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" EN SON TELOBAFLABI VE B~BEBLIBi VEREN AKŞAM OAZETEs.I Sah~p vC' EaşmuhArrir i'. ETEM iZaT BENİCE 

Kış harbi-1 
ne doğr~ 
giderken -Bu kış neler 

olabilir? .. 

Almanlar kara kıt bas
madan hiç olmazsa Kaf
kas petrol kaynaklarını 

ele geçirmek azmini mu
lıazafa eder görünüyor- 1 

lar. 

. ETEM iZZET BENiCE 

İlkbahar, yat. sonbalıa·r taar
ruzu; şu \ c bu .• derken karakı'.?3 
yakla~ıyonu. Almanların Sovyet 
<ephclcri:ıdc cu büyük gayretle 
dii\üşeb;Jecek daha 4 • 5 haftaları 
kalını~tu. llto>kO\ a, Leningrad 
hedcfleruıin ele geçirilmesi gay
rctinılen Alman Başktınutanltiı 
'liaz{;cçm'~ gibidir. Bilhassa, Sta· 
l.ingrad'ın oynak bir gönül avcısı 
gibi kah Alnınnlara, kfilı Ruslaz" 
üm:t 'e ~d.yret a..51hyarak c}c a\·u
cn sığn1azhğıo1 n1ahfuz tutmast 
Moskova hedefine geriden yapıla· 
uk bü)ük iilçülü çemberleme ba
rekctinl f\l)·a düşii;mil~tiir. Kara
.kı~ ba>tıl"ll .ktau ,oora da Alınan· 
Jarın ilkl:•harı S<>rbc>I bir hath
harekct ıçindc ka«anmaları için 
l'tf05ko,·•ya karşı taarruza dc\'8m 
edebilmeleri hem ôııkiiııs · zdır, 
lıenı ıl<' :htimalılen uzaktır. 
Alnıanlar, galip ihtima l ile &nü· 

mü,,tlcki 4 • 5 haftayı da Kafka>
Jardaki hcde(lcrine ııla~mıya ve 
Sıtal:ngrad'ı bchemclıal tahrip e· 
derek eh geçim1i)·e tahsis ede
cekler gibi görünıncktcdirler. He· 
n1cn h~men cephcn~n diğer kes!nı~ 
!erinde biiyük hareketler durnıllij 
elmasına rağmen StaJ.ingrad'da 
tekrar cehennemi bir ıniicadele 
ba~ladığ'· ı:ibi K afkaslarda da mu
harebe bütün şiddeti ile l:'!Tek 
Mozdok bölgcsindr, gerek Tııapse 
istikamct"nde devam elınektedir. 
IlaMU, $0.ll bir Rus tebli~ine göre 
Novorosis.ki tenubunda 15 gün
<lenbcri t.öyük bir meydan muha
rebesi !llİriip g"tn1ektedir. Alınan
lara göre de bu cephede birçok 
tepeler, illiistah!t.cm mc,-kiler, or
manlık '3ha.U. d~ be~ yüzılcn 
fazla is ti;ıat n<ıktası ele geçiril· 
.Wştir. Eğer, Almanlar Stalin· 
grad'ı ele gcç'rip Birind'kil.nıı· 
nn kadar da Kafkasyada hiç ol

maz>a petrol sahalarıJ11 ele geçir· 
miye ve Sohum bal.ısına kadar 
ilcrlcmiye muvaffak olurlarsa. 
belki de k.ı~ın cenubi Kafkas isti
lasını tabiatın bütün manilerine 
rağmen taman;13ııııya çalışacak
lardır. K.ıll.asluın bu kesimlerin· 
ıle t:ıbiaı çok şedit olmakla bcra· 
ber i\d:min y·cr yer tebcddiil etti· 
ği nııntakalar da yok değildir. Ce
nuba ve ~arkı cenubiye doğnı İn· 
dikçe iklim bilha sa kış harbine 
miisa'.ıt:r. Almanların Grozni böl· 
ges·İnc ı;::irn1clcrindcn sonra bu 
kes<ııılerdc cenuba doi:ru kış harbi 
bilhassa devam cdebıiir. llerhaldc 
4 - 5 lıaf :a nıu bilmesinden sonra 
neler olac~i;ı ve neler olab:leceği 
bilhas-a merak mevzundur. Aca
ba, bütüu cephelerde harp dura· 
cak nıı?. Yoksa Almanya yeni y·e
ni siirpl'İ<ler karşısında kalacak 
H)a ı:.uo}a ' 'C iugüterc)i yeni 
}eni sürprizler knr5ısııtda mı hı· 
rakacaklıt·. 

ih·timaller şunlardm 
a - l{arakı~ta Sovyet orduları

n o bii~· Uk. b.r taarruza giri~nte· 

lcri1 

b - Alınanların kışın Ladoga -
Vvroncj kesin1lcrinde müdafaa.da 
kalmalan cenubi Kafkas ve Orta 
~ark bari.ine <lcvaııı etmeleri, 

c - D.ıuokrası·aların muhtelif 
lul'alarda ~aşırtma laarıuzları 
)'aıınıalan . 

Her iiç ihtimal de kabul ve 
"1JÜ1alea tıliJcb · lir. lCarakışta Rus
lar geçen kışın da tecrübelerinden 
iı..:fade ederek Alınan ordusunu 

(l>Cvouuı S.-~ 3; SU; 3 de) 

Milli şEF St · grad'da Yeni 
Etimes~t hava 1m8 n 

ilarekete hoırrl.aııan İngiliz bomba rdımım iayyarelerine mamme 
götürüp getiren kü çiik motö:lü vasıtalar 

Bu harbin en şiddetli 
gündüz h0:va akını 
• 
lngiliz uçakları dünFransada-

ki Le Creusot top fabrika
sına ağır bir hücum yaptılar 

Londra 18 (Radyo) - lngiliz 
bombar•lıman tan areler.i diin; bu 
harb:n şi!lldiye kadar yapılan en 
şiddetli ı::iindüz ha'a akınını icra 
etmişlerdir: Sabahleyin saat allt· 
da dört moförlü J.,ııngesler ağır 

bombard.nıan tayyareleri Fransa
<lnki Lökrözodaki ı.iliıh ve top 

ial>Tikasına hiicum e'lm'§lerdir. 
Ehemmıyet ve (CSanıett;e Ahua.n- 1 

yadaki Krup fnbrikalan ayarında 
olan bu fabrikaya hücum; fasıla

sız yirmi dakil<a sürmüş ve bliyük 
muvaf[akiy<.tler elde edilmişfr. 

MczkUr fabrika Fransamn ta i· 
çerisinde Porisiıt 300 kilometre 
cenubu ~ı;rkisindedir, Burası ~im

diye ka;dar hiç 'bomalanma~l• 
ve Almanya lıesabına biiyük çapta 
top ycpınaklu pek lTH!!lluJdü. 

Vali Ankarada 
temaslarına başladı · 
Mütekait, Eytam Eramil ve ı 

Memurların beyanname verme 
mecburiyeti yarın başlıyor 

Kasaplık 
Hayvanlar 

Son zamanlarda şehri
mize bol hayvan gelme-! 
sinin sebebi ne imiş? 

Son günlerde piyasada et bol
laşm :ştır. Ka<si.·pJC.ııoa fiatlar saı

b, ı o'rr.amak la beraber en iyi sı· 
(Devam• ~: 3, Sıl: ıt de) 

o--

Veli ,.e Belcd:yc Reisi Dr. Lı1t
fi Kırdar dün i~tan'bulun buğday 
\'e un mescle'Je.i hakkında aki
kalı zevat1a uzun tcnıaS'.ar yap
tık lan oonra akşam üzeri A1>ka
raya gitm şnr. 

Vali bugün Ar&arada temas-
lara baŞ!amıŞtır. · 

Haber a«iığ•mıza göre dünkü 
tc.plantılarrla İstaıı.b'1l.un un mü

bayaası ·çin h'ıç bir teşkilfııı ol

madığından şehrin ununu bcle
d:ye hesabına Ofı~.n l<'mininden 

ba:\ka h'ç bir çase g;irüJmemie!ir 
ve tüccarlar böyle büyük bir c..1<
mC'k1'il< hububct müıbayaasını Ü
zerlerine alamanıaklaci:rlar 

CDe\'amJ Sa: 3, SU: 5 de) 

meydanında 

6mer inönlnln ak· 
robası bareketıerı .. 
nl talrlp b11y11rd11tar 

Ankara 18 (Husıı>i)- Rei>ieuın 
hu.r İsmet İnönü diin saat 8,30 da 
Tiirk Hava Kurumunun Etimesut
taki ba•:a meydanına giderek ya· 
pı~kta olaıı ııçu~lan ve bu ara
da Ömer İııönünün akrobasi hare
ketlerini takip eylcm:şlenli.r. 

Milli Ş•E mtiteakiben yanla.rın· 
da lıava kııruom başkanı Şükrü 
Ko~ak <>l<luğu halde Kurumun E
timesııtt.ıki tesislerini ve tayyare 
fabrikası'lı gezm'şler ve buradaki 
çalışınalardıın mcmnuniyctl«"m i 
ifade ed~rck ıı de lW.ınesutian ay· 
rılmışlarJı• • 

~'411111'111911111'1-.ıi1'llllll'l~~--

Madagaskar 
Harekatı 

Fransızlarla şiddetli 
çarpışmalar devam 

ediyor 
V şi, 18 (A.A.) - Müstemleke

lc Nazırlığı billcfüiyor: 
Madagaskar adrsında ~:'d:dle1X.i 

ça'llışrtınl:ır devnnı ctımekıtedir. 
İngiHzler, Fransız mevzilerine 
tiUllk .km-vetlcri ile taarruz et• 
mektedlrl<:r. 

Diio;rr.an•n b'r çok zırhlı taşıt.. 
l;;rı ıa.1ır;p edilıni, tir. 

HiTLERiN 

Eski Muavini 

Hes; der
hal muha 
keme e-

1. dilecek ! 
\ İngiliz Parlamento
ı su Rusların teklifini 
1 müzakere ediyor 

Sto<.'ııolrn. 18 (A.A.) _ 
' j Londradan b idirildHtine gö-

re bir ıaYYare 'e Aflmanye
dan İngiltere)'• I:rar eder&. 
paraşüt'.<" yere mm;~ ol.an Hit- ı' 
]erin eskı mııa\'ını JWdo!!f 
Hes'in dr:'11al muhııkemcsi i-

\' n in.g.frı: parliımentpsunda ·j.I 
yı kında müz kCTtkr cere-
yan edcc<>klir. B u bkrin Rus
lar tarafından \'~Tilıdoği aııla-L şılmaklaclır. = _ = ~ j 14 saat süı-en 

JZELZELE! 
Vişl 18 (A.A.)- Asor adalarıu

daı şl<ldetli bir ye-r depr~nıi ol-

Suikast davası yenideıı görülecek 
ıııu"Ştur. ~a:rsıntılar on dört saat T • k 
fasılalı clarak devam etmiştir. A- e y !! z 
hali ger<>) i dı~arda geçirmiştir. 1 
Bii~ iik büyük birçok çukıı:rlar vö· 

ende ;:elı:ıi.~tir. Yer deprcııı:nin a- j noktadan 
sıl tesiri F3ysal adasmda kenıliııi , 

rara ye i 
nakzetti 

göstermiştir. 
---<>----

ltalyada umumi af 
ilan edildi 

Roma, 18 (Radyo) - F·;~:stae
r in Roma iiıur ne yiirüıy~lerinin 
20 inci y •ldlönüonü münasebelile 
Kral umumi bir af ilan ctmişıir. 

s:yasi mücrimlerin o'c istifade 

edEiblecekl1ıeri bu af İtalyanın 
dahili vaı;.yetinin ne ktdar kuv
vcUl n:;duüınıii aösteI:D'lek~ıtliı·. 

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi 
yal<.ında T eınyizin 

Kararını Tetkik Edecek 
Ak.aradan lb-liı.rr1clığ:ne göre, 

Alimazıyaııı.n Ankara bıiyük elçi

si V<m Papen'e kanıı su>kast ıer· 

ı hi ve icrasından dol.ayı Ar.!< ara 
aj!ır ceza mallikcınc!jir.ce yirmi-

şer sene ağır hapse m:ıı.J,kfun e: 

<ifen Sovyet tebaasından Pavlof, 

K<ll'n'1d Ye orıar seneye mah-

kUm cdi1ıen A!bdurrahman ve ber· 
(D,,·a.mı Sa: 3. SJ: 4 de). 

aarruz arı -Vaziyet Ruslar için Çok Teh
likeli ve Ciddi Bir Hal Aldı 
Bu sabah Berlinden verilen bir habere göre: 

Şehir hemen hemen tamamile 
Almanlara geçmiş bulunuyor! 

- 1 

Sfaliıı:radı ve Kafka~)• upbüi ıösterir harita 

L~nd:ra 18 •(A.A.) - Stalingrad [ 
şclıriude vazil et ciddidir, Alman- . 
!ar lrnn<'tlerini toplamak için bir 
13hza durmu~lanıa da sonra yeni~ 
den taarruz.lnra geçnıi~lenlir. 
Düşman ~inıalde ilerliyerek Vol 

ga sabitine tamaıııile ycrle§mek 
(Dl~""arr.1 S•: 3. Sü: 6 da) 

• 
7 lngiliz Pa-
raşüt çüs~inün 
cüretkar lığı! 

Aıınsterdam, 18 (A.A.) - No.r
veçten bi1<DTı1ldiğine göre 8 İng;
Iiz paraşüf.Ç'Ü&Ü Kr tayyareden 
Berzen civarına indrl!Jınt~ir. 
Bunl.ar büyülk 'IJir ek-kirik san
traHni havaya uc;u .. muSlardır. 

KlSACA 

Neredesin "Kanun 
baba,,?. 

Q!ınıanl ı İJı\P ara-ta:-! u tu:ı ı.ı:ı T t rsa
nıe şf"ıhr~ .Kasıımpa~ ve Ka.sımpaşan:ın 
inr.bat Tanııı:-ı da deniz kll'vvctl-eri 
imvt>at Kon)u.t.anı tKanun &»a• idi. 
i rT.pS.!'ato::luğun k•cta ra donanma- I 
s:.n:n .ıo - 5ı(l bfni gt·çcn bCSih ku~ 
ret halinıh'~; loQ.-15 ~ı· yıl~ı.k. bıçkın, 
Ka~cıden;z. ı..:r:ağı ba~)~jıleri istan
b:ı:..:n hl1 <.' .k\),,,<:e buc:i.:~na yayı1ır, sal
d!r.;.no e!.d.e ckı!a.ş.::·, ca.n1 çeıwvc in
dirlr, no.ı:-a bas:ır; !:iıka.t ioJc cBaWyc 
Krnunu• gördUğU va.kıl kuzu'Ya dö
uer, Kastınpaşa hu<h ... '<iuna girdiği za
n~:ı si.it di..~nüş ki•~-d; tb.! sin-e sine 
g·cmıl.erine ,.e klş1ala.rına dön.erlerdi. 
ÇünkJ., c.Kanun B.1-0a, ko:tkuı&u ve 
cKanun Bab..ı, sevg!s; bunl;ı· üze
r;n<i~ b!r1eşru!ş v~ y·rr!eşrnl,ş b ir 
Tanrı Xorklltu ve 'l'arLrı sevgi.;i gibi 

idi, 
Şorndi g<celerl yirmi b;:-Jrn 90nra 

da h~t:kl.11 caddes;ne ""'~~ bıı· c.Ka
nun Ba.bJ• ~\-gi \ '\! korkasuı~w.ı bek
(' ıJ k e~mesi gerçekten gt:rek'yor. 
Çidtu, Bı:ycğlumm barından. :n<'Y· 
hanesı'!'!d-en, bın b:r rr:.efsedet ocağın
dan so.kağa f1rlıy:ı:ı sat·hoş'.arın, ftl• 

zii!.nrir., 5:ı.yg;sız'.ann eı:nctt:n, di\fn- ı 
d~!1, ta .. ;ıl'lrtu~a.n k..ırt~lnııok lç:n an-
ceı.k bu ?5.2:m'. ... 

C\:'!Tlhur:yet Ceza Kanunu drjil> 
E:i.!•h<ı~ların 1 t(>k sartt<>Şt;n ve t.l' k a.h
] .J\,5- .. Z>n d· )ii sokakta ha!J.i E.er..drle
rr.e-;;.ne mü.n-1 olaca:-: ıne:.'"tt"bcde kuv· 
"' t. hük~:n~er t.:ı~ı.n.ak!.a ikt.'":1 İ··/.ZC
L .. · cldodıe:Sınoi.n gece görürıüşleri haki
katen ü?":ıcLdLir! 

Be"'~i vak'a oLmôyı.şt inz;ba~ı bakım
d~n b:ı· ö~('ad:lr am.'!n3, mtınzara 

\' sk·a i!P de-ğ•l rı.b!ar-_"' '-e gözlerin 
.int:'"ittı i'..,-, ö:çiliecek n, .. h-ıyeıt ~-erçe

vı;-s! ıç:~·r. 
A. ŞEKİB 

KAFKASYA 
CEPHESiNDE 
Viş, 18 (A.A.) - Alman °"" 

duları Kaıf!u.sya cephesinde, Ar
mavir - Tuap.se yı>lu üzer:sıde .i
lerfome;kledirlcr. 

Statrıgrad·cı.a tqıul akınlar ne
tı-ces:ndc sanayi m;ı,haUclcrrndc 

yeni 1lerl~eler kaydedi~l.ir 
.Allmm hava 'ku\ .. n1.leri dur

madan düşmanı hır,palamakt.ı.dır. 
(Devamı S•: 3. Sü: 3 de) 

Graf Von Spee 
Vişi 1~ (A.A.)- l\fontevidwdan 

alınan bir habere ı:;örc, hük\ımet 
bir kaç yıl en el bir dcnrz harbi 
netcesinde iutihar eden Alıııan 
zırhlısı Graf Von Spec·nin deniz, 
den. çıkanl1DJ1st işini bir Urııgu
'Vaylı şirhtl.' tevdi etın.iııtir. 

•M••······················ ÇERÇEVE 

OçONCO 
Mihverle demokrasyalar arnsm

<laki büyük muhasebe kıyameti 
pek yakında üçiincü dencs}ne gi
rttektir. 

Birinci devrede mih,·er Sovyet .. 
lerle anlaşır, böylece Sovyetler 
ve deınokras) alar arasında bir el
hirliği doğma~ına mani olıır, he
men b·rbiri ardından demokras
yalar iizerine atılır, birbiri ar
<lmdan dcmokrasya mümessilleri
ni de\·irir, fakat en büyük mü
nıessil İng:ltcre öniinde duraklar 
ve he~<'YC rağn1cn tam ve kat'i 
hiçbır şey lızananıadığını anlar. 

Bu dene 1939 •onbaharmdaıı 
1941 ilkb•barına kadar sürer; vo 
mihvere, Sov}et Rusya lokması
nı en ı;ona bırakmak ve rahat ra• 
hat yutmak cmrlı bakımından hic; 
bir emniyet temin edemediği için, 
mihverin, birdenbire istikametini 
Sovyet Rusyay·a çcvirmesile ni
hayet bulur 

ikinci nevre de mihver, artık k<>
lay kolay yeneıııiyeeejini, hatta 
asla yenemiyeceğiııi sezer gibi ol
duğu İngillcreyle uzlaşmak ümi
<li peşindt:dir. Bu iimit peşinde ve 
kazandığı kolay zaferler ı;incirine 
en basit ve en çabuk bir halka 
eklemek raye>i arka•ıııda Sovyet 
Rusyaya yüklenir, fakat bir daha 
o yükün alt.odan çıkamaz, aylar 
geçtikçe İngiltereJle u%laşnıak 
talihini ı.a~beder, hu talih Aıne· 
rikaoın da lıarbe ı:irme:r.le büs
bütün "''"er, buna knr§ılık milı-

DEVRE 
l\'ECiP FAZIL KlSAKÜREK 

'·er safında yalnız kendi het'alıına 
hareket eden bir Japon~ adan 
başka hiç bir kunct fazlalığı be
lirmez ve had:. eler mihHrin Sov
yet Rusya çöllerinde bir bat:ıı';a 
&aplanm.ısı ~eklinde müzminl~~ir. 

Bu devre de 1911 ilkbaharıııdan 
1942 soııhaha! ına kadar sürer; ve 
şimdiye kadal' hadiselerin altına 
çektiği yekun ilade•i bakıımndan 
artık keııdi~iui den1okrasyaların 
zati. .. ,·e fi!J tt~şcbhiis dcvre~üıc bt· 
raknıak üzere bulunduğun11 gös.
terir. 
Açılm,;k iitcrc bulunan üçüntlİ 

dene ş:ıdu< ki: 

l\tihver hesabınca asla açılına· 
ması icap eden, açıiırsa d:ı Alnımı 
kılıcnıın $&\'Yet Rusya hL-defin< 
kolayca rarçalayıı> demokrasyalar 
üzerine dönnJe5.i suretilc a('ılına~ı 
icap eden bu de.re, yüzde yüz 
ıı;ıdJ.ı halinde zaman ve nıcl.i'ın 
çerçevesioe geçmek üzeredir. Mih· 
ver hesa11larına göre bu )·üzdc- ) Ü:t 

zıddi)·cı, denıokrn•ı·aların, Alınan 
kılıcını Sı••yct Rus)·a hcddindt 
körletip •oııra kendi cllcrile kır 
n1ak şeklindeki he!).ll.plarına taın 

bir mutal:akal arzelmckte ve artık 
deuıokra~ya!Jrın talih!ni nlünaka. 
~a gölüraıez bir ü>!Uıılük lccelli· 
si.ne k.a\ uşturın:ı:ktadır. 

Soo günleriı: t.afl•rından, fa\lr 
larıudan, etıtlarındaıı l;iıdi cll'n 
tGp:veki:ın bıcil•rek fik•r k~dro ı 

iştr h>td~r 
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Kıvafette tiasıt ve ucuza doğru ' · ıDalgacı Mahmutı 
Batırı•ı ıordajumoz ·sene sonuna kadar Batı Avrupada yer misin armut? Mldafaadaza taarruza 

• UŞAT FEYZi l abeor • . . 
llSBD ar iZ J •k• . r h k .. k.. .. ? Da\-a '-"nen M"mmıt wa1c ı~ıet:, Y-. Alı Kemal Sunma" 

l9H d«n en-ellu ga>ele \ e mec
mua koll"k'iyunlarına bakıuız, o
tu1.: ..,ene ev\ el, in~anların kılıkı 

im ufrlkrinin ne kadar garip ol
dui:unu goıu~unuz. Yahut da, 
biı:iın ~4;Lü:nüze öyle gurunur. 
Kadın kı) afeti de erkek kıyafet• 

dt'. ;:e~t!'J\ hiiyük harpten ev\•el, 
daha bol \C fazla kuma~tan yapı· 
l:rdı. Harpler. in ıuılan ayni .,,.,. 
manda ta ,,arruf Ü,rt',tiyor. Dah• 
df"tli toplu, daha pratik, daha &o 

konoıatk clu~·oruz. 

(~rten bü~·i.ik harpten sonra, 
uınn~ıi hayattı.nız, ba~itli~e, sa
delıi:e Jc~ru g;tıni1tir. Llbiseleri
ıniı:. h~~nun cu ba~fa gelen 1nisa· 
Jidir. fü ha~ atım" da büyle ol
uıu~tur. E~.yalarımız, her gi.in 

kullandığun· J. malzenır- "-e saire 
de, hem add it;barilc azalmı~. hem 
de ek'l itib•rile ba~it bir bal al-

ııı~tır. Bu >Uietle, ıııülıiuı &urette 
kuın ş t.r.~arrL[u da ~·apılını~tır. 

llu haı bin, ktlık kıyafet, ev eş· 
J ası üzerinde ue giht te-sirleri ola
cağı ş<nı:liden lı.cstirilemez. Fakat, 
mühim deği~meleT beklenclıilir. 

Ilarplcr, in5-all ~crvetlcrini nıah

, ... di~ orlar. Her nni fabı:i.k.alar,. 
ellerindeki bütün ıptidai madde
leri. harp içinde bitinniş oluy-Oif· 
lar. Harplerden sonra, u"ıua mal 
olan. az nıabcmc \'C mailde ile 

l{AP.!I.T:RE 

meydana gelen bir takım e~ya ve 
yeni malalar meydanv., getirmek 
zarureti hasıl olu)·or, Bu esnada, 
moda müess.-se~ri mütemadiyen 
fikir Y.or .. rak, yeni şe1dller bulu
)'orlar. 

Bu arada, harpten sonra, erkek 
kıyafetinde bazı mübiın deği}ik
likler olabilir. Erkek kıyafeti, mü· 
teıııadiyen tahavvüller arzetmek· 

·• le beraber, öyle mühim .-e esaslı 
bir tahavviile uğramamıştır. Fa
kat, zaten son yıllarda erkek la· 
) afeti iizerinde bazı tasavvurlar, 
ıniinakaşa H fikirler vardı. Harp
ten sonru, erkek kıyafetinin de 
mühim ı•thialeler geçirmesi bek
lenebilir. 

Bu arada, erkek elbiselerinin, 
daha rahı.t, daha ,...besi ve daha 

• açık oloıası ihtimali akla yakın 
geliyor, 

Ilarp daha ne kadar siirecek?. 
Bütün bu ittimai değişiklikleri ne 
vakit gOreıecğiz?. Bu, bittabi kes
tirilenıeı. Fakat, bazı iddialar gibi, 
harbin on yıl sül'oıesi de nrit <>
lama-ı;. Çiinkü, niha) et bu işte 
milletlerin mane\·i cephe ,ni, ta
hammiil rn nıuka\·emet tarafları
nı da düfiinnıek gerektir • 

Ben, harbin sonunu bir yıldan 
daha ınun, iki ) ıldan daha kısa 
bir zaman o·.esa(e~iuin ötesinde 
görüyorum. 

Ev vazifeleri 
Kız San'at mekteple
rinde a m e 1 i dersler 
için tal~beye ev -vazi-

fesi vcrilmiyecek 

şondı, ı:ı>' d• b r&ktııtırn, n.yra.m 1 lllC! cep e açma mum UD mu • ı.ıo1t zek• bnkı.!ı, ill'liibowı k'miz. kı- 1942 sonbaharının 1ıarp v~ ;y:ı. 
~nıcrın<lr, bir b6dıse d kicat &i.Jzü- c ra.v3.tı it.ini.l liı' bag:larr.nış, sa.çia.rı lt.i.- set ileıninde ön ~ıralnrdHki ntı> 
mü çekır.lştl. G>llba, csk>>mc n sbet- yazan.: ı. s. Eski Bükreş 'Ate .. emiliteri na. ;ı,, t.ıı.ı··lı b;r oı.dz.mdı, l st"lelerinden biri Ja1>011 - Alma.n 
le. a . ~mmı2, dr LllllU'T. aı&Q,~ıı.ı.z Y Koc.Ql:siorıJln da\racı olan Nıt..ar.ı de 
azalıyor. Çur>kü, çocı.:<,.rı;.ıın<l•, ba· BA'fl AVRUPADA İKİNCİ yani Mm AHantik .,.e Avrupa ve Allatılıil< .~:bi gürluwn. k .. ı:ıcl:nl <ıyı..- i~birliğinin filiyat sahasında na-
bıımın evınne!<' htiyolı natırlıyorum.. CEPHE: • hem de Pasifik '\'e Asya c:epheole- ·:cı-J'i, saJ<ııllan =mış, s;.çı tıası da.- sıl daha müessir bir hale getiri-
ıl(.'>4ıe g;derd · Ve biz.m ev d>. Ba:r- Ruz\'elli.ıi şaı..i mümessili olan rinde ı.~rbelmeğe nıuktedi.r ol- ğınılr, itilik !kıyafet <lilşkün!i odi. Naz- let.'eğidir. 194Q yazında Avruı>a<ia 
ı~-te g:.deni.lk. Ve 00.m evde:, B l!Y- mi daı\.~am:ıı ~öy:e an~a.ttı: }.,ra.nsanın y ıkllu1ası üı.c1·ine ~tibı-
ramila.n Ql'k !IOOnlya kadar, dolar. do- Vilkj Sovyetler Birliğin harbin duğpnu harhm ilk aylarında · bat _ lll;ıhmoou ~ n ı.a..m.m. Al-

1.k tl · • · d b .. yük ih ilıidi' So u n· ı··· · -verin dikkatı iagillerc üzer.ine far, taşırdı tii.rlii fe "' e en ıçm e, u ·· • etmiş g r. vye « ır ıgı ı· ]alı kimin roa b;ıi!~l..,,.n, ilr.• tane 
~;den hatır, saygı deil<"t> ~f- tiyaçlan önünde göz.ile gördiikten kinci cepheilln sür'atle açıılnasını 111>•rtımaıurn var. a:nw s:ıltl:ı;a Çt- gitmek hcddiııde topl»ndı. Lakin 

lııculara datı:ı \lOk ehenııniyel Vf'rilir- sonra, yulnız sağır 1.ııl.aklorı de- [ isterke.n, endişeye düştüğü inkar kaı:dun. ~ de bor.u pararo var. hunu yalnız başına Alman)'anm 
d;. Bili:ıiJ< le.~ ~iı.ı:a b<r in- ğil kör gljzieri de açacak bir Ji. edileme·:; fakat harbin istikbali Elıleyo.p piatley>p daha adam a!r.ı.llı :ıcapmasma ıınkiıı olmadığı gibi 
- ot·-.-..--.. _ ... ı-L- onu z'yareıl bir aparlmıan y~--··ım dL'<iirn. 
~ -·v-·-· '"''" """ · sanla ikinci ceplıenin sene sonuna· üzerinde incr hesaplar yaptığı da ~-~ 
etmek, hatırını, dllafll?l almak lil- • Kenıürı:>, saı..cağ1m apartrmanın <ior-
zıım geliııloi. Buglin, ya•luaı1, <ram- kadar kı.rrulınası lüzuınunu tekT<lr mulMıkk~k. Vaki bile M.,...,..ayı ctüncü katında otuırnyorum. B>r a.lı:-
v:ıyla.ı-da, ı.t;p k•kıyoruz. Att>obımız, ve ~İl ··tti. Onun fikrince, ikiııei ziyaretiade bu iuee hesaqları S!a· pm üstü ap;.rtıaı•nın ıu.ı- çalın-
aı\U;dıışınıu ela daha QOO!u. imanlar, cephe ;;dccek bahara bile bırakıl- linin ağroıdan dinlemiş ı>la~ak ki dı. Bu Malwnut geld'. Dedi tol: 
C><L:.Klen tıir;birleo:•yle d'ıha :ııiyadc sa- manıalıd•r. Eundan başka ortaya 0 !rkirl•ri derhal ortay11 attı, - Bcoim alu<ıbıımri•n bir tticcar 
mJııni idiİ!'.r. Jlı·lc akraU.a!n·tL hiç sor-- demakr~~er içUt çok büyük ö- Blrl~ik r'\merik.a ve İngilte~, var. Apa.rttnw.n !Q.tıyor •.. Ka~a vere-

nıı:ıyın ... Ne de çrık akrttb• l'L var- nemi olcın, heniınc;cn.nwsi 13.zı.;n heın Ru . .;ya~:ı yardıın etmek ve 0t.-ksiniz?. 
dl! ... Dugtin, yend Y"t~n QOcı.dt aıdan - \"ir«nd. b n! m. Apart n:a.n, 
bir <;<>ğu, ı·n yakın Jd<rabalarını blle gelen bir fikir dalıa attı; bu fikit hem de ı\lmnnya3, mağlUp etmek ~a yüz ~ lora g»t.:.~yor 
taruıncyorlar ~?"kil, gn-ihp gelimrıi.. sudur: için ikiııci l.eplıenin açılntas.ı liUu... - Hele hı!ı ·! DL'"<lı; ;;.ha aş...i;ı ol-
yur, görilşü'-.nüyor. Bbtıe-na~. ~ .. •- Dc,11okrasiler ancak büJiik nınna şüphesiz inanınışlar "·e ha- nt<IZ ını~. 
cuJ<J•ı'. bu alkraba'~rıu yü:<lerlni dahi insan kn),plarını ı:öze aldırarak zırJ-ıj:a do koyulınu~ardır. Birle- - B<ıkalım, vyu~ım.z, d«I .,._ 

· 1 -•· b·'-· k · - Öyley3(', bf'!l yarw. geli.J".ın ..• gôl'!Ile~ eıu•r zıderi kazana '""'e !erdir. ikinci •İk Amerika. A!rikay·ı bir taraf· 
R . k ·--Lalar! da ..... n "S 'Bel'"abe-r n.agua., a gidııertz.. Ko:-.JIJ.;.- 1 

•• "''m •~- a ~.. '· cephe yıılnız Rusya isin dei;oil, tan bir harp deposu lıaline getir-
Ut sebtı>:cnlen dolayı- d8.1'mhk: °' müttrfik~erin zaferi i~in de c;:art.. m.i\-e ('ahsırken d!lrer taraftan İn- ~\.~~~ ·a~~l~ o"'i'ldı. I3'era-ber rıat_ı ... 
hı.Yor. 'En yokın alc"'ba.<ile dargın lrn > . .. a • ~ 
1'man bir \'[& kim.sel -r tanıyorum. tır.. giltereye WJ kuvvet sevkine de- ""1&mm rraJ:a=na ı:·L~iı:. H~"-

İl"' ar.~n. birbir1eri.yle sık.ı fıkl iki.net ecı>heyc dair yazdıaıını2' vanı et,nektedir. Birle~k Aıneri- ~ iş giı\·, tltı.kk1in tezgl..~ 68.h b!, 
~betl<> b"-'wmı:ı.sı iç'n, kal'Şl- '·azılard:> l>İZ de hu ııekilde mü!a· k.a • sızan haberlere göre • İngil- tik't'cr :.<l•ın. K<muştui:: hep beraber 
l 1 ~~ k ,.,__ ·w~· " h'.ırt:p apaıtırLnna ı;:;.!dtk.. Apartt-

ı sa;ııı g....,..,mc ·, "".>ın ge, ııı lea Jiii';itmekten geti kalmadık. • tere)e şimdiye kadar 10 liim<ın 
v2.k.!t, ıznaddi, ını~O"\·i feda.karlık yap-- rn.ou11 lt'iW .•. B€-ğend~. Pa::a.clık et-
rrı.ak icap eder. Evgiinün ireanlaı'l Aln1anya., Avrupayı kıt'a üzerin· gö..ndcrmi~tir. Bundun başka her ttk. Ou .sc-lti.z bini! verm.•ye ~ o:-
:;ıı'ruz k<ndile6n <liişüm1Y<>rlar. K'1n: de ıkurulmu~ bir büyiik kale Jıali- hafta 3000 "'.frer göndermek sure- <iı.vın. İk, gun oonra yine hE? b r-a-
6,. icln rııhalısız olmak istem;yoruı, ""getirnıi~-c çalı~ı~-c>r. Bu kale İ· tile İııgillerrdcki Amcr'kıın ord«- bcı• .l•al!tl . .-, Tapuya ~iWk. Adam de-
Yt'r viizünıle n.~:ı.I dnha hakim b;ı çinde b>~lıca iki türlii i~ görüyor: 51uıu takvi~e etmektedir. Bunun di k<: 

- t .ı· ld. .. ~ t\{' . . . b. . •- - Nazn• IJ<'y ... ş,m<Ji °" __., b.ıı ko,\'Ve h ıne ge ~. ntflıuaa rımıZI 1- G"!'uis 1r mıiu.afaa çerc;evesi yanında biı de birkaç milyonluk ,, ... ~ 
~ lira-ı:n va.ı.·. ~· bin ı.~a.yı da M"1h· 

her ı;cyln -fut\inclc tulnY'Ol'll7. içinde ha kı>leyi lıaricten gelttek bir İngiliz m<lu•tt •ardır. İk.ind 
Birw:('n!:.lrJ1ı hatır nlnx:!k.r ooygı. k - mut BıPyle iki Uç güne kadar Y'•>H:ı:-tm. 

g<;,--ıerm~k & >:.& rkıt ·,-ur. B'r Bay· teblikelNe arşı korumak; ceplıe aç.o.ak için bu knvve1leriıı Taı<r'ri voiıı '7' 
rıı.m cilnu, ziy•·etine g!rlt>CRğİ)liz in- 2- Aynıpa kalesi içinde k2lan kafi gelnıiyc:ceğ; iddia edilemez, Etı! Tıie<:aı:<laıı, cl(rod;den 3dam. 
sanlar :ıza :yor. Kma (lidry<m. diy<!, muhtdif nıilletleri Almanyaııın , Fakat seue sonuua kadar ikinci - Pf.'<• b<-y m. ded..ın, Tll!<rori ;·er-
uzun UC'.!U d[}şJ Üj"lln>Wluz Yt:. z.y.J... menlaat1cri u~"Tundn b:rıestirmck. ceplt~nin. arılınası ınümküo. ola- ciicn ••. Apa:rtıır.ruu sattıııu. 

rd . . ıl ' • İltı giııı, üç gun, beş ..... b<'i<Jc-
rrt&ne k.;ı,rnr 'e 0 :.n ı. msnn a."3 tt

3r• Bu vaı.i,_'ct ka.rsısıuda. deınflık.. <'.ak mı?. K1"-a pek az bir zaınanı 
1 • :ı ·' · · ' .: .. .,,. llwbmu< Bey ge ıp l>"-"'Y< ge-

f d1' "'·• ........ ıo- - s:ımın ""· rasiler nferi kazanmak ı'dn Al- kaldı. Kı!. i~irı<i.e bir ihr,... lıare-ğlıiı>.z. Ba -..r :E'ti, b;ı a aeye o a.. • > -. ti!"< ecL. Kalktım, = g.tt.cı,. A-
r:ıik Y•P'Y'<>""' ıa. itim 0('locn ı><r maD) a~·ı iki replıede harb<-tnıire keti yapmak çok zordur. ı,;; ay ı»<-:om.nı · 1ıın :>•::at Bf')', 
•o.:.-gı .ıe m:..~ bu.lunı:rnıyoı-su- mt>cbıır t!nıdidirler. Bir taraftan sonra, datu cephesinde harp hü· - Ni.-zml Bey dccM ""'" pa• ;ı er-
nu:r. kole)·i i.çiu<lcn \ urnıağa çalışırken yiik k"'1nile ,(i.kılııct de.-re.iue gi- t, t gınrü )V; Ma.hıı»~I UeTL• ... 

1 U -· .• l' ·-· '~' .L.. - 1 ha E>ıiıı.i ta rıf ef'tı. o .nJ<Şam Jl!Jhımı.t Bu luı e "'''~e '. vr~ı·me yar, diğer t.a.ır.ft;ı;ı bu kaleye karşı dı· recektir. Alman ar h Awupa-

Britan~a. adalaruu istila ctmclı; 
• ona miimkün olsa bile lngiliz hır 
paratorluğunu ,·urınaksızJn mak
sada yine ,·arılınış clnıı~ a<:aj.'l dü-

~ünüldii. Bu itibarla Jaııonya ilo 
elele •·cı-nıel. lizıın ,ı, 940 sonba.-
harın~a 1\.hnan~·:ı, lta~.Yn \'C Ja .. 

pon~·a ara~•ndaki an'a~ıuanın e
sasları daha uııuiulul· gibi değil· 
dir: A.>:;au·u şarkı Jeponlar:n, 
A"\ıupa ~ıt'o.~ı Alııınnların, Afri

ka da İtal~ aıılarındı. Jaııun~ a da
ha harbe gil'ınemi~ti, lakiu nıib. 

takbel harek5t için lıazırlanmakr 
tan geri kalınıyordu. Uiodiçi.ni'y. 
o ~ene Vi~i Fransa~tndaıı alnı.ak 

ilk bjti ki AJnıan~anın Vi'i ü=
rindeki tazy;ki ile bu pek kolay
ca olmwıtur. 941 ;oubabarınd .. 
Alnıen)a hüli harhe girnıcıni' 

otun Japonluyı it-e çağırıyurdu., 

~okyo ıarafı ilcr:~iaı çok ince lı\.~ 

saplar1a dü:ıiindü~i.l için l'~:ı!c 

Şarkta 'c Bii; iik Ok) anmta gın
şeceği harekatla da lıerşe;d~n 

ev,·el kendi m~nfaatini g-Ozöuirdte 

almaktadır. Ancak bi.r sıra geldi 
ki Alnt«n tarafınrn Tok,.u) a; 

Dün h·r :;azetcd.-ı bir fıkranın 
ahında .lıi uç salı.r )azı vardı. Bu 
JoB.ZJ, bir ~iin C\-VCI c:kan f~k:ra
d:ıJ.;i lıatn!arı ta.!ııh ediyordu. Bu 
nn oku~ un a ~)le dii~ündüın: 

. l • z· · Beyin e\.me gıt.t:m.. ~~ .. dese ıbcj}('llü~ 
:Maar;.f V~kıtıieti laraLıı.dan ıi"" eden """"""" da uııa ıyor. •Y

3
• ~arıdan da lıücum etmek lazım- ya kuvnt ko~·dırabilirlcr; bilhaır S:ni-ı•. 

l>&tiıı d.ahi ,(t.'U('<i.!iö;n1z insan, lilizu- l · k 
dır. Kaleyi d .. ')l>r.ı.dan vurmak an- 5a hna kuv.-et erıni pe çabuk - B<'n 0 bin 1 rııyı defüoy • o'a-

- Ya ;imdi harbe gireı·s"nııı 

yalıut bunılan sonra harbe ı;ı<

ınenizde benim içiu lı.r Ia; .ııız 

kalmıya .. .ıktır; <itdiğiııdeıı b tlı
~edildi. Jatll\nya ho..rlıt! girJ'kt n.
beri sene ·j oiıı)or .. j"ntdi 912 ~un .. 
bahan yi.:ıe .'\lmaıı. -.1 ile Jaj)(;ııya 
arasında ;)'l'ni k.nrarlur \·eriln1ek 

mevsimidir. HeJe( de Amer n 
hmomile tedafüi uziyeUc tııla
bilmektir; Yeni. Dün;anın Ingil· 
tereye \·e RusJaya n1üe.s~!T ~uret

te Y.ardım tdebilınesinin önüne 
geçmektir. 00110 iç·ıı Biiyiik Olw-

.Maarif müdiml:iiğüne gönderilen 
b!r emkle Kız Srn'at ~.-tcp
le-rile Kız San'at Ensttü~rinde 
'bm1:ma lılx; b . .r sınıfta ameli 
d :;;er .çin taldıcye ev vazi(es; 
'-cr;:.rrcmt's: ve aı:-cö.k ameli ,·~

zi!lerin ders saatlerinde m•..ıallimr 
lain nezareti altında ~er
de ~ apıııma,,ı t<ibiiğ a urunu,,. ur. 

ur .dıa, si.zıc ya. ""dlm ehnl uzat 1 r ır: ı '? • 
Jl-e:i<<S k nıı ,dMıir.<:C ve ıoe.ndi kn- cak taa;-ruzl3 rn biiyük kuvvet- naklederler, rak rl<ic".l! ı:ı. nıoz ,,-,;?. 
b.z6JC.3 çel.-.' n:.ş v::zlyottc o\U,."\OYQr. lc:rle mümkiiodür. nu da Anu- G•;rüliiy6r ki müttefiklerin bu Hall:ıuoc:. OOy • l>•r ş<y lootr. ...,,.,_ 

D mek, ar ıı.k, şiuı:liyc !.adar 
bıi~ ük bir ek.eriydi ~ud:ın ve 

, av•n <'~au fıkralann ı.alitclerİ 
~t.iıelt'.ctl:!. Zira, tlkra ıııuharrir
Jc.rı, anb)ılan çwlA1ı.aleın ,.e üs.
tünLt>ni yu~ıl.lan fı\Jalan neş

relmede, hi• zahm<'t edip de o
l.umu.• r ardı. ~imdi, h;ç olmaz.. 

'\ 'n.! yP ~;..r el (lo_;>ııeld{'n paya bir ihraç hareketi yapmakla 1,5 ay içiı>de ikinci cephe için ha- m,.t!k. Hem bt1 <i<ıllal do•ğol. alıcı o-

bü•!in tıuıon ıoğıımuıtlaı'<lır. Bl öP- elde edilebilir rekete -.:-~·. •11ı-lni lü-Lıın geliyor. Ja~!_~~:t:._8"' llnaıı i>tenm. 
rP<'k, eote!< öpmek, dalkzv\okluk Y"P- Bir!,..,J< An-lka, iki ccphed" Bi2inı tikrimizcc hu mümkündür. CD s.. 
rı:·ak değ lılır. El L':r.r •• k _t;atı;i t>ü- -$ C'lfr.tmı .: : 3• SU.. 7 de) 

'·' n 'lirhıdtn oora olrumağa ha~ 
ladıkla'1 anlo~ılıror. Bu ö~le bir 

) or .• e r.ıuılu karile.rc .• 

Daha fazla ot yeti§tirilecek 
Z«aat Veltiııl.etinrlen Yi!iıyd'- ' 

m:zc teb!ı;' o.1unan b!r em·rie ö
nı.iıır.Ezd<>lu yılda daha faz.la ot 
isUlı6al oluımıası !çın teclbırlcr 
alinması ve çifu;ik-rilı te~"\·ii< o
lur mı:losrı ob!ld:rı.ilm:ştır. 

yUk~-uln elıni- aP.'2.:nılt.,.!mizin 'cap 
e4ııfrdcği bir .ıbly~ liı:t.,,.ıdı.r. Oyle 
c;ıoct! a!" tanıyorum "ki, ~ &.ba
hl. ~tt1rJ.n., bsbal:ırm.m ~1 ·nl. 
biıc i.ıetr. ycı:t:. ,.e ~lık; d.e r.arçlığı. 

l::ıpımr.a~ ıç'n üpıiyorlar. 

H.albuk:, Bayram an·~~lerirW de
Y. ) -e-ttı :'"a c l.5.zımdır An'ar,tr r, bir 
er-• :yet1n 1-; .~-o.n1annı biribirleırhı'" 
b1flL~~an sağ!am monı~\·l rabıtalardlt. 
B.ı rabıt ·arı gıevşetımc•'11('1'.ıt y.er.i a.ile 
.t":'i<ilrr·n:n \az:tesidir. 

R. ,ç;4ntr 

falih"sır,lır ki, ileride nc1retme
d~n '>V• el oı.·ııyup ditzeltmderi 
nıiinıl:füı olohil«e_ıfni, müjdcU- ı 

1\IEÇUl.iL ·===-=======~=-=!============ 
IllRSIZLAR Vitaminlerin beılenmemiz· 

de ehemmiyeti llü) ıi~hendek caıJde,;nde tu-
bati~·eci , es.ım Anjelin dükkanı· Silihat ,.e İçtimı<i Muavenet 

\ ı>k\ô.1etl c\':ıaminlerin be~!cn-~Hn k-epc11ğin: kararak gireu meç· • ğ t la 
ımtlllana ra be vo. :ır<ımi ic ch<:!'l'.m')>el • isimli b ~ 

bul lıJ1'1'1'ır, dükltiuıdan ) aln•z J bro§ür nep·cderck 'bunlaı-dan 300 
iki dıizu'lt> n pahalı"ndan kadın Bu yıl Ü~""- n Tıp ,,. Fen 

Fak:iltelfrlne .; Jc:ıı!.lr ıaı!a raeı>et ol- taııeoini şnh'r ve küy n: ıru!'.<
çorahı, h.a.tl111 gonılc.ı;i 'c sair ba~ rradı B:Jım.."'n bob'nı, ba ikı fakG.i-, te}fer.r.e tevzi ~t:nmak Ü"Zere 
21 kadın "'~ a" ~·almı;J.ır. Bu ha· tllye onı:'hanla ta!C:ıe alıwmısı 1' :11- yil,..;.yet m ze- gvnderi:rn'şt.ir. 
\ adi~i ga1< . .'lcde okuyan bir ar- rına at:eC.cnlcr ,·.ar. B r 4' gF<nç'ıer, 
kada,, ı ı.ır:t:mraı ı:trllen ~.ğer !alküllrlcri 

ed t;;rah etır k-rd<r. 
- Zahir, d i, bunlar a~ık ola- BL1 hal, Tıp ..,6 :r~n F~1;ülle!eri 

c:ık!. "'1cvı;Hik-rine !tediye etmek c·n dtiJilr.ül<'C~ b'r ,-eziyet değ• . .,,ı-
iiLe.re k~Jın q) as\ çalmış obalar c>r?. ÇilnkO, T•p ve Fen Fakül~leri 
g<-rek. f!bekolndeo le· •::ek gı ır,l;;re .nt!-

• t"'Ç çoktuı. En.ka bir ~rkacbı iuraz etti: , , ,_ 
a H3.k~]{Q1:&.eo. bü.t.iln !alrü 1.e~-ere .ın~ti-

- Ban:ı kalırsa, :;~·le ıleğil. Bun- ııa.~ıı talrbt> alımuı<c lftzırr,dır. Fa
Jor gay•·t a~ıkgöz bırsn:lar, En kat, b&yle l>'.r karara ,.=ı.:, Türi<l
para t:den '.!")in luı4.ın eşyası ol- 1"' ;ç·n ~crllz erioendtr, kaMJ1h~-
duguuıı ankwış olaca!Jar ki .k.a- J,;z ı::cı:J,ı ı:<>lc talebe Yıı1>>1.c iye 

n.«C>uruz. .& ı. bu 90k!uJı: lç;o<le 
dıu e&ya ·ıııd~• lıa,ka ltir '.:CY al· ~ !!i:n aıL:nJ..11 d:uıa fazla bli" 
tnanıt)olftt". t~bi 'r. 

AHMET RAUF BURHAN CEVAT 

lBiR PALYAÇO MiZAHİ \ .E 
MJ.LLı ROMA N .. 

~ll'IIAll.J:İlt.İ DORTCANBAZ 'HİIIE ;il LIIİDDls .. 
BiR DE HOKKABAZ ~ .,. ·~ - 1 

'--======================~ 
o.; ı.ı kısm n 1 ulıl.:.ı.;. -- Şı.~ 

'b r g ; olan r .. tip, • 1ıs ·çarjl· 
o,) r .n t"'mir \ c tadil ı-ç n tJ., tt.;c
s c • ra,.1-Jığı bir gur. çJrşı'a 

.rcrek· Ü r cıif.ııl, "·ne )a mc.»'ıur 

ı:.. -ratcı &'haç Ş.ımcciull h Ef
gA i ef•nd· n maı,a•.n:.r.ı Arad1-
~ın. ~o) .ı) >r. Dı;k.k.mc.; hu a<1a
m ~ • ~L yıl <'VHI vcf.t elırriş ol
c.u,u CE\ 0 bln• \'C< C'k il t 

- cAc:ıiba c u n·ı • cıer g i 

et.le bzk'> •r \C sc •• r~ b:r ı;cy 

- K na· 10. tr. ~mak m Jn.l.Jl deıf.1 
a.o-a haCidi !lacı Nu ... E..gani l\.l ş;-

1 nuda oturuyor .. Ilu:>·aı n vy ey:n! 
'/ay z Sa.:~ıe<r 'ah Eı "\d.Lın 

to. n ıll.&..'U. ., 
1 - iffher f"deTnn! Evet nol.31.-

Y n ••. Bu dWtkan l\ltısır çanısının tr
ıisinde • .ır..ış, ınayet' ra.blıatı.i ile 
bı.ogı:..ı:..ıe 1tau r san \ ı.. ,eıelı.e ıcı "';·ı 
t,..c,tte ;;ı: h>r t> . ""•t .... ş mdi 
~-Jadın mı d lıknnu~ ... Sbyle baka.
lLn. nP 43t~" "Sun? 

mı ımıd .r.; SJr.ryor. ı:at p: 1 

Ratıp b • leaç &<lıı.1l:ı oym.:,;.!ı ve 
kırı.t ko'lujtla b'r hil' :nc>r gibi 
kunı~an b h3!'atçı H-tt N\ll"•ye yak.la- 1 
ı:ı .-k e<> dı: - cEHt amma .• Iaucmki ken

c.ıer il bu...,,:ık rr.' .. ırll.u!I değ .• 
Mt k. !es' de bulumırc~ s r:s. 

- ~d .g m .,ulur B:ıy llı,;.r-i~ Dii-
yuk b .t><.n zın. n1e$!1 r d -hlara 
tit. tp .ı.:;h• macundan f ~ru .. '. 

liacı :-:1·.;. .. , e\:\:Cu:c ba,.~ .. ut~1.1.-

re TAK V 1 M e ., 
Han l 1358 HIZJR Hıcrl 13g1 

I.TEŞRİ."1 
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1JEVVAL 

'.i 7 

L-ıt 9U A:r 10 ı/aııl ~..ı!'r 

İIUeşrin 
s ı: Vakit 11 D 

7 15 1 cı.n-, 12 48 

18 
12 59 öt•• 6 34 
1602 hı.kın 938 
18 25 Aklao 12 00 

PAZAR 1 1~~! ırıt.. 1 31 
iınsa). 11 10 

İl'' k•l'avl abani e.ırıktan şakai<lanruı 1 
apzer.t yar~nı) kJctı·cia.'k.1"4rt y;.ı.p!.:jık. k,_;.

1 

ln~ım i! aV\.JCi1 r ka.\ rc:;y ... r .. ~ rnç 
n.darr:::ı oo~ u tuııru· dı: 

- xa <l r.! ~e dedin''? 
_ Sry t.•dim .. ı.-ani bir e\ın g ... 

2!!..eıie ~v: .Ji? r.rı . fc°141 "" p.;.d\ı;tJı-
: " '.ru ~uk1t.5.~ ... bazı macwılar_ • 

ıra r 1t F.f..ı.•ndı r. 1 b n ~liı'ü.Wl 

ı:e ı 

A!".!ll$1 dı... lı.rı'aşıld! •• l( l" 
fi>y"e u ~kalını • St n n.e- son.ra 
kor. 

Ilalp Vacı :'1 lı n ktıt ~"· ~.rlo 
g&.t n! · ~eri<ifk.! ytt ı t-rr y mp:ı l 
dı.::- ı, bi~ 2.yaıY top& • •• el ny 11 
doışm ıı n c · One b:ıtrı:ı~ t..ı ıl 
lı r ~enıl n....a ~ r-y it o-.,,c ı:ıe g··~-

1.l:t' "luvaz:e e al :a.1;: c.• Jrc! l 

EJO:l 1-.alıa al<,ı k ~" nda l>.klr·-
Y ·•· kn ·oo döıı'1!ı.q •· 

Camck;. ın (bt · .:ie cı~·an l"'n1 1 
sc-.:1 t· t e m .n ,;. -kt•se t ıc.ı.u 

t> rer bı Er gOt>tc ·ı k nu ''t 1ıo1.rn

de t:ır f r"!ll y p' Kadın .. an 
bir ç r rı b .nun" kadar cl:lı. k~l· 
d1:a!ak 1-ı. cı Nur ·1in ku!a ... ıra yakl:ı
şıp b•r !ey e. f11idr.dt. İ.lltıya .. b:>
har&.t'l b:ı-·..-1 ik" y. na • layar k 
yerırle:n ka· tt. Ra( ı ar trrna· 
ğ. !'I ~l N yı. t .. ·. hı.. t:ı biıctm ka .. 
m'l 1oz \ ~ ,op J.,,. ·çindP bir rt•k ...... ece 

(Dc ... ıru. \:~:) 

_c:::--H-A_F....c....T_A_N_l_N_M--,,.-İ _Z_A_H_I---, 
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Harpten Sonraki Dünya 
ı • 

Avrupa, Asya Cennete .• ·Afrika, Amerika 
Semiramis'in asma bahçesine dönecektir! 

B:r çd<ları, şimdiden lıa,pten 
sonraki ciür.yayı diiışür.ıüıy,:r, 

dihııy~n!n ha1 pten oc11raki aia· 
cag:~ ~cki"1er tnsrJI1.ı}·or v~ daha 
fa! yd!t, yL"lnurta da )dUken, 
harp sor.raS"t diinymnrz ';-Oy1c <>-
1.acdk.. bf•"le olacak, rr.illetler a
rasır.ı;lo~ ·:kötü re'kabeUcr, kinler, 
.gara?.ılar, ~sat-lıkilar, yalancıı!:ik.

lar, macira'b.:ı:fıkfar, lüpçW!ütker, 
şuntın cumm sıdır.dan geçin
mcl~r \'C vara y1oğa biUbirini ye-. 
me!er, bU.yıik balıklarla lkü:çük 
balııK'fr arı:s1"daki yulu.p yutul" 
ruQlar ks 'kacaok, artık kim::;e, 
k;n-<>e!'e: ,Gözüll'Ün üstünde ka
şın ... ~, ckurunun yan'l .sıra ya
şın ...• demiytoc!k ve .gözünü 
kam~u-<:n fönd .kumaşın var
dır!... c].,ye ~an bakırnıyacaktır. 
Avrupanın, .A8yanın, A!rika

nın, Aır.cr>kaoı.n, AYwıtralyanın 

beyaz. >iy~h. kızıl, s.an, kişmiri, 
ç~koLtı.a. tlnJdi ve uzun, k~a, or
ta boylu. §'şnan zayıf, ba!Jk eo!.in 
deh.ı insanları lçın hanptl·n ~r.
raki ha}' at P• ro'.ıı ve prensiple
ri şunlaıd-.. 

~ıı ürrrJı(!t.. ..ı\da~-e t, mUc;a\· at, 

UİlUV':et! ..• • 

Ya" bö;~eJ.kl<' geceler giinduz 
ve bu· in o E1S' c'°J:. fJa<-ıı. u.s:· 
tunrplu, çapı& ;!< ışll'< oumd~ 
o!acckrı.ır B r ı\\·rt:J:'al cent.\
rrıcn. Afı kur ın AIZJ:?. t) c;ö~·:·t·rin

oen gPç;:tken: 
cGu.k! .... 

Dc..,:'r .,. Af (!<~lı br<lcn o bil· 
lür barda.dar ,. t"j a 1rrn ur9--
1an sü'i.t SL.nnco.kı bir Afr-.tk~.h be
de\'i dr" Avrt:~>aııın Ha\d paıl.~

br. dan lı r'nde cl0.2 .rkcn. 
c - Gı~ .... 

Ded kç<' A\ı.ıp·lı ccntilm<'n, 
kcn<lts '"" bu" iJ ş mpany .. 1Jar 
tosl )'8c2k!ır. Amerkıının lczıl 
der:' sı ile Uzak ~arinn sarı deri
lisi hl] kola girıp baıyra."!llık 
kaplarını ka!avlaırak iç<n Ti'bet
leki dal~} liımalnrırı ü:lk<"slr.r git 
se:ler kenr1~.ıf·J.·~.- gckiil'-İ:z ına-

O. Cemal Kaygılı 

kı:ımu:da yinnı b·r pare ıı;:p ve 
ora ha!<. tarafından hop hıoplar
la 'kar,,ılan cakfarchr. İn.sanl.aır 
arasmda artık JurNlı, dtrlt: ka-v
ga kat iyen yasak· olacaik, faik.at 
ara sıra sin'TlHinc yenilere(k -~; 

kavgaya götüren olursa birbirl.e
rint! tcllrnt, yumruk, te'l<ıme yeri
ne börek, !><.~ava, hel.va, pasta 

g•bi ;;e~·}er:e saldıracakı1arıciır. 
Ho'~r.d.>lı, Cav~!Jya mdktup yB:I.
dı[ı zımıan ona: cE1ı<, vel'..rı..me

lim, sd>e-bi devletim, cznım efen

dim!• diye hit&p edecek ve Ca
valı da buna kal'şı-lı:k olarak dok
srn ddkuz defa catağfucu!ah çe-

• 
keceoktor. Büıtün in.•anla.r aarsmda 
i.ncebk, nezaket sevg., mc1·ha
met, şe-fkat o hale gelecktir ki 

• meseli\ %alabalık bfr mec!>sdo 
ha.zırundan b iri, C'6niyte€'k. oilsa 
bGl'\\n mecli~ aza«ı, o esne~n za
ta karşı hı;p lyr a-ğı:ııcian n'ınni 

SÖ)·l,,y-Ecektir. 

Diity~nın lı.<; hır tarafnda 
darhkı.an s;'kıııtıdan eser kalmıya
c. :c lıC'r çcy o kadar b&.Ja<aC':ı.ktır 

FJ A\·ru~·au l.i nehJrleıden su ye
rine :s9t, A;:oy~dG>k~e-rden Lonon~ 
ta, .ı;or aka!, turunç .şerbet., Af· 
r&L.~.üki;erden kaln·c, çay, Arne

rıK~dak~'cro~n \·lski 1 \«emıut. A- ı 
\' .{,j,trdl)ad'-r.< t'l"(l''P bal;k yağı, 1 
ku\ vct şı.ı.ı,~bu ;;;kaca.t\.t.r 

Fraqsanın v<>llarına ba. lan ba
şa rd,..:f ı~· ı1eı.n~r; 1 İta 1-yarı1nkiler-c 
maKarna, Arn•vutluğunk !ere- looz 
he·\ ~ı i~panva-n.nl:t.: 1 re patı· 

d•spofı_\'8, P-oı1-clt!-zin_l{.i!c-ı·e por· 
t<:ka 1 •e ı I fab' stank•lc-.e 
kdk"o, Y·..,ar'Sla!'k·ıcre ikala
maca ıı.eyt "i, H>nıdistanırJk\kre 

f'ld:ışı. Arzıbı>:ltal'lrlkilcre irci, 
l!1€r'Ca-n ~Cşererek!.ir. 

HiiJijsa, harpten .>ilnra· Avru
pa, As) a tam birt'T ct'nnetc .. Af •• 

rika, ı\.mer ·ka Semıramı.sın as
ma balcçesır..c, A' u:;tratıya peri 
paili~ahlarmın ducıut kcrind<!ki ge
un vaa1aı1r.u ..r C..T.ıC<.f·ktir. 

J3u h;upte ki.m {'ahp gd.r«e 
g-cisi·n ve kim ın k~Up oı~ıun;;a o!r 
sun, benim acladıgım,, ş1md.i<ierı. 
sezı:l:ğim budur, bugürıun kah/be 
dünyası ha"))tcn oonca bQyle <>
lacıı..'I:, bu şekli· alacakıtu-, 

Bımu nerede~. anlıyorsun? 
dersen:z harp sonr.:;1 içııt bu
günden yapıL:ın vaM!!cr, ~.,._ 
den verilen si:raler, bugurcden et
rafa saçı!an iki taraflı ve yalldıız
lı ha.p!ar hep bunu g.ic;~nmı~or 
mu? 

'F~ıkat büıiin bu vaatle-, söz1e;, 
yaldızh hap)ar neye 0enziyor b.i
liyo.- mu.sur.uz? Neye- olacak, 
Nase-dtlin hoc:ının En meŞhur, 

en ma~ah en hoşa giden hikit
yeleı-in<len hlrir.e: 

H~ni bir gii'n hoca, Aıkı}eohir gö
lünün 'kenı<rına çüınelmiş. yanın

daki çanaktan kaşıkla bir şeytler 

at!fl göle hoşa m·eıırr. ş.. Ora.dan 
g.;enıer: 

- Hoca ce yftp;ymwn? 

Diye SOrmuŞlar. O da gülümr;,.. 
yeırek: 

- Göle )-O.,'Urt maya.>1 çalıyo

rl.i.nı! 

Dem~ Öıeki:.er te~rar oo,... 
m~ar: 

- K~...J<lxa gol hıç maya tu
to.r mı? 

Hoca da tc•.<ırar gulum&iyi!rek 
ş.t cevabı \ r:ni.ş~ 

- ya tutarsa~ 

Evet tumıayacağı b<:illı, fR·'.: t 
ya ıutar~a ... 

Tırk, or.un g b, hırµ ao. ra,;ı 

.çin bı..giind<:n yapı an bii b.'>lı 
Yaat:er. ver en sbzı_., saçılan 

knrşıl.:~dı ve yddızlı hap:ar, za
ma., gcLp ele ya ç1karsa!? O za
man beııiın yukand,ıki söyle ik 
Jeriln de a)'!!Cn mev'lkını; çı·kar. 

::ı•nus sahnesinde bundan 'onra 
olacak barcluit > eniden .,Jıenuıa. 

) et alac~ğılll sii> lcınck bü~·ük lıir 
•keşif• sa) ıln.a•a gerek. 

Asıl dikkat< celbeden nokta A-
l1leri.kalılara göre d..Iıa ba~kaılıt. 
Ş<>yle ki: Anıexikaoın harp ha· 
.:ırlığım sekteye uğratmak içi" 
Mihver tarafı ~iındiJe kadar gi' 
•erdiği gayrete rağmen beklw:)çc 

neticeye \araınadı. Japon tarafı 
Büyük Okyanıı•ta ve Un·k Şaı'.;.
taki harekat sırasıııda lıavl'da ve 
karada üstünlük kn.andı, fal..nt 

Amcri.ka i~iu de, İngiltere ~·n de 
bundan dmn:ış biiyük bir ders 
'ardır ki o da kara kuvvetiııın 

ehemmiyetidir. Kara kuHcti oı.. 

madıkça denizde ve havada eoic 

ku.-vetli olmak tanrruz i~iıı y<'ti~
miyecektir. Harpte müttefiklt"ri 
bıtgünkü tedafüi \ azi) etten -laafloo 
ruz ruevkiine çıkarabile-cek olan 
da eTvela kara kun-cti olacaktı.r. 
Han kuHeti de kara kuvvo!i ile 

birleştiği zaman bırrrıwlan bek.
lenen neticeyi verebilir, Kant 
lrunet.i hazırlam&k hU6U.ı>unda 

Ameraanın geciktiği, buna mu.
'affak ~lamı) aca:1 n.iı.t.wnda 
Mib\er tarafı ranılcu~lır, Çünkii 

Amerikalılar duizd değild'.r. 
Fakat bü;vük bir kıt'anın üzerin
de yaşadıkları için karada ordu
lar yetişliııniye daha çabuk alışa
caklardır. Günü geliuce bu ord.11 
lar için de büyük hare.kat sahast 
buhnak !azım olauktır. I~tc bu 
harbin hdliba,lı mc>elesi ,.e r
babınt nıe;:gı.rl eden en \'isi n1ev .. 
'ZUU müstakbel barek:it•n a,ıl 

•ahuesi nere:;i ola~:dır. Bü> i>lı: 
ordular i~in buyük ""lıalar ı:e

rt'k, Bu da Biiyük Okı anu:mn 
İrili ufaklı aJalarır.da de"il, an
cnk hiiyiik bir kıt'adn bulunabi
lir. Bu kıt'a hang'-,ciir7. Söz Jü
nup dola~ar•k )ıne Avnıpa:;a 

gcli~or. Onun ic:!n :.\lıh\'Cl' tara· 
f.na indirilecok a"l darbe) i Av
rı:pa kıt'n~ında \-ıırmak lii:ı~tıll\I 

Amcr:kaı'tn bir)ok a~.,}'-eri uıü ... 

nekkidlcriııi m«şıtııl etm.-l;tcdir. 
Ilir taraf lan a-:,kcri ) cii~tirn1ck, 
bir taraftan nıalzeıne ile ,..,.a:ıi 
Uıanıi dcrece~·e çıkarm:ık Ja·Llm. 
Jlurada bir iki sözle de ikiııei 
cephe bahsini lıatırlotmak • ·tiza 
ederse Avrupa k.t'as:nda hö}"le 
bir cl'plıe açmamo d 0 ha •·akli 
gelml'<liğini 5ti~·leme.k kafi. 
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-Günün Batı Afrikaaak· Yeni areket 
==Son 24 Saat içindee:== 
Hadiselere Bakış 

~~-------------------------------' 
1 
Ameri~~lı~ar Libe~; 

Uzakşark Kalinin'in nutku Ruzvelt'in yayı nıçın ışgal ettı. ZiNCiRE VU.rıULAıı.'i 
ESiRL.E :>1J')SELESİ HAKKINDA 

,~ ·y:an o.-,Juları 'b:ı<Jlrnmıandan

l •' ır t!Jl.ğ neşre1unoşrir .. Bu tıcl>

ı'ı "' b-r:'llC'i I krası.nda Di.ep'.pc 
1 arel:ıt' csnuır.da A!ıman ord.ub.
nruı c1lı.e geçen ve baN'kete d2-
"' r n emrin sureti de-r<redilmlş 
bu.ı:~ ~'> r Bu mrin 4 üncü f>k-
1a31r1n ::;:? r•ıl'.i~mlı. meri>utunda 
eBiı"ıeriın iır-:er~er.ndelti ev.raıkı in~ 
lı;;, c:mererı.ııe ıııı;in> oYııak ü'.ll'.re 
e~<·r.rı·rı bağlaııabik>cegı söylen
n• k.ted' r. 

g<>ıd çarpışın:ılları nih ai sah'.Ya 
g;rmekt.ern.-. Dün p;yade ve z.ı.4ıh 
tcı;5<iliff dcvarnlw bir su.rette lıüı

cımı!aı'Cl<ı bu&nıııı hava lruvve1:
leriyle ve uçailosav.a.r 'bctary-alo
r-iy4.~ sıkı bPr i~ haWnde ha
re~t etlert* RuOO!rın şi<lıdteli 

m"lkıncmetine r"'ğımen bir çok 
istinat nokıl..ıarını. ve yett göıniir 
lü tanldarı g-E\1!lleğe muvaffak ol
l!'~ar ve 88 ıı.;ıc rop ilOOt eden 
.K·zrl Bar.ika• fatbrlk.asuıa gir
ro:şle..dir. 

HAR B • '.rl~a, 18 (AA.) Sovyet MESAJ 1 -1 c_~mıhur~t:.et'! Bi.'-1.<.gi Y~<sek Bu Zenci Cumhuriyeti arazı·sı· 
Şural!lı Ba."'°"nı Kalinıı:, ı aroı;-

Led.r.ı 18 (A.A.)- General Mac J 'd "-~ ,, · n<~~ 18 (A.A ) C · 
av a işçUc.: .. Y89~ığı büyük bir &Ş'.llı;-·, . . um- •• olarak kullanılacak A.rthıu umumi kanı...giıh>..-., bil· mltin~e bi< nutuk SÖ>ileu»'>' Al- hurreisi Rll2\"'ll, Çiııde bulunan US 

diriü1or: o,· eıı. Staırley -dağ"lıı:rm- man casuıl.arile 'b;;!tala.vıc•lara B~iş :\I!J!ete«n harici mem-
da Avustralya kuvvetleri nıühim 

1

. ka~ teyakkuzu aıiılırmanın son Jtket hrl'.iyaıtarını terkicıme!eri 
bir yoJ. iltiult aoklaslAI işgal et· derece f;cil 'br etıetımıi)>eti o~u- ır.-eselesine daic olarak '.lfare>ıaı 
.....:..ı.-1'r. Dil•ına11ıa burada şid· ""'DU. be''--.•-;. __ .....,·-le- ve kan~ • . . . . • . ' ·~- • 6~ .,..,11..,, """ ... ·~ ~ Ç~n Kay Şek'e g\iı1'kııdôf; bir 
d~ mulavPme! edtteği saıuh- halara g~n her ya'bancıya karşı mesajda demlşt'r ki: 
yl>fdu. md'lıet.i uyan· .... ı 0.:. daı·et e•-:,.t'r ..:Sir1~<k Aıınerika lıtikıl.~.eti, 

Ş1ma\ istik~tinde ya.pıtan 
bir ilıetk1ııe net.kesinde ştıh<"in 

şimal - batısı.ndaki Rus lkuvvet
l<>rinin üsl'er.yi.e ir<>'ba~lnrı kesd
ını_ısfia'. Bu .kuV\·eUıt>r imha ed<ı
mek ~er~r. 

Vuu 18 (A.A.)- Aınerikatı Balo· ,..,. "" "'" ..- • · ~~ 
"T ------- ve .ahsen ben, bu Jıııı<LrCı!·r. vaz· 

T~C>l'iğde tngHiz bükwnc-t.ni.ıı 
G i;:.: eyin 19-12 tar:dı:ndcki deın<!
c n" bu eml'İ<l mevcwdfyetJ.ni 
',,J<:.,r ctıır.ediği, Ialkat enırin .sa
.ıhıy-et bartc~• ve.rflldiğl söy]-en .. 
mtı ~ ı eJir. 

riJ;e N.,uretüıin ,,..şrell.iii bir Kasaplık hayvanla<f' ~ği çOlüanıiıeri i.3ti)ordıtK • 
tebliğ, Gumlal:canırl aıılasuwı ımö- 'Mareşai Çan Kay şek. ce\·~p 
hlm ıuiktarda japon askeri ç.ktığı- (1 inci Sahi!fdP<ı Devamı c.tnak gönderdiği ıe~graı:t.a, Va-
nı, faka~ dııha jap011lar.1.ıı saldır· ğır eti semte göre 100 kuruş Re p:gtnn'un bcı hakı:ardan \'Cl.!:<Y 
madıklarını söylemektedir. 150 kuruş arasında, en i>yi koyun 

Vdg;ı'nın ııt:ı,,iiusunda. topçu 
mt-v'lilerine ~ çek şrd!detll ha
va b ..,wn'.la.rı yapılıma.kıtadır. A\. 
m~n avcı teşkil!eri Sovyet hava 
kuvvetler'r.im güncl\w. uçaldaunı 

t:ıınam~n faa:tiyette bulunmıya
cak hatc ko!)>·muşhr ve 'kendrleri 
h Çbir 'kay.ba uğramadan 1ll d~ 
man uçağım düşikmü..')!Ctilir. 

--o--- eti ise 120 ... 160 kutuş :ır.ra::iind.ı 

I• •ıt •d boL buJunr,bilmeolotecfa. 
Hı İlki r'n 1942 tari!ur.rle i.se 

ln:; ı uk(UTel.> dt>ınişl'r ki: 
ngı ereye ŞI - Ailakadao.l:ı.rın söy:\ediklcr:ne gö-

D ~'den r.·l.!c.0' h;ç bir 
e · in eli ri bağlı olar~ k. ;: ... ri.i. -
d•:. ;rıe do.ır

0 

lıerhangi biT den 
ı· , ur. B:ıh::s ll'evztfou o'an bu e
mrr ruf:l'vcua.iy ti anıa ıT!<"D.. :p
ta! olu~.mu'-~tur. 

d ti• h re son za.m.aıı.laırda şe'hrıır.:ze e ı ava faz'la !!lJ>ktard<ı, kıa6aplıik hayvan 

k ı b 1 d f geim.clctcdir, Buna sebep te ya-a ın arı aş a ı. pağ.ı !fatl.arının ucutluğu Ye huy-

ir..g:ı z Haıb>ye Nao:ıdığı., Blr>
e , Kr. 11.k t raklarına na·ke
i (< n bütün Ahan e3irle<·:-n·n, 
;ıoı.ıguyıı çekili:hkleQ. halde, elk>ri
nin baglanımadıf:1111. ve l:i mua.
rr.el r,ö.:rd'Uı j<'rl·nı. b·r ağ l'X.lan $\;)~

led ·' rini 7 İıtktcerinclıe bildrr-
m ıı; r> 

D~ nıa ileri sü.-riugu ıtd :t 
c '\ o.cl etm en kcn<l' ide a5m a 

d ·~ıı yor A a'l ba·fn ll'~mdan-
• tcb',:,ı;cb claha b: :n iz1hat ver

e: ( n ro ·.ı bıı vtzi.yct karşısın
d.ı m~abc!cı Ll'IJtis11 y~rorrıanın 
C n \'1:<' mıılkaı·eles'nc m~ hatif 
oJına&ğ nı 'rny'd<:tııı ktcd !" 

YlJGOSLAVYADA ÇETE 
MUlIARElBE.l, l!)R[ 

:I' "Gl<ıı:>\ adn bJ.Ci ..rı:d igı.n göre 
P V!'J ç' teWU,.çıli!r; IIııY.:ıl ve 
S.."3ı'\· vDtar.pel"'\'t~rlerAıc karşı ır.u

K Jl hUC-1..:llT'""l &i''1fT\~lcırlir 
K,ıuc'da şitl..kfü sokak mu.!ıa

rebtl..~~ ohn •ur. &'.xıl gün!1..'•<le 
ıal<ıı;Ieıvtılcr.n u;.ple1.'t~i Jaı'k 

<Sl:ırtı:d:ı ccrc')'(ln ccıt'n m~y-

.,"' mu"'1a.td.\....,1 ıt<lı..· ,,,:iıVl'r kuv
" ~ rı ?ao Olü ~ esir' ı-t:I'Il" ş:er
d r Te& -~i müfrt"7eM>ri Saray
(.. ~"f'.-da cia çch'lc·re karı:ı nnıha
rebc. t.ı.rnot:.'...-ıed.ır 1.er. Ba bö~gede çe
t~~t. l" ~.t:KleCıl bir ml!ka<vcm<..-t gös· 
tcı'lr LkLe 'f.C bazı kes;mlerd: ko..r· 
şı h umia.r ~·q.m'rntadır. Çcıe

lcı~n Birod • ZağT'ecb demi.ryo1u 
\>."JU?lca da faalıyC"lt.<! bulıı<:dl>!t
an bUdir;.mollltc<J;r. 

ŞARK O~::;:>II'ESİNDE 
ı o.rt'u1arı ba~~currrar..dan-

Jıi n r bJd'rd. .ı:e gili'c St:>tn-

:DoG u cl'jlhe5.in in diğer kesim
lerinde yatnız m<>Yzii elıemıniyetr 

1-'c_h_a_re_k_a_t_o!m __ 'll'i_L_w-_____ _ 

'Karne ile şeker 
satışı· 

~ekerin halka koro., muka.lıi.lio
dc ~ıtılatab'lDt dilıı yamu~tık. 
Bu iş ıç'n diin p\Jasay .. 50 lo.n ş~ 
ker çıkaı·ılmıştır. Falat bu şeka: 
halka teni e<lilm.iyecekliJ'. Çün.kü 
ehrin ıhliyacı olan 500 ton 'ı"ke

rin stok cd;l~idir. Bu .stokun ve 
tevzi hazırlıklarının iknıali ancak 
sah günii bilirilelıil<>cek!ir. 

Berlin 18 (A.A.)- \ııgiıte-reııiı> 
ccınup sah!Uııle nı,..ı şelırinddoi 
as!rei öneıınlc tesi5lu, ordn ~ 
klDJlandanlrğ,nm bild.irdiğiı>c gö
re, IG ıllrlej<rüı Sll'l>alu Almaıı ha· 
!il uçak sav~şlarıDtD attıkları bwu 
balarla cıddl hasarlara uğranı~r. 
AlmAu :ıçaklan bu şohrİll üstiiııdc 
saat 8 e doğru aut sııTett.e gözük
mifşlercl'.r. İııgiliz uçukbavu töp
çn.su bi.r~ok büyitk bine y>ktl<lık· 
tan soırnı ııMak ate~ nçmış;.a da. 
Alman tanarncileriııin faalıyetin.e 
hiçbir suretle engel olanwn.ışla. 

Bıoına, 28 (Rac\yu) - Son gün
lerde İ'ngilılet·e:>·e karşı haYa a
kın!ları g.; t:t:J<.çe ş!dHct:'lenmelk.te
d.ir. 

'KAFKASYA 
CEPHESiNDE Şekerö.ı karne mu!rnbllinde tev-

2ii sadece şeh:rim.iı için ahun bir ll inct SMifedcn De\-arn) 
tcdu:rdi ·. Berlin 18 (A.A.)- D.N.B. ajan-
Halkın şckrri {aın•nwn verH.ınc· sı, dünkii harp tebliğini ta1DllJ1lla

den ka.h\•ebane, çay han~.. gazino,, )'tcı m.Mohiyeıtcı-- olnıaık ö.ere askeri 
pa,tacı, helvacı ve ı;.ekerleme<:ile- b:r koyn«ktan aşağoclaki malUmatı 
]ere şeker tevzi edihuiyecelııtir. alıyor: 

Esıu:e<l bu gibi yıer~re ne ~-elcil- Kalka•ııl bau şimalinde Alman, 
de selrc1- vrrileeel:-i d0 bir usulcı Slovak teşkilleri ;ıuui l."lJŞt:ima 
bağluıy .. ktır. ÇiilDkü bu gibi ınii- tııa<ruz.larındaıı S<)llra Armavir • 
es>e eler·n e rmdtıl.-i şekeri !lak· Tua.po;e <lemiryolunun lıer iık.i ta-
lalhkla« k:oıu.ati lıas•l olınu'iiur. ıra!ın<la ~nluunn tepelerdeki Sov· 
Anb;aıla bulunan Vali bu iş yet mev7.İlerini zapl.ehnişler, bu 

üzeriııde d~ lenw;;larda buluna- sııreUo Kaudeo.ize dc;ğrıı yol aç
caklır. .m.ağa devam eLııü~lerdir. Kafkas· 
Ağaçtan düşen çocuk ~e.mn ..ı,,ı: .. ısunda Nançilı.e degrıı 

Betj>'U;ı~la. •rw:babt1da Tabak~ı- ilerli~en Ruım:n kıl'aları çok bü-
h:ıs:ın sokağıııda oluren &bri oğ'· yiik ınıtn;ffakiy .. tlcr kaz:ıcım1şlar-
Ju 8 yş:ııda Ta)hır çınar •ğacın· 1 _,;:d~ır;;,·------------
don düse•ek hışından ağır Sl\l'f>tte 
> al'llla~ış ve Şişli ı;ocuk ha•ta
nbine lcaldırılm•~lır. 

Kış Harbine 
~ -

-----·--- Doğru 

A.. 'KARADAN -.e 
!\IB~JLDili'rf l!;N: 

V•h ..e B"[•_'(\iy 
1 

* Cııh r ,v._, otul"Qn ~!~~ o t. -

\ıc.r...:. :ok lı;L" h.ı.ına.•·n.ı ~:t:nis ve .... y..;.n-
ne:si. 1 ı.G yc-ı•·rdı:' ;,,(;not· (l'j '1 puıa. btJu-

.ou~,ıu .J\.nıWt;.1.f' • .lll 
ci(V- ~ı.a ç:ın ın:n Oen1 ik• vr F>r.inr ~i ~

lı<•: trırle ik k2<lıtı tart.fn'"dRn ç:ılıntlıı.
ğ.tl'n ich.-t'a 11ı11iqt1r. 

a..ı .;ı, -ı,e-sı. ;> L'.4..ı.-nU;:nü \·e
LJ:'..,Xi. a ~~'Ul~ R· ~ ,; tara
., CT n\1"9aJ3 b ~tlJ'k: 

J'ara t bır teşıel!ku-r t{>..gra!ı gonUer-

1Dı1.--.t• • * D:iL n f'..C ~c..1lur ara Ht"UZ ck-
m >k. --t ;ı ba- 1.:re-.t1t ır. I<Rlk e°N.l":e~ l 
31 ku~n alıılnakhdır. + Gilırrri.lklertl<·q ç..:•k.lk\">\)'1'n nral
La. ba.tf' ... .r.a 1.'.cs.rıt '~-.ktl l;arnf..r. .. J 
~ ;ı < ·p tı J'lS0..Y:J. \?t..tt!"1

dl k şt .. 

t.'Jc .t.:. 
Mt~r r:.ıo l'JtR!K: 
+ &..!y.'.l r' :tbol -r..kwr.l bu 3yın 

27 s r.ci• ll ... h~.:ı.'\.M' .. 1"'1an şt(1ritrruı~ gı>
lecı1C '\'l! C •r:tlu. 1 'yl't B~raın1:ra f•!

F(" ilf f'"'ı'n re on.t"C güııü l}ft?kta;-
ıa, C te-~i J(U"°l\İ FE"r'eı1).:..~ •', 

P ızar ,_.r. u dr ı-·eneı- - B·~tkt:..ş 
ınıo.;:ıUıi..::1 ... ie k , .,ı: • ..:: .. ;t.t.r * ~y ğ'u~da on <;\· ııc;;tn Zr'ö 1 

* 
" 1 
.>"'. 

e .,.r htrsıı dlY-"ı r~~ g••r. 
.:n ed-1 ;mgtir. 

,lllt '"i. • 'bNl .J\MC hu ı;.Jii ı..ı 1 >.- ' 
ı Stckiı.:..lm s fı .n:.ı l\.g. _.\ --
y e ile Y , •'lruı'd"n 'aur.,.. 1 

r k•t ct.m ş~r. 

* Beled'ye yakmda n:ooot tE"\~ 
ziat.ı:--a •z;l~~aıcaklrr. O vc;ıh.-te ka
<la.r anu O<!MJler mazot yer r.ıe gııı; 
alabiloc.!YJcrd!r. * Bir dtj;;l11men mol<örü ;Mi
k3.rı.nda..ı rı..~ı.mcn düıc .. 2 :.ı ıc i 

m:lli kaı:unma m:ıh-'ct,rk.<mıde mı.r
hh-rne olı>lı$ Gıılat.ada Yıld ~: 
ha.ı,ını:la çalış;m Ra7:m 3 :.y h~e 
ve hn li:ıa ıpara C<'"i0&ile l:ıÜr ~~· 
ticarette<ı ır·en'e .ma.lıküm ed 11.ınıi§ 
tir. Kaı-arm ·terlıiır.irri •m<Ü'.tca<kiy 
suçlw un :ıvıı.katA V .ı.llas • Yaı;asın 
Türh. :ıd~!eti» di·y0 b-.ğn·ar(!k ka· 
n rı taık lır cl:mtştir. 

Denize düştü j 
Ccrrahpa'-a~a Ca1nii~crii ~<·k:ığı 

11/1 IJUtilutcdıı otıır•ıı İbrahim j 
o;::lu M•ı"4afa Köprüdrki hda is· 
kelesinrlc n denize düşmÜ§Se de 
1;.uı· tal'ılmı~t,r. 

giderken 
(B:ı m:ı\t.,1.!ch.::;ı, Uev!lmt 

lıcrlıaııgi bir ırnktada ın:ıı'ğc uq
ı·atınak '"·e b:-: clıu:ı7~a a-ğır ka)JP· 
lara nıaruz bırnl~ııır.k gayret.ile 
nıu.lıakkak ki ccıılıcn 'n her nok
ta.uıda ı.rnrrınlarda buluıı .. cak· 
lartlır. D~mo!.ras)~alarıu da F-iu· 
Umdiya ~abillerinde» ba~lıyaul:. 
biitün şin.t;.l \.l' gurı> A"YrllpQ ~• ııoda 
Alman ordusunu ya)'mak; hu sa
hada nıeşrııl etmek gayreti ile,.. 
ş rtma taarnn:lun ~xpmaları ihti
malden ıızak ıkğ : lıtir. Yine Al· 
nıanbrın saıktı.1 nıı\d.ua~~ ı ter
dh ederek ,İilgiliz h:trp ga; nıini 
hırpalaın:..k ve S>lralcji emui~-~Gni 
lmı:ııımnk :çir kı~ıu Orta Şarkta 
geni~ ölçülü taurruzlazda bulun· 
nuılal'ı galip ihtin'"l dahiliudedir. 

Hcrhaldo, b11 kı~ ~imd' Jen anla· 
şılı)<>r kı, bHbin istikbalini tayin 
edecek 191:1 ;)·azına \·e ııi1ıai ınu· 
har~bekrc b~zırhk bukııuwdaıı 
lı:uekelli 'e !.anlı Lir k•~ olac~k· 
t.r. B>!ki de, hiç aıda gelmcti;k 
hir~ok <iirpr:zleri <ne;'ndo ha
rındLran bir ~.nra "i olabilc«ktir. 

ETEM lZlEl l>t~'lilLI:: 

\'an gttla:arını.rı pahalılığı ;:ıüıiin
den siiırü sııiı.4?leri G<asaph"k hay
V<l!llanr.ı kı-ş gelmeck-n s.ttrn.ır. 
tercih etıınekte ohııalart<J,r 

Suikast davası 
(1 lnd Sıı.bileden Jlevın.ı 

her Siıle)man hakikın.<laki karar 
'l'emy&<'e ııaJ.ıtcdi.ltnı~ ve e\ Taik: 
dün A'IW<ara Cün1huri ·~t MiYIJıl,..
umwnik~nıe gelmişt:·r u~un o.ıın 

lıooma k~ranııda b~.ca şu nok
talar bulunana.J<1tadır: 

1 - Aııl<ara Pol!<> Erd..ıtW.ii 

krln:inoloıi mei.tclı.;ı.:,-sJ6. Pay)'O
nu.n roporunun dkı;rrn ması, 

2 - Aıoourra!ırnar Sa~ımnıı n 
ik talı!kık.auaki üa<l.clerıı><n o
kunmama~ı, 

3 - İtalyan sef;:ıreti k<.p,cısı
nı.n şahit o1,:ıra'k ça~:rılıp rfaö'e
siııe ınü:ra'<'aat edı\trnunesi, 

4 - Mo2111unler hak!kır.oo 64 
üncü madden-in ne suret4C' ta tib:&. 
edikliğ' nin kararda izah e<i:· -e
m~si. 

Payy<"nur., cıarrnnıı su.bı<(ur.a 

müieıı'fuk olaır.Jk hazırl,ad.ığı ra
porun o.1<unması mudde;uı..,ıunıi 
ve s'Uçlu:tr taraillldan i terdı\1i 
haHe maıı:kemece <>kc~turul .a
masun T<ın'.ıy;", usulu nn:nr."k~ 
meye aykm btt'mu~nır. Kcı.:ı. 
A'l;;:lurrnhman ın ilk la hık 'ika t'taki 
ila<ks:n'n suçlu rav}uf \'(' .K.ot'
n.t ... .{ tarafında·n okunma .. t tı:ı~<;p 
ed~~jl~Ji l:ı2•'J:.e ()!~ytfturtı1ıll"'am3.S.i.• 
nı U,z?ra sehcıbt ad~€"'J:n;._;ı...ir. 

ltı:.1,) nn ı:..:yük elçi ;'.:i bp:<'•>l
nın §ahit olıırak ti rleruoeme~ 
~ 'l.cmıa kı:rr.nmn ıO:rı~ci ben
d'nd~ki ~€'~er araa-:ıxta z.kt
reci.i[rr.ı r r 

B ;ır.~;ar ... ıı infıtl:<ır.cian ""a 
iki ş~l:->ın İıa\'yan ~çi".:- t!ıar ~
r.in Ü'-tündeki araz ·- Fr:tn:")a bi.i
) i_'t;.._ .e~"' ı r-c.· t • .rı:ı.s.Pa el"' .. tı k3'ç
n,·:l.Cta oldıı•"tt ita Yf c·foret ka
p·c·8ı tar;..fnı.da.n gorü. .. nlı;oı;tr. 
Pa\ '·,( ı·c- K()l'n·~r. ·kap cıvı mü
cta:aa s:;h:dı okr<k ıKr.mc c1.miş-
ler1.1i. İci.-dia mo.kamı. ~~a1~~n g'Ö
ri.Lı<_ln .ik~ şnhs1n scfar•et.hs.r.e'"'··ri.n 
ınc', o!"'"sic müıkelle1' f,, s;vil 
rr.cn!llr o!duğunu, lW.tli..:)e üz.:. .. r ·ne 
fai.i; taharrry.e çıktıı~ar:nı, bir.a
eoa '<:) h ~a~ olarak d>nJeıHne· 
lerme lüıuın olmadıgını 9et-<ie1-

• ml~. mahkeme de bu )o}la kı2'ar 
,yeı'ff ,,ıt . 

Maw un hal<kıııda tatbJ;; ed:l'l'n 
64 üncü madl..1'! bir ş•~ı suça 
azmeW!'m'oğe &frdir. Öm<'"t Tu
kadrn bu •uça n~ suretle aıımeı
tiriLlcii'•i htll:'-<ırıdak ı ci'el >'<.'rin 

b 

ma.lık<-nıecc JZırh ediln~ı>rn'.Ş ctdu· 
ğu Tcrnyız kararında teborüz ct

ür:'rr..i:-tır 
1'~kara ağır ceza m · kcımti 

yak nda l'u dıa\-ayt?. yen \>n bJŞ
l!\•aea k ve Te-m,yi~,c: rn !ft.err-<:-si· 
ı:ın bo2ıoa kararına nyup uyma
ı :a-aK }~k;k,rd..,Jci k ... r._t~ r? 'X:re

ce:w• r. 

mt k hoousurııdak. k~rarını bu\J;~ 
b·r talodi~ kaı-ş.ladıij T' lı'ki...-
mlŞ!ir. 

13milyonAme· 
rikan kadını 
Harp sanayiinde 

çahşıyor 
Ohicago, 18 (A.tı..) - s:v l n•ü

dataa d;rektörü J3m?s Lad.s, 
ha!.E:-n Am-cr~~:ıc;a harp sa~~.fÜ 

eşinde çalışan 13.!Y.Xl.000 L lrna 
geı.ecclk !'<'re 5 030.000 icadı'!'. ,ı:çı 

nin d~a Jt hale ede~~sini S.:l'f e· 

--o---

Ekmek işi 
(1 ...... cı SJh .. red n evwr..) 

Valı, Adksrada cYJJl><'k~ hu
b1.Ja1ın be1ediyevc Of ıarahı
d.rı verLlme•in• rica 0c'ccektır. 
n;ğer taraLtan Kartal, MJlıl<P" 

ve PC'nd-k. fıı·ınJ.arı c.ı~uc ~t:iuar 
60 • 62 kurn.şt•ın b1.gday ,,,ı;l:»· 
yı;s C<dcrlcı•ken dün gelen ibir kaç 
t.e~af fiati:ır:.n 70 kurusa y-ilk.sel
o:ğir> bilinmiş ve bu fıat frzor:r.
ı}en mübayaa ba ".am.şt' Bu 

m;ntaJ<aluda 60 - 6~ kuruşa t;vp
ladı1kları buı,'lrr.ay!a 6\1() ,,ranılık 

eil<meği 31 lkuru~a sahr.akt3'.lı.rlar 
:b:anlıu1 tc:ui.y<s C( !rnı;.i. vı 

70 kuruş.~n müb&~ Ja OO€r><! İs
tat-Wu!rla ct:ı!ılC-ğ-i ou f!a...! ... 11 aşağ. 
~remiyecekl.!r 

İ,.,"'1.b•.ıl V1'eyo.'tı!!'i"1on t. !:ı ~ o-ti,· 
m:;-•.i.r·: 

1 - İstanbul B• l•·ci·•.-c hurJ .t :ı..rı 
de};.ı 1 r.r.t:!e bclı.rrr.:ırı 3!'ı.'l ~·rlPAİ :x.. dA.•-
1crxiıe ir~e ohıtkl.n k=.ır"J1lıı.il' ht.ıı:-•1""'": 00 J 

lr·ri da..~il'.tıı'.:.e çtı. ~ıınafi.ıa o BJ" ""' u
rıtu:"l d.ııt"e vr ,. JE • ler eı.- -ıa 
30'J(II1!\-12 ~ h. &.~ ·Yı ma ı:c:~"\.ı bll 
kı .. un:a•'ClJ~ ~shfa.rii' <"O" ('{'ıı;: ır.~ 

"~ n:ıf ta . l ' r, ııdc ~ tm Jr tcz
kct-e ,ı~ b Jdirap o rı t'ta .xy rı e
cw \ C iza.hL::mtlCf'I. Pe ed yP. İ\.tu::ıt 
:ntu..:ıu.r11..0g'Jn.iı'n & c.ıı·u .• ~la:ı. ,. vc-
f"llıf~ k tzahn!'I e r )i,, ~ J-

lı.<C:k bP)&-rı r. e" •1 ~ r. ~ n 
~rn·3. m n1 \'O rı ~t» ~r+ne 
t,., • rdel"lik ı...- " < ı.ertli ~:ı-
ır.el( ı..l\!.' n tu'l 10 ,, z \'TTU!-

Sdı- ı !lra 1 ~ b?ty<ııP ' ' -1 en l'().l( 

::ı/'0. !91~ Cunı·ı gün~ 
dİ&r t 1 ı:n ede~ -!.ir. 

• G l!U lı:~-

2 - r.ruv ... r.."'~1"i urrn •ı '?'{'d n ın aı 

al.m~"U ol· r. n ;]~ riıı c-ytr.m Vi' 

~'tnil bi")• tliJ..,.m .. ı._ır·n. ın • ..:.ş,.r.rını -•1-
C•'a."ffi.:ı ) İ.."nt\ot. l" :~11rn v bunu?;. 
bRI~tlC kıılJ.n ,l [i'( 'çl l\J"~ Vl' 
e!'a.ıni 1 de- ı.-..:ıa~i<'rırı ı;ı d\,·~arı ~n·

}.( ~ n;.\;.r:ıco.a.t ed•'rok btyam:.l'f:1t'!eli· 
r,. orc'idn ~ar.k t::.d.ect ~J.e,nlir, 

3 - Ö:·i~1ı:iı.ırlııti 2 'n ... ·.1ıt,•.şrm '~ 
1 trl~lıc:~ •un 2v1'3r1 rk.rrJeık k..'ırr.;t 'f'I"'\ 1 

anceık bu beyaru-ı.e.rn" i-t" 00!'1.~l "'L'

lı..q:> &cay.fl-ıi.knmlal'a te•i İ'm • Q{"Tl ,.,n1.1. 
~Ln-s.b!kcı·~ &eb~ı.• h,1.k~rr eri.f.e 
vs.~'f\lde N.~ e~iyer,l"ttn ivı ht.lt
lan1:..1~n ına:1 1 l ı:r ı.a:a-.:. ~< :ırL c-heım
m'İ" ('t!.P uv• · olu11 ur. 

0

ÜÇ VALİNİN TOPLANllSI 
Aı~=•. 18 ('rcltlun.a) - İslaıibul 

\o 511 n ... W;.t\)r Lliı. 1 fi Knd .. r bu sab;?h. 
,.. lı ~ er Ln.ş \"I p~ :• o!:rr:ısL'la 
r:ığr ...,ı: h~· .... "cn t(V'l1f.S.1 :ırıra b 1 • T.l"?-

1 
ttr. İ~r Val·..-i cra selırıırri2'e rıen"'it 

"" A kora, i •nlwl V•Lllri ;ı,, b r
ı·x, T·ca!"e't V ı ırin R-1.ısl!Cocıe ya
r.,,.eok b"r t>;>lart><ln ek"'"" .şl go'"li
,..;ı.cı,ı-ı f1 ilı'• t:ır.ırt..n bui<Jaya 
fı.zrunı ı k.uı ·l• l n ·.. ~ 1 bu
.lumr.cl.1ad; r 

ist nbul Sıhhi müessese er artt•rrna 
ve eksiltme Kom~syonundan: llcş \Jk:t g'-'çirn;ch, gi.ızci bir 

cJ•ı d inlen1ek i~tcr~;cnit 

~~ • • ~mz'l~:r&ıı<:VN~~ .... --~Dt.IC-~ 

BUGÜN ip EK 
[ t ·r p Ta Y ~ı:tu 11-t"b ıt~rir.e ai't 512 ?dıf't paltonu-o irc:J'ı i"'fi \..-Gpalı 

Uh a , , .,, e troı t "1ın:;.t....r. 

, - E_ 
Vt> Ir.;' ı l "\1 

= 
~ '?l/'0.1942 C'\r:ıo ':T'.l.ıa. günü ot~ t ı:; 00 Cağ:ı!ıo{:lunıd;.ı Sıhtı-at 

n 

'bıı> 1 b...""'h.er palto'l.u:ı i~'!lli ~ IQl n 13 lira 5ü J(.r:rı~•ur. 
t t 5 iS •-a 4 rı !;. tu: 

4 ı;a nnll~yıi c:ıl a -ıi.m'{'~md Kon~nda gfr bı!ır'~r. 

5 thlcr 19-~' :vı 1 1 T :J!'ll•l Od·.:)ı Vl'Sİk.a -y:e 2490 -..v-.u.ı 6;a.'lar;.'1J. y 
, 1

1 vtı lar c , n.:::ye UıJ>i oldL:ğu;:a d.J.i.r )•1<:" da b r ün-

c:. r b·r \"il'- k.a L, 

u -:ses Yt' c- ez ik y % c::de-t p .. lto C.: km·) 
b:.ı l..şH yel{, .. rruvatk:ıt t.C'.rri,..:at rr.aldıuu. vcy:ı 

ı~ art· ı ür ' saat, n b·ı saa.; Cy\(' ınak

{ 57) 

Sinf'ı ~1na ::J(Uo:z. 

·çalalıın Dansed.;lin·! 
!ilminde SV\< İ.J"G • JAZZ 
hf'rkl~· co,iuruyl)r, uon 

CROSDY baı rnl,lt> neli> 
1~rkı 1 ar 'iİ' lii\ or. 

Telefon: 49:G9 m•rJI 

SiNEMASINDA 
senenin en cğlen.celı 0n ne.,·cıı 

edlalnıu Son O nıerlnden 

Buı;iin sa.'t 11 dl: tenıilı'Hlı maline 

Londra 18 (Baıl~o)- Libuyaya ı 

Amerikan ukerkri grlnıı.,tir. Af- ı 
rikarun bqlı sahiliııde l>oluıı1111 bu 
ınemlelo~~. D.d<ımn takriben 1000 
k<lomel.te c~nup tl.oğıw;una dü~er 

ve bir zraci cwnhuri~ t•ti 41razıs.i--
dir. 

Stalingrad 
( 1 ı~ .s.; hıfeu~n Devan1) 

uiy.,tiııdcdlı Alm.n kın ntleri 
son iki ü~ a~ içinde epe~ k.a~ ıp

la:ra uıfra!'lllj!'.a da erau taaTiUZ et- ı 
mekkdir, 

Ge<::e yar~!\t )Jo~kr.\"adJ. ne ... cedı· t 

len So\yct l~bt'ği. Stalingradıla 

cerc) an etıı:ekte olan l<1>rk"nç 
çarpı~nı fardan bah•etınektedir. 

Stalingradın bir k~i!n'ıı-ie Al· 
man tankları brr ; ere nıifuz et
ıni~ler, fakat şafak sökn1t""d~n hep
si. iın.ha ctl'1ıt.ıi~tir. 

~rı:u, ı~ 

Sl ad:, i. 1J 
Un!l'tır: 

,,\,A) il, N, H AJa.'l- 'ı 
ı .. ay r.. .... ta: ~ ı .a.. U 

öAn m na-I 
~ m'"a .&.~ ..mlau " ' ~.ı.-

D;;erjd-.au 

nJ ... dtk ~n $,.ı!j,ı;ıl a 1 hıe-
..... a hUıh."n 'tam3m1,-le ~ 

lh::-i. .;: :çan i o:ılt:Hzn ·~ ~vyı:-t ı 
ım.~s • ' ...:~ce Ktıl ı,;;.tt>r ı 
nn 1 f b1 T •"' ~-

~- " t'\..: .. ıE,ıcl.! • B ı tab. n l> ->r 

Liberya iki sebeplen mütldilı:. 
ler içiu ch<?nmuyetlidir. Biriııri>I. 
Allantikfe müttefik se)XÜ~f.,.rl!ıe 
bir üs, ikinei>i Orta Şarktaki or· 
dulara Larp k-vv.ımı gönderilmek 
Ü7..ere i,tifa.de edi.l:ebil'r 'e bu 'o-
bt"plerle i~;.ral edilnı~ıir. 

AVUKATLABIN 
leYIEalA e top!antısı 

::\Ieclıuri sigwla i<ıi itin an.kot. 
la~ dün öi;ı.Acn S<>ura Lıui.uiiıuı 
HalkeviJJ.Je .fnkalfüle bir lop\a"h 
yapmışlaNtr. E\"vcl-7. Ba-ro rebi 
toplaı>tın,n fcl>e plcrini ;z .. ı, etnuı 
\e müt.:ak' en teı1lanııda bnlı.o
ll!lmı)au bir avukalın >·nzı.lı tak· 
rfrİni oktımu:.luı. 

Bunuu üzerine b.cıro rcL~ ~öz a
larak bıı hı.susta Vckiılcllc temaoı 
edild.iğiuı arak Vekaletten akit 
b<>.rcu y,,._lıiT, ,.,,;t borcu \ardtr. 
A<ıadolo SO.eTla 5ir ·etiııi.ıı. ~ra.itl 
u~ ~ndur ,'\\ uk~llar buraya si
ı:or!a .>!.nal dır. Ak,; !nkdiı'llc ... 
\ ·11 kath" y~t(·1'1al~ı-ı intl..a&ızdtr• 
tarrrn~a bi.r et ·ap atıl klanw bil-
u;nni.ş.t.ir • 

At-uL:at i\ rkki Sa1t l>unıın do~ .. 
l'U olmadığın:, hir nvullatıu nwP

kılr !>&:Jrta ~irkl\tiue yir.n1.i ~ c ~ 

de 1200 lin "'' ı> 50~ lira ala.a-kJç sv-...-yc• pi) .. ':1.i '° r r ı "'l "!}- 1 
..-_den ~·'-·~- iJ t. lı :- .ır- ı ~rını, a;lestn.İn rızk dan bu para~ ı 

..,,., ·le·. 
U'Z n .. n- t k~~ip hir tİr,i&.rİ ~~rk.ete \."ert.·nıi~~ 

\v.ga - ı ccğini sö' lcn.t~şlir. 
" · •• f~:.tı· Celse;! ııih~; et \N:Lıı.ed,•ıı i[,,1 

'-""' S •Y t 1> ıar~a • •nııı lıribo.-...1 teklif rc,e konıır.ı« ılıifttkla kabul 

-a-~'~ 1 ~:~~~le On tat h~ ~~= r edtni~'.:· ~·,~,~~ı ::~:~{~::.n \a:d~: 
ü- hc)et, m~m~i halle1.tn<k çin 

cım :la- -e.-t sıcd:ı bet ?~ ,. ı"lhll ar derhal i\nka•:ı."a gt)n-deri1ecPl... 
atıl.srak tarn:ı:ffif'"" p ~... • ı -
SOO.roen ~JYl!• ~ • u' OOıft'U ~ ı 2-- C•·l~~!n anıın<ia '.ı a'•t• 
v ... --ıı. eden ıı,. h\:cw ,.._ " .u o • , biT tclgo{ çekil.rrk ı:; :lktc"İn• 
duk 001.:. :ıli )' a ·-"- kadar <J1an ınüh\cti.o. uz.atı!nıası 
slınLş ' L-u.._<l.f.llm!.;-~·,. ~· ıv.ı ın I J~tenet~6.. 
S :ı. c~ -~ S" l uh'\- ---o--

~no lı· ... 1 nd11tıbt•n T.u: ~ •~ 1 
çn a t' ,..r , ....,a h et· &..."ill k;l.!"-

.>ı ı Ju laa t.d. t. ı. ır. r. A n I 
k '":t rı bu fH;ok ... • & l1lş- \ 
LarJ r 

B't K.AC .:,·Jr.ıi• nıll" . 
r. n -)tıımY.vl y ·n nı~an ırı 

ca.k c <et ~ t;z a .tinı n k 
t- -t'Ö ek 

Doktorl.ır, hcuk3cı!ar, ldtip. 
!er, miih~ 1islcr wlL.ul Hi· 
1ün ınUrekkeıllİ ktt1<"~11lC" ~·at. 
yo.ıza!.lar nüirt:kkclı\n 
cc-pleriut" akcııa~ 11:.dan, 
kurunın,.."\ ndan '\'{> urtın 

bozulına••, rıdan kiJrtaran 
y~gi~ 

HA 1K1 
KURTULUŞ 
r. Bıos. 6318 

DOLMA 
KALE nl 
l\Iiırck!.cpli kalc .. ı· 
le yazı >aı:nıak ıue~:. 
buriyctiııde olun 
halkı hakilrnl,•n u 
ez!yctıcn kurtar. 
n11~tır . 

lcu u~mma:t. lıol 
mürekkep alır 

Dafgacı Mchmut 
yer misin armut? 

(2 mrı ;;> :ı.ltc!''\ De· m) 
Evve:ce koıa-,..tuık k• mı ıylef 

D :--at O:ı y.('dt bin 1i r&d 1n f z ya w 
ta ....__:un fada..~ be' ol."cak.U. Ne
cat B~"Y c.e ~l·y-0r. lX'tı ~.la.un FA 
apa ·'ı n, d ~<kln, han sat:lr k·> 
re ~.\ al nn_ Nrati Bey ~n ~ 

yin ! ra d•ll••) a!dı.ı:. 
ı.t t'nııt6 'J n şat.ıt o• ro 

t ı:rJ,;;> d.nılfnllm ,,,._., k.arar •• di 
Iahit~f'n c: k11l 

UCSE\'L"I BEl!ÇE1 

Ku\ ~·t'tli h~sı· 
lır-'l:ı 4· kopya 
çıkarab'lir, 

Bozalau parralann 
yc.d~kJeri tııo1ir iic· 
reti al101ııak:s1'Z•n 

yerler;nc takılır. 

KURTULUŞ 
k:.lenu •ekiz parudan 

ibaret olup her bir raı· 
çaıw huluoıur. Atık bıra. 

kıldığı lıalde lı~r ne §e· 
kilde durur""la du.rs.un 

mürelı.lı.ep akmaz n ı.u 
rum~~. 

KURTULUŞ 

t'n wj\laın ve e ıı kullaoı-

HER 
YERDE 
ARAYINIZ. 

İUTAR: Halkı ırta.cuk dcrttcde, b'r~uk nni mtı • :ıl~ r 
ÇL~tığLDU. na:ıar~n, sayın ın~terleriıni-zin naıar,ı d.JU•ctlerizıi 
celboıleriz. G:ırıı~1ili olan yainız iKTIS.\'[ VEKALI-;1i;uizi · 
P . 8108 • 6313 numaraların• vr KlJRTULrS ·;,mini ta ı~" n 
dolnıa k:.leıni hakiki<!' • TAKLiTLERİ:SDEN SAKI. ·ısız. 

__ _. ______ ı_s_T_,~ __ -n_L_;ı._.~n~A~vt,...'7.L •.• u._.-.;n•A•~--·;...;-o. 1 



. 
Uzakştirkta harbi~ 

bir yer: kızıştığı 
·ı ] suLMACAr l r- Tiril • • sa• Blrbtl •• Ortallları 

i Resm i i l anlar 
Salomon Adaları 

Japonların, ekseri ahalisi yam 1 

yam olan bu adalar~··ele 
geçirmekteki gayeleri nedir ?ı 

Y 
luı:~n F rıda ad:ıs.ııa taarruz 

azan : ı etmıştir. 
M. R as im özgen Sa\.'tnon tdalarını'l umu.mi 

l 
me,ahnsı, 23,.MJ kikmet.re nıu
r~bbaırıı g(\:er .... ~ • · ... rd:ı bır<;_O.{ 

lli~şa~~p.cn ~h~ · 
sOr.müş ) anar duğ'~ar \'ard:r 11k

r~-r.'.< r c-.Sal. rr.on :ıtiaları. nda . 
linıı be, J<panlara Uj'gundur; 

ı:tı..'1!1.ff"bc-lcrin tek.Tar k1zı~tın,Jnı 
b:J<:ı rmt•ktedir. çünktl sıca·;: ve -riitubeU <l"r. Her 

ıarai, ) ü!<Jek "<!açl1 oımnn'ıktır. 
Bu lı~bu' ·e güe çarpı a'ar Otmanlnrın k:ıa.ı:la•ında, muz 

k....rar;.;ı, dcnı7..Jc \'P ha,:.-<ia de-
ağlçlaı, sahil k mnında llindis· v m etmd<ted·r. Mı.:ıchassıs!arın ' 
tan otvlzi ağa~•ları bv:<lur. Bu s:ı

kaaaunc nazaran bu harbi!' ve· 
hi.:dd~i Hindlstaıı ağaç' arı, ada

H N'ğı nl·t:cc biT. assa A\"U<!ra!-
L:·ı !birer mulıo!·an pcrdcs: gib. 

yan.n hnr~t ve n-:<:m ... tı!t• af~a-
kapatıyorlar. 

d"'rd·r. 
NetİN'Si bu kndDr bi.uyCı'.<t o!a

cak oCan muharebe nerede c<>rC
y"n «.'"Ciiyor? 

Salcano.n tt..plu ad !arı, Yen: 

.. 
Ycrlıkr, sahıl]cıdc ceroya e

G<:n bi-r muharebvyi ~<'y:rctımek.-. 

~-ıı '.'o~~<a bir şey ·apn1ı)"'W'lar. 

Ekserisi yamyancdırlar. 'Böyle 
iken, bir kısım adalarda t.es 5 e-

G ne ada!:.rıın bir ımtidadı şıc;k
.lındı', AHıstra}yanuı "mal kı

yıbı.rd.adır. Bu a<iamlar, sl
yasi b<kıırıdan iki gwpa ay:rıl

Jr.J{~artlır. 

dı~-en ata ·. i iş1<:-trr:elerin<lc i§e ya
~amokıadırl.ar. 

Adalardaki b<·yaZ:ar, 500 G<işi

deıı fazS·a değ:Jdir. Harpten ev
vel, bu adalarda, Pil:drn !aıfo. 

J~ponyalı yd<!tıı. AJa!~"'1a, ha-

Evf' nvi.lı ılc Bu ak a..:as.r.<ian 
ncÜJ«W<cp ol.an ve rnern.lıası 9000 
kı'.<mcltt murd.fuaı, nü!usu 
!A•tO bdt. an grupun bırisı, cv
\'ICke A)manyanın nıiigf:t'1lı' '.-\:esı 

ı<! l'm~i harp'.<'n "' .... Ak
v. m cc!l'.iyct.r.e ·gcçıı. O dn, bu 
~da!arı A\·uslTaJya mandnsına 

\'{'.ni .• Ş!mdi, bunic rı, bir A vus
t ı~iyalJ vaW ida-re cdi~·Qt . 

kır m•d~ni \'arsa da ışehlmtekte
d.r. Arazr ~le:nwkri ıu· müJ1im 
degilciir Adi !arda b.r kaç t.iıca

rft rr~:icsscs!'Ll \'ard.r Mahal!! 
mtyvalar, keres«'.', balık ihraç e· 
d-cr'er. 

D!ğcr grup. daha ~a.rik~adır ve 
ı)ı"'IUdan oıoğ:ruya İng·~c.ooin 
Hlzıop,;:rdld;r. Bu grupun adaları 

d:.h~ çok \'C nüiu>u da 450 'bin
cl.r. Vali, Eloric1a adasına yakın 

buhman 'fulagi üdacığıoda otur
nız kl<.dır ve muhardıc ıJı, işte 

bu TuJl'".ıg adasında ccrey:ın et
mc·kt«lir. 

Bu. süyle<il klcrım:roen anıa.,ı

lacağı fü:cre, J apu lar da, mü!te
fif<!tt dı· bu ad-t!örda, iklt.ısadi e
lıcmaniyetlleıi yüzünden mul1arc
be ctrneikt.ed:·Mıtr. 

Irgilizler;n t>lind~~i odalar, ı.ki 

!ıra hahndı<:'dir. Ş :maide-kiler, 
Ş:ı;ı,_-01, h:ıbe~ :M.-.I-cta adalan .• 
ceıoup!akleri yeni JeorJİ, Guadal
kan:ıl ve San Kris'=·al adakcı 
tq!k;] eı:nwktcdir. 

Aırr.crika, ik: grup arasında bu-

_.o\.d'aJara verilen 'kıymL"I, coğ

rafi vaı.iyeti clhetindcndir; çün
kü J aponyanın, şarki A-vustrat
yaya, .kıta'nın bu ha)·ati nakta

s:na o~rn en 'kısa deniz ydu bu 
adadn geç r. Jap<,clar, Sabrı<m 
ada ar;nda <u'lunuriarsa, bcya:ıı

tarın burnunun d:bme ge!mş o
lurar. Bu Jı.akı.mdan Sakanoıı a
dak..-ı mu'harebekrin n r.ıe!iccsi 

iki taraf için de pı:-k eh~-

y-cU.dır, 

°KUPONLU ·VADELi · MEVDUAT 

~EQ AYIN QIRINOE; PARANIN rAJZl ·Vl:R ILIQ 

JÜRK·TICARET· BANKASl·A·S· 

r ~ L __ ı_n_h_is_a_r_ı_a_r_u __ ._M_u_·d __ ü_rı_ü~ğ_u_·n_d_e_n __ =_J 
Cir.:r-:i J.!ikdarı 

PJzarlıgon 
Gür:.! Saali 

N....:·t3l A'!'ltifkrısyon çt>!'1<: tf'l hn 1at 
16 ro/m Lk 300 er n1etrt·lt.k rulo 

lıa!.icde 

100 lri1o ·, ~0/10/!).12 ••lı 9 40 
600 metre l > 

;etik ı..ı balat lıO m/m l•k 300 > 
ı - Y<ı!<a~da cıno ve ır.iluları yaz:lı k ka!cım malume pazarnt:a s:ı-

t!n aınacakt;r 
2 - Piız3rlık l}.!a!arın<!a yuı.tlı gün ve saattlt»r"de Kabataş<a lf'Vi.'Zı":"n 

e...:hf.=sindl!ki merkez a!:m kom:~·onunda yapı!ncıık'tır. 
3 - Mı'4<>.i Cl'fltıfı!":al(ycn nwnune3ibcr: gün öğleden sonra aöı.ü gıcçen 

~ :.l~'<h~ görülebilir 
4: - i.1tck1i!el'in p;ı.ar1ık iç~n tayin oJ..ınan gün VI! 

•.drcc:-klrri fiyat iiıer:ndf>n ':'~ 15 'eminat para.sile b!rt;k!.e 
Ja mUra.caatJan i15n olunur. 

Tashih ilanı 

Eaat,erdP. tck1ıf 

mPı.l<Cı:- komls,.·o
(G33) 

Bakırl:.öy ~"rn"a!I A.kl ye Itutah:ınes!ndr y irm;nci koğ-..J.e ik."na!i :r.:.§tlatı 

L. apalı :mıf ek .\:.nesinn ;fıak gü.nil ve sa.atı bı.;.ndan 6V\'L'I İ:tdam Gazetes*
n 'n 12 - 10 - 9-2ı2 tarihli r.ü!ll::.s:ınd~ 28.10.942 saat 15 o'.a:-a•, ıV'şredl?.mi.c;ti. 

# 13u ~PC el!J!tmc ayni t;ııtıı"hte sa a.t 11 olarajt değ'ştirilrr~ oltr,,akla keyi:,>'lf t 
· . ••luhrn il~n olunur. (383) • 
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Scldaıı sai!a .-e ) ukarıdan a~ağı: ! 
l _ Yu .ı~I. oi -ı~.) n. J3i: .ı.rk. 2- 1 
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_ --0ıı., E:k'l'C<l ,"(' v•., ~r \'1-Td'l, D'- 1 
y... 4 S..ı b _ı ı, [ı Ta:;") a recı.: ı 
at'ar n <\! 't, G -- A~ .Y-a~:ı. ol n, 7-
&~• Ld!>r .;....!; n ev" al yapılan TIC'- ! 
bJ!, c - i"YS!l c.dr.. Büvr.!<: "ir l\~v- 1 
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Dlinkü bulınacanıu balletl:lıniı 
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A'ZjAIR liJ'K 
MIA T CI v A 
~ı R . BIA ~ 
LBHAR A 

• N A R• B 
H A y A! L E 
A D A LI E T s A L E B1• 

A s i L • !F 

t R A 
ş A K 
A K A 
R E T -
E T • T il s 
B B t 

s/~ ı N tRE 

18 llktcşrin 1942 
18.00 

18.03 

18.45 
1900 
19.15 

m.ao 

19,45 
19.55 
20.15 
:ıo.30 

Prot:t""""1n ve Atı·n, ekct saat 
A:ran. 
MUzik: Iladp D.:ıs Orke:-1:ı'3-
(Şef; Nihad Elwt'{l•n). 
M"üz:Jt: F;ı.·ıl l-J<-y'rti 
Konı~·cr.a. (U.r;:..a.t Sa~ . .ti) 
Md·ı.;k: F~s!l lJ<~'('ti Prog:rıa

nnn.n Deva.mı. 
Mr-ın!l l«'t Saat Ay;,..n ve Ajans 
HabEr!rri. 
Seı·beo< 10 Dakilu. 
Mfuıik: Şarkiliı" 
Xonı;ş.ra (D<'Mlr;tnf'. So;;li). 
Mürz0k: Ken!an vt• J>t&:ıno Kon-
seri. 

21.00 K'O'Q~,a (Evin Saati) . 
21.l.'I :Mu..%: Ş<ı - ar ve Tü1dıkr. 
21.50 Aıı.'<ara SJ'!·tr .. or A.t K'°!iu!a-

"111Jn , Tefı.-elcrJ. 
22.00 :Mtiz:k: Da'llll Mılz.ğô (Pi,) 
22.30 Ateml ~P<rt Saat ı\yat"i, Aj~J16 

Haberleri "'e Bo!-salar. 
22.45/22.50 Yarınki Program. vr, Ka

panış. 

BUGÜN 

ıiaç bakımı güzelliğin en 
birinci şartıd ır. 

Petrol Nizam 
Her eczanede saWır. · 

Meı•at B.r Evlenme 
Üoküdar kız enstit üsü öğret

menlerinden Bayan Beyhan Ön
hon ile Ba~\·ekalct Ma tbuat u. 
mum Müdürlüğü müşavirlerinden 

arkadaşımız Bay l\f. Emin Erim 
16 ilkteşr iıı 1942 cıırua günün Be
yoğlu ev lenme meınurlğunda ni· 
kiıhla nm,~lard.ır. Bu münasebet
le dün ~k~aın Taksi m Belediye 
gazinosun<!a iki tnr•fm akraba ve 
dostları arasında samimi bir top
lantı ı npılara k e• lcnme törenler i 
tes'i t edilmiştir, Kı )· metli arkatla
şın1121 ve Sa.)ın eşini tebrik eder, 
kendilerine •:ııcs'ut bir bayat di
leriz. 

Resn1i da ire Vl'Ja o hükümd eki: dai re leı .n , -e n1ües.:ıel\ f )e.?"in 

ticari m:ı h iyf ttc olmı~an i l ılnlar ı nın ga ~ele- , .'I! n~ ı·ctnuuln!"da 

ve sair ilitn yapı lan yerlerde neşri için kiılbnl ve neşir ,.-ası-. 
taların a ~evkcdjp ncşr~ne (avassu ttur. 

Bu itibarin RESMi DAİRELER, bütiin gazetelerde n mcc· 
rnualard·, nt-şrini is ted ik leri füiıılarıııı buııdan böyle: 

İstanbul Ankara Caddesi No. 80 J c bulunan 

Şirketi 
Tir Brısın Bir lifti ve Ortal tarı .... . ,., 

RESMi iLANLAR 
ııc göndcr.ilnı~sini ,.c ilılnlann g unu gununc 

~ttiğiınizi il3n c~· lcriz. 

nc~r!n İı temin 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

B. • 
L :~ Kr. 

f,~ ooo ~u w 
2 4:;;ı 150 un 

394 000 450 il~ 
HYJ 000 3o0 00 

ı 900 100 . Ol) 

5() 00 ~ l l'< ()') 
H 000 J 11() 00 
l-0 500 120 ()(, 

145 000 ıı;.o -00 
J!'..00 000 5(,() 00 

26 500 2~0 iJI) 

18 000 
6 000 

83 000 

H 000 

34 500 
14 000 

101 000 
14 820 

4 600 

200 I)') 

ıoo oo 
ıoo o? 
75 00 

150 00 
100 o~ 

180 00 
020 00 
60 00 

33 5-00 800 O• 
35~7 000 6650 o 

4 950 
24 500 
w 600 
97 000 

22 500 
202 000 

345 000 

ıco oo 
00 
00 

18<> 
280 
100 (1() 

14<1 OJ 
100 00 
140 00 

22 
()() 3300 00 

00 2ıOO Ot 

13 
2'.!0 

00 
00 

650 
000 

000 
51 000 

ıa ooo 
5 000 

12 250 
22 500 
34 000 

6 000 
2 270 

ll9 000 
6 22ıO 

200 or 
2GO 00 

2-00 00 
LlO o~ 

400 OJ 
60 00 

141> 00 
100 OQ 
100 00 
200 00 
2-00 00 

160 00 
100 00 

200 00 
120 00 

67 300 1550 00 
14 000 200 00 
48 00 500 00 
79~ 000 &00 oc 

5()8 

wı 

230 

000 
000 
000 

400 Q{, 

100 00 
400 00 

3!0 000 1000 00 

602 00 800 o~ 

iı .e gc.ı.ıı. 
Tc- .·n-atı 

Lir~, Kr. 

•l 1 

l 5 O"J c: Jl. ~.:c. a<ll ,-r.ukn.vvQ. 

Ambarı 

11 25 Gz.yr= meıku:- ı:~<ın l"2ğ isı>tr!ıosurı 
1 

• 
3J 75 ı:ı ı[e miit.·h:ır:ın: su h:lumbabl > 
22 50 Adı kiı·~· han1 yü!') > 
7 5Q 1 .. kli kaı.;.çukla, yaı.J. n.akıincsi kı:lfı > 

(JO s.:uPe :r_.t.'~·n<:ı::i Galata 1/3 135 

7 
9 

5-0 ()ini<.av ve t~·rrrruatı (komple) 3 
00 11~-.ru:;,•i n1ü~rtyi havi diş patı > 

l 1 25 M Lhan ki n1aıkırn akıwno ı > 
37 50 S:ı~ılık katranlı jüt ptırcalurı > 
20 ()'() o:ş to4u \~ d·ş macunL. 

ihale gtinü: C'fl/J 0/942 

l!l 00 Yün tirEn<k hal;sı 

7 50 R3.ôyo ~lıcı nıBkİ:l i (eınerron) 

7 50 Yaz.!: ı ı es r.li I•iığıt ı!an 

6 00 s.· ~lt .oz n:t:.e e~aslı boyasız 
V··m;:, (Kolod:yoır.) 

• 
> 

• 
l ı :!5 J'...:' rrn"' Jdlr.ızlı po:-st·lcn sofra eşyUtSı> 
7 50 ı-:~e°Xtl'ikı!=~z ın.3k:l'lıf'si h:ıh s(i.pü!~·si 

14 -00 
23 00 

4 [>() 

60 00 
5-00 00 

(5 adet) 
Rolu ha!inıde ~ lgraf kfığıdı 

·rel.;iz ~lgrat ampı.ı1il 

Su geçıu~e-ı, hale gtt.ıri}miş panı\ddu 

crk,t·k rr,u.:j<ın~bası 
Deri 1"1'k!idi mu~:ı.mb.::ı şl'rid 

Oto şos: ak.sa.mı 

llıale gü11ii: 21/H)/942 

12 00 Den1'irle rrt..iN'tt-Pp deri tasma 
15 00 P:>>ntlk battıın.yı• (18 adet) 
20 00 Yün batt<ıniye ( ı 6 ac>rtı 
7 50 Rot"fl.kli fener camı 

11 00 Şaık ha!1Sl 
7 50 Sod.1'\)ffi karbor.st 

ı ı 00 Dem.; le ni.hlC:t.t.cp ı,·ln.t'nto k.;;ıpı 

(bt.:Ondan) 

C50 00 
15 00 

Gsh-ani,, d~mic boş tentkc k>b 
İç-i k :; tUyil men;.lü pa.rnuk yatak, 
ya,E,.11~ 

15 00 Radyo alıcı moıkmr-s; (Koloınbia) 

20 00 Kft6'1.t takv""ffi 
Ihale gıinü: 22)10/942 

15 00 Merscrizıe fasunell P. m-ensueat 
8 00 jüt ~rgı!ık kaba bf.•z 

30 oo Zamkı an)); 

6 00 Kalay galv.:ınizli nt:munt' ik " 
t<:nck.c levha 

12 oo 'fıbbi a.et 
7 w 
7 50 

15 O{} 

ı 5 ()() 

'Yün crkf'k e:b~~~i 

J':-:nl~ık ç~şır \ e 6r1ü 
i~Qn fr"rnk h:ılı vt ki.liml 
ç.ft tı·J}= mesur~ya sarılı txzynlı 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
> 

• 
3 

• 
• 
• 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

yCn ipjliği > 
l!! 0() Sade dı·ri p is!k\fit a!tl muhf&Z3_'! > 
7 50 İpekli kauçuk.tan yazı makinesi ktlıtJ > 

iıuıJ,, günü: 23/lOı 942 
15 00 Su sa.yacı (1 aclı>l) K. çoşrn,. 
iL 00 Müsl.:ılıızaratı tı.bb'yrden fest;ıl 

Lektcbil, l'cstal 
116 00 Yiln mcneucat 
15 00 M11.llfazalı ha.sa.. terazi 
37 50 
60 00 

H·<?'SS?S tcraz.iler ve dirh(\mler 

Jtiev:ıdd! saire ile mürcttf•p adi 
ş;şe 

40 00 K:ffi'YEv i sınayi mü...<rt.:;hzar 
7 50 Adi du:=r .U,m•" halka, kapak 

cam 

' 

> 

> 
> 
3 

30 00 Hi>m sun'! kaııçul<ı > 
'15 00 Yapı':!:< tt:lün (ecnebiye gölürülmdc 

üzen>) > 
60 00 KopyP kJğıdı (ecne~·c gölüıi\lnıek 

ii2ı~re) > 

Yukarıda yozılı eıya üze.rleri'11dc gösler!Ien günl.eı'Cir saat 13 de a~ıık art
t!Ima Ue satılacaktır. Sah.')tan Uç gün E:V\."l'l r.ı:a.t 9-12 a ı-asınıda eva ambar

larında. görülıt:·bilir, S~tış Sirkeci RCiA1:ye caddesi GUı.m:iik Satış müdldü
ğiind(1dir. K11nu11i vesiku1arın i.bı-.ız ı vf' i:€nıinatın satı-ş günü s~at 12 yıe ka-
dsr yatırıimru:L lüzımdıı·. (375) 

-------
ZAYİ - 31/32455 No. ~.oaınet trz. 

~remi z.a,yl cttiğtn)Cil'n, yeıı!5'nl çıka

J'3roğ".anılan es!t.ietnfn !rükmı.I ycittur. 
!LONA NEMEDY 

S:ıhip vı~ Başmoh~:rl'iri. Eli•m İzzet 
Belice - Neş!'iyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 

SOS TELGRAF M--\TBAASI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün 

İCAlllN DA G0Nl'E 3 

Ağrıları Derhal 
KAŞ~ ALl:'-IABlıJB. 

Keser 

. ~. , . .-~··,: •.·- ... :.( .. · .. : . · .. .., •• •._; -· • ( • \,- 1 ~- ~ ~ :-- ' • • ~ t-.... ·. • 

.• 

Adedi 

l 
1 
ı 

4 
10 
40 
80 

400 
RO!T 

4.000 
80.000 

İkramiye 
Miıldarı 

Liı·o;, 

50,000 
20.000 
10.009 
5.000 
ı.ooo 

ı.ooo 

500 
100 

50 
10 
2 

ikır.t.rrı.: ~· e 
Tut.arı 

üra 
50.000 
:ı.o.ooo 

10.000 
20000 
:ı.o.ooo 

40000 
40.000 
40.000 
40.000 

Tam bilet 2 Lira. Yarım bilet 1 Liradır. 

· ıstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke· 
zi Sabnelma Komisyonundan: 

ı - Merkcz.irn.'.z. nıüst;:ı.lıdimini i~'.n kıuımaş ve mukta.ıi a~t.arJar taraft
mı.uian w.rilmcııc şarlilc (IG2) takım mna kask el elbi1._c ile (98) adet k:ı.
p :.ıt açık eMilt.rnc 11r. diktiri!ecckt:r. Ejbitien~n beher takımı a i bedeli 
(650) ''" ltnP'JIJn behee adedi (450) kuru<lan wn:ımunun tutarı (1494) 
]irad;r, 

2 - Eks•Jııme 23/10/942 Cwr.a e ünü ıaat 14 de Gala'lada Kara Mus
taf~pa.şa sokağındak: ~Iprkezi•nh~ ekEi:tu;e koınis;xouunda y(Jpılacaktır. 

3 - BJ ış.e ait şar\ınarne merkezin.ız e·vazımındeın btdrlslı, alınarak: 

n.imunelt·r gö:iil-·biiir. 
4 - :\fu .·a:ç'ı<at kıninot para~;ı (1J2) !ıra (5) kı...ı-G.Ş1M. 
f - Ek.3iltnıfı)'"ı' gireceklrrin teni o!duklarına. d .. ~r 1942 yıh T;car4: t 0-

d::I~. ve.f;'ka~ı ili'.! bl!r.un gtb: iş'rri yap1ığına da:!' resrru bir v(."9fk-a ibra'lı 
farttır. 1898 - 25 

1 O. Bemi,yolları ve limanları İşletme U. i~aresi İlanları 
Muh<!~ırr.~ bedeli (3710) Üç bin Jo"""<li yüz on lira (20) )'1-rıni kurt1Ş o!a11 

(1427) b:n döt"t yüz yirn:i yedi k:lo mu'\tel~f ı·b at~ gı,:.pi".ya (4. İkJnc:.tf~·rin.,. 

1942) Çar~n1b'.1 günü s.ıat (14,30) on dört o~ı..ıcia Hs,yc.hı "'fHt.ş;,;Ja Ga: b:nul 

daJ}.ilin<l•"'ki koc~on t.3rnfır.dan ııçı.1'. clatjl!tr.ı.• ~.sU:iy!c- ~at:n ahnacak.U~. 

Bu -~e g·rmik ~iyen!~rm (2'i8) iki yüz ye.,1-ıı:ş s.·k . .z lı:a (27) y:ro.i 

y«li kw·u::;:.':.:l< pr.r ... :ıkk .. t t~minat ve ktı'lU"lW1 taJ.n ı t: ~ \"('~:k.le biı-lirk"..c Ck· 
~·i:>~e günü ~ aat.Jnt' kn<la;- k~n-0.. m c:t<!t~:;:"' lfu!:.ını:ı • 

Bu ~ ait şı:ır1..-ıanll'('!cr ı...vn~y01td:ı.n para.fız o1lrak d.ağıtılnı..~ktadır. (65:) 

..... 

fstanb Nafia Müdürlüğünden: 
• 

22.l<:ı .. 942 Per~C'"ı:be günli ı;aat 15 d 0 i. ... tanbu'.da N<ıf .• \ l\,UdurlüğO ck!'.:'t. 
me komoısyonu od1.t..rr .. Ol (975) lira k't.'ş:! bedelli Çaıır.;c J{ı.z L•t.esi tantira11 
açık. eksl1tm,·yf' ko11ı.ı.:tı.nu:iltıır • 

Mukav~le, ı kı~iıtn-,c, Bil·ytrıdırlık İşlrri ~nt'I. h.Ub'Uf'l v-e !canı i~rtnan.t:-
lert, proje t..: cı;:t hulti.'3ils.ı;y;e bUı11.J, ınüt;1 feı·ıi dıi!er ev 1 .1k cI.;ıırl"Sİl\dc görr.. 
leccktir. 

:vıu••a!,:<c t ~mlnat (73) J;ra (13) kunıE;tur. 
İst.elt..Llcrin •en nz b~r taahhütı!.t• (5-0-0) liral~~< biJ ı.şe bruzct· iş yapt;.ğ·~ 

dair id<:ırrl('rindı<'n a}Pı:ş olduğa v~alara. ist.ln-a.dEn İıS'lanbu! V'llıye~n.c nn.ı. 
raeaata clcsil~ tarHıirnkn t.a.til günleri h:\ri~ 3 güıı evvel ;luıını.s ehl'~:ı·t ve 
942 yıiına a:t Tica. "t Odafiı vesjkaları llP g(•lmcle~i. (319) 

fstanl:ul Dördüncü icra Memurluğnudan: 
Evvelıce Beşiktaş.ta Yeni maha Ucd" Yıld!z Ihlamur caddcs·nde 16 

No. da mukim iken halen adırcs. buluııamiyan Alardıdin'e: 

H•zinei mal yeye izafet.en İstanbul Maliye Muha&emat Müdür
lüğü tarafından BeşJctaş Birinci Sulh Hukuk mahkemesinin 94~/69 
sayı;ı Hamına mümeniden 369 k u ruşt:n faiz YC mahkeme ve icr:;o 
illl'l-"'"flari~ıl-c h"·rükte tahsili için tanzim e<l'il.p yukarıdaki adresiıı;-

gönderilen icra emr i bina tobl iğ iade e<J:hnes; üzerine zab:tzca 
da yaptı rılan tahk'ıkat neticesinde ad.-es:n'z bulunamamıştır. 

Bu sc-beple icra eımin in bi:r ay müdıdetle ve hır gazete ile Jiıncn 
teb!;ğinc icra hiıkim!iğince karar verilmiş oMuğ'llndan i'Şbu ilan n 
tru-i'hi neşr.r..den mbaren meııkür müoddet içinde borcu öclıcmeniıı 

veya icıanın geri bırakıfdığına dair bir k&ra.r get.ıımeniz 5:z.:mdı.r. 

Alksi ha!de hdcl<ınızda cebri icra yapı!acıığı \"C yino bu müddd 
'çinde mal beya!lın& bu'1unmanız bulunma:IBalliz hapisle t zı;yik edi
leceğiniz; haki:kate muhalif beyan da butıındugunı.ız takdio-de hapislt 
ceza!.andırılo.coğınız Jüzumu ilfuıe n t1>bliğ olunur. 942/1260 

16/10/9·12 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttlrma 
ve eksiltme Komisyonundan : 

Bakırköy Eıırrazı Aklıye Ilat:ıtahanc in'n 20 inci koğuş ikm;.;J in~atı k~

pa.ı zarfla ~iBıltmEyc loonulmuştur. 
ı _ Eksiltıme 28.10.9-1 2 Çaı1'0-.mba günü saat it <le Cağalog~uoıda S:hnoı 

\'C İc:tim:ıi Mu.avenet. ı1t:dürlüğü b!~sJnda topla!la0; kom.ifJot'l""...a rapıl:ıc~ktJI. 
2 - Keşi! beJcli 26938 J.ra 79 kur"çı,ıır. 
3 - .Muvald<:ıt tcınna tı 2004 lira 16 kurnı;lur. 

4 _ l t u!<avelt\ eksiltmr. Bayındırlık İşl .. ·ri ge~l Jıusu,si \·e ft·n.nl _ş:a·"'I~-
m<C!eri P!'OJt.' keşif tw)Qs.-.sGlt! b lSl& mtefoerri diğe:- <:Vra.kık her gLln kor:n.is-
yonda görülebil'r. 

s - İct'l-klar r en az bir taahhütt.P.15.000 J;ı rıt hk bu :Ş!? benzer !ş yaptık
larına da:l' ida.rt•!erindt"fl almış oldui;u ~ikal:1ra k1Jnadcn İstanbul \'ıl!.ye

tiru.• müracaatla rkısiltınıe tıarihirW:en. tatıl gün1cr'. hariç 3 gün e-vvcl alınTTUşı 
ehliyet vıfl 942 yJltnn ait Ticaı>ıet Odası vesika!:li y Je teıkl•fi ha\.'i kapalı zarfla
rını eksil~ ~an~nden bir s:ıaı evvel ıruı;kbuz JTiuk!b!Jiıu:i.~ konıişyon'3 \'tr-
mclcri. (383) 

ASKERLiK İŞLERİ: 

Şubeye davet 

F•l;b Afkcrh!< Sub<>;ndeTı: 
ı - Malül D>ş Ht"*lmi Ü•1•ğnwn 

(332 - 86) Ömer F•"t.:-lrun Şubeye 1 
•ra.caati. 
2 - M. Te.!ik İnön ilniln 328-79'4 

Em('kii MalüJ Y üz.b .u ı Ş u.beye? müra-

- ~ '\,.• - . 

Şehir tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Bu ak şam saat 20,30 da 
KIŞ llfASAI,J 

KOMEDİ KlSl\U 

Bu ak.şam saat 2n 30 da 
YALANCI 


