtne karar verilen 

ö\ü Madenci :Mehmet Ari.f u htesinde bu.lunan Habcıoğlu Has
köy caddesi 139, 139/1; 139/2 numaralı ç.vi fabrikası ve gayri
men'.·<'ulilnün 10/12/942 ta,,.hi ne müsadif Perşembe günü satı

h•c~ ilan edi!m"i Lse de me zkı'.ır satışın iş'an a:h;re değin ıe-

hır edl ld'ğı ~an oı.unur. (7216) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
l\I Bk ta <. Beti< ll Temin.a11 

S\l"O No, KUo Gra. L.re Kr Li,·a K:r. Ambnrı 

567 174 500 5:!05 50 390 00 Arişl ı;ı<Lir.uk yün l'l<ruueat 
1 - Y-...cı:ıırıd'1ok i ~ 1549 sayılı ka nun mucbince 7/12/942 de Eaat 13 te 

k"~ı~ı zart ~i.ı ile. UI ac<r!dır. K•'nunl vesi.Joa:aınn ibrazı· ve tcm:naı .ılc teklif 
rr.e.lc.tc.platının Si'tij günıü &3'll 12 ye kad a!' vcrilmrsi ıltız.ı.m.dır. Sa.ıt'-'ı Reşadiye 

c~:kle!..r.«..!ti Güm:"1< S.ot4 Mll<Kcrlüğünd edir. Şart.ruıme ve eşya h~r gün öğleye 
k .. 'd'ar anılan 1tüUı.lrü'.t~<.: görii'cb~lir. • 

2 - Bu .,;yada.n rrot>da 8, 9 w 10/ 12/9l2 gürJerirıde sa.at l ~ <le P<$in pnııa 
ile lı.i:rlü 63'hiJ)si:ı eşya 1:;49 sayılı kanun. muoibin~ açık arltııtına. ulru]ü .i.lc r.atı1a
cd.ttr. İstekli!erin h:ç tir vesika arnrunak sızın bu satışlara .i(.;lrak edebileCC":.tk>rl 
i~<ln olunur. (1590) 

(HALK süTuNu) 1 BiR PUDRA 
iş arayor 

İst . E<ktk lisesi 10 uncu sırufın
da tahs'lde bulunan 18 yıaşında 
b .- genç, ailevi vaziyeti bozuk 
olduğundan d<:ılayı öğleden sonra 

saat 14 ten 19 a kadar resmi veya 
hususi b ir müessesede çalışmak is

temekted'r. Ta1.iplerin Son Tel
ııraf ga: ( tesS !Halk sutununda 
(224 A. 0 .) remz'ne müracaat et
meleri r ica olunur, 

Yorgancı ve Döşemeci
ler Cemiyetinden: 

Ce., \Yetim zln 1/12/942 s..:ı günü 
y.ı.p~:ın senelil< al ,,!Oıje \5mJl1l.I hcy'et 
taplantlEJll!Ca e:.Seoiyct hııeıl olnındığ;n
d:>n top'.antı 7/1"'/9<2 Pa.zıı.-t.c?oi lfÜniln• 
b1ı1tkıimışt.ır. ~'Ic:zkür eiln. ıs.:ıat 
H ten 17 ye ka<ttr KapoJ.ıça.rc;ı l\l<f>ttep 
scJk::ı:t Cemiyet ll,1-.rJ« zinde Y'!'Pıkı°"""" 
tır. cerniycte kaJ'"ltı t Aa:ıımn o giln ve 
sa.a.~ hL;ıv(yet "\oıa..t•aıka:a:r ;Jı-ı:e gelmeleri 
il.in olır..ur. 

RU ZNA ME; 

ı - İdıa~ IIey'etiııln cal.ışrr..a. :rap()l"u. 
2 _ Hcsnp ınıu!ett:şler n:.n r aponı. 3 -
1943 •cncsı bü.l.çe ve kadı'CS\ll'luıı. 

!o:ı:b:ıilü. 4 - Azanın t.fkMJerL 5 -
İch:-e H'l."')'-~...in:o rr.ü<..cktleo·ini. bit.::-tn 
n:... ~i iç!n seçl..m. y-..ıp:Jn~sı. 

ZAYİ - B<)"Vfiu ~{a'tm'liıc!ürılüğün.
dtn alrr.aıkta. ol.d\ıt;.un tfkaüt n~ının 
tatb~k mi.~üriim.ü myi ettim, yeni:::1ni 
J<azd;ıroeat>mrllıııı ~i .. n:n hlikır>\i yok· 
lı."I'. (766) 

Ayakkabıcılar 
Cemiyetinden : 

cerr<yelômt_ n 1/12/942 Sah gfü1ü 
y:ı.pı!ar. ıenel~ cı\ıt5.Ce um:t.1mi hey'{< 

ıcıı,.,lnnt.ıısu>o,a e:,scrtyet h-:..Jıl o: n-::ı ":n· 
G: n tc.;.! tı 7 /12/'}42 P.:..:eartcsı glınüne 

bırak: .. t11ı-şt~r. lı'l.:zı..'<Ur gün saat 
10 u.:.n 12 y e kadı.r Ç t'iık:ıp:.tla Ccrr.L~ 

yet ~lcrAez r.c.:.c y;,:pık!c ... :i.ll:. Ccn;iyete 

kıy.ıt ta "'~ 1 o giln ve s ltc hu.vLyel 
.... ,... ~-l:ır~yle gıJı .li!~eri ı.:.n olWlur. 

RUZ NA JI E; 

1 - ke. , Hey'ctônin çalışır~ı. roporu. 
2 _ 11 ~ nufet~ler nin ııqporu. 3 -
1943 senesi bul.ç: ve kııdroou..'lun 

lıı;ütıf.ti. 4 - Aza:ıın ~klii'"I' ; . 5 -
İdar.e Jiey'e'f.in;.n mildde'llerln.i. bila-cn 
nıs.tı H.: n ı>eçl:n yap:ln-.Gsı. 

leerühesi önünde 

10.D O 
KADININ 

Daha gen9 
daha sevimli 
gôrUnebileceğinizln 

Kat ' i DELiLi 

BUGÜN bu 
TECRÜBEYi 

Pudncılıkda şayanı 
hayret ıon bir keşi f.. 
ipekli bir elekteıı 
ıreçirilen en ince · Yapınız. 
bir ~adro ile karıştırılm•Ş cildi 
,ıizell~tiren, ona güzel bir cazibe 
ve yeni bir hay.at veren biı 
unsur .. Donuk ve çirkin bir cildi. 
rençlifiıı tabıi renlr.lerile ıüıler. 
Bundan muda, pudra iki misil 
fazla müddet sabit kılır . Bu kıy· 
metli unsur (Krema köpüjtü ) na• 
mı a ltında beratı istih1&l edilmi ş 
ve yalmz T o lr.a lon pudr .. ında 
bulunmaktad ı r . 

C İ DDEN MUH lll BiR TEKLiF 
Y üzünüzü!\ bir tarafına krema 

lr.ôpüjtü sayesinde istihzar edi leo 
T okalon pudra!unı ve diter tara· 
fına bcr hangi bi r pudray ı ıürü· 
nüz. Şayet " Krema lr.öpültlO pud 
ra " ile pudralanmış taraf difcri n· 
den daha güzel daha taze ve daha 
caz.ip r örünmczse Tok.alon pudra· 
ıına verditiniz para iade o luna• 
calttu . 

Tokalon pudruının t'ariate 
çolt fazla rıjtbet bulan 8 yeni 
renzi vardır. '" 

leuLMACAI 
1 

123456789 

•• 2 ,_ --- - • 
3 ---- • • • • --- .--4 
5 

'. -·· 7 •• 
-- -- ·-8 • - --- --

s!....J-1..--1.......L.....1.-L-L=·:.ı......ı 
Soldan sağa: 

l - Toprağın \.'tı'Ciiğ gıda m~·ddı'
leri 2 - Derin, bir wıün ifade ettiği, 
3 ..:_ Son haı·Iln.in ~noktası kaldı:ılır
sa kederli. 4 - T. r~~ iş;ın=t, B:.:)ın..w 

R il:lves:yı-e Kar<ı.dmızdt bir kaı;;aba• 

mız, 5 - Liiytk dı•ğil. Kı:;a zaman, 
6 - Ucuz ha"-yar, 'i - Scvg.Ji,, Tt-:
si lii,ıt!!e, 8 - B::ı.şıua T .ila\"e edefli,r· 
n:Z:, ~ine tütün koyat5ınız, Somınn K 
:ldıvc.: iylı· uzak. 9 - Pohlika.. 

Yukarıdan aşaiJ: 
1 _ Ötedet:beri, !\.1atcnl, 2 - Kör, 

Sati!"ll, 3 - Kale, Dı•.m..1ryolu 1 4 -
4 - Oturmak, 'l'Lr!:İ beyaz, 5 - a:r 

keri birlik, L:l>.=ttl:b~ldc b!.rli, 6 -
Tenbih, F.a~ıla, 7 _ Mayi, 8 - Ttrsi 
<>ruç ~. 9 - Noh, T<!1Si bilyü'< loo
n.aık. 

Dünkü bulmacan ın halledilmif 
tekli: 
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18,00 Plugram "-"" 'Menllekeı S<>.at A~ 
yaı1. 

1B,G3 
19.00 
19.15 
19,30 

19,45 
19,53 

20,15 
20,45 

M1L:~ik: ~c Fafili. 
Komı:;mı (Zi:<ıat Saati) 
Mtz·k: D:!.ns ?.'Iüziği (Pl.) 
M<'mleket Saat Ayan ve Ajans 
Hc.ber~eri, 

Scrba t 10 Dok Jrn, 

Mürı.iit: Nihavent :Makarr.ınden 
~11'ir, 

Radyo Gaııt test. 
l\.'lü:tik: Beelhoven - Ay l§Jğı. 

Sorınt'ı (Pi.) 
21,00 K.or.uıma (Evin Sa:ıli). 

21,15 
21,45 

Aiin.ik: Mtüz~:-t Sohbeu:eı-J. 
?.1\izik: Radyo S'n:iani Orkes
trası (Şef: Ferit Alnııı•), Beet-
hooven: Altıncı s.~n:roru •Pas
tı:>rale>. 

22,30 Merrieket Sıuıt ~~ı. Ajans 

Habe'rleri ve fu..•-.a.'lar. 

22.45/22,50 Y,,.-mk i Program ve Kapa.. 
nış. 

e TAKVİM e 
Rum! 135.R 1 KAbUI Hocrl lJGı 
2. TEŞRiN ZİLXA.DE 

20 26 4 

Y1l 942 Ay 12,Vasatl . Ezani 
, S. D. ~ S. D. 

1 cı kanun s 07 Gilt>ef 2 '.d 
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s uikast davası 
DÜNKÜ MUHAKEMENİN 
TAM TAFSİLATI 

ANKARA, 3 (TELEFONLA) - Bilyii< elçiye uyığa kall<nı.abı ıçin 
Alıncın,ya Bu)iik Elçisi Fon Paı;>eoe sui yaroı:m eden bir adam göroüınüz mıü? 
kn::id. hazırl~ıtilldarınd-an dolayı m.ail:ı.I - Hawll', bu rsnada ona.da hiç kim· 
'k.Onı edilmi~ od.an Paıı.·lof, KornilO'.f, Ab-ı se yokt.ıı. 
<kırıraiunan Soyman ,.~ Süleyman Sa· - İ'ln kiş•nin yukarı doğru k<>otuğu 

Istanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan : 941-1869 

B ir borçtan dolayı satılmasın a karar vendmiş -0lan ve ıamamını 
yeminli üç ehli vukuf tarafından bin beş yüz lira kıymet konu1,1·.uı 
olan Bakı.tköyünde Sakı.zağacında Kapancı sokağında 35 - 39 say 'ı 
ve mahallen 39 ıaj sayılı ve tapu kaydına nazaı·an a ı lk 35 cedit 39 sa· 
yılı ve hududu carubi yemini mukaddem clyevm Rum k'1isesi :ı<ar4 
Yesar.; Anastas Onopolos zevces> Aspasya hanesi bahçesi arkası ıJ;ı
tiee bahçesi, Kapamacı sokağile mahdut olan ve satılığa çıkarılan goy· 
rimeııkulün evsafı aşağıya yazılıdır. 

gol.un nakzan göıillnıckte olan ın\Jha-

1
·. nu gör.rn~ün.iıtz.. aca·ba bu adamlar bir Gayrim enkuLün 

lk.cınclerinc dün dı· Ank.D.ra Ağıt• Ceza kork.ıx!an rnlitC\'C'Jlit mi k.açlyo.dard!t,, 
m.'l&ınıe;ind• devam cdilrniotlr, \ yolwı bir suç işlemiş olup da u"3l<laş. Zemôn katı: Zemini çilliL bir taş bk antrede zemini kmk malta bil 

havj harap bit 11-f.az:t.uınla·rdan Abdurrohman say. mmn.ın oheyroanı mı vardı? taşlık ve bir oda bir rnerdiıven altı he13 ve sarnıcJ 
manın anık~'ı Şwkir Ziya Karaçayl!l' _ Bu h:ısu.sta I<a.t'l b;r şey s:;yl~e- mutfak ve altında bodıum vardır. 
muıı:meleoi hakkında baı'Odau b<;k.leneıı1 m•~ı. Belki büyük !'içinin <poli>> diy• B'İR.iNCİ KAT: Bir sofa iki o da bir hela. 
tez.km: gdır.emiş ve Şakir Ziya cı.a bu- b•J!'ınl>gı sı.racı.a bu adamların polli İKİNCİ KAT: Bir sofada üç o da bir hela mevcuttur. 
Junmam1"tır. Bu hu0u.s 7'!H"ıta ge....ıikten ... aı:tıtımuK ~çin ıt~~~ o~--'-ı•ı ~- m··~ 

' -~ " 1'_ ~neld'r. -~ .. ~ m..,.. "" ·~ UMUMİ EVSAFI: Mezkur· gay r.'menkuı aıhşap eski ve harap ,.e sonra Fon Paptnin lı~i kAtibt:si ~ • 
Matma•el RO"L dcı:.<ndt Bwıria.n '°"""" torcüm:ı.n ~·rin tamire muhtaç bir haldecir. İçeri de elekLrik mevcuttur, 

Maznurılrın tanımadığm.ı ve arala· ifadesini Sovyet n:azmın.lara anlattı. Hududu: Tapu 'kaydi gfoidir. 
rında hiç b·r düomanlıok buluııırnadığını l'a<Vlof bazı l1Ual:.er oomnak iste<N!in.1 Sahası: Tamamı 80 metre mu rabbaı olup bundan 68, 50 mc· tft 
ifade t-ılliklen sonı-a. yemin ettirildi ve l>ı·•~~,· v" dedi ki· b b k ,.,,,,, 

1 
~'u ' · mura baı bina müte a isi balı~,,..: r, 

Md!.se hakkında f'.,kr: soruı:du, ?wf&tma _ Bomıba F0n Pmpcnin On.ünde ~ de 
zd Roz şu ;zahatı verd!: 1 aı·kıasııxia mı patlamıotır ? Yukarıda evsafı gösterilen gayri menkul aşağdaki şartlar daiiesın 

- Yirnı• dört •tıbal 942 günü """' Matmazel Roz cevap verdi; açık arttırma suretile satışa çıkarı lml§tır. 
lO raddelerinde evimden ç•karak .. fa<t - Ben yııırdımo k.o~tuğıım zaman 1 - İ""'u gayrimenkulün arttırma şartnamesi 1/12/942 tarihindCll 
hnn~c g'A·-rdıum, Bu sırada b'"'"'"I 9

u ~ ""v ~ ~ t< kr'b•n 20--3-0 metre kadar biı· duman itibaren 941/1869 numara ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin nıu• 
elçi Fun Paıpcnl11 karısına ra:slladım. · t ı· d J 
Onla,, da ikan:dg.;hlarırrcı.ao cık.arak ou unu y>illw>.tyor u. ay yen numarasında herkesin göre bilmesi için açrktır. İlan<ia yazı 1 

••fareUıan,'Y• doğ,·u vazııeıcr ; ı>e gid; (Bu 01""-cı.a avıı«at Şakir Ziya mah· olanlardan !azla malfunat almak istiyenler, işbu şartanmeye ve 
keme salomına gird~). 

;y<>rlaıxlı. Ben onlJ!f!;n onün~eydim. A. Pavlof bir <ual d;.ha oordu: 41/1869 dOSY,a No, sile memuriyeti mire mür~aırt etımelidi.r. 
ramızda 5-0 nıet.ı· · kadar bir mcsate ? "~ • ....... : ak · d 1 "zd .ı l _ şr.ıhit aeaba per ııün saat kaçı., ~ - ""'"ııımaya ~wr içın yu k:arı a yazı ı kıy.metin yu e y ec> 
vardı, Oın~T caddenın sağın<i.::ı gici!yoı'- b'' 
l•rclı. Bea soılınıda idim. İtalyan sefa vsz'fesinc g derd.? buçuğu nisbetinde pey veya milli lbir bankanın teminat mektu ~ 
r<lhanoinln önüne geldiğim sırada .,.. Şahit ctvap verdi: tevdi edi.Lecektir, (Madde 124) 
kamdo b.r :nıılak vclrn buldu. Ger: dön . -:- 0 . gün:erdı• tahnı.nen saa

1
'..10 a 3 - İpotek sahibi alacakilılarla diğer al.ikadarların ve i.rlifalı 

aogı"U ış?me g.derdım, 10 u grç •"1 dı h kk ııı· l . · · __,,_ 1 .. · d ki h- '·l h ·1 faİ1 düm, baktım. Fon P~pcnle ka!'ısı ayaı,;:.ı 1 
1 

:"d. a ı su ıp erının gayrım1;:ı~u uzerın e C:DA arını ususı e 
k3lkm•>. 5'.<!anır bir huldc <!uruyorl3q 

0 ';:,,,~ı~f üçünciı b'1- suaıl daha oordu; ve masrafa dair olan id<lialannı iş bu ilan tariıhinden itibaren on b~ 
ve sefarethaneye dogru yürümek ı>ti 1 _ Şahit ccaba her zama" Fon· Pa gün içinde evrakı müsb1telerile birlikte memuriyetimize bildirJ'lle"' 
yorla.Niı. Btn hemen onların bulunıdu.. l penle beraber nıi işe giderlerdi: Y<>ksa eri icap eder, Aksi halde haıcları tapu sicilli ile sahit olmadıkça sıı• 
ğu kaJd.ır.ı.nıa geçt:m ve bl·l"a1berce ace· 1 ı.tl 
le a!:ı.rak s<fare;Jıol>(')·e doğru yürü o gün yoida te>adU!en mi karşı aşt 'ar? ~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
meğc başladlk. Rozsı~ ct·"~1 .'~rd\d • . nmon te 4 - Gösterilen günde arttırıma ya iştirak edemi.er ıı.ııttırma ı;::ırt• 

- ı .ı.n nune.o ugu z · .. 1 . 1.. l ,,. , b' I •--·· cll 
30 metre kadar arkamız.dan b ir du Joe!onla bl:nı çagırı:-, ı;w.haı \"er.irdim ve naımesın1 ~umuş 'oe. uzumu maıumatı a.1mış ve un arı ı.-a.u~ır .. 

ınan sütunu yü'.<.-e!diğ:ni göıtdük. Fon beraberce scfarethanfyc gittiğimiz de kabul etmıış ad ,.e ıti'bar olunurlar. 
Papen ve k&rısm,n '(islü başı çaımur ve oluırdu. F;;k:ıt had.,;e gunü stl·r boyanı 5 - Gayrimenkul 21/12/942 tar:i'hine müsadif pazartesi günü saal 
loz iç.inıd.eydi. S~ fn bu sıl'adô. bana "J b b 'd' ~ 1 ' l -' ' e era "' i.• 'Y0 •uu 14 den 16 ya kadar Istanıbul Dördüncü cra memurluğunda üıç d<·3 

- B" bon:ba bana kar>ı atı:mıştır b Bu suallcd-rmh 1 soı:;ı.m"'ı ''"d<-sn<mu•ındaı ' bağırıldıkı~an wnra <On çok arttırana ihale edilir, Ancak arttııırr.a bC
Bu blr sui.k~ttr. K1.. 1 ~J.r.larım deh~eı.J)'' ur..ar.a nnı a e• e f'\.-'C:ll n,L."lı <>ıu m d . . .. . . . tr.i 
.mü1ccss! 1• oldu. Sil.in kuJ:ıgınızda biı Ke!lı.J.1 Boraya, J>:ı.\.·'of bazı şc.}•lcr sor . e~ı m~hammen kıy1~etın yüzde ~~tmış be.şını buJmaz ,·eya ~ ·. 
Ş('y var mı? diye soıdu. Ref;knsı dal mal<. istediğin &,yh dl. Fak.t b;,, muz. ı:;tıyenın alacağına ruçhanı olan aığer alacaklılar bulunup da be ell 
al)'ni soılcri tek:-.arlıyarak: nu.ntın iddi:ı rr.a&. n1ın<lan sun, sorn1akj bunların •bu gayr~mC'Tlkul ile temin edilmiş alac~larının rnecmuun-

- AJah b;zi kurta~dı! dedi. t1'u 1 ünfın noen.,ıt olmadığı k•>"'· ;"•/dan faılaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üıe-
İkiı;ci bir m!Hfık vukuunu muhtemel ' bild"lldi. . . . . re arttırrr.a 10 gün daha temdit edilerek 30/12/42 tarihine mıisa<d 

bulü~ordu:k. Bunun \ut-ruıc büyük el·ı Bundoo ' 0 "" d'g•r. şaJı.t !ta.yan •c·ı çarşamba günü saat 14 d en 16 ya kadar istan·bul Döroüncü İcra me-
çiye derhal bu lt>Wikc!i ınnn1::ı.kadnn fareli kapıcısı Ko:ta.nlın Libt-raılitl cL.n· 1 • oda ~ artıtı bed ti t . . . 1 - .. haftl 

!•=ek , 1, ndi. Ge ınedJ>; anla•ıldı. Bu' mur ug. u sın_ va rrna . e sa ış .ıstıycıu.n a a.c•g.ına ruç 
ı.ızaılclaşınam.ı.zı stiyJcdım. jBu ıırada; ,.,. v ol diğ l'"'· l la b k l il d im l _ ... '-rl nun ü:re!'ine malık<mc bu şohid.<• U!b·I an er a "1<.a ı nn u gayrı men u c temın e. ı 1Ş a . a~alı<w 
Ycni~h,ıxl•n Çaınk.ayaye. doğru bir tak JJgat yapılıp yap:ln.,.dıgınm ta.ıık•ki mecmuundan fazlaya ç>kımak şarti le en çok a.rttırana >hale e<lilir. 
oinin g:trr.ekk oldwğu.nu göroüm. Zan 
nederim y~il 1,~nklqdi. İçinde ki~, iç'n müddeurr.urnıı:ge 4·zker< yazılma. 6 - Gayrimenıkul ıkendisin~ iiıalıe olunan kimse derhal veya 
v..- mıY<U, yok muydu. İyice görme S1ll>a "" ~nıkat Şak;r z:ya h.alr..kında verilen müihlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunara:. 
dim, F<1kat bu al'Obanm te.l<si <>lduğu., b~n =:: tcz~erenın bc~.<m.mesı~ kendisinden evvel en yüksek tekl.id'te 'bulunan kimse arzetmi:j ol• 
nu bil,yorun:, Çünkü bu """"" ..,fire. n v~ b .. üemen •n

9
d
3
•
0 

önbum~I ' duğu bedelle almıya razı OIUisa ana, razı olmaz veya 'bulun:mazsa 
ça.rşam a gun saat . a IT&Aı m0· h _,,, .. "dd tl rtt _.__ 1 k _..... p3 

bir taksiye binmem.izi ~öylcmi§tim. Fa-1 sına kar·ar vclldl. emen yıew gun mu e e e. ır maya ç.1.1\.Cln ıp en ço dl1 1 1.ıı..1r.a 
kat o ·kabul etmedi, Ta.1<,,;,ıin şo!örilnel ihale edilir. :lık.i ihale arasındaıkıi fark ve geçen günler için yüzde 
hitaben: i.U.:üdedcra M«muduğuından: beşten hesap olunaeak faiz ve diğer ·zararlar ayrıca •hWınıe acei 

- Pol s! diye baii;ırcu . 1 Beyoı;Iu i.stı:<1aı Qad>cl"' ; Gal~t «•r•y kalmaksızın memuıryetimizce alı cıdan tahsil olunur, (:Madde 133) 
Bu •1'•da ÇQlıkayoya doğru biroir· N.rnı•oa ookak 8 No. da iken i:rnmd· 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olaraik yalnız tapu ferağ ha.1" 

Jerııe aı!.ikası olmıyan, l!<i kişiru0 çl!k. glııhı nıeçh'.ıl Fi:'dese: · · '"- -·'· · · laır r-tıgını göıdilın. Bll,)'ük elçi •Pol~!> diye' cını, yırmı senew.. v""'ıf tavız be delini ve ihale karar pul ın, v~ 
'Qağnxl\ğı ıMlda bu iki kişi okoşuy-0rla:r- Vasll.ö<iye olan boocunuııda:ı dıolayı miye mecburdur. • 

K.3d°'.2<.öy Kızı\'ty ve CoC'uık Es!rgeme 
dı. bunl•r zanm•diyorum ki puı:.S karo- . Mütera>kim ve"giler, teır•-at ve t·--'o• ve tel1, liye res:mdeT'l KUTUn:.u :yedinde htıczed.ilmiş o!an eş- :vlL..L a.ıu;;ıa.ı... ı.c:ı 
Jooluna ka.da.r kO§<ulaT. Da.ha fazla ne· mütevellit beledive rüsumu ve müterakim vakıf icareııi alıcı,·a a.1 
nt'ye gitliklenn.i tali.ip cden:cc.:im, Çürn y.anzın satışına kar;ır vcri~er~ 1 .inci J l ' 
kı'i büyÜk elçi hana: arttı:-m:ısının 16/12/942 saat 10 don olmayıp artıtırma !bedelinden ten zil olunur. şbu gayrjmenıkul yu-

- Scl"retlıaneyo koş haber \'er! de. 12 y<, iJ<inci aıott.ıı'ma•ının 23/12/9.J.2 de karıda gösterilen t aır·Jıte İstanlbul D ördüncü İcra memurluğu odaW>' 
mlştı, Bô'ik• bir şey ·bi.miyorum. ayni saatte icra edi leceği it;in vaı<ı'ka• da işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dail'esinde satıla«ağı 

Rt:ti Sabri Yoldaş: smın tebliği mrakamına k:tim olmak ü· il:in olunur. 
• - Bu y,.Jta,rı cl>ğru çıkan ad.anılan zere il;.nen tebljğ olunur. 942/273 
göı-.•:ııcniz, tanır mısml'i.z? b tala.r3 Jtarad ( 

- Onları göı'Ciilğiim zaman tanıya-. - --------------
oağım1 zannetn1iyorwn llAYDARPAŞALJLARI DAVET: 

- Lutfen mamunlaıra doğru b;r ba· 
kın. Kaçan ada;nlaT bunlaL·a benziyoı·ı 
mıu? Haşdarpa:a ~sini rut:renJer Ce-
~an Roz ınazmınlanı. d:kk.atıe süz miy&tindcn ; 

cliikk'n eor1ra: 1 '.. ı) Cemiyetimizin senelik tan:ı.şmoa ça-
- Hayır tanıyamıyacağım. Çünkıü c lesi 

onlar caddcn:n öbür tarafındaydılar. 1 -yı 5/XIl/942 um> . gtinıü saat 14,30 
1 dan 19 a ıka.dar T::.'..,.;ire B~·lo.:iiye Ga~ 

- Fon Papen~n kansınLn iliıetindt zL~unda ve:-ilccektir. Davet~yeler Ce-
km:ı ve et pa.rç.a!art gördünüz mil? m:sct Mcııke-zinciıtn, liseden tem.in cdi.. 

- Bayan Pape:ıin üstü b~ı çamur lebiljr . 
ve toz iç'.ndeycU. :r.ıaııtosooun .-aırıka.sında 
et"\~ kıan parça.latrı olduğwıu daha son 2) Cemiyet.imılı.in Sf"nelik UDl'UJTll kon-
ra ~e!-ıarethanedc gördüm. gl'(.li 6/XII/a-42 :ı'.u..ır günü saıe.t l<>.30 

- Siz evinizd~ daha evvel çıkmış
sınız. Acaba b\. sır.:ıda t:linde kırmız 
bir paket tııuyan ki!YEeyi gördıtinüı 

da Şehzlde\,aşı Letafet Ap;ırtur.amn. 
d:ılti lokolim0xie ~tl'-Oi[ecck.tir. 

~st..--m~z nıezUll ia:1111n t~rillcrJ. r:ca 
o1unıır. 

İk.t\lJaiye 
Ar'.<>dl 

1 
3 
5 

İ~. ""'nı:ye 
:\ti:..:!... I:ı a 

25,000 
10.000 

5,000 
2,000 
1,000 

İ:>. 1 :n'ye 

------ nuü? -----

20 
60 

120 
800 
800 

500 
100 

50 
~ o 

10 

T ... t ı ~ 

25,00~ 

30,000 
25,COO 
40.000 
60.COO 
60,000 
80,000 
40,000 
40,0JO 
00,0IJO 

ZAYİ - İ;,!anll>t>l Hu:.uıc Fakülte- - Ha~İr. gömııtdlın . 
,crnlen 1941 - 1942 deıı; y<ı.lmı.ria al!moş - Boşl<n ı:ıır otomobil va.r mıY<U? 
O!dugu.m ~cb('ke ~1 ol<iuğ'ltndan. ye· - Görmedim. 

Sahip ve Başmuharriri EWm İzze t 
Benıce - NeUıriyat o:rektörü 

Cevdet KARABİLGİN 

nlsinl a'lacağım, "'k\snn hül<mu -••••••••••••••-=•••••• 
yoklu~. <

7793
> Kcınııı özKAN Kömür ve Odun i htiyacı olanlara 

İ~'anbul 
ğurn!lln, 

Dö:ı-ıünoil İcl"a 
9-ll/1914 

Memutrlu~ 

Evvt~cı.: Küçlk. h1ı.ı· t .. f~paşa Gül ca~ 
rnı rr.:h ... Jc...s:nde İcl.i.hyc sok~ğında 
10 nuırc..a.ro...ı.a n11.ık i ın iken halen ad· 
~tıleri bı.ıı:un.aımyan Şt!ilta \ 'e kw 
Falm<ı Ha<i'ye'ye: 

M\Dga yctimile1· tnı2l':aT1 sa:ı:d,ğına. 
&zaf-clca tzkoı;.Jo)'U} 1rt a·liye M;:ihaior-mat 
Müdlirlllğü :oıuCırr:L:ın 18/7/ 936 t.:ı:ihl i 

' 

Erkmen Cep Sobası 
A:l.:..cagın•;z bir Erkn-ıcn Cepoobası i}e odun Yt' kömür ve elektn.k'e 

~tiyaç oln1a<4ın önıt'Üil!Ü.z• 'Yl.Üd(}tt.nce evde, y.aıt.akta. oo.kakt.a. dağda 
wtı•iır.;JnJz. Bozulm-.az, Tüktınn1ez. İktı.6at VekAletlnden 2963 nlr.mdra ile 
29/1/941 to.rihinde iht;ra beratı lınmıştır. 

s.ıtıı; Yeri; Hasan Deposu ve ŞubelN'i. Fiatı 25-0 Kuruştur, 

.. ••••••• Taşra Bayilerin• ihtiyaç vardJr, 

dc.17in 6Cncdi:ıe igt:nzdC'n Beş yi.hz elıli ..... . 
yedi lira 85 kı.ınıtııın tcm;ni taıh·~i lçin , Menkul eşya satışı 
m:ız2tür sand~:{ .:ı~mLna ipotpkll bullw-

nan Eyüıpsu1l:ınc:-:ı. N:şar:rı Mush:.fQpa.
şn. mah:.ıl.les~r je no.ıv·ut;;..ğ:.a .sok.&Gındn. 

ı rrv.1Dara.h a:.Ja.!lın po.r:r.ya çevrt!n1'""-si 

tat.c:Oiy:e v<: il ~en y.'])ı.!an tebltgat Ü· 

zc-:-l:ıc yeminli üç t: , '.ıku! t::. :·a:iıı:ıdan 

g:tyri rr.cn~u' yr.;alan ,.a_z').Yel v1.: t:::ık· 

dir1 k:,ymet nıu~m('!esi nctices•n{.e 
1·9/~/941 1• ilıi~1c yiız tlli beş Jira. 
.kıy»r.ıet loorulm~~tuT. 

i~üıı kryn'lcte b~ itiTD'Zir:~:z \'BlI&l '§bu 
na.n·ilı lar.h\ M5.:11:-ı.d.an itibaı·en btr ay 
içl.nC.-c İ.crn Dn .r~ ne rr.J:-n.caatla bil· 
c~:·r.1e:ı i z, rJt i h: •:~ itbu k~y·nıf'ti k~bul 
e~ış ~ ve 1t.:!Jaı.- olL.-,. ... ea!:,ı İcro ve 

ifl5G KanUD'Ull'l.lı.tl 103 Urıcü madde · ml'/ 
c~hi '"ıcc .i!Jr..cn tı..ı:ı!iğ o!.,,~. 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Dosya No. 

933/55 
942/178 
942/IH 
942/179 
9<2/171 

Ölünün ;sml ve ikametgahı 

Mmyo: Pa,paz. KÖpril Tevfik sokalk 9 No, 
Ka.rabcl: TtpdJ.aşt Pi l'<-'meci so~ak 
Çocu.k Hastaha-:-ıo;:} 

Şl~H Frsnstz Lapcy Hasta.hanesi 
Abdw•ı ıı1hman, Ka~,!!rnpa..şa Sırtı Berb "'ı~c-r 

sattş T<ırihi Saat 

7/12/942 14 
8/12/942 14 

11/12/942 1A 
14/12/942 14 

-!9 No. 14/12/942 15 
942/213 Kahraman: Galat3 Fetıneneeilcr 87 15/12/942 14 
942/20? Yoııg;)'a: KurtuluşDirekç; •<>kak 67 17/12/942 14 
937/19 Sofya: Kal;yoncu Bo tm sokak 1 N'o. 22/12/942 14 

Tel'!f ke!crine J\Iah!<enl(.-ce elkoaulan yukarıda isim] eri yıaıılı ö!l.ric~'C 

a:t e-;:yalar aç!k artttrır.a suret:yıe h>aakırı;.nda gÖıSltl'rilen ta.rih1erde rnllh
ke-r:ncm:ı: la.nıfıodan satılacaktır. lsteklilerin ytı.karıüa g&tc.:rilen gi.l!ı ve 
~.r:ı.ttı~ mahallınde hıazn bulurmıaları ilan olunur. (7218) 

, 

t 

2,000 
8,000 

80.000 

91,809 

• 

3 

YEK('N 

2.ıo.O<J;ı -- -
720.000 

Tem Bilet 3 L: a, J.~<J.M.m Bilet 
1,50 Lrartır. 

1J'mam Bahçıvan. Sıbzecı ve ıwaaav 
Eıaah Cımlyıtladea : 

Cemiyetimizin sen.elik aleı.aıde Umumi Hey'e ti 9/12/942 Çarşamba 
günü saat 14 de 1ıoplanac~ır. V e saat 17 ye kadar reylerin b,bulü
ne devam olunacaktır. Gö~ülecek işler aşağıda gösterilmiştir. Asli 
Azalan-qı12ın tayin olımMl gün ve saatte toplanacak umumi hey'c~c 
ve yapılacaık seçime iştirakleri için Eminönü füıJkevine gelmeleri 
rica olunur 

RUZı'\!AME: 1 - İdare Hey'eti ııin çalışına raporu, 2 - He.sııp 
müfettişlerinin rapçru, 3 - 943 senesi bütçe ve kadrosunun kB · iti, 
4 - Azanın teklifleri, 5 - İdare Hey'eti azalarının müddet rini 
bitiı:en nısfı için seçim yapılması. 

,_ BİR SÜT ANNE ARANIYOR mır.m 
• Tralcyada bir ıkazaya gitmekilZerc Ü<: dıört ay {"VV<.:l do~ı.:"'ro .ış çccuk- ı 

suz bir Süt Anne araınzy-or. 'l"ali.p lt=rfn. Sirkeci Ebilssuut caddcslndc 64 nu.-

..••••111•• maT-O.da Ebe Şnhine müra-caıtları , 


